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  سنن البيھقي الكبرى

  الجزء الثالث عشر

  البيوعتتمة كتاب 

 ثنا بنعمانية النعماني راھويه بن إبراھيم بن إسحاق يعقوب أبو اأن النضر أبو ثنا الروذباري علي أبو أخبرنا -  10643
 بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح نافع حدثني الليث ثنا القاسم بن ھاشم النضر أبو ثنا أسامة أبي بن محمد بن الحارث

 نھى أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن  عمر بن عن نافع عن الليث أنا يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنا إسحاق بن
  وغيره يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه الحبلة حبل بيع عن

 المثنى ألبي والحديث أيوب بن ومحمد المثنى أبو أنا إمالء إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  10644
 وحبل الحبلة حبل إلى الجزور يبتاعون الجاھلية أھل كان  قال عمر بن عن نافع أخبرني هللا عبيد عن يحيى ثنا مسدد ثنا

 هللا عبد أبو وأخبرنا ذلك عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فنھاھم تنتج التي تحمل ثم بطنھا في ما الناقة تنتج أن الحبلة
 لحم يبيعون قال أنه إال بنحوه فذكره سعيد بن يحيى ثنا المثنى بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن محمد أنا الحافظ
  وغيره المثنى بن محمد عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه الجزور

 بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنا العدل الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو أخبرنا -  10645
 المضامين عن ثالث عن الحيوان من نھى وإنما الحيوان في ربا ال  يقول كان أنه المسيب بن سعيد عن شھاب بن عن مالك ثنا

 عن المزني رواية وفي الشيخ قال الجمال ظھور في ما والمالقيح اإلبل إناث بطون في ما والمضامين الحبلة وحبل والمالقيح
  عبيد أبو فسره وكذلك اإلبل إناث بطون في ما والمالقيح الجمال ظھور في ما المضامين قال أنه الشافعي

 أبو أنا السلمي الرحمن عبد أبو فأخبرناه المجر عن نھى أنه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن روي الذي وأما -  10646
 بن نع دينار بن هللا عبد عن عبيدة بن موسى عن الحباب بن زيد حدثني عبيد أبو ثنا العزيز عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن
 قال الناقة بطن في بما غيره أو البعير يباع أن المجر زيد أبو قال عبيد أبو قال بذلك سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر
  تضعيفه أسباب من وكان ھذا موسى على فأنكر معين بن يحيى قال عبيدة بن موسى به تفرد اللفظ بھذا الحديث وھذا الشيخ

 بن يحيى عن غسان بن المفضل ثنا األزھر بن محمد بن جعفر ثنا الشافعي بكر أبو أنا كريالس محمد أبو أخبرناه - 10647
 أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن عن نافع عن يسار بن إسحاق بن محمد رواه وقد أحمد اإلمام قال فذكره  معين
  أعلم وهللا المعنى على داهأ إسحاق بن فكأن نافع رواية إلى الحديث فعاد المجر بيع عن ينھي سمعه

  والمنابذة المالمسة بيع عن النھي باب

 أنا الشافعي أنا سليمان بن الربيع أنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10648
 منصور بن يحيى أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح األعرج عن الزناد أبي وعن حبان بن يحيى بن محمد عن مالك

 أبي عن األعرج عن حبان بن يحيى بن محمد عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا السالم عبد بن محمد ثنا القاضي
 أويس أبي بن إسماعيل عن الصحيح في البخاري رواه والمنابذة المالمسة عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  ھريرة
 وأخرجه ھكذا ھريرة أبي عن عاصم بن حفص حديث من أيضا وأخرجاه يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه نھماع مالك عن
  ھريرة أبي عن صالح أبي حديث من مسلم

 عبد ثنا رافع بن محمد ثنا محمد بن هللا عبد ثنا جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 10649
 عن نھى أنه  ھريرة أبي عن يحدث سمعه أنه ميناء بن عطاء بن هللا عبد عن دينار بن عمرو دثنيح جريج بن أنا الرزاق
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 منھما واحد كل ينبذ أن والمنابذة تأمل بغير صاحبه ثوب منھما واحد كل يلمس فأن المالمسة أما والمنابذة المالمسة بيعتين
  رافع بن محمد عن الصحيح في سلمم رواه صاحبه ثوب إلى منھما واحد ينظر ولم اآلخر إلى ثوبه

 يونس حدثني الليث ثنا يحيى ثنا ملحان بن أنا الصفار عبيد بن أحمد أنا عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  10650
 عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال الخدري سعيد أبا أن وقاص أبي بن سعد بن عامر أخبرني قال شھاب بن عن
 ذلك إال يقلبه ال النھار أو بالليل بيده اآلخر ثوب الرجل لمس والمالمسة البيع في والمنابذة المالمسة عن نھى وبيعتين نلبستي

 اشتمال واللبستان تراض وال نظر غير عن بيعھما ذلك ويكون ثوبه اآلخر وينبذ ثوبه الرجل إلى الرجل ينبذ أن والمنابذة
 على ليس بثوبه احتباؤه األخرى واللبسة ثوب عليه ليس شقيه أحد فيبدو عاتقيه أحد على ثوبه يجعل أن والصماء الصماء
  بكير بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه شيء منه فرجه

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 10651
  قال أنه الخدري سعيد أبي عن سعد بن عامر عن شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن أنا الحكم عبد بن هللا دعب بن محمد أنا
 رواه الليث حديث في مضى الذي التفسير ھذا فسر ثم البيع في والمنابذة المالمسة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى
  وھب بن عن وغيره حرملة عن الصحيح في مسلم

 بن عطاء أنا الزھري ثنا سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر أنا إسحاق بن بكر أبو أنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10652
 فالمالمسة البيعتان فأما لبستين وعن بيعتين عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال الخدري سعيد أبي عن الليثي يزيد

 الصحيح في البخاري رواه شيء منه فرجه على ليس الواحد الثوب في الرجل واحتباء الصماء لفاشتما اللبستان وأما والمنابذة
  معمر تابعه البخاري قال سفيان عن هللا عبد بن علي عن

 عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا علي بن الحسن ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد بكر أبو أنا الروذباري علي أبو أخبرناه -  10653
 الصماء فاشتمال زاد الحديث بھذا  سلم و عليه هللا صلى النبي عن الخدري سعيد أبي عن الليثي يزيد بن عطاء عن الزھري
 فقد الثوب ھذا نبذت إذا يقول ان والمنابذة قال األيمن شقه ويبرز األيسر عاتقه على الثوب طرفي يضع واحد ثوب في يشتمل
  البيع وجب مسه إذا يقلبه وال رهينش وال بيده يمسه ان والمالمسة البيع وجب

   الحصاة بيع عن النھي باب

 حامد أبي بن محمد وأبو السلمي الرحمن عبد وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10654
 عن عمر بن هللا عبيد عن بيدع بن محمد ثنا عفان بن علي بن الحسن أنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا وغيرھم المقرئ
  الحصاة بيع وعن الغرر بيع عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  ھريرة أبي عن األعرج الرحمن عبد عن الزناد أبي

 سعيد بن يحيى ثنا حرب بن زھير حدثني ھارون بن موسى ثنا بالويه بن بكر أبو أنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 10655
  حرب بن زھير عن الصحيح في مسلم رواه بنحوه  فذكره الزناد أبو حدثني قال هللا دعبي عن

  العربان بيع عن النھي باب

 بن هللا عبد بن محمد أنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 10656
 صلى هللا رسول نھى  قال أنه جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن بلغني قال أنس بن مالك أخبرني وھب بن أنا الحكم عبد
 أو األمة أو العبد الرجل يشتري أن أعلم وهللا نرى فيما وذلك مالك لي فقال وھب بن قال العربان بيع عن سلم و عليه هللا

 السلعة أخذت إن أني على أقل أو ذلك من رأكث أو درھما أو دينارا أعطيك منه تكارى أو اشترى للذي يقول ثم الكراء يتكارى
 لك فھو أعطيتك فما الكراء أو البيع تركت وإن الدابة كراء من أو السلعة ثمن من ھو أعطيتك فالذي منك تكاريت ما ركبت أو

  عنه رواه من يسم لم الموطأ في الحديث ھذا أنس بن مالك روى ھكذا الشيخ قال شيء بغير باطال
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 الحديث فذكر شعيب بن عمرو عن األسلمي عامر بن هللا عبد حدثني قال مالك عن حبيب أبي بن بحبي ورواه -  10657
 القاسم بن علي بن الحسن علي أبو ثنا الماسرجسي يعني الفقيه علي بن محمد الحسن أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه
  لھيعة بن عن مالك أخذه بل ال ويقال فذكره  حبيب أبي بن حبيب ثنا الرعيني تليد بن داود بن المقدام ثنا بمصر الصدفي

 عن الثقة عن مالك ثنا مصعب أبو ثنا مھدي بن القاسم أنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنا الماليني سعد أبو أخبرنا -  10658
 بن عمرو عن ةلھيع بن عن والحديث شعيب بن عمرو عن لھيعة بن من الحديث ھذا سمع مالكا إن ويقال قال شعيب بن عمرو
 روى وقد الشيخ قال فذكره  شعيب بن عمرو عن لھيعة بن ثنا قتيبة ثنا حفص بن محمد أخبرناه أحمد أبو قال مشھور شعيب
  شعيب بن عمرو عن ذباب أبي بن الرحمن عبد بن الحارث عن الحديث ھذا

 ثنا الواسطي سليمان بن محمد بن محمد أنا الشيخ أبا يعني حيان بن محمد أبو أنا الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرناه - 10659
 العزيز عبد بن عاصم فذكره ذباب أبي بن الرحمن عبد بن الحارث ثنا العزيز عبد بن عاصم ثنا األنصاري موسى أبو

 مرسل الحديث ھذا في واألصل بھما يحتج ال لھيعة وبن عامر بن هللا وعبد ضعيف حبيب أبي بن وحبيب نظر فيه األشجعي
   لكما

  بيعة في بيعتين عن النھي باب

 بن يحيى ثنا ھاشم بن هللا عبد ثنا الطوسي أحمد بن حاجب انا قاال الحسن بن بكر وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  10660
 يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح عمرو بن محمد ثنا سعيد
 نھى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  ھريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد أنا عطاء بن الوھاب عبد أنا طالب أبي بن
 يقول يعني الوھاب عبد قال بيعة في بيعتين عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال يحيى رواية وفي بيعة في بيعتين عن
 عن معاذ بن ومعاذ الدراوردي محمد بن العزيز وعبد جعفر بن إسماعيل رواه وكذلك بعشرين وبنسيئة بعشرة بنقد لك ھو

  عمرو بن محمد

 صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن زائدة أبي بن زكريا بن يحيى ورواه -  10661
 الصيدالني محمد بن هللا عبد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه باالر أو أوكسھما فله بيعة في بيعتين باع من  سلم و عليه هللا
 أبي بن بكر أبي عن السنن كتاب في داود أبو رواه فذكره زكريا بن يحيى ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا قتيبة بن إسماعيل ثنا

 شيء في حكومة ذلك يكون أن يشبه يثالحد ھذا تفسير في هللا رحمه سليمان أبي كتاب في قرأت هللا رحمه الشيخ قال شيبة
 شھرين إلى بقفيزين علي لك الذي القفيز بعني له قال بالبر وطالبه األجل حل فلما شھر إلى بر قفيز في دينارا أسلف كأنه بعينه
 أن قبل انيالث البيع تبايعا فإن األصل وھو أوكسھما إلى فيردان بيعة في بيعتين فصار األول البيع على دخل قد ثان بيع فھذا

  مربيين كانا األول البيع يتناقضا

 بن هللا عبد بن محمد أنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 10662
 بن هللا بدع جده عن أبيه عن أخبرھم شعيب بن عمرو أن العلم أھل من وغيره قيس بن داود أخبرني وھب بن أنا الحكم عبد

 ليس ما بيع وعن واحدة صفقة في بيعتين وعن وسلف بيع عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  العاص بن عمرو
  يضمن لم ما شف حرام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال عندك

  النجش عن النھي باب

 الشافعي أنا سليمان بن الربيع أنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  10663
 والحديث العزيز عبد بن وعلي إسحاق بن إسماعيل أنا إمالءا إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك أنا

 عبد بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى أنا هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك عن مسلمة بن يعني هللا عبد حدثنا إلسماعيل
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 النجش عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن عن نافع عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا السالم
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مسلمة بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه

 أنا الربيع أنا األصم العباس أبو ثنا قالوا الحسن بن بكر وأبو سحاقإ أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10664
  تناجشوا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن المسيب بن عن شھاب بن عن سفيان أنا الشافعي

  مثله  سلم و عليه هللا صلى يالنب عن ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن ومالك سفيان أنا الشافعي وأنا قال -  10665

 هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن سيرين بن عن أيوب عن الزناد أبي عن ومالك سفيان أنا الشافعي وأخبرنا قال - 10666
  مثله  سلم و عليه

 تباع لسلعةا الرجل يحضر أن والنجش الشافعي قال  قال الربيع أنا العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10667
 نجش فمن سومه يسمعوا لم لو يعطون كانوا مما أكثر بھا فيعطون السوام به ليقتدى شراءھا يريد ال وھو الشيء بھا فيعطى
 قال عليه نجش رجل معصية يفسده ال جائز والبيع قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنھي عالما كان إن بالنجش عاص فھو
  الشراء يريد ال من زاد يكون أن يجوز وقد البيع فجاز سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دعھ على يزيد فيمن بيع وقد

 منصور بن يحيى محمد أبو أنا قاال قتادة بن العزيز عبد بن عمر نصر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 10668
 نصر وأبو حمدان بن علي بن الرحمن عبد القاسم ووأب الفقيه منصور وأبو قتادة بن نصر أبو وأخبرنا ح مسلم أبو أنا القاضي
 بن أخضر ثنا األنصاري هللا عبد بن محمد ثنا مسلم أبو أنا السلمي نجيد بن عمرو أنا قالوا الصفار الرحمن عبد بن أحمد

 فأعطاه يزيد فيمن وقدح حلس على نادى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  مالك بن أنس عن الحنفي بكر أبو حدثني عجالن
  فباعه درھمين آخر وأعطاه درھما رجل

 الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنا األصم العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 10669
 تاجرا كان شھر له يقال رجال سمعت  قال اسلم بن زيد عن جعفر أبي بن هللا عبيد عن مالك بن عمرو أخبرني وھب بن أنا

 يذر حتى أخيه بيع على أحدكم يبيع أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى فقال المزايدة بيع عن عمر بن هللا عبد يسأل وھو
 في وقال وھب بن عن األعلى عبد بن يونس ورواه جعفر أبي بن هللا عبيد عن لھيعة بن رواه وكذلك والمواريث الغنائم إال

 بأسا يرون ال الناس أدركت قال أنه رباح أبي بن عطاء عن وروينا فأرسله عمر بن هللا عبد بن هللا عبد يسأل وھو الحديث
  يزيد فيمن المغانم ببيع

  بعض بيع على بعضكم يبيع ال باب

 يحيى أنا ظالحاف هللا عبد أبو وأنا ح مالك أنا الشافعي أنا الربيع أنا العباس أبو ثنا قاال بكر وأبو زكريا أبو أخبرنا -  10670
 هللا صلى النبي أن عمر بن عن نافع عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا السالم عبد بن محمد ثنا القاضي منصور بن
 يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه يبيع ال زكريا أبي رواية وفي بعض بيع على بعضكم يبع ال  قال سلم و عليه
  مالك نع أويس أبي بن عن البخاري ورواه

 حامد أبي بن الرحمن عبد محمد وأبو عبدان بن محمد بن محمد بن سعيد عثمان وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10671
 عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن عبيد بن محمد ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا المقرئ

 أخرجه بإذنه إال أخيه خطبة على يخطب وال أخيه بيع على أحدكم يبيعن ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن
  هللا عبيد عن القطان ويحيى مسھر بن علي حديث من الصحيح في مسلم
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 علي اثن القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنا ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  10672
 وال تناجشوا ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن الزھري عن سفيان ثنا هللا عبد بن
  إنائھا في ما لتكفىء أختھا طالق المرأة تسأل وال خطبته على يخطب وال أخيه بيع على الرجل يبيع وال لباد حاضر يبيع

  سفيان ثنا الناقد محمد بن عمرو ثنا يعلى أبو أنا جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  10673
 في البخاري رواه أخيه سوم على الرجل يسوم وال وزاد سلم و عليه هللا صلى النبي به يبلغ قال أنه إال نحوه بإسناده فذكره

 الناقد محمد بن عمرو عن أيضا ورواه سفيان نع وغيره حرب بن زھير عن مسلم ورواه المديني بن علي عن الصحيح
  بزيادته

 مالك أنا الشافعي أنا الربيع أنا األصم العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 10674
 بعض بيع على عضكمب يبيع ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن وسفيان
 آخر أتاه حتى يتفرقا فلم سلعة رجل من اشترى من على هللا رحمه الشافعي حمله وقد مالك حديث من الصحيح في أخرجاه
 عصى وقد فسادا ھذا فيكون التفرق قبل الخيار له فإن صاحبه بيع فيفسخ الثمن من بأقل منھا خيرا أو سلعته مثل عليه فعرض

  الزم فيه والبيع عالما بالحديث كان إذا هللا

  أخيه سوم على أحدكم يسوم ال باب

 على أحدكم يسوم ال قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن روي وقد  الرسالة كتاب في هللا رحمه الشافعي قال - 10675
 البائع رضي إذا مهسو على يسوم وال أخيه خطبة على أحدكم يخطب ال مثل فھو ثابتا أحفظه ولست ثابتا كان فإن أخيه سوم
 على رجل سوم يزيد من وبيع يزيد فيمن باع سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول قال لزمه بيع لو حتى البيع قبل يباع بأن وأذن
 الشافعي انا الربيع أنا العباس أبو أنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا الزيادة طلب حتى األول السوم يرض لم البائع ولكن أخيه سوم
  أوجه من ثبت قد السوم حديث الشيخ قال رهفذك

 الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح شعبة ثنا عفان ثنا تمتام ثنا عبيد بن أحمد أنا عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا ما منھا -  10676
 أبي عن ثابت بن عدي عن شعبة ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنا

 قد التي األلفاظ سائر وذكر أخيه سوم على الرجل يستام أن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  ھريرة أبي عن حازم
 قال ثم شعبة عن عرعرة بن محمد عن البخاري ورواه معاذ بن هللا عبيد عن الصحيح في مسلم رواه التصرية باب في مضت
  شعبة عن دالصم وعبد معاذ تابعه

 إسماعيل أنا إسحاق بن أحمد بكر أبو أنا قاال السلمي الرحمن عبد وأبو المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  10677
 بن وسھيل ھريرة أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن العالء عن شعبة ثنا قاال حرب بن وسليمان عمر بن حفص ثنا إسحاق بن
 على يخطب وأن أخيه سوم على الرجل يستام أن نھى أنه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن رةھري أبي عن أبيه عن صالح أبي

  عنھما شعبة عن الوارث عبد بن الصمد عبد حديث من الصحيح في مسلم أخرجه أخيه خطبة

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن العالء عن جعفر بن إسماعيل ورواه - 10678
 علي ثنا بكر أبو إسحاق بن محمد أنا الحافظ أحمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه المسلم سوم على المسلم يسم ال  قال
 العالء عن شعبة عن بعضھم ورواه وغيره حجر بن علي عن الصحيح في مسلم رواه فذكره جعفر بن إسماعيل ثنا حجر بن
  أخيه بيع على الرجل يبيع وبعضھم أخيه سوم على الرجل يسوم أن نھى

 بن حامد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا النيسابوري عبدان بن محمد بن محمد بن سعيد عثمان أبو وأخبرنا -  10679
  سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن حسان بن ھشام ثنا إبراھيم بن مكي ثنا حامد أبي
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 المرأة تسأل وال خالتھا على وال عمتھا على المرأة تنكح وال أخيه سوم على يسوم وال أخيه خطبة على الرجل يخطب ال
  حسان بن ھشام حديث من الصحيح في مسلم أخرجه لھا هللا كتب ما لھا إنما ولتنكح صحفتھا في ما لتكفىء أختھا طالق

 كثير ثنا الزبيري أحمد أبو ثنا الفحام الوليد بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنا الروذباري علي أبو وأخبرنا - 10680
 وال أخيه سوم على أحدكم يسومن ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن رباح بن الوليد عن زيد بن

 وھذا أخيه سوم على الرجل يستام ال أنه قيل وقد ةھرير أبي عن كثير أبي عن األوزاعي رواه اللفظ وبھذا خطبته على يخطب
 يذكر لم واالستيام والسوم البيع من الثالثة األلفاظ ھذه أحد على رواه الذي ألن لفظه في الرواة واختلف واحد حديث الحديث
 سعيد عن الزھري عن سفيان عن الناقد عمرو عن الحجاج بن مسلم ذكرھا شاذة رواية في إال األخريين اللفظين من شيئا معه
 ما معنى يكون ان فأما السوم لفظ فيه عيينة بن عن يذكروا لم الرواة وأكثر جميعا والسوم البيع لفظ فيھا ذكر ھريرة أبي عن
 فإنه غيره رواية على المسيب بن رواية ترجح ان وأما واالستيام السوم من غيره فسره ما ھريرة أبي عن المسيب بن رواه

 بن الرحمن وعبد كريب بن عامر مولى سعيد وأبو األعرج الرحمن عبد ھريرة أبي أصحاب من معهو وافقھھم احفظھم
  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن هللا عبد رواية توافق روايته وبان عنه العالء عن الروايات بعض في يعقوب

 الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا وغيره إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا -  10681
 بن عقبة سمع أنه المھري شماسة بن الرحمن عبد عن حبيب أبي بن يزيد عن سعد بن والليث لھيعة بن أخبرني وھب بن أنا

 أخيه بيع لىع يبتاع ان لمؤمن يحل وال المؤمن أخو المؤمن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن يقول المنبر على عامر
  الليث عن وھب بن عن الطاھر أبي عن الصحيح في مسلم رواه يذر حتى أخيه خطبة على يخطب وال يذر حتى

   ذلك في ھريرة أبي عن المسيب بن حديث مضى قد لباد حاضر يبيع ال باب

 الزھري حدثنا سفيان ثنا ميديالح ثنا موسى بن بشر أنا إمالء إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10682
 الرجل يبيع وال لباد حاضر يبيع وال تناجشوا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن
  سفيان عن جميعا زھير عن مسلم ورواه علي عن الصحيح في البخاري رواه خطبته على يخطب وال أخيه بيع على

 يحيى بن يحيى ثنا الحسين بن محمد بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنا الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا - 10683
 الركبان يتلقى ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك على قرأت قال
 فھو ذلك بعد ابتاعھا فمن والغنم اإلبل تصروا وال لباد حاضر يبيع وال تناجشوا وال بعض بيع على بعضكم يبيع وال للبيع
 هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه تمر من وصاعا ردھا سخطھا وان أمسكھا رضيھا فإن يحلبھا أن بعد النظرين بخير
 مھاجر يبيع أن نھى ھريرة أبي عن حازم أبي حديث من وأخرجاه يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن يوسف بن

  مضى وقد ألعرابي

 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنا ببغداد العدل بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 10684
 ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا الرمادي منصور

 وغيره إبراھيم بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه سمسارا له تكن ال قال لباد حاضر يبيع ال ما قلت قال لباد حاضر يبيع
  معمر عن آخرين وجھين من البخاري وأخرجه الرزاق عبد عن

 طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  10685
 أخرجه لباد حاضر يبيع أن نھينا  قال مالك بن أنس أن سيرين بن محمد عن عون بن هللا عبد انا عطاء بن الوھاب عبد أنا

  عون بن حديث من الصحيح في ومسلم البخاري
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 ھمام أبو ثنا لبلخيا أبان بن محمد ثنا غالب بن محمد ثنا الصفار إسماعيل أنا بشران بن الحسن أبو وأخبرنا -  10686
 كان وان لباد حاضر يبيع ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أنس عن الحسن عن يونس عن الزبرقان بن محمد األھوازي

  أباه أو أخاه

 ثنا يونس بن أحمد ثنا محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنا الفقيه علي بن محمد نصر أبو أخبرنا - 10687
 أنا يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أخبرنا إمالء الفقيه إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا ح يرزھ
 من بعضھم يرزق الناس دعوا لباد حاضر يبيع ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن الزبير أبو ثنا خيثمة أبو

  يونس بن وأحمد يحيى بن يحيى نع الصحيح في مسلم رواه بعض

 أنا سليمان بن الربيع انا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 10688
 ناداإلس بھذا الحديث ھذا لباد حاضر يبيع ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن نافع عن مالك أنا الشافعي

  مالك عن الشافعي إفراد في يعد مما

 بن هللا عبد ثنا غالب بن محمد أنا كتابه أصل من الفقيه إسحاق بن أحمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه وقد -  10689
  لباد حاضر يبيع ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن نافع عن مالك عن مسلمة

 ثنا محمد بن الرحمن عبد ثنا بھا الھمذاني علي بن شعيب نصر أبو القاضي أخبرني األردستاني بكر أبو خبرناوأ -  10690
 عن أبيه عن دينار بن هللا عبد بن الرحمن عبد رواه وقد بنحوه  فذكره القعنبي مسلمة بن هللا عبد ثنا الرازي نصر بن إبراھيم

  أعلم وهللا الموطأ خارج أصحابه من األكابر عنه رواھا موطأال يودعھا لم مسانيد أنس بن ولمالك عمر بن

  استنصحه إذا ونصيحته معونته في الرخصة باب

 بن يوسف ثنا السراج إسماعيل بن الحسن بن محمد الحسن أبو أنا الزاھد عثمان أبي بن الملك عبد سعيد أبو حدثنا - 10691
 بن قتيبة ثنا نعيم بن محمد ثنا الشيباني هللا عبد أبو أنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح الزھراني الربيع أبو ثنا القاضي يعقوب
 على المسلم حق  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن أبيه عن العالء عن جعفر بن إسماعيل ثنا سعيد
 هللا فحمد عطس وإذا له فانصح استنصحك وإذا هفأجب دعاك وإذا عليه فسلم لقيته إذا قال هللا رسول يا ھي ما قيل ست المسلم
  وغيره قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه فاتبعه مات وإذا فعده مرض وإذا فشمته

 بن الحسن ثنا الحافظ الحسن بن محمد بن أحمد حامد أبو أنا إمالء العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو حدثنا -  10692
 قال قال جابر عن الزبير أبي عن عمير بن الملك عبد عن السكري حمزة أبو ثنا وزيالمر علقمة بن الرحمن عبد ثنا ھارون
 ذلك وروي فلينصحه أخاه أحدكم استنصح فإذا بعض من بعضھم هللا يرزق الناس دعوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  سلم و عليه هللا صلى النبي سمع عمن أبيه عن عنه وقيل سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن يزيد أبي بن حكيم عن بمعناه

 بن الواحد عبد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنا المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  10693
 رسول عھد على لي بحلوبة المدينة قدمت  قال حدثه أعرابيا أن المكي سالم عن إسحاق بن محمد عن سلمة بن حماد ثنا غياث
 هللا رسول إن فقال لي بعت فلو السوق ھذه بأھل لي علم ال إني فقلت هللا عبيد بن طلحة على فنزلت سلم و عليه هللا صلى هللا

  انھاك أو آمرك حتى فشاورني يبايعك من جاءك فإن السوق إلى اذھب ولكن لباد حاضر يبيع أن نھى سلم و عليه هللا صلى

  السلع تلقي عن النھي باب

 هللا عبد ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا حنبل بن أحمد بن هللا عبد أنا إسحاق بن بكر أبو أنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10694
 البيوع تلقي عن نھى أنه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود بن يعني هللا عبد عن عثمان أبي عن التيمي عن المبارك بن

  مضى كما البخاري وأخرجه شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه
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 أنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10695
 عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن هللا عبد عن نافع عن وغيره مالك أخبرني وھب بن أنا الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد

  نافع عن وغيره مالك حديث من الصحيح في أخرجاه األسواق بھا يھبط حتى السلع تلقي عن نھى سلم و

 عمر بن وعثمان الخليل بن وزياد إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنا عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  10696
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن مرمع أنا الواحد عبد ثنا مسدد ثنا قالوا لفظه
 البخاري رواه سمسارا له يكون ال قال لباد حاضر يبيع ال قوله ما عباس البن قلت قال لباد حاضر يبيع وال الركبان يتلقى أن
  معمر عن الرزاق عبد حديث من مسلم وأخرجه وغيره مسدد عن الصحيح في

 أبي عن مالك على قرأ فيما القعنبي ثنا سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10697
 أخرجاه الحديث باقي وذكر للبيع الركبان تلقوا ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد
  مضى كما مالك حديث من الصحيح في

 بن يزيد ثنا األزھر بن أحمد األزھر أبو ثنا الشرقي بن حامد أبو أنا العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو وحدثنا -  10698
 قال الركبان تتلقوا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبو ثنا سفيان ثنا حكيم أبي

 ھذا وفي ثابتا كان إن نأخذ وبھذا السوق يقدم أن بعد بالخيار السلعة فصاحب تلقاھا فمن حديثال ھذا في سمعت وقد الشافعي
  الخيار السوق يقدم أن بعد السلعة لصاحب أن غير جائز فالبيع فاشتراھا السلعة تلقى إذا الرجل أن على دليل

 الرحمن عبد وأبو السوسي هللا عبد وأبو عمرو يأب بن سعيد وأبو الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10699
 أبو وأخبرنا ح سيرين بن عن األوزاعي ثنا بكر بن بشر ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا السلمي
 ھشام ثنا إبراھيم بن مكي ثنا الحلواني زھير بن إبراھيم إسحاق أبو أنا اإلسماعيلي إبراھيم بن أحمد بكر أبو ثنا الحافظ حازم
 منه فاشترى تلقاه فمن الجلب تلقوا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن حسان بن
  بالخيار السوق أتى إذا األوزاعي رواية وفي السوق جاء إذا بالخيار فصاحبه شيئا

