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  سنن البيھقي الكبرى

  الجزء التاسع

  تتمة كتاب الجنائز

حسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوھاب يعني أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل ال - 7009
بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 

صلى هللا عليه و سلم قال فأما أصحابه إنه ليسمع قرع نعالھم يأتيه ملكان فيقوالن ما كنت تقول في ھذا الرجل يعني محمدا 
المؤمن فيقول آمنت أنه عبد هللا ورسوله فيقال له أنظر إلى مقعدك في النار قد أبدلك هللا مقعدا في الجنة فيراھما جميعا رواه 
مسلم في الصحيح عن عمرو بن زرارة عن عبد الوھاب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة فيحتمل أن 

 النبي صلى هللا عليه و سلم رأى بنعليه قذرا فأمره أن يخلعھما ألجل ذلك ويحتمل غير ذلك وهللا أعلم يكون 

  باب النھي عن أن يبنى على القبر مسجدا

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا أبو سھل بن زياد القطان ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد هللا  - 7010
ة ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنبي عن مالك عن بن شھاب عن سعيد بن بن مسلم

المسيب عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  قاتل هللا اليھود اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد رواه البخاري في 
 آخر عن مالك  الصحيح عن القعنبي وأخرجه مسلم من وجه

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو محمد أحمد بن عبد هللا المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى أنبأ أبو اليمان  -  7011
أخبرني شعيب عن الزھري قال أخبرني عبيد هللا بن عبد هللا أن عائشة وعبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما قاال  لما نزل 

 عليه و سلم طفق يطرح خميصة له على وجھه فإذا اغتم بھا كشفھا عن وجھه ثم قال وھو كذلك لعنة هللا برسول هللا صلى هللا
على اليھود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد يحذر مثل ما صنعوا رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجه 

 مسلم من حديث يونس عن الزھري 

هللا الحافظ وأبو طاھر اإلمام وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد أخبرنا أبو عبد  - 7012
بن حمك الشاذياخي وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد 

عائشة رضي هللا عنھا أنھا قالت  لما كان مرض رسول هللا صلى الحكم أنبأ أنس بن عياض عن ھشام بن عروة عن أبيه عن 
هللا عليه و سلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لھا مارية وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة رضي هللا عنھما قد أتتا 

كان فيھم الرجل الصالح بنوا  أرض الحبشة فذكرن من حسنھا وتصاويرھا قالت فقال النبي صلى هللا عليه و سلم إن أولئك إذا
على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند هللا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن 

 ھشام بن عروة 
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 كتاب الزكاة 

 } ة وذلك دين القيمة وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكا{ قال هللا عز و جل 

أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراھيم بن محمد بن يحيى رحمه هللا ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب بن يوسف الحافظ  -  7013
ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا عاصم بن محمد يعني بن زيد بن عبد هللا بن عمر قال سمعت أبي يحدث 

نبي صلى هللا عليه و سلم قال  بني اإلسالم على خمس شھادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وإقام عن بن عمر عن ال
 الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان 

صم بن وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو بكر الوراق أنبأ الحسن بن سفيان ثنا عبيد هللا بن معاذ ثنا أبي ثنا عا -  7014
محمد بن زيد عن أبيه قال قال عبد هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فذكره  بمثله رواه مسلم في الصحيح عن عبيد هللا 

 بن معاذ 

   باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة ولم يؤد زكاته

محمد بن أحمد بن موسى الرازي ببخارى أنبأ محمد بن أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا  - 7015
أيوب أنبأ علي بن المديني ثنا ھاشم بن القاسم ثنا عبد الرحمن بن عبد هللا بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي 

ة شجاعا أقرع له زبيبتان ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من آتاه هللا ماال فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيام
وال يحسبن الذين يبخلون بما { يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلھزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تال ھذه اآلية 

رواه البخاري في الصحيح عن علي بن } آتاھم هللا من فضله ھو خيرا لھم بل ھو شر لھم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 
 ديني ورواه مالك عن عبد هللا بن دينار موقوفا وروي عن بن مسعود عن النبي صلى هللا عليه و سلم مرفوعا الم

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرھما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع  - 7016
سمع جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمعا أبا وائل يخبر عن عبد هللا بن بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة 

مسعود يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ما من رجل ال يؤدي زكاة ماله إال مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع 
 عليه و سلم سيطوقون ما بخلوا يوم القيامة يفر منه وھو يتبعه حتى يطوقه في عنقه ثم قرأ علينا رسول هللا صلى هللا 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب بن يوسف حدثني أبي ويحيى بن منصور الھروي قاال ثنا محمد  -  7017
هللا صلى بن عبد الملك بن أبي الشوارب األموي ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول 

هللا عليه و سلم  ما من صاحب كنز ال يؤدي زكاته إال أحمي عليه في نار جھنم فيجعل صفائح فيكوي بھا جنباه وجبينه حتى 
يحكم هللا بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من 

ال بطح لھا بقاع قرقر كأوفر ما كانت تسير عليه كلما مضى آخراھا ردت عليه أوالھا حتى يحكم صاحب إبل ال يؤدي زكاتھا إ
هللا بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم 

ه بأظالفھا وتنطحه بقرونھا ليس فيھا عقصاء وال جلحاء كلما ال يؤدي زكاتھا إال بطح لھا بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤ
مضى عليه آخراھا ردت عليه أوالھا حتى يحكم هللا بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله 

قال الخيل في نواصيھا الخير إلى  إما إلى الجنة وإما إلى النار قال سھيل فال أدري أذكر البقر أم ال قالوا فالخيل يا رسول هللا
يوم القيامة أو قال الخيل معقود بنواصيھا الخير إلى يوم القيامة قال سھيل أنا أشك الخيل ثالثة فھي لرجل أجر ولرجل ستر 

بھا وعلى رجل وزر فأما الذي ھي له أجر فالرجل يتخذھا في سبيل هللا ويعدھا له فال يغيب شيئا في بطونھا إال كتب هللا له 
أجرا ولو رعاھا في مرج ما أكلت من شيء إال كتب هللا له بھا أجرا ولو سقاھا من نھر كان له بكل قطرة يغيبھا في بطونھا 
أجر حتى ذكر األجر في أبوالھا وأرواثھا ولو استنت شرفا أو شرفين كتب هللا له بكل خطوة تخطوھا أجرا وأما الذي ھي له 

 وال ينسى حق هللا في ظھورھا وبطونھا في عسرھا ويسرھا وأما الذي ھي عليه وزر ستر فالرجل يتخذھا تكرما وتجمال
فالذي يتخذھا أشرا وبطرا وبذخا ورئاء للناس فذاك الذي عليه وزر قالوا فالحمر يا رسول هللا قال ما أنزل هللا علي فيھا شيئا 
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ل مثقال ذرة شرا يره رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن إال ھذه اآلية الجامعة الفاذة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعم
عبد الملك بن أبي الشوارب ورواه حفص بن ميسرة وھشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح سمع أبا ھريرة يقول قال 

 بقر والغنم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما من صاحب ذھب أو فضة ال يؤدي منھا حقھا فذكره ثم ذكر اإلبل ثم ذكر ال

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبد هللا بن نمير عن  -  7018
األعمش ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا عبد هللا بن محمد بن أبي 

ا سفيان عن األعمش عن عبد هللا بن مرة عن الحارث بن عبد هللا عن عبد هللا بن مسعود  قال الوي مريم ثنا الفريابي ثن
الصدقة ملعون على لسان محمد صلى هللا عليه و سلم يوم القيامة لفظ حديث سفيان وفي رواية بن نمير عن عبد هللا بن 

 الحارث 

د هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا ھشام عن يحيى أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عب - 7019
بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  عرض علي أول ثالثة 

 ونصح لسيده وفقير متعفف ذو يدخلون الجنة وأول ثالثة يدخلون النار فأما أول ثالثة يدخلون الجنة فالشھيد وعبد أدى حق هللا
 عيال وأما أول ثالثة يدخلون النار فسلطان مسلط وذو ثروة من المال لم يعط حق ماله وفقير فجور 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا أبو  -  7020
صالح عن علي رضي هللا عنه في قوله الماعون قال  الزكاة المفروضة وھذا القول أيضا رويناه عوانة عن السدي عن أبي 

 عن بن عمر وأنس بن مالك وھي إحدى الروايتين عن بن عباس وھو قول أبي العالية والحسن ومجاھد 

 باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه 

دعلج بن أحمد السجستاني ببغداد ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ ثنا أحمد  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو محمد -  7021
بن شبيب أنبأ أبي عن يونس عن بن شھاب عن خالد بن أسلم وھو أخو زيد بن أسلم قال  خرجنا مع بن عمر نمشي فلحقنا 

ة فقال بن عمر ال أدري فقال أنت أعرابي فقال أنت عبد هللا بن عمر قال نعم قال سألت عنك فدللت عليك فأخبرني أترث العم
بن عمر وال تدري وقال مرة أخرى أنت ال تدري وال ندري قال نعم اذھب إلى العلماء بالمدينة فسلھم فلما أدبر قبل بن عمر 
ب يديه قال نعما قال أبو عبد الرحمن يسئل عما ال يدري فقال ال أدري فقال األعرابي يقول هللا عز و جل والذين يكنزون الذھ

والفضة فقال بن عمر من كنزھما ولم يؤد زكاتھما فويل له إنما كان ھذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلھا هللا طھرة 
لألموال ثم التفت إلي فقال ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذھبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة هللا عز و جل أخرجه 

 ل أحمد بن شبيب وأعاده في التفسير عن أحمد بن شبيب البخاري في الصحيح مختصرا فقال وقا

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد  - 7022
ي زكاته فھو كنز هللا عن نافع عن بن عمر قال  كل مال أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز وكل مال ال تؤد

وإن كان ظاھرا على وجه األرض ھذا ھو الصحيح موقوف وكذلك رواه جماعة عن نافع وجماعة عن عبيد هللا بن عمر وقد 
 رواه سويد بن عبد العزيز وليس بالقوي عن عبد هللا بن عمر مرفوعا إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

ن المؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد هللا البصري ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن وأخبرناه أبو محمد الحسن بن علي ب -  7023
 عثمان النسوي ثنا ھشام بن عمار ثنا سويد بن عبد العزيز ثنا عبيد هللا بن عمر فذكره  بمعناه مرفوعا 

وب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعق - 7024
مالك عن عبد هللا بن دينار قال سمعت عبد هللا بن عمر وھو يسأل عن الكنز فقال ھو  المال الذي ال تؤدى منه الزكاة وھذا ھو 

 الصحيح موقوف 
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عامر ثنا أحمد بن علي  وقد أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يزيد العدل أنبأ الحسن بن سفيان بن - 7025
الرازي ثنا ھارون بن زياد المصيصي ثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم كلما  أدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا تحت األرض وكلما ال يؤدي زكاته فھو كنز وإن كان 

 ظ وإنما المشھور عن سفيان عن عبيد هللا عن نافع عن بن عمر موقوفا ظاھرا ليس ھذا بمحفو

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج ثنا عثمان بن سعيد بن كثير  - 7026
تلبس أوضاحا من ذھب فسألت عن ذلك بن دينار ثنا محمد بن مھاجر عن ثابت بن عجالن ثنا عطاء عن أم سلمة  أنھا كانت 

 النبي صلى هللا عليه و سلم فقالت أكنز ھو فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن عبد هللا  - 7027
نا أبي ثنا غيالن يعني بن جامع عن عثمان أبي اليقظان عن جعفر بن إياس عن مجاھد الترقفي ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث ث

كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منا يدع } والذين يكنزون الذھب والفضة اآلية { عن بن عباس قال  لما نزلت 
 عنه واتبعه ثوبان فأتيا النبي صلى هللا عليه و سلم لولده ماال يبقى بعده فقال عمر أنا أفرج عنكم قالوا فانطلق عمر رضي هللا

فقال يا نبي هللا إنه قد كبر على أصحابك ھذه اآلية فقال النبي صلى هللا عليه و سلم إن هللا عز و جل لم يفرض الزكاة إال 
نه ثم قال أال أخبرك ليطيب بھا ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم قال فكبر عمر رضي هللا ع

 بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليھا سرته وإذا أمرھا أطاعته وإذا غاب عنھا حفظته 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة أنبأ إبراھيم بن إسحاق الزھري ثنا يحيى بن  -  7028
 ره  بمثل إسناده وقصر به بعض الرواة عن يحيى فلم يذكر في إسناده عثمان أبا اليقظان يعلى بن الحارث المحاربي فذك

  باب الدليل على أن من أدى فرض هللا في الزكاة فليس عليه أكثر منه إال أن يتطوع سوى ما مضى في الباب قبله

سحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان ثنا وھيب أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ثنا أبو سھل بن زياد القطان ثنا إ - 7029
ثنا يحيى بن سعيد بن حيان يعني التيمي عن أبي زرعة عن أبي ھريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال  يا 

ي الزكاة رسول هللا دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد هللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة يعني المكتوبة وتؤت
المفروضة وتصوم رمضان قال والذي بعثك بالحق ال أزيد على ھذا فلما أدبر قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أھل الجنة 
فلينظر إلى ھذا رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الرحيم عن عفان ورواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق الصغاني 

 في قصة األعرابي قد مضى في كتاب الصالة  عن عفان وحديث طلحة بن عبيد هللا

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ قال ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ھانئ ثنا الحسين بن الحسن بن مھاجر ثنا ھارون  -  7030
يه و سلم بن سعيد األيلي ثنا عبد هللا بن وھب أخبرني بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد هللا عن النبي صلى هللا عل

قال  إذا أديت زكاة مالك فقد أذھبت عنك شره كذا رواه بن وھب بھذا اإلسناد مرفوعا وكذلك رواه يونس بن عبد األعلى عن 
 بن وھب ورواه عيسى بن مثرود عن بن وھب من قول أبي الزبير 

اصم عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد أنبأ أبو مسلم ثنا أبو ع - 7031
 سمع جابرا يقول  إذا أديت زكاة كنزك فقد ذھب شره فذكره موقوفا وھذا أصح وقد روي بإسناد آخر مرفوعا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وھب عن عمرو بن الحارث عن  -  7032
ح عن بن حجيرة األكبر الخوالني عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إذا أديت الزكاة فقد دراج أبي السم

 قضيت ما عليك ومن جمع ماال حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه 
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عن الحسن عن النبي صلى هللا وفيما ذكر أبو داود في المراسيل عن محمد بن صباح عن ھشيم عن عذافر البصري  -  7033
عليه و سلم مرسال  من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ومن زاد فھو أفضل أخبرنا أبو بكر بن محمد أنبأ أبو الحسين 

 أنبأ اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره 

ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا  وأما الحديث الذي أخبرناه محمد بن عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال - 7034
العباس الدوري ثنا شاذان ثنا شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس أنھا سألت النبي صلى هللا عليه و سلم أو 

 ليس البر أن تولوا{ قالت  سئل عن ھذه اآلية وفي أموالھم حق معلوم قال إن في ھذا المال حقا سوى الزكاة وتال ھذه اآلية 
وجوھكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن با واليوم اآلخر والمالئكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي 

فھذا حديث يعرف بأبي حمزة } القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصالة وآتى الزكاة 
ن حنبل ويحيى بن معين فمن بعدھما من حفاظ الحديث والذي يرويه أصحابنا في ميمون األعور كوفي وقد جرحه أحمد ب

 التعاليق ليس في المال حق سوى الزكاة فلست أحفظ فيه إسنادا والذي رويت في معناه ما قدمت ذكره وهللا أعلم 

  جماع أبواب فرض اإلبل السائمة

  باب العدد الذي إذا بلغته اإلبل كانت فيھا صدقة

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - 7035
مالك ح وأخبرنا أبو أحمد عبد هللا بن محمد بن الحسن المھرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم 

لك عن محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد البوشنجي ثنا يحيى بن بكير ثنا ما
الخدري أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من 

 عن عبد هللا بن يوسف عن مالك اإلبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة رواه البخاري في الصحيح 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا سعدان بن نصر المخرمي ثنا سفيان بن  - 7036
عيينة عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

م  ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة قال سفيان واألوقية أربعون درھما رواه مسلم في و سل
 الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة وذكر معھما األوساق 

ن سليمان أنبأ الشافعي أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع ب - 7037
أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد هللا بن مسلمة بن 
قعنب القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال 

صلى هللا عليه و سلم  ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة رسول هللا 
 أوسق صدقة رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن يوسف عن مالك 

  باب كيف فرض الصدقة

وذب بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ عبد هللا بن عمر بن أحمد بن ش - 7038
محمد بن عبد هللا األنصاري ح وأخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني عبد هللا بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنبأ سھل 

رضي هللا بن عثمان ثنا محمد بن عبد هللا األنصاري حدثني أبي ثنا ثمامة بن عبد هللا حدثني أنس بن مالك  أن أبا بكر الصديق 
عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له بسم هللا الرحمن الرحيم ھذه فريضة الصدقة التي فرض رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم على المسلمين التي أمر هللا بھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فمن سئلھا من المؤمنين على وجھھا 

 يعطه في أربع وعشرين من اإلبل فما دونھا الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين فليعطھا ومن سئل فوقھا فال
إلى خمس وثالثين ففيھا ابنة مخاض أنثى فإن لم تكن فيھا ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثالثين إلى خمس 
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روقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين وأربعين ففيھا ابنة لبون فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيھا حقة ط
ففيھا جذعة فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيھا ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيھا حقتان طروقتا 

بع من اإلبل فليس الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن له إال أر
فيھا شيء إال أن يشاء ربھا فإذا بلغت خمسا من اإلبل ففيھا شاة قال ومن بلغت عنده من اإلبل صدقة الجذعة وليس عنده 
جذعة وعنده حقة فإنھا تقبل منه ويجعل معھا شاتين إن استيسرتا أو عشرين درھما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده 

ھا تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درھما أو شاتين ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إال الحقة وعنده جذعة فإن
ابنة لبون فإنھا تقبل منه ابنة لبون ويعطى معھا شاتين أو عشرين درھما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة 

ين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنھا تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درھما أو شات
فإنھا تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معھا عشرين درھما أو شاتين وصدقة الغنم في سائمتھا فإذا كانت أربعين إلى عشرين 

ئتين إلى ثالثمائة ففيھا ومائة شاة ففيھا شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيھا شاتان فإذا زادت على الما
ثالث شياه فإذا زادت الغنم على ثالثمائة ففي كل مائة شاة وال يخرج في الصدقة ھرمة وال ذات عوار وال تيس الغنم إال أن 
يشاء المصدق فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيھا صدقة إال أن يشاء ربھا وفي الرقة ربع العشر 

يكن مال إال تسعين ومائة فليس فيھا صدقة إال أن يشاء ربھا لفظ حديث أبي عبد هللا رواه البخاري في الصحيح عن  فإذا لم
 محمد بن عبد هللا بن المثنى األنصاري مفرقا في موضعين 

عبد هللا وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا عبد هللا بن عمر بن أحمد بن شوذب ثنا شعيب بن أيوب ثنا محمد بن  - 7039
األنصاري قال فحدثني أبي عن ثمامة عن أنس  أن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له 
ھذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى هللا عليه و سلم وكان نقش الخاتم ثالثة أسطر سطر محمد وسطر رسول وسطر هللا رواه 

 ثم قال البخاري وزادني أحمد بن حنبل عن األنصاري فذكر قصة الخاتم  البخاري في الصحيح عن األنصاري

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن  -  7040
من ثمامة بن عبد هللا بن أنس بن مالك عبيد هللا المنادي ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا حماد بن سلمة قال  أخذت ھذا الكتاب 

عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي هللا عنه كتب له إن ھذه فرائض الصدقة التي فرض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على 
 المسلمين التي أمر هللا عز و جل بھا رسوله فمن سئلھا من المسلمين على وجھھا فليعطھا ومن سئل فوقه فال يعطه فيما دون
خمس وعشرين من اإلبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيھا ابنة مخاض إلى خمس وثالثين فإن لم تكن 
ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثالثين ففيھا بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيھا حقة 

ففيھا جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيھا ابنتا لبون إلى طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت واحدة وستين 
تسعين فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيھا حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين 

صدقة الجذعة وليس عنده جذعة  ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان اإلبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده
وعنده حقة فإنھا تقبل منه حقة ويجعل معھا شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درھما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده 
إال جذعة فإنھا تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درھما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إال ابنة لبون 

بل منه ويجعل معھا شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درھما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إال حقة فإنھا تق
فإنھا تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درھما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة 

ا أو عشرين درھما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إال بن مخاض فإنھا تقبل منه ويجعل معھا شاتان إن استيسرت
لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إال أربعة من اإلبل فليس عليه فيھا شيء إال أن يشاء ربھا وفي 

إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيھا صدقة الغنم في سائمتھا إذا كانت أربعين ففيھا شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيھا شاتان 
ثالث شياه إلى ثالثمائة فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة وال تؤخذ في الصدقة ھرمة وال ذات عوار وال تيس الغنم إال أن 
 يشاء المصدق وال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنھما يتراجعان بينھما بالسوية

وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيھا شيء إال أن يشاء ربھا وفي الرقة ربع العشور فإذا لم 
يكن المال إال تسعون ومائة درھم فليس فيھا شيء إال أن يشاء ربھا ورواه النضر بن شميل عن حماد بن سلمة قال أخذنا ھذا 
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أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أخبرنا أبو سعيد بن أبي الكتاب من ثمامة بن عبد هللا بن 
عمر ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي حديث أنس حديث ثابت من جھة حماد بن سلمة 

ن الحارث الفقيه قال قال علي بن عمر الحافظ لحديث وغيره عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وبه نأخذ وأخبرنا أبو بكر ب
 حماد بن سلمة وما قبله إسناد صحيح وكلھم ثقات 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا  - 7041
مھرجاني بھا حدثني أبو سھل بشر بن أحمد أنبأ أبو يعلى ثنا أبو أبو الربيع ح وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه ال

الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب  قال رأيت عند ثمامة بن عبد هللا بن أنس كتابا كتبه أبو بكر الصديق رضي هللا عنه ألنس بن 
 م محمد رسول هللا فيه مثل ھذا القول مالك رضي هللا عنه حين بعثه على صدقة البحرين عليه خاتم النبي صلى هللا عليه و سل

يعني مثل ما أخبرنا أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن ثنا يوسف ثنا أبو الربيع الزھراني ح وأخبرنا أبو الحسن بن أبي  - 7042
السراج المعروف حدثني بشر بن أحمد ثنا أبو يعلى ثنا أبو الربيع الزھراني أنبأ حماد بن زيد قال سمعت أيوب وعبد الرحمن 

وعبيد هللا بن عمر يحدثون عن نافع  أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنه ليس فيما دون خمس من اإلبل شيء 
فإذا بلغت خمسا ففيھا شاة إلى التسع فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيھا ثالث إلى تسع 

أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيھا ابنة مخاض إلى خمس وثالثين فإذا زادت  عشرة فإذا بلغت العشرين فأربع إلى
ففيھا ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيھا حقة إلى الستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيھا ابنتا 

ت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس لبون إلى التسعين فإذا زادت ففيھا حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زاد
في الغنم شيء فيما دون األربعين فإذا بلغت األربعين ففيھا شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى المائتين فإذا زادت 

ن عبيد هللا بن عمر عن على المائتين فثالث إلى ثالث مائة فإذا زادت على ثالث مائة ففي كل مائة تامة شاة ورواه الثوري ع
 نافع عن بن عمر عن عمر ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن عبد هللا بن عمر قال ھذه نسخة كتاب عمر رضي هللا عنه 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  -  7043
س بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد هللا بن عمر  أن ھذا كتاب الصدقات فيه في كل أربع الشافعي أنبأ أن

وعشرين من اإلبل فدونھا الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثالثين ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن 
ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى خمس لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين ابنة لبون وفيما فوق 

وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك 
ائة شاة وفيما فوق ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين وم

ذلك إلى مائتين شاتان وفيما فوق ذلك إلى ثالثمائة ثالث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة وال تخرج في الصدقة ھرمة 
وال ذات عوار وال تيس إال ما شاء المصدق وال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين 

ينھما بالسوية وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدھم خمس أواق ھذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب فإنھما يتراجعان ب
رضي هللا عنه التي كان يأخذ عليھا قال الشافعي وبھذا كله نأخذ وقد رواه سفيان بن حسين عن الزھري عن سالم بن عبد هللا 

 عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن المؤمل أنبأ الفضل بن محمد الشعراني ثنا عبد هللا بن محمد النفيلي أخبرناه  - 7044
ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزھري عن سالم عن أبيه قال  كتب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كتاب 

ه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيف
خمس من اإلبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثالث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض 

فإذا زادت  إلى خمس وثالثين فإذا زادت واحدة ففيھا بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيھا حقة إلى ستين
واحدة ففيھا جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيھا بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيھا حقتان إلى عشرين 
ومائة فإن كانت اإلبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى 

حدة فشاتان إلى مائتين فإذا زادت على المائتين ففيھا ثالث شياه إلى ثالثمائة فإذا كانت الغنم أكثر عشرين ومائة فإذا زادت وا



9 

 

من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيھا شيء حتى تبلغ المائة وال يفرق بين مجتمع وال يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما 
الصدقة ھرمة وال ذات عيب قال الزھري إذا جاء المصدق قسمت  كان من خليطين فإنھما يتراجعان بالسوية وال تؤخذ في

 الشاء أثالثا ثلثا شرار وثلثا خيار وثلثا وسط فيأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزھري البقر 

طي أنبأ وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن يزيد الواس -  7045
سفيان بن حسين  بإسناده ومعناه قال فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون قال ولم يذكر كالم الزھري قال أبو عيسى الترمذي 
في كتاب العلل سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن ھذا الحديث فقال أرجو أن يكون محفوظا وسفيان بن حسين صدوق 

مد عبد هللا بن عدي الحافظ قال وقد وافق سفيان بن حسين على ھذه الرواية عن سالم عن وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أح
أبيه حديث الصدقات سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير حدثناه بن صاعد عن يعقوب الدورقي عن عبد الرحمن بن مھدي 

ان بن حسين وسليمان بن كثير رفعاه إلى عن سليمان كذلك قال وقد رواه عن الزھري عن سالم عن أبيه جماعة فأوقفوه وسفي
 النبي صلى هللا عليه و سلم 

أخبرنا بحديث سليمان بن كثير أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن  - 7046
أبيه عن رسول هللا يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عبد الرحمن بن مھدي عن سليمان بن كثير عن الزھري عن سالم عن 

صلى هللا عليه و سلم قال  أقرأني سالم كتابا كتبه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قبل أن يتوفاه هللا عز و جل في الصدقة 
فوجدت فيه في خمس ذود شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثالث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين 

فإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا كانت ستا وثالثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ابنة مخاض إلى خمس وثالثين 
فإذا كانت ستا وأربعين فحقة إلى ستين فإذا كانت إحدى وستين فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين 

حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ووجدت فيه في أربعين  فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت اإلبل ففي كل خمسين
شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيھا شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيھا ثالث إلى ثالثمائة ثم في كل مائة شاة ووجدت 

 ار فيه ال يفرق بين مجتمع وال يجمع بين متفرق ووجدت فيه ال يجوز في الصدقة تيس وال ھرمة وال ذات عو

حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ثنا محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ثنا الحكم بن  - 7047
موسى ح وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قاال أنبأ أبو عمرو محمد بن جعفر 

أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان  بن محمد بن مطر ثنا أبو عبد هللا
بن داود حدثني الزھري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كتب 

زم وقرئت على أھل اليمن وھذه نسختھا بسم هللا إلى أھل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن ح
الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كالل ونعيم بن عبد كالل والحارث بن عبد كالل قيل ذي رعين ومعافر 

ا سقت وھمدان أما بعد فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس هللا وما كتب هللا على المؤمنين من العشر في العقار م
السماء وكان سيحا أو كان بعال ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة 
أوسق وفي كل خمس من اإلبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيھا ابنة مخاض 

ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثالثين فإذا زادت على خمس وثالثين واحدة ففيھا ابنة لبون إلى  فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون
أن تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيھا حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين فإن زادت على ستين 

سبعين ففيھا ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن واحدة ففيھا جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت واحدة على خمس و
زادت واحدة على التسعين ففيھا حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين 

وفي كل  بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثالثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة
أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيھا شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإن 
زادت واحدة ففيھا ثالث إلى أن تبلغ ثالثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة وال تؤخذ في الصدقة ھرمة وال عجفاء وال ذات 

يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما أخذ من الخليطين فإنھما يتراجعان بينھما عوار وال تيس الغنم وال 
بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراھم وما زاد ففي كل أربعين درھما درھم وليس فيما دون خمس أواق شيء 
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ما ھي الزكاة تزكى بھا أنفسھم ولفقراء المسلمين وفي وفي كل أربعين دينارا دينار وإن الصدقة ال تحل لمحمد وأھل بيته إن
سبيل هللا وليس في رقيق وال مزرعة وال عمالھا شيء إذا كانت تؤدي صدقتھا من العشر وإنه ليس في عبد مسلم وال في 

نفس المؤمنة بغير فرسه شيء قال يحيى أفضل ثم قال كان في الكتاب إن أكبر الكبائر عند هللا يوم القيامة إشراك با وقتل ال
حق والفرار يوم الزحف في سبيل هللا وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإن العمرة 
الحج األصغر وال يمس القرآن إال طاھر وال طالق قبل إمالك وال عتاق حتى يبتاع وال يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس 

بين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء وال يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه بادي وال على منكبه شيء وال يحت
يصلين أحد منكم عاقص شعره وكان في الكتاب إن من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة فإنه قود إال أن يرضي أولياء المقتول وإن 

وفي اللسان الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي  في النفس الدية مائة من اإلبل وفي األنف إذا أوعب جدعه الدية
الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة 

اإلبل وفي الموضحة  خمس عشرة من اإلبل وفي كل أصبع من األصابع من اليد والرجل عشر من اإلبل وفي السن خمس من
خمس من اإلبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أھل الذھب ألف دينار أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ 
قال سمعت عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز يقول سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث الصدقات ھذا الذي يرويه يحيى بن 

ل أرجو أن يكون صحيحا قال وسمعت عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز يقول وقد حدثنا عن الحكم بن حمزة أصحيح ھو فقا
موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزھري بحديث الصدقات فقال قد أخرج أحمد بن حنبل ھذا الحديث في 

ليمان بن داود يحيى بن حمزة وصدقة بن عبد مسنده عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة قال أبو أحمد وقد روي عن س
هللا من الشاميين وأما حديث الصدقات فله أصل في بعض ما رواه معمر عن الزھري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم فأفسد إسناده وحديث سليمان بن داود مجود اإلسناد قال الشيخ وقد أثنى على سليمان بن داود الخوالني ھذا أبو زرعة 

رازي وأبو حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من الحفاظ ورأوا ھذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول ال
 اإلسناد حسنا وهللا أعلم 

أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراھيم المشاط قاال أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا  -  7048
يحيى بن ضريس أنبأ إسحاق بن محمد الفروي ثنا عبد هللا بن عمر عن المثنى بن أنس عن أبيه أنس بن  محمد بن أيوب بن

مالك عن النبي صلى هللا عليه و سلم  مثل كتاب وجد في قائم سيف عمر رضي هللا عنه في الصدقة حتى انتھى إلى الرقة 
م عشرة دراھم ھذا حديث أبي نصر وفي رواية المشاط عن وفيه بين الفريضتين عشرون درھما أو شاتان قيمتھما عشرة دراھ

المثنى بن أنس عن أبيه عن أنس بن مالك وھذا أشبه فإنه المثنى بن عبد هللا بن أنس نسب إلى جده وھذه الرواية ھي التي 
أوجه صحيحة  ذكرھا الشافعي عن القاسم بن عبد هللا وقد روينا الحديث من حديث ثمامة بن عبد هللا بن أنس عن أنس من

 ورويناه عن سالم ونافع موصوال ومرسال ومن حديث عمرو بن حزم موصوال وجميع ذلك يشد بعضه بعضا وبا التوفيق 

  باب إبانة قوله وفي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة

د هللا بن محمد بن أسماء ثنا عبد هللا بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا أبو المثنى ثنا عب - 7049
المبارك عن يونس بن يزيد عن بن شھاب قال  ھذه نسخة كتاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم التي كتب في الصدقة وھو 
 عند آل عمر بن الخطاب قال بن شھاب أقرأنيھا سالم بن عبد هللا بن عمر فوعيتھا على وجھھا وھي التي انتسخ عمر بن عبد

العزيز من عبد هللا بن عبد هللا بن عمر وسالم بن عبد هللا حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بھا وكتب بھا إلى الوليد بن 
عبد الملك فأمر الوليد عماله بالعمل بھا ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ثم أمر بھا ھشام فنسخھا إلى كل عامل من 

بما فيھا وال يتعدونھا وھذا كتاب تفسيره ال يؤخذ في شيء من اإلبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود فإذا  المسلمين وأمرھم بالعمل
بلغت خمسا ففيھا شاة حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيھا شاتان حتى تبلغ خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيھا ثالث 

ى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت فكان شياه حتى تبلغ عشرين فإذا بلغت عشرين ففيھا أربع شياه حت
فيھا فريضة بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثالثين فإذا بلغت ستا وثالثين ففيھا بنت 

إحدى وستين ففيھا لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيھا حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين فإذا كانت 
جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيھا بنتا لبون حتى تبلغ تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيھا حقتان 
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طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيھا ثالث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة 
ومائة ففيھا حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثالثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيھا حقتان وبنت لبون فإذا كانت ثالثين 

حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيھا ثالث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا بلغت ستين ومائة 
مائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيھا حقة وثالث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وسبعين ففيھا أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين و

ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيھا حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيھا ثالث حقاق 
حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت فيھا أخذت  وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيھا أربع

على عدة ما كتبنا في ھذا الكتاب ثم كل شيء من اإلبل على ذلك يؤخذ على نحو ما كتبنا في ھذا الكتاب وال يؤخذ من الغنم 
ين ومائة ففيھا صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين شاة ففيھا شاة حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشر

شاتان حتى تبلغ مائتين فإذا كانت شاة ومائتين ففيھا ثالث شياه حتى تبلغ ثالثمائة فإذا زادت على ثالثمائة شاة فليس فيھا إال 
ثالث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة شاة ففيھا أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة فإذا بلغت خمسمائة شاة ففيھا 

اه حتى تبلغ ستمائة شاة فإذا بلغت ستمائة شاة ففيھا ست شياه فإذا بلغت سبعمائة شاة ففيھا سبع شياه حتى تبلغ ثمان خمس شي
مائة شاة فإذا بلغت ثمان مائة شاة ففيھا ثمان شياه حتى تبلغ تسعمائة شاة فإذا بلغت تسعمائة شاة ففيھا تسع شياه حتى تبلغ ألف 

 عشر شياه ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة  شاة فإذا بلغت ألف شاة ففيھا

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا يزيد بن  -  7050
استخلف ھارون أنبأ حبيب بن أبي حبيب ثنا عمرو بن ھرم حدثني محمد بن عبد الرحمن األنصاري يعني أبا الرجال قال  لما 

عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في الصدقات وكتاب عمر فوجد عند آل 
عمرو بن حزم كتاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر كتاب عمر رضي 

 صلى هللا عليه و سلم فنسخا له فحدثني عمرو أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن هللا عنه في الصدقات مثل كتاب رسول هللا
أن ينسخ له ما في ذينك الكتابين فنسخ له فذكر صدقة اإلبل من خمس إلى مائتين كما مضى في الحديث قبله وزاد فقال فإذا 

إذا بلغت عشرين ومائتين ففيھا ثالث بنات لبون بلغت مائتين وعشرا ففيھا أربع بنات لبون وحقه إلى ان تبلغ عشرين ومائتين ف
وحقتان إلى أن تبلغ ثالثين ومائتين فإذا بلغت ثالثين ومائتين ففيھا ثالث حقاق وبنتا لبون ثم ذكر الحديث في ذكر فريضتھا 

أي ھذين السنين  كلما زادت عشرا حتى تبلغ ثالثمائة قال فإذا بلغت ثالثمائة ففيھا ست حقاق أو خمس بنات لبون وحقتان فمن
شاء أن يأخذ المصدق أخذ فإذا زاد اإلبل على ثالثمائة ففيھا في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وال يأخذ مما دون 

 العشر شيئا 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يزيد بن ھارون أنبأ  -  7051
حمد بن إسحاق وحبيب عن عمرو بن ھرم أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن األنصاري أخبره أن عمر بن عبد العزيز م

حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عھد النبي صلى هللا عليه و سلم في الصدقات فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب 
الصدقات ووجد عند آل عمر بن الخطاب رضي هللا عنه كتاب عمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى عمرو بن حزم في 

إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي صلى هللا عليه و سلم إلى عمرو بن حزم فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على 
ھا حقتان إلى عشرين الصدقات أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين فكان فيھما  في صدقة اإلبل ما زادت على التسعين واحدة ففي

ومائة فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيھا ثالث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت اإلبل أكثر من 
 ذلك فليس فيما ال يبلغ العشرة منھا شيء حتى تبلغ العشرة 

رين من اإلبل وفيما زاد على مائة باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي هللا عنه بخالف ما مضى في خمس وعش
 وعشرين من اإلبل وبيان ضعف تلك الرواية ورواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد 

أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان  -  7052
عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السالم  في خمس وعشرين من اإلبل خمس يعني ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أبي إسحاق 

 شياه 



12 

 

وأخبرنا أبو الحسين أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان قال وحدثنا بن عثمان أنبأ عبد هللا ھو بن المبارك أنبأ  - 7053
زادت على عشرين ومائة قال ترد الفرائض إلى  سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي هللا عنه  مثله وزاد فإذا

 أولھا فإذا كثرت اإلبل ففي كل خمسين حقة وھذا أحب إلى سفيان من قول أھل الحجاز 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد هللا ثنا يعقوب ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي  - 7054
 عنه  في اإلبل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب ذلك يستأنف بھا الفرائض وعن إسحاق عن عاصم عن علي رضي هللا

سفيان عن منصور عن إبراھيم مثل ذلك قال أبو يوسف يعني يعقوب بن سفيان بلغني عن يحيى بن معين قال كان يحيى بن 
 عنه قال إذا زادت اإلبل على سعيد يحدث بحديث يغلط فيه عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي هللا

عشرين ومائة تستأنف الفريضة ويحيى بن سعيد لم يغلط في ھذا وقد تابعه بن المبارك وھذا مشھور من رواية سفيان عن أبي 
إسحاق عن عاصم عن علي وقد أنكر أھل العلم ھذا على عاصم بن ضمرة ألن رواية عاصم بن ضمرة عن علي عليه السالم 

مرو بن حزم وخالف كتاب أبي بكر وعمر رضي هللا عنھما قال الشيخ أما أبو زكريا يحيى بن معين رحمه خالف كتاب آل ع
 هللا فإنه أحال بالغلط على يحيى بن سعيد وذلك فيما 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين  -  7055
كان يحيى بن سعيد يحدث بحديث يغلط فيه عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه  يقول

السالم قال  إذا زادت اإلبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة قال يحيى بن معين وحدث به وكيع عن سفيان عن منصور 
 فريضة على الحساب األول قال يحيى ھذا أصح الحديثين عن إبراھيم قال إذا زادت اإلبل على عشرين ومائة تستأنف ال

وأخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري أنبأ أبو بكر محمد بن عبد هللا الشافعي ثنا جعفر بن محمد  - 7056
سفيان بحديث تفرد به بن األزھر ثنا المفضل بن غسان الغالبي قال ذكر يحيى بن معين  أن يحيى بن سعيد القطان حدث عن 

عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي هللا عنه إذا زادت اإلبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة على 
الحساب األول فقال ھذا غلط قال وذكرت ليحيى حديث وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراھيم قال إذا زادت اإلبل على 

حساب األول فقال ھذا صحيح قال الشيخ قول يحيى في ھذه الرواية يحتمل أن يكون عشرين ومائة تستأنف الفريضة على ال
إنما عاب على يحيى القطان روايته عن سفيان حديثا تفرد به سفيان وھو عند أھل العلم بالحديث غلط وھو يتقي أمثال ذلك فال 

رسي وغيره من األئمة فإنھم أحالوا بالغلط على يروي إال ما ھو صحيح عنده وهللا أعلم وأما أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفا
عاصم بن ضمرة واستدلوا على خطئه بما فيه من الخالف للروايات المشھورة عن النبي صلى هللا عليه و سلم ثم عن أبي بكر 
ثر وعمر رضي هللا عنھما في الصدقات وأما الشافعي رحمه هللا فإنه قال في كتاب القديم روى ھذا مجھول عن علي وأك

الرواة عن ذلك المجھول يزعم أن الذي روى ھذا عنه غلط عليه وأن ھذا ليس في حديثه يريد قوله في االستئناف واستدل على 
 ھذا في كتاب آخر برواية من روى عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي هللا عنه بخالف ذلك 

قوب ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال شريك عن أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يع - 7057
أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السالم  إذا زادت اإلبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل 
ذا أربعين بنت لبون قال وقال عمرو بن الھيثم وغيره عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مثله قال الشافعي وبھ

نقول وھو موافق للسنة وھم يعني بعض العراقيين ال يأخذون بھذا فيخالفون ما روي عن النبي صلى هللا عليه و سلم وأبي بكر 
 وعمر رضي هللا عنھما والثابت عن علي رضي هللا عنه عندھم إلى قول إبراھيم وشيء يغلط به عن علي رضي هللا عنه 

نبأ الحسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن أبي طالب قال سئل عبد الوھاب يعني بن عطاء وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أ -  7058
عن صدقة اإلبل فأخبرنا عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة  أن عليا رضي هللا عنه قال في خمس من اإلبل شاة 

مس شياه فإذا زادت ففيھا ابنة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثالث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خ
مخاض إلى خمس وثالثين فإذا زادت ففيھا ابنة لبون إلى خمس وأربعين فذكر الحديث في صدقة اإلبل إلى تسعين قال فإذا 
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زادت ففيھا حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون قال الشيخ وقد 
 ر بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي رضي هللا عنه رواه زھي

كما أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد هللا بن محمد النفيلي ثنا زھير ثنا أبو إسحاق  - 7059
ي صلى هللا عليه و سلم أنه قال  عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث األعور عن علي رضي هللا عنه قال زھير أحسبه عن النب

ھاتوا ربع العشر فذكر الحديث إلى أن قال وفي اإلبل فذكر صدقتھا كما ذكر الزھري قال وفي خمس وعشرين خمس من 
الغنم فإذا زادت واحدة ففيھا بنت مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثالثين ثم ساق الحديث قال فإذا 

عني على التسعين ففيھا حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت اإلبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين زادت واحدة ي
حقة وذكر باقي الحديث ليس فيه ما في رواية سفيان عن أبي إسحاق من االستئناف وفيه وفي كثير من الروايات عنه في 

فة عاصم بن ضمرة والحارث األعور عن علي عليه السالم خمس وعشرين خمس شياه وقد أجمعوا على ترك القول به لمخال
الروايات المشھورة عن النبي صلى هللا عليه و سلم وعن أبي بكر وعمر رضي هللا عنھما في الصدقات في ذلك كذلك رواية 

النقل فيھا  من روى عنه االستئناف مخالفة لتلك الروايات المشھورة مع ما في نفسھا من االختالف والغلط وطعن أئمة أھل
 فوجب تركھا والمصير إلى ما ھو أقوى منھا وبا التوفيق 

وأما األثر الذي ذكره أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل قال قال حماد قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب  -  7060
أن النبي صلى هللا عليه و   محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

سلم كتبه لجده فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض اإلبل فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من 
ذلك فعد في كل خمسين حقة وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة اإلبل وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل 

س فيھا ذكر وال ھرمة وال ذات عوار من الغنم فھذا فيما أخبرنا أبو بكر السليماني أنبأ أبو الحسين الفسوي ثنا خمس ذود شاة لي
أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره وھو منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي صلى هللا عليه و سلم وقيس بن سعد أخذه عن 

ه عن كتاب ال عن سماع وقيس بن سعد وحماد بن سلمة وإن كانا من الثقات كتاب ال عن سماع وكذلك حماد بن سلمة أخذ
فروايتھما ھذه بخالف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ ال 

مع األمرين مع ما فيه من يحتجون بما يخالف فيه ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله وھذا الحديث قد ج
 االنقطاع وبا التوفيق 

أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد عبد هللا بن عدي الحافظ ثنا عبد هللا البغوي ثنا صالح بن أحمد ثنا علي بن  -  7061
قال يحيى إن كان ما  المديني قال قال يحيى بن سعيد ھو القطان  حماد بن سلمة عن زياد األعلم وقيس بن سعد ليس بذاك ثم

حدث به حماد بن سلمة عن قيس بن سعد حقا فليس قيس بن سعد بشيء ولكن حديث حماد بن سلمة عن الشيوخ عن ثابت 
 وھذا الضرب يعني أنه ثبت فيھا 

ول ضاع أخبرنا أبو سعد أنبأ أبو أحمد أنبأ محمد بن أحمد بن حماد ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يق -  7062
 كتاب حماد بن سلمة عن قيس بن سعد فكان يحدثھم عن حفظه فھذه قصته 

أخبرنا الحاكم أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا عفان قال  - 7063
 ع  قال حماد بن سلمة استعار مني حجاج األحول كتاب قيس فذھب إلى مكة فقال ضا

  باب تفسير أسنان اإلبل

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر قال قال أبو داود السجستاني سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرھما  - 7064
ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدھم الكلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل ثم تكون 

سنة إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فھي بنت لبون فإذا تمت لھا ثالث سنين فھي حقة إلى تمام أربع سنين بنت مخاض ل
ألنھا استحقت أن تركب ويحمل عليھا الفحل وھي تلقح وال يلقح الذكر حتى يثنى ويقال للحقة طروقة الفحل ألن الفحل يطرقھا 
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فھي جذعة حتى يتم لھا خمس سنين فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فھو حينئذ إلى تمام أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة 
ثني حتى يستكمل ستا فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا واألنثى رباعية إلى تمام السابعة فإذا دخل في الثامنة ألقى السن 

في التسع فاطلع نابه فھو بازل بزل نابه يعني طلع السديس الذي بعد الرباعية فھو سديس وسدس إلى تمام الثامنة فإذا دخل 
حتى يدخل في العاشرة فھو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين 

و ھذا ومخلف ثالثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل وقد ذكر الشافعي رحمه هللا تفسير أسنان اإلبل في رواية حرملة نح
وزاد فقال وإنما سمي بن مخاض يعني الذكر منھا ألنه فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض وھي الحوامل فھو بن مخاض 

 وإن لم تكن حامال قال وإنما سمي بن لبون ألن أمه وضعت غيره فصار لھا لبن 

  باب ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

لقاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ا -  7065
بحر بن نصر قال قرئ على بن وھب أخبرك جرير بن حازم وسمي آخر عن أبي إسحاق الھمداني عن عاصم بن ضمرة 

أنه قال ھاتوا لي ربع  والحارث بن عبد هللا عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
العشور فذكر الحديث وفي آخره إال أن جريرا قال في الحديث عن النبي صلى هللا عليه و سلم وليس في مال زكاة حتى يحول 

 عليه الحول 

أخبرنا علي بن محمد بن بشران ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد قاال أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن  - 7066
سماك ثنا محمد بن عبيد هللا بن أبي داود ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي هللا ال

عنھا قالت سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وكذلك رواه أبو معاوية 
وعا ورواه الثوري عن حارثة موقوفا على عائشة وحارثة ال يحتج بخبره وھريم بن سفيان وأبو كدينة عن حارثة مرف

واالعتماد في ذلك على اآلثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه وعثمان بن عفان وعبد هللا بن عمر وغيرھم 
 رضي هللا عنھم 

  يحباب ال يأخذ الساعي فيما يأخذ مريضا وال معيبا وفي اإلبل عدد الفرض صح

قد روينا في أحاديث الصدقات عن النبي صلى هللا عليه و سلم وال يؤخذ في الصدقات ھرمة وال ذات عوار وفي بعضھا وال 
 ذات عيب 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا إسحاق بن  -  7067
الحارث حدثني عبد هللا بن سالم عن الزبيدي قال حدثني يحيى بن جابر أن عبد الرحمن بن جبير  إبراھيم حدثني عمرو بن

حدثه أن أباه حدثه أن عبد هللا بن معاوية الغاضري حدثھم أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  قال ثالث من فعلھن فقد طعم 
زكاة ماله طيبة بھا نفسه رافدة عليه في كل عام ولم يعط الھرمة وال  طعم اإليمان من عبد هللا وحده فإنه ال إله إال هللا وأعطى

الدرنة وال الشرط الالئمة وال المريضة ولكن من أوسط أموالكم فإن هللا عز و جل لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره وزكى 
 ان وقال غيره وال الشرط اللئيمة عبد نفسه فقال رجل ما تزكية المرء نفسه يا رسول هللا قال يعلم أن هللا معه حيث ما ك

 ما يجب وال ما خضا إال أن يتطوع باب ال يأخذ الساعي فوق 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ثنا أبو الموجه ثنا عبدان أنبأ عبد هللا أنبأ  - 7068
أبي معبد مولى بن عباس عن بن عباس قال  قال رسول هللا صلى هللا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد هللا بن صيفي عن 

عليه و سلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أھل كتاب فإذا جئتھم فادعھم إلى أن يشھدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا 
كل يوم وليلة فإن ھم أطاعوا لك بذلك رسول هللا فإن ھم أطاعوا لك بذلك فأخبرھم أن هللا قد فرض عليھم خمس صلوات في 

فأخبرھم أن هللا قد فرض عليھم صدقة تؤخذ من أغنيائھم فترد على فقرائھم فإن ھم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالھم 
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واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين هللا حجاب رواه البخاري في الصحيح عن محمد وغيره عن عبد هللا بن المبارك 
 رجه مسلم من وجوه أخر عن زكريا وأخ

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر أنبأ أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكي  -  7069
عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي عن مسلم بن ثفنة اليشكري قال الحسن روح يقول مسلم بن شعبة قال  استعمل نافع بن 

ي علي عرافة قومه فأمره أن يصدقھم قال فبعثني أبي في طائفة منھم فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعر بن ديسم فقلت علقمة أب
إن أبي بعثني إليك يعني ألصدقك قال بن أخي وأي نحو تأخذون قلت نختار حتى إنا نتبين ضروع الغنم قال بن أخي فإني 

ول هللا صلى هللا عليه و سلم في غنم لي فجاءني رجالن على بعير أحدثك أني كنت في شعب من ھذه الشعاب على عھد رس
فقاال لي إنا رسوال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إليك لتؤدي صدقة غنمك فقلت ما علي فيھا فقاال شاة فاعمد إلى شاة قد 

هللا صلى هللا عليه و سلم أن نأخذ عرفت مكانھا ممتلئة محضا وشحما فأخرجتھا إليھما فقاال ھذه شاة الشافع وقد نھانا رسول 
شافعا قلت فأي شيء تأخذان قاال عناقا جذعة أو ثنية قال فاعمد إلى عناق معتاط والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان والدھا 

بن  فأخرجتھا إليھما فقاال ناولناھا فجعالھا معھما على بعيرھما ثم انطلقا كذا قال وكيع محضا والصواب مخاضا وقال مسلم
 ثفنة والصواب مسلم بن شعبة قاله يحيى بن معين وغيره من الحفاظ 

أخبرناه أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن  -  7070
 شافع التي في بطنھا ولدھا إسحاق ثنا عمرو بن أبي سفيان حدثني مسلم بن شعبة  فذكر الحديث بمعناه زاد فيه وال

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا يعقوب بن إبراھيم  - 7071
ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن سعد 
بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب رضي هللا عنه قال  بعثني النبي صلى هللا عليه و سلم مصدقا 
فمررت برجل فجمع لي ماله فلم أجد عليه فيھا إال ابنة مخاض فقلت له أد ابنة مخاض فإنھا صدقتك فقال ذاك ما ال لبن فيه 

قلت ما أنا بآخذ ما لم أومر به وھذا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم منك قريب وال ظھر ولكن ھذه ناقة عظيمة سمينة فخذھا ف
فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته قال فإني فاعل قال فخرج 

سلم فقال له يا نبي هللا أتاني رسولك  معي وخرج معه بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه و
ليأخذ من صدقة مالي وأيم هللا ما قام في مالي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وال رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما 

تك بھا يا علي فيه ابنة مخاض وذلك ما ال لبن فيه وال ظھر وقد عرضت عليه ناقة عظيمة ليأخذھا فأبى علي وھا ھي ذه قد جئ
رسول هللا خذھا فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ذلك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك هللا فيه وقبلناه منك قال فھا 
ھي ذه يا رسول هللا قد جئتك بھا فخذھا فأمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بقبضھا ودعا له في ماله بالبركة ورواه غيره 

 ھيم فقال في الحديث ناقة فتية عظيمة سمينة عن يعقوب بن إبرا

 باب المعتدي في الصدقة كمانعھا واالعتداء قد يكون من الساعي وقد يكون من رب المال 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث ح  -  7072
بن أبي ھاشم العلوي بالكوفة أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين  وأخبرنا أبو القاسم زيد

ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول هللا صلى هللا عليه و 
كان بن لھيعة يقول سنان بن سعد قال الشيخ أحمد كذا يقوله الليث سعد بن سلم أنه قال  المعتدي في الصدقة كمانعھا قال قتيبة 

سنان وقال غيره سنان بن سعد قال البخاري الصحيح عندي سنان بن سعد وسعد بن سنان خطأ إنما قاله الليث بن سعد قال 
 وقال الليث مرة سنان 

نا عبد هللا بن محمد بن سلمة ثنا حرملة ثنا أبو وھب ثنا أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ث - 7073
عمرو بن الحارث أن بن أبي حبيب حدثه عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  
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أبي أيوب وقاله أيضا أبو ال إيمان لمن ال أمانة له والمعتدي في الصدقة كمانعھا كذا قال سنان بن سعد وكذلك يقوله سعيد بن 
 صالح عن الليث قال الشيخ 

وقال الحسن البصري في رجل وجبت عليه الزكاة فلم يزك حتى ذھب ماله قال ھو دين عليه حتى يقضيه أخبرناه  - 7074
 أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد ثنا سعدان ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن  فذكره 

  تتلف في يدي الساعي فال يكون على رب المال ضمانھا باب الزكاة

أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر  -  7075
حدثه عن بن نصر قال قرئ على بن وھب أخبرك بن لھيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي ھالل عمن 

أنس بن مالك رضي هللا عنه أنه قال أتى رجل من بني تميم إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال  يا رسول هللا إذا أديت 
الزكاة إلى رسولك فقد برئت منھا إلى هللا وإلى رسوله فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نعم إذا أديت الزكاة إلى رسولي 

 أجرھا وإثمھا على من بدلھا فقد برئت منھا لك 

  جماع أبواب صدقة البقر السائمة

أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمر وعثمان بن أحمد السماك ثنا محمد بن  - 7076
حافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن علي عبيد هللا بن يزيد المنادي ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا األعمش ح وأخبرنا أبو عبد هللا ال

بن دحيم الشيباني ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا األعمش عن المعرور بن سويد عن 
أبي ذر رضي هللا عنه قال  انتھيت إلى النبي صلى هللا عليه و سلم وھو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال ھم األخسرون 

الكعبة قال فجئت حتى جلست فلم اتقار أن قمت فقلت من ھم فداك أبي وأمي قال ھم األكثرون إال من قال بالمال ھكذا  ورب
وھكذا أربع مرات وقليل ما ھم ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ال يؤدي زكاتھا إال جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت 

نفدت آخرھا عادت عليه أوالھا حتى يقضى بين الناس لفظ حديث وكيع رواه وأسمنه تنطحه بقرونھا وتطؤه بأخفافھا كلما 
 مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن األعمش 

برني أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو علي الحافظ ثنا أبو بكر عبد هللا بن سليمان ثنا أحمد بن صالح ثنا بن وھب أخ - 7077
عمرو أن بكيرا حدثه عن أبي صالح ذكوان عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  إذا لم يؤد المرء حق هللا 
تعالى في الصدقة في إبله بطح لھا بصعيد قرقر فوطئته بأخفافھا وعضته بأفواھھا إذا مر عليه آخراھا كر عليه أولھا حتى 

النار والبقر إذا لم يؤد حق هللا تعالى فيھا بطح لھا بصعيد قرقر فوطئته بأظالفھا ونطحته يرى مصدره إما من الجنة وإما من 
بقرونھا إذا مر عليه آخراھا كر عليه أولھا حتى يرى مصدره إما من الجنة وإما من النار والغنم كذلك تنطحه بقرونھا وتطؤه 

نة وإما من النار والخيل ثالثة أجر ووزر وستر فمن اقتناھا بأظالفھا ليس فيھا عقصاء وال جماء حتى يرى مصدره إما من الج
تعففا وتغنيا كانت له سترا ومن اقتناھا عدة للجھاد في سبيل هللا كانت له أجرا وإن طول لھا شرفا أو شرفين كان له في ذلك 

ول هللا قال لم يأت في الحمر أجر ومن اقتناھا فخرا ورئاء ونواء على المسلمين كانت له وزرا قال قائل أرأيت الحمر يا رس
شيء إال اآلية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره رواه مسلم في الصحيح عن ھارون 

 بن سعيد األيلي عن بن وھب وأشار إليه البخاري 

  باب كيف فرض صدقة البقر

اھيم الھاشمي ببغداد ثنا أبو جعفر محمد بن عمر بن البختري الرزاز إمالء أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد هللا بن إبر -  7078
ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن إبراھيم واألعمش عن شقيق عن مسروق قاال قال معاذ  

قرة ثنية ومن كل ثالثين تبيعا أو تبيعة ومن بعثني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين ب
 كل حالم دينارا أو عدله معافري 
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وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا الحسن بن يحيى ثنا عبد  - 7079
ال  بعثه النبي صلى هللا عليه و سلم إلى الرزاق ثنا معمر والثوري عن األعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل ق

 اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثالثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر 

ثنا أبو  وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر أنبأ أبو داود ثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وبن المثنى قالوا -  7080
 معاوية ثنا األعمش عن إبراھيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى هللا عليه و سلم  بنحوه 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد هللا  -  7081
 جبل أنه قال  في كل ثالثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين بقرة بقرة  بن عمر قال سألت نافعا عن البقر فقال بلغني عن معاذ بن

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك  - 7082
ا بن بكير ثنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس ح وأخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراھيم ثن

اليماني  أن معاذ بن جبل رضي هللا عنه أخذ من ثالثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ 
هللا عليه و سلم منه شيئا وقال لم أسمع من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول هللا صلى 

 قبل أن يقدم معاذ بن جبل 

أخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذ  - 7083
يبلغ الفريضة بن جبل  أتى بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي صلى هللا عليه و سلم بشيء قال الشافعي والوقص ما لم 

وروى الحسن بن عمارة وليس بحجة عن الحكم عن طاوس عن بن عباس رضي هللا عنه قال لما بعث رسول هللا صلى هللا 
 عليه و سلم معاذا إلى اليمن قيل له ما أمرت قال أمرت أن آخذ من البقر من ثالثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة 

حافظ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ثنا محمد بن عبيد هللا المنادي ثنا أبو بدر شجاع بن أخبرنا أبو عبد هللا ال - 7084
 الوليد ثنا الحسن بن عمارة ثنا الحكم  فذكره وله شاھد بإسناد أجود منه 

مد الفريابي ثنا أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو سھل بن زياد ثنا جعفر بن مح - 7085
عمرو بن عثمان ثنا بقية حدثني المسعودي عن الحكم عن طاوس عن بن عباس قال  لما بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثالثين تبيعا أو تبيعة جذع أو جذعة ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا 

ما أمرني فيھا بشيء وسأسأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول هللا  فاألوقاص قال فقال
صلى هللا عليه و سلم سأله عن األوقاص فقال ليس فيھا شيء وقال المسعودي واألوقاص ما دون الثالثين وما بين األربعين 

عون ففيھا مسنة وتبيع فإذا كانت ثمانون ففيھا مسنتان فإذا كانت تسعون إلى الستين وإذا كانت ستون ففيھا تبيعتان فإذا كانت سب
 ففيھا ثالث تبائع قال بقية قال المسعودي األوقاص ھي بالسين األوقاس فال تجعلھا بصاد 

ا أبو عبد وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قال أنبأ أبو الحسن محمد بن عبد هللا بن إبراھيم بن عبدة ثن -  7086
هللا محمد بن إبراھيم العبدي البوشنجي حدثني النفيلي أبو جعفر ثنا زھير بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن 
الحارث األعور عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال زھير أحسبه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال  ھاتوا 

 وله قال فيه وفي البقر في كل ثالثين تبيع وفي األربعين مسنة وليس على العوامل شيء ربع العشر فذكر الحديث بط

أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة أنبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا أحمد بن حازم ثنا الفضل بن دكين ثنا  - 7087
مد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا مالك بن عبد السالم بن حرب ح وأنبأ أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس مح

إسماعيل ثنا عبد السالم بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  في البقر في 
عن خصيف  كل ثالثين تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي أربعين مسنة لم يذكر جناح في روايته جذع أو جذعة ورواه شريك

 عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد هللا قاله البخاري 
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وقد مضى في حديث سليمان بن داود عن الزھري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن  -  7088
أربعين باقورة  النبي صلى هللا عليه و سلم  أنه كتب إلى أھل اليمن قال فيه وفي كل ثالثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل

بقرة حدثنيه أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو عمرو بن حمدان أنبأ عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز ثنا الحكم بن موسى ثنا 
 يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود فذكره 

مسعود ثنا عبيد هللا بن موسى أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن  - 7089
أنبأ سفيان عن داود عن الشعبي يرفعه وبن أبي عياش عن أنس يرفعه قال  في أربعين من البقر مسنة وفي ثالثين تبيع أو 

 تبيعة 

حمد بن وأما األثر الذي أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد ثنا أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا م -  7090
عبيد ثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزھري عن جابر بن عبد هللا  في كل خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي خمس 
عشرة ثالث شياه وفي عشرين أربع شياه قال الزھري فإذا كانت خمسا وعشرين ففيھا بقرة إلى خمس وسبعين فإذا زادت على 

ائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة بقرة قال معمر قال الزھري خمس وسبعين ففيھا بقرتان إلى عشرين وم
وبلغنا أن قولھم قال النبي صلى هللا عليه و سلم في كل ثالثين بقرة تبيع وفي كل أربعين بقرة بقرة إن ذلك كان تخفيفا ألھل 

الزھري منقطعا والمنقطع ال تثبت به حجة  اليمن ثم كان ھذا بعد ذلك فھذا حديث موقوف ومنقطع وروي من وجه آخر عن
 وما قبله أكثر وأشھر وهللا أعلم 

 جماع أبواب صدقة الغنم السائمة 

  باب كيف فرض صدقة الغنم

أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة األنصاري أنبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل  - 7091
مطين ثنا محمد بن المثنى العنزي ثنا محمد بن عبد هللا يعني األنصاري حدثني أبي عن ثمامة قال  الخزاعي أنبأ أبو جعفر

حدثني أنس بن مالك  أن أبا بكر رضي هللا عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له ھذا الكتاب بسم هللا الرحمن الرحيم 
بھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فمن سئلھا من المسلمين على ھذه فريضة الصدقة التي فرض هللا على المسلمين التي أمر 

وجھھا فليعطھا ومن سئل فوقھا فال يعطھا فذكر الحديث في فرض اإلبل وما بين أسنانھا ثم قال وصدقة الغنم في سائمتھا فإذا 
ففيھا شاتان فإذا زادت على مائتين  كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيھا شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين

إلى ثالثمائة ففيھا ثالث شياه فإذا زادت على ثالثمائة ففي كل مائة شاة وال يؤخذ في الصدقة ھرمة وال ذات عوار وال تيس إال 
 أن يشاء المصدق وال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنھما يتراجعان بينھما

بالسوية فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة فليس فيھا صدقة إال أن يشاء ربھا رواه البخاري في الصحيح عن 
محمد بن عبد هللا األنصاري وقد مضى سائر طرق ھذا الحديث ومضى في كتاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الذي كان 

وأبين من ذلك قال فيه فإذا كانت شاة ومائتين ففيھا ثالث شياه حتى تبلغ  عند آل عمر بن الخطاب رضي هللا عنه نحو ھذا
ثالثمائة فإذا زادت على ثالثمائة شاة فليس فيھا إال ثالث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة شاة ففيھا أربع شياه 

ا مائة مائة حتى بلغ ألفا قال ثم في كل ما زادت حتى تبلغ خمسمائة فإذا بلغت خمسمائة شاة ففيھا خمس شياه ثم ذكرھا ھكذ
 مائة شاة شاة 

 باب السن التي تؤخذ في الغنم 

قد مضى في حديث مسلم بن شعبة عن سعر بن ديسم عن رسولي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنھما قاال في الشاة التي 
نأخذ شافعا والشافع التي في بطنھا ولدھا قال فقلت أي شيء أعطاھما ھذه شافع وقد نھانا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن 

 تأخذان قاال عناقا جذعة أو ثنية قال فأخرجت إليھما عناقا قاال ارفعھا إلينا فتناوالھا فحمالھا على بعيرھما 



19 

 

ة ثنا زكريا بن أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا روح بن عباد - 7092
 إسحاق ثنا عمرو بن أبي سفيان حدثني مسلم بن شعبة فذكره  إال أن شيخنا لم يثبت اسم سعر بن ديسم 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  -  7093
ر بن عاصم عن أبيه  أن عمر استعمل أباه سفيان بن عبد هللا على الطائف ومخاليفھا فخرج الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة ثنا بش

مصدقا فاعتد عليھم بالغذاء ولم يأخذه منھم فقالوا له إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا فأمسك حتى لقي عمر رضي هللا عنه 
ال نأخذه منھم فقال له عمر فاعتد عليھم بالغذاء حتى بالسخلة يروح فقال له اعلم أنھم يزعمون أنا نظلمھم نعتد عليھم بالغذاء و

بھا الراعي على يده وقل لھم ال آخذ منكم الربى وال الماخض وال ذات الدر وال الشاة األكولة وال فحل الغنم وخذ العناق 
 الجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره 

أنبأ محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن ثور وأخبرنا أبو أحمد المھرجاني  -  7094
بن زيد الديلي عن بن لعبد هللا بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد هللا  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بعثه مصدقا 

شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ذكر  وكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخل وال تأخذ منه
ذلك له فقال عمر بن الخطاب نعم نعد عليھم بالسخلة يحملھا الراعي وال نأخذھا وال نأخذ األكولة وال الربى وال الماخض وال 

 فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره 

 س باب ال يؤخذ كرائم أموال النا

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا محمد بن إبراھيم بن سعيد والحسن  -  7095
بن سفيان قاال ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد هللا بن صيفي 

ن النبي صلى هللا عليه و سلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أھل كتاب فليكن عن أبي معبد عن بن عباس  أ
أول ما تدعوھم إليه عبادة هللا عز و جل فإذا عرفوا هللا فأخبرھم أن هللا قد فرض عليھم خمس صلوات في يومھم وليلتھم فإذا 

ھم فترد على فقرائھم فإذا أطاعوا بھا فخذ منھم وتوق كرائم أموال فعلوا فأخبرھم أن هللا قد فرض عليھم زكاة تؤخذ من أموال
 الناس رواه البخاري ومسلم جميعا في الصحيح عن أمية بن بسطام 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن ھالل بن خباب عن ميسرة أبي  -  7096
قال سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى هللا عليه و سلم فإذا في عھد رسول هللا صالح عن سويد بن غفلة 

صلى هللا عليه و سلم  أن ال تأخذ من راضع لبن وال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع وكان إنما يأتي المياه حين ترد 
وماء قال قلت يا أبا صالح ما الكوماء قال عظيمة السنام قال الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم قال فعمد رجل منھم إلى ناقة ك

فأبى أن يقبلھا قال فقال إني أحب أن تأخذ خير إبلي قال فأبى أن يقبلھا قال فخطم له أخرى دونھا فأبى أن يقبلھا ثم خطم له 
ل عمدت إلى رجل فتخيرت عليه أخرى دونھا فقبلھا وقال إني آخذھا وأخاف أن يجد علي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقو

 إبله 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد يعني  -  7097
بن منصور ثنا ھشيم أنبأ ھالل بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال  أتانا مصدق النبي صلى هللا عليه و 
سلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن في عھدي أن ال آخذ من راضع لبن وال يفرق بين مجتمع وال يجمع بين متفرق وأتاه 

 رجل بناقة كوماء فقال خذھا فأبى 

ي وأخبرنا أبو الحسين أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا يحيى بن عبد الحميد ثنا شريك عن عثمان بن أب - 7098
زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال  أخذت بيد مصدق النبي صلى هللا عليه و سلم وأتيته بناقة عظيمة فقال أي 

 سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أخذت خيار مال امرئ فأتيته بناقة من اإلبل فقبلھا 
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أبو بكر الطيالسي حمويه ثنا أبو الوليد عن شريك عن أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا  - 7099
عثمان بن أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال  أتى مصدق النبي صلى هللا عليه و سلم فأخذت بيده وأخذ 

لملمة فأبى أن بيدي فقرأت في عھده أن ال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قال فأتاه رجل بناقة عظيمة م
يأخذھا ثم أتاه بأخرى دونھا فأبى أن يأخذھا ثم أتاه بأخرى دونھا فأبى أن يأخذھا ثم قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا 
أنا أتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وقد أخذت خيار إبل امرئ مسلم وقد مضى في حديث أبي بن كعب حين خرج 

 ز األخذ إذا تطوع به صاحبه مصدقا وفيه داللة على جوا

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا سليمان بن حرب ح وأخبرنا  - 7100
محمد بن الحسين بن الفضل أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان بن حرب ثنا جرير بن حازم قال  رأيت 

مكان أيوب عليه جبة صوف وفي رواية الحارث قال رأيت في مجلس أيوب أعرابيا عليه جبة صوف فلما رأى  رجال في
القوم يتحدثون قال حدثني موالي قرة بن دعموص قال أتيت المدينة فإذا النبي صلى هللا عليه و سلم قاعد وأصحابه حوله 

 استغفر للغالم النميري فقال غفر هللا لك قال وبعث رسول هللا فأردت أن أدنو منه فلم أستطع أن أدنو منه فقلت يا رسول هللا
صلى هللا عليه و سلم الضحاك ساعيا قال فجاء بإبل جلة فقال له النبي صلى هللا عليه و سلم أتيت ھالل بن عامر ونمير بن 

أن آتيك بإبل تركبھا وتحمل  عامر وعامر بن ربيع فأخذت جلة أموالھم فقال يا رسول هللا إني سمعتك تذكر الغزو فأحببت
 عليھا أصحابك فقال وهللا للذي تركت أحب إلي من الذي جئت به اذھب فردھا عليھم وخذ صدقاتھم من حواشي أموالھم 

أخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنبأ محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد  - 7101
يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجالن من أشجع أن محمد بن مسلمة األنصاري  كان يأتيھم مصدقا فيقول لرب  عن محمد بن

المال أخرج إلي صدقة مالك فال يقود إليه شاة فيھا وفاء من حقه إال قبلھا قال مالك السنة عندنا أنه ال يضيق على الناس في 
ھم قال الشيخ إذا كان فيما دفعوا وفاء من الحق كما رواه في حديث محمد بن زكاتھم وأن يقبل منھم ما دفعوا من زكاة أموال

 مسلمة 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الشيباني ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوھاب أنبأ  -  7102
 عليه و سلم رجال مصدقا قال ال تأخذ من حزرات جعفر بن عون أنبأ ھشام بن عروة عن أبيه قال  بعث رسول هللا صلى هللا

 أنفس الناس شيئا خذ الشارف والبكر وذوات العيب 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال يقول  ال تأخذ  - 7103
و الصغير من ذكور اإلبل وأنه كان في أول اإلسالم قبل أن يؤخذ خيار أموالھم خذ الشارف وھي المسنة الھرمة والبكر وھ

 الناس بالشرائع قال الشيخ الحديث مرسل وقد يتصور عندنا أخذ الذكور والصغار والمعيبة إذا كانت ماشيته كلھا كذلك 

أخذ صاحب الغنم وروينا عن الثوري عن األعمش عن الحكم قال  إذا انتھى المصدق إلى الغنم صدعھا صدعين في - 7104
 خير الصدعين ويأخذ صاحب الصدقة من الصدع اآلخر 

وروينا عن عبيد هللا بن عمر عن القاسم بن محمد أنه قال يصدعھا ثالثة أصداع ثلث خيار وثلث وسط وثلث دون  - 7105
الجوھري ثنا علي بن  فيدع المصدق الخيار ويأخذ من الوسط أخبرنا أبو بكر األصبھاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان

الحسن ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان الثوري عنھما بھما جميعا وقد حكى الشافعي  في القديم ھذين المذھبين من غير تسمية 
قائليھما وروينا عن الزھري مثل قول القاسم وروينا عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنه قال يختار صاحب الغنم الثلث ثم 

 من الثلثين الباقيين  اختاروا
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 باب يعد عليھم بالسخال التي نتجت مواشيھم وال يؤخذ منھا إذا كان في األمھات بقية 

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ح وأخبرنا أبو  - 7106
حمد بن يعقوب قاال ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبد هللا بن نمير عن عبيد هللا بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس م

يعني بن عمر عن بشر بن عاصم عن أبيه عن جده قال  استعملني عمر رضي هللا عنه على صدقات قومي فاعتددت عليھم 
ليھم بھا ثم لقيت عمر رضي هللا عنه فقلت بالبھم فاشتكوا ذلك وقالوا إن كنت تعدھا من الغنم فخذ منھا صدقتك قال فاعتددنا ع

إن قومي استنكروا علي أن اعتددت عليھم بالبھم وقالوا إن كنت تراھا من الغنم فخذ منھا صدقتك فقال عمر رضي هللا عنه 
حم وفحل اعتد على قومك يا سفيان بالبھم وإن جاء بھا الراعي يحملھا في يده وقل لقومك إنا ندع لھم الماخض والربى وشاة الل

 الغنم ونأخذ الجذع والثني وذلك وسط بيننا وبينكم في المال 

 باب ال يعتد عليھم بما استفادوه من غير نتاجھا حتى يحول عليه الحول 

 قد مضى حديث عاصم بن ضمرة والحارث عن علي رضي هللا عنه مرفوعا ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول 

ن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن الحسين الحنيني ثنا محمد بن وأخبرنا علي بن محمد ب -  7107
الصلت ثنا أبو كدينة عن حارثة عن عمرة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ليس في 

 المال زكاة حتى يحول عليه الحول 

عاصم بن ضمرة عن علي رضي هللا عنه قال  إن كان عندك مال استفدته فليس  ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن -  7108
 عليك زكاة حتى يحول عليه الحول 

وعن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه  - 7109
اقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسين ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا الحول أخبرنا بھما أبو بكر األصبھاني أنبأ أبو نصر العر

 سفيان  فذكرھما جميعا 

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن عقبة عن القاسم بن محمد  - 7110
 ى يحول عليه الحول قال  لم يكن أبو بكر رضي هللا عنه يأخذ من مال زكاة حت

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن حمشاذ ثنا يزيد بن الھيثم ثنا إبراھيم بن أبي الليث ثنا األشجعي ثنا سفيان عن  - 7111
 أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر قال  من استفاد ماال فال يزكيه حتى يحول عليه الحول 

حمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عمر بن أحمد بن علي ثنا محمد بن وأخبرنا أبو بكر أحمد بن م -  7112
 الوليد البسري ثنا عبد الوھاب الثقفي عن أيوب عن نافع أن بن عمر  قال ال زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه 

اد ثنا أحمد بن عبيد هللا العنبري ثنا معتمر عن عبيد وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر ثنا إبراھيم بن حم - 7113
 هللا عن نافع عن بن عمر أنه قال  إذا استفاد الرجل ماال لم تحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول 

 وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد هللا عن نافع -  7114
عن بن عمر قال  ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ھذا ھو الصحيح موقوف ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش عن 

 عبيد هللا بن عمر مرفوعا وليس بصحيح 
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وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ليس في مال  -  7115
د زكاة حتى يحول عليه الحول أخبرناه أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد المستفي

 هللا بن شبيب حدثني يحيى بن محمد الجاري ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فذكره وعبد الرحمن ضعيف ال يحتج به 

  باب األمھات تموت وتبقى السخال نصابا فيؤخذ منھا

استدالال بما أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو محمد أحمد بن عبد هللا المزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا  -  7116
أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزھري أخبرني عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود أن أبا ھريرة رضي هللا عنه قال  لما 

عليه و سلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد توفي رسول هللا صلى هللا 
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا فمن قال ال إله إال هللا فقد عصم مني نفسه 

ي هللا عنه ألقاتلن من فرق بين الصالة والزكاة فإن الزكاة حق المال وهللا لو وماله إال بحقه وحسابه على هللا قال أبو بكر رض
منعوني عناقا كانوا يؤدونھا إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لقاتلتھم على منعھا قال عمر فوهللا ما ھو إال أن رأيت أن قد 

يح عن أبي اليمان قال وقال الليث حدثني عبد الرحمن شرح هللا صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق رواه البخاري في الصح
بن خالد يعني بن مسافر عن بن شھاب يعني بذلك قال البخاري في موضع آخر من الكتاب قال لي بن بكير وعبد هللا عن 

 الليث يعني عن عقيل عن بن شھاب عناقا قال الشيخ وخالفھما قتيبة بن سعيد عن الليث عن عقيل فقال عقاال 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن عقيل عن الزھري  فذكر  - 7117
الحديث وقال وهللا لو منعوني عقاال قال أبو داود وقال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزھري في ھذا الحديث قال 

عن معمر عن الزھري عقاال قال الشيخ وفي رواية أخرى عن رباح عناقا قال أبو داود لو منعوني عناقا ورواه رباح بن زيد 
ورواه بن وھب عن يونس عن الزھري قال عقاال ورواه عنبسة عن يونس عن الزھري في ھذا الحديث قال عناقا قال أبو 

شيخ والعناق ال يتصور أخذھا إال فيما داود قال أبو عبيدة معمر بن المثنى العقال صدقة سنة والعقاالن صدقة سنتين قال ال
 ذكرنا وهللا أعلم 

  باب ال يكتم شيئا من مال الزكاة وال يغل

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور  -  7118
يخ من بني سدوس يقال له ديسم عن بشير بن الخصاصية وكان النبي الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أيوب حدثنا ش

صلى هللا عليه و سلم قد سماه بشيرا قال أتيناه فقلنا  إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا فنكتمھم قدر ما يزيدون علينا قال ال 
 ولكن اجمعوھا فإذا أخذوھا فأمروھم فليصلوا عليكم ثم تال وصل عليھم 

بو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قاال ثنا عبد وأخبرنا أ -  7119
 الرزاق عن معمر بإسناده ومعناه إال أنه قال قلنا  يا رسول هللا إن أصحاب الصدقة ورواه حماد بن زيد عن أيوب فلم يرفعه 

  باب ما ورد فيمن كتمه

د هللا بن يحيى بن عبد الجبار أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا أخبرنا أبو محمد عب -  7120
عبد الرزاق أنبأ معمر عن بھز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  في 

رھا ومن كتمھا فإنا آخذوھا وشطر إبله عزيمة من عزمات كل أربعين من اإلبل السائمة ابنة لبون من أعطاھا مؤتجرا فله أج
ربك ال يحل لمحمد وال آلل محمد كذلك رواه جماعة عن بھز بن حكيم وقال أكثرھم عزمة من عزمات ربنا أخبرنا أبو سعيد 

بالحديث أن تؤخذ  بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي وال يثبت أھل العلم
الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته ولو ثبت قلنا به قال الشيخ ھذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن فأما البخاري 
ومسلم رحمھما هللا فإنھما لم يخرجاه جريا على عادتھما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إال راو واحد لم يخرجا 
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ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عندھما رواية ثقة عنه غير ابنه فلم يخرجا حديثه في الصحيح وهللا  حديثه في الصحيحين
أعلم وقد كان تضعيف الغرامة على من سرق في ابتداء اإلسالم ثم صار منسوخا واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء 

يه و سلم في تلك القصة أنه أضعف الغرامة بل نقل فيھا حكمه بن عازب فيما أفسدت ناقته فلم ينقل عن النبي صلى هللا عل
 بالضمان فقط فيحتمل أن يكون ھذا من ذاك وهللا أعلم 

  باب صدقة الخلطاء

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد هللا البسطامي األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا محمد بن  -  7121
بن المثنى قاال ثنا محمد بن عبد هللا األنصاري حدثني أبي حدثني ثمامة أن أنسا حدثه  أن أبا بكر رضي  خالد الباھلي ومحمد

هللا عنه كتب له ھذه فريضة الصدقة التي فرض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على المسلمين فذكر الحديث وفيه وال يجمع 
من خليطين فإنھما يتراجعان بينھما بالسوية رواه البخاري في  بين متفرق وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان

الصحيح عن محمد بن عبد هللا األنصاري قال البخاري في الترجمة ويذكر عن سالم عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و 
 سلم مثله 

محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر أنبأ أبو داود ثنا عبد هللا بن  -  7122
بن حسين عن الزھري عن سالم عن أبيه قال  كتب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى 
قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه فذكر الحديث في صدقة اإلبل وصدقة 

نم وقال وال يفرق بين مجتمع وال يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنھما يتراجعان بالسوية ورويناه الغ
 في حديث عمرو بن حزم 

وأخبرنا أبو نصر بن قتادة األنصاري أنبأ أبو الحسن بن عبدة ثنا أبو عبد هللا البوشنجي حدثني النفيلي أبو جعفر ثنا  -  7123
عاوية ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث األعور عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال زھير زھير بن م

أحسبه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  فذكر الحديث في زكاة الورق والغنم واإلبل إلى أن قال فإذا زادت واحدة يعني 
ائة فإذا كانت اإلبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل على التسعين ففيھا حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين وم

 أربعين كذا وال يفرق بين مجتمع وال يجمع بين متفرق خشية الصدقة 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا شريك عن عثمان بن أبي  -  7124
ن سويد بن غفلة قال  أتانا مصدق النبي صلى هللا عليه و سلم فأخذت بيده وقرأت في عھده قال زرعة عن أبي ليلى الكندي ع

 وال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة 

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو  - 7125
ثنا بن لھيعة عن يحيى بن سعيد قال سمعت السائب بن يزيد يقول صحبت سعد بن أبي وقاص زمانا فلم أسمعه يحدث األسود 

عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إال حديثا واحدا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يفرق بين مجتمع وال يجمع 
 لى الفحل والراعي والحوض بين متفرق في الصدقة والخليطان ما اجتمع ع

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وغيره قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا السري بن يحيى ثنا قبيصة  -  7126
عن سفيان عن عبيد هللا عن نافع عن بن عمر قال  ما كان من خليطين فإنھما يتراجعان بالسوية قال سفيان قلت لعبيد هللا ما 

 الخليطين قال إذا كان المراح واحدا والراعي واحدا والدلو واحدا يعني ب

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحجاج بن المنھال ثنا  -  7127
 حماد عن حميد قال  قدم الحسن مكة فسألوه عن أربعين شاة بين رجلين قال فيھا شاة 
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أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو األزھر ثنا عبد الرزاق أنبأ  - 7128
بن جريج قال  سألت عطاء عن النفر الخلطاء لھم أربعون شاة قال عليھم شاة قال عليھم شاة قلت فإن كانت لواحد تسع 

  وثالثون وآلخر شاة قال عليھما شاة

 باب من تجب عليه الصدقة 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق  - 7129
الخوالني قال قرئ على بن وھب أخبرك عبد هللا بن عمر ويحيى بن عبد هللا بن سالم ومالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة 

بن يحيى المازني حدثھم عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ليس فيما دون  أن عمرو
خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس ذود من اإلبل صدقة أخرجه 

عيينة قال الشافعي رحمه هللا فدل قوله صلى هللا عليه و  البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث بن
سلم على أن خمس ذود وخمس أواق وخمسة أوسق إذا كان واحد منھا لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه ال في المالك ألن 

 المالك لو أعوز منھا لم تكن عليه صدقة 

الوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين ق -  7130
الشافعي أنبأ عبد المجيد عن بن جريج عن يوسف بن ماھك أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ابتغوا في مال اليتيم أو 

 أكده باالستدالل بالخبر األول وبما في أموال اليتامى ال تذھبھا أو ال تستھلكھا الصدقة وھذا مرسل إال أن الشافعي رحمه هللا
 روي عن الصحابة رضي هللا عنھم في ذلك وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا 

أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان األصبھاني ثنا إبراھيم بن محمد بن الحسن  - 7131
ا الوليد بن مسلم حدثني المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلى ثنا أبو عامر الدمشقي ثن

هللا عليه و سلم قال  أال من ولي يتيما له مال فليتجر له فيه وال يتركه تأكله الزكاة وروي عن مندل بن علي عن أبي إسحاق 
 الشيباني عن عمرو بمعناه والمثنى ومندل غير قويين 

وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي  -  7132
طالب أنبأ عبد الوھاب ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  قال 

 إسناد صحيح وله شواھد عن عمر رضي هللا عنه  ابتغوا في أموال اليتامى ال تأكلھا الصدقة ھذا

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن ھارون ثنا شعبة عن حميد  -  7133
ى عمر بن بن ھالل قال سمعت أبا محجن أو بن محجن وكان خادما لعثمان بن أبي العاص قال قدم عثمان بن أبي العاص عل

الخطاب رضي هللا عنه فقال له عمر رضي هللا عنه  كيف متجر أرضك فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه قال 
فدفعه إليه وكذا في ھذه الرواية ورواه معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر وكالھما محفوظ ورواه الشافعي من 

 ن عمر مرسال حديث عمرو بن دينار وبن سيرين ع

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن  - 7134
 حبيب بن أبي ثابت عن بعض ولد أبي رافع قال  كان علي رضي هللا عنه يزكي أموالنا ونحن يتامى 

بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا بشر بن مطر ثنا يزيد بن ھارون أنبأ  وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي - 7135
أشعث عن حبيب بن أبي ثابت عن صلت المكي عن أبي رافع  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان أقطع أبا رافع أرضا 

ب رضي هللا عنه فكان يزكيھا فلما فلما مات أبو رافع باعھا عمر رضي هللا عنه بثمانين ألفا فدفعھا إلى علي بن أبي طال
قبضھا ولد أبي رافع عدوا مالھم فوجدوھا ناقصة فأتوا عليا رضي هللا عنه فأخبروه فقال أحسبتم زكاتھا قالوا ال قال فحسبوا 
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زكاتھا فوجدوھا سواء فقال علي رضي هللا عنه أكنتم ترون يكون عندي مال ال أودي زكاته ورواه حسن بن صالح وجرير بن 
 بد الحميد عن أشعث وقاال عن بن أبي رافع وھو الصواب ع

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث األصبھاني ثنا علي بن عمر ثنا محمد بن مخلد ثنا علي بن سھل بن المغيرة ثنا محمد  -  7136
موال بني أبي بن سعيد األصبھاني ثنا شريك عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى  أن عليا رضي هللا عنه زكى أ

رافع قال فلما دفعھا إليھم وجدوھا بنقص فقالوا إنا وجدناھا بنقص فقال علي رضي هللا عنه أترون أنه يكون عندي مال ال 
 أزكيه 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن  - 7137
بن القاسم عن أبيه قال  كانت عائشة رضي هللا عنھا تليني وأخا لي يتيم في حجرھا وكانت تخرج من أموالنا عبد الرحمن 

 الزكاة 

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن  -  7138
 روي ذلك عن الحسن بن علي وجابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما بن عمر  أنه كان يزكي مال اليتيم و

فأما ما أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معمر بن  - 7139
فليحص عليه السنين فإذا  سليمان عن عبد هللا بن بشر عن ليث بن أبي سليم عن مجاھد عن بن مسعود قال  من ولي مال يتيم

دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة فإن شاء زكى وإن شاء ترك وكذلك رواه بن علية وغيره عن ليث وقد أخبرناه أبو عبد 
هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي في مناظرة جرت بينه وبين من خالفه 

عن ھذا األثر مع أنك تزعم أن ھذا ليس بثابت عن بن مسعود من وجھين أحدھما أنه منقطع وأن الذي رواه ليس  وجوابه
بحافظ قال الشيخ وجھة انقطاعه أن مجاھدا لم يدرك بن مسعود وراويه الذي ليس بحافظ ھو ليث بن أبي سليم وقد ضعفه أھل 

 ناده بن لھيعة وبن لھيعة ال يحتج به وهللا أعلم العلم بالحديث وروي عن بن عباس إال أنه يتفرد بإس

 باب من قال ليس في مال العبد زكاة 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عبيد هللا بن عمر  - 7140
ر ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد هللا ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفا

عن نافع عن بن عمر قال  ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق ھذا لفظ حديث بن نمير وفي رواية أبي معاوية ليس في مال 
 مملوك زكاة وروي ذلك عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه 

 يملك  باب من قال زكاة ماله على مالكه وأن العبد ال

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ قال حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه العدل أنبأ إسماعيل بن قتيبة ومحمد بن  -  7141
عبد السالم قاال ثنا يحيى بن يحيى أنبأ الليث بن سعد عن بن شھاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و 

فماله للذي باعه إال أن يشترط المبتاع رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه البخاري  سلم يقول  من ابتاع عبدا
 عن عبد هللا بن يوسف عن الليث 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراھيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن  - 7142
ر عن منصور عن عبد هللا بن نافع عن رجل قال  سألت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فقلت يا مسلم حدثني شيبان وجري

أمير المؤمنين أعلى المملوك زكاة فقال ال فقلت على من ھي فقال على مالكه ويذكر عن بن سيرين عن جابر الحذاء قال 
 ين خمسة فما زاد فبالحساب سألت بن عمر ھل في مال المملوك زكاة قال في مال كل مسلم زكاة في مائت
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  باب ليس في مال المكاتب زكاة

 روي ذلك عن نافع عن بن عمر وعن أبي الزبير عن جابر 

وذلك فيما أجاز لي أبو عبد هللا الحافظ روايته عن أبي الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا  -  7143
 مر قال  ليس في مال العبد وال المكاتب زكاة وكيع عن العمري عن نافع عن بن ع

وعن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال  ليس في مال المكاتب  - 7144
وال العبد زكاة حتى يعتق وروي ذلك في المكاتب عن عبد هللا بن بزيع عن بن جريج مرفوعا وھو ضعيف والصحيح موقوف 

 و قول مسروق وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومكحول وھ

  باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة

قد مضى حديث عاصم بن ضمرة والحارث عن علي عن النبي صلى هللا عليه و سلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه 
ث من فعلھن فقد طعم طعم اإليمان فذكر منھن الحول وحديث عبد هللا بن معاوية الغاضري عن النبي صلى هللا عليه و سلم ثال

 وأعطى زكاة ماله طيبة بھا نفسه رافدة عليه في كل عام 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو إسحاق إبراھيم بن محمد بن حاتم الزاھد ثنا إسحاق بن إبراھيم الدبري أنبأ عبد  - 7145
محمد بن علي عن جابر بن عبد هللا قال  لما مات النبي صلى هللا عليه و  الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن

سلم جاء أبا بكر رضي هللا عنه مال من قبل بن الحضرمي فقال أبو بكر من كان له على النبي صلى هللا عليه و سلم دين أو 
طيني ھكذا وھكذا فبسط يديه ثالث مرات كانت له قبله عدة فليأتنا قال جابر فقلت وعدني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يع

أظنه قال خذ فحثوت فإذا ھي خمسمائة قال جابر فعد في يدي خمسمائة ثم خمسمائة قال وزاد عليه غيره في الحديث أنه قال 
 لجابر ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليه الحول 

محمد بن إبراھيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن  وأخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا - 7146
محمد بن عقبة مولى الزبير  أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم ھل عليه فيه زكاة فقال القاسم بن محمد 

بكر إذا أعطى  إن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال القاسم وكان أبو
الناس أعطياتھم سأل الرجل ھل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك وإن قال ال 

 سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا 

و العباس محمد بن وبھذا اإلسناد قال حدثنا مالك ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين قالوا ثنا أب -  7147
يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيھا قال  كنت إذا جئت 
عثمان بن عفان رضي هللا عنه أقبض منه عطائي سألني ھل عندك من مال وجبت فيه الزكاة فإن قلت نعم أخذ من عطائي 

 دفع إلي عطائي لفظ رواية الشافعي وفي رواية بن بكير بمعناه إال أنه قال وإن قلت ال سلم إلي زكاة ذلك المال وإن قلت ال
 عطائي ولم يأخذ منه شيئا 

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن  - 7148
 ال زكاة حتى يحول عليه الحول بن عمر قال  ال تجب في م

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شھاب  قال أول من أخذ من  -  7149
 األعطية الزكاة معاوية قال الشافعي والعطاء فائدة وال زكاة فيه حتى يحول عليه الحول 
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 عاة على الصدقة باب ما على اإلمام من بعث الس

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي ثنا علي بن حفص ثنا  - 7150
ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال  بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عمر على الصدقة 

أخرجاه في الصحيح وثبت عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رجال على وذكر الحديث 
 صدقات بني سليم يدعى بن اللتبية فلما جاء حاسبه وفيه أخبار كثيرة 

بن شھاب  أن أبا وأخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراھيم بن سعد عن  - 7151
بكر وعمر رضي هللا عنھما لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليھا في الجدب والخصب والسمن والعجف ألن 
أخذھا في كل عام من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سنة ورواه في القديم عن إبراھيم وزاد فيه وال يضمنونھا أھلھا وال 

 يؤخرون أخذھا عن كل عام 

 باب أين تؤخذ صدقة الماشية 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزھر ثنا يعقوب بن إبراھيم بن سعد ثنا أبي عن بن إسحاق  - 7152
قال فحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  خطب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الناس عام الفتح فذكر الحديث وفيه 

 ل ال جلب وال جنب وال تؤخذ صدقاتھم إال في دورھم قا

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا يعقوب بن إبراھيم قال سمعت  -  7153
المصدق أبي يقول عن محمد بن إسحاق  في قوله ال جلب وال جنب قال إن تصدق الماشية في مواضعھا وال تجلب إلى 

والجنب عن ھذه الطريقة أيضا ال تجنب أصحابھا يقول وال يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن 
 تؤخذ في موضعه 

وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود حدثنا بن المبارك عن أسامة بن زيد  - 7154
ب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  تؤخذ صدقات المسلمين عند عن عمرو بن شعي

 مياھھم أو عند أفنيتھم شك أبو داود 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين ثنا  - 7155
مد األزدي ثنا عبد الملك بن محمد بن عمرو بن حزم ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو عبد العزيز بن مح

جعفر الرزاز ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عبد هللا بن صالح المصري ثنا عبد الملك بن محمد بن أبي بكر عن عبد هللا بن 
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  تؤخذ صدقات أھل البادية على أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت 

مياھھم بأفنيتھم لفظ حديث عبد هللا بن صالح وفي رواية عبد العزيز تؤخذ صدقات المسلمين من أموالھم على مياھھم وأفنيتھم 
 وقال عن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 

  ثم قضائه من سھمانھم باب االستسالف على أھل الصدقة

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي  - 7156
أنبأ مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم استسلف من رجل بكرا 

 إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بن وھب عن مالك  فجاءته إبل من

  

  



28 

 

  باب تعجيل الصدقة

اعتمد الشافعي رحمه هللا فيه على ما ثبت عن النبي صلى هللا عليه و سلم في اليمين فليكفر عن يمينه وليأت الذي ھو خير ثم 
و سلم في ذلك منھم عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ربما  على ما ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى هللا عليه

كفر عن يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعد ما يحنث وموضعه كتاب األيمان أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال 
ى هللا عليه و سلم تسلف صدقة مال قال الشافعي ويروى عن النبي صلى هللا عليه و سلم وال أدري أيثبت أم ال أن النبي صل

 العباس قبل تحل يعني به ما 

أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا أحمد بن زھير بن  -  7157
حجية بن عدي عن علي أن حرب ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن 

 العباس رضي هللا عنه  سأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فأذن له في ذلك 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور فذكره قال أبو داود  ھذا الحديث رواه  - 7158
ن عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى هللا عليه و سلم وحديث ھشيم أصح قال الشيخ ھذا ھشيم عن منصور بن زاذا

حديث مختلف فيه على الحكم بن عتيبة فرواه إسماعيل بن زكريا عن حجاج عن الحكم ھكذا وخالفه إسرائيل عن حجاج فقال 
صلى هللا عليه و سلم لعمر إنا قد أخذنا من العباس  عن الحكم عن حجر العدوي عن علي وخالفه في لفظه فقال قال رسول هللا

زكاة العام عام األول ورواه محمد بن عبيد هللا ھو العرزمي عن الحكم عن مقسم عن بن عباس في قصة عمر والعباس رضي 
كم هللا عنھما ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن طلحة ورواه ھشيم عن منصور بن زاذان عن الح

عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى هللا عليه و سلم مرسال أنه قال لعمر رضي هللا عنه في ھذه القصة إنا كنا قد تعجلنا صدقة 
 مال العباس لعامنا ھذا عام أول وھذا ھو األصح من ھذه الروايات وروي عن علي رضي هللا عنه من وجه آخر مرفوعا 

أبو علي الرفاء ثنا محمد بن يونس الكديمي ثنا وھب بن جرير ح وأخبرناه محمد بن  أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ - 7159
الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عيسى بن محمد ثنا وھب بن جرير ثنا أبي قال سمعت 

قصة في بعث رسول هللا صلى هللا عليه و  األعمش يحدث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي هللا عنه فذكر
سلم عمر رضي هللا عنه ساعيا ومنع العباس صدقته وأنه ذكر للنبي صلى هللا عليه و سلم ما صنع العباس فقال  أما علمت يا 

النبي عمر أن عم الرجل صنو أبيه إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين لفظ حديث القطان وفي رواية بن قتادة أن 
صلى هللا عليه و سلم تعجل من العباس صدقة عام أو صدقة عامين وفي ھذا إرسال بين أبي البختري وعلي رضي هللا عنه 

 وقد ورد ھذا المعنى في حديث أبي ھريرة من وجه ثابت عنه 

دثنا أبي ثنا علي بن حفص ثنا أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل ح -  7160
ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال  بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عمر رضي هللا عنه على الصدقة 
فقيل منع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما ينقم 

ن جميل إال أنه كان فقيرا فأغناه هللا وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أعتده وأدرعه في سبيل هللا وأما العباس فھي ب
علي ومثلھا معھا ثم قال يا عمر أما علمت إن عم الرجل صنو أبيه رواه مسلم في الصحيح عن زھير بن حرب عن علي بن 

وكذلك رواه شبابة عن ورقاء ورواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد فقال في الحديث  حفص بھذا اللفظ إال أنه قال وأعتاده
فھي عليه صدقة ومثلھا معھا ومن حديث شعيب أخرجه البخاري في الصحيح ثم قال تابعه بن أبي الزناد عن أبيه وقال بن 

حاق رواه أبو أويس المدني عن أبي الزناد إسحاق عن أبي الزناد ھي عليه ومثلھا معھا قال الشيخ وكما رواه محمد بن إس
وكذلك ھو عندنا من حديث بن أبي الزناد عن أبيه وحملوه على أنه صلى هللا عليه و سلم كان أخر عنه الصدقة عامين من 
حاجة بالعباس إليھا والذي رواه ورقاء على أنه كان تسلف منه صدقة عامين وفي ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة فأما 

لذي رواه شعيب بن أبي حمزة فإنه يبعد من أن يكون محفوظا ألن العباس كان رجال من صلبية بني ھاشم تحرم عليه الصدقة ا
فكيف يجعل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما عليه من صدقة عامين صدقة عليه ورواه موسى بن عقبة عن أبي الزناد فقال 
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له بمعنى عليه فروايته محمولة على سائر الروايات وقد يكون المراد بقوله فھي عليه  في الحديث فھي له ومثلھا معھا وقد يقال
أي على النبي صلى هللا عليه و سلم ليكون موافقا لرواية ورقاء ورواية ورقاء أولى بالصحة لموافقتھا ما تقدم من الروايات 

 الصريحة باالستسالف والتعجيل وهللا أعلم 

بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن  أخبرنا أبو زكريا - 7161
 نافع  أن عبد هللا بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثالثة 

 باب النية في إخراج الصدقة 

زني ثنا أبو بكر محمد بن عبد هللا الشافعي ثنا عبد هللا بن روح المدائني أخبرنا أبو حامد أحمد بن أبي العباس الزو -  7162
ومحمد بن رمح البزاز قاال ثنا يزيد بن ھارون أنبأ يحيى بن سعيد األنصاري عن محمد بن إبراھيم التيمي أنه سمع علقمة بن 

و سلم يقول  إنما األعمال بالنية وإنما  وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه
المرىء ما نوى فمن كانت ھجرته إلى هللا وإلى رسوله فھجرته إلى هللا ورسوله ومن كانت ھجرته إلى دنيا يصيبھا أو إلى 
امرأة يتزوجھا فھجرته إلى ما ھاجر إليه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث يزيد بن ھارون وغيره وأخرجه البخاري من 

 جه عن يحيى بن سعيد أو

  باب ال يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إال ما وجب عليه

استدالال بما مضى في أحاديث الصدقات وتنصيصه على الواجب في كل جنس ونقله في بعضه إلى بدل معين وتقديره 
 الجبران في بعضه بمقدر مع اختالف القيم باختالف الزمان وافتراق المكان 

و علي الروذباري وأبو عبد هللا الحافظ قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد وأخبرنا أب -  7163
هللا بن وھب أخبرني سليمان بن بالل عن شريك بن عبد هللا بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه  

 ن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من اإلبل والبقرة من البقر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعثه إلى اليم

  باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا  -  7164
اوس قال قال معاذ يعني بن جبل باليمن  ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان سفيان بن عيينة عن إبراھيم بن ميسرة عن ط

 الصدقة فإنه أھون عليكم وخير للمھاجرين بالمدينة كذا قال إبراھيم بن ميسرة 

 وخالفه عمرو بن دينار عن طاوس فقال قال معاذ باليمن ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير أخبرناه -  7165
أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم بن سليمان ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار  فذكره قال أبو 
بكر اإلسماعيلي فيما أخبرنا أبو عمرو األديب عنه حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسال فال حجة فيه وقد قال فيه بعضھم 

يخ ھذا ھو األليق بمعاذ واألشبه بما أمره النبي صلى هللا عليه و سلم به من أخذ الجنس في من الجزية بدل الصدقة قال الش
الصدقات وأخذ الدينار أو عدله معافر ثياب باليمن في الجزية وأن ترد الصدقات على فقرائھم ال أن ينقلھا إلى المھاجرين 

لذي رواه مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي األحمسي بالمدينة الذين أكثرھم أھل فيء ال أھل صدقة وهللا أعلم وأما ا
قال إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أبصر ناقة مسنة في إبل الصدقة فغضب وقال قاتل هللا صاحب ھذه الناقة فقال يا 

حافظ أن أبا الوليد أخبرھم أنبأ رسول هللا إني ارتجعتھا ببعيرين من حواشي الصدقة قال فنعم إذا وھذا فيما أنبأني أبو عبد هللا ال
الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المجالد فذكره فقد قال أبو عيسى سألت عنه البخاري 
فقال روى ھذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى هللا عليه و سلم رأى في إبل الصدقة 

  وضعف مجالدا مرسال
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أخبرناه مرسال أبو عبد الرحمن السلمي أنبا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا ھشيم عن  -  7167
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن النبي صلى هللا عليه و سلم  أنه رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنھا 

 خذتھا بإبل فسكت فقال المصدق إني أ

  باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يزيد بن محمد بن عبد  - 7168
العباء عن أبي سعيد المقبري قال   الصمد الدمشقي ثنا علي بن عياش ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حدثني أبو صخر صاحب

جئت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بمائتي درھم قلت يا أمير المؤمنين ھذا زكاة مالي قال وقد عتقت يا كيسان قال قلت نعم 
 قال اذھب بھا أنت فاقسمھا 

  باب الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاھرة أحب ذلك أو كرھه

عبد هللا بن بشران العدل ببغداد ثنا عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم ثنا أبو محمد  أخبرنا علي بن محمد بن - 7169
عبيد بن عبد الواحد ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شھاب أخبرني عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود أن أبا 

واستخلف أبو بكر رضي هللا عنه بعده وكفر من كفر من العرب ھريرة أخبره قال  لما توفي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
قال عمر رضي هللا عنه يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى 

قال أبو بكر وهللا ألقاتلن من فرق يقولوا ال إله إال هللا فمن قال ال إله إال هللا عصم مني ماله ونفسه إال بحقه وحسابه على هللا 
بين الصالة والزكاة فإن الزكاة حق المال وهللا لو منعوني عناقا كانوا يؤدونھا إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لقاتلتھم على 

الصحيح عن منعھا قال عمر فوهللا ما ھو إال أن رأيت هللا قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق رواه البخاري في 
يحيى بن بكير وأخرجه مسلم عن قتيبة عن الليث وقال عقاال وحديث بھز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه 

 و سلم من أعطاھا مؤتجرا فله أجرھا ومن منعھا فإنا آخذوھا قد مضى ذكره 

  باب االختيار في دفعھا إلى الوالي

في الفوائد ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ  -  7170
محمد بن أبي إسماعيل السلمي عن عبد الرحمن بن ھالل العبسي عن جرير بن عبد هللا قال  أتى رسول هللا صلى هللا عليه و 

هللا عليه و سلم أرضوھم فأعادوا عليه ثالث مرات كل  سلم أعراب فقالوا يأتينا مصدقون فيعتدون علينا فقال رسول هللا صلى
ذلك يقول أرضوھم قال جرير رضي هللا عنه فما أتاني مصدق بعد إال ذھب وھو راض رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق 

 عن أبي أسامة وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن أبي إسماعيل بطوله 

عبد هللا محمد بن يعقوب الحافظ ثنا إبراھيم بن عبد هللا السعدي ثنا بشر بن عمر أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو  - 7171
ثنا أبو الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  

لوا فألنفسھم وإن ظلموا فعليھا وأرضوھم سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بھم وخلوا بينھم وبين ما يبتغون فإن عد
فإن تمام زكاتھم رضاھم وليدعوا لكم أخرجه أبو داود وقال أبو الغصن ھو ثابت بن قيس بن غصن قال الشيخ فھذا حديث 

 اختلف في إسناده عن أبي الغصن 

عباس محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو صادق محمد بن أحمد الصيدالني قاال ثنا أبو ال -  7172
يحيى بن أبي طالب أنبأ أبو أحمد الزبيري ثنا يونس بن الحارث حدثني ھنيد مولى المغيرة بن شعبة وكان على أمواله 
بالطائف قال قال المغيرة بن شعبة  كيف تصنع في صدقة أموالي قال منھا ما أدفعھا إلى السلطان ومنھا ما أتصدق بھا فقال 

ا لذلك قال إنھم يشترون بھا البزوز ويتزوجون بھا النساء ويشترون بھا األرضين قال فادفعھا إليھم فإن النبي صلى مالك وم
 هللا عليه و سلم أمرنا أن ندفعھا إليھم وعليھم حسابھم 
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صفار ثنا سعدان بن أخبرنا أبو علي الروذباري بنيسابور وأبو الحسين بن بشران ببغداد قاال أنبأ إسماعيل بن محمد ال -  7173
نصر ثنا معاذ بن معاذ أنبأ بن عون عن نافع عن بن عمر قال  ادفعوا صدقات أموالكم إلى من واله هللا أمركم فمن بر فلنفسه 

 ومن أثم فعليھا 

مد بن أخبرنا أبو عمرو األديب ثنا أبو بكر اإلسماعيلي ثنا الحضرمي ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو الحسن مح -  7174
الحسن السراج ثنا مطين ثنا محمد بن طريف ثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي ھريرة قال قال رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم  إذا أتاكم المصدق فأعطه صدقتك فإن اعتدى عليك فوله ظھرك وال تلعنه وقل اللھم إني احتسبت 

 عندك ما أخذ مني 

بد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب قال وأخبرنا أبو ع - 7175
قال عبد الوھاب  سئل سعيد يعني بن أبي عروبة عن الزكاة فأخبرنا عن قتادة عن قزعة مولى زياد أن بن عمر قال ادفعوھا 

 إليھم وإن شربوا بھا الخمر يعني األمراء 

رنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا محمد بن عبيد هللا بن المنادي ثنا يونس بن محمد ثنا حسن بن أخب - 7176
سعد الجھني قال  سألت زيد بن أسلم عن الزكاة فقال سمعت بعبد هللا بن عمر فقلت نعم قال كان يدفعھا إليھم يعني السلطان في 

 الفتنة يقضمون بھا دوابھم 

خبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف اإلسفرائيني بھا أنبأ أبو عمرو بن نجيد أنبأ أبو عبد هللا البوشنجي ثنا أمية بن أ -  7177
بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه  أنه أتى سعد بن أبي وقاص فقال إنه قد أدرك 

د لھا موضعا وھؤالء يصنعون فيھا ما قد رأيت فقال أدھا إليھم قال وسألت أبا سعيد لي مال وأنا أحب أن أؤدي زكاته وأنا أج
مثل ذلك فقال أدھا إليھم قال وسألت بن عمر مثل ذلك فقال أدھا إليھم وروينا في ھذا أيضا عن أبي ھريرة وجابر بن عبد هللا 

 وعبد هللا بن عباس رضي هللا عنھم 

أمكنه ذلك ليكون على يقين من أدائھا روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وطاوس  باب االختيار في قسمھا بنفسه إذا
  وإبراھيم النخعي

وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراھيم األصبھاني الحافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوھري ثنا علي بن  - 7178
لشيباني عن أبي نصر عن سعيد بن جبير قال  سأل رجل بن عمر عن الحسن ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن سليمان ا

زكاة ماله فقال ادفعھا إليھم فقال له سعيد بن جبير إن بشر بن مروان جاءه رجل من أھل الشام قال فسأله فقال مررت بامرأة 
ال بن عمر لبسوا علينا عطارة في السوق فلو كان معي شيء ألعطيتھا فقال يا غضبان أعطه خمسمائة درھم من الزكاة فق

 لبس هللا عليھم 

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا أنس بن  - 7179
دفعھا إلى عياض عن أسامة بن زيد الليثي  أنه سأل سالم بن عبد هللا عن الزكاة فقال أعطھا أنت فقلت ألم يكن بن عمر يقول ا

 السلطان قال بلى ولكني ال أرى أن تدفعھا إلى السلطان 

  باب ما يسقط الصدقة عن الماشية

أخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرنا الحسن ھو بن سفيان ثنا محمد بن خالد ومحمد بن المثنى  - 7180
ثمامة أن أنسا حدثه  أن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه كتب له ھذا قاال ثنا محمد بن عبد هللا األنصاري حدثني أبي حدثني 

الكتاب وكتب له ھذه فريضة الصدقة التي فرض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على المسلمين التي أمر هللا بھا رسوله فذكر 
ديث حماد بن سلمة عن ثمامة الحديث وفيه وصدقة الغنم في سائمتھا رواه البخاري في الصحيح عن األنصاري وروينا في ح
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في ھذا الحديث نحو ذلك ورويناه عن بن عمر عن نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال وفي سائمة الغنم إذا 
 كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة 

دي ثنا أبو صالح الحكم بن موسى وأخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن إبراھيم العب - 7181
القنطري ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزھري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن 
النبي صلى هللا عليه و سلم  أنه كتب إلى أھل اليمن بكتاب فذكر الحديث وفيه وفي كل خمس من اإلبل سائمة شاة إلى أن تبلغ 

 عشرين وفيه وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففيھا شاتان أربعا و

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن ھارون ح وأخبرنا أحمد بن  -  7182
أسمع ثنا يزيد بن ھارون أنبأ بھز بن حكيم بن معاوية القشيري عن  سلمان الفقيه قال قرئ على محمد بن مسلمة الواسطي وأنا

جده قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون ال تفرق إبل عن حسابھا من 
 آلل محمد منھا شيء  أعطاھا مؤتجرا فله أجرھا ومن منعھا فإنا آخذوھا وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا ال يحل

وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا أحمد بن الحسن الصوفي ثنا إبراھيم بن موسى المروزي ثنا  - 7183
محمد بن حمزة الرقي عن غالب القطان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ليس في 

ذا قال غالب القطان وروي في ذلك في البقر عن بن عباس مرفوعا وعن معاذ بن جبل موقوفا وفي اإلبل العوامل صدقة ك
 إسنادھما ضعف وأشھر ما روي فيه مسندا وموقوفا 

ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ثنا محمد بن عبد هللا بن أبي  -  7184
أبو بدر ثنا زھير أن أبا إسحاق حدثھم عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه و سلم داود ثنا 

 قال  ليس في البقر العوامل شيء 

وأخبرنا أبو الحسين أنبأ أبو عمرو ثنا محمد ثنا أبو بدر ثنا زھير ثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي  - 7185
و سلم قال  ليس على البقر العوامل شيء رفعه أبو بدر شجاع بن الوليد عن زھير من غير شك ورواه النفيلي صلى هللا عليه 

 عن زھير بالشك فقال قال زھير أحسبه عن النبي صلى هللا عليه و سلم ورواه غيره عن أبي إسحاق موقوفا 

ا محمد بن عبيد هللا بن أبي داود ثنا أبو بدر ثنا علي أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل أنبأ أبو عمرو بن السماك ثن -  7186
 بن صالح ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي هللا عنه قال  ليس على العوامل من البقر الحراثة شيء 

ثنا نعيم بن وأخبرنا أبو الحسن العالء بن محمد بن أبي سعيد المھرجاني أنبأ بشر بن أحمد ثنا حمزة بن محمد الكاتب  -  7187
حماد ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال  ليس في اإلبل العوامل وال في البقر 

 العوامل صدقة 

أخبرنا محمد بن أحمد بن زكريا أنبأ محمد بن الفضل ثنا جدي محمد بن إسحاق ثنا زكريا بن يحيى بن أبان ثنا بن  - 7188
يى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد هللا  يقول ليس على مثير أبي مريم أنبأ يح

األرض زكاة وروي عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير بمعناه وروي عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا 
 وفي إسناده ضعف والصحيح موقوف 

رث األصبھاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ثنا أحمد أخبرنا أبو بكر بن الحا - 7189
بن رشدين ثنا سعيد بن عفير ثنا سليمان بن بالل عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر قال  ال يؤخذ من البقر التي 

ابر ھكذا موقوفا وھو إسناد صحيح وھو قول مجاھد يحرث عليھا من الزكاة شيء تابعه خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن ج
 وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وإبراھيم النخعي وقال الحسن البصري ليس في البقر العوامل صدقة إذا كانت في مصر 
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  باب ال صدقة في الخيل

لعباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قاال ثنا أبو ا - 7190
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة كالھما عن عبد هللا بن دينار ح وأخبرنا أبو محمد عبد هللا بن عبد 
 الرحمن بن محمد بن إبراھيم الحرضي ثنا أبو محمد دعلج بن أحمد السجزي إمالء ثنا موسى بن أبي خزيمة ثنا يحيى بن
يحيى قال قرأت على مالك عن عبد هللا بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم قال  ليس على المرء في عبده وال في فرسه صدقة رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه 

 البخاري من حديث شعبة عن عبد هللا بن دينار 

وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري  - 7191
الرزاز ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا خثيم بن عراك حدثني أبي عن أبي ھريرة عن 

مرء المسلم في فرسه وال مملوكه صدقة رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ليس على ال
 يحيى القطان 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني محمد بن أحمد بن علي أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حاتم  -  7192
يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال صدقة  بن إسماعيل عن خثيم بن عراك قال سمعت أبي يقول سمعت أبا ھريرة

