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  سنن البيھقي الكبرى

  الجزء السادس عشر

  تتمة كتاب النكاح

  الدين بذات التزوج استحباب باب

 ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا النيسابوري معاوية بن إبراھيم بن علي بن محمد بن إبراھيم إسحاق بوأ أخبرنا -  13244
 عبيد حدثني يحيى ثنا مسدد ثنا قاال داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا ح يحيى بن محمد بن يحيى
 ألربع النساء تنكح  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة بيأ عن أبيه عن سعيد أبي بن سعيد حدثني هللا

 بن زھير عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه يداك تربت الدين بذات فاظفر ولدينھا ولجمالھا ولحسبھا لمالھا
  سعيد بن يحيى عن وغيره حرب

 عبد عن األزرق إسحاق ثنا نصر بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو نبأأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد أخبرنا -  13245
 هللا صلى النبي فلقى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على امرأة تزوج  أنه عنه هللا رضي جابر عن عطاء عن الملك
 أخوات لي كان هللا رسول يا قال تالعبھا بكرا أفال قال ثيبا قال ثيبا أم بكرا قال نعم قال تزوجت جابر يا له فقال سلم و عليه

 أخرجه يداك تربت الدين بذات فعليك وجمالھا ومالھا دينھا على تنكح المرأة إن أما فذاك قال وبينھن بيني تدخل أن فخشيت
  سليمان أبي بن الملك عبد عن آخر وجه من الصحيح في مسلم

 ثنا المروزي منصور بن أحمد ثنا البزاز بالل بن يحيى بن محمد بن أحمد حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 13246
 عمرو بن هللا عبد عن يحدث الحبلي الرحمن عبد أبا سمع أنه شريك بن شرحبيل أخبرنا حيوة ثنا المقرئ يزيد بن هللا عبد

 مسلم رواه الصالحة المرأة الدنيا متاع وخير متاع كلھا الدنيا إن  قال أنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عنھما هللا رضي
  المقرئ عن نمير بن عن الصحيح في

 جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 13247
 أبو ثنا هللا عبيد بن محمد ثنا سماكال بن عمرو أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا ح زياد بن الرحمن عبد أنبأ عون بن
 عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عنھما هللا رضي عمرو بن هللا عبد عن يزيد بن هللا عبد ثنا زياد بن الرحمن عبد ثنا بدر
 نتطغيھ أن أموالھن فعسى ألموالھن النساء تنكحوا وال يرديھن أن حسنھن فعسى لحسنھن النساء تنكحوا ال  يقول سلم و

 وهللا حرباء هللا رحمه زكريا أبي رواية وفي بشران بن حديث لفظ أفضل دين ذات خرقاء سوداء فألمة الدين على وانكحوھن
  أعلم

  باألبكار التزويج استحباب باب

 دمآ ثنا القالنسي محمد بن جعفر ثنا العسكري محمويه بن أحمد بن محمد بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  13248
 هللا رسول لي فقال تزوجت  يقول عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر سمعت قال دثار بن محارب ثنا شعبة ثنا إياس أبي بن

 فقال دينار بن لعمرو ذلك فذكرت شعبة قال ولعابھا والعذارى لك ما فقال ثيبا تزوجت قلت تزوجت ما سلم و عليه هللا صلى
 تالعبھا جارية فھال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي قال يقول عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر سمعت دينار بن عمرو

  شعبة عن آخر وجه من مسلم وأخرجه آدم عن الصحيح في البخاري رواه وتالعبك

 عارم ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  13249
 هللا رضي هللا عبد بن جابر عن دينار بن عمرو عن زيد بن حماد ثنا قالوا لسليمان واللفظ اللفظ في يتقاربون ومسدد وسليمان
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي فقال ثيبا امرأة فتزوجت جابر قال بنات تسع أو بنات سبع وترك هللا عبد توفي  قال عنھما
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 وتضاحكك وتضاحكھا وتالعبك تالعبھا جارية فھال قال هللا رسول يا ثيبا بل قلت ثيبا أو بكرا لقا نعم فقلت جابر يا تزوجت
 بامرأة آتيھن أن فأحببت بمثلھن آتيھن أن كرھت وإني بنات تسع قال أو بنات سبع وترك توفي هللا عبد إن هللا رسول يا قلت
 يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه ومسدد عارم عن الصحيح يف البخاري رواه خيرا قال أو لك هللا بارك فقال عليھن تقوم

  زيد بن حماد عن وغيره

 أبي بن ثنا أيوب بن محمد ثنا ببغداد الرازي عبدك بن عيسى بن أحمد بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13250
 أرأيت هللا رسول يا  قلت قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن بالل بن سليمان عن أخي حدثني أويس
 منھا يؤكل لم التي الشجرة في قال ترعى كنت أيھا في منھا يؤكل لم شجرة ووجدت منھا أكل قد شجر فيه واديا نزلت أنك لو

  أويس أبي بن إسماعيل عن البخاري رواه غيرھا بكرا يتزوج لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن تعني ھي فأنا قالت

 قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو يوسف بن محمد وأبو القاضي بكر وأبو الفقيه طاھر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13251
 التيمي الطويل بن طلحة بن محمد عن وثيق بن الفيض ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا

 فإنھن باألبكار عليكم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جده عن أبيه عن نالرحم عبد بن سالم بن الرحمن عبد أخبرني
  ساعدة بن عويم بن روايتھما في والقاضي هللا عبد أبو قال باليسير وأرضى أرحاما وأنتق أفواھا أعذب

 الزبير بن هللا عبد ثنا العنبري عمرو بن خلف ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا - 13252
 وعبد نحوه بإسناده  فذكر ساعدة بن عويم بن الرحمن عبد بن سالم بن الرحمن عبد حدثني طلحة بن محمد ثنا الحميدي
  أوالدا أكثر يريد أرحاما أنتق عنه بلغني فيما القعنبي قال صحبة له ليست عويم بن الرحمن

  الولود بالودود التزوج استحباب باب

 ھارون بن يزيد ثنا مسعود بن سعيد ثنا بمرو المحبوبي أحمد بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13253
 عليه هللا صلى هللا رسول إلى رجل جاء قال يسار بن معقل عن قرة بن معاوية عن زاذان بن منصور ثنا سعيد بن المستلم ثنا
 هللا صلى هللا رسول فنھاه بھا أفأتزوج تلد ال أنھا إال ومال ومنصب حسب ذات أةامر أصبت إني هللا رسول يا  فقال سلم و

 تزوجوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال ذلك مثل له فقال الثالثة أتاه ثم فنھاه ذلك مثل له فقال الثانية أتاه ثم سلم و عليه
  األمم بكم مكاثر فإني الودود الولود

 خلف ثنا العباس أبي بن إبراھيم ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13254
 وينھانا بالباءة يأمرنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عنه هللا رضي أنس عن أنس أخي بن حفص حدثني خليفة بن
  القيامة يوم األنبياء بكم مكاثر نيفإ الولود الودود تزوجوا ويقول شديدا نھيا التبتل عن

 عن عجالن بن عن عاصم أبو ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13255
 إليھا نظر إذا تسره التي قال خير النساء أي سئل سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن المقبري
  مالھا وال نفسھا في تخالفه وال أمرھا إذا وتطيعه

 حدثني صالح بن هللا عبد صالح أبو ثنا األزھر أبو ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  13256
 الولود الودود سائكمن خير  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن الصدفي أذينة أبي عن أبيه عن رباح بن علي بن موسى
 األعصم الغراب مثل إال منھن الجنة يدخل ال المنافقات وھن المتخيالت المتبرجات نسائكم وشر هللا اتقين إذا المواسية المواتية
  هللا اتقين إذا قوله إلى مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن يسار بن سليمان عن صحيح بإسناد وروي

 بن أحمد ثنا البزاز بالل بن يحيى بن محمد بن أحمد أنبأ العلوي داود بن الحسين بن محمد حسنال أبو وأخبرنا -  13257
 عمر خطب  قال أنه أبيه عن قرة بن معاوية عن عبيد بن يونس عن طھمان بن إبراھيم حدثني أبي حدثني هللا عبد بن حفص
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 با كفر بعد عبد استفاد وما ولود ودود الخلق حسنة امرأة من خيرا با إيمان بعد عبد استفاد ما فقال الناس عنه هللا رضي
  منه يفتدى غالال منھن وإن منه يحذى ال غنما منھن إن وهللا الخلق سيئة اللسان حديدة امرأة من شرا فاتنة

 بكير أبي بن يحيى ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13258
 عمر قال قال أدركه وكان قال عنه هللا رضي عمر عن يحدث أبي سمعت قال أخبرني إياس أبو قرة بن معاوية قال شعبة ثنا

 بعد فائدة رجل أفاد ما وهللا ولود ودود الخلق حسنة حسناء امرأة من خيرا اإلسالم بعد فائدة رجل أفاد ما وهللا  عنه هللا رضي
  منه يحذى ما وغنما عنه يفدي ما لغال منھن إن وهللا اللسان حديدة الخلق سيئة امرأة نم شرا با الشرك

  المرضي والخلق الدين ذي من التزويج في الترغيب باب

 حاتم ثنا معين بن يحيى ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13259
 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال المزني حاتم أبي عن عبيد ابني ومحمد سعيد عن الفدكي ھرمز بن هللا عبد عن يلإسماع بن
 عريض وفساد رواية وفي}  كبير وفساد األرض في فتنة تكن تفعلوه إال{  فأنكحوه وخلقه دينه ترضون من جاءكم إذا  سلم و

 صحبة له المزني حاتم أبو مرات ثالث قالھا فأنكحوه وخلقه دينه ترضون من ءكمجا إذا قال فيه كان وإن هللا رسول يا قالوا
 عتيقته يرق أين أحدكم فلينظر رق النكاح إنما قالت أنھا عنھما هللا رضي بكر أبي بنت أسماء عن ويذكر وغيره البخاري قاله

  أعلم سبحانه وهللا أصح والموقوف مرفوعا ذلك وروي

  النكاح إلى نفسه تتق لم إذا هللا لعبادة تخلى من باب

 عبدا وذكر النكاح إلى يندبھن ولم القعود عن ينھھن فلم النساء من القواعد وتعالى تبارك هللا ذكر قد هللا رحمه الشافعي قال
  النكاح إلى يندبه ولم النساء يأتي ال الذي والحصور وحصورا وسيدا فقال أكرمه

 عن زائدة ثنا المحبر بن بدل ثنا معاوية بن العزيز عبد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  13260
  النساء يقرب ال الذي الحصور قال وحصورا وسيدا تعالى قوله في  عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن زر عن عاصم

 أبي بن عن ورقاء ثنا آدم ثنا الحسين بن مإبراھي ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13261
  عكرمة وعن عنھما هللا رضي عباس بن عن ذلك وروينا النساء يأتي ال الذي الحصور قال  مجاھد عن نجيح

 هللا عبد بن محمد بن محمد جعفر أبو ثنا أصله من السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد أبو أخبرنا - 13262
 الذي وهللا  يقول كان أنه عنه هللا رضي ھريرة أبي عن مجاھد ثنا ذر بن عمر ثنا نعيم أبو ثنا العزيز عبد بن علي ثنا البغدادي

 يوما قعدت ولقد الجوع من بطني على الحجر ألشد كنت وإن الجوع من األرض على بكبدي ألعتمد كنت إن ھو إال إله ال
 ليستتبعني إال سألته ما جل و عز هللا كتاب من آية عن فسألته عنه هللا رضي بكر أبو بي فمر منه يخرجون الذي طريقھم على
 أبو بي مر ثم يفعل ولم بي فمر ليستتبعني إال سألته ما جل و عز هللا كتاب من آية عن فسألته عمر بي مر ثم يفعل ولم بي فمر

 هللا رسول يا لبيك فقلت ھريرة أبا اي قال ثم وجھي في وما نفسي في ما وعرف رآني حين فتبسم سلم و عليه هللا صلى القاسم
 أو فالن لك أھداه قالوا اللبن ھذا أين من فقال قدح في لبنا فوجدت فدخلت لي فإذن فاستأذنت فدخل فاتبعته ومضى الحق قال
 يأوون ال اإلسالم أضياف الصفة وأھل قال لي فادعھم الصفة أھل إلى الحق قال هللا رسول يا لبيك فقلت ھريرة أبا يا قال فالنة
 فيھا وأشركھم منھا فأصاب إليھم أرسل ھدية أتته وإذا شيئا منھا يتناول ولم إليھم بھا بعث صدقة أتته إذا مال وال أھل إلى

 جاؤوا فإذا الرسول وأنا بھا أتقوى شربة اللبن ھذا من أصيب أن أرجو كنت الصفة أھل في اللبن ھذا وما قلت ذلك فساءني
 حتى فأقبلوا فدعوتھم فأتيتھم بد رسوله وطاعة هللا طاعة من يكن ولم اللبن ھذا من يبلغوا أن ىعس وما أعطيھم أن أمرني
 فجعلت القدح فأخذت فاعطھم خذ قال هللا رسول يا لبيك فقلت ھريرة أبا يا فقال البيت من مجالسھم وأخذوا لھم فأذن استأذنوا
 إلى انتھيت حتى القدح على يرد ثم يروى حتى فيشرب آلخرا فأعطيه القدح علي يرد ثم يروى حتى فيشرب الرجل أعطيه
 فقلت ھريرة أبا يا وقال وتبسم إلي ونظر يده على فوضعه القدح فأخذ كلھم القوم روي وقد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 قال ثم فشربت رباش فقال فشربت فقعدت فاشرب اقعد قال هللا رسول يا صدقت قلت وأنت أنا بقيت قال هللا رسول يا لبيك
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 هللا فحمد القدح فأعطيته فادن قال مسلكا له أجد ما بالحق بعثك والذي ال قلت حتى فأشرب اشرب يقول زال فما فشربت اشرب
 وأھل قوله الباب ھذا في الخبر ھذا من المقصود والموضع نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه الفضلة وشرب وسمى
  مال وال أھل إلى أووني ال اإلسالم أضياف الصفة

 الحكم بن القاسم ثنا بھمذان السكري المغيرة بن محمد ثنا العدل حمشاذ بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13263
 هللا رسول إلى امرأة جاءت قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن اليمامي داود بن سليمان ثنا العرني
 العابد فالن عمي بن إلى حاجتي قالت حاجتك فما عرفتك قد قال فالن بنت فالنة أنا هللا رسول يا  فقالت سلم و عليه هللا صلى
 من قال أتزوج ال أطق لم وإن تزوجته أطيقه شيئا كان فإن الزوجة على الزوج حق ما فأخبرني يخطبني قالت عرفته قد قال
 لبشر يسجد أن لبشر ينبغي كان لو حقه أدت ما بلسانھا فلحسته وصديدا اوقيح دما منخراه سأل لو أن الزوجة على الزوج حق

  الدنيا في بقيت ما أتزوج ال بالحق بعثك والذي قالت عليھا هللا فضله لما عليھا دخل إذا لزوجھا تسجد أن المرأة ألمرت

  يتزوجھا أن يريد المرأة إلى الرجل نظر باب

 بن يزيد عن سفيان ثنا عمر أبي بن ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا عيسى بن علي ناث الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13264
 تزوج أنه فأخبره رجل فأتاه سلم و عليه هللا صلى النبي عند كنت  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن حازم أبي عن كيسان
 األنصار أعين في فإن إليھا فانظر فاذھب قال ال قال إليھا أنظرت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال األنصار من امرأة
  عمر أبي بن عن الصحيح في مسلم رواه شيئا

 زرعة أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13265
 بن سعد بن عمرو بن واقد عن الحصين بن داود عن قإسحا بن محمد ثنا خالد بن أحمد ثنا الدمشقي عمرو بن الرحمن عبد
 أن على فقدر المرأة أحدكم خطب إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر عن معاذ
 رأيت حتى لالنخ أصول في أتخبأ فكنت سلمة بني من امرأة خطبت فلقد جابر قال فليفعل إليھا ويدعوه يعجبه ما منھا يرى
  فتزوجتھا أعجبني ما بعض منھا

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل ثنا ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  13266
 النبي له فقال امرأة يتزوج أن عنه هللا رضي المغيرة أراد  قال أنس عن ثابت عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا الرمادي منصور
  موافقتھا من فذكر إليھا فنظرت قال بينكما يؤدم أن أحرى فإنه إليھا فانظر اذھب سلم و عليه هللا صلى

 أبو ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل ثنا قاال بشران بن الحسين وأبو الروذباري علي أبو أخبرنا - 13267
 صلى هللا رسول لي فقال قال امرأة خطبت قال  شعبة بن المغيرة عن مزنيال هللا عبد بن بكر عن األحول عاصم عن معاوية

  بينكما يؤدم أن أحرى فإنه إليھا فانظر قال ال قلت إليھا نظرت سلم و عليه هللا

 اثن سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13268
  قال عنه هللا رضي شعبة بن المغيرة عن المزني هللا عبد بن بكر عن األحول عاصم عن شھاب أبو ثنا حسان بن يحيى
 أن أحرى فإنه إليھا فانظر قال ال قلت إليھا نظرت ھل لي فقال قال سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول فذكرتھا امرأة خطبت
 قال إليھا أنظر أن أمرني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن فقلت قال خدرھا في وھي أبواھا وعندھا فأتيتھا بينكما يؤدم
 لما إلي تنظر أن أمرك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان إن عليك احرج فقالت الخدر جانب الجارية فرفعت قال فسكتا
 وقعت فما قال تزوجتھا ثم إليھا فنظرت قال تنظر فال إلي تنظر أن يأمرك لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان وإن نظرت
  امرأة وسبعين بضع أو سبعين تزوجت ولقد بمنزلتھا امرأة عندي

 ثنا سفيان بن يعقوب يوسف أبو ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 13269
 عمه عن حثمة أبي بن سليمان بن محمد عن مليكة أبي بن عن الحجاج عن نافع بن ربه عبد شھاب أبو ثنا عون بن عمرو
 جبيرة أبي أخت الضحاك بنت ثبيتة لھا يقال إجار على ببصره امرأة يطارد مسلمة بن محمد رأيت  قال حثمة أبي بن سھل
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 في هللا ألقى إذا سلم و يهعل هللا صلى هللا رسول قال نعم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صاحب وأنت ھذا أتفعل فقلت
 كفاية مضى وفيما أرطأة بن الحجاج على ومداره فيه مختلف إسناده الحديث ھذا إليھا ينظر أن بأس فال امرأة خطبة رجل قلب

  بما الباب ھذا في العلم أھل بعض واحتج

 ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن دمحم العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13270
 ثنا السلمي يوسف بن أحمد بن نجيد بن إسماعيل أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح عروة بن ھشام عن بكير بن يونس
 لرسو قال قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن حماد ثنا قاال ومسدد العتكي أنبأ أيوب بن محمد
 عن فاكشف امرأتك ھذه يقول حرير من سرقة في الملك بك جاءني ليال ثالث النوم في أريتك  سلم و عليه هللا صلى هللا

 الربيع أبي عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه يمضه هللا عند من ھذا يكن إن فأقول أنت ھي فإذا وجھك
  العتكي

 يعقوب ثنا سعيد بن قتيبة ثنا سلمة بن أحمد ثنا المزكي إبراھيم بن محمد الفضل أبو أنبأ فظالحا هللا عبد أبو أخبرنا - 13271
 هللا رسول يا  فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى جاءت امرأه أن سعد بن سھل عن حازم أبي عن الرحمن عبد بن

 المرأة رأت فلما رأسه طأطأ ثم وصوبه إليھا النظر فصعد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إليھا فنظر نفسي لك ألھب جئت
  قتيبة عن الصحيح في أخرجاه الحديث وذكر جلست شيئا فيھا يقضي لم أنه

   الحاجة عند إليھا النظر بجواز والكفين الوجه تخصيص باب

 وقد هللا رحمه الشيخ قال وكفيھا ھھاوج إال هللا رحمه الشافعي قال}  منھا ظھر ما إال زينتھن يبدين وال{  وتعالى تبارك هللا قال
 بن عن أخرى رواية وفي جبير بن وسعيد عطاء عن ثم وعائشة عمر وبن عباس بن عن الصالة كتاب في التفسير ھذا روينا
  الكف باطن وعطاء عباس

 جعفر أنبأ الوھاب دعب بن محمد أحمد أبو ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 13272
 رويناه وقد والخاتم الكحل قال منھا ظھر ما إال زينتھن يبدين وال  عباس بن عن جبير بن سعيد عن المالئي مسلم أنبأ عون بن
  مالك بن أنس عن أيضا ذلك وروي عباس بن عن عكرمة عن آخر وجه من

 عائشة سألت  قالت شبيب أم حدثتنا حماد ثنا روح ثنا ألزھرا أبو أنبأ القطان بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  13273
  كمھا طرف وضمت والفتخة القلب فقالت الظاھرة الزينة عن عنھا هللا رضي

 عن رشيد بن داود ثنا قماش أبي بن ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  13274
 هللا رضي بكر أبي بنت أسماء أن  المؤمنين أم عائشة عن دريك بن خالد عن قتادة عن بشير بن سعيد عن مسلم بن الوليد
 إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فضرب رقاق شامية ثياب في سلم و عليه هللا صلى النبي وعندھا عليھا دخلت عنھا

  ووجھه كفه إلى وأشار وھذا ھذا إال منھا يرى نأ يصلح لم المحيض بلغت إذا المرأة إن أسماء يا ھذا ما قال ببصره األرض

 لھيعة بن ثنا رمح بن محمد ثنا الجوني عمران أبو ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  13275
  قالت أنھا عميس بنت أسماء عن أظنه أبيه عن يخبر األنصاري رفاعة بن عبيد بن إبراھيم سمع أنه هللا عبد بن عياض عن
 واسعة شامية ثياب وعليھا بكر أبي بنت أسماء أختھا وعندھا بكر أبي بنت عائشة على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دخل

 هللا رسول رأى فقد تنحي عنھا هللا رضي عائشة لھا فقالت فخرج قام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إليھا نظر فلما األكمام
 أولم قال قام لم عنھا هللا رضي عائشة فسألته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فدخل فتنحت كرھه أمرا مسل و عليه هللا صلى
 إال كفه من يبد لم حتى كفيه ظھر بھما فغطى بكفيه وأخذ وھذا ھذا إال منھا يبدو أن المسلمة للمرأة ليس أنه ھيئتھا إلى تري

  ضعيف إسناده وجھه إال يبد لم حتى صدغيه على كفيه نصب ثم أصابعه
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 عمرو بنت غبطة حدثتني إبراھيم بن مسلم ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 13276
 قال بايعني هللا نبي يا قالت عتبة بنت ھندا أن  عنھا هللا رضي عائشة عن جدتھا عن الحسن أم عمتي حدثتني قالت المجاشعية

  سبع كفي كأنھا كفيك يريتغ حتى أبايعك ال

 أبو ميمون بن مطيع ثنا عباد بن طالوت ثنا سعيد بن علي ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو وأخبرنا - 13277
 هللا رسول إلى كتاب بيدھا الستر وراء امرأة جاءت  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عصمة بنت صفية حدثتنا قال سعيد
 كنت لو قال امرأة يد بل قالت امرأة يد أم رجل أيد أدري ما وقال يده سلم و عليه هللا صلى النبي فقبض سلم و عليه هللا صلى
  بالحناء أظافرك لغيرت امرأة

  سعيد أبو ميمون بن مطيع ثنا موسى بن الحسن ثنا حرب بن زھير ثنا يعلى أبو أنبأ أحمد أبو أنبأ سعد أبو وأخبرنا - 13278
  نحوه بإسناده

  إليھا لتنظر بامرأة بعث من باب

 عن سلمة بن حماد ثنا إسماعيل بن موسى ثنا علي بن ھشام ثنا العدل حمشاذ بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13279
 شمي فقال إليھا لتنظر بامرأة فبعث امرأة يتزوج أن أراد سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنه هللا رضي أنس عن ثابت
 قال فالنة به جاءت طعام من إال آكل ال فقالت فالن أم يا نغديك أال فقالوا إليھم فجاءت قال عرقوبيھا إلى وانظري رضھاعوا

 فأخبرت فجاءت قال عارضھا تشم وھي تقبلھا فجعلت قال بنية يا قبليني قالت ثم عرقوبيھا إلى فنظرت لھم رف في فصعدت
 ذكر دون مختصرا مرسال إسماعيل بن موسى عن المراسيل في السجستاني داود أبو ورواه المستدرك في شيخنا رواه كذا
 عن زاذان بن عمارة ورواه موصوال حماد عن الصنعاني كثير بن محمد ورواه مرسال حماد عن النعمان أبو أيضا ورواه أنس
  موصوال أنس عن ثابت

  الحجاب آية نزول سبب باب

 بن عن عقيل عن الليث حدثني يحيى ثنا ملحان بن ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 13280
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مقدم سنين عشر بن كان  أنه عنه هللا رضي األنصاري مالك بن أنس أخبرني قال أنه شھاب
 عشر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خدمتف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خدمة على يواظبنني أمھاتي وكان قال المدينة
 وكان أنزل حين الحجاب بشأن الناس أعلم فكنت سنة عشرين بن وأنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وتوفي بالمدينة سنين
 صلى هللا رسول فأصبح عنھا هللا رضي جحش بنت بزينب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مبتنى في أنزل فيه أنزل ما أول
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند منھم رھط بقي ثم خرجوا ثم الطعام من فأصابوا القوم فدعا بھا عروسا سلم و عليه هللا

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فمشى يخرجوا لكي معه وخرجت فخرج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقام المكث فأطالوا
 فرجع خرجوا قد أنھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ظن ثم عنھا هللا رضي شةعائ حجرة عتبة جاء حتى معه ومشيت
 عليه هللا صلى هللا رسول فرجع يقوموا لم جلوس ھم فإذا زينب على دخل حتى معه ورجعت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 هللا رسول فضرب خرجوا ھم فإذا معه ورجعت فرجع خرجوا قد أن فظن عائشة حجرة بلغ إذا حتى معه ورجعت سلم و
 حديث من وأخرجاه بكير بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه الحجاب وأنزل الحجاب وبينه بيني سلم و عليه هللا صلى
  الزھري عن كيسان بن صالح

 ثنا يبشب بن داود ثنا غالب بن محمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 13281
 ومحمد الباھلي سلمة أبو خلف بن يحيى ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح معتمر
 تزوج لما  قال عنه هللا رضي مالك بن أنس عن مجلز أبو ثنا أبيه عن سليمان بن المعتمر ثنا قاال الصنعاني األعلى عبد بن

 يقوموا فلم قال للقيام يتھيأ فأخذ قال يتحدثون جلسوا ثم فطعموا القوم دعا جحش بنت زينب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 قاموا إنھم ثم جلوس القوم فإذا ليدخل جاء سلم و عليه هللا صلى النبي وأن ثالثة وقعد القوم من وقام قام ذلك رأى فلما قال
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 أن إال النبي بيوت تدخلوا ال آمنوا الذين أيھا يا{  جل و عز هللا فأنزل قال وبينه بيني الحجاب فألقى ألدخل فجئت فانطلقوا
}  عظيما هللا عند كان ذلكم إن{  قوله إلى}  فانتشروا طعمتم فإذا فادخلوا دعيتم إذا ولكن إناه ناظرين غير طعام إلى لكم يؤذن
 سليمان بن معتمر عن وغيره األعلى عبد نب محمد عن مسلم ورواه وغيره النعمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه

  مالك بن أنس عن جماعة رواه وبمعناه

 بن محمد نا بمكة الزھري يحيى بن الرحمن عبد محمد أبو ثنا األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 13282
 الحسين بن عبدوس الفضل أبو ثنا الفقيه طاھر أبو وأخبرنا ح الطويل حميد ثنا السھمي بكر بن هللا عبد ثنا الصائغ إسماعيل

 قال قال عنه هللا رضي مالك بن أنس عن الطويل حميد حدثني األنصاري ثنا الرازي حاتم أبو ثنا النيسابوري منصور بن
 واتخذوا جل و عز هللا فأنزل مصلى إبراھيم مقام من اتخذنا لو قلت ثالث في ربي وافقني  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر
 آية جل و عز هللا فأنزل المؤمنين أمھات حجبت فلو والفاجر البر عليك يدخل هللا رسول يا وقلت مصلى إبراھيم مقام من

 هللا رسول عن لتكفن أقول فاستقريتھن سلم و عليه هللا صلى النبي وبين المؤمنين أمھات بين كان شيء وبلغني قال الحجاب
 في أما عمر يا سلمة أم فقالت المؤمنين أمھات آخر على أتيت حتى منكن خيرا اجاأزو هللا ليبدلنه أو سلم و عليه هللا صلى
 يبدله أن طلقكن إن ربه عسى{  جل و عز هللا فأنزل فأمسكت تعظھن حتى نساءه يعظ ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 عمر عن عمر بن حديث من مسلم وأخرجه حميد عن آخر وجه من الصحيح في البخاري أخرجه اآلية}  منكن خيرا أزواجا

  بدر أسارى الثالثة بدل قال أنه إال مختصرا

 عقيل عن الليث ثنا يحيى ثنا ملحان بن ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  13283
 بالليل يخرجن كن سلم و عليه هللا ىصل النبي أزواج أن  سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة عن عروة عن شھاب بن عن
 احجب سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول يقول عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وكان أفيح صعيد وھو المناصع إلى تبرزن إذا

 من ليلة سلم و عليه هللا صلى النبي زوج زمعة بنت سودة فخرجت يفعل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يكن فلم نساءك
 رضي عائشة قالت الحجاب ينزل أن على حرصا سودة يا عرفناك قد عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فناداھا عشاء يالليال
  الحجاب فأنزل عنھا هللا

 ھو الحسين بن داود ثنا كتابه أصل من اإلسفرائيني أحمد بن بشر أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13284
 وكانت وزاد بمثله  فذكره خالد بن عقيل حدثني قال جدي عن أبي حدثني الليث بن شعيب بن الملك عبد نا الخسروجردي

 شعيب بن الملك عبد عن مسلم ورواه بكير بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه عرفناك قد أال عمر فناداھا طويلة امرأة
  عروة عن الزھري رواه كذا جده عن أبيه عن الليث بن

 أسامة أبو ثنا شيبة أبي بن ھو عثمان عن موسى بن عمران نا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا - 13285
 لبعض الحجاب علينا ضرب ما بعد عنھا هللا رضي سودة خرجت  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن ھشام عن

 أما فقال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فرآھا يعرفھا من على تخفى ال جسمھا النساء يفرع جسيمة امرأة وكانت حاجاتھا
 وفي ليتعشى وإنه بيتي في سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول راجعة فانكفأت قال تخرجين كيف فانظري علينا تخفين ما وهللا
 ضعهو ما يده في العرق وأن عنه رفع ثم إليه هللا فأوحى وكذا كذا عمر فقال خرجت إني هللا رسول يا فقالت فدخلت عرق يده
 مسلم ورواه يحيى بن زكريا عن الصحيح في البخاري رواه البراز يعني ھشام قال لحوائجكن تخرجن أن لكن أذن قد إنه فقال
  أسامة أبي عن كلھم وغيرھم كريب أبي عن

 ثنا شبيب بن أحمد قال قال إسماعيل بن محمد ثنا معقل بن إبراھيم ثنا صالح أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13286
 هللا أنزل لما األول المھاجرات نساء هللا يرحم  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن شھاب بن قال قال يونس عن أبي
 البسطامي عمرو أبو أخبرنا ھكذا البخاري رواه به فاختمرن مروطھن شققن}  جيوبھن على بخمرھن وليضربن{  جل و عز
 بن الحسن عن نافع بن إبراھيم أنبأ المبارك بن ھو هللا عبد أنبأ حبان ثنا سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ
 عمدت}  جيوبھن على بخمرھن وليضربن{  اآلية ھذه نزلت لما قالت عنھا هللا رضي عائشة عن شيبة بنت صفية عن مسلم
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 وقد نافع بن إبراھيم عن نعيم أبي عن الصحيح يف البخاري رواه بھا فاختمرن الحواشي نحو من فشققنھا أزرھن إلى النساء
  الصالة كتاب في عاليا أخرجناه

  فروجھم ويحفظوا أبصارھم من يغضوا للمؤمنين قل جل و عز هللا قال مبيح سبب غير من األجنبيات إلى النظر تحريم باب

 أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا الصيدالني محمد بن إبراھيم ثنا يعقوب بن هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13287
 ھريرة أبو قال مما باللمم أشبه رأيت ما  قال عنھما هللا رضي عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن معمر أنبأ الرزاق عبد

 العينين نافز محالة ال ذلك أدرك الزنا من حظه آدم بن على كتب هللا إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال عنه هللا رضي
 غيالن بن محمود عن الصحيح في البخاري رواه ويكذبه الفرج ذلك ويصدق وتشتھي تتمنى والنفس النطق اللسان وزنا النظر
  إبراھيم بن إسحاق عن مسلم ورواه الرزاق عبد عن

 المخزومي ثنا منصور بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 13288
 بن على كتب  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن أبيه عن سھيل ثنا وھيب ثنا ھشام أبا يعني
 زناھا واليد الكالم زناه واللسان االستماع زناھما واألذنان النظر زناھما فالعينان محالة ال ذلك مدرك الزنا من نصيبه آدم

 بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه ويكذبه الفرج ذلك ويصدق ويتمنى يھوى والقلب الخطى زناھا الرجلو البطش
  منصور

 عن أبيه عن سھيل عن حماد ثنا منھال بن حجاج ثنا مسلم أبو ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا - 13289
 النظر وزناھما تزنيان فالعينان الزنا من حظه آدم بن لكل  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي

 ذلك ويصدق يتمنى أو يھم والقلب القبل وزناه يزني والفم المشي وزناھما تزنيان والرجالن البطش وزناھما تزنيان واليدان
  وبصره سمعه ھريرة أبو ذلك على شھد يكذبه أو الفرج

 أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  13290
 علي بن زيد عن ربيعة أبي بن عياش بن الحارث بن الرحمن عبد عن سعيد بن سفيان ثنا األسدي هللا عبد بن محمد ثنا بكر
 أتى ثم عباس بن الفضل أردف سلم و عليه هللا ىصل النبي أن  عنه هللا رضي علي عن رافع أبي بن هللا عبيد عن أبيه عن

 الحج في هللا فريضة أدركته وقد أفند قد كبير شيخ أبي إن هللا رسول يا فقالت خثعم من شابة جارية فاستقبلته فرماھا الجمرة
 شابا رأيت قال عمك بن عنق لويت هللا رسول يا العباس له فقال الفضل عنق ولوى أبيك عن حجي فقال عنه أحج أن فيجزي
  معناه ببعض عباس بن حديث من الحج كتاب في رويناه وقد عليھما الشيطان آمن فلم وشابة

 عن محمد بن العزيز عبد ثنا مسلمة بن هللا عبد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 13291
 إياكم  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا يرض الخدري سعيد أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد

 فاعطوا أبيتم إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال فيھا نتحدث مجالسنا من لنا بد ما هللا رسول يا فقالوا بالطرقات والجلوس
 عن والنھي بالمعروف مرواأل السالم ورد األذى وكف البصر غض قال هللا رسول يا الطريق حق وما قالوا حقه الطريق
  أسلم بن زيد عن آخرين وجھين من البخاري وأخرجه العزيز عبد عن يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه المنكر

  الفجاءة نظر في جاء ما باب

 ثنا دداو أبو ثنا أيوب بن شعيب ثنا بواسط شوذب بن أحمد بن عمر بن هللا عبد ثنا الروذباري علي أبو أخبرنا - 13292
 ثنا الھاللي الحسن بن علي ثنا الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا ح سفيان
 هللا صلى النبي سألت  قال عنه هللا رضي جرير عن زرعة أبي عن سعيد بن عمرو عن عبيد بن يونس عن سفيان ثنا نعيم أبو
  الثوري سفيان عن وكيع حديث من الصحيح في مسلم أخرجه بصري أصرف أن فأمرني الفجاءة نظرة عن سلم و عليه
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 نا قاال غسان وأبو نعيم أبو ثنا نصر بن محمد بن أحمد ثنا ھانئ بن صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13293
 ال علي يا عنه هللا رضي لعلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال  قال أبيه عن بريدة بن عن األيادي ربيعة أبي عن شريك
  أعلم تعالى وهللا اآلخرة لك وليست األولى لك فإن النظرة النظرة تتبع

  يعجبه ما أجنبية من رأى إذا يفعل ما باب

 اھيمإبر ھو مسلم وأبو القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 13294
 البزاز أيوب بن إبراھيم بن هللا عبد محمد أبو ثنا ببغداد الدقاق طاھر أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو وأخبرنا ح هللا عبد بن
 هللا صلى النبي أن  عنه هللا رضي جابر عن الزبير أبو ثنا ھشام ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا قاال البصري هللا عبد بن إبراھيم ثنا

 في تقبل المرأة إن لھم فقال أصحابه على خرج ثم منھا حاجته فقضى جحش بنت زينب على فدخل امرأة رأى مسل و عليه
 يضمر فإنه قوله إسماعيل يذكر لم نفسه في ما يضمر فإنه أھله فليأت ذلك وجد فمن شيطان صورة في وتدبر شيطان صورة

  نفسه في ما يرد ذلك فإن وقال الدستوائي ھشام عن آخر وجه من مسلم أخرجه نفسه في ما

  أجنبية بامرأة رجل يخلو ال باب

 سھل بن حمدويه بن محمد نصر أبو أنبأ إمالء هللا رحمه العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 13295
 بن عن عباس بن مولى معبد أبي عن دينار بن عمرو عن الھاللي عيينة بن سفيان نا المروزي آدم بن محمود نا المروزي
 ذو ومعھا إال امرأة تسافر وال بامرأة رجل يخلون ال  يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قال عنھما هللا رضي عباس
 بن عن كلھم حرب بن وزھير شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه المديني بن علي عن الصحيح في البخاري رواه محرم
  عيينة

 أبي بن حازم بن أحمد ثنا ببغداد الكوفي ماتي بن الرحمن عبد بن علي الحسين أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13296
 أن عنه هللا رضي عامر بن عقبة عن الخير أبي عن حبيب أبي بن يزيد عن الليث أنبأ سعيد بن قتيبة أنبأ الغفاري غرزة
 رواه الموت الحمو قال الحمو أرأيت األنصار من رجل فقال ساءالن على والدخول إياكم  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  قتيبة عن الصحيح في ومسلم البخاري

 عيسى بن أحمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  13297
 أخبرني وھب بن أنبأ قاال الطاھر أبو ثنا إسماعيل بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ هللا عبد بن محمد وأخبرنا ح

 من نفرا أن حدثه العاص بن عمرو بن هللا عبد أن حدثه جبير بن الرحمن عبد أن حدثه سوادة بن بكر أن  الحارث بن عمرو
 ذلك وذكر ذلك فكره فرآھم يومئذ تحته وھي عنه هللا رضي الصديق بكر أبو فدخل عميس بنت أسماء على دخلوا ھاشم بني

 ذلك من برأھا قد جل و عز هللا إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال خيرا إال أر لم وقال سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول
 لفظ اثنان أو رجل ومعه إال مغيبة على ھذا يومي بعد رجل يدخلن ال فقال المنبر على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قام ثم

  وغيره الطاھر أبي عن الصحيح في مسلم رواه المقرئ حديث

 عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا -  13298
 بنت أسماء على يستأذنه عنه هللا رضي علي إلى أرسله أنه  العاص بن لعمرو مولى عن يحدث ذكوان سمعت قال الحكم
 أن نھى أو نھانا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن فقال ذلك عن عمرا المولى سأل حاجته من فرغ إذا حتى له فأذن عميس
  أزواجھن إذن بغير النساء على ندخل

 علينا القادم المروزي قريش بن محمد بن أحمد النضر أبو أنبأ العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا -  13299
 عبد عن سوقة بن محمد أنبأ المبارك بن هللا عبد أنبأ جبلة بن عثمان بن هللا عبد عبدان ثنا المروزي محمود بن حامد ثنا غازيا
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فينا فقام قال بالجابية خطب عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  عمر بن عن دينار بن هللا

 قبل بالشھادة ليبتدىء الرجل إن حتى الكذب يفشو ثم يلونھم الذين ثم يلونھم الذين ثم خيرا بأصحابي صوااستو فقال فيكم مقامي
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 وال أبعد اإلثنين من وھو الواحد مع الشيطان فإن الجماعة فليلزم الجنة بحبحة منكم أراد فمن يسألھا أن قبل وباليمين يسألھا أن
  أعلم وتعالى سبحانه وهللا مؤمن فھو سيئته وساءته حسنته سرته ومن ثالثھما الشيطان فإن بامرأة أحدكم يخلون

  النساء فتنة من يتقى ما باب

 عطاء بن الوھاب عبد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13300
 محمد بن جعفر ثنا العسكري محمويه بن أحمد بن محمد بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا ح التيمي سليمان أنبأ

 هللا رضي زيد بن أسامة عن يحدث النھدي عثمان أبا سمعت قال التيمي سليمان عن شعبة ثنا إياس أبي بن آدم ثنا القالنسي
 رواه شعبة حديث فظل النساء من الرجال على أضر فتنة بعدي تركت ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنھما

  التيمي عن أوجه من مسلم وأخرجه آدم عن الصحيح في البخاري

 ثنا المدائني روح بن هللا عبد ثنا ببغداد البغدادي عتاب بن هللا عبد بن محمد بكر أبو أنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13301
 بن محمد ثنا بندار ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني هللا عبد أبو وأخبرنا ح شعبة ثنا عمر بن عثمان
 و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن يحدث نضرة أبا سمعت قال مسلمة أبي عن شعبة نا جعفر
 إسرائيل بني فتنة أول فإن اءالنس واتقوا الدنيا فاتقوا تعملون كيف لينظر فيھا مستخلفكم هللا وإن حلوة خضرة الدنيا إن  قال سلم
  بشار بن محمد بندار عن الصحيح في مسلم رواه غندر حديث لفظ النساء من كانت

 أبصارھن من يغضضن للمؤمنات وقل{  تعالى هللا قال األجانب إلى والنظر الحجاب حكم في الرجل المرأة مساواة باب
  اآلية}  فروجھن ويحفظن

 أبي بن سعيد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد ثنا ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  13302
  قالت عنھا هللا رضي سلمة أم عن سلمة أم مولى نبھان عن شھاب بن أخبرني خالد بن عقيل حدثني يزيد بن نافع أنبأ مريم
 يا فقلنا منه احتجبا فقال األعمى مكتوم أم بن فاستأذن فجلس جالستان وميمونة وأنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دخل

  تبصرانه ال فأنتما قال يبصرنا ال بأعمى أليس هللا رسول

 عن يونس عن المبارك بن أنبأ العالء بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  13303
 ميمونة وعنده سلم و عليه هللا صلى النبي عند كنت  قالت عنھا هللا رضي سلمة أم عن سلمة أم مولى نبھان حدثني الزھري
 يعرفنا وال يبصرنا ال أعمى أليس هللا رسول يا فقلنا احتجبا فقال علينا فدخل بالحجاب أمرنا أن بعد وذلك مكتوم أم بن فأقبل
  تبصرانه ألستما أنتما أفعمياوان سلم و عليه هللا صلى النبي فقال

 منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا الذي الحديث وأما - 13304
 صلى هللا رسول رأيت لقد وهللا  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا الرمادي

 بردائه يسترني سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول المسجد في بالحراب يلعبون والحبشة حجرتي باب على يقوم سلم و عليه هللا
 الحريصة السن الحديثة الجارية قدر فاقدروا أنصرف التي أنا أكون حتى أجلي من يقوم ثم وعينيه أذنيه بين لعبھم إلى ألنظر
  الزھري عن آخر وجه من مسلم وأخرجه معمر عن آخر وجه من الصحيح في البخاري أخرجه اللھو على

 بكير بن يحيى ثنا البزاز شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 13305
 دخل عنه هللا رضي الصديق بكر أبا أن  عنھا هللا رضي عائشة عن الزبير بن عروة عن شھاب بن عن عقيل عن الليث ثنا

 أبو فانتھرھن بثوبه متغشي سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول وتضربان وتدففان تغنيان منى أيام يف جاريتان وعندھا عليھا
 منى أيام وتلك عيد أيام فإنھا بكر أبا يا دعھما وقال وجھه عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فكشف عنه هللا رضي بكر

 إلى أنظر وأنا بثوبه يسترني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ترأي عائشة فقالت بالمدينة سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول
 وأنا المسجد في آخره في لفظ بزيادة بكير بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه جارية وأنا المسجد في يلعبون وھم الحبشة
  أيضا ذلك على يدل ومما لغتب لم صغيرة كانت أنھا على كالدليل جارية وأنا الزيادة ھذه في قوله ففي آخر ونقصان جارية
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 عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا ما - 13306
 فإن بقدومه فرحا بحرابھم الحبشة لعبت المدينة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم لما  قال عنه هللا رضي أنس عن ثابت
 و عليه هللا صلى هللا فرسول الوقت ذلك في بالغة غير كانت أنھا على دل ما ففيھا واحدة عائشة روته وما القصة ذهھ كانت
  الحجاب عليھن يضرب أن قبل كان ذلك أن ويحتمل سنين تسع ابنة وھي المدينة قدم حين بھا بنى سلم

 بن عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا ففيما -  13307
 بن سعد أم فكانت الخندق يوم حارثة بني حصن في كانت أنھا  عنھا هللا رضي عائشة عن سھل بن هللا عبد حدثني إسحاق
 نزول قصة يف قسيط بن هللا عبد بن يزيد حدثني إسحاق بن وعن الحجاب عليھن يضرب أن قبل وذلك الحصن في معھا معاذ
 فقمت قالت شئت إن بلى قال بذلك هللا رسول يا أبشره أفال عنھا هللا رضي سلمة أم قالت قريظة بني قصة في لبابة أبي توبة
 وغزوة هللا رحمه الشيخ قال عليك هللا تاب فقد أبشر لبابة أبا يا الحجاب علينا يضرب أن قبل وذلك فقلت حجرتي باب على
  أعلم وهللا بعده كان الحجاب فنزول خمس سنة في لخندقا عقيب كانت قريظة بني

  النساء من القواعد في جاء ما باب

 بن الحسين بن علي ثنا المروزي محمد بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 13308
 اآلية أبصارھن من يغضضن للمؤمنات وقل  قال ھماعن هللا رضي عباس بن عن عكرمة عن النحوي يزيد عن أبيه عن واقد
  اآلية نكاحا يرجون ال الالتي النساء من والقواعد ذلك من واستثنى فنسخ

 سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن يحيى زكريا أبو أخبرنا - 13309
{  تعالى قوله في  عنھما هللا رضي عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح بن معاوية عن صالح بن هللا عبد ثنا الدارمي
 عنھا وتضع وخمار بدرع بيتھا في تجلس أن عليھا جناح ال المرأة ھي قال}  نكاحا يرجون ال الالتي النساء من والقواعد
 وأن{  قال ثم}  بزينة متبرجات غير ثيابھن يضعن أن جناح عليھن فليس{  قوله وھو هللا يكرھه لما تتبرج لم ما الجلباب
 }  لھن خير يستعففن

 أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح يحيى بن مالك ثنا المصري الحسن أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 13310
 عن الخريت بن يرالزب عن حازم بن جرير أنبأ ھارون بن يزيد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس
  الجلباب قال ثيابھن من يضعن أن يقرأ كان  أنه عنھما هللا رضي عباس بن عن عكرمة

 أبا سمعت يقول الحكم سمعت قال شعبة ثنا روح ثنا األزھر أبو ثنا القطان بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 13311
 رضي عمر بن عن وروينا الجلباب قال ثيابھن يضعن أن جناح ھنعلي فليس  يقول مسعود بن ھو هللا عبد سمعت يقول وائل
  لھن خير جالبيبھن يلبسن أن يقول لھن خير يستعففن وأن مجاھد وعن الجلباب تضع قال أنه عنھما هللا

 بن يلإسماع أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا ح األعرابي بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  13312
 وقد سيرين بنت حفصة على ندخل كنا  قال األحول عاصم عن عيينة بن سفيان ثنا نصر بن سعدان نا قاال الصفار محمد
 عليھن فليس نكاحا يرجون ال الالتي النساء من والقواعد{  تعالى هللا قال هللا رحمك لھا فنقول به وتنقبت ھكذا الجلباب جعلت
}  لھن خير يستعففن وإن{  فنقول ذلك بعد شيء أي لنا فتقول قال الجلباب وھو}  بزينة اتمتبرج غير ثيابھن يضعن أن جناح
  الجلباب إثبات ھو فتقول

 الحرشي النضر بن عمرو بن محمد ثنا الھاشمي إبراھيم بن محمد الفضل أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13313
 عجوز لنا كانت قال ولم قلت الجمعة بيوم نفرح كنا  قال سعد بن سھل عن أبيه عن حازم أبي بن العزيز عبد ثنا القعنبي ثنا

 عليھا فنسلم إليھا انصرفنا صلينا إذا فكنا شعير من حبات وتكركر قدر في فتطرحه السلق أصول من فتأخذ بضاعة إلى تبعث
 عن الصحيح في ومسلم البخاري رواه الجمعة عدب إال نتغدى وال نقيل كنا وما ذلك أجل من الجمعة بيوم نفرح وكنا إلينا فتقدمه
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 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وفاة بعد أيمن أم يزوران كانا أنھما عنھما هللا رضي وعمر بكر أبي عن وروينا القعنبي
  سلم و عليه هللا صلى للنبي حاضنة وكانت

 ثنا قاال الجارودي النضر بن ومحمد نعيم بن محمد ثنا وبيعق بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13314
 ذھب  قال عنه هللا رضي أنس عن ثابت عن المغيرة بن سليمان ثنا الكالبي عاصم بن عمرو ثنا الحلواني علي بن الحسن
 فرده يريده ال نكا وإما صائما كان فإما شرابا إليه فقربت معه وذھبت زائرا ايمن أم إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وفاة بعد عنه هللا رضي بكر أبو فقال تصاخبه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على فأقبلت
 صلى هللا لرسول خير هللا عند ما يبكيك ما لھا قاال بكت إليھا انتھينا فلما نزورھا أيمن أم إلى بنا انطلق عنه هللا رضي لعمر
 انقطع الوحي أن أبكي ولكن سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول خير هللا عند ما أعلم أكون أال أبكي ما وهللا قالت سلم و هعلي هللا
  عاصم بن عمرو عن حرب بن زھير عن الصحيح في مسلم رواه يبكيان فجعال البكاء على فھيجتھما السماء من

  محارمھا من اآلية في للمذكورين زينتھا من المرأة تبدي ما باب

 ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ المزكي يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا أبو أخبرنا -  13315
  عنھما هللا رضي عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح بن معاوية عن صالح بن هللا عبد ثنا الدارمي سعيد بن عثمان
 فھذا والخاتم الكف وخضاب العين وكحل الوجه الظاھرة والزينة}  منھا ظھر ما إال تھنزين يبدين وال{  ثناؤه جل قوله في

 أو بعولتھن أبناء أو أبنائھن أو بعولتھن آباء أو آبآئھن أو لبعولتھن إال زينتھن يبدين وال قال ثم عليھا دخل لمن بيتھا في تظھره
 التي والزينة الرجال من اإلربة أولي غير التابعين أو أيمانھن ملكت ما أو نسائھن أو أخواتھن بني أو أخوانھن بني أو إخوانھن
 عن وروينا لزوجھا إال تبديه فال وشعرھا ونحرھا ومعضدتھا خلخالھا فأما وسواراھا وقالدتھا قرطاھا الناس لھؤالء تبديھا
 زوجھا لغير شيئا الباطنة زينتھا من يتبد أال األفضل ھو وھذا والقدمين والساعدين والسالفة القرطين به يعني قال أنه مجاھد

 روينا بما استدالال بأس ال قيل فقد ركبتھا ودون سرتھا فوق شيء المحارم لذوي منھا ظھر فإن مھنتھا في منھا يظھر ما إال
 أو أمته عبده أحدكم زوج إذا قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن الصالة كتاب في
 قرنت إذا األخيرة والرواية الركبة وفوق السرة دون ما إلى ينظرن فال أخرى رواية وفي عورتھا إلى ينظرن فال جيرهأ

 معھا والسيد الركبة إلى السرة بين ما وھي زوجھا إذا عورتھا إلى النظر عن السيد نھى بالحديث المراد أن على دلتا باألولى
 النبي عن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن حمزة أبي سوار عن رواه شميل بن النضر أن إال محارمھا كذوي زوجھا إذا

 ركبته إلى السرة تحت ما فإن عورته من شيء إلى األمة تنظر فال أجيره أو أمته عبده أحدكم زوج إذا سلم و عليه هللا صلى
 ما بعد لسيدھا تبدي ال أنھا والصحيح ىاألول الرواية عليه دلت عما ينبىء ال وذلك طرقه سائر يدل ھذا وعلى العورة من

 أن ولھا عورتھا إلى ينظر أن فله الزوج فأما التوفيق وبا المھنة حال في منھا يظھر ما إال محارمھا لذوي الحرة وال زوجھا
  له تحل كانت إن أمته مع السيد وكذلك خالف ففيه الفرج سوى عورته إلى تنظر

 يوسف بن محمد ثنا السلمي يوسف بن أحمد ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 13316
 منھا نأتي ما عوراتنا أرأيت هللا رسول يا  قلت قال عنه هللا رضي جده عن أبيه عن حكيم بن بھز عن سفيان ذكر قال الفريابي

 يراھا ال أن استطعت إن قال بعض في بعضنا كنا نإ أفرأيت قال يمينك ملكت ما أو زوجتك من إال عورتك احفظ قال نذر وما
  الناس من يستحيا أن أحق فا قال خاليا أحدنا كان إذا أرأيت قلت يرينھا فال أحد

 بن ھارون ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو فأخبرنا الفرج وأما - 13317
 عن لعائشة موالة عن يزيد بن هللا عبد بن موسى عن منصور عن سفيان عن مھدي بن الرحمن عبد نا األصبھاني سليمان
  قط سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرج رأيت ما  قالت عنھا هللا رضي عائشة

 بن يزيد ثنا عقوبي بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسين بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13318
 النبي أن عنھما هللا رضي عباس بن عن عطاء عن جريج بن عن بقية ثنا عمار بن ھشام ثنا الدمشقي الصمد عبد بن محمد
 أبو أخبرنا العمى يورث ذلك فإن جامعھا إذا جاريته فرج وال زوجته فرج إلى منكم أحد ينظرن ال  قال سلم و عليه هللا صلى
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 المجھولين بعض الحديث ھذا في يعني جريج بن وبين بقية بين يكون أن يشبه قال الحافظ عدي بن أحمد وأب أنبأ الماليني سعد
  جريج بن حدثني بقية عن قال خالد بن ھشام أن إال الضعفاء بعض أو

  فذكره ريجج بن حدثني بقية عن خالد بن ھشام ثنا قتيبة بن ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا - 13319
  بمعناه

  نسائھن أو ثناؤه جل هللا قال الكافرات دون لنسائھا زينتھا المسلمة ابداء في جاء ما باب

 النضروي الفضل بن العباس منصور أبو أنبأ األنصاري قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا - 13320
 الكندي نسي بن عبادة عن الجرشي ربيعة بن الغاز بن ھشام ثنا يونس بن عيسى ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا
 نساء من نساء أن بلغني فإنه بعد أما عنه هللا رضي الجراح بن عبيدة أبي إلى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر كتب  قال

  دونه وحل ذلك فامنع الكتاب أھل نساء ومعھن الحمامات يدخلن المسلمين

 نسي بن عبادة عن الغاز بن ھشام عن عياش بن إسماعيل ثنا سعيد ثنا أحمد ثنا منصور أبو أنبأ نصر أبو وأخبرنا - 13321
 أن بلغني فإنه بعد أما عنه هللا رضي عبيدة أبي إلى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر كتب  قال قيس بن الحارث عن أبيه عن
 واليوم با تؤمن المرأة يحل ال فإنه ذلك عن قبلك من إنهف الشرك أھل نساء مع الحمامات يدخلن المسلمين نساء من نساء
  ملتھا أھل إال عورتھا إلى ينظر أن اآلخر

 تعالى هللا ألن تقبلھا وال مشركة عند خمارھا المسلمة تضع ال  قال مجاھد عن ليث عن جرير نا سعيد ونا قال - 13322
  نسائھن من فليس نسائھن أو يقول

 }  أيمانھن ملكت ما أو{  تعالى هللا قال يمينھا ملكت لما زينتھا إبدائھا في جاء ما باب

 عن دينار بن سالم جميع أبو ثنا عيسى بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 13323
 عنھا هللا رضي فاطمة وعلى قال ھال وھبه قد بعبد فاطمة أتى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنه هللا رضي أنس عن ثابت
 قال تلقى ما سلم و عليه هللا صلى النبي رأى فلما رأسھا يبلغ لم رجليھا به غطت وإذا رجليھا يبلغ لم رأسھا به قنعت إذا ثوب
  ثابت عن الصھباء أبي بن سالم تابعه وغالمك أبوك ھو إنما بأس عليك ليس إنه

 بن محمد معاوية أبو ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو وأخبرنا -  13324
 من فقالت عليھا استأذنت  قال عنھا هللا رضي عائشة عن يسار بن سليمان عن مھران بن ميمون بن عمرو عن الضرير خازم
 عن وروينا درھم عليك بقي ما عبد نكفإ أدخل قالت أواق عشر قلت قال مكاتبتك من عليك بقي كم قالت سليمان فقلت ھذا

 قضي فإذا درھم عليه بقي ما الحجاب له فتكشف المكاتب لبعضھن يكون المؤمنين أمھات كانت إن قال أنه محمد بن القاسم
 الزينة من الشعر عدوا وكأنھم سيدته شعر إلى العبد ينظر أن يكرھون ومجاھد وطاوس والشعبي الحسن وكان دونه أرخته
 إبراھيم عن وروينا لمحارمھا تبديھا ال التي الزينة من رويناه فيما عنھما هللا رضي عباس بن عده كما لعبدھا تبديھا ال التي

  السنة من فيه ما مع باالتباع أولى الكتاب وظاھر ضيعة العبد يرون ألنھم ال قال عبدھا يخرجھا لنافع قلت قال الصائغ

 }  الرجال من اإلربة أولي غير التابعين أو{  تعالى هللا قال الرجال من اإلربة يأول لغير زينتھا إبدائھا في جاء ما باب

 صالح بن هللا عبد ثنا سعيد بن عثمان ثنا العنزي محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 13325
 في مغفل وھو القوم يتبع الرجل ھو قال  أنه عنھما هللا رضي عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح بن معاوية عن
  يشتھيھن وال النساء يكترث ال عقله

{  قوله في  الشعبي عن مغيرة عن شعبة ثنا روح ثنا األزھر أبو ثنا القطان بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  13326
  النساء في حاجة أي إرب له ليس الذي قال}  الرجال من اإلربة أولي غير



15 

 

 ثنا إياس أبي بن آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13327
 وال بطنه إال يھمه ال الذي ھو قال الرجال من اإلربة أولي غير التابعين أو تعالى قوله في  مجاھد عن نجيح أبي بن عن ورقاء
 ال الذي ھو قال الحسن وعن حاجة أي إرب النساء في له ليس الذي األحمق ھو قال نهأ طاوس عن وروينا النساء على يخاف
  النساء تشتھيه وال النساء يشتھي وال له عقل

 يحيى بن محمد ثنا قاال إسحاق بن ومحمد سلمة بن أحمد ثنا يعقوب بن هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13328
 صلى النبي أزواج على يدخل رجل كان  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا
 وھو نسائه بعض عند وھو يوما سلم و عليه هللا صلى النبي فدخل اإلربة أولي غير من يعدونه وكانوا مخنث سلم و عليه هللا

 ھھنا ما يعلم ھذا أرى أال سلم و عليه هللا صلى النبي فقال بثمان أدبرت أدبرت وإذا بأربع أقبلت أقبلت إذا إنھا فقال امرأة ينعت
 بما سلم و عليه هللا صلى النبي فاستدل الرزاق عبد عن حميد بن عبد عن الصحيح في مسلم رواه فحجبوه ھذا عليكن يدخلن ال
  أعلم وهللا فحجبه اإلربة أولي من أنه على المخنث قال

 الذين الطفل أو القائلين أصدق وھو تعالى هللا قال النساء عورات على يظھروا لم الذين طفللل زينتھا إبداء في جاء ما باب
  النساء عورات على يظھروا لم

 عن نجيح أبي بن عن ورقاء ثنا آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا الحسن بن الرحمن عبد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13329
  الصغر من النساء ما ونيدر ال الذين ھم  قال مجاھد

 إسماعيل بن محمد بكر أبو ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي أنبأ العنبري طاھر أبي بن صالح أبو أخبرنا - 13330
 هللا رسول استأذنت عنھا هللا رضي سلمة أم أن  جابر عن الزبير أبي عن الليث أنبأ زغبة بن حماد بن عيسى ثنا اإلسماعيلي

 من أخاھا كان أنه حسبت قال يحجمھا أن طيبة أبا سلم و عليه هللا صلى النبي فأمر الحجامة في مسل و عليه هللا صلى
  أعلم سبحانه وهللا يحتلم لم غالما كان أو الرضاعة

  الحاالت جميع في منھم الحلم بلغ من واستئذان الثالث العورات في والطفل المملوك استئذان باب

 صالح بن هللا عبد ثنا سعيد بن عثمان ثنا العنزي محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ إسحاق بيأ بن زكريا أبو أخبرنا - 13331
 ليستأذنكم تعالى قوله في  عنھما هللا رضي عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح بن معاوية عن صالح بن معاوية عن
 بعد ومن الظھيرة من ثيابكم تضعون وحين الفجر ةصال قبل من مرات ثالث منكم الحلم يبلغوا لم والذين أيمانكم ملكت الذين
 يصلي حتى بإذن إال صبي وال خادم عليه يدخل ال العشاء صالة بعد بأھله الرجل خال إذا قال لكم عورات ثالث العشاء صالة
 جناح عليھم وال عليكم ليس تعالى قوله وھو إذن بغير ذلك بين فيما لھم رخص ثم ذلك فمثل الظھيرة عند بأھله خال وإذا الغداة
 الحلم منكم األطفال بلغ وإذا{  تعالى قوله وھو حال على بإذن إال وأھله الرجل على يدخل ال فإنه الحلم بلغ من فأما بعدھن

  قبلھم من الذين استأذن كما فليستأذنوا

 عمرو عن سفيان ثنا ورمنص بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروي منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا - 13332
 ذا إن قلت فراددته نعم قال عليھما فأستأذن عليھما وأنفق أمونھما أختان حجري في عباس البن قلت  قال عطاء عن دينار بن

 مرات ثالث منكم الحلم يبلغوا لم والذين أيمانكم ملكت الذين ليستأذنكم آمنوا الذين أيھا يا{  يقول تعالى هللا إن قال علي يشق
 بن قال اآلية آخر إلى}  لكم عورات ثالث العشاء صالة بعد ومن الظھيرة من ثيابكم تضعون وحين الفجر صالة قبل من

 من الذين استأذن كما فليستأذنوا الحلم منكم األطفال بلغ وإذا{  قال الثالث العورات ھذه في إال باإلذن ھؤالء يأمر فلم عباس
 }  قبلھم

 عباس بن سمع يزيد أبي بن هللا عبيد عن سفيان ثنا سعيد ثنا أحمد ثنا منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا -  13333
  علي تستأذن أن رأسه على قائمة قصيرة له جارية ھذه آمر وأنى اإلذن آية الناس أكثر بھا يؤمن لم آية  يقول عنھما هللا رضي
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 الوراق علي بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال روعم أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13334
 على أذن عليكم  يقول مسعود بن سمعت يقول األعمى ھذيل سمعت قال الزھري عن عقيل عن الليث ثنا سليمان بن سعيد ثنا

  أمھاتكم

 إسحاق أبي عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 13335
 وروي تكره ما منھا رأيت تفعل لم إن نعم قال والدته على الرجل أيستأذن سئل عنه هللا رضي حذيفة أن  نذير بن مسلم عن
  مرسل حديث فيه

 عن بكير نب يحيى ثنا البوشنجي إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنبأ الجرجاني أحمد أبو أخبرنا -  13336
 على هللا رسول يا آستأذن فقال رجل سأله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  يسار بن عطاء عن سليم بن صفوان عن مالك
 قال ال قال عريانة تراھا أن أتحب فقال خادمھا إني الرجل فقال عليھا استأذن فقال البيت في معھا إني فقال نعم فقال أمي

  عليھا فاستأذن

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13337
 عن سأاله رجلين أن  عباس بن هللا عبد عن عكرمة عن عمرو أبي بن عمرو عن بالل بن سليمان ثنا وھب بن هللا عبد

 لھم ليس الناس كان الستر يحب ستير هللا إن عباس بن لھما فقال القرآن في بھا هللا أمر التي عورات الثالث في االستئذان
 و عز هللا فأمرھم أھله على وھو حجره في يتيمه أو ولده أو خادمه الرجل فاجأ فربما بيوتھم في حجال وال أبوابھم على ستور
 تلك في يستأذنوا أن جل و عز هللا ھمفأمر أھله على وھو حجره في يتيمه أو ولده أو العورات تلك في يتسأذنوا أن جل

 الحجال واتخذوا الستور فاتخذوا الرزق في عليھم وبسط بالستور بعد جل و عز هللا جاء ثم جل و عز هللا سمى التي العورات
 يضعف وعطاء يزيد أبي بن هللا عبيد حديث هللا رحمه الشيخ قال به هللا أمر الذي االستئذان من كفاھم قد ذلك أن الناس فرأى
  أعلم وهللا الرواية ھذه

  االستئذان كيف باب

 الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا - 13338
 بن عمر على قيس بن هللا عبد سلم قال عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن نضرة أبي عن الجريري سعيد عن معمر أنبأ

 سمعت إني قال رجعت لم فقال أثره في عنه هللا رضي عمر فأرسل فرجع له يؤذن فلم مرات ثالث  عنه هللا رضي الخطاب
 ألفعلن أو ببينة تقول ما على لتأتيني فقال فليرجع يجب فلم مرات ثالث أحدكم سلم إذا يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 فأخبرنا عمر على سلمت فقال شأنك ما فقلنا جالس حلقة في وأنا لونه منتقعا موسى أبو جاءف قال أوعده قد أنه غير كذا بك

 أتى حتى منھم رجال معه فأرسلوا قال سمعه قد كلنا نعم قالوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من منكم أحد سمع فھل خبره
 عن آخر وجه من البخاري وأخرجه الجريري عن آخر وجه من الصحيح في مسلم أخرجه بذلك فأخبره عنه هللا رضي عمر
  سعيد أبي

   بھا يسافر محرمه بذات يخلو الرجل باب

 ح ھشيم أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13339
 أخبرني هللا عبد أبو وأخبرنا ح ھشيم ثنا حجر بن علي ثنا نصر بن مدأح بن جعفر ثنا الوليد أبو أخبرني هللا عبد أبو وأخبرنا

 قال قال جابر عن الزبير أبو أنبأ ھشيم ثنا قاال الناقد محمد بن وعمرو خيثمة أبو ثنا يعلى أبو ثنا جعفر أبي بن عمرو أبو
 روايته في يحيى بن يحيى زاد محرم ذا وأ ناكحا يكون أن إال امرأة عند رجل يبيتن ال أال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 يقل لم ثيب امرأة عند يحيى رواية في وقال خيثمة وأبي يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه الزبير أبي عن وقال ثالثا
  لمسلم نسختي في كذا ثالثا
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 األعمش عن وكيع ثنا هللا عبد بن مإبراھي ثنا دحيم بن جعفر أبو أنبأ العلوي ھاشم أبي بن زيد القاسم أبو أخبرنا - 13340
 إال فصاعدا أيام ثالثة امرأة تسافر ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي سعيد أبي عن صالح أبي عن
  أعلم وهللا وكيع عن وغيره كريب أبي عن الصحيح في مسلم رواه محرم ذي أو زوجھا أو أخيھا أو ابنھا أو أبيھا مع

   صاحبه إلى منھما واحد كل ويفضي المرأة عورة إلى تنظر والمرأة الرجل عورة إلى ينظر الرجل في جاء ام باب

 بن محمد ثنا الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ هللا رحمه األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 13341
 عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن وائل أبي عن منصور عن ألحوصا أبو ثنا السري بن ھناد ثنا السندي رجاء بن محمد
 إليھا ينظر كأنه حتى لزوجھا تصفھا أن أجل واحد ثوب في المرأة المرأة تباشر أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال

 بن ھناد عن الصحيح في مسلم هروا بالناس يختلط حتى يحزنه أن أجل من واحد دون اثنان ينتجي أن ثالثا كنا إذا ونھانا
  منصور عن آخرين وجھين من البخاري وأخرجه السري

 أبي بن محمد ثنا رافع بن محمد ثنا سلمة بن أحمد أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13342
 ينظر ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيه عن سعيد أبي بن الرحمن عبد عن أسلم بن زيد عن الضحاك ثنا فديك
 إلى المرأة تفضي وال الثوب في الرجل إلى الرجل يفضي وال المرأة عورة إلى المرأة تنظر وال الرجل عورة إلى الرجل
  وغيره رافع بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه الثوب في المرأة

 عن الجريري عن علية بن أنبأ موسى بن إبراھيم ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  13343
 إلى رجل يفضين ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن الطفاوة من رجل عن نضرة أبي
  فنسيتھا الثالثة فذكر قال والد أو ولد إال امرأة إلى امرأة وال رجل

 بن الرحمن عبد أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو اأخبرن -  13344
 إليه والمنظور الناظر هللا لعن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغني قال الحسن عن المطلب مولى عمرو عن سلمان
  أعلم سبحانه وهللا مرسل ھذا