 بن ھشام ثنا عمر أبي بن ثنا محمد بن هللا عبد ثنا جعفر أبي بن وعمر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 10700
 في مسلم رواه بالخيار فھو السوق سيده أتى فإذا قال أنه إال فذكره  القردوسي ھاشم أخبرني قال جريج بن عن سليمان
  عمر أبي بن عن الصحيح

 أبو ثنا الرازي حاتم أبو أنا الطوسي أيوب بن حسنال بن الحسين أنا الروذباري محمد بن الحسين علي أبو وأخبرنا - 10701
 تلقي عن نھى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  ھريرة أبي عن سيرين بن عن السختياني أيوب عن عمر بن هللا عبيد ثنا توبة
  السوق وردت إذا بالخيار فيھا السلعة فصاحب متلق تلقاه فإن قال الجلب

 زاد أنه إال بمثله  فذكره توبة أبو نافع بن الربيع ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنا ريالروذبا علي أبو وأخبرنا - 10702
  فاشتراه مشتر متلق تلقاه فإن

 ثنا عقيل بن محمد بن الفضل بن علي الحسن أبو أنا قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا - 10703
  حدثه عمر بن هللا عبد أن نافع عن أسماء بن جويرية عمي حدثني أسماء بن محمد بن هللا عبد ثنا البغوي ھاشم بن إبراھيم
 فيه ابتاعوه الذي مكانه في يبيعوه أن فنھاھم الركبان من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد في الطعام يتبايعون كانوا أنھم
 الركبان نتلقى كنا متنه في وقال جويرية عن إسماعيل بن موسى عن الصحيح في البخاري رواه الطعام سوق إلى ينقلوه حتى

 االبتياع صحة على داللة ھذا وفي الطعام سوق به نبلغ حتى نبيعه أن سلم و عليه هللا صلى النبي فنھانا الطعام منھم فنشتري
 الموضع ذلك في أنه دريق من على ھناك يغلوا لئال الطعام سوق إلى ينقلوه حتى القبض بعد بيعه من منعوا وإنما الركبان من

  أعلم وهللا أرخص
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   وسلف بيع عن النھي باب

 أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد وأبو الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 10704
 أبيه عن شعيب بن عمرو عن قيس بن وددا ثنا نافع بن هللا عبد ثنا الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنا يعقوب بن محمد العباس
  يضمن لم ما ربح عن ونھى بيعة في بيعتين عن ونھى وسلف بيع عن نھى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  جده عن

   المسترسل غبن في ورد ما باب

 بن موسى ثنا المحاربي نييع عبيد بن محمد ثنا زيدان بن هللا عبد ثنا عدي بن أحمد أبو أنا الماليني سعد أبو أخبرنا - 10705
 ربا ذلك غبنه كان فغبنه مؤمن إلى استرسل من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال امامة أبي عن مكحول عن عمير
 يرويه ما عامة عمير بن موسى الحافظ عدي بن أحمد أبو قال الماليني سعد أبو قال فيه تكلموا ھذا القرشي عمير بن موسى
 وھو إسناده في عليه واختلف مالك عن القرقيسياني ھشام بن يعيش عن معناه روي وقد الشيخ قال عليه الثقات يتابعه ال مما

  ھذا من أضعف

 بن الخليل ثنا كتابه أصل من بالدامغان الفقيه النسوي جعفر بن محمد جعفر أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 10706
 قال قال جابر عن أبيه عن محمد بن جعفر عن مالك عن ھشام بن يعيش ثنا مخلد بن خداش ثنا إمالء علينا أماله النسوي أحمد
  ربا المسترسل غبن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن أحمد ثنا الدقاق إسحاق بن أحمد بن محمد الحسين أبو أنا العلوي محمد بن ظفر بن محمد الحسن أبو وحدثنا - 10707
 مالك بن أنس عن الزھري عن أنس بن مالك ثنا القرقيسياني ھشام بن يعيش ثنا المنبجي هللا عبد بن حمدأ ثنا القرشي محمد
 النبي عن عنه هللا رضي علي عن أبيه عن محمد بن جعفر وعن ربا المسترسل غبن  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن

  ربا المسترسل غبن قال سلم و عليه هللا صلى

 ربا فھو نفعةم جر قرض كل باب

 الحميد عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10708
 معي انطلق فقال سالم بن هللا عبد فلقيت المدينة قدمت  قال بردة أبو ثنا بردة أبي بن هللا عبد بن بريد ثنا أسامة أبو ثنا الحارثي
 سويقا فسقاني معه فانطلقت فيه صلى مسجد في وتصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فيه شرب قدح في فأسقيك لالمنز

 إلى القرض يقرض أحدكم أن الربا أبواب من وأن فاش فيھا الربا أرض في إنك لي فقال مسجده في وصليت تمرا واطعمني
  أسامة أبي عن كريب أبي عن الصحيح في البخاري رواه فيھا وما ةالسل تلك فاتق ھدية فيھا وبسلة به أتاه بلغ فإذا أجل

 عمر بن حفص ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنا المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 10709
 حتى البيت إلى تجيء أال يل فقال سالم بن هللا عبد فلقيت المدينة أتيت  قال أبيه عن بردة أبي بن سعيد عن شعبة ثنا الحوضي
 إليك فأھدى دين رجل على لك كان فإذا فاش فيھا الربا بأرض إنك قال ثم وتمرا سويقا فاطعمنا فذھبنا وتمرا سويقا اطعمك
 عن وروينا شعبة عن حرب بن سليمان عن البخاري رواه الربا من ذلك فإن تقبله فال تبن من حبلة أو شعير أو علف من حبلة
  والھدية القرض في القصة بھذه شبيھة قصة كعب بن أبي عن حبيش بن زر

 سفيان ثنا األزرق موسى بن عباد ثنا غالب بن محمد تمتام ثنا عبيد بن أحمد أنا عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  10710
 فأتى الجھاد أريد إني المنذر أبا يا  كعب بن ألبي قلت قال حبيش بن زر عن األقمر بن كلثوم حدثني قيس بن األسود عن

  ھديته إليه واردد قرضك فخذ ھدية إليك فأھدى رجال أقرضت فإذا فاش كثير فيھا الربا بأرض إنك قال فأقرض العراق
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 بن محمد عن عون بن ثنا حماد بن الرحمن عبد ثنا مسلم أبو أنا نجيد بن عمرو أبو أنا قتادة بن نصر أبو وأخبرنا -  10711
 من أني علمت وقد ھديتي علي رددت لم أبي فقال فردھا أرضه ثمرة من الخطاب بن عمر إلى ھدىأ  كعب بن أبي أن سيرين
  منقطع ھذا درھم آالف عشرة أسلفه عنه هللا رضي عمر وكان ھديتي علي ترد ما عني خذ ثمرة المدينة أھل أطيب

 عن األوزاعي ثنا أبي أخبرني الوليد بن اسالعب أنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10712
 وجعل إليه يھدي فجعل درھما عشرون رجل على له كان رجل في  قال أنه عباس بن عن صالح أبي عن كثير أبي بن يحيى
  دراھم سبعة إال منه تأخذ ال عباس بن فقال درھما عشر ثالثة ثمنھا بلغ حتى باعھا ھدية إليه أھدى كلما

 عن شعبة ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا محمد بن يحيى ثنا مطر بن عمرو أبو أنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 10713
 بن فأتى السمك إليه يھدي فكان درھما خمسون لرجل عليه سماك جار لنا كان  قال الجعد أبي بن سالم عن الدھني عمار
  إليك أھدى بما قاصه فقال ذلك عن فسأله عباس

 يونس أنا ھشيم ثنا عبيد أبو ثنا العزيز عبد بن علي أنا الكارزي الحسن أبو أنا السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 10714
 أفقر المستقرض إن ثم دراھم رجل من استقرض رجل عن سئل أنه  مسعود بن يعني هللا عبد عن سيرين بن عن وخالد

 الشيخ قال منفعة جر قرض أنه إلى يذھب عبيد أبو قال ربا فھو دابته ظھر من أصاب ما هللا عبد فقال دابته ظھر المقرض
 البن ذلك فذكر فرسه ظھر عليه وشرط دراھم رجال أقرض رجال أن سيرين بن عن عون بن عن روينا وقد منقطع ھذا أحمد

  ربا فھو ظھره من أصاب ما فقال مسعود

 حدثني منقذ بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القا عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10715
 صاحب عبيد بن فضالة عن التجيبي مرزوق أبي عن حبيب أبي بن يزيد حدثني قال عياش بن هللا عبد عن يحيى بن إدريس
  الربا وجوه من وجه فھو منفعة جر قرض كل  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي

 عياش بن إسماعيل ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنا الحافظ حازم أبو وأخبرنا - 10716
 المال أخاه يقرض منا الرجل حمزة أبا يا فقلت مالك بن أنس سألت  قال يحيى أبي بن يزيد عن الضبي حميد بن عتبة عن

 فال دابة على حمله أو يقبله فال طبقا إليه فأھدى قرضا أحدكم ضأقر إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال فقال إليه فيھدي
  قال كذا ذلك قبل وبينه بينه يكون أن إال يركبھا

 الحسن أبو أخبرناه مالك بن أنس سألت قال إسحاق أبي بن يحيى عن عتبة عن إسماعيل عن عمار بن ھشام ورواه - 10717
 ھذا في ھشام قال المعمري قال بنحوه فذكره  عمار بن ھشام ثنا المعمري علي بن الحسن ثنا عبيد بن أحمد أنا عبدان بن

 بن ومحمد شعبة ورواه أنس عن الھنائي يزيد بن يحيى حديث وھذا وھم إال أراه وال الھنائي إسحاق أبي بن يحيى الحديث
  فوقفاه دينار

  منه خيرا يقبضه أن على سلفا يسلفه أن في خير ال باب

 أنه نافع عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنا المھرجاني أحمد وأب أخبرنا - 10718
  بشيء وليس نافع عن الضعفاء بعض رفعه وقد قضاءه إال يشرط فال سلفا أسلف من  يقول عمر بن هللا عبد سمع

 عبد أبا يا فقال عمر بن هللا عبد أتى رجال أن  بلغه أنه مالك ثنا بكير بن ثنا محمد ثنا بكر أبو أنا أحمد أبو أخبرنا -  10719
 عبد أبا يا تأمرني فكيف قال الربا فذلك عمر بن هللا عبد فقال أسلفته مما أفضل عليه واشترطت سلفا رجال أسلفت إني الرحمن
 وجه فلك صاحبك وجه به ريدت وسلف هللا وجه فلك هللا وجه به تريد سلف وجوه ثالثة على السلف هللا عبد فقال الرحمن
 فإن الصحيفة تشق أن أرى فقال الرحمن عبد أبا يا تأمرني فكيف قال الربا فذلك بطيب خبيثا لتأخذ تسلفه وسلف صاحبك
 شكر فذلك نفسه به طيبة أسلفته مما أفضل أعطاك وإن أجرت فأخذته أسلفته ما دون أعطاك وإن قبلته أسلفته الذي مثل أعطاك
  أنظرته ما أجر ولك لك شكره
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 سفيان ثنا المخزومي الرحمن عبد بن سعيد ثنا الديبلي جعفر أبو ثنا فراس بن أنا العمري الفتح أبو الشيخ أخبرنا - 10720
 عبد فقال فرسي ظھر أعيره أن على خمسمائة رجل من استسلفت إني  مسعود البن رجل قال قال سيرين بن عن أيوب عن
  منقطع هللا عبد عن سيرين نب ربا فھو منه أصاب ما هللا

   نفسه به طيبة شرط بال منه خيرا يقضيه الرجل باب

 ثنا الھاللي الحسن بن علي ثنا القطان الحسن بن محمد بكر أبو أنا األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 10721
 صلى هللا رسول تقاضى رجال أن  ھريرة أبي عن يحدث سلمة أبا سمعت قال كھيل بن سلمة أنا شعبة ثنا الطيالسي الوليد أبو
 سنا له نجد إنا قالوا فأعطوه بعيرا له اشتروا مقاال الحق لصاحب فإن دعوه فقال به أصحابه فھم له فأغلظ سلم و عليه هللا

 من مسلم وأخرجه الوليد أبي عن الصحيح في البخاري رواه قضاء أحسنكم خيركم فإن إياه فأعطوه اشتروه قال سنة من أفضل
  شعبة عن غندر حديث

 إبراھيم بن محمد البوشنجي هللا عبد أبو ثنا إمالء القاضي منصور بن يحيى محمد أبو ثنا الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  10722
 عن صالح أبي عن ثابت أبي بن حبيب عن الزيات حمزة عن المبارك بن هللا عبد أنا موسى بن محبوب الفراء صالح أبو ثنا
 وسق شطر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فاستسلف يسأله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رجل أتى  قال رةھري أبي

  عندي من نائل لك ونصف قضاء لك نصف وقال وسقا فأعطاه يتقاضاه الرجل فجاء إياه فأعطاه

 وھب بن هللا عبد أنا الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10723
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من بعت  قال السلمي سارية بن العرباض عن ھانئ بن سعيد عن صالح بن معاوية أخبرني
 جاء ثم قضائي فأحسن قضاني ثم بختية إال أقضيكھا ال نعم قال بكري ثمن أقضني هللا رسول يا فقلت أتقاضاه فجئت بكرا

 القوم خير إن لك ھو فقال بكري من أفضل ھذا هللا رسول يا فقال مسنا بعيرا فقضاه بكري أقضني هللا رسول يا فقال أعرابي
  قضاء خيرھم

 يعني وثابت يحيى بن خالد ثنا الباغندي ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنا عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 10724
 دخلت  قال األنصاري هللا عبد بن جابر عن دثار بن محارب عن كدام بن مسعر ثنا قالوا موسى بن هللا بيدوع الزاھد محمد بن
 في البخاري رواه وزادني فقضاني دين عليه لي وكان فصل قم لي فقال ضحى المسجد في سلم و عليه هللا صلى النبي على

  الزاھد وثابت يحيى بن خالد عن الصحيح

 األعمش عن نمير بن ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بوأ وأخبرنا - 10725
 وأنا معتل بعير ومعي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على مررت  قال هللا عبد بن جابر عن الجعد أبي بن يعني سالم عن

 رأيتني فلقد اركب قال ثم فضربه بذنبه فأخذ هللا رسول يا ظالع أو تلمع قلت قال ھذا بعيرك شأن ما فقال القوم آخر في أسوقه
 قال نعم قلت قال تزوجت ما قال ثم قال طروقا أھلك تأت ال فقال أھلي إلى أتعجل أن أردت دنونا فلما ألحبسه وإني أوله في
 إليھن أضم أن فكرھت جواري ترك هللا عبد إن هللا رسول يا قلت قال وتالعبك تالعبھا بكرا فھال قال ثيب قلت ثيب أم بكر

 هللا رسول يا لك ھو قلت قال ھذا بعيرك بعني لي قال ثم أحسنت وال أسأت لي قال فما عقلت قد امرأة أتزوج أن فأردت مثلھن
 أھلك إلى عليه تبلغ نعم قال بھا لك فھو ذھب وقية علي لرجل فإن قلت علي أكثر فلما هللا رسول يا لك ھو قلت بعنيه قال

 رسول زادني شيء القيراط ھذا يفارقني ال فقلت قيراطا وزادني وقية فأعطاني وزده ذھب وقية أعطه فقال بالل إلي وأرسل
 حديث من الصحيح في أخرجاه الحرة يوم الشام أھل أخذه حتى عندي يزل فلم كيس في فجعلته سلم و عليه هللا صلى هللا

  ايةبالرو ومسلم إليه باإلشارة البخاري األعمش

 بن حميد عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنا المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 10726
 الرحمن عبد أبا يا الرجل فقال منھا خيرا دراھم قضاه ثم دراھم رجل من عمر بن هللا عبد استسلف  قال أنه مجاھد عن قيس
  طيبة بذلك نفسي ولكن ذلك علمت قد عمر بن هللا عبد فقال تكأسلف التي دراھمي من خير ھذه
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  السفاتج في جاء ما باب

 أبو وأنا ح عون بن جعفر أنا الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10727
 بن عن عميس أبي عن عون بن جعفر ثنا غرزة أبي بن محاز بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد

 وعشرين بخيبر تمرا وسقا خمسين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أعطاني  قالت زينب عن السباق بن وھو عبيد عن جعدبة
 ال فقالت بخيبر بكيله منك فاقبضه بالمدينة ھھنا بخيبر مالك أوتيك أن لك ھل لي فقال عدي بن عاصم فجاءني قالت شعيرا
 أبي بن الحديث لفظ ذلك بين فيما بالضمان لك فكيف تفعلي ال فقال الخطاب بن لعمر ذلك فذكرت قلت ذلك عن أسأل حتى
 أنه النخعي إبراھيم عن وروينا عنه هللا رضي عمر إمارة في عدي بن عاصم فجاءني قالت الوھاب عبد بن رواية وفي غرزة
  لضعفه أذكره فلم بمرة عيفض وھو مرفوع حديث في وروي ذلك كره

 عن خالد أنا ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنا الحافظ حازم أبو وأخبرنا - 10728
  المعروف الوجه على كان إذا بأسا بالسفتجات يرى ال كان أنه  سيرين بن

 دراھم بمكة قوم من يأخذ كان الزبير بن هللا عبد أن  رباح أبي بن عطاء عن أرطأة بن حجاج أنا ھشيم وحدثنا قال - 10729
 من أفضل أخذوا إن له فقيل بأسا به ير فلم ذلك عن عباس بن فسئل منه فيأخذونھا بالعراق الزبير بن مصعب إلى بھا يكتب ثم

 بن وعن عنه ذلك صح نفإ عنه هللا رضي علي عن أيضا ذلك في وروي دراھمھم بوزن أخذوا إذا بأس ال قال دراھمھم
  أعلم وهللا شرط بغير ذلك كان إذا أعلم وهللا أراد فإنما عنھما هللا رضي عباس

  الجواري غير الحيوان قرض باب

 عمر بن الخطاب بن ومحمد عباد بن الحسن بن موسى أنا إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 10730
 سلم و عليه هللا صلى النبي على لرجل كان  قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن كھيل بن سلمة عن فيانس ثنا نعيم أبو ثنا قاال
 رسول فقال هللا أوفاك أوفيتني فقال أعطوه فقال سنه فوق سنا إال يجدوا فلم فطلبوا أعطوه فقال يتقاضاه فجاءه اإلبل من بعير
 عن آخر وجه من مسلم وأخرجه نعيم أبي عن الصحيح في البخاري اهرو قضاء احسنكم خياركم إن سلم و عليه هللا صلى هللا

  سفيان

 صالح بن علي عن وكيع ثنا كريب أبو ثنا محمد بن هللا عبد ثنا يعقوب بن محمد أنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  10731
 سنا رجل من سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول استقرض  قال عنه هللا رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن كھيل بن سلمة عن

  كريب أبي عن الصحيح في مسلم رواه قضاء أحاسنكم خياركم فقال سنه فوق سنا فأعطاه

 الطرائفي سلمة بن عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنا يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا أبو أخبرنا -  10732
 أن  رافع أبي عن عطاء عن أسلم بن وھو زيد أخبرني جعفر بن محمد أنا مريم يأب بن سعيد أنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا

 فأمرني رافع أبو قال إبل سلم و عليه هللا صلى النبي على فقدمت بكرا رجل من استسلف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 صلى للنبي ذلك فذكرت رباعيا جمال إال ھافي أجد فلم اإلبل في وابتغيت بكره الرجل أعطي أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  جعفر بن محمد عن آخر وجه من الصحيح في مسلم أخرجه قضاء أحسنھم هللا عباد خيار فإن إياه أعطه فقال سلم و عليه هللا

  اإلقراض فضل في جاء ما باب

 ثنا سليمان بن ھارون ثنا يعقوب بن مدمح العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10733
 أن من إلي أحب مرتين دينارين اقرض ألن  قال الدرداء أبي عن سالم عن منصور عن سفيان عن مھدي بن الرحمن عبد

 أقرض ألن قال أنه عباس بن عن وروينا مرتين أجرھما لي فيكون بھما فأتصدق إلي فيرجعان أقرضھما ألني بھما أتصدق
 قال أنه مسعود بن هللا عبد عن وروي العاص بن عمرو بن هللا عبد عن ذلك في وروي مرة أعطيه أن من إلي أحب مرتين
  مرفوعا عنه ذلك في وروي مرة أتصدق أن من إلي أحب مرتين اقرض ألن
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 بن عيسى ثنا القاسم بن ھاشم ثنا بحلب الجرجاني أحمد بن علي ثنا عدي بن أحمد أبو أنا الماليني سعد أبو أخبرناه - 10734
 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن علقمة عن أذنان بن سليمان عن رومي بن قيس عن يسير بن سليمان عن يونس

 البخاري قال الكوفي الصباح أبو النخعي يسير بن سليمان رواه كذا مرة صدقة كعدل كان مرتين ورقا اقرض من  سلم و
 قوله من مسعود بن هللا عبد عن علقمة عن اذنان بن سليمان عن وغيرھم وإسرائيل إسحاق وأبو الحكم ورواه بالقوي وليس
 يقول كان علقمة عن إبراھيم عن منصور ورواه هللا عبد عن علقمة عن الكندي هللا عبد بن حميد عن صالح بن دلھم ورواه
  ضعيف ورفعه مرفوعا مسعود بن عن آخر وجه من ذلك وروي ذلك

 حدثني حنبل بن يعني أحمد بن هللا عبد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنا عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو اهأخبرن -  10735
 كان يزيد بن األسود أن حدثه إبراھيم أن حريز أبي عن ميسرة بن فضيل على قرأته قال معتمر ثنا سألته وأنا معين بن يحيى

 كانت قد فإنه عنا أخرت شئت إن األسود له فقال عطاؤه خرج وانه قضاه عطاؤه خرج فإذا تاجر للنخع مولى من يستقرض
 دونك التاجر له قال التاجر قبضھا إذا حتى درھم خمسمائة األسود فنقده فاعال لست التاجر له فقال العطاء ھذا في حقوق علينا
 و عليه هللا صلى النبي أن مسعود بن هللا عبد عن تحدث سمعتك إني التاجر له فقال فأبيت ھذا سألت قد األسود له فقال فخذھا
 قاضي حريز أبو الحسين بن هللا عبد به تفرد به تصدق لو أحدھما أجر مثل له كان مرتين شيئا اقرض من  يقول كان سلم

  بالقوي وليس سجستان

 ثابت عن سلمة بن حماد ثنا عائشة بن هللا عبيد ثنا تمتام ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنا عبدان بن الحسن أبو أخبرنا -  10736
  رفعه فقلت فھبته مرفوعا المسند في وجدته أحمد اإلمام قال صدقته من خير الشيء قرض  قال رفعه أنس عن

   قضائه في النية وحسن االستقراض جواز في جاء ما باب

 ثنا سليمان بن الربيع أنا وبيعق بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10737
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن الغيث أبي عن زيد بن ثور حدثني بالل بن سليمان أنا وھب بن هللا عبد
 عبد عن الصحيح في البخاري رواه هللا أتلفھا اتالفھا يريد أخذھا ومن عنه هللا أداھا أداءھا يريد الناس أموال أخذ من  قال
  سليمان عن األويسي لعزيزا

 علي بن محمد ثنا بمكة الدباس سھل بن الرحمن عبد بن العزيز عبد محمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 10738
 صلى هللا رسول قال ھريرة أبو قال قال هللا عبد بن هللا عبيد حدثني شھاب بن عن يونس عن أبي ثنا شبيب بن أحمد ثنا زيد بن
 رواه لديني أرصده شيء إال شيء منه وعندي ليال ثالث علي تمر ال أن لسرني ذھبا أحد مثل لي كان لو  سلم و عليه هللا

  شبيب بن أحمد عن الصحيح في البخاري

 يرجر ثنا الطيالسي الوليد أبو أنا أيوب بن محمد ثنا الثقفي يعقوب بن أحمد سعيد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10739
 ھند بن عمرو بن زياد عن منصور عن جرير ثنا ھشام ثنا قماش أبي بن ثنا عبيد بن أحمد أنا عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا ح
 رسول سمعت إني فقالت موسرة وأنت الدين فتكثرين تدانين إنك لھا فقيل تداين كانت أنھا ميمونة عن حذيفة بن عمران عن
 رواه وبمعناه العون ذلك التمس فأنا ذلك على هللا من عون معه كان قضاءه ينوي دينا أدان نم  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا

  منصور عن زائدة رواه وبمعناه جرير عن الحنظلي إسحاق

 بن محمد بن وصالح الضبي حرب بن غالب بن محمد ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10740
 عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد ثنا مجبر بن الرحمن عبد بن محمد ثنا الواسطي سليمان بن سعيد ثنا القا الحافظ حبيب
 و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فقالت قضاء عندك وليس والدين لك ما لھا فقيل تداين كانت أنھا  عنھا هللا رضي عائشة
  عائشة عن آخر وجه من وروي العون ذلك التمس فأنا عون هللا من له كان إال دينه إداء في نية له كانت عبد من ما يقول سلم
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 ح عن الفضل بن القاسم ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنا فورك بن بكر أبو حدثنا - 10741
 سمعت قال الفضل بن القاسم ثنا منھال بن حجاجال ثنا مسلم أبو أنا الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قالت والدين لك ما لھا فقيل تدان عنھا هللا رضي عائشة كانت يقول علي بن محمد
 وقيل حجاجال حديث لفظ العون ذلك التمس فأنا عون جل و عز هللا من له كان إال دينه إداء في نية له كانت عبد من ما  يقول
  جعفر بن هللا عبد عن علي بن محمد عن

 بكر أبو المنذر بن أحمد ثنا علي بن ھشام ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنا عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 10742
 صلى النبي سمعت قال جعفر بن هللا عبد عن أبيه عن محمد بن جعفر عن األسلمي سفيان بن سعيد ثنا فديك أبي بن ثنا القزاز
 له لمولى يقول فكان جل و عز هللا يكره فيما يكن لم ما دينه يقضي حتى الدائن مع وتعالى تبارك هللا إن  يقول سلم و عليه هللا
 الحميدي تابعه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعته للذي معي جل و عز وهللا إال ليلة أبيت أن أكره فإني بدين لنا خذ

  فديك أبي بن نع وغيره

 بن إسماعيل ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنا ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  10743
  ربيعة أبي بن هللا عبد جده عن أبيه عن المخزومي إبراھيم بن إسماعيل عن إسماعيل بن حاتم ثنا قاال عمار بن وھشام الخليل
 قدم حنين يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رجع فلما ألفا عشر بضعة ماال استسلفه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن

 قال والوفاء الحمد السلف جزاء إنما وولدك مالك في لك هللا بارك أسلفت ما خذ له فقال ربيعة أبي بن لي ادع فقال مال عليه
  منا فليس غشنا من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال والوفاء األجر ھشام

   الدين في التشديد من جاء ما باب

 يحيى أنا ھارون بن يزيد ثنا مكرم بن الحسن ثنا الفقيه سلمان بن أحمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 10744
  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رجل اءج قال أبيه عن قتادة أبي بن هللا عبد عن المقبري سعيد أبي بن سعيد عن سعيد بن
 صابرا هللا سبيل في قتلت إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال خطاياي عني هللا كفر هللا سبيل في قتلت إن هللا رسول يا

 جبريل أخبرني ككذل الدين إال فقال عليه فعاد قلت كيف فقال دعاه جلس فلما خطاياك عنك هللا كفر مدبر غير مقبال محتسبا
  ھارون بن يزيد عن وغيره شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه السالم عليه

 ثنا الربيع أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنا المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 10745
 يوما كنا  قال أنه جحش بن محمد عن جحش بن محمد ولىم كثير أبي عن الرحمن عبد بن العالء ثنا جعفر بن إسماعيل
 سبحان وقال جبھته على راحته وضع ثم السماء إلى رأسه فرفع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع الجنائز موضع في جلوسا
 الدين في قال أنزل لذيا التشديد ھذا ما هللا رسول يا فقلت سألته الغد من كان فلما وفرقنا فسكتنا التشديد من انزل ماذا هللا

  دينه عنه يقضى حتى الجنة دخل ما دين وعليه مرتين قتل ثم أحيي ثم هللا سبيل في قتل رجال أن لو بيده نفسي والذي

 سعيد أنا عطاء بن الوھاب عبد ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا العدل يعقوب بن الحسن أنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10746
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي ثوبان عن طلحة أبي بن معدان عن الجعد أبي بن لمسا عن قتادة عن
 عن وغيرھما عوانة وأبو ھمام رواه وكذلك والكبر والدين الغلول الجنة دخل ثالث من بريء وھو الجسد الروح فارق من
  قتادة

 مسرة أبي بن يحيى أبو ثنا بمكة الفاكھي إسحاق بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنا إمالء يوسف بن هللا عبد حدثنا - 10747
 الجھني عامر بن عقبة حدثني قال أخبره زرعة بن شعيب أن عمرو بن بكر أخبرني حيوة ثنا المقرئ يزيد بن هللا عبد ثنا

 نخيف وبما هللا رسول يا له فقيل كمأنفس تخيفوا ال  ألصحابه يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه عنه هللا رضي
  بالدين قال أنفسنا
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 أنا مريم أبي بن سعيد حدثني سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنا ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 10748
  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن يقول عامر بن عقبة سمع أنه زرعة بن شعيب وحدثني عمرو بن بكر ثنا يزيد بن نافع
  الدين قال ذاك وما هللا رسول يا قالوا أمنھا بعد األنفس تخيفوا ال

 عن حيوة تابعه الحر يرق الدين قال  سفيان أبي بن معاوية أن ربيعة بن جعفر عن عمرو بن بكر وأخبرني قال - 10749
  حسنة بن شرحبيل بن ربيعة بن جعفر وھو شرحبيل بن جعفر قال أنه إال عمرو بن بكر