على المسلم في عبده وال في فرسه رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ورواه بكير بن األشج عن عراك بن 
 مالك قال سمعت أبا ھريرة بنحوه في العبد فسماع عراك بن مالك عن أبي ھريرة صحيح ال شك فيه 

بو بكر بن الحسن القاضي أنبأ حاجب بن أحمد ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد هللا بن خالد بن حازم ثنا يحيى بن أخبرنا أ -  7193
أبي زائدة قال أخبرني ح وأنبأ أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا علي بن داود ثنا 

بن أبي زائدة عن عبيد هللا بن عمر عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة يزيد بن خالد بن موھب ثنا يحيى بن زكريا 
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ليس في الخيل والرقيق صدقة إال أن في الرقيق صدقة الفطر لفظھما سواء كذا روي 

 بھذا اإلسناد عن عبيد هللا 

بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض قاال ثنا وقد أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد  - 7194
عبد الوھاب ثنا عبيد هللا عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ليس 

اد غير محفوظ ومكحول لم يسمعه من في الخيل والرقيق زكاة إال زكاة الفطر في الرقيق ھذا ھو األصح وحديثه عن أبي الزن
 عراك إنما رواه عن سليمان بن يسار عن عراك 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وغيرھما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  -  7195
محمد بن يعقوب الشيباني ثنا أحمد بن سھل بن بحر ثنا  سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ

محمد بن يحيى بن أبي عمر ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي 
ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ليس على المسلم في عبده وال فرسه صدقة رواه مسلم في الصحيح عن عمرو 

 الناقد عن سفيان 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد ثنا جعفر بن عون حدثني  -  7196
أسامة بن زيد حدثني مكحول عن عراك عن أبي ھريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ليس على مسلم 

 صدقة في عبده وال فرسه 

 وبإسناده ثنا أسامة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم  مثله  - 7197



34 

 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن الحرضي ثنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج السجزي إمالء ثنا محمد  - 7198
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي هللا عنه قال بن علي بن زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة 

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فھلموا صدقة الرقة من كل أربعين درھما درھم 
و عوانة وروي وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيھا خمسة دراھم ورواه األعمش عن أبي إسحاق كما رواه أب

 عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق كذلك مختصرا 

وأخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن  - 7199
رضي هللا عنه  وھب أخبرك سفيان بن عيينة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق الھمداني عن الحارث عن علي بن أبي طالب

عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال  عفوت عن الخيل والرقيق قال الثوري في الحديث فأدوا زكاة األموال وكذلك رواه 
 جماعة والحديث عن أبي إسحاق عنھما جميعا عن علي 

أبيه عن جده عن النبي وروينا في حديث سليمان بن داود عن الزھري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن  - 7200
صلى هللا عليه و سلم  في الكتاب الذي كتبه إلى أھل اليمن وأنه ليس في عبد مسلم وال في فرسه شيء أخبرناه أبو عبد هللا 

 الحافظ ثنا أبو زكريا العنبري ثنا أبو عبد هللا العبدي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود فذكره 

خبرنا علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا يحيى بن عثمان وأ - 7201
بن صالح ثنا محمد بن المتوكل ثنا بقية حدثني أبو معاذ األنصاري عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال 

صدقة الجبھة والكسعة والنخة قال بقية الجبھة الخيل والكسعة البغال والحمير رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  عفوت لكم عن 
والنخة المربيات في البيوت كذا رواه بقية بن الوليد عن أبي معاذ وھو سليمان بن أرقم متروك الحديث ال يحتج به وقد اختلف 

 عليه في إسناده فقيل ھكذا وقيل عنه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ علي بن محمد المصري ثنا يحيى بن عثمان ثنا سعيد بن عفير ثنا عبيد هللا بن يزيد  -  7202
أبو عمرو عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال صدقة في 

لكسعة الحمير والجبھة الخيل والنخة العبيد ورواه كثير بن زياد أبو سھل عن الحسن الكسعة والجبھة والنخة فسره أبو عمرو ا
عن النبي صلى هللا عليه و سلم مرسال أخرجه أبو داود في المراسيل وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا أبو الحسن محمد بن 

حديث النبي صلى هللا عليه و سلم ليس في الجبھة وال محمد بن الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في 
في الكسعة وال في النخة صدقة حدثناه بن أبي مريم عن حماد بن زيد عن كثير بن زياد الخرساني يرفعه وعن غير حماد عن 

سائي وغيره في جويبر عن الضحاك يرفعه قال أبو عبيد قال أبو عبيدة الجبھة الخيل والنخة الرقيق والكسعة الحمير قال الك
 الجبھة والكسعة مثله وقال الكسائي ھي النخة برفع النون وفسره ھو وغيره في مجلسه البقر العوامل 

قال أبو عبيد وحدثنا نعيم بن حماد عن بن الدراوردي المدني عن أبي حزرة القاص يعقوب بن مجاھد عن سارية  - 7203
وا صدقاتكم فإن هللا قد أراحكم من الجبھة والسجة والبجة وفسرھا أنھا الخلجي عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  أخرج

كانت آلھة يعبدونھا في الجاھلية قال أبو عبيد وھذا خالف ما في الحديث األول والتفسير في الحديث وهللا أعلم أيھما المحفوظ 
 التوفيق قال الشيخ أسانيد ھذا الحديث ضعيفة وفي األحاديث الصحيحة قبله كفاية وبا 

أخبرنا أبو أحمد عبد هللا بن محمد بن الحسن المھرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم  - 7204
البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن شھاب عن سليمان بن يسار أن أھل الشام قالوا ألبي عبيدة بن الجراح رضي هللا عنه  

بى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فأبى فكلموه أيضا فكتب إلى عمر بن الخطاب خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأ
 فكتب إليه عمر بن الخطاب إن أحبوا فخذھا منھم وأرددھا عليھم وارزق رقيقھم قال مالك أي أرددھا على فقرائھم 

بن أبي طالب ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا محمد بن موسى الصيدالني ثنا إبراھيم -  7205
الرحمن بن مھدي ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال  جاء ناس من أھل الشام إلى عمر رضي هللا عنه 
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فقالوا إنا قد أصبنا أمواال خيال ورقيقا نحب أن يكون لنا فيه زكاة وطھور قال ما فعله صاحباي قبلي فافعله فاستشار عمر 
ضي هللا عنه عليا رضي هللا عنه في جماعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رضي هللا عنھم فقال علي رضي ر

 هللا عنه ھو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بھا راتبة 

عبد هللا بن  أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن - 7206
 دينار قال  سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال وھل في الخيل صدقة 

وأخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراھيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن  - 7207
كتاب من عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه إلى أبي وھو عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه قال  جاء 

 بمنى ال تأخذ من الخيل وال من العسل صدقة 

وبھذا اإلسناد ثنا مالك عن عبد هللا بن دينار قال  سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال وھل في الخيل  -  7208
 صدقة 

 باب من رأى في الخيل صدقة 

عبد هللا الحافظ أخبرني أبو طاھر محمد بن عبد هللا الجويني ثنا أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء  أخبرنا محمد بن -  7209
بن السندي ثنا سويد بن سعيد ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا ھريرة رضي هللا 

ذھب وال فضة ال يؤدي منھا حقھا فذكر الحديث في الوعيد عنه يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ما من صاحب 
الذي جاء في منع حقھا وحق اإلبل والبقر والغنم وذكر في اإلبل ومن حقھا حلبھا يوم وردھا ثم قال قيل يا رسول هللا فالخيل 

ء وفخرا ونواء قال الخيل لثالثة ھي لرجل وزر وھي لرجل أجر وھي لرجل ستر فأما الذي ھي له وزر فرجل ربطھا ريا
على أھل اإلسالم فھي له وزر وأما الذي ھي له ستر فرجل ربطھا في سبيل هللا ثم لم ينس حق هللا في ظھورھا وال رقابھا 
فھي له ستر وأما الذي ھي له أجر فرجل ربطھا في سبيل هللا ألھل اإلسالم في مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج 

دد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثھا وأبوالھا حسنات وال تقطع طولھا فاستنت شرفا أو والروضة من شيء إال كتب له ع
شرفين إال كتب هللا له عدد آثارھا وأبوالھا حسنات وال مر بھا صاحبھا على نھر فشربت منه وال يريد أن يسقيھا إال كتب هللا 

 علي في الحمر شيئا إال ھذه اآلية الفاذة الجامعة ومن يعمل له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول هللا فالحمر قال ما أنزل هللا
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره رواه مسلم في الصحيح عن سويد بن سعيد ورواه سھيل بن أبي صالح عن 

 لزكاة أبيه فقال في الحديث وال ينسى حق هللا في ظھورھا وبطونھا في عسرھا ويسرھا وذلك ال يدل على ا

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان حدثني أبي ثنا أبو عبد هللا محمد بن موسى األصطخري ثنا إسماعيل بن  -  7210
يحيى بن بحر األزدي ثنا الليث بن حماد األصطخري ثنا أبو يوسف عن غورك بن الحصرم أبي عبد هللا عن جعفر بن محمد 

صلى هللا عليه و سلم  في الخيل السائمة في كل فرس دينار تفرد به غورك ھذا وأخبرنا عن أبيه عن جابر قال قال رسول هللا 
 أبو بكر بن الحارث قال قال علي بن عمر الحافظ تفرد به غورك عن جعفر وھو ضعيف جدا ومن دونه ضعفاء 

يد السلمي أنبأ أبو مسلم إبراھيم أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نج -  7211
بن عبد هللا ثنا أبو عاصم أنبأ بن جريج أخبرني عمرد أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى  قال ابتاع عبد الرحمن بن أمية 
أخو يعلى من رجل فرسا أنثى بمائة قلوص فبدأ له فندم البائع فأتى عمر رضي هللا عنه فقال إن يعلى وأخاه غصباني فرسي 

كتب عمر إلى يعلى بن أمية أن الحق بي فأتاه فأخبره فقال إن الخيل لتبلغ ھذا عندكم قال ما علمت فرسا قبل ھذه بلغ ھذا فقال ف
عمر فنأخذ من كل أربعين شاة شاة وال نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا قال فضرب على الخيل دينارا دينارا وقد 

ى أن عمر رضي هللا عنه إنما أمر بذلك حين أحبه أربابھا وھذه الرواية إن صحت تكون روينا في الباب قبله ما دل عل
محمولة على مثل ذلك لتأتفق الروايات وال تختلف وحديث عراك عن أبي ھريرة أصح ما روي في ذلك وھو يقطع بنفي 

 الصدقة عنھا وهللا أعلم 
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  جماع أبواب زكاة الثمار

  باب النصاب في زكاة الثمار

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر أحمد بن علي الفامي وأبو صادق بن  - 7212
أبي الفوارس في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وھب أخبرك عبد هللا بن 

الثوري وسفيان بن عيينة أن عمرو بن يحيى المازني حدثھم عن أبيه عن أبي عمر ويحيى بن عبد هللا بن سالم ومالك وسفيان 
سعيد الخدري أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمسة 

 أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس ذود من اإلبل صدقة 

رئ على بن وھب أخبرك عياض بن عبد هللا القرشي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد هللا عن قال وحدثنا بحر قال ق - 7213
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  مثله أخرجه البخاري من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة ورواه مسلم 

 عن ھارون بن معروف وھارون األيلي عن بن وھب عن عياض فذكر رواية جابر 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إمالء وقراءة ثنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سھل المطوعي ثنا عبد  - 7214
هللا بن حماد اآلملي ثنا نعيم بن حماد أبو عبد هللا الفارض المروزي ثنا محمد بن ثور عن معمر عن بن أبي نجيح وأيوب 

ر عن جابر كلھم ذكروا عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ليس فيما دون خمسة وقتادة ويحيى بن أبي كثير عن ابني جاب
 أوسق صدقة وال فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن  -  7215
وب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد السالم بن حرب عن ليث عن نافع عن عبد هللا بن عمر قال قال يعق

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة 

الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو زكريا العنبري ثنا أبو عبد هللا العبدي ثنا  - 7216
عن سليمان بن داود عن الزھري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه و سلم  
أنه كتب إلى أھل اليمن بكتاب فذكر فيه ما سقت السماء أو كان سيحا أو كان بعال ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي 

 ء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق بالرشا

أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا بن المبارك  - 7217
 عن يونس عن الزھري قال سمعت أبا أمامة بن سھل بن حنيف يحدث في مجلس سعيد بن المسيب  أن السنة مضت أن ال

 تؤخذ صدقة من نخل حتى يبلغ خرصھا خمسة أوسق 

  باب مقدار الوسق

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أيوب بن محمد الرقي ثنا محمد بن عبيد ثنا إدريس بن  -  7218
لنبي صلى هللا عليه و سلم قال  يزيد األودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى ا

ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما ورواه يعلى بن عبيد عن إدريس وقال في الحديث والوسق ستون 
 صاعا 

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا وكيع عن  -  7219
 ليث عن نافع عن بن عمر قال  الوسق ستون صاعا قال يحيى فسألت شريكا عنه فلم يحفظه  شريك عن
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وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى حدثني بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن قتادة عن سعيد  - 7220
اع عن عطاء قال في خمسة أوساق الزكاة وذلك وبھذا اإلسناد عن يعقوب بن القعق* بن المسيب قال  الوسق ستون صاعا 

ثالث مائة صاع قال والوسق ستون صاعا ورويناه عن الحسن والشعبي والنخعي وغيرھم والكالم في مقدار الصاع يرد في 
 آخر ھذا الكتاب إن شاء هللا تعالى 

  باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب

أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا العباس بن الفضل ثنا إبراھيم بن المنذر ثنا  أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان - 7222
عبد هللا بن نافع ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد هللا بن نافع 

أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان يبعث من   عن محمد بن صالح عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد
 يخرص عليھم كرمھم وثمارھم لفظ حديث إبراھيم وفي رواية الشافعي كان يبعث من يخرص على الناس كرومھم وثمارھم 

ب وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني يعقو - 7223
بن حميد بن كاسب ثنا عبد هللا بن نافع عن محمد بن صالح بن دينار ح قال وحدثنا بن كاسب ثنا عبد هللا بن رجاء عن عباد 
بن إسحاق جميعا عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  يخرص 

 كما تؤخذ زكاة النخل تمرا العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا 

 وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد هللا بن نافع فذكره  بإسناده ومعناه  - 7224

ثنا وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه المھرجاني أنبأ بشر بن أحمد أنبأ أحمد بن الحسن بن نصر الحذاء  -  7225
علي بن عبد هللا ثنا يزيد بن زريع ثنا عبد الرحمن بن أسحق أخبرني الزھري عن سعيد بن المسيب  أن رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم تؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا قال فتلك 

 سلم في النخل والعنب سنة رسول هللا صلى هللا عليه و 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان المعروف بأبي الشيخ األصبھاني ثنا إسحاق بن إبراھيم ثنا  -  7226
أحمد بن منيع ثنا بن المبارك ثنا يونس قال سمعت الزھري يقول  سمعت أبا أمامة بن سھل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب 

لسنة أن ال تؤخذ الزكاة من نخل وال عنب حتى يبلغ خرصھا خمسة أوسق قال الزھري وال نعلم يخرص من الثمر قال مضت ا
 إال التمر والعنب 

  باب خرص التمر والدليل على أن له حكما

أخبرنا أبو سھل أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عمر الحرشي ثنا القعنبي ح و - 7227
محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي ثنا أبو الحسن علي بن إبراھيم الطغامجي ثنا يوسف بن يعقوب الترمذي ثنا عبد هللا بن 
مسلمة القعنبي بمكة سنة خمس عشرة ومائتين ثنا سليمان بن بالل عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سھل الساعدي عن أبي 

ع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة المرأة فقال حميد الساعدي قال  خرجنا م
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اخرصوھا فخرصناھا وخرصھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عشرة أوسق وقال احصيھا 

ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فسأل رسول هللا صلى  حتى نرجع إليك إن شاء هللا وانطلقنا حتى قدمنا تبوك فذكر الحديث قال
هللا عليه و سلم المرأة عن حديقتھا كم بلغ ثمرھا فقالت بلغ عشرة أوسق رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي وأخرجه البخاري 

 من حديث سليمان ووھيب عن عمرو بن يحيى 

عباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو ال - 7228
عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ليھود خيبر حين افتتح خيبر أقركم ما أقركم هللا 
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بن رواحة رضي هللا عنه فيخرص عليھم ثم على أن التمر بيننا وبينكم قال فكان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يبعث عبد هللا 
 يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذون 

وأخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن  - 7229
كان يبعث عبد هللا بن رواحة فيخرص بينه وبين يھود قال شھاب عن سليمان بن يسار  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

فجمعوا له حليا من حلي نسائھم فقالوا ھذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنه يا معشر 
رشوة فإنھا سحت وإنا يھود وهللا إنكم لمن أبغض خلق هللا إلي وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم فأما الذي عرضتم من ال

 ال نأكلھا قالوا بھذا قامت السماوات واألرض 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان األصبھاني أنبأ أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا محمد بن سابق ثنا  - 7230
عليه و سلم بني النضير فأقرھم رسول هللا إبراھيم بن طھمان عن أبي الزبير عن جابر قال  أفاء هللا على رسوله صلى هللا 

صلى هللا عليه و سلم على ما كانوا وجعلھا بينه وبينھم فبعث عبد هللا بن رواحة فخرصھا عليھم ثم قال لھم يا معشر اليھود 
عليكم أنتم أبغض الناس إلي قتلتم أنبياء هللا وكذبتم على هللا وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم قد خرصت 
 عشرين ألف وسق من تمر إن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي قالوا بھذا قامت السماوات واألرض قالوا قد أخذنا فاخرجوا عنا 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا يحيى بن معين ثنا حجاج عن بن جريج قال أخبرت عن  -  7231
 عنھا أنھا قالت وھي تذكر شأن خيبر  كان النبي صلى هللا عليه و سلم يبعث عبد بن شھاب عن عروة عن عائشة رضي هللا

هللا بن رواحة إلى يھود فيخرص عليھم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يھود يأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه 
 إليھم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق 

  يترك لرب الحائط قدر ما يأكل ھو وأھله وما يعري المساكين منھا ال يخرص عليهباب من قال 

 ذكره الشافعي في كتاب البويطي وفي البيوع وقال في القديم ذلك على االجتھاد من الخارص ويقدر ما يرى قال 

لى هللا عليه و سلم كان وذكر معمر عن عبد هللا بن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  أن النبي ص -  7232
 يقول للخرص ال تخرصوا العرايا 

قال وأخبرنا سعيد بن سالم القداح عن بن جريج عن فطير األنصاري  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لم يكن  -  7233
 يخرص العرايا وال أبو بكر وال عمر رضي هللا عنھما قال الشيخ وھما مرسالن وقد روى فيه حديث موصول 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا وھب بن جرير ثنا شعبة ح  - 7234
وأخبرنا أبو علي الروذباري في كتاب السنن أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن خبيب بن عبد 

ل جاء سھل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قا
 إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع 

وأخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو الحسين علي بن إبراھيم بن معاوية النيسابوري ثنا محمد بن مسلم بن وارة حدثني  - 7235
بن يزيد العمري ثنا محمد بن مغيث الجرشي عن الصلت بن زبيد المديني سمعته يحدث عن أبيه عن جده  أن رسول  عاصم

هللا صلى هللا عليه و سلم استعمله على الخرص فقال اثبت لنا النصف وابق لھم النصف فإنھم يسرقون وال يصل إليھم قال 
ثبت عندنا أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال اثبت لنا الثلثين وابق لھم  محمد فحدثت بھذا الحديث عبيد هللا بن عمر فقال قد

 الثلث قال الشيخ ھذا إسناد مجھول وقد روى فيه عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 

أخبرنا أبو صالح بن أبي طاھر العنبري بن بنت يحيى بن منصور القاضي أنبأ جدي أنبأ محمد بن عمرو كشمرد ثنا  - 7236
عنبي ثنا سليمان ھو بن بالل عن يحيى يعني بن سعيد عن بشير بن يسار  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه كان يبعث أبا الق
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حثمة خارصا يخرص النخل فيأمره إذا وجد القوم في حائطھم يخرصونه أن يدع لھم ما يأكلونه فال يخرصه وقد ذكره 
 واه حماد بن زيد عن يحيى موصوال الشافعي في القديم عن رجل عن يحيى بن سعيد وقد ر

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن  - 7237
بشير بن يسار عن سھل بن أبي حثمة  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بعثه على خرص التمر وقال إذا أتيت أرضا 

 ودع لھم قدر ما يأكلون وقد ذكره األوزاعي عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه مرسال  فأخرصھا

أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أبو إسحاق إبراھيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا  - 7238
ضي هللا عنه قال  خففوا على الناس في الخرص فإن فيه الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو يعني األوزاعي أن عمر بن الخطاب ر

العرية والوطية واألكلة قال الوليد قلت ألبي عمرو وما العرية قال النخلة والنخلتين والثالث يمنحھا الرجل الرجل من أھل 
لوطية قال من الحاجة قلت فما األكلة قال أھل المال يأكلون منه رطبا فال يخرص ذلك ويوضع من خرصه قال قلت فما ا

يغشاھم ويزورھم قال الشيخ وھذا اللفظ الذي رواه األوزاعي عن عمر رضي هللا عنه في التخفيف قد رواه مكحول عن النبي 
 صلى هللا عليه و سلم مرسال وقد روى في ھذا حديث مسند بإسناد غير قوي 

ثنا أبو العباس األصم ثنا بحر بن نصر قال قرئ  أخبرناه أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قاال -  7239
على بن وھب أخبرك مسلم بن خالد والقاسم بن عبد هللا عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر بن عبد هللا أن النبي 

 صلى هللا عليه و سلم قال  احتاطوا ألھل األموال في الواطية والعاملة والنوائب وما وجب في التمر من الحق 

وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا شريح بن عقيل ثنا أبو مروان العثماني ثنا عبد العزيز بن أبي  -  7240
حازم عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيھما  فذكره مرفوعا وقد روي عن النبي صلى هللا عليه و 

 قة سلم في حديث مرسل ليس في العرايا صد

أخبرنا أبو صالح بن أبي طاھر أنبأ جدي يحيى بن منصور ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ  - 7241
بن جريج أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت النبي صلى 

هللا عليه و سلم بكفه بخمس أصابع  ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون  هللا عليه و سلم يقول وأشار النبي صلى
خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وزاد عن النبي صلى هللا عليه و سلم في ھذا الحديث وليس في العرايا 

ق واألوساق واألذواد عن يحيى بن صدقة عن محمد بن يحيى بن حبان قال الشيخ محمد بن يحيى بن حبان يروي حديث األوا
 عمارة عن أبي سعيد فيحتمل أن تكون ھذه الزيادة معھا في الحديث وهللا أعلم 

 باب ال تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب 

يفة ثنا أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو حذ -  7242
سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعثھما إلى اليمن 

 فأمرھما أن يعلما الناس أمر دينھم وقال ال تأخذا في الصدقة إال من ھذه األصناف األربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر 

هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا وأخبرنا أبو عبد  - 7243
الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا األشجعي عن سفيان بن سعيد عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى 

 أخذا إال من الحنطة والشعير والتمر والزبيب األشعري ومعاذ رضي هللا عنھما  أنھما حين بعثا إلى اليمن لم ي

وأخبرنا أبو عبد هللا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا وكيع ثنا طلحة بن يحيى عن أبي  -  7244
 يب بردة عن أبي موسى األشعري  أنه لما أتى اليمن لم يأخذ الصدقة إال من الحنطة والشعير والتمر والزب
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أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد  -  7245
الرحمن بن حميد الرواسي عن جعفر بن نجيح السعدي المدني عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد هللا بن أوس أن سفيان بن 

لخطاب رضي هللا عنه وكان عامال له على الطائف فكتب إليه أن قبله حيطانا فيھا كروم عبد هللا الثقفي  كتب إلى عمر بن ا
وفيھا من الفرسك والرمان ما ھو أكثر غلة من الكروم أضعافا فكتب إليه يستأمره في العشر فكتب إليه عمر أنه ليس عليھا 

نخعي وعمرو بن دينار ورويناه عن الفقھاء عشر قال ھي من العضاه كلھا فليس عليھا عشر وھذا قول مجاھد والحسن وال
 السبعة من تابعي أھل المدينة 

  باب ما ورد في الزيتون

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك  أنه سأل بن شھاب  - 7246
 عن الزيتون فقال فيه العشر 

بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراھيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن  وأخبرنا أبو بكر -  7247
مسلم أخبرني أبو عمر وھو األوزاعي أن بن شھاب الزھري قال  مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه 

يما سقي برشاء الناضح نصف العشر قال وحدثنا الوليد أخبرني حين يعصره فيما سقت السماء واألنھار أو كان بعال العشر وف
عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء الخرساني أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية رفع إليه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و 

ه حديث عمر رضي سلم أنھم اختلفوا في عشر الزيتون فقال عمر فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبه عصره وأخذ عشر زيت
هللا عنه في ھذا الباب منقطع وراويه ليس بقوي وأصح ما روي فيه قول بن شھاب الزھري وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى 

 األشعري أعلى وأولى أن يؤخذ به وهللا أعلم 

  باب ما ورد في الورس

بي بكر الصديق رضي هللا عنه في قطعة قال الشافعي رحمه هللا أخبرني ھشام بن يوسف أن أھل حفاش أخرجوا كتابا من أ
أديم إليھم يأمرھم بأن يؤدوا عشر الورس قال الشافعي وال أدري أثابت ھذا وھو يعمل به باليمن فإن كان ثابتا عشر قليله 
وكثيره قال الشيخ لم يثبت في ھذا إسناد تقوم بمثله حجة واألصل أن ال وجوب فال يؤخذ من غير ما ورد به خبر صحيح أو 

 كان في غير معنى ما ورد به خبر صحيح وهللا أعلم 

 باب ما ورد في العسل 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ حاجب بن أحمد بن يرحم الطوسي ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن أبي  -  7248
يه و سلم قال  العسل في كل سلمة عن صدقة بن عبد هللا عن موسى بن يسار عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى هللا عل

عشرة أزقاق زق تفرد به ھكذا صدقة بن عبد هللا السمين وھو ضعيف قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرھما 
وقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن ھذا الحديث فقال ھو عن نافع عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

 مرسل 

رنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر بن أحمد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي وأخب -  7249
ثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت  يا رسول هللا إن لي نحال قال أد العشر قلت يا 

ح ما روي في وجوب العشر فيه وھو منقطع قال أبو عيسى الترمذي سألت محمد رسول هللا احم لي جبلھا فحماه لي وھذا أص
بن إسماعيل البخاري عن ھذا فقال ھذا حديث مرسل وسليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى هللا عليه و 

تضعيف روايته عن  سلم وليس في زكاة العسل شيء يصح قال البخاري وعبد هللا بن محرر متروك الحديث يعني بذلك
 الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة مرفوعا في العسل 
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أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو إسحاق إبراھيم بن محمد بن حاتم الزاھد ثنا إسحاق بن إبراھيم بن عباد الدبري  - 7250
ل  كتب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنبأ عبد الرزاق عن عبد هللا بن محرر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قا

 إلى أھل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني ثنا موسى بن أعين عن  -  7251
بني متعان إلى رسول هللا صلى هللا  عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  جاء ھالل أحد

عليه و سلم بعشور نحل له وسأله أن يحمي واديا يقال له سلبة فحمى له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ذلك الوادي فلما تولى 
 عمر بن الخطاب رضي هللا عنه كتب سفيان بن وھب إلى عمر رضي هللا عنه يسأله عن ذلك فكتب إليه أن أدى إليك ما كان

 يؤدي إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من عشور نحله فاحم له سلبة وإال فإنما ھو ذباب غيث يأكله من شاء 

وأخبرنا أبو علي أنبأ محمد أنبأ أبو داود ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا المغيرة نسبه بن عبد الرحمن بن الحارث  - 7252
عن جده  أن شبابة بطن من فھم فذكر نحوه وقال من كل عشر قرب  المخزومي حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه

قربة وقال سفيان بن عبد هللا الثقفي قال وكان يحمي لھم واديين زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول هللا صلى هللا عليه و 
 سلم وحمى لھم وادييھم ورواه أيضا أسامة بن زيد عن عمرو نحو ذلك 

و زكريا بن أبي إسحاق وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخبرنا أب -  7253
أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال  قدمت على رسول هللا صلى 

مي ما أسلموا عليه من أموالھم ففعل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم هللا عليه و سلم فأسلمت ثم قلت يا رسول هللا اجعل لقو
واستعملني عليھم ثم استعملني أبو بكر ثم عمر قال وكان سعد من أھل السراة قال فكلمت قومي في العسل فقلت لھم زكوه فإنه 

لخطاب رضي هللا عنه فأخبرته بما ال خير في ثمرة ال تزكى فقالوا كم قال فقلت العشر فأخذت منھم العشر فأتيت عمر بن ا
 كان قال فقبضه عمر رضي هللا عنه فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين 

وأخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل ثنا محمد بن عباد المكي  - 7254
عبد الرحمن بن إسحاق عن بن أبي ذباب عن أبيه عن جده في العسل  ثنا أنس بن عياض أبو ضمرة فذكره  بنحوه ورواه

ورواه الصلت بن محمد عن أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذباب عن منير ھو بن عبد هللا عن أبيه عن سعد وكذلك رواه 
 صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن منير بن عبد هللا عن أبيه عن سعد 

أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا عبد هللا بن ناجية ثنا محمد بن المثنى ثنا صفوان بن عيسى  -  7255
الزھري ثنا الحارث بن أبي ذباب عن منير بن عبد هللا عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال لنا بن ناجية كذا قال  وذكر الحديث 

أ أبو أحمد بن عدي قال سمعت بن حماد يقول قال البخاري عبد هللا والد منير عن سعد بن بمعناه أخبرنا أبو سعد الماليني أنب
أبي ذباب لم يصح حديثه وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ الحسن بن محمد اإلسفرائيني أنبأ محمد بن أحمد البراء قال قال علي 

 ديث بن المديني في ھذا الحديث منير ھذا ال نعرفه إال في ھذا الح

أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى الخطيب ثنا أبو بحر البربھاري ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان  - 7256
ثنا إبراھيم بن ميسرة عن طاوس عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه  أتى بوقص البقر والعسل حسبته فقال معاذ رضي هللا عنه 

 صلى هللا عليه و سلم بشيء كالھما لم يأمرني فيه رسول هللا 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد  -  7257
هللا بن أبي بكر قال  جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وھو بمنى أن ال تأخذ من الخيل وال من العسل صدقة قال 

فعي رحمه هللا وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل الشا
وأنه شيء رآه فتطوع له به أھله قال الزعفراني قال أبو عبد هللا الشافعي الحديث في أن في العسل العشر ضعيف وفي أن ال 
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عبد العزيز واختياري أنه ال يؤخذ منه ألن السنن واآلثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست يؤخذ منه العشر ضعيف إال عن عمر بن 
 فيه ثابتة فكأنه عفو 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا حسين بن زيد  -  7258
ه قال  ليس في العسل زكاة قال يحيى وسئل حسن بن صالح عن العسل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي هللا عن

 فلم ير فيه شيئا 

وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئا أخبرناه أبو بكر األردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا  -  7259
ة عن طاوس قال  بعث النبي صلى هللا عليه و سلم معاذا علي بن الحسن ثنا عبد هللا بن الوليد عن سفيان عن إبراھيم بن ميسر

 إلى اليمن وذكر نحوه 

  جماع أبواب صدقة الزرع

  باب ال شيء في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منھا خمسة أوسق فيكون فيما بلغ منه خمسة أوسق صدقة

يد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سع -  7260
يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان بن سعيد عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن 

مسلم يحيى بن عمارة عن أبي سعيد عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ال صدقة في حب وال تمر دون خمسة أوسق رواه 
 في الصحيح عن عبد بن حميد عن يحيى بن آدم 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد هللا بن أحمد حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان فذكره  -  7261
ن خمس ذود بإسناده أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ليس في حب وال تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وال فيما دو

 صدقة وال فيما دون خمس أواق صدقة رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مھدي 

حدثنا أبو سعد الزاھد رحمه هللا أنبأ أبو علي حامد بن محمد بن عبد هللا الھروي أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا داود بن  -  7262
طائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد هللا وأبي سعيد الخدري قاال قال النبي عمرو الضبي ثنا محمد بن مسلم يعني ال

 صلى هللا عليه و سلم  ال صدقة في الزرع وال في الكرم وال في النخل إال ما بلغ خمسة أوسق وذلك مائة فرق 

المسيب ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا محمد بن صالح بن ھانئ ثنا الفضل بن محمد بن  - 7263
محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ليس على الرجل المسلم 

 زكاة في كرمه وال في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق 

ن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا بن أبي زائدة أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحس - 7264
عن داود بن عبد الرحمن عن بن جريج عن عطاء قال  ال يجمع بين الحنطة والشعير وال بين التمر والزبيب في الصدقة إذا لم 

 يبلغ كل واحد خمسة أوساق 

  من الخضرباب الصدقة فيما يزرعه اآلدميون وييبس ويدخر ويقتات دون ما تنبته األرض 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ جعفر بن أحمد بن سنان ثنا أحمد بن سنان ثنا عبد  - 7265
الرحمن بن مھدي ثنا سفيان عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل رضي هللا عنه عن النبي 

 أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر  صلى هللا عليه و سلم 
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ورواه عبد هللا بن الوليد العدني عن سفيان وزاد فيه قال بعث الحجاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد فأراد  - 7266
عليه و سلم  أنه أمره أن أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول فقال موسى بن طلحة عندنا كتاب معاذ عن رسول هللا صلى هللا 

يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال فكتب إلى الحجاج في ذلك فقال صدق أخبرناه محمد بن إبراھيم األصبھاني أنبأ 
 أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوھري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد هللا فذكره 

أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا  - 7267
السالم بن حرب عن عطاء بن السائب قال  أراد موسى بن المغيرة أن يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة فقال له موسى 

بذلك إلى الحجاج فكتب الحجاج أن بن طلحة أنه ليس في الخضر شيء ورواه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال فكتبوا 
 موسى بن طلحة أعلم من موسى بن المغيرة 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي بھمذان ثنا عمير بن مرداس ثنا عبد هللا بن  - 7268
ن معاذ بن جبل أن رسول هللا صلى هللا نافع الصائغ حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد هللا عن عمه موسى بن طلحة ع

عليه و سلم قال  فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة 
 والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فقد عفا عنه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

مغيرة عن بن نافع فقال القضب والخضر فعفو عفا عنه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أخبرنا أبو ورواه يحيى بن ال -  7269
بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا علي بن أحمد األزرق بمصر ثنا محمد بن محمد بن النفاح ثنا يحيى بن 

 المغيرة  فذكره بزيادته 

رو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا غياث أخبرنا أبو سعيد بن أبي عم - 7270
الجزري عن خصيف عن مجاھد قال لم  تكن الصدقة في عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إال في خمسة أشياء الحنطة 

 والشعير والتمر والزبيب والذرة 

ثنا الحسن ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال لم   وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس - 7271
يفرض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إال في عشرة أشياء اإلبل والبقر والغنم والذھب والفضة والحنطة والشعير والتمر 

 والزبيب قال بن عيينة أراه قال والذرة 

و العباس ثنا الحسن ثنا عبيد هللا بن موسى عن سفيان عن عمرو عن الحسن قال لم  يجعل أخبرنا أبو سعيد ثنا أب -  7272
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الصدقة إال في عشرة فذكرھن وذكر فيھن السلت ولم يذكر الذرة 

األجلح عن الشعبي قال  كتب وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن  -  7273
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى أھل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ھذه األحاديث كلھا مراسيل 
إال أنھا من طرق مختلفة فبعضھا يؤكد بعضا ومعھا رواية أبي بردة عن أبي موسى وقد مضت في باب النخل ومعھا قول 

 رضي هللا عنھم بعض الصحابة 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا حفص بن  -  7274
غياث عن ليث عن مجاھد عن عمر قال  ليس في الخضراوات صدقة ورواه جماعة عن ليث بن أبي سليم ورويناه من وجه 

 هللا عنه في باب النخل آخر موصوال عن عمر بن الخطاب رضي 

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا قيس بن الربيع عن أبي  -  7275
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي هللا عنه قال  ليس في الخضر والبقول صدقة تابعه األجلح عن أبي إسحاق 

علي رضي هللا عنه مرفوعا إلى النبي صلى هللا عليه و سلم وروي عن عائشة رضي هللا عنھا فيما وروي من وجه آخر عن 
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ذكرت أن السنة جرت به وليس فيما أنبتت األرض من الخضر زكاة وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن 
صدقة إال في نخل أو عنب أو حب وليس في شيء من علي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن المبارك عن بن جريج عن عطاء قال ال 

 الخضر بعد والفواكه كلھا صدقة 

  باب قدر الصدقة فيما أخرجت األرض

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سعيد  -  7276
عن بن شھاب عن سالم بن عبد هللا عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أنه بن أبي مريم ثنا بن وھب أخبرني يونس 

سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن 
 أبي مريم 

ل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  فيما سقت السماء ورواه ھارون بن سعيد األيلي عن بن وھب بإسناده ھذا قال قا - 7277
واألنھار والعيون أو كان بعال العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن 

 بكر ثنا أبو داود ثنا ھارون بن سعيد بن الھيثم األيلي ثنا عبد هللا بن وھب فذكره 

بو الفتح ھالل بن محمد بن جعفر الحفار ثنا أبو عبد هللا الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا أبو األشعث وأخبرنا أ - 7278
ثنا محمد بن بكر عن بن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر  أنه كان يقول صدقة الثمار والزرع ما كان من 

ر أو سقي بالعين أو عثريا يسقى بالمطر ففيه العشر من كل نخل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت وسقي بنھ
عشرة واحد وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد وكتب النبي صلى هللا عليه و سلم إلى أھل اليمن 

تسقي العين وما  إلى الحارث بن عبد كالل ومن معه من معافر وھمدان على المؤمنين في صدقة الثمار أو قال العقار عشر ما
سقت السماء وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر قال الشيخ ھكذا وجدته موصوال بالحديث وفي قوله على المؤمنين كالداللة 

 على أنھا ال تؤخذ من أھل الذمة وهللا أعلم 

نا أبو العباس محمد بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا ث - 7279
يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وھب أخبرك عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد هللا يذكر 
أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  فيما سقت األنھار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر رواه مسلم في 

 ن بن سعيد وغيره عن بن وھب الصحيح عن ھارو

وأخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن الثقة عن سليمان  -  7280
بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي 

ح نصف العشر رواه الشافعي في كتاب القديم عن مالك وقال في الجديد بلغني أن ھذا الحديث يوصل من حديث بن أبي بالنض
ذباب عن النبي صلى هللا عليه و سلم ولم أعلم مخالفا وإنما أراد به الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب فإنه يرويه عن 

 ن النبي صلى هللا عليه و سلم موصوال سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي ھريرة ع

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أخبرني بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي ثنا إبراھيم بن إسحاق الحربي قال سمعت  - 7281
علي بن المديني يقول ترك مالك بن أنس الرواية عن بن أبي ذباب فليس في كتابه ذكره ولم يرو عنه شيئا قال وحدثنا عاصم 

ن عبد العزيز األشجعي حدثني الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي ھريرة أن ب
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر قال عاصم حدثنا مالك قال 

بن أبي ذباب للمنكرات التي في روايته قال الشيخ ھذا الحديث مستغن عن خبرت عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد وترك 
رواية بن أبي ذباب فقد رويناه بإسنادين صحيحين عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و سلم وبإسناد صحيح عن جابر عن 

 كره النبي صلى هللا عليه و سلم وھو قول العامة لم يختلفوا فيه وحديث عمرو بن حزم قد مضى ذ
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وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن  -  7282
يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن 

هللا صلى هللا عليه و سلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي  مسروق عن معاذ بن جبل قال  بعثني رسول
 بعال العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر 

وأخبرنا أبو سعيد وحده ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة  - 7283
 لسماء وما سقي فتحا العشر وما سقي دلوا فنصف العشر عن علي رضي هللا عنه قال  فيما سقت ا

قال وحدثنا يحيى ثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي هللا عنه قال  ما سقت  - 7284
 السماء فمن كل عشرة واحد وما سقي بالغرب فمن كل عشرين واحد 

لحسن ثنا يحيى بن آدم ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال  وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا ا -  7285
فرض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيما سقت السماء أو سقي بالسيل والغيل والبعل العشر وما سقي بالنواضح فنصف 

ن آدم وسألت أبا إياس يعني األسدي العشر قال حاتم الغيل ما سقي فتحا والبعل ھو العذي الذي يسقيه ماء المطر قال يحيى ب
فقال البعل والعثري والعذي ھو الذي يسقى بماء السماء قال يحيى العثري ما يزرع للسحاب للمطر خاصة ليس يسقى إال بماء 
يصيبه من المطر فذلك العثري والبعل ما كان من الكروم قد ذھبت عروقه في األرض إلى الماء فال يحتاج إلى السقي الخمس 

سنين والست يحتمل ترك السقي فھذا البعل والسيل ماء الوادي إذا سأل وأما الغيل فھو سيل دون السيل الكثير إذا سأل القليل ال
 بالماء الصافي فھو الغيل والعذي ماء المطر 

بارك عن بن أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن الم -  7286
جريج عن عطاء  أنه سأله عن األرض تسقى بالسيح ثم تسقى بالدوالي أو تسقى بالدوالي ثم بالسيح على أيھما تؤخذ الزكاة قال 

 على أكثرھما تسقى به قال يحيى بن آدم تزكى بالحصة 

بالويه ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن  - 7287
ثنا أبو الربيع الزھراني ثنا حماد بن زيد ثنا عبد هللا بن المبارك عن معمر عن بن طاوس عن أبيه  أنه كان يخرج له الطعام 

 بن المبارك من أرضه فيعطي صدقته ثم يحبسه السنة أو السنتين وال يزكيه وھو يريد بيعه قال أبو الربيع ثم سمعته أنا بعد من 

  باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر أو نصف العشر

وقال } ومما أخرجنا لكم من األرض { قال هللا تعالى خذ من أموالھم صدقة تطھرھم التوبة وقال وآتوا حقه يوم حصاده وقال 
فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح  النبي صلى هللا عليه و سلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وقال

 نصف العشر 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان بن سعيد  - 7288
اج فيسأل الزكاة فيقول إن عن عمرو بن ميمون بن مھران قال  سألت عمر بن عبد العزيز عن مسلم يكون في يده أرض الخر

 على الخراج قال الخراج على األرض وفي الحب الزكاة قال وسألته مرة أخرى فقال مثل ذلك 

وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا بن المبارك عن يونس قال  سألت الزھري عن زكاة األرض  - 7289
ن على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وبعده يعاملون على األرض ويستكرونھا التي عليھا الجزية فقال لم يزل المسلمو

ويؤدون الزكاة مما خرج منھا فنرى ھذه األرض على نحو ذلك والكالم في سواد العراق موضعه كتاب الجزية فأما الحديث 
 الذي 
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هللا بن يحيى السرخسي ثنا يوسف بن سعيد ثنا يحيى أخبرناه أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عبد  - 7290
بن عنبسة ثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراھيم عن علقمة عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يجتمع على 

بن عدي إنما  المسلم خراج وعشر فھذا حديث باطل وصله ورفعه ويحيى بن عنبسة متھم بالوضع قال أبو سعد قال أبو أحمد
يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراھيم من قوله رواه يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة فأوصله إلى النبي صلى هللا عليه و سلم 

 قال ويحيى بن عنبسة مكشوف األمر في ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات 

  اج كما يسقط عنه جزية الرءوسباب الذمي يسلم وعلى أرضه خراج ھو بدل عن الجزية فيسقط عنه الخر

أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراھيم بن محمد بن يحيى أنبأ أبو القاسم علي بن المؤمل ثنا محمد بن إبراھيم ثنا النفيلي  -  7291
ھل ثنا موسى بن أعين عن ليث عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال في أ

 الذمة  لھم ما أسلموا عليه من أموالھم وعبيدھم وديارھم وأرضھم وماشيتھم ليس عليھم فيه إال صدقة 

 باب ما ورد في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا  -  7292
لحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس  في قوله تعالى وآتوا ا

 حقه يوم حصاده قال العشر ونصف العشر 

درھم أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أنبأ الساجي ثنا بن المثنى ثنا عبد الصمد عن يزيد بن  -  7293
 عن أنس  وآتوا حقه يوم حصاده قال الزكاة وھما موقوفان غير قويين 

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا بن المبارك  - 7294
 عن معمر عن بن طاوس عن أبيه  في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال الزكاة 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن  - 7295
علي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن مبارك عن محمد بن سليمان عن حيان األعرج عن جابر بن زيد  قوله تعالى وآتوا حقه يوم 

ھذا عن سعيد بن المسيب وعن محمد بن الحنفية ومالك بن أنس وذھب جماعة من  حصاده قال الزكاة المفروضة ويذكر نحو
 التابعين إلى أن المراد به غير الزكاة المفروضة ويروى عن بن عمر 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس ثنا الحسن بن علي ثنا  - 7296
آدم ثنا حفص وعبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين وعن نافع عن بن عمر  في قوله تعالى وآتوا  يحيى بن

 حقه يوم حصاده قال كانوا يعطون من اعتراھم شيئا سوى الصدقة إال أن حفصا لم يقل سوى الصدقة 

ا الحسن ثنا يحيى ثنا عبد الرحيم عن عبد الملك عن وأخبرنا أبو عبد هللا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا ثنا أبو العباس ثن -  7297
 عطاء  قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال من حضرك فسألك يومئذ تعطيه القبضات وليست بالزكاة 

وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاھد  في قوله تعالى  -  7298
توا حقه يوم حصاده قال عند الزرع تعطي منه القبض وھي ھكذا وأشار بأطراف أصابعه كأنه يتناول بھا وعند الصرام وآ

يعطي القبض وھي ھكذا وأشار بكفه كأنه يقبض بھا يقول يعطي القبضة قال ويتركھم يتبعون آثار الصرام وذھب جماعة إلى 
 أنھا صارت منسوخة بالزكاة المفروضة 

برنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر وأبو سعيد قالوا ثنا أبو العباس ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى ثنا إسرائيل عن أخ - 7299
 مغيرة عن إبراھيم  في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال نسختھا آية الزكاة 
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ا حقه يوم حصاده قال كان قبل الزكاة قال وحدثنا يحيى ثنا شريك عن سالم عن سعيد ھو بن جبير  قوله تعالى وآتو - 7300
 فلما نزلت الزكاة نسختھا قال فيعطي منه ضغثا ويذكر عن السدي أنھا مكية نسختھا الزكاة 

وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو األحوص عن  -  7301
قال  من أدى زكاة ماله فال جناح عليه أن ال يتصدق وقد مضت سائر اآلثار في ھذا أبي إسحاق عن عكرمة عن بن عباس 

  المعنى في أول كتاب الزكاة وبا التوفيق 

  باب ما جاء في النھي عن الحصاد والجداد بالليل

وسوي بمكة ثنا أبو حاتم أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراھيم الم - 7302
محمد بن إدريس الحنظلي ثنا الربيع بن يحيى المرئي ثنا شعبة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده  أن رسول هللا صلى هللا 

 عليه و سلم نھى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل قال جعفر أراه من أجل المساكين وكذلك رواه وھيب بن خالد عن جعفر 

 على هللا إال ھالك باب لن يھلك 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر بن أحمد األصبھاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  - 7303
الطيالسي ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ثنا وھب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ھريرة رضي هللا عنه أن رسول 

عليه و سلم كان يقول  بينما رجل بفالة إذ سمع رعدا في سحاب فسمع فيه كالما إسق حديقة فالن باسمه فجاء  هللا صلى هللا
ذلك السحاب إلى حرة فأفرغ ما فيه من الماء ثم جاء إلى ذناب شرج فانتھى إلى شرجة فاستوعبت الماء ومشى الرجل مع 

يا عبد هللا ما اسمك قال ولم تسأل قال إني سمعت في سحاب ھذا ماؤه  السحابة حتى انتھى إلى رجل قائم في حديقة يسقيھا فقال
إسق حديقة فالن باسمك فما تصنع فيھا إذا صرمتھا قال أما إذا قلت ذلك فإني أجعلھا ثالثة أثالث أجعل ثلثا لي وألھلي وأرد 

 أحمد بن عبدة الضبي عن أبي داود ثلثا فيھا وأجعل ثلثا في المساكين والسائلين وبن السبيل رواه مسلم في الصحيح عن 

  جماع أبواب صدقة الورق

  باب نصاب الورق

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران قاال أنبأ إسماعيل بن  - 7304
ة بن أبي حسن عن أبيه عن أبي سعيد محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة ثنا عمرو بن يحيى بن عمار

الخدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة قال 
 سفيان واألوقية أربعون درھما 

فيان قال سألت عمرو بن وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا س - 7305
يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني فحدثني عن أبيه فذكره  بمعناه زاد ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولم يذكر قول 
سفيان رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان ورواه يحيى بن سعيد األنصاري وبن جريج ومالك بن أنس وسفيان 

اج وغيرھم عن عمرو بن يحيى ورواه محمد بن يحيى بن حبان وعمارة بن غزية وغيرھما عن يحيى الثوري وشعبة بن الحج
 بن عمارة 

وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن محمد بن عبد هللا بن  -  7306
بي سعيد الخدري أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ليس فيما دون عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أ

خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من اإلبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة رواه 
 البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن يوسف عن مالك 
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جدي يحيى بن منصور ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم الحنظلي قال وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاھر أنبأ  - 7307
قلت ألبي أسامة أحدثكم الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة عن عباد 

ليس في أقل من خمسة أوساق   بن تميم عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول
من التمر صدقة وليس في أقل من خمس أواق من الورق صدقة وليس في أقل من خمس ذود من اإلبل صدقة فأقر به أبو 
أسامة وقال نعم أخبرنا أبو صالح أنبأ جدي ثنا أحمد بن سلمة قال قال أبو عبد هللا محمد بن يحيى ھذه الطرق محفوظة عن 

 ن وصار الحديث عنه عن ثالثة عن أبي سعيد عن أبيه ويحيى بن عمارة وعباد بن تميم محمد بن عبد الرحم

  باب تفسير األوقية

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن الصقر بن النضر ثنا إبراھيم بن حمزة الزبيري  - 7308
ن إبراھيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة زوج النبي صلى حدثنا الدراوردي حدثني يزيد بن الھاد عن محمد ب

هللا عليه و سلم  كم كان صداق رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قالت كان صداقه ألزواجه اثني عشر أوقية ونش قالت أتدري 
ليه و سلم ألزواجه رواه مسلم في ما النش قلت ال قالت نصف أوقية فتلك خمس مائة درھم فھذا صداق رسول هللا صلى هللا ع

الصحيح عن إسحاق بن إبراھيم وبن أبي عمر عن الدراوردي وفيه داللة على أن األوقية أربعون درھما وأن خمس أواق 
 مائتا درھم 

نا محمد بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا سعيد بن سليمان ث - 7309
مسلم ثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال صدقة في الرقة حتى تبلغ 

 مائتي درھم 

 باب قدر الواجب في الورق إذا بلغ نصابا 

أيوب ثنا محمد بن عبد هللا  أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ عبد هللا بن عمر بن أحمد بن شوذب ثنا شعيب بن - 7310
األنصاري حدثني أبي عبد هللا بن المثنى حدثني ثمامة بن عبد هللا بن أنس أن أنسا حدثه  أن أبا بكر رضي هللا عنه كتب ھذا 
 الكتاب لما وجھه إلى البحرين بسم هللا الرحمن الرحيم ھذه فرائض الصدقة التي فرضھا هللا على المسلمين التي أمر هللا بھا

رسوله صلى هللا عليه و سلم فمن سئلھا من المسلمين على وجھھا فليعطھا ومن سئل فوقھا فال يعط قال وذكر الحديث إلى 
آخره وفيه وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن مال إال تسعين ومائة فليس فيھا صدقة إال أن يشاء ربھا رواه البخاري في 

 الصحيح عن محمد بن عبد هللا األنصاري 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد ثنا  - 7311
أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  عفوت عن 

رھما درھم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيھا خمسة الخيل والرقيق ھاتوا صدقة الرقة على كل أربعين د
 دراھم 

 باب وجوب ربع العشر في نصابھا وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة 

أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر ثنا أبو الحسن محمد بن عبد هللا بن إبراھيم بن عبدة ثنا أبو عبد هللا  - 7312
ھيم البوشنجي حدثني النفيلي أبو جعفر ثنا زھير بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث محمد بن إبرا

األعور عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال زھير أحسبه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال  ھاتوا ربع العشر 
تم مائتا درھم فإذا كانت مائتي درھم ففيھا خمسة دراھم فما زاد من كل أربعين درھما درھم ولكن ليس عليكم شيء حتى ت

 فعلى حساب ذلك رواه أبو داود في السنن عن النفيلي 
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أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر  -  7313
 زاد على المائتين فبالحساب عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال  ما 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن  - 7314
إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالون قاال ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال  من أدركت 

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

ا قال وكانوا يقولون ال صدقة في تمر وال حب حتى يبلغ خرص التمر أو مكيلة فأخذنا بقول أكثرھم وأفضلھم رأيا فذكر أحكام
الحب خمسة أوسق بصاع النبي صلى هللا عليه و سلم وكانوا ال يرون الزكاة في شيء من الفواكه إال في العنب إذا بلغ خرصه 

لورق والتمر والحب والعنب صدقة خمسة أوسق بصاع النبي صلى هللا عليه و سلم وكانوا يرون في كل نيف من الذھب وا
ولو زاد مدا أو أكثر أو أقل ولم يكونوا يرون في نيف الماشية صدقة اإلبل والبقر والغنم وروينا عن إبراھيم النخعي أنه قال ما 

 زاد يعني على المائتين فبالحساب 

  باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق

سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو - 7315
يونس بن بكير عن بن إسحاق قال حدثني المنھال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ بن جبل  أن 

ر شيئا إذا كانت الورق مائتي درھم أخذ منھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمره حين وجھه إلى اليمن أن ال يأخذ من الكسو
خمسة دراھم وال يأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درھما فيأخذ منھا درھما أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال لي 

ال وكان علي بن عمر الحافظ عقيب ھذا الحديث المنھال بن الجراح متروك الحديث وھو أبو العطوف واسمه الجراح بن منھ
بن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ قال الشيخ مثل ھذا لو صح لقلنا به ولم نخالفه إال أن 

 إسناده ضعيف جدا وهللا أعلم 

 باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله 

عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي  - 7316
أبو الوليد الطيالسي ح وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا 

ي أمامة بن سھل بن حنيف عن أبيه  أن يعقوب بن سفيان حدثني أبو الوليد الطيالسي ثنا سليمان بن كثير ثنا الزھري عن أب
النبي صلى هللا عليه و سلم نھى عن لونين من التمر الجعرور ولون الحبيق وكان ناس يتيممون شرار ثمارھم فيخرجونھا في 

محمد أسنده أبو الوليد وأرسله مسلم بن إبراھيم و} وال تيمموا الخبيث منه تنفقون { الصدقة فنھوا عن لونين من التمر فنزلت 
 بن كثير عن سليمان بن كثير 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا سعيد بن سليمان ثنا  - 7317
عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزھري عن أبي أمامة بن سھل عن أبيه قال  أمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

دقة فجاء رجل من ھذا السخل بكبائس قال سفيان يعني الشيص فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من جاء بھذا وكان ال بص
قال ونھى رسول هللا صلى هللا عليه و } وال تيمموا الخبيث منه تنفقون { يجيء أحد بشيء إال نسب إلى الذي جاء به ونزلت 

في الصدقة قال الزھري لونان من تمر المدينة وكذلك رواه محمد بن أبي حفصة عن  سلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا
 الزھري 

وأخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن عبد هللا السعدي ومحمد بن أحمد بن  - 7318
فر حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن أنس القرشي قاال ثنا أبو عاصم النبيل ثنا عبد الحميد بن جع

مالك قال  خرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ومعه عصا فإذا أقناء معلقة قنو منھا حشف فطعن في ذلك القنو وقال ما ضر 
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أربعين عاما صاحب ھذه لو تصدق بأطيب من ھذه إن صاحب ھذه ليأكل الحشف يوم القيامة ثم قال وهللا لتدعنھا مذللة 
 للعوافي ثم قال أتدرون ما العوافي قالوا هللا ورسوله أعلم قال الطير والسباع 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا  - 7319
كانت األنصار يعطون في الزكاة الشيء الدون من التمر فنزلت  أبو حذيفة عن سفيان عن السدي عن أبي مالك عن البراء قال 

يا أيھا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض وال تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إال { 
نقصك بعض حقك فإذا قبلته فھو  قال فالدون ھو الخبيث ولو كان لك على إنسان شيء فأعطاك شيئا دون فقد} أن تغمضوا فيه 

 اإلغماض 

  باب ما ورد في إرضاء المصدق

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي  -  7320
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إذا  أنبأ سفيان عن داود بن أبي ھند عن الشعبي عن جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه قال

أتاكم المصدق فال يفارقكم إال عن رضا قال الشافعي يعني وهللا أعلم أن يوفوه طائعين وال يلووه ال أن يعطوه من أموالھم ما 
من بن ھالل ليس عليھم فبھذا يأمرھم ويأمر المصدق وھذا الذي قاله الشافعي رحمه هللا محتمل لوال ما في رواية عبد الرح

 العبسي من الزيادة 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر أنبأ أبو داود ثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد بن زياد قال ح وحدثنا عثمان  - 7321
 بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان وھذا حديث أبي كامل عن محمد بن أبي إسماعيل ثنا عبد الرحمن بن ھالل العبسي

عن جرير بن عبد هللا  قال جاء ناس يعني من األعراب إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقالوا إن ناسا من المصدقين 
يأتونا ويظلمونا قال أرضوا مصدقيكم قالوا يا رسول هللا وإن ظلمونا قال أرضوا مصدقيكم زاد عثمان وإن ظلمتم وقال أبو 

