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  سنن البيھقي الكبرى

  الجزء الحادي والعشرون

  تتمة كتاب السير

أنبأ أبو بكر محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي ثنا محمد بن سلمة الواسطي ثنا  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ - 17692م ت
وھب بن جرير ثنا أبي قال سمعت حرملة المصري يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة قال  دخلت على عائشة رضي هللا 

أمير ما ينفق لرجل منا فرس  عنھا فقالت ممن أنت قلت من أھل مصر قالت كيف وجدتم بن حديج في غزاتكم ھذه قلت خير
وال بعير إال أبدل له مكانه بعيرا وال غالم إال أبدل له مكانه غالما فقالت إنه ال يمنعني قتله أخي أن أحدثكم ما سمعت من 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول اللھم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بھم فأرفق به ومن شق عليھم فاشقق عليه 

ا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو أحمد الحافظ أنبأ محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا علي بن حسان العطار ثنا عبد وأخبرن
الرحمن بن مھدي ثنا جرير بن حازم قال سمعت حرملة المصري يحدث عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة رضي هللا 

 الصحيح عن محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مھدي عنھا عن النبي صلى هللا عليه و سلم نحوه رواه مسلم في 

حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني إمالء أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن  - 17693
قال رسول هللا  بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد هللا رضي هللا عنه قال 

صلى هللا عليه و سلم يعني حين حاصر أھل الطائف فلم ينل منھم شيئا إنا قافلون غدا إن شاء هللا فقال المسلمون كيف نذھب 
ولم نفتح فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فاغدوا للقتال فغدوا عليھم فأصابتھم جراحة فقال رسول هللا صلى هللا عليه و 

ون غدا فأعجبھم ذلك فضحك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني سلم إنا قافل
 ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن بن عيينة 

 باب من تبرع بالتعرض للقتل رجاء إحدى الحسنيين قال الشافعي رحمه هللا قد بورز بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه و
سلم وحمل رجل من األنصار حاسرا على جماعة من المشركين يوم بدر بعد إعالم النبي صلى هللا عليه و سلم إياه بما في 
ذلك من الخير فقتل قال الشيخ ھو عوف بن عفراء فيما ذكره بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة وذلك مع ذكر من 

 بارز بين يديه يرد في موضعه إن شاء هللا 

وقد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن  - 17694
يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو النضر ثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي هللا عنه 

ون فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قوموا إلى جنة عرضھا السماوات واألرض فذكر  شيئا من قصة بدر قال فدنا المشرك
قال يقول عمير بن الحمام األنصاري يا رسول هللا عرضھا السماوات واألرض فقال نعم قال بخ بخ قال رسول هللا صلى هللا 

أكون من أھلھا قال فإنك من أھلھا قال فأخرج  عليه و سلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال ال وهللا يا رسول هللا إال رجاء أن
تمرات من قرنه فجعل يأكل منھن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل من تمراتي ھذه إنھا لحياة طويلة قال فرمى بما كان معه من 

 التمر ثم قاتلھم حتى قتل رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي النضر وغيره عن أبي النضر 

ا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن عمرو سمع جابر أخبرن - 17695
بن عبد هللا رضي هللا عنه يقول  قال رجل للنبي صلى هللا عليه و سلم يوم أحد أرأيت إن قتلت يا رسول هللا أين أنا قال في 

 قتل أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان الجنة فألقى تميرات كن في يده ثم قاتل حتى 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو سعيد بن األعرابي أنبأ الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبد  -  17696
عن هللا بن بكر ثنا حميد عن أنس رضي هللا عنه أن النضر بن أنس عم أنس بن مالك غاب عن قتال بدر فلما قدم قال  غبت 

أول قتال قاتله رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المشركين لئن أشھدني هللا قتاال ليرين هللا ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف 
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المسلمون فقال اللھم إني أبرأ إليك مما جاء به ھؤالء يعني المشركين وأعتذر إليك مما صنع ھؤالء يعني المسلمين ثم مشى 
فقال أي سعد والذي نفسي بيده إني ألجد ريح الجنة دون أحد واھا لريح الجنة قال سعد فما استطعت  بسيفه فلقيه سعد بن معاذ

يا رسول هللا ما صنع فوجدناه بين القتلى وبه بضع وثمانون جراحة من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسھم وقد مثلوا به 
ن المؤمنين رجال صدقوا ما عاھدوا هللا عليه فيه وفي أصحابه حتى عرفته أخته ببنانه قال أنس كنا نقول أنزلت ھذه اآلية م

كذا في كتابي والصواب أنس بن النضر أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه عن حميد وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن 
 أنس رضي هللا عنه 

مر األنصاري ببغداد أنبأ الحسن بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو الحسن محمد بن محمد بن الخطاب بن ع - 17697
علي بن شبيب المعمري إمالء ثنا ھدبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك رضي هللا عنه  
أن النبي صلى هللا عليه و سلم أفرد يوم أحد في سبعة من األنصار ورجلين من قريش فلما رھقوه قال من يردھم عنا وله الجنة 
أو ھو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من األنصار فقاتل حتى قتل ثم رھقوه أيضا فقال من يردھم عنا وله الجنة أو ھو رفيقي في 
الجنة فتقدم رجل من األنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لصاحبيه ما 

 الصحيح عن ھداب بن خالد أنصفنا أصحابنا رواه مسلم في 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد هللا بن عثمان أنبأ  - 17698
عبد هللا ھو بن المبارك أنبأ عبيد هللا بن الوازع قال سمعت أيوب السختياني يحدث عن بعض بني أنس بن مالك قال عبيد هللا 

راه ثمامة بن عبد هللا بن أنس عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال  مررت يوم اليمامة بثابت بن قيس بن شماس وھو يتحنط أ
فقلت يا عم أما ترى ما يلقى المسلمون أي وأنت ھھنا قال فتبسم ثم قال اآلن يا بن أخي فلبس سالحه وركب فرسه حتى أتى 

للعدو أف لھؤالء ولما يعبدون خلوا عن سبيله أو قال سننه يعني فرسه حتى أصلي  الصف فقال أف لھؤالء ولما يصنعون وقال
 بحرھا فحمل فقاتل حتى قتل 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن عثمان أنبأ عبد هللا أنبأ جعفر بن  - 17699
جھل ترجل يوم كذا فقال له خالد بن الوليد ال تفعل فإن قتلك علي المسلمين شديد  سليمان عن ثابت البناني  أن عكرمة بن أبي

فقال خل عني يا خالد فإنه قد كانت لك مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سابقة وإني وأبي كنا من أشد الناس على رسول هللا 
 صلى هللا عليه و سلم فمشى حتى قتل 

حافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن الجھم ثنا أخبرنا أبو عبد هللا ال - 17700
حجاج بن محمد األعور أخبرني السري بن يحيى عن محمد بن سيرين  أن المسلمين انتھوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال 

ني برماحكم فألقوني إليھم فرفعوه برماحھم فألقوه من المشركين فجلس البراء بن مالك رضي هللا عنه على ترس فقال ارفعو
 من وراء الحائط فأدركوه قد قتل منھم عشرة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو عبد هللا محمد بن نصر اإلمام ثنا يحيى بن يحيى أنبأ  -  17701
بي موسى عن أبيه أنه كان بحضرة العدو قال فسمعته يقول سمعت جعفر بن سليمان ثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن أ

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  الجنة تحت ظالل السيوف قال فقام رجل رث الھيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت 
فن سيفه وشد على العدو رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ھذا قال اللھم نعم قال فرجع إلى أصحابه فسلم عليھم ثم كسر ج

 ثم قاتل حتى قتل 

  }وأنفقوا في سبيل هللا وال تلقوا بأيديكم إلى التھلكة { باب ما جاء في قول هللا عز و جل 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا  - 17702
وال تلقوا بأيديكم { ن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال حذيفة رضي هللا عنه  في قول هللا عز و جل سعيد بن عامر ع

في النفقة أخرجه البخاري من حديث النضر بن شميل عن شعبة وقال غيره عن األعمش في ھذا قال ھو ترك } إلى التھلكة 
 النفقة في سبيل هللا 
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فظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن الفضل الصائغ أخبرنا أبو عبد هللا الحا -  17703
ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شيبان عن منصور بن المعتمر عن أبي صالح مولى أم ھانئ عن بن عباس رضي هللا عنھما  في قوله 

وال تلقوا { شيئا إن لم يجد إال مشقصا فليجھز به في سبيل هللا اآلية قال يقول ال يقولن أحدكم ال أجد } وأنفقوا في سبيل هللا { 
 } بأيديكم إلى التھلكة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا  - 17704
يب حدثني أسلم أبو عمران قال  كنا بالقسطنطيني وعلى أھل أبو عبد الرحمن المقرئ عن حيوة بن شريح أنبأ يزيد بن أبي حب

مصر عقبة بن عامر وعلى أھل الشام رجل يريد فضالة بن عبيد فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لھم فحمل 
ى التھلكة فقام أبو رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيھم ثم خرج علينا فصاح الناس إليه فقالوا سبحان هللا ألقى بيده إل

أيوب األنصاري صاحب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال يا أيھا الناس إنكم لتأولون ھذه اآلية على ھذا التأويل إنما 
أنزلت ھذه اآلية فينا معشر األنصار إنا لما أعز هللا دينه وكثر ناصروه فقلنا فيما بيننا بعضنا لبعض سرا من رسول هللا صلى 

ه و سلم إن أموالنا قد ضاعت فلو أقمنا فيھا فأصلحنا ما ضاع منھا فأنزل هللا عز و جل يرد علينا ما ھممنا به فقال هللا علي
و وأنفقوا في سبيل هللا وال تلقوا بأيديكم إلى التھلكة فكانت التھلكة في اإلقامة التي أردنا أن نقيم في أموالنا نصلحھا فأمرنا بالغز

 هللا عنه غازيا في سبيل هللا حتى قبضه هللا عز و جل فما زال أبو أيوب رضي 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا إبراھيم ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أبي إسحاق  - 17705
ا التھلكة أن يذنب الرجل قال قال رجل للبراء رضي هللا عنه  أحمل على الكتيبة بالسيف في ألف من التھلكة ذاك قال ال إنم

 الذنب ثم يلقي بيديه ثم يقول ال يغفر لي 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا أحمد بن الفضل العسقالني ثنا  - 17706
لقوا بأيديكم إلى التھلكة قال يقول إذا آدم ثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي هللا عنه  وال ت

 أذنب أحدكم فال يلقين بيده إلى التھلكة وال يقولن ال توبة لي ولكن ليستغفر هللا وليتب إليه فإن هللا غفور رحيم 

ثنا  أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد هللا البصري ثنا محمد بن عبد الوھاب أنبأ يعلى بن عبيد -  17707
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ھو بن أبي حازم عن مدرك بن عوف األحمسي  أنه كان جالسا عند عمر رضي هللا عنه 
فذكروا رجال شرى نفسه يوم نھاوند فقال ذاك وهللا يا أمير المؤمنين خالي زعم الناس أنه ألقى بيديه إلى التھلكة فقال عمر 

 ين اشتروا اآلخرة بالدنيا كذا في رواية يعلى رضي هللا عنه كذب أولئك بل ھو من الذ

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن عثمان أنبأ عبد هللا أنبأ إسماعيل  - 17708
فالن وفالن بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن حصين بن عوف قال  لما أخبر عمر بقتل النعمان بن مقرن وقيل أصيب 

وآخرون ال نعرفھم قال ولكن هللا يعرفھم قال ورجل شرى نفسه فقال رجل من أحمس يقال له مالك بن عوف ذاك خالي يا 
أمير المؤمنين زعم ناس أنه ألقى بيده إلى التھلكة فقال عمر كذب أولئك بل ھو من الذين اشتروا اآلخرة بالدنيا قال قيس 

 أبو شبل قال يعقوب مالك أشبه  والمقتول عوف بن أبي حميد وھو

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ح وأخبرنا أبو علي  - 17709
الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود قاال ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة أنبأ عطاء بن السائب عن مرة 

عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  عجب ربنا عز و جل من رجل غزا  الھمداني عن
في سبيل هللا فانھزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أھريق دمه فيقول هللا عز و جل لمالئكته انظروا إلى عبدي رجع رغبة 

 فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أھريق دمه 
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 االختيار في التحرز  باب

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ حدثني أبو أحمد بن الحسن ثنا محمد بن المسيب بن إسحاق حدثني إسحاق بن شاھين ثنا  - 17710
خالد بن عبد هللا عن خالد يعني الحذاء عن عكرمة عن بن عباس رضي هللا عنھما  أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال وھو في 

بدر أنشدك عھدك ووعدك اللھم إن شئت لم تعبد بعد ھذا اليوم أبدا فأخذ أبو بكر رضي هللا عنه بيده فقال حسبك يا  قبة له يوم
سيھزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدھم والساعة { رسول هللا فقد ألححت على ربك وھو في الدرع فخرج وھو يقول 

 بن شاھين  رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق} أدھى وأمر 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ إمالء وقراءة ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير  - 17711
عن بن إسحاق قال فحدثني يحيى بن عباد بن عبد هللا بن الزبير عن أبيه عن جده عن الزبير رضي هللا عنه قال  فرأيت 

يه و سلم حين ذھب لينھض إلى الصخرة وكان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد ظاھر بين درعين رسول هللا صلى هللا عل
فلم يستطع أن ينھض إليھا فجلس طلحة بن عبيد هللا تحته فنھض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى استوى عليھا فقال 

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أوجب طلحة 

اھر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بالل ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن السائب أخبرنا أبو ط -  17712
 بن يزيد  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ظاھر يوم أحد بين درعين 

لرمادي أبو إسحاق وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن غالب حدثني إبراھيم بن بشار ا - 17713
ثنا سفيان وھو بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب قال إبراھيم وجدت في كتابي عن رجل من بني تيم عن طلحة بن 

 عبيد هللا رضي هللا عنه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم ظاھر بين درعين يوم أحد 

صيفة عن السائب بن يزيد عمن حدثه عن طلحة بن عبيد ورواه بشر بن السري عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن خ - 17714
 هللا أخبرناه أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إبراھيم بن الھيثم ثنا عبد األعلى بن حماد ثنا بشر بن السري  فذكره 

دون من المؤمنين غير أولي ال يستوي القاع{ باب النفير وما يستدل به على أن الجھاد فرض على الكفاية قال هللا جل ثناؤه 
الضرر والمجاھدون في سبيل هللا بأموالھم وأنفسھم فضل هللا المجاھدين بأموالھم وأنفسھم على القاعدين درجة وكال وعد 

 } هللا الحسنى 

نا حجاج أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو محمد بن زياد ثنا محمد بن إسحاق ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ث - 17715
ال { عن بن جريج حدثني عبد الكريم أنه سمع مقسم مولى عبد هللا بن الحارث يحدث عن بن عباس رضي هللا عنھما قال  

عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر قال عبد هللا بن جحش األسدي وعبد هللا بن } يستوي القاعدون من المؤمنين 
ال يستوي { بن ضباب وھو بن أم مكتوم إنا أعميان يا رسول هللا فھل لنا رخصة فنزل شريح أو شريح بن مالك بن ربيعة 

{ فھؤالء القاعدون غير أولي الضرر } فضل هللا المجاھدين على القاعدين درجة } { القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
المؤمنين غير أولي الضرر أخرج البخاري في  القاعدين من} وفضل هللا المجاھدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه 

الصحيح أول الحديث دون سياقته من وجھين آخرين عن بن جريج قال الشافعي رحمه هللا وبين إذ وعد هللا القاعدين غير أولي 
{ وقال } ا وثقاال انفروا خفاف{ الضرر الحسنى أنھم ال يأثمون بالتخلف وأبان هللا جل ثناؤه في قوله في النفير حين أمر بالنفير 

فأعلمھم أن فرضه } وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منھم طائفة { وقال } إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما 
 } إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما { الجھاد على الكفاية من المجاھدين وأبان أن لو تخلفوا معا أثموا معا بالتخلف بقوله تعالى 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين عن  - 17716
أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي هللا عنھما  إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما وما كان ألھل المدينة ومن 

 ول هللا إلى قوله يعملون نسخھا باآلية التي تليھا وما كان المؤمنون لينفروا كافة حولھم من األعراب أن يتخلفوا عن رس
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن  -  17717
بن عباس رضي هللا عنھما قال  قال هللا تبارك إسحاق ثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن 

وتعالى خذوا حذركم فانفروا ثبات عصبا أو انفروا جميعا وقال انفروا خفافا وثقاال وقال إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما ثم نسخ 
وتقيم طائفة قال  ھذه اآليات فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة قال فتغزو طائفة مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

فالماكثون مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھم الذين يتفقھون في الدين وينذرون قومھم إذا رجعوا إليھم من الغزو لعلھم 
 يحذرون ما نزل هللا من كتابه وفرائضه وحدوده 

بد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن ع -  17718
أخبرني رجل وعمرو بن الحارث عن بكير بن األشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجھني رضي هللا عنه عن رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من جھز غازيا في سبيل هللا فقد غزا ومن خلفه في أھله بخير فقد غزا رواه مسلم في الصحيح 

 بن منصور وأبي الطاھر عن بن وھب وأخرجه البخاري كما مضى  عن سعيد

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا بن وھب أخبرني عمرو بن  -  17719
 عنه  أن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المھري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي هللا

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعث إلى بني لحيان وقال ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في 
 أھله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور 

أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد هللا ح قال وحدثنا أبو بكر  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبا الحسن بن حليم بمرو -  17720
بن إسحاق أنبأ الحسن بن سفيان ثنا حبان أنبأ عبد هللا أنبأ وھيب بن الورد أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن 

لم يغز ولم يحدث نفسه بغزو أبي صالح عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من مات و
 مات على شعبة من النفاق رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الرحمن بن سھم عن عبد هللا بن المبارك 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عثمان وقرأته على يزيد بن عبد ربه  -  17721
مسلم عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن النبي صلى هللا عليه و  الجرجسي قاال ثنا الوليد بن

 سلم قال  من لم يغز أو لم يجھز غازيا أو يخلف غازيا في أھله بخير أصابه هللا بقارعة قال يزيد في حديثه قبل يوم القيامة 

د بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا زيد بن الحباب أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محم - 17722
ثنا عبد المؤمن بن خالد الحنفي ثنا نجدة بن نفيع عن بن عباس رضي هللا عنھما  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم استنفر 

 المطر عنھم  قال كان عذابھم حبس} إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما { حيا من العرب فتثاقلوا فنزلت 

أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن أبي ذئب عن سعيد المقبري  - 17723
عن عبد هللا بن أبي قتادة عن أبيه قال خطب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فذكر  الجھاد فلم يفضل عليه شيئا إال المكتوبة 

 نه فرض على الكفاية حيث فضل عليه المكتوبة بعينھا وهللا أعلم ھذا يدل على أ

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو صالح الفراء ثنا أبو إسحاق الفزاري  -  17724
ن بن عمر كان يغزي ولده ويحمل عن عبد هللا بن عون قال  كتبت إلى نافع أسأله ما أقعد بن عمر عن الغزو قال فكتب إلي أ

على الظھر وما أقعده عن الغزو إال وصايا عمر وصبيان صغار وان بن عمر كان يغزي ولده ويحمل على الظھر ويرى 
 الجھاد في سبيل هللا أفضل األعمال بعد الصالة 

نا عبد الملك بن إبراھيم الجدي ثنا أخبرنا أبو علي الروذباري أنبا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ث -  17725
معبد بن خالد الخزاعي حدثني عبد هللا بن الفضل ثنا عبيد هللا بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال أبو داود 

 رفعه الحسن بن علي قال  يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدھم ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدھم 
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  يرجماع أبواب الس

} فإذا انسلخ األشھر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموھم { باب السيرة في المشركين عبدة األوثان قال هللا جل ثناؤه 
 اآليتين 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا علي بن محمد بن عيسى أنبأ أبو اليمان أخبرني شعيب عن  - 17726
د بن المسيب أن أبا ھريرة رضي هللا عنه أخبره  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال أمرت أن أقاتل الزھري أخبرني سعي

الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا فمن قال ال إله إال هللا فقد عصم مني نفسه وماله إال بحقه وحسابه على هللا رواه البخاري عن 
 زھري أبي اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ال

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد ثنا عثمان بن عمر  - 17727
ثنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن محرر بن أبي ھريرة عن أبيه قال  كنت مع علي بن أبي طالب رضي هللا عنه حيث بعثه 

راءة إلى المشركين وكنت أنادي حتى صحل صوتي قلت يا أبي بأي شيء كنت تنادي قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بب
أمرنا أن ننادي أنه ال يدخل الجنة إال مؤمن ومن كان بينه وبين رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عھد فأجله إلى أربعة أشھر 

 الكعبة بعد العام مشرك أو بعد اليوم مشرك فإذا مضت األربعة أشھر فإن هللا بريء من المشركين ورسوله وال يطوفن ب

قاتلوا الذين ال يؤمنون با وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حرم هللا { باب السيرة في أھل الكتاب قال هللا جل ثناؤه 
 } ورسوله وال يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وھم صاغرون 

أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار ثنا أحمد بن مھران بن خالد األصبھاني ثنا عبيد أخبرنا  -  17728
هللا بن موسى أنبأ سفيان ح وأخبرنا أبو عبد هللا قال وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى 

د عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي هللا عنه قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بن آدم ثنا سفيان عن علقمة بن مرث
إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى هللا وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم هللا وفي سبيل هللا 

 تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعھم إلى إحدى قاتلوا من كفر با اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال
ثالث خصال أو خالل فأيتھم أجابوك فاقبل منھم وكف عنھم ثم ادعھم إلى التحول من دارھم إلى دار المھاجرين وأخبرھم إن 

لى دار المھاجرين فأخبرھم ھم فعلوا ذلك فلھم ما للمھاجرين وعليھم ما على المھاجرين فإن ھم أبوا أن يتحولوا من دارھم إ
أنھم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليھم حكم هللا الذي يجري على العرب وال يكون لھم من الفيء وال من الغنيمة شيء 
إال أن يجاھدوا مع المسلمين فإن ھم أبوا فسلھم إعطاء الجزية فإن فعلوا فكف عنھم فإن ھم أبوا فاستعن با وقاتلھم وذكر باقي 

 حديث وتمام الحديث يرد إن شاء هللا رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراھيم عن يحيى بن آدم ال

  باب السلب للقاتل وقد مضت األخبار فيه في كتاب قسم الفيء والغنيمة ونحن نذكر ھھنا طرفا منھا إن شاء هللا

أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ح وأنبأ أبو عمرو محمد  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبا أبو الفضل بن إبراھيم ثنا - 17729
بن عبد هللا األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني حسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمر 

وم حنين من أقام بينة على بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال  قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ي
قتيل فله سلبه فقمت أللتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدا يشھد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم فقال رجل من جلسائه سالح ھذا القتيل الذي يذكر عندي قال فأرضه منه قال أبو بكر رضي هللا عنه كال ال يعطه أصيبغ 

يش ويدع أسدا من أسد هللا يقاتل عن هللا ورسوله قال فعلم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا من قر
فكان أول مال تأثلته وقال أبو عمرو في روايته فقام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأداه إلي رواه البخاري ومسلم في 

 ظ األول ثم قال البخاري قال عبد هللا عن الليث فقام النبي صلى هللا عليه و سلم فأداه إلي الصحيح عن قتيبة بن سعيد على اللف

  

  



8 
 

 باب الغنيمة لمن شھد الوقعة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  -  17730
 غير واحد ممن لقيت من أھل العلم بالردة أن أبا بكر رضي هللا عنه قال  إنما الغنيمة لمن شھد الوقعة  الشافعي قال معلوم عند

وبھذا اإلسناد قال  قال الشافعي حكاية عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط أن أبا  - 17731
سمائة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد وللمھاجر بن أبي أمية بكر الصديق رضي هللا عنه بعث عكرمة بن أبي جھل في خم

فوافقھم الجند قد افتتحوا النجير باليمن فأشركھم زياد بن لبيد وھو ممن شھد بدرا في الغنيمة قال الشافعي رحمه هللا فإن زيادا 
د الوقعة ولم ير لعكرمة شيئا ألنه لم كتب فيه إلى أبي بكر رضي هللا عنه وكتب أبو بكر رضي هللا عنه إنما الغنيمة لمن شھ

 يشھد الوقعة فكلم زياد أصحابه فطابوا أنفسا بأن أشركوا عكرمة وأصحابه متطوعين عليھم وھذا قولنا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم ثنا شعبة ثنا قيس بن مسلم  -  17732
ارق بن شھاب يقول  إن أھل البصرة غزوا أھل نھاوند فأمدوھم بأھل الكوفة وعليھم عمار بن ياسر فقدموا قال سمعت ط

عليھم بعد ما ظھروا على العدو فطلب أھل الكوفة الغنيمة وأراد أھل البصرة أن ال يقسموا ألھل الكوفة من الغنيمة فقال رجل 
تشاركنا في غنائمنا قال وكانت أذن عمار جدعت مع رسول هللا صلى هللا من بني تميم لعمار بن ياسر أيھا األجدع تريد أن 

 عليه و سلم فكتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فكتب إليھم عمر إن الغنيمة لمن شھد الوقعة 

عبة عن أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع عن ش -  17733
قيس بن مسلم عن طارق بن شھاب األحمسي قال  كتب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إن الغنيمة لمن شھد الوقعة ھذا ھو 

 الصحيح عن عمر رضي هللا عنه 

وأما الذي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال  قال الشافعي  - 17734
حكاية عن أبي يوسف عن المجالد عن عامر وزياد بن عالقة أن عمر رضي هللا عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص قد أمددتك 
بقوم فمن أتاك منھم قبل أن تتفقأ القتلى فأشركه في الغنيمة قال الشافعي رحمه هللا فھذا غير ثابت عن عمر ولو ثبت عنه كنا 

بي يوسف حديث عمر ھذا قال الشيخ وھو منقطع ورواية مجالد وھو ضعيف وحديث أسرع إلى قبوله منه ثم ذكر مخالفة أ
طارق بن شھاب إسناده صحيح ال شك فيه وهللا أعلم قال الشافعي رحمه هللا وقد روي عن النبي صلى هللا عليه و سلم شيء 

ما أراد وهللا أعلم حديث أبي يثبت في معنى ما روي عن أبي بكر وعمر رضي هللا عنھما ال يحضرني حفظه قال الشيخ إن
ھريرة في قصة أبان بن سعيد بن العاص حين وقع مع أصحابه على النبي صلى هللا عليه و سلم بخيبر بعد أن فتحھا ولم يقسم 

 لھم وقد مضى ذلك بأسانيده مع سائر ما روي في ھذا الباب في كتاب القسم 

عدي الحافظ ثنا أحمد بن محمد بن سعيد أنبأ أحمد بن الحسن قراءة ثنا أبي أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن  -  17735
ثنا حصين بن مخارق عن سفيان عن بختري العبدي عن عبد الرحمن بن مسعود عن علي رضي هللا عنه قال  الغنيمة لمن 

 شھد الوقعة 

  شباب الجيش في دار الحرب يخرج منھم السرية إلى بعض النواحي فتغنم ويغنم الجي

أخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي  - 17736
بردة عن أبي موسى رضي هللا عنه قال  لما فرغ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى 

وھزم هللا أصحابه وذكر باقي الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي  أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد
كريب قال الشافعي رحمه هللا أبو عامر كان في جيش النبي صلى هللا عليه و سلم ومعه بحنين فبعثه النبي صلى هللا عليه و 

فلو أصاب الجيش شيئا دون السرية أو سلم في اتباعھم وھذا جيش واحد كل فرقة منه ردء لألخرى وإذا كان الجيش ھكذا 
 السرية شيئا دون الجيش كانوا فيه شركاء 
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ھو األصم أنبأ أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق  - 17737
م عام الفتح فقال فيه والمسلمون يد على حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  خطب رسول هللا صلى هللا عليه و سل

من سواھم يسعى بذمتھم أدناھم يرد عليھم أقصاھم ترد سراياھم على قعدتھم ورواه يحيى بن سعيد عن عمرو فقال يرد مشدھم 
 على مضعفھم ومتسرعھم على قاعدھم 

 باب سھم الفارس والراجل 

نبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أ -  17738
عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي هللا عنھما  أن النبي صلى هللا عليه و سلم أسھم للرجل ولفرسه ثالثة أسھم سھما 

ائر األخبار في ھذا الباب له وسھمين لفرسه أخرجاه في الصحيح من حديث عبيد هللا كما مضى في كتاب القسم وقد مضت س
 فيه 

  باب تفضيل الخيل

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا بن المبارك عن  -  17739
ادعي كان عامال شريك عن األسود بن قيس العبدي عن كلثوم بن األقمر قال  أول من عرب العراب رجل منا يقال له منذر الو

لعمر رضي هللا عنه على بعض الشام فطلب العدو فلحقت الخيل وتقطعت البراذين فأسھم للخيل وترك البراذين وكتب إلى 
عمر رضي هللا عنه فكتب عمر رضي هللا عنه نعما رأيت فصارت سنة رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن األسود بن 

 ا تسوية بين الخيل والعراب والبراذين والمقاريف ولو كنا نثبت مثل ھذا ما خالفناه قيس ثم قال والذي نذھب إليه من ھذ

أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا ھنبل بن محمد بن يحيى الحمصي ثنا أحمد بن أبي أحمد  - 17740
عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة   الجرجاني ثنا حماد بن خالد ثنا معاوية بن صالح عن العالء بن الحارث

أن النبي صلى هللا عليه و سلم عرب العربي وھجن الھجين كذا رواه أحمد بن أبي أحمد الجرجاني ساكن حمص عن حماد بن 
اب خالد موصوال ورواه الشافعي وأحمد بن حنبل وجماعة عن حماد منقطعا وكذلك رواه عبد الرحمن بن مھدي وزيد بن الحب

عن معاوية بن صالح عن أبي بشر وھو العالء عن مكحول أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھجن الھجين يوم حنين وعرب 
 العربي للعربي سھمان وللھجين سھم وھذا منقطع وال تقوم به الحجة وقد روي فيه حديث آخر مسند بإسناد ضعيف 

د أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو بالل أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو سعي - 17741
األشعري ثنا المفضل بن صدقة عن وائل بن داود عن البھي عن عائشة رضي هللا عنھا  أن النبي صلى هللا عليه و سلم لم 

 حتج به يعط الكودن شيئا وأعطى دون سھمه العراب والكودن البرذون البطيء أبو بالل األشعري ال ي

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عبد  -  17742
هللا بن أبي السفر وحصين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الخير معقود 

ة األجر والمغنم قال البخاري وقال سليمان بن حرب فذكره وفيه داللة على أنه علق المغنم بجنس بنواصي الخيل إلى يوم القيام
 الخيل والبراذين من جملة الخيل وروينا عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن البراذين ھل فيھا صدقة فقال وھل في الخيل صدقة 

 باب سھمان الخيل 

سعيد بن أبي عمرو قاال أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو -  17743
الشافعي أنبأ بن عيينة عن ھشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد هللا بن الزبير أن الزبير بن العوام رضي هللا عنه  كان 

بى سھم أمه صفية يوم خيبر قال وكان بن عيينة يضرب في المغنم بأربعة أسھم سھم له وسھمين لفرسه وسھم في ذي القر
يھاب أن يذكر يحيى بن عباد والحفاظ يروونه عن يحيى بن عباد قال الشيخ قد رواه محمد بن بشر عن ھشام بن عروة عن 
د يحيى بن عباد أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بنحوه وھو مع ما ذكر يحيى بن عباد فيه مرسل وقد وصله سعيد بن عب
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الرحمن ومحاضر بن مورع عن ھشام بن عروة عن يحيى بن عباد عن عبد هللا بن الزبير قال الشافعي باإلسناد الذي مضى 
روى مكحول أن الزبير حضر خيبر فأسھم له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خمسة أسھم سھم له وأربعة أسھم لفرسيه فذھب 

ھشام بن عروة أحرص لو زيد الزبير رضي هللا عنه لفرسين أن يقول به وأشبه األوزاعي إلى قبول ھذا عن مكحول منقطعا و
إذ خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه لحرصه على زيادته وإن كان حديثه مقطوعا ال تقوم به حجة فھو كحديث 

سلم أسھم لفرسين ولم يختلفوا أن النبي مكحول ولكنا ذھبنا إلى أھل المغازي فقلنا إنھم لم يرووا أن النبي صلى هللا عليه و 
صلى هللا عليه و سلم حضر خيبر بثالثة أفراس لنفسه السكب والظرب والمرتجز ولم يأخذ منھا إال لفرس واحد قال الشيخ 

 رحمه هللا قد روينا حديثا عن ھشام بن عروة في كتاب القسم من حديث محاضر موصوال 

األصبھاني أنبأ علي بن عمر الحافظ أنبأ أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد األعلى وأخبرنا أبو بكر بن الحارث  - 17744
ثنا بن وھب أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن ھشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد هللا بن الزبير عن جده أنه كان يقول  

عة أسھم سھما له وسھما لذي القربى لصفية بنت عبد ضرب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عام خيبر للزبير بن العوام بأرب
 المطلب أم الزبير وسھمين للفرس 

  باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب األموي وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قاال ثنا  - 17745
بد الوھاب بن عطاء أنبأ جرير بن حازم ح قال وأنبأ أبو الفضل بن إبراھيم واللفظ له ثنا أحمد بن يحيى بن أبي طالب أنبأ ع

سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم أنبأ وھب بن جرير بن حازم حدثني أبي قال سمعت قيسا وھو بن سعد يحدث عن يزيد بن ھرمز  
ي من ذوو القربى الذين ذكرھم هللا عز و جل وفرض لھم أن نجدة بن عامر كتب إلى بن عباس رضي هللا عنھما أن اكتب إل

مما أفاء هللا على رسوله ومتى ينقضي يتم اليتيم وھل يقتل صبيان المشركين وھل للنساء والعبيد إذا حضروا البأس من سھم 
فإنا كنا نرى أنھم  معلوم فقال بن عباس لوال أني أخاف أن يقع في شيء ما كتبت إليه فكتب إليه وأنا شاھد أما ذوو القربى

قرابة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأبى ذلك علينا قومنا وأما صبيان المشركين فإن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لم 
يقتل منھم أحدا فال تقتل إال أن تعلم ما علم الخضر من الغالم الذي قتله وأما ما سألت عن انقضاء يتم اليتيم فإذا بلغ الحلم 

منه رشده فقد انقضى يتمه فادفع إليه ماله وأما النساء والعبيد فلم يكن لھم سھم معلوم إذا حضروا البأس ولكن يحذون  وأونس
 من غنائم القوم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراھيم 

مار العتكي ثنا يزيد بن وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الطيب محمد بن علي بن الحسن الزاھد ثنا سھل بن ع -  17746
ھارون أنبأ محمد بن إسحاق عن محمد بن علي أبي جعفر والزھري عن يزيد بن ھرمز قال  فيما كتب إليه نجدة في كتابه 

 ذلك يسأله عن اليتيم متى يخرج من اليتم ويقع حقه في الفيء فكتب إليه أنه إذا احتلم فقد خرج من اليتم ووقع حقه في الفيء 

رنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد أخب - 17747
حدثني عمير مولى أبي اللحم قال  شھدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا 

 خرثي المتاع  أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من

وأما الذي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن  -  17748
محمد بن عبد هللا الدمشقي عن مكحول وخالد بن معدان قاال  أسھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم للفارس لفرسه سھمين 

ار له ثالثة أسھم وللراجل سھما وأسھم للنساء والصبيان فھذا منقطع وحديث بن عباس موصول صحيح ولصاحبه سھما فص
 فھو أولى وبا التوفيق 

 باب الرضخ لمن يستعان به من أھل الذمة على قتال المشركين 

ال قال الشافعي قال أبو يوسف أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان ق -  17749
أنبأ الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي هللا عنھما أنه قال  استعان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
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بيھود بني قينقاع فرضخ لھم ولم يسھم لھم تفرد بھذا الحسن بن عمارة وھو متروك ولم يبلغنا في ھذا حديث صحيح وقد روينا 
 في كراھية االستعانة بالمشركين وهللا أعلم  قبل ھذا

فأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا  - 17750
ا منقطع وكذلك حفص عن بن جريج عن الزھري  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم غزا بناس من اليھود فأسھم لھم فھذ

رواه يزيد بن يزيد بن جابر عن الزھري قال الشافعي والحديث المنقطع عندنا ال يكون حجة قال الشيخ رحمه هللا وروى 
الواقدي عن بن أبي سبرة عن فطير الحارثي قال خرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعشرة من اليھود من يھود المدينة إلى 

 المسلمين وھذا منقطع وإسناده ضعيف خيبر فأسھم لھم كسھمان 

 باب قسمة الغنيمة في دار الحرب 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ سليم  -  17751
إنما كان ذلك في أول اإلسالم قد أغار بن أخضر عن بن عون قال  كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على بني المصطلق وھم غارون وأنعامھم تسقى على الماء فقتل مقاتلتھم وسبى سبيھم 
وأصاب يومئذ قال يحيى أحسبه قال جويرية بنت الحارث وحدثني بھذا الحديث عبد هللا بن عمر وكان في ذلك الجيش رواه 

 الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري من وجه آخر عن بن عون مسلم في 

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد هللا األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني أبو عبد هللا الصوفي ثنا يحيى بن أيوب  -  17752
يعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ح قال وأخبرني الحسن بن سفيان وھذا حديثه ثنا قتيبة قاال ثنا إسماعيل بن جعفر عن رب

بن محيريز أنه قال  دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد رضي هللا عنه فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد ھل سمعت رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم يذكر العزل قال نعم غزونا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم غزوة المصطلق فسبينا كرائم العرب 

طالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم بين أظھرنا فال و
نسأله فسألنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال ال عليكم أن ال تفعلوا ما كتب هللا خلق نسمة ھي كائنة إلى يوم القيامة إال 

الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن يحيى بن أيوب وقتيبة وفي ھذا داللة على أنه قسم بينھم غنائمھم  ستكون رواه البخاري في
قبل الرجوع إلى المدينة كما قال األوزاعي والشافعي قال أبو يوسف افتتح رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالد بني المصطلق 

عقبة يأخذ صدقاتھم قال الشافعي مجيبا له عن ذلك أغار رسول هللا  وظھر عليھم فصارت بالدھم دار اإلسالم وبعث الوليد بن
صلى هللا عليه و سلم عليھم وھم غارون في نعمھم فقتلھم وسباھم وقسم أموالھم وسبيھم في دارھم سنة خمس وإنما أسلموا 

ليه و سلم عنھم ودارھم دار بعدھا بزمان وإنما بعث إليھم الوليد بن عقبة مصدقا سنة عشر وقد رجع رسول هللا صلى هللا ع
 حرب قال الشيخ أما قوله إن ذلك كان سنة خمس فكذلك قاله عروة وبن شھاب 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عثمان بن صالح عن بن  - 17753
نا إبراھيم بن المنذر ثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شھاب  لھيعة ثنا أبو األسود عن عروة ح قال وثنا يعقوب وث

في ذكر مغازي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس وھذا أصح مما 
 روي عن بن إسحاق أن ذلك كان سنة ست 

د بن عبد هللا الحافظ أنبأ أحمد بن كامل القاضي ثنا محمد بن سعد العوفي وأما بعثه الوليد مصدقا ففيما أخبرنا محم -  17754
حدثني أبي سعد بن محمد بن الحسن بن عطية حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن جدي عطية بن سعد 

ن أبي معيط إلى بني المصطلق عن بن عباس رضي هللا عنھما قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعث الوليد بن عقبة ب
ليأخذ منھم الصدقات وأنه لما أتاھم الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقوا رسول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأنه لما حدث الوليد 
أنھم خرجوا يتلقونه رجع إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال يا رسول هللا إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة فغضب 

ول هللا صلى هللا عليه و سلم من ذلك غضبا شديدا فبينما ھو يحدث نفسه أن يغزوھم إذ أتاه الوفد فقالوا يا رسول هللا إنا رس
حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق وإنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا وإنا نعوذ با 
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 صلى هللا عليه و سلم استعتبھم وھم بھم فأنزل هللا عز و جل عذرھم في الكتاب من غضب هللا وغضب رسوله وإن رسول هللا
 يا أيھا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين { فقال 

ھيم بن الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن بن أبي وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبرا -  17755
نجيح عن مجاھد قال  أرسل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليصدقھم فتلقوه 

{ تبارك وتعالى  بالھدية فرجع إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال له إن بني المصطلق قد أجمعوا لك ليقاتلوك فأنزل هللا
قال الشيخ والذي يستدل به على أن ذلك كان بعد غزوة بني المصطلق بمدة كثيرة ويشبه أن } إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 

يكون سنة عشر كما حفظه الشافعي رحمه هللا أن الوليد بن عقبة كان زمن الفتح صبيا وذلك سنة ثمان وال يبعثه مصدقا إال بعد 
 أن يصير رجال 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا أحمد بن عبد الجبار  - 17756
ثنا يونس بن بكير عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن أبي موسى الھمداني عن الوليد بن عقبة قال  لما افتتح رسول 

جعل أھل مكة يأتونه بصبيانھم فيمسح رؤوسھم ويدعو لھم فجيء بي إليه وقد خلقت بالخلوق هللا صلى هللا عليه و سلم مكة 
 فلما رآني لم يمسسني ولم يمنعه من ذلك إال الخلوق الذي خلقتني أمي 

مد وحدثنا بذلك أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن حمشاذ ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا فياض بن مح - 17757
الرقي عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكالبي عن عبد هللا الھمداني عن الوليد بن عقبة قال  لما فتح رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم مكة فذكره بمعناه قال أحمد بن حنبل وقد روي أنه سلح يومئذ فتقذره رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ولم 

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لسابق علم هللا فيه  يسمه ولم يدع له ومنع بركة

أخبرنا علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد ح وأخبرنا أبو عبد هللا  - 17758
ي قاال ثنا حماد بن زيد عن الحافظ أنبأ عبد هللا بن محمد الكعبي أنبأ محمد بن أيوب أنبأ مسدد وعبد هللا بن عبد الوھاب الحجب

عبد العزيز بن صھيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي هللا عنه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صلى الصبح 
بغلس ثم ركب فقال هللا أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك وھم 

قال مسدد قال حماد والخميس الجيش فظھر عليھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقتل المقاتلة وسبى  يقولون محمد والخميس
الذراري فصارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت صفية لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم تزوجھا وجعل صداقھا عتقھا قال 

 ل أمھرھا نفسھا فتبسم رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنس ما أمھرھا فقا

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ھانئ وأبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن دينار قاال ثنا  -  17759
الفقيه أنبأ أحمد بن سلمة ثنا  السري بن خزيمة ثنا موسى بن إسماعيل ثنا سليمان بن المغيرة ح قال وأنبأ أبو بكر بن إسحاق

عبد هللا بن ھاشم ثنا بھز ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت ثنا أنس رضي هللا عنه قال  صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا 
م يمدحونھا عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ويقولون ما رأينا في السبي مثلھا قال فبعث إلى دحية فأعطاه بھا ما أراد ث

دفعھا إلى أمي فقال أصلحيھا قال ثم خرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من خيبر حتى جعلھا في ظھره نزل ثم ضرب 
عليھا القبة فلما أصبح قال من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق وفضل 

لون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبھم من ماء السماء قال السمن حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأك
فقال أنس وكانت تلك وليمة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عليھا قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة مشينا إليھا فرفعنا 

رت مطية رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مطيتنا ورفع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مطيته قال وصفية خلفه قد أردفھا فعث
فصرع وصرعت قال فليس أحد من الناس ينظر إليه وال إليھا حتى قام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يسترھا قال فأتيناه 
فقال لم نضر قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينھا ويشمتن بصرعتھا لفظ حديث بھز بن أسد رواه مسلم في 

صحيح عن عبد هللا بن ھاشم وفي ھذا داللة على وقوع قسمة غنيمة خيبر بخيبر قال أبو يوسف إنھا حين افتتحھا صارت دار ال
إسالم وعاملھم على النخل قال الشافعي أما خيبر فما علمته كان فيھا مسلم واحد ما صالح إال اليھود وھم على دينھم وما حول 

 خيبر كله دار حرب 
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أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب بن إبراھيم ثنا أبي عن بن  أخبرنا -  17760
إسحاق حدثني نافع مولى عبد هللا بن عمر عن عبد هللا بن عمر أن عمر رضي هللا عنه قال  أيھا الناس إن رسول هللا صلى 

 رجھم إذا شئنا فمن كان له مال فليلحق به وإني مخرج يھود فأخرجھم هللا عليه و سلم كان عامل يھود خيبر على أنا نخ

أخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أنبأ إبراھيم بن ھاشم البغوي وأبو يعلى الموصلي والحسن  - 17761
و سلم اعتمر أربع عمر كلھن في ذي النسوي قالوا ثنا ھدبة ثنا ھمام ثنا قتادة عن أنس رضي هللا عنه  أن النبي صلى هللا عليه 

القعدة إال التي في حجته عمرة في الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل وعمرة من الجعرانة حيث 
قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته ھذا حديث إبراھيم وقال الحسن عمرة من الحديبية وقال أبو يعلى عمرته من 
الحديبية رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن ھدبة وفي ھذا داللة على أنه صلى هللا عليه و سلم قسم غنائم حنين بھا قال 
الشافعي رحمه هللا فأما ما احتج به أبو يوسف من أن النبي صلى هللا عليه و سلم لم يقسم غنائم بدر حتى ورد المدينة وما ثبت 

ى ذلك أن النبي صلى هللا عليه و سلم أسھم لعثمان وطلحة ولم يشھدا بدرا فإن كان كما قال فھو من الحديث بأن قال والدليل عل
يخالف سنة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ألنه يزعم أنه ليس لإلمام أن يعطي أحدا لم يشھد الوقعة ولم يكن مددا وليس كما 

 شعب من شعاب الصفراء قريب من بدر قال قسم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم غنائم بدر بسير 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن  - 17762
إسحاق قال  ومضى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فلما خرج من مضيق يقال له الصفراء خرج منه إلى كثيب يقال له سير 

 مسيرة ليلة من بدر أو أكثر فقسم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم النفل بين المسلمين على ذلك الكثيب  على

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا يحيى بن سليمان  -  17763
ي عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه  إن رسول هللا صلى هللا الجعفي ثنا بن وھب حدثني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبل

عليه و سلم خرج يوم بدر بثالثمائة وخمسة عشر من المقاتلة كما خرج طالوت فدعا لھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حين 
 لھم يوم بدر فانقلبوا وما منھم رجل خرج فقال اللھم إنھم حفاة فاحملھم اللھم أنھم عراة فاكسھم اللھم إنھم جياع فأشبعھم ففتح هللا

إال وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا قال الشافعي رحمه هللا وكانت غنائم بدر كما روى عبادة بن الصامت غنمھا 
ل قل األنفال يسألونك عن األنفا{ المسلمون قبل أن تنزل اآلية في سورة األنفال فلما تشاحوا عليھا انتزعھا هللا من أيديھم بقوله 

 }  والرسول اآلية 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد هللا بن  - 17764
جعفر عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد هللا بن عياش بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى األشدق عن مكحول عن أبي 

عن أبي أمامة الباھلي عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال  خرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى بدر فلقي سالم 
بھا العدو فلما ھزمھم هللا اتبعھم طائفة من المسلمين يقتلونھم وأحدقت طائفة برسول هللا صلى هللا عليه و سلم واستولت طائفة 

طلبوا العدو قالوا لنا النفل نحن طلبنا العدو وبنا نفاھم هللا وھزمھم وقال الذين أحدقوا على النھب والعسكر فلما رجع الذين 
برسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما أنتم بأحق به منا بل ھو لنا نحن أحدقنا برسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يناله من العدو 

أحق به منا بل ھو لنا نحن استولينا عليه وأحرزناه فأنزل هللا عز و جل غرة وقال الذين استولوا على العسكر والنھب ما أنتم ب
على رسوله عليه السالم يسألونك عن األنفال قل األنفال  والرسول اآلية فقسمه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بينھم عن 

 فواق 

ا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن أخبرنا أبو عبد هللا ثنا أبو العباس ثنا أحمد بن عبد الجبار ثن -  17765
بن الحارث عن سليمان بن موسى األشدق عن مكحول عن أبي أمامة الباھلي قال  سألت عبادة بن الصامت رضي هللا عنه 

رسوله فقسمه  عن األنفال فذكر الحديث بمعناه قال في آخره فلما اختلفنا وساءت أخالقنا انتزعه هللا من بين أيدينا فجعله إلى
يسألونك عن { على الناس عن سواء فكان في ذلك تقوى هللا وطاعته وطاعة رسوله وصالح ذات البين يقول هللا عز و جل 

وعن بن إسحاق قال سمعت الزھري يقول أنزلت سورة األنفال } األنفال قل األنفال  والرسول فاتقوا هللا وأصلحوا ذات بينكم 
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الشافعي فكانت لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم كلھا خالصا وقسمھا بينھم وأدخل معھم ثمانية نفر لم  بأسرھا في أھل بدر قال
 يشھدوا الوقعة من المھاجرين واألنصار وقال في موضع آخر سبعة أو ثمانية 

نا عمرو بن خالد وحسان أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ث - 17766
بن عبد هللا قاال ثنا بن لھيعة عن أبي األسود عن عروة بن الزبير  في تسمية من شھد بدرا ولم يشھدھا ثم ضرب له رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم بسھمه فمن لم يشھدھا وضرب له بسھمه عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس تخلف 

مرأته رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكانت وجعة فضرب له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالمدينة على ا
بسھمه قال وأجري يا رسول هللا قال وأجرك وطلحة بن عبيد هللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة قال كان 

له بسھمه فقال وأجري يا رسول هللا فقال وأجرك وسعيد بن زيد بن  بالشام فقدم فكلم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فضرب
عمرو بن نفيل قدم من الشام بعد ما رجع النبي صلى هللا عليه و سلم إلى المدينة فضرب له النبي صلى هللا عليه و سلم بسھمه 

بو لبابة خرج زعموا مع رسول هللا فقال وأجري يا رسول هللا قال وأجرك فھؤالء الثالثة من المھاجرين وأما من األنصار فأ
صلى هللا عليه و سلم إلى بدر فأمره على المدينة وضرب له بسھمه مع أصحاب بدر والحارث بن حاطب رجعه النبي صلى 
هللا عليه و سلم زعموا إلى المدينة وضرب له بسھمه وخرج عاصم بن عدي فرده النبي صلى هللا عليه و سلم وضرب له 

وخوات بن جبير بن النعمان ضرب له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بسھمه في أصحاب بدر والحارث بسھم مع أھل بدر 
بن الصمة كسر بالروحاء فضرب له النبي صلى هللا عليه و سلم بسھم وذكرھم أيضا محمد بن إسحاق بن يسار وذكرھم أيضا 

ينة وهللا أعلم قال الشافعي رحمه هللا وإنما أعطاھم من ماله موسى بن عقبة إال أنه لم يذكر الحارث بن حاطب في الرد إلى المد
 وإنما نزلت واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن  خمسه وللرسول بعد غنيمة بدر 

أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا  -  17767
نا ھشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال  قلت البن عباس رضي هللا عنھما سورة األنفال قال نزلت في سعيد بن منصور ث

أھل بدر رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن سليمان عن ھشام قال الشافعي وأما ما احتج به من وقعة عبد هللا بن جحش 
في آخر يوم من الشھر الحرام فتوقفوا فيما صنعوا حتى نزلت  وبن الحضرمي فذلك قبل بدر وقبل نزول اآلية وكانت وقعتھم

يسألونك عن الشھر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وليس مما خالف فيه األوزاعي بسبيل قال الشيخ قد ذكرنا قصة بن 
 جحش من رواية جندب بن عبد هللا 

لقاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن ا -  17768
الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال  بعث رسول هللا صلى هللا عليه و 

ذلك في الشھر الحرام سلم عبد هللا بن جحش إلى نخلة فقال له كن بھا حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش ولم يأمره بقتال و
وكتب له كتابا قبل أن يعلمه أين يسير فقال اخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه فما أمرتك فيه 
فامض له وال تستكرھن أحدا من أصحابك على الذھاب معك فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه أن امض حتى تنزل نخلة 

ريش بما يصل إليك منھم فقال ألصحابه حين قرأ الكتاب سمع وطاعة من كان منكم له رغبة في الشھادة فتأتينا من أخبار ق
فلينطلق معي فإني ماض ألمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ومن كره ذلك منكم فليرجع فإن رسول هللا صلى هللا عليه و 

كان ببحران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا  سلم قد نھاني أن أستكره منكم أحدا فمضى معه القوم حتى إذا
لھما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه يطلبانه ومضى القوم حتى نزلوا نخلة فمر بھم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان 

قد بن عبد هللا وكان قد حلق والمغيرة ابنا عبد هللا معھم تجارة قدموا بھا من الطائف آدم وزبيب فلما رآھم القوم أشرف لھم وا
رأسه فلما رأوه حليقا قالوا عمار ليس عليكم منھم بأس وائتمر القوم بھم يعني أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في 
آخر يوم من رجب فقالوا لئن قتلتموھم إنكم لتقتلونھم في الشھر الحرام ولئن تركتموھم ليدخلن في ھذه الليلة الحرم فليمتنعن 

نكم فأجمع القوم على قتلھم فرمى واقد بن عبد هللا التميمي عمرو بن الحضرمي بسھم فقتله واستأسر عثمان بن عبد هللا م
والحكم بن كيسان وھرب المغيرة وأعجزھم واستاقوا العير فقدموا بھا على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال لھم وهللا ما 

اوقف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم األسيرين والعير فلم يأخذ منھا شيئا فلما قال لھم أمرتكم بالقتال في الشھر الحرام ف
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما قال أسقط في أيديھم وظنوا أن قد ھلكوا وعنفھم إخوانھم من المسلمين وقالت قريش حين 
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ال وأسر فيه الرجال واستحل الشھر الحرام فأنزل هللا في بلغھم أمر ھؤالء قد سفك محمد الدم في الشھر الحرام وأخذ فيه الم
ذلك يسألونك عن الشھر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل هللا وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أھله منه أكبر 

صلى هللا عليه و سلم العير وفدى  عند هللا والفتنة أكبر من القتل يقول الكفر با أكبر من القتل فلما نزل ذلك أخذ رسول هللا
أولئك يرجون { األسيرين فقال المسلمون أتطمع لنا أن تكون غزوة فأنزل هللا فيھم إن الذين آمنوا والذين ھاجروا إلى قوله 

 إلى آخر اآلية وكانوا ثمانية وأميرھم التاسع عبد هللا بن جحش } رحمة هللا 

قطان ببغداد أنبأ أبو بكر محمد بن عبد هللا بن أحمد بن عتاب ثنا القاسم بن عبد هللا وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ال - 17769
بن المغيرة ثنا بن أبي أويس أنبأ إسماعيل بن إبراھيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة  فذكر قصة عبد هللا بن جحش بمعنى 

 قبل نزول اآلية في الغنائم ھذا قال وذلك في رجب قبل بدر بشھرين وفي ذلك داللة على أن ذلك كان 

  باب السرية تأخذ العلف والطعام

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه هللا أنبأ أبو األحرز محمد بن عمر بن جميل الطوسي ثنا  -  17770
لي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو إسحاق إبراھيم بن إسحاق المروزي الحربي ثنا أبو الوليد عن شعبة ح وأخبرنا أبو الحسن ع

أحمد بن عبيد ثنا أبو مسلم إبراھيم بن عبد هللا ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن حميد بن ھالل عن عبد هللا بن مغفل رضي هللا عنه 
 قال  كنا محاصرين خيبر فرمى إنسان بجراب فأخذته فالتفت فإذا النبي صلى هللا عليه و سلم فاستحييت منه رواه البخاري في

 الصحيح عن أبي الوليد 

حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ثنا عبد هللا بن جعفر بن أحمد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي  - 17771
ثنا شعبة وسليمان بن المغيرة القيسي كالھما عن حميد بن ھالل العدوي قال سمعت عبد هللا بن مغفل رضي هللا عنه يقول  

شحم يوم خيبر فأخذته فالتزمته فقلت ھذا لي ال أعطي أحدا منه شيئا فالتفت فإذا رسول هللا صلى هللا عليه و  دلي جراب من
سلم فاستحييت منه قال سليمان في حديثه وليس في حديث شعبة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ھو لك رواه مسلم في 

 ة الصحيح عن محمد بن المثنى عن أبي داود عن شعب

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد هللا األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أنبأ إبراھيم بن ھاشم البغوي ثنا أحمد وھو بن  - 17772
إبراھيم الموصلي ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي هللا عنھما قال  كنا نصيب في المغازي العسل أو 

 البخاري في الصحيح عن مسدد عن حماد إال أنه قال العسل والعنب الفاكھة فنأكله وال نرفعه رواه 

ورواه بن المبارك عن حماد بن زيد فقال في الحديث  كنا نأتي المغازي مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  - 17773
بن الحسن ثنا الحسن بن  فنصيب العسل والسمن فنأكله أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ عبد الباقي بن قانع ثنا إسحاق

 الربيع ثنا بن المبارك فذكره 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد  -  17774
هللا عنھما  أن جيشا الحكم ثنا الزبير بن إبراھيم بن حمزة حدثني أنس بن عياض عن عبيد هللا عن نافع عن بن عمر رضي 

 غنموا في زمان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم طعاما وعسال فلم يؤخذ منھم الخمس 

ورواه عثمان بن الحكم الجذامي عن عبيد هللا بن عمر عن نافع أن جيشا غنموا دون ذكر بن عمر فيه أخبرناه أبو  - 17775
بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ عبد هللا بن وھب أخبرني عثمان بن الحكم  عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس ھو األصم ثنا محمد

 الجذامي عن عبيد هللا بن عمر  فذكره مرسال 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا  - 17776
وار عن محمد بن أبي المجالد قال  بعثني أھل المسجد إلى بن أبي أوفى رضي هللا عنه أسأله ھشيم أنبأ الشيباني وأشعث بن س
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ما صنع النبي صلى هللا عليه و سلم في طعام خيبر فأتيته فسألته عن ذلك فقلت ھل خمسة قال ال كان أقل من ذلك وكان أحدنا 
 إذا أراد منه شيئا أخذ منه حاجته 

 الحافظ أنبأ أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا موسى بن ھارون ثنا أحمد بن حنبل ومؤمل بن وأخبرنا أبو عبد هللا - 17777
ھشام قاال ثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن أبي برزة األسلمي رضي هللا عنه قال  كانت العرب تقول من أكل الخبز 

ا حتى شبعت فجعلت أنظر في عطفي ھل سمنت كذا سمن فلما فتحنا خيبر جھضناھم عن خبزة لھم فقعدت عليھا فأكلت منھ
 قال عن يونس وقال غيره عن أيوب 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد هللا بن  - 17778
اب سلة يعني في غزوة فقربھا إلى سلمان المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الربيع بن أنس عن سويد خادم سلمان  أنه أص

 رضي هللا عنه ففتحھا فإذا فيھا حواري وجبن فأكل سلمان منھا 

 باب بيع الطعام في دار الحرب 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد هللا بن المبارك  -  17779
دثني أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن الدريك قال سألت بن محيريز عن بيع الطعام والعلف بأرض الروم عن األوزاعي ح

فقال سمعت فضالة بن عبيد رضي هللا عنه يقول  إن رجاال يريدون أن يزيلوني عن ديني وهللا ال يكون ذلك حتى ألقى محمدا 
ض الروم مما أصاب منھا بذھب أو فضة ففيه خمس هللا وفيء صلى هللا عليه و سلم وأصحابه من باع طعاما أو علفا بأر

 المسلمين 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن بن عون  - 17780
يستزلوني عن ديني وإني حدثني خالد بن دريك عن بن محيريز عن فضالة بن عبيد رضي هللا عنه قال  إن ناسا يريدون أن 

 وهللا ألرجو أن ال أزال عليه حتى أموت ما كان من شيء بيع بذھب أو فضة ففيه خمس هللا وسھام المسلمين 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد هللا بن  - 17781
ش ثنا أسيد بن عبد الرحمن عن مقبل بن عبد هللا عن ھانئ بن كلثوم  أن صاحب جيش الشام المبارك عن إسماعيل بن عيا

حين فتحت الشام كتب إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف فكرھت أن أتقدم في شيء 
ن دع الناس يأكلون ويعلفون فمن باع شيئا بذھب من ذلك إال بأمرك فاكتب إلي بأمرك في ذلك فكتب إليه عمر رضي هللا عنه أ

 أو فضة ففيه خمس هللا وسھام المسلمين 

  باب ما فضل في يده من الطعام والعلف في دار الحرب

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن المصفى ثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن  - 17782
و عبد العزيز شيخ من أھل األردن عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال  رابطنا مدينة قنسرين مع حمزة حدثني أب

شرحبيل بن السمط رضي هللا عنه فلما فتحھا أصاب فيھا غنما وبقرا فقسم فينا طائفة منھا وجعل بقيتھا في المغنم فلقيت معاذ 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خيبر فأصبنا فيھا غنما فقسم فينا رسول  بن جبل رضي هللا عنه فحدثته فقال معاذ غزونا مع

 هللا صلى هللا عليه و سلم طائفة وجعل بقيتھا في المغنم 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا أحمد بن الخليل ثنا الواقدي ثنا  - 17783
ضيل عن العباس بن عبد الرحمن األشجعي عن أبي سفيان عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنھما  قال عبد الرحمن بن الف

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم خيبر كلوا واعلفوا وال تحملوا 

عبيد هللا بن  أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد هللا بن وھب عن -  17784
 عمر  فذكره مرسال 
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أخبرناه محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا  -  17785
ھشيم أخبرنا عمرو بن الحارث أن بن حرشف األزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى هللا 

 ه و سلم قال  كنا نأكل الجزر في الغزو وال نقسمه حتى ان كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه ممالة علي

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد هللا بن وھب عن عمرو  -  17786
اس األصم أنبأ الربيع بن سليمان قال  قال الشافعي يروى من حديث فذكره مرسال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العب

بعض الناس مثلما قلت من أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أذن لھم أن يأكلوا في بالد العدو وال يخرجوا بشيء من الطعام 
ألن في رجاله من يجھل فكذلك في  فإن كان مثل ھذا ثبت عن النبي صلى هللا عليه و سلم فال حجة ألحد معه وإن كان ال يثبت

 رجال من روى عنه إحالله من يجھل قال الشيخ وكأنه أراد باألول حديث الواقدي وأراد بالثاني ما ذكرنا بعده 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن  -  17787
ويه قاال ثنا أحمد بن علي الجزار ثنا سعيد بن سليمان ثنا أبو حمزة العطار قال  قلت للحسن يا أبا سعيد إني امرؤ أحمد بن بال

متجري باأليلة وإني أمأل بطني من الطعام فأصعد إلى أرض العدو فآكل من تمره وبسره فما ترى قال الحسن غزوت مع عبد 
 عليه و سلم كانوا إذا صعدوا إلى الثمار أكلوا من غير أن يفسدوا أو الرحمن بن سمرة ورجال من أصحاب النبي صلى هللا

 يحملوا 

  باب النھي عن نھب الطعام

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ أبو خليفة ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن سعيد  - 17788
خديج عن جده رافع بن خديج رضي هللا عنه قال  كنا مع رسول هللا صلى هللا بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن 

عليه و سلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبال وغنما وكان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في أخريات الناس 
ور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرا من الغنم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فدفع إليھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأمر بالقد

 ببعير رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة 

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ھناد بن السري ثنا أبو األحوص عن عاصم بن  -  17789
هللا صلى هللا عليه و سلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة كليب عن أبيه عن رجل من األنصار قال  خرجنا مع رسول 

وجھد فأصابوا غنما فانتھبوھا وإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يمشي على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه 
 من النھبة الشك من ھناد ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النھبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل 

  باب أخذ السالح وغيره بغير إذن اإلمام

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن إبراھيم المقرئ وأبو  - 17790
عبد الحكم المصري أنبأ بن وھب  صادق محمد بن أحمد العطار قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن

أخبرني يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليمان التجيبي عن حنش بن عبد هللا السبئي عن رويفع بن ثابت األنصاري رضي هللا 
عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال عام حنين  من كان يؤمن با واليوم اآلخر فال يسقين ماءه ولد غيره ومن 

يؤمن با واليوم اآلخر فال يأخذن من دابة من المغانم فيركبھا حتى إذا نقصھا ردھا في المغانم ومن كان يؤمن با كان 
 واليوم اآلخر فال يلبسن شيئا من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم 

وسف بن يعقوب ثنا مسدد ثنا حماد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا ي - 17791
بن زيد عن بديل بن ميسرة وخالد والزبير بن الخريت عن عبد هللا بن شقيق عن رجل من بلقين قال  أتيت النبي صلى هللا 
عليه و سلم وھو بوادي القرى فقلت ما تقول في الغنيمة قال  خمسھا وأربعة أخماس للجيش قلت فما أحد أولى به من أحد 