 }  فروجھم ويحفظوا أبصارھم من يغضوا للمؤمنين قل{  ثناؤه جل هللا قال بالشھوة األمرد الغالم ىإل النظر في جاء ما باب

 ثنا شماس بن إبراھيم ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13345
 عن بقية عن ھذا روي وقد الوجه الجميل األمرد الغالم إلى النظر يحد أن يكره كان  قال المشيخة بعض عن الوضين عن بقية

 ذكرناه ما بقية عن والمشھور معناه ببعض مرفوعا عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن ضعيف وھو نافع بن الوزاع
 هللا رضي ةھرير أبي عن صالح أبي عن األعمش عن الثوري عن موضوعا حديثا معناه في الطحان عمر حفص أبو وروى
 سبحانه وهللا التوفيق تعالى وبا يبينھا خبر إلى تحتاج ال ظاھرة وفتنته غيرھا عن غنية اآلية من ذكرنا وفيما مرفوعا عنه
  أعلم

  الرجل الرجل مصافحة في جاء ما باب

 ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا وبيعق بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13346
 أصحاب في المصافحة أكانت قلت عنه هللا رضي مالك بن أنس سألت  قال قتادة عن يحيى بن ھمام ثنا إبراھيم بن الملك عبد

  ھمام عن عاصم بن عمرو عن الصحيح في البخاري رواه نعم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن ھشيم ثنا الضبي عمرو بن داود ثنا الحراني شعيب أبو ثنا عبيد بن أحمد أنبأ دانعب بن أحمد بن علي أخبرنا - 13347
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي عازب بن البراء عن الشعثاء أبي بن زيد حدثني قال بلج أبي عن بشير
  لھما غفر واستغفراه هللا فحمدا فتصافحا المسلمان التقى إذا  سلم
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 علي أبو أخبرناه العنزي الحكم أبي زيد عن قال أنه إال ھشيم عن عون بن عمرو عن السنن في داود أبو ورواه - 13348
  فذكره  عون بن عمرو ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري

 عن نمير وبن خالد أبو ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 13349
 فيتصافحان يلتقيان مسلمين من ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي البراء عن إسحاق أبي عن األجلح

  يفترقا أن قبل لھما غفر إال

  شھوة تحريك إلى مؤدية تكن لم إذا الرجل الرجل معانقة في جاء ما باب

 يعني الحسن أبو أنبأ حماد ثنا إسماعيل بن موسى ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  13350
  الشام من سير حيث عنه هللا رضي ذر ألبي قال أنه عنزة من رجل عن العدوي كعب بن بشير بن أيوب عن ذكوان بن خالد
 ليس إنه قلت سرا يكون أن إال به أخبرك إذا قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حديث من حديث عن أسألك أن أريد إني
 أكن ولم يوم ذات إلي وبعث صافحني إال قط لقيته ما قال لقيتموه إذ يصافحكم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان ھل بسر
  وأجود أجود الحالة تلك فكانت فالتزمني سريره على وھو فأتيته إلي أرسل أنه أخبرت جئت فلما أھلي في

 بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن ثنا المقرئ علي بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا الذي الحديث وأما -  13351
 هللا رسول يا  قيل قال عنه هللا رضي مالك بن أنس سمعت قال هللا عبيد بن حنظلة ثنا زيد بن حماد ثنا الربيع أبو ثنا يعقوب
 حنظلة به ينفرد وھذا نعم قال بعضا بعضنا فيصافح قال ال قال بعضا بعضنا فيلتزم قال ال قال قيناالت إذا لبعض بعضنا أينحني

  أعلم وهللا الختالطه القطان يحيى تركه اختلط كان وقد السدوسي

 بن يحيى اثن سوار بن شبابة ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13352
 هللا رضي علي بن الحسين أن فبلغه له بماء كان أنه  عنه هللا رضي عمر بن عن يحدث الشعبي سمعت قال األسدي إسماعيل
 قتيل من هللا أستودعك وقال وبكى عمر بن فاعتنقه يرجع أن فأبى بالرجوع أمره في الحديث فذكر فلحقه العراق توجه عنھما
  الشعبي عن أبيه عن سالم عن إسماعيل بن يحيى عن سليمان بن سعيد ورواه شبابة رواه ھكذا

 حرب بن سليمان ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا السراج إسماعيل بن الحسن أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا - 13353
 هللا صلى محمد بأصحا كان فقال للشعبي ذلك فذكرت المصافحة يكره سيرين بن محمد كان  قال التمار غالب عن شعبة ثنا

  أعلم وهللا بعضا بعضھم عانق سفر من قدموا فإذا صافحوا التقوا إذا سلم و عليه

  ولده الرجل قبلة في جاء ما باب

 بن أحمد ثنا القطان الحسن بن الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 13354
 هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا السلمي يوسف
 هللا رسول يا حابس بن األقرع فقال عنده جالس التميمي حابس بن واألقرع عنھما هللا رضي علي بن الحسن قبل سلم و عليه
 يرحم ال يرحم ال من إن فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إليه فنظر قال قط إنسانا منھم قبلت ما الولد من عشرة لي إن

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

 عن سفيان ذكر قال يوسف بن محمد ثنا السلمي يوسف بن أحمد ثنا القطان بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 13355
 الصبيان أتقبلون فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى أعرابي جاء  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن عروة بن ھشام
 محمد عن الصحيح في البخاري رواه قلبك من الرحمة هللا نزع أن لك أملك أو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال نقبلھم فما
  الفريابي يوسف بن
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 بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13356
 أم عن طلحة بنت عائشة عن عمرو بن المنھال عن حبيب بن ميسرة عن إسرائيل ثنا عمر بن عثمان ثنا الصغاني إسحاق
 سلم و عليه هللا صلى هللا برسول فاطمة من وحديثا ماكال أشبه كان أحدا رأيت ما  قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة المؤمنين
 فأخذت وقامت به رحبت عليھا دخل إذا وكان مجلسه في وأجلسھا فقبلھا بيدھا فأخذ إليھا وقام بھا رحب عليه دخلت إذا وكانت
  أعلم وهللا الحديث وذكر فقبلته بيده

  الرأس قبلة في جاء ما باب

 عروة بن ھشام أنبأ حماد ثنا إسماعيل بن موسى ثنا داود أبو أنبأ داسه بن بكر أبو أنبا يالروذبار علي أبو أخبرنا - 13357
 هللا فإن عائشة يا أبشري سلم و عليه هللا صلى النبي تعني قال ثم اإلفك قصة في  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن
  إياكما ال هللا أحمد فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأس فقبلي قومي أبواي فقال القرآن عليھا وقرأ عذرك أنزل

  العينين بين ما قبلة في جاء ما باب

 أبو أنبأ قاال بالكوفة المقرئ النجار بن محمد بن الواحد عبد القاسم وأبو العلوي ھاشم أبي بن زيد القاسم أبو أخبرنا - 13358
 جعفر قدم لما  قال الشعبي عن األجلح عن سفيان عن قبيصة ثنا يالقاض إسحاق بن إبراھيم ثنا دحيم بن علي بن محمد جعفر
 أو خيبر فتح فرحا أشد أنا بأيھما أدري ما وقال عينيه بين ما وقبل سلم و عليه هللا صلى النبي ضمه الحبشة من عنه هللا رضي
  مرسل ھذا جعفر قدوم

 ثنا هللا عبد بن زياد ثنا خياط بن خليفة ثنا الجواليقي بدانع أنبأ الصوفي بندار بن علي أنبأ الزاھد سعد أبو وحدثنا - 13359
 فقبله سلم و عليه هللا صلى النبي استقبله الحبشة من جعفر قدم لما  قال جعفر بن هللا عبد عن الشعبي عامر عن سعيد بن مجالد

  مرسل األول ھو والمحفوظ

  الخد قبلة في جاء ما باب

 أبيه عن يوسف بن إبراھيم ثنا سالم بن هللا عبد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 13360
 أصابھا قد مضطجعة ابنته عائشة فإذا المدينة قدم ما أول عنه هللا رضي بكر أبي مع دخلت  قال البراء عن إسحاق أبي عن
  خدھا وقبل بنية يا أنت كيف فقال عنه هللا رضي بكر أبو فأتاھا حمى

  قال دغفل بن إياس عن المعتمر ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا داود أبو ثنا بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  13361
  تعالى هللا رحمه البصري يعني الحسن خد قبل نضرة أبا رأيت

  اليد قبلة في جاء ما باب

 أن زياد أبي بن يزيد ثنا زھير ثنا يونس بن أحمد ثنا داود أبو اثن داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  13362
 و عليه هللا صلى النبي من فدنونا قال القصة وذكر حدثه  عنھما هللا رضي عمر بن هللا عبد أن حدثه ليلى أبي بن الرحمن عبد
  يده فقبلنا سلم

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ غدادبب السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  13363
 أبو استقبله الشام عنه هللا رضي عمر قدم لما  قال سلمة بن تميم عن فياض بن زياد عن الثوري أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور
  سنة اليد تقبيل تميم يقول فكان قال يبكيان خلوا ثم يده فقبل عنه هللا رضي الجراح بن عبيدة
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  الجسد قبلة في ءجا ما باب

 عبد عن حصين عن خالد ثنا عون بن عمرو ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 13364
 بينا مزاح فيه وكان القوم يحدث ھو بينما قال  عنه هللا رضي األنصار من رجل حضير بن أسيد عن ليلى أبي بن الرحمن
 علي وليس قميصا عليك إن قال اصطبر قال أصبرني فقال بعود خاصرته في سلم و عليه هللا صلى النبي فطعنه يضحكھم
 قوله هللا رسول يا ھذا أردت إنما قال كشحه يقبل وجعل فاحتضنه قميصه عن سلم و عليه هللا صلى النبي فرفع قميص

  استقد معناه اصطبر وقوله نفسك من أقدني يريد أصبرني

 أبان أم حدثتني قال األعنق الرحمن عبد بن مطر ثنا عيسى بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر أبو أنبأ علي أبو وأخبرنا - 13365
 هللا صلى هللا رسول يد فنقبل رواحلنا من نتبادر فجعلنا  قال القيس عبد وفد في وكان زارع جدھا عن زارع بن الوازع بنت
 خلتين فيك إن له فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى ثم ثوبيه لبسف عيبته أتى حتى األشج المنذر وانتظر ورجله سلم و عليه

 جبلني الذي  الحمد قال عليھما هللا جبلك بل قال عليھما جبلني هللا أم بھما أتخلق أنا هللا رسول يا قال واألناة الحلم هللا يحبھما
 والرجل النكاح ووجه إذنھا بغير البكر اآلباء وإنكاح اءاألولي على ما أبواب جماع أعلم وهللا ورسوله هللا يحبھما خلتين على

  ذلك وغير صداقھا عتقھا ويجعل أمته يتزوج

 رشدھم فيه ما على دلھم يكون أن يحتمل وأنه وإمائكم عبادكم من والصالحين منكم األيامى وأنكحوا تعالى هللا قول باب
 هللا صلى النبي لقول والعفاف الغنى سبب فيه ما على فدل}  لهفض من هللا يغنھم فقراء يكونوا إن{  تعالى لقوله بالنكاح
  وترزقوا تصحوا سافروا سلم و عليه

 محمد ثنا سنان بن محمد حدثني غالب بن محمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 13366
 هللا صلى هللا رسول قال قال عنھما هللا رضي عمر بن عن دينار بن هللا عبد ثنا المدينة أھل من شيخ رداد بن الرحمن عبد بن
  وتغنموا تصحوا سافروا  سلم و عليه

 ثنا بنيسابور الدامغاني العباس أبو خالد بن أحمد ثنا إبراھيم بن محمد الفضل أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13367
 هللا رسول قال قال عنھما هللا رضي عباس بن عن حازم أبي عن الرحمن بدع بن القاسم ثنا حبيب بن بسطام ثنا رشيد بن داود
 صحة لطلب يسافر أن حتما ال داللة ھذا وإنما تعالى هللا رحمه الشافعي قال وتغنموا تصحوا سافروا  سلم و عليه هللا صلى
 والداللة اإلباحة على كله األمر العلم أھل بعض وقال قال الرشد هللا من الحتم كل وفي حتما بالنكاح األمر ويحتمل قال ورزق
 منه النھي بان عليه الداللة توجد حتى محرم فھو عنه هللا نھى وما الحتم باألمر أريد أنه على الداللة توجد حتى الرشد على
  القائل ھذا واستدل التحريم غير على سلم و عليه هللا صلى

 بن أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا بما - 13368
 فإنه تركتكم ما ذروني  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن أبيه عن عجالن بن عن عيينة
 عنه نھيتكم وما استطعتم ما منه أتواف أمر من به أمرتكم فما أنبيائھم على واختالفھم سؤالھم بكثرة قبلكم كان من ھلك إنما

  فانتھوا

 هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن عيينة بن أنبأ الشافعي وأخبرنا قال - 13369
  معناه بمثل  سلم و عليه

 ثنا عمر أبي بن ثنا هللا عبد بن نعيم نب محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13370
  عمر أبي بن عن الصحيح في مسلم رواه فذكره  الزناد أبي عن سفيان

 هللا عبد ثنا العامري عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 13371
 ما ذروني  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن نمير بن
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 عن نھيتكم وإذا استطعتم ما منه فخذوا بشيء أمرتكم فإذا أنبيائھم على واختالفھم بسؤالھم قبلكم كان من ھلك فإنما تركتكم
 األمر يكون أن يحتمل وقد هللا رحمه الشافعي قال أبيه عن نمير بن هللا عبد بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه فانتھوا شيء
 يقول أن استطعتم ما منه فاتوا سلم و عليه هللا صلى قوله ويكون الزمين غير أنھما بداللة إال الزمين فيكونان النھي معنى في

 والمباح لحتما بين ليفرقوا الدالئل طلب العلم أھل وعلى استطاعوا ما كلفوا إنما الناس ألن استطاعوا فيما األمر اتيان عليھم
  أعلم وهللا معا والنھي األمر في بحتم ليس الذي واإلرشاد

 تعالى هللا قال يزوجوھن أن األزواج من رضى إلى ودعون النكاح أردن إذا البوالغ الحرائر األيامى ألولياء الزم حتم باب
 }  أزواجھن ينكحن أن تعضلوھن فال أجلھن فبلغن النساء طلقتم وإذا{

 يعني والفراء حفص بن أحمد ثنا الشرقي محمد بن أحمد أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو اأخبرن -  13372
 تعالى قوله في  قال أنه الحسن عن عبيد بن يونس عن طھمان بن يعني إبراھيم حدثني حفص ثنا قالوا وقطن محمد بن هللا عبد
 كنت قال فيه نزلت أنھا عنه هللا رضي المزني يسار بن معقل حدثني اآلية}  أزواجھن ينكحن أن تعضلوھن فال{  جل و عز

 جئت ثم فطلقتھا وأكرمتك وفرشتك زوجتك له فقلت يخطبھا جاء عدتھا انقضت إذا حتى فطلقھا رجل من لي أختا زوجت
 اآلن فقلت اآلية ھذه هللا نزلفأ إليه ترجع أن تريد المرأة وكانت به بأس ال رجال وكان قال أبدا إليھا تعود ال وهللا ال تخطبھا
  حفص بن أحمد عن الصحيح في البخاري رواه إياه فزوجتھا هللا رسول يا أفعل

 بن الوھاب عبد ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا العدل يعقوب بن الحسن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13373
 المثنى بن محمد ثنا زكريا بن القاسم ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب ميالبسطا هللا عبد بن محمد وأخبرنا ح سعيد ثنا عطاء
 ثم فطلقھا رجل عند أخته كانت عنه هللا رضي يسار بن معقل أن  الحسن ثنا قتادة عن سعيد ثنا األعلى عبد ثنا قاال وبندار
 فحال يخطبھا قرب ثم يقدر وھو عنھا خلي قال أنفا ذلك من معقل فحمى يخطبھا قرب ثم عدتھا انقضت إذا حتى عنھا تخلى
 صلى هللا رسول فدعاه اآلية}  أزواجھن ينكحن أن تعضلوھن فال أجلھن فبلغن النساء طلقتم وإذا{  تعالى هللا فأنزل وبينھا بينه
 وزعم المثنى بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه جل و عز هللا ألمر استقاد ثم الحمية فترك عليه فقرأھا سلم و عليه هللا

  يسار بنت جميلة أخته أن الكلبي

  بولي إال نكاح ال باب

 سمعت قال راشد بن عباد ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 13374
 ثنا ببغداد البغوي إسحاق بن هللا عبد محمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح المزني يسار بن معقل حدثني يقول الحسن
  قال عنه هللا رضي يسار بن معقل حدثني الحسن عن راشد بن عباد ثنا العقدي عامر أبو ثنا طالب أبي بن جعفر بن يحيى
 طالقا طلقھا ثم هللا شاء ما فاصطحبا إياه فأنكحتھا فخطبھا لي عم بن فأتاني الناس أمنعھا فكنت إلي فخطبت أخت لي كانت
 طلقتھا ثم بھا وأثرتك الناس منعتھا فقلت الخطاب مع فخطبھا أتاني إلي خطبت فلما عدتھا انقضت حتى تركھا ثم الرجعة يملك
 طلقتم وإذا{  تعالى هللا فأنزل أبدا أزوجك ال الخطاب مع أتيتني إلي خطبت فلما عدتھا انقضت حتى تركتھا ثم رجعة له طالقا
  العقدي حديث لفظ إياه فأنكحتھا يميني عن فكفرت}  أزواجھن ينكحن أن ھنتعضلو فال أجلھن فبلغن النساء

 بمعناه  فذكره عامر أبو حدثني المثنى بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 13375
 هللا عبيد عن الصحيح في البخاري رواه الحديث فذكر اآلية ھذه نزول ففي قال أبدا أنكحھا ال وهللا فقلت قال أنه إال مختصرا

 على وأن حقا نفسھا في المرأة مع للولي أن من القرآن في ما أبين وھذا هللا رحمه الشافعي قال العقدي عامر أبي عن سعيد بن
  تعالى هللا كتاب معنى بمثل السنة وجاءت قال بالمعروف تنكح أن رضيت إذا يعضلھا ال أن الولي

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو خبرناأ - 13376
 عن الزبير بن عروة عن شھاب بن عن موسى بن سليمان عن جريج بن أنبأ وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ

 أمر بغير امرأة تنكح ال  قال أنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عنھا هللا رضي عائشة



22 

 

 ولي ال من ولي فالسلطان اشتجروا فإن منھا أصاب بما مثلھا مھر فلھا أصابھا فإن مرات ثالث باطل فنكاحھا نكحت فإن وليھا
  له

 أحمد مسعود أبو أنبأ فارس بن أحمد بن جعفر بن هللا عبد محمد أبو أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا - 13377
 بن أحمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح أخبره موسى بن سليمان أن جريج بن عن الرزاق عبد أنبأ الفرات بن

 بن أن وسىم بن سليمان أخبرني قال جريج بن عن محمد بن حجاج أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ الفقيه إسحاق
 امرأة أيما قال  سلم و عليه هللا صلى النبي أن أخبرته عنھا هللا رضي عائشة أن أخبره الزبير بن عروة أن أخبره شھاب
 لفظ له ولي ال من ولي فالسلطان اشتجروا فإن منھا أصاب بما مھرھا ولھا باطل نكاحھا باطل فنكاحھا وليھا إذن بغير نكحت
 ثم أصابھا بما المھر ولھا باطل فنكاحھا باطل فنكاحھا باطل فنكاحھا مواليھا إذن بغير الرزاق عبد رواية وفي حجاج حديث
 خالد بن مسلم عن الشافعي رواه وكذلك وليھا إذن بغير نكحت امرأة أيما الرزاق عبد عن صالح بن أحمد ورواه مثله الباقي
  جريج بن عن العزيز عبد بن المجيد وعبد

 عند المولى  عبيد أبو قال قال العزيز عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا -  13378
 والعم األخ وبن واألخ األب مثل مواله فھو لإلنسان ولي فكل الولي ولكنه كذلك ھو وليس خاصة العم بن ھو الناس من كثير
 ولي كل المولى أن لك يبين ومما قال ورائي من الموالي خفت وإني تعالى قوله ومنه كلھم العصبة من ذلك وراء وما العم وبن
{  تعالى هللا وقال الولي بالمولى أراد باطل فنكاحھا موالھا إذن بغير نكحت امرأة أيما سلم و عليه هللا صلى النبي حديث في
  بيته أھل سائر دون خاصة العم بن عني إنما أفترى}  شيئا مولى عن مولى يغني ال يوم

 ثنا بقية ثنا المصفى بن محمد ثنا رجاء بن بكر أبو ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13379
  الرجلين ألحفظ موسى بن سليمان أن هللا وأيم موسى بن وسليمان يأتينا مكحوال أن  الزھري لي قال قال حمزة أبي بن شعيب

 أبو أنبأ قالوا األشناني إبراھيم بن محمد بن أحمد بكر وأبو السلمي الرحمن عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13380
 موسى بن سليمان حال فما معين بن ليحيى قلت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت قال عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن
   ثقة فقال الزھري في

 قال الرازي إدريس بن محمد حاتم أبو ثنا الطوسي أيوب بن الحسن بن الحسين أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13381
 الزھري فلقيت جريج بن قال بولي إال نكاح ال  جريج بن حديث يذكر علية بن أن عنده وذكر يقول حنبل بن أحمد سمعت
 يعني كتبه في ھذا وليس مدونة كتب له جريج بن إن حنبل بن أحمد فقال موسى بن سليمان على واثنى يعرفه فلم عنه فسألته
  جريج بن عن علية بن حكاية

 بن يحيى سمعت يقول محمد بن العباس سمعت قال يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13382
 فقال الزھري هعن فسألت جريج بن قال يقول علية بن له قلت جريج بن يرويه الذي بولي إال نكاح ال  حديث في يقول معين
 عبد بن المجيد عبد على جريج بن كتب علية بن عرض وإنما علية بن إال ھذا يقول ليس معين بن يحيى فقال أحفظه لست
 لم ولكنه جريج بن بحديث الناس أعلم كان فقال ھكذا المجيد عبد أن أظن كنت ما ليحيى فقلت فاصلحھا رواد أبي بن العزيز
  للحديث نفسه يبذل

 سمعت يقول ھارون بن محمد سعيد أبا سمعت يقول المزكي إسحاق أبا سمعت قال الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13383
 موسى بن سليمان حديث معرفة أنكر أنه جريج بن عن علية بن رواية يوھن معين بن يحيى سمعت يقول الطيالسي جعفر
 عبد كتب على كتبه صحح إنما بذاك ليس سماعا جريج بن من علية بن سمع وإنما علية بن غير جريج بن عن يذكره لم وقال
   جدا جريج بن عن إسماعيل رواية معين بن يحيى وضعف العزيز عبد بن المجيد

 بن أحمد سئل  يقول السعدي حفص بن أحمد سمعت قال الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا وقد - 13384
 واحتج ھذا نسي قد الزھري الكرابيسي روح فقال ولي بال النكاح في الزھري حديث عن ضرحا وھو يعني هللا رحمه حنبل



23 

 

 مس في به حدثني فقال دينار بن لعمرو فقلت قال أعلمه ال فقال الزھري لقي ثم دينار بن عمرو من عيينة بن سمعه بحديث
 سليمان رواية على االعتماد كان إن الزھري عن آخرين وجھين من ذلك روى وقد هللا رحمه الشيخ قال وضوء فيه أن اإلبط
  موسى بن

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو يوسف بن هللا عبد محمد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 13385
 عن عروة عن يالزھر عن ربيعة بن جعفر ثنا لھيعة بن ثنا قاال مريم أبي بن معلى أنبأ الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب
 ال من ولي فالسلطان فاشتجروا ولي يكن لم فإن بولي إال نكاح ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنھا هللا رضي عائشة
  موسى بن سليمان حديث لفظ على لھيعة بن عن القعنبي رواه له ولي

 بن أنبأ عامر بن األسود ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13386
 إال نكاح ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري عن الحجاج عن المبارك
  له ولي ال من ولي والسلطان بولي

 كريب أبو ثنا الحسن بن محمد بن إبراھيم ثنا ياألصبھان حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا -  13387
 عنھما هللا رضي عباس بن عن عكرمة وعن عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري عن الحجاج عن المبارك بن ثنا
 وىر الذي وأما له ولي ال من ولي والسلطان الزھري حديث وفي بولي إال نكاح ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قاال
  ما أنكر إنما موسى بن سليمان رواية ينكر ال فإنه بولي إال نكاح ال حديث أنكر أنه معين بن يحيى عن

 محمد بن العباس سمعت قال يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا معين بن يحيى تاريخ في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13388
 إال شيء ھذا في يصح ليس يحيى فقال بولي إال نكاح ال عنھا هللا رضي عائشة حديث في معين بن ليحيى قيل يقول الدوري
 بعضھم مھدي وبن الخياط حماد يعني الخياط به وحدث فيه يختلفون فھم سعد بن ھشام حديث فأما موسى بن سليمان حديث
 النبي أن عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن مندل روى يقول يحيى وسمعت قال يرفعه ال وبعضھم يرفعه
 رواية في بينه ما أنكر إنما معين بن فيحيى بشيء ليس حديث وھذا يحيى قال بولي إال نكاح ال  قال سلم و عليه هللا صلى

 رواية في ثم روايته في جريج بن عن علية بن حكاية وأنكر بالصحة له وحكم موسى بن سليمان حديث واستثنى عنه الدوري
 وسائر صحيح موسى بن سليمان فحديث عنه الدارمي رواية في موسى بن سليمان ووثق ذكره مضى كما عنه الطيالسي جعفر

  التوفيق وبا شاھد لحديثه شيء منھا ثبت إن عنھا هللا رضي عائشة عن الروايات

 النضر ثنا الجبار عبد بن الفضل أبو ثنا بمرو المحبوبي أحمد بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13389
 ثنا قالوا الحسن بن أحمد بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح يونس بن إسرائيل أنبأ شميل بن
 الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح إسرائيل ثنا الوھبي خالد بن أحمد ثنا خلى بن خالد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو
 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو الطوسي الفقيه إبراھيم بن محمد بن إبراھيم اقإسح وأبو
 هللا رضي موسى أبي عن بردة أبي عن إسحاق أبي عن يونس بن إسرائيل ثنا غنام بن طلق ثنا الحارثي الحميد عبد بن أحمد
 عن األئمة من وجماعة مھدي بن الرحمن عبد رواه ھكذا بولي إال نكاح ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه

  إسرائيل

 ثنا القطان زياد بن هللا عبد بن محمد بن أحمد سھل أبو أنبأ يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا أبو وأخبرنا - 13390
 صلى النبي قال قال أبيه عن بردة أبي عن إسحاق أبي عن عوانة أبو أنبأ منصور بن معلى أنبأ الزبرقان بن جعفر بن يحيى
 الشيخ قال إسرائيل وبينه بيني إسحاق أبي من أسمعه لم ذلك بعد عوانة أبو قال ثم معلى قال بولي إال نكاح ال  سلم و عليه هللا
  موصوال كذلك إسحاق أبي عن وغيرھما هللا عبد بن وشريك معاوية بن زھير عن روى وقد

 بن أحمد األزھر أبو ثنا الدقاق دلويه بن محمد بكر أبو أنبأ الصيدالني العزيز عبد بن حمزة يعلى أبو أخبرنا - 13391
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال موسى أبي عن بردة أبي عن إسحاق أبو ثنا زھير ثنا الرقي عثمان بن عمرو ثنا األزھر
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 عمرو عن األزھر أبي غير رواه وكذلك األزھر أبي عن خزيمة نب إسحاق بن محمد رواه وكذلك بولي إال نكاح ال  سلم
  عمرو به وتفرد

 بن إسحاق بن إسماعيل بن محمد الحسن أبو أنبأ هللا رحمه العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو وأخبرنا - 13392
 العباس أبو ثنا سماعه أصل من مفسرال حبيب بن محمد بن الحسن القاسم أبو وأخبرنا ح حجر بن علي ثنا المروزي إبراھيم
 األشعري موسى أبي عن بردة أبي عن إسحاق أبي عن شريك ثنا حجر بن علي ثنا أبي ثنا األصم يوسف بن يعقوب بن محمد
  بولي إال نكاح ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي

 األصم ھو العباس أبو ثنا قاال السكري سعيد بن محمد بن محمد بن هللا عبد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13393
 ھشام ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبا عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا ح الربيع بن قيس ثنا شبابة ثنا المنادى ھو جعفر أبو ثنا
 صلى هللا رسول قال قال أبيه عن وسىم أبي بن بردة أبي عن إسحاق أبي عن الربيع بن يعني قيس ثنا الوليد أبو ثنا علي بن
  موسى أبي عن بردة أبي عن شبابة رواية وفي بولي إال نكاح ال  سلم و عليه هللا

 ثنا الحافظ علي بن محمد هللا عبد أبو ثنا المروزي محمود بن محمد الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 13394
 فاتني ما فاتني وما تامة بھا يجيء كان  قال إسحاق أبي في إسرائيل يثبت مھدي بن نالرحم عبد سمعت قال المثنى بن محمد
  إسرائيل قبل من عليھا أتكل كنت أني إال إسحاق أبي عن سفيان حديث من

 عبد بن العباس سمعت يقول الساجي زكريا سمعت قال الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا -  13395
 أبي حديث يحفظ إسرائيل  يونس بن عيسى قال يقول مھدي بن الرحمن عبد سمعت قال هللا عبد بن علي ثنا يقول العظيم
  القرآن من السورة الرجل يحفظ كما إسحاق

 إسرائيل يقول مھدي بن الرحمن عبد سمعت قال مخلد بن محمد ثنا سفيان أبي بن هللا عبد ثنا أحمد أبو وأنبأ قال -  13396
   إسحاق أبي في يعني والثوري شعبة من أثبت إسحاق أبي في

 أبي حديث حدثنا لشعبة قلنا قال حجاج ثنا خالد بن الرحمن عبد ثنا النفاح محمد بن محمد ثنا أحمد أبو وأنبأ قال - 13397
   مني فيھا أثبت فإنه إسرائيل عنھا سلوا قال إسحاق

 سمعت قال الطرائفي الحسن أبو ثنا قالوا األشناني بكر وأبو السلمي حمنالر عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13398
 أقدم وھو إلي أحب شريك قال إسرائيل أو إسحاق أبي في إليك أحب شريك معين بن ليحيى قلت يقول الدارمي سعيد بن عثمان

   ثقة كل قال إسرائيل أو إليك أحب إسحاق أبي بن يونس قلت صدوق وإسرائيل

 بن إسحاق ثنا سعيد بن المنذر بن محمد ثنا ھانئ بن صالح بن محمد حدثني الحافظ هللا عبد بن محمد رناأخب - 13399
  بولي إال نكاح ال في صحيح إسرائيل حديث  يقول المديني بن علي سمعت قال جبلة بن إبراھيم

 بن إبراھيم إسحاق أبا سمعت قال منذرال بن محمد ثنا ھانئ بن صالح بن محمد حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13400
 عن إسرائيل حديث عن وسئل البخاري إسماعيل بن محمد سمعت يقول المسكي ھارون بن محمد سمعت يقول يحيى بن محمد
 وإسرائيل مقبولة الثقة من الزيادة فقال بولي إال نكاح ال قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن بردة أبي عن إسحاق أبي
  الحديث يضر ال ذلك فإن أرساله والثوري شعبة كان وإن ثقة يونس نب

 كامل أبا سمعت يقول سفيان بن الحسن سمعت يقول منصور بن يحيى سمعت قال الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13401
 هللا صلى النبي عن ثيحد بردة أبا سمعت إسحاق ألبي الثوري سفيان قال قال شعبة عن داود أبو ثنا يقول الحسين بن الفضيل
 محمود رواه وكذلك هللا رحمه الشيخ قال نعم لقال أبيه عن قال ولو الحسن قال نعم قال بولي إال نكاح ال  قال أنه سلم و عليه
 أبي عن بردة أبي حديث العلل كتاب في هللا رحمه الترمذي عيسى أبو قال الطيالسي داود أبي عن موسى وأبو غيالن بن
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 أن شعبة حديث في دل قد ألنه موسى أبي عن فيه يذكران ال وشعبة الثوري سفيان كان وإن أصح أعلم وهللا عندي موسى
 مختلفة أوقات في سمعوا موسى أبي عن بردة أبي عن إسحاق أبي عن رووا الذين وھؤالء واحد وقت في جميعا سماعھما

 وھو رواه قد وإسرائيل السماع قديم فھو أبيه مشايخ بعض يونس أدرك وقد أبيه عن ھذا روى وقد إسحاق أبي بن يونس وقال
  والثوري شعبة بعد إسحاق أبي أصحاب أثبت

 بن يونس ثنا قتيبة بن الحسن ثنا محمد بن الحارث ثنا الفقيه سلمان بن أحمد أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 13402
 إال نكاح ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي موسى أبي عن بردة أبي عن إسحاق أبي عن إسحاق أبي
 أبيه عن يونس بن عيسى قاله وكذلك يونس عن الحباب بن وزيد محمد بن حجاج رواه وكذلك إسحاق أبي عن قال كذا بولي
  إسحاق أبي عن

 برد بن أحمد بن محمد الوليد أبو أنبأ ببغداد القاضي مكرم بن أحمد بن مكرم أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13403
 هللا رضي موسى أبي عن بردة أبي عن إسحاق أبي عن أبيه عن يونس بن عيسى ثنا األنطاكي جميل بن الھيثم ثنا األنطاكي

  نفسه بردة أبي عن يونس عن قيل وقد بولي إال نكاح ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه

 بن محمد ثنا الزبيري محمد بن الحسين يعلى أبو أنبأ األصبھاني التميمي عمر بن أحمد بن روح علي أبو أخبرنا -  13404
 عن موسى أبي عن بردة أبي عن إسحاق أبي بن يونس عن الحداد عبيدة أبو ثنا منيع بن أحمد ثنا الثقفي إبراھيم بن إسحاق
 عن اإلمام نصر بن محمد رواه وكذلك إسحاق أبي بن نسيو قال وكذلك بولي إال نكاح ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
  منيع بن أحمد

 عن الحداد عبيدة أبو ثنا أعين بن قدامة بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  13405
 إال نكاح ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن موسى أبي عن بردة أبي عن إسحاق أبي عن وإسرائيل بردة أبي عن يونس
  داود أبي عن حكى كذا كثير أبي بن يونس ھو السنن كتاب من النسخ بعض في هللا رحمه داود أبو قال ثم بولي

 الضبعي أحمد بن محمد جعفر أبو أنبأ الحافظ علي أبو ثنا المستدرك كتاب في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا وقد -  13406
 صلى النبي عن موسى أبي عن بردة أبي عن إسحاق أبي بن يونس ثنا عقبة بن قبيصة ثنا عسكر بن سھل بن محمد ثنا ببغداد
 الحديث ھذا عن فسألني المديني بن علي جاءني عقبة بن قبيصة لي فقال عسكر بن قال بولي إال نكاح ال  قال سلم و عليه هللا

  إسحاق أبي خالف من استرحنا قد المديني بن علي فقال به فحدثته

 بن الحسن ثنا محمد بن الحارث ثنا سلمان بن أحمد بكر أبو أنبأ المستدرك كتاب في الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13407
 بن الحسن ثنا المقرئ زكريا بن القاسم ثنا بمكة اآلدمي الفضل بن سلم قتيبة أبو وأنبأ قال ح إسحاق أبي بن يونس ثنا قتيبة
 هللا رسول قال قال عنه هللا رضي موسى أبي عن بردة أبي عن إسحاق أبي بن يونس ثنا محمد بن أسباط ثنا الصباح بن محمد
 حمل هللا عبد أبا شيخنا وكان سلمان بن أحمد عن زكريا أبي رواية بخالف وھذا بولي إال نكاح ال  سلم و عليه هللا صلى
 أبي ذكر دون الصباح بن محمد بن الحسن عن زياد بن بكر أبو رواه كذلك أسباط فحديث أسباط حديث على قتيبة بن حديث
  فيه إسحاق

 محمد بن الملك عبد ثنا القاضي خلف بن كامل بن أحمد بكر أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا -  13408
 أبي عن بردة أبي عن سحاقإ أبي عن الثوري وسفيان شعبة عن السالم عبد بن النعمان حدثني داود بن سليمان ثنا الرقاشي
 عن الشاذكوني داود بن سليمان به تفرد بولي إال نكاح ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي األشعري موسى
 عن زريع بن يزيد وعن موصوال الثوري عن منصور بن وبشر إسماعيل بن مؤمل عن روي وقد السالم عبد بن النعمان
 وهللا الحديث وصل في تابعه ومن إسرائيل رواية من مضى ما على واالعتماد موصول غير عنھما ظوالمحفو موصوال شعبة
  أعلم
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 المبارك بن ثنا عثمان بن سھل ثنا األھوازي عثمان بن سعيد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 13409
  بولي إال نكاح ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنھما هللا رضي عباس بن عن عكرمة عن حجاج عن

 سفيان بن الحسن ثنا القاضي منصور بن يحيى محمد أبو ثنا الفقيه محفوظ بن عبدوس بن عثمان سعيد أبو أخبرنا - 13410
 هعن هللا رضي ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن حسان بن ھشام عن حسين بن مخلد ثنا الجرمي الرحمن عبد بن مسلم ثنا
 الحسن قال نفسھا تزوج التي البغية إن نفسھا المرأة تزوج وال المرأة المرأة تزوج ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن

 شيخ كان قد نعم قال الحديث ھذا له فذكرت ثقة فقال حسان بن ھشام عن حسين بن مخلد رواية عن معين بن يحيى وسألت
  ھشام عن العقيلي مروان بن ومحمد حرب بن السالم عبد تابعه الشيخ قال مخلد عن يرفعه عندنا

 المبارك بن أحمد عمرو أبو ثنا منصور بن يحيى محمد أبو القاضي ثنا إمالء السلمي الرحمن عبد أبو حدثنا - 13411
 حسان نب ھشام عن المالئي حرب بن السالم عبد ثنا المحاربي محمد بن الرحمن عبد ثنا خت موسى بن يحيى ثنا المستملي

 المرأة تنكح وال المرأة المرأة تنكح ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سيرين بن عن
 عن يعيش بن وعبيد السري بن ھناد رواه وكذلك الزانية ھي نفسھا تنكح التي نعد كنا عنه هللا رضي ھريرة أبو قال نفسھا

  المحاربي

 الحسن بن جميل نا خزيمة بن إسحاق بن محمد ثنا الحافظ علي بن الحسين علي أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13412
 عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن محمد عن حسان بن ھشام ثنا العقيلي مروان بن محمد ثنا الجھضمي

  نفسھا تزوج التي ھي الزانية فإن نفسھا أةالمر تزوج وال المرأة المرأة تزوج ال  قال أنه سلم و

 القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13413
 بكر بن بشر ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا الفوارس أبي بن صادق وأبو عمرو أبي بن سعيد وأبو
 الزانية فإن نفسھا المرأة تزوج وال المرأة المرأة تزوج ال  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سيرين بن عن األوزاعي أنبأ
 ميز قد حرب بن السالم وعبد سيرين بن عن حسان بن ھشام عن عيينة بن قاله وكذلك موقوف ھذا نفسھا تزوج التي ھي

  أعلم تعالى وهللا حفظه قد يكون أن فيشبه الموقوف من المسند

 بن بكر أبو ثنا الشيخ أبو جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 13414
 ثنا يحيى بن أحمد بن محمد بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح وھب بن ثنا صالح بن أحمد ثنا لفظه من داود أبي
 قال يزيد بن يونس حدثني عنبسة حديث لفظ وھذا يزيد بن يونس عن جميعا عنبسة ثنا صالح بن أحمد ثنا موسى بن وسفي

 أن  أخبرته سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عنھا هللا رضي عائشة أن الزبير بن عروة أخبرني شھاب بن مسلم بن محمد قال
 وھب بن رواية وفي وليدته الرجل إلى الرجل يخطب اليوم الناس نكاح منھا كاحفن أنحاء أربعة على الجاھلية في كان النكاح
 ويعتزلھا منه استبضعي فالن إلي أرسلي طمثھا من طھرت إذا المرأته يقول الرجل كان آخر ونكاح ينكحھا ثم فيصدقھا وليته
 وإنما أحب إن زوجھا أصابھا حملھا نتبي فإذا منه يستبضع الذي الرجل ذلك من حملھا يتبين حتى أبدا يمسھا وال زوجھا
 على فيدخلون العشرة دون الرھط فيه يجتمع آخر ونكاح االستبضاع نكاح النكاح ھذا فكان الولد نجابة في رغبة ذلك يصنع
 حتى يمتنع أن منھم رجل يستطع فلم إليھم أرسلت حملھا تضع أن بعد ليالي ومر ووضعت حملت فإذا يصيبھا كلھم المرأة

 به فيلحق باسمه منھم أحبت من فتسمي فالن يا ابنك وھذا ولدت وقد أمركم من كان الذي عرفتم قد لھم فتقول عندھا يجتمعوا
 رايات أبوابھن على ينصبن كن البغايا وھن جاءھا ممن تمتنع ال المرأة على فيدخلون الكثير الناس يجتمع الرابع والنكاح ولدھا
 فالتاطه يرون بالذي ولدھا الحقوا ثم القافة لھم ودعوا لھا جمعوا حملھا فوضعت حملت فإذا عليھن دخل أرادھن لمن علما يكن

 اإلسالم نكاح إال كله الجاھلية نكاح وھدم أبطل بالحق سلم و عليه هللا صلى محمدا هللا بعث فلما ذلك من يمتنع ال ابنه ودعي
  فذكره وھب بن ثنا سليمان بن يحيى قالو قال عنبسة عن صالح بن أحمد عن الصحيح في البخاري رواه اليوم

 عن معاذ بن معاذ ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  13415
  باطل فنكاحھا الوالة أو الولي ينكحھا لم امرأة أيما  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال قال الحسن عن القصير عمران
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 بن الرحمن عبد عن دينار بن عمرو عن عيينة بن أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا زكريا أبو وأخبرنا - 13416
  ولي بغير نكحت امرأة نكاح رد عنه هللا رضي عمر أن  عمير بن معبد

 ثنا روح ثنا إسحاق بن محمد ثنا وريالنيساب بكر أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 13417
 أمرھا ثيب منھم امرأة فجعلت ركبا الطريق جمعت  قال خالد بن عكرمة عن شيبة بن جبير بن الحميد عبد أخبرني جريج بن
  نكاحھا ورد والمنكح الناكح فجلد عنه هللا رضي عمر ذلك فبلغ فأنكحھا ولي غير رجل بيد

 وھب بن ثنا األعلى عبد بن يونس ثنا النيسابوري بكر أبو ثنا عمر بن علي أنا ثالحار بن بكر أبو وأخبرنا - 13418
 ال  قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن يقول المسيب بن سعيد سمع أنه األشج بن بكير عن الحارث بن عمرو أخبرني
  السلطان أو أھلھا من الرأي ذي أو وليھا بإذن إال المرأة تنكح

 ثنا الحميد عبد بن أحمد أنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد وأب أخبرنا -  13419
 امرأة أيما  قال عنه هللا رضي علي عن أبيه عن مقرن بن يعني سويد بن معاوية عن كھيل بن سلمة عن سفيان عن أسامة أبو

 أخر بأسانيد عنه هللا رضي علي عن روي وقد صحيح إسناده ھذا ولي بإذن إال نكاح ال باطل فنكاحھا وليھا إذن بغير نكحت
  دونھا ھذا على االعتماد كان وإن

 عمرو ثنا الطبري الغازي الحسين أبو ثنا البزاري رجاء بن إسحاق أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا ما منھا -  13420
 ومسروقا وشريحا عنھما هللا رضي وعليا عمر أن  الشعبي عن دمجال عن ھشيم عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا علي بن

  بولي إال نكاح ال قالوا هللا رحمھما

 بن محمد ثنا النيسابوري زياد بن بكر أبو ثنا أحمد بن زاھر أنبأ اإلسفرائيني علي بن أحمد حامد أبو وأخبرنا -  13421
  بولي إال نكاح ال  وشريح هللا وعبد علي قال قال عبيالش عن مجالد ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا عفان ثنا إسحاق

 في أشد سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من أحد كان ما قال أنه  الشعبي عن مجالد عن آخر وجه من وروي - 13422
 ثنا الوليد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه فيه يضرب كان حتى عنه هللا رضي طالب أبي بن علي من ولي بغير النكاح
  فذكره الشعبي عن مجالد ثنا خالد أبو ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن

 أبو ثنا ھارون بن محمد ثنا يعقوب بن هللا عبد بن جعفر ثنا بالري الرئيس هللا عبد بن محمد الفتح أبو وأخبرنا - 13423
  قال عنه هللا رضي علي عن الحارث عن الشعبي عن حصين عن حجاج عن الفراء زياد بن وعبيد األحمر خالد أبو ثنا كريب

 لرواية شاھد وھذا عدل وشاھدي بولي إال نكاح ال وقال حجاج عن ھارون بن يزيد رواه بشھود إال نكاح وال بولي إال نكاح ال
  علي عن رافع أبي بن هللا عبيد عن ورويناه مجالد

 حكيم أبي بن يزيد ثنا منصور بن أحمد ثنا النيسابوري بكر أبو ثنا عمر بن علي أنبأ الحارث بن بكر أبو وأخبرنا - 13424
 أنكح أو نكح فمن ولي بإذن إال نكاح ال  قال عنه هللا رضي علي عن سبرة بن النزال عن الضحاك عن جويبر عن سفيان ثنا

  ألما أو الخال إنكاح أجاز أنه عنه هللا رضي علي عن وروينا باطل فنكاحه ولي إذن بغير

 أنبأ قاال بالكوفة النجار بن مخلد بن محمد بن الواحد عبد القاسم وأبو العلوي ھاشم أبي بن زيد القاسم أبو أخبرنا -  13425
 نكاح أجاز عنه هللا رضي عليا أن  ھزيل عن قيس أبي عن سفيان عن قبيصة ثنا إسحاق بن إبراھيم ثنا دحيم بن جعفر أبو

  الخال قال ھكذا الخال

 برضى أمھا زوجتھا امرأة نكاح أجاز  أنه عنه هللا رضي علي عن أخبره عمن األودي قيس أبي عن روي وقد - 13426
 أبو ثنا منصور بن سعيد نا نجدة بن أحمد أنبأ الھروي حمزة بن أحمد بن محمد الحسن أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا منھا

  فذكره دياألو قيس أبي عن الشيباني إسحاق أبو ثنا معاوية



28 

 

 إلى ذلك فرفع وأھلھا أمھا زوجتھا سلمة لھا يقال هللا عائذ من امرأة أن  األودي قيس أبي عن الشيباني عن قيل وقد -  13427
 نجدة بن أحمد أنبأ حمزة بن الحسن أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا جائز فالنكاح بھا دخل قد أليس فقال عنه هللا رضي علي
 قبيصة بن ھانئ بنت بحرية عن الشيباني عن إدريس وبن عوانة أبو رواه فذكره الشيباني أنبأ ھشيم ثنا رمنصو بن سعيد ثنا
 فأجاز نعم قال بھا أدخلت فقال عنه هللا رضي عليا فاستعدى أبوھا وجاء ليلة عندھا وبات شور بن بالقعقاع نفسھا زوجت أنھا

 واشتراط مجھولة وبحرية عدالته في مختلف وھو األودي قيس أبي على ومداره ومتنه إسناده في مختلف األثر وھذا النكاح
 الولي اشتراط في عنه هللا رضي علي عن األول واإلسناد الحرام يبيح ال والدخول ثابتا كان إن النكاح تصحيح في الدخول
  التوفيق وبا عليه فاالعتماد صحيح إسناد

 أنبأ هللا رحمه الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس بوأ ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 13428
  عدل وشاھدي مرشد بولي إال نكاح ال  قال عنه هللا رضي عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عن خالد بن مسلم

 بن ھو عباد ثنا شجاع ثنا تمتام ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 13429
 تزوج التي المرأة إن يقولون كانوا  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن حسان بن وھو ھشام عن العوام
  الزانية ھي نفسھا

 بن عن الثقة أنبأ هللا رحمه الشافعي أنبأ الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  13430
 بقيت فإذا فتشھد أھلھا من المرأة إليھا تخطب عنھا هللا رضي عائشة كانت  قال أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن جريج
  الذي أن على يدل ال األثر ھذا هللا رحمه الشيخ قال النكاح عقد تلي ال المرأة فإن زوج أھلھا لبعض قالت النكاح عقدة

 عبد عن مالك ثنا بكير بن ثنا البوشنجي إبراھيم بن محمد ثنا نجيد بن عمرو أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو ناأخبر -  13431
 وعبد الزبير بن المنذر من الرحمن عبد بنت حفصة زوجت  أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن
 بن المنذر عنھا هللا رضي عائشة فكلمت عليه ويفتات به ھذا يصنع مثلي قال الرحمن عبد قدم فلما بالشام غائب الرحمن
 ذلك يكن ولم المنذر عند حفصة فقرت قضيته أمرا ألرد كنت ما الرحمن عبد فقال الرحمن عبد بيد ذلك فإن المنذر فقال الزبير
 وهللا أسبابه وتمھيدھا ذلك في اإلذنھ إليھا التزويج فأضيف غيرھا النكاح عقد تولى ثم تزويجھا مھدت أنھا به أريد إنما طالقا
  أعلم

 بن وعيسى أويس أبي بن إسماعيل ثنا القاضي إسماعيل ثنا بشر بن محمد بن عثمان أنبأ الرفاء الحسن أبو أخبرنا - 13432
 ال  قولوني كانوا المدينة أھل تابعي من قولھم إلى ينتھي الذين الفقھاء عن أبيه عن الزناد أبي بن الرحمن عبد ثنا قاال ميناء
  أعلم وهللا غيرھا في وال نفسھا في النكاح عقدة امرأة تعقد

  بما استدالال نكاح في لوصي والية ال باب

 أنبأ موسى بن هللا عبيد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13433
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن ھريالز عن موسى بن سليمان عن جريج بن
 تشاجروا فإن منھا أصاب بما المھر فلھا بھا دخل فإن باطل فھو باطل فھو باطل فھو نكحت فإن وليھا بإذن إال المرأة تنكح ال

  له ولي ال من ولي فالسلطان

 إبراھيم بن يعقوب ثنا خيثمة أبو ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13434
 عمر بن هللا عبد عن عمر بن هللا عبد مولى نافع عن حاطب آل مولى هللا عبد بن حسين بن عمر حدثني إسحاق بن عن أبي ثنا

 بن حارثة بن أمية بن حكيم بنت خويلة نم له ابنة وترك عنه هللا رضي مظعون بن عثمان توفي  قال عنھما هللا رضي
 بن عثمان ابنة مظعون بن قدامة إلى خطبت قال خاالي فھما هللا عبد قال مظعون بن قدامة أخيه إلى وأوصى قال األوقص
 ھوى إلى الجارية وحطت إليه فحطت المال في فأرغبھا أمھا إلى عنه هللا رضي شعبة بن المغيرة فدخل فزوجنيھا مظعون
 فزوجتھا إلي بھا أوصى أخي ابنة مظعون بن قدامة فقال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى أمرھما ارتفع حتى أبتاف أمھا
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 هللا رسول فقال قال أمھا ھوى إلى حطت وإنھا امرأة ولكنھا الكفاءة في وال الصالح في بھا أقصر فلم عمر بن هللا عبد من
 هللا رضي شعبة بن المغيرة وزوجوھا ملكتھا ما بعد مني وهللا فانتزعت قال بإذنھا إال نكحت وال يتيمة ھي سلم و عليه هللا صلى
  عنه

  األبكار اآلباء إنكاح في جاء ما باب

 ثنا إسحاق بن محمد بكر أبو حدثني الدارمي يحيى بن محمد بن علي بن الحسين حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13435
 و عليه هللا صلى هللا رسول تزوجني  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن مةأسا أبو ثنا كريب أبو
  سنين تسع ابنة وأنا بي وبنى سنين لست سلم

 الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13436
 موت بعد عنھا هللا رضي عائشة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تزوج  قال أبيه عن عروة بن ھشام عن بكير بن يونس ثنا

 رسول ومات سنين تسع ابنة وھي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بھا وبنى سنين ست ابنة يومئذ وعائشة سنين بثالث خديجة
 أسامة أبي عن إسماعيل بن عبيد عن الصحيح في البخاري رواه نةس عشرة ثمان ابنة وعائشة سلم و عليه هللا صلى هللا

 مسھر بن وعلي سليمان بن وعبدة عيينة بن وسفيان الثوري سفيان وصله وقد موصوال كريب أبي عن مسلم ورواه مرسال
  أوجه من موصوال أخرجاه وقد وغيرھم معاوية وأبو

 يحيى ثنا الوراق الحجاج بن محمد جعفر أبو حدثني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13437
 هللا صلى هللا رسول تزوجھا  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن األسود عن إبراھيم عن األعمش عن معاوية أبو أنبأ يحيى بن
 يحيى عن الصحيح في مسلم هروا سنة عشرة ثمان ابنة وھي عنھا ومات تسع ابنة وھي بھا وبنى ست ابنة وھي سلم و عليه
  أمرھا بغير كلثوم أم عنھما هللا رضي عمر علي زوج وقد هللا رحمه الشافعي قال يحيى بن

 بن روح ثنا الجراح بن وكيع بن سفيان ثنا ھارون بن موسى ثنا أحمد بن دعلج أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  13438
 هللا رضي علي إلى خطب الخطاب بن عمر أن  أبيه عن حسن بن حسن خبرنيأ مليكة أبي بن أخبرني جريج بن ثنا عبادة
 و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت عنه هللا رضي عمر فقال ذلك عن تصغر إنھا علي له فقال عنھا هللا رضي كلثوم أم عنھما
 سبب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من لي يكون أن فأحببت ونسبي سببي إال القيامة يوم منقطع ونسب سبب كل يقول سلم

 هللا رضي علي فقام لنفسھا تختار النساء من امرأة ھي فقاال عمكما زوجا عنھما هللا رضي وحسين لحسن علي فقال ونسب
 رضي الزبير وزوج هللا رحمه الشافعي قال فزوجاه قال أبتاه يا ھجرانك على صبر ال وقال بثوبه الحسن فأمسك مغضبا عنه
 على يجوز ال النكاح كان ولو قال صغيرة ابنته سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من واحد غير وزوج صبية تهابن عنه هللا

  نفسھا في أمر لھا يكون حتى يزوج أن يجز لم بأمرھا إال البكر

 محمد العباس أبو اثن قالوا القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13439
 جبير بن نافع عن الفضل بن هللا عبد حدثني أنس بن مالك أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد ثنا يعقوب بن
 في تستأذن والبكر وليھا من بنفسھا أحق األيم  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھما هللا رضي عباس بن هللا عبد عن

  صماتھا ذنھاوإ نفسھا

 حدثك لمالك قلت قال يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13440
  يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه وھب بن حديث بمثل  فذكره الفضل بن هللا عبد

 هللا عبد أبو وأخبرنا ح سفيان ثنا حنبل بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  13441
 بن هللا عبد عن سعد بن زياد عن سفيان ثنا عمر أبي بن ثنا يوسف بن ھارون ثنا منصور بن الحسن بن محمد ثنا الحافظ
 وليھا من بنفسھا أحق الثيب  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنھما هللا رضي عباس بن عن جبير بن نافع عن الفضل
 الثيب أحمد رواية وفي عمر أبي بن حديث لفظ إقرارھا وصماتھا قال وربما صماتھا وإذنھا نفسھا في أبوھا يستأذنھا والبكر
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 أبي بن عن الصحيح في مسلم رواه بمحفوظ ليس أبوھا هللا رحمه داود أبو قال أبوھا يستأمرھا والبكر وليھا من بنفسھا أحق
 األمر أن يبين فھذا أبوھا يزوجھا والبكر حديثه في عيينة بن زاد قد هللا رحمه الشافعي قال أعلم وهللا الزيادة ھذه وذكر عمر
 أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن يروى ألنه النفس استطابة على تكون قد والموامرة هللا رحمه الشافعي قال البكر في لألب
  بناتھن في النساء وامروا قال

 سفيان عن ھشام بن معاوية ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرناه - 13442
 النساء وأمروا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنھما هللا رضي عمر بن عن الثقة حدثني قال أمية بن إسماعيل عن
  بناتھن في

 المؤدب محمد بن يونس ثنا محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن حمدم أخبرنا -  13443
 خطب عنھما هللا رضي عمر بن هللا عبد أن  أبيه عن الرحمن عبد بن سلمة أبي بن سلمة عن مكحول عن راشد بن محمد ثنا
 عليه مؤثرا لست لي يتيما حجري في إن نعيم له فقال بكر وھي بنتها عدي بني أحد النحام له يقال وكان هللا عبد بن نعيم إلى
 أن وأراد رده نعيما وإن ابنتي خطب عمر بن فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى نعيم امرأة الجارية أم فانطلقت أحدا

 ابنتھا وأرض أرضھا سلم و عليه هللا ىصل النبي له فقال نعيم إلى فأرسل سلم و عليه هللا صلى النبي فأخبرت له يتيما ينكحھا
 الناس يختلف ولم هللا رحمه الشافعي قال موصوال عنھما هللا رضي عمر بن هللا عبد عن عروة عن آخر وجه من رويناه وقد
 ضلالف بن هللا عبد عن كيسان بن صالح رواه وقد هللا رحمه الشيخ قال النفس استطابة معنى على ولكن أمر فيھا ألمھا ليس أن

 أبي عن بردة وأبو عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد قاله وكذلك تستأمر واليتيمة فقال بإسناده
 محفوظة غير عيينة بن وزيادة اليتيمة البكر الخبر في المذكورة بالبكر المراد فيكون سلم و عليه هللا صلى النبي عن موسى
  يستأمرونھن وال األبكار يزوجون وسالم والقاسم عمر بن كان وقد هللا رحمه الشافعي قال أعلم وهللا

 أنه مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو وأخبرنا - 13444
 بن وسالم محمد بن القاسم أن بلغه وأنه نيستأمرانھ وال األبكار بناتھما ينكحان كانا هللا عبد بن وسالم محمد بن القاسم أن بلغه
  لھا الزم ذلك إن إذنھا بغير أبوھا يزوجھا البكر في يقولون كانوا  يسار بن وسليمان هللا عبد

 إسماعيل ثنا بشر بن محمد بن عثمان عمرو أبو أنبأ الرفاء البغدادي يوسف بن محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  13445
 فقھائھم من أدرك عمن أبيه عن الزناد أبي بن الرحمن عبد ثنا قاال ميناء بن وعيسى أويس أبي بن لإسماعي ثنا إسحاق بن

 زيد بن وخارجة الرحمن عبد بن بكر وأبو محمد بن والقاسم الزبير بن وعروة المسيب بن سعيد منھم قولھم إلى ينتھي الذين
 الشيء في اختلفوا وربما قال نظرائھم من سواھم جلة مشيخة في يسار بن وسليمان عتبة بن هللا عبد بن هللا وعبيد ثابت بن

 نكاحھا في ألبيھا جواز فال ثيبا كانت وإن أمرھا بغير البكر ابنته بإنكاح أحق الرجل يقولون كانوا قال  أكثرھم بقول فأخذت
  بإذنھا إال

 بن عن المجيد عبد أنبأ الشافعي ثنا نصر بن حرب ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13446
 وروينا أمرھا الثيب ملكت قد قال كارھة فثيب قلت نعم قال كارھة وھي بكرا ابنته الرجل إنكاح أيجوز لعطاء قلت  قال جريج
  الوالد إال يجبر ال قال الشعبي وعن أبوھا يجبرھا البكر قال النخعي إبراھيم عن

 ومحمد شاكر بن محمد بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا يالذ الحديث وأما -  13447
 بكرا جارية أن  عنه هللا رضي عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن جرير ثنا محمد بن حسين ثنا قاال الصغاني إسحاق بن
 حديث فھذا سلم و عليه هللا صلى النبي فخيرھا قال كارھة وھي زوجھا أباھا أن له فذكرت سلم و عليه هللا صلى النبي أتت
  مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عكرمة عن أيوب عن والمحفوظ السختياني أيوب على حازم بن جرير فيه أخطأ
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 عن وبأي عن زيد بن حماد عن عبيد بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرناه - 13448
 الشيخ قال معروف مرسل يروي وكذلك داود أبو قال عباس بن يذكر ولم الحديث بھذا  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عكرمة
  خطأ أيضا وھو موصوال عكرمة عن آخر وجه من روي وقد

 سعيد بن محمد بكر أبو ثنا الشافعي هللا عبد بن محمد ثنا ببغداد الصقر بن علي بن طلحة القاسم أبو أخبرناه -  13449
 الثوري سفيان ثنا الذماري الرحمن عبد بن الملك عبد ثنا الصنعاني عفان بن محمد بن المسلم سلمة أبو ثنا بعسقالن القاضي

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنھما هللا رضي عباس بن عن عكرمة عن كثير أبي بن يحيى عن الدستوائي ھشام عن
  نكاحھما سلم و عليه هللا صلى النبي فرد كارھتان وھما أبوھما نكحھماأ وثيب بكر نكاح رد

 عن يحيى عن والصواب وھم ھذا قال الحافظ عمر بن علي الحسن أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  13450
 الثوري عن الثوري جامع في ھو هللا رحمه الشيخ قال  بقوي وليس الثوري على الذماري فيه وھم مرسل عكرمة بن المھاجر

 وروى ھشام عن الثوري غير رواه وكذلك عنه أصحابه عامة رواه وكذلك مرسال هللا رحمه الدارقطني الحسن أبو ذكره كما
  الراوي فيه أخطأ آخر وجه من

 الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  13451
 زوج رجال أن  عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر عن عطاء عن األوزاعي عن إسحاق بن شعيب ثنا موسى بن الحكم أنبأ
 بن إبراھيم عن األوزاعي عن والصواب وھم ھذا بينھما ففرق سلم و عليه هللا صلى النبي فأتت أمرھا غير من بكر وھي ابنته
  األوزاعي عن وغيرھما يونس بن وعيسى المبارك بن رواه كذلك مرسل سلم و عليه هللا صلى النبي عن عطاء عن مرة

 أبو فقال ھذا إسحاق بن شعيب حديث عن وسئل  النيسابوري الحافظ علي أبا سمعت قال الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13452
 بن إبراھيم عن األوزاعي عن الثقات رواه ماوإن لعطاء مرسل األصل في والحديث عطاء من األوزاعي يسمعه لم الحافظ علي
  مرسال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عطاء عن مرة

 األثرم وذكره وھم شعيب وقول مرسل الصحيح قال الحافظ الدارقطني الحسن أبو أنبأ الحارث بن بكر أبو وأخبرنا - 13453
 كان فكأنه ذلك صح وإن بمشھور وليس جابر عن لزبيرا أبي عن ضعيف آخر وجه من روي وقد  فأنكره حنبل بن ألحمد
  ما ذلك مثل وفي سلم و عليه هللا صلى النبي فخيرھا كفو غير في وضعھا

 محمد العباس أبو ثنا قالوا مھدي بن محمد بن محمد بن وعبيد الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13454
 إلى فتاة جاءت  قال بريدة بن هللا عبد عن القيسي كھمس أنبأ عطاء بن الوھاب عبد ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن

 أقعدي عنھا هللا رضي عائشة فقالت ذلك كرھت وإني خسيسته بھا ليرفع أخيه بن زوجني أبي إن فقالت عنھا هللا رضي عائشة
 النبي فأرسل له ذلك فذكرت سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فجاء له ذلك فاذكري سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يأتي حتى
 صنع ما أجزت قد إني قالت إليھا جعل قد األمر أن رأت فلما إليھا أمرھا جعل أبوھا جاء فلما أبيھا إلى سلم و عليه هللا صلى
  عنھا هللا رضي عائشة من يسمع لم بريدة بن مرسل وھذا ال أم شيء األمر من للنساء ھل أعلم أن أردت إنما والدي

  الثيب إنكاح في جاء ما باب

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا القاضي الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13455
 عنھما هللا رضي عباس بن عن جبير بن نافع عن الفضل بن هللا عبد عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب

 في مسلم أخرجه صماتھا وإذنھا نفسھا في تستأذن والبكر وليھا من بنفسھا أحق األيم  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن
  مضى كما الصحيح

 السلمي الرحمن عبد أبو وحدثنا ح مسلم ثنا الحربي إسحاق ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 13456
 أنھما إال بمعناه فذكره أنس بن مالك عن شعبة ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا العزيز عبد بن علي أنبأ إسحاق بن أحمد بكر أبو أنبأ



32 

 

 رواه وكذلك مضى وقد الفضل بن هللا عبد عن سعد بن زياد قاله وكذلك مالك عن جماعة قاله وكذلك بنفسھا أحق الثيب  قاال
  فضلال بن هللا عبد عن المدني أويس أبو

 أبي حدثني أويس أبي بن إسماعيل ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنا عبدان بن أحمد بن علي أخبرناه - 13457
  بنفسھا أحق الثيب  وقال بنحوه فذكره الفضل بن هللا عبد عن

 مكي بن محمد ثنا القرشي أنس بن أحمد بن محمد ثنا ھانئ بن صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13458
 بن الحسن ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا ح معمر عن المبارك بن هللا عبد ثنا المروزي

 أحمد ثنا قاال النيسابوري بكر وأبو المحاملي ثنا عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا ح الرزاق عبد ثنا علي
 رسول قال قال عنھما هللا رضي عباس بن عن جبير بن نافع عن كيسان بن صالح عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور نب
 الذي يقول النيسابوري سمعت علي قال إقرارھا وصمتھا تستأمر واليتيمة أمر الثيب مع للولي ليس  سلم و عليه هللا صلى هللا

 كيسان بن صالح عن الحديث سلمة بن وسعيد إسحاق بن برواية ذلك على استدلو علي قال وكذا فيه أخطأ معمرا أن عندي
 عنه أيضا قاال أنھما إال أوله في األول المتن من بنحو عنه هللا رضي عباس بن عن جبير بن نافع عن الفضل بن هللا عبد عن

  أعلم وهللا اليتيمة بكرال تستأمر والبكر األخبار ھذه في بقوله المراد يكون أن ويحتمل تستأمر واليتيمة

 إدريس بن ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن أنبأ جعفر أبي بن عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13459
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عائشة مولى عمرو أبي عن مليكة أبي بن عن جريج بن عن
 إقرارھا وسكاتھا تستأمر والبكر بنفسھا أحق األيم قال يستحيين إنھن هللا رسول يا قلت قالت أبضاعھن في النساء ستأمرت  سلم
  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه

 محمد هللا عبد أبو وأخبرنا ح مسلم أبو ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 13460
 مسلم ثنا البصري هللا عبد بن إبراھيم ثنا البزاز أيوب بن إبراھيم بن هللا عبد محمد أبو ثنا ببغداد الدقاق طاھر أبي بن أحمد بن
  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى ثنا ھشام ثنا إبراھيم بن
 في البخاري رواه رضاھا فھو سكتت إن قال إذنھا كيف هللا رسول يا قيل تستأذن حتى البكر وال تستأمر حتى ثيبال تنكح ال

  الدستوائي ھشام عن آخر وجه من مسلم وأخرجه إبراھيم بن مسلم عن الصحيح

 أنبأ يعقوب بن محمد اسالعب أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 13461
 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا هللا عبد أبو وأخبرنا ح أنس بن مالك أخبرني وھب بن أنبا الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد
 ابني ومجمع الرحمن عبد عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك ثنا يوسف بن هللا عبد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتت ذلك فكرھت ثيب وھي زوجھا أباھا أن  األنصارية خدام بنت خنساء عن جارية بن يزيد
 عن سعيد بن يحيى رواه وكذلك مالك عن وغيره أويس أبي عن الصحيح في البخاري رواه هللا عبد أبي حديث لفظ نكاحھا فرد

  محمد بن القاسم

 بن ومحمد ويعقوب المثنى بن ثنا زكريا بن يعني القاسم أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبا يباألد عمرو أبو أخبرنا -  13462
 أن  أخبراه يزيد بن ومجمع يزيد بن الرحمن عبد أن محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى أنبأ ھارون بن يزيد ثنا قالوا بشار
 نكاح عنھا فرد له ذلك فذكرت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتت نكاحه فكرھت رجال له ابنة أنكح خداما يدعى منھم رجال
 وزاد مثله ھارون بن يزيد ثنا رجاء بن عمار ثنا الحسين بن محمد أخبرنيه بكر أبو قال المنذر عبد بن لبابة أبا فتزوجت أبيھا
  ھارون بن يزيد عن إسحاق عن الصحيح في البخاري رواه ثيبا كانت أنھا بلغه أنه يحيى فذكر

 ثنا الكوفي عمر بن هللا عبد ثنا منيع بن القاسم أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 13463
 بن خدام بنت خنساء جدته عن أبيه عن لبابة أبي بن يعني السائب بن حجاج عن إسحاق بن محمد عن سليمان بن الرحيم عبد
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 رسول إلى شأنھا فارتفع المنذر عبد بن لبابة أبي إلى فحنت عوف بني من رجال أبوھا فزوجھا رجل من أيما كانت  قال خالد
  لبابة أبا فتزوجت بھواھا يلحقھا أن أباھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمر سلم و عليه هللا صلى هللا

 عن سفيان ثنا نعيم أبو ثنا العزيز عبد بن علي ثنا اللخمي أحمد بن سليمان أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا - 13464
 و عليه هللا صلى النبي فأتت كارھة وھي أبوھا فزوجھا خدام بنت خنساء آمت قال مطعم بن جبير بن نافع عن الحويرث أبي
 عبد بن لبابة أبا فنكحت شئت من انكحي له نكاح ال فقال يشعرني ولم أمري ملكت وقد كارھة وأنا أبي زوجني  فقالت سلم
  تقدم لما شاھد وھو مرسل ھذا ذرالمن