 الزھري عن شعيب أنا اليمان أبو ثنا محمد بن علي ثنا المزني محمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  10750
 أخي حدثني أويس أبي بن إسماعيل ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا سختويه بن محمد بن علي الحسن أبو أنا محمد وأنا ح
  أخبرته سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة أن الزبير بن عروة عن شھاب بن عن عتيق أبي بن محمد عن سليمان عن
 ما قائل له فقال قالت والمغرم المأثم من بك أعوذ إني اللھم فيقول الصالة في يدعو كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن

 الصحيح في البخاري رواه سختويه بن حديث لفظ فاخلف ووعد ذبفك حدث غرم إذا الرجل أن قال المغرم من تستعيذ ما أكثر
  اليمان أبي عن الصغاني عن مسلم ورواه ھكذا أويس أبي بن إسماعيل وعن اليمان أبي عن

 ح األصبھاني بن سعيد بن محمد ثنا العزيز عبد بن علي أنا الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10751
 حرب بن سماك عن شريك ثنا قاال الواسطي سليمان بن سعيد ثنا قاال بشار بن والحسين أيوب بن محمد أنا بكر أبو وأنا قال
 بين بھا فتصدق ذھب من أواق فربح بيعا منھا سلم و عليه هللا صلى النبي فابتاع عير قدمت  قال عباس بن عن عكرمة عن

 عن شيبة أبي بن وعثمان قتيبة ورواه شريك عن وكيع رواه وكذلك ثمنه ديعن ليس ما اشتري ال وقال المطلب عبد يتامى
  رفعه عكرمة عن سماك عن شريك

  الموسر عن والتجوز المعسر إنظار في جاء ما باب

 يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا قاال الشيرازي الفقيه محمد بن علي بن محمد نصر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10752
 قال حدثھم حذيفة أن حراش بن ربعي عن المعتمر بن منصور ثنا زھير ثنا يونس بن أحمد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا
 تذكر قالوا ال قال شيئا الخير من أعملت فقالوا قبلكم كان ممن رجل روح المالئكة تلقت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال
 البخاري رواه عنه تجوزوا تعالى هللا فقال قال الموسر عن ويتجوزوا المعسر ينظروا نأ فتياني فآمر الناس أداين كنت قال

  يونس بن أحمد عن الصحيح في ومسلم

 عن شعبة ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا العزيز عبد بن علي أنا إسحاق بن بكر أبو أنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 10753
 ما له فقيل رجل مات  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال حذيفة عن راشح بن ربعي عن عمير بن الملك عبد

 النبي من سمعته قد وأنا البدري مسعود أبو قال الجنة فدخل المعسر وانظر المسألة في فأتجاوز الناس أبايع كنت قال عملت
  شعبة عن آخر وجه من مسلم وأخرجه إبراھيم بن مسلم عن الصحيح في البخاري رواه سلم و عليه هللا صلى

 ثنا قاال محمد بن وجعفر حجاج بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الفقيه علي بن محمد نصر أبو أخبرنا -  10754
 بن محمد جعفر أبو أنا اإلسفرائيني إبراھيم بن محمد بن إبراھيم إسحاق أبو األستاذ وأخبرنا ح معاوية أبو أنا يحيى بن يحيى
 قال قال مسعود أبي عن شقيق عن األعمش عن معاوية أبو ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الجوسقاني ليع

 يخالط موسرا رجال كان انه إال شيء الخير من له يوجد فلم قبلكم كان ممن رجل حوسب  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 في مسلم رواه بكر أبي حديث لفظ عنه فتجاوزوا بذلك أحق فنحن لمالئكته هللا فقال المعسر عن تجاوزوا لغلمانه فيقول الناس

  وغيرھما شيبة أبي بن بكر وأبي يحيى بن يحيى عن الصحيح

 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10755
  يقول ھريرة أبا سمع أنه حدثه عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد أن شھاب بن عن يونس أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر
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 يتجاوز هللا فلعل عنه تجاوز لفتاه قال المعسر أعسر فإذا الناس يداين رجل كان يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
  الزھري عن أخرين وجھين من البخاري وأخرجه وھب بن عن حرملة نع الصحيح في مسلم رواه عنه فتجاوز هللا فلقي عنا

 خالد ثنا اآلجري خالد بن محمد ثنا بمرو الصيرفي حمدان بن محمد بن بكر أحمد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10756
 له غريما طلب قتادة أبا أن دةقتا أبي بن هللا عبد عن كثير أبي بن يحيى عن أيوب عن زيد بن حماد ثنا المھلبي خداش بن

 أن سره من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قتادة أبو قال هللا قال هللا فقال معسر إني فقال وجده ثم عنه فتوارى
  خداش بن خالد عن الصحيح في مسلم رواه عنه ليضع أو معسرا فلينظر القيامة يوم كرب من هللا ينجيه

 مھران بن زياد بن أحمد ثنا اآلدمي يحيى بن عثمان بن أحمد الحسين أبو أنا الحافظ هللا عبد بن دمحم أخبرنا - 10757
 بن عبادة بن الوليد بن عبادة عن حزرة أبي مجاھد بن يعقوب عن إسماعيل بن حاتم ثنا معروف بن ھارون ثنا السمسار
 رسول صاحب اليسر أبو لقينا ما أول فكان يھلكوا أن قبل األنصار من الحي ھذا في العلم نطلب وأبي أنا خرجنا  قال الصامت

 ومعافري بردة غالمه وعلى ومعافري بردة اليسر أبي وعلى صحف من ضمامة ومعه له غالم ومعه سلم و عليه هللا صلى هللا
 فسلمت أھله فأتيت مال الحرامي فالن بن فالن على لي كان أجل قال غضب من سفعة وجھك في أرى إني عم يا أبي له فقال
 أين علمت فقد إلي أخرج فقلت أمي أريكة فدخل صوتك سمع قال أبوك أين فقلت صغير له بن علي فخرج ال قالوا ھو ثم فقلت
 أعدك وأن فأكذبك أحدثك أن وهللا خشيت أكذبك ال قال ثم أحدثك وهللا أنا قال مني اختبأت أن على حملك ما فقلت فخرج أنت

 قال آ قلت قال هللا قال هللا قلت هللا قال هللا قلت قال معسرا وهللا وكنت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صاحب وكنت فأخلفك
 عيني بصر فاشھد حل في أنت وإال فاقضني قضاء وجدت إن وقال بيده محاھا ثم بصحيفته فأتى قال هللا قال هللا قلت قال أ

 وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قلبه نياط إلى وأشار ھذا قلبي وعاهو ھاتين اذني وسمع عينيه على أصبعيه ووضع ھاتين
  معروف بن ھارون عن الصحيح في مسلم رواه ظله في هللا أظله له وضع أو معسرا أنظر من يقول

 ثنا الوارث دعب ثنا معمر أبو ثنا البرتي محمد بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد أبو أنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 10758
 يوم بكل له فإن معسرا انظر من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال بريدة عن بريدة بن سليمان عن جحادة بن محمد
 فإذا الدين يحل لم ما صدقة يوم بكل له فقال صدقة مثله يوم بكل له قلت ثم صدقة يوم بكل هللا رسول يا قلت قال صدقة مثله
  صدقة مثله يوم بكل فله الحل بعد أنظره فإن الدين حل

 لليتامى المال كان إذا االنظار في جاء ما باب

 أبو ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10759
  قال األنصاري هللا عبد بن جابر عن العنزي نبيح عن قيس بن األسود ثنا عوانة أبو ثنا الطيالسي الملك عبد بن ھشام الوليد
 في عليه الغرماء واشتداد أبيه قتل في الحديث فذكر ليقاتلھم المشركين إلى المدينة من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج

 دينك بعض جابرا أنس فقال التقاضي في علي اشتد الذي الغريم فالن لي ادع سلم و عليه هللا صلى النبي فقال قال التقاضي
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال يتامى مال ھو إنما قال واعتن بفاعل أنا ما قال المقبل الصرام ھذا إلى أبيه على الذي
  الدين قضاء في الحديث فذكر جابر وأين

  عفاف في فليطلبه حقا طلب ومن والبيع الشراء في والسماحة السھولة باب

 بن علي ثنا الدمشقي الوليد بن عباس ثنا سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنا األديب عمرو وأب أخبرنا - 10760
 سمحا عبدا هللا رحم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد ثنا غسان أبو ثنا عياش
  عياش بن علي عن الصحيح في بخاريال رواه قضى إذا سمحا اشترى إذا سمحا باع إذا

 الحسين بن محمد الحسن أبو وحدثنا ح الدوري محمد بن عباس ثنا بالل بن حامد أبو أنا الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 10761
 إسرائيل حدثنا عطاء بن الوھاب عبد ثنا قاال الزبرقان بن جعفر بن يحيى ثنا األزدي جميل بن عمر بن محمد أنا إمالء العلوي
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  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن المنكدر بن محمد عن السائب بن عطاء بن زيد عن يونس بن
  اقتضى إذا سھال قضى إذا سھال اشترى إذا سھال باع إذا سھال كان قبلكم كان لرجل هللا غفر

 أنا مريم أبي بن سعيد ثنا السلمي إسماعيل بن محمد ثنا ببغداد الفقيه سلمان بن أحمد أنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10762
 طلب من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن وعائشة عمر بن عن نافع عن جعفر أبي بن هللا عبيد عن أيوب بن يحيى
 سيدنا على هللا ىوصل كريم يا وأعن يسر رب الرحيم الرحمن هللا بسم]  2 ص[  واف غير أو واف عفاف في فليطلب حقا

  وسلم وصحبه وآله محمد

 هللا رحمه بھا عليه قراءة النيسابوري الفراوي هللا عبد بن المنعم عبد بن منصور القاسم أبو الزكي الشيخ أخبرنا - 10763
 أخبرنا قال مسموعاته له وأجاز الفارسي إسماعيل بن محمد المعالي أبو أخبرنا قال ومجازاته مسموعاته لي وأجاز وإيانا
 قال طاھر بن زاھر عن اشياخنا من واحد غير وأنبأنا قال هللا رحمه البيھقي علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو الحافظ اإلمام
   قال البيھقي اإلمام أخبرنا

  إقراضه أو اليتيم بمال الوصي تجارة باب

 ثنا القرشي علي بن محمد بن الرحمن عبد ثنا افظالح عدي بن أحمد أبو ثنا الماليني محمد بن أحمد سعد أبو أخبرنا -  10764
 بن عمرو عن اإلفريقي أيوب أبا يعني علي بن هللا عبد عن يوسف أبا يعني يعقوب ثنا طيبة أبي بن أحمد ثنا رجاء بن عمار
 وقد الصدقة تأكله حتى يدعه وال به فليتجر ماال ليتيم ولي من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن شعيب
 عن الشيباني إسحاق أبي عن علي بن مندل عن وروي شعيب بن عمرو عن الصباح بن المثنى عن الزكاة كتاب في رويناه
 قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن المسيب بن سعيد عن شعيب بن عمرو عن المعلم حسين رواية والصحيح عمرو
 و عليه هللا صلى النبي عن مرسال آخر وجه من وروي عمر عن أوجه من رويناه وقد الصدقة تأكلھا ال اليتامى بأموال ابتغوا
  سلم

 عن جريج بن عن المجيد عبد أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرناه - 10765
 تستھلكھا ال أو تذھبھا ال اليتامى مال في أو يتيمال مال في ابتغوا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ماھك بن يوسف
  الصدقة

 عبد بن محمد بن هللا عبد أنبأ علي بن عيسى أنبأ الفقيه الطبري منصور بن الحسن بن هللا ھبة القاسم أبو وأخبرنا -  10766
 بن عمر أن السائب بن الرحمن عبد عن دينار بن وھو عمرو عن مسلم بن محمد ثنا عمرو بن داود ثنا البغوي العزيز
  الصدقة تستھلكھا ال اليتامى أموال في ابتغوا قال  عنه هللا رضي الخطاب

 ثنا الضبي داود بن موسى ثنا موسى بن بشر ثنا العدل محمد بن عمرو سعيد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10767
  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر لي قال قال العاص أبي بن الحكم حدثني قال قرة بن معاوية عن الحداني الفضل بن القاسم
 شاء ما عنه فغبت آالف عشرة إلى فدفع قال نعم له قلت قال عليه تأتي أن الزكاة كادت قد يتيم مال عندي فإن متجر قبلكم ھل
  به لنا جةحا ال مالنا علينا رد قال ألف مائة بلغ قد ذا ھو قلت قال المال فعل ما لي فقال إليه رجعت ثم هللا

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 10768
 عائشة كانت  قال محمد بن القاسم عن يخبره كلھم المخارق أبي بن الكريم وعبد سعيد بن ويحيى موسى بن أيوب عن سفيان
  البحرين في بھا ليتجر وأنھا الناأمو تزكي عنھا هللا رضي

 هللا عبيد عن نمير بن ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  10769
 من زكاته يؤدي وكان قال الوضع من له أحرز أنه يرى كان ألنه عنده يتامى أموال يستسلف كان أنه  عمر بن عن نافع عن
  والھمأم
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   غبطة فيه رأى إذا العقار بماله له يشتري باب

 أبي بن ثنا الجعد بن علي ثنا البغوي القاسم أبو ثنا شريح أبي بن الرحمن عبد أنبأ العمري الفتح أبو الشيخ أخبرنا -  10770
 وال فيه تتجر ال أبتاه يا فقلت يزكيه فجعل يتيمين مال عنده كان أنه  أبيه عن سالم عن الرحمن عبد بن الحارث عن ذئب

  دارا به لھما اشترى ثم قال درھم إال يبق لم ولو ألزكينه قال فيه ھذه أسرع ما تضرب

  وصيا كان إذا لنفسه ماله من يشتري ال باب

 بيأ عن زھير أنبأ الجعد بن علي ثنا البغوي القاسم أبو ثنا شريح أبي بن الرحمن عبد أنبأ العمري الفتح أبو أخبرنا -  10771
 عبد أبا يا فقال ابلق فرس على ھمدان من رجل فجاء مسعود بن هللا عبد إلى جالسا كنت  قال زفر بن صلة عن إسحاق
  ماله من تستقرض وال تشتره ال قال إلي أوصى صاحبه إن قال وماله قال ھذا اشتري الرحمن

  األب قبل من جدا أو أبا كان إذا نفسه من لنفسه ماله من يشتري من باب

 ثنا الوليد أبو وثنا قال شيبة أبي بن ھو بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10772
 لي لخال امرأة ماتت  قال الجزري الكريم عبد عن سفيان عن وكيع ثنا قاال ھاشم بن هللا عبد ثنا زھير بن أحمد بن محمد

 قال الوليد أبو الشيخ قال ويطؤھا ولده أنصباء األب يقوم أن بأس ال جبير بن سعيد فقال صغارا وأوالدا خادما وتركت
 عن عون بن حدثك ألزھر قلت قال بكر أبو وثنا قال سفيان بن الحسن وحدثنا قال له فيصير نفسه من ويشتري يقوم أصحابنا
 أبو ثنا وكيع عن هللا عبد ثنا زھير بن أحمد بن محمد وحدثنا قال نحوه فذكر ولده جارية يأخذ أن الرجل أراد إذا قال محمد
 موسى عن إدريس بن ثنا بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن وثنا قال بذلك بأس ال فقاال وطاوس الحسن سألت قال العالء بن سفيان
  الحديث وذكر قال جواريھا بعض ببيع بردة أبا فأفتوا بردة أبي عند ماتت جدته أن سعيد بن

  فقيرا كان إذا بالمعروف عليه قيامه مكان اليتيم مال من يأكل الولي باب

 نمير بن هللا عبد ثنا منصور بن الحسين ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10773
 فليأكل فقيرا كان ومن ليستعففف غنيا كان من  جل و عز قوله في عنھا هللا رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام ثنا

  بالمعروف عليه قيامه مكان منه يأكل أنه فقيرا كان إذا اليتيم مال والي في نزلت إنما قالت بالمعروف

 ھشام عن سليمان بن عبدة ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو أخبرني هللا عبد أبو وأخبرنا - 10774
 البخاري أخرجه منه يأكل أن محتاجا كان إذا ويصلحه عليه يقوم الذي اليتيم مال والي في أنزلت  قال أنه إال بنحوه فذكره
  شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه نمير بن حديث من الصحيح في ومسلم

 بن جعفر أنبأ مھدي بن معلى ثنا العمري علي بن إبراھيم ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا -  10775
 اضرب مما سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول قلت  قال جابر عن دينار بن عمرو عن الخزاز عامر أبي عن الضبعي سليمان
  ما والمحفوظ رواه كذا ماال ماله من متأثل وال بماله مالك واق غير ولدك ضاربا كنت مما فقال يتيمي منه

 ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروي الفضل بن العباس منصور أبو ثنا قتادة بن العزيز دعب بن عمر نصر أبو أخبرنا -  10776
 منه أضرب مم هللا رسول يا  قال رجال أن العرني الحسن عن دينار بن عمرو عن وسفيان زيد بن حماد ثنا منصور بن سعيد
  مرسل ھذا بماله مالك واق وال ماال متأثل غير قال ماله من أفأصيب قال ولدك ضاربا منه كنت مما قال يتيمي

 أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد أنبأ الصفار بن إسماعيل ثنا السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد أخبرنا -  10777
 يصيب أن يستأذنه وھو يتامى أموال حجري في إن فقال عباس بن إلى رجل جاء  قال محمد بن القاسم عن الزھري عن معمر
 ألست قال بلى قال حياضھا تلوط ألست قال بلى قال جرباھا تھنأ ألست قال بلى قال ضالتھا تبغي ألست عباس بن الفق منھا
  لبنھا من يعني رسلھا من فأصب قال بلى قال وردھا يوم عليھا تفرط
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 يحيى عن سفيان ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروي منصور أبو أنبأ العزيز عبد بن عمر أخبرنا -  10778
 نادتھا ترد كنت إن قال اللبن من أفأشرب يتيما حجري في إن فقال سأله رجال أن  عباس بن عن محمد بن القاسم عن سعيد بن

  حلب في ناھك وال بنسل مضر غير فاشرب جرباھا وتھنأ حوضھا وتلوط

 أيديھم مع يده الوصي يضع  قال عباس بن عن عكرمة عن الشيباني إسحاق أبي عن جرير ثنا سعيد وحدثنا قال - 10779
  فوقھا فما العمامة يلبس وال

 عن األشجعي ثنا الليث أبي بن إبراھيم ثنا الھيثم بن يزيد ثنا حمشاذ بن علي حدثني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 10780
  ذلك على يزيد ال بأصابعه اليتيم مال يأكل  قال عباس بن عن عكرمة عن السدي عن سفيان

 ثنا بكير أبي بن يحيى ثنا النرسي هللا عبيد بن أحمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا - 10781
 ومن فليستعفف غنيا كان ومن{  جل و عز هللا قول في  عباس بن عن عكرمة عن الشيباني سليمان حدثني طھمان بن إبراھيم
  } بالمعروف فليأكل فقيرا كان

  فوقھا فما عمامة يكتسي وال فليأكل أيديھم مع بيده فليضرب فقيرا كان إن  قال -  10782

  أيسر إذا يقضيه قال من باب

 أبو ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروي منصور أبو أنبأ قتادة بن العزيز عبد بن عمر أخبرنا -  10783
 والي بمنزلة هللا مال من نفسي أنزلت إني  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر لي قال قال البراء عن إسحاق أبي عن األحوص

  استعففت استغنيت وإن رددته أيسرت فإذا منه أخذت احتجت إن اليتيم

 ثنا إياس أبي بن آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10784
 من اليتيم والي يأكل قال بالمعروف فليأكل فقيرا كان ومن قوله في  عباس بن عن جبير بن سعيد عن األعلى عبد عن ورقاء
 وروينا حل في كان أعسر وإن قضى أيسر فإن الظھر فضل ويركب اللبن فضل ويشرب يستره ما منه ويلبس قوته اليتيم مال
  يقضيه ال رباح أبي بن وعطاء البصري الحسن عن وروينا يقضيه الواق أنھم العالية وأبي جبير بن وسعيد ومجاھد عبيدة عن

  نفسه بمال ماله إصالح يريد وھو اليتيم بمال ماله يخلط الولي باب

 إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10785
 عزلوا}  أحسن ھي بالتي إال اليتيم مال تقربوا وال{  نزلت لما  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن ائبالس بن عطاء عن

 قل{ تعالى هللا فأنزل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى ذلك فشكوا ينتن واللحم يفسد الطعام فجعل اليتامى أموال عن أموالھم
  فخالطوھم قال}  فإخوانكم تخالطوھم وإن خير لھم إصالح

  العبد مداينة في جاء ما باب

 ثنا موسى بن الحكم ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10786
 بن جابر عن رباح أبي بن وعطاء عمر بن هللا عبد عن حدثه نافعا أن موسى بن سليمان عن وھب أبي عن حمزة بن يحيى
 نخال أبر ومن المبتاع يشترط أن إال دينه وعليه ماله فله مال وله عبدا باع من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن هللا دعب

 في كان إذا التجارة في له المأذون العبد أعلم وهللا أراد فإنما صح إن وھذا المبتاع يشترط أن إال ثمرته فله توبيره بعد فباعه
  دينه منه ويقضي ماله يأخذ فالسيد به يتعلق دين وفيه مال يده

 إسماعيل ثنا بشر بن محمد بن عثمان عمرو أبو أنبأ البغدادي الرفاء يوسف بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  10787
 كانوا  الق المدينة أھل من التابعين الفقھاء عن أبيه عن الزناد أبي بن الرحمن عبد ثنا أويس أبي بن إسماعيل ثنا إسحاق بن
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 ينحره البعير أو يغتصبه المال أو يختلسه الشيء مثل الدين سوى الناس أموال من أصاب وما ذمته في المملوك دين يقولون
  عبده يسلم أن وإما سيده يفديه أن إما يجرحه الجرح بمنزلة كله فذلك

   يحل ال مما وغيرھا الكالب بيوع أبواب جماع

  الكلب ثمن عن النھي باب

 ثنا قالوا آخرين في يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا وأبو األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 10788
 الفقيه محمد بن علي بن محمد نصر أبو وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو

 قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قاال السالم عبد بن ومحمد نصر بن محمد ثنا الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الشيرازي
 هللا صلى النبي أن  األنصاري مسعود أبي عن ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبي عن شھاب بن عن مالك على
 مالك عن يوسف بن هللا عبد عن حيحالص في البخاري رواه الكاھن وحلوان البغي ومھر الكلب ثمن عن نھى سلم و عليه
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه

 شميل بن النضر ثنا مسعود بن سعيد ثنا بمرو المحبوبي أحمد بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  10789
 صلى هللا رسول إن  وقال سرھافك المحاجم إلى فعمد حجاما غالما واشترى أبي سمعت قال جحيفة أبي بن عون ثنا شعبة أنبأ
 المصور ولعن والمستوشمة والواشمة ومؤكله الربا آكل ولعن البغي ومھر الكلب ثمن وعن الدم ثمن عن نھى سلم و عليه هللا

  شعبة عن أوجه من الصحيح في البخاري أخرجه

 بن الرحمن وعبد يحيى بن محمد ثنا يالشرق بن حامد أبو ثنا العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا -  10790
 عن قارظ بن هللا عبد بن إبراھيم عن كثير أبي بن يحيى عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا قالوا السلمي وحمدان األزھر وأبو بشر

 وثمن خبيث البغي وكسب خبيث الحجام كسب  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال خديج بن رافع عن يزيد بن السائب
  الرزاق عبد عن إبراھيم بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه خبيث الكلب

 دنوقا بن إبراھيم ثنا العباس بن محمد بن حمزة أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 10791
 عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال باسع بن عن حبتر بن قيس عن الكريم عبد عن عمرو بن هللا عبيد ثنا عدي بن زكريا ثنا
 عن السنن في داود أبو رواه ترابا كفه فامأل الكلب ثمن يطلب جاء إذا وقال الكلب وثمن البغي ومھر الخمر ثمن عن سلم و

  مختصرا عمرو بن هللا عبيد عن توبة أبي

 أخبرني وھب بن ثنا الحكم عبد بن هللا عبد نب محمد ثنا األصم العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 10792
 ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول ھريرة أبا سمع أنه حدثھم اللخمي رباح بن علي أن الجذامي سويد بن معروف

  الذي الحديث وأما البغي مھر وال الكاھن حلوان وال الكلب ثمن يحل

 يحيى بن محمد ثنا األصبھاني الشيخ أبو حيان بن محمد أبو ثنا الفقيه لحارثا بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 10793
 البغي مھر عن نھى  ھريرة أبي عن عطاء عن قيس ثنا سلمة بن حماد ثنا مؤمل ثنا غيالن بن محمود ثنا الضبي مالك بن

 ورواية عنه الوجه ھذا نم عطاء عن سعد بن قيس رواه فھكذا صيد كلب إال الكلب وعن السنور ثمن وعن الفحل وعسب
 صلى النبي عن ھريرة أبي عن عطاء عن الصباح بن والمثنى رباح أبي بن هللا عبيد بن الوليد ورواه نظر فيھا قيس عن حماد
  ضعيفان والمثنى والوليد ضاريا كلبا إال الكلب وثمن البغي ومھر الحجام كسب فذكر سحت كلھن ثالث سلم و عليه هللا

 أبو ثنا حماد ثنا غياث بن الواحد عبد ثنا القرشي يزيد أبو أنبأ حيان بن محمد أبو أنبأ الحارث بن بكر أبو وأخبرنا -  10794
 عن عمرو بن سويد رواه وكذلك الواحد عبد رواه فھكذا صيد كلب إال والسنور الكلب ثمن عن نھى  قال جابر عن الزبير
 هللا صلى النبي ذكر في بالشك حماد عن موسى بن هللا عبيد ورواه سلم و عليه هللا صلى النبي عن حماد يذكر ولم قال ثم حماد
 عن جعفر أبي بن الحسن ورواه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى فقال حماد عن جميل بن الھيثم ورواه فيه سلم و عليه
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 في سلم و عليه هللا صلى النبي عن الصحاح واألحاديث بالقوي وليس سلم و عليه هللا صلى النبي عن جابر عن الزبير أبي
 من على شبه ولعله اإلقتناء عن النھي في الصحاح األحاديث في االستثناء وإنما االستثناء ھذا عن خالية الكلب ثمن عن النھي
  أعلم وهللا والتابعين الصحابة دون ھم الذين الرواة ھؤالء من ثمنه عن النھي حديث في ذكر

 يناظره كان من بعض عن الشافعي عن الربيع عن العباس أبي عن عنه روايته الحافظ هللا عبد أبو لي أجاز وفيما - 10795
 أغرم عنه هللا رضي عثمان أن  أنس أبي بن عمران عن إسحاق بن محمد عن أصحابنا بعض أخبرني فقال المسألة ھذه في

 على احتجاجك في شيئا تصنع لم كنت عثمان عن ھذا ثبت لو أرأيت له فقلت الشافعي قال بعيرا عشرين قتله كلب ثمن رجال
 الحسن عن يونس عن الثقة أخبرنا قلت فاذكره قال خالفه عثمان عن والثابت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن ثبت شيء
 ھذا الشيخ قال قيمته قتله من يغرم ما بقتل يأمر فكيف الشافعي قال الكالب بقتل يأمر وھو يخطب عفان بن عثمان سمعت قال
 أنه األنصاري سعيد بن يحيى عن أخر أوجه من روي وقد منقطع الكلب تضمين في عنه هللا رضي عثمان عن روي الذي
  العاص بن عمرو بن هللا عبد عن وروي منقطعة ذكرھا قضية في عثمان عن ذكره

 جريج بن أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 10796
 في وقضى درھما بأربعين رجل قتله صيد كلب في قضى أنه  العاص بن عمرو بن هللا عبد عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن
  يسمعه لم هللا رحمه البخاري قال عمرو من سماعا له يرون ال جريج وبن موقوف ھذا بكبش ماشية كلب

 كلب في قضى قال  العاص بن عمرو بن هللا عبد عن بالمشھور وليس جستاس بن إسماعيل ورواه الشيخ قال - 10797
 على حق تراب من فرق الدار كلب وفي طعام من بفرق الزرع كلب وفي الغنم من شاة الغنم كلب وفي درھما أربعون الصيد
  األجر من نقص مع يقبل أن الكلب صاحب على وحق يعطيه أن قتله الذي

 بن يعلى ثنا ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ زمحا أبو أخبرنا -  10798
  فذكره  إسماعيل عن عطاء

 ثنا فارس بن سليمان بن محمد ثنا األصبھاني هللا عبد بن إبراھيم أنبأ الفارسي إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا وقد - 10799
 الصيد كلب في قضى عمرو بن هللا عبد سمع أنه  جستاس بن ھو إسماعيل عن عطاء بن يعلى عن شيمھ ثنا قتيبة ثنا البخاري
  ھذا خالف عمرو بن هللا عبد عن والصحيح الشيخ قال عليه يتابع لم حديث وھذا البخاري قال درھما أربعين

 ثنا زرارة بن عمرو ثنا إبراھيم بن أحمد جدي ثنا العدل زياد بن محمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10800
  الحجام وكسب الكاھن وأجر البغي ومھر الكلب ثمن عن نھى  قال عمرو بن هللا عبد عن مجاھد عن حصين ثنا ھشيم

  الكالب قتل في جاء ما باب

 نافع عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10801
  الكالب بقتل أمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن عن

 يحيى بن يحيى ثنا الوراق السالم عبد بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 10802
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه فذكره  مالك على قرأت قال

 عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 10803
 المدينة ناحية في كلب لھا بامرأة فأخبر بالمدينة الكالب بقتل أمر سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عمر بن عن نافع عن أيوب
  فقتل إليھا فأرسل
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  الكالب من اقتناؤه يحل فيما جاء ما باب

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10804
 نصر بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد وأب ثنا الفقيه محمد بن علي بن محمد نصر أبو وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قاال محمد بن وجعفر

 حيحالص في البخاري رواه ضارية يحيى رواية وفي قيراطان يوم كل عمله من نقص ضاريا أو ماشية كلب إال كلبا اقتنى من
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن

 أنبأ بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  10805
 هللا صلى هللا رسول أن أبيه عن عمر بن هللا عبد بن سالم عن الزھري عن عيينة بن سفيان ثنا الزعفراني محمد بن الحسن
 أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه قيراطان يوم كل أجره من نقص ماشية كلب إال كلبا اقتنى من  قال سلم و عليه
  وغيره شيبة