  وال السھم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم قال ال
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  باب الرخصة في استعماله في حال الضرورة

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الحسن بن علي المعمري ثنا محمد بن أبي  -  17792
أبي عبيدة عن عبد هللا رضي هللا عنه قال  انتھيت إلى أبي جھل وھو  بكر ثنا عثام بن علي ثنا األعمش عن أبي إسحاق عن

صريع وعليه بيضة ومعه سيف جيد ومعي سيف ردىء فجعلت انقف رأسه بسيفي وأذكر نقفا كان ينقف رأسي بمكة حتى 
ل فقتلته ثم أتيت النبي ضعفت يده فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال على من كانت الدبرة أكانت لنا أو علينا الست رويعينا بمكة قا

صلى هللا عليه و سلم فقلت قتلت أبا جھل قال النبي صلى هللا عليه و سلم هللا الذي ال إله إال ھو قتلته فاستحلفني ثالث مرات ثم 
 قام معي إليھم فدعا عليھم 

بن دحيم ثنا أحمد بن حازم أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة أنبأ أبو جعفر محمد بن علي  - 17793
أنبأ منجاب بن الحارث أنبأ شريك عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد هللا رضي هللا عنه قال  انتھيت إلى أبي جھل وھو 
في القتلى صريع ومعي سيف رث فجعلت أضربه بسيفي فلم يعمل شيئا قال ونظر إلي فقال أرويعينا بمكة فوقع سيفه فأخذته 

قتلته ثم جئت اشتد حتى أخبرت النبي صلى هللا عليه و سلم فقال أنت قتلته قلت نعم حتى استحلفني ثالث  فضربته به حتى
 مرات فحلفت له ثم قال انطلق فأرنيه فانطلق فأريته أياه فقال كان ھذا فرعون ھذه األمة ورواه األعمش عن أبي إسحاق بمعناه 

عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد هللا بن خميرويه أنبأ أحمد بن أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن  -  17794
نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد هللا بن المبارك عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أنس بن مالك عن براء بن مالك 

أبيض فضربت رجليه فكأنما أخطأته  رضي هللا عنه قال  لقيت يوم مسيلمة رجال يقال له حمار اليمامة رجال جسيما بيده سيف
 فانقعر فوقع على قفاه فأخذت سيفه وأغمدت سيفي فما ضربت به إال ضربة حتى انقطع فألقيته وأخذت سيفي 

  باب اإلمام إذا ظھر على قوم أقام بعرصتھم ثالثا

عرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني إمالء وقراءة أنبأ أبو سعيد بن األ - 17795
بن معاذ ثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي هللا عنھما قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا غلب على 
قوم أحب أن يقيم بعرصتھم ثالثا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث روح عن سعيد بن أبي عروبة قال البخاري 

 معاذ وتابعه 

  باب ما يفعله بذراري من ظھر عليه

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ الحمامي رحمه هللا ببغداد أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه ثنا  -  17796
ي عبد الملك بن محمد ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة عن سعد بن إبراھيم قال سمعت أبا أمامة بن سھل بن حنيف يحدث عن أب

سعيد الخدري رضي هللا عنه  أن بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي هللا عنه أرسل إليه رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم فجاء على حمار فلما كان قريبا من المسجد قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم 

ال فإني أحكم فيھم أن يقتل مقاتلتھم وتسبى ذراريھم قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه و فقال إن ھؤالء نزلوا على حكمك ق
 سلم حكمت بحكم الملك بما قال حكمت بحكم هللا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن شعبة 

أنبأ إبراھيم بن الحسين بن ديزيل ثنا  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو جعفر أحمد بن عبيد األسدي الحافظ بھمذان - 17797
إسحاق بن محمد الفروي وإسماعيل بن أبي أويس قاال ثنا محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراھيم عن عامر بن سعد عن 
أبيه  أن سعد بن معاذ رضي هللا عنه حكم على بني قريظة أن يقتل منھم كل من جرت عليه الموسى وأن تقسم أموالھم 

فذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال إن ھؤالء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم فيھم أن يقتل مقاتلتھم  وذراريھم
وتسبى ذراريھم قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حكمت بحكم الملك وربما قال حكمت بحكم هللا الذي حكم به من 

 أوجه عن شعبة 
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قيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد هللا البصري ثنا محمد بن عبد الوھاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا أخبرنا أبو طاھر الف -  17798
 سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال  كنت فيھم وكان من أنبت قتل ومن لم ينبت ترك فكنت فيمن لم ينبت 

مان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن عبد الملك أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عث - 17799
بن عمير عن عطية القرظي قال  كنت فيمن حكم فيھم سعد بن معاذ رضي هللا عنه فأمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن 

 فجعلوني في السبي  يقتل مقاتلتھم وتسبى ذراريھم قال فجاؤوا بي وال أراني إال سيقتلونني فكشفوا عانتي فوجدوھا لم تنبت

 باب ما يفعله بالرجال البالغين منھم 

قال الشافعي رحمه هللا اإلمام فيھم بالخيار بين أن يقتلھم إن لم يسلم أھل األوثان أو يعطي الجزية أھل الكتاب أو يمن عليھم أو 
و أخذ منھم ماال فسبيله سبيل الغنيمة يفاديھم بمال يأخذه منھم أو بأسرى من المسلمين يطلقوا لھم أو يسترقھم فإن استرقھم أ

يخمس ويكون أربعة أخماسھا ألھل الغنيمة فإن قال قائل كيف حكمت في المال والولدان والنساء حكما واحدا وحكمت في 
الرجال أحكاما متفرقة قيل ظھر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على قريظة وخيبر فقسم عقارھا من األرضين والنخل قسمة 

 وال وسبى ولدان بني المصطلق وھوازن ونساءھم فقسمھم قسمة األموال قال الشيخ أما ما قال في قريظة ففيما األم

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي وأبو طاھر الفقيه قاال أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ببغداد أنبأ  - 17800
ج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي هللا عنھما  أن يھود بني أبو األزھر ثنا محمد بن شرحبيل أنبأ بن جري

النضير وقريظة حاربوا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأجلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بني النضير وأقر قريظة ومن 
سلمين إال بعضھم لحقوا برسول هللا عليھم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالھم وقسم نساءھم وأوالدھم وأموالھم بين الم

صلى هللا عليه و سلم فأمنھم واسلموا وأجلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يھود المدينة بني قينقاع وھم قوم عبد هللا يعني بن 
في سالم ويھود بني حارثة وكل يھودي بالمدينة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الرزاق عن بن جريج وأما ما قال 

 خيبر ففيما 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه أنبأ الحسن بن سفيان ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد  -  17801
الرحمن بن مھدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال  لوال آخر الناس ما 

 إال قسمتھا كما قسم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خيبر رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى  فتحت عليھم قرية

وأما ما قال في ولدان بني المصطلق ففيما أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن  - 17802
ح قال وأخبرنا أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ثنا محمد  عبد هللا أنبأ يزيد بن ھارون أنبأ بن عون

بن أبي عدي ومعاذ بن معاذ قاال ثنا بن عون قال  كتبت إلى نافع اسأله عن الدعاء قبل القتال قال إنما كان ذلك الدعاء في 
لق وھم غارون وأنعامھم تسقى على الماء فقتل أصل اإلسالم قد أغار رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على بني المصط

مقاتلتھم وسبى سبيھم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث حدثني بھذا عبد هللا بن عمر وكان في ذلك الجيش وفي رواية يزيد 
مضى إنما ذلك بعد الدعاء في أول اإلسالم والباقي سواء رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن بن أبي عدي وقد 

في حديث أبي سعيد الخدري غزونا بني المصطلق فسبينا كرائم العرب فأردنا أن نستمتع ونعزل فسألنا رسول هللا صلى هللا 
 عليه و سلم فقال ال عليكم أن ال تفعلوا 

فيان ثنا وأما ما قال في ھوازن ففيما أخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني الحسن وھو بن س - 17803
محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن إبراھيم بن سعد حدثني بن أخي بن شھاب عن عمه قال وزعم عروة بن الزبير أن مروان 
والمسور بن مخرمة أخبراه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قام حين جاءه وفد ھوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليھم 

هللا عليه و سلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين  أموالھم وسبيھم فقال لھم رسول هللا صلى
إما السبي وإما المال وقد استأنيت بكم وكان أنظرھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف 

الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول هللا صلى فلما تبين لھم أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم غير راد إليھم إال إحدى 
هللا عليه و سلم في المسلمين فأثنى على هللا بما ھو أھله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد 
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اه من أول ما يفيء هللا إليھم سبيھم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه أي
علينا فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول هللا فقال رسول هللا إنا ال ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا 
عرفاؤكم فرجع الناس فكلمھم عرفاؤھم فرجعوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأخبروه أنھم قد طيبوا وأذنوا ھذا الذي 

ني عن سبي ھوازن رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن يعقوب بن إبراھيم قال الشافعي رحمه هللا وأسر رسول هللا بلغ
صلى هللا عليه و سلم أھل بدر منھم من من عليھم بال شيء أخذه منھم ومنھم من أخذ منه فدية ومنھم من قتله وكان المقتوالن 

 النضر بن الحارث بعد اإلسار يوم بدر عقبة بن أبي معيط و

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عدد من أھل العلم  - 17804
من قريش وغيرھم من أھل العلم بالمغازي  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أسر النضر بن الحارث العبدي يوم بدر وقتله 

ية أو األثيل صبرا وأسر عقبة بن أبي معيط فقتله صبرا قال الشيخ وقد روينا في كتاب القسم عن محمد بن إسحاق بن بالباد
 يسار صاحب المغازي 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا األصبھاني أنبأ الحسن بن الجھم ثنا الحسين بن الفرج ثنا محمد بن عمر  -  17805
ن يحيى بن سھل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لما أقبل باألسارى حتى إذا حدثني محمد ب

كان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت بن أبي األقلح أن يضرب عنق عقبة بن أبي معيط فجعل عقبة بن أبي معيط يقول يا 
 عليه و سلم بعداوتك  ولرسوله فقال يا محمد منك أفضل فاجعلني وياله عالم أقتل من بين ھؤالء فقال رسول هللا صلى هللا

كرجل من قومي إن قتلتھم قتلتني وإن مننت عليھم مننت علي وإن أخذت منھم الفداء كنت كأحدھم يا محمد من للصبية فقال 
 ه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم النار يا عاصم بن ثابت قدمه فاضرب عنقه فقدمه فضرب عنق

وأخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن حمدان الجالب بھمذان ثنا ھالل بن العالء الرقي ثنا عبد هللا  - 17806
بن جعفر ثنا عبيد هللا بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراھيم قال  أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل 

بة أتستعمل رجال من بقايا قتلة عثمان رضي هللا عنه فقال له مسروق ثنا عبد هللا بن مسعود مسروقا فقال له عمارة بن عق
رضي هللا عنه وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لما أراد قتل أبيك قال من للصبية قال النار 

 قد رضيت لك ما رضي لك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

قال الشافعي رحمه هللا وكان الممنون عليھم بال فدية أبو عزة الجمحي تركه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لبناته  - 17807
وأخذ عليه عھدا أن ال يقاتله فأخفره وقاتله يوم أحد فدعا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن ال يفلت فما أسر من المشركين 

لي ودعني لبناتي وأعطيك عھدا أن ال أعود لقتالك فقال النبي صلى هللا عليه و سلم ال تمسح رجل غيره فقال يا محمد امنن ع
على عارضيك بمكة تقول قد خدعت محمدا مرتين فأمر به فضرب عنقه أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ 

 تاب القسم الربيع أنبا الشافعي  فذكره وقد روينا في ذلك عن غير الشافعي في ك

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا األصبھاني ثنا الحسن بن الجھم ثنا الحسين بن الفرج  -  17808
ثنا محمد بن عمر حدثني محمد بن عبد هللا عن الزھري عن سعيد بن المسيب قال  أمن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من 

أبا عزة عبد هللا بن عمرو بن عبد الجمحي وكان شاعرا وكان قال للنبي صلى هللا عليه و سلم يا محمد إن األسارى يوم بدر 
لي خمس بنات ليس لھن شيء فتصدق بي عليھن ففعل وقال أبو عزة أعطيك موثقا أن ال أقاتلك وال أكثر عليك أبدا فأرسله 

جاءه صفوان بن أمية فقال اخرج معنا فقال إني قد أعطيت محمدا  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فلما خرجت قريش إلى أحد
موثقا أن ال أقاتله فضمن صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن قتل وإن عاش أعطاه ماال كثيرا فلم يزل به حتى خرج مع قريش 

ال رسول هللا صلى هللا عليه يوم أحد فأسر ولم يؤسر غيره من قريش فقال يا محمد إنما أخرجت كرھا ولي بنات فامنن علي فق
و سلم أين ما أعطيتني من العھد والميثاق ال وهللا ال تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين قال سعيد بن المسيب 
فقال النبي صلى هللا عليه و سلم إن المؤمن ال يلدغ من جحر مرتين يا عاصم بن ثابت قدمه فاضرب عنقه فقدمه فضرب عنقه 

رحمه هللا ثم أسر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثمامة بن أثال الحنفي بعد فمن عليه ثم عاد ثمامة بن أثال بعد قال الشيخ 
 فأسلم وحسن إسالمه 
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أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أنبا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه وأبو الفضل بن إبراھيم المزكي قاال ثنا أحمد بن  - 17809
ن المثنى ثنا أبو بكر الحنفي ثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا ھريرة سلمة ثنا محمد ب

رضي هللا عنه يقول  بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خيال نحو أرض نجد فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي 
فخرج عليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال ما عندك يا ثمامة قال سيد أھل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد 

عندي يا محمد خير إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن ترد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول هللا 
لك فردھا عليه ثم أتاه اليوم الثالث  صلى هللا عليه و سلم حتى إذا كان من الغد ثم قال ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت

فردھا عليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أطلقوا ثمامة فخرج ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل من الماء ثم 
إلي  دخل المسجد فقال أشھد أن ال إله إال هللا وأشھد أن محمدا رسول هللا يا محمد وهللا ما كان على وجه األرض وجه أبغض

من وجھك وقد أصبح وجھك أحب الوجوه إلي وهللا ما كان دين أبغض إلي من دينك وقد أصبح دينك أحب األديان إلي ووهللا 
ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك وقد أصبح بلدك أحب البلدان كلھا إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره 

م وأمره أن يعتمر فلما قدم قال له رجال بمكة أصبوت يا ثمامة فقال ال وهللا ما صبوت ولكني رسول هللا صلى هللا عليه و سل
أسلمت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وهللا ال يأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيھا رسول هللا صلى هللا عليه و 

 سلم رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى 

نا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أخبر - 17810
يونس بن بكير عن بن إسحاق ثنا سعيد المقبري عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال كان إسالم ثمامة بن أثال الحنفي  أن 

عرض لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم بما عرض له أن يمكنه هللا منه وكان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم دعا هللا حين 
عرض له وھو مشرك فأراد قتله فأقبل ثمامة معتمرا وھو على شركه حتى دخل المدينة فتحير فيھا حتى أخذ وأتي به رسول 

صلى هللا عليه و سلم فقال ما لك يا  هللا صلى هللا عليه و سلم فأمر به فربط إلى عمود من عمد المسجد فخرج عليه رسول هللا
ثمامة ھل أمكن هللا منك قال وقد كان ذلك يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعف تعف عن شاكر وإن تسأل ماال تعطه فمضى 

دم وإن  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وتركه حتى إذا كان الغد مر به فقال ما لك يا ثمام فقال خيرا يا محمد إن تقتل تقتل ذا
تعف تعف عن شاكر وإن تسأل ماال تعطه ثم انصرف عنه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال أبو ھريرة رضي هللا عنه 
فجعلنا المساكين نقول بيننا ما نصنع بدم ثمامة وهللا ألكلة من جزور سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمامة فلما كان الغد مر 

يه و سلم فقال مالك يا ثمام فقال خيرا يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعف تعف عن شاكر وإن به رسول هللا صلى هللا عل
تسأل ماال تعطه فقال رسول هللا اطلقوه فقد عفوت عنك يا ثمام فخرج ثمامة حتى أتى حائطا من حيطان المدينة فاغتسل فيه 

جالس في المسجد في أصحابه فقال يا محمد وهللا لقد كنت  وتطھر وطھر ثيابه ثم جاء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو
وما وجه أبغض إلي من وجھك وال دين أبغض إلي من دينك وال بلد أبغض إلي من بلدك ثم لقد أصبحت وما وجه أحب إلي 

ورسوله يا  من وجھك وال دين أحب إلي من دينك وال بلد أحب إلي من بلدك وإني أشھد أن ال إله إال هللا وأن محمدا عبده
رسول هللا إني كنت قد خرجت معتمرا وأنا على دين قومي فبشرني صلى هللا عليك في عمرتي فبشره وعلمه فخرج معتمرا 
فلما قدم مكة وسمعته قريش يتكلم بأمر محمد من اإلسالم قالوا صبأ ثمامة فأغضبوه فقال إني وهللا ما صبوت ولكني أسلمت 

ي نفس ثمامة بيده ال يأتيكم حبة من اليمامة وكانت ريف مكة ما بقيت حتى يأذن فيھا محمد وصدقت محمدا وآمنت به وايم الذ
صلى هللا عليه و سلم وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة حتى جھدت قريش فكتبوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 سول هللا صلى هللا عليه و سلم يسألونه بأرحامھم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليھم حمل الطعام ففعل ر

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو جعفر البغدادي ثنا أبو عالثة ثنا أبي ثنا بن لھيعة عن أبي األسود عن عروة قال  -  17811
دي يد وأقبل ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال  ھب لي الزبير اليھودي أجزيه فقد كانت له عن

يوم بعاث فأعطاه إياه فأقبل ثابت حتى أتاه فقال يا أبا عبد الرحمن ھل تعرفني فقال نعم وھل ينكر الرجل أخاه قال ثابت أردت 
أن أجزيك اليوم بيد لك عندي يوم بعاث قال فافعل فإن الكريم يجزئ الكريم قال قد فعلت قد سألت رسول هللا صلى هللا عليه و 

عنه إساره فقال الزبير ليس لي قائد وقد أخذتم امرأتي وبني فرجع ثابت إلى الزبير فقال رد إليك رسول  سلم فوھبك لي فأطلق
هللا صلى هللا عليه و سلم امرأتك وبنيك فقال الزبير حائط لي فيه أعذق ليس لي وال ألھلي عيش إال به فرجع ثابت إلى رسول 

الزبير فقال قد رد إليك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أھلك ومالك فأسلم  هللا صلى هللا عليه و سلم فوھب له فرجع ثابت إلى
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تسلم قال ما فعل الجليسان وذكر رجال قومه قال ثابت قد قتلوا وفرغ منھم ولعل هللا تبارك وتعالى أن يكون أبقاك لخير قال 
ليس في العيش خير بعدھم فذكر ذلك ثابت لرسول الزبير أسألك با يا ثابت وبيدي الخصيم عندك يوم بعاث إال ألحقتني بھم ف

هللا صلى هللا عليه و سلم فأمر بالزبير فقتل وذكره أيضا محمد بن إسحاق بن يسار عن الزھري وذكر أنه الزبير بن باطا 
 القرظي وذكره أيضا موسى بن عقبة وذكر أنه كان يومئذ كبيرا أعمى 

بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى  -  17812
منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزھري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم 

البخاري في الصحيح عن إسحاق بن قال ألسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا فكلمني في ھؤالء النتنى لخليتھم له رواه 
 منصور عن عبد الرزاق 

أخبرنا أبو سھل محمد بن نصرويه المروزي أنبا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب البخاري ثنا أبو علي الحسن بن  - 17813
وا على رسول سالم ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي هللا عنه  أن ثمانين رجال من أھل مكة ھبط

هللا صلى هللا عليه و سلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صالة الفجر فأخذھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فعفا عنھم قال 
أخرجه مسلم في الصحيح من } وھو الذي كف أيديھم عنكم وأيديكم عنھم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليھم { ونزل القرآن 

 حماد  حديث يزيد بن ھارون عن

حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبأ أحمد بن يوسف السلمي أنبأ عبد  - 17814
الرزاق أنبأ معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم نزل منزال 

ن تحتھا فعلق الناس سالحھم في شجرة فجاء أعرابي إلى سيفه فأخذه وسله ثم أقبل على النبي وتفرق الناس في العضاه يستظلو
صلى هللا عليه و سلم فقال من يمنعك مني والنبي صلى هللا عليه و سلم يقول هللا فشام األعرابي السيف فدعا النبي صلى هللا 

ه لم يعاقبه رواه البخاري في الصحيح عن محمود ورواه عليه و سلم أصحابه وأخبرھم بصنيع األعرابي وھو جالس إلى جنب
 مسلم عن عبد بن حميد كالھما عن عبد الرزاق 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا  -  17815
ضي هللا عنه فذكر الحديث بمعناه قال معمر وكان قتادة يذكر عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن جابر ر

واذكروا نعمة { نحو ھذا ويذكر  أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا بالنبي صلى هللا عليه و سلم فأرسلوا ھذا األعرابي ويتلو 
 اآلية } هللا عليكم إذ ھم قوم 

 الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا جعفر بن أحمد بن نصر ثنا علي بن حجر وأما المفاداة بالنفس ففيما أخبرنا أبو عبد هللا -  17816
ح قال وأخبرني أبو الفضل بن إبراھيم واللفظ له ثنا أحمد بن سلمة ثنا عمرو بن زرارة بن واقد الكالبي قاال ثنا إسماعيل بن 

قال  كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل  إبراھيم ثنا أيوب عن أبي قالبة عن أبي المھلب عن عمران بن حصين رضي هللا عنه
فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأسر أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رجال 
وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو في الوثاق فقال يا محمد يا محمد فأتاه صلى هللا عليه و 

قال ما شأنك فقال بم أخذتني وبم أخذت سابق الحاج فقال إعظاما لذاك أخذت بجريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه فناداه سلم ف
فقال يا محمد يا محمد قال وكان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رحيما رفيقا فرجع إليه فقال ما شأنك فقال إني مسلم قال لو 

فالح ثم انصرف عنه فناداه يا محمد يا محمد فأتاه فقال ما شأنك فقال إني جائع فأطعمني قلتھا وأنت تملك أمرك أفلحت كل ال
 وظمآن فاسقني قال ھذه حاجتك قال ففدي بالرجلين رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره 

الصفار ثنا بن أبي عمر ثنا أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو عبد هللا  - 17817
سفيان عن أيوب عن أبي قالبة عن عمه عن عمران بن حصين رضي هللا عنه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم فدى رجلين من 

 المسلمين وأعطى رجال من المشركين قال سفيان يعني أخذ رجلين من المسلمين وأعطى رجال من المشركين 
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فيما أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد هللا بن عبد هللا الحرفي ببغداد ثنا حمزة بن محمد وأما المفاداة بالمال ف - 17818
بن العباس ثنا محمد بن غالب ثنا موسى بن مسعود ثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن بن عباس عن عمر بن الخطاب 

ان يوم بدر قال ما ترون في ھؤالء األسارى فقال أبو رضي هللا عنه قال وكان أكثر حديثه عن عمر رضي هللا عنه قال  لما ك
بكر رضي هللا عنه يا نبي هللا بنو العم والعشيرة واإلخوان غير أنا نأخذ منھم الفداء ليكون لنا قوة على المشركين وعسى هللا 

ما أرى الذي رأى أبو بكر  عز و جل أن يھديھم إلى اإلسالم ويكونوا لنا عضدا قال فماذا ترى يا بن الخطاب قلت يا نبي هللا
ولكن ھؤالء أئمة الكفر وصناديدھم فقربھم واضرب أعناقھم قال فھوى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما قال أبو بكر ولم 
يھو ما قلت أنا فأخذ منھم الفداء فلما أصبحت غدوت على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وإذا ھو وأبو بكر قاعدان يبكيان 

نبي هللا أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإال تباكيت لبكائكما قال الذي عرض على  فقلت يا
ما كان لنبي أن يكون له { أصحابك لقد عرض علي عذابكم أدنى من ھذه الشجرة وشجرة قريبة حينئذ فأنزل هللا عز و جل 

اآلية أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن } يد اآلخرة أسرى حتى يثخن في األرض تريدون عرض الدنيا وهللا ير
 فأحل هللا الغنيمة لھم وقد مضى في كتاب القسم } فكلوا مما غنمتم حالال طيبا { عكرمة بن عمار زاد إلى قوله 

يم بن سليمان أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھ -  17819
البرلسي ثنا إبراھيم بن عرعرة ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا أحمد بن 
إسحاق بن صالح ثنا إبراھيم بن عرعرة ثنا أزھر عن بن عون عن محمد عن عبيدة عن علي رضي هللا عنه قال  قال رسول 

ي األسارى يوم بدر إن شئتم قتلتموھم وإن شئتم فاديتموھم واستمتعتم بالفداء واستشھد منكم بعدتھم هللا صلى هللا عليه و سلم ف
قال فكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة زاد البرلسي في روايته قال بن عرعرة رددت ھذا على أزھر فأبى إال 

 أن يقول عبيدة عن علي رضي هللا عنه 

عبد هللا الحافظ أخبرني عبد هللا بن سعد ثنا إبراھيم بن أبي طالب ثنا عمرو بن علي وأحمد بن المقدام  أخبرنا أبو - 17820
قاال ثنا أبو بحر البكراوي ثنا شعبة ثنا أبو العنبس عن أبي الشعثاء عن بن عباس رضي هللا عنھما قال  جعل رسول هللا صلى 

 أربعمائة هللا عليه و سلم في فداء األسارى أھل الجاھلية 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن  -  17821
إسحاق  في قصة بدر قال وكان في األسارى أبو وداعة السھمي فقدم ابنه المطلب المدينة فأخذ أباه بأربعة آالف درھم فانطلق 

ء األسارى فقدم مكرز بن حفص في فداء سھيل بن عمرو فقال اجعلوا رجلي مكان رجله وخلوا سبيله به ثم بعث قريش في فدا
حتى يبعث إليكم بفدائه فخلوا سبيل سھيل وحبسوا مكرزا قال ففدى كل قوم أسيرھم بما رضوا قال وكان أكثر األسارى يوم 

 ى نفسه بمائة أوقية ذھب بدر فداء العباس بن عبد المطلب وذلك ألنه كان رجال موسرا فافتد

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ثنا القباني والحسن بن علي بن زياد وصالح بن  - 17822
محمد الرازي قالوا ثنا إبراھيم بن المنذر الحزامي ثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال وقال بن شھاب حدثني أنس بن 

ضي هللا عنه  أن رجاال من األنصار استأذنوا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقالوا ائذن لنا فلنترك البن اختنا العباس مالك ر
فداءه فقال وهللا ال تذرون درھما رواه البخاري في الصحيح عن إبراھيم بن المنذر وسائر األحاديث في ھذا الباب قد مضت 

 في كتاب القسم 

  بعد اإلسار بضرب األعناق دون المثلةباب قتل المشركين 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا  -  17823
إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قالبة عن أبي األشعث عن شداد بن أوس رضي هللا عنه قال  اثنتان حفظتھما عن 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح 

 وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة 
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هللا بن محمد بن عمر بن شوذب المقرئ بواسط ثنا  أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو محمد عبد -  17824
أحمد بن سنان ثنا وھب بن جرير ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد هللا بن يزيد رضي هللا عنه قال  نھى رسول هللا صلى 

 هللا عليه و سلم عن المثلة والنھبة رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منھال وغيره عن شعبة 

نا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح حدثني الليث حدثني أخبر - 17825
جرير بن حازم عن شعبة بن الحجاج عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة األسلمي عن أبيه بريدة رضي هللا عنه قال  

ميرا على جيش أو سرية أمره في خاصة نفسه بتقوى هللا ومن معه من كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا بعث أ
وا المؤمنين خيرا ثم قال اغزوا باسم هللا فقاتلوا في سبيل هللا وقاتلوا من كفر با اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتل

 وليدا أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن شعبة 

كر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن أخبرنا أبو ب -  17826
إسحاق ثنا عفان ثنا ھمام ثنا قتادة عن الحسن عن ھياج بن عمران البرجمي  أن غالما ألبيه أبق فجعل  عليه إن قدر عليه 

 عنه فسألته فقال إني سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم ليقطعن يده فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين رضي هللا
يحث في خطبته على الصدقة ونھى عن المثلة قال وبعثني إلى سمرة فقال سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يحث على 

سمل أعينھم فإن الصدقة وينھى عن المثلة قال الشافعي رحمه هللا فإن قال قائل قد قطع أيدي الذين استاقوا لقاحه وأرجلھم و
أنس بن مالك ورجال رويا ھذا عن النبي صلى هللا عليه و سلم رويا فيه أو أحدھما أن النبي صلى هللا عليه و سلم لم يخطب 
بعد ذلك خطبة إال أمر بالصدقة ونھى عن المثلة قال الشيخ رحمه هللا رواه عبد هللا بن عمر وأنس بن مالك وھذه الزيادة في 

 حديث أنس 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبد  -  17827
الوھاب بن عبد المجيد ثنا حميد عن أنس ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو القاسم يوسف بن يعقوب السوسي ثنا محمد بن 

يى أنبأ ھشيم عن عبد العزيز بن صھيب وحميد عن أنس بن مالك رضي هللا عنه  أن ناسا عبد السالم بن بشار ثنا يحيى بن يح
من عرينة قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المدينة فاجتووھا وقال لھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن شئتم أن 

ثم مالوا على الرعاء فقتلوھم وارتدوا عن اإلسالم واستاقوا  تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانھا وأبوالھا ففعلوا فصحوا
ذود رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه و سلم فبعث في أثرھم فأتي بھم فقطع أيديھم وأرجلھم 

أحفظ أشربوا أبوالھا  وسمل أعينھم وتركھم في الحرة حتى ماتوا لفظ حديث ھشيم وفي رواية عبد الوھاب عن حميد قال ال
 رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى 

وأخبرنا أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد ثنا الزعفراني ثنا يزيد بن ھارون أنبأ أبان عن قتادة عن أنس بن مالك  - 17828
فنھى رسول هللا صلى هللا  رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم  بمعنى حديث حميد إال أنه قال نفر من عكل قال

 عليه و سلم عن المثلة بعد ذلك 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن بشار ثنا بن أبي عدي عن ھشام عن قتادة  -  17829
 عن أنس بن مالك رضي هللا عنه  بھذا الحديث زاد ثم نھى عن المثلة 

مد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبد الوھاب بن عطاء وأخبرنا أبو مح -  17830
ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي هللا عنه  أن رھطا من عكل وعرينة فذكر ھذا الحديث قال قتادة بلغنا أن رسول هللا 

ة وينھى عن المثلة قال الشافعي رحمه هللا وكان علي بن صلى هللا عليه و سلم كان يحث في خطبته بعد ذلك على الصدق
 الحسين ينكر حديث أنس في أصحاب اللقاح 

أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ إبراھيم بن أبي يحيى عن جعفر عن أبيه  -  17831
ا سمل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عينا وال زاد أھل اللقاح على قطع عن علي بن الحسين عليھما السالم قال  ال وهللا م
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أيديھم وأرجلھم قال الشيخ رحمه هللا حديث أنس حديث ثابت صحيح ومعه رواية بن عمر وفيھما جميعا أنه سمل أعينھم فال 
 معنى إلنكار من أنكر واألحسن حمله على النسخ 

افظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عفان بن مسلم ثنا ھمام عن كما أخبرنا أبو عبد هللا الح -  17832
قتادة عن أنس رضي هللا عنه أن رھطا من عرينة قدموا على النبي صلى هللا عليه و سلم  فذكر الحديث قال قتادة وحدثني بن 

 ى ھذا أو حمله على أنه فعل بھم ما فعلوا بالرعاء سيرين ان ھذا قبل ان تنزل الحدود وفي رواية ھشام عن قتادة ما دل عل

والذي يدل عليه ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا  - 17833
ھانئ ثنا محمد بن  إسحاق يعني بن إبراھيم المروزي ثنا يحيى بن غيالن ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا محمد بن صالح بن

إسماعيل بن مھران وأبو العباس السراج قاال ثنا الفضل بن سھل األعرج ثنا يحيى بن غيالن ثنا يزيد بن زريع عن سليمان 
التيمي عن أنس رضي هللا عنه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إنما سمل أعين أولئك ألنھم سملوا أعين العراة لفظ حديث 

ية المروزي إنما سمل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أعينھم ألنھم سملوا أعين الرعاة رواه مسلم في األعرج وفي روا
 الصحيح عن الفضل بن سھل 

وحدثنا عبد هللا بن يوسف أنبأ أبو الحسين علي بن الحسن بن جعفر الرصافي ببغداد أنبأ العباس بن عبد هللا بن  -  17834
الحسن بن سعيد عن حصين بن مخارق عن داود بن أبي ھند عن أنس بن مالك رضي هللا  الحسن بن سعيد القرشي عن جده

 عنه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم إنما مثل بھم ألنھم مثلوا بالراعي 

 باب المنع من صبر الكافر بعد اإلسار بأن يتخذ غرضا 

بد هللا بن شوذب الواسطي بھا ثنا أحمد بن سنان ثنا أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبا أبو محمد ع - 17835
وھب بن جرير ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي هللا عنھما أن النبي صلى هللا عليه و سلم 

عمرو عن قال  ال تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة وذكره البخاري ورواه المنھال بن 
 سعيد بن جبير 

كما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا  - 17836
سليمان بن حرب ثنا شعبة ثنا المنھال بن عمرو عن سعيد بن جبير أن بن عمر رضي هللا عنھما  خرج في طريق من طرق 

نصبوا دجاجة يرمونھا فلما رأوه فروا فغضب وقال من فعل ھذا إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد المدينة فرأى غلمانا قد 
 لعن من مثل بالحيوان ذكره البخاري في الشواھد وكذلك رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير 

حرب ثنا ھشيم بن بشير أنبأ أبو أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عمرو الحيري أنبأ أبو يعلى ثنا زھير بن  - 17837
بشر عن سعيد بن جبير قال  مر بن عمر رضي هللا عنھما بفتيان من قريش وقد نصبوا طيرا وھم يرمونه وقد جعلوا لصاحب 
الطير كل خاطئة من نبلھم فلما رأوا بن عمر تفرقوا فقال بن عمر رضي هللا عنھما من فعل ھذا لعن هللا من فعل ھذا إن 

صلى هللا عليه و سلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا رواه مسلم في الصحيح عن زھير بن حرب وأخرجه رسول هللا 
 البخاري ومسلم من حديث أبي عوانة عن أبي بشر 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا علي بن الحسن الداربجردي ثنا أبو عاصم عن عبد  - 17838
يد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد هللا عن أبيه عن عبيد بن يعلى عن أبي أيوب رضي هللا عنه  أن الحم

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى عن صبر الدابة قال أبو أيوب لو كانت دجاجة ما صبرتھا 

اال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ق - 17839
الدمشقي ثنا أحمد بن خالد الوھبي ثنا محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد هللا بن األشج عن أبيه عن عبيد بن يعلى عن أبي 

زلنا منزال من أيوب رضي هللا عنه قال  أدربنا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وھو أمير الناس يومئذ على الدروب قال فن
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أرض الروم فأقمنا به قال وكان أبو أيوب قد اتخذ مسجدا فكنا نروح ونجلس إليه ويصلي لنا ونستمتع من حديثه قال فوهللا إنا 
لعشية معه إذ جاء رجل فقال أتى اآلن األمير بأربعة أعالج من الروم فأمر بھم أن يصبروا فرموا بالنبل حتى قتلوا فقام أبو 

ى جاء عبد الرحمن بن خالد فقال أصبرتھم لقد سمعت رسول  صلى هللا عليه و سلم ينھى عن صبر الدابة أيوب فزعا حت
وما أحب أن لي كذا وكذا وأني صبرت دجاجة قال فدعا عبد الرحمن بن خالد بغلمان له أربعة فأعتقھم مكانھم قال أبو زرعة 

 عمرو بن الحارث عن بكير  عبيد بن يعلى من أھل فلسطين منزله عسقالن ورواه أيضا

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب قاال أنبأ ھشيم أنبأ  - 17840
مغيرة عن شباك عن إبراھيم عن ھني بن نويرة عن علقمة عن عبد هللا رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

 الناس قتلة أھل اإليمان  سلم  أعف

 باب المنع من إحراق المشركين بالنار بعد اإلسار 

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد هللا البسطامي أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي ثنا إبراھيم بن ھاشم البغوي ثنا محمد بن  - 17841
روا الذين حرقھم علي رضي هللا عنه فحدث عباد ثنا سفيان قال  رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعمار الدھني اجتمعوا فتذاك

أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي هللا عنھما أنه بلغه قال لو كنت أنا ما حرقتھم لقول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال 
حفر لھم  تعذبوا بعذاب هللا ولقتلتھم لقول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من بدل دينه فاقتلوه فقال عمار لم يحرقھم ولكن

 حفائر وخرق بعضھا إلى بعض ثم دخن عليھم حتى ماتوا فقال عمرو قال الشاعر 

 )إذا لم ترم بي في الحفرتين ... لترم بي المنايا حيث شاءت ( 

  )ھناك الموت نقدا غير دين ... إذا ما اججوا حطبا ونارا ( 

 ر وعمرو رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد هللا عن سفيان دون قول عما

أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد اإليادي ببغداد أنبأ أحمد بن يوسف النصيبي ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا أبو  - 17842
النضر ثنا الليث حدثني بكير ح وأنبأ أبو عمرو األديب أنبا أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا 

سليمان بن يسار عن أبي ھريرة رضي هللا عنه أنه  قال بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في بعث الليث عن بكير عن 
وقال إن وجدتم فالنا وفالنا لرجلين من قريش فاحرقوھما بالنار ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حين أردنا الخروج 

لنار ال يعذب بھا إال هللا فإن وجدتموھما فاقتلوھما لفظھما سواء رواه إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فالنا وفالنا بالنار وإن ا
 البخاري في الصحيح عن قتيبة بن سعيد 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا يحيى بن جعفر أنبأ الضحاك بن مخلد  -  17843
الزناد أخبره أن حنظلة بن علي أخبره عن حمزة بن عمرو األسلمي أن رسول هللا ثنا بن جريج  أن زياد بن سعد أخبره أن أبا 

صلى هللا عليه و سلم بعث رجال فقال إن أصبت فالنا أو فالنا فأحرقوه بالنار فلما ولى دعاه فقال إنه ال يعذب بالنار إال ربھا 
 ورواه مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد 

لي الروذباري أنبا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا مغيرة بن عبد الرحمن كما أخبرنا أبو ع - 17844
الحزامي عن أبي الزناد قال وحدثني محمد بن حمزة األسلمي عن أبيه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمره على سرية 

ني فرجعت إليه فقال إن وجدتم فالنا فاقتلوه وال تحرقوه فإنه قال فخرجت فيھا وقال إن وجدتم فالنا فأحرقوه بالنار فوليت فنادا
ال يعذب بالنار إال رب النار وأما حديث أسامة بن زيد حيث أمره رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يحرق على ابنى وما 

تنعين وما روى من النھي روى في نصب المنجنيق على الطائف فغير مخالف لما قلنا إنما ھو في قتال المشركين ما كانوا مم
في المشركين إذا كانوا مأسورين وشبھه الشافعي رحمه هللا برمي الصيد ما دام على االمتناع ثم النھي عن رمي الدجاجة التي 

 ليست بممتنعة وبا التوفيق 



27 
 

 باب جريان الرق على األسير وإن أسلم إذا كان إسالمه بعد األسر 

لحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن أخبرنا أبو عبد هللا ا - 17845
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الوھاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن أبي قالبة عن أبي المھلب عن عمران بن حصين 

من بني عقيل فأوثقوه فطرحوه في الحرة فمر به  رضي هللا عنه قال  أسر أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رجال
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ونحن معه أو قال أتى عليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على حمار وتحته قطيفة فناداه يا 

أخذت بجريرة  محمد يا محمد فأتاه النبي صلى هللا عليه و سلم فقال ما شأنك قال فيم أخذت وفيم أخذت سابقة الحاج قال
حلفائكم ثقيف وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم فتركه ومضى فناداه يا محمد يا محمد 
فرحمه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فرجع إليه فقال ما شأنك فقال إنه مسلم قال لو قلتھا وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفالح 

اه يا محمد يا محمد فرجع إليه فقال إني جائع فأطعمني قال وأحسبه قال وإني عطشان فاسقني قال ھذه قال فتركه ومضى فناد
حاجتك قال ففداه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالرجلين اللذين أسرتھما ثقيف وأخذ ناقته تلك رواه مسلم في الصحيح عن 

 إسحاق بن إبراھيم عن عبد الوھاب 

 رق باب من يجري عليه ال

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال  قد سبى  - 17846
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بني المصطلق وھوازن وقبائل من العرب وأجرى عليھم الرق حتى من عليھم بعد فاختلف 

لنبي صلى هللا عليه و سلم لما أطلق سبي ھوازن قال لو كان تام على أحد من العرب أھل العلم بالمغازي فزعم بعضھم أن ا
سبي لتم على ھؤالء ولكنه إسار وفداء قال الشافعي فمن ثبت ھذا الحديث زعم أن الرق ال يجري على عربي بحال وھذا قول 

 بن عبد العزيز قال الشافعي  الزھري وسعيد بن المسيب والشعبي ويروى عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وعمر

أخبرنا سفيان عن يحيى بن يحيى الغساني عن عمر بن عبد العزيز ح قال وأنبأ سفيان عن رجل عن الشعبي ان  -  17847
عمر رضي هللا عنه قال  ال يسترق عربي قال وأنبأ عن بن أبي ذئب عن الزھري عن بن المسيب قال في المولى ينكح األمة 

لعربي ينكح األمة ال يسترق ولده عليه قيمتھم قال الشافعي ومن لم يثبت الحديث عن النبي صلى هللا عليه و يسترق ولده وفي ا
سلم ذھب إلى أن العرب والعجم سواء وأنه يجري عليھم الرق حيث جرى على العجم وهللا أعلم قال الربيع وبه يأخذ الشافعي 

عن النبي صلى هللا عليه و سلم فإنما ذكرھا الشافعي في القديم عن محمد ھو بن رحمه هللا قال الشيخ رحمه هللا أما الرواية فيه 
عمر الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراھيم بن الحارث عن أبيه عن السلولي عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه أن النبي 

لثبت على ھؤالء ولكن إنما ھو إسار صلى هللا عليه و سلم قال يوم حنين لو كان ثابتا على أحد من العرب سباء بعد اليوم 
 وفداء وھذا إسناد ضعيف ال يحتج بمثله وأما الرواية فيه عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 

فأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا أبو بكر بن عياش  - 17848
ال لما قام عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال  ليس على عربي ملك ولسنا بنازعي من يد رجل عن أبي حصين عن الشعبي ق

شيئا أسلم عليه ولكنا نقومھم الملة خمسا من اإلبل قال أبو عبيد يقول ھذا الذي في يده السبي ال ننزعه من يده بال عوض ألنه 
خمسا من اإلبل للذي سباه ويرجع إلى نسبه عربيا كما كان قال أسلم عليه وال نتركه مملوكا وھو من العرب ولكنه قوم قيمته 

 الشيخ وھذه الرواية منقطعة عن عمر رضي هللا عنه 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو بكر بن عتاب ثنا القاسم ھو الجوھري ثنا بن أبي أويس ثنا إسماعيل  -  17849
قال قال بن شھاب أخبرني سعيد بن المسيب  أن عمر بن الخطاب رضي هللا بن إبراھيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة 

عنه فرض في كل سبي فدي من العرب ستة فرائض وأنه كان يقضي بذلك فيمن تزوج الوالئد من العرب وھذا أيضا مرسل 
 إال أنه جيد 

ع ثنا داود بن رشيد ثنا محمد بن سلمة أخبرنا أبو بكر بن الحارث األصبھاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا بن مني - 17850
عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط عن سعيد بن المسيب قال  أبقت أمة لبعض العرب فوقعت بوادي القرى 
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فانتھت إلى الحي الذي أبقت منھم فتزوجھا رجل من بني عذرة فنثرت له بطنھا ثم عثر عليھا سيدھا فاستاقھا وولدھا فقضى 
رضي هللا عنه للعذري يعني قضى له بولده وقضى عليه بالغرة لكل وصيف وصيف ولكل وصيفة وصيفة وجعل ثمن عمر 

الغرة إذا لم توجد على أھل القرى ستين دينارا أو سبعمائة درھم وعلى أھل البادية ست فرائض قال الشيخ وھذا ورد في وطء 
وكأن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه رأى القيمة بما نقل في ھذا األثر الشبھة فيكون الولد حرا وعليه قيمته لصاحب الجارية 

 إن ثبت وهللا أعلم وجريان الرق على سبايا بني المصطلق وھوازن صحيح ثابت والمن عليھم بإطالق السبايا تفضل 

ن مالك عن ربيعة بن أبي وذلك بين فيما أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنبي ع - 17851
عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز قال  دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي هللا عنه فجلست 
إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد رضي هللا عنه خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في غزوة بني المصطلق 

العرب فاشتھينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل ثم قلنا نعزل ورسول هللا فأصبنا سبايا من سبي 
صلى هللا عليه و سلم بين اظھرنا قبل أن نسأله عن ذلك فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن ال تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم 

 يح عن عبد هللا بن يوسف عن مالك القيامة إال وھي كائنة رواه البخاري في الصح

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد  - 17852
 الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت  لما

قسم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السھم لثابت بن قيس بن شماس أو 
البن عم له فكاتبته على نفسھا وكانت امرأة حلوة مالحة ال يراھا أحد إال أخذت بنفسه فأتت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

هللا ما ھو إال أن رأيتھا فكرھتھا وقلت سيرى منھا مثلما رأيت فلما دخلت على رسول هللا تستعينه في كتابتھا قالت عائشة فو
صلى هللا عليه و سلم قالت يا رسول هللا أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه وقد أصابني من البالء ما لم يخف عليك وقد كاتبت 

لم أو خير من ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك فقالت نعم على نفسي فأعني على كتابتي فقال رسول هللا صلى هللا عليه و س
ففعل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فبلغ الناس أنه قد تزوجھا فقالوا أصھار رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم فأرسلوا ما 

 عظم بركة منھا على قومھا كان في أيديھم من بني المصطلق فلقد اعتق بھا مائة أھل بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة أ

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس ثنا أحمد ثنا يونس عن بن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب  -  17853
عن أبيه عن جده قال  كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بحنين فلما أصاب من ھوازن ما أصاب من أموالھم وسباياھم 

زن بالجعرانة وقد أسلموا فقالوا يا رسول هللا لنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البالء ما لم يخف عليك فامنن أدركه وفد ھوا
علينا من هللا عليك وقام خطيبھم زھير بن صرد فقال يا رسول هللا إنما في الحظائر من السبايا خاالتك وعماتك وحواضنك 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم فقالوا يا الآلتي كن يكفلنك وذكر كالما وأبياتا قال فقال 
رسول هللا خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أما ما كان لي ولبني 

ا نستشفع برسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى المسلمين عبد المطلب فھو لكم وإذا أنا صليت بالناس فقوموا وقولوا إن
وبالمسلمين إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في أبنائنا ونسائنا سأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم فلما صلى رسول هللا صلى 

سول هللا صلى هللا عليه و سلم هللا عليه و سلم بالناس الظھر قاموا فقالوا ما أمرھم به رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال ر
أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فھو لكم وقال المھاجرون وما كان لنا فھو لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم وقالت األنصار 

سلمي وما كان لنا فھو لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال األقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فال فقال العباس بن مرداس ال
أما أنا وبنو سليم فال فقالت بنو سليم بل ما كان لنا فھو لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم وقال عيينة بن بدر أما أنا وبنو فزارة 
فال فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ستة فرائض من أول فيء نصيبه فردوا إلى 

 م وحديث المسور بن مخرمة في سبي ھوازن قد مضى الناس نساءھم وأبناءھ

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نعيم ثنا حامد بن عمر البكراوي ثنا مسلمة بن  -  17854
من رسول هللا علقمة المازني عن داود بن أبي ھند عن عامر عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال  ثالث سمعتھن لبني تميم 

صلى هللا عليه و سلم ال أبغض بني تميم بعدھن أبدا كان على عائشة رضي هللا عنھا نذر محرر من ولد إسماعيل فسبي سبي 
من بلعنبر فلما جيء بذلك السبي قال لھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن سرك أن تفي بنذرك فأعتقي محررا من ھؤالء 
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يء بنعم من نعم الصدقة فلما رآه راعه حسنه قال فقال ھذا نعم قومي فجعلھم قومه قال وقال ھم فجعلھم من ولد إسماعيل وج
 أشد الناس قتاال في المالحم رواه مسلم في الصحيح عن حامد بن عمر وأخرجاه من حديث أبي زرعة عن أبي ھريرة 

حبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن ھارون وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن أحمد الم - 17855
أنبأ مسعر عن عبيد بن الحسن عن بن مغفل  أن سبيا من خوالن قدم وكان على عائشة رضي هللا عنھا رقبة من ولد إسماعيل 

لعنبر فأمرھا فقدم سبي من اليمن فأرادت أن تعتق فنھاھا النبي صلى هللا عليه و سلم فقدم سبي من مضر أحسبه قال من بني ا
 أن تعتق تابعه شعبة عن عبيد 

  باب تحريم الفرار من الزحف وصبر الواحد مع اإلثنين

يا أيھا النبي حرض { اآلية وقال } يا أيھا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال تولوھم األدبار { قال هللا تبارك وتعالى 
 إلى آخر اآليتين } المؤمنين على القتال 

وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ثنا أبو العباس محمد بن أحمد أخبرنا أبو بكر  - 17856
ھو بن حمدان النيسابوري ثنا الحسن بن علي بن زياد ثنا عبد العزيز بن عبد هللا األويسي حدثني سليمان بن بالل عن ثور بن 

هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا  زيد عن أبي الغيث عن أبي ھريرة رضي
 رسول هللا وما ھن فذكرھن وذكر فيھن التولي يوم الزحف رواه البخاري في الصحيح عن األويسي 

بن يعقوب ثنا محمد بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد  -  17857
إسحاق الصغاني ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد هللا وكان 
كاتبا له قال  كتب إليه عبد هللا بن أبي أوفى رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ال تتمنوا لقاء العدو وسلوا 

لعافية فإذا لقيتموھم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظالل السيوف رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن محمد عن هللا ا
 معاوية بن عمرو 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان الرملي ثنا سفيان بن عيينة ح وأخبرنا  -  17858
بي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن أبو زكريا بن أ

} إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين { عمرو بن دينار عن بن عباس رضي هللا عنھما قال  لما نزلت ھذه اآلية 
اآلن خفف هللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم {  عز و جل فكتب عليھم أن ال يفر العشرون من المائتين فأنزل هللا

فخفف عنھم وكتب عليھم أن ال يفر مائة من مائتين رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد } مائة صابرة يغلبوا مائتين 
 هللا عن سفيان 

المروزي أنبأ الحارث بن أبي أسامة ثنا عفان بن مسلم  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ عبد هللا بن الحسين بن النضر - 17859
ثنا جرير بن حازم ح وأخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني الحسن ھو بن سفيان ثنا حبان أنبأ عبد هللا 

كن منكم عشرون إن ي{ أنبأ جرير بن حازم ثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن بن عباس رضي هللا عنھما قال  نزلت 
قال فرض عليھم أن ال يفر رجل من عشرة وال قوم من عشر أمثالھم فجھد ذلك الناس وشق عليھم } صابرون يغلبوا مائتين 

قال فأمروا أن ال يفر رجل من } اآلن خفف هللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين { فنزلت 
م قال بن عباس فنقص من الصبر بقدر ما خفف من العدة ھذا لفظ حديث عفان وفي رواية عبد هللا بن رجلين وال قوم من مثليھ

المبارك فشق ذلك على المسلمين حين فرض أن ال يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال اآلن خفف هللا عنكم اآلية فلما 
لبخاري في الصحيح عن يحيى بن عبد هللا السلمي عن بن خفف هللا عنھم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنھم رواه ا

 المبارك 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن عطاء  - 17860
 عن بن عباس رضي هللا عنھما قال  إن فر رجل من اثنين فقد فر وإن فر من ثالثة لم يفر 
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  اب من تولى متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئةب

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن  - 17861
 صلى هللا عليه و عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بن عمر رضي هللا عنھما قال  بعثنا رسول هللا

سلم في سرية فلقوا العدو فحاص الناس حيصة فأتينا المدينة ففتحنا بابھا وقلنا يا رسول هللا نحن الفرارون فقال بل أنتم 
 العكارون وأنا فئتكم 

ن جعفر وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا يحيى ب - 17862
ثنا علي بن عاصم ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما قال  بعثنا رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم في سرية فلقينا العدو فحاص المسلمون حيصة فكنت فيمن حاص قلت في نفسي ال ندخل المدينة وقد 

ندخلھا فنمتاز منھا فدخلنا فلقينا النبي صلى هللا عليه و سلم وھو خارج إلى الصالة فقلنا نحن  بؤنا بغضب من هللا ثم قلنا
 الفرارون فقال بل أنتم العكارون فقلنا يا نبي هللا أردنا أن ال ندخل المدينة وأن نركب البحر قال ال تفعلوا فإني فئة كل مسلم 

لعباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن بن أبي نجيح عن أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو ا - 17863
 مجاھد أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  قال أنا فئة كل مسلم 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد هللا بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن  -  17864
ا سمع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول  لما ھزم أبو عبيدة لو أتوني كنت فئتھم ذكر الشافعي رحمه هللا سماك سمع سويد

في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه أحاديث في البيعة على السمع والطاعة فيما استطاعوا وقد ذكرناھا في قتال أھل 
 البغي 

 باب النھي عن قصد النساء والولدان بالقتل 

حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني إمالء ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن  -  17865
بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزھري عن بن كعب بن مالك عن عمه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حين 

 النساء والولدان  بعثه إلى بن أبي الحقيق نھاه عن قتل

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو جعفر محمد بن صالح بن ھانئ ثنا محمد بن عمرو الحرشي أنبأ أحمد بن  - 17866
عبد هللا بن يونس ثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما أخبره  أن امرأة وجدت في بعض مغازي 

يه و سلم مقتولة فأنكر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قتل النساء والصبيان رواه البخاري في الصحيح رسول هللا صلى هللا عل
 عن أحمد بن يونس ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن الليث 

حمد بن بشير وأبو وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا م -  17867
أسامة قاال ثنا عبيد هللا يعني بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي هللا عنھما قال  وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي 
فنھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن قتل النساء والصبيان رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ورواه 

 إبراھيم عن أبي أسامة وقد مضى في حديث بريدة عن النبي صلى هللا عليه و سلم ال تقتلوا وليدا البخاري عن إسحاق بن 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا أحمد بن عبيد بن ناصح ثنا عبد  -  17868
سود بن سريع رضي هللا عنه قال  أتيت رسول هللا صلى الوھاب يعني بن عطاء الخفاف ثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن األ

هللا عليه و سلم فغزوت معه فأصبنا ظفرا فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الذرية فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال ما 
قال أال إن خياركم أبناء المشركين بال أقوام جاوز بھم القتل حتى قتلوا الذرية فقال رجل يا رسول هللا إنما ھم أبناء المشركين 

ثم قال ال تقتلوا الذرية قالھا ثالثا وقال كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنھا لسانھا فأبواھا يھودانھا وينصرانھا قال أبو 
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فأقروا  جعفر أحمد بن عبيد معنى قوله كل نسمة تولد على الفطرة يعني الفطرة التي فطرھم عليھا حين أخرجھم من صلب آدم
 بتوحيده وكذلك رواه ھشيم عن يونس بن عبيد وذكر فيه سماع الحسن من األسود بن سريع 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا عمرو بن عون ثنا ھشيم  - 17869
هللا عنه قال  كنا في غزوة لنا فذكر الحديث ورواه أيضا  أنبأ يونس بن عبيد عن الحسن قال حدثنا األسود بن سريع رضي

 قتادة عن الحسن 

  باب قتل النساء والصبيان في التبييت والغارة من غير قصد وما ورد في إباحة التبييت

حمد بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا حدثنا أبو العباس م - 17870
يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن الزھري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس رضي هللا عنھما 
قال أخبرني الصعب بن جثامة رضي هللا عنه  أنه سمع النبي صلى هللا عليه و سلم يسأل عن أھل الدار من المشركين يبيتون 

ھم فقال النبي صلى هللا عليه و سلم ھم منھم وزاد عمرو بن دينار عن الزھري ھم من آبائھم لفظ فيصاب من نسائھم وذراري
حديث أبي عبد هللا وفي روايتھما وربما قال سفيان في الحديث ھم من آبائھم رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد هللا 

 ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره كلھم عن سفيان 

وأخبرنا أبو عبد هللا وأبو زكريا وأبو بكر قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي عن سفيان عن الزھري عن  - 17871
بن كعب بن مالك عن عمه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم لما بعث إلى بن أبي الحقيق نھى عن قتل النساء والولدان لفظ 

روايته قال الشافعي فكان سفيان يذھب إلى أن قول النبي صلى هللا عليه و سلم ھم منھم حديث أبي عبد هللا زاد أبو عبد هللا في 
إباحة لقتلھم وأن حديث بن أبي الحقيق ناسخ له قال وكان الزھري إذا حدث بحديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث بن كعب 

صلى هللا عليه و سلم فإن كان في عمرته بن مالك قال الشافعي رحمه هللا وحديث الصعب بن جثامة كان في عمرة النبي 
األولى فقد قتل بن أبي الحقيق قبلھا وقيل في سنتھا وإن كان في عمرته اآلخرة فھو بعد أمر بن أبي الحقيق غير شك وهللا أعلم 

أن يقصد  قال ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نھى عنه ومعنى نھيه عندنا وهللا أعلم عن قتل النساء والولدان
قصدھم بقتل وھم يعرفون مميزين ممن أمر بقتله منھم قال ومعنى قوله ھم منھم أنھم يجمعون خصلتين أن ليس لھم حكم 
اإليمان الذي يمنع الدم وال حكم دار اإليمان الذي يمنع الغارة على الدار قال الشيخ رحمه هللا أما قوله في حديث الصعب بن 

 جثامة إن ذلك كان في عمرته 

فإنما قال ذلك استدالال بما أخبرنا أبو عمرو البسطامي أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي ثنا جعفر الفريابي ثنا علي بن  - 17872
المديني ثنا سفيان ثنا الزھري عن عبيد هللا عن بن عباس عن الصعب بن جثامة رضي هللا عنه قال  مر بي رسول هللا صلى 

بودان فأھديت إليه لحم حمار وحش فرده علي فلما رأى الكراھية في وجھي قال إنه ليس بنا هللا عليه و سلم وأنا باألبواء أو 
رد عليك ولكنا حرم قال وسئل عن ذراري المشركين فيبيتون فيصاب من نسائھم وذراريھم فقال ھم منھم قال وسمعته يقول ال 

ال حفظته غير مرة سمعته كان إذا حدث بھذا الحديث حمى إال  ولرسوله قال علي فردده سفيان في ھذا المجلس مرتين ثم ق
قال وأخبرني بن كعب بن مالك عن عمه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لما بعث إلى بن أبي الحقيق نھى عن قتل النساء 

 والولدان 

العباس محمد بن يعقوب ثنا  وأما تاريخ قتل بن أبي الحقيق وتاريخ عمرته فقد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو -  17873
أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق ھو بن يسار قال  فلما انقضى أمر الخندق وأمر بني قريظة وكان 
أبو رافع سالم بن أبي الحقيق ممن كان حزب األحزاب على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم استأذنت الخزرج رسول هللا 

ه و سلم في قتل سالم بن أبي الحقيق وكان بخيبر فأذن لھم فيه قال ثم غزا بني المصطلق في شعبان سنة ست ثم صلى هللا علي
خرج في ذي القعدة معتمرا عام الحديبية قال الشيخ ثم كانت عمرته التي تسمى عمرة القضاء ثم عمرة الجعرانة ثم عمرته في 

قبلھن فكيف يكون نھيه في قصة بن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان  سنة حجته كلھن بعد ذلك وقتل بن أبي الحقيق كان
ناسخا لحديث الصعب بن جثامة الذي كان بعده وزعموا أنه ھاجر إلى النبي صلى هللا عليه و سلم ومات في خالفة أبي بكر 
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كون ذلك أيضا بعد قصة بن أبي رضي هللا عنه فإن كان سماعه الحديث من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعد ما ھاجر في
الحقيق فإن في حديث الھدية ما دل على أنه أول ما التقى بالنبي صلى هللا عليه و سلم فيكون وجه الحديثين ما أشار إليه 

 الشافعي رحمه هللا من اختالف الحالين وهللا أعلم 

ن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قاال واحتج الشافعي في جواز التبييت أيضا بما أخبرنا أبو بكر أحمد ب -  17874
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عمر بن حبيب عن عبد هللا بن عون أن نافعا كتب إليه 

ن في نعمھم يخبره ان بن عمر رضي هللا عنه أخبره  أن النبي صلى هللا عليه و سلم أغار على بني المصطلق وھم غارو
 بالمريسيع فقتل المقاتلة وسبى الذرية أخرجاه في الصحيح من حديث بن عون كما مضى 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الصمد وأبو عامر عن عكرمة  - 17875
هللا عليه و سلم علينا أبا بكر رضي هللا عنه فغزونا ناسا من  بن عمار ثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال  أمر رسول هللا صلى

 المشركين فبيتناھم نقتلھم وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت قال سلمة فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أھل أبيات من المشركين 

عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا  وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن -  17876
القعنبي فيما قرأ على مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي هللا عنه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خرج إلى 
خيبر فجاءھا ليال وكان إذا جاء قوما بالليل ال يغير عليھم حتى يصبح فلما أصبح خرجت يھود بمساحيھم ومكاتلھم فلما رأوه 

وا محمد وهللا محمد والخميس فقال النبي صلى هللا عليه و سلم هللا أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح قال
  المنذرين رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي وأما الحديث الذي 

العباس محمد بن يعقوب أنبا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو  - 17877
الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الوھاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي هللا عنه قال  سار رسول هللا صلى هللا عليه و 
 سلم إلى خيبر فانتھى إليھا ليال وكان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا طرق قوما لم يغر عليھم حتى يصبح فإن سمع أذانا
أمسك وإن لم يكونوا يصلون أغار عليھم حين يصبح فلما أصبح ركب وركب المسلمون وخرج أھل القرية ومعھم مكاتلھم 
ومساحيھم فلما رأوا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قالوا محمد والخميس فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم هللا أكبر 

صباح المنذرين قال أنس وإني لردف ألبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول هللا خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
 صلى هللا عليه و سلم 

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي في رواية أنس  أن النبي صلى هللا عليه  -  17878
ال وال نھارا وال غارين في حال وهللا أعلم ولكنه على أن يكون يبصر و سلم كان ال يغير حتى يصبح ليس بتحريم لإلغارة لي

من معه كيف يغيرون احتياطا من أن يؤتوا من كمين أو من حيث ال يشعرون وقد يختلط الحرب إذا أغاروا ليال فيقتل بعض 
قد أمر النبي صلى هللا عليه  المسلمين بعضا قد أصابھم ذلك في قتل بن عتيك فقطعوا رجل أحدھم قال الشافعي رضي هللا عنه

 و سلم بالغارة على غير واحد من يھود فقتلوه قتل أبي رافع عبد هللا بن أبي الحقيق ويقال سالم بن أبي الحقيق 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عبد هللا محمد بن أحمد الجوھري ثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الشطوي ثنا  -  17879
ق ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي هللا عنه قال  بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى أبي رافع محمد بن ساب

اليھودي وكان يسكن أرض الحجاز فندب له سرايا من األنصار وأمر عبد هللا بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي النبي صلى هللا 
لحجاز فلما دنوا منه غربت الشمس وراح الناس بسرحھم فقال لھم عبد عليه و سلم ويعين عليه وكان في حصين له بأرض ا

هللا اجلسوا مكانكم فإني منطلق فمتطلع األبواب لعلي ادخل فأقتله حتى إذا دنا من الباب تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل 
اغلق الباب قال فدخلت فلما دخل الناس الناس فھتف به البواب فقال يا عبد هللا إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن 

اغلق الباب ثم علق األقاليد على وتد قال فقمت إلى األقاليد فأخذتھا ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده في عالل له فلما 
حتى نزل عنه أھل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل فقلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي 

أقتله قال فانتھيت إليه فإذا ھو في بيت مظلم وسط عياله ال أدري أين ھو من البيت فقلت أبا رافع فقال من ھذا فأھوى نحو 