 ثنا دحيم ثنا عاصم أبي بن أنبأ األصبھاني حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن أحمد بن محمد بن أحمد أخبرنا -  13465
 و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على رجال أن  ھريرة أبي عن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن شيبان ثنا مسلم بن الوليد
 بن عمر ورواه نكاحھا فرد له ذلك فذكرت سلم و عليه هللا صلى النبي فأتت ذلك فكرھت رجل عند كانت ثيبا له ابنة أنكح سلم
 من مضى وفيما أصح له والمرسل موصوال عنه قيل وقد مرسال فذكره خدام بنت خنساء المرأة وسمى أبيه عن سلمة أبي

  كفاية الموصول

 ھالل بن إبراھيم إسحاق أبو ثنا بمرو الصيرفي حمدان بن محمد بن بكر أحمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13466
 بن عن مجاھد عن رفيع بن العزيز عبد عن حنيفة أبي عن المبارك بن هللا عبد ثنا شقيق بن الحسن بن علي ثنا البوزنجردي

 غيره فزوجھا فأبى زوجنيھا له فقال والدھا إلى ولدھا عم خطبھاف ولد منه ولھا زوجھا توفي امرأة أن  عنھما هللا رضي عباس
 غير أزوجتھا فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إليه فأرسل له ذلك فذكرت سلم و عليه هللا صلى النبي فأتت منھا رضي بغير
  قال كذا ولدھا عم وزوجھا بينھما ففرق ولدھا عم من لھا خير ھو من زوجتھا نعم قال ولدھا عم

 شعبة ثنا الصمد عبد ثنا قالبة أبو ثنا آبادي المحمد الحسن بن محمد طاھر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا وقد -  13467
 أريد وأنا كارھة وأنا زوجني أبي إن  فقالت سلم و عليه هللا صلى النبي أتت امرأة أن سلمة أبي عن رفيع بن العزيز عبد عن
  سلمة أبي عن مرسل الصحيح ھو ھذا نكاحه سلم و عليه هللا صلى النبي فرد قال ولدي عم أتزوج أن

  اليتيمة إنكاح في جاء ما باب

 أنبأ بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  13468
 قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن مروع بن محمد ثنا محمد بن أسباط ثنا الزعفراني محمد بن الحسن
  عليھا جواز فال أبت وإن إذنھا فھو سكتت فإن نفسھا في اليتيمة تستأمر  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 يمنع أبو ثنا ميمون بن الحسن بن إسحاق ثنا سختويه بن محمد بن علي الحسن أبو ثنا الروذباري علي أبو وأخبرنا - 13469
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي موسى أبي عن موسى أبي بن بردة أبو ثنا إسحاق أبي بن يعني يونس ثنا
  تكره لم أنكرت وإن أذنت فقد سكتت فإن نفسھا في اليتيمة تستأمر  سلم

 بن هللا عبيد حدثكم أسمع وأنا صاعد نب على قرئ قال الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 13470
 توفي  قال عمر بن عن نافع عن حاطب آل مولى حسين بن عمر حدثني إسحاق بن عن أبي ثنا عمي ثنا قال الزھري سعد

 إلى فخطبت خاالي وھما مظعون بن قدامة أخيه إلى وأوصى أمية بن حكيم بنت خولة من له ابنة وترك مظعون بن عثمان
 ارتفع حتى أمھا ھوى إلى الجارية وحطت إليه فحطت المال في فأرغبھا أمھا إلى المغيرة فدخل فزوجنيھا انعثم ابنة قدامة

 اقصر ولم عمر بن فزوجتھا إلى بھا وأوصي أخي ابنة هللا رسول يا قدامة فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى أمرھما
 بإذنھا إال تنكح وال يتيمة ھي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال اأمھ ھوى إلى حطت وإنھا امرأة ولكنھا والكفاءة بالصالح
  شعبة بن المغيرة فزوجوھا ملكتھا أن بعد وهللا مني فانتزعت
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 أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 13471
 أن  نافع عن حسين بن عمر عن ذئب أبي بن عن فديك أبي بن ثنا الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس

 فأمره ذلك تكره ابنتي إن فقالت سلم و عليه هللا صلى النبي إلى أمھا فذھبت قال مظعون بن عثمان خاله ابنة تزوج عمر بن
 هللا عبد بعد فتزوجھا إذنھن فھو سكتن فإن تستأمروھن حتى ليتامىا تنكحوا ال وقال يفارقھا أن سلم و عليه هللا صلى النبي

  شعبة بن المغيرة

 عن صاعد بن رواه وكذلك تزوج أنه  عمر بن عن قال اإلسناد بھذا آخر موضع في الحافظ هللا عبد أبو به وأخبرنا -  13472
  علمأ وهللا عمر بن عن وقال بإسناده فديك أبي بن عن عتبة وأبي الحكم عبد بن

 سفيان عن أسامة أبو ثنا الحميد عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  13473
 الحقائق نص النساء بلغ إذا  قال أنه عنه هللا رضي علي عن أبي كتاب في وجدت قال سويد بن معاوية عن كھيل بن سلمة عن

   يربخ فليشفع شھد ومن أولى فالعصبة

 هللا رحمه عبيد أبو قال قال العزيز عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا -  13474
 منتھى ألنه اإلدراك ھو إنما الحقاق فنص فيھن العصبة األم تحاق أن المخاصمة يعني المحاقة من وھو الحقاق  يقول بعضھم
 أن لك يبين وھذا قال أرادوا إن أيضا وبتزوجھا محرما كانوا إذا أمھا من بالمرأة أولى ةفالعصب ذلك النساء بلغ فإذا الصغر
 ومن قال الحقاق نص بھا ينتظروا لم ذاك لھم كان ولو تدرك حتى اليتيمة يزوجوا أن لھم ليس اآلباء غير واألولياء العصبة
  حقيقة جمع أراد فإنه الحقائق نص رواه

 بن الحسين ثنا الجھم بن الحسن ثنا إسحاق بن أحمد بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا الذي الحديث وأما - 13475
 المطلب عبد بن حمزة بنت عمارة أن  عباس بن عن عكرمة عن الحصين بن داود عن حبيبة أبي بن حدثني الواقدي ثنا الفرج
 وقال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي بھا خرج القضية ةعمر في يعني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم فلما بمكة كانت
 سلمة أبي بن سلمة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فزوجھا الرضاعة من أخي ابنة فقال تزوجھا سلم و عليه هللا صلى للنبي
 و عليه هللا صلى بيوللن صغيرة كانت أنھا فيه وليس ضعيف إسناد ھذا سلمة جزيت ھل يقول سلم و عليه هللا صلى النبي فكان
 إن المطلب عبد بن العباس عمھا دون تزويجھا تولى وبذلك أنفسھم من بالمؤمنين أولى وكان لغيره ليس ما النكاح باب في سلم
  أعلم وهللا ذلك فعل كان

  الكالم الثيب واذن الصمت البكر إذن باب

 على قرئ قال األھوازي خرزاذ بن محمد بن أحمد كرب أبو القاضي ثنا فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا - 13476
 نافع عن الفضل بن هللا عبد عن أنس بن مالك ثنا منصور بن سعيد حدثكم حاضر وأنا الحسن بن هللا وعبد إسحاق بن بھلول
 تستأذن بكروال وليھا من بنفسھا أحق األيم  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھما هللا رضي عباس بن عن جبير بن
  وغيره منصور بن سعيد عن الصحيح في مسلم أخرجه صماتھا وإذنھا نفسھا في

 بن سعيد عثمان أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد أبو وأخبرنا -  13477
 سلمة أبو حدثني كثير أبي بن يحيى ثنا األوزاعي ثنا االق أبي أنبأ الوليد بن العباس وأنبأ قال ح بكر بن بشر ثنا التنوخي عثمان
 تنكح وال تستأمر حتى الثيب تنكح ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن الرحمن عبد بن

  وزاعياأل حديث من الصحيح في مسلم أخرجه الصموت فقال هللا رسول يا إذنھا كيف قالوا تستأذن حتى البكر

 أبو ثنا خالد بن الھيثم ثنا بالكوفة الشيباني عقبة بن محمد بن علي الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  13478
 قال قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن الرحمن عبد بن شيبان معاوية أبو ثنا دكين بن الفضل نعيم

 رواه تسكت أن قال إذنھا كيف قالوا تستأذن حتى البكر تنكح وال تستأمر حتى األيم تنكح ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  شيبان عن آخر وجه من مسلم وأخرجه نعيم أبي عن الصحيح في البخاري
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 وثنا داود بوأ قال زريع بن يزيد ثنا كامل أبو ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  13479
 هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سلمة أبو حدثني عمرو بن محمد حدثني قاال المعني حماد ثنا إسماعيل بن موسى
 قال يزيد حديث في األخبار داود أبو وقال عليھا جواز فال أبت وإن إذنھا فھو سكتت فإن نفسھا في اليتيمة تستأمر  سلم و عليه
 عن إدريس بن ثنا العالء بن محمد وثنا داود أبو قال عمرو بن محمد عن معاذ بن ومعاذ حيان بن سليمان الدخ أبو رواه كذلك
 في وھم ھو بمحفوظ بكت وليس داود أبو قال بكت زاد سكتت أو بكت وإن فيه وزاد بإسناده الحديث بھذا عمرو بن محمد
  العالء بن محمد أو إدريس بن من والوھم الحديث

 ثنا موسى بن هللا عبيد ثنا مھران بن أحمد ثنا الزاھد هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13480
 سكتت فإن نفسھا في اليتيمة تستأمر  يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمع موسى أبي عن بردة أبي عن إسحاق أبي بن يونس
  عليھا كره فال كرھت وإن رضى فھو

 بن قال قال حجاج ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13481
 عليه هللا صلى هللا رسول سألت  تقول عنھا هللا رضي عائشة سمعت عائشة مولى ذكوان قال يقول مليكة أبي بن سمعت جريج

 تستحي فإنھا عائشة قالت تستأمر نعم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھا فقال ال أم رأتستأم أھلھا ينكحھا الجارية عن سلم و
  جريج بن حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه سكتت إذا إذنھا ذاك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال فتسكت

 وأخبرنا ح الفريابي ثنا مريم أبي بن ثنا طبرانيال أحمد بن سليمان القاسم أبو أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 13482
 عائشة عن عائشة مولى عمرو أبي عن مليكة أبي بن عن جريج بن عن سفيان ثنا قاال حذيفة أبو ثنا كيسان بن ثنا القاسم أبو

 سكتت فإن أمرتست قال تستحيي البكر فإن قلت نعم قال أبضاعھن في النساء تستأمر هللا رسول يا  قلت قالت عنھا هللا رضي
  الفريابي عن الصحيح في البخاري رواه إذنھا فسكوتھا

 طارق بن الربيع بن عمرو ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13483
 عن الكندي عدي بن عدي عن أخبره أنه المكي حسين أبي بن الرحمن عبد بن هللا عبيد عن أبيه عن أيوب بن يحيى أخبرني

 وامروا قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجل الكندي عميرة بن عرس  عن أبيه
  صمتھا رضاھا والبكر نفسھا عن تعرب الثيب فإن أنفسھن في النساء

 أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 13484
 عدي بن عدي عن القرشي الرحمن عبد بن هللا عبد عن سعد بن الليث أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد
 تستحيي البكر إن هللا رسول يا له فقيل أنفسھن في النساء شاوروا  قال أنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن أبيه عن الكندي
  إسناده في العرس يذكر ولم صمتھا رضاھا والبكر نفسھا عن تعرب الثيب قال

 بھرام بن ھشام ثنا محمد بن عباس ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 13485
 عن عكرمة وعن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى عن األسباط أبي عن إسماعيل بن حاتم ثنا
 إن أو رجال إن فقال الخدر أتى بناته بعض إليه خطب إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قاال عنه هللا رضي عباس بن
 وليس الحارثي األسباط أبو رواه وكذا أنكحھا الخدر في تطعن لم وإن ينكحھا لم الخدر في طعنت فإن فالنة يخطب فالنا

  مرسل يحيى حديث من والمحفوظ بمحفوظ

 عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا كما -  13486
 هللا رسول نكا  قال المخزومي عكرمة بن المھاجر عن كثير أبي بن يحيى عن سنبر بن ھشام عن بكير بن يونس ثنا الجبار
  فالنة يريد فالنا إن فقال خدرھا عند جلس بناته من امرأة ينكح أن أراد إذا سلم و عليه هللا صلى

 األشجعي ثنا حدثھم الليث أبي بن إبراھيم أن الھيثم بن يزيد أخبرني حمشاذ بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13487
 و عليه هللا صلى النبي إلى خطب إذا كان  قال عكرمة بن مھاجر عن كثير أبي بن يحيى عن الدستوائي ھشام عن سفيان عن
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 آخر وجه من وروي أنكحھا تحركه لم وإن ينكحھا لم حركته فإن فالنة يخطب فالنا إن فقال الخدر إلى أتى بناته بعض سلم
  مرسال

 بن جرير ثنا محمد بن حسين ثنا إسحاق بن محمد اثن يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 13488
 بناته إحدى يزوج أن أراد إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال الثقفي حية بن جبير عن الطويل حميد عن حازم
 قاضي حريز أبو ورواه زوجھا صمتت ھي وإن يزوجھا لم فكرھت تكلمت فإن فالنة يذكر فالنا إن لھا فقال خدرھا إلى يجلس

  عنھما هللا رضي عباس بن عن عكرمة وعن عنھا هللا رضي عائشة عن الشعبي عن سجستان

  اإلجازة على يقف ال النكاح باب

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13489
 بن يزيد ابني ومجمع الرحمن عبد عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب
 أبو زاد نكاحھا فرد سلم و عليه هللا صلى النبي فأتت كارھة وھي ثيب وھي زوجھا أباھا أن  خدام بنت خنساء عن جارية
 تجيزه إنكاحه إجازتھا كانت ولو إنكاحه فتجيزي أباك يتبر أن تشائي أن إال يقل ولم هللا رحمه الشافعي قال روايته في سعيد
  مالك عن وغيره قزعة بن يحيى عن الصحيح في البخاري أخرجه عليھا تفوته ترد وال أبيھا إنكاح تجيز أن يأمرھا أن أشبه

 سعيد نا أسمع وأنا السلمي إسماعيل بن محمد على قرئ قال الفقيه سلمان بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13490
 عن عروة عن شھاب بن أخبرني حدثه الدمشقي موسى بن سليمان أن جريج بن حدثني أيوب بن يحيى أنبأ مريم أبي بن

 باطل فنكاحھا نكحت فإن وليھا إذن بغير المرأة تنكح ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي عائشة
  له ولي ال من ولي فالسلطان اشتجروا فإن منھا أصاب بما مھرھا افلھ أصابھا فإن مرات ثالث

  مرشد بولي إال نكاح ال باب

 زياد بن هللا عبد بن محمد بن أحمد سھل أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين بن محمد الحسين أبو أخبرنا - 13491
 سعيد عن خثيم بن عن فذكره سفيان من سمعه داود بن هللا عبد ناث القواريري عمر بن هللا عبيد ثنا المثنى بن معاذ ثنا القطان

 عن سفيان ثنا قاال جميعا مھدي بن الرحمن وعبد منصور بن بشر وثنا هللا عبيد قال عنھما هللا رضي عباس بن عن جبير بن
 أو مرشد ولي بإذن إال حنكا ال  قال هللا شاء إن سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن

 من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال فقال القواريري هللا عبيد عن غيره ورواه المثنى بن معاذ المثنى أبو قال كذا سلطان
  عنھما هللا رضي عباس بن على موقوف اإلسناد بھذا المشھور أن إال ثقة والقواريري مرفوعا القواريري به تفرد استثناء غير

 بن عن الثوري عن الرزاق عبد عن الدبري إسحاق ثنا الطبراني القاسم أبو أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرناه -  13492
  يرفعه ولم مثله  عنه هللا رضي عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم

 منصور بن سعيد ثنا جدةن بن أحمد ثنا الھروي حمزة بن أحمد بن محمد الحسن أبو أنبأ الحافظ حازم أبو وأخبرنا - 13493
 هللا رضي عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن الحارث بن جعفر عن عياش بن إسماعيل ثنا

  له نكاح فال عليه مسخوط أو سفيه أنكحھا فإن سلطان أو بولي إال نكاح ال  قال عنھما

 بن عدي ثنا سليمان بن سعيد ثنا مھران بن زياد بن أحمد ثنا القاضي دأحم بن مكرم أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13494
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنھما هللا رضي عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد أنبأ الفضل
 ضعيف وھو الفضل بن عدي اهرو كذا باطل فنكاحھا عليه مسخوط ولي أنكحھا فإن عدل وشاھدي بولي إال نكاح ال  سلم

  أعلم وهللا موقوف والصحيح
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  عدلين بشاھدين إال نكاح ال باب

 بن محمد يوسف أبو ثنا الرقي إسحاق بن أحمد بن إسحاق ثنا الحافظ علي أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو حدثنا -  13495
 هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري عن وسىم بن سليمان عن جريج بن ثنا يونس بن عيسى ثنا الرقي الحجاج بن أحمد
 بھا دخل فإن باطل فنكاحھا عدل وشاھدي وليھا إذن بغير نكحت امرأة أيما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا
 حفاظ من ھذا الرقي يوسف أبو النيسابوري وھو الحافظ علي أبو قال له ولي ال من ولي فالسلطان اشتجروا وإن المھر فلھا
  ومتقنيھم الجزيرة أھل

 ھارون بن محمد حامد أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ األصبھاني الحارث بن أحمد بن محمد بن أحمد أخبرنا - 13496
 عن الزھري عن موسى بن سليمان عن جريج بن عن يونس بن عيسى ثنا الرقي خالد بن عمر بن سليمان ثنا الحضرمي

 تشاجروا فإن عدل وشاھدي بولي إال نكاح ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة
 سعيد رواه وكذلك قال مثله يونس بن عيسى عن يونس بن الرحمن عبد تابعه هللا رحمه علي قال له ولي ال من ولي فالسلطان

 عن أبيه عن عروة بن ھشام عن حكيم بن هللا وعبد اجدر بن ونوح سنان بن ويزيد عثمان بن عمرو بن هللا عبد بن خالد بن
  عدل وشاھدي فيه قالوا عائشة

 سليمان ثنا الحضرمي ھارون بن محمد ثنا الضبي العباس بن عصم العباس أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13497
 هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري عن موسى بن سليمان عن جريج بن ثنا األموي سعيد بن يحيى ثنا الرقي عمر بن

 بن الحسن عن وروي هللا رحمه الشافعي قال عدل وشاھدي بولي إال نكاح ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا
  عدل وشاھدي بولي إال نكاح ال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن الحسن أبي

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو المزكي اقإسح أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 13498
 هللا صلى هللا رسول أن الحسن عن الجبار عبد عن عثمان بن الضحاك أنبأ وھب بن ثنا الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ
 صلى النبي دون منقطعا كان وإن وھذا هللا رحمه الشافعي قال عدل وشاھدي وصداق بولي إال نكاح يحل ال  قال سلم و عليه
 هللا رحمه الشافعي غير ورواه المزني قال الشھود والسفاح النكاح بين الفرق ويقول به يقول العلم أھل أكثر فإن سلم و عليه هللا
  سلم و عليه هللا صلى النبي عن حصين بن عمران عن الحسن عن

 هللا رسول قال قال عنه هللا رضي حصين بن عمران عن الحسن عن قتادة عن رمحر بن هللا عبد ھكذا رواه إنما الشيخ قال
  عدل وشاھدي بولي إال نكاح يجوز ال  سلم و عليه هللا صلى

 ثنا مالعب بن أحمد الفضل أبو ثنا الفقيه سلمان بن أحمد بكر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرناه - 13499
 قتادة عن عنه قيل وقد به يحتج ال متروك محرر بن هللا عبد موصوال فذكره محرر بن هللا عبد ثنا نعيم أبو دكين بن الفضل
 آخر وجه من وروى بشيء وليس سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي مسعود بن عن عمران عن الحسن عن

  مرفوعا موصوال

 ثنا الغازي الحسن أبو شعيب بن إبراھيم بن محمد ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرناه - 13500
 النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سيرين بن عن ھشام عن البصري المزني موسى بن المغيرة ثنا الجراح بن يعقوب
 موسى بن مغيرة قال بخاريال ثنا الجنيدي ثنا أحمد أبو قال عدل وشاھدي وخاطب بولي إال نكاح ال  قال سلم و عليه هللا صلى
  ثقة نفسه في موسى بن المغيرة أحمد أبو قال الحديث منكر بصري

 عبد ثنا حماد بن يوسف ثنا الخزاز علي بن أحمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 13501
 الالتي البغايا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنھما هللا رضي عباس بن عن زيد بن جابر عن قتادة عن سعيد عن األعلى
  الطالق في ووقفه التفسير في األعلى عبد رفعه بينة بغير أنفسھن ينكحن
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 حماد بن يوسف ثنا النبيل عاصم أبي بن مخلد حدثني الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  13502
 النبي أصحاب من وغيره عباس بن عن ثابت وھو هللا رحمه الشافعي قال أعلم وهللا وفموق والصواب مرفوعا بنحوه  فذكره
  سلم و عليه هللا صلى

 بن مسلم أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إبراھيم بن يحيى زكريا أبو أخبرنا - 13503
 ال  قال عباس بن عن مجاھد عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن جريج بن عن القداح سالم بن وسعيد خالد
  خثيم بن من سمعه مسلما وأحسب هللا رحمه الشافعي قال مرشد وولي عدل بشاھدي إال نكاح

 سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 13504
 السر نكاح ھذا فقال وامرأة رجل إال عليه يشھد لم بنكاح عنه هللا رضي عمر أتى  قال الزبير أبي عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ
  لرجمت فيه تقدمت كنت ولو أجيزه وال

 ثنا إسحاق بن محمد ثنا النيسابوري زياد بن بكر أبو أنبأ أحمد بن زاھر أنبأ الحافظ علي بن أحمد حامد أبو أخبرنا - 13505
 بولي إال نكاح ال  قال عنه هللا رضي عمر أن المسيب بن وسعيد الحسن عن قتادة عن سعيد عن عطاء بن الوھاب عبد

 عمر شأن بعض عن يسأله إليه يرسل عمر بن وكان عمر راوية له يقال كان المسيب وبن صحيح إسناد ھذا عدل وشاھدي
  وأمره

 أنبأ ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم بوأ أخبرنا الذي وأما - 13506
 بن والحجاج منقطع فھذا النكاح في الرجل مع النساء شھادة أجاز  أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن عطاء عن حجاج
  والزھري والحسن حربا أبي بن عطاء عن الشھود اشتراط في وروينا به يحتج ال أرطاة

  مالكه إذن بغير العبد نكاح باب

 الحسن ثنا رجاء بن ثنا علي بن ھشام ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 13507
 هللا سولر قال يقول عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر سمعت قال عقيل بن محمد بن هللا عبد عن حي بن صالح بن يعني
  عاھر فھو سيده إذن بغير تزوج مملوك أيما  سلم و عليه هللا صلى

 أنبأ ھارون بن يزيد ثنا يحيى بن مالك ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا -  13508
 هللا صلى هللا رسول قال قال هللا بدع بن جابر عن عقيل بن محمد بن هللا عبد عن المكي الواحد عبد بن عن يحيى بن ھمام
  الواحد عبد بن القاسم ھو عاھر فھو مواليه إذن بغير تزوج عبد أيما  سلم و عليه

 عمر بن هللا عبد عن قتيبة أبو ثنا مكرم بن عقبة ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 13509
  باطل فنكاحه مواله إذن بغير العبد نكح إذا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن نھماع هللا رضي عمر بن عن نافع عن

 هللا عبد ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا -  13510
  زوجه من ويعاقب زنا سيده إذن بغير العبد نكاح أن يرى كان أنه  عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبد عن نمير بن

 الخطاب بن عمر عن وروينا العبد بيد فالطالق مواليه إذن بغير تزوج إذا يقول كان أنه  عمر بن عن وبإسناده - 13511
  فرجھا أباحت ھي قال مواليه إذن بغير حرة تزوج مملوك في قال أنه عمر بن وعن بمعناه عنه هللا رضي
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   مھر بغير أمته عبده يزوج لالرج باب

 بن هللا عبد ثنا الحسن بن علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان أنبأ العراقي نصر أبو أنبأ األردستاني بكر أبو أخبرنا - 13512
 أمته عبده الرجل يزوج بأن بأس ال  قال عنھما هللا رضي عباس بن عن عطاء عن جريج بن الملك عبد ثنا سفيان ثنا الوليد
  أعلم وهللا مھر ربغي

  يجتمعان ال اليمين وملك النكاح باب

 نا ھشيم نا منصور بن سعيد نا نجدة بن أحمد أنا الھروي حمزة بن الحسن أبو أنا الحافظ العبدوي حازم أبو أخبرنا -  13513
 هللا أليس المرأة التفق لھا عبدا تزوجت بامرأة أتى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  المزني هللا عبد بن بكر عن حصين
 أو لھا عبدا تزوجت امرأة أيما األمصار أھل إلى وكتب بينھما وفرق فضربھما}  أيمانكم ملكت ما أو{  كتابه في يقول تعالى

  الحد فاضربوھما ولي أو بينة بغير تزوجت

 رضي الخطاب بن عمر أن  سنالح عن يونس ثنا ھشيم ثنا سعيد ثنا أحمد أنبأ الحسن أبو أنبأ حازم أبو وأخبرنا -  13514
 يؤكد مرسالن وھما لھا عقوبة األزواج عليھا وحرم عبدھا وبين بينھا وفرق فعاقبھا عبدھا تزوجت قد بامرأة أتي عنه هللا

  صاحبه أحدھما

 بن دسعي ثنا الزعفراني محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا وقد -  13515
 فرفع شقصا زوجھا من ورثت امرأة أن  عنه هللا رضي علي عن خالس عن قتادة عن عامر بن عمر عن عباد ثنا سليمان
 بعتيه شئت إن عبدك ھو قال ثم بالحجارة لرجمتك غشيتھا كنت لو قال ال قال غشيتھا ھل فقال عنه هللا رضي علي إلى ذلك
  وتزوجتيه أعتقتيه شئت وإن وھبتيه شئت وإن

  بھا يتزوج ثم أمته يعتق الرجل باب

 ثنا الدارمي سعيد بن عثمان نا الطوسي يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13516
 إن عمرو أبا يا فقال الشعبي سأل خراسان أھل من رجال رأيت  قال الھمداني صالح بن صالح عن ھشيم أنا يحيى بن يحيى
 أبي بن بردة أبو حدثني الشعبي فقال بدنته كالراكب فھو تزوجھا ثم أمته الرجل أعتق إذا يقولون خراسان أھل من لناقب من

 وأدرك بنبيه آمن الكتاب أھل من رجل مرتين أجرھم يؤتون ثالثة قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيه عن موسى
 كانت ورجل أجران فله مواليه وحق هللا حق أدى مملوك وعبد أجران فله وصدقه واتبعه به فآمن سلم و عليه هللا صلى النبي
 الحديث ھذا خذ للخراساني الشعبي قال ثم أجران فله وتزوجھا أعتقھا ثم تأديبھا فأحسن أدبھا ثم غذاءھا فأحسن فغذاھا أمة له

 صالح عن أخر أوجه من الصحيح في اريالبخ أخرجه المدينة إلى الحديث ھذا دون فيما يرحل الرجل كان فقد شيء بغير
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه

 محمد نا المثنى أبو أنا أيوب بن إسحاق بن أحمد بكر أبو ثنا إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  13517
  سلم و عليه هللا صلى هللا سولر قال قال عنه هللا رضي موسى أبي عن بردة أبي عن الشعبي عن صالح عن سفيان نا كثير بن
 أدى مملوك عبد وأيما أجران فله فتزوجھا أعتقھا ثم تعليمھا فأحسن وعلمھا تأديبھا وأحسن فأدبھا جارية له كانت رجل أيما
 بن يعني بكر أبو وقال البخاري قال كثير بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه أجران فله مواليه وحق جل و عز هللا حق

  أصدقھا ثم أعتقھا سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن بردة أبي عن حصين أبي عن عياش

 أبو وأخبرنا ح الخياط بكر أبو ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا -  13518
 أبي عن عياش بن بكر أبو ثنا يونس بن أحمد ثنا الدوري حمدم بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد

 له كان جديد بمھر تزوجھا ثم أمته الرجل اعتق إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن بردة أبي عن حصين
  انأجر له كان جديدا مھرا أمھرھا ثم أمته الرجل أعتق إذا داود أبي رواية وفي أحمد حديث لفظ أجران
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 نا ھشام بن خلف ثنا الزعفراني محمد بن الحسن نا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 13519
 مسلم رواه صداقھا عتقھا وجعل صفية أعتق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي أنس عن قتادة عن عوانة أبو
  انةعو أبي عن قتيبة عن الصحيح في

 آدم ثنا القالنسي محمد بن جعفر نا العسكري محمويه بن أحمد بن محمد بكر أبو أنا الروذباري علي أبو وأخبرنا - 13520
 عليه هللا صلى هللا رسول سبي  يقول عنه هللا رضي مالك بن أنس سمعت قال صھيب بن العزيز عبد ثنا شعبة نا إياس أبي بن
 في البخاري رواه وتزوجھا أعتقھا نفسھا أصدقھا قال أصدقھا ما ألنس البناني ثابت قال وتزوجھا فأعتقھا صفية سلم و

  آدم عن الصحيح

 سألت يقول البرتي محمد بن أحمد القاضي سمعت قال الصفار هللا عبد أبو أنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا -  13521
 عن أيضا ھذا ويذكر هللا رحمه الشيخ قال خاصة سلم و ليهع هللا صلى للنبي كان ھذا  فقال الحديث ھذا عن أكثم بن يحيى
 ثم مطلقا أعتقھا أنه التخصيص وموضع التخصيص على فحمله هللا رحمه للشافعي الحديث ھذا ذكر أنه هللا رحمه المزني
  أعلم وهللا مھر من يخلو ال غيره ونكاح مھر غير على تزوجھا

 عمر بن هللا عبيد عن نمير بن ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 13522
 أبي حديث يدل ھذا مثل وعلى الشيخ قال صداقا لھا يفرض حتى مھرھا المرأة عتق يجعل أن يكره عمر بن كان  قال نافع عن

  أمھرھا أنه ضعيف حديث من روى وقد التوفيق وبا عياش بن بكر أبي برواية موسى

 قال القواريري عمر بن هللا عبيد أنبأ السكري علي بن الحسن نا عبيد بن أحمد أنا عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 13523
 قريظة يوم كان لما  قالت رزينة أمھا عن رزينة بنت هللا أمة عن أميمة أمھا عن العتكية الكميت بنت يعني عليلة حدثتنا

 رسول وأنك هللا إال إله ال أن أشھد قالت السبي رأت فلما يده في وذراعھا عليه هللا فتح ىحت سبية يقودھا بصفية جاء والنضير
 وتفرقھم وأوالھم الوالة اجتماع أبواب جماع أعلم وهللا رزينة وأمھرھا فتزوجھا فخطبھا فأعتقھا يده من ذراعھا فأرسل هللا

  ذلك وغير والصبيان عقولھم على المغلوبين وتزويج

  أب مع ألحد يةوال ال باب

 بن عمار عن حماد ثنا الحجاج بن إبراھيم ثنا السكري عياش ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا -  13524
 وكان خويلد بنت خديجة ذكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  حماد يحسب فيما عنھما هللا رضي عباس بن عن عمار أبي
 خديجة فقالت ثملوا حتى وشربوا فطعموا قريش من ونفرا أباھا فدعت وشرابا طعاما فصنعت يزوجه أن عن يرغب أبوھا
 فلما بناتھم زوجوا إذا باآلباء يصنعون وكانوا حلة وألبسته فخلقته إياه فزوجھا فزوجه يخطبني محمدا إن ألبيھا عنھا هللا رضي
 طالب أبي يتيم أزوج أنا فقال هللا عبد بن محمد زوجتني قالت شأني ما فقال حلة عليه مخلق ھو فإذا نظر السكر عنه سري
  أقر حتى به تزل فلم سكران كنت أنك الناس تخبر قريش عند نفسك تسفه أن تريد تستحيي أما خديجة فقالت لعمري ال فقال

 بن إبراھيم حدثني سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  13525
 أبي مقسم عن أبيه عن ياسر بن عمار بن محمد بن عبيدة أبي بن هللا عبد حدثني المؤملي بكر أبي بن عمرو حدثني المنذر
 هللا رضي خديجة تزويج قصة ذكر  ياسر بن عمار أن حدثه الحارث بن هللا عبد أن نوفل بن الحارث بن هللا عبد مولى القاسم
 يزوجه أن وسأله ومكانه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فذكر خمرا سقي وقد أباه فكلم أخاه متكل أنھا فذكرت عنھا

 النبي له فبرز زوجته أني تزعمون الذي صاحبكم أين فقال زوجه يكون أن فأنكر صاحيا استيقظ ثم ونام خديجة فزوجه خديجة
 النبي أن الزھري عن وروينا زوجته فقد فعلت أكن لم وإن ذلك لفسبي زوجته كنت إن قال إليه نظر فلما سلم و عليه هللا صلى
  أسد بن خويلد أبوھا إياھا وأنكحه الجاھلية في خديجة تزوج سلم و عليه هللا صلى

 عبد بن أحمد ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنبأ ببغداد الرزاز داود بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  13526
 هللا رضي عائشة قالت قال حاطب بن الرحمن عبد بن يحيى عن عمرو بن محمد عن األودي إدريس بن هللا عبد ثنا الجبار
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 هللا رسول يا فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حكيم بنت خولة جاءت عنھا هللا رضي خويلد بنت خديجة ماتت لما  عنھا
 عائشة إليك هللا خلق أحب فابنة البكر أما قالت الثيب ومن البكر ومن قال ثيبا شئت وإن بكرا شئت إن قالت ومن قال تزوج أال
 ماذا رومان أم يا فقالت رومان أم فأتت قالت لي فاذكريھما قال واتبعتك بك آمنت قد زمعة بنت فسودة الثيب وأما بكر أبي بنت
 بكر أبا فإن انتظري قالت عائشة ذكر سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول قالت ذاك وما قالت والبركة الخير من عليكم هللا أدخل
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قالت أخيه ابنة وھي له تصلح أو فقال له ذلك فذكرت عنه هللا رضي بكر أبو فجاء آت
 عليه هللا صلى هللا لرسول قولي عنه هللا رضي بكر أبو لھا فقال قال أن إلى الحديث فذكر لي تصلح وابنته أخي وھو أخوه أنا
 عن جلس قد كبير شيخ وأبوھا سودة إلى انطلقت ثم خولة قالت فملكھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجاء قال فليأت سلم و

 أن هللا شاء ما وقال بي فرحب قال حكيم بنت خولة قلت أنت من قال صباحا أنعم فقلت الجاھلية أھل بتحية فحييته المواسم
 قال تحب نعم قلت صاحبتك تقول ماذا كريم كفو فقال زمعة بنت سودة يذكر المطلب عبد بن هللا عبد بن دمحم قلت قالت يقول
 تزوج أن التراب رأسه على يحثو فجعل زمعة بن عبد وقدم فملكھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجاء قالت فليأت له فقولي
  يثالحد باقي وذكر سودة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 أن نافع بن الحكم اليمان أبو ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13527
 وقال أخبرني هللا عبد أبو قال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح الزھري عن أخبره حمزة أبي بن شعيب
 الزھري عن شعيب أخبرني اليمان أبو ثنا عيسى بن محمد بن علي أنبأ المزني هللا عبد بن أحمد دمحم أبو ثنا سعيد أبو

 عمر بنت حفصة تأيمت حين عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  يحدث عمر بن هللا عبد سمع أنه هللا عبد بن سالم أخبرني
 فلقيت عمر قال بالمدينة فتوفي بدرا شھد قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من وكان السھمي حذافة بن خنيس من

 لقيني ثم ليالي فلبثت أمري في سأنظر فقال عمر بنت حفصة أنكحتك شئت إن فقلت حفصة عليه فعرضت عفان بن عثمان
 أبو فصمت عمر بنت حفصة أنكحتك شئت إن فقلت الصديق بكر أبا فلقيت عمر قال ھذا يومي أتزوج ال أن لي بدا قد فقال
 فأنكحتھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلي خطبھا ثم ليالي فلبثت عثمان على مني أوجد عليه فكنت شيئا إلي يرجع ولم بكر
 أن يمنعني لم فإنه قال نعم فقلت قال شيئا إليك أرجع فلم حفصة علي عرضت حين علي وجدت لعلك فقال بكر أبو فلقيني إياه

 سر ألفشي أكن فلم حفصة ذكر قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن علمت كنت قد يأن إال علي عرضت فيما إليك أرجع
  اليمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه قبلتھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تركھا ولو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  األخ والية باب

 الوھاب عبد ثنا عمر أبي بن ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا العدل يزيد بن محمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13528
 ناجية بن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو ثنا األديب عمرو أبو وأخبرنا ح يسار بن معقل عن الحسن عن يونس عن الثقفي

 ثم منه فبانت تطليقة فطلقھا رجال أخته زوج يسار بن معقل إن  الحسن عن يونس عن خالد أنا بقية بن وھب ثنا قاال وعمران
 أن ھويت قد المرأة وكانت أزوجكھا ال وهللا ال تخطبھا جئت ثم طلقتھا ثم كريمتي أفرشتك وقال عليه فأبى يخطبھا جاء

 نعم معقل قال اآلية آخر إلى}  أزواجھن ينكحن أن تعضلوھن فال أجلھن فبلغن النساء طلقتم وإذا{  تعالى هللا فأنزل تراجعه
  الوھاب عبد بن محمد عن الصحيح في هللا رحمه البخاري رواه خالد حديث لفظ أزوجكھا

  وليا يكون أن أولى العم ثم األخ فابن وليا ھو كان وإذا العم بن والية باب

 وكيع ثنا جنادة بن سلم ثنا إسحاق بن محمد أنبأ العدل زياد بن محمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  13529
 ما تؤتونھن ال الالتي النساء يتامى في الكتاب في عليكم يتلى وما  عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن
 بھا أولى وھو ماله في شريكته تكون لعلھا وليھا ھو الرجل عند تكون اليتيمة ھذه قالت تنكحوھن أن وترغبون لھن كتب

 عن الصحيح في البخاري رواه ماله في أحد يشركه أن كراھية غيره ينكحھا الف لھا لما ويعضلھا ينكحھا أن عنھا فيرغب
  ھشام عن أوجه من مسلم وأخرجه وكيع عن يحيى
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  البنوة بغير لھا عصبة كان إذا يزوجھا االبن باب

 ھارون بن يزيد اثن مسعود بن سعيد ثنا بمرو المحبوبي أحمد بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13530
 إبراھيم ثنا الموصلي يعلى أبو أنبأ األصبھاني حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا ح سلمة بن حماد أنبأ
 هللا رسول قال قالت سلمة أم عن أبيه عن سلمة أبي بن عمر بن حدثني البناني ثابت عن سلمة بن حماد ثنا السامي الحجاج بن

 بھا وأبدلني فيھا فأجرني مصيبتي أحتسب عندك اللھم راجعون إليه وإنا  إنا فليقل مصيبة أصابته من  سلم و عليه هللا صلى
 فلما قلتھا ثم سلمة أبي من خير ومن نفسي في قلت منھا خيرا بھا أبدلني طلبت كلما فجعلت قلتھا سلمة أبو مات فلما منھا خيرا

 قم عمر يا البنھا فقالت عليه يخطبھا عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إليھا بعث عدتھا انقضت
 الخطاب بن عمر ذكر األصبھاني رواية في وليس هللا عبد أبي حديث لفظ فزوجه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فزوج
 قال شاھد أوليائي من أحد ليس إنه فقلت سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول فخطبني قالت قال ولكن العدة ذكر وال عنه هللا رضي
 رحمه الشيخ قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فزوج قم عمر يا فقلت بي سيرضى إال غائب وال شاھد منھم أحد ليس إنه
 مخزوم بن رعم بن هللا عبد بن المغيرة بن أمية أبي بنت ھند ھي سلمة أم ألن وذاك لھا عصبة كان سلمة أبي بن وعمر هللا

  مخزوم بن عمر بن هللا عبد بن ھالل بن األسد عبد بن هللا عبد أسمه سلمة وأبو سلمة أبي بن ھو وعمر

 منيع أبي بن الحجاج ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو بذلك أخبرنا -  13531
 بن عمر يقول هللا رحمه الحافظ الكالباذي نصر أبا سمعت يقول األردستاني بكر أبا وسمعت فذكره الزھري عن جدي حدثني
  مروان بن الملك عبد خالفة في ومات سنين تسع بن وھو سلم و عليه هللا صلى النبي توفي  سلمة أبي

 المخزومي عثمان نب عمر ثنا الواقدي ثنا الخليل بن أحمد ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 13532
 أن ابنك مري قال سلمة أم خطب سلم و عليه هللا صلى النبي أن  جده عن أبيه عن سلمة أبي بن سلمة بن هللا عبد بن سلمة عن

 ما النكاح باب في سلم و عليه هللا صلى للنبي وكان هللا رحمه الشيخ قال يبلغ لم صغير يومئذ وھو ابنھا زوجھا قال أو يزوجك
  رهلغي يكن لم

 منھال بن وحجاج إبراھيم بن مسلم ثنا العزيز عبد بن علي ثنا العدل حمشاذ بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13533
 طلحة أبا يا فقالت سليم أم خطب طلحة أبا أن  أنس عن طلحة أبي بن هللا عبد بن وإسماعيل ثابت عن سلمة بن حماد ثنا قاال

 غيره الصداق من منك أرد لم أسلمت أنت إن فالن بني حبشي نجرھا األرض من تنبت خشبة عبدت الذي إلھك أن تعلم ألست
 يا قالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول محمدا وأن هللا إال إله ال أن أشھد فقال جاء ثم فذھب قال أمري في أنظر حتى قال
 بن زيد بن ضمضم بن النضر بن مالك بن أنس فإنه تھاوعصب ابنھا مالك بن وأنس هللا رحمه الشيخ قال طلحة أبا زوج أنس
  أعلم تعالى وهللا يزيد بن خالد بن ملحان ابنة ھي سليم وأم النجار بن عدي بني من حرام

 كفؤ غير زوجھا كان بريرة حديث من مستنبط الكفاءة أصل البويطي رواية في هللا رحمه الشافعي قال الكفاءة اعتبار باب
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فخيرھا لھا

 شيبة أبي بن عثمان ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  13534
 أبيه عن ھشام ثنا جرير أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إسحاق بن بكر أبو ثنا هللا عبد أبو وأخبرنا ح جرير ثنا
 أن إال ال فقالت تستعينھا عائشة فأتت أوقية سنة كل في أواق تسعة نفسھا على بريرة كاتبت  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن

 لھم الوالء يكون أن إال عليھا فأبوا أھلھا ذلك في فكلمت بريرة فذھبت لي الوالء ويكون واحدة عدة لھم أعدھا أن يشاءوا
 إذا هللا الھا فقالت أھلھا قال ما لھا فقالت ذلك عند سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جاء أو عنھا هللا رضي عائشة إلى فجاءت

 قام ثم أعتق لمن الوالء فإن واعتقيھا الوالء لھم واشترطي ابتاعيھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال لي الوالء يكون أن إال
 لي الوالء فالن يا أعتق يقولون هللا كتاب في ليست شروطا يشترطون قوامأ بال ما قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد الناس فخطب
 هللا صلى هللا رسول وخيرھا قالت شرط مائة كان وإن باطل فھو هللا كتاب في ليس شرط وكل أوثق هللا وشرط أحق هللا كتاب
 رواه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خيرھا ما حرا كان ولو عروة قال نفسھا واختارت عبدا وكان زوجھا من سلم و عليه
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 لغير والء ال وإن للمعتق الوالء ثبوت وعلى بالداللة قصدناه ما على داللة فيه إبراھيم بن إسحاق عن الصحيح في مسلم
 ال أخر أحاديث الكفاءة اعتبار وفي أعلم وهللا المناسب عدم عند الوالء له لمن النكاح والية ثبوت الوالء أحكام ومن المعتق
  ما أمثلھا وھو منھا أعلم وهللا الحجة بأكثرھا تقوم

 قاال فرقھما الفريابي محمد بن وجعفر علي بن أحمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  13535
 عن أبيه عن طالب أبي بن علي بن عمر بن محمد عن الجھني هللا عبد بن سعيد عن وھب بن هللا عبد ثنا سعيد بن قتيبة ثنا
 إذا واأليم حضرت إذا والجنازة أتت إذا الصالة تؤخرھا ال ثالثة علي يا له قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  جده

  كفؤا وجدت

 ثنا الكندي سعيد بن هللا عبد نا طالب أبي بن إبراھيم ثنا عيسى بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا ما ومنھا - 13536
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن الجعفري عمران بن حارثال

  إليھم وأنكحوا األكفاء وانكحوا لنطفكم تخيروا  سلم

 ھشام عن اھيمإبر بن عكرمة ثنا أيوب بن زياد ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا عيسى بن علي ثنا هللا عبد أبو وأخبرنا - 13537
  ھشام عن يعلى بن أمية أبو رواه وكذلك مثله بإسناده  فذكره عروة بن

 هللا رضي هللا عبد بن جابر عن دينار بن وعمرو عطاء عن أرطأة بن الحجاج عن عبيد بن مبشر حديث وأما - 13538
 عشرة دون مھر وال األولياء إال يزوجھن وال األكفاء إال النساء تنكحوا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنھما
 السكين بن عيسى بن أحمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرناه بمرة ضعيف حديث فھذا دراھم
 فذكره ةأرطأ بن الحجاج حدثني عبيد بن مبشر ثنا الحجاج بن القدوس عبد المغيرة أبو ثنا الرسعني الحسن بن زكريا ثنا البلدي
 مبشر عن بقية رواه وقد هللا رحمه أحمد اإلمام قال عليھا يتابع ال أحاديثه الحديث متروك عبيد بن مبشر هللا رحمه علي قال
  األول مثل بقية عن وقيل الحجة بمثله تقوم ال ضعيف وھو جابر عن الزبير أبي عن الحجاج عن

 حجر بن علي ثنا خزيمة بن إسحاق بن محمد ثنا الحافظ علي بن الحسين علي أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  13539
 هللا رضي جابر عن عطاء وعن جابر عن دينار بن عمرو عن أرطأة بن الحجاج عن عھدته من أبرأ وأنا مبشر ثنا بقية ثنا
 دراھم عشرة دون مھر وال األكفاء إال يزوجھن وال األولياء إال النساء يزوج ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه
  خزيمة بن عھدته من أبرأ وأنا قوله قائل

 بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 13540
 األحساب لذوات ينبغي ال  عنه هللا ضير عمر قال قال طلحة بن محمد بن إبراھيم عن إبراھيم بن سعد عن مسعر أنبأ عون

 تضيع كيال النكاح في الوالة اشتراط في المعنى هللا رحمه الشافعي جعل وقد هللا رحمه الشيخ قال األكفاء من إال تزوجھن
 نفسھا في المرأة مع أمر لھم جعل يكون أن يحتمل أحسبه ال بل كفؤا إال تزوج ال أن من به أولى له معنى ال فقال نفسھا المرأة
  فذكره هللا رحمه الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو بذلك أخبرنا كفوا إال تنكح لئال إال

 حتى المشركات تنكحوا وال{  وقال}  يؤمنوا حتى المشركين تنكحوا وال{  تعالى هللا قال الكفاءة في الدين اشتراط باب
 الوثنيات بالمشركات المراد أن على بذلك دل}  قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من لمحصناتوا{  فقال استثنى ثم} يؤمن

  أعلم وهللا والمجوسيات

 أبي بن سعيد نا سعيد بن يحيى ثنا حنبل بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنا الروذباري علي أبو أخبرنا - 13541
 عھد ھل له فقلنا عنه هللا رضي طالب أبي بن علي إلى واألشتر أنا انطلقت  قال بادع بن قيس عن الحسن عن قتادة ثنا عروبة
 يد وھم دماؤھم تكافأ المؤمنون فيه وإذا كتابي في ما إال ال فقال الناس إلى يعھده لم شيئا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إليك
  الحديث وذكر سواھم من على
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  الكفاءة في النسب اعتبار باب

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13542
 قال قال األسقع بن واثلة عن شداد عمار أبو حدثني األوزاعي عن بكر بن بشر ثنا قاال عثمان بن وسعيد سليمان بن الربيع ثنا

 من واصطفى قريشا كنانة بني من واصطفى إسماعيل بني من كنانة بني اصطفى هللا نإ  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 بني قريش من اصطفى هللا إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال الربيع وقال ھاشم بني من واصطفاني ھاشم بني قريش
  األوزاعي حديث من الصحيح في مسلم أخرجه ھاشم بني من واصطفاني ھاشم

 بن وسليمان موسى بن هللا عبيد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو برناأخ -  13543
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال علي بن محمد عن دينار بن عمرو عن زيد بن حماد ثنا قالوا منھال بن وحجاج حرب
 ثم ھاشم بني منھم اختار ثم قريشا منھم اختار ثم حماد شك كنانة بن النضر قال أو كنانة منھم فاختار العرب اختار هللا إن

  حسن مرسل ھذا ھاشم بني من اختارني

 بن يعني عمار ثنا الجواب أبو ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13544
 نؤمكم وال نساءكم تنكح ال العرب معشر يا بھا فضلتمونا اثنتان  قال سلمان عن ضمعج بن أوس عن إسحاق أبي عن رزيق
  موقوف المحفوظ ھو ھذا

 البلخي محمد بن معمر ثنا البلخي حامد بن محمد بن الرحمن عبد القاسم أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو حدثنا وقد - 13545
 صلى هللا رسول نھانا  قال عنه هللا رضي سلمان عن الحارث عن إسحاق أبي عن هللا عبد بن شريك ثنا إبراھيم بن مكي ثنا
  سلمان عن ضعيف آخر وجه من ذلك وروى نساءكم ننكح أو أمامكم نتقدم أن سلم و عليه هللا

  الكفاءة في الحرية اعتبار باب

 زائدة ثنا عمرو بن معاوية ثنا النضر بن أحمد بن محمد أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 13546
 األنصار من أناس من بريرة اشترت  أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن سماك عن

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وخيرھا قالت النعمة ولى لمن الوالء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الوالء واشترطوا
  أعلم وهللا زائدة حديث من الصحيح في مسلم أخرجه عبدا زوجھا وكان

  الكفاءة في الصنعة اعتبار باب

 الوليد بن شجاع نا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  13547
 هللا صلى هللا رسول قال قال عنھما هللا رضي عمر بن هللا بدع عن مليكة أبي بن هللا عبد عن جريج بن عن إخواننا بعض ثنا

 إال برجل ورجل بقبيلة قبيلة لبعض أكفاء بعضھم والموالي برجل ورجل بقبيلة قبيلة لبعض أكفاء بعضھم العرب  سلم و عليه
 علي عن لرحمنا عبد بن عثمان ورواه أصحابه بعض شجاع يسم لم حيث جريج وبن شجاع بين منقطع ھذا حجام أو حائك
  بمرة ضعيف أيضا وھو نافع عن آخر وجه من وروي ضعيف وھو عمر بن عن نافع عن جريج بن عن الدمشقي عروة بن

 وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو اإلسفرائيني علي بن محمد بن علي الحسن وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13548
 عبيد بن زرعة ثنا بقية ثنا الفرج بن أحمد عتبة أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا الصيدالني أحمد بن محمد صادق

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنھما هللا رضي عمر بن عن نافع عن الفضل أبي بن عمران عن الزبيدي هللا
 حجام أو حائك إال برجل ورجل بقبيل قبيل عضاب بعضھا أكفاء والموالي برجل ورجل بقبيل قبيل بعضا بعضھا أكفاء العرب
  ضعيف أيضا وھو عنھا هللا رضي عائشة عن آخر وجه من ذلك وروي
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 عبد بن الحكم ثنا الجبار عبد بن هللا عبد ثنا شريك بن عبيد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرناه - 13549
 العرب  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي عائشة عن يبالمس بن سعيد عن الزھري حدثني األزدي هللا

  حجام أو حائك إال للموالي أكفاء والموالي أكفاء للعرب

  الكفاءة في السالمة اعتبار باب

 سليم ثنا رزوقم بن عمرو نا األنجذاني محمد بن سعيد نا الشرقي بن حامد أبو أنبأ العلوي الحسن أبو السيد أخبرنا - 13550
 وال ھامة وال عدوى ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن ميناء بن سعيد عن حيان بن

 فذكره سليم ثنا عفان وقال فقال الصحيح في البخاري أخرجه األسود من قال أو األسد من فرارك المجذوم من وفر صفر
 النكاح رد في به نستدل ما مع وذلك مصح على ممرض يورد ال قال سلم و عليه هللا صلى بيالن عن ھريرة أبي عن وروينا
  هللا شاء إن الخمسة بالعيوب

 بن عمرو ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا السراج الحسن بن محمد الحسن أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا - 13551
 برص أو جذام أو جنون وبھا المرأة الرجل تزوج إذا  عمر قال قال لمسيبا بن يعني سعيد عن يحيى عن شعبة أنبأ مرزوق

  أعلم وهللا الولي على له وھو إياھا بمسه الصداق فلھا بھا دخل كان فإن قرن أو

  الكفاءة في اليسار اعتبار باب

 على قرأ فيما القعنبي ثنا ميالدار سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13552
 حفص بن عمرو أبا أن  قيس بنت فاطمة عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن سفيان بن األسود مولى يزيد بن هللا عبد عن مالك
 جھم وأبا معاوية أن سلم و عليه هللا صلى النبي يعني له ذكرت حللت فلما قالت أن إلى الحديث فذكر غائب وھو البتة طلقھا

 انكحي له مال ال فصعلوك معاوية وأما عاتقه عن عصاه يضع فال جھم أبو أما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال خطباني
 بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه به واغتبطت خيرا فيه هللا فجعل فنكحته أسامة انكحي قال ثم فكرھته قالت زيد بن أسامة
  مالك عن يحيى

 الرحمن عبد ثنا الشرقي بن الحسن بن محمد بن هللا عبد أنبأ العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 13553
 سمعت يقول بريدة أبي سمعت قال بريدة بن هللا عبد حدثني أبي حدثني واقد بن الحسين بن علي ثنا العبدي الحكم بن بشر بن

 شقيق بن الحسن بن وعلي الحباب بن زيد رواه وكذلك المال اھذ الدنيا أھل أحساب إن  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  واقد بن الحسين عن

 محمد بن يونس ثنا المنادى بن هللا عبيد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13554
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال الق عنه هللا رضي سمرة عن الحسن عن قتادة عن مطيع أبي بن سالم ثنا المؤدب
  التقوى والكرم المال الحسب

 أبو وأخبرنا ح القعنبي ثنا العزيز عبد بن علي ثنا األعرابي بن سعيد أبو ثنا يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  13555
 قال الفقيه سلمان بن أحمد وأنبأ قال ح مسلمة بن هللا عبد ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا حمشاذ بن علي ثنا الحافظ هللا عبد
 ھريرة أبي عن أبيه عن العالء عن خالد بن مسلم ثنا قاال أبي ثنا الرقاشي هللا عبد بن وھو محمد بن الملك عبد على قرئ
 هللا عبد أبي حديث لفظ خلقه وحسبه عقله ومروءته دينه المرء كرم  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي
  أعلم وهللا قوله من عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن ذلك مثل وروى عقله ومروءته يوسف بن رواية في وليس
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  مسلما وكان معھا األمر له ومن الزوجة به رضيت إذا الكفؤ غير نكاح يرد ال باب

 بن حماد ثنا موسى بن أسد ثنا سليمان بن بيعالر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13556
 بياضة بني يا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن سلمة
  حجاما وكان قال إليه وانكحوا ھند أبا انكحوا

 بن حماد ثنا الحجاج بن إبراھيم ثنا المثنى بن علي بن أحمد حدثني عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو وأخبرنا - 13557
  بمثله  فذكره سلمة

 ھذه في الزھري حدثني الزبيدي ثنا بقية عن عبيد بن وكثير عثمان بن عمرو عن المراسيل في داود أبو ذكر وفيما - 13558
 وقبائل شعوبا وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا { جل و عز هللا فأنزل موالينا بناتنا نزوج هللا رسول يا  قالوا أنھم القصة
  اآلية}  لتعارفوا

 ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن أنا النسوي أحمد بن هللا عبد أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 13559
 لھا يجعل فلم ثالثا طلقھا زوجھا إن  تقول قيس بنت فاطمة سمعت قال العدوي الجھم أبي بن بكر أبي عن سفيان ثنا وكيع
 فخطبھا فآذنته فآذنيني حللت إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي قال قالت نفقة وال سكنى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 وأما له الم ال ترب فرجل معاوية أما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال عنھم هللا رضي زيد بن وأسامة جھم وأبو معاوية

 طاعة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھا فقال قال أسامة أسامة ھكذا بيدھا فقالت أسامة ولكن للنساء ضراب فرجل جھم أبو
 قيس بنت وفاطمة شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه به فاغتبطت فتزوجته قالت لك خير رسوله وطاعة هللا

 وأسامة فھر بن محارب بن شيبان بن عمرو بن واثلة بن ثعلبة بن وھب بن خالد بن قيس بنت مةفاط فإنھا فھر بني من قرشية
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مولى الكلبي شراحيل بن حارثة بن زيد بن ھو

 حسين حدثني الليث بن القاسم أبو ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  13560
 مولى مذكور حدثني قال األسدي زيد بن الكميت عن األسدي سليمان بن حفص ثنا الحراني أعين بن الحسن ثنا السري أبي بن

 فأرسلت سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من عدة خطبني  قالت عنھا هللا رضي جحش بنت زينب عن جحش بنت زينب
 تزوج وقالت فغضبت حارثة بن زيد قال من قالت نبيھا وسنة ربھا كتاب يعلمھا ممن ھي فأين قال ذلك في أشاوره أختي إليه
 كان وما{  جل و عز هللا فأنزل قال غضبھا من أشد وغضبت قولھا من أشد فقلت بذلك فأخبرتني أتتني ثم موالك عمك ابنة

 قالت شئت من زوجني إليه فأرسلت لتقا}  أمرھم من الخيرة لھم يكون أن أمرا ورسوله هللا قضى إذا مؤمنة وال لمؤمن
 زوجك عليك امسك سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى فشكاني بلساني فأخذته منه فزوجني
 لم عدتي انقضت فلما طالقي فبت فطلقني أطلقھا أنا وقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى فشكاني بلساني أخذته ثم هللا واتق
 شھادة وال خطبة بال هللا رسول يا وقلت السماء من أمر ھذا فقلت الشعر مكشوفة وأنا سلم و عليه هللا صلى والنبي إال أشعر
 بن أسد بني من وھي جحش بنت زينب أن فمشھور حجة بمثله تقوم ال إسناده كان وإن وھذا الشاھد وجبريل المزوج هللا قال

 ثم طلقھا حتى حارثة بن زيد عند كانت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عمة ھاشم بن لبالمط عبد بنت أميمة وأمھا خزيمة
  عمتك ابنة والصواب عمك ابنة الحديث في وكذا بھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تزوج

 ثنا هللا عبد بن ارونھ ثنا صالح بن هللا عبد أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب البسطامي عمرو أبو وأخبرنا -  13561
 ضباعة على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دخل  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن أسامة أبو
 حبستني حيث محلي أن واشترطي حجي لھا قال شاكية أجدني قالت الحج تريدين كأنك لھا فقال المطلب عبد بن الزبير بنت

 أبي عن كالھما كريب أبي عن مسلم ورواه إسماعيل بن عبيد عن الصحيح في البخاري رواه األسود بن المقداد تحت وكانت
  أسامة
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 بن العباس ثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  13562
 زوجت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الشعبي عن برجا عن سفيان عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا النرسي الوليد
 حليف مالك بن ثعلبة بن عمرو بن ھو والمقداد كفاية قبله وفيما منقطع ھذا خلقا أحسنكم هللا عند أشرفكم ليكون وزيدا المقداد
  ھاشم بن المطلب عبد بن الزبير بنت ضباعة منه زوجت وقد صلبھم من يكن ولم إليه فنسب زھرة بني من رجل األسود

 اليمان أبو أنبأ عيسى بن محمد بن علي أنبأ المزني هللا عبد بن أحمد محمد أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 13563
 عبد بن ربيعة بن عتبة بن حذيفة أبا أن  عنھا هللا رضي عائشة عن عروة أخبرني الزھري عن حمزة أبي بن شعيب أخبرني
 وھو عتبة بن الوليد بنت ھند أخيه ابنة وزوجه سالما تبنى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع بدرا ھدش ممن وكان شمس
 الصحيح في هللا رحمه البخاري رواه بطوله الحديث وذكر زيدا سلم و عليه هللا صلى النبي تبنى كما األنصار من المرأة مولى
  مولى من زوجت مناف عبد بن شمس عبد بني من قرشية فھذه اليمان أبي عن

 بن عاصم ثنا العتيق محمد بن إبراھيم ثنا مخلد بن أنبأ الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 13564
 بن الرحمن عبد أخت رأيت  قالت أمه عن الجمحي سفيان أبي بن حنظلة عن الحسن أبي عن عياش بن الحسن ثنا يوسف
  بالل تحت عوف

 بني أن مرسال أسلم بن زيد عن سعد بن ھشام عن أبيه عن زيد بن ھارون عن المراسيل في داود أبو ذكر وفيما -  13565
 قال فزوجوه ثالثا فأعاد فعادوا بالل عن أنتم أين فقال فالن من اختنا زوج  فقالوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتوا بكير
 ثنا اللؤلؤي علي أبو أنبأ الفسوي الحسين أبو أنبأ محمد بن محمد بكر أبو خبرناهأ ليث بني من المھاجرين من بكير بنو وكان
  فذكره داود أبو

 ثنا القاضي عيسى بن محمد بن أحمد ثنا الصفار الزاھد هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو حدثنا - 13566
 منھم أنه ويزعم العرب في ينتمي كان لبالل أخا أن  أبي حدثني ميمون بن عمرو ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا الفضل بن عارم
 سؤ امرؤ وھو أخي وھذا رباح بن بالل أنا فقال بالل فحضر قال زوجناك بالل حضر إن فقالوا العرب من امرأة فخطب
  فزوجوه نزوجه هأخا تكن من فقالوا فدعوه تدعوه أن شئتم وإن فزوجوه تزوجوه أن شئتم فإن والدين الخلق سيىء

  األولياء دون لھا المھر ألن ألمرھا مالكة وكانت به المرأة رضيت إذا المھر بنقص النكاح يرد ال باب

 مسلم أبو ثنا القطيعي حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو ثنا المروزي أحمد بن نصرويه بن محمد سھل أبو أخبرنا - 13567
  أبيه عن ربيعة بن عامر بن هللا عبد عن هللا عبيد بن عاصم عن شعبة ثنا مرزوق بن عمرو ثنا البصري هللا عبد بن إبراھيم

 نعم فقالت بنعلين ومالك نفسك من أرضيت لھا فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى بھا فجىء نعلين على تزوجت امرأة أن
  التوفيق اوب الصداق كتاب موضعھا أخر أخبار وفيه سلم و عليه هللا صلى النبي فأجازه

  أزواجھن ينكحن أن تعضلوھن فال القائلين أصدق وھو تعالى هللا قال كفاءة إلى تدعو والمرأة الولي عضل في جاء ما باب

 بن أحمد ثنا إسحاق بن محمد بكر أبو ثنا التميمي علي بن الحسين أحمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13568
 فال{  جل و عز هللا قول في  الحسن عن عبيد بن يونس عن طھمان بن إبراھيم حدثني أبي حدثني هللا عبد بن حفص

 فطلقھا رجل من لي أختا زوجت كنت قال فيه نزلت أنھا المزني يسار بن معقل حدثني قال}  أزواجھن ينكحن أن تعضلوھن
 قال أبدا إليھا تعود ال وهللا ال تخطبھا جئت مث فطلقتھا وأكرمتك وأفرشتك زوجتك له فقلت فخطبھا جاء عدتھا انقضت إذا حتى
 هللا رسول يا أفعل اآلن فقلت اآلية ھذه جل و عز هللا فأنزل قال إليه ترجع أن تريد امرأته وكانت به بأس ال رجال وكان

  حفص بن أحمد عن الصحيح في البخاري رواه إياه فزوجتھا

 عاصم أبو ثنا السمري الجھم بن محمد ثنا بھمذان حمدان بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد حدثنا - 13569
 سمعت يقول الزبير بن عروة سمعت قال الزھري ثنا يقول موسى بن سليمان سمعت قال جريج بن ثنا مخلد بن الضحاك
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 باطل فنكاحھا ليھاموا إذن بغير نكحت امرأة أيما  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت تقول عنھا هللا رضي عائشة
 مجالد عن وروينا له ولي ال من ولي فالسلطان تشاجروا وإن أصابھا بما مھرھا فلھا أصابھا فإن باطل فنكاحھا باطل فنكاحھا

 بن زياد وعن القاضي أو السلطان فتأتي الولي يعضلھا امرأة إال بولي إال نكاح ال قالوا وشريح هللا وعبد علي عن الشعبي عن
  أعلم وهللا التوفيق وبا فزوجوھا أبى فإن يزوجھا ألبيھا فقولوا كفؤا كان إن عنه هللا رضي عفان بن عثمان كتب قال عالقة

  عنه وتعالى سبحانه هللا نھى الذي اآلخر العضل تفسير في جاء ما باب

 األحمسي سمرة وبن منيع بن أحمد ثنا زكريا بن يعني القاسم ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا - 13570
 عن إال ذكره أظنه وال السوائي الحسن أبو عطاء عن وذكره الشيباني قال عباس بن عن عكرمة عن الشيباني ثنا أسباط ثنا قاال
 كان مات إذا الرجل وكان قال}  تعضلوھن وال كرھا النساء ترثوا أن لكم يحل ال{  اآلية ھذه في  عنه هللا رضي عباس بن
 في اآلية ھذه فنزلت يزوجوھا لم شاءوا وإن زوجوھا شاءوا وإن تزوجھا بعضھم شاء إن نفسھا ولي من بامرأته أحق لياؤهأو
  أسباط عن منصور بن الحسين عن الصحيح في البخاري رواه ذلك

 قتيبة بن إسماعيل ثنا القا الكعبي محمد وأبو عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13571
 النساء ترثوا أن لكم يحل ال آمنوا الذين أيھا يا{  تعالى قوله في حيان بن مقاتل عن معروف بن بكير عن صالح بن يزيد ثنا

 بھا أحق ھو فيكون نكاحھا فيرث ثوبا عليھا فألقى امرأته إلى الميت حميم عمد الجاھلية في الرجل توفي إذا كان  قال}  كرھا
 فيحبسھا امرأته يعضل الرجل فھو المھر من آتيتموھن ما ببعض لتذھبوا تعضلوھن وال وقوله اآلية ھذه هللا فأنزل غيره من
 ما يعني آتيتموھن ما ببعض لتذھبوا تحبسوھن وال يقول تعضلوھن وال قوله فذلك منه تفتدى أن إرادة فيھا له حاجة وال

 الفدية له حلت أبت فإن والھجران الضرب هللا أحل فقد النشوز وھو البين العصيان يعني مبينة بفاحشة يأتين أن إال أعطيتموھن
  اآلية ھذه في هللا رحمه الشافعي كالم نقلنا حيث القسم كتاب في تعالى هللا شاء إن يرد الباب ھذا وتمام

  النكاح في الوكالة باب

 ثنا أبان ثنا إسماعيل بن موسى ثنا غالب بن محمد ثنا ارالصف عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 13572
 منھما لألول فھو الوليان أنكح إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي عامر بن عقبة عن الحسن عن قتادة
  منھما لألول فھو الرجلين من بيعا الرجل بايع وإذا

 عن الحسن عن قتادة عن ھشام ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا دعب أنبأ فورك بن بكر أبو وأخبرنا - 13573
 فھو رجلين من متاعا رجل باع وإذا منھما لألول فالنكاح وليان أنكح إذا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن جندب بن سمرة
 إال منھما لألول يكون حتى متكافئا وليين نكاح يكون ال هللا رحمه الشافعي قال المحفوظ وھو الجماعة رواية ھكذا منھما لألول
  سفيان أبي بنت حبيبة أم فزوجه الضمري أمية بن عمرو سلم و عليه هللا صلى النبي توكيل مع منھما بوكالة

 نب عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13574
 بنت حبيبة أم فزوجه النجاشي إلى الضمري أمية بن عمرو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعث  قال جعفر أبو حدثني إسحاق
 فقال قال عنھما هللا رضي الخطاب بن عمر من علي بنت كلثوم أم تزويج في وروينا دينار أربعمائة عنه وساق سفيان أبي
  فزوجاه مكماع زوجا عنھم هللا رضي وحسين لحسن علي

  لمسلمة وليا الكافر يكون ال باب

 حي سفيان وأبو سفيان أبي بنت حبيبة أم سلم و عليه هللا صلى النبي العاص بن سعيد بن زوج وقد هللا رحمه الشافعي قال
  والمشركين المسلمين بين الوالية قطع تعالى هللا ألن والية فيھا سفيان ألبي يكن ولم مسلم سعيد وبن مسلمة كانت ألنھا
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 معلى ثنا الجوھري شاذان بن محمد بكر أبو ثنا بالويه بن أحمد بن محمد بكر أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13575
 بأرض فمات جحش بن هللا عبيد تحت كانت  أنھا حبيبة أم عن عروة عن الزھري عن معمر أنبأ المبارك بن ثنا منصور بن

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى بھا وبعث آالف أربعة عنه وأمھرھا سلم و عليه هللا صلى نبيال النجاشي فزوجھا الحبشة
  حسنة بن شرحبيل مع