 ثنا إسحاق بن موسى ثنا إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه ماشية أو صيد كلب إال وقال سفيان عن - 10806
  فذكره  سفيان ثنا شيبة أبي بن هللا عبد

 وأبو القطان الفضل بن الحسين وأبو برھان بن عمر بن الحسين هللا عبد وأبو بخراسان الروذباري علي أبو أخبرنا -  10807
 بن رعم عن معاوية بن مروان ثنا عرفة بن الحسن ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ قالوا بالعراق السكري يحيى بن محمد
 كلب إال كلبا اتخذ من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن عمر بن هللا عبد بن سالم أنبأ العمري حمزة
 قيراطان وقال مروان عن رشيد بن داود عن الصحيح في مسلم رواه قيراط يوم كل عمله من نقص ضاريا كلبا أو ماشية

 بن عن فرواه جعفر بن محمد وخالفه قيراط فقال سالم عن حرملة أبي بن دمحم عن جعفر بن إسماعيل حديث من وأخرجه
  قيراطان وقال حرملة أبي

 إبراھيم بن مكي ثنا حامد أبي بن حامد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الفقيه علي بن محمد نصر أبو وأخبرنا - 10808
 و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول عمر بن هللا عبد سمعت ليقو هللا عبد بن سالم سمعت قال سفيان أبي بن حنظلة ثنا
  قيراطان يوم كل أجره من نقص ماشية كلب أو لصيد ضاري كلب إال كلبا اقتنى من  يقول سلم

 بن حنظلة عن وكيع أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 10809
 في البخاري رواه حرث صاحب وكان حرث كلب أو يقول ھريرة أبو وكان سالم قال وزاد بنحوه فذكره  عن سفيان أبي

  إبراھيم بن إسحاق عن مسلم ورواه إبراھيم بن مكي عن الصحيح

 سفيان ثنا لزعفرانيا الصباح بن محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو ثنا يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  10810
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فقال كالب علينا فنبحت معاوية بني إلى عمر بن مع ذھبت قال دينار بن هللا عبد عن
 هللا عبد عن آخر وجه من الصحيح في أخرجاه قيراطان يوم كل أجره من نقص ماشية أو ضارية كلب إال كلبا اقتنى من  يقول
  دينار بن

 ثنا حرب بن سليمان ثنا يعقوب بن يوسف أنبأ إمالء الفقيه إسحاق بن أحمد بكر أبو ثنا الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 10811
 صيد أو ماشية كلب إال الكالب بقتل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمر  قال عمر بن عن دينار بن عمرو عن زيد بن حماد
 عن يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه زرعا ھريرة ألبي إن فقال زرع كلب أو يقول ھريرة أبا إن عمر البن فقيل
 هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن أخذه وكأنه الزرع كلب عمر بن عن الحارث بن عمران الحكم أبو روى وقد زيد بن حماد
  والصيد الماشية كلب في نفسه سلم و عليه هللا صلى النبي وعن الزرع في سلم و عليه
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 ومحمد بشار بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الفقيه علي بن محمد نصر أبو أخبرنا -  10812
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن يحدث عمر بن سمعت قال الحكم أبي عن قتادة عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا قاال المثنى بن
 بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه قيراط يوم كل أجره من ينقص فإنه صيد أو غنم أو زرع كلب إال كلبا اتخذ من  قال

  بشار بن ومحمد المثنى

 أنبأ ھارون بن يزيد ثنا يحيى بن مالك ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  10813
 وال زرع كلب غير كلبا اتخذ من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن البجلي الحكم أبي عن قتادة عن ھمام
  يملكھا الذي الدار رب على ھو فقال كاره له وأنا دار في كان إن عمر البن فقلت قيراط يوم كل عمله من نقص فقد ضرع

 يعقوب بن محمد العباس بوأ ثنا قاال السوسي يوسف بن محمد بن إسحاق هللا عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10814
 بكر بن بشر ثنا قالوا بحمص عثمان أبو التنوخي عثمان بن وسعيد بتنيس التنيسي الخشاب عيسى بن وأحمد نصر بن بحر ثنا
 علي وأخبرنا ح ھريرة أبو حدثني قال عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبو حدثني قال كثير أبي بن يحيى حدثني األوزاعي ثنا
 قال ھريرة أبي عن حدثه سلمة أبا أن كثير أبي بن يحيى عن ھمام ثنا موسى ثنا تمتام ثنا عبيد بن أحمد أنبأ دانعب بن أحمد بن
 رواية وفي ماشية أو حرث كلب إال قيراط يوم كل عمله من ينقص فإنه كلبا أمسك من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 بن شعيب عن إبراھيم بن إسحاق عن مسلم ورواه إسماعيل بن موسى نع الصحيح في البخاري رواه اقتنى من األوزاعي
 عن يونس ورواه ماشية أو زرع أو صيد كلب إال فقال سلمة أبي عن الزھري عن معمر ورواه األوزاعي عن إسحاق
 يوم لك قيراطان وقال أرض وال ماشية وال صيد بكلب ليس الحديث في فقال ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن الزھري

  الطھارة كتاب في الروايتان مضت وقد

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ قاال الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10815
 عبد أبو ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا قاال الشيرازي الفقيه نصر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي

 أنه أخبره يزيد بن السائب أن خصيفة بن يزيد عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قاال محمد بن وجعفر المروزي هللا
 هللا صلى هللا رسول سمعت قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من شنوءة من رجل وھو زھير أبي بن سفيان سمع
 رسول من ھذا سمعت أنت قال قيراط يوم كل عمله من نقص ضرعا وال زرعا عنه يغني ال كلبا اقتنى من  قولي سلم و عليه
 في البخاري رواه يعقوب بن هللا عبد أبي عن هللا عبد أبي حديث لفظ المسجد ھذا ورب أي قال سلم و عليه هللا صلى هللا

  يحيى بن يىيح عن مسلم ورواه مالك عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح

 أبي عن شعبة ثنا جرير بن وھب ثنا محمد بن الملك عبد ثنا الفقيه سلمان بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10816
 في فرخص والكالب بالي ما قال ثم الكالب بقتل أمر سلم و عليه هللا صلى النبي أن  مغفل بن هللا عبد عن مطرف عن التياح
  جرير بن وھب عن المثنى بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه لصيدا وكلب الرعاء كلب

 سابق بن محمد ثنا الفضل بن الحسين ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 10817
 فقتلناھا الكالب بقتل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا  قال هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن طھمان بن إبراھيم ثنا

 أن أكره األمم من أمة الكالب أن لوال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ثم فنقتله كلبھا معھا تجيء األعرابية كانت أن حتى
  بيضاوين عينين ذي بھيم أسود كل منھا اقتلوا ولكن بقتلھا ألمرت أفنيھا

 ثنا منصور بن إسحاق ثنا محمد بن هللا عبد ثنا جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني فظالحا هللا عبد بن محمد وأخبرنا - 10818
 بقتل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا  يقول هللا عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو أخبرني جريج بن ثنا عبادة بن روح

 ذي البھيم باألسود عليكم وقال قتلھا عن سلم و عليه هللا ىصل النبي نھى ثم فنقتله بكلبھا البادية من تقدم المرأة أن حتى الكالب
  وغيره منصور بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه شيطان فإنه النقطتين
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  السنور ثمن في جاء ما باب

 قاال مدمح بن هللا وعبد محمد بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الفقيه علي بن محمد نصر أبو أخبرنا - 10819
 النبي زجر  فقال والسنور الكلب ثمن عن جابرا سألت قال الزبير أبي عن معقل ثنا أعين بن الحسن ثنا شبيب بن سلمة ثنا

  شبيب بن سلمة عن الصحيح في مسلم رواه ذلك عن سلم و عليه هللا صلى

 بن إسحاق أنبأ بالري الرازي محمد بن عيسى بن محمد حاتم أبو ثنا الروذباري محمد بن الحسين علي أبو أخبرنا - 10820
 رسول نھى  يقول هللا عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو أخبرني الصنعاني زيد بن عمر عن الرزاق عبد عن الدبري إبراھيم

 النبي أن بإسناده الرزاق عبد عن حنبل بن أحمد عن السنن في داود أبو رواه ثمنه وأكل الھر أكل عن سلم و عليه هللا صلى هللا
  الھر ثمن عن نھى سلم و عليه هللا صلى

 القاضي عيسى بن محمد بن أحمد ثنا بمرو العدل حاتم بن أحمد بن محمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  10821
 بن علي ثنا الفقيه نھارو بن أحمد العباس أبو ثنا الفقيه طاھر أبو وأخبرنا ح يونس بن عيسى ثنا القعنبي مسلمة بن هللا عبد ثنا
 هللا رسول نھى  قال جابر عن سفيان أبي عن األعمش عن جميعا غياث بن حفص ثنا الكوفي الربيع بن الحسن ثنا العزيز عبد
 صحيح حديث وھذا يونس بن عيسى عن جماعة عن السنن في داود أبو أخرجه والسنور الكلب ثمن عن سلم و عليه هللا صلى
 لم إنما مسلما ولعل سفيان أبي برواية وال الزبير أبي برواية يحتج ال البخاري فإن البخاري دون جالحجا بن مسلم شرط على

 أبا أرى األعمش قال قال ثم فذكره هللا عبد بن جابر قال قال األعمش عن رواه الجراح بن وكيع ألن الصحيح في يخرجه
 على العلم أھل بعض حمله وقد ضعيفة بذلك سفيان أبي رواية فصارت الحديث وصل في يشك كان فاألعمش ذكره سفيان
 صار حين ثم بنجاسته محكوما كان حين اإلسالم ابتداء في كان ذلك أن زعم من ومنھم تسليمه على يقدر فلم توحش إذا الھر

  أعلم وهللا بينة داللة القولين ھذين من واحد على وليس ثمنه حل سؤره بطھارة محكوما

 بن عن سفيان ثنا الجواب أبو ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10822
  عطاء قول عليه يدخل لم نسخه يثبت ولم الحديث ثبت إذا الشيخ قال السنور بثمن بأس ال  قال عطاء عن جريج

  الخمر في التجارة تحريم باب

 المؤمل بن الحسين أبو وأخبرنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الشيرازي قيهالف علي بن محمد نصر أبو أخبرنا -  10823
 أبو وأخبرنا ح مسلم عن األعمش ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا قاال البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو ثنا

 ھو الضحى أبي عن األعمش ھو سليمان عن شعبة ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو ثنا الروذباري علي
 فقرأھن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج البقرة سورة من األواخر اآليات نزلت لما قالت عائشة عن مسروق عن مسلم
 فتالھن وقال الربا في البقرة سورة آخر في اآليات يعلى رواية وفي شعبة حديث لفظ الخمر في التجارة حرمت  وقال علينا
  إبراھيم بن مسلم عن البخاري ورواه األعمش عن أوجه من الصحيح في أخرجاه الخمر في التجارة وحرم الناس على

 بن محمد بن صالح علي أبو ثنا الفقيه يوسف بن محمد بن محمد النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10824
 عن الجريري إياس بن سعيد ثنا السامي األعلى عبد بن األعلى عبد ثنا القواريري عمر بن هللا عبيد ثنا األشرس أبي بن حبيب
 جل هللا أرى إني الناس أيھا يا  فقال بالمدينة يخطب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال سعيد أبي عن نضرة أبي
 هللا إن قال حتى يسيرا إال لبث فما قال ولينتفع فليبعه شيء منھا عنده كان فمن أمرا فيھا سينزل هللا ولعل بالخمر يعرض ذكره
 المدينة طرق منھا عندھم كان بما الناس فاستقبل يبع وال يشرب فال شيء منھا وعنده اآلية ھذه أدركته فمن الخمر حرم

  القواريري عمر بن هللا عبيد عن الصحيح في مسلم رواه فسفكوھا

 السلمي الرحمن عبد وأبو الحسن بن أحمد بكر وأبو الفقيه إسحاق أبي بن ريازك وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10825
 بن زيد عن وغيره أنس بن مالك أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا
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 إن  عباس بن فقال العنب من يعصر عما عباس بن هللا عبد سأل أنه مصر أھل من السبائي وعلة بن الرحمن عبد عن أسلم
 قد هللا أن علمت ھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال خمر راوية سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى أھدى رجال
 حرم بھاشر حرم الذي إن قال يبيعھا أن أمرته قال ساررته بم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال إنسانا فسار ال فقال حرمھا
  فيھا ما ذھب حتى المزادتين ففتح قال بيعھا

 أخبرني وھب بن أنبأ محمد أنبأ العباس أبو ثنا قالوا الرحمن عبد وأبو زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 10826
 رواه مثله  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عباس بن عن وعلة بن الرحمن عبد عن سعيد بن يحيى عن بالل بن سليمان
  باإلسنادين وھب بن عن الطاھر أبي عن الصحيح في مسلم

 بن الحسن ثنا بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 10827
 بن سمرة إن عمر قال قال عباس بن عن طاوس عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان ثنا الزعفراني الصباح بن محمد
 فجملوھا الشحوم عليھم حرمت اليھود هللا لعن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن يعلم ألم سمرة هللا قاتل خمرا باع جندب
  سفيان عن كلھم وغيره شيبة أبي بن بكر أبي عن مسلم ورواه الحميدي عن الصحيح في البخاري رواه فباعوھا

 إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد وأب أخبرنا - 10828
 لنا ومولى مصر أھل من الغافقي الرحمن عبد بن هللا عبد عن العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد ثنا نعيم أبو ثنا الصغاني

 صلى هللا رسول لسمعت أشھد عمر بن فقال القصة فذكر عمر نب إلى فجلسا حاجين مصر من خرجا أنھما طعمة أبو له يقال
 إليه والمحمولة وحاملھا ومعتصرھا وعاصرھا ومبتاعھا وبائعھا وساقيھا وشاربھا الخمر هللا لعن  يقول وھو سلم و عليه هللا

  ثمنھا وآكل

 ثنا الفضل بن العباس يعني ألسفاطيا ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 10829
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن المغيرة بن عروة عن بيان بن عمرو ثنا الجعفي عمرو بن طعمة ثنا منصور بن سعيد
   الخنازير فليشقص الخمر باع من  قال

  واألصنام والخنزير والميتة الخمر بيع تحريم باب

 وأخبرنا ح الليث حدثنا بكير بن يحيى ثنا ملحان بن ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  10830
 عن حبيب أبي بن يزيد عن الليث ثنا سعيد بن قتيبة أنبأ أيوب بن محمد ثنا الكعبي محمد بن هللا عبد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو

 ورسوله هللا إن  بمكة وھو الفتح عام يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه هللا عبد بن جابر عن رباح أبي بن عطاء
 الجلود بھا ويدھن السفن بھا تطلى فإنھا الميتة شحوم أرأيت هللا رسول يا فقيل واألصنام والخنزير والميتة الخمر بيع حرم

 شحومھا عليھم حرم لما هللا إن اليھود هللا قاتل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ثم حرام ھو ال فقال الناس بھا ويستصبح
  قتيبة عن الصحيح في جميعا ومسلم البخاري رواه سعيد بن قتيبة حديث لفظ ثمنه وأكلوا باعوه ثم جملوھا

 عبد ثنا عاصم أبو ثنا قالبة أبو ثنا القنطري تميم بن أحمد بن محمد الحسين أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 10831
 عن عاصم أبو ثنا المثنى بن محمد ثنا سلمة بن أحمد أنبأ إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ هللا عبد أبو وأخبرنا ح جعفر بن الحميد
 سمعت  يقول هللا عبد بن جابر سمع أنه رباح أبي بن عطاء إلي كتب قال حبيب أبي بن يزيد حدثني جعفر بن الحميد عبد

 هللا رسول يا الميتة شحوم في ترى ما رجل له فقال قال أنه إال بمعناه فذكره يقول الفتح عام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 فذكر عاصم أبو وقال فقال البخاري وأخرجه المثنى بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه بينھما ما يذكر لم هللا قاتل فقال
  إسناده
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 بن معاوية ثنا وھب بن هللا عبد ثنا صالح بن أحمد ثنا داود وأب ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  10832
 هللا إن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن بخت بن الوھاب عبد عن صالح
  وثمنه الخنزير وحرم وثمنھا الميتة وحرم وثمنھا الخمر حرم ثناؤه جل

 إسماعيل ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا الفضل بن العباس منصور أبو أنبأ قتادة نب نصر أبو أخبرنا - 10833
 وثمن القرد وثمن الكلب وثمن البغي ومھر الحكم في الرشوة السحت  قال عباس بن عن صالح بن حبيب عن عياش بن

 وأجر الساحر وأجر الكاھن وأجر المغنية وأجر النائحة وأجر الفحل وعسب الدم وثمن الميتة وثمن الخمر وثمن الخنزير
 ھذا الغزو وجعيلة الشفاعة وھدية التماثيل صور وأجر بھا بأس فال دبغت فإذا الميتة جلود وثمن السباع جلود وثمن القائف
  موقوف وھو عباس وبن صالح بن حبيب بين منقطع

  أكله يحل ال نجسا يكون ما بيع تحريم باب

 المفضل بن بشر ثنا مسدد ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن مدأح بن علي أخبرنا -  10834
 بصره فرفع الركن عند جالسا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  قال عباس بن عن الوليد أبي بركة عن الحذاء خالد عن
 أكل قوم على حرم إذا هللا إن أثمانھا وأكلوا فباعوھا الشحوم عليھم حرم هللا إن ثالثا اليھود هللا لعن وقال فضحك السماء إلى
 عباس بن عن الوليد أبي بركة عن الحذاء خالد ثنا وھيب ثنا حرب بن سليمان ثنا إسماعيل وحدثنا قال ثمنه عليھم حرم شيء
 السنن في داود أبو رواه ناهمع فذكر وقال السماء إلى بصره رفع المقام خلف قاعدا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن
  مسدد عن

 المثنى بن محمد ثنا الحافظ علي بن محمد ثنا المروزي محمود بن الحسن أبو ثنا السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 10835
 أكله يحل ال شيء في التجارة تحل ال  قال عنه هللا رضي عمر عن عمر بن عن الشعبي عن الغزال مطيع عن داود بن ثنا

  هوشرب

  الحر بيع تحريم باب

 سليم بن يحيى ثنا عمار بن ھشام ثنا األنماطي حسان أبي بن أنا اإلسماعيلي بكر أبو ثنا األديب عمرو أبو أخبرنا -  10836
  قال يعني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سعيد أبي بن سعيد عن يحدث أمية بن إسماعيل سمعت قال
 ثمنه فأكل حرا باع ورجل غدر ثم بي أعطى رجل خصمته خصمه كنت ومن القيامة يوم خصمھم أنا ثالثة جل و عز ربكم
  سليم بن يحيى عن مرحوم بن بشر عن الصحيح في البخاري رواه أجره يوف ولم منه فاستوفى أجيرا استأجر ورجل

 عبد بن علي بن الخالق عبد القاسم أبو أخبرناه ھريرة أبي عن أبيه عن فقال سليم بن يحيى عن النفيلي ورواه -  10837
  فذكره  سليم بن يحيى عن النفيلي جعفر أبو ثنا البيھقي محمد بن الفضل ثنا المؤمل بن محمد بكر أبو ثنا الخالق

   المغنيات بيع في جاء ما باب

 عبد بن هللا عبد ثنا مسرة أبي بن حيىي أبو ثنا الطوسي أيوب بن الحسن بن الحسين أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  10838
 هللا رسول عن أمامة أبي عن الرحمن عبد بن القاسم عن يزيد بن علي عن زحر بن هللا عبيد عن مضر بن بكر عن الحكم
 مثل وفي حرام وثمنھن فيھن تجارة في خير وال تعلموھن وال تشتروھن وال المغنيات تبتاعوا ال  قال سلم و عليه هللا صلى
 بن الفرج رواه وبمعناه زحر بن هللا عبيد عن جماعة رواه وبمعناه}  الحديث لھو يشتري من الناس ومن{  نزلت الحديث ھذا

 هللا عبيد ووثق الحديث ذاھب يزيد بن علي فقال الحديث ھذا إسناد عن البخاري سألت عيسى أبو قال يزيد بن علي عن فضالة
 عائشة عن سابط بن الرحمن عبد عن سليم أبي بن ليث عن وروي هللا رحمه الشيخ قال الرحمن عبد بن والقاسم زحر بن

  ليث فيه خلط األول اإلسناد إلى راجعا ليث عن وروى بمحفوظ وليس
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 وكيع ثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرناه -  10839
 رسول قال قال أمامة أبي عن الرحمن عبد بن القاسم عن يزيد بن علي عن زحر بن هللا عبيد من معهس الصفار خالد حدثني
 عن مضر بن بكر رواية وفي حرام أثمانھن وأكل فيھن تجارة وال شراؤھن وال المغنيات بيع يحل ال  سلم و عليه هللا صلى هللا

 حرام وثمنھن فيھن تجارة في خير وال تعلموھن وال تشتروھن وال المغنيات تبيعوا ال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  مھين عذاب لھم أولئك بلغ حتى}  الحديث لھو يشتري من الناس ومن{  نزلت الحديث ھذا مثل وفي

  الماء فضل بيع عن النھي باب

 دينار بن عمرو ثنا سفيان ثنا ديالحمي ثنا موسى بن بشر ثنا العدل حمشاذ بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10840
 هللا رسول سمعت  فإني الماء تبيعوا ال فقال الماء يبيع رجال ورأى المزني عبد بن إياس سمعت يقول المنھال أبا سمعت قال

 ھذا معنى قال ثم سفيان عن الخبر ھذا عنه حرملة سنن في هللا رحمه الشافعي ذكر الماء بيع عن ينھى سلم و عليه هللا صلى
 مائھا في ويكون ماشيته بھا ليسقي البئر له الرجل بالبادية يأتي أن وذلك فيه هللا خلقه الذي الموضع في الماء يباع أن الحديث
 أنه إلى الكالم ساق ثم منعه عن ونھاه الفضل ذلك بيع عن الماء مالك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فنھى ماشيته عن فضل
 بن سفيان عن آدم بن يحيى رواه وقد الشيخ قال حمل لما مالك ألنه غيره من يبيعه أن بأس الف ظھره على الماء حمل إذا

  الماء فضل بيع عن ينھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإني الحديث في فقال عيينة

 بن سفيان ثنا آدم بن يحيى ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرناه - 10841
 بيع عن نھى دينار بن عمرو عن العطار الرحمن عبد بن داود رواه وكذلك الماء يبيع رجال ورأى يقل ولم فذكره  عن عيينة
 فإن الماء فضل تبيعوا ال للناس قال عبد بن إياس أن أخبره المنھال أبا أن دينار بن عمرو عن جريج بن ورواه الماء فضل
 بن محمد أنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه الماء بيع عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  األنصاري هللا عبد بن جابر حديث يدل ھذا وعلى فذكره جريج بن أخبرني وھب بن ثنا الحكم عبد بن هللا عبد

 ح جريج بن ثنا عمر بن عثمان ثنا مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن حمدم العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10842
 نھى  قال جابر عن الزبير أبي عن جريج بن ثنا وكيع ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو وأخبرني قال

 يحيى رواه وكذلك شيبة أبي بن ربك أبي عن الصحيح في مسلم رواه الماء فضل بيع عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  جريج بن عن القطان

 بن الملك عبد قالبة أبو ثنا الحنظلي القنطري تميم بن أحمد بن محمد الحسين أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  10843
 وعن الماء بيع عن ھىن سلم و عليه هللا صلى النبي أن  جابر عن الزبير أبي عن جريج بن أنبأ عاصم أبو ثنا الرقاشي محمد

 وهللا به أراد فإنما وماءه أرضه الرجل يبيع وأن الحديث ھذا في قوله الشيخ قال وماءه أرضه الرجل يبيع وأن الجمل ضراب
 الماء بيع وعن الحديث في فقال جريج بن عن عبادة بن روح رواه فقد منھا يخرج ما ببعض للحرث الماء مع يكريھا أن أعلم

  األرض بياض وقال عاصم أبي عن بكر أبي بن محمد رواه بمعناهو لتحرث واألرض

 ثنا النسوي عثمان بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الشيرازي الفقيه علي بن محمد نصر أبو وأخبرنا - 10844
 عبد بن سلمة أبا أن رهأخب أسامة بن ھالل أن  سعد بن زياد أخبرني جريج بن أنبأ عاصم أبو ثنا البصري عثمان بن أحمد

 في مسلم رواه الكأل به ليباع الماء فضل يباع ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول ھريرة أبا سمع أنه أخبره الرحمن
  هللا رحمه الشافعي تأويل صحة على داللة وفيھا الرواية ھذه في البيع بلفظ ھكذا البصري النوفلي عثمان بن أحمد عن الصحيح

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا الفوارس أبي بن صادق وأبو عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10845
 عن شعيب بن عمرو أخي شعيب بن شعيب عن عياش بن بكر أبو ثنا آدم بن يحيى ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب
 فكتبت قال ألفا ثالثين بالوھط أرضه من الماء بفضل أعطوني  قال روعم بن هللا عبد مولى سالم عن شعيب بن عمرو أخيه
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 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإني فاألدنى األدنى اسق ثم قلدك أقم ولكن تبعه ال إلي فكتب عمرو بن هللا عبد إلى
  الماء فضل بيع عن ينھى

 بن عن المبارك بن ثنا آدم بن يحيى ثنا علي بن الحسن ثنا ماألص العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا - 10846
 في يذھب الذي الماء كفضل ليس به بأس ال ويحمله ينزعه ھذا فقال القرب في الماء بيع عن سئل أنه  عطاء عن جريج
  األرض

  المصاحف بيع كراھية في جاء ما باب

 عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن أحمد بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  10847
 عباس بن هللا عبد سأل أنه  لسعد مولى زياد عن مسمار بن بكير عن عياض بن أنس أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا

 بن قال به بأس فال بيديك عملت ما ولكن متجرا نجعله أن نرى ال فقاال فيھا لتجارة المصاحف بيع عن الحكم بن ومروان
  به بأس ال وشرائھا المصاحف بيع في مالك لي وقال وھب

 بن هللا عبيد بن محمد ثنا سنان بن أحمد بن جعفر ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 10848
 ال المصاحف كانت  قال عباس بن نع الحسين بن علي عن أبيه عن علي بن محمد بن جعفر ثنا العالء بن الفضل ثنا بزيع
 من يفرغ حتى فيكتب آخر يقوم ثم فيكتب فيحتسب الرجل فيقوم سلم و عليه هللا صلى النبي عند بورقة يأتي الرجل كان تباع

  المصحف

 ناث نجدة بن أحمد ثنا النضروي الفضل بن العباس منصور أبو ثنا قتادة بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا -  10849
  تبعه وال المصحف اشتر  قال عباس بن عن مجاھد عن ليث ثنا ھشيم ثنا منصور بن سعيد

  قوله من مثله  جبير بن سعيد عن بشر أبو ثنا ھشيم ثنا سعيد وحدثنا قال -  10850

 أن لوددت  عمر بن قال قال هللا عبد بن سالم عن سليم أبي بن ليث عن زكريا بن إسماعيل ثنا سعيد وحدثنا قال -  10851
  المصاحف بيع في قطعت األيدي

  قال سالم عن جابر عن سفيان ثنا هللا عبيد ثنا علي بن محمد ثنا الصفار إسماعيل ثنا الروذباري علي أبو وأخبرنا - 10852
  التجارة بئس فيقول المصاحف بأصحاب يمر عمر بن كان

 هللا عبد بن خالد ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروي منصور أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو وأخبرنا -  10853
  المصاحف بيع يكرھون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب كان  قال شقيق بن هللا عبد عن الجريري إياس بن سعيد عن

 عن حماد عن علية بن عن الشافعي قال قال الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  10854
 بعض يعني وليسوا هللا رحمه الشافعي قال وبيعھا المصاحف شراء كره أنه  مسعود بن يعني هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم

 وھذه الشيخ قال بيعھا نكره ونحن بأسا بشرائھا يرى ال من الناس ومن وشرائھا ببيعھا بأسا يرون ال بھذا يقولون العراقيين
 وإسناده فيه رخص أنه مسعود بن عن وروي متجرا يجعل أو بالبيع يبتذل أن عن للمصحف تعظيما التنزيه وجه على الكراھة
  أعلم وهللا الكراھية مع بيعه جواز على يدل عنه ذلك صح إن تبعه وال المصحف اشتر عباس بن وقول ضعيف

 ثنا التوضي حفص بن عثمان ثنا العباس بن ليع ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو ثنا الماليني سعد أبو أخبرنا وقد - 10855
 أبو قال المصاحف بيع في رخص  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن حماد عن ليث عن الطفاوي الرحمن عبد بن محمد
  ضعيف إسناد ھذا الشيخ قال اإلسناد بھذا العباس بن علي عن إال أكتبه لم وھذا أحمد
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 بن سعيد ثنا بشر أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد ثنا ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا -  10856
 قال أو األمة ھذه حبرا كان وقد المصاحف بيع عن أتنھوني فقال المصاحف بيع في الوراق مطر كلمت  قال سعيد ثنا عامر
  والشعبي الحسن بأسا به يريان ال األمة ھذه فقيھا

 يونس ثنا ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروي منصور أبو ثنا قتادة بن نصر أبو وأخبرنا - 10857
 ذلك عن سئل أنه الشعبي عن داود ثنا ھشيم ثنا سعيد وحدثنا قال واشترائھا المصاحف ببيع بأسا يرى ال كان أنه  الحسن عن
 علي دخل قال دينار بن مالك ثنا العمي الصمد عبد بن العزيز عبد ثنا سعيد وحدثنا قال كتابه وأجر ورقه ثمن يبتغي إنما فقال
 إلى ورقة جل و عز هللا كتاب تنقل صنعتك أحسن ما قال الشعثاء أبا يا ھذه صنعتي ترى كيف فقلت أكتب وأنا زيد بن جابر
 أن دينار بن مالك ثنا الصمد عبد بن يزالعز عبد ثنا سعيد وحدثنا قال به بأس ال الحالل ھذا كلمة إلى وكلمة آية إلى وآية ورقة