33 
 

الصوت فأضربه ضربة غير طائل وأنا دھش فلم أغن عنه شيئا وصاح فخرجت من البيت فمكثت غير بعيد ثم جئت فقلت ما 
ل رجل في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه ضربة ثانية ولم أقتله ثم وضعت ھذا الصوت يا أبا رافع فقال ألمك الوي

ضبابة السيف في بطنه ثم اتكيت عليه حتى سمعته أخذ في ظھره فعرفت أني قد قتلته فجعلت أفتح األبواب بابا بابا حتى 
مرة فانكسرت رجلي فعصبتھا انتھيت إلى درجة فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتھيت إلى األرض فوقعت في ليلة مق

بعمامتي ثم إني انطلقت حتى جلست عند الباب قلت وهللا ال أخرج الليلة حتى أعلم أني قد قتلته أوال ال فلما صاح الديك قام 
الناعي على السور فقال أنعي أبا رافع تاجر أھل الحجاز فانطلقت أتعجل إلي أصحابي فقلت النجاء قد قتل هللا أبا رافع حتى 

 تھينا إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فحدثته فقال ابسط رجلك فبسطتھا فمسحھا فكأنما لم أشتكھا قط ان

وأخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا إسحاق بن إبراھيم أنبأ عبيد هللا بن  - 17880
أبي شيبة ثنا عبيد هللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي  موسى ح قال وأخبرني المنيعي ثنا أبو بكر بن

هللا عنه قال  بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى أبي رافع اليھودي رجاال من األنصار وأمر عليھم عبد هللا بن فالن 
ت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق األقاليد وذكر الحديث بنحوه غير أنه قال فإني منطلق فمتلطف للبواب وقال فدخلت فكمن

على وتد رواه البخاري في الصحيح عن يوسف بن موسى عن عبيد هللا بن موسى ويذكر من وجه آخر أن ذلك كان بخيبر 
 وأن عبد هللا بن أنيس ھو الذي قتله وفي حديث آخر أن عبد هللا بن أنيس ضربه وبن عتيك ذفف عليه وفي الروايات كلھا أن

 بن عتيك ذفف عليه وفي الروايات كلھا ان بن عتيك سقط فوثئت رجله قتل كعب بن األشرف 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا محمد بن يعقوب أنبأ أبو الحسين أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا  - 17881
 ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا محمد بن يعقوب ثنا علي بن المديني ثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد هللا

أحمد بن سھل وابراھيم بن محمد قاال ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه 
حمد بن مسلمة أتحب أن يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من لكعب بن األشرف فإنه قد آذى هللا ورسوله فقال له م

أقتله يا رسول هللا قال نعم قال أنا له يا رسول هللا فأذن لي أن أقول قال قل فأتاه محمد بن مسلمة فقال أن ھذا الرجل قد أخذنا 
ھذا  بالصدقة وقد عنانا وقد مللنا منه فقال الخبيث لما سمعھا وأيضا وهللا لتملنه أو لتملن منه ولقد علمت أن أمركم سيصير إلى

قال إنا ال نستطيع أن نسلمه حتى ننظر ما فعل وإنا نكره أن ندعه بعد أن اتبعناه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره وقد 
جئتك لتسلفني تمرا قال نعم على أن ترھنوني نساءكم قال محمد نرھنك نساءنا وأنت أجمل العرب قال فأوالدكم قال فيعير 

وسقين وربما قال فيسب بن أحدنا فيقال رھن بوسق أو وسقين قال فأي شيء ترھنون قال  الناس أوالدنا أنا رھناھم بوسق أو
نرھنك الألمة يعني السالح قال نعم فواعده أن يأتيه فرجع محمد إلى أصحابه فأقبل وأقبل معه أبو نائلة وھو أخو كعب من 

في رأسه فدونكم الرجل فجاءوه ليال وأمر  الرضاعة وجاء معه رجالن آخران فقال إني مستمكن من رأسه فإذا أدخلت يدي
أصحابه فقاموا في ظل النخل وأتاه محمد فناداه يا أبا األشرف فقالت امرأته أين تخرج ھذه الساعة فقال إنما ھو محمد بن 

قال  مسلمة وأخي أبو نائلة فنزل إليه ملتحفا في ثوب واحد تنفح منه ريح الطيب فقال له محمد ما أحسن جسمك وأطيب ريحك
إن عندي ابنة فالن وھي أعطر العرب قال فتأذن لي أن أشمه قال نعم فأدخل محمد يده في رأسه ثم قال أتأذن لي أن أشم 
أصحابي قال نعم فأدخلھا في رأسه فأشم أصحابه ثم أدخلھا مرة أخرى في رأسه حتى أمنه ثم إنه شبك يده في رأسه فنصاه ثم 

ا عليه فقتلوه ثم أتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأخبره رواه البخاري في الصحيح قال ألصحابه دونكم عدو هللا فخرجو
 عن علي بن عبد هللا ورواه مسلم عن عبد  بن محمد كالھما عن سفيان بن عيينة 

ا بن أبي أويس أنبأ وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو بكر بن عتاب ثنا القاسم بن عبد هللا بن المغيرة ثن - 17882
إسماعيل بن إبراھيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة  في ھذه القصة قال فعانقه سلكان بن سالمة وقال اقتلوني وعدو هللا فلم 
يزالوا يتخلصون إليه بأسيافھم حتى طعنه أحدھم في بطنه طعنة بالسيف خرج منھا مصرانه وخلصوا إليه فضربوه بأسيافھم 

ا يتخلصون إليه وسلكان معانقه أصابوا عباد بن بشر في وجھه أو في رجله وال يشعرون ثم خرجوا وكانوا في بعض م
يشتدون سراعا حتى إذا كانوا بجرف بعاث فقدوا صاحبھم فرجعوا أدراجھم فوجدوه من وراء الجرف فاحتملوه حتى أتوا به 

أصيب الحارث بن أوس بن معاذ فجرح في رأسه أھلھم من ليلتھم وذكر بن إسحاق ھذه القصة عن محمد بن مسلمة قال و
 ورجله أصابه بعض أسيافنا وبمعناه ذكره بن لھيعة عن أبي األسود عن عروة 
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  باب المرأة تقاتل فتقتل

استدالال بما أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا عمر بن المرقع  -  17883
ن صيفي حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع رضي هللا عنه قال  كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في غزوة فرأى ب

الناس مجتمعين على شيء فبعث رجال فقال انظر على ما اجتمع ھؤالء فجاء فقال على امرأة قتيل فقال ما كانت ھذه لتقاتل 
 فقال قل لخالد ال تقتلن امرأة وال عسيفا  قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجال

وفيما روى أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن وھيب عن أيوب عن عكرمة  أن النبي صلى هللا  -  17884
ا عليه و سلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال ألم أنه عن قتل النساء من صاحب ھذه المرأة المقتولة قال رجل من القوم أنا ي

 رسول هللا أردفتھا فأرادت أن تصرعني فتقتلني فأمر بھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن توارى 

وعن موسى بن إسماعيل عن وھيب وعن سعيد بن منصور عن حماد بن زيد كالھما عن أيوب عن عكرمة قال   -  17885
شفت قبلھا فقالت ھا دونكم فارموا فرماھا رجل من لما حاصر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أھل الطائف أشرفت امرأة فك

المسلمين فما أخطأ ذلك منھا وفي حديث وھيب فما أخطأھا ان قتلوھا فأمر بھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن توارى 
 الحديثين  أخبرنا بھما أبو بكر محمد بن محمد أنبأ أبو الحسن الفسوي الداودي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكر

حدثنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق  - 17886
حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا أنھا  قالت ما قتل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

امرأة واحدة وهللا إنھا عندي لتضحك ظھرا لبطن وإن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليقتل رجالھم  امرأة من بني قريظة إال
بالسوق إذ ھتف ھاتف باسمھا أين فالنة فقالت أنا وهللا فقلت ويلك ما لك فقالت أقتل وهللا قلت ولم قالت لحدث أحدثته فانطلق 

ثرة ضحكھا وقد عرفت أنھا تقتل ذكر الشافعي رحمه هللا في رواية أبي بھا فضرب عنقھا فما أنسى عجبا منھا طيبة نفسھا وك
عبد الرحمن البغدادي عنه عن أصحابه أنھا كانت دلت على محمود بن مسلمة دلت عليه رحا فقتلته فقتلت بذلك قال وقد يحتمل 

 لم يصح الخبر ألي معنى قتلھا أن تكون أسلمت وارتدت ولحقت بقومھا فقتلھا لذلك ويحتمل غير ذلك قال الشافعي رحمه هللا
 وقد قيل إن محمود بن مسلمة قتل بخيبر ولم يقتل يوم بني قريظة 

واحتج بمعنى الحديث الذي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس األصم ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس عن  - 17887
بر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال  خرج مرحب اليھودي من حصن بن إسحاق حدثني عبد هللا بن سھل أحد بني حارثة عن جا

خيبر قد جمع سالحه وھو يرتجز ويقول من يبارز فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من لھذا فقال محمد بن مسلمة أنا له 
والمنقول عندنا في قصة ھذه المرأة يا رسول هللا أنا وهللا الموتور الثائر قتلوا أخي باألمس وذكر الحديث قال الشيخ رحمه هللا 

 ما 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو علي محمد بن جعفر الدقاق ثنا محمد بن جرير فيما حدثھم محمد بن حميد عن  -  17888
 سلمة عن محمد بن إسحاق والحارث بن محمد عن محمد بن سعد عن الواقدي أنھم قالوا إن خالد بن سويد بن ثعلبة الخزرجي

دلت عليه فالنة امرأة من بني قريظة رحا فشدخت رأسه فذكر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال له  أجر شھيدين فقتلھا 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيما ذكر وكان خالد بن سويد قد شھد بدرا وأحدا والخندق وبني قريظة وھذا من قول بن 

 إسحاق والواقدي منقطع 

  جر وحرق المنازلباب قطع الش

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو صادق بن أبي  - 17889
الفوارس العطار قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني الليث بن سعد 

بو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس ح وأخبرنا أ
ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو 
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محمد بن رمح قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقالوا ثنا الليث عن نافع عن بن عمر رضي هللا  النضر الفقيه ثنا تميم بن محمد ثنا
ما قطعتم من { عنھما  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حرق نخل بني النضير وقطع وھي البويرة فأنزل هللا عز و جل 

ه البخاري في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن يحيى روا} لينة أو تركتموھا قائمة على أصولھا فبإذن هللا وليخزي الفاسقين 
 بن يحيى وقتيبة وبن رمح 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ثنا معاذ بن المثنى ويوسف القاضي قاال  - 17890
نھما  أن النبي صلى هللا عليه و سلم قطع ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي هللا ع

 نخل بني النضير وحرق رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني محمد بن يعقوب الحافظ أنبأ محمد بن إسحاق بن إبراھيم ثنا ھناد بن السري ثنا  -  17891
فع عن بن عمر رضي هللا عنھما  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قطع نخل عبد هللا بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نا
 بني النضير وحرق ولھا يقول حسان بن ثابت 

  )حريق بالبويرة مستطير ... وھان على سراة بني لؤي ( 

 ھناد بن السري  رواه مسلم في الصحيح عن} ما قطعتم من لينة أو تركتموھا قائمة على أصولھا { وفي ھذا نزلت ھذه اآلية 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا عبد هللا بن أبي مريم ثنا عمرو بن  -  17892
أبي سلمة أنبأ عبد هللا بن نافع الصائغ عن إسماعيل بن إبراھيم عن نافع عن بن عمر رضي هللا عنھما  أن رسول هللا صلى هللا 

 حرق بعض نخل بني النضير وقطع بعضا وقيل في ذلك شعر  عليه و سلم

 )حريق بالبويرة مستطير ... وھان على سراة بني لؤي ( 

 )وقدر القوم حامية تفور ... تركتم قدركم ال شيء فيھا ( 

ني أبو المنذر أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو الحسين محمد بن يعقوب أنبأ أبو العباس محمد بن إسحاق حدث - 17893
رجاء بن الجارود ثنا يحيى بن حماد أنبأ جويرية بن أسماء عن نافع عن بن عمر رضي هللا عنھما  أن النبي صلى هللا عليه و 

 سلم حرق نخل بني النضير قال ولھا يقول حسان بن ثابت 

  )حريق بالبويرة مستطير ... وھان على سراة بني لؤي ( 

 ارث قال فأجابه أبو سفيان بن الح

 )وحرق في نواحيھا السعير ... أدام هللا ذلك من صنيع ( 

  )وتعلم أي أرضينا تضير ... ستعلم أينا منھا بنزه ( 

 رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن نصر عن حبان عن جويرية 

بيب ثنا أبو داود أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر األصبھاني ثنا يونس بن ح - 17894
الطيالسي ثنا صالح بن أبي األخضر عن الزھري عن عروة بن الزبير عن أسامة رضي هللا عنه قال  أمرني النبي صلى هللا 

 عليه و سلم أن أغير على أبنا صباحا وأحرق 

بن عمرو الغزي قال  سمعت أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود السجستاني ثنا عبد هللا  -  17895
 أبا مسھر قيل له أبنا قال نحن أعلم ھي يبنا فلسطين 
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد هللا البغدادي ثنا أبو عالثة محمد بن عمرو بن خالد  - 17896
سول هللا صلى هللا عليه و سلم باألكمة عند حصن ثنا أبي ثنا بن لھيعة عن أبي األسود عن عروة بن الزبير قال  فنزل ر

الطائف فحاصرھم بضع عشرة ليلة وقاتلته ثقيف بالنبل والحجارة وھم في حصن الطائف وكثرت القتلى في المسلمين وفي 
ن ثقيف وقطع المسلمون شيئا من كروم ثقيف ليغيظوھم بذلك قال عروة وأمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المسلمين حي

حاصروا ثقيف أن يقطع كل رجل من المسلمين خمس نخالت أو حبالت من كرومھم فأتاه عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 
 فقال يا رسول هللا إنھا عفا لم تؤكل ثمارھا فامرھم أن يقطعوا ما أكلت ثمرته األول فاألول 

عتاب ثنا القاسم بن عبد هللا بن المغيرة ثنا بن أبي  أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ محمد بن عبد هللا بن - 17897
أويس ثنا إسماعيل بن إبراھيم بن عقبة حدثني موسى بن عقبة في غزوة الطائف قال  ونزل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

لت ثقيف ال تفسدوا باألكمة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة يقاتلھم فذكره قال وقطعوا طائفة من أعنابھم ليغيظوھم بھا فقا
األموال فإنھا لنا أو لكم قال واستأذنه المسلمون في مناھضة الحصن فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما أرى أن نفتحه 

 وما أذن لنا فيه اآلن 

عليه و سلم  أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي  نصب رسول هللا صلى هللا - 17898
 على أھل الطائف منجنيقا أو عرادة 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أحمد بن سلمان قال قرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع ثنا عبد  - 17899
سول هللا هللا بن عمرو بصري وكان حافظا ثنا ھشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي عبيدة رضي هللا عنه  أن ر

صلى هللا عليه و سلم حاصر أھل الطائف ونصب عليھم المنجنيق سبعة عشر يوما قال أبو قالبة وكان ينكر عليه ھذا الحديث 
قال الشيخ رحمه هللا فكأنه كان ينكر عليه وصل إسناده ويحتمل أنه إنما أنكر رميھم يومئذ بالمجانيق فقد روى أبو داود في 

أبي إسحاق الفزاري عن األوزاعي عن يحيى ھو بن أبي كثير قال حاصرھم رسول هللا صلى  المراسيل عن أبي صالح عن
هللا عليه و سلم شھرا قلت فبلغك أنه رماھم بالمجانيق فأنكر ذلك وقال ما يعرف ھذا قال الشيخ رحمه هللا كذا قال يحيى إنه لم 

ن بشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن ثور عن مكحول يبلغه وزعم غيره أنه بلغه روى أبو داود في المراسيل عن محمد ب
 أن النبي صلى هللا عليه و سلم نصب المجانيق على أھل الطائف وقد ذكره الشافعي في القديم 

أخبرنا بھذا الحديث أبو بكر محمد بن محمد أنبأ أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود  فذكرھما وقد  - 17900
لواقدي عن شيوخه كما ذكره مكحول وزعم أن الذي أشار به سلمان الفارسي وذكر الشافعي في القديم حديث بن ذكره ا

 المبارك عن موسى بن علي عن أبيه أن عمرو بن العاص نصب المنجنيق على أھل اإلسكندرية 

ا الحسن بن الربيع ثنا بن المبارك أنبأ بن أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثن -  17901
لھيعة حدثني الحارث بن يزيد ويزيد بن أبي حبيب  في فتح قيسارية قال فكانوا يرمونھا في كل يوم بستين منجنيقا وذلك في 

 زمن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه حين فتح هللا على يدي معاوية وعبد هللا بن عمرو 

 الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ھالل بن العالء ثنا أبو وأخبرنا أبو عبد هللا - 17902
ربيعة العامري ثنا أبو عوانة عن ھارون بن سعيد عن أبي صالح الحنفي عن علي رضي هللا عنه قال  أمرني رسول هللا 

بن خالد بن عمير عن ھارون ويوسف وأبو ربيعة محمد بن صلى هللا عليه و سلم أن أغور ماء آبار بدر وكذلك رواه يوسف 
عوف ضعيفان وروى أبو داود في المراسيل عن محمد بن عبيد عن حماد عن يحيى بن سعيد قال استشار رسول هللا صلى 

 هللا عليه و سلم يوم بدر فقال الحباب بن المنذر نرى أن تغور المياه كلھا غير ماء واحد فنلقى القوم عليه 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس عن بن إسحاق حدثني  - 17903
طلحة بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال  كان أبو بكر رضي هللا عنه يأمر أمراءه حين كان يبعثھم في الردة 

أن قال فشنوھا غارة فاقتلوا وأحرقوا وانھكوا في القتل والجراح ال يرى بكم وھن لموت  إذا غشيتم دارا فذكر الحديث إلى
 نبيكم صلى هللا عليه و سلم 
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 باب من اختار الكف عن القطع والتحريق إذا كان األغلب أنھا ستصير دار إسالم أو دار عھد 

محمد بن عبد هللا بن خميرويه الكرابيسي الھروي بھا  أخبرنا أبو نصر عمر بن عبدا لعزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل - 17904
أنبأ أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد هللا بن المبارك عن يونس بن يزيد عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب  أن أبا 

قال لما ركبوا مشى بكر رضي هللا عنه لما بعث الجنود نحو الشام يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة 
أبو بكر مع أمراء جنوده يودعھم حتى بلغ ثنية الوداع فقالوا يا خليفة رسول هللا أتمشي ونحن ركبان فقال إني أحتسب خطاي 
ھذه في سبيل هللا ثم جعل يوصيھم فقال أوصيكم بتقوى هللا اغزوا في سبيل هللا فقاتلوا من كفر با فإن هللا ناصر دينه وال 

 تغدروا وال تجبنوا وال تفسدوا في األرض وال تعصوا ما تؤمرون فإذا لقيتم العدو من المشركين إن شاء هللا فادعوھم تغلوا وال
إلى ثالث خصال فإن ھم أجابوك فاقبلوا منھم وكفوا عنھم ادعوھم إلى اإلسالم فإن ھم أجابوك فاقبلوا منھم وكفوا عنھم ثم 

المھاجرين فإن ھم فعلوا فأخبروھم أن لھم مثل ما للمھاجرين وعليھم ما على ادعوھم إلى التحول من دارھم إلى دار 
المھاجرين وإن ھم دخلوا في اإلسالم واختاروا دارھم على دار المھاجرين فأخبروھم أنھم كأعراب المسلمين يجري عليھم 

لمسلمين فإن ھم أبوا أن يدخلوا في حكم هللا الذي فرض على المؤمنين وليس لھم في الفيء والغنائم شيء حتى يجاھدوا مع ا
اإلسالم فادعوھم إلى الجزية فإن ھم فعلوا فاقبلوا منھم وكفوا عنھم وإن ھم أبوا فاستعينوا با عليھم فقاتلوھم إن شاء هللا وال 

وال النساء وستجدون تغرقن نخال وال تحرقنھا وال تعقروا بھيمة وال شجرة تثمر وال تھدموا بيعة وال تقتلوا الولدان وال الشيوخ 
أقواما حبسوا أنفسھم في الصوامع فدعوھم وما حبسوا أنفسھم له وستجدون آخرين اتخذ الشيطان في رؤوسھم أفحاصا فإذا 

 وجدتم أولئك فاضربوا أعناقھم إن شاء هللا 

ب قال سمعت عبد هللا بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقو - 17905
أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول  ھذا حديث منكر ما أظن من ھذا شيء ھذا كالم أھل الشام أنكره أبي على يونس من 

 حديث الزھري كأنه عنده من يونس عن غير الزھري 

أمر أبي بكر رضي هللا عنه بأن يكفوا  أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال  قال الشافعي رحمه هللا ولعل - 17906
عن أن يقطعوا شجرا مثمرا إنما ھو ألنه سمع النبي صلى هللا عليه و سلم يخبر أن بالد الشام تفتح على المسلمين فلما كان 

تحريقه  مباحا له أن يقطع ويترك اختار الترك نظرا للمسلمين ال ألنه رآه محرما ألنه قد حضر مع النبي صلى هللا عليه و سلم
 بالنضير وخيبر والطائف 

  باب تحريم قتل ما له روح إال بأن يذبح فيؤكل

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أنبأ بن  -  17907
مرو بن العاص رضي هللا عنھما أن رسول عيينة عن عمرو بن دينار عن صھيب مولى عبد هللا بن عامر عن عبد هللا بن ع

هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من قتل عصفورا فما فوقھا بغير حقھا سأله هللا عن قتله قيل يا رسول هللا وما حقھا قال أن 
 ورة تذبحھا فتأكلھا وال تقطع رأسھا فترمي بھا قال الشافعي رحمه هللا ونھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن المصب

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو الوليد ثنا سعيد  - 17908
عن ھشام بن زيد قال  دخلت مع أنس رضي هللا عنه على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا قد نصبوا دجاجة يرمونھا 

لى هللا عليه و سلم أن يصبر البھائم رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وأخرجه مسلم من فقال أنس نھى رسول هللا ص
 وجه آخر عن شعبة 

حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه هللا أنبأ عبد هللا بن محمد بن الحسن بن الشرقي ثنا عبد  -  17909
ج عن أبي الزبير عن جابر رضي هللا عنه قال  نھى رسول هللا صلى هللا عليه و هللا بن ھاشم ثنا يحيى بن سعيد عن بن جري

 سلم أن يقتل شيء من البھائم صبرا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى 
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راھيم أخبرنا أبو أحمد عبد هللا بن محمد بن الحسن المھرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إب -  17910
البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد  أن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه بعث جيوشا إلى الشام فذكر الحديث في 

 وصيته إلى أن قال وال تعقرن شاة وال بعيرا إال لمأكلة 

سن بن الربيع ثنا عبد هللا بن وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا الح - 17911
المبارك عن معمر عن أبي عمران الجوني  أن أبا بكر رضي هللا عنه بعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام فمشى معه فذكر 

 الحديث إلى أن قال وال تذبحوا بعيرا وال بقرا إال لمأكل 

أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع قال  قال  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا - 17912
الشافعي قال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم أنه قيل لمعاذ بن جبل رضي هللا عنه 

ل أن ينتقصوا منكم إن الروم يأخذون ما حسر من خيلنا فيستعجلونھا ويقاتلون عليھا أفنعقر ما حسر من خيلنا فقال ال ليسوا بأھ
إنما ھم غدا رقيقكم وأھل ذمتكم زاد أبو سعيد في روايته في موضع آخر قال الشافعي رحمه هللا وقد بلغنا عن أبي أمامة 
الباھلي رضي هللا عنه أنه أوصى ابنه ال يعقر حسرا وعن عمر بن عبد العزيز رحمه هللا أنه نھى عن عقر الدابة إذا ھي 

رسه قام عليه بأرض الروم فتركه ونھى عن عقره أخبرنا من سمع ھشام بن الغاز يروي عن مكحول قامت وعن قبيصة أن ف
 أنه سأله عنھا فنھاه وقال إن النبي صلى هللا عليه و سلم نھى عن المثلة 

راھيم بن أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح ثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن األسدي الھمذاني ثنا إب -  17913
الحسين الكسائي ثنا آدم ثنا شعبة ثنا المنھال قال كنت أمشي مع سعيد بن جبير فقال قال عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما 

 سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  لعن هللا من مثل بالحيوان 

ال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عتبة ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قا - 17914
بقية ثنا خالد بن حميد ثنا عمر بن سعيد اللخمي عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي رھم السماعي صاحب النبي صلى هللا عليه و 

ن غاش سلم أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من عقر بھيمة ذھب ربع أجره ومن حرق نخال ذھب ربع أجره وم
 شريكه ذھب ربع أجره ومن عصى إمامه ذھب أجره كله في ھذا اإلسناد ضعف وفي األول كفاية 

وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن  -  17915
لزبير عن أبيه قال حدثني أبي الذي أرضعني وكان أحد بني مرة بن بكير عن بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد هللا بن ا

عوف  قال وهللا لكأني انظر إلى جعفر بن أبي طالب رضي هللا عنه يوم مؤتة حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرھا ثم تقدم 
 فقاتل حتى قتل 

قال الشافعي رحمه هللا فإن قال قائل فقد روي  أن فقد أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال  -  17916
جعفر بن أبي طالب رضي هللا عنه عقر عند الحرب فال أحفظ ذلك من وجه يثبت عند االنفراد وال أعلمه مشھورا عند عوام 

 أھل العلم بالمغازي 

ھذا الحديث ليس بذلك القوي وقد  وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه قال قال أبو داود السجستاني -  17917
جاء فيه نھي كثير عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  قال الشيخ رحمه هللا الحفاظ يتوقون ما ينفرد به بن إسحاق 

 وإن صح فلعل جعفرا رضي هللا عنه لم يبلغه النھي وهللا أعلم 

  باب الرخصة في عقر دابة من يقاتله حال القتال

برنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه هللا قد عقر حنظلة بن أخ -  17918
الراھب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد فاكتسعت فرسه به فسقط عنھا فجلس على صدره ليذبحه فرآه بن شعوب فرجع إليه 

 ال أبو سفيان من بعد ذلك يعدو كأنه سبع فقتله واستنقذ أبا سفيان من تحته قال فق
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 )ولم أحمل النعماء البن شعوب ... فلو شئت نجتني كميت رحيلة ( 

 )لدا غدوة حتى دنت لغروب ... وما زال مھري مزجر الكلب منھم ( 

 )وأدفعھم عني بركن صليب ... أقاتلھم طرا وأدعوا يآل غالب ( 

د بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محم - 17919
عن الزھري وغيره في قصة أحد  فذكر قصة حنظلة مع أبي سفيان وما كان من معونة بن شعوب أبا سفيان وقتله حنظلة إال 

ق واسم بن شعوب شداد بن أنه لم يذكر العقر ثم ذكر أبيات أبي سفيان بنحو مما ذكرھن الشافعي وزاد عليھن قال بن إسحا
 األسود كذا قال وقد ذكر الواقدي في ھذه القصة عقره فرسه 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا محمد بن أحمد األصبھاني ثنا الحسن بن الجھم ثنا الحسين بن الفرج ثنا محمد بن  -  17920
مر رضي هللا عنه سالحه فلحق برسول هللا صلى عمر الواقدي عن شيوخه  فذكروا قصة حنظلة قالوا وأخذ حنظلة بن أبي عا

هللا عليه و سلم بأحد وھو يسوي الصفوف فلما انكشف المشركون اعترض حنظلة ألبي سفيان بن حرب فضرب عرقوب 
فرسه فاكتسعت الفرس ويقع أبو سفيان إلى األرض فجعل يصيح يا معشر قريش أنا أبو سفيان بن حرب وحنظلة يريد ذبحه 

ع الصوت رجاال ال يلتفتون إليه في الھزيمة حتى عاينه األسود بن شعوب فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه بالسيف فأسم
 وھرب أبو سفيان 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم أنبأ أبو عامر العقدي  - 17921
ي عن إياس بن سلمة عن أبيه  فذكر الحديث في الحديبية ورجوعھم إلى المدينة قال فبعث رسول ثنا عكرمة بن عمار اليمام

هللا صلى هللا عليه و سلم ظھرا مع رباح غالم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال وخرجت معه بفرس طلحة أبديه مع الظھر 
 صلى هللا عليه و سلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه فقلت يا فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن بن عيينة قد أغار على ظھر رسول هللا

رباح خذ ھذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد هللا وأخبر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه قال 
 أرميھم بالنبل وأرتجز  ثم قمت على ثنية فاستقبلت المدينة فناديت ثالثة أصوات يا صباحاه قال ثم خرجت في آثار القوم

 )واليوم يوم الرضع ... أنا بن األكوع ( 

 قال فأرمي رجال فأضع السھم حتى يقع في كتفه وقلت   

 )واليوم يوم الرضع ... خذھا وأنا بن األكوع ( 

تضايق الجبل قال فوهللا ما زلت أرميھم وأعقر بھم فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلھا فرميته فعقرت به فإذا 
فدخلوا في متضايق رقيت الجبل ثم جعلت أرديھم بالحجارة قال فما زلت كذلك أتبعھم حتى ما خلق هللا بعيرا من ظھر رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم إال جعلته وراء ظھري وخلوا بيني وبينه وذكر الحديث إلى أن قال فما برحت مكاني حتى نظرت 

 عليه و سلم يتخللون الشجر وإذا أولھم األخرم األسدي وعلى أثره أبو قتادة األنصاري وعلى إلى فوارس رسول هللا صلى هللا
أثره المقداد بن األسود الكندي فأخذت بعنان فرس األخرم قلت يا أخرم إن القوم قليل فاحذرھم ال يقتطعونك حتى يلحق رسول 

من با واليوم اآلخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فال تحل بيني هللا صلى هللا عليه و سلم وأصحابه فقال يا سلمة إن كنت تؤ
وبين الشھادة فخليته فالتقى ھو وعبد الرحمن بن عيينة فعقر األخرم بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول عبد 

بو قتادة على فرس األخرم الرحمن على فرسه فلحق أبو قتادة عبد الرحمن فطعنه فقتله وعقر به عبد الرحمن فتحول أ
 وخرجوا ھاربين وذكر الحديث رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراھيم 
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 باب األسير يوثق 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي  - 17922
 عنه يقول  بعث النبي صلى هللا عليه و سلم خيال قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة سعيد أنه سمع أبا ھريرة رضي هللا

يقال له ثمامة بن أثال سيد أھل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد وذكر الحديث قد أخرجاه في الصحيح بطوله كما 
 مضى 

يعقوب الحافظ ثنا علي بن الحسن الھاللي ثنا أبو معمر عبد هللا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن  - 17923
بن عمرو ثنا عبد الوارث ثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد هللا عن جندب بن مكيث قال  بعث 

ة على بني الملوح في رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عبد هللا بن غالب الليثي في سرية فكنت فيھم فأمرھم أن يشنوا الغار
الكديد فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه فقال إنما جئت أريد اإلسالم وإنما خرجت إلى 

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقلنا إن تك مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة وإن تكن غير ذلك نستوثق منك فشددناه وثاقا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق  - 17924
حدثني العباس بن عبد هللا بن معبد عن بعض أھله عن بن عباس رضي هللا عنھما قال  لما أمسى رسول هللا صلى هللا عليه و 

اق بات رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ساھرا أول الليل فقال له أصحابه يا رسول هللا سلم يوم بدر واألسارى محبوسون بالوث
ما لك ال تنام وقد أسر العباس رجل من األنصار فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سمعت أنين عمي العباس في وثاقه 

 فأطلقوه فسكت فنام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

عن بن إسحاق قال حدثني عبد هللا بن أبي بكر عن يحيى بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة وبإسناده  - 17925
قال  قدم باألسارى حين قدم بھم المدينة وسودة بنت زمعة رضي هللا عنھا زوج النبي صلى هللا عليه و سلم عند آل عفراء في 

ليھن الحجاب قالت سودة فوهللا إني لعندھم إذ أتينا فقيل ھؤالء مناخھم على عوف ومعوذ ابني عفراء وذلك قبل أن يضرب ع
األسارى قد أتي بھم فرجعت إلى بيتي ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيه وإذا أبو يزيد سھيل بن عمرو في ناحية الحجرة 

أعطيتم بأيديكم أال متم كراما فما  يداه مجموعتان إلى عنقه بحبل فوهللا ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت أي أبا يزيد
انتھيت إال بقول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من البيت يا سودة أعلى هللا وعلى رسوله فقلت يا رسول هللا والذي بعثك 

 بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت 

يب سھل بن محمد بن سليمان رحمه هللا إمالء أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي حدثنا الشيخ اإلمام أبو الط - 17926
ثنا إبراھيم بن عبد هللا البصري ثنا أبو عاصم النبيل أنبأ بن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة 

وة فلھينھا عنه فذھب األسير فجاء النبي صلى هللا رضي هللا عنھا  أن النبي صلى هللا عليه و سلم دخل عليھا بأسير وعندھا نس
عليه و سلم فقال يا عائشة أين األسير فقالت نسوة كن عندي فلھينني عنه فذھب فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قطع هللا 

جت يديھا فقال ما يدك وخرج فأرسل في أثره فجيء به فدخل النبي صلى هللا عليه و سلم وإذا عائشة رضي هللا عنھا قد أخر
لك قالت يا رسول هللا إنك دعوت علي بقطع يدي وإني معلقة يدي انتظر من يقطعھا قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 أجننت ثم رفع يديه وقال اللھم من كنت دعوت عليه فاجعله له كفارة وطھورا 

  باب ترك قتل من ال قتال فيه من الرھبان والكبير وغيرھما

أخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن  -  17927
سعيد  أن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك 

ديق رضي هللا عنه إما أن تركب وإما أن أنزل فقال له أبو بكر رضي هللا عنه ما األرباع فزعموا أن يزيد قال ألبي بكر الص
أنت بنازل وال أنا براكب إني أحتسب خطاي ھذه في سبيل هللا قال إنك ستجد قوما زعموا أنھم حبسوا أنفسھم  فذرھم وما 

اضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإني زعموا أنھم حبسوا أنفسھم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسھم من الشعر ف
موصيك بعشر ال تقتلن امرأة وال صبيا وال كبيرا ھرما وال تقطعن شجرا مثمرا وال تخربن عامرا وال تعقرن شاة وال بعيرا 
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إال لمأكله وال تحرقن نخال وال تغرقنه وال تغلل وال تجبن وروينا في حديث الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر 
 ي هللا عنه كما مضى في مسألة التحريق الصديق رض

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبا  - 17928
يزيد بن عبد الوھاب بن عطاء أنبأ روح بن القاسم عن يزيد بن أبي مالك الشامي قال  جھز أبو بكر الصديق رضي هللا عنه 

 أبي سفيان بعثة إلى الشام أميرا فمشى معه وذكر الحديث بمعناه 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق حدثني صالح  -  17929
ربع من األرباع خرج أبو بكر رضي هللا  بن كيسان قال  لما بعث أبو بكر رضي هللا عنه يزيد بن أبي سفيان إلى الشام على

عنه معه يوصيه ويزيد راكب وأبو بكر يمشي فقال يزيد يا خليفة رسول هللا إما أن تركب وإما أن أنزل فقال ما أنت بنازل وما 
 على أنا براكب إني أحتسب خطاي ھذه في سبيل هللا يا يزيد إنكم ستقدمون بالدا تؤتون فيھا بأصناف من الطعام فسموا هللا

أولھا واحمدوه على آخرھا وإنكم ستجدون أقواما قد حبسوا أنفسھم في ھذه الصوامع فاتركوھم وما حبسوا له أنفسھم وستجدون 
أقواما قد اتخذ الشيطان على رؤوسھم مقاعد يعني الشمامسة فاضربوا تلك االعناق وال تقتلوا كبيرا ھرما وال امرأة وال وليدا 

 تقطعوا شجرة إال لنفع وال تعقرن بھيمة إال لنفع وال تحرقن نخال وال تغرقنه وال تغدر وال تمثل وال وال تخربوا عمرانا وال
 تجبن وال تغلل ولينصرن هللا من ينصره ورسله بالغيب إن هللا قوي عزيز أستودعك هللا وأقرئك السالم ثم انصرف 

وقال لي  ھل تدري لم فرق أبو بكر رضي هللا عنه وأمر  وبإسناده عن بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير -  17930
بقتل الشمامسة ونھى عن قتل الرھبان فقلت ال أراه إال لحبس ھؤالء أنفسھم فقال أجل ولكن الشمامسة يلقون القتال فيقاتلون 

 } ين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل هللا الذ{ دون الرھبان وإن الرھبان دأبھم أن ال يقاتلوا وقد قال هللا عز و جل 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد هللا بن  - 17931
المبارك عن معمر عن أبي عمران الجوني  أن أبا بكر رضي هللا عنه بعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام فمشى معه يشيعه 

ن إني أكره أن تكون ماشيا وأنا راكب قال فقال إنك خرجت غازيا في سبيل هللا وإني احتسب في مشيي قال يزيد بن أبي سفيا
ھذا معك ثم أوصاه فقال ال تقتلوا صبيا وال امرأة وال شيخا كبيرا وال مريضا وال راھبا وال تقطعوا مثمرا وال تخربوا عامرا 

  ال وال تحرقوه وال تذبحوا بعيرا وال بقرة إال لمأكل وال تغرقوا نخ

وقد روي في ذلك عن النبي صلى هللا عليه و سلم أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو  - 17932
داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم وعبيد هللا بن موسى عن حسن بن صالح عن خالد بن الفزر حدثني أنس بن مالك 

 عليه و سلم قال  انطلقوا باسم هللا وبا وعلى ملة رسول هللا ال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال وال صغيرا أن رسول هللا صلى هللا
 وال امرأة وال تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن هللا يحب المحسنين 

نا بن أبي أويس ثنا إبراھيم بن أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ث -  17933
إسماعيل ح وأخبرنا أبو عبد هللا محمد بن الفضل بن نظيف الفراء المصري بمكة رحمه هللا ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي 
الموت إمالء أنبأ أحمد بن حماد زغبة ثنا سعيد بن الحكم ثنا إبراھيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ثنا داود بن الحصين عن 

كرمة عن بن عباس رضي هللا عنھما  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان إذا بعث جيشا وفي رواية بن أبي أويس قال ع
عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه كان إذا بعث جيوشه قال أخرجوا باسم هللا تقاتلون في سبيل هللا من كفر با ال تغدروا 

 لوا الولدان وال أصحاب الصوامع ليس في رواية المصري قوله وال تغلوا والباقي مثله وال تمثلوا وال تغلوا وال تقت

أخبرنا عبد هللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عاصم بن علي ثنا قيس بن  - 17934
أبي طالب رضي هللا عنه قال  كان نبي هللا صلى الربيع عن عمر مولى عنبسة القرشي عن زيد بن علي عن أبيه عن علي بن 

هللا عليه و سلم إذا بعث جيشا من المسلمين إلي المشركين قال انطلقوا باسم هللا فذكر الحديث وفيه وال تقتلوا وليدا طفال وال 
لمشركين وال تمثلوا امرأة وال شيخا كبيرا وال تغورن عينا وال تعقرن شجرة إال شجرا يمنعكم قتاال أو يحجز بينكم وبين ا

 بآدمي وال بھيمة وال تغدروا وال تغلوا في ھذا اإلسناد إرسال وضعف وھو بشواھده مع ما فيه من اآلثار يقوى وهللا أعلم 
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن أحمد األصبھاني ثنا الحسن بن الجھم ثنا الحسين بن الفرج ثنا  - 17935
ن عمر حدثني بن صفوان وعطاف بن خالد عن خالد بن زيد قال  خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مشيعا محمد ب

ألھل مؤتة حتى بلغ ثنية الوداع فوقف ووقفوا حوله فقال اغزوا باسم هللا فقاتلوا عدو هللا وعدوكم بالشام وستجدون فيھم رجاال 
ھم وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسھم مفاحص فافلقوھا بالسيوف وال في الصوامع معتزلين من الناس فال تعرضوا ل

 تقتلوا امرأة وال صغيرا ضرعا وال كبيرا فانيا وال تقطعن شجرة وال تعقرن نخال وال تھدموا بيتا وھذا أيضا منقطع وضعيف 

 بن أحمد بن سعد الحافظ ثنا أبو وقد أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو محمد عبد هللا - 17936
عبد هللا محمد بن إبراھيم العبدي ثنا يحيى بن عبد هللا بن بكير أبو زكريا حدثني المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن أبي 

عليه الزناد حدثني المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب أنه أخبره  أنه خرج مع رسول هللا صلى هللا 
و سلم في غزوة غزاھا وخالد بن الوليد على مقدمته فمر رباح وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على امرأة مقتولة 
مما أصابته المقدمة فوقفوا ينظرون إليھا ويتعجبون من خلقھا حتى لحقھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على ناقة له قال 

 صلى هللا عليه و سلم عليھا ثم قال ھا ما كانت ھذه تقاتل قال ثم نظر في وجوه القوم فقال ففرجوا عن المرأة فوقف رسول هللا
ألحدھم الحق خالد بن الوليد فال يقتلن ذرية وال عسيفا قال البخاري رباح بن الربيع أصح ومن قال رياح فھو وھم كذا قال أبو 

 عيسى 

عباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو ال -  17937
حماد بن زيد ووھيب بن خالد عن أيوب السختياني عن رجل عن أبيه قال  نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن قتل 

 الوصفاء والعسفاء 

ن معاوية عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وھب وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا زھير ب -  17938
 عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنه قال  اتقوا هللا في الفالحين فال تقتلوھم إال أن ينصبوا لكم الحرب 

وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا عبد الرحيم الرازي عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر  -  17939
 كانوا ال يقتلون تجار المشركين   قال

 باب قتل من ال قتال فيه من الكفار جائز وإن كان االشتغال بغيره أولى 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا ح قال وأخبرني أبو  - 17940
عبد هللا بن براد ثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال   عمرو ھو بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا

لما فرغ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وھزم هللا 
 عليه و سلم دخلت عليه وھو في بيت على أصحابه وذكر الحديث إلى أن قال عن أبي موسى فلما رجعت إلى النبي صلى هللا

سرير مرمل وعنده فراش قد أثر رمال السرير بظھر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وجنبه فأخبرته بخبري وخبر أبي عامر 
 وذكر الحديث رواه مسلم في الصحيح عن عبد هللا بن براد وأخرجاه جميعا عن أبي كريب عن أبي أسامة 

أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن محمد بن أخبرنا  - 17941
إسحاق بن يسار  في قصة أوطاس قال فأدرك ربيعة بن رفيع دريد بن الصمة فأخذ بخطام جملة وھو يظن أنه امرأة وذلك أنه 

خ كبير وإذا ھو دريد وال يعرفه الغالم فقال دريد ماذا تريد قال قتلك قال كان في شجار له فإذا ھو برجل فأناخ به فإذا ھو شي
ومن أنت قال ربيعة بن رفيع السلمي ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئا فقال دريد بئس ما سلحتك أمك خذ سيفي ھذا من مؤخر 

 له الشجار ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإني كذلك كنت اقتل الرجال فقت

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان قال  قال الشافعي قتل يوم حنين دريد  - 17942
بن الصمة بن خمسين ومائة سنة في شجار ال يستطيع الجلوس فذكر للنبي صلى هللا عليه و سلم فلم ينكر قتله قال الشافعي 



43 
 

إلسار وھذا يدل على قتل من ال يقاتل من الرجال البالغين إذا أبى اإلسالم والجزية قال الشيخ وقتل أعمى من بني قريظة بعد ا
 ھو الزبير بن باطا القرظي قد ذكرنا قصته فيما مضى 

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا ھشيم عن حجاج عن  -  17943
الحسن عن سمرة بن جندب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا قتادة عن 

شرخھم قال الشافعي ولو جاز أن يعاب قتل من عدا الرھبان لمعنى أنھم ال يقاتلون لم يقتل األسير وال الجريح المثبت وقد ذفف 
 عليه و سلم منھم أبو جھل بن ھشام ذفف عليه بن مسعود وغيره على الجرحى بحضرة رسول هللا صلى هللا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الوھاب بن عطاء أنبأ  -  17944
ما صنع أبو جھل قال سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من ينظر 

فانطلق عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه فوجده قد ضربه ابنا عفراء فنزل فأخذ بلحيته قال أنت أبو جھل قال وھل فوق رجل 
 قتلتموه أو قتله قومه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن سليمان التيمي 

جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو وكيع عن أبي إسحاق عن أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن  -  17945
عمرو بن ميمون عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال  لما كان يوم بدر انتھيت إلى أبي جھل وھو مصروع فضربته 

ما أقبل من األرض فقلت يا بسيفي فما صنع شيئا وندر سيفه فضربته ثم أتيت به النبي صلى هللا عليه و سلم في يوم حار كأن
 رسول هللا ھذا عدو هللا أبو جھل قد قتل فقال النبي صلى هللا عليه و سلم آ لقد قتل قلت آ لقد قتل قال فانطلق بنا فأرناه فجاء

ه وقد فنظر إليه فقال ھذا كان فرعون ھذه األمة كذا قال عن عمرو بن ميمون والمحفوظ عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي
 مضى ذلك 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا إبراھيم بن مھدي ثنا بن  - 17946
المبارك أنبأ ھشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن الزبير  أنه كان مع أبيه يوم اليرموك فلما أنھزم المشركون وحمل فجعل 

قال الشافعي رحمه هللا وال أعلم يثبت عن أبي بكر رضي هللا عنه خالف ھذا ولو كان ثبت لكان يشبه أن  يجيز على جرحاھم
يكون أمرھم بالجد على قتال من يقاتلھم وال يتشاغلوا بالمقام على موضع ھؤالء قال الشيخ وإنما قال ھذا ألن الروايات التي 

 أنھا رويت من أوجه ورواھا بن المسيب وھو حسن المرسل وذكر ذكرناھا عن أبي بكر رضي هللا عنه كلھا مراسيل إال
الشافعي رحمه هللا في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه حديث المرقع ثم ضعفه بأن مرقعا ليس بالمعروف وذكر حديث 

بي حبيبة فلم يذكره أيوب عن رجل عن أبيه ثم قال وھذا كالذي ذكرنا من قبله مجھول وأما حديث إبراھيم بن إسماعيل بن أ
 الشافعي وھو أضعف مما رده بالجھالة وهللا أعلم 

  باب أمان العبد

حدثنا اإلمام أبو الطيب سھل بن محمد بن سليمان رحمه هللا إمالء ثنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي ثنا محمد  - 17947
عن إبراھيم التيمي عن أبيه عن علي رضي هللا عنه قال بن أيوب بن يحيى الرازي أنبأ محمد بن كثير ثنا سفيان عن األعمش 

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ذمة المسلمين واحدة يسعى بھا أدناھم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس 
والناس أجمعين ال يقبل منه أجمعين ال يقبل منه عدل وال صرف ومن والى مؤمنا بغير إذن مواليه فعليه لعنة هللا والمالئكة 

عدل وال صرف رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الثوري وقد مضى حديث 
قيس بن عباد عن علي رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم المؤمنون تكافأ دماؤھم وھم يد على من سواھم ويسعى 

 ي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه و سلم بذمتھم أدناھم ومضى ذلك ف

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل أنبأ جدي ثنا إبراھيم بن حمزة الزبيري ثنا عبد  - 17948
أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي ھريرة رضي هللا عنه 

 قال  يجير على أمتي أدناھم 
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس األموي ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة بن الحجاج عن  -  17949
كين فرماھم به فجاؤوا فقالوا قد عاصم األحول عن فضيل بن زيد قال  كنا مصافي العدو قال فكتب عبد في سھم أمانا للمشر

آمنتمونا قالوا لم نؤمنكم إنما أمنكم عبد فكتبوا فيه إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فكتب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 
 إن العبد من المسلمين وذمته ذمتھم وأمنھم 

ا الحسن بن عيسى عن بن المبارك عن معمر عن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن أحمد ثن - 17950
زياد بن مسلم  أن رجال من الھند قدم بأمان عبد ثم قتله رجل من المسلمين قال فبعث عمر بن عبد العزيز بديته إلى ورثته وقد 

 روي في حديث أھل البيت ما 

صوفي قال قرئ على أبي علي محمد بن محمد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن داود بن سليمان ال -  17951
بن األشعث الكوفي بمصر وأنا أسمع قال حدثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ثنا أبي إسماعيل عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه 

علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ليس للعبد من الغنيمة  الحسين بن
 شيء إال خرثي المتاع وأمانة جائز إذا ھو أعطى القوم األمان 

 باب أمان المرأة 

خزيمة ثنا عبد هللا بن مسلمة عن مالك ح أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا السري بن  -  17952
وحدثنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي أنبأ أبو سھل بشر بن أحمد اإلسفرائيني ثنا أبو سليمان داود بن الحسين البيھقي 

سمع بخسرو جرد ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم ھانئ بنت أبي طالب أخبره أنه 
أم ھانئ بنت أبي طالب رضي هللا عنھا تقول  ذھبت إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة 
ابنته عليھا السالم تستره بثوب قالت فسلمت فقال من ھذه فقلت أم ھانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم ھانئ فلما فرغ من 

في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول هللا زعم بن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل  غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا
رجال أجرته فالن بن ھبيرة قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد أجرنا من أجرت يا أم ھانئ قالت أم ھانئ وذلك ضحى 

البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه  لفظ حديث يحيى بن يحيى وفي حديث القعنبي ثم انصرف فقلت والباقي سواء رواه
 مسلم عن يحيى بن يحيى 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو محمد عبد الرحمن بن أحمد المقرئ وأبو صادق  -  17953
عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني محمد بن أحمد بن محمد العطار قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد هللا بن 

بن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب رضي هللا عنه عن أم ھانئ رضي هللا 
عنھا قالت أجرت حموين لي من المشركين فدخل علي بن أبي طالب رضي هللا عنه فتفلت عليھما ليقتلھما وقال لم تجيري 

هللا ال تقتلھما حتى تبدأ بي قبلھما فخرجت وقالت اغلقوا دونه الباب وذھبت إلى رسول هللا صلى هللا عليه و المشركين فقالت و
 سلم فأخبرته فقال  ما كان ذلك له وقد أمنا من أمنت وأجرنا من أجرت 

عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن  أخبرنا أبو عبد هللا وأبو بكر وأبو محمد وأبو صادق قالوا ثنا أبو العباس أنبا محمد بن - 17954
وھب أخبرني عياض بن عبد هللا عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما 
أن أم ھانئ بنت أبي طالب حدثته  أنھا قالت لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم زعم بن أمي علي أنه قاتل من أجرت فقال 

 هللا عليه و سلم قد أجرنا من أجرت  رسول هللا صلى

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن  -  17955
ة علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن سفيان عن األعمش عن إبراھيم عن األسود عن عائشة رضي هللا عنھا قالت  إن كانت المرأ

 لتأخذ على المسلمين فيجوزون ذلك لھا 
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن  - 17956
عبد عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني بن لھيعة عن موسى بن جبير األنصاري عن عراك بن مالك الغفاري عن أبي بكر بن 

الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم  أن زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أرسل إليھا زوجھا أبو 
العاص بن الربيع أن خذي لي أمانا من أبيك فخرجت فاطلعت رأسھا من باب حجرتھا والنبي صلى هللا عليه و سلم في صالة 

اس أنا زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وإني قد أجرت أبا العاص فلما فرغ الصبح يصلي بالناس فقالت أيھا الن
 النبي صلى هللا عليه و سلم من الصالة قال أيھا الناس إني لم أعلم بھذا حتى سمعتموه أال وإنه يجير على المسلمين أدناھم 

ب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقو -  17957
إسحاق حدثني يزيد بن رومان قال  لما دخل أبو العاص بن الربيع على زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم واستجار 

ت أبا العاص بھا خرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى الصبح فلما كبر في الصالة صرخت زينب أيھا الناس إني قد أجر
بن الربيع فلما سلم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من صالته قال أيھا الناس ھل سمعتم ما سمعت قالوا نعم قال أما والذي 
نفس محمد بيده ما علمت بشيء مما كان حتى سمعت منه ما سمعتم إنه يجير على المسلمين أدناھم ثم دخل رسول هللا صلى 

ب فقال أي بنية أكرمي مثواه وال يقربنك فإنك ال تحلين له وال يحل لك ھكذا أخبرنا في كتاب المغازي هللا عليه و سلم على زين
 منقطعا وحدثنا به في كتاب المستدرك عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت صرخت زينب فذكره 

ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن كثير ثنا أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق  - 17958
سفيان بن سعيد عن وائل بن داود عن عبد هللا البھي عن زينب رضي هللا عنھا قالت  قلت للنبي صلى هللا عليه و سلم إن أبا 

بد هللا أن العاص بن الربيع إن قرب فابن عم وإن بعد فأبو ولد وإني قد أجرته فأجازه النبي صلى هللا عليه و سلم وقيل عن ع
 زينب رضي هللا عنھا قالت للنبي صلى هللا عليه و سلم وھو مرسل 

 باب كيف األمان أخبرنا 

أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوھاب أنبأ جعفر بن  -  17959
رضي هللا عنه وإذا حاصرتم قصرا فأرادوكم أن ينزلوا على حكم هللا  عون أنبأ األعمش عن أبي وائل قال  جاءنا كتاب عمر

فال تنزلوھم فإنكم ال تدرون ما حكم هللا فيھم ولكن أنزلوھم على حكمكم ثم اقضوا فيھم ما أحببتم وإذا قال الرجل للرجل ال 
يعلم األلسنة ورواه الثوري عن األعمش فقال  تخف فقد أمنه وإذا قال مترس فقد أمنه وإذا قال له أظنه ال تدھل فقد أمنه فإن هللا

 في آخره وإن قال ال تذھل فقد أمنه فإن هللا يعلم األلسنة 

أخبرناه أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا أبو خليفة ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن األعمش عن أبي  -  17960
 ون قصرا فذكره بمعناه وائل قال  جاء كتاب عمر رضي هللا عنه ونحن محاصر

حدثنا أبو عبد هللا الحافظ لفظا وأبو سعيد بن أبي عمرو قراءة عليه قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ھالل بن  -  17961
ير عن العالء الرقي ثنا عبد هللا بن جعفر ثنا المعتمر بن سليمان ثنا سعيد بن عبيد هللا ثنا بكر بن عبد هللا المزني وزياد بن جب

جبير بن حية قال  بعث عمر رضي هللا عنه الناس من أفناء األمصار يقاتلون المشركين قال فبينما عمر رضي هللا عنه كذلك 
إذ أتي برجل من المشركين من أھل األھواز قد أسر فلما أتي به قال بعض الناس للھرمزان أيسرك أن ال تقتل قال نعم وما ھو 

منين فكلمك فقل إني أفرق أن أكلمك فيقول ال تفرق فإن أراد قتلك فقل إني في أمان إنك قلت ال قال إذا قربوك من أمير المؤ
تفرق قال فحفظھا الرجل فلما أتي به عمر رضي هللا عنه قال له في بعض ما يسائله عنه إني افرق يعني فقال ال تفرق قال 

ال فقال قد أمنتني فقال ويحك ما أمنتك قال قلت ال تفرق قال فلما فرغ من كالمه ساءله عما شاء هللا ثم قال له إني قاتلك ق
 صدق إما لي فأسلم قال نعم فأسلم ثم ذكر الحديث بطوله 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ الثقفي عن  - 17962
نه قال  حاصرنا تستر فنزل الھرمزان على حكم عمر رضي هللا عنه فقدمت به على عمر حميد عن أنس بن مالك رضي هللا ع

رضي هللا عنه فلما انتھينا إليه قال له عمر رضي هللا عنه تكلم قال كالم حي أو كالم ميت قال تكلم ال بأس قال إنا وإياكم 
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فلما كان هللا معكم لم يكن لنا يدان فقال عمر رضي هللا معاشر العرب ما خلى هللا بيننا وبينكم كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم 
عنه ما تقول فقلت يا أمير المؤمنين تركت بعدي عدوا كثيرا وشوكة شديدة فإن قتلته يأيس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتھم 

يس إلى قتله سبيل قد قلت له فقال عمر رضي هللا عنه أستحيي قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور فلما خشيت أن يقتله قلت ل
تكلم ال بأس فقال عمر رضي هللا عنه ارتشيت وأصبت منه فقال وهللا ما ارتشيت وال أصبت منه قال لتأتيني على ما شھدت به 
بغيرك أو ألبدأن بعقوبتك قال فخرجت فلقيت الزبير بن العوام رضي هللا عنه فشھد معي وأمسك عمر رضي هللا عنه وأسلم 

 مزان وفرض له يعني الھر

 باب نزول أھل الحصن أو بعضھم على حكم اإلمام أو غير اإلمام إذا كان المنزول على حكمه مأمونا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا محمد بن أيوب أخبرني أبو الوليد ثنا شعبة أنبأني سعد بن  -  17963
ن حنيف يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه  أن أھل قريظة نزلوا على حكم إبراھيم قال سمعت أبا أمامة بن سھل ب

سعد فأرسل إليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فجاء فقال قوموا إلى سيدكم أو خيركم فقعد عند رسول هللا صلى هللا عليه و 
اه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وأخرجه سلم فقال إن ھؤالء قد نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتھم رو

 مسلم من حديث شعبة 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن سلمة وعبد هللا بن محمد قاال ثنا محمد بن  -  17964
عائشة رضي هللا عنھا قالت  أصيب سعد  رافع والحسين بن منصور قاال ثنا عبد هللا بن نمير ثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن

يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة رماه في األكحل فضرب عليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خيمة 
في المسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من الخندق ووضع السالح واغتسل أتاه جبريل عليه 
السالم وھو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السالح وهللا ما وضعناھا اخرج إليھم قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
فأين قال ھھنا وأشار إلى بني قريظة فخرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إليھم فنزلوا على حكم رسول هللا صلى هللا عليه و 

قال فإني أحكم فيھم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية وتقسم أموالھم قال أبي فأخبرت أن رسول هللا سلم فرد الحكم فيھم إلى سعد 
صلى هللا عليه و سلم قال لقد حكمت فيھم بحكم هللا رواه البخاري في الصحيح عن زكريا بن يحيى ورواه مسلم عن أبي بكر 

 بن أبي شيبة وغيره كلھم عن بن نمير 

بد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا الصفار ثنا أحمد بن مھران ثنا عبيد هللا بن موسى ثنا سفيان ح وأخبرنا أخبرنا أبو ع -  17965
أبو عبد هللا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن 

لى هللا عليه و سلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه بتقوى هللا في خاصة سليمان بن بريدة عن أبيه قال  كان رسول هللا ص
نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا وذكر الحديث قال وإذا حاصرت أھل حصن فأرادوك أن تنزلھم على حكم هللا فال تنزلھم 

 اقضوا فيھم بعد ما شئتم فإنك ال تدري أتصيب حكم هللا أم ال زاد فيه وكيع عن سفيان ولكن أنزلوھم على حكمكم ثم 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن سليمان األنباري ثنا وكيع عن سفيان   -  17966
فذكره أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراھيم عن يحيى بن آدم وأخرجه من حديث وكيع وروينا في ذلك عن عمر 

   عنه في الباب قبله بن الخطاب رضي هللا

 باب الكافر الحربي يقتل مسلما ثم يسلم لم يكن عليه قود 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر بن أحمد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا عبد  -  17967
القطيعي ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا  العزيز بن أبي سلمة ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر

حجين بن المثنى ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد هللا بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو الضمري قال  
ه عن قتل حمزة خرجت مع عبيد هللا بن عدي بن الخيار إلى الشام فلما قدمنا حمص قال لي عبيد هللا ھل لك في وحشي نسأل

وقال أبو داود في روايته عن عبد العزيز ثنا عبد هللا بن الفضل الھاشمي عن سليمان بن يسار عن عبيد هللا بن عدي بن الخيار 
كذا في كتابي قال أقبلنا من الروم فلما قربنا من حمص قلنا لو مررنا بوحشي فسألناه عن قتل حمزة فلقينا رجال فذكرنا ذلك له 
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جل قد غلب عليه الخمر فإن أدركتماه وھو صاح لم تسأاله عن شيء إال أخبركما وإن أدركتماه شاربا فال تسأاله فقال ھو ر
فانطلقنا حتى انتھينا إليه قد ألقي له شيء على بابه وھو جالس صاح فقال بن الخيار قلت نعم قال ما رأيتك منذ حملتك إلي أمك 

قال قلت جئناك نسألك عن قتل حمزة قال سأحدثكما كما حدثت رسول هللا صلى بذي طوى إذ وضعتك فرأيت قدميك فعرفتھما 
هللا عليه و سلم إذ سألني كنت عبدا آلل مطعم فقال لي بن أخي مطعم إن أنت قتلت حمزة بعمي فأنت حر فانطلقت يوم أحد 

 أقاتله إال حمزة فخرجت فإذا أنا معي حربتي وأنا رجل من الحبشة ألعب بھا لعبھم فخرجت يومئذ ما أريد أن أقتل أحدا وال
بحمزة كأنه بعير أورق ما يرفع له أحد إال قمعه بالسيف فھبته وبادرني إليه رجل من بني ولد سباع فسمعت حمزة يقول إلي يا 
بن مقطعة البظور فشد عليه فقتله وجعلت ألوذ منه فلذت منه بشجرة ومعي حربتي حتى إذا استمكنت منه ھززت الحربة حتى 

ضيت منھا ثم أرسلتھا فوقعت بين ثندوتيه ونھز ليقوم فلم يستطع فقتلته ثم أخذت حربتي ما قتلت أحدا وال قاتلته فلما جئت ر
عتقت فلما قدم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أردت الھرب منه أريد الشام فأتاني رجل فقال ويحك يا وحشي وهللا ما يأتي 

عنه فانطلقت فما شعر بي إال وأنا واقف على رأسه أشھد بشھادة الحق فقال اوحشي قلت  محمدا أحد يشھد بشھادته إال خلى
وحشي قال ويحك حدثني عن قتل حمزة فأنشأت أحدثه كما حدثتكما فقال ويحك يا وحشي غيب عني وجھك فال أراك فكنت 

سلم فلما كان من أمر مسيلمة ما كان ثم انبعث أتقي أن يراني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقبض هللا نبيه صلى هللا عليه و 
إليه البعث ابتعثت معه وأخذت حربتي فالتقينا فبادرته أنا ورجل من األنصار فربك اعلم أينا قتله فإن كنت أنا قتلته فقد قتلت 

مسيلمة قتله خير الناس وشر الناس قال سليمان بن يسار سمعت بن عمر يقول كنت في الجيش يومئذ فسمعت قائال يقول في 
العبد األسود لفظ حديث أبي داود وحديث حجين بمعناه يزيد وينقص لم يذكر حديث الشرب وال قوله إن كنت قتلته وقد أخرجه 

 البخاري في الصحيح عن أبي جعفر محمد بن عبد هللا عن حجين بن المثنى 

نا إبراھيم بن محمد وإبراھيم بن أبي طالب وزكريا بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ث -  17968
داود الخفاف قالوا ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا حجاج عن بن جريج أخبرني يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير أنه سمعه 

صلى هللا عليه و يحدث عن بن عباس رضي هللا عنھما  أن ناسا من أھل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا 
سلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت الذين ال يدعون مع هللا إلھا آخر وال يقتلون 
النفس التي حرم هللا إال بالحق وال يزنون ونزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسھم ال تقنطوا من رحمة هللا اآلية رواه مسلم 

 الصحيح عن محمد بن حاتم وغيره عن حجاج بن محمد وأخرجه البخاري من وجه آخر عن بن جريج في 

أخبرنا أبو صالح بن أبي طاھر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن  - 17969
بيب عن بن شماسة المھري قال  حضرنا عمرو منصور وغيره قالوا ثنا أبو عاصم أنبأ حيوة بن شريح أخبرني يزيد بن أبي ح

بن العاص رضي هللا عنه وھو في سياقه الموت فذكر الحديث قال فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ألبايعه على اإلسالم 
ذا قلت فقلت ابسط يمينك أبايعك يا رسول هللا فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت أردت أن أشترط قال تشترط ما

أشترط أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن اإلسالم يھدم ما كان قبله وذكر الحديث رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن 
 منصور 

حدثنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عبد هللا محمد بن العباس ثنا أبو العباس الدغولي ثنا محمد بن عبد الكريم ثنا  - 17970
ثنا أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد قال  رمي عبد هللا بن أبي بكر رضي هللا عنھما بسھم يوم الطائف  الھيثم بن عدي

فانتقضت به بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بأربعين ليلة فمات فذكر قصته قال فقدم عليه وفد ثقيف ولم يزل ذلك 
نكم أحد فقال سعيد بن عبيد أخو بني العجالن ھذا سھم أنا بريته ورشته السھم عنده فأخرج إليھم فقال ھل يعرف ھذا السھم م