مصدق بعد ما سمعت ھذا من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إال وھو عني راض كامل في حديثه قال جرير ما صدر عني 
 رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ثنا مطين ثنا محمد بن طريف ثنا حفص بن غياث  - 7322
م عن أبي عثمان عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك فإن عن عاص

اعتدى عليك فوله ظھرك وال تلعنه وقل اللھم إني أحتسب عندك ما أخذ مني وفي ھذا كالداللة على أنه رأى الصبر على 
عليه و سلم خلوا بينھم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فألنفسھم وإن  تعديھم وكذلك في حديث جابر بن عتيك عن النبي صلى هللا

ظلموا فعليھا وقد مضى في باب االختيار في دفع الصدقة إلى الوالي وقد روي عن النبي صلى هللا عليه و سلم أخبار كثيرة في 
وأن من واله ال يقبض على يديه الصبر على ظلم الوالة وذلك محمول على أنه أمر بالصبر عليه إذا علم أنه ال يلحقه غوث 

 فإذا كان يمكنه الدفع أو كان يرجو غوثا فقد 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ أحمد بن إبراھيم بن ملحان ثنا عمرو بن خالد  - 7323
عوف الشيباني عن علي بن الحسين قال حدثتنا أم الحراني ثنا عبيد هللا بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن 

سلمة  أن النبي صلى هللا عليه و سلم بينما ھو في بيتھا وعنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال يا رسول هللا 
ن فالنا تعدى صلى هللا عليه و سلم كم صدقة كذا وكذا من التمر قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كذا وكذا فقال الرجل إ

علي فأخذ مني كذا وكذا فازداد صاعا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من 
ھذا التعدي فخاض الناس وبھر الحديث حتى قال رجل منھم يا رسول هللا إن كان رجال غائبا عنك في إبله وماشيته وزرعه 

الحق فكيف يصنع وھو غائب عنك فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من أدى زكاة ماله طيب  فأدى زكاة ماله فتعدى عليه
النفس بھا يريد به وجه هللا والدار اآلخرة لم يغيب شيئا من ماله وأقام الصالة فتعدى عليه الحق فأخذ سالحه فقاتل فقتل فھو 

 شھيد 
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  باب زكاة الذھب

ظ أخبرني أبو طاھر محمد بن عبد هللا الجويني ثنا أبو بكر بن رجاء ثنا سويد بن سعيد ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحاف - 7324
حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ما 

مة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليھا في نار جھنم من صاحب ذھب وال فضة ال يؤدي منھا حقھا إال إذا كان يوم القيا
فيكوى بھا جنبه وجبينه وظھره كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله 

 إما إلى جنة وإما إلى نار رواه مسلم في الصحيح عن سويد بن سعيد وكذلك رواه ھشام بن سعد عن زيد بن أسلم 

  باب نصاب الذھب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس  - 7325
ي أنبأ أبو بكر محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وھب أخبرك جرير بن حازم ح وأخبرنا أبو علي الروذبار

بن داسه ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود المھري أنبأ بن وھب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم 
بن ضمرة والحارث بن عبد هللا عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال  ھاتوا إلي ربع 

درھما درھم وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درھم فإذا كانت لك مائتا درھم وحال عليھا الحول العشور من كل أربعين 
ففيھا خمسة دراھم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك وحال عليھا الحول ففيھا نصف دينار فما 

أم رفعه إلى النبي صلى هللا عليه و سلم إال أن جريرا زاد فبحساب ذلك قال وال أدري أعلي رضي هللا عنه يقول بحساب ذلك 
قال في الحديث عن النبي صلى هللا عليه و سلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول لفظ حديث بحر بن نصر وزاد في 

 إسناده عن بن وھب عن الحارث بن نبھان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق 

 باب من قال ال زكاة في الحلي 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - 7326
الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المھرجاني العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا 

م عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم  كانت تلي بنات أخيھا يتامى في حجرھا مالك عن عبد الرحمن بن القاس
 لھن الحلي فال تخرج منه الزكاة وفي رواية الشافعي قال عن عائشة رضي هللا عنھا أنھا كانت 

افعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو أحمد وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الش -  7327
العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع  أن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما كان 

 زكاة يحلي بناته وجواريه الذھب فال يخرج منه الزكاة وفي رواية الشافعي قال عن بن عمر إنه كان وقال ثم ال يخرج منه ال

وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا قاال ثنا أبو العباس األصم ثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وھب  - 7328
أخبرك عبد هللا بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد وغير واحد أن نافعا حدثھم عن عبد هللا بن عمر أنه 

 قال  ليس في الحلي زكاة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد  -  7329
 الوھاب أنبأ أسامة بن زيد عن نافع قال  كان بن عمر يحلي بناته بأربع مائة دينار فال يخرج زكاته 

أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره قالوا ثنا  - 7330
 قال  سمعت رجال يسأل جابر بن عبد هللا عن الحلي أفيه الزكاة فقال جابر ال فقال وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر كثير 

و األصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس ھ -  7331
 الوھاب أنبأ سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك في الحلي قال  إذا كان يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة 
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وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا وكيع ثنا  - 7332
 ن علي بن سليم قال  سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال ليس فيه زكاة شريك ع

وأخبرنا أبو عبد الرحمن أنبأ علي بن عمر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء ثنا وكيع ثنا ھشام  - 7333
 ب وال تزكيه نحوا من خمسين ألفا بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر  أنھا كانت تحلي بناتھا الذھ

 باب من قال في الحلي زكاة 

روى مساور الوراق عن شعيب قال  كتب عمر رضي هللا عنه إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن  - 7334
ثنا أبو بكر ثنا وكيع  يصدقن حليھن وذلك فيما أجاز لي أبو عبد هللا الحافظ روايته عنه عن أبي الوليد ثنا الحسن بن سفيان

 وعبد الرحيم عن مساور فذكره وھذا مرسل شعيب بن يسار لم يدرك عمر 

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراھيم الفارسي أنبأ إبراھيم بن عبد هللا األصبھاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد  - 7335
مساور الوراق حدثني شعيب بن يسار  أن عمر بن الخطاب رضي بن إسماعيل البخاري قال قال لي زكريا ثنا أبو أسامة ثنا 

 هللا عنه كتب أن يزكى الحلي قال البخاري مرسل 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا  - 7336
ن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت  ال بأس بلبس الحلي إذا أعطي عبد الوھاب أنبأ حسين المعلم عن عمرو بن شعيب ع

 زكاته وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة 

هللا بن الوليد ثنا  وأخبرنا أبو بكر األصبھاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد -  7337
سفيان عن حماد عن إبراھيم عن علقمة  أن امرأة عبد هللا سألت عن حلي لھا فقال إذا بلغ مائتي درھم ففيه الزكاة قالت أضعھا 

 في بني أخ لي في حجري قال نعم وقد روي ھذا مرفوعا إلى النبي صلى هللا عليه و سلم وليس بشيء 

  ليباب سياق أخبار وردت في زكاة الح

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن حمدان الجالب بھمذان ثنا أبو حاتم الرازي ثنا عمرو بن الربيع بن  - 7338
طارق ثنا يحيى بن أيوب ثنا عبيد هللا بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد هللا بن شداد بن الھاد قال 

صلى هللا عليه و سلم فقالت  دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فرأى في يدي سخابا من دخلنا على عائشة زوج النبي 
ورق فقال ما ھذا يا عائشة فقلت صنعتھن أتزين لك فيھن يا رسول هللا فقال أتؤدين زكاتھن فقلت ال أو ما شاء هللا من ذلك قال 

 ھي حسبك من النار 

فقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز ثنا محمد بن ھارون وأخبرنا أبو بكر بن الحارث ال -  7339
أبو نشيط ثنا عمرو بن الربيع بن طارق  فذكره بمثله إال أنه قال إن محمد بن عطاء أخبره وقال في الحديث فتخات من ورق 

 بن عطاء وھو معروف قال علي بن عمر محمد بن عطاء ھذا مجھول قال الشيخ ھو محمد بن عمرو 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعني أن خالد بن الحارث  - 7340
حدثھم ثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  أن امرأة أتت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ومعھا ابنة لھا وفي يد 

تان غليظتان من ذھب فقال لھا أتعطين زكاة ھذا قالت ال قال أيسرك أن يسورك هللا بھما يوم القيامة سوارين من ابنتھا مسك
نار قال فخطفتھما فالقتھما إلى النبي صلى هللا عليه و سلم وقالت ھما  عز و جل ولرسوله وھذا يتفرد به عمرو بن شعيب 

 عن أبيه عن جده 
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بن عجالن عن عطاء عن أم سلمة قالت  كنت ألبس أوضاحا من ذھب فقلت يا رسول هللا  وقد مضى حديث ثابت -  7341
صلى هللا عليه و سلم أكنز ھو قال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا 

 بت بن عجالن وهللا أعلم أبو داود ثنا محمد بن عيسى ثنا عتاب عن ثابت فذكره وھذا يتفرد به ثا

  باب من قال زكاة الحلي عاريته

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا السري بن يحيى ثنا أبو  - 7342
 غسان ثنا كامل بن العالء عن حبيب يعني بن أبي ثابت عن بن عمر قال  زكاة الحلي عاريته 

وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه أنبأ أبو سعيد عبد هللا بن محمد بن عبد الوھاب ثنا محمد بن أيوب أنبأ  - 7343
مسلم بن إبراھيم ثنا ھشام ثنا قتادة عن سعيد ھو بن المسيب  في زكاة الحلي قال يعار ويلبس ويذكر عن الشعبي في إحدى 

 الروايتين عنه 

  ي إنما وجبتباب من قال زكاة الحل

في الوقت الذي كان الحلي من الذھب حراما فلما صار مباحا للنساء سقطت زكاته باالستعمال كما تسقط زكاة الماشية 
 باالستعمال إلى ھذا ذھب كثير من أصحابنا 

  باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذھب

بو داود ثنا عبد هللا بن مسلمة ثنا عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أ - 7344
أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من 

ن أحب أن يسور حبيبه سوارا نار فليحلقه حلقة من ذھب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذھب وم
 من نار فليسوره سوارا من ذھب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بھا لعبا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ھارون بن سليمان  - 7345
ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة قالت خطبنا رسول هللا األصبھاني حدثنا عبد الرحمن بن مھدي عن سفيان عن منصور عن 

صلى هللا عليه و سلم فقال  يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذھبا تظھره إال 
 عذبت به 

نا محمد بن غالب ثنا موسى بن أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران أنبأ أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس ث - 7346
إسماعيل ثنا ھمام عن يحيى يعني بن أبي كثير ثنا محمود بن عمرو أن أسماء بنت يزيد حدثته أنھا سمعت رسول هللا صلى هللا 

ذنھا عليه و سلم يقول  أيما امرأة تقلدت بقالدة من ذھب قلدھا هللا عز و جل مثلھا من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت في أ
 خرصا من ذھب جعل هللا في أذنھا مثله من النار يوم القيامة 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا ھمام  - 7347
لنبي صلى هللا عليه و سلم وفي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سالم عن أبي أسماء عن ثوبان قال  جاءت ابنة ھبيرة إلى ا

يدھا فتخ من ذھب أي خواتيم ضخام فجعل النبي صلى هللا عليه و سلم يضرب يدھا فأتت فاطمة تشكو إليھا قال ثوبان فدخل 
النبي صلى هللا عليه و سلم إلى فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقھا سلسلة من ذھب فقالت ھذه أھداھا لي أبو حسن وفي يدھا 

لة فقال النبي صلى هللا عليه و سلم أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدھا سلسلة من نار فخرج ولم يقعد السلس
فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتھا واشترت به نسمة وأعتقتھا فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه و سلم فقال الحمد  الذي نجى 

 فاطمة من النار 
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حسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا تمتام محمد بن غالب ثنا موسى ثنا ھمام عن يحيى عن زيد بن وأخبرنا أبو ال - 7348
أبي سالم أن جده حدثه أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان مولى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  فذكره بمعناه فھذه األخبار وما 

 ورد في معناھا تدل على تحريم التحلي بالذھب 

  ياق أخبار تدل على إباحته للنساءباب س

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي  -  7349
بن عفان ثنا محمد بن عبيد عن عبيد هللا بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي ھند عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه قال 
قال النبي صلى هللا عليه و سلم  الحرير والذھب حرام على ذكور أمتي حل إلناثھم وقد رويناه من حديث علي بن أبي طالب 

 وعقبة بن عامر وعبد هللا بن عمرو عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

بن سلمة عن محمد بن إسحاق وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا بن نفيل ثنا محمد  -  7350
حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد هللا عن عائشة رضي هللا عنھا قالت  قدمت على النبي صلى هللا عليه و سلم حلية 
من عند النجاشي أھداھا له فيھا خاتم من ذھب فيه فص حبشي قالت فأخذه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعود معرضا عنه 

 أصابعه ثم دعا أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب فقال تحلي ھذا يا بنية أو ببعض 

حدثنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ إبراھيم بن محمد المزكي وأبو الحسين بن يعقوب الحافظ قاال ثنا محمد بن إسحاق بن  - 7351
بنت نبيط  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إبراھيم ثنا قتيبة بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة عن زينب

حلى أمھا وخالتھا وكان أبوھما أبو أمامة أسعد بن زرارة أوصى بھما إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فحالھما رعاثا من 
 تبر ذھب فيه لؤلؤ قالت زينب وقد أدركت الحلي أو بعضه 

لحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا صفوان بن عيسى أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو ا - 7352
وعبد هللا بن جعفر عن محمد بن عمارة ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا 

بنت نبيط عن أمھا قالت  يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عبد هللا بن جعفر أخبرني محمد بن عمارة عن زينب 
كنت في حجر النبي صلى هللا عليه و سلم أنا وأختاي فكان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يحلينا الذھب واللؤلؤ لفظ حديث 
محمد بن أبي بكر وفي رواية أبي عبيد فكان يحلينا قال بن جعفر رعاثا من ذھب ولؤلؤ وقال صفوان يحلينا التبر واللؤلؤ قال 

يد قال أبو عمرو واحد الرعاث رعثة ورعثة وھو القرط فھذه األخبار وما ورد في معناھا تدل على إباحة التحلي أبو عب
 بالذھب للنساء واستدللنا بحصول اإلجماع على إباحته لھن على نسخ األخبار الدالة على تحريمه فيھن خاصة وهللا أعلم 

  ه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضةباب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتم

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن العباس الرازي ثنا سھل بن عثمان ثنا عقبة بن خالد  - 7353
مما  عن عبيد هللا عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و سلم  أتى بخاتم من ذھب فجعله في يده اليمنى وجعل فصه

يلي كفه فاتخذ الناس خواتيم من ذھب فلما رأى ذلك نزعه فقال ال ألبسه أبدا فاتخذه من ورق رواه مسلم في الصحيح عن سھل 
 بن عثمان 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى عن عبيد هللا عن نافع عن عبد هللا   - 7354
ول هللا صلى هللا عليه و سلم اتخذ خاتما من ذھب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذ الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أن رس

 أو فضة رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن زھير بن حرب عن يحيى 

بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد هللا بن وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل  - 7355
نمير عن عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال  اتخذ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خاتما من ورق فكان في يده ثم 
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شه محمد كان في يد أبي بكر من بعده ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان رضي هللا عنھم حتى وقع منه في بئر أريس نق
رسول هللا رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه البخاري عن محمد بن سالم عن عبد هللا بن نمير وروينا عن 
عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان يتختم في يساره وروينا عن عبيد هللا بن 

خاتمه في يده اليسرى فيحتمل أن يكون الذي جعل في يده اليمنى ما اتخذه من ذھب ثم  عمر عن نافع أن بن عمر كان يلبس
 طرحه والذي جعله في يساره ما اتخذه من ورق جمعا بين الروايتين 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قاال ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا أبو زكريا يحيى بن  - 7356
حمد بن يحيى ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني سليمان بن بالل عن يونس عن بن شھاب عن أنس  أن النبي صلى هللا عليه م

و سلم تختم بخاتم فضة فلبسه في يمينه فصه حبشي وكان يجعل فصه مما يلي بطن كفه رواه مسلم في الصحيح عن زھير بن 
 حرب عن إسماعيل 

الحافظ أخبرني أحمد بن سھل البخاري ثنا صالح بن محمد الحافظ ثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد  وأخبرنا أبو عبد هللا - 7357
بن موسى قاال ثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن الزھري عن أنس قال  اتخذ النبي صلى هللا عليه و سلم خاتما من فضة في 

عن عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى كذا قال  يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه رواه مسلم في الصحيح
 الزھري 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ثنا أبو الوليد ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس  -  7358
الصحيح عن أبي بكر بن خالد قال  كأني أنظر إلى وبيص خاتم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأومى بيساره رواه مسلم في 

عن عبد الرحمن بن مھدي عن حماد وقال في الحديث خاتم النبي صلى هللا عليه و سلم في ھذه وأشار إلى الخنصر من يده 
 اليسرى 

 أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبا أبو سھل بن زياد القطان ثنا سعيد بن عثمان األھوازي ثنا أبو بكر بن خالد -  7359
ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال  كان خاتم النبي صلى هللا عليه و سلم في ھذه وأشار إلى 
خنصره من يده اليسرى قال الشيخ ويشبه أن يكون ھذا أصح من رواية الزھري عن أنس في الخاتم الذي اتخذه من ورق فقد 

صلى هللا عليه و سلم في يده خاتم من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اصطنعوا روى الزھري عن أنس أنه رأى رسول هللا 
الخواتيم من ورق ولبسوھا فطرح رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خاتمه فطرح الناس خواتيمھم ويشبه أن يكون ذكر الورق 

من ذھب ثم اتخذ بعد ذلك خاتمه  في ھذه القصة وھما سبق إليه لسان الزھري فحمل عنه على الوھم فالذي طرحه ھو خاتمه
من ورق ورواية بن عمر تدل على أن الذي جعله في يمينه ھو خاتمه من ذھب ثم طرحه فيشبه أن يكون الغلط في رواية 
يونس عن الزھري عن أنس وقع في ھذا فيكون أنس بن مالك إنما ذكر اليمين في الذي جعله من ذھب كما بينه عبد هللا بن 

الزھري إلى الورق ووقع الوھم في رواية من روى عن الزھري ذكر اليمين في الورق وهللا أعلم وقد روى عمر فسبق لسان 
سليمان بن بالل عن جعفر بن محمد عن أبيه ما دل على صحة ھذا الجمع وھو أن الذي جعله في يمينه خاتمه من ذھب والذي 

 جعله في يساره خاتمه من فضة وهللا أعلم 

بو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن أخبرناه أ -  7360
وھب ثنا سليمان بن بالل عن جعفر بن محمد عن أبيه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تختم خاتما من ذھب في يده اليمنى 

سه ثم تختم خاتما من ورق فجعله في يساره وأن أبا بكر الصديق وعمر بن على خنصره حتى رجع إلى البيت فرماه فما لب
الخطاب وعلي بن أبي طالب وحسنا وحسينا رضي هللا عنھم كانوا يتختمون في يسارھم قال جعفر بن محمد كان في خاتم 

 حسن وحسين ذكر هللا قال وكان في خاتم أبي العزة  جميعا 
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ن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي يعني عباس بن الفضل ثنا سھل أخبرنا أبو الحسن علي ب - 7361
بن بكار ثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال  كانت قبيعة سيف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من فضة تفرد به جرير 

 بن حازم عن قتادة عن أنس والحديث معلول بما 

الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن ھشام حدثني أبي عن قتادة  أخبرنا أبو علي -  7362
عن سعيد بن أبي الحسن قال  كانت قبيعة سيف النبي صلى هللا عليه و سلم فضة قال قتادة وما رأيت أحدا تابعه على ذلك قال 

 وال عن أنس الشيخ وھذا مرسل وھو المحفوظ وروي من وجه آخر موص

أخبرناه أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عبدان ثنا محمد بن معمر ثنا يحيى بن كثير يعني أبا  - 7363
غسان العنبري ثنا عثمان بن سعد الكاتب عن أنس  أن قبيعة سيف النبي صلى هللا عليه و سلم كانت من فضة ورواه أبو داود 

 حيى بن كثير وهللا أعلم عن محمد بن بشار عن ي

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عتبة ثنا محمد  - 7364
بن حمير ثنا أبو الحكم حدثني مرزوق الصيقل قال  صقلت سيف النبي صلى هللا عليه و سلم ذا الفقار فكان فيه قبيعة من فضة 

 رة في وسطه من فضة وحلق في قيده من فضة وبك

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ھارون بن سليمان ثنا عبد  - 7365
عنه الرحمن بن مھدي عن عثمان بن موسى عن نافع أن بن عمر  تقلد سيف عمر رضي هللا عنه يوم قتل عثمان رضي هللا 

 وكان محلى قال قلت كم كانت حليته قال أربع مائة 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن سليمان ثنا موسى بن إسماعيل ثنا جويرية  - 7366
هللا بن عمر قال جويرية بن أسماء عن نافع قال  أصيب عبيد هللا بن عمر يوم صفين فاشترى معاوية سيفه فبعث به إلى عبد 

 فقلت لنافع ھو سيف عمر الذي كان قال نعم قلت فما كانت حليته قال وجدوا في نعله أربعين درھما 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني أبو الحسين محمد بن يعقوب ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق ثنا أبو ھمام  - 7367
بن عروة عن أبيه قال  كان سيف الزبير رضي هللا عنه محلى بفضة رواه البخاري في  السكوني ثنا علي بن مسھر عن ھشام

 الصحيح عن فروة بن أبي المغراء عن علي بن مسھر وزاد قال ھشام وكان سيف عروة محلى بفضة 

م بن علي ثنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا عاص - 7368
المسعودي قال  رأيت في بيت القاسم يعني بن عبد الرحمن سيفا قبيعته من فضة فقلت سيف من ھذا قال سيف عبد هللا بن 

 مسعود 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق أنبأ الحسن بن سفيان ثنا داود بن رشيد ثنا الوليد بن مسلم  - 7369
لكا عن تفضيض المصاحف فأخرج إلينا مصحفا فقال حدثني أبي عن جدي أنھم جمعوا القرآن على عھد عثمان قال  سألت ما

 رضي هللا عنه وأنھم فضضوا المصاحف على ھذا أو نحوه 

  باب من تورع عن التحلي بالفضة ورأى حلية السيف من الكنوز

يعقوب ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ثنا بشر بن بكر ثنا األوزاعي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن  - 7370
حدثني سليمان بن حبيب قال  سمعت أبا أمامة يقول وهللا لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفھم الذھب والفضة إنما كان حلية 

 وزاعي سيوفھم العالبي واآلنك والحديد أخرجه البخاري في الصحيح من حديث بن المبارك عن األ
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أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ معلى بن منصور  - 7371
أخبرني بقية بن الوليد ثنا محمد بن زياد قال  رأيت رجال يسأل أبا أمامة أرأيت حلية السيوف أمن الكنوز ھي قال أبو أمامة 

 كم إال بما سمعت نعم ثم قال أما إني ما حدثت

أخبرنا أبو عبد هللا إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن محمد الدوري  -  7372
ثنا علي بن بحر ثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن حسان بن عطية عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال  

 زه حتى بنعل سيفه ھكذا ذكره موقوفا إن الرجل ليكوى بكن

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو إسحاق إبراھيم بن مجيب العابد ثنا محمد بن إبراھيم بن سعيد العبدي إمالء ح  -  7373
مد بن إبراھيم وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز أنبأ أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن سعيد البزاز الحافظ ثنا أبو عبد هللا مح

البوشنجي ثنا النفيلي ثنا مسكين بن بكير ثنا شعبة عن عبد الواحد الثقفي عن أبي المجيب عن أبي ھريرة رضي هللا عنه  أن 
أبا ذر رضي هللا عنه نظر إلى أبي ھريرة وعليه سيف محلى بفضة فقال إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ما 

 بيضاء إال كوي به يوم القيامة قال فطرحه كذا قاله مسكين  من أحد يدع صفراء أو

وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو عون محمد بن أحمد بن حفص ثنا  - 7374
ريرة من فضة عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن يحيى بن عبد الواحد الثقفي قال سمعت أبا مجيب قال كان نعل سيف أبي ھ

فنھاه عنھا أبو ذر قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  من ترك بيضاء أو صفراء كوي بھما كذا قاله عثمان بن 
جبلة عن شعبة ورواه بن أبي عدي عن شعبة عن عبد هللا بن عبد الواحد وقال أبو داود عن شعبة عن عبد الواحد بن فالن أو 

 ال معاذ عن شعبة عن بن عبد الواحد قال البخاري فيه نظر فالن بن عبد الواحد وق

  باب تحريم تحلي الرجال بالذھب

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ثنا أحمد  - 7375
بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة  أن النبي صلى  بن الوليد الفحام ثنا حجاج بن محمد ثنا شعبة عن قتادة عن النضر

هللا عليه و سلم نھى عن خاتم الذھب أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة وقد مضى في ھذا حديث 
 علي بن أبي طالب والبراء بن عازب والمقدام بن معدي كرب رضي هللا عنھم 

حمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا صفوان ثنا الوليد ثنا أخبرنا أبو الحسن علي بن أ - 7376
سفيان الثوري عن عمر بن يعلى الطائفي الثقفي عن أبيه عن جده قال  أتيت النبي صلى هللا عليه و سلم وفي إصبعي خاتم من 

جمرة عظيمة قال الوليد فقلت لسفيان كيف تؤدي زكاة ذھب فقال تؤدي زكاة ھذا فقلت يا رسول هللا وھل في ذا زكاة قال نعم 
خاتم وإنما قدره مثقال أو نحوه قال تضيفه إلى ما تملك فيما يجب في وزنه الزكاة ثم تزكيه وكذلك رواه جماعة عن الوليد بن 

 مسلم ورواه أيضا األشجعي عن الثوري 

سختويه ثنا يزيد بن الھيثم ثنا إبراھيم بن أبي الليث ثنا  كما أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ حدثني علي بن محمد بن - 7377
األشجعي ثنا سفيان بن سعيد عن عمر بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده قال  أتى النبي صلى هللا عليه و سلم رجل 

كاة ھذا قال فلما أدبر عليه خاتم من ذھب عظيم فقال النبي صلى هللا عليه و سلم أتؤدي زكاة ھذا فقال يا رسول هللا وما ز
 الرجل قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جمرة عظيمة 

  باب تحريم أواني الذھب والفضة على الرجال والنساء

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ عبد هللا بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وأخبرنا  -  7378
محمد بن إسحاق الثقفي ثنا الوليد بن شجاع قاال ثنا علي بن مسھر عن عبيد هللا عن نافع عن زيد بن عبد  محمد بن يعقوب ثنا
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هللا عن عبد هللا بن عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم قالت قال النبي صلى هللا عليه و سلم  إن الذي 
بطنه نار جھنم رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن يشرب في آنية الفضة فكأنما أو إنما يجرجر في 

 شجاع 

كما أخبرنا عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو عبد هللا محمد بن زيد وأبو أحمد محمد بن عيسى قاال ثنا إبراھيم بن  - 7379
بن شجاع قاال ثنا علي بن مسھر فذكره إال أنه قال  إن  محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد

الذي يأكل أو يشرب في آنية الذھب والفضة قال مسلم رحمه هللا وليس في حديث أحد منھم يعني حديث الجماعة الذين رووه 
 عن نافع ثم الجماعة الذين رووه عن عبيد هللا بن عمر ذكر األكل والذھب إال في حديث بن مسھر 

وأخبرنا عبد هللا بن يوسف أنبأ أبو عبد هللا وأبو أحمد قاال ثنا إبراھيم ثنا مسلم حدثني أبو معن الرقاشي ثنا أبو عاصم  - 7380
عن عثمان يعني بن مرة ثنا عبد هللا بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة رضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

و فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جھنم وفي ھذا ذكر الذھب دون األكل وقد روينا ذكر سلم  من شرب في إناء من ذھب أ
األكل في حديث حذيفة بن اليمان ثم في حديث علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي هللا عنھم في كتاب الطھارة وبا 

 التوفيق 

  باب ما ال زكاة فيه من الجواھر غير الذھب والفضة

عمر بن أبي عمر الكالعي الدمشقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه روى  - 7381
و سلم  ال زكاة في حجر أخبرناه أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا يزيد بن عبد هللا بحمص ثنا كثير بن عبيد 

ان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب مرفوعا ورواه محمد بن ثنا بقية عن عمر الكالعي فذكره ورواه أيضا عثم
 عبيد هللا العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موقوفا ورواة ھذا الحديث عن عمرو كلھم ضعيف وهللا أعلم 

ثنا أبو عامر ثنا الوليد وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراھيم بن محمد بن الحسن  - 7382
 أخبرني إبراھيم بن عثمان عن الحكم عن علي عليه السالم قال  ليس في جوھر زكاة وھذا منقطع وموقوف 

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن  -  7383
في حجر زكاة إال ما كان لتجارة من جوھر وال ياقوت وال لؤلؤ وال غيره إال الذھب  سالم عن سعيد بن جبير قال  ليس

 والفضة وروينا نحو ھذا القول عن عطاء وسليمان بن يسار وعكرمة والزھري والنخعي ومكحول 

  باب ما ال زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنبر وغيره

غيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي و - 7384
 الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن أذينة عن بن عباس أنه قال  ليس في العنبر زكاة إنما ھو شيء دسره البحر 

ن ثنا الحميدي وبن قعنب وسعيد قالوا وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيا - 7385
ثنا سفيان فذكره إال أنه قال سمعت بن عباس يقول  ليس العنبر بركاز إنما ھو شيء دسره البحر ورواه بن جريج عن عمرو 

 بن دينار 

أبو زكريا ثنا أبو وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان ح وأخبرنا  -  7386
العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي هللا عنه أنه  سئل عن العنبر أفيه زكاة 
فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس لفظ حديث الشافعي وفي رواية بن شيبان قال سئل بن عباس عن العنبر أفيه زكاة ثم ذكر 

 باس علق القول فيه في ھذه الرواية وقطع بأن ال زكاة فيه في الرواية األولى فالقطع أولى وهللا أعلم الباقي فابن ع
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 باب زكاة التجارة  

 } أنفقوا من طيبات ما كسبتم اآلية { قال هللا تعالى وجل ثناؤه 

قالوا ثنا أبو العباس محمد بن  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو -  7387
يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاھد  في قوله تعالى أنفقوا من طيبات 

 ما كسبتم قال التجارة ومما أخرجنا لكم من األرض قال النخل 

أبو داود ثنا محمد بن داود بن سفيان ثنا يحيى بن حسان ثنا أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا  - 7388
سليمان بن موسى أبو داود ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة 

 يع بن جندب أما بعد  فإن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للب

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو قتيبة مسلم بن الفضل اآلدمي بمكة ثنا موسى بن ھارون ثنا زھير بن حرب ثنا  - 7389
محمد بن بكر عن بن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر رضي هللا عنه قال قال رسول 

 صدقتھا وفي الغنم صدقتھا وفي البز صدقته  هللا صلى هللا عليه و سلم  في اإلبل

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا ھشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا سعيد ھو بن  - 7390
 سلمة بن أبي الحسام حدثني موسى عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن الحدثان عن أبي ذر رضي هللا عنه أن رسول هللا
صلى هللا عليه و سلم قال  في اإلبل صدقتھا وفي الغنم صدقتھا وفي البز صدقته ومن رفع دنانير أو دراھم أو تبرا أو فضة ال 
يعدھا لغريم وال ينفقھا في سبيل هللا فھو كنز يكوى به يوم القيامة سقط من ھذه الرواية ذكر البقر وقد رواه دعلج بن أحمد عن 

فذكر فيه وفي البقر صدقتھا أخبرنا بذلك أبو عبد هللا الحافظ أخبرني دعلج بن أحمد السجزي ببغداد  ھشام بن علي السدوسي
حدثنا ھشام بن علي السدوسي فذكره ورواه أبو الحسن الدارقطني عن دعلج بن أحمد وقال كتبته من األصل العتيق وفي البز 

 لحسن ثنا دعلج بن أحمد من أصل كتابه فذكره مقيدا أخبرنا بذلك أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو ا

وأخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن منصور ثنا  -  7391
ان جاءه أبو عاصم عن موسى بن عبيدة حدثني عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان قال  بينا أنا جالس عند عثم

أبو ذر فذكر الحديث قال فقالوا يا أبا ذر حدثنا عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و 
 سلم يقول في اإلبل صدقتھا وفي الغنم صدقتھا وفي البقر صدقتھا وفي البز صدقته قالھا بالزاي 

ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الشيباني ثنا أبو أحمد محمد بن عبد أخبرنا يحيى بن إبراھيم بن محمد بن يحيى  - 7392
الوھاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ يحيى بن سعيد ح وأخبرنا أبو زكريا وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن 

ن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال  مررت بعمر سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان ثنا يحيى بن سعيد عن عبد هللا بن أبي سلمة ع
بن الخطاب رضي هللا عنه وعلى عنقي آدمة أحملھا فقال عمر أال تؤدي زكاتك يا حماس فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير 

أخذ ھذه التي على ظھري وآھبة في القرظ فقال ذاك مال فضع قال فوضعتھا بين يديه فحسبھا فوجدت قد وجبت فيھا الزكاة ف
منھا الزكاة لفظ حديث سفيان وحديث جعفر بن عون مختصر قال كان حماس يبيع األدم والجعاب فقال له عمر رضي هللا عنه 

 أد زكاة مالك فقال إنما مالي جعاب وآدم فقال قومه وأد زكاته 

ان ثنا بن عجالن عن أبي الزناد عن وأخبرنا أبو زكريا وغيره قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفي -  7393
 أبي عمرو بن حماس عن أبيه  مثله قاله عقيب روايته األولى عن سفيان 

أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من كتابه أنبأ أبو الحسن محمد بن عبد هللا بن إبراھيم بن عبدة  - 7394
ثنا أحمد بن حنبل ثنا حفص بن غياث ثنا عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر ثنا أبو عبد هللا محمد بن إبراھيم البوشنجي 
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قال  ليس في العروض زكاة إال ما كان للتجارة قال الشيخ وھذا قول عامة أھل العلم فالذي روي عن بن عباس رضي هللا عنه 
ن عباس ضعيف فكان اتباع حديث بن عمر أنه قال ال زكاة في العرض فقد قال الشافعي في كتاب القديم إسناد الحديث عن ب

لصحته واالحتياط في الزكاة أحب إلي وهللا أعلم قال الشيخ وقد حكى بن المنذر عن عائشة وبن عباس مثل ما روينا عن بن 
 عمر ولم يحك خالفھم عن أحد فيحتمل أن يكون معنى قوله إن صح ال زكاة في العرض أي إذا لم يرد به التجارة 

   ع الصدقةباب الدين م

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ  - 395
الشافعي أنبأ مالك عن بن شھاب عن السائب بن يزيد  أن عثمان بن عفان رضي هللا عنه كان يقول ھذا شھر زكاتكم فمن كان 

 حصل أموالكم فتؤدون منھا الزكاة عليه دين فليؤد دينه حتى ت

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو محمد أحمد بن عبد هللا المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان  -  7396
أخبرني شعيب عن الزھري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان رضي هللا عنه خطيبا على منبر رسول هللا 

لى هللا عليه و سلم يقول  ھذا شھر زكاتكم ولم يسم لي السائب الشھر ولم أسأله عنه قال فقال عثمان فمن كان منكم عليه ص
 دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منھا الزكاة رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان 

سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو -  7397
الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو عوانة عن جعفر بن إياس عن عمرو بن ھرم عن جابر بن زيد عن بن عباس 

ما بقي قال وقال وبن عمر  في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أھله قال بن عمر يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي 
 بن عباس يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي 

وأخبرنا أبو سعيد وحده ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى عن بن مبارك عن بن جريج عن أبي الزبير عن طاوس  - 7398
 قال  ليس عليه صدقة 

لت لعطاء األرض أزرعھا قال فقال ادفع نفقتك وزك وبإسناده ثنا يحيى ثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال  ق - 7399
 ما بقي 

وبإسناده ثنا يحيى ثنا مندل وحفص بن غياث وعبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن طاوس قال  ليس على الرجل  - 7400
 زكاة في ماله إذا كان عليه دين يحيط بماله 

 ثله قال وحدثنا يحيى ثنا بن المبارك عن ھشام عن الحسن  م - 7401

 قال وحدثنا يحيى ثنا إسرائيل عن مغيرة عن فضيل عن إبراھيم قال  ما عليك من الدين فزكاته على صاحبه  - 7402

وأخبرنا أبو أحمد العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن يزيد بن خصيفة  أنه  - 7403
 عليه دين مثله أعليه زكاة فقال ال سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال و

أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا بن المبارك عن يونس قال  سألت الزھري عن الرجل  - 7404
يستسلف على حائطه وحرثه ما يحيط بما تخرج أرضه فقال ال نعلم في السنة أن يترك حرث أو ثمر رجل عليه فيه دين فال 

 ه يزكي وعليه دينه فأما الرجل يكون له ذھب وورق عليه فيه دين فإنه ال يزكي حتى يقضي الدين يزكي ولكن
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قال وحدثنا بن المبارك عن طلحة بن النضر قال سمعت بن سيرين  يقول كانوا ال يرصدون الثمار في الدين قال قال  -  7405
ھب الشافعي في القديم فرق في ذلك بين األموال الظاھرة بن سيرين وينبغي للعين أن ترصد في الدين قال الشيخ ھذا ھو مذ

 واألموال الباطنة 

أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الحسن ثنا يحيى ثنا عبد السالم عن مسعر عن الحكم أن إبراھيم قال  يزكي ماله  -  7406
 وإن كان عليه مثله قال فكلمته حتى رجع عنه 

بو بكر النھشلي عن حماد بن أبي سليمان أنه قال  يزكي الرجل ماله وإن كان عليه من الدين قال وحدثنا يحيى ثنا أ - 7407
مثله ألنه يأكل منه وينكح فيه قال الشيخ والظواھر التي وردت بإيجاب الزكاة في األموال تشھد لھذا القول بالصحة وھو قول 

يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال وقوله الشافعي في الجديد وكان يقول حديث عثمان يشبه وهللا أعلم أن 
ھذا شھر زكاتكم يجوز أن يقول ھذا الشھر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال شھر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضي أيام 

 منه أخبرنا بھذا الكالم أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي فذكره 

  الدين إذا كان على ملي موفى باب زكاة

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراھيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن  - 7408
مسلم ثنا بن لھيعة عن عقيل عن بن شھاب عن السائب بن يزيد عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال  زكه يعني الدين إذا 

 ان عند المالء ك

قال وحدثنا الوليد بن مسلم عن الليث بن سعد أن عبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمر قاال  من أسلف ماال فعليه زكاته  - 7409
 في كل عام إذا كان في ثقة 

لمال كما وروينا عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس أنه سئل عن زكاة مال الغائب فقال أد عن  الغائب من ا - 7410
تؤدي عن الشاھد فقال له الرجل إذا يھلك المال فقال ھالك المال خير من ھالك الدين وھذا فيما أنبأني أبو عبد هللا عن أبي 

 الوليد عن عبد هللا عن أبي عبد هللا عن عبيد هللا بن سعد عن عمه عن أبيه عن بن إسحاق عن ثور 

غداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل بب -  7411
عن عبيد هللا عن نافع عن بن عمر  أنه كان يستسلف أموال يتامى من عنده ألنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع قال وكان 

الحسن وطاوس ومجاھد والقاسم بن يؤدي زكاته من أموالھم وروينا عن علي وعمر رضي هللا عنھما مثل قول ھؤالء ثم عن 
 محمد والزھري والنخعي 

  باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد في حديث علي في الرجل 
 كان صادقا  يكون له الدين الظنون قال يزكيه لما مضى إذا قبضه إن

حدثناه يزيد بن ھارون عن ھشام عن بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي هللا عنه  وقال أبو عبيد قوله الظنون ھو  - 7412
 الذي ال يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه الدين أم ال كأنه الذي ال يرجوه 

أنبأ سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد  وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراھيم األصبھاني أنبأ أبو نصر العراقي -  7413
هللا العدني ثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال  زكوا ما كان في أيديكم وما كان من دين في 

 ثقة فھو بمنزلة ما في أيديكم وما كان من دين ظنون فال زكاة فيه حتى يقبضه 
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عبد الخالق بن علي المؤذن أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب أنبأ محمد بن إسماعيل ثنا أيوب  أخبرنا أبو القاسم -  7414
بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بالل عن يونس عن بن شھاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عبد 

الناس يأخذون من الدين الزكاة وذلك أن الناس إذا الرحمن بن عبد القارىء وكان على بيت مال عمر رضي هللا عنه قال  كان 
خرجت األعطية حبس لھم العرفاء ديونھم وما بقي في أيديھم أخرجت زكاتھم قبل أن يقبضوا ثم داين الناس بعد ذلك ديونا 

 ضى منھا ھالكة فلم يكونوا يقبضون من الدين الصدقة إال ما نض منه ولكنھم كانوا إذا قبضوا الدين أخرجوا عنھا لما م

وأخبرنا أبو أحمد العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة  -  7415
السختياني  أن عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه كتب في مال قبضه بعض الوالة ظلما يأمر برده إلى أھله وتؤخذ زكاته لما 

بعد ذلك بكتاب أن ال تؤخذ منه إال زكاة واحدة فإنه كان ضمارا ثم قال أبو عبيد يعني الغائب الذي مضى من السنين ثم أعقب 
 ال يرجى 

 باب من قال ال زكاة في الدين 

 رواه الزعفراني عن الشافعي ثم رجع عنه في الجديد والرجوع أولى به لما مضى من اآلثار وغيرھا من الظواھر 

لحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراھيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم ثنا أخبرنا أبو بكر بن ا -  7416
عثمان بن األسود أنه سمع عطاء يقول  ليس عليك في دين لك زكاة وإن كان في مالء وقد حكاه بن المنذر عن بن عمر 

 وعائشة ثم عكرمة وعطاء 

   من غير حاجةباب بيع الصدقة قبل وصولھا إلى أھلھا 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي حدثني شيخ من أھل مكة قال   - 7417
سمعت طاوسا وأنا واقف على رأسه يسأل عن بيع الصدقة قبل أن تقبض فقال طاوس ورب ھذا البيت ال يحل بيعھا قبل أن 

ال الشافعي ألن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمر أن تؤخذ من أغنيائھم فترد على فقرائھم فقراء تقبض وال بعد أن تقبض ق
أھل السھمان فترد بعينھا وال يرد ثمنھا قال الشيخ واألخبار التي وردت في فرائض الصدقات وتقدير الجبرانات دليل في ھذه 

 المسألة 

بأ أبو محمد بن حيان أنبأ بن أبي عاصم ثنا بن كاسب ثنا عيسى بن الحضرمي وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أن - 7418
بن كلثوم بن علقمة بن ناجية بن الحارث عن أبيه عن جده كلثوم عن أبيه قال  عرضوا على النبي صلى هللا عليه و سلم أن 

نقبضه وھذا إسناد غير قوي وروي عن يشتروا منه بقية ما بقي عليھم من صدقاتھم فقال إنا ال نبيع شيئا من الصدقات حتى 
إسماعيل بن عياش بإسنادين له عن أبي سعيد منقطعا وعن أبي ھريرة موصوال ومرفوعا في النھي عن ذلك وإسماعيل غير 

 محتج به وهللا أعلم 

بن الجعد أخبرني وأخبرنا الشريف أبو الفتح الفقيه أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي  - 7419
محمد بن راشد عن مكحول أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال تشتروا الصدقات حتى توسم وتعقل أخرجه أبو داود 

 في المراسيل ثم قال فھذا يروى من قول مكحول 

 باب كراھية ابتياع ما تصدق به من يدي من تصدق عليه 

نبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أسد بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان قال سمعت أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أ - 7420
مالك بن أنس يسأل زيد بن أسلم فقال زيد سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  حملت على فرس في سبيل 

ال تعد في صدقتك رواه البخاري في الصحيح هللا فرأيته يباع فسألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أشتريه فقال ال تشتره و
 عن الحميدي 
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وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الحسن بن منصور ثنا ھارون بن يوسف ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن زيد بن  -  7421
فأراد شراءه فسأل أسلم عن أبيه قال  حمل عمر بن الخطاب رضي هللا عنه على فرس في سبيل هللا فرأى شيئا من نتاجه يباع 
 النبي صلى هللا عليه و سلم عنه فقال ال تشتره وال تعد في صدقتك رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي وإبراھيم بن  -  7422
نا أبو عبد هللا الحافظ واللفظ له قال أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان عبد هللا قاال ثنا القعنبي ح وأخبر

بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال  سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 
ده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص يقول حملت على فرس عتيق في سبيل هللا فأضاعه صاحبه الذي كان عن

فسألت عن ذلك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال ال تشتره وإن أعطاك بدرھم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في 
 قيئه رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي وأخرجه البخاري عن جماعة عن مالك 

بدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن إبراھيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث أخبرنا علي بن أحمد بن ع -  7423
حدثني عقيل عن بن شھاب عن سالم بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر كان يحدث  أن عمر تصدق بفرس في سبيل هللا فوجده 

لم فاستأمره في ذلك فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و يباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه ثم أتى رسول هللا صلى هللا عليه و س
سلم ال تعد في صدقتك فبذلك كان بن عمر يترك أن يبتاع شيئا تصدق به أو بر به إال جعله صدقة رواه البخاري في الصحيح 

 عن بن بكير وأخرجه مسلم من حديث معمر عن بن شھاب 

 ز أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك باب من قال يجوز االبتياع مع الكراھية وأنه يجو

 روي معناه عن الحسن البصري وسكت بن عمر عن تحريمه مع نھيه عنه فيما روي عنه 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا عبد الرحمن بن بشر  -  7424
بد هللا بن عطاء المدني حدثني عبد هللا بن بريدة األسلمي عن أبيه قال  كنت عند النبي صلى هللا ثنا مروان بن معاوية حدثني ع

عليه و سلم فأتته امرأة فقالت يا رسول هللا إني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت أمي وبقيت الوليدة قال قد وجب أجرك 
ال صومي عن أمك قالت وإنھا ماتت ولم تحج قال فحجي عن ورجعت إليك في الميراث قالت فإنھا ماتت وعليھا صوم شھر ق
 أمك أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد هللا بن عطاء 

  باب زكاة المعدن ومن قال المعدن ليس بركاز

 لقول النبي صلى هللا عليه و سلم المعدن جبار وفي الركاز الخمس ففصل بينھما في الذكر وأضاف الخمس إلى الركاز 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن  -  7425
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائھم  أن النبي صلى هللا عليه و سلم قطع لبالل بن الحارث المزني معادن 

ن ال يؤخذ منھا إال الزكاة إلى اليوم قال الشافعي ليس ھذا مما يثبت أھل الحديث ولو القبلية وھي من ناحية الفرع فتلك المعاد
ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي صلى هللا عليه و سلم إال إقطاعه فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي 

ية مالك وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة صلى هللا عليه و سلم فيه قال الشيخ ھو كما قال الشافعي في روا
 موصوال 

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا محمد بن صالح بن ھانئ ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ثنا نعيم بن حماد ثنا عبد  - 7426
هللا صلى هللا عليه و  العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بالل بن الحارث عن أبيه  أن رسول

سلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بالل بن الحارث العقيق أجمع فلما كان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال 
 لبالل إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لم يقطعك إال لتعمل قال فأقطع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه للناس العقيق 
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أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراھيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد ثنا سعيد أخبرنا  - 7427
عن قتادة  أن عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه 

بن عبد العزيز أخذ من المعادن من كل مائتي درھم خمسة دراھم وعن أبي الزكاة وروينا عن عبد هللا بن أبي بكر أن عمر 
 الزناد قال جعل عمر بن عبد العزيز في المعادن أرباع العشور إال أن تكون ركزة فإذا كانت ركزة ففيھا الخمس 

  باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس

بن عبيد الصفار ثنا علي بن الصقر ثنا داود بن عمرو ثنا حبان أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد  - 7428
بن علي عن عبد هللا بن سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الركاز الذھب الذي ينبت في 

 األرض 

يرة قال قال رسول هللا صلى هللا ورواه أبو يوسف عن عبد هللا بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن جده عن أبي ھر - 7429
عليه و سلم  في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول هللا قال الذھب والفضة الذي خلقه هللا في األرض يوم خلقت حدثناه 

لكندي ثنا أبو سعد الزاھد ثنا أبو العباس بن ميكال ثنا إسماعيل بن إبراھيم الفقيه بفارس ثنا محمد بن الحسن ثنا بشر بن الوليد ا
أبو يوسف فذكره تفرد به عبد هللا بن سعيد المقبري وھو ضعيف جدا جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة من أئمة 
الحديث وقال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن الشافعي البغدادي عنه قد روى أبو سلمة وسعيد وبن سيرين ومحمد بن زياد 

ن النبي صلى هللا عليه و سلم في الركاز الخمس لم يذكر أحد منھم شيئا من الذي ذكر وغيرھم عن أبي ھريرة حديثه ع
المقبري في حديثه والذي روى ذلك شيخ ضعيف إنما رواه عبد هللا بن سعيد المقبري وعبد هللا قد اتقى الناس حديثه فال يجعل 

 خبر رجل قد اتقى الناس حديثه حجة 

لحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أخبرنا أبو بكر أحمد بن ا -  7430
محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني عمرو بن الحارث وھشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد 

و سلم فقال  يا رسول هللا كيف ترى في حريسة  هللا بن عمرو بن العاص أن رجال من مزينة أتى رسول هللا صلى هللا عليه
والنكال ليس في شيء من الماشية قطع إال فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد ]  153ص [ الجبل قال ھي ومثلھا 

ومثله معه  وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال يا رسول هللا فكيف ترى في الثمر المعلق قال ھو
والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إال ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ 
ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال فكيف ترى فيما يؤخذ في الطريق المئتاء أو القرية المسكونة قال عرفه سنة 

عه إليه وإال فشأنك به فإن جاء طالبه يوما من الدھر فأده إليه فما كان في الطريق غير المئتاء وفي القرية فإن جاء باغيه فادف
غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس قال يا رسول هللا فكيف ترى في ضالة الغنم قال طعام مأكول لك أو ألخيك أو للذئب 

ى في ضالة اإلبل فقال ما لك ولھا ومعھا سقاؤھا وحذاؤھا وال يخاف عليھا احبس على أخيك ضالته قال يا رسول هللا فكيف تر
الذئب تأكل الكأل وترد الماء دعھا حتى يأتي طالبھا من قال باألول أجاب عن ھذا بأن ھذا الخبر ورد فيما يوجد من أموال 

فيه وفي الركاز الخمس وليس ذلك من  الجاھلية ظاھرا فوق األرض في الطريق غير المئتاء وفي القرية غير المسكونة فيكون
المعدن بسبيل وذكر الشافعي في رواية الزعفراني عنه اعتاللھم بالحديث األول ثم قال ھو عند أھل الحديث ضعيف وذكر 
اعتاللھم بحديث ھشام بن سعد عن عمرو بن شعيب ھذا ثم قال إن كان حديث عمرو يكون حجة فالذي روى حجة عليه في 

ان حديث عمرو غير حجة فالحجة بغير حجة جھل ثم ذكر مخالفتھم الحديث في الغرامة وفي التمر الرطب إذا غير حكم وإن ك
آواه الجرين وفي اللقطة ثم قال فخالف حديث عمرو الذي رواه في أحكام غير واحدة فيه واحتج منه بشيء واحد إنما ھو توھم 

يه قال الشيخ قوله إنما ھو توھم في الحديث إشارة إلى ما ذكرنا من أنه في الحديث فإن كان حجة في شيء فليقل به فيما تركه ف
 ليس بوارد في المعدن إنما ھو في ما ھو في معنى الركاز من أموال الجاھلية وهللا أعلم 
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بن مسلم ثنا أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراھيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد  -  7431
حفص بن غيالن عن مكحول  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمس وھذا منقطع 

  مكحول لم يدرك زمان عمر رضي هللا عنه 

  باب من قال ال شيء في المعدن حتى يبلغ نصابا

ا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثن -  7432
عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد هللا األنصاري قال  كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذ 
نه جاء رجل بمثل بيضة من ذھب فقال يا رسول هللا أصبت ھذه من معدن فخذھا فھي صدقة ما أملك غيرھا فأعرض ع

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم أتاه من قبل ركنه األيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من ركنه األيسر فأعرض عنه 
ثم أتاه من خلفه فأخذھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فحذفه بھا فلو أصابته ألوجعته أو لعقرته فقال رسول هللا صلى هللا 

ا يملك فيقول ھذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظھر غني وھذا يحتمل أن عليه و سلم يأتي أحدكم بم
يكون إنما امتنع من أخذ الواجب منھا لكونھا ناقصة عن النصاب ويحتمل غيره وقد مضت األحاديث في نصاب الذھب 

 والورق 

  باب من قال ال شيء فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده

قول مذكور في مختصر البويطي والربيع وبن أبي الجارود منصوص عليه في رواية أبي عبد الرحمن أحمد بن يحيى ھذا 
الشافعي البغدادي عن الشافعي واحتج بحديث مالك في المعادن القبلية وقد ذكرناه قال وقد روى بن أبي ذئب عن سعيد 

أواق من معدن فلم يأخذ منھا شيئا وھذا خالف رواية عبد هللا بن  المقبري أن النبي صلى هللا عليه و سلم أتاه رجل بخمسة
 سعيد قال الشيخ وھذا الحديث قد 

أخبرناه موصوال أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان األصبھاني ثنا بن أبي حاتم ثنا أبو زرعة ثنا  -  7433
ذئب عن المقبري عن أبي ھريرة أن رجال جاء بخمسة أواق إلى رسول  محمد بن رافع ثنا عبد هللا بن نافع المديني ثنا بن أبي

هللا صلى هللا عليه و سلم فقال  يا رسول هللا إني أصبت ھذا من معدن فخذ منه الزكاة قال ال شيء فيه ورده إليه ويحتمل أن 
ذكر ذلك في حديث أبي ھريرة يكون ھذا وحديث جابر بن عبد هللا خبرا عن قصة واحدة إال أن جابرا لم يذكر المقدار و

 والحديثان متفقان في أنه لم ير فيه شيئا في الحال وهللا أعلم 

  باب زكاة الركاز

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا سفيان عن الزھري  - 7434
ريرة يخبر عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال  العجماء جرحھا جبار عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب سمعاه من أبي ھ

 والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ الحسن بن يعقوب ثنا إبراھيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ سفيان فذكره  بنحوه  - 7435
 يحيى وغيره رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن 

أخبرنا أبو أحمد عبد هللا بن محمد بن الحسن أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم العبدي ثنا بن  -  7436
بكير ثنا مالك عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و 

ء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن سلم قال  جرح العجما
 يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك 
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أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان  -  7437
أنبأ سفيان عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى هللا أخبرنا الشافعي 

عليه و سلم قال  في كنز وجده رجل في خربة جاھلية إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل مئتاء فعرفه وإن وجدته في خربة 
 جاھلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس 

أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا محمد بن نصر الخواص ثنا بكار بن قتيبة ثنا أبو عامر العقدي ثنا  - 7438
زھير بن محمد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن أنس بن مالك أخبره قال  قدمنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و 

ا حاجته فذھب ليتناول منھا لبنة فانھارت عليه تبرا فأخذھا فأتى بھا النبي صلى هللا سلم فدخل صاحب لنا خربة يقضي فيھ
عليه و سلم فقال زنھا فوزنھا فإذا ھي مائتي درھم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھذا ركاز وفيه الخمس عبد الرحمن 

 بن زيد بن أسلم ضعيف 

بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه سمع بعض  أھل  وأخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنبأ أبو -  7439
العلم يقولون في الركاز إنما ھو دفن الجاھلية ما لم يطلب بمال ولم يكلف فيه كبير عمل فأما ما طلب بمال أو كلف فيه كبير 

باد بن العوام عن ھشام عن الحسن عمل فأصيب مرة وأخطىء مرة فليس بركاز وروى أبو داود عن يحيى بن أيوب عن ع
 قال الركاز الكنز العادي وسقط ذلك من كتابي 

باب من أجرى بالخمس الواجب فيه مجرى الصدقات فقد سماه المقداد بين يدي النبي صلى هللا عليه و سلم صدقة ولم 
  ينكره

ن مسافر ثنا بن أبي فديك ثنا الزمعي عن عمته أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا جعفر ب - 7440
قريبة بنت عبد هللا بن وھب عن أمھا كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن ھاشم أنھا أخبرتھا قالت  

بعة عشر ذھب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج س
دينارا ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيھا دينار فكانت ثمانية عشر دينارا فذھب بھا إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فأخبره وقال 
له خذ صدقتھا فقال له النبي صلى هللا عليه و سلم ھل ھويت إلى الجحر قال ال فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بارك هللا 

 لك فيھا 

 ا يوجد منه مدفونا في قبور أھل الجاھلية باب م

أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو األزھر ثنا وھب بن جرير ثنا أبي  -  7441
قال   قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بحير بن أبي بحير قال سمعت عبد هللا بن عمرو بن العاص

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
ھذا قبر أبي فالن وكان بھذا الحرم يدفع به عنه فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بھذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه 

ن أنتم نبشتم عنه وجدتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن رواه أبو داود في السنن عن دفن معه غصن من ذھب إ
 يحيى بن معين عن وھب بن جرير وقال قبر أبي رغال 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو سھل بن زياد القطان ثنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون  - 7442
لرياحي يعني عمر بن عبد الوھاب ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن بحير بن أبي الحربي ثنا ا

بحير عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه  أنھم كانوا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في سفر أو مسير فمروا بقبر فقال 
هللا قومه بما أھلكھم به منعه لمكانه من الحرم فخرج حتى إذا بلغ ھذا المكان أو ھذا قبر أبي رغال كان من قوم ثمود فلما أھلك 

 الموضع مات ودفن معه غصن من ذھب فابتدرناه فأخرجناه 
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أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن سماك عن  -  7443
ه  أنھم أصابوا قبرا بالمدائن فوجدوا فيه رجال عليه ثياب منسوجة بالذھب ووجدوا معه ماال فأتوا به جرير بن رباح عن أبي