  بأسا به يرى ال كان الحسن وأن له مصحفا باع عكرمة

  المكره وبيع المضطر بيع في جاء ما باب

 بن يحيى أنبأ العباس بن الرحمن عبد بن محمد أنبأ ببغداد الطبري منصور بن الحسن بن هللا ھبة القاسم أبو أخبرنا - 10858
 أبي عن أبيه عن التمار صالح بن داود عن الدراوردي محمد بن العزيز عبد ثنا نضلة بن سليمان بن حيىي ثنا صاعد بن محمد
 بغير شيئا أحد مال من أحدا أعطي أن قبل من جل و عز هللا أللقين  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن الخدري سعيد
  تراض عن البيع إنما نفسه طيب

 بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن هللا عبد بن محمد الفضل أبو ثنا الحافظ العبدوي حازم أبو أخبرنا -  10859
 الناس على سيأتي علي قال  قال أو طالب أبي بن علي خطبنا قال تميم بني من شيخ ثنا رستم بن صالح ثنا ھشيم ثنا منصور
 األشرار وتنھد}  بينكم الفضل تنسوا وال{  ثناؤه جل هللا قال بذلك يؤمر ولم يديه في ما على الموسر يعض عضوض زمان

 بيع وعن الغرر بيع وعن المضطر بيع عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى وقد المضطرون ويبايع األخيار ويستذل
  تطعم أن قبل الثمرة

 ثنا يونس بن سريج ثنا شعيب بن حامد أنبأ حيان بن محمد أبو أنبأ األصبھاني الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا - 10860
 باألخيار ليست األشرار تقدم زمان الناس على يأتي فقال علي خطبنا قال تميم بني من شيخ ثنا المزني عامر أبي عن ھشيم
 عامر أبو تدرك أن قبل الثمرة وبيع الغرر وبيع المضطر بيع عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  وقد المضطر ويبايع
  أعلم وهللا قوية غير وكلھا عمر وبن علي عن أوجه من روي وقد البصري الخزاز رستم بن صالح وھ ھذا

 سليمان بن سعيد ثنا خرزاذ بن عثمان ثنا محمويه بن أحمد بن محمد بكر أبو ثنا عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  10861
 يركبن ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال الق عمرو بن هللا عبد عن مسلم بن بشير عن مطرف عن عمر بن صالح عن
 مسلم امرئ مال يشتري وال نارا البحر وتحت بحرا النار وتحت نارا البحر تحت فإن حاجا أو معتمرا أو غازيا إال بحرا رجل
  ضغطة في

 قاال المرثدي بشر بن وأحمد الشعراني الھيثم بن أحمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا - 10862
 صلى هللا رسول قال قال عمرو بن هللا عبد عن هللا عبد أبي بشير عن مطرف عن زكريا بن إسماعيل ثنا منصور بن سعيد ثنا
 يشتري ال وقال بحرا النار وتحت نارا البحر تحت فإن هللا سبيل في غاز أو معتمر أو حاج إال البحر يركب ال  سلم و عليه هللا
 بشير عن هللا عبد أبي بشر عن اإلسناد بھذا منصور بن سعيد عن قيل وقد الشعراني حديث لفظ شيئا سلطان ضغطة ذي من
  عمرو بن هللا عبد عن مسلم بن

 شريك أنبأ جعد بن علي ثنا البغوي القاسم أبو ثنا شريح أبي بن الرحمن عبد أنبأ العمري الفتح أبو الشيخ أخبرنا -  10863
  بيع وال نكاح مضطھد على يجوز ال  قال شريح عن سيرين بن محمد عن حولاأل عاصم عن
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  السلم أبواب جماع

  بالصفة المضمون السلف جواز باب

 }  فاكتبوه مسمى أجل إلى بدين تداينتم إذا آمنوا الذين أيھا يا{  ثناؤه جل تعالى هللا قال

 ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال روعم أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10864
 إن مسمى أجل إلى المضمون السلف أن أشھد  قال عباس بن عن األعرج حسان أبي عن قتادة عن شعبة عن عامر بن سعيد
 }  فاكتبوه مىمس أجل إلى بدين تداينتم إذا آمنوا الذين أيھا يا{  اآلية ھذه وقرأ فيه وأذن أحله جل و عز هللا

 الذين أيھا يا{  اآلية ھذه في  عباس بن عن رجل عن حيان أبي عن سفيان عن حذيفة أبو ثنا إبراھيم وحدثنا قال -  10865
  معلوم كيل في الحنطة في قال}  مسمى أجل إلى بدين تداينتم إذا آمنوا

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد سالعبا أبو ثنا قالوا آخرين في إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  10866
 ثنا يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح عيينة بن سفيان ثنا الشافعي
 ثنا محمد بن عمرو ثنا المنيعي ثنا اإلسماعيلي بكر أبو ثنا األديب هللا عبد بن ومحمد عمر أبو وأخبرنا ح عيينة بن سفيان
 وھم المدينة سلم و عليه هللا صلى النبي قدم  قال عباس بن عن المنھال أبي عن كثير بن هللا عبد عن نجيح أبي بن عن سفيان
 حديث لفظ ھذا معلوم أجل وإلى معلوم ووزن معلوم كيل في فليسلف ثمر في أسلف من فقال وثالث سنتين الثمر في يسلفون
 معلوم وأجل الشافعي رواية وفي الواو يذكر لم معلوم أجل إلى وقال والثالث السنتين يحيى بن يحيى رواية فيو الناقد عمرو
 أجل إلى األجل في وقال قلت كلما قال أنه سفيان عن أصدقه من وأخبرني مرارا سفيان من وصفت كما حفظته الشافعي قال

 عن كلھم الناقد وعمرو يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه المديني بن وعلي وقتيبة صدقة عن الصحيح في البخاري رواه معلوم
  نجيح أبي بن عن الثوري سفيان قاله وكذلك معلوم أجل إلى وقالوا سفيان

 عن سالم بن سعيد أنبأ الشافعي أنبا سليمان بن الربيع أنبا األصم العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  10867
  نقدا الورق شيء في الورق بأسا بالسلف نرى ال  يقول عباس بن سمع أنه عطاء عن جريج بن

  يجيزه كان  عمر بن أن دينار بن عمرو عن جريج بن عن سعيد وأنبأ قال -  10868

 هللا عبد عن نافع عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا -  10869
 يبد لم زرع في ذلك يكن لم ما مسمى أجل إلى معلوم بسعر الموصوف الطعام في الرجل يسلف بأن بأس ال  قال أنه عمر بن

 أعيان بيع ألن يجوز فال بعينه ثمر أو بعينه زرع في يسلفه أن أعلم وهللا به يريد الشيخ قال صالحه يبد لم ثمر أو صالحه
  الصالح فيھا بدا ذاإ يجوز إنما األشجار رؤوس على الثمار

  المضمون السلف في واردة الدين وآية الدين آية آخر في بالكتاب إستدالال السلف في والحميل الرھن جواز باب

 عن أيوب عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو أنبا قاال بكر وأبو زكريا أبو أخبرنا - 10870
 ثم فيه وأذن كتابه في هللا أحله قد مسمى أجل إلى المضمون السلف أن أشھد  قال عباس بن عن ألعرجا حسان أبي عن قتادة
 }  فاكتبوه مسمى أجل إلى بدين تداينتم إذا آمنوا الذين أيھا يا{  قال

 قال األعمش ثنا لواحدا عبد أنبأ مسدد أنبأ أيوب بن محمد أنبأ الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  10871
 اشترى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عائشة عن األسود ثنا إبراھيم فقال السلم في والقبيل الرھن إبراھيم عند تذاكرنا

 عن المخزومي عن إسحاق عن مسلم ورواه مسدد عن الصحيح في البخاري رواه درعه ورھنه أجل إلى طعاما يھودي من
  السلف في والقبيل بالرھن بأسا يرى ال كان أنه عباس بن عن مقسم نع وروينا الواحد عبد
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 عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ األصم ھو العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 10872
 مع والحميل بالرھن يرى ال كان أنه عمر بن هللا عبد عن أخبره دينار بن عمرو أن  جريج بن أخبرني وھب بن أنبأ الحكم
  بأسا السلف

  فيه موجودا يكون وقت في محله شرط إذا الناس أيدي في ليس الشيء في السلف باب

 وأنبأ قال ح الفريابي ثنا مريم أبي بن ثنا الحافظ أيوب بن أحمد بن سليمان أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  10873
 بن السري ثنا ھانئ بن صالح بن محمد جعفر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح نعيم أبو ثنا العزيز عبد بن علي ثنا سليمان
 هللا رسول قدم  قال عباس بن عن المنھال أبي عن كثير بن هللا عبد عن نجيح أبي بن عن سفيان ثنا قاال نعيم أبو ثنا خزيمة
 في الثمار في أسلفوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال والثالث تينالسن الثمار في يسلفون وھم المدينة سلم و عليه هللا صلى
 معلوم أجل إلى معلوم ووزن معلوم كيل في قال أنه إال مثله الفريابي وحديث نعيم أبي حديث لفظ معلوم أجل إلى معلوم كيل
 ووزن معلوم كيل في وقال نجيح أبي نب عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد وقال قال نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه
  الثوري سفيان عن مھدي بن الرحمن وعبد وكيع حديث من مسلم وأخرجه معلوم

 كثير بن وحدثنا قال ح شعبة ثنا عمر بن حفص ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 10874
 أوفى أبي بن إلى فبعثوني السلف في بردة وأبو شداد بن هللا عبد اختلف قال جالدم أبي بن هللا عبد أو محمد أخبرني شعبة ثنا

 والزبيب والتمر والشعير الحنطة في وعمر بكر وأبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على لنسلف كنا أن  فقال فسألته
  عمر بن حفص عن الصحيح في البخاري اهرو ذلك مثل فقال أبزي بن فسألت اتفقا ثم عندھم ھو ما قوم إلى كثير بن زاد

 بن ھو هللا عبد أنبأ موسى بن حبان ثنا سفيان بن ھو الحسن أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا -  10875
 أبزي بن الرحمن عبد إلى شداد بن هللا وعبد بردة أبو أرسلني قال مجالد أبي بن محمد عن الشيباني عن سفيان أنبأ المبارك
 أنباط يأتينا وكان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع المغانم نصيب كنا فقاال السلف عن فسألتھما  قال أوفى أبي بن هللا وعبد
 رواه نسألھم كنا ما قال زرع لھم يكن لم أو زرع لھم أكان قال مسمى أجل إلى والزيت والشعير الحنطة في فنسلفھم الشام

  المبارك بن عن مقاتل بن محمد عن الصحيح في البخاري

 سعيد بن يحيى عن معاوية أبو ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 10876
  رعم بن عن نافع عن سعيد بن يحيى عن محمد بن إبراھيم أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا زكريا أبو وأخبرنا ح
  أصله عنده ليس أجل إلى شيئا الرجل يبيع أن بأسا يرى ال كان أنه

  مثله  عمر بن عن نافع عن جريج بن عن سعيد أنبأ الشافعي وأنبأ قال -  10877

  رباح أبي بن عطاء قاله الحال السلم جواز باب

 ح مخلد بن خالد ثنا األزھر بن أحمد األزھر أبو ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 10878
 مخلد بن خالد ثنا الدوري العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اشترى  قالت عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام ثنا عمير بن يحيى ثنا القطواني يعني

 لألعرابي ذلك فذكر يجده فلم تمرا أھله عند سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فطلب عجوة تمر بوسق أعرابي من جزورا
 هللا صلى هللا رسول فقال اغدر هللا عدو يا أنت بل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب فقال واغدراه األعرابي فصاح
 مع باألعرابي وبعث حكيم بنت خولة إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأرسل مقاال حقال لصاحب فإن دعوه سلم و عليه

 عجوة تمر وسق فأسلفيني أھلي عند أجده فلم عجوة تمر بوسق األعرابي ھذا من الجزور ھذا ابتعت إني لھا قل فقال الرسول
 فقال وأطبت وأوفيت نعم قال قبضت له فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رجع حقه األعرابي قبض فلما األعرابي لھذا
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 بني مولى عمير بن يحيى حدثني األزھر أبي رواية وفي المطيبون الموفون الناس خيار أولئك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  عروة بن ھشام عن سلمة بن حماد عن مختصرا الحديث ھذا وروي عروة بن ھشام حدثني أسد

 يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إمالء الحافظ هللا عبد بن محمد هللا دعب أبو حدثنا - 10879
 هللا صلى هللا رسول رأيت قال المحاربي هللا عبد بن طارق عن شداد بن جامع  عن الجعد أبي بن زياد بن يزيد ثنا بكير بن
 هللا إال إله ال قولوا الناس أيھا يا يقول فسمعته حمراء حلة وعليه فمر لي بياعة في وأنا المجاز ذي بسوق مر سلم و عليه
 ھذا فقيل ھذا من فقلت كذاب فإنه ھذا تطيعوا ال الناس أيھا يا يقول وھو كعبيه أدمى وقد بالحجارة يرميه يتبعه ورجل تفلحوا
 اإلسالم هللا أظھر فلما المطلب عبد بن لھب أبو العزى عبد عمه قيل بالحجارة يرميه ھذا فمن فقلت المطلب عبد بني من غالم
 أين من فقال علينا فسلم ثوبان عليه رجل أتانا إذ قعود نحن فبينا المدينة من قريبا نزلنا حتى لنا ظعينة ومعنا الربذة من خرجنا
 وما أخذته قد قال تمر من اصاع وكذا بكذا فقلنا بكم فقال نعم قلنا الجمل تبيعوني فقال أحمر جمل ومعنا الربذة من فقلنا القوم

 أحد منا يكن فلم الرجل تعرفون لبعض بعضنا فقال المدينة حيطان في توارى حتى به فذھب الجمل بخطام فأخذ استقصى
 ما بكم يغدر ال رجل رأينا فلقد تالوموا فال الظعينة فقالت تعرفون ال من جملكم تعطون فقالوا بعضا بعضھم القوم فالم يعرفوه
 الربذة من جئتم الذين أأنتم هللا ورحمة عليكم السالم فقال رجل أتانا العشي كان فلما وجھه من البدر ليلة بالقمر أشبه شيئا رأيت
 تستوفوا حتى وتكتالوا تشبعوا حتى التمر ھذا من تأكلوا أن يأمركم وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رسول أنا قال نعم قلنا

 يخطب قائم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فإذا الغد من المدينة قدمنا ثم استوفينا حتى واكتلنا شبعنا حتى التمر من فأكلنا
 من رجل وثم أدناك وأدناك وأخاك وأختك وأباك أمك تعول بمن وابدأ العليا المعطي يد يقول فسمعته المنبر على الناس

 هللا صلى هللا رسول فرفع بثأرنا لنا فخذ الجاھلية في فالنا قتلوا الذين يربوع بن ثعلبة بنو ھؤالء هللا رسول يا فقال األنصار
 جناب أبو أيضا ورواه الحديث وذكر ولد على أم تجني ال ولد على أم تجني ال فقال أبطيه بياض رأيت حتى يديه سلم و عليه
  شداد بن جامع عن الكلبي

  كرھه ومن أجل ىإل كان إن معلوم واجل وصفة بسن الحيوان في السلم أجاز من باب

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10880
 السجستاني األشعث بن سليمان ثنا الفقيه الحسن بن سلمان بن أحمد بكر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا ح مالك

 استسلف  قال رافع أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن أنس بن مالك عن القعنبي مسلمة بن هللا بدع ثنا بالبصرة
 جمال إال اإلبل في أجد لم فقلت بكره الرجل أقضي أن فأمرني الصدقة من إبل فجاءته بكرا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 أبي عن الصحيح في مسلم أخرجه قضاء أحسنھم الناس خيار فإن إياه أعطه سلم و عليه هللا صلى النبي فقال رباعيا خيارا
  مالك عن وھب بن عن الطاھر

 بن أحمد ثنا النحوي هللا عبد بن محمد بن أحمد سھل أبو أنبأ يحيى بن محمد بن إبراھيم بن يحيى زكريا أبو أخبرنا - 10881
 هللا صلى النبي على لرجل كان  قال ھريرة أبي عن سلمة بيأ عن كھيل بن سلمة عن سفيان ثنا نعيم أبو ثنا عيسى بن محمد
 هللا أوفاك أوفيتني فقال أعطوه فقال سنه فوق سنا إال يجدوا فلم فطلبوا أعطوه فقال يتقاضاه فجاء اإلبل من سن سلم و عليه
 من مسلم وأخرجه نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه قضاء أحسنكم خياركم إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال
 النبي أن وفيه أخذ وبه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن الثابت الحديث فھذا هللا رحمه الشافعي قال سفيان عن آخر وجه
  بصفة كله الحيوان يضمن أن يجوز أنه على دل ما ھذا وفي بالصفة بعيرا ضمن سلم و عليه هللا صلى

 بن صالح عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 10882
 إلى بعيرا بعشرين عصيفير له يقال له جمال باع عنه هللا رضي طالب أبي بن علي أن  علي بن محمد بن الحسن عن كيسان
  أجل

  بالربذة صاحبھا يوفيھا عليه مضمونة أبعرة أربعةب راحلة اشترى عمر بن هللا عبد أن  نافع عن مالك وثنا قال -  10883
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  بذلك بأس ال فقال أجل إلى بواحد اثنين الحيوان بيع عن شھاب بن سأل أنه  مالك وحدثنا قال -  10884

  الحيوان في ربا ال يقول كان أنه  المسيب بن سعيد عن شھاب بن عن مالك وحدثنا قال -  10885

 عبيدة أنبأ ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ فظالحا حازم أبو وأخبرنا -  10886
  الحيوان في بالسلف بأسا يرى ال كان أنه  عباس بن عن أبيه عن جبير بن سعيد بن الملك عبد عن حميد بن يعني

 إلى معلوما سنا كان إذا الحيوان في بالسلف ابأس يرى ال كان أنه  الحسن عن يونس أنبأ ھشيم ثنا سعيد وحدثنا قال - 10887
  معلوم أجل

 كره أنه  مسعود بن عن جبير بن سعيد عن الدھني عمار عن حميد بن عبيدة ثنا منصور بن سعيد وحدثنا قال -  10888
  مسعود بن عن إبراھيم عن حماد أيضا ورواه الحيوان في السلف

 أنبأ عون بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن هللا عبد أبو أأنب إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا -  10889
  الحيوان خال ما مسمى أجل إلى شيء كل في بالسلم بأسا يرى ال كان  مسعود بن أن إبراھيم عن معشر أبي عن سعيد

 معه تكلم من بعض أن  شافعيال عن الربيع عن العباس أبي عن عنه روايته الحافظ هللا عبد أبو لي أجاز ما وفي - 10890
 الذي الشعبي ويزعم عنه منقطع وھو الشافعي قال كرھه مسعود بن ألن الحيوان في السلم كرھنا إنما له قال المسألة ھذه في
 بيع ھذا أحد كل وعند عندنا مكروه وھذا بعينه إبل فحل لقاح في له أسلف إنما أنه كراھيته عنه روى الذي من أكبر ھو

 إبراھيم رواية الكراھية في منقطعا مسعود بن عن رواه من برواية الشافعي يريد الشيخ قال ھما أو المضامين وأ المالقيح
 عن عنه قيل وقد مسعود بن يدرك لم جبير بن سعيد منقطعة أيضا فھي مسعود بن عن جبير بن سعيد رواية وأما النخعي
 عم بني أن البختري أبي عن السائب بن عطاء عن يوسف أبي نع أخبرتني أنت الحسن بن لمحمد وقلت الشافعي قال حذيفة
 مسعود بن وعنده عفان بن عثمان فأتى فصالھا وقتلوا إبله لبن به قطعوا رجل إبل في شيئا فصنعوا واديا أتوا عفان بن لعثمان
 أنه مسعود بن عن يروىف عثمان ذلك فأنفذ فصاله مثل وفصاال إبله مثل إبال بواديه يعطي أن فحكم مسعود بن بحكم فرضي
 بقوله يقول أنه عثمان عن تروى أن وتزيد دينا كان بواديه وأعطاه بالمدينة به قضى إذا ألنه دينا مثله بحيوان حيوان في قضى
 زائدة أبو أو زيادة أبو أحدھم وصفاء في مسعود بن هللا لعبد أسلم قال الرحمن عبد بن القاسم عن المسعودي عن تروون وأنتم
 الشيخ قال سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من آخر رجل وعن الحيوان في السلم أجاز أنه عباس بن عن وتروون اموالن
 ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه سن في يسلم أن الربا أبواب في ذكر أنه عمر عن وروى
 قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن الرحمن عبد بن القاسم عن سعوديالم أنبأ قال عمر بن عثمان ثنا مكرم بن الحسن
  منقطع وھذا فذكره

  بالصفة يضبط الحيوان أن على به يستدل ما باب

 عن نمير بن ثنا العامري عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10891
 ينظر كأنه لزوجھا تنعتھا ثم المرأة المرأة تباشر ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال هللا عبد قال قال شقيق عن األعمش

  األعمش حديث من الصحيح في أخرجاه إليھا

 قول ألن الشافعي قال معلوم وزن أو معلوم بكيل السلف يكون فيه سلف ما ثمن المسلف يدفع حتى السلف يجوز ال باب
 من يفارق أن قبل سلفه ما يعطيه حتى فيه التسليف اسم يقع ال فيعط قال إنما فليسلف سلف من سلم و عليه هللا صلى النبي
  سلفه

 محمد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  10892
 قدم  قال عباس بن عن المنھال أبي عن كثير بن هللا عبد عن نجيح أبي بن عن إبراھيم بن وإسماعيل سفيان ثنا بكر أبي بن
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 ووزن معلوم كيل في فليسلف تمر في سلف من فقال والثالث السنتين التمر في يسلفون وھم المدينة سلم و عليه هللا صلى النبي
 وروينا إسماعيل عن وغيره زرارة بن عمرو وعن سفيان عن أوجه من الصحيح في البخاري أخرجه معلوم أجل إلى معلوم
 شيء في الورق بأسا بالسلف نرى ال قال أنه عباس بن وعن بالكالىء الكالىء بيع عن نھى أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن

  نقدا الورق

  بعين تتعلق ال معلومة بصفة يكون حتى السلف يجوز ال باب

 ثنا الوليد أبو ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  10893
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال النخل في السلم عن عمر بن سألت قال البختري أبي عن أخبرني عمرو قال شعبة
 منه يأكل حتى النخل بيع عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال عباس بن فسألت قال صالحه يبدو حتى النخل بيع عن
  مختصرا الوليد أبي عن الصحيح في البخاري رواه يحزر قال يوزن ما الحلقة في لرجل فقلت شعبة قال يوزن وحتى يؤكل أو

 حتى الثمر بيع عن عمر نھى  فقال عمر بن رواية في قال أنه إال شعبة عن غندر عن بشار بن محمد عن ورواه -  10894
 هللا عبد أبو أخبرناه يحزر حتى عنده رجل قال يوزن ما قلت التفسير في قال بناجز نسيئا بالذھب ورقال عن ونھى يصلح
 عن مسلم ورواه فذكرھا شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا بشار بن محمد ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا الوليد أبو أخبرني الحافظ
  عمر بن رواية دون بشار بن محمد

 قال إسحاق أبي عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 10895
 نخل في أسلم رجال فإن النخل في السلم أما فقال النخل في السلم عن أسألك  عمر البن قلت يقول نجران أھل من رجال سمعت
 النخل في السلم عن نھى ثم عليه فرد فأمره ماله تأكل بم فقال سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكر العام ذلك يحمل فلم لرجل
  صالحه يبدو حتى

 أبي عن سفيان أنبأ كثير بن محمد ثنا الحباب بن الفضل أنبأ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو وأخبرنا -  10896
 هللا رسول إلى فاختصما شيئا السنة تلك يخرج فلم نخل في رجال أسلف رجال أن  عمر بن عن نجراني رجل عن إسحاق
  صالحه يبدو حتى النخل في تسلفوا ال قال ثم قال عليه أردد ماله تستحل بم فقال سلم و عليه هللا صلى

 محمد حدثني سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد ثنا ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا - 10897
 بن هللا عبد قال قال جده عن أبيه عن سالم بن هللا عبد بن يوسف بن حمزة بن محمد حدثني مسلم بن الوليد اثن السري أبي بن

 معلوما تمرا تبيعني أن لك ھل محمد يا سعنة بن زيد فقال قال أن إلى الحديث فذكر سعنة بن زيد ھدي أراد لما هللا إن  سالم
 بني حائط من أسمي وال األجل من وكذا كذا إلى معلوما تمرا أبيعك ولكني ھوديي يا ال قال فالن بني حائط من معلوم أجل إلى
  األجل من وكذا كذا إلى معلوم تمر في دينارا ثمانين وأعطيته ھمياني فاطلقت فبايعني نعم فقلت فالن

  أجل إلى معلوم وزن أو معلوم كيل في معلوم بثمن يكون حتى السلف يجوز ال باب

 بيع عن ونھيه معلوم أجل إلى معلوم ووزن معلوم كيل في سلم و عليه هللا صلى لقوله معلوم أجل إلى كان إن يختلف وال
  الغرر

 عبد عن سفيان ثنا نصر بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو وأخبرنا - 10898
 واضرب العصير إلى وال األندر إلى وال الحصاد إلى وال العطاء إلى سلف ال  قال عباس بن عن عكرمة عن الجزري الكريم

  أجال له
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 بن إبراھيم القاضي ثنا دحيم بن جعفر أبو ثنا بالكوفة المقرئ النجار إسحاق بن محمد بن الواحد عبد أخبرنا - 10899
 والقصيل الحصاد إلى السلم كره أنه  عباس بن عن عكرمة عن الكريم عبد عن الثوري ھو سفيان عن قبيصة ثنا إسحاق
  شھرا سمه ولكن والبيدر

 الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد وأخبرنا ح سفيان عن قبيصة ثنا إبراھيم ثنا دحيم بن ثنا الواحد عبد وأخبرنا -  10900
 نبيح عن قيس بن األسود عن الثوري أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري

 عبد رواية وفي استطعت ما واستكثر معلوم أجل إلى معلوم كيل ولكن ربا السعر يقوم كما السلم  قال الخدري سعيد أبي عن
  استطعت ما منه واستكثر معلوم أجل إلى معلوم كيل في أسلف الرزاق

 شعبة أنبأ الجعد بن علي ثنا البغوي القاسم أبو اثن شريح أبي بن الرحمن عبد أنبأ العمري الفتح أبو الشيخ أخبرنا - 10901
  البيدر بسعر الطعام بيع عن ينھى كان أنه  أبيه عن يحدث عبيدة أبا سمعت قال سيرين بن أنس عن

 أبو ثنا الضبي إبراھيم بن بندار بن هللا عبد ثنا الشيخ أبو حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 10902
 أن يكره كان أنه  عمر بن هللا عبد عن دينار بن عمرو عن جريج بن عن السالم عبد بن النعمان ثنا المغيرة بن محمد هللا بدع

  يسره إلى يشتري

 أنبأ عون بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن هللا عبد أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا -  10903
 إلى طعام على اكتبھا ولكن عندي ليس فقال أتقاضاه فأتيته دراھم رجل على لي كانت عمر البن قلت الق  وائل بن كليب

  يصلح ال قال الحصاد

 عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو حدثناه الذي الحديث وأما -  10904
 عنك الغليظين الثوبين ھذين ألقيت لو هللا رسول يا فقلت بمتاع تاجر قدم  عائشة التق قال عكرمة عن حفصة أبي بن عمارة

 إن فقال الميسرة إلى ثوبين إلي أرسل أن سلم و عليه هللا صلى النبي فبعث الميسرة إلى ثوبين فباعك التاجر فالن إلى وأرسلت
 فھذا ھذا ونحو  وأخشاھم لألمانة أداھم أني علموا لقد هللاو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال بمالي يذھب أن يريد محمدا
 البيع يعقد أو معلوما وقتا يوقت أن أشبه ذلك إلى أجابه لو ثم بيعا إليھا عقد أنه ال الميسرة إلى البيع استدعى أنه على محمول
  أعلم وهللا أيسر ما متى يقضيه ثم مطلقا

  بالصفة يضبط ما وجميع والثياب لزيتوا والزبيب والشعير الحنطة في السلف باب

 ثنا الشوارب أبي بن الملك عبد بن محمد ثنا زكريا بن القاسم ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا - 10905
 أبي بن هللا عبد إلى شداد بن هللا وعبد بردة أبو بعثني قال المجالد أبي بن محمد أنبأ الشيباني سليمان ثنا زياد بن الواحد عبد
 إلى نسلم كنا فقال فسألته والزبيب والشعير الحنطة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على تسلمون أكنتم  أسأله أوفى
 ذلك عن نسألھم كنا ما قال زرع له كان من إلى قلت معلوم أجل إلى معلوم كيل في والزبيب والشعير الحنطة في الشام نبيط
 هللا رسول عھد في يسلمون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب كان ھل سله فقاال أبزى بن الرحمن عبد إلى وبعثاني قال

 الحنطة في يسلمون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب كان فقال والزبيب والشعير الحنطة في سلم و عليه هللا صلى
 الصحيح في البخاري رواه ال أم حرث ألكم يسألون كانوا وما معلوم أجل إلى معلوم كيل في الشام نبيط إلى والزبيب والشعير

 شعبة ورواه الزبيب بدل الزيت فقال الشيباني إسحاق أبي عن الثوري ورواه زياد بن الواحد عبد عن إسماعيل بن موسى عن
 فقال مجالد أبي بن حمدم عن الشيباني عن زائدة ورواه والتمر الزبيب في وشك والزبيب والتمر فقال مجالد أبي بن عن

  والزبيب والتمر
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 بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ قاال قتادة بن نصر وأبو الحافظ حازم أبو أخبرنا - 10906
 إلى معلوم ذرع كان إذا قال الكرابيس في السلف في  عباس بن عن محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى عن ھشيم ثنا منصور

  بأس فال معلوم جلأ

 سفيان ثنا الجواب أبو ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10907
  اللحم في يسلم أن بأس ال  قال عطاء عن جريج بن عن

  أشبھه وما والعسل السمن مثل الوزن في كيال يباع فيما السلف باب

 أدركنا الذي أما أعلم هللا قلنا سلم و عليه هللا صلى النبي عھد في يباع كان فكيف قائل قال فإن هللا رحمه الشافعي قال
 بن عمر قال عليه الناس أدركنا ما مثل على األخبار وداللة وزنا تباع الكثيرة والجملة كيال يباع منه قل بما عليه المتبايعين
  كيال تكون أن األواق وتشبه باألواق يباع السمن امد ما السمن آكل ال عنه هللا رضي الخطاب

 عن شيبان ثنا بكير أبي بن يحيى ثنا إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10908
 لتمرين وهللا أما الفق وزيت بخبز الخطاب بن عمر أتى  قال أنه أبيه عن بكرة أبي بن الرحمن عبد عن عمير بن الملك عبد
  باألواق يباع السمن دام ما والزيت الخبز على البطن أيھا

  فيه والسلف وشراؤه بيعه يحل طاھر المسك باب

 الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10909
 الصالح جليس مثل إنما  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن موسى أبي عن بردة أبي عن بريد عن أسامة أبو ثنا الحارثي
 ونافخ طيبة ريحا منه تجد أن وإما منه تبتاع أن وإما يحذيك أن إما المسك حامل الكير ونافخ المسك كحامل السوء وجليس
 مضى وقد أسامة أبي عن كريب أبي عن الصحيح في ومسلم ريالبخا رواه خبيثة ريحا تجد أن وإما ثيابك يحرق أن إما الكير
 حديث الحج كتاب في ومضى الطيب أطيب المسك سلم و عليه هللا صلى النبي عن الخدري سعيد أبي حديث الجنائز كتاب في

  محرم وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مفرق في المسك وبيص إلى أنظر كأني عنھا هللا رضي عائشة

 حدثني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10910
 مسلم ثنا مسدد ثنا العبدي إبراھيم بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو وأخبرنا ح خالد بن مسلم
 هللا رسول تزوج لما  قالت سلمة أبي بنت كلثوم أم روايته في وھب بن قال كلثوم أم عن ةعقب بن موسى عن الزنجي خالد بن

 مات قد إال أراه ال وإني وحلة مسك من أواق النجاشي إلى أھديت قد إني لھا قال عنھا هللا رضي سلمة أم سلم و عليه هللا صلى
 ردت فلما عنه هللا رضي النجاشي ھلك قال كما فكان لكن أو كل فھي إلى ردت فإذا سترد إال إليه أھديت التي الھدية أرى وال
 وأعطاھا أجمعين وعنھن عنھا هللا رضي سلمة أم سائره وأعطى المسك ذلك من أوقية نسائه من امرأة كل أعطى الھدية إليه
 و عليه هللا صلى قال كما فكان قال لك فھي أو بينكن قسمتھا قال أظنه علي ردت فإن علي سترد إال مسدد رواية وفي الحلة
  سلم

  بعضا وقبض السلم بعض إليه المسلم أقال من باب

 خروف بن محمد بن أحمد بن محمد بكر أبو ثنا بمكة المصري نظيف بن الفضل بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا - 10911
 بن محمد العباس أبو ثنا لحافظا هللا عبد أبو وثنا ح معين بن يحيى ثنا المروزي سھل بن علي بن أحمد ثنا إمالء المديني
 قال ھريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن غياث بن حفص ثنا معين بن يحيى ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب
  هللا أقاله نادما أقال من المصري رواية وفي عثرته هللا أقاله مسلما أقال من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال
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 بن إسحاق ثنا سام بن أحمد بن جعفر ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو اوأخبرن - 10912
 أقال من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن صالح أبي عن سمي عن أنس بن مالك ثنا الفروي محمد
  القيامة يوم تعالى هللا أقاله نادما

 ثنا بمكة إمالء العزيز عبد بن علي ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 10913
 محمد بن إسحاق ثنا إبراھيم بن أحمد بن هللا عبد العباس أبو ثنا المصري الحسن أبو وحدثنا قال بنحوه فذكره الفروي إسحاق
 عثرته مسلما أقال من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن أبيه عن سھيل عن أنس بن مالك ثنا الفروي
 عن كتابه أصل من به فحدثنا سمي عن مالك عن الحديث بھذا يحدث إسحاق كان العباس أبو قال القيامة يوم تعالى هللا أقاله
  صالح أبي عن واسع بن محمد عن وروي أعلم وهللا سمي حديث متن غير المتن ھذا الشيخ قال سھيل

 األعلى عبد بن الحسن ثنا بمكة اآلدمي الحميد عبد بن علي بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10914
 هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن صالح أبي عن واسع بن محمد عن معمر عن الرزاق عبد ثنا البوسي الصنعاني

  الحديث وذكر القيامة يوم نفسه هللا أقاله نادما أقال من  سلم و عليه

 بن زكريا يحيى أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10915
 بعض تأخذ أن بأس فال شيء في أسلمت إذا  عباس بن عن جبير بن سعيد عن موسى بن سلمة عن سفيان ثنا أسد بن يحيى
 بن عن والمشھور عباس بن قول معنى عمر بن عن نافع عن الجعفي جابر وروى المعروف فذلك مالك رأس عضوب سلمك
  عباس بن قول معنى دينار بن وعمرو رباح أبي بن عطاء عن وروينا ذلك كره أنه عنھما هللا رضي عمر

 داود عن شھاب أبو ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا - 10916
 فال فسخ اإلقالة أن على داللة ھذا وفي دراھم معه ويرد يرده ثم البيع يبتاع أن كره أنه  عباس بن عن عكرمة عن ھند أبي بن

 فال ناعند الشركة وكذلك رباح أبي بن وعطاء سيرين بن ومحمد الحسن قاله بيع فھي التولية وأما المال برأس إال تجوز
  القبض قبل الطعام بيع عن النھي في مضى لما القبض قبل السلم في تجوزان

   أنفسھما به طيبة عنه ووضع فقبله محله قبل حقه من أدنى له عجل من باب

 عبد عن علية بن ربعي ثنا الزعفراني محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن محمد أبو أخبرنا -  10917
 قال قال سلم و عليه هللا صلى النبي صاحب اليسر أبي عن قيس بن حنظلة عن معاوية بن الرحمن عبد عن إسحاق بن حمنالر

 عن الثابت الحديث في مضى وقد له ليضع أو معسرا فلينظر ظله في هللا يظله أن أحب من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  عنه ليضع أو معسرا فلينظر القيامة يوم كرب من هللا ينجيه أن سره من سلم و عليه هللا صلى النبي عن قتادة أبي

 عمرو عن سفيان ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنا الحافظ حازم أبو وأخبرنا - 10918
  ضعف إسناده في دمسن حديث فيه روى وقد عني وتضع لك أعجل يقول أن بأسا يرى ال كان عباس بن أن  دينار بن

 إبراھيم بن أحمد بن هللا عبد ثنا ببغداد الجوھري علي بن محمد هللا عبد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10919
   المدني محمد بن العزيز عبد ثنا الدورقي

 بن الحكم ثنا جزرة الحافظ دمحم بن صالح ثنا الفقيه سھل بن أحمد نصر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  10920
 الحصين بن داود عن ركانة بن يزيد بن علي بن محمد عن المكي الزنجي خالد بن مسلم ثنا قاال لفظه وھذا صالح أبو موسى
 يا فقالوا منھم ناس جاءه المدينة من النضير بني بإخراج سلم و عليه هللا صلى النبي أمر لما  قال عباس بن عن عكرمة عن

 قال أو وتعجلوا ضعوا سلم و عليه هللا صلى النبي فقال تحل لم ديون الناس على ولھم بإخراجھم أمرت إنك هللا رسول
  الزبير بن عروة عن الزھري عن الزھري أخي بن عن سيره في الواقدي ورواه وتعاجلوا
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  عنه يضع أن بشرط يعجله أن في خير ال باب

 الزناد أبي عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر وأب أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا -  10921
 الكوفة إلى الخروج أردت ثم أجل إلى السوق أھل من برا بعت  قال أنه السفاح مولى صالح أبي عن سعيد بن بسر عن

  تؤكله وال ھذا تأكل أن آمرك ال فقال عنه هللا رضي ثابت بن زيد ذلك عن فسألت وينقدوني عنھم أضع أن على فعرضوا

 إسحاق بن محمد بكر أبو ثنا األصم العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحسن بن بكر أبو وأخبرنا - 10922
 بن أن هللا عبد بن سالم عن شھاب بن عن خلدة بن عمر بن حفص بن عثمان عن مالك أنبأ يوسف بن هللا عبد ثنا الصغاني

  عنه ونھى ذلك عمر بن فكره قال اآلخر له ويعجل صاحبه عنه فيضع أجل إلى رجل على الدين له يكون جلر عن سئل  عمر

 عمرو عن سفيان ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا -  10923
 أمير نھى وقال عنه فنھاني عنك وأضع لي عجل لي فقال دين علي لرجل قلت عمر بن سأل أنه  المنھال أبي عن دينار بن

  ضعف إسناده في مسند حديث فيه وروي بالدين العين نبيع أن عنه هللا رضي عمر يعني المؤمنين

 ثنا السعدي صالح بن الحسن بن غانم ثنا يونس بن محمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 10924
 مائة رجال أسلفت  قال األسود بن المقداد عن سعيد بن بسر عن النضر أبي عن عباس بن هللا عبد عن األسلمي علىي بن يحيى
 فقال دنانير عشرة وأحط دينارا تسعين لي عجل له فقلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثه بعث في سھمي خرج ثم دينار
  وأطعمته مقداد يا ربا أكلت فقال سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك فذكر نعم

  سلفت وليقل كذا في فالن عند أسلمت يقول أن كره من باب

 بن عن عون بن عن وكيع ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 10925
  العالمين رب  اإلسالم ماإن ويقول وكذا كذا في أسلم الكلمة ھذه يكره كان أنه  عمر بن عن سيرين

  التسعير باب

 بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10926
 إلى جاء رجال أن ھريرة أبي عن أبيه عن العالء حدثني بالل بن يعني سليمان أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا المرادي سليمان
 يرفع هللا بل قال سعر هللا رسول يا فقال رجل جاءه ثم هللا ادع بل قال سعر هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 الدمشقي عثمان بن محمد عن السنن كتاب في داود أبو ورواه مظلمة عندي ألحد وليست هللا ألقى أن ألرجو وإني ويخفض
  العالء عن جعفر بن إسماعيل أيضا واهور بالل بن سليمان عن

 أصله من السلمي الرحمن عبد وأبو الفامي شبيب بن أحمد بن علي بن أحمد نصر وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 10927
 سلمة بن حماد ثنا قاال مسلم بن وعفان منھال بن حجاج ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا
 غال قد هللا رسول يا  فقالوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على السعر غال قد قال أنس عن وحميد وثابت قتادة عن

 في بمظلمة يطلبني منكم أحد وليس ربي ألقى أن ألرجو وإني الرزاق الباسط القابض المسعر ھو هللا إن فقال لنا فسعر السعر
  مال وال دم

 ثنا آباذي المحمد الحسن بن محمد طاھر أبو أنبأ آباذي المحمد الوكيل محمد بن أحمد بن جامع الخير أبو اوأخبرن - 10928
 الباسط القابض الخالق ھو جل و عز هللا إن  قال أنه إال بنحوه فذكره حماد ثنا إسماعيل بن موسى ثنا الدارمي سعيد بن عثمان
 وبن الخدري سعيد أبي عن ذلك في وروي عفان عن شيبة أبي بن ثمانع عن السنن في داود أبو أخرجه المسعر الرازق
  الذي األثر وأما سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس
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 عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ األصم العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 10929
 على عنه هللا رضي الخطاب بن عمر مر  قال المسيب بن سعيد عن يوسف بن ونسي عن مالك أخبرني وھب بن أنبأ الحكم
 فھذا سوقنا من ترفع أن وأما السعر في تزيد أن أما عنه هللا رضي عمر له فقال بالسوق له زبيبا يبيع وھو بلتعة أبي بن حاطب
 عنه هللا رضي عمر عن محمد بن قاسمال عن التمار صالح بن داود عن الدراوردي عن الشافعي روى فيما وتمامه مختصر

 عمر له فقال درھم لكل مدين له فسعر سعرھما عن فسأله زبيب فيھما غرارتان يديه وبين المصلى بسوق بحاطب مر أنه
 تدخل أن وإما السعر في ترفع أن فأما بسعرك يعتبرون وھم زبيبا تحمل الطائف من مقبلة بعير حدثت قد عنه هللا رضي
 وال مني بعزمة ليس قلت الذي إن له فقال داره في حاطبا أتى ثم نفسه حاسب عمر رجع فلما شئت كيف تبيعهف البيت زبيبك
 بن الملك عبد نعيم أبو إلى كتب فيما وھذا فبع شئت وكيف فبع شئت فحيث البلد ألھل الخير به أردت شيء ھو إنما قضاء
  فذكره الشافعي ثنا المزني ثنا قال أخبرھم عوانة أبا أن اإلسفرائيني الحسن

   اإلحتكار في جاء ما باب

 بنت بن صالح أبو وأنبأ الحرشي عمرو بن محمد ثنا ھانئ بن صالح بن محمد حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10930
 لمسيبا بن سعيد كان قال يحيى عن بالل بن سليمان ثنا القعنبي أنبأ عمرو بن محمد ثنا جدي ثنا القاضي منصور بن يحيى
 سعيد فقال تحتكر فإنك لسعيد إنسان فقال خاطئ فھو احتكر من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال معمرا أن يحدث
  القعنبي عن الصحيح في مسلم رواه يحتكر كان الحديث ھذا يحدث كان الذي معمر

 ح عون بن عمرو ثنا قماش أبي بن عيسى نب محمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا -  10931
 يحيى بن عمرو عن خالد أنبأ عون بن عمرو أنبأ أيوب بن محمد أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا

 صلى هللا رسول قال قال كعب بن عدي بني أحد معمر أبي بن معمر عن المسيب بن سعيد عن عطاء بن عمرو بن محمد عن
 رواية في وليس هللا عبد أبي حديث لفظ يحتكر كان ومعمر قال تحتكر فإنك لسعيد فقلت خاطئ إال يحتكر ال  سلم و عليه هللا
 حدثني قال الصحيح في مسلم أخرجه الزيت يحتكر سعيد كان عمرو قال آخره في وزاد كعب بن عدي بني أحد عبدان بن

 الوجه غير على احتكرا أنھما بھما وظني الفقه في يذكر تفصيل لالحتكار هللا رحمه الشيخ قال عون بن عمرو عن أصحابنا
  الطعام يحتكر أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال أمامة أبي عن وروينا عنه المنھي

 حماد بن علىاأل عبد ثنا الغسيلي إسحاق بن إبراھيم ثنا ھانئ بن صالح بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10932
 من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن سلمة بن حماد ثنا النرسي
  هللا ذمة منه برئت وقد خاطئ فھو المسلمين على بھا يغالي أن يريد احتكر

 زيد ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس اثن جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو حدثنا - 10933
 سمعت يسار بن معقل فقال يسار بن معقل على زياد بن هللا عبيد دخل يقول الحسن سمعت قال العدوي المعلى أبو ليلى أبي بن

 في يقذفه نأ هللا على حقا كان عليھم ليغليه المسلمين أسعار من شيء في دخل من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  اسفله رأسه فيه زاد زيد عن سليمان بن المعتمر رواه القيامة يوم النار من معظم

 ثنا منصور بن إسحاق ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  10934
 رسول قال قال الخطاب بن عمر عن المسيب بن يدسع عن جدعان بن زيد بن علي عن ثوبان بن سالم بن علي عن إسرائيل

 في يتابع ال البخاري قال زيد بن علي عن سالم بن علي به تفرد ملعون والمحتكر مرزوق الجالب  سلم و عليه هللا صلى هللا
  حديثه

 ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10935
 الخطاب بن عمر أن  أبيه عن ربيعة أبي بن الرحمن عبد بن إبراھيم بن إسماعيل عن بالل بن سليمان عن وھب بن هللا عبد
 نزل إذا حتى بالرزق جل و عز هللا يأتينا عين نعمة وال ال عمر فقال أذھابھم بفضل يحتكرون ناسا فرأى السوق إلى خرج
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 ولكن التحكم من يريدون ما نحو على باعوا الجالب خرج إذا والمسكين األرملة عن اذھابھم بفضل فاحتكروا أقوام قام بسوقنا
 وليمسك هللا شاء كيف فليبع لعمر ضيف فذلك سوقنا ينزل حتى والصيف الشتاء في كبده عمود على يحمله جلب جالب أيما
  عنه هللا رضي طابالخ بن عمر عن مرسال الموطأ في مالك وذكره هللا شاء كيف

  يقبضه حتى يبيعه وال غيره إلى يصرفه فال شيء في سلف من باب

 ح الوليد بن شجاع بدر أبو ثنا عيسى بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  10936
 بن هللا عبد بن محمد ثنا يعلى أبو أنبأ حيان بن مدمح أبو أنبأ األصبھاني الفقيه الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو وأخبرنا
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعيد أبي عن عطية عن الطائي سعد عن خيثمة بن زياد ثنا الوليد بن شجاع ثنا نمير
 على العتمادوا غيره إلى يصرفه فال شيء في أسلف من الروذباري رواية وفي غيره إلى تصرفه فال شيء في أسلفت إذا

  به يحتج ال العوفي عطية فإن يستوفي أن قبل الطعام بيع عن النھي حديث

 عن حصين عن عوانة أبو ثنا رجاء بن ثنا علي بن ھشام ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  10937
 قال فبكذا تمرا أعطيتنا وإن فبكذا برا عطيتناأ إن فنقول نسلف إنا قلت السلف عن عمر بن سألت  قال خليدة بن زيد بن محمد
  أخرى سلعة في ترده وال مالك رأس فخذ وإال أعطاكه فإن معلومة ورقا صنف كل في أسلم

 ثنا مريم أبي بن ثنا أيوب بن يحيى ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 10938
 بن مروان على دخل أنه  ھريرة أبي عن يسار بن سليمان عن األشج بن بكير عن عثمان بن الضحاك حدثني بالل بن سليمان
 أحللت عنه هللا رضي ھريرة أبو له فقال تستوفى أن قبل باآلجال التي الصكوك بيع أحل قد مروان وكان بالمدينة وھو الحكم
 يستوفيه حتى يبيعه فال طعاما ابتاع من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لسمعت وأشھد يستوفي أن قبل الطعام بيع الربا
  البيع ذلك الحكم بن مروان فرد

 بن هللا عبد أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  10939
 بيع أحللت لمروان قال أنه ھريرة أبي عن يسار بن سليمان عن األشج بن هللا عبد بن بكير عن الضحاك حدثني الحارث
 قال بيعھا عن ونھى مروان فخطب قال يستوفي أن قبل الطعام بيع عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  وقد الصكاك
  إبراھيم بن إسحاق عن مسلم رواه الناس أيدي من يأخذونھا الحرس فرأيت يسار بن سليمان

   بكيل شيء في سلف قد كان إذا لالكي كيفية باب

 عياش بن إسماعيل ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا -  10940
 تمسك وال يدك أرسل عمر بن فقال المكيال في له فحثا شيئا ابتاع عمر بن أن  جعفر بن عباد بن محمد عن جريج بن عن
  المكيال أخذ ما لي فإنما هرأس على

 عن جريج بن عن خالد بن مسلم أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 10941
  زلزلة وال رزم وال دق ال  قال أنه عطاء

   بعضب بعضه الواحد الجنس بيع إذا الربا مسائل من وھذا بالحجاز والكيل الوزن أصل باب

 سفيان ثنا نعيم أبو ثنا العزيز عبد بن علي ثنا الطبراني أيوب بن أحمد بن سليمان أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا -  10942
 المدينة أھل مكيال المكيال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن طاوس عن سفيان أبي بن حنظلة عن

  مكة أھل وزن والوزن

 عمرو ثنا النرسي الوليد بن محمد ثنا سليمان وأخبرنا ح علي بن نصر ثنا حنبل بن ثنا سليمان أنبأ علي أخبرناو - 10943
 المكيال  سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال عباس بن عن طاوس عن حنظلة عن سفيان ثنا الزبيري أحمد أبو ثنا قاال علي بن
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 لفظ في نعيم أبا فخالف عباس بن عن فقال أحمد أبو رواه ھكذا سليمان قال المدينة أھل ميزان والميزان مكة أھل مكيال
  واللفظ باإلسناد نعيم أبو رواه ما والصواب الحديث

   الطعام كيل من البركة ابتغاء في جاء ما باب

 وأبو الفوارس بيأ بن صادق وأبو السلمي الرحمن عبد وأبو عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10944
 بن الرحمن عبد ثنا سليمان بن ھارون ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عبدان بن محمد بن محمد بن سعيد عثمان
 هللا صلى هللا رسول قال قال كرب معدي بن المقدام عن معدان بن خالد عن يزيد بن ثور عن المبارك بن هللا عبد عن مھدي
  فيه لكم يبارك وقاال يزيد بن ثور عن حمزة بن ويحيى مسلم بن الوليد رواه وكذلك لكم يبارك مكمطعا كيلوا  سلم و عليه

 عبد ثنا األنماطي حسان أبي بن إبراھيم بن إسحاق أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا - 10945
 بن يحيى ثنا مزاحم أبي بن منصور ثنا المنيعي أنبأ اإلسماعيلي نبأأ عمرو أبو وأخبرنا ح ثور ثنا الوليد ثنا إبراھيم بن الرحمن
  مسلم بن الوليد عن موسى بن إبراھيم عن الصحيح في البخاري رواه فذكره  يزيد بن ثور عن حمزة

 عن نفير بن جبير عن معدان بن خالد عن يزيد بن ثور عن المبارك بن حدثنا قال الزھراني الربيع أبو ورواه - 10946
  فذكره  المبارك بن ثنا الزھراني الربيع أبو ثنا المنيعي أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرناه المقدام

 األنصاري أيوب أبي عن كرب معدي بن المقدام عن معدان بن خالد عن سعد بن بحير عن الوليد بن بقية ورواه - 10947
 ثنا ببغداد الحرفي هللا عبيد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخبرناه فيه لكم يبارك طعامكم كيلوا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن
  فذكره بقية ثنا عثمان بن عمرو ثنا البزاز الواحد عبد بن عبيد ثنا سلمان بن أحمد

  الكيل في التطفيف ترك باب

 بن علي ثنا بشر بن الرحمن عبد ثنا الشرقي بن حامد أبو أنبأ العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا -  10948
 سلم و عليه هللا صلى النبي قدم لما  قال عباس بن عن حدثه عكرمة أن النحوي يزيد حدثني أبي حدثني واقد بن الحسين
  ذلك بعد الكيل فأحسنوا للمطففين ويل جل و عز هللا فأنزل كيال الناس أخبث من كانوا المدينة

 علي أبو ثنا عاصم بن علي ثنا مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو اأخبرن - 10949
 فيه ھلكت أمرا وليتم قد إنكم التجار معشر يا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن الرحبي
  عباس بن عن آخر وجه من غيره وقفهو حنش علي أبو أسنده والميزان المكيال السالفة األمم

 األعمش عن نمير بن هللا عبد ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا األصم ھو العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  10950
 القرون بھما أھلك أمرين والكم قد هللا إن األعاجم معشر يا  عباس بن قال يقول كريبا سمعت قال الجعد أبي بن يعني سالم عن
  والميزان المكيال قبلكم من

  باألجر يزن والوزان الوزن في يرجح المعطى باب

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا السلمي الرحمن عبد وأبو عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10951
 مني اشترى  قال هللا عبد بن جابر عن دثار بن محارب عن شعبة ثنا الوارث عبد بن الصمد عبد ثنا مرزوق بن إبراھيم ثنا

 من الصحيح في أخرجاه الحرة يوم أصيبت حتى معي الدراھم تلك تزل فلم لي فارجح بعيرا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  شعبة حديث

 قال المقرئ يعني الرحمن دعب أبو ثنا موسى بن بشر ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 10952
 البحرين أو ھجر من بزا العبدي ومخرفة أنا جلبت  قال قيس بن سويد عن حرب بن سماك عن يحدث الثوري سفيان سمعت
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 صلى هللا رسول إليه فدفع باألجر يزن وزان وثم قال سراويل مني فاشترى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتانا بمنى كنا فلما
  سماك عن الربيع بن قيس رواه وكذلك وأرجح زن له قال ثم الثمن سلم و عليه هللا

 من بزا قال أنه إال فذكره  قيس ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرناه - 10953
 زن سلم و عليه هللا صلى هللا سولر فقال باألجر يزن وزان وثم سراويل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من فبعت ھجر

  شعبة وخالفھما وأرجح

 قال سماك عن شعبة ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 10954
 فوزن دراھم بثالثة الھجرة قبل سراويل رجل سلم و عليه هللا صلى النبي من بعت  يقول عميرة بن مالك صفوان أبا سمعت

  لي فأرجح لي

 قريب المعنى إبراھيم بن ومسلم عمر بن حفص ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 10955
 يھاجر أن قبل بمكة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتيت  قال عميرة بن صفوان أبي عن حرب بن سماك عن شعبة ثنا قاال
 ثنا حنبل بن أحمد ثنا داود أبو قال سفيان قول والقول سفيان قال كما قيس ورواه داود أبو قال فأرجح فوزن سراويل هوبعت
  مني أحفظ سفيان كان قال شعبة عن وكيع

  والدنانير الدراھم كسر عن النھي في جاء ما باب

 وأبو حمدان بن علي بن الرحمن عبد القاسم أبوو السلمي الرحمن عبد وأبو البغدادي منصور أبو الفقيه أخبرنا -  10956
 ثنا الكجي هللا عبد بن إبراھيم ثنا نجيد بن عمرو أبو ثنا قالوا الصفار الرحمن عبد بن أحمد نصر وأبو قتادة بن نصر

 أن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أبيه عن المزني هللا عبد بن علقمة عن أبيه عن فضاء بن محمد ثنا األنصاري
  ذھبا فيجعل الدينار يكسر أو فضة فيجعل الدرھم يكسر أن بأس من إال بينھم الجائزة المسلمين سكة تكسر

  العقار بيع في جاء ما باب

 بن وھب ثنا جعفر بن يحيى ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو ثنا ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 10957
 يشتر ولم دارا باع من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن حذيفة عن عبيدة أبي عن خالد أبي بن زيدي عن شعبة ثنا جرير
  ثمنھا من شيء في أو فيھا له يبارك لم دارا بثمنھا

 بن الحسن بن علي ثنا حاتم بن موسى بن محمد ثنا الصيرفي محمد بن بكر أحمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10958
  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن حريث بن سعيد أخيه عن حريث بن عمرو عن عمير بن الملك عبد عن حمزة أبو ثنا شقيق
  فيھا له يبارك لم مثلھا في ثمنه يجعل فلم عقارا أو دارا باع من

 بن هللا عبيد ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا آباذي المحمد الحسن بن محمد طاھر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 10959
 بن سعيد أخيه عن حريث بن عمرو عن عمير بن الملك عبد حدثني مھاجر بن إبراھيم بن إسماعيل ثنا الحنفي المجيد عبد

 همثل في يجعله أن إال فيه له يبارك ال أن قمن أنه فليعلم عقارا أو دارا باع من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال حريث
 بن محمد بن جعفر ثنا الشافعي هللا عبد بن محمد بكر أبو أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا
 يشتر ولم دارا باع من الحديث ھذا تفسير في قال عيينة بن أن تميم بني من شيخ حدثني الغالبي غسان بن المفضل ثنا األزھر

 لم ثم البركة من خرج فلما يقول}  أقواتھا فيھا وقدر فيھا وبارك{  يقول هللا إن سفيان قال ثمنھا في له يبارك لم دارا ثمنھا من
  له يبارك لم مثلھا في يعدھا
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   فيھا اإلرث وجريان وكرائھا مكة دور بيع في جاء ما باب

 أبو وأخبرنا ح وھب بن هللا عبد ثنا نصر نب بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10960
 يونس أخبرني وھب بن هللا عبد أنبأ يحيى بن حرملة ثنا سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أخبرني األديب عمرو
 بمكة دارك في تنزل هللا رسول يا  قال أنه زيد بن أسامة عن أخبره عثمان بن عمرو أن الحسين بن علي حدثني شھاب بن عن
 كانا ألنھما علي وال جعفر يرثه ولم وطالب ھو طالب أبا ورث عقيل وكان قال دور أو دار من عقيل لنا ترك وھل قال

 حديث لفظ الكافر المؤمن يرث ال يقول عنه هللا رضي الخطاب بن عمر كان ذلك أجل من كافرين وطالب عقيل وكان مسلمين
  وغيره حرملة عن مسلم ورواه وھب بن عن أصبغ عن الصحيح في البخاري رواه عمرو أبي

 بن حماد ثنا عفان ثنا إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10961
 أبيدت هللا ولرس يا  فقال سفيان أبو فجاء قال مكة فتح قصة في ھريرة أبي عن رباح بن هللا عبد عن البناني ثابت عن سلمة

 آمن فھو بابه أغلق ومن آمن فھو سالحه ألقى ومن آمن فھو سفيان أبي دار دخل من فقال اليوم بعد قريش ال قريش خضراء
 إلى الناس فاقبل قال سليمان حديث في وزاد ثابت عن المغيرة بن وسليمان سلمة بن حماد حديث من الصحيح في مسلم أخرجه
  أبوابھم الناس واغلق سفيان أبي دار

 بن محمد ثنا الضبي بندار بن هللا عبد ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ األصبھاني الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 10962
 عبد بن نافع مولى فروخ بن الرحمن عبد عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان عن السالم عبد بن النعمان ثنا المغيرة
 إن الخطاب بن لعمر السجن دار بأربعمائة أمية بن صفوان دار أمية بن صفوان من الحارث عبد بن نافع اشترى  قال الحارث
 بن عمرو عن ويذكر بمكة اليوم الناس سجن فھو عيينة بن قال مائة أربع أمية بن صفوان نافع أعطى كرھھا وإن رضيھا
 صفوان من عنه هللا رضي الخطاب بن عمر اشترى قد الشراء مثل الكراء به بأس ال فقال مكة بيوت كراء عن سئل أنه دينار
  درھم ألف بأربعة دارا أمية بن

 سفيان ثنا الحميدي ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ ببغداد بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 10963
 عنھا هللا رضي عائشة له أوصت الناس من أحد بھا يعتد ماال بمكة يعتد الزبير بن هللا عبد وكان  عروة بن ھشام قال قال

  سودة حجرة واشترى بحجرتھا

 جعفر ثنا الشافعي هللا عبد بن محمد بكر أبو أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو وأخبرنا -  10964
 أبي بن معاوية من الندوة دار حزام بن حكيم باع  قال الزبيري حدثني الغالبي غسان بن المفضل ثنا األزھر بن محمد بن

 فال المكارم ذھبت أخي بن يا ھيھات فقال وكريمتھا قريش مأثرة بعت خالد أبا يا الزبير بن هللا عبد فقال ألف بمائة سفيان
  الدراھم يعني وتعالى تبارك هللا سبيل في أنھا اشھدوا فقال قال اإلسالم إال اليوم مكرمة

 محمد بن أحمد ثنا القطان عياش بن يحيى بن الحسين أنبأ ببغداد الحفار جعفر بن محمد بن ھالل لفتحا أبو أخبرنا - 10965
 عمرو بن هللا عبد عن باباه بن هللا عبد عن أبيه عن مھاجر بن إبراھيم بن إسماعيل ثنا نمير بن هللا عبد ثنا القطان يحيى بن
 ضعيف مھاجر بن إبراھيم بن إسماعيل بيوتھا تؤاجر وال رباعھا يباع ال مناخ مكة  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

  معناه ببعض مرفوعا عمرو بن هللا عبد عن مجاھد عن أبيه عن عنه وروي ھكذا عنه فروي عليه واختلف قوي غير وأبوه

 ثنا السكري المغيرة بن محمد اثن قاال الحافظ عبيد بن جعفر وأبو حمشاذ بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 10966
 هللا صلى النبي قال قال عمرو بن هللا عبد عن نجيح أبي عن زياد أبي بن هللا عبيد عن حنيفة أبو ثنا العرني الحكم بن القاسم
 أبو لي قاله موقوف أنه والصحيح وھم ورفعه مرفوعا روي كذا بيوتھا أجر وحرام رباعھا بيع وحرام حرام مكة  سلم و عليه
  الدارقطني الحسن أبي عن السلمي الرحمن عبد
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 ثنا إسماعيل بن الحسين ثنا الفارسي الحسين بن محمد ثنا الفقيه الطبري منصور بن الحسن بن هللا ھبة أخبرنا - 10967
 يأكل الذي إن  قال أنه عمرو بن هللا عبد عن نجيح أبو ثنا زياد أبي بن هللا عبيد ثنا يونس بن عيسى ثنا األموي يحيى بن سعيد
 هللا عبد على موقوفا اللفظ بھذا زياد أبي بن هللا عبيد عن ربيعة بن محمد رواه وكذلك نارا بطنه في يأكل إنما مكة بيوت كراء
  عمرو بن

 سفيان ثنا الجواب أبو ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10968
 رباعھا تبع لم السوائب تدعى مكة بيوت كانت  قال الكناني نضلة بن علقمة عن سليمان أبي بن عثمان عن سعيد بن عمر نع
 عن أخبار وفيه منقطع ھذا أسكن استغنى ومن سكن احتاج من عمر وال بكر أبي وال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول زمن في

 فيھا والبيع اإلرث جريان عن منه مكة بشأن أعلم كان من أخبر وقد بيوتھم من نهع استغنوا ما إسكانھم في الكريمة عادتھم
  أعلم وهللا

  والمماسحة االستيام في جاء ما باب

 أبي بن عن علقمة بن عمرو بن هللا عبد عن المبارك بن عن العالء بن محمد عن المراسيل في داود أبو روى - 10969
  يستام أن أحق السلعة سيد  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال حسين

 شيئا يبيع أعرابي على سلم و عليه هللا صلى النبي مر  قال الزھري عن معمر عن المبارك بن عن توبة أبي وعن - 10970
  السماح مع األرباح فإن السوم أول أو سوم بأول عليك فقال

 بن محمد بايعت قال مالك أبي بن يعني خالد عن الثقفي وبيعق أبي عن زائدة أبي بن زكريا بن ويحيى قتيبة وعن - 10971
 بكر أبو ذلك بجميع أخبرنا المماسحة في البركة  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فإن أماسحك يدك ھات فقال سلعة سعد
  فذكره داود أبو ثنا اللؤلؤي علي أبو ثنا الفسوي الحسين أبو ثنا محمد بن محمد



46 

 

  الرھن كتاب

  الرھن جواز باب

  مقبوضة فرھان وتعالى تبارك هللا قال

 هللا عبد أبو وأخبرنا ح البصري هللا عبد بن عمرو عثمان أبو أنبأ المؤمل بن علي بن الحسن محمد أبو أخبرنا - 10972
 يعلى أنبأ العبدي ھابالو عبد بن محمد ثنا قاال يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا قاال المزكي إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ

 طعاما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اشترى  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن األسود عن إبراھيم عن األعمش ثنا عبيد بن
 من ومسلم ھو وأخرجه عبيد بن يعلى بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه حديد من له درعا ورھنه بنسيئة يھودي من
  األعمش عن آخر وجه

 ح الثوري ثنا ھارون بن يزيد ثنا الدقيقي ثنا األعرابي بن سعيد أبو ثنا الحافظ يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 10973
 إبراھيم عن األعمش عن سفيان ثنا كثير بن محمد أنبا أيوب بن محمد أنبأ الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا

 من صاعا بثالثين يھودي عند مرھونة ودرعه سلم و عليه هللا صلى النبي توفى  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن األسود عن
  كثير بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه يھودي عند يزيد يذكر ولم شعير

 ثنا عاصم بوأ ثنا السلمي يوسف بن أحمد ثنا آباذي المحمد الحسن بن محمد طاھر أبو ثنا الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  10974
 بثالثين يھودي عند مرھونة درعه وإن توفي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن عكرمة عن حسان بن ھشام
  ألھله أخذھا طعاما شعير من صاعا

 عن ھشام ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا الكجي مسلم أبو ثنا عبيد بن أحمد ثنا عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 10975
 ولقد بشعير درعه رھن ولقد سنخة وأھالة شعير بخبز سلم و عليه هللا صلى النبي إلى مشيت  قال مالك بن أنس عن قتادة
 إبراھيم بن مسلم عن الصحيح في البخاري رواه أبيات تسعة يومئذ وأنھم صاع إال أمسى وال محمد آلل أصبح ما يقول سمعته
  بالمدينة فيه وزاد الدستوائي ھشام عن البصري اليسع أبي أسباط عن حوشب بن هللا عبد بن محمد عن ورواه

 عامر أبو ثنا المثنى بن محمد موسى أبو ثنا يعلى أبو أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو ثنا األديب عمرو أبو أخبرنا - 10976
 رھن وقد قال سنخة وأھالة شعير بزبخ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى مشى أنه  أنس عن قتادة عن ھشام ثنا العقدي
 عند أصبح ما يقول غداة ذات سمعته ولقد ألھله شعيرا به فأخذ بالمدينة يھودي عند له درعا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  ةبالمدين قوله فيه وذكر قتادة عن الرحمن عبد بن شيبان ورواه يومئذ نسوة لتسع عنده وإن شعير صاع وال تمر صاع محمد آل

 بن إسحاق ثنا الشافعي هللا عبد بن محمد بكر أبو أنبأ ببغداد الحرفي هللا عبيد بن الرحمن عبد القاسم أبو وأخبرنا - 10977
 و عليه هللا صلى النبي دعي  قال أنس عن قتادة عن الرحمن عبد بن شيبان ثنا موسى بن الحسن ثنا الحربي ميمون بن الحسن
 وال حب صاع محمد آل عند أصبح ما بيده محمد نفس والذي يقول غداة ذات سمعته ولقد سنخة وأھالة الشعير خبز إلى سلم
 ما قال أو يكفيه ما وجد ما صاعا منه أخذ بالمدينة يھودي عند له درعا يومئذ رھن ولقد نسوة تسع يومئذ له وأن تمر صاع
  يفتكه

 ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  10978
 له درعا رھن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أبيه عن محمد بن جعفر عن وغيره بالل بن سليمان أنبأ وھب بن هللا عبد
  كفاية قبله وفيما منقطع ھذا شعير في ظفر بني من رجل اليھودي الشحم أبي عند
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  آدمي بعمل الخمر تخليل يحل وال الرھن من فيخرج خمرا يصير المرھون رالعصي باب

 ثنا قبيصة ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 10979
 بن الرحمن عبد أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن لإسماعي أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح سفيان
 قال خال تتخذ الخمر عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سئل  قال أنس عن عباد بن يحيى عن السدي عن سفيان عن مھدي

 صلى بيالن إن متنه في وقال عباد بن يحيى ھو ھبيرة وأبو ھبيرة أبي عن قال قبيصة رواية وفي الرحمن عبد حديث لفظ ال
  يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه فكرھه خال تجعل الخمر عن سئل سلم و عليه هللا

 عن السدي عن سفيان ثنا حذيفة أبو ثنا غالب بن محمد أنبأ الفقيه إسحاق بن أحمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  10980
 فقال الخمر حرمت حين خمر عنده وكان يتيم حجره وفي سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء  قال أنس عن ھبيرة أبي
 أيتام عن سأله طلحة أبا أن وذكر سفيان عن وكيع ورواه الوادي به سأل حتى فصبه قال ال قال خال أصنعھا هللا رسول يا

  ال قال خال أجعلھا أفال قال أھرقھا قال خمرا ورثوا

 بن هللا عبيد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو اثن الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا -  10981
 نزل فلما خمرا فاشترى قال يتامى أبي حجر في كان قال  مالك بن أنس عن عباد بن يحيى عن السدي عن إسرائيل ثنا موسى
 أبي حجر يريد أبي حجر في قوله ھراقهفأ ال قال خال أجعله فقال له ذلك فذكر سلم و عليه هللا صلى النبي أتى الخمر تحريم
  أمه زوج وكان طلحة

 أبي بن يحيى بكر أبو أنبأ ببخارى خنب بن أحمد بن محمد بكر أبو ثنا أحمد بن نصرويه بن محمد سھل أبو أخبرنا - 10982
 الرجع لھم يشتري فكان قال أيتام مال عنده رجل كان  قال جابر عن الزبير أبي عن جناب أبو أنبأ ھارون بن يزيد أنبأ طالب

 صلى النبي فأتى الخمر تحريم أنزل وتعالى تبارك هللا وان الخوابي في فجعله خمرا فاشترى قال ويبيعھا يصلحھا واألنضاء
  فاھراقه أھرقه قال غيره مال لھم ليس هللا رسول يا فقال أھرقه فقال سأله ثم أھرقه فقال فسأله سلم و عليه هللا

 وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 10983
 بالطالء أتى الخطاب بن عمر أن  الخطاب بن عمر مولى أسلم عن محمد بن القاسم عن شھاب بن عن ذئب أبي بن أخبرني
 يبدي حتى أفسدت خمر خل يشرب فال إليه انتھى ما شرابال ھذا في إن فقال الرب كعقيد وھو يطبخ يومئذ وھو بالجابية وھو
 ما بعد إفسادھا تعمدوا أنھم يعلم لم ما الكتاب أھل مع وجده خال يبتاع أن امرئ على بأس وال الخل يطيب ذلك فعند فسادھا هللا

  عولجت يعني أفسدت قوله خمرا عادت

  الخمر خل في ورد الذي الخبر ذكر باب

 عن فضالة بن فرج ثنا بكار بن محمد ثنا الرازي سعيد بن علي ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا - 10984
 الميتة من يحل الدباغ إن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت سلمة أم عن الرحمن عبد بنت عمرة عن سعيد بن يحيى
 وھو يحيى عن فضالة بن فرج به تفرد حلت خال فصارت يرتتغ إذا الخمر أن يعني فرج قال الخمر من الخل يحل كما

 وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا الدارقطني الحسن أبو قاله عليھا يتابع ال عددا أحاديث سعيد بن يحيى عن يروي ضعيف
  ضعيف الحديث أن إال الخالف يرتفع التفسير ھذا وعلى عنه الحارث بن بكر

 غرزة أبي بن حازم بن أحمد ثنا بالكوفة الدھقان الرحمن عبد بن علي الحسين أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  10985
 بيت أھل أقفر ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن الزبير أبي عن زياد بن ھو مغيرة ثنا قتيبة بن الحسن أنبأ
 وأھل الشيخ قال مناكير صاحب زياد بن والمغيرة واھي حديث ھذا هللا عبد أبو قال خمركم خل خلكم وخير خل فيه آدم من

  ما وكذلك بنفسھا تخللت خمرا أو هللا شاء إن الخبر صح إن بالخبر المراد وھو الخمر خل العنب لخل يقولون الحجاز
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 التيمي سليمان ثنا ونھار بن يزيد ثنا الملك عبد بن محمد ثنا الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 10986
 عنھا هللا رضي عائشة عن أمه عن العبدي مسربل عن وروي خمر بخل يصطبغ عنه هللا رضي عليا رأت أنھا  خداش أم عن
  مجھول وإسناده الخمر بخل بأس ال قالت أنھا

   الرھن زيادات في جاء ما باب

 بن هللا عبيد ثنا النرسي هللا عبيد بن أحمد ثنا الصفار بيدع بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  10987
 مرھونا كان إذا بنفقته يركب الظھر  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن الشعبي عن زكريا ثنا موسى
  النفقة ويركب يشرب الذي وعلى مرھونة كانت إذا الناقة لبن ويشرب

 عن زكريا ثنا نعيم أبو ثنا الكوفي محمد بن إسماعيل أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ ديباأل عمرو أبو وأخبرنا -  10988
 إذا الدر لبن ويشرب مرھونا كان إذا بنفقته يركب الظھر  يقول كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن ھريرة أبي عن الشعبي
 القطان ويحيى المبارك بن رواه وكذلك نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه نفقته ويشرب يركب الذي وعلى مرھونا كان
 يعقوب رواية وفي بمحفوظ وليس المرتھن متنه في وزادا زكريا عن حبيب بن وسفيان ھشيم ورواه زائدة أبي بن زكريا عن

  قتهنف ويركب يشرب الذي وعلى يشرب الدر ولبن علفھا رھن الذي فعلى مرھونة الدابة كانت إذا قال ھشيم عن الدورقي

 بن إبراھيم ثنا القطان عياش بن يحيى بن الحسين أنبأ ببغداد الحفار جعفر بن محمد بن ھالل الفتح أبو أخبرنا - 10989
 محلوب الرھن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن معاوية أبو ثنا مجشر

 عن عوانة أبي عن روي وكذلك بشيء الرھن من يستمتعوا أن ليكرھون كانوا إن فقال إلبراھيم ذلك فذكرت قال ومركوب
  مرفوعا األعمش

 عن عوانة أبو ثنا فروخ بن يعني شيبان ثنا المثنى بن معاذ ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا - 10990
 إلبراھيم ذلك فذكرت ومحلوب مركوب الرھن  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن ھريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش
  ھريرة أبي على موقوفا األعمش عن الجماعة ورواه منه بشيء ينتفع أن فكره

 العلوي ھاشم أبي بن زيد القاسم أبو وأخبرنا ح الزاھد حفص بن عمر بن محمد بكر أبو ثنا الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  10991
 وأخبرنا ح األعمش عن وكيع أنبأ العبسي هللا عبد بن إبراھيم ثنا قاال الشيباني دحيم بن ليع بن محمد جعفر أبو أنبأ بالكوفة
 أبي بن سعيد أبو وأخبرنا ح األعمش عن شعبة ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا تمتام ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي
 أبي عن صالح أبي عن األعمش عن عيينة بن سفيان أنبأ افعيالش أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو
 الراھن يمنع لم وظھر در ذات رھن من أن أعلم وهللا ھريرة أبي قول يشبه الشافعي قال ومحلوب مركوب الرھن  قال ھريرة
  شيء منھا لمرتھنل ليس للراھن الرھن ومنافع قال الرھن قبل كانت كما ومركوبة محلوبة فھي رقبتھا له ألن وظھرھا درھا

 ثنا الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 10992
  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن المسيب بن سعيد عن شھاب بن عن ذئب أبي بن عن فديك أبي بن إسماعيل بن محمد
  ونقصه ھالكه وغرمه زيادته غنمه الشافعي قال غرمه وعليه غنمه له رھنه الذي صاحبه من ھنالر الرھن يغلق ال

  سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن المسيب بن عن أنيسة أبي بن يحيى عن الثقة أنبأ الشافعي وأنبا قال -  10993
  يخالفه ال معناه مثل أو مثله

 علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان ثنا العراقي نصر أبو أنبأ الحافظ األردستاني إبراھيم نب محمد بكر أبو أخبرنا - 10994
 مسعود بن هللا عبد إلى رجل جاء  قال سيرين بن محمد عن ويونس الحذاء خالد عن سفيان عن الوليد بن هللا عبد ثنا الحسن بن
  ربا فھو ظھرھا من أصبت ما قال بتھاأرك أو فركبتھا فرسا ورھنني درھم خمسمائة رجال أسلفت إني فقال
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 الجارية لصاحب يغرم قال له فأرضعت جارية ارتھن رجل في  قال أنه الشعبي عن زكريا حدثني قال سفيان وعن - 10995
  اللبن إرضاع قيمة

  بشيء الرھن من ينتفع ال  قال الشعبي عن خالد أبي بن إسماعيل عن سفيان وعن -  10996

 ذلك قال لبنھا من فشرب بقرة ارتھن رجل عن شريح سئل  قال إبراھيم له يقال رجل عن جابر عن سفيان وعن -  10997
  الربا شرب

 رھنه إذا النخل في يقول جبل بن معاذ كان  قال دينار بن عمرو عن جريج بن حدثني سفيان عن اإلسناد وبھذا -  10998
  رينسي بن حديث وكذلك منقطع ھذا الرھن من فھو ثمرة فيه فيخرج

 مازن بن مطرف أنبأ قال الشافعي عن الربيع عن العباس أبي عن عنه روايته الحافظ هللا عبد أبو لي أجاز وفيما -  10999
 المال رأس من ثمرتھا المرتھن فليحسب مثمرا نخال ارتھن فيمن قضى جبل بن معاذ أن  أبيه عن طاوس بن عن معمر عن
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حج عام من الحديث في قال مطرفا وأحسب الشافعي قال به شبيھا عيينة بن سفيان وذكر قال

   مضمون غير الرھن باب

 بن محمد أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11000
 يغلق ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن المسيب بن سعيد عن شھاب بن عن ذئب أبي بن عن فديك أبي بن إسماعيل
 الرھن متنه في وقال ذئب أبي بن عن الثوري سفيان رواه وكذلك غرمه وعليه غنمه له رھنه الذي صاحبه من الرھن الرھن
  فوصله ذئب أبي بن عن عياش بن إسماعيل ورواه غرمه وعليه غنمه وله رھنه ممن

 بن عثمان ثنا الطائي سفيان بن عوف بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  11001
 ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن الزھري عن ذئب أبي بن عن عياش بن إسماعيل ثنا الحمصي دينار بن كثير بن سعيد
 الزھري عن سعد بن زياد عن وروي غرمه وعليه غنمه بهلصاح الرھن يغلق ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

  موصوال

 هللا عبد ثنا قاال صاعد بن محمد بن ويحيى طالب أبي بن إبراھيم ثنا الفقيه الوليد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11002
 هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن الزھري عن سعد بن زياد عن عيينة بن سفيان ثنا العابدي عمران بن

  غرمه وعليه غنمه له الرھن يغلق ال  سلم و عليه هللا صلى

 فذكره  صاعد بن محمد أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 11003
 وھو مرسال زياد عن سفيان عن غيره رواه قد الشيخ قال متصل حسن إسناد وھذا الثقات الحفاظ من سعد بن زياد علي قال

 غنمه له قوله جعال إنھما إال مرسال المسيب بن عن الزھري عن األيلي يزيد بن ويونس واألوزاعي عمر أبو ورواه المحفوظ
  أعلم وهللا المسيب بن قول من غرمه وعليه

 بن عبيد بن محمد ثنا داود أبو ثنا اللؤلؤي علي أبو ثنا سويالف الحسين أبو أنبأ أحمد بن محمد بكر أبو وأخبرنا - 11004
 له قلت الرھن يغلق ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن المسيب بن عن الزھري عن معمر عن ثور بن محمد ثنا حساب
 لم ھلك إن قال أنه بعد هعن وبلغني قال نعم قال لك الرھن فھذا بمالك آتك لم إن يقول الرجل أھو الرھن يغلق ال قولك أرأيتك
  غرمه وعليه غنمه له الرھن رب من ھلك إنما ھذا حق يذھب
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   مضمون الرھن قال من باب

 إدريس بن الحسين ثنا بھراة الحنفي هللا عبيد بن حمزة بن أحمد بن محمد الحسن أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا -  11005
 بن عمرو عن التستري إبراھيم بن يزيد عن إبراھيم بن حسان ثنا الشوارب أبي نب الملك عبد بن محمد ثنا األنصاري خرم بن

 الكرماني إبراھيم بن حسان به تفرد حازم أبو قال فيه بما الرھن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ھريرة أبو قال قال دينار
  ھريرة وأبي دينار بن عمرو بين منقطع وھو الشيخ قال

 الذارع عباد أبي بن إسماعيل سمعت قال الساجي زكريا ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا -  11006
 عباد وأبو أحمد أبو قال فيه بما الرھن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أنس عن قتادة عن سلمة بن حماد ثنا يقول
 حميد عن راشد بن سعيد عن عنه وقيل الذارع أمية أبي بن إسماعيل قيل قد الشيخ قال الساجي زكريا قاله بصري أمية اسمه
 الرحمن عبد أبو عنه بذلك أخبرنا يصح ال وھذا الحديث يضع ھذا إسماعيل الدارقطني الحسن أبو قال مرفوعا أنس عن

  فيه ما الوھن من وفيه مرسل حديث الباب ھذا في واألصل الحارث بن بكر وأبو السلمي

 ثنا العالء بن محمد ثنا داود أبو ثنا اللؤلؤي علي أبو ثنا الفسوي الحسين أبو أنبأ محمد بن محمد بكر أبو خبرناهأ - 11007
 و عليه هللا صلى هللا رسول فقال يده في فنفق فرسا رھن رجال أن يحدث عطاء سمعت قال ثابت بن مصعب عن المبارك بن
 عنه روايته الحافظ هللا عبد أبو لي أجاز فيما وذلك الحديث ھذا وھن بيان هللا رحمه الشافعي كفانا وقد حقه ذھب للمرتھن  سلم
 ھذا حكى ثم كذا الحسن زعم قال عطاء عن ثابت بن مصعب عن إبراھيم أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ قال حدثھم العباس أبا أن

 الحسن عن عطاء عن مصعب عن واحد غير هوأخبرني الشافعي قال الحسن روى مما يتعجب عطاء كان إبراھيم قال القول
 الحسن عن وسكت سلم و عليه هللا صلى النبي عن عطاء عن مصعب عن رواه العلم أھل من رجال أن به أثق من وأخبرني

 قال مرسل الحسن من انفق مرسل عطاء ولكن حدثنا كذلك نعم فقال الحسن عن عطاء عن يروونه مصعب أصحاب له فقلت
 ظھر فيما يقول كله ھذا بخالف فيه ويقول بخالفه يفتي عطاء أن رواه كان وإن عطاء عند ھذا وھن على كيدل ومما الشافعي
 نشك فال فيه شككنا وما مطلقة يترادان عنه روى وقد عنه الروايات أثبت وھذا الفضل يترادان ھالكه خفي وفيما أمانة ھالكه
 عن ھذا يروي أحدا أعلم لم أني مع بخالفه ويقول عنده مثبتا سلم و هعلي هللا صلى النبي عن يروي ال هللا شاء إن عطاء أن

 من فيه مما أكثر الفرس يكون وقد فيه بما الرھن أن شريح قول موافق رفعه عطاء عن روى والذي مصعبا إال يرفعه عطاء
  فيه بما الرھن يرفعه عطاء عن غيره عن ذلك روى وقد الشيخ قال الفرس قيمة عن سأله أنه يرو فلم وأقل ومثله الحق

 الرملي سھل بن علي ثنا داود أبو ثنا اللؤلؤي علي أبو ثنا الفسوي الحسين أبو أنبأ محمد بن محمد بكر أبو أخبرناه -  11008
 ورواه فيه بما الرھن سلم و عليه هللا صلى النبي فقال الفرس فنفق فرسا رھن رجال أن  عطاء عن عمرو أبو أنبأ الوليد أنبأ

 أخذه هللا رحمه الشافعي وذكر قوي غير وزمعة مرسال أبيه عن طاوس بن عن صالح بن زمعة القصة دون اللفظ ھذاب أيضا
  أعلم وهللا موصوال روي قد وألنه غيره مراسيل من أصح مراسيله ألن غيره دون المسيب بن سعيد بمرسل المسألة ھذه في

 يعني هللا عبد أبا عمي سمعت قال إسحاق بن حنبل ثنا يعقوب بن محمد سالعبا أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11009
 ھي بذلك ھي فليس وعطاء الحسن وأما مرسالته من أصح نرى ال صحاح المسيب بن سعيد مرسالت يقول حنبل بن أحمد

  كل عن يأخذان كانا ألنھما المرسالت أضعف

 نوح بن محمد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال الفقيه حارثال بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا -  11010
 عمر أن  عمير بن عبيد عن رباح أبي بن عطاء عن مطر ثنا العوام أبي عن عاصم أبو ثنا سھل بن معمر ثنا الجنديسابوري

 فھو أكثر كان وإن قهح تمام عليه يرد فيه مما أقل كان إن قال فيضيع الرھن يرتھن الرجل في قال عنه هللا رضي الخطاب بن
  عنه فروي طالب أبي بن علي عن فيه الروايات واختلفت عمر عن بمشھور ليس ھذا أمين

 بن علي ثنا قانع بن الباقي عبد ثنا ببغداد العطار شبان بن جعفر بن محمد بن العزيز عبد القاسم أبو أخبرنا كما - 11011
 فضل الرھن في كان إذا  قال عنه هللا رضي علي عن خالس عن تادةق عن سلمة بن حماد ثنا إسماعيل بن موسى ثنا محمد
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 يحيى قاله صحيفة من أخذه علي عن خالس روى ما الفضل يرد فإنه جائحة تصبه لم فإن فيه بما فالرھن جائحة أصابته فإن
  الفضل يترادان مطلقا عنه هللا رضي علي عن وروي الحفاظ من وغيره معين بن

 أبو ثنا الحجاج بن إبراھيم ثنا ھاشم بن إبراھيم ثنا قانع بن الباقي عبد ثنا شبان بن محمد بن العزيز عبد أخبرنا - 11012
  الفضل يترادان ھلك إذا الرھن في  علي عن الحكم عن منصور عن عوانة

 علي عن حكمال عن الحجاج عن سلمة بن حماد ثنا إسماعيل بن موسى ثنا محمد بن علي ثنا الباقي عبد وثنا قال -  11013
 آخر وجه من الحجاج عن روى وقد عليا يدرك لم عتيبة بن الحكم منقطع ھذا والنقصان الزيادة يترادان الرھن في  قال

  موصوال ضعيف

 الحجاج عن سليمان بن معمر ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  11014
 يترادان ھلك ثم الرھن من أفضل القرض كان أو القرض من أفضل الرھن كان إذا  قال علي عن رثالحا عن الشعبي عن

  الفضل

 بن ومعمر أرطأة بن والحجاج األعور الحارث بينھما الفضل يترادان يقال كان  قال عطاء عن الحجاج وعن - 11015
  علي عن ثالث وجه من روي وقد بھم محتج غير سليمان

 محمد ثنا يونس بن سريج ثنا محمد بن حامد ثنا قانع بن الباقي عبد ثنا ببغداد شبان بن محمد بن العزيز عبد أخبرنا - 11016
 وإن الفضل رد أقل الرھن كان إذا  قال عنه هللا رضي علي عن الحنفية بن عن األعلى عبد عن صالح بن علي عن ربيعة بن
 عبد رواية من عنه أصح الفضل يترادان بأن عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن الرواية الشافعي قال فيه بما فھو أكثر كان

 من فيه عارضة بما فكيف شديدا تضعيفا معارض يعارضھا ال التي األعلى عبد رواية يضعفون أصحابكم رأينا وقد األعلى
  الشافعي عن الربيع عن العباس يأب عن عنه روايته هللا عبد أبو لي أجاز فيما الكالم وھذا منه بھا وأولى الصحة من أقرب ھو

 بن ھارون ثنا حمزة بن العباس ابنة بن هللا عبد بن محمد أنبأ بكر أبو أنبأ عليه قراءة الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  11017
 فقال وتنكر تعرف فقال الثعلبي األعلى عبد عن القطان سعيد بن يحيى سألت  قال المديني بن علي ثنا الرخى الصمد عبد
  فوھنھا الحنفية بن محمد عن األعلى عبد أحاديث في الثوري يعني لسفيان قلت يحيى

 أبي عن سفيان ثنا عبيد بن يعلى ثنا الوھاب عبد بن محمد ثنا البصري عثمان أبو ثنا الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 11018
  فيھا بما الرھون ذھبت  قال شريح عن حصين

  الرھن غلق في روي ما باب

 اليمان أبو ثنا عيسى بن محمد بن علي ثنا المزني هللا عبد بن أحمد محمد أبو أنبأ عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  11019
 يغلق ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول المسيب بن سعيد سمعت قال الزھري عن حمزة أبي بن شعيب أخبرني
 أظن فيما وصوابه كتابي في وجدته ھكذا غيره من يبتاع حتى عنده رھنه ذيال من يبتاع أن الرھن صاحب يمنع فبذلك الرھن
 ال يعني الرھن يغلق ال فقال غيره من يبتاع حتى عنده رھنه الذي من يبتاع أن الرھن صاحب يمنع أن الرھن غلق يعني وذلك
  أعلم وهللا المرتھن مبايعة من الرھن صاحب يمنع

 ثنا البغدادي الحارث بن إبراھيم ثنا القطان الحسين بن محمد أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  11020
 هللا رسول قال قال جعفر بن هللا عبد بن معاوية عن القرشي مسعود بن عامر بن إبراھيم حدثني إسرائيل ثنا بكير أبي بن يحيى
 فقال لي ھي ارتھن الذي قال األجل جاء فلما أجل إلى بالمدينة دارا رھن رجال وأن الرھن يغلق ال  سلم و عليه هللا صلى
  مرسل ھذا الرھن يغلق ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
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 بن موسى ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا ببغداد البزاز عثمان بن أحمد الحسين أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11021
  لك فھو وكذا كذا إلى أفك لم إن يقول قال يغلق ال الرھن قوله بكر أبا يا  للزھري قلت قال معمر عن حماد ثنا الضبي داود
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   التفليس كتاب

   بالثمن يفلس المشتري باب

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 11022
 عبد بن بكر أبي عن العزيز عبد بن عمر عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن سعيد نب يحيى عن أنس بن مالك

 بعينه ماله الرجل فأدرك أفلس رجل أيما  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن ھشام بن الحارث بن الرحمن
  به أحق فھو

 بن يحيى عن زھير ثنا يونس بن أحمد أنبأ أيوب بن محمد ثنا إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 11023
 ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبا أن أخبره العزيز عبد بن عمر أن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن سعيد
 فھو أفلس قد إنسان أو رجل دعن بعينه ماله أدرك من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول ھريرة أبا سمع أنه أخبره
  غيره من به أحق

 بن يحيى ثنا ھارون بن يزيد ثنا البزاز مكرم بن الحسن ثنا الفقيه سلمان بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 11024
 ومسلم خاريالب رواه يشك لم رجل عند قال أنه إال سواء بمثله  فذكره حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبو أخبرني سعيد
 بن وسفيان زيد بن وحماد سعد بن والليث ھشيم حديث من الصحيح في مسلم وأخرجه يونس بن أحمد عن الصحيح في جميعا
  األنصاري سعيد بن يحيى عن كلھم غياث بن وحفص القطان سعيد بن ويحيى الثقفي الوھاب وعبد عيينة

 غيره من بھا أولى فھو بعينھا سلعته رجل وجد ثم أفلس امرئ ماأي الحديث ھذا في سعد بن الليث عن روايته وفي - 11025
 بن الوھاب وعبد بھراة األنصاري إدريس بن الحسين أنبأ الحافظ علي بن الحسين علي أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه
 عن صريحا الثوري سفيان اهرو وقد عن عن قال فذكره  سعيد بن يحيى عن الليث ثنا رمح بن محمد ثنا قاال سھل أبو يحيى
  السلعة مبتاع في سعيد بن يحيى

 ثنا مريم أبي بن محمد بن هللا عبد ثنا المصري محمد بن علي أنبأ بشران بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرناه -  11026
 عبد بن بكر أبي عن العزيز عبد بن عمر عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن سعيد بن يحيى عن سفيان ثنا الفريابي
 عنده وھي أفلس ثم السلعة الرجل ابتاع إذا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن ھشام بن الحارث بن الرحمن
 وھو حزم بن عمرو بن بكر أبي بن محمد عن سعيد بن يحيى عن كتابي في وقع الشيخ قال الغرماء من بھا أحق فھو بعينھا
  غلط

 عن سفيان ثنا حذيفة أبو ثنا المقرئ بيان بن الحسن بن علي ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو ناأخبر وقد - 11027
 بھا أحق فصاحبھا أفلس ثم سلعة اشترى من  وقال فذكره العزيز عبد بن عمر عن عمرو بن بكر أبي عن سعيد بن يحيى
 سفيان عن الزرقاء أبي بن زيد رواه وكذلك يحيى عن سفيان عن الفريابي عن الغزي عمرو بن محمد بن هللا عبد رواه وكذلك
  يحيى عن

 سلعته أدرك رجل أيما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال بإسناده حزم بن بكر أبي عن الھاد بن يزيد ورواه - 11028
 أحمد بن محمد بكر أبو أنبأ ميھنيالكش نصرويه بن محمد سھل أبو أخبرناه غيره من بھا أحق فھو أفلس قد رجل عند بعينھا
 بن بكر أبو حدثني الھاد بن حدثني يزيد بن نافع أنبأ مريم أبي بن يعني سعيد ثنا الواحد عبد بن عبيد محمد أبو ثنا خنب بن

  الھاد بن عن سعد بن الليث رواه وكذلك فذكره حزم

 بن علي وأخبرنا ح مريم أبي بن سعيد ثنا يزيد بن يوسف ثنا المصري الحسن أبو أنبأ بشران بن علي أخبرناه -  11029
 بن بكر أبو حدثني الھاد بن يزيد حدثني يزيد بن نافع ثنا مريم أبي بن ثنا شريك بن عبيد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد
 بن بكر أبي عن الھاد بن عن الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا ملحان بن ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا ح حزم
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 أبي بن سعيد بن عمر ورواه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن الليث حديث في قال أنه إال فذكره  حزم بن عمرو بن محمد
  البيع في صريحا حزم بن بكر أبي عن حسين

 محمد بن إبراھيم ثنا يعقوب نب محمد هللا عبد أبو ثنا الشيرازي الفقيه محمد بن علي بن محمد نصر أبو أخبرنا -  11030
 بن محمد بن بكر أبا أن حسين أبي بن أخبرني جريج بن عن سليمان بن ھشام ثنا عمر أبي بن ثنا قاال محمد بن هللا وعبد
 النبي عن  ھريرة أبي حديث عن الرحمن عبد بن بكر أبي حديث عن أخبره العزيز عبد بن عمر أن أخبره حزم بن عمرو
 عن الصحيح في مسلم رواه بايعه الذي لصاحبه أنه يفرقه ولم المتاع عنده وجد إذا يعدم الذي الرجل في سلم و عليه هللا صلى
  عمر أبي بن

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال األديب رجاء بن أحمد بن محمد بن محمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11031
 نصر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح الخزاعي سلمة وأب ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا

 عن الخزاعي سلمة أبو ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا العباس أبو ثنا قالوا المقرئ المفسر بن محمد بن الحسين بن منصور
 ووجد الرجل أفلس إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن أبيه عن عراك بن خثيم عن بالل بن سليمان
  الخزاعي سلمة بن منصور سلمة أبي عن الشاعر بن حجاج عن الصحيح في مسلم رواه بھا أحق فھو سلعته عنده الرجل

 زياد بن الرحمن عبد ثنا الكيساني شعيب بن سليمان ثنا المصري الحسن أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  11032
 بكير أبي بن يحيى ثنا الحارث بن إبراھيم ثنا القطان بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا ح قتادة حدثني شعبة ثنا الرصاصي

 إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن نھيك بن بشير عن أنس بن النضر عن أخبرني قتادة قال شعبة ثنا
 الرحمن وعبد غندر حديث من الصحيح في مسلم أخرجه يحيى حديث لفظ به أحق فھو متاعه نعي الرجل فوجد الرجل أفلس
  شعبة عن مھدي بن

 أبو أخبرناه الغرماء من به أحق فھو بعينه متاعه رجل فأدرك متنه في فقال قتادة عن الدستوائي ھشام ورواه - 11033
  أبيه عن ھشام بن معاذ ثنا خيثمة أبو ثنا حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا منصور بن يحيى محمد أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا
  خيثمة أبي عن الصحيح في مسلم رواه فذكره

 وأبو الذھلي يحيى بن محمد ثنا الحافظ الحسن بن محمد بن أحمد أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 11034
 صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن يحيى بن ھشام عن دينار بن عمرو عن أيوب عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا قاال األزھر

  الغرماء دون بھا أحق فھو بعينھا سلعته البائع ووجد الرجل أفلس إذا  قال سلم و عليه هللا

 بن علي ثنا خزيمة بن إسحاق بن محمد جدي ثنا الفضل بن محمد طاھر أبو أنبأ زكريا بن أحمد بن محمد أخبرنا -  11035
 صلى النبي زوج حبيبة ألم مولى أفلس  يقول المسيب بن سعيد سمع أنه حرملة أبي بن محمد ثنا جعفر بن إسماعيل ثنا حجر
 فھو إفالسه يتبين أن قبل شيئا حقه من اقتضى كان من ان عثمان فقضى عنه هللا رضي عثمان إلى فيه فاختصم سلم و عليه هللا
  له فھو متاعه عرف ومن له

   بالثمن مفلسا يموت تريالمش باب

 الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا أحمد بن جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن الحسن بن محمد بكر أبو أخبرنا -  11036
 رجل فأصاب أفلس يعني أصيب لنا صاحب في ھريرة أبا أتينا  قال خلدة بن عمر عن المعتمر أبو حدثني ذئب أبي بن ثنا

 بعينه متاعه رجل فأدرك مات أو أفلس من أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فيه قضى الذي ھذا ھريرة أبو قال بعينه متاعا
 يترك أن إال وقاال ذئب أبي بن عن وغيرھما علي بن وعاصم سوار بن شبابة رواه وكذلك وفاء الرجل يدع أن إال به أحق فھو

  وفاء صاحبه
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 فيما كان قد قال الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا مروع أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 11037
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھشام بن يعني الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبي عن أخبره شھاب بن عن مالك على قرأنا
 المشتري مات وإن به أحق فھو بعينه فوجده شيئا ثمنه نم البائع يقبض ولم ابتاعه الذي فأفلس متاعا باع رجل أيما  قال سلم

 موصول به أخذت ما أن قبل من خلدة بن حديث يعني بي أولى به أخذت الذي الشافعي قال الغرماء أسوة السلعة فصاحب
 أھل يثبته مام يكن لم غيره يخالفه لم ولو منقطع شھاب بن وحديث واإلفالس الموت بين سلم و عليه هللا صلى النبي فيه يجمع

 يروي الرحمن عبد بن بكر أبا أن مع الوجھين من تركه الحديث عرف لمن انبغى ھذا إال حجة تركه في يكن لم ولو الحديث
 الحديث أول روى ولعله رواه عمن أدري وال كله رواه كان إن مرسال عنه شھاب بن روى ما فيه ليس حديثا ھريرة أبي عن
 به أحق فھو بالقول انتھى أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن بكر أبي يثحد في وموجود آخره برأيه وقال
 الزھري عن الزبيدي عن عياش بن إسماعيل رواه وقد الشيخ قال رواية ال بكر أبي من قول ھذا على زاد ما يكون أن أشبه

  يصح وال موصوال

 ثنا الفريابي محمد بن جعفر ثنا بمكة المالكي فراس بن إبراھيم حاقإس أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 11038
 عبد بن هللا عبد ثنا عوف بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا ح الجبار عبد بن هللا عبد

 النبي عن ھريرة أبي عن الرحمن عبد بن بكر أبي عن الزھري عن الزبيدي عن عياش بن إسماعيل ثنا الخبائري يعني الجبار
 فإن له فھي شيئا ثمنھا من يقبض ولم أفلس قد رجل عند بعينھا سلعته فأدرك سلعة باع رجل أيما  قال سلم و عليه هللا صلى
 هبعين امرئ متاع وعنده ھلك امرئ وأيما روايته في الروذباري زاد الغرماء أسوة فھو بقي فما شيئا ثمنھا من قضاه كان

  الغرماء أسوة فھو يقتض لم أو شيئا منه اقتضى

 إسماعيل ثنا الخبائري الجبار عبد بن هللا عبد ثنا محمد بن جعفر ثنا إسحاق أبو أنبأ يوسف بن محمد أبو وأخبرنا - 11039
  الھالك قصة دون بنحوه فذكره  الزھري عن عقبة بن موسى عن عياش بن

  سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزھري عن بيديالز عن عدي بن اليمان ورواه -  11040
 ثنا السمناني محمد بن هللا عبد الحسين أبو ثنا أحمد بن بشر أنبأ اإلسفرائيني المعروف أبي بن الحسن أبو أخبرناه ضعيف وھو
 عبد أبو أخبرنا اإلسناد في وخالفه المتن في إسماعيل حديث بمعنى فذكره الزبيدي حدثني عدي بن اليمان ثنا عثمان بن عمرو
 الزھري عن ھذا يثبت وال الحديث مضطرب عياش بن إسماعيل قال الحافظ عمر بن علي الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن
  ضعيف عدي بن واليمان إسناده في عدي بن اليمان وخالفه مرسل ھو وإنما

  ديونه في ماله وبيع المفلس على الحجر باب

 ھشام ثنا الشاذكوني سليمان ثنا البلخي الفضل بن إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 11041
 بن محمد بن الحسن القاسم وأبو بھا التوقاتي منصور بن محمد بن هللا عبد بن أحمد بن محمد بكر أبو وأخبرنا ح يوسف بن

 ثنا معاوية بن إبراھيم ثنا البصري فھد بن إبراھيم ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو ثنا قاال بنيسابور المفسر حبيب
 بن معاذ على حجر سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أبيه عن مالك بن كعب بن عن الزھري عن معمر أنبأ يوسف بن ھشام
  عليه كان دين في وباعه ماله جبل

 زياد بن علي بن الحسن ثنا الفقيه إسحاق بن أحمد بكر أبو ثنا إمالء الحافظ هللا بدع بن محمد هللا عبد أبو وحدثنا -  11042
 معاذ كان  قال أبيه عن مالك بن كعب بن الرحمن عبد عن الزھري عن معمر عن يوسف بن ھشام ثنا موسى بن إبراھيم ثنا
 في كله ماله أغرق حتى يدان يزل فلم شيئا يمسك يكن ولم قومه شباب أفضل من سمحا حليما شابا عنه هللا رضي جبل بن

 هللا صلى هللا رسول أجل من معاذا لتركوا أحد أجل من أحدا تركوا فلو غرماءه فكلم سلم و عليه هللا صلى النبي فأتى الدين
 يوسف بن ھشام رواه ھكذا شيء بغير معاذ قام حتى ماله يعني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھم فباع سلم و عليه
  فرواه إسناده في الرزاق عبد وخالفه معمر عن صنعانيال
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 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا كما - 11043
 سمحا جميال شابا عنه هللا رضي جبل بن معاذ كان  قال مالك بن كعب بن عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور

 له يكلم أن في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فكلم ماله أغلق دين عليه دان حتى أعطاه إال شيئا يسأل ال قومه شباب خير من
 النبي فدعاه قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بكالم لمعاذ لترك أحد بكالم ألحد ترك فلو شيئا له يضعوا فلم ففعل غرماءه
 عبد رواه وكذلك له مال وال عنه هللا رضي معاذ فقام قال غرمائه بين وقسمه ماله باع أن من يبرح فلم سلم و عليه هللا صلى
 وروى فذكره معاذ كان قال مالك بن كعب بن الرحمن عبد عن الزھري عن وقال أبيه عن يقل لم معمر عن المبارك بن هللا
  معاذ قصة في هللا عبد بن جابر عن ضعيفين وجھين من

 سفيان ثنا يحيى بن يحيى ثنا البيھقي الحسين بن داود ثنا اإلسفرائيني أحمد بن بشر أنبأ المستملي جعفر أبو وحدثنا -  11044
 فحبسه نصيبه أحدھما فأعتق غالم بينھما كان جھينة من غالمين أن  مجلز أبي عن رجاء بن إسماعيل عن ليلى أبي بن عن

  مرسل ھذا له غنيمة فيه باع حتى لمس و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن إسحاق يعقوب أبو أخبرنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ ببيھق الدامغاني علي بن أحمد منصور أبو أخبرنا وقد - 11045
 عن أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم عن عمارة بن الحسن عن سليمان بن الرحيم عبد ثنا عثمان بن سھل ثنا البابسيري خالويه
 وكانت إياه فضمنه سلم و عليه هللا صلى النبي فأتى أحدھما فأعتقه غالم بينھما جھينة من رجالن كان  قال مسعود بن هللا عبد
 بن القاسم عن ليلى أبي بن عن الثوري رواه وقد ضعيف عمارة بن الحسن صاحبه فأعطاھا فباعھا شاة مائتي من قريب له
  أشبه وھو مرسال مجلز أبي عن الرحمن عبد

 بن محمد ثنا السلمي نجيد بن وإسماعيل عمر أبو أنبا قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو وأخبرنا - 11046
 الرواحل يشتري كان جھينة من رجال أن  أبيه عن دالف بن الرحمن عبد بن عمر عن مالك ثنا بكير بن ثنا البوشنجي إبراھيم
 أسيفع األسيفع فإن الناس أيھا بعد أما فقال الخطاب بن عمر إلى أمره فرفع فأفلس الحاج فيسبق السير يسرع ثم بھا فيغالي
 فليأتينا دين عليه له كان فمن به رين وقد فأصبح معرضا أدان قد أنه إال الحاج سبق يقال أن وأمانته دينه من رضي جھينة
  حرب وآخره ھم أوله فإن والدين وإياكم غرمائه بين ماله نقسم بالغداة

 أيوب عن إبراھيم بن إسماعيل عن حجر بن علي ثنا أحمد بن جعفر ثنا الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  11047
  بالحصص بينھم ماله نقسم وقال ذلك بمثل عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن نبئت  قال

  الميت على الدين حلول باب

 سعد بن إبراھيم أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11048
 عن سعد بن إبراھيم ثنا ثابت أبو ثنا محمد بن الفضل ثنا ھانئ بن صالح بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح أبيه عن
 حتى بدينه معلقة المؤمن نفس  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن أبيه عن سلمة أبي بن عمر عن أبيه

  عنه يقضى

 بن هللا عبد محمد أبو وأخبرنا ح السلمي يوسف بن أحمد ثنا آباذي المحمد طاھر أبو ثنا الروذباري علي أبو أخبرنا - 11049
 أخبرني الثوري سفيان أنبأ الرزاق بدع ثنا قاال منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل ثنا ببغداد الجبار عبد بن يحيى
 أھھنا قال انصرف فلما جنازة على صلى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  سمرة عن مشنج بن سمعان حدثني الشعبي عن أبي
 وهأن لم أني أما سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال الناس مؤخر من إزاره يجر رجل فقام قال مرارا ذاك فقال أحد فالن آل من

 البغدادي حديث لفظ عنه فقضوا قاموا أمره يتحرون ومن أھله رأيت فلو بدينه مأسور منھم لرجل فالنا إن لخير إال باسمك
  ضعيف وكالھما موقوفا ثابت بن زيد وعن مرفوعا عمر بن عن الميت على الدين حلول في وروي
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  } ميسرة إلى فنظرة عسرة ذو كان وإن{  تعالى هللا قال شيء له يوجد لم إذا يالزم وال عليه دين في الحر يؤاجر ال باب

 قال ح الليث ثنا بكير بن ثنا ملحان بن ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 11050
 هللا عبد بن عياض عن األشج بن هللا عبد بن بكير عن سعد بن الليث ثنا الوليد أبو ثنا الفضل بن عباس ثنا عبيد بن أحمد وأنبأ
 هللا رسول فقال دينه فكثر ابتاعھا ثمار في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد في رجل أصيب  قال سعيد أبي عن سعد بن

 ما خذوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال دينه وفاء ذلك يبلغ فلم عليه الناس فتصدق عليه تصدقوا سلم و عليه هللا صلى
  الليث عن قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه ذلك إال لكم وليس موجدت

 ثنا بكير بن محمد ثنا زكريا بن محمد بن هللا عبد ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ األصبھاني الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 11051
 سلمة بني من قومه أحد وھو جبل بن معاذ أن  كعب بن الرحمن عبد أخبرني قال الزھري عن يزيد بن يونس عن وھب بن
  ماله لھم خلع أن على غرماءه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يزد فلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على دينه كثر

 الحسين ثنا األصبھاني الجھم بن الحسن ثنا األصبھاني هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو حدثنا - 11052
 من جبل بن معاذ كان  قال هللا عبد بن جابر عن رفاعة بن معاذ عن النعمان بن عيسى حدثني عمر بن محمد ثنا الفرج بن

 استأدى حتى بيته في أياما عنھم تغيب حتى غرماؤه فلزمه كثيرا دينا فأدان كفا وأسمحھم خلقا وأحسنھم وجھا الناس أحسن
 فقال منه حقنا لنا خذ هللا رسول يا فقالوا غرماؤه ومعه فجاءه يدعوه إليه لفأرس غرماؤه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 بحقنا لنا خذ هللا رسول يا وقالوا آخرون وأبى ناس عليه فتصدق قال عليه تصدق من هللا رحم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 إلى فدفعه ماله من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فخلعه قال معاذ يا لھم اصبر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال منه

 عنه خلوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال لنا بعه هللا رسول يا قالوا حقوقھم أسباع خمسة فأصابھم بينھم فاقتسموه غرمائه
  الواقدي ألفاظه ببعض تفرد سبيل عليه لكم فليس

  دينه في المفلس الحر بيع في جاء ما باب

 ثنا الحسن بن محمد بن إبراھيم ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن أحمد بن محمد بن أحمد برناأخ -  11053
 هللا صلى النبي أن  الخدري سعيد أبي عن دينار بن عمرو أخبرني جريج بن عن حجاج ثنا المصيصي الحسن بن إبراھيم
  إسناده في بالشك حمدم بن حجاج عن غيره رواه دينه في أفلس حرا باع سلم و عليه

 ثنا سعيد بن يوسف ثنا الجراح بن محمد بن أحمد أنبأ الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 11054
  أفلس حرا باع سلم و عليه هللا صلى النبي أن  سعد أبي أو سعيد أبي عن دينار بن عمرو عن جريج بن عن حجاج

 حماد ثنا خالد بن ھدبة ثنا الواسطي محمد بن إبراھيم ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن حمدأ بن علي أخبرنا - 11055
 ماال فأخذ بمال له يقدم أنه فذكر المدينة قدم رجال أن  حدثه حبيب أبي بن يزيد أن الحارث بن عمرو عن قتادة عن الجعد بن

  منقطع ھذا يباع أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمر له مال ال فوجد الرجل فأخذ فاستھلكه كثيرا

 محمد ثنا قاال الحيري عيسى بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح الفقيه الوليد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11056
  أسلم بن زيد ثنا دينار بن هللا عبد بن الرحمن عبد ثنا الوارث عبد بن الصمد عبد ثنا بشار بن محمد ثنا خزيمة بن إسحاق بن
 أدعه ولن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمانيه اسم فقال االسم ھذا ما له فقلت سرق له يقال باإلسكندرية شيخا رأيت قال
 الفق سلم و عليه هللا صلى النبي بي فاتوا أموالھم فاستھلكت فبايعوني يقدم مالي أن فأخبرتھم المدينة قدمت قال سماك ولم قلت
 فاعتقوني منك األجر في بأزھد فلسنا قالوا أعتقه قال به تصنع ما اشتراني للذي الغرماء فقال أبعرة بأربعة فباعني سرق أنت
 ناقة أعرابي من اشترائه في ذلك من أتم أبيھما عن أسلم بن زيد ابنا هللا وعبد الرحمن عبد رواه وبمعناه اسمي وبقي بينھم

 في شيخنا ورواه أحمد اإلمام قال سرق عن البيلماني بن عن أسلم بن زيد عن الزنجي خالد بن لممس ورواه ثمنھا واستھالكه
 أسلم بن زيد عن الرحمن عبد عن الصمد عبد عن قالبة أبي عن العبدي عتاب بن بكر أبي عن عليه نقرأ لم فيما المستدرك
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 ھؤالء على سرق حديث ومدار بشار بن حديث من أتم فذكره اإلسكندرية في شيخا رأيت قال البيلماني بن الرحمن عبد عن
 في ضعيف البيلماني فابن البيلماني بن عن زيد عن الحديث كان وإن زيد وابنا هللا عبد بن الرحمن عبد بأقوياء ليسوا وكلھم
 وبا ثابتا كان إن نسخه أو ضعفه على دليل ثابتة رواية ترك على يجمعون ال وھم خالفه على العلماء إجماع وفي الحديث
  التوفيق

 يكون كان  قال الزھري عن معمر عن ثور بن محمد عن عبيد بن محمد عن المراسيل في داود أبو ذكر وفيما -  11057
 أبو أنبأ محمد بن محمد بكر أبو أخبرناه دين في بيع حرا علمنا ما رجال على ديون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على

  فذكره داود أبو ثنا اللؤلؤي علي أبو ثنا الفسوي الحسين

  بالدرك المشتري ورجوع العھدة باب

 أنبأ عون بن عمرو ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11058
 أحق الرجل  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جندب بن سمرة عن الحسن عن قتادة عن السائب بن موسى عن ھشيم
  بمعناه عون بن عمرو عن داود أبو رواه باعه من البيع ويتبع وجده إذا ماله بعين

 ثنا معاوية أبو ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 11059
 ضاع إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جندب بن سمرة عن أبيه عن ةعقب بن زيد بن سعيد عن أرطأة بن الحجاج
  بالثمن البائع على المشتري ويرجع به أحق فھو بعينه رجل يد في فوجده متاع له سرق أو متاع ألحدكم

   المطل في الغنى على وما ماله يظھر لم إذا الدين عليه من حبس باب

 ثنا مريم أبي بن محمد بن هللا عبد ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 11060
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن الشريد بن عمرو عن فالن بن فالن عن دليلة أبي بن وبر عن سفيان ثنا الفريابي

 ھو ھذا فالن بن فالن يسجن وعقوبته حقي في لمنيظ يقول أن عرضه يعني سفيان قال وعقوبته عرضه يحل الواجد  لي سلم
  مسيكة بن ميمون بن هللا عبد بن محمد

 أبي بن وبر ثنا عاصم أبو الضحاك ثنا جعفر بن يحيى أنبأ الرزاز عمرو بن محمد أنبأ بشران بن علي أخبرنا -  11061
 مسلم أبو أنبأ نجيد بن عمرو أبو أنبأ قاال قتادة نب نصر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا ح هللا عبد بن محمد عن دليلة
 عن الشريد بن عمرو عن ميمون بن هللا عبد بن محمد عن دليلة أبي بن وبر عن عاصم أبو ثنا هللا عبد بن إبراھيم وھو الكجي
  وعقوبته عرضه يحل الواجد لي  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه

 أبي بن وبر عن المبارك بن هللا عبد ثنا النفيلي ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري يعل أبو وأخبرنا -  11062
  له يحبس وعقوبته له يغلظ عرضه يحل المبارك بن قال فذكره  ميمون بن محمد عن دليلة

 منبه بن ھمام عن معمر أنبأ الرزاق دعب ثنا السلمي يوسف بن أحمد ثنا القطان بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  11063
 فليتبع ملي على أحدكم اتبع وإذا الغنى مطل الظلم من إن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبو حدثنا ما ھذا قال
  معمر عن آخر وجه من البخاري وأخرجه الرزاق عبد عن رافع بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه

  قاضيالت في جاء ما باب

 ثنا جرير بن وھب ثنا المنادى هللا عبيد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11064
 دراھم وائل بن العاص على لي وكان الجاھلية في قينا كنت  قال خباب عن مسروق عن الضحى أبي عن األعمش عن شعبة
 أبعث ثم أموت حتى فذرني قال يبعثك ثم هللا يميتك حتى أكفر ال وهللا فقلت بمحمد تكفر حتى أقضيك ال فقال أتقاضاه فأتيته
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 إسحاق عن الصحيح في البخاري رواه}  وولدا ماال ألوتين وقال بآياتنا كفر الذي أفرأيت{  فنزل فأقضيك وولدا ماال فأوتى
  األعمش عن أوجه من مسلم وأخرجه جرير بن وھب عن

 عن شعبة ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا فارس بن أحمد بن جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر وأب أخبرنا - 11065
 النبي على يتقاضى أعرابيا أن  ھريرة أبي عن يحدث بمنى عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبا سمعت قال كھيل بن سلمة
 سلم و عليه هللا صلى النبي فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب به فھم له فأغلظ عليه له كان دينا سلم و عليه هللا صلى
 أحسنكم خيركم فإن وأعطوه اشتروه قال سنه من أفضل سنا إال نجد ال فقالوا أقضوه قال ثم مقاال الحق لصاحب فإن دعوه
  شعبة حديث من الصحيح في أخرجاه قضاء

 أبي بن محمد حدثني سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  11066
  سالم بن هللا عبد قال قال جده عن أبيه عن سالم بن هللا عبد بن يوسف بن حمزة بن محمد حدثني مسلم بن الوليد ثنا السري

 سلم و عليه هللا صلى محمد هوج في عرفتھا وقد إال شيء النبوة عالمات من ما زيد قال سعنة بن زيد ھدي أراد لما هللا إن
 قال مبايعته في الحديث فذكر حلما إال عليه الجھل شده تزيده وال جھله حلمه يسبق منه أخبرھما لم اثنتان إال إليه نظرت حين
 األنصار من رجل جنازة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج ثالثة أو بيومين األجل محل قبل كان فلما سعنة بن زيد
 أتيته إليه ليجلس جدار من ودنا الجنازة على صلى فلما عنھم هللا رضي أصحابه من نفر في وعثمان وعمر بكر أبو ومعه

 لمطال المطلب عبد بني علمتكم ما فوهللا حقي محمد يا أقضني فقلت وردائه قميصه بمجامع أخذت ثم غليظ بوجه إليه فنظرت
 أتفعل يھودي يا فقال ببصره رماني ثم المستدير كالفلك وجھه في تدوران اهوعين عمر إلى فنظرت علم بمخالطتكم لي كان لقد
 هللا صلى هللا ورسول قال رأسك بسيفي لضربت فوته أحاذر ما لوال بالحق بعثه فوالذي سلم و عليه هللا صلى هللا برسول ھذا
 أن أحوج منك ھذا غير إلى كنا وھو أنا عمر يا قال ثم وتبسم وتؤدة سكون في عنه هللا رضي عمر إلى ينظر سلم و عليه

 وذكر رعته ما مكان تمر