وعقبته وأنا رميت به فقال أبو بكر رضي هللا عنه فإن ھذا السھم الذي قتل عبد هللا بن أبي بكر فالحمد  الذي أكرمه بيدك ولم 
 يھنك بيده فإنه أوسع لكما 

و علي الحافظ أنبأ محمد بن إسحاق بن إبراھيم ثنا محمد بن الصباح ثنا سفيان وحدثنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أب - 17971
عن عمرو عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال  كان عمر رضي هللا عنه يصاب بالمصيبة فيقول أصيب زيد بن الخطاب 

 إال ذكرته  رضي هللا عنه فصبرت وأبصر قاتل أخيه زيد فقال له ويحك لقد قتلت لي أخا ما ھبت الصبا
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أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أحمد بن  - 17972
يونس ثنا زھير ثنا حميد ثنا أنس  أن الھرمزان نزل على حكم عمر رضي هللا عنه فقال عمر رضي هللا عنه يا أنس أستحيي 

 جزأة بن ثور فاسلم وفرض له قاتل البراء بن مالك وم

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد يحيى بن منصور ثنا أبو القاسم علي بن سقر بن نصر السكري ثنا  -  17973
عفان بن مسلم ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي هللا عنه  في قصة القراء وقتل حرام بن ملحان قال في آخره 

 ذلك إذا أبو طلحة يقول لي ھل لك في قاتل الحرام قلت ما باله فعل هللا به وفعل قال ال تفعل فقد أسلم فلما كان بعد 

 باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بالد العدو استدالال بجواز التقدم على الجماعة وإن كان األغلب أنھا ستقتله 

باس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الع - 17974
حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال  غزونا المدينة يريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن 

ل الناس مه مه ال إله إال هللا يلقي بيده إلى بن خالد بن الوليد والروم ملصقو ظھورھم بحائط المدينة فحمل رجل على العدو فقا
التھلكة فقال أبو أيوب رضي هللا عنه إنما أنزلت ھذه اآلية فينا معشر األنصار لما نصر هللا نبيه وأظھر اإلسالم قلنا ھلم نقيم 

قاء بأيدينا إلى التھلكة أن نقيم في في أموالنا ونصلحھا فأنزل هللا تعالى وأنفقوا في سبيل هللا وال تلقوا بأيديكم إلى التھلكة فاإلل
أموالنا ونصلحھا وندع الجھاد قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاھد في سبيل هللا حتى دفن بالقسطنطينية وقد مضى في ھذا 

 المعنى أحاديث 

سفيان بن عيينة عن عمرو  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان الرملي ثنا - 17975
بن دينار سمع جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه يقول  قال رجل للنبي صلى هللا عليه و سلم يوم أحد يا رسول هللا إن قتلت فأين 
أنا قال في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل وھذا لفظ أحمد بن شيبان رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا 

 محمد ورواه مسلم عن سعيد بن عمرو كالھما عن سفيان  بن

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن  -  17976
رة عن ثابت عن أنس بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو النضر ھاشم بن القاسم بن سليمان ثنا سليمان بن المغي

مالك رضي هللا عنه قال  بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان فجاء وما في 
البيت غيري وغير رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال ال أدري ما استثنى بعض نسائه فحدثه الحديث قال فخرج رسول هللا 

لم فتكلم فقال إن لنا طلبة فمن كان ظھره حاضرا فليركب معنا فجعل رجال يستأذنون في ظھرانھم في علو صلى هللا عليه و س
المدينة قال ال إال من كان ظھره حاضرا فانطلق رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر 

قدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا أؤذنه فدنا المشركون فقال وجاء المشركون فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال ي
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قوموا إلى جنة عرضھا السماوات واألرض قال يقول عمير بن الحمام األنصاري يا رسول 

لك على قولك بخ بخ قال هللا جنة عرضھا السماوات واألرض قال نعم قال بخ بخ فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما حم
ال وهللا يا رسول هللا إال رجاء أن أكون من أھلھا قال فإنك من أھلھا فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منھن ثم قال لئن أنا 
حييت حتى آكل تمراتي ھذه إنھا لحياة طويلة قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلھم حتى قتل رواه مسلم في الصحيح عن 

 ر بن أبي النضر ومحمد بن رافع وغيرھما عن أبي النضر أبي بك

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق  - 17977
 عنه  يا رسول هللا ما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال لما التقى الناس يوم بدر قال عوف بن عفراء بن الحارث رضي هللا

يضحك الرب تبارك وتعالى من عبده قال أن يراه قد غمس يده في القتال يقاتل حاسرا فنزع عوف درعه ثم تقدم فقاتل حتى 
 قتل 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن  -  17978
 قد بعث النبي صلى هللا عليه و سلم عبد هللا بن مسعود وخبابا سرية وبعث دحية سرية وحده  مجاھد قال 
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أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي  أن رجال من األنصار تخلف عن  - 17979
بن أمية سأتقدم على ھؤالء العدو فيقتلوني وال أتخلف أصحاب بئر معونة فرأى الطير عكوفا على مقتلة أصحابه فقال لعمرو 

عن مشھد قتل فيه أصحابنا ففعل فقتل فرجع عمرو بن أمية فذكر ذلك للنبي صلى هللا عليه و سلم فقال فيه قوال حسنا ويقال 
عمرو بن أمية قال لعمرو فھال تقدمت فقاتلت حتى تقتل قال الشافعي رحمه هللا وبعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 الضمري ورجال من األنصار سرية وحدھما وبعث عبد هللا بن أنيس سرية وحده وقد ذكرنا إسنادھما في ھذا الكتاب 

  باب الرجل يسرق من المغنم وقد حضر القتال

بارة ثنا حجاج بن أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد عبد هللا بن عدي الحافظ ثنا أبو يعلى ثنا ج - 17980
تميم حدثني ميمون بن مھران عن بن عباس رضي هللا عنھما  أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي 
صلى هللا عليه و سلم فلم يقطعه فقال مال هللا سرق بعضه بعضا وھذا إسناد فيه ضعف وقد روي من وجه آخر عن ميمون بن 

و سلم مرسال وروينا عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه أن رجال سرق مغفرا من المغنم  مھران عن النبي صلى هللا عليه
 فلم يقطعه 

 باب الغلول قليلة وكثيرة حرام 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وعبد الرحمن بن أبي حامد المقرئ وأبو صادق محمد  - 17981
أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم المصري أنبأ بن وھب أخبرني مالك  بن أحمد العطار قالوا ثنا

بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي ھريرة رضي هللا عنه أنه  قال خرجنا مع رسول 
إنما غنمنا المتاع واألموال ثم انصرفنا نحو وادي القرى ومع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى خيبر فلم نغنم ذھبا وال فضة 

هللا صلى هللا عليه و سلم عبد أعطاه إياه رفاعة بن بدر رجل من بني ضبيب فبينما ھو يحط رحل رسول هللا صلى هللا عليه و 
هللا عليه و سلم كال والذي نفسي بيده إن سلم إذ أتاه سھم عائر فأصابه فمات فقال له الناس ھنيئا له الجنة فقال رسول هللا صلى 

الشملة التي غلھا يوم خيبر من المغانم لم تصبھا المقاسم لتشتعل عليه نارا فجاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
أبي بشراك أو شراكين فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم شراك من نار أو شراكان من نار رواه مسلم في الصحيح عن 

 الطاھر عن بن وھب وأخرجه البخاري من وجه آخر عن مالك 

حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني إمالء أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن  - 17982
بن عمرو رضي هللا عنه قال  بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن عبد هللا 

كان على ثقل النبي صلى هللا عليه و سلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھو في النار فذھبوا 
 ينظرون إليه فوجدوا عليه عباءة قد غلھا رواه البخاري في الصحيح عن علي عن بن عيينة 

مد بن عمر بن حفص المقرئ بن الحمامي رحمه هللا ببغداد أنبأ أحمد بن سلمان النجاد أخبرنا أبو الحسن علي بن أح -  17983
ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا عبد هللا بن رجاء أبو عمرو الغداني ثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل حدثني بن عباس 

نبي صلى هللا عليه و سلم يعني ناسا فقالوا حدثني عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال  لما كان يوم حنين قتل من أصحاب ال
فالن شھيد وفالن شھيد حتى مروا على رجل فقالوا فالن شھيد فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كال إني رأيته في النار 

يدخل الجنة إال  في عباءة غلھا أو بردة غلھا ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا بن الخطاب اذھب فناد في الناس أنه ال
 المؤمنون فخرجت فناديت في الناس أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عكرمة بن عمار 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد هللا المنادي ثنا يزيد بن ھارون ثنا  -  17984
برنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو صادق العطار قالوا ثنا يحيى بن سعيد ح وأخ

أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني مالك بن أنس والليث بن سعد عن يحيى 
زيد بن خالد الجھني رضي هللا عنه أنه قال  توفي رجل يوم خيبر  بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن

وأنھم ذكروا لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال لھم صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فزعم أن رسول هللا 
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ھود ما تساوي درھمين لفظ صلى هللا عليه و سلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل هللا ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز ي
 حديث بن وھب 

أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا مسدد ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ  -  17985
رعة بن واللفظ له أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد ثنا يحيى عن أبي حيان التيمي حدثني أبو ز

عمرو بن جرير حدثني أبو ھريرة رضي هللا عنه قال  قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوما فذكر الغلول فعظمه 
وعظم أمره فقال ال ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول هللا أغثني أقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك 

يوم القيامة على رقبته شاة لھا ثغاء يقول يا رسول هللا أغثني أقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفين ال ألفين أحدكم يجيء 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لھا حمحمة يقول يا رسول هللا أغثني فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفين أحدكم 

يقول يا رسول هللا أغثني أقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفين أحدكم يوم  يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لھا صياح
القيامة على رقبته صامت يقول يا رسول هللا أغثني أقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 

  غتك رواه البخاري في الصحيح عن مسدد رقبته رقاع تخفق يقول يا رسول هللا أغثني أقول ال أملك لك شيئا قد أبل

أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا  - 17986
عن يحيى بن محمد بن عبد هللا الصفار إمالء ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب 

سعيد بن حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال  ذكر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
الغلول فعظمه ثم قال ليحذر أحدكم أن يجيء يوم القيامة ببعير على عنقه فيقول يا محمد أغثني فأقول إني ال أغني عنك شيئا 

عنقه فرس له حمحمة فيقول يا محمد أغثني فأقول إني ال أغني عنك شيئا أني قد بلغت ويجيء  إني قد بلغت ويجيء رجل على
الرجل على عنقه رقاع فيقول يا محمد أغثني فأقول ال أغني عنك شيئا قد بلغت قال حماد وقد سمعته من يحيى بن سعيد فجاء 

 يح عن أحمد بن سعيد الدارمي عن سليمان بن حرب به نحوا من ھذا لفظ حديث أبي عبد هللا الصفار رواه مسلم في الصح

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي ثنا أبو الوليد ثنا أبو عوانة عن قتادة عن  - 17987
ھو بريء من سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من مات و

 ثالث من الكبر والغلول والدين دخل الجنة قال أبو عيسى ورواه سعيد عن قتادة وقال الكنز بدل الكبر 

  باب ال يقطع من غل في الغنيمة وال يحرق متاعه ومن قال يحرق

 البغدادي ثنا أخبرنا أبو عبد هللا إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد هللا - 17988
يوسف بن يعقوب ثنا إبراھيم بن بشار ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار سمع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبن عجالن عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي هللا عنه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم لما قفل من غزوة حنين رھقه الناس يسألونه 

داءه شجرة فقال ردوا علي ردائي أتخشون علي البخل وهللا لو أفاء هللا عليكم نعما مثل سمر تھامة فحاصت به الناقة فخطفت ر
لقسمتھا بينكم ثم ال تجدونني بخيال وال جبانا وال كذابا ثم أخذ وبرة من وبر سنام البعير فرفعھا وقال ما لي مما أفاء هللا عليكم 

لما كان عند قسم الخمس أتاه رجل يستحله خياطا أو مخيطا فقال ردوا الخياط وال مثل ھذه إال الخمس والخمس مردود عليكم ف
 والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا محبوب بن موسى أنبأ  - 17989
 بن شوذب حدثني عامر بن عبد الواحد عن عبد هللا بن بريدة عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا أبو إسحاق الفزاري عن عبد هللا

عنھما قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا أصاب غنيمة أمر بالال فنادى في الناس فيجيئون بغنائمھم فيخمسھا 
يما كنا أصبناه من الغنيمة قال أسمعت بالال نادى ثالثا قال ويقسمھا فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول هللا ھذا ف

نعم قال فما منعك أن تجيء به قال فاعتذر قال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك وقد مضى في الباب قبله حديث عبد 
مر بتحريق متاع الغال وفي ذلك هللا بن عمرو في كركرة ولم يذكر في شيء من ھذه الروايات أن النبي صلى هللا عليه و سلم أ

 دليل على ضعف ما 
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا األصبھاني الزاھد ثنا الحسن بن علي بن بحر البري  - 17990
ن رسول هللا صلى حدثني أبي أنبأ الوليد بن مسلم ثنا زھير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي هللا عنه  أ

هللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر رضي هللا عنھما أحرقوا متاع الغال ومنعوه سھمه وضربوه ھكذا رواه غير واحد عن الوليد 
 بن مسلم وقد قيل عنه مرسال 

جدة قاال ثنا الوليد أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا الوليد بن عتبة وعبد الوھاب بن ن - 17991
 عن زھير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله لم يذكر عبد الوھاب منع سھمه ويقال إن زھيرا ھذا مجھول وليس بالمكي  

وأما الحديث الذي أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراھيم الفارسي قاال أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا  - 17992
حيى بن يحيى أنبأ عبد العزيز بن محمد ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا أحمد بن إبراھيم بن علي ثنا ي

نجدة القرشي ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد حدثني صالح بن محمد بن زائدة قال  دخلت مع مسلمة بن عبد 
ت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عن النبي الملك أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال سمع

صلى هللا عليه و سلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسئل سالم عنه فقال 
 بعه وتصدق بثمنه لفظ حديث سعيد فھذا ضعيف 

داسه ثنا أبو داود ثنا أبو صالح األنطاكي ثنا أبو إسحاق عن صالح  وقد أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن -  17993
بن محمد قال  غزونا مع الوليد بن ھشام ومعنا سالم بن عبد هللا بن عمر وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعا فأمر الوليد 

الوليد بن ھشام حرق رحل  بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سھمه قال أبو داود وھذا أصح الحديثين روى غير واحد أن
 زياد بن سعد وكان قد غل وضربه 

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراھيم الفارسي أنبأ أبو إسحاق إبراھيم بن عبد هللا ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا  - 17994
رب منكر الحديث يروي محمد بن إسماعيل البخاري قال صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي المدني تركه سليمان بن ح

عن سالم عن بن عمر عن عمر رفعه من غل فأحرقوا متاعه وقد روى بن عباس عن عمر رضي هللا عنه  عن النبي صلى 
 هللا عليه و سلم في الغلول ولم يحرق قال البخاري وعليه أصحابنا يحتجون بھذا في الغلول وھذا باطل ليس بشيء 

ظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول أخبرنا أبو عبد هللا الحاف - 17995
 صالح بن محمد بن زائدة ليس حديثه بذاك  

باب إقامة الحدود في أرض الحرب قال الشافعي رحمه هللا قد أقام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الحد بالمدينة والشرك 
 عون وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه قريب منھا وفيھا شرك كثير مواد

أخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر القرميسيني بھا أنبأ أبو الحسين محمد بن إبراھيم الكھيلي أنبأ الحضرمي ثنا عبد  - 17996
رسول  هللا بن الحكم ثنا روح ثنا أسامة بن زيد عن بن شھاب حدثني عبد الرحمن بن أزھر الزھري رضي هللا عنه قال  رأيت

هللا صلى هللا عليه و سلم يوم حنين يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد وأتي بسكران فأمر من كان عنده فضربوه بما 
 كان في أيديھم وحثا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عليه من التراب وذكر الحديث 

اني أنبأ الحسن بن الجھم ثنا الحسين بن الفرج أظنه عن الواقدي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا األصبھ -  17997
حدثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده  في قصة خيبر وما أخرج من حصن الصعب بن معاذ قال وزقاق خمر 

ن رفع إليه فأھريقت وعمد يومئذ رجل من المسلمين فشرب من ذلك الخمر فرفع ذلك إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فكره حي
فخفقه بنعله وأمر من حضره فخفقوه بنعالھم وكان يقال له عبد هللا الحمار وكان رجال ال يصبر عن الشراب فضربه رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم مرارا فقال عمر رضي هللا عنه اللھم العنه ما أكثر ما يضرب فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال 

 حب هللا ورسوله تفعل يا عمر فإنه ي
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أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا محمد بن وھب ثنا محمد  -  17998
بن سلمة عن أبي عبد الرحيم حدثني منصور عن أبي يزيد غيالن مولى كنانة عن أبي سالم الحبشي عن المقدام بن معدي 

وية قال ثنا عبادة بن الصامت وعنده أبو الدرداء رضي هللا عنھما أن النبي صلى هللا عليه و سلم  كرب عن الحارث بن معا
صلى إلى بعير من المقسم فلما فرغ من صالته أخذ منه قردة بين إصبعيه وھي في وبرة فقال أال إن ھذا من غنائمكم وليس 

وأصغر من ذلك وأكبر فإن الغلول عار على أھله في الدنيا لي منه إال الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط 
واآلخرة وجاھدوا الناس في هللا القريب منھم والبعيد وال يأخذكم في هللا لومة الئم وأقيموا حدود هللا في السفر والحضر وعليكم 

 بالجھاد فإنه باب من أبواب الجنة عظيم ينجي هللا به من الھم والغم 

كر بن أبي مريم عن أبي سالم عن المقدام بن معدي كرب أنه جلس مع عبادة وأبي الدرداء والحارث بن رواه أبو ب -  17999
 معاوية الكندي فتذاكروا الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في األخماس فقال عبادة رضي هللا عنه  إن رسول هللا

حوه وقال فيه وأقيموا حدود هللا في السفر والحضر أخبرناه أبو صلى هللا عليه و سلم صلى بھم في غزوة إلى بعير فذكره بن
نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض ثنا أبو عبد هللا محمد بن عابد ثنا إسماعيل 

 بن عياش ثنا أبو بكر بن أبي مريم فذكره 

ن خالد الدمشقي عن الحسن بن يحيى الخشني عن زيد بن واقد عن وروى أبو داود في المراسيل عن ھشام ب -  18000
مكحول عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  واقيموا الحدود في الحضر والسفر 

وي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو على القريب والبعيد وال تبالوا في هللا لومة الئم أخبرنا أبو بكر بن محمد أنبأ أبو الحسين الفس
 داود فذكره وروي ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح عن عبادة بن الصامت 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحسن بن الربيع  -  18001
ميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد هللا بن المبارك عن ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خ

كھمس عن ھارون بن األصم قال  بعث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه خالد بن الوليد في جيش فبعث خالد ضرار بن 
ا فسألھا أصحابه األزور في سرية في خيل فأغاروا على حي من بني أسد فأصابوا امرأة عروسا جميلة فأعجبت ضرار

فأعطوھا إياه فوقع عليھا فلما قفل ندم وسقط به في يده فلما رفع إلى خالد أخبره بالذي فعل فقال خالد فإني قد أجزتھا لك 
وطيبتھا لك قال ال حتى تكتب بذلك إلى عمر فكتب عمر أن أرضخه بالحجارة فجاء كتاب عمر رضي هللا عنه وقد توفي فقال 

 ضرار بن األزور ما كان هللا ليخزي 

 باب من زعم ال تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا بن وھب أخبرني حيوة عن  - 18002
رضي هللا عنه قال  كنا مع بسر عياش بن عباس القتباني عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح األصبحي عن جنادة بن أبي أمية 

بن أبي أرطاة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ال تقطع 
األيدي في السفر ولوال ذلك لقطعته ھذا إسناد شامي وكان يحيى بن معين يقول أھل المدينة ينكرون أن يكون بسر بن أرطاة 

  من النبي صلى هللا عليه و سلم وقال يحيى بن بسر بن أرطاة رجل سوء سمع 

أخبرنا بذلك أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ثنا العباس الدوري عن يحيى بن معين  قال الشيخ وإنما قال ذلك  -  18003
 يحيى لما ظھر من سوء فعله في قتال أھل الحرة وغيره وهللا أعلم 

و عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قال أبو يوسف أخبرنا أب - 18004
حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت رضي هللا عنه قال  ال تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أھلھا 

 بالعدو 
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يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر رضي هللا عنه  كتب إلى عمير بن سعد قال وحدثنا بعض أصحابنا عن ثور بن  - 18005
األنصاري وإلى عماله أن ال يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة قال 

ثنا شيخ ومن الشافعي ما روي عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه مستنكر وھو يعيب أن يحتج بحديث غير ثابت ويقول حد
ھذا الشيخ ويقول مكحول عن زيد بن ثابت ومكحول لم ير زيد بن ثابت قال الشافعي وقوله يلحق بالمشركين فإن لحق بھم فھو 
أشقى له ومن ترك الحد خوف أن يلحق المحدود ببالد المشركين تركه في سواحل المسلمين ومسالحھم التي تتصل ببالد 

 الحرب 

هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن  أخبرنا أبو عبد -  18006
إسحاق ثنا إسحاق بن إبراھيم الرازي ختن سلمة بن الفضل األنصاري ثنا سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن 

بن الزبير عن أبيه وعن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه الحارث بن عبد هللا بن عياش بن أبي ربيعة عن عبد هللا بن عروة 
قال  شرب عبد بن األزور وضرار بن األزور وأبو جندل بن سھيل بن عمرو بالشام فأتي بھم أبو عبيدة بن الجراح رضي هللا 

ا الصالحات جناح فيما ليس على الذين آمنوا وعملو{ عنه قال أبو جندل وهللا ما شربتھا إال على تأويل أني سمعت هللا يقول 
فكتب أبو عبيدة إلى عمر رضي هللا عنه بأمرھم فقال عبد بن األزور إنه قد } طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات 

حضر لنا عدونا فإن رأيت أن تؤخرنا إلى أن نلقى عدونا غدا فإن هللا أكرمنا بالشھادة كفاك ذاك ولم تقمنا على خزاية وإن 
إلى ما أمرك به صاحبك فأمضيته قال أبو عبيدة رضي هللا عنه فنعم فلما التقى الناس قتل عبد بن األزور شھيدا  نرجع نظرت

فرجع الكتاب كتاب عمر رضي هللا عنه أن الذي أوقع أبا جندل في الخطيئة قد تھيأ له فيھا بالحجة وإذا أتاك كتابي ھذا فأقم 
ضي هللا عنه فحدھما وأبو جندل له شرف وألبيه فكان يحدث نفسه حتى قيل إنه قد عليھم حدھم والسالم فدعاھما أبو عبيدة ر

وسوس فكتب أبو عبيدة إلى عمر رضي هللا عنھما أما بعد فإني قد ضربت أبا جندل حده وأنه قد حدث نفسه حتى قد خشينا 
الخطيئة قد خزن عليك التوبة بسم هللا  عليه أنه قد ھلك فكتب عمر رضي هللا عنه إلى أبي جندل أما بعد فإن الذي أوقعك في

الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من هللا العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ال إله إال ھو إليه 
 المصير فلما قرأ كتاب عمر رضي هللا عنه ذھب عنه ما كان به كأنما أنشط من عقال 

الحافظ ثنا أبو العباس ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق أنبأ عبد هللا بن صالح قال  كان الليث يرى  وأخبرنا أبو عبد هللا -  18007
 } ومن يرد هللا فتنته فلن تملك له من هللا شيئا { أن يقيم الحد في أرض الروم ألن هللا عز و جل يقول 

 باب بيع الدرھم بالدرھمين في أرض الحرب 

حافظ أخبرني أبو عمرو المقرئ أنبأ الحسن بن سفيان ثنا ھشام بن عمار وأبو بكر بن أبي أخبرنا أبو عبد هللا ال - 18008
شيبة قاال ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه  في قصة حجة النبي صلى هللا 

كل شيء من أمر الجاھلية موضوع تحت قدمي وربا  عليه و سلم أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال في خطبته أال وإن
 الجاھلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله أخرجه مسلم في الصحيح كما مضى 

باب دعاء من لم تبلغه الدعوة من المشركين وجوبا ودعاء من بلغته نظرا قد مضى في ھذا حديث بريدة بن حصيب عن 
 عليه و سلم كان إذا بعث سرية قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعھم إلى إحدى ثالث خصال ومضى النبي صلى هللا

 حديث معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إذا أتيتھم فادعھم إلى أن يشھدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا 

ثنا عبيد بن شريك ثنا بن أبي مريم ثنا بن أبي حازم حدثني أبو وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد  - 18009
حازم أنه سمع سھل بن سعد رضي هللا عنه يقول  سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول يوم خيبر ألعطين الراية 

ى هللا عليه و سلم كلھم رجال يفتح هللا على يديه فبات الناس يدوكون أيھم يعطاھا فلما أصبح الناس غدوا على رسول هللا صل
يرجو أن يعطاھا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أين علي بن أبي طالب قالوا يا رسول هللا ھو يشتكي عينيه فأرسل إليه 
فبصق في عينه ودعا له فبرأ مكانه حتى لكأنه لم يكن به شيء فأعطاه الراية فقال يا رسول هللا أقاتلھم حتى يكونوا مثلنا قال 
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لى رسلك انفذ حتى تنزل بساحتھم ثم ادعھم إلى اإلسالم وأخبرھم بما يجب عليھم فيه من الحق فوهللا ألن يھدي هللا بك ع
 الرجل الواحد خير لك من حمر النعم رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم 

الل ثنا محمد بن يحيى يعني الذھلي ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو حامد بن ب - 18010
أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قاال ثنا نصر بن علي الجھضمي أخبرني أبي حدثني خالد بن قيس عن 

يصر وإلى كل جبار يدعوھم قتادة عن أنس بن مالك رضي هللا عنه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كتب إلى كسرى وق
 إلى هللا عز و جل رواه مسلم في الصحيح عن نصر بن علي الجھضمي 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني  - 18011
نبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ثنا معاذ بن المثنى سفيان الثوري ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أ

ويوسف القاضي قاال ثنا بن كثير ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن أبيه عن بن عباس رضي هللا عنھما قال  ما قاتل رسول هللا 
 صلى هللا عليه و سلم قوما قط حتى يدعوھم 

أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ثنا أبو عمرو موسى أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان  -  18012
بن عيسى بن المنذر الحمصي ثنا محمد بن مصفى ثنا بقية ثنا روح بن مسافر حدثني مقاتل بن حيان عن أبي العالية عن أبي 

ل فقال رسول هللا صلى هللا بن كعب رضي هللا عنه قال  أتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بأسارى من الالت والعزى قا
عليه و سلم ھل دعوھم إلى اإلسالم فقالوا ال فقال لھم ھل دعوكم إلى اإلسالم فقالوا ال قال خلوا سبيلھم حتى يبلغوا مأمنھم ثم 

} { منيرا إنا أرسلناك شاھدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى هللا بإذنه وسراجا { قرأ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھاتين اآليتين 
 88إلى آخر اآلية روح بن مسافر ضعيف } وأوحي إلي ھذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشھدون أن مع هللا آلھة أخرى 

 باب جواز ترك دعاء من بلغته الدعوة 

م أنبأ علي بن الحسن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري وأنبا عبد العزيز بن حات - 18013
بن شقيق أنبأ عبد هللا بن المبارك عن بن عون قال  كتبت إلى نافع اسأله عن الدعاء يعني في القتال فكتب إنما كان ذلك في 
أول اإلسالم قد أغار رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على بني المصطلق وھم غارون وأنعامھم تسقى على الماء فقتل مقاتلتھم 

ھم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث حدثني بذلك عبد هللا بن عمر وكان في ذلك الجيش رواه البخاري في وسبي سبي
 الصحيح عن علي بن الحسن وأخرجه مسلم كما مضى 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا ھشام بن علي ثنا بن رجاء أنبأ عكرمة عن إياس بن سلمة بن  - 18014
حدثني أبي قال  خرجنا مع أبي بكر رضي هللا عنه وأمره رسول هللا صلى هللا عليه و سلم علينا في غزوة فلما دنونا  األكوع

أمرنا أبو بكر رضي هللا عنه فعرسنا فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر رضي هللا عنه فشننا الغارة فوردنا الماء فقتلنا من قتلنا 
حيح من وجه آخر عن عكرمة بن عمار واألحاديث التي مضت في جواز التبييت دليل في وذكر الحديث أخرجه مسلم في الص

 ھذه المسألة 

 باب االحتياط في التبييت واإلغارة كيال يصيب مسلمين بجھالة 

لمة أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن س - 18015
عن ثابت عن أنس رضي هللا عنه قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يغير عند الصباح فيستمع فإن سمع أذانا أمسك 

 وإال أغار أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حماد بن سلمة 

الح أنبأ أبو إسحاق عن أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو ص -  18016
حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي هللا عنه يقول  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح فإن 
سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعد ما أصبح أخرجه البخاري في الصحيح من حديث معاوية بن عمرو عن أبي 

 إسحاق الفزاري 



55 
 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن عبد  -  18017
الملك بن نوفل عن رجل من مزينة يقال له بن عصام عن أبيه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان إذا بعث سرية قال إذا 

 أحدا سمعتم مؤذنا أو رأيتم مسجدا فال تقتلوا 

 باب النھي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن  - 18018
قرآن إلى أرض العدو قال نافع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما قال  نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يسافر بال

 مالك أراه مخافة أن يناله العدو 

وأخبرنا أبو عبد هللا ثنا علي بن عيسى بن إبراھيم ثنا جعفر بن محمد بن الحسين ومحمد بن عمرو الحرشي  - 18019
ري في الصحيح عن وإبراھيم بن علي قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك فذكره  بمثله لم يذكر قول مالك رواه البخا

 القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة أنبأ الحسن بن  -  18020
ھما قال  نھى محمد بن الصباح الزعفراني ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر رضي هللا عن

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو رواه مسلم في الصحيح عن زھير بن 
 حرب عن إسماعيل بن علية 

 باب حمل السالح إلى أرض العدو 

ثنا عيسى بن يونس ثنا أبي عن أبي إسحاق أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد  - 18021
عن ذي الجوشن رجل من الضباب قال  أتيت النبي صلى هللا عليه و سلم بعد أن فرغ من أھل بدر بابن فرس لي يقال لھا 
القرحاء فقلت يا محمد إني جئتك بابن القرحاء لتتخذه قال ال حاجة لي فيه وإن شئت أن اقيضك به المختارة من دروع بدر 

 لت قلت ما كنت اقيضه اليوم بغرة قال فال حاجة لي فيه قال الشيخ قوله اقيضك من المقايضة وھي المبادلة فع

 باب ما أحرزه المشركون على المسلمين 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ  -  18022
ع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الوھاب بن عبد المجيد ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراھيم ثنا الربي

أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم أنبأ عبد الوھاب الثقفي ثنا أيوب عن أبي قالبة عن أبي المھلب عن عمران بن حصين 
ل هللا صلى هللا عليه و سلم رجال من بني عقيل فذكر الحديث قال وأخذت ناقة رسول رضي هللا عنه قال  أسر أصحاب رسو

هللا صلى هللا عليه و سلم تلك وسبيت امرأة من األنصار وكانت الناقة أصيبت قبلھا فكانت تكون معھم وكانوا يجيئون بالنعم 
را رغا حتى اتت تلك الناقة فشنقتھا فلم ترغ وھي ناقة إليھم قال فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت اإلبل فجعلت كلما أتت بعي

ھدرة فقعدت في عجزھا ثم صاحت بھا فانطلقت فطلبت من ليلتھا فلم يقدر عليھا فجعلت  عليھا إن هللا أنجاھا عليھا لتنحرنھا 
عليھا إن نجاھا هللا عليھا لتنحرنھا فلما قدمت عرفوا الناقة فقالوا ناقة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقالت إنھا قد جعلت  

قالوا ال وهللا ال تنحرنھا حتى نؤذن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأتوه فأخبروه أن فالنة قد جاءت على ناقتك وأنھا جعلت 
 انجاھا عليھا  عليھا إن أنجاھا هللا عليھا لتنحرنھا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سبحان هللا بئس ما جزتھا إن هللا

لتنحرنھا ال وفاء لنذر في معصية هللا وال وفاء لنذر فيما ال يملك العبد أو قال بن آدم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن 
 إبراھيم 

 أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عمرو الحيري أنبأ أبو يعلى ثنا أبو الربيع ثنا حماد عن أيوب عن أبي قالبة - 18023
عن أبي المھلب عن عمران بن حصين رضي هللا عنه قال  كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج فأسر 
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الرجل وأخذت العضباء قال فمر به النبي صلى هللا عليه و سلم وھو في وثاق فذكر الحديث إلى أن قال ثم إن الرجل فدى 
م العضباء لرحله ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فذھبوا به وكانت بالرجلين وحبس رسول هللا صلى هللا عليه و سل

العضباء في ذلك السرح واسروا امرأة من المسلمين ثم ذكر الحديث في قصة انقالبھا بنحو من حديث الثقفي رواه مسلم في 
 الصحيح عن أبي الربيع الزھراني 

د بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعي -  18024
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان وعبد الوھاب عن أيوب عن أبي قالبة عن أبي المھلب عن عمران بن حصين رضي هللا عنه  

والناقة عندھم ثم انفلتت المرأة  أن قوما أغاروا فأصابوا امرأة من األنصار وناقة للنبي صلى هللا عليه و سلم فكانت المرأة
فركبت الناقة فأتت المدينة فعرفت ناقة النبي صلى هللا عليه و سلم فقالت إني نذرت لئن نجاني هللا عليھا ألنحرنھا فمنعوھا أن 

ي معصية هللا تنحرھا حتى يذكروا ذلك للنبي صلى هللا عليه و سلم فقال بئس ما جزيتھا أن نجاك هللا عليھا أن تنحريھا ال نذر ف
وال فيما ال يملك بن آدم وقاال معا أو أحدھما في الحديث وأخذ النبي صلى هللا عليه و سلم ناقته زاد أبو سعيد في روايته قال 

 الشافعي فقد أخذ النبي صلى هللا عليه و سلم ناقته بعد ما أحرزھا المشركون وأحرزتھا األنصارية على المشركين 

قاسم طلحة بن علي بن الصقر ببغداد ثنا عبد الخالق بن الحسن بن أبي روما ثنا محمد بن ھارون ثنا أخبرنا أبو ال - 18025
محمد بن سليمان لوين ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد هللا عن نافع عن بن عمر رضي هللا عنھما  أن عامال لھم 

عليه و سلم ولم يكن قسم أخرجه أبو داود في السنن عن صالح بن  أبق إلى العدو ثم ظھر المسلمون عليه فرده النبي صلى هللا
 سھيل عن يحيى 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو  - 18026
له لحق بالعدو على فرس له فظھر عليھا خالد  معاوية عن عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي هللا عنھما  أن غالما

بن الوليد رضي هللا عنه فردھما عليه كذا قال أبو معاوية وقد بين عبد هللا بن نمير عن عبيد هللا ما كان منه على عھد النبي 
 صلى هللا عليه و سلم وما كان بعده 

ثنا محمد بن سليمان األنباري والحسن بن علي المعنى أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود  - 18027
قاال ثنا بن نمير عن عبيد هللا ح وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد هللا البسطامي أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أنبأ الحسن ھو بن 

عمر رضي هللا عنھما قال  سفيان ثنا بن نمير يعني محمد بن عبد هللا بن نمير ثنا أبي ثنا عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن 
ذھبت له فرس فأخذھا العدو فظھر عليھم المسلمون فردت عليه في زمن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال وأبق عبد له 
فلحق بالروم فظھر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى هللا عليه و سلم أخرجه البخاري في الصحيح فقال 

 مير ثنا عبيد هللا فذكره وقال بن ن

أخبرنا أبو عمرو البسطامي أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أنبأ محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أحمد بن يونس ثنا زھير  - 18028
ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي هللا عنھما أنه  كان على فرس له يوم لقي المسلمون طيئا وأسدا وأمير 

بن الوليد بعثه أبو بكر رضي هللا عنه فاقتحم الفرس بعبد هللا بن عمر جرفا فصرعه وسقط عبد هللا فعار الفرس  المسلمين خالد
فأخذه العدو فلما ھزم هللا العدو رد خالد على عبد هللا فرسه رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن يونس فيحتمل أن يكون 

 عليه و سلم والفرس بعده ليكون موافقا لرواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثم العبد ھو الذي رد عليه في عھد النبي صلى هللا
رواية موسى بن عقبة ھذه وهللا أعلم وليس في شيء من الروايات أمر القسمة ولعله في رواية يحيى من قول بعض الرواة 

 دون بن عمر 

الربيع أنبأ الشافعي أنبأ الثقة عن مخرمة بن بكير عن أبيه  أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ -  18029
ال أحفظ عمن رواه  أن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه قال فيما أحرز العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليھم 

 ثم أحرزه المسلمون مالكوه أحق به قبل القسم وبعده 
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لعزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد هللا بن خميرويه أنبأ أحمد بن أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد ا -  18030
نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد هللا بن المبارك عن زائدة عن الركين بن الربيع الفزاري عن أبيه قال  أصاب المشركون 

كلمناه فرده علينا بعد ما قسم وصار في خمس فرسا لھم زمن خالد بن الوليد وكانوا أحرزوه فأصابه مسلمون زمن سعد ف
 اإلمارة 

 باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده وما جاء فيما اشتري من أيدي العدو 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن حمشاذ ثنا محمد بن المغيرة ثنا القاسم بن الحكم ثنا الحسن بن عمارة عن عبد  -  18031
لزراد عن طاوس عن بن عباس رضي هللا عنه قال  جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال إني وجدت بعيري الملك ا

في المغنم كان أخذه المشركون فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم انطلق فإن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه وإن 
حديث يعرف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة والحسن بن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته ھذا ال

عمارة متروك ال يحتج به ورواه أيضا مسلمة بن علي الخشني عن عبد الملك وھو أيضا ضعيف وروي بإسناد آخر مجھول 
بن شھاب عن عن عبد الملك وال يصح شيء من ذلك وروي عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة وياسين بن معاذ الزيات عن 

 سالم بن عبد هللا عن أبيه مرفوعا على اختالف بينھما في لفظه وإسحاق وياسين متروكان ال يحتج بھما 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قاال ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراھيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى ثنا  - 18032
ل  عرف رجل ناقة له في يدي رجل فاتى به النبي صلى هللا عليه و سلم فسئل أبو األحوص عن سماك عن تميم بن طرفة قا

عن أمر الناقة فوجد أصلھا اشتري من أيدي العدو فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم للذي عرفھا إن شئت أن تأخذ بالثمن 
 الذي اشتراھا به فأنت أحق به وإال فخل عن ناقته قال وسأل شاھدين 

برنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد هللا بن وأخ - 18033
المبارك عن سفيان عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن العدو أصابوا ناقة رجل من المسلمين فاشتراھا رجل من 

و سلم فقال  رد إليه الثمن الذي اشتراھا به أو خل بينه وبينھا قال المسلمين فعرفھا صاحبھا فخاصم إلى النبي صلى هللا عليه 
الشافعي رحمه هللا في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه تميم بن طرفة لم يدرك النبي صلى هللا عليه و سلم ولم يسمع منه 

 والمرسل ال تثبت به حجة ألنه ال يدري عمن أخذه 

أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد هللا بن  أخبرنا أبو نصر بن قتادة - 18034
المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال 

يقسم فھو له وإذا جرت فيه السھام فال شيء له  فيما أحرزه المشركون ما أصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال إن أدركه قبل أن
قال وقال قتادة قال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ھو للمسلمين اقتسم أو لم يقتسم ھذا منقطع قبيصة لم يدرك عمر رضي 

 هللا عنه وقتادة عن علي رضي هللا عنه منقطع 

حدثني سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة قال  كتب عمر بن  أنبأ أبو الفضل أنبأ أحمد ثنا الحسن ثنا عبد هللا عن بن لھيعة
الخطاب رضي هللا عنه إلى أبي عبيدة فيما أحرز العدو من أموال المسلمين ثم أصابه المسلمون فعليه أن يرد إلى أھله ما لم 

 يقسم 

إلى السائب بن األقرع أيما  وبإسناده حدثنا عبد هللا عن سعيد عن رجل عن الشعبي قال  كتب عمر رضي هللا عنه -  18036
رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فھو أحق به وإن وجده في أيدي التجار بعد ما قسم فال سبيل إليه وأيما حر اشتراه 
التجار فرد عليھم رؤوس أموالھم فإن الحر ال يباع وال يشترى رواه غيره عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن 

الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن عنه ھذا عن عمر رضي هللا عنه مرسل إنما روي عن الشعبي عن عمر الشعبي قال 
رضي هللا عنه وعن رجاء بن حيوة عن عمر وكالھما لم يدرك عمر رضي هللا عنه وال قارب ذلك قال الشافعي وحديث سعد 

عن أبيه أن سعدا فعله به والحديث عن عمر رضي هللا أثبت من الحديث عن عمر رضي هللا عنه ألنه عن الركين بن الربيع 
 عنه مرسل 
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أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا بن المبارك عن بن  -  18037
د بن ثابت رضي هللا عنه قاال  ما لھيعة عن عبيد هللا بن أبي جعفر أنه حدثه عن بكير بن األشج عن سليمان بن يسار وعن زي

أحرز العدو من مال المسلمين فاستنقذ فعرفه أھله قبل أن يقسم رد إليھم وإن لم يعرفوه حتى يقسم لم يرد عليھم كذا وجدته في 
 كتابي وھو ھكذا منقطع وبن لھيعة غير محتج به وهللا أعلم وقد قيل عن سليمان عن زيد بن ثابت 

 فھو له باب من أسلم على شيء 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن أحمد الدمشقي ثنا ھشام ح وأنبأ أبو سعد  - 18038
الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا محمد بن خريم ثنا ھشام بن خالد ثنا مروان بن معاوية ثنا ياسين بن معاذ الزيات عن 

عن أبي ھريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من أسلم على شيء فھو الزھري عن سعيد بن المسيب 
له ياسين بن معاذ الزيات كوفي ضعيف جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرھما من الحفاظ وھذا الحديث إنما يروى عن بن 

ى هللا عليه و سلم مرسال قال الشافعي رحمه هللا أبي مليكة عن النبي صلى هللا عليه و سلم مرسال وعن عروة عن النبي صل
 وكأن معنى ذلك من أسلم على شيء يجوز له ملكه فھو له 

وأخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق قال  -  18039
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم  في قصة الحديبية وما قال عروة قال معمر قال الزھري أخبرني عروة بن الزبير عن 

بن مسعود الثقفي للمغيرة بن شعبة حين قال له المغيرة أخر يدك عن لحية رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال أي غدر أو 
فأسلم قال النبي صلى هللا عليه لست أسعى في غدرتك قال وكان المغيرة صحب قوما في الجاھلية فقتلھم وأخذ أموالھم ثم جاء 

و سلم أما اإلسالم فأقبل وأما المال فلست منه في شيء أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عبد الرزاق قال الشيخ رحمه 
هللا وإنما امتنع النبي صلى هللا عليه و سلم من تخميسه فيما روى يونس عن الزھري أنه مال غدر وفيما روى عقيل عن 

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال نخمس ماال أخذ غصبا فترك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المال في  الزھري قال
 يدي المغيرة وفي ذلك داللة على أنه يملكه باألخذ وهللا أعلم 

حراني ثنا موسى بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا أبو شيخ ال -  18040
أعين عن ليث بن أبي سليم عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه كان يقول في أھل 

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

ار الحرب ثم يسلم أو يسلم في دار الحرب قال الشافعي رحمه هللا أسلم ابنا سعية باب الحربي يدخل بأمان وله مال في د
القرظيان ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم محاصر بني قريظة فأحرز لھما إسالمھما أنفسھما وأموالھما من النخل 

 واألرض وغيرھما 

بد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر ثنا ع - 18041
جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي هللا عنھما  أن يھود بني النضير وقريظة حاربوا رسول هللا صلى هللا 

ظة بعد ذلك فقتل عليه و سلم فأجلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليھم حتى حاربت قري
رجالھم وقسم نساءھم وأموالھم وأوالدھم بين المسلمين إال بعضھم لحقوا برسول هللا صلى هللا عليه و سلم فآمنھم وأسلموا 

 وذكر الحديث أخرجاه في الصحيح من حديث عبد الرزاق 

الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد - 18042
حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة أنه قال  ھل تدري عما كان إسالم ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسد بن 

قال عبيد نفر من ھدل لم يكونوا من بني قريظة وال نضير كانوا فوق ذلك فقلت ال قال فإنه قدم علينا رجل من الشام من يھود ي
له بن الھيبان فأقام عندنا وهللا ما رأينا رجال قط ال يصلي الخمس خيرا منه فقدم علينا قبل مبعث رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم بسنتين فكنا إذا قحطنا وقل علينا المطر نقول له يا بن الھيبان اخرج فاستسق لنا فيقول ال وهللا حتى تقدموا أمام مخرجكم 

دم فيقول صاعا من تمر أو مدين من شعير ثم يخرج إلى ظاھرة حرتنا ونحن معه فيستسقي فوهللا ما يقوم صدقة فنقول كم نق
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من مجلسه حتى تمر الشعاب قد فعل ذلك غير مرة وال مرتين وال ثالثة فحضرته الوفاة فاجتمعنا إليه فقال يا معشر يھود ما 
جوع فقلنا أنت أعلم فقال إنه إنما أخرجني أتوقع خروج نبي قد ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس وال

أظل زمانه ھذه البالد مھاجرة فأتبعه فال تسبقن إليه إذا خرج يا معشر يھود فإنه يسفك الدماء ويسبي الذراري والنساء ممن 
ك الفتية الثالثة وكانوا شبابا أحداثا يا خالفه فال يمنعكم ذلك منه ثم مات فلما كانت تلك الليلة التي افتتحت فيھا قريظة قال أولئ

معشر يھود ھذا الذي كان ذكر لكم بن الھيبان قالوا ما ھو قالوا بلى وهللا إنه لھو يا معشر اليھود إنه وهللا لھو بصفته ثم نزلوا 
 عليھم  فأسلموا وخلوا أموالھم وأوالدھم وأھاليھم قال وكانت أموالھم في الحصن مع المشركين فلما فتح رد ذلك

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عمر بن الخطاب أبو حفص ثنا الفريابي ثنا أبان  - 18043
قال عمر وھو بن عبد هللا بن أبي حازم قال حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر  أن رسول هللا صلى هللا عليه 

ن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى هللا عليه و سلم فوجد نبي هللا صلى هللا عليه و سلم قد و سلم غزا ثقيفا فلما أ
انصرف ولم يفتح فجعل صخر حينئذ عھد هللا وذمته أن ال يفارق ھذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول هللا صلى هللا عليه 

عليه و سلم فكتب إليه صخر أما بعد فإن ثقيفا قد نزلوا على  و سلم فلم يفارقھم حتى نزلوا على حكم رسول هللا صلى هللا
حكمك يا رسول هللا وأنا مقبل إليھم وھم في خيل فأمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالصالة جامعة فدعا ألحمس عشر 

 إن صخرا أخذ عمتي دعوات اللھم بارك ألحمس في خيلھا ورجالھا وأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال يا رسول هللا
ودخلت فيما دخل فيه المسلمون فدعاه فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءھم وأموالھم فادفع إلى المغيرة عمته 
فدفعھا إليه وسأل نبي هللا صلى هللا عليه و سلم ما لبني سليم قد ھربوا عن اإلسالم وتركوا ذلك الماء فقال يا نبي هللا أنزلنيه أنا 
وقومي قال نعم فأنزله وأسلم يعني السلميين فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع إليھم الماء فأبى فأتوا نبي هللا صلى هللا عليه و سلم 
فقالوا يا نبي هللا أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا فدعاه فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالھم 

القوم ماءھم قال نعم يا نبي هللا فرأيت وجه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من  ودماءھم فادفع إلى
أخذه الجارية وأخذه الماء قال الشيخ واالستدالل وقع بقوله صلى هللا عليه و سلم إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالھم ودماءھم 

بتمليك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إياه فإنه يشبه أن يكون باستطابة نفسه ولذلك  فأما استرداد الماء عن صخر بعد ما ملكه
كان يظھر في وجھه أثر الحياء وهللا أعلم وأما عمة المغيرة فإن كانت أسلمت بعد األخذ فكأنه رأى إسالمھا قبل القسمة يحرز 

و بن العيلة قاله البخاري عن أبي نعيم عن أبان عن عثمان مالھا ويحتمل أن يكون إسالمھا قبل األخذ وهللا أعلم وصخر ھذا ھ
بن أبي حازم عن صخر بن العيلة لم يقل عن أبيه وروى في قصة رعية السحيمي ما دل عليه ظاھر قصة عمة المغيرة فإنه 

يه منھم قال فرد عليه أسلم ثم قال يا رسول هللا أھلي ومالي قال أما مالك فقد قسم بين المسلمين وأما أھلك فانظر من قدرت عل
ابنه ويحتمل أنه استطاب أنفس أھل الغنيمة كما فعل في سبي ھوازن وعوض أھل الخمس من نصيبھم وهللا أعلم وإسناد 

 الحديثين غير قوي 

 باب المشركين يسلمون قبل األسر وما على اإلمام وغيره من التثبت إذا تكلموا بما يشبه اإلقرار باإلسالم ويشبه غيره 

أخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني حسن بن سفيان ثنا فياض ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن  - 18044
الزھري عن سالم عن بن عمر رضي هللا عنھما قال  بعث النبي صلى هللا عليه و سلم خالد بن الوليد أحسبه قال إلى بني 

قولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا وجعل خالد بھم قتال وأسرا قال ثم دفع إلى كل جذيمة فدعاھم إلى اإلسالم فلم يحسنوا أن ي
رجل منا اسيرا حتى إذا أصبح يوما أمرنا فقال ليقتل كل واحد منكم أسيره قال بن عمر رضي هللا عنه وهللا ال أقتل أسيري وال 

سلم فذكر له ما صنع خالد قال فرفع يديه ثم قال اللھم  يقتل أحد من أصحابي أسيره قال فقدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه و
 إني أبرأ إليك مما صنع خالد رواه البخاري في الصحيح عن محمود عن عبد الرزاق 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم ثنا سفيان عن عمرو  -  18045
عباس رضي هللا عنھما قال  لقي ناس من المسلمين رجال في غنيمة له فقال السالم عليكم فأخذوه فقتلوه  عن عطاء عن بن

وقرأھا بن عباس السالم رواه البخاري في الصحيح } وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا { وأخذوا تلك الغنيمة فنزل 
 اق بن إبراھيم عن علي بن عبد هللا عن سفيان ورواه مسلم عن إسح
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أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار ثنا أحمد بن مھران ثنا عبيد هللا بن موسى  - 18046
أنبأ إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن عباس رضي هللا عنھما قال  مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب النبي 

لم ومعه غنم له فسلم عليھم فقالوا ما سلم عليكم إال ليتعوذ منكم فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بھا صلى هللا عليه و س
يا أيھا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل هللا فتبينوا وال تقولوا لمن ألقى إليكم { النبي صلى هللا عليه و سلم فأنزل هللا عز و جل 

 } كذلك كنتم من قبل فمن هللا عليكم فتبينوا  {إلى قوله } السالم لست مؤمنا 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا يونس بن  - 18047
رضي هللا عنه  بكير عن بن إسحاق حدثني يزيد بن عبد هللا بن قسيط عن أبي القعقاع عبد هللا بن أبي حدرد عن أبيه أبي حدرد

قال  بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيھم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن 
جثامة فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن األضبط على بعير له فلما مر علينا سلم علينا بتحية اإلسالم فأمسكنا 

حلم بن جثامة فقتله وأخذ بعيره وما معه فقدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأخبرناه الخبر فنزل عنه وحمل عليه م
إلى آخر اآلية } يا أيھا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل هللا فتبينوا وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا { فينا القرآن 

ورواه محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي عبد هللا بن أبي حدرد  كذا رواه يونس بن بكير عن بن إسحاق
عن أبيه ورواه أبو خالد األحمر عن بن إسحاق عن يزيد عن القعقاع بن عبد هللا بن أبي حدرد عن أبيه وكذلك قاله يحيى بن 

ق عن يزيد بن أبي حدرد األسلمي عن سعيد األموي عن بن إسحاق ورواه حماد بن سلمة في رواية حجاج عنه عن بن إسحا
أبيه وقيل غير ذلك ورواه عبد هللا بن إدريس عن بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد هللا بن أبي حدرد األسلمي 
رضي هللا عنه قال كنت في سرية بعثھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى إضم واد من أودية أشجع ورواه سليمان التيمي 

 عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط عن القعقاع بن عبيد هللا عن أبي عبد هللا قال بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار الحارثي ثنا أبو أسامة عن  - 18048
 بن قسيط ان رجال من أسلم حدثه أنه سمع بن أبي حدرد األسلمي رضي هللا عنه يحدث  الوليد بن كثير عن يزيد بن عبد هللا

وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم { أنه كان في سرية فرآھم رجل وھو في جبل فنزل إليھم فسلم عليھم فأخذوه فقتلوه ففيه نزلت 
 بن األضبط األشجعي والرجل الذي قتلوه عامر } لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق  - 18049
حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد بن ضميرة بن سعد السلمي يحدث عروة بن الزبير أن أباه وجده شھدا حنينا 

 صلى هللا عليه و سلم فقاال  صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الظھر ثم عمد إلى ظل شجرة فقام إليه مع رسول هللا
األقرع بن حابس وعيينة بن بدر يختصمان في دم عامر بن األضبط األشجعي وكان قتله محلم بن جثامة بن قيس فعيينة يطلب 

ع بن حابس يدفع عن محلم بن جثامة ألنه من خندف وھو يومئذ سيد بدم األشجعي عامر بن األضبط ألنه من قيس واألقر
خندف فسمعنا عيينة يقول وهللا يا رسول هللا ال أدعه حتى أذيق نساءه من الحر ما أذاق نسائي ورسول هللا صلى هللا عليه و 

ليث يقال له مكتل مجموع سلم يقول تأخذون الدية خمسين في سفرنا ھذا وخمسين إذا رجعنا وھو يأبى فقام رجل من بني 
قصير فقال يا رسول هللا ما وجدت لھذا القتيل في غرة اإلسالم إال كعير وردت فرميت أوالھا فنفرت أخراھا اسنن اليوم وغير 
غدا فرفع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يده ثم قال تأخذون الدية خمسين في سفرنا ھذا وخمسين إذا رجعنا فقبلھا القوم ثم 

ائتوا بصاحبكم يستغفر له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فجاؤوا به فقام رجل آدم طويل ضرب عليه حلة له قد تھيأ فيھا قال 
للقتل فجلس بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال له ما اسمك فقال محلم بن جثامة فقال رسول هللا صلى هللا عليه و 

مة اللھم ال تغفر لمحلم بن جثامة اللھم ال تغفر لمحلم بن جثامة ثم قال له قم فقام وھو يتلقى سلم اللھم ال تغفر لمحلم بن جثا
دمعه بفضل ردائه فأما نحن فيما بيننا فنقول إنا لنرجو أن يكون رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد استغفر له ولكن أظھر ھذا 

صلى هللا عليه و سلم ھذا وبمعناه رواه حماد بن سلمة عن محمد لينزع الناس بعضھم عن بعض فأما ما ظھر من رسول هللا 
 بن إسحاق 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا وھب بن بيان وأحمد بن سعيد الھمداني قاال ثنا بن  - 18050
جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة  وھب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن
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السلمي يحدث عروة بن الزبير عن أبيه  أن محلم بن جثامة الليثي قتل رجال من أشجع في اإلسالم وذلك أول عير قضى به 
ريد الدية رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فذكر معناه إال أنه قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا عيينة أال تقبل العير ي

وقال في آخره فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أقتلته بسالحك في غرة اإلسالم اللھم ال تغفر لمحلم بصوت عال ولم يذكر 
 ما بعده 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار وأبو بكر بن إسحاق الفقيه قاال أنبأ بشر بن  -  18051
ى ثنا عبد هللا بن يزيد المقرئ ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن ھالل قال  أتينا نصر بن عاصم الليثي فقال نصر ثنا موس

عقبة بن مالك وكان من رھطه قال بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سرية فاغاروا على قوم فشذ رجل من القوم فاتبعه 
شاذ من القوم إني مسلم فلم ينظر فيه فضربه فقتله فنمي الحديث إلى رسول هللا رجل من السرية معه السيف شاھر فقال ال

صلى هللا عليه و سلم فقال قوال شديدا فقال القاتل وهللا يا رسول هللا ما قال الذي قال إال تعوذا من القتل فأعرض عنه ثالثا 
جھه ثم قال إن هللا عز و جل أبى على من قتل مؤمنا فأعاده فأقبل عليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تعرف المساءة في و

 قالھا ثالثا تابعه يونس بن عبيد عن حميد بن ھالل 

 باب فتح مكة حرسھا هللا تعالى 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا سليمان بن  - 18052
عبد هللا الحافظ واللفظ له أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إبراھيم وعمران بن موسى قاال ثنا  المغيرة ح وأنبأ أبو

شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن المغيرة ثنا ثابت البناني عن عبد هللا بن رباح عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال  وفدت وفود 
ا لبعض الطعام فكان أبو ھريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله فقلت أال أصنع إلى معاوية وذلك في رمضان فكان يصنع بعضن

طعاما وأدعوھم إلى رحلي فأمرت بطعام فصنع ثم لقيت أبا ھريرة من العشي فقلت الدعوة عندي الليلة قال سبقتني قلت نعم 
ح مكة فقال أقبل رسول هللا صلى هللا عليه و فدعوتھم فقال أبو ھريرة أال أعلمكم حديثا من حديثكم يا معشر األنصار ثم ذكر فت

سلم حتى قدم مكة فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وبعث خالد بن الوليد على المجنبة األخرى وبعث أبا عبيدة على الحسر 
 قال فندب فأخذوا بطن الوادي ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم في كتيبته فنظر فرآني فقال أبو ھريرة قلت لبيك يا رسول هللا

األنصار فقال ال يأتينا إال أنصاري فأطافوا به زاد أبو داود قال فقال اھتف باألنصار وال تأتني إال بأنصاري قال ففعلته قال 
شيبان في روايته وأوبشت قريش أوباشا لھا واتباعا فقالوا نقدم ھؤالء فإن كان لھم شيء كنا معھم وإن أصيبوا أعطينا الذي 

سول هللا صلى هللا عليه و سلم ترون إلى أوباش قريش وأتباعھم ثم قال بيديه إحداھما على األخرى ثم قال حتى سئلنا فقال ر
توافوني بالصفا زاد أبو داود في روايته احصدوھم حصدا قال شيبان في روايته قال وانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إال 

أبو سفيان فقال يا رسول هللا أبيحت خضراء قريش ال قريش بعد اليوم قال من دخل دار قتله وما أحد يوجه إلينا شيئا قال فجاء 
أبي سفيان فھو آمن زاد أبو داود في روايته من ألقى السالح فھو آمن قال شيبان في روايته فقالت األنصار بعضھم لبعض أما 

وحي وكان إذا جاء ال يخفى علينا فإذا جاء فليس أحد الرجل فأدركته رغبة في قرابته ورأفة بعشيرته فقال أبو ھريرة وجاء ال
يرفع طرفه إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى ينقضي الوحي فلما قضي الوحي قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا 

قالوا قد كان ذاك قال  معشر األنصار قالوا لبيك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قرابته
كال إني عبد هللا ورسوله ھاجرت إلى هللا وإليكم المحيا محياكم والممات مماتكم فأقبلوا إليه يبكون ويقولون وهللا ما قلنا الذي 

ار أبي قلنا إال الضن با ورسوله فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن هللا ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم فأقبل الناس إلى د
سفيان وأغلق الناس أبوابھم وأقبل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه فطاف بالبيت فأتى إلى صنم 
إلى جنب البيت كانوا يعبدونه قال وفي يد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قوس وھو آخذ بسية القوس فلما أتى على الصنم 

اء الحق وزھق الباطل إن الباطل كان زھوقا فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعال عليه حتى جعل يطعن في عينه ويقول ج
نظر إلى البيت فرفع يديه وجعل يحمد هللا ويدعو بما شاء أن يدعو رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ وأخرجه من 

 ود حديث بھز بن أسد عن سليمان بن المغيرة وذكر اللفظة التي زادھا أبو دا

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم أنبأ عفان ثنا حماد  - 18053
بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد هللا بن رباح عن أبي ھريرة رضي هللا عنه  فذكر الحديث قال فيه فجاءت األنصار 
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عليه و سلم عند الصفا فجاء أبو سفيان فقال يا رسول هللا أبيدت خضراء قريش ال قريش بعد فأحاطوا برسول هللا صلى هللا 
اليوم فقال من دخل داره فھو آمن ومن ألقى سالحه فھو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فھو آمن ومن أغلق بابه فھو آمن 

 وله من دخل داره فھو آمن أخرجه مسلم في الصحيح من حديث يحيى بن حسان عن حماد إال أنه لم يذكر ق

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراھيم ثنا سالم بن مسكين ثنا ثابت  - 18054
البناني عن عبد هللا بن رباح األنصاري عن أبي ھريرة رضي هللا عنه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم لما دخل مكة سرح 

ن العوام وأبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد على الخيل وقال يا أبا ھريرة اھتف باألنصار قال اسلكوا ھذا الطريق الزبير ب
فال يشرفن لكم أحد إال أنمتموه فنادى مناد ال قريش بعد اليوم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من دخل دارا فھو آمن ومن 

ديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بھم وطاف النبي صلى هللا عليه و سلم وصلى خلف المقام ثم ألقى السالح فھو آمن وعمد صنا
أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي صلى هللا عليه و سلم على اإلسالم زاد فيه القاسم بن سالم بن مسكين عن أبيه بھذا 

وما تظنون قالوا نقول بن أخ وبن عم حليم رحيم قال وقالوا اإلسناد قال ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال ما تقولون 
} ال تثريب عليكم اليوم يغفر هللا لكم وھو أرحم الراحمين{ ذلك ثالثا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أقول كما قال يوسف 

 قال فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في اإلسالم 

ؤمل أنبأ أبو سعيد الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ القاسم بن سالم  فذكره وفيما حكى الشافعي أخبرناه أبو بكر بن الم - 18055
عن أبي يوسف في ھذه القصة أنه قال لھم حين اجتمعوا في المسجد ما ترون أني صانع بكم قالوا خيرا أخ كريم وبن أخ كريم 

ول الذي عقده على شرط قبولھم فلما قبلوه قال أنتم الطلقاء يعني قال اذھبوا فأنتم الطلقاء قال الشيخ وإنما أطلقھم باألمان األ
 باألمان األول وهللا أعلم 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم ثنا بن إدريس  -  18056
عتبة عن بن عباس رضي هللا عنھما  أن رسول هللا صلى هللا  عن محمد بن إسحاق عن الزھري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن

عليه و سلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظھران فقال له العباس يا رسول هللا إن 
 غلق بابه فھو آمن أبا سفيان رجل يحب ھذا الفخر فلو جعلت له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فھو آمن ومن أ

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن عمرو الرازي ثنا سلمة بن الفضل عن  -  18057
محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد هللا بن معبد عن بعض أھله عن بن عباس رضي هللا عنھما قال  لما نزل رسول هللا 

لظھران قال العباس قلت وهللا لئن دخل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مكة عنوة قبل أن يأتوه صلى هللا عليه و سلم بمر ا
فيستأمنوه إنه لھالك قريش فجلست على بغلة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقلت لعلي أجد ذا حاجة يأتي أھل مكة فيخبرھم 

نوه وإني ألسير سمعت كالم أبي سفيان وبديل بن ورقاء فقلت يا أبا بمكان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليخرجوا إليه فيستأم
حنظلة فعرف صوتي قال أبو الفضل قلت نعم قال ما لك فداك أبي وأمي قلت ھذا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم والناس قال 

سلم فأسلم قلت يا رسول هللا  فما الحيلة قال فركب خلفي ورجع صاحبه فلما أصبح غدوت به على رسول هللا صلى هللا عليه و
إن أبا سفيان رجل يحب ھذا الفخر فاجعل له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فھو آمن ومن أغلق عليه داره فھو آمن 

 ومن دخل المسجد فھو آمن قال فتفرق الناس إلى دورھم وإلى المسجد 

إبراھيم المزكي ثنا الحسين بن محمد بن زياد ثنا محمد بن  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن - 18058
العالء ثنا أبو أسامة ح قال وأخبرني أحمد بن محمد النسوي واللفظ له ثنا حماد بن شاكر ثنا محمد بن إسماعيل ثنا عبيد بن 