عمار بن ياسر رضي هللا عنه فكتب فيه إلى عمر رضي هللا عنه فكتب عمر رضي هللا عنه إليه أن أعطھم وال تنزعه قال 
 م تبلغ نصابا أو فوض ذلك إليھم ليخرجوه وهللا أعلم الشيخ وھذا إن وجدوھا في موات ملكوھا ففيھا الخمس وكأنھا ل

  باب ما روي عن علي رضي هللا عنه في الركاز

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  -  7444
بي قال  جاء رجل إلى علي رضي هللا عنه فقال إني وجدت ألفا وخمس سفيان بن عيينة ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشع

مائة درھم في خربة في السواد فقال علي رضي هللا عنه أما ألقضين فيھا قضاء بينا إن كنت وجدتھا في قرية تؤدي خراجھا 
بعة أخماسه ولنا الخمس قرية أخرى فھي ألھل تلك القرية وإن كنت وجدتھا في قرية ليس تؤدي خراجھا قرية أخرى فلك أر

ثم الخمس لك قال الشافعي قد رووا عن علي رضي هللا عنه بإسناد موصول أنه قال أربعة أخماسه لك واقسم الخمس في فقراء 
أھلك ھذا الحديث أشبه بعلي رضي هللا عنه وهللا أعلم قال الشيخ ھو كما قال فقد روى سعيد بن منصور المكي في كتابه عن 

بد هللا بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه يقال له حممة قال سقطت علي جرة من دير قديم بالكوفة فيھا أربعة بن عيينة عن ع
آالف درھم فذھبت بھا إلى علي رضي هللا عنه فقال اقسمھا خمسة أخماس فقسمتھا فأخذ منھا علي رضي هللا عنه خمسا 

 قراء ومساكين قلت نعم قال خذھا فاقسمھا بينھم وأعطاني أربعة أخماس فلما أدبرت دعاني فقال في جيرانك ف

وأخبرنا الشريف أبو الفتح أنبأ أبو القاسم عبيد هللا بن محمد السقطي بمكة ثنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن  -  7445
جرة من علي بن حرب ثنا علي بن حرب ثنا سفيان عن عبد هللا بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه  أن رجال سقطت عليه 

دير بالكوفة فأتى بھا عليا رضي هللا عنه فقال اقسمھا أخماسا ثم قال خذ منھا أربعة أخماس ودع واحدا ثم قال في حيك فقراء 
 ومساكين قال نعم قال خذھا فاقسمھا فيھم 

  باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن أخذھا منه

} من أموالھم صدقة تطھرھم وتزكيھم بھا وصل عليھم إن صالتك سكن لھم خذ { قال هللا تعالى لنبيه صلى هللا عليه و سلم 
 قال الشافعي رحمه هللا والصالة عليھم الدعاء لھم عند أخذ الصدقة منھم 

أخبرنا الفقيه أبو الحسن محمد بن يعقوب بن أحمد بن يعقوب بالطابران أنبأ أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف  - 7446
بن سعيد الدارمي ثنا أبو الوليد ثنا شعبة قال أنبأني عمرو بن مرة ح وحدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف  الفقيه ثنا عثمان

األصبھاني إمالء ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أبو عمر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة 
هللا عليه و سلم إذا أتاه قوم بصدقتھم قال اللھم صل على آل فالن وأتاه أبي  عن عبد هللا بن أبي أوفى قال  كان النبي صلى

بصدقته فقال اللھم صل على آل أبي أوفى لفظ حديث أبي عمر وفي رواية أبي الوليد قال عن عبد هللا بن أبي أوفى وكان من 
بصدقتھم قال اللھم صل عليھم ثم ذكر ما بعده  أصحاب الشجرة رضي هللا عنھم أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان إذا أتاه قوم

 رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر حفص بن عمر وجماعة وأخرجه مسلم من أوجه عن شعبة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار ثنا أحمد بن يونس الضبي قال وأنبأ محمد بن  - 7447
قنطري ببغداد ثنا أبو قالبة قاال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن أحمد بن تميم ال

النبي صلى هللا عليه و سلم  أنه بعث إلى رجل فبعث إليه بفصيل مخلول فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جاءه مصدق هللا 
يه وال في إبله فبلغ ذلك الرجل فبعث إليه بناقة من حسنھا وجمالھا فقال ومصدق رسوله فبعث بفصيل مخلول اللھم ال تبارك ف

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بلغ فالنا ما قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فبعث بناقة من حسنھا اللھم بارك فيه وفي 
 إبله 
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  باب ترك التعدي على الناس في الصدقة

ه و سلم أنه قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن مصدقا إياك وكرائم أموالھم وروينا عن قد روينا عن النبي صلى هللا علي
أنس بن مالك مرفوعا المعتدي في الصدقة كمانعھا فذلك يحتمل ھذا وروينا حديث قرة بن دعموص وسويد بن غفلة وفي كل 

 ذلك داللة على ما تضمن ھذا الباب 

ظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ أحمد بن إبراھيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا وأخبرنا أبو عبد هللا الحاف -  7448
الليث حدثني ھشام بن سعد عن عباس بن عبد هللا بن معبد بن عباس عن عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري عن قيس بن سعد 

لم بعثه ساعيا فقال أبوه ال تخرج حتى تحدث برسول هللا بن عبادة األنصاري رضي هللا عنه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و س
صلى هللا عليه و سلم عھدا فلما أراد الخروج أتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا 

كأبي رغال فقال سعد رضي هللا  قيس ال تأتي يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لھا خوار أو شاة لھا يعار وال تكن
عنه يا رسول هللا وما أبو رغال قال مصدق بعثه صالح فوجد رجال بالطائف في غنيمة قريبة من المائة شصاص إال شاة 
واحدة وبن صغير ال أم له فلبن تلك الشاة عيشه فقال صاحب الغنم من أنت قال أنا رسول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

ه غنمي فخذ أيما أحببت فنظر إلى الشاة اللبون فقال ھذه فقال الرجل ھذا الغالم كما ترى ليس له طعام وال فرحب وقال ھذ
شراب غيرھا فقال إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه فقال خذ شاتين مكانھا فلم يزل يزيده ويبذل حتى بذل له خمس شياه شصاص 

فقتله وقال ما ينبغي ألحد أن يأتي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بھذا  مكانھا فأبى عليه فلما رأى ذلك عمد إلى قوسه فرماه
الخبر قبلي فأتى صاحب الغنم صالحا النبي عليه السالم فأخبره فقال صالح اللھم العن أبا رغال اللھم العن أبا رغال فقال سعد 

 بن عبادة يا رسول هللا اعف قيسا من السعاية 

أبي إسحاق وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخبرنا أبو زكريا بن  -  7449
مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن 

ج النبي صلى هللا عليه و سلم أنھا قالت  مر على عمر بن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زو
الخطاب رضي هللا عنه بغنم من الصدقة فرأى فيھا شاة حافال ذات ضرع عظيم فقال عمر ما ھذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة 

 ام فقال عمر ما أعطى ھذه أھلھا وھم طائعون ال تفتنوا الناس ال تأخذ واحرزات المسلمين نكبوا عن الطع

وأخبرنا أبو أحمد أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا مالك ح وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو  -  7450
العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجالن من أشجع أن 

ضي هللا عنه  كان يأتيھم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك فال يقود إليه شاة فيھا محمد بن مسلمة األنصاري ر
 وفاء من حقه إال قبلھا 

  باب غلول الصدقة

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوھاب الفراء أنبأ يعلى بن عبيد  - 7451
يل بن أبي خالد ح وأخبرنا أبو عبد هللا أخبرني أبو الوليد أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا أنبأ إسماع

إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  
نه مخيطا فما فوقه كان غلوال يأتي به يوم القيامة قال فقام إليه رجل أسود من األنصار من استعملناه منكم على عملنا فكتمنا م

كأني أنظر إليه فقال يا رسول هللا اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله اآلن من استعملناه 
 نه انتھى رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره فما أمر منه أخذ وما نھي ع

أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن العباس الرازي ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن بن  - 7452
ال تأتي يوم القيامة  طاوس عن أبيه عن عبادة  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعثه على الصدقة فقال يا أبا الوليد اتق
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ببعير تحمله له رغاء أو بقرة لھا خوار أو شاة لھا ثؤاج فقال يا رسول هللا إن ذلك لكائن قال أي والذي نفسي بيده إن ذلك 
 لكذلك إال من رحم هللا قال فوالذي بعثك بالحق ال أعمل على شيء أبدا أو قال على اثنين 

 باب الھدية للوالي بسبب الوالية 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد  - 7453
أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن الزھري عن عروة عن أبي حميد الساعدي  أن 

من األزد على الصدقة يقال له بن اللتبية فلما جاءه قال للنبي صلى هللا عليه و سلم النبي صلى هللا عليه و سلم استعمل رجال 
ھذا لكم وھذا أھدي لي فقام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على المنبر فحمد هللا وأثنى عليه وقال ما بال العامل نستعمله على 

جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فينظر ھل يھدى له شيء  بعض العمل من أعمالنا فيجيء فيقول ھذا لكم وھذا أھدي لي أفال
أو ال والذي نفس محمد بيده ال يأتي أحد منكم منھا بشيء إال جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو 

غت اللھم ھل بلغت رواه بقرة لھا خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه فقال اللھم ھل بلغت اللھم ھل بل
 البخاري في الصحيح عن علي بن عبد هللا ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلھم عن بن عيينة 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا إبراھيم بن أبي طالب ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن ھشام بن  - 7454
ال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  فذكر الحديث رواه مسلم في الصحيح عن بن عروة عن أبيه عن أبي حميد ق

 أبي عمر 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  -  7455
عد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا أحمد بن الحسن الصوفي ثنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي عن ح وأخبرنا أبو س

سريج بن يونس ثنا محمد بن عثمان بن صفوان بن أمية ثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنھا قالت قال 
هللا صلى هللا عليه و سلم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ما خالطت الصدقة ماال إال أھلكته وفي رواية الشافعي أن رسول 

 قال ال تخالط الصدقة ماال إال أھلكته قال أبو أحمد ال أعلم أنه رواه عن ھشام بن عروة غيره 

  جماع أبواب زكاة الفطر

 قال هللا تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى 

ا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم ثنا يحيى أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا يوسف بن إسحاق بن يعقوب السوسي ثن -  7456
بن آدم ثنا أبو حماد الحنفي عن عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر  أنه كان يقول نزلت ھذه اآلية قد أفلح من تزكى وذكر 

 اسم ربه فصلى في زكاة رمضان 

بن أحمد بن ياسين ثنا محمد بن إسحاق المسيبي ثنا وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا جعفر  -  7457
عبد هللا بن نافع عن كثير بن عبد هللا المزني عن أبيه عن جده  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سئل عن قوله قد أفلح من 

 تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال ھي زكاة الفطر 

س ھو األصم ثنا محمد بن إسحاق ثنا عفان ثنا حماد حدثني شيخ من بني أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العبا -  7458
سعد عن أبي العالية  قد أفلح من تزكى قال يعطي صدقة الفطر ثم يصلي ورويناه عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين 

 وغيرھما من التابعين رضي هللا عنھم أجمعين 
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  العالية وعطاء وبن سيرين باب من قال زكاة الفطر فريضة وروي ذلك عن أبي

أخبرنا أبو ذر محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الشيباني ثنا إبراھيم بن  - 7459
عبد هللا السعدي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد هللا عن نافع عن بن عمر  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فرض زكاة الفطر 
صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد صغير أو كبير أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث عبيد هللا 

 بن عمر وأما الذي روي عن قيس بن سعد في ذلك 

على بن فأخبرناه أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد هللا البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوھاب أنبأ ي - 7460
عبيد ثنا سفيان عن سلمة بن كھيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار قال  سألنا قيس بن سعد عن صدقة الفطر فقال أمرنا 
بھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينھنا ونحن نفعله قال الشيخ وھذا ال 

ن نزول فرض ال يوجب سقوط آخر وقد أجمع أھل العلم على وجوب زكاة الفطر وإن اختلفوا في يدل على سقوط فرضھا أل
 تسميتھا فرضا فال يجوز تركھا وبا التوفيق 

باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أوالده وآبائه وأمھاته ورقيقه الذين اشتراھم للتجارة أو 
  لغيرھا وزوجاته

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوھاب أنبأ القعنبي ثنا داود بن قيس عن  -  7461
عياض بن عبد هللا بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد قال  كنا نخرج إذا كان فينا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم زكاة 

وك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا الفطر عن كل صغير وكبير حر أو ممل
 من زبيب رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي 

وأخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا عبد هللا بن محمد الكعبي ثنا علي بن الحسين بن الجنيد ثنا أحمد بن صالح ثنا بن  - 7462
أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا ھريرة يحدث عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  وھب أخبرني مخرمة بن بكير عن

 أنه قال  ليس في العبد صدقة إال صدقة الفطر رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاھر وغيره عن بن وھب 

رو بن عبد الخالق ثنا أحمد بن أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن أحمد بن عم - 7463
محمد بن رشدين ثنا بن أبي مريم ثنا نافع بن يزيد حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي ھريرة عن رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم أنه قال  ال صدقة على الرجل في فرسه وفي عبده إال زكاة الفطر ورواه محمد بن سھل بن عسكر عن 

 م فقال في الحديث ليس على المسلم في عبده وال فرسه صدقة إال صدقة الفطر بن أبي مري

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ قالوا ثنا  -  7464
يد هللا عن نافع عن بن عمر  أن رسول هللا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن عبيد عن عب

صلى هللا عليه و سلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل كبير أو صغير أو حر أو عبد كذا قالوا 
 عن كل صغير 

بيد هللا عن نافع عن بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى عن ع - 7465
عمر عن النبي صلى هللا عليه و سلم  أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر عن الصغير والكبير والحر والمملوك 
كذا وجدته في كتابي عن الصغير وكذلك قاله عباس النرسي عن يحيى بن سعيد القطان ورواه البخاري في الصحيح عن مسدد 

اه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وعبد هللا بن نمير عن عبيد هللا بن عمر فقال في عن يحيى فقال علي ورو
 الحديث علي 
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وحدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني إمالء ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا محمد  - 7466
ان الثوري عن عبيد هللا بن عمر ويحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال  بن إسماعيل الصائغ ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفي

أمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر فعدله 
ه قال عن كل صغير وكبير حر أو الناس بمدين من قمح وكذلك رواه عبد هللا بن الوليد العدني عن الثوري عن عبيد هللا وحد

 عبد 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق البصري بمصر ثنا عارم ثنا حماد  - 7467
بن زيد ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال  فرض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر 

األنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر قال وكان بن عمر يعطي و
 التمر فأعوز أھل المدينة من التمر فأعطى شعيرا وكان بن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بني نافع 

سماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا أبو الربيع ثنا حماد فذكره  بإسناده نحوه إال وأخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإل - 7468
أنه قال صدقة الفطر لم يشك وقال من التمر عاما وزاد قال وكان عبد هللا يعطيھا إذا قعد الذين يقبلونھا وكانوا يقعدون قبل 

ع عن أيوب فقال على الحر والعبد والذكر الفطر يوما أو يومين رواه البخاري في الصحيح عن عارم ورواه يزيد بن زري
 واألنثى وبمعناه رواه مالك بن أنس والضحاك بن عثمان عن نافع 

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع  - 7469
 طر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر عن عبد هللا بن عمر  أنه كان يخرج زكاة الف

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أحمد بن منصور المديني ثنا محمد بن إسحاق المسيبي ثنا  - 7470
أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع قال  كان عبد هللا يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه 

 ل إنسان كان يعوله صغير أو كبير وعن رقيق امرأته وعن ك

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - 7471
الفطر على الحر الشافعي أنبأ إبراھيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فرض زكاة 

 والعبد والذكر واألنثى ممن تمونون 

ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي هللا عنه قال  فرض رسول هللا صلى هللا عليه  - 7472
ن و سلم على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب عن كل إنسا

وھو فيما أجاز لي أبو عبد هللا الحافظ روايته عنه عن أبي الوليد ثنا مكي بن عبدان ثنا محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا حاتم بن 
 إسماعيل فذكره وھو مرسل وروي ذلك عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

ين السلمي أنبأ علي بن عمر ثنا عبد هللا بن محمد بن إسحاق المروزي ثنا الحسن بن أبي وأخبرنا محمد بن الحس - 7473
الربيع ثنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد األعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي هللا عنه قال  من جرت عليه نفقتك 

ي إال أنه إذا انضم إلى ما قبله قويا فيما فأطعم عنه نصف صاع من بر أو صاعا من تمر وھذا موقوف وعبد األعلى غير قو
 اجتمعا فيه 

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث األصبھاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أحمد بن محمد بن سعيد الھمذاني ثنا القاسم بن  -  7474
ثمان عن نافع عن بن عبد هللا بن عامر بن زرارة ثنا عمير بن عمار الھمذاني ثنا األبيض بن األغر حدثني الضحاك بن ع

عمر قال  أمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون إسناده غير قوي 
 وهللا أعلم 
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  باب من قال ال يؤدي عن مكاتبه

بن الحسين القطان ثنا قطن بن  أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المزكي ثنا أبو بكر محمد - 7475
إبراھيم ثنا حفص بن عبد هللا ثنا إبراھيم يعني بن طھمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر  أنه كان يؤدي زكاة 
الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه وعن كل إنسان يعوله من صغير أو كبير وعن رقيق امرأته وكان له مكاتب 

يؤدي عنه ورواه سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع قال كان البن عمر مكاتبان فال يعطي عنھما  بالمدينة فكان ال
 الزكاة يوم الفطر 

  باب الكافر يكون فيمن يمون فال يؤدي عنه زكاة الفطر

ليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن س - 7476
مالك ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب حدثني جعفر بن محمد ومحمد بن عبد السالم قاال ثنا يحيى بن يحيى 
قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس 

و صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن صاعا من تمر أ
 يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره 

فظ أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا يحيى بن محمد بن السكن ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحا - 7477
أنبأ أبو أحمد الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي ثنا يحيى بن محمد بن السكن ثنا محمد بن جھضم ثنا إسماعيل بن 
جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال  فرض النبي صلى هللا عليه و سلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من 

نثى والصغير والكبير من المسلمين وأن النبي صلى هللا عليه و سلم أمر بأداء زكاة الفطر شعير عن الحر والعبد والذكر واأل
 قبل خروج الناس إلى الصالة رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن محمد بن السكن 

بحمص ثنا بن أبي  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي - 7478
فديك حدثني الضحاك ح وأنبا أبو صالح بن أبي طاھر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا 
محمد بن رافع ثنا بن أبي فديك أنبأ الضحاك عن نافع عن عبد هللا بن عمر  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فرض زكاة 

نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير الفطر من رمضان على كل 
 لفظ حديثھما سواء إال أن في حديث أبي عتبة عن كل نفس من المسلمين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع 

ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث حدثني كثير أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك  - 7479
بن فرقد عن نافع عن بن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال  إن زكاة الفطر على كل حر أو عبد من المسلمين 

 صاع من تمر أو صاع من شعير 

محمد بن الحجاج بن رشدين الفھري وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ثنا أحمد بن  -  7480
بمصر ثنا يحيى بن بكير فذكره بإسناده أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد 

 ذكر وأنثى من المسلمين صاع من تمر أو صاع من شعير 

إسماعيل بن مھران اإلسماعيلي ثنا أبي ثنا محمود أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن  - 7481
بن خالد الدمشقي ثنا مروان بن محمد الدمشقي ثنا يزيد بن مسلم الخوالني وكان شيخ صدق وكان عبد هللا بن وھب يحدث عنه 

طھرة  ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن بن عباس قال  فرض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم زكاة الفطر
للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداھا قبل الصالة فھي زكاة مقبولة ومن أداھا بعد الصالة فھي صدقة من 

 الصدقات كذا قاله شيخنا 
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والصحيح ما أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد هللا بن عبد  -  7482
حمن السمرقندي قاال ثنا مروان بن محمد قال عبد هللا ثنا أبو يزيد الخوالني كان شيخ صدق وكان بن وھب يروي عنه الر

 وھكذا ذكره عباس بن الوليد الخالل عن مروان وذكره أبو أحمد الحافظ في الكنى ولم يعرف اسمه  

 باب وقت وجوب زكاة الفطر 

أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبد هللا بن مسلمة عن مالك ح وأخبرنا أبو بكر بن أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ  -  7483
الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على بن وھب 

هللا صلى هللا عليه و سلم فرض على الناس أخبرك عبد هللا بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن عبد هللا بن عمر  أن رسول 
زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين رواه مسلم في 

 الصحيح عن عبد هللا بن مسلمة ورواه البخاري عن عبد هللا بن يوسف عن مالك 

  عليه باب من قال بوجوبھا على الغني والفقير إذا قدر

أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو  -  7484
النعمان ثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزھري عن بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

اعا من قمح أو بر على كل ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير حر أو مملوك فأما الغني فيزكيه هللا سلم  في صدقة الفطر أدوا ص
وأما الفقير فيرد عليه أكثر مما أعطاه ورواه سليمان بن داود العتكي عن حماد فقال في الحديث صغيرا وكبيرا غنيا أو فقيرا 

أبي صعير وقال سليمان بن حرب عن حماد عن ثعلبة بن أبي صعير عن إال أنه قال عبد هللا بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد هللا بن 
 أبيه وذكر في متنه الغني والفقير وقال في متنه أيضا أدوا صاعا من قمح أو قال بر عن كل إنسان 

الرزاق وأخبرنا أحمد بن أبي العباس الزوزني أنبأ سليمان بن أحمد الطبراني ثنا إسحاق بن إبراھيم الدبري عن عبد  - 7485
عن معمر عن الزھري عن عبد الرحمن بن ھرمز عن أبي ھريرة قال  كان زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير 
وكبير فقير وغني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح قال معمر وبلغني أن الزھري كان يرفعه إلى النبي صلى هللا عليه و 

 زكاة الفطر يؤدي عن نفسه وكذلك عن الحسن وكذلك قال أبو العالية والشعبي سلم ويذكر عن عطاء أنه قال الذي يأخذ من 

 باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب  - 7486
عمر قال  فرض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صدقة رمضان صاعا من تمر  ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن

أو صاعا من شعير على الذكر واألنثى والحر والمملوك فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان بن عمر يعطي التمر فأعوز 
قعدون قبل الفطر يوما أو يومين أھل المدينة عاما التمر فأعطى شعيرا وكان بن عمر يعطي إذا قعد الذين يقبلونھا وكانوا ي

وكان يعطي عن الصغير والكبير من أھله حتى كان يعطي عن بني يعني بني نافع رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان 
 عن حماد وأخرجه مسلم مختصرا من حديث يزيد بن زريع عن أيوب 

اس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العب - 7487
مالك ح وأخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب حدثني محمد بن عبد السالم وجعفر بن محمد قاال 

سرح أنه سمع أبا سعيد ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد هللا بن سعد بن أبي 
الخدري  يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من 
زبيب لفظ حديث يحيى بن يحيى في رواية الشافعي صاعا من طعام صاعا من شعير لم يذكر كلمة أو في ھذا الموضع 

يح عن يحيى بن يحيى ورواه البخاري عن عبد هللا بن يوسف عن مالك على لفظ حديث وذكرھا بعد ذلك رواه مسلم في الصح
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يحيى بن يحيى ورواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم فزاد في الحديث كنا نعطي زكاة الفطر في زمن النبي صلى هللا عليه و 
 سلم فذكره 

يعقوب ثنا محمد بن عبد الوھاب الفراء أنبأ قبيصة بن عقبة أنبأ أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن  -  7488
سفيان فذكره  بإسناده ومعناه مع ھذه الزيادة دون ذكر الزبيب رواه البخاري في الصحيح من حديث يزيد العدني عن الثوري 

ذ كان فينا رسول هللا بطوله وعن قبيصة عن الثوري مختصرا ورواه داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد قال كنا نخرج إ
صلى هللا عليه و سلم زكاة الفطر ورواه إسماعيل بن أمية عن عياض فذكر أيضا ھذه الزيادة إال أنه اقتصر على ذكر بعض 
ھذه األجناس نثبت بذلك رفع الحديث إلى النبي صلى هللا عليه و سلم ولو لم يجزئھم ما كانوا يخرجونه من ھذه األجناس 

  أعلم ألخبرھم بذلك وهللا

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي أنبأ عبد الصمد بن الفضل البلخي ثنا مكي بن  - 7489
إبراھيم ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر قال  كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عھد رسول هللا صلى 

 أو صاعا من تمر أو سلت أو زبيب هللا عليه و سلم صاعا من شعير 

  باب من قال ال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إال صاعا

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد من أصل كتابه ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن  - 7490
برنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود السماك ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي ثنا القعنبي ح وأخ

ثنا عبد هللا بن مسلمة ثنا داود يعني بن قيس عن عياض بن عبد هللا عن أبي سعيد الخدري قال  كنا نخرج إذ كان فينا رسول 
أو صاعا من شعير هللا صلى هللا عليه و سلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام صاعا من أقط 

أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم 
به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ بذلك الناس فقال أبو سعيد فأما أنا فال أزال 

جه أبدا ما عشت وفي رواية الرزاز صاعا من طعام أو صاعا من أقط رواه مسلم في الصحيح عن عبد أخرجه كما كنت أخر
 هللا بن مسلمة القعنبي دون كلمة أو في ھذا الموضع وقد أخرجاه من حديث زيد بن أسلم عن عياض وفيه كلمة أو 

الني العدل إمالء ثنا الحسين بن الفضل البجلي ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أحمد بن إسحاق بن إبراھيم الصيد -  7491
أبو عبد هللا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل بن علية ح وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ 

بن علية عن محمد بن ثنا القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي وعبد الملك بن أحمد الدقاق قاال ثنا يعقوب الدورقي ثنا 
إسحاق حدثني عبد هللا بن عبد هللا بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد هللا بن أبي سرح قال  قال أبو سعيد 
وذكروا عنده صدقة رمضان فقال ال أخرج إال ما كنت أخرج في عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صاعا من تمر أو 

ير أو صاعا من أقط فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح قال ال تلك قيمة معاوية ال صاعا من حنطة أو صاعا من شع
 أقبلھا وال أعمل بھا وكذلك رواه إسحاق الحنظلي عن إسماعيل بن علية 

راھيم وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا إسماعيل بن إب - 7492
الترجماني ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ثنا عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين كذا قاله سعيد بن عبد 

 حفوظ الرحمن الجمحي وذكر البر فيه ليس بم

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن عزيز ح وأخبرنا أبو عبد  - 7493
هللا الحافظ أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد هللا العنبري ثنا محمد بن إسحاق أنبأ محمد بن عزير األبلي حدثني سالمة بن 

تبة بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن أبي إسحاق الھمداني عن الحارث  أنه سمع علي بن أبي روح عن عقيل بن خالد عن ع
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طالب رضي هللا عنه يأمر بزكاة الفطر فيقول ھي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو سلت أو زبيب ھذا 
 ذلك مرفوعا والموقوف أصح حديث أبي بكر ولم يذكر أبو عبد هللا في إسناده عتبة بن عبد هللا وروي 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا  - 7494
حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت أبا رجاء يقول  سمعت بن عباس يخطب على المنبر وھو يقول في صدقة الفطر صاعا من 

 صحيح موقوف طعام ھذا ھو ال

وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراھيم الفارسي قاال ثنا أبو عمرو بن مطر أنبأ محمد بن أيوب أنبأ  - 7495
عبد هللا بن الجراح ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

 عام يعني في الفطر سلم  أدوا صاعا من ط

أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا محمد  -  7496
بن بشار ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال كتب إلينا بن الزبير  بئس االسم الفسوق بعد اإليمان صدقة الفطر صاع 

 صاع 

أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه أنبأ أبو سعيد عبد هللا بن محمد بن عبد الوھاب الرازي ثنا محمد بن أيوب  -  7497
 ثنا مسلم ثنا ھشام ثنا قتادة عن الحسن البصري  في زكاة رمضان على من صام صاع تمر أو صاع بر 

  باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع

رنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد ثنا حماد بن أخب - 7498
زيد عن النعمان بن راشد عن الزھري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  صاع من 

 أو أنثى أما غنيكم فيزكيه هللا وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطى  بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي  فذكر الحديث وقال  - 7499
عن أبيه قال وزاد سليمان في حديثه غني أو في رواية سليمان بن داود عبد هللا بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد هللا بن أبي صعير 

فقير وروي ذلك عن بكر بن وائل الكوفي عن الزھري عن عبد هللا بن ثعلبة بن صعير عن أبيه وقيل عنه ثعلبة بن عبد هللا أو 
راشد  عبد هللا بن ثعلبة عن النبي صلى هللا عليه و سلم مرسال وقيل عنه في ذلك عن كل رأس وكذلك في حديث النعمان بن

وقيل في القمح خاصة عن كل اثنين فا أعلم ورواه بن جريج قال قال الزھري قال عبد هللا بن ثعلبة خطب رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم فذكره وقال في القمح بين اثنين وخالفھم معمر فرواه عن الزھري عن عبد الرحمن بن ھرمز عن أبي ھريرة 

لزھري كان يرفعه قال أحمد فقال محمد بن يحيى الذھلي في كتاب العلل إنما ھو عبد هللا بن موقوفا عليه ثم قال بلغني أن ا
ثعلبة وإنما ھو عن كل رأس أو كل إنسان ھكذا رواية بكر بن وائل لم يقم ھذا الحديث غيره قد أصاب اإلسناد والمتن ورواه 

 عن أبي سلمة عن ھمام عن بكر بن وائل 

لفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو األزھر ثنا محمد بن شرحبيل ثنا بن جريج أخبرنا أبو طاھر ا - 7500
أخبرني أيوب بن موسى أن نافعا أخبره عن بن عمر قال  أمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لعمرو بن حزم في زكاة الفطر 

حيحا ورواية الجماعة عن نافع عن بن عمران بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر وھذا ال يصح وكيف يكون ذلك ص
 تعديل الصاع مدين من حنطة كان بعد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا محمد بن أبي بكر  -  7501
قال خطبنا بن عباس بالبصرة في آخر رمضان فقال  أدوا صدقة صومكم ثنا سھل بن يوسف ثنا حميد الطويل عن الحسن 

فكأن الناس لم يعلموا فقال من ھا ھنا من أھل المدينة علموا إخوانكم فإنھم ال يعلمون فرض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
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قمح فلما قدم علي  ھذه الصدقة على كل صغير وكبير ذكر وأنثى حر وعبد صاع من تمر أو صاع شعير أو نصف صاع
رضي هللا عنه ورأى رخص الشعير قال لو جعلتموه صاعا من كل شيء قال وكان الحسن يراھا على من صام كذا قال خطبنا 

 ورواه محمد بن المثنى عن سھل بن يوسف فقال خطب وھو أصح 

ن أحمد بن البراء قال  سمعت علي بن عبد فقد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ الحسن بن محمد اإلسفرائيني ثنا محمد ب -  7502
هللا المديني وسئل عن حديث بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم في زكاة الفطر فقال حديث بصري وإسناده مرسل قال 
 وقال على الحسن لم يسمع من بن عباس وما رآه قط كان بالمدينة أيام كان بن عباس على البصرة قال وقال لي علي في حديث

الحسن خطبنا بن عباس بالبصرة إنما ھو كقول ثابت قدم علينا عمران بن حصين ومثل قول مجاھد خرج علينا علي وكقول 
الحسن إن سراقة بن مالك بن جعشم حدثھم الحسن لم يسمع من بن عباس قال الشيخ أحمد حديث الحسن عن بن عباس مرسل 

 س في ھذه الخطبة في صدقة الفطر صاع من طعام وقد روينا عن أبي رجاء العطاردي سماعا من بن عبا

وقد أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو األشعث عن الثقفي عن  -  7503
 ھشام عن محمد بن سيرين عن بن عباس قال  أمرنا أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا

من طعام ومن أدى برا قبل منه ومن أدى شعيرا قبل منه ومن أدى زبيبا قبل منه ومن أدى سلتا قبل منه قال وأحسبه قال ومن 
أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويقا قبل منه وھذا أيضا مرسل محمد بن سيرين لم يسمع من بن عباس شيئا إال أنه يوافق حديث 

عباس فھو أولى أن يكون صحيحا وما شك فيه الراوي وال شاھد له فال اعتداد به وهللا  أبي رجاء العطاردي الموصول عن بن
 أعلم 

أخبرنا أبو إسحاق إبراھيم بن محمد األرموي أنبأ شافع بن محمد أنبأ أبو جعفر الطحاوي ثنا المزني ثنا الشافعي عن  - 7504
بن خالد بن مسافر عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب  يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن 

أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة قال الشافعي حديث مدين خطأ قال الشيخ ھو كما قال 
ع من بر في فاألخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وروينا في جواز نصف صا

صدقة الفطر عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان رضي هللا عنھما وجابر بن عبد هللا وأبي ھريرة وفي إحدى الروايتين 
عن علي وبن عباس رضي هللا عنھم قال بن المنذر ال يثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان رضي هللا عنھما قال الشيخ ھو عن أبي 

 أعلم وقد وردت أخبار عن النبي صلى هللا عليه و سلم في صاع من بر ووردت أخبار بكر منقطع وعن عثمان موصول وهللا
في نصف صاع وال يصح شيء من ذلك قد بينت علة كل واحد منھا في الخالفيات وروينا في حديث أبي سعيد الخدري وفي 

النبي صلى هللا عليه و سلم  الحديث الثابت عن بن عمر أن تعديل مدين من بر وھو نصف صاع بصاع من شعير وقع بعد
 وبا التوفيق 

باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا بصاع النبي صلى هللا عليه و سلم وأن االعتبار في ذلك بصاع أھل المدينة 
  الذين كانوا يقتاتون به

ذي ثنا محمد بن حبان ثنا يحيى بن أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني أبو نصر محمد بن محمد بن حامد الترم - 7505
بكير ثنا الليث عن عقيل عن ھشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنھا أنھا حدثته  
أنھم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالمد الذي يقتات به أھل البيت أو الصاع الذي 

 ن به يفعل ذلك أھل المدينة كلھم يقتاتو

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا قبيصة ثنا سفيان عن  - 7506
حنظلة عن طاوس عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الميزان على ميزان أھل مكة والمكيال مكيال أھل 

 نة المدي
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  باب ما دل على أن صاع النبي صلى هللا عليه و سلم كان عياره خمسة أرطال وثلث

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نعيم وأحمد بن سھل قاال ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن  - 7507
ن كعب بن عجرة  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاھد عن بن أبي ليلى ع

مر به وھو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وھو محرم وھو يوقد تحت قدر له والقمل يتھافت على وجھه فقال أتؤذيك ھوامك ھذه 
قال بن أبي قلت نعم قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثالثة آصع أو صم ثالثة أيام أو انسك نسيكة و

نجيح أو اذبح شاة رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر وأخرجه البخاري من حديث بن أبي نجيح وأيوب وسيف بن 
 سليمان وغيرھم عن مجاھد 

وأخبرنا أبو علي الروذباري فيما قرئ عليه من كتاب معارض بأصله أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود  - 7508
عت أحمد بن حنبل يقول  الفرق ستة عشر رطال وسمعته يقول صاع بن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث قال السجستاني قال سم

 فمن قال ثمانية أرطال قال ليس ذلك بمحفوظ 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد الحميري ثنا الحسن بن الحسين بن منصور ثنا  - 7509
ن عبد الوھاب قال سمعت أبي يقول  سأل أبو يوسف مالكا عند أمير المؤمنين عن الصاع كم ھو رطال قال أبو أحمد محمد ب

السنة عندنا أن الصاع ال يرطل ففحمه قال أبو أحمد سمعت الحسين بن الوليد يقول قال أبو يوسف فقدمت المدينة فجمعنا أبناء 
ھم فكل حدثني عن آبائھم عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ودعوت بصاعات

 ھذا صاعه فقدرتھا فوجدتھا مستوية فتركت قول أبي حنيفة ورجعت إلى ھذا 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ حدثني عبد هللا بن سعد الحافظ ثنا أحمد بن إبراھيم بن عبد هللا ثنا الحسين بن منصور ثنا  - 7510
الوليد قال  قدم علينا أبو يوسف من الحج فأتيناه فقال إني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم ھمني تفحصت عنه الحسين بن 

فقدمت المدينة فسألت عن الصاع فقالوا صاعنا ھذا صاع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قلت لھم ما حجتكم في ذلك فقالوا 
خمسين شيخا من أبناء المھاجرين واألنصار مع كل رجل منھم الصاع تحت نأتيك بالحجة غدا فلما أصبحت أتاني نحو من 

ردائه كل رجل منھم يخبر عن أبيه أو أھل بيته أن ھذا صاع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فنظرت فإذا ھي سواء قال 
ة في الصاع وأخذت بقول فعايرته فإذا ھو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير فرأيت أمرا قويا فقد تركت قول أبي حنيف

أھل المدينة قال الحسين فحججت من عامي ذلك فلقيت مالك بن أنس فسألته عن الصاع فقال صاعنا ھذا صاع رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم فقلت كم رطال ھو قال إن المكيال ال يرطل ھو ھذا قال الحسين فلقيت عبد هللا بن زيد بن أسلم فقال 

 ن ھذا صاع عمر رضي هللا عنه حدثني أبي عن جدي أ

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الخسروجردي ثنا داود بن الحسين قال  - 7511
سمعت محمد بن سعد الجالب يقول  سألت إسماعيل بن أبي أويس بالمدينة عن صاع النبي صلى هللا عليه و سلم فأخرج إلي 

 يا فقال ھذا صاع النبي صلى هللا عليه و سلم بعينه فعيرته فكان خمسة أرطال وثلث صاعا عتيقا بال

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي سمعت محمد بن يحيى يعني الذھلي يقول  استعرت  -  7512
نس معير على صاع النبي صلى هللا عليه من إسماعيل بن أبي أويس صاع مالك بن أنس فوجدت عليه مكتوبا صاع مالك بن أ

 و سلم وال أحسبني إال عيرته بالعدس فوجدته خمسة أرطال وثلث 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الخصيب بن ناصح عن عبد  -  7513
أبيه عن أبي ھريرة قال  قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا رسول هللا بن جعفر المديني عن العالء بن عبد الرحمن عن 

هللا إن صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أصغر األمداد فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اللھم بارك لنا في صاعنا ومدنا 
ألھل مكة وإني عبدك ورسولك أدعوك وقليلنا وكثيرنا واجعل لنا مع البركة بركتين اللھم ان إبراھيم عبدك وخليلك دعاك 

ألھل المدينة بمثل ما دعاك به إبراھيم ألھل مكة والذي رواه صالح بن موسى الطلحي عن منصور عن إبراھيم عن األسود 
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عن عائشة رضي هللا عنھا جرت السنة من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلين 
أرطال فإن صالحا يتفرد به وھو ضعيف الحديث قاله يحيى بن معين وغيره من أھل العلم بالحديث وكذلك ما  والصاع ثمانية

روي عن جرير بن يزيد عن أنس بن مالك وما روي عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم عن أنس بن مالك رضي هللا عنه عن 
ثمانية أرطال إسنادھما ضعيف والصحيح عن أنس بن مالك النبي صلى هللا عليه و سلم كان يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع 

كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ثم قد أخبرت أسماء بنت أبي بكر أنھم 
قد روت عائشة  كانوا يخرجون زكاة الفطر بالصاع الذي يقتاتون به فدل ذلك على مخالفة صاع الزكاة والقوت صاع الغسل ثم

رضي هللا عنھا أنھا كانت تغتسل ھي ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم من إناء قدر الفرق وقد دللنا على أن الفرق ثالثة آصع 
فإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلث كان قدر ما يغتسل به كل واحد منھما ثمانية أرطال وھو صاع ونصف وقدر ما يغتسل به 

 الستعمال فال معنى لترك األحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل ھذا وبا التوفيق كان يختلف باختالف ا

  باب من قال يجزئ إخراج الدقيق في زكاة الفطر

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر أنبأ أبو داود ثنا حامد بن يحيى ثنا سفيان قال وحدثنا مسدد ثنا يحيى  - 7514
ن بن عجالن سمع عياض قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول  ال أخرج أبدا إال صاعا إنا كنا نخرج على عھد رسول هللا ع

صلى هللا عليه و سلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب ھذا حديث يحيى زاد سفيان بن عيينة فيه أو صاعا من دقيق قال 
ھذه الزيادة وھم من بن عيينة قال الشيخ رواه جماعة عن بن عجالن منھم حاتم حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان قال أبو داود ف

بن إسماعيل ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح ويحيى القطان وأبو خالد األحمر وحماد بن مسعدة وغيرھم فلم يذكر 
مرسال موقوفا على طريق التوھم  أحد منھم الدقيق غير سفيان وقد أنكر عليه فتركه وروي عن محمد بن سيرين عن بن عباس

 وليس بثابت وروي من أوجه ضعيفة ال تسوي ذكرھا 

  باب وجوب زكاة الفطر على أھل البادية وذلك لما روينا في أحاديث بن عمر وغيره ودخولھم في عمومھا

ق ولقبه حمدان ثنا داود بن أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن علي الورا -  7515
شبيب ثنا يحيى بن عباد وكان من خيار الناس ثنا بن جريج عن عطاء عن بن عباس  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمر 
صارخا ببطن مكة ينادي أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد 

مر ورواه محمد بن مخلد عن حمدان فزاد فيه مدان من قمح وقاله الكديمي أيضا عن داود بن شبيب وھذا صاع من شعير أو ت
حديث ينفرد به يحيى بن عباد عن بن جريج ھكذا وإنما رواه غيره عن بن جريج عن عطاء من قوله في المدين وعن بن 

 سائر ألفاظه جريج عن عمرو بن شعيب مرفوعا إلى النبي صلى هللا عليه و سلم في 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا  - 7516
عبد الوھاب بن عطاء أنبأ بن جريج قال قال عمرو بن شعيب بلغني  أن النبي صلى هللا عليه و سلم أمر صارخا يصرخ على 

ل وحدثنا بن جريج قال قال عطاء مدين من قمح أو صاعا من تمر أو شعير الحر والعبد فيه سواء كل مسلم قال وذكره قا
 وكذلك رواه عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو منقطعا 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الحسين أحمد بن عثمان اآلدمي ببغداد ثنا أبو قالبة عبد الملك بن محمد الرقاشي  - 7517
ا مالك بن عبد الواحد ثنا المعتمر بن سليمان عن علي بن صالح عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ثن

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  زكاة الفطر على الحاضر والبادي ورواه إبراھيم بن مھدي عن المعتمر وساق الحديث 
عن أبيه عن جده مرفوعا إال أنه لم يذكر الحاضر والبادي قال أبو عيسى  بطوله ورواه سالم بن نوح عن بن جريج عن عمرو

 الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن ھذا الحديث فقال بن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب 
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  باب ما يجوز إخراجه ألھل البادية في زكاة الفطر من األقط وغيره

محمد بن يحيى أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني أنبأ محمد  أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراھيم بن -  7518
بن عبد الوھاب أنبأ قبيصة يعني بن عقبة ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد هللا بن أبي سرح عن أبي سعيد قال  

 ن شعير أو صاعا من أقط كنا نعطي زكاة الفطر زمن النبي صلى هللا عليه و سلم صاعا من طعام أو صاعا م

أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان فذكره بإسناده إال أنه قال  كنا  -  7519
نعطي على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من زبيب صاعا من 

معاوية وجاءت السمراء عدله الناس بمدين حنطة أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثوري كما  أقط فلما جاء
 تقدم ذكره 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر  - 7520
بد هللا بن عمرو المزني يخبر عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال قرئ على بن وھب قال وكتب إلى كثير بن ع

الخدري رضي هللا عنه قال جاء رجال من أھل البادية إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقالوا  يا رسول هللا إنا أولو أموال فھل 
والعبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب يجوز عنا من زكاة الفطر قال ال فأدوھا عن الصغير والكبير والذكر واألنثى والحر 

 أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد ثنا  - 7521
 قال صاع من لبن  معلى بن منصور ثنا ھشيم عن أبي حرة قال  سئل الحسن عن األعراب يؤدون زكاة الفطر

  باب من قال تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال استدالال باآلية في الصدقات

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي ثنا أبو علي بشر بن موسى  - 7522
اد بن نعيم الحضرمي قال سمعت زياد بن الحارث الصدائي صاحب األسدي ثنا المقرئ ثنا عبد الرحمن بن زياد حدثني زي

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يحدث قال  أتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فذكر الحديث إلى أن قال ثم أتاه آخر فقال يا 
الرأس وداء في البطن فقال نبي هللا أعطني فقال نبي هللا صلى هللا عليه و سلم من سأل الناس عن ظھر غني فصداع في 

السائل فأعطني من الصدقة فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن هللا عز و جل لم يرض فيھا بحكم نبي وال غيره في 
 الصدقات حتى حكم ھو فيھا فجزأھا ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك أو أعطيناك حقك 

  فطره وزكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أھلھا ممن ال تلزمه نفقتهباب االختيار في أن يؤثر بزكاة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب وغيرھما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا  - 7523
ائح بنت صليع عن سليمان بن عامر الحسن بن مكرم البزاز ثنا عثمان بن عمر أنبأ بن عون عن حفصة بنت سيرين عن أم الر

 الضبي أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إن صدقتك على المسكين صدقة وإنھا على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار  - 7524
اردي ثنا حفص بن غياث عن ھشام عن حفصة عن الرباب عن سليمان بن عامر الضبي رفعه قال  الصدقة على العط

 المسكين صدقة وھي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة 

 باب من اختار قسم زكاة الفطر بنفسه 

يمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد هللا بن أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سل -  7525
المؤمل قال سمعت بن أبي مليكة ورجل يقول له  إن عطاء أمرني أن أطرح زكاة الفطر في المسجد فقال بن أبي مليكة أفتاك 
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ره العلج بغير رأيه اقسمھا فإنما يعطيھا بن ھشام أحراسه ومن شاء ورواه الشافعي بإسناده عن سالم بن عبد هللا وقد مضى ذك
 في آخر باب النية في إخراج الصدقة ورويناه عن جماعة 

  باب وقت إخراج زكاة الفطر

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا  -  7526
قبة ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بحر بن نصر قال قرئ على بن وھب أخبرك حفص بن ميسرة عن موسى بن ع

بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر  أن رسول هللا 
اري في صلى هللا عليه و سلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة لفظ حديث أبي خيثمة رواه البخ

 الصحيح عن آدم بن أبي إياس عن حفص بن ميسرة ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى 

أخبرنا أبو صالح بن أبي طاھر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع ثنا بن أبي  - 7527
ليه و سلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل فديك أنبأ الضحاك عن نافع عن عبد هللا بن عمر  أن رسول هللا صلى هللا ع

خروج الناس إلى الصالة وأن عبد هللا كان يؤديھا قبل ذلك بيوم أو يومين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع دون أداء 
 عبد هللا بن عمر 

يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع  أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن - 7528
ثنا أبو معشر عن نافع عن بن عمر قال  أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير 
وحر ومملوك صاعا من تمر أو شعير قال وكان يؤتى إليھم بالزبيب واألقط فيقبلونه منھم وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج 

ة فأمرھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يقسموه بينھم ويقول اغنوھم عن طواف ھذا اليوم أبو معشر ھذا نجيح إلى الصال
 السندي المديني غيره أوثق منه وحديث بن عباس في ھذا الباب وقد مضى ذكره 

سفيان عن جعفر بن برقان قال  أتانا  أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل البزاز ثنا يحيى بن الربيع ثنا - 7529
وقولوا كما قال } قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى { كتاب عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه تصدقوا قبل الصالة 

كن وإال تغفر لي وترحمني أ{ وقولوا كما قال نوح } ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين { أبوكم 
رب إني { وقولوا كما قال موسى } والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين { وقولوا كما قال إبراھيم } من الخاسرين 

ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من { وقولوا كما قال ذو النون } ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه ھو الغفور الرحيم 
 ما يتصدق به فليصم يريد وهللا أعلم بعد العيد  وأراه كتب من لم يكن عنده} الظالمين 

  جماع أبواب صدقة التطوع

  باب التحريض على الصدقة وإن قلت

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بمرو ثنا أبو عثمان سعيد بن مسعود بن عبد  - 7530
اج ح وأخبرنا أبو بكر بن فورك واللفظ له أنبأ عبد هللا بن جعفر بن أحمد بن الرحمن ثنا النضر بن شميل أنبأ شعبة بن الحج

فارس ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبيه جرير بن 
ء قوم حفاة عراة مجتابي النمار عليھم العباء عبد هللا قال  كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جلوسا في صدر النھار فجا

أو قال متقلدي السيوف عامتھم من مضر بل كلھم من مضر فرأيت وجه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يتغير لما يرى بھم 
} س واحدة قال يا أيھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف{ من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بالال فأقام فصلى الظھر فخطب ثم 

اآلية تصدق رجل من ديناره من درھمه من } يا أيھا الذين آمنوا اتقوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد { إلى آخر اآلية ثم قال 
ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة قال فأتاه رجل من األنصار بصرة قد كادت كفه أن تعجز عنھا بل 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فتتابع الناس في الصدقات فرأيت بين يدي رسول هللا صلى هللا  قد عجزت عنھا فدفعھا إلى
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عليه و سلم كومين من طعام وثياب وجعل وجه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يتھلل كأنه مذھبة وقال من سن في اإلسالم 
من أجورھم شيء ومن سن في اإلسالم سنة سيئة كان سنة حسنة فله أجرھا وأجر من عمل بھا من بعده من غير أن ينتقص 

عليه وزرھا ووزر من عمل بھا من بعده من غير أن ينتقص من أوزارھم شيء لفظ حديث أبي داود الطيالسي وحديث النضر 
بي بمعناه ولم يذكر النضر عليھم العباء رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة وقال مجتا

 النمار أو العباء متقلدي السيوف 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد هللا بن محمد ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي  -  7531
سلم  الشوارب ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال  كنت جالسا عند النبي صلى هللا عليه و

فأتاه قوم مجتابي النمار متقلدي السيوف وليس عليھم أزر وال شيء غيرھا عامتھم من مضر بل كلھم من مضر فلما رأى 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الذي بھم من الجھد والعري والجوع تغير وجھه ثم قام فدخل بيته ثم راح إلى المسجد فصلى 

د هللا وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن هللا عز و جل أنزل في كتابه يا أيھا الناس اتقوا الظھر ثم صعد منبره منبرا صغيرا فحم
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله رقيبا اتقوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلى قوله ھم الفائزون تصدقوا قبل أن ال 

ديناره من درھمه من بره من شعيره وال يحقرن أحدكم  تصدقوا تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة تصدق امرؤ من
شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة فقام رجل من األنصار بصرة في كفه فناولھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو على منبره 

ن سنة حسنة فقبضھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يعرف السرور في وجه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وقال من س
فعمل بھا كان له أجرھا ومثل أجر من عمل بھا ال ينقص من أجورھم شيء ومن سن سنة سيئة فعمل بھا كان عليه وزرھا 
ومثل وزر من عمل بھا ال ينقص من أوزارھم شيء فقام الناس فتفرقوا فمن ذي دينار ومن ذي درھم ومن ذي ومن ذي قال 

 يح عن بن أبي الشوارب وغيره فاجتمع فقسمه بينھم رواه مسلم في الصح

أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ قرأت عليه ببغداد أنبأ أبو بكر محمد بن عبد هللا  - 7532
الشافعي ثنا جعفر بن محمد الصائغ ثنا عفان ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال  اتقوا هللا واعملوا خيرا فإني سمعت عبد هللا بن 

قل قال سمعت عدي بن حاتم يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة رواه البخاري في مع
 الصحيح عن سليمان بن حرب عن شعبة وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي إسحاق 

ر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز ثنا أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعف - 7533
عبد هللا بن محمد بن شاكر ثنا أبو أسامة ثنا األعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم قال قال رسول هللا صلى 

شيئا  هللا عليه و سلم  ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب وال ترجمان فينظر أيمن منه فال يرى شيئا إال
قدمه وينظر أشأم منه فال يرى إال شيئا قدمه وينظر أمامه فال يرى إال النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة رواه البخاري في 

 الصحيح عن يوسف بن موسى عن أبي أسامة وأخرجه مسلم من وجه آخر عن األعمش 

صفار ثنا أبو مسلم إبراھيم بن عبد هللا ثنا أبو الوليد وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ال - 7534
وسليمان بن حرب واللفظ ألبي الوليد قاال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي  أن رسول هللا 

رتين فال شك ثم قال صلى هللا عليه و سلم ذكر النار فتعوذ منھا وأشاح بوجھه وذكر فتعوذ منھا وأشاح بوجھه قال شعبة أما م
اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وسليمان بن حرب وأخرجه 

 مسلم من وجه آخر عن شعبة 

العباس محمد وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا ثنا أبو  - 7535
بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو النضر ثنا ورقاء عن عبد هللا بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي ھريرة قال 
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب وال يصعد إلى هللا عز و جل إال طيب فإن هللا 

احبھا كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل أحد أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال ورقاء عن بن يقبلھا بيمينه فيربيھا لص
 دينار فذكره وأخرجه مسلم من حديث المقبري عن سعيد بن يسار وأخرجاه من حديث أبي صالح عن أبي ھريرة 
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مد بن عبد السالم ثنا يحيى بن يحيى ثنا الليث بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا مح - 7536
سعد ح وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاھر أنبأ جدي يحيى بن منصور ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن سعيد 

قرن جارة بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يقول يا نساء المسلمات ال تح
 لجارتھا ولو فرسن شاة رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وقتيبة ورواه البخاري عن عبد هللا بن يوسف عن الليث 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ح وأخبرنا أبو  - 7537
اضي أنبأ جدي ثنا أحمد بن سلمة أنبأ إسحاق بن منصور أنبأ أبو داود ثنا شعبة عن صالح بن بنت يحيى بن منصور الق

األعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن أبي مسعود قال  كنا نتحامل فيتصدق الرجل بالصدقة العظيمة فيقال ھذا مرائي 
{ إلى } ن من المؤمنين في الصدقات الذين يلمزون المطوعي{ ويتصدق الرجل بنصف صاع فيقال إن هللا لغني عن ھذا فنزلت 

لفظ حديث أبي صالح وفي رواية أبي بكر قال عن أبي مسعود البدري قال كنا نتحامل فيجيء الرجل بالصدقة } عذاب أليم 
 العظيمة رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور وأخرجه البخاري من وجھين آخرين عن شعبة 

ي أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك أخبرنا أبو أحمد المھرجان - 7538
عن زيد بن أسلم عن محمد بن بجيد األنصاري ثم الحارثي عن جدته حواء أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ردوا 

 السائل ولو بظلف محرق 

مد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن سعيد بن أبي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أح -  7539
سعيد المقبري عن عبد الرحمن أحد بني حارثة حدثته جدته وھي أم بجيد وكانت ممن بايع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

طيه إياه فقال لھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنھا قالت  يا رسول هللا وهللا إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أع
 إن لم تجدي شيئا تعطيه إياه إال ظلفا محرقا فادفعيه إليه وقال سعيد بن سليمان عن الليث عن عبد الرحمن بن بجيد 

ثنا حرملة بن عمران  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ الحسن بن حليم المروزي أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد هللا - 7540
أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
يقول  كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس قال يزيد وكان أبو الخير ال يخطئه يوم ال 

 لو كعكة ولو بصلة يتصدق فيه بشيء و

 باب االختيار في صدقة التطوع 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو طاھر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو  - 7541
أبيه عن حكيم بن العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم ثنا أنس بن عياض عن ھشام بن عروة عن 

حزام بن خويلد أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  اليد العليا خير من اليد السفلى وليبدأ أحدكم بمن يعول وخير 
 الصدقة ما كان عن ظھر غني ومن يستعفف يعفه هللا ومن استغنى أغناه هللا 

أخبرني بن ياسين حدثني محمد بن سفيان بن أبي الزرد األبلي ثنا وأخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي  - 7542
حبان ثنا وھيب عن ھشام عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  فذكره بنحوه إال أنه قال ومن 

 يستغن يغنه هللا ولم يذكر كلمة االستعفاف 

أبيه عن أبي ھريرة  بمثل حديث حكيم بن حزام ھذا رواه البخاري في  قال وحدثنا وھيب ثنا ھشام بن عروة عن - 7543
الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن وھيب باإلسنادين جميعا وذكر كلمة االستعفاف وأخرجه مسلم من حديث موسى بن 

 طلحة عن حكيم ومن حديث قيس بن أبي حازم عن أبي ھريرة يزيد وينقص 
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حيى بن منصور القاضي أنبأ جدي ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا الليث أخبرنا أبو صالح بن بنت ي - 7544
عن أبي الزبير عن جابر أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال ألك 

مني فاشتراه نعيم بن عبد هللا العدوي بثمان مائة درھم  مال غيره فقال ال فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من يشتريه
فجاء بھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فدفعھا إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليھا فإن فضل شيء فألھلك فإن فضل عن 

لم في الصحيح أھلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك فھكذا وھكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك  رواه مس
 عن قتيبة 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم ثنا شعبة أخبرني  - 7545
عدي بن ثابت قال سمعت عبد هللا بن يزيد األنصاري يحدث عن أبي مسعود األنصاري فقلت أعن النبي صلى هللا عليه و سلم 

لنبي صلى هللا عليه و سلم قال  إن المسلم إذا أنفق نفقة على أھله وھو يحتسبھا كانت له صدقة رواه البخاري في فقال عن ا
 الصحيح عن آدم بن أبي إياس وأخرجه مسلم من أوجه عن شعبة 

وعارم وأبو الربيع أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب  - 7546
ومحمد بن عبيد ومسدد ومحمد بن أبي بكر قالوا ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب عن أبي قالبة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله دينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل هللا 

ه الرجل على أصحابه في سبيل هللا قال أبو قالبة وبدأ بالعيال فأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار دينار ينفق
 يقوتھم هللا وينفعھم به رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع 

بي حميد حدثني عبد هللا أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محمد بن أ -  7547
بن عمرو بن أمية الضمري ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عباس األسفاطي ثنا إبراھيم بن 
المنذر ثنا أنس بن عياض ثنا بن أبي حميد عن عبد هللا بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه  أن عمر مر عليه وھو يساوم 