 عن عثمان بن هللا عبد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا -  13576
 هللا رحمه الشيخ قال العاص بن سعيد بن خالد عمھا بن نكاحھا ولي الذي أن بلغني الق إسحاق بن محمد عن يونس بن عيسى
 رضي عفان بن عثمان إن قيل وقد أمية بن ھو والعاص أمية بن حرب بن سفيان أبي بنت حبيبة أم فإنھا أبيھا عم بن بن وھو
   نكاحھا ولى الذي ھو عنه هللا

 بن عن وحسان خالد بن عمرو حدثني سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أأنب الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 13577
 وقد الزھري قال وكذلك الحبشة بأرض عنه هللا رضي عفان بن عثمان إياھا أنكحه  قال عروة عن األسود أبي عن لھيعة
  ثالثا اختالفا فيه أن إال قائمة يةفالوال زوجھا وأيھما أبيھا عم بن بن أمية بن العاص أبي بن عفان بن ھو وعثمان ذكره مضى

 بن عكرمة ثنا مسعود بن موسى ثنا البرتي محمد بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13578
 العظيم عبد بن اسالعب ثنا محمد بن هللا عبد ثنا قاال الفقيه عمرو وأبو يعقوب بن هللا عبد أبو أنبأ هللا عبد أبو وأخبرنا ح عمار

  قال عنه هللا رضي عباس بن حدثني زميل أبو ثنا عمار بن عكرمة ثنا محمد بن النضر ثنا قاال يوسف بن وأحمد العنبري
 قال نعم قال أعطيتھن ثالث هللا نبي يا سلم و عليه هللا صلى للنبي فقال يقاعدونه وال سفيان أبي إلى ينظرون ال المسلمون كان

 قال نعم قال يديك بين كاتبا تجعله ومعاوية قال نعم قال أزوجكھا سفيان أبي بنت حبيبة أم وأجملھن ربالع أحسن عندي
 سلم و عليه هللا صلى النبي من ذلك طلب أنه ولوال زميل أبو قال نعم قال المسلمين أقاتل كنت كما الكفار أقاتل حتى وتؤمرني

 أحد فھذا جعفر بن وأحمد العظيم عبد بن عباس عن الصحيح في مسلم رواه منع قال إال شيئا يسأل يكن لم ألنه ذلك أعطاه ما
 عمار بن بعكرمة الصحيح كتابه في يحتج ال وكان البخاري وتركه الحجاج بن مسلم فأخرجه فيه ومسلم البخاري اختلف ما

 أھل أجمع قد عنھا هللا رضي حبيبة أم قصة في الحديث وھذا هللا رحمه الشيخ قال حديثه فاضطرب كتاب عنده يكن لم وقال
 من وأصحابه طالب أبي بن جعفر رجوع قبل كان عنھا هللا رضي حبيبة أم تزويج أن في يختلفوا لم فإنھم خالفه على المغازي
 بعد مكة فتح أي الفتح زمن كان حرب بن سفيان أبي وإسالم قبله كان حبيبة أم فتزويج خيبر زمن رجعوا وإنما الحبشة أرض
 إلى خرجاته بعض في وقعت إياه األولى مسئلته كانت وإن بمسئلته تزويجھا يكون أن يصح فكيف ثالث أو سنتينب نكاحھا
 كان إن يحتمل ال إسالمه بعد وقعتا والثالثة الثانية والمسئلة الحبشة بأرض حبيبة أم زوج نعي سمع حين كافر وھو المدينة
  أعلم تعالى وهللا ذلك إال محفوظا الحديث

  الوليين نكاحإ باب

 الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  13579
 عن الحسن عن قتادة عن عروبة أبي بن عن علية بابن المعروف إبراھيم بن إسماعيل أنبأ هللا رحمه الشافعي أنبأ سليمان بن

 رحمه الشافعي رواه ھكذا أحق فاألول الوليان أنكح إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي عامر بن عقبة
  كما القرآن أحكام كتاب في ورواه أحق فاألول المجيزان باع وإذا اإلمالء في فيه وزاد اإلمالء وفي الجمع تحريم كتاب في هللا

 عن قال أنه إال بتمامه ومتنه بإسناده  العباس أبو ثنا قاال المسند من آخر ضعمو في بكر وأبو زكريا أبو أخبرنا - 13580
  سلم و عليه هللا صلى النبي عن سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجل عن الحسن

 ثنا بالخطا أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 13581
 صلى النبي قال قال عنه هللا رضي الجھني عامر بن عقبة عن الحسن عن قتادة ثنا عروبة أبي بن سعيد ثنا البكراوي بحر أبو
  منھما لألول فھي وليان زوجھا امرأة أيما  سلم و عليه هللا
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 الوھاب عبد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا العدل يعقوب بن الحسن أنبأ المستدرك كتاب في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13582
 أيما  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي جندب بن سمرة عن الحسن عن قتادة عن سعيد أنبأ عطاء بن

  لألول فھي وليان زوجھا امرأة وأيما منھما لألول فھو بيعا رجلين من باع رجل

 سعيد ثنا عطاء بن الوھاب عبد ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس وأب ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13583
 سعيد من الشك عقبة عن إال أراه ما سعيد قال عقبة عن أو سمرة عن الحسن عن السدوسي دعامة بن قتادة عن عروبة أبي بن
  ھمامن لألول فھي وليان زوجھا امرأة أيما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

 سعيد عن عاصم أبو ثنا المجوز سھل بن الحسن ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 13584
 المجيزان باع وإذا أحق فاألول الوليان أنكح إذا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عقبة أو سمرة عن الحسن عن قتادة عن

 بن عقبة عن قوله في قتادة عن العطار أبان تابعه وقد الحديث ھذا إسناد في عروبة أبي بن من وقع االختالف ھذا أحق فاألول
  جندب بن سمرة عن رواه من رواية والصحيح عامر

 ثنا الحارثي منصور بن محمد بن الرحمن عبد ثنا الدقاق أحمد بن وعثمان عمرو أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13585
 ھمام أنبأ كثير بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا ح قتادة عن أبي حدثني مھشا بن معاذ
 أبي بن يحيى ثنا البغدادي الحارث بن إبراھيم ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا ح قتادة عن
 أبو ثنا شريك بن عبيد أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح قتادة عن سلمة بن حماد ثنا كثير

 امرأة أيما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جندب بن سمرة عن الحسن عن قتادة عن بشير بن سعيد ثنا الجماھر
 أشعث رواه وكذلك بمعناه الباقين ورواية ھشام حديث ظلف منھما لألول فھو بيعا ابتاعا رجلين وأيما لألول فھي وليان زوجھا

  سمرة عن الحسن عن الملك عبد بن

 ثنا إدريس بن محمد حاتم أبو ثنا الوزير أبي بن هللا عبد بن محمد الرحمن عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 13586
 أنكح إذا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن سمرة عن نالحس عن الملك عبد بن أشعث حدثني األنصاري هللا عبد بن محمد

  أحق فاألول المجيزان

 عن قتادة عن سعيد عن الوھاب عبد ثنا الزعفراني ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن محمد أبو أخبرنا -  13587
 رضي علي إلى ذلك فرفعوا بالكوفة ذلك دبع أھلھا وزوجھا الحر بن هللا عبيد من بالجزيرة أولياؤھا زوجھا امرأة ان  خالس
 األول زوجھا وأمر فرجھا من أصاب بما صداقھا لھا وجعل األول زوجھا إلى وردھا اآلخر زوجھا وبين بينھا ففرق عنه هللا
  عدتھا تنقضي حتى يقربھا ال أن

  نكاحھا في فيرغب وليھا حجر في تكون اليتيمة نكاح في جاء ما باب

 بن علي أنبأ المزني هللا عبد بن أحمد محمد أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا ح الحافظ هللا عبد وأب أخبرنا -  13588
 عنھا هللا رضي عائشة سأل  أنه يحدث الزبير بن عروة كان قال الزھري عن شعيب أخبرني اليمان أبو ثنا عيسى بن محمد
 ال أن خفتم فإن ورباع وثالث مثنى النساء من لكم طاب ما فانكحوا ىاليتام في تقسطوا ال أن خفتم وإن جل و عز هللا قول عن

 مالھا أو جمالھا في فيرغب وليھا حجر في تكون اليتيمة ھي عنھا هللا رضي عائشة قالت أيمانكم ملكت ما أو فواحدة تعدلوا
 سواھن من بنكاح وأمروا لصداقا إكمال في لھن يقسطوا أن إال نكاحھن عن فنھوا نسائھا سنة من بأدنى يتزوجھا أن ويريد
 في ويستفتونك{  جل و عز هللا فأنزل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول الناس استفتى ثم عنھا هللا رضي عائشة قالت النساء من

}  ھنتنكحو أن وترغبون لھن كتب ما تؤتونھن ال الالتي النساء يتامى في الكتاب في عليكم يتلى وما فيھن يفتيكم هللا قل النساء
 يلحقوا ولم نكاحھا في رغبوا ومال جمال ذات كانت إذا اليتيمة أن اآلية ھذه في لھم تعالى هللا بين عنھا هللا رضي عائشة قالت
 رضي عائشة قالت النساء من غيرھا والتمسوا تركوھا المال قلة في عنھا مرغوبا كانت وإذا الصداق إكمال في نسائھا بسنة
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 من األوفى حقھا ويعطوھا لھا يقسطوا أن إال فيھا رغبوا إذا ينكحوھا أن لھم فليس عنھا يرغبون ينح تركوھا فكما عنھا هللا
  اليمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه الصداق

 أبو ثنا قالوا المزكي إبراھيم بن يحيى زكريا وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13589
 عروة أخبرني شھاب بن عن يزيد بن يونس أخبرني وھب بن ثنا الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنا يعقوب بن محمد العباس

 فانكحوا اليتامى في تقسطوا أال خفتم وإن جل و عز هللا قول عن سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة سأل أنه  الزبير بن
 وليھا فيريد وجمالھا مالھا فيعجبه ماله في تشاركه وليھا حجر في تكون اليتيمة هھذ أختي بن يا قالت النساء من لكم طاب ما
 ويبلغوھن لھن يقسطوا أن إال ينكحوھن أن عن فنھوا غيره يعطيھا ما مثل فيعطيھا صداقھا في يقسط أن بغير يتزوجھا أن

 الناس إن ثم عنھا هللا رضي عائشة قالت عروة قال سواھن النساء من لھم طاب ما ينكحوا أن وأمروا الصداق من سنھن أعلى
 يفتيكم هللا قل النساء في ويستفتونك{  اآلية ھذه جل و عز هللا فأنزل فيھن اآلية ھذه بعد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول استفتوا
 أنه ذكر والذي قال } تنكحوھن أن وترغبون لھن كتب ما تؤتونھن ال الالتي النساء يتامى في الكتاب في عليكم يتلى وما فيھن
 قالت}  النساء من لكم طاب ما فانكحوا اليتامى في تقسطوا أال خفتم وإن{  فيھا قال التي األولى اآلية الكتاب في عليھم يتلى

 في تكون التي يتيمته عن أحدكم رغبة}  تنكحوھن أن وترغبون{  األخرى اآلية في جل و عز هللا قال عنھا هللا رضي عائشة
 أجل من بالقسط إال النساء يتامى من وجمالھا مالھا في رغبوا ما ينكحوا أن فنھوا والجمال المال قليلة كونت حين حجره
  وھب بن عن وحرملة الطاھر أبي عن الصحيح في مسلم رواه عنھن رغبتھم

 أبو وھو مصريال السرح بن عمرو بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 13590
 ال أن خفتم وإن جل و عز هللا قول في ربيعة وقال يونس قال آخره في وقال بنحوه فذكره  يونس أخبرني وھب بن ثنا الطاھر
  أربعا لكم أحللت فقد خفتم إن اتركوھن يقول قال اليتامى في تقسطوا

 بن أحمد ثنا القرشي الحسين بن أحمد الجھم أبو ثنا يالنيسابور الحافظ ھو أحمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13591
 هللا قل النساء في يستفتونك جل و عز هللا قول في  عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن ھشام ثنا معاوية أبو ثنا الحواري أبي

 يزوجھا أن ويرغب ھايتزوج أن عنھا فيرغب ماله في شركته قد الرجل حجر في اليتيمة ھي قالت اآلية آخر إلى فيھن يفتيكم
 وأخرجه معاوية أبي عن سالم بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه ذلك عن هللا فنھاھم فيحبسھا مالھا في عليه فيدخل

  أعلم وهللا وأحفظ أكمل الزھري وحديث ھشام على لفظه في واختلف ھشام عن آخر وجه من ومسلم البخاري

   بيعه ولي ھو شيئا نفسه من يشتري ال كما وليھا ھو امرأة نفسه يزوج ال باب

 ثنا بشار بن ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  13592
 ولي بأربعة إال نكاح ال  قال عباس بن عن الحكم له يقال رجل عن خالد بن محمد عن سفيان عن مھدي بن الرحمن عبد

  منقطع بإسناد عباس بن عن شاھد وله وخاطب وشاھدين

 أبو ثنا الزبيري يعلى أبو أنا األصبھاني التميمي الرحيم عبد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن روح علي أبو أخبرنا -  13593
 ال  قال باسع بن عن قتادة عن ھمام عن المبارك بن ثنا عيسى بن الحسن ثنا الماسرجسي الحسين بن محمد بن أحمد العباس
 بن عن ضعيف آخر وجه من وروي عباس بن يدرك لم قتادة أن إال صحيح إسناد ھذا وشاھدين وولي خاطب بأربع إال نكاح
  آخر وجه من سلم و عليه هللا صلى النبي عن ذلك وروي موقوف عنه والمشھور مرفوعا عباس

 الفقيه الصابوني يوسف بن أحمد الحسن أبو ثنا عفرج أبي بن عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13594
 ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن ھشام ثنا موسى بن المغيرة ثنا الخوارزمي الجراح بن يعقوب ثنا ثالثمائة سنة بنيسابور

 أبي عن ضعيف آخر وجه من أيضا ذلك وروي عدل وشاھدي وخاطب بولي إال نكاح ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن
  مرفوعا عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن ضعيف آخر وجه ومن مرفوعا ھريرة أبي عن سلمة
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  الصغير ابنه يزوج األب باب

 بن يحيى أنبأ ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا - 13595
 وأن العقد أوجب أخاه أن على محمول وھذا يومئذ صغير وابنه أخيه ابنة له ابنا زوج  عمر بن أن يسار بن يمانسل عن سعيد
 عن ضعيف بإسناد الحسن عن وروي والنخعي والشعبي والحسن الزبير بن عروة عن ذلك في وروينا الصغير البنه قبله عمه
 عن وروي نكاحه جاز صغير وھو زوجه وإذا له نكاح فال كاره وھو نهاب الرجل أنكح إذا مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي
 الصغير ابنه الرجل أنكح إذا قال أنه عطاء عن وروي أنكحتموه الذي االبن على الصداق قال أنه عنھما هللا رضي عمر بن

  المجنون على يعني طالق له يجوز ال قال الزھري وعن له طالق وال جائز فنكاحه

 زيد قضى فلما{  سلم و عليه هللا صلى لنبيه وتعالى تبارك هللا قال هللا رحمه الشافعي قال النكاح به ينعقد ذيال الكالم باب
 دون من لك خالصة يستنكحھا أن النبي أراد إن للنبي نفسھا وھبت إن مؤمنة وامرأة{  تعالى وقال}  زوجناكھا وطرا منھا

 لرسول الھبة أن وأبان والتزويج النكاح اسمين النكاح هللا سمى هللا رحمه الشافعي قال ذكرھا سواھما آيات مع}  المؤمنين
  المؤمنين دون سلم و عليه هللا صلى هللا

 عن دينار بن حازم أبي عن مالك عن القعنبي ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  13596
 وھبت قد إني هللا رسول يا  فقالت امرأة جاءته سلم و عليه هللا صلى هللا سولر أن عنه هللا رضي الساعدي سعد بن سھل
 و عليه هللا صلى هللا رسول فقال حاجة بھا لك يكن لم إن زوجنيھا هللا رسول يا فقال رجل فقام طويال قياما فقامت لك نفسي
 أعطيتھا إن إنك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال ھذا إزاري إال عندي ما فقال إياه تصدقھا شيء من عندك ھل سلم

 هللا رسول فقال شيئا يجد فلم فالتمس حديد من خاتما ولو فالتمس قال شيئا أجد ال قال شيئا فالتمس لك إزار ال جلست إزارك
 و عليه هللا صلى هللا رسول فقال سماھا لسور كذا وسورة كذا سورة نعم قال شيء القرآن من معك ھل سلم و عليه هللا صلى
 قدامة بن زائدة رواه وكذلك مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه القرآن من معك بما زوجتكھا قد سلم

 و عليه هللا صلى النبي عن سعد بن سھل عن حازم أبي عن وغيرھم الدراوردي محمد بن العزيز وعبد سليمان بن وفضيل
 القرآن من معك ما على أنكحتكھا قد عنه الروايتين إحدى في سعد بن سھل عن حازم أبي عن عيينة بن وقال زوجتكھا قد سلم
  القرآن من معك بما زوجتكھا قد عنه أخرى رواية في وقال

 بن حازم أبي عن سفيان ثنا عمر أبي بن ثنا زياد بن أحمد أبو أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو ثنا األديب عمرو أبو أخبرنا - 13597
 فقام قال اإلزار يذكر ولم القصة ھذه فذكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند القوم مع كنت  قال سعد بن سھل عن دينار
  عيينة بن سفيان حديث من الصحيح في أخرجاه القرآن من معك بما أنكحتكھا قد فقال آخره في وقال أنكحنيھا فقال رجل

 سمع حازم أبي عن عيينة بن سفيان ثنا نصر بن سعدان ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 13598
 فقال الناس من رجل فقام وقال الحديث فذكر امرأة فقامت سلم و عليه هللا صلى النبي عند القوم في كنت  يقول سعد بن سھل
  القرآن من معك ما على زوجتكھا فقد اذھب آخره في وقال زوجنيھا هللا رسول يا

 يعقوب ثنا سعيد بن قتيبة ثنا سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب البسطامي عمرو أبو رناأخب - 13599
 فقام وفيه الحديث فذكر  سلم و عليه هللا صلى النبي إلى جاءت امرأة أن سعد بن سھل عن حازم أبي عن الرحمن عبد بن

 فاذھب قال آخره في وقال فزوجنيھا حاجة بھا لك يكن لم إن هللا رسول أي فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجل
 قتيبة عن الصحيح في مسلم ورواه المتن تمام سياقه دون قتيبة عن الصحيح في البخاري رواه القرآن من معك بما ملكتھا قد
 اذھب الحديث ھذا في سلم و هعلي هللا صلى النبي عن سعد بن سھل عن حازم أبي عن حازم أبي بن العزيز وعبد يعقوب عن
  حازم أبي بن حديث ھذا قال ثم القرآن من معك بما ملكتكھا فقد

 عبد بن يعقوب ثنا سعيد بن قتيبة ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  13600
 من معك بما ملكتكھا فقد اذھب فيه وقال الحديث فذكر  سعد بن سھل عن حازم أبي عن حازم أبي بن العزيز وعبد الرحمن
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 بن حماد عن عارم عن رواه وكذلك ملكتكھا فقد اذھب الحديث في وقال حازم أبي بن عن القعنبي عن البخاري رواه القرآن
  كما حماد عن جماعة ورواه حازم أبي عن زيد

 ثنا الربيع أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد نب الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  13601
 خلف ثنا المروزي سليمان بن يحيى بن محمد بكر أبو ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا ح زيد بن حماد
  نفسھا وھبت امرأة نإ  فقالت سلم و عليه هللا صلى النبي أتت امرأة أن سعد بن سھل عن حازم أبي عن حماد ثنا ھشام بن

 ما قال عندك ماذا فقال هللا رسول يا زوجنيھا المسلمين ضعفاء من رجل فقال اليوم حاجة النساء في لي ما فقال ولرسوله
 قال وكذا كذا قال القرآن من عندك ما قال أجد فما قال حديد من خاتما ولو أعطھا قال أجد ما قال ثوبا أعطھا قال شيء عندي
 عن مريم أبي بن عن البخاري ورواه زوجناكھا فقد الربيع أبي رواية وفي خلف حديث ھذا القرآن من عندك بما ھازوجتك فقد
 ورواه القرآن من معك بما أملكتكھا سلم و عليه هللا صلى النبي فقال الحديث في قال سھل عن حازم أبي عن غسان أبي

 على الجمھور فرواية القرآن من معك بما زوجتكھا قال لحديثا في فقال مطرف بن محمد غسان أبي عن محمد بن الحسين
 في روينا بما ذلك في أصحابنا بعض واستدل أعلم وهللا الواحد من بالحفظ أولى والجماعة منھا الشاذ رواية إال التزويج لفظ
 قصة في سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد بن جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن الثابت الحديث في الحج كتاب
 النكاح كلمة وھي أصحابنا قال هللا بكلمة فروجھن واستحللتم هللا بأمانة أخذتموھن فإنكم النساء في هللا فاتقوا قال الوداع حجة

  أعلم وهللا القرآن بھما ورد اللذين والتزويج

  يولد لم لمن نكاح ال باب

 ھارون بن يزيد ثنا يحيى بن مالك ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 13602
 هللا رسول رأيت  قالت كردم بنت ميمونة عن مقسم بنت سارة عمتي حدثتني قال ضبة بن وھو مقسم بن يزيد بن هللا عبد أنبأ

 فسمعت الكتاب كدرة درة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وبيد أبي مع وأنا له ناقة على وھو بمكة سلم و عليه هللا صلى
 نسيت فما قالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له وأقر بقدمه فأخذ أبي منه فدنا الطبطبية الطبطبية يقولون والناس األعراب

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فعرف قالت عثران جيش شھدت إني له فقال قال أصابعه سائر على السبابة قدمه أصبع طول
 فأعطيته قال لي تكون ابنة أول أزوجه قال ثوابه وما فقلت قال بثوابه رمحا يعطيني من المرقع بن طارق فقال الجيش كذل

 فحلفت ذلك غير صداقا تحدث حتى أجھزھا ال وهللا ال قال أھلي إلي جھز فقلت فأتيته وبلغت ابنة له ولد حتى تركته ثم رمحي
 هللا صلى هللا رسول إلي فنظر قال القتير رأت قد قلت ھي النساء أي وبقرن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال أفعل ال أن

 وذكر يأثم وال تأثم ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال إلي ونظر ذلك فراعني قال فيھا لك خير ال دعھا وقال سلم و عليه
  الحديث باقي

 جريج بن أنبأ الرزاق عبد ثنا صالح بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 13603
 إذ الجاھلية في غزاة في أنا بينا  قالت صدق امرأة مصدقة ھي قال امرأة عن أخبرته خالته أن ميسرة بن إبراھيم أخبرني
 نحوه ذكر فبلغت جارية له فولدت يهإل فألقاھما نعليه أبي فخلع لي تولد بنت أول وأنكحه نعليه يعطيني من رجل فقال رمضوا

  الشيب والقتير القتير قصة يذكر ولم

  النكاح خطبة في جاء ما باب

 شعبة ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو حدثنا - 13604
 الحمد الحاجة خطبة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علمنا  قال أبيه عن دثيح هللا عبد بن عبيدة أبا سمعت قال إسحاق أبو ثنا
 أشھد له ھادي فال هللا يضلل ومن له مضل فال هللا يھده من أنفسنا شرور من با ونعوذ ونستغفره نستعينه  الحمد أن أو 
 واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيھا يا { آيات الثالث تقرأ ثم ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا إال إله ال أن

 قوال وقولوا هللا اتقوا آمنوا الذين أيھا يا{  تقرأ ثم اآلية آخر إلى}  تقاته حق هللا اتقوا آمنوا الذين أيھا يا} {  زوجھا منھا وخلق
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 قال غيرھا في أو النكاح خطبة في ھذه قإسحا ألبي قلت شعبة قال بحاجتك تتكلم ثم اآلية آخر إلى}  أعمالكم لكم يصلح سديدا
  حاجة كل في

 بن شعبة ثنا بكير أبي بن يحيى ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13605
 أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن األحوص أبي عن وأراه قال عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن بسطام أبو الحجاج
 أبي عن إسحاق أبي عن يونس بن إسرائيل ورواه إسحاق ألبي شعبة قول يذكر لم نحوه فذكر الحاجة تشھد في  يقول كان

  الحاجة خطبة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علمنا قال عنه هللا رضي هللا عبد أن عبيدة وأبي األحوص

 ثنا وكيع ثنا نمير بن هللا عبد بن محمد ثنا الحضرمي جعفر أبو ثنا المزني محمد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13606
 اآليتين ذكر ثم رقيبا عليكم كان هللا إن واألرحام به تساءلون الذي هللا اتقوا آمنوا الذين أيھا يا  قال أنه إال بنحوه فذكره إسرائيل
  موقوفا هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن يالثور ورواه بحاجتك تتكلم ثم يقل ولم األخريين

 أبي عن سفيان ثنا قبيصة ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 13607
  يرفعه ولم نحوه فذكر ونستعينه نحمده الذي  الحمد الحاجة خطبة في قال  هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق

 عن عمران ثنا عاصم أبو ثنا قالبة أبو ثنا ببغداد األصم أحمد بن محمد الحسين أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13608
 الحمد قال تشھد إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي مسعود بن عن عياض أبي عن ربه عبد عن قتادة
 هللا إال إله ال أن وأشھد له ھادي فال يضلل ومن له مضل فال هللا يھد من أنفسنا شرور من با ونعوذ ونستغفره نستعينه 

 ال فإنه يعصھما ومن رشد فقد ورسوله هللا يطع من الساعة يدي بين ونذيرا بشيرا بالحق أرسله ورسوله عبده محمدا أن وأشھد
  شيئا هللا يضر وال نفسه إال يضر

 عبيد ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا الصفار محمد بن إسماعيل علي أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو وأخبرنا -  13609
 هللا صلى هللا رسول كان  قال عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن شقيق عن األحدب واصل عن حريث ثنا موسى بن هللا
 النبي أيھا عليك السالم والطيبات والصلوات  التحيات القرآن من السورة يعلمنا كما والخطبة التشھد يعلمنا سلم و عليه

 والخطبة ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا إال إله ال أن أشھد الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته هللا ورحمة
 الذي هللا اتقوا{  ورسوله عبده محمدا وأن له شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشھد ونستغفره ونستعينه نحمده  الحمد

 لكم ويغفر أعمالكم لكم يصلح سديدا قوال وقولوا هللا اتقوا آمنوا الذين أيھا يا} {  رقيبا عليكم كان هللا إن واألرحام به تساءلون
  عظيما فوزا فاز فقد ورسوله هللا يطع ومن ذنوبكم

  والكالم الخطبة من للولي يستحب ما باب

 بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ الھروي حمزة بن أحمد بن محمد الحسن أبو أنبأ الحافظ العبدوي حازم أبو برناأخ - 13610
 فقال ابنته إليه فخطبت عمر بن لحقت قال  الزبير بن عروة عن يحدث حفص بن بكر أبا سمع من أخبرني ھشيم ثنا منصور

 إمساك به هللا أمر ما على أنكحناك وقد نبينا على ونصلي ربنا نحمد كحين أن ألھل هللا عبد أبي بن إن هللا عبد أبي بن لي
  بإحسان تسريح أو بمعروف

 عن عيينة بن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  13611
  بإحسان تسريح أو بمعروف إمساك به هللا أمر ما على أنكحك قال أنكح إذا كان  عمر بن أن مليكة أبي بن عن دينار بن عمرو

  النكاح عقد على يزد لم من باب

 ثنا علي بن ھو عاصم ثنا بكر أبو المروزي يحيى بن محمد أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنا األديب عمرو أبو أخبرنا - 13612
 عليه نفسھا تعرض امرأه فجاءته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند كنا  قال سعد بن سھل ثنا حازم أبو ثنا سليمان بن فضيل
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 ما هللا رسول يا قال شيء عندك ھل قال هللا رسول يا زوجنيھا أصحابه من رجل فقال يردھا فلم ورفعه البصر فيھا فخفض
 ولكن ال قال النصف وآخذ النصف فأعطيھا ھذه بردتي أشق ولكن حديد من خاتم وال قال حديد من خاتم وال قال شيء عندي
 المقدام بن أحمد عن الصحيح في البخاري رواه القرآن من معك بما زوجتكھا فقد اذھب قال نعم قال شيء القرآن من معك ھل
  سليمان بن فضيل عن

 ثنا بدل ثنا بندار ثنا عباس بن علي ثنا علي بن الحسين يعني الحافظ علي أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 13613
 عن رجل عن خالد بن العالء عن شعبة ثنا بدل ثنا الزجاج عيسى بن محمد ثنا سلم بن علي ثنا علي أبو وأخبرنا قال ح شعبة

 من فأنكحني المطلب عبد بنت أمامة سلم و عليه هللا صلى النبي إلى خطبت  قال سليم بني من رجل عن إبراھيم بن إسماعيل
 عبد بنت أمامة سلم و عليه هللا صلى النبي إلى خطب أنه تميم بني من رجل عن حديثه في سلم بن وقال يتشھد أن غير

 أخي بن العالء عن قال أنه إال بندار عن التاريخ في البخاري رواه ھكذا الخطبة يعني يتشھد أن غير من فأنكحني قال المطلب
  بندار عن السجستاني داود أبو قاله وكذلك الوزان شعيب

 سلم و عليه هللا صلى النبي إلى خطبت  جده عن أبيه عن شيبان بن عباد بن إسماعيل بن إبراھيم عن قيل وقد -  13614
 ثنا فارس بن أحمد أبو ثنا األصبھاني هللا عبد بن إبراھيم أنبا المشاط الفارسي بكر أبو أخبرنا يتشھد ولم فأنكحني عمته

 ذلك غير قيل وقد فذكره إسماعيل بن إبراھيم ثنا السلمي عامر نب عمر بن حفص ثنا السدوسي عقبة بن محمد ثنا البخاري
  أعلم وهللا

 في سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر حديث مضى قد وغيرھا الخطبة في االستخارة باب
  الصالة كتاب وفي الحج كتاب آخر في االستخارة

 وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا ظالحاف هللا عبد أبو وأخبرنا - 13615
 جده عن أبيه عن حدثه األنصاري أيوب أبي بن خالد بن أيوب أن أخبره الوليد أبي بن الوليد أن شريح بن حيوة أخبرني
 أحمد ثم لك هللا كتب ما صل ثم وضوءك فأحسن توضأ ثم الخطبة اكتم  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي
 في لي خيرا باسمھا ويسمھا فالنه لي رأيت فإن الغيوب عالم وأنت أعلم وال وتعلم أقدر وال تقدر إنك اللھم قل ثم ومجده ربك
  لي فاقدرھا وآخرتي ودنياي ديني في لي خيرا غيرھا كان وإن لي فاقدرھا وآخرتي ودنياي ديني

  عليھا ودخل امرأة نكح اإذ يقول ما باب

 ثنا موسى بن هللا عبيد ثنا السلمي يوسف بن أحمد ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  13616
 امرأة أحدكم أفاد إذا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن عجالن بن محمد عن سفيان
 شرھا من بك وأعوذ عليه جبلت ما وخير خيرھا أسألك إني اللھم وليقل جل و عز هللا وليسم بناصيتھا فليأخذ دابة أو اخادم أو

  عليه جبلت ما وشر

 يحيى ثنا مسدد ثنا الشھيد يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13617
 بذروة فليأخذ بعيرا كان وإن وزاد فذكره وليقل بالبركة وليدع بناصيتھا فليأخذ قال أنه إال بنحوه فذكره  عجالن بن ثنا سعيد بن

  أعلم وهللا سنامه

  للمتزوج يقال ما باب

 الصباح بن محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبا األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  13618
 رأى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي أنس عن ثابت عن زيد بن حماد ثنا عباد بن يحيى ثنا فرانيالزع
 ولو أولم لك هللا بارك قال ذھب من نواة وزن على امرأة تزوجت قال محمد أبا يا ھذا ما فقال صفرة أثر الرحمن عبد على
  زيد بن حماد حديث من الصحيح في أخرجاه بشاة
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 عبد بن هللا عبد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن ثنا المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  13619
 سوار بن محمد بن جعفر ثنا ھانئ بن صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح الدراوردي العزيز عبد ثنا الوھاب
 النبي أن  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن أبيه عن سھيل عن محمد بن العزيز عبد ثنا عيدس بن قتيبة ثنا قاال نعيم بن ومحمد
 المقرئ رواية وفي خير في بينكما وجمع عليك وبارك لك هللا بارك قال تزوج إذا اإلنسان رفأ إذا كان سلم و عليه هللا صلى
  فذكره قال فرفأه رجل تزوج إذا سلم و عليه هللا صلى النبي كان قال

 بن يونس عن سفيان أنبأ كثير بن ثنا التمار حيان بن محمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 13620
 ال فقال والبنين بالرفاء له فقالوا جشم بني من امرأة فتزوج البصرة طالب أبي بن عقيل قدم  يقول الحسن سمعت قال عبيد
  عليك وبارك لك هللا بارك نقول أن وأمرنا ذلك عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فإن كذلك تقولوا

  للعروس النسوة تقول ما باب

 ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13621
 حدثني سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبا القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا ح خليل بن إسماعيل
 هللا رسول تزوجني  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام أنبأ مسھر بن علي أنبا الخليل بن إسماعيل
 فأوفى شعري فتمرق فوعكت الخزرج بن الحارث بني في فنزلنا المدينة فقدمنا سنين ست ابنة وأنا سلم و عليه هللا صلى
 بيدي فأخذت بي تريد ما أدري وما فأتيتھا بي فصرخت لي صواحبات ومعي أرجوحة لفي وإني رومان أم أمي فأتتني جميمة
 أدخلتني ثم ورأسي وجھي به فمسحت ماء من شيئا أخذت ثم نفسي بعض سكن حتى ألنھج وإني الدار باب على وقفتني حتى
 يرعني فلم شأني من فأصلحن إليھن فأسلمتني طائر خير وعلى والبركة الخير على فقلن بيت في األنصار من نسوة فإذا الدار
 بن فروة عن الصحيح في البخاري رواه سنين تسع بنت يومئذ وأنا إليه فأسلمنني ضحى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إال
  مسھر بن علي عن المغراء أبي

  ھلهأ يأتي أن أراد إذا الرجل يقول ما باب

 المعتمر بن منصور عن ھمام أنبأ رجاء بن ثنا علي بن ھشام ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 13622
 أراد إذا أحدكم إن أما  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنھما هللا رضي عباس بن عن كريب عن الجعد أبي بن سالم حدثني

 رواه الشيطان يضره لم ولد بينھما قضى أو رزق ثم رزقتنا ما الشيطان وجنب الشيطان جنبني اللھم هللا بسم قال أھله يأتي أن
 وال الحرائر من يحل ما أبواب جماع منصور عن أوجه من وأخرجاه ھمام عن إسماعيل بن موسى عن الصحيح في البخاري
  ذلك وغير العبد يتسرى

  واإلماء الحرائر من يحل ما عدد باب

 مثنى النساء من لكم طاب ما فانكحوا{  وقال}  أيمانھم ملكت وما أزواجھم في عليھم فرضنا ما علمنا قد{  تعالى هللا قال
 يحد فلم األيمان ملكت ما هللا فأطلق هللا رحمه الشافعي قال}  أيمانكم ملكت ما أو فواحدة تعدلوا أال خفتم فإن ورباع وثالث
 وثالث مثنى قوله في قال أنه الحسين بن علي عن ويذكر الشيخ قال أربع إلى بالنكاح هللا أحل ما وانتھى إليه ينتھي حدا فيھن
 أن هللا عن المبينة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سنة ودلت هللا رحمه الشافعي قال رباع أو ثالث أو مثنى يعني ورباع
  أربع من أكثر بين سلم و ليهع هللا صلى النبي غير أحد يجمع ألن منه تحريما أربع إلى انتھاءه

 بن عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا ما فذكر - 13623
 عن عمر بن هللا عبد بن سالم عن الزھري عن معمر عن سعيد ثنا بكر بن هللا عبد ثنا مالعب بن أحمد ثنا الرزاز البختري

 فأسلم نسوة عشر الجاھلية في تحته كان الثقفي سلمة بن غيالن له يقال كان رجال رأى أنه  حدثه أنه عنه هللا رضي أبيه
  أربعا منھن يتخير أن سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فأمره معه وأسلمن
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 علي أبو وأخبرنا ح منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا - 13624
 بن الحارث عن الشمردل بن حميضة عن ليلى أبي بن عن ھشيم ثنا مسدد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبا الروذباري

 هللا صلى النبي فقال سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكرت نسوة ثمان وعندي أسلمت  قال عنه هللا رضي عميرة بن قيس
 أكثر وعنده يسلم الرجل باب في مذكورة الباب ھذا في رويت التي األحاديث وسائر مسدد لفظ أربعا منھن تراخ سلم و عليه
  نسوة أربع من

 عن صالح بن هللا عبد ثنا سعيد بن عثمان ثنا الطرائفي الحسن أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 13625
 في تقسطوا أال خفتم وإن{  تعالى قوله في  عنھما هللا رضي عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن حدثه صالح بن معاوية
 اليتامى بشأن دينھم أمر فتفقدوا اليتيم شأن يعظمون وكانوا األيامى النساء من عشرا ينكحون الجاھلية في كانوا قال}  اليتامى
 مثنى النساء من لكم طاب ما فانكحوا اليتامى في سطواتق أال خفتم وإن{  تعالى هللا قال الجاھلية في ينكحون كانوا ما وتركوا
  الجاھلية في ينكحون كانوا عما ونھاھم}  ورباع وثالث

 مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13626
 أيمانكم ملكت ما إال النساء من والمحصنات  عنھما هللا رضي عباس بن نع عكرمة عن سماك عن إسرائيل عن عامر أبو ثنا

 قوله في السلماني عبيدة عن وروينا وأخته أمه مثل عليه فھي فعل فإن أربع فوق يتزوج أن لمسلم يحل ال قال عليكم هللا كتاب
  البصري الحسن عن وكذلك نسوة أربع قال عليكم هللا كتاب تعالى

 الصباح بن محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد بوأ أخبرنا -  13627
 عنه هللا رضي علي ولد أم سعيد أم أن  زينب أم حدثتني القاسم بن سليمان ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا عفان ثنا الزعفراني

 فقلت قالت عروسا أكون أن اشتقت قد سعيد أم يا فقال وضأيت وھو الماء عنه هللا رضي علي على أصب كنت قالت حدثتھا
  أكرھه قبيح الطالق إن قال أخرى وتزوج منھن واحدة تطلق فقلت قالت أربع أبعد قال المؤمنين أمير يا يمنعك ما ويحك

  أربعا مكانھن ينكح أن له حل بائنا طالقا له نسوة أربع يطلق الرجل باب

 والظھار اإليالء من أحكامھا بانقطاع الزوجية انقطاع على واحتج عليه عدة وال له زوج ال ألنه هللا رحمه الشافعي قال
 و عز هللا وحرم السنة دار أھل وأكثر وعروة هللا عبد بن وسالم محمد بن القاسم قول وھو قال ذلك وغير والميراث واللعان
  جل

 إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ نيالمھرجا الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو أخبرنا - 13628
 الرجل في يقوالن كانا محمد بن والقاسم الزبير بن عروة أن  الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك ثنا بكير بن ثنا البوشنجي

  عدتھا تمضي حتى ينتظر وال شاء إذا يتزوج أنه البتة إحداھن فيطلق نسوة أربع عنده تكون

 الرازي الوھاب عبد بن محمد بن هللا عبد سعيد أبو أنبأ المھرجاني الفقيه المعروف أبي بن محمد الحسن أبو أخبرنا -  13629
 واحدة فطلق نسوة أربع تحته كانت رجل في  المسيب بن سعيد عن قتادة ثنا ھشام ثنا إبراھيم بن مسلم أنبأ أيوب بن محمد ثنا

 فيمن المسيب بن عن قتادة عن عروبة أبي بن ورواه األختين في قال وكذلك قال العدة في الخامسة تزوج شاء إن قال منھن
  عمرو بن وخالس المزني هللا عبد بن وبكر رباح أبي بن وعطاء الحسن عن ورويناه بنحوه طالقھا بت

  باإلحالل تحل ال وأنھا أبيه بجارية أو أمه بجارية يتزوج الرجل باب

 عن شعبة ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا محمد بن يحيى أنبأ مطر بن عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13630
 فإنھا عنه هللا رضي عمر بن فقال جاريتھا لي أحلت أمي إن فقال عمر بن إلى رجل جاء  قال وھب بن سعيد عن إسحاق أبي
  نكاح أو شري أو بتة ھبة ثالث بإحدى إال لك تحل ال
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  العبد تسري في جاء ما باب

 ثنا عبيد بن يعلى أنبا الوھاب عبد بن محمد ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  13631
  عليھم يعيب فال يتسرون عمر بن عبيد كان  قال نافع عن أيوب عن سفيان

  نافع عن مالك ثنا بكير بن ثنا البوشنجي إبراھيم بن محمد ناث نجيد بن عمرو أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا - 13632
 بھا صنع شاء وإن وھبھا شاء وإن باعھا شاء إن وليدة إال وليدة الرجل يطأ ال يقول كان عنھما هللا رضي عمر بن هللا عبد أن
 قاله إنما وھذا بھذا األول األثر وعارض الجديد في التسري من العبد هللا رحمه الشافعي منع قد هللا رحمه الشيخ قال شاء ما
  فاسد بشرط وليدة اشترى إذا الحر في عمر بن

 وھبه شاء إن فرجا إال فرجا يطأ أن لرجل يحل ال يقول كان أنه  عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد رواه فقد - 13633
  شرط فيه ليس أعتقه شاء وإن باعه شاء وإن

  فذكره  هللا عبيد عن نمير بن ثنا عفان بن ثنا الصفار عيلإسما أنبأ بشران بن علي أخبرناه

 عمرو عن سفيان ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا البصري عثمان أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 13634
 طأھا لك ھي فقال قال أبىف ارجع فقال فطلقھا له وليدة له عبدا عنھما هللا رضي عباس بن زوج  قال معبد أبي عن دينار بن

 يمسكھا أن وأمره طالق لك ليس فقال امرأته طلق لعبد ذلك قال إنما عباس وبن الجديد في هللا رحمه الشافعي قال يمينك بملك
  قال كما ھو هللا رحمه الشيخ قال له طالق وال بالنكاح حالل له أنھا يريد اليمين بملك فاستحلھا لك فھي فقال فأبى

 هللا ضرب{  اآلية ھذه ويتلو له يأذن لم أو له أذن المولى إلى األمر يقول كان أنه  عباس بن عن عطاء روى دفق - 13635
 ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ العبدوي حازم أبو أخبرناه}  شيء على يقدر ال مملوكا عبدا مثال
 يدل ما عباس بن عن معبد أبي حديث في روى وقد فذكره عباس بن عن عطاء عن منصور أنبأ ھشيم ثنا منصور بن سعيد
  ذلك على

 عن عيينة بن ھو سفيان ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ حازم أبو أخبرناه - 13636
 لك ھي قال فأبى أرجعھا عنھما هللا يرض عباس بن له فقال تطليقتين امرأته طلق عباس البن غالما أن  معبد أبي عن عمرو
 الطالق أن اعتقد فكأنه بعدھما للعبد رجعة وال تطليقتين بعد إليھا بالرجوع أمر إنما أنه على داللة ھذا في اليمين بملك استحلھا

 الشافعي قال أعلم وهللا طالقه صحة على الجماعة ومذھب اليمين بملك استحلھا لك ھي قال أبى فحين فيه يأذن لم حيث يقع لم
 على يقدر ال مملوكا عبدا مثال هللا ضرب{  تعالى هللا قال بحال مالكا العبد يكون وال للمالكين التسري هللا أحل إنما هللا رحمه
 مال له عبدا باع من قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنھما هللا رضي عمر بن عن البيوع كتاب في روينا ما وذكر}  شيء
  المبتاع يشترط أن إال ئعللبا فماله

 أو زان إال ينكحھا ال والزانية مشركة أو زانية إال ينكح ال الزاني{  جل و عز هللا قول في جاء وما المحدثين نكاح باب
 }  المؤمنين على ذلك وحرم مشرك

 ثنا إسحاق بن إسماعيل اثن الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 13637
 بن هللا عبد عن محمد بن القاسم عن الحضرمي عن أبيه عن التيمي سليمان بن معتمر ثنا لعلي واللفظ ومسدد هللا عبد بن علي
 وتشترط الرجل يتزوجھا كان مسافحة وكانت بأجياد تكون وكانت مھزول أم لھا يقال كانت امرأة أن  عنھما هللا رضي عمرو

 اآلية عليه أنزلت أو سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فقرأ أيتزوجھا سلم و عليه هللا صلى النبي عنھا رجل فسأل النفقة تكفيه ان له
 }  اآلية مشركة أو زانية إال ينكح ال الزاني{ 
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 أم تسمى كانت امرأة أن بإسناده  فذكره معتمر ثنا عبيدة بن عبيد حدثني غالب بن محمد ثنا الصفار وأنبأ قال -  13638
 أن سلم و عليه هللا صلى النبي بعضھم فاستأذن النفقة وتكفيه السفاح في لھا يأذن أن على الرجل تتزوج كانت وأنھا مھزول
  آخرھا إلى اآلية ھذه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقرأ قال يتزوجھا

 ثنا عبادة بن روح ثنا األزھر بن أحمد األزھر أبو ناث القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  13639
 يحمل رجال وكان مرثد أبي بن مرثد له يقال رجل كان  قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حدثني األخنس بن هللا عبيد

 أسرى من يحمله رجال وعد وأنه صديقته وكانت عناق لھا يقال بغي بمكة وكان قال المدينة بھم يأتي حتى مكة من األسرى
 الحائط بجنب ظلي سواد فأبصرت عناق فجاءت قال مقمرة ليلة في مكة حوائط من حائط ظل إلى انتھيت حتى فجئت قال مكة
 الخيام أھل يا قالت الزنا هللا حرم قد عناق يا قلت الليلة عندنا تبيت أن لك ھل قالت مرثد قلت مرثد قالت عرفت إلي انتھت فلما
 على جازوا حتى فجاؤوا فدخلته غار أو كھف إلى فانتھيت الخندمة وسلكت ثمانية فاتبعني سراكمأ يحمل الذي الرجل ھذا

 إلى انتھيت حتى ثقيال رجال وكان وحملته صاحبي إلى ورجعت رجعوا حتى هللا وأعماھم رأسي على بولھم فظل فبالوا رأسي
 هللا رسول يا فقلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يتفأت المدينة قدمت حتى ويعييني أحمله فجعلت كبله عنه ففككت األذخر
 ينكح ال الزاني{  تعالى قوله وھي السورة ھذه نزلت حتى شيئا علي يرد فلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمسك عناقا أنكح
 يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال}  المؤمنين على ذلك وحرم مشرك أو زان إال ينكحھا ال والزانية مشركة أو زانية إال

  مشرك أو زان إال ينكحھا ال والزانية مشركة أو زانية إال ينكح ال الزاني مرثد

 العباس أبو ثنا قاال لفظا القشيري مھدي بن محمد بن محمد بن عبيد محمد وأبو قراءة الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13640
 بغايا كن  قال أنه عطاء عن جريج بن أنبأ عطاء بن الوھاب عبد أنبأ بطال أبي بن جعفر بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد

 ال والزانية مشركة أو زانية إال ينكح ال الزاني{  تعالى هللا فقال فالن آل وبغى فالن آل بغى الجاھلية في معلنات أو متعلنات
 لعطاء فقيل جريج بن قال باإلسالم الجاھلية أمر ذلك من هللا فأحكم قال}  المؤمنين على ذلك وحرم مشرك أو زان إال ينكحھا
  نعم قال عباس بن عن ذلك أبلغك

 بن سعيد عن قتادة عن سعيد أنبأ الوھاب عبد أنبأ يحيى ثنا العباس أبو ثنا قاال وعبيد الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13641
 في بغايا كن قال}  مشرك أو زان إال ينكحھا ال انيةوالز مشركة أو زانية إال ينكح ال الزاني{  اآلية ھذه في  قال أنه جبير
  قتادة قول وھو المؤمنين على نكاحھن هللا فحرم شأنھن معلوم المدينة

 ثنا إياس أبي بن آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13642
 فقيل الجاھلية في كذلك كن متعالنات بغايا زوان نساء نكاح يريدون كانوا رجال ھم  قال مجاھد عن نجيح أبي بن عن ورقاء
  نكاحھن هللا فحرم اآلية ھذه فيھم فنزلت حرام ھذا لھم

 هللا عبيد عن سفيان ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروي منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  13643
 بينھما حكم ذلك قال مشركة أو زانية إال ينكح ال الزاني تعالى هللا قوله عن عنھما هللا رضي عباس بن سأل  أنه يديز أبي بن

 أو زان إال بھا يزني ال والزانية مشركة أو بزانية إال يزني ال الزاني قال أنه عكرمة عن وروى هللا رحمه الشافعي قال فذكره
  يصيب ينكح قوله أن إلى يذھب مشرك

 ثنا المخزومي الرحمن عبد بن سعيد ثنا الديبلي جعفر أبو ثنا فراس بن الحسن أبو أنبأ الفتح أبو اإلمام أخبرناه -  13644
 رحمه الشيخ قال بزانية إال يزني ال قال مشركة أو زانية إال ينكح ال الزاني تعالى قوله في  عكرمة عن شبرمة بن عن سفيان
  عباس بن عن آخر جهو من المعنى ھذا روي وقد هللا

 أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح الثوري ثنا روح ثنا األزھر أبو ثنا القطان بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 13645
 عن سعيد بن سفيان ثنا قاال حسان بن الصمد وعبد يحيى بن خالد ثنا مسرة أبي بن يحيى أبو ثنا أيوب بن الحسن بن الحسين
 ولكنه بالنكاح ليس أنه أما قال مشركة أو زانية إال ينكح ال الزاني  عباس بن عن جبير بن سعيد عن عمرة أبي بن حبيب
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 ورواه مشرك أو زان إال يجامعھا ال ولكن الفقيه رواية وفي هللا عبد أبي حديث لفظ مشرك أو زان إال بھا يزني ال الجماع
 سعيد عن روي وبمعناه المؤمنين على الزنا وحرم أي المؤمنين على ذلك رموح قال بمعناه عباس بن عن طلحة أبي بن علي
  المسيب بن قال ما أعلم وهللا يشبه والذي هللا رحمه الشافعي قال والضحاك ومجاھد جبير بن

 سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  13646
 ھي قال اآلية مشركة أو زانية إال ينكح ال الزاني تعالى قوله في  المسيب بن عن سعيد بن يحيى عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ

  المسلمين أيامى من فھي قال منكم األيامي وأنكحوا آية نسختھا منسوخة

 أبو ثنا قاال بالكوفة المقرئ النجار بن محمد بن الواحد وعبد العلوي محمد بن جعفر بن زيد القاسم أبو أخبرنا -  13647
 تعالى قوله في  المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن سفيان عن قبيصة ثنا القاضي إسحاق بن إبراھيم ثنا دحيم بن جعفر
 قال ركمش أو زان إال ينكحھا ال الزانية يقول وسمعته قال يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب قال غفورا لألوابين كان إنه

  وإمائكم عبادكم من والصالحين منكم األيامى وانكحوا آية نسختھا

  نسخھا أو فيه نزلت ما على اآلية قصر على به يستدل ما باب

 محمد بن يزيد خالد أبو ثنا الطوسي أيوب بن الحسن بن الحسين أنبأ الروذباري محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا - 13648
 عبد عن األسدي رئاب بن وھارون المخارق أبي بن الكريم عبد ثنا سلمة بن حماد ثنا الضرير عمر وأب ثنا العقيلي حماد بن
 عم بنت عندي إن هللا رسول يا  قال رجال أن عنه هللا رضي عباس بن عن أحدھما قال حماد قال الليثي عمير بن عبيد بن هللا
  مرسال وئاب بن ھارون عن عيينة بن ورواه إذا فأمسكھا قال ھاعن أصبر ال قال طلقھا قال المس يد ترد ال وأنھا جميلة لي

 وأخبرنا ح المروزي حريث بن الحسين إلى كتب قال داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 13649
 ثنا موسى بن الفضل ثنا يثحر بن الحسين ثنا الوزان الصفار هللا عبد أبو ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي

 عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء  قال عنه هللا رضي عباس بن عن عكرمة عن حفصة أبي بن عمارة عن واقد بن الحسين
  إذا داود أبي رواية في ليس إذا بھا فاستمتع قال نفسي تتبعھا أن أخاف قال غربھا قال المس يد تمنع ال امرأتي إن فقال سلم و

 أنبأ كثير بن محمد ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الفقيه سلمان بن أحمد أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 13650
 و عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء قال ھاشم لبني مولى عن الزبير أبو حدثني قال الكريم عبد عن الثوري سعيد بن سفيان
  بھا تمتع قال تعجبني إنھا قال طلقھا الق المس يد تمنع ال امرأتي إن  فقال سلم

 شيخ أبو ثنا الصائغ شاكر بن محمد بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13651
 رضي هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن مالك بن الكريم عبد عن الرقي عمرو بن هللا عبيد ثنا مروان بن هللا عبد الحراني

 إني قال طلقھا قال المس يد تدفع ال وھي امرأة لي إن هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى رجال أن عنھما هللا
  عنھما هللا رضي جابر عن الزبير أبي عن هللا عبيد بن معقل عن روي وھكذا بھا فاستمتع قال جميلة وھي أحبھا

 ثنا التوزي يعلى أبو الصلت بن محمد ثنا خليفة أبو أنبأ الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا - 13652
 لي إن فقال جاءه رجال أن  سلم و عليه هللا صلى النبي عن جابر عن الزبير أبي عن هللا عبيد بن معقل عن غياث بن حفص
 بن حفص عن الوزير أبي بن إبراھيم رواه وكذلك بھا فاستمتع قال عنھا أصبر ال إني قال فارقھا قال المس يد تمنع ال امرأة
  غياث

 سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  13653
 ففجر غيرھا من بن وله غيره نم ابنة ولھا امرأة تزوج رجال أن  أبيه عن يزيد أبي بن هللا عبيد حدثني سفيان ثنا الشافعي أنبأ

 أن وحرص الحد عمر فجلدھما فاعترفا فسألھما إليه ذلك رفع مكة عنه هللا رضي عمر قدم فلما حبل بھا فظھر بالجارية الغالم
  الغالم فأبى بينھما يجمع
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 الشيباني أنبأ ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروي منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا - 13654
 إلى تخطب فكانت وحالھا توبتھا فحسنت الجارية فتابت مھاجرين أقبلوا إنھم ثم الحد عليھا فأقيم فجرت جارية أن  الشعبي عن
 هللا رضي الخطاب بن لعمر أمرھا فذكر ذلك عليھا يفشي أن يكره وجعل أمرھا من كان ما يخبر حتى يزوجھا أن فيكره عمھا
 امرأة افتض بكر رجل في عنه هللا رضي الصديق بكر أبي عن وروينا فتياتكم صالحي تزوجوا كما زوجھا هل فقال عنه

  سنة ونفاھما مكانه اآلخر من أحدھما زوج ثم مائة فجلدھما واعترفا

 عبيد حدثني نسفيا ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا - 13655
  الحالل أصاب حين ذلك نعم فقال أينكحھا بامرأة فجر رجل عن عباس بن سألت  قال يزيد أبي بن هللا

 بن سعيد عن بشر بن محمد ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13656
 سفاح أوله كان قال بعد يتزوجھا ثم بالمرأة يفجر الرجل في  عنه هللا يرض عباس بن عن عكرمة عن قتادة عن عروبة أبي

 الرجل في جبير بن وسعيد المسيب بن وسعيد هللا عبد بن جابر عن قتادة عن سعيد وعن حالل وآخره حرام وأوله نكاح وآخره
  كان ما وكرھا وأصلحا تابا إذا بذلك بأس ال فقالوا يتزوجھا ثم بالمرأة يفجر

 أبي بن داود أنبأ ھارون بن يزيد ثنا إبراھيم بن علي ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  13657
  به بأس ال نكاح وآخره سفاح أوله قال تزوجھا ثم بامرأة فجر فيمن  عنھما هللا رضي عباس بن عن عكرمة عن ھند

 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال مھدي بن محمد بن محمد بن عبيد محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13658
  عنھما هللا رضي عباس بن أن الحسن أبي بن سعيد عن أيوب عن سعيد أنبأ عطاء بن الوھاب عبد أنبأ طالب أبي بن يحيى
 لي جارية ورأيت آخر يوما يھاقاض وأنا بھا ھممت حسنة كانت إنھا فقال صائم أنه حدثھم كان وقد يقطر ورأسه عليھم خرج

 هللا أن اعلم قال أنه عباس بن عن مجلز أبي عن وروي أحصنھا أن فأردت بغت كانت أنھا أزيدكم إني أما فغشيتھا فأعجبتني
 توبتھما تنفعھما لم إن قال أنه عنه هللا رضي ھريرة أبي عن وروي متفرقان وھما منھما يقبل كما جميعا منھما التوبة يقبل
  عباده عن التوبة يقبل ھو هللا إن وقرأ قال متفرقان وھما تنفعھما لم اجميع

 بن محمد بكر أبو اإلمام ثنا التميمي علي بن الحسين أحمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا الذي الحديث فأما -  13659
 فقال شعيب بن عمرو إلى الكوفة أھل من جلر جاء  قال المعلم حبيب ثنا زريع بن يزيد ثنا العقدي معاذ بن بشر أنبأ إسحاق

 أبي عن المقبري سعيد حدثناه يعجبك وما عمرو فقال مثله مجلودة إال ينكح ال المجلود الزاني إن يقول الحسن أن تعجب أال
 عمرو واهر فھكذا نداء بھا ينادي عنه هللا رضي عمرو بن هللا عبد وكان سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي ھريرة
 عمرو بن هللا عبد عن وروينا البغايا تلك نكاح عن وقع المنع أن على دل ما اآلية نزول سبب في جده عن أبيه عن روي وقد
  أعلم وهللا للزنا إرسالھن لشرطھن وإما لشركھن إما نكاحھن عن وقع المنع أن على دل ما أخر أوجه من

 ثنا ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروي منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا الذي وأما - 13660
 عنه هللا رضي علي إلى به جىء ثم الحد وضرب فاحشة فأصاب امرأة تزوج رجال أن  بدر بن العالء أنبأ حوشب بن العوام
 المعتمر بن حنش عن وروي منقطع ھذاف مثلك مجلودة إال تتزوج ال للرجل قال ثم امرأته وبين بينه عنه هللا رضي علي ففرق
 غير وحنش بينھما ففرق قال بھا يدخل أن قبل أحدھما فزنى امرأة تزوج رجل في عنه هللا رضي علي إلى اختصموا قوما أن

  قوي

 بن محمد العباس أبو ثنا قال مھدي بن محمد بن محمد بن عبيد محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا الذي وأما -  13661
 ھما  قال مسعود بن عن أبيه عن الجعد أبي بن سالم عن قتادة عن سعيد أنا الوھاب عبد ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب
  اجتمعا ما زانيان

 فقد يفترقا لم ما زانيان ھما قال أنه مسعود بن عن الجزار بن يحيى عن سيرين بن عن سعيد أنا اإلسناد وبھذا - 13662
   الرخصة على دل ما مسعود بن عن روي
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 أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال محمد بن وعبيد الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 13663
 عنه هللا رضي مسعود بن أتى رجال أن  قيس بن علقمة عن العرني الحسن عن عزرة عن قتادة عن سعيد أنبأ الوھاب عبد
 ذلك بعد من تابوا ثم بجھالة السوء عملوا للذين ربك إن ثم اآلية ھذه فتال يتزوجھا أن أله وأصلحا تابا مث بامرأة زنى رجل فقال

  فيھا رخص قد أنه ظن حتى مرارا عليه فرددھا قال رحيم لغفور بعدھا من ربك إن وأصلحوا

 جناب أبو ثنا ھارون بن يزيد ثنا مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13664
 ما ويعلم السيئات عن ويعفوا عباده عن التوبة يقبل الذي وھو{  الليل من قرأت قال  أبيه عن األخنس بن بكير عن الكلبي
 فبينا اقرؤھا كيف أسأله أن أريد وأنا مسعود بن هللا عبد على فغدوت يفعلون أو تفعلون اقرؤھا كيف أدر فلم فشككت}  تفعلون

 عن ويعفوا عباده عن التوبة يقبل الذي وھو{  عليه فقرأ يتزوجھا ثم بالمرأة يزني الرجل عن فسأله رجل أتاه إذ عنده جالس أنا
 }  تفعلون ما ويعلم السيئات

 ثنا ليفةخ بن خلف ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو وأخبرنا -  13665
 مھاجر بن إبراھيم وروى ليتزوجھا وقال اآلية هللا عبد فتال أيتزوجھا وقال القصة بھذه  الكلبي حية أبي بن يحيى جناب أبو
  بذلك بأس ال قال يتزوجھا أن يريد ثم بالمرأة يفجر الرجل في مسعود بن هللا عبد عن الحارث بن ھمام عن النخعي عن

 ثنا الشافعي هللا عبد بن محمد بكر أبو أنبأ بھا البغدادي الرزاز داود بن محمد بن محمد بن ليع الحسن أبو أخبرنا -  13666
 رجل في  عنھا هللا رضي عائشة قالت قال عامر عن خالد أبي بن إسماعيل عن عبيد بن يعلى أنبأ السمري الجھم بن محمد
 عازب بن البراء عن ويذكر نكاح وھذا سفاح ھذا فقال باسع بن ذلك عن وسئل قال زانيين يزاالن ال يتزوجھا ثم بامرأة يفجر
 رخص من ومع عنھا هللا رضي عائشة قول بقوله عورض كما عباس بن بقول عورض وقد عنھا هللا رضي عائشة قول نحو
  التوفيق وبا والسنة الكتاب دالئل فيه

 عائشة عن الثابت الحديث في روينا بما استدالال النكاح يفسخ لم زنا من حبلى امرأة تزوج ومن الزانية على عدة ال باب
  حرمة العاھر لماء يجعل فلم الحجر وللعاھر للفراش الولد قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنھما هللا رضي ھريرة وأبي

 ثنا رجاء بن محمد بن محمد بكر أبو ثنا القاضي منصور بن يحيى ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا الذي الحديث وأما - 13667
 من رجل عن المسيب بن سعيد عن سليم بن صفوان عن جريج بن أنبأ الرزاق عبد ثنا العسقالني السري أبي بن محمد

 ھي فإذا عليھا فدخلت سترھا في بكرا امرأة تزوجت قال  بصرة له يقال األنصار من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب
 الشيخ قال فاجلدوھا ولدت فإذا لك عبد والولد فرجھا من استحللت بما الصداق لھا سلم و عليه هللا صلى النبي لي فقال حبلى
  عدالته في مختلف وإبراھيم سليم بن صفوان عن يحيى أبي بن إبراھيم عن جريج بن أخذه إنما الحديث فھذا هللا رحمه

 أبي بن إسحاق ثنا ياسين بن يونس بن إسماعيل ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا -  13668
 بن وحديث الرزاق عبد قال بصرة له يقال يقل لم بنحوه  فذكره سليم بن صفوان عن جريج بن عن الرزاق عبد ثنا إسرائيل
  سليم بن صفوان عن يحيى أبي بن إبراھيم عن جريج بن ھو سليم بن صفوان عن جريج

 علي بن إبراھيم ثنا نصير بن محمد بن جعفر ثنا ببغداد الرزاز داود بن محمد بن أحمد بن يعل الحسن أبو أخبرنا -  13669
 عن المسيب بن سعيد عن سليم بن صفوان عن المديني محمد بن إبراھيم ثنا المختار بن جعفر بن بسطام ثنا الموصلي العمري
 بينھما ففرق سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكر حبلى فوجدھا بھا فدخل بكرا امرأة تزوج أنه  الغفاري بصرة أبي بن بصرة

 إسحاق أبي عن إدريس بن إسحاق رواه وكذلك فرجھا من استحل بما صداقھا لھا وجعل الحد فاجلدوھا وضعت إذا قال ثم
  مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن المسيب بن عن آخر وجه من ھذا روي وقد محمد بن إبراھيم وھو األسلمي

 بن عن يزيد بن سعيد عن قتادة الحديث ھذا روى قال داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  13670
 أرسلوه  المسيب بن سعيد عن الخرساني وعطاء المسيب بن سعيد عن نعيم بن يزيد عن كثير أبي بن يحيى وروى المسيب
  له عبدا الولد وجعل حديثه في قال وكلھم قال امرأة نكح كثمأ بن بصرة أن كثير أبي بن يحيى حديث وفي
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 بن يزيد عن يحيى عن علي ثنا عمر بن عثمان ثنا المثنى بن محمد ثنا داود أبو أنبأ بكر أبو أنبأ علي أبو أخبرنا - 13671
  أتم جريج بن وحديث ھمابين وفرق زاد معناه فذكر امرأة نكح أكثم بن بصرة له يقال رجال أن  المسيب بن سعيد عن نعيم

 منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا الھروي حمزة بن أحمد بن محمد الحسن أبو أنبأ الحافظ حازم أبو وأخبرنا - 13672
 تزوج رجال أن  المسيب بن سعيد عن نعيم بن يزيد عن كثير أبي بن يحيى عن المبارك بن علي ثنا المبارك بن هللا عبد ثنا

 ھذا مائة وجلدھا الصداق لھا وجعل بينھما ففرق سلم و عليه هللا صلى النبي إلى ذلك فرفع حبلى وجدھا صابھاأ فلما امرأة
 النكاح في العدة تعالى هللا جعل وإنما بالزنا يفسخ ال وأنه المسلمة الزانية نكاح جواز على الداللة مضت وقد مرسل حديث
 يكون أن فيشبه حرا يكون الحرة من الزنا ولد أن على العلم أھل وأجمع الملك من اإلستبراء سلم و عليه هللا صلى النبي وجعل
  أعلم وهللا منسوخا صحيحا كان إن الحديث ھذا

   وطالقه العبد نكاح باب

 عن سفيان أنبأ الشافعي أنا سليمان بن الربيع أنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  13673
  قال أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن عتبة بن هللا عبد عن يسار بن سليمان عن طلحة آل مولى الرحمن عبد بن محمد
  ثقة وكان سفيان قال ونصف شھر أو فشھرين تحيض تكن لم وإن حيضتين األمة وتعتد تطليقتين ويطلق امرأتين العبد ينكح

 عن أيوب ثنا سفيان ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن ضلالف أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا -  13674
 زاد اثنتين قال كم قال أنا فقال رجل إليه فقام العبد ينكح كم أتدرون المنبر على عنه هللا رضي عمر قال قال  سيرين بن محمد
  األنصار من رجل فقام وقال عمر فسكت غيره فيه

 أبي بن أنبأ الشافعي أنا سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا - 13675
 رواه وكذلك عليھما يزيد ال اثنتين العبد ينكح قال  عنه هللا رضي طالب أبي بن علي أن أبيه عن محمد بن جعفر عن يحيى
  محمد بن جعفر عن الثوري سفيان

 الحكم عن ليث عن المحاربي ثنا بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو أنبأ إجازة الحافظ هللا عبد أبو أنبأني - 13676
  اثنتين فوق النساء من يجمع ال المملوك أن على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب اجتمع  قال

  منه يحل وما الحرائر نكاح من يحرم ما أبواب جماع

  وغيرھما والرضاع القرابة نكاح من يحرم ما باب 1 ذلك روغي بينھن والجمع اإلماء ومن

 الالتي وأمھاتكم األخت وبنات األخ وبنات وخاالتكم وعماتكم وأخواتكم وبناتكم أمھاتكم عليكم حرمت{  تعالى هللا قال
 تكونوا لم فإن بھن دخلتم الالتي نسائكم من حجوركم في الالتي وربائبكم نسائكم وأمھات الرضاعة من وأخواتكم أرضعنكم

 غفورا كان هللا إن سلف قد ما إال األختين بين تجمعوا وأن أصالبكم من الذين أبنائكم وحالئل عليكم جناح فال بھن دخلتم
 }  النساء من آباؤكم نكح ما تنكحوا وال{  تعالى وقال}  رحيما

 بن يحيى ثنا يعقوب ثنا زكريا بن القاسم ثنا ياإلسماعيل بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا - 13677
 سعيد عن حبيب عن سفيان ثنا مھدي بن ثنا بكر أبي بن محمد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف وأخبرنا قال ح مھدي وبن سعيد
 رواه}  اآلية آخر إلى وبناتكم أمھاتكم عليكم حرمت{  صھرا وسبعا نسبا سبعا عليكم حرم  قال عباس بن عن جبير بن

  سعيد بن يحيى عن حنبل بن أحمد عن الصحيح في البخاري

 ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا الضبي الفضل بن العباس منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  13678
 ما ضاعالر من ويحرم نسب وسبع صھر سبع  عباس بن قال قال عمير بن حيان عن الجريري سعيد عن إبراھيم بن إسماعيل
  النسب من يحرم
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 عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  13679
  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھا هللا رضي عائشة عن الزبير بن عروة عن يسار بن سليمان عن دينار بن هللا عبد
  الوالدة من يحرم ما الرضاعة من يحرم

 أنبأ يوسف بن هللا عبد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13680
 هللا رسول أن  أخبرتھا سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة أن الرحمن عبد بنت عمرة عن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك
 رجل هللا رسول يا فقلت عائشة قالت حفصة بيت في يستأذن رجل صوت سمعت وأنھا عندھا كان سلم و عليه هللا صلى
 لو هللا رسول يا عائشة فقالت الرضاعة من حفصة لعم فالنا أراه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قالت بيتك في يستأذن
 الوالدة تحرم ما تحرم الرضاعة إن نعم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال علي دخل الرضاعة من لعمھا حيا فالن كان
  أعلم وهللا هللا رحمه مالك عن يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه

 قال اآلية}  بھن دخلتم تيالال نسائكم من حجوركم في الالتي وربائبكم نسائكم وأمھات{  تعالى هللا قول في جاء ما باب
 من األكثر قول وھكذا الربائب في الشرط إنما شرط فيھا ليس تعالى هللا كتاب في التحريم مبھمة األم هللا رحمه الشافعي
  منه قريب وغيره عمر عن يروي وھو قال المفتين

 بن محمد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا ستويهدر بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 13681
 من شمخ بني من رجال أن  مسعود بن عن الشيباني عمرو أبي عن فروة أبي عن الثوري أنبأ الرزاق عبد ثنا السري أبي

 أوالدا له فولدت فتزوجھا أمھا ويتزوج يفارقھا أن فأمره ذلك عن مسعود بن فاستفتى فأعجبته أمھا رأى ثم امرأة تزوج فزارة
 تنبغي ال إنھا حرام عليك إنھا للرجل قال الكوفة إلى رجع فلما له تحل ال أنھا فأخبر ذلك عن فسأل المدينة مسعود بن أتى ثم
  ففارقھا لك

 معاوية بن حديج ثنا منصور بن سعيد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا -  13682
 فذھب فأعجبته أمھا بعد فرأى شمخ بني من امرأة تزوج رجل عن الشيباني عمرو أبو وھو إياس بن سعد نع إسحاق أبي عن
 أمھا فتزوج فطلقھا نعم قال أمھا وأتزوج المرأة فأطلق أمھا أعجبتني ثم بھا أدخل لم امرأة تزوجت إني  فقال مسعود بن إلى
 الذي الرجل أين فقال شمخ بني فأتى قدم ثم تصلح ال فقالوا سلم و يهعل هللا صلى النبي أصحاب فسأل المدينة هللا عبد فأتى
 جل و عز هللا من حرام فإنھا فليفارقھا قال بطنھا له نثرت وقد قالوا فليفارقھا قال ھھنا قالوا تحته كانت التي المرأة أم تزوج
  إسحاق أبي عن إسرائيل رواه المعنى وبھذا

 الحجاج أنبأ حماد ثنا الحجاج ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ الفضل نب الحسين بن محمد وأخبرنا - 13683
 قال أمھا أيتزوج بھا يدخل أن قبل امرأته طلق رجل عن مسعود بن سأل رجال أن  الشيباني عمرو أبي عن إسحاق أبي عن
 ففرق عشرا ولدت وإن قال ولدت قد إنھا قال بينھما فرق فقال فسأله عنه هللا رضي عمر على فقدم له فولدت فتزوجھا نعم

  بينھما

 عن شعبة ثنا القاسم بن ھاشم ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13684
 امرأة تزوج لرج في يرخص عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد كان  قال الشيباني عمرو أبا سمعت قال الھمداني فروة أبي

 شعبة رواه كذا فرجع قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر لقي فكأنه المدينة فأتى قال أمھا يتزوج أن بھا يدخل أن قبل فماتت
 سفيان لرواية فالحكم وشعبة سفيان اختلف وإذا الطالق في فروة أبي عن فرواه الثوري سفيان وخالفه الموت في فروة أبي عن
  عمرو أبي عن إسحاق أبي رواية سفيان رواية عوم وأفقه أحفظ ألنه

 عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  13685
 ال ثابت بن زيد له فقال أمھا له تحل ھل يصيبھا أن قبل ففارقھا امرأة تزوج رجل عن ثابت بن زيد سئل  قال سعيد بن يحيى
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 عنه هللا رضي ثابت بن زيد أن المسيب بن سعيد عن روي وقد منقطع ھذا الربائب في الشرط إنما شرط فيھا ليس مبھمة األم
  أولى الجماعة وقول شاء إن يتزوجھا فإنه طلقھا وإن أمھا له تحل فال فورثھا ماتت كانت إن قال

 عن سعيد ثنا بكر بن هللا عبد أنبأ إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد لعباسا أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13686
 هللا رضي حصين بن عمران عن الحسن عن قتادة عن ويذكر وكرھھا مبھمة ھي  قال أنه عباس بن عن عكرمة عن قتادة
 قول وھو طلقھا أو عنھا مات ھاأم له تحل ال أنھا عنھا مات أو بھا يدخل أن قبل طلقھا ثم امرأة تزوج رجل في قال أنه عنه

  وقتادة الحسن

 بن داود أنبأ ھارون بن يزيد ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13687
 قرأ ثم فاتبعوه بين وما فأرسلوه هللا أرسل ما قال}  نسائكم وأمھات{  جل و عز هللا قول في  مسروق عن الشعبي عن ھند أبي
 قال}  عليكم جناح فال بھن دخلتم تكونوا لم فإن بھن دخلتم الالتي نسائكم من حجوركم في الالتي وربائبكم نسائكم وأمھات{ 

  مسند حديث فيه روي وقد وغيرھم وعكرمة عطاء قول وھو هللا رحمه الشيخ قال ھذه وبين ھذه فأرسل

 بن ثنا معلى ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 13688
  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنھما هللا رضي عمرو بن هللا عبد عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن مثنى ثنا المبارك

 وقد قوي غير الصباح بن مثنى أمھا يتزوج أن له وليس ابنتھا يتزوج أن فله بھا يدخل أن قبل طلقھا ثم المرأة الرجل نكح إذا
  عمرو عن لھيعة بن هللا عبد الرواية ھذه على تابعه

 الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  13689
 نكح رجل أيما  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن جده نع أبيه عن شعيب بن عمرو عن لھيعة بن ثنا األسود أبو ثنا

 بھا يدخل لم وإن ابنتھا نكاح له يحل فال بھا فدخل امرأة نكح رجل وأيما أمھا نكاح له يحل فال بھا يدخل لم أو بھا فدخل امرأة
  بالصواب أعلم وهللا شاء إن ابنتھا فلينكح

  } أصالبكم من الذين أبنائكم وحالئل{  جل و عز هللا قول في جاء ما باب

 عن صالح بن هللا عبد ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا الطرائفي الحسن أبو أنبأ إبراھيم بن يحيى زكريا أبو أخبرنا - 13690
 وحالئل وقوله النساء من آباؤكم نكح ما تنكحوا وال  تعالى هللا قول في عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح بن معاوية
  عليك حرام فھي بھا يدخل لم أو بھا دخل ابنك أو أبوك تزوجھا امرأة كل يقول أبنائكم

 مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13691
 قال أبوه أيتزوجھا بھا يدخل أن قبل فطلقھا امرأة تزوج رجل عن سئل أنه  الحسن عن حرة أبي عن الطيالسي داود أبو ثنا

 لئال}  أصالبكم من{  أعلم وهللا قال وإنما هللا رحمه الشيخ قال}  أصالبكم من الذين أبنائكم وحالئل{  تعالى هللا قال ال الحسن
 يكون ال لكي زوجناكھا وطرا منھا زيد قضى فلما{  سلم و عليه هللا صلى لنبيه تعالى قوله مثل وھو األدعياء أزواج فيه يدخل
 معنى وھذا التحريم في داخلتان الرضاع من االبن وحليلة سفل وإن الولد بن فحليلة}  أدعيائھم أزواج في حرج المؤمنين على
  الرضاع كتاب في هللا رحمه الشافعي قول

   أخاه الدين في كان من ابنة أو تبناه من فارقھا امرأة نكاح وإباحة التبني نسخ باب

 أسد بن معلى أن العزيز عبد بن علي أنبأ سختويه بن محمد بن علي الحسن أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13692
 حارثة بن زيد أن  عنھما هللا رضي عمر بن هللا عبد عن سالم حدثني عقبة بن موسى أنبأ المختار بن العزيز عبد ثنا حدثھم
}  هللا عند أقسط ھو آلبائھم ادعوھم{  القرآن نزل حتى محمد بن زيد إال ندعوه كنا ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مولى
  موسى عن أخرين وجھين من مسلم ورواه أسد بن معلى عن الصحيح في هللا رحمه البخاري رواه
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 عبد بن هللا عبد أنبأ وبأي بن محمد ثنا سختويه بن محمد بن علي الحسن أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 13693
 بنت زينب شأن في مبديه هللا ما نفسك في وتخفي اآلية ھذه نزلت  قال أنس عن ثابت ثنا زيد بن حماد ثنا الحجبي الوھاب
{  سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال ذلك في سلم و عليه هللا صلى النبي يستأمر جاء بطالقھا وھم يشكو زيد جاء وكان جحش
 يكون ال لكي زوجناكھا وطرا منھا زيد قضى فلما{  قال اآلية}  مبديه هللا ما نفسك في وتخفي هللا واتق زوجك كعلي أمسك
 بن حماد عن آخرين وجھين من الصحيح في البخاري أخرجه}  وطرا منھن قضوا إذا أدعيائھم أزواج في حرج المؤمنين على
  زيد

 الليث ثنا سعيد بن قتيبة ثنا العباس أبو إسحاق بن محمد أنبأ الحافظ أحمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13694
 بكر أبي إلى عائشة خطب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أخبره عروة أن مالك بن عراك عن حبيب أبي بن يزيد عن

 عن الصحيح في البخاري رواه حالل لي وھي وكتابه هللا دين في أخي إنك فقال أخوك أنا أما بكر أبو فقال عنھما هللا رضي
  مرسال ھكذا الليث عن يوسف بن هللا عبد

  النساء من آباؤكم نكح ما تنكحوا وال تعالى قوله في جاء ما باب

 عبد بن إبراھيم ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 13695
 قيس ابنة خطب  األسلت بن قيس أبو مات لما قال األنصاري ثابت بن عدي عن سوار بن أشعث أنبأ ھشيم نبأأ الھروي هللا

 الحي خيار من قيس ابنه وإن ھلك قد قيس أبا إن هللا رسول يا فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى فانطلقت أبيه امرأة
 عنھا فسكت قال بشيء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أسبق بالتي أنا وما اولد إال أعدك كنت ما له فقلت نفسي إلى خطبني قد

 واحد غير ذكره وبمعناه مرسل ھذا}  النساء من آباؤكم نكح ما تنكحوا وال{  اآلية ھذه فنزلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  التفسير أھل من

 هللا عبيد ثنا الحلبي جناد بن عبيد ثنا محمد بن عباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13696
 تريد أين فقلت راية اعتقد وقد عمي لقيت قال أبيه عن البراء بن يزيد عن ثابت بن عدي عن أنيسة أبي بن زيد عن عمرو بن
  الهم وآخذ عنقه أضرب أبيه امرأة نكح رجل إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثني  قال

 البخاري قال ملكھا ما بعد يقربھا أن ابنه فأراد جاريته لمس ومن الربيبة تحريم في المشروط الدخول معنى في جاء ما باب
  الجماع ھو واللماس الدخول عنھما هللا رضي عباس بن قال

 عن صالح بن هللا عبد ناث سعيد بن عثمان ثنا الطرائفي الحسن أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو بذلك أخبرنا - 13697
 دخلتم الالتي نسائكم من جل و عز قوله في قال  أنه عنھما هللا رضي عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح بن معاوية
  الجماع الدخول قال أنه طاوس عن وبلغني ذلك نحو واإلفضاء واللمس المس في وقال الجماع بالنكاح يريد النكاح الدخول بھن

 بن عمر أن بلغه  أنه مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو ناأخبر - 13698
  كشفتھا قد فإني تمسھا ال له فقال جارية البنه وھب عنه هللا رضي الخطاب

 تقربھا ال له وقال جارية البنه هللا عبد بن سالم وھب  قال أنه المجبر بن الرحمن عبد عن مالك ثنا قال وبإسناده -  13699
  إليھا انبسط فلم أردتھا قد فإني

 منكشفا لي جارية رأيت إني  محمد بن للقاسم قال األسود نھشل أبا أن سعيد بن يحيى عن مالك ثنا قال وبإسناده - 13700
 عن القاسم فنھاه يطؤھا بنيال فأھبھا أمسھا فلم حائض إني فقالت امرأته من الرجل مجلس منھا فجلست القمر في وھي عنھا
  ذلك
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  األختين بين تجمعوا وإن تعالى هللا قول في جاء ما باب

 بن الحكم اليمان أبو ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13701
 النبي زوج سلمة أم وأمھا سلمة أبي بنت زينب أن الزبير بن عروة أخبرني قال الزھري عن حمزة أبي بن شعيب أنبأ نافع
 سفيان أبي بنت زينب أختي انكح هللا رسول يا قالت أنھا أخبرتھا سفيان أبي بنت حبيبة أم أن  أخبرته سلم و عليه هللا صلى
 قالت أختي خير في كنيشار من وأحب بمخلية لك لست نعم قلت قالت ذلك أوتحبين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قالت
 أبي بنت درة تنكح أن تريد أنك لنتحدث إنا هللا رسول يا وهللا فقلت قالت لي يحل ال ذلك إن سلم و عليه هللا صلى النبي فقال
 الرضاعة من أخي البنة إنھا لي حلت ما حجري في ربيبتي تكن لم أنھا لو وهللا فقال نعم فقلت قالت سلمة أم بنت قال سلمة

 اعتقھا لھب أبو كان لھب ألبي موالة ثويبة عروة قال أخواتكن وال بناتكن علي تعرضن فال ثويبة سلمة وأبا يأرضعتن
 لم لھب أبو فقال لقيت ماذا له فقال حيبة بشر النوم في أھله بعض اريه لھب أبو مات فلما سلم و عليه هللا صلى النبي فأرضعت

 رواه األصابع من تليھا والتي اإلبھام بين التي النقيرة إلى وأشار ثويبة عتاقتيب مني ھذه في سقيت أني غير رخاء بعدكم ألق
  الزھري عن آخر وجه من مسلم وأخرجه اليمان أبي عن الصحيح في البخاري

 ثنا بكير بن يحيى ثنا شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  13702
 صلى النبي زوج حبيبة أم أن أخبرته سلمة أم بنت زينب أن الزبير بن عروة أخبرني قال أنه شھاب بن عن عقيل عن الليث
 نعم قالت ذلك وتحبين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال سفيان أبي بنت أختي انكح هللا رسول يا  قالت سلم و عليه هللا

 فقلت قالت لي يحل ال ذلك فإن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قالت يأخت خير في شاركني من وأحب بمخلية لك لست
 قالت سلمة أم بنت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال سلمة أبي بنت درة تنكح أن تريد إنك لنتحدث إنا فوهللا هللا رسول يا

 فال ثويبة سلمة وأبا أرضعتني الرضاعة من أخي ابنة أنھا لي حلت ما حجري في ربيبتي تكن لم لو فوهللا قال نعم فقلت
  الليث عن رمح بن محمد عن مسلم ورواه بكير بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه أخواتكن وال بناتكن علي تعرضن

  سلف قد ما إال تعالى قوله في جاء ما باب

 كان الرضاع كتاب في هللا رحمه الشافعي قال قال الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 13703
 عمره في يجمع منھم أحد يكون أن عن تعالى هللا فنھى األختين بين يجمع الرجل وكان أبيه امرأة على يخلف الرجل ولد أكبر
 بينه جمعوا قد اكانو ما أيديھم في أقر إنه ليس بتحريمه علمھم قبل الجاھلية في سلف قد ما إال أبوه نكح ما ينكح أو أختين بين
   اإلسالم قبل

 عن أبيه عن ثابت بن هللا عبد ثنا الحسن بن الخالق عبد أنبأ إبراھيم بن محمد بن إبراھيم إسحاق أبو وأخبرنا - 13704
 نساء ينكحون كانوا العرب ألن اآلباء نساء في يعني سلف قد ما إال جل و عز هللا قال إنما  قال سليمان بن مقاتل عن الھذيل

 قد ما إال األختين في وقال والصھر النسب تنكح ال كانت العرب ألن سلف قد ما إال يقل ولم والصھر النسب حرم ثم آلباءا
 جماع من كان لما رحيما غفورا كان هللا إن التحريم قبل سلف قد ما إال جميعا جمعھما فحرم بينھما يجمعون كانوا ألنھم سلف

  التحريم قبل األختين

 قتيبة بن إسماعيل ثنا قاال الكعبي محمد وأبو عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو رناأخب -  13705
 إلى الميت حميم عمد الجاھلية في الرجل توفي إذا كان  قال حيان بن مقاتل عن معروف بن بكير عن صالح بن يزيد ثنا

 فتزوجھا أبيه امرأة إلى قيس ابنه عمد األسلت بن قيس أبو توفي فلما بھا حقأ ھو فيكون نكاحھا فيرث ثوبا عليھا فألقى امرأته
 قد ما إال النساء من آباؤكم نكح ما تنكحوا وال قيس في هللا فأنزل له ذلك فذكرت سلم و عليه هللا صلى النبي فأتت بھا يدخل ولم
 كان هللا إن التحريم قبل سلف قد ما إال األختين بين تجمعوا وإن ذكر حتى والبنات األمھات تحريم ذكر حتى التحريم قبل سلف
  التحريم قبل مضى فيما رحيما غفورا
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  اليمين بملك الوطء في وابنتھا المرأة وبين األختين بين الجمع تحريم في جاء ما باب

 بن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  13706
 الشافعي قال العدد إال الحرائر من كره ما اإلماء من كره أنه  عمار عن األخضر أبي عن الجھم أبي عن مطرف عن عيينة
  نأخذ وبه القرآن معنى في هللا شاء إن عمار قول من وھذا

 أنبأ عون بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد نبأأ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  13707
 من يحرم ما اإلماء من يحرم  عنه هللا رضي مسعود بن ھو هللا عبد قال قال عتبة بن هللا عبد عن سيرين بن عن سوار بن

  العدد إال الحرائر

 زكريا أبو وأخبرنا ح مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو وأخبرنا -  13708
 بن عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن

 فقال بينھما يجمع ھل اليمين ملك من األختين عن عنه هللا رضي عفان بن عثمان سأل رجال أن  ذؤيب بن قبيصة عن شھاب
 أصحاب من رجال فلقي عنده من فخرج قال ھذا أصنع أن أحب فال أنا وأما آية وحرمتھما آية أحلتھما عنه هللا رضي عثمان
 بن قال هللا رحمه مالك قال نكاال لجعلته ذلك فعل أحدا وجدت ثم شيء األمر من لي كان لو فقال سلم و عليه هللا صلى النبي
  ذلك مثل العوام بن الزبير عن وبلغني مالك قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي أراه شھاب

 بكير بن هللا عبد بن يحيى ثنا شريك بن عبيد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 13709
 أن ذؤيب بن قبيصة أخبرني قال اليمين ملكت فيما األختين بين الجمع عن سئل أنه  شھاب بن عن يونس عن الليث حدثني
 آية أحلتھما له فقال اليمين ملكت فيما األختين عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من رجال سأل األسلمي نيارا

 و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من آخر رجل فلقيه الرجل ذاك عند من نيار فخرج قال ذلك ألفعل أكن ولم آية وحرمتھما
 عقوبة عاقبتك سلطان عليك ولي بينھما جمعت ولو عنھما أنھاك أني فقال فأخبره استفتيته الذي حبكصا به أفتاك ما فقال سلم
  منكلة

 زكريا أبو وأخبرنا ح مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 13710
 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي لحسنا بن أحمد بكر وأبو المزكي إسحاق أبي بن يحيى

 عن سئل  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن أبيه عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن عن مالك أنبأ الشافعي
 أبو وقال جميعا أجيزھما أن أحب ما نهع هللا رضي عمر فقال األخرى بعد إحداھما توطأ ھل اليمين ملك من وابنتھا المرأة
  أجيزھما أن أحمد

 بن هللا عبيد عن الزھري عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا قاال زكريا وأبو بكر أبو وأخبرنا - 13711
 قال جميعا يجيزھما أن أحب ما فقال اليمين ملك من وابنتھا األم عن عنه هللا رضي عمر سئل  قال أبيه عن عتبة بن هللا عبد
 في هللا رحمه المزني غلط وقد هللا رحمه الشيخ قال ھو مما ذلك في أشد كان عنه هللا رضي عمر أن فوددت أبي قال هللا عبيد
  فيه شك ال عتبة بن ھو وإنما وددت عمر بن قال فقال ذلك

 قال جريج بن عن المجيد وعبد مسلم أنبأ الشافعي أنبأ ربيعال أنبأ العباس أبو ثنا قاال زكريا وأبو بكر أبو أخبرنا -  13712
 قد وأنھا أصبتھا سرية لي إن لھا فقال عنھا هللا رضي عائشة جاء معمر بن هللا عبيد بن معاذ أن  يخبر مليكة أبي بن سمعت
 أھلي من أحد يفعله ال فقالت هللا احرمھ تقولي أن إال أدعھا ال وهللا فإني قال ال فقالت ابنتھا أفأستسر لي جارية ابنة لھا بلغت
  أطاعني أحد وال

 أبو ثنا الزعفراني محمد بن الحسن أنبأ األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  13713
 آية أحلتھما وكتينالممل األختين في  قال عنه هللا رضي علي عن صالح أبي عن عون أبي عن شعبة ثنا الھيثم بن عمرو قطن

  بيتي أھل وال أنا أفعله وال أحرم وال أحل وال أنھى وال آمر فال آية وحرمتھما
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 أبي بن علي أن  حنش عن سماك أنبأ سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا الزعفراني ثنا األعرابي بن أنبأ محمد أبو أخبرنا -  13714
 وأنا آية وحرمتھما آية أحلتھما فقال األخرى أبطأ إحداھما فيطأ انأخت جاريتان له تكون الرجل عن سئل عنه هللا رضي طالب
  ھذا مثل وابنتھا الجارية في عباس بن عن وروي وولدي نفسي عنھما أنھى

 عن سفيان ثنا المخزومي هللا عبيد أبو ثنا الديبلي جعفر أبو ثنا فراس بن الحسن أبو أنبأ العمري الفتح أبو أخبرنا - 13715
 اليمين ملك من األختين في عنه هللا رضي طالب أبي بن علي قول عنه هللا رضي عباس بن عند ذكر  قال مةعكر عن عمرو
 تحرمھن إنما آية وحرمتھما آية أحلتھما ذلك عند عنه هللا رضي عباس بن قال آية وحرمتھما آية أحلتھما قال عليا إن فقالوا
 }  أيمانكم ملكت ما إال النساء من والمحصنات{  تعالى هللا لقول عضب من بعضھم قرابة على يحرمھن وال منھن قرابتي على

 عن المبارك بن عن عيسى بن الحسن ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا الوليد أبي عن الحافظ هللا عبد أبو وأنبأني -  13716
 ال قال األخرى يطأ أن ادأر ثم إحداھما وطىء أختان أمتان له رجل سأله  عنه هللا رضي علي عن عمه عن عقبة بن موسى
  ملكه من يخرجھا حتى

 أنبأ الجعد بن علي ثنا البغوي القاسم أبو ثنا شريح أبي بن الرحمن عبد أنبأ العمري الفتح أبو الشريف أخبرنا -  13717
 أراد ثم إحداھما فوطىء أختان مملوكتان عنھما هللا رضي عمر البن كان  قال نافع عن الجزري يعني الكريم عبد عن شريك
 عنه هللا رضي عمر بن أن مھران بن ميمون عن أرطاة بن الحجاج روى وقد ملكه من وطىء التي فاخرج األخرى يطأ أن
  ملكه من غشي التي يخرج حتى األخرى يقرب فال إحداھما فغشي أختان جاريتان للرجل كان إذا قال

 ثنا سعدان ثنا الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن برناأخ يزوجھا أو ملكه من يخرجھا حتى البصري الحسن وقال - 13718
  فذكره  الحسن عن األشعث عن معاذ

  خالتھا وبين وبينھا وعمتھا المرأة بين الجمع في جاء ما باب

 ح يونس ثنا عمر بن عثمان ثنا مكرم بن الحسن أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13719
 الزھري عن يونس أنبأ هللا عبد أنبأ عبدان أنبأ الموجه أبو ثنا بمرو الداربردي أحمد بن محمد بكر أبو أنبأ هللا عبد أبو وأخبرنا

 المرأة وبين وعمتھا المرأة بين يجمع أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى يقول  ھريرة أبا سمع أنه ذويب بن قبيصة عن
  يزيد بن يونس عن آخر وجه من مسلم وأخرجه عبدان عن الصحيح في البخاري رواه المبارك بن هللا عبد حديث لفظ وخالتھا

 محمد بن الحسن ثنا القطان عياش بن يحيى بن الحسين أنبأ ببغداد الحفار جعفر بن محمد بن ھالل الفتح أبو أخبرنا -  13720
 و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن دينار بن عمرو عن ورقاء ثنا شبابة ثنا الصباح بن
  خالتھا وبين وبينھا وعمتھا المرأة بين يجمع ال  قال سلم

 أنبأ موسى بن هللا عبيد ثنا مسعود بن سعيد ثنا المحبوبي أحمد بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13721
 ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول عنه هللا رضي ھريرة أبا سمع أنه سلمة أبو حدثني كثير أبي بن يحيى عن شيبان
 هللا عبيد عن منصور بن وإسحاق شبابة عن حاتم بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه وعمتھا المرأة وال وخالتھا المرأة تنكح
  موسى بن

 أبو ثنا قالوا القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو المزكي سحاقإ أبي بن زكريا أبو و الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13722
 عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس
 قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك ثنا مسلمة بن هللا عبد ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار

 صلى النبي أن الشافعي رواية وفي وخالتھا المرأة بين وال وعمتھا المرأة بين يجمع ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال
  القعنبي عن مسلم ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه قال سلم و عليه هللا



70 

 

 ثنا منصور بن يعني المعلي ثنا الجوھري شاذان بن محمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 13723
 عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي ھريرة أبي عن عراك عن حبيب أبي بن يزيد عن سعد بن الليث
  الليث عن رمح بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه وخالتھا والمرأة وعمتھا المرأة عن بينھن يجمع نسوة أربع

 حبيب بن بكر بن هللا عبد ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13724
 ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن حسان بن ھشام ثنا السھمي
  حسان بن ھشام حديث من الصحيح في مسلم أخرجه خالتھا على وال عمتھا على المرأة تنكح

 ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 13725
 الموجه أبو ثنا المروزي حليم بن محمد بن الحسن ثنا ظالحاف هللا عبد أبو وأخبرنا ح سليمان بن عاصم ثنا المورع بن محاضر

 و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  يقول عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر سمع أنه الشعبي عن عاصم ثنا هللا عبد أنبأ عبدان ثنا
 هللا رضي هللا عبد بن جابر عن محاضر رواية وفي المبارك بن حديث لفظ خالتھا قال أو عمتھا على المرأة تنكح أن سلم

 عن الصحيح في البخاري رواه خالتھا على وال عمتھا على المرأة تنكح ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنھما
  داود حديث أما ھريرة أبي عن الشعبي عن عون وبن داود وقال البخاري قال عبدان

 داود ثنا عطاء بن الوھاب عبد ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو فأخبرنا -  13726
 عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح ھند أبي بن

 تنكح ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن الشعبي عن داود عن معاوية أبو ثنا الجبار
 الكبرى وال الكبرى على الصغرى ال أختھا ابنة على الخالة وال أخيھا ابنة على العمة وال خالتھا على وال عمتھا على المرأة
  عون بن حديث وأما الصغرى على

 أبي بن ثنا قاال حكيم بن ويحيى بندار ناث عروبة أبو أنبأ الحافظ أحمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد فأخبرنا -  13727
 ابنة أو أخيھا ابنة على المرأة يعني الرجل يتزوج أن نھى  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن الشعبي عن عون بن عن عدي
  أختھا

 ھريرة أبي نع األعرج حديث فذكر  الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  13728
 يثبته وجه من يرو ولم علمته فيما بينھم اختالف ال المفتين من لقيت من قول وھو نأخذ وبھذا قال ثم مضى كما عنه هللا رضي
 ھذا وفي آخر وجه من الحديث أھل يثبته ال وجه من روى وقد ھريرة أبي عن إال سلم و عليه هللا صلى النبي عن الحديث أھل
 ذكر والذي عنه هللا رضي وأجاد ھذا في الكالم وأطال أخرى وترك مرة بالحديث أخذ من وعلى ثالحدي رد من على حجة
 عمر بن هللا وعبد مسعود بن هللا وعبد علي عن يروي فإنه قال فكما عنه هللا رضي ھريرة أبي جھة غير من يروي أنه من

 ومن أجمعين عنھم تعالى هللا رضي مالك بن أنسو الخدري سعيد وأبي العاص بن عمرو بن هللا وعبد عباس بن هللا وعبد
 صاحبي شرط من ليست الروايات ھذه جميع أن إال سلم و عليه هللا صلى النبي عن كلھم عنھا هللا رضي عائشة عن النساء

 فقط بالبا ھذا في ھريرة أبي حديث إثبات على الحديث أئمة من بعدھما ومن قبلھما ومن اتفقا وإنما ومسلم البخاري الصحيح
 إال عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر عن الشعبي عن األحول عاصم رواية البخاري أخرج وقد هللا رحمه الشافعي قال كما
 وهللا عنه هللا رضي ھريرة أبي عن الشعبي عن عون بن هللا وعبد ھند أبي بن داود رواية الصواب وأن خطأ أنھا يرون أنھم
  أعلم

  وبنته الرجل رأةام بين الجمع يحل من باب

 يونس ثنا عمر بن عثمان ثنا مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 13729
 بنتا عليھا فتزوج علي بنت ماتت ثم علي وامرأة علي بنت بين جمع  جعفر بن هللا عبد أن واحد غير أخبرني قال الزھري عن
  بنحوه جعفر بن هللا عبد عن مھران بن الرحمن عبد عن ذئب أبي بن رواه وقد أخرى لعلي
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 عبد بن جرير ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو وأخبرنا - 13730
 علي امرأة وكانت ھشليةالن مسعود بنت ليلى بين جعفر بن هللا عبد جمع  قال العباس آل مولى قثم عن مغيرة عن الحميد
 أھل من رجال أن سيرين بن محمد عن ويذكر امرأتيه فكانتا عنھا هللا رضي لفاطمة علي بنت كلثوم أم وبين عنه هللا رضي
 من رجل قرحا بن سعد أن نبئت قال أنه أيوب وعن غيرھا من وابنته رجل أمرأة بين جمع جبلة له يقال صحبة له كانت مصر

  غيرھا من وابنته رجل أمرأة بين جمع سلم و عليه هللا لىص هللا رسول أصحاب

 دينار بن عمرو عن عيينة بن أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا - 13731
 يعني هللا رحمه أحمد قال يذھبن أين يدرين ال النساء فأصبح له عم ابنتي بين لي عم بن جمع  يقول محمد بن الحسن سمع أنه

  له عمين ابنتي

 }  أيمانكم ملكت ما إال النساء من والمحصنات{  جل و عز قوله في جاء ما باب

 ثنا القواريري عمر بن هللا عبيد ثنا الجبار عبد بن الحسن بن أحمد ثنا الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13732
  عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن علقمة أبي عن الخليل أبي صالح عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد ثنا زريع بن يزيد
 سبايا لھم وأصابوا عليھم فظھروا فقاتلوھم عدوا فلقوا أوطاس إلى جيشا حنين يوم بعث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن

 عز هللا فأنزل المشركين من أزواجھن أجل من غشيانھن من تحرجوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من ناسا فكأن
 الصحيح في مسلم رواه عدتھن انقضت إذا حالل لكم فھن أي}  أيمانكم ملكت ما إال النساء من والمحصنات{  ذلك في جل و

  القواريري عن

 بن الوھاب عبد ثنا طالب أبي بن يحيى أنبأ العدل يوسف بن يعقوب بن الحسن أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 13733
 من والمحصنات{  اآلية ھذه في قال  أنه عنھما هللا رضي عباس بن عن جبير بن سعيد عن حصين أبي عن شعبة ثنا عطاء
  سبيت ما إال زنا إتيانھا زوج ذات كل قال}  أيمانكم ملكت ما إال النساء

 ثنا إياس أبي بن آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 13734
 ما إال النساء من والمحصنات تعالى قوله في  عنھما هللا رضي عباس بن عن جبير بن سعيد عن األفطس سالم عن شريك
  استبرئن إذا بمجامعتھن بأس ال أزواج لھن الالتي السبايا ھن قال أيمانكم ملكت

 الشافعي وروى مثله عنھما هللا رضي عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن شريك ثنا دهوبإسنا -  13735
  عنھما هللا رضي عباس بن قول بمعنى  عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن بإسناده هللا رحمه

 عن شھاب بن عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 13736
 رحمه الشافعي واستدل الزنا حرم هللا أن إلى ذلك ويرجع األزواج ذوات ھن النساء من والمحصنات  قال أنه المسيب بن سعيد
 على مقصور أيمانكم ملكت ما إال قوله في االستثناء وإن أزواجھن غير على يحرمن اإلماء من األزواج ذوات أن في هللا

 سلم و عليه هللا صلى النبي ألن طالقا بيعھا يكن لم أعتقت أو بيعت إذا المسبية غير المملوكة أن على دلت السنة بأن ياالسبا
 ذلك يكن ولم لمعنيين زواله فكان فاعتقت بيعت بأن بريرة ملك زال وقد وفراقه زوجھا مع المقام في عتقت حين بريرة خير
 القديم في قال زوجھا يطلقھا حتى يمين بملك تحل لم تبع لم إذا فھي الملك بزوال جالزو ذوات فرج يحل لم فإذا قال فرقة
 تعالى هللا رضي عمر وبن عوف بن الرحمن وعبد طالب أبي بن وعلي عفان بن وعثمان الخطاب بن عمر ذلك قال وممن
 بن وعمران كعب بن وأبي مسعود نب هللا عبد طالقھا األمة بيع قال وممن قال ثابت الشراء بعد الزوج نكاح قالوا عنھم

 وحديث المسبية على قاسوھا وكأنھم هللا رحمه الشيخ قال عنھم هللا رضي مالك بن وأنس عباس وبن هللا عبد بن وجابر حصين
 رحمه الشافعي قول معنى وھذا يمينه ملكت مما وھي وطئھا يملك لم أمته زوج من أن اإلجماع ثم القياس ھذا من يمنع بريرة
  هللا
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 عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 13737
 سنن ثالث بريرة في كانت  قالت أنھا سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عنھا هللا رضي عائشة عن محمد بن القاسم عن ربيعة
  الصحيح في أخرجاه زوجھا من فخيرت أعتقت أنھا السنن إحدى وكانت

  الحالل يحرم ال الزنا باب

 رضي عباس بن عن وروي قال الحالل خالف والحرام الحالل لحرمة حرمه إنما جل و عز هللا ألن هللا رحمه الشافعي قال
  قولنا عنھما هللا

 أنبأ عطاء بن الوھاب عبد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13738
 حرمتان فإنھما بابنتھا أو امرأته بأم زنى رجل في قال  أنه عنھما هللا رضي عباس بن عن يعمر بن يحيى عن قتادة عن سعيد

 خمر من كوزا أخذت لو بل فقال الشعبي ذلك فبلغ قط حالال حرم ما يعمر بن يحيى وقال قال عليه ذلك يرحمھا وال تخطأھما
  عليه حرمت قد أنھا الشعبي رأي من وكان حراما الماء ذلك لكان ماء من جب في فسكبته

 عن يعمر بن يحيى عن قتادة عن الدستوائي ھشام أنبأ الوھاب عبد أنبأ يحيى ثنا العباس أبو ثنا هللا عبد أبو وأخبرنا - 13739
  حرمتين تخطى  قال عنھما هللا رضي عباس بن

 أنبأ أيوب بن محمد ثنا الوھاب عبد بن محمد بن هللا عبد سعيد أبو أنبأ المعروف أبي بن محمد الحسن أبو ناأخبر - 13740
 حرمتين تخطى قال امرأته أم غشي رجل في  عنھما هللا رضي عباس بن عن عكرمة عن قتادة ثنا ھشام ثنا إبراھيم بن مسلم
 الزھري وروى عنه هللا رضي عباس بن عن عطاء عن سعد بن قيس عن ھشام عن األعلى عبد ورواه امرأته عليه تحرم وال
  والزھري وعروة المسيب بن قول وھو مرسل وھو قولنا مثل عنه هللا رضي علي عن

 عن أيوب بن يحيى حدثني مريم أبي بن ثنا قتيبة بن حميد ثنا سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو ثنا هللا عبد أبو أنبأني - 13741
  الحالل الحرام يحرم ال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي قال قال امرأته أم وطىء رجل عن وسئل  شھاب بن عن عقيل

 أحمد بن جعفر ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا -  13742
 و عليه هللا صلى النبي عن عنھما هللا رضي عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبد ثنا الفروي محمد بن إسحاق ثنا سام بن
  الحالل الحرام يحرم ال  قال سلم

 محمد بن جعفر ثنا الشافعي بكر أبو أنبأ ببغداد الرزاز داود بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 13743
 رسول قال قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن لزھريا عن الرحمن عبد بن عثمان ثنا اليمان بن الھيثم ثنا الزعفراني

  الحالل الحرام يحرم ال  سلم و عليه هللا صلى هللا

 بھلول بن إسحاق ثنا مخلد بن هللا عبد بن الفضل أبو ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا -  13744
 عن الزھري الرحمن عبد بن عثمان عن سلمة بن أيوب بن إسماعيل بن المغيرة ثنا المخزومي نافع بن هللا عبد ثنا األنباري

 حراما المرأة يتبع الرجل عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سئل  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن شھاب بن
 ما يحرم إنما الحالل الحرام يحرم ال مسل و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت أمھا أينكح حراما األبنة يتبع أو ابنتھا أينكح
  نأخذ وبه نافع بن هللا عبد قال إسحاق قال حالل بنكاح كان

 المخزومي المغيرة بن يحيى ثنا يونس بن إبراھيم بن إسحاق ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو وأخبرنا -  13745
 عائشة عن عروة عن شھاب بن عن الرحمن عبد بن عثمان عن لإسماعي بن المغيرة أبيه عن المغيرة بن محمد أخي حدثني
 أمھا يتزوج أن عليه فال فجورا امرأة أتى ومن بحرام حالل يفسد ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي

 الحديث أئمة من وغيره عينم بن يحيى قاله ضعيف وھو ھذا الوقاصي الرحمن عبد بن عثمان به تفرد فال نكاح فأما ابنتھا أو
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 أمثل العمري هللا عبد حديث العلماء بعض وعند عنه موقوفا مرسال عنه هللا رضي علي عن الزھري شھاب بن عن والصحيح
  أعلم وهللا

 بن زياد بن محمد هللا عبد أبو ثنا أحمد بن بشر سھل أبو أنبأ بھا المھرجاني المعروف أبي بن الحسن أبو أخبرنا - 13746
 أنه  شھاب بن عن يزيد بن يونس عن فليح بن محمد عن المغيرة بن محمد أخي حدثني المغيرة بن يحيى سلمة أبو ثنا يسق

  بحرام حالال هللا يفسد ال العلماء بعض قال قد قال ابنتھا أيتزوج بالمرأة يفجر الرجل عن سئل

 جابر رواه فإنما الحالل على الحرام غلب إال لحاللوا الحرام اجتمع ما  قال أنه مسعود بن عن روى الذي وأما -  13747
 الشعبي عن بمعناه غيره رواه وإنما منقطع مسعود بن عن والشعبي ضعيف الجعفي وجابر مسعود بن عن الشعبي عن الجعفي

 مسعود نب هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن حماد عن سليم أبي بن ليث وروى مسعود بن هللا عبد إلى مرفوع غير قوله من
 أبو قال قال الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا ضعيف أيضا وھذا وابنتھا امرأة فرج إلى نظر رجل إلى هللا ينظر ال وقال
 إذا سلم و عليه هللا صلى النبي عن فيه يروي الذي وأما ضعيفان وحماد وليث موقوف ھذا هللا رحمه الحافظ الدارقطني الحسن
 النبي عن ھانئ أم أو ھانئ أبي عن أرطاة بن الحجاج رواه إنما فإنه وابنتھا أمھا عليه حرمت المرأة فرج إلى الرجل نظر
 يعرف ال عمن يرسله بما فكيف يسنده فيما به يحتج ال أرطاة بن الحجاج وضعيف ومجھول منقطع وھذا سلم و عليه هللا صلى
  مسلمينال وإماء وإمائھم الكتاب أھل حرائر نكاح أبواب جماع أعلم وهللا

  الكفار على المؤمنات وتحريم الكتاب أھل دون الشرك أھل حرائر تحريم في جاء ما باب

 إلى ترجعوھن فال مؤمنات علمتموھن فإن بإيمانھن أعلم هللا فامتحنوھن مھاجرات المؤمنات جاءكم إذا{  وتعالى تبارك هللا قال
 من مھاجرة في أنزلت أنھا بالقرآن العلم أھل بعض وزعم هللا مهرح الشافعي قال}  لھن يحلون ھم وال لھم حل ھن ال الكفار
 نزلت}  الكوافر بعصم تمسكوا وال{  تعالى هللا قول وإن أوثان أھل مكة وأھل معيط أبي بن عقبة ابنة بعضھم فسماھا مكة أھل
  الھدنة في نزلت وإنما مؤمنا مكة أھل من مھاجر في

 يعقوب ثنا كامل أبي بن إسحاق ثنا سفيان بن الحسن أنبأ هللا عبد بن محمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13748
 خبر من خبرا يخبران مخرمة بن والمسور الحكم بن مروان سمع أنه عروة أخبرني قال أنه عمه عن شھاب بن أخي بن ثنا

 و عليه هللا صلى هللا رسول كاتب لما أنه  عنھما عروة أخبرني فيما فكان الحديبية غزوة من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 دينك على كان وإن أحد منا يأتيك ال أنه عمرو بن سھيل اشترط فيما كان المدة قضية على الحديبية يوم عمرو بن سھيل سلم
 ذلك المؤمنون فكره ذلك على إال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يقاضي أن سھيل وأبي وبينه بيننا وخليت إلينا رددته إال

 هللا صلى هللا رسول كاتبه ذلك على إال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يقاضي أن سھيل أبى فلما فيه وتكلموا فيه وألغطوا
 الرجال من أحد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يأت ولم عمرو بن سھيل أبيه إلى يومئذ سھيل بن جندل أبا فرد سلم و عليه
 إلى ھاجرت ممن معيط أبي بن عقبة بنت كلثوم أم وكانت مھاجرات المؤمنات جاءت ثم مسلما كان وإن مدةال تلك في رد إال

 هللا أنزل حتى إليھم يرجعھا أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يسألون أھلھا فجاء عاتق وھي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  إبراھيم بن يعقوب عن إسحاق عن الصحيح في البخاري رواه أنزل ما المؤمنات في

 قال الرزاق عبد ثنا يحيى بن محمد ثنا سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا -  13749
 ثم قال بطولھا الحديبية قصة فذكر  الحكم بن ومروان مخرمة بن المسور عن الزبير بن عروة أخبرني الزھري قال معمر قال
 بعصم تمسكوا وال{  بلغ حتى}  مھاجرات المؤمنات جاءكم إذا آمنوا الذين أيھا يا{  جل و عز هللا فأنزل مؤمنات وةنس جاء

 صفوان واألخرى سفيان أبي بن معاوية إحداھما فتزوج الشرك في له كانتا امرأتين يومئذ عنه هللا رضي عمر فطلق}  الكوافر
  الرزاق عبد عن محمد بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه أمية بن

 إبراھيم حدثني إسماعيل بن محمد ثنا شاكر بن حماد ثنا النسوي محمد بن أحمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13750
 بن عمر عند أمية أبي بنت قريبة كانت  عنھما هللا رضي عباس بن عن عطاء قال قال جريج بن عن ھشام ثنا موسى بن
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 الفھري غنم بن عياض تحت سفيان أبي بنت الحكم أم وكانت سفيان أبي بن معاوية فتزوجھا فطلقھا عنه هللا رضي الخطاب
  الصحيح في ھكذا البخاري أخرجه الثقفي عثمان بن هللا عبد فتزوجھا فطلقھا

 بن عن ورقاء ثنا آدم ناث الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13751
 نساء بطالق سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب أمر قال}  الكوافر بعصم تمسكوا وال{  تعالى قوله في  مجاھد عن نجيح أبي
 وألمة يؤمن حتى المشركات تنكحوا وال{  ثناؤه جل هللا وقال هللا رحمه الشافعي قال بمكة الكفار مع قعدن بمكة كوافر كن

 كما نسائھم نكاح يحرم أوثان أھل ھم الذين العرب مشركي جماعة في نزلت إنھا اآلية ھذه في قيل}  مشركة من خير مؤمنة
  منسوخ فيھا ليس ثابتة اآلية فھذه ھكذا ھذا كان فإن المؤمنات رجالھم ينكح أن يحرم

 نجيح أبي بن عن ورقاء ثنا آدم ثنا لحسينا بن إبراھيم ثنا الحسن بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 13752
  الكتاب أھل نساء لھم أحل ثم المشركات مكة أھل نساء يعني يؤمن حتى المشركات تنكحوا وال تعالى قوله  في مجاھد عن

 ثنا جبارال عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13753
 األوثان أھل قال}  يؤمن حتى المشركات تنكحوا وال{  تعالى قوله عن جبير بن سعيد سألت  قال حماد عن سفيان عن وكيع
 جميع في اآلية ھذه قيل وقد هللا رحمه الشافعي قال المفسر سليمان بن ومقاتل السدي ذكره ومعناه هللا رحمه الشيخ قال

 الكتاب أھل ذبائح إحالل في جاءت كما خاصة الكتاب أھل من الحرائر نكاح إحالل في بعدھا الرخصة نزلت ثم المشركين
 المؤمنات من والمحصنات لھم حل وطعامكم لكم حل الكتاب أوتوا الذين وطعام الطيبات لكم أحل اليوم{  تعالى هللا قال

 }  أجورھن آتيتموھن إذا قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من والمحصنات

 بن معاوية عن صالح بن هللا عبد ثنا سعيد بن عثمان ثنا الطرائفي الحسن أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  13754
 استثنى ثم}  يؤمن حتى المشركات تنكحوا وال{  تعالى قوله في  عنھما هللا رضي عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح
 مھورھن يعني}  أجورھن أتيتموھن إذا{  لكم حل}  قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من والمحصنات{  فقال الكتاب أھل نساء

  زوان غير عفائف يقول مسافحات غير محصنات

 بن الحسن بن محمد بن سعد بن محمد جعفر أبو أنبأ كامل بن أحمد بكر أبو القاضي أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13755
 وأحل نسخت يؤمن حتى المشركات تنكحوا وال تعالى قوله في  عباس بن عن أبيه نع أبي حدثني عمي حدثني أبي ثنا عطية
  الكتاب أھل نساء المشركات من

 حدثني وھب بن هللا عبد ثنا الخوالني نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13756
 ھل جبير يا لي فقالت عنھا هللا رضي عائشة على فدخلت حججت  قال نفير بن جبير عن الزاھرية أبي عن صالح بن معاوية
  فحرموه حرام من فيھا وجدتم وما فاستحلوه حالل من فيھا وجدتم فما نزلت سورة آخر أنھا أما فقالت نعم فقلت المائدة تقرأ

 قال المعافري هللا عبد بن حيي أخبرك وھب بن على قرئ قال نصر بن بحر ثنا العباس أبو ثنا هللا عبد أبو أخبرنا - 13757
 فأيھما هللا رحمه الشافعي قال المائدة سورة نزلت سورة آخر أن  عمرو بن هللا عبد عن يحدث الحبلي الرحمن عبد أبا سمعت
  مسلم ينكحھن لم لو إلي وأحب قال الكتاب أھل حرائر نكاح منه أبيح فقد كان

 المجيد عبد أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ناث عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  13758
 اليھودية المسلم نكاح عن يسأل عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر سمع أنه  الزبير أبي عن جريج بن عن العزيز عبد بن

 طلقناھن رجعنا فلما كثيرا المسلمات نجد نكاد ال ونحن وقاص أبي بن سعد مع بالكوفة الفتح زمن تزوجناھن فقال والنصرانية
  حرام عليھم ونساؤنا حل لنا ونساؤھم يرثھن وال مسلما يرثن ال وقال
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 القرشي إسماعيل بن سھل بن بكر محمد أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13759
 بني من السائب بن هللا عبد حدثه أنه غفرة مولى عمر عن يزيد بن نافع عن التجيبي يحيى بن شعيب ثنا بدمياط الدمياطي
  يديه على أسلمت ثم نسائه على نصرانية وھي الكلبية الفرافصة ابنة نكح عنه هللا رضي عفان بن عثمان أن  المطلب

 ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13760
 عفان بن عثمان أن  مطعم بن جبير بن محمد عن الحويرث أبي عن المطلب مولى عمرو عن بالل بن سليمان أنبأ وھب بن

 عمرو قال عليه قدمت حين حنفت حتى نصرانية وھي نكاحھا عقدة ملك نصرانية وھي الفرافصة بنت تزوج عنه هللا رضي
 هللا عبد وحدثني عمرو قال المدينة قدمت حين حنفت حتى نصرانية كلب من امرأة نكح هللا عبيد بن طلحة أن أيضا وحدثني

  يھودية نكح اليمان بن حذيفة أن األشھل بني من شيخ الرحمن عبد بن

 شعبة عن غندر ثنا الغالبي ثنا األزھر بن محمد بن جعفر ثنا الشافعي بكر أبو أنبأ السكري محمد بكر أبو أخبرنا - 13761
  يھودية عنه هللا رضي طلحة تزوج قال  أنه عنه هللا رضي علي عن ھبيرة عن إسحاق أبي عن

 بن علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان أنبأ العراقي نصر أبو أنبأ األردستاني إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا -  13762
 طلحة تزوج  قال عنه هللا رضي علي عن يريم بن ھبيرة عن الھمداني إسحاق أبي عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا الحسن
 عمر إليه فكتب يھودية عنه هللا رضي حذيفة تزوج يقول وائل أبا سمعت قال بھرام بن الصلت ثنا سفيان وثنا قال يھودية
 طريق على عنه هللا ضير عمر من وھذا المومسات وتنكحوا المسلمات تدعوا أن أخشى إني فقال يفارقھا أن عنه هللا رضي
  منھن المومسات تعاطوا أن أخاف ولكني ال قال ھي أحرام إليه كتب حذيفة أن أخرى رواية ففي والكراھة التنزيه

 أن الخطاب بن عمر إليه كتب  قال وھب بن زيد سمعت قال زياد أبي بن يزيد ثنا سفيان حدثنا اإلسناد وبھذا - 13763
  المسلمة النصراني نكحي وال النصرانية ينكح المسلم

 الحارث بن محمد بن إبراھيم ثنا اللخمي أحمد بن سليمان القاسم أبو أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  13764
 رضي عباس بن عن عكرمة عن الحذاء خالد عن خالد عن سفيان ثنا السالم عبد بن النعمان ثنا المغيرة بن محمد ثنا الھاللي

 فوق وملتنا األديان خير فديننا كله الدين على ليظھره بالحق سلم و عليه هللا صلى محمدا بعث جل و عز هللا إن  قال اعنھم هللا
 هللا رحمه الشافعي قال النعمان إال سفيان عن يروه لم القاسم أبو قال نسائنا فوق رجالھم يكون وال نسائھم فوق ورجالنا الملل
 إسرائيل بني من والنصارى اليھود وھم واإلنجيل التوراة المشھورين الكتابين أھل رائرھمح نكاح يحل الذين الكتاب وأھل
 بھم سنوا سلم و عليه هللا صلى النبي عن عوف بن الرحمن عبد عن المشھور األثر وھذا هللا رحمه الشيخ قال المجوس دون
 غيرھا دون بالجزية الدم حقن في بھم ملحقون فھم يةالجز على بحالة برواية االستدالل مع العلم أھل فحمله الكتاب أھل سنة
  أعلم وهللا

 قال قال جريج بن عن المجيد عبد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 13765
 من فيھم دخل من فأما واإلنجيل وراةالت جاءتھم والذين إسرائيل بنو الكتاب أھل إنما الكتاب بأھل العرب نصارى ليس  عطاء
 ال وإنه ھذا بمعنى العرب نصارى في عنھما هللا رضي وعلي عمر عن روينا وقد هللا رحمه الشيخ قال منھم فليسوا الناس
  تعالى هللا شاء إن موضعه في يرد وذلك ذبائحھم تؤكل

 أبي بن ثنا سعيد بن إبراھيم بن محمد ثنا حيان بن مدمح أبو أنبأ األصبھاني الحارث بن بكر أبو أخبرنا الذي وأما -  13766
 ثابت غير فھذا مجوسية حذيفة امرأة رأيت  قال الجھني معبد عن فيروز بن هللا عبد ثنا المختار بن العزيز عبد ثنا الشوارب
  أعلم وهللا يھودية نكح أنه حذيفة عن والمحفوظ
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  لسامرةوا الصابئين من والنصارى اليھود دين دان من باب

 بن علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان ثنا العراقي نصر أبو ثنا األردستاني إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا -  13767
 بن لعمر عامل كتب  قال الحارث بن غضيف عن نسي بن عبادة عن سنان بن برد ثنا سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا الحسن
 أمير يا ترى فما البعث بيوم يؤمنون وال التوراة ويقرؤن السبت يوم يسبتون السامرة يدعون قبلنا من ناسا أن الخطاب
  الكتاب أھل ذبائح ذبائحھم الكتاب أھل من طائفة ھم فكتب قال ذبائحھم في المؤمنين

 ثنا مرزوق بن يمإبراھ ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13768
 يضع أن فأراد قال الخمس ويعطون القبلة إلى يصلون الصابئين أن زياد نبىء  الحسن أنبأنا قال أبيه عن معتمر عن عارم
  المالئكة يعبدون أنھم بعد فأخبر قال الجزية عنھم

 ملكت ما فمن المؤمنات محصناتال ينكح أن طوال منكم يستطع لم ومن{  تعالى هللا قال المسلمين إماء نكاح في جاء ما باب
  } منكم العنت خشي لمن ذلك{  قوله إلى}  بإيمانكم أعلم وهللا المؤمنات فتياتكم من أيمانكم

 بن معاوية عن صالح بن هللا عبد ثنا سعيد بن عثمان ثنا الطرائفي الحسن أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  13769
 المحصنات ينكح أن طوال منكم يستطع لم ومن تعالى قوله في  عنھما هللا رضي عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح

 وذلك المسلمين إماء من فلينكح الحرائر ينكح أن سعة له يكن لم من يقول المؤمنات فتياتكم من أيمانكم ملكت ما فمن المؤمنات
 تصبروا وإن العنت يخشى وھو حرة على يقدر ال أن إال أمة ينكح أن األحرار من ألحد فليس الفجور وھو العنت خشي لمن
  لكم خير فھو اإلماء نكاح عن

 ثنا إياس أبي بن آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13770
 ينكح أن غنى يجد لم من يقول غنى نكمم يجد لم من يعني طوال منكم يستطع لم ومن  مجاھد عن نجيح أبي بن عن ورقاء

  حالل وھو لكم خير فھو اإلماء نكاح عن تصبروا وأن المؤمنة األمة فلينكح الحرائر يعني المحصنات

 بشر أبو أنبأ ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروي منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  13771
 لكم خير تصبروا وإن قوله في وقال أمة تزوج الحرة به ينكح ما يجد لم إذا الغني الطول قال اآلية ھذه يف  جبير بن سعيد عن
  الزنا العنت وقال اإلماء نكاح عن قال

 المجيد عبد أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  13772
  أمة ينكح فال حرة صداق وجد من  يقول عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو أنبأ جريج بن عن

 أبيه عن طاوس بن أخبرني جريج بن عن المجيد عبد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا سعيد أبو أخبرنا - 13773
  يحل علمته ما قال الزنا يخاف قلت رةح بصداقھا يجد وھو األمة الحر نكاح يحل ال  قال

 دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا -  13774
  اإلماء نكاح اليوم يصلح ال فقال ھو أجائز فيه تقول ما األمة نكاح عن أسمع وأنا الشعثاء أبا عطاء سأل  قال

 عمرو عن عيينة بن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13775
  حرة إلى طوال يجد ألنه اليوم اإلماء نكاح يصلح ال  قال الشعثاء أبي عن

 زياد بن محمد بن هللا عبد بكر أبو ثنا مدأح بن زاھر علي أبو أنبأ الحافظ الرازي علي بن أحمد حامد أبو أخبرنا -  13776
 ھل زيد بن جابر سئل  قال ھرم بن عمرو عن حبيب أبي بن حبيب أنبأ ھارون بن يزيد ثنا يحيى بن محمد ثنا النيسابوري

  العنت وخشي الحرة مھر يجد ال من األمة يتزوج إنما قال حرة مھر يجد وھو بأمة يتزوج أن للحر يصلح
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 منصور أنبأ ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم بوأ أخبرنا -  13777
  بالصواب أعلم وهللا للحرة طوال يجد لم إذا فيھن رخص إنما وقال زمانه في اإلماء نكاح يكره كان أنه  الحسن عن

  أمة على أمة تنكح ال باب

 ثنا ھشيم ثنا مسلم بن سعيد بن يوسف ثنا زياد بن بكر أبو أنبأ أحمد بن زاھر أنبأ ازيالر علي بن أحمد أخبرنا -  13778
 بن السالم عبد تابعه واحدة إال اإلماء من الحر يتزوج ال  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن شريك
  عنھما هللا رضي عباس بن عن سعيد عن وخصيف عطاء عن حرب

  األمة على الحرة وتنكح حرة على مةأ تنكح ال باب

 بن معاذ ثنا سنان بن يزيد ثنا زياد بن بكر أبو ثنا أحمد بن زاھر أنبأ الرازي اإلسفرائيني علي بن أحمد أخبرنا - 13779
  الحرة على األمة تنكح أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال الحسن عن األحول عاصم عن أبي حدثني ھشام

 علية بن إسماعيل ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو وأخبرنا - 13780
 معنى في أنه إال مرسل ھذا الحرة على األمة تنكح أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  يقول الحسن سمع من حدثني
  عنھم هللا رضي الصحابة من جماعة قول ومعه الكتاب

 محمد يحيى أبو ثنا السواق مھران بن محمد بن علي ثنا الحافظ عمر بن علي ثنا الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  13781
  قال عنه هللا رضي علي عن حبيش بن زر عن عمرو بن المنھال عن حجاج عن األموي سعيد بن يحيى ثنا غالب بن سعيد بن
  الحرة على تتزوج أن لھا ينبغي ال األمة أن يوما ولألمة يومين ھال قسم األمة على الحرة تزوجت إذا

 ثنا مسلم بن سعيد بن يوسف ثنا زياد بن بكر أبو أنبأ أحمد بن زاھر أنبأ الحافظ علي بن أحمد حازم أبو أخبرنا - 13782
 على الحرة وتنكح الحرة على األمة تنكح ال قال  أنه عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر عن الزبير أبو حدثني ليث ثنا حجاج
  صحيح إسناد ھذا أبدا أمة ينكحن فال حرة صداق وجد ومن األمة

 بن أن  بلغه أنه مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 13783
  بينھما يجمع أن له فكرھا أمة عليھا ينكح أن فأراد حرة مرأةا تحته كان رجل عن سئال عنھما هللا رضي عمر وبن عباس

  الحسن عن أشعث عن معاذ بن معاذ ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 13784
 ثالث وله عقدة في امرأتين تزوج رجل في قال أنه الحسن وعن األمة وبين بينه يفرق قال عقدة في وأمة حرة تزوج رجل في

  الثالث وبين بينه فرق امرأتان وعنده عقدة في ثالثا تزوج وإذا عقدة في تزوج اللتين ھاتين وبين بينه يفرق قال نسوة

  األمة طالق األمة على الحرة نكاح أن زعم من باب

 أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا ح األعرابي بن زياد بن محمد بن أحمد أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  13785
 طالق األمة على الحرة نكاح  عنھما هللا رضي عباس بن قال عمرو قال سفيان ثنا نصر بن سعدان ثنا قاال الرزاز جعفر أبو

 األمة على الحرة تزويج قال عباس بن عن زيد بن جابر عن دينار بن عمرو عن ضعيف وھو السمان الربيع أبو ورواه األمة
 الوھاب عبد ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا قاال محمد بن وعبيد الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه األمة طالق
  فذكره السمان الربيع أبو أنبأ عطاء بن

 شعبيال عن خالد أبي بن عن سفيان ثنا نصر بن سعدان ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا -  13786
  فاستغن عنھا تعالى هللا أغناك فإذا إليھا تضطر الميتة بمنزلة ھي  قال مسروق عن
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 أنبأ ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو وأخبرنا - 13787
 منھا يأكل الميتة كصاحب ھو األمة طالق فھو ةاألم على الحرة تزوج إذا  قال مسروق عن الشعبي عن خالد أبي بن إسماعيل

 وبا عنھما هللا رضي هللا عبد بن وجابر علي عن ذلك في روينا بما نقول إنما نحن فليمسك عنھا استغنى فإذا إليھا اضطر ما
  التوفيق

  األمة على الحرة ينكح العبد باب

 خالد أبي بن إسماعيل أنبأ ھشيم ثنا سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا -  13788
  فال شاء وإن األمة عليھا تزوج شاء فإن حرة عنده كانت إذا العبد في يقول كان أنه  مسروق عن الشعبي عن

 أبو نبأنيهأ المملوك إال الحرة على األمة ينكح ال قال هللا عبد عن مسروق عن الشعبي عن الجعفي جابر وروى -  13789
  فذكره  جابر عن إسرائيل عن وكيع ثنا ھاشم بن هللا عبد ثنا زھير بن أحمد بن محمد ثنا الوليد أبي عن إجازة هللا عبد

 وغير المشركات من حرم من معنى في داخلة ألنھا عنه هللا رضي الشافعي قال بحال لمسلم كتابية أمة نكاح يحل ال باب
 وفي بمعنيين اإلسالم أھل إماء نكاح أحل إنما تعالى وهللا النكاح في الكتاب أھل حرائر نص كما باإلحالل منصوصة حالل
  ثالث شرط اإلسالم ألن أعلم وهللا المشركين إماء من خالفھن من تحريم على داللة ذلك

 أبي بن عن سفيان ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروي منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  13790
  المؤمنات فتياتكم من يقول تعالى هللا ألن الكتاب أھل إماء نكاح يصلح ال  قال مجاھد عن نجيح

 بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13791
}  المؤمنات فتياتكم من{  قوله إلى}  طوال منكم يستطع لم ومن{  تعالى قوله في  الحسن عن إسماعيل عن أسامة أبو ثنا عفان
  الكتاب أھل إماء في لنا يرخص فلم قال

 بن إسماعيل ثنا بشر بن محمد بن عثمان عمرو أبو أنبأ البغدادي يوسف بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  13792
 بن سعيد منھم قولھم إلى ينتھي الذين فقھائھم من أدرك عمن أبيه عن الزناد أبي بن الرحمن عبد ثنا أويس أبي بن ثنا إسحاق
 بن وسليمان هللا عبد بن هللا وعبيد زيد بن وخارجة الرحمن عبد بن بكر وأبو محمد بن والقاسم الزبير بن وعروة المسيب
 الكتاب أوتوا الذين من المحصنات هللا أحل إنما ةالنصراني وال اليھودية األمة نكاح للمسلم يصلح ال  يقولون وكانوا قال يسار

  الخطبة أبواب جماع بمحصنة األمة وليست

  اآلية}  النساء خطبة من به عرضتم فيما عليكم جناح وال{  وتعالى تبارك هللا قال بالخطبة التعريض باب

 قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا السالم بدع بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13793
 بن عمرو أبا أن  قيس بنت فاطمة عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن سفيان بن األسود مولى يزيد بن هللا عبد عن مالك على
 هللا صلى هللا رسول فجاءت شيء من علينا لك ما وهللا فقال فسخطته بشعير وكيله إليھا فأرسل غائب وھو البتة طلقھا حفص
 اعتدي أصحابي يغشاھا امرأة تلك قال ثم شريك أم بيت في تعتد أن وأمرھا نفقة عليه لك ليس فقال له ذلك فذكرت سلم و عليه
 وأبا سفيان أبي بن معاوية أن له ذكرت حللت فلما قالت فآذنيني حللت فإذا ثيابك تضعين أعمى رجل فإنه مكتوم أم بن عند
 له مال ال فصعلوك معاوية وأما عاتقه عن عصاه يضع فال جھم أبو أما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال خطباني جھم

 عن الصحيح في مسلم رواه به واغتبطت خيرا فيه هللا فجعل فنكحته أسامة انكحي قال ثم فكرھته قالت زيد بن أسامة انكحي
 إليھا أرسل سلم و عليه هللا صلى النبي أن ةفاطم عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى ورواه يحيى بن يحيى
  بنفسك تفوتيني ال قال سلمة أبي عن عمرو بن محمد ورواه بنفسك تسبقيني ال أن
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 بن حسين ثنا رافع بن محمد ثنا محمد بن هللا عبد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13794
 أنبأ ھارون بن يزيد ثنا نجم بن محمد ثنا الفقيه إسحاق بن أحمد بكر أبو ثنا هللا عبد أبو وأخبرنا ح يحيى عن شيبان ثنا محمد
  اللفظتين فيه وذكر الحديث فذكر  فاطمة عن سلمة أبي عن كالھما عمرو بن محمد

 بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الفضل بن موسى بن ومحمد الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  13795
 بن تحت بقبا وكانت حنظلة بنت سكينة خالتي حدثتني قال الغسيل حنظلة بن الرحمن عبد ثنا الطيالسي الوليد أبو ثنا مرزوق

 فقلت حنظلة بنت يا أصبحت كيف قال ثم فسلم عدتي في وأنا علي بن محمد جعفر أبو علي دخل  قالت عنھا توفي لھا عم
 طالب أبي بن علي من وقرابتي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من قرابتي علمت قد من أنا فقال خيرب هللا وجعلك بخير
 عنك ويروى منك يؤخذ رجل أنت جعفر أبا يا لك هللا غفر فقلت قالت العرب في وشرفي اإلسالم في وحقي عنه هللا رضي
 هللا صلى هللا رسول دخل قال ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من بمنزلتي أخبرتك إنما فعلنا ما فقال عدتي في تخطبني
 يزل فلم عمھا بن وھو األسد عبد بن سلمة أبي من وتأيمت المخزومية المغيرة بن أمية أبي بنت سلمة أم على سلم و عليه

  خطبة تلك كانت فما عليه يعتمد كان ما شدة من كفه في الحصير أثر حتى تعالى هللا من بمنزلته يذكرھا

 ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13796
 خطبة من به عرضتم فيما عليكم جناح وال تعالى قوله في  عباس بن عن مجاھد عن منصور عن شعبة عن جرير بن وھب
  للخطبة ينصب لم ما ضوالتعري غيره فيه زاد التعريض قال النساء

 منصور عن سفيان ثنا كثير بن ثنا الحباب بن الفضل أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ الرزجاھي عمر أبو أخبرنا - 13797
 إني أتزوج أن أريد إني}  النساء خطبة من به عرضتم فيما عليكم جناح وال{  جل و عز قوله في  عباس بن عن مجاھد عن
 أريد إني يقول به عرضتم فيما عباس بن عن مجاھد عن منصور عن زائدة ثنا طلق لي قال البخاري قال أتزوج أن أريد

  صالحة امرأة لي تتيسر أن ولوددت التزويج

 أنبا الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 13798
 خطبة من به عرضتم فيما عليكم جناح وال{  جل و عز هللا قول في يقول كان أنه  أبيه عن القاسم بن نالرحم عبد عن مالك
 خيرا إليك لسائق هللا وإن لراغب فيك وإني لكريمة علي إنك زوجھا وفاة من عدة في وھي للمرأة الرجل يقول أن}  النساء
  القول من ھذا ونحو ورزقا

 بن سلمة عن شعبة ثنا آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا الحسن بن الرحمن عبد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13799
 قول ھو قال}  النساء خطبة من به عرضتم فيما عليكم جناح وال{  تعالى قوله في  جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن كھيل
  امرأتي إلى أحسنت تزوجت إن وإني التزويج أريد إني عدتھا في للمرأة الرجل

 أبي بن عن ورقاء ثنا آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13800
 لھا يبديه فال خطبتھا ويضمر لتعجبينني وإنك لجميلة إنك عدتھا في للمرأة الرجل قول ھو قال اآلية ھذه في  مجاھد عن نجيح
  يحل ال ھذا ناكحك فإني بنفسك تسبقيني ال لھا يقول قال سرا تواعدوھن ال ولكن معروف حل كله ھذا

 أبي بن عن سفيان ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ النضروي منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا -  13801
 لجميلة إنك يقول معروفا قوال تقولوا أن إال ھاعدت في يخطبھا ال قال سرا تواعدوھن ال ولكن تعالى قوله في  مجاھد عن نجيح
  فيك لمرغوب وإنك منصب لفي وإنك

 ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13802
 تقولوا أن إال غيره تزوج ال أن وكذا كذا على ھايقاطع  قال جبير بن سعيد عن كھيل بن سلمة عن سفيان عن كثير بن محمد
  نجتمع أن ألرجو وإني لراغب فيك إني يقول قال معروفا قوال
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 منصور عن شعبة ثنا عمر بن بشر ثنا إبراھيم ثنا العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو هللا عبد أبو وأخبرنا - 13803
  غيره تنكح ال أن ميثاقھا يأخذ ال قال سرا تواعدوھن ال ولكن اآلية ھذه في  الشعبي عن ذكر قال

 أن إال سرا تواعدوھن ال ولكن  مجلز أبي عن حدير بن عمران عن القاضي حبيب بن عمر ثنا إبراھيم وثنا قال - 13804
  الزنا ھو فقال أيضا الحسن عنھا سألت ثم قال الزنا ھو السر قال معروفا قوال تقولوا

  الزنا قال سرا تواعدوھن ال ولكن  إبراھيم عن السدي عن سفيان عن حذيفة أبو ثنا إبراھيم وحدثنا قال -  13805

 صالح بن يزيد ثنا قتيبة بن إسماعيل ثنا قاال الكعبي محمد وأبو الطرائفي الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13806
 يواجھھا ال أي الكالم من الرفث سرا تواعدوھن ال معنى أن علمأ وهللا بلغنا  قال حيان بن مقاتل عن معروف بن بكير عن

 في إليھا يرسل التعريض في قال أنه الحسن عن وروينا أعلم وهللا الزنا ھو آخرون ويقول نفسه من الجماع تعريض في الرجل
 يعرض قال عطاء وعن رأيك رأيت عدتك انقضت فإذا أعلمك أن فأحببت لحريص عليك وإني لراغب فيك إني يقول عدتھا
 في رجال واعدت إن قال عطاء وعن تقول ما أسمع قد ھي وتقول نافقة هللا بحمد فأنت وأبشري حاجة لي إن يقول يبوح فال

  بينھما يفرق لم بعد نكحھا ثم عدتھا

  يترك أو يأذن حتى البكر أبو به رضي أو المخطوبة به رضيت إذا أخيه خطبة على الرجل يخطب ال باب

 محمد العباس أبو ثنا قالوا القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13807
 هللا رضي ھريرة أبي عن المسيب بن أخبرني الزھري عن عيينة بن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن
  أخيه خطبة على أحدكم يخطب ال  مسل و عليه هللا صلى النبي قال قال عنه

 هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن بكر أبو وأخبرنا -  13808
 عنه هللا رضي ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد حدثني قال شھاب بن عن يزيد بن يونس أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن
 عن مسلم ورواه عيينة بن سفيان حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه بذلك  سلم و عليه هللا صلى هللا سولر عن

  وھب بن عن حرملة

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13809
 بن الحسن أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ نسليما بن الربيع أنبأ يعقوب
 أحدكم يخطب ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن نافع عن مالك حدثني أويس أبي بن ثنا زياد بن علي
 بعض زاد وقد هللا رحمه الشافعي قال أويس أبي بن عن الصحيح يف البخاري رواه أخيه بيع على يبع وال أخيه خطبة على

  يترك أو يأذن حتى المحدثين

 مكي ثنا الفضل بن الصمد عبد ثنا بمرو الصيرفي حمدان بن محمد بن بكر أحمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13810
 يبيع أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  يقول كان عنه هللا رضي عمر بن أن يحدث نافعا سمعت قال جريج بن عن

 في البخاري رواه الخاطب له يأذن أو قبله الخاطب يترك حتى أخيه خطبة على الرجل يخطب وال بعض بيع على بعضكم
  إبراھيم بن مكي عن الصحيح

 ثنا العامري عفان بن علي بن حسنال ثنا األموي يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا -  13811
 بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا ح عمر بن هللا عبيد ثنا عبيد بن محمد
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن سعيد بن يحيى ثنا بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب

 إال يحيى رواية وفي عبيد بن محمد حديث لفظ بإذنه إال أخيه خطبة على يخطب وال أخيه بيع على أحدكم يبيعن ال  قال مسل
  يحيى عن وغيره حرب بن زھير عن الصحيح في مسلم رواه له يأذن أن
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 عبد ثنا طالب أبي بن عفرج بن يحيى بكر أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13812
 أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال عنھما هللا رضي عمر بن عن نافع عن جويرية بن صخر ثنا عطاء بن الوھاب
  له يأذن أو يرد حتى أخيه خطبة على الرجل يخطب

 حدثني الليث ثنا يحيى ثنا ملحان بن ثنا إسماعيل بن عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 13813
 والظن إياكم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن يأثر عنه هللا رضي ھريرة أبو قال قال األعرج عن ربيعة بن يعني جعفر
 على الرجل يخطبن وال إخوانا هللا عباد وكونوا تدابروا وال تباغضوا وال تجسسوا وال تحسسوا وال الحديث أكذب الظن فإن

 وال بإذنه إال شاھد وزوجھا المرأة تصوم وال وخالتھا بينھا وال وعمتھا المرأة بين يجمع وال يترك أو ينكح حتى أخيه خطبة
 لتستفرغ أختھا طالق المرأة تسأل وال أجرة نصف له فإن عليھا يكسب مما به تصدقت فما بإذنه إال شاھد وھو بيته في تأذن
  يترك أو ينكح حتى قوله إلى بكير بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه لھا قدر ما لھا فإن ولتنكح صاحبتھا إناء

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا القاضي الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13814
 عبد عن حبيب أبي بن يزيد عن سعد بن ثواللي رجل أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب
 أخو المؤمن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن يقول المنبر على عامر بن عقبة سمع أنه المھري شماسة بن الرحمن
 عن الصحيح في مسلم رواه يذر حتى أخيه خطبة على يخطب وال يذر حتى أخيه بيع على يبتاع أن لمؤمن يحل فال المؤمن
  وھب بن عن طاھرال أبي

 بكر حدثني صالح بن هللا عبد ثنا إسحاق بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13815
 وكان جھل أبي بنت يخطب أن أراد عنھما هللا رضي عمر بن أن  حدثه نافعا أن بكير عن الحارث بن عمرو عن مضر بن

 أريد إني قال نعم قال بھا لك حاجة وال تركتھا قد فقال تركتھا قد نعم قال جھل أبي ابنة تخطب قالف الرجل فأتى يخطبھا رجل
  أعلم وهللا فتركھا له بدا ثم فخطبھا قال راشدا اخطبھا قال أخطبھا أن

  باألول رضى البكر أبي من وال المخطوبة من يوجد لم إذا أخيه خطبة على الخطبة أباح من باب

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا أبو رناأخب -  13816
 أن  عنھا هللا رضي فاطمة عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن سفيان بن األسود مولى يزيد بن هللا عبد عن مالك أنبأ الشافعي
 وأبا معاوية أن أخبرته حللت فلما قالت فآذنيني حللت إذا زوجھا طالق من دتھاع في لھا قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 يضع فال جھم أبو وأما له مال ال فصعلوك معاوية أما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال خطباني عنھما هللا رضي جھم

 في مسلم رواه به واغتبطت خيرا يهف هللا فجعل فنكحته أسامة انكحي فقال فكرھته قالت أسامة أنكحي عاتقه عن عصاه
  مالك عن يحيى بن يحيى عن الصحيح

 أخبرني شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو حدثنا - 13817
 فسألناھا الزبير آل ملك في قيس بنت فاطمة على عوف بن الرحمن عبد بن سلمة وأبو أنا دخلت  قال الجھم أبي بن بكر أبو
 من رجل الجھم أبو خطبني عدتي انقضت فلما قالت أن إلى طالقھا قصة في الحديث فذكر نفقة لھا ھل ثالثا المطلقة عن

 أما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال له ذلك فذكرت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتيت سفيان أبي بن ومعاوية قريش
 فبارك فتزوجته زيد بن أسامة على تعني خطبني ثم قالت له مال ال فرجل معاوية وأما النساء على شديد رجل فھو جھمال أبو
 معاوية أما فيه قال الجھم أبي بن بكر أبي عن الثوري ورواه شعبة حديث من الصحيح في مسلم أخرجه أسامة في لي هللا

  أسامة ولكن للنساء ضراب فرجل الجھم أبو وأما له مال ال ترب فرجل

  الخطبة كيف باب

 أبو أنبأ إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 13818
 الناس علينا تفضضوا ال قال تزويج إلى دعي إذا عمر بن كان  قال حفص بن بكر أبا سمعت قال مغول بن مالك ثنا نعيم
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 نكاح أبواب جماع هللا فسبحان رددتموه وإن  فالحمد أنكحتموه إن فالنة إليكم خطب فالنا إن محمد على هللا وصلى  لحمدا
  المشرك

  نسوة أربع من أكثر وعنده يسلم من باب

 أنبأ يعقوب بن محمد اسالعب أبو ثنا قاال يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13819
 حدثني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح معمر عن إبراھيم بن إسماعيل أحسبه الربيع قال الثقة أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع
 عن معمر أنبأ قاال علية بن وإسماعيل جعفر بن محمد أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا حمشاذ بن علي
 أربعا منھن يختار أن سلم و عليه هللا صلى النبي فأمره نسوة عشر وتحته سلمة بن غيالن أسلم  قال أبيه عن سالم عن زھريال

 صلى النبي له فقال نسوة عشر وعنده أسلم الثقفي سلمة بن غيالن أن الشافعي رواية وفي إسحاق حديث لفظ سائرھن ويترك
  رھنسائ وفارق أربعا أمسك سلم و عليه هللا

 محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13820
 سالم عن الزھري عن معمر عن عروبة أبي بن سعيد ثنا السھمي بكر بن هللا عبد ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن
 وأسلمن فأسلم نسوة عشر الجاھلية في تحته كان الثقفي سلمة بن غيالن له يقال كان رجال أن  حدثه أنه أبيه عن هللا عبد بن
 أبي بن األربعة وھؤالء معمر عن زريع بن يزيد رواه وكذلك أربعا منھن يتخير أن سلم و عليه هللا صلى النبي فأمره معه

  موصوال ھكذا رووه البصرة أھل حفاظ من زريع نب ويزيد غندر جعفر بن ومحمد علية بن إبراھيم بن وإسماعيل عروبة

 ثنا العزيز عبد بن علي ثنا القاضي منصور بن يحيى ثنا قاال السلمي الرحمن عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13821
 عشر وعنده أسلم الثقفي سلمة بن غيالن أن  أبيه عن سالم عن الزھري عن معمر عن سفيان عن سعيد بن يحيى ثنا عبيد أبو

 وعيسى المحاربي محمد بن الرحمن عبد عن روى وھكذا أربعا منھن يختار أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمره نسوة
 ورواه موصوال ھكذا معمر عن خراساني وھو السيناني موسى بن الفضل وأبو كوفيون الثالثة وھؤالء معمر عن يونس بن
  فأرسله معمر عن الرزاق عبد

 عبد أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا العدل حمشاذ بن علي حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13822
 يختار أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمره نسوة عشر وعنده أسلم سلمة بن غيالن أن  الزھري عن معمر أنبأ الرزاق
  لزھريا عن أنس بن مالك رواه وكذلك أربعا منھن

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  13823
 ثقيف من لرجل قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  شھاب بن عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب
  الزھري عن عيينة بن سفيان رواه وكذلك سائرھن وفارق أربعا أمسك نسوة عشر وعنده أسلم

 بن لغيالن قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  سويد أبي بن محمد عن الزھري عن يزيد بن يونس ورواه -  13824
 بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه سائرھن وفارق أربعا منھن اختر نسوة عشر وتحته أسلم حين سلمة
  فذكره سويد أبي بن محمد عن الزھري عن يونس أنبأ عمر بن عثمان ثنا البزاز مكرم بن الحسن ثنا يعقوب

 هللا صلى هللا رسول أن بلغنا  قال سويد أبي بن محمد بن عثمان عن بلغنا قال شھاب بن عن خالد بن عقيل ورواه -  13825
 الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرناه سائرھن وطلق أربعا منھن اختر نسوة عشر وتحته لمأس لما سلمة بن لغيالن قال سلم و عليه
 وكذلك فذكره عقيل عن الليث أنبأ صالح بن هللا عبد ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ
  دسوي أبي بن محمد بن عثمان عن الزھري عن يونس عن وغيره وھب بن رواه

 أھل يقول الحجاج بن مسلم سمعت قال سلمة بن أحمد ثنا ھانئ بن صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13826
 عنه بروايته تفرد وقد بالبصرة أبيه عن سالم عن الزھري عن الحديث بھذا حدث فإنه غيرھم من معمر بحديث أعرف اليمن
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 عن رويناه قد هللا رحمه الشيخ قال  أولى فاإلرسال وإال حديثا الحديث صار لبصرةا أھل غير من ثقة به حدث فإن البصريون
 هللا رضي عمر بن عن وسالم نافع عن آخر وجه من روي وقد أعلم تعالى وهللا موصوال كذلك معمر عن البصرة أھل غير
  عنھما

 الرحمن عبد أبو أنبأ قاال الحارث بن محمد بن جعفر محمد وأبو الحافظ علي أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13827
 بن علي الحسن أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا ح الجرمي يزيد بن عمرو بريد أبو ثنا بمصر النسائي شعيب بن أحمد
 سرار ثنا ميالجر هللا عبيد بن سيف ثنا يزيد بن عمرو بريد أبو ثنا ناجية بن محمد بن هللا عبد أنبأ عقيل بن محمد بن الفضل
 هللا رسول فأمره نسوة تسع وعنده أسلم الثقفي سلمة بن غيالن أن  عمر بن عن وسالم نافع عن أيوب عن العنزي عبيدة أبو

 سلمة بن غيالن إن وقال مجشر بن سرار النسائي رواية وفي ناجية بن حديث لفظ أربعا منھن يختار أن سلم و عليه هللا صلى
 عمر له فقال ماله وقسم نساءه طلق عمر زمان كان فلما قال روايته في ناجية بن زاد معه وأسلمن فأسلم نسوة عشر عنده كان

 سرار به تفرد هللا رحمه علي أبو قال رغال أبي قبر رجم كما قبرك ألرجمن أو نسائك وفي مالك في لترجعن عنه هللا رضي
  ثقة بصري وھو مجشر بن

 عبد ثنا الواقدي ثنا الخليل بن أحمد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ بغدادب بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 13828
 وتحته سلمة بن غيالن أسلم  قال عنھما هللا رضي عباس بن عن أبيه عن سفيان أبي بن هللا عبد عن الزھري جعفر بن هللا

 ثمان وعنده أمية بن صفوان وأسلم قال ئرھنسا ويفارق أربعا يمسك أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمره نسوة عشر
  سائرھن ويفارق أربعا يمسك أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمره نسوة

 أبو ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 13829
 وعنده أسلم أنه  قيس بن الحارث عن الشمردل بن حميضة عن الكلبي وأخبرني ھشيم قال ليلى أبي بن ثنا ھشيم ثنا الربيع
 قد هللا رسول يا الحارث قال الكلبي وقال أربعا منھن يختار أن سلم و عليه هللا صلى النبي فأمره ليلى أبي بن قال نسوة ثمان

 للتي أقول فجعلت أربعا منھن اختر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال معي وھاجرن معي أسلمن نسوة ثمان وعندي أسلمت
 بن الحارث عن صالح أبو وثنا الكلبي قال الولد أنشدك الرحم أنشدك فتقول قال أدبري فراقھا أريد وللتي أقبلي إمساكھا أريد
  ذلك مثل قيس

 عن ليلى أبي بن عن ھشيم أنبأ بقية بن وھب أنبأ داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 13830
 سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكرت نسوة ثمان وعندي أسلمت  قال األسدي قيس بن الحارث عن الشمردل بن حميضة
 بن قيس فقال الحديث بھذا ھشيم ثنا إبراھيم بن أحمد به ثنا داود أبو قال أربعا منھن اختر سلم و عليه هللا صلى النبي فقال

 إبراھيم بن أحمد ثنا داود أبو قال الحارث بن قيس يعني الصواب ھو ھذا إبراھيم بن أحمد قال قيس بن الحارث مكان الحارث
 الحارث بن قيس عن الشمردل بن حميضة عن ليلى أبي بن عن المختار بن عيسى عن الكوفة قاضي الرحمن عبد بن بكر ثنا

  بمعناه

 أحمد ثنا خميرويه بن الرحمن عبد بن محمد الفضل أبو أنبأ قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا - 13831
 وعنده أسلم الحارث أن  األسدي عميرة بن قيس بن الحارث ولد بعض عن مغيرة أنا ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن

 عن مغيرة عن ھشيم عن منصور بن معلي ورواه أربعا منھن اختر فقال سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكر نسوة ثمان
 بن هللا عبد بن قيس عن مغيرة عن عوانة أبي عن إسماعيل بن موسى ورواه أسلم قيس بن الحارث جده أن قيس بن الربيع
  أعلم وهللا ليلى أبي بن رواية ويؤكد قيس بن الحارث قالوا حيث ھشيم عن الجمھور رواية يؤكد وھذا جدي أسلم قال الحارث

 عوانة أبو ثنا مھدي بن معلى ثنا سعيد بن الحسن ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو ناأخبر -  13832
 أربعا منھن اختر فقال سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكر نسوة ثمان وعنده جدي أسلم  قال الربيع بن قيس عن مغيرة عن
  شئت أيتھن
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 آدم ثنا األصبھاني خالد بن الھيثم ثنا األصبھاني مسلم بن علي أنبأ الحافظ علي أبو ثنا فظالحا هللا عبد أبو أخبرنا -  13833
 عشر وتحتي أسلمت قال  مسعود بن عروة عن الثقفي هللا عبيد بن محمد عن الشيباني سليمان عن ورقاء ثنا إياس أبي بن

 سائرھن وخل أربعا منھن اختر سلم و عليه هللا لىص هللا رسول لي فقال سفيان أبي بنت إحداھن قريش من منھن أربع نسوة
  سفيان أبي ابنة منھن أربعا منھن فاخترت

 آدم ثنا المھلب بن إبراھيم ثنا بكر أبي بن حاجب ثنا األصبھاني الشيخ أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 13834
  بمثله  فذكره

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن أحمد ربك وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13835
 عن الحارث بن عوف عن عوف بن الرحمن عبد بن سھيل بن المجيد عبد عن الزناد أبي بن عن أصحابنا بعض أنبأ الشافعي
 فعمدت أربعا وأمسك واحدة فارق فقال سلم و عليه هللا صلى النبي فسألت نسوة خمس وتحتي أسلمت قال  المغيرة بن نوفل
  ففارقتھا سنة ستين منذ عاقر عندي أقدمھن إلى

 الحارث بن بكر أبو وأخبرنا ح معين بن يحيى ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  13836
 حيان بن قال المديني بن علي ثنا البرتي مكرم بن أحمد اثن األصبھاني حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنبأ الفقيه
 أيوب بن يحيى سمعت قال أبي ثنا جرير بن وھب ثنا قالوا وخليفة بندار ثنا عبدان وثنا قال ح معين بن يحيى ثنا الصوفي وثنا

 إني هللا رسول يا  قلت قال أبيه عن الديلمي فيروز بن الضحاك عن الجيشاني وھب أبي عن حبيب أبي بن يزيد عن يحدث
 اختر الحديث في وقال جرير بن وھب عن بندار عن الترمذي عيسى أبو ورواه شئت أيتھما طلق قال أختان وتحتي أسلمت
  شئت أيتھما

 أبي عن لھيعة بن أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13837
 يختار أن سلم و عليه هللا صلى النبي فأمره أختان امرأتان وعنده أسلم أباه أن  الديلمي فيروز بن الضحاك عن لجيشانيا وھب

  إحداھما

 بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  13838
 بن عن أو الديلمي عن خراش أبي عن الجيشاني وھب أبي عن هللا عبد بن إسحاق عن يحيى أبي بن أنبأ الشافعي أنبأ سليمان
 زاد األخرى وأفارق شئت أيتھما أمسك أن فأمرني سلم و عليه هللا صلى النبي فسألت أختان وتحتي أسلمت  قال الديلمي
  أعلم وهللا أصح حبيب أبي بن يزيد ورواية به يحتج ال وإسحاق خراش أبا إسناده في فروة أبي بن هللا عبد بن إسحاق

 ھم وال لھم حل ھن ال{  جل و عز هللا لقول منھما المتخلف يسلم حتى ممنوع فالجماع أحدھما يسلم الوثنيين الزوجين باب
  } الكوافر بعصم تمسكوا وال{  تعالى وقوله}  لھن يحلون

 بن عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد اسالعب أبو ثنا إمالء الحافظ هللا عبد أبو حدثنا - 13839
 المدينة إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنت زينب خلف شركه على وھو الربيع بن العاص أبي خروج قصة في  إسحاق
 بن العاص أبا أجرت قد إني الناس أيھا زينب صرخت قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن رومان بن يزيد فحدثني قال

 أكرمي بينة أي فقال زينب ابنته على فدخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول انصرف ثم قالت أن إلى الحديث فذكر الربيع
  له تحلين ال فإنك إليك يخلصن وال مثواه

 قاله منھما المتخلف إسالم قبل عدتھا تنقضي حتى بھا مدخوال كانت إذا أحدھما بإسالم بينھما النكاح ينفسخ ال قال من باب
  هللا رحمھما العزيز عبد بن وعمر عطاء

 قريش من العلم أھل من جماعة أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  13840
 فكانت عليھا ظاھر سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول بمر أسلم حرب بن سفيان أبا أن  قبلھم عدد عن وغيرھم المغازي وأھل
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 اإلسالم إلى يدعوھا عليھا قدم ثم حرب دار يومئذ ومكة بمكة كافرة عتبة بنت ھند وامرأته إسالم دار أھلھا وإسالم بظھوره
 على فثبتا سلم و عليه هللا صلى النبي وبايعت أسلمت ثم تسلم أن قبل أياما وأقامت الضال الشيخ اقتلوا وقالت بلحيته فأخذت
 بن عكرمة امرأة وأسلمت إسالم دار وصارت أھلھا أكثر وأسلم مكة دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن وأخبرنا النكاح
 مدة بعد فأسلما جاءا ثم كفر بلد إلى كافرين اليمن طريق من اليمن ناحية زوجاھما وھرب أمية بن صفوان وامرأة جھل أبي

 ونساؤھم كله ذلك وكان النكاح على فاستقرا كافرا منھا وخرج منھا ھربه بعد اإلسالم دار فدخل كافرا حنينا صفوان وشھد
  عددھن تنقض لم بھن مدخول

 نصر أبو وأخبرنا ح المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ المھرجاني الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو أخبرنا - 13841
 نساءكن أن  بلغه أنه شھاب بن عن مالك ثنا بكير بن ثنا البوشنجي إبراھيم بن حمدم ثنا قاال نجيد بن عمرو أبو أنبأ قتادة بن
 الوليد ابنة منھن كفار أسلمن حين وأزواجھن مھاجرات غير وھن بأرضھن يسلمن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على
 هللا رسول إليه فبعث اإلسالم من أمية بن صفوان زوجھا وھرب الفتح يوم وأسلمت أمية بن صفوان تحت وكانت المغيرة بن

 هللا صلى هللا رسول ودعاه لصفوان أمانا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول برداء عمير بن وھب عمه بن سلم و عليه هللا صلى
 عليه هللا صلى هللا رسول على صفوان قدم فلما شھرين سيره وإال قبله أمرا رضي فإن عليه يقدم وأن اإلسالم إلى سلم و عليه
 كافر وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع صفوان وخرج قال رجوعه ثم تسييره في الحديث فذكر ناداه بردائه سلم و

 صفوان أسلم حتى امرأته وبين بينه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يفرق فلم مسلمة وامرأته كافر وھو والطائف حنينا وشھد
  شھر من نحو امرأته وإسالم صفوان إسالم بين وكان شھاب بن قال احالنك بذلك امرأته عنده واستقرت

 يوم أسلمت جھل أبي بن عكرمة تحت وكانت ھشام بن الحارث بنت حكيم أم أن  شھاب بن عن اإلسناد وبھذا - 13842
 ودعته باليمن عليه قدمت حتى حكيم أم فارتحلت اليمن قدم حتى اإلسالم من جھل أبي بن عكرمة زوجھا وھرب بمكة الفتح
 عليه وثب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رآه فلما الفتح عام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على وقدم فأسلم اإلسالم إلى
  نكاحھما على فثبتا بايعه حتى رداء عليه وما فرحا

 إال الكفر بدار مقيم كافر وزوجھا ورسوله هللا إلى ھاجرت امرأة أن يبلغني لم  قال شھاب بن عن اإلسناد وبھذا -  13843
 وبين بينھا فرق امرأة أن يبلغنا لم وأنه عدتھا تنقضي أن قبل مھاجرا زوجھا يقدم أن إال زوجھا وبين بينھا ھجرتھا فرقت
  عدتھا في وھي قدم إذا زوجھا

 إبراھيم حدثني إسماعيل بن حمدم ثنا شاكر بن حماد ثنا النسوي محمد بن أحمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13844
 النبي من منزلتين على المشركون كان  قال عنه هللا رضي عباس بن عن عطاء وقال قال جريج بن عن ھشام أنبأ موسى بن

 يقاتلونه وال يقاتلھم ال عھد أھل ومشركي ويقاتلونه يقاتلھم حرب أھل العرب مشركي كانوا والمؤمنين سلم و عليه هللا صلى
 تنكح أن قبل زوجھا ھاجر فإن النكاح لھا حل تطھرت فإذا وتطھر تحيض حتى تخطب لم الحرب من امرأة ھاجرت إذا وكان
  بينھما تفرق تكن لم الدار أن على داللة ھذا وفي ھكذا الصحيح في البخاري أخرجه إليه ردت

 مكرم بن الحسن ثنا البغدادي سلمان نب أحمد أنبأ المزكي المھراني إبراھيم بن محمد بن أحمد سھل أبو أخبرنا -  13845
 هللا رسول أن  عنه هللا رضي عباس بن عن عكرمة عن الحصين بن داود عن إسحاق بن محمد أنبأ ھارون بن يزيد ثنا البزاز
  يزيد عن علي بن الحسن عن داود أبو رواه األول بنكاحھا سنتين بعد العاص أبي على ابنته رد سلم و عليه هللا صلى

 بن منصور نصر وأبو عمرو أبي بن سعيد وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13846
 إسحاق بن محمد ثنا خالد بن أحمد ثنا الدمشقي زرعة أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا المفسر محمد بن الحسين

 بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا فظالحا هللا عبد أبو وحدثنا ح الحصين بن داود عن
 و عليه هللا صلى هللا رسول رد  قال عنھما هللا رضي عباس بن عن عكرمة عن الحصين بن داود فحدثني قال إسحاق بن عن
 يونس رواية وفي خالد بن أحمد حديث لفظ سنين ست بعد األول النكاح على الربيع بن العاص أبي على ابنته زينب سلم

 ألن وھذا إسحاق بن عن وغيره الفضل بن سلمة حديث من داود أبو ورواه سنين ست بعد شيئا يحدث لم األول بالنكاح
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 التحريم آية نزلت حتى العدة انقضاء على نكاحھا يتوقف لم اإلسالم من العاص أبي وامتناع المدينة إلى بھجرتھا ثم بإسالمھا
 أبو أخذ حتى يسيرا إال تلبث فلم عدتھا انقضاء على نكاحھا توقف نزولھا بعد ثم الحديبية صلح بعد المشركين لىع للمسلمات
 من عنده كان ما ورد مكة إلى رجع ثم عنھا هللا رضي زينب فأجارته المدينة إلى به وبعث أسيرا العاص أبا وغيره بصير
  اليسير إال إسالمه وبين العدة انقضاء على نكاحھا توقف بين يكن فلم إسالمه وأظھر الودائع

 أبو ثنا الموصلي يعلى أبو أنبأ حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه األصبھاني الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  13847
 أبي إلى ابنته رد سلم و عليه هللا صلى النبي أن  جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن الحجاج أنبأ ھارون بن يزيد ثنا خيثمة
  جديد ونكاح جديد بمھر العاص

 والصواب به يحتج ال وحجاج يثبت ال ھذا الحافظ الدارقطني الحسن أبو قال قال الحارث بن بكر أبو وأخبرنا - 13848
 عباس بن حديث فقال هللا رحمه البخاري عنه سألت قال أنه الترمذي عيسى أبي عن وبلغني عنھما هللا رضي عباس بن حديث
 عمرو من يسمعه لم حجاجا أن القطان سعيد بن يحيى عن عبيد أبو وحكى شعيب بن عمرو حديث من الباب ھذا في أصح
   الحديث ما يدري أحد به يعبأ ال وجه فھذا عمرو عن العرزمي هللا عبد بن محمد حديث من وإنه

 بن هللا عبيد ثنا مسعود بن سعيد ثنا بمرو بوبيالمح أحمد بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13849
 و عليه هللا صلى النبي عھد على امرأة أسلمت  قال عنه هللا رضي عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل أنبأ موسى
 رسول فنزعھا معھا بإسالمي وعلمت معھا أسلمت قد إني فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى زوجھا فجاء فتزوجت سلم
  األول زوجھا إلى وردھا اآلخر زوجھا من سلم و عليه هللا صلى هللا

 محمد ثنا الدقاق علي بن هللا عبد بن محمد أنبأ هللا رحمه سليمان بن محمد بن سھل الطيب أبو اإلمام الشيخ وحدثنا -  13850
  بنحوه  فذكره ئيلإسرا ثنا يزيد بن مخلد ثنا النفيلي جعفر أبو أنبأ العبدي سعيد بن إبراھيم بن

 عن الضبي معاذ بن سليمان ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو وأخبرنا - 13851
 فردھا قبلھا أسلم زوجھا كان وقد وتزوجت وھاجرت أسلمت الحارث بن هللا عبد عمة أن  عباس بن عن عكرمة عن سماك
  أعلم وهللا األول زوجھا إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  نصرانية وتحته يسلم الرجل باب

  الحكم عن شعبة ثنا الجعد بن علي ثنا البغدادي محمد بن صالح ثنا الفقيه النضر أبو أنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13852
 قال معه عنه هللا رضي عمر وأقرھن لمفأس نصرانيات نسوة أربع وتحته عوف بن على فنزل المدينة قدم قبيصة بن ھانئ أن

  فيه علينا اختلف قد فقال شيبان بني بعض عنه وسألت شعبة

 عليه أھله وأقر الشرك نكاح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اثبت إذا هللا رحمه الشافعي قال وطالقھم الشرك أھل نكاح باب
  ركالش أھل طالق يثبت أن إال أعلم وهللا يجز لم اإلسالم في

 يونس حدثني خالد بن عنبسة ثنا صالح بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 13853
 أن  أخبرته سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة أن الزبير بن عروة أخبرني شھاب بن مسلم بن محمد قال قال يزيد بن

 ينكحھا ثم فيصدقھا وليته الرجل إلى الرجل يخطب اليوم الناس نكاح منھا فنكاح أنحاء عةأرب على الجاھلية في كان النكاح
 رجم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بأن هللا رحمه الشافعي واحتج الصحيح في البخاري أخرجه مضى كما الحديث فذكر

  يحصنھا ھوو يحلھا ال يكون أن علينا يذھب فكيف يحصنھما نكاحھما فجعل زنيا يھوديين
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 ثنا نعيم أبي بن محمد ثنا العزيز عبد بن علي أنبأ الرفاء محمد بن حامد علي أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا - 13854
 أھل سفاح من ولدني ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن الحويرث أبي عن المديني حدثني ھشيم

  اإلسالم كنكاح نكاح إال ولدني ما شيء الجاھلية

 الرحمن عبد بن سعيد ثنا البصري جعفر أبو أنبأ فراس بن الحسن أبو أنبأ العمري الفتح أبو الشريف أخبرنا - 13855
 حريص عنتم ما عليه عزيز أنفسكم من رسول جاءكم لقد تعالى قوله في  أبيه عن محمد بن جعفر عن سفيان ثنا المخزومي

 الشيخ قال سفاح غير نكاح من خرجت سلم و عليه هللا صلى النبي وقال قال الجاھلية والدة من شيء يصبه لم قال عليكم
  ما بدليل مشركين كانا وأبواه هللا رحمه

 بن موسى ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13856
 ثنا عفان ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا له واللفظ هللا عبد بن بكر أبو وأنا قال ح سلمة بن حماد ثنا إسماعيل
 فلما قال النار في قال أبي أين هللا رسول يا سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول قال رجال أن  أنس عن ثابت عن سلمة بن حماد
  شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في لممس رواه النار في وأباك أبي إن فقال دعاه قفى

 معاوية بن مروان ثنا أيوب بن يحيى ثنا الموجه أبو ثنا السياري العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا -  13857
 كيسان بن يزيد عن معاوية بن مروان ثنا عباد بن محمد ثنا الجبار عبد بن الحسن بن أحمد ثنا الفقيه الوليد أبو وأخبرني قال ح
 لي يأذن فلم ألمي أستغفر أن في ربي استأذنت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن حازم أبي عن

  المرأة إتيان أبواب جماع عياد بن ومحمد أيوب بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه لي فأذن قبرھا أزور أن في واستأذنته

 }   يطھرن حتى تقربوھن وال المحيض في النساء فاعتزلوا{  وتعالى تبارك هللا قال الحائض إتيان باب

 عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  13858
 فقالت حائض وھي امرأته الرجل يباشر ھل يسألھا عنھا هللا رضي عائشة إلى أرسل عنه هللا رضي عمر بن هللا عبد أن  نافع
  سلم و عليه هللا صلى النبي عن وموصوال مرسال روي وقد موقوف ھذا شاء إن يباشرھا ثم أسفلھا على إزارھا عليھا لتشدد

 ثنا البوشنجي إبراھيم بن محمد ثنا نجيد بن عمرو أبو ثنا قاال قتادة بن نصر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 13859
 حائض وھي امرأتي من لي يحل ما  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سأل رجال أن أسلم بن زيد عن مالك ثنا بكير بن
  مرسل ھذا بأعالھا شأنك ثم إزارھا عليھا لتشد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال

 عبد ثنا محمد بن يونس ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13860
 سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنھا هللا رضي عائشة عن سلمة أبي عن النضر أبي عن عاصم بن حفص بن عمر بن هللا
 آخرين يقينطر فيه الطھارة كتاب في روينا وقد موصول ھذا اإلزار فوق ما قال الحائض يعني المرأة من للرجل يحل ما سئل
  الرواية ھذه يؤكدان وھما

 بن عبيد ثنا النصيبي خالد بن يوسف بن أحمد أنبأ ببغداد المالكي األيادي علي بن محمد بن علي القاسم أبو أخبرنا -  13861
 ليهع هللا صلى النبي زوج عائشة عن يسار بن عطاء أخبرني شريك أخبرني جعفر بن محمد أنبأ مريم أبي بن ثنا الواحد عبد
 شأنك ما سلم و عليه هللا صلى النبي فقال فانسللت واحد لحاف في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنت  قالت أنھا سلم و

  ادخلي ثم إزارك عليك شدي قال حضت فقلت

 ثنا ماسي بن بأيو بن إبراھيم بن هللا عبد أنبأ ببغداد الدقاق الطاھر أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا -  13862
 بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا ح زياد بن الواحد عبد ثنا بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف
 هللا رضي ميمونة عن شداد بن هللا عبد ثنا الشيباني سليمان ثنا الواحد عبد ثنا مسدد ثنا الضبي عمر بن عثمان ثنا الصفار عبيد
 البخاري رواه فأتزرت أمرھا حائض وھي نسائه من المرأة يباشر أن أراد إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول انك  قالت عنھا
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 بعض فخالفنا هللا رحمه الشافعي قال الحيض كتاب في روي ما سائر ذكرنا وقد الواحد عبد عن النعمان أبي عن الصحيح في
 ينال ثم الدم موضع يخلف أن فروينا رويتم ما خالف روينا قد فقال حائض يوھ إياھا وإتيانه امرأته الرجل مباشرة في الناس
  الحيض كتاب في بأسانيدھا األحاديث تلك روينا قد هللا رحمه الشيخ قال بالحديث العلم أھل يثبته ال حديثا وذكر شاء ما

  إمائه على أو حللنه إذا واحد غسل في نسائه على يطوف الرجل باب

 النفيلي ثنا الجنيد بن الحسين بن علي ثنا إمالء الفقيه أيوب بن إسحاق بن أحمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 13863
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه تعالى هللا رضي مالك بن أنس عن زيد بن ھشام عن شعبة ثنا بكير بن مسكين عن
  مسكين عن شعيب أبي بن أحمد بن الحسن عن لصحيحا في مسلم رواه واحد بغسل نسائه على يطوف كان

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  13864
 على يطوف كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنه هللا رضي مالك بن أنس عن قتادة عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور
  بالصواب أعلم وهللا ذلك بين يتوضأ سلم و عليه هللا صلى كان أنه نشك ال ولكن معمر قال واحد غسل في نسائه

  مثله يثبت ال مما كان وإن حديث فيه روي قد هللا رحمه الشافعي قال العود أراد أو واحدة إتيان أراد كلما يتوضأ الجنب باب

 عن زائدة أبي بن ثنا كريب أبو ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا الفقيه الوليد أبو أخبرني حافظال هللا عبد أبو أخبرنا - 13865
 أن أراد ثم أھله أحدكم أتى إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي سعيد أبي عن المتوكل أبي عن عاصم
  للعود أنشط فإنه فيه وزاد األحول عاصم عن شعبة ورواه كريب أبي عن الصحيح في مسلم رواه فليتوضأ يعود

 العاقولي الكريم عبد ثنا اآلدمي عثمان بن أحمد ثنا ببغداد الدقاق طاھر أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو أخبرناه -  13866
 هللا صلى بيالن أن عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن المتوكل أبي عن األحول عاصم عن شعبة ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا

 صحيح إسناده فھذا الحديث ھذا أراد هللا رحمه الشافعي كان إن له أنشط فإنه فليتوضأ العود أحدكم أراد إذا  قال سلم و عليه
  ما أراد ولعله إسناده على يقف لم ولعله

 المسيب ثنا الحلبي أسامة يأب بن محمد بن هللا عبد ثنا العسكري محمويه بن بكر أبو ثنا الروذباري علي أبو أخبرنا - 13867
 إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنھما هللا رضي عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن المعتمر ثنا واضح بن يعني
  بمحفوظ وليس واضح بن المسيب رواه كذا للصالة وضوءك فتوضأ تعود أن أردت ثم أھلك أتيت

 بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد نب علي الحسن أبو أخبرنا وقد -  13868
 و عليه هللا صلى هللا نبي أن عنه هللا رضي عمر عن المستھل أبي عن عاصم عن ليث عن سليمان بن المعتمر ثنا بكر أبي
 كفاية سعيد أبي حديث وفي به يحتج ال يمسل أبي بن وليث أصح ھذا فرجه فليغسل يعود أن فأراد أھله أحدكم أتى إذا  قال سلم
  بقوي ليس حديث ذلك بين الغسل في روي وقد

 حماد ثنا حرب بن سليمان أنبأ يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي أخبرنا - 13869
 نسائه على طاف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  رافع أبي عن سلمى عمته عن رافع أبي بن الرحمن عبد عن سلمة بن

  أعلم وهللا وأطيب وأطھر أزكى ھذا قال واحدا غسال جعلته أال هللا رسول يا فقلت غسال منھن امرأة كل عند فاغتسل جمع

  ينام أن يريد الجنب باب

 وموسى علي بن إبراھيم ثنا دعلج بن أحمد بن دعلج أنبأ بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 13870
 الخطاب بن عمر ذكر  قال عمر بن عن دينار بن هللا عبد عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قاال خزيمة أبي بن

 توضأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال الليل من الجنابة تصيبه أنه سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول عنه هللا رضي
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه نم ثم ذكرك واغسل
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 قال دينار بن هللا عبد ثنا شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو وأخبرنا -  13871
 اغسل قال أصنع فكيف الليل من الجنابة تصيبني هللا رسول يا  عنه هللا رضي عمر قال يقول عنه هللا رضي عمر بن سمعت
  ارقد ثم وتوضأ ذكرك

 عن الحكم عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد أخبرنا -  13872
 أو ينام أن فأراد جنبا كان إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن األسود عن إبراھيم
  شعبة عن أوجه من الصحيح في مسلم أخرجه توضأ يأكل

  الوطء حال في االستتار باب

 أبو ثنا العزيز عبد بن علي أنبأ الرفاء محمد بن حامد علي أبو أنبأ قتادة بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا - 13873
 أھله أحدكم أتى إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش عن علي بن مندل ثنا غسان
 قال األخالق في فمحمود ثابتا يكن لم وإن وھو بالقوي وليس علي بن مندل به تفرد العيرين تجرد يتجردان وال فليستتر
 وقد بالمعروف العشرة يشبه وال األخالق محمود وال التستر من ليس ألنه تنظر واألخرى يطأھا أن وأكره هللا رحمه الشافعي

  بالمعروف يعاشرھا أن أمر

 في هللا رحمه عبيد أبو قال قال العزيز عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 13874
 القطان غالب عن العوام بن عباد حدثناه الوجس نيكرھو كانوا قال تسمع واألخرى امرأته يجامع الرجل في  الحسن حديث
 طرق بعض في وھو منه أشد ھو ما الكراھة من ھذا مثل في روي وقد الخفي الصوت ھو الوجس عبيد أبو قال الحسن عن

 ةشيب أبي عن يحدثه العوام بن عباد سمعت جاريتين بين ينام كان أنه عباس بن حديث وأما قال المھد في الصبي حتى الحديث
 ليس النوم على عندي ھذا وإنما عبيد أبو قال جاريتين بين ينام كان أنه عنه هللا رضي عباس بن عن يحدث عكرمة سمعت قال
  الجماع على

  أھله إصابته الرجل ذكر من يكره ما باب

 الصباح بن محمد نب الحسن ثنا بمكة األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 13875
 الخدري سعيد أبا سمعت قال سعد بن الرحمن عبد ثنا العمري حمزة بن عمر عن الفزاري معاوية بن مروان ثنا الزعفراني

 وتفضي امرأة إلى يفضي رجل القيامة يوم هللا عند األمانة أعظم إن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول عنه هللا رضي
  مروان عن شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه سرھا يفشي ثم إليه

 أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  13876
 بالمدينة عنه هللا رضي ھريرة أبا أتيت  قال الطفاوة من شيخ حدثني قال نضرة أبي عن الجريري ثنا زريع بن يزيد ثنا بكر
 مع نھضت يقول سمعته منه ضيف على أقوم وال تشميرا أشد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من رجال أر فلم

 من صفان أو نساء من وصف رجال من صفان وخلفه قال فيه يصلي الذي مقامه أتى حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 فصلى النساء ولتصفق الرجال فليسبح صالتي من شيئا الشيطان نساني إن فقال بوجھه علينا فأقبل رجال من وصف نساء
 أھله أتى إذا هللا بستر يستتر رجل منكم ما مجالسكم مجالسكم فقال صالته من شيئا ينس فلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 منكن ھل فقال فسكتوا كذا وفعلت كذا بصاحبتي تفعل فيقول يجلس ثم قال ذلك لنفعل إنا قالوا ستره عليه وألقى بابه عليه أغلق
 ليراھا سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول فتطاولت ركبتيھا إحدى على كعاب قال أحسبه فتاة فجثت فسكتن قال ذلك تفعل من

 لقي لشيطانةوا الشيطان مثل ذلك فعل من مثل ما تدرون ھل فقال ليتحدثن وإنھن ليتحدثون إنھم هللا رسول يا وهللا إي فقالت
 إلى إال امرأة إلى امرأة وال رجل إلى رجل يفضين ال أال وقال ينظرون والناس حاجته منھا فقضى سكة في صاحبه أحدھما

 يجد ولم لونه ظھر ما النساء طيب إن أال لونه يظھر ولم ريحه وجد ما الرجال طيب إن قال ثم فنسيتھا الثالثة وقال والد أو ولد
  ريحه



90 

 

 عبد ثنا المصري عيسى بن أحمد ثنا إسحاق بن حنبل ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو ناأخبر - 13877
 سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي سعيد أبي عن الھيثم أبي عن السمح أبي عن الحارث بن عمرو عن وھب بن هللا
 بن وقال قال بالجماع المفاخرة يعني الشياع يقول لھيعة بن حنبل بن أحمد يعني هللا عبد أبو قال حنبل قال حرام الشياع  قال

  السباع جلود يريد السباع وھب

  أدبارھن في النساء إتيان باب

 ثنا نعيم أبو ثنا عيسى أبي بن الحسن بن علي ثنا إمالء يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13878
 بن محمد عن سفيان ثنا الرحمن عبد ثنا بشار بن ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو رناوأخب ح سفيان
 و عز هللا فأنزل أحول ولده كان ورائھا من فرجھا في أھله الرجل جامع إذا يقولون اليھود إن  يقول جابرا سمعت قال المنكدر

 يقولون اليھود كانت نعيم أبي حديث وفي مھدي بن الرحمن عبد حديث لفظ}  شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم{  جل
 عن مسلم ورواه نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه اآلية فذكر فنزلت أحول الولد جاء ورائھا من أھله الرجل جامع إذا

  الرحمن عبد عن المثنى بن محمد

 ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13879
 امرأته الرجل أتى إذا اليھود قالت  قال عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد عن شعبة ثنا جرير بن وھب
 في مسلم رواه}  شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم{  فنزلت سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكر أحول الولد جاء باركة

  جرير بن وھب عن مثنى بن محمد عن الصحيح

 سفيان ثنا سعيد بن قتيبة ثنا شاذان بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  13880
 كان دبرھا من قبلھا في امرأته أتى من تقول اليھود نتكا  قال عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد عن
  وغيره قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه}  شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم{  فنزلت أحول الولد

 الخليل بن وزياد القاضي إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 13881
 أنيف بن قيس ثنا البخاري سھل بن أحمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح عوانة أبو أنبأ مسدد ثنا قالوا عمر بن وعثمان

 الحول يكون إنما اليھود قالت  قال عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد ثنا عوانة أبو ثنا سعيد بن قتيبة ثنا
 وال خلفھا ومن يديھا بين من}  شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم{  جل و عز هللا فأنزل لفھاخ من امرأته الرجل أتى إذا

  سعيد بن قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه المأتى في إال يأتيھا

 هللا عبد بن وھارون بكر أبي بن محمد ثنا رجاء بن بكر أبو ثنا الفقيه النضر أبو أخبرنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13882
 بن هللا عبيد ثنا سلمة بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا ح جرير بن وھب ثنا قاال
 هللا رضي هللا عبد بن جابر عن المنكدر بن عن الزھري عن راشد بن النعمان عن أبي ثنا جرير بن وھب ثنا قدامة أبو سعيد
 شاء إن}  شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم{  فنزلت أحول الولد كان مجببة امرأته الرجل أتى إذا ليھودا قالت  قال عنه

  سعيد بن هللا عبيد عن الصحيح في مسلم رواه قدامة أبي حديث لفظ واحد صمام في ذلك أن غير مجبية غير شاء وإن مجبية

 ثنا الرقي عمر بن حفص ثنا أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 13883
 حفصة عن سابط بن الرحمن عبد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن سفيان ثنا قاال حذيفة أبو ثنا كيسان بن وأنا قال ح قبيصة
 في تزوجوا المدينة المھاجرون قدم لما  قالت سلم و عليه هللا صلى النبي زوج سلمة أم عن بكر أبي بن الرحمن عبد بنت

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أسأل حتى لزوجھا منھن امرأة فقالت ذلك تفعل ال األنصار وكانت يجبونھن فكانوا األنصار
  واحدا صماما شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم عليھا فقرأ فدعاھا فسألته منه فاستحيت فأتته

 هللا عبد ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو وأخبرنا - 13884
 عن حدثه خثيم بن عثمان بن هللا عبد أن القاسم بن روح حدثني أيوب بن يحيى أخبرني مريم أبي بن سعيد حدثني مريم أبي بن
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 تسأل عليھا دخلت امرأة إن  سلم و عليه هللا صلى النبي زوج مةسل أم عن الرحمن عبد بنت حفصة عن سابط بن الرحمن عبد
 أم فأخبرته عنھا فسأل فاستحيت سلم و عليه هللا صلى النبي فدخل مجباة المرأة يأتي الرجل عن سلم و عليه هللا صلى النبي
  واحد ثقب في يعني واحد سر في ومدبرة مقبلة يأتيھا شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم فقال علي ردوھا فقال سلمة

 أبو ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا قاال العنزي الحسن وأبو الفقيه النضر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13885
 عباس بن عن مجاھد عن صالح بن أبان عن إسحاق بن محمد ثنا سلمة بن محمد ثنا الحراني يحيى بن العزيز عبد األصبغ
 وھم يھود من الحي ھذا مع وثن أھل وھم األنصار من الحي ھذا كان إنما  ولھم له يغفر وهللا عمر بن ان قال ھماعن هللا رضي
 على إال النساء يأتوا ال أن الكتاب أھل أمر من وكان فعلھم من بكثير يقتدون فكانوا عليھم فضال لھم يرون كانوا كتاب أھل

 قريش من الحي ھذا وكان فعلھم من بذلك أخذوا قد األنصار من الحي ھذا وكان المرأة تكون ما أستر وذلك واحد حرف
 امرأة منھم رجل تزوج المدينة المھاجرون قدم فلما ومستلقيات ومدبرات مقبالت منھن ويتلذذون منكرا شرحا النساء يشرحون

 أمرھما شرى حتى فاجتنبني إالو ذلك فاصنع حرف على نؤتى كنا إنما وقالت عليه فأنكرت ذلك بھا يصنع فذھب األنصار من
 ومدبرات مقبالت}  شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم{  وتعالى تبارك هللا فأنزل سلم و عليه هللا صلى النبي ذلك فبلغ

 صالح بن أبان سمع إسحاق بن محمد عن المحاربي محمد بن الرحمن عبد أيضا ورواه الولد موضع بذلك يعني ومستلقيات
  الفرج في يكون أن بعد وقال اهبمعن فذكره

 أنبأ عطاء بن الوھاب عبد أنبا طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13886
 حرث نساؤكم{  اآلية ھذه عن فسألته  مرتين القرآن عباس بن على قرأت قال مجاھد عن صالح بن أبان عن إسحاق بن محمد
  والولد الحيض يكون حيث من يقول عليك حرمت حيث من ائتھا فقال}  شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم

 ثنا مكرم بن الحسن علي أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو وأخبرنا - 13887
 أنى حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم تعالى قوله يف  عنھما هللا رضي عباس بن عن عطاء عن جريج بن أنبأ عمر بن عثمان
   الفرج في ومدبرة مقبلة توتى قال شئتم

 بن معاوية عن صالح بن هللا عبد ثنا سعيد بن عثمان ثنا الطرائفي الحسن أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  13888
 شئت كيف تأتيه يقول الفرج بالحرث يعنى شئتم أنى حرثكم فأتوا تعالى قوله في  عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح
  هللا أمركم حيث من قوله وھو غيره إلى الفرج تجاوز ال أن بعد أردت ذلك أي على مستدبرة أو مستقبلة

 بن العزيز عبد ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ البضروي منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا - 13889
 حيث من حرثك ائت  قال عنھما هللا رضي عباس بن عن كعب بن محمد عن الھاد بن أسامة بن هللا عبد بن يزيد نع محمد
  نباته

 عمي أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إبراھيم بن يحيى زكريا أبو أخبرنا - 13890
 أحيحة بن فالن بن عمرو عن أو الجالح بن أحيحة بن عمرو عن السائب بن علي بن هللا عبد أخبرني شافع بن علي بن محمد
 النساء إتيان عن سلم و عليه هللا صلى النبي سأل رجال أن  ثابت بن خزيمة عن شككت أنا هللا رحمه الشافعي قال الجالح بن
 فدعى به أمر أو دعاه الرجل ولى فلما حالل مسل و عليه هللا صلى النبي فقال دبرھا في امرأته الرجل إتيان أو أدبارھن في
 فال دبرھا في دبرھا من أما فنعم قبلھا في دبرھا أمن الخصفتين أي في أو الخرزتين أي في أو الخربتين أي في قلت كيف فقال
 أخبرني وقد ثقة علي بن هللا وعبد ثقة عمي هللا رحمه الشافعي قال أدبارھن في النساء تأتوا ال الحق من يستحيي ال هللا إن

  عنه أنھى بل فيه أرخص فلست ثقته في عالم يشك ال ممن وخزيمة خيرا عليه اثنى أنه بھا المحدث األنصاري عن محمد

 عمي ثنا الشافعي محمد بن حمد محمد أبو ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13891
 عمرو أبا يا فقال رجل فجاءه القرظي كعب بن محمد عند كنت قال علي بن محمد جدي ثنا العباس بن حمدم بن إبراھيم يعني
 يسمع لم هللا عبد وكان قال السائب بن علي بن هللا عبد يعني فسله قريش من شيخ ھذا فقال دبرھا في المرأة إتيان في تقول ما
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 إتيان في سمعت ھل فقال الجالح بن أحيحة بن عمرو لقي علي بن هللا دعب إن ثم حالال كان ولو قذر اللھم قال شيئا ذلك في
 شھادته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جعل الذي  األنصاري ثابت بن خزيمة لسمعت أشھد فقال شيئا دبرھا في المرأة
 فيه السائب بن علي بن هللا ولعبد بنحوه الحديث باقي وذكر سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء يقول رجلين بشھادة
  آخر إسناد

 أحمد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 13892
 حصين أن حدثه السائب بن علي بن هللا عبد أن حدثه ھالل أبي بن سعيد أن الحارث بن عمرو أخبرني وھب بن ثنا عيسى بن
 عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه حدثه عنه هللا رضي ثابت بن خزيمة أن حدثه الخطمي ھرمي أن حدثه الخطمي صنمح بن
  أدبارھن في النساء تأتوا فال الحق من يستحيي ال هللا إن  يقول سلم و

 أسامة أبو أنبأ الحارثي دالحمي عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا - 13893
 بن ھرمي عن الخطمي قيس بن عمرو بن الملك عبد عن الخطمي الحصين بن هللا عبد بن هللا عبيد عن كثير بن الوليد عن
 من يستحيي ال هللا إن  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول عنه هللا رضي ثابت بن خزيمة سمعت قال هللا عبد
  أعجازھن في النساء تأتوا ال الحق

 بن العزيز عبد ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروي منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا - 13894
 خزيمة عن الواقفي هللا عبد بن ھرمي عن حصين بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الھاد بن أسامة بن هللا عبد بن يزيد عن محمد
 قصر أدبارھن في النساء تأتوا ال الحق من يستحيي ال هللا إن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي ثابت بن
  إسناده في فأخطأ الھاد بن عن عيينة بن ورواه عمرو بن الملك عبد فيه يذكر فلم الھاد بن به

 سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر أنبأ الفقيه يوبأ بن إسحاق بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  13895
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي أبيه عن ثابت بن خزيمة بن عمارة عن الھاد بن يزيد عن عيينة بن
  أدبارھن في النساء تأتوا ال الحق من يستحيي ال هللا إن

 سمعت يقول الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد سمعت قال يعقوب بن محمد لعباسا أبو ثنا الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 13896
 وليس هللا عبد بن ھرمي على الحديث ھذا مدار هللا رحمه الشيخ قال  الھاد بن حديث في سفيان غلط يقول هللا رحمه الشافعي
  أعلم وهللا خطأ يرونه بالحديث العلم وأھل عيينة بن حديث من إال أصل فيه خزيمة بن لعمارة

 محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد بن حمزة أحمد أبو أنبأ شاذان بن إبراھيم بن أحمد بن الحسن علي أبو أخبرنا - 13897
 ثنا الكرابيسي صاحب خالد بن وھيب ثنا قاال للحضرمي واللفظ إبراھيم بن ومسلم الحضرمي إسحاق بن أحمد ثنا الدوري
 يستحيي ال هللا فإن استحيوا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ثابت بن يمةخز عن ھرمي عن قيس بن حميد
  أدبارھن في النساء تأتوا ال الحق من

 عن حجاج عن معاوية أبو ثنا نصر بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 13898
 ال هللا إن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ثابت بن خزيمة عن ھرمي بن هللا عبد عن شعيب بن عمرو
  أبيه اسم اسمه فقلب الرجل اسم في أرطأة بن حجاج غلط أعجازھن في النساء تأتوا ال الحق من يستحيي

 أن عنه هللا رضي ثابت بن مةخزي عن هللا عبد بن ھرمي عن شعيب بن عمرو عن الصباح بن مثنى رواه وقد - 13899
 عبدان بن أحمد بن علي أخبرناه أدبارھن في النساء تأتوا ال الحق من يستحيي ال هللا إن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 ادإسن فيه شعيب بن ولعمرو فذكره الصباح بن المثنى عن أيوب بن يحيى ثنا عفير بن ثنا شريك بن عبيد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ
  آخر
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 بن عمرو عن قتادة عن ھمام ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرناه - 13900
 إتيان يعني الصغرى اللوطية تلك  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي عمرو بن هللا عبد عن أبيه عن شعيب
  دبرھا في المرأة

 ح صالح أبي بن سھيل ثنا وھيب ثنا عفان ثنا تمتام ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا -  13901
 شيرويه بن محمد بن هللا عبد ثنا الجوھري صبيح بن الحسن أبو أنبأ يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا أبو وأخبرنا

 عنه هللا رضي ھريرة أبي عن مخلد بن الحارث عن صالح أبي بن سھيل عن معمر أنبأ الرزاق عبد أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا
 ينظر ال وھيب رواية وفي دبرھا في امرأته أتى رجل إلى القيامة يوم هللا ينظر ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن
  دبرھا في امرأته أتى رجل إلى هللا

 بن حماد ثنا الحجاج بن إبراھيم ثنا المثنى بن علي بن أحمد ثنا عدي بن أحمد وأب أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا - 13902
 أتى من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن الھجيمي تميمة أبي عن األثرم حكيم عن سلمة
 و عليه هللا صلى محمد على هللا أنزل مام بريء فقد حائضا أمرأة أتى ومن دبرھا في امرأة أتى ومن يقول بما فصدقه كاھنا
  حماد عن مھدي بن الرحمن عبد تابعه سلم

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13903
 عباس بن عن جبير بن سعيد عن المغيرة أبي بن جعفر عن القمى يعقوب ثنا محمد بن يونس ثنا المنادي بن جعفر أبو ثنا

 قال ھلكت هللا رسول يا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر جاء  قال عنھما هللا رضي
  والحيضة الدبر واتق وأدبر أقبل لكم حرث نساؤكم إليه هللا أوحى ثم شيئا عليه يرد فلم الليلة رحلي حولت قال أھلكك الذي وما

 ثنا عاصم بن أسيد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13904
 رسول نھى  قال طلق بن علي عن سالم بن مسلم عن حطان بن عيسى عن األحول عاصم عن سفيان عن حفص بن الحسين

  الحق من يستحيي ال هللا فإن أدبارھن في النساء توايأ أن سلم و عليه هللا صلى هللا

 ثنا عاصم بن أسيد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13905
 عن عنه هللا رضي عليا رجل سأل  قال الجويرية أبي عن المعتمر أبي عن بھرام بن الصلت عن سفيان عن حفص بن الحسين
 الصلت عن والصواب}  العالمين من أحد من بھا سبقكم ما الفاحشة أتأتون{  يقول هللا سمعت أما بك هللا سفل سفلت فقال ذلك
 على وھو عنه هللا رضي عليا رجل سأل قال المعتمر أبي عن العبدي مسعود بن الرحمن عبد وھو الجويرية أبي عن بھرام بن

  فذكره أدبارھن في النساء إتيان عن المنبر

 فيما وھو المعتمر أبي عن العبدي مسعود بن الرحمن عبد عن بھرام بن الصلت عن وغيره أسامة أبو رواه وكذلك - 13906
 ثنا الجرمي محمد بن سعيد ثنا المحرمي أيوب بن هللا عبد بن إبراھيم أنبأ أخبرھم الحافظ علي أبا أن إجازة هللا عبد أبو أنبأني
  فذكره  أسامة أبو

 بن إسماعيل ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ النضروي منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا - 13907
 فقال هللا عبد إلى رجل جاء قال يافع أو غالم وأنا القادسية شھدت  قال القعقاع أبو حدثني الشقري هللا عبد أبو أخبرني إبراھيم
 في يأتيھا أن يريد إنه فقال الرجل له ففطن نعم قال شئت وأنى قال نعم قال شئت وحيث قال نعم قال شئت كيف امرأتي آتي

  حرام عليكم النساء محاش ال فقال مقعدتھا

 محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد بن حمزة أنبأ ببغداد شاذان بن إبراھيم بن أحمد بن الحسن علي أبو أخبرنا - 13908
 النكاح يعيب كان  أنه عنھما هللا رضي عباس بن عن عكرمة عن ھند أبي بن داود ثنا خالد بن وھيب ثنا يمإبراھ بن مسلم ثنا
  شديدا عيبا الدبر في
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  قال عطاء بن الوھاب عبد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13909
 إال ذلك يفعل وھل قال الدرداء أبي عن وساج بن عقبة عن قتادة عن فأخبرنا دبرھا في المرأة يأتي الرجل عن سعيدا سألت
  كافر

  االستمناء باب

 غير فإنھم أيمانھم ملكت ما أو أزواجھم على إال حافظون لفروجھم ھم والذين وتعالى تبارك هللا قال هللا رحمه الشافعي قال
 فال يمين ملك أو زوجة في إال بالذكر العمل يحل فال هللا رحمه الشافعي قال العادون ھم فأولئك ذلك وراء ابتغى فمن ملومين
  أعلم وهللا االستمناء يحل

 بن يزيد ثنا منيب بن الرحيم عبد ثنا الطوسي أحمد بن حاجب أنبأ قاال القاضي بكر وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  13910
  قال الخضخضة عن سئل أنه عنھما هللا رضي عباس بن عن البطين مسلم عن الدھني عمار عن الثوري سفيان أنبأ ھارون
  موقوف مرسل ھذا الزنا من خير وھو منه خير األمة نكاح

 عون بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن هللا عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  13911
 بعض له فقال جالس والغالم يقومون القوم فجعل أتاه غالما أن  عنھما هللا رضي عباس بن نع الزبير أبي عن األجلح أنبأ
 غلمة أجد شاب غالم إني عباس بن يا قال خال فلما أجلسه ما شيء دعوه عنھما هللا رضي عباس بن فقال غالم يا قم القوم
  منه خير األمة ونكاح الزنا من خير عباس بن فقال أنزل حتى ذكري فأدلك شديدة

  عنھا نھى التي األنكحة أبواب جماع

  الشغار باب

 محمد العباس أبو أنبأ قالوا المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13912
 زكريا أبو وأخبرنا ح أخبره نسأ بن مالك أن مسلم بن وھب بن هللا عبد أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن

 أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إبراھيم بن يحيى
 يحيى ثنا فظالحا هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك ثنا يوسف بن هللا عبد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس

 أن  عنھما هللا رضي عمر بن عن نافع عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا السالم عبد بن محمد ثنا منصور بن
 وليس ابنته اآلخر الرجل يزوجه أن على ابنته الرجل يزوج أن والشغار الشغار عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه اآلخر الرجل يحيى يذكر ولم صداق بينھما

 نافع عن هللا عبيد بن يحيى ثنا مسرھد بن مسدد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  13913
 الرجل ابنة ينكح قال الشغار ما لنافع قلت الشغار نع نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنھما هللا رضي عمر بن عن

 عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه صداق بغير أخته وينكحه الرجل أخت وينكح صداق بغير ابنته وينكحه
  التفسير دون نافع عن السراج الرحمن وعبد السختياني أيوب أيضا ورواه سعيد بن يحيى عن وغيره زھير

 أبي بن بكر أبو ثنا ھارون بن موسى ثنا بالويه بن أحمد بن محمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 13914
 هللا رسول نھى  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن هللا عبيد عن أسامة وأبو نمير بن ثنا شيبة
 أختك وزوجني ابنتي وأزوجك ابنتك زوجني للرجل الرجل يقول أن والشغار نمير بن زاد الشغار عن سلم و عليه هللا صلى

  بينھما صداق وال فيه وزاد هللا عبيد عن عبدة ورواه شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم رواه أختي وأزوجك

 محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13915
 هللا عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو أخبرني جريج بن قال قال محمد بن حجاج ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن
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 حجاج عن هللا عبد بن ھارون عن الصحيح في مسلم رواه الشغار عن سلم و عليه هللا صلى النبي نھى  يقول عنه هللا رضي
  محمد بن

 بن نافع ثنا مريم أبي بن سعيد ثنا يعقوب بن الفضل ثنا السراج ثنا الوليد أبو ثنا إجازة الحافظ هللا عبد أبو أنيأنب - 13916
 ينكح أن والشغار الشغار عن سلم و عليه هللا صلى النبي نھى  قال هللا عبد بن جابر عن حدثھم الزبير أبا أن جريج بن ثنا يزيد
  ھذه صداق ھذه وبضع ھذه قصدا ھذه بضع صداق بغير بھذه ھذه

 ثنا معين بن يحيى ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13917
 عمرو أيضا ورواه اإلسالم في شغار ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن مالك بن أنس عن ثابت عن معمر عن الرزاق عبد
 النبي عن حجر بن وائل عن آبائھم عن حجر بن وائل وأوالد سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن شعيب بن

  سلم و عليه هللا صلى

 إبراھيم بن يعقوب ثنا فارس بن يحيى بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 13918
 الحكم بن الرحمن عبد أنكح العباس بن هللا عبد بن العباس أن  األعرج ھرمز بن الرحمن عبد يحدثن إسحاق بن عن أبي ثنا

 الشغار ھذا كتابه في وقال بينھما بالتفريق يأمره مروان إلى معاوية فكتب صداقا جعال وكانا ابنته الرحمن عبد وأنكحه ابنته
  سلم و عليه هللا صلى النبي عنه نھى الذي

  ةالمتع نكاح باب

 أبو وأخبرنا ح عبيد بن محمد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13919
 يزيد ثنا هللا عبد بن إبراھيم ثنا الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا النيسابوري عبدان بن محمد بن محمد بن سعيد عثمان
 هللا رسول مع نغزو كنا  قال عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن قيس عن إسماعيل ثنا قاال عبيد بن ومحمد ھارون بن

 ننكح أن لنا ورخص ذلك عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فنھانا نختصي أال فقلنا نساء معنا وليس سلم و عليه هللا صلى
 ثم أجل إلى بالثوب المرأة نتزوج أن في لنا رخص ثم هللا عبد أبي حديث وفي عثمان أبي حديث لفظ أجل إلى بالثوب المرأة
 عن أوجه من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه اآلية لكم هللا أحل ما طيبات تحرموا ال آمنوا الذين أيھا يا هللا عبد قرأ

  خالد أبي بن إسماعيل

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13920
 مع نغزو كنا  يقول عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد سمعت قال حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل عن سفيان
 رخص ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذلك عن فنھانا نختصي أن فأردنا نساء معنا وليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 نكاح في اإلرخاص مسعود بن ذكر الشافعي قال قال بإسناده روايته في هللا عبد أبو زاد بالشيء أجل إلى المرأة ننكح أن لنا
 هللا صلى النبي نھي في عنه هللا رضي طالب أبي بن علي حديث وأشبه بعدھا أو خيبر قبل أھو يدل شيئا يوقت ولم المتعة
 ونحن كنا قال أنه مسعود بن حديث في روي وقد هللا رحمه الشيخ قال له ناسخا أعلم وهللا يكون نأ المتعة عن سلم و عليه
  شباب

 عن وكيع ثنا شيبة أبي بن بكر أبو أنبأ أيوب بن محمد ثنا الكعبي محمد بن هللا عبد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 13921
 نختصي أال هللا رسول يا فقلنا شباب ونحن كنا  قال عنه هللا رضي هللا بدع عن حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل

 رواه لكم هللا أحل ما طيبات تحرموا ال آمنوا الذين أيھا يا هللا عبد قرأ ثم أجل إلى بالثوب المرأة ننكح أن لنا رخص ثم ال قال
 مكة فتح قبل أو خيبر فتح قبل ذلك كون على دل ما الرواية ھذه وفي الشيخ قال شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم
 الفتح وكان سنة وستين بضع بن مات يوم وكان الھجرة من وثالثين اثنتين سنة توفي عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد فإن
 ذلك قبل لشبابوا منھا قريبا أو سنة أربعين بن كان الفتح سنة هللا فعبد ثمان سنة مكة وفتح الھجرة من سبع سنة في خيبر فتح
  خيبر زمن النساء متعة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى وقد
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 أبو ثنا قاال يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا فيما بين وذلك - 13922
 بن وأسامة يزيد بن ويونس أنس بن مالك أخبرني ھبو بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس
 إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح علي بن محمد ابني والحسن هللا عبد عن حدثھم شھاب بن أن زيد
 عبد بن محمد وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا الحسن بن بكر وأبو
 هللا عبد عن شھاب بن عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا

 عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن أبيھما عن علي بن محمد ابني والحسن
 خيبر يوم نھى وھب بن رواية وفي يحيى بن ويحيى الشافعي حديث لفظ األنسية الحمر لحوم أكل وعن خيبر يوم النساء متعة
 عن مسلم ورواه مالك عن وغيره يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه األھلية الحمر لحوم وعن النساء متعة عن
  يونس عن وھب بن عن وحرملة الطاھر أبي وعن مالك عن يحيى بن يحيى

 عبيد عن يحيى ثنا مسدد أنبأ أيوب بن محمد ثنا الكعبي محمد بن هللا عبد أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 13923
 بن أن له قيل عنه هللا رضي عليا أن  أبيھما عن علي بن محمد ابني هللا وعبد الحسن عن الزھري حدثني قال عمر بن هللا

 لحوم وعن خيبر يوم عنھا نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن فقال بأسا النساء بمتعة يرى ال عنھما هللا رضي عباس
  عمر بن هللا عبيد عن آخر وجه من مسلم وأخرجه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه األنسية الحمر

 بن الحسن ثنا بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 13924
 عنه هللا رضي عليا أن أبيھما عن محمد بن هللا وعبد محمد بن الحسن عن الزھري عن عيينة بن سفيان ثنا الزعفراني محمد
 لحوم وعن المتعة عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن علمت أما  تائه رجل أنه عنھما هللا رضي عباس البن قال

 مسلم ورواه خيبر زمن الحديث آخر في وزاد عيينة بن عن إسماعيل بن مالك عن الصحيح في البخاري رواه ألھليةا الحمر
 الحمر لحوم عن النھي في ھو إنما التاريخ ھذا أن إلى عنه الحميدي رواية في يذھب عيينة وبن عيينة بن عن جماعة عن

  المتعة نكاح عن النھي في ال األھلية

 ثنا الحميدي ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو اأخبرن -  13925
 قال عنه هللا رضي عليا أن أبيھما عن هللا عبد من أرضى حسن وكان علي بن محمد ابنا هللا وعبد حسن ثنا الزھري ثنا سفيان
 األھلية الحمر لحوم وعن المتعة نكاح عن نھى سلم و عليه هللا صلى النبي إن  تائه امرؤ إنك عنھما هللا رضي عباس البن
 الذي وھذا هللا رحمه الشيخ قال المتعة نكاح يعني ال خيبر زمن األھلية الحمر لحوم عن نھى أنه يعني سفيان قال خيبر زمن
 لما الرخصة بعد البتة كان عنه النھي وإن تعةالم نكاح بنسخ عنه هللا رضي طالب أبي بن علي معرفة فلوال محتمل سفيان قاله
  خيبر يوم تحريمھا عمر بن وروى أعلم وهللا عنھما هللا رضي عباس بن علي أنكره

 أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13926
 شھاب بن عن الخطاب بن عمر بن هللا عبد بن زيد بن محمد بن عمر أخبرني وھب بن أنبأ الحكم دعب بن هللا عبد بن محمد
 فيھا يقول فالنا فإن قال حرام فقال المتعة عن عنھما هللا رضي عمر بن هللا عبد سأل رجال أن  هللا عبد بن سالم أخبرني قال
 هللا صلى هللا رسول إن ثم الشيخ قال مسافحين كنا وما خيبر يوم مھاحر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن علم لقد وهللا فقال
  فيما بين وذلك القيامة يوم إلى حرمھا ثم مكة فتح الفتح زمن المتعة نكاح في أذن سلم و عليه

 ثنا النضر وأب ثنا أسامة أبي بن الحارث ثنا حمشاذ بن علي ثنا قاال الحافظ هللا عبد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 13927
 بن الربيع عن الليث ثنا سعيد بن قتيبة ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح الليث
 امرأة إلى ورجل أنا فانطلقت بالمتعة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أذن قال  أنه عنه هللا رضي سبرة أبيه عن الجھني سبرة
 صاحبي رداء وكان ردائي صاحبي وقال ردائي فقلت تعطيني ما فقالت أنفسنا عليھا فعرضنا عيطاء بكرة كأنھا امرع بني من
 تكفيني ورداؤك أنت قالت ثم أعجبتھا إلي نظرت وإذا أعجبھا صاحبي رداء إلى نظرت فإذا منه أشب وكنت ردائي من أجود
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 سبيلھا فليخل بھن يتمتع التي النساء ھذه من شيء عنده كان من قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن ثم ثالثا معھا فكنت
  غيره ذكره وقد تاريخه سعد بن ليث يذكر ولم سعيد بن قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه

 قال ح المفضل بن بشر ثنا مسدد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13928
 غزا أباه أن  سبرة بن الربيع ثنا غزية بن عمارة ثنا المفضل بن بشر ثنا كامل أبو ثنا سليمان بن محمد ثنا الوليد أبو وأخبرني

 عليه هللا صلى هللا رسول لنا فأذن قال ويوم ليلة بين وثالثين خمسا بھا فأقام مكة فتح عام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع
 برد منا واحد كل مع الدمامة من قريب وھو الجمال في فضل عليه ولي قومي من ورجل أنا فخرجت ساءالن متعة في سلم و
 فقلنا العنطنطة البكرة مثل فتاة فتلقتنا بأعالھا أو مكة بأسفل كنا إذا حتى غض جديد فبرد عمي بن برد وأما فخلق بردي أما
 إلي تنظر صاحبي رآھا فإذا الرجلين إلى تنظر فجعلت برده منا لك فنشر قال تبذالن وما قالت أحدنا منك يستمتع أن لك ھل

 منھا استمتعت ثم مرتين أو مرات ثالث به بأس ال ھذا وبرد فتقول غض جديد ھذا وبردي مح خلق ھذا برد إن وقال عطفھا
  كامل أبي عن الصحيح في مسلم رواه مسدد حديث لفظ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حرمھا حتى نخرج فلم

 عبد ثنا الحباب بن زيد ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13929
 ثنا إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح سبرة بن الربيع بن الملك
 و عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا  قال جده عن أبيه عن سبرة بن الربيع بن الملك عبد عن سعد بن إبراھيم ثنا آدم بن يحيى
 إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه إبراھيم حديث لفظ عنه نھى حتى منھا نخرج لم ثم مكة دخلنا حين الفتح عام بالمتعة سلم
  إبراھيم بن

 أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد وأبو الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 13930
 عبد أبي حدثني سبرة بن الربيع بن العزيز عبد بن حرملة ثنا الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس
 إسماعيل أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا بدع أبو وأخبرنا ح جده عن أبيه عن معبد بن سبرة بن الربيع بن العزيز

 سبرة أبيه عن يحدث سبرة بن الربيع أبي سمعت قال معبد بن سبرة بن الربيع بن العزيز عبد أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن
 سليم بني من لي وصاحب أنا جتفخر النساء من بالتمتع أصحابه أمر مكة فتح عام سلم و عليه هللا صلى هللا نبي أن  معبد بن

 من أجمل فتراني تنظر فجعلت بردينا عليھا وعرضنا نفسھا إلى فخطبناھا عيطاء بكرة كأنھا عامر بني من جارية وجدنا حتى
 هللا رسول أمرنا ثم ثالثا معنا فكن صاحبي على اختارتني ثم ساعة نفسھا فآمرت بردي من أحسن صاحبي برد وترى صاحبي
  يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه يحيى بن يحيى حديث لفظ بفراقھن سلم و يهعل هللا صلى

 عبد أبو وأخبرنا ح شبيب بن سلمة ثنا الضبي عمر بن عثمان ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 13931
 سلمة ثنا الصيدالني محمد بن إبراھيم ثنا قاال ھانئ نب صالح بن محمد جعفر وأبو يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا
 أن  أبيه عن سبرة بن الربيع عن العزيز عبد بن عمر عن عبلة أبي بن عن معقل ثنا أعين بن محمد بن حسن ثنا شبيب بن

 يأخذه فال شيئا ىأعط كان ومن القيامة يوم إلى ھذا يومكم من حرام إنھا قال المتعة عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  شبيب بن سلمة عن الصحيح في مسلم رواه آخره إلى أعطى كان ومن قوله عبدان بن يذكر ولم هللا عبد أبي حديث لفظ

 ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن أنبأ جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 13932
 قائما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  قال عنه هللا رضي أبيه عن سبرة بن الربيع عن عمر نب العزيز عبد عن عبده
 عنده كان فمن القيامة يوم إلى حرمھا هللا وإن أال االستمتاع في لكم أذنت كنت إني الناس أيھا يا يقول وھو والباب الركن بين
 هللا عبد رواه وكذلك شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه يئاش آتيتموھن مما تأخذوا وال سبيلھا فليخل شيء منھن
 بحجة مؤرخا عمر بن العزيز عبد عن نعيم وأبو عون بن جعفر ورواه فيه التاريخ ذكر دون عمر بن العزيز عبد عن نمير بن

  الوداع

 ثنا نعيم أبو ثنا الحربي الحسن بن إسحاق ناث الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 13933
 في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجوا أنھم  أخبره أباه أن سبرة بن الربيع عن العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد
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 مالك أو لكما بن سراقة له يقال مدلج بني من رجل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى فقام بعسفان نزلوا حتى الوداع حجة
 فمن قدمتم أنتم فإذا عمرة ھذه حجتكم في عليكم ادخل هللا إن قال اليوم ولدوا كأنما قضاء أقض هللا رسول يا فقال سراقة بن

 عندنا واالستمتاع النساء ھذه من استمتعوا قال أحللنا فلما الھدي من معه كان من إال يحل والمروة الصفا وبين بالبيت تطوف
 افعلوا فقال سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكرنا أجال وبينھن بيننا يضربن أن إال فأبين النساء على ذلك فعرضنا التزويج
 شبابي وأعجبھا برده فأعجبھا امرأة فأتينا منه أشب وأنا بردي من أجود وبرده برد ومعه برد معي لي عم وبن أنا فخرجت
 بين قائم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فإذا فخرجت فأصبحت ليلة عندھا فبت عشرا وبينھا بيني األجل فكان كبرد برد قالت
 فمن القيامة يوم إلى ذلك حرمت قد وإني إال النساء ھذه من االستمتاع في لكم أذنت كنت الناس أيھا يا يقول وھو والمقام الركن
  شيئا آتيتموھن مما تأخذوا وال سبيلھا فليخل شيء منھن عنده بقي

 عبد أنبأ عون بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن هللا عبد أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرناو - 13934
 فكلمه عسفان بلغوا حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع ساروا أنھم  حدثه أباه أن سبرة بن الربيع حدثني عمر بن العزيز
 بن العزيز عبد عن وغيرھما والثوري جريج كابن األكابر من جماعة رواه كذلكو بنحوه الحديث فذكر مدلج بني من رجل
  الفتح زمن كان ذلك أن سبرة بن الربيع عن الجمھور فرواية منه وھم وھو عمر

 ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن أنبأ جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13935
 عن الفتح يوم نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أبيه عن سبرة بن الربيع عن الزھري عن معمر عن علية بن عيلإسما
 رواه وكذلك الزھري عن كيسان بن صالح رواه وكذلك شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه النساء متعة

  عنه الروايتين أصح في سبرة بن الربيع عن الزھري

 عن عيينة بن أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13936
 زھير عن الصحيح في مسلم رواه المتعة نكاح عن نھى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أبيه عن سبرة بن الربيع عن الزھري

  الفتح عام فيه وزاد سفيان عن ميديالح ورواه سفيان عن وغيره حرب بن

 قال الزھري ثنا سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13937
 بن إسماعيل ورواه الفتح عام المتعة نكاح عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال أبيه عن سبرة بن الربيع وأخبرني

  الوداع حجة في فقال الزھري عن أمية

 بن إسماعيل عن الوارث عبد ثنا مسرھد بن مسدد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 13938
 على أشھد سبرة بن ربيع له يقال رجل فقال النساء متعة فتذاكرنا هللا رحمه العزيز عبد بن عمر عند كنا قال الزھري عن أمية
 أولى الزھري عن الجماعة ورواية قال كذا الوداع حجة في عنھا نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  حدث أنه أبي

  معبد بن سبرة لحديث موافق عنه النھي ثم فيه اإلذن في عنه هللا رضي األكوع بن سلمة وحديث

 محمد ثنا البختري بن عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد شرانب بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 13939
 ثنا قالوا الفامي أحمد بن علي بن أحمد نصر وأبو القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح هللا عبيد بن
 ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا المؤدب محمد بن يونس ثنا المنادى داود أبي بن هللا عبيد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو
 النساء متعة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رخص  قال عنه هللا رضي أبيه عن األكوع بن سلمة بن إياس عن عميس أبو
 أوطاس وعام محمد بن يونس عن شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه بعد عنھا نھى ثم أيام ثالثة أوطاس عام
 عام إلى ينسب أن بين فرق ال عنه نھى فما بيسير بعده الفتح عام في فكانت الفتح بعد كانت وإن فأوطاس واحد الفتح وعام

 بن سلمة رواية في كھو التحريم وقع ثم ثالثا كان فيه اإلذن أن على دل ما معبد بن سبرة رواية وفي اآلخر إلى أو أحدھما
 نھيه نقل فقد أوطاس غزوة في الفتح بعد األكوع بن سلمة رواية في اإلذن كان إن ثم حدوا وقت إلى ترجع فروايتھما األكوع
 بضم نھي أنه زاعم زعم فإن أعلم وهللا األبد إلى تحريمھا فبقي أوطاس غزوة بعد فيھا اإلذن يثبت ولم فيھا اإلذن بعد عنھا
 نھى ثم عندنا فالمحفوظ عنه هللا رضي الخطاب بن عمر األكوع بن سلمة حديث في بالناھي المراد وأن الھاء وكسر النون
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 الھاء وكسر النون بضم نھي الرواية كانت إن أنھا على بعد عنھا نھى ثم باأللف بعضھم كتاب في ورأيته والنون الھاء بفتح
 أبيه عن سبرة بن الربيع ورواية عنه هللا رضي عمر ويحتمل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بالناھي المراد يكون أن فيحتمل
  أبھمه من رواية من أولى فتكون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول العام ھذا في عنھا الناھي بأن قاطعة

 أنبأ مرزوق بن عمرو ثنا القاضي يوسف أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا - 13940
 والنساء الجھاد في ذلك كان إنما له مولى فقال النساء متعة عن سئل  أنه عنھما هللا رضي عباس بن عن جمرة أبي عن شعبة
  صدق عنھما هللا رضي عباس بن فقال قال قليل

 جمرة أبي عن شعبة ثنا محمد ثنا بشار بن محمد ثنا قاال الكريم عبد وبن عمران ثنا بكر أبو أنبأ عمرو أبو وأخبرنا - 13941
 بن فقال شديد والحال قلة النساء وفي ذلك كان إنما مولى له فقال فيھا فرخص النساء متعة عن لوسئ عباس بن سمعت  قال

  بشار بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه نعم عباس

 يحيى بن حرملة ثنا قتيبة بن الحسن بن محمد أنبأ الحافظ علي بن الحسين علي أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13942
 فقال بمكة قام عنھما هللا رضي الزبير بن هللا عبد أن  الزبير بن عروة أخبرني شھاب بن قال قال يونس أخبرني وھب بن أأنب
 كانت لقد فلعمري جاف جلف إنك فقال فناداه بالرجل ويعرض بالمتعة يفتون أبصارھم أعمى كما قلوبھم هللا أعمى ناسا إن

 ألرجمنك فعلتھا لئن فوهللا بنفسك فجرب الزبير بن فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يريد المتقين إمام عھد في تفعل المتعة
 المتعة في فاستفتاه رجل جاءه رجل عند جالس ھو بينما أنه هللا سيف بن المھاجر بن خالد فأخبرني شھاب بن قال بأحجارك

 في رخصة كانت إنھا عمرة أبي بن قال المتقين إمام ھدع في فعلت لقد وهللا ھي ما قال مھال األنصاري عمرة أبي بن له فقال
 بن الربيع وأخبرني شھاب بن قال عنھا ونھى الدين هللا أحكم ثم الخنزير ولحم والدم كالميتة إليھا يضطر لمن اإلسالم أول
 أحمرين ببردين امرع بني من امرأة من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد في استمتعت كنت قد قال أباه أن الجھني سبرة
 العزيز عبد بن عمر ذلك يحدث سبرة بن الربيع وسمعت شھاب بن قال المتعة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھانا ثم
  يحيى بن حرملة عن الصحيح في مسلم رواه جالس وأنا

 بن أحمد ثنا الحسن بن محمد بن ھيمإبرا ثنا الشيخ أبو حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا - 13943
 عباس بن أن  هللا عبيد وأخبرني شھاب بن قال آخره في وزاد عباس بابن يعرض قال أنه إال بنحوه فذكره وھب بن ثنا سعيد
  يقول الشعراء بعض طفق حتى ذلك عن ينتكل أن عباس بن فأبى العلم أھل عليه ذلك ويغمض بالمتعة يفتي كان

 ) عباس بن فتيا يف لك ھل صاح يا( 

  ) الناس مصدر حتى مثواك تكون...  مبتلة خود ناعم في لك ھل( 

  األشعار فيھا قيل حين بغضا ولھا قذرا بھا العلم أھل فازداد قال

  قال جبير بن سعيد عن عمرو بن المنھال عن عمارة بن الحسن عن حازم بن جرير أخبرني وھب بن وحدثنا قال -  13944
  الشاعر قال قال قالوا وما فقال الشعراء فيه وقال بفتياك الركائب ذھبت صنعت اذام عباس البن قلت

 ) عباس بن فتيا في لك ھل صاح يا...  مجلسه طال لما للشيخ أقول( 

  ) الناس مصدر حتى مثواك تكون...  بھكنة بيضاء في لك ھل صاح يا( 

 بن فقال آنسة األطراف رخصة في لك ھل اآلخر البيت في قالو مجلسه طال لما للشيخ قلت المنھال عن خالد أبي رواية وفي
  الخنزير ولحم والدم كالميتة ھي إنما أال لمضطر إال تحل ال المتعة إن المتعة في أفتيت بھذا وما أردت ھذا ما عباس



100 

 

 يحيى بن خالد ثنا جدةن بن معاذ أنبأ الھروي ثم البغدادي شيبان بن إسحاق بن أحمد أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا - 13945
 وروي الخنزير ولحم والدم كالميتة حرام ھي المتعة في  قال أنه عباس بن عن جبير بن سعيد عن ختنة عن ليث عن سفيان ثنا
  عباس بن عن الوليد بن القاسم عن ذلك

 الليث أبي بن إبراھيم ثنيحد حنبل بن ثنا اللخمي أحمد بن سليمان أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 13946
 موسى عن الثوري ثنا قاال عقبة بن قبيصة أخو عقبة بن سفيان ثنا كريب أبو ثنا الحضرمي وحدثنا سليمان قال األشجعي ثنا
 فما{  اآلية ھذه يقرؤون وكانوا اإلسالم أول في المتعة كانت  قال عنھما هللا رضي عباس بن عن كعب بن محمد عن عبيدة بن

 حاجته من يفرغ أنه يرى ما بقدر فيزوج معرفة بھا له ليس البلدة يقدم الرجل فكان اآلية}  أجورھن فأتوھن منھن به استمتعتم
 األولى جل و عز هللا فنسخ اآلية آخر إلى}  أمھاتكم عليكم حرمت{  اآلية ھذه نزلت حتى شأنه له وتصلح متاعه لتحفظ
  حرام فھو الفرج ھذا سوى وما}  أيمانھم ملكت ما أو أزواجھم على إال{  القرآن من وتصديقھا المتعة فحرمت

 الواحد عبد ثنا البكراوي عمر بن حامد ثنا سلمة بن أحمد ثنا المزكى إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ هللا عبد أبو أخبرنا - 13947
 الزبير وبن عباس بن فقال آت اهفأت عنھما هللا رضي هللا عبد بن جابر عند كنت  قال نضرة أبي عن عاصم عن زياد بن يعني
 لھما نعد فلم عنه هللا رضي عمر عنھما نھانا ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع فعلناھما جابر فقال المتعتين في اختلفا
  البكراوي عمر بن حامد عن الصحيح في مسلم رواه

 ثنا إسماعيل بن موسى أنبأ أيوب بن محمد ثنا وسىم بن محمد بن هللا عبد أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  13948
 قال بھا يأمر عباس بن وأن المتعة عن ينھى الزبير بن إن قلت قال عنه هللا رضي جابر عن نضرة أبي عن قتادة عن ھمام
 الناس خطب عمر ولي فلما عنه هللا رضي بكر أبي ومع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع تمتعنا الحديث جرى  يدي على
 صلى هللا رسول عھد على متعتان كانتا وإنھما القرآن ھذا القرآن ھذا وإن الرسول ھذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن فقال
 غيبته إال أجل إلى امرأة تزوج رجل على أقدر وال النساء متعة إحداھما عليھما وأعاقب عنھما أنھي وأنا سلم و عليه هللا

 وجه من الصحيح في مسلم أخرجه لعمرتكم وأتم لحجكم أتم فإنه عمرتكم من حجكم أفصلوا الحج متعة واألخرى بالحجارة
 المتعة نكاح عن نھى وجدناه لكنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على كونھا في نشك ال ونحن الشيخ قال ھمام عن آخر
 الخطاب بن عمر نھي فكان سلم و عليه هللا صلى لسبيله مضى حتى عنه النھي بعد فيه أذن نجده لم ثم فيه اإلذن بعد الفتح عام

 عن نھى سلم و عليه هللا صلى نجده ولم به فأخذنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لسنة موافقا المتعة نكاح عن عنه هللا رضي
 والعمرة الحج بين يفصل أن أحب أنه على دل ما عنه هللا رضي عمر قول في ووجدنا عنه صحيحة رواية في الحج متعة
  التوفيق وبا التحريم على ال غيره على األفراد اختيار وعلى التنزيه عن الحج متعة عن نھيه فحملنا لھما أتم ليكون

 ثنا بمكة القاضي الزھري يحيى بن الرحمن عبد محمد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا وقد - 13949
 عمر عن أبيه عن هللا عبد بن سالم عن محمد بن عمر ثنا دينار بن منصور ثنا األموي خالد أبو ثنا لصائغا إسماعيل بن محمد
 نھى وقد المتعة ھذه ينكحون رجال بال ما قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد المنبر على عمر صعد  قال عنه هللا رضي الخطاب بن

 إنما عنه هللا رضي عمر أن يبين صح إن فھذا رجمته إال نكحھا بأحد أوتي ال وإني أال عنھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  عنه سلم و عليه هللا صلى النبي نھي علم ألنه المتعة نكاح عن نھى

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 13950
 رضي الخطاب بن عمر على دخلت  حكيم بنت خولة أن عروة عن شھاب بن عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ يمانسل بن الربيع أنبأ
 المتعة ھذه فقال فزعا رداءه يجر عنه هللا رضي عمر فخرج منه فحملت مولدة بامرأة استمتع أمية بن ربيعة إن فقالت عنه هللا
  لرجمته فيه تقدمت كنت ولو

 بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 13951
 النساء متعة عن سئل  أنه عنھما هللا رضي عمر بن هللا عبد عن نافع عن عمر بن هللا عبد أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد
  بالحجارة لرجمه أحدا ھافي أخذ لو عنه هللا رضي الخطاب بن عمر إن أما حرام فقال
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 بن علي ثنا الجبار عبد بن الفضل أبو ثنا المحبوبي أحمد بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13952
 عن عنھا هللا رضي عائشة سئلت  يقول مليكة أبي بن هللا عبيد بن هللا عبد سمعت قال عمر بن عن نافع ثنا شقيق بن الحسن
 ما أو أزواجھم على إال حافظون لفروجھم ھم والذين اآلية ھذه وقرأت جل و عز هللا كتاب وبينھم بيني فقالت اءالنس متعة
 عدا فقد ملكه أو هللا زوجه ما وراء ابتغى فمن العادون ھم فأولئك ذلك وراء ابتغى فمن ملومين غير فإنھم أيمانھم ملكت
  عنھا هللا رضي عائشة عن محمد بن القاسم عن ذلك في وروي

 شعيب أخبرني اليمان أبو ثنا الھيثم بن الكريم عبد ثنا الصفار إسماعيل أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو وأخبرنا -  13953
 معلوم أجل على يقاضيھا وال وترثه ويرثھا يمھرھا اإلسالم نكاح إال امرأة ينكح أن لرجل يحل ال  عمر بن قال قال نافع عن
  يتوارثا لم أحدھما اتم فإن امرأته إنھا

 محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13954
 أصحاب لنا أحلت إنما قال ذر أبي عن األسود بن الرحمن عبد عن مغول بن مالك ثنا خنيس بن بكر بن خنيس ثنا الدوري
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عنھا نھى ثم أيام ثالثة النساء متعة  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 إسحاق بن موسى ثنا الخطبي علي بن إسماعيل أنبأ ببغداد الحمامي بن المقرئ أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  13955
 إبراھيم عن األسود بن الرحمن عبد عن إسحاق نب محمد عن زائدة أبي بن زكريا بن يحيى أنا عمرو بن سعيد ثنا األنصاري

  ولحربنا لخوفنا المتعة كانت إن  قال ذر أبي عن التيمي يزيد عن المحاربي سليم عن التيمي

 محمد بن يحيى ثنا األصبھاني الشيخ أبو حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 13956
  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن المقبري سعيد ثنا عمار بن عكرمة ثنا مؤمل ثنا قاال قتيبة بن وبكار علي بن عمرو ثنا

 تمتع نساء قيل ھذا ما فقال يبكين نساء فرأى الوداع بثنية فنزلنا تبوك غزوة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا
 وكذلك والميراث والعدة والطالق النكاح المتعة ھدم أو حرم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال فارقوھن ثم أزواجھن بھن
  إسماعيل بن مؤمل عن وجماعة الحنظلي إسحاق رواه

 ثنا الحسن بن علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان ثنا العراقي نصر أبو أنبأ الحافظ إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا - 13957
 سفيان وعن الميراث المتعة نسخ قال المسيب بن سعيد عن ھند أبي بن يعني داود حدثني سفيان ثنا العدني الوليد بن هللا عبد
 يعني العدني قال والميراث والطالق العدة نسختھا قال مسعود بن هللا عبد عن عتيبة بن الحكم عن أصحابنا بعض قال قال

 الطالق نسخھا منسوخة المتعة قال  مسعود بن هللا عبد عن هللا عبد أصحاب عن الحكم عن أرطأة بن الحجاج ورواه المتعة
  والميراث والعدة والصداق

 عقبة قال المتعة في مسعود بن هللا عبد عن بإسناده الحديث فذكر اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا -  13958
 حديث وفي قال ذاك ترك ثم آخره في وقال الحديث ھذا  هللا عبد عن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل عن معاوية أبو وروى

 عن إسماعيل عن معمر عن الرزاق عبد حديث وفي بعد تحريمھا جاء ثم آخره في إسماعيل عن عيينة بن عن المصفى بن
  المتعة يعني ذلك بنسخ قيس

 ثنا سفيان بن يعقوب ثنا داود أبي بن بكر أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ األصبھاني الحارث بن بكر أبو وأخبرنا -  13959
 رسول نھى  قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن عامر بن إياس عن أيوب بن موسى عن لھيعة بن هللا عبد ثنا بكير بن
 والمرأة الزوج بين والميراث والعدة والطالق النكاح أنزل فلما يجد لم لمن كانت وإنما قال المتعة عن سلم و عليه هللا صلى هللا

  نسخت

 ثنا الحضرمي هللا عبد بن محمد ثنا ببغداد الكوفي سليمان بن الحسن محمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13960
  الزنا ذلك لي فقال فوصفتھا المتعة عن محمد بن جعفر سألت  قال الصيرفي بسام عن األشجعي ثنا إبراھيم بن إسماعيل
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  المحلل نكاح في جاء ما باب

 عن حماد ثنا قال عمر أبو ثنا هللا عبد بن إبراھيم ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو خبرناأ - 13961
 المحلل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لعن  قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن الحارث عن الشعبي عامر عن قتادة

  له والمحلل

 عن إسماعيل حدثني زھير ثنا يونس بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ باريالروذ علي أبو أخبرنا -  13962
 المحلل لعن  قال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رفعه قد وأراه إسماعيل قال عنه هللا رضي علي عن الحارث عن عامر

  له والمحلل

 بن محمد ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد لعباسا أبو ثنا الفضل بن موسى بن محمد سعيد أبو أخبرنا -  13963
 ثنا دحيم بن جعفر أبو أنبأ بالكوفة القاضي جناح بن نذير بن جناح محمد أبو وأخبرنا ح سفيان ثنا أحمد أبو الزبيري هللا عبد
 هللا رسول لعن  قال عنه هللا رضي هللا عبد عن شرحبيل بن الھزيل عن قيس أبي عن سفيان ثنا نعيم أبو أنبأ حازم بن أحمد
 نعيم أبي حديث لفظ له والمحلل والمحل ومؤكله الربا وآكل والموتشمة والواشمة والموتصلة الواصلة سلم و عليه هللا صلى
  مطعمه وقال الموصولة وقال الموشومة الزبيري رواية وفي

 معلى أنبأ إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13964
 قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن المقبري عن محمد بن عثمان عن المسوري جعفر بن هللا عبد ثنا منصور بن يعني
  له والمحلل المحلل هللا لعن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عثمان أنبأ إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13965
 صلى هللا رسول قال يقول عامر بن عقبة سمعت المصعب أبو ھاعان بن مشرح قال يقول سعد بن الليث سمعت قال صالح بن
  له والمحلل المحل هللا لعن لمحلا قال ھو من هللا رسول يا بلى قالوا المستعار بالتيس أخبركم أال  سلم و عليه هللا

 سعد بن الليث ثنا صالح أبو ثنا محمد بن الفضل ثنا المؤمل بن محمد بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 13966
  فذكره  عامر بن عقبة عن يحدث ھاعان بن مشرح سمعت قال

 أبي بن سعيد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  13967
 فسأله عنه هللا رضي عمر بن إلى رجل جاء  قال أنه أبيه عن نافع بن عمر عن المدني مطرف بن محمد غسان أبو ثنا مريم
 ھذا نعد كنا رغبة حنكا إال ال قال لألول تحل ھل ألخيه ليحلھا منه مؤامرة غير عن له أخ فتزوجھا ثالثا امرأته طلق رجل عن

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على سفاحا

 ثنا بكر بن هللا عبد أنبأ إسحاق بن محمد ثنا العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13968
 عن سئل  أنه عنھما هللا رضي مرع بن عن نوفل بن المغيرة بن الملك عبد عن الزھري عن معمر عن عروبة أبي بن سعيد
  السفاح ذاك فقال لزوجھا المرأة تحليل

 أبو ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 13969
 إال له محلل وال بمحلل أوتي ال  عنه هللا رضي عمر قال قال جابر بن قبيصة عن رافع بن المسيب عن األعمش عن معاوية

  رجمتھما

 معلى أنبأ إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13970
 هللا رضي عفان بن عثمان أتى رجال أن  التجيبي مرزوق أبي عن الرحمن عبد بن محمد حدثني سعد بن الليث ثنا منصور بن
 خلفي تركب أن أردت فإن مستعجل اآلن فإني قال المؤمنين أمير يا حاجة إليك لي إن فقال فسأله ركب وقد خالفته في عنه
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 فأتزوجھا ومالي بنفسي أحتسب أن فأردت شدة ولقي غضبه في امرأته طلق لي جارا إن فقال خلفه فركب حاجتك تقضي حتى
  رغبة نكاح إال تنكحھا ال عثمان له فقال األول زوجھا إلى فترجع أطلقھا ثم بھا أبتني ثم

 بكير عن لھيعة بن أنبأ قاال ومعلى األسود أبو ثنا محمد ثنا العباس أبو نا قاال بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13971
 بينھما ففرق لزوجھا اليحلھ امرأة تزوج رجل أمر إليه رفع عنه هللا رضي عفان بن عثمان أن  يسار بن سليمان عن األشج بن

  دلسة غير رغبة بنكاح إال إليه ترجع ال وقال

 األشجعي ثنا حدثھم الليث أبي بن إبراھيم أن الھيثم بن يزيد أخبرني حمشاذ بن علي أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  13972
  أعلم وهللا ينبغي فال له والمحلل المحل ذافھ له ليحلھا يتزوجھا كان إذا  قال الزھري عن الرحمن عبد بن محمد عن سفيان ثنا

 ألن هللا رحمه الشافعي قال التحليل أحدھما نية أو نيتھما كانت وإن ثابت فالنكاح فيه بشرط ال مطلقا النكاح عقد من باب
  أنفسھم به حدثوا ما الناس عن وضع وقد النفس حديث النية

 أبو وأخبرنا ح قتادة عن ھشام ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا داود أبو ثنا داسه نب بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 13973
 عن عوانة أبو ثنا الثقفي سعيد بن قتيبة ثنا سلمة بن أحمد ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي أنبأ العنبري طاھر أبي بن صالح
 حدثت ما ألمتي هللا تجاوز  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن أوفى بن زراره عن قتادة
 جل هللا إن قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن قال ھشام رواية وفي عوانة أبي حديث لفظ به تعمل أو به تكلم لم ما أنفسھا به

  سعيد بن قتيبة عن مسلم ورواه إبراھيم بن مسلم عن الصحيح في البخاري رواه ألمتي تجاوز ثناؤه

 بن مسلم أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  13974
 األعراب من له وبن بشيخ فمر فبتھا له امرأة قريش من رجل طلق  قال مجاھد عن سليمان بن سيف عن جريج بن عن خالد
 فكمثلھا عليه كر ثم عنه مضى ثم فكمثلھا عليه كر ثم عنه مضى ثم خير نم فيك ھل للفتى فقال لھما لتجارة قدما السوق في
 والھا قد ھو فإذا له فأذن استأذن أصبح فلما معھا فبات فنكحھا بنكاحھا وأمره الخبر فأخبره به فانطلق يدك فأرني قال نعم قال
 وتواعده وكذا كذا بك لفعلت نكحتھا لو فقال اهفدع عنه هللا رضي لعمر ذلك فذكر أبدا أنكحك ال طلقني لئن وهللا فقالت الدبر
  به فأخبرني بشيء أحد لك عرض وإن وقال فقال آخر موضع في فيه وزاد الزمھا فقال زوجھا ودعا

 بن عن أخبرت قال جريج بن عن سالم بن سعيد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا سعيد أبو وأخبرنا - 13975
 تنكحھا امرأة في لك ھل فقالت امرأة فجاءته المسجد بباب يقعد أعرابي مسكين وكان ثالثا زوجھا طلقھا امرأة أن  سيرين
 ذلك تفعل فال فارقھا لك سيقولون فإنھم أصبحت إذا إنك امرأته له فقالت ذلك فكان نعم فقال فتفارقھا وتصبح الليلة معھا فتبيت
 فأبى فكلموه به جئتم فأنتم كلموه فقالت وأتوھا أتوه أصبحت فلما عنه هللا رضي عمر إلى واذھب ترى ما لك مقيمة فإني

 كان ثم بھا فنكل لذلك مشت التي المرأة إلى وأرسل فأتني بريبة رابوك فإن امرأتك الزم فقال عنه هللا رضي عمر إلى فانطلق
 عنه هللا رضي الشافعي قال وتروح يھاف تغدو حلة الرقعتين ذا يا كساك الذي  الحمد فيقول حلة في ويروح عمر على يغدو

  المعنى ھذا بمثل عمر عن يوصله سيرين بن عن مؤتصال شاذا مسندا الحديث ھذا وسمعت

  المحرم نكاح باب

 القعنبي ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا قاال العنزي الحسن وأبو الفقيه النضر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 13976
 قال يحيى بن يحيى ثنا الصفار الحسين بن علي أنبأ الحافظ علي بن الحسين علي أبو وأخبرني قال ح مالك على قرأه فيما
 بنت عمر بن طلحة يزوج أن أراد هللا عبيد بن عمر أن وھب بن نبيه عن عمر بن هللا عبد مولى نافع عن مالك على قرأت
 يقول عنه هللا رضي عفان بن عثمان سمعت أبان فقال الحاج أمير ھوو لذلك ليحضر عثمان بن أبان إلى فأرسل جبير بن شيبة

 بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه يخطب وال ينكح وال المحرم ينكح ال  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
  يحيى
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 ثنا الربيع أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  13977
 بكر أبي بن محمد حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا حمدان بن أحمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح زيد بن حماد

 ابنة يخطب وكان معمر بن هللا عبيد بن عمر بعثني  قال وھب بن نبيه حدثني قال نافع عن أيوب عن زيد بن حماد ثنا المقدمي
 ينكح وال ينكح ال المحرم إن أعرابيا أراه أال فقال الموسم على وھو عثمان بن أبان إلى فأرسلني ابنه على عثمان نب شيبة
 محمد عن الصحيح في مسلم رواه سواء حديثھما لفظ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عنه هللا رضي عثمان بذلك أخبرنا

  المقدمي بكر أبي بن

 يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ قاال لفظا القشيري مھدي بن محمد بن محمد بن عبيد و الحافظ هللا بدع أبو أخبرنا - 13978
 عن أبان عن وھب بن نبيه عن نافع عن حكيم بن ويعلى مطر عن سعيد ثنا عطاء بن الوھاب عبد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا

 حكيم بن ويعلى مطر عنھما سعيد وحدثنا قال يخطب وال ينكح وال مالمحر ينكح ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عثمان
 آخرين وجھين من الصحيح في مسلم أخرجه سلم و عليه هللا صلى هللا نبي إلى يرفعه لم أنه غير مثله عمر بن عن نافع عن
 وھب بن نبيه عن ھالل أبي بن وسعيد موسى بن وأيوب السختياني أيوب حديث من أيضا وأخرجه عروبة أبي بن سعيد عن

 بالشك مرفوعا عمر بن عن نافع عن عثمان بن الضحاك وعن مرفوعا عمر بن عن نافع عن أمية بن إسماعيل عن وروي
  موقوف عمر بن عن والصحيح

 ثنا الحسين بن محمد بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا الذي الحديث وأما - 13979
  أنه عنھما هللا رضي عباس بن عن الشعثاء أبي بن جابر عن دينار بن عمرو عن الرحمن عبد بن داود أنبأ يحيى بن يحيى
 البخاري وأخرجه يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه محرم وھو ميمونة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تزوج قال
  عمرو عن عيينة بن حديث من

 سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن بكر أبو وأخبرنا - 13980
 ميمونة نكح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  ميمونة أخت بن وھو األصم بن يزيد عن عمرو عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ
  حالل وھو

 بشار بن إبراھيم ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  13981
 قال محرم وھو تزوج سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن زيد بن جابر عن دينار بن عمرو أنبأ عيينة بن سفيان ثنا

 فقلت الحارث بنت ميمونة يقولون مرة وقال ارثالح بنت ميمونة أظنھا قال الشعثاء أبا يا تراھا من زيد بن لجابر فقلت عمرو
 في مسلم رواه حالل وھو ميمونة تزوج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن األصم بن يزيد عن أخبرني شھاب بن إن له

 حالل وھو نكحھا أنه األصم بن يزيد أخبرني فقال الزھري به فحدثت قال أنه إال عمرو عن سفيان عن نمير بن عن الصحيح
  ميمونة عن رواه األصم بن ويزيد الشيخ قال

 حماد ثنا منھال بن الحجاج ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  13982
  قالت الحارث بنت ميمونة عن ميمونة أخت بن األصم بن يزيد عن مھران بن ميمون عن الشھيد بن حبيب عن سلمة بن
 عن فزارة أبو رواه وكذلك السنن كتاب في داود أبو أخرجه بسرف حالالن ونحن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وجنيتز
 الوجه ذلك ومن حالل وھو تزوجھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن الحارث بنت ميمونة حدثتني قال األصم بن يزيد

  الحج كتاب في مر وقد الصحيح في مسلم أخرجه

 والحسن إشكاب بن محمد ثنا النيسابوري بكر أبو أنبأ الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 13983
 ميمونة عن األصم بن يزيد عن يحدث فزارة أبا سمعت قال أبي ثنا جرير بن وھب ثنا قالوا يحيى أبي بن والحسن يحيى بن

  حالال بھا وبنى حالال تزوجھا سلم و يهعل هللا صلى هللا رسول أن  عنھا هللا رضي
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  قال ميمون بن عمرو عن سفيان ثنا حذيفة أبو ثنا تمتام ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا - 13984
 رسول تزويج عن أسأله عباس بن خالة وبن ميمونة أخت بن وھو األصم بن يزيد إلى هللا رحمه العزيز عبد بن عمر أرسلني

  حالل وھو تزوجھا فقال ميمونة سلم و عليه هللا صلى هللا

 ھالل بن حبان ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  13985
 أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو وأخبرنا ح عن مطر عن زيد بن حماد ثنا

 أن  رافع أبي عن يسار بن سليمان عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة حدثني الوراق مطر ثنا زيد بن حماد ثنا قاال ومسدد الربيع
  سواء لفظھما بينھما الرسول وكنت حالال بھا وبنى حالال ميمونة تزوج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عبد أنبأ عباد بن إبراھيم بن إسحاق ثنا بمكة الصفار علي بن محمد هللا عبد أبو أنبأ افظالح هللا عبد أبو أخبرنا - 13986
 ميمونة سلم و عليه هللا صلى النبي أتزوج شيبة بنت صفية سألت  قال مھران بن ميمون عن الكريم عبد عن معمر أنبأ الرزاق
  حالل وھو تزوجھا بل قالت محرم وھو

 عن سفيان ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا بشار بن ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ وذباريالر علي أبو أخبرنا -  13987
  محرم وھو ميمونة تزويج في عباس بن وھم  قال المسيب بن سعيد عن رجل عن أمية بن إسماعيل

 عبد ثنا عوف بن محمد ثنا يعقوب نب محمد العباس أبو ثنا قاال السوسي هللا عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  13988
 سعيد فقال قال محرم وھو ميمونة تزوج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن عطاء عن األوزاعي ثنا القدوس
 عن الصحيح في البخاري رواه أحل ما بعد إال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تزوجھا ما خالته كانت وإن عباس بن وھل
  الحجاج بن وسالقد عبد

 عن عاصم أبو ثنا الحسن بن علي ثنا الشيباني يعقوب بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا الذي الحديث وأما - 13989
 رواه فھكذا محرم وھو تزوج سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنھا هللا رضي عائشة عن مليكة أبي بن عن األسود بن عثمان
 بن محمد سألت الترمذي عيسى أبو قال وھم فيه عائشة وذكر مرسال مليكة أبي بن عن يروى نماوإ عاصم أبي عن جماعة
  مرسال مليكة أبي بن عن الحديث ھذا يروون فقال الحديث ھذا عن هللا رحمه البخاري إسماعيل

 عن فيه ليس عةالرق من علينا أمليته أنت عاصم ألبي قلت وقال مرسال عاصم أبي عن علي بن عمرو ورواه - 13990
 مرسال فوجدته فيه فنظرت عاصم أبو قال يقول أصحابنا بعض فسمعت عمرو قال فيه أنظر حتى عائشة دعوا قال عائشة
 علي بن عمرو أنبأ مكرم بن الحسين بن محمد أنبأ أخبرھم الحافظ علي أبا أن إجازة الحافظ هللا عبد أبو أنبأني فيما وھذا

 وليس عنھا هللا رضي عائشة عن آخر وجه من رواه وقد هللا رحمه الشيخ قال والحكاية لحديثا فذكر  عاصم أبو ثنا الحافظ
  بمحفوظ

 ثنا العزيز عبد بن علي ثنا القاضي منصور بن يحيى محمد أبو ثنا الصيرفي الفضل بن موسى بن محمد أخبرناه - 13991
 صلى هللا رسول تزوج  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن مسروق عن الضحى أبي عن مغيرة عن عوانة أبو ثنا أسد بن معلى
 عن إبراھيم عن مغيرة عن عوانة أبي عن مسدد عن وروى محرم وھو واحتجم محرم وھو نسائه بعض سلم و عليه هللا

 عن الضحى أبي عن شباك عن مغيرة عن والمحفوظ خطأ كالھما الحافظ علي أبو قال هللا عبد أبو قال عائشة عن األسود
  مرسال مغيرة عن جرير رواه ھكذا مرسال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن مسروق

 سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قال إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 13992
 محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ يالمھرجان الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو وأنبأ ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ
 تزوج أباه أن  أخبره أنه المري طريف بن غطفان أبي عن الحصين بن داود عن مالك ثنا بكير بن ثنا البوشنجي إبراھيم بن

  نكاحه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فرد محرم وھو امرأة
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 وال نفسه على يخطب وال ينكح وال المحرم ينكح ال قال  عمر بن هللا عبد أن نافع عن مالك عن اإلسنادين وبھذين -  13993
  غيره على

 بن محمد ثنا النيسابوري زياد بن بكر أبو أنبأ أحمد بن زاھر أنبأ الحافظ الرازي علي بن أحمد حامد أبو وأخبرنا - 13994
 امرأته منه نزعنا محرم وھو تزوج من  قال عنه هللا رضي عليا أن الحسن عن مطر عن سعيد ثنا بكر بن هللا عبد ثنا يحيى
  وقتادة الحسن قول وھو نكاحه نجز ولم

 محمد بن إبراھيم أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبي عن عنه روايته الحافظ هللا عبد أبو لي أجاز فيما وھو - 13995
  قدامة عن الدراوردي رواه وكذلك محرم نكاح رد ثابت بن زيد أن  شوذب عن موسى بن قدامة عن

 بن سعيد عن بلغه أنه مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو وأنبأ - 13996
  ينكح وال المحرم ينكح ال فقالوا المحرم نكاح عن سئلوا أنھم  يسار بن وسليمان هللا عبد بن وسالم المسيب

  لمنكوحةا في العيب أبواب جماع

  العيوب من النكاح به يرد ما باب

 يعني بكير أبو ثنا عمر بن هللا عبد ثنا سفيان بن الحسن أنبأ الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا - 13997
 فلما غفار بني من امرأة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تزوج  قال عمر بن هللا عبد ثنا الطائي زيد بن جميل عن النخعي
  علي دلستم وقال أھلھا إلى فردھا وضحا بكشحھا رأى أدخلت

 واسم النخعي بكير أبو ثنا سعيد بن هللا عبد األشج سعيد أبو ثنا الحلواني موسى بن محمد ثنا أحمد أبو وأخبرنا قال - 13998
 غفار بني من امرأة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تزوج  قال عمر بن عن زيد بن جميل عن كوفي بكير بن الوليد بكير أبي

  فذكره

 جعفر بن محمد ثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني محمد بن أحمد وأخبرنا -  13999
 من امرأة تزوج سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنھما هللا رضي عمر بن عن زيد بن جميل عن غصن بن القاسم ثنا الوركاني

 أحمد أبو قال شيئا منھا يأخذ ولم سبيلھا فخلى عليك أرخى وقال عنھا فناء بياضا بكشحھا رأى عليه أدخلت فلما غفار بني
 إسماعيل قال وكذلك ھكذا عنه وقيل هللا رحمه الشيخ قال الحديث لھذا عنه الرواة واضطرب الحديث بھذا تفرد زيد بن وجميل

 سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من وكان قال زيد بن سعيد عن عنه وقيل بمعناه عمر بن عن زيد بن جميل عن زكريا بن
  حديثه يصح لم البخاري قال كعب بن زيد أو زيد بن كعب عن عنه وقيل كعب عن عنه وقيل كعب بن هللا عبد عن عنه وقيل

 سعيد أبو وأخبرنا ح مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 14000
 بن عن سعيد بن يحيى عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الزاھد عمرو أبي بن

 صداقھا فلھا فمسھا برص أو جذام أو جنون وبھا امرأة تزوج رجل أيما  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال قال أنه المسيب
  وليھا على غرم لزوجھا وذلك

 سفيان ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا الھروي خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو وأخبرنا -  14001
 الداء ھذا من شيء وبھا نكحت امرأة أيما قضى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن
  مھرھا مثل لزوجھا وليھا ويغرم فرجھا من استحل بما مھرھا فلھا مسھا حتى يعلم فلم

 بن عمرو ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا السراج الحسن بن محمد الحسن أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا - 14002
 قرن أو برص أو جذام أو جنون وبھا المرأة الرجل زوجت إذا  عنه هللا رضي عمر قال سعيد عن يحيى عن شعبة أنبأ مرزوق

  الولي على له وھو إياھا بمسه الصداق فلھا بھا دخل كان فإن
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 عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 14003
 رواه وكذلك والقرن والبرص والجذام الجنون جاز سمى فإن تسمى أن إال نكاح وال يعب في تجوز ال أربع  قال الشعثاء أبي
 أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ حازم أبو أخبرناه جاز فقد مس فإن يمس أن إال قال أنه إال سفيان عن منصور بن سعيد
  فذكره سفيان ثنا سعيد ثنا نجدة بن

 عمرو عن زيد بن حماد ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ حازم أبو أخبرنا - 14004
 زريع بن يزيد رواه وكذلك والعفالء والبرصاء والمجذومة المجنونة نكاح وال بيع في تجوز ال أربع  قال زيد بن جابر عن

  عمر عن القاسم بن وروح

 هللا عبد أبو ثنا نجيد بن عمرو أبو أنبأ المعروف أبي بن الحسن أبو أخبرناه الشعثاء أبي زيد بن جابر قول ومن - 14005
 أن إال وزاد فذكره  زيد بن جابر عن دينار بن عمرو عن القاسم بن روح ثنا زريع بن يزيد ثنا بسطام بن أمية ثنا البوشنجي
  يمسھن

 بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال مھدي بن محمد بن محمد بن وعبيد الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 14006
 رضي عباس بن عن زيد بن جابر عن دينار بن عمرو عن وشعبة القاسم بن روح أنبأ عطاء بن الوھاب عبد أنبأ طالب أبي
 عن يحيى بن مالك رواه وكذلك والعفالء والبرصاء والمجذومة المجنونة نكاح وال بيع في يجزن ال أربع قال  أنه عنھما هللا
  عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن وروي عنھما هللا رضي عباس بن إلى مرفوعا الوھاب عبد

 منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا الھروي خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ العبدوي حازم أبو أخبرنا كما - 14007
 قرن أو جذام أو جنون أو برص وبھا امرأة نكح رجل أيما  عنه هللا رضي علي قال قال الشعبي عن مطرف عن سفيان ثنا

  فرجھا من استحل بما المھر فلھا مسھا فإن طلق شاء وإن أمسك شاء إن يمسھا لم ما بالخيار فزوجھا

 بذلك علم وإن قال بھا دخل إذا ذلك قال أنه  الشعبي عن سالم بن محمد أنبأ ھشيم ثنا منصور بن سعيد وحدثني قال -  14008
 علي عن الشعبي عن خالد أبي بن إسماعيل عن الثوري ورواه طالق بغير فارق شاء وإن أمسك شاء فإن بھا يدخل أن قبل

 شاء وإن أمسك شاء إن امرأته فھي بھا فدخل قرنا أو جذاما أو برصا أو جنونا بھا فوجد المرأة تزوج إذا قال عنه هللا رضي
  أعلم وهللا بھا بالدخول خياره أبطل فكأنه بينھما قفر بھا يدخل لم إذا الثوري عن وكيع فيه زاد طلق

 بن سعيد عن بلغه أنه مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 14009
  تقر شاءت وإن فارقته شاءت فإن تخير فإنھا ضرر أو جنون وبه امرأة تزوج رجل أيما  قال أنه المسيب

  تعالى هللا غير إلى الفعل إضافة من يعتقدونه الجاھلية في كانوا الذي الوجه على عدوى ال باب

 المدائني روح بن هللا عبد ثنا ببغداد البغوي إبراھيم بن إسحاق بن هللا عبد محمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14010
 ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھما هللا رضي عمر بن عن سالم عن الزھري عن يونس ثنا عمر بن عثمان ثنا

 يونس عن آخر وجه من مسلم وأخرجه عمر بن عثمان عن محمد بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه طيرة وال عدوى
  يزيد بن

 نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس وأب ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14011
 بن محمد الحسين أبو وأخبرنا ح قال قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن ثنا الخوالني
 عمرم ثنا الواحد عبد ثنا عفان ثنا الحربي الحسن بن إسحاق ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين

 وال ھامة وال عدوى ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزھري عن
 البعير عليھا فيرد الظباء كأنھا الرمل في تكون اإلبل إن هللا رسول يا سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول فقال أعرابي فقام صفر
 قال حين يونس رواية وفي معمر حديث لفظ األول أعدى فمن سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو فقال كلھا فتجرب الجرب
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 كأنھا الرمل في تكون اإلبل بال فما هللا رسول يا أعرابي فقال ھام وال صفر وال عدوى ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 عن آخر وجه من الصحيح في البخاري أخرجه األول أعدى فمن قال فيجربھا فيھا فيدخل األجرب البعير فيجيء الظباء

  وھب بن عن الطاھر أبي عن مسلم ورواه الزھري

  لمرضه سببا إياه مخالطته بمشيئته تعالى هللا يجعل فقد مصح على ممرض يورد ال باب

 وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14012
 يورد ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن شھاب بن عن يونس أخبرني
  وھب بن عن الطاھر أبي عن الصحيح في مسلم رواه مصح على ممرض

 عبد ثنا الرمادي منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 14013
 ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق
 فقال فيجربھا األجرب البعير فيخالطھا الظباء كأنھا الرمل في تكون اإلبل بال فما أعرابي فقال قال ھامة وال صفر وال عدوى
 هللا رسول سمعت قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن رجل فحدثني الزھري قال األول أعدى فمن سلم و عليه هللا صلى النبي
 سلم و عليه هللا صلى النبي أن حدثتنا قد أليس فقال الرجل فراجعه قال مصح على ممرض يورد ال يقول سلم و عليه هللا صلى
 هللا رضي ھريرة أبا سمعت وما به حدث قد سلمة أبو لي قال الزھري قال أحدثكموه لم قال ھامة وال صفر وال عدوى ال قال
  بمعناه معمر عن آخر وجه من الصحيح في البخاري أخرجه غيره حديثا نسي عنه

 مانالي أبو ثنا عيسى بن محمد بن علي أنبأ المزني هللا عبد بن أحمد محمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  14014
 هللا صلى هللا رسول سمعت قال عنه هللا رضي ھريرة أبا أن الرحمن عبد بن سلمة أبو أخبرني الزھري عن شعيب أخبرني
 عليه هللا صلى هللا رسول أن يخبر عنه هللا رضي ھريرة أبا سمعت الرحمن عبد بن سلمة أبو قال عدوى ال  يقول سلم و عليه
 أبي بن الحارث مراجعة غيره فيه وزاد اليمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه المصح على الممرض يورد ال قال سلم و

  سلمة أبي وقول ذلك في عنه هللا رضي ھريرة أبا ذباب

 خالد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14015
 قال قال عنه هللا رضي ھريرة أبا أن الدؤلي سنان أبي بن سنان أخبرني الزھري عن أبيه عن شعيب بن بشر ثنا خلي بن

 أمثال الرمال في تكون اإلبل أفرأيت هللا رسول يا فقال األعراب من رجل فقام عدوى ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  األول أعدى فمن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال جميعا فيجربھا األجرب البعير فيأتيھا الظباء

 هللا رسول أن يخبر عنه هللا رضي ھريرة أبا فسمعت الرحمن عبد بن سلمة أبو قال قال الزھري عن اإلسناد وبھذا -  14016
 هللا رسول أن تحدثنا كنت فإنك الدوسي ذباب أبي بن الحارث فقال المصح على الممرض يورد ال  قال سلم و عليه هللا صلى
 هللا صلى هللا رسول عن ذلك تخبرنا كنت قد بلى الحارث فقال ھريرة أبو ذلك فأنكر قال عدوى ال قال سلم و عليه هللا صلى
 أبي بن للحارث قال ثم بالحبشية فرطن ذلك عند ھريرة أبو فغضب مراؤھما اشتد إذا حتى ھريرة وأبو ھو فتمارى سلم و عليه
 بن سلمة أبو قال تقول كما أحدث لم إني بذلك يريد أبيت قلت فإني ھريرة أبو فقال ال ثالحار فقال قلت ماذا تدري ھل ذباب
 المصح على الممرض يورد ال قوله في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن يخبرنا الذي على ھريرة أبو أقام ثم الرحمن عبد

 كان ما ھريرة أبو أنسي أدري فال سلمة أبو فقال دوىع ال قوله في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن يخبرنا كان ما وترك
 مرة يحدثناھا كان أن بعد نسيھا كلمة عليه أبل لم أني غير شأنه ما أم عدوى ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن يخبرنا
 رواه عدوى ال قوله في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن يحدثنا كان ما إنكاره غير سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن
  مختصرا اليمان أبي عن البخاري وأخرجه شعيب عن اليمان أبي عن الدارمي الرحمن عبد بن هللا عبد عن الصحيح في مسلم
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 وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14017
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن ھاشم بني مولى إسحاق أبي عن بكير عن لھيعة بن أخبرني

  أذى إنه قال هللا رسول يا ذلك بال ما قيل شاء حيث المصح وليحل المصح على الممرض يحل وال عدوى ال  قال

 بن بشر ثنا الرقاشي محمد بن الملك عبد ثنا السماك نب أحمد بن عثمان عمرو أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 14018
 عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن األشجعي عطية أبي عن األشج بن هللا عبد بن بكير عن مالك ثنا الزھراني عمر
 ذلك ولم هللا رسول يا فقيل شاء حيث المصح وليحل المصح على الممرض يحل وال صفر وال ھامة وال عدوى ال  قال سلم و
  أعلم وهللا حفظه الرقاشي كان إن اإلسناد بھذا غريب ھذا أذى ألنه قال

 بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14019
 عنه هللا رضي زيد بن أسامة عن وقاص أبي بن سعد بن عامر أخبرني شھاب بن عن يونس ثنا وھب بن ثنا الخوالني نصر
 باألرض بعد بقي ثم قبلكم األمم بعض به عذب رجز السقم أو الطاعون ھذا إن  قال أنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن

 ممسل رواه منه الفرار يخرجنه فال بھا وھو بأرض وقع ومن عليه يقدمن فال بأرض به سمع فمن األخرى ويأتي المرة فيذھب
  وھب بن عن وحرملة الطاھر أبي عن الصحيح في

 بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14020
 بن هللا عبد أن الخطاب بن زيد بن الرحمن عبد بن الحميد عبد أخبرني شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن ثنا نصر

 الشام إلى خرج حين عنه هللا رضي الخطاب بن عمر مع كان أنه  حدثه عنھما هللا رضي عباس بن هللا عبد أن حدثه الحارث
 بالشام الوجع وقع وقد عنھم هللا رضي وأصحابه الجراح بن عبيدة أبو فلقيه األجناد على امراؤه فلقيه سرغ من بالناس فرجع
 ھذا على تقدمھم وال بالناس ارجع بعضھم فقال عليه فاختلفوا فاستشارھم له فجمعتھم ناألولي المھاجرين لي اجمع عمر فقال
 فدعوتھم األنصار لي ادع قال ثم عنه فخرجوا فأمرھم عنه ترجع فال ألمر خرجت وقد هللا قدر ھو إنما بعضھم وقال الوباء

 مھاجرة مشيخة من ھھنا كان من لي ادع قال ثم هعن فخرجوا فأمرھم كاختالفھم فاختلفوا المھاجرين سبيل فسلكوا فاستشارھم
 فاجتمع فاستشارھم فدعوتھم الفتح مھاجرة مشيخة من ھھنا كان من لي ادع قال ثم عنه فخرجوا فأمرھم كاختالفھم فاختلفوا
 أرى لما ماض فإني عليه فأصبحوا ظھر على مصبح إني الناس في عنه هللا رضي عمر فأذن بالناس يرجع أن على رأيھم

 الجراح بن عبيدة أبو فقال أرجع إني للناس قال ثم عنه هللا رضي عمر فركب قال فأصبح له فامضوا به آمركم ما فانظروا
 نعم عبيدة أبا يا ھذا قال غيرك لو وقال عنه هللا رضي عمر فغضب هللا قدر من أفرارا يخالفه أن يكره وكان عنه هللا رضي
 الجدبة رعى إن أليس خصبة واألخرى جدبة واحدة عدوتان له واديا ھبط رجال أن لو أرأيت هللا قدر إلى هللا قدر من أفر

 رضي عوف بن الرحمن عبد فجاء ساعة فتراجعا عبيدة بأبي خال ثم قال هللا بقدر رعاھا الخصبة رعى وإن هللا بقدر رعاھا
 هللا رسول سمعت قال ھو ما عمر فقال علما اھذ في عندي إن فقال يختلفون والقوم فجاء حاجته بعض في متغيبا وكان عنه هللا

 هللا فحمد منه الفرار يخرجنكم فال بھا وأنتم بأرض وقع وإذا عليه تقدموا فال أرض في به سمعتم إذا يقول سلم و عليه هللا صلى
 بن هللا وعبد عمر بن هللا عبد أن هللا عبد بن سالم أخبرني شھاب بن قال يرجعوا أن الناس وأمر فرجع عنه هللا رضي عمر
 عن الصحيح في مسلم رواه عوف بن الرحمن عبد حديث عن سرغ من رجع إنما عنه هللا رضي عمر إن قاال ربيعة بن عامر
  شھاب بن عن مالك حديث من البخاري وأخرجه وھب بن عن وحرملة الطاھر أبي

 بن إسماعيل ثنا الفضل بن العباس يعني اطياألسف ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 14021
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن شھاب بن عن مالك عن أويس أبي
 ورقأ فيھا ھل قال حمر قال ألوانھا ما قال نعم قال إبل من لك تكون ھل فقال أسود غالما ولدت امرأتي إن  فقال أعرابي جاءه
 في البخاري رواه عرق نزعه ابنك فلعل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال نزعه عرق ذاك قال ذاك بم قال نعم قال

  شھاب بن عن آخر وجه من مسلم وأخرجه وغيره أويس أبي بن عن الصحيح
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 شيبة أبي بن بكر أبو ثنا رجاء بن محمد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14022
 مجذوم رجل ثقيف وفد في كان  قال أبيه عن الشريد بن عمرو عن عطاء بن يعلى عن بشير بن وھشيم هللا عبد بن شريك ثنا

  فارجع بايعناك قد إنا سلم و عليه هللا صلى النبي إليه فأرسل

 بن يحيى ثنا علي بن إبراھيم ثنا أحمد بن بشر أنبأ ئينياإلسفرا محمد بن علي بن الفضل بن العباس أبو أخبرنا - 14023
 الكفاءة باب في وروينا شيبة أبي بن بكر أبي وعن يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه بمثله  فذكره ھشيم أنبأ يحيى
  األسد من فرارك المجذوم من وفر سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن

 محمد أبو أنبأ قاال ببغداد البزاز إسحاق بن الحسن بن أحمد بن محمد الحسن وأبو بشران بن لحسينا أبو أخبرنا -  14024
 محمد عن محمد بن العزيز عبد ثنا الجاري محمد بن يحيى ثنا مسرة أبي بن يحيى أبو ثنا الفاكھي إسحاق بن محمد بن هللا عبد
 عدوى ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي ريرةھ أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن عمرو بن هللا عبد بن
  األسد يتقى كما المجذوم واتقوا صفر وال ھامة وال

 عن الزناد أبي بن الرحمن عبد ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو وأخبرنا - 14025
 إليھم النظر تحدوا ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنھما هللا رضي عباس بن نع أمه عن القرشي هللا عبد بن محمد
  المجذومين يعني

 بن أنبأ مريم أبي بن ثنا شريك بن عبيد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  14026
 عباس بن هللا عبد عن طالب أبي بن علي بن الحسين بنت فاطمة عن انعثم بن عمرو بن هللا عبد بن محمد حدثني الزناد أبي

  إليھم النظر تديموا ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھما هللا رضي

 ثنا حمزة بن إبراھيم ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 14027
 بنت فاطمة أمه عن عمرو بن هللا عبد بن محمد عن ھند أبي بن سعيد بن هللا عبد عن المخزومي الرحمن عبد بن رةالمغي

 وقيل المجاذيم إلى النظر تديموا ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنھما هللا رضي عباس بن هللا عبد عن الحسين
  أبيھا عن عنھا

 ثنا النيسابوري الوھاب عبد بن محمد بن أحمد ثنا هللا رحمه العلوي داود بن الحسين بن حمدم الحسن أبو حدثنا -  14028
 بن جابر عن المنكدر بن محمد عن الشھيد بن حبيب عن فضالة بن مفضل ثنا محمد بن يونس ثنا الصائغ إسماعيل بن محمد
 وتوكال هللا بسم كل فقال قصعة في معه فوضعھا مجذوم بيد أخذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنھما هللا رضي هللا عبد
  عليه

 أحمد ثنا بالكوفة الشيباني عقبة بن محمد بن علي الحسين أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو وحدثنا -  14029
 بن الرحمن عبد ثنا طلحة أبي بن هللا عبد بن إسحاق ثنا يحيى بن ھمام ثنا فروخ بن شيبان ثنا المروزي إبراھيم بن محمد بن
 أبرص إسرائيل بني في ثالثة إن  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه حدثه عنه هللا رضي ھريرة أبا أن عمرة أبي

 حسن وجلد حسن لون قال إليك أحب شيء أي فقال األبرص فأتى ملكا إليھم فبعث يبتليھم أن جل و عز هللا أراد وأعمى وأقرع
 شيبان عن الصحيح في مسلم رواه الحديث وذكر حسنا وجلدا حسنا لونا وأعطي قذره عنه فذھب فمسحه قال الناس ذرنيق فقد
  فروخ بن
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 وبن وعلي عمر قضى القديم في هللا رحمه الشافعي قال غره الذي على األوالد وقيمة بالمھر المغرور يرجع قال من باب
  غره من على بالمھر يرجع المغرور في عنھم هللا رضي عباس

 ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا نجيد بن عمرو أبو أنبأ قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا -  14030
 أو جذام أو جنون وبھا امرأة نكح رجل أيما  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال قال المسيب بن سعيد عن يحيى عن مالك
  وليھا على غرم لزوجھا وذلك داقھاص فله ومسھا برص

 هللا رحمه الشافعي قال  قال سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 14031
 منھما واحدة كل فأھديت أختين تزوجا أخوين أن الوضين أبي عن ميسرة بن بديل عن سلمة بن حماد عن عباد بن يحيى قال
  غره الذي على به يرجع وجعله بصداق منھما واحد كل على عنه هللا رضي علي فقضى فأصابھا زوجھا أخي ىإل

 عنھما هللا رضي عثمان أو عمر أن  بلغه أنه مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا سعيد أبو أخبرنا -  14032
 وذلك هللا رحمه مالك قال بمثلھم ولده يفدي أن فقضى أوالدا فولدت ةحر أنھا فذكرت رجال بنفسھا غرت امة في أحدھما قضى
 قول وھو بالمھر يرجع ال قال ومن الشيخ قال القيمة إلى يرجع فلذلك نحوه وال بمثله يؤتى ال العبد ألن القيمة إلى يرجع

 فإن باطل فنكاحھا وليھا إذن بغير نكحت امرأة أيما قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن روينا بما احتج الجديد في الشافعي
 حال بكل الفاسد النكاح في بالمسيس الصداق لھا جعل فإذا هللا رحمه الشافعي قال فرجھا من استحل بما الصداق فلھا أصابھا

 كان إذاو للمرأة يكون أن أولى الخيار فيه للزوج الذي الصحيح النكاح في كان غيرھا ال غرته التي وھي عليھا به يرده ولم
 إن عدتھا في نكحت التي في عنه هللا رضي الخطاب بن عمر وقضى قال وليھا ويغرمه له اآلخذة ھي تكون أن يجز لم للمرأة
 هللا رضي الخطاب بن عمر رجع مسروق قال ذلك عن رجع ثم المال بيت في ھو يقول كان قد الشيخ قال المھر فلھا أصيبت
  أعلم وهللا فرجھا من استحل ماب لھا وجعله الصداق في قوله عن عنه

  عبد وزوجھا تعتق األمة باب

 داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا األصبھاني جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا - 14033
 وأراد فتعتقھا بريرة يتشتر أن أرادت أنھا  عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن شعبة ثنا الطيالسي
 اشتريھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك عائشة فذكرت الوالء يشترطوا أن مواليھا
 صلى هللا رسول فقال عليھا بھا تصدق بريرة إلينا أھدته ھذا فقالوا ھذا ما فقال بلحم وأتى قالت أعتق لمن الوالء فإن وأعتقيھا

 أم ھو أحر أدري ما فقال بعد سألته ثم شعبة قال حرا زوجھا وكان وخيرت قالت ھدية ولنا صدقة عليھا ھو سلم و عليه هللا
 حدث ما بعد سماك له فقال خلقه في وكان قال أنت فسله اإلسناد عن أسأله أن أتقي إني حرب بن لسماك فقلت شعبة قال عبد

 رواه منه لك استوثقته شعبة يا سماك لي قال خرج فلما نعم الرحمن عبد قالف عنھا هللا رضي عائشة عن أبوك ھذا أحدثك
 يذكروا ولم شعبة عن غندر حديث من والبخاري ھو وأخرجه داود أبي عن النوفلي عثمان بن أحمد عن الصحيح في مسلم
  اعبد زوجھا كون عنه فأثبت القاسم بن الرحمن عبد عن حرب بن سماك رواه وقد حرب بن سماك قول

 ثنا الفقيه يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو أنبأ بالطابران الفقيه أحمد بن يعقوب بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 14034
 بن سماك ثنا الثقفي قدامة بن زائدة ثنا عمرو بن معاوية جدي حدثني عمرو بن معاوية بنت بن النضر بن أحمد بن محمد
 فاشترطوا األنصار من أناس من بريرة اشترت  أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن حرب
 زوجھا وكان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وخيرھا قالت النعمة ولي لمن الوالء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الوالء
 بريرة على به تصدق عائشة فقالت اللحم ھذا من الن صنعتم لو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال لحما لعائشة وأھدت عبدا
  ھدية ولنا صدقة عليھا ھو فقال

 ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن أنبأ جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 14035
  شيبة يأب بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه نحوه فذكره  زائدة عن علي بن حسين
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 بن عثمان ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا - 14036
 فذكر األنصار من ألناس مكاتبة بريرة كانت  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن محمد بن القاسم عن زيد بن أسامة أنبأ عمر

 تحت تقرين شئت إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھا قال عتقت فلما عبد تحت كانت لتقا الھدية وفي الوالء في الحديث
 عائشة عن محمد بن القاسم عن الزھري عن أسامة عن قيل وقد حرب بن سماك رواية يؤكد ھذا تفارقينه شئت وإن العبد ھذا

  عنھا هللا رضي عائشة عن الزبير بن عروة رواه وكذلك مختصرا

 حيان بن جعفر بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنبأ األصبھاني الفقيه الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو برناأخ - 14037
 كان  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن جرير ثنا خيثمة أبو ثنا يعلى أبو أنبأ الشيخ بأبي المعروف
 أبي عن الصحيح في مسلم رواه يخيرھا لم حرا كان ولو نفسھا فاختارت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فخيرھا عبدا زوجھا
  ھكذا حرب بن زھير خيثمة

 بشار بن ومحمد إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 14038
 عروة عن رومان بن يزيد عن هللا عبيد ثنا وھيب ثنا المخزومي ھشام وأب ثنا اآلخران وقال أنبأ إسحاق قال المثنى بن ومحمد
  بشار بن ومحمد المثنى بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه عبدا بريرة زوج كان  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن

 الطوسي منصور بن مدمح ثنا الجنيد بن الحسين بن أحمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 14039
 عن حدثني كالھما عروة بن وھشام الزھري مسلم بن محمد حدثني إسحاق بن عن أبي حدثني سعد بن إبراھيم بن يعقوب ثنا

 ورواه بيدھا أمرھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجعل فعتقت عبد عند بريرة كانت  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة
  عنھا هللا رضي عائشة عن مجاھد عن صالح بن أبان عن إسحاق بن محمد أيضا

 ثنا ماھان بن شاذان ثنا الفارسي معن بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا - 14040
 سلم و يهعل هللا صلى هللا رسول أن  عنھا هللا رضي عائشة عن عمرة عن سعيد بن يحيى عن مقسم بن عثمان ثنا شيبان
  مملوكا زوجھا وكان خيرھا

 ثنا الفقيه سلمان بن أحمد ثنا الرصافة مسجد في ببغداد الفامي علي بن عمر بن هللا عبيد القاسم أبو الفقيه أخبرنا - 14041
 اعبد بريرة زوج كان  قال عباس بن عن عكرمة عن قتادة عن شعبة ثنا الوارث عبد بن الصمد عبد ثنا محمد بن الملك عبد
  المدينة طرق في يسعى إليه انظر كأني مغيثا يسمى أسود

 عكرمة عن قتادة ثنا ھمام ثنا سنان بن محمد ثنا الطيالسي جعفر ثنا سلمان بن أحمد ثنا الفقيه القاسم أبو وأخبرنا - 14042
 يعصر المدينة سكك يف يتبعھا أراه فكأني قال مغيث اسمه أسود عبدا كان بريرة زوج أن  عنھما هللا رضي عباس بن عن

 تعتد أن وأمرھا وخيرھا اعتق لمن الوالء إن فقال قضيات أربع فيھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقضى قال عليھا عينيه
 رواه ھدية ولنا صدقة لھا ھو فقال سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكرت لعائشة منھا فأھدت بصدقة عليھا وتصدق قال

  بريرة زوج يعني عبدا رأيته قال مختصرا وھمام شعبة عن الوليد أبي عن حالصحي في البخاري

 ثنا موسى بن عمران أخبرني اإلسماعيلي إبراھيم بن أحمد بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا -  14043
 في يتبعھا إليه أنظر كأني فالن لبني عبد مغيث ذاك  قال عباس بن عن عكرمة عن أيوب ثنا وھيب ثنا حماد بن األعلى عبد
  حماد بن األعلى عبد عن الصحيح في البخاري رواه بريرة يعني عليھا يبكي المدينة سكك

 عبد ثنا شبة بن عمر ثنا األشعث بن سليمان بن هللا عبد بكر أبو ثنا الحافظ أحمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14044
 لبني عبد مغيث له يقال وكان أسود عبدا بريرة زوج كان  قال عنھما هللا رضي عباس بن عن رمةعك عن أيوب ثنا الوھاب
  الثقفي الوھاب عبد عن قتيبة عن الصحيح في البخاري رواه يبكي المدينة سكك في خلفھا يطوف إليه أنظر كأني فالن
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 أبو وأخبرني قال ح بندار ثنا الكريم عبد بن محمد بن أحمد ثنا اإلسماعيلي بكر أبو ثنا األديب عمرو أبو أخبرنا - 14045
 زوج كان  قال عباس بن عن عكرمة عن خالد عن الثقفي الوھاب عبد أنبأ قاال الدورقي أحمد ثنا الدوري الھيثم أخبرني بكر

 سلم و عليه هللا صلى النبي فقال لحيته على تسيل ودموعه يبكي خلفھا يطوف إليه أنظر كأني قال مغيث له يقال عبدا بريرة
 راجعتيه لو سلم و عليه هللا صلى النبي لھا فقال مغيثا بريرة بغض ومن بريرة مغيث حب من تعجب أال عنه هللا رضي للعباس
 عن محمد عن الصحيح في البخاري رواه فيه لي حاجة فال قالت أشفع أنا إنما ال قال تأمرني هللا رسول يا قالت ولدك أبو فإنه
  الوھاب عبد

 العالء أبي بن الحسين بن إبراھيم ثنا مخلد بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الحارث بن بكر أبو أخبرنا وقد - 14046
 كان  قال عنھما هللا رضي عمر بن عن نافع عن ليلى أبي بن عن األبار حفص أبو ثنا الخازن هللا عبد بن الحارث ثنا الھمذاني
  عبدا بريرة زوج

 بن محمد بكر أبو أخبرنا مغيث له يقال عبدا بريرة زوج كان قال عطاء عن ليلى أبي بن عن الثوري سفيان ورواه - 14047
  فذكره  سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا الحسن بن علي ثنا محمد بن سفيان ثنا العراقي نصر أبو ثنا الحافظ إبراھيم

 الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال يالقاض بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  14048
 إسناد ھذا عبدا كان بريرة زوج أن  عبيد أبي بنت صفية عن نافع عن عمر بن هللا عبيد ثنا وھيب ثنا مسلم بن عفان ثنا

  صحيح

 أبي بن ثنا المصري محمد بن علي سنالح أبو أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو وأخبرنا - 14049
 يكون أن إال عتقت إذا تخير ال  قال عنھما هللا رضي عمر بن عن نافع عن ليلى أبي بن عن سفيان ثنا الفريابي ثنا مريم

  عبدا زوجھا

 ثنا المجيد دعب بن هللا عبيد ثنا سنان بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 14050
 هللا رسول يا عائشة فقالت زوج وجارية غالم لھا كان أنھا  عنھا هللا رضي عائشة عن محمد بن القاسم سمعت قال موھب بن
 بن هللا عبيد ھو موھب وبن المرأة قبل بالرجل فابدئي أعتقتھما إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال أعتقھما أن أريد إني
  أعلم وهللا أعتقت إذا الخيار لھا يكون ال ألن بالرجل بالبداية أمر إنما يكون أن ويشبه به تفرد بموھ بن الرحمن عبد

 عن الزناد أبي بن ثنا أويس أبي بن ثنا القاضي إسماعيل ثنا بشر بن محمد بن عثمان أنبأ الرفاء الحسن أبو أخبرنا -  14051
 وإن لھا خيار فال جميعا فعتقا العبد تحت األمة كانت إذا يقولون كانوا  دينةالم أھل من قولھم إلى ينتھي الذين الفقھاء عن أبيه

  أعلم وهللا أيضا لھا خيار فال زوجھا عتق حتى وسكتت قبله عتقت

  أعتقت يوم حرا كان بريرة زوج أن زعم من باب

 ثنا مريم أبي بن ثنا المصري دمحم بن علي الحسن أبو أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا - 14052
 خيرت وأنھا حرا كان بريرة زوج أن  عنھا هللا رضي عائشة عن األسود عن إبراھيم عن منصور عن سفيان ثنا الفريابي

 كان وقوله عنھا هللا رضي عائشة عن الحديث في الثوري أدرجه ھكذا وكذا كذا ولي معه أكون أن أحب ما فقالت أعتقت حين
  عنھا هللا رضي عائشة قول من ال األسود قول من حرا زوجھا

 ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا إمالء الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا ما بدليل -  14053
 بريرة ترتاش  أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن األسود عن إبراھيم عن منصور عن عوانة أبو أنبأ قاال والحجبي عمر أبو

 الوالء فإنما أعتقيھا فقال والءھا يشترطون أھلھا وإن ألعتقھا بريرة اشتريت إني هللا رسول يا فقالت والءھا أھلھا واشترط
 قال معه كنت ما وكذا كذا أعطيت لو فقالت نفسھا فاختارت وخيرت قال فأعتقتھا فاشترتھا قال الثمن أعطى لمن أو أعتق لمن

  راح زوجھا وكان األسود
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 إمالء النيلي الحجاج بن إبراھيم ثنا سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا -  14054
 بن موسى عن الصحيح في البخاري رواه حرا زوجھا وكان األسود وقال آخره وفي بنحوه فذكره  عوانة أبو ثنا كتابه من

 عبد بن جرير تابع وقد الشيخ قال أصح عبدا رأيته عباس بن وقول منقطع األسود قول قال ثم ھكذا عوانة أبي عن إسماعيل
  عنه وتمييزھا الحديث من اللفظة ھذه فصل على عوانة أبا منصور عن عنه الحنظلي إسحاق رواية من الحميد

 أنبأ الھاشمي علي بن شادل بن محمد أنبأ الحافظ محمد بن محمد أحمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14055
 تشتري أن أرادت أنھا  عنھا هللا رضي عائشة عن األسود عن إبراھيم عن منصور عن جرير أنبأ الحنظلي إبراھيم بن إسحاق
  حرا زوجھا وكان األسود قال نفسھا فاختارت زوجھا من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وخيرھا فيه قال الحديث فذكر بريرة

 عن إبراھيم عن الحكم عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو خبرناأ -  14056
 هللا لنبي ذلك فذكرت والءھا يشترطوا أن مواليھا فأراد للعتق بريرة تشتري أن أرادت أنھا  عنھا هللا رضي عائشة عن األسود
 النبي وأتى حرا زوجھا وكان نفسھا فاختارت زوجھا من وخيرھا اعتق لمن الوالء نمافإ اشتريھا فقال سلم و عليه هللا صلى
 الطيالسي داود أبو أدرجه وھكذا ھدية ولنا صدقة لھا ھو قال بريرة على به تصدق مما ھذا فقيل بلحم سلم و عليه هللا صلى
  الحكم قول نم وبعضھم إبراھيم قول من بعضھم جعله وقد الحديث في شعبة عن الرواة وبعض

 الحكم ثنا شعبة ثنا آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  14057
 والءھا يشترطوا أن مواليھا وأراد للعتق بريرة تشتري أن أرادت أنھا  عنھا هللا رضي عائشة عن األسود عن إبراھيم عن

 قالت أعتق لمن الوالء فإنما اشتريھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسولل ذلك عائشة فذكرت
 صلى هللا رسول فقال بريرة على به تصدق مما ھذا فقلت بلحم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وأتى عنھا هللا رضي عائشة
 في البخاري رواه زوجھا من فخيرت حرا زوجھا وكان إبراھيم قال مالحك قال ھدية ولنا صدقة لھا ھو سلم و عليه هللا

 البخاري قال حرا زوجھا وكان الحكم قال آخره وفي شعبة عن عمر بن حفص عن ورواه اللفظة ھذه دون آدم عن الصحيح
 بن وعروة محمد بن مالقاس عن روينا وقد هللا رحمه الشيخ قال عبدا رأيته عنھما هللا رضي عباس بن وقال مرسل الحكم وقول
  عبدا كان بريرة زوج أن عنھا هللا رضي عائشة عن كلھم الرحمن عبد بنت وعمرة ومجاھد الزبير

  يقول طالب أبي بن إبراھيم سمعت يقول المقرئ موسى بن محمد الحسن أبا سمعت قال الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14058
 عن حذيفة أبي عن روي وقد الشيخ قال عبدا كان أنه الناس وقال حر أنه الفق بريرة زوج في الناس يزيد بن األسود خالف
 قال عنھا هللا رضي عائشة عن األسود عن إبراھيم عن األعمش عن الرازي جعفر أبي وعن إبراھيم عن منصور عن الثوري
  أحمد أبي آلل مملوكا بريرة زوج كان قالت اآلخر وقال أعتقت حين عبدا كان بريرة زوج إن أحدھما

 أبو ثنا صالح بن محمد ثنا ھانئ بن عمران أبو حدثني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو باألول أخبرنا -  14059
 هللا عبد بن وأحمد مجاھد بن بكر أبو ثنا عمر بن علي ثنا األصبھاني بكر أبو بالثاني وأخبرنا حذيفة أبو ثنا مجاھد بن بكر

 وليس فذكراه  الرازي جعفر أبو ثنا بكير أبي بن يحيى ثنا المخرمي أيوب بن هللا عبد ثنا الواق وغيرھما صخرة أبي صاحب
  التوفيق وبا ذكره سبق ما على واالعتماد ذلك بخالف واألعمش الثوري عن الجماعة فرواية الوجھين ھذين من بشيء ذلك

 يعني عليا سمعت يقول الدارمي سعيد بن عثمان سمعت قال يالطرائف الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 14060
 يريد هللا رحمه الشيخ قال  أثبت الحجاز أھل على قال ثم األسود عن إبراھيم أو عروة أثبت ترون أيھما لنا يقول المديني بن
  بالصواب أعلم سبحانه وهللا التوفيق وبا الكوفة أھل رواية من أصح الحجاز أھل من وأمثاله عروة رواية على

  الخيار وقت في جاء ما باب

 سلمة بن محمد ثنا الحراني يحيى بن العزيز عبد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 14061
  اعنھ هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام وعن مجاھد عن صالح بن أبان عن جعفر أبي عن إسحاق بن محمد عن
  لك خيار فال قربك إن لھا وقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فخيرھا أحمد أبي آلل عبد مغيث عند وھي أعتقت بريرة أن
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 ثنا الشامي إبراھيم بن محمد ثنا الخزاز علي بن أحمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا -  14062
 يعني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن إسحاق بن شعيب
  إبراھيم بن محمد به تفرد لك خيار فال وطئك إن  لبريرة

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 14063
 ثنا نمير بن هللا عبد ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين وأب وأخبرنا ح مالك
 الخيار لھا أن فتعتق العبد تحت تكون األمة في  يقول كان أنه عنھما هللا رضي عمر بن عن نافع عن كالھما عمر بن هللا عبيد
  لھا يارخ فال مسھا فإن روايته في مالك زاد يمسھا لم ما

 ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد أخبرنا - 14064
 بن عروة عن شھاب بن عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد أنبأ جعفر أبي بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو وأخبرنا
 إلى فأرسلت قال فاعتقت نوبية أمة وھي عبد تحت كانت أنھا أخبرته زبراء لھا يقال كعب بن عدي نيلب موالة أن  الزبير
 لم ما بيدك أمرك إن شيئا تصنعي أن أحب وال خبرا مخبرتك إني فقالت فدعتني سلم و عليه هللا صلى النبي زوج حفصة
 جامعھا إذا قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن بةقال أبي عن ويذكر بكير بن حديث لفظ ثالثا ففارقته قالت زوجك يمسك
  بالصواب أعلم وهللا لھا خيار فال

 الخيار لھا ويكون تحلف أحدھما قوالن فيھا القديم في هللا رحمه الشافعي قال الجھالة فادعت زوجھا يصيبھا المعتقة باب
  لھا خيار ال اآلخر والقول إلينا أحب وھو

 ثنا بكير بن ثنا البوشنجي إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا -  14065
 يمسھا لم ما الخيار لھا أن فتعتق العبد تحت تكون األمة في  يقول كان أنه عنه هللا رضي عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك
 حديث وفي يمسھا أن بعد لھا خيار وال الجھالة من ادعت بما تصدق وال تتھم فإنھا الخيار لھا أن جھلت أنھا فزعمت مسھا فإن
 بن إسماعيل عن القديم في الشافعي وروى علمت إذا الخيار فلھا تعلم ولم عليھا وقع إذا رباح أبي بن عطاء عن جريج بن
 ثم الخيار لھا أن تعلم لم أنھا تستحلف قال تخير أن قبل زوجھا فيغشاھا تعتق األمة في قال أنه الحسن عن يونس عن علية
  أعلم وهللا ذلك بعد تخير

  الزوج قبل من ال قبلھا من جاء الفراق ألن هللا رحمه الشافعي قال لھا صداق فال تمس ولم الفراق تختار المعتقة باب

 أنبأ عطاء بن وھابال عبد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14066
 قبل أعتقت إذا األمة في قال  أنه عنھما هللا رضي عباس بن عن مجاھد عن أمية أبي الكريم عبد عن عروبة أبي بن ھو سعيد
  التوفيق وبه أعلم وهللا وماله نفسھا تذھب أن عليه يجتمع ال لھا شيء فال نفسھا فاختارت بھا يدخل أن

  العنين أجل باب

 ثنا المنادي هللا عبيد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا - 14067
  أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن المسيب بن سعيد عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد عن األزرق يوسف بن إسحاق
 الخلوة أن قوله على ھذا هللا رحمه الشيخ قال العدة وعليھا المھر ولھا ابينھم فرق وإال عليھا قدر فإن سنة يؤجل العنين في قال
 عمر عن الشعبي عن ليلى أبي بن ورواه الزيادة ھذه دون عمر عن المسيب بن عن معمر ورواه العدة وتوجب المھر تقرر
  السلطان إلى يرفع يوم من إال أعلمه ال فيه وقال سنة يؤجل كان أنه مرسال عنه هللا رضي

 الكريم عبد بن محمد بن أحمد طلحة أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه األصبھاني الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  14068
  قال هللا عبد عن يحدثان قبيصة بن وحصين أبي سمعت قال الربيع بن الركين عن سفيان ثنا الرحمن عبد ثنا بندار ثنا الفزاري
  بينھما فرق وإال أتاھا فإن سنة يؤجل
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 فقال العنين في عنه هللا رضي شعبة بن المغيرة أتينا  قال النعمان أبي عن الربيع بن الركين عن سفيان وثنا قال -  14069
  سنة يؤجل

  سنة يؤجل العنين  قال شعبة بن المغيرة عن طلق أبي عن الركين عن شعبة وحدثنا قال -  14070

 شعبة بن المغيرة أن نعيم بن حنظلة عن الربيع بن الركين عن أرطأة بن جاجالح عن سلمة بن حماد وحدثنا قال - 14071
  ترافعه يوم من ومالك سفيان قال وكذلك الرحمن عبد قال رافعته يوم من سنة أجله  عنه هللا رضي

 بن الركين عن شعبة أنبأ الجعد بن علي ثنا البغوي القاسم أبو ثنا الشريحي الرحمن عبد ثنا الفقيه الفتح أبو أخبرنا - 14072
  سنة فأجله امرأته يأتي أن عجز رجل إليه رفع  أنه عنه هللا رضي شعبة بن المغيرة عن يحدث طلق أبا سمعت قال الربيع

 القواريري عمر بن هللا عبيد ثنا العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا - 14073
 في  قال عنه هللا رضي هللا عبد عن يذكره أبي سمعت قال قبيصة بن حصين عن الركين حدثني شعبة عن سعيد بن يحيى ثنا

  بينھما فرق وإال بھا دخل فإن سنة يؤجل العنين

  سنة العنين أجل  شعبة بن المغيرة أن يقول طلق أبا سمعت قال الركين وحدثني قال -  14074

 عن حدثونا قال الرمادي ثنا مسلم بن محمد بن هللا عبد أنبأ الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ نيالمالي سعد أبو أخبرنا - 14075
 وترويان سنة يؤجل العنين في شعبة بن المغيرة حديث في يخالفك شعبة إن سعيد بن لسفيان قيل قال القطان سعيد بن يحيى
 النعمان ألبي بن فمر الركين عند وشعبة أنا كنت وقال نسفيا فضحك طلق أبو ھو يقول وھو النعمان أبو أنت تقول الركين عن
 سعيد عن المذھب ھذا وروينا طلق أبو فقال طلق أبي أبا شعبة على فذھب طلق أبي أبا سمعت الركين فقال طلق أبو له يقال
  النخعي وإبراھيم البصري والحسن رباح أبي بن وعطاء المسيب بن

 ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  14076
 ھل المؤمنين أمير يا فقالت جميلة حسناء عنه هللا رضي علي إلى امرأة جاءت  قال ھانئ بن ھانئ عن إسحاق أبي عن سفيان
 ترى ما ھو قال ھذه تقول فيما تقول ما فقال قومه دسي ھو فإذا بزوجھا فأتى تقول ما فعرف زوج ذات وال أيم ال امرأة في لك

 أفرق أن ألكره وأني وأھلكت ھلكت قال السحر آخر من وال قال السحر آخر من وال قال ال قال ھذا غير شيء قال عليھا
  بينكما

 واصبري هللا واتقي وزاد عصا على شيخ بعدھا من يتلوھا زوجھا وجاء قال بمعناه إسحاق أبي عن شعبة ورواه - 14077
 الشافعي قال فذكره  شعبة ثنا روح ثنا يونس بن محمد أنبأ بالويه بن أحمد بن محمد بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا
 قد ألنه عنه هللا رضي لعمر خالف فيه يكن لم عنه هللا رضي علي عن يثبت كان لو الحديث ھذا حرملة سنن في هللا رحمه
 ھذا وأن يعرف ال ھانئ بن ھانئ أن يعلم أنه مع قال أن إلى الكالم ساق ثم يصيبھا ال فصار السن ھذا بلغ ثم أصابھا يكون

  ھانئ بن بھانىء لجھالتھم يثبتونه ال مما بالحديث العلم أھل عند الحديث

 وصل فإن سنة العنين يؤجل  قال عنه هللا رضي علي عن الضحاك عن كثير بن خالد عن إسحاق بن محمد وروى -  14078
 بن محمد عن خالد أبو ثنا بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو ثنا إجازة الحافظ هللا عبد أبو أنبأنيه بينھما فرق وإال

  أعلم وهللا التوفيق وبا فذكره إسحاق

 وعليه نكاحه فسخ تريد ألنھا هللا رحمه الشافعي قال ثيبا كانت إن قوله القول فيكون اإلصابة في يختلفان الزوجان باب
   اليمين

 سليمان ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 14079
 فشكت أخضر خمار وعليھا عنھا هللا رضي عائشة على دخلت امرأة أن  عكرمة عن أيوب عن زيد بن حماد ثنا حرب بن



117 

 

 تلقاه ما وقالت عنھا هللا رضي عائشة ذلك له فذكرت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فدخل بجلدھا ضربا ھاوأرت زوجھا إليھا
 وجاء بعضا بعضھن ينصر والنساء عكرمة قال خمارھا من خضرة أشد يجلدھا للذي وقالت أزواجھن من المسلمين نساء
 األديم نفض ألنفضھا إني وهللا هللا رسول يا الرجل فقال اثوبھ بطرف وقالت ھذا من عني بأغنى عنده الذي ما فقالت الرجل
 عسيلتك من يذوق حتى له تحلي لم تقولين كما كان إن إنه فقال ذلك قبل طلقھا قد زوجھا رفاعة وكان رفاعة تريد ناشز ولكنھا
  عسيلته من وتذوقي

 الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد باسالع أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  14080
 إليھا يصل ال زوجھا أن فذكرت جندب بن سمرة إلى امرأة جاءت  قال أبيه عن الرحمن عبد بن عيينة ثنا حاتم بن أشھل ثنا

 جمال نم حظ لھا المال بيت من امرأة زوجه أن فكتب قال عنه هللا رضي معاوية إلى فيه وكتب ذلك فأنكر قال الرجل فسأل
 الدار في عنده بھما وأتى نفعل قال بينھما ففرق إليھا يصل ال أنه زعمت وإن بينھما فاجمع إليھا يصل أنه زعمت فإن ودين
 في خضخضته حتى وهللا فعلت قال فعلت ما له فقال صفرة أثر عليه الرجل فجاء قال ودخلت الناس دخل أصبح فلما قال

 يدنوا أما ينتشر أما فقال شيء ال فقالت عليھا وعظم فسألھا قال رجله عند فقامت متقنعة المرأة وجاءت قال ورائھا من الثوب
 الرجل يكون وقد عنه هللا رضي معاوية من رأي ھذا مخضخض يا سبيلھا خل سمرة فقال شره جاء دنى إذا ولكنه بلى قالت
 أنكر من على باليمين سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو قضى وقد أولى السنة ومتابعة أخرى من عنينا يكون وال امرأة من عنينا

 وال لھا كالم فال مرة أصابھا إذا أنه نسمع زلنا ما قال أنه دينار بن عمرو عن وروينا العنة من عليه يدعى ما ينكر والزوج
  والزھري والحسن طاوس عن ذلك في وروي خصومة

  العزل باب

 بن علي ثنا سعيد بن عثمان ثنا الفقيه يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14081
 رواه ينزل والقرآن نعزل كنا  عنه هللا رضي جابر عن عطاء وأخبرني دينار بن يعني عمرو قال قال سفيان ثنا المديني
 بن ورواه سفيان عن براھيمإ بن وإسحاق شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه المديني بن علي عن الصحيح في البخاري
 فيه زاد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على نعزل كنا قال عنه هللا رضي جابر عن عطاء عن الجزري ومعقل جريج
  عنه ينھنا فلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذلك فبلغ جابر عن الزبير أبو

 الحارث بن زكريا ثنا الثقفي إسحاق بن محمد ثنا البزار سعد بن أحمد بن هللا عبد حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14082
 و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على نعزل كنا  قال عنه هللا رضي جابر عن الزبير أبي عن أبي حدثني ھشام بن معاذ ثنا
  ھشام بن معاذ عن غسان بيأ عن الصحيح في مسلم رواه عنه ينھنا فلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذلك فبلغ سلم

 هللا عبد بن أحمد ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  14083
 وسانيتنا خادمتنا وھي جارية لي إن  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى رجال أن جابر عن الزبير أبو ثنا زھير ثنا يونس بن
 قد الجارية إن فقال أتاه ثم الرجل فلبث لھا قدر ما سيأتيھا فإنه شئت إن عنھا أعزل فقال تحمل أن أكره وأنا عليھا أطوف وأنا

  يونس بن أحمد عن الصحيح في مسلم رواه لھا قدر ما سيأتيھا أنه أخبرتك فقال حملت

 عن حسان بن سعيد ثنا سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  14084
 إن فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى جاء رجال أن  سلمة بني أخي عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر عن عياض بن عروة
 ثم يسيرا إال يلبث فلم جلالر فذھب هللا قضاء يرد ال ذلك إن اما سلم و عليه هللا صلى النبي فقال عنھا أعزل وأنا جارية لي
 عبد أنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال حملت الجارية أن أشعرت هللا رسول يا فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى جاء
  سفيان عن األشعثي عمرو بن سعيد عن الصحيح في مسلم رواه ورسوله هللا

 بن عن سفيان ثنا الطالقاني إسماعيل بن إسحاق ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  14085
 ولم أحدكم ذلك يفعل ولم قال العزل يعني سلم و عليه هللا صلى النبي عند ذكر  سعيد أبي عن قزعة عن مجاھد عن نجيح أبي
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 عن عبدة بن وأحمد القواريري عن الصحيح في مسلم رواه خالقھا هللا إال مخلوقة نفس من ليست فإنه أحدكم يفعل فال يقل
  فذكره مجاھد قال هللا رحمه البخاري وقال سفيان

 قرأ فيما القعنبي ثنا سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  14086
 أبا فرأيت المسجد دخلت  قال أنه محيريز بن عن حبان بن يحيى بن محمد عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك على
 في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا سعيد أبو فقال العزل عن فسألته إليه فجلست عنه هللا رضي الخدري سعيد
 نافقل نعزل أن فأردنا الفداء وأحببنا العزبة علينا واشتدت النساء فاشتھينا العرب سبي من سبيا فأصبنا المصطلق بني غزو
 ما ذلك تفعلوا أن إال عليكم ما فقال ذلك عن فسألناه ذلك عن نسأله أن قبل أظھرنا بين سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول نعزل
  مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه كائنة وھي إال القيامة يوم إلى كائنة نسمة من

 هللا عبد ثنا العنبري المثنى بن معاذ ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنبأ ببغداد نالقطا الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 14087
 سبايا أصبنا  قال أنه أخبره أنه الخدري سعيد أبي عن محيريز بن عن الزھري عن مالك عن جويرية ثنا أسماء بن محمد بن
 نسمة من ما لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم تفعلونل وإنكم لنا فقال ذلك عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فسألنا نعزل وكنا
  أسماء بن محمد بن هللا عبد عن الصحيح في جميعا ومسلم البخاري رواه كائنة وھي إال القيامة يوم إلى كائنة

 رنيأخب شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا - 14088
 فقال العزل عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألنا  قال عنه هللا رضي سعيد أبي عن سيرين بن معبد عن سيرين بن أنس
  شعبة عن أوجه من الصحيح في مسلم أخرجه القدر ھو فإنما تفعلوا ال أن عليكم ال

 وھب بن هللا عبد ثنا سعيد بن ھارون ثنا داود أبي بن بكر أبو ثنا الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  14089
 سئل  يقول سمعته عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن الوداك أبي عن طلحة أبي بن علي عن صالح بن معاوية حدثني
 مسلم رواه شيء يمنعه لم شيء خلق هللا أراد وإذا الولد يكون الماء كل من ما فقال العزل عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  سعيد بن ھارون عن

 بن الوھاب عبد ثنا الفحام الوليد بن أحمد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 14090
 ذكر  قال الخدري سعيد أبي إلى الحديث فرد قال مسعود بن بشر بن الرحمن عبد عن سيرين بن عن عون بن أنبأ عطاء
 أو تحمل أن يكره منھا فيصيب ترضع المرأة له تكون الرجل قالوا ذاكم وما فقال قال سلم و عليه هللا صلى لنبيا عند العزل
 مسلم أخرجه القدر ھو فإنما ذاكم تفعلوا ال أن عليكم فال سلم و عليه هللا صلى النبي فقال منه تحمل أن فيكره الجارية له تكون
  عون بن حديث من الصحيح في

 حرب بن سليمان أن مسلم أبو أنبأ العدل سختويه بن محمد بن علي الحسن أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناو - 14091
 قال العزل في سعيد أبي عن مسعود بن بشر بن الرحمن عبد حديث يعني لمحمد ذكرت  عون بن قال قال حماد ثنا حدثھم
  حرب بن سليمان عن الشاعر بن جاجح عن الصحيح في مسلم رواه بشر بن الرحمن عبد حدثه إياي

 كثير أبي بن يحيى ثنا أبان ثنا إسماعيل بن موسى ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  14092
 إن هللا رسول يا  قال رجال أن عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن حدثه رفاعة أن حدثه ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد أن
 قال الصغرى الموءودة العزل أن تحدثت اليھود وإن الرجل يريد ما أريد وأنا تحمل أن أكره وأنا عنھا أعزل وأنا جارية لي

  تصرفه أن استطعت ما يخلقه أن هللا أراد لو يھود كذبت

 ثنا الوليد بن شجاع بدر وأب ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  14093
 أن تزعم اليھود إن قالوا العزل عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سئل  قال ھريرة أبي عن سلمة أبو ثنا عمرو بن محمد
  عنھم هللا رضي الصحابة عوام عن العزل إباحة في وروي يھود كذبت قال الصغرى الموءودة ھي العزل
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 أنبأ شميل بن النضر ثنا مسعود بن سعيد ثنا المحبوبي أحمد بن محمد العباس أبو ثنا حافظال هللا عبد أبو أخبرنا -  14094
  عنھا يعزل كان سعدا أن  لسعد ولد أم عن سعد بن مصعب سمعت قال الرحمن عبد بن حصين ثنا الحجاج بن شعبة

 إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن حمدم بكر أبو أنبأ المھرجاني الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو وأخبرنا - 14095
 كان أنه  أبيه عن وقاص أبي بن سعد بن عامر عن هللا عبيد بن عمر مولى النضر أبي عن مالك ثنا بكير بن ثنا البوشنجي

  يعزل

 أيوب يألب ولد أم عن األنصاري أيوب أبي مولى أفلح بن الرحمن عبد عن النضر أبي عن مالك ثنا اإلسناد وبھذا -  14096
  يعزل كان أنه  أيوب أبي عن

 بن زيد عند جالسا كان أنه  غزية بن عمرو بن الحجاج عن المازني سعيد بن ضمرة عن مالك ثنا اإلسناد وبھذا - 14097
 كلھن وليس منھن إلي بأعجب أكن الالتي نسائي ليس جوار عندي إن سعيد أبا يا فقال اليمن أھل من رجل قھد بن فجاء ثابت
 ھو قلت قال أفته قال منك نتعلم إليك نجلس إنما لك هللا غفر فقلت قال حجاج يا أفته زيد فقال أفأعزل مني يحملن أن ييعجبن
  صدق فقال زيد من ذلك أسمع وكنت قال أعطشته شئت وإن سقيته شئت إن حرثك

 ثنا عاصم بن أسيد ثنا يعقوب بن حمدم العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  14098
 كان ما  فقال العزل عن سئل أنه عنھما هللا رضي عباس بن عن الشعبي عن تمام بن سلمة عن سفيان عن حفص بن الحسين

  سقيته شئت وإن عطشته شئت إن حرثك خلقھا هللا قضى نفسا ليقتل آدم بن

 فقال العزل عن عباس بن سألنا  قال مجاھد عن الرزاز لكالم عبد عن األعمش عن سفيان عن اإلسناد وبھذا - 14099
}  جعلناه ثم طين من ساللة من اإلنسان خلقنا ولقد{  اآلية ھذه فتال فأخبروه فسألوا فأخبروني ائتوني ثم الناس فسلوا اذھبوا
  الخلق ھذا على تمر حتى الموءدة من تكون كيف قال ثم اآلية من فرغ حتى

 سفيان ثنا األزرق إسحاق ثنا نصر بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد حمدم أبو أخبرنا - 14100
  يريھا ثم له جارية عن يعزل كان أنه  عباس بن عن مجاھد عن منصور عن الثوري

 بن الفضل عن يةمعاو أبو ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 14101
 وهللا مسعود بن يعني يكرھه الدار ھذه صاحب وكان قال بزقت أو عزلت أبالي ما  قال عباس بن عن الشعبي عن الثمالي يزيد
  أعلم

  فيه روي وما إذنھا بغير الجارية وعن بإذنھا الحرة عن يعزل قال من باب

 إسحاق حدثني محمد بن عيسى ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  14102
 عنه هللا رضي عمر عن ھريرة أبي عن ھريرة أبي بن محرر عن الزھري عن ربيعة بن جعفر عن لھيعة بن عن حسن بن
  بإذنھا إال الحرة عزل عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال

 علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان ثنا العراقي نصر أبو أنبأ الحافظ األردستاني يمإبراھ بن محمد بكر أبو أخبرنا - 14103
 وثنا قال األمة تستأمر وال العزل في الحرة تستأمر  قال إبراھيم عن منصور ثنا سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا الحسن بن

  مثله عباس بن عن عطاء عن الجزري الكريم عبد عن سفيان

 عرفجة أبي عن معاوية أبو ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو رناوأخب -  14104
  الحرة ويستأمر األمة عن يعزل  قال عنھما هللا رضي عمر بن عن العوفي عطية عن الفائشي
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 برقان بن جعفر ثنا نعيم أبو ثنا لكوفيا محمد بن إسماعيل أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا - 14105
  إليك فذاك األمة وأما برضاھا الحرة عن فقال العزل عن عطاء سألت  قال

  كراھيته في روي وما فيه عنه الرواية اختلفت ومن العزل كره من باب

 اليمان أبو ثنا عيسى بن محمد بن علي ثنا المزني هللا عبد بن أحمد محمد أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  14106
 ينھى عمر بن هللا عبد وكان العزل عن ينھي عنه هللا رضي عمر كان  هللا عبد بن سالم قال قال الزھري عن شعيب أخبرني

  يعزالن عنھما هللا رضي ثابت بن وزيد وقاص أبي بن سعد وكان ذلك عن

 ثنا إمالء ومائتين ستين سنة نصر بن سعدان ثنا ألعرابيا بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  14107
 ينھي أي العزل على بنيه يضرب كان  أنه عنھما هللا رضي عمر بن عن نافع عن عون بن عن األزرق يوسف بن إسحاق
  اإلباحة عنھما وروينا العزل كرھا أنھما عنھما هللا رضي مسعود بن هللا وعبد طالب أبي بن علي عن وروينا عنه

 سعيد ثنا المقرئ يزيد بن هللا عبد ثنا خزيمة بن السري ثنا ھانئ بن صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 14108
 قالت وھب بن عكاشة أخت وھب بنت جدامة عن عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن األسود أبو حدثني أيوب أبي بن

 ھم فإذا وفارس الروم في فنظرت الغيلة عن أنھي أن ھممت لقد  يقول وھو اسأن في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حضرت
 سئلت الموؤدة وإذا الخفي الوأد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال العزل عن وسألوه شيئا أوالدھم يضر فال أوالدھم يغيلون
 خالف العزل في سلم و عليه هللا صلى النبي عن روينا وقد المقرئ عن وغيره سعيد بن هللا عبيد عن الصحيح في مسلم رواه
 التحريم دون التنزيه منھم كرھه من كراھية وتحتمل أولى فھي الصحابة من سمينا من وإباحة وأحفظ أكثر اإلباحة ورواة ھذا
  أعلم وهللا

 ثنا النيسابوري علي بن إبراھيم ثنا أحمد بن بشر ثنا اإلسفرائيني محمد بن علي بن الفضل بن العباس أبو أخبرنا -  14109
 هللا عبد عن حرملة بن الرحمن عبد عمه عن حسان بن القاسم عن عميلة بن الربيع بن الركين عن جرير أنبأ يحيى بن يحيى
 والصفرة اإلزار وجر بالذھب التختم خالل عشر يكره سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عنه هللا رضي مسعود بن

 الماء وعزل محلھا لغير بالزينة والتبرج بالكعاب والضرب التمائم وعقد بالمعوذات إال والرقى الشيب وتغيير الخلوق يعني
  محرمة غير الصبي وإفساد محله عن
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  الصداق كتاب

 فريضة لھن تفرضوا أو تمسوھن لم ما النساء طلقتم إن عليكم جناح وال{  ثناؤه جل هللا قال مھر بغير ينعقد النكاح باب
 }  ومتعوھن

 إسماعيل بن محمد إسماعيل أبو أنبأ األصبھاني الزاھد هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14110
 زيد عن يزيد أبي بن خالد الرحيم عبد أبي عن سلمة بن محمد أنبأ الحراني يحيى بن العزيز عبد األصبغ أبو حدثني السلمي

 سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي عامر بن عقبة عن هللا عبد بن مرثد عن حبيب أبي بن يزيد عن أنيسة أبي بن
 ولم صاحبه أحدھما فزوج نعم فقالت فالنا أزوجك أن أترضين للمرأة وقال نعم قال فالنة أزوجك أن أترضى  لرجل قال

 إن قال الوفاة حضرته فلما بخيبر سھم له الحديبية ھدش من وكان الحديبية شھد ممن وكان شيئا يعطھا ولم صداقا لھا يفرض
 سھمي صداقھا أعطيتھا أني أشھدكم وإني شيئا أعطھا ولم صداقا لھا أفرض ولم فالنة زوجني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  أيسره الصداق خير سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال قال ألف بمائة فباعته سھما فأخذت بخيبر

 لھا يفرض ولم قال ثم الرجل بھا فدخل فيه وزاد األصبغ أبي عن يحيى بن محمد عن السنن في داود أبو رواه - 14111
 في دليل واشق بنت بروع وحديث فذكره  داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرناه شيئا يعطھا ولم صداقا
  موضعه في هللا شاء إن يرد وذلك ھذا

   القليل حد وتركه كثير وھو القنطار عن النھي لتركه هللا رحمه الشافعي قال قل أو كثر الصداق في وقت ال باب

 بن هللا عبد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا -  14112
 تحت كانت  أنھا عنھا هللا رضي حبيبة أم عن الزبير بن عروة عن الزھري عن معمر أنبأ المبارك بن ھو هللا عبد أنبأ عثمان
 الحبشة لبأرض وأنھا حبيبة أم تزوج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وأن فمات النجاشي إلى رحل وكان جحش بن هللا عبيد

 بن شرحبيل مع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى بھا فبعث عنده من جھزھا ثم آالف أربعة ومھرھا النجاشي إياه زوجھا
 هللا رسول أزواج مھور وكان بشيء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إليھا يرسل ولم النجاشي عند من كله وجھازھا حسنة
  درھم أربعمائة سلم و عليه هللا صلى

 بن محمد العباس أبو ثنا قاال لفظا القشيري مھدي بن محمد بن محمد بن عبيد محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  14113
 لقد  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال قال بكر عن حميد ثنا عطاء بن الوھاب عبد أنبأ طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب
  جيد مرسل ھذا قنطارا إحداھن وآتيتم اآلية ھذه قرأت حتى النساء مھور كثرة عن أنھي أن أريد وأنا خرجت

 منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا الھروي حمزة بن أحمد بن محمد الحسن أبو أنبأ الحافظ حازم أبو برناوأخ - 14114
 ال أال وقال عليه وأثنى تعالى هللا فحمد الناس عنه هللا رضي الخطاب بن عمر خطب  قال الشعبي عن مجالد ثنا ھشيم ثنا

 إال إليه سيق أو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ساقه شيء من أكثر ساق أحد عن يبلغني ال فإنه النساء صداق في تغالوا
 أو يتبع أن أحق تعالى هللا أكتاب المؤمنين أمير يا فقالت قريش من امرأة له فعرضت نزل ثم المال بيت في ذلك فضل جعلت
 وآتيتم{  كتابه في يقول تعالى وهللا النساء صداق في يغالوا أن آنفا الناس نھيت قالت ذاك فما تعالى هللا كتاب بل قال قولك

 فقال المنبر إلى رجع ثم ثالثا أو مرتين عمر من أفقه أحد كل عنه هللا رضي عمر فقال}  شيئا منه تأخذوا فال قنطارا إحداھن
  منقطع ھذا له بدا ما ماله في رجل فليفعل إال النساء صداق في تغالوا أن نھيتكم كنت إني للناس

 أبو أنبأ اإلسفرائيني أحمد بن بشر سھل أبو أنبأ الفقيه المعروف أبي بن محمد بن محمد بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 14115
 أبي بن سالم عن حصين أبو ثنا عياش بن بكر أبو ثنا المديني هللا عبد بن علي ثنا الحذاء نصر بن الحسين بن أحمد جعفر
  أوقية ومائتا ألف القنطار  عنه هللا رضي جبل بن معاذ قال قال الجعد
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 بن حماد ثنا هللا عبد بن علي ثنا الحذاء الحسين بن أحمد ثنا أحمد بن بشر أنبأ المعروف أبي بن الحسن أبو وأخبرنا -  14116
  أوقية ومائتا ألف القنطار  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن صالح أبي عن بھدلة بن عاصم أنبأ زيد

 سعيد أبي عن نضرة أبي عن الجريري سعيد عن زيد بن حماد أنبأ النعمان أبو الفضل بن دمحم ثنا علي وثنا وقال - 14117
  ذھبا النور مسك ملء القنطار  قال عنه هللا رضي

 بن معاوية عن صالح بن هللا عبد ثنا سعيد بن عثمان ثنا الطرائفي الحسن أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  14118
 رواية وفي دينار ألف أو درھم ألف عشر اثنا القنطار  قال عنھما هللا رضي عباس بن عن طلحة بيأ بن علي عن صالح
 ألف سبعون القنطار قال مجاھد عن وروينا مثقال ومائتا ألف الفضة ومن دينار ومائتا ألف القنطار قال عباس بن عن عطية
  ألفا ثمانون القنطار قال المسيب بن سعيد وعن دينار

 بن هللا عبد ثنا سعيد بن قتيبة ثنا دينار بن داود بن محمد ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا - 14119
 بنت كلثوم أم أصدق عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  أبيه عن أسلم بن زيد أبيه عن الخطاب بن عمر مولى أسلم بن زيد
  درھم ألف أربعين عنه هللا رضي علي

 الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14120
 ذلك من فيحليھا دينار ألف على بناته يزوج عمر بن كان  قال دينار بن عمرو عن حنيفة أبي عن بكير بن يونس ثنا العطاردي
  دينار بأربعمائة

 ثنا عبدة بن إبراھيم بن هللا عبد بن محمد الحسن أبو أنبأ قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر رنص أبو أخبرنا - 14121
 عنه هللا رضي مالك بن أنس تزوج  قال قتادة عن أبي حدثني ھشام بن معاذ ثنا حنبل بن أحمد ثنا البوشنجي إبراھيم بن محمد
  ألفا عشرين على امرأة

  قالصدا في القصد من يستحب ما باب

 أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن بكر وأبو يوسف بن محمد أبو حدثنا - 14122
 عن الحارث بن إبراھيم بن محمد عن الھاد بن هللا عبد بن يزيد عن محمد بن العزيز عبد أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع
 عشر اثني ألزواجه صداقة كان قالت سلم و عليه هللا صلى النبي صداق كان كم عنھا هللا ضير عائشة سألت  قال سلمة أبي
  الصحيح في مسلم رواه أوقية نصف قالت ال قلت النش ما أتدري قالت ونشا أوقية

 صداق فھذا درھم خمسمائة فذلك فيه وزاد أوقية  قال أنه إال العزيز عبد عن المكي عمر أبي بن محمد عن أخبرنا - 14123
 أحمد ثنا الشيباني هللا عبد أبا يعني يعقوب بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه ألزواجه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  فذكره العزيز عبد ثنا عمر أبي بن ثنا بحر بن سھل بن

 بن محمد ثنا السماك بن هللا عبد بن دأحم بن عثمان عمرو أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  14124
 ما  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري عن معمر عن المبارك بن أنبأ إسماعيل بن موسى حدثني سليمان
 إياھا زوجه النجاشي فإن حبيبة أم إال أوقية عشر اثني فوق بناته وال نسائه من أحدا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصدق
 بن عن غيره ورواه عائشة عن قال كذا شيئا يعطھا ولم سلم و عليه هللا صلى النبي بھا ودخل عنه ونقد اآلف أربعة دقھاوأص

  حبيبة أم عن فقال المبارك

 إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14125
 قال السلمي العجفاء أبي عن سيرين بن محمد عن وھشام وحبيب أيوب عن سلمة بن حماد ثنا منھال بن الحجاج ثنا الصغاني
 عند مكرمة أو هللا عند تقوى كانت لو فإنھا النساء مھور في والمغاالت إياكم  يقول عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سمعت
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 واحدة أنكح وال نسائه من شيئا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نكح ما ابھ أوالكم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لكان الناس
 في عداوة تبقى حتى امرأته بمھر ليغالي أحدھم وإن درھما وثمانون درھم أربعمائة وھي أوقية عشر اثني من بأكثر بناته من
 أوقية عشر اثني سيرين بن عن عضھمب رواية وفي أيوب عن زيد بن حماد أيضا ورواه القربة علق لك كلفت لقد فيقول نفسه

  عنھا هللا رضي عائشة عن سلمة أبي رواية وافق محفوظا كان فإن ونصف

 بالري هللا عبد أبو وارة بن مسلم بن محمد ثنا النيسابوري معاوية بن إبراھيم بن علي أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا -  14126
 عن قيس أبي بن يعني عمرو ثنا العتيق كتابه من سابق بن سعيد بن حمدم حدثني ومائتين وستين أربع سنة رمضان شھر في

 النساء بمھر تغالوا ال  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال قال أبيه عن العجفاء أبي بن عن سيرين بن عن السختياني أيوب
  ذنبا يتخذه القربة لقع فيك وكلفت يقول حتى بالمھر يغلي قد الرجل إن قال أنه إال حماد حديث من بنحوه فذكره

 بن جبلة بن عثمان بن هللا عبد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14127
 ما  قال عنھما هللا رضي عباس بن عن عكرمة عن أخبره دينار بن عمرو عن جريج بن أنبأ المبارك بن هللا عبد ثنا رواد أبي
  حديد من ببدن إال عنھما هللا رضي فاطمة علي حلاست

 أبي بن عن سفيان ثنا مسدد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي أخبرنا - 14128
 سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول إلى أخطب أن أردت  يقول بالكوفة عنه هللا رضي عليا سمع سماه قد رجل عن أبيه عن نجيح
 قال وكذا كذا يوم في أعطينكھا التي الحطمية درعك أين فقال فخطبتھا وصلته عائدته ذكرت ثم لي شيء ال أنه وذكرت ابنته
  إياھا فأعطھا قال عندي ھي

 أحمد ثنا الدمشقي زرعة أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14129
 هللا صلى النبي بنت فاطمة خطبت لقد  قال عنه هللا رضي علي عن مجاھد عن نجيح أبي بن عن إسحاق بن محمد ثنا خالد بن
 شيء عندي وھل قلت قال إليه فاخطبھا قالت نعم أو ال قلت تخطب فاطمة أن علمت ھل لي موالة لي فقالت سلم و عليه

 استطعت ما حتى ألجمت يديه بين جلست فلما ونعظمه نجله وكنا عليه دخلت حتى ترجيني زالت ما فوهللا قال عليه أخطبھا
 من عندك ھل قال هللا رسول يا نعم قلت فاطمة تخطب جئت لعلك قال مرات ثالث فقالھا فسكت حاجة من لك ھل قال الكالم
 ما حطمية لدرع إنھا وهللا علي قال كھاسلحت كنت التي بالدرع فعلت فما قال هللا رسول يا وهللا ال قلت قال به تستحلھا شيء
 بن يونس ورواه درھم أربعمائة كتابي في كذا به فاستحلھا إليھا بھا وابعث زوجتكھا فقد اذھب قال درھم أربعمائة إال ثمنھا
  دراھم أربعة فقال إسحاق بن عن بكير

 ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  14130
 رضي فاطمة أصدق عنه هللا رضي طالب أبي بن علي أن  أبيه عن محمد بن جعفر عن بالل بن سليمان عن وھب بن هللا عبد
  درھم خمسمائة كان سلم و عليه هللا صلى النبي نساء صداق وإن دوار وجرة حديد من درعا عنھا هللا

 محمد بن يحيى ثنا ميسرة أبي بن يحيى أبو ثنا الطوسي أيوب بن الحسن بن الحسين أنبأ الحافظ هللا عبد أبو ناأخبر - 14131
 رسول فينا كان إذ صداقنا كان  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن يسار بن موسى أخبرني الفراء قيس بن داود ثنا الجاري

  قيس بن داود عن مھدي بن الرحمن عبد رواه وكذلك أواق عشر سلم و عليه هللا صلى هللا

 زكريا ثنا الجوھري شاذان بن محمد ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 14132
 النبي إلى رجل جاء  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن حازم أبي عن كيسان بن يزيد عن معاوية بن مروان ثنا عدي بن

 إليھا نظرت قد قال شيئا األنصار أعين في فإن إليھا نظرت ھل فقال امرأة تزوجت إني فقال فتى قال أو سلم و عليه هللا صلى
 ولكن نعطيكم شيء اليوم عندنا ما الجبال ھذه عرض من والفضة الذھب تنحتون فكأنكم قال شيئا فذكر تزوجتھا كم على قال

 قال تنبعث أن ناقتي أعيتني هللا رسول يا فقال فأتاه فيھم الرجل وبعث عبس بني إلى بعثا فبعث فيه تصيب وجه في سأبعثك
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 فوالذي عنه هللا رضي ھريرة أبو قال برجله فضربھا فأتاھا للقيام عليه كالمعتمد يده سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فناوله
  معاوية بن مروان عن عينم بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه القائد تسبق رأيتھا لقد بيده نفسي

 بن يزيد ثنا السعدي هللا عبد بن إبراھيم ثنا الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  14133
 بدع أنبأ عبدان ثنا الموجه أبو أنبأ المروزي حليم بن الحسن أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح سعيد بن يحيى ثنا ھارون

 سلم و عليه هللا صلى النبي أتى  أنه عنه هللا رضي األسلمي حدرد أبي عن التيمي إبراھيم بن محمد عن سعيد بن يحيى أنبأ هللا
  زدتم ما بطحان من تغرفون كنتم لو سلم و عليه هللا صلى قال درھم مائتي فقال أمھرتھا كم فقال امرأة مھر في يستعينه

 النصيبي خالد بن يوسف بن أحمد أنبأ ببغداد المالكي األيادي يعقوب بن علي بن محمد بن علي القاسم أبو أخبرنا -  14134
 بن أحمد بن محمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح سخبرة بن عن سلمة بن حماد أنبأ يزيد ثنا محمد بن الحارث ثنا

 بن القاسم عن المدني سخبرة بن الطفيل بن عمرو أخبرني لمةس بن حماد ثنا عفان ثنا الحربي الحسن بن إسحاق ثنا بالويه
 حديث لفظ صداقا أيسرھن بركة النساء أعظم من إن  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنھا هللا رضي عائشة عن محمد
  مؤنة أيسرھن ھارون بن يزيد رواية وفي عفان

 وھب بن هللا عبد ثنا المرادي سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن مدمح العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14135
 بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح حدثه سليم بن صفوان أن زيد بن أسامة أخبرني
 بن صفوان عن زيد بن أسامة عن ركالمبا بن هللا عبد أنبأ شقيق بن الحسن بن علي ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب
 خطبتھا تتيسر أن المرأة يمن من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت أنھا عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن سليم
 أن شؤمھا أول من عندي من أقول وأنا عروة قال للوالدة رحمھا يتيسر يعني عروة قال رحمھا يتيسر وأن صداقھا يتيسر وأن
  وھب بن حديث لفظ صداقھا يكثر

  مھرا يكون أن يجوز ما باب

 داود بن موسى ثنا البجلي الفضل بن الحسين ثنا إمالء يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14136
 يا فقالت امرأة جاءته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  الساعدي سعد بن سھل عن حازم أبي عن أنس بن مالك عن الضبي
 رسول فقال حاجة بھا لك تكن لم إن زوجنيھا هللا رسول يا فقال رجل فقام طويال قياما فقامت لك نفسي وھبت إني هللا رسول
 إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ھذا إزاري إال عندي ما قال إياه تصدقھا شيء من عندك ھل سلم و عليه هللا صلى هللا

 فقال شيئا يجد فلم فالتمس حديد من خاتما ولو التمس قال شيئا أجد ما وهللا قال شيئا فالتمس لك إزار ال جلست إياه أعطيتھا
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال كذا وسورة كذا سورة نعم قال شيء القرآن من معك ھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عن أوجه من مسلم وأخرجه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري هروا القرآن من معك ما على زوجتكھا قد
  حديد من خاتما ولو قال حازم أبي

 البختري بن عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 14137
 محمد بن إسماعيل ثنا ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو وأخبرنا ح نصر بن سعدان ثنا الرزاز
 في كنت  يقول عنه هللا رضي الساعدي سعد بن سھل سمع أنه حازم أبي عن عيينة بن سفيان ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار
 رسول يا فقال الناس من رجل فقام يكرأ فيھا فر لك نفسھا وھبت إنھا فقالت امرأة فقامت سلم و عليه هللا صلى النبي عند القوم
 هللا رسول يا فقال الرجل فقام رأيك فيھا فر لك نفسھا وھبت قد إنھا هللا رسول يا فقالت قامت ثم شيئا عليه يرد فلم زوجنيھا هللا

 يجد فلم فطلب فذھب فاطلب فاذھب قال ال قال شيء من عندك ھل سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال الثالثة قامت ثم زوجنيھا
 كذا سورة نعم قال شيء القرآن من معك ھل قال شيئا أجد لم فقال فطلب فذھب قال حديد من خاتما ولو فاطلب اذھب قال شيئا

 ورواه علي عن الصحيح في البخاري رواه سواء حديثھما لفظ القرآن من معك ما على زوجتكھا فقد اذھب قال كذا وسورة
  عيينة بن سفيان عن كالھما حرب بن زھير عن مسلم
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 أبو ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 14138
 رسول أن  عنه هللا رضي أنس عن ثابت عن زيد بن حماد ثنا قالوا بعض على بعضھم يزيد بكر أبي بن ومحمد ومسدد الربيع
 قال كم على قال امرأة تزوجت فقال مه أو مھيم فقال صفرة أثر عوف بن الرحمن عبد على رأى مسل و عليه هللا صلى هللا
  الربيع أبي عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه بشاة ولو أولم لك هللا بارك قال ذھب من نواة وزن على

 بن سليمان ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا سختويه بن محمد بن علي الحسن أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14139
 من امرأة تزوج  عنه هللا رضي عوف بن الرحمن عبد أن مالك بن أنس عن صھيب بن العزيز عبد عن شعبة ثنا حرب

 وزن على امرأة تزوجت إني فقال وسأله العرس بشاشة سلم و عليه هللا صلى النبي فرأى ذھب من نواة وزن على األنصار
  شعبة عن آخر وجه من مسلم وأخرجه حرب بن سليمان عن الصحيح في البخاري رواه ذھب من واةن

 معاذ ثنا الزعفراني محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 14140
 الربيع بن سعد وبين بينه سلم و عليه هللا صلى النبي آخىف مھاجرا الرحمن عبد قدم  قال أنس عن الطويل حميد ثنا معاذ بن

 لك فنصفه مال ولي تزوجھا عدتھا انقضت فإذا أطلقھا حتى إليك أحب أيتھما فانظر امرأتان لي سعد له فقال عنه هللا رضي
 و عليه هللا صلى النبي قدهف ثم بأشياء جاء حتى يومئذ يرجع فلم قال فدلوه السوق على دلوني ومالك أھلك في لك هللا بارك فقال
 وزن قال أو ذھب من نواة على قال كم على قال األنصار من امرأة تزوجت فقال مھيم له فقال صفرة وضر وعليه فأتاه سلم
 من شيئا أصاب قال أنه إال نحوه أنس عن حميد أنبأ ھارون بن يزيد ثنا الزعفراني وحدثنا قال بشاة ولو أولم قال ذھب من نواة
  الطويل حميد عن أوجه من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه ربحه قطوأ سمن

 أخبرني شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا - 14141
 عليه هللا صلى هللا رسول قالف ذھب من نواة وزن على عوف بن الرحمن عبد تزوج  يقول عنه هللا رضي أنسا سمع أنه حميد
  الطيالسي داود أبي عن موسى أبي عن الصحيح في مسلم رواه بشاة ولو أولم سلم و

 عفان ثنا الزعفراني الصباح بن محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 14142
 فجاز ذھب من نواة وزن على األنصار من امرأة تزوج عوف بن الرحمن عبد نأ  عنه هللا رضي أنس عن قتادة عن شعبة ثنا
  ذلك فجاز قوله دون شعبة عن آخر وجه من الصحيح في ومسلم البخاري رواه ذلك

 ثنا معاوية أبو ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا الھروي حمزة بن الحسن أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا - 14143
  وثلث دراھم بثالثة النواة يعني قومت  قال أنس عن قتادة عن جحجا

 عباس ثنا راشد بن أحمد بن محمد ثنا األصبھاني حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  14144
 عبد أن  عنه هللا رضي مالك بن أنس عن حدثه قتادة أن بشير بن سعيد أخبرني شابور بن شعيب بن محمد ثنا البيروتي
  أشبه وھذا دراھم خمسة قومت ذھب من نواة وزن على األنصار من امرأة تزوج عوف بن الرحمن

 نواة قوله عبيد أبو قال قال العزيز عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا فقد - 14145
 عبيد أبو قال نشا العشرون تسمى كما أوقية األربعون تسمى كما ذھب نواة  تسمى دراھم وخمسة قال دراھم خمسة يعني
  خمسة والنواة عشرون والنش أربعون األوقية قال مجاھد عن منصور عن سفيان عن سعيد بن يحيى حدثنيه

 بن أنبأ زاقالر عبد ثنا رافع بن محمد ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14146
 على األيام والدقيق التمر من بالقبضة نستمتع كنا  يقول عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر سمعت قال الزبير أبو أخبرني جريج
 محمد عن الصحيح في مسلم رواه حريث بن عمرو شأن في عمر نھانا حتى بكر وأبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد
 بإبطال ورد إنما والنسخ الرخصة بعد المتعة نكاح حرم أنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن الداللة مضت وقد رافع بن

  أعلم وهللا الصداق من ينكحون عليه كانوا ما قدر ال األجل
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 ثنا قالوا وجماعة السختياني وعمران سفيان بن الحسن ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا - 14147
 و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على ننكح كنا  جابر عن أبيه عن عطاء بن يعقوب ثنا سليمان بن إسحاق ثنا األشج سعيد أبو
  به محتج غير عطاء بن ويعقوب اللفظ بھذا به أتى أنه إال األول الحديث ھو ھذا الطعام من بالقبضة سلم

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14148
 أن عنه هللا رضي جابر عن الزبير أبي عن رومان بن صالح ثنا المؤدب محمد بن يونس ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا

  اصداق ذلك لكان طعام من كف ملء على امرأة تزوج رجال أن لو  قال سلم و عليه هللا صلى النبي

 بن أحمد ثنا مبشر بن هللا عبد بن علي ثنا الحافظ عمر بن علي الحسن أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 14149
 من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن الزبير أبي عن رومان بن مسلم بن موسى ثنا ھارون بن يزيد ثنا سنان
 يزيد عن جبريل بن إسحاق عن السنن في داود أبو رواه استحل فقد دقيقا أو سويقا أو تمرا وأ برا كفيه ملء صداق في أعطى
  معناه ببعض ھارون بن

 عنبسة بن سعيد ثنا رستة بن هللا عبد بن محمد ثنا األصبھاني حيان بن محمد أبو أنبأ الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 14150
 استحل من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن لبيبة أبي جده عن أبيه عن لبيبة أبي بن الرحمن عبد بن يحيى ثنا وكيع ثنا

  سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن لبيبة أبي بن عن وكيع عن شيبة أبي بن بكر أبو ورواه النكاح يعني استحل فقد بدرھم

 ويوسف المثنى بن معاذ ثنا اللخمي بن أحمد بن ليمانس القاسم أبو أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  14151
 عن ربيعة بن عامر بن هللا عبد عن هللا عبيد بن عاصم عن سفيان ثنا كثير بن محمد ثنا قالوا التمار محمد بن ومحمد القاضي

 هللا صلى النبي جازفأ نعلين على امرأة تزوجت إني  قال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى فزارة بني من رجل جاء قال أبيه
  نكاحه أي ذلك سلم و عليه

 عبيد بن عاصم أخبرني شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 14152
 قد سلم و ليهع هللا صلى النبي إلى بھا جيء فزارة من امرأة أن  أبيه عن يحدث ربيعة بن عامر بن هللا عبد سمعت قال هللا

 عبيد بن عاصم فأجازه نعم قالت بنعلين ومالك نفسك من أرضيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھا فقال نعلين على تزوجت
  األئمة عنه روى ضعفه ومع فيه تكلموا الخطاب بن عمر بن عاصم بن هللا

 بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا االق القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14153
 عبد عن الطائفي المغيرة بن الملك عبد عن الخثعمي هللا عبد بن عمير عن الربيع بن قيس عن آدم بن يحيى ثنا عفان بن علي

 ما قال بينھم العالئق فما هللا رسول يا قالوا منكم األيامى انكحوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال البيلماني بن الرحمن
  أھلوھم عليه تراضى

 وأبي غياث بن حفص عن يحيى ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا العباس أبو ثنا قاال بكر وأبو هللا عبد أبو وأخبرنا - 14154
  سلم و عليه هللا صلى النبي عن البيلماني بن الرحمن عبد عن الطائفي المغيرة بن الملك عبد عن أرطأة بن حجاج عن معاوية
 هللا رضي الخطاب بن عمر عن البيلماني بن الرحمن عبد عن الملك عبد عن أرطأة بن حجاج عن قيل وقد منقطع ھذا مثله
  بمحفوظ وليس سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه

 ثنا زنيج عمرو بن دمحم ثنا رستة بن هللا عبد بن محمد ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  14155
  بمعناه  فذكره حجاج عن المغيرة بن ھارون

 بن محمد عن الحارث بن محمد ثنا بندار ثنا سفيان بن الحسن أنبأ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو وأخبرنا - 14156
 ما هللا رسول يا قالوا األيامى كحواان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن أبيه عن البيلماني بن الرحمن عبد

  أھلوھم عليه تراضى ما قال العالئق
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 إال بنحوه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن أبيه عن البيلماني بن الرحمن عبد بن محمد عن قيل وقد - 14157
 منير بن محمد ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو وأخبرنا أراك من قضيبا ولو األھلون عليه تراضى ما قال أنه

 عبد بن محمد عن الحضرمي الرحمن عبد أبو وھو الجبار عبد بن صالح ثنا الحراني خالد بن عمرو ثنا الرمادي ثنا المطيري
 ضعيف الحارث بن ومحمد ضعيف البيلماني بن الرحمن عبد بن محمد هللا رحمه أحمد أبو قال فذكره البيلماني بن الرحمن
  آخر بإسناد شاھد وللحديث األخبار مزكي من وغيره معين بن يحيى قاله وكذلك الشيخ قال بين حديثھما على فوالضع

 ھارون أبو ثنا عاصم بن علي ثنا مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14158
 ما ھو فقال النساء صداق عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ألناس  قال عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن العبدي
  أھلوھم عليه اصطلح

 ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  14159
  قال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رفعه شريك قال سعيد أبي عن ھارون أبي عن وشريك صالح بن حسن عن آدم بن يحيى
 من روي وقد به محتج غير العبدي ھارون أبو وأشھدوا تراضوا إذا ماله من كثير أو بقليل يتزوج أن جناح الرجل على ليس
 ثثال في قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن وبلغنا هللا رحمه الشافعي قال مرفوعا سعيد أبي عن ضعيف آخر وجه

  مھر زبيب قبضات

 عن آدم بن يحيى ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 14160
 أراك بسواك رضيت إن  قال عنھما هللا رضي عباس بن عن طاوس عن دينار بن عمرو عن مسلم بن إسماعيل عن شريك
  مھر لھا فھو

 هللا عبد بن جابر عن دينار بن وعمرو عطاء عن أرطأة بن الحجاج عن عبيد بن مبشر رواه الذي يثالحد وأما -  14161
 عشرة دون مھر وال األولياء إال يزوجھن وال كفؤا إال النساء ينكح ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي
 ثنا البلدي سكين بن عيسى بن أحمد أنبأ حيان بن محمد أبو أنبأ نياألصبھا الحارث بن أحمد بن محمد بن أحمد أخبرنا دراھم
  فذكره عبيد بن مبشر ثنا الحجاج بن القدوس عبد المغيرة أبو ثنا الرسعني الحكم بن زكريا

 بن الرحمن عبد ثنا المطيقي سعيد بن محمد بن الحسين أنبأ الحافظ عمر بن علي أنبأ الحارث بن بكر أبو وأخبرنا - 14162
 بن محمد ثنا الحافظ علي بن الحسين علي أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح عبيد بن مبشر عن بقية ثنا جحدر الحارث
 رباح أبي بن عطاء عن أرطأة بن الحجاج عن مبشر ثنا الوليد بن بقية ثنا المصفي بن محمد ثنا الواسطي سليمان بن محمد

 علي أبو قال دراھم عشرة دون صداق ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن نهع هللا رضي جابر عن دينار بن وعمرو
 يتابع ال أحاديثه الحديث متروك عبيد بن مبشر بن علي قال عليه يتابع لم منكر وھذا الحديث متروك عبيد بن مبشر الحافظ
 على أجمعوا وقد الحلبي عبيد بن مبشر غير لحجاجا عن به يأت ولم به يحتج ال أرطأة بن والحجاج هللا رحمه الشيخ قال عليھا
  الحديث بوضع يرميه هللا رحمه حنبل بن أحمد وكان تركه

 آدم بن يحيى ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرناه الذي األثر وأما - 14163
  دراھم عشرة الفرج به يستحل ما أدنى  قال عنه هللا رضي علي عن الشعبي عن األودي داود عن شريك ثنا

 بن الرحمن عبد معاوية أبو ثنا عمار بن سھل ثنا الخياط علي بن محمد الطيب أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرناه - 14164
  دراھم عشرة دون صداق ال  عنه هللا رضي علي قال قال يحدث الشعبي سمعت قال يزيد بن داود ثنا قيس

 هللا رحمه الشافعي قال  قال سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا -  14165
  دراھم عشرة من أقل مھر يكون ال أنه غيره يخالفه لم لو مثله يثبت ال شيئا فيه عنه هللا رضي علي عن رووا
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 قتيبة بن إبراھيم بن هللا عبد ثنا سعيد بن محمد بن أحمد ثنا الحافظ عمر بن ليع أنبأ الحارث بن بكر أبو وأخبرنا - 14166
 األودي داود حديث الثوري يعني لسفيان قلت قال األشجعي هللا عبيد عن إسماعيل بن إبراھيم البصير أبو حدثني نمير بن ثنا
 شعبة إن قلت عليه ينكر ھذا زال ما داود اودد سفيان فقال دراھم عشرة من أقل مھر ال  عنه هللا رضي علي عن الشعبي عن
  داود داود وقال جبھته فضرب عنه روى

 بن محمد العباس أبا سمعت يقول يحيى بن محمد بن إبراھيم إسحاق أبا سمعت قال الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 14167
 رضي علي عن الشعبي عن األودي داود مإبراھي بن غياث لقن يقول حنبل بن أحمد سمعت يقول سيار أبا سمعت يقول إسحاق

  حديثا فصار دراھم عشرة من أقل مھر يكون ال  قال عنه هللا

 بن يحيى سمعت يقول محمد بن العباس سمعت قال يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 14168
 داود يقول يحيى وسمعت قال البصري إبراھيم بن ثغيا ھو الفضل أبو قال مأمون وال بثقة ليس كذاب غياث يقول معين

   بشيء ليس األودي

 سعيد بن يحيى سمعت ما يقول المثنى بن سمعت قال الساجي أنبأ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا - 14169
 عن روى وقد علي بن عمرو لقا وبمعناه قط شيئا يزيد بن داود عن سفيان عن حدثا مھدي بن يعني الرحمن عبد وال القطان
   ذلك بخالف عنه هللا رضي طالب أبي بن علي

 بن خالد ثنا شيبة أبو ثنا سعيد بن محمد بن أحمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرني -  14170
  الزوجان به تراضى ما الصداق  قال عنه هللا رضي عليا أن أبيه عن محمد بن جعفر عن بالل بن سليمان ثنا مخلد

 عن موسى بن أيوب عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 14171
 ألحد الموھوبة تحل لم فقال المسيب بن لسعيد ذلك فذكر لي ھبھا رجل فقال بجارية رجل بشر  قال قسيط بن هللا عبد بن يزيد
  له أحلت سوطا أصدقھا ولو آخر موضع في وقال جاز فوقه فما سوطا أصدقھا ولو سلم و عليه هللا صلى النبي بعد

 ما فقال الصداق أقل كم ربيعة سألت  قال يحيى أبي بن أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا سعيد أبو أخبرنا - 14172
 حبة أو حنطة من قبضة كان ولو قال أقل كان وإن قلت درھم نصف نكا وإن قال درھما كان وإن قلت األھلون به تراضى
  أعلم وهللا حنطة
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