م عام الفتح فبلغ ذلك قريشا إسماعيل ثنا أبو أسامة عن ھشام بن عروة عن أبيه قال  لما سار رسول هللا صلى هللا عليه و سل
خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأقبلوا 
يسيرون حتى أتوا مر الظھران فإذا ھم بنيران كأنھا نيران عرفة فقال أبو سفيان ما ھذه لكأنھا نيران عرفة فقال بديل بن 

بني عمرو قال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك فرآھم ناس من حرس رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأدركوھم ورقاء نيران 
فأخذوھم وأتوا بھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس أحبس أبا سفيان عند حطم الخيل 

تمر مع النبي صلى هللا عليه و سلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان  حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس فجعلت القبائل
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فمرت كتيبة قال يا عباس من ھذه قال ھذه غفار قال ما لي ولغفار ثم مرت جھينة فقال مثل ذلك ثم مرت سعد بن ھذيم فقال 
نصار عليھم سعد بن عبادة معه مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلھا قال من ھذه قال ھؤالء األ

الراية فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار ثم جاءت 
الزبير بن العوام كتيبة وھي أقل الكتائب فيھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأصحابه وراية النبي صلى هللا عليه و سلم مع 

فلما مر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة قال ما قال قال قال كذا وكذا قال كذب 
سعد ولكن ھذا يوم يعظم هللا فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة قال وأمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن تركز رايته 

ال عروة فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال يقول سمعت العباس يقول للزبير بن العوام يا أبا عبد هللا ھھنا أمرك بالحجون ق
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن تركز الراية قال فأمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل مكة 

سلم من كداء فقتل من خيل خالد بن الوليد يومئذ رجالن حبيش بن األشعر وكرز بن  من كدى ودخل النبي صلى هللا عليه و
 جابر الفھري أخرجه البخاري في الصحيح ھكذا 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الحسن محمد بن أحمد بن زكريا األديب ثنا الحسين بن محمد بن زياد القباني ثنا  - 18059
اب حدثني عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي حدثني جدي عن أبيه  أن رسول هللا أبو كريب ثنا زيد بن الحب

صلى هللا عليه و سلم قال يوم فتح مكة أمن الناس إال ھؤالء األربعة فال يؤمنون في حل وال حرم بن خطل ومقيس بن صبابة 
بير بن العوام وأما عبد هللا بن سعد بن أبي سرح فاستأمن له المخزومي وعبد هللا بن أبي سرح وبن نقيذ فأما بن خطل فقتله الز

عثمان رضي هللا عنه فأومن وكان أخاه من الرضاعة فلم يقتل ومقيس بن صبابة قتله بن عم له لحا قد سماه وقتل علي رضي 
بوع المخزومي قاله القباني هللا عنه بن نقيذ وقينتين كانتا لمقيس فقتلت إحداھما وأفلتت األخرى وأسلمت أبو جده سعيد بن ير

وفي حديث أنس بن مالك فيمن أمر بقتله أم سارة موالة لقريش وفي رواية بن إسحاق في المغازي سارة موالة لبعض بني 
 عبد المطلب وكانت ممن يؤذيه بمكة 

عالثة محمد بن عمرو بن خالد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد هللا البغدادي ثنا أبو  - 18060
ثنا أبي عمرو بن خالد ثنا بن لھيعة ثنا أبو األسود عن عروة بن الزبير ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو 

يث بكر بن عتاب ثنا القاسم الجوھري ثنا بن أبي أويس ثنا إسماعيل بن إبراھيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة وھذا لفظ حد
موسى وحديث عروة بمعناه قال  ثم إن بني نفاثة من بني الديل أغاروا على بني كعب وھم في المدة التي بين رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم وبين قريش وكانوا بنو كعب في صلح رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكان بنو نفاثة في صلح قريش فأعانت 

يش بالسالح والرقيق فذكر القصة قال فخرج ركب من بني كعب حتى أتوا رسول هللا صلى هللا بنو بكر بني نفاثة وأعانتھم قر
عليه و سلم فذكروا له الذي أصابھم وما كان من قريش عليھم في ذلك ثم ذكر قصة خروج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

و سلم بمر الظھران ومعه حكيم بن حزام وبديل بن إلى مكة وقصة العباس وأبي سفيان حين أتى به رسول هللا صلى هللا عليه 
ورقاء قال فقال أبو سفيان وحكيم يا رسول هللا ادع الناس إلى األمان أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديھا آمنون ھم قال 

قوا فمن دخل دارك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نعم من كف يده وأغلق داره فھو آمن قالوا فابعثنا نؤذن بذلك فيھم قال انطل
يا أبا سفيان ودارك يا حكيم وكف يده فھو آمن ودار أبي سفيان بأعلى مكة ودار حكيم بأسفل مكة فلما توجھا ذاھبين قال 
العباس يا رسول هللا إني ال آمن أبا سفيان أن يرجع عن إسالمه قال رده حتى يقف ويرى جنود هللا معك فأدركه عباس فحبسه 

درا يا بني ھاشم فقال العباس ستعلم أنا لسنا بغدر ولكن لي إليك حاجة فأصبح حتى تنظر جنود هللا ثم ذكر فقال أبو سفيان أغ
قصة إيقاف أبي سفيان حتى مرت به الجنود قال وبعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الزبير بن العوام رضي هللا عنه على 

مكة وأعطاه رايته وأمره أن يغرزھا بالحجون وال يبرح حيث أمره أن المھاجرين وخيلھم وأمره أن يدخل من كداء من أعلى 
يغرزھا حتى يأتيه وبعث خالد بن الوليد فيمن كان أسلم من قضاعة وبني سليم وناسا أسلموا قبل ذلك وأمره أن يدخل من أسفل 

بن عبد مناة وھذيل ومن كان معھم مكة وأمره أن يغرز رأيته عند أدنى البيوت بأسفل مكة وبأسفل مكة بنو بكر وبنو الحارث 
من األحابيش قد استنصرت بھم قريش فأمرھم أن يكونوا بأسفل مكة وبعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سعد بن عبادة في 
كتيبة من األنصار في مقدمة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأمرھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يكفوا أيديھم فال 

اتلوا أحدا إال من قاتلھم وأمر بقتل أربعة نفر منھم عبد هللا بن سعد بن أبي سرح والحارث بن نقيذ وبن خطل ومقيس بن يق
صبابة وأمر بقتل قينتين البن خطل كانتا تغنيان بھجاء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فمرت الكتائب تتلوا بعضھا بعضا على 
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يھم كتيبة إال سألوا عنھا حتى مرت عليھم كتيبة األنصار فيھا سعد بن عبادة فنادى سعد أبا أبي سفيان وحكيم وبديل ال يمر عل
سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة فلما مر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بأبي سفيان في المھاجرين قال يا رسول 

مروا بي ناداني سعد فقال اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة  هللا أمرت بقومك أن يقتلوا فإن سعد بن عبادة ومن معه حين
وإني أناشدك هللا في قومك فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى سعد بن عبادة فعزله وجعل الزبير بن العوام مكانه 

 صلى هللا عليه و سلم واندفع على األنصار مع المھاجرين فسار الزبير بالناس حتى وقف بالحجون وغرز بھا راية رسول هللا
خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة فلقيه بنو بكر فقاتلوه فھزموا وقتل من بني بكر قريب من عشرين رجال ومن ھذيل 
ثالثة أو أربعة وانھزموا وقتلوا بالحزورة حتى بلغ قتلھم باب المسجد وفر فضضھم حتى دخلوا الدور وارتقت طائفة منھم 

واتبعھم المسلمون بالسيوف ودخل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في المھاجرين األولين في أخريات الناس  على الجبال
وصاح أبو سفيان حين دخل مكة من أغلق داره وكف يده فھو آمن فقالت له ھند بنت عتبة وھي امرأته قبحك هللا من طليعة 

ل غالب اقتلوا الشيخ األحمق ھال قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبالدكم قوم وقبح عشيرتك معك وأخذت بلحية أبي سفيان ونادت يا
فقال لھا أبو سفيان ويحك اسكتي وادخلي بيتك فإنه جاءنا بالحق ولما عال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثنية كداء نظر إلى 

ون نظن أن خالدا قوتل وبدىء بالقتال البارقة على الجبل مع فضض المشركين فقال ما ھذا وقد نھيت عن القتال فقال المھاجر
فلم يكن له بد من أن يقاتل من قاتله وما كان يا رسول هللا ليعصيك وال ليخالف أمرك فھبط رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

لى هللا من الثنية فأجاز على الحجون واندفع الزبير بن العوام حتى وقف بباب الكعبة وذكر القصة قال فيھا وقال رسول هللا ص
عليه و سلم لخالد بن الوليد لم قاتلت وقد نھيتك عن القتال فقال ھم بدؤونا بالقتال ووضعوا فينا السالح وأشعرونا بالنبل وقد 

 كففت يدي ما استطعت فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قضاء هللا عز و جل خير 

أبو داود ثنا الحسن بن الصباح ثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني  أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا -  18061
 إبراھيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وھب قال  سألت جابرا ھل غنموا يوم الفتح شيئا قال ال 

ق حدثني وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس عن بن إسحا - 18062
يحيى بن عباد عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنھا  في قصة أبي قحافة وابنة له من أصغر ولده كانت تقوده يوم 
الفتح حتى إذا ھبطت به إلى األبطح لقيتھا الخيل وفي عنقھا طوق لھا من ورق فاقتطعه إنسان من عنقھا فلما دخل رسول هللا 

جد خرج أبو بكر رضي هللا عنه حتى جاء بأبيه فذكر الحديث في إسالمه ثم قام أبو بكر رضي هللا صلى هللا عليه و سلم المس
عنه فأخذ بيد أخته فقال أنشدكم با واإلسالم طوق أختي فوهللا ما أجابه أحد ثم قال الثانية فما أجابه أحد فقال يا أخية احتسبي 

ھذا يدل على أنھم لم يغنموا شيئا وأنھا فتحت صلحا إذ لو فتحت عنوة لكانت وما طوقك فوهللا إن األمانة اليوم في الناس لقليل و
 معھا غنيمة ولكان أبو بكر رضي هللا عنه ال يطلب طوقھا 

حدثنا أبو عبد هللا الحافظ إمالء وقراءة ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر الخوالني ثنا بن وھب  -  18063
د عن بن شھاب أخبرني علي بن حسين أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد رضي هللا عنھما أخبرني يونس بن يزي

قال  يا رسول هللا أتنزل في دارك بمكة قال وھل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب ھو وطالب ولم 
رين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث بن يرثه علي وال جعفر شيئا ألنھما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كاف

 وھب كما مضى 

 باب ما قسم من الدور واألراضي في الجاھلية ثم أسلم أھلھا عليھا 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال  سألت الشافعي عن أھل  -  18064
ن الدار ويملك بعضھم على بعض على ذلك القسم ويسلمون ثم يريد بعضھم أن ينقض ذلك القسم الدار من أھل الحرب يقسمو

ويقسمه على قسم األموال فقال ليس ذلك له فقلت وما الحجة في ذلك قال االستدالل بمعنى اإلجماع والسنة فذكر ما ال 
مع أنه أخبرنا مالك عن ثور بن زيد  يؤاخذون به من قتل بعضھم بعضا وسبي بعضھم بعضا وغصب بعضھم بعضا ثم قال

الديلي قال بلغني ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال أيما دار أو أرض قسمت في الجاھلية فھي على قسم الجاھلية وأيما 
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 دار أو أرض أدركھا اإلسالم لم تقسم فھي على قسم اإلسالم قال الشافعي ونحن نروي فيه حديثا أثبت من ھذا بلغني بمثل
 معناه قال الشيخ ولعله أراد ما 

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أنبأ محمد بن أحمد بن زياد النحوي ثنا محمد بن أحمد بن حميد بن نعيم المروزي ثنا  - 18065
لم موسى بن داود ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا موسى بن داود ثنا محمد بن مس

عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن بن عباس رضي هللا عنھما عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  كل 
قسم قسم في الجاھلية فھو على ما قسم عليه وكل قسم قسم في اإلسالم فھو على ما قسم في اإلسالم لفظ حديث تمتام وقد روي 

 حديث مالك موصوال 

أبو عبد هللا الحافظ حدثني محمد بن المظفر الحافظ ثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا أحمد بن حفص حدثني أبي أخبرناه  -  18066
ثنا إبراھيم بن طھمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس رضي هللا عنھما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 و سلم فذكره  مثل رواية الشافعي رحمه هللا 

 ك أخذ المشركين بما أصابوا باب تر

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عمرو المقرئ ثنا الحسن بن سفيان ثنا ھشام بن عمار وأبو بكر بن أبي شيبة  -  18067
قاال ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي هللا عنه  في قصة حج النبي صلى هللا عليه و سلم عن 

بي صلى هللا عليه و سلم أنه قال في خطبته أال وإن كل شيء من أمر الجاھلية موضوع تحت قدمي ودماء الجاھلية الن
موضوعة وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن الحارث يعني بن عبد المطلب وكان مرتضعا في بني سعد فقتلته ھذيل 

 أخرجه مسلم في الصحيح 

عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى ھو بن بكير ثنا الليث عن  وأخبرنا علي بن أحمد بن -  18068
يونس عن بن شھاب أخبرني مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر بن قيس أنه أخبره أبو شريح الخزاعي رضي هللا عنه وكان 

عليه و سلم يوم الفتح لقوا رجال من ھذيل كانوا  من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أن أصحاب رسول هللا صلى هللا
يطلبونه بذحل في الجاھلية في الحرم يؤم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليبايعه على اإلسالم فقتلوه فلما بلغ ذلك رسول هللا 

 صلى هللا عليه صلى هللا عليه و سلم غضب فسعت بنو بكر إلى أبي بكر وعمر رضي هللا عنھما يستشفعون بھم إلى رسول هللا
و سلم فلما كان العشي قام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في الناس فأثنى على هللا بما ھو أھله ثم قال أما بعد فإن هللا عز و 
جل حرم مكة ولم يحلھا للناس أو قال ولم يحرمھا الناس وإنما أحلھا لي ساعة من نھار ثم ھي حرام كما حرمھا هللا أول مرة 

عدى الناس على هللا ثالثة رجل قتل فيھا ورجل قتل غير قاتله ورجل طلب بذحل الجاھلية وإني وهللا ألدين ھذا الرجل وأن أ
 الذي أصبتم قال أبو شريح فوداه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

بن بكير عن بن إسحاق حدثني أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس األصم ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس  -  18069
يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب عن حبيب بن أبي أوس قال حدثني عمرو بن العاص رضي هللا عنه  فذكر الحديث 
في قصة إسالمه قال ثم تقدمت فقلت يا رسول هللا أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولم اذكر ما تأخر فقال لي يا 

 إلسالم يجب ما كان قبله وإن الھجرة تجب ما كان قبلھا فبايعته عمرو بايع فإن ا

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبا أبو عمر محمد بن عبد الواحد النحوي غالم ثعلب ثنا بشر بن  -  18070
رضي هللا عنه قال  موسى األسدي ثنا خالد بن يحيى ثنا سفيان عن منصور واألعمش عن أبي وائل عن عبد هللا بن مسعود

قال رجل  يا رسول هللا أنؤاخذ بما عملنا في الجاھلية قال من أحسن في اإلسالم لم يؤاخذ بما عمل في الجاھلية ومن أساء في 
 اإلسالم أخذ باألول واآلخر رواه البخاري في الصحيح عن خالد بن يحيى 

يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبد هللا بن نمير عن  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن -  18071
األعمش عن شقيق عن عبد هللا رضي هللا عنه قال  أتى رجل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال يا رسول هللا أنؤاخذ بما كنا 
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األول واآلخر رواه مسلم في نعمل في الجاھلية فقال من أحسن في اإلسالم لم يؤاخذ بما عمل في الجاھلية ومن أساء أخذ ب
الصحيح عن محمد بن عبد هللا بن نمير عن أبيه وإنما أراد به في اآلخرة وكأنه جعل اإليمان كفارة لما مضى من كفره وجعل 

 العمل الصالح بعد كفارة لما مضى من ذنوبه سوى كفره 

ر ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفا - 18072
عن الزھري عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام رضي هللا عنه قال قلت  يا رسول هللا أرأيت أمورا كنت أتحنث بھا في 

ير رواه الجاھلية من عتاقة وصلة رحم ھل لي فيھا من أجر فقال له النبي صلى هللا عليه و سلم أسلمت على ما سلف لك من خ
 مسلم في الصحيح عن إسحاق بن راھويه وغيره عن عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر عن معمر 

باب الرجل من المسلمين قد شھد الحرب يقع على الجارية من السبي قبل القسم قال الشافعي أخذ منه عقرھا وال حد من قبل 
 الشبھة في أنه يملك منھا شيئا 

ام أبو الفتح أنبأ أبو محمد بن أبي شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا داود بن رشيد ثنا محمد بن ربيعة ثنا أخبرنا اإلم - 18073
يزيد بن زياد الدمشقي عن الزھري عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ادرؤوا 

وا سبيله فإن اإلمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة الحدود ما استطعتم فإن وجدتم للمسلمين مخرجا فخل
وروينا في ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھما وغيرھما وأصح الروايات فيه عن الصحابة رواية 

 عاصم عن أبي وائل عن عبد هللا بن مسعود من قوله وقد مضى في كتاب الحدود 

نا أبو بكر االردستاني الحافظ أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوھري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد وأخبر - 18074
هللا بن الوليد ثنا سفيان ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السرية أن بن عمر رضي هللا عنه  سئل عن جارية بين رجلين وقع 

 عليه قيمة وھذا يحتمل أن يريد به تقويم البضع عليه فيرجع إلى المھر غير  عليھا أحدھما قال ھو خائن ليس عليه حد تقوم

أن وكيعا رواه عن إسماعيل عن عمير بن نمير وھو اسم أبي السرية فقال سئل بن عمر رضي هللا عنه عن جارية  -  18075
يه أبو عبد هللا إجازة أنبأ أبو الوليد أنبأ كانت بين رجلين فوقع عليھا أحدھما قال ليس عليه حد يقوم عليه قيمتھا ويأخذھا أنبأن

 أبو زھير أنبأ عبد هللا بن ھاشم عن وكيع  فذكره وھذا يحتمل أن يكون فيه إذا حملت منه وهللا أعلم 

باب المرأة تسبى مع زوجھا قال الشافعي رحمه هللا سبى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سبي أوطاس وسبي بني 
ل ھؤالء وھؤالء وقسم السبي فأمر أن ال توطأ حامل حتى تضع وال حائل حتى تحيض ولم يسأل المصطلق وأسر من رجا

 عن ذات زوج وال غيرھا وال ھل سبي زوج مع امرأته وال غيره 

أخبرناه أبو زكريا يحيى بن إبراھيم بن محمد بن يحيى أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه ثنا محمد بن الھيثم ثنا محمد بن  - 18076
د أنبأ شريك عن قيس بن وھب المجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال  أصبنا سبايا يوم سعي

 أوطاس فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال توطأ حامل حتى تضع حملھا وال غير حامل حتى تحيض حيضة 

لقاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن ا - 18077
الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني قال  

ما سمعت رسول غزونا مع أبي رويفع األنصاري رضي هللا عنه المغرب فافتتح قرية فقام خطيبا فقال إني ال أقول فيكم إال 
هللا صلى هللا عليه و سلم يقول فينا يوم خيبر قام فينا عليه السالم فقال ال يحل المرىء يؤمن با واليوم اآلخر أن يسقي ماءه 
زرع غيره يعني إتيان الحبالى من الفيء وال يحل المرىء يؤمن با واليوم اآلخر أن يصيب امرأة من السبي ثيبا حتى 

حل المرىء يؤمن با واليوم اآلخر أن يبيع مغنما حتى يقسم وال يحل المرئ يؤمن با واليوم اآلخر أن يستبرئھا وال ي
يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفھا ردھا فيه وال يحل المرئ يؤمن با واليوم اآلخر أن يلبس ثوبا من فيء 

م خيبر وإنما ھو يوم حنين كذلك رواه غيره عن بن إسحاق وكذلك رواه المسلمين حتى إذا أخلقه رده كذا قال يونس بن بكير يو
غير بن إسحاق وقال غيره رويفع بن ثابت وھو الصحيح قال الشافعي رحمه هللا ودل ذلك على أن السباء نفسه انقطاع 
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مسعود أن قول هللا العصمة بين الزوجين وذلك أنه ال يأمر بوطء ذات زوج بعد حيضة إال وذلك قطع العصمة وقد ذكر بن 
ذوات األزواج الآلتي ملكتموھن بالسباء قال الشيخ رحمه هللا } والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم { عز و جل 

 وروينا في كتاب النكاح عن بن عباس نحو قول بن مسعود رضي هللا عنه 

أ أحمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ثنا عبد األعلى ثنا سعيد وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراھيم أنب - 18078
عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الھاشمي حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي هللا عنه حدثه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و 

لھن أزواج وكأن أناسا من سلم بعث سرية يوم حنين فأصابوا جيشا من العرب يوم أوطاس فقاتلوھم وھزموھم فأصابوا نساء 
والمحصنات من النساء إال { أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم تأثموا من غشيانھن من أجل أزواجھن فأنزل هللا عز و جل 

 فھن لكم حالل رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار } ما ملكت أيمانكم 

عن سعيد بن أبي عروبة  بمعناه زاد فيه أي فھن لھم حالل إذا وأخرجه عن عبيد هللا القواريري عن يزيد بن زريع  - 18079
 انقضت عدتھن 

أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبيد هللا بن عمر بن ميسرة ثنا يزيد بن زريع ثنا  - 18080
 سعيد  فذكره 

 باب وطء السبايا بالملك قبل الخروج من دار الحرب 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس إسماعيل بن عبد هللا بن محمد بن ميكال أنبأ عبدان األھوازي ثنا زيد بن  - 18081
الحريش والحسن بن الحارث قاال ثنا أبو ھمام يعني محمد بن الزبرقان عن موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن 

ال  أصبنا سبايا في سبي بني المصطلق فأردنا أن نستمتع وأن ال يلدن فسألنا عن بن محيريز عن أبي سعيد رضي هللا عنه ق
ذلك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال ال عليكم أن ال تفعلوا فإن هللا قد كتب من ھو خالق إلى يوم القيامة رواه مسلم في 

افعي رحمه هللا وعرس رسول هللا صلى هللا عليه الصحيح عن محمد بن الفرج مولى بني ھاشم عن محمد بن الزبرقان قال الش
 و سلم بصفية بالصھباء وھي غير بالد اإلسالم يومئذ 

أخبرناه أبو القاسم زيد بن جعفر بن محمد العلوي بالكوفة من أصل سماعه أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم  - 18082
يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن  ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين ثنا سعيد بن منصور ثنا

مالك رضي هللا عنه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ألبي طلحة حين أراد الخروج إلى خيبر التمس لي غالما من 
اللھم إني أعوذ  غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غالم قد راھقت فكان إذا نزل خدمته فسمعته كثيرا ما يقول

بك من الھم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبه الرجال فلما فتح الحصن ذكر له جمال صفية وكانت 
عروسا وقتل زوجھا فاصطفاھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لنفسه فلما كنا بسد الصھباء حلت فبنى بھا رسول هللا صلى 

حيسا في نطع صغير وكانت وليمته فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يحوي لھا بعباءة خلفه هللا عليه و سلم واتخذ 
ويجلس عند ناقته فيضع ركبته فتجيء صفية فتضع رجلھا على ركبته ثم تركب فلما بدا لنا أحد قال رسول هللا صلى هللا عليه 

إن إبراھيم حرم مكة اللھم وإني أحرم ما بين البتيھا اللھم بارك  و سلم ھذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللھم
لھم في صاعھم ومدھم رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور وأخرجاه عن قتيبة عن يعقوب قال الشافعي رحمه هللا 

النساء أولى لو كان فيه وقد غزا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في غزوة المريسيع بامرأة أو امرأتين من نسائه والغزو ب
مكروه أن يتوقى قال الشيخ رحمه هللا قد مضت األحاديث في ذلك في كتاب القسم ومضت أحاديث في غزو النبي صلى هللا 

 عليه و سلم بالنساء في ھذا الكتاب 

 باب بيع السبي وغيره في دار الحرب 

أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد هللا بن موسى أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن  - 18083
أنبأ شيبان عن األعمش عن مجاھد عن بن عباس رضي هللا عنھما قال  نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم خيبر عن 
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السباع وعن بيع أكل لحوم الحمر األھلية وعن النساء الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونھن وعن كل ذي ناب من 
 الخمس حتى يقسم وقال في موضع آخر وعن شرى المغنم حتى يقسم 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن المثنى ثنا إبراھيم بن حمزة ثنا المغيرة بن  -  18084
 عنھما  أن النبي صلى هللا عليه و سلم نھى عبد الرحمن عن أبيه عن عبد هللا بن أبي نجيح عن مجاھد عن بن عباس رضي هللا

أن يوقع على الحبالى حتى يضعن حملھن وقال زرع غيرك وعن بيع المغانم قبل أن تقسم وعن أكل الحمر اإلنسية وعن كل 
 ذي ناب من السباع دليله أنھا إذا قسمت جاز بيعھا وقد مضت الداللة على جواز قسمتھا في دار الحرب 

 ن المرأة وولدھا باب التفريق بي

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن حمدان الجالب ثنا أبو حاتم الرازي ثنا عبد المؤمن بن خالد الرازي  - 18085
ثنا عبد السالم بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الداالني عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي بن أبي 

 ه  أنه باع جارية وولدھا ففرق بينھما فنھاه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن ذلك طالب رضي هللا عن

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا إسحاق بن منصور ثنا عبد  -  18086
النبي صلى هللا عليه و سلم ورد البيع قال أبو داود  السالم بن حرب فذكره  بمثل إسناده أنه فرق بين جارية وولدھا فنھاه

 ميمون لم يدرك عليا رضي هللا عنه 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا أحمد بن حازم أنبأ عون بن سالم  -  18087
هللا عنه قال  أصبت جارية من السبي معھا بن  عن أبي مريم عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي

 لھا فأردت أن أبيعھا وأمسك ابنھا فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعھما جميعا أو أمسكھما جميعا 

 أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أبو عبد هللا - 18088
محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم بن أعين المصري ثنا بن وھب أخبرني بن أبي ذئب وأنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن 
أبيه قال بن أبي ذئب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده  أن أبا أسيد األنصاري رضي هللا عنه قدم بسبي من البحرين 

فنظر إليھم فإذا امرأة تبكي فقال ما يبكيك قالت بيع ابني في عبس فقال النبي صلى  فصفوا فقام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
هللا عليه و سلم ألبي أسيد لتركبن فلتجيئن به كما بعت بالثمن فركب أبو أسيد فجاء به ھذا وإن كان فيه إرسال فھو مرسل 

 حسن شاھد لما تقدم 

د بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ بن عبد الحكم أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحم -  18089
أنبأ بن وھب أخبرني يحيى بن عبد هللا المعافري عن أبي عبد الرحمن عن أبي أيوب األنصاري رضي هللا عنه أنه قال سمعت 

ين أحبته يوم القيامة وروي ذلك من وجه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  من فرق بين والدة وولدھا فرق هللا بينه وب
 آخر عن أبي أيوب 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب  -  18090
 عنه قال سمعت رسول إجازة ثنا أبو عتبة ثنا بقية ثنا خالد بن حميد عن العالء بن كثير عن أبي أيوب األنصاري رضي هللا

 هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  من فرق بين الولد وأمه فرق هللا بينه وبين أحبته يوم القيامة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم  - 18091
ذئب عن حسين بن عبد هللا بن ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة  أن رسول هللا صلى هللا عليه و أنبأ بن وھب أخبرني بن أبي 

سلم مر بأم ضميرة وھي تبكي فقال ما يبكيك أجائعة أنت أم عارية أنت فقالت يا رسول هللا فرق بيني وبين ابني فقال رسول 
 ى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكرة هللا صلى هللا عليه و سلم ال يفرق بين والدة وولدھا ثم أرسل إل
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أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد هللا بن خميرويه أنبأ أحمد بن  -  18092
تعمل نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد هللا بن المبارك عن أشعث عن الشعبي  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه اس

شرحبيل بن السمط على المدائن وأبوه بالشام فكتب إلى عمر رضي هللا عنه أنك تأمر أن ال يفرق بين السبايا وبين أوالدھن 
 فإنك قد فرقت بيني وبين أبي فكتب إليه فألحقه بأبيه 

شترى له رقيق وقال ال وبإسناده حدثنا عبد هللا عن معمر عن أيوب قال  أمر عثمان بن عفان رضي هللا عنه أن ي -  18093
 يفرق بين الوالد وولده وروي ھذا موصوال 

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن حمشاذ أخبرني يزيد بن الھيثم أن إبراھيم بن أبي الليث حدثھم ثنا األشجعي  - 8094
فان رضي هللا عنه أن أفرق عن سفيان عن أيوب السختياني عن حميد بن ھالل عن حكيم بن عقال قال  نھاني عثمان بن ع

 بين الوالد وولده في البيع 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبا أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد هللا بن  - 18095
ن األمة وولدھا في المبارك عن بن أبي ذئب عمن سمع سالم بن عبد هللا يحدث عن بن عمر رضي هللا عنھما قال  ال يفرق بي

 القسمة تقع فقال له سالم بن عبد هللا وإن لم يعتدل القسم قال عبد هللا رضي هللا عنه وإن لم يعتدل القسم 

 باب من قال ال يفرق بين األخوين في البيع 

الجھم ثنا عبد الوھاب  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن - 18096
بن عطاء الخفاف أنبأ شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا رضي هللا عنه قال  أمرني رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم أن أبيع غالمين أخوين فبعتھما وفرقت بينھما فذكرت ذلك للنبي صلى هللا عليه و سلم فقال أدركھما 

  تبعھما إال جميعا وال تفرق بينھما وكذلك رواه يحيى بن أبي طالب وغيره عن عبد الوھاب فارتجعھما وال

ورواه الزعفراني عن عبد الوھاب عن سعيد عن الحكم أخبرناه أبو محمد عبد هللا بن يوسف أنبا أبو سعيد بن  -  18097
ثنا سعيد عن الحكم بن عتيبة  فذكره بنحوه إال أنه  األعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبد الوھاب بن عطاء الخفاف

قال عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال أمرني كذا وجدته في أصل كتابي عن سعيد ورواه أحمد بن حنبل عن عبد 
 الوھاب عن سعيد عن رجل عن الحكم 

نا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أنبا أبو محمد عبد هللا بن الخرساني ث - 18098
الوھاب عن سعيد عن رجل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم  
 نحوه قال بن الخرساني وھو الصواب قال الشيخ وھذا أشبه وسائر أصحاب شعبة لم يذكروه عن شعبة وسائر أصحاب سعيد

 قد ذكروه عن سعيد ھكذا 

أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي  -  18099
بكر ثنا بن سواء عن بن أبي عروبة عن رجل عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي هللا عنه 

 لحجاج بن أرطاة عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي هللا عنه فذكره  بمثله وقد رواه ا

حدثناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج ح  - 18100
حماد أنبأ الحجاج عن الحكم عن ميمون بن وأخبرنا أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا الزعفراني ثنا عفان ثنا 

أبي شبيب عن علي رضي هللا عنه قال  وھب لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم غالمين أخوين فبعت أحدھما فقال النبي 
صلى هللا عليه و سلم ما فعل الغالمان قلت بعت أحدھما قال رده كذا رواه الحجاج والحجاج ال يحتج به وحديث أبي خالد 

 داالني عن الحكم أولى أن يكون محفوظا لكثرة شواھده وهللا أعلم ال
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو علي الحافظ أنبأ عبد هللا بن محمد بن ناجية ثنا عبد الرحمن بن يونس بن السراج  - 18101
 عنه قال قال رسول هللا صلى ثنا أبو بكر بن عياش عن سليمان التيمي عن طليق بن محمد عن عمران بن حصين رضي هللا

 هللا عليه و سلم  ملعون من فرق كذا قاله أبو بكر بن عياش وقيل عنه عن طلق بن محمد 

وقد أخبرنا أبو بكر القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن علي ثنا عبيد هللا بن موسى ح وأنبأ أبو  -  18102
رو قاال ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عبيد هللا بن موسى أنبأ عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عم

إبراھيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى رضي هللا عنه قال  لعن رسول هللا صلى هللا عليه و 
براھيم بن إسماعيل بن مجمع ھذا ال يحتج به وقد قيل عنه سلم من فرق بين الوالد وبين ولده وبين األخ وبين أخيه قال الشيخ إ

عن صالح بن كيسان عن طليق بن عمران بن حصين عن أبي بردة عن أبي موسى رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و 
 سلم في الوالد وولده 

داود ثنا شيبان عن جابر عن عبد الرحمن حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب أنبأ أبو  - 18103
بن األسود عن أبيه عن عبد هللا رضي هللا عنه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان إذا أتي بالسبي أعطى أھل البيت جميعا 

 وكره أن يفرق بينھم 

ا أبو عوانة وشيبان وقيس كلھم وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثن - 18104
عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد هللا رضي هللا عنه قال  أتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بسبي 

 فجعل يعطي أھل البيت كما ھم جميعا وكره أن يفرق بينھم جابر ھذا ھو بن يزيد الجعفي تفرد به بھذين اإلسنادين 

أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد هللا بن  أخبرنا - 18105
المبارك عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال  كتب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن ال 

 يفرق بين أخوين مملوكين في البيع 

فيه التفريق قال الشافعي رحمه هللا حين يبلغ الولد سبع سنين أو ثمان سنين وقاس ذلك على وقت  باب الوقت الذي يجوز
التخيير بين األبوين وما روي عن علي رضي هللا عنه في ذلك وقال في رواية حرملة حتى يبلغ قال الشيخ وقد روي فيه 

 حديث ضعيف 

بيد هللا بن إسحاق الخرساني العدل ببغداد أنبأ أحمد بن الھيثم العسكري أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو محمد ع -  18106
ثنا عبد هللا بن عمرو بن حسان ثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال سمعت مكحوال يقول حدثنا نافع بن محمود بن الربيع عن 

ه و سلم أن يفرق بين األم وولدھا فقيل يا أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت رضي هللا عنه يقول  نھى رسول هللا صلى هللا علي
 رسول هللا إلى متى قال حتى يبلغ الغالم وتحيض الجارية 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قاال قال أبو الحسن الدارقطني رحمه هللا عبد هللا بن عمرو  - 18107
 بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره  ھذا ھو الواقفي وھو ضعيف الحديث رماه علي بن المديني 

  باب بيع السبي من أھل الشرك

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس أنبا الربيع قال قال الشافعي رحمه هللا  سبى رسول هللا صلى هللا عليه و  - 18108
يت عجوزا وولدھا من النبي صلى هللا سلم نساء بني قريظة وذراريھم وباعھم من المشركين فاشترى أبو الشحم اليھودي أھل ب

عليه و سلم وبعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بما بقي من السبي أثالثا ثلثا إلى تھامة وثلثا إلى نجد وثلثا إلى طريق الشام 
 فبيعوا بالخيل والسالح واإلبل والمال 

نا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ث - 18109
في قصة قريظة قال  ثم بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سعد بن زيد أخا بني عبد األشھل بسبايا بني قريظة إلى نجد 
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سلم جارية بالغة من  فابتاع لھم بھم خيال وسالحا قال الشافعي وكذلك النساء البوالغ قد استوھب رسول هللا صلى هللا عليه و
 أصحابه ففدى بھا رجلين 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا األسفاطي يعني العباس بن الفضل ثنا أبو  - 18110
رسول هللا  الوليد ثنا عكرمة حدثني إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال  خرجنا مع أبي بكر رضي هللا عنه وأمره علينا

صلى هللا عليه و سلم فغزونا فزارة فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر رضي هللا عنه فعرسنا فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر 
رضي هللا عنه فشننا الغارة فنزلنا على الماء قال سلمة فنظرت إلى عنق من الناس فيھم الذرية والنساء فخشيت أن يسبقوني 

آثارھم فرميت بسھم بينھم وبين الجبل فقاموا فجئت أسوقھم إلى أبي بكر رضي هللا عنه وفيھم امرأة من بني  إلى الجبل فأخذت
فزارة عليھا قشع من آدم ومعھا ابنة لھا من أحسن العرب فنفلني أبو بكر رضي هللا عنه ابنتھا فما كشفت لھا ثوبا حتى قدمت 

صلى هللا عليه و سلم في السوق فقال يا سلمة ھب لي المرأة قلت يا رسول هللا لقد المدينة ولم أكشف لھا ثوبا ولقيني رسول هللا 
أعجبتني وما كشفت لھا ثوبا حتى قدمت المدينة فسكت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني 

 أبوك قلت يا رسول هللا لقد أعجبتني وهللا ما رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في السوق فقال لي يا سلمة ھب لي المرأة 
كشفت لھا ثوبا وھي لك يا رسول هللا قال فبعث بھا إلى أھل مكة ففدى بھا رجاال من المسلمين بأيديھم أخرجه مسلم في 
الصحيح من حديث عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار قال الشافعي رحمه هللا أرأيت صلة أھل الحرب بالمال وإطعامھم 
الطعام أليس بأقوى لھم في كثير من الحاالت من بيع عبد أو عبدين منھم فقد أذن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ألسماء بنت 

 أبي بكر رضي هللا عنھما فقالت إن أمي أتتني وھي راغبة في عھد قريش أفأصلھا قال نعم 

أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن ھشام  أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ثنا أبو العباس ھو األصم - 18111
بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنھما قالت  أتتني أمي راغبة في عھد قريش فسألت رسول هللا 

صلى هللا عليه و  صلى هللا عليه و سلم أصلھا قال نعم أخرجاه في الصحيح كما مضى قال الشافعي رحمه هللا وأذن رسول هللا
 سلم لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه فكسا ذا قرابة له مشركا بمكة 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد هللا بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن  - 18112
د فقال يا رسول هللا لو اشتريت ھذه فلبستھا يوم عمر  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه رأى حلة سيراء عند باب المسج

الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إنما يلبس ھذه من ال خالق له في اآلخرة ثم جاء رسول 
سوتنيھا وقد قلت في هللا صلى هللا عليه و سلم منھا حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه منھا حلة فقال يا رسول هللا ك

حلة عطارد ما قلت فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إني لم أكسكھا لتلبسھا فكساھا عمر رضي هللا عنه أخا له مشركا 
ويطعمون { بمكة رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك قال الشافعي قال هللا تعالى 

 } مسكينا ويتيما وأسيرا الطعام على حبه 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن  - 18113
قال كانوا من أھل } ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا { زياد عن شعبة عن عثمان البتي عن الحسن  في قوله 

 الشرك 

 ولد تبع ألبويه حتى يعرب عنه اللسان باب ال

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد هللا بن المنادي ثنا يونس بن محمد  - 18114
حنين المؤدب ثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن الحسن عن األسود بن سريع أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعث سرية يوم 

فقاتلوا المشركين فأفضى بھم القتل إلى الذرية فلما جاؤوا قال النبي صلى هللا عليه و سلم  ما حملكم على قتل الذرية قالوا يا 
رسول هللا إنما كانوا أوالد المشركين قال وھل خياركم إال أوالد المشركين والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إال على 

ھا لسانھا قال الشافعي رحمه هللا في رواية أبي عبد الرحمن عنه ھي الفطرة التي فطر هللا عليھا الخلق الفطرة حتى يعرب عن
 فجعلھم ما لم يفصحوا بالقول ال حكم لھم في أنفسھم إنما الحكم لھم بآبائھم 
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لو يعطى الناس بدعواھم  باب الحميل ال يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينه من المسلمين قال النبي صلى هللا عليه و سلم
 الدعى ناس دماء رجال وأموالھم ولكن اليمين على المدعى عليه 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن ھارون أنبأ حماد بن  - 18115
 الخطاب رضي هللا عنه كان ال يورث الحميل سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مھران عن بن عباس  أن عمر بن 

قال وأنبأ يزيد أنبا أشعث بن سوار عن الشعبي  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه كتب إلى شريح أن ال يورث  - 18116
 الحميل إال ببينة وإن جاءت به في خرقتھا 

نا معاوية بن ھشام ثنا سفيان عن مجالد عن وأخبرنا أبو عبد هللا ثنا أبو العباس ثنا الحسن بن علي بن عفان ث -  18117
 الشعبي عن شريح قال  كتب إلي عمر رضي هللا عنه ال تورث الحميل إال ببينة 

 قال وحدثنا سفيان عن بن أبجر عن الشعبي عن شريح  مثله  - 18118

اج بن أرطأة عن بن شھاب الزھري  وأخبرنا أبو عبد هللا ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد أنبأ الحج -  18119
أن عثمان بن عفان رضي هللا عنه استشار أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في الحميل فقالوا فيه فقال عثمان ما نرى 

 أن نورث مال هللا إال بالبينات 

 يورث الحميل إال ببينة وھذه قال وأنبأ الحجاج بن أرطأة عن حبيب بن أبي ثابت أن عثمان رضي هللا عنه قال  ال -  18120
 األسانيد عن عمر وعثمان رضي هللا عنھما كلھا ضعيفة 

باب المبارزة قال الشافعي رحمه هللا ال بأس بالمبارزة قد بارز يوم بدر عبيدة وحمزة وعلي رضي هللا عنھم بأمر النبي 
 صلى هللا عليه و سلم 

عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد هللا بن محمد ثنا عمرو بن زرارة ثنا ھشيم عن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو  - 18121
ھذان خصمان { أبي ھاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال  سمعت أبا ذر رضي هللا عنه يقسم قسما أن ھذه اآلية 

وعتبة وشيبة ابني ربيعة  نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي هللا عنھم} اختصموا في ربھم 
 والوليد بن عتبة رواه مسلم في الصحيح عن عمرو بن زرارة 

ورواه البخاري عن يعقوب الدورقي عن ھشيم ورواه الثوري عن أبي ھاشم زاد فيه اختصموا يوم بدر وأخبرناه  - 18122
ا بندار ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا سفيان عن أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي ثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم ثن

 أبي ھاشم فذكره 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا شبابة  -  18123
أخوه وابنه الوليد حمية فقال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة عن علي رضي هللا عنه  في قصة بدر قال فبرز عتبة و

من يبارز فخرج من األنصار شببة فقال عتبة ال نريد ھؤالء ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب فقال رسول هللا 
بة صلى هللا عليه و سلم قم يا علي قم يا حمزة قم يا عبيدة بن الحارث فقتل هللا عز و جل عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عت

 وجرح عبيدة بن الحارث فقتلنا منھم سبعين وأسرنا سبعين وذكر الحديث 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق  - 18124
حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد  قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وحدثني الزھري ومحمد بن يحيى بن

هللا بن أبي بكر وغيرھم من علمائنا  فذكروا قصة بدر وفيھا ثم خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فدعوا 
ادى مناديھم إلى البراز فخرج إليھم فتية من األنصار ثالثة فقالوا ممن أنتم قالوا رھط من األنصار قالوا ما بنا إليكم حاجة ثم ن

يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة فلما قاموا ودنوا 
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منھم قالوا ممن أنتم قال حمزة أنا حمزة بن عبد المطلب وقال علي أنا علي بن أبي طالب وقال عبيدة أنا عبيدة بن الحارث 
أكفاء كرام فبارز عبيدة عتبة فاختلفا ضربتين كالھما أثبت صاحبه وبارز حمزة شيبة فقتله مكانه وبارز علي الوليد فقالوا نعم 

فقتله مكانه ثم كرا على عتبة فذففا عليه واحتمال صاحبھما فحازوه إلى الرحل قال الشافعي رحمه هللا وبارز محمد بن مسلمة 
 ليه و سلم وبارز يومئذ الزبير بن العوام رضي هللا عنه ياسرا مرحبا يوم خيبر بأمر النبي صلى هللا ع

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن  -  18125
حب اليھودي من حصن إسحاق حدثني عبد هللا بن سھل أحد بني حارثة عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال  خرج مر

خيبر وقد جمع سالحه وھو يرتجز ويقول من يبارز فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من لھذا فقال محمد بن مسلمة أنا له 
يا رسول هللا أنا وهللا الموتور الثائر قتلوا أخي باألمس قال قم إليه اللھم أعنه عليه فذكر الحديث في كيفية قتالھما قال وضربه 

د بن مسلمة حتى قتله قال بن إسحاق خرج ياسر فبرز له الزبير رضي هللا عنه فقالت صفية رضي هللا عنھا لما خرج إليه محم
الزبير يا رسول هللا يقتل ابني فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بل ابنك يقتله إن شاء هللا فخرج الزبير وھو يرتجز ثم التقيا 

 أن عليا رضي هللا عنه ھو قتل ياسرا كذا في ھذه الرواية أن محمد بن مسلمة ھو قتل مرحبا  فقتله الزبير قال وكان ذكر

وقد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الصمد بن  - 18126
بن األكوع قال حدثني أبي قال  قدمنا مع رسول هللا صلى هللا  عبد الوارث بن سعيد ثنا عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة

عليه و سلم فذكر الحديث بطوله قال فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى علي رضي هللا عنه يدعوه وھو أرمد فقال 
ول هللا صلى هللا عليه و ألعطين الراية اليوم رجال يحب هللا ورسوله ويحبه هللا ورسوله قال فجئت به أقوده قال فبصق رس

 سلم في عينيه فبرأ فأعطاه الراية قال فبرز مرحب وھو يقول 

 )شاكي السالح بطل مجرب ... قد علمت خيبر أني مرحب ( 

  )إذا الحروب أقبلت تلھب ( 

 قال فبرز له علي رضي هللا عنه ھو يقول 

 )كليث غابات كريه المنظره ... أنا الذي سمتني أمي حيدره ( 

  )فيھم بالصاع كيل السندره أو( 

 فضرب مرحبا ففلق رأسه فقتله وكان الفتح أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن عكرمة بن عمار 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو عبد هللا الحسين بن الحسن الغضائري ببغداد قاال أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو  - 18127
ثنا يونس بن بكير عن المسيب بن مسلم األزدي ثنا عبد هللا بن بريدة عن أبيه  فذكر القصة في  الرزاز ثنا أحمد بن عبد الجبار

خيبر وذكر خروج مرحب ورجزه وقول علي رضي هللا عنه بمعناه إال أنه قال أكيلھم بالصاع كيل السندره قال فاختلفا 
 ع في األضراس وأخذ المدينة ضربتين فبدره علي رضي هللا عنه فضربه فقد الحجر والمغفر ورأسه ووق

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر يحيى بن جعفر بن أبي طالب أنبأ زيد بن الحباب العكلي ثنا الحسين بن واقد  - 18128
 عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال لما كان يوم خيبر  فذكر بعض القصة قال ثم دعا باللواء فدعا عليا رضي هللا عنه وھو

 يشتكي عينيه فمسحھما ثم دفع إليه اللواء ففتح له فسمعت عبد هللا بن بريدة يقول حدثني أبي أنه كان صاحب مرحب 

أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ أنبأ الساجي وبدر بن الھيثم القاضي قاال ثنا عبد هللا بن حسين  -  18129
أبيه عن جده عن علي رضي هللا عنه قال  جئت النبي صلى هللا عليه و سلم برأس مرحب  األشقر ثنا أبي عن أبي قابوس عن

ورواه صالح بن أحمد عن أبيه عن حسين بن حسن األشقر بمعناه قال الشافعي رحمه هللا بارز يوم الخندق علي بن أبي طالب 
 رضي هللا عنه عمرو بن عبد ود 
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أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا  - 18130
قال  خرج يعني يوم الخندق عمرو بن عبد ود فنادي من يبارز فقام علي رضي هللا عنه وھو مقنع في الحديد فقال أنا لھا يا 

جنتكم التي تزعمون إنه من قتل منكم دخلھا أفال  نبي هللا فقال إنه عمرو أجلس ونادى عمرو اال رجل وھو يؤنبھم ويقول أين
يبرز إلي رجل فقام علي رضي هللا عنه فقال أنا يا رسول هللا فقال اجلس ثم نادى الثالثة وذكر شعرا فقام علي فقال يا رسول 

ه وذكر شعرا فقال له هللا أنا فقال أنه عمرو قال وإن كان عمرو فأذن له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فمشى إليه حتى أتا
عمرو من أنت قال أنا علي قال بن عبد مناف فقال أنا علي بن أبي طالب فقال غيرك يا بن أخي من أعمامك من ھو أسن منك 
فإني أكره أن أھريق دمك فقال علي رضي هللا عنه لكني وهللا ما أكره أن أھريق دمك فغضب فنزل وسل سيفه كأنه شعلة نار 

ضي هللا عنه مغضبا واستقبله علي رضي هللا عنه بدرقته فضربه عمرو في الدرقة فقدھا وأثبت فيھا ثم أقبل نحو علي ر
السيف وأصاب رأسه فشجه وضربه علي رضي هللا عنه على حبل العاتق فسقط وثار العجاج وسمع رسول هللا صلى هللا عليه 

 و سلم التكبير فعرف أن عليا رضي هللا عنه قد قتله 

 ي نقل الرؤوس باب ما جاء ف

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد هللا بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا  - 18131
عبد هللا بن المبارك عن سعيد بن يزيد عن أبي شجاع عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر الجھني  

شرحبيل بن حسنة بعثا عقبة بريدا إلى أبي بكر الصديق رضي هللا عنه برأس يناق بطريق الشام فلما أن عمرو بن العاص و
قدم على أبي بكر رضي هللا عنه أنكر ذلك فقال له عقبة يا خليفة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فإنھم يصنعون ذلك بنا قال 

  كتاب والخبر أفاستنان بفارس والروم ال يحمل إلي رأس فإنما يكفي ال

وأخبرنا أبو نصر أنبأ أبو الفضل أنبأ أحمد ثنا الحسن ثنا عبد هللا عن بن لھيعة حدثني الحارث بن يزيد عن علي بن  - 18132
رباح قال سمعت معاوية بن خديج يقول  ھاجرنا على عھد أبي بكر الصديق رضي هللا عنه فبينا نحن عنده إذ طلع المنبر 

 ثم قال إنه قدم علينا برأس يناق البطريق ولم تكن لنا به حاجة إنما ھذه سنة العجم فحمد هللا وأثنى عليه 

قال وحدثنا عبد هللا بن المبارك عن معمر عن عبد الكريم الجزري أنه حدثه  أن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه  - 18133
زھري قال لم يحمل إلى النبي صلى هللا عليه و أتي برأس فقال بغيتم قال وحدثنا عبد هللا عن معمر حدثني صاحب لنا عن ال

سلم رأس إلى المدينة قط وال يوم بدر وحمل إلى أبي بكر رضي هللا عنه رأس فكره ذلك قال وأول من حملت إليه الرؤوس 
 عبد هللا بن الزبير 

ة عن بشير بن عقبة عن قال الشيخ والذي روى أبو داود في المراسيل عن عبد هللا بن الجراح عن حماد بن أسام - 18134
أبي نضرة قال  لقي النبي صلى هللا عليه و سلم العدو فقال من جاء برأس فله على هللا ما تمنى فجاءه رجالن برأس فاختصما 
فيه فقضى به ألحدھما أخبرناه أبو بكر بن محمد أنبأ أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره فھذا حديث 

 وفيه إن ثبت تحريض على قتل العدو وليس فيه نقل الرأس من بالد الشرك إلى بالد اإلسالم منقطع 

  باب ال تباع جيفة مشرك

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن  -  18135
الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي هللا عنھما  أن المسلمين أصابوا رجال من كثير العبدي أنبأ سفيان عن بن أبي ليلى عن 

 عظماء المشركين فقتلوه فسألوھم أن يشتروه فنھاھم النبي صلى هللا عليه و سلم أن يبيعوا جيفة مشرك 

سن الحربي ثنا عفان وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سھل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن الح - 18136
ثنا حماد بن سلمة أنبأ حجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي هللا عنھما  أن رجال من المشركين قتل يوم األحزاب 
فبعث المشركون إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن ابعث إلينا بجسده ونعطيك اثني عشر ألفا فقال رسول هللا صلى هللا 

 في جسده وال في ثمنه  عليه و سلم ال خير
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 باب السواد 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه هللا وال أعرف  - 18137
ما أقول في أرض السواد إال ظنا مقرونا إلى علم وذلك أني وجدت أصح حديث يرويه الكوفيون عندھم في السواد ليس فيه 

يان ووجدت أحاديث من أحاديثھم تخالفه منھا أنھم يقولون السواد صلح ويقولون السواد عنوة ويقولون بعض السواد صلح ب
 وبعضه عنوة  

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو زبيد عن  - 18138
 السواد منه صلح ومنه عنوة فما كان منه عنوة فھو للمسلمين وما كان منه صلح فلھم أموالھم أشعث عن بن سيرين قال  

وبإسناده قال يحيى عن الحسن بن صالح عن منصور عن عبيد أبي الحسن المزني عن عبد هللا بن معقل قال  ال  - 18139
الحسن بن صالح كنا نسمع أن ما دون الجبل تباع أرض دون الجبل إال أرض بني صلوبا وأرض الحيرة فإن لھم عھدا قال 

 مما وراءه صلح 

قال وحدثنا يحيى ثنا شريك عن الحجاج عن الحكم عن بن معقل قال ليس ألھل السواد عھد إال أرض الحيرة وأليس  -  18140
با عبيدة ودلوه على شيء وبانقيا قال شريك  إن أھل بانقيا كانوا دلوا جرير بن عبد هللا على مخاضة وأھل أليس كانوا أنزلوا أ

 قال يحيى أظنه يعني عورة للعدو 

قال وحدثنا يحيى ثنا حسن بن صالح عن أشعث عن الشعبي قال  صالح خالد بن الوليد أھل الحيرة وأھل عين التمر  -  18141
ھل الحيرة إنما ھو قال وكتب بذلك إلى أبي بكر رضي هللا عنه فأجازه قال يحيى قلت للحسن بن صالح فأھل عين التمر مثل أ

 شيء عليھم وليس على أرضھم شيء قال نعم 

حدثنا يحيى ثنا الحسن بن صالح عن األسود بن قيس عن أبيه قال  انتھينا إلى أھل الحيرة فصالحناھم على ألف  - 18142
وقال غيره سبعين درھم ورحل قال قلت ألبي ما صنعتم بذلك الرحل قال صاحب لنا لم يكن له رحل كذا في كتابي ألف درھم 

 ألف درھم 

حدثنا يحيى ثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحكم قال  كانوا يرخصون أن يشتروا من أرض الحيرة من أجل أنھم  - 18143
 صلح 

حدثنا يحيى عن حسن بن صالح عن مجالد بن سعيد قال  أھل الحيرة إنما صولحوا على ما لم يقتسموه بينھم وليس  - 18144
 جال شيء على رؤوس الر

 حدثنا يحيى ثنا حسن بن صالح عن جابر عن الشعبي قال  ألھل األنبار عھد أو قال عقد  - 18145

 حدثنا يحيى ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال  ليس ألھل السواد عھد إنما نزلوا على حكم  - 18146

عن الشعبي أنه سئل في زمن عمر بن عبد  قال وحدثنا الصلت بن عبد الرحمن الزبيدي عن محمد بن قيس األسدي -  18147
 العزيز عن  أھل السواد ألھم عھد قال لم يكن لھم عھد فلما رضي منھم بالخراج صار لھم العھد 

 حدثنا يحيى ثنا حسن بن صالح عن بن أبي ليلى قال ورد إليھم عمر بن الخطاب أرضھم وصالحھم على الخراج   - 18148

أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا بن المبارك عن بن لھيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال  كتب  أخبرنا أبو سعيد ثنا -  18149
عمر إلى سعد رضي هللا عنھما حين افتتح العراق أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس سألوك أن تقسم بينھم مغانمھم وما 

عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من  أفاء هللا عليھم فإذا جاءك كتابي ھذا فانظر ما أجلب الناس
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المسلمين واترك األرضين واألنھار لعمالھا فيكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنك إن قسمتھا بين من حضر لم يكن لمن بقي 
 بعدھم شيء 

أنه أراد أن يقسم أھل حدثنا يحيى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر رضي هللا عنه   - 18150
السواد بين المسلمين وأمر بھم ان يحصوا فوجدوا الرجل المسلم يصيبه ثالثة من الفالحين يعني العلوج فشاور أصحاب النبي 
صلى هللا عليه و سلم في ذلك فقال علي رضي هللا عنه دعھم يكونون مادة للمسلمين فبعث عثمان بن حنيف فوضع عليھم 

 بعة وعشرين واثني عشر ثمانية وأربعين وأر

حدثنا يحيى ثنا عبد هللا بن المبارك عن عبد هللا بن الوليد بن عبد هللا بن معقل حدثني عبد الملك بن أبي حرة عن  -  18151
أبيه قال  أصفى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه من ھذا السواد عشرة أصناف أصفى أرض من قتل في الحرب ومن ھرب 

يھم وكل أرض لكسرى وكل أرض كانت ألحد من أھله وكل مغيض ماء وكل دير بريد قال ونسيت أربعا من المسلمين يعني إل
 قال وكان خراج من أصفى سبعة آالف ألف فلما كانت الجماجم أحرق الناس الديوان وأخذ كل قوم ما يليھم 

يفة أرض كسرى وأرض آل كسرى حدثنا يحيى ثنا قيس بن الربيع عن رجل من بني أسد عن أبيه قال  أصفى حذ -  18152
 ومن كان كسرى أصفى أرضه وأرض من قتل ومن ھرب واآلجام ومغيض الماء 

حدثنا يحيى ثنا قيس بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة الحماني قال  دخلنا على علي بن أبي طالب رضي  - 18153
 لسواد بينكم هللا عنه بالرحبة فقال لوال أن يضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت ا

حدثنا يحيى ثنا عمرو بن أبي المقدام عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد الحماني عن علي رضي هللا عنه   -  18154
 نحوه 

حدثنا يحيى عن قران األسدي عن أبي سنان الشيباني عن عبيدة عن علي رضي هللا عنه قال  لقد ھممت أن أقسم  - 18155
 ية فيقول قريتي لتكفوني أو قال لتدعوني أو ألقسمنه السواد ينزل أحدكم القر

أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبا الربيع قال قال الشافعي ويقولون إن جرير بن عبد هللا البجلي وھذا أثبت حديث  - 18156
 عندھم فيه  

د هللا قال  كانت بجيلة ربع الناس أخبرناه الثقة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عب - 18157
فقسم لھم ربع السواد فاستغلوه ثالثا أو أربع سنين انا شككت ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ومعي فالنة بنت 
فالن امرأة منھم قد سماھا ال يحضرني ذكر اسمھا فقال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه لوال أني قاسم مسؤول لتركتكم على 

قسم لكم ولكن أرى أن تردوا على الناس قال الشافعي فكان في حديثه وعاضني من حقي فيه نيفا وثمانين وكان في حديثه ما 
فقالت فالنة شھد أبي القادسية وثبت سھمه وال أسلمه حتى تعطيني كذا وتعطيني كذا فأعطاھا إياه ورواه سفيان بن عيينة عن 

إسماعيل فذكرھا وذكر قصة المرأة وذكر أنھا أم كرز وذكر أنھا قالت وإني لست إسماعيل فذكر قصة جرير ورواه ھشيم عن 
 أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول وعليھا قطيفة حمراء وتمأل كفي ذھبا ففعل ذلك وكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا 

عبد هللا بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا  أخبرناه أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل محمد بن -  18158
الحسن بن الربيع ثنا عبد هللا بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال  لما وفد جرير بن عبد هللا إلى 

لكنتم على ما  عمر وعمار بن ياسر وناس من المسلمين فقال عمر رضي هللا عنه لجرير يا جرير وهللا لو ما أني قاسم مسؤول
قسم لكم ولكني أرى أن أرده على المسلمين فرده وكان جعل ربع السواد لبجيلة فأخذوا الخراج ثالث سنين فرده وأعطاه 

 ثمانين دينارا 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا بن  -  18159
دة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال  كنا ربع الناس يوم القادسية فأعطانا عمر رضي هللا عنه ربع أبي زائ
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السواد فأخذناه ثالث سنين ثم وفد جرير إلى عمر رضي هللا عنه بعد ذلك فقال أما وهللا لوال أني قاسم مسؤول لكنتم على ما 
 عل وأجازه بثمانين دينارا قسم لكم فأرى أن ترده على المسلمين فف

وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا عبد السالم بن حرب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس  -  18160
بن أبي حازم قال  أعطى عمر رضي هللا عنه جريرا وقومه ربع السواد فأخذه سنتين أو ثالثا ثم أن جريرا وفد إلى عمر مع 

هللا عنھم فقال له عمر رضي هللا عنه يا جرير لوال أني قاسم مسؤول لكنتم على ما كنتم عليه ولكن أرى أن ترده عمار رضي 
 على المسلمين فرده عليھم وأعطاه عمر رضي هللا عنه ثمانين دينارا 

عن داود بن أبي ھند عن وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا بن المبارك عن حماد بن سلمة  -  18161
الشعبي قال قال عمر رضي هللا عنه لجرير  ھل لك أن تأتي العراق ولك الربع أو الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء ھذا 
منقطع والذي قبله موصول وليس في اآلثار التي رويناھا ولم نردھا في سواد العراق أصح منه كما قال الشافعي رحمه هللا 

ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي وفي ھذا الحديث داللة إذ أعطى جريرا البجلي عوضا من سھمه أخبرنا أبو سعيد 
والمرأة عوضا من سھم أبيھا أنه استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه فتركوا حقوقھم منه فجعله وقفا للمسلمين وھذا حالل لإلمام 

ابوا أنفسا عن حقوقھم منھا أن يجعلھا اإلمام وقفا وحقوقھم منھا األربعة لو افتتح اليوم أرض عنوة فأحصى من افتتحھا وط
األخماس ويوفى أھل الخمس حقھم إال أن يدع البالغون منھم حقوقھم فيكون ذلك له والحكم في األرض كالحكم في المال وقد 

وفود ھوازن مسلمين فسألوه أن يمن سبى النبي صلى هللا عليه و سلم ھوازن وقسم أربعة األخماس بين الموجفين ثم جاءته 
عليھم بأن يرد عليھم ما أخذ منھم فخيرھم بين األموال والسبي فقالوا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار أحسابنا فترك لھم 

ا له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حقه وحق أھل بيته وسمع بذلك المھاجرون فتركوا له حقوقھم وسمع بذلك األنصار فتركو
حقوقھم وبقي قوم من المھاجرين اآلخرين والفتحيين فأمر فعرف على كل عشرة واحد ثم قال ائتوني بطيب أنفس من بقي فمن 
كره فله علي كذا وكذا من اإلبل إلى وقت ذكره فجاؤوا بطيب أنفسھم إال األقرع بن حابس وعيينة بن بدر فإنھما أبيا ليعيرا 

صلى هللا عليه و سلم على ذلك حتى كانا ھما تركا بعد أن خدع عيينة عن حقه وسلم لھم رسول ھوازن فلم يكرھھما رسول هللا 
هللا صلى هللا عليه و سلم حق من طاب نفسه عن حقه وقال الشافعي وھذا أولى األمور بعمر بن الخطاب رضي هللا عنه عندنا 

وازن قد مضى في حديث المسور بن مخرمة وفي رواية في السواد وفتوحه أن كانت عنوة وھذا الذي ذكره الشافعي من أمر ھ
 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني ببيھق أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أنبأ أبو أحمد ھارون بن يوسف القطيعي  - 18162
 عنه قال النبي صلى هللا عليه و سلم  مثلت ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن بن أبي خالد عن قيس عن عدي بن حاتم رضي هللا

لي الحيرة كأنياب الكالب وإنكم ستفتحونھا فقام رجل فقال يا رسول هللا ھب لي ابنة بقيلة قال ھي لك فأعطوه إياھا فجاء أبوھا 
ألف ألخذھا قال وھل عدد فقال أتبيعھا قال نعم قال بكم قال احكم ما شئت قال ألف درھم قال قد أخذتھا قالوا له لو قلت ثالثين 

أكثر من ألف تفرد به بن أبي عمر عن سفيان ھكذا وقال غيره عنه عن علي بن زيد بن جدعان والمشھور ھذا الحديث عن 
خريم بن أوس وھو الذي جعل له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھذه المرأة وقد روينا في كتاب دالئل النبوة في آخر غزوة 

 تبوك 

  خراج الذي وضع على السوادباب قدر ال

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن عبيد هللا النرسي ثنا روح ثنا بن  -  18163
أبي عروبة عن قتادة عن الحق بن حميد قال  لما بعث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عمار بن ياسر وعبد هللا بن مسعود 

ن حنيف رضي هللا عنھم إلى الكوفة وبعث عمار بن ياسر على الصالة وعلى الجيوش وبعث بن مسعود على وعثمان ب
القضاء وعلى بيت المال وبعث عثمان بن حنيف على مساحة األرض وجعل بينھم كل يوم شاة شطرھا وسواقطھا لعمار بن 