ھذا قال أريد أن أشتريه وأتصدق به فاشتراه فدفعه إلى أھله وقال إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بمرط فقال ما 
يقول ما أعطيتموھن فھو صدقة فقال عمر رضي هللا عنه من يشھد معك فأتى عائشة رضي هللا عنھا فقام من وراء الباب 

هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ما أعطيتموھن فھو صدقة قالت فقالت من ھذا قال عمرو قالت ما جاء بك قال سمعت رسول 
 نعم لفظ حديث أنس بن عياض وحديث أبي داود أتم بن أبي حميد حماد بن أبي حميد ويقال محمد بن أبي حميد 

األعمش عن  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن - 7548
شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد هللا بن مسعود قالت  أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالصدقة فقال 
تصدقن يا معاشر النساء ولو من حليكن قالت وكنت أعول عبد هللا بن مسعود ويتامى في حجره وكان عبد هللا خفيف ذات اليد 

صلى هللا عليه و سلم فسله أيجزي ذلك عني أو أوجھه عنكم تعني الصدقة فقال ال بل ائتيه أنت فسليه  فقلت لعبد هللا أئت النبي
قالت فأتيته فجلست فوجدت عند الباب امرأة من األنصار حاجتھا حاجتي وكانت قد ألقيت عليه المھابة قالت فخرج علينا بالل 

ن نحن فسأله فقال امرأتان تعوالن أزواجھما ويتامى في حجورھما ھل فقلنا سل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وال تخبره م
يجزئ ذلك عنھما من الصدقة فقال له من ھما قال زينب وامرأة من األنصار قال أي الزيانب قال امرأة عبد هللا بن مسعود 

ن حديث أبي األحوص عن وامرأة من األنصار فقال نعم لھما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة أخرجه مسلم في الصحيح م
 األعمش بطوله وأخرجه البخاري ومسلم من حديث حفص بن غياث عن األعمش 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو طاھر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أنبأ أبو  -  7549
نبأ أنس بن عياض عن ھشام بن عروة عن أبيه أنه أخبره عبد العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أ

هللا بن عبد هللا عن ريطة بنت عبد هللا امرأة عبد هللا بن مسعود وأم ولده وكانت امرأة صناعة وليس لعبد هللا بن مسعود مال 
ما أستطيع أن أتصدق معكم وكانت تنفق عليه وعلى ولده من ثمن صنعتھا فقالت  وهللا لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة ف

فقال ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي فسألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھي وھو فقالت يا رسول هللا إنني 
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امرأة ذات صنعة أبيع منھا وليس لي وال لولدي وال لزوجي شيء فشغلوني فال أتصدق فھل لي في ذلك أجر فقال النبي صلى 
 سلم لك في ذلك أجر ما أنفقت عليھم فأنفقي عليھم هللا عليه و 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ  -  7550
 إن بني أبي معمر عن ھشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي هللا عنھا أنھا قالت  يا رسول هللا

سلمة في حجري وليس لھم شيء إال ما أنفقت عليھم ولست بتاركتھم كذا وكذا فلي أجر إن أنفقت عليھم فقال النبي صلى هللا 
عليه و سلم أنفقي عليھم فإن لك أجر ما أنفقت عليھم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراھيم عن عبد الرزاق وأخرجه 

 ھشام  البخاري من وجه آخر عن

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا الحسين بن الحسن بن مھاجر ثنا ھارون بن سعيد  - 7551
األيلي ثنا بن وھب أخبرني عمرو بن الحارث عن كريب عن ميمونة بنت الحارث أنھا  أعتقت وليدة في زمن رسول هللا 

لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال لو أعطيتھا أخوالك كان أعظم ألجرك رواه مسلم في  صلى هللا عليه و سلم فذكرت ذلك
 الصحيح عن ھارون بن سعيد وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عمرو 

ي أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم إبراھيم بن عبد هللا ثنا األنصار -  7552
ثنا بھز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت  يا رسول هللا من أبر قال أمك قلت ثم من قال ثم أمك قلت ثم من قال ثم أمك قلت 

 ثم من قال ثم أباك ثم األقرب فاألقرب 

أبيه عن جده  وأخبرنا أبو الحسن أنبأ أحمد ثنا محمد بن الفرج ثنا السھمي يعني عبد هللا بن بكر ثنا بھز بن حكيم عن - 7553
قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ال يأتي رجل مواله فيسأله من فضل ھو عنده فيمنعه إياه إال دعى إليه يوم 

 القيامة شجاعا أقرع يتلمظ فضله الذي منع 

بن مرة ثنا كليب بن منفعة  أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن عيسى ثنا الحارث - 7554
عن جده أنه أتى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال  يا رسول هللا من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك وموالك الذي يلي ذلك 

 حقا واجبا ورحما موصولة 

س محمد بن يعقوب ثنا أبو أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو بكر القاضي قالوا حدثنا أبو العبا - 7555
عتبة ثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه 
و سلم يقول  إن هللا يوصيكم بأمھاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم باألقرب فاألقرب قال المقدام وسمعت رسول هللا صلى هللا 

 يه و سلم يقول ما أطعمت نفسك وولدك وزوجك وخادمك فھو صدقة عل

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن  - 7556
صى امرءا بأمه ثالثا منصور عن علي بن عبيد هللا بن عرفطة عن خداش أبي سالمة قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أو

أوصي امرءا بأبيه مرتين أوصي امرءا بمواله الذي يليه وإن كانت عليه أذاة تؤذيه قال الشيخ اختلف أصحاب منصور على 
 منصور في اسم من رواه عنه فقيل عنه ھكذا وقيل عنه عن عبيد هللا بن علي وقيل غير ذلك وهللا أعلم 

  باب أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسماعيل ثنا أبو الطاھر ح وأخبرني محمد  - 7557
بن علي الفقيه ثنا عبد هللا بن محمد بن يونس ثنا أحمد بن سعيد قاال ثنا بن وھب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي 

ينار عن عبد هللا بن عمر  أن رجال من األعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد هللا وحمله على حمار الوليد عن عبد هللا بن د
كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه فقال بن دينار فقلنا له أصلحك هللا إنھم األعراب وھم يرضون باليسير فقال عبد هللا 
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وإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إن أبر البر صلة الولد  إن أبا ھذا كان وادا لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه
 أھل ود أبيه رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاھر 

  باب خير الصدقة ما كان عن ظھر غني

خبرنا عبد هللا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ثنا أبو الموجه أنبأ عبدان أ - 7558
أنبأ يونس عن الزھري حدثني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  خير الصدقة ما 

 كان عن ظھر غني وابدأ بمن تعول رواه البخاري في الصحيح عن عبدان 

بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوھاب ثنا أبو نعيم ثنا  أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو عبد هللا محمد - 7559
عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن حكيم بن حزام قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  خير الصدقة 

 ما كان عن ظھر غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول 

ھر أنبأ جدي يحيى بن منصور ثنا أحمد بن سلمة ثنا أحمد بن عبدة الضبي ومحمد بن وأخبرنا أبو صالح بن أبي طا -  7560
بشار العبدي قاال ثنا يحيى يعنيان بن سعيد ثنا عمرو بن عثمان فذكره بنحوه غير أنه قال يحدث أن حكيم بن حزام حدثه أن 

ني رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عبدة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظھر غ
 ومحمد بن بشار 

 باب ما ورد في جھد المقل 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أحمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا الليث عن أبي الزبير عن  -  7561
 دقة أفضل قال جھد المقل وابدأ بمن تعول يحيى بن جعدة عن أبي ھريرة أنه قال  يا رسول هللا أي الص

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أحمد بن الوليد ثنا حجاج قال قال بن جريج حدثني  - 7562
ي عثمان بن أبي سليمان عن علي األزدي عن عبيد بن عمير عن عبد هللا بن حبشي  أن النبي صلى هللا عليه و سلم سئل أ

األعمال أفضل قال إيمان ال شك فيه وجھاد ال غلول فيه وحجة مبرورة قيل أي الصالة أفضل قال طول القيام قيل فأي الصدقة 
أفضل قال جھد من مقل قيل فأي الھجرة أفضل قال من ھجر ما حرم هللا عليه قيل فأي الجھاد أفضل قال من جاھد المشركين 

 ل من أھريق دمه وعقر جواده بماله ونفسه قيل فأي القتل أشرف قا

باب ما يستدل به على أن قوله صلى هللا عليه و سلم خير الصدقة ما كان عن ظھر غني وقوله حين سئل عن أفضل الصدقة 
  جھد من مقل إنما يختلف باختالف أحوال الناس في الصبر على الشدة والفاقة واالكتفاء بأقل الكفاية وبا التوفيق

بو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن دينار العدل ثنا أحمد بن محمد بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا أخبرنا أ -  7563
ھشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول  أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و 

فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول هللا صلى سلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك ماال عندي 
هللا عليه و سلم ما أبقيت ألھلك فقلت مثله قال فأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما أبقيت ألھلك 

داود في كتاب السنن عن عثمان بن أبي شيبة وغيره عن فقال أبقيت لھم هللا ورسوله فقلت ال أسابقك إلى شيء أبدا رواه أبو 
 أبي نعيم الفضل بن دكين 

حدثنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا عبيد بن عبد الواحد ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن  - 7564
قائد كعب حين عمي من بنيه قال سمعت كعب بن شھاب عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن كعب بن مالك أن عبد هللا بن كعب 

مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في غزوة تبوك  فذكر الحديث بطوله وفيه قلت يا رسول 
عليك هللا إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى هللا عز و جل وإلى الرسول فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمسك 
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بعض مالك فھو خير لك فقلت فإني أمسك سھمي الذي بخيبر وذكر الحديث رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير 
 وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني الربيع بن روح ثنا  -  7565
د بن حرب ثنا الزبيدي عن الزھري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة أن جده حدثه  أن أبا لبابة حين تاب هللا عليه في محم

تخلفه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وفيما كان سلف قبل ذلك في أمور وجد عليه فيھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
هللا عليه يا رسول هللا إني أھجر دار قومي التي أصبت فيھا الذنب وانتقل وأساكنك  فزعم حسين أن أبا لبابة قال حين تاب

وانخلع من مالي صدقة إلى هللا وإلى رسوله فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم زعم حسين يجزئ عنك الثلث ورواه 
لما تاب هللا على أبي لبابة قال أبو لبابة محمد بن أبي حفصة عن الزھري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه قال 

 جئت النبي صلى هللا عليه و سلم فقلت فذكره وقال فقال يجزئ عنك الثلث 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد أنبأ أبو بكر محمد بن عبد هللا الشافعي ثنا محمد بن  - 7566
ا محمد يعني بن إسحاق بن يسار عن عاصم يعني بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن الجھم السمري ثنا يعلى بن عبيد ثن

جابر بن عبد هللا قال  بينما نحن عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذھب أصابھا في بعض 
ن ركنه األيمن فقال يا رسول هللا خذھا مني صدقة المغازي أو قال المعادن فجاء بھا إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ع

وهللا ما لي مال غيرھا فأعرض عنه ثم جاء بھا عن ركنه األيسر فقال مثل ذلك ثم جاء بھا من بين يديه فقال مثل ذلك فقال 
ك يتكفف الناس إنما ھاتھا فحذفه حذفة لو أصابته ألوجعته أو عقرته ثم قال يعمد أحدكم فيأتي بماله فيتصدق به ثم يقعد بعد ذل

الصدقة عن ظھر غني خذ الذي لك ال حاجة لنا به فأخذ الرجل ماله فذھب وقال حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق في ھذا 
 الحديث أصبت ھذه من معدن 

ا أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ المھرجاني بھا أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثن -  7567
مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجالن قال حدثني عياض عن أبي سعيد الخدري  أن رجال دخل المسجد ورسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم على المنبر يوم الجمعة فدعاه وأمره أن يصلي ركعتين ثم دخل الجمعة الثانية ورسول هللا صلى هللا عليه 

لي ركعتين ثم دخل الجمعة الثالثة فذكر مثل ذلك ثم قال تصدقوا فتصدقوا فأعطاه ثوبين و سلم على المنبر فدعاه وأمره أن يص
مما تصدقوا ثم قال تصدقوا فألقى ھو أحد ثوبيه فانتھره رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكره ما صنع ثم قال أنظروا إلى ھذا 

وتكسونه فلم تفعلوا فقلت تصدقوا فتصدقوا فأعطيته ثوبين دخل المسجد بھيئة بذة فدعوته فرجوت أن تفطنوا له فتصدقوا عليه 
 مما تصدقوا ثم قلت تصدقوا فألقى أحد ثوبيه خذ ثوبك وانتھره 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضي بمصر ثنا صفوان بن  -  7568
بن أسلم عن أبي صالح عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  عيسى ثنا محمد بن عجالن عن زيد

و سلم  سبق درھم مائة ألف قالوا يا رسول هللا كيف يسبق درھم مائة ألف قال رجل كان له درھمان فأخذ أحدھما فتصدق به 
 وآخر له مال كثير فأخذ من عرضھا مائة ألف يعني فتصدق بھا 

نا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو طاھر المحمد آباذي ثنا العباس الدوري ثنا أبو داود الحفري ح وأخبرنا أبو الحسين أخبر - 7569
بن بشران أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا بن أبي مريم ثنا محمد بن يوسف قاال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن 

ر إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال أحدھم لي مائة أوقية فتصدقت الحارث عن علي رضي هللا عنه قال  جاء ثالثة نف
بعشرة أواق وقال اآلخر لي مائة دينار فتصدقت بعشرة دنانير وقال الثالث لي عشرة دنانير فتصدقت بدينار فقال النبي صلى 

 هللا عليه و سلم تصدق كل رجل منكم بعشر ماله كلكم في األجر سواء 
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  ك الفضل وغيره محتاج إليهباب كراھية إمسا

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قاال ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نعيم  - 7570
ومحمد بن النضر قاال ثنا نصر بن علي الجھضمي ثنا عمر بن يونس ح وأخبرنا أبو صالح بن بنت يحيى بن منصور القاضي 

ي يحيى بن منصور ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار العبدي ثنا عمر بن يونس الحنفي ثنا عكرمة بن عمار ثنا شداد ثنا جد
بن عبد هللا قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  يا بن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه 

تعول واليد العليا خير من اليد السفلى لفظ حديث محمد بن بشار وفي رواية الجھضمي  شر لك وال تالم على كفاف وابدأ بمن
 شداد أبو عمار والباقي سواء رواه مسلم في الصحيح عن نصر بن علي الجھضمي ومحمد بن بشار 

مام وأحمد بن النضر بن أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو عبد هللا محمد بن نصر اإل - 7571
عبد الوھاب أبو الفضل قاال ثنا شيبان بن أبي شيبة األيلي حدثنا أبو األشھب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي هللا 
عنه قال  بينما نحن في سفر مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يضرب يمينا وشماال 

 صلى هللا عليه و سلم من كان معه فضل من ظھر فليعد به على من ال ظھر له ومن كان عنده فضل من زاد فقال رسول هللا
فليعد به على من ال زاد له قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى ظننا أنه ال حق ألحد منا في فضل رواه مسلم في 

 الصحيح عن شيبان بن أبي شيبة 

ن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار حدثني محمد بن الفضل بن جابر ثنا الھيثم بن خارجة أخبرنا علي بن أحمد ب -  7572
ومھدي بن حفص قاال ثنا إسماعيل بن عياش عن مطعم بن المقدام عن نصيح العنسي عن ركب المصري قال قال رسول هللا 

نة وأنفق ماال جمعه في غير معصية صلى هللا عليه و سلم  طوبى لمن تواضع من غير منقصة وذل في نفسه من غير مسك
ورحم أھل الذلة والمسكنة وخالط أھل الفقه والحكمة طوبى لمن ذل في نفسه وطاب كسبه وصلحت سريرته وحسنت عالنيته 

 وعزل عن الناس شره طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله 

ريك ثنا آدم ثنا بن عياش عن المطعم بن مقدام وعنبسة بن سعيد الكالعي عن أخبرنا علي أنبأ أحمد ثنا عبيد بن ش - 7573
نصيح عن ركب المصري  فذكره بنحو من معناه إال أنه لم يذكر قوله طوبى لمن ذل في نفسه وطاب كسبه وقال طوبى لمن 

 حسنت سريرته وكرمت عالنيته 

  باب ما ورد في حقوق المال

حافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبد هللا بن نمير ثنا أبي ثنا عبد أخبرنا أبو عبد هللا ال - 7574
الملك يعني بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم 

أه ذات الظلفة بظلفھا وتنطحه ذات القرن بقرنھا ليس يومئذ فيھا جماء وال ال يؤدي حقھا إال أقعد لھا يوم القيامة بقاع قرقر تط
مكسورة القرن قلنا يا رسول هللا وما حقھا قال إطراق فحلھا وإعارة دلوھا ومنيحتھا وحلبھا على الماء وحمل عليھا في سبيل 

احبه حيث ما ذھب وھو يفر منه ويقال ھذا هللا وال من صاحب مال ال يؤدي زكوته إال تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع ص
مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه ال بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمھا كما يقضم الفحل رواه مسلم في الصحيح 

لقول ثم عن محمد بن عبد هللا بن نمير ورواه بن جريج عن أبي الزبير بمعناه قال أبو الزبير وسمعت عبيد بن عمير يقول ھذا ا
سألنا جابر بن عبد هللا عن ذلك فقال مثل قول عبيد وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول هللا ما حق 

 اإلبل قال حلبھا على الماء وإعارة دلوھا وإعارة فحلھا ومنيحتھا وحمل عليھا في سبيل هللا 

جدي ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ بن  أخبرنا أبو صالح بن بنت يحيى بن منصور أنبأ - 7575
جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد هللا  فذكره رواه مسلم عن محمد بن رافع ورواية أبي الزبير عن عبيد بن 

 عمير عن النبي صلى هللا عليه و سلم منقطعة وروايته عن جابر بن عبد هللا مسندة 
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو محمد بن زياد ثنا محمد بن إسحاق ثنا يونس بن عبد األعلى أنبأ عبد هللا بن و - 7576
وھب حدثني ھشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  

ھا ومن حقھا حلبھا يوم وردھا أال وھي تجمع له يوم القيامة ال يفقد منھا فذكر الحديث وفيه وال صاحب إبل ال يعطي حق
فصيال واحدا ثم يبطح لھا بقاع قرقر تطأه بأخفافھا وتعضه بأفواھھا كلما مر عليه آخرھا رجع عليه أولھا في يوم كان مقداره 

وذكر الحديث رواه مسلم في الصحيح عن  خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار
يونس بن عبد األعلى وكذلك رواه حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم ورواه سھيل بن أبي صالح عن أبيه فقال في الحديث ما 
من صاحب إبل ال يؤدي زكاتھا ولم يذكر اللفظ في الحلب ورواه أبو عمر الغداني عن أبي ھريرة بمعناه فيمن ال يؤدي حقھا 

 يل له وما حق اإلبل يا أبا ھريرة قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظھر وتطرق الفحل وتسقي اللبن فق

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن ھارون ثنا شعبة عن قتادة عن  -  7577
ظ مختلف إال ما نقلته من لفظ أبي ھريرة وھذه الرواية قد توھم أن تفسير الحق أبي عمر الغداني عن أبي ھريرة  فذكره واللف

في رواية أبي صالح من قول أبي ھريرة كما ھو في رواية أبي عمر الغداني من قول أبي ھريرة وقد ذھب أكثر العلماء إلى 
الداللة على ذلك في أول كتاب  أن وجوب الزكاة نسخ وجوب ھذه الحقوق سوى الزكاة ما لم يضطر إليه غيره وقد مضت
 الزكاة وقد وردت أخبار في التحريض على المنيحة وھي محمولة على االستحباب وهللا أعلم 

  باب ما ورد في تفسير الماعون

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود  - 7578
عن شقيق عن عبد هللا قال  كنا نعد الماعون على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عارية الدلو والقدر وكذلك رواه شيبان 

 عن عاصم إال أنه لم يقل على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وزاد الفأس وما تتعاطون بينكم 

بن الحسن القاضي ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شيبان  أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أنبأ عبد الرحمن -  7579
 عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن بن مسعود  فذكره 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم ثنا المسعودي عن سلمة بن  -  7580
ن عن بن مسعود قال  ھو منع الفأس والدلو والقدر وما يتعاطى الناس بينھم ورواه الحارث بن سويد عن كھيل عن أبي العبيدي

 عبد هللا 

حدثنا أبو طاھر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن عبد هللا أنبأ وكيع  - 7581
 اس قال  ويمنعون الماعون قال عارية المتاع عن األعمش عن سعيد بن جبير عن بن عب

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا عبد الرحمن بن الحسن ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن  -  7582
لى أنھا الزكاة مجاھد عن بن عباس قال  الماعون متاع البيت وكذلك رواه عبيد هللا بن أبي يزيد عن بن عباس وذھب جماعة إ

 المفروضة 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوھاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان ھو الثوري ح  - 7583
ا وحدثنا أبو عبد هللا الحافظ إمالء حدثني علي بن عيسى ثنا إبراھيم بن أبي طالب ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان ھو بن عيينة جميع

عن بن أبي نجيح عن مجاھد عن علي رضي هللا عنه  ويمنعون الماعون قال ھي الزكاة المفروضة يراءون بصالتھم 
ويمنعون زكاتھم لفظ حديث بن عيينة وفي حديث الثوري قال قال علي الماعون الزكاة لم يزد عليه وكذلك رواه السدي عن 

 أبي صالح عن علي رضي هللا عنه 
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مد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا محمد بن إسحاق ثنا بن أبي مريم أنبأ بن وھب حدثني وأخبرنا مح - 7584
يحيى بن عبد هللا بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد هللا بن علي بن إسحاق المؤملي عن سعيد بن جبير عن بن عباس  

 ويمنعون الماعون قال الزكاة 

 الحافظ ثنا أبو العباس ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو سليمان األشقر ثنا محمد بن عثمان القرشي وأخبرنا أبو عبد هللا - 7585
 عن يزيد بن درھم عن أنس  الماعون الزكاة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا وكيع  - 7586
ن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي قال  سألت بن عمر عن الماعون قال إيش يقولون فيھا قال قلت يقولون عن سعيد ب

 ما يتعاطى الناس بينھم قال ما يقولون شيئا ھو المال الذي ال يعطى حقه 

  باب ما ورد في المنيحة

ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن  أخبرنا أبو عبد هللا إسحاق بن محمد بن يوسف بن يعقوب السوسي - 7587
الوليد بن مزيد أنبأ أبي قال وحدثنا محمد بن عوف ثنا أبو المغيرة والحديث للعباس قاال ثنا األوزاعي ثنا حسان بن عطية قال  

حسان فكنت فيمن قام دخل أبو كبشة السلولي مسجد دمشق فقام إليه عبد هللا بن أبي زكريا ومكحول وأبو بحرية في أناس قال 
إليه فحدثنا قال سمعت عبد هللا بن عمرو بن العاص يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أربعون حسنة أعالھا منيحة 
العنز ال يعمل رجل بخصلة منھا رجاء ثوابھا وتصديق موعودھا إال أدخله هللا بھا الجنة قال حسان فذھبنا نعد رد السالم 

 حو ذلك مما دون منيحة العنز فما أجزنا خمسة عشر وإماطة الحجر ون

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عيسى عن األوزاعي عن حسان بن  - 7588
ة أعالھن عطية عن أبي كبشة السلولي قال سمعت عبد هللا بن عمرو يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أربعون خصل

منيحة العنز ما يعمل عبد منھا بخصلة رجاء ثوابھا وتصديق موعودھا إال أدخله هللا عز و جل بھا الجنة ثم ذكر قول حسان 
 بمعناه رواه البخاري في الصحيح عن مسدد 

ون بن عبد هللا ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب الحافظ ثنا إبراھيم بن إسحاق األنماطي ثنا ھار - 7589
زكريا بن عدي ثنا عبيد هللا بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و 
سلم  أنه نھى وذكر خصاال وقال ومن منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحھا وغبوقھا رواه مسلم في الصحيح عن 

 زكريا محمد بن أحمد بن أبي خلف عن 

وأخبرنا أبو عبد هللا أنبأ محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن سھل ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان عن أبي الزناد عن  - 7590
األعرج عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى هللا عليه و سلم قال  أفضل الصدقة المنيحة إال رجل من المسلمين يمنح أھل بيت 

 رفدان أجرھا عند هللا عظيم رواه مسلم ببعض معناه عن زھير بن حرب عن سفيان ناقة تغدو برفد وتروح ب

  باب ما ورد في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قاال أنبأ أبو الحسين أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا  -  7591
سعيد الدارمي ثنا مسدد ثنا عبد هللا بن داود عن فضيل يعني بن غزوان عن أبي حازم عن أبي ھريرة  أن رجال عثمان بن 

أتى النبي صلى هللا عليه و سلم فبعث إلى نسائه فقالوا ما عندنا إال الماء فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من يضيف ھذا 
مرأته فقال أكرمي ضيف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقالت ما معنا إال قوت فقال رجل من األنصار أنا فانطلق به إلى ا

الصبيان فقال ھيئي طعامك وأطفئي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء فھيأت طعامھا وأصلحت سراجھا ونومت 
لما أصبح غدا إلى رسول هللا صلى صبيانھا ثم قامت كأنھا تصلح سراجھا فأطفأته وجعال يريانه أنھما يأكالن وباتا طاويين ف
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هللا عليه و سلم فقال لقد ضحك هللا الليلة أو عجب من فعالكما وقال وأنزل هللا ويؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة تال 
 اآلية رواه البخاري في الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم من أوجه عن فضيل بن غزوان 

يوسف األصبھاني أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن  أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن -  7592
األعمش عن نافع قال  مرض بن عمر رضي هللا عنه فاشتھى عنبا أول ما جاء العنب فأرسلت صفية بدرھم فاشترت عنقودا 

أعطوه إياه فأعطوه إياه ثم أرسلت بدرھم آخر بدرھم فاتبع الرسول السائل فلما أتى الباب دخل قال السائل السائل قال بن عمر 
فاشترت به عنقودا فاتبع الرسول السائل فلما انتھى إلى الباب ودخل قال السائل السائل قال بن عمر أعطوه إياه فأعطوه إياه 

 وأرسلت صفية إلى السائل فقالت وهللا لئن عدت ال تصيبن مني خيرا أبدا ثم أرسلت بدرھم آخر فاشترت به 

  ما ورد في سقي الماء باب

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عفان ثنا شعبة ح  -  7593
وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا علي بن الحسن الھاللي ثنا محمد بن عرعرة ثنا شعبة عن قتادة 

ن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة أنه أتى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال  أي الصدقة أعجب إليك قال سقي ع
الماء لفظ حديث محمد بن عرعرة وفي حديث عفان أن سعد بن عبادة قال يا رسول هللا أي الصدقة أفضل وزاد قال وكان 

 ل سعد قال الحسن لسعد سقاية بالمدينة قال قلت لقتادة من قال آل

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا علي بن الحسين ثنا أبو بدر ثنا أبو خالد الذي كان ينزل  -  7594
في بني داالن عن نبيح عن أبي سعيد عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  أيما مسلم كسا ثوبا على عري كساه هللا من خضر 

يما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه هللا من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه هللا من الرحيق الجنة وأ
 المختوم 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عبد هللا بن مسلمة  -  7595
بي المعروف الفقيه المھرجاني بھا ثنا بشر بن أحمد ثنا داود بن الحسين البيھقي ثنا قتيبة عن مالك ح وأخبرنا أبو الحسن بن أ

عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي ھريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
ثم خرج فإذا كلب يلھث يأكل الثرى من العطش  قال  بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل بھا فشرب

فقال الرجل لقد بلغ بھذا من العطش مثل الذي كان بلغني وفي رواية قتيبة مثل ما بلغت فنزل البئر فمأل خفه ماء فأمسكه بفيه 
ت كبد رطبة أجر رواه حتى رقي فسقى الكلب فشكر هللا له فغفر له فقالوا يا رسول هللا وإن لنا في البھائم ألجرا فقال في كل ذا

 البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن مسلمة القعنبي ورواه مسلم عن قتيبة بن سعيد 

أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا  -  7596
بن مالك بن جعشم أنه  جاء إلى النبي صلى هللا عليه و سلم في عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزھري عن عروة عن سراقة 

 وجعه فقال أرأيت الضالة ترد على حوض إبلي ھل لي أجر إن سقيتھا قال نعم في الكبد الحرى أجر 

ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزھري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم  - 7597
لت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن الضالة من اإلبل تغشى حوضي ھل لي من أجر قال نعم وكل ذي كبد حرى قال  سأ

أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد وأنبأ أبو بكر الشافعي ثنا محمد بن الجھم ثنا يعلى بن عبيد 
 ون عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن عن أبيه عن عمه ثنا محمد بن إسحاق فذكره ورواه يزيد بن ھار

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن أبي  -  7598
ربني من طاعته إسحاق أخبرني كدير الضبي أن رجال أعرابيا أتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال  أخبرني بعمل يق

ويباعدني من النار قال أوھما أعملتاك قال نعم قال تقول العدل وتعطي الفضل قال وهللا ما أستطيع أن أقول العدل كل ساعة 
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وما أستطيع أن أعطي فضل مالي قال فتطعم الطعام وتفشي السالم قال ھذه أيضا شديدة قال فھل لك إبل قال نعم قال فانظر 
ثم اعمد إلى أھل أبيات ال يشربون الماء إال غبا فاسقھم فلعلك أن ال يھلك بعيرك وال ينخرق سقاؤك حتى  بعيرا من إبلك وسقاء

 تجب لك الجنة قال فانطلق األعرابي يكبر قال فما انخرق سقاؤه وال ھلك بعيره حتى قتل شھيدا 

 باب كراھية البخل والشح واالقتار 

األصبھاني أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ح وأخبرنا أبو علي الروذباري وأبو حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف  -  7599
الحسين بن بشران قاال أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن األعرج 

ثل رجلين عليھما جنتان أو جبتان من حديد من عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى هللا عليه و سلم قال  مثل المنفق والبخيل كم
لدن ثديھما إلى تراقيھما فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره وإذا أراد البخيل أن 

 ھي ال تتسع ينفق قلصت عليه ولزمت كل حلقة موضعھا حتى أخذت بعنقه أو بترقوته فھو يوسعھا وھي ال تتسع فھو يوسعھا و

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرھما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - 7600
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة  فذكره بإسناده نحوه إال أنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ولم يقل من حديد 

 وسعھا وال تتسع مرة واحدة فھو ي

قال وأخبرنا سفيان بن عيينة عن بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه  - 7601
و سلم  مثله إال أنه قال فھو يوسعھا وال تتوسع رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان باإلسنادين جميعا وأخرجه 

 وجه آخر عن الحسن بن مسلم البخاري من 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن محمد بن عبد الوھاب بن حبيب الفراء  -  7602
أنبأ محاضر ثنا ھشام وھو بن عروة عن فاطمة يعني بنت المنذر عن أسماء يعني بنت أبي بكر رضي هللا عنھما قالت قال لي 

 صلى هللا عليه و سلم  أنفقي وانضحي ھكذا وھكذا وال تحصي فيحصي هللا عليك وال توعي فيوعي هللا عليك رسول هللا
 أخرجه البخاري ومسلم من أوجه عن ھشام 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو صادق بن أبي الفوارس العطار قالوا ثنا أبو  - 7603
د بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا الحجاج األعور قال قال بن جريج أخبرني بن أبي مليكة عن عباد بن العباس محم

عبد هللا بن الزبير أنه أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنھا أنھا جاءت النبي صلى هللا عليه و سلم فقالت  يا نبي هللا 
ھل علي جناح في أن أرضخ مما يدخل علي فقال أرضخي ما استطعت وال توعي ليس لي شيء إال ما أدخل علي الزبير ف

فيوعي هللا عليك أخرجاه في الصحيحين فرواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن حجاج ورواه مسلم عن محمد بن حاتم 
 وغيره عن حجاج 

ا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ھمام بن منبه قال ھذا أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف ثن - 7604
ما حدثنا أبو ھريرة قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إن هللا قال لي أنفق أنفق عليك رواه مسلم في الصحيح عن 

 محمد بن رافع عن عبد الرزاق 

لمفسر من أصله وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب ا -  7605
قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن محمد الدوري ثنا خالد بن مخلد ثنا سليمان بن بالل عن معاوية بن أبي 

صبح العباد فيه مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ما من يوم ي
إال ملكان ينزالن فيقول أحدھما اللھم أعط منفقا خلفا ويقول اآلخر اللھم أعط ممسكا تلفا رواه مسلم في الصحيح عن القاسم بن 

 زكريا عن خالد بن مخلد وأخرجه البخاري من وجه آخر عن سليمان 
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محمد بن نعيم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل بن جعفر عن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا  -  7606
العالء عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ما نقصت صدقة من مال وما زاد هللا بعفو إال عزا 

 وما تواضع أحد  إال رفعه رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

الحسن محمد بن يعقوب بالطابران ثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن البزاز أخبرنا الفقيه أبو  -  7607
لفظا ثنا إبراھيم بن إسحاق الحربي ثنا عفان ثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت عبد هللا بن الحارث يحدث عن أبي كثير أنه 

إياكم والشح فإنه أھلك من كان قبلكم أمرھم بالقطيعة فقطعوا  سمع عبد هللا بن عمرو عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال 
 وأمرھم بالبخل فبخلوا وأمرھم بالفجور ففجروا 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا سعدان بن نصر ح وأخبرنا أبو علي الروذباري  - 7608
بو معاوية ثنا األعمش عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان ثنا أ

 و سلم  ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عن لحيي سبعين شيطانا 

  باب وجوه الصدقة وما على كل سالمي من الناس منھا كل يوم 

أنبأ أبو القاسم عبيد هللا بن إبراھيم بن بالويه المزكي ثنا حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه هللا  -  7609
أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ھمام بن منبه قال ھذا ما حدثنا أبو ھريرة قال وقال رسول هللا صلى هللا 

ين صدقة وتعين الرجل في دابته عليه و سلم  كل سالمي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس قال ما تعدل بين اثن
وتحمله عليھا أو ترفع له عليھا متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيھا إلى الصالة صدقة وتميط األذى عن 

 الطريق صدقة رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ورواه مسلم عن محمد بن رافع كالھما عن عبد الرزاق 

ري ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري بالبصرة سنة إحدى وأربعين وثالثمائة أخبرنا أبو علي الروذبا - 7610
ثنا جعفر بن محمد القالنسي ثنا آدم ثنا شعبة ثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى 

يده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال هللا عليه و سلم  على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيعمل ب
فيعين ذا الحاجة الملھوف قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف قالوا فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له 

 صدقة رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو سھل بن زياد القطان ثنا عبد الكريم بن الھيثم حدثنا أبو توبة ح وأخبرنا  - 7611
أبو عبد هللا الحافظ أنبأ محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ثنا أبو توبة الربيع بن نافع ثنا 

ه زيد أنه سمع أبا سالم يقول حدثني عبد هللا بن فروخ أنه سمع عائشة تقول قال النبي صلى هللا عليه معاوية بن سالم عن أخي
و سلم  إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثالث مائة مفصل فمن كبر هللا وحمد هللا وھلل هللا وسبح هللا واستغفر هللا 

ناس أو أمر بمعروف أو نھي عن منكر عدد تلك الستين وثالث وعزل حجرا عن طريق الناس أو عزل شوكة عن طريق ال
 مائة السالمي فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار رواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن علي الحلواني عن أبي توبة 

براھيم العبدي ثنا عبد هللا بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا أبو عبد هللا محمد بن إ -  7612
محمد بن أسماء ثنا مھدي بن ميمون ثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي األسود الديلي 
عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أيذھب أھل الدثور 

ر يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالھم قال أو ليس قد جعل هللا لكم ما تصدقون إن كل باألج
تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تھليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونھي عن المنكر صدقة وفي 

يكون له فيھا أجر قال أرأيتم لو وضعھا في الحرام أكان عليه فيھا بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول هللا أيأتي أحدنا شھوته و
 وزر قالوا بلى قال كذلك إذا ھو وضعھا في الحالل كان له أجر رواه مسلم في الصحيح عن عبد هللا بن محمد بن أسماء 
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د الملك بن محمد الرقاشي ثنا أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراھيم المزكي أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا عب -  7613
عثمان بن عمر ثنا أبو عامر الخزاز صالح بن رستم عن أبي عمران الجوني عن عبد هللا بن الصامت عن أبي ذر أن رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم قال  يا أبا ذر ال تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك 

لمستسقى وإذا طبخت قدرا فأكثر مرقتھا واغرف لجيرانك منھا رواه مسلم في الصحيح عن أبي غسان عن عثمان بن في إناء ا
 عمر 

حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو عوانة ح وأخبرنا أبو صالح بن  -  7614
نصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن أبي مالك أبي طاھر العنبري أنبأ جدي يحيى بن م

األشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  كل معروف صدقة وفي رواية أبي داود 
 ن حديث بن المنكدر عن جابر قال قال نبيكم صلى هللا عليه و سلم رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وأخرجه البخاري م

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو جعفر حفدة علي بن حرب ثنا علي بن حرب ثنا سفيان بن عيينة ح  - 7615
وأخبرنا عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن 

الم عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال حسد إال في اثنتين رجل أتاه هللا قرآنا فھو يقوم به آناء الزھري عن س
الليل والنھار ورجل آتاه هللا ماال فھو ينفقه آناء الليل والنھار رواه البخاري في الصحيح عن علي ورواه مسلم عن أبي بكر بن 

 أبي شيبة وغيره عن بن عيينة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قاال أنبأ القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف ثنا  - 7616
محمد بن سعيد العوفي ثنا روح ثنا شعبة عن سليمان األعمش قال سمعت ذكوان عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه 

ل علمه هللا القرآن فھو يتلوه آناء الليل وآناء النھار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل و سلم قال  ال حسد إال في اثنتين رج
ما أوتي فالن فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه هللا ماال فھو يھلكه في الحق فقال رجل يا ليتني أوتيت مثل الذي أوتي فالن 

 م عن روح بن عبادة فعملت مثل ما يعمل رواه البخاري في الصحيح عن علي بن إبراھي

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا حاجب بن أحمد ثنا محمد بن حماد ثنا أبو معاوية عن األعمش عن سالم  -  7617
بن أبي الجعد عن أبي كبشة األنماري قال  ضرب لنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مثل الدنيا مثل أربعة منا رجل آتاه هللا 

ماال فھو يعمل بعلمه في ماله ورجل آتاه هللا علما ولم يؤته ماال فھو يقول لو آتاني هللا مثل ما أوتي فالن لفعلت فيه علما وآتاه 
مثل ما يفعل فھما في األجر سواء ورجل آتاه هللا ماال ولم يؤته علما فھو يمنعه من حقه وينفقه في الباطل ورجل لم يؤته هللا 

 ن هللا آتاني مثل ما أوتي فالن لفعلت فيه مثل ما يفعل فھما في الوزر سواء كذا رواه األعمش علما وال ماال فھو يقول لو أ

وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه أنبأ بشر بن أحمد األسفرائني ثنا أحمد بن الحسين بن نصر ثنا علي  - 7618
ن سالم بن أبي الجعد عن بن أبي كبشة األنماري عن أبيه قال  بن المديني ثنا عبد الرزاق بن ھمام أنبأ معمر عن منصور ع

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ضرب مثل ھذه األمة مثل أربعة رجل فذكر الحديث بمعناه قال علي وبن أبي كبشة 
 ھذا معروف وھو محمد بن أبي كبشة قد روي عنه حديث آخر يعني عن أبيه في وادي ثمود 

  ح صائما وتبع جنازة وأطعم مسكينا وعاد مريضاباب فضل من أصب

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ محمد بن يعقوب األخرم ومحمد بن أحمد بن علي المقرئ قاال ثنا عبد هللا بن محمد بن  - 7619
أبي ھريرة قال شيرويه ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر ثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم األشجعي عن 

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر 
أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول هللا صلى هللا 

 و سلم ما اجتمعن في امرئ إال دخل الجنة رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر عليه 
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو نصر أحمد بن علي الفامي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عوف الطائي  - 7620
بالصدقة فإن البالء ال يتخطى الصدقة موقوف ثنا بن المصفى ثنا يحيى بن سعيد عن المختار بن فلفل عن أنس قال  باكروا 

 وكان في كتاب شيخنا أبي نصر الفامي مرفوعا وھو وھم وروي عن أبي يوسف القاضي عن المختار بن فلفل مرفوعا 

 باب فضل صدقة الصحيح الشحيح 

هللا بن بشران العدل وأبو  أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن عمر بن برھان الغزال وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد -  7621
الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان وأبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد قالوا أنبأ إسماعيل بن 
محمد الصفار ثنا الحسن بن عرفة ثنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال  سئل 

 صلى هللا عليه و سلم أي الصدقة أفضل قال لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر وال رسول هللا
تمھل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا إال وقد كان لفالن رواه مسلم في الصحيح عن زھير بن حرب عن 

 جرير وأخرجه البخاري من وجھين آخرين عن عمارة 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد هللا البصري ثنا محمد بن عبد الوھاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا  -  7622
سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة قال  أوصى إلي رجل بطائفة من ماله أضعھا فأتيت أبا الدرداء فاستأمرته في الفقراء أو 

لم أعدل بالمھاجرين سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول مثل الذي يعتق عند  في المھاجرين فقال أما أنا فلو كنت
 الموت كالذي يھدي بعد الشبع 

وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي  -  7623
سول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  مثل الذي يتصدق أو يعتق عند الموت مثل حبيبة الطائي عن أبي الدرداء قال سمعت ر

 الذي يھدي بعد ما يشبع 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ علي بن محمد المصري ثنا مالك بن يحيى ثنا يزيد بن ھارون أنبأ شعبة عن زبيد  -  7624
قال تصدق وأنت } ال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وآتى الم{ عن مرة عن عبد هللا  في قول هللا عز و جل 

 صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر 

  باب فضل صدقة السر

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا موسى بن ھارون ثنا زھير بن حرب ثنا يحيى ح  - 7625
لفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قاال ثنا يحيى يعنيان بن وأخبرنا أبو عبد هللا أنبأ أبو ا

سعيد عن عبيد هللا يعني بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا 
ه اإلمام العدل ورجل نشأ في عبادة هللا ورجل قلبه معلق عليه و سلم قال  سبعة يظلھم هللا تعالى في ظله يوم ال ظل إال ظل

بالمساجد ورجالن تحابا في هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف هللا ورجل 
في الصحيح عن محمد تصدق بصدقة فأخفاھا فال تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري 

بن بشار ورواه مسلم عن زھير بن حرب ومحمد بن المثنى كذا قالوا عن يحيى القطان عن عبيد هللا ال تعلم يمينه ما تنفق 
 شماله وسائر الرواة عن يحيى القطان عن عبيد هللا قالوا فيه 

بن سفيان ثنا محمد بن خالد ثنا يحيى ثنا عبيد  كما أخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني الحسن -  7626
هللا حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم  فذكر الحديث قال فيه 

واه ورجل تصدق بصدقة فأخفاھا ال تعلم شماله ما تنفق يمينه رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن يحيى ھكذا وكذلك ر
 أحمد بن حنبل عن يحيى وبمعناه رواه سائر الرواة عن عبيد هللا بن عمر 
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  باب فضل الصدقة من المال الحالل

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن  - 7627
أبو النضر ھاشم بن القاسم ثنا ورقاء عن عبد هللا بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا 

ھريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب وال يصعد إلى هللا إال 
فلوه حتى تكون مثل أحد أخرجه البخاري فقال وقال الطيب فإن هللا عز و جل يقبلھا بيمينه ويربيھا لصاحبھا كما يربي أحدكم 

 ورقاء فذكره وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد 

أخبرنا أبو صالح بن أبي طاھر أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب  -  7628
هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال يتصدق أحد بتمرة من يعني بن عبد الرحمن عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول 

كسب طيب إال أخذھا هللا بيمينه يربيھا كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون له مثل الجبل أو أعظم رواه مسلم في 
 الصحيح عن قتيبة وأشار البخاري إلى رواية سھيل في ذلك وأخرجه كما مضى 

الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن  وأخبرنا أبو عبد هللا - 7629
عبد هللا الثقفي ثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد قال  دخل بن عمر على بن عامر يعوده فقال يا بن عمر أال تدعو 

ل ال يقبل هللا صالة إال بطھور وال صدقة من غلول وقد كنت لي فقال بن عمر إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقو
 على البصرة رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره 

  باب المنان بما أعطى

 } يا أيھا الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم بالمن واألذى { قال هللا عز و جل 

داد أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ثنا محمد وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغ - 7630
بن عبيد هللا بن المنادي ثنا وھب بن جرير ثنا شعبة عن األعمش عن سليمان بن مسھر عن حرشة بن الحر عن أبي ذر 

 يزكيھم ولھم عذاب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ثالثة ال يكلمھم هللا يوم القيامة وال ينظر إليھم وال
أليم المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن 

 شعبة 

  باب صدقة النافلة على المشرك وعلى من ال يحمد فعله

لب ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن جعفر بن إياس أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو بكر الشافعي ثنا محمد بن غا - 7631
ليس { عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي هللا عنھما قال  كانوا يكرھون أن يرضخوا ألنسبائھم وھم مشركون فنزلت 

 قال فرخص لھم } وأنتم ال تظلمون { حتى بلغ } عليك ھداھم ولكن هللا يھدي من يشاء 

ن يوسف األصبھاني أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا سعدان بن حدثنا أبو محمد عبد هللا ب - 7632
نصر المخرمي ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو علي الروذباري قاال ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان ثنا سفيان 

ي بكر قالت  سألت رسول هللا صلى هللا عليه و بن عيينة عن ھشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتھا أسماء بنت أب
 سلم فقلت أتتني أمي وھي راغبة أفأعطيھا قال نعم صليھا كذا قال سعدان عن سفيان 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا ھشام بن عروة أنه  - 7633
ي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي هللا عنھما قالت  أتتني أمي راغبة في عھد قريش فسألت رسول سمع أباه يقول أخبرتن

رواه البخاري في } ال ينھاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم اآلية { هللا صلى هللا عليه و سلم آصلھا قال نعم قال سفيان وفيھا نزلت 
 بن إدريس وأبي أسامة عن ھشام عن أبيه الصحيح عن الحميدي وأخرجه مسلم من حديث عبد هللا 
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وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن ھشام بن  - 7634
 عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنھما فذكره  مثل رواية الحميدي دون قول سفيان 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قاال ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن النضر  - 7635
القشيري وعمران بن موسى ح وأخبرنا أبو عبد هللا قال وأنبأ عبد هللا بن محمد بن موسى ثنا إسماعيل بن إسحاق السراج قالوا 

سرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال ثنا سويد بن سعيد حدثني حفص بن مي
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  قال رجل ألتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعھا في يد زانية فأصبح الناس 

خرج بصدقته فوضعھا في يد غني يتحدثون تصدق على زانية فقال اللھم لك الحمد على زانية ألتصدقن الليلة بصدقة ف
فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال اللھم لك الحمد على غني ألتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعھا في يد 
سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللھم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أما 

قبلت أما الزانية فلعلھا أن تستعف بھا عن زناھا ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه هللا ولعل السارق يستعف بھا صدقتك فقد 
 عن سرقته رواه مسلم في الصحيح عن سويد بن سعيد وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد 

 ه كامال باب الرجل يوكل بإعطاء الصدقة فيعطي األمين ما أمر ب

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا أبو األزھر أحمد بن  -  7636
األزھر ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل األموي ثنا أبو جعفر أحمد بن عبد 

الرجل الصالح قاال ثنا أبو أسامة حدثني بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى هللا  الحميد الحارثي الكوفي
عليه و سلم قال  إن الخازن األمين الذي يعطي ما أمر به كامال موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد 

يب عن أبي أسامة ورواه مسلم عن أبي كريب وجماعة عن المتصدقين أو المتصدقين رواه البخاري في الصحيح عن أبي كر
 أبي أسامة 

  باب المرأة تتصدق من بيت زوجھا بالشيء اليسير غير مفسدة

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن  - 7637
ضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إذا أطعمت المرأة من األعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة ر

بيت زوجھا غير مفسدة فلھا أجرھا وله مثله وللخازن مثل ذلك بما اكتسب ولھا بما أنفقت رواه مسلم في الصحيح عن محمد 
 بن عبد هللا بن نمير عن أبيه وأخرجه البخاري من وجه آخر عن األعمش 

خبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ جرير عن وأ -  7638
منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إذا أنفقت المرأة من 

ولزوجھا أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك ال ينقص بعضھم أجره أجر بعض  طعام بيتھا غير مفسدة كان لھا أجرھا بما أنفقت
شيئا رواه البخاري ومسلم جميعا عن يحيى بن يحيى وقال بعضھم عن منصور في ھذا الحديث من طعام زوجھا وقال بعضھم 

 إذا تصدقت من بيت زوجھا 

أ أبو القاسم عبيد هللا بن إبراھيم بن بالويه المزكي ثنا حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنب -  7639
أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ھمام بن منبه قال ھذا ما حدثنا أبو ھريرة قال وقال رسول هللا صلى هللا 

وما أنفقت من كسبه عن غير أمره عليه و سلم  ال تصوم المرأة وبعلھا شاھد إال بإذنه وال تأذن في بيته وھو شاھد إال بإذنه 
فإن نصف أجره له رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وأخرج البخاري حديث اإلنفاق عن يحيى بن 

 جعفر عن عبد الرزاق 
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علي بن أحمد  أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن سوار ح وأخبرنا أبو الحسن - 7640
بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إبراھيم بن عبد هللا ثنا سليمان قاال ثنا عبد السالم بن حرب ثنا يونس بن عبيد عن زياد 
بن جبير بن حية عن سعد قال  لما بايع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم النساء قامت امرأة جليلة كأنھا من نساء مضر فقالت 

هللا إنا كل على آبائنا وأبنائنا قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا وفي رواية سليمان بن حرب على أبنائنا وأزواجنا فما يا رسول 
يحل لنا من أموالھم قال الطعام الرطب تأكلنه وتھدينه قال ليس في حديث بن سوار الطعام تابعه سفيان الثوري عن يونس بن 

 عبيد 

فقيه أنبأ أبو عبد هللا الصفار األصبھاني ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الملك وأخبرنا أبو طاھر ال - 7641
بن عبد الرحمن الذماري عن سفيان حدثني يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد أن امرأة قالت  يا رسول هللا إنا كل 

 ى هللا عليه و سلم من رطب ما تأكلن وتھدين على آبائنا وإخواننا فما يحل لنا من أموالھم قال النبي صل

باب من حمل ھذه األخبار على أنھا تعطيه من الطعام الذي أعطاھا زوجھا وجعله بحكمھا دون سائر أمواله استدالال بأصل 
  تحريم مال الغير إال بإذنه

سوار المصري ثنا عبدة عن عبد الملك  وبما أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن -  7642
عن أبي ھريرة  في المرأة تصدق من بيت زوجھا قال ال إال من قوتھا واألجر بينھما وال يحل لھا أن تصدق من مال زوجھا 

 إال بإذنه ھذا قول أبي ھريرة وھو أحد رواة تلك األخبار 

إبراھيم الحرصي أنبأ أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب وأخبرنا أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن محمد بن  - 7643
الصبغي ثنا سھل بن عمار ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النھدي ثنا إسرائيل عن أم حميد بنت العيزار عن أمھا أم عفار عن 

بيت زوجھا فرفعت ثمامة بنت شوال قالت  سألت أم المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة رضي هللا عنھن ما يحل للمرأة من 
 كل واحدة منھن من األرض عودا ثم قالت ال وال ما يزن ھذا إال بإذنه 

أخبرنا أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق اإلسفرائيني ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا  -  7644
تت عائشة في نسوة من أھل الكوفة قالت فسألتھا امرأة يحيى بن سعيد عن زياد بن الحق قال حدثتني تميمة بنت سلمة  أنھا أ

منا فقالت المرأة تصيب من بيت زوجھا شيئا من غير إذنه فغضبت وقطبت وساءھا ما قالت قالت ال تسرقي منه ذھبا وال 
 فضة وال تأخذي من بيته شيئا وذكر الحديث 

س بن حبيب ثنا أبو داود ثنا إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يون -  7645
بن مسلم الخوالني سمع أبا أمامة يقول  شھدت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في حجة الوداع فسمعته يقول وذكر الحديث 

 قال ذاك أفضل أموالنا وفيه أال ال يحل المرأة أن تعطي من مال زوجھا شيئا إال بإذنه فقال رجل يا رسول هللا وال الطعام 

وروى ليث بن أبي سليم عن عطاء عن بن عمر  عن النبي صلى هللا عليه و سلم في حق الزوج على امرأته قال ال  -  7646
تعطي من بيته شيئا إال بإذنه فإن فعلت ذلك كان له األجر وعليھا الوزر أخبرناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا 

 ب ثنا أبو داود ثنا جرير عن ليث فذكره يونس بن حبي

  باب المملوك يتصدق بالشيء اليسير من مال مواله

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا حسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن  - 7647
لوكا فسألت النبي صلى هللا عليه و سلم أتصدق من مال غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال  كنت مم

 موالي بشيء قال نعم واألجر بينكما نصفان رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره 
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أخبرنا أبو صالح بن بنت يحيى بن منصور القاضي أنبأ جدي ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا حاتم  - 7648
ن إسماعيل المدني عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال  أمرني موالي أن أقدد لحما فجاءني يعني ب

مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك موالي فضربني فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته 
 نكما رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال األجر بي

أخبرنا اإلمام أبو الفتح العمري أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ بن أبي  - 7649
نك ال ذئب عن درھم  قال فرض علي سيدي كل يوم درھما فأتيت أبا ھريرة فقال اتق هللا وأد حق هللا عليك وحق مواليك فإ

تملك من مالك وال من دمك إال أن تضع يدك أو تطعم مسكينا لقمة وممن روي عنه أنه أباح له أن يتصدق بالشيء اليسير من 
ماله أبو ھريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري والشعبي والنخعي والزھري ومكحول إال أن مكحوال 

 علل بأنه يتحلله 

بو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراھيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد وقد أخبرنا أ - 7650
بن مسلم حدثني عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم بن عتيبة عن عبد هللا بن أبي الھذيل قال  كتب معي أھل الكوفة بمسائل 

بن عباس إني أرعى غنما ألھلي فيمر بي الظمآن أسقيه قال ال ثم ال إال  أسأل عنھا بن عباس فجلست إليه فأتاه عبد فقال يا
 بأمر أھلك قال فإني أتخوف عليه الموت قال فاسقه ثم أخبر أھلك بذلك 

وأخبرنا أبو منصور الفقيه وأبو نصر بن قتادة وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان الفارسي قالوا أنبأ أبو  - 7651
السلمي أنبأ أبو مسلم ثنا األنصاري ثنا إسماعيل بن مسلم ثنا عطاء عن بن عباس  سئل عن المملوك يتصدق  عمرو بن نجيد

بشيء فقال ضرب هللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء ال يتصدق بشيء إال أن يكون في إبل راعية فيأتيه رجل قد انقطع 
قال وحدثنا األنصاري ثنا إسماعيل ثنا عطاء عن جابر أنه سئل عن  حلقه من العطش يخشى إن لم يسقه أن يموت فإنه يسقيه

 المملوك أيتصدق بشيء فقال ال يتصدق بشيء 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عبد الكريم بن الھيثم ثنا أبو اليمان أنبأ شعيب قال  - 7652
صلح للعبد أن ينفق من ماله شيئا وال يعطيه أحدا إال بإذن سيده إال أن يأكل فيه قال نافع كان عبد هللا بن عمر يقول  ال ي

بالمعروف أو يكتسي والحديث المسند يحتمل على البعد أن يكون قصد النبي صلى هللا عليه و سلم ترغيب المالك في أن يأذن 
 ولى بمن رغب في متابعة السنة وبا التوفيق لمملوكه في أن يتصدق عنه واألجر بينھما وما يدل عليه ظاھره من اإلباحة أ

  باب فضل االستعفاف واالستغناء بعمل يديه وبما آتاه هللا عز و جل من غير سؤال

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني من أصله أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني  - 7653
م بن عروة عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ألن يأخذ أحدكم حبال ثنا وكيع بن الجراح عن ھشا

فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظھره فيبيعھا فيستغني بھا خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه 
 البخاري في الصحيح عن يحيى بن موسى عن وكيع 

ن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب بن يوسف ثنا محمد بن عبد الوھاب أنبأ أخبرنا أبو زكريا ب - 7654
يعلى بن عبيد ثنا إسماعيل عن قيس ح وحدثنا أبو عبد هللا حدثنا إبراھيم بن محمد ومحمد بن النضر وأحمد بن سلمة قال محمد 

بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي ھريرة قال سمعت أنبأ وقال اآلخران حدثنا ھناد بن السري ثنا أبو األحوص عن 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ألن يغدو أحدكم فيحتطب على ظھره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير من أن 

يح عن ھناد بن يسأل رجال أعطاه أو منعه ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول رواه مسلم في الصح
السري وأخرجه من حديث يحيى القطان عن إسماعيل وأخرجه البخاري من حديث األعرج ومن حديث أبي صالح وغيره عن 

 أبي ھريرة 
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أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي ثنا إسماعيل ثنا مالك ح وأخبرنا  - 7655
افظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قاال ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا أبو عمرو المستملي ومحمد بن شاذان أبو عبد هللا الح

قاال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن بن شھاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري  أن ناسا من األنصار 
لوه فأعطاھم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره سألوا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأعطاھم ثم سأ

عنكم ومن يستعفف يعفه هللا ومن يستغن يغنه هللا ومن يصبر يصبره هللا وما أعطى أحد من عطاء خير وال أوسع من الصبر 
 يبة لفظ حديث قتيبة رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن قت

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ عبيد بن عبد الواحد ثنا بن أبي مريم ثنا محمد بن جعفر  - 7656
بن أبي كثير حدثني شريك بن عبد هللا بن أبي نمر عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة أنھما سمعا أبا ھريرة يقول 

 عليه و سلم  ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان وال اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف قال رسول هللا صلى هللا
رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن أبي مريم ورواه مسلم عن أبي بكر بن } ال يسألون الناس إلحافا { اقرأوا إن شئتم 

 إسحاق عن بن أبي مريم 

د هللا بن محمد بن الحسن العدل وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قاال ثنا أبو عبد هللا محمد بن أخبرنا أبو أحمد عب - 7657
يعقوب ثنا خشنام بن الصديق ثنا عبد هللا بن يزيد المقرئ ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا شرحبيل بن شريك عن أبي عبد 

ى هللا عليه و سلم قال  قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الرحمن الحبلي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أن رسول هللا صل
 هللا بما آتاه رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن المقرئ 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ الحسن بن حليم المروزي أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد هللا أنبأ بشير بن سلمان  -  7658
طارق عن بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من أصابته فاقة فأنزلھا بالناس لم تسد فاقته عن سيار عن 

 ومن أنزلھا با أوشك هللا له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل 

  باب كراھية السؤال والترغيب في تركه

بغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ب -  7659
ثنا معلى بن أسد ثنا وھيب عن النعمان بن راشد عن عبد هللا بن مسلم أخي الزھري عن حمزة بن عبد هللا بن عمر قال  

رسول هللا صلى هللا عليه و خرجنا إلى الشام نسأل قال فلما قدمنا المدينة قال لنا بن عمر أتيتم الشام تسألون أما إني سمعت 
سلم يقول ما تزال المسألة بالرجل حتى يلقى هللا وما في وجھه مزعة من لحم أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال معلى 

 بن أسد فذكره وأخرجه مسلم من حديث معمر عن عبد هللا بن مسلم مختصرا 

اق قاال ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن محمد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسح - 7660
الصيدالني وحسين بن محمد القباني قاال ثنا أبو كريب ثنا بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال 

منه أو ليستكثر رواه مسلم في قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من سأل الناس أموالھم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل 
 الصحيح عن أبي كريب 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد الدوري ثنا شبابة ثنا ورقاء عن عمرو  - 7661
د بن شاذان ثنا قتيبة بن دينار ح وأخبرنا يحيى بن إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكي ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محم

بن سعيد ثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن وھب بن منبه عن أخيه قال سمعت معاوية يقول قال رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم  ال تلحفوا في المسألة فوهللا ال يسألني أحد منكم شيئا فتخرج مسئلته مني شيئا وأنا كاره فيبارك له فيھا لفظ حديث 

 اه مسلم في الصحيح عن بن نمير عن سفيان سفيان رو
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو محمد الحسن بن حليم المروزي ثنا أبو الموجه ثنا عبدان ثنا عبد هللا أنبأ يونس عن  - 7662
ه فأعطاني ثم الزھري عن عروة وبن المسيب أن حكيم بن حزام قال  سألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأعطاني ثم سألت

سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن ھذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم 
يبارك له فيه كالذي يأكل وال يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول هللا والذي بعثك بالحق ال أرزأ 

أفارق الدنيا قال وكان أبو بكر رضي هللا عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر أحدا بعدك شيئا حتى 
رضي هللا عنه دعاه ليعطيه أبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر رضي هللا عنه إني أشھدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني 

يم أحدا من الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى توفي أعرض عليه حقه من ھذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حك
 رواه البخاري في الصحيح عن عبدان وأخرجه مسلم مختصرا من حديث بن عيينة عن الزھري 

أخبرنا يحيى بن إبراھيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ح وأخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ  - 7663
بو عبد هللا بن يعقوب وأبو عمرو بن أبي جعفر قاال ثنا عبد هللا بن محمد بن شيرويه ثنا سلمة بن شبيب وعبد هللا بن عبد أ

الرحمن قاال ثنا مروان بن محمد ثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخوالني عن أبي مسلم الخوالني 
فحبيب إلي وأما ھو عندي فأمين عوف بن مالك األشجعي  قال كنا عند رسول هللا صلى هللا  قال حدثني الحبيب األمين أما ھو

عليه و سلم تسعة أو ثمانية أو سبعة في بيت عائشة فقال أال تبايعون رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكنا حديث عھد ببيعة 
قلنا قد بايعناك يا رسول هللا ثم قال أال تبايعون رسول هللا صلى هللا فقلنا قد بايعناك يا رسول هللا ثم قال أال تبايعون رسول هللا ف

عليه و سلم قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول هللا فعلى ما نبايعك قال على أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا 
أولئك النفر يسقط سوط أحدھم فما يسأل والصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية وال تسألوا الناس شيئا فلقد كان بعض 

  أحدا يناوله إياه لفظ حديث الحافظ رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب وعبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا إبراھيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا بن أبي ذئب عن محمد  -  7664
قيس عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان مولى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال قال رسول هللا صلى هللا  بن

عليه و سلم  من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة قال ثوبان أنا يا رسول هللا قال ال تسأل الناس شيئا قال فلربما سقط سوط 
 حد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه وروي عن أبي العالية عن ثوبان ثوبان وھو على البعير فال يقول أل

  باب الرجل يسأل سلطانا أو في أمر ال بد منه صالحا

حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن  -  7665
 عليه و سلم قال  المسائل كدوح يكدح بھا الرجل وجھه فمن شاء أبقى على وجھه زيد بن عقبة عن سمرة أن النبي صلى هللا

ومن شاء ترك إال أن يسأل الرجل في أمر ال يجد منه بدا أو ذا سلطان قال زيد بن عقبة فحدثت به الحجاج بن يوسف فقال 
 سلني فإني ذو سلطان 

لصفار ثنا بن ملحان ثنا يحيى يعني بن بكير ثنا الليث عن جعفر أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ا - 7666
بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشى أنه قال أخبرني بن الفراسي أن الفراسي قال للنبي صلى هللا عليه و سلم 

 ليث أسأل يا نبي هللا فقال  ال وإن كنت سائال ال بد فاسأل الصالحين رواه أبو داود عن قتيبة عن ال

وأخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ علي بن إبراھيم بن معاوية النيسابوري ثنا محمد بن مسلم بن وارة حدثني محمد بن  - 7667
موسى بن أعين قال وجدت في كتاب أبي عن عمرو بن الحارث عن بكر عن مسلم بن مخشى أن الفراسي حدثه عن أبيه أنه 

ا رسول هللا اسأل فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال فإن كنت ال بد سائال فاسأل قال لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ي
 الصالحين وحديث قبيصة بن مخارق وغيره من األحاديث فيمن تحل له المسألة وال تحل موضعھا كتاب قسم الصدقات 
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 باب بيان اليد العليا واليد السفلى 

أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد هللا بن مسلمة القعنبي  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ -  7668
عن مالك ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب بن يوسف ثنا محمد بن شاذان ثنا قتيبة 

لى هللا عليه و سلم قال وھو على المنبر وھو يذكر الصدقة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر  أن رسول هللا ص
والتعفف عن المسألة واليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المتعففة والسفلى السائلة رواه البخاري في الصحيح عن 

 القعنبي ورواه مسلم عن قتيبة 

ن عبد هللا العطار صاحب الحكيمي ببغداد ثنا العباس بن محمد وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا علي ب - 7669
الدوري ثنا عارم أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

اه البخاري في الصحيح عن عارم يخطب  اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا اليد المنفقة واليد السفلى اليد السائلة رو
ورواه عبد الوارث عن أيوب فقال في الحديث اليد العليا المتعففة وكذلك رواه إبراھيم بن طھمان عن موسى بن عقبة عن نافع 

 المتعففة 

ن أبي أخبرناه أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا علي بن الحسن ب - 7670
عيسى ثنا عبد هللا بن الوليد المدني ثنا إبراھيم بن طھمان حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قال النبي صلى هللا 

 عليه و سلم  اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المتعففة واليد السفلى السائلة 

عنه واليد العليا المنفقة وأخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد ورواه حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة فقيل  -  7671
 بن عبيد ثنا بن مھران يعني الحسن بن العباس بن مھران ثنا سويد يعني بن سعيد ثنا حفص عن موسى  فذكره 

عن عبد هللا بن دينار عن أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد ثنا معاذ بن المثنى ثنا بن كثير ثنا سفيان  - 7672
 بن عمر قال  كنا نتحدث أن اليد العليا ھي المنفقة 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو طاھر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو العباس أحمد بن محمد الشاذياخي وأبو  - 7673
د هللا بن عبد الحكم أنبأ بشر بن بكر عن بن جابر سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عب

عن عروة بن محمد بن عطية قال حدثني أبي أن أباه أخبره قال  قدمت على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في أناس من بني 
م قال ھل بقي سعد بن بكر وكنت أصغر القوم فخلفوني في رحالھم ثم أتوا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقضوا حوائجھم ث

فيكم أحد قالوا يا رسول هللا غالم منا خلفناه في رحالنا فأمرھم أن يبعثوني إليه فأتوني فقالوا أجب رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم فأتيته فلما رآني قال ما أغناك هللا ال تسئل الناس شيئا فإن يد المنطية العليا وإن اليد السفلى ھي المنطاة وإن مال هللا 

 سئول ومنطي قال فكلمني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بلغتنا لم

حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني إمالء أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن  - 7674
نضلة قال قال رسول هللا بن محمد الزعفراني ثنا عبيدة بن حميد حدثني أبو الزعراء عن أبي األحوص عن أبيه مالك بن 

صلى هللا عليه و سلم  األيدي ثالثة فيد هللا جل وعز العليا ويد المعطي التي تليھا ويد السائل السفلى فأعط الفضل وال تعجز 
 عن نفسك ورواه إبراھيم الھجري عن أبي األحوص عن عبد هللا بن مسعود مرفوعا وموقوفا 

نبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ علي بن عاصم أخبرناه أبو الحسين بن بشران أ - 7675
أنبأ إبراھيم الھجري عن أبي األحوص عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  األيدي ثالثة أيد فيد 

ستعفوا من السؤال ما استطعتم ومن أعطاه هللا خيرا فلير هللا العليا ويد المعطي التي تليھا ويد السائل أسفل إلى يوم القيامة فا
عليه وابدأ بمن تعول وارتضخ من الفضل وال تالم على كفاف وال تعجز عن نفسك تابعه إبراھيم بن طھمان عن الھجري 

 مرفوعا ورواه جعفر بن عون عن إبراھيم الھجري موقوفا 
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  إشراف نفس باب أخذ ما يحل له أخذه إذا أعطى من غير مسألة وال

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى يعني بن بكير ثنا  - 7676
الليث عن يونس عن بن شھاب عن سالم بن عبد هللا أنه قال قال عبد هللا سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول  كان 

و سلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر مني فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خذه وما جاءك  رسول هللا صلى هللا عليه
من ھذا المال وأنت غير مشرف وال سائل فخذه وماال فال تتبعه نفسك رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وأخرجه 

 مسلم من وجه آخر عن يونس 

 باب المسألة في المساجد 

رنا أبو عبد هللا الحافظ حدثني محمد بن صالح بن ھانئ ثنا سھل بن مھران البغدادي ثنا عبد هللا بن بكر السھمي أخب - 7677
ثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول هللا صلى هللا 

نا فقال أبو بكر رضي هللا عنه دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة عليه و سلم  ھل منكم أحد أطعم اليوم مسكي
 خبز في يد عبد الرحمن فأخذتھا فدفعتھا إليه 

 باب كراھية المسألة بوجه هللا عز و جل 

بن العباس أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو العباس القلوري يعني عمرو  - 7678
كان ينزل درب خزاعة ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذ ثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي هللا عنه 

 قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال تسأل بوجه هللا إال الجنة 

 باب عطية من سأل با عز و جل 

ك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا أبو أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فور - 7679
عوانة عن األعمش عن مجاھد عن بن عمر أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من استعاذكم با فأعيذوه ومن سألكم با 

ئونه به فأثنوا عليه حتى تعلموا أنكم قد فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكاف
 كافأتموه 
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 كتاب الصيام 

  باب فرض صوم شھر رمضان

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الحافظ أنبأ أبو يعلى الموصلي ثنا محمد بن عبد هللا  - 7680
سعد بن عبيدة عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  بني بن نمير ثنا أبو خالد األحمر عن أبي مالك األشجعي عن 

اإلسالم على خمس على أن يوحد هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن 
من رسول هللا صلى هللا  عبد هللا بن نمير وزاد فيه فقال رجل الحج وصيام رمضان قال ال صيام رمضان والحج ھكذا سمعته

 عليه و سلم 

أخبرناه عبد هللا بن يوسف أنبأ أبو أحمد بن عيسى وأبو عبد هللا بن يزيد قاال ثنا إبراھيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم  -  7681
 بن حجاج ثنا محمد بن عبد هللا بن نمير  فذكره بزيادته 

ھر الدقاق المعروف بابن البياض ببغداد ثنا أبو الحسن علي بن محمد أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي طا - 7682
بن سليمان الجزري ثنا أبو قالبة ثنا أبو زيد الھروي ثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال  قلت البن 

تضح فقال لي قدم وفد عبد القيس عباس إن لي جرة نبيذ حلو فأشربه فإذا أكثرت منه فجالست القوم فأطلت المجلس خفت أن أف
فقال مرحبا بالوفد غير الخزايا قالوا يا رسول هللا إن بيننا وبينك كفار مضر وإنا ال نصل إليك إال في شھر حرام فمرنا بأمر 

أن تقيموا نعمل به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم باإليمان تدرون ما اإليمان شھادة أال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا و
الصالة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت الحرام قال وأحسبه قال وتعطوا الخمس من الغنائم وأنھاكم عن 

 الشرب في الجر والدباء والمزفت والنقير أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث قرة بن خالد 

 ان باب ما قيل في بدء الصيام إلى أن نسخ بفرض صوم شھر رمض

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو أحمد يعني الحافظ أنبأ الحسين بن محمد بن عفير ثنا علي يعني بن الربيع  -  7683
األنصاري ثنا عبد هللا بن نمير عن األعمش ثنا عمرو بن مرة ثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى ثنا أصحاب محمد صلى هللا عليه 

ثالثة أحوال قدم الناس المدينة وال عھد لھم بالصيام فكانوا يصومون ثالثة أيام من كل شھر  و سلم قالوا  أحيل الصوم على
حتى نزل شھر رمضان فاستكثروا ذلك وشق عليھم فكان من أطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه رخص لھم في 

بخاري وقال بن نمير حدثنا األعمش فذكر بعض ذلك ونسخه وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون قال فأمروا بالصيام قال ال
 معناه مختصرا 

أخبرنا أبو صالح بن أبي طاھر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم  - 7684
حيل الصيام بن علي ثنا المسعودي ثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال  أ

ثالثة أحوال فذكر الحديث قال وأما حول الصيام فإن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صام بعد ما قدم المدينة فجعل يصوم من 
كل شھر ثالثة أيام وصام عاشوراء فصام سبعة عشر شھرا شھر ربيع إلى شھر ربيع إلى رمضان ثم إن هللا تبارك وتعالى 

عليه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكماآلية وذكر باقي الحديث ھذا مرسل فرض عليه شھر رمضان فأنزل 
 عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل 

باب ما كان عليه حال الصيام من الخيار بين الصوم وبين اإلطعام إلى أن تعين فرضه على من أطاقه ولم يكن له عذر وصار 
 األمر األول منسوخا 

محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق الخوالني قال قرئ على أخبرنا  - 7685
عبد هللا بن وھب أخبرك عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد هللا بن األشج عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن األكوع قال  
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من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت اآلية كنا في رمضان في عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
 فمن شھد منكم الشھر فليصمه رواه مسلم في الصحيح عن عمرو بن سواد عن بن وھب 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا أبو عمرو المستملي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر بن  -  7686
وعلى { عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن األكوع عن سلمة بن األكوع قال  لما نزلت ھذه اآلية  مضر عن

كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت ھذه اآلية التي بعدھا فنسختھا رواه البخاري } الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 
 ومسلم جميعا في الصحيح عن قتيبة 

برنا أبو عمرو محمد بن عبد هللا األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني محمد بن محمد بن سليمان ثنا وھب بن أخ -  7687
بقية وأبو بكر بن أبي شيبة قاال ثنا عبد الوھاب الثقفي عن عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال  نسخت ھذه اآلية يعني 

 فمن شھد منكم الشھر فليصمه أخرجه البخاري في الصحيح فدية طعام مسكين ھذه اآلية التي بعدھا 

كما أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو سعيد النسوي ثنا حماد بن شاكر ثنا محمد بن إسماعيل ثنا عياش ثنا عبد  -  7688
 األعلى ثنا عبيد هللا عن نافع عن بن عمر  أنه قرأ فدية طعام مساكين قال ھي منسوخة 

عليه حال الصيام من تحريم األكل والشرب والجماع بعد ما ينام أو يصلي صالة العشاء اآلخرة حتى أحل ذلك  باب ما كان
  إلى طلوع الفجر وصار األمر األول منسوخا

 أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ الحسن بن حمشاذ ثنا إبراھيم بن عبد الرحيم بن عمار بن دنوقا ح وأخبرنا أبو عبد هللا -  7689
الحافظ أخبرني أبو عبد هللا محمد بن أحمد الجوھري ببغداد ثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الشطوي قاال ثنا محمد بن سابق ثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال  كان الرجل من أصحاب محمد صلى هللا عليه و سلم إذا كان صائما فحضر اإلفطار 

 يومه حتى يمسي وأن قيس بن صرمة كان صائما فلما حضر اإلفطار أتى امرأته قال ھل فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته وال
عندك طعام قالت ال ولكن أنطلق فأطلب وكان يومه يعمل فيه بأرضه فغلبته عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالت قالت خيبة لك 

أحل لكم ليلة الصيام { و سلم فنزلت ھذه اآلية  فأصبح فلم ينتصف النھار حتى غشي عليه فذكرت ذلك للنبي صلى هللا عليه
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من { ففرحوا بھا فرحا شديدا } الرفث إلى نسائكم ھن لباس لكم وأنتم لباس لھن 

 رائيل لفظ حديث الحسن بن حمشاذ رواه البخاري في الصحيح عن عبيد هللا بن موسى عن إس} الخيط األسود من الفجر 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد بن ثابت بن شبويه حدثني علي بن  - 7690
حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس  يا أيھا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 

ناس على عھد النبي صلى هللا عليه و سلم إذا صلوا العتمة حرم عليھم الطعام والشراب الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكان ال
والنساء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر فأراد هللا عز و جل أن يجعل ذلك 

تاب عليكم وعفا عنكم اآلية وكان ھذا مما نفع هللا به يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة فقال علم هللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم ف
 الناس أرخص لھم ويسر 

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن عمرو بن مرة قال  -  7691
ه و سلم لما قدم المدينة أمرھم بصيام ثالثة سمعت بن أبي ليلى فذكر الحديث قال وحدثنا أصحابنا  أن رسول هللا صلى هللا علي

أيام ثم أنزل رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليھم شديدا فكان من لم يصم أطعم ستين مسكينا فنزلت ھذه 
وكان الرجل فكانت الرخصة للمريض والمسافر وأمروا بالصيام قال وحدثنا أصحابنا } فمن شھد منكم الشھر فليصمه { اآلية 

إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح فجاء عمر وأراد امرأته فقالت إني قد نمت فظن أنھا تعتل فأتاھا فجاء رجل من 
األنصار فأراد طعاما فقالوا حتى نسخن لك شيئا فنام فلما أصبحوا نزلت عليه ھذه اآلية فيھا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 

 نسائكم 
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 يجب صوم بأصل الشرع غير صوم رمضان  باب ال

أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عاصم بن علي ثنا  - 7692
إسماعيل بن جعفر أخبرني نافع بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد هللا  أن أعرابيا جاء إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

ائر الرأس فقال يا رسول هللا أخبرني ماذا فرض هللا علي من الصالة فقال الصلوات الخمس إال أن تطوع شيئا فقال أخبرني ث
ما فرض هللا علي من الصيام فقال صيام شھر رمضان إال أن تتطوع شيئا فقال أخبرني ماذا فرض هللا علي من الزكاة قال 

سلم بشرائع اإلسالم فقال والذي أكرمك ال أتطوع شيئا وال أنقص مما فرض هللا علي  فأخبره يعني رسول هللا صلى هللا عليه و
شيئا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وهللا إن صدق رواه البخاري ومسلم جميعا في 

 الصحيحين عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر 

  جاء رمضان وذھب رمضانباب ما روي في كراھية قول القائل 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن ناجية ثنا محمد بن أبي معشر ح وأخبرنا  -  7693
أبو سعد الماليني وأبو منصور أحمد بن علي الدامغاني قاال ثنا أبو أحمد بن عدي ثنا علي بن سعيد ثنا محمد بن أبي معشر 

ي عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال تقولوا رمضان فإن رمضان اسم حدثني أب
من أسماء هللا ولكن قولوا شھر رمضان وھكذا رواه الحارث بن عبد هللا الخازن عن أبي معشر وأبو معشر ھو نجيح السندي 

وكان عبد الرحمن بن مھدي يحدث عنه وهللا أعلم وقد قيل عن أبي ضعفه يحيى بن معين وكان يحيى القطان ال يحدث عنه 
 معشر عن محمد بن كعب من قوله وھو أشبه 

أخبرناه أبو عبد هللا الحسين بن محمد بن الحسين بن فنجويه الدينوري ثنا عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن مالك ثنا  -  7694
بن بكار بن الريان ثنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال  ال تقولوا رمضان  عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي ثنا محمد

فإن رمضان اسم من أسماء هللا عز و جل ولكن قولوا شھر رمضان وروي ذلك عن مجاھد والحسن البصري والطريق إليھما 
 ضعيف وقد احتج محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح في جواز ذلك بالحديث 

رنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الشيباني ح وأخبرنا أبو عبد هللا محمد الذي أخب -  7695
بن عبد هللا الحافظ أخبرني محمد بن صالح بن ھانئ قاال ثنا محمد بن نعيم ثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سھيل بن 

ى هللا عليه و سلم قال  إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار مالك عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول هللا صل
وصفدت الشياطين رواه البخاري ومسلم جميعا في الصحيحين عن قتيبة بن سعيد قال البخاري وقال النبي صلى هللا عليه و 

 سلم من صام رمضان وقال ال تقدموا رمضان 

 باب الدخول في الصوم بالنية 

برنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا بن أبي مريم أنبأ يحيى أخ -  7696
بن أيوب ثنا عبد هللا بن أبي بكر عن بن شھاب عن سالم بن عبد هللا عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم عن 

لم يجمع الصيام قبل الفجر فال صيام له ورواه عبد هللا بن وھب عن بن لھيعة ويحيى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من 
 بن أيوب عن عبد هللا بن أبي بكر 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان ثنا عبد  - 7697
ويحيى بن أيوب عن عبد هللا بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن بن شھاب عن سالم عن أبيه عن هللا بن وھب حدثني بن لھيعة 

حفصة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من لم يجمع الصيام مع الفجر فال صيام له كذا 
ختلف على الزھري في إسناده وفي رفعه إلى النبي قال ورواه أحمد بن صالح عن بن وھب فقال قبل الفجر وھذا حديث قد ا

 صلى هللا عليه و سلم وعبد هللا بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وھو من الثقات األثبات 
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أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ علي بن عمر الحافظ قال رفعه عبد هللا بن أبي بكر وھو من الثقات الرفعاء وقد  -  7698
الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي وأبو طاھر الفقيه إمالء وقراءة عليھما قاال أنبأ أبو بكر محمد بن  حدثنا السيد أبو

الحسين القطان ثنا أبو األزھر ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج عن بن شھاب عن سالم عن بن عمر عن حفصة أن النبي صلى 
ال صيام له ورواه معمر عن الزھري عن سالم عن أبيه عن حفصة من هللا عليه و سلم قال  من لم يبيت الصيام من الليل ف

قولھا وقيل عنه عن الزھري عن حمزة بن عبد هللا عن أبيه عن حفصة ورواه يونس عن الزھري عن سالم عن بن عمر من 
 قوله ورواه عقيل عن الزھري عن سالم أن عبد هللا وحفصة قاال ذلك وقيل غير ذلك ورواه مالك كما 

أخبرنا أبو أحمد عبد هللا بن محمد بن الحسن العدل أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم العبدي  -  7699
 ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يقول  ال يصوم إال من أجمع الصيام قبل الفجر 

 رضي هللا عنھما  بمثل ذلك قال وحدثنا مالك عن بن شھاب عن عائشة وحفصة  - 7700

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو جعفر البغدادي بنيسابور ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري حدثني عبد هللا بن  - 7701
عباد ثنا المفضل بن فضالة حدثني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد األنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن 

عائشة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام له أخبرنا أبو بكر بن زرارة عن 
 الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن الدارقطني تفرد به عبد هللا بن عباد عن المفضل بھذا اإلسناد وكلھم ثقات 

  باب المتطوع يدخل في الصوم بنية النھار قبل الزوال

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو عبد هللا محمد بن نصر اإلمام ثنا أبو كامل الفضيل بن  - 7702
الحسين الجحدري ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا طلحة بن يحيى بن عبيد هللا حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين 

ل هللا صلى هللا عليه و سلم ذات يوم يا عائشة  ھل عندكم شيء قالت فقلت يا رسول هللا ما رضي هللا عنھا قالت قال لي رسو
 عندنا شيء قال فإني صائم وذكر الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل 

ي ثنا سفيان أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا سھل بن عمار ثنا روح بن عبادة البصر -  7703
الثوري ح وأخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه بالطابران قال أخبرنا أبو النضر الفقيه حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا 
محمد بن كثير ثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنھا قالت  كان نبي هللا 

سلم يحب طعاما فجاء يوما فقال ھل عندكم من ذلك الطعام فقلت ال فقال إني صائم لفظ حديث محمد بن كثير  صلى هللا عليه و
 وفي رواية روح قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يأتينا فيقول ھل عندكم من غداء فأقول ال قال إني صائم 

لحديث قالت  دخل علي النبي صلى هللا عليه و سلم ذات يوم ورواه وكيع بن الجراح عن طلحة بن يحيى فقال في ا - 7704
فقال ھل عندكم شيء قلنا ال قال فإني إذا صائم وبذلك اللفظ أخرجه مسلم في الصحيح أخبرناه أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو 

أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع  أحمد بن عيسى وأبو عبد هللا بن يزيد قاال ثنا إبراھيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا
 فذكره وكذلك قاله يعلى بن عبيد عن طلحة بن يحيى فإني إذا صائم 

وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا سليمان بن معاذ  -  7705
علي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ذات يوم فقال أعندك شيء عن سماك عن عكرمة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت  دخل 

 قلت ال قال إذا أصوم وھذا إسناد صحيح 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا سھيل بن عمار ثنا روح ثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك  أن أبا  -  7706
 غداء فإن قالوا ال صام ذلك اليوم وقال إني صائم طلحة كان يأتي أھله من الضحى فيقول ھل عندكم من 
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أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه قاال ثنا أبو عمرو بن نجيد قال أخبرنا أبو مسلم ثنا أبو  -  7707
له فيقول أعندكم عاصم عن بن أبي ذئب عن عثمان بن نجيح عن بن المسيب قال  رأيت أبا ھريرة يطوف بالسوق ثم يأتي أھ

 شيء فإن قالوا ال قال فأنا صائم 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد يعني  - 7708
عندكم غداء فإن لم بن زيد عن أيوب عن أبي قالبة قال حدثتني أم الدرداء  أن أبا الدرداء كان يجيء بعد ما يصبح فيقول أ

 يجده قال فأنا صائم 

  باب من دخل في صوم التطوع بعد الزوال

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو طاھر المحمد آباذي ثنا أبو قالبة ثنا روح بن عبادة ثنا سفيان ح وأخبرنا أبو سعيد بن  - 7709
افعي حكاية عن بشر بن السري وغيره عن سفيان الثوري أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع قال قال الش

عن األعمش عن طلحة بن مصرف عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة رضي هللا عنه  بدا له الصوم 
 بعد ما زالت الشمس فصام 

معاوية عن األعمش عن عمارة عن عبد وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي حكاية عن أبي  - 7710
الرحمن بن يزيد عن عبد هللا ھو بن مسعود قال  أحدكم بالخيار ما لم يأكل أو يشرب وقال الشافعي ھم يعني العراقيين ال 
يرون ھذا يزعمون أنه ال يكون صائما حتى ينوي الصوم قبل زوال الشمس وأما نحن فنقول المتطوع بالصوم متى شاء نوى 

  الصيام

 باب الصوم لرؤية الھالل أو استكمال العدد ثالثين 

أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن رجاء ثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد  - 7711
ضان فقال ال العزيز ثنا القعنبي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و سلم  أنه ذكر رم

تصوموا حتى تروا الھالل وال تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له وفي رواية القعنبي أن رسول هللا صلى هللا عليه 
 و سلم ذكر رمضان وقال فإن غم عليكم رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى 

ثنا محمد بن يعقوب ھو الشيباني ثنا محمد بن شاذان األصم ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ  -  7712
عن أيوب ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن 

هللا عليه و سلم  إنما الشھر تسع وعشرون حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى 
فال تصوموا حتى تروه وال تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له زاد حماد في روايته عن أيوب قال نافع كان بن عمر 
إذا مضى من شعبان تسع وعشرون نظر له فإن رئي فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب وال قترة أصبح مفطرا وإن 

ال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما وكان يفطر مع الناس وال يأخذ بھذا الحساب قال وقال بن عون ذكرت فعل بن ح
 عمر لمحمد بن سيرين فلم يعجبه أخرجه مسلم في الصحيح عن زھير بن حرب عن إسماعيل بن علية دون فعل بن عمر 

س محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد هللا بن وھب أخبرني أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العبا - 7713
يونس عن بن شھاب عن سالم عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إذا رأيتم الھالل فصوموا وإذا رأيتموه 

 ملة عن بن وھب فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له أخرجه البخاري من حديث عقيل عن الزھري ورواه مسلم عن حر

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن عبيد هللا النرسي ثنا روح بن عبادة  - 7714
ثنا مالك عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  الشھر تسع وعشرون ال تصوموا حتى 
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حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك إال أنه قال فأكملوا تروه وال تفطروا 
 العدة ثالثين كذا وجدته في نسختي 

وقد أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - 7715
كره بمثله وقال فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثين ورواية الجماعة عن مالك على اللفظ األول وقد روى مالك ھذا مالك  فذ

الحديث في الموطأ على اللفظ األول ثم روى عقيبه حديثه عن ثور بن زيد الديلي عن عبد هللا بن عباس أن رسول هللا صلى 
 ل فيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثين هللا عليه و سلم ذكر رمضان فذكر الحديث وقا

أخبرنا بذلك أبو أحمد المھرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا مالك  فذكره فكأنه ذكر  -  7716
القعنبي من جھة الحديثين جميعا فغلط الكاتب فدخل له بعض متن الحديث الثاني في اإلسناد األول وإن كانت رواية الشافعي و

البخاري عنه محفوظة فيحتمل أن يكون مالك رواه على اللفظين جميعا وهللا أعلم وقد رواه إسماعيل بن جعفر عن عبد هللا بن 
 دينار نحو الرواية األولى عن مالك 

ن يعقوب ثنا جعفر بن أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قاال ثنا أبو عبد هللا محمد ب - 7717
محمد ثنا يحيى بن يحيى أنبأ إسماعيل بن جعفر عن عبد هللا بن دينار أنه سمع بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم  الشھر تسع وعشرون ليلة ال تصوموا حتى تروه وال تفطروا حتى تروه إال أن يغم عليكم فإن غم عليكم فاقدروا له رواه 

 حيح عن يحيى بن يحيى مسلم في الص

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حميد بن مسعدة ثنا عبد الوھاب حدثني أيوب قال كتب  -  7718
عمر بن عبد العزيز إلى أھل البصرة بلغنا أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  فذكر نحو حديث بن عمر عن النبي صلى 

و سلم زاد وإن أحسن ما يقدر له أنا رأينا ھالل شعبان لكذا أو كذا والصوم إن شاء هللا لكذا وكذا إال أن تروا الھالل هللا عليه 
قبل ذلك قال الشيخ والذي يدل على صحة ما ذكره عمر بن عبد العزيز سائر الروايات عن النبي صلى هللا عليه و سلم في ھذا 

 الباب منھا عن بن عمر 

خبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الشيباني ثنا إبراھيم بن عبد هللا أنبأ محمد بن ما أ -  7719
عبيد ثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الشھر ھكذا وھكذا وھكذا 

 ه فإن غم عليكم فأتموا ثالثين ثالث مرات بيديه ثم قبض في الثالثة إبھام

وأخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزھر ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ثنا أبي عن  -  7720
فصوموا نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إن هللا تبارك وتعالى جعل األھلة مواقيت فإذا رأيتموه 

وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له أتموه ثالثين ومنھا عن غير بن عمر الروايات الثابتات عن أبي ھريرة عن 
 النبي صلى هللا عليه و سلم في ھذا الباب 

ثنا شعبة ثنا محمد  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم - 7721
بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أو قال أبو القاسم صلى هللا عليه و سلم  صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثين يوما يعني عدوا شعبان ثالثين رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي 

 قال في الحديث فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثين إياس إال أنه 

وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراھيم ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الشيباني ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد هللا بن معاذ  - 7722
ى هللا عليه و سلم  صوموا بن معاذ حدثنا أبي ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول هللا صل

 لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشھر فعدوا ثالثين رواه مسلم في الصحيح عن عبيد هللا بن معاذ 
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وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوھاب وجعفر بن محمد قاال أنبأ  - 7723
براھيم بن سعد عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و يحيى بن يحيى أنبأ إ

سلم  إذا رأيتم الھالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثالثين يوما رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن 
 يحيى 

عبد هللا محمد بن يعقوب الشيباني الحافظ ثنا أحمد بن سلمة البزاز ثنا  حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف أنبأ أبو - 7724
إسحاق بن إبراھيم أنبأ محمد بن بشر العبدي ثنا عبيد هللا عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه 

ثالثين رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر  و سلم  أنه ذكر الھالل فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا
 بن أبي شيبة عن محمد بن بشر 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخبرني  - 7725
إلى بن عباس يسأله فقال بن عباس عمرو بن مرة قال سمعت أبا البحتري قال أھللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجال 

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إن هللا قد مده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث 
 غندر عن شعبة ورواه عكرمة ومحمد بن حنين عن بن عباس في إكمال العدة ثالثين بمعناه ورواه غير ھؤالء أيضا 

خبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطبراني بھا أنبأ عبد هللا بن أحمد بن منصور الطوسي ثنا محمد بن وأ -  7726
إسماعيل الصائغ ثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد هللا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

 موه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا ثالثين يوما سلم  إذا رأيتم الھالل فصوموا وإذا رأيت

وحدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا عمران القطان عن قتادة عن  -  7727
وا العدة ثالثين الحسن عن أبي بكرة قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكمل

 يوما 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ثنا عبد هللا  -  7728
بن صالح أخبرني معاوية بن صالح عن عبد هللا بن أبي قيس قال سمعت عائشة تقول  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

من ھالل شعبان ما ال يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤيته رمضان فإن غم عليه عد ثالثين يوما ثم صام وكذلك رواه عبد  يتحفظ
 الرحمن بن مھدي عن معاوية بن صالح 

ن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو معاوية ع - 7729
 محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أحصوا ھالل شعبان لرمضان 

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا مسلم بن الحجاج أبو الحسين ثنا  - 7730
ا برمضان إال أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم وصوموا لرؤيته وأفطروا يحيى بن يحيى  فذكره وزاد فيه وال تخلطو

 لرؤيته فإن غم عليكم فإنھا ليست تغمي عليكم العدة 

  باب النھي عن استقبال شھر رمضان بصوم يوم أو يومين والنھي عن صوم يوم الشك

د أنبأ أبو محمد عبد هللا بن إبراھيم بن أيوب البزاز ثنا أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي طاھر الدقاق ببغدا - 7731
إبراھيم بن عبد هللا بن مسلم البصري ثنا مسلم بن إبراھيم ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد 

كثير عن أبي سلمة عن أبي  بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسلم بن إبراھيم ثنا ھشام الدستوائي ثنا يحيى بن أبي
ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم وال يومين إال أن يكون صوما يصومه رجل 

 فليصم ذلك الصوم رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراھيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ھشام 
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ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه إمالء أنبأ بشر بن موسى ثنا يحيى بن بشر  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ - 7732
الحريري ثنا معاوية بن سالم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا ھريرة حدثه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  

صياما فيصومه رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن بشر ال تقدموا قبل رمضان بيوم أو يومين إال أن يكون رجال كان يصوم 
ورواه أيوب واألوزاعي وعلي بن المبارك ومعمر وشيبان وحسين المعلم وھمام وأبان عن يحيى بن أبي كثير بنحو من رواية 

 ھشام ومعاوية ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة 

رزاز قراءة عليه من أصل كتابه ببغداد ثنا أبو عمرو عثمان بن أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود ال - 7733
أحمد الدقاق إمالء ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوھاب بن عطاء أنبأ محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن 

يصومه أحدكم صوموا لرؤيته النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ال تقدموا الشھر باليوم واليومين إال أن يوافق ذلك صوما كان 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثين ثم أفطروا وروي عن عمر بن الخطاب وعبد هللا بن العباس وحذيفة بن اليمان 

 وطلق بن علي وغيرھم عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

حسن بن إسحاق البزاز ببغداد قاال ثنا أبو محمد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ بنيسابور وأبو الحسن محمد بن أحمد بن ال -  7734
عبد هللا بن محمد بن إسحاق الفاكھي بمكة ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا عبد السالم بن عاصم الرازي بمكة أنبأ أبو زھير عبد 

هللا عنه أن الرحمن بن مغراء ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراھيم عن مالك بن أبي عامر عن عمر بن الخطاب رضي 
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال تقدموا ھذا الشھر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثين 

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ثنا  -  7735
بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار أن محمد بن حنين أخبره أنه سمع بن عباس يقول   الحسن بن مكرم ثنا روح

إني ألعجب من ھؤالء الذين يصومون قبل رمضان إنما قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا رأيتم الھالل فصوموا وإذا 
 رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثالثين 

ا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا أبو األزھر ثنا عبد هللا بن بكر السھمي عن حاتم ھو بن أبي صغيرة أخبرن - 7736
عن سماك يعني بن حرب قال  دخلت على عكرمة في يوم وقد أشكل علي أمن رمضان ھو أم من شعبان فأصبحت صائما 

تطوعا فدخلت على عكرمة وھو يأكل خبزا وبقال ولبنا فقال ھلم فقلت إن كان من رمضان لم يسبقني وإن كان من شعبان كان 
إلى الغداء قلت إني صائم فقال أحلف با لتفطرنه قلت سبحان هللا قال أحلف با لتفطرنه فلما رأيته ال يستثنى أفطرت فغدوت 

عليه و سلم يقول صوموا ببعض الشيء وأنا شبعان ثم قلت ھات فقال سمعت بن عباس يقول سمعت رسول هللا صلى هللا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت بينكم وبينه سحابة أو غيابة فأكملوا العدة وال تستقبلوا الشھر استقباال ال تستقبلوا رمضان 

 بيوم من شعبان 

ن سماك عن وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود حدثنا الحسن بن علي ثنا حسين عن زائدة ع -  7737
عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال تقدموا الشھر بصيام يوم وال يومين إال أن يكون شيئا 
يصومه أحدكم وال تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثالثين ثم أفطروا الشھر تسع 

تم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح عن سماك بمعناه لم يقولوا ثم أفطروا قال الشيخ وعشرون قال أبو داود ورواه حا
 ورواه أبو عوانة عن سماك مختصرا فجعل إكمال العدة لشعبان 

أخبرناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا أبو عوانة عن سماك  -  7738
كرمة عن بن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  صوموا رمضان لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم عن ع

وبينه غمامة أو ضبابة فأكملوا شھر شعبان ثالثين وال تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان وكأنه ذكر الحكم في الطرفين 
 جميعا فروى كل واحد منھما أحد طرفيه 
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خبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا جرير بن عبد الحميد أ -  7739
الضبي عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال تقدموا الشھر حتى تروا 

و تكملوا العدة وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة فيه وھو ثقة حجة الھالل أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الھالل أ
 ورواه الثوري وجماعة عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

بد الوھاب الفراء أنبأ محاضر وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن ع - 7740
بن المرووع ثنا ھشام بن حسان عن قيس بن طلق عن أبيه قال  سمعت رجال سأل النبي صلى هللا عليه و سلم عن اليوم الذي 
يشك فيه فيقول بعضھم ھذا من شعبان وبعضھم ھذا من رمضان فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال تصوموا حتى تروا 

 فطروا حتى تروا الھالل فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثين الھالل وال ت

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل ثنا أبو بكر بن أبي  -  7741
نا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة شيبة ثنا أبو خالد األحمر عن عمرو بن قيس المالئي عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال  ك

مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى هللا عليه و سلم 
 أخرج البخاري متنه في ترجمة الباب 

بن منصور الطوسي ثنا محمد بن أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل البزاز الطوسي ثنا عبد هللا بن أحمد  - 7742
إسماعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثنا الثوري عن أبي عباد عن أبيه عن أبي ھريرة  أن النبي صلى هللا عليه و سلم نھى عن 
صيام قبل رمضان بيوم واألضحى والفطر وأيام التشريق ثالثة أيام بعد يوم النحر أبو عباد ھو عبد هللا بن سعيد المقبري غير 

 قوي 

أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل الماسرجسي ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد هللا البصري ح وأخبرنا أبو  -  7743
زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب قاال ثنا محمد بن عبد الوھاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ عبد 

الل عن عبد هللا بن عكيم قال  كان عمر رضي هللا عنه إذا كانت الليلة التي يشك فيھا من الرحمن بن عبد هللا المسعودي عن ھ
رمضان قام حين يصلي المغرب ثم قال إن ھذا شھر كتب هللا عليكم صيامه ولم يكتب عليكم قيامه فمن استطاع منكم أن يقوم 

طع فلينم على فراشه وال يقل قائل إن صام فالن صمت وإن فليقم فإنھا من نوافل الخير التي أمر هللا عز و جل بھا ومن لم يست
قام فالن قمت فمن صام أو قام فليجعل ذلك  عز و جل أقلوا اللغو في بيوت هللا عز و جل وليعلم أحدكم أنه في صالة ما 

ان ثالثين ثم ال تفطروا انتظر الصالة أال ال يتقدمن الشھر منكم أحد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا شعب
 حتى يغسق الليل على الظراب 

أخبرنا أبو الفتح ھالل بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا إبراھيم بن مجشر  - 7744
ر المبارك الذي ثنا ھشيم عن مجالد عن الشعبي عن علي رضي هللا عنه أنه  كان يخطب إذا حضر رمضان ثم يقول ھذا الشھ

فرض هللا صيامه ولم يفرض قيامه ليحذر رجل أن يقول أصوم إذا صام فالن أو أفطر إذا أفطر فالن أال إن الصيام ليس من 
الطعام والشراب ولكن من الكذب والباطل واللغو أال ال تقدموا الشھر إذا رأيتم الھالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم 

  عدة قال كان يقول ذلك بعد صالة الفجر وصالة العصر عليكم فأكملوا ال

وأخبرنا أبو الفتح أنبأ الحسين ثنا إبراھيم ثنا ھشيم عن مجالد عن الشعبي عن مسروق أن عمر رضي هللا عنه كان  - 7745
 يقول  مثل ذلك 

حمزة بن محمد الكاتب ثنا نعيم بن  أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمن الصوفي ثنا - 7746
حماد ثنا حفص بن غياث عن مجالد عن عامر  أن عمر وعليا رضي هللا عنھما كانا ينھيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه من 

 رمضان 
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منده ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن محمد بن فنجويه الدينوري ثنا أحمد بن الحسن بن ماجة القزويني ثنا محمد بن  - 7747
الحسين بن حفص ثنا إسرائيل عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال سمعت بن عمر يقول  لو صمت السنة كلھا ألفطرت 
ذلك اليوم الذي يشك فيه من رمضان ورواه الثوري عن عبد العزيز قال رأيت بن عمر يأمر رجال يفطر في اليوم الذي يشك 

 فيه 

فنجويه الدينوري ثنا موسى بن محمد بن علي بن عبد هللا ثنا علي بن محمد بن ماھان ثنا  أخبرنا الحسين بن محمد بن -  7748
علي بن محمد الطنافسي ثنا وكيع ثنا أبو الضريس عقبة بن عمار عن عبد الرحمن بن عابس النخعي عن أبيه قال قال عبد هللا 

 يه يوما ليس منه بن مسعود  ألن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد ف

وأخبرنا أبو عبد هللا بن فنجويه ثنا أحمد بن الحسن بن ماجة ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو سلمة ثنا ھمام ثنا قتادة قال   - 7749
اختلفوا في يوم ال يدري أمن رمضان ھو أم من شعبان فأتينا أنسا فوجدناه جالسا يتغدى وروينا عن حذيفة بن اليمان أنه كان 

 ن صوم اليوم الذي يشك فيه وعن بن عباس أنه كان يقول افصلوا يعني بين صوم رمضان وشعبان بفطر ينھي ع

  باب الخبر الذي ورد في النھي عن الصيام إذا انتصف شعبان

عزيز أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا سليمان بن داود ثنا عبد ال - 7750
بن محمد عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إذا مضى النصف من 

 شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان 

يقول سمعت  وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ قال سمعت أبا النضر الفقيه يقول سمعت محمد بن إبراھيم بن قتيبة الطوسي - 7751
قتيبة بن سعيد يقول سمعت عبد العزيز بن محمد يقول قدم علينا عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العالء يعني فأخذ بيده 
فأقامه ثم قال اللھم إن ھذا يحدث عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إذا انتصف شعبان فال 

اللھم إن أبي حدثني عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم بذلك رواه أبو داود عن قتيبة ثم قال تصوموا فقال العالء 
 أبو داود وقال أحمد بن حنبل ھذا حديث منكر قال وكان عبد الرحمن ال يحدث به 

  باب الرخصة في ذلك بما ھو أصح من حديث العالء

 عن التقدم إال أن يكون صوما كان يصومه  قد مضى حديث أبي سلمة عن أبي ھريرة في النھي

وأخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري أنبأ إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد  -  7752
الرزاق أنبأ معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال  نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن أن 

 جل شھر رمضان بصوم يوم أو يومين إال رجال كان يصوم صياما فيأتي ذلك على صيامه يع

وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا ھشام عن يحيى بن أبي  -  7753
ليه و سلم كان ال يصوم من السنة شھرا إال شعبان كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي هللا عنھا  أن رسول هللا صلى هللا ع

فإنه كان يصوم شعبان كله أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث ھشام الدستوائي ورواه أبو النصر عن أبي سلمة 
ة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت ما رأيته في شھر أكثر صياما منه في شعبان ورواه بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عائش

رضي هللا عنھا قالت كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إال قليال ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة 
 رضي هللا عنھا قالت كان يصوم شعبان كله إال قليال بل كان يصومه كله 

ثنا ھارون بن سليمان حدثنا عبد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس ھو األصم  - 7754
الرحمن بن مھدي عن سفيان عن منصور ح وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن 
حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي هللا عنھا  أن النبي صلى هللا 
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سلم لم يكن يصوم شھرين يجمع بينھما إال شعبان ورمضان لفظ حديث شعبة وفي رواية سفيان قالت ما رأيت رسول عليه و 
 هللا صلى هللا عليه و سلم صائما شھرين متتابعين إال أنه كان يصل شعبان برمضان 

بل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حن - 7755
توبة العنبري عن محمد بن إبراھيم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي هللا عنھا عن النبي صلى هللا عليه و سلم  أنه لم يكن 

 يصوم من السنة شھرا تاما إال شعبان يصله برمضان 

  باب الخبر الذي ورد في صوم سرر شعبان

علي بن أحمد الفامي ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن إبراھيم أخبرنا أبو نصر أحمد بن  - 7756
البوشنجي ثنا عبد هللا بن محمد بن أسماء ثنا مھدي بن ميمون ثنا غيالن بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين  أن 

ئا فقال الرجل ال يا رسول هللا قال فإذا النبي صلى هللا عليه و سلم قال له أو لرجل وھو يسمع صمت من سرر ھذا الشھر شي
أفطرت فصم يومين مكانه رواه البخاري في الصحيح عن الصلت بن محمد عن مھدي ورواه مسلم عن عبد هللا بن محمد بن 

 أسماء 

ثنا  وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا ھشام بن علي ثنا محمد بن الفضل أبو النعمان - 7757
مھدي بن ميمون  فذكره بإسناده أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال لرجل صمت من سرر ھذا الشھر شيئا قال ال يعني شعبان 
قال فإذا أفطرت فصم يوما أو يومين رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان قال وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن 

 بان النبي صلى هللا عليه و سلم من سرر شع

أخبرناه أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن سفيان ثنا ھدبة بن  - 7758
خالد ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين  أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال له أو لرجل صمت 

 فطرت فصم يومين رواه مسلم في الصحيح عن ھداب بن خالد من سرر شعبان شيئا قال ال قال فإذا أ

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا إبراھيم بن العالء الزبيدي من كتابه ثنا الوليد بن  - 7759
ر مسحل الذي على باب حمص فقال مسلم ثنا عبد هللا بن العالء عن أبي األزھر المغيرة بن فروة قال قام معاوية في الناس بدي

يا أيھا الناس إنا قد رأينا الھالل يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله فقام إليه مالك بن ھبيرة السبائي 
يه و فقال يا معاوية أشيء سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أم شيء من رأيك قال سمعت رسول هللا صلى هللا عل

سلم يقول  صوموا الشھر وسره أخبرنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في ھذا الحديث 
قال الوليد سمعت أبا عمرو يعني األوزاعي يقول سره أوله قال وحدثنا أبو داود ثنا أحمد بن عبد الواحد ثنا أبو مسھر قال كان 

يقول سره أوله قال الشيخ ورواه غيره عن األوزاعي أنه قال سره آخره وھو الصحيح وأراد به اليوم أو سعيد بن عبد العزيز 
اليومين اللذين يستتر فيھما القمر قبل يوم الشك أو أراد به صيام آخر الشھر مع يوم الشك إذا وافق ذلك عادته في صوم آخر 

 ذا أراد أيام البيض وهللا أعلم كل شھر وقيل أراد بسره وسطه وسر كل شيء جوفه فعلى ھ

  باب من رخص من الصحابة في صوم يوم الشك

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن ھارون أنبأ شعبة عن ح وأخبرنا  -  7760
صور الطوسي ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطوسي بھا ثنا عبد هللا بن أحمد بن من

روح بن عبادة ثنا شعبة قال سمعت يزيد بن خمير عن عبد هللا بن أبي موسى مولى لبني نصر أنه  سأل عائشة رضي هللا 
عنھا عن اليوم الذي يشك فيه الناس فقالت ألن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان لفظ حديث 

 وفي رواية يزيد عن الشھر إذا غم ولم يقل مولى لبني نصر روح 
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وأخبرنا أبو عبد هللا بن فنجويه الدينوري بالدامغان ثنا عبيد هللا بن محمد بن شنبة ثنا محمد يعني الحضرمي ثنا  -  7761
كانت تصوم اليوم الذي عثمان ثنا يحيى بن ضريس ثنا ھشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي هللا عنھا أنھا  

يشك فيه من رمضان قال وحدثنا عثمان ثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي ھريرة قال ألن أصوم 
اليوم الذي يشك فيه من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان كذا روي عن أبي ھريرة بھذا اإلسناد ورواية أبي 

نبي صلى هللا عليه و سلم في النھي عن التقدم إال أن يوافق صوما كان يصومه أصح من ذلك وأما سلمة عن أبي ھريرة عن ال
الذي روي عن علي رضي هللا عنه في ذلك فإنما قاله عند شھادة رجل على رؤية الھالل وذلك يرد إن شاء هللا تعالى وإما 

تدل على أن مذھب عائشة رضي هللا عنھا في ذلك مذھب بن عمر في ذلك فقد ذكرناه فيما مضى ورواية يزيد بن ھارون 
كمذھب بن عمر في الصوم إذا غم الشھر دون أن يكون صحوا ومتابعة السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوام أھل العلم 

 أولى بنا وبا التوفيق 

  باب الشھادة على رؤية ھالل رمضان

لعباس محمد بن يعقوب ثنا أبو البختري عبد هللا بن محمد بن شاكر ثنا الحسين بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو ا - 7762
علي الجعفي ثنا زائدة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال  

أتشھد أن محمدا رسول هللا قال نعم قال يا بالل إني رأيت الھالل يعني ھالل رمضان فقال أتشھد أن ال إله إال هللا قال نعم قال 
 أذن في الناس أن يصوموا غدا 

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن بكار بن الريان ثنا الوليد يعني بن أبي  - 7763
 ثور عن سماك فذكره  بنحوه إال أنه لم يقل يعني ھالل رمضان 

خبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ الحسن بن حليم أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ الفضل بن موسى ثنا سفيان وأ - 7764
الثوري عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال  جاء أعرابي إلى النبي صلى هللا عليه و سلم ليلة ھالل رمضان فقال يا 

إله إال هللا وأني رسول هللا قال نعم قال فنادي أن صوموا وكذلك روي عن رسول هللا إني قد رأيت الھالل فقال أتشھد أن ال 
 أبي عاصم عن الثوري موصوال ورواه غيرھما عن الثوري مرسال 

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن سماك عن عكرمة   - 7765
رمضان مرة فأرادوا أن ال يقوموا وال يصوموا فجاء أعرابي من الحرة فشھد أنه رأى الھالل فأتي به أنھم شكوا في ھالل 

النبي صلى هللا عليه و سلم فقال أتشھد أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا قال نعم وشھد أنه رأى الھالل فأمر بالال فنادى في 
جماعة عن سماك عن عكرمة مرسال ولم يذكر القيام أحد إال حماد بن سلمة الناس أن يقوموا وأن يصوموا قال أبو داود ورواه 

  قال الشيخ حديث حماد رواه أبو داود عن موسى عن حماد مرسال 

وقد أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ في كتاب المستدرك أنبأ أحمد بن محمد بن سلمة العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي  -  7766
 ل ثنا حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن بن عباس  فذكره موصوال بمثله إال أنه لم يقل مرة ثنا موسى بن إسماعي

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمود بن خالد وعبد هللا بن عبد الرحمن السمرقندي  - 7767
 بن وھب عن يحيى بن عبد هللا بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه وأنا لحديثه أتقن قاال ثنا مروان ھو بن محمد عن عبد هللا

عن بن عمر قال  ترايا الناس الھالل فأخبرت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه وأخبرنا 
ب وھو ثقة قال الشيخ ھذا الحديث أبو عبد الرحمن السلمي قال قال علي بن عمر الحافظ تفرد به مروان بن محمد عن بن وھ

 يعد في أفراد مروان بن محمد الدمشقي رواه عنه الربيع بن سليمان 

وقد أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا محمد بن صالح بن ھانئ ثنا محمد بن إسماعيل بن مھران ثنا ھارون بن سعيد  - 7768
إال أنه قال فصام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأمر الناس بالصيام األيلي ثنا عبد هللا بن وھب أخبرني يحيى  فذكره بمثله 
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وروى حفص بن عمر اإلبلي أبو إسماعيل وھو ضعيف الحديث عن مسعر بن كدام وأبي عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن 
لھالل ھالل رمضان طاوس قال شھدت المدينة وبھا بن عمر وبن عباس قال فجاء رجل إلى وإليھا فشھد عنده على رؤية ا

فسأل بن عمر وبن عباس عن شھادته فأمراه أن يجيزه وقاال إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أجاز شھادة رجل على رؤية 
 ھالل رمضان قاال وكان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال يجيز على شھادة اإلفطار إال شھادة رجلين 

عزيز بن عمر بن قتادة األنصاري أنبأ أبو أحمد الحسين بن علي التميمي أنبأ أبو عبد أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد ال -  7769
هللا محمد بن مخلد بن حفص الدوري ببغداد ثنا يحيى بن عياش ثنا حفص بن عمر أبو إسماعيل اإلبلي ثنا أبو عوانة ومسعر  

 فذكره وھذا مما ال ينبغي أن يحتج به وفيما مضى كفاية 

أبو زكريا يحيى بن إبراھيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخبرنا  -  7770
الشافعي أنبأ عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد هللا بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين  أن رجال 

م وأحسبه قال وأمر الناس أن يصوموا وقال أصوم يوما من شھد عند علي رضي هللا عنه على رؤية ھالل رمضان فصا
 شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان 

  باب الھالل يرى بالنھار

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ھارون بن سليمان ثنا  -  7771
ن عن منصور عن أبي وائل قال  جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين أن األھلة بعضھا أكبر من عبد الرحمن بن مھدي عن سفيا

بعض فإذا رأيتم الھالل نھارا فال تفطروا حتى تمسوا إال أن يشھد رجالن مسلمان أنھما أھاله باألمس عشية ھكذا رواه جماعة 
 عن سفيان الثوري 

يه فإذا رأيتم الھالل أول النھار فال تفطروا حتى يشھد رجالن ذوا عدل ورواه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان  فزاد ف - 7772
أنھما أھاله باألمس عشية أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا حاجب بن 

بكر إن كان مؤمل حفظه فھو غريب سليمان ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا سفيان حدثني منصور فذكره قال علي قال لنا أبو 
 وخالفه إمام عبد الرحمن بن مھدي قال الشيخ وھذا اللفظ قد رواه شعبة عن سليمان بن مھران األعمش عن أبي وائل 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ أنبأ أبو بكر النيسابوري حدثني يوسف بن سعيد بن مسلم  - 7773
بن محمد ح قال وحدثنا أبو بكر ثنا أحمد بن سعيد بن صخر ثنا النضر بن شميل ح قال وحدثنا أبو بكر ثنا محمد بن ثنا حجاج 

إبراھيم أبو أمية والعباس بن محمد ومحمد بن أحمد بن الجنيد قالوا ثنا روح ثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال  أتانا كتاب 
ن بعض فإذا رأيتم الھالل من أول النھار فال تفطروا حتى يشھد شاھدان أنھما رأياه عمر بخانقين أن األھلة بعضھا أعظم م

 باألمس ورواه أيضا حماد بن سلمة عن األعمش كما رواه شعبة ورواه إبراھيم النخعي مرسال بخالف ذلك 

حمد الصفار ثنا أحمد بن أخبرناه أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن م - 7774
منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن مغيرة عن شباك عن إبراھيم قال  كتب عمر إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الھالل نھارا 
قبل أن تزول الشمس لتمام ثالثين فأفطروا وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فال تفطروا حتى تصوموا ھكذا رواه إبراھيم 

 قطعا وحديث أبي وائل أصح من ذلك النخعي من

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر  - 7775
قال قرئ على بن وھب أخبرك يونس بن يزيد عن بن شھاب عن سالم بن عبد هللا  أن أناسا رأوا ھالل الفطر نھارا فأتم عبد 

  بن عمر صيامه إلى الليل وقال ال حتى يرى من حيث يرى بالليل هللا
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ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة عن بن شھاب عن سالم قال كان بن عمر يقول  إن ناسا يفطرون إذا رأوا الھالل  - 7776
 نھارا وإنه ال يصلح لكم أن تفطروا حتى تروه ليال من حيث يرى 

أحمد بن إسماعيل الطوسي ثنا عبد هللا بن أحمد بن منصور ثنا محمد بن إسماعيل  أخبرناه أبو نصر محمد بن - 7777
الصائغ ثنا روح ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة  فذكره وروينا في ذلك عن عثمان بن عفان وعبد هللا بن مسعود رضي هللا 

 عنھما 

  باب ما عليه في كل ليلة من نية الصيام للغد

ر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن منصور التاجر إمالء أنبأ أخبرنا أبو نصر عم -  7778
محمد بن إبراھيم بن سعيد البوشنجي ثنا بن بكير ثنا الليث بن سعد وبن وھب عن يحيى بن أيوب عن عبد هللا بن أبي بكر عن 

صلى هللا عليه و سلم قال  من لم يبيت الصيام قبل الفجر  بن شھاب عن سالم بن عبد هللا عن أبيه عن حفصة عن رسول هللا
 فال صيام له 

  باب من أصبح جنبا في شھر رمضان

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرھما قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  - 7779
بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي هللا عنھا   سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد هللا

أن رجال قال لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھي تسمع إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال رسول هللا صلى هللا عليه و 
إنك لست مثلنا قد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك سلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل ثم أصوم ذلك اليوم فقال الرجل 

وما تأخر فغضب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وقال وهللا إني ألرجو أن أكون أخشاكم  وأعلمكم بما أتقي تابعه إسماعيل 
 بن جعفر عن عبد هللا بن عبد الرحمن ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم 

بأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نعيم ثنا قتيبة بن سعيد ح وأخبرنا أبو الحسن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أن -  7780
المقرئ المھرجاني بھا أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع قاال ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا عبد 

أخبره عن عائشة  أن رجال جاء إلى النبي صلى هللا عليه و  هللا بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أن أبا يونس مولى عائشة
سلم يستفتيه وعائشة رضي هللا عنھا تسمع من وراء الباب فقال يا رسول هللا تدركني الصالة وأنا جنب فأصوم فقال رسول هللا 

تقدم من ذنبك وما تأخر فقال صلى هللا عليه و سلم وأنا تدركني الصالة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا قد غفر هللا لك ما 
 وهللا إني ألرجو أن أكون أخشاكم  وأعلمكم بما أتقي رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا يحيى بن يحيى عن مالك  -  7781
د ربه بن سعيد بن قيس عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام عن عائشة وأم سلمة بن أنس فيما قرأ عليه عن عب

زوجي النبي صلى هللا عليه و سلم أنھما قالتا  إن كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليصبح جنبا من جماع غير احتالم ثم 
 يصوم 

المزكي ثنا محمد بن إبراھيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك فذكره   وأخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر -  7782
 بمثله زاد في متنه في رمضان ثم يصوم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وذكر قوله في رمضان 

أبو عبد هللا محمد وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو محمد عبد هللا بن يوسف قال أبو محمد ثنا وقال أبو عبد هللا أنبأ  - 7783
بن يعقوب الشيباني ثنا حسين بن حسن بن مھاجر ثنا ھارون بن سعيد األيلي ثنا بن وھب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد 
ربه بن سعيد عن عبد هللا بن كعب الحميري أن أبا بكر بن عبد الرحمن حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة يسألھا عن الرجل 
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الت  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصبح جنبا من جماع ال حلم ثم ال يفطر وال يقضي رواه مسلم يصبح جنبا أيصوم فق
 في الصحيح عن ھارون بن سعيد 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد  - 7784
رني يونس عن بن شھاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة رضي هللا عنھا قالت  هللا بن وھب أخب

كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يدركه الفجر في رمضان وھو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم رواه البخاري في 
 الصحيح عن أحمد بن صالح ورواه مسلم عن حرملة كالھما عن بن وھب 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنبي فيما قرأ  -  7785
على مالك ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي 

بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول  كنت وأبي عند مروان بن الحكم وھو أمير المدينة أنبأ مالك عن سمي مولى أبي 
فذكر له أن أبا ھريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذھبن إلى أمي المؤمنين 

حمن وذھبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليھا عبد عائشة وأم سلمة فلتسألنھما عن ذلك قال أبو بكر فذھب عبد الر
الرحمن فقال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان فذكر له أن أبا ھريرة قال من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقالت عائشة ليس 

رحمن ال وهللا فقالت كما قال أبو ھريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يفعله فقال عبد ال
عائشة رضي هللا عنھا فأشھد على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتالم ثم يصوم ذلك 
اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألھا عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة فخرجنا حتى جئنا مروان فقال له عبد 

ا فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي بالباب فلتأتين أبا ھريرة فلتخبرنه بذلك فركب عبد الرحمن ما قالت
الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا ھريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر ذلك له فقال أبو ھريرة ال علم لي بذلك إنما 

درجا في روايته عن أبي اليمان عن شعيب عن الزھري عن أبي بكر أخبرني مخبر رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي م
 بن عبد الرحمن بمعنى ھذا الحديث إال أن في حديثه فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وھو أعلم 

لرزاق أنبأ بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا الشيباني ثنا إبراھيم بن أبي طالب ثنا محمد بن رافع ثنا عبد ا - 7786
جريج أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر يعني أباه قال سمعت أبا ھريرة يقول في قصصه  من 
أدركه الفجر جنبا فال يصم قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث ألبيه فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى 

ي هللا عنھما فسألھما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاھما قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه و دخلنا على عائشة وأم سلمة رض
سلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت 

ھريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله قال فذكر ذلك له عبد عليك إال ما ذھبت إلى أبي ھريرة ورددت عليه ما يقول قال فجئنا أبا 
الرحمن فقال أبو ھريرة سمعت ذلك من الفضل بن عباس ولم أسمعه من النبي صلى هللا عليه و سلم قال فرجع أبو ھريرة عما 

لصحيح عن كان يقول في ذلك قلت لعبد الملك قالتا في رمضان قال كذلك يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم رواه مسلم في ا
 محمد بن رافع 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد  -  7787
الوھاب ھو بن عطاء أنبأ سعيد يعني بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب  أن أبا ھريرة رضي هللا عنه رجع عن 

 ته قوله قبل مو

قال وأخبرنا عبد الوھاب أنبأ عمر بن قيس المكي قال قال عطاء  رجع أبو ھريرة عن قوله رجوعا حسنا يعني في  - 7788
الجنب إذا أصبح ولم يغتسل وروينا عن أبي بكر بن المنذر أنه قال أحسن ما سمعت في ھذا أن يكون ذلك محموال على النسخ 

حرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب فلما أباح هللا عز و جل الجماع وذلك أن الجماع كان في أول اإلسالم م
إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم الرتفاع الحظر فكان أبو ھريرة يفتي بما سمعه من 

 وأم سلمة صار إليه  الفضل بن عباس على األمر األول ولم يعلم بالنسخ فلما سمع خبر عائشة
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  باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ بنيسابور وأبو الحسن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه بالطابران قاال أنبأ أبو النضر محمد  - 7789
ا ھشيم عن حصين عن الشعبي عن بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عمرو بن عون الواسطي ثن

عدي بن حاتم قال  لما نزلت كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر اآلية عمدت إلى عقالين 
عقال أبيض وعقال أسود فجعلتھما تحت وسادتي فجعلت أقوم من الليل فأنظر فال يتبين لي فلما أصبحت غدوت إلى النبي 

عليه و سلم فأخبرته فضحك فقال إن كان وسادك لعريضا إنما ذاك بياض النھار من سواد الليل رواه البخاري في صلى هللا 
 الصحيح عن حجاج بن منھال عن ھشيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن حصين 

ارمي أنبأ سعيد بن أبي وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو النضر الفقيه أنبأ عثمان بن سعيد الد -  7790
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم { مريم ثنا أبو غسان حدثني أبو حازم عن سھل بن سعد رضي هللا عنه قال  نزلت ھذه اآلية 

قال وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدھم في رجليه الخيط } من الفجر { ولم ينزل } الخيط األبيض من الخيط األسود 
فعلموا أنه إنما } من الفجر { ألسود فال يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له زيھما فأنزل هللا تعالى بعد ذلك األبيض والخيط ا

يعني بذلك الليل والنھار قال بن أبي مريم وحدثني بن أبي حازم عن أبيه عن سھل بن سعد بنحوه رواه البخاري في الصحيح 
 عن محمد بن سھل وأبي بكر بن إسحاق عن بن أبي مريم باإلسناد األول  عن سعيد بن أبي مريم باإلسنادين جميعا ورواه مسلم

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ مخلد بن جعفر الدقاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا عبد هللا  - 7791
يه و سلم  ال يغرنكم من سحوركم أذان بالل بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب قال قال رسول هللا صلى هللا عل

وال بياض األفق المستطيل ھكذا حتى يستطير ھكذا وحكى حماد بيده قال يعني معترضا رواه مسلم في الصحيح عن أبي 
 الربيع الزھراني 

مد بن يعقوب ثنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس مح -  7792
بحر بن نصر قال قرئ على بن وھب أخبرك بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ھما فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه ال يحل شيئا وال يحرمه وأما المستطيل 

 يحل الصالة ويحرم الطعام ھذا مرسل وقد روي موصوال بذكر جابر بن عبد هللا فيه الذي يأخذ باألفق فإنه 

أخبرنا أبو سعد سعيد بن محمد بن أحمد الشعيبي أنبأ أبو الحسين عبد هللا بن إبراھيم بن جعفر البزاز الزينبي ببغداد  - 7793
بو أحمد الزبيري ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن أبي عوف ثنا عمرو الناقد ثنا أ

النضر الفقيه ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي بالفسطاط بخبر غريب ثنا أبو أحمد 
فجر فجران فأما األول الزبيري ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال

فإنه ال يحرم الطعام وال يحل الصالة وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصالة لفظ حديث بن محرز وفي رواية عمرو الناقد 
أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال الفجر فجران فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصالة وفجر تحل فيه الصالة ويحرم 

 م أسنده أبو أحمد الزبيري ورواه غيره عن الثوري موقوفا على بن عباس فيه الطعا

  باب الوقت الذي يحل فيه فطر الصائم

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا ھشام بن عروة  - 7794
ه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إذا أقبل الليل من ھھنا وأدبر أخبرني أبي قال سمعت عاصم بن عمر يحدث عن أبي

النھار من ھھنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي وأخرجه مسلم من أوجه عن ھشام 
 بن عروة 
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محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن عمرو  حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني إمالء أنبأ أبو عبد هللا -  7795
الحرشي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ ھشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد هللا بن أبي أوفى قال  كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه 

قال انزل  و سلم في سفر في شھر رمضان فلما غابت الشمس قال يا فالن انزل فاجدح لنا قال يا رسول هللا إن عليك نھارا
فاجدح لنا فنزل فجدح له فأتاه به فشربه النبي صلى هللا عليه و سلم ثم قال بيده إذا غابت الشمس من ھھنا وجاء الليل من ھھنا 

 فقد أفطر الصائم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الشيباني 

  سباب التغليظ على من أفطر قبل غروب الشم

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق الخوالني ثنا بشر بن بكر ثنا  - 7796
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليم بن عامر أبي يحيى الكالعي قال حدثني أبو أمامة الباھلي قال سمعت رسول هللا صلى 

نا نائم إذ أتاني رجالن فأخذا بضبعي فأتيا بي جبال وعرا فقاال لي اصعد فقلت إني ال أطيقه فقاال إنا هللا عليه و سلم يقول  بينا أ
سنسھله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما ھذه األصوات قالوا ھذا عواء أھل النار ثم 

اقھم تسيل أشداقھم دما قال قلت من ھؤالء قال ھؤالء الذين يفطرون قبل انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبھم مشققة أشد
 تحلة صومھم 

  باب من أكل وھو يرى أن الفجر لم يطلع ثم بان أنه كان قد طلع

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا  - 7797
نا خالد ومنصور عن بن سيرين عن يحيى بن الجزار قال  سئل بن مسعود عن رجل تسحر وھو يرى أن عليه ليال ھشيم قال ث

 وقد طلع الفجر فقال من أكل من أول النھار فليأكل من آخره 

 قال وحدثنا سعيد حدثنا ھشيم أنبأ منصور عن بن سيرين أنه قال  مثل ذلك  - 7798

 مه وال شيء عليه قال وقال الحسن  يتم صو - 7799

قال وحدثنا سعيد ثنا عمر بن عبد الواحد من أھل دمشق عن النعمان بن المنذر الغساني عن مكحول قال  سئل أبو  -  7800
سعيد الخدري عن رجل تسحر وھو يرى أن عليه ليال وقد طلع الفجر قال إن كان شھر رمضان صامه وقضى يوما مكانه 

ل من آخره فقد أكل من أوله وروينا عن سعيد بن جبير مثل قول بن سيرين وعن مجاھد وإن كان من غير شھر رمضان فليأك
مثل قول الحسن وقول من قال يقضي أصح لما مضى من الداللة على وجوب الصوم من وقت طلوع الفجر مع ما روينا في 

 ھذا الباب من األثر وبا التوفيق 

 أنھا لم تغرب باب من أكل وھو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان 

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد هللا األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا بن نمير ثنا أبو  - 7801
أسامة عن ھشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت  أفطرنا على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في يوم غيم ثم بدت 

 فأمروا بالقضاء قال فبد من ذلك رواه البخاري في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة  لنا الشمس فقلت لھشام

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  - 7802
لم  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أفطر في رمضان في يوم ذي الشافعي أنبأ مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أس

غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد 
زيد بن أسلم عن اجتھدنا قال الشافعي يعني قضاء يوم مكانه وعلى ذلك حمله أيضا مالك بن أنس ورواه سفيان بن عيينة عن 

 أخيه عن أبيه عن عمر وروي من وجھين آخرين عن عمر مفسرا في القضاء 
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أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوھاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان ح وأخبرنا أبو  - 7803
يه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن جبلة بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر بن درستو

سحيم عن علي بن حنظلة عن أبيه قال  كنا عند عمر رضي هللا عنه فأتي بجفنة في شھر رمضان فقال المؤذن الشمس طالعة 
منكم أفطر فقضاء يوم  فقال أغنى هللا عنا شرك إنا لم نرسلك داعيا للشمس إنما أرسلناك داعيا إلى الصالة يا ھؤالء من كان

 يسير وإال فليتم صومه لفظ حديث أبي نعيم وفي رواية يعلى فأتينا بطعام فأفطر وقال فما أيسر قضاء يوم ومن ال فليتم صومه 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا آدم ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم  - 7804
سمعت علي بن حنظلة يحدث عن أبيه وكان أبوه صديقا لعمر قال  كنت عند عمر في رمضان فأفطر وأفطر الناس فصعد قال 

المؤذن ليؤذن فقال يا أيھا الناس ھذه الشمس لم تغرب فقال عمر رضي هللا عنه كفانا هللا شرك إنا لم نبعثك راعيا ثم قال عمر 
انه وكذلك رواه بمعناه أبو إسحاق الشيباني عن علي بن حنظلة وروي من وجه رضي هللا عنه من كان أفطر فليصم يوما مك

 آخر عن عمر 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد هللا بن رجاء أنبأ إسرائيل عن زياد  - 7805
قال  كنت عنده عشية في رمضان وكان يوم غيم فظن يعني بن عالقة عن بشر بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 

أن الشمس قد غابت فشرب عمر وسقاني ثم نظروا إليھا على سفح الجبل فقال عمر ال نبالي وهللا نقضي يوما مكانه وكذلك 
خطأ رواه الوليد بن أبي ثور عن زياد وفي تظاھر ھذه الروايات عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في القضاء دليل على 

 رواية زيد بن وھب في ترك القضاء وھي فيما 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبيد هللا بن موسى عن شيبان عن  - 7806
يمة فرأينا األعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وھب قال  بينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسماء متغ

أن الشمس قد غابت وأنا قد أمسينا فأخرجت لنا عساس من لبن من بيت حفصة فشرب عمر وشربنا فلم نلبث أن ذھب السحاب 
وبدت الشمس فجعل بعضنا يقول لبعض نقضي يومنا ھذا فسمع ذلك عمر فقال وهللا ال نقضيه وما تجانفنا إلثم كذا رواه شيبان 

ية عن األعمش عن زيد بن وھب وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وھب ورواه حفص بن غياث وأبو معاو
بھذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة ويعدھا مما خولف فيه وزيد ثقة إال أن الخطأ غير مأمون وهللا يعصمنا من الزلل 

 والخطايا بمنه وسعة رحمته 

العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا سعيد بن سليمان ثنا  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو -  7807
يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي بن صھيب صاحب النبي صلى هللا عليه و سلم ثنا شعيب بن عمرو بن سليم األنصاري 

يوم غيم وطش فبينا نحن  وكان أتى عليه مائة وخمس عشرة سنة قال  أفطرنا مع صھيب الخبر أنا وأبي في شھر رمضان في
 نتعشى إذ طلعت الشمس فقال صھيب طعمة هللا أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا يوما مكانه 

  باب من طلع الفجر وفي فيه شيء لفظه وأتم صومه استدالال بما

م بن نصر الرازيان قاال ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن حمدان الجالب بھمذان ثنا أبو حاتم وإبراھي - 7808
أبو الوليد الطيالسي ثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد هللا بن األشج عن عبد الملك بن سعيد بن سويد األنصاري عن جابر بن 
عبد هللا عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنه قال ھششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم فقلت 
قال فقلت ال بأس بذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ففيم قال الشافعي فإن أزدرده بعد الفجر قضى يوما مكانه قال 

 الشيخ وقد 

ن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن عبيد هللا النرسي ثنا روح بن عبادة أخبرنا أبو الحسن علي ب - 7809
ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا محمد بن أحمد الرياحي ثنا روح ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن 
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ل  إذا سمع أحدكم النداء واإلناء على يده فال يضعه حتى أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قا
 يقضي حاجته منه 

قال وحدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي ھريرة  عن النبي صلى هللا عليه و سلم مثله قال الرياحي  - 7810
د وھذا إن صح فھو محمول عند عوام في روايته وزاد فيه وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر وكذلك رواه غيره عن حما

أھل العلم على أنه صلى هللا عليه و سلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر وقول 
الراوي وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ يحتمل أن يكون خبرا منقطعا ممن دون أبي ھريرة أو يكون خبرا عن األذان الثاني 

 قول النبي صلى هللا عليه و سلم إذا سمع أحدكم النداء واإلناء على يده خبرا عن النداء األول ليكون موافقا لما و

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم أنبأ جرير والمعتمر بن  -  7811
عثمان النھدي عن عبد هللا بن مسعود عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال يمنعن  سليمان عن سليمان التيمي عن أبي

أحدا منكم أذان بالل من سحوره فإنما ينادي ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم قال جرير في حديثه وليس أن يقول ھكذا ولكن يقول 
سحاق بن إبراھيم وأخرجه البخاري من أوجه أخر ھكذا الفجر ھو المعترض وليس بالمستطيل رواه مسلم في الصحيح عن إ

 عن التيمي 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن منصور ثنا أبو أسامة  - 7812
هللا صلى هللا عليه و سلم   عن عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر وعن القاسم عن عائشة رضي هللا عنھما قاال قال رسول

إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بن أم مكتوم رواه البخاري في الصحيح عن عبيد بن إسماعيل ورواه 
 مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة كالھما عن أبي أسامة 

ن الفضل بن جابر ثنا سعيد بن سليمان عن وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد ب -  7813
حفص بن غياث عن أشعث عن أبي ھبيرة عن جده شيبان  قال دخلت المسجد فناديت فتنحيت فقال لي رسول هللا صلى هللا 
 عليه و سلم أبا يحيى قال نعم قال ادنه ھلم إلى الغداء قلت إني أريد الصوم قال وأنا أريد الصوم ولكن مؤذننا في بصره سوء

أو شيء أذن قبل أن يطلع الفجر كذا رواه حفص ورواه شريك عن أشعث عن يحيى بن عباد األنصاري وھو أبو ھبيرة عن 
أبيه عن جده والحديث تفرد به أشعث بن سوار فإن صح فكأن بن أم مكتوم وقع تأذينه قبل الفجر فلم يمتنع رسول هللا صلى هللا 

 نا تتفق األخبار وال تختلف وبا التوفيق عليه و سلم من األكل وعلى ھذا الذي ذكر

  باب من طلع الفجر وھو مجامع أخرجه من ساعته وأتم صومه

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وھب  - 7814
 بن عمر كان يقول  لو نودي بالصالة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن أخبرني الليث بن سعد أن نافعا حدثه أن عبد هللا
 يصوم إذا أراد الصيام قام واغتسل ثم أتم صيامه 

 باب من ذرعه القيء لم يفطر ومن استقاء أفطر 

بن سليمان أنبأ أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وغيره قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع  -  7815
الشافعي قال  ومن تقيأ وھو صائم وجب عليه القضاء ومن ذرعه القيء فال قضاء عليه وبھذا أخبرنا مالك عن نافع عن بن 

 عمر 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو الحسن علي بن محمد السبعي وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو نصر منصور بن  -  7816
أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد هللا بن وھب ثنا عبد هللا بن عمر ومالك بن الحسين المفسر قالوا ثنا 

 أنس عن نافع عن بن عمر أنه قال  من ذرعه القيء فال قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء 
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العنزي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن  وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو الحسن السبعي وأبو نصر منصور بن الحسين -  7817
يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد هللا بن وھب حدثني عيسى بن يونس عن ح وأخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان 

ثنا أبو ثنا محمد بن يزيد السلمي ثنا شداد بن حكيم ثنا عيسى بن يونس ح وأخبرنا أبو الخير جامع بن أحمد المحمد آباذي 
طاھر محمد بن الحسن المحمد آباذي ثنا عثمان بن سعيد ثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا ھشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من ذرعه القيء وھو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء 

 فليقض 

حافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن أبي داود البرلسي ثنا أبو سعيد يحيى بن وأخبرنا أبو عبد هللا ال - 7818
سليمان الجعفي ثنا حفص بن غياث ثنا ھشام بن حسان فذكره  بمعناه تفرد به ھشام بن حسان الفردوسي وقد أخرجه أبو داود 

بن حنبل يقول ليس من ذا شيء قلت وقد روي من وجه في السنن وبعض الحفاظ ال يراه محفوظا قال أبو داود سمعت أحمد 
آخر ضعيف عن أبي ھريرة مرفوعا وروي عن أبي ھريرة أنه قال في القيء ال يفطر وروي في ذلك عن علي رضي هللا 

 عنه من قوله 

أبو معاوية عن  أخبرناه أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا - 7819
حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي هللا عنه قال  إذا أكل الرجل ناسيا وھو صائم فإنما ھو رزق رزقه هللا إياه 

 وإذا تقيأ وھو صائم فعليه القضاء وإذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء 

ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا فأما الحديث الذي أخبرناه علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران  - 7820
محمد بن إبراھيم بن جناد ثنا أبو معمر عبد هللا بن عمرو بن أبي الحجاج ثنا عبد الوارث ثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي 

معدان بن طلحة كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي عن يعيش بن الوليد بن ھشام حدثه أن أباه حدثه قال حدثني 
أن أبا الدرداء أخبره أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان مولى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في 
مسجد دمشق فقلت له  إن أبا الدرداء أخبرني أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قاء فأفطر فقال صدق وأنا صببت عليه 

مختلف في إسناده فإن صح فھو محمول على ما لو تقيأ عامدا وكأنه صلى هللا عليه و سلم كان متطوعا وضوءه فھذا حديث 
 بصومه وروي من وجه آخر عن ثوبان 

أخبرناه أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان الدارمي ثنا مسلم بن إبراھيم ثنا شعبة عن أبي الحودي  - 7821
ة المھري قال قلنا لثوبان حدثنا عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  رأيت رسول هللا صلى هللا عليه عن بلج عن أبي شيب

 و سلم قاء فأفطر 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ علي بن محمد المصري ثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا أبي ثنا عبد هللا بن  -  7822
يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش بن عبد هللا عن فضالة بن عبيد قال  أصبح لھيعة والمفضل بن فضالة قاال ثنا 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صائما فقاء فأفطر فسئل عن ذلك فقال إني قئت وكذلك رواه يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي 
 حبيب وھو أيضا محمول على العمد 

ي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن زيد بن وأما الحديث الذي أخبرناه أبو عل -  7823
أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال 

لقيء وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يفطر من قاء وال من احتلم وال من احتجم فھو محمول إن ثبت على ما لو ذرعه ا
عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ثالث ال يفطرن الصائم القيء 

بن واالحتالم والحجامة وعبد الرحمن ضعيف أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد 
 شريك ثنا أبو الجماھر ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فذكره المحفوظ عن زيد بن أسلم ھو األول 

  



123 

 

 باب من أصبح يوم الشك ال ينوي الصوم ثم علم أنه من شھر رمضان أمسك بقية يومه استدالال بما 

د الملك بن محمد الرقاشي ثنا أبو عاصم ثنا يزيد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا عب - 7824
بن أبي عبيد عن سلمة بن األكوع  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعث رجال من أسلم إلى قومه يوم عاشوراء فقال مرھم 

ه البخاري في فليصوموا ھذا اليوم فقال يا رسول هللا ما أراني آتيھم حتى يطعموا قال من طعم منھم فليصم بقية يومه روا
 الصحيح عن أبي عاصم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد وقد روى في الحديث أنه أمر بالقضاء وذلك فيما 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن المنھال  - 7825
بد الرحمن بن مسلمة عن عمه  أن أسلم أتت النبي صلى هللا عليه و سلم يوم ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن قتادة عن ع

عاشوراء فقال صمتم يومكم ھذا قالوا ال قال فأتموا بقية يومكم واقضوه رواه أبو داود في السنن عن محمد بن المنھال وكذلك 
عيد وقد رواه أيضا سعيد فخالف شعبة رواه أبو قالبة عن محمد بن المنھال عن يزيد عن شعبة ووقع ذلك في بعض النسخ س

 في اإلسناد والمتن 

باب من رأى إعادة صومه وإن لم يأكل ولم يشرب وحديث األمر بالقضاء في صوم عاشوراء يحتمل أن يكون عاما في الذي 
  أكل والذي لم يأكل ويحتمل غير ذلك وقد اختلفوا في كونه واجبا في األصل

من السلمي وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج قاال أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن وقد حدثنا أبو عبد الرح -  7826
عبدوس الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب عن عبد هللا بن أبي بكر عن بن شھاب 

 ل  من لم يجمع الصيام من الليل فال صيام له عن سالم عن أبيه عن حفصة عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قا

 باب من أكل وھو شاك في طلوع الفجر 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا  - 7827
أن رجال قال البن عباس متى أدع   الحسين بن حفص عن سفيان حدثني األعمش والحسن بن عبيد هللا عن أبي الضحى

 السحور فقال رجل إذا شككت فقال بن عباس كل ما شككت حتى يتبين لك 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوھاب ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن حبيب بن  - 7828
ر فقال أحدھما أصبحت وقال اآلخر ال قال اختلفتما أرني شرابي أبي ثابت قال  أرسل بن عباس رجلين ينظران إلى الفج

 وروي في ھذا عن أبي بكر الصديق وعمر وبن عمر رضي هللا عنھم 

 باب كفارة من أتى أھله في نھار رمضان وھو صائم 

حسين بن عبد هللا ثنا يحيى أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الحافظ ثنا جعفر بن محمد بن ال - 7829
بن يحيى أنبأ سفيان بن عيينة عن الزھري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه و 
سلم فقال ھلكت  يا رسول هللا قال وما أھلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال فھل تجد ما تعتق رقبة قال ال قال فھل 

ن تصوم شھرين متتابعين قال ال قال فھل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال ال قال ثم جلس فأتى النبي صلى هللا عليه و تستطيع أ
سلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بھذا فقال أفقر منا فما بين البتيھا بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى هللا عليه و سلم حتى 

لك رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد هللا عن سفيان ورواه مسلم عن يحيى بن بدت أنيابه ثم قال له اذھب فأطعمه أھ
 يحيى 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق اإلسقرايني ثنا يوسف بن يعقوب القاضي  - 7830
ري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة قال ثنا أبو الربيع ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن محمد بن مسلم الزھ

جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال  إن اآلخر وقع على امرأته في رمضان فقال له أتجد ما تحرر رقبة قال ال قال 
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لى هللا عليه و فھل تستطيع أن تصوم شھرين متتابعين قال ال قال فھل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال ال قال فأتى رسول هللا ص
سلم بعرق فيه تمر وھو الزنبيل فقال أطعم ھذا عنك فقال ما بين البتيھا أھل بيت أحوج منا قال أطعمه أھلك قال محمد بن 
مسلم إنما كانت رخصة لھذا فمن أصاب مثل ما أصاب فليصنع ما أمر به رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة 

 إبراھيم عن جرير ورواه مسلم عن إسحاق بن 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر وأبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي قالوا  - 7831
ثنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار األصبھاني ثنا أبو يحيى أحمد بن عصام بن عبد المجيد األنصاري األصبھاني ثنا 

اعيل ثنا سفيان عن منصور عن الزھري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة أن رجال أتى النبي صلى هللا مؤمل بن إسم
عليه و سلم فقال  يا رسول هللا إني وقعت بامرأتي في رمضان فقال أعتق رقبة قال ال أجدھا قال صم شھرين متتابعين قال ال 

نبي صلى هللا عليه و سلم بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر قال فخذھا أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا قال ال أجد فأتى ال
فأطعمه عنك قال يا رسول هللا ما بين البتيھا أھل بيت أحوج إليه منا قال خذه فأطعمه أھلك وكذلك رواه إبراھيم بن طھمان 

ألوزاعي ومحمد بن أبي حفصة عن منصور بن المعتمر قال في الحديث بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فذكره ورواه ا
عن الزھري ھكذا وذكره ھشام بن سعد عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة مثله ورواه عبد هللا بن المبارك عن 
األوزاعي عن الزھري وجعل ھذا التقدير عن عمرو بن شعيب فالذي يشبه أن يكون تقدير المكتل بخمسة عشر صاعا من 

 يب وهللا أعلم رواية الزھري عن عمرو بن شع

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك وبن ملحان قاال ثنا يحيى بن بكير ثنا  - 7832
ليث ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا إبراھيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ الليث ح وأخبرنا أبو عبد هللا 

أبو الفضل محمد بن إبراھيم الھاشمي ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن شھاب عن حميد بن عبد  أخبرني
الرحمن بن عوف عن أبي ھريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أن رجال وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول هللا 

ة قال ال قال فھل تستطيع صيام شھرين قال ال قال فأطعم ستين مسكينا زاد بن صلى هللا عليه و سلم عن ذلك فقال ھل تجد رقب
 بكير في روايته متتابعين رواه البخاري ومسلم عن قتيبة ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى 

ي ثنا عبد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أب - 7833
الرزاق أنبأ معمر عن الزھري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة أن رجال أتى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال  يا 
رسول هللا ھلكت قال وما ذاك قال أصبت أھلي في رمضان قال النبي صلى هللا عليه و سلم أتجد رقبة قال ال يا رسول هللا قال 

متتابعين قال ال يا رسول هللا قال أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال ال أجده قال فأتى النبي صلى أفتستطيع أن تصوم شھرين 
هللا عليه و سلم بعرق فيه تمر قال اذھب فتصدق بھذا فقال على أفقر مني والذي بعثك بالحق ما بين البتيھا أھل بيت أحوج 

قال اذھب به إلى أھلك قال الزھري وإنما كان ھذا رخصة للرجل إليه منا قال فضحك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم 
وحده ولو أن رجال أصاب أھله في رمضان اليوم لم يكن له إال أن يكفر رواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق 

يل بن وأخرجه البخاري من حديث عبد الواحد عن معمر وبمعنى ھؤالء رواه أكثر أصحاب الزھري إبراھيم بن سعد وعق
 خالد وغيرھما وكذلك رواه عراك بن مالك عن الزھري 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ قراءة عليه وأبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني إمالء قاال أنبأ أبو عبد هللا محمد بن  - 7834
أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره أن  يعقوب الشيباني ثنا إبراھيم بن عبد هللا السعدي أنبأ يزيد بن ھارون أنبأ يحيى بن سعيد

محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أنه سمع عباد بن عبد هللا بن الزبير بن العوام أنه سمع عائشة رضي هللا عنھا تحدث  أن 
رجال أتى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال إنه احترق فسأله ما له فقال أصبت أھلي في رمضان قالت فأتى رسول هللا صلى 

 عليه و سلم بمكتل يدعى العرق فيه تمر فقال أين المحترق فقام الرجل فقال تصدق بھذا رواه البخاري في الصحيح عن هللا
 عبد هللا بن منير عن يزيد بن ھارون وأخرجه مسلم من حديث عبد الوھاب الثقفي والليث بن سعد عن يحيى بن سعيد 
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و أحمد الحافظ أنبأ محمد بن أحمد بن زھير ومحمد بن سليمان بن فارس قاال وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أب - 7835
ثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثني األويسي حدثني بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن 

ظل فارع فجاءه رجل من بني  الزبير عن عباد عن عائشة رضي هللا عنھا قالت  كان النبي صلى هللا عليه و سلم جالسا في
بياضة فقال احترقت وقعت بامرأتي في رمضان فقال اعتق رقبة قال ال أجد قال أطعم ستين مسكينا قال ليس عندي فأتى النبي 
صلى هللا عليه و سلم بعرق من تمر فيه عشرون صاعا فقال تصدق فقال ما نجد عشاء ليلة قال فعد به على أھلك قال الشيخ 

لتي في ھذه الرواية تدل على صحة حفظ أبي ھريرة ومن دونه لتلك القصة وقوله فيه عشرون صاعا بالغ بلغ به الزيادات ا
محمد بن جعفر بن الزبير وقد روى الحديث محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر ببعض من ھذا يزيد وينقص وفي 

ن صاعا من تمر وقد روي في حديث أبي ھريرة خمسة آخره قال محمد بن جعفر فحدثت بعد أن تلك الصدقة كانت عشري
 عشر صاعا وھو أصح وهللا أعلم 

باب رواية من روى ھذا الحديث مقيدة بوقوع وطئه في صوم رمضان وفيھا داللة على أن ھذه القصة غير قصة المظاھر 
 فإن وطء المظاھر وقع ليال في القمر 

محمد أحمد بن عبد هللا المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو - 7836
أخبرني شعيب عن الزھري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا ھريرة قال  بينا نحن جلوس عند رسول هللا صلى هللا 

سلم ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا  عليه و سلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول هللا ھلكت فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و
صائم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھل تجد رقبة تعتقھا فقال ال فقال فھل تستطيع أن تصوم شھرين متتابعين قال ال 

 صلى قال فھل تجد إطعام ستين مسكينا قال ال فسكت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال أبو ھريرة فبينا نحن عند رسول هللا
هللا عليه و سلم إذ أتى بعرق فيه تمر والعرق المكتل فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أين السائل آنفا خذ ھذا التمر 
فتصدق فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول هللا فوهللا ما بين البتيھا يريد الحرتين أھل بيت أفقر من أھل بيتي قال فضحك 

 ه و سلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أھلك رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان رسول هللا صلى هللا علي

وأخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني أبو الحسن علي بن العباس اإلسكندراني بمكة ثنا سعيد بن ھاشم بن مرثد  - 7837
د بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة قال  قال رجل يا ثنا دحيم ثنا الوليد يعني بن مسلم ثنا األوزاعي حدثني الزھري عن حمي

رسول هللا ھلكت قال ويحك وما ذاك قال وقعت على أھلي في يوم من شھر رمضان قال أعتق رقبة قال ما أجدھا قال فصم 
يه تمر شھرين متتابعين قال ما أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال ما أجد قال فأتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعرق ف

خمسة عشر صاعا قال خذه فتصدق به قال على أفقر من أھلي فوهللا ما بين البتي المدينة أحوج من أھلي قال فضحك رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم حتى بدت أنيابه قال خذه واستغفر هللا وأطعمه أھلك وكذلك رواه عبد هللا بن المبارك والھقل بن زياد 

اعي غير أن بن المبارك جعل قوله خمسة عشر صاعا من رواية عمرو بن شعيب وأدرجه ھقل ومسرور بن صدقة عن األوز
 ومسرور في الحديث كما أخرجه دحيم عن الوليد 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن داود الزاھد أخبرني علي بن الحسين بن الجنيد الرازي وأنا  - 7838
ح ثنا عنبسة بن خالد بن نجاد بن يزيد بن أخي يونس ثنا يونس عن بن شھاب أخبرني حميد بن عبد سألته ثنا أحمد بن صال

الرحمن بن عوف أنه سمع أبا ھريرة يقول أتى رجل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال  يا رسول هللا ھلكت قال رسول هللا 
وأنا صائم في رمضان قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  صلى هللا عليه و سلم ويحك وما ذاك قال إني وقعت على امرأتي

ھل تجد رقبة تعتقھا قال ال قال فھل تستطيع أن تصوم شھرين متتابعين قال ال قال فھل تجد طعام ستين مسكينا قال ال فسكت 
بعرق فيه تمر فقال أين  النبي صلى هللا عليه و سلم قال أبو ھريرة فبينا نحن على ذلك إذ أتى النبي صلى هللا عليه و سلم

الرجل آنفا خذ ھذا فتصدق به قال على أفقر من أھلي يا رسول هللا وهللا ما بين البتيھا أھل بيت أفقر منا قال فضحك النبي 
صلى هللا عليه و سلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أھلك وبمعناه رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وعبد الرحمن بن 

مسافر والنعمان بن راشد وعبد الرحمن بن نمر وصالح بن أبي األخضر وغيرھم عن الزھري واتفقت رواية خالد بن 
جماعتھم ورواية من سميناھم في الباب قبله على أن فطر الرجل وقع بجماع وأن النبي صلى هللا عليه و سلم أمر بالكفارة على 



126 

 

الصديق رضي هللا عنھما عن النبي صلى هللا عليه و سلم مقيدا  اللفظ الذي يقتضي الترتيب وروي عن عائشة بنت أبي بكر
 بالوطء في رمضان نھارا 

أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث ح وأخبرنا أبو  - 7839
أبو عمران موسى بن سھل الجويني ثنا محمد بن الرمح أنبأ الليث  عبد هللا الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه إمالء من أصل كتابه ثنا

عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد هللا بن الزبير عن عائشة 
 صلى هللا عليه و سلم لم رضي هللا عنھا أنھا قالت  جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال احترقت قال رسول هللا

قال وطئت امرأتي في رمضان نھارا قال تصدق تصدق قال ما عندي شيء فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيھما طعام فأمره 
أن يتصدق به لفظ حديث محمد بن الرمح وفي رواية يحيى بن بكير فأمره أن يمكث فجاءه عرق من طعام فأمره أن يتصدق 

عن محمد بن الرمح ورواية بن بكير في العرق أصح لموافقتھا سائر الروايات عن الليث ورواية  به رواه مسلم في الصحيح
 عبد الوھاب الثقفي ويزيد بن ھارون عن يحيى بن سعيد 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل أنبأ بشر بن موسى أن محمد بن سعيد بن األصبھاني حدثھم قال  -  7840
ك عن إبراھيم بن عامر عن سعيد بن المسيب  أن أعرابيا أتى النبي صلى هللا عليه و سلم وھو ينتف شعره فقال يا ثنا شري

 رسول هللا أتيت أھلي في رمضان فأمره أن يكفر كفارة الظھار وكذلك رواه شعبة عن إبراھيم بن عامر القرشي 

  بالجماع وبلفظ يوھم التخيير دون الترتيب باب رواية من روى ھذا الحديث مطلقة في الفطر دون التقييد

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وغيرھما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ  - 7841
شھر الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شھاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة  أن رجال أفطر في 

رمضان فأمره رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعتق رقبة أو صيام شھرين أو إطعام ستين مسكينا قال إني ال أجد فأتى رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم بعرق تمر فقال خذ ھذا فتصدق به فقال يا رسول هللا ما أجد أحوج مني فضحك رسول هللا صلى هللا 

م قال كله رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى عن مالك وببعض عليه و سلم حتى بدت ثناياه ث
 معناه رواه أيضا بن جريج 

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب إمالء ثنا أحمد بن سھل وإبراھيم بن أبي طالب قاال ثنا  -  7842
جريج حدثني بن شھاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا ھريرة حدثه  أن نبي هللا صلى محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ بن 

هللا عليه و سلم أمر رجال أفطر في شھر رمضان بأن يعتق رقبة أو صيام شھرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا رواه مسلم 
األنصاري عن الزھري ورواية الجماعة عن  في الصحيح عن محمد بن رافع ولم يقل متتابعين ومعناھما رواه يحيى بن سعيد

الزھري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع أولى بالقبول لزيادة حفظھم وأدائھم الحديث على وجھه كيف وقد روى حماد 
 بن مسعدة ھذا الحديث عن مالك عن الزھري نحو رواية الجماعة 

بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو الفضل  -  7843
حماد بن مسعدة عن مالك عن بن شھاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  في 

 طعم ستين مسكينا رجل وقع على أھله في رمضان فقال أعتق رقبة قال ما أجدھا قال فصم شھرين قال ما أستطيع قال فأ

  باب رواية من روى األمر بقضاء يوم مكانه في ھذا الحديث

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن أحمد بن نصر ثنا أبو مروان ثنا إبراھيم بن سعد قال  -  7844
 عليه و سلم قال له  اقض يوما مكانه وكذلك وأخبرني الليث بن سعد عن الزھري عن حميد عن أبي ھريرة أن النبي صلى هللا

روي عن عبد العزيز الدراوردي عن إبراھيم بن سعد وإبراھيم سمع الحديث عن الزھري ولم يذكر عنه ھذه اللفظة فذكرھا 
 عن الليث بن سعد عن الزھري ورواھا أيضا أبو أويس المدني عن الزھري 
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بو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا بن أبي أويس حدثني أبي أن أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أ - 7845
محمد بن مسلم بن شھاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا ھريرة حدثه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمر الذي 

 أليلي عن الزھري وليس بالقوي يفطر يوما في رمضان أن يصوم يوما مكانه ورواه أيضا عبد الجبار بن عمر ا

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن  -  7846
إسحاق الصغاني ثنا سعيد بن أبي مريم أنبأ عبد الجبار بن عمر عن بن شھاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة 

قال  جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو ينتف شعر رأسه ويدق صدره ويقول ھلك األبعد فقال  رضي هللا عنه
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھالكا ماذا قال إني وقعت على أھلي اليوم وذلك في رمضان فقال ھل عندك رقبة تعتقھا قال 

ال فھل تستطيع إطعام ستين مسكينا قال ال ثم انصرف الرجل فجاء رجل ال قال فھل تستطيع صيام شھرين متتابعين قال ال ق
من الناس بعرق عظيم فيه صدقة ماله فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أين السائل قالوا قد انصرف قال علي به فجاءه 

والذي نفسي بيده ما بين البتيھا  الرجل فقال خذ ھذا فتصدق به كفارة لما صنعت قال يا رسول هللا أعلى أحوج مني وأھل بيتي
أحوج مني ومن أھل بيتي قال فضحك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى بدت نواجذه قال فكل وأطعم أھل بيتك واقض 

 يوما مكانه 

ء قال وحدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا سعيد بن أبي مريم أنبأ عبد الجبار بن عمر أخبرني يحيى بن سعيد وعطا -  7847
الخرساني عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم  مثله وقد روي ذلك أيضا في حديث عمرو بن 

 شعيب عن أبيه عن جده 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن عبد هللا الشافعي ثنا محمد بن مسلمة ثنا يزيد بن ھارون ثنا الحجاج  -  7848
أة عن إبراھيم بن عامر عن سعيد بن المسيب وعن الزھري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة رضي هللا عنه بن أرط

قال  بينا نحن عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذ جاءه رجل ينتف شعره ويدعو ويله فقال النبي صلى هللا عليه و سلم 
ان فقال له أعتق رقبة قال ال أجدھا قال فصم شھرين متتابعين قال ال ويحك ما لك قال إن اآلخر وقع على امرأته في رمض

أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا قال ال أجد قال فأتى النبي صلى هللا عليه و سلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال 
 كل أنت وعيالك  خذ ھذا فأطعمه ستين مسكينا قال يا نبي هللا ما بين البتيھا أھل بيت أفقر إليه منا قال

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي ثنا أحمد بن عبيد هللا أنبأ يزيد بن  - 7849
ھارون أنبأ الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه و سلم  بمثل حديث الزھري عن 

لرحمن عن أبي ھريرة حديث الواقع وزاد فيه قال عمرو وأمره أن يقضي يوما مكانه ورواه أيضا يحيى بن أبي حميد بن عبد ا
طالب عن يزيد بن ھارون وقال زاد عمرو بن شعيب في حديثه فأمره أن يصوم يوما مكانه ورواه ھشام بن سعد عن الزھري 

 ي ھريرة إال أنه خالف الجماعة في إسناده فقال عن أبي سلمة عن أب

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن أحمد الصفار  -  7850
األصبھاني ثنا أبو الحسن محمد بن النضر الزبيري األصبھاني ثنا الحسين بن حفص األصبھاني ثنا ھشام بن سعد عن بن 

الرحمن عن أبي ھريرة رضي هللا عنه  أن رجال جاء إلى النبي صلى هللا عليه و سلم  شھاب الزھري عن أبي سلمة بن عبد
واقع أھله في رمضان فقال النبي صلى هللا عليه و سلم أعتق رقبة قال ال أجد قال صم شھرين متتابعين قال ال أقدر عليه قال 

م بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال خذ ھذا فتصدق به أطعم ستين مسكينا قال ال أجد قال فأتى رسول هللا صلى هللا عليه و سل
فقال يا رسول هللا ما أجد أحوج إلى ھذا مني ومن أھل بيتي فقال كله أنت وأھل بيتك وصم يوما مكانه واستغفر هللا وكذلك 

 رواه جماعة عن ھشام بن سعد وروي ذلك عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى هللا عليه و سلم مرسال 

برنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرھما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن أخ - 7851
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب قال  أتى أعرابي إلى رسول هللا صلى هللا عليه و 
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بعد فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وما ذاك قال أصبت أھلي في رمضان سلم ينتف شعره ويضرب نحره ويقول ھلك األ
وأنا صائم فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھل تستطيع أن تعتق رقبة قال ال قال فھل تستطيع أن تھدي بدنة قال ال قال 

ه قال ما أجد أحوج مني قال فكله وصم يوما فاجلس فأتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعرق تمر فقال خذ ھذا فتصدق ب
مكان ما أصبت قال عطاء فسألت سعيدا كم في ذلك العرق قال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين ھكذا رواه مالك بن 
أنس عن عطاء ورواه داود بن أبي ھند عن عطاء بزيادة ذكر صوم شھرين متتابعين إال أنه لم يذكر القضاء وال قدر العرق 

 من أوجه أخر عن سعيد بن المسيب واختلف عليه في لفظ الحديث واالعتماد على األحاديث الموصولة وبا التوفيق  وروي

  باب رواية من روى في ھذا الحديث لفظة ال يرضاھا أصحاب الحديث

ألرغياني ثنا محمد بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ حدثني أبو أحمد الحسين بن علي التميمي ثنا محمد بن المسيب ا - 7852
عقبة حدثني أبي قال بن المسيب وحدثني عبد السالم يعني بن عبد الحميد أنبأ عمر والوليد قالوا أنبأ األوزاعي حدثني الزھري 
ثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبو ھريرة قال  بينا أنا عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذ جاءه رجل فقال 

سول هللا ھلكت وأھلكت قال ويحك وما شأنك قال وقعت على أھلي في رمضان قال فأعتق رقبة وذكر الحديث ضعف يا ر
شيخنا أبو عبد هللا الحافظ رحمه هللا ھذه اللفظة وأھلكت وحملھا على أنھا أدخلت على محمد بن المسيب األرغياني فقد رواه 

ول دون ھذه اللفظة ورواه العباس بن الوليد عن عقبة بن علقمة دون ھذه أبو علي الحافظ عن محمد بن المسيب باإلسناد األ
اللفظة ورواه دحيم وغيره عن الوليد بن مسلم دونھا ورواه كافة أصحاب األوزاعي عن األوزاعي دونھا ولم يذكرھا أحد من 

عن الزھري وكان شيخنا أصحاب الزھري عن الزھري إال ما روي عن أبي ثور عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة 
يستدل على كونھا في تلك الرواية أيضا خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور بخط مشھور فوجد فيه 

 ھذا الحديث دون ھذه اللفظة وأن كافة أصحاب سفيان رووه عنه دونھا وهللا أعلم 

يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي قال  سئل أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن  -  7853
األوزاعي عن رجل جامع أھله في رمضان قال عليھما كفارة واحدة إال الصيام فإن الصيام عليھما جميعا قيل له فإن 

 استكرھھا قال عليه الصيام وحده 

  باب التغليظ على من أفطر يوما من شھر رمضان متعمدا من غير عذر

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر بن أحمد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي  - 7854
ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي المطوس قال حبيب وقد رأيت أبا المطوس عن 

و سلم قال  من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصھا هللا عز و  أبيه عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه
جل له لم يقض عنه وإن صام الدھر كله وفيما بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال سألت البخاري عن ھذا الحديث فقال أبو 

قد أخرج البخاري متنه في المطوس اسمه يزيد بن المطوس وتفرد بھذا الحديث وال أدري سمع أبوه من أبي ھريرة أم ال و
 ترجمة الباب 

أخبرنا أبو الفتح ھالل بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش ثنا إبراھيم بن مجشر ثنا  - 7855
ما عبيدة بن حميد ثنا منصور عن واصل عن المغيرة بن عبد هللا اليشكري قال حدثت أن عبد هللا بن مسعود قال  من أفطر يو

من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدھر حتى يلقى هللا عز و جل فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه وروي من وجه آخر 
 عن بن مسعود 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن عبد الملك  - 7856
قفي عن عرفجة قال قال عبد هللا بن مسعود  من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طول ثنا أبو المغيرة الث

 الدھر لم يقبل منه عبد الملك ھذا أظنه بن حسين النخعي ليس بالقوي 
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بن عون أنبأ  أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوھاب أنبأ جعفر - 7857
سعيد يعني بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراھيم ويعلى عن سعيد بن جبير  في رجل أفطر من رمضان يوما متعمدا قاال 
ما ندري ما كفارته يصوم يوما مكانه ويستغفر هللا وروي عن جابر بن زيد والشعبي نحو قول سعيد بن جبير وإبراھيم النخعي 

 الحديث الذي  في أن ال كفارة عليه فأما

أخبرناه أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا يحيى  - 7858
الحماني ثنا ھشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاھد  أن النبي صلى هللا عليه و سلم أمر الذي أفطر في رمضان يوما من 

 رمضان بكفارة الظھار 

وأخبرنا أبو الحسين أنبأ أبو جعفر ثنا إسماعيل ثنا يحيى ثنا ھشيم ثنا ليث عن مجاھد عن أبي ھريرة عن النبي صلى  -  7859
هللا عليه و سلم  مثله فھذا اختصار وقع من ھشيم للحديث فقد رواه جرير بن عبد الحميد وموسى بن أعين وعبد الوارث بن 

فسرا في قصة الواقع على أھله في شھر رمضان وھكذا كل حديث كان روي في سعيد عن ليث عن مجاھد عن أبي ھريرة م
ھذا الباب من وجه مطلقا فقد روي من وجه آخر مبينا مفسرا في قصة الوقاع وال يثبت عن النبي صلى هللا عليه و سلم في 

 الفطر باألكل شيء 

  باب من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه وال قضاء عليه

أبو أحمد عبد هللا بن محمد بن الحسن المھرجاني وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي قاال ثنا أبو عبد هللا  أخبرنا - 7860
محمد بن يعقوب الشيباني ثنا إبراھيم بن عبد هللا أنبأ عبد هللا بن بكر السھمي ثنا ھشام عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة 

إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب وھو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه هللا وسقاه أخرجه  قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
 البخاري في الصحيح من حديث يزيد بن زريع وأخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن علية كالھما عن ھشام بن حسان 

د بن جعفر الكرابيسي ثنا الحسين بن أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أنبأ أبو أحمد محم - 7861
الفضل البجلي ثنا ھوذة بن خليفة ثنا عوف عن خالس ومحمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  إذا صام 

 أحدكم يوما ونسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه هللا وسقاه أخرجه البخاري من حديث أبي أسامة عن عوف 

أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو األزھر ثنا قريش بن أنس عن حبيب بن أخبرنا  - 7862
الشھيد عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال  إني أكلت وشربت ناسيا فقال 

ة عن أيوب وحبيب وھشام عن محمد بن سيرين بھذا اللفظ وروي أتم صومك فإن هللا أطعمك وسقاك ورواه حماد بن سلم
 أيضا عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد هللا التاجر ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس ثنا محمد  - 7863
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من أفطر في  بن عبد هللا األنصاري ثنا

رمضان ناسيا فال قضاء عليه وال كفارة وكذلك رواه محمد بن مرزوق البصري عن األنصاري وھو مما تفرد به األنصاري 
قولھما قال الدارقطني يرويه محمد بن  عن محمد بن عمرو وكلھم ثقات وهللا أعلم وروي في ذلك عن علي وبن عمر من

مرزوق وقد رواه من حديث أبي حاتم وقد روينا عن مجاھد والحسن في ذلك وفي الجماع ناسيا ال قضاء عليه وكان عطاء 
 يقول في الجماع ناسيا عليه القضاء 

  باب من تلذذ بامرأته حتى ينزل أفسد صومه وإن لم ينزل لم يفسد استدالال بما

خبرنا أبو الفتح ھالل بن محمد بن جعفر أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا أ - 7864
بن أبي عدي عن شعبة ح وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ح وأخبرنا 
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حسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ ال
الحكم عن إبراھيم أن علقمة وشريح بن أرطاة رجل من النخع كانا عند عائشة رضي هللا عنھا فقال أحدھما لصاحبه سلھا عن 

عليه و سلم يقبل وھو صائم ويباشر وھو  القبلة للصائم فقال ما كنت ألرفث عند أم المؤمنين فقالت  كان رسول هللا صلى هللا
صائم وكان أملككم إلربه لفظ حديث سليمان وحديث أبي داود قريب منه وفي رواية بن أبي عدي قال عن علقمة وشريح بن 

 أرطاة أنھما ذكرا عند عائشة القبلة للصائم ثم ذكر الحديث بمعناه 

الحسين بن علي الحافظ أنبأ أبو قريش ثنا محمد بن عبد هللا بن معبد ثنا وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو علي  - 7865
سليمان بن حرب ثنا شعبة عن الحكم عن إبراھيم عن األسود عن عائشة قالت  كان النبي صلى هللا عليه و سلم يقبل ويباشر 

يب فرواية الجماعة عن شعبة وھو صائم وكان أملككم إلربه رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ھكذا وھو غر
عن الحكم عن إبراھيم عن علقمة وشريح كما مضى وأخرجه مسلم من حديث بن عون عن إبراھيم عن األسود عن عائشة 

 ومن حديث األعمش عن إبراھيم عن األسود وعلقمة عن عائشة 

  ة ثم قضتاباب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديھما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد من حنط

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا  - 7866
روح بن عبادة ثنا سعيد بن أبي عروبة ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز 

د الفسوي ثنا مكي بن إبراھيم أخبرني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ثنا إسماعيل بن محم
بن عباس أنه قال  رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وھما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما مكان كل يوم 

وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا ال يطيقان } مه فمن شھد منكم الشھر فليص{ مسكينا ثم نسخ ذلك في ھذه اآلية 
الصوم والحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا لفظ حديث مكي وفي رواية روح والحبلى 

 والمرضع إذا خافتا والباقي سواء 

ضع إذا خافتا على أوالدھما أفطرتا وأطعمتا ورواه محمد بن أبي عدي عن سعيد فقال في الحديث والحبلى والمر - 7867
 أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو المثنى ثنا بن أبي عدي عن سعيد  فذكره 

نبأ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو وغيرھما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أ - 7868
الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع أن بن عمر  سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدھا فقال تفطر وتطعم 
مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة زاد أبو سعيد في حديثه قال الشافعي قال مالك وأھل العلم يرون عليھا مع ذلك القضاء قال 

 تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قال الشيخ وقد روى أنس بن مالك عليھا القضاء ألن هللا
عياض عن جعفر بن محمد عن بن لبيبة أو بن أبي لبيبة عن عبد هللا بن عمرو بن عثمان أن امرأة صامت حامال فاستعطشت 

دا ثم ال يجزيھا فإذا صحت قضته ذكره أبو عبيد في في رمضان فسئل عنھا بن عمر فأمرھا أن تفطر وتطعم كل يوم مسكينا م
كتاب الناسخ والمنسوخ عن بن أبي مريم عن أنس بن عياض وھذا قول مجاھد تفطر وتطعم وتقضي وفي رواية قتادة عن 
الحسن البصري تفطران وتقضيان وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن المرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت والحامل إذا 

 .لى نفسھا أفطرت وقضت كالمريض خافت ع
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