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 سنن البيھقي الكبرى

  الجزء التاسع عشر

  الديات تتمة كتاب

 بن إبراھيم ثنا الشيخ أبو حيان بن محمد أبو أنبأ األصبھاني الحارث بن أحمد بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  15986
 رسول قضى  قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن موسى بن سليمان ثنا راشد بن محمد ثنا شيبان ثنا الحارث بن محمد
 الشاء أو البقر أو الورق أو الذھب من قيمتھا أو وثلثا اإلبل من وثالثين ثالثا العقل ثلث المأمومة في سلم و عليه هللا صلى هللا

  عنھما هللا رضي ثابت بن وزيد علي عن وروينا ذلك مثل والجائفة

  الشجاج من الموضحة دون ما باب

 بن الجبار عبد أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 15987
 الموضحة دون ما يعقل لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  هللا عبد بن وإسحاق الزناد وأبي بيعةور شھاب بن عن عمر
  المسلمين بين عفوا الموضحة دون ما وجعل

 األمر  قال أنس بن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو وأخبرنا -  15988
 فوقھا فما الموضحة في العقل وإنما الموضحة تبلغ حتى عقل الشجاج من الموضحة دون فيما ليس أنه عندنا ليهع المجتمع
  اإلبل من خمسا فيھا فجعل حزم بن لعمرو كتابه في الموضحة إلى انتھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن وذلك

 حصين عن ھشيم ثنا عبيد أبو ثنا العزيز عبد بن علي ثنا كارزيال الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 15989
 وعمر معاذا أن عبلة أبي بن إبراھيم عن عالثة بن وروى صلح فيھا خدوش الموضحة دون ما  العزيز عبد بن عمر قال قال

 وفي مرفوعا عنه هللا رضي جبل بن معاذ عن غنم بن حديث وفي الطبيب أجر الموضحة دون فيما جعال عنھما هللا رضي
  قدره فعلى ذلك دون كان شيء وكل اإلبل من خمس الموضحة

 أبو أنبا قالوا المزكي إبراھيم بن يحيى زكريا وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 15990
 عن هللا عبد من سمعته أكن لم إن الحارث بن هللا عبد عن الثقة أنبا الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس
 بنصف الملطاة في قضيا  عنھما هللا رضي وعثمان عمر أن المسيب بن سعيد عن قسيط بن هللا عبد بن يزيد عن أنس بن مالك
  الموضحة دية

 عن جريج بن عن مسلم أنبأ عيالشاف أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا قالوا زكريا وأبو بكر وأبو هللا عبد أبو وأخبرنا - 15991
 قال معناه مثل أو مثله  عنھما هللا رضي وعثمان عمر عن المسيب بن عن قسيط بن هللا عبد بن يزيد عن مالك عن الثوري
 األئمة من أحدا نعلم لم إنا مالك على وقرأنا الشافعي قال مثله اإلسناد بھذا مالك عن يذكر نافع بن سمع من وأخبرني الشافعي

  بشيء الموضحة دون فيما قضى الحديث وال لقديما في

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  15992
 أن  سيبالم بن عن قسيط بن هللا عبد بن يزيد عن مالك عن الثوري سفيان عن جريج بن أنبأ الرزاق عبد ثنا الرمادي منصور
 سفيان علينا قدم ثم الرزاق عبد قال الموضحة في ما بنصف السمحاق وھي الملطاة في قضيا عنھما هللا رضي وعثمان عمر
 رضي وعثمان عمر أن المسيب بن عن قسيط بن عن عنك ثنا سفيان إن فقلت مالكا لقيت ثم مالك عن به فحدثنا عنه فسألناه

 خالد بن مسلم له فقال اليوم به أحدث ما قال به حدثني قلت حدثته قد صدق قال لموضحةا بنصف الملطاة في قضيا عنھما هللا
 به تحدثني ال لم قلت به لحدثته اليوم به محدثا كنت لو علي تعزم قال به حدثته إال هللا عبد أبا يا عليك عزمت جنبه إلى وھو
 هللا رحمنا أنس بن مالك عذر فھذا قسيط بن يعني ھناك ليس عندنا ورجله غيره على عندنا العمل إن قال غيري به حدثت وقد
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 دون فيما قضى قد ثابت بن زيد أن روينا إليه كالمه ساق فيما هللا رحمه الشافعي قال الرواية ھذه عن الرغبة في وإياه
  الدامية في حتى الموضحة

 محمد أنبأ الرزاق عبد ثنا الرمادي منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ السكري محمد أبو أخبرناه - 15993
 بعيران الباضعة وفي بعير الدامية في قال  أنه عنه هللا رضي ثابت بن زيد عن ذؤيب بن قبيصة عن مكحول عن راشد بن
 الكبار لرواية حديثه نروي كنا وأن راشد بن محمد الشيخ قال خمس الموضحة وفي أربع السمحاق وفي ثالث المتالحمة وفي
 من أربع السمحاق في قال أنه عنه هللا رضي علي عن عتيبة بن الحكم عن وروينا به ينفرد بما الحجة تقوم ممن فليس هعن

 ھذه صحت إن ثم منقطع والثاني منقطع واألول مثله عنه هللا رضي علي عن نجي بن هللا عبد عن الجعفي جابر وعن اإلبل
  أعلم وهللا المقدار ھذا بلغت بحكومة الموضحة دون فيما حكموا أنھم على محمولة فھي الرواية

  ومدارجھا الشجاج تفسير باب

 بن أحمد بكر أبو أنبأ سماعه من قرأته فيما الماسرجسي محمد بن الحسين قال قال الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 15994
 الشجاج أول إن هللا رحمه الشافعي قال  قال يحيى بن حرملة عمي ثنا حرملة أخي بن محمد بن يحيى ثنا التجيبي مسعود

 اللحم تشق التي وھي الباضعة ثم شقه إذا الثوب القصار حرص قيل ومنه قليال تشقه حتى الجلد تحرص التي وھي الحارصة
 وكل والعظم اللحم بين رقيقة جلدة والسمحاق السمحاق تبلغ ولم اللحم في أخذت التي وھي المتالحمة ثم الجلد بعد وتبضعه
 وھي السمحاق فتلك غيرھا والعظم اللحم بين يبقى ال حتى الرقيقة القشرة تلك الشجة بلغت فإذا سمحاق فھي قيقةر قشرة
 تھشم التي والھاشمة الموضحة فتلك العظم وضح يبدو حتى وتشق القشر ذلك عنھا تكشف التي وھي الموضحة ثم الملطاة
 تخرق التي وھي والجائفة الدماغ الرأس أم تبلغ التي وھي المأمومة يوھ واآلمة العظم فراش منھا ينقل التي والمنقلة العظم
  دم منھا يسيل أن غير من تدمى التي ھي والدامية الصلح فيه خدوش فھو الموضحة دون كان وما السفاق إلى تصل حتى

  الجائفة باب

 بن وھب أنبأ جعفر بن يحيى ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 15995
 بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عند الذي الكتاب نسخة سعيد بن يحيى إلي كتب  قال كثير أبي بن يحيى أن ھشام ثنا جرير
 العين وفي كاملة الدية جدعه أوعب إذا األنف في فيه فإذا حزم بن لعمرو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كتبه الذي حزم
 كل وفي اإلبل من خمس السن وفي اإلبل من خمس الموضحة وفي الدية ثلث الجائفة وفي الدية ثلث المأمومة وفي الدية صفن

  وموصوال مرسال أخر أوجه من رويناه وقد عشرة عشرة ھنالك إصبع

 عن عوانة أبو ثنا نصورم بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ خميرويه بن الفضل أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  15996
  الثلث اآلمة وفي الثلث الجائفة في قال  أنه عنه هللا رضي علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي

 الحسن بن علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان ثنا العراقي نصر أبو أنبأ الحافظ األردستاني بكر أبو أخبرنا -  15997
 رمى رجال أن  المسيب بن سعيد عن شعيب بن عمرو عن هللا عبيد بن محمد عن يانسف ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا الدرابجردي

  الدية بثلثي عنه هللا رضي بكر أبو فيھا فقضى اآلخر الجانب من فخرجت جائفة فاصابته رجال

 حجاج ثنا شيمھ ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا - 15998
  الدية بثلثي نفذت الجائفة في قضى عنه هللا رضي بكر أبا أن  المسيب بن سعيد عن شعيب بن عمرو حدثني

  األذنين باب

 يونس أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا قالوا وغيره القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 15999
 نجران على بعثه حين حزم بن لعمرو كتبه الذي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كتاب رأتق  قال شھاب بن عن يزيد بن

  اإلبل من خمسون األذن وفي فيه فكتب
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 أنه الفھري هللا عبد بن عياض حدثني وھب بن ثنا بحر ثنا العباس أبو ثنا قالوا وغيره الحسن بن بكر أبو وأخبرنا - 16000
  الدية األذنين وفي فيه قال الحديث فذكر اإلنسان من أشياء في لسنةا مضت  يقول أسلم بن زيد سمع

 مسلم بن عمرو عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار إسماعيل أنبأ السكري محمد أبو أخبرنا -  16001
 بكر أبو فيھا وقضى الق عليه والناس معمر قال الدية بنصف اإلذن في قضى عنه هللا رضي عمر أن  وعكرمة طاوس عن

  اإلبل من عشرة بخمس عنه هللا رضي

 عن عوانة أبو ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ خميرويه بن الفضل أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  16002
 رضي عودمس بن عن الشعبي وروى النصف األذن وفي  قال أنه عنه هللا رضي علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي
  فبحساب منھا نقص فما أخماسا الدية نصف استؤصلت إذا األذن في قال أنه عنه هللا

  السمع باب

 عليه هللا صلى النبي عن جبل بن معاذ عن غنم بن عن نسي بن عبادة عن ضعف فيه بإسناد كتابه في الساجي يحيى أبو روى
  اإلبل من مائة السمع وفي سلم و

 عبد عن سعد بن رشدين ثنا كريب أبو ثنا سفيان بن الحسن أنبأ الوليد أبو أنبأ إجازة الحافظ هللا دعب أبو أنبأنيه - 16003
 صلى النبي أن عنه هللا رضي جبل بن معاذ عن غنم بن عن نسي بن عبادة عن حميد بن عتبة عن أنعم بن زياد بن الرحمن

 عن وروينا اإلبل من مائة الدية العقل وفي قال اإلسناد بھذاو] *  86 ص[  اإلبل من مائة السمع وفي  قال سلم و عليه هللا
 ثابت بن زيد عن مكحول عن أرطأة بن حجاج ورواه بالدية السمع في قضى أنه على دل ما عنه هللا رضي الخطاب بن عمر
  عنه هللا رضي

 بن محمد العباس أبو أنبأ الواق عمرو أبي بن سعيد وأبو الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا -  16005
 الدية ذھب إذا السمع وفي  قال أنه المسيب بن سعيد عن شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب
  تامة

 كله ذھب إذا السمع في  قال أنه ربيعة عن يونس أخبرني وھب بن ثنا بحر ثنا العباس أبو ثنا سعيد أبو وأخبرنا - 16006
 معاوية وسمعت وھب بن قال الزناد أبو قاله يونس وقال قال العقل نصف ففيه األذنين إحدى في كان وإذا ربيعة قال لديةا فيه
 بن يحيى سمعت معاوية وقال قال كله السمع ذھاب في ذلك يقول مكحوال سمع أنه الحارث بن العالء حدثني يقول صالح بن

  وغيرھما ھيموإبرا الشعبي عن ذلك في وروينا يقوله سعيد

  الجناية من العقل ذھاب باب

 عن وروينا فيه إسنادنا ذكرنا وقد اإلبل من مائة العقل وفي مرفوعا جبل بن معاذ عن بإسناده الساجي يحيى أبو روى فيما
  بالدية العقل في قضى أنه على دل ما عنه هللا رضي الخطاب بن عمر

 سمعت  قال عوف عن الوليد أبو ثنا بكر أبو أنبأ سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو أنبأ إجازة هللا عبد أبو وأنبأني -  16007
 ولسانه سمعه فذھب رأسه في بحجر رجل رمى قال قالبة أبي عم المھلب أبو ذاك فقالوا نعته فنعت األشعث بن فتنة قبل شيخنا
  ديات بأربع عنه هللا رضي عمر فيه فقضى النساء يقرب فلم وذكره وعقله

 سمعه فذھب ضرب رجل في  الحسن عن يونس عن األعلى عبد عن شيبة أبي بن وھو بكر أبو وحدثنا قال - 16008
  ديات ثالث له قال وكالمه وبصره
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 إسماعيل بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال الفقيه الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو وأخبرنا - 16009
  قال ثابت بن زيد عن ذؤيب بن قبيصة عن مكحول عن راشد بن محمد عن الرزاق عبد أنبأ راھيمإب بن إسحاق ثنا الفارسي

  الدية العقل في قال زيد عن مكحول بن أرطأة بن حجاج ورواه كاملة الدية عقله يذھب حتى يضرب الرجل في

 بن بحر ثنا العباس أبو ثنا قالوا وعمر أبي بن سعيد وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 16010
 الدية نفسه في اإلنسان من أشياء السنة مضت  يقول أسلم بن زيد سمع أنه الفھري هللا عبد بن عياض حدثني وھب بن ثنا نصر
  ومجاھد الحسن عن ذلك في وروينا الدية ذھب إذا العقل وفي

 عن سئل  الحسن عن أشعث عن معاذ ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16011
  الدية لضمنه عنه هللا رضي عمر أدركه لو قال عقله فذھب رجال فزع رجل

  العينين دية باب

  الدية العينين وفي سلم و عليه هللا صلى النبي عن حزم بن عمرو عن الموصول الحديث في روينا قد

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا السلمي الرحمن عبد وأبو عمرو أبي بن سعيد وأبو لحسنا بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 16012
 بن بكر أبي عن خالد بن عكرمة عن الرحمن عبد بن محمد عن رزيق بن عمار ثنا الجواب أبو ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب
 وفي اإلبل من مائة جدعه استوعى إذا الدية األنف في  قال أنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عمر عن عمر بن هللا عبيد
 عشرة خمس المنقلة وفي النفس ثلث الجائفة وفي النفس ثلث اآلمة وفي خمسون العين وفي خمسون الرجل وفي خمسون اليد
 ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد عن وكيع ورواه عشر ھنالك مما أصبع كل وفي خمس السن وفي خمس الموضحة وفي
 فذكره سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضى قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر آل من رجل عن خالد بن عكرمة عن

  ونقصان بزيادات

 أبي عن عوانة أبو ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  16013
  النصف العين وفي  قال أنه عنه هللا رضي علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق

  البصر نقص في جاء ما باب

 عن العوام بن عباد ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو أنبأ إجازة الحافظ هللا عبد أبو أنبأني - 16014
 إلى ذلك فرفع بعض وبقي بصره ضببع فذھب رجل عين أصاب رجال أن  المسيب بن سعيد عن قتادة عن عامر بن عمر
 عند خط ثم بصره انتھى حتى ينظر وھو بھا فانطلق ببيضة رجال وأمر فعصبت الصحيحة بعينه فأمر عنه هللا رضي علي
  اآلخر مال من عليھا خط ثم بصره من نقص ما بقدر فأعطاه قال سواء فوجده ذلك في نظر ثم علما ذلك

  العينين أشفار دية باب

 أن على قياسا بقطعه يألم ومما خلقه تمام من وھي اإلنسان في أربعة ألنھا الدية ربع جفن كل وفي هللا رحمه يالشافع قال
  الدية اثنان منه اإلنسان في ما بعض وفي الدية واحد منه اإلنسان في ما بعض في جعل سلم و عليه هللا صلى النبي

 إسماعيل بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال الفقيه الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 16015
 في  ثابت بن زيد عن ذؤيب بن قبيصة عن مكحول عن راشد بن محمد عن الرزاق عبد أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا الفارسي

 في وروينا الدية العين يف أخذ إذا العين جفن في يجعلون كانوا قال مكحول عن إسحاق بن محمد ورواه الدية ربع العين جفن
  هللا رحمه الشعبي عن ذلك
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  األنف دية باب

 أنس بن مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  16016
 إذا األنف وفي حزم بن لعمرو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كتبه الذي الكتاب في أن  أبيه عن بكر أبي بن هللا عبد عن

   اإلبل من مائة جدعا أوعى

 بن حاتم ثنا كريب أبو ثنا زكريا بن القاسم بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 16017
 رسول بعثه حين حزم بن عمرو كتاب في كان  قال حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن عمارة بن محمد عن إسماعيل

 بن عمرو عن الموصول الحديث في وروينا كاملة الدية المارن استؤصلت إذا األنف وفي نجران إلى سلم و عليه هللا صلى هللا
  الدية جدعه أوعب إذا األنف وفي سلم و عليه هللا صلى النبي عن حزم

 بن إبراھيم ثنا الشيخ أبو حيان بن محمد أبو أنبأ األصبھاني الحارث بن أحمد بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  16018
 رسول قضى  قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن موسى بن سليمان ثنا راشد بن محمد ثنا شيبان ثنا الحارث بن محمد
 من عدلھا أو إلبلا من خمسون العقل فنصف ثندوته جدعت وإذا كاملة بالدية جدع إذا األنف في سلم و عليه هللا صلى هللا

  الورق أو الذھب

 روى وقد  قال الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16019
  اإلبل من مائة المارن قطع إذا األنف وفي فيه سلم و عليه هللا صلى النبي عن كتاب أبي عند قال أبيه عن طاوس بن

 هللا رسول قضى  قال عمر آل من رجل عن خالد بن عكرمة عن ليلى أبي بن عن وكيع رواية وفي الشيخ قال -  16020
 عبد ثنا زھير بن ثنا الوليد أبو أنبأ إجازة هللا عبد أبو أنبأنيه فيما وھو الدية مارنه استوعب إذا األنف في سلم و عليه هللا صلى
  العين في ھذا قبل روينا ما وذكر فذكره وكيع ثنا ھاشم بن هللا

 عن عوانة أبو ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ خميرويه بن الفضل أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا -  16021
  الدية األنف وفي  قال أنه عنه هللا رضي علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي

  الحسن عن األشعث ثنا معاذ بن معاذ ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن الحسن أبو أخبرنا - 16022
  الدية المارن في يقول كان أنه

 عن عامر بن ھو عمر ثنا العوام بن عباد أنبأ حنبل بن أحمد ثنا البغوي أنبأ زاھر أنبأ عثمان أبو اإلمام أخبرنا - 16023
  الدية ثلث واحدة كل وفي الدية فاألن في الثالث الخرمات في  قال ثابت بن زيد عن مكحول

  مثله  ثابت بن زيد عن مكحول عن حجاج ثنا عباد وحدثنا -  16024

  الشفتين دية باب

 بن الحسن بن أحمد ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ قاال األنصاري قتادة بن نصر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 16025
 بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن الزھري حدثني داود بن سليمان عن حمزة بن ىيحي ثنا موسى بن الحكم ثنا الجبار عبد
  الدية الشفتين وفي فيه بكتاب اليمن أھل إلى كتب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  جده عن أبيه عن حزم

 محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 16026
 في السنة مضت  يقول أسلم بن زيد سمع أنه الفھري هللا عبد بن عياض أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن

 في عنه هللا رضي بكر أبو قضى قال شعيب بن عمرو وروى الدية الشفتين وفي فيه قال الحديث فذكر اإلنسان من أشياء
  النصف منھما واحدة كل وفي الدية الشفتين في قال أنه الشعبي عن وروينا اإلبل من مائة بالدية الشفتين
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  اللسان دية باب

 الجبار عبد بن الحسن بن أحمد ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ قاال قتادة بن نصر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 16027
 أبيه عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن الزھري حدثني وددا بن سليمان عن حمزة بن يحيى ثنا موسى بن الحكم ثنا
 جبل بن معاذ حديث في وھو الدية اللسان وفي فيه بكتاب اليمن أھل إلى كتب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  جده عن

 دل ما عنه هللا يرض عمر عن وروينا سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي عمر آل من رجل حديث وفي مرفوعا
  بالدية فيه يقضي كان أنه على

 عن عوانة أبو ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ خميرويه بن الفضل أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا -  16028
  الدية اللسان في قال  أنه عنه هللا رضي علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 16029
 بأن العقل في مضت السنة أن  أخبره المسيب بن سعيد أن شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب

  الدية اللسان في

 من أشياء في السنة مضت  يقول أسلم بن زيد سمع أنه لفھريا هللا عبد بن عياض أخبرني وھب بن وحدثنا قال -  16030
  الدية انقطع إذا الصوت وفي الدية اللسان وفي قال اإلنسان

 بن أنبأ األعلى عبد بن يونس ثنا البرقي ھارون بن محمد ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو ثنا الماليني سعد أبو أخبرنا -  16031
 عن العاص بن عمرو بن هللا عبد عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن هللا عبيد بن حمدم عن نبھان بن الحارث أخبرني وھب
 ھذا الدية الشفتين وفي الحشفة قطعت إذا الدية الذكر وفي الكالم منع إذا الدية اللسان في  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ضعيفان نبھان بن والحارث العرزمي هللا عبيد بن محمد ضعيف إسناد

 بن محمد عن أظنه شيبة أبي بن بكر أبو أنبأ سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو أنبأ إجازة الحافظ هللا عبد أبو أنبأني - 16032
 وفي  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن العزيز عبد بن لعمر كتاب في أن عمر بن العزيز عبد أخبرني جريج بن عن بكر

  فبحسابه ذلك دون كان وما الدية ففيه الكالم يمنع أن فبلغ اللسان من يبأص وما تامة الدية استوعى إذا اللسان

 نقص فما استوعى إذا الدية اللسان في  قال هللا عبد عن الشعبي عن أشعث عن فضيل بن عن بكر أبو وحدثنا قال - 16033
  فبحساب

 في عنه هللا رضي بكر أبو قضى  لقا شعيب بن عمرو عن جريج بن عن بكر بن محمد عن بكر أبو وحدثنا قال - 16034
  الدية نصف ففيه فتكلم قطع وإذا أصله من أوعى إذا بالدية قطع إذا اللسان

 عن معاذ بن معاذ ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  16035
  الدية الكالم ذھاب في  قال أنه الحسن عن أشعث

 ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو وأخبرنا ح سعدان ثنا إسماعيل أنبأ الحسين أبو وأخبرنا - 16036
 ما على فھو اللسان من قطع فما حرفا وعشرون ثمانية الحروف  قال مجاھد عن نجيح أبي بن عن معمر عن سفيان ثنا سعدان
  حكومة األخرس لسان في قال أنه مسروق عن وروى الحروف من نقص

  األسنان دية باب

  اإلبل من خمس السن وفي سلم و عليه هللا صلى النبي عن حزم بن عمرو عن الموصول الحديث في روينا قد



8 
 

 بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16037
 هللا صلى هللا رسول أن  جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن مطر عن عروبة أبي بن ھو سعيد عن بشر بن مدمح ثنا عفان
  عشرا عشرا األصابع وفي خمسا خمسا األسنان وفي اإلبل من خمسا خمسا المواضح في قضى سلم و عليه

 عن عوانة أبو ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ خميرويه بن الفضل أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  16038
  خمس السن وفي  قال عنه هللا رضي علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 16039
 من أشياء السنة مضت  يقول أسلم بن زيد سمع أنه الفھري هللا عبد نب عياض حدثني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب
 وفي اإلبل من مائة كلھا األسنان وفي مرفوعا جبل بن معاذ حديث في وروى الدية األسنان وفي فيه قال الحديث فذكر اإلنسان
 أكثر اإلبل من خمس سن كل في سلم و عليه هللا صلى النبي عن روى من ورواية منقطع أسلم بن زيد وحديث ضعف إسناده
 قال عنه هللا رضي علي عن الحارث عن الشعبي عن وروينا سنة أجله السن كسرت إذا قال أنه شريح عن وروينا وأشھر
  مثله عنه هللا رضي زيد عن مكحول وعن حوال بھا يتربص

 أبو ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن حسنال ثنا الوليد أبو أنبأ إجازة الحافظ هللا عبد أبو أنبأني فيما كله وھذا - 16040
  فذكره  شريح عن محمد عن ھشام عن خالد

 عن عباد وعن فذكره عنه هللا رضي علي عن الحارث عن الشعبي عن حصين عن عباد ثنا بكر أبو وحدثنا قال - 16041
  مثله  عنه هللا رضي زيد عن مكحول عن حجاج

  سواء كلھا األسنان باب

 أبو ثنا قالوا الطرازي محمد بن علي الحسن وأبو الفوارس أبي بن محمد صادق وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16042
 النحوي يزيد عن السكري حمزة أبو أنبأ شقيق بن الحسن بن علي ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس
  سواء واألصابع األسنان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن

 أبو وأخبرنا ح الصمد عبد ثنا محمد بن الملك عبد قالبة أبو ثنا آباذي المحمد طاھر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 16043
 عن قتادة عن ةشعب حدثني الوارث عبد بن الصمد عبد ثنا العنبري عباس ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي

 وھذه ھذه سواء والضرس الثنية سواء واألسنان سواء األصابع  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس بن عن عكرمة
 والثنية والضرس واإلبھام الخنصر يعني سواء وھذه ھذه قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن قال قالبة أبي رواية وفي سواء
  النضر عن الدارمي حدثناه الصمد عبد حديث بمعنى شعبة عن شميل بن نضرال رواه داود أبو قال

 عن مالك أنبأ الشافعي أخبرنا سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16044
 الضرس في ماذا ليسأله عباس بن هللا عبد إلى بعثه الحكم بن مروان أن  المري طريف بن غطفان أبي عن الحصين بن داود
 ذلك يعتبر لم لو عباس بن فقال األضراس مثل الفم مقدم أتجعل قال مروان إليه فردني قال اإلبل من خمس فيه عباس بن فقال
  المنافع على ال العدد على الموقتة والدية هللا شاء إن عباس بن قاله كما وھذا الشافعي قال سواء عقلھا باألصابع إال

 بن يحيى عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا - 16045
 في معاوية وقضى بعير ببعير األضراس في عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قضى  يقول المسيب بن سعيد سمع سعيد

 فلو عنه هللا رضي معاوية قضاء في وتزيد عنه هللا رضي عمر قضاء يف تنقص فالدية أبعرة خمسة أبعرة بخمسة األضراس
 في وقلتم عنه هللا رضي عمر حديث خالفتم فقد الشافعي قال سواء الدية فتلك بعيرين بعيرين األضراس في جعلت أنا كنت

 الشيخ قال سنا سالضر وكانت خمس السن في سلم و عليه هللا صلى النبي عن جاء لما نقول وھكذا خمس خمس األضراس
 عمر عن الحسن عن ويذكر سواء األسنان عنه هللا رضي عمر عن ومسروق شريح عن عامر عن الجعفي جابر روى وقد

  والثنية الضرس سواء األسنان قال عنه هللا رضي
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  منفعتھا وتذھب فتسود تضرب السن باب

 بن عن يونس أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16046
  ذلك على عندنا واألمر مالك لي قال عقلھا تم اسودت إذا السن إن  قال أنه المسيب بن سعيد عن شھاب

 إذا السن في  يقول المسيب بن سمعت قال أبيه عن بكير بن مخرمة وأخبرني قال وھب بن هللا عبد وحدثنا قال -  16047
  كامال كله عقلھا فيھا فسقطت ذلك بعد سودتفا أصيبت

 الخطاب بن عمر سيف مع كان أنه  لنا ذكر قال سالم بن هللا عبد بن يحيى أخبرني وھب بن ثنا بحر وحدثنا قال -  16048
  منقطع وھذا أخرى مرة عقلھا ففي ذلك بعد طرحت وإذا كامال عقلھا اسودت إذا السن وفي العقول أمر عنه هللا رضي

 عن عوانة أبو ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا - 16049
 القائمة العين في قال  أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن عباس بن عن يعمر بن يحيى عن بريدة بن هللا عبد عن قتادة
  ديتھا ثلث بلغت حكومة فيھا أوجب أنه أعلم وهللا به أراد إنما ذاوھ ديتھا ثلث الشالء واليد السوداء والسن

 حصين عن حجاج أنبأ عباد ثنا حنبل بن أحمد ثنا البغوي القاسم أبو ثنا أحمد بن زاھر أنبأ عثمان أبو اإلمام أخبرنا -  16050
 نقص ما بحساب صاحبھا أعطى بعضھا كسر إذا السن في  عنه هللا رضي علي عن الحارث عن الشعبي عن الرحمن عبد بن
  مثله زيد عن مكحول عن حجاج وعن ذلك على يزد لم وإال عقلھا تم اسودت فإن حوال بھا ويتربص منھا

  واألصابع والرجلين اليدين دية باب

 بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن أحمد بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  16051
 و عليه هللا صلى هللا رسول كتبه الذي الكتاب في أن  أبيه عن بكر أبي بن هللا عبد عن أنس بن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان
  اإلبل من عشر ھنالك مما إصبع كل وفي خمسون الرجل وفي خمسون اليد وفي حزم بن لعمرو سلم

 بن محمد ثنا شيبان ثنا الحارث بن محمد بن إبراھيم ثنا حيان بن حمدم أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 16052
 قطعت إذا اليد في سلم و عليه هللا صلى النبي قضى  قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن موسى بن سليمان ثنا راشد
  العقل نصف الرجل وفي العقل نصف

 شعيب بن عمرو عن المعلم حسين ثنا ھمام ثنا ھدبة ثنا تمتام ناث عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا - 16053
  عشر عشر األصابع في الكعبة إلى ظھره مسند وھو خطبته في قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن  جده عن أبيه عن

  سواء كلھا األصابع باب

 جعفر ثنا بالبصرة العسكري محمويه بن دأحم بن محمد بكر أبو ثنا الروذباري محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا -  16054
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن قتادة عن شعبة ثنا إياس أبي بن آدم ثنا القالنسي محمد بن
  إياس أبي بن آدم عن البخاري رواه واإلبھام الخنصر يعني سواء وھذه ھذه

 بن أحمد ثنا أحمد بن بشر سھل أبو ثنا بھا اإلسفرائيني الفقيه المعروف أبي بن محمد بن محمد الحسن أبو أخبرنا -  16055
 بن مسروق عن التمار غالب ثنا علية بن ھو إبراھيم بن إسماعيل ثنا المديني هللا عبد بن علي أنبأ الحذاء نصر بن الحسين
 ھذا كان علي قال عشر عشر األصابع في  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن األشعري موسى أبي عن التميمي أوس

  الذي الحديث فذكر العبدي بشر بن محمد به حدثنا بعد كان فلما اإلسناد متصل مسندا عندنا الحديث

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو الفوارس أبي بن صادق وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16056
 عن ھالل بن حميد عن التمار غالب ثنا عروبة أبي بن سعيد عن العبدي بشر بن محمد ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب
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 اإلبل من عشر بعشر األصابع في قضى أنه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن األشعري موسى أبي عن أوس بن مسروق
 سماع فيه فذكر غالب عن الحجاج بن شعبة ورواه عروبة أبي بن سعيد عن سليمان بن وعبدة جعفر بن محمد رواه وكذلك
  عنه الروايات أكثر في اسمه يقم لم أنه إال مسروق من غالب

 أوس ثنا التمار غالب عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرناه - 16057
 إصبع كل في قلت سواء األصابع  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال موسى أبي عن أوس بن مسروق أو مسروق بن

 عن أوس بن مسروق عن ميمون بن غالب عن صفية أبي بن حنظلة عن طھمان بن إبراھيم ورواه نعم قال اإلبل من عشر
  عنه هللا رضي موسى أبي

 عبد ثنا الدوري محمد بن عباس ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ الروذباري محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا -  16058
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن مطر عن عروبة أبي بن سعيد عن عطاء بن الوھاب

  اإلبل من عشر عشر سواء كلھا واألصابع اإلبل من خمس خمس المواضح في  قال أنه

 شيبان عن تميلة أبو ثنا أبان بن عمر بن هللا عبد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر بوأ أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 16059
  سواء والرجلين اليدين أصابع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جعل  قال عباس بن عن عكرمة عن النحوي يزيد عن المعلم

 أبي عن عوانة أبو ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة نب أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  16060
 عشر األصابع وفي النصف الرجل وفي النصف اليد في  قال أظنه عنه هللا رضي علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق
  عشر

 طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16061
 عشر األصابع في قال ثابت بن زيد أن  ھشام بن سعد عن ھالل بن حميد عن مطر عن سعيد أنبأ عطاء بن الوھاب عبد أنبأ

  اإلبل من عشر

 عن لھيعة بن أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16062
 اإلصبع كاملة الدية من حسابھا على تودي الجراح أن  أبيه عن ثابت بن زيد بن خارجة عن الزناد أبي نع هللا عبد بن إسحاق

  شيء على شيء يفضل ال األصابع الخمس من كاألصبع

 العقل من الرجل أصبع في كم وسئل يسار بن سليمان سمعت قال أبيه عن مخرمة أخبرني وھب بن وحدثنا قال -  16063
  بذلك قضى عنه هللا رضي عفان بن عثمان أن  يزيد وقال هللا عبد بن يزيد ذلك وقال بكير قال فرائض عشر فقال

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا الذي الحديث وأما - 16064
 قضى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  المسيب بن عيدس عن سعيد بن يحيى عن الثقفي الوھاب وعبد سفيان أنبأ الشافعي

  بست الخنصر وفي بتسع الخنصر تلي التي وفي بعشر الوسطى وفي بعشر تليھا التي وفي عشرة بخمس اإلبھام في

 أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 16065
 عشر بثالثة اإلبھام في األصابع في عنه هللا رضي عمر قضى  قال المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى أنبأ عون بن جعفر
 بن عمرو آل عند كتاب وجد حتى بست الخنصر وفي بتسع تليھا التي وفي بعشرة الوسطى وفي عشر باثني تليھا التي وفي
 إلى األصابع فصارت سعيد قال عشر عشر األصابع من ھنالك وفيما سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول من أنه يذكرون حزم
  عشر عشر

 منقذ بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16066
 بن زيد بن سعد بن موسى أن حبيب أبي بن يزيد نيحدث أيوب أبي بن سعيد ثنا المقرئ يزيد بن هللا عبد ثنا المصري الخوالني

 عشر األصابع في أتفتي فقال إليه مروان فأرسل عشر عشر األصابع في  يقول كان عباس بن أن غطفان أبي عن أخبره ثابت
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 أحق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قول عمر هللا رحم عباس بن فقال األصابع في عنه هللا رضي عمر عن بلغك وقد عشر
  عنه هللا رضي عمر قول من يتبع أن

 عن الثوري سفيان أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا وقد - 16067
 بن مسروق عن أيضا ذلك وروى سواء األصابع أن عنه هللا رضي الخطاب بن عمر كتب  قال شريح عن الشعبي عن جابر

  عنه هللا رضي عمر نع األجدع

 عن الليث أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  16068
 ثلث األصابع قصب من قطعت قصبة كل في األجناد إلى كتب العزيز عبد بن عمر أن  مكحول عن القرشي موسى بن أيوب
  اإلصبع عقل

 نصف فيھا فإن اإلبھام إال الدية ثلث مفصل كل في األصابع في  قال زيد عن مكحول عن أرطأة بن جاجح وروى -  16069
  فذكره حجاج عن الرحيم عبد ثنا بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبي عن هللا عبد أبو أنبأنيه مفصلين فيھا ألن الدية

  حيحالص عين يصيب واألعور األعور عين يصيب الصحيح باب

 زكريا بن القاسم بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن أحمد بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 16070
 عمرو كتاب في كان  قال حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن عمارة بن محمد عن إسماعيل بن حاتم ثنا كريب أبو ثنا
 ھنالك ما كل في األصابع وفي اإلبل من خمس سن كل في نجران إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثه حين حزم بن

 استؤصل إذا األنف وفي خمسون الرجل وفي خمسون اليد وفي خمسون العين وفي خمسون األذن وفي اإلبل من عشر عشر
 األعور عين في يقال أن يجوز ال هللا رحمه الشافعي قال النفس ثلث الجائفة وفي النفس ثلث المأمومة وفي كاملة الدية المارن
  عينا تكون أن تعدو ال األعور وعين دية نصف وھي بخمسين العين في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضى وإنما الدية

 هللا عبد ثنا الحسن بن علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان ثنا العراقي نصر أبو أخبرنا األردستاني بكر أبو وأخبرنا - 16071
 قتيل أدي أنا عينه فقأت أنا ما فقال الصحيحة عينه تصاب األعور في مسروق عن الشعبي عن فراس عن سفيان ثنا الوليد نب
   الدية نصف فيھا هللا

 إسماعيل أنبأ ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو ثنا الحافظ حازم أبو أخبرنا - 16072
  بالعين العين قال صحيح عين فقأ أعور في  قال كذا مغفل بن هللا عبد عن الضحى أبي عن خالد أبي بن

 أنبأ ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ خميرويه بن الفضل أبو أنبأ حازم أبو أخبرنا الذي األثر وأما -  16073
 أخذ شاء وإن كامال الدية أخذ شاء إن  قال عينه فقئت اإذ األعور في يقول كان أنه عنه هللا رضي علي عن الحسن عن يونس
 عن أيضا ذلك في وروى عنه هللا رضي علي عن خالس عن قتادة أيضا ورواه الفاقىء عيني إحدى باألخرى وفقأ الدية نصف
  مرسل وھو عنه هللا رضي علي عن رباح أبي بن عطاء

 قيس بن عمر أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرناه - 16074
  كاملة الدية له إن عينه فقئت أعور في قضى عنه هللا رضي عليا أن  رباح أبي بن عطاء عن

  مثله  الزبير بن عروة عن جعفر عن لھيعة بن أخبرني وھب بن وحدثنا قال -  16075

 بن سعيد عن شھاب بن عن يونس ثنا وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا سالعبا أبو ثنا سعيد أبو وأخبرنا - 16076
 الدية ففيھا العقل فيھا قبل فإن مثلھا عينا بھا يقاد أن يزاد ال القود عمدا الباقية عينه فقئت إذا األعور عين في قال أنه  المسيب
  بصره بقية ألنھا كاملة
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 تصاب ثم أعور يكون الرجل في واستفتى يسار بن سليمان سمعت  قال هأبي عن بكير بن مخرمة وأخبرني قال -  16077
  الدية له فقال األخرى عينه

 إن كتابه في هللا قضى  شھاب بن قال صحيح رجل عين فقأ أعور في قال أنه شھاب بن عن يونس وأخبرني قال - 16078
  بصره بقية كان وإن قود فعينه بالعين العين

 ثنا ھشام ثنا إبراھيم بن مسلم أنبأ أيوب بن محمد ثنا الرازي سعيد أبو أنبأ المعروف أبي بن سنالح أبو أخبرنا - 16079
 وقضى منه يقتص فلم صحيح عين فقأ أعور إليه رفع عنه هللا رضي عفان بن عثمان أن  عياض أبي عن ربه عبد عن قتادة
 ولم الدية نصف أحدھما في أن على يدل السنة وظاھر العينب العين أن على يدل الكتاب ظاھر هللا رحمه قال كاملة بالدية فيه

  أعلم وهللا أولى فھو يفرق

 قال قتادة عن شعبة أنبأ الجعد بن علي ثنا الموجه أبو ثنا إسحاق بن محمد سعيد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16080
 عنه هللا رضي عمر فيه قضى  صفوان بن هللا عبد فقال عينه تفقأ األعور عن عمر بن هللا عبد سألت قال مجلز أبا سمعت
 فيھا حكم أنه يحتمل وقد الدية بجميع فيه حكم إنه ھذا وظاھر عمر عن يحدثك ليس أو فقال عمر بن أسأل إنما فقلت بالدية
  أعلم وهللا الدية جميع بوجوب فيھا يقول ال كان عمر بن إن وظاھره بديتھا

  الصلب كسر في جاء ما باب

 الجبار عبد بن الحسن بن أحمد ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ قاال قتادة بن نصر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 16081
 أبيه عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن الزھري حدثني داود بن سليمان عن حمزة بن يحيى ثنا موسى بن الحكم ثنا
  الدية الصلب وفي فيه بكتاب اليمن أھل إلى كتب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  جده عن

 العباس أبو أنبأ قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو وأخبرنا - 16082
 السنة أن  رهأخب المسيب بن سعيد أن شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد
  الدية الصلب في بأن العقل في مضت

 عن أشعث عن المحاربي ثنا األحمسي إسماعيل بن محمد ثنا بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا -  16083
  اإلبل من مائة الصلب في  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن بلغنا قال الزھري

  المرأة دية في جاء ما باب

 هللا عبد بن حفص ثنا عصام بن محمش ثنا الشعيري هللا عبد بن محمد الطيب أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16084
 هللا صلى هللا رسول قال قال جبل بن معاذ عن غنم بن عن نسي بن عبادة عن خنيس بن بكر عن طھمان بن إبراھيم حدثني
  ضعف وفيه نسي بن عبادة عن آخر وجه من ذلك وروى الرجل يةد من النصف على المرأة دية  سلم و عليه

 سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  16085
 أدركنا  قالوا عطاءو مكحول وعن شھاب بن عن موسى بن أيوب عن عمر بن هللا عبيد عن خالد بن مسلم أنبأ الشافعي أنبأ

 تلك عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فقوم اإلبل من مائة سلم و عليه هللا صلى النبي عھد على الحر المسلم دية أن على الناس
 ستة أو دينار خمسمائة القرى أھل من كانت إذا المسلمة الحرة ودية درھم ألف عشر اثني أو دينار ألف القرى أھل على الدية
 من خمسون األعرابي أصابھا إذا األعرابية ودية اإلبل من خمسون فديتھا األعراب من أصابھا الذي كان إذاف درھم آالف
  الورق وال الذھب األعرابي يكلف ال اإلبل

 عيينة بن أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا - 16086
 وثلث دية درھم آالف بثمانية عنه هللا رضي عفان بن عثمان فيھا فقضى بمكة امرأة أوطأ رجال أن  أبيه عن نجيح أبي نب عن
  الحرم في لقتلھا التغليظ إلى عنه هللا رضي عثمان ذھب هللا رحمه الشافعي قال
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  المرأة جراح في جاء ما باب

 الشيباني عن ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ خميرويه نب الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا -  16087
 قل فيما الرجل دية من النصف على النساء جراحات  يقول كان عنه هللا رضي عليا أن الشعبي عن وزكريا ليلى أبي وبن
  وكثر

 أنبأ الحسن بن محمد عن الشافعي أنبأ نسليما بن الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16088
 في الرجل عقل من النصف على المرأة عقل قال  أنه عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن إبراھيم عن حماد عن حنفية أبو

 أبي بن وعلي الخطاب بن عمر عن إبراھيم عن حماد عن أبان بن محمد أنبأ قال الحسن بن محمد وعن دونھا وفيما النفس
 أنه إال منقطع إبراھيم حديث دونھا وفيما النفس في الرجل دية من النصف على المرأة عقل قاال أنھما عنھما هللا ضير طالب
  الشعبي رواية يؤكد

 ح شعبة ثنا عمرو ثنا إسحاق بن إسماعيل أنبأ الفقيه إسحاق بن أحمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16089
 الحكم عن شعبة أنبأ الجعد بن علي ثنا البغوي القاسم أبو أنبأ شريح أبي بن الرحمن عبد أنبأ العمري لفتحا أبو الشريف وأخبرنا

 إال مسعود بن وقال النصف فعلى زاد فما الثلث إلى سواء والنساء الرجال جراحات  قال أنه ثابت بن زيد عن الشعبي عن
 قال شيء كل في النصف على عنه هللا رضي طالب أبي بن علي وقال النصف فعلى زاد وما سواء فإنھا والموضحة السن
 وبن ثابت بن زيد عن النخعي إبراھيم أيضا ورواه العمري حديث لفظ الشعبي إلى أعجبھما عنه هللا رضي علي قول وكان
  موصول وھو مسعود بن هللا عبد عن شقيق ورواه منقطع وكالھما عنھما هللا رضي مسعود

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 16090
 بن سعيد سأل أنه  ربيعة عن الثوري وسفيان الليثي زيد بن وأسامة مالك حدثني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب
 قال أربع في كم قال ثالثون قال ثالث في كم قال شرونع قال اثنتين في كم قال عشر قال المرأة إصبع في كم المسيب
 متعلم جاھل أو متثبت عالم ربيعة قال أنت أعراقي قال عقلھا نقص مصيبتھا واشتدت جرحھا عظم حين ربيعة قال عشرون

  السنة إنھا أخي بن يا قال

 المسيب بن قال لما هللا رحمه الشافعي الق  قال الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16091
 الرأي جھة من ھذا يقول أن زيد يشبه ولم أصحابه من عامة عن أو سلم و عليه هللا صلى النبي عن يكون أن أشبه السنة ھي
 كنا وقد علمأ وهللا نرى فيما أتباع علم إال والعقل القياس يخالف كان إذا السنة سعيد قال فيما يكون وال الرأي يحمله ال ألنه
 نفاذا السنة لقوله نجد ال ثم السنة يقول من منھم نجد قد إنا قبل من الخيرة هللا وأسأل عنه وقفت ثم المعنى ھذا على به نقول
 قال عنھما هللا رضي علي عن كثبوته إال زيد عن يثبت وال قال فيھا بنا أولى والقياس سلم و عليه هللا صلى النبي عن بأنھا
 عن شعيب بن عمرو وعن مثله يثبت ال بإسناد سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي جبل بن معاذ نع وروى الشيخ
  المدينة أھل من الفقھاء قول وھو ثابت بن زيد قول مثل ضعيف بإسناد سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه

 بن علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان ثنا ببخارى العراقي نصر أبو أنبأ الحافظ األردستاني بكر أبو وأخبرنا - 16092
 بخمس عنه هللا رضي عمر إلى كتب  قال شريح عن الشعبي عن جابر عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا الدرابجردي الحسن
 فأصدق ولده عن تهمو عند يسأل الرجل وأن ثمنھا ربع الدابة عين وفي سواء واألصابع سواء األسنان أن األمراء صوافي من
 لفظه في خولف وقد به يحتج ال الجعفي جابر الرجل دية من الثلث إلى سواء والنساء الرجال وجراحة موته عند يكون ما

  وحكمه

 أنبأ ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسن أبو أخبرنا - 16093
 الخنصر سواء األصابع أن  عنه هللا رضي عمر عند من شريح إلى البارقي عروة به جاء فيما كان قال راھيمإب عن مغيرة

 وأن ثمنھا ربع الدابة عين في وأن النصف فعلى ذلك خال وما والموضحة السن في سواء والنساء الرجال جرح وأن واإلبھام
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 إذا الرجل أن عبيدة ذكرني حتى الخامسة ونسيت مغيرة قال به أقر إذا ولده في موته عند عليھا يصدق أن الرجل أحوال أحق
  أعلم وهللا انقطاع ھذا وفي العدة في دامت ما ورثته ثالثا امرأته طلق

  الثديين حلمتي باب

 شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16094
  الدية وفيھما الدية نصف المرأة ثدي في  قال أنه المسيب بن عيدس عن

 الغنى في المال بمنزلة وھو لولدھا وثمال لصدرھا سداد المرأة ثدي في  قال أنه ربيعة عن يونس وأخبرني قال - 16095
 نحو والنخعي الشعبي عن وروينا المرأة دية نصف فيه فأرى المصيبة في الشديد الجرح وبمنزلة الجمال في األثاث وبمنزلة

  العدل حكم الرجل ثدي في النخعي وعن المسيب بن قول

  واألنثيين الذكر دية باب

 الجبار عبد بن الحسن بن أحمد ثنا مطر بن عمرو أبو أنبأ قاال قتادة بن نصر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 16096
 أبيه عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن الزھري حدثني داود نب سليمان عن حمزة بن يحيى ثنا موسى بن الحكم ثنا
  الدية الذكر وفي الدية البيضتين وفي فيه بكتاب اليمن أھل إلى كتب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  جده عن

 عن عوانة أبو أنبأ نصورم بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ خميرويه بن الفضل أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  16097
 وروي النصف البيضتين إحدى وفي الدية الذكر وفي قال  قال أنه عنه هللا رضي علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي
  الدية الحشفة في قال أنه عنه هللا رضي علي عن عاصم عن آخر وجه من

 ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  16098
 الذكر في بأن العقل في مضت السنة أن  أخبره المسيب بن سعيد أن شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر
  الدية األنثيين وفي الدية

 الذكر في بأن السنة مضت  وليق أسلم بن زيد سمع أنه الفھري هللا عبد بن عياض حدثني وھب بن وحدثنا قال - 16099
  الدية األنثيين وفي الدية

 شعيب أبو أنبأ عقيل بن محمد بن الفضل بن علي الحسن أبو أنبأ األنصاري قتادة بن العزيز عبد بن عمر أخبرنا - 16100
 سواء ھما يضتينالب في  قال أنه ثابت بن زيد عن مكحول عن الحجاج عن ھارون بن يزيد ثنا المديني بن علي ثنا الحراني

 خصينا وقد األخرى على البيضتين إحدى يفضل لمن العجب فقلت بالبيت نطوف ونحن شعيب بن لعمرو ذلك فذكرت قال
  األيمن الجانب من فلقحن األيسر الجانب من لنا غنما

 بن عن قتادة عن معمر أأنب الرزاق عبد ثنا علي ثنا شعيب أبو أنبأ الفضل بن علي أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا - 16101
  الدية ثلث اليمني وفي اليسرى من الولد ألن الدية ثلثا البيضتين من اليسرى في  قال قال المسيب

 وافية الدية البيضتين في  قال مجاھد عن نجيح أبي بن أخبرني جريج بن ثنا ھمام بن الرزاق عبد وحدثنا قال - 16102
  ال قال بينھما يفضل أنه منه حفظت قلت قال بيضة كل في خمسون خمسون

 مسروق عن وروينا بيضة كل في خمسون خمسون فيھما قال البيضتان لعطاء قلت  قال جريج بن وأخبرنا قال - 16103
  سواء ھما والزھري والنخعي والحسن وعروة
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 قاال ميناء بن وعيسى أويس أبي بن ثنا القاضي إسماعيل ثنا بشر بن محمد بن عثمان أنبأ الرفاء الحسن أبو أخبرنا - 16104
 كاملة الدية أرنبته قطعت أو جدعا أوعى إذا األنف في يقولون كانوا  المدينة أھل من الفقھاء عن أبيه عن الزناد أبي بن ثنا

  الدية نصف أصيبت أيھما وفي الدية األنثيين في ويجعلون حشفته قطعت أو كله قطع إن ذلك مثل والذكر

  الجراحات اجتماع باب

 علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان ثنا العراقي نصر أبو أنبأ الحافظ األردستاني إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا - 16105
 أبو ذاك فقيل عنه فسألت الجماجم زمان في شيخا لقيت  قال األعرابي عوف ثنا سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا الحسن بن

 فذھب عنه هللا رضي الخطاب بن عمر زمان في رأسه في بحجر رجال رجل رمى قولي فسمعته قال قالبة أبي عم المھلب
  حي وھو ديات أربع عنه هللا رضي عمر فيه فقضى وذكره ولسانه وعقله سمعه

  الشالء واليد القائمة العين في جاء ما باب

 عن عوانة أبو ثنا منصور بن سعيد ناث نجدة بن أحمد أنبأ خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا -  16106
 القائمة العين في قال  أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن عباس بن عن يعمر بن يحيى عن بريدة بن هللا عبد عن قتادة
  ديتھا ثلث الشالء واليد السوداء والسن

 عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن يعالرب أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  16107
 قال أو طفئت إذا القائمة العين في قضى ثابت بن زيد أن  يسار بن سليمان عن األشج بن هللا عبد بن بكير عن سعيد بن يحيى
 عنه هللا رضي ثابت بن زيد قول يحتمل وقد موقت شيء ال االجتھاد فيھا إنما العمل ھذا على ليس مالك قال دينار بمائة بخقت
 زيد قول احتمل ما عنه هللا رضي عمر قول ويحتمل هللا رحمه الشيخ قال خمسھا قدر فيھا االجتھاد فرأى فيھا اجتھد يكون أن

 أنه النخعي إبراھيم وعن حكم األخرس لسان وفي حكم الشالء اليد وفي حكم العوراء العين في قال أنه مسروق عن وروينا
  عدل حكومة األخرس ولسان الشالء دوالي القائمة العين في قال

  والرأس واللحية الحاجبين في جاء ما باب

 عن جريج بن أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  16108
 قال اإلبل من عشر بموضحتين هشعر يذھب حتى أصيب إذا الحاجب في عنه هللا رضي بكر أبو قضى  قال شعيب بن عمرو
 موضحتين بارش بإيضاح أصيبا إذا الحاجبين في قضى أنه يحتمل هللا رحمه الشيخ قال االجتھاد فيھما مالك لي وقال وھب بن
  فيه حجة ال منقطع الحديث أن مع المقدار ھذا بلغت بحكومة أو

 ثنا معاوية أبو ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ناث خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو وأخبرنا - 16109
 المنذر بن قال به يحتج ال أرطأة بن والحجاج منقطع ھذا الدية ينبت لم إذا الشعر في  قال ثابت بن زيد عن مكحول عن حجاج
 بن وزيد علي عن روينا تينب فال عليه يجني الشعر في المنذر بن قال الدية ثلث الحاجب في قال أنه ثابت بن زيد عن وروينا
  عنھما روي ما وزيد علي عن يثبت وال قال الدية فيه قاال أنھما عنھما هللا رضي ثابت

 الحاجب عن عطاء سألت  قال جريج بن عن مسلم أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا سعيد أبو أخبرنا - 16110
 بن عن خالد بن مسلم أنا الشافعي أنبأ اإلسناد وبھذا واأللم الشين بقدر كومةح فيه الشافعي قال بشيء فيه سمعت ما قال يشان
  حكومة فيه الشافعي قال واحد والقدر النذر الربيع قال أعلم لم فقال نذر له الرأس حلق لعطاء قلت قال جريج

  والضلع الترقوة في جاء ما باب

 مالك أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن حمدم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  16111
 العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو الحسن بن أحمد بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا ح سعد بن وھشام
 بن عمر مولى أسلم عن جندب بن مسلم عن أسلم بن زيد عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد
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 بجمل الضلع وفي بجمل الترقوة وفي بجمل الضرس في قضى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  عنه هللا رضي الخطاب
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن جاء لما خمس خمس األضراس في الشافعي قال روايته في سعيد أبو زاد الشافعي حديث لفظ
 أصحاب من أحد يخالفه لم ألنه والضلع الترقوة في عنه هللا رضي عمر بقول أقول وأنا سنا رسالض وكانت خمس السن في

 وقال المسيب بن سعيد ذھب ھذا وإلى الشيخ قال به فأخالفه رأيي إلى أذھب أن أر فلم علمته فيما سلم و عليه هللا صلى النبي
 كل ففي عقل توقيت ال حكومة وصفت فيما عمر عن حكي ما يكون أن أعلم وهللا يشبه الجراح كتاب في هللا رحمه الشافعي
  معلوم أرش منھا شيء في وليس حكومة السن غير إنسان من كسر عظم

  والساق الذراع كسر في جاء ما باب

 سفيان وسمعت قال وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16112
 مائتي كسر إذا الذراع في قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  عاصم بن بشر عن القرشي أمية بن إسماعيل عن ريالثو
 إذا يعني حقتان أو دينارا عشرون ففيھا الذراع أو الساق كسرت إذا قال أنه عنه هللا رضي عمر عن رجل عن وروي درھم
  عثم غير على برئت

 بن سليمان بن محمد ثنا األصبھاني هللا عبد بن إبراھيم إسحاق أبو أنبأ الفارسي إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا - 16113
 ساق كسر أنه  الكاسر عن األعرابي المحتفز بن إسحاق عن غنية أبي بن ثنا نعيم أبو ثنا البخاري إسماعيل بن محمد ثنا فارس
 بحكومة فيه قضى أنه على يدل الروايات ھذه اختالف هللا رحمه الشيخ قال اإلبل من بثمان عنه هللا رضي عمر فقضى رجل
  المقدار ھذا بلغت

 عبد أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16114
 يجعل لم  ويقولون العزيز عبد بن عمر وكتاب سفيان أبي بن معاوية كتاب عن فروة أبي وبن وربيعة شھاب بن عن الجبار
 ثم قيمه أقيمت شيء أو عثم وفيھا استوت ھي وإن الجابر جعل إال الخطأ في اليد كسر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  كسرھا الذي غرمھا

 إسحاق بن يلإسماع ثنا بشر بن محمد بن عثمان عمرو أبو أنبأ الرفاء يوسف بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16115
 فقھائنا من أدركت من كان  قال أباه أن الزناد أبي بن الرحمن عبد ثنا قاال ميناء بن وعيسى أويس أبي بن إسماعيل ثنا القاضي
 المداوي عطاء إال ذلك في فليس معيب وال منقوص غير مستويا جبر ثم خطأ كسر عظم كل يقولون قولھم إلى ينتھي الذين
 قدر على يعقل ثم والعقل البصر أھل ذلك يقيم وعيبه ذلك شين يقدر فإنه نقص أو عيب وبه ذلك من شيء جبر فإن ذلك وشبه
 المداوي عطاء إال ذلك في يرون ال عيب به وليس برأ إذا الجسد في جرح كل وفي الملطاء الشجة في قالوا وكذلك يرون ما

  ذلك وشبه

  الذمة أھل دية باب

 صلى هللا رسول عن جدھما عن أبيھما عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي ابني ومحمد هللا عبد عن أويس أبي رواية في
  اإلبل من مائة المؤمنة النفس وفي حزم بن لعمرو كتبه الذي الكتاب في سلم و عليه هللا

 عياض بن فضيل أنبأ عيالشاف أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16116
 اليھودي دية في قضى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  المسيب بن عن الحداد ثابت عن المعتمر بن منصور عن

  درھم بثمانمائة المجوسي دية وفي آالف بأربعة والنصراني

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن يعالرب أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 16117
 عفان بن عثمان فيه قضى فقال المعاھد دية عن نسأله المسيب بن سعيد إلى أرسلنا  قال يسار بن صدقة عن عيينة بن سفيان
 عفان بن عثمان عن وروي أخرا سألوه الذين ھم الشافعي قال فحصبنا قال قبله فمن فقلنا قال آالف بأربعة عنه هللا رضي
  بكافر مؤمن يقتل ال باب في ذكرناھما قد منقطع واآلخر محفوظ غير أحدھما بإسنادين عنه وھو بخالفه عنه هللا رضي
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 سفيان أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا الفضل بن موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا - 16118
  درھم بثمانمائة المجوسي دية في قضى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  المسيب بن سعيد عن المقدام أبي عن الثوري

 المجوسي دية  قال رباح أبي بن عطاء عن سعد بن قيس عن حازم بن جرير أخبرني وھب بن وحدثنا قال - 16119
  درھم ثمانمائة

 عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن عمير بن عبيد عن عطاء عن قيس بن عمر أخبرني وھب بن وحدثنا قال - 16120
  مثله  مالك لي وقال قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن درھم أربعمائة والمجوسية قال بذلك

 بن يزيد عن لھيعة بن أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  16121
 ذلك روى وقد درھم ثمانمائة المجوسي دية في  يقوالن كانا ھماعن هللا رضي مسعود وبن عليا أن شھاب بن عن حبيب أبي
  مرفوعا له آخر بإسناد لھيعة بن عن

 بن عالن ثنا الصدفي أحمد بن عيسى ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني محمد بن أحمد سعد أبو أخبرنا - 16122
 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عامر بن عقبة عن الخير أبي نع حبيب أبي بن يزيد عن لھيعة بن ثنا صالح أبو ثنا المغيرة

  أعلم وهللا محفوظا يكون أن أشبه واألول الليث كاتب صالح أبو به تفرد درھم ثمانمائة المجوسي دية  سلم و

 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا الذي الحديث وأما -  16123
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن زيد بن أسامة أنبأ وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر
  المؤمن عقل نصف الكافر عقل  قال سلم

 مكرم بن الحسن ثنا بيعقو بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16124
 سلم و عليه هللا صلى النبي أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن موسى بن سليمان عن راشد بن محمد ثنا النضر أبو ثنا
  والنصارى اليھود وھم المسلمين عقل نصف الكتابين أھل عقل إن  قال

 ثنا عثمان بن الرحمن عبد ثنا حكيم بن يحيى ثنا اودد أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  16125
 ثمانمائة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على الدية قيمة كانت  قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن المعلم حسين
 هللا رضي عمر استخلف حتى كذلك ذلك فكان قال المسلمين دية من النصف يومئذ الكتاب أھل ودية درھم آالف بثمانية دينار
 وهللا يكون أن فيحتمل الدية من رفع فيما يرفعھا لم الذمة أھل دية وترك قال اإلبل غلت حين الدية رفع في خطبته فذكر عنه
 أربعة سلم و عليه هللا صلى النبي عھد في ديته فتكون درھم آالف ثمانية إلى راجعا المسلم دية من النصف على قوله أعلم
  تقويم اإلسالم أھل وفي توقيت الكتاب أھل في بأنھا منه علما الدية من رفع فيما عنه هللا رضي عمر عھايرف فلم درھم آالف

 محمد ثنا الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا ما ھذا يؤكد والذي - 16126
 على فرض سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  شعيب بن عمرو برنيأخ جريج بن أنبأ عون بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن
  آالف أربعة الكتاب أھل من رجال قتل مسلم كل

 أحمد بن جعفر حدثني العنبري هللا عبد بن محمد بن يحيى زكريا أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا الذي وأما - 16127
 صلى هللا رسول جعل  قال عباس بن عن عكرمة عن البقال سعد أبي عن ياشع بن بكر أبو ثنا عيسى بن الحسن ثنا الحافظ

  عھد لھما وكان المسلم الحر دية العامريين دية سلم و عليه هللا

 بن أحمد ثنا الفضل بن العباس يعني األسفاطي ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا - 16128
 ھذا سعد فأبو المسلم دية المعاھدين دية سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جعل  قال أنه إال بإسناده فذكره بكر أبو ثنا يونس
  أعلم وهللا شعيب بن عمرو كحديث يكون أن يوجب ظاھره ثم به يحتج ال البقال المرزبان بن سعيد
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 من رجلين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ودى  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن عمارة بن الحسن ورواه -  16129
 ثنا المغيرة بن محمد ثنا حمشاذ بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه المسلمين الحرين دية عھد في منه وكانا المشركين

  به يحتج ال متروك عمارة بن والحسن فذكره عمارة بن الحسن ثنا العرني الحكم بن القاسم

 أبو أنبأ الجعد بن علي ثنا الحلواني يحيى بن أحمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا الذي وأما -  16130
 دية ذميا ودى الجعد بن علي عن غيره وقال مسلم دية ذمي دية  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عمر بن عن نافع عن كرز
  مسلم

 أبو الحافظ الدارقطني عمر بن علي الحسن أبو قال قاال الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو فأخبرنا - 16131
   الفھري الملك عبد بن هللا عبد واسمه قال غيره نافع عن يروه ولم الحديث متروك ھذا كرز

 جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا الشيباني هللا عبد أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا الذي الحديث وأما - 16132
 المسلم دية مثل سلم و عليه هللا صلى النبي زمن في والنصراني اليھودي دية كانت  قال الزھري عن جريج بن أنبأ عون بن

 ثم قال المال بيت في النصف وألقى النصف المقتول أھل أعطى معاوية كان فلما عنھم هللا رضي وعثمان وعمر بكر وأبي
 المرسل قبيح الزھري وبأن مرسال بكونه الشافعي رده فقد معاوية جعل كان ما وألقى النصف في العزيز عبد بن عمر قضى
  أعلم وهللا منه أصح ھو ما عنھما هللا رضي وعثمان عمر عن روينا وأنا

 ثنا آدم بن يحيى ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16133
 له كان من  قال عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن الرحمن عبد بن القاسم عن طلحة أبي بن علي عن حصال بن الحسن
  وموقوف منقطع ھذا المسلم دية فديته ذمة أو عھد

  العبد جراحة باب

 بن سفيان أنبأ عيالشاف أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  16134
  ثمنه في العبد عقل  قال أنه المسيب بن عن الزھري عن عيينة

 ح سعد بن الليث عن حسان بن يحيى أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا -  16135
 بن عن والليث يونس أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأنبأ
 سوى يقولون رجال وكان شھاب بن قال ديته في الحر عقل مثل ثمنه في العبد عقل يقول كان أنه  المسيب بن سعيد عن شھاب
  وھب بن حديث لفظ يقوم سلعة ھو إنما ذلك

 بن محمد العباس أبو أنبأ قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن بكر أبو أخبرنا -  16136
 جابر بن هللا عبد بن سعيد سمعت قال أبيه عن بكير بن مخرمة وأخبرني قال وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب
 معنى وھذا يسار بن سليمان ذلك وقال ثمنه عشر نصف فيھا فله موضحة العبد شج إذا  يقول المسيب بن سعيد سمعت يقول

  والنخعي والشعبي شريح ولق

  اعترافا وال صلحا وال عبدا وال عمدا العاقلة تحمل ال قال من باب

 بن القاسم عبيد أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال الفقيه الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا -  16137
 عمر عن عامر عن السفر أبي بن هللا عبد عن النخعي مالك أبي نحسي بن الملك عبد عن وكيع ثنا جنادة بن مسلم ثنا إسماعيل
 منقطع عمر عن وھو عمر عن عامر عن قال كذا العاقلة تعقله ال واالعتراف والصلح والعبد العمد  قال عنه هللا رضي

  قوله من الشعبي عامر عن والمحفوظ

 أبي عن العزيز عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن بن محمد بن محمد الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا -  16138
 قد عبيد أبو قال اعترافا وال صلحا وال عبدا وال عمدا العاقلة تعقل ال  قال الشعبي عن مطرف عن إدريس بن هللا عبد ثنا عبيد
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 من شيء مواله عاقلة على ليسف يقول حرا العبد يقتل أن معناه إنما الحسن بن محمد لي فقال عبدا وال قوله تأويل في اختلفوا
 أبي بن الرحمن عبد حدثني الحسن بن محمد قال عباس بن عن رواه بشيء ذلك في واحتج رقبته في جنايته وإنما عبدة جناية
 قال المملوك جنى ما وال اعترافا وال صلحا وال عمدا العاقلة تعقل ال قال عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن أبيه عن الزناد
 خاصة ماله في ثمنه إنما شيء الجاني عاقلة على فليس يقول عليه يجنى العبد يكون أن معناه إنما ليلى أبي بن وقال عبيد أبو
 عن العاقلة تعقل ال الكالم لكان قال ما على المعنى كان لو أنه إلى يذھب جائزا غيره قول فيه يرى وال األصمعي ذھب وإليه
 رضي عمر عن يصح ال القول ھذا هللا رحمه الشيخ قال العرب كالم وعليه ليلى أبي بن قال ماك عندي وھو عبيد أبو قال عبد
  الحسن بن محمد حكى ما على عباس بن عن فيه والرواية الشعبي عن يصح وإنما عنه هللا

 أبيه عن الزناد أبي بن أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  16139
 وقال قال المملوك جنى ما وال اعترافا وال صلحا وال عمدا العاقلة تحمل ال  قال أنه عباس بن هللا عبد عن الثقة حدثني قال
  تشاء أن اال الليث ذلك

  قال أنه يهأب عن عروة بن ھشام عن أنس بن مالك أخبرني وھب بن ثنا بحر ثنا العباس أبو ثنا سعيد أبو وأخبرنا -  16140
  الخطأ عقل عليھم إنما ذلك تشاء أن اال العمد قتل من عقل العاقلة على ليس

 تعينه أن اال العمد دية من شيئا تحمل ال العاقلة أن السنة مضت  قال أنه شھاب بن عن أنس بن مالك وأخبرني قال - 16141
  ذلك على اال الناس أدرك ولم حيىي قال ذلك مثل سعيد بن يحيى وحدثني مالك قال نفس طيب عن العاقلة

 قاال ميناء بن وعيسى أويس أبي بن ثنا القاضي إسماعيل ثنا بشر بن محمد بن عثمان أنبأ الرفاء الحسن أبو أخبرنا - 16142
 وال افاعتر وال بصلح وال عمدا كان ما العاقلة تحمل ال يقولون كانوا  المدينة أھل من الفقھاء عن أبيه عن الزناد أبي بن ثنا
  منھم طوال ذلك يحبوا أن اال المملوك جنى ما

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 16143
 أنه  عباس بن عن جبر بن مجاھد عن عبيد بن الملك عبد عن عياض بن يزيد أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب
 التابعين فقھاء عن ورويناه له يزاد فال العبد ثمن من أكثر المجروح كان وأن شيئا نفسه فوق سيده يغرم ال العبد يقول كان
  وغيره الزبير بن عروة

  للفقراء يكون الغالم جناية باب

 عن أبي حدثني ھشام بن معاذ ثنا حنبل بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  16144
 عليه هللا صلى النبي أھله فأتى أغنياء ألناس غالم أذن قطع فقراء ألناس غالما أن حصين بن عمران عن نضرة أبي عن قتادة
 المملوك هفي المذكور بالغالم المراد كان أن هللا رحمه الشيخ قال شيئا عليه يجعل فلم فقراء أناس أنا هللا رسول يا  فقالوا سلم و

 إنما سلم و عليه هللا صلى النبي وأن خطأ كانت الجناية أن على أعلم وهللا يدل رقبته في العبد جناية أن على العلم أھل فاجماع
 أن على هللا رحمه الخطابي سليمان أبو حمله وقد بذلك متبرعا عنده من فأعطاه جنايته أرش التزم ألنه شيئا عليه يجعل لم

 الواقعة الجناية يعقلون ال ألنھم وأما لفقرھم أما شيئا عليھم يجعل فلم فقراء عاقلته وكان خطأ الجناية وكانت حرا كان الجاني
 جنايته وكانت بالغ غير حرا غالما الجاني يكون وقد هللا رحمه الشيخ قال أعلم وهللا مملوكا عليه المجني كان أن العبد على
 لكون عليه يجعله فلم فقراء فوجدھم عاقلته على رآه أو عليه الحال في يجعله فلم قيراف وكان عاقلته على أرشھا يجعل فلم عمدا
  أعلم وهللا فقراء لكونھم عليھم وال الخطأ حكم في جنايته

  العاقلة باب

 يثحد من أكثر وھذا العاقلة على بالدية قضى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مخالفا أعلم لم هللا رحمه الشافعي قال
  الخاصة حديث من ذكرناه وقد الخاصة
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 أبي بن سعيد وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16145
 المسيب بن سعيد عن شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو
 بطنھا في وما فقتلتھا بحجر األخرى إحداھما فرمت ھذيل من امرأتان اقتتلت  قال ھريرة أبا أن الرحمن عبد بن سلمة وأبي

 وليدة أو عبد غرة جنينھا دية أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقضى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى فاختصموا
 وال شرب ال من أغرم كيف هللا رسول يا الھذلي النابغة بن حمل قال معھم ومن ولدھا وورثھا عاقلتھا على المرأة بدية وقضى
 سجعه أجل من الكھان أصحاب من ھذا إنما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال يطل ذلك فمثل استھل وال نطق وال أكل
  وھب بن عن كلھم وحرملة الطاھر أبي عن مسلم ورواه صالح بن أحمد عن الصحيح في البخاري رواه

 صادق وأبو عبدان بن محمد بن محمد بن سعيد عثمان وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16146
 بن يحيى ثنا شاكر بن محمد بن هللا عبد البختري أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ قالوا العطار الفوارس أبي بن محمد
 قتلت امرأة أن  شعبة بن المغيرة عن نضيلة بن عبيد عن إبراھيم عن المعتمر بن منصور عن مھلھل نب مفضل ثنا آدم

 الجنين في فقضى حامال وكانت بالدية عاقلتھا على فيه فقضى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فيه فأتى فسطاط بعمود ضرتھا
 و عليه هللا صلى هللا رسول فقال يطل ذلك ومثل استھل وال صاح وال شرب وال طعم ال من أندى عصبتھا بعض فقال بغرة
  آدم بن يحيى عن رافع بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه األعراب كسجع سجع سلم

 بن عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16147
 ھذا عنه هللا رضي الخطاب بن عمر آل من أخذت  قال شريق بن األخنس بن عثمان بن محمد بن عثمان حدثني إسحاق
 و عليه هللا صلى النبي محمد من كتاب ھذا الرحيم الرحمن هللا بسم للعمال عمر كتب الذي الصدقة بكتاب مقرونا كان الكتاب
 من المھاجرين الناس دون واحدة أمة أنھم معھم دوجاھ بھم فلحق تبعھم ومن ويثرب قريش من والمؤمنين المسلمين بين سلم

 يتعاقلون ربعتھم على عوف وبنو المؤمنين بين والقسط بالمعروف عانيھم يفدون وھم بينھم يتعاقلون ربعتھم على قريش
 ثم ساعدة بني ثم الحارث بني النسق ھذا على ذكر ثم المؤمنين بين والقسط بالمعروف عانيھا تفدي طائفة وكل األولى معاقلھم
 أن منھم مفرحا يتركون ال المؤمنين وإن قال ثم األوس بني ثم النبيت بني ثم عوف بن عمرو بني ثم النجار بني ثم جشم بني

  عقل أو فداء في بالمعروف يعطوه

 لمس و عليه هللا صلى النبي كتاب في كان  قال أنه جده عن أبيه عن عوف بن عمرو بن هللا عبد بن كثير وروي - 16148
 فداء في يعطوه حتى منھم مفرحا يتركوا ال أن المؤمنين على وإن المؤمنين من والقسط بالمعروف عانيھا تفدي طائفة كل إن
 أنبأ الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه عقل أو

 أفرحه قد الذي ھو بالحاء المفرح في األصمعي قال فذكره هللا عبد بن كثير عن الفزاري ھو قإسحا أبي عن عمرو بن معاوية
  أثقله يعني الدين

  األب قبل من القرابة وھم العصبة العاقلة أن في مخالفا أعلم ولم الشافعي قال تغرم التي العاقلة من باب

 قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو لقاضيا الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16149
 أبي عن المسيب بن سعيد عن حدثه شھاب بن أن الليث أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا

 المرأة إن ثم وليدة أو عبد بغرة ميتا سقط لحيان بني من امرأة جنين في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضى  قال أنه ھريرة
 عصبتھا على العقل وأن وزوجھا لبنيھا ميراثھا أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقضى توفيت بالغرة عليھا قضى التي

  الليث حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه

 ح القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا نالقطا زياد بن سھل أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 16150
 أبي بن محمد ثنا قاال القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا

 من امرأتان تنازعت  قال ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن الزھري عن إسحاق بن الرحمن عبد ثنا زريع بن يزيد ثنا بكر
 عليه المقضي فقال وليدة أو عبد بغرة عليھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقضى صاحبتھا جنين إحداھما فطرحت ھذيل
 إخوان من ھذا إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال يطل ذلك فمثل فاستھل صاح وال أكل وال شرب ال من أعقل كيف
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 يد وقال عصبتھا على عقلھا وإن وزوجھا لولدھا بميراثھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقضى عليھا المقضي فماتت الكھان
  القطان حديث لفظ جنت أيديكم من

 عبد ثنا محمد بن الملك عبد ثنا الفقيه سلمان بن أحمد ثنا ببغداد العطار محمد بن العزيز عبد القاسم أبو أخبرنا -  16151
 امرأتين أن  هللا عبد بن جابر عن الشعبي حدثني سعيد بن مجالد ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا أسد بن معلى ثنا محمد بن الملك
 عاقلة على المقتولة دية سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجعل وولد زوج منھما واحدة ولكل األخرى إحداھما قتلت ھذيل من

 وولدھا لزوجھا ميراثھا سلم و عليه هللا صلى هللا سولر فقال لنا ميراثھا المقتولة عاقلة فقالت وولدھا زوجھا وبرأ القاتلة المرأة
 رسول فقال فاستھل صاح وال أكل وال شرب ال هللا رسول يا فقالوا يضمنھم أن القاتلة عاقلة فخافت جنينھا فألقت حبلى وكانت

  أمة أو عبد غرة الجنين في فقضى الجاھلية سجع ھذا سلم و عليه هللا صلى هللا

 الواحد عبد ثنا مسدد ثنا الضبي عمر بن عثمان ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 16152
  بنحوه  فذكره

 ثنا الحارث بن محمد بن إبراھيم ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ األصبھاني الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  16153
 و عليه هللا صلى هللا رسول قضى  قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن ىموس بن سليمان ثنا راشد بن محمد ثنا شيبان
 يقتلون وھم ورثتھا بين فعقلھا قتلت وإن ورثتھا عن فضل ما إال شيئا منھا يرثون ال كانوا من عصبتھا بين المرأة عقل أن سلم
  قاتلھا

 ثنا يزيد بن العباس ثنا جعفر بن محمد ثنا حيان نب محمد أبو أنبأ األصبھاني الحارث بن محمد بن أحمد وأخبرنا - 16154
 الرجل ھذا واسم الرزاق عبد قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن عكرمة سمع رجل عن معمر أنبأ الرزاق عبد

 وقد الشافعي قال ورثتھا عن فضل ما إال يرثون وال عصبتھا تعقلھا المرأة  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن برق بن عمرو
 للزبير وقضى المطلب عبد بنت صفية موالي عن يعقل بأنه عنھما هللا رضي طالب أبي بن علي على الخطاب بن عمر قضى
  ابنھا ألنه بميراثھم عنه هللا رضي

 نب علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان ثنا العراقي نصر أبو أنبأ األصبھاني إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا - 16155
 إلى لصفية موال في اختصما عنھما هللا رضي وعليا الزبير أن  إبراھيم عن حماد عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا الحسن
 قال عمر أن الحسن عن ويذكر عنھما هللا رضي علي على والعقل للزبير بالميراث فقضى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر
 على فقسمھا قال أبيك بني على الدية قسمت لما عليك عزمت عنه هللا رضي عمر جناھا جناية في عنھما هللا رضي لعلي
  قريش

 إسحاق بن إسماعيل ثنا بشر بن محمد بن عثمان عمرو أبو أنبأ الرفاء يوسف بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16156
 إذا  يقولون كانوا وغيره المسيب بن سعيد ةالمدين أھل من التابعين فقھاء عن أبيه عن الزناد أبي بن عن أويس أبي بن ثنا

  قومھا على جنت ما وعقل لبنيھا ميراثھا المنزلة بتلك وموالھا عنھا يعقلون وقومھا يرثونھا فبنوھا قومھا غير في المرأة ولدت

  سواء العاقلة من فيه ليس ومن الديوان في من باب

 حيان بن وأخبرنا قال ح البخاري ثنا أحمد بن إسحاق أنبأ حيان بن حمدم أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  16157
 و عليه هللا صلى النبي أن جابر عن الزبير أبن عن جريج بن عن عاصم أبو ثنا قاال علي بن عمرو ثنا العباس بن محمد ثنا
  عقوله بطن كل على  قال سلم

 عبد ثنا رافع بن محمد ثنا محمد بن هللا عبد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16158
 عقوله بطن كل على سلم و عليه هللا صلى النبي كتب  يقول هللا عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو أخبرني جريج بن أنبأ الرزاق

 الصحيح في مسلم رواه ذلك فعل من صحيفته في لعن أنه أخبرت ثم إذنه بغير مسلم رجل مولى يتوالى أن يحل ال أنه كتب ثم



22 
 

 كثر حين الديوان كان حتى ديوان وال العاقلة على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضى الشافعي قال رافع بن محمد عن
  عنه هللا رضي عمر زمان في المال

 ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا قتيبة بن إسماعيل ثنا الصيدالني محمد بن هللا عبد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16159
 بن عمر العرفاء وعرف الدواوين دون من أول  قال هللا عبد بن جابر عن نضرة أبي عن يزيد بن سعيد عن مضر بن غسان

  عنه هللا رضي الخطاب

  الفقير عقل في جاء ما باب

 بن قيس ثنا علي بن عاصم ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16160
 بني من إحداھما امرأتين النابغة بن مالك بن حمل تزوج  قال أبيه عن الھذلي المليح أبي عن منصور بن عباد عن الربيع
 عقل فقال أبيھا إلى مالك بن حمل فجاء جنينا وألقت فماتت لحيان بني من التي فضربت لحيان بني من واألخرى معاوية

 على الدية فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى فاختصموا لحيان بني سادة وھم بنوھا يعقلھا إنما أبوھا فقال وابني مرأتيا
 ما حق فمثله فأبطله فاستھل صاح وال فحل وضع ما بالجنين عليه قضى حين الولي فقال أمة أو عبد غرة الجنين وفي العصبة
 وال عبد له ما هللا رسول يا قال شاعر إنه هللا رسول يا فقيل الجاھلية كسجع اسجع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال بطل
 بني صدقة من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بھا يعينه أن إال شيء من له ما هللا رسول يا فقال اإلبل من عشر فقال أمة

  استوفاھا حتى عليھا حمل فسعى بھا فأعانه لحيان

 بن محمد ثنا الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبو ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه األصبھاني بكر أبو خبرناوأ -  16161
  أبيه عن المليح أبي عن الشقري هللا عبد أبو وھو تمام بن سلمة عن خليفة بن المنھال ثنا موسى بن هللا عبيد ثنا ھياج بن عمر
 بنين لھا إن هللا رسول يا فقال فيه قال الحديث فذكر ھذيل من رجل عند كانتا بامرأتين تىأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن
 زوج مالك بن لحمل فقال فيه نعقل شيء لنا ما قال أختك عن تعقل أن أحق أنت قال أمھم عن يعقلوا أن أحق ھم الحي سادة ھم

 وكذلك ضعف اإلسناد ھذا في هللا رحمه الفقيه لشيخا قال شاة ومائة عشرين ھذيل صدقات من يدك تحت من اقبض المرأتين
  أعلم وهللا قبله فيما

  العاقلة تحمل ما باب

 ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16162
 العاقلة تعقل ال قال  عنه هللا رضي ثابت بن زيد أن المسيب بن سعيد عن الزھري عن يزيد بن يونس حدثني سويد بن أيوب
  يسار بن وسليمان المسيب بن سعيد قول من أنه والمحفوظ أيوب رواه كذا فصاعدا الدية ثلث في إال العقل يعمھا وال

 أبي بن وأخبرني قال وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  16163
 أنھا إلى الشافعي وذھب قاال كذا فصاعدا الدية ثلث إال العاقلة تحمل ال  قاال أنھما يسار بن وسليمان المسيب بن سعيد عن ذئب
 هللا رسول وقضى قال األيسر تحميلھا على دل األكثر حملھا لما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ألن وقل كثر كلما تحمل
  الدية عشر نصف وذلك العاقلة على به وقضى بغرة الجنين في سلم و عليه هللا صلى

 قال منصور أخبرني شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 16164
 األخرى إحداھما فرمت رأتانام له كانت ھذيل من رجال أن  شعبة بن المغيرة عن نضلة بن عبيد عن يحدث إبراھيم سمعت
 فيه فقضى قال الجاھلية كسجع اسجع فقال استھل وال صاح وال شرب وال أكل ال من أرأيت فقيل فأسقطت فسطاط بعمود
  شعبة حديث من الصحيح في مسلم أخرجه المرأة عاقلة على وجعله بغرة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن ربيعة عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا -  16165
  درھم ستمائة أو دينارا خمسين تقوم الغرة أن  الرحمن عبد أبي
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 قال سعيد بن يحيى فإن  بعضھم قال الشافعي قال قال الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا الصيرفي سعيد أبو أخبرنا - 16166
 يقتدى ال الذين الوالة من ويكون قوله ويلزم به يقتدى ممن يكون قد القديم قلنا فصاعدا الثلث العاقلة تعقل أن القديم األمر من
  بظن العاقلة على الدية عشر بنصف قضى سلم و عليه هللا صلى النبي أن اليقين أفنترك قولھم يلزم وال بھم

  العاقلة على الدية تنجيم باب

 في عاما وجدنا قال الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو ناأخبر - 16167
 الجاني عاقلة على اإلبل من بمائة خطأ الحر على المسلم الحر جناية في قضى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  العلم أھل

  معلومة وبأسنان ثلثھا سنة كل في سنين الثالث مضي في أنھا فيھم وعاما

 الثوري سفيان حدثني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16168
 في الدية وثلثي سنين ثالث في الدية عنه هللا رضي الخطاب بن عمر جعل  قال الشعبي عامر عن سوار بن األشعث عن

 في يكون النصف في مالك لي وقال سواء ذلك مثل مالك لي وقال قال سنة في الدية وثلث سنتين في لديةا ونصف سنتين
  الثلث على زيادة ألنه سنتين

 علي أن  حبيب أبي بن يزيد عن لھيعة بن أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا بحر ثنا العباس أبو ثنا سعيد أبو وأخبرنا -  16169
  في الدية تنجم أن السنة من أن سعيد بن يحيى وعن سنين ثالث في الخطأ قتل في بالعقل قضى عنه هللا رضي طالب أبي بن

  نفسه على الرجل جنى ما العاقلة تحمل ال باب

 أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا صالح بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  16170
 وعنبسة ھو وھب بن قال كذا أحمد وقال داود أبو قال مالك بن كعب بن هللا وعبد الرحمن عبد خبرنيأ شھاب بن عن يونس
 شديدا قتاال أخي قاتل خيبر يوم كان لما  قال األكوع بن سلمة أن هللا عبد بن الرحمن عبد والصواب أحمد قال خالد بن يعني
 هللا رسول فقال بسالحه مات رجل فيه وشكوا ذلك في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب فقال فقتله سيفه عليه فارتد
 قال أنه غير ذلك بمثل أبيه عن فحدثني األكوع بن لسلمة ابنا سألت ثم شھاب بن قال مجاھدا جاھدا مات سلم و عليه هللا صلى
 عن الطاھر أبي عن الصحيح يف مسلم رواه مرتين أجره فله مجاھدا جاھدا مات كذبوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال
  سلمة عن عبيد أبي بن يزيد حديث من البخاري وأخرجه وھب بن

 سالم أبي بن معاوية عن الوليد ثنا خالد بن ھشام ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبا الروذباري علي أبو وأخبرنا - 16171
 من رجل فطلب جھينة من حي على أغرنا  قال سلم و ليهع هللا صلى النبي أصحاب من رجل عن سالم أبي جده عن أبيه عن

 المسلمين معشر يا أخوكم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال بالسيف نفسه وأصاب فأخطأه فضربه منھم رجال المسلمين
 أشھيد هللا رسول يا فقالوا ودفنه عليه وصلى ودمائه بثيابه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فلفه مات قد فوجدوه الناس فابتدره

  نعم قال ھو

  جبار والمعدن جبار البئر في ورد ما باب

 بن عن الليث أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ إسحاق بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16172
 العجماء  قال أنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن المسيب وبن سلمة أبي عن شھاب
 الليث عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه الخمس الركاز وفي جبار والبئر جبار والمعدن جبار جرحھا
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه

 عمر بن وحفص الصمد عبد اثن قالبة أبو ثنا آباذي محمد الحسن بن محمد طاھر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 16173
 والبئر جبار جرحھا العجماء  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول ھريرة أبا سمعت قال زياد بن محمد عن شعبة ثنا قاال
 إذا أعلم وهللا به أراد وإنما شعبة حديث من الصحيح في أخرجاه الخمس الركاز وفي جبار والمعدن عمر بن حفص زاد جبار



24 
 

 روينا فيھا يتلف ما يضمن فإنه المواضع ھذه غير في حفرھا إذا فإما محتملة واسعة طريق أو صحراء وفي ملكه في حفرھا
  ضامن فھو ملكه غير في احتفر أو حقه غير في بنى من قال أنه عنه هللا رضي علي عن

 بن علي ثنا الجوھري محمد بن انسفي أنبأ العراقي نصر أبو أنبأ األردستاني إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا -  16174
 عمرو فقال شريح إلى فاختصموا فانكسر بئر في وقع بغال أن  إبراھيم عن المغيرة عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا الحسن

  حقه غير في الطريق في البئر وكانت فضمنه الحارث بن عمرو على ولكن ال قال ضمان البئر أعلى أمية أبا يا الحارث بن

 حبيب بن يونس ثنا األصبھاني جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا الذي الحديث وأما - 16175
 ثنا قال الكناني المعتمر بن حنش عن حرب بن سماك عن كلھم عوانة وأبو الربيع بن وقيس سلمة بن حماد ثنا داود أبو ثنا

 فازدحم لألسد زبية قوم حفر اليمن إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثني الم  قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي
 فيھا األسد فجرحھم أربعة صاروا حتى بآخر اآلخر وتعلق برجل وتعلق رجل فيھا فوقع األسد فيھا ووقع الزبية على الناس
 أقضي تعالوا أناس أربعة أجل من رجل مائتي أتقتلون فقلت فأتيتھم قال قتال بينھم يكون أن فكاد السالح القوم وحمل فھلكوا
 فجعل قال بالقضاء أحق وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى رفعتم أبيتم وإن بينكم قضاء فھو رضيتموه فإن بقضاء بينكم
 على الزبية حضر من على الديات وجعل الدية للرابع وجعل الدية نصف للثالث وجعل الدية ثلث للثاني وجعل الدية ربع لألول
 أنا فقال القصة عليه فقصوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على قدموا ثم بعضھم ورضي بعضھم فسخط األربعة القبائل
 هللا صلى هللا رسول فقال عنه هللا رضي علي قضى بما فأخبره بيننا قضى قد عنه هللا رضي عليا فإن قائل فقال بينكم أقضي
 هللا رضي علي قضاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمضى قيس وقال حماد ھذا قال علي يقضي كما القضاء سلم و عليه
  عنه

 شعيب ثنا بواسط الواسطي شوذب بن أحمد بن عمر بن هللا عبد أنبأ الروذباري محمد بن الحسين علي أبو فأخبرنا -  16176
 بعثني  قال عنه هللا رضي علي عن الكناني عتمرالم بن حنش عن سماك عن إسرائيل ثنا المقدام بن مصعب ثنا أيوب بن

 حضروا الذين القبائل في اجمعوا عنه هللا رضي علي قال قال ثم القصة ھذه فذكر اليمن إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 أھلك أنه أجل من الدية ثلث والثاني يليه من أھلك أنه آجل من الربع فلألول كاملة والدية الدية ونصف الدية وثلث الدية ربع
 أتوا حتى ذلك كره القوم بعض أن حنش فزعم كاملة الدية والرابع فوقه من أھلك أنه أجل من الدية نصف والثالث فوقه من
 فقال بينكم أقضي أنا قال ثم برده فاحتبي القصة عليه فقصوا السالم عليه إبراھيم مقام عند فلقوه سلم و عليه هللا صلى النبي
  به محتج غير المعتمر بن وحنش آخره أرسل قد الحديث فھذا فأجازه القصة عليه فقصوا بيننا قضى عليا إن القوم من رجل

 أحمد أبو أنبا الماليني سعد أبو أخبرناه حديثه في يتكلمون ربيعة بن بعضھم وقال المعتمر بن حنش البخاري قال - 16177
 عاقلة على ثلثھا الدية ثلثا األول في يكون أن القياس يقولون اوأصحابن  البخاري عن يذكره حماد بن سمعت قال عدي بن

 ثلثا الثاني وفي الثلثان ووجب نفسه لفعل الدية ثلث فسقط اثنين وفعل نفسه فعل من مات ألنه الثالث عاقلة على وثلثھا الثاني
 ثلثا واآلخر الثاني عاقلة على الدية نصف أحدھما وجھان الثالث وفي الثالث عاقلة على وثلثھا األول عاقلة على ثلثھا الدية
 والثالث والثاني األول عاقلة على أنھا آخر وجه وفيه الثالث عاقلة على الدية جميع الرابع وفي والثاني األول عاقلة على الدية
  أعلم وهللا القياس له ترك الحديث صح فإن

 الوھاب عبد بن محمد ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو أنبأ المؤمل بن علي بن الحسن محمد أبو أخبرنا - 16178
 على منھا طائفة فسقط بئرا يحفرون أربعة استأجر رجال أن  عمرو بن خالس عن قتادة عن سعيد أنبأ عون بن جعفر أنبأ

 لربعا عنھم ورفع الدية أرباع ثالثة الثالثة على عنه هللا رضي فجعل قال عنه هللا رضي علي إلى ذلك فرفع فمات رجل
 فيھا طائفة سقوط كان إن عواقلھم على وھذا فيھا إلرسال بھا يحتج ال عنه هللا رضي علي عن خالس أحاديث الميت نصيب
  بفعلھم

 أبي عن العزيز عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن بن محمد بن محمد الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا -  16179
 والواقصة والقامصة القارصة في قضى  أنه عنه هللا رضي علي عن الشعبي عن سعيد بن مجالد عن زائدة أبي بن ثنا عبيد
 فقمصت المركوبة الثالثة فقرصت صاحبتھا إحداھن فركبت يلعبن كن جوار ثالث أن وتفسيره زائدة أبي بن قال أثالثا بالدية
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 يقول الثلث وأسقط الثلث القامصة وعلى الدية ثلث القارصة على عنه هللا رضي علي فجعل عنقھا فوقصت الراكبة فسقطت
  نفسھا على أعانت ألنھا الراكبة حصة ألنه

 إسماعيل بن القاسم عبيد أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 16180
 أعمى إن  يقول أبي سمعت قال اللخمي رباح بن علي بن وسىم ثنا الحباب بن زيد ثنا الصائغ إسماعيل بن زيد ثنا المحاملي

  يقول وھو عنه هللا رضي الخطاب بن عمر خالفة في الموسم في ينشد كان

 ) المبصرا الصحيح األعمى يعقل ھل...  منكرا لقيت الناس أيھا( 

  ) تكسرا كالھما معا خرا( 

 بعقل عنه هللا رضي عمر فقضى البصير فمات البصير على األعمى فوقع بئر في فوقعا بصير يقوده كان أعمى أن وذلك
  األعمى على البصير

  الجنين دية باب

 قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو القاضي الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16181
 عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا ح أنس بن مالك حدثني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا
 بن أحمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا

 هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة بيأ عن شھاب بن عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ إسحاق
 أو عبد بغرة سلم و عليه هللا صلى النبي فيه فقضى جنينھا فطرحت بحجر األخرى إحداھما رمت ھذيل من امرأتين أن  عنه
 زمان في ھذيل من امرأتين أن روايته في وھب بن زاد وھب بن حديث في وكذا وليدة أو عبد بغرة الشافعي حديث وفي أمة

 بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن وغيره يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه سلم و عليه هللا لىص هللا رسول
  يحيى

 الحسن أبو وأخبرنا ح الواحد عبد بن عبيد ثنا الشافعي هللا عبد بن محمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16182
 بن خالد بن الرحمن عبد ثنا الليث ثنا عفير بن سعيد ثنا شريك بن عبيد ثنا الصفار يدعب بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي

 من امرأتين في قضى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن شھاب بن عن مسافر
 هللا رسول إلى فاختصما بطنھا في الذي اولدھ فقتلت حامل وھي بطنھا فأصاب بحجر األخرى إحداھما فرمت اقتتلتا ھذيل
 التي المرأة ولي فقال أمة أو عبد غرة بطنھا في ما دية أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقضى فيھا سلم و عليه هللا صلى
 و هعلي هللا صلى هللا رسول فقال يطل ذلك فمثل استھل وال نطق وال أكل وال شرب ال من هللا رسول يا أغرم كيف غرمت
 عن الصحيح في البخاري رواه مسافر بن عن الصفار رواية في أن إال سواء حديثھما لفظ الكھان إخوان من ھذا إنما سلم
  عفير بن سعيد

 منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد أخبرنا -  16183
 ھذيل من امرأتان اقتتلت  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزھري عن معمر بأأن الرزاق عبد ثنا الرمادي
 عاقلة على بديتھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقضى جنينا وألقت فقتلتھا بطنھا فأصابت بحجر األخرى إحداھما فرمت
 فقال يطل ذلك فمثل استھل وال نطق وال يشرب وال يأكل ال من نعقل كيف قائل فقال قال أمة أو عبد غرة الجنين وفي األخرى
 عبد عن حميد بن عبد عن الصحيح في مسلم رواه الكھان إخوان من ھذا ھريرة أبو زعم كما سلم و عليه هللا صلى النبي

  الرزاق

 بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16184
 عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا ح الليث ثنا الطيالسي الوليد أبو ثنا البرتي عيسى بن محمد

 بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا قاال ملحان وبن شريك بن عبيد ثنا الصفار
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 هللا رسول قضى  قال أنه ھريرة أبي عن المسيب بن عن شھاب بن عن الليث ثنا سعيد بن قتيبة ثنا سلمة بن أحمد ثنا مإبراھي
 فقضى توفيت بالغرة عليھا قضى التي المرأة إن ثم أمة أو عبد بغرة لحيان بني من امرأة جنين في سلم و عليه هللا صلى
 في بكير بن رواية وفي قتيبة حديث لفظ عصبتھا على العقل وأن وزوجھا لبنيھا اميراثھ بأن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 فقضى فأملصت حامال كانت أخرى ضربت لحيان بني من امرأة أن الطيالسي رواية وفي ميتا سقط كنانة بني من امرأة جنين
 هللا رسول فقضى العقل عليھا كان التي أةالمر فتوفيت قال أمة أو عبد غرة المرأة إمالص في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه وبنيھا لزوجھا ميراثھا وأن عصبتھا على العقل بأن سلم و عليه هللا صلى
  قتيبة عن مسلم ورواه وقتيبة

 بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد باسالع أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 16185
 في يقتل الجنين في قضى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  المسيب بن عن شھاب بن عن أنس بن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان
 فقال يطل ذلك ومثل استھل وال نطق وال أكل وال شرب ال ما أغرم كيف عليه قضى الذي فقال وليدة أو عبد بغرة أمه بطن
  مرسال ھكذا مالك عن قتيبة عن الصحيح في البخاري رواه الكھان إخوان من ھذا إنما سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس

 هللا عبد ثنا العباس بن محمد بن حمزة أحمد أبو أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 16186
 من امرأتان اقتتلت  قال ھريرة أبي عن سلمة وأبي المسيب بن سعيد عن الزھري عن يونس ثنا عمر بن عثمان ثنا روح بن

 جنينھا دية أن فقضى سلم و عليه هللا صلى النبي إلى الدية في فاختصموا بطنھا في وما فقتلتھا األخرى إحداھما فرمت ھذيل
 وال شرب ال من أغرم كيف الھذلي نابغة نب حمل فقال معھم ومن ولدھا وورثھا عاقلتھا على بديتھا وقضى أمة أو عبد غرة
 سجع الذي سجعه أجل من الكھان إخوان من ھذا إن سلم و عليه هللا صلى النبي فقال يطل ذلك فمثل استھل وال نطق وال أكل

  مضى كما يزيد بن يونس عن وھب بن حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن أحمد بكر ووأب الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16187
 رضي الخطاب بن عمر أن طاوس عن طاوس وبن دينار بن عمرو عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب

 بين كنت فقال النابغة بن مالك بن حمل فقام شيئا الجنين في سلم و عليه هللا صلى النبي من سمع امرأ هللا اذكر قال  عنه هللا
 بغرة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فيه فقضى ميتا جنينا فألقت بمسطح األخرى إحداھما فضربت ضرتين يعني لي جارتين
 لفقا الحديث في وقال وحده عمرو عن آخر موضع في وقال ھذا بغير فيه لقضينا ھذا نسمع لم لو عنه هللا رضي عمر فقال
  دينار بن عمرو عن جريج بن عن موصوال روينا وقد برأينا ھذا مثل في نقضي أن كدنا إن عنه هللا رضي عمر

 بن عن عاصم أبو ثنا المصيصي مسعود بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 16188
 عليه هللا صلى النبي قضية عن سأل  أنه عنھما هللا رضي عمر عن سعبا بن عن طاوسا سمع دينار بن عمرو أخبرني جريج

 فقضى وجنينھا فقتلتھا بمسطح األخرى إحداھما فضربت امرأتين بين كنت فقال النابغة بن مالك بن حمل فقام ذلك في سلم و
 دينار بن عمرو فيه شك ثم قاتلةال المرأة يعني تقتل وأن قال كذا تقتل وأن بغرة جنينھا في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  القاتلة عاقلة على بديتھا قضى أنه والمحفوظ

 وكيع ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا قتيبة بن إسماعيل ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16189
 المسور عن أبيه عن عروة بن ھشام ثنا وكيع أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو وأنبأ قال ح
 هللا صلى هللا رسول سمعت شعبة بن المغيرة فقال المرأة إمالص في عنه هللا رضي الخطاب بن عمر استشار  قال مخرمة بن
 بكر أبي عن حيحالص في مسلم رواه مسلمة بن محمد فشھد معك يشھد بمن ائتني فقال أمة أو عبد بغرة فيه قضى سلم و عليه
  إبراھيم بن وإسحاق شيبة أبي بن

 أبيه عن ھشام عن وھيب ثنا إسماعيل بن موسى ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 16190
  إسماعيل بن موسى عن الصحيح في البخاري رواه بمعناه  عنه هللا رضي عمر عن المغيرة عن
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 الجليل عبد حاتم أبو ثنا بھراة القاضي عمران بن الحسن أنبأ إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد بوأ وحدثنا - 16191
 هللا رسول سمع من الناس سأل عنه هللا رضي عمر أن  أبيه عن عروة بن ھشام أنبأ موسى بن هللا عبيد ثنا الرحمن عبد بن

 أو عبد بغرة فيه قضى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت أنا شعبة بن المغيرة فقال السقط في قضى سلم و عليه هللا صلى
 البخاري رواه ھذا بمثل سلم و عليه هللا صلى النبي على أشھد أنا مسلمة بن محمد فقال ھذا على معك يشھد بمن ائت فقال أمة
  شعبة بن المغيرة سمع أبيه عن ھشام عن زائدة حديث من وأخرجه ھكذا موسى بن هللا عبيد عن الصحيح في

 عن جرير أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  16192
 فسطاط بعمود فضربتھا ضرتھا امرأة ضربت  قال شعبة بن المغيرة عن نضيلة بن عبيد عن النخعي إبراھيم عن منصور
 من رجل فقال بطنھا في لما وغرة القاتلة عصبة على المقتولة دية سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لفجع بطنھا وذا فقتلتھا
 سجع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال يطل ذلك فمثل فاستھل صاح وال شرب وال أكل ال من بدية أنغرم القاتلة عصبة
   إبراھيم بن حاقإس عن الصحيح في مسلم رواه الدية عليھم وجعل األعراب كسجع

 أيضا بھا المقرئ النجار بن محمد بن الواحد عبد القاسم وأبو بالكوفة العلوي ھاشم أبي بن زيد القاسم أبو أخبرنا - 16193
 سماك عن أسباط عن حماد بن عمرو ثنا غرزة أبي بن حازم بن أحمد ثنا الشيباني دحيم بن علي بن محمد جعفر أبو أنبأ قاال
 قد غالما فأسقطت بحجر األخرى إحداھما فرمت سخب بينھما فكان ضرتان امرأتان كانت  قال عباس بن عن عكرمة عن
 أبو فقال شعره نبت قد غالما هللا رسول يا أسقطت قد أنھا عمھا فقال الدية العاقلة على فقضى المرأة وماتت ميتا شعره نبت
 الجاھلية أسجع سلم و عليه هللا صلى النبي فقال يطل فمثله أكل وال شرب وال عقل وال استھل ما وهللا إنه كاذب إنه القاتلة

  غطيف أم واألخرى مليكة إحداھما اسم كان عباس بن وقال غرة الصبي في أرى وكھانتھا

  بمحفوظ وليس الشاء من وكذا كذا أو بغل أو فرس أو أمة أو عبد الغرة في قال من باب

 يونس بن ھو عيسى ثنا الرازي موسى بن إبراھيم ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر وأب أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 16194
 أو أمة أو عبد بغرة الجنين في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضى  قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن
 قال بغال وال فرسا يذكرا لم هللا عبد بن وخالد سلمة بن وحماد عمر بن محمد عن الحديث ھذا روي داود أبو قال بغل أو فرس
  المسيب بن وسعيد سلمة أبي عن الزھري أيضا يذكره ولم هللا رحمه الفقيه الشيخ

 إبراھيم بن إسحاق ثنا الفارسي إسماعيل بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 16195
 رسول فقضى قال الحديث فذكر استشار عنه هللا رضي عمر أن  أبيه عن طاوس بن عن مرمع أنبأ الرزاق عبد ثنا عباد بن
 عن دينار بن عمرو ورواه مرسال رواه كذا فرس أو أمة أو عبد بغرة الجنين وفي المرأة في بالدية سلم و عليه هللا صلى هللا

  طاوس قول من فجعله طاوس

 بن سليمان ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ رئالمق محمد بن علي الحسن أبو أخبرناه - 16196
 فذكر الجنين عن الناس سأل عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  طاوس عن دينار بن عمرو عن زيد بن حماد ثنا حرب
  غرة الفرس طاوس وقال غرة الجنين في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقضى قال الحديث

 ثنا موسى بن هللا عبيد ثنا العظيم عبد بن عباس ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو رناأخب - 16197
 و عليه هللا صلى هللا رسول إلى ذلك فرفع فأسقطت امرأة خذفت امرأة أن  أبيه عن بريدة بن هللا عبد عن صھيب بن يوسف
 الشيخ قال شاة مائة والصواب خمسمائة الحديث كذا داود أبو قال الخذف نع يومئذ ونھى شاة خمسمائة ولدھا في فجعل سلم
 في وقضى قالوا القصة ھذه في سلم و عليه هللا صلى النبي عن المليح وأبي قالبة وأبي سيرين بن عن وروى هللا رحمه الفقيه
 إال سلم و عليه هللا صلى النبي عن بيهأ عن المليح أبي عن ذلك وروى مرسل وھذا الشاء من مائة أو أمة أو عبد غرة الجنين
  أعلم وهللا ضعيف وإسناده شاة ومائة عشرون أو أمة أو عبد غرة فيه قال أنه
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  مؤمنة رقبة فتحرير تعالى هللا قال ذلك وغير الجنين في الكفارة في جاء ما باب

 مالك أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  16198
  كفارة وعليه غرة ولدھا في شھاب بن قال بطنھا في ما فطرحت سريته أو امرأته ضرب رجل في  شھاب بن عن أنس بن

 في نرى شھاب بن قال ثالثة فأسقطت ضربت امرأة في شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن هللا عبد وثنا قال -  16199
 فماتت رجل ضربھا حامل امرأة في  شھاب بن وقال يونس قال غرة حبل أنه تبين قد جنين كل في ونرى غرة منھم واحد كل
 بن وحكى مالك ذلك وقال قضاء فيھا سبق نعلم وال دية بھالكھا ھلك إذا معھا لحملھا وليس المرأة دية فيھا قال حامل وھي
  والنخعي والحسن عطاء عن الجنين في الكفارة المنذر

 أبي بن ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا بشر بن محمد بن عثمان أنبأ الرفاء يوسف بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16200
 إن جنينھا فتطرح المرأة يضرب الرجل في يقولون كانوا  المدينة أھل من التابعين الفقھاء عن أبيه عن الزناد أبي بن ثنا أويس
 عقل يكون بطنھا في لما عقل فال حامال امرأة قتل من يقولون وكانوا كاملة الدية ففيه فمات حيا سقط وإن الغرة ففيه ميتا سقط

  بطنھا في جنين وال المقتولة

 يستھل لم أو استھل ديته كملت حيا السقط وقع إذا قال  ثابت بن زيد عن مكحول عن أرطأة بن حجاج عن وروينا -  16201
  انقطاع وفيه حجاج عن العوام بن العباد عن أحمد عن البغوي عن زاھر عن أخبرت فيما وھو

 محمد بن أحمد الصباح بن هللا عبد أبو ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا ما الكفارة في وروى -  16202
 رضي الخطاب بن عمر عن بشير بن النعمان عن حرب بن سماك عن إسرائيل أنبأ الرزاق عبد ثنا اآليلي مھدي بن محمد ثنا
 أعتق فقال بنات ثمان الجاھلية في وأدت أني فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى التميمي عاصم بن قيس جاء  قال عنه هللا
  آخر وجه من شاھد ولھذا نسمة منھن واحدة كل عن

 أبو ثنا خالد بن الھيثم أنبأ بالكوفة الشيباني عقبة بن محمد بن علي الحسن أبو أنبأ قراءة الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16203
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على قدم أنه عاصم بن قيس عن حصين بن خليفة عن الصباح بن األغر عن قيس ثنا نعيم
  نسما عددھن أعتق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الجاھلية في لي بنتا عشرة ثالث أو عشر اثني وأدت أني  فقال

 سفيان عن وكيع ثنا ھاشم بن هللا عبد ثنا زھير بن أحمد بن محمد ثنا الوليد أبو أنبأ إجازة الحافظ هللا عبد أبو أنبأ - 16204
  منقطع إسناده غرة عنه هللا رضي عمر فأعتق فأسقطت بامرأة صاح عنه هللا رضي عمر أن  حوشب بن شھر عن ليث عن

  الفقھاء بعض عن الغرة تقدير في جاء ما باب

 بن ويحيى مالك حدثني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  16205
 ودية درھم آالف ستة أو دينار خمسمائة المرأة ودية درھم ستمائة أو دينارا خمسين تقوم الغرة أن بلغه أنه  ربيعة عن أيوب
 أنه منقطع بإسناد عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن وروي أمه قيمة عشر األمة جنين أن رىفن مالك قال ديتھا عشر جنينھا
  دينارا خمسين الغرة قوم

 عياش بن إسماعيل ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو أنبأ إجازة الحافظ هللا عبد أبو أنبأنيه - 16206
  دينارا خمسين الغرة قوم عنه هللا رضي طابالخ بن عمر أن  أسلم بن زيد عن

  أنثى أو ذكرا يكون أن بين فرق ال أمه قيمة عشر فيه األمة جنين باب

 قضى ولما هللا رحمه الشافعي قال النخعي وإبراھيم البصري والحسن المسيب بن سعيد عن عليه هللا رحمة الشافعي رواه
 ھو الجنين وكان أنثى أم ھو أذكر الجنين عن سأل أنه عنه يذكر ولم بغرة الحرة جنين في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
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 قال الربيع أنبأ العباس أبو ثنا سعيد أبو أخبرناه األمة جنين فھكذا يعني أنثى أو ذكرا كان فسواء واحدا الحمل كان فلما الحمل
  فذكره هللا رحمه الشافعي أنبأ
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  القسامة كتاب

  المدعى بإيمان اللوث مع فيھا ةوالبداي القسامة أصل باب

 عن أنس بن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16207
 إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ العدل المھرجاني الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو وأخبرنا ح

 رجال أخبره أنه حثمة أبي بن سھل عن سھل بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن ليلى أبو حدثني مالك ثنا بكير بن يحيى ثنا العبدي
 جھد من خيبر خرجا ومحيصة سھل بن هللا عبد أن  قومه كبراء من ورجال ھو أخبره أنه الشافعي رواية وفي قومه كبراء من

 وهللا أنتم فقال يھود فأتى عين أو فقير في وطرح قتل قد سھل بن هللا عبد أن فأخبر محيصة فأتى ماحوائجھ في فتفرقا أصابھما
 بن الرحمن وعبد منه أكبر وھو حويصة وأخوه ھو فأقبل لھم ذلك فذكر قومه على قدم حتى فأقبل قتلناه ما وهللا فقالوا قتلتموه
 يريد كبر كبر لمحيصة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال يبربخ كان الذي وھو يتكلم محيصة فذھب المقتول أخو سھل
 فكتب بحرب يؤذنوا أن وإما صاحبكم يداوا أن إما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال محيصة تكلم ثم حويصة فتكلم السن
 ومحيصة لحويصة سلم و عليه هللا لىص هللا رسول فقال قتلناه ما وهللا إنا فكتبوا ذلك في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إليھم
 هللا صلى هللا رسول فوداه قال بمسلمين ليسوا ال قالوا يھود فتحلف قال ال قالوا صاحبكم دم وتستحقون تحلفون الرحمن وعبد
 حديث لفظ حمراء ناقة منھا ركضتني لقد سھل فقال الدار عليھم أدخلت حتى ناقة بمائة إليھم فبعث عنده من سلم و عليه
 أنه الشافعي قال كما إسناده في وقال مالك عن وإسماعيل يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه هللا رحمه لشافعيا

 عن منصور بن إسحاق عن مسلم وأخرجه مالك عن وغيرھما ومعن وھب بن قاله وكذلك قومه كبراء من ورجال ھو أخبره
  قومه كبراء من رجل عن أخبره أنه بكير نب قال كما إسناده في وقال مالك عن عمر بن بشر

 بن الوھاب عبد أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16208
 مسعود بن ومحيصة سھل بن هللا عبد أن  حثمة أبي بن سھل عن يسار بن بشير عن سعيد بن يحيى عن الثقفي المجيد عبد

 رسول إلى مسعود بن وحويصة المقتول أخو الرحمن وعبد ھو فانطلق سھل بن هللا عبد فقتل لحاجتھما فتفرقا خيبر إلى خرجا
 وتستحقون يمينا خمسين تحلفون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال سھل بن هللا عبد قتل له فذكروا سلم و عليه هللا صلى هللا
 يمينا بخمسين يھود أفتبرئكم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال نحضر ولم نشھد لم هللا رسول يا الوافق صاحبكم أو قاتلكم دم

 سھل قال يسار بن بشير قال عنده من عقله سلم و عليه هللا صلى النبي أن فزعم كفار قوم إيمان نقبل كيف هللا رسول يا قالوا
  الوھاب عبد عن مثنى بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه لنا مربد في الفرائض تلك من فريضة ركضتني لقد

 بن قتيبة ثنا قاال سلمة بن وأحمد شاذان بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16209
 أنھما خديج بن رافع وعن قال وحسبته يحيى قال حثمة أبي بن سھل عن يسار بن بشير عن سعيد بن يحيى عن الليث ثنا سعيد
 محيصة إذا ثم ھنالك ما بعض في تفرقا بخيبر كانا إذا حتى زيد بن مسعود بن ومحيصة زيد بن سھل بن هللا عبد خرج  قاال
 سھل بن الرحمن وعبد مسعود بن وحويصة ھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى أقبل ثم فدفنه قتيال سھل بن هللا عبد يجد
 فصمت السن في للكبر كبر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال صاحبيه قبل ليتكلم الرحمن عبد فذھب مالقو أصغر وكان
 يمينا خمسين أتحلفون لھم فقال سھل بن هللا عبد مقتل سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول فذكروا معھما تكلم ثم صاحباه وتكلم

 فلما كفار أيمان نقبل وكيف قالوا يمينا بخمسين اليھود فتبرئكم قال نشھد مول نحلف وكيف قالوا قاتلكم أو صاحبكم فتستحقون
  الليث وقال البخاري وقال سعيد بن قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه عقله أعطى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذلك رأى

 أحمد ثنا الوليد أبو وأخبرني قال ح مسدد ثنا ىالمثن أبو أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  16210
 بن بشير عن األنصاري سعيد بن يحيى ثنا المفضل بن بشر ثنا قاال القواريري هللا عبيد ثنا الصوفي الجبار عبد بن الحسن بن

 في فتفرقا صلح يومئذ وھو خيبر إلى زيد بن مسعود بن ومحيصة سھل بن هللا عبد انطلق  قال حثمة أبي بن سھل عن يسار
 سھل بن الرحمن عبد فانطلق المدينة قدم ثم فدفنه قتيال دمه في يتشحط وھو سھل بن هللا عبد على محيصة فأتى حوائجھما
 عليه هللا صلى هللا رسول له فقال يتكلم الرحمن عبد فذھب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى مسعود ابنا وحويصة ومحيصة

 قاتلكم وتستحقون يمينا خمسين أتحلفون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال فتكلما فسكت القوم أحدث وھو الكبر كبر سلم و
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 أيمان نأخذ كيف هللا رسول يا فقالوا بخمسين يھود فتبرئكم قال نر ولم نشھد ولم نحلف كيف هللا رسول يا فقالوا صاحبكم أو
 ورواه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه مسدد حديث لفظ عنده من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فعقله قال كفار قوم
  القواريري هللا عبيد عن مسلم

 ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 16211
 بن ومحمد ميسرة بن عمر بن هللا عبيد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا ح حرب بن سليمان
 محيصة أن  خديج بن ورافع حثمة أبي بن سھل عن يسار بن بشير عن سعيد بن يحيى عن زيد بن حماد ثنا قالوا المعنى عبيد
 بن الرحمن عبد أخوه فجاء ھودالي فاتھموا سھل بن هللا عبد فقتل النخل في فتفرقا خيبر قبل انطلقا سھل بن هللا وعبد مسعود بن

 رسول فقال أصغرھم وھو أخيه أمر في الرحمن عبد فتكلم سلم و عليه هللا صلى النبي فأتوا ومحيصة حويصة عمه وابنا سھل
 يقسم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال صاحبھما أمر في فتكلما األكبر ليبدأ قال أو الكبر الكبر سلم و عليه هللا صلى هللا

 رسول يا قالوا منھم خمسين بإيمان يھود فتبرئكم قال نحلف كيف نشھده لم أمر قالوا برمته فيدفع منھم رجل على منكم خمسون
 اإلبل تلك من ناقة فركضتني يوما لھم مربدا دخلت سھل قال قبله من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فوداه قال كفار قوم هللا

 استحقوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال هللا عبد أبي رواية وفي الروذباري حديث لفظ نحوه أو ھذا برجلھا ركضة
 رواه بمعناه الباقي وذكر منھم خمسين بإيمان يھود فتبرئكم قال نشھده لم أمر قالوا منكم خمسين بإيمان قتيلكم قال أو صاحبكم
 يقسم زيد بن حماد رواه ھكذا عمر بن هللا عبيد يالقوارير عن مسلم ورواه حرب بن سليمان عن الصحيح في البخاري
 حديث من الحجاج بن مسلم أيضا وأخرجه الواحد من بالحفظ أولى والعدد مضى كما الجماعة ورواية رجل على منكم خمسون
 مالك هروا وكذلك رافعا وال سھال يذكرا ولم ذكره أنه يسار بن بشير عن سعيد بن يحيى عن بشير بن وھشيم بالل بن سليمان
  سعيد بن يحيى عن

 حدثني أويس أبي بن ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا - 16212
 أھل من أدرك قد وكان فقيھا كبيرا شيخا وكان أخبره األنصاريين حارثة بني مولى يسار بن بشير أن  سعيد بن يحيى عن أبي
 النعمان بن وسويد حثمة أبي بن وسھل خديج بن رافع منھم رجاال سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من حارثة بني من داره
 رسول وأن بخيبر قتل سھل بن هللا عبد يدعى األنصار من رجل في الحارث بن حارثة بني في فيھم كانت القسامة أن حدثوه
 حضرنا وال شھدنا ما هللا رسول يا قالوا صاحبكم قال أو قاتلكم فتستحقون خمسين تحلفون لھم قال سلم و عليه هللا صلى هللا

 فخالف يحيى عن عيينة بن سفيان ورواه فذكره بخمسين يھود فتبرئكم لھم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن بشير فزعم
  لفظه في الجماعة

 سعيد بن يحيى حدثني سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 16213
 بن الرحمن عبد أخوه فجاء خيبر قلب من قليب في قتيال سھل بن هللا عبد وجد  قال حثمة أبي بن سھل عن يسار بن بشير سمع
 الكبر سلم و عليه هللا لىص النبي فقال سلم و عليه هللا صلى النبي عند يتكلم الرحمن عبد فذھب ومحيصة حويصة وعماه سھل
 خيبر قلب من قليب في قتيال هللا عبد وجدنا إنا هللا رسول يا فقال محيصة وإما حويصة إما منھما الكبير عميه أحد فتكلم الكبر
 مشركون وھم بإيمانھم نرضى وكيف قالوا يقتلوه لم أنھم يحلفون يمينا بخمسين يھود أفتبرئكم قال وشرھم وعداوتھم يھود فذكر
 رواه عنده من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فوداه قال نره لم ما على نقسم وكيف قالوا قتلوه أنھم خمسون منكم فيقسم قال
  الجماعة رواية على به وأحال متنه يسق لم أنه إال سفيان عن الناقد محمد بن عمرو عن مسلم

 ثم الثقفي حديث عقيب عيينة بن عن الشافعي رواه  ھؤالء إتقان يتقنه لم أنه على دل ما عيينة بن سفيان عن ويذكر -  16214
 قدم أنه الحديث في فيقال يھود أو األيمان في األنصاريين سلم و عليه هللا صلى النبي أقدم يثبت ال كان عيينة بن أن إال قال

 فذكره سفيان أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ سالعبا أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه ھذا أشبه ما أو ذاك فھو فيقول األنصاريين
 البداية في الجماعة رواية نحو حثمة أبي بن سھل عن كيسان أبي بن وبشير الزھري عن يسار بن إسحاق بن محمد ورواه
  المدعين بإيمان
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 ح نعيم أبو ثنا الحربي سحاقإ بن إبراھيم أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا الذي الحديث وأما -  16215
 بن محمد عمرو أبو وأخبرنا ح سعيد ثنا نعيم أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا

 عبيد بن سعيد عن نعيم أبو ثنا شيبة أبي بن ثنا سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ البسطامي األديب هللا عبد
 خيبر إلى انطلقوا قومه من نفرا أن أخبره حثمة أبي بن سھل له يقال األنصار من رجال أن  زعم يسار بن بشير عن الطائي
 هللا رسول إلى فانطلقوا قال علمنا وال قتلنا ما قالوا صاحبنا قتلتم عندھم وجدوه للذين فقالوا قتيال أحدھم فوجدوا فيھا فتفرقوا
 الكبر الكبر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قتيال أحدنا فوجدنا خيبر إلى انطلقنا هللا نبي يا فقالوا سلم و عليه هللا صلى
 هللا صلى هللا رسول وكره اليھود بأيمان نرضى ال قالوا لكم فيحلفون قال بينة لنا ما قالوا قتل من على بالبينة تأتون لھم فقال
 البخاري رواه الصدقة إبل من بمائة فوداه غيره رواية وفي القطان حديث لفظ اإلبل من مائة فوداه دمه يبطل أن سلم و عليه
 يحيى رواية لمخالفته متنه يسق لم وإنما متنه سياقه دون سعيد عن نمير بن حديث من مسلم وأخرجه نعيم أبي عن الصحيح في
 بن يحيى أن الحفاظ من التمييز عقل من على لمشك وغير الرواية ھذه في قال ما جملة في الحجاج بن مسلم قال سعيد بن

 رواية صحت وإن الشيخ قال منه بالحفظ أولى فھو وأسبابه العلم طريق في شأنا منه وأرفع عبيد بن سعيد من أحفظ سعيد
 سعيد بن يحيى فسره كما اللوث مع األيمان بالبينة يريد قد ألنه يسار بن بشير عن سعيد بن يحيى رواية تخالف ال فھي سعيد
 على يردھا ثم سعيد بن يحيى رواية في كما اللوث وجود مع األيمان عليھم يعرض ثم الرواية ھذه في كما بالبينة يطالبھم وقد

  الروايتين في كما المدعين نكول عند عليھم المدعي

 ثنا يعقوب بن محمد لعباسا أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا الذي الحديث وأما - 16216
 بجيد بن الرحمن عبد عن التيمي الحارث بن إبراھيم بن محمد حدثني إسحاق بن عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد
 له قال إنه منه أسن كان ولكنه منه علما بأكثر سھل كان ما هللا وأيم  إبراھيم بن قال حارثة]  121 ص[  بني أخي قيظي بن
 إلى كتب ولكنه به لكم علم ال ما على احلفوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ما أوھم سھل ولكن الشان كان كذاھ ما وهللا
 فوداه قاتال له يعلمون وال قتلوه ما با يحلفون إليه فكتبوا فدوه أبياتكم بين قتيل فيكم وجد أنه األنصار كلمته حين خيبر يھود
  عنده من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن محمد عن حبيب بن عمر كتاب ومن قال الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا فقد - 16217
 النبي من سمع بجيد بن أعلم ال قال بجيد بن بحديث تأخذ أن منعك ما قائل لي فقال الشافعي قال الحديث ھذا فذكر  إسحاق
 علمت وقد المرسل نثبت إياك وال ولسنا مرسل فھو سلم و عليه هللا صلى النبي من سمع يكن لم وإن لمس و عليه هللا صلى
 فما قال وصفت لما به فأخذت االثبات إال يشبه ال سياقا الحديث وساق منه وسمع سلم و عليه هللا صلى النبي صحب سھال
 ثقة كل كان إذا غيرھم من به بالعلم أولى بالعناية صاريونواألن أنصاري والقتيل مرسل قلت شھاب بن بحديث تأخذ أن منعك
  الذي الحديث الزھري شھاب بن بحديث عني وكأنه هللا رحمه الشيخ قال ثقة هللا بنعمة عندنا وكل

 عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا علي بن الحسن ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرناه -  16218
 ليھود قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن  األنصار من رجال عن يسار بن وسليمان الرحمن عبد بن سلمة أبي عن الزھري

 صلى هللا رسول فجعلھا هللا رسول يا الغيب على نحلف فقالوا استحقوا لألنصار فقال فأبوا رجال خمسون منكم يحلف بھم وبدأ
 في المتصل الحديث يخالف وھو حدثوھما الذين تسمية بترك مرسل وھذا أظھرھم بين وجد ألنه يھود على سلم و عليه هللا

 في وغيره جريج بن خالفه وقد عنده من وداه أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن وللثابت الدية إعطاء وفي بالقسامة البداية
  لفظه

 الرزاق عبد ثنا رافع بن محمد ثنا محمد بن هللا بدع ثنا الحيري عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16219
 هللا صلى النبي أصحاب من رجل عن يسار بن وسليمان الرحمن عبد بن سلمة أبو أخبرني شھاب بن أخبرني جريج بن حدثني
 هللا صلى هللا رسول بھا فقضى الجاھلية في عليه كانت ما على القسامة أقر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  سلم و عليه
 من أيضا وأخرجه رافع بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه اليھود على ادعوه قتيل في األنصار من ناس بين سلم و عليه
  مختصر يونس حديث أن إال شھاب بن عن يزيد بن ويونس كيسان بن صالح حديث
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 عن الليث أنبأ بكير بن ھو يحيى ثنا ملحان بن ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا كما عقيل ورواه -  16220
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من أناس عن يسار بن وسليمان الرحمن عبد بن سلمة أبي عن شھاب بن عن عقيل
 بھا قضىو الجاھلية في عليه كانت ما على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأقرھا الدم قسامة الجاھلية في كانت القسامة أن

 عقيل عن أيوب بن يحيى ورواه اليھود على ادعوا حارثة بني من األنصار من أناس بين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  وغيره

 ثنا الشافعي هللا عبد بن محمد بكر أبو أنبأ ببغداد الرزاز داود بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا كما - 16221
 سعيد عن شھاب بن عن جريج وبن الرحمن عبد بن وقرة عقيل حدثني أيوب بن يحيى ثنا مريم أبي بن اثن الواحد عبد بن عبيد
 وھذا الدم يعطوا لم منھم واحد نكل فإن يمينا خمسين رجال خمسين يحلف أن القسامة في السنة مضت  قال أنه المسيب بن

  منقطع

 ثنا المصري محمد بن علي أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن حمدم بن علي الحسين أبو أخبرنا بما أصحابنا واحتج - 16222
 صلى هللا رسول أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن جريج بن عن الزنجي ثنا هللا عبد بن مطرف ثنا سليمان بن عبدة
  القسامة في إال أنكر من على واليمين ادعى من على البينة  قال سلم و عليه هللا

 وھو خالد بن مسلم ثنا الحكم بن بشر ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا الفقيه الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو اوأخبرن -  16223
  بمثله  فذكره الزنجي

 بن عاصم ثنا سليمان بن محمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا الذي الحديث وأما -  16224
 من رجل وجد  قال عباس بن عن صالح أبي عن الكلبي عن األحوص أبو سليم بن سالم ثنا حرام يبن في اليربوعي يوسف
 خيارھم من رجال خمسين منھم فأخذ إليھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فبعث اليھود من ناس دالية في قتيال األنصار
 يحتج ال فھذا السالم عليه موسى نبينا فينا قضى بما قضى لقد افقالو الدية عليھم وجعل قاتال علمنا وال قتلنا ما با فاستحلفھم

  ضعيف ھذا صالح وأبو متروك الكلبي به

 الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح علي ثنا إسحاق بن حنبل ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16225
 لي قال قال سفيان عن يحدث سعيد بن يحيى سمعت قال المديني بن علي ثنا الصمد عبد بن ھارون ثنا الحفيد بكر أبو أنبأ

  كذب به حدثتك ما كل صالح أبو لي قال  الكلبي

 أبو ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا الذي األثر وأما - 16226
 عنه هللا رضي الخطاب بن عمر إلى فرفع ھمدان وادعة خربة في وجد قتيال أن  بيالشع يعني عامر عن مغيرة عن عوانة
 ھذا دم يبطل فما بأيمانكم دماءكم حقنتم ھمدان معشر يا قال ثم الدية غرمھم ثم قاتال علمنا وال قتلنا ما يمينا خمسين فأحلفھم
  المسلم الرجل

 منصور عن سفيان ثنا الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ األصم سالعبا أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا - 16227
 أيھما فإلى القريتين بين ما يقاس أن ووادعة خيوان بين وجد قتيل في كتب عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  الشعبي عن
 أموالنا وقت ما فقالوا بالدية عليھم قضى ثم فأحلفھم الحجر فأدخلھم مكة يوافوه حتى رجال خمسين منھم إليھم أخرج أقرب كان

 الشعبي عن األحول عاصم عن سفيان غير وقال الشافعي قال األمر كذلك عنه هللا رضي عمر قال أموالنا أيماننا وال أيماننا
 ما عنه الجواب في هللا رحمه الشافعي ذكر فقد مسلم دم يطل وال دماءكم بأيمانكم حقنتم عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال
 الحارث عن الشعبي رواه إنما ال قال عندك ھو الثابت له قيل ثم األحكام من القصة ھذه في عنه هللا رضي عمر الفونيخ

 قال يحلفوا لم فلما بالمدعين بدأ أنه الثابت باإلسناد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن نروي ونحن مجھول والحارث األعور
 عليه هللا صلى النبي وداه أيمانھم األنصاريون يقبل لم ولما غرامة عليھم يكون فال تبرئكم قال وإذ يمينا بخمسين يھود فتبرئكم

 عن مغيرة عن جرير عن العلم أھل بعض أخبرني الربيع قال شيئا أظھرھم بين القتيل وجود مع يھود على يجعل ولم سلم و
 محتج غير ومجالد عنه هللا رضي عمر عن قمسرو عن الشعبي عن مجالد عن وروى كذابا كان األعور حارث قال الشعبي
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 علي قال األزمع بن الحارث من يسمع لم إسحاق وأبو عمر عن األزمع بن الحارث عن إسحاق أبي عن مطرف عن وروى به
 وخيوان وادعة بين وجد قتيال أن األزمع بن الحارث حديث يحدث إسحاق أبا سمعت قال شعبة عن زيد أبي عن المديني بن

 مجالد حديث إلى إسحاق أبي رواية فعادت األزمع بن الحارث عن الشعبي عن مجالد حدثني قال حدثك من إسحاق باأ يا فقلت
  أعلم وهللا به محتج غير ومجالد إسناده في مجالد على فيه واختلف

 ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال الفقيه الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرني الذي الحديث وأما - 16228
 سليم بن صفوان عن حيان بن مقاتل عن صبح بن عمر عن يعلى بن محمد ثنا يونس بن ھشام ثنا زكريا بن القاسم بن محمد
 قتيال المسلمين من رجل غودر غيرھا يحج لم التي األخيرة حجته عنه هللا رضي عمر حج لما  قال أنه المسيب بن سعيد عن
 منھم فاستخرج ال القوم قال منكم قاتال القتيل لھذا علمتم ھل لھم وقال النسك قضى ما بعد وذلك مرع إليھم فبعث وادعة ببني

 لم إنكم الحرام الشھر ھذا ورب الحرام البلد ھذا ورب الحرام البيت ھذا رب با فاستحلفھم الحطيم فأدخلھم شيخا خمسين
 فقال وثلثا دية والدراھم الدنانير من أو اإلبل أسنان في مغلظة دية أدوا قال حلفوا فلما بذلك فحلفوا قاتال له علمتم وال تقتلوه
 دنانير ديته فأخذوا نبيكم بقضاء عليكم قضيت إنما ال قال مالي من يميني تجزيني أما المؤمنين أمير يا سنان له يقال منھم رجل
 مع وھو منكر سلم و عليه هللا صلى النبي إلى هرفع هللا رحمه الشيخ قال الحديث متروك صبح بن عمر علي قال دية وثلث دية

 بحديث أعلم واألنصاريون المنقطع من به يؤخذ أن أولى والموتصل الشافعي قال تركه على أجمعوا من رواية في انقطاعه
  المدعين على األيمان رد ثم عليھم المدعى بدأ أنه عنه هللا رضي عمر عن ويروى الشافعي قال غيرھم من صاحبھم

 بن عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16229
 جھينة من رجل إصبع على فوطىء فرسا أجرى ليث بن سعد بني من رجال أن  مالك بن وعراك يسار بن سليمان عن شھاب
 فأبوا منھا مات ما يمينا خمسين با أتحلفون عليھم ادعى للذين عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فقال فمات منھا فنزى

  السعديين على الدية بشطر عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فقضى فأبوا أنتم احلفوا لآلخرين فقال األيمان من وتحرجوا

  يصح وال قريتين بين يوجد القتيل في روي ما باب

 أبي عن عطية عن إسرائيل أبو ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا -  16230
 قال بشبر الحيين أحد إلى أقرب فوجد أقرب أيھما إلى يقاس أن سلم و عليه هللا صلى النبي فأمر حيين بين وجد قتيال أن  سعيد
  عليھم ديته فألقى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول شبر إلى أنظر كأني سعيد أبو

 إسرائيل أبي عن الطيالسي الوليد أبو ثنا الحباب بن الفضل أنبأ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو وأخبرنا -  16231
  بروايتھما يحتج ال وكالھما العوفي عطية عن إسرائيل أبو به تفرد بنحوه  المالئي

  بالقسامة القتل في جاء ما باب

 ثنا معن ثنا إسحاق ثنا خلف بن الھيثم أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد وعمر أبو أخبرنا -  16232
 عبد أن  قومه كبراء من ورجال ھو أخبره أنه حثمة أبي بن سھل عن سھل بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن ليلى أبي عن مالك
 تحلفون قال سلم و عليه هللا صلى النبي وأن سھل بن هللا بدع قتل في الحديث فذكر خيبر إلى خرجا ومحيصة سھل بن هللا

  صاحبكم دم وتستحقون

 الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16233
 حثمة أبي بن سھل عن حارثة بني مولى سانكي أبي بن وبشير الزھري حدثني إسحاق بن عن بكير بن يونس ثنا العطاردي

 ضرح ثم عنقه كسرت قد عين في فوجد تمرا يمتارون له أصحاب في إليھا خرج وكان بخيبر سھل بن هللا عبد أصيب  قال
 عمه ابنا ومعه الرحمن عبد أخوه فتقدم شأنه له فذكروا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على قدموا ثم فغيبوه فأخذوه عليه
 قال عمه بني قبل تكلم فلما القوم قدم ذا وكان الدم صاحب وكان سنا أحدثھم الرحمن عبد وكان مسعود ابنا ومحيصة ويصةح

 قتل سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول فذكر بعد ھو تكلم ثم ومحيصة حويصة فتكلم الكبر الكبر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
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 على نحلف كنا ما قالوا إليكم فنسلمه يمينا خمسين عليه تحلفون ثم قاتلكم تسمون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال صاحبھم
 دمه من يبرؤون ثم قاتال له يعلمون وال قتلوه ما يمينا خمسين لكم با فيحلفون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال نعلم ال ما

 عنده من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فوداه إثم على يحلفوا أن من أعظم الكفر من فيھم ما يھود أيمان لنقبل كنا ما فقالوا
  أحورھا وأنا برجلھا ضربتني حمراء منھا بكرة أنسى ما فوهللا سھل فقال ناقة مائة

 ح لوليدا ثنا قاال عبيد بن وكثير خالد بن محمود ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  16234
 عليه هللا صلى هللا رسول عن شعيب بن عمرو عن عمرو أبي عن الوليد أنبأ سفيان بن الصباح بن محمد وحدثنا داود أبو قال
 داود أبو وقال منھم والمقتول القاتل فقال لية شط على الرعاء ببحرة مالك بن نصر بني من رجال بالقسامة قتل أنه  سلم و

  أعلم وهللا تستحق بالدم فإنھا الدية الستحقاق محتمل قبله وما منقطع ھذا وحده محمود هأقام ببحرة محمود لفظ وھذا

  المغيرة أبي عن األحول وعامر قتادة عن حماد عن إسماعيل بن موسى عن المراسيل في داود أبو أيضا وروى -  16235
 أبو ثنا اللؤلؤي ثنا الفسوي أنبأ محمد بن محمد رناهأخب منقطع أيضا وھو بالطائف بالقسامة أقاد سلم و عليه هللا صلى النبي أن
  فذكره داود

 بشر بن محمد بن عثمان عمرو أبو أنبأ جرد بخسرو البغدادي الرفاء يوسف بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  16236
 من كان  قال أباه أن لزنادا أبي بن الرحمن عبد ثنا قاال ميناء بن وعيسى أويس أبي بن إسماعيل ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا

 على الشھادة من يجيئون الذين القسامة في باليمين يبدأ يقولون المدينة أھل من يعني قولھم إلى ينتھي الذين فقھائنا من أدركت
 بن زيد بن خارجة وأخبرني الزناد أبو قال لھم القسامة كانت ذلك كان وحيث خصماؤھم يجيء ال ما الخفية والشبھة اللطخ
 وفي ذلك شبيه أو لطخ إال قاطعة بينة ذلك على يكن ولم بشوبق ضربه رجال سكران وھو قتل األنصار من رجال أن تثاب

 والة يحلف أن منھم اثنان اختلف وما يحصى ال ما الناس فقھاء ومن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من يومئذ الناس
 بالقسامة قضى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن يخبرون وكانوا وقتلوا ينايم خمسين فحلفوا يستحيوا أو ويقتلوا المقتول
 غيره وفي الحاطبيون قتله حين الصھيبي في ذلك ورأوا خصمه به يأتي مما أقوى والشبھة اللطخ من به يأتي للذين ويرونھا
 القاتل على يحلفنا أن حقا له ذكرنا ما انك إن العاص بن سعيد إلى كتب معاوية أن فيه وزاد الزناد أبي بن عن وھب بن ورواه

  إلينا يسلمه ثم

 الرحمن عبد أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  16237
 منازعة صھيب آل من رجل وبين بينه كانت بلتعة أبي بن حاطب آل من رجال أن  أخبره عروة بن ھشام أن الزناد أبي بن

 ستة على بالقسامة فقضى ذلك في مروان بن الملك عبد إلى حاطب بن الرحمن عبد بن يحيى فركب قال قتله في الحديث فذكر
 على يحلفوا أن إال الملك عبد فأبى ويقتلوھما اثنين على يحلفوا أن حاطب آل فطلب األيمان عليھم فثنى حاطب آل من نفر
 الزھري عن فيه وروينا الحق فيه أصيب قد أن ورأى عروة ذلك ينكر فلم ھشام قال فقتلوه الصھيبي ىعل فحلفوا فيقتلوه واحد

 أنه العزيز عبد بن عمر عن ويذكر بالقسامة أقادا أنھما الزبير وبن العزيز عبد بن عمر عن مليكة أبي بن عن ويذكر وربيعة
  القيامة يوم إلى فيه يقضي ال ھذا فإن سالنا يظلم فال وإال بينة أصحابه وجد إن وقال ذلك عن رجع

  بالقسامة القود ترك باب

 عن حماد ثنا حرب بن سليمان ثنا القاضي إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 16238
 هللا رسول بھا أقاد قالوا القسامة عن فسألھم العزيز عبد بن عمر عند قالبة أبو كان قال  قالبة أبي مولى رجاء أبي عن أيوب
 وأشراف األجناد رؤوس عندك قال قالبة أبا يا تقول ما قال عنھم هللا رضي والخلفاء وعمر بكر وأبو سلم و عليه هللا صلى
 أھل من أربعة شھد قال ال قال تقطعه أكنت يروه ولم سرق أنه دمشق أھل من رجل على حمص أھل من رجل شھد العرب
 عليه هللا صلى هللا رسول علمنا ما وهللا أشبه فھذا قال ال قال ترجمه أكنت يروه ولم زنى أنه حمص أھل من لرج على دمشق

 مالك بن أنس حدثه إياي قالبة أبو فقال العرنيين حديث فأين سعيد بن عنبسة قال به فيقتل رجال يقتل أن إال أحدا قتل سلم و
 رسول لھم فأمر المدينة فاجتووا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على قدموا ةعرين أو عكل من قوما أن مالك بن أنس حدثنا
 هللا صلى هللا رسول راعي قتلوا صحوا فلما فانطلقوا وأبوالھا ألبانھا من يشربوا أن وأمرھم بلقاح سلم و عليه هللا صلى هللا
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 حتى النھار ارتفع فما آثارھم في فبعث النھار أول من خبرھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فبلغ النعم واستاقوا سلم و عليه
 فال يستسقون الحرة في وألقوا أعينھم وسمرت وأرجلھم أيديھم فقطعت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بھم فأمر بھم أتى

 ال قال عنبسة يا تتھمنيأ قالبة أبو فقال هللا سبحان عنبسة فقال إيمانھم بعد وكفروا وسرقوا قتلوا قوم فھؤالء ماتوا حتى يسقون
 عن مسلم ورواه حرب بن سليمان عن الصحيح في البخاري رواه أظھرھم بين هللا أبقاك ما بخير يزال ال الجند ھذا ولكن
  مختصرا حرب بن سليمان عن الحمال ھارون

 بن إسماعيل ثنا سعيد بن يبةقت ثنا أبي حدثني الحافظ يوسف بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16239
 خالد أبي بن جعفر أبو ثنا ھانئ بن صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح الصواف عثمان أبي بن حجاج ثنا علية

  قالبة أبو حدثني قالبة أبي مولى رجاء أبو حدثني الصواف الحجاج ثنا إبراھيم بن إسماعيل ثنا مسعدة بن حميد ثنا األصبھاني
 نقول قالوا الناس فاضب قال القسامة في تقولون ما فقال عليه فدخلوا لھم فأذن للناس يوما سريره أبرز العزيز عبد بن عمر أن

 األجناد رؤوس عندك المؤمنين أمير يا قلت للناس ونصبني قالبة أبا يا تقول ما قال الخلفاء بھا أقادت قد حق بھا القود
 قلت ال قال ترجمه أكنت يروه لم زنى قد أنه محصن بدمشق رجل على شھدوا منھم ينخمس أن لو أرأيت العرب وأشراف
 صلى هللا رسول قتل ما فوهللا قلت ال قال تقطعه أكنت يروه لم سرق أنه بحمص رجل على شھدوا منھم خمسين أن لو أفرأيت

 هللا حارب رجل أو إحصان بعد زنى رجل أو يقتل نفسه بجريرة قتل رجل خصال ثالث إحدى في إال قط أحدا سلم و عليه هللا
 السرق في قطع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مالك بن أنس حدث قد ليس أو القوم فقال قال اإلسالم عن وارتد ورسوله
 عكل من نفرا أن مالك بن أنس حدث إياي مالك بن أنس حديث أحدثكم أنا فقلت ماتوا حتى الشمس في ونبذھم األعين وسمر

 إلى ذلك فشكوا أجسامھم وسقمت األرض واستوخموا اإلسالم على فبايعوه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على قدموا انيةثم
 فشربوا فخرجوا بلى قالوا وألبانھا أبوالھا من فتصيبون إبله في راعينا مع تخرجون أال فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 فأدركوا آثارھم في فبعث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذلك فبلغ النعم واطردوا الراعي اوقتلو فصحوا وألبانھا أبوالھا من

 صنع مما أشد شيء وأي قلت ماتوا حتى الشمس في ونبذوا أعينھم وسمرت وأرجلھم أيديھم فقطعت بھم فأمر بھم فجيء
 فقال عنبسة يا حديثي على ترد قلت قط كاليوم تسمع إن وهللا سعيد بن عنبسة فقال وسرقوا وقتلوا اإلسالم عن ارتدوا ھؤالء

 من سنة ھذا في كان وقد قلت أظھرھم بين الشيخ ھذا عاش ما بخير الجند ھذا يزال ال وهللا وجھه على بالحديث جئت ولكن ال
 فإذا بعده جوافخر فقتل أيديھم بين منھم رجل فخرج عنده فتحدثوا األنصار من نفر عليه دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 فخرج معنا يتحدث كان صاحبنا هللا رسول يا فقالوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى فرجعوا الدم في يتشحط بصاحبھم ھم
 أن نرى قالوا قتله ترون من أو تظنون بمن فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فخرج الدم في يتشحط به نحن فإذا أيدينا بين

 يبالون ما فقالوا قتلوه ما اليھود من خمسين نفل أترضون قال ال قالوا ھذا قتلتم أنتم فقال فدعاھم اليھود إلى فأرسل قتلته اليھود
 ھذيل كانت وقد قلت عنده من فوداه لنحلف كنا ما قالوا منكم خمسين بأيمان الدية أفتستحقون قال ينفلون ثم أجمعين يقتلونا أن

 فأخذوا ھذيل فجاءت فقتله بالسيف فحذفه منھم رجل له فانتبه بالبطحاء اليمن من بيت أھل طرقف الجاھلية في لھم خليعا خلعوا
 خلعوا ما ھذيل من خمسون يقسم فقال خلعوه قد إنھم فقال صاحبنا قتل وقالوا بالموسم عنه هللا رضي عمر إلى فرفعوه اليماني
 مكانه فأدخلوا درھم بألف منھم يمينه فافتدى يقسم أن فسألوه الشام من منھم رجل وقدم رجال وأربعون تسعة منھم فأقسم قال

 السماء أخذتھم بنخلة كانوا إذا حتى أقسموا الذين والخمسون فانطلقا قال بيده يده فقرنت المقتول أخي إلى فدفعه آخر رجال
 رجل فكسر حجر واتبعھما نانالقري وأفلت جميعا فماتوا أقسموا الذين الخمسين على الغار فانھجم الجبل في غار في فدخلوا
 بالخمسين فأمر صنع ما بعد ندم ثم بالقسامة رجال أقاد مروان بن الملك عبد كان وقد قلت مات ثم حوال فعاش المقتول أخي
 هللا صلى النبي عن وحديثه سعيد بن قتيبة عن الصحيح في البخاري رواه الشام إلى وسيرھم الديوان من فمحوا أقسموا الذين
  الھذلي قصة في عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن وكذلك مرسل القتيل في سلم و عليه

 بن هللا عبد ثنا الحسن بن علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان أنبأ العراقي نصر أبو أنبأ األردستاني بكر أبو أخبرنا - 16240
 العقل توجب القسامة قال  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن الرحمن عبد بن القاسم عن الرحمن عبد عن سفيان ثنا الوليد
  منقطع ھذا الدم تشيط وال

 عن السالم عبد ثنا نعيم أبو ثنا سالم بن الحسن ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16241
  جاھلية بالقسامة القتل  قال الحسن عن يونس
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  مكحول عن راشد بن محمد عن أبيه عن الزرقاء أبي بن زيد بن ھارون عن المراسيل في داود أبو روى وفيما -  16242
 داود أبو ثنا اللؤلؤي ثنا الفسوي أنبأ محمد بن محمد أخبرناه بقود القسامة في يقض لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن

 هللا صلى هللا رسول قول نضع ال إنا قال بھا أنتم تقتلون فلم لمالك فقيل أنس بن ومالك عمر بن هللا عبيد قاله وكذلك فذكره
  الختل على سلم و عليه

  الجاھلية قسامة في جاء ما باب

 األسدي الملك عبد بن محمد بن إبراھيم بن عبيد بن أحمد جعفر أبو أنبأ كتابه أصل من الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16243
 المنقري الحجاج أبي بن عمرو بن هللا عبد معمر أبو ثنا الحسين بن اھيمإبر ثنا مائة وثالث وأربعين اثنتين سنة بھمذان الحافظ

 لفينا الجاھلية في كانت قسامة أول إن  قال عباس بن عن عكرمة عن يزيد أبو ثنا الھيثم أبو قطن ثنا سعيد بن الوارث عبد ثنا
 قد ھاشم بني من رجل به فمر إبله يف معه فانطلق أخرى فخذ من قريش من رجال استأجر ھاشم بني من رجل كان ھاشم بني

 نزلوا فلما جوالقه عروة به فشد عقاال فأعطاه قال اإلبل تنفر ال جوالقي عروة به أشد بعقال أعني فقال جوالقه عروة انقطعت
 قال عقاله فأين قال عقال له ليس قال اإلبل بين من يعقل لم البعير ھذا شأن ما استأجره الذي فقال واحدا بعيرا إال اإلبل عقلت
 فأعطيته اإلبل تنفر ال جوالقي عروة به أشد بعقال اغثني فقال فاستعانني جوالقه عروة انقطعت قد ھاشم بني من رجل بي مر

 أنت ھل قال شھدت وربما أشھد ال قال الموسم أتشھد قال اليمن أھل من رجل به فمر أجله فيھا كان بعصا فحذفه قال عقاله
 ھاشم بني آل يا فناد أجابوك فإذا قريش آل يا فناد الموسم شھدت أنت إذا فكتب قال نعم قال لدھرا من مرة رسالة عني مبلغ
 فقال طالب أبو أتاه استأجره الذي قدم فلما المستأجر ومات قال عقال في قتلني فالنا أن فأخبره طالب أبي عن فسل أجابوك فإذا
 اليماني الرجل إن ثم حينا فمكث منك ذاك أھل كان فقال دفنه وليتف مات ثم عليه القيام فأحسنت مرض قال صاحبنا فعل ما

 قال ھاشم بنو ھذه قالوا ھاشم بني آل يا قال قريش ھذه قالوا قريش آل يا فقال الموسم وافي عنه يبلغ أن إليه أوصى كان الذي
 إحدى منا اختر فقال طالب أبو فأتاه عقال في قتله فالنا أن رسالة أبلغك أن فالن أمرني قال طالب أبو ھذا قالوا طالب أبو أين

 أبيت فإن تقتله لم إنك قومك من خمسون حلف شئت وإن بخطأ صاحبنا قتلت فإنك اإلبل من مائة تؤدي أن شئت إن ثالث
 أبا يا فقالت له ولدت قد منھم رجل تحت كانت ھاشم بني من امرأة فأتت نحلف فقالوا لھم ذلك فذكر قومه فأتى قال به قتلناك
 طالب أبا يا فقال منھم رجل فأتاه ففعل األيمان تصبر حيث يمينه تصبر وال الخمسين من برجل ھذا ابني تجيز أن أحب طالب
 حيث يميني تصبر وال عني فاقبلھما بعيران فھذان بعيران رجل كل نصيب اإلبل من مائة مكان يحلفوا أن رجال خمسين أردت
 الثمانية ومن الحول حال ما بيده نفسي فوالذي عباس بن فقال فحلفوا رجال وأربعون ةثماني وجاء فقبلھما قال األيمان تصبر

  معمر أبي عن الصحيح في البخاري رواه تطرف عين واألربعين

 يحيى بن حرملة ثنا قتيبة بن الحسن بن محمد أنبأ الحافظ علي بن الحسين علي أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16244
 من رجل عن ميمونة مولى يسار بن وسليمان الرحمن عبد بن سلمة أبو أخبرني شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن أنبأ

 في عليه كانت ما على القسامة أقر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  األنصار من سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب
 ھذا في روينا فقد األيمان عدد في به أراد وإنما الجملة مخرج خرج كالم وھذا حرملة عن الصحيح في مسلم رواه الجاھلية
 من رويناه وقد اليھود على ادعوه قتيل في األنصار من ناس بين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بھا وقضى قال أنه الحديث
  أعلم وهللا إليه المصير فوجب بينھم قضاؤه كان كيف األنصار من وغيره حثمة أبي بن سھل عن صحيحة أوجه

  باب

 الحسن عن مسكين بن سالم ثنا داود بن موسى ثنا الھمذاني الجبار عبد بن محمد عن المراسيل في داود أبو روى -  16245
 أبو أنبأ محمد بن محمد بكر أبو أخبرناه بحبسھم سلم و عليه هللا صلى النبي فأمر قتيل بينھم فقتل بالحجارة قوم اقتتل  قال

  فذكره داود أبو ثنا اللؤلؤي علي أبو ثنا الفسوي الحسين
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  القتل كفارة أبواب جماع

 قتل ومن خطأ إال مؤمنا يقتل أن لمؤمن كان وما{  وتعالى تبارك هللا قال الخطأ قتل أنواع في الكفارة وجوب في جاء ما باب
 رقبة فتحرير مؤمن وھو لكم وعد قوم من كان فإن يصدقوا أن إال أھله إلى مسلمة ودية مؤمنة رقبة فتحرير خطأ مؤمنا
 }  مؤمنة رقبة وتحرير أھله إلى مسلمة فدية ميثاق وبينھم بينكم قوم من كان وإن مؤمنة

 لكم عدو قوم من  قال الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16246
  لكم عدو قوم في يعني

 غشيھم فلما خثعم إلى قوم لجأ قال  حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل عن معاوية بن مروان أخبرنا - 16247
 عند قال ثم لصالتھم العقل نصف أعطوھم فقال سلم و عليه هللا صلى النبي فبلغ بعضھم فقتلوا بالسجود استعصموا المسلمون

 فأحسب ثبت ھذا كان إن الشافعي قال ناراھما ترايا ال قال هللا رسول يا لم قالوا مشرك مع مسلم كل من بريء أني إال ذلك
 في أعلم وهللا مشرك مع مسلم كل من بريء أنه وأعلمھم متطوعا منھم أعطى من أعطى أعلم وهللا سلم و عليه هللا صلى النبي
  وصوالم ھذا روي وقد هللا رحمه الفقيه الشيخ قال قود وال لھم ديات ال أن ليعلمھم شرك دار

 بن أحمد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا -  16248
 و عليه هللا صلى هللا رسول بعث  قال جرير عن حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل عن معاوية أبو ثنا الجبار عبد
 وقال العقل بنصف فأمرھم سلم و عليه هللا صلى النبي ذلك فبلغ القتل فيھم فأسرع بالسجود اسن فاعتصم خثعم إلى سرية سلم
  ناراھما ترايا ال قال ولم هللا رسول يا قالوا المشركين أظھر بين مقيم مسلم كل من بريء أنا

 ثنا عدي بن يوسف ثنا داود بن مقدام ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 16249
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  هللا عبد بن جرير عن حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل عن غياث بن حفص
 من بريء أنا قال ثم الدية بنصف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فوداھم فقتلھم بالسجود فاعتصموا خثعم من أناس إلى بعثه
  متطوعا أعطاه أنه في أظھر فوداھم قوله مشرك عم مسلم كل

 الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16250
 أبي بن محمد بن القاسم لي قال قال عياش بن هللا عبد بن الحارث بن الرحمن عبد حدثني إسحاق بن عن بكير بن يونس ثنا
 بني أخي زيد بن الحارث وفي ربيعة أبي بن عياش جدك في}  خطأ إال مؤمنا يقتل أن لمؤمن كان وما{  اآلية ھذه نزلت  بكر

 ولم الحارث أسلم المدينة إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب ھاجر فلما شركه على وھو بمكة يؤذيھم وكان معيص
 شركه على أنه إال يظن وال ربيعة أبي بن عياش لقيه عوف بن عمرو بني بظاھرة كان إذا حتى مھاجرا فأقبل بإسالمه يعلموا
 وھو لكم عدو قوم من كان وإن{  قوله إلى خطأ إال مؤمنا يقتل أن لمؤمن كان وما فيه هللا فأنزل قتله حتى بالسيف فعاله
 وبينھم بينكم قوم من كان وإن قريش على الشرك أھل إلى لديةا يرد وال مؤمنة رقبة تحرير يقول مؤمنة رقبة فتحرير} مؤمن
 }  أھله إلى مسلمة ودية مؤمنة رقبة فتحرير{  الذمة أھل من يقول ميثاق

 عمار ثنا الجواب أبو ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16251
 فتحرير مؤمن وھو لكم عدو قوم من كان وإن جل و عز قوله في عباس بن عن يحيى أبي عن السائب بن عطاء ثنا رزيق بن

 فيصيبه مشركون وھم فيھم فيكون قومه إلى يرجع ثم فيسلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يأتي الرجل كان  قال مؤمنة رقبة
 رقبة وتحرير أھله إلى مسلمة فدية ميثاق وبينھم بينكم قوم من كان وإن رقبة الرجل فيعتق غزاة أو سرية في خطأ المسلمون
 عن طلحة أبي بن علي تفسير وفي رقبة أصابه الذي وأعتق ديته إليھم فيسلم عھد أھل وقومه معاھدا الرجل يكون قال مؤمنة
  عليه دية الو يكفر أن قاتله فعلى خطأ فقتله مؤمن وھو الحرب أھل من كان وإن قال المعنى ھذا من بنحو عباس بن

 ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16252
 الرجل يكون قال}  مؤمن وھو لكم عدو قوم من كان وإن{   عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل عن عامر أبو
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 إلى مسلمة فدية{  عھد قال}  ميثاق وبينھم بينكم قوم من كان وإن{  مؤمنة رقبة عتق ولكن له دية فال كفارا قومه ويكون مؤمنا
 }  مؤمنة رقبة وتحرير أھله

  العدو من يحسبونه بعينه له مريدين أو الحرب دار غير في المشركين قتال في خطأ مسلما يقتلون المسلمين باب

 بن علي أنبأ الحارث بن منجاب ثنا الفريابي ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا - 16253
 عباد أي إبليس فصرخ فيھم تعرف ھزيمة أحد يوم المشركون ھزم  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن ھشام عن مسھر
 عنه انحجزوا ما فوهللا أبي أبي فقال بأبيه ھو فإذا اليمان بن حذيفة فنظر وأخراھم ھي فاجتلدت أوالھم فرجعت أخراكم هللا
 في البخاري رواه جل و عز هللا لقي حتى خير بقية حذيفة في زالت ما فوهللا عروة قال لكم هللا غفر حذيفة فقال قتلوه حتى

  مسھر بن علي عن فروة عن الصحيح

 ثنا عتاب بن أحمد بن هللا عبد بن محمد بكر بوأ أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين بن محمد الحسين أبو أخبرنا -  16254
 حذيفة أبو اليمان قال عقبة بن موسى عمه عن عقبة بن إبراھيم بن إسماعيل ثنا أويس أبي بن ثنا المغيرة بن هللا عبد بن القاسم
 بدمه حذيفة فتصدق أصابه من يدرون ال المعركة في زعموا المسلمون أصابه عبس بني من لھم حليف جبير بن حسيل واسمه
 يحسبونه بأسيافھم فتوشقوه يومئذ المسلمون به أخطأ  الزبير بن عروة قال شھاب بن قال عقبة بن موسى قال أصابه من على
 فوداه قال الراحمين أرحم وھو لكم هللا يغفر حذيفة قال منه فرغوا حتى قوله يفقھوا فلم أبي أبي ليقول حذيفة وأن العدو من

  خيرا عنده حذيفة وزادت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا -  16255
 مع اآلطام في فرفع كبيرا شيخا اليمان بن حذيفة أبو كان  قال عروة عن الزھري عن معمر عن مطرف أنبأ الشافعي أنبأ
 فال أبي أبي يقول وحذيفة بأسيافھم فتوشقوه المسلمون فابتدره المشركين ناحية من فجاء الشھادة يتعرض فخرج أحد يوم ساءالن

  بدية فيه سلم و عليه هللا صلى النبي فقضى الراحمين أرحم وھو لكم هللا يغفر حذيفة فقال قتلوه حتى الحرب شغل من يسمعونه

 بن عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا حافظال هللا عبد أبو حدثنا - 16256
 وال فقتلوه المسلمين أسياف عليه فاختلف حذيفة أبو وأما  قال لبيد بن محمود عن قتادة بن عمر بن عاصم حدثني إسحاق
 هللا رسول فأراد الراحمين أرحم وھو لكم هللا يغفر حذيفة فقال وصدقوا عرفناه إن وهللا فقالوا أبي أبي حذيفة فقال يعرفونه
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند ذلك فزاده المسلمين على حذيفة به فتصدق يديه أن سلم و عليه هللا صلى

 وضع الذي الخطأ وفي الحرب دار في المؤمن قتل في الكفارة وجبت إذا هللا رحمه الشافعي قال العمد قتل في الكفارة باب
  الصيد قتل على وقاسه أولى العمد كان اإلثم فيه جل و عز هللا

 عن ربيعة بن ضمرة ثنا الفرج بن أحمد عتبة أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16257
 و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعته ديثاح حدثنا فقلنا األسقع بن واثلة أتينا  قال الديلمي بن الغريف عن عبلة أبي بن إبراھيم
 بكل هللا يعتق عنه اعتقوا فقال النار أوجب قد لنا صاحب في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتينا قال أحد وبينه بينك ليس سلم

  النار من منه عضوا منه عضو

 بن الحكم ثنا جابر بن الفضل بن محمد ثنا رالصفا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  16258
 بن إبراھيم عن المبارك بن ورواه بالقتل النار أوجب قد لنا صاحب في قال أنه إال بنحوه فذكره  ربيعة بن ضمرة ثنا موسى
  عبلة أبي

  القتل يوجب جرم بغير ذميا قتل من إثم في جاء ما باب

 عن معاوية أبو ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن أنبأ هللا عبد بن بكر وأب أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16259
 يرح لم حق بغير معاھدا قتل من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمرو بن هللا عبد عن مجاھد عن عمرو بن الحسن
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 بن الواحد عبد عن حفص بن قيس عن الصحيح في البخاري رواه عاما أربعين مسيرة من ريحھا ليوجد وأنه الجنة رائحة
 هللا عبد عن أمية أبي بن جنادة عن مجاھد عن عمرو بن الحسن عن معاوية بن مروان رواه وقد عمرو بن الحسن عن زياد
  عمرو بن

 بن علي اثن األنصاري إدريس بن الحسين أنبأ الحافظ علي بن الحسين علي أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  16260
 بن عمرو بن هللا عبد عن أمية أبي بن جنادة عن مجاھد ثنا الفقيمي عمرو بن الحسن ثنا معاوية بن مروان ثنا الطوسي مسلم

 كذا من يوجد ريحھا وأن الجنة رائحة يرح لم الذمة أھل من قتيال قتل من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال العاص
  وكذا

 عن الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين وأب أخبرنا - 16261
 من وما عام مائة مسيرة من يوجد الجنة ريح إن  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن بكرة أبي عن الحسن عن قتادة عن معمر
 هللا رسول سمعت أكن لم إن أذني هللا أصم بكرة أبو قال يجدھا أن حتھاورائ الجنة عليه هللا حرم إال معاھدة نفسا يقتل عبد
  ھذا يقول سلم و عليه هللا صلى

  القاتل يرث ال باب

 نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  16262
 يرث ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن المسيب بن عن شھاب بن عن ذئب أبي بن أخبرك وھب بن على قرئ قال
  قتل من دية من قاتل

 يونس أنبأ وھب بن هللا عبد عن نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16263
 ديته فأخرج عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فأمره عرفجة له يقال له ابنا قتل مدلج بني من رجال أن بلغنا  قال شھاب بن عن

  وأمه ألبيه للقتيل أخا فأعطاھا

 أبو ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16264
 عليه فأبطأ األمر ببعض له ابنا أمر قتادة له يقال كنانة من رجال أن  شعيب بن عمرو عن سعيد بن يحيى ثنا ھشيم ثنا الربيع
 أمير يا فقال مالك بن سراقة فأتاه قتادة ألقتلن فقال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر ذلك فبلغ فمات رجله فقطع بالسيف فحذفه

 بقديد فليلقني مره قال ثم عليه نفسه في كان ما ذھب حتى به يزل فلم غضب في منه بادرة كانت وإنما قتله يرد لم إنه المؤمنين
 ثم عامھا بازل إلى خلفة ثنية وأربعين جذعة وثالثين حقة ثالثين منھا عنه هللا رضي عمر فأخذ ففعل اإلبل من ومائة بعشرين

 ياهإ فأعطاه المقتول أخا دعا ثم منه لورثتك شيء لقاتل ليس يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت أني لوال لقتادة قال
  الفرائض كتاب في ومرسلة موصولة أوجه من رويناه وقد بعضا بعضھا يؤكد مراسيل ھذه

  الدية ميراث باب

 ثنا الزعفراني محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 16265
 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي سنالح بن أحمد بكر أبو وأخبرنا ح عيينة بن سفيان

 المرأة ترث وال للعاقلة الدية يقول كان عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  المسيب بن عن الزھري عن سفيان أنبأ الشافعي
 من الضبابي أشيم امرأة يورث أن يهإل كتب سلم و عليه هللا صلى النبي أن سفيان بن الضحاك أخبره حتى شيئا زوجھا دية من
  زوجھا دية من أشيم امرأة ورث أن الزعفراني رواية وفي عنه هللا رضي عمر إليه فرجع ديته

 عليه هللا صلى النبي أن  شھاب بن عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا الحسن بن بكر أبو وأخبرنا - 16266
  خطأ قتل أشيم وكان شھاب بن قال ديته من الضبابي أشيم امرأة يورث أن سفيان بن الضحاك إلى كتب سلم و
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 أبو أنبأ قاال عليه قراءة الفقيه محمد بن الحسين علي وأبو إمالء العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو حدثنا -  16267
 عائذ حدثني سليمان بن الفضيل ثنا الدارمي فصح بن قيس حدثني البصري قالبة أبو ثنا آباذي محمد الحسن بن محمد طاھر
 أبي دية هللا رسول يا قلت وعمي أنا سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت  قال النميري دعموص بن قرة حدثني قيس بن ربيعة بن
 مائة أبيه دية كانو نعم قال شيء منھا ألمي هللا رسول يا قلت الجاھلية في قتل وكان أبيه دية أعطه قال فليعطني فمره ھذا عند
  بعير

 حجاج ثنا زريع بن يزيد ثنا خياط بن خليفة ثنا يعلى أبو أنبأ حيان بن محمد أبو أنبأ الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 16268
 ثابت بن محمد استذكر ما ھذا فيه فوجدت قالبة أبي كتب من أنه قالبة أبي عم بن معاوية كتاب في قرأت  قال الصواف
  جل و عز هللا كتاب على ميراث الورثة بين الدية أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضاه قضاء من بةشع بن المغيرة

  الجناية على الشھادة باب

 حيان أبي عن ھشيم أنبأ راشد بن علي بن الحسن ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  16269
 هللا صلى النبي إلى أولياؤه فانطلق بخيبر مقتوال األنصار من رجل أصبح  قال خديج بن رافع عن اعةرف بن عباية ثنا التيمي
 وإنما المسلمين من أحد ثم يكن لم هللا رسول يا قالوا صاحبكم قتل على يشھدان شاھدان ألكم فقال له ذلك فذكروا سلم و عليه
  الحديث وذكر ھذا من أعظم على يجترئون وقد يھود ھم

 شھاب أبو ثنا يونس بن أحمد ثنا سعيد بن عثمان ثنا ھارون بن محمد ثنا الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16270
 فقال فمات حلقة في بمرفقه لھزه ھذا أن نشھد فقاال رجالن شريح عند شھد  قال شريح عن سلمة بن تميم عن األعمش عن

 لم قتله يقوال لم فلما منه يموت وال الضرب يكون قد أصحابنا قال الوليد أبو الشيخ قال جزهي فلم األعمش قال قتله أنه أتشھدون
  به يحكم

   الساحر في الحكم أبواب جماع

 ولكن سليمان كفر وما سليمان ملك على الشياطين تتلوا ما واتبعوا{  جل و عز هللا قال حقيقة له السحر قال من باب
 وال يضرھم ما ويتعلمون هللا بإذن إال أحد من به بضارين ھم وما{  قوله إلى}  السحر سالنا يعلمون كفروا الشياطين
  اآلية}  ينفعھم

 الشاذياخي محمد بن أحمد العباس وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الفقيه طاھر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16271
 عن عياض بن أنس أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو
 صنع قد أنه إليه ليخيل أنه حتى طب سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام
 يا ذاك وما عنھا هللا رضي ئشةعا فقالت فيه استفتيته فيما أفتاني قد هللا إن أشعرت قال ثم ربه دعا وإنه صنعه وما الشيء
 اآلخر قال الرجل وجع ما لصاحبه أحدھما فقال رجلي عند واآلخر رأسي عند أحدھما فجلس رجالن جاءني قال هللا رسول
 ذروان في ھو قال ھو فأين قال ذكر طلعة وجف ومشاطة مشط في قال ذا فيما قال األعصم بن لبيد قال طبة من قال مطبوب
 هللا رضي عائشة إلى رجع ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتاھا عنھا هللا رضي عائشة قالت زريق نيب في بئر وذروان
 فقد أنا أما قال أخرجته ھال هللا رسول يا له فقلت قالت الشياطين رؤوس نخلھا ولكأن الحناء نقاعة ماءھما لكأن وهللا فقال عنھا
 عياض بن أنس عن المنذر بن إبراھيم عن الصحيح في البخاري رواه راش منه الناس على أثير أن وكرھت هللا شفاني

  عروة بن ھشام عن أخر أوجه من وأخرجاه

 بن مكي ثنا البلخي الفضل بن الصمد عبد ثنا بمرو الصيرفي محمد بن بكر أحمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16272
 المنادى بن هللا عبيد بن محمد ثنا السماك أحمد بن عثمان عمرو أبو أنبأ ببغداد لالعد بشران بن الحسين أبو وأخبرنا ح إبراھيم

 من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعدا أن سعد بن عامر عن ھاشم بن ھاشم ثنا قاال الوليد بن شجاع بدر أبو ثنا
 أن وقاص أبي بن سعد عن مكي رواية وفي بدر أبي حديث لفظ سحر وال سم اليوم ذلك يضره لم عجوة من بتمرات تصبح
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 ال ھاشم قال سحر وال سم اليوم ذلك يضره لم المدينة عجوة من تمرات سبع اصطبح من قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 راھويه بن إسحاق عن مسلم ورواه ھاشم عن أوجه من الصحيح في البخاري رواه العالية عجوة من إال ذكر عامرا أن أعلم
  الوليد بن شجاع بدر أبي عن

  صريح كفر كالم به يسحر ما كان إن وقتله الساحر تكفير باب

 بن هللا عبيد ثنا األصبھاني مھران بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16273
 ثنا عبادة بن روح ثنا أسامة أبي بن الحارث ثنا بمرو القاضي سينالح بن هللا عبد وأنبأ قال ح جميلة أبي بن عوف ثنا موسى
 كاھنا أو عرافا أتى من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن ومحمد خالس عن عوف
  محمد على أنزل بما كفر فقد يقول بما فصدقه

 حازم بن أحمد ثنا دحيم بن علي بن محمد جعفر أبو أنبأ بالكوفة اضيالق جناح بن نذير بن جناح محمد أبو أخبرنا - 16274
 بن ھبيرة عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا قالوا الكناني محمد بن وثابت موسى بن هللا وعبيد دكين بن الفضل أنبأ غرزة أبي بن
 هللا صلى محمد على أنزل بما كفر فقد يقول بما فصدقه عرافا أو كاھنا أو ساحرا أتى من  قال مسعود بن هللا عبد عن يريم
  سلم و عليه

 بن سعدان أنبأ بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  16275
 بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا ح عيينة بن سفيان ثنا المخرمي نصر
 أن عنه هللا رضي عمر كتب  يقول بجالة سمع أنه دينار بن عمرو عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب
  سواحر ثالث فقتلنا قال وساحرة ساحر كل اقتلوا

 بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  16276
 لھا جارية سحرتھا  عنھما هللا رضي عمر بنت حفصة أن عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن معاوية أبو ثنا نصر
 سحرتھا جاريتھا فقال عنه هللا رضي عمر بن فأتاه فغضب عنه هللا رضي عثمان ذلك فبلغ فقتلتھا وأخرجته بالسحر فأقرت
 رحمه الشافعي قال أمره بغير إياھا لقتلھا غضبه كان إنما وكأنه قال عنه هللا رضي عثمان فكف الق وأخرجته بالسحر أقرت
  عنھا هللا رضي حفصة أمر وكذلك شركا السحر كان إن أعلم وهللا السحار تقتل أن عنه هللا رضي عمر وأمر هللا

 معمر أبو ثنا موسى بن عمران ثنا الحافظ عدي بن حمدأ أبو أنبأ الماليني الخليل بن محمد بن أحمد سعد أبو أخبرنا -  16277
 ضربة الساحر حد  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جندب عن الحسن عن مسلم بن إسماعيل عن معاوية أبو ثنا

  ضعيف مسلم بن إسماعيل بالسيف

 ثنا أيوب بن زياد ثنا المحاملي القاضي ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ األصبھاني الحارث بن بكر أبو أخبرنا وقد -  16278
 وأنتم السحر أفتأتون قال ثم عقبة بن الوليد عند كان ساحرا قتل أنه  البجلي جندب عن النھدي عثمان أبي عن خالد أنبأ ھشيم

  تبصرون

 أبي عن يعةلھ بن أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16279
 إليه فيرتد خارجا فيقوم به يصيح ثم الرجل رأس يضرب وكان ساحر يديه بين يلعب بالعراق كان  عقبة بن الوليد أن األسود
 سيفه على اشتمل الغد من كان فلما إليه فنظر المھاجرين صالح من رجل ورآه الموتى يحيي هللا سبحان الناس فقال رأسه
 صاحب دينارا الوليد به وأمر نفسه فليحيي صادقا كان إن فقال عنقه فضرب سيفه الرجل فاخترط ذلك لعبه يلعب فذھب
  أبدا عنك هللا يسألني ال فاخرج قال نعم قال تھرب أن أفتستطيع فقال الرجل نحو فأعجبه فسجنه صالحا رجال وكان السجن
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  بتوبته دمه وحقن الساحر توبة قبول باب

 وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16280
 هللا صلى هللا رسول أن  أخبره عنه هللا رضي ھريرة أبا أن المسيب بن سعيد حدثني شھاب بن عن يزيد بن يونس أخبرني
 وحسابه بحقه إال ونفسه ماله مني عصم هللا اال إله ال قال فمن هللا إال إله ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت قال سلم و عليه
  الزھري عن شعيب حديث من البخاري وأخرجه وھب بن عن وغيره الطاھر أبي عن الصحيح في مسلم رواه هللا على

 داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا األصبھاني جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا - 16281
 صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي األشعري موسى أبي عن يحدث عبيدة أبا سمع مرة بن عمرو عن شعبة ثنا الطيالسي

 رواه مغربھا من الشمس تطلع حتى الليل مسيء ليتوب وبالنھار النھار مسيء ليتوب بالليل يده يبسط هللا إن  سلم و عليه هللا
  الساحر توبة قبول في جل و عز هللا كتاب في وقصتھم فرعون بسحرة وكفاك داود يأب عن بندار عن الصحيح في مسلم

 أصله من السلمي الحسين بن محمد الرحمن عبد وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16282
 عروة بن ھشام حدثني الزناد أبي بن حدثني وھب بن هللا عبد ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا
 رسول تبتغي جاءت الجندل دومة أھل من امرأة على قدمت  قالت أنھا سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة عن أبيه عن
 هللا يرض عائشة قالت به تعمل ولم السحر أمر من فيه دخلت شيء عن تسأله ذلك حداثة موته بعد سلم و عليه هللا صلى هللا

 أني تقول ألرحمھا أني حتى تبكي فكانت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تجد لم حين تبكي فرأيتھا أختي بن يا لعروة عنھا
 فأجعله به آمرك ما فعلت إن فقالت ذلك إليھا فشكت عجوز على فدخلت عني فغاب زوج لي كان ھلكت قد أكون أن ألخاف
 معلقين برجلين فإذا ببابل وقفنا حتى كثير يكن فلم اآلخر وركبت أحدھما فركبت أسودين نبكلبي جاءتني الليل كان فلما يأتيك

 التنور ذلك إلى فاذھبي قاال ال وقلت فأبيت وارجعي تكفري فال فتنة نحن إنما فقاال السحر أتعلم فقلت بك جاء ما فقاال بأرجلھما
 تفعلي لم فقاال شيئا أر لم قلت شيئا رأيت ھل فقاال نعم فقلت فعلت فقاال إليھما فرجعت تفعل ولم ففزعت فذھبت فيه فبولي
 ثم وخفت جلدي فاقشعر فذھبت ائتي ثم فيه فبولي التنور ذلك إلى اذھبي فقاال وأبيت فأربت تكفري وال بالدك إلى ارجعي
 على فإنك تكفري وال الدكب إلى فارجعي تفعلي لم كذبت فقاال شيئا أر لم فقلت رأيت فما فقاال فعلت قد فقلت إليھما رجعت
 مني خرج قد بحديد مقنعا فارسا فرأيت فيه فبلت إليه فذھبت فيه فبولي التنور ذلك إلى اذھبي فقاال وأبيت فأربت أمرك رأس
 فذھب مني خرج مقنعا فارسا رأيت فقلت رأيت فما فقاال فعلت قد فقلت فجئتھما أراه ما حتى عني وغاب السماء في ذھب حتى
 إن بلى قالت شيئا لي قال وما شيئا أعلم ما وهللا للمرأة فقلت اذھبي منك خرج إيمانك ذلك صدقت فقاال أراه ما حتى السماء في

 قلت ثم فأفركت افركي قلت ثم فأحقلت احقلي فقلت فطلعت اطلعي فقلت فبذرت فابذري القمح ھذا خذي كان ال شيئا تريدي
 وهللا وندمت يدي في سقط كان إال شيئا أريد ال أني رأيت فلما فأخبزت خبزيا قلت ثم فأطحنت اطحني قلت ثم فأيبست أيبسي

 دروا فما متوافرون يومئذ وھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب فسألت أبدا أفعله وال قط شيئا فعلت ما المؤمنين أم يا
 حيين أبواك كان لو عنده كان من بعض أو عباس بن لھا قال قد أنه إال يعلم ال بما يفتيھا أن وخاف ھاب وكلھم لھا يقولون ما
 هللا من وخشية ورع أھل كانوا إنھم يقول ھشام وكان الزناد أبي بن قال بالضمان أفتيناھا اليوم جاءتنا فلو ھشام قال أحدھما أو

 وهللا علم بغير وتكلف حمق أھل توكي لوجدت مثلھا اليوم جاءت لو ولكنھا ھشام يقول ثم هللا على والجرأة التكلف من وبعداء
  أعلم

  يقتل لم أحدا به يقتل ولم كفرا سحره يكون ال من باب

 صاعد بن محمد أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال الفقيه الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا -  16283
 حارثة بن الرحمن عبد بن محمد عمرة بن أخبرني وليق سعيد بن يحيى سمعت قال الثقفي الوھاب عبد ثنا المثنى بن محمد ثنا

 الزط من لرجل شكواھا ذكروا أخيھا بني بعض وأن مرض أصابھا  عنھا هللا رضي عائشة عن عمرة عن الرجال أبو وھو
 فذكروا حجرھا في بال قد صبي اآلن الجارية حجر في لھا جارية سحرتھا مسحورة امرأة لتذكرون إنكم لھم قال وأنه يتطيب
 ايتوني فقالت حجرھا في بال قد لھم لصبي فالن حجرھا في قالوا لھا لجارية فالنة لي ادعوا فقالت عنھا هللا رضي لعائشة ذلك
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 منھا دبر عن أعتقتھا عنھا هللا رضي عائشة وكانت أعتق أن أردت قالت لمه قالت نعم قالت سحرتني فقالت بھا فأتيت بھا
  فأعتقتھا جارية بثمنھا واشترت منھم فبيعوھا ملكة العرب أسوأ انظروا داأب تعتقي ال أن علي  إن فقالت

 معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16284
 جملك قيدي قالت جملي أقيد أن رجح علي ھل فقالت عنھا هللا رضي عائشة على امرأة دخلت  قال المسيب بن عن رجل عن
  فأخرجوھا الساحرة عني أخرجوا عنھا هللا رضي عائشة فقالت زوجي على فأحبس قالت

  الكاھن وإتيان الكھانة عن النھي في جاء ما باب

 بن هللا عبد محمد أبو وحدثنا ح منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  16285
 معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا قاال السلمي يوسف بن أحمد ثنا القطان الحسن بن الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ األصبھاني يوسف
 يا  قالوا سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب أن السلمي الحكم بن معاوية عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن الزھري عن

 كاھنا تأتوا فال قال الكھان يأتون رجال ومنا قالوا يصدنكم فال نفوسكم في تجدونه شيء ذلك لقا يتطيرون رجال منا هللا رسول
  الرزاق عبد عن حميد بن وعبد راھويه بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16286
 حدثني ميمونة أبي بن ھالل حدثني كثير أبي بن يحيى حدثني األوزاعي ثنا علقمة بن عقبة أنبأ مزيد بن الوليد بن العباس ثنا

 كنا إنا هللا رسول يا  قال أحاديث ثالثة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن السلمي الحكم بن معاوية حدثني يسار بن عطاء
 قلت يصدنھم فال صدورھم في يجدونه شيء ذلك قال يتطيرون منا رجاال وإن باإلسالم جاء هللا وإن بجاھلية عھد حديث
 أخرجه فذاك خطه وافق فمن يخط األنبياء من نبي كان قد قال يخطون منا ورجال قلت يأتوھم فال قال الكھنة يأتون منا ورجال
  األوزاعي حديث من الصحيح في مسلم

 يحيى ثنا المثنى بن محمد ثنا ھارون بن موسى ثنا بالويه بن أحمد بن محمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16287
  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن سلم و عليه هللا صلى النبي أزواج بعض عن صفية عن نافع عن هللا عبيد عن سعيد بن
  ةليل أربعين صالة له تقبل لم شيء عن فسأله عرافا أتى من

 الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي وأخبرنا -  16288
 هللا رسول يا  قلت قالت عنھا هللا رضي عائشة عن الزبير بن عروة عن الزبير بن عروة بن يحيى عن الزھري عن معمر أنبأ
 مائة من أكثر فيھا فيزيد وليه أذن في فيقذفھا الجني يخطفھا الحق من الكلمة تلك قال حقا نفيكو بالشيء يحدثوننا قد الكھان إن

  معمر عن آخر وجه من البخاري وأخرجه الرزاق عبد عن حميد بن عبد عن الصحيح في مسلم رواه كذبة

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16289
 رجال أخبرني قال عباس بن عن أراه حسين بن علي أخبرني الزھري عن األوزاعي ثنا المغيرة أبو ثنا عوف بن محمد ثنا
 بنجم رمي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع جلوس ھم بينا  قال األنصار من سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من

 ورسوله هللا قالوا ھذا بمثل رمي إذا الجاھلية في ھذا مثل كان إذا تقولون كنتم ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال فاستنار
 أحد لموت ترمى ال فإنھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال عظيم رجل الليلة مات عظيم رجل الليلة ولد نقول كنا قالوا أعلم
 الدنيا السماء أھل التسبيح يبلغ حتى يلونھم الذين السماء أھل سبحه ثم العرش حملة سبحه مراأ قضى إذا ربنا ولكن لحياته وال
 يبلغ حتى بعضا بعضھم السماوات أھل فيستخبر فيخبرونھم ربكم قال ماذا العرش لحملة العرش حملة يلون الذين يقول ثم

 أخرجه فيه يقذفون ولكنھم حق فھو وجھه على به جاؤوا فما أوليائھم إلى فيلقونه السمع الجن فيخطف الدنيا السماء ھذه الخبر
  األوزاعي حديث من الصحيح في مسلم
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  النجوم علم اقتباس كراھية في جاء ما باب

 ثنا سعيد بن يحيى ثنا هللا عبد بن علي ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 16290
 من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس بن عن ماھك بن يوسف عن هللا عبد بن الوليد حدثني األخنس بن هللا عبيد
 بن عن فيه فقال آخر موضع في علي به أخبرنا إسماعيل قال زاد زاد فما السحر من شعبة اقتبس النجوم من علما اقتبس
  الحديث كرذ ثم يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قال عباس

 محمد ثنا السلمي يوسف بن أحمد ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ سماعه أصل من الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 16291
 في وينظرون جاد أبا يكتبون قوم في  عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن معمر عن سفيان ذكر قال الفريابي يوسف بن

 االستسقاء في هللا رحمه الشافعي قال ما االستسقاء كتاب في مضى قد خالق من هللا عند له ذلك فعل من أدري ما قال النجوم
  كفرا منه يكون ال وما كفرا منه يكون ما بيان ذلك وفي باألنواء

  والطرق والطيرة العيافة باب

 الرزاق عبد ثنا الرمادي صورمن بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16292
 العيافة  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن أبيه عن قبيصة بن قطن عن العالء بن ھو حيان عن العبدي عوف عن معمر أنبأ

  الجبت من والطيرة والطرق

 جعفر بن محمد ثنا أبي نيحدث حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا القطيعي جعفر بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16293
  الشيطان إنه الحسن قال والجبت األرض في يعني يخط الخط والطرق الطير زجر العيافة  عوف قال بنحوه فذكره عوف ثنا

 الحباب بن زيد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا خنب بن أحمد بن محمد بكر أبو أنبأ المؤذن علي بن الخالق عبد أخبرنا - 16294
 هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو وحدثنا ح عاصم بن عيسى سمعت قال كھيل بن سلمة عن لثوريا سفيان أنبأ
 عبد عن حبيش بن زر عن عاصم بن عيسى سمعت قال كھيل بن سلمة عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن
  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن شعبة رواية وفي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي مسعود بن هللا

  بالتوكل يذھبه جل و عز هللا ولكن اال منا وما شرك الطيرة

 منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 16295
 و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ھريرة أبي عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا
 عن الصحيح في مسلم رواه أحدكم يسمعھا الصالحة الكلمة قال الفال وما هللا رسول يا قيل الفال وخيرھا طيرة ال  يقول سلم
  معمر عن آخر وجه من البخاري وأخرجه الرزاق عبد عن عبد

  األصمعي سمعت قال ھاشم أبو حدثني الترمذي إسماعيل أبو ثنا خنب بن بكر أبو أنبأ علي بن الخالق عبد أخبرنا -  16296
  واجد يا فيسمع فيذھب الشيء له يضل الرجل فقال الصالحة الكلمة عن وسئل

 بن ومحمد الدارمي سعيد بن عثمان ثنا يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16297
 وال عدوى ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن مالك بن أنس عن قتادة ثنا ھشام ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا قاال أيوب
 عن آخر وجه من مسلم وأخرجه إبراھيم بن مسلم عن الصحيح في البخاري رواه الحسنة الكلمة الصالح الفال ويعجبني طيرة
  قتادة

 بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد أحمد أبو أنبأ البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 16298
 أحسنھا فقال سلم و عليه هللا صلى النبي عند الطيرة ذكرت قال  عامر بن عروة عن ثابت أبي بن حبيب عن سفيان ثنا عبيد
 وال حول وال أنت إال السيئات يدفع وال أنت إال بالحسنات يأتي ال اللھم فقل تكره ما الطيرة من رأيت فإذا مسلما ترد وال الفال
  بك إال قوة
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 هللا عبد عن قتادة عن ھشام ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  16299
 اسمه أعجبه فإذا اسمه عن سأل عامال بعث إذا وكان شيء من يتطير ال كان سلم و هعلي هللا صلى النبي أن  أبيه عن بريدة بن
 اسمھا أعجبه فإن اسمھا عن سأل قرية دخل وإذا وجھه في ذلك كراھية رئي اسمه كره وإن وجھه في ذلك بشر ورئي به فرح
  وجھه في ذلك كراھية رئي اسمھا كره وإن وجھه في ذلك بشر ورئي بھا فرح

 بن الوليد بن العباس أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد أبو أخبرنا - 16300
 بن سعد سمعت قال المسيب بن سعيد حدثني الحق بن حضرمي حدثني كثير أبي بن يحيى حدثني األوزاعي ثنا أبي أنبأ مزيد
 شيء في التطير يكن وإن طيرة وال عدوى وال ھام ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي وقاص أبي
  والدار والمرأة الفرس في فھو

 بن محمد بن الرحمن عبد محمد وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو مرة غير لفظا الحافظ هللا عبد أبو حدثنا - 16301
 مريم أبي بن ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد اسالعب أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو القطان بكر أبي
 كان إن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيه عن عمر بن هللا عبد بن حمزة عن مسلم بن عتبة ثنا بالل بن سليمان ثنا

 من البخاري وأخرجه نيالصغا إسحاق بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه والمرأة والمسكن الفرس ففي شيء في الشؤم
  حمزة عن آخر وجه

 أنبأ عطاء بن الوھاب عبد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا العدل يعقوب بن الحسن أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16302
 مسل و عليه هللا صلى هللا رسول كان قالت عنھا هللا رضي عائشة أن األعرج حسان أبي عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد
 في وال األرض في مصيبة من أصاب ما{  قرأت ثم والدار والدابة المرأة في الطيرة إنما يقولون الجاھلية أھل كان  يقول
 }  يسير هللا على ذلك إن نبرأھا أن قبل من كتاب في إال أنفسكم

 أخبرك شاھد وأنا مسكين بن ثالحار على قرئ قال داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 16303
 تفسيره فھذا فھلكوا آخرون سكنھا ثم فھلكوا ناس سكنھا دار من كم قال والدار الفرس في الشؤم عن مالك سئل  قال القاسم بن
  أعلم وهللا نرى فيما

 عن الرزاق بدع ثنا الرمادي منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16304
 جار الدار وشؤم عليه يغز لم إذا الفرس وشؤم ولود غير كانت إذا المرأة شؤم يقول الحديث ھذا تفسير من وسمعت  قال معمر
  السوء

 إسحاق عن عمار بن عكرمة ثنا حذيفة أبو ثنا تمتام ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  16305
 هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى األنصار من رجل جاء قال مالك بن أنس عن طلحة أبي بن هللا عبد بن
 هللا رسول فقال أموالنا فيھا وقلت عددنا فيھا فقل أخرى دار إلى تحولنا ثم أموالنا فيھا وكثير عددنا فيھا كثير دار في كنا إنا

  ذميمة دعوھا سلم و عليه هللا صلى

 عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا السلمي يوسف بن أحمد ثنا القطان بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  16306
 ونحن ھذه دارنا سكنا هللا رسول يا  قالت األنصار من امرأة أن الھادي بن شداد بن هللا عبد عن نوفل بن الحارث بن هللا عبد
 يا بھا نصنع فكيف قالت ذميمة عنھا تنتقلون أفال فقال فافتقرنا أموالنا وكثرت أخالقنا فساءت بيننا ذات وحسن فھلكنا كثير
 بتركھا أمرھم إنما يكون أن يحتمل عنه بلغني فيما الخطابي سليمان أبو قال مرسل ھذا تھبونھا أو تبيعونھا قال هللا رسول
  أعلم وهللا الوھم لكذ مادة انقطع عنھا تحولوا فإذا نفوسھم في وقع لما إبطاال

  دونھا فما نفسا فأصاب علم بغير تطبب فيمن جاء ما باب

 عبد بن محمد ثنا علي بن أحمد ثنا الحافظ عدي بن هللا عبد أحمد أبو أنبأ الماليني محمد بن أحمد سعد أبو أخبرنا - 16307
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جده نع أبيه عن شعيب بن عمرو عن جريج بن عن مسلم بن الوليد ثنا سھم بن الرحمن



47 
 

 محمود ورواه مسلم بن الوليد عن جماعة رواه كذا ضامن فھو دونھا فما نفسا فأصاب معروفا بالطب يكن ولم تطبب من  سلم
  أباه يذكر لم سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن شعيب بن عمرو عن جريج بن عن الوليد عن خالد بن
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  البغي ھلأ قتال كتاب

  الرعاة أبواب جماع

  قريش من األئمة باب

 أخبرني هللا عبد أبو وأنبأ ح القعنبي ثنا الحرشي عمرو بن محمد ثنا صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16308
 عن األعرج عن الزناد أبي عن الرحمن عبد بن المغيرة ثنا قاال سعيد بن قتيبة ثنا شعيب بن محمد بكر أبو ثنا الفقيه النضر أبو
 لكافرھم تبع وكافرھم لمسلمھم تبع مسلمھم الشان ھذا في لقريش تبع الناس  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن ھريرة أبي
  القعنبي عن مسلم ورواه قتيبة عن الصحيح في ومسلم البخاري رواه

 عن جريج بن عن عاصم أبو ثنا مسلم أبو ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16309
 الصحيح في مسلم أخرجه والشر الخير في لقريش تبع الناس  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن الزبير أبي
  جريج بن عن روح حديث من

 وأخبرنا ح الدارمي سعيد بن عثمان ثنا يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16310
 عن يحدث أبي سمعت قال محمد بن عاصم ثنا الوليد أبو ثنا قاال األسفاطي ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو
 بقي ما الدارمي رواية وفي اثنين الناس في كان ما قريش في األمر ھذا يزال ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن
  محمد بن عاصم عن يونس بن أحمد عن ومسلم البخاري ورواه الوليد أبي عن الصحيح في البخاري رواه اثنان الناس من

 خالد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16311
 بن أحمد سھل أبو أنبأ الحرشي الحسن بن أحمد بكر أبو القاضي وأخبرنا ح أبيه عن حمزة أبي بن يبشع بن بشر ثنا خلي بن

 الزھري عن حمزة أبي بن شعيب أخبرني اليمان أبو ثنا الھيثم بن الكريم عبد يحيى أبو ثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد
 يحدث العاص بن عمرو بن هللا عبد أن قريش من وفد في عنده ووھ معاوية بلغ أنه يحدث مطعم بن جبير بن محمد كان قال
 يتحدثون منكم رجاال أن بلغني فإنه بعد أما قال ثم أھله ھو بما هللا على فأثنى فقام معاوية فغضب قحطان من ملك سيكون أنه

 فإني أھلھا تضل التي واألماني مفإياك جھالكم أولئك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن تؤثر وال هللا كتاب في ليست أحاديث
 الدين أقاموا ما وجھه على هللا كبه إال أحد فيه يعاديھم ال قريش في األمر ھذا إن  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
  اليمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه

 بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين بن محمد الحسين أبو أخبرنا - 16312
 هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن عن كيسان بن صالح عن سعد بن إبراھيم ثنا األويسي هللا عبد بن العزيز عبد حدثني سفيان
 هللا صلى نبيه هللا توفى حين خبرنا من كان إنه  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال قال عباس بن عن مسعود بن عتبة بن
 واجتمع معھما ومن والزبير علي عنا وخالف ساعدة بني سقيفة في بأسرھم واجتمعوا خالفونا األنصار أن سلم و عليه

 نريدھم فانطلقنا األنصار من ھؤالء إخواننا إلى بنا انطلق بكر أبا يا بكر ألبي فقلت عنه هللا رضي بكر أبي إلى المھاجرون
 إخواننا نريد فقلنا المھاجرين معشر يا تريدون أين فقاال القوم عليه تماأل ما فذكرا صالحان رجالن منھم لقينا منھم دنونا فلما

 ساعدة بني سقيفة في أتيناھم حتى فانطلقنا لنأتينھم وهللا فقلت أمركم اقضوا تقربوھم ال أن عليكم ال فقاال األنصار من ھؤالء
 فأثنى خطيبھم تشھد قليال جلسنا فلما يوعك قالوا له ما فقلت عبادة بن سعد قالوا ھذا من فقلت ظھرانيھم بين مزمل رجل فإذا
 قومكم من دافة دفت وقد منا رھط المھاجرين معشر وأنتم اإلسالم وكتيبة هللا أنصار فنحن بعد أما قال ثم أھله ھو بما هللا على
 أعجبتني مقالة زورت وكنت أتكلم أن أردت تسك فلما قال األمر من يحضنونا وأن أصلنا من يختزلونا أن يريدون ھم فإذا
 عنه هللا رضي بكر أبو قال أتكلم أن أردت فلما الحد بعض عنه أدارىء وكنت عنه هللا رضي بكر أبي يدي بين أقدمھا أن أريد
 في أعجبتني كلمة من ترك ما وهللا وأوقر مني أحلم ھو فكان عنه هللا رضي بكر أبو فتكلم أغضبه أن فكرھت رسلك على

 لھذا إال األمر ھذا نعرف ولن أھل له فأنتم خير من ذكرتم ما قال سكت حتى منھا أفضل أو مثلھا بديھته في قال إال تزويري
 أبي وبيد بيدي وأخذ شئتم أيھما فبايعوا الرجلين ھذين أحد لكم رضيت وقد وقدرا ودارا نسبا العرب أوسط ھم قريش من الحي



49 
 

 إلي أحب إثم من ذلك يقربني ال عنقي فتضرب أقدم أن وهللا كان غيرھا قال مما أكره فلم نابين جالس وھو الجراح بن عبيدة
 قائل فقال اآلن أجده ال شيئا الموت عند نفسي لي تسول أن إال اللھم عنه هللا رضي بكر أبو فيھم قوم على أتآمر أن من

 فرقت حتى األصوات وارتفعت اللغط وكثر قريش معشر اي أمير ومنكم أمير منا المرجب وعذيقھا المحكك جذيلھا أنا األنصار
 في البخاري رواه األنصار بايعته ثم المھاجرون وبايعه فبايعته يده فبسط بكر أبا يا يدك ابسط فقلت اختالف يقع أن من

  األويسي العزيز عبد عن الصحيح

 سلمان بن أحمد أنبأ ببغداد هللا رحمه الحمامي بن المقرئ حفص بن عمر بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16313
 أخبرني عروة بن ھشام عن بالل بن سليمان حدثني أويس أبي بن إسماعيل ثنا أسمع وأنا الھيثم بن محمد على قرئ قال النجاد
 هللا رضي بكر وأبو مات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة عن الزبير بن عروة
 كان ما وهللا عنه هللا رضي عمر قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مات ما وهللا فقال عنه هللا رضي عمر فقام بالسنح عنه
 هللا رسول عن فكشف عنه هللا رضي بكر أبو فجاء وأرجلھم رجال أيدي فيقطعن جل و عز هللا وليبعثنه ذاك إال نفسي في يقع

 خرج ثم أبدا الموتتين جل و عز هللا يذيقك ال بيده نفسي والذي وميتا حيا طبت وأمي أنت بأبي قالو فقبله سلم و عليه هللا صلى
 محمدا يعبد كان من قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد عنھما هللا رضي عمر جلس بكر أبو تكلم فلما رسلك على الحالف أيھا فقال
 إال محمد وما{  وقال}  ميتون وإنھم ميت إنك{  وقال يموت ال حي هللا فإن جل و عز هللا يعبد كان ومن مات قد محمدا فإن

 يبكون الناس فنشج كلھا}  عقبيه على ينقلب ومن أعقابكم على انقلبتم قتل أو مات أفإن الرسل قبله من خلت قد رسول
 بكر أبو إليھم فذھب رأمي ومنكم أمير منا فقالوا ساعدة بني سقيفة في عنه هللا رضي عبادة بن سعد إلى األنصار واجتمعت
 يقول عنه هللا رضي عمر فكان عنه هللا رضي بكر أبو فأسكته يتكلم عمر فذھب عنھم هللا رضي الجراح بن عبيدة وأبو وعمر
 كالمه في فقال وأبلغ فتكلم عنه هللا رضي بكر أبو يبلغه ال أن خشيت أعجبني قد كالما ھيأت قد أني إال بذاك أردت ما وهللا
 ال عنه هللا رضي بكر أبو فقال أمير ومنكم أمير منا أبدا نفعل ال وهللا ال المنذر بن الحباب قال الوزراء وأنتم ءاألمرا نحن
 هللا رضي الجراح بن عبيدة أبا أو الخطاب بن عمر فبايعوا أحسابا وأعربھم دارا العرب أوسط ھم الوزراء وأنتم األمراء ولكنا
 الناس وبايعه فبايعه بيده عمر وأخذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى وأحب وسيدنا ناخير أنت نبايعك بل عمر فقال عنھما
  أويس أبي بن إسماعيل عن الصحيح في البخاري رواه هللا قتله عمر فقال عبادة بن سعد قتلتم قائل فقال

 بن محمد عن بكير بن يونس ثنا الجبار دعب بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16314
 بلغكم قد أمره على واستقاموا هللا أطاعوا ما قريش في األمر ھذا وإن قال عنه هللا رضي بكر أبي خطبة في  يسار بن إسحاق
 فنحن نالصابري مع هللا إن واصبروا ريحكم وتذھب فتفشلوا تنازعوا وال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعتموه أو ذلك

 ألم األنصار معشر يا با نشدتكم بعده عنه هللا رضي عمر خطبة وفي عليه وأنصارنا الدين في إخواننا الوزراء وأنتم األمراء
 فقال أمره على واستقاموا هللا أطاعوا ما قريش من الوالة يقول وھو منكم سمعه من أو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تسمعوا

 الضالل إال الحق بعد فليس األھواء تستھوينكم فال لھذا إال األمر ھذا نطلب ال فإنا قال ذكرنا اآلن بلى راألنصا من قال من
  تصرفون فإني

 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عليه قراءة المقرئ حامد أبي بن محمد وأبو إمالء الحافظ هللا عبد أبو حدثنا - 16315
 عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن نضرة أبو ثنا ھند أبي بن داود ثنا وھيب ثنا مسلم بن عفان ثنا شاكر بن محمد بن جعفر
 هللا رسول إن المھاجرين معشر يا يقول منھم الرجل فجعل األنصار خطباء قام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول توفي لما  قال

 منا واآلخر منكم أحدھما رجالن األمر ھذا يلي أن فنرى منا الرج معه قرن منكم رجال استعمل إذا كان سلم و عليه هللا صلى
 من كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن فقال عنه هللا رضي ثابت بن زيد فقام ذلك على األنصار خطباء فتتابعت قال

 رضي بكر أبو فقام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أنصار كنا كما أنصاره ونحن المھاجرين من يكون اإلمام وإن المھاجرين
 ثابت بن زيد أخذ ثم صالحناكم لما ذلك غير فعلتم لو أما قال ثم قائلكم وثبت األنصار معشر يا خيرا هللا جزاكم فقال عنه هللا
 ياعل ير فلم القوم وجوه في نظر المنبر على عنه هللا رضي بكر أبو قعد فلما انطلقوا ثم فبايعوه صاحبكم ھذا فقال بكر أبي بيد

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عم بن عنه هللا رضي بكر أبو فقال به فأتوا األنصار من ناس فقام عنه فسأل عنه هللا رضي
 رضي العوام بن الزبير ير لم ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خليفة يا تثريب ال فقال المسلمين عصا تشق أن أردت وختنه
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 فقال المسلمين عصا تشق أن أردت وحواريه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عمة بن فقال به اجاؤو حتى عنه فسأل عنه هللا
  فبايعاه هللا رسول خليفة يا تثريب ال قوله مثل

 بكر أبو أنبأ الحافظ علي بن الحسين علي أبو ثنا اإلسفرائيني الحافظ علي بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  16316
 قال بنحوه فذكره  وھيب ثنا المخزومي ھشام أبو ثنا بشار بن بندار ثنا قاال طالب أبي بن وإبراھيم خزيمة بن إسحاق بن محمد
 رقعة في له فكتبته الحديث ھذا عن فسألني الحجاج بن مسلم جاءني يقول خزيمة بن إسحاق بن محمد سمعت الحافظ علي أبو

  بدرة يسوي ھو بل بدنة يسوي فقلت بدنة يسوي حديث ھذا فقال عليه وقرأت

 ثنا الدوري محمد بن عباس ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ الروذباري محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا -  16317
 النبي أن عنه هللا رضي علي عن ناجذ بن ربيعة عن صادق أبي عن كھيل بن سلمة عن مسعر ثنا البجلي الفضل بن الفيض
  قريش من مةاألئ  قال سلم و عليه هللا صلى

 عمار ثنا الجواب أبو ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16318
 ونحن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علينا دخل  قال مالك بن أنس عن الجزري بكير عن سھل عن األعمش عن رزيق بن
 من األئمة فقال البيت باب على فقام جنبه إلى يجلس أن يرجو له يوسع منا رجل كل فجعل قال نالمھاجري من نفر في بيت في

 ذلك يفعل لم فمن فوفوا وعاھدوا فعدلوا وحكموا رحموا استرحموا إذا ثالثا فعلوا ما مثله ولھم عظيم حق عليكم ولي قريش
 بن مسعر رواه وكذلك أسد أبا يكنى سھل عن األعمش عن عةجما رواه وكذلك أجمعين والناس والمالئكة هللا لعنة فعليه منھم
 األعمش رواه ما والصحيح فيه واھم وھو األسد أبي علي عن عنه وقيل األسد أبي بن علي عن شعبة ورواه سھل عن كدام

  أسد أبا يكنى قرار بني من القراري سھل وھو ومسعر

 ثنا القاضي الھيثم بن محمد ثنا قاال سلمان بن وأحمد السماك بن روعم أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا - 16319
 قريش من األئمة  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مالك بن أنس عن أبيه عن سعد بن إبراھيم أنبأ مرزوق بن عمرو
  رحموا استرحموا وإذا وفوا عاھدوا وإذا فعدلوا حكموا ما إذا

 زكريا أبو أخبرناه بمعناه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن أنسا سمع عمن منصور عن لجھنيا موسى أيضا ورواه -  16320
  فذكره الجھني موسى أنبأ عون بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ إسحاق أبي بن

 بن محمد بن يحيى ثنا الحافظ الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد وحدثنا - 16321
 صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن الحكم بن علي ثنا حزن بن الصعق ثنا العيشي المبارك بن الرحمن عبد ثنا يحيى
 إذا حموار ما بثالث فيكم عملوا ما حق عليكم ولھم حق عليكم ولي أال ثالثا يقولھا قريش من  األمراء سلم و عليه هللا

  حكموا إذا عدلوا وما أقسموا إذا أقسطوا وما استرحموا

 بن الصعق ثنا عارم ثنا بيان بن الحسن بن علي ثنا الصفار عبيد بن أحمد ثنا عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا - 16322
 قريش من األمراء ريشق من  األمراء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن الحكم بن علي ثنا حزن

 وعدلوا أقسموا إذا وأقسطوا رحموا استرحموا إذا ما بثالث فيكم عملوا ما حق عليھم ولكم حق عليھم ولي قريش من األمراء
  حكموا إذا

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 16323
 بن عطاء عن نمر أبي بن هللا عبد بن شريك عن ذئب أبي بن عن فديك أبي بن أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع نبأأ يعقوب
 فتلحون عنه تعدلوا أن إال الحق مع كنتم ما األمر بھذا الناس أولى أنتم  لقريش قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن يسار
  بيده يدةجر إلى يشير الجريدة ھذه تلحى كما
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  واحد عصر في إمامان يصلح ال باب

 خالد عن عون بن عمرو ثنا قماش أبي بن ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16324
 عن هللا عبد بن خالد ثنا بقية بن وھب ثنا سفيان بن الحسن أنبأ هللا عبد بن بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح

 رواه منھما اآلخر فاقتلوا لخليفتين بويع إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعيد أبي عن نضرة أبي عن الجريري
  بقية بن وھب عن الصحيح في مسلم

 ثنا بندار ثنا يالدارم سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16325
 النبي عن يحدث فسمعته سنين خمس ھريرة أبا قاعدت قال يحدث حازم أبا سمعت قال فرات عن شعبة ثنا جعفر بن محمد
 خلفاء وستكون بعدي نبي ال وأنه نبي خلفه نبي ھلك كلما األنبياء تسوسھم إسرائيل بنو كانت  قال سلم و عليه هللا صلى

 ومسلم البخاري رواه استرعاھم عمن سائلھم هللا فإن حقھم وأعطوھم فاألول األول ببيعة فوا قال تأمرنا فما قالوا يكثرون
 الخطاب بن عمر قال رجل ومنكم رجل منا قالوا حين األنصار أن السقيفة حديث في وروينا بندار عن الصحيح في جميعا
  ما يومئذ خطبته في عنه هللا ضير بكر أبو وقال يصطلحان ال إذا واحد غمد في سيفان يومئذ عنه هللا رضي

 ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16326
 هللا رضي بكر أبو كان  قال الصفة أصحاب من وكان عبيد بن سالم عن أبيه عن األشجعي نبيط بن سلمة عن بكير بن يونس
 فعلموا نعم فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول توفي هللا رسول صاحب يا له فقيل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند عنه
 أمره يكون غسله في يعني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عم لبني صاحبكم دونكم عنه هللا رضي بكر أبو قال ثم قال كما أنه
 ھذا في لھم فإن األنصار من إخواننا إلى بنا فانطلقوا قالوا إذ يتشاورون كذلك ھم فبينا اورونيتش المھاجرون فاجتمع خرج ثم

 سيفان عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فقال رجل ومنكم رجل منا األنصار من رجل فقال األنصار فأتوا فانطلقوا نصيبا الحق
 إذ ھما من الغار في ھما إذ الثالث ھذه له الذي ھذا من قالو عنه هللا رضي بكر أبي بيد فأخذ يصطلحا ال إذا واحد غمد في

 الناس فبايع بايعوه فقال عنھما هللا رضي بكر أبي يد عمر فبسط ھو من مع معنا هللا إن تحزن ال صاحبه من لصاحبه يقول
  وأجملھا بيعة أحسن

 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا ما يومئذ خطبته في عنه هللا رضي بكر أبو وقال - 16327
 يكون أن يحل ال وإنه  قال يومئذ عنه هللا رضي بكر أبي خطبة في إسحاق بن عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد

 وتظھر السنة تترك ھنالك بينھم فيما ويتنازعوا جماعتھم وتتفرق وأحكامھم أمرھم يختلف ذلك يكن مھما فإنه أميران للمسلمين
  صالح ذلك على ألحد وليس الفتنة وتعظم البدعة

  البيعة كيفية باب

 فيما القعنبي ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16328
 صلى هللا رسول بايعنا  قال الصامت بن بادةع عن أبيه عن الوليد بن عبادة أخبرني قال أنه سعيد بن يحيى عن مالك على قرأ
 بالحق نقول أو نقوم وأن أھله األمر ننازع ال وأن والمكره والمنشط واليسر العسر في والطاعة السمع على سلم و عليه هللا

  مالك عن أويس أبي بن إسماعيل عن الصحيح في البخاري رواه الئم لومة نخاف ال كنا ما حيث

 محمد بن الحسين ثنا قاال إبراھيم بن عيسى بن وعلي يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد وأب وأخبرنا - 16329
 بن الوليد بن عبادة عن عمر بن هللا وعبيد سعيد بن يحيى عن إدريس بن هللا عبد ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا القباني زياد بن

 في مسلم رواه الئم لومة هللا في نخاف ال كنا أينما بالحق نقول أن وعلى الوق علينا أثره وعلى زاد بنحوه  فذكره عبادة
  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح

 بن ثنا حماد بن نعيم ثنا يحيى بن محمد ثنا الفحام الفضل بن إبراھيم بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 16330
 رسول دعانا  قال الصامت بن عبادة عن أمية أبي بن جنادة عن سعيد بن سرب عن بكير حدثني الحارث بن عمرو عن وھب
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 ننازع ال وأن علينا وأثرة ويسرنا وعسرنا ومكرھنا منشطنا في والطاعة السمع علينا وأخذ فبايعنا سلم و عليه هللا صلى هللا
  وھب بن حديث من صحيحال في أخرجاه برھان فيه هللا من عندكم بواحا كفرا تروا أن إال قال أھله األمر

 عن مالك على قرأ فيما القعنبي ثنا سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16331
 فيما لنا يقول والطاعة السمع على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بايعنا إذا كنا  قال عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد
  مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه طعتاست

 المقدمي أحمد بن ومحمد الفريابي بكر أبو أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا - 16332
 عن الشعبي عن سيار عن ھشيم ثنا سريج ثنا حامد وأخبرني اإلسماعيلي قال ح سيار أنبأ ھشيم ثنا إبراھيم بن يعقوب ثنا قاال

 في البخاري رواه مسلم لكل والنصح استطعت فيما فلقنني والطاعة السمع على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بايعت  جرير
  يونس بن وسريج يعقوب عن مسلم ورواه الدورقي يعقوب عن الصحيح

 بن عن معمر عن الرزاق عبد ثنا يحيى بن محمد ثنا الفحام ھيمإبرا بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 16333
 في الناس يتتبع سنين عشر بمكة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مكث  قال هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن يعني خثيم

 متى حتى فقلنا قال نةالج وله ربي رسالة أبلغ حتى ينصرني من يؤويني من يقول بمنى الموسم وفي ومجنة بعكاظ منازلھم
 الموسم في عليه قدمنا حتى رجال سبعون منا إليه فرحل ويخاف مكة جبال في يطرد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نترك

 السمع على تبايعوني قال نبايعك ما على هللا رسول يا فقلنا توافينا حتى ورجلين رجل من عنده فاجتمعنا العقبة شعب فوعدناه
 تخافون ال هللا في تقولوا وأن المنكر عن والنھي بالمعروف األمر وعلى واليسر العسر في والنفقة والكسل لنشاطا في والطاعة
 إليه فقمنا الجنة ولكم وأبناءكم وأزواجكم أنفسكم منه تمنعون مما وتمنعوني عليكم قدمت إذا تنصروني أن وعلى الئم لومه

  فبايعناه

 بن يحيى ثنا قاال عمرو بن ومحمد السالم عبد بن محمد ثنا يعقوب بن هللا عبد أبو أنبأ افظالح هللا عبد أبو أخبرنا -  16334
 الناس بايع  قال المزني يسار بن معقل عن األعرج بن هللا عبد بن الحكم عن الحذاء خالد عن هللا عبد بن خالد أنبأ يحيى
 ولكن الموت على نبايعه فلم أغصانھا من غصنا رافع أناو الشجرة تحت وھو الحديبية يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه نفر ال أن على بايعناه

 الليث ثنا الوليد أبو ثنا األسفاطي العباس ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16335
 الشجرة تحت بيده آخذ عنه هللا رضي الخطاب بن وعمر فبايعناه وأربعمائة ألفا الحديبية يوم اكن  قال جابر عن الزبير أبو ثنا

 عن الصحيح في مسلم رواه سلم و عليه هللا صلى النبي يعني الموت على نبايعه ولم نفر ال أن على فبايعناه بحر سمرة وھي
  قاال كذا الفقيه الشيخ قال الليث عن قتيبة

 يحيى ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو ناأخبر وقد - 16336
 يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بايعت  قال األكوع بن سلمة عن عبيد أبي بن يزيد ثنا مخلد بن الضحاك ثنا جعفر بن

 أي على له قلت وزيادة قال بايعت قد قلت تبايع أال لي فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول الناس بايع ثم تنحيت ثم الحديبية
  الموت على قال بايعتم شيء

 أنه إال بنحوه فذكره  عاصم أبو ثنا مسلم أبو أنبأ نجيد بن عمرو أبو أنبأ الفقيه المعروف أبي بن الحسن أبو وأخبرنا -  16337
 قال مسلم أبا يا بايعته ما على قلت قال فبايعته فدنوت قال فبايع أقبل قال بايعت قد قلت تبايع أال سلمة يا فقال تنحيت ثم قال
  عبيد أبي بن يزيد عن آخر وجه من مسلم وأخرجه عاصم أبي عن الصحيح في البخاري رواه الموت على

 المنقري إسماعيل بن سىمو سلمة أبو ثنا األسفاطي ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  16338
 ھذاك له فقال آت أتاه الحرة زمان كان لما  قال زيد بن هللا عبد عن تميم بن عباد عن المازني يحيى بن عمرو عن وھيب ثنا
 قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعد أحدا ھذا على أبايع ال قال الموت على قال شيء أي علي قال الناس يبايع فالن بن
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 إسماعيل بن موسى عن الصحيح في البخاري رواه حنظلة بن ھذاك قال أنه إال بنحوه فذكره موسى ثنا تمتام ثنا أحمد وأخبرنا
  وھيب عن آخر وجه من مسلم وأخرجه

 ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16339
 هللا رسول بعد الناس يبايع وھو بكر أبا رأيت  قال العفيف بن حدثني الحجاج بن ثابت عن برقان بن جعفر عن بكير بن نسيو

 فيبايعھم نعم فيقولون لألمير ثم ولكتابه  والطاعة السمع على تبايعوني فيقول العصابة إليه فيجتمع سلم و عليه هللا صلى
 على أبايعك أنا قلت وبدأته فقلت أتيته ثم الناس على شرط الذي شرطه فتعلمت فوقه أو تلمالمح يومئذ وأنا ساعة عنده فقمت
  هللا رحمه أعجبته أني ورأيت صوبه ثم البصر في فصعد لألمير ثم ولكتابه  والطاعة السمع

 أسماء بن محمد بن هللا بدع ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 16340
 عمر والھم الذين الرھط أن  أخبره مخرمة بن المسور أن أخبره الرحمن عبد بن حميد أن الزھري عن مالك عن جويرية ثنا

 فجعلوا منكم لكم اخترت شئتم إن ولكنكم األمر ھذا على أنافسكم بالذي لست عوف بن الرحمن عبد لھم فقال فتشاوروا اجتمعوا
 أرى ما حتى عليه ومالوا الرحمن عبد على الناس انثال أمرھم عوف بن الرحمن عبد ولوا فلما عوف بن الرحمن دعب إلى ذلك
 إذا حتى الليلة تلك ويناجونه يشاورونه الرحمن عبد على الناس فمال عقبه يطأ وال الرھط أولئك من أحدا يتبع الناس من أحدا
 فقال فاستيقظت الباب فضرب الليل من ھجع بعد الرحمن عبد طرقني المسور قال نعثما فبايعنا فيھا أصبحنا التي الليلة كانت
 لي أدع فقال دعاني ثم فشاورھما له فدعوتھما وسعدا الزبير فادع انطلق نوم بكثير الثالث ھذه اكتحلت ما فوهللا نائما أراك أال
 لي أدع قال ثم شيئا علي من يخشى الرحمن عبد كان وقد طمع على عنده من قام ثم الليل إبھار حتى فناجاه فدعوته عليا

 عبد فأرسل المنبر عند الرھط أولئك واجتمع الصبح الناس صلى فلما بالصبح المؤذن بينھما فرق حتى طويال فناجاه عثمان
 تمعوااج فلما عمر مع الحجة تلك وافوا قد وكانوا األمراء إلى وأرسل واألنصار المھاجرين من حاضرا كان من إلى الرحمن
 سبيال نفسك على تجعلن فال بعثمان يعدلون أرھم فلم الناس أمر في نظرت قد فإني علي يا بعد أما وقال الرحمن عبد تشھد
 المھاجرون الناس وبايعه الرحمن عبد فبايعه بعده من والخليفتين رسوله وسنة هللا سنة على أبايعك وقال عثمان بيد وأخذ

  أسماء بن محمد بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه لمونوالمس األجناد وأمراء واألنصار

 بن هللا عبد عن مالك عن القعنبي ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا النجاد سلمان بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16341
 أمير الملك لعبد بعد أما الرحيم رحمنال هللا بسم إليه فكتب يبايعه مروان بن الملك عبد إلى كتب عمر بن هللا عبد أن  دينار

 وسنة هللا سنة على والطاعة بالسمع لك وأقر ھو إال إله ال الذي هللا إليك أحمد فإني عليك سالم عمر بن هللا عبد من المؤمنين
  مالك عن أويس أبي بن عن الصحيح في البخاري رواه استطعت فيما سلم و عليه هللا صلى رسوله

 غالب بن محمد أنبأ الفقيه سلمان بن أحمد أنبأ ببغداد الحمامي بن المقرئ عمر بن أحمد بن علي الحسن وأب أخبرنا - 16342
 أما عليك سالم عمر بن هللا عبد إليه كتب الملك عبد على الناس اجتمع لما  قال دينار بن هللا عبد عن سفيان ثنا حذيفة أبو ثنا
 فيما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وسنة هللا سنة على المؤمنين أمير الملك عبد هللا لعبد والطاعة بالسمع أقر فإني بعد

 عن القطان يحيى عن علي بن وعمرو مسدد عن الصحيح في البخاري أخرجه والسالم ذلك بمثل أقروا قد بني وإن استطعت
  سفيان

  النساء يبايع كيف باب

 محمد الحسن أبو وأخبرنا ح أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا عفرج بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16343
 هللا عبد بن علي أنبأ الحذاء نصر بن الحسين بن أحمد أنبأ أحمد بن بشر سھل أبو أنبأ بھا اإلسفرائيني الفقيه حم بن محمد بن

 و عليه هللا صلى النبي كان  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا قاال المديني
 يد مست وما عائشة قالت وال وال}  شيئا با يشركن ال أن على يبايعنك المؤمنات جاءك إذا{  اآلية بھذه النساء يمتحن سلم

 هللا صلى هللا رسول كان قالت أحمد رواية وفي علي حديث لفظ يملكھا امرأة إال قط امرأة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يد مست وما قالت}  شيئا با يشركن ال أن على{  اآلية بھذه بالكالم النساء يبايع سلم و عليه
  الرزاق عبد عن غيالن بن محمود عن الصحيح في البخاري رواه يملكھا امرأة يد إال قط امرأة يد
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 أبو ثنا سفيان بن الحسن أنبأ قاال جعفر أبي بن عمرو وأبو هللا عبد بن بكر أبو برنيأخ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16344
 سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة أن الزبير بن عروة أخبرني شھاب بن قال قال يونس أخبرني وھب بن أنبأ الطاھر
 جاءك إذا النبي أيھا يا جل و عز هللا بقول يمتحن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى ھاجرن إذا المؤمنات كان  قالت

 من بھذا أقر فمن عنھا هللا رضي عائشة قالت اآلية آخر إلى يسرقن وال شيئا با يشركن ال أن على يبايعنك المؤمنات
 وال يعتكنبا فقد انطلقن لھن قال قولھن من بذلك أقررن إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكان بالمحنة أقر فقد المؤمنات

 في مسلم رواه كالما بايعتكن قد عليھن أخذ إذا لھن يقول وكان قط امرأة كف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يد مست ما وهللا
  الزھري عن آخر وجه من البخاري وأخرجه الطاھر أبي عن الصحيح

 إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن دمحم بكر أبو أنبأ العدل الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو أخبرنا -  16345
 في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتيت  قالت أنھا رقيقة بنت أميمة عن المنكدر بن محمد عن مالك ثنا بكير بن ثنا العبدي
 نفتريه ببھتان أتين وال أوالدنا نقتل وال نزني وال نسرق وال شيئا با نشرك ال أن على هللا رسول يا نبايعك فقلنا نبايعه نسوة
 ورسوله هللا فقلنا قالت وأطقتن استطعتن فيما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال معروف في نعصيك وال وأرجلنا أيدينا بين
 امرأة لمائة قولي إنما النساء أصافح ال أني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال هللا رسول يا نبايعك ھلم أنفسنا من بنا أرحم
  واحدة المرأة قولي مثل أو واحدة المرأة وليكق

  الصغير بيعة في جاء ما باب

 أبو ثنا مسرة أبي بن يحيى أبو ثنا الفاكھي إسحاق بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16346
 و عليه هللا صلى النبي أدرك قد وكان ھشام بن هللا عبد جده عن عقيل أبو حدثني أيوب أبي بن سعيد ثنا المقرئ الرحمن عبد
 و عليه هللا صلى النبي فقال بايعه هللا رسول يا  فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى حميد بنت زينب أمه به وذھبت سلم
 هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه أھله جميع عن الواحدة بالشاة يضحي وكان له ودعا رأسه على ومسح صغير ھو سلم
  المقرئ يزيد بن

  االستخالف باب

 يوسف بن أحمد ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه محمش بن محمد بن محمد طاھر أبو أخبرنا - 16347
  عنه هللا رضي لعمر قيل قال عمر بن عن أبيه عن عروة بن ھشام عن سفيان ذكر قال الفريابي يوسف بن محمد ثنا السلمي

 خير ھو من استخلف فقد أستخلف وإن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مني خير ھو من ترك فقد أترك إن قال تستخلف الأ
 وال لي ال كفافا منھا نجوت أني لوددت وميتا حيا أتحملھا ال وراھب راغب فقال عليه فأثنوا قال عنه هللا رضي بكر أبو مني
  الفريابي يوسف نب محمد عن الصحيح في البخاري رواه علي

 بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  16348
 خيرا هللا جزاك فقالوا عليه فأثنوا أصيب حين أبي حضرت  قال عمر بن عن أبيه عن عروة بن ھشام عن أسامة أبو ثنا عفان
 فقد أستخلف إن لي وال علي ال الكفاف منھا حظي أن لوددت وميتا حيا أمركم أتحمل فقال استخلف الواق وراغب راھب فقال

 أنه فعرفت هللا عبد قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مني خير ھو من ترككم فقد أترككم وإن مني خير ھو من استخلف
  أسامة أبي عن كريب أبي عن الصحيح في سلمم رواه مستخلف غير سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذكر حين

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  16349
 فقالت عنھا هللا رضي حفصة على دخلت  قال عمر بن عن سالم عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا الرمادي منصور

 أكلمه فلم غزاة في قال أو سفر في فخرجت ذلك في أكلمه أن فحلفت فاعل إنه قالت كال قلت قال مستخلف غير أباك أن علمتأ
 فآليت مقالة يقولون الناس سمعت أني له فقلت يسائلني فجعل عليه فدخلت قدمت حتى جبال بيميني أحمل كأنما سفري في فكنت
 ضيع قد أن رأيت رعايته ترك وقد فجاءك غنم راعي لك كان لو أنه علمت قدو مستخلف غير إنك زعموا لك أقولھا أن

 هللا صلى هللا رسول فإن استخلف ال وأن دينه يحفظ هللا إن فقال رأسه رفع ثم مليا فأطرق قولي فوافقه قال أشد الناس فرعاية
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 بكر وأبا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كرذ أن إال ھو فما قال استخلف قد بكر أبا فإن استخلف وإن يستخلف لم سلم و عليه
 عن الصحيح في مسلم رواه مستخلف غير وإنه أحدا سلم و عليه هللا صلى هللا برسول يعدل ال أنه فعلمت عنه هللا رضي
  معمر عن آخر وجه من البخاري وأخرجه الرزاق عبد عن وغيره إبراھيم بن إسحاق

 عبد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن مدمح بن علي الحسين أبو وأخبرنا -  16350
 قال سلمة بن شقيق عن الشعبي عن الرحمن عبد بن حصين ثنا ميمون بن شعيب ثنا سوار بن شبابة ثنا مرزوق بن الرحمن

 بالناس هللا يرد إن ولكن فأستخلف لمس و عليه هللا صلى هللا رسول استخلف ما فقال علينا استخلف  عنه هللا رضي لعلي قيل
  خيرھم على سلم و عليه هللا صلى نبيھم بعد جمعھم كما خيرھم على جمعھم خيرا

 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا العباس ألبي الكبير الفوائد من العاشر الجزء آخر في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16351
 مالك بن كعب بن هللا عبد عن الزھري عن أبيه عن حمزة أبي بن شعيب بن بشر ثنا الحمصي خلي بن خالد بن محمد

 علي أن  أخبره عباس بن هللا عبد أن كعب بن هللا عبد فأخبرني عليھم تيب الذين الثالثة أحد مالك بن كعب وكان األنصاري
 حسن أبا يا الناس فقال فيه توفي لذيا وجعه في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند من خرج عنه هللا رضي طالب أبي بن

 عنه هللا رضي المطلب عبد بن عباس بيده فأخذ قال بارئا هللا بحمد أصبح فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصبح كيف
 يأن ھذا وجعه من هللا يتوفاه سوف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ألرى وهللا وإني العصا عبد ثالث بعد وهللا أنت فقال

 كان فإن األمر ھذا من في فلنسأله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى بنا فاذھب الموت عند المطلب عبد بني وجوه أعرف
 و عليه هللا صلى هللا رسول سألناھا لئن وهللا إنا عنه هللا رضي علي قال بنا فأوصى كلمناه غيرنا في كان وإن ذلك علمنا فينا
 عن الصحيح في البخاري رواه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أسألھا ال وهللا وإني أبدا بعده الناس يعطيناھا ال فمنعناھا سلم

  عليه بالنص أحدا يستخلف لم سلم و عليه هللا صلى النبي أن على داللة قبله وفيما ھذا وفي شعيب بن بشر عن إسحاق

 ثنا عامر بن سعيد ثنا مكرم بن الحسن ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  16352
 فالن عليه دخل أبي ثقل لما  عنھا هللا رضي المؤمنين أم عائشة قالت قال مليكة أبي بن عن الخزاز عامر أبو رستم بن صالح
 أبا فقال فأجلسناه قالت الخطاب بن علينا استخلفت وقد عليه قدمت إذا غدا لربك تقول ماذا هللا رسول خليفة يا فقالوا وفالن

  خيرھم عليھم استخلفت أقول ترھبوني

 أبي بن يحيى أبو ثنا بمكة الفاكھي محمد أبو أنبأ أحمد بن خلف أحمد أبو األمير ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16353
 هللا رضي لعثمان فقال همرض في أوصى عنه هللا رضي الصديق بكر أبا أن  بلغني يقول محمد بن يوسف سمعت قال مسرة
 عھده وأول منھا خارجا بالدنيا عھده آخر عند قحافة أبي بن بكر أبو به أوصى ما ھذا الرحيم الرحمن هللا بسم أكتب عنه

 ظني فذلك عدل فإن الخطاب بن عمر بعدي استخلف أني الكافر ويؤمن الخائن ويؤدي الكاذب يصدق حين فيھا داخال باآلخرة
  ينقلبون منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم اكتسب ما امرئ ولكل الغيب أعلم فال وجار بدل إنو فيه ورجائي به

 ورواه نحوه إسناده في  فذكره أخبرھم الفاكھي محمد أبا أن إجازة الحسن بن أحمد بكر أبو القاضي أنبأنيه وقد - 16354
  وصوالم عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن المجبر بن الرحمن عبد بن محمد

  له المستصلحين بين شورى األمر جعل من باب

 هللا عبد ثنا يزيد بن هللا عبيد بن محمد ثنا البختري بن عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16355
 الخطاب بن عمر أن  اليعمري طلحة أبي بن معدان عن الجعد أبي بن سالم عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد ثنا بكر بن

 أني الناس أيھا يا قال ثم عنه هللا رضي بكر وأبا سلم و عليه هللا صلى هللا نبي ذكر ثم عليه وأثنى هللا حمد عنه هللا رضي
 يكن لم هللا وإن أستخلف بأن يأمرونني أناسا وإن أجلي لحضور إال ذلك أرى ال وإني نقرتين أو نقرة نقرني ديكا كأن رأيت
 توفي الذين الستة ھؤالء بين فالشورى أمر بي عجل فإن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول به بعث وما فتهوخال دينه ليضيع
 فعلوا فإن ذلك في سيطعنون ناسا وإن وأطيعوا له فاسمعوا بايعتم فمن راض عنھم وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 لي أغلظ وما الكاللة أمر من عندي أھم شيئا أدع ال وإني اإلسالم على ھذه بيدي جاھدتھم أنا الضالل الكفرة هللا أعداء فأولئك
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 أية يكفيك عمر يا قال ثم جنبي في أو صدري في بأصبعه فطعن فيه لي أغلظ ما شيء في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 أشھد وإني القرآن يقرأ لم أو القرآن قرأ أحد فيه يختلف ال بقضاء فيھا أقض أعش إن وإني النساء سورة آخر في التي الصيف

 تأكلون الناس أيھا وإنكم عليھم أشكل ما إلينا ويرفعوا نبيھم وسنة دينھم الناس ليعلموا بعثتھم إنما فإني األمصار أمراء على هللا
 يؤخذف منه ريحھما يوجد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على الرجل أرى كنت قد خبيثتين إال أراھما ال شجرتين من
 من بقين ألربع األربعاء يوم ومات الجمعة يوم لھم خطب قال والبصل الثوم طبخا فليمتھما أكلھما فمن البقيع إلى فيخرج بيده
  وغيره عروبة أبي بن حديث من الصحيح في مسلم أخرجه الحجة ذي

 سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن مدمح بن أحمد أنبأ قاال السلمي الرحمن عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16356
 هللا رضي الخطاب بن عمر مقتل قصة في  ميمون بن عمرو عن حصين عن عوانة أبو ثنا إسماعيل بن موسى ثنا الدارمي

 هللا رسول توفي الذين الرھط أو النفر ھؤالء من األمر بھذا أحق أحد ما فقال استخلف المؤمنين أمير يا أوص فقالوا قال عنه
 عنھم هللا رضي عوف بن الرحمن وعبد وسعدا وطلحة والزبير وعثمان عليا فسمى راض عنھم وھو سلم و عليه هللا صلى
 به فليستعن وإال ذاك فھو سعدا اإلمرة أصابت فإن وقال له كالتعزية شيء األمر من له وليس عمر بن هللا عبد ليشھدكم وقال
 لھم ويحفظ حقھم لھم يعلم أن األولين بالمھاجرين بعدي من الخليفة أوصي وقال خيانة وال عجز من أعزله لم فإني أمر ما أيكم

 بأھل وأوصيه مسيئھم عن يعفي وأن محسنھم من يقبل أن قبلھم من واإليمان الدار تبوءوا الذين باألنصار وأوصيه حرمتھم
 خيرا باألعراب وأوصيه رضاھم عن فضلھم إال منھم يؤخذ ال وأن العدو وغيظ المال وجباة اإلسالم ردء فإنھم خيرا األمصار

 لھم يوفي أن رسوله وذمة هللا بذمة وأوصيه فقرائھم على فيرد أموالھم حواشي من يؤخذ أن اإلسالم ومادة العرب أصل فإنھم
 فرغ فلما قال دفنه في الحديث وذكر نمشي فانطلقنا به خرجنا قبض فلما طاقتھم إال يكلفوا ال وأن ورائھم من يقاتل وأن بعھدھم

 قد الزبير قال منكم ثالثة إلى أمركم اجعلوا عنه هللا رضي عوف بن الرحمن عبد فقال الرھط ھؤالء اجتمع ورجعوا دفنه من
 الرحمن عبد فقال الرحمن عبد إلى أمري جعلت قد سعد وقال عثمان إلى أمري جعلت قد طلحة فقال علي إلى أمري جعلت
 فأسكت قال األمة صالح على وليحرصن نفسه في أفضلھم لينظرن واإلسالم عليه هللاو إليه فنجعله األمر ھذا من يبرأ أيكما

 قرابة من لك فقال أحدھما بيد فأخذ قال نعم فقاال أفضلكم عن آلو ال أن علي وهللا إلي أفتجعلونه الرحمن عبد فقال الشيخان
 لتسمعن عثمان أمرت أنا ولئن لتعدلن أمرتك أنا لئن يكعل وهللا علمت قد ما اإلسالم في والقدم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 هللا رضي علي له وبايع فبايعه لتسمعن عثمان يا يدك أرفع قال الميثاق أخذ فلما ذلك مثل له فقال باآلخر خال ثم ولتطيعن
  إسماعيل بن موسى عن الصحيح في البخاري رواه فبايعوه الدار أھل وولج عنھما

 أبي بن شعيب بن بشر ثنا الحمصي خالد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا بدع أبو أخبرنا -  16357
 عنه هللا رضي الخطاب بن عمر على دخل  قال عمر بن هللا عبد أن عمر بن هللا عبد بن سالم أنبأ الزھري عن أبيه عن حمزة
 وقاص أبي بن وسعد العوام بن والزبير عوف بن لرحمنا وعبد طالب أبي بن وعلي عفان بن عثمان الموت به نزل حين

 لكم نظرت قد أني قال ثم ساعة عمر إليھم فنظر بالسراة بأرضه غائبا عنه هللا رضي هللا عبيد بن طلحة وكان عنھم هللا رضي
 بن عثمان إلى ستة إلى األمر وإن منكم فھو شقاق كان فإن شيء فيكم يكون أن إال فيكم شقاقا الناس عند أجد فلم الناس أمر في

 أيھا أحدكم يؤمرون إنما قومكم إن ثم وسعد وطلحة العوام بن والزبير عوف بن الرحمن وعبد طالب أبي بن وعلي عفان
 أمر من شيء على كنت وإن الناس رقاب على معيط أبي بني تحملن فال عثمان يا الناس أمر من شيء على كنت فإن الثالثة
 الناس رقاب على ھاشم بني تحملن فال علي يا شيء على كنت وإن الناس رقاب على أقاربك تحملن فال الرحمن عبد يا الناس
 األمر في ليدخلني مرتين أو مرة عنه هللا رضي عثمان فدعاني هللا عبد قال يتشاورون فقاموا أحدكم وأمروا فتشاوروا قوموا
 شفتيه حرك سمعته ما لقل وهللا أبي قال ما أمرھم من سيكون بأنه منه علما معھم كنت أني أحب ما وهللا وال عمر يسمني ولم

 رضي عمر أيقظت لكأنما فوهللا حي المؤمنين وأمير تؤمرون تعقلون أال قلت دعائي عثمان أكثر فلما حقا كان إال قط بشيء
 اليوم في أجمعوا ثم ليال ثالث جدعان بني مولى صھيب للناس فليصل حدث بي حدث فإن أمھلوا عمر فقال مرقد من عنه هللا

  عنقه فاضربوا مشورة غير عن تأمر فمن أحدكم فأمروا األجناد وأمراء الناس أشراف الثالث
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  بعده للخالفة أھال يراه من على اإلمام تنبيه في جاء ما باب

 ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن محمد بن الحسين بن محمد الحسين أبو أخبرنا -  16358
 وكتبه ھانئ بن صالح بن محمد جعفر أبو أخبرني له واللفظ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح يونس بن أحمد ثنا سفيان بن يعقوب

  قال هللا عبد بن هللا عبيد عن عائشة أبي بن موسى ثنا زائدة ثنا يونس بن أحمد أنبأ الحرشي عمرو بن محمد ثنا بخطه لي
 صلى النبي ثقل بلى فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مرض عن تحدثيني أال لھا فقلت عنھا هللا رضي عائشة على دخلت
 ثم فاغتسل ففعلنا قالت المخضب في ماء ضعوا قال هللا رسول يا ينتظرونك وھم ال فقلت الناس أصلى فقال سلم و عليه هللا

 ثم فاغتسل ففعلنا المخضب في ماء لي ضعوا قال ينتظرونك ھم ال قلت الناس أصلى فقال أفاق ثم عليه فأغمى لينوء ذھب
 ففعلنا المخضب في ماء لي ضعوا فقال هللا رسول يا ينتظرونك ھم ال قلنا الناس أصلى فقال أفاق ثم عليه فأغمى لينوء ذھب

 المسجد في عكوف والناس هللا رسول يا ينتظرونك ھم ال قلنا الناس أصلى فقال أفاق ثم عليه فأغمى لينوء ذھب ثم فاغتسل
 فأتاه قالت بالناس يصلي بأن عنه هللا رضي بكر أبي إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأرسل قالت اآلخرة العشاء لصالة
 يا رقيقا رجال وكان عنه هللا رضي بكر أبو فقال بالناس تصلي بأن يأمرك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن فقال الرسول
 هللا صلى النبي إن ثم األيام تلك عنه هللا رضي بكر أبو فصلى بذلك أحق أنت عنه هللا رضي عمر له فقال بالناس صل عمر
 رآه فلما بالناس يصلي عنه هللا رضي بكر وأبو الظھر لصالة العباس أحدھما رجلين بين فخرج خفة نفسه من وجد سلم و عليه
 إلى فأجلساه جنبه إلى أجلساني قال يتأخر ال بأن سلم و عليه هللا صلى النبي هإلي فأومئ ليتأخر ذھب عنه هللا رضي بكر أبو

 والناس سلم و عليه هللا صلى النبي بصالة قائم وھو يصلي عنه هللا رضي بكر أبو فجعل قال عنه هللا رضي بكر أبي جنب
 أال له فقلت عباس بن هللا عبد على دخلتف هللا عبيد قال قاعد سلم و عليه هللا صلى والنبي عنه هللا رضي بكر أبي بصالة
 منه أنكر فما حديثھا عليه فعرضت ھات قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مرض عن عائشة به حدثتني ما عليك أعرض
 الصحيح في ومسلم البخاري رواه عنه هللا رضي علي ھو قال ال قلت العباس مع كان الذي الرجل لك أسمت قال أنه غير شيئا
  يونس بن أحمد عن

 سعيد أبو حدثني سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ البسطامي هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا - 16359
 اشتد لما  قال أبيه عن عمر بن هللا عبد بن حمزة عن شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن ثنا الجعفي سليمان بن يحيى

 أبا إن هللا رسول يا عنھا هللا رضي عائشة له فقالت بالناس فليصل بكر أبا مروا قال وجعه سلم و عليه هللا صلى هللا برسول
 أنتن فقال مقالتھا مثل فعاودته بالناس فليصل بكر أبا مروا فقال البكاء من الناس يسمع لم مقامك قام إذا رقيق رجل بكر

 هللا رضي عائشة عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد رنيوأخب شھاب بن قال بالناس فليصل بكر أبا مروا يوسف صواحبات
 بأبي الناس يتشاءم أن خشيت أني إال معاودته على حملني وما ذلك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عاودت قد قالت أنھا عنھا
 هللا صلى هللا رسول ذلك اسالن يعدل أن فأحببت به الناس تشاءم إال أحد مقامه يقوم لن أنه علمت أني وإال عنه هللا رضي بكر
 عن معمر حديث من مسلم وأخرجه سليمان بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه عنه هللا رضي بكر أبي عن سلم و عليه

  عنھا هللا رضي عائشة عن حمزة عن الزھري

 عن زائدة أنبأ رجاء بن هللا عبد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 16360
 بكر أبا مروا  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مرض قال أبيه عن موسى أبي بن بردة أبي عن عمير بن الملك عبد

 فقالت بالناس فليصل بكر أبا مروا أخرى فقال رقيق رجل بكر أبا إن هللا رسول يا عنھا هللا رضي عائشة فقالت بالناس فليصل
 حياة في عنه هللا رضي بكر أبو فأم قال يوسف صواحب فإنكن بالناس فليصل بكر أبا مروا فقال رقيق رجل بكر أبا إن ةعائش
  زائدة حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عيسى بن محمد بن علي أنبأ المزني هللا عبد بن أحمد محمد أبو ثنا الصيرفي عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  16361
 و عليه هللا صلى النبي تبع وكان مالك بن أنس أخبرني قال الزھري عن حمزة أبي بن شعيب أخبرني اليمان أبو ثنا الجكاني

 فيه توفي الذي سلم و عليه هللا صلى النبي وجع في لھم يصلي كان عنه هللا رضي الصديق بكر أبا أن  وصحبه وخدمه سلم
 ستر سلم و عليه هللا صلى النبي كشف الصالة في صفوف وھم اإلثنين يوم كان إذا حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 برسول فرح من الصالة في ونحن برؤيته نفتتن أن فھممنا قال تبسم ثم مصحف ورقة وجھه كأن قائم وھو إلينا ينظر الحجرة
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 خارج سلم و عليه هللا صلى النبي أن وظن الصف ليصل عقبيه على عنه هللا رضي بكر أبو ونكص سلم و عليه هللا صلى هللا
 وأرخى سلم و عليه هللا صلى النبي دخل ثم صالتكم أتموا أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلينا فأشار قال الصالة إلى

  اليمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه ذلك يومه من فتوفي الستر

 معشر أبو ثنا يونس بن أحمد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  16362
 أبو صلى ثقل وإذا صلى خفة وجد إذا فكان يوما عشر ثالثة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اشتكى  قال قيس بن محمد عن
  عنه هللا رضي بكر

 بن حسين ثنا شاكر بن محمد بن هللا عبد البختري أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وحدثنا -  16363
  قالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قبض لما قال مسعود بن هللا عبد عن زر عن عاصم عن زائدة عن الجعفي علي

 هللا صلى هللا رسول أن تعلمون ألستم ألنصارا معشر يا فقال عنه هللا رضي عمر فأتاھم قال أمير ومنكم أمير منا األنصار
  بكر أبا نتقدم أن با نعوذ األنصار فقالت بكر أبا يتقدم أن نفسه تطيب فأيكم الناس يؤم بكر أبا أمر سلم و عليه

 الحزامي ذرالمن بن إبراھيم ثنا البيھقي محمد بن الفضل ثنا ھانئ بن صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو وحدثنا -  16364
 بن الرحمن عبد أن  عوف بن الرحمن عبد بن إبراھيم حدثني إبراھيم بن سعد عن عقبة بن موسى عن فليح بن محمد ثنا

 بكر أبو قام ثم عنھما هللا رضي الزبير سيف كسر مسلمة بن محمد وأن عنھما هللا رضي الخطاب بن عمر مع كان عوف
 وال راغبا فيھا كنت وال قط ليلة وال يوما االمارة على حريصا كنت ما وهللا قالو إليھم واعتذر الناس فخطب عنه هللا رضي
 وال طاقة به لي ما عظيما أمرا قلدت ولكن راحة من االمارة في ومالي الفتنة من أشفقت ولكني عالنية وال سر في هللا سألتھا
 علي وقال به اعتذر وما قال ما منه المھاجرون فقبل اليوم عليھا مكاني عليھا الناس أقوى أن ولوددت هللا بتقوية اال يدان

 عليه هللا صلى هللا رسول بعد بھا الناس أحق بكر أبا نرى وأنا المشاورة عن أخرنا ألنا اال غضبنا ما عنھما هللا رضي والزبير
 وھو بالناس بالصالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمره ولقد وكبرة شرفة لنعرف وإنا اثنين وثاني الغار لصاحب إنه سلم و

  حي

 ھارون بن يزيد ثنا السعدي هللا عبد بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  16365
 صلى هللا رسول علي دخل  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري عن كيسان بن صالح عن سعد بن إبراھيم أنبأ
 غيرى فقلت قالت وأدفنك عليك فأصلي حي وأنا كان ذلك أن لوددت قال وارأساه فقلت فيه بدىء الذي اليوم في سلم و عليه هللا

 أن أخاف فإني كتابا بكر ألبي أكتب حتى وأخاك أباك لي ادعى وارأساه أنا قال نسائك ببعض معرسا اليوم ذلك في بك كأني
 ھارون بن يزيد عن سعيد بن هللا عبيد عن الصحيح في مسلم رواه بكر أبا اال المؤمنونو هللا ويأبى قائل ويقول متمن يتمنى

  عنھا هللا رضي عائشة عن محمد بن القاسم حديث من البخاري وأخرجه

 سعد بن إبراھيم أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16366
 عن أبيه عن إبراھيم ثنا ثابت أبو ثنا جدي ثنا الشعراني محمد بن الفضل بن محمد بن إسماعيل أخبرني هللا عبد أبو وأخبرنا ح

 يا قالت إليه ترجع أن فأمرھا شيء في وكلمته امرأة سلم و عليه هللا صلى النبي أتت  قال أبيه عن مطعم بن جبير بن محمد
 رواه الشعراني عن حديثه لفظ بكر أبا فأتى تجديني لم أن قال الموت تعني كأنھا أجدك فلم رجعت أن أرأيت هللا رسول

  إبراھيم عن موسى بن عباد عن مسلم ورواه ثابت أبي عن الصحيح في البخاري

 ثنا الضحاك أنبأ جعفر بن يحيى ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  16367
 باللذين اقتدوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال حذيفة عن ربعي عن لربعي مولى عن عمير بن الملك عبد عن سفيان
  عبد أم بن بعھد وتمسكوا عمار بھدي واھتدوا وعمر بكر أبي بعدي من

 ثنا هللا عبد بن العزيز عبد حدثني سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا -  16368
 هللا رسول قال قال اليمان بن حذيفة عن ربعي عن ربعي مولى ھالل عن عمير بن الملك عبد عن سفيان عن سعد بن إبراھيم
  عنھما هللا رضي وعمر بكر أبا يعني بعدي من باللذين اقتدوا  سلم و عليه هللا صلى
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 يحيى ثنا الحارث بن إبراھيم ثنا القطان بكر أبو ثنا قاال األصبھاني يوسف بن محمد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  16369
 و عليه هللا صلى النبي تخلف  حين قتادة أبي عن رباح بن هللا عبد عن البناني ثابت حدثني المغيرة بن سليمان ثنا بكير أبي بن
 أبو فقال نبيھم فقدوا الناس أصبح قال ثم صنعوا الناس ترون ما سلم و عليه هللا صلى النبي قال مسيره في أصحابه عن سلم
 بكر أبا تطيعوا وأن أيديكم بين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن الناس وقال ليخلفكم يكن لم بعدكم هللا رسول وعمر بكر

  سليمان حديث من الصحيح في مسلم أخرجه ترشدوا وعمر

 يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا وأبو خيثمة بن عتبة الھيثم أبو يوالقاض الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16370
 أبا سمع أنه أخبره سعيدا أن شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا

 ما منھا فنزعت فنزعته دلو عليھا قليب ىعل رأيتني نائم أنا بينا  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول ھريرة
 بن فأخذھا غربا استحالت ثم له يغفر وهللا ضعف نزعه وفي ذنوبين أو ذنوبا منھا فنزع قحافة أبي بن أخذھا ثم هللا شاء

 وجه من الصحيح في البخاري رواه بعطن الناس ضرب حتى الخطاب بن عمر نزع ينزع الناس من عبقريا أر فلم الخطاب
  وھب بن عن حرملة عن مسلم ورواه يونس عن آخر

 ثنا يونس بن أحمد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 16371
 يرض وعمر بكر أبي في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رؤيا  عن أبيه عن هللا عبد بن سالم عن عقبة بن موسى ثنا زھير
 الخطاب بن عمر قام ثم له يغفر وهللا ضعف نزعه وفي ذنوبين أو ذنوبا فنزع بكر أبو فقام اجتمعوا الناس رأيت قال عنھما هللا

 أحمد عن الصحيح في ومسلم البخاري رواه بعطن الناس ضرب حتى فرية يفري الناس من عبقريا رأيت فما غربا فاستحالت
  يونس بن

  قال سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16372
 الردة ألھل بالحرب وشغله موته وعجلة مدته قصر ضعف نزعه وفي وقوله وحي األنبياء رؤيا تعالى هللا رحمه الشافعي قال
  مدته طول في عنه هللا رضي الخطاب بن عمر بلغه الذي والتزيد االفتتاح عن

  قرشيا يكن لم وأن عنه ينوب من اإلمام تولية جواز باب

 الرحمن عبد بن المغيرة ثنا الزبيري مصعب ثنا يعلى أبو أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ البسطامي عمرو أبو أخبرنا -  16373
 في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمر  قال عنه هللا رضي عمر بن عن نافع عن ھند أبي بن سعيد بن هللا عبد عن الحزامي
 بن هللا فعبد جعفر قتل وإن فجعفر زيد قتل إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال عنه هللا رضي حارثة بن زيد مؤتة غزوة
 بين وتسعين ابضع جسده من أقبل فيما ووجدنا القتلى في فوجدناه جعفرا فالتمسنا الغزوة تلك في معھم كنت هللا عبد قال رواحة
 وعبد الموالي من حارثة بن زيد الرحمن عبد بن المغيرة عن بكر أبي بن أحمد عن الصحيح في البخاري رواه ورمية ضربة
  األنصار من رواحة بن هللا

 ماعيلياإلس بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأنبأ ح الحافظ علي بن الحسين علي أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16374
 صلى هللا رسول أن  مالك بن أنس عن ھالل بن حميد عن أيوب عن زيد بن حماد ثنا القواريري هللا عبيد ثنا يعلى أبو ثنا قاال
 صلى هللا رسول فنعاھم أنس قال جميعا فأصيبوا زيد إلى الراية ودفع رواحة بن هللا وعبد وجعفرا زيدا بعث سلم و عليه هللا
 رواحة بن هللا عبد أخذ ثم فأصيب جعفر أخذ ثم فأصيب زيد الراية أخذ قال الخبر يجيء أن قبل الناس إلى سلم و عليه هللا

 في البخاري رواه تذرفان وعيناه الناس يحدث فجعل قال الوليد بن خالد هللا سيوف من سيف بعد الراية أخذ ثم فأصيب
 فقام أمير خليفة وال أمير عليھم يكن لم إذا الناس أن لىع داللة وفيه حماد عن واقد بن وأحمد حرب بن سليمان عن الصحيح
 بن خالد فعل ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول استحسن حيث واليته انعقدت له وانقادوا لألمارة صالح ھو من بإمارتھم
 هللا صلى النبي أمراء من مضى من استخالف ودون سلم و عليه هللا صلى النبي أمر دون عليھم وتأمره الراية أخذه من الوليد
  أعلم وهللا إياه سلم و عليه



60 
 

 الدينوري مھران بن إبراھيم بن أحمد العباس أبو ثنا ببغداد الحمامي بن المقرئ أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16375
 هللا رسول بعث  قال عمر بن عن دينار بن هللا عبد حدثني بالل بن سليمان ثنا مخلد بن خالد ثنا الدينوري صدقة بن إسحاق ثنا

 و عليه هللا صلى هللا رسول فقال إمارته في الناس فطعن عنه هللا رضي زيد بن أسامة عليھم وأمر بعثا سلم و عليه هللا صلى
 الناس أحب لمن أبوه كان وإن لإلمارة لخليقا كان إن هللا وأيم قبل من أبيه إمارة في تطعنون كنتم فقد إمارته في تطعنوا إن سلم
 هللا عبد عن آخر وجه من مسلم وأخرجه مخلد بن خالد عن الصحيح في البخاري رواه بعده إلي الناس أحب لمن ھذا وإن يإل
  دينار بن

 ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا األصبھاني جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا -  16376
 بعثه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي األشعري موسى أبي عن أبيه عن بردة أبي بن سعيد عن شعبة
 شعبة حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه تنفرا وال وبشرا تعسرا وال ويسرا تطاوعا لھما فقال اليمن إلى ومعاذا

  شعبة عن داود أبي برواية البخاري واستشھد

 حصين بن يحيى ثنا شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو حدثنا -  16377
 عليكم استعمل إن  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قالت األحمسية حصين أم واسمھا جدتي أخبرتني األحمسي

  شعبة عن أوجه نم الصحيح في مسلم أخرجه وأطيعوا له فاسمعوا هللا بكتاب قادكم ما حبشي عبد

 أبو ثنا بمكة القاضي الزھري يحيى بن الرحمن عبد محمد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 16378
 مالك بن أنس عن هللا عبد بن ثمامة عن أبيه عن األنصاري هللا عبد بن محمد ثنا البصري راشد بن خزيمة بن محمد عمرو
 رواه أموره في ينظر يعني األمير من الشرط صاحب بمنزلة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نم سعد بن قيس كان  قال

  األنصاري عن الصحيح في البخاري

  بمعصية يأمر لم ما عنه ينوب ومن لإلمام والطاعة السمع باب

 محمد العباس أبو ثنا قالوا روعم أبي بن سعيد وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16379
 وأطيعوا هللا أطيعوا آمنوا الذين أيھا يا  جريج بن قال قال األعور محمد بن الحجاج ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن

 أخبرنيه سرية سلم و عليه هللا صلى النبي بعثه السھمي عدي بن قيس بن حذافة بن هللا عبد في منكم األمر وأولي الرسول
 زھير عن مسلم ورواه الفضل بن صدقة عن الصحيح في البخاري رواه عباس بن عن جبير بن سعيد عن مسلم بن يعلى

  محمد بن حجاج عن الحمال وھارون

 بن عمرو بن محمد الموجه أبو ثنا بمرو المحبوبي أحمد بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16380
 أبا سمع أنه الرحمن عبد بن سلمة أبو حدثني شھاب بن عن يونس أنبأ المبارك بن هللا عبد أنبأ عثمان بن هللا عبد أنبأ الموجه
 فقد أميري أطاع ومن هللا عصى فقد عصاني ومن هللا أطاع فقد أطاعني من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة
  يونس عن آخر وجه من مسلم وأخرجه عبدان عن الصحيح في البخاري رواه عصاني فقد أميري عصى ومن أطاعني

 إبراھيم بن مكي حدثني الحباب بن أحمد ثنا الفارسي درستويه بن جعفر بن هللا عبد ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  16381
 بن مكي عن حاتم بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه بنحوه  فذكره أخبره شھاب بن أن سعد بن زياد أخبرني جريج بن ثنا

  إبراھيم

 يعقوب ثنا بكير بن يحيى ثنا الفرج بن روح ثنا المصري محمد بن علي أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  16382
 عليك  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن السمان صالح أبي عن حازم أبي عن الرحمن عبد بن يعني

  يعقوب عن وقتيبة منصور بن سعيد عن الصحيح في مسلم رواه عليك وأثرة ويسرك وعسرك ومكرھك شطكمن في بالطاعة
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 أنبأ قالو الكريم عبد وبن خزيمة وبن سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا - 16383
 اسمعوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن أنس عن التياح أبو حدثني شعبة ثنا سعيد بن يحيى ثنا بندار

  بندار عن الصحيح في البخاري رواه زبيبة رأسه كأن حبشي عبد عليكم استعمل وإن وأطيعوا

 شعبة ثنا شبابة ثنا المنادى هللا عبيد بن محمد ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 16384
 وأطيع أسمع أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أوصاني  قال ذر أبي عن الصامت بن هللا عبد عن الجوني عمران يأب عن
  شعبة حديث من الصحيح في مسلم أخرجه األطراف مجدع لعبد ولو

 إسحاق بن بكر أبو نبأأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  16385
 السمع  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن نافع حدثني هللا عبيد عن يحيى ثنا مسدد ثنا قاال المثنى أبو أنبأ الفقيه

 في البخاري رواه طاعة وال سمع فال بمعصية أمر فإذا بمعصية يؤمر لم ما وكره أحب فيما المسلم المرء على والطاعة
  سعيد بن يحيى عن وغيره حرب بن زھير عن مسلم وأخرجه مسدد عن الصحيح

 ثنا داود أبو أنبأ حبيب بن يونس ثنا األصبھاني جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا - 16386
 بعث سلم و عليه هللا ىصل النبي أن  عنه هللا رضي علي عن السلمي الرحمن عبد أبي عن عبيدة بن سعد عن زبيد عن شعبة
 من فررنا إنما آخرون وقال يفعلوا أن قوم فھم يقتحموا أن وأمرھم نارا لھم فأجج يطيعوه أن وأمرھم رجال عليھم وأمر سرية
 لم دخلوھا لو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال ذلك له فذكروا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على قدموا ثم فأبوا النار
 حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه المعروف في الطاعة إنما هللا معصية في طاعة ال القيامة يوم إلى فيھا وايزال
  شعبة عن غندر

  الطاعة من يده نزع من على والتشديد الجماعة لزوم في الترغيب باب

 بن شعيب بن محمد ثنا مزيد بن الوليد بن باسالع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16387
 أبو ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح جابر بن يزيد بن الرحمن عبد ثنا شابور
 حدثني مسلم بن الوليد ثنا قالوا اليشكري سعيد بن هللا وعبيد األنصاري موسى بن وإسحاق الخزاعي حريث بن الحسين عمار
 كان  يقول اليمان بن حذيفة سمع أنه إدريس أبو حدثني الحضرمي هللا عبيد بن بسر حدثني جابر بن يزيد بن الرحمن عبد

 كنا إنا هللا رسول يا فقلت يدركني أن مخافة الشر عن أسأله وكنت الخير عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يسألون الناس
 دخن وفيه نعم قال خير من الشر ذلك بعد فھل قال نعم قال شر من الخير ھذا بعد فھل الخير بھذا هللا فجاءنا وشر جاھلية في
 جھنم أبواب على دعاة نعم قال شر من الخير ذلك بعد ھل قلت وتنكر منھم تعرف ھديي بغير يھدون قوم قال دخنه وما قلت
 قال ذلك أدركني إن تأمرني فما قلت بالسنتنا ويتكلمون جلدتنا من ھم قال لنا صفھم هللا رسول يا قلت فيھا قذفوه إليه أجابھم من
 حتى شجرة بأصل تعض أن ولو كلھا الفرق تلك فاعتزل قال إمام وال جماعة تكن لم فإن قلت وإمامھم المسلمين جماعة تلزم

 رواه مسلم بن الوليد حديث لفظ نابألسنت ويتكلمون كذا من ھم قال لنا صفھم حديثه في عمار أبو قال كذلك وأنت الموت يدركك
  مسلم بن الوليد عن المثنى بن محمد عن الصحيح في ومسلم البخاري

 شيبان ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  16388
 أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن رباح بن قيس أبي عن جرير بن غيالن عن حازم بن جرير ثنا فروخ بن
 إلى يدعو أو للعصبية يغضب عمية راية تحت قاتل ومن جاھلية ميتة مات فمات الجماعة وفارق الطاعة من خرج من  قال

 لذي يفي وال مؤمنھا من يتحاشى ال وفاجرھا برھا يضرب أمتي على خرج ومن جاھلية فقتلة فقتل عصبية ينصر أو عصبية
  فروخ بن شيبان عن الصحيح في مسلم رواه منه ولست مني فليس عھدھا

 ثنا الطيالسي هللا عبد بن عيسى ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16389
 عبد إلى عمر بن هللا عبد جاء  الق عمر بن هللا عبد عن وسالم نافع عن محمد بن زيد عن محمد بن عاصم ثنا سابق بن محمد
 رسول من سمعته بحديث ألحدثك جئتك إنما ألجلس أجئك لم إني قال وسادة الرحمن عبد ألبي ھاتوا قال رآه فلما مطيع بن هللا
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 ةبيع عنقه في وليس مات ومن له حجة وال القيامة يوم هللا لقي طاعة من يدا خلع من يقول سمعته سلم و عليه هللا صلى هللا
  إسناده في سالما يذكر لم أنه إال عاصم حديث من الصحيح في مسلم أخرجه جاھلية ميتة مات

 ثنا توبة أبو ثنا الھيثم بن الكريم عبد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل علي أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  16390
 وأنا  قال حدثھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن شعرياأل الحارث حدثني سالم أبي عن سالم بن زيد عن سالم بن معاوية
 من خرج فمن هللا سبيل في والجھاد والھجرة والطاعة والسمع الجماعة بھن جل و عز هللا أمرني كلمات بخمس آمركم

 رسول يا رجل قال جھنم جثا من فإنه جاھلية دعوة دعا ومن يراجع أن إال رأسه من اإلسالم ربقة خلع فقد شبر قيد الجماعة
  هللا عباد المؤمنين المسلمين بھا سماكم الذي هللا بدعوة فادعوا وصلى صام وإن نعم قال وصلى صام وإن هللا

 ثنا يونس بن أحمد ثنا الشعراني الھيثم بن أحمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16391
 صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ذر أبي عن أھبان بن خالد عن الجھم أبي عن مطرف عن وزھير عياش بن بكر أبو
  عنقه من اإلسالم ربقة خلع فقد شبرا الجماعة فارق من  سلم و عليه هللا

  عليه الخروج وترك بقلبه أموره من المنكر وإنكار إمامه جھة من يصيبه أذى على الصبر باب

 عن أسامة أبو ثنا العامري عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا لحافظا هللا عبد أبو أخبرنا - 16392
 بن يعلى ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو وأخبرنا ح األعمش
 تنكرونھا وأمور أثرة ستكون إنھا  سلم و عليه هللا لىص هللا رسول قال قال هللا عبد عن وھب بن زيد عن األعمش ثنا عبيد
 في أخرجاه يعلى حديث لفظ لكم الذي هللا واسألوا عليكم الذي الحق أدوا قال هللا رسول يا ذلك أدرك من يصنع فما قالوا

  األعمش عن أوجه من الصحيح

 منھال بن حجاج ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا ارالصف عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16393
 عثمان أبو الجعد ثنا زيد بن حماد ثنا مسدد قال عثمان أبي الجعد عن زيد بن حماد ثنا قالوا ومسدد حرب بن وسليمان وعارم

 كرھهي شيئا أميره من رأى من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن يرويه عباس بن سمعت قال العطاردي رجاء أبو ثنا
 عارم النعمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه جاھلية ميتة مات إال فيموت شبر قيد الجماعة يفارق أحد ليس فإنه فليصبر
  حماد عن الربيع بن الحسن عن مسلم ورواه

 الرحمن عبد بن هللا عبد ثنا محمد بن هللا عبد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16394
 معاوية ثنا حسان بن يحيى ثنا عسكر بن سھل بن محمد ثنا الثقفي إسحاق بن محمد وحدثنا قال ح حسان بن يحيى أنبأ الدارمي

 فھل فيه فنحن بخير هللا فجاء بشر كنا إنا هللا رسول يا  قلت اليمان بن حذيفة قال قال سالم أبي عن سالم بن زيد أنبأ سالم بن
 يكون كيف قلت نعم قال شر الخير ذلك وراء فھل قلت نعم قال خير الشر ھذا وراء وھل قلت نعم قال شر الخير ھذا وراء من
 كيف قلت أنس جثمان في الشياطين قلوب قلوبھم رجال فيھم وسيقوم بسنتي يستنون وال بھداي يھتدون ال أئمة بعدي يكون قال

 في مسلم رواه وأطع فاسمع مالك وأخذ ظھرك ضرب وإن لألمير وتطيع تسمع قال ذلك أدركت إن هللا رسول يا أصنع
  عسكر بن سھل بن ومحمد الرحمن عبد بن هللا عبد عن الصحيح

 بن الوليد بن العباس أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد أبو أخبرنا - 16395
 هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن زھريال حدثني األوزاعي ثنا أبي حدثني مزيد
 ويفعلون يعلمون ال بما يعملون خلفاء بعدھم وسيكون يؤمرون ما ويفعلون يعلمون بما يعملون خلفاء بعدي سيكون  سلم و عليه
  وتابع رضي من ولكن سلم يده أمسك ومن بريء عليھم أنكر فمن يؤمرون ال ما

 عن سلمة أبي عن الزھري عن األوزاعي ثنا المغيرة أبو ثنا عوف بن محمد ثنا العباس أبو ثنا هللا عبد أبو وأخبرنا - 16396
  الحديث ھذا  فذكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي



63 
 

 أبو ثنا القاضي يعقوب بن فيوس ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16397
 هللا رسول قال قالت سلمة أم عن محصن بن ضبة عن الحسن عن حسان بن وھشام زياد بن المعلى ثنا زيد بن حماد ثنا الربيع
 فقد بقلبه كره ومن بريء فقد بلسانه ھشام قال أنكر فمن وتنكرون منھم تعرفون أئمة عليكم ستكون أنھا  سلم و عليه هللا صلى
 لم أنه إال الربيع أبي عن الصحيح في مسلم رواه صلوا ما ال قال نقتلھم أفال هللا رسول يا قيل قال وتابع رضي من كنل سلم
  الحسن قول ھو وإنما بقلبه وال بلسانه يذكر

 بن مادح ثنا حساب بن ثنا الضبي عمر بن عثمان ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرناه - 16398
 وقد برئ فقد بلسانه أنكر فمن الحسن قال سلم فقد بقلبه كره ومن بريء فقد أنكر فمن قال أنه إال نحوه بإسناده  فذكره زيد
  ھذه زمان جاء فقد بقلبه كره ومن ھذه زمان ذھب

 قتادة عن أبي حدثني ھشام نب معاذ ثنا بشار بن ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 16399
 أنكر ومن برئ فقد كره فمن  قال بمعناه سلم و عليه هللا صلى النبي عن سلمة أم عن العنزي محصن بن ضبة عن الحسن ثنا
  بشار بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه بقلبه كره ومن بقلبه أنكر من يعني قتادة قال سلم فقد

 بن الوليد ثنا رشيد بن داود ثنا سھل بن أحمد ثنا الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ ظالحاف هللا عبد أبو أخبرنا - 16400
 سمعت يقول مالك بن عوف عم بن قرظة بن مسلم سمع أنه فزارة بني مولى زريق ثنا جابر بن يزيد بن الرحمن عبد ثنا مسلم
 وتصلون ويحبونكم تحبونھم الذين أئمتكم خيار  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول األشجعي مالك بن عوف
 عند ننابذھم أفال هللا رسول يا قلنا قال ويلعنونكم وتلعنونھم ويبغضونكم تبغضونھم الذين أئمتكم وشرار عليكم ويصلون عليھم
 وال هللا معصية من يأتي ما فليكره هللا معصية من شيئا يأتي فرآه وال عليه ولي من إال الصالة فيكم أقاموا ما ال قال ذلك

 مسلم من ھذا لسمعت أو بھذا لحدثك المقدام أبا يا هللا الحديث بھذا حدثني حين لرزيق فقلت جابر بن قال طاعة من يدا تنتزعن
 القبلة واستقبل ركبتيه على فجثا قال يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول مالك بن عوف سمعت يقول قرظة بن

 عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول مالك بن عوف سمعت يقول قرظة بن مسلم من لسمعته ھو إال إله ال الذي وهللا يأ وقال
  رشيد بن داود عن الصحيح في مسلم رواه سلم و

 ثنا رزوقم بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16401
 صلى النبي الجعفي سلمة بن يزيد سأل قال أبيه عن إال أعلمه وال قال وائل بن علقمة عن سماك عن شعبة ثنا جرير بن وھب
 هللا رسول عنه فأعرض قال تأمرنا فما حقنا ويمنعونا حقھم يسألوننا أمراء علينا قامت إن هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا

  حملتم ما وعليكم حملوا ما عليھم فإنما وأطيعوا اسمعوا فقال سأله ثم عنه فأعرض سأله ثم سلم و عليه هللا صلى

 ثنا جعفر بن محمد ثنا بشار بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  16402
 قيس بن األشعث فجذبه الثالثة في أو الثانية في سأله ثم وقال جعفيال يزيد بن سلمة قال أنه إال ومعناه بإسناده فذكره  شعبة
  بشار بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه

 إسماعيل بن محمد ثنا العباس بن محمد بن حمزة ثنا ببغداد الحرفي هللا عبيد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخبرنا - 16403
 الوليد بن محمد حدثني سالم بن هللا عبد حدثني الحارث بن عمرو حدثني الءالع بن يعني إبراھيم بن إسحاق أنبأ السلمي يعني
 ما أمراءكم أطيعوا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن حدثھم المقدام أن حدثھم عبيد بن حبيب أن فضالة بن الفضيل ثنا
 وأنتم عليھم فھو به آمركم لم مما بشيء مأمروك وإن بطاعتكم وتؤجرون عليه يؤجرون فإنھم به حدثتكم بما أمروكم فإن كان
 علينا واستخلفت بإذنك فأطعناھم رسال إلينا أرسلت ربنا فتقولون ظلم ال فيقول ظلم ال ربنا قلتم هللا لقيتم إذا بأنكم ذلك برءا منه

  برءا منه وأنتم عليھم ھو صدقتم فيقول قال فأطعناھم أمراء علينا وأمرت بإذنك فأطعناھم خلفاء

 يزيد ثنا أسامة أبي بن الحارث ثنا الفقيه يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16404
 ثنا عمر بن بشر ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح شعبة أنبأ ھارون بن

 فالنا استعملت هللا رسول يا  قال األنصار من رجال أن حضير بن أسيد عن مالك بن أنس سمعت قال قتادة سمعت قال شعبة
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 البخاري أخرجه عمر بن بشر حديث لفظ الحوض على تلقوني حتى فاصبروا أثرة بعدي سترون إنكم فقال تستعملني ولم
  شعبة حديث من الصحيح في ومسلم

 عن أسامة أبو ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا األصم العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا - 16405
 أمية أبا يا  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر لي قال قال غفلة بن سويد عن األعلى عبد بن إبراھيم عن منصور عن سفيان
 وإن فاصبر حرمك وإن صبرفا بأمر أمرك وإن فاصبر ضربك إن حبشيا عبدا كان وإن اإلمام فأطع بعدي تخلف إن لعلك
  ديني دون دمي وطاعة سمع فقل دينك ينقص بأمر أمرك وإن فاصبر ظلمك

 سفيان عن أسامة أبو ثنا الحارثي الحميد عبد بن أحمد ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرناه -  16406
 وذكر أصح وھذا منصورا إسناده في يذكر ولم الجماعة رقتفا وال آخره في زاد بمعناه  فذكره األعلى عبد بن إبراھيم عن

  أعلم وهللا وھم فيه منصور

 عبد عن ليث عن حازم بن جرير ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو حدثنا - 16407
 و عليه هللا صلى النبي عن عنھما هللا رضي جبل بن ومعاذ الجراح بن عبيدة أبي عن الخشني ثعلبة أبي عن سابط بن الرحمن

 األمة في وفسادا وجبرية عتوة وكائنا عضوضا ملكا وكائنا ورحمة خالفة وكائنا ورحمة نبوة األمر ھذا بدأ هللا إن  قال سلم
  جل و عز هللا يلقوا حتى أبدا ويرزقون ذلك على وينصرون والحرير والخمور الفروج يستحلون

  والفاجر للبر رالغاد إثم باب

 ثنا مسلم بن عفان ثنا الحسن بن إسحاق ثنا بالويه بن أحمد بن محمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 16408
 عنھما هللا رضي الزبير بن هللا عبد مع المدينة أھل انتزى حين بيته أھل جمع عمر بن هللا عبد أن  نافع عن جويرية بن صخر
 إن يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت وإني ورسوله هللا بيعة على الرجل ھذا بايعنا إنا فقال معاوية بن يزيد وخلعوا
 بيع على رجال رجل يبايع أن با اإلشراك بعد الغدر أعظم من وإن فالن غدرة ھذه فيقال القيامة يوم لواء له ينصب الغادر
 مسلم رواه وبينه بيني صيلما فيكون األمر ھذا في منكم أحد يشرفن وال يزيد منكم أحد يخلعن وال بيعته ينكث ثم ورسوله هللا
  نافع عن أيوب حديث من وأخرجاه يزيد قصة دون مختصرا عفان عن الرحمن عبد بن هللا عبد عن الصحيح في

 ثنا حرب بن سليمان ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 16409
 بن يزيد بيعة إلى معاوية دعا فلما درھم ألف مائة عنھما هللا رضي عمر بن إلى بعث معاوية أن  نافع عن أيوب عن حماد
  بايعه يزيد على الناس واجتمع معاوية مات فلما غيره فيه زاد لرخيص عندي إذا ديني إن أراد ھذا أترون قال معاوية

 بن سليمان ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو برناوأخ - 16410
 الزھراني الربيع أبو ثنا سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا ح زيد بن حماد ثنا حرب
 وفي ومواليه حشمه عمر بن جمع معاوية بن يزيد المدينة أھل خلع لما قال عناف عن أيوب ثنا زيد بن حماد ثنا داود بن سليمان
 زاد القيامة يوم لواء غادر لكل ينصب  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت أني وقال وولده حشمه سليمان رواية

 بيعة على رجال تبايع أن من أعظم غدرا علمأ ال وإني ورسوله هللا بيعة على الرجل ھذا بايعنا قد وإنا قال روايته في الزھراني
 رواه وبينه بيني فيما الفيصل كانت إال األمر ھذا في بايع وال خلع منكم أحدا أعلم ال إني القتال له تنصب ثم ورسوله هللا

  مختصرا الربيع أبي عن مسلم وأخرجه حرب بن سليمان عن الصحيح في البخاري

 عن شعبة ثنا الوليد أبو ثنا خليفة أبو أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ البسطامي هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا -  16411
 غادر لكل  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن موضعين في بإسنادين أنس عن ثابت عن هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش

 ھكذا الوليد أبي عن الصحيح في البخاري رواه به يعرف القيامة يوم يرى اآلخر وقال ينصب أحدھما قال القيامة يوم لواء
  شعبة عن آخر وجه من مسلم وأخرجه
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 ثنا الوارث عبد بن الصمد عبد ثنا خيثمة أبو ثنا يعلى أبو أنبأ الحيري عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16412
 له يرفع القيامة يوم لواء غادر لكل  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعيد أبي عن نضرة أبو ثنا الريان بن المستمر
  خيثمة أبي عن الصحيح في مسلم رواه عامة أمير من غدرا أعظم غادر وال أال غدرته بقدر

 عبد ثنا إسماعيل بن موسى ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16413
 هللا ينظر ال ثالثة  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول ھريرة أبا سمعت يقول صالح أبا سمعت قال األعمش ثنا الواحد
 ال إماما بايع ورجل السبيل بن من فمنعه الطريق في ماء فضل له كان رجل أليم عذاب ولھم يزكيھم وال القيامة يوم إليھم
 لقد ھو إال إله ال الذي وهللا فقال العصر بعد سلعة أقام ورجل سخط منھا يعطه لم وإن رضي منھا أعطاه فإن للدنيا إال يبايعه
 اآلية أخر إلى قليال ثمنا وأيمانھم هللا بعھد يشترون الذين إن اآلية ھذه قرأ ثم منه واشتراھا الرجل فصدقه وكذا كذا بھا أعطيت
  األعمش عن آخر جهو من وأخرجاه إسماعيل بن موسى عن الصحيح في البخاري رواه

  حدا يكن لم ما عنھم والعفو عليھم والشفقة بھم والرحمة للرعية والنصح بالقسط ولي فيما القيام من السلطان على ما باب

 نافع عن الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 16414
 الناس على راع فاألمير رعيته عن مسؤول وكلكم راع كلكم أال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عمر نب هللا عبد عن
 وھي وولده بعلھا بيت على راعية الرجل وامرأة رعيته عن مسؤول وھو بيته أھل على راع والرجل رعيته عن مسؤول وھو

 رواه رعيته عن مسؤول وكلكم راع وكلكم أال رعيته عن مسؤول وھو سيده مال على راع والعبد ورعيتھا بعلھا عن مسؤولة
  نافع عن وغيره عمر بن هللا عبيد حديث من وأخرجاه الليث عن وغيره قتيبة عن الصحيح في مسلم

 بن محمد بن الرحمن عبد ثنا ببغداد الدقاق هللا عبد بن أحمد بن عثمان عمرو أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16415
 سلمة بن أحمد ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي أنبأ العنبري طاھر أبي بن صالح أبو وأخبرنا ح ھشام بن معاذ ثنا منصور

 وھو يسار بن معقل على دخل زياد بن هللا عبيد أن المليح أبي عن قتادة عن أبي حدثني ھشام بن معاذ ثنا المثنى بن محمد ثنا
 ولم لھم يحتط لم رعية استرعى أمير من ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال دثتكح ما الموت في أني لوال فقال شاك
  وغيره المثنى بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه صالح أبي حديث لفظ الجنة معھم يدخل لم إال لھم ينصح

 الحارث بن إبراھيم ثنا القطان نالحسي بن محمد بكر أبو أنبأ إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 16416
 هللا رسول سمعت قال المزني يسار بن معقل عن الحسن عن حيان بن جعفر األشھب أبو ثنا بكير أبي بن يحيى ثنا البغدادي
 رواه الجنة عليه هللا حرم إال لرعيته غاش وھو يموت حين يموت رعية يسترعي رجل من ما  يقول سلم و عليه هللا صلى

  األشھب أبي عن فروخ بن شيبان عن مسلم ورواه األشھب أبي عن نعيم أبي عن الصحيح في البخاري

 بن وعمران الوھاب عبد بن النضر بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  16417
 سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من وكان روعم بن عائذ أن  الحسن ثنا حازم بن جرير ثنا فروخ بن شيبان ثنا قاال موسى
 منھم تكون أن فإياك الحطمة الرعاء شر إن يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت أني فقال زياد بن هللا عبيد على دخل
 وفي بعدھم نخالةال كانت إنما نخالة لھم كانت وھل فقال سلم و عليه هللا صلى محمد أصحاب نخالة من أنت فإنما اجلس له فقال

  فروخ بن شيبان عن الصحيح في مسلم رواه غيرھم

 جعفر أبو أنبأ قاال بنيسابور القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو بالكوفة العلوي ھاشم أبي بن زيد القاسم أبو أخبرنا - 16418
 رسول قال قال ھريرة أبي عن عياألشج حازم أبي عن األعمش عن وكيع أنبأ هللا عبد بن إبراھيم ثنا دحيم بن علي بن محمد
 في مسلم رواه مستكبر وعائل كذاب وملك زان شيخ يزكيھم وال القيامة يوم هللا يكلمھم ال ثالثة  سلم و عليه هللا صلى هللا

  وكيع عن شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح
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 ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد اسالعب أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16419
 يرحم ال من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد بن جرير عن وھب بن وزيد ظبيان أبي عن األعمش عن معاوية أبو

  معاوية أبي عن كالھما كريب أبي عن مسلم ورواه محمد عن الصحيح في البخاري رواه هللا يرحمه ال الناس

 عن شعبة عن القطان سعيد بن يحيى ثنا بشر بن الرحمن عبد ثنا بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 16420
 شقى من إال الرحمة تنزع ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبا سمع المغيرة مولى عثمان أبي عن منصور
  مرات ثالث

 بن العوام أبو أنبأ ھارون بن يزيد ثنا مسعود بن سعيد ثنا المحبوبي العباس أبو ثنا حافظال هللا عبد أبو حدثنا - 16421
 هللا بتقوى بعدي من الخليفة أوصى  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أمامة أبي عن حوشب بن شھر عن حوشب
 وأن فيكفرھم يوحشھم وال فيذلھم يضربھم ال وأن عالمھم ويوقر صغيرھم ويرحم كبيرھم يعظم أن المسلمين بجماعة وأوصيه

  ضعيفھم قويھم فيأكل دونھم بابه يغلق ال وأن نسلھم فيقطع يخصيھم ال

 عبد ثنا خزيمة بن السري ثنا النيسابوري المبارك بن محمد بن محمد الطيب أبو أخبرني الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 16422
 عن وھب بن ثنا السرح بن ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي بوأ وأخبرنا ح سعيد أنبأ المقرئ يزيد بن هللا

 وھو غيظا كظم من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيه عن معاذ بن سھل عن مرحوم أبي عن أيوب أبي بن سعيد
  شاء حورال أي من يخيره حتى القيامة يوم الخالئق رؤوس على هللا دعاه ينفذه أن على قادر

 ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا بھمذان التمار قرقوب بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16423
 خالد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح شعيب أخبرني اليمان أبو
 حصن بن عيينة قدم قال عباس بن هللا عبد أن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد أخبرني الزھري عن أبيه عن شعيب بن بشر ثنا
 عنه هللا رضي الخطاب بن عمر يدينھم الذين النفر من وكان حصن بن قيس بن الحر أخيه بن على فنزل بدر بن حذيفة بن

 ھذا عند وجه لك ھل أخي بن يا أخيه البن عيينة قال اناشب أو كانوا كھوال ومشاورته عمر مجالس أصحاب القراء وكان
 عليه دخل فلما عنه هللا رضي عمر له فأذن لعيينة الحر فاستأذن عباس بن قال عليه لك سأستأذن فقال عليه لي فتستأذن األمير
  الحر له فقال به يوقع أن ھم حتى عنه هللا رضي عمر فغضب بالعدل بيننا تحكم وال الجزل تعطينا ما الخطاب بن يا ھي قال
 من ھذا وإن الجاھلين عن وأعرض بالعرف وأمر العفو خذ سلم و عليه هللا صلى لنبيه قال سبحانه هللا إن المؤمنين أمير يا

 رواه هللا عبد أبي للحاكم واللفظ هللا كتاب عند وقافا وكان عليه تالھا حين عنه هللا رضي عمر جاوزھا ما فوهللا قال الجاھلين
 نقصت ما قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن ھريرة أبي عن الزكاة كتاب في وروينا اليمان أبي عن الصحيح في بخاريال

 قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عائشة عن روينا وقد رفعه إال  أحد تواضع وما عزا إال بعفو هللا زاد وما مال من صدقة
  الحدود كتاب في وھو حدا يكن لم ما عثراتھم الھيئات ذوي أقيلوا

  العادل اإلمام فضل باب

 ومحمد بشار بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا منصور بن يحيى جدي أنبأ العنبري طاھر أبي بن صالح أبو أخبرنا -  16424
 ھريرة أبي عن عاصم بن حفص عن الرحمن عبد بن خبيب حدثني هللا عبيد عن سعيد بن يعنيان يحيى ثنا قاال المثنى بن

 بعبادة نشأ ورجل العادل اإلمام ظله إال ظل ال يوم ظله في هللا يظلھم سبعة  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي
 فقال وجمال منصب ذات امرأة طلبته ورجل عليه وتفرقا عليه اجتمعا هللا في تحابا ورجالن المساجد في معلق قلبه ورجل هللا
 رواه عيناه ففاضت خاليا هللا ذكر ورجل بشماله ينفق ما يمينه تعلم ال حتى فأخفاھا بصدقة تصدق ورجل هللا أخاف إني

 ما شماله تعلم ال فيه قالوا القطان يحيى عن الرواة وسائر المثنى بن محمد عن مسلم ورواه بندار عن الصحيح في البخاري
  يمينه تنفق

 ثنا خيثمة أبو ثنا علي بن عاصم ثنا القاضي إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن مدأح أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 16425
 العادل اإلمام دعوتھم ترد ال ثالثة  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول ھريرة أبا سمع أنه مدله أبو أخبرني الطائي سعد
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 بعد ولو ألنصرنك وعزتي الرب لھا ويقول ماواتالس أبواب لھا وتفتح الغمام على تحمل المظلوم ودعوة يفطر حتى والصائم
  القاضي أدب كتاب في ثم السير كتاب في قبله وما الباب ھذا وتمام حين

 بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 16426
 قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح عكرمة عن لي سماه قد لرج عن الطائي جبير بن عفان أنبأ عون
 أو جرير أبي عن الطائي جبير بن عفان ثنا غيالن أبو سعد ثنا يونس بن أحمد ثنا أمية أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا

 ستين عبادة من أفضل عادل إمام من يوم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن األزدي حريز
  يوما أربعين مطر من فيھا أزكى بحقه األرض في يقام وحد سنة

 ثنا الدمشقي هللا عبد بن سعيد ثنا الترقفي هللا عبد بن عباس ثنا الصفار إسماعيل أنبأ السكري محمد أبو أخبرنا -  16427
 إنما تدخلھا فال سلطان فيھا ليس ببلدة مررت إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن مالك بن أنس عن صبيح بن الربيع

  األرض في ورمحه األرض في هللا ظل السلطان

 بن زيد عن أنس بن مالك ثنا نعيم أبو ثنا إسحاق بن حنبل ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16428
  وھداتھم والتھم لھم استقامت ما بخير يزالوا لن الناس أن اعلموا  موته عند عنه هللا رضي رعم قال قال أبيه عن أسلم

 ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16429
 صلح فإذا سلطانكم زمانكم إنما  قال مخيمرة بن القاسم عن الحر نب الحسن خاله عن الجعفي علي بن الوليد ثنا سويد بن أيوب

  زمانكم فسد سلطانكم فسد وإذا زمانكم صلح سلطانكم

 حازم أبا سمعت قال عياض بن أنس ضمرة أبو ثنا حماد بن محمد ثنا أحمد بن حاجب أنبأ القاضي بكر أبو أخبرنا -  16430
  عنھم يذب فمن فيھم وقعت فإذا الناس عن يذبون الذين ھم السلطان في األھواء ھذه تقع لم ما بخير الناس يزال ال  يقول

 عن شعيب أخبرني اليمان أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  16431
 فقال الكتاب أھل من رجل وھو مروان بن لكالم عبد على تيماء أھل من رجل قدم  قال الليثي واثلة بن عامر حدثني الزھري

 يرجع فلم ھرمز البن الشكاية في له عاد ثم شيئا الملك عبد عليه يرد فلم علي واعتدى ظلمني ھرمز بن إن المؤمنين أمير يا
 صلى مرانع بن موسى على جل و عز هللا أنزلھا التي التوراة في نجد إنا المؤمنين أمير يا وغضب فقال شيئا الملك عبد إليه
 في شركه فأقره بلغه فإذا وجوره ظلمه من ذلك يبلغه لم ما شيء وظلمه العامل جور من اإلمام على ليس أنه سلم و عليه هللا

  عمله عن ھرمز بن نزع ذلك ذكر فلما وظلمه جوره

 عن معمر عن الرزاق عبد أنبأ الدبري إبراھيم بن إسحاق ثنا الصنعاني هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16432
 فأقضيت بالعدل أمرته ثم أعلم من خير عليكم استعملت إن أرأيتم قال  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن أبيه عن طاوس بن
  ال أو أمرته بما أعمل عمله في أنظر حتى ال قال نعم قالوا علي ما

  المقسط السلطان إكرام من الرعية على وما وعامتھم المسلمين وألئمة ورسوله ولكتابه  النصيحة باب

 جرير ثنا منيب بن الرحيم عبد ثنا الطوسي أحمد بن حاجب أنبأ الفقيه محمش بن محمد بن محمد طاھر أبو أخبرنا - 16433
 لكم ىيرض هللا إن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سھيل أنبأ الحميد عبد بن
 من تناصحوا وأن تفرقوا وال جميعا هللا بحبل تعتصموا وأن شيئا به تشركوا وال تعبدوه أن لكم رضي ثالثا لكم ويكره ثالثا
 عنه هللا رضي الداري تميم سمعت الليثي يزيد بن عطاء قال المال وإضاعة السؤال وكثرة وقال قيل لكم ويكره أمركم هللا ولي
 وألئمة ولرسوله ولكتابه  قال لمن هللا رسول يا قالوا مرات ثالث النصيحة الدين إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

  جرير عن وغيره حرب بن زھير عن الصحيح في األول الحديث مسلم أخرج وعامتھم المسلمين ألئمة قال أو المؤمنين
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 قال يوسف بن محمد ثنا السلمي يوسف بن أحمد ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  16434
 إنما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الداري تميم عن الليثي يزيد بن عطاء عن صالح أبي بن سھيل عن سفيان ذكر
 المؤمنين وألئمة لرسولهو ولكتابه  قال هللا رسول يا لمن فقيل النصيحة الدين إنما النصيحة الدين إنما النصيحة الدين

  الثوري سفيان عن آخر وجه من الصحيح في مسلم أخرجه وعامتھم

 إبراھيم بن إسحاق ثنا داود أبو ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 16435
 قال قال األشعري موسى أبي عن كنانة أبي عن قمخرا بن زياد عن جميلة أبي بن عوف ثنا حمران بن هللا عبد ثنا الصواف
 وال فيه الغالي غير القرآن وحامل المسلم الشيبة ذي إكرام جل و عز هللا إجالل من إن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  فوقفه عوف عن المبارك بن ورواه المقسط السلطان ذي وإكرام عنه الجافي

 ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا الشيرازي صالح بن إبراھيم ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  16436
 ثياب عليه الناس يخطب عامر بن هللا عبد كان  قال العدوي كسيب بن زياد عن أوس بن سعد ثنا الكندي مھران بن حميد
 أمير إلى ترون أال بالل أبو مرداس قالف المنبر جنب إلى جالس بكرة وأبو قال دخل ثم يوما فصلى قال شعره مرجل رقاق
 أما بكرة أبو فقال له فدعاه بالل أبا لي ادع األصيلع البنه فقال بكرة أبو فسمعه بالفساق ويتشبه الرقاق يلبس وسيدھم الناس
 أھان ومن هللا أكرمه هللا سلطان أكرم من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت وقد آنفا لألمير مقالتك سمعت قد أني

  هللا أھانه هللا سلطان

 ثنا إسماعيل بن محمد ثنا العباس بن محمد بن حمزة ثنا ببغداد الحرفي هللا عبيد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخبرنا -  16437
 بن عمرو اثن البغدادي هللا عبد بن محمد بن محمد جعفر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وحدثنا ح العالء بن إبراھيم بن إسحاق
 رواية وفي الزبيدي عن سالم بن هللا عبد عن الحارث بن عمرو ثنا أبي ثنا الحمصي زبريق بن العالء بن إبراھيم بن إسحاق
 بن يرده عائذ بن إلى يرده فضالة بن الفضيل ثنا الزبيدي وھو عامر بن الوليد بن محمد حدثني سالم بن هللا عبد حدثني الحرفي
 القول له فأغلظ حكيم بن ھشام فأتاه فتحت حين دار صاحب على وقع األشعري غنم بن عياض أن يرنف بن جبير إلى عائذ

 الناس أشد إن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن تعلم ألم عياض يا له وقال إليه يعتذر ھشام فأتاه ليالي ھشام ومكث
 وصحبنا رأيت الذي ورأينا سمعت الذي سمعنا قد إنا ھشام يا عياض هل فقال الدنيا في للناس عذابا الناس أشد القيامة يوم عذابا
 عالنية بھا يكلمه فال سلطان لذي نصيحة عنده كانت من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ھشام يا تسمع لم أو صحبت من

 سلطان على يجترئ أن الجريء ألنت امھش يا وإنك له والذي عليه الذي أدى قد كان وإال قبلھا قبلھا فإن به فليخل بيده وليأخذ
  سواء حديثھما لفظ هللا سلطان قتيل فتكون هللا سلطان يقتلك أن خشيت فھال هللا

  ذلك غير قال خرج وإذا السلطان ثناء من يكره ما باب

 ثنا سابق بن محمد ثنا شاكر بن محمد بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16438
 كنا قال عندھم من خرجنا إذا بخالفه نتكلم ما فنقول سلطاننا على ندخل إنا  عمر البن رجل قال قال أبيه عن محمد بن عاصم
  عمر بن هللا عبد بن زيد بن محمد بن عاصم عن نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه نفاقا ھذا نعد

 أبي بن عن الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا ملحان بن ثنا الصفار عبيد بن أحمد بأأن عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 16439
 يأتي الوجھين ذا الناس شر من إن  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه ھريرة أبي عن مالك بن عراك عن حبيب
  الليث عن قتيبة عن الصحيح في ومسلم البخاري رواه بوجه وھؤالء بوجه ھؤالء

  وغيره السلطان عند اللسان حفظ من الرجل على ما باب

 عبد ثنا الرمادي منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16440
 با ؤمني كان من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق
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 أو خيرا فليقل اآلخر واليوم با يؤمن كان ومن جاره يؤذي فال اآلخر واليوم با يؤمن كان ومن ضيفه فليكرم اآلخر واليوم
  الزھري عن آخر وجه من مسلم وأخرجه معمر حديث من الصحيح في البخاري أخرجه ليصمت

 إبراھيم ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا سختويه بن محمد بن ليع الحسن أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16441
 طلحة بن عيسى عن إبراھيم بن محمد عن الھاد بن يزيد عن محمد بن العزيز وعبد حازم أبي بن العزيز عبد حدثني حمزة بن

 النار في بھا يزل فيھا يتبين ما ةبالكلم ليتكلم العبد إن  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه ھريرة أبي عن التيمي
 أبي بن عن مسلم ورواه حازم أبي بن عن حمزة بن إبراھيم عن الصحيح في البخاري رواه والمغرب المشرق بين ما أبعد
  محمد بن العزيز عبد عن عمر

 العمي النعمان بن الصمد عبد ثنا غالب بن محمد ثنا الشافعي هللا عبد بن محمد أنبأ ببغداد الحرفي القاسم أبو أخبرنا - 16442
 بن أحمد بن هللا عبد ثنا القطيعي جعفر بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا قال ح دينار بن هللا عبد بن الرحمن عبد ثنا

 عن ھريرة أبي عن صالح أبي عن أبيه عن دينار بن هللا عبد بن يعني الرحمن عبد ثنا النضر أبو ثنا أبي حدثني قال حنبل
 ليتكلم العبد وإن درجات له بھا هللا يرفع باال لھا يلقي ال هللا رضوان من بالكلمة ليتكلم العبد إن  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
  النضر أبي عن منير بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه جھنم في بھا يھوي باال لھا يلقي ال هللا سخط من بالكلمة

 بن علي بن محمد هللا عبد وأبو بمرو القاضي الحسين بن هللا عبد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن دمحم أخبرنا - 16443
 عن أبيه عن علقمة بن عمرو بن محمد ثنا الضبعي عامر بن سعيد ثنا أسامة أبي بن الحارث ثنا قاال ببغداد الجوھري مخلد
 ھؤالء على تدخل لم فالن يا ويحك جدي له فقال فيضحكھم اءاألمر على يدخل بطال رجل كان  قال وقاص بن علقمة جده

 عليه هللا صلى هللا رسول أن يحدث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صاحب المزني الحارث بن بالل سمعت فإني فتضحكھم
 ليتكلم العبد وإن يلقاه ومي إلى عنه بھا هللا فيرضى بلغت ما تبلغ أن يظن ما هللا رضوان من بالكلمة ليتكلم العبد إن قال سلم و

  يلقاه يوم إلى بھا هللا فيسخط بلغت ما تبلغ أن يظن ما هللا سخط من بالكلمة

 بن ھو هللا عبد أنبأ عثمان بن ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  16444
 ھؤالء على تدخل رأيتك إني له قال المزني الحارث بن بالل أن  الليثي صوقا بن علقمة عن عقبة بن موسى أنبأ المبارك
 من بالكلمة ليتكلم الرجل إن يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإني به تحاضرھم ماذا فانظر وتغشاھم األمراء
 عليه هللا يكتب مبلغھا يعلم ما الشر من ةبالكلم ليتكلم الرجل وإن يلقاه يوم إلى رضوانه بھا هللا يكتب مبلغھا يعلم ما الخير
  بالل من سمعت ما وبينه بيني حال قد حديث رب يقول علقمة فكان يلقاه يوم إلى سخطه

 نعيم أبو ثنا قاال تميم بن وعمرو الرازي حاتم أبو ثنا الرازي مھرويه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  16445
 الدينوري جعفر أبو ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا ح نسفيا ثنا دكين بن الفضل
 بن كعب عن العدوي عاصم عن الشعبي عن حصين أبي عن سفيان ثنا يونس بن أحمد ثنا قاال األسفاطي الفضل بن والعباس
 بعدي سيكون إنه قال أحمر آدم من وسائد وبيننا تسعة وأ سبعة ونحن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علينا خرج  قال عجرة
 يعنھم ولم بكذبھم يصدقھم لم ومن الحوض علي يرد ولن منه ولست مني فليس ظلمھم على وأعانھم بكذبھم صدقھم فمن أمراء
  الحوض علي وسيرد منه وأنا مني فھو ظلمھم على

 صالح بن هللا عبد ثنا مھدي بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  16446
 إلينا خرج  قال أنه األنصاري عجرة بن عن عياش أبو حدثني عمران أبي بن خالد حدثني سعيد بن يحيى عن الليث حدثني
 عليكم ستكون أنھا مرار الثث تسمعون ھل أتسمعون لنا فقال تسعة تاسع أنا المسجد في ونحن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 دخل ومن القيامة يوم الحوض علي يرد وال مني وليس منه فلست ظلمھم على وأعانھم بكذبھم فصدقھم عليھم دخل فمن أئمة
 عن أيضا وحدثني قال القيامة يوم الحوض علي وسيرد منه وأنا مني فھو ظلمھم على يعنھم ولم بكذبھم يصدقھم ولم عليھم
 أمانتھم مرجت الناس من حثالة في بقيتم إذا أنتم كيف ألصحابه قال سلم و عليه هللا صلى هللا سولر أن سعد بن سھل

 تعرفون ما خذوا قال هللا رسول يا نفعل كيف كذلك كان فإذا فقالوا بعض في بعضھا أصابعه أدخل ثم ھكذا وكانوا وعھودھم
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 قال ذلك كان إذا هللا رسول يا به تأمرني ما فقال وبينه بينه مافي العاص بن عمرو بن هللا عبد بھذا خص ثم تنكرون ما ودعوا
  األمور وعامة وإياك بنفسك عليك هللا بتقوى آمرك

 حدثني المنذر بن إبراھيم حدثني سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  16447
 بن عمر بن هللا عبد أتيت  قال الزبير بن عروة عن زيد بن خارجة بن هللا دعب عن شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن

 غيره الحق أن نعلم نحن بالكالم فيتكلمون ھؤالء أئمتنا إلى نجلس إنا الرحمن عبد أبا يا له فقلت عنه هللا رضي الخطاب
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا أخي بن يا فقال ذلك في ترى فكيف لھم ونحسنه فنقويھم بالجور ويقضون فنصدقھم

  عندكم ھو كيف أدري فال النفاق ھذا نعد

 محمد بن الفضل ثنا الحسن بن المؤمل بن محمد بكر أبو أنبأ إمالء السراج محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو حدثنا - 16448
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن سعد بن سھل عن حازم أبي عن علي بن عمر حدثني المقدمي بكر أبي بن محمد ثنا الشعراني

  بكر أبي بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه الجنة له أضمن رجليه بين وما لحييه بين ما لي يضمن من  قال سلم

  جناية غير من مسلم على ضرر فيه ما السلطان إلى رفع من على ما باب

 أحمد أبو ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو ثنا سرجسيالما المؤمل بن علي بن الحسن محمد أبو أخبرنا - 16449
 ھذا فقالوا رجل فمر حذيفة عند جالسا كنت قال ھمام عن إبراھيم عن األعمش ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد
 النمام والقتات األعمش قال قتات الجنة يدخل ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال حذيفة فقال السلطان إلى الحديث يرفع

  إبراھيم عن منصور حديث من وأخرجاه األعمش عن آخر وجه من الصحيح في مسلم أخرجه

 مرة بن عمرو أخبرني شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا -  16450
 ھذا إلى بنا أذھب لصاحبه أحدھما قال الكتاب أھل من رجلين أن  المرادي عسال بن صفوان عن يحدث سلمة بن هللا عبد سمع
 تشركوا ال سلم و عليه هللا صلى النبي فقال بينات آيات تسع عن فسأاله فأتياه أعين أربعة له فيصير ھذا يسمعن ال قال النبي
 تمشوا وال الزحف من تفروا وال المحصنة تقذفوا وال الربا تأكلوا وال تسحروا وال تزنوا وال تسرقوا وال تقتلوا وال شيئا با

 نبي إنك نشھد وقاال ورجليه يديه فقبال السبت في تعدوا ال أن يھود خاصة وعليكم لتھلكوه أو لتقتلوه سلطان ذي إلى ببرىء
 داود أبو قال اليھود اتقتلن أن اتبعناك إن نخشى وإنا نبي ذريته في يزال ال أن دعا داود إن فقاال اتباعي من يمنعكما ما فقال
  شعبة شك داود أبو قال الزحف من تفروا ال أو المحصنة تقذفوا وال مرة

 ثنا ببغداد الصائغ محمد بن جعفر ثنا الزاھد التاجر حفص بن عمر بن محمد بكر أبو ثنا الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 16451
 القيامة يوم خطيئة الناس أعظم  كعب قال قال الجعد أبي بن سالم عن األعمش ثنا حميد بن يعني عبيدة ثنا يونس بن سريج
  إمامه إلى بأخيه يسعى الذي

  النمام بقول األخذ وترك النميمة عن الناس منع من السلطان على ما باب

 ناث يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في المقرئ حامد أبي بن محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16452
 الكديمي ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا ح إسرائيل ثنا الوھبي خالد بن أحمد ثنا خلي بن خالد بن محمد
 علينا خرج قال مسعود بن هللا عبد عن زائد بن زيد ثنا ھاشم أبي بن الوليد عن السدي عن إسرائيل أنبأ موسى بن هللا عبيد ثنا

 سليم وأنا إليكم أخرج أن أحب فإني شيئا أصحابي من أحد عن منكم أحد يبلغني ال أال  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 ففھمت قال اآلخرة الدار وال بھا هللا يريد ال قسمھا التي القسمة ھذه إن يقوالن رجلين فسمعت قال فقسمه مال فأتاه قال الصدر
 فإني شيئا أصحابي من أحد عن أحد يبلغني ال قلت كنت إنك هللا رسول يا لتفق سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت ثم قولھما
 أوذى فقد منك دعنا وقال وجھه فاحمر قال وكذا كذا يقوالن وفالنا فالنا سمعت وإني الصدر سليم وأنا إليكم أخرج أن أحب
 عن أحد يبلغني ال سلم و عليه هللا لىص هللا رسول قال قال الوھبي رواية وفي الكديمي حديث لفظ فصبر ھذا من بأكثر موسى
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 بن أيضا ورواه السدي إسناده من وسقط بعده ما يذكر لم الصدر سليم وأنا إليكم أخرج أن أحب فإني شيئا أصحابي من أحد
  مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن حسين أبي

 محمد عن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان بن يعقوب ناث جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا - 16453
  أحد على أحدا يصدق وال القرف يعرف ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  يقول الحسن سمعت قال جحادة بن

 الزھري عن معمر عن الرزاق عبد أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا الصنعاني هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16454
 هللا رضي الخطاب بن عمر يكلم نجران أھل من أسقفا سمعت  قال أبيه عن ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبي عن
 ذلك اإلمام فيقتل بالكذب اإلمام يأتي الرجل قال الثالثة قاتل وما ويلك عمر قال الثالثة قاتل احذر المؤمنين أمير يا يقول عنه

  وإمامه وصاحبه نفسه قتل قد فيكون ابالكذ ھذا بحديث الرجل

 بن حماد ثنا النعمان أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  16455
 بن رعم يعني أكرمك قد الرجل ھذا أرى إني  عنھما هللا رضي هللا عبد البنه قال العباس أن الشعبي عن مجالد عن زيد

 وال سرا عليه تفش وال كذبا عليك يجربن ال ثالثا عني فاحفظ مثلھم لست بقوم وألحقك مجلسك وأدنى عنه هللا رضي الخطاب
  عنه هللا رضي عباس بن عن الشعبي عن مجالد عن غيره ورواه أحدا عنده تغتابن

  األجر من المسلم أخيه عرض عن والذب الشفاعة في ما باب

 أبو ثنا الحافظ الحسن بن محمد بن أحمد حامد أبو ثنا العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو لسيدا أخبرنا -  16456
 بردة أبي جده عن بردة أبي بن هللا عبد بن بريد عن أسامة أبو ثنا حفظه ومن كتابه أصل من إمالء األزھر بن أحمد األزھر
 ما نبيه لسان على هللا ويقض فلتؤجروا اشفعوا قال السائل جاءه إذا مسل و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال  موسى أبي عن
  بريد عن آخر وجه من مسلم وأخرجه أسامة أبي عن كريب أبي عن الصحيح في البخاري رواه شاء

 محمد سالعبا أبو ثنا قالوا السلمي الرحمن عبد وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16457
 أبيه عن الغاز بن ھشام بن الوھاب عبد أخبرني أبي أخبرني البيروتي مزيد بن الوليد بن العباس الفضل أبو أنبأ يعقوب بن

 أو بر لمنفعة سلطان ذي إلى المسلم ألخيه وصلة كان من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن عن نافع عن ھشام
 عن أبيه عن به فحدثني الوھاب عبد بن محمد لقيت ثم العباس قال األقدام دحض يوم راطالص إجازة على أعين عسير تيسير
  مرفوعا عائشة عن آخر وجه من ذلك وروى مثله سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن عن نافع عن جده

 ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16458
  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن رباح بن الوليد عن زيد بن كثير عن بالل بن سليمان ثنا وھب بن

  ورائه من ويحوطه ضيعته عنه يكف لقيه حيث من المؤمن أخو والمؤمن المؤمن مرآة المؤمن

 صالح أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان لالفض بن الحسين أبو أخبرنا - 16459
 مغالة بني مولى بشير بن إسماعيل سمع أنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مولى زيد بن سليم بن يحيى عن الليث حدثني
 يخذل أحد من ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقوالن األنصاريين سھل بن طلحة وأبا هللا عبد بن جابر سمعت يقول
 ينصر امرئ من وما نصرته فيه يحب موطن في هللا خذله إال حرمته من فيه وينتھك عرضه من فيه ينتقص موطن في مسلما
  نصرته فيه يحب موطن في هللا نصره إال حرمته من فيه وينتھك عرضه من فيه ينتقص موطن في مسلما

 بن ھو هللا عبد أنبأ عبدان أنبأ الموجه أبو أنبأ السياري القاسم بن القاسم العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  16460
  نحوه بإسناده  فذكره سعد بن ليث أنبأ المبارك

 بن هللا دعبي ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا إمالء يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16461
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند رجل من رجل نال  قال أبيه عن الدرداء أبي بن عن الحكم عن ليلى أبي بن أنبأ موسى
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 عن مرزوق أيضا ورواه النار من حجابا له كان أخيه عرض عن رد من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال رجل عليه فرد
  رفوعام الدرداء أبي عن الدرداء أم

 أبو وأخبرنا ح الناقد يحيى وأبو القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا حمشاذ بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16462
 عن العزيز عبد ثنا حمزة بن إبراھيم ثنا قاال الناقد يعني يحيى أبو ثنا القاضي كامل بن أحمد بكر أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا
 كذا واآلخرة الدنيا في هللا نصره الغيب بظھر أخاه نصر من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن نسأ عن الحسن عن حميد
 وقيل موقوفا حصين بن عمران عن الحسن عن عبيد بن يونس عن قيل وقد أنس عن الحسن عن حميد عن الدراوردي رواه
  أعلم وهللا أصح والموقوف مرفوعا بإسناده عنه

  الناس وجوه إكرام من السلطان على ما باب

 بن عن مسلمة بن سعيد ثنا الصباح بن محمد ثنا مطين ثنا السراج الحسن أنبأ المستملي أحمد بن كامل حدثنا - 16463
  فأكرموه قوم كريم أتاكم إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن عجالن

 عمرو أبي بن سعيد وأبو السلمي الحسين بن محمد الرحمن عبد وأبو القاضي بكر ووأب الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16464
 عمر بن حصين ثنا المروزي مقاتل بن محمد الحسن أبو ثنا الطرسوسي أمية أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا

 سلم و عليه هللا صلى النبي بعث لما  قال هللا عبد بن جرير عن حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل ثنا األحمسي
 إذا وقال أصحابه على أقبل ثم كساءه إلي فألقى قال هللا رسول يا يديك على ألسلم جئت قال جئت شيء ألي جرير يا فقال أتيته

 عن يالشعب حديث من شاھد وله وجھي في تبسم إال ذلك بعد يراني ال وكان قال وفيه الحديث وذكر فأكرموه قوم كريم جاءكم
  مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي

 عن شعبة أنبأ الجعد بن علي ثنا إسحاق بن حنبل ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  16465
 يزل لم أنه عنھما هللا رضي األشعري موسى أبي إلى الخطاب بن عمر كتب  قال حبيب بن الملك عبد الجوني عمران أبي

  والقسمة العدل في ينصف أن العدل من الضعيف المسلم فبحسب الناس وجوه فأكرم الناس حوائج يرفعون وجوه للناس

  والخوارج البغي أھل قتال في جاء ما باب

 أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا األصبھاني جعفر بن هللا عبد أنبأ هللا رحمه فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا - 16466
 وھنات ھنات ستكون أنھا  يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمع عرفجة سمع عالقة بن زياد عن عوانة وأبو شعبة ثنا وددا

 شعبة حديث من الصحيح في مسلم أخرجه كان من كائنا بالسيف رأسه فاضربوا جميع وھم األمة ھذه أمر يفرق أن أراد فمن
  عوانة وأبي

 القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا الشافعي إبراھيم بن هللا عبد بن محمد بكر أبو أخبرني لحافظا هللا عبد أبو أخبرنا -  16467
 هللا رسول قال قال عرفجة عن عالقة بن زياد عن سماه ورجل المختار بن هللا عبد ثنا زيد بن حماد ثنا الفضل بن عارم ثنا

 الصحيح في مسلم رواه فاقتلوه جماعتھم فيفرق محمد أمة إلى يمشي رأيتموه فمن وھنات ھنات ستكون  سلم و عليه هللا صلى
  عارم عن الشاعر بن حجاج عن

 ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا موسى بن عمران ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16468
 رجل على جمع وأمركم أتاكم من  يقول سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول سمعت قال عرفجة عن أبيه عن يعفور أبي بن يونس
  شيبة أبي بن عثمان عن الصحيح في مسلم رواه فاقتلوه جماعتكم يفرق أو عصاكم يشق أن يريد واحد

 بن هللا عبيد ثنا الفرج بن محمد ثنا بالري الضرير محمد بن إسماعيل بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 16469
 بن زيد عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا جعفر بن أحمد وأنبأ قال ح ألعمشا ثنا موسى
  يقول الناس يحدث وھو الكعبة ظل في معه جالسا كنت قال عمرو بن هللا عبد عن الكعبة رب عبد بن الرحمن عبد عن وھب
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 إذ ينتضل من ومنا جشره في ھو من ومنا خباءه يضرب من فمنا منزال افنزلن سفر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا
 يكن لم إنه الناس أيھا ويقول الناس يخطب وھو إليه فانتھيت قال جامعة الصالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول منادى نادى
 أولھا في األمة ھذه عافية وإن أال لھم اشر يعلمه ما وينذرھم لھم خيرا يعلمه ما على أمته يدل أن عليه حقا كان إال قبلي نبي

 ثم ھذه ھذه فيقول تجىء ثم تنكشف ثم مھلكتي ھذه المؤمن فيقول الفتن تجيء بعضا بعضھا يدفق وفتن بالء آخرھا وسيصيب
 اآلخر واليوم با يؤمن وھو منيته فلتدركه الجنة ويدخل النار عن يزحزح أن أحب فمن تنكشف ثم ھذه ھذه فيقول تجىء

 استطاع ما مرة وقال استطاع إن فليطعه قلبه وثمرة يده صفقة فأعطاه إماما بايع ومن إليه يؤتى أن يحب ما الناس إلى يأتيو
 أن يأمرنا معاوية عمك بن إن فقلت رجلين بين رأسي أدخلت سمعتھا فلما اآلخر عنق فاضربوا ينازعه أحد جاء فإن قال أظنه
 قال}  بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا وال} {  أنفسكم تقتلوا وال{  يقول جل و عز وهللا بالباطل نابين أموالنا نأكل وأن أنفسنا نقتل

 من ھذا سمعت أنت قلت هللا معصية في واعصه هللا طاعة في أطعه فقال رأسه رفع ثم نكس ثم جبھته على جمعه فوضع
 بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه وكيع حديث لفظ قلبي ووعاه أذناي سمعته نعم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  وكيع عن وغيره شيبة أبي

 ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا قطن بن مسدد ثنا الحيري إبراھيم بن عيسى بن علي حدثني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  16470
 جاء فإن استطاع ما فليطعه قلبه وثمرة يده ةصفق فأعطاه إماما بايع ومن فيه قال ومعناه بإسناده فذكره  األعمش عن جرير
 فأومئ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من ھذا سمعت أنت با أنشدك فقلت منه فدنوت قال اآلخر عنق فاضربوا ينازعه أحد
  جرير عن إبراھيم بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه قلبي ووعاه أذناي سمعته فقال بيديه وقلبه أذنيه إلى

 أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا ح داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 16471
 سعيد أبي عن نعم أبي بن عن أبيه عن سفيان أنبأ كثير بن محمد ثنا قاال يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن
 بن األقرع بين أربعة بين فقسمھا تربتھا في بذھيبة سلم و عليه هللا صلى بيالن إلى عنه هللا رضي علي بعث قال  الخدري
 عالثة بن علقمة وبين نبھان بني أحد ثم الطائي الخيل زيد وبين الفزاري بدر بن عيينة وبين المجاشعي ثم الحنظلي حابس

 فأقبل قال أتألفھم إنما فقال يدعناو نجد أھل صناديد يعطي وقالت واألنصار قريش فغضبت قال كالب بني أحد ثم العامري
 أيأمنني عصيته إذا هللا يطع من فقال محمد يا هللا اتق قال محلوق اللحية كث الجبين ناتىء الوجنتين مشرف العينين غائر رجل
 أو ذاھ ضئضىء من إن قال ولي فلما قال فمنعه الوليد بن خالد أحسبه قتله رجل فسأل قال تأمنوني وال األرض أھل على هللا
 اإلسالم أھل يقتلون الرمية من السھم مروق اإلسالم من يمرقون حناجرھم يجاوز ال القرآن يقرؤون قوما ھذا عقب في

 وجه من مسلم وأخرجه كثير بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه عاد قتل ألقتلنھم أدركتھم أنا لئن األوثان عبدة ويدعون
  مسروق بن سعيد عن آخر

 ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا األصبھاني جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو رناوأخب - 16472
 تمرق أمتي من طائفتين بين فرقة يكون  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن سعيد أبي عن نضرة أبو ثنا الفضل بن القاسم
  القاسم عن شيبان عن الصحيح في مسلم رواه بالحق الطائفتين أولى تقتلھا مارقة بينھما

 علي بن نصر ثنا الخسروجردي الحسين بن داود ثنا الخسروجردي أحمد بن يعقوب أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16473
 صلى هللا رسول عن  الخدري سعيد أبي عن المشرقي الضحاك عن ثابت أبي بن حبيب عن سفيان ثنا أحمد أبو ثنا الجھضمي

 الصحيح في مسلم رواه الحق إلى الفئتين أقرب يقتلھم الناس من فرقة على يخرجون قوما فيه ذكر حديث في سلم و عليه هللا
  أحمد أبي عن القواريري عن

 أبو ثنا الزعفراني محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  16474
 هللا صلى هللا رسول عن أحدث بي سمعتم إذا  قال عنه هللا رضي علي عن غفلة بن سويد عن خيثمة عن ألعمشا عن معاوية
 محارب رجل أنا فإنما غيره عن حدثتكم وإذا عليه أكذب أن من إلي أحب األرض إلى السماء من أخر فألن حديثا سلم و عليه

 يقولون األحالم سفھاء األسنان أحداث قوم الزمان آخر في يخرج ليقو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت خدعة والحرب
  القيامة يوم إلى قتلھم لمن أجر قتلھم فإن فاقتلوھم لقيتموھم فأينما حناجرھم إيمانھم يجاوز ال البرية قول خير من
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 زاد ومعناه بإسناده  فذكره مشاألع ثنا الطنافسي عبيد بن محمد ثنا الزعفراني ثنا سعيد أبو أنبأ محمد أبو وأخبرنا - 16475
 وأخرجه معاوية أبي عن وغيره كريب أبي عن الصحيح في مسلم رواه الرمية من السھم يمرق كما الدين من يمرقون
  األعمش عن آخرين وجھين من البخاري

 محمد ثنا اضيالق يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  16476
 قال عنه هللا رضي علي عن عبيدة عن سيرين بن محمد عن أيوب عن إبراھيم بن وإسماعيل زيد بن حماد ثنا بكر أبي بن

 تبطروا أن لوال اليد مثدون أو اليد مودن أو اليد مخدج رجل فيھم فقال النھروان أھل ذكر  حماد وقال الخوارج ذكر إسماعيل
 ورب أي قال سلم و عليه هللا صلى محمد من سمعته أنت قلت محمد لسان على يقاتلونھم الذين جل و عز هللا وعد ما لحدثتكم
  المقدمي بكر أبي بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه الكعبة ورب أي الكعبة ورب أي الكعبة

 السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد وأبو بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 16477
 سلمة ثنا سليمان أبي بن الملك عبد أنبأ الرزاق عبد ثنا الرمادي منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل ثنا قاال ببغداد
 إلى ساروا الذين عنه هللا رضي طالب أبي بن علي مع كانوا الذين الجيش في كان  أنه الجھني وھب بن زيد أخبرني كھيل بن

 يقرؤن قوم أمتي من يخرج يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت أني الناس أيھا عنه هللا رضي علي فقال جالخوار
 ال القرآن يقرؤون بشيء صيامھم إلى صيامكم وال بشيء صالتھم إلى صالتكم وال بشيء قراءتھم إلى قراءتكم ليست القرآن
 على لھم هللا قضى ما يصيبونھم الذين الجيش يعلم لو الرمية من السھم قيمر كما اإلسالم من يمرقون تراقيھم صالتھم تجاوز
 حلمة مثل عضده على ذراع له وليست عضد له رجال فيھم أن ذلك وآية العمل عن التكلوا سلم و عليه هللا صلى نبيھم لسان
 أني وهللا وأموالكم ذراريكم يف يخلفونكم ھؤالء وتتركون الشام وأھل معاوية إلى فتذھبون بيض شعرات عليه المرأة ثدي

 بن زيد فنزلني سلمة قال هللا اسم على فسيروا الناس سرح في وأغاروا الدم سفكوا قد فإنھم القوم ھؤالء يكونوا أن ألرجو
 ألقوا لھم فقال الراسبي وھب بن هللا عبد يومئذ الخوارج وعلى التقينا فلما قال قنطرة على مررنا قال حتى منزال منزال وھب
 وسلوا برماحھم فوحشوا قال فرجعتم حروراء يوم ناشدوكم كما يناشدوكم أن أخاف فإني جفونھا من سيوفكم وسلوا الرماح
 هللا رضي علي فقال رجالن إال يومئذ الناس من أصيب وما بعض على بعضھم فقتل قال برماحھم الناس وشجرھم السيوف

 عبيدة إليه فقام رسوله وبلغ هللا صدق فقال فوجده فالتمسه بنفسه عنه هللا رضي علي فقام يجدوه فلم المخدج فيھم التمسوا عنه
 وهللا إي قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من الحديث ھذا لسمعت ھو إال إله ال الذي هللا المؤمنين أمير يا فقال السلماني

  الرزاق عبد عن حميد بن عبد عن حالصحي في مسلم رواه له يحلف وھو ثالثا استحلفه حتى ھو إال إله ال الذي

 الطاھر أبو ثنا مھران بن إسماعيل بن محمد ثنا الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16478
 هللا صلى هللا رسول مولى رافع أبي بن هللا عبيد عن سعيد بن بسر عن األشج بن بكير عن الحارث بن عمرو عن وھب بن ثنا

 بھا أريد حق كلمة فقال  إال حكم ال قالوا عنه هللا رضي طالب أبي بن علي مع وھو خرجت لما الحرورية أن  سلم و عليه
 منھم ھذا يجاوز ال بألسنتھم الحق يقولون ھؤالء في صفتھم ألعرف أني ناسا وصف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن باطل
 ارجعوا قال شيئا يجدوا فلم فنظروا انظروا قال قتلھم فلما ثدي حلمة يديه إحدى أسود منھم ليهإ هللا خلق أبغض حلقه إلى وأشار
 من ذلك حاضر وأنا هللا عبيد قال يديه بين وضعوه حتى به فأتوا خربة في وجدوه ثم ثالثا أو مرتين كذبت وال كذبت ما فوهللا
  الطاھر أبي عن الصحيح في مسلم رواه فيھم عنه هللا رضي علي وقول أمرھم

 اليمان أبو ثنا عيسى بن محمد بن علي ثنا المزني هللا عبد بن أحمد محمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16479
 هللا صلى هللا رسول عند نحن بينا  قال الخدري سعيد أبا أن الرحمن عبد بن سلمة أبو أخبرني الزھري عن شعيب أخبرني
 لم إذا يعدل ومن ويحك فقال اعدل هللا رسول يا فقال تميم بني من رجل وھو الخويصرة ذو أتاه قسما يقسم وھو سلم و عليه
 فقال عنقه أضرب فيه لي ائذن هللا رسول يا عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فقال أعدل أكن لم إن وخسرت خبت لقد أعدل
 ال القرآن يقرؤون صيامھم مع وصيامه صالتھم مع صالته أحدكم يحقر أصحابا له فإن دعه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 فال رصافه إلى ينظر ثم شيء فيه يوجد فال نصله إلى ينظر الرمية من السھم يمرق كما اإلسالم من يمرقون تراقيھم يجوز
 والدم الفرث سبق قد شيء فيه يوجد فال قذذه إلى ينظر ثم شيء فيه يوجد فال قدحه وھو نضيه إلى ينظر ثم شيء فيه يوجد
 فأشھد سعيد أبو قال الناس من فترة حين على يخرجون تدردر البضعة ومثل المرأة ثدي مثل عضديه إحدى أسود رجل آيتھم
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 بذلك فأمر معه وأنا قاتلھم عنه هللا رضي طالب أبي بن علي أن وأشھد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من ھذا سمعت أني
 عن الصحيح في البخاري رواه نعته الذي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نعت على إليه ظرتن حتى به فأتى فالتمس الرجل
  سعيد أبي عن الھمداني والضحاك سلمة أبي عن أخر أوجه من وأخرجاه اليمان أبي

 بن الوليد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد أبو أخبرنا -  16480
 حدثني للعباس والحديث األوزاعي ثنا المغيرة أبو ثنا عوف بن محمد وحدثنا قال األوزاعي سمعت قال أبي أخبرني قال مزيد
 قوم وفرقة اختالف أمتي في سيكون  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن الخدري سعيد أبي وعن مالك بن أنس عن قتادة

 حتى يرجعون ال الرمية من السھم مروق الدين من يمرقون تراقيھم يجاوز ال القرآن يقرؤون لالفع ويسيئون القيل يحسنون
 أولى كان قاتلھم من شيء في منه وليسوا هللا كتاب إلى يدعون وقتلوه قتلھم لمن طوبى والخليقة الخلق شر ھم فوقه على يرتد
 العاص بن عمرو بن هللا وعبد حنيف بن وسھل ذر أبي عن لبابا وفي التحليق قال سيماھم فما هللا رسول يا قالوا منھم با

{  ثناؤه جل هللا بقول البغي أھل قتال في هللا رحمه الشافعي واستدل بعض على يزيد وبعضھم األسلمي برزة وأبي بكرة وأبي
 فإن هللا أمر إلى تفيء حتى غيتب التي فقاتلوا األخرى على إحداھما بغت فإن بينھما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائفتان وإن
  المقسطين يحب هللا إن وأقسطوا بالعدل بينھما فأصلحوا فاءت

 ثنا شريك بن الواحد عبد بن عبيد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  16481
 إليه فانطلق قال أبي بن هللا عبد أتيت لو هللا رسول يا  قيل قال مالك بن أنس عن أبيه عن سليمان بن معتمر ثنا حماد بن نعيم

 وهللا المسلمين من رجل فقال حمارك نتن آذاني فقد تنح هللا عبد له قال أتاه فلما أصحابه من قوم معه وركب حماره وركب
 فبلغنا والنعال بالجريد افتضاربو قومه منھما واحد لكل فغضب قال منك ريحا أطيب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لحمار
 عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه اآلية}  اقتتلوا المؤمنين من طائفتان وإن{  اآلية ھذه فيھم نزلت إنما
  معتمر عن كالھما األعلى عبد بن محمد

 أبي بن محمد ثنا القاضي قإسحا بن إسماعيل ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا -  16482
 أبي بن هللا عبد أتيت لو سلم و عليه هللا صلى للنبي قيل  قال مالك بن أنس عن بلغه أنه أبيه عن سليمان بن معتمر ثنا بكر

 أنھا فأنبئت أنس قال فذكره سبخة أرض وھي قال يمشون الناس وانطلق حمار على راكبا سلم و عليه هللا صلى النبي فانطلق
  فيھم أنزلت

 ثنا رستم بن مھدي بن محمد بن أحمد ثنا الزاھد هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو ثنا إمالء الحافظ هللا عبد أبو حدثنا -  16483
 بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا ح أبي حدثني القرشي حمزة أبي بن شعيب بن بشر

 وھب بن عن إسماعيل بن يحيى بن محمد حدثني يعقوب وثنا جدي ثنا منيع أبي بن الحجاج ثنا فيانس بن يعقوب ثنا درستويه
 بينما أنه عمر بن هللا عبد بن حمزة أخبرني الزھري عن حمزة أبي بن شعيب حديث لفظ وھذا الزھري عن جميعا يونس عن
 بسمتك اتسمت إن حرصت لقد وهللا أني الرحمن عبد باأ يا  فقال العراق أھل من رجل جاءه إذ عمر بن هللا عبد مع جالس ھو

 عنھا فأخبرني بقلبي أخذت قد محكمة هللا كتاب من آية أقرأ وإني استطعت ما الشر وأعتزل الناس فرقة أمر في بك وأقتدي
 التي فقاتلوا ألخرىا على إحداھما بغت فإن بينھما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائفتان وإن{  وتعالى تبارك هللا قول أرأيت
 فقال اآلية ھذه عن أخبرني}  المقسطين يحب هللا إن وأقسطوا بالعدل بينھما فأصلحوا فاءت فإن هللا أمر إلى تفيء حتى تبغي
 من نفسي في وجدت ما فقال عمر بن هللا عبد علينا أقبل سواده عنا توارى حتى فانطلق عني انصرف ولذلك لك وما هللا عبد
 قال روايته في القطان زاد جل و عز هللا أمرني كما الباغية الفئة ھذه أقاتل لم أني نفسي في وجدت ما األمة هھذ أمر من شيء
 ففي عھدھم ونكث ديارھم من فأخرجھم القوم ھؤالء على بغى الزبير بن عمر بن قال الباغية الفئة ترى ومن له فقلنا حمزة
  الباغية الفئة قتال في اآلية مالاستع جواز على داللة ھذا عمر بن هللا عبد قول

 ثنا الشعراني محمد بن الفضل ثنا عيسى بن الحسن بن المؤمل بن محمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16484
 عن الرحمن عبد بنت عمرة عن أبيه عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن محمد عن أبي ثنا أويس أبي بن إسماعيل
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 اقتتلوا المؤمنين من طائفتان وإن{  اآلية ھذه من األمة ھذه عنه رغبت ما مثل رأيت ما قالت  أنھا عنھا هللا ضير عائشة
 }  هللا أمر إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا األخرى على إحداھما بغت فإن بينھما فأصلحوا

 تعالى هللا سماھم هللا رحمه الشافعي قال الماإلس تسمية عن بالبغي تخرج ال منھما الباغية الفئة أن على الدليل باب
  بينھم باإلصالح وأمر بالمؤمنين

 يوسف بن أحمد أنبأ القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه محمش بن محمد بن محمد طاھر أبو أخبرنا - 16485
 ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال لقا ھريرة أبو حدثنا ما ھذا قال منبه بن ھمام عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا السلمي
 بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه واحدة ودعواھما عظيمة مقتلة بينھما تكون عظيمتان فئتان تقتتل حتى الساعة تقوم
  الرزاق عبد عن كالھما رافع بن محمد عن مسلم ورواه محمد

 بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان لالفض بن الحسين بن محمد الحسين أبو أخبرنا - 16486
  يقول بكرة أبا سمعت قال الحسن سمعت قال موسى أبو إسرائيل ثنا سفيان ثنا قاال منصور بن وسعيد الحميدي ثنا سفيان
 مرة الناس إلى يلتفت وھو هجنب إلى معه عنھما هللا رضي علي بن والحسن المنبر على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت
 جدا يعجبنا المسلمين من فئتين قول سفيان قال المسلمين من فئتين بين به يصلح هللا ولعل سيد ھذا ابني إن ويقول مرة وإليه
  سفيان عن وغيره هللا عبد بن علي عن الصحيح في البخاري رواه

 عن مبارك ثنا قاال وآدم الوليد أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا -  16487
 يعني ولي فلما الحسن قال آدم زاد سفيان حديث نحو  فذكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال بكرة أبي عن الحسن
  دم من محجمة سببه في أھريق ما عنھما هللا رضي علي بن الحسن

 أيوب عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا سلمة حدثني يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فضلال بن الحسين أبو أخبرنا - 16488
 غيره نبي جده رجال وجدتم ما جابلق إلى س جابر بين ما نظرتم لو  قال عنھما هللا رضي علي بن الحسن أن سيرين بن عن

 المغرب وجابلق س جابر معمر قال حين إلى ومتاع لكم فتنة لعله أدري وإن معاوية على تجتمعوا أن أرى وإني أخي وغير
  والمشرق

 ثنا يعقوب وحدثنا قال ح الشعبي عن مجالد ثنا سفيان ثنا الحميدي ثنا يعقوب ثنا هللا عبد أنبأ الحسين أبو وأخبرنا - 16489
 إلى األمر علي بن نالحس سلم لما  ھشيم وقال علي بن الحسن صالح لما قال الشعبي عن مجالد ثنا ھشيم ثنا منصور بن سعيد
 أال الفجور العجز أعجز وإن التقى الكيس أكيس فإن بعد أما قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد فتكلم قم بالنخيلة معاوية له قال معاوية
 المسلمين إصالح إرادة لمعاوية تركته لي حق أو مني به أحق كان المرئ حق ومعاوية أنا فيه اختلفت الذي األمر ھذا وإن

  ونزل استغفر ثم حين إلى ومتاع لكم فتنة لعله أدري وإن دمائھم وحقن

 ھارون بن يزيد ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الفقيه الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16490
 فروا الشرك من قال ھم مشركونأ الجمل أھل عن عنه هللا رضي علي سئل  قال البختري أبي عن العنبس أبي عن شريك عن
  علينا بغوا إخواننا قال ھم فما قيل قليال إال هللا يذكرون ال المنافقين إن قال ھم أمنافقون قيل

 نعيم عن البجلي هللا عبد بن أبان عن وكيع ثنا بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو أنبأ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16491
 جل و عز هللا قال ممن والزبير وطلحة أنا أكون أن ألرجو أني  عنه هللا رضي علي قال قال حراش بن بعير عن ھند أبي بن

  غل من صدورھم في ما ونزعنا

 ثنا معاوية أبو ثنا نصر بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو وأخبرنا -  16492
 السعدي هللا عبد بن إبراھيم أنبأ الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا إمالء الحافظ هللا عبد أبو حدثناو ح األشجعي مالك أبو
 مع عنه هللا رضي علي على دخلت  قال طلحة مولى حبيبة أبي عن األشجعي مالك أبو ثنا الطنافسي عبيد بن محمد أنبأ

 هللا قال الذين من وأباك هللا يجعلني أن ألرجو أني وقال وأدناه به فرحب قال الجمل أصحاب من فرغ ما بعد طلحة بن عمران
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 عن وسأله قال فالنة كيف فالنة كيف أخي بن يا فقال متقابلين سرر على إخوانا غل من صدورھم في ما ونزعنا جل و عز
 مرة قرظة بن إلى معه انطلق نفال يا الناس ينتھبھا أن مخافة إال السنين ھذه أرضكم نقبض لم قال ثم قال أبيه أوالد أمھات
 نقتلھم أن ذلك من أعدل هللا األعور الحارث أحدھما ناحية جالسان رجالن فقال قال أرضه إليه ويدفع السنين ھذه غلة فليعطه
 نافأت حاجة لك كانت إذا أخي بن يا وطلحة أنا أكن لم إذا ھو فمن وأسحقھا هللا أرض أبعد قوما قال الجنة في إخواننا ويكونوا

 إلى وقال الحارث يسم ولم عنه هللا رضي علي على طلحة بن عمران دخل قال معاوية أبي رواية وفي الطنافسي حديث لفظ
  بمعناه والباقي قرظة بني

 ھو علي ثنا قاال المنيعي القاسم وأبو البغوي ھاشم بن إبراھيم أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا - 16493
 الكوفة إلى عنه هللا رضي علي بعثه حين يقول عنه هللا رضي عمارا سمعت  قال وائل أبي عن الحكم عن شعبة أنبأ الجعد بن

  بھا ابتالكم هللا ولكن واآلخرة الدنيا في سلم و عليه هللا صلى النبي زوجة أنھا لنعلم إنا الناس ليستنفر

 عن شعبة ثنا محمد ثنا بندار ثنا إسحاق بن محمد ثنا الحسن أبي بن أحمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  16494
 خطب ليستنفرھم الكوفة إلى عنھم هللا رضي علي بن والحسن ياسر بن عمار علي بعث لما  قال وائل أبا سمعت قال الحكم
 الصحيح في البخاري رواه إياھا أو تتبعون إياه لينظر بھا ابتالكم هللا ولكن واآلخرة الدنيا في زوجته أنھا ألعلم أني فقال عمار
  بندار عن

 األزرق إسحاق ثنا نصر بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 16495
 السالم فقلت اعليھ دخلت منزلھا عائشة ونزلت الجمل أصحاب من فرغ لما  الواشمة بن خالد قال قال سيرين بن عن عوف ثنا

 يرحمه راجعون إليه وإنا  إنا قالت أصيب قلت طلحة فعل ما قالت الواشمة بن خالد قلت ھذا من قالت المؤمنين أم يا عليك
 صوحان بن زيد في راجعون إليه وإنا  نحن بل قلت هللا يرحمه راجعون إليه وإنا  إنا قالت أصيب قلت الزبير فعل فما هللا

 وذكرت هللا يرحمه فقلت طلحة ذكرت المؤمنين أم يا فقلت هللا يرحمه راجعون إليه وإنا  إنا قالت نعم قلت زيد وأصيب قالت
 ال أو قالت أبدا الجنة في هللا يجمعھم ال وهللا بعضا بعضھم قتل وقد هللا يرحمه فقلت زيدا وذكرت هللا يرحمه فقلت الزبير
  مني أفضل فكانت قال قدير شيء كل على وھو واسعة هللا رحمة أن تدري

 بنحوه  الواشمة بن خالد عن سيرين بن عن عون بن ثنا إسحاق ثنا سعدان ثنا سعيد أبو أنبأ محمد أبو وأخبرنا -  16496
  سيرين بن عن أيوب أيضا ورواه

 بن محمد العباس أبو اثن قالوا الفوارس أبي بن صادق وأبو عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16497
 بن عمرو رأى قال وائل أبي عن مرة بن عمرو عن حوشب بن العوام أنبأ ھارون بن يزيد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب
 كالع لذي فقال ھذا لمن فقلت مضروبة بقباب أنا فإذا الجنة دخلت كأني رأيت قال  هللا عبد أصحاب أفاضل من وكان شرحبيل
 بعضا بعضھم قتل وقد هللا سبحان قلت قال أمامك قالوا وأصحابه عمار فعل ما قلت قال معاوية مع قتل ممن وكانا وحوشب

 في يزيد سمعت طالب أبي بن يحيى فقال برحا لقوا قال النھر أھل فعل ما قلت قال المغفرة واسع فوجدوه هللا لقوا إنھم فقال
 ألف عشر اثني أعتقا وحوشب الكالع ذا فإن الحديث بھذا تغتروا ال الق ألفا سبعين المجلس في إن يقال وكان ببغداد المجلس

  أشياء محاسنھم من وذكر بيت أھل

 مسعر أنبأ عون بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن هللا عبد أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 16498
  ظلموا أو فسقوا قولوا ولكن الشام أھل كفر تقولوا ال  قال عنه هللا رضي عمارا أن رباح بن هللا عبد عن

 داود ثنا الخسروجردي الحسين بن محمد بن أحمد أنبأ جرد بخسرو السديري هللا عبد بن الحسن هللا عبد أبو أخبرنا - 16499
 من رجل قال  قال مةسل بن شقيق عن شقيق بن عامر عن مسعر ثنا عبيد بن يعلى ثنا زنجويه بن حميد ثنا البيھقي الحسين بن

 ال المنافقون قال فالمنافقون قال فروا الشرك من طالب أبي بن علي فقال النھروان أھل يعني المشركون قتل يوم البغلة يتعرف
  عليھم فنصرنا علينا بغوا قوم قال ھم فما قال قليال إال هللا يذكرون
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  البغي أھل قتال في األموال من فات وما والدماء الجراح في تباعة ال قال من باب

 بن عن يونس أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16500
 ممن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من عدد ذوي رجاال الفتنة يعني وأدركت األولى الفتنة ھاجت قد قال  شھاب
 وال قتل فيمن قصاص القرآن تأويل في قاتل رجل على فيھا يقام وال الفتنة أمر يھدر أن يرون كانوا أنھم اوبلغن بدرا معه شھد
 ترد أن ويرى الحد جلد إال أحد يقفوھا أن يرى وال مالعنة زوجھا وبين بينھا وال حد عليھا يرى وال سبيت امرأة سباء في حد
  األول زوجھا يرثھا أن ويرى اآلخر وجھاز من عدتھا فتقضي تعتد أن بعد األول زوجھا إلى

 عن المبارك بن ثنا الربيع بن الحسن ثنا نجدة بن أحمد أنبأ خميرويه بن الفضل أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا - 16501
 ولحقت بالشرك قومھا على وشھدت زوجھا فارقت امرأة عن يسأله ھشام بن سليمان إليه كتب  قال الزھري عن معمر
 النبي أصحاب وفي ثارت األولى الفتنة فإن بعد أما شاھد وأنا الزھري إليه فكتب قال تائبة جاءت ثم فيھم فتزوجت روريةبالح
 وال القرآن بتأويل استحله فرج في أحد على حد فيھا يقام ال الفتنة أمر يھدم أن فرأوا بدرا شھد ممن سلم و عليه هللا صلى

 زوجھا إلى تردھا أن أرى وإني بعينه شيء يوجد أن إال القرآن بتأويل استحله مال وال القرآن بتأويل استحله دم في قصاص
  قذفھا من وتحد

 بن هللا عبد ثنا الربيع بن الحسن ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا - 16502
 الخيل واضطرب الجمل يوم كان لما  قال جدي عن خالي حدثني العنزي معاوية بن فالن بن سيف حدثني معمر عن المبارك
 في لي كالمه يجمع رجل إال قال يفھم فلم عليه فأكثروا أشياء يدعون عنه هللا رضي علي إلى الناس فجاء قال الناس وأغار
 إن المؤمنين رأمي يا قلت قريب من جلست وإال كالمي قبل فھم إن قلت رجلي إحدى على فاحتفزت قال ست أو كلمات خمس
 ما أرأيتم قالون وقال ثالثين فعقد قال قصاص أو ھضم قلت قال إلي فنظر قال كلمتان ولكنھا بست وال بخمس ليس الكالم
  ھاتين قدمي تحت فھو عددتم

 فرواك قوم ھم هللا رحمه الشافعي قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعد الردة أھل من األول الضرب قتال في جاء ما باب
  وأصحابھم والعنسي ومسيلمة طليحة مثل إسالمھم بعد

 عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا يوسف بن أحمد ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  16503
 األرض بخزائن أتيت إذ ئمنا أنا بينما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال قال ھريرة أبو حدثنا ما ھذا قال منبه بن ھمام
 بينھما أنا اللذين الكذابين فأولتھما فذھبا فنفختھما أنفخھما أن إلي فأوحي وأھماني علي فكبرا ذھب من سوارين يدي في فوضع
 عن كالھما رافع بن محمد عن مسلم ورواه نصر بن إسحاق عن الصحيح في البخاري رواه اليمامة وصاحب صنعاء صاحب

  الرزاق عبد

 بن محمد عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16504
 حياة في باليمن العنسي كعب بن واألسود حنيفة بني في باليمامة مسيلمة العرب في كانت ردة أول  قال يسار بن إسحاق
  لھم يسجع النبوة يدعي أسد بني في األسدي خويلد بن يحةطل وخرج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 ثنا منيع أبي بن الحجاج ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 16505
 غازيا بكر أبو خرج الماإلس عن العرب من ارتد من وارتد عنه هللا رضي بكر أبا هللا استخلف لما  قال الزھري عن جدي
 أن وأمره الناس معه وندب هللا سيف المغيرة بن الوليد بن خالد وأمر فرجع المدينة على خاف البقيع نحو من نقعا بلغ إذا حتى
 فقاتل الوليد بن خالد فسار الكذاب مسيلمة فيقاتل اليمامة إلى يسير ثم اإلسالم عن منھم ارتد من فيقاتل مضر ضاحية في يسير
 انھزام كثرة طليحة رأى فلما الفزاري يعني حذيفة بن حصن بن عيينة اتبعه قد وكان هللا فھزمه األسدي الكذاب يحةطل

 وإنا قبله صاحبه يموت أن يحب وھو إال رجل منا ليس أنه يھزمنا ما أحدثك وأنا منھم رجل قال يھزمكم ما ويلكم قال أصحابه
 أقرم وبن محصن بن عكاشة يومئذ طليحة فقتل القتال في البأس شديد طليحة وكان صاحبه قبل يموت أن يحب كلھم قوما لنلقي
 نفذ ثم بالمدينة عنه هللا رضي بكر بأبي مر حتى آمنا الناس في يسير فركب بعمرة وأھل أسلم ثم ترجل طليحة الحق غلب فلما
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 صدق قد وكان نويرة بن مالك فيھم تميم بني من حي من دنا حتى اليمامة قبل الوليد بن خالد ومضى عمرته فقضى مكة إلى
 في الحديث فذكر سرية عنه هللا رضي الوليد بن خالد إليه فبعث الصدقة أمسك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول توفي فلما قومه
 أصحاب من هللا فاستشھد حنيفة بني من معه ومن الكذاب مسيلمة قاتل حتى اليمامة قبل خالد ومضى قال نويرة بن مالك قتل
 له يقال قريش موالي من مولى يومئذ مسيلمة وقتل معه ومن مسيلمة هللا وھزم واألنصار المھاجرين من كثيرا أناسا خالد

  وحشي

 الصنعاني المبارك بن زيد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أخبرنا الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا - 16506
 أسود خرج  قال بزرج بن النعمان عن وھب بن سليمان ثنا الصنعاني الحسن بن محمد ناث قاال المروزي محمد بن وعيسى
 من يحدث شيء بكل يخبرانه وكانا شقيق واآلخر سحيق ألحدھما يقال شيطانان معه وكان عنس بني من رجال وكان الكذاب
 سكر حتى صرفا خمرا سقته وأنھا باذان ةامرأ بالمرزبانة وتزوجه شأنه في قصة فذكر ذمار أخذ حتى األسود فسار الناس أمر
 في أنه المرأة إليھما فأشارت بزرج بن وخرزاذ فيروز ودخل الفراش عليه فانقلب ريش من كان باذان فراش في فدخل
 رأسه احتز ثم عانته إلى ترقوته من فشقه بالخنجر بزرج بن وطعنه فدقھا عنقه فعصر ولحيته برأسه فيروز وتناول الفراش
 بن عمر المؤمنين أمير على فيروز قدوم وفيھا أخرى قصة ذكر ثم البيت متاع من أحبوا وما معھم المرأة وأخرجوا وخرجوا
 عليه فقص أخبرني ولكن نعم قال المؤمنين أمير يا قتله هللا قال الكذاب قتلت كيف لفيروز قال وأنه عنه هللا رضي الخطاب
  اليمن إلى فيروز ورجع القصة

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعد الردة أھل من الثاني الضرب قتال في جاء ما باب

  عنھما هللا رضي وعمر بكر أبي بقصة ذلك في واحتج الصدقات ومنعوا باإلسالم تمسكوا قوم وھم هللا رحمه الشافعي قال

 سعيد بن قتيبة ثنا سلمة بن دأحم ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي أنبأ العنبري طاھر أبي بن صالح أبو وأخبرنا -  16507
 توفي لما  قال ھريرة أبي عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد أخبرني قال الزھري عن عقيل عن الليث ثنا الثقفي
 رضي الخطاب بن عمر قال العرب من كفر من وكفر بعده عنه هللا رضي بكر أبو واستخلف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال وقد الناس نقاتل كيف عنه هللا رضي بكر ألبي عنه هللا
 وهللا عنه هللا رضي بكر أبو فقال هللا على وحسابه بحقه اال ونفسه ماله مني عصم فقد هللا اال آله ال قال فمن هللا اال آله ال

 و عليه هللا صلى هللا رسول إلى يؤدونه كانوا عقاال منعوني لو وهللا المال حق الزكاة فإن زكاةوال الصالة بين فرق من ألقاتلن
 فعرفت للقتال بكر أبي صدر شرح قد هللا رأيت أن اال ھو ما فوهللا عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال منعه على لقاتلتھم سلم
  عيدس بن قتيبة عن الصحيح في ومسلم البخاري رواه الحق أنه

 بكر ألبي قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن شھاب بن عن عيينة بن سفيان عن وغيره الشافعي عن وروي -  16508
 فإذا هللا اال آله ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قد أليس عنه هللا رضي الصديق
 ما بين تفرقوا ال حقھا من ھذا عنه هللا رضي بكر أبو فقال هللا على وحسابھم بحقھا الا وأموالھم دماءھم مني عصموا قالوھا
 المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرناه عليه قاتلتھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أعطوا مما عناقا منعوني لو هللا جمع
 ما بين تفرقوا ال قوله منه سقط أنه اال فذكره سفيان أنبأ افعيالش أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا

 صلى النبي قال قد قال أن أحدھما الحديث ھذا في عنه هللا رضي الصديق بكر أبو واحتج هللا رحمه اإلمام الشيخ قال هللا جمع
 وهللا أرى فيما يعني هللا رحمه الشافعي لقا هللا جمع ما بين تفرقوا ال قال أن واآلخر حقھا من وھذا بحقھا اال سلم و عليه هللا
 مخلصين هللا ليعبدوا إال أمروا وما{  يقول هللا أن فيه مذھبه ولعل الشافعي قال مثلھا الزكاة وأن الصالة على مجاھدھم أنه أعلم
 متى وأنه والزكاة صالةوال الحق شھادة عليھم فرض هللا وأن}  القيمة دين وذلك الزكاة ويؤتوا الصالة ويقيموا حنفاء الدين له
 أني اال ھو ما فوهللا عنه هللا رضي عمر قول وأما هللا رحمه الشيخ قال يقتل أو يؤديه حتى ومنعه يترك لم لزمه قد فرضا منع
 أقامه الذي والبرھان بھا أدلى التي بالحجة صدره انشرح أنه يريد الحق أنه فعرفت للقتال بكر أبي صدر شرح قد هللا رأيت
 كثيرة أوجه من سلم و عليه هللا صلى النبي عن صح وقد الحديث ھذا رواية في اختصار وقع قد هللا رحمھم أئمتنا عضب وقال
 الزكاة مانعي قاتل إنما عنه هللا رضي الصديق بكر فأبو الزكاة وإيتاء الصالة إقامة وعلى الشھادتين على بالقتال أمر أنه
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 من فيه روى بما الحجة عليه قامت حين له ذلك سلم إنما عنه هللا رضي خطابال بن وعمر الداللة من ذكر ما مع بالنص
  فيه قلده أنه ال الداللة من فيه وذكر النص

 الكالبي عاصم بن عمرو ثنا القزاز سنان بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16509
 ارتدت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول توفي لما  قال أنس عن الزھري عن راشد بن رمعم ثنا القطان داود بن عمران ثنا

 قال إنما عنه هللا رضي بكر أبو فقال قال العرب تقاتل أن أتريد بكر أبا يا عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فقال قال العرب
 ويؤتوا الصالة ويقيموا هللا رسول وأني هللا إال إله ال أن يشھدوا حتى الناس أقاتل أن أمرت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 هللا رضي الخطاب بن عمر قال عليه ألقاتلنھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يعطون كانوا مما عناقا منعوني لو وهللا الزكاة
  الحق أنه علمت عليه شرح قد بكر أبي رأي رأيت فلما عنه

 أبو ثنا خالد بن الھيثم ثنا بالكوفة الشيباني عقبة بن محمد بن علي الحسن أبو أنبأ افظالح هللا عبد بن محمد أخبرنا -  16510
 الناس أقاتل أن أمرت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن أبي حدثني كثير بن سعيد العنبس أبو ثنا نعيم
  تعالى هللا على وحسابھم وأموالھم دماؤھم علي حرمت ثم الزكاة ويؤتوا الصالة ويقيموا هللا إال إله ال أن يشھدوا حتى

 أبو أنبأ الوھاب عبد بن محمد أحمد أبو ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 16511
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن الحسن عن يونس عن الرازي جعفر أبو ثنا القاسم بن ھاشم النضر
 بحقھا إال وأموالھم دماءھم مني منعوا فعلوا فإذا الزكاة ويؤتوا الصالة ويقيموا هللا إال إله ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت

  جل و عز هللا على وحسابھم

 محمد بن هللا عبد ثنا تيبةق بن إسماعيل ثنا الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16512
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن يحدث أبي سمعت قال محمد بن واقد عن شعبة ثنا عمارة بن حرمي ثنا المسندي

 فعلوا فإذا الزكاة ويؤتوا الصالة ويقيموا هللا رسول محمدا وأن هللا إال إله ال أن يشھدوا حتى الناس أقاتل أن أمرت  قال سلم
 مسلم وأخرجه المسندي عن الصحيح في البخاري رواه هللا على وحسابھم اإلسالم بحق إال وأموالھم دماءھم مني عصموا ذلك
  شعبة عن أخر أوجه من

 طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16513
 عن منكم يرتد من آمنوا الذين أيھا يا{  جل و عز قوله في  قتادة عن عروبة أبي بن ھو سعيد أنبأ عطاء نب الوھاب عبد أنبأ
 قبض فلما الناس من مرتدون سيرتد أنه هللا علم وقد اآلية ھذه نزلت قال كلھا اآلية}  ويحبونه يحبھم بقوم هللا يأتي فسوف دينه
 أھل من جواثا وأھل مكة وأھل المدينة أھل مساجد ثالثة إال اإلسالم عن الناس ارتد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول هللا

 أن عنه هللا رضي بكر أبو فكلم أموالنا نغصب ال فوهللا الزكاة وأما فنصلي الصالة أما العرب وقالت القيس عبد من البحرين
 ال وهللا قال عنه هللا رضي بكر أبو عليھم أبىف طائعين الزكاة ألعطوا فقھوا قد لو إنھم له وقيل عنھم ويخلي عنھم يتجاوز
 على فقاتلوا عصائب عليھم هللا فبعث عليه لقاتلتھم ورسوله هللا فرض مما عناقا منعوني لو وهللا بينه هللا جمع شيء بين أفرق
 عليه قدموا ربالع وفد إن ثم المفروضة الزكاة وھي بالماعون أقروا حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عليه قاتل ما

 المسلمين وقتلى النار في قتالھم أن يشھدوا أن عليھم أھون وكانت الخطة فاختاروا مجلية حرب أو مخزية خطة بين فخيرھم
  عليھم ردوه المسلمين من أصابوا وما حالل فھو أموالھم من المسلمون أصاب وما الجنة في

 ثنا نافع بن الحكم اليمان أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  16514
 سلم و عليه هللا صلى النبي بعد جھز كان عنه هللا رضي الصديق بكر أبا أن  جبير بن الرحمن عبد عن عمرو بن صفوان
 الروم لھم فجمعت شامال نزلوا حتى فساروا العاص بن وعمرو سفيان أبي بن ويزيد حسنة بن شرحبيل بعضھا على جيوشا
 آالف بثالثة انصرف أن كتب أو بالعراق وھو الوليد بن خالد إلى فأرسل بذلك عنه هللا رضي بكر أبو فحدث عظيمة جموعا
 فوجد ضمير إلى خرج حتى معه بمن األرض فاشتق جوادا مغذا خالد فأقبل العجل والعجل بالشام إخوانك فأمد فارس

  شع الطويل قائلھم يقول ذلك ففي له ففزعوا بخالد الروم مملكة في كانوا الذين األعراب تسامعو بالجابية معسكرين المسلمين
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  ) ندري وما قريب منايانا لعل...  بكر أبي خيل قبل أصبحينا يا أال( 

  شع المبسوط في هللا رحمه الشافعي رواية وفي

 ) ندري وما قريب منايانا لعل...  الفجر نائرة قبل فاصبحينا أال( 

 ) بكر أبي ملك بال ما عجبا فيا...  وسطنا كان ما هللا رسول فأطعنا( 

 ) التمر من إليھم أحلى أو لكالتمر...  فمنعتم سألوكم الذي فإن( 

  ) العسر ساعة في العزاء على كرام...  بقية فينا كان ما سنمنعھم( 

 قالوا الشافعي قال األبيات ھذه فذكر الشافعي عن الربيع عن العباس أبي عن عنه روايته الحافظ هللا عبد أبو لي أجاز فيما وھذا
  أموالنا على شححنا ولكن إيماننا بعد كفرنا ما األسار بعد عنه هللا رضي بكر ألبي

  بالحرب يؤذنوا ثم بالعود يؤمروا ثم نقموا ما يسألوا حتى بالقتال الخوارج يبدأ ال باب

 بن عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16515
 كان حين أمراءه يأمر عنه هللا رضي بكر أبو كان  قال الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن طلحة حدثني إسحاق
 غارة فشنوھا أذانا تسمعوا لم فإن نقموا ماذا وھمتسأل حتى فكفوا بالصالة أذانا بھا سمعتم فإن دارا غشيتم إذا الردة في يبعثھم
  سلم و عليه هللا صلى نبيكم لموت وھن بكم يرى ال والجراح القتل في وانھكوا وحرقوا واقتلوا

 الصواف بن الحسن بن أحمد بن محمد علي أبو أنبأ بالطابران الفقيه أحمد بن يعقوب بن محمد الحسن أبو أخبرنا -  16516
 الجھم بن سليمان عن طريف بن مطرف ثنا البكائي زياد ثنا غسان أبو ثنا الحربي ميمون بن الحسن بن إسحاق يعقوب أبو ثنا
 ثالثا فدعوتھم الخوارج إلى النھر إلى عنه هللا رضي علي بعثني  قال عازب بن البراء عن عازب بن البراء مولى الجھم أبي
  نقاتلھم أن قبل

 إبراھيم بن محمد أمية أبو ثنا كتابه أصل من يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا حافظال هللا عبد أبو أخبرنا - 16517
 ثنا الحنفي سماك زميل أبو حدثني العجلي عمار بن عكرمة ثنا اليمامي معاوية بن القاسم بن يونس بن عمر ثنا الطرسوسي

 المؤمنين أمير يا فقلت عنه هللا رضي عليا تأتي آالف ستة وھم دار في اجتمعوا الحرورية خرجت لما  قال عباس بن هللا عبد
 من يكون ما أحسن ولبست آتيھم فخرجت قال كال قلت قال عليك أخاف أني قال فأكلمھم القوم ھؤالء آتي لعلي بالظھر أبرد
 ما قلت قال الحلة ھذه فما عباس أبا يا بك مرحبا فقالوا عليھم فسلمت قائلون وھم دار في مجتمعون وھم فأتيتھم اليمن حلل

 أخرج التي هللا زينة حرم من قل ونزلت الحلل من يكون ما أحسن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على رأيت لقد علي تعيبون
 واألنصار المھاجرين من سلم و عليه هللا صلى النبي صحابة عند من أتيتكم قلت بك جاء فما قالوا الرزق من والطيبات لعباده
 فقال أحد منھم فيكم وليس أنزل وفيھم منكم بالوحي أعلم وھم القرآن نزل فعليھم تقولون بما رونوتخب يقولون ما ألبلغكم
 منھم اجتھادا أشد قط قوما أر لم قوما وأتيت عباس بن قال خصمون قوم ھم بل يقول هللا فإن قريشا تخاصموا ال بعضھم
 أخبروني قلت يقول ما ولننظرن لنكلمنه بعضھم قال مرحضة قمص عليھم ثفن وركبھم أيديھم كأن السھر من وجوھھم مسھمة
 إحداھن أما قالوا ھن ما قلت ثالثا قالوا واألنصار والمھاجرين وصھره سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عم بن على نقمتم ماذا
 فإنه األخرى وأما قالوا حدةوا ھذه فقلت للحكم وما للرجال وما  إال الحكم إن جل و عز هللا قال هللا أمر في الرجال حكم فإنه
 فما اثنتان ھذه قلت قتالھم حل ما مؤمنين كانوا وإن وغنيمتھم سبيھم حل لقد كفارا قاتل الذين كان فلئن يغنم ولم يسب ولم قاتل
 إن تمأرأي لھم فقلت ھذا حسبنا قالوا ھذا سوى أعندكم قلت الكافرين أمير فھو المؤمنين أمير من اسمه محا إنه قالوا الثالثة
 حكم قولكم أما لھم فقلت نعم قالوا أترضون قولكم به يرد ما سلم و عليه هللا صلى نبيه سنة ومن هللا كتاب من عليكم قرأت
 أيھا يا{  فقال الصيد من ونحوھا أرنب في درھم ربع ثمن في الرجال إلى حكمه رد قد ما عليكم أقرأ فأنا هللا أمر في الرجال
 من ونحوھا أرنب في الرجال أحكم با فنشدتكم}  منكم عدل ذوا به يحكم{  قوله إلى}  حرم وأنتم الصيد تقتلوا ال آمنوا الذين
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 المرأة وفي الرجال إلى ذلك يصير ولم لحكم شاء لو هللا أن تعلموا وأن بينھم ذات وإصالح دمائھم في حكمھم أم أفضل الصيد
}  بينھما هللا يوفق إصالحا يريدا إن أھلھا من وحكما أھله من حكما فابعثوا بينھما شقاق خفتم وإن{  جل و عز هللا قال وزوجھا
 ثم عائشة أمكم أتسبون يغنم ولم يسب فلم قاتل قولكم وأما قال نعم قالوا ھذه من أخرجت ماضية سنة الرجال حكم هللا فجعل

 النبي{  يقول تعالى هللا فإن كفرتم لقد بأمنا ستلي قلتم ولئن أمكم وھي كفرتم لقد فعلتم فلئن غيرھا من يستحل ما منھا تستحلون
 بعضھم فنظر ضاللة إلى صرتم إليھا صرتم أيھما ضاللتين بين تدورون فأنتم}  أمھاتھم وأزواجه أنفسھم من بالمؤمنين أولى
 قد أريكمو ترضون بمن آتيكم فأنا المؤمنين أمير من نفسه محا قولكم وأما قال نعم قالوا ھذه من أخرجت قلت بعض إلى

 صلى هللا رسول فقال حرب بن سفيان وأبا عمرو بن سھيل المشركين كاتب الحديبية يوم سلم و عليه هللا صلى النبي أن سمعتم
 رسول إنك نعلم ما وهللا ال المشركون فقال هللا رسول محمد عليه اصطلح ما ھذا علي يا اكتب المؤمنين ألمير سلم و عليه هللا
 ما ھذا علي يا اكتب رسولك أني تعلم إنك اللھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قاتلناك ما هللا ولرس إنك نعلم لو هللا

 قال نفسه محا حين النبوة من أخرجه وما علي من خير سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول فوهللا هللا عبد بن محمد عليه اصطلح
  ضاللة على ئرھمسا وقتل ألفان القوم من فرجع عباس بن هللا عبد

 ثنا العبدي كثير بن محمد ثنا السدوسي علي بن ھشام ثنا العدل حمشاذ بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  16518
 رضي عائشة على قدمت  قال الھاد بن شداد بن هللا عبد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن واقد بن هللا وعبد سليم بن يحيى
 أنت ھل شداد بن هللا عبد يا لي قالت إذ عنه هللا رضي علي قوتل ليالي العراق من مرجعھا عندھا جلوس نحن فبينا عنھا هللا

 عليا إن قلت قصتھم عن فحدثني قالت أصدقك ال لي وما قلت علي قتلھم الذين القوم ھؤالء عن حدثني عنه أسألك عما صادقي
 حروراء لھا يقال الكوفة جانب من أرضا فنزلوا الناس قراء من آالف ثمانية عليه خرج الحكمين وحكم معاوية كاتب أن لما

 بلغ أن فلما  إال حكم وال هللا دين في فحكمت انطلقت ثم به وأسماك هللا ألبسكه قميص من انسلخت فقالوا عليه أنكروا وإنھم
 الناس قراء من امتأل أن فلما القرآن حمل قد رجل إال المؤمنين أمير على يدخلن ال مؤذن فأذن أمر وفارقوه عليه عتبوا ما عليا
 فناداه الناس حدث المصحف أيھا ويقول بيده يصكه فطفق يديه بين عنه هللا رضي علي فوضعه عظيم بمصحف دعا الدار
 ذينال أصحابكم قال تريد فماذا منه روينا بما نتكلم ونحن ومداد ورق ھو إنما عنه تسأله ما المؤمنين أمير يا فقالوا الناس
 فأمة أھله من حكما فابعثوا بينھما شقاق خفتم وإن ورجل امرأة في جل و عز هللا يقول تعالى هللا كتاب وبينھم بيني خرجوا
 جاء وقد طالب أبي بن علي وكتبت معاوية كاتبت أني علي ونقموا ورجل امرأة من حرمة أعظم سلم و عليه هللا صلى محمد
 و عليه هللا صلى هللا رسول فكتب قريشا قومه صالح حين بالحديبية سلم و عليه هللا لىص هللا رسول مع ونحن عمرو بن سھيل
 رسول فقال اللھم باسمك اكتب قال أكتب فكيف قلت الرحيم الرحمن هللا بسم تكتب ال سھيل فقال الرحيم الرحمن هللا بسم سلم
 صالح ما ھذا فكتب نخالفك لم هللا رسول أنك نعلم لو الفق هللا رسول محمد من اكتب قال ثم اكتبه سلم و عليه هللا صلى هللا
}  اآلخر واليوم هللا يرجوا كان لمن حسنة أسوة هللا رسول في لكم كان لقد{  كتابه في هللا يقول قريشا هللا عبد بن محمد عليه
 فخطب الكواء بن قام ھمعسكر توسطنا إذا حتى معه فخرجت عباس بن هللا عبد عنه هللا رضي طالب أبي بن علي إليھم فبعث
 بل قومه وفي فيه نزل من ھذا هللا كتاب من أعرفه فأنا يعرفه يكن لم فمن عباس بن هللا عبد ھذا إن القرآن حملة يا فقال الناس
 فإذا هللا كتاب لنواضعنه وهللا فقالوا خطباؤھم فقام قال جل و عز هللا كتاب والتواضعوه صاحبه إلى فردوه خصمون قوم ھم

 منھم فرجع أيام ثالثة هللا كتاب على فواضعوه صاحبه إلى ولنردنه بباطله لنبكتنه بالباطل جاءنا ولئن اتبعناه نعرفه بحق اجاءن
 أمرنا من كان قد فقال بقيتھم إلي علي فبعث عنه هللا رضي علي على أدخلھم حتى الكواء بن بھم فأقبل تائب كلھم آالف أربعة
 أن وبينكم بيننا شئتم حيث فيھا وتنزلوا سلم و عليه هللا صلى محمد أمة تجتمع حتى شئتم حيث قفوا رأيتم قد ما الناس وأمر
 الخائنين يحب ال هللا إن سواء على الحرب إليكم نبذنا فقد ذلك فعلتم إن فإنكم دما وتطلبوا سبيال تقطعوا لم ما رماحنا نقيكم
 خباب بن وقتلوا الدماء وسفكوا السبيل قطعوا حتى إليھم بعث ما وهللا فقال قتلھم فقد شداد بن يا عنھا هللا رضي عائشة فقالت

 ذو يقولون به يتحدثون العراق أھل عن بلغني شيء فما قالت كان لقد ھو إال إله ال الذي هللا قلت هللا فقالت الذمة أھل واستحلوا
 من أكثر فما ھذا تعرفون ھل فقال الناس دعاف القتلى في عنه هللا رضي علي مع عليه ووقفت رأيته قد قلت الثدي ذو الثدي
 قول فما قالت ذلك إال يعرف بثبت يأتوا فلم يصلي فالن بني مسجد في ورايته يصلي فالن بني مسجد في رأيته قد يقول جاء
 قلت ذلك غير قال منه أنت سمعت فھل قالت ورسوله هللا صدق يقول سمعته قلت العراق أھل يزعم كما عليه قام حين علي
  ورسوله هللا صدق قال إال يعجبه شيئا يرى ال كان كالمه من إنه عليا هللا يرحم ورسوله هللا صدق أجل قالت ال اللھم
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 ثنا هللا عبد بن إبراھيم بن أحمد محمد أبو ثنا السليطي عبدة بن الحسين أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو وأخبرنا -  16519
 شداد بن هللا عبد عن عياض بن هللا عبد بن عن خثيم بن عن الزنجي خالد بن مسلم على عرض قال الشافعي محمد بن إبراھيم

 الحديث فذكر عنه هللا رضي علي قتل ليالي العراق من مرجعه عندھا ونحن عنھا هللا رضي عائشة على دخل أنه  الھاد بن
 غيره وسمعه شداد بن يسمعه ال أن ويجوز مضى فيما ذكرناه قد صحيح حديث الثدية حديث هللا رحمه اإلمام الشيخ قال بنحوه
  أعلم وهللا

 بن وھب ثنا جعفر بن يحيى ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16520
 علي كان وقد الجمل ميو تواقفنا لما  قال لي عم أو عمي حدثني قال سعيد بن يحيى عن أراه قال أسماء بن جويرية ثنا جرير
 بالقتال القوم تبدءوا وال بسيف يضرب وال برمح يطعن وال بسھم رجل يرمين ال الناس في نادى صفنا حين عنه هللا رضي

 القوم نادى حتى النھار تعالى حتى وقوفا نزل فلم القيامة يوم فلج فيه فلج من مقام ھذا فإن قال وأظنه الكالم بألطف وكلموھم
 بن يا فقال اللواء ومعه إمامنا وھو الحنفية بن محمد عنه هللا رضي علي فنادى عنه هللا رضي عثمان اراتث يا بأجمعھم
 اللھم فقال يديه عنه هللا رضي علي فرفع عثمان ثارات يا المؤمنين أمير يا فقال الحنفية بن محمد علينا فأقبل يقولون ما الحنفية
  لوجوھھم عثمان قتلة اليوم كب

 ثنا القرشي الزبير بن محمد بن علي الحسن أبو ثنا الحرفي هللا عبد بن هللا عبيد بن الرحمن عبد القاسم أبو خبرناأ -  16521
 بن محمد حدثني الجناحين ذي جعفر بن هللا عبد ولد من إبراھيم بن جعفر حدثني الحباب بن زيد ثنا عفان بن علي بن الحسن
 دخل الثالث اليوم كان إذا حتى ثالثا الناس دعا حتى الجمل أھل يقاتل لم عنه هللا رضي عليا أن  طالب أبي بن علي بن عمر
 من شيئا جھلت ما وهللا أخي بن يا فقال الجراح فينا أكثروا قد فقالوا عنھم هللا رضي جعفر بن هللا وعبد والحسين الحسن عليه
 لھم وقال ربه ودعا يديه رفع فرغ إذا حتى ركعتين صلى ثم به فتوضأ ماء له فصب ماء لي صب وقال فيه كانوا ما إال أمرھم
 سوى كان وما فاقبضوه آنيه من الحرب به حضرت ما وانظروا جريح على تجيزوا وال مدبرا تطلبوا فال القوم على ظھرتم إن
  قتيال يسلب ولم شيئا يأخذ لم أنه والصحيح منقطع ھذا هللا رحمه قال لورثته فھو ذلك

 بن هللا عبيد ثنا العامري عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  16522
 يأخذ من  عنه هللا رضي علي فقال بالبصرة فاجتمعوا قال الجمل حرب قصة في الشيباني بشير أبي عن ميمونة أبو أنبأ موسى

 خذ قال أبالي ال قال مقتول إنك فقال المؤمنين أمير يا أنا رجل فقال كمودماء دماءنا تريقون تنقمون ماذا لھم يقول ثم المصحف
 ال قال صاحبك قتل كما مقتول إنك قال أنا رجل فقال باألمس قال ما مثل الغد من قال ثم فقتلوه إليھم فذھب قال المصحف

 وھؤالء ھؤالء فبرز قال اآلن لھمقتا لكم حل قد عنه هللا رضي علي فقال واحد يوم كل آخر قتل ثم فقتل فذھب قال أبالي
  القدر حتى العسكر في كان ما عليھم فرد بشير أبو قال الحديث وذكر شديدا قتاال فاقتتلوا

  أموالھم من بشيء يستمتع ولم جريحھم على يجھز ولم أسيرھم يقتل ولم مدبرھم يتبع لم فاءوا إذا البغي أھل باب

 محمد بن إبراھيم عن وأظنه الشافعي أنبأ الربيع ثنا العباس أبو ثنا عنه روايته افظالح هللا عبد أبو لي أجاز ما في - 16523
 من غلبة أكرم أحدا رأيت ما فقال الحكم بن مروان على دخلت  قال الحسين بن علي جده عن أبيه عن محمد بن جعفر عن
 الحديث ھذا ذكرت هللا رحمه الشافعي قال جريح على يذفف وال مدبر يقتل ال مناديه فنادى الجمل يوم ولينا أن إال ھو ما أبيك

 رضي عليا أن أبيه عن جعفر أخبرنا الدراوردي قال اإلسناد بھذا جعفر ذكره ھكذا لحفظه تعجب أحفظه ما فقال للدراوردي
  مدبرا يقتل وال جريح على يذفف ال كان وأنه بنفسه القتال يباشر كان وأنه سلبا يأخذ ال كان عنه هللا

 غياث بن حفص ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الفقيه الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  16524
 وال جريح على يذفف وال مدبر يتبع ال البصرة يوم فنادى مناديه عنه هللا رضي علي أمر  قال أبيه عن محمد بن جعفر عن
  شيئا متاعھم من يأخذ ولم آمن فھو سالحه ألقى ومن آمن فھو بابه أغلق ومن أسير يقتل
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 شريك ثنا حجر بن علي ثنا شاذان بن محمد سعيد أبو ثنا ھانئ بن صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16525
 جريح على يذاف ال أال الناس ولى وقد الجمل يوم علي قال أو عمار منادي نادى  قال العبسي ضبيعة بن يزيد عن السدي عن
  ذلك علينا فشق آمن فھو السالح ألقى ومن مولى يقتل وال

 بن ھارون ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الفضل بن موسى بن ومحمد الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 16526
 سأل  ياسر بن عمار تسمع قال مالك بن خمير عن إسحاق أبي عن سفيان عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا األصبھاني سليمان
  لخالفتك ذلك غير قلت لو قال قاتلنا من قاتلنا إنما سبي عليھم ليس فقال الذرية سبي عن عنھما هللا رضي عليا

 الحذاء نصر بن الحسين بن أحمد ثنا أحمد بن بشر أنبأ بھا اإلسفرائيني المعروف أبي بن محمد الحسن أبو أخبرنا -  16527
 الجمل يوم عنه هللا رضي علي يسب لم  قال سلمة بن شقيق عن بھرام بن الصلت ثنا أسامة بن حماد اثن هللا عبد بن علي ثنا
  النھروان يوم وال

 أبو ثنا هللا عبد بن علي ثنا الحذاء الحسين بن أحمد ثنا أحمد بن بشر أنبأ المعروف أبي بن الحسن أبو وأخبرنا - 16528
  الجمل يوم عنه هللا رضي علي قال أبيه عن طالب أبي بن علي بن عمر بن محمد نب هللا عبد حدثني أسامة بن حماد أسامة
  األبناء من اآلباء ونورث هللا إال إله ال أن بشھادة عليھم نمن

 ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16529
 علينا بغوا إخواننا فقال الجمل أھل عن عنه هللا رضي علي سئل  قال خير عبد عن سلع بن الملك عبد عن غياث بن حفص
  منھم قبلنا وقد فاءوا وقد فقاتلناھم

 جعفر ثنا حدثھم ھشام بن كثير أن أسامة أبي بن الحارث أنبأ العدل حمشاذ بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16530
 يسلبون وال موليا واليقتلون جريح على يجيزون ال وكانوا صفين شھدت  قال أمامة أبي عن مھران بن ميمون ثنا رقانب بن

  قتيال

 بن عمرو عن عيينة بن أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبي عن عنه روايته الحافظ هللا عبد أبو لي أجاز وفيما - 16531
 أقتلك ال عنه هللا رضي علي فقال صبرا تقتلني ال فقال صفين يوم بأسير أتى عنه هللا رضي عليا أن  فاختة أبي عن دينار
 يقاتل ومعاوية قائمة صفين يوم والحرب الشافعي قال تبايع خير أفيك قال ثم سبيله فخلى العالمين رب هللا أخاف أني صبرا
 هللا أخاف أني صبرا أقتلك ال معاوية أصحاب من ألسير يقول عنه هللا رضي وعلي مستعليا أو منتصفا كلھا أيامه في جادا
 كان أنه معناه مستعليا أو منتصفا كلھا أيامه في جادا يقاتل ومعاوية الشافعي قول هللا رحمه اإلمام الشيخ قال العالمين رب

 منتصفا وقيل قتله يستجز مول عنه هللا رضي علي يقتله لم ذلك ومع األسير لھذا فئة فكان أخرى ويعلوه القتال في مرة يساويه
 دم من بريئا كان عنه هللا رضي عليا بأن لعلمھم غيره عند ومستعليا عنه هللا رضي عثمان دم يطلب أنه لدعواه نفسه عند

  ضعيف أنه إال مسند حديث ھذا في روي وقد أصح واألول عنه هللا رضي عثمان

 بن يوسف ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16532
 بن أحمد ثنا بالويه بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح التمار نصر أبو ثنا الخوارزمي هللا عبد
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنھما هللا رضي عمر بن عن نافع عن حكيم بن كوثر ثنا التمار نصر أبو ثنا الخراز علي
 فإن قال أعلم ورسوله هللا مسعود بن فقال األمة ھذه من بغى فيمن هللا حكم ما أتدري مسعود بن يا  مسعود بن هللا لعبد سلم
 يجاز وال الخوارزمي رواية وفي الخراز حديث لفظ جريحھم على يذفف وال اسيرھم يقتل وال مدبرھم يتبع ال أن فيھم هللا حكم
  ضعيف وھو حكيم بن كوثر به تفرد فيؤھم يقسم وال زاد جريحھم على

 أنبأ ھارون بن يزيد ثنا الملك عبد بن محمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  16533
 بن أحمد بن علي وأخبرنا ح الوداع حجة في قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  بالبحرين رجل أخبرني التيمي سليمان
 زيد بن علي عن سلمة بن حماد ثنا حماد بن ھو األعلى عبد ثنا الصفار إسحاق بن محمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان
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 بطيب أعطاه ما إال ألخيه مسلم رجل مال يحل ال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمه عن الرقاشي حرة أبي عن
  نفسه من بطيب إال مسلما يعني امرئ مال يحل ال الرقاشي رواية وفي التيمي حديث لفظ نفسه

 شھاب أبو ثنا يونس بن أحمد ثنا الشعراني الھيثم بن أحمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  16534
 يعرف كان فمن عسكرھم في جال النھر أھل عنه هللا رضي علي قتل لما  قال أبيه عن عرفجة عن الشيباني إسحاق أبي عن
 برثة أتى عنه هللا رضي عليا أن أبيه عن عرفجة عن الشيباني عن سفيان ورواه بعد أخذت رأيتھا ثم قدر بقيت حتى أخذه شيئا
 عمر نب سألت قال تميم بني من رجل عن وروينا تعرف لم قدر بقيت حتى أخذه شيئا عرف من وكان فعرفھا النھر أھل

  غنيمة أموالھم في أرى ال فقال الخوارج أموال عن عنه هللا رضي

 عن الحارث بن يعلى ثنا الوليد أبو ثنا البرتي محمد بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد أبو أنبأ الصيرفي سعيد أبو أخبرنا - 16535
 عنه هللا رضي طالب أبي بن علي مع روانالنھ يوم الخيل في كنت  قال الحي من رجل قتادة بن هللا عبد عن شداد بن جامع
  عورة يكشف ولم رأسا يقطع لم وقتلھم منھم فرغ أن فلما

 الشافعي قال القصاص عليھم كان واحدا يقتلون ممتنعين غير جماعة أو التأويل على المسلمين من واحدا يقتل الرجل باب
 دم يحل فيما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال}  لطاناس لوليه جعلنا فقد مظلوما قتل ومن{  تعالى هللا قال هللا رحمه
  يده قود فھو قتل بغير مسلما اعتبط من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن وروي نفس بغير نفس وقتل المسلم

 أنبأ سليمان نب الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا بما أيضا واحتج - 16536
 أطعموه  ضربه ما بعد ملجم بن في قال عنه هللا رضي عليا أن أبيه عن محمد بن جعفر عن محمد بن إبراھيم أنبأ الشافعي
  تمثلوا فال فقتلتموه مت وإن استقدت شئت وإن شئت إن أعفو دمي ولي فأنا عشت فإن أساره وأحسنوا واسقوه

  بدم يتبعوا لم تابوا ثم ممتنعون وھم القتال في مسلما يقتلون المرتدين في قال من باب

  قودا وال عقال يضمن فلم أسلم ثم أقرم بن وثابت محصن بن عكاشة طليحة قتل قد هللا رحمه الشافعي قال

 جدي ثنا منيع أبي بن الحجاج ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 16537
 وقتاله الوليد بن خالد بعث في القصة فذكر اإلسالم عن العرب من ارتد من وارتد بكر أبا هللا استخلف لما  قال الزھري نع
 أسلم ثم ترجل طليحة الحق غلب فلما أقرم وبن محصن بن عكاشة يومئذ طليحة فقتل القتال في البأس شديد طليحة وكان قال

 عن ويذكر عمرته فقضى مكة إلى نفذ ثم بالمدينة عنه هللا رضي بكر بأبي مر حتى آمنا الناس في يسير فركب بعمرة وأھل
  القصاص عنه أسقط أنه رباح أبي بن عطاء

  بالدم يتبعون قال من باب

 مسلم بن قيس عن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 16538
 الحرب بين فخيرھم الصلح يسألونه عنه هللا رضي بكر أبي إلى وغطفان أسد بزاخة وفد فجاء  قال شھاب نب طارق عن

  المخزية السلم أو المجلية

 أبي عن زكريا عن سليمان بن الرحيم عبد ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا يعقوب ثنا هللا عبد أنبأ الحسين أبو وأخبرنا -  16539
 أبو فقال للسلم يجنح أن فأبى سلم و عليه هللا صلى النبي بعد دينه عن عالثة بن علقمة ارتد  قال ةضمر بن عاصم عن إسحاق
 الجنة في أنھم قتالنا على تشھدون قال مخزية سلم ما فقال مجلية حرب أو مخزية بسلم إال منك نقبل ال عنه هللا رضي بكر
 رضي الخطاب بن عمر أن القصة ھذه في روينا وقد مخزية سلما اروافاخت قتالكم ندي وال قتالنا وتدون النار في قتالكم وأن
 و عز هللا شاء إن الردة أھل قتال باب في يرد وذلك لھم ديات فال هللا أمر على قتلوا قتالنا وقال قتالنا يداوا ال أن رأى عنه هللا
  جل
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 إذ يخطب ھو بينما عنه هللا رضي عليا أن بلغنا هللا رحمه الشافعي قال قتالھم به يحل لم الخوارج رأي يظھرون القوم باب
 باطل بھا أريد حق كلمة  إال حكم ال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي فقال  إال حكم ال المسجد ناحية من تحكيما سمع
  بقتال نبدؤكم وال ناأيدي مع أيديكم كانت ما الفيء نمنعكم وال هللا اسم فيھا تذكروا أن هللا مساجد نمنعكم ال ثالث علينا لكم

 عن نمير بن ثنا شيبة أبي بن ھو بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو أنبأ إجازة الحافظ هللا عبد أبو أنبأني - 16540
 حكم ال فقال رجل قام إذ المنبر على عنه هللا رضي وعلي الجمعة في أنا بينا  قال نمر بن كثير عن كھيل بن سلمة عن األجلح

  إال حكم ال نعم اجلسوا بيده عنه هللا رضي علي إليھم فأشار المسجد نواحي من قاموا ثم  إال حكم ال فقال آخر قام ثم  إال
 اسم فيھا تذكروا أن هللا مساجد نمنعكم ال معنا كنتم ما خصال ثالث عندي لكم إن أال فيكم ننظر هللا حكم باطل بھا يبتغي كلمة
 عن آخر وجه من معناه بعض وروي خطبته في أخذ ثم تقاتلوا حتى نقاتلكم وال أيدينا مع أيديكم كانت ما يئاف نمنعكم وال هللا
  عنه هللا رضي علي عن رافع أبي بن هللا عبيد

 أبي عن شعبة ثنا عفان ثنا المروزي بكر بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16541
 بد ال ولكن  إال حكم ال نعم قال  إال حكم ال يقولون قوما عنه هللا رضي علي سمع  قال ضمرة بن عاصم عن إسحاق
  األجل فيھا هللا ويبلغ الكافر فيھا ويستمتع المؤمن فيھا يعمل فاجر أو بر أمير من للناس

 وھب بن أنبأ حرملة حدثني سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 16542
 فيمن تقول ما فقال إليه أرسل الملك عبد بن الوليد أن  أخبره العزيز عبد بن عمر أن شھاب بن عن عقيل عن الليث حدثني
 ولكنه ال قال المؤمنين ميرأ يا أقتل فقلت لمثلھا فعاد فسكت تكلم ال لك ما وقال فانتھرني فسكت قال يقتل أن أترى الخلفاء يسب
  الخلفاء حرمة من انتھك فيما ينكل أن أرى فإني فقلت قال الخلفاء سب

 المھري حميد بن خالد أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  16543
 فكتب العزيز عبد بن عمر عھد في الكوفة على كان الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد بن الحميد عبد أن  غفرة مولى عمر عن
 أو لسانه أو يده بقطع أو بقتله فھممت البينة عليه قامت وقد يسبك الكوفة أسواق من سوق بالكناسة رجال وجدت أني عمر إلى
 ولو به لقتلتك قتلته لو بيده نفسي والذي بعد أما عليك سالم العزيز عبد بن عمر إليه فكتب فيه أراجعك أن لي بدا ثم جلده
 ذلك فإن عنه اعف أو سبني الذي فسب الكناسة إلى به فاخرج ھذا كتابي جاء فإذا منك ألقدته جلدته ولو به لقطعتك قطعته
 هللا رسول سب فمن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سب رجل إال الناس من أحد بسب مسلم امرئ قتل يحل ال فإنه إلي أحب
  دمه حل فقد سلم و عليه هللا صلى

 حكما ويظھروا ويعتقدوا إماما ينصبوا أن قبل العادل اإلمام جھة من واليھم ويقتلون الناس جماعة يعتزلون الخوارج باب
  القصاص عليھم ذلك في كان لحكمه مخالفا

 بن محمد ثنا مبشر بن أأنب الحافظ عمر بن علي أنبأ األصبھاني الفقيه الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  16544
 الخوارج على يتبسطوا أن أصحابه نھى عنه هللا رضي عليا أن  مجلز أبي عن التيمي سليمان أنبأ ھارون بن يزيد ثنا عبادة
 فمه في فألقاھا بعضھم فأخذھا نخلة من ساقطة تمرة على فمروا به فانطلقوا فأخذوه خباب بن هللا بعبد فمروا حدثا يحدثوا حتى
 نعم قالوا ھذا من عليكم حرمة أعظم ھو من على أدلكم أفال خباب بن هللا عبد فقال استحللتھا فيم معاھد تمرة بعضھم له فقال
 وكلكم قال قتله وكلنا به نقيدك كيف قالوا خباب بن هللا بعبد أقيدونا أن إليھم فأرسل عنه هللا رضي عليا ذلك فبلغ فقتلوه أنا قال
 فقال قال فقتلوھم قال عشرة منھم يفلت وال عشرة منكم يقتل ال وهللا وقال عليھم يبسطوا أن أمر ثم كبرأ هللا قال نعم قالوا قتله

  الحديث باقي وذكر قال الثدية ذا فيھم اطلبوا
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  عليھم تعد لم الحدود عليھم وأقاموا أھلھا صدقات وأخذوا بلد على غلبوا إذا البغي أھل باب

 أبي عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا بما استدالال -  16545
 ولو وأطيع أسمع أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرني  قال عنه هللا رضي ذر أبي عن الصامت بن هللا عبد سمع عمران
  شعبة حديث من الصحيح في مسلم أخرجه األطراف مجدع حبشي لعبد

 ح عياش بن إسماعيل أنبأ يحيى بن يحيى ثنا علي بن إبراھيم ثنا الفقيه الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  16546
 الزبيدي العالء بن إبراھيم ثنا الحمصي العطار رزين بن جعفر بن محمد ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو وأخبرنا

 يا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جبل بن معاذ عن مكحول عن اللخمي مالك بن ميدح ثنا عياش بن إسماعيل ثنا
  ومعاذ مكحول بين منقطع وھذا أصحابي من أحدا تسبن وال إمام كل خلف وصل أمير كل أطع معاذ

  عليه ويصلي يغسل البغي أھل من المقتول باب

 بن ثنا عيسى بن أحمد ثنا جابر بن الفضل بن محمد ثنا الصفار عبيد بن دأحم أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  16547
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن مكحول عن الحارث بن العالء عن صالح بن معاوية عن وھب
 وإن فاجرا أو كان برا ممسل كل على واجبة والصالة الكبائر عمل وإن فاجرا أو كان برا أمير كل مع عليكم واجب الجھاد
  الكبائر عمل

  القولين أحد في عليه يصلى وال يغسل ال شھيد المعترك في البغي أھل بسيف العدل أھل من المقتول باب

 بن وھب ثنا جعفر بن يحيى ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16548
 فإني ثيابي في ادفنوني  عنه هللا رضي عمار قال قال حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل عن شعبة ثنا جرير

  مخاصم

 أبي بن يونس ثنا منصور بن سعيد ثنا إسحاق بن حنبل ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16549
 جريحا فارتث القيس عبد راية يحمل الجمل يوم كان العبدي صوحان بن زيد أن  مھاجر شيخ أبي عن أبيه عن العبدي يعفور
  مخاصم أو مخاصم إما حنبل علي أبو قال مخاصم فإني ثيابي علي وشدوا دما عني تغسلوا ال فقال

 بن يسق عن سفيان ثنا الزبيري أحمد أبو ثنا الوليد بن أحمد ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  16550
 وال الثياب عنا تغسلوا فال غدا مستشھدون إنا فقال خطيبا قام أنه  عبيد بن سعيد عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن مسلم
 عمار على صلى عنه هللا رضي عليا أن الشعبي عن الجنائز كتاب في روينا وقد ھؤالء قال كذا علينا كان ثوب في إال تكفنونا

  عتبة بن وھاشم ياسر بن

 أبا كف سلم و عليه هللا صلى النبي أن روي بما استدالال البغي أھل من رحمة ذي قتل يعمد أن من العدل ألھل يكره ما باب
  ابنه قتل عن عنه هللا رضي بكر وأبا أبيه قتل عن عتبة بن حذيفة

 بن محمد ثنا الفرج بن الحسين ناث الجھم بن الحسن ثنا األصبھاني هللا عبد أبو ثنا إمالء الحافظ هللا عبد أبو حدثنا -  16551
 هللا رسول عنه فمنعه يعني البراز إلى عتبة أباه ودعا بدرا حذيفة أبو شھد  قال أبيه عن الزناد أبي بن حدثني الواقدي عمر
 بدرا شھد حتى الشرك في قومه دين على يزل لم الصديق بكر أبي بن الرحمن وعبد عمر بن محمد قال سلم و عليه هللا صلى
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن فذكر ليبارزه عنه هللا رضي الصديق بكر أبو أبوه إليه فقام البراز إلى ودعا المشركين مع
  الحديبية ھدنة في أسلم الرحمن عبد إن ثم بنفسك متعنا عنه هللا رضي بكر ألبي قال
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  ورثته من القاتل غير ويرثه هيرث لم وارثه وھو العادل يقتل الباغي أو الباغي يقتل العادل باب

 حدثني عياش بن إسماعيل ثنا حجر بن علي ثنا سليمان بن محمد ثنا الفقيه الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16552
 المطرز ريازك بن القاسم ثنا الفقيه الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح الصباح بن والمثنى جريج وبن سعيد بن يحيى
 بن عمرو عن الصباح بن والمثنى جريج وبن سعيد بن يحيى ثنا الوحاظي صالح بن يحيى ثنا السمسار ھاشم بن القاسم ثنا

 عن راشد بن محمد ورواه شيء الميراث من لقاتل ليس  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جده عن أبيه عن شعيب
 فإن شيء لقاتل ليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال قال ذكره حديث في إسنادهب شعيب بن عمرو عن موسى بن سليمان

  الفرائض كتاب في مضى قد بشواھده وھو شيئا القاتل يرث وال إليه الناس أقرب يرثه وارث له يكن لم

  شھيد فھو فقتل فقاتل دينه أو دمه أو أھله أو ماله أريد من باب

 طلحة عن الزھري عن سفيان ثنا المكي الربيع بن يحيى ثنا البزاز بالل بن حامد أبو أنبأ فقيهال طاھر أبو أخبرنا -  16553
  شھيد فھو ماله دون قتل من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد عن عوف بن هللا عبد بن

 ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو وحدثنا -  16554
 رضي زيد بن سعيد عن عوف بن هللا عبد بن طلحة عن ياسر بن عمار بن محمد بن عبيدة أبي عن أبيه عن سعد بن إبراھيم

 فھو دمه دون قتل منو شھيد فھو أھله دون قتل ومن شھيد فھو ماله دون قتل من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا
 دمه دون أو أھله دون قتل ومن فقال سعد بن إبراھيم عن الھاشمي أيوب وأبي الطيالسي عن هللا عبد بن ھارون ورواه شھيد
 أبو ثنا هللا عبد بن ھارون ثنا السجستاني داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرناه شھيد فھو دينه دون أو

  فذكره سعد بن إبراھيم عن الھاشمي أيوب أبا يعني داود بن وسليمان لطيالسيا داود

 الحافظ الحسن بن محمد بن أحمد حامد أبو أنبأ إمالء هللا رحمه العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو حدثنا - 16555
 عبد عن طلحة بن محمد بن إبراھيم عن الحسن بن هللا عبد عن سفيان ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا الذھلي يحيى بن محمد ثنا
 أبي عن األعرج وأحسب قال شھيد فھو فقتل فقاتل حق بغير ماله أريد من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عمرو بن هللا

  بمثله ھريرة

  البغي أھل قتال في الخالف باب

 على إحداھما بغت فإن بينھما فأصلحوا اقتتلوا لمؤمنينا من طائفتان وإن باآلية القديم في عليه هللا رحمة الشافعي احتج
 هللا رسول ورغب قال تفيء أن أبت إذا الباغية الفئة بقتال اسمه تبارك فأذن هللا أمر إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا األخرى
  أخر بأسانيد ھھنا نسوقھا ونحن الكتاب ھذا أول في ذكرناھا التي األحاديث وساق البغي أھل قتال في سلم و عليه هللا صلى

 بن ھو هللا عبيد بن محمد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  16556
 هللا صلى هللا رسول قال قال الخدري سعيد أبي عن نضرة أبي عن األعرابي عوف ثنا األزرق يوسف بن إسحاق ثنا المنادى
  مضى كما مسلم أخرجه بالحق الطائفتين أولى تقتلھا مارقة بينھم فتمرق فرقتين أمتي تفترق  سلم و عليه

 عثمان ثنا روح ثنا المنادى بن ھو هللا عبيد بن محمد ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 16557
 هللا نبي عن يقول بكرة أبا والدي سمعت قال شيء من الخوراج في سمعت ھل رجل وسأله قال بكرة أبي بن مسلم ثنا الشحام
 فإذا أال تراقيھم القرآن يجاوز ال بالقرآن ألسنتھم ذلقة أحداء أشداء أقوام أمتي في سيخرج إنه أال  سلم و عليه هللا صلى

  قتلھم من فالمأجور فأنيموھم رأيتموھم إذا ثم فأنيموھم رأيتموھم

 النيسابوري حمدان بن أحمد بن محمد العباس أبو ثنا ببغداد الخوارزمي غالب بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  16558
 إذا  عنه هللا رضي علي قال قال غفلة بن سويد عن خيثمة عن األعمش ثنا سفيان أنبأ كثير بن محمد أنبأ أيوب بن محمد ثنا

 فإنما وبينكم بيني حدثتكم وإذا عليه أكذب أن من إلي أحب السماء من أخر فألن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن حدثتكم
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 من يقولون األحالم سفھاء األسنان حدثاء قوم الزمان آخر في يأتي يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت خدعة الحرب
 قتلھم فإن فاقتلوھم ملقيتموھ فأينما حناجرھم إيمانھم يجاوز ال الرمية من السھم يمرق كما اإلسالم من يمرقون البرية قول خير
  مضى كما مسلم وأخرجه كثير بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه القيامة يوم قتلھم لمن أجر

 غالب أبي عن سلمة بن حماد ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 16559
 قتلى شر ثالثا قالھا النار كالب فقال دمشق درج على فنصبت الخوارج ؤوسر من برءوس فجىء أمامة أبي مع كنت  قال
 تقوله شيئا أو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعته شيئا قلت ثالثا قالھا وقتلوه قتلھم من قتلى خير السماء ظل تحت قتلوا
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعته شيء بل لجرىء إذا أني قال برأيك

 بن محمد ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  16560
 دمشق درج على فنصبوا الخوارج من راسا ستين المھلب فبعث بالشام كنت قال غالب أبي عن زيد بن ھو حماد ثنا بكر أبي

 ببني الشيطان يصنع ما هللا سبحان وقال عيناه دمعت عليھم وقف فلما فاتبعته نزلتف أمامة أبو مر إذ لي بيت ظھر على وكنت
 ألتفت ثم قتلوه أو قتلھم لمن طوبى قتلوه من قتلى خير مرات ثالث السماء ظل تحت قتلى شر جھنم كالب جھنم كالب ثالثا آدم
 تقرأ ھل اإلسالم أھل من كانوا رأيتھم رحمة بكيت قال رأيتھم حين بكيت رأيتك قلت منھم هللا أعاذك غالب أبا يا فقال إلي

 هللا إال تأويله يعلم وما بلغ حتى الكتاب أم ھن محكمات آيات منه الكتاب عليك أنزل الذي ھو فقرأ نعم قلت عمران آل سورة
} خالدون فيھا ھم هللا ةرحم ففي{  قوله إلى واختلفوا تفرقوا كالذين تكونوا وال قرأ ثم بھم وزيغ زيغ قلوبھم في كان ھؤالء وإن
 لجرىء إذا إني قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعته شيء أو تقول قبلك من قلت نعم قال أمامة أبا يا ھؤالء ھم قلت
 عليھم تزيد األمة ھذه وإن فرقة وسبعين إحدى على تفرقوا إسرائيل بني إن  قال ثم سبعا عد حتى مرتين وال مرة ال سمعته بل

  حملتم ما وعليكم حملوا ما عليھم وقال يفعلون ما ترى أال أمامة أبا يا قلت األعظم السواد إال النار في كلھا فرقة

 يزيد ثنا الزعفراني محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو ثنا األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  16561
 أو اليد مودن أو اليد مخدج رجل فيھم النھر ألھل قال عنه هللا رضي علي عن عبيدة عن محمد عن ھشام أنبأ ھارون بن

 رضي لعلي فقلت عبيدة قال قتلھم لمن سلم و عليه هللا صلى نبيه لسان على هللا قضى ما ألنبأتكم تبطروا أن لوال  اليد مثدون
 في هللا رحمه الشافعي قال ثالثا الكعبة ورب منع الكعبة ورب نعم قال سلم و عليه هللا صلى النبي من ھذا سمعت أنت عنه هللا

 هللا رسول ألن المسلمين قتال يحل وال اإلسالم بأھل وليسوا الكفر أھل ھم البغي أھل قالوا البغي أھل قتال قوم وأنكر القديم
 حرم فقالوا فيقتل القاتلو اإلحصان بعد والزاني اإلسالم بعد المرتد بثالثة إال مسلم امرئ دم يحل ال قال سلم و عليه هللا صلى
 القتل إلى يصير القتال ألن كقتله المسلم وقتال بھا إال الدم يحل فال الجھة ھذه من إال الدماء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 قد سبيلب القتل من القتال وليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بذلك وأمر الباغية الفئة بقتال هللا أمر لھم يقال الشافعي قال

 أصحاب أن مع قال أن إلى الكالم ساق ثم قتله يحل وال وضربه جرحه يحل كما قتله يحل وال المسلم قتال يحل أن يجوز
 الشام وأھل البصرة أھل قتاله وأنكروا الخوارج قتاله عنه هللا رضي علي على ينكروا لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 به أراد وإنما الشافعي عن البغدادي الرحمن عبد أبو رواه ھكذا هللا رحمه الشيخ قال جبالخوار صنيعه يكرھوا ولم وكرھوا
  إياھم قتاله كره منھم أحدا نعلم فال الخوارج فأما الفرقة في القتال من يكرھون كانوا لما الصحابة بعض

 الوراق علي بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16562
 أن إال تأثما والحرورية اللصوص قتال كره أحدا علمت ما  قال سيرين بن محمد عن أيوب عن زيد بن حماد ثنا مسدد ثنا

 إنھم صفين حرب في معه يمضوا ولم قتاله كرھوا الذين الصحابة بعض عن روينا وقد هللا رحمه الشيخ قال رجل يجبن
 أخطأ قال أنه عنه روى فبعضھم وغيرھم مسلمة بن ومحمد زيد بن وأسامة وقاص أبي بن سعد يروھم المعاذ بعضل اعتذروا
 سمع كان وبعضھم هللا إال إله ال يقول رجال يقتل ال أن تعالى هللا فعاھد متعوذا بإسالمه حسبه مسلما قتل قد كان وبعضھم رأيي
 كان عنه هللا رضي عليا أن إلى أكثرھم ذھب وقد غيره يتواله أن أحب وبعضھم رقةالف في قتاال فحسبه الفرقة في القتال تعظيم
 أھل وبقتاله لإلمام الطاعة ترك على االمتناع أھل حمل الشام أھل بقتاله يقصد طاعته على خالفه لمن حامال قتاله في محقا

 إمامته في يقدح ما أو دمه في قاتله مشاركته أو عنه هللا رضي عفان بن عثمان قتله من عليه يظنون كانوا ما دفع البصرة
 وبيعة عنه هللا رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير شورى من له سبق كان بما الشام أھل من خالفه من بغي على واستدلوا
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 لرسو عالمة وجدوا وأنھم بخصائصه باإلمامة أحقھم وقته في كان وإنه الفرقة وقوع قبل إياه الشورى أصحاب من بقي من
  ما في وھي خالفه فيمن الباغية للفئة سلم و عليه هللا صلى هللا

 بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال السبعي محمد بن علي الحسن وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16563
 هللا رضي سلمة أم عن أمه عن الحسن أبي بن سعيد عن الحذاء خالد عن شعبة ثنا الوارث عبد بن الصمد عبد ثنا مرزوق
  الباغية الفئة تقتلك لعمار قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنھا

 أم عن أمه عن الحسن أبي بن الحسن عن الحذاء خالد عن شعبة ثنا داود أبو ثنا مرزوق بن إبراھيم وحدثنا قال - 16564
  مثله  فذكر عنھا هللا رضي سلمة

 بن الصمد عبد ثنا منصور بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16565
 بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه أمھما عن والحسن الحسن أبي بن سعيد عن قال أنه إال بنحوه فذكر  الوارث عبد

  منصور

 منصور بن وإسحاق إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16566
 أن قتادة أبو مني خير ھو من حدثني قال الخدري سعيد أبي عن نضرة أبي عن مسلمة أبي عن شعبة ثنا شميل بن النضر عن
 الصحيح في مسلم رواه الباغية لفئةا تقتلك سمية بن يا لك بؤسا  عنه هللا رضي ياسر بن لعمار قال سلم و عليه هللا صلى النبي
  وغيرھما منصور بن وإسحاق إبراھيم بن إسحاق عن

 السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد وأبو بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 16567
 محمد بن بكر أبي عن طاوس بن عن معمر أنبأ قالرزا عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ قاال ببغداد
 فدخل حزم بن عمرو قام عنه هللا رضي عمار قتل لما قال أبوه أخبره أو أبيه مع أكان أدري ال قال أبيه عن حزم بن عمرو بن
 لونه منتقعا عمرو فقام الباغية الفئة تقتله  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال وقد عمار قتل فقال العاص بن عمرو على
 تقتله يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت عمرو قال فماذا عمار قتل معاوية فقال عمار قتل فقال معاوية على فدخل
 قال أو رماحنا بين ألقوه حتى به جاؤوا وأصحابه علي قتله إنما قتلناه نحن أو بولك في دحضت معاوية فقال قال الباغية الفئة

 شأنك ما معاوية فقال معاوية على دخل حتى يرتجع فزعا عمرو فقام قال بشران بن رواية وفي السكري حديث لفظ سيوفنا
  ذكره ثم عمار قتل فقال

  الفرقة في قتاال يكون أن من خوفا الباغية الفئة قتال ترك ومن الفرقة في القتال عن النھي باب

 سيرين بن محمد عن خالد بن قرة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ناث جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو حدثنا -  16568
 رقاب بعضكم يضرب ضالال بعدي ترجعوا ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن أبيه عن بكرة أبي بن الرحمن عبد عن

  قرة حديث من الصحيح في أخرجاه بعض

 النضر بن محمد بكر أبو ثنا منصور بن يحيى محمد أبو أنبأ الشيرازي الفقيه علي بن محمد نصر أبو أخبرنا - 16569
 بكرة أبي عن قيس بن األحنف عن الحسن عن والمعلى ويونس أيوب ثنا زيد بن حماد ثنا الضبي عبدة بن أحمد ثنا الجارودي

  النار في قتولوالم فالقاتل صاحبه أحدھما فقتل بسيفيھما المسلمان التقي إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

 بن محمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو وأخبرنا - 16570
  قال قيس بن األحنف عن الحسن عن ويونس أيوب ثنا زيد بن حماد ثنا المبارك بن الرحمن عبد ثنا الحنيني موسى بن الحسين
 هللا صلى هللا رسول سمعت فإني ارجع قال الرجل ھذا انصر قلت تريد أين فقال بكرة أبو لقانيفت الرجل ھذا ألنصر ذھبت
 قال المقتول بال فما القاتل ھذا هللا رسول يا قلت قال النار في والمقتول فالقاتل بسيفيھما المسلمان التقى إذا يقول سلم و عليه
  عبدة بن أحمد عن مسلم ورواه المبارك بن الرحمن عبد عن يحالصح في البخاري رواه صاحبه قتل على حريصا كان إنه
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 الجحدري كامل أبو ثنا نصر بن محمد ثنا ببخارى الكرابيسي صالح بن أحمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16571
 المسلمان تواجه إذا  وقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عم بن نصر أريد قلت قال أنه إال بمعناه فذكره زيد بن حماد ثنا

 يريد ال البغي أھل يقاتل ومن كامل أبي عن الصحيح في مسلم رواه صاحبه قتل أراد إنه قال المقتول بال فما وقال بسيفيھما
 القتال أتى فإن والمنازعة المزاحمة عن دفعھم أو الطاعة على اإلمام حكم عن االمتناع أھل حمل يريد إنما يقصده وال قتلھم
 فال نفسه على القتال أتى فإن دفعا نفسه أو حريمه أو ماله قصد من قتال أبحنا كما قتالھا أبحنا بأنا قود وال عقل فال نفس على
  أعلم وهللا قتاله أبحنا بأنا قود وال عقل

 مسلم بن الوليد ثنا المثنى بن محمد ثنا سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا - 16572
 بن حذيفة سمعت يقول الخوالني إدريس أبا سمع أنه الحضرمي هللا عبيد بن بسر حدثني جابر بن يزيد بن الرحمن عبد ثنا

 يا فقلت يدركني أن مخافة الشر عن أسأله وكنت الخير عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يسألون الناس كان  يقول اليمان
 قال خير من الشر ذلك بعد ھل فقلت نعم قال شر الخير ھذا بعد فھل الخير بھذا هللا فجاءنا وشر جاھلية في كنا إنا هللا رسول
 من الخير ذلك بعد ھل فقلت وتنكر منھم تعرف ھديي بغير ويھدون سنتي بغير يستنون قوم قال دخنه وما قلت دخن وفيه نعم
 يتكلمون جلدتنا من ھم نعم قال لنا صفھم هللا رسول يا فقلت فيھا قذفوه إليھا أجابھم من جھنم أبواب على دعاة نعم قال شر

 إمام وال جماعة لھم يكن لم فإن قلت وإمامھم المسلمين جماعة تلزم قال ذلك أدركني إن تأمرني فما هللا رسول يا قلت بألسنتنا
 في ومسلم البخاري رواه كذل على وأنت الموت يدركك حتى شجرة أصل على تعض أن ولو كلھا الفرق تلك فاعتزل قال

  المثنى بن محمد عن الصحيح

 عن أبيه عن سعد بن إبراھيم ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 16573
 اليقظان من خيرا فيھا ئمالنا يكون فتن أو فتنة ستكون إنھا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سلمة أبي

 به فليستعذ معاذا أو ملجأ منھا وجد فمن الماشي من خير فيھا والقائم القائم من خير فيھا والقاعد الساعي من خير فيھا والماشي
  إبراھيم عن هللا عبيد بن محمد عن البخاري وأخرجه داود أبي عن منصور بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه

 روح ثنا المنادى بن ھو هللا عبيد بن محمد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16574
 عثمان ثنا عبادة بن روح ثنا أسامة أبي بن الحارث ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا ح عبادة بن

 أال فتنة تكون ثم فتن ستكون إنھا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن بكرة أبي عن بكرة أبي بن مسلم ثنا الشحام
 فمن نزلت فإذا أال القاعد من خير فھا والمضطجع أال فيھا القائم من خير فيھا والقاعد أال إليھا الساعي من خير فيھا فالماشي
 يا القوم من رجل فقال بإبله فليلحق إبل له كانت ومن أال بأرضه فليلحق أرض له كانت ومن أال بغنمه فليلحق غنم له كانت
 حده على ليدقه ثم صخرة إلى به ليعمد ثم سيفه فليأخذ قال يصنع كيف إبل وال غنم له ليس من أرأيت فداءك هللا جعلني هللا نبي

 بيدي أخذ إن أرأيت ءكفدا هللا جعلني هللا نبي يا رجل فقال بلغت ھل اللھم بلغت ھل اللھم النجاة استطاع إن به لينجو ثم بحجر
 يبوء قال شأني من يكون ماذا فيقتلني بسيفه رجل فيحذفني شك عثمان الفريقين أحد أو الصفين أحد إلى بي ينطلق حتى مكرھا
  الشحام عثمان عن أوجه من الصحيح في مسلم أخرجه النار أصحاب من ويكون وإثمه بإثمك

 أحمد ثنا الحافظ الحسن بن محمد بن أحمد حامد أبو أنبأ إمالء العلوي وددا بن الحسين بن محمد الحسن أبو حدثنا -  16575
 قال ذر أبي عن الصامت بن هللا عبد عن الجوني عمران أبي عن شعبة ثنا سوار بن شبابة ثنا الدوالبي الصباح بن محمد بن
 إلى فراشه من يقوم أن الرجل يعجز ام الجھد من الناس بلغ إذا تصنع كيف ذر أبا يا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 ورسوله هللا قلت بالعبد البيت يصير حتى الموت كثر إذا ذر أبا يا تصنع كيف قال ثم تعفف قال أعلم ورسوله هللا قلت مصاله
 تلحق قال أعلم ورسوله هللا قلت بالدماء الزيت أحجار تغرق حتى القتل كثر إذا تصنع كيف ذر أبا يا قال ثم تصبر قال أعلم
 وجھك على ثوبك فالق السيف شعاع يبھرك أن خفت إذا ولكن إذا القوم شاركت ال قال السالح معي أحمل ال قلت منه أنت بمن
  وإثمه بإثمك يبوء

 ثنا الربيع أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن ثنا المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  16576
 قال أنه اال بمعناه الحديث فذكر ذر أبي عن الصامت بن هللا عبد عن طريف بن األشعث عن عمران أبي عن زيد بن حماد
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 أن قلت قال بيتك ألزم قال تأمرني فماذا قلت قال إذا القوم شاركت قال عاتقي على فأضعه سيفي آخذ أفال هللا رسول يا  قلت
  وأثمك بإثمه يبوء وجھك على رداءك فألق السيف شعاع يبھرك أن خشيت فإن قال بيتي على دخل

 بن محمد عن سعيد بن الوارث عبد ثنا مسدد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  16577
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي األشعري موسى أبي عن ھزيل عن ثروان بن الرحمن عبد عن جحادة

 خير فيھا القاعد كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا فيھا الرجل يصبح المظلم الليل كقطع فتنا الساعة يدي ينب إن
 منكم أحد على دخل فإن بالحجارة سيوفكم واضربوا أوتاركم وقطعوا قسيكم فكسروا الساعي من خير فيھا والماشي القائم من

  المعنى ھذا سلم و عليه هللا صلى النبي عن وقاص أبي نب سعد عن وروينا آدم ابني كخير فليكن

 بن يعقوب ثنا الوھاب عبد بن محمد ثنا آباذي محمد الحسن بن محمد طاھر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 16578
 عن لبيد بن محمود عن أبيه عن عوف بن الرحمن عبد بن إبراھيم بن صالح بن سالم ثنا سعد بن إبراھيم ثنا الزھري محمد
 بيتك تدخل ثم بھا فتضرب الحرة إلى بسيفك تخرج قال المصلون اختلف إذا أصنع كيف هللا رسول يا  قال أنه مسلمة بن محمد
  خاطية يد أو قاضية منية تأتيك حتى

 ثنا عبيدة بن عبيد حدثني غالب بن محمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ الروذباري محمد بن الحسين أخبرنا - 16579
 هللا صلى النبي عن هللا عبد عن شرحبيل بن عمرو عن سلمة بن شقيق عن األعمش سليمان عن أبيه عن سليمان بن معتمر
 فيقول لفالن العزة لتكون فيقول قتلته لم هللا فيقول قال قتلني ھذا رب يا فيقول الرجل بيد آخذا الرجل يجيء  قال سلم و عليه
  بهبذن بؤ لفالن ليست فإنھا

 محمد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  16580
 أن على بيعتي أخذ الزبير بن إن لجندب قلت  قال الجوني عمران أبو ثنا العمي الصمد عبد بن العزيز عبد ثنا بكر أبي بن

 قال معھم أقاتل أن إال أبوا إنھم قلت قال بمالك افتده قال الشام أھل قتال إلى دعونيي وأنه حارب من وأحارب قاتل من أقاتل
 قتلني رب أي فيقول بالرجل تعلق وقد القيامة يوم العبد يجيء قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن كذبني ما وهللا رجل حدثني
  فالن لكم على قتلته فيقول ھذا قتلت ما على جل و عز هللا فيقول قال ھذا

 عبيد بن يعلى ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  16581
 وھربوا فنذروا الحرقات إلى سرية سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثنا  قال زيد بن أسامة ثنا ظبيان أبي عن األعمش ثنا

 هللا صلى هللا لرسول فذكرته شيء ذلك من نفسي في فعرض قتلناه حتى فضربناه هللا إال إله ال قال ناهغشي فلما رجال فأدركنا
 قلبه عن شققت أفال قال والقتل السالح مخافة قالھا إنما هللا رسول يا قلت القيامة يوم هللا إال إله بال لك من فقال سلم و عليه
 أبو قال يومئذ إال أسلم لم إني وددت حتى يقول زال فما قال القيامة يوم هللا إال إله بال لك من ال أم ذلك أجل من قالھا تعلم حتى
 قال فتنة تكون ال حتى قاتلوھم هللا قال قد أليس رجل فقال أسامة يعني البطين ذو يقتله حتى اقتله ال وهللا وأنا سعد قال ظبيان
 حديث من الصحيح في مسلم أخرجه فتنة تكون حتى نقاتل نأ تريدون وأصحابك وأنت فتنة تكن لم حتى قاتلناھم فقد سعد

  األعمش

 بن عمرو بن محمد ثنا خزيمة بن إسحاق بن محمد أنبأ العدل زياد بن محمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16582
 قد الناس إن فقاال الزبير بن فتنة في رجالن أتاه أنه  عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد ثنا الثقفي الوھاب عبد ثنا العباس
 هللا أن يمنعني قال تخرج أن يمنعك فما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صاحب الخطاب بن عمر بن وأنت ترى ما صنعوا
 لم حتى قاتلنا فقد قال  كله الدين ويكون فتنة تكون ال حتى وقاتلوھم جل و عز هللا يقل لم أو قال المسلم أخي دم على حرم
 بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه هللا لغير الدين ويكون فتنة تكون حتى نقاتل أن تريدون وأنتم  الدين وكان فتنة تكن
  الثقفي الوھاب عبد عن بشار

 نب الحسن ثنا ناجية بن محمد بن هللا عبد أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ الرزجاھي األديب عمرو أبو وأخبرنا - 16583
 عن األشج بن هللا عبد بن بكير عن عمرو بن بكر عن شريح بن حيوة ثنا المعافري يحيى بن هللا عبد ثنا الجروي العزيز عبد
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 من طائفتان وإن{  كتابه في هللا ذكر ما تسمع أال الرحمن عبد أبا يا  فقال جاءه رجال أن عنه هللا رضي عمر بن عن نافع
 أعير أن من إلي أحب أقاتل وال اآلية بھذه أعير أخي بن يا فقال كتابه في هللا ذكر كما تقاتل نأ يمنعك فما}  اقتتلوا المؤمنين
 بن قال فتنة تكون ال حتى قاتلوھم قال هللا فإن اآلية جھنم فجزاؤه متعمدا مؤمنا يقتل ومن قبلھا جل و عز هللا قال التي باآلية
 أو يقتلوه أن أما دينه عن يفتن الرجل وكان قليال اإلسالم كان إذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على فعلناه قد عمر
 فقال عنھما هللا رضي وعثمان علي في قولك فما قال يريد فيما يوافقه ال أنه رأى فلما فتنة تكن ولم اإلسالم ظھر حتى يوثقوه
 وأشار وختنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عم فابن علي وأما عنه هللا يعفو أن فكرھتم عنه هللا عفا فقد عثمان أما عمر بن
  الجروي العزيز عبد بن الحسن عن الصحيح في البخاري رواه ترون حيث بيته ھذا فقال بيده

 بن السري ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16584
 عمر بن هللا عبد إلينا أو علينا خرج  قال جبير بن سعيد حدثني قال حدثه وبرة أن بيان عن زھير ثنا يونس بن أحمد ثنا يحيى
 ھل قال الفتنة في القتال في ترى كيف الرحمن عبد أبا يا فقال حكيم له يقال برجل فمررنا حسنا حديثا يحدثنا أن نرجو ونحن
 بقتالكم وليس فتنة دينھم في قال أو فيھم الدخول فكان المشركين يقاتل سلم و هعلي هللا صلى محمد كان أمك ثكلتك الفتنة تدري
  يونس بن أحمد عن الصحيح في البخاري رواه الملك على

 عثمان بن ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 16585
 وعبد الزبير بن هللا عبد أن البراء العالية أبي عن الضبعي األزھر أبي عن الحسن بن كھمس أنبأ المبارك نب ھو هللا عبد أنبأ
 أحد بقي أتراه لصاحبه أحدھما فقال بالبيت يطوف وھو عمر بن بھما فمر الحجر في قاعدين يوم ذات كانا  صفوان بن هللا

 بن هللا عبد ھذا فقال رسولھما أتاه ركعتين وصلى طوافه قضى لماف طوافه قضى إذا لنا أدعه لرجل قال ثم ھذا من خيرا
 المؤمنين أمير تبايع أن يمنعك ما الرحمن عبد أبا يا صفوان بن هللا عبد فقال إليھما فجاء يدعوانك صفوان بن هللا وعبد الزبير
 على سيوفكم واضعوا وأنتم أبايعكم ال وهللا فقال الشام أھل وعامة العراق وأھل العروض أھل له بايع فقد الزبير بن يعني

  المسلمين دماء من أيديكم تصبب عواتقكم

 بن المنذر أنبأ هللا عبد أنبأ عثمان بن ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  16586
 الزبير بن طاعة وفي الزبير بن زمن الحرام المسجد في عمر بن هللا لعبد جليسا كنت  قال العبدي حرب بن سعيد حدثني ثعلبة

 لعبد تبايع أن يمنعك ما عمر بن هللا عبد إلى شابا بعضھم أو فبعثوا ونجدة األسود بن وعطية األزرق بن نافع الخوارج رؤوس
 أمنعھا وال فرقة في بيعتي ألعطي كنت ما وهللا فقال الضعف من ترجف وھي يده مد حين فرأيته المؤمنين أمير الزبير بن هللا
  جماعة من

 عن عوف أنبأ هللا عبد أنبأ عثمان بن ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 16587
 يدعون كانوا الذين ووثب بمكة الزبير بن ووثب وثب حيث بالشام مروان وثب زياد بن أخرج زمن كان لما قال المنھال أبي
 إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من الرجل ھذا إلى لك أبا ال انطلق فقال شديدا غما أبي غم قال بالبصرة قراءال

 الحر شديد حار يوم في قصب من له علو ظل في قاعد ھو فإذا داره في عليه دخلنا حتى معه فانطلقت قال األسلمي برزة أبي
 أني هللا عند أحتسب إني  قال أن به تكلم شيء أول فكان قال ترى أال ترى أال برزة أبا يا قال يستطعمه أبي فأنشأ إليه فجلسنا
 والضاللة والذلة القلة من جاھليتكم في علمتم قد الذي الحال على كنتم العريب معشر إنكم قريش أحياء على ساخطا أصبحت

 إن بينكم أفسدت التي الدنيا ھذه وإن ترون ما بكم بلغ حتى سلم و عليه هللا صلى وبمحمد باإلسالم نعشكم جل و عز هللا وإن
 حولكم الذين وإن الدنيا على إال يقاتل أن وهللا بمكة الذي ذاك وإن الدنيا على إال يقاتل ما وهللا مروان يعني بالشام الذي ذاك
 الناس خير أرى ال إني قال إذا تأمرنا فما يأب له قال أحدا يدع لم فلما قال الدنيا على إال يقاتلون إن وهللا قراءكم تدعونھم الذين
 من الصحيح في البخاري أخرجه دمائھم من الظھور خفاف الناس أموال من البطون خماص بيده وقال ملبدة عصابة إال اليوم
  األعرابي عوف حديث

 المسيب بن يونس بن أحمد ثنا األصبھاني الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16588
 أليمن الحكم بن مروان قال قاال الشعبي وعامر حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل أنبأ عون بن جعفر أنبأ الضبي
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 أنت فإن هللا إال إله ال يقول أحدا أقاتل ال إن إلي عھدا وإنھما بدرا شھدا وعمي أبي إن فقال معنا فتقاتل تخرج أال  خريم بن
  يقول وھو فخرج قال عنا فاخرج قال معك قاتلت النار من ببراءة جئتني

 ) قريش من آخر سلطان على...  يصلي رجال بقاتل ولست( 

 ) وطيش جھل من هللا معاذ...  إثمي وعلي سلطانه له( 

 * -) *  عيشي عشت ما بنافعي فليس...  جرم غير في مسلما أأقتل( 

  عبدا أو كان حرا المسلم لوالرج المسلمة المرأة أمان باب

 ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16589
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي علي عن أبيه عن التيمي يزيد بن إبراھيم عن األعمش عن معاوية أبو
 منه جل و عز هللا يقبل ال أجمعين والناس والمالئكة هللا لعنة فعليه مسلما أخفر فمن أدناھم بھا يسعى واحدة المسلمين ذمة

  معاوية أبي عن جماعة عن الصحيح في مسلم رواه عدال وال صرفا

 الوھاب وعبد عبادة بن روح ثنا مدمح بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16590
 يحيى ثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا القطيعي جعفر بن أحمد وأنبأ قال ح عروبة أبي بن سعيد ثنا قاال الخفاف

 الجمل يوم عنه هللا رضي طالب أبي بن علي على واألشتر أنا دخلت  قال عباد بن قيس عن الحسن عن قتادة عن سعيد عن
 فيھا فإذا سيفه قراب من وأخرج ھذا إال ال فقال العامة دون عھدا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إليك عھد ھل تفقل

  عھده في عھد ذو وال بكافر مؤمن يقتل ال سواھم من على يد وھم أدناھم بذمتھم يسعى دماؤھم تكافأ المؤمنون

 سمعت قال األعمش عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا رجعف بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا -  16591
  المسلمين على لتجير المرأة كانت إن  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن األسود عن يحدث إبراھيم

 اثن اليشكري عمرو بن عنبسة بن محمد جعفر أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16592
 هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي عباس بن عن عطاء عن جريج بن ثنا الدار عبد ولد من المكي حفص بن عمر
  ضعيف المكي حفص بن عمر جائز وأمانه المتاع خرثي من ويعطي شيئا الغنيمة من يعطي ال العبد  سلم و عليه

 بن الرحيم عبد ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الفقيه الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16593
  قال غزوات سبع عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عھد على غزا وكان زيد بن فضيل عن سليمان بن عاصم عن سليمان
 بن عمر إلى فكتبنا قال إليھم فرماه صحيفة في أمانا لھم فكتب المسلمين عبيد من عبد تخلف رجعنا فلما قال الحديث وذكر

  أمانة عنه هللا رضي عمر فأجاز ذمتھم ذمته المسلمين من المسلمين عبد إن عمر فكتب عنه هللا رضي الخطاب
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  المرتد كتاب

  اإلسالم عن ارتد من قتل باب

 إسماعيل بن مدمح إسماعيل أبو ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ الروذباري محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا - 16594
 بن عامر بن هللا وعبد حنيف بن سھل بن أمامة أبو حدثني سعيد بن يحيى عن زيد بن حماد ثنا الطباع بن عيسى بن محمد ثنا

 فخرج بالبالط من كالم نسمع مكانا ندخل دخلنا إذا وكنا محصور وھو الدار في عنه هللا رضي عثمان مع كنا  قاال ربيعة
 أمير يا هللا يكفيكھم فقلنا بالقتل ليواعدوني إنھم قال المؤمنين أمير يا لك ما قلنا لونه متغيرا ايوم عنه هللا رضي عثمان

 كفر رجل ثالث بإحدى إال مسلم امرئ دم يحل ال يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت وقد يقتلوني وبم قال المؤمنين
 وال نفس بغير نفسا قتلت وال قط إسالم وال بجاھلية زنيت ما فوهللا حق بغير نفسا قتل أو إحصانه بعد زنى أو إسالمه بعد

  يقتلوني فبم لإلسالم جل و عز هللا ھداني مذ بدال بديني تمنيت

 بن محمد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 16595
 قال هللا عبد قال قال مسروق عن مرة بن هللا عبد عن مھران بن سليمان ثنا الوليد بن شجاع بدر أبو ثنا يزيد بن هللا عبيد

 بالنفس النفس نفر ثالثة أحد إال هللا رسول وأني هللا إال إله ال أن يشھد مسلم رجل دم يحل ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  األعمش عن أوجه من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه للجماعة المفارق لدينه والتارك الزاني والثيب

 عبد ثنا حنبل بن أحمد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  16596
 عليه هللا صلى هللا ولرس فينا قام قال هللا عبد عن مسروق عن مرة بن هللا عبد عن األعمش عن سفيان عن مھدي بن الرحمن

 اإلسالم التارك نفر ثالثة إال هللا رسول وأني هللا إال إله ال أن يشھد مسلم رجل دم يحل ال غيره إله ال والذي  فقال سلم و
 عائشة عن األسود عن فحدثني إبراھيم به فحدثت األعمش قال بالنفس والنفس الزاني والثيب الجماعة أو للجماعة المفارق
  حنبل بن أحمد عن الصحيح في مسلم اهرو بمثله

 عن عيينة بن أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16597
 قال ةالزنادق أو المرتدين حرق عنه هللا رضي عليا أن  عنه هللا رضي عباس بن بلغ لما قال عكرمة عن تميمة أبي بن أيوب
 هللا صلى هللا رسول لقول أحرقھم ولم فاقتلوه دينه بدل من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لقول ولقتلتھم أحرقھم لم أنا كنت لو

  سفيان عن هللا عبد بن علي عن الصحيح في البخاري رواه هللا بعذاب يعذب أن ألحد ينبغي ال سلم و عليه

 قيس بن وداود مالك حدثني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا وعمر أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16598
 أنبأ الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا ح سعد بن وھشام
  عنقه فاضربوا دينه غير من  لقا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أسلم بن زيد عن مالك أنبأ الشافعي

 يحيى ثنا الحارثي محمد بن الرحمن عبد ثنا السماك بن أحمد بن عثمان عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16599
 حنبل بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد بكر أبو أنبأ الروذباري محمد بن الحسين علي أبو وأخبرنا ح القطان سعيد بن
 النبي إلى أقبلت  موسى أبو قال قال بردة أبو ثنا ھالل بن حميد ثنا خالد بن قرة ثنا مسدد قال سعيد بن يحيى ثنا قاال مسددو

 سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول يساري عن واآلخر يميني عن أحدھما األشعريين من رجالن ومعي سلم و عليه هللا صلى
 والذي قلت قيس بن هللا عبد يا أو موسى أبا يا تقول ما فقال ساكت سلم و عليه هللا ىصل والنبي العمل سأل وكالھما يستاك
 قال قلصت شفته تحت سواكه إلى أنظر وكأني قال العمل يطلبان أنھما شعرت وما أنفسھما في ما على أطلعاني ما بالحق بعثك
 اتبعه ثم اليمن على فبعثه قيس بن هللا عبد يا أو سىمو أبا يا أنت أذھب ولكن أراده من عملنا على أستعمل ال أو أستعمل لن

 راجع ثم فأسلم يھوديا كان ھذا قال ھذا ما قال موثق عنده رجل وإذا وسادة له والقي انزل قال معاذ عليه قدم فلما جبل بن معاذ
 الليل قيام تذاكرا ثم فقتل به وأمر مرار ثالث سلم و عليه هللا صلى ورسوله هللا قضاء يقتل حتى أجلس ال قال السوء دين دينه
 البخاري رواه قومتي في أرجو ما نومتي في وأرجو وأنام أقوم أو وأقوم فأنام أنا أما عنه هللا رضي جبل بن معاذ أحدھما قال
  يحيى عن وغيره قدامة أبي عن مسلم وأخرجه مسدد عن الصحيح في
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  غيره أو كان زنديقا اإلسالم من الدم به يحرم ما باب

 أنبأ الموجه أبو ثنا قاال بمرو حليم بن والحسن الداربردي نصر أبي بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16600
 عدي بن هللا عبيد أن الجندعي ثم الليثي يزيد بن عطاء حدثني قال الزھري عن يونس عن المبارك بن ھو هللا عبد أنبأ عبدان
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع بدرا شھد ممن وكان زھرة لبني حليفا وكان الكندي عمرو بن مقداد أن أخبره الخيار بن

 بشجرة مني الذ ثم فقطعھما بالسيف يدي إحدى فضرب فاقتتلنا الكفار من رجال لقيت إن أرأيت هللا رسول يا  قال أنه أخبره
 إحدى قطع فإنه هللا رسول يا قال تقتله ال سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول فقال قالھا أن بعد هللا رسول يا أقتله  أسلمت فقال
 وأنت تقتله أن قبل بمنزلتك فإنه قتلته فإن تقتله ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال أفأقتله قطعھا ما بعد ذلك قال ثم يدي

  يونس عن آخر وجه من ممسل وأخرجه عبدان عن الصحيح في البخاري رواه قال التي كلمته يقول أن قبل بمنزلته

 ثنا عبيد بن يعلى ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  16601
 فھربوا فنذروا الحرقات إلى سرية سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثنا  قال زيد بن أسامة ثنا قال ظبيان أبي عن األعمش
 و عليه هللا صلى للنبي فذكرته ذلك من شيء نفسي في فعرض قتلناه حتى فضربناه هللا إال إله ال قال غشيناه فلما رجال افأدركن
 تعلم حتى قلبه عن شققت أفال قال والقتل السالح مخافة قالھا إنما هللا رسول يا فقلت القيامة يوم هللا إال إله بال لك من فقال سلم
 ظبيان أبو قال يومئذ إال أسلم لم أني وددت حتى يقول زال فما قال القيامة يوم هللا إال إله بال لك من ال أم ذلك أجل من قالھا
 فتنة تكون ال حتى قاتلوھم جل و عز هللا قال قد أليس رجل قال أسامة يعني البطين ذو يقتله حتى أقتله ال وهللا وإنا سعد قال
 وجھين من الصحيح في مسلم أخرجه فتنة تكون حتى تقاتلوا أن تريدون أصحابكو وأنت فتنة تكن لم حتى قاتلنا قد سعد قال

  ظبيان أبي عن حصين عن ھشيم حديث من وأخرجه األعمش عن آخرين

 بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  16602
 رسول سار رجال أن  الخيار بن عدي بن هللا عبيد عن الليثي يزيد بن عطاء عن شھاب بن عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان

 من رجل قتل في يستأمره ھو فإذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جھر حتى به ساره ما ندر فلم سلم و عليه هللا صلى هللا
 وال بلى قال يصلي أليس قال له شھادة وال بلى قال هللا إال إله ال أن شھدي أليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال المنافقين
  عنھم هللا نھاني الذين أولئك سلم و عليه هللا صلى النبي فقال له صالة

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  16603
  حدثه عدي بن هللا عبيد أن الخيار بن عدي بن هللا عبد عن يزيد بن عطاء عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور

 رجل قتل في فساره له فأذن قال يساره أن في فاستأذنه رجل جاءه أصحابه مع جالس ھو بينا سلم و عليه هللا صلى النبي أن
 بلى قال يصلي أليس قال له شھادة وال بلى قال هللا إال إله ال أن يشھد أليس فقال مسل و عليه هللا صلى النبي فجھر المنافقين من

 إذ المنافق قتل في المستأذن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأخبر الشافعي قال عنھم نھيت الذين أولئك قال له صالة ال ولكن
 الذي الرجل قصة في الخدري سعيد أبي عن الثابت الحديث في وروينا هللا رحمه الشيخ قال قتله عن نھاه هللا أن اإلسالم أظھر
 هللا صلى النبي وقول قتله في الوليد بن خالد واستئذان قسمھا الذي القسمة في هللا اتق سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول قال
 أني سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو فقال قلبه في ليس ما بلسانه يقول مصل من وكم خالد قال يصلي يكون لعله ال سلم و عليه
  بطونھم أشق وال الناس قلوب عن أنقب أن أؤمر لم

 عن األعمش عن معاوية أبو ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16604
 قالوھا فإذا هللا إال إله ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن صالح أبي

  األعمش عن آخر وجه من الصحيح في مسلم أخرجه هللا على وحسابھم بحقھا إال وأموالھم دماءھم مني منعوا

 أبو ثنا زالعزي عبد بن علي ثنا الحافظ أحمد بن سليمان القاسم أبو أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 16605
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن الزبير أبي عن سفيان ثنا قاال الفريابي ثنا مريم أبي بن وحدثنا قال ح نعيم
 على وحسابھم بحقھا إال وأموالھم دماءھم مني عصموا هللا إال إله ال قالوا فإذا هللا إال إله ال يقولوا حتى الناس أقاتل أن أمرت
 قال سفيان عن أخرين وجھين من الصحيح في مسلم أخرجه}  بمسيطر عليھم لست مذكر أنت إنما{  قرأ ثم جل و عز هللا
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 قال جل و عز هللا على المغيب في وحسابھم اإليمان بإظھار دماؤھم تمنع أن الظاھر في حكمھم أن فاعلم هللا رحمه الشافعي
 يظھر لم من المرتدين من وقتل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يقتله فلم اإليمان أظھر ثم ارتد ثم الناس بعض آمن وقد

  اإليمان

 بن الحسين بن علي ثنا ھالل بن إبراھيم ثنا بمرو الصيرفي محمد بن بكر ثنا إمالء الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16606
 صلى هللا لرسول يكتب سرح أبي بن هللا عبد كان  قال عباس بن عن عكرمة عن النحوي يزيد عن واقد بن الحسين ثنا شقيق
 عنه هللا رضي عثمان له فاستجار يقتل أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول به فأمر بالكفار فلحق الشيطان فأزله سلم و عليه هللا

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأجاره

 بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو وأخبرنا -  16607
 قال بالمشركين فلحق األنصار من رجل ارتد  قال عباس بن عن عكرمة عن ھند أبي بن داود عن عاصم بن علي ثنا نصر
 فكتب قال}  واتاب الذين إال{  قوله إلى}  حق الرسول أن وشھدوا إيمانھم بعد كفروا قوما هللا يھدي كيف{  جل و عز هللا فأنزل
 هللا صلى هللا رسول كذب وال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على قومي كذبني ما وهللا قال عليه قرئت فلما إليه قومه بھا
 وخلى منه ذلك فقبل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى تائبا فرجع قال الثالثة أصدق وهللا جل و عز هللا على سلم و عليه
  سبيله

 إسماعيل أنبأ الھاللي الحسن بن علي أنبأ القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 16608
 بن محمد ثنا المعدل حاتم بن محمد بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح سعيد بن سفيان ثنا البصري الملك عبد بن

  حيان بن فرات عن مضرب بن حارثة عن إسحاق أبي عن سعيد بن سفيان ثنا حببم بن محمد ھمام أبو ثنا حرب بن غالب
 النبي ذلك فبلغ مسلم أني فقال األنصار من بمجلس فمر سفيان ألبي عينا وكان بقتله أمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن

 حديث لفظ ھذا بالبحرين أرضا ذلك بعد له أقطعف قال حيان بن فرات منھم إيمانھم إلى ناسا نكل إنا فقال سلم و عليه هللا صلى
 هللا صلى هللا رسول فقال مسلم أني فقال األنصار من لرجل وحليفا سفيان ألبي عينا وكان هللا عبد أبي رواية وفي محمد أبي
  حيان بن فرات منھم إيمانھم إلى نكلھم رجاال منكم إن سلم و عليه

 هللا رسول عھد على ارتد حيان بن فرات أن  مضرب بن حارثة عن إسحاق أبي عن أرطأة بن الحجاج ورواه - 16609
 أخبرناه إسالمه وحسن عنه فخلى الحق شھادة فشھد قتله فأراد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول به فأتى سلم و عليه هللا صلى
 قال فذكره الحجاج أنبأ ھارون بن يزيد ثنا ىيحي بن محمد ثنا محمد بن هللا عبد ثنا الفقيه الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو

  الدم حقن في مرة بعد مرة يكون حتى منه ذلك كثر وسواء هللا رحمه الشافعي

 الثوري سفيان أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  16610
 قال ارتد نبھان وكان مرات أربع نبھان استتاب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  يرعم بن عبيد بن هللا عبد عن رجل عن

 أنه ذلك مالك لي وقال وھب بن قال رجع كلما أبدا يستتاب المرتد قال أنه إبراھيم عن رجل عن قيس بن عمرو وقال سفيان
  بشيء وليس موصوال آخر وجه من وروي منقطع ھذا رجع كلما يستتاب

 شعيب أن اليمان أبي على قرأت قال سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16611
 فقال خيبر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع شھدنا قال ھريرة أبا أن المسيب بن سعيد عن الزھري عن حدثه حمزة أبي بن

 حتى القتال أشد الرجل قاتل القتال حضر فلما النار أھل من ھذا  اإلسالم دعيي ممن لرجل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 ذكرت الذي الرجل أرأيت هللا رسول يا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من رجل فجاء فأثبتته الجراح به كثرت
 أھل من إنه أما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول الفق الجراح به وكثرت القتال أشد هللا سبيل في قاتل وهللا قد النار أھل من أنه
 فانتحر سھما منھا فاستخرج كنانته إلى بيده فأھوى الجراح ألم الرجل وجد ذلك على ھم فبينا يرتاب الناس بعض وكاد النار
 فقتل فالن امتحن قد ثكحدي هللا صدق قد هللا رسول يا فقالوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى المسلمين من رجال فاشتد بھا
 رواه الفاجر بالرجل الدين يؤيد هللا وإن مؤمن إال الجنة يدخل ال فأذن قم بالل يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال نفسه

 هللا صلى هللا رسول يمنع ولم الشافعي قال الزھري عن معمر حديث من مسلم وأخرجه اليمان أبي عن الصحيح في البخاري
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 وفي هللا رحمه الشيخ وقال اإليمان بإظھار دمه حقن أن من فيه هللا من علمه كان أن وعلم نفاقه من عنده استقر ما مسل و عليه
  ما ھذا مثل

 العنبري العظيم عبد بن عباس ثنا محمد بن هللا عبد ثنا يعقوب بن هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 16612
 هللا صلى هللا رسول مع عدنا  قال أبي حدثني األكوع بن سلمة بن ھو إياس حدثني عمار بن عكرمة ثنا محمد بن النضر ثنا

 سلم و عليه هللا صلى النبي فقال حرا أشد رجال كاليوم رأيت ما وهللا فقلت عليه يدي فوضعت قال موعوكا رجال سلم و عليه
 عباس عن الصحيح في مسلم رواه أصحابه من حينئذ لرجلين مقفيينال الرجلين ھذينك القيامة يوم منه حرا بأشد أخبركم أال
  المقفيين الراكبين الرجلين الحديث في فقال

 عامر بن األسود ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16613
 في صنعتم الذي ھذا صنيعكم أرايتم لعمار قلت  قال عباد بن قيس عن نضرة أبي عن قتادة عن الحجاج بن شعبة ثنا شاذان
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلينا عھد ما فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إليكم عھده شيئا أو رأيتموه أرأيا علي أمر
 في سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أخبرني حذيفة ولكن كافة الناس إلى يعھده لم شيئا

 لم وأربعة الدبيلة تكفيھم منھم ثمانية الخياط سم في الجمل يلج حتى الجنة يدخلون ال ثمانية منھم منافقا عشر اثنا أصحابي
 قالف شعبة عن غندر ورواه عامر بن األسود عن شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه فيھم شعبة قال ما أحفظ
 فلعل قائل قال فإن هللا رحمه الشافعي قال صدورھم من ينجم حتى أكتافھم في يظھر النار من سراج الدبيلة تكفيھم منھم ثمانية
 الشرك منھم عدد من سمع فقد هللا رحمه الشافعي قال أسرارھم عن هللا أخبر وإنما آدمي منه سمعه شركا يظھر لم سميت من

 أظھر بما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فتركه الحق شھادة وشھد جحده من فمنھم سلم و عليه هللا صلى النبي عند به وشھد
  أظھر بما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فتركه الحق شھادة وشھد هللا إلى تبت وقال عليه به شھد بما أقر من ومنھم

 عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 16614
  مجالس ثالث أبي بن هللا عبد نفاق من شھدت  قال زيد بن أسامة عن الزھري

 بن عمرو ثنا ملحان بن إبراھيم بن أحمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16615
 شدة فيه الناس أصاب سفر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا  قال أرقم بن زيد عن إسحاق بوأ ثنا زھير ثنا خالد
 رجعنا لئن وقال حوله من ينفضوا حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند من علي تنفقوا ال ألصحابه أبي بن هللا عبد قال
 أبي بن هللا عبد إلى فبعثني قال فأخبرته سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو فأتيت قال األذل منھا األعز ليخرجن المدينة إلى

 و عز هللا أنزل حتى قالوا ما نفسي في فوقع قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول زيد كذب فقالوا قال فعل ما با يمينه فاجتھد
 كأنھم وقوله رؤوسھم فلووا لھم ليستغفر لمس و عليه هللا صلى هللا رسول ودعاھم قال المنافقون جاءك إذا في تصديقي جل

 عن آخر وجه من مسلم وأخرجه خالد بن عمرو عن الصحيح في البخاري رواه شيء أجمل رجاال كانوا قال مسندة خشب
  زھير

 بن عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16616
 من كان وما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فيھا يرجموا أن المنافقين ھم من الثنية على كان وما تبوك قصة في  إسحاق
 الثنية من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فانحدر قال أسرارھم على سلم و عليه هللا صلى نبيه سبحانه هللا واطالع أقوالھم
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال أعلم ورسوله هللا قالوا القوم أراد ما تدرون ھل وعمارا حذيفة يعني لصاحبيه وقال
 أكره فقال الناس إليك اجتمع إذا أعناقھم فنضرب هللا رسول يا تأمرنا أفال فقاال منھا فيطرحوني الثنية في يرجموني أن أرادوا
 واعتراف بسرائرھم إياھم وإخباره إياھم دعائه في الحديث رذك ثم يقتلھم أصحابه في يده وضع قد محمدا أن الناس يتحدث أن

 ھذا على حملك ما ويحك له فقال نمير بن حصين يدعو أن وأمره إسحاق بن قال ھذا على دل ما منھم وقبوله وتوبتھم بعضھم
 أؤمن لم وأني هللا رسول إنك اليوم أشھد فإني وعلمته عليه هللا أطلعك إذ فأما عليه يطلعك لم هللا أن ظننت أني عليه حملني قال
  قال الذي بقوله عنه وعفا عثرته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأقاله يقينا الساعة قبل قط بك
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 ثنا داود بن موسى ثنا عباس ثنا زكريا بن ھو القاسم أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ البسطامي عمرو أبو أخبرنا -  16617
 من على النفاق نزل لقد  فقال هللا عبد عند ونحن حذيفة علينا وقف قال األسود عن براھيمإ عن األعمش عن غياث بن حفص
 غيري يبق فلم تفرقوا فلما قال النار من األسفل الدرك في المنافقين إن يقول وهللا ھذا يكون كيف قلنا قال منكم خيرا كان

 في وقال أبيه عن حفص بن عمر عن الصحيح في ومسلم يالبخار رواه منكم خيرا كانوا تابوا لما إنھم فقال بحصاة رماني
 ثم منكم خيرا كانوا قوم على النفاق أنزل لقد قلت ما عرف وقد هللا عبد ضحك يعني ضحكه من عجبت حذيفة قول من الحديث
  عليھم هللا فتاب تابوا

 بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال المقرئ حامد أبي بن محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16618
 فمر هللا عبد عند كنا  قاال واألسود علقمة عن إبراھيم عن األعمش عن شھاب أبو ثنا صالح بن الحميد عبد ثنا البرلسي سليمان

 مانيفر حذيفة بنا فمر ومضى هللا عبد فضحك هللا سبحان فقلنا منكم خيرا كان من على النفاق نزل لقد فقال حذيفة بنا
 هللا صلى لنبيه جل و عز هللا قول وأما عليھم تيب ثم النفاق عليھم نزل فضحك علما علم صاحبكم ان فقال فأتيته بالحصباء

  اآلية ھذه نزول فسبب أبدا مات منھم أحد على تصل وال المنافقين في سلم و عليه

 المثنى بن محمد ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا ھانئ بن صالح بن محمد جعفر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا ما -  16619
 إلى سلول بن أبي بن هللا عبد بن جاء  قال عنه هللا رضي عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن يحيى ثنا قاال بشار بن ومحمد
 قميصه فأعطاه له وأستغفر عليه وأصلي فيه أكفنه حتى قميصك أعطني فقال أبوه مات حيث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 بين أنا قال المنافقين على تصلي أن هللا نھاك قد أليس وقال عمر جاءه عليه يصلي أن أراد فلما فآذنوني فرغتم إذا وقال

 تقم وال أبدا مات منھم أحد على تصل وال جل و عز هللا فأنزل قال عليه فصلى قال لھم تستغفر ال أو لھم استغفر قال خيرتين
  القطان يحيى عن مسدد عن البخاري ورواه المثنى بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه عليھم الصالة تركف قال قبره على

 بن عن يحيى ثنا البزاز شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  16620
 هللا عبد مات لما  قال عنه هللا رضي عمر عن عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن عن عقيل عن الليث ثنا بكير
 ثم إليه وثبت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قام فلما عليه ليصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له دعي سلول بن أبي بن
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمفتب قوله عليه اعدد وكذا كذا وكذا كذا يوم قال وقد أبي بن على أتصلي هللا رسول يا قلت
 عليھا لزدت له غفر السبعين على زدت أن أني أعلم لو فاخترت خيرت إني قال عليه أكثرت فلما عمر يا عني أخر وقال
 أحد على تصل وال{  براءة في اآليتان نزلت حتى يسيرا اال يمكث فلم انصرف ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عليه فصلى
 هللا رسول على جرأتي من بعد فعجبت قال}  فاسقون وھم وماتوا ورسوله با كفروا إنھم قبره على تقم وال أبدا اتم منھم
 قلنا ما يبين فھذا الشافعي قال بكير بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه أعلم ورسوله وهللا يومئذ سلم و عليه هللا صلى
 بترك أمره إذ قضى يكون أن وأرجو غيره صالة مخالفة وأمي ھو بأبي صالته نفإ عليھم يصلي ال أن جل و عز أمره فأما

 يغفر ال من على الصالة عن فنھاه شرك على لمقيم يغفر ال أن وقضى له غفر اال أحد على يصلي ال أن المنافقين على الصالة
 من على مباح الصالة وترك أحدا ھذا بعد ھممن يقتل ولم مسلما عليھم الصالة من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يمنع ولم له

 عنھما هللا رضي وعمر بكر أبي مع عاشرھم ثم بأعيانھم يعرفھم حذيفة عاشرھم وقد المسلمين من طائفة عليه بالصالة قامت
 صلى معه قام وأن جلس أجلس أن إليه أشار فإن حذيفة فرأى جنازة وضعت إذا عنه هللا رضي عمر وكان عليھم يصلى وھم
 أحكام من شيئا وال عليھم الصالة المسلمين بعده عثمان وال قبله بكر أبو وال ھو يمنع ولم قال عنه هللا رضي عمر ليھاع

  بالمدينة النفاق اشرأب توفي لما سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنھا هللا رضي عائشة أعلمت وقد اإلسالم

 الرزاق عبد ثنا الرمادي منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن سماعيلإ ثنا ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16621
 عن نزل تبوك إلى سائر سلم و عليه هللا صلى النبي بينا  حذيفة قال قال اليمان بن حذيفة قصة في الزھري عن معمر أنبأ

 يقودھا بزمامھا فأخذ حذيفة فتلقاھا منطلقة زمامھا تجر الناقة فنھضت سلم و عليه هللا صلى النبي وأناخھا إليه ليوحى راحلته
 النبي فقال اليمان بن حذيفة فقال ھذا من فقال ناقته إلى فأقبل قام سلم و عليه هللا صلى النبي إن ثم عندھا وقعد أناخھا حتى
 من عدد ذوي رھط وفالن فالن على أصلي أن نھيت أني أبدا أحدا به تحدثن ال سرا إليك مسر فإني سلم و عليه هللا صلى

 النبي صحابة من الرجل مات إذا كان عنه هللا رضي عمر واستخلف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول توفي فلما قال المنافقين



100 
 

 لم يده من انتزع وإن عليه صلى معه مشى فإن فقاده حذيفة بيد أخذ الرھط أولئك من أنه عمر يظن ممن سلم و عليه هللا صلى
  آخر وجه من موصوال روي وقد مرسل اھذ عليه يصلي من وأمر عليه يصل

 قاال ملحان بن إبراھيم بن وأحمد شريك بن عبيد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16622
 و ليهع هللا صلى هللا رسول أن  بلغنا قال الزبير بن عروة أخبرني قال أنه شھاب بن عن عقيل عن الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا
 بزمامھا فأخذ اليمان بن حذيفة لقيھا حتى زمامھا تجر فقامت باركة وراحلته إليه فأوحى راحلته عن نزل تبوك غزا حين سلم

 فأتاه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قام حتى عندھا جلس ثم فأناخھا جالسا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأى حتى فاقتادھا
 أصلي أن نھيت قد أني تذكرنه فال أمرا إليك أسر فإني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال اليمان بن فةحذي فقال ھذا من فقال
 فلما اليمان بن حذيفة غير ألحد ذكرھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يعلم لم المنافقين من عدد ذوي رھط وفالن فالن على
 أولئك من أنه يظن رجل مات إذا خالفته في عنه هللا رضي الخطاب بن عمر كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول توفي
 معه يمشي أن فأبى يده حذيفة انتزع وإن عليه صلى حذيفة معه مشى فإن عليه الصالة إلى فاقتاده حذيفة بيد أخذ الرھط

  عليه يصلى أن عنه هللا رضي عمر وأمر عليه يصلي أن فأبى معه عمر انصرف

 بن محمد ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا ببغداد السماك بن أحمد بن عثمان عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا بدع أبو أخبرنا - 16623
 ثنا يحيى ثنا مسدد ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو وحدثنا قال ح إسماعيل ثنا عبيد

 أئمة قاتلوا قوله أراد أظنه ثالثة إال اآلية ھذه أصحاب من قيب ما  حذيفة قال قال وھب بن زيد عن خالد أبي بن إسماعيل
 سلم و عليه هللا صلى محمد أصحاب معشر إنكم فقال جالس أعرابي وخلفنا قال أربعة إال المنافقين من بقي وما قال الكفر
 حذيفة فقال قال الليل تحت وتنابي ينقرون الذين ھؤالء بال فما أربعة إال المنافقين من يبق لم أنه تزعمون ندري ال ما تدرون
 في البخاري رواه برده وجد ما البارد الماء شرب لو كبير لشيخ أحدھم إن أربعة إال المنافقين من يبق لم أجل الفساق أولئك

 و عليه هللا صلى العالمين رب رسول له سماھم الذين المنافقين من أراد وأظنه القطان يحيى عن المثنى بن محمد عن الصحيح
  سلم

 آدم ثنا القالنسي محمد بن جعفر ثنا العسكري محمويه بن أحمد بن محمد بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  16624
 هللا رسول عھد على منھم شر اليوم المنافقين إن  قال حذيفة عن وائل أبي عن األحدب واصل عن شعبة ثنا إياس أبي بن

  آدم عن الصحيح في البخاري رواه يجھرونه اليوم وھم كتمونهي يومئذ كانوا سلم و عليه هللا صلى

 العزيز عبد ثنا ھارون بن يزيد ثنا أسامة أبي بن الحارث ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا -  16625
 هللا رسول قبض  قالت اعنھ هللا رضي عائشة عن محمد بن القاسم عن عون أبي بن الواحد عبد عن سلمة أبي بن هللا عبد بن

 اختلفوا ما فوهللا لھاضھا بأبي نزل ما الراسيات بالجبال نزل فلو بالمدينة النفاق واشرأب العرب فارتدت سلم و عليه هللا صلى
 كان اإلسالم غناء خلق أنه عرف الخطاب بن رأى ومن ھذا مع تقول وكانت اإلسالم في وغنائھا بحظھا أبي طار إال نقطة في
  أقرانھا لألمور أعد قد وحده نسيج يا أحوذ وهللا

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 16626
 هللا رضي الصديق بكر أبا أن  الزبير بن عروة عن األسود أبي عن لھيعة بن أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب
 ويحرص وعليھم فيه لھم بالذي وينبئھم اإلسالم بدعاية يدعوھم أن العرب من ارتد من إلى بعثه حين الوليد بن خالد أمر عنه
 فإذا با اإليمان على با كفر من يقاتل إنما بأنه منه ذلك يقبل كان وأسودھم أحمرھم كلھم الناس من أجابه فمن ھداھم على
 من إليه دعاه ما إلى يجبه لم ومن حسيبه ھو جل و عز هللا وكان سبيل عليه يكن لم إيمانه وصدق سالماإل إلى المدعون أجاب
  يقتله أن عنه يرجع ممن اإلسالم

 بن خالد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16627
 قال مسعود بن عتبة بن هللا عبد أن عوف بن الرحمن عبد بن حميد أخبرني الزھري عن أبيه عن بشعي بن بشر ثنا خلي

 وإن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد في بالوحي يؤخذون كانوا أناسا إن  يقول عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سمعت
 هللا شيء سريرته من إلينا وليس وقربناه أمناه خيرا نال أظھر فمن أعمالكم من ظھر بما اآلن نأخذكم وإنما انقطع قد الوحي
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 أبي عن الصحيح في البخاري رواه حسنة سريرتي إن قال وإن نصدقه ولم نأمنه لم سوءا لنا أظھر ومن سريرته في يحاسبه
  شعيب عن اليمان

 الخطاب بن عمر وقال هللا رحمه فعيالشا قال قال الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16628
 في إن أجل قال أعاذني ما اإلسالم في إن فقال متعوذا ألحسبك إني  منه يعرف كان اإلسالم أظھر لرجل عنه هللا رضي
  به استعاذ من أعاذ ما اإلسالم

 بن عن يونس أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 16629
 إليھم يدعون الكذاب مسيلمة حديث ينعشون رجاال بالكوفة أخذ مسعود بن هللا عبد أن  عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب
 محمدا وأن هللا إال إله ال أن وشھادة الحق دين عليھم أعرض أن عثمان فكتب عنه هللا رضي عفان بن عثمان إلى فيھم فكتب
 مسيلمة دين ولزم فتركوا منھم رجال فقبلھا فاقتله مسيلمة دين لزم ومن تقتله فال مسيلمة من وبرىء قبلھا فمن هللا رسول
  فقتلوا رجال

 عن سلمة بن حماد ثنا الفراء يزيد بن سعد ثنا سفيان بن الحسن ثنا الفقيه الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16630
 قال مسلمين زنادقة عن يسأله عنه هللا رضي علي إلى كتب بكر أبي بن محمد أن  أبيه عن المخارق بن قابوس عن سماك
  قتلوا وإال أسلموا فإن اإلسالم على فيعرضون الزنادقة أما عنه هللا رضي علي

 بن هللا عبد ثنا يسىع بن أحمد ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16631
 يقتل فإنه البينة عليه وقامت جحد ھو إن الزنديق  يقول شھاب بن سمعت قال سعيد بن ربه عبد عن سعد بن الليث عن وھب
  القتل من يترك فإنه تائبا معترفا ھو جاء وإن

  يستتاب وال يقتل الزنديق في  قال أنه ربيعة عن ليث عن وھب بن وحدثنا قال -  16632

 توبته قبلت تاب فإن يستتاب قال من قول هللا رحمه الشيخ قال  يستتاب ال مالك وقال قال وھب بن وأخبرنا قال - 16633
  أعلم وهللا أولى غاب ما ولي وهللا دمه وحقن

  باإليمان اإلقرار باب

 سعد بن أحمد بن هللا عبد محمد وأبو العنبري هللا عبد بن محمد بن يحيى زكريا أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16634
 عبد بن العالء عن القاسم بن روح ثنا زريع بن يزيد ثنا بسطام بن أمية ثنا البوشنجي سعيد بن إبراھيم بن محمد ثنا قاال الحافظ
 ويؤمنوا هللا إال إله ال أن يشھدوا حتى الناس أقاتل  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن ھريرة أبي عن أبيه عن الرحمن

 أمية عن الصحيح في مسلم رواه هللا على وحسابھم بحقھا إال وأموالھم دماءھم مني عصموا ذلك فعلوا فإذا به جئت وبما بي
  بسطام بن

  امرأة أو كان رجال عليه ثبت إذا اإلسالم عن ارتد من قتل باب

 أحمد بن علي الحسن أبو وأنبأ ح سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 16635
 عن أيوب عن زيد بن حماد ثنا حرب بن سليمان ثنا قاال القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن

 كنت فلو أنا ماأ فقال عنه هللا رضي عباس بن ذلك فبلغ بالنار فحرقھم الزنادقة من بقوم أتى عنه هللا رضي عليا أن  عكرمة
 من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال سلم و عليه هللا صلى النبي لنھي حرقتھم ولما سلم و عليه هللا صلى النبي لقول لقتلتھم
 فأمر مرتدين أو الزنادقة من بقوم يعقوب رواية وفي إسماعيل حديث لفظ جل و عز هللا بعذاب تعذبوا ال وقال فاقتلوه دينه بدل
  حماد عن النعمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه رقوافح بھم
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 بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا ح يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا - 16636
 عليا ذلك فبلغ فيه ادوز ھذا مثل  عكرمة عن أيوب عن حازم بن جرير ثنا حرب بن سليمان ثنا قاال القاضي إسماعيل ثنا عبيد
  الھنات على لغواص إنه الفضل أم بن ويح فقال عنه هللا رضي

 ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن ثنا بھا اإلسفرائيني المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  16637
 بناس أتى عنه هللا رضي عليا أن  أنس عن قتادة عن الدستوائي ھشام عن الوارث عبد بن الصمد عبد ثنا بكر أبي بن محمد
  فاقتلوه دينه بدل من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال إنما عباس بن فقال بالنار فحرقھم وثنا يعبدون الزط من

 ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو أنبأ الماسرجسي المؤمل بن محمد بن علي بن الحسن محمد أبو أخبرنا -  16638
 هللا رسول قال قال هللا عبد عن مسروق عن مرة بن هللا عبد عن األعمش ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد أحمد وأب

 الزاني والثيب بالنفس النفس نفر ثالثة أحد إال هللا رسول وأني هللا إال إله ال أن يشھد رجل دم يحل ال  سلم و عليه هللا صلى
  األعمش حديث من الصحيح في أخرجاه جماعةلل المفارق لدينه والتارك

 السدي زعم قال نصر بن أسباط ثنا المفضل بن أحمد ثنا األزھر أبو ثنا القطان بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  16639
 وأمرأتين نفر أربعة إال الناس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول آمن مكة فتح يوم كان لما  قال أبيه عن سعد بن مصعب عن
 بتمامه يرد وذلك البعض وقتل بعضھم ورجوع ردتھم في الحديث وذكر الكعبة بأستار متعلقين وجدتموھم وإن اقتلوھم وقال
  هللا شاء إن

 عكرمة عن الشحام عثمان عن عاصم أبو ثنا يونس بن محمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 16640
 أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول منادي فنادى فقتلھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سبت لرجل ولد مأ أن  عباس بن عن
  موصوال بطوله الشحام عثمان عن إسرائيل أيضا ورواه ھدر دمھا

 ثنا سليمان بن ھارون ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16641
 أن  بلقين من رجل عن محمد بن عروة عن الفضل بن سماك عن معمر عن المبارك بن هللا عبد عن مھدي بن الرحمن عبد
  عنه هللا رضي الوليد بن خالد فقتلھا سلم و عليه هللا صلى النبي سبت امرأة

 ثنا البزاز سلم بن محمد بن جعفر ثنا الحسن بن مدأح بن محمد ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا - 16642
 فأمر اإلسالم  عن امرأة ارتدت قال جابر عن المنكدر بن محمد عن الغاز بن ھشام عن أذينة بن هللا عبد ثنا ميمون بن الخليل
 ھذا في فقتلت تقتل أن إال فأبت اإلسالم عليھا فعرضوا قتلت وإال اإلسالم عليھا يعرض أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  المنكدر بن عن آخر وجه من روي وقد يجھل من بعض اإلسناد

 بطحا بن علي بن محمد بن إبراھيم ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 16643
 محمد عن الزھري عن عتبة بن عبيد بن محمد اثن سعد بن إبراھيم ثنا السعدي بكار بن معمر ثنا الزھري إبراھيم بن نجيح ثنا
 عليھا يعرض أن سلم و عليه هللا صلى النبي فأمر اإلسالم  عن ارتدت مروان أم لھا يقال امرأة أن جابر عن المنكدر بن

  قتلت وإال رجعت فإن اإلسالم

 الزھري أخي بن عن وروي مثله إسنادهب  بكار بن معمر ثنا عتبة بن عبيد بن محمد ثنا سعيد بن ثنا علي وأنبأ قال - 16644
 صحيح الزھري مذھب وھذا عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري عن ضعيف آخر وجه من وروي بمعناه عمه عن
  عنه

 إبراھيم بن إسحاق ثنا الفارسي إسماعيل بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرناه -  16645
 سعيد عن معمر وعن قتلت وإال تابت فإن تستتاب قال إسالمھا بعد تكفر المرأة في  الزھري عن معمر عن الرزاق بدع أنبأ
  قتلت وإال تابت فإن تستتاب قال ترتد المرأة في إبراھيم عن معشر أبي عن
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 أبو ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا الذي الحديث وأما - 16646
 عن ارتددن ھن إذا النساء يقتلن ال  قال عباس بن عن رزين أبي عن النجود أبي بن عاصم عن حنيفة أبي عن الحماني يحيى

  اإلسالم

 بن الرحمن عبد ثنا حنبل بن أحمد ثنا محمد بن الفضل ثنا المؤمل بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو فأخبرنا - 16647
  فال ثقة من أما فقال المرتدة في عاصم حديث عن سفيان سألت  قال مھدي

 المرتدة في الناس بعض فخالفنا قال  الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا - 16648
 من بعض فكلمني تقتل وال تحبس اإلسالم عن ترتد المرأة في عباس بن عن رزين أبي عن عاصم عن رواه شيئا حجته وكانت
 ھذا قال أن سكت واحدا منھم علمت فما الحديث ھذا عن فسألناھم بالحديث العلم أھل من جماعة وبحضرتنا المذھب ھذا يذھب
 عنه هللا رضي بكر أبي عن بعضھم روى وقد هللا رحمه الشافعي قال حديثه الحديث أھل يثبت ممن ليس ھذا روى والذي خطأ
  إليه يصر لم فكيف اإلسالم عن ارتددن نسوة قتل نهأ

 خالد ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا ما يريد لعله - 16649
 ذلك وروي الردة في رفةق أم لھا يقال امرأة قتل عنه هللا رضي الصديق بكر أبا أن  أبي حدثني الدمشقي مالك أبي بن يزيد بن
  عنه هللا رضي بكر أبي عن حوشب بن شھر عن مالك أبي بن يزيد عن

 سعد بن الليث حدثني وھب بن هللا عبد ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا - 16650
 فلم عنه هللا رضي الصديق بكر أبو فاستتابھا إسالمھا بعد كفرت قرفة أم لھا يقال امرأة أن  التنوخي العزيز عبد بن سعيد عن
 إذ به نحتج أن لنا كان فما الشافعي قال ذلك مثل مالك لي وقال وھب بن قال رأيي وھو سمعنا الذي وذاك الليث قال فقتلھا تتب
  مرسلين وجھين من رويناه وقد انقطاعه في ضعفه الشيخ قال بالحديث العلم أھل عند ضعيفا كان

 أن حدثه سعيد بن يحيى أن الحارث بن عمرو أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا بحر ثنا العباس أبو ثنا سعيد أبو أخبرنا - 16651
 بن عن يونس أخبرني وھب بن هللا عبد وحدثنا قال ح يقتل فإنه طائعا إيمانه بعد كفر من يقول كان  عنھما هللا رضي عمر بن

  إيمانه بعد كفر فيمن ذلك يقول كان عنه هللا رضي عفان بن عثمان أن شھاب

  يرتد العبد باب

 بن محمد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16652
 هللا صلى هللا رسول قال قال جرير عن الشعبي عن داود عن غياث بن حفص ثنا هللا عبد من أنا وسمعته هللا عبد قال شيبة أبي
  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه الذمة منه برئت فقد أبق عبد أيما  سلم و عليه

 عبد بن حميد ثنا سعيد بن قتيبة ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا فيما وتفسيره - 16653
 الشرك إلى العبد أبق إذا  يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قال جرير عن الشعبي عن إسحاق أبي عن أبيه عن الرحمن

  دمه حل فقد

  قتل وإال تاب فإن مكانه يستتاب المرتد في قال من باب

 بن يحيى ثنا بارالج عبد بن الحسن بن أحمد ثنا الفقيه الوليد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا ما بظاھر استدالال - 16654
 فاقتلوه دينه بدل من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عباس بن عن أنس عن قتادة عن ھشام عن الصمد عبد ثنا معين

  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنھما هللا رضي وعائشة مسعود بن عن معناه وروينا عباس بن عن عكرمة عن ورويناه

 بن محمد ثنا الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الشيرازي الفقيه محمد بن علي بن دمحم نصر أبو وأخبرنا - 16655
 عليه هللا صلى هللا رسول أن  مالك بن أنس عن شھاب بن حدثك لمالك قلت قال يحيى بن يحيى ثنا قاال محمد بن وجعفر نصر
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 فقال الكعبة بأستار متعلق خطل بن هللا رسول يا فقال رجل جاءه نزعه فلما مغفر رأسه وعلى مكة الفتح عام دخل سلم و
  مالك عن آخر وجه من البخاري وأخرجه يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه اقتلوه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 ثنا مفضلال بن أحمد ثنا األزھر أبو ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ أصله من الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 16656
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول آمن مكة فتح يوم كان لما  قال أبيه عن سعد بن مصعب عن السدي زعم قال نصر بن أسباط
 خطل بن هللا وعبد جھل أبي بن عكرمة الكعبة بأستار متعلقين وجدتموھم وإن اقتلوھم وقال وامرأتين نفر أربعة إال الناس
 بن سعيد إليه فاستبق الكعبة بأستار متعلق وھو فأدرك خطل بن هللا عبد فأما سرح أبي بن سعد بن هللا وعبد صبابة بن ومقيس
 وأما فقتلوه السوق في الناس فأدركه صبابة بن مقيس وأما فقتله الرجلين أشب وكان عمارا سعيد فسبق ياسر بن وعمار زيد

 قال ھھنا شيئا عنكم تغني ال آلھتكم فإن أخلصوا ينةالسف ألھل السفينة أصحاب فقال عاصف فأصابتھم البحر فركب عكرمة
 فيه أنا مما عافيتني أنت إن عھدا علي لك إن اللھم غيره البر في ينجيني ال اإلخالص إال البحر في ينجني لم لئن وهللا عكرمة

 عند اختفى فإنه سرح أبي بن سعد بن هللا عبد وأما فأسلم فجاء قال كريما عفوا فألجدنه يده في يدي أضع حتى محمدا آتي أن
 صلى النبي على أوقفه حتى به جاء البيعة إلى الناس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دعا فلما عنه هللا رضي عفان بن عثمان
 على أقبل ثم ثالث بعد فبايعه يأبى ذلك كل ثالثا إليه فنظر رأسه فرفع قال هللا عبد بايع هللا رسول يا فقال سلم و عليه هللا
 في ما هللا رسول يا يدرينا ما فقالوا فيقتله بيعته عن يدي كففت رآني حين ھذا إلى يقوم رشيد رجل فيكم كان أما فقال صحابهأ

  األعين خائنة له يكون أن لنبي ينبغي ال إنه قال بعينك إلينا أومأت ھال نفسك

 بن عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد اثن يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16657
 ولحق مشركا فرجع الوحي سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول يكتب وكان أسلم قد كان ألنه سرح أبي بابن أمر إنما  قال إسحاق
 من رجال عهم وبعث مصدقا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فبعثه مسلما كان ألنه خطل بن هللا عبد بقتل أمر وإنما بمكة

 له يصنع ولم فاستيقظ ونام طعاما له ويصنع تيسا يذبح أن المولى فأمر منزال فنزل مسلما يخدمه مولى معه وكان األنصار
 بقتلھما فأمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بھجاء تغنيان فكانتا وصاحبتھا قينه له وكانت مشركا ارتد ثم فقتله عليه فعدا شيئا
  معه

 محمد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو خبرناأ -  16658
 هللا صلى النبي إلى أقبلت  قال موسى أبي عن بردة أبو ثنا ھالل بن حميد ثنا خالد بن قرة ثنا سعيد بن يحيى ثنا بكر أبي بن
 ألقى عليه قدم فلما جبل بن معاذ أتبعه ثم اليمن على فبعثه قال أن إلى ديثالح فذكر األشعريين من رجالن ومعي سلم و عليه
 أجلس ال فقال فتھود السوء دين دينه راجع ثم فأسلم يھوديا كان ھذا قال ھذا ما قال موثق رجل عنده فإذا انزل وقال وسادة له

 قال مرات ثالث ورسوله هللا قضاء يقتل حتى سأجل ال قال أجلس نعم قال سلم و عليه هللا صلى ورسوله هللا قضاء يقتل حتى
  القطان سعيد بن يحيى حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه فقتل به فأمر

 بن الحميد عبد يعني الحماني ثنا علي بن الحسن ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  16659
 هللا رضي معاذ على قدم  قال موسى أبي عن بردة أبي عن بردة أبي بن هللا عبد بن وبريد يحيى بن طلحة عن الرحمن عبد
 أحدھما قال فقتل يقتل حتى دابتي عن أنزل ال قال معاذ قدم فلما اإلسالم عن فارتد فأسلم يھوديا كان ورجل باليمن وأنا عنه
  ذلك قبل استتيب قد وكان

 قال القصة بھذه  بردة أبي عن الشيباني ثنا حفص ثنا العالء بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر أبو أنبأ علي أبو وأخبرنا -  16660
 داود أبو قال عنقه فضرب فأبى فدعاه معاذ فجاء منھا قريبا أو ليلة عشرين فدعاه اإلسالم عن ارتد قد برجل موسى أبو فأتى
 أبي أبيه عن بردة أبي بن سعيد عن الشيباني عن فضيل بن ورواه االستتابة يذكر لم بردة أبي عن عمير بن الملك عبد رواه
 بعثه حين الوليد بن خالد أمر أنه عنه هللا رضي الصديق بكر أبي عن وروينا هللا رحمه الشيخ قال االستتابة فيه يذكر لم موسى
 ممن اإلسالم من إليه اهدع ما إلى يجبه لم ومن منه ذلك قبل أجابه فمن اإلسالم بدعاية يدعوھم أن العرب من ارتد من إلى

  يقتله أن عنه يرجع
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 معاذ بن معاذ ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16661
  يقتله ثم مرار ثالث المرتد يدعو عنه هللا رضي عفان بن عثمان كان  قال موسى بن سليمان عن جريج بن عن

 ثنا بديل بن أحمد ثنا صالح بن أحمد بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  16662
 بن المستورد عجل بني بأخي وأتى عنه هللا رضي عليا شھدت  قال عمير بن الملك عبد ثنا الحضرمي يعقوب بن يوسف
 أنا قال تنصرت إنك عنك حدثت قال عني حدثت ما قال عنك ثتحد ما عنه هللا رضي علي له فقال إسالمه بعد تنصر قبيصة
 فوطىء طؤوه علي فقال علي خفي بكالم فتكلم فيه تقول ما علي له فقال المسيح دين على وأنا علي له فقال المسيح دين على
  ربه المسيح قال قال ما يليني للذي فقلت مات حتى

 ثنا إسماعيل بن محمد بكر أبو ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي أنبأ العنبري طاھر أبي بن صالح أبو أخبرنا -  16663
 مسعود بن هللا عبد مع الغداة صليت  قال مضرب بن حارثة عن إسحاق أبي عن عوانة أبو ثنا زياد بن درست بن يحيى
 ال أن يشھد مؤذنھم فسمع النواحة بن هللا عبد مسجد حنيفة بني مسجد إلى انتھى أنه فأخبره رجل قام سلم فلما عنه هللا رضي
 بابن علي فقال نفر فوثب ھنا ھا من هللا عبد فقال ذلك على المسجد أھل سمع وأنه هللا رسول الكذاب مسيلمة وأن هللا إال إله

 كنت قال القرآن من تقرأ كنت ما أين النواحة بن هللا لعبد مسعود بن هللا عبد فقال جالس وأنا بھم فجىء وأصحابه النواحة
 يقول هللا عبد فسمعت قال رأسه فضرب السوق إلى فأخرجه األنصاري كعب بن قرظة فأمر قال فأبى قال فتب قال به كمأتقي
 بن إن ثم جرد قد ھو فإذا خرج فيمن فكنت حارثة قال إليه فلينظر فليخرج السوق في قتيال النواحة بن إلى ينظر أن سره من

 عشائرھم وكفلھم استتبھم بل ال فقاال واألشعث جرير فقام بقتلھم حاتم بن عدي إليه فأشار النفر أولئك في الناس استشار مسعود
  عشائرھم فكفلھم فتابوا فاستتابھم

  أيام ثالثة يحبس قال من باب

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 16664
 جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو وأخبرنا ح القارىء عبد بن هللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد عن مالك

 قدم  قال أنه أبيه عن القارىء عبد بن محمد بن الرحمن عبد عن مالك ثنا بكير بن ثنا البوشنجي إبراھيم بن محمد ثنا المزكي
 خبر مغربة من فيكم كان ھل قال ثم فأخبره الناس عن فسأله موسى أبي قبل من رجل عنه هللا رضي الخطاب بن عمر على
 ثالثا حبستموه فھال عنه هللا رضي عمر قال عنقه فضربنا قربناه قال به فعلتم فما قال إسالمه بعد كفر رجل نعم فقال

 قال بلغني إذ أرض ولم آمر ولم ضرأح لم أني اللھم هللا أمر يراجع أو يتوب أن لعله واستتبتموه رغيفا يوم كل وأطعمتموه
 ألنه بثابت ليس ثالثا حبستموه لو عنه هللا رضي عمر عن روي الذي الحديث أن زعم به يتأنى ال قال من الكتاب في الشافعي

 خرآ حديث به التأني في روي قد هللا رحمه الشيخ قال شيئا ثالث قبل قتله من على يجعل لم كان ثابتا كان وإن متصال يعلم ال
  متصل بإسناد عنه هللا رضي عمر عن

 عاصم بن علي ثنا يحيى بن مالك ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  16665
 بن عمر على قدومه وفي الفتح في الحديث فذكر  تستر على نزلنا لما قال مالك بن أنس عن عامر عن ھند أبي بن داود عن
 قال بالمشركين فلحقوا اإلسالم عن ارتدوا الذين وائل بن بكر من الستة الرھط فعل ما أنس يا عمر قال عنه هللا رضي طابالخ

 وائل بن بكر من بالمشركين فلحقوا اإلسالم عن ارتدوا الذين الستة الرھط فعل ما قال عنھم ليشغله آخر حديث في به فأخذت
 نعم قال القتل إال سبيلھم كان وھل المؤمنين أمير يا قلت راجعون إليه وإنا  إنا قال عركةالم في قتلوا المؤمنين أمير يا قال
  ھند أبي بن داود عن الثوري سفيان أيضا رواه وبمعناه السجن استودعتھم أبوا فإن اإلسالم في يدخلوا أن عليھم أعرض كنت

  قتل عاد فإن مرات ثالث يستتاب قال من باب

 سفيان عن وكيع ثنا ھاشم بن هللا عبد ثنا زھير بن أحمد بن محمد ثنا الفقيه الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16666
 ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا الذين إن قرأ ثم ثالثا المرتد يستتاب  قال عنه هللا رضي علي عن عامر عن جابر عن

  كفرا ازدادوا
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 سفيان بن الحسن أنبأ حمدان بن أحمد بن محمد عمرو أبو أنبأ األصبھاني الحافظ علي بن أحمد ربك أبو وأخبرنا - 16667
 عاد فإن ثالثا المرتد يستتاب  عنه هللا رضي علي قال قال الشعبي عن أشعث عن غياث بن حفص ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا
  قتل

  ثالثا المرتد يستتاب  يقول عمر بن سمع عمن الكريم عبد عن سفيان عن وكيع ثنا بكر أبو وحدثنا قال -  16668

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 16669
 مع كانوا  أنھم حدثھم الھمداني علي أبا أن حبيب أبي بن يزيد عن لھيعة بن أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب
 ثم فأسلم اإلسالم فأقاله العدو إلى فر قد المسلمين من برجل فأتى البحر في سلم و عليه هللا صلى النبي صاحب عبيد بن فضالة
 ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا الذين إن اآلية بھذه فنزع به فأتي الثالثة فر ثم فأسلم اإلسالم فأقاله به فأتي الثانية فر

 على ثبت فيمن واردة واآلية ضعف اآلثار ھذه إسناد في عنقه فضرب سبيال ليھديھم وال لھم ليغفر هللا يكن لم كفرا ازدادوا
 وظاھر بالمشركين يلحق ذلك كل مرات أربع نبھان استتاب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مرسل بإسناد روينا وقد الكفر

  أعلم وهللا ويوافقه المرسل لھذا يشھد الدم به يحقن فيما الصحيحة األخبار

  الردة على قتل أو مات إذا المرتد مال باب

 بن ھو عبيد ثنا جابر بن الفضل بن محمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16670
 اعتقد وقد عمي لقيني قال  أبيه عن البراء نب يزيد عن ثابت بن عدي عن أنيسة أبي بن زيد عن عمرو بن هللا عبيد ثنا جناد
  ماله وآخذ عنقه أضرب أن أبيه امرأة نكح رجل إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثني قال تريد أين فقلت راية

 بن أحمد العباس أبو ثنا أربعمائة سنة حاجا علينا قدم البستي محمد بن أحمد بن الخليل سعيد أبو القاضي أخبرنا - 16671
 عن قرة بن معاوية عن كريمة أبي بن خالد ثنا إدريس بن هللا عبد ثنا منازل بن يوسف ثنا خيثمة أبي بن أنبأ البكري المظفر
 قال ماله وخمس عنقه فضرب فأمره أبيه بامرأة عرس رجل إلى معاوية جد أباه بعث سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أبيه

 رحمه الشافعي قال أعلم وهللا بتحريمه علمه مع استحله فكأنه المرتد على إال يكون ال لالما وتخميس الرقبة ضرب أصحابنا
 قال المال لبيت فقاال المرتد ميراث عن يسألھما عنھما هللا رضي ثابت بن وزيد عباس بن إلى كتب معاوية أن روي وقد هللا

  فيء أنه يعنيان الشافعي

  المرتدين ذرية سبي في جاء ما باب

 أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا حمدان بن عمرو أبو أنبأ الحافظ األصبھاني علي بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 16672
 الجيش في كنت  قال الطفيل أبو حدثني قال الدھني عمار عن حيان بن سعيد بن الملك عبد عن سليمان بن الرحيم عبد ثنا شيبة
 لفرقة أميرنا فقال قال فرق ثالث على فوجدناھم إليھم فانتھينا قال ناجية بني إلى عنه هللا رضي طالب أبي بن علي بعثھم الذين
 يعني نصارى كنا قوم نحن قالوا أنتم من للثانية قال ثم قال إسالمنا على فثبتنا فأسلمنا نصارى كنا قوم نحن قالوا أنتم ما منھم
 فقال فتنصرنا ديننا من أفضل دينا نر فلم فرجعنا فأسلمنا نصارى كنا مقو نحن قالوا أنتم من للثالثة قال نصرانيتنا على فثبتنا
 فجىء الذراري وسبوا المقاتلة فقتلوا ففعلوا عليھم فشدوا مرات ثالث رأسي على مسحت إذا ألصحابه فقال فأبوا أسلموا لھم

 فأبى عنه هللا رضي علي إلى ألف ئةبما فجاء ألف بمائتي فاشتراھم ھبيرة بن مسقلة وجاء عنه هللا رضي علي إلى بالذراري
 تأخذ أال عنه هللا رضي لعلي فقيل عنه هللا رضي بمعاوية ولحق فأعتقھم إليھم مسقلة وعمد بدراھمه مسقلة فانطلق يقبل أن

 هللا رضي علي يكون أن يجوز فقد ارتد ومن النصرانية على يزل لم من قاتل قد الشافعي قال لھم يعرض فلم ال قال الذرية
 عنه هللا رضي بكر أبا أن يبلغنا فلم عنه هللا رضي بكر أبي عھد في الردة كانت وقد ارتد يكن لم من ناجية بني من سبى نهع

  أعلم وهللا الذراري يعني ذلك من شيئا خمس
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 شرح من كنول باإليمان مطمئن وقلبه أكره من إال إيمانه بعد من با كفر من ثناؤه جل هللا قال الردة على المكره باب
  صدرا بالكفر

 عبيد ثنا أبي ثنا الرقي العالء بن ھالل ثنا بھمذان الجالب حمدان بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16673
 فلم ياسر بن عمار المشركون أخذ  قال أبيه عن ياسر بن عمار بن محمد بن عبيدة أبي عن الكريم عبد عن عمرو بن هللا

 ما قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى فلما تركوه ثم بخير آلھتھم وذكر سلم و عليه هللا صلى النبي سب حتى يتركوه
 إن قال باإليمان مطمئنا قال قلبك تجد كيف قال بخير آلھتھم وذكرت منك نلت حتى تركت ما هللا رسول يا شر قال وراءك
  فعد عادوا

 ثنا شاكر بن محمد بن هللا عبد البختري أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إمالء الحافظ هللا عبد أبو وحدثنا -  16674
 هللا صلى هللا رسول سبعة إسالمه أظھر من أول إن  قال هللا عبد عن زر عن عاصم عن زائدة ثنا الجعفي علي بن الحسين
 فمنعه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأما ھمعن هللا رضي والمقداد وبالل وصھيب سمية وأمه وعمار بكر وأبو سلم و عليه
 الشمس في وأوقفوھم الحديد أدراع فألبسوھم المشركون فأخذھم سائرھم وأما بقومه هللا فمنعه بكر أبو وأما طالب أبي بعمه هللا
 فجعلوا الولدان وهفأعط قومه على وھان هللا في نفسه عليه ھانت فإنه بالل غير أرادوا ما على واتاھم وقد إال أحد من فما

  أحد أحد يقول وجعل مكة شعاب في به يطوفون

 بن عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16675
 المسلمين من يبلغون ونالمشرك أكان عباس أبا يا عباس البن قلت  قال جبير بن سعيد عن جبير بن حكيم حدثني قال إسحاق

 أن على يقدر ما حتى ويعطشونه ويجيعونه أحدھم ليضربون كانوا إن وهللا نعم فقال دينھم ترك في به يعذرون ما العذاب في
  الفتنة من سألوه ما ليعطيھم إنه حتى به الذي الضر شدة من جالسا يستوي

 عبد ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا الطرائفي عبدوس بن لحسنا أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  16676
 قال باإليمان مطمئن وقلبه أكره من إال  قوله في عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح بن معاوية عن صالح بن هللا

 باإليمان قلبه وخالفه سانهبل فتكلم أكره من فأما عظيم عذاب وله هللا من غضب فعليه إيمانه بعد كفر من إنه سبحانه هللا أخبر
  قلوبھم عليه عقدت بما العباد يأخذ إنما سبحانه هللا وإن عليه حرج فال عدوه من بذلك لينجو

 بشر بن محمد ثنا ھمام أبو ثنا أبي حدثني الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16677
 والتقاة قال آل تقاة منھم تتقوا أن إال  عباس بن عن عطاء حدثني قال جرير بن عن يذكر دسعي بن سفيان سمعت قال العبدي
  له عذر ال فإنه إثم إلى وال فيقتل يده يبسط وال باإليمان مطمئن والقلب باللسان التكلم
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  الحدود كتاب

  الحدود نزول قبل المعاصي في العقوبات باب

 بن عمر ثنا األصبھاني مھران بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16678
 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي حصين بن عمران عن الحسن عن قتادة عن بشير بن سعيد ثنا الدمشقي سعيد
 الحديث وذكر عقوبة وفيھن فواحش ھن قال أعلم ورسوله هللا قالوا تقولون ما الخمر وشارب والسارق الزاني رأيتم إذا  سلم و

  مرسال مرة بن النعمان حديث من يعرف وإنما الحديث منكر وھو الدمشقي سعيد بن عمر به تفرد

 العبدي إبراھيم بن محمد ثنا السلمي نجيد بن إسماعيل عمرو أبو أنبأ قتادة بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا - 16679
 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك ثنا كيرب بن ثنا

 الشارب في تقولون ما  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مرة بن النعمان عن سعيد بن يحيى عن مالك أنبأ الشافعي
 وفيھن فواحش ھن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال أعلم ورسوله هللا فقالوا الحدود تنزل أن قبل وذلك والسارق والزاني
 ركوعھا يتم ال فقال هللا رسول يا صالته يسرق وكيف قالوا روايته في بكير بن قال صالته يسرق الذي السرقة وأسوأ عقوبة
 نسائكم من الفاحشة يأتين والالتي{  جل و عز هللا قال جل و عز هللا كتاب في ھذا معنى ومثل الشافعي قال سجودھا وال

 يأتيانھا واللذان سبيال لھن هللا يجعل أو الموت يتوفاھن حتى البيوت في فأمسكوھن شھدوا فإن منكم أربعة عليھن فاستشھدوا
 الدنيا في الزانيين وبةعق أول ھذا فكان الشافعي قال}  رحيما توابا كان هللا إن عنھما فأعرضوا وأصلحا تابا فإن فآذوھما منكم

  جلدة مائة منھما واحد كل فاجلدوا والزاني الزانية فقال كتابه في واألذى الحبس هللا نسخ ثم واألذى الحبس

 بن علي ثنا المروزي ثابت بن محمد بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 16680
 الرجل ذكر ثم قال اآلية نسائكم من الفاحشة يأتين والالتي  قال عباس بن عن عكرمة عن النحوي ديزي عن أبيه عن الحسين

 منھما واحد كل فاجلدوا والزاني الزانية فقال الجلد بآية ذلك فنسخ اآلية فآذوھما منكم يأتيانھا واللذان فقال وجمعھما المرأة بعد
  جلدة مائة

 عطية بن الحسن بن محمد بن سعد بن محمد جعفر أبو أنبأ القاضي كامل بن أحمد أنبأ فظالحا هللا عبد أبو وأخبرنا - 16681
  بمثله  عباس بن عن أبيه عن أبي حدثني عمي حدثني أبي ثنا

 ثنا إياس أبي بن آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16682
 سبا يعني}  فآذوھما{  قوله وفي الزنا يعني}  نسائكم من الفاحشة يأتين والالتي{  قوله في  مجاھد عن نجيح أبي بن عن ورقاء

  الحد السبيل قال}  سبيال لھن هللا يجعل أو{  قوله وفي}  جلدة مائة منھما واحد كل فاجلدوا والزاني الزانية{  نسخھا ثم

 مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16683
 أمر كان قال الزنا قال}  نسائكم من الفاحشة يأتين والالتي{  قوله في  مجاھد عن نجيح أبي بن عن عيسى عن عاصم أبو ثنا
  الحدود سبيال لھن هللا يجعل أو الموت يتوفاھن حتى أربعة عليھن يشھد حتى يعني يحبسن أن

  الثيب ورجم الزانيين جلد ھو السبيل أن على به يستدل ما باب

 بن الوھاب عبد ثنا أسامة أبي بن الحارث ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16684
 عقبيا وكان الصامت بن عبادة عن الرقاشي هللا عبد بن حطان عن الحسن عن قتادة عن عروبة أبي بن ھو سعيد أنبأ عطاء
 هللا فأنزل وجھه به وتربد لذلك كرب الوحي عليه نزل إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  األنصار نقباء أحد بدريا
 ثم مائة جلد بالثي بالبكر والبكر بالثيب الثيب سبيال لھن هللا جعل قد عني خذوا قال عنه سرى فلما ذلك فلقي يوم ذات عليه
  سعيد عن آخر وجه من الصحيح في مسلم أخرجه سنة ونفي مائة جلد والبكر بالحجارة رجم
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 محمد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن ثنا المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  16685
 هللا يجعل أو{  قوله إلى}  نسائكم من الفاحشة يأتين والالتي{  يةاآل ھذه في  الحسن عن يونس ثنا زريع بن يزيد ثنا المنھال بن
 كل فاجلدوا والزاني الزانية{  النور في التي اآلية نزلت حتى لھن بيوت في يحبسن كن النساء حدود أول كان قال}  سبيال لھن
 سبيال لھن هللا جعل قد خذوا خذوا قالف سلم و عليه هللا صلى النبي عند كنا الصامت بن عبادة قال}  جلدة مائة منھما وأحد
  بالحجارة والرجم مائة جلد بالثيب والثيب سنة ونفي مائة جلد بالبكر البكر

 بن إسماعيل وحدثنا قال ح الطاھر أبو ثنا سليمان بن هللا عبد ثنا الفقيه الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16686
 بن هللا عبد بن هللا عبيد حدثني قال شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن أنبأ حرملة ثنا الحسن بن محمد أنبأ له واللفظ أحمد
 و عليه هللا صلى هللا رسول منبر على جالس  وھو عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال يقول عباس بن هللا عبد سمع أنه عتبة
 ووعيناھا قرأناھا الرجم آية عليه هللا أنزل فيما فكان الكتاب عليه وأنزل بالحق سلم و عليه هللا صلى محمدا بعث هللا إن سلم

 هللا كتاب في الرجم نجد ما قائل يقول أن زمان بالناس طال إن فأخشى بعده ورجمنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ورجم
 قامت إذا النساء أو جالالر من أحصن إذا زنى من كل على حق هللا كتاب في الرجم وإن هللا أنزلھا فريضة بترك فيضلون
 زنى وإن قال زنى إن الرجم عليه مسھا ثم المرأة تزوج إذا اإلحصان فنرى شھاب بن قال االعتراف أو الحبل كان أو البينة
 دون وحرملة الطاھر أبي عن الصحيح في مسلم رواه عاما ويغرب حرا كان إذا مائة يجلد ولكن يرجم فال امرأته يمس ولم
  وھب بن عن سليمان بن يحيى عن البخاري اهورو شھاب بن قول

 ثنا الزعفراني محمد بن الحسن أنبأ األعرابي بن سعيد أبو أنبأ إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 16687
 أن تخشي قد  عنه هللا رضي عمر قال قال عباس بن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن عيينة بن سفيان
 وإن أال جل و عز هللا أنزلھا فريضة بترك فيضلوا جل و عز هللا كتاب في الرجم نجد ما القائل يقول حتى زمان بالناس يطول
 وقد البتة فارجموھما زنيا إذا والشيخة الشيخ قرأناھا فقد االعتراف أو الحمل كان أو البينة وقامت الرجل أحصن إذا حق الرجم
 بكر أبي عن مسلم ورواه هللا عبد بن علي عن الصحيح في البخاري رواه بعده ورجمنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رجم
  عيينة بن عن وغيره شيبة أبي بن

 ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروي الفضل بن العباس منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا - 16688
 سورة تقرأ كأين أو تعد كأين عنه هللا رضي كعب بن أبي لي قال  قال حبيش بن زر عن لةبھد بن عاصم عن زيد بن حماد

 البتة فارجموھما زنيا إذا والشيخة الشيخ فيھا وإن البقرة سورة لتعدل وإنھا رأيتھا لقد أقط قال آية وسبعين ثالث قلت األحزاب
  حكيم عزيز وهللا هللا من نكاال

 سمعت قال قتادة عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 16689
 زيد فقال اآلية ھذه على فأتوا ثابت بن زيد عند المصاحف يكتبون كانوا أنھم الصلت بن كثير عن يحدث جبير بن يونس
  ورسوله هللا من نكاال البتة ھمافارجمو زنيا إذا والشيخة الشيخ  يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت

 أبي بن ثنا المثنى بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو أخبرنا - 16690
 نقرأ كنا  زيد قال ثابت بن زيد وفينا مروان عند كنا قال الصلت بن كثير أخي بن عن نبئت قال محمد عن عون بن عن عدي
 قال يرجمان الثيبين الشابين ترى أال ال قال المصحف في نجعله أفال مروان فقال قال البتة فارجموھما زنيا إذا الشيخةو الشيخ
 و عليه هللا صلى النبي أتى قال كيف قلنا قال ذاك من أشفيكم أنا قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وفينا ذلك ذكروا وقال
 يا فقال قال الرجم آية فذكر قال فذكرته فأتيته قال الرجم آية أكتبني هللا رسول يا أقول الرجم ذكر فإذا وكذا كذا فأذكر سلم

 وھذا منسوخة وتالوتھا ثابت حكمھا الرجم آية أن على داللة قبله وما ھذا في ذاك أستطيع ال قال الرجم آية أكتبني هللا رسول
  خالفا فيه أعلم ال مما

 بن هللا عبد ثنا سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 16691
 قال اآلية}  نسائكم من الفاحشة يأتين والالتي{  قوله في  عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح بن معاوية عن صالح
 أوذي زنى إذا الرجل كان قال}  فآذوھما منكم يأتيانھا واللذان{  قوله وفي تموت حتى البيت في حبست زنت إذا المرأة كانت
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 محصنين كانا فإن}  جلدة مائة منھما واحد كل فاجلدوا والزاني الزانية{  ھذا بعد جل و عز هللا فأنزل النعال وضرب بالتعيير
  لھما هللا جعل الذي سبيلھما وھذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سنة في رجما

  الحرين الثيبين على ثابت الرجم وأن الثيبين عن ومنسوخ الحرين البكرين على ثابت المائة جلد أن على به يستدل ما باب

 به فنسخ أنزل ما أول سبيال لھن هللا جعل قد عني خذوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قول ألن هللا رحمه الشافعي قال
 فإن اآلخر امرأة على يغدو أن أنيسا وأمر يجلده ولم ماعزا لمس و عليه هللا صلى النبي رجم فلما الزانيين عن واألذى الحبس
  عليھما الرجم وثبت الثيبين الحرين الزانيين عن الجلد نسخ على دل رجمھا اعترفت

 مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16692
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن  سمرة بن جابر عن حرب بن سماك عن شعبة ثنا قاال عمر بن وعثمان عامر أبو ثنا البصري

 قال عنه فأعرض اآلخر وجھه من فأتاه عنه فأعرض بالزنا له فأقر عضالت ذي قصير أشعر رجل مالك بن بماعز أتى سلم
 و عز هللا إن الكثبة إحداھن يمنح التيس نبيب ينب أحدھم خلف ازينغ نفرنا كلما وقال فرجم به فأمر ثالثا أو مرتين أدري ال
 مسلم رواه مرات أربع رده فقال جبير بن لسعيد فذكرته قال عنھن نكلته أو عنھن نكاال جعلته إال منھم أحد من يمكنني ال جل
  عامر أبي عن إبراھيم بن إسحاق عن الصحيح في

 أبو وأخبرنا ح عن سلمة بن حماد ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا دعب أنبأ فورك بن بكر أبو حدثنا -  16693
 أنبأ حماد ثنا الجبار عبد بن العالء ثنا مسرة أبي بن يحيى أبو ثنا الطوسي أيوب بن الحسن بن الحسين أنبأ الروذباري علي
  جلدا يذكر ولم اعزام رجم سلم و عليه هللا صلى النبي أن  سمرة بن جابر عن حرب بن سماك

 عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16694
 بن عن مالك على قرأ فيما القعنبي ثنا سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح الزھري
 رسول إلى اختصما رجلين أن  أخبراه أنھما الجھني خالد بن زيد وعن ھريرة أبي عن عتبة بن هللا عبد بن هللا بيدع عن شھاب
 بيننا اقض هللا رسول يا أجل أفقھھما وكان اآلخر وقال هللا بكتاب بيننا اقض هللا رسول يا أحدھما فقال سلم و عليه هللا صلى هللا

 فافتديت الرجم ابني على أن فأخبروني بامرأته فزنى ھذا على عسيفا كان ابني إن قال تكلم قال أتكلم أن في لي وأذن هللا بكتاب
 فقال امرأته على الرجم إنما عام وتغريب مائة جلد ابني على أن فأخبروني العلم أھل سألت أني ثم لي وجارية شاة بمائة منه

 مائة ابنه وجلد إليك فرد وجاريتك غنمك أما هللا بكتاب بينكما ينألقض بيده نفسي والذي أما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 في وزاد القعنبي حديث لفظ فرجمھا فاعترفت رجمھا اعترفت فإن اآلخر امرأة يأتي أن األسلمي أنيسا وأمر عاما وغربه
  األجير والعسيف حديثه

  مالك عن بكير وبن قعنب بن ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا - 16695
 من وأخرجاه مالك عن أويس أبي وبن يوسف بن عن الصحيح في البخاري أخرجه األجير والعسيف قال نحوه بإسناده فذكره
  تعالى هللا شاء إن يرد وذلك فيه دليل والجھنية الغامدية وحديث الزھري عن أخر أوجه

 بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن أحمد بكر وأبو إسحاق أبي بن يازكر أبو أخبرنا -  16696
 هللا رضي الخطاب بن عمر سمعت قال أنه عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان
 الحبل كان أو البينة عليه قامت إذا والنساء الرجال من أحصن إذا زنى من على حق جل و عز هللا كتاب في الرجم  يقول عنه
  االعتراف أو

 سعيد سمع أنه سعيد بن يحيى عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا قاال بكر وأبو زكريا أبو وأخبرنا - 16697
 هللا كتاب في حدين نجد ال قائل يقول أن الرجم يةآ عن تھلكوا أن إياكم  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال يقول المسيب بن
 هللا كتاب في عمر زاد الناس يقول أن لوال بيده نفسي فوالذي ورجمنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رجم فقد جل و عز

  قرأناھا قد فإنا البتة فارجموھما زنيا إذا والشيخة الشيخ لكتبتھا
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 فذكره  مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو وأخبرنا - 16698
  النساء من والثيبة الرجال من الثيب والشيخة بالشيخ الخطاب بن عمر يريد مالك قال زاد بنحوه

 بن داود أنبأ ھارون بن يزيد ثنا الواسطي إبراھيم بن علي ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 16699
 ورجمت بكر أبو ورجم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رجم  عنه هللا رضي عمر قال قال المسيب بن سعيد عن ھند أبي
  به يؤمنون فال يجدونه فال أقوام يأتي أن أخاف فإني المصحف في لكتبته هللا كتاب في أزيد أن أكره أني ولوال

  األحصان شرائط على به يستدل ما باب

 ح األعمش ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا البصري عثمان أبو ثنا المؤمل بن محمد أبو أخبرنا - 16700
 وأبو غياث بن حفص ثنا شيبة أبي بن بكر أبو أنبأ أيوب بن محمد ثنا الكعبي محمد بن هللا عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ

 دم يحل ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن مسروق عن مرة بن هللا عبد عن عمشاأل عن ووكيع معاوية
 المفارق لدينه والتارك بالنفس والنفس الزاني الثيب ثالث بإحدى إال هللا رسول وأني هللا إال إله ال أن يشھد مسلم امرئ

 أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه أبيه عن حفص بن عمر عن يحالصح في البخاري رواه رجل دم يعلى رواية وفي للجماعة
  شيبة

 ثنا بكير بن يحيى ثنا شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  16701
 رجال إن قاال أنھما خالد بن وزيد ھريرة أبي عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن عن عقيل عن الليث
 أفقه وھو اآلخر فقال هللا كتاب في قضيت إال هللا أنشدك هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى األعراب من
 فزنى ھذا على عسيفا كان ابني إن قال قل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال لي وأذن هللا بكتاب بيننا فاقض نعم منه
 مائة جلد ابني على أن فأخبروني العلم أھل وسألت ووليدة شاة بمائة منه فافتديت الرجم ابني على أن أخبرت وإني رأتهبام

 الوليدة هللا بكتاب بينكما ألقضين بيده نفسي والذي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الرجم امرأته على وإن عام وتغريب
 فاعترفت عليھا فغدا قال فارجمھا اعترفت فإن ھذا امرأة على أنيس يا أغد عام وتغريب ئةما جلد ابنك وعلى عليك رد والغنم
  ھكذا بكير بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه فرجمت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بھا فأمر

 ذكر دون شھاب بن عن الليث نع بكير بن يحيى ثنا ملحان بن ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا - 16702
 وأخبرنا قال ح ليث ثنا الوليد أبو ثنا الحباب بن الفضل أنبأ إبراھيم بن أحمد بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا ح عقيل
 الليث اثن سعيد بن قتيبة ثنا الفريابي ثنا بكر أبو وأخبرنا قال ح ليث ثنا يونس بن أحمد ثنا شريك بن إبراھيم أخبرني بكر أبو
 وبن بكير وبن صالح بن ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا ح شھاب بن عن
 رجال إن  قاال أنھما خالد بن وزيد ھريرة أبي عن هللا عبيد عن شھاب بن حدثني قال حدثھم الليث أن خالد بن ومحمد رمح
 عن مسلم ورواه الوليد وأبي قتيبة عن الصحيح في البخاري رواه فذكروه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى األعراب من
  ھكذا رمح بن ومحمد قتيبة

 بن علي وأخبرنا ح ملحان بن إبراھيم بن أحمد أنبأ الفقيه إسحاق بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16703
 بن سلمة أبي عن شھاب بن عن عقيل عن الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا ملحان بن أنبأ الصفار يدعب بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد
 في وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول المسلمين من رجل أتى  قال أنه ھريرة أبي عن المسيب بن وسعيد الرحمن عبد

 ثنى حتى عنه فأعرض زنيت إني هللا رسول يا فقال هوجھ لقاء فتنحى عنه فأعرض زنيت أني هللا رسول يا فقال فناداه المسجد
 ھل فقال ال فقال جنون أبك فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دعاه شھادات أربع نفسه على شھد فلما مرات أربع ذلك

 يقول هللا دعب بن جابر سمع من وأخبرني شھاب بن قال فارجموه اذھبوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال نعم قال أحصنت
  فرجمناه الحرة في فأدركناه ھرب الحجارة أذلقته فلما بالمصلى فرجمناه رجمه فيمن كنت



112 
 

 شعيب بن الملك عبد ثنا عقيل بن الحسين بن داود ثنا محمد بن أحمد بن بشر أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16704
 ورواه بكير بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه بمثله يثالحد فذكر  عقيل حدثني قال جدي عن أبي حدثني الليث بن

  شعيب بن الملك عبد عن مسلم

 بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16705
 بريدة بن سليمان عن مرثد بن علقمة عن جامع بن غيالن عن أبي ثنا المحاربي الحارث بن يعلى بن يحيى ثنا الصائغ محمد
 هللا فاستغفر ارجع ويحك فقال طھرني هللا رسول يا  وقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى مالك بن ماعز جاء قال أبيه عن
 وتب هللا فاستغفر ارجع ويحك سلم و عليه هللا صلى النبي فقال طھرني هللا رسول يا فقال جاء ثم بعيد غير فرجع قال إليه وتب
 قال الرابعة كانت إذا حتى ذلك مثل سلم و عليه هللا صلى النبي فقال طھرني هللا رسول يا فقال جاء ثم بعيد غير فرجع قال إليه
 بمجنون ليس أنه فأخبر جنون أبه سلم و عليه هللا صلى النبي فسأل الزنا من فقال أطھرك مم سلم و عليه هللا صلى النبي له

 فرجم به فأمر نعم قال أنت أثيب سلم و عليه هللا صلى النبي فقال خمر ريح منه يجد فلم فاستنكھه رجل فقام خمرا بأشر فقال
 توبة من أفضل توبة ما يقول وقائل خطيئته به أحاطت لقد عمله أسوأ على ماعز ھلك لقد فرقة تقول فريقين فيه الناس فكان
 ثم ثالثة أو يومين بذلك فلبثوا قال بالحجارة اقتلني فقال يده في يده فوضع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى جاء أن ماعز
 فقال قال مالك بن لماعز هللا يغفر فقالوا قال مالك بن لماعز استغفروا قال ثم فسلم جلوس وھم سلم و عليه هللا صلى النبي جاء

 رسول يا قالت األزد من غامد من امرأة جاءته ثم قال وسعتھال أمة بين قسمت لو توبة تاب لقد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 ذاك وما قال مالك بن ماعز رددت كما ترددني أن تريد لعلك قالت إليه وتوبي هللا فاستغفري ارجعي ويحك قال طھرني هللا

 األنصار من رجل فلھافك قال بطنك في ما تضعي حتى نرجمك ال إذا قال نعم قالت أنت أثيب فقال الزنا من حبلى إنھا قالت
 من له ليس صغيرا ولدھا وندع نرجمھا ال إذا فقال الغامدية وضعت قد فقال سلم و عليه هللا صلى النبي فأتى وضعت حتى

 بن يحيى عن كريب أبي عن الصحيح في مسلم رواه فرجمھا هللا نبي يا رضاعه إلي فقال األنصار من رجل فقام يرضعه
  يعلى

 فيما القعنبي ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16706
 وامرأة منھم رجال أن له فذكروا سلم و عليه هللا صلى النبي إلى جاؤوا اليھود إن  قال أنه عمر بن عن نافع عن مالك على قرأ
 بن هللا عبد قال ويجلدون نفضحھم فقالوا الزنا شأن من التوراة في تجدون ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھم فقال زنيا
 عبد له فقال بعدھا وما قبلھا ما يقرأ وجعل الرجم آية على يده أحدھم فجعل فنشروھا بالتوراة فأتوا الرجم فيھا إن كذبتم سالم
 و عليه هللا صلى هللا رسول بھما فأمر الرجم آية فيھا محمد يا صدق فقالوا الرجم آية فيھا فإذا فرفعھا يدك ارفع سالم بن هللا
 وغيره أويس أبي بن عن الصحيح في البخاري رواه الحجارة يقيھا المرأة على يحني الرجل فرأيت هللا عبد قال فرجما سلم
  مالك عن آخر وجه من مسلم وأخرجه مالك عن

 أحمد أبو وأخبرني قال األشج سعيد أبو أنبأ طالب أبي بن إبراھيم اثن الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16707
 مرة بن هللا عبد عن األعمش وثنا وكيع ثنا قاال نمير بن هللا عبد بن محمد ثنا سليمان بن محمد بن محمد ثنا له واللفظ الحافظ
 عالمكم من اليھود فسأل وجھه وحمم جلد قد بيھودي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على مروا  قال عازب بن البراء عن
 إذا الشريف فكان أشرافنا في الزنا فشا ولكن الرجم نجده فقالوا كتابكم في الزنا حد تجدون ما فقال فجاء إليه فأرسل فالن فقالوا
 أني اللھم قال ثم فرجم به سلم و عليه هللا صلى النبي فأمر والتحميم الجلد على فاصطلحنا رجم السفيه زنى وإذا يرجم لم زنى

  األشج سعيد وأبي نمير بن هللا عبد بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه أماتوھا سنة أحيا من أول أني أشھدك

 حجاج ثنا هللا عبد بن ھارون ثنا إسحاق بن إبراھيم ثنا الحيري عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  16708
 من رجال سلم و عليه هللا صلى النبي رجم  يقول هللا عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو يأخبرن جريج بن قال قال محمد بن
  هللا عبد بن ھارون عن الصحيح في مسلم رواه اليھود من امرأة يعني هللا رحمه الشيخ قال وامرأته اليھود من ورجال أسلم

 ح مريم أبي بن سعيد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 16709
 عن لھيعة بن أنبأ مريم أبي بن سعيد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ
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 هللا رسول أتوا اليھود أن يذكر  يالزبيد جزء بن الحارث بن هللا عبد سمع أنه أخبره أباه أن مليل بن العزيز عبد بن الملك عبد
 بن هللا عبد قال فرجما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بھما فأمر أحصنا وقد زنيا ويھودية بيھودي سلم و عليه هللا صلى

 عن ركانة بن يزيد بن طلحة بن محمد عن إسحاق بن محمد حديث في اللفظ ھذا وروي رجمھما فيمن أنا فكنت الحارث
 أن فسألوه أحصنا وقد ويھودية بيھودي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى قال عباس بن عن الشيباني إبراھيم بن إسماعيل
  بالرجم فيھما فحكم بينھم فيما يحكم

 بن محمد عن جرير أنبأ موسى بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد ثنا الوليد أبو أنبأ إجازة هللا عبد أبو أنبأنيه فيما وھذا -  16710
 في اجتمعوا يھود أحبار أن حدثھم ھريرة أبا أن المسيب بن يحدث مزينة من رجال سمع الزھري حديث وفي فذكره  حاقإس
 أحصنت قد اليھود من بامرأة إحصانه بعد رجل منھم زنى وقد المدينة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم حين المدراس بيت
  الذميين حد باب في مذكور وھو الحديث فذكر

 بكير بن يحيى أنبأ ملحان بن إبراھيم بن أحمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16711
 النبي أصحاب من وكان الليثي واقد أبا أن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن عن عقيل عن الليث حدثني
 إن المؤمنين أمير يا فقال رجل جاءه بالجابية عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عند ھو يناب أنه  أخبره سلم و عليه هللا صلى
 امرأته إلى فأرسلنا رھط عشرة عاشر عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فدعاني واقد أبو قال بذلك معترفة بعبدي زنت امرأتي
 إن فقلت كلمتھا ثم اليوم شئت عما تكفتھا رأيتھا حين فقلت السن حديثة جارية ھي فإذا فجئناھا قال عما نسألھا أن وأمرنا
 عنه هللا رضي عمر فأمرنا صدق قالت تقولين ما على لنشھد إليك فأرسلنا بعبده زنيت إنك فأخبره المؤمنين أمير أتى زوجك

  بالحجارة فرجمناھا

 بن بكر أبو وأنبأ ح سليمان بن مرمع ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن علي أخبرنا - 16712
 سليمان بن معمر ثنا مجالد بن إسماعيل بن عمر ثنا حامد أبو ھارون بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث
 عنھا فدرأ سلم و عليه هللا صلى النبي عھد على امرأة استكرھت  قال أبيه عن وائل بن الجبار عبد عن الحجاج عن الرقي
  أصابھا الذي على وأقامه الحد

  بمحصن فليس با أشرك من قال من باب

 محمد بن هللا عبد ثنا البغوي ھاشم بن إبراھيم ثنا عقيل بن محمد بن الفضل بن علي أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا - 16713
 عن نافع أصحاب رواه ھكذا حصنبم فليس با أشرك من  يقول كان عمر بن هللا عبد أن نافع عن جويرية حدثني أسماء بن
  نافع

 عبد أنبأ الحنظلي إبراھيم بن إسحاق ثنا أبي ثنا إبراھيم بن مضارب بن إبراھيم ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  16714
 يسفل با أشرك من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن محمد بن العزيز
  بمحصن

 الحافظ الدارقطني الحسن أبو عمر بن علي أنبأ قاال الفقيه الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو فأخبرنا - 16715
   موقوف والصواب عنه رجع إنه ويقال إسحاق غير يرفعه لم قال

 أبي بن محمد إلى كتب قال المطيري منير بن محمد ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو وأخبرنا - 16716
 عمر بن عن نافع عن عقبة بن موسى عن الثوري سفيان عن سالم بن عفيف ثنا نافع أبي بن أحمد سلمة أبو ثنا البلدي طاھر
 عن نافع أبي بن أحمد عن وروى أحمد أبو قال شيئا با الشرك أھل يحصن ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

  اإلسناد بھذا عقبة بن موسى عن الثوري حديث من منكر وھو الثوري عن عمران بن معافى
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 رفعه في عفيف وھم  قال الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو وأخبرنا -  16717
 بن موسى عن سفيان عن وكيع ثنا جنادة بن مسلم ثنا خشيش بن هللا عبد ثنا علي قال عمر بن قول من موقوف والصواب

  بمحصن فليس با أشرك من قال عمر بن عن نافع عن عقبة

 بن أحمد الفضل أبو أنبأ الكرابيسي هللا عبد بن محمد الفضل أبو ثنا قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر أخبرنا -  16718
 كعب عن طلحة أبي بن علي عن الغساني مريم أبي بن هللا عبد بن بكر أبو ثنا يونس بن عيسى ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة
  تحصنك ال إنھا وقال عنھا فنھاه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فسأل نصرانية أو يھودية يتزوج أن أراد أنه  مالك بن

 أبي بن بكر أبو فظالحا الدارقطني الحسن أبو قال قاال الفقيه الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 16719
 تميم بن عتبة سبأ أبي عن الوليد بن بقية أيضا ورواه هللا رحمه الشيخ قال كعبا يدرك لم طلحة أبي بن وعلي ضعيف  مريم
  منقطع وھو كعب عن طلحة أبي بن علي عن

   الحر تحصن األمة في جاء ما باب

 ثنا النيسابوري زياد بن بكر أبو ثنا أحمد بن زاھر أنبأ ابھ اإلسفرائيني أحمد بن علي بن أحمد حامد أبو أخبرنا -  16720
 بن هللا عبد مروان بن الملك عبد سأل  قال عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا الرمادي
  ذلك يقولون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب أدركنا قال ھذا تروي عمن قال نعم قال الحر تحصن ھل األمة عن عتبة

 بن ثنا األعلى عبد بن ھو يونس ثنا زياد بن بكر أبو ثنا أحمد بن زاھر أنبأ الحافظ علي بن أحمد حامد أبو وأخبرنا -  16721
 الحر األمة تحصن ھل  مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد يسأل الملك عبد سمع أنه شھاب بن عن يونس أخبرني وھب
 أحمد اإلمام قال ذلك يقولون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب أدركنا فقال ھذا تروي عمن الملك عبد فقال عمن فقال
  األوزاعي عن سلمة أبي بن عمرو عن ورواه أولى إذا فھما يونسا تابع قد األوزاعي وجدت قال أنه يحيى بن محمد عن بلغني

  زنى ثم يمسھا ولم امرأة تزوج فيمن جاء ما باب

 الليث بن شعيب على قرأت قال نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16722
 ثم يمسھا ولم امرأة تزوج رجل عن سئل أنه  المسيب بن سعيد عن زبان بن منظور بن الجبار عبد عن بكير عن أبوك أخبرك
  يرجم وال يجلد أن فيه السنة سعيد فقال زنى

 ثنا األشعث أبو ثنا القطان عياش بن يحيى بن الحسين أنبأ ببغداد الحفار جعفر بن محمد بن ھالل الفتح أبو أخبرنا - 16723
 عنه هللا رضي علي مع جئت  قال عجل بني من رجل عن حرب بن سماك عن ھند أبي بن داود عن الثقفي الوھاب عبد

 رضي علي له فقال عنه هللا رضي علي إلى فرفعته الحد علي فأقيموا فاحشة بتأص قد أني ينادي زرع في رجل فإذا بصفين
  بينھما وفرق الصداق نصف وأغرمه مائة فجلده قال ال قال بھا فدخلت قال نعم قال تزوجت ھل عنه هللا

 سليمان بن ىيحي بن محمد أنبأ قاال السراج الحسن وأبو مطر بن عمرو أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا - 16724
 قبل فزنى امرأة منا رجل تزوج  قال المعتمر بن حنش سمعت قال حرب بن سماك عن شعبة ثنا علي بن عاصم ثنا المروزي

 قال عنه هللا رضي علي بينھما ففرق عنده تكون أن ترضى ال المرأة إن فقال الحد عليه عنه هللا رضي علي فأقام بھا يدخل أن
 رضي علي يكون أن ويحتمل الحجج من النكاح كتاب في ذكرنا لما به نقول فال حكما بالزنا بينھما يقالتفر أما هللا رحمه الشيخ
  أعلم وهللا بالتفريق برضاه بينھما فرق عنه هللا

 ثنا أويس أبي بن إسماعيل ثنا القاضي إسماعيل ثنا بشر بن محمد بن عثمان أنبأ البغدادي الرفاء الحسن أبو أخبرنا - 16725
 يدخل أن قبل فزنى ذلك قبل أحصن يكن لم ممن تزوج من يقولون كانوا  المدينة أھل من الفقھاء عن أبيه عن الزناد بيأ بن

 والمرأة الرجم فعليه ذلك بعد فزنى أكثر أو نھار أو ليل من ساعة بامرأته دخل فإن ذلك مثل والمرأة عليه رجم فال بامرأته
  الرجم جبنيو ال األوالد أمھات واإلماء ذلك مثل
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  بإحصانه علم ثم الزنا في جلد من باب

 أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  16726
 مائة الزنا في رجال جلد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  جابر عن الزبير أبي عن جريج بن ثنا وھب بن هللا عبد ثنا بكر

  فرجم به فأمر أحصن كان أنه فأخبر

 الروذباري علي أبو وأنبأ ح عاصم أبو ثنا مسلم أبو ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 16727
 عن الزبير أبي عن جريج بن عن عاصم أبو أنبأ البزاز يحيى أبو الرحيم عبد بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ
 عن قال مسلم أبي رواية وفي البزاز حديث لفظ ھذا فرجم بإحصانه علم ثم فجلد بإحصانه يعلم فلم بامرأة زنى رجال أن  جابر
  يرجم قال بإحصانه علم ثم جلد ثم زنى رجل في جابر

  يدفن ثم عليه ويصلى يغسل المرجوم باب

 أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا األصبھاني أحمد بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ركفو بن الحسن بن محمد بكر أبو حدثنا - 16728
 النبي أتت جھينة من امرأة أن  حصين بن عمران عن المھلب أبي عن حدثه قالبة أبا أن كثير أبي بن يحيى عن ھشام ثنا داود
 حملھا وضعت فإذا إليھا يحسن أن ھاولي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمر الزنا من حبلى وھي سلم و عليه هللا صلى
 هللا رسول يا عنه هللا رضي عمر له فقال عليھا صلى ثم فرجمت بھا أمر ثم ثيابھا عليھا فشكت بھا فأمر ففعل بھا فائتني
  بنفسھا جادت أن من أفضل شيئا وجدت وھل لوسعتھم المدينة أھل بين قسمت لو توبة تابت لقد فقال زنت وقد عليھا أتصلي

 بن معاذ ثنا سعيد بن هللا عبيد ثنا القباني علي أبو ثنا ھانئ بن صالح بن محمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16729
 أن من أفضل وجدت وھل لوسعتھم المدينة أھل من سبعين بين قسمت لو قال أنه إال ومعناه بإسناده  فذكره أبي حدثني ھشام
  معاذ عن غسان أبي عن الصحيح في لممس رواه جل و عز  بنفسھا جادت

 المھاجر بن بشير ثنا يحيى بن خالد ثنا نجدة بن معاذ ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  16730
 سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فسمع قال إياھا الوليد بن خالد وسب ورجمھا الغامدية قصة في  أبيه عن بريدة بن هللا عبد ثنا
 فصلى بھا فأمر له لغفر مكس صاحب تابھا لو توبة تابت لقد بيده نفسي فوالذي تسبھا ال الوليد بن خالد يا مھال فقال إياھا سبه
  المھاجر بن بشير حديث من الصحيح في مسلم أخرجه ودفنت عليھا

 محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس وأب ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16731
 حدثه اللجالج بن خالد أن العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد ثنا عالثة بن هللا عبد بن محمد ثنا حفص بن حرمي ثنا الدوري

 النبي إلى ھيتفانت ثار فيمن وثرت الناس فثار صبيا تحمل امرأة فمرت السوق في يعمل قاعدا كان أنه  أخبره اللجالج أباه أن
 عليھا فأقبل قال هللا رسول يا أبوه أنا حذاءھا شاب فقال قال فسكتت قال معك ھذا أبو من فقال قال أظنه سلم و عليه هللا صلى
 يا أبوه فأنا مكلمتك وليست بخزية عھد حديثة السن حديثة إنھا هللا رسول يا الفتى فقال قال فسكتت قال معك ھذا أبو من فقال

 فأمر قال نعم قال أحصنت فقال ذا نحو أو خيرا إال عملنا ما فقالوا عنه يسألھم كأنه حوله من بعض إلى فنظر قال هللا رسول
 جاء إذ كذلك نحن فبينا قال مجالسنا إلى انصرفنا ثم ھدأ حتى بالحجارة رميناه ثم أمكنا حتى له فحفرنا به فخرجنا قال فرجم به

 الخبيث عن يسأل جاء ھذا إن فقلنا سلم و عليه هللا صلى النبي إلى به فانطلقنا بتالبيبه خذنافأ إليه فقمنا المرجوم عن يسأل شيخ
 إليه فأتينا أبوه ھو فإذا الشيخ مع فانصرفنا قال المسك ريح من هللا عند أطيب لھو مه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال
 سلم و عليه هللا صلى النبي أن بكر أبي عن وروينا ال أم عليه ةوالصال قال أدري وال قال ودفنه وتكفينه غسله على فأعناه
  عليھا فصلى أخرجھا طفئت فلما امرأة رجم

 محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا ففيما مالك بن ماعز وأما - 16732
 من رجال أن  هللا عبد بن جابر عن سلمة أبي عن الزھري عن معمر أنبأ لرزاقا عبد ثنا الرمادي منصور بن أحمد ثنا الصفار
 أربع نفسه على شھد حتى عنه فأعرض اعترف ثم عنه فأعرض بالزنا فاعترف سلم و عليه هللا صلى النبي إلى جاء أسلم
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 فرجم سلم و عليه هللا صلى لنبيا به فأمر نعم قال أحصنت قال ال قال جنون أبك سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال مرات
 رواه عليه يصل ولم خيرا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال مات حتى فرجم فأدرك فر الحجارة أذلقته فلما بالمصلى

 يصل فلم وقال إسحاق عن غيره وساقه الحديث متن يسق لم أنه إال الرزاق عبد عن إبراھيم بن إسحاق عن الصحيح في مسلم
 عبد عن غيالن بن محمود عن البخاري ورواه عنه الرزاق عبد أصحاب رواه وكذلك سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس عليه

  عليه فصلى الزھري عن جرير وبن يونس يقل ولم البخاري قال خطأ وھو عليه فصلى فيه وقال الرزاق

 شيبة أبي بن بكر أبو ثنا غنام بن عبيد ثنا طبرانيال أحمد بن سليمان أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16733
 النبي عند فاعترف مالك بن ماعز جاء  قال سعيد أبي عن نضرة أبي عن ھند أبي بن داود عن سفيان ثنا ھشام بن معاوية ثنا

 والجندل لخزفبا فرميناه فرجم به أمر ثم سلم و عليه هللا صلى النبي عنه فسأل مرات ثالث بالزنا سلم و عليه هللا صلى
 عليه هللا صلى النبي له استغفر فما سكن حتى فرميناه لنا فقام واتبعناه الحرة إلى يشتد فمضى أوثقناه وال له حفرنا وما والعظام

 بريدة بن سليمان حديث في روينا وقد الرواية ھذه في فھكذا شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه سبه وال سلم و
 أو يومين بعد له باالستغفار أمرھم الحال في مالك بن لماعز يستغفر لم إن سلم و عليه هللا صلى النبي أن على دل ما أبيه عن
 عليھا فصلى بھا أمر أنه الغامدية قصة في سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن بريدة بن هللا عبد حديث في وروينا ثالثة
 ماعزا رددت كما تردني إن فلعلك تردني لم هللا نبي يا قالت أنھا الغامدية قصة يفف ماعز قصة بعد الغامدية وقصة ودفنت
  لحبلى أني فوهللا

  الشھود وال المرجومين اإلمام يحضر ال أن أجاز من باب

 تاعترف فإن امرأة يأتي أن أنيسا وأمر يحضره ولم ماعز برجم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمر هللا رحمه الشافعي قال
  ألحضرھا أعلمني يقل ولم رجمھا

 بن أحمد محمد أبو ثنا سعيد أبو وقال أخبرني هللا عبد أبو وقال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16734
 الرحمن عبد بن سلمة أبو أخبرني الزھري عن شعيب أخبرني اليمان أبو ثنا عيسى بن محمد بن علي ثنا المزني هللا عبد

 رسول يا فقال فناداه المسجد في وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أسلم من رجل أتى  قال ھريرة أبا أن المسيب بن وسعيد
 يا فقال قبله أعرض الذي وجھه لشق فتنحى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عنه فأعرض نفسه يعني زنى اآلخر إن هللا

 هللا رسول يا فقال قبله أعرض الذي وجھه لشق فتنحى سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو عنه فأعرض زنى اآلخر إن هللا رسول
 هللا رسول دعاه شھادات أربع نفسه على شھد فلما الرابعة فتنحى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عنه فأعرض زنى اآلخر إن

 قال أحصن قد وكان فارجموه به اذھبوا سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول فقال ال فقال جنون بك ھل فقال سلم و عليه هللا صلى
 الحجارة أذلقته فلما بالمدينة بالمصلى فرجمناه رجمه فيمن كنت قال األنصاري هللا عبد بن جابر سمع من فأخبرني الزھري
 عبد نب هللا عبد عن مسلم ورواه اليمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه مات حتى فرجمناه بالحرة أدركناه حتى جمز

  اليمان أبي عن الدارمي الرحمن

 أبو ثنا كيسان بن الحسن بن محمد ثنا الطبراني أحمد بن سليمان القاسم أبو أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 16735
 عن أسلم بن زيد عن سفيان ثنا قاال آدم بن يحيى ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا غنام بن عبيد ثنا سليمان وأخبرنا قال ح حذيفة
 فأقم زنيت إني هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى ماعز جاء قال أبيه عن األسلمي ھزال بن يعني نعيم بن يزيد
 فارجموه به اذھبوا فقال مرات أربع ذكر حتى عنه فأعرض هللا كتاب في فأقم زنيت إني قال ثم عنه فأعرض هللا كتاب في
 فذكر قتلوه حتى الناس ورماه فصرعه حمار بوظيف فرماه باديته من أنيس بن هللا عبد فخرج فاشتد جزع الحجارة مسته فلما
 مما لك خيرا كان بثوبك سترته لو ھزال يا عليه هللا فيتوب يتوب فلعله تركتموه ھال فقال فراره سلم و عليه هللا صلى للنبي

  بعير بلحى بعضھم وقال يربع بوظيف نعيم بن يزيد عن الحديث ھذا في غيره وقال صنعت

 ھذا قرئ قال نصر بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 16736
 ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح حاضر وأنا سفيان على الحديث
 النبي عند كنا  قالوا وشبل ھريرة وأبي الجھني خالد بن زيد عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد أخبرني الزھري بأأن سفيان
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 فقال منه أفقه وكان خصمه فقام هللا بكتاب بيننا قضيت إال هللا أنشدك هللا رسول يا فقال رجل إليه فقام سلم و عليه هللا صلى
 أن فأخبرت بامرأته زنى وأنه ھذا على عسيفا كان ابني إن قال قل قال فألقل وأذن هللا بكتاب بيننا اقض هللا رسول يا أجل
 وأن عام وتغريب مائة جلد ابني على أن فأخبرني العلم أھل من رجاال سألت ثم وخادم شاة بمائة منه فافتديت الرجم ابني على
 عليك رد والخادم شاة المائة هللا بكتاب بينكما ألقضين بيده نفسي والذي سلم و عليه هللا صلى النبي فقال الرجم ھذا امرأة على
 قال فرجمھا فاعترفت عليھا فغدا قال فارجمھا اعترفت فإن ھذا امرأة على أنيس يا واغد عام وتغريب مائة جلد ابنك وعلى

 عن وغيره هللا عبد نب علي عن الصحيح في البخاري رواه الحميدي حديث لفظ ھذا أسلم من رجل وأنيس سفيان قال الحميدي
  شبل ذكر دون سفيان

 بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 16737
 هللا رضي الخطاب بن عمر أن  الليثي واقد أبي عن يسار بن سليمان عن سعيد بن يحيى عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان
 واقد إلى الليث واقد أبا عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فبعث رجال امرأته مع وجد أنه له فذكر بالشام وھو رجل أتاه عنه
 عنه هللا رضي الخطاب بن لعمر زوجھا قال الذي لھا فذكر حولھا نسوة وعندھا فأتاھا ذلك عن يسألھا امرأته إلى الليثي

 الخطاب بن عمر بھا فأمر االعتراف على وثبتت تنزع أن فأبت لتنزع ذلك أشباه يلقنھا وجعل بقوله تؤخذ ال أنھا وأخبرنا
 امرأة برجم عنه هللا رضي عفان بن عثمان أمر ولقد أحضرھا أعلمني يقل ولم الكتاب في الشافعي قال فرجمت عنه هللا رضي
  حضرھا وما فرجمت

 عثمان أن  بلغه أنه مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرناه -  16738
  رجمت قد فوجدت بردھا أمر وأنه برجمھا أمره في الحديث فذكر بامرأة أتى عنه هللا رضي عفان بن

 ثبت إذا به الشھود وبداية المرجوم باعتراف الزنا ثبت إذا بالرجم اإلمام وبداية والشھود اإلمام حضور اعتبر من باب
  بشھادتھم

 عمار ثنا الجواب أبو ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16739
 فلما ولدت حتى فردھا فجرت قد الھمدانية بشراحة عنه هللا رضي علي أتى  قال الشعبي عن حصين أبي عن رزيق بن ھو

 أيما قال ثم بالسنة ورجمتھا هللا بكتاب جلدتھا قال ثم ورجمھا جلدھا ثم ولدھا فأعطاھا منھا النساء ببأقر ائتوني قال ولدت
 ثم اإلمام ثم يرجم من أول فالشھود الشھود نعاھا فإن الناس ثم يرجم من أول فاإلمام اعتراف كان أو ولدھا عليھا نعى امرأة
  الناس

 أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 16740
 وقع رجال لعل ويلك لھا فقال عنه هللا رضي علي إلى الھمدانية بشراحة جيء  قال الشعبي عن األجلح أنبأ عون بن جعفر
 يلقنھا عليه تدلى أن تكرھين فأنت أتاك ھذا عدونا من زوجك لعل قال ال قالت استكرھك لعلك قال ال قالت نائمة وأنت عليك
 في الجمعة يوم لھا وحفر مائة فضربھا الخميس يوم أخرجھا بطنھا في ما وضعت فلما فحبست بھا فأمر قال نعم تقول لعلھا

 خلف صفا الصالة كصف صفوا بعضا بعضكم يصيب إذا الرجم ھكذا ليس فقال الحجارة وأخذوا بھا الناس وأحاط الرحبة
 أو بھا جيء امرأة وأيما الناس ثم يرجم من أول فاإلمام اعترفت أو يعني حبل وبھا بھا جيء امرأة أيما الناس أيھا قال مث صف
 قال ثم صف ثم صف فرجم أمرھم ثم رجمھا ثم الناس ثم اإلمام ثم يرجم من أول فالشھود بالزنا أربعة عليه فشھد زان رجل
  فقط الرجم إلى صار األمر وأن منسوخا صار الثيب جلد أن ذكرنا قد هللا رحمه شيخال قال بموتاكم تفعلون ما بھا افعلوا

  والمرجومة المرجوم حفر في جاء ما باب

 الوليد أبو وأخبرني قال ح أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا جعفر بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16741
 أبي عن ھند أبي بن داود ثنا زائدة أبي بن زكريا بن يحيى ثنا قاال يونس بن سريج ثنا لجبارا عبد بن الحسن بن أحمد ثنا

 له حفرنا ما فوهللا البقيع إلى به خرجنا مالك بن ماعز نرجم أن سلم و عليه هللا صلى النبي أمرنا لما  قال سعيد أبي عن نضرة
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 بجالميد فرميناه الحرة عرض في لنا انتصب حتى يشتد فخرج تكىفاش والخزف بالعظام فرميناه لنا قام ولكنه أوثقناه وال
  الخدري سعيد أبو رواه كذا يونس بن سريج عن الصحيح في مسلم رواه حنبل بن أحمد حديث لفظ سكت حتى الجندل

 أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا ح نجدة بن معاذ ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا وقد -  16742
 بن هللا عبد حدثني مھاجر بن بشير ثنا يحيى بن خالد ثنا نجدة بن معاذ أنبأ بھراة البغدادي شيبان بن إسحاق بن أحمد محمد
 وإني زنيت إني هللا نبي يا فقال األسلمي مالك بن ماعز فجاء سلم و عليه هللا صلى هللا نبي عند جالسا كنت  قال أبيه عن بريدة
 هللا نبي يا فقال بالزنا عنده فاعترف أيضا أتاه الغد من كان فلما ارجع سلم و عليه هللا صلى هللا نبي له فقال تطھرني أن أريد

 ترون ھل مالك بن ماعز تعلمون ھل فقال عنه فسألھم قومه إلى أرسل ثم ارجع سلم و عليه هللا صلى هللا نبي له فقال طھرني
 هللا نبي يا فقال الثالثة الغد من فأتاه شيئا عقله من ننكر وال بأسا به نرى ما هللا نبي يا قالوا شيئا عقله من تنكرون أو بأسا به

 يا فقالوا األولى المرة في سألھم كما عنه فسألھم قومه إلى سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فأرسل قال زنيت قد فإني طھرني
 ثم صدره إلى فيھا فجعل حفرة له فحفر سلم و عليه هللا صلى هللا نبي أمرف بأسا به نرى وال شيئا عقله من ننكر ما هللا رسول
  يرجموه أن الناس أمر

 فإني طھرني هللا نبي يا فقالت غامد من امرأة فجاءته سلم و عليه هللا صلى هللا نبي عند جالسا كنت  قال أبيه وعن - 16743
 طھرني هللا رسول يا فقالت بالزنا عنده اعترفت أيضا الغد من كان فلما ارجعي سلم و عليه هللا صلى هللا نبي لھا فقال زنيت قد

 تلدي حتى ارجعي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھا فقال لحبلى أني فوهللا األسلمي مالك بن رددت كما ترددني أن فلعلك
 فارضعيه اذھبي سلم و عليه هللا صلى هللا ينب لھا فقال ولدت قد ھذا هللا نبي يا قالت خرقة في تحمله بالصبي جاءته ولدته فلما
 هللا صلى هللا نبي فأمر يأكل ھو ھذا فطمته قد ھذا هللا نبي يا فقالت خبز كسرة يده في بالصبي جاءت فطمته فلما تفطميه حتى
 فأقبل يرجموھا أن الناس أمر ثم صدرھا إلى فيھا فجعلت حفرة لھا فحفر بھا أمر ثم المسلمين من رجل إلى بدفعه سلم و عليه
 مھال فقال إياھا سبه سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فسمع فسبھا خالد وجنة على فتنضح رأسھا فرمى بحجر يعني الوليد بن خالد
 أخرجه ودفنت عليھا فصلى بھا فأمر له لغفر مكس صاحب تابھا لو توبة تابت لقد بيده نفسي فوالذي تسبھا ال الوليد بن خالد يا

 في وروينا جميعا والمرأة للرجل الحفر إثبات الحديث ھذا وفي مھاجر بن بشير عن نمير بن حديث من صحيحال في مسلم
 به فخرجنا قال يرجم سلم و عليه هللا صلى النبي به فأمر قال بالزنا اعترف الذي المحصن الشاب قصة في اللجالج حديث
 ثيابھا عليھا فشكت الجھنية قصة في حصين بن عمران حديث في وروينا ھدأ حتى بالحجارة رميناه ثم أمكنا حتى له فحفرنا
  فرجمت بھا أمر ثم ثيابھا عليھا فشدت رواية وفي

 عن الجراح بن وكيع ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 16744
 إلى لھا فحفر امرأة رجم سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أبيه عن بكرة بيأ بن عن يحدث شيخا سمعت قال عمران أبي زكريا
 مثل بحصاة رماھا ثم زاد نحوه بإسناده سليمان بن زكريا ثنا الوارث عبد بن الصمد عبد عن حدثت داود أبو قال الثندوة

  بريدة حديث ونح التوبة في وقال عليھا فصلى أخرجھا طفئت فلما الوجه واتقوا ارموا قال ثم الحمصة

  البكر نفي في جاء ما باب

 وأنبأ ح ھشيم عن عون بن عمرو ثنا قماش أبي بن ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 16745
 حسنال عن منصور عن ھشيم أنبأ يحيى بن يحيى ثنا اإلمام نصر بن محمد ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو
 البكر سبيال لھن هللا جعل قد عني خذوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الصامت بن عبادة عن هللا عبد بن حطان عن

 في مسلم رواه عام وتغريب عمرو رواية وفي يحيى حديث ھذا والرجم مائة جلد بالثيب والثيب سنة ونفي مائة جلد بالبكر
  يحيى بن يحيى عن الصحيح

 عن الزھري عن عيينة بن سفيان ثنا شيبان بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16746
 فقال رجل إليه فقام سلم و عليه هللا صلى النبي عند كنا  قالوا وشبل الجھني خالد بن وزيد ھريرة أبي عن هللا عبد بن هللا عبيد
 شاة بمائة منه فافتديت بامرأته فزنى ھذا على عسيفا كان ابني إن قال قل قال لي وأذن هللا كتابب بيننا قضيت إال هللا أنشدك
 صلى هللا رسول فقال الرجم ھذا امرأة على وأن عام وتغريب مائة جلد عليه أن فأخبروني العلم أھل من رجاال سألت ثم وخادم
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 مائة جلد ابنك وعلى عليك رد والخادم شاة المائة جل و عز هللا بكتاب بينكما ألقضين بيده نفسي والذي سلم و عليه هللا
 أسلم من رجل وأنيس سفيان قال فرجمھا فاعترفت عليھا فغدا فارجمھا اعترفت فإن ھذا امرأة على أنيس يا واغد عام وتغريب
  الحديث ھذا في خطأ يرونه والحفاظ شبل ذكر دون سفيان عن وغيره هللا عبد بن علي عن الصحيح في البخاري رواه

 الدارمي سعيد بن عثمان سمعت قال عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا وقد - 16747
 عن أحدثك لكني قال واحد عن يجعله بعضھم إن لسفيان قلت الحديث ھذا في يقول المديني بن هللا عبد بن علي سمعت يقول

 ھذا سفيان قال علي قال سلم و عليه هللا صلى النبي عند كنا  وشبل خالد بن وزيد ھريرة أبي عن هللا عبيد ثنا قال الزھري
 الزھري أصحاب من الباقون وأما عيينة بن قال كذا هللا رحمه الشيخ قال حسنا إتقانا أتقناه لقد ولعمري الزھري في من حفظناه
 سعد بن والليث يزيد بن ويونس راشد بن ومعمر حمزة أبي بن وشعيب خالد بن وعقيل كيسان بن وصالح أنس بن مالك نحو

  أعلم فا شبال فيه يذكروا فلم وغيرھم

 ح سلمة أبي بن العزيز عبد ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 16748
 الذھلي يحيى بن محمد ثنا الشرقي الحسن بن محمد بن هللا عبد أنبأ ءإمال العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو وحدثنا

 خالد بن زيد عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن سلمة أبي بن هللا عبد بن العزيز عبد ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا
 عبد حديث لفظ عام وتغريب مائة بجلد يحصن ولم زنى فيمن يأمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت  قال الجھني
 وزاد العزيز عبد عن إسماعيل بن مالك عن الصحيح في البخاري رواه زنى فيمن قضى شھدته الطيالسي رواية وفي الرحمن

  السنة تلك تزل لم ثم غرب عنه هللا رضي عمر أن عروة وأخبرني شھاب بن قال آخره في

 عن الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا ملحان بن أنبأ الصفار عبيد بن أحمد بأأن عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16749
 يحصن ولم زنى فيمن قال أنه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن شھاب بن عن عقيل
 خيبر وإلى البصرة إلى المدينة من ينفي عنه هللا رضي عمر وكان شھاب بن قال عليه الحد إقامة مع المدينة من عاما ينفى
  بكير بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه

 علي ثنا الحذاء الحسين بن أحمد جعفر أبو أنبأ اإلسفرائيني سھل أبو أنبأ الفقيه المعروف أبي بن الحسن أبو أخبرنا - 16750
 هللا رضي بكر أبو بينما  قال عمر بن عن نافع عن إسحاق بن محمد ثنا زائدة أبي بن زكريا بن يحيى ثنا المديني هللا عبد بن
 فإن شأنه في فانظر إليه قم عنه هللا رضي لعمر بكر أبو فقال دھش وھو كالم من بلوث عليه فالث رجل جاءه المسجد في عنه
 أال هللا كقبح وقال صدره في عنه هللا رضي عمر فصك بابنته فوقع ضيف ضافه إنه قال عنه هللا رضي عمر إليه فقام شأنا له

 أو عاما فغربا بھما وأمر اآلخر من أحدھما تزوج ثم الحد فضربا عنه هللا رضي بكر أبو بھما فأمر قال ابنتك على سترت
  ولفظه إسناده في عمر بن هللا عبيد وخالفه عمر بن عن نافع عن إسحاق بن محمد رواه ھكذا علي قال حوال

 رجال أن  عبيد أبي بنت صفية وھي علي قال صفية عن نافع أخبرني هللا دعبي ثنا سعيد بن يحيى ثنا علي قال -  16751
 ثيب أم أبكر فقال به فأقر إليه فأرسل له ذلك فذكر عنه هللا رضي الصديق بكر أبي إلى أخوھا فجاء أخته فافتض رجال أضاف
 رواه وبمعناه أحمد قال اليمامة يوم رجلال قتل ثم قال بعد المرأة تزوج الرجل إن ثم قال فدك إلى ونفاه مائة فجلده بكر قال
  النفي في نافع عن وغيره مالك

 مالك ثنا بكير بن ثنا العبدي إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 16752
 ثم فأحبلھا بكر جارية على وقع برجل تىأ عنه هللا رضي الصديق بكر أبا أن  أخبرته أنھا عبيد أبي بنت صفية عن نافع عن

  فدك إلى نفي ثم الحد فجلد عنه هللا رضي بكر أبو به فأمر أحصن يكن ولم زنى أنه نفسه على اعترف

  أنه عنه هللا رضي الصديق بكر أبي عن عبيد أبي بنت صفية أخبرتني قال نافع عن حمزة أبي بن شعيب ورواه -  16753
 قال قال شعيب ثنا اليمان أبو ثنا الھيثم بن الكريم عبد ثنا الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرناه عاما ونفاه جلده
  عمر بن هللا عبيد عن إدريس بن هللا عبد ورواه فذكره نافع
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 جعفر أبو أخبرناو ح كريب أبو ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا الفقيه الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا كما - 16754
 بن إسحاق بن أحمد جعفر أبو ثنا البغدادي شاذان بن إبراھيم بن أحمد بكر أبو أنبأ بھا القرميسيني جعفر بن أحمد بن محمد
 عن نافع عن عمر بن ھو هللا عبيد عن إدريس بن هللا عبد حدثكم أسمع وأنا كريب أبي على قرئ قال إمالء القاضي البھلول

 عنه هللا رضي عمر وأن وغرب ضرب عنه هللا رضي بكر أبا وأن وغرب ضرب سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عمر بن
  وغرب ضرب

 إدريس بن هللا عبد ثنا األشج سعيد أبو ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا الفقيه الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16755
  وغرب ضرب عنه هللا رضي عمر وأن وغرب ضرب عنه هللا رضي بكر أبا أن  عمر بن عن نافع عن هللا عبيد سمعت قال

 ثنا ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ الكرابيسي الفضل أبو أنبأ الحافظ العبدوي حازم أبو أخبرنا -  16756
  البصرة إلى الكوفة نم قال أو الكوفة إلى البصرة من ونفى جلد عنه هللا رضي عليا أن  الشعبي عن الشيباني

 محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد بن حمزة أنبأ البغدادي شاذان بن إبراھيم بن أحمد بن الحسن علي أبو أخبرنا -  16757
 وينفيان يجلدان البكران  قال عنه هللا رضي كعب بن أبي عن مسروق عن عامر عن فراس ثنا عوانة أبو ثنا سلمة أبو ثنا

  نيرجما والثيبان

  المخنثين نفي في جاء ما باب

 بن ھشام عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16758
 فالطائ غدا عليكم هللا فتح إن أخي هللا لعبد فقال مخنث عندي كان  قالت سلمة أم عن سلمة أم بنت زينب عن أبيه عن عروة
 ھؤالء يدخلن ال فقال قوله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فسمع بثمان وتدبر بأربع تقبل فإنھا غيالن ابنة على أدلك فإني
  ھشام عن أوجه من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه عليكم

 بن ھشام ثنا سفيان ثنا لحميديا ثنا موسى بن بشر أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  16759
 مخنث وعندي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علي دخل  قالت سلمة أم أمھا عن سلمة أبي بنت زينب عن أبيه عن عروة
 وتدبر بأربع تقبل فإنھا غيالن بابنة فعليك غدا الطائف عليكم هللا فتح إن أرأيت هللا عبد يا أمية أبي بن هللا لعبد يقول فسمعه

 في البخاري رواه ھيت واسمه نجيح أبي بن قال سفيان قال عليكم ھؤالء يدخلن ال سلم و عليه هللا صلى النبي فقال قالت ثمانب
  الحميدي عن الصحيح

 حماد بن الحسن ثنا الدنيا أبي بن هللا عبد ثنا صفوان بن الحسين أخبرنا ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16760
 على المخنثون كان  قال ربيعة أبي بن عياش بن الرحمن عبد بن موسى عن يزيد عن إسحاق بن محمد عن ةعبد ثنا الضبي
 هللا صلى هللا رسول خالة عائذ بن عمرو بنت لفاختة ماتع وكان وھيت وھدم ماتع ثالثة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد
 هللا صلى هللا رسول سمعه الطائف حاصر إذا حتى عليھن ويدخل سلم و عليه هللا صلى النبي بيوت يغشى وكان سلم و عليه
 بثمان وتدبر بأربع تقبل فإنھا غيالن بنت بادية منك تنفلتن فال غدا الطائف افتتحت إن الوليد بن لخالد يقول وھو سلم و عليه
 هللا رسول أقبل ثم قال لنسائه ذاھ بعد عليكن يدخل ال لھذا يفطن الخبيث ھذا أرى ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال
 فكلم المدينة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ودخل المدينة يدخلن ال قال الحليفة بذي كان إذا حتى قافال سلم و عليه هللا صلى
 يرجع ثم فيسأل يدخل سبت كل في يوما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فجعل شيء من له بد وال مسكين إنه له وقيل فيه
 هللا رسول ونفى عنھما هللا رضي عمر عھد وعلى بكر وأبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد كذلك يزل فلم منزله إلى

  ھيت واآلخر ھدم معه صاحبيه سلم و عليه هللا صلى

 إبراھيم بن مسلم اثن إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  16761
 الرجال من المخنثين لعن سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن عكرمة عن كثير أبي بن يحيى ثنا الدستوائي ھشام ثنا
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 مسلم عن الصحيح في البخاري رواه المخنثين يعني وفالنا فالنا وأخرجوا بيوتكم من أخرجوھم وقال النساء من والمترجالت
  إبراھيم بن

 الرزاق عبد ثنا الرمادي منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 16762
 بيوتكم من المخنثين أخرجوا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عباس بن عن عكرمة عن كثير أبي بن يحيى عن معمر أنبأ

  مخنثا عنه هللا رضي عمر وأخرج نثامخ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأخرج

 عن فأخرج المخنثين من برجل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمر  قال عكرمة عن أيوب عن معمر وأخبرنا قال -  16763
  أيضا فأخرج منھم برجل عنه هللا رضي بكر أبو وأمر المدينة

 ح أسامة أبو ثنا الربيع بن الحسن ثنا العزيز عبد بن يعل أنبأ الرفاء علي أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  16764
 أخبرھم أسامة أبا أن العالء بن ومحمد هللا عبد بن ھارون ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا

 هللا صلى النبي أن  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن ھاشم أبي عن القرشي يسار أبي عن األوزاعي عن يونس بن مفضل عن
 يتشبه هللا رسول يا فقيل ھذا بال ما سلم و عليه هللا صلى النبي فقال بالحناء ورجليه يديه خضب قد بمخنث أتى سلم و عليه

 عن ناحية والنقيع أسامة أبو قال المصلين قتل عن نھيت إني قال نقتله أال هللا رسول يا قالوا النقيع إلى فنفي به فأمر بالنساء
  بالبقيع وليس ينةالمد

  عليھا وثبت مرة بالزنا اعترف من على الحد إقامة باب

 عن شعيب أخبرني اليمان أبو ثنا عيسى بن محمد بن علي أنبأ المزني محمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16765
 من رجل إليه قام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند نحن بينا  قال ھريرة أبا أن هللا عبد بن هللا عبيد أخبرني الزھري
 له فقال لي وإيذن هللا بكتاب له اقض هللا رسول يا صدق فقال خصمه فقام هللا بكتاب لي اقض هللا رسول يا فقال األعراب
 ابني ىعل أن فأخبروني بامرأته فزنى األجير والعسيف ھذا على عسيفا كان ابني إن فقال قل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 مائة جلد ابني على وإنما الرجم امرأته على أن فأخبروني العلم أھل سألت ثم ووليدة الغنم من بمائة منه فافتديت الرجم

 وأما فردوھا والغنم الوليدة أما هللا بكتاب بينكما ألقضين بيده نفسي والذي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال عام وتغريب
 أنيس عليھا فغدا فارجمھا اعترفت فإن ھذا امرأة على فاغد أسلم من لرجل أنيس يا أنت وأما عام وتغريب مائة جلد فعليه ابنك

 أبي عن هللا عبيد عن الزھري عن أخر أوجه من وأخرجاه اليمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه فرجمھا فاعترفت
  خالد بن وزيد ھريرة

 ثنا ھشام ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا هللا عبد بن إبراھيم ثنا الصفار عبيد بن أحمد أأنب عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 16766
 وھي زنت أنھا  فقالت سلم و عليه هللا صلى النبي أتت امرأة أن حصين بن عمران عن المھلب أبي عن قالبة أبي عن يحيى
 النبي بھا فأمر جاءت وضعت أن فلما بھا جىءف وضعت فإذا إليھا أحسن فقال وليھا سلم و عليه هللا صلى النبي فدعا حبلى
 هللا رضي الخطاب بن عمر فقال دفنوھا ثم عليھا فصلوا أمرھم ثم فرجمت بھا أمر ثم ثيابھا عليھا فشدت سلم و عليه هللا صلى
 لوسعتھم نةالمدي أھل من سبعين بين قسمت لو توبة تابت لقد بيده نفسي والذي فقال زنت وقد عليھا تصلي هللا رسول يا عنه
  مضى كما الدستوائي ھشام حديث من الصحيح في مسلم أخرجه بنفسھا جادت أن من أفضل وجدت وھل

  مرات أربع يعترف حتى الحد عليه يقام ال قال من باب

 الحص أبو ثنا يونس بن ھاشم أنبأ البغدادي هللا عبد بن محمد بن محمد جعفر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16767
 صلى هللا رسول أتى  قال ھريرة أبا أن سلمة وأبي المسيب بن عن شھاب بن عن خالد بن الرحمن عبد حدثني الليث حدثني
 و عليه هللا صلى النبي عنه فأعرض نفسه يريد زنيت أني هللا رسول يا فناداه المسجد في وھو الناس من رجل سلم و عليه هللا
 عليه هللا صلى النبي وجه لشق فجاء عنه فأعرض زنيت أني هللا رسول يا فقال عنه لهقب أعرض الذي وجھه لشق فتنحى سلم
 رسول يا ال فقال جنون ابك فقال سلم و عليه هللا صلى النبي دعاه شھادات أربع نفسه على شھد فلما عنه أعرض الذي سلم و
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 رجمه فيمن فكنت قال جابرا سمع من أخبرني شھاب بن قال فارجموه اذھبوا قال هللا رسول يا نعم قال أحصنت فقال هللا
 عن عفير بن سعيد عن الصحيح في البخاري رواه فرجمناه بالحرة أدركناه حتى جمز الحجارة أذلقته فلما بالمصلى فرجمناه
  الحجاج بن مسلم أيضا إليه وأشار الليث

 أنبأ هللا عبد أنبأ عبدان أنبأ الموجه أبو أنبأ وزيالمر حليم بن محمد بن الحسن أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  16768
 النبي أتى أسلم من رجال أن  األنصاري هللا عبد بن جابر عن الرحمن عبد بن سلمة أبو أخبرني الزھري شھاب بن عن يونس
 قد وكان فرجم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول به فأمر شھادات أربع نفسه على وشھد زنى قد أنه فحدثه سلم و عليه هللا صلى
  هللا عبد عن مقاتل بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه أحصن

 أنبأ الرزاق عبد أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16769
 رجال أن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن هللا دعب بن جابر عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن الزھري أخبرني جريج بن
 الصحيح في مسلم رواه ماعز أنه زعموا قال أحصن قد وكان فرجم به فأمر مرات أربع نفسه على بالزنا عنده شھد أسلم من
 هللا رسول أن ىتر أال عليھم بما الناس لجھالة اإلسالم أول في ذلك كان إنما هللا رحمه الشافعي قال إبراھيم بن إسحاق عن

 ترى أوال حده يجھل وھو إال بذنبه يقر عليه هللا ستر أحدا أن يرى ال جنة أبه أيشتكي المعترف في يقول سلم و عليه هللا صلى
 عمر وأمر االعتراف عدد يذكر ولم فارجمھا اعترفت فإن ھذا امرأة على أنيس يا أغد قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن

 بين هللا رحمه الشافعي ذكره الذي وھذا هللا رحمه الشيخ قال اعتراف بعدد يأمره ولم ذلك بمثل الليثي واقد أبا عنه هللا رضي
  مضى فيما

 بن يعلى بن يحيى ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا وفيما - 16770
 مالك بن ماعز جاء قال أبيه عن بريدة بن سليمان عن مرثد بن علقمة عن جامع بن غيالن عن أبي حدثني المحاربي الحارث

 جاء ثم بعيد غير فرجع قال إليه وتب هللا فاستغفر ارجع ويحك فقال طھرني هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى
 جاء ثم بعيد غير فرجع فقال إليه وتب هللا فاستغفر ارجع ويحك سلم و عليه هللا صلى النبي فقال طھرني هللا رسول يا فقال
 عليه هللا صلى هللا رسول قال الرابعة كانت إذا حتى ذلك مثل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال طھرني هللا رسول يا فقال
 فقام خمرا أشربت فقال ونبمجن ليس أنه فأخبر جنون أبه سلم و عليه هللا صلى النبي فسأل الزنا من فقال أطھرك مم سلم و

 في الحديث ذكر ثم فرجم به فأمر نعم قال أنت أثيب سلم و عليه هللا صلى النبي فقال خمر ريح منه يجد فلم فاستنكھه رجل
 وتوبي هللا فاستغفري ارجعي ويحك فقال طھرني هللا رسول يا فقالت األزد من غامد من امرأة جاءته ثم قال مضى كما التوبة
 قال نعم قالت أنت أثيب فقال الزنا من حبلى أنھا قالت ذلك وما قال مالك بن ماعز رددت كما ترددني أن تريد لعلك تفقال إليه
  يعلى بن يحيى عن كريب أبي عن الصحيح في مسلم رواه الحديث وذكر بطنك في ما تضعي حتى نرجمك ال إذا

 جرير ثنا حرب بن سليمان ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا لصفارا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  16771
 قبلت لعلك ويحك له قال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى لما ماعزا أن  عباس بن عن عكرمة عن حكيم بن يعلى عن حازم بن
  برجمه أمر ذلك فعند قال نعم قال يكنى ال وكذا كذا فعلت سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال ال فقال نظرت أو غمزت أو

 بن وھب ثنا يعقوب بن إبراھيم ثنا سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا -  16772
  جرير بن وھب عن محمد بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه نعم قال أفنكتھا قال أنه غير بھذا  أبي ثنا جرير

 الجحدري كامل أبو حدثني اإلمام نصر بن محمد ثنا بالطابران الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا بدع أبو أخبرنا - 16773
 رجل سلم و عليه هللا صلى النبي إلى به جيء حين مالك بن ماعز رأيت  قال سمرة بن جابر عن سماك عن عوانة أبو ثنا

 ال قال فلعلك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال زنى دق أنه شھادات أربع نفسه على فشھد رداء عليه ليس أعضل قصير
 بأحدھم أوتي ال وإني أال التيس كنبيب نبيب له أحدھم خلف هللا سبيل في نفرنا كلما أال فقال خطب ثم فرجم األخر زنى قد وهللا
 مضى فيما إقراره فسر يكن لم أنه على دليل فلعلك الرابعة بعد له وقوله كامل أبي عن الصحيح في مسلم رواه نكاال جعلته إال
  الزنا غير يحتمل ال بما
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 عبد عن المثنى بن ومحمد إسحاق ثنا محمد بن هللا عبد ثنا الحيري عمر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 16774
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى مالك بن ماعز له يقال أسلم من رجال أن سعيد أبي عن نضرة أبي عن داود ثنا األعلى
 أنه إال بأسا به نعلم ما فقالوا قومه سأل ثم مرارا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرده علي فأقمه فاحشة أصبت أني  فقال

 قال نرجمه أن فأمرنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى فرجع قال الحد فيه يقام أن إال منه يخرجه ال أن يرى شيئا أصاب
 أتى حتى خلفه واشتددنا فاشتد قال والخزف والمدر بالعظام فرميناه قال له حفرنا وال أوثقناه فما قال الغرقد بقيع إلى قنافانطل

 خطيبا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قام ثم قال سكت حتى الحجارة يعني الحرة بجالميد فرميناه لھا فانتصب الحرة عرض
 إال ذلك فعل برجل أوتي ال أن على التيس كنبيب نبيب له عيالنا في رجل تخلف هللا سبيل في اةغز انطلقنا أكلما قال العشاء من

 بعد قومه وسؤاله المثنى بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه المثنى بن حديث لفظ سبه وال له استغفر فما قال به نكلت
  عقله في يشك كان أنه على دليل مرارا اعترافه

 أبو وھو جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنبأ الفقيه األصبھاني الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 16775
 أن ھريرة أبي عن ھريرة ألبي عم بن عن الزبير أبو أخبرني جريج بن ثنا أبي ثنا عاصم أبي بن عمرو ثنا يعلى أبو ثنا الشيخ
 في كان فلما أربعا قالھا حتى عنه فأعرض زنيت قد أني هللا سولر يا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى جاء ماعزا

 ھذا إلى تريد ما قال حالال امرأته من الرجل يأتي ما حراما منھا أتيت نعم قال الزنا ما وتدري قال نعم قال زنيت قال الخامسة
 المكحلة في الميل يغيب كما منھا كذل في منه ذلك أدخلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال تطھرني أن أريد قال القول

 رجلين سلم و عليه هللا صلى النبي فسمع فرجم برجمه فأمر هللا رسول يا نعم قال البئر في الرشاء قال أو الشيء في والعصا
 و ليهع هللا صلى هللا رسول فسار الكلب رجم رجم حتى نفسه تدعه فلم عليه هللا ستر الذي ھذا إلى تر ألم لصاحبه أحدھما يقول
 وھل هللا رسول يا لك هللا غفر فقاال الحمار ھذا جيفة من فكال فانزال قوما وفالن فالن أين فقال حمار بجيفة مر ثم شيئا سلم
  فيھا يتقمس الجنة أنھار لفي اآلن أنه بيده نفسي والذي ھذا من شر آنفا أخيكما من نلتما فما قال ھذا مثل يؤكل

 إبراھيم بن محمد أنبأ المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ المھرجاني الحسين بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو أخبرنا -  16776
 الصديق بكر أبي إلى جاء أسلم من رجال إن  قال أنه المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك ثنا بكير بن ثنا العبدي
 بستر واستتر هللا إلى فتب بكر أبو قال ال فقال غيري ألحد ھذا ذكرت ھل بكر أبو له فقال زنى اآلخر إن فقال عنه هللا رضي
 هللا رضي بكر ألبي قال كما له فقال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أتى حتى نفسه تقره فلم عباده عن التوبة يقبل هللا فإن هللا
 األخر إن فقال سلم و عليه هللا لىص هللا رسول أتى حتى نفسه تقره فلم عنھما هللا رضي بكر أبو له قال كما عمر له فقال عنه
 أھله إلى بعث عليه أكثر إذا حتى عنه يعرض ذلك كل مرارا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عنه فأعرض سعيد قال زنى
 رسول به فأمر ثيب بل فقالوا ثيب أم أبكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال لصحيح إنه وهللا فقالوا جنة أبه أيشتكي فقال
  فرجم سلم و عليه هللا صلى هللا

  فيترك إقراره عن يرجع بالزنا المعترف باب

 عن يونس بن عيسى ثنا خشرم بن علي ثنا إسحاق بن محمد ثنا الفقيه الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16777
 زنيت أني  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى األسلمي ماعز جاء قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد

 فقتله فضربه بعير لحي معه رجل فمر يشتد فر الحجارة مس وجد فلما فارجموه به اذھبوا قال الحديث وذكر عنه فأعرض
  تركتموه أفال فقال سلم و عليه هللا صلى للنبي فراره فذكر

 عن سفيان ثنا حذيفة أبو ثنا غالب بن محمد تمتام ثنا ارالصف عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرناه -  16778
 ھال ذھب لما ماعز في قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أبيه عن األسلمي ھزال بن نعيم بن يزيد عن أسلم بن زيد

 لك خيرا لكان بثوبك هعلي سترت كنت لو ھزال يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال عليه هللا فيتوب يتوب فلعله تركتموه
  صنعت مما
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  المرأة دون بالزنا يقر الرجل باب

 عبد أنبأ غنام بن طلق ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  16779
 بامرأة زنى أنه عنده فأقر أتاه رجال أن  سلم و عليه هللا صلى النبي عن سعد بن سھل عن حازم أبو ثنا حفص بن السالم
  وتركھا الحد فجلده زنت تكون أن فأنكرت ذلك عن فسألھا المرأة إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فبعث له فسماھا

 ثنا المديني بن علي ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أبو وأخبرنا -  16780
 رسول بينا  يقول عباس بن سمع أنه المسيب بن سعيد عن الرحمن عبد بن خالد عن خالد أخي بن القاسم ثنا يوسف نب ھشام
 إليه اقترب حتى الناس فتخطى هللا عبد بن بكر بن ليث بني من رجل أتاه الجمعة يوم الناس يخطب سلم و عليه هللا صلى هللا
 ثم أجلس فقال ذلك مثل فقال الثانية قام ثم فجلس فانتھره أجلس سلم و عليه هللا صلى النبي فقال الحد علي أقم هللا رسول يا فقال
 بن علي فيھم أصحابه من لرجال سلم و عليه هللا صلى النبي فقال حراما امرأة أتيت قال حدك ما فقال ذلك مثل فقال الثالثة قام
 فقيل تزوج الليثي يكن ولم جلدة مائة فاجلدوه به نطلقواا عنھم هللا رضي عفان بن وعثمان حارثة بن وزيد وعباس طالب أبي
 قال صاحبتك من له قال به أتى فلما مجلودا به ائتوني سلم و عليه هللا صلى النبي فقال بھا خبث التي نجلد أال هللا رسول يا

 الشاھدين من أقول ما على هللا ئةلبري قال مما وإني أعرفه ما وهللا كذب فقالت ذلك عن فسألھا فدعاھا بكر بني من المرأة فالنة
 يا فقال الفرية حد جلدتك وإال جلدتھا شھداء لك كان فإن تنكر فإنھا بھا خبثت إنك شھودك من سلم و عليه هللا صلى النبي فقال

  ثمانين الفرية حد فجلد به فأمر شھداء لي ما وهللا هللا رسول

  التلف أسباب في وال مفرط برده أو شديد حره يوم في وال دنف مريض على وال الحبلى على الجلد حد يقام ال باب

 ببخارى البغدادي خنب بن أحمد بن محمد بكر أبو أنبأ المؤذن الخالق عبد بن علي بن الخالق عبد القاسم أبو أخبرنا - 16781
 قال السلمي الرحمن عبد أبي عن عبيدة بن سعد عن السدي عن إسرائيل أنبأ موسى بن هللا عبيد ثنا السواق سالم بن الحسن ثنا

 عليه فأقيموا زنى أمة أو عبد أيما الناس أيھا  قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد المنبر على يخطب وھو عنه هللا رضي عليا سمعت
 عھد حديثه فوجدتھا ألضربھا إليھا فأرسلني زنت سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول خادما فإن فاجلدوه أحصن قد كان وإن الحد

 حديث من الصحيح في مسلم أخرجه أحسنت قال وتشتد تماثل حتى عنھا فرددت أقتلھا أن ضربتھا أنا إن وخشيت بنفاسھا
  إسرائيل

 بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ أصله من عليه قرأنا فيما األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 16782
 جارية أن  عنه هللا رضي علي عن جميلة أبي عن الثعلبي األعلى عبد عن الثوري أنبأ رونھا بن يزيد ثنا الزعفراني محمد
 تجف لم الدماء في فوجدتھا الحد عليھا أقيم أن سلم و عليه هللا صلى النبي فأرسلني الزنا من نفست سلم و عليه هللا صلى للنبي
 ملكت ما على الحدود أقيموا وقال الحد فاجلدھا عنھا الدم جف إذا فقال فأخبرته سلم و عليه هللا صلى هللا نبي إلى فرجعت عنھا

  أيمانكم

  ولدھا ويكفل تضع حتى ترجم ال الحبلى باب

 بن يعلى بن يحيى ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16783
 أنھا قالت الغامدية قصة في أبيه عن بريدة بن سليمان عن مرثد بن علقمة عن جامع بن غيالن عن أبي ثنا المحاربي الحارث
 فكفلھا قال بطنك في ما تضعي حتى نرجمك ال إذا قال نعم قالت أنت أثيب  سلم و عليه هللا صلى النبي قال الزنا من حبلى
 صغير ولدھا وندع نرجمھا فقال غامديةال وضعت قد فقال سلم و عليه هللا صلى النبي فأتى وضعت حتى األنصار من رجل
 أبي عن الصحيح في مسلم رواه فرجمھا هللا رسول يا رضاعه إلي فقال األنصار من رجل فقام يرضعه من له ليس السن
  يعلى بن يحيى عن كريب

 بن بشير ثنا نعيم وأب ثنا نصر بن أحمد ثنا ھانئ بن صالح بن محمد جعفر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 16784
 قد أني فقالت غامد من امرأة فجاءته سلم و عليه هللا صلى النبي عند جالسا كنت  قال أبيه عن بريدة بن هللا عبد عن مھاجر
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 حتى ارجعي سلم و عليه هللا صلى النبي لھا فقال لحبلى أني فوهللا قالت أن إلى الحديث فذكر تطھرني أن أريد وإني زنيت
 بالصبي جاءته فطمته فلما تفطميه حتى اذھبي فقال ولدت قد أني هللا رسول يا فقالت خرقة في بالصبي جاءت دتول فلما تلدي
 أمر ثم المسلمين من رجل إلى فدفع بالصبي سلم و عليه هللا صلى النبي فأمر فطمته قد ھذا هللا رسول يا فقالت كسرة يده في
 حديث من الصحيح في مسلم أخرجه الحديث وذكر يرجموھا أن الناس أمر مث صدرھا إلى فيھا فجعلت حفيرة لھا فحفرت بھا

  المھاجر بن بشير

  الحد يصيب مرض من ال خلقته في الضرير باب

 سفيان أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إبراھيم بن يحيى زكريا أبو أخبرنا - 16785
 كان مقعد اآلخر وقال أحبن أحدھما قال رجال أن  حنيف بن سھل بن أمامة أبي عن كالھما الزناد بيوأ سعيد بن يحيى عن
 النخل بأثكال فجلد أحدھما قال به سلم و عليه هللا صلى النبي فأمر فاعترف فسئل به فرمته حبل امرأة فأصاب سعد جوار عند
 الزناد أبي عن وقيل فيه سعيد أبي بذكر موصوال عنه وروي مرسال سفيان عن المحفوظ ھو ھذا النخل بأثكول اآلخر وقال
  عبادة بن سعد بن سعيد عن أمامة أبي عن وقيل أبيه عن أمامة أبي عن

 بن بكر أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرناه - 16786
 بن سعد بن سعيد عن حنيف بن سھل بن أمامة أبي عن األشج بن هللا عبد بن يعقوب عن إسحاق بن ثنا نمير بن ثنا شيبة أبي
 عبادة بن سعد شأنه فرفع بھا يخبث الدار إماء من أمة على وھو إال نرع فلم ضعيف مخدج رجل أبياتنا بين كان  قال عبادة
 مات سوط مائة ضربناه لو ذاك من أضعف ھو هللا نبي يا قالواف سوط مائة اجلدوه فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى
  واحدة فاضربوه شمراخ مائة فيه عثكاال له فخذوا قال

 الرحمن عبد أبو وأنبأ ح موسى أبو ثنا نصر بن أحمد بن جعفر ثنا الفقيه الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16787
 ثنا المثنى بن محمد موسى أبو ثنا إسماعيل بن الحسين القاضي ثنا الحافظ عمر بن علي ناث قاال الحارث بن بكر وأبو السلمي
 الزنا من حملت سلم و عليه هللا صلى النبي عھد في وليدة أن  سعد بن سھل عن حازم أبي عن فليح عن عمر بن عثمان
 فأمر الجلد عن لضعيف إنه سلم و عليه هللا صلى النبي فقال فاعترف ذلك عن فسئل المقعد أحبلني قالت أحبلك من فسئلت
 صلى النبي عن حنيف بن سھل بن أمامة أبي عن حازم أبي عن والصواب قال كذا علي قال واحدة بھا فضربه عثكول بمائة
  سلم و عليه هللا

  الزنا في الشھود باب

  اءشھد بأربعة عليه جاؤوا لوال وقال منكم أربعة عليھن فاستشھدوا جل و عز هللا قال

 وأنبأ قال ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16788
 سعد أن ھريرة أبي عن أبيه عن سھيل عن مالك عن عيسى بن إسحاق ثنا محمد بن الحارث ثنا ببغداد الفقيه سلمان بن أحمد
 عن الصحيح في مسلم رواه نعم قال شھداء بأربعة آتي حتى أمھله رجال امرأتي مع وجدت أن هللا رسول يا  قال عبادة بن

  إسحاق عن حرب بن زھير

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 16789
 أبي إلى معاوية فكتب قتلھا أو فقتله رجال امرأته مع وجد بالشام رجال أن  مسيبال بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن مالك
 عليك عزمت العراق بأرض ھو ما الشيء ھذا أن عنه هللا رضي علي فقال فسأله عليا ذلك عن له يسأل بأن األشعري موسى

  برمته عطفلي شھداء بأربعة يأت لم أن حسن أبو أنا عنه هللا رضي علي فقال فأخبره لتخبرني
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  الزنا يثبتوا حتى الشھود وقف في جاء ما باب

 أنبأ مجالد قال أسامة أبو ثنا البلخي موسى بن يحيى ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  16790
 صوريا بابني فأتوه منكم جلينر بأعلم ائتوني قال زنيا منھم وامرأة برجل اليھود جاءت  قال هللا عبد بن جابر عن عامر عن

 المكحلة في الميل مثل فرجھا في ذكره رأوا أنھم أربعة شھد إذا التوراة في نجد قاال التوراة في ھذين أمر تجدان كيف فنشدھما
 أربعة فجاؤوا بالشھود سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فدعا القتل فكرھنا سلطاننا ذھب قاال ترجموھا أن يمنعكم فما قال رجما
  برجمھا سلم و عليه هللا صلى النبي فأمر المكحلة في الميل مثل فرجھا في ذكره رأوا أنھم فشھدوا

 عن والشعبي إبراھيم عن مغيرة عن ھشيم عن بقية بن وھب ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ علي أبو وأخبرنا - 16791
  فشھدوا ودبالشھ فدعا يذكر لم نحوه  سلم و عليه هللا صلى النبي

  منه بنحو  الشعبي عن شبرمة بن عن ھشيم عن بقية بن وھب وحدثنا قال -  16792

 آدم بن يحيى ثنا شيبة أبي بن ھو بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الفقيه الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  16793
 ھكذا عنه هللا رضي عثمان فقال الزنا في رجل على ھدواش ناسا أن  سيرين بن عن عتيق بن يحيى عن زيد بن حماد عن

  عشرا عقدھا وقد اليسرى أصبعه في السبابة أصبعه يدخل وجعل أنه تشھدون

  تحريمھما على اإلجماع مع البھيمة وإتيان اللواط تحريم في جاء ما باب

 دون من شھوة الرجال لتأتون إنكم العالمين من حدأ من بھا سبقكم ما الفاحشة أتأتون لقومه قال إذ ولوطا{  ثناؤه جل هللا قال
 من حجارة عليھا وأمطرنا سافلھا عاليھا جعلنا أمرنا جاء فلما{  بھم العذاب نزول في وقال}  مسرفون قوم أنتم بل النساء
 }  ببعيد الظالمين من ھي وما ربك عند مسومة منضود سجيل

 حمزة بن إبراھيم ثنا القاضي إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد ثنا عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 16794
 لعن  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عباس بن عن عكرمة عن عمرو أبي بن عمرو عن محمد بن العزيز عبد ثنا الزبيري

 ولعن والديه لعن من هللا ولعن السبيل عن أعمى كمه من هللا ولعن األرض تخوم غير من هللا ولعن مواليه غير تولى من هللا
 هللا ولعن لوط قوم عمل عمل من هللا ولعن لوط قوم عمل عمل من هللا ولعن بھيمة على وقع من هللا ولعن هللا لغير ذبح من هللا
  لوط قوم عمل عمل من

 عمرو ثنا قاال الدراوردي نوب الزناد أبي بن ثنا مريم أبي بن ثنا شريك بن عبيد ثنا أحمد أنبأ الحسن أبو وأخبرنا - 16795
  والديه لعن من يذكر ولم الطريق عن أعمى خبب من وقال مواليه غير والى من قال أنه إال نحوه بإسناده  فذكره عمرو أبي بن

  اللوطي حد في جاء ما باب

 وھب بن ثنا سليمان بن ربيعال ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 16796
 ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا ح المطلب مولى عمرو عن بالل بن سليمان عن
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس بن عن عكرمة عن عمرو عن محمد بن العزيز عبد ثنا الجماھر أبو ثنا شريك بن عبيد
  به والمفعول الفاعل فاقتلوا لوط قوم عمل يعمل جدتموهو من  قال سلم

 السلمي حفص أبو الرحمن عبد بن عمرو ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني محمد بن أحمد سعد أبو أخبرنا -  16797
 و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن عكرمة عن منصور بن عباد ثنا السھمي بكر بن هللا عبد ثنا المنھال بن محمد ثنا
  يقتل قال البھيمة يأتي الذي وفي محرم ذات على يقع الذي وفي نفسه في يؤتى الذي وفي لوط قوم عمل يعمل الذي في  سلم
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 إبراھيم ثنا محمد بن إسحاق ثنا القاضي إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  16798
 وقع من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس بن عن عكرمة عن الحصين بن داود عن حبيبة يأب بن إسماعيل بن
  لوط قوم يعني فاقتلوه الرجل على

 بن محمد بن هللا عبد ثنا خليفة بن سعيد بن الرحمن عبد ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا -  16799
 هللا صلى النبي أن عباس بن عن عكرمة عن حصين بن داود عن إبراھيم أخبرني جريج بن قال يقول جاحجا سمعت قال تميم
 بن أحمد أبو أورده والبھيمة البھيمة يأتي والذي لوط قوم عمل يعمل الذي يعني به والمفعول الفاعل اقتلوا  قال سلم و عليه
  األسلمي يحيى أبي بن محمد بن إبراھيم عن جريج بن رواه فيما عدي

 أنبأ الرزاق عبد ثنا راھويه بن إبراھيم بن إسحاق ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبا الروذباري علي أبو أخبرنا -  16800
  يرجم قال اللوطية على يوجد البكر في  عباس بن عن يحدثان ومجاھدا جبير بن سعيد سمعت قال خثيم بن أخبرني جريج بن

 ثنا يقول معين بن يحيى سمعت قال محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا بدع أبو أخبرنا - 16801
 به فيرمى القرية في بناء أعلى ينظر قال اللوطي حد ما عباس بن سئل  نضرة أبو قال قال يزيد بن سعيد ثنا مضر بن غسان
  الحجارة يتبع ثم منكسا

 القاسم عن شريك ثنا الصباح بن محمد ثنا الدنيا أبي بن ثنا صفوان بن الحسين أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  16802
  لوطيا رجم عنه هللا رضي عليا أن قومه بعض عن الوليد بن

 أبي بن عن ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا الكرابيسي الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا - 16803
  لوطيا رجم عنه هللا رضي عليا شھد  أنه قومه من رجل عن الھمداني الوليد بن لقاسما عن ليلى

 بن عن رجل عن الشافعي قال  قال الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا - 16804
 يرجم نأخذ وبھذا الشافعي قال لوطيا رجم عنه هللا رضي عليا أن مذكور بن أراه يزيد عن الوليد بن القاسم عن ذئب أبي

 لم أو أحصن اللوطي يرجم أن السنة يقول المسيب بن وسعيد قال عباس بن قول وھذا محصن غير أو كان محصنا اللوطي
  ذكرناه ما يعني سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن يرويه وعكرمة يحصن

 ثنا علي بن إبراھيم ثنا مطر بن عمرو أبو ثنا قاال الفارسي إبراھيم بن محمد ربك وأبو قتادة بن نصر أبو وأخبرنا - 16805
 الوليد بن خالد أن  سليم بن صفوان عن المنكدر بن محمد عن بكر بن داود أنبأ حازم أبي بن العزيز عبد أنبأ يحيى بن يحيى
 وأن المرأة تنكح كما ينكح العرب نواحي ضبع في رجال وجد أنه له خالفته في عنھما هللا رضي الصديق بكر أبي إلى كتب
 قوال يومئذ أشدھم من فكان ذلك عن فسألھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من الناس جمع عنه هللا رضي بكر أبا

 أن ىنر علمتم قد ما بھا هللا صنع واحدة أمة إال األمم من أمة به تعص لم ذنب ھذا إن قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي
 إلى عنه هللا رضي بكر أبو فكتب بالنار يحرقه أن على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب رأي فاجتمع بالنار نحرقه
 عنه هللا رضي علي عن أبيه عن محمد بن جعفر عن آخر وجه من وروي مرسل ھذا بالنار يحرقه أن يأمره الوليد بن خالد
 رجال رجم عنه هللا رضي عليا أن ھمدان من رجل عن ليلى أبي بن عن ويذكر ناربال ويحرق يرجم قال القصة ھذه غير في

  مطلقا ليلى أبي بن عن رواه وھشيم باإلحصان مقيدا عنه الثوري ذكره ھكذا لوط قوم عمل في محصنا

 هللا عبد ثنا الحسن بن علي ثنا محمد بن سفيان ثنا العراقي نصر أبو ثنا األردستاني بكر أبو الثوري بحديث أخبرنا -  16806
  الزاني حد حده اللوطي في  قال أنه عطاء عن نجيح أبي بن عن سفيان وعن فذكره سفيان ثنا الوليد بن

 سمعت يقول الدوري محمد بن العباس سمعت قال يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  16807
 منھم أربعة لواطة في أخذوا بسبعة أتى الزبير بن شھدت  قال رباح أبي بن عطاء عن المغيرة بن اليمان أنبأ ھارون بن يزيد
 الحدود فضربوا بالثالثة وأمر بالحجارة فرضخوا المسجد من فأخرجوا باألربعة فأمر يحصنوا لم وثالثة النساء أحصنوا قد

  المسجد في عباس وبن عمر وبن
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 ثنا الرازي الوھاب عبد بن محمد بن هللا عبد سعيد أبو أنبأ بھا مھرجانيال المعروف أبي بن الحسن أبو أخبرنا - 16808
 ھو قال لوط قوم عمل ويعمل البھيمة يأتي الرجل في  الحسن عن قتادة ثنا ھشام ثنا إبراھيم بن مسلم أنبأ أيوب بن محمد
  الزاني بمنزلة

 سعيد أنبأ عون بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد أنبأ نيالشيبا هللا عبد أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 16809
 رجع ھذا وإلى هللا رحمه الشيخ قال جلد وإال رجم محصنا كان إن الزاني حد اللوطي حد  قال إبراھيم عن معشر أبي عن

 . سليمان بن الربيع زعم فيما هللا رحمه الشافعي
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