والي مال اليتيم من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ياسر والنصف بين ھذين ثم قال أنزلتكم وإياي من ھذا المال كمنزلة 
فليأكل بالمعروف وما أرى قرية يؤخذ منھا كل يوم شاة إال كان ذلك سريعا في خرابھا قال فوضع عثمان بن حنيف على 
 جريب الكرم عشرة دراھم وعلى جريب النخل أظنه قال ثمانية وعلى جريب القصب ستة دراھم وعلى جريب البر أربعة
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دراھم وعلى جريب الشعير درھمين وعلى رؤوسھم عن كل رجل أربعة وعشرين كل سنة وعطل من ذلك من النساء 
والصبيان وفيما يختلف به من تجاراتھم نصف العشر قال ثم كتب بذلك إلى عمر رضي هللا عنه فأجاز ذلك ورضي به وقيل 

ا فقال عمر رضي هللا عنه كيف يأخذون منكم إذا أتيتم بالدھم لعمر رضي هللا عنه كيف نأخذ من تجار الحرب إذا قدموا علين
قالوا العشر قال فكذلك خذوا منھم ورواه يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة وقال وعلى جريب النخل ثمانية وعلى 

 جريب القصب ستة لم يشك 

صفار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع عن بن أبي أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد ال -  18164
ليلى عن الحكم  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بعث عثمان بن حنيف فمسح السواد فوضع على كل جريب عامر أو 
غامر حيث يناله الماء قفيزا أو درھما قال وكيع يعني الحنطة والشعير وضع على كل جريب الكرم عشرة دراھم وعلى 

 خمسة دراھم جريب الرطاب 

قال وحدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبان بن تغلب عن رجل عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  أنه وضع  - 18165
 على النخل على الدفلتين درھما وعلى الفارسية درھما 

ثنا أبو العباس محمد بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا  -  18166
يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا زھير بن معاوية عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة 
رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  منعت العراق درھمھا وقفيزھا ومنعت الشام مديھا ودينارھا ومنعت 

نارھا وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم شھد على ذلك لحم أبي ھريرة ودمه مصر إردبھا ودي
قال يحيى يريد من ھذا الحديث أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ذكر القفيز والدرھم قبل أن يضعه عمر رضي هللا عنه 

 بن راھويه عن يحيى بن آدم على األرض رواه مسلم في الصحيح عن عبيد بن يعيش وإسحاق 

  باب من رأى قسمة األراضي المغنومة ومن لم يرھا

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن  -  18167
ور قال حدثني سالم مولى بن مطيع أنه إسحاق أنبا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن مالك بن أنس قال حدثني ث

سمع أبا ھريرة رضي هللا عنه يقول  افتتحنا خيبر فلم نغنم ذھبا وال فضة إنما غنمنا اإلبل والبقر والمتاع والحوائط ثم انصرفنا 
ا ھو يحط مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له مدعم وھبه له أحد بني الضباب فبينم

رحل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذ جاءه سھم عائر حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس ھنيئا له الشھادة فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابھا يوم خيبر من المغانم لم يصبھا المقاسم لتشتعل عليه نارا فجاء 

ن النبي صلى هللا عليه و سلم بشراك أو بشراكين فقال ھذا شيء كنت أصبته فقال رسول هللا صلى هللا رجل حين سمع ذلك م
 عليه و سلم شراك أو شراكان من نار رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن محمد عن معاوية بن عمرو 

اق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عبد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسح - 18168
الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة أنبأ عبيد هللا بن عمر فيما يحسب أبو سلمة عن نافع عن بن عمر رضي هللا عنھما  أن 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قاتل أھل خيبر حتى الجأھم إلى قصرھم فغلب على األرض والزرع والنخل فصالحوه على 

جلو منھا ولھم ما حملت ركابھم ولرسول هللا صلى هللا عليه و سلم الصفراء والبيضاء ويخرجون منھا واشترط عليھم أن أن ي
ال يكتموا وال يغيبوا شيئا فإن فعلوا فال ذمة لھم وال عھد فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى 

صلى هللا عليه و سلم لعم حيي ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير فقال  خيبر حين أجليت النضير فقال رسول هللا
أذھبته النفقات والحروب فقال العھد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى الزبير فمسه بعذاب 

وا وطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل وقد كان حيي قبل ذلك دخل خربة فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة ھھنا فذھب
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ابني حقيق وأحدھما زوج صفية بنت حيي بن أخطب وسبى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
ھا نساءھم وذراريھم وقسم أموالھم بالنكث الذي نكثوا وأراد أن يجليھم منھا فقالوا يا محمد دعنا نكون في ھذه األرض نصلح
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ونقوم عليھا ولم يكن لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم وال ألصحابه غلمان يقومون عليھا وكانوا ال يفرغون أن يقوموا عليھا 
فأعطاھم خيبر على أن لھم الشطر من كل زرع ونخل وشيء ما بدا لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكان عبد هللا بن رواحة 

ثم يضمنھم الشطر فشكوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه  يأتيھم كل عام فيخرصھا عليھم
قال يا أعداء هللا تطعموني السحت وهللا لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي وألنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير 

بھذا قامت السماوات واألرض قال ورأى رسول هللا صلى  وال يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن ال أعدل بينكم فقالوا
هللا عليه و سلم بعين صفية خضرة فقال يا صفية ما ھذه الخضرة فقالت كان رأسي في حجر بن حقيق وأنا نائمة فرأيت كأن 

من أبغض قمرا وقع في حجري فأخبرته بذلك فلطمني وقال تمنين ملك يثرب قالت وكان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
الناس إلي قتل زوجي وأبي فما زال يعتذر إلي ويقول إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل حتى ذھب ذلك من نفسي وكان 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر كل عام وعشرين وسقا من شعير فلما كان 

المسلمين وألقوا بن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه فقال عمر بن الخطاب رضي  زمن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه غشوا
هللا عنه من كان له سھم من خيبر فليحضر حتى نقسمھا بينھم فقسمھا بينھم فقال رئيسھم ال تخرجنا دعنا نكون فيھا كما أقرنا 

نه لرئيسھم أتراه سقط عني قول رسول هللا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأبو بكر رضي هللا عنه فقال عمر رضي هللا ع
صلى هللا عليه و سلم كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما وقسمھا عمر رضي هللا عنه بين من 

 كان شھد خيبر من أھل الحديبية 

عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو شھاب  أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا الحسن بن علي بن - 18169
عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه سمع نفرا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قالوا  إن رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم حين ظھر على خيبر فقسمھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على ستة وثالثين سھما جمع كل سھم مائة سھم 

ان النصف سھاما للمسلمين وسھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وعزل النصف لما ينوبه من األمور والنوائب قال الشيخ فك
وھذا ألنه افتتح بعض خيبر عنوة وبعضھا صلحا فما قسم بينھم ھو ما افتتحه عنوة وما تركه لنوائبه ھو ما أفاء هللا على 

 رسوله لم يوجف عليه بخيل وال ركاب 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عبد هللا بن محمد عن  -  18170
 جويرية عن مالك عن الزھري أن سعيد بن المسيب أخبره  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم افتتح بعض خيبر عنوة 

أ أبو بكر أحمد بن جعفر ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنب - 18171
مھدي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي هللا عنه قال  لوال آخر المسلمين ما افتتحت قرية إال قسمتھا كما 

 قة عن عبد الرحمن بن مھدي قسم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خيبر رواه البخاري في الصحيح عن صد

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب  -  18172
ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أنبأ ھشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب 

ه يقول  لوال أني أترك الناس ببانا ال شيء لھم ما فتحت قرية إال قسمتھا كما قسم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رضي هللا عن
 خيبر قال الشيخ وھذا عندنا وهللا أعلم على أنه كان يستطيب قلوبھم ثم يقفھا للمسلمين نظرا لھم 

يه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا الحسن بن الربيع ثنا عبد هللا بن وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو الفضل بن خميرو - 18173
المبارك عن جرير بن حازم قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول  أصاب الناس فتح بالشام فيھم بالل وأظنه ذكر معاذ بن 

ا ما بقي ليس ألحد جبل رضي هللا عنھما فكتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن ھذا الفيء الذي أصبنا لك خمسه ولن
منه شيء كما صنع النبي صلى هللا عليه و سلم بخيبر فكتب عمر رضي هللا عنه انه ليس على ما قلتم ولكني أقفھا للمسلمين 
فراجعوه الكتاب وراجعھم يأبون ويأبى فلما أبوا قام عمر رضي هللا عنه فدعا عليھم فقال اللھم اكفني بالال وأصحاب بالل قال 

ول عليھم حتى ما توا جميعا قال الشيخ رحمه هللا قوله رضي هللا عنه انه ليس على ما قلتم ليس يريد به إنكار ما فما حال الح
احتجوا به من قسمة خيبر فقد رويناه عن عمر عن النبي صلى هللا عليه و سلم ويشبه أن يريد به ليست المصلحة فيما قلتم 

أبى قسمتھا لما كان يرجو من تطييبھم ذلك وجعلوا يأبون لما كان لھم من الحق وإنما المصلحة في أن أقفھا للمسلمين وجعل ي
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فلما أبوا لم يبرم عليھم الحكم بإخراجھا من أيديھم ووقفھا ولكن دعا عليھم حيث خالفوه فيما رأى من المصلحة وھم لو وافقوه 
القسم في فتح مصر أنه رأى ذلك ورأى الزبير بن  وافقه افناء الناس واتباعھم والحديث مرسل وهللا أعلم وقد روينا في كتاب

 العوام رضي هللا عنه قسمتھا كما قسم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خيبر 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا قراد أبو  - 18174
ي سلمة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي ھريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و نوح ثنا المرجا بن رجاء عن أب

سلم قال  أيما قرية افتتحھا هللا ورسوله فھي  ولرسوله وأيما قرية افتتحھا المسلمون عنوة فخمسھا  ولرسوله وبقيتھا لمن 
احب الطعام أو حماد بن سلمة قال الشيخ وقد رويناه في كتاب قاتل عليھا قال أبو الفضل الدوري أبو سلمة ھذا ھو عندي ص

 القسم من حديث ھمام بن منبه عن أبي ھريرة رضي هللا عنه بمعناه 

باب األرض إذا كانت صلحا رقابھا ألھلھا وعليھا خراج يؤدونه فأخذھا منھم مسلم بكراء قال الشافعي رحمه هللا ال بأس كما 
ورقيقھم وما دفع إليھم أو إلى السلطان بوكالتھم فليس بصغار عليه إنما ھو دين عليه يؤديه يستأجر منھم إبلھم وبيوتھم 

قال الشافعي والحديث الذي يروى عن النبي صلى هللا عليه و سلم ال ينبغي لمسلم أن يؤدي خراجا وال لمشرك أن يدخل 
أرض الخراج قوم من أھل الورع والدين وكرھه قوم المسجد الحرام إنما ھو خراج الجزية قال الشافعي رحمه هللا وقد اتخذ 

 احتياطا قال الشيخ أما الكراھية ففيما 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ھارون بن محمد بن بكار بن بالل أنبأ محمد  - 18175
رضي هللا عنه أنه قال  من عقد الجزية في عنقه فقد بريء  بن عيسى بن سميع ثنا زيد بن واقد حدثني أبو عبد هللا عن معاذ

 مما عليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

وأخبرنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا حيوة بن شريح الحضرمي ثنا بقية حدثني عمارة بن أبي الشعثاء  - 18176
خمير حدثني أبو الدرداء رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى حدثني سنان بن قيس حدثني شبيب بن نعيم حدثني يزيد بن 

هللا عليه و سلم  من أخذ أرضا بجزيتھا فقد استقال ھجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى اإلسالم 
فسله فليكتب إلي  ظھره قال سنان فسمع مني خالد بن معدان ھذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك قلت نعم قال فإذا قدمت

بالحديث قال فكتب له فلما قدمت سألني بن معدان القرطاس فأعطيته فلما قرأه ترك ما في يديه من األرض حين سمع ذلك قال 
أبو داود ھذا يزيد بن خمير اليزني ليس ھو صاحب شعبة قال الشيخ رحمه هللا ھذان الحديثان إسنادھما إسناد شامي والبخاري 

 بمثلھما وهللا أعلم ومسلم لم يحتجا 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو الوليد وحجاج قاال ثنا  - 18177
شعبة عن حبيب ھو بن أبي ثابت قال سمعت بن عباس رضي هللا عنھما وسأله رجل فقال  إني أكون بالسواد فأتقبل وال أريد 

حتى يعطوا الجزية { إلى } قاتلوا الذين ال يؤمنون با وال باليوم اآلخر { د إنما أريد أن أدفع عن نفسي فقرأ ھذه اآلية أن أزدا
 ال تنزع الصغار من أعناقھم فتجعله في عنقك } عن يد وھم صاغرون 

ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ  أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قاال -  18178
محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني عبد هللا بن عمر عن نافع أن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما كان  إذا 

لم أن سئل عن الرجل من أھل اإلسالم يأخذ األرض من أھل الذمة بما عليھا من الخراج يقول ال يحل لمسلم أو ال ينبغي لمس
 يكتب على نفسه الذل والصغار 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا بن  -  18179
المبارك عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مھران عن بن عمر رضي هللا عنھما قال  ما يسرني أن األرض كلھا لي بجزية 

 دراھم أقر فيھا بالصغار على نفسي  خمسة
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وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا سفيان بن سعيد عن جابر عن القاسم عن عبد هللا ھو بن  - 18180
 مسعود قال  من أقر بالطسق فقد أقر بالصغار 

  باب من كره شراء أرض الخراج

بأ أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أن -  18181
عبيد ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سفيان العقيلي عن أبي عياض عن عمر رضي هللا عنه قال  ال 

وال يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ  تشتروا رقيق أھل الذمة فإنھم أھل خراج يؤدي بعضھم عن بعض وأرضيھم فال تبتاعوھا
نجاه هللا منه قال أبو عبيد أراد فيما نرى أنه إذا كانت له مماليك وأرض وأموال ظاھرة كانت أكثر لجزيته وكانت سنة عمر 
رضي هللا عنه فيھم إنما كانت يضع الجزية على قدر اليسار والعسر فلھذا كره أن يشترى رقيقھم وأما شراء األرض فإنه 

فيه إلى الخراج كره أن يكون ذلك على المسلمين أال تراه يقول وال يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه هللا منه قال أبو ذھب 
عبيد وقد رخص في ذلك بعد عمر رجال من أكابر أصحاب محمد صلى هللا عليه و سلم منھم عبد هللا بن مسعود وكانت له 

 أرض براذان وخباب بن األرت وغيرھما 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا عبيد عن  - 18182
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن علي رضي هللا عنه أنه  كان يكره أن يشتري من أرض الخراج شيئا ويقول عليھا خراج 

 المسلمين 

لعباس ثنا الحسن ثنا يحيى بن آدم ثنا زھير بن معاوية عن كليب بن وائل قال  قلت البن أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو ا - 18183
عمر أشتريت أرضا قال الشراء حسن قال قلت فإني أعطي من كل جريب أرض درھما وقفيزا من طعام قال وال تجعل في 

 عنقك صغارا 

  باب من رخص في شراء أرض الخراج

 بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو أخبرنا أبو محمد عبد هللا - 18184
معاوية عن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمن قال  اشترى عبد هللا أرضا من أرض الخراج قال فقال له صاحبھا يعني 

 دھقانھا أنا أكفيك إعطاء خراجھا والقيام عليھا 

د بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا حفص عن مجالد عن أخبرنا أبو سعي -  18185
 الشعبي قال  اشترى عبد هللا أرض الخراج من دھقان وعلى أن يكفيه خراجھا 

رى الحسن بن أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى حدثني حسن بن صالح عن بن أبي ليلى قال  اشت -  18186
علي رضي هللا عنھما ملحة أو ملحا واشترى الحسين بن علي رضي هللا عنه بريدين من أرض الخراج وقال قد رد إليھم عمر 

 رضي هللا عنه أرضھم وصالحھم على الخراج الذي وضعه عليھم 

د قال سمعت يحيى بن معين ثنا عباد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محم - 18187
 بن العوام عن الحجاج عن عبد هللا بن حسن  أن الحسن والحسين رضي هللا عنھما اشتريا قطعة من أرض الخراج 

 قال وحدثنا يحيى ثنا عباد عن حجاج قال  بلغنا أن حذيفة رضي هللا عنه اشترى قطعة من أرض الخراج  - 18188

ثنا أبو العباس ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم حدثني عبد الرحيم عن أشعث عن الحكم عن أخبرنا أبو سعيد  -  18189
شريح  أنه اشترى أرضا من أرض الحيرة يقال لھا ربا قال وقال الحكم وكانوا يرخصون في شراء أرض الحيرة من أجل 

نوة فوضع عليھا الخراج فلم ير بأسا أنھم صلح قال يحيى وسألت حسن بن صالح فكره شراء أرض الخراج التي أخذت ع
 بشراء أرض أھل الصلح 
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 باب من أسلم من أھل الصلح سقط الخراج عن أرضه 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي األصبھاني أنبأ أبو عمرو بن حمدان أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا  - 18190
ن سليمان قال قال  كتب عمر بن عبد العزيز رحمه هللا إلى عبد الحميد بن عبد الفضل بن دكين ثنا محمد بن طلحة عن داود ب

الرحمن فذكره فقال فيه وال خراج على من أسلم من أھل األرض وقد روينا فيه حديثا مسندا ليس عليھم فيه إال صدقة وقد 
 مضى ذلك مع غيره في كتاب الزكاة 

 أنفس الغانمين لم يجز بيعھا إذا أسلم من ھي في يده لم يسقط خراجھا  باب األرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمين بطيب

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد  - 18191
الخراج ثم أتى عمر رضي هللا  السالم ھو بن حرب عن بكير بن عامر عن عامر قال  اشترى عتبة بن فرقد أرضا من أرض

 عنه فأخبره فقال ممن اشتريتھا قال من أھلھا قال فھؤالء أھلھا للمسلمين أبعتموه شيئا قالوا ال قال اذھب فاطلب مالك 

وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا قيس عن أبي إسماعيل عن الشعبي عن عتبة بن فرقد  قال  -  18192
يت عشرة أجربة من أرض السواد على شاطئ الفرات لقضب دواب فذكر ذلك لعمر رضي هللا عنه قال اشتريتھا من اشتر

 أصحابھا قال قلت نعم قال رح إلي قال فرحت إليه فقال يا ھؤالء أبعتموه شيئا قالوا ال قال ابتغ مالك حيث وضعته 

يحيى ثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شھاب قال  أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا  - 18193
أسلمت امرأة من أھل نھر الملك قال فقال عمر أو كتب عمر رضي هللا عنه إن اختارت أرضھا وأدت ما على أرضھا فخلوا 

 بينھا وبين أرضھا وإال خلوا بين المسلمين وبين أرضيھم 

نا الحسن ثنا يحيى ثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس األسدي عن أبي عون أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ث - 18194
 الثقفي قال  كان عمر وعلي رضي هللا عنھما إذا أسلم الرجل من أھل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه 

ه أرضه قال وحدثنا يحيى ثنا شريك وقيس عن جابر عن عامر قال  أسلم الرقيل فأعطاه عمر رضي هللا عن - 18195
 بخراجھا وفرض له ألفين 

قال وثنا يحيى ثنا قيس بن الربيع عن إبراھيم بن مھاجر عن شيخ من بني زھرة عن عمر بن الخطاب رضي هللا  - 18196
عنه أنه  كتب إلى سعد يقطع سعيد بن زيد أرضا فأقطعه أرضا لبني الرقيل فأتى بن الرقيل عمر رضي هللا عنه فقال يا أمير 

على ما صالحتمونا قال على أن تؤدوا إلينا الجزية ولكم أرضكم وأموالكم وأوالدكم قال يا أمير المؤمنين أقطعت المؤمنين 
أرضي لسعيد بن زيد قال فكتب إلى سعد رد عليه أرضه ثم دعاه إلى اإلسالم فأسلم ففرض له عمر رضي هللا عنه سبعمائة 

نھا ما كنت تؤدي وھذا في إسناده ضعف فإن ثبت كان قوله ولكم وجعل عطاءه في خثعم وقال إن أقمت في أرضك أديت ع
أرضكم محموال على أنه أراد ولكم أرضكم التي كانت لكم تزرعونھا وتعطون خراجھا وذلك فيما أخذ عنوة اال أن تركه لم 

 يسقط عنه خراجھا حين أسلم وفي الصلح يسقط 

نا يحيى ثنا بن المبارك عن معمر عن علي بن الحكم عن محمد بن زيد أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ث - 18197
قال سمعت إبراھيم النخعي يقول  جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فقال إني قد أسلمت فضع عن أرضي 

ليھم فقال ال الخراج فقال ال إن أرضك أخذت عنوة قال وجاءه رجل فقال إن أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما ع
 سبيل إليھم إنما صالحناھم صلحا 

قال وحدثنا يحيى ثنا ھشيم عن سيار أبي الحكم عن الزبير بن عدي قال  أسلم دھقان من أھل السواد في عھد علي  - 18198
ا رضي هللا عنه فقال له علي رضي هللا عنه إن أقمت في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذنا من أرضك وإن تحولت عنھ

 فنحن أحق بھا 
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قال وحدثنا يحيى ثنا وكيع عن المسعودي عن أبي عون قال  أسلم دھقان من أھل عين التمر فقال له علي رضي  - 18199
هللا عنه أما جزية رأسك فنرفعھا وأما أرضك فللمسلمين فإن شئت فرضنا لك وإن شئت جعلناك قھرمانا لنا فما أخرج هللا منھا 

 من شيء أتيتنا به 

األسير يؤخذ عليه العھد أن ال يھرب قال الشافعي رحمه هللا فمتى قدر على الخروج منھا فليخرج ألن يمينه يمين مكره  باب
  قال ولعله ليس بواسع له أن يقيم معھم إذا قدر على التنحي عنھم

بو العباس محمد بن يعقوب ح قال الشيخ وھذا لما أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أ -  18200
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد أنبأ أبو سھل بن زياد القطان قاال ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا 
أبو معاوية ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه قال  بعث رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منھم بالسجود وأسرع فيھم القتل فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه و سلم فأمر لھم 

 بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظھر المشركين قالوا يا رسول هللا ولم قال ال ترايا ناراھما 

ا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا إسحاق بن إدريس ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثن - 18201
ھمام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ال تساكنوا المشركين وال تجامعوھم 

  فمن ساكنھم أو جامعھم فليس منا 

 في أموالھم وأنفسھم قال الشافعي رحمه هللا ألنھم إذا آمنوه فھم في أمان منه  باب األسير يؤمن فال يكون له أن يغتالھم

وقد حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر األصبھاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا  - 18202
لنبي صلى هللا عليه و سلم قال  لكل غادر لواء شعبة عن األعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد هللا رضي هللا عنه عن ا

 يوم القيامة يقال ھذه غدرة فالن أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة 

وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا محمد بن أبان عن السدي عن  - 18203
بن الحمق الخزاعي رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إذا  رفاعة بن شداد رضي هللا عنه حدثني عمرو

 أمن الرجل الرجل على نفسه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا 

الملك بن وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا قرة بن خالد عن عبد  -  18204
عمير عن رفاعة بن شداد قال  كنت أبطن شيء بالمختار يعني الكذاب قال فدخلت عليه ذات يوم فقال دخلت وقد قام جبريل 
قبل من ھذا الكرسي قال فأھويت إلى قائم السيف فقلت ما أنتظر أن أمشي بين رأس ھذا وجسده حتى ذكرت حديثا حدثنيه 

ه أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال إذا أمن الرجل الرجل على دمه ثم قتله رفع له عمرو بن الحمق الخزاعي رضي هللا عن
 لواء الغدر يوم القيامة فكففت عنه 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أحمد بن صالح ثنا بن  - 18205
ھاد عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال  كنا مع رسول هللا وھب أخبرني حيوة بن شريح عن بن ال

صلى هللا عليه و سلم في غزوة خيبر خرجت سرية فأخذوا انسانا معه غنم يرعاھا فجاؤوا به إلى رسول هللا صلى هللا عليه و 
الرجل إني قد آمنت بك وبما جئت به فكيف بالغنم يا سلم فكلمه النبي صلى هللا عليه و سلم ما شاء هللا أن يكلمه به فقال له 

رسول هللا فإنھا أمانة وھي للناس الشاة والشاتان وأكثر من ذلك قال احصب وجوھھا ترجع إلى أھلھا فأخذ قبضة من حصباء 
صل  سجدة أو تراب فرمى به وجھھا فخرجت تشتد حتى دخلت كل شاة إلى أھلھا ثم تقدم إلى الصف فأصابه سھم فقتله ولم ي

قط قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أدخلوه الخباء فادخل خباء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى إذا فرغ رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم دخل عليه ثم خرج فقال لقد حسن إسالم صاحبكم لقد دخلت عليه وان عنده لزوجتين له من الحور العين 

من حديث شرحبيل بن سعد وقد تكلموا فيه وروي عن محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه مرسال وروي  لم اكتبه موصوال إال
 عن أبي العاص بن الربيع فيه قصة شبيھة بھذه إال أنھا بإسناد مرسل 
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عن بن أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير  - 18206
إسحاق حدثني عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال  خرج أبو العاص بن الربيع تاجرا إلى الشام وكان رجال 
مأمونا وكانت معه بضائع لقريش فأقبل قافال فلقيه سرية لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فاستاقوا عيره وأفلت وقدموا على 

سلم بما أصابوا فقسمه بينھم وأتى أبو العاص حتى دخل على زينب رضي هللا عنھا فاستجار بھا رسول هللا صلى هللا عليه و 
وسألھا أن تطلب له من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رد ماله عليه وما كان معه من أموال الناس فدعا رسول هللا صلى هللا 

أدى على الناس ما كان معه من بضائعھم حتى إذا فرغ قال يا عليه و سلم السرية فسألھم فردوا عليه ثم خرج حتى قدم مكة ف
معشر قريش ھل بقي ألحد منكم معي مال لم ارده عليه قالوا ال فجزاك هللا خيرا قد وجدناك وفيا كريما فقال أما وهللا ما منعني 

د أن ال إله إال هللا وأن محمدا عبده أن أسلم قبل أن اقدم عليكم إال تخوفا أن تظنوا أني إنما أسلمت ألذھب باموالكم فإني أشھ
ورسوله قال الشافعي في المسلم إذا أسر ولم يؤمنوه ولم يأخذوا عليه أنھم آمنون منه فله أخذ ما قدر عليه من أموالھم وإفساده 

 ت عليھا والھرب منھم قال الشيخ قد روينا حديث عمران بن حصين رضي هللا عنه في المرأة المسلمة التي أخذت الناقة وھرب

باب األسير يستعين به المشركون على قتال المشركين قال الشافعي رحمه هللا قد قيل يقاتلھم قد قاتلھم الزبير وأصحاب له 
ببالد الحبشة مشركين عن مشركين ولو قال قائل يمتنع عن قتالھم لمعان ذكرھا الشافعي كان مذھبا وال نعلم خبر الزبير 

كان النجاشي مسلما كان آمن برسول هللا صلى هللا عليه و سلم وصلى عليه النبي صلى هللا رضي هللا عنه يثبت ولو ثبت 
 عليه و سلم 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق  - 18207
ث بن ھشام عن أم سلمة رضي هللا عنھا زوج النبي صلى هللا عليه و حدثني الزھري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحار

سلم أنھا قالت  لما ضاقت علينا مكة فذكرت الحديث في ھجرتھم إلى أرض الحبشة وما كان من بعثة قريش عمرو بن العاص 
أبي طالب وأصحابه  وعبد هللا بن أبي ربيعة إلى النجاشي ليخرجھم من بالده ويردھم عليھم وما كان من دخول جعفر بن

رضي هللا عنھم على النجاشي قال فقال النجاشي ھل معكم شيء مما جاء به فقال له جعفر نعم فقرأ عليه صدرا من كھيعص 
فبكى وهللا النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مضاجعھم ثم قال إن ھذا الكالم ليخرج من المشكاة التي 

شدين ثم ذكر الحديث في تصويرھما له انھم يقولون في عيسى بن مريم عليه السالم أنه عبد فدخلوا جاء به موسى انطلقوا را
عليه وعنده بطارقته فقال ما تقولون في عيسى بن مريم عليه السالم فقال له جعفر نقول ھو عبد هللا ورسوله وكلمته وروحه 

رض فأخذ عويدا بين أصبعيه فقال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت ھذا القاھا إلى مريم العذراء البتول فدلى النجاشي يده إلى األ
العويد ثم ذكر الحديث قالت فلم ينشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه فوهللا ما علمتنا حزنا حزنا قط كان أشد 

دعو هللا ونستنصره للنجاشي فخرج منه فرقا من أن يظھر ذلك الملك عليه فيأتي ملك ال يعرف من حقنا ما كان يعرف فجعلنا ن
إليه سائرا فقال أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعضھم لبعض من رجل يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر على من 
تكون فقال الزبير رضي هللا عنه وكان من احدثھم سنا أنا فنفخوا له قربة فجعلھا في صدره ثم خرج يسبح عليھا في النيل حتى 

الشقة األخرى إلى حيث التقى الناس فحضر الوقعة وھزم هللا ذلك الملك وقتله وظھر النجاشي عليه فجاءنا الزبير خرج من 
 رضي هللا عنه فجعل يليح إلينا بردائه ويقول أال أبشروا فقد أظھر هللا النجاشي فوهللا ما فرحنا بشيء فرحنا بظھور النجاشي 

 فداء ويعود في إسارھم باب األسير يؤخذ عليه أن يبعث إليھم ب

قال الشافعي رحمه هللا وري عن األوزاعي يعود في إسارھم إن لم يعطھم المال قال ومن ذھب مذھب األوزاعي ومن قال 
بقوله فإنما يحتج فيما أراه بما روي عن بعضھم أنه روي أن النبي صلى هللا عليه و سلم صالح أھل الحديبية أن يرد من جاءه 

مسلما فجاءه أبو جندل فرده إلى أبيه وأبو بصير فرده فقتل أبو بصير المردود معه ثم جاء النبي صلى هللا منھم بعد الصلح 
عليه و سلم فقال قد وفيت لھم ونجاني هللا منھم فلم يرده النبي صلى هللا عليه و سلم ولم يعب ذلك عليه وتركه فكان بطريق 

 صلى هللا عليه و سلم أن يضمه إليه لما نالھم من أذاه قال الشافعي وھذا الشام يقطع على كل مال لقريش حتى سألوا رسول هللا
 حديث قد رواه بعض أھل المغازي كما وصفت وال يحضرني ذكر إسناده 
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قال الشيخ أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد  - 18208
اق عن معمر قال الزھري أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم  فذكر حديث صلح الرز

الحديبية وذكر فيه قصة أبي جندل وأبي بصير بنحو من ھذا وأتم منه قال الشيخ وإنما رد النبي صلى هللا عليه و سلم أبا جندل 
وكذلك أشار على أبي بصير بالرجوع إليھم في االبتداء لذلك وهللا أعلم  إليھم ألنه كان ال يخاف عليه في الرد لمكان أبيه

 وسيرد كالم الشافعي إن شاء هللا عليه في كتاب الجزية 

وفي مثل ھذا ما أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو بكر القاضي وأبو صادق العطار  - 18209
ألصم ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ عبد هللا بن وھب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير قالوا ثنا أبو العباس ھو ا

بن األشج أن الحسن بن علي بن أبي رافع حدثه  أن أبا رافع رضي هللا عنه أخبره أنه أقبل بكتاب من قريش إلى رسول هللا 
يه و سلم ألقي في قلبي اإلسالم فقلت يا رسول هللا إني وهللا ال صلى هللا عليه و سلم قال فلما رأيت رسول هللا صلى هللا عل

أرجع إليھم أبدا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إني ال أخيس بالعھد وال أحبس البرد ولكن ارجع فإن كان في قلبك الذي 
ت قال بكير وأخبرني أن أبا رافع كان في قلبك اآلن فارجع قال فرجعت إليھم ثم أقبلت إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فأسلم

 قبطيا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد هللا بن  - 18210
ثنا أبو الطفيل ثنا حذيفة محمد قال عبد هللا وقد سمعته أنا من عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع 

بن اليمان رضي هللا عنه قال  ما منعني أن أشھد بدرا إال أني خرجت أنا وأبي حسيل قال فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم 
نبي تريدون محمدا فقلنا ما نريده ما نريد إال المدينة فأخذوا علينا عھد هللا وميثاقه لننصرفن إلى المدينة وال نقاتل معه فأتينا ال

صلى هللا عليه و سلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لھم بعھدھم ونستعين با عليھم رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر 
عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة وھذا ألنه لم يؤد انصرافھما إلى ترك فرض إذ لم يكن خروجھما واجبا عليھما وال إلى ارتكاب 

 مة بين أظھرھم مما ال يجوز إذا كان يخاف الفتنة على نفسه في العود وهللا أعلم محظور والعود إليھم واإلقا

 باب ما يجوز لألسير أو من قدم ليقتل والرجل بين الصفين في ماله 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبا بعض أھل  -  18211
نة عن محمد بن عبد هللا عن الزھري  أن مسرفا قدم يزيد بن عبد هللا بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه فطلق امرأته ولم المدي

 يدخل بھا فسألوا أھل العلم فقالوا لھا نصف الصداق وال ميراث لھا 

بير رضي هللا عنه تصدق بھا وبإسناده أخبرنا الشافعي أنبأ بعض أھل العلم عن ھشام عن أبيه أن عامة صدقات الز -  18212
وفعل أمورا وھو واقف على ظھر فرسه يوم الجمل قال الشافعي رضي هللا عنه  وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه هللا 
وبن المسيب رحمه هللا أنھما قاال إذا كان الرجل على ظھر فرسه يقاتل فما صنع فھو جائز وروي عن عمر بن عبد العزيز 

حبلى جائزة حتى تجلس بين القوابل وقال القاسم بن محمد وبن المسيب عطية الحامل جائزة قال الشافعي رحمه هللا عطية ال
 رحمه هللا وبھذا كله نقول قال الشيخ حديث الزبير رضي هللا عنه قد رويناه في كتاب الوصايا بطوله 

 باب صالة األسير إذا قدم ليقتل 

فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر األصبھاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن - 18213
الطيالسي ثنا إبراھيم بن سعد عن الزھري عن عمر بن أسيد بن جارية حليف بني زھرة وكان من أصحاب أبي ھريرة عن 

م عاصم بن ثابت بن أبي أبي ھريرة رضي هللا عنه قال  بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عشرة رھط عينا وأمر عليھ
األقلح وھو جد عاصم يعني بن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فانطلقوا حتى إذا كانوا بالھدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي 
من ھذيل يقال لھم بنو لحيان فنفروا لھم بمائة رجل رام فاتبعوا آثارھم حتى وجدوا مأكلھم التمر فقالوا ھذا تمر يثرب فلما 

صم وأصحابه رضي هللا عنھم لجؤا إلى قردد يعني فأحاط بھم القوم فقالوا انزلوا ولكم العھد والميثاق أن ال يقتل أحس بھم عا
منكم أحد فقال عاصم أما أنا فوهللا ال أنزل في ذمة كافر اليوم اللھم بلغ عنا نبيك السالم فقاتلوھم فقتل منھم سبعة ونزل ثالثة 



86 
 

وا منھم حلوا أوتار قسيھم وكتفوھم فلما رأى ذلك منھم أحد الثالثة قال ھو وهللا أول الغدر على العھد والميثاق فلما استمكن
فعالجوه فقتلوه وانطلقوا بخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فانطلقوا بھما إلى مكة فباعوھما وذلك بعد وقعة بدر فاشترى بنو 

خبيب أسيرا عندنا فوهللا إن رأيت اسيرا قط كان خيرا من  الحارث خبيبا وكان قتل الحارث يوم بدر قالت ابنة الحارث وكان
خبيب وهللا لقد رايته يأكل قطفا من عنب وما بمكة يومئذ من ثمرة وإن ھو إال رزق رزقه هللا خبيبا قالت فاستعار مني موسى 

فزعة عرفھا خبيب قالت يستحد به للقتل قالت فأعرته إياه ودرج بني لي وأنا غافلة فرأيته مجلسه على صدره قالت ففزعت 
ففطن بي فقال أتحسبيني أني قاتله ما كنت ألفعله قالت فلما أجمعوا على قتله قال لھم دعوني أصلي ركعتين قالت فصلى 
ركعتين فقال لوال أن تحسبوا أن بي جزعا لزدت قال فكان خبيب أول من سن الصالة لمن قتل صبرا ثم قال اللھم أحصھم 

 تبق منھم أحدا وأنشأ يقول  عددا واقتلھم بددا وال

 )على أي حال كان في هللا مصرعي ... فلست أبالي حين اقتل مسلما ( 

  )يبارك على أوصال شلو ممزع ... وذلك في جنب اإلله وإن يشأ ( 

ر قال وبعث المشركون إلى عاصم بن ثابت ليؤتوا من لحمه بشيء وكان قتل رجال من عظمائھم فبعث هللا مثل الظلة من الدب
 فحمته من رسلھم فلم يستطيعوا أن يأخذوا من لحمه شيئا 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا إبراھيم يعني بن سعد أنبأ بن  - 18214
مختصرا دون الشعر شھاب أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زھرة عن أبي ھريرة رضي هللا عنه فذكره  بمعناه 

ودون قصة عاصم في آخره رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل بطوله قال وأخبرني بن أسيد بن جارية وھو 
عمرو بن أبي سفيان بن اسيد بن جارية الثقفي وقيل عمر بن أسيد قال البخاري األول أصح يعني عمرو بن أبي سفيان بن 

 بي حمزة ومعمر ويونس وغيرھم عن الزھري أسيد أصح وكذلك قاله شعيب بن أ

  باب المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه هللا أنبأ عبد هللا بن محمد بن الحسن بن الشرقي ثنا عبد  -  18215
عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي هللا بن ھاشم بن حيان الطوسي ثنا سفيان بن عيينة ح وأخبرنا أبو 

إسحاق قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان المرادي أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
نا رسول هللا صلى هللا عليه و دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد هللا بن أبي رافع قال سمعت عليا رضي هللا عنه يقول  بعث

سلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بھا ظعينة معھا كتاب فخرجنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن 
بظعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لھا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصھا فأتينا به 

سول هللا صلى هللا عليه و سلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي ر
صلى هللا عليه و سلم فقال ما ھذا يا حاطب قال ال تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسھا وكان من 

قراباتھم ولم يكن لي بمكة قرابة فأحببت إذ فاتني ذلك أن اتخذ عندھم يدا وهللا ما معك من المھاجرين لھم قرابات يحمون بھا 
فعلته شكا في ديني وال رضا بالكفر بعد اإلسالم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إنه قد صدق فقال عمر رضي هللا عنه يا 

سلم إنه قد شھد بدرا وما يدريك لعل هللا اطلع على أھل  رسول هللا دعني أضرب عنق ھذا المنافق فقال النبي صلى هللا عليه و
} يا أيھا الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليھم بالمودة { بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ونزلت 

 أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن جماعة عن سفيان 

أ أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ ھشيم عن حصين أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنب - 18216
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي وحيان بن عطية السلمي أنھما  كانا يتنازعان في علي وعثمان رضي هللا 

 عنه فقال أبو عبد الرحمن سمعته عنھما وكان حيان يحب عليا رضي هللا عنه وكان أبو عبد الرحمن يحب عثمان رضي هللا
يحدث يعني عليا رضي هللا عنه قال كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى مكة أن محمدا يريد أن يغزوكم بأصحابه فخذوا حذركم 
و  ودفع كتابه إلى امرأة يقال لھا سارة فجعلته في إزارھا أو في ذؤابة من ذوائبھا فانطلقت فأطلع هللا رسول هللا صلى هللا عليه
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سلم على ذلك قال علي فبعثني ومعي الزبير بن العوام وأبو مرثد الغنوي وكلنا فارس قال انطلقوا فإنكم ستلقونھا بروضة كذا 
وكذا ففتشوھا فإن معھا كتابا إلى أھل مكة من حاطب فانطلقنا فوافقناھا فقلنا ھاتي الكتاب الذي معك إلى أھل مكة فقالت ما 

وال كذبت لتخرجنه أو ألجردنك فلما عرفت أني فاعل أخرجت الكتاب فأخذناه فانطلقنا به إلى  معي كتاب قال قلت ما كذبت
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ففتحه فقرأه فإذا فيه من حاطب إلى أھل مكة أما بعد فإن محمدا يريدكم فخذوا حذركم وتأھبوا 

ھذا الكتاب قال نعم قال فما حملك على ذلك قال يا رسول هللا أما أو كما قال فلما قرأ الكتاب أرسل إلى حاطب فقال له أكتبت 
وهللا ما كفرت منذ أسلمت وإني لمؤمن با ورسوله وما حملني على ما صنعت من كتابي إلى أھل مكة إال أنه لم يكن أحد من 

الي فأحببت أن اتخذ عند القوم يدا أصحابك إال وله ھناك بمكة من يدفع عن أھله وماله ولم يكن لي ھناك أحد يدفع عن أھلي وم
وإني ألعلم أن هللا سيظھر رسوله عليھم قال فصدقه رسول  صلى هللا عليه و سلم وقبل قوله قال فقام عمر بن الخطاب 
ر رضي هللا عنه فقال يا رسول هللا دعني فأضرب عنقه فإنه قد خان هللا والمؤمنين فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا عم

إنه من أھل بدر وما يدريك لعل هللا اطلع عليھم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن 
عبد هللا بن حوشب عن ھشيم وأخرجاه من حديث عبد هللا بن إدريس وغيره عن حصين قال الشافعي رحمه هللا وقد روي عن 

افوا لذوي الھيئات وقيل في الحديث ما لم يكن حدا فإذا كان ھذا من الرجل ذي الھيئة النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال تج
وقيل بجھالة كما كان ھذا من حاطب بجھالة وكان غير متھم أحببت أن يتجافى له وإذا كان من غير ذوي الھيئة كان لإلمام 

 وهللا أعلم تعزيره 

 باب الجاسوس من أھل الحرب 

اسم علي بن محمد بن يعقوب اإليادي ببغداد أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا أبو أخبرنا أبو الق - 18217
نعيم ثنا أبو عميس عن بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال  أتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عين من المشركين وھو في 

هللا عليه و سلم اطلبوه فاقتلوه قال فسبقتھم إليه فقتلته وأخذت  سفر قال فجلس فتحدث عند أصحابه ثم انسل فقال النبي صلى
 سلبه رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن دينار ثنا السري بن خزيمة ثنا أبو ھمام الدالل في  -  18218
بي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن الفرات بن حيان  وكان رسول هللا صلى هللا عليه مسجد البصرة ثنا سفيان الثوري عن أ

و سلم قد أمر بقتله وكان عينا ألبي سفيان وحليفا أظنه قال لرجل من األنصار فمر على حلقة من األنصار فقال إني مسلم فقام 
يه و سلم إن منھم رجاال نكلھم إلى إيمانھم منھم رجل منھم فقال يا رسول هللا يقول إني مسلم فقال رسول هللا صلى هللا عل

 الفرات بن حيان 

  باب األسير يستطلع منه خبر المشركين

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن  - 18219
ري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة ح وأخبرنا أبو علي الروذبا

ثابت عن أنس رضي هللا عنه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر فإذا ھم بروايا قريش فيھا 
بو سفيان فيقول وهللا وهللا ما لي بشيء عبد اسود لبني الحجاج فأخذه أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم فجعلوا يسألونه أين أ

من أمره علم ولكن ھذه قريش قد جاءت فيھم أبو جھل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف فإذا قال لھم ذلك ضربوه فيقول 
وشيبة دعوني دعوني أخبركم فإذا تركوه قال وهللا ما لي بأبي سفيان من علم ولكن ھذه قريش قد أقبلت فيھم أبو جھل وعتبة 

ابنا ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا والنبي صلى هللا عليه و سلم يصلي وھو يسمع ذلك فلما انصرف قال والذي نفسي بيده إنكم 
لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم ھذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان قال أنس رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا 

فالن غدا ووضع يده على األرض وھذا مصرع فالن غدا ووضع يده على األرض وھذا مصرع عليه و سلم ھذا مصرع 
فالن غدا ووضع يده على األرض فقال والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منھم عن موضع يد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

بدر أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر  وأمر بھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأخذ بأرجلھم فسحبوا فألقوا في قليب
 عن حماد 
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 باب بعث العيون والطالئع من المسلمين 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني أنبأ  - 18220
لك رضي هللا عنه قال  بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أبو النضر ثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن ما

بسيسة عينا ينظر ما صنع عير أبي سفيان قال فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فحدثه 
 الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي النضر كما مضى 

بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي ثنا عبد هللا بن محمد بن سعيد بن أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد  -  18221
أبي مريم ثنا الفريابي ح قال وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم قاال ثنا سفيان عن بن المنكدر عن جابر رضي هللا عنه 

بخبر القوم فقال الزبير أنا ثم قال من يأتيني بخبر القوم فقال قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم األحزاب  من يأتيني 
الزبير أنا ثم قال من يأتيني بخبر القوم فقال الزبير أنا فقال النبي صلى هللا عليه و سلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير 

 رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الثوري 

خبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا علي بن المديني ثنا أ - 18222
سفيان ثنا بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه يقول  ندب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الناس يوم 

ر ثم ندبھم فانتدب الزبير فقال النبي صلى هللا عليه و سلم لكل نبي حواري الخندق فانتدب الزبير ثم ندبھم فانتدب الزبي
وحواري الزبير قال سفيان وزاد فيه ھشام بن عروة وحواريي الزبير وبن عمتي رواه البخاري في الصحيح عن بن المديني 

 ورواه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان 

أبو عبد هللا محمد بن يعقوب وأبو الفضل بن إبراھيم قاال ثنا أحمد بن سلمة ثنا  أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ - 18223
إسحاق بن إبراھيم أنبأ جرير عن األعمش عن إبراھيم التيمي عن أبيه قال  كنا عند حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه فقال رجل 

حذيفة أنت كنت تفعل ذاك لقد رأيتنا مع رسول هللا لو أدركت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قاتلت معه أو أبليت فقال له 
صلى هللا عليه و سلم ليلة األحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أال رجل يأتيني بخبر 

فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن  القوم يكون معي يوم القيامة فلم يجبه منا أحد ثم الثانية مثله ثم قال يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم
أقوم فقال ائتني بخبر القوم وال تذعرھم علي قال فمضيت كأنما امشي في حمام حتى أتيتھم فإذا أبو سفيان يصلي ظھره بالنار 
فوضعت سھمي في كبد قوسي وأردت أن أرميه ثم ذكرت قول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال تذعرھم علي ولو رميت 

ال فرجعت كأنما امشي في حمام فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت ألصبته ق
فأخبرت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فألبسني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيھا فلم 

لى هللا عليه و سلم قم يا نومان رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق أزل نائما حتى الصبح فلما أن أصبحت قال رسول هللا ص
 بن إبراھيم 

 باب فضل الحرس في سبيل هللا 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو األزھر ثنا مروان بن محمد ثنا معاوية بن سالم  - 18224
أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو توبة  ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ واللفظ له

الربيع بن نافع الحلبي ثنا معاوية بن سالم أخبرني زيد بن سالم حدثني أبو كبشة السلولي أنه سمع سھل بن الحنظلية رضي 
طنبوا السير حتى كان عشية فحضرت الصالة عند هللا عنه يذكر  أنھم ساروا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم حنين فأ

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فجاء رجل فارس فقال يا رسول هللا إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا انا 
ال تلك غنيمة بھوازن على بكرة أبيھم بظعنھم ونعمھم وشائھم فاجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فق

للمسلمين غدا إن شاء هللا ثم قال من يحرسنا الليلة فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي هللا عنه أنا يا رسول هللا فقال اركب 
فركب فرسا له فجاء إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم استقبل ھذا الشعب حتى 

ال نغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا خرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى مصاله فركع ركعتين ثم قال تكون في أعاله و
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ھل حسستم فارسكم فقال رجل ما حسسنا فثوب بالصالة فجعل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يلتفت إلى الشعب حتى قضى 
ر إلى خالل الشجر في الشعب فإذا ھو قد جاء حتى وقف على صالته وسلم فقال أبشروا فقد جاء فارسكم قال فجعلنا ننظ

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى ھذا الشعب حيث أمرني رسول هللا صلى هللا عليه 
زلت الليلة قال ال إال و سلم فلما أصبحنا طلعت على الشعبين فنظرت فلم ار أحدا فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ن

 مصليا أو قاضي حاجة فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد أوجبت فال عليك أن ال تعمل بعدھا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى  -  18225
عن عبد الرحمن بن عائذ عن مجاھد عن بن عمر رضي هللا عنھما أن النبي صلى هللا عليه و سلم بن سعيد ثنا ثور بن يزيد 

قال  أال انبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر حارس حرس في أرض خوف لعله أن ال يرجع إلى أھله رفعه يحيى القطان ووقفه 
 وكيع 

ن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد ب -  18226
عبد الرحمن بن شريح عن محمد بن سمير عن أبي علي الجنبي عن أبي ريحانة رضي هللا عنه قال  خرجنا مع رسول هللا 

ير ثم يدخل فيه ويغطى صلى هللا عليه و سلم في غزوة فأوفى بنا على شرف فأصابنا برد شديد حتى إذا كان أحدنا يحفر الحف
عليه بحجفته فلما رأى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ذلك من الناس قال أال رجل يحرسنا الليلة أدعو هللا له بدعاء يصيب به 
فضال فقام رجل من األنصار فقال أنا يا رسول هللا فدعا له قال أبو ريحانة رضي هللا عنه فقلت أنا فدعا لي بدعاء ھو دون ما 

ا به لألنصاري ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حرمت النار على عين دمعت من خشية هللا حرمت النار على عين دع
سھرت في سبيل هللا قال ونسيت الثالثة قال أبو شريح وھو عبد الرحمن بن شريح وسمعته بعد أنه قال حرمت النار على عين 

  غضت عن محارم هللا أو عين فقئت في سبيل هللا

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنبأ أبو نصر محمد بن حمدويه بن سھل المروزي ثنا عبد هللا بن حماد  -  18227
اآلملي ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا سعيد بن عبد الرحمن بن جميل الجمحي ثنا صالح بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن 

  صلى هللا عليه و سلم قال  رحم هللا حارس الحرس قيس بن الحارث أنه أخبره أن رسول هللا

وروي عن الدراوردي عن صالح عن عمر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى هللا عليه و سلم وأخبرناه علي بن  - 18228
 أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا سعيد بن عثمان األھوازي ثنا علي بن بحر ثنا الدراوردي  فذكره 

 الحرس  باب صالة

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير ثنا محمد بن  - 18229
إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن بن جابر عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال  خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و 

من نخل فذكر الحديث قال فنزل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم منزال فقال من رجل يكلؤنا ليلتنا سلم في غزوة ذات الرقاع 
ھذه فانتدب رجل من المھاجرين ورجل من األنصار فقاال نحن يا رسول هللا قال فكونا بفم الشعب فلما أن خرجا إلى فم الشعب 

أو آخره قال بل اكفني أوله فاضطجع المھاجري فنام وقام  قال األنصاري للمھاجري أي الليل أحب إليك أن اكفيك أوله
 األنصاري يصلي فذكر الحديث 

  باب من أراد غزوة فورى بغيرھا

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو  - 18230
ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شھاب عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن كعب  بكر بن إسحاق ثنا عبيد بن شريك

بن مالك أن عبد هللا بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي هللا عنه يحدث  حين تخلف عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
وھا إال ورى بغيرھا رواه البخاري في الصحيح فذكر الحديث قال ولم يكن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يريد غزوة يغز

 عن يحيى بن بكير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث 
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس السياري ثنا إبراھيم بن ھالل ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا عبد هللا ثنا  -  18231
الك قال سمعت كعب بن مالك رضي هللا عنه يقول  كان النبي صلى يونس عن الزھري أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن م

هللا عليه و سلم قلما يريد غزوة يغزوھا إال ورى بغيرھا حتى كانت غزوة تبوك فغزاھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في 
عدوھم وأخبرھم بوجھه الذي  حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرھم ليتأھبوا أھبة

يريد رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن محمد عن عبد هللا بن المبارك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يونس نحو إسناد 
 عقيل 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد ثنا بن ثور عن معمر عن الزھري  - 18232
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرھا وكان يقول عن 

 الحرب خدعة 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بالل البزاز ثنا عبد الرحمن بن بشر ويحيى بن  -  18233
ن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه و سلم الربيع المكي قاال ثنا سفيان ب

 قال  الحرب خدعة رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضل ورواه مسلم عن علي بن حجر وزھير كلھم عن بن عيينة 

وسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ھمام بن منبه قال ھذا أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن ي - 18234
ما حدثنا أبو ھريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم  أنه سمى الحرب خدعة رواه البخاري في الصحيح عن 

 عبد هللا بن محمد عن عبد الرزاق وأخرجاه من حديث بن المبارك عن معمر 

لحافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق أخبرنا أبو عبد هللا ا - 18235
الصغاني ثنا محمود بن غيالن ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر قال سمعت ثابت البناني يحدث عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال 

ط يا رسول هللا إن لي بمكة ماال وإن لي بھا أھال وإني لما  افتتح رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خيبر قال الحجاج بن عال
أريد أن آتيھم فأنا في حل إن أنا نلت منك شيئا فأذن له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يقول ما شاء قال فأتى امرأته حين 

وا وأصيبت أموالھم قال قدم فقال اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن اشتري من غنائم محمد وأصحابه فإنھم قد استبيح
وفشا ذلك بمكة فانقمع المسلمون وأظھر المشركون فرحا وسرورا وبلغ الخبر العباس بن عبد المطلب فعقر وجعل ال يستطيع 
أن يقوم قال معمر فأخبرني عثمان الجزري عن مقسم قال فأخذ العباس ابنا له يقال له قثم واستلقى فوضعه على صدره وھو 

ه ذي األنف األشم نبي ذي النعم يزعم من زعم قال معمر قال ثابت قال أنس في حديثه ثم أرسل العباس بن يقول حبي قثم شبي
عبد المطلب غالما له إلى الحجاج بن عالط ويلك ماذا جئت به وماذا تقول فما وعد هللا خير مما جئت به قال فقال الحجاج بن 

يخل لي في بعض بيوته آلتيه فإن الخبر على ما يسره فجاء غالمه فلما بلغ عالط لغالمه اقرأ على أبي الفضل السالم وقل له فل
باب الدار قال أبشر يا أبا الفضل قال فوثب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه وأخبره بما قال الحجاج فأعتقه ثم جاءه الحجاج 

ھام هللا في أموالھم واصطفى رسول هللا فأخبره أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد افتتح خيبر وغنم أموالھم وجرت س
صلى هللا عليه و سلم صفية بنت حيي واتخذھا لنفسه وخيرھا أن يعتقھا وتكون زوجته أو تلحق بأھلھا فاختارت أن يعتقھا 
وتكون زوجته ولكني جئت لمال كان لي ھھنا أردت أن اجمعه فأذھب به فاستأذنت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأذن لي 

ن أقول ما شئت فأخف عني ثالثا ثم اذكر ما بدا لك قال فجمعت امرأته ما كان عندھا من حلي أو متاع فدفعته إليه ثم استمر أ
به فلما كان بعد ذلك بثالث أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك فأخبرته أنه قد ذھب يوم كذا وكذا وقالت ال يحزنك 

ي بلغك قال أجل فال يحزنني هللا لم يكن بحمد هللا إال ما أحببنا فتح هللا خيبر على رسوله صلى يا أبا الفضل لقد شق علينا الذ
هللا عليه و سلم وجرت فيھا سھام هللا واصطفى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صفية لنفسه فإن كان لك في زوجك حاجة 

ا أخبرك قال ثم ذھب حتى أتى مجلس قريش وھم يقولون إذا فالحقي به قالت أظنك وهللا صادقا قال فإني صادق واألمر على م
مر بھم ال يصيبك إال خير يا أبا الفضل قال لم يصبني إال خير بحمد هللا قد أخبرني الحجاج بن عالط أن خيبر فتحھا هللا على 

صفيه وقد سألني أن أخفي  رسوله صلى هللا عليه و سلم وجرت فيھا سھام هللا واصطفى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لنفسه
عليه ثالثا وإنما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء ھھنا ثم يذھب قال فرد هللا الكآبة التي كانت في المسلمين على المشركين 
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قال وخرج المسلمون من كان دخل بيته مكتئبا حتى أتوا العباس رضي هللا عنه فأخبرھم وسر المسلمون ورد هللا ما كان فيھم 
 غيظ وحزن  من

 باب الخروج يوم الخميس 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس السياري ثنا إبراھيم بن ھالل ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا عبد هللا بن  -  18236
كان  المبارك أنبأ يونس عن الزھري أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك  أن كعب بن مالك رضي هللا عنه كان يقول قلما

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يخرج في سفر إذا خرج إال يوم الخميس رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن محمد عن 
 بن المبارك 

 باب االبتكار في السفر 

بكر حدثنا أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو بكر القطان أنبأ إبراھيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير ح وأخبرنا أبو  -  18237
محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود قاال ثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء قال 
سمعت عمارة بن حدير يحدث عن صخر الغامدي رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  اللھم بارك ألمتي 

هللا عليه و سلم إذا بعث سرية بعثھا من أول النھار وكان صخر رجال تاجرا وكان في بكورھا قال وكان رسول هللا صلى 
 يرسل غلمانه من أول النھار فكثر ماله حتى كان ال يدري أين يضعه لفظ حديث أبي داود 

 باب ما يؤمر به من انضمام العسكر 

د بن إسماعيل بن مھران ثنا عمرو بن عثمان أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ حدثني محمد بن صالح بن ھانئ ثنا محم - 18238
الحمصي ثنا الوليد بن مسلم عن عبد هللا بن العالء بن زبر أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد هللا أو قال أبا عبد هللا يقول حدثنا 

في الشعاب واألودية  أبو ثعلبة الخشني رضي هللا عنه قال  كان الناس إذا نزل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم منزال تفرقوا
فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن تفرقكم في ھذه الشعاب واألودية إنما ذلكم من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزال إال 

 انضم بعضھم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليھم ثوب لعمھم 

ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد  أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود - 18239
بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاھد اللخمي عن سھل بن معاذ الجھني عن أبيه قال  غزوت مع نبي هللا صلى هللا 

دي في الناس عليه و سلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبعث نبي هللا صلى هللا عليه و سلم مناديا ينا
 أن من ضيق منزال أو قطع طريقا فال جھاد له 

أخبرناه أبو عبد هللا إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس األصم ثنا محمد بن عوف ثنا أبو المغيرة  -  18240
 بنحوه  ثنا األوزاعي حدثني أسيد بن عبد الرحمن عن رجل من جھينة عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

ورواه بقية عن األوزاعي عن أسيد عن بن مجاھد عن سھل بن معاذ عن أبيه قال  غزونا مع نبي هللا صلى هللا  - 18241
عليه و سلم بمعناه أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية عن األوزاعي 

 فذكره 

 اء العدو وما يفعل وما يقول عند اللقاء باب كراھية تمني لق

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا إبراھيم بن جبلة أنبأ الحسن بن على الحلواني ثنا أبو عامر ثنا  - 18242
قال  ال  المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه و سلم
 تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموھم فاصبروا أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال أبو عامر ورواه مسلم عن الحلواني 
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن  -  18243
بي إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد هللا وكان كاتبا له إسحاق أنبأ معاوية بن عمرو عن أ

قال  كتب إليه عبد هللا بن أبي أوفى رضي هللا عنه حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه إن رسول هللا صلى هللا عليه و 
م في الناس فقال يا أيھا الناس ال تتمنوا لقاء العدو سلم في بعض أيامه التي لقي فيھا العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قا

واسألوا هللا العافية فإذا لقيتموھم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظالل السيوف ثم قال اللھم منزل الكتاب ومجري السحاب 
عا في مثل ذلك فقال أنت وھازم األحزاب اھزمھم وانصرنا عليھم قال وقال أبو النضر وبلغنا أن النبي صلى هللا عليه و سلم د

ربنا وربھم ونحن عبيدك وھم عبيدك ونواصينا ونواصيھم بيدك فاھزمھم وانصرنا عليھم رواه البخاري في الصحيح عن عبد 
 هللا بن محمد عن معاوية بن عمرو وأخرجه مسلم من حديث بن جريج عن موسى بن عقبة دون بالغ أبي النضر 

بن علي بن سلمة الھمذاني بھا أنبأ أبو محمد عبد هللا بن إبراھيم بن ماسي المتوثي ثنا أخبرنا أبو طاھر الحسين  - 18244
إبراھيم بن عبد هللا ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ عمران عن قتادة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي هللا عنه  أن رسول هللا 

 م وأعوذ بك من شرورھم صلى هللا عليه و سلم كان إذا خاف قوما قال اللھم إني اجعلك في نحورھ

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن أبي قماش يعني محمد بن عيسى أنبأ سعيد بن  -  18245
سليمان عن سليمان بن المغيرة ح قال وحدثنا محمد ثنا سليمان بن حرب وبن عائشة عن حماد بن سلمة كالھما عن ثابت 

بن أبي ليلى عن صھيب رضي هللا عنه قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يحرك شفتيه بشيء  البناني عن عبد الرحمن
ال يفھم فقلنا يا رسول هللا إنك تحرك شفتيك بشيء ال يفھم فقال إن نبيا من األنبياء أعجبه كثرة قومه فقال من يفي لھؤالء أو 

عليھم عدوا فيستبيح بيضتھم أو الجوع أو الموت فخيرھم فاختاروا  من يقوم لھؤالء قال فقيل له خير أصحابك بين أن نسلط
الموت قال فمات منھم في ثالثة أيام سبعون ألفا قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأنا أقول اللھم بك أقاتل وبك أحاول 

 ب الحج وفي كتاب الدعوات وبك أصاول وال حول وال قوة إال بك وسائر ما ورد من الدعاء في ھذا قد مضى في كتا

 باب أي وقت يستحب اللقاء 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا أبو عمران الجوني  - 18246
ول هللا صلى هللا عن علقمة بن عبد هللا المزني عن معقل بن يسار أن النعمان يعني بن مقرن رضي هللا عنه قال  شھدت رس

 عليه و سلم إذا لم يقاتل من أول النھار أخر القتال حتى تزول الشمس وتھب الرياح وينزل النصر 

 باب الصمت عند اللقاء 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن ھشام  - 18247
الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال  كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يكرھون بن أبي عبد هللا 

 رفع الصوت عند ثالث عند القتال وفي الجنائز وفي الذكر 

الحسن عن  أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراھيم ثنا ھشام ثنا قتادة عن -  18248
 قيس بن عباد قال  كان أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم يكرھون الصوت عند القتال 

قال وحدثنا أبو داود ثنا عبيد هللا بن عمر ثنا عبد الرحمن عن ھمام قال حدثني مطر عن قتادة عن أبي بردة عن  -  18249
 أبيه عن النبي صلى هللا عليه و سلم  بمثل ذلك 

نا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد وأخبر -  18250
الحكم أنبأ بن وھب أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص 

لم  ال تمنوا لقاء العدو وسلوا العافية فإن لقيتموھم فاثبتوا وأكثروا ذكر هللا رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و س
 فإن أجلبوا وصيحوا فعليكم بالصمت 
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 باب التكبير عند الحرب 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو نصر أحمد بن سھل الفقيه ببخارى أنبأ صالح بن محمد الحافظ ثنا إسماعيل  -  18251
أبو معمر الھذلي ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال  صبح بن إبراھيم 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي فلما نظروا إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جاؤوا 
 صلى هللا عليه و سلم يديه ثم قال هللا أكبر هللا أكبر ثالث مرات يسعون إلى الحصن وقالوا محمد والخميس فرفع رسول هللا

 خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن محمد وغيره عن سفيان 

 باب الرخصة في الرجز عند الحرب 

بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم أنبأ أبو عامر العقدي  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل -  18252
ثنا عكرمة بن عمار اليماني عن إياس بن سلمة عن أبيه قال غزونا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  فذكر الحديث بطوله 

فاستقبلت المدينة فناديت ثالثة أصوات يا  وفيه حين أغاروا على سرح رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ثم قمت على ثنية
 صباحاه ثم خرجت في آثار القوم أرميھم بالنبل وأرتجز 

  )واليوم يوم الرضع ... أنا بن األكوع ( 

 وفيه قال خرجنا إلى خيبر فجعل عمي عامر يقول 

 )وما تصدقنا وما صلينا ... با لوال هللا ما اھتدينا ( 

 )فثبت األقدام إن القينا ...  ونحن عن فضلك ما استغنينا( 

  )وأنزلن سكينة علينا ( 

فقال النبي صلى هللا عليه و سلم من ھذا قالوا عامر قال غفر لك ربك وفيه فلما قدمنا خيبر خرج مرحب يخطر بسيفه وھو 
 يقول 

 )شاكي السالح بطل مجرب ... قد علمت خيبر أني مرحب ( 

 ر فقالفبرز له عام) إذا الحروب أقبلت تلھب ( 

  )شاكي السالح بطل مغامر ... قد علمت خيبر أني عامر ( 

 ثم ذكر الحديث في رجوع سيف عامر على نفسه وخروج علي رضي هللا عنه ورجزه وقتله إياه وقد مضى 

وسى ثنا أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبيد هللا بن م -  18253
سفيان ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا أحمد بن محمد بن عيسى ثنا محمد بن كثير وأبو 
حذيفة قاال ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي هللا عنه يقول وجاءه رجل فقال  يا أبا عمارة أوليتم 

ا فأشھد على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه لم يول ولكن عجل سرعان القوم فرشقتھم ھوازن وأبو يوم حنين قال أما أن
 سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء وھو يقول 

  )انا بن عبد المطلب ... أنا النبي ال كذب ( 

 عن سفيان  رواه البخاري في الصحيح من حديث محمد بن كثير وأخرجاه من حديث يحيى القطان
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق   - 18254
 في قصة جعفر بن أبي طالب رضي هللا عنه وقتاله في غزوة مؤتة قال وھو يقول 

 )طيبة باردة شرابھا ... يا حبذا الجنة واقترابھا ( 

وعن بن إسحاق قال حدثني عبد هللا بن أبي بكر بن حزم أن عبد هللا ) علي أن القيتھا ضرابھا ... م روم قد دنا عذابھا والرو( 
 بن رواحة قال حين أخذ الراية يومئذ 

 )طائعة أو لتكرھنه ... اقسمت يا نفس لتنزلنه ( 

 )ما لي أراك تكرھين الجنة ... إن اجلب الناس وشدوا الرنه ( 

  )ھل أنت إال نطفة في شنه ... لما قد كنت مطمئنة قد طا( 

 قال بن إسحاق وقال أيضا 

 )ھذا حمام الموت قد صليت ... يا نفس إال تقتلي تموتي ( 

 )إن تفعلي فعلھما ھديت ... وما تمنيت فقد أعطيت ( 

  )وإن تأخرت فقد شقيت ( 

 حتى قتل  يريد جعفرا وزيدا رضي هللا عنھما قال ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا عبد الكريم بن الھيثم ثنا عمرو بن مرزوق ثنا  -  18255
شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت ھنيدة رجل من خزاعة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من يأخذ ھذا السيف بحقه 

 ه فلما لقي العدو جعل يقول قال فقال رجل أنا قال فأخذ

 )ونحن عند أسفل النخيل ... إني امرؤ بايعني خليلي ( 

  )أضرب بسيف هللا والرسول ... أن ال أقوم الدھر في الكيول ( 

 زاد غيره فيه فقاتل حتى قتل رضي هللا عنه 

 باب الصف عند القتال 

كر اإلسماعيلي أخبرني إبراھيم بن موسى أنبأ أبو يحيى بن عبد أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد هللا األديب أنبأ أبو ب - 18256
الرحيم ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد والمنذر بن أبي أسيد ح قال إبراھيم وحدثنا 

ال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھارون بن عبد هللا ثنا الفضل بن دكين ثنا بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال  ق
يوم بدر حين صفنا لقريش وصفوا لنا إذا أكثبوكم فارموھم بالنبل ھذا لفظ حديث الفضل وقال أبو أحمد في حديثه إذا أكثبوكم 

الفضل يعني أكثروكم فارموھم بالنبل واستبقوا نبلكم قال أبو بكر الصحيح إذا اكثبوكم رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم 
 بن دكين وعن أبي يحيى محمد بن عبد الرحيم عن أبي أحمد 
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 باب سل السيوف عند اللقاء 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا محمد بن عيسى ثنا إسحاق بن نجيح وليس  -  18257
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم بدر إذا   بالملطي عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده قال

 أكثبوكم فارموھم بالنبل وال تسلوا السيوف حتى يغشوكم 

 باب الترجل عند شدة البأس 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو خيثمة عن أبي  - 18258
رجل للبراء رضي هللا عنه  يا أبا عمارة أكنتم فررتم يوم حنين فقال ال وهللا ما ولى رسول هللا صلى هللا عليه  إسحاق قال قال

و سلم ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤھم حسرا ليس عليھم سالح أو كثير سالح فلقوا قوما رماة ال يكاد يسقط لھم سھم جمع 
طئون فأقبلوا ھناك إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ورسول هللا صلى هللا ھوازن وبني نصر فرشقوھم رشقا ال يكادون يخ

 عليه و سلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به فنزل واستنصر وقال 

  )أنا بن عبد المطلب ... أنا النبي ال كذب ( 

 زھير ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ثم صفھم رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد عن 

 باب الخيالء في الحرب 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبان ثنا يحيى بن أبي كثير  - 18259
صلى هللا عليه و سلم  إن عن محمد بن إبراھيم عن بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 

من الغيرة ما يحبھا هللا ومنھا ما يبغض هللا فأما الغيرة التي يحب هللا فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض فالغيرة في 
فاختيال  غير ريبة وأما الخيالء التي يحبھا هللا فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة والخيالء التي يبغض هللا

 الرجل بنفسه في الفخر والخيالء 

 باب الغزو مع أئمة الجور 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا محمد بن عبيد هللا بن يزيد ثنا  - 18260
إسحاق أنبأ عمرو بن تميم بن سيار الطبري  إسحاق بن يوسف األزرق ثنا زكريا ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن

ثنا أبو نعيم ثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن عروة البارقي أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  الخيل معقود في نواصيھا 
خاري في الصحيح الخير إلى يوم القيامة األجر والغنيمة لفظ حديث أبي نعيم وليس في رواية األزرق األجر والغنيمة رواه الب

 عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن زكريا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ  -  18261
ن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك محمد بن بكر ثنا أبو داود قاال ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا جعفر بن برقان ع

رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ثالث من أصل اإليمان الكف عمن قال ال إله إال هللا ال يكفره بذنب 
وال  وال يخرجه من اإلسالم بعمل والجھاد ماض منذ بعثني هللا عز و جل إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال ال يبطله جور جائر

عدل عادل واإليمان باألقدار وحديث مكحول عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم الجھاد واجب عليكم مع كل أمير 
 برا كان أو فاجرا قد مضى في باب اإلمامة وكتاب الجنائز 

 باب ما يستحب من الجيوش والسرايا 

حسين القطان ح وأنبأ أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن ال -  18262
محبور الدھان ثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بالل البزاز قاال ثنا أبو األزھر ثنا وھب بن جرير ثنا أبي قال سمعت 
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ل قال رسول هللا صلى هللا يونس بن يزيد عن الزھري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس رضي هللا عنھما قا
عليه و سلم  خير األصحاب أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آالف ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة تفرد به 
جرير بن حازم موصوال ورواه عثمان بن عمر عن يونس عن عقيل عن الزھري عن النبي صلى هللا عليه و سلم منقطعا قال 

 ه جرير بن حازم وھو خطأ أبو داود أسند

أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراھيم الفارسي قاال ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراھيم بن علي ثنا  - 18263
يحيى بن يحيى أنبأ رجل من أھل الشام عن حيي بن مخمر الوصابي قال سمعت أبا عبد هللا من أھل دمشق عن أكثم بن الجون 

الكعبي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  يا أكثم بن الجون أغز مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على  الخزاعي ثم
رفقائك يا أكثم بن الجون خير الرفقاء أربعة وخير الطالئع أربعون وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة اآلف ولن 

 ترافق المائتين  يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة يا أكثم بن الجون ال

 باب في فضل الجھاد في سبيل هللا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أحمد بن يونس  - 18264
 صلى هللا عليه و ثنا إبراھيم بن سعد ثنا بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال  سئل رسول هللا

سلم أي األعمال أفضل قال إيمان با ورسوله قيل ثم ماذا قال ثم الجھاد في سبيل هللا قيل ثم ماذا قال ثم حج مبرور رواه 
 البخاري في الصحيح عن أحمد بن يونس وغيره ورواه مسلم عن منصور بن أبي مزاحم عن إبراھيم 

ن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا مسدد ثنا عبد أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد ب -  18265
الواحد بن زياد ثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 

وتصديق برسولي فھو علي ضامن أن  صلى هللا عليه و سلم  انتدب هللا لمن خرج مجاھدا في سبيله ال يخرجه إال إيمان بي
أدخله الجنة أو أرجعه إلى بيته الذي خرج منه نائال ما نال من أجر وغنيمة وقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما من مكلوم 

الذي نفسي يكلم في هللا إال جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك وقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و
بيده لوال أن أشق على أمتي ما تخلفت خلف سرية تغزو في سبيل هللا ولكن ال أجد ما أحملھم وال يجدون سعة فيتبعوني وال 
تطيب أنفسھم أن يتخلفوا بعدي وقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل هللا فأقتل ثم 

فأقتل حديث الكلم رواه البخاري في الصحيح عن مسدد وروى الباقي عن حرمي بن حفص عن عبد أغزو فاقتل ثم أغزو 
 الواحد وأخرجه مسلم من حديث جرير بن عبد الحميد عن عمارة 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ثنا أبو العباس محمد بن أحمد النيسابوري ثنا  - 18266
عمرو بن النضر أنبأ يحيى بن يحيى أنبأ المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة رضي  محمد بن

هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  تكفل هللا لمن جاھد في سبيله ال يخرجه من بيته إال جھاد في سبيله وتصديق 
 لذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه ا

وعن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  والذي نفس محمد بيده لوال أن أشق على المؤمنين إن قعدت خالف سرية  - 18267
 تغزو في سبيل هللا ولكن ال أجد سعة فأحملھم وال يجدون سعة فيتبعوني وال تطيب أنفسھم أن يقعدوا بعدي 

نبي صلى هللا عليه و سلم قال  والذي نفس محمد بيده لوددت أن أقاتل في سبيل هللا فاقتل ثم أحيا فأقتل ثم وعن ال - 18268
أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا كان أبو ھريرة يقول ثالثا أشھد هللا الحديث األول رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقد أخرجا 

 باقية من أوجه 

ن بن بشران أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عفان ح أخبرنا أبو الحسي - 18269
وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا عفان ثنا ھمام ثنا محمد بن 

قال  جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال يا  جحادة أن أبا حصين حدثه أن ذكوان حدثه أن أبا ھريرة رضي هللا عنه
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رسول هللا علمني عمال يعدل الجھاد قال ال أجده ثم قال فقال ھل تستطيع إذا خرج المجاھد أن تدخل المسجد فتقوم وال تفتر 
فظ حديث جعفر وتصوم وال تفطر قال ال أستطيع ذلك قال أبو ھريرة إن فرس المجاھد يستن في طوله فيكتب له حسنات ل

 رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن عفان 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا جرير بن عبد الحميد ح  - 18270
إبراھيم أنبأ جرير عن سھيل  وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق إمالء ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن

عن أبيه عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال قالوا  يا رسول هللا أخبرنا ما يعدل الجھاد في سبيل هللا قال إنكم ال تستطيعون قلنا 
قانت بآيات بلى قال إنكم ال تستطيعونه قال فال أدري في الثالثة أم في الرابعة مثل المجاھد في سبيل هللا كمثل الصائم القائم ال

 هللا ال يفتر من صالة وال صيام حتى يرجع المجاھد إلى أھله رواه مسلم في الصحيح عن زھير بن حرب عن جرير 

أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو عبد هللا الحافظ قاال ثنا أبو عبد هللا الحسين بن الحسن بن أيوب ثنا أبو حاتم  - 18271
برني أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي قاال ثنا أبو توبة ثنا معاوية الرازي ح وأخبرنا أبو عبد هللا أخ

يعني بن سالم عن زيد ھو بن سالم أنه سمع أبا سالم قال حدثني النعمان بن بشير رضي هللا عنه قال  كنت عند منبر رسول 
إلسالم إال أن أعمر المسجد الحرام وقال اآلخر الجھاد في هللا صلى هللا عليه و سلم فقال رجل ال أبالي أن ال أعمل عمال بعد ا

سبيل هللا أفضل مما قلتم فزجرھم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ثم قال ال ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول هللا صلى هللا 
أجعلتم سقاية { عز و جل عليه و سلم وھو يوم الجمعة ولكني إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل هللا 

اآلية رواه مسلم في } الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن با واليوم اآلخر وجاھد في سبيل هللا ال يستوون عند هللا 
 الصحيح عن الحسن بن علي الحلواني عن أبي توبة 

محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو عبد هللا - 18272
العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سھل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال  موضع 

م في سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيھا الغدوة يغدوھا العبد في سبيل هللا والروحة خير من الدنيا وما فيھا رواه مسل
الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه البخاري عن القعنبي عن عبد العزيز وفي الباب عن أبي أيوب األنصاري وأبي ھريرة 

 وأنس بن مالك عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

أخبرني عمر بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس األموي أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب  - 18273
مالك الشرعبي عن عبيد هللا بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن سلمان األغر عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال  أمر 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بسرية تخرج فقالوا يا رسول هللا أنخرج الليلة أم نمكث حتى نصبح فقال أوال تحبون أن تبيتوا 

 نة والخريف الحديقة في خريف من خرائف الج

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني  -  18274
أبو ھانئ الخوالني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  

ا سعيد من رضي با ربا وباإلسالم دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة قال فعجب لھا أبو سعيد فقال أعدھا علي يا رسول يا أب
هللا صلى هللا عليه و سلم ففعل ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأخرى يرفع بھا العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل 

قال وما ھي يا رسول هللا قال الجھاد في سبيل هللا الجھاد في سبيل هللا الجھاد في سبيل هللا درجتين كما بين السماء واألرض 
 رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور عن بن وھب 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو األزھر ثنا يونس بن محمد ثنا فليح عن ھالل  - 18275
ي عن عطاء بن يسار أو بن أبي عمرة عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من آمن بن عل

با ورسوله وأقام الصالة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على هللا أن يدخله يعني الجنة ھاجر في سبيل هللا أو مات في 
أفال تنبىء الناس بذلك قال إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء  أرضه التي ولد فيھا قالوا يا رسول هللا
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واألرض أعدھا هللا للمجاھدين في سبيله فإذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنھار الجنة 
 وفوقه عرش الرحمن تبارك وتعالى 

ر ثنا يونس بن محمد قال فحدثنا بھذا الحديث فليح الثانية فذكره عن ھالل بن علي عن عطاء بن قال وثنا أبو األزھ - 18276
 يسار عن أبي ھريرة  بنحوه ولم يشك رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن صالح عن فليح ولم يشك 

الكريم بن الھيثم ثنا أبو اليمان أخبرني أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ أبو سھل بن زياد القطان ثنا عبد  - 18277
شعيب عن الزھري حدثني عطاء بن يزيد أنه حدثه أبو سعيد الخدري رضي هللا عنه أنه قيل  يا رسول هللا أي الناس أفضل 

تقي فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مؤمن مجاھد في سبيل هللا بنفسه وماله فقال ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب ي
 هللا عز و جل ويدع الناس من شره رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجاه من أوجه عن الزھري 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الحسن العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا يحيى بن يحيى ح وأخبرنا أبو  - 18278
د هللا العطار الحيري وأبو بكر محمد بن إبراھيم الفارسي قالوا ثنا أبو عمرو نصر بن قتادة وأبو بكر بن محمد بن محمد بن عب

بن مطر ثنا إبراھيم بن علي الذھلي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن بعجة عن أبي ھريرة رضي 
ممسك بعنان فرسه في سبيل هللا يطير على  هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال  من خير معاش الناس رجل

متنه كلما سمع ھيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من ھذه الشعف أو بطن 
الصحيح واد من ھذه األودية يقيم الصالة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إال في خير رواه مسلم في 

عن يحيى بن يحيى ورواه عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن كليھما عن أبي حازم بھذا اإلسناد 
 مثله وقال عن بعجة بن عبد هللا بن بدر وقال في شعبة من ھذه الشعاب 

بن عبد هللا وھو أبو مسلم ح وحدثنا أبو حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أحمد بن جعفر القطيعي ثنا إبراھيم  - 18279
الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا عمرو بن مرزوق ثنا عبد الرحمن بن عبد هللا بن 
د دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي ھريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  تعس عبد الدينار وعب

الدرھم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن منع سخط تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في 
سبيل هللا أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة إن استأذن لم 

 رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن مرزوق  يؤذن له وإن شفع لم يشفع طوبى له ثم طوبى له

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو عبد هللا إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب  - 18280
لرحمن أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثني األوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد ا

حدثني عبد هللا بن سالم  أن ناسا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قالوا لو أرسلنا إلى رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم رسوال يسأله عن أحب األعمال إلى هللا قال فلم يذھب إليه أحد منا وھبنا أن نسأله عن ذلك قال فدعا رسول هللا صلى هللا 

النفر رجال رجال حتى جمعھم ونزلت فيھم ھذه السورة سبح  قال عبد هللا بن سالم فقرأھا علينا رسول هللا عليه و سلم أولئك 
صلى هللا عليه و سلم كلھا قال أبو سلمة قرأھا علينا عبد هللا بن سالم كلھا قال يحيى بن أبي كثير وقرأھا علينا أبو سلمة كلھا 

 قال العباس قال أبي وقرأھا علينا األوزاعي كلھا قال األوزاعي وقرأھا علينا يحيى كلھا 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد هللا إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي  - 18281
وزاعي عن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن األ

يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد هللا بن سالم قال  اجتمعنا فتذاكرنا فقلنا أيكم يأتي رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم فيسأله أي األعمال أحب إلى هللا قال ثم تفرقنا وھبنا أن يأتيه منا أحد فأرسل إلينا رسول هللا صلى هللا عليه و 

عنا فجعل يومىء بعضنا إلى بعض فقرأ علينا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سبح  ما في السماوات وما في سلم فجم
األرض وھو العزيز الحكيم إلى آخر السورة الحشر الحديد قال يحيى فقرأھا علينا أبو سلمة من أولھا إلى آخرھا قال أبو سلمة 

ى آخرھا قال األوزاعي فقرأھا علينا يحيى من أولھا إلى آخرھا قال أبو إسحاق فقرأھا علينا عبد هللا بن سالم من أولھا إل



99 
 

وقرأھا علينا األوزاعي من أولھا إلى آخرھا قال معاوية وقرأھا أبو إسحاق علينا من أولھا إلى آخرھا قال أبو بكر الصغاني 
لصغاني السورة بتمامھا وقرأ أبو العباس من أولھا وقرأھا علينا معاوية من أولھا إلى آخرھا قال أبو العباس ولم يقرأ علينا ا

 شيئا وقرأ القاضي من أولھا شيئا وقرأ أبو عبد هللا الحافظ علينا السورة من أولھا إلى آخرھا وقرأھا الشيخ من أولھا إلى آخرھا 

داود ثنا األسود بن شيبان عن أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه هللا أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو  - 18282
يزيد بن عبد هللا بن الشخير عن مطرف بن عبد هللا بن الشخير قال كان الحديث يبلغني عن أبي ذر رضي هللا عنه فكنت 
أشتھي لقاءه فلقيته فقلت يا أبا ذر إنه كان يبلغني عنك الحديث فكنت أشتھي لقاءك فقال  أبوك فقد لقيت فھات فقلت حديث 

أنك تحدث أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حدثكم  أن هللا تعالى يحب ثالثة ويبغض ثالثة قال ما إخالني أن أكذب بلغني 
على خليلي صلى هللا عليه و سلم قلت فمن الثالثة الذين يحب هللا قال رجل لقي العدو فقاتل وإنكم لتجدون ذلك في الكتاب 

يله صفا قلت ومن قال رجل له جار سوء فھو يؤذيه فيصبر على أذاه فيكفيه هللا إياه عندكم إن هللا يحب الذين يقاتلون في سب
بحياة أو موت قال ومن قال رجل كان مع قوم في سفر فنزلوا فعرسوا وقد شق عليھم الكرى والنعاس ووضعوا رؤوسھم 

خيل المنان والمختال الفخور وإنكم لتجدون فناموا وقام فتوضأ فصلى رھبة  ورغبة إليه قلت فمن الثالثة الذين يبغض قال الب
 ذلك في كتاب هللا إن هللا ال يحب كل مختال فخور قال فمن الثالث قال التاجر الحالف أو البائع الحالف 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني الليث  - 18283
ن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا ب

عليه و سلم قام عام تبوك خطب الناس وھو مضيف ظھره إلى نخلة فقال  أال أخبركم بخير الناس وشر الناس إن من خير 
على ظھر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت وإن من شر الناس رجال الناس رجال عمل في سبيل هللا على ظھر فرسه أو 

 فاجرا يقرأ كتاب هللا فال يرعوي إلى شيء منه 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو األزھر ثنا أبو عامر العقدي عن ھشام بن سعد  - 18284
أبو العباس األموي ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أخبرنا بن وھب أخبرني ھشام بن  ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا

سعد عن سعيد بن أبي ھالل عن بن أبي ذباب عن أبي ھريرة رضي هللا عنه  أن رجال من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 
الناس وأقمت في ھذا الشعب ثم قال ال أفعل  و سلم مر بشعب فيه عيينة من ماء عذب فأعجبه طيبه وحسنه فقال لو اعتزلت

حتى أستأمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال ال تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل 
ن قاتل في سبيل هللا هللا أفضل من صالته في أھله ستين عاما أال تحبون أن يغفر هللا لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل هللا م

 فواق ناقته وجبت له الجنة 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو األزھر ثنا عبد هللا بن صالح ثنا يحيى بن أيوب عن ھشام بن  -  18285
الصف أي  حسان عن الحسن عن عمران بن حصين رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  مقام الرجل في

 في سبيل هللا أفضل من عبادة رجل ستين سنة 

أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا بن المبارك عن أبي معن عن  - 18286
ثا سمعته من أبي صالح مولى عثمان بن عفان قال قال عثمان بن عفان رضي هللا عنه في مسجد الخيف يا أيھا الناس حدي

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كنت أكتمكموه ضنا بكم قد بدا لي أن أبديه نصيحة لكم سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
 يقول  يوم المجاھد في سبيل هللا كألف يوم فيما سواه فلينظر منكم كل امرئ لنفسه 

بن إسحاق الفقيه أنبأ عبيد بن شريك ثنا أبو الجماھر محمد بن عثمان  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد -  18287
التنوخي ثنا الھيثم بن حميد أخبرني العالء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي هللا عنه أن رجال قال  

 يا رسول هللا ائذن لي في السياحة فقال إن سياحة أمتي الجھاد في سبيل هللا 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو الجماھر ثنا الھيثم يعني بن  - 18288
حميد ثنا العالء بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي هللا عنه أن رجال أتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال  ائذن 
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لنبي صلى هللا عليه و سلم أن يتناولوه فقال النبي صلى هللا عليه و سلم دعوه ثم قال له لي في الزنا قال فھم من كان قرب ا
النبي صلى هللا عليه و سلم ادنه أتحب أن يفعل ذلك بأختك قال ال قال فبابنتك قال ال فلم يزل يقول بكذا وكذا كل ذلك يقول ال 

ب ألخيك ما تحب لنفسك قال يا رسول هللا فادع هللا أن يبغض إلي فقال له النبي صلى هللا عليه و سلم فاكره ما كره هللا وأح
النساء قال النبي صلى هللا عليه و سلم اللھم بغض إليه النساء قال فانصرف الرجل ثم رجع إليه بعد ليال فقال يا رسول هللا ما 

 سياحة أمتي الجھاد في سبيل هللا من شيء أبغض إلي من النساء فائذن لي بالسياحة فقال النبي صلى هللا عليه و سلم إن 

أخبرنا اإلمام أبو الطيب سھل بن محمد بن سليمان رحمه هللا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف أنبأ محمد  - 18289
بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ أبي وشعيب بن الليث قاال ثنا الليث بن سعد عن بن الھاد عن سھيل بن أبي صالح عن صفوان 

ن أبي يزيد عن القعقاع بن أبي اللجالج عن أبي ھريرة رضي هللا عنه أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ال ب
 يجتمع غبار في سبيل هللا ودخان جھنم في جوف عبد أبدا وال يجتمع الشح واإليمان في قلب عبد أبدا 

 باب فضل من رمى بسھم في سبيل هللا عز و جل 

نا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل وأبو عبد هللا الحسين بن الحسن الغضائري ببغداد أخبر - 18290
قاال أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو ثنا محمد بن عبيد هللا المنادي ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة ثنا سالم بن أبي الجعد 

مي رضي هللا عنه قال  شھدت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قصر الطائف عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السل
فسمعت نبي هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من رمى بسھم فبلغ فله درجة في الجنة فقال رجل يا نبي هللا إن رميت بسھم فلي 

ي هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من درجة في الجنة قال نعم فرمى فبلغ قال وبلغت يومئذ ستة عشر سھما قال وسمعت نب
شاب شيبة في سبيل هللا كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسھم كان له نورا يوم القيامة وأيما رجل أعتق رجال مسلما فإن 
هللا عز و جل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار وأيما امرأة مسلمة أعتقت أمرأة مسلمة فإن 
هللا جاعل وقاء كل عظم من عظامھا عظما من عظام محررھا من النار ورواه أيضا أسد بن وداعة عن أبي نجيح عمرو بن 

 عبسة 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب  - 18291
و بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم مولى عبد الرحمن عن عمرو بن أخبرني رجال من أھل العلم منھم عمر

عبسة رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  من رمى العدو بسھم فبلغ سھمه أخطأ أو أصاب فعدل 
 رقبة 

بن قطن ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ حدثني علي بن عيسى الحيري ثنا مسدد - 18292
األعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال قلنا لكعب بن مرة السلمي رضي هللا عنه 
ى حدثنا واحذر قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  يقول من شاب شيبة في اإلسالم كانت له نورا يوم القيامة ومن رم

 بسھم في سبيل هللا كان كعتق رقبة 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو علي الروذباري وأبو الحسين بن القطان وأبو عبد هللا الحسين بن عمر بن  - 18293
برھان وأبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار قالوا ثنا إسماعيل بن محمد الصفار أنبأ الحسن بن عرفة ثنا مروان بن 

اوية عن ھاشم بن ھاشم الزھري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه يقول  نثل مع
لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال الحسن بن عرفة يعني نفض كنانته يوم أحد وقال ارم فداك أبي وأمي رواه البخاري 

 اوية في الصحيح عن عبد هللا بن محمد عن مروان بن مع

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ثنا حفص بن عمر ثنا قبيصة  -  18294
ح وأخبرنا سليمان ثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد قاال ثنا سفيان عن سعد بن إبراھيم عن عبد هللا بن شداد بن 

عنه قال  ما سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم جمع أبويه إال لسعد فإنه قال ارم فداك أبي وأمي  الھاد عن علي رضي هللا
 رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة ومسدد عن يحيى عن الثوري وأخرجه مسلم من أوجه عن سعد بن إبراھيم 
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أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد هللا أنبأ أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم  -  18295
األوزاعي عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال  كان أبو طلحة تترس مع رسول هللا صلى هللا عليه 

ه رواه و سلم بترس واحد وكان أبو طلحة حسن الرمي وكان إذا رمى أشرف النبي صلى هللا عليه و سلم فينظر إلى موضع نبل
 البخاري في الصحيح عن أحمد بن محمد عن عبد هللا بن المبارك 

 باب فضل المشي في سبيل هللا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا محمد بن  -  18296
أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي ثنا عبد هللا بن أبي زياد عثمان التنوخي أبو الجماھر ثنا يحيى بن حمزة ح وأنبأ 

الموصلي حدثني إسحاق بن زياد الخطابي وكان يسكن حران ثنا محمد بن المبارك الصوري ثنا يحيى بن حمزة حدثني يزيد 
هللا عليه و سلم قال  ما  بن أبي مريم أخبرني عباية بن رفاعة بن رافع حدثني أبو عبس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى

 اغبرت قدما عبد في سبيل هللا فتمسھا النار أبدا لفظھما واحد رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن محمد بن المبارك 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر بن أحمد ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا عبد  -  18297
المبارك ثنا عتبة بن حكيم عن حرملة عن أبي المصبح الحمصي قال كنا نسير في صائفة وعلى الناس مالك بن عبد هللا هللا بن 

الخثعمي فأتى على جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه وھو يمشي يقود بغالله فقال أال تركب وقد حملك هللا فقال جابر رضي هللا 
لم يقول  من اغبرت قدماه في سبيل هللا حرمھما هللا على النار أصلح لي دابتي عنه سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و س

 وأستغني عن قومي فوثب الناس عن دوابھم فما رأيت نازال أكثر من يومئذ 

 باب فضل الشھادة في سبيل هللا عز و جل 

حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة ح وأنبأ  أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن -  18298
أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا أبو عامر العقدي ثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن 

له ما على  مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ما أجد أحدا يدخل الجنة فيتمنى أن يخرج منھا وإن
األرض من شيء إال الشھيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرار لما رأى من الكرامة لفظ حديث العقدي وفي رواية 
الطيالسي ما من عبد له عند هللا خير يحب أن يرجع إلى الدنيا إال الشھيد فإنه يود لو أنه رجع فقتل عشر مرات لما يرى من 

 سلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة فضل الشھادة أخرجه البخاري وم

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو موسى أنبأ  - 18299
يم أنبأ أبو معاوية ثنا األعمش ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھ

جرير وعيسى بن يونس عن األعمش عن عبد هللا بن مرة عن مسروق عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أنه  سئل عن 
أرواح الشھداء قال قد سألنا عن ذلك فقال أرواحھم كطير خضر لھا قناديل معلقة في العرش تسرح حيث شاءت ثم تأوي إلى 

يھم ربك اطالعة فيقول ما تشتھون فيقولون وما نشتھي ونحن في الجنة نسرح حيث قناديلھا فبينما ھم على ذلك إذ اطلع عل
شئنا فإذا رأوا أن ال بد من أن يسألوا قالوا ترد أرواحنا في أجسادنا فنقاتل في سبيل هللا فنقتل مرة أخرى فإذا رأى أن ال يسألوه 

وال تحسبن { بد هللا بن مسعود رضي هللا عنه عن ھذه اآلية شيئا تركھم لفظ حديث أبي عبد هللا وفي رواية المقرئ قال سألنا ع
قال أما إنا قد سألنا عن ذلك ثم ذكر معناه رواه مسلم في } الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا بل أحياء عند ربھم يرزقون فرحين 

 الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية وعن إسحاق بن إبراھيم 

هللا الحافظ أنبا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن منصور الھروي ثنا محمد بن عبد  وأخبرنا أبو عبد - 18300
هللا بن نمير ثنا أسباط وأبو معاوية قاال ثنا األعمش عن عبد هللا بن مرة عن مسروق قال  سألنا عبد هللا رضي هللا عنه عن ھذه 

 ه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد هللا بن نمير اآلية فذكرھا وقال أرواحھم في جوف طير خضر روا
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أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد هللا بن إدريس عن محمد  -  18301
ل هللا صلى بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي هللا عنھما قال قال رسو

هللا عليه و سلم  لما أصيب إخوانكم بأحد جعل هللا أرواحھم في جوف طير خضر ترد أنھار الجنة تأكل من ثمارھا وتأوي إلى 
قناديل من ذھب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلھم ومشربھم ومقيلھم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة 

وال تحسبن { ي الجھاد وال ينكلوا عند الحرب قال هللا عز و جل أنا أبلغھم عنكم قال وأنزل هللا عز و جل نرزق لئال يزھدوا ف
 } الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا بل أحياء إلى آخر اآليات 

ثنا يزيد بن أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد  - 18302
زريع ثنا عوف حدثتنا حسيناء بنت معاوية قالت حدثني عمي قال قلت  يا رسول هللا من في الجنة قال النبي في الجنة والشھيد 

 والمولود والوئيد 

خبرني أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أ -  18303
عبد الرحمن بن سعد عن سھل بن أبي أمامة بن سھل بن حنيف عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إن 

 أول ما يھراق من دم الشھيد تغفر له ذنوبه 

يالسي ثنا عبد أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الط -  18304
هللا بن المبارك ثنا صفوان بن عمرو السكسكي عن أبي المثنى المليكي عن عتبة بن عبد السلمي رضي هللا عنه وكانت له 
صحبة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  القتلى ثالثة رجل مؤمن خرج بنفسه وماله فلقي العدو فقاتل حتى يقتل فذلك 

حت عرشه ال يفضله النبيون إال بدرجة النبوة ورجل مؤمن فرق على نفسه من الذنوب والخطايا لقي الممتحن في خيمة هللا ت
العدو فقاتل حتى يقتل فتلك مصمصة تحت ذنوبه وخطاياه إن السيف محاء للخطايا وقيل له ادخل من أي أبواب الجنة الثمانية 

عض يعني أبواب الجنة ورجل منافق خرج بنفسه وماله فقاتل شئت فإنھا ثمانية أبواب ولجھنم سبعة أبواب بعضھا أفضل من ب
 حتى يقتل فذاك في النار إن السيف ال يمحو النفاق 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد النقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن  -  18305
الھمداني عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا غياث ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة 

عليه و سلم قال  عجب ربنا من رجلين رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأھله إلى صالته رغبة فيما عندي وشفقة 
حتى أھريق دمه فيقول هللا عز مما عندي ورجل غزا في سبيل هللا فانھزم فعلم ما عليه في االنھزام وما له في الرجوع فرجع 

و جل لمالئكته انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أھريق دمه وروي في معناه عن أبي الدرداء 
 مرفوعا 

د أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا علي بن الحسن الدرابجردي ثنا عبد هللا بن يزي - 18306
المقرئ ثنا سعيد حدثني محمد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال قال رسول 

 هللا صلى هللا عليه و سلم  الشھيد ال يجد ألم القتل إال كما يجد أحدكم ألم القرصة 

ن عمرو الرزاز ثنا أحمد بن الوليد ثنا حجاج قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد ب - 18307
قال بن جريج حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علي األزدي عن عبيد بن عمير عن عبد هللا بن حبشي رضي هللا عنه  أن 

صالة النبي صلى هللا عليه و سلم سئل أي األعمال أفضل قال إيمان ال شك فيه وجھاد ال غلول فيه وحجة مبرورة قيل أي ال
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 بماله ونفسه قيل فأي القتل أشرف قال من أھريق دمه وعقر جواده 
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 باب الشھيد يشفع 

باري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا يحيى بن حسان ثنا الوليد بن أخبرنا أبو علي الروذ - 18308
رباح الذماري قال حدثني عمي نمران بن عتبة الذماري قال دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام فقالت أبشروا فإني سمعت أبا 

 يد في سبعين من أھل بيته قال أبو داود صوابه رباح بن الوليد الدرداء يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  يشفع الشھ

 باب فضل من يجرح في سبيل هللا 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد  - 18309
ج عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد وبن عجالن عن األعر

صلى هللا عليه و سلم  ال يكلم أحد في سبيل هللا وهللا أعلم بمن يكلم في سبيله إال جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون 
ن الناقد وزھير عن الدم والريح ريح المسك رواه البخاري في الصحيح عن بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد ورواه مسلم ع

 سفيان عن أبي الزناد 

حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ أبو القاسم عبيد هللا بن إبراھيم بن بالويه المزكي ثنا أحمد بن  -  18310
وقال رسول هللا يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ھمام بن منبه قال ھذا ما حدثنا أبو ھريرة رضي هللا عنه قال 

صلى هللا عليه و سلم  كل كلم يكلمه المسلم في سبيل هللا يكون يوم القيامة كھيئتھا إذا طعنت تفجر دما فاللون لون الدم والعرف 
 عرف المسك رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 

 باب فضل من قتل كافرا 

و بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأب -  18311
إسحاق الصغاني ثنا معاوية بن عمرو ح وأخبرنا أبو عبد هللا أخبرني أبو عمرو الحيري وأبو بكر الوراق قاال أنبأ الحسن بن 

الح عن أبيه عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال سفيان ثنا عبد هللا بن عون قاال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن سھيل بن أبي ص
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدھما قيل من ھم يا رسول هللا قال مؤمن قتل كافرا 

 ثم سدد لفظ حديث عبد هللا رواه مسلم في الصحيح عن عبد هللا بن عون 

ظ أخبرني أبو النضر ثنا أبو عبد هللا محمد بن نصر ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل بن أخبرنا أبو عبد هللا الحاف - 18312
جعفر عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يجتمع كافر وقاتله في 

 النار أبدا رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة 

 ا صاحبه فيدخالن الجنة باب الرجلين يقتل أحدھم

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران قاال أنبأ إسماعيل  -  18313
بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ھمام بن منبه انه سمع أبا ھريرة رضي هللا عنه 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  يضحك هللا من رجلين يقتل أحدھما اآلخر كالھما يدخل الجنة قالوا وكيف ذاك يا يقول قال 
رسول هللا قال يقتل ھذا فيلج الجنة ثم يتوب هللا عز و جل على اآلخر فيھديه إلى اإلسالم ثم يجاھد في سبيل هللا فيستشھد رواه 

 عبد الرزاق وأخرجه البخاري من وجه آخر عن معمر  مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني  -  18314
سلم قال  يضحك هللا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و 

إلى رجلين يقتل أحدھما اآلخر كالھما يدخل الجنة يقاتل ھذا في سبيل هللا فيقتل ثم يتوب هللا على القاتل فيقاتل فيستشھد رواه 
 البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من حديث سفيان عن أبي الزناد 
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 باب فضل من مات في سبيل هللا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرنا أبو النضر الفقيه أنبأ أبو عبد هللا محمد بن نصر اإلمام ح وأخبرنا أبو نصر بن  - 18315
قتادة األنصاري وأبو بكر محمد بن محمد بن عبد هللا بن جعفر العطار الحيري وأبو بكر محمد بن إبراھيم الفارسي قالوا أنبأ 

م بن علي قاال ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي أبو عمرو بن مطر ثنا إبراھي
طلحة عن أنس بن مالك رضي هللا عنه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه 

ه و سلم يوما فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليھا رسول هللا صلى هللا علي
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم استيقظ وھو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول هللا فقال ناس من أمتي عرضوا علي 

يا رسول  غزاة في سبيل هللا يركبون ثبج ھذا البحر ملوكا على األسرة أو مثل الملوك على األسرة يشك أيھما قال قالت فقلت
هللا ادع هللا أن يجعلني منھم فدعا لھا ثم وضع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رأسه فنام ثم استيقظ وھو يضحك قالت فقلت ما 
يضحكك يا رسول هللا قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل هللا كما قال في األولى قالت فقلت يا رسول هللا ادع هللا 

ل أنت من األولين فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتھا حين خرجت من أن يجعلني منھم قا
 البحر فھلكت رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه البخاري عن إسماعيل وغيره عن مالك 

ا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار ثن - 18316
حرب ثنا ح قال وأخبرني أبو الوليد ثنا أبو القاسم البغوي ثنا خلف بن ھشام قاال ثنا حماد بن زيد ثنا يحيى بن سعيد ثنا محمد 

لى هللا عليه بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال حدثتني أم حرام بنت ملحان رضي هللا عنھا  أن النبي ص
و سلم قال في بيتھا يوما ثم استيقظ وھو يضحك فقلت يا رسول هللا ما أضحكك قال عرض علي قوم من أمتي يركبون ظھر 
ھذا البحر كالملوك على األسرة قلت ادع هللا أن يجعلني منھم فدعا لھا ثم نام ثم قام فقال مثل ذلك فقلت ادع هللا أن يجعلني 

ين فتزوجھا عبادة بن الصامت فغزا بھا في البحر فلما رجعوا قربت لھا بغلة لتركبھا فصرعتھا فدقت منھم قال أنت من األول
  عنقھا فماتت رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عن حماد ورواه مسلم عن خلف بن ھشام 

ثنا يونس بن بكير ثنا محمد بن إسحاق أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس األموي ثنا أحمد بن عبد الجبار  -  18317
عن محمد بن إبراھيم التيمي عن محمد بن عبد هللا بن عتيك أخي بني سلمة عن أبيه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و 
 سلم يقول  من خرج من بيته مجاھدا في سبيل هللا قال ثم ضم أصابعه الثالث وأين المجاھدون في سبيل هللا من خرج في سبيل
هللا فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على هللا وإن لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على هللا ومن مات حتف أنفه قال وإنھا 
لكلمة ما سمعتھا من أحد من العرب أول من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يعني بحتف أنفه على فراشه فقد وقع أجره على 

 لجنة هللا ومن قتل قعصا فقد استوجب ا

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا عبد الوھاب بن نجدة ثنا عتبة  - 18318
عن بن ثوبان عن أبيه يرده إلى مكحول إلى بن غنم األشعري أن أبا مالك األشعري رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا 

 عز و جل قال  من انتدب خارجا في سبيل هللا ابتغاء وجھه وتصديق وعده وإيمانا برساالته صلى هللا عليه و سلم يقول إن هللا
على هللا ضامن فإما يتوفاه هللا في الجيش بأي حتف شاء فيدخله الجنة وإما يسيح في ضمان هللا وإن طالت غيبته ثم يرده إلى 

هللا فمات أو قتل يعني فھو شھيد أو وقصة فرسه أو بعيره أو أھله سالما مع ما نال من أجر أو غنيمة قال ومن فصل في سبيل 
 لدغته ھامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء هللا فإنه شھيد وله الجنة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو بكر محمد بن إبراھيم البزار ثنا سماك بن عبد الصمد ثنا أبو مسھر عبد  - 18319
ثنا إسماعيل بن عبد هللا حدثني األوزاعي حدثني سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباھلي رضي هللا  األعلى بن مسھر الغساني

عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ثالثة كلھم ضامن على هللا عز و جل رجل خرج غازيا في سبيل هللا فھو ضامن 
ر أو غنيمة ورجل راح إلى المسجد فھو ضامن على هللا حتى يتوفاه على هللا حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أج

 فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة ورجل دخل بيته بسالم فھو ضامن على هللا 
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سعد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا عبيد بن شريك البزار ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث بن  -  18320
عن الحارث بن يعقوب عن قيس بن رافع القيسي عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنھما أنه  مر 
بمعاذ بن جبل رضي هللا عنه وھو قاعد على بابه يشير بيده كأنه يحدث نفسه فقال له عبد هللا ما شأنك يا أبا عبد الرحمن 

أن يلھيني عن كالم سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال مكابد دھرك اآلن  تحدث نفسك قال وما لي يريد عدو هللا
في بيتك أال تخرج إلى المجلس فتحدث وأنا سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من جاھد في سبيل هللا كان ضامنا 

اد مريضا كان ضامنا على هللا ومن غدا إلى على هللا ومن جلس في بيته ال يغتاب أحدا بسوء كان ضامنا على هللا ومن ع
المسجد وراح كان ضامنا على هللا ومن دخل على إمام يعزره كان ضامنا على هللا فيريد عدو هللا أن يخرجه من بيتي إلى 

 المجلس 

 باب من أتاه سھم غرب فقتله 

ھيم الشافعي ثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن عبد هللا بن إبرا -  18321
حسين بن محمد ثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي هللا عنه أن أم الربيع بنت البراء وھي أم حارثة بنت سراقة  

ن كان في أتت النبي صلى هللا عليه و سلم فقالت يا نبي هللا أال تخبرني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سھم غرب فإ
الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتھدت عليه البكاء قال يا أم حارثة إنھا جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس األعلى 

 قال قتادة الفردوس ربوة في الجنة وأوسطھا وأفضلھا رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد هللا عن حسين بن محمد 

 يل هللا باب من يسلم فيقتل مكانه في سب

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الحافظ ببغداد ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري ثنا  - 18322
محمد بن أيوب أنبأ إبراھيم بن موسى أنبأ عيسى بن يونس ثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء رضي هللا عنه قال  جاء رجل 

سلم فقال أشھد أن ال إله إال هللا وأنك عبده ورسوله ثم تقدم فقاتل حتى قتل فقال النبي صلى هللا عليه إلى النبي صلى هللا عليه و 
 و سلم عمل ھذا يسيرا وأجر كثيرا رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن جناب عن عيسى بن يونس 

س محمد بن يعقوب ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العبا -  18323
عبد هللا بن رجاء أنبأ إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي هللا عنه قال  أتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رجل مقنع 

جر كثيرا رواه البخاري بالحديد فقال يا رسول هللا أقاتل أو أسلم قال ال بل أسلم ثم قاتل فأسلم فقاتل فقتل فقال ھذا عمل قليال وأ
 في الصحيح عن محمد بن عبد الرحيم عن شبابة عن إسرائيل 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد  - 18324
ن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاھلية فكره بن سلمة أنبأ محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة رضي هللا عنه  أ

أن يسلم حتى يأخذه فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي فقالوا بأحد فقال أين فالن قالوا بأحد قال أين فالن قالوا بأحد فلبس ألمته 
رح فحمل إلى أھله وركب فرسه ثم توجه قبلھم فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو فقال إني قد آمنت فقاتل حتى ج

جريحا فجاءه سعد بن معاذ فقال ألخته سليه حمية لقومك أم غضبا لھم أم غضبا  ورسوله فقال بل غضبا  ورسوله فمات 
 فدخل الجنة وما صلى  صالة 

 باب بيان النية التي يقاتل عليھا ليكون في سبيل هللا عز و جل 

ني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد الدارمي وصالح بن محمد الرازي قاال ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبر - 18325
سليمان بن حرب ثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه قال  جاء 

الرجل يقاتل ليعرف فمن في سبيل هللا رجل إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر و
فقال من قاتل لتكون كلمة هللا ھي العليا فھو في سبيل هللا رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب وأخرجه ھو ومسلم 

 من حديث غندر عن شعبة 
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بصري بمكة ثنا سعدان بن حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ال -  18326
نصر المخرمي ثنا أبو معاوية الضرير عن األعمش عن شقيق عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه قال  أتى النبي صلى 
هللا عليه و سلم رجل فقال يا رسول هللا الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رئاء فأي ذلك في سبيل هللا فقال رسول هللا 

 و سلم من قاتل لتكون كلمة هللا ھي العليا فھو في سبيل هللا  صلى هللا عليه

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا بن كثير ثنا  -  18327
 صلى هللا عليه و سلم سفيان ثنا األعمش عن أبي وائل عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه قال  جاء رجل إلى رسول هللا

 فذكره بنحوه رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا محمد بن وھب ثنا بقية ح وأخبرنا  - 18328
لحافظ أنبأ أبو أحمد بكر بن أحمد الصيرفي بمرو ثنا أبو األحوص محمد بن الھيثم القاضي ثنا حيوة بن شريح أبو عبد هللا ا

الحضرمي ثنا بقية بن الوليد حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه عن 
فأما من ابتغى وجه هللا عز و جل وأطاع اإلمام وأنفق الكريمة وباشر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال  الغزو غزوان 

الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبھه أجر كله وأما من غزا فخرا ورئاء وسمعة وعصى اإلمام وأفسد في األرض فإنه لن 
قال في آخره وعصى يرجع بكفاف لفظ حديث الحضرمي وفي رواية محمد بن وھب قال عن أبي بحرية عبد هللا بن قيس و

 اإلمام ولم ينفق الكريمة لم يرجع بالكفاف 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر القطيعي ببغداد ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد  - 18329
رجة عن عبد هللا بن عمرو الرحمن بن مھدي حدثني محمد بن أبي الوضاح عن العالء بن عبد هللا بن رافع بن حبان بن خا

رضي هللا عنھما أنه قال  يا رسول هللا أخبرني عن الجھاد والغزو فقال يا عبد هللا بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك هللا 
 على صابرا محتسبا وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك هللا مرائيا مكاثرا يا عبد هللا بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك هللا

 تلك الحال 

أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي اإليادي ببغداد أنبأ أبو بكر أحمد بن يوسف بن خالد النصيبي ثنا الحارث  - 18330
بن محمد بن أبي أسامة ثنا عبد الوھاب بن عطاء أنبأ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أخبرني يونس بن يوسف عن 

ق الناس عن أبي ھريرة رضي هللا عنه فقال له نابل أخو أھل الشام يا أبا ھريرة حدثنا حديثا سمعته سليمان بن يسار قال تفر
من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثالثة 

فيھا قال قاتلت في سبيلك حتى استشھدت قال كذبت إنما أردت أن يقال رجل استشھد أتى به فعرفه نعمه فعرفھا فقال ما عملت 
فالن جريء فقد قيل فأمر به فسحب على وجھه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفھا 

قال فالن عالم وفالن قارئ فقد قيل فقال ما عملت فيھا قال تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك قال كذبت إنما أردت أن ي
فأمر به فسحب على وجھه إلى النار ورجل آتاه هللا من أنواع المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفھا فقال ما عملت فيھا فقال ما 
تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إال أنفقت فيه لك قال كذبت إنما أردت أن يقال فالن جواد فقد قيل فأمر به فسحب على 

 ھه حتى ألقي في النار أخرجه مسلم في الصحيح من وجھين آخرين عن بن جريج وج

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد النقري أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب  - 18331
 عنه الناس قال وأخرى ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد يعني بن سيرين عن أبي العجفاء قال  خطب عمر رضي هللا

تقولونھا لمن قتل في مغازيكم ھذه قتل فالن شھيدا ومات فالن شھيدا ولعله يكون قد أوقر دفتي راحلته ذھبا أو ورقا يبتغي 
 جنة الدنيا أو قال التجارة فال تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى هللا عليه و سلم من قتل في سبيل هللا أو مات فھو في ال

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس القاسم بن القاسم السياري ثنا عبد هللا بن علي الغزال ثنا علي بن الحسن  - 18332
بن شقيق ثنا عبد هللا بن المبارك ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أبو توبة الربيع بن نافع 

بارك عن بن أبي ذئب عن القاسم ھو بن عباس عن بكير بن عبد هللا بن األشج عن بن مكرز رجل من أھل الشام عن بن الم
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وفي رواية بن شقيق عن أيوب بن مكرز عن أبي ھريرة رضي هللا عنه أن رجال قال  يا رسول هللا رجل يريد الجھاد في 
صلى هللا عليه و سلم ال أجر له فسأله الثانية والثالثة فقال رسول سبيل هللا وھو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال رسول هللا 

هللا صلى هللا عليه و سلم ال أجر له لفظ حديث بن شقيق قال الشيخ وھذه األخبار وما أشبھھا تحتمل أن تكون فيمن ال ينوي 
 د بغزوه إال الدنيا وما يرجع إلى أسبابھا فأما من يبتغي األجر ويرجو أن يصيب غنيمة فق

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح  - 18333
حدثني معاوية بن صالح أن ضمرة بن حبيب حدثه عن بن زغب اإليادي قال نزل بي عبد هللا بن حوالة صاحب النبي صلى 

ه في المائتين فأبى إال مائة قال قلت له أحق ما بلغنا أنه فرض لك في مائتين فأبيت إال هللا عليه و سلم وقد بلغنا أنه فرض ل
مائة وهللا ما منعه وھو نازل على أن يقول ال أم لك أوال يكفي بن حوالة مائة كل عام ثم أنشأ يحدثنا عن رسول هللا صلى هللا 

ى أقدامنا حول المدينة لنغنم فقدمنا ولم نغنم شيئا فلما رأى رسول عليه و سلم قال إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعثنا عل
هللا صلى هللا عليه و سلم الذي بنا من الجھد قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  اللھم ال تكلھم إلي فأضعف عنھم وال تكلھم 

لكن توحد بأرزاقھم ثم قال ليفتحن لكم الشام ثم إلى الناس فيھونوا عليھم ويستأثروا عليھم وال تكلھم إلى أنفسھم فيعجزوا عنھا و
لتقسمن كنوز فارس والروم وليكونن ألحدكم من المال كذا وكذا حتى أن أحدكم ليعطى مائة دينار فيسخطھا ثم وضع يده على 

والساعة أقرب رأسي فقال يا بن حوالة إذا رأيت الخالفة قد نزلت األرض المقدسة فقد أتت الزالزل والبالبل واألمور العظام 
 إلى الناس من يدي ھذه من رأسك 

 باب ما جاء في السرية تخفق وھو أن تغزو فال تغنم شيئا 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا العباس بن عبد  - 18334
وة عن أبي ھانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا هللا الترقفي ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ثنا حي

عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ح وأخبرنا عبد هللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا محمد بن إسماعيل ثنا 
ا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد هللا بن عمرو أبو عبد الرحمن المقرئ ثنا حيوة وبن لھيعة قاال ثنا أبو ھانئ أنه سمع أب

يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ما من غازية تغزو في سبيل هللا فيصيبون غنيمة إال تعجلوا ثلثي أجرھم 
م في الصحيح من اآلخرة ويبقى لھم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لھم أجرھم ليس في حديث بن يوسف من اآلخرة رواه مسل

 عن عبد بن حميد عن المقرئ عن حيوة 

 باب تمني الشھادة ومسألتھا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو محمد أحمد بن عبد هللا المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان  - 18335
ه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و أخبرني شعيب عن الزھري أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا ھريرة رضي هللا عن

سلم يقول  والذي نفسي بيده لوال أن رجاال من المؤمنين ال تطيب أنفسھم أن يتخلفوا عني وال أجد ما أحملھم عليه ما تخلفت 
أحيا ثم أقتل عن سرية تغزو في سبيل هللا والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل هللا ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم 

 رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب  - 18336
 صلى هللا عليه أخبرني عبد الرحمن بن شريح أن سھل بن أبي أمامة بن سھل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن رسول هللا

و سلم قال  من سأل هللا الشھادة بصدق بلغه هللا منازل الشھداء وإن مات على فراشه رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاھر 
 وحرملة عن بن وھب وأخرجه أيضا من حديث ثابت عن أنس 

الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار أنبأ إسماعيل بن محمد  - 18337
عبد الرزاق أنبأ بن جريج قال قال سليمان بن موسى حدثنا مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل رضي هللا عنه حدثھم أنه سمع 

القتل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  من قاتل في سبيل هللا من رجل مسلم فواق ناقة فقد وجبت له الجنة ومن سأل هللا 
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من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر شھيد ومن جرح جرحا في سبيل هللا أو نكب نكبة فإنھا تجيء يوم القيامة كأغزر 
 ما كانت لونھا كالزعفران وريحھا كالمسك ومن خرج في سبيل هللا فعليه طابع الشھداء 

ار ثنا أحمد بن عبيد هللا النرسي ثنا حجاج بن محمد ثنا بن وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصف - 18338
جريج أخبرني سليمان بن موسى ثنا مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل فذكره  بمثله وكذلك رواه أبو عاصم وروح بن عبادة 

 عن بن جريج 

ا محمد بن عبد الرحمن بن سھم وقد أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أحمد بن علي الخزاز ثن - 18339
األنطاكي ثنا إبراھيم بن محمد الفزاري عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن عبد هللا بن مالك بن يخامر عن أبيه مالك بن 
يخامر عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من سأل هللا الشھادة صادقا من قلبه فمات أو 

 ل فله أجر شھيد ومن جرح جرحا في سبيل هللا جاء يوم القيامة يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك قت

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن سعيد الموصلي ثنا غسان بن الربيع ثنا عبد  -  18340
ضي هللا عنه أنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و الرحمن عن أبيه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل ر

 سلم  من قاتل في سبيل هللا فواق ناقة وجبت له الجنة ثم ذكر ما بعده نحو حديث عبد الرزاق 

 باب الشجاعة والجبن 

ماد ح وأخبرنا أبو أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى ثنا ح - 18341
عبد هللا قال وثنا علي بن حمشاذ ثنا محمد بن أيوب أنبأ سليمان بن حرب ومسدد وأبو الربيع وعبد هللا بن عبد الوھاب الحجبي 
قالوا ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي هللا عنه قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أحسن الناس وكان أجود 

شجع الناس قال وفزع أھل المدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوت قال فتلقاھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على الناس وكان أ
فرس ألبي طلحة عري ما عليه شيء والسيف في عنقه قال لن تراعوا فإذا ھو قد استبرأ الخبر وسبقھم وقال وجدناه بحرا أو 

في الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وأبي قال إنه لبحر قال وكان فرسا ثبطا رواه البخاري 
 الربيع وروينا عن سعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه كان يتعوذ من الجبن 

سدي ثنا وأخبرنا أبو سھل محمد بن نصرويه المروزي ثنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي ثنا بشر بن موسى األ - 18342
أبو عبد الرحمن المقرئ ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن البزاز ببغداد قاال أنبأ أبو محمد 
عبد هللا بن محمد بن إسحاق الفاكھي بمكة ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا المقرئ عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي 

بن مروان بن الحكم قال سمعت أبا ھريرة رضي هللا عنه يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم   يحدث عن عبد العزيز
 شر ما في الرجل شح ھالع وجبن خالع 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن حمشاذ ثنا أبو عمرو الضبي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن أبي إسحاق  -  18343
عمر رضي هللا عنه قال  الشجاعة والجبن غرائز في الناس تلقى الرجل يقاتل عمن ال يعرف وتلقى عن حسان بن فائد عن 

 الرجل يفر عن أبيه والحسب المال والكرم التقوى لست بأخير من فارسي وال عجمي إال بالتقوى 

 باب فضل اإلنفاق في سبيل هللا عز و جل 

محمد المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو - 18344
الزھري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا ھريرة رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  من 

وللجنة أبواب فمن كان من أھل أنفق زوجين في شيء من األشياء في سبيل هللا دعى من أبواب الجنة يا عبد هللا ھذا خير 
الصالة دعي من باب الصالة ومن كان من أھل الجھاد دعي من باب الجھاد ومن كان من أھل الصدقة دعي من باب الصدقة 
ومن كان من أھل الصيام دعي من باب الصيام باب الريان قال أبو بكر ما على من يدعى من تلك األبواب من ضرورة وقال 
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يدعى منھا كلھا أحد فقال نعم وأرجو أن تكون منھم يا أبا بكر رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان يا رسول هللا ھل 
 وأخرجه مسلم من أوجه عن الزھري 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا محمد بن عبيد هللا المنادي ثنا عبد هللا بن  - 18345
ثنا ھشام يعني بن حسان عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال  لقيت أبا ذر رضي هللا عنه يقود جمال له أو بكر السھمي 

يسوقه في عنقه قربة فقلت يا أبا ذر ما لك قال لي عملي فقلت يا أبا ذر ما لك قال لي عملي ثالث مرات قال قلت أال تحدثني 
ل سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ما من مسلمين يموت لھما شيئا سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قا

ثالثة يعني من الولد لم يبلغوا الحنث إال أدخلھما هللا الجنة بفضل رحمته إياھم وما من مسلم أنفق زوجين من ماله في سبيل هللا 
 إال ابتدرته حجبة الجنة 

أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن عيسى الواسطي ثنا عمرو بن عون ثنا وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان  -  18346
ھشيم عن منصور ويونس عن الحسن فذكره  بمعناه زاد إال استقبلته حجبة الجنة كلھم يدعوه إلى ما قبله قلت كيف ذاك قال إن 

 كان رجاال فرجلين وإن كانت إبال فبعيرين وإن كانت غنما فشاتين 

كر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا جرير بن حازم حدثنا أبو ب - 18347
عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن غضيف بن الحارث قال سمعت أبا عبيدة رضي هللا عنه يقول سمعت 

 فاضلة فسبعمائة ومن أنفق على نفسه أو قال على أھله أو رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  من أنفق نفقة في سبيل هللا
 عاد مريضا أوأماط أذى فالحسنة بعشر أمثالھا والصوم جنة ما لم يخرقھا ومن ابتاله هللا ببالء في جسده فله حطة 

رون أنبأ جرير بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا يزيد بن ھا - 18348
حازم ثنا بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف قال يزيد وأخبرنا ھشام بن حسان عن واصل 
مولى أبي عيينة عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح في مرضه الذي مات 

ما يلي الحائط فقلنا كيف بات أبو عبيدة فقالت بات بأجر فالتفت إلينا فقال ما بت بأجر فساءنا فيه وعنده امرأته تحيفه ووجھه م
ذلك وسكتنا فقال ال تسألون عما قلت فقلنا ما سرنا ذلك فنسألك عنه فقال إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  من 

على نفسه أوأماط أذى عن الطريق أو تصدق بصدقة فحسنة بعشر  أنفق نفقة فاضلة في سبيل هللا فبسبعمائة ضعف ومن أنفق
 أمثالھا والصوم جنة ما لم يخرقھا ومن ابتاله هللا ببالء في جسده فھو له حطة 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد هللا بن  -  18349
مھدي بن ميمون ثنا واصل مولى أبي عيينة عن بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن رجل من فقھاء محمد بن أسماء أنبأ 

أھل الشام عن عياض بن غطيف ح قال وحدثنا يوسف ثنا أبو الربيع ومحمد بن أبي بكر قاال ثنا حماد بن زيد ثنا واصل مولى 
عياض بن غطيف عن أبي عبيدة  بھذا الحديث ورواه سليم أبي عيينة عن بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن 

بن عامر أن غضيف بن الحارث حدثھم عن أبي عبيدة قال الوصب يكفر به من الخطايا قال البخاري الصحيح غضيف بن 
 الحارث الشامي 

لعامري ثنا أبو أسامة عن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ا -  18350
زائدة عن األعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي هللا عنه قال  جاء رجل إلى النبي صلى هللا 
عليه و سلم بناقة مخطومة فقال ھي لي يا رسول هللا ھذه في سبيل هللا فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لك بھا يوم 

 عمائة كلھا مخطومة رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة القيامة سب

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب  - 18351
الجھني رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن األشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد 

هللا عليه و سلم قال  من جھز غازيا في سبيل هللا فقد غزا ومن خلفه في أھله بخير فقد غزا رواه مسلم في الصحيح عن سعيد 
 بن منصور وغيره عن بن وھب وأخرجاه كما مضى 
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هللا إمالء ثنا أبو العباس األصم أنبأ محمد بن عبد حدثنا الشيخ اإلمام أبو الطيب سھل بن محمد بن سليمان رحمه  -  18352
هللا بن عبد الحكم أنبأ أبي وشعيب بن الليث قاال أنبأ الليث عن بن الھاد عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن سراقة عن عمر 

هللا يوم القيامة ومن بن الخطاب رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  من أظل رأس غاز أظله 
 جھز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع ومن بنى مسجدا يذكر فيه اسم هللا بنى هللا له بيتا في الجنة 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو طاھر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو العباس الشاذياخي وأبو سعيد بن أبي  - 18353
لوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب  فذكروا الحديث بمثله وزادوا قال وقال الوليد فذكرت ھذا الحديث للقاسم بن محمد عمرو قا

فقال قد بلغني ھذا الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال فذكرته لمحمد بن المنكدر ولزيد بن أسلم فكالھما قد قال 
 عليه و سلم بلغني ھذا عن رسول هللا صلى هللا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو بكر محمد بن عبد هللا الوراق ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة  -  18354
ثنا عبيدة بن حميد ثنا األسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه و 

أن يغزو فقال يا معشر المھاجرين واألنصار إن من إخوانكم قوما ليس لھم مال وال عشيرة فليضم أحدكم إليه سلم  أنه أراد 
 الرجلين أو الثالثة فما ألحدنا من ظھر جمل إال عقبة كعقبة أحدھم قال فضممت إلي اثنين أو ثالثة ما لي عقبة إال كعقبة أحدھم 

 باب فضل الذكر في سبيل هللا عز و جل 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب  - 18355
أخبرني يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبان بن فائد عن سھل بن معاذ بن أنس الجھني عن أبيه قال قال رسول هللا 

 يام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل هللا بسبعمائة ضعف صلى هللا عليه و سلم  إن الصالة والص

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس األصم أنبأ محمد بن عبد هللا أنبأ بن وھب أخبرني يحيى بن أيوب عن  - 18356
ألف آية في سبيل هللا كتبه هللا زبان بن فائد عن سھل بن معاذ الجھني عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من قرأ 

 مع النبيين والصديقين والشھداء والصالحين 

 باب فضل الصوم في سبيل هللا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمن ثنا إسحاق بن  -  18357
بن جريج عن يحيى بن سعيد وسھيل بن أبي صالح أنھما سمعا النعمان بن منصور وسلمة بن شبيب قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ 

أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  من صام 
ن نصر عن عبد الرزاق يوما في سبيل هللا باعد هللا وجھه عن النار سبعين خريفا رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق ب

 ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور 

 باب تشييع الغازي وتوديعه 

حدثنا الشيخ اإلمام أبو الطيب سھل بن محمد بن سليمان رحمه هللا إمالء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو  - 18358
بن حميد ثنا المطعم بن المقدام عن مجاھد قال   زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ثنا محمد بن عثمان التنوخي ثنا الھيثم

خرجت إلى الغزو فشيعنا عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما فلما أراد فراقنا قال إنه ليس معي ما أعطيكماه ولكني سمعت 
 اتيم أعمالكما رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إن هللا إذا استودع شيئا حفظه وأنا أستودع هللا دينكما وأماناتكما وخو

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني  -  18359
يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سھل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ألن أشيع 

  فأكنفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيھا مجاھدا في سبيل هللا
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن أنبأ إبراھيم بن الحسين ثنا آدم ثنا شعبة ثنا أبو الفيض  -  18360
ضي هللا عنه شيع جيشا فمشى رجل من أھل الشام قال سمعت سعيد بن جابر الرعيني يحدث عن أبيه  أن أبا بكر الصديق ر

معھم فقال الحمد  الذي اغبرت أقدامنا في سبيل هللا فقيل له وكيف اغبرت وإنما شيعناھم فقال إنا جھزناھم وشيعناھم ودعونا 
 لھم 

 باب ما جاء في حرمة نساء المجاھدين 

بن منصور ثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد  - 18361
مرثد عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  حرمة نساء المجاھدين على القاعدين كحرمة أمھاتھم 
 وما من رجل من القاعدين يخلف رجال في أھله إال نصب له يوم القيامة فقيل ھذا خلفك في أھلك فخذ من حسناته ما شئت

 فالتفت إلينا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال ما ظنكم 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا قعنب التميمي وكان  - 18362
حسناته ما شئت رواه مسلم في الصحيح  ثقة خيارا  فذكره بنحوه إال أنه قال فيقال له يا فالن ھذا فالن بن فالن خانك فخذ من

 عن سعيد بن منصور وأخرجه من حديث الثوري ومسعر عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه 

 باب االستئذان في القفول بعد النھي 

ي بن أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني عل - 18363
حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي هللا عنھما قال  عفا هللا عنك لم أذنت لھم حتى يتبين لك 
الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ال يستأذنك الذين يؤمنون با واليوم اآلخر أن يجاھدوا بأموالھم وأنفسھم وهللا عليم بالمتقين إنما 

إنما المؤمنون { ن با واليوم اآلخر وارتابت قلوبھم فھم في ريبھم يترددون نسختھا التي في النور يستأذنك الذين ال يؤمنو
الذين آمنوا با ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذھبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون با 

وكذلك رواه عطية بن سعد } ئت منھم واستغفر لھم هللا إن هللا غفور رحيم ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنھم فأذن لمن ش
 عن بن عباس وبمعناه قال قتادة قال رخص له ھھنا بعد ما قال له عفا هللا عنك لم أذنت لھم 

 حج باب اإلذن بالقفول وكراھية الطرق قد مضى في ذلك حديث جابر بن عبد هللا وأنس بن مالك وغيرھما في آخر كتاب ال

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا  - 18364
محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني عمر بن محمد عن نافع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما  أن 

 ن قدم من غزوة قال ال تطرقوا النساء وأرسل من يؤذن الناس أنه قادم الغد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حي

  باب البشارة في الفتوح

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد عن يحيى عن  -  18365
ي جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه قال لي رسول هللا صلى هللا عليه إسماعيل بن أبي خالد حدثني قيس بن أبي حازم قال قال ل

و سلم  أال تريحني من ذي الخلصة وكانوا يسمونھا كعبة اليمانية قال فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس وكنت ال 
ظر إلى أثر أصابعه في أثبت على الخيل فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فضرب بيده في صدري حتى أني ألن

صدري فقال اللھم ثبته واجعله ھاديا مھديا قال فانطلق فكسرھا وحرقھا بالنار ثم بعث حصين بن ربيعة إلى النبي صلى هللا 
عليه و سلم يبشره فقال والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتھا مثل الجمل األجرب فبارك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 ورجالھا خمس مرات رواه البخاري في الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم من أوجه عن إسماعيل  على خيل أحمس

وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن السقاء وأبو الحسن المقرئ قاال أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن  -  18366
ام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد رضي هللا يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن ھش
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عنھما  أن النبي صلى هللا عليه و سلم خلف عثمان بن عفان وأسامة بن زيد على رقية ابنة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
أسامة فسمعت أيام بدر فجاء زيد بن حارثة رضي هللا عنه على العضباء ناقة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالبشارة قال 

الھيعة فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة فوهللا ما صدقت حتى رأينا األسارى فضرب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لعثمان 
 رضي هللا عنه بسھمه 

 باب ما جاء في إعطاء البشراء 

يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن  حدثنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبيد بن عبد الواحد ثنا - 18367
بن شھاب عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن كعب بن مالك أن عبد هللا بن كعب قائد كعب حين عمي من بنيه قال سمعت كعب 
بن مالك رضي هللا عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في غزوة تبوك  فذكر الحديث بطوله في 

وإيذان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بتوبة هللا عليه وعلى صاحبيه قال سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع يا توبته 
كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت ثوبي 

رت ثوبين فلبستھما وانطلقت إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فكسوتھما إياه ببشراه ووهللا ما أملك غيرھما يومئذ واستع
 رواه البخاري عن يحيى بن بكير 

 باب استقبال الغزاة 

أخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أنبأ أبو أحمد بن زياد ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن الزھري عن  -  18368
لما قدم النبي صلى هللا عليه و سلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع فخرجت   السائب بن يزيد رضي هللا عنه قال

 مع الناس وأنا غالم فتلقيناه 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل ثنا علي بن عبد هللا ثنا سفيان  -  18369
يزيد رضي هللا عنه قال  خرجت مع الصبيان نتلقى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى ثنية  عن الزھري عن السائب بن

الوداع مقدمه من غزوة تبوك وقال سفيان مرة أذكر مقدم النبي صلى هللا عليه و سلم لما قدم من تبوك رواه البخاري في 
 الصحيح عن علي بن عبد هللا 

 باب الصالة إذا قدم من سفر 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة  -  18370
عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال  كنت مع النبي صلى هللا عليه و سلم في سفر فلما قدمنا 

ه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن المدينة قال لي ادخل المسجد فصل ركعتين روا
شعبة وقد مضى سائر األحاديث التي رويت في آداب السفر في آخر كتاب الحج واألحاديث التي رويت في اإلعداد للجھاد في 

 كتاب السبق والرمي وبا التوفيق 

 باب قتال اليھود 

ظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء وقراءة أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا إسحاق بن محمد أخبرنا أبو عبد هللا الحاف -  18371
الفروي ثنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي هللا عنھما أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  تقاتلون اليھود حتى يختبىء 

ه رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن محمد الفروي أحدھم وراء الحجر فيقول يا عبد هللا المسلم ھذا يھودي ورائي فاقتل
 وأخرجه مسلم من وجه آخر عن نافع 
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 باب ما جاء في فضل قتال الروم وقتال اليھود 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الرحمن بن سالم ثنا حجاج بن محمد عن فرج بن  - 18372
ير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال  جاءت امرأة إلى النبي صلى هللا عليه و سلم يقال لھا فضالة عن عبد الخب

أم خالد وھي متنقبة تسأل عن بن لھا وھو مقتول فقال لھا بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جئت تسألين عن 
ال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ابنك له أجر شھيدين قالت ولم ذاك ابنك وأنت منتقبة فقالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي فق

 يا رسول هللا قال ألنه قتله أھل الكتاب 

 باب ما جاء في قتال الذين ينتعلون الشعر وقتال الترك 

ا الحسن بن أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثن - 18373
محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا 

 عليه و سلم  ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا أقواما نعالھم الشعر 

يينة عن أبي الزناد عن األعرج عن حدثنا أبو محمد أنبأ أبو سعيد ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن ع - 18374
أبي ھريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالھم الشعر وال تقوم الساعة 
 حتى تقاتلوا قوما صغار األعين ذلف األنوف كأن وجوھھم المجان المطرقة رواھما البخاري في الصحيح عن علي بن عبد هللا

عن سفيان ورواھما مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان ورواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد فقال حتى تقاتلوا 
 الترك صغار األعين حمر الوجوه 

ل أخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي ثنا المنيعي ثنا محمد بن عباد ثنا سفيان فذكر الحديث األول قا -  18375
 أبو عبد هللا يعني محمد بن عباد بلغني  أن أصحاب بابك كانت نعالھم الشعر 

حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه هللا أنبأ أبو القاسم عبيد هللا بن إبراھيم بن بالويه المزكي  -  18376
قال ھذا ما حدثني أبو ھريرة رضي هللا عنه قال قال ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ھمام بن منبه 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان قوما من األعاجم حمر الوجوه فطس األنوف 
 صغار األعين كأن وجوھھم المجان المطرقة رواه البخاري في الصحيح عن يحيى عن عبد الرزاق 

بو عمرو محمد بن عبد هللا األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا شيبان بن أبي شيبة أخبرنا أ -  18377
ثنا جرير ھو بن حازم ثنا الحسن ثنا عمرو بن تغلب قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  تقاتلون بين يدي الساعة قوما نعالھم 

ھھم المجان المطرقة رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب وأبي الشعر وتقاتلون قوما عراض الوجوه كأن وجو
 النعمان عن جرير بن حازم 

 باب ما جاء في النھي عن تھييج الترك والحبشة 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عيسى بن محمد الرملي ثنا ضمرة عن الشيباني عن  - 18378
ل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال قال  دعوا الحبشة ما ودعوكم أبي سكينة رج

 واتركوا الترك ما تركوكم 

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القاسم بن أحمد البغدادي ثنا أبو عامر عن زھير بن  - 18379
أبي أمامة بن سھل بن حنيف عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنھما عن النبي صلى هللا عليه محمد عن موسى بن جبير عن 

 و سلم قال  اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه ال يستخرج كنز الكعبة إال ذو السويقتين من الحبشة 
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 باب ما جاء في قتال الھند 

فار ثنا بشر بن موسى ثنا خلف عن ھشيم عن سيار بن أبي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الص - 18380
سيار الغنوي ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أبي علي السقاء وأبو الحسين علي بن محمد المقرئ قاال أنبأ الحسن بن 

أبي ھريرة  محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد ثنا ھشيم عن سيار أبي الحكم عن جبر بن عبيدة عن
رضي هللا عنه قال  وعدنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم غزوة الھند فإن أدركھا أنفق فيھا مالي ونفسي فإن استشھدت كنت 
من أفضل الشھداء وإن رجعت فأنا أبو ھريرة المحرر زاد المقرئ في روايته ثم قال مسدد سمعت بن داود يقول قال أبو 

 ت ما ربد بكل غزوة غزوتھا في بالد الروم إسحاق الفزاري وددت أني شھد

أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة وجعفر بن أحمد  - 18381
عن عبد األعلى بن عاصم قاال ثنا ھشام بن عمار ثنا الجراح بن مليح البھراني ثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن لقمان بن عامر 

بن عدي البھراني عن ثوبان رضي هللا عنه مولى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  
 عصابتان من أمتي أحرزھما هللا من النار عصابة تغزو الھند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليھما السالم 

 ه و سلم على األديان باب إظھار دين النبي صلى هللا علي

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه هللا  قال هللا تبارك وتعالى  - 18382
 } ھو الذي أرسل رسوله بالھدى ودين الحق ليظھره على الدين كله ولو كره المشركون {

لمزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ا - 18383
عيينة عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إذا ھلك 

وزھما في سبيل هللا رواه مسلم في الصحيح كسرى فال كسرى بعده وإذا ھلك قيصر فال قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كن
عن عمرو الناقد وغيره عن سفيان وأخرجه البخاري ومسلم من حديث يونس وغيره عن الزھري وأخرجاه من حديث جابر 

 بن سمرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

ثنا إسحاق بن إبراھيم أنبأ جرير عن عبد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة  - 18384
الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  وذكر الحديث بمثل حديث أبي ھريرة 
رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن إبراھيم ورواه مسلم عن قتيبة عن جرير وروينا في ذلك حديث عدي بن حاتم عن 

 ي صلى هللا عليه و سلم في كسرى بمعناه ومن وجه آخر في كسرى وقيصر بمعناه النب

أخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا إسحاق بن إبراھيم أنبأ النضر بن  - 18385
 عنه قال  بينا أنا عند النبي صلى هللا عليه شميل أنبأ إسرائيل أنبأ سعد الطائي أنبأ محل بن خليفة عن عدي بن حاتم رضي هللا

و سلم فذكر الحديث قال فيه قال النبي صلى هللا عليه و سلم ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى قلت يا رسول هللا كسرى 
ن بن ھرمز قال كسرى بن ھرمز قال عدي وكنت ممن افتتح كنوز كسرى بن ھرمز رواه البخاري في الصحيح عن محمد ب

 الحكم عن النضر بن شميل 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه هللا  ولما أتي كسرى بكتاب النبي  -  18386
صلى هللا عليه و سلم مزقة فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تمزق ملكه وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبي صلى هللا 

 و سلم ووضعه في مسك فقال النبي صلى هللا عليه و سلم ثبت ملكه  عليه

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان ثنا يحيى ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا  - 18387
عقيل عن بن شھاب أنه قال أخبرني  أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم العبدي ثنا بن بكير عن الليث عن

عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود أن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما أخبره  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعث 
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أن  رجال بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه كسرى خرقه فحسبت
سعيد بن المسيب قال فدعا عليھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يمزقوا كل ممزق رواه البخاري في الصحيح عن يحيى 

 بن بكير وغيره 

أخبرنا أبو سھل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي قدم علينا بنيسابور ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب إمالء  - 18388
اعيل بن إسحاق القاضي ثنا إبراھيم بن حمزة ثنا إبراھيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن بن شھاب عن ثنا أبو إسحاق إسم

عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما أنه أخبره  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كتب إلى 
الكلبي وأمره رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى قيصر يدعوه إلى اإلسالم وبعث بكتابه إليه مع دحية 

ليدفعه إلى قيصر فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر وكان قيصر لما كشف هللا عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكرا 
[ وا لي ھھنا أحدا من قومه أسألھم لما أباله هللا فلما أن جاء قيصر كتاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال حين قرأه التمس

عن رسول هللا قال بن عباس فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش قال أبو سفيان فوجدنا رسول ]  178ص 
قيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء فأدخلنا عليه فإذا ھو في مجلس ملكه وعليه التاج وإذا حوله 

لروم فقال لترجمانه سلھم أيھم أقرب نسبا إلى ھذا الرجل الذي يزعم انه نبي قال أبو سفيان فقلت أنا اقربھم إليه نسبا عظماء ا
قال ما قرابة ما بينك وبينه قال فقلت ھو بن عمي قال وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري فقال قيصر أدنوه 

عند كتفي ثم قال لترجمانه قل ألصحابه إني سائل ھذا الرجل عن الذي يزعم أنه  مني ثم أمر بأصحابي فجعلوا خلف ظھري
نبي فإن كذب فكذبوه قال أبو سفيان وهللا لوال الحياء يومئذ أن يأثر أصحابي عني الكذب كذبت عنه حين سألني عنه ولكن 

الرجل فيكم قال قلت ھو فينا ذو نسب قال استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقته عنه ثم قال لترجمانه قل له كيف نسب ھذا 
فھل قال ھذا القول أحد منكم قبله قال قلت ال قال وھل كنتم تتھمونه عن الكذب قبل أن يقول ما قال قال قلت ال قال فھل من 

قلت بل  آبائه من ملك قال قلت ال قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤھم قال قلت بل ضعفاؤھم قال فيزيدون أم ينقصون قال
يزيدون قال فھل يرتد أحد منھم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قال قلت ال قال فھل يغدر قال قلت ال ونحن اآلن منه في مدة 
نحن نخاف أن يغدر قال أبو سفيان ولم يمكني كلمة أدخل فيھا شيئا أنتقصه به ال أخاف أن تؤثر عني غيرھا قال فھل قاتلتموه 

ل فكيف كانت حربكم وحربه قال قلت كانت دوال وسجاال يدال علينا المرة وندال عليه األخرى قال وقاتلكم قال قلت نعم قا
فماذا يأمركم به قال يأمرنا أن نعبد هللا وحده ال نشرك به شيئا وينھانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف 

ين قلت ذلك له قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب وكذلك والوفاء بالعھد وأداء األمانة قال فقال لترجمانه ح
الرسل تبعث في نسب قومھا وسألتك ھل قال ھذا القول أحد منكم قبله فزعمت أن ال فقلت لو كان أحد منكم قال ھذا القول قبله 

ال فزعمت أن ال فعرفت أنه لم يكن ليدع قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله وسألتك ھل كنتم تتھمونه بالكذب قبل أن يقول ما ق
الكذب على الناس ويكذب على هللا وسألتك ھل كان من آبائه من ملك فزعمت أن ال فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك 
آبائه وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤھم فزعمت أن ضعفاءھم اتبعوه وھم أتباع الرسل وسألتك ھل يزيدون أم 

ون فزعمت أنھم يزيدون وكذلك اإليمان حتى يتم وسألتك ھل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن ال ينقص
وكذلك اإليمان حين تخالط بشاشته القلوب ال يسخطه أحد وسألتك ھل يغدر فزعمت أن ال وكذلك الرسل ال يغدرون وسألتك 

ربه يكون دوال يدال عليكم المرة وتدالون عليه األخرى وكذلك الرسل ھل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وح
تبتلى وتكون لھا العاقبة وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا وينھاكم عما كان يعبد 

بي قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم اظن آباؤكم ويأمركم بالصالة والصدق والعفاف والوفاء بالعھد وأداء األمانة وھذه صفة ن
أنه منكم وإن يكن ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي ھاتين ولو أرجو ان أخلص إليه لتجشمت لقيه ولو كنت عنده 
يم لغسلت عن قدميه قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأمر به فقرىء فإذا فيه بسم هللا الرحمن الرح

من محمد عبد هللا ورسوله إلى ھرقل عظيم الروم سالم على من اتبع الھدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم 
يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا وال { يؤتك هللا أجرك مرتين وإن توليت فعليك إثم األريسيين و 

قال أبو سفيان فلما أن قضى } يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشھدوا بأنا مسلمون نشرك به شيئا وال 
مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطھم فال أدري ماذا قالوا وأمر بنا فأخرجنا فلما أن خرجت مع 

ذا ملك بني األصفر يخافه قال أبو سفيان وهللا ما زلت ذليال مستيقنا أصحابي وخلوت بھم قلت لھم لقد أمر أمر بن أبي كبشة ھ
بأن أمره سيظھر حتى أدخل هللا قلبي اإلسالم وأنا كاره رواه البخاري في الصحيح عن إبراھيم بن حمزة وأخرجه مسلم من 
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لى ثقة من فتحھا لقول رسول هللا وجه آخر عن إبراھيم بن سعد قال الشافعي رحمه هللا فأغزى أبو بكر رضي هللا عنه الشام ع
صلى هللا عليه و سلم ففتح بعضھا وتم فتحھا في زمن عمر رضي هللا عنه وفتح عمر رضي هللا عنه العراق وفارس قال 
الشيخ وھذا الذي ذكره الشافعي بين في التواريخ وسياق تلك القصص مما يطول به الكتاب قال الشافعي رضي هللا عنه فقد 

ثناؤه دينه الذي بعث به رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على األديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه  أظھر هللا جل
من األديان باطل وأظھره بأن جماع الشرك دينان دين أھل الكتاب ودين األميين فقھر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم األميين 

من أھل الكتاب وسبى حتى دان بعضھم اإلسالم وأعطى بعض الجزية صاغرين حتى واتوه باإلسالم طوعا وكرھا وقتل 
وجرى عليھم حكمه صلى هللا عليه و سلم وھذا ظھور الدين كله قال الشافعي رحمه هللا وقد يقال ليظھرن هللا دينه على األديان 

 حتى ال يدان هللا إال به وذلك متى شاء هللا عز و جل 

 الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن عون أخبرنا أبو عبد هللا - 18389
عن عمير بن إسحاق قال  كتب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى كسرى وقيصر فأما قيصر فوضعه وأما كسرى فمزقه 

أما ھؤالء فستكون لھم بقية قال الشافعي رحمه هللا ووعد فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال أما ھؤالء فيمزقون و
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الناس فتح فارس والشام 

أخبرناه أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن  - 18390
حمزة حدثني أبو علقمة يرد الحديث إلى جبير بن نفير قال قال عبد هللا بن حوالة سفيان ثنا عبد هللا بن يوسف ثنا يحيى بن 

رضي هللا عنه  كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فشكونا إليه العري والفقر وقلة الشيء فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
ال يزال ھذا األمر فيكم حتى يفتح هللا أرض فارس وأرض و سلم أبشروا فوهللا ألنا بكثرة الشيء أخوفني عليكم من قلته وهللا 

الروم وأرض حمير وحتى تكونوا أجنادا ثالثة جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن وحتى يعطى الرجل المائة فيسخطھا 
يكم وليستخلفنكم فيھا حتى قال بن حوالة قلت يا رسول هللا ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون قال وهللا ليفتحھا هللا عل

يظل العصابة البيض منھم قمصھم الملحمة اقفاؤھم قياما على الرويجل األسود منكم المحلوق ما أمرھم من شيء فعلوه وإن 
بھا رجاال ألنتم أحقر في أعينھم من القردان في أعجاز اإلبل قال بن حوالة فقلت يا رسول هللا اختر لي إن أدركني ذلك قال 

ر لك الشام فإنه صفوة هللا من بالده وإليه تجتبى صفوته من عباده يا أھل اليمن عليكم بالشام فإن من صفوة هللا من إني أختا
أرضه الشام أال فمن أبى فليستبق في غدر اليمن فإن هللا قد تكفل لي بالشام وأھله قال أبو علقمة فسمعت عبد الرحمن بن جبير 

 عليه و سلم نعت ھذا الحديث في حر بن سھيل السلمي وكان على األعاجم في ذلك يقول فعرف أصحاب رسول هللا صلى هللا
الزمان فكان إذا راحوا إلى مسجد نظروا إليه وإليھم قياما حوله فعجبوا لنعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيه وفيھم قال 

ات ال نعلم أنه أقسم في حديث مثله وقد مضى في ھذا أبو علقمة أقسم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في ھذا الحديث ثالث مر
الكتاب عن بن زغب األيادي عن عبد  بن حوالة عن النبي صلى هللا عليه و سلم ليفتحن لكم الشام ثم لتقسمن كنوز فارس 

 والروم 

ا بن بكير عن محمد بن إسحاق أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثن -  18391
بن يسار  في قصة خالد بن الوليد حين فرغ من اليمامة قال فكتب أبو بكر الصديق رضي هللا عنه إلى خالد بن الوليد وھو 
باليمامة من عبد هللا أبي بكر خليفة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى خالد بن الوليد والذين معه من المھاجرين واألنصار 

لتابعين بإحسان سالم عليكم فإني أحمد إليكم هللا الذي ال إله إال ھو أما بعد فالحمد  الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز وا
وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنھم { وليه وأذل عدوه وغلب األحزاب فردا فإن هللا الذي ال إله إال ھو قال 

وكتب اآلية كلھا وقرأ اآلية وعدا منه ال خلف } لذين من قبلھم وليمكنن لھم دينھم الذي ارتضى لھم في األرض كما استخلف ا
له ومقاال ال ريب فيه وفرض الجھاد على المؤمنين فقال كتب عليكم القتال وھو كره لكم حتى فرغ من اآليات فاستتموا بوعد 

ة واستبدت الرزية وبعدت المشقة وفجعتم في ذلك باألموال واألنفس هللا إياكم وأطيعوه فيما فرض عليكم وإن عظمت فيه المؤن
فإن ذلك يسير في عظيم ثواب هللا فاغزوا رحمكم هللا في سبيل هللا خفافا وثقاال وجاھدوا بأموالكم وأنفسكم كتب اآلية أال وقد 

ال تتثاقلوا عنه فإنه سبيل يعظم هللا فيه أمرت خالد بن الوليد بالمسير إلى العراق فال يبرحھا حتى يأتيه أمري فسيروا معه و
األجر لمن حسنت فيه نيته وعظمت في الخير رغبته فإذا وقعتم بالعراق فكونوا بھا حتى يأتيكم أمري كفانا هللا وإياكم مھمات 
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لى الشام وإمداد من الدنيا واآلخرة والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته قال الشيخ ثم بين في التواريخ ورود كتابه عليه بالسير إ
بھا من أمراء األجناد وما كان من الظفر للمسلمين يوم أجنادين في أيام أبي بكر الصديق رضي هللا عنه وما كان من خروج 
ھرقل متوجھا نحو الروم وما كان من الفتوح بھا وبالعراق وبأرض فارس وھالك كسرى وحمل كنوزه إلى المدينة في أيام 

  عنه عمر بن الخطاب رضي هللا

وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عمرو بن ثابت  -  18392
 قال خروج عيسى بن مريم عليھما السالم } ليظھره على الدين كله { عن أبيه عن أبي جعفر عن جابر بن عبد هللا  في قوله 

لحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا أخبرنا أبو عبد هللا ا - 18393
ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاھد في قوله عز و جل  حتى تضع الحرب أوزارھا يعني حتى ينزل عيسى بن مريم فيسلم كل 

با وتذھب العداوة من األشياء كلھا وذلك ظھور يھودي وكل نصراني وكل صاحب ملة وتأمن الشاة الذئب وال تقرض فأرة جرا
 اإلسالم على الدين كله 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي اإلسفرائيني بن السقاء أنبأ أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن بطة ثنا عبد  -  18394
ليظھره { أبي نجيح عن مجاھد  في قوله هللا بن محمد بن زكريا ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد األموي ثنا مسلم بن خالد عن بن 

 قال إذا نزل عيسى بن مريم لم يكن في األرض إال اإلسالم ليظھره على الدين كله } على الدين كله ولو كره المشركون 

أخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني موسى ھو بن العباس الجويني ثنا محمد بن يحيى الذھلي  - 18395
ثنا يعقوب بن إبراھيم ثنا أبي عن صالح عن بن شھاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا ھريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم  والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم بن مريم حكما عدال فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 

ى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيھا ثم يقول أبو ھريرة اقرؤوا إن شئتم الجزية ويفيض المال حتى ال يقبله أحد حت
رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق ورواه } وإن من أھل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليھم شھيدا { 

 مسلم عن الحلواني وغيره عن يعقوب 

افظ وأبو صادق الصيدالني قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق أخبرنا أبو عبد هللا الح - 18396
الصغاني ثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه يقول سمعت النبي 

ھرين إلى يوم القيامة قال وينزل عيسى بن مريم صلى هللا عليه و سلم يقول  ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظا
فيقول أميرھم تعالى صل لنا فيقول ال إن بعضكم على بعض أمراء لتكرمة هللا ھذه األمة رواه مسلم في الصحيح عن الوليد بن 

 شجاع وغيره عن حجاج 

د هللا بن إبراھيم بن بالويه المزكي ثنا حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ أبو القاسم عبي -  18397
أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ھمام بن منبه قال ھذا ما حدثنا أبو ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

ع نفسا عليه و سلم  ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربھا فإذا طلعت ورآھا الناس آمنوا أجمعون وذلك حين ال ينف
إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرا رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن منصور ورواه مسلم عن 

 محمد بن رافع كالھما عن عبد الرزاق 

عيل أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسما - 18398
الصفار ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ثنا معاذ بن ھشام ثنا أبي عن قتادة عن أبي قالبة عن أبي أسماء عن ثوبان 
رضي هللا عنه أن نبي هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إن هللا عز و جل زوى لي األرض حتى رأيت مشارقھا ومغاربھا 

أمتي سيبلغ ما زوى لي منھا وإني سألت ربي عز و جل ان ال يھلكھم بسنة عامة وأعطاني الكنزين األحمر واألبيض فإن ملك 
وأن ال يسلط عليھم عدوا من غيرھم فيھلكھم وأن ال يلبسھم شيعا ويذيق بعضھم بأس بعض فقال يا محمد إني إذا أعطيت 

من غيرھم فيستبيحھم ولو اجتمع عليھم عطاء فال مرد له إني أعطيتك ألمتك أن ال يھلكوا بسنة عامة وأن ال أسلط عليھم عدوا 
من بين أقطارھا حتى يكون بعضھم يھلك بعضا وبعضھم يسبي بعضا وبعضھم يفتن بعضا وأنه سيرجع قبائل من أمتي إلى 
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الشرك وعبادة األوثان وإن من أخوف ما أخاف اآلئمة المضلين وأنه إذا وضع السيف فيھم لم يرفع إلى يوم القيامة وأنه 
أمتي كذابون دجالون قريبا من ثالثين وأني خاتم األنبياء ال نبي بعدي وال تزال طائفة من أمتي على الحق سيخرج في 

 منصورة حتى يأتي أمر هللا رواه مسلم في الصحيح عن زھير بن حرب وغيره عن معاذ بن ھشام 

قاضي وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو بكر ال - 18399
أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي قال سمعت بن جابر عن سليم بن عامر قال حدثني 
ت المقداد بن األسود الكندي رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ال يبقى على ظھر األرض بي

مدر وال وبر إال أدخله هللا كلمة اإلسالم إما بعز عزيز وإما بذل ذليل إما يعزھم هللا فيجعلھم من أھله فيعزوا به وإما يذلھم 
 فيدينون له 

وأخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو األزھر ثنا عبد القدوس أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو  - 18400
بن عامر ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو اليمان ثنا صفوان حدثني سليم 

عن سليم بن عامر الكالعي عن تميم الداري رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ليبلغن ھذا 
 وبر إال أدخله هللا ھذا الدين بعز عزيز يعز به اإلسالم أو ذل ذليل يذل به الكفر  األمر ما بلغ الليل وال يترك هللا بيت مدر وال

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سنان القزاز ثنا عبد هللا بن حمران ثنا عبد  -  18401
ن بن عوف قال سمعت عائشة رضي هللا عنھا تقول الحميد بن جعفر عن األسود بن العالء عن أبي سلمة بن عبد الرحم

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ال يذھب الليل والنھار حتى تعبد الالت والعزى قلت يا رسول هللا إن كنت ألظن 
كون من ذلك ما ان ذلك تام قال إنه سي} ھو الذي أرسل رسوله بالھدى ودين الحق ليظھره على الدين كله { أن هللا حين أنزل 

شاء هللا ثم يبعث هللا ريحا طيبة فتوفي من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من ال خير فيه فيرجعون إلى دين 
آبائھم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث خالد بن الحارث وأبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر قال الشافعي رحمه هللا 

لشام انتيابا كثيرا وكان كثير من معاشھا منه وتأتي العراق فيقال لما دخلت في اإلسالم ذكرت للنبي صلى وكانت قريش تنتاب ا
هللا عليه و سلم خوفھا من انقطاع معاشھا بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر ودخلت في اإلسالم خالف ملك الشام 

و سلم إذا ھلك كسرى فال كسرى بعده فلم يكن بأرض العراق كسرى يثبت له والعراق ألھل اإلسالم فقال النبي صلى هللا عليه 
أمر بعده وقال إذا ھلك قيصر فال قيصر بعده فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده وأجابھم على ما قالوا له وكان كما قال لھم 

ه عن الشام وقال النبي صلى هللا عليه صلى هللا عليه و سلم وقطع هللا األكاسرة عن العراق وفارس وقيصر ومن قام باألمر بعد
و سلم في كسرى مزق ملكه فلم يبق لألكاسرة ملك وقال في قيصر ثبت ملكه فثبت له ملك ببالد الروم إلى اليوم وتنحى ملكه 

 عن الشام وكل ھذا موتفق يصدق بعضه بعضا 

نبأ الشافعي  فذكر ھذا الكالم وما قبله في ھذا أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أ -  18402
 الباب قال الشيخ رحمه هللا وقد روي عن بن عباس في اآلية تفسير آخر 

أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد هللا بن صالح عن معاوية بن  - 18403
باس رضي هللا عنھما  في قوله تعالى ليظھره على الدين كله قال يظھر هللا نبيه صلى صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن ع

 هللا عليه و سلم على أمر الدين كله فيعطيه إياه وال يخفي عليه شيئا منه وكان المشركون يكرھون ذلك 
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 كتاب الجزية 

 باب من ال تؤخذ منه الجزية من أھل األوثان 

وقاتلوھم حتى { وقال } فإذا انسلخ األشھر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموھم {  جل ثناؤه قال الشافعي رحمه هللا قال هللا
 } ال تكون فتنة ويكون الدين كله  

وأخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم  -  18404
أخبرني يونس بن يزيد عن بن شھاب حدثني سعيد بن المسيب أن أبا ھريرة رضي هللا عنه أخبره  أن رسول هللا أنبأ بن وھب 

صلى هللا عليه و سلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا فمن قال ال إله إال هللا فقد عصم مني ماله ونفسه إال 
ي الطاھر وغيره عن بن وھب وأخرجه البخاري في الصحيح من أوجه أخر عن بحقه وحسابه على هللا رواه مسلم عن أب

 الزھري 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز ثنا عباس بن محمد  - 18405
ة رضي هللا عنھما قاال قال رسول هللا ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي ھرير

صلى هللا عليه و سلم  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا فإذا قالوھا منعوا مني دماءھم وأموالھم إال بحقھا 
 وحسابھم على هللا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حفص بن غياث عن األعمش باإلسنادين جميعا 

محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عبد  أخبرنا أبو - 18406
الملك بن نوفل عن رجل من مزينة يقال له بن عصام عن أبيه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان إذا بعث سرية قال إذا 

 سمعتم مؤذنا أو رأيتم مسجدا فال تقتلوا أحدا 

برنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراھيم المزكي أنبأ أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث عن عقيل أخ -  18407
عن الزھري قال أخبرني عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال  لما توفي رسول هللا 

رضي هللا عنه بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب ألبي بكر رضي صلى هللا عليه و سلم واستخلف أبو بكر 
هللا عنھما كيف تقاتل الناس وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا فمن قال ال 

بو بكر رضي هللا عنه وهللا ألقاتلن من فرق بين الصالة إله إال هللا عصم مني ماله ونفسه إال بحقه وحسابه على هللا فقال أ
والزكاة فإن الزكاة حق المال وهللا لو منعوني عقاال كانوا يؤدونه إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لقاتلتھم على منعه قال 

عنه للقتال فعرفت أنه الحق عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فوهللا ما ھو إال أن رأيت هللا قد شرح صدر أبي بكر رضي هللا 
أخرجاه في الصحيح عن قتيبة أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه هللا 
وھذا مثل الحديثين قبله في المشركين مطلقا وإنما يراد به وهللا أعلم مشركو أھل األوثان ولم يكن بحضرة رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم وال قربه أحد من مشركي أھل الكتاب إال يھود بالمدينة وكانوا حلفاء األنصار ولم تكن األنصار استجمعت أول ما 
قدم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إسالما فوادعت يھود رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ولم تخرج إلى شيء من عداوته 

بدر فتكلم بعضھا بعداوته والتحريض عليه فقتل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيھم بقول يظھر وال فعل حتى كانت وقعة 
ولم يكن بالحجاز علمته إال يھود أو نصارى قليل بنجران وكانت المجوس بھجر وببالد البربر وفارس نائين عن الحجاز 

 دونھم مشركون أھل األوثان كثير 

ضي أنبأ أبو سھل بن زياد القطان ثنا عبد الكريم بن الھيثم ثنا أبو اليمان أخبرني أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القا - 18408
شعيب عن الزھري أخبرني عبد الرحمن بن عبد هللا بن كعب بن مالك أظنه عن أبيه وكان بن أحد الثالثة الذين تيب عليھم  أن 

و سلم ويحرض عليه كفار قريش في شعره وكان  كعب بن األشرف اليھودي كان شاعرا وكان يھجو رسول هللا صلى هللا عليه
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قدم المدينة وأھلھا أخالط منھم المسلمون الذين تجمعھم دعوة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

خزرج فأراد ومنھم المشركون الذين يعبدون األوثان ومنھم اليھود وھم أھل الحلقة والحصون وھم حلفاء للحيين األوس وال
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حين قدم المدينة استصالحھم كلھم وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشرك والرجل يكون 
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مسلما وأخوه مشرك وكان المشركون واليھود من أھل المدينة حين قدم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يؤذون رسول هللا 
األذى فأمر هللا رسوله والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنھم ففيھم أنزل هللا جل ثناؤه  صلى هللا عليه و سلم وأصحابه أشد

ود كثير { إلى آخر اآلية وفيھم أنزل هللا جل ثناؤه } ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا { 
فلما أبى } ن عند أنفسھم من بعد ما تبين لھم الحق فاعفوا واصفحوا من أھل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا م

كعب بن األشرف أن ينزع عن أذى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأذى المسلمين أمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سعد 
صاري وأبا عبس األنصاري بن معاذ رضي هللا عنه أن يبعث رھطا ليقتلوه فبعث إليه سعد بن معاذ محمد بن مسلمة األن

والحارث بن أخي سعد بن معاذ في خمسة رھط وذكر الحديث في قتله قال فلما قتلوه فزعت اليھود ومن كان معھم من 
المشركين فغدوا على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حين أصبحوا فقالوا إنه طرق صاحبنا الليلة وھو سيد من سادتنا فقتل 

صلى هللا عليه و سلم الذي كان يقول في أشعاره وينھاھم به ودعاھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى فذكر لھم رسول هللا 
أن يكتب بينه وبينھم وبين المسلمين كتابا ينتھوا إلى ما فيه فكتب النبي صلى هللا عليه و سلم بينه وبينھم وبين المسلمين عاما 

م تحت العذق الذي في دار بنت الحارث فكانت تلك الصحيفة بعد رسول هللا صلى صحيفة كتبھا رسول هللا صلى هللا عليه و سل
 هللا عليه و سلم عند علي بن أبي طالب رضي هللا عنه 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق  - 18409
حمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن بن عباس رضي هللا عنھما أنه  قال لما حدثني محمد بن أبي م

أصاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قريشا يوم بدر فقدم المدينة جمع اليھود في سوق قينقاع فقال يا معشر يھود أسلموا قبل 
نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا ال يعرفون القتال أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا فقالوا يا محمد ال يغرنك من 

إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا فأنزل هللا عز و جل في ذلك من قولھم قل للذين كفروا ستغلبون 
رسول هللا صلى هللا عليه و  وتحشرون إلى جھنم وبئس المھاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل هللا أصحاب

 سلم ببدر وأخرى كافرة يرونھم مثليھم رأي العين إلى قوله لعبرة ألولي األبصار 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ثنا أحمد ثنا يونس عن بن إسحاق حدثني عبد هللا بن أبي بكر بن حزم  -  18410
بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حين فرغ من بدر بشيرين إلى أھل المدينة وصالح بن أبي أمامة بن سھل بن حنيف قاال  

زيد بن حارثة وعبد هللا بن رواحة فلما بلغ ذلك كعب بن األشرف فقال ويلك أحق ھذا ھؤالء ملوك العرب وسادة الناس يعني 
 هللا عليه و سلم قتلى قريش ثم خرج إلى مكة فجعل يبكي على قتلى قريش ويحرض على رسول هللا صلى 

 باب من يؤخذ منه الجزية من أھل الكتاب وھم اليھود والنصارى 

قاتلوا الذين ال يؤمنون با وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حرم هللا ورسوله وال { قال الشافعي رحمه هللا قال هللا جل ثناؤه 
 } د وھم صاغرون يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن ي

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن سليمان األنباري  - 18411
ثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا بعث أميرا 

جيش أوصاه بتقوى هللا في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعھم  على سرية أو
إلى إحدى ثالث خصال أو خالل فأيتھن أجابوك إليھا فاقبل منھم وكف عنھم ادعھم إلى اإلسالم فإن أجابوك فاقبل منھم وكف 

جرين وأعلمھم أنھم إن فعلوا ذلك أن لھم ما للمھاجرين وأن عليھم ما على عنھم ثم ادعھم إلى التحول من دارھم إلى دار المھا
المھاجرين فإن أبوا واختاروا دارھم فأعلمھم أنھم يكونون مثل اعراب المسلمين يجري عليھم حكم هللا الذي كان يجري على 

م أبوا فادعھم إلى إعطاء الجزية فإن المؤمنين وال يكون لھم في الفيء والغنيمة نصيب إال ان يجاھدوا مع المسلمين فإن ھ
أجابوك فاقبل منھم وكف عنھم فإن أبوا فاستعن با وقاتلھم وإذا قاتلت أھل حصن فأرادوك أن تنزلھم على حكم هللا فال تنزلھم 

ذكرت ھذا وإنكم ال تدرون ما يحكم هللا فيھم ولكن أنزلوھم على حكمكم ثم اقضوا فيھم بعد ما شئتم قال سفيان قال علقمة ف
الحديث لمقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم ھو بن ھيصم عن النعمان بن مقرن رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

 مثل حديث سليمان بن بريدة 
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وأخبرنا  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا الصفار ثنا أحمد بن مھران ثنا عبيد هللا بن موسى أنبأ سفيان ح -  18412
أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان الثوري عن علقمة 
بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه وذكر 

ت أھل حصن وأرادوك على أن تجعل لھم ذمة هللا وذمة نبيك فال تجعل لھم ذمة هللا وذمة نبيك الحديث زاد فيه وإذا حاصر
ولكن اجعل لھم ذمتك وذمة آبائك وذمم أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أھون عليكم من أن تخفروا ذمة هللا وذمة 

ي بكر بن أبي شيبة عن وكيع دون إسناد مقاتل ورواه عن رسوله ولم يذكر إسناد حديث مقاتل رواه مسلم في الصحيح عن أب
 إسحاق بن إبراھيم عن يحيى بن آدم وذكر فيه إسناد مقاتل 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي  - 18413
مان بن بريدة األسلمي حدثه عن أبيه قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا بعث ثنا شعبة حدثني علقمة بن مرثد أن سلي

أميرا على جيش أو سرية دعاه فأوصاه في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين وذكر الحديث بزيادته في متنه رواه مسلم في 
 الصحيح عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد 

ن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا روح بن الفرج ثنا يحيى بن بكير أخبرنا أبو الحسين ب -  18414
 حدثني الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن شعبة بن الحجاج  فذكره 

 أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرنا أبو محمد المزني ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو محمد أحمد بن إسحاق -  18415
الھروي قاال أنبأ علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزھري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا 
ھريرة رضي هللا عنه قال  بعثني أبو بكر رضي هللا عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى أن ال يحج بعد العام مشرك وأن ال 

لنحر وإنما قيل الحج األكبر من أجل قول الناس الحج األصغر فنبذ أبو بكر يطوف بالبيت عريان ويوم الحج األكبر يوم ا
رضي هللا عنه إلى الناس في ذلك العام فلم يحج في العام القابل الذي حج فيه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حجة الوداع 

الذين آمنوا إنما المشركون نجس فال يقربوا  مشرك وأنزل هللا عز و جل في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين يا أيھا
المسجد الحرام إلى قوله عليم حكيم فكان المشركون يوافون بالتجارة فينتفع بھا المسلمون فلما حرم هللا على المشركين أن ال 

{ قال هللا تعالى يقربوا المسجد الحرام وجد المسلمون في أنفسھم مما قطع عنھم من التجارة التي كان المشركون يوافون بھا ف
ثم أحل في اآلية التي تتبعھا الجزية ولم تكن تؤخذ قبل ذلك فجعلھا } وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم هللا من فضله إن شاء 
قاتلوا الذين ال يؤمنون با وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما حرم هللا { عوضا مما منعھم من موافاة المشركين بتجاراتھم فقال 

فلما أحل هللا ذلك للمسلمين } ال يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وھم صاغرون ورسوله و
عرفوا أنه قد عاضھم أفضل مما كانوا وجدوا عليه مما كان المشركون يوافون به من التجارة رواه البخاري في الصحيح عن 

 بعده وأظنه من قول الزھري أبي اليمان إلى قوله حجة الوداع مشرك دون ما 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء  - 18416
عن يد حتى يعطوا الجزية { إلى قوله } قاتلوا الذين ال يؤمنون با وال باليوم اآلخر { عن بن أبي نجيح عن مجاھد  في قوله 

 قال نزل ھذا حين أمر النبي صلى هللا عليه و سلم وأصحابه بغزوة تبوك } وھم صاغرون 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن  - 18417
ك أتاه يحنة بن روبة صاحب أيلة فصالح رسول هللا صلى هللا إسحاق قال  فلما انتھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى تبو

 عليه و سلم وأعطاه الجزية وأتاه أھل جربا وأذرح فأعطوه الجزية 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنبأ أبو عمرو بن حمدان أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا  -  18418
  ث عن مجاھد قال  يقاتل أھل األوثان على اإلسالم ويقاتل أھل الكتاب على الجزية وكيع ثنا فضيل بن عياض عن لي

  



122 
 

 باب من لحق بأھل الكتاب قبل نزول الفرقان 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا  - 18419
قال } ال إكراه في الدين { أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي هللا عنھما  في قوله  وھب بن جرير عن شعبة عن

كانت المرأة من األنصار ال يكاد يعيش لھا ولد فتحلف لئن عاش لھا ولد لتھودنه فلما أجليت بنو النضير إذا فيھم ناس من أبناء 
قال سعيد بن جبير من شاء لحق بھم } ال إكراه في الدين {  عز و جل األنصار فقالت األنصار يا رسول هللا أبناؤنا فأنزل هللا

 ومن شاء دخل في اإلسالم أخرجه أبو داود في السنن من أوجه عن شعبة ورواه أبو عوانة عن أبي بشر فأرسله 

أبو عوانة عن أبي  أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا -  18420
قال نزلت في األنصار قلت خاصة قال خاصة كانت المرأة منھم إذا } ال إكراه في الدين { بشر عن سعيد بن جبير  في قوله 

كانت نزرة أو مقالة تنذر لئن ولدت ولدا لتجعلنه في اليھود تلتمس بذلك طول بقائه فجاء اإلسالم وفيھم منھم فلما أجليت 
ال إكراه في { صار يا رسول هللا أبناؤنا وإخواننا فيھم فسكت عنھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فنزلت النضير قالت األن

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد خير أصحابكم فإن اختاروكم فھم منكم وإن اختاروھم فأجلوھم معھم } الدين 

 باب من قال تؤخذ منھم الجزية عربا كانوا أو عجما 

 ل الشافعي رحمه هللا أخذ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الجزية من أكيدر دومة وھو رجل يقال من غسان أو كندة قا

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد ثنا سھل بن عثمان العسكري ثنا  - 18421
بن عمر عن أنس بن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان  أن النبي صلى هللا  يحيى بن زكريا ثنا محمد بن إسحاق عن عاصم

 عليه و سلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فاتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية 

ن بكير عن بن وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس ب -  18422
إسحاق حدثني يزيد بن رومان وعبد هللا بن أبي بكر  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن 
عبد الملك رجل من كندة كان ملكا على دومة وكان نصرانيا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لخالد إنك ستجده يصيد 

ذا كان من حصنه منظر العين وفي ليلة مقمرة صافية وھو على سطح ومعه امرأته فأتت البقر تحك البقر فخرج خالد حتى إ
بقرونھا باب القصر فقالت له امرأته ھل رأيت مثل ھذا قط قال ال وهللا قالت فمن يترك مثل ھذا قال ال أحد فنزل فأمر بفرسه 

فخرجوا معه بمطارفھم فتلقاھم خيل رسول هللا صلى هللا عليه و فأسرج وركب معه نفر من أھل بيته فيھم أخ له يقال له حسان 
سلم فأخذته وقتلوا أخاه حسان وكان عليه قباء ديباج مخوص بالذھب فاستلبه إياه خالد بن الوليد فبعث به إلى رسول هللا صلى 

و سلم فحقن له دمه وصالحه على  هللا عليه و سلم قبل قدومه عليه ثم إن خالدا قدم باألكيدر على رسول هللا صلى هللا عليه
الجزية وخلى سبيله فرجع إلى قريته قال الشافعي رحمه هللا وأخذ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الجزية من أھل ذمة اليمن 

 وعامتھم عرب ومن أھل نجران وفيھم عرب 

بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن  - 18423
بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال  بعثني رسول هللا صلى هللا عليه و 

قوم سلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر قال يحيى بن آدم وإنما ھذه الجزية على أھل اليمن وھم 
عرب ألنھم أھل كتاب أال ترى أنه قال ال يفتن يھودي عن يھوديته يعني في روايته عن جرير عن منصور عن الحكم عن 

 النبي صلى هللا عليه و سلم أنه كتب إلى معاذ بن جبل بذلك 

ونس بن بكير أنبأ أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مصرف بن عمرو اليامي ثنا ي - 18424
أسباط بن نصر الھمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن بن عباس رضي هللا عنھما قال  صالح رسول هللا صلى 

 هللا عليه و سلم أھل نجران على ألفي حلة وذكر الحديث 
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ان قال  قال الشافعي قد أخذ رسول هللا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليم - 18425
صلى هللا عليه و سلم الجزية من أكيدر الغساني ويروون أنه صالح رجاال من العرب على الجزية فأما عمر بن الخطاب 
رضي هللا عنه ومن بعده من الخلفاء إلى اليوم فقد أخذوا الجزية من بني تغلب وتنوخ وبھراء وخلط من خلط العرب وھم إلى 

اعة مقيمون على النصرانية يضاعف عليھم الصدقة وذلك جزية وإنما الجزية على األديان ال على األنساب ولوال أن نأثم الس
بتمني باطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال وأن ال يجرى صغار على عربي ولكن هللا أجل في أعيننا من أن نحب غير 

 ما قضى به 

ي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عثمان بن أبي أخبرنا أبو الحسن عل - 18426
شيبة ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا عبد هللا بن عمر القرشي حدثني سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع أباه يوم المرج يقول سمعت 

ول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إن هللا عز و أبي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول  لوال أني سمعت رس
 جل سيمنع الدين بنصارى من ربيعة على شاطئ الفرات ما تركت عربيا إال قتلته أو يسلم 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن  -  18427
خالد بن الوليد من جھة أبي بكر الصديق رضي هللا عنه الحيرة ومحاورة ھانئ بن قبيصة إياه فقال إسحاق  في قصة ورود 

خالد أدعوكم إلى اإلسالم وإلى أن تشھدوا أن ال إله إال هللا وحده وأن محمدا عبده ورسوله وتقيموا الصالة وتؤتوا الزكاة 
ثل ما عليھم فقال ھانئ وإن لم أشأ ذلك فمه قال فإن أبيتم ذلك أديتم وتقروا بأحكام المسلمين على أن لكم مثل ما لھم وعليكم م

الجزية عن يد قال فإن أبينا ذلك قال فإن أبيتم ذلك وطئتكم بقوم الموت أحب إليھم من الحياة إليكم فقال ھانئ أجلنا ليلتنا ھذه 
رنا على أن نؤدي الجزية فھلم فألصالحك فقال له فننظر في أمرنا قال قد فعلت فلما أصبح القوم غدا ھانئ فقال إنه قد أجمع أم

خالد فكيف وأنتم قوم عرب تكون الجزية والذل أحب إليكم من القتال والعز فقال نظرنا فيما يقتل منا فإذا ھم ال يرجعون 
 ونظرنا إلى ما يؤخذ منا من المال فقلما نلبث حتى يخلفه هللا لنا قال فصالحھم خالد على تسعين الفا 

  ن زعم أنما تؤخذ الجزية من العجمباب م

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا محمد بن عثمان بن أبي سويد ثنا موسى بن مسعود النھدي ثنا  - 18428
سفيان الثوري ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن 

بي بكر ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن األعمش عن يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي هللا عنھما أ
قال  عاد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أبا طالب وعنده ناس من قريش وعند رأسه مقعد رجل فلما رآه أبو جھل قام فجلس 

أن قومك يشكونك قال يا عم أريدھم على كلمة يدين لھم العرب وتؤدي إليھم فقال بن أخيك يذكر آلھتنا فقال أبو طالب ما ش
ص والقرآن ذي { قال ونزل } أجعل اآللھة إلھا واحدا { العجم الجزية قال ما ھي قال شھادة أن ال إله إال هللا فقاموا وقالوا 

 لفظ حديث المقرئ } إن ھذا لشيء عجاب { حتى إذا بلغ } الذكر 

 نزلھا هللا قبل نزول القرآن باب ذكر كتب أ

قال الشافعي رحمه هللا وليس يعرف تالوة كتاب إبراھيم } أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراھيم الذي وفي { قال هللا تعالى 
 وذكر زبور داود وقال وإنه لفي زبر األولين 

لعباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن علي ثنا عبد أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وأبو عبد هللا الحافظ قاال ثنا أبو ا -  18429
هللا بن رجاء أنبأ عمران عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن األسقع أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  نزلت صحف 
إبراھيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل اإلنجيل لثالث عشرة خلت من رمضان وأنزل 
الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان والقرآن ألربع وعشرين خلت من رمضان وفيما روى الربيع بن صبيح عن الحسن 

 البصري قال أنزل هللا مائة وأربعة كتب من السماء 
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 باب المجوس أھل كتاب والجزية تؤخذ منھم 

الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ  - 18430
عن أبي سعد سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصم قال قال فروة بن نوفل األشجعي عالم تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا 

مير المؤمنين بأھل كتاب فقام إليه المستورد فأخذ بلببه فقال يا عدو هللا تطعن على أبي بكر وعمر رضي هللا عنھما وعلى أ
يعني عليا رضي هللا عنه وقد أخذوا منھم الجزية فذھب به إلى القصر فخرج علي رضي هللا عنه عليھما وقال البدا فجلسا في 
ظل القصر فقال علي رضي هللا عنه  أنا أعلم الناس بالمجوس كان لھم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه وإن ملكھم سكر فوقع 

عليه بعض أھل مملكته فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحد فامتنع منھم فدعا أھل مملكته فلما أتوه  على ابنته أو أخته فاطلع
قال تعلمون دينا خيرا من دين آدم وقد كان ينكح بنيه من بناته وأنا على دين آدم ما يرغب بكم عن دينه قال فبايعوه وقاتلوا 

بھم فرفع من بين أظھرھم وذھب العلم الذي في صدورھم فھم أھل الذين خالفوھم حتى قتلوھم فأصبحوا وقد أسرى على كتا
 كتاب وقد أخذ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأبو بكر وعمر رضي هللا عنھما منھم الجزية 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ قال سمعت أبا عمرو محمد بن أحمد العاصمي يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق  - 18431
ة يقول وھم بن عيينة  في ھذا اإلسناد ورواه عن أبي سعد البقال فقال عن نصر بن عاصم ونصر بن عاصم ھو بن خزيم

الليثي وإنما ھو عيسى بن عاصم األسدي كوفي قال بن خزيمة والغلط فيه من بن عيينة ال من الشافعي فقد رواه عن بن عيينة 
 غير الشافعي فقال عن نصر بن عاصم 

أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني إمالء أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا أخبرنا  - 18432
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع بحالة بن عبدة يقول  كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم األحنف بن قيس فأتاه كتاب 

ي محرم من المجوس ولم يكن عمر رضي هللا عنه أخذ الجزية من عمر رضي هللا عنه اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذ
المجوس حتى شھد عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أخذھا من مجوس ھجر رواه 

 البخاري في الصحيح عن علي بن عبد هللا عن سفيان 

محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس  -  18433
عيينة فذكره  بإسناده مختصرا في الجزية قال الشافعي رحمه هللا حديث بجالة متصل ثابت وإنه أدرك عمر رضي هللا عنه 

 عليه و سلم متصل وكان رجال في زمانه كاتبا لعماله وحديث نصر بن عاصم عن علي رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا
 وبه نأخذ وقد روي من حديث الحجاز حديثان منقطعان بأخذ الجزية من المجوس 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد هللا بن  -  18434
و زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني مالك بن أنس ح وأخبرنا أب

بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ذكر المجوس فقال ما 
هللا عليه و سلم يقول أدري كيف أصنع في أمرھم فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنه أشھد لسمعت رسول هللا صلى 

 سنوا بھم سنة أھل الكتاب 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن  -  18435
بيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني مالك ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الر

مالك عن بن شھاب أنه بلغه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أخذ الجزية من مجوس البحرين وأن عثمان بن عفان رضي 
هللا عنه أخذھا من البربر زاد بن وھب في روايته وأن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أخذھا من مجوس فارس قال الشيخ 

 يثه ھذا عن بن المسيب وبن المسيب حسن المرسل كيف وقد انضم إليه ما تقدم وبن شھاب إنما أخذ حد

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد  -  18436
د بن المسيب  أن رسول هللا صلى هللا هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شھاب قال حدثني سعي
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عليه و سلم أخذ الجزية من مجوس ھجر وأن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أخذھا من مجوس السواد وأن عثمان رضي 
 هللا عنه أخذھا من مجوس بربر 

يحيى بن حسان ثنا ھشيم  أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن مسكين اليمامي ثنا - 18437
أنبأ داود بن أبي ھند عن قشير بن عمرو عن بجالة بن عبدة عن بن عباس رضي هللا عنھما قال  جاء رجل من االسبذيين من 
أھل البحرين وھم مجوس أھل ھجر إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فمكث عنده ثم خرج فسألته ما قضى هللا ورسوله 

ه قال اإلسالم أو القتل قال وقال عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنه قبل منھم الجزية قال بن عباس فيكم قال شرا قلت م
رضي هللا عنھما وأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من األسبذي قال الشيخ رحمه هللا نعم ما 

بن عوف رضي هللا عنه على أنه قد يحكم بينھم بما قال صنعوا تركوا رواية األسبذي المجوسي وأخذوا برواية عبد الرحمن 
 األسبذي ثم يأتيه الوحي بقبول الجزية منھم فيقبلھا كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنه 

وقد أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو بكر محمد بن عبد هللا بن أحمد بن عتاب  - 18438
دي ثنا القاسم بن عبد هللا بن المغيرة ثنا بن أبي أويس ثنا إسماعيل بن إبراھيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال قال العب

بن شھاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره  أن عمرو بن عوف رضي هللا عنه وھو حليف بني عامر بن 
ليه و سلم أخبره أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعث أبا عبيدة بن الجراح لؤي كان شھد بدرا مع رسول هللا صلى هللا ع

رضي هللا عنه إلى البحرين يأتي بجزيتھا وكان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھو صالح أھل البحرين وأمر عليھم العالء بن 
ة الصبح مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت األنصار بقدومه فوافت صال

فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حين رآھم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء 
ا عليكم كما بشيء فقالوا أجل يا رسول هللا فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فوهللا ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدني

 بسطت على من كان قبلكم فتنافسوھا وتلھيكم كما ألھتھم رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن عبد هللا بن أبي أويس 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا يعقوب بن إبراھيم بن  - 18439
 لح عن بن شھاب فذكره  بنحوه رواه مسلم في الصحيح عن الحسن الحلواني عن يعقوب بن إبراھيم سعد ثنا أبي عن صا

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ھالل بن العالء الرقي  -  18440
ن عبيد هللا ثنا بكر بن عبد هللا المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية ثنا عبد هللا بن جعفر ثنا المعتمر بن سليمان ثنا سعيد ب

قال  بعث عمر رضي هللا عنه الناس من أفناء األمصار يقاتلون المشركين فذكر الحديث في إسالم الھرمزان قال فقال إني 
مثلھا ومثل من فيھا من الناس من مستشيرك في مغازي ھذه فأشر علي في مغازي المسلمين قال نعم يا أمير المؤمنين األرض 

عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجالن فإن كسر أحد الجناحين نھضت الرجالن بجناح والرأس وإن كسر 
الجناح اآلخر نھضت الرجالن والرأس وإن شدخ الرأس ذھب الرجالن والجناحان والرأس فالرأس كسرى والجناح قيصر 

فمر المسلمين أن ينفروا إلى كسرى فقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال فندبنا عمر رضي هللا والجناح اآلخر فارس 
عنه واستعمل علينا رجال من مزينة يقال له النعمان بن مقرن رضي هللا عنه وحشر المسلمين معه قال وخرجنا فيمن خرج من 

والرماح المكسرة والنبل قال فانطلقنا نسير وما لنا كثير خيول أو  الناس حتى إذا دنونا من القوم وأداة الناس وسالحھم الجحف
مالنا خيول حتى إذا كنا بأرض العدو وبيننا وبين القوم نھر خرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفا حتى وقفوا على النھر 

ة بن شعبة وكان رجال قد اتجر وعلم ووقفنا من حياله اآلخر قال يا أيھا الناس أخرجوا إلينا رجال يكلمنا فأخرج إليه المغير
األلسنة قال فقام ترجمان القوم فتكلم دون ملكھم قال فقال للناس ليكلمني رجل منكم فقال المغيرة سل عما شئت فقال ما أنتم 
فقال نحن ناس من العرب كنا في شقاء شديد وبالء طويل نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر 

الحجر فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب األرض إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول هللا صلى و
هللا عليه و سلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا هللا وحده أو تؤدوا الجزية فأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى جنة 

بقي منا ملك رقابكم قال فقال الرجل بيننا وبينكم بعد غد حتى نأمر بالجسر يجسر قال فافترقوا ونعيم لم ير مثله قط ومن 
وجسروا الجسر ثم إن أعداء هللا قطعوا إلينا في مائة ألف ستون ألفا يجرون الحديد وأربعون ألفا رماة الحدق فأطافوا بنا عشر 

كلمنا فأخرجنا المغيرة فأعاد عليھم كالمه األول فقال الملك أتدرون ما مرات قال وكنا اثني عشر الفا فقالوا ھاتوا لنا رجال ي
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مثلنا ومثلكم قال المغيرة ما مثلنا ومثلكم قال مثل رجل له بستان ذو رياحين وكان له ثعلب قد آذاه فقال له رب البستان يا أيھا 
بالدنا من جيفتكم لكنا قد قتلناكم باألمس قال له  الثعلب لوال أن تنتن حائطي من جيفتك لھيأت ما قد قتلك وأنا لوال أن تنتن

المغيرة ھل تدري ما قال الثعلب لرب البستان قال ما قال له قال قال له يا رب البستان أن أموت في حائطك ذا بين الرياحين 
ذكرت لك ما عدنا  أحب إلي من أن أخرج إلى أرض قفر ليس بھا شيء وإنه وهللا لو لم يكن دين وقد كنا من شقاء العيش فيما

في ذلك الشقاء أبدا حتى نشارككم فيما أنتم فيه أو نموت فكيف بنا ومن قتل منا صار إلى رحمة هللا وجنته ومن بقي منا ملك 
 رقابكم قال جبير فأقمنا عليھم يوما ال نقاتلھم وال يقاتلنا القوم قال فقام المغيرة إلى النعمان بن مقرن رضي هللا عنه فقال يا أيھا
األمير إن النھار قد صنع ما ترى وهللا لو وليت من أمر الناس مثل الذي وليت منھم أللحقت الناس بعضھم ببعض حتى يحكم 
هللا بين عباده بما أحب فقال النعمان ربما أشھدك هللا مثلھا ثم لم يندمك ولم يخزك ولكني شھدت مع رسول هللا صلى هللا عليه 

في أول النھار انتظر حتى تھب األرواح وتحضر الصالة أال أيھا الناس إني لست لكلكم أسمع  و سلم كثيرا كان إذا لم يقاتل
فانظروا إلى رايتي ھذه فإذا حركتھا فاستعدوا من أرادأن يطعن برمحه فلييسره ومن أرادأن يضرب بعصاه فلييسر عصاه 

أال أيھا الناس إني محركھا الثانية فاستعدوا ثم  ومن أراد أن يطعن بخنجره فلييسره ومن أراد أن يضرب بسيفه فلييسر سيفه
إني محركھا الثالثة فشدوا على بركة هللا فإن قتلت فاألمير أخي وإن قتل أخي فاألمير حذيفة فإن قتل حذيفة فاألمير المغيرة بن 

لى عليه فما أشبھه إال كوما شعبة قال وقد حدثني زياد أن أباه قال قتلھم هللا فنظرنا إلى بغل موقر عسال وسمنا قد كدست القت
من كوم السمك ملقى بعضه على بعض فعرفت انه إنما يكون القتل في األرض ولكن ھذا شيء صنعه هللا وظھر المسلمون 

 وقتل النعمان وأخوه وصار األمر إلى حذيفة فھذا حديث زياد وبكر 

 عنھما أنه أصيب من المھاجرين فالن وفالن قال وحدثنا أبو رجاء الحنفي قال  كتب حذيفة إلى عمر رضي هللا - 18441
وفيمن ال يعرف أكثر فلما قرأ الكتاب رفع صوته ثم بكى وبكى فقال بل هللا يعرفھم ثالثا رواه البخاري في الصحيح مختصرا 
 عن الفضل بن يعقوب عن عبد هللا بن جعفر الرقي وفيه داللة على أخذ الجزية من المجوس وهللا أعلم فقد كان كسرى

 وأصحابه مجوسا 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن سنان الواسطي ثنا محمد بن بالل عن عمران  - 18442
 .القطان عن أبي جمرة عن بن عباس رضي هللا عنھما قال  إن أھل فارس لما مات نبيھم كتب لھم إبليس المجوسية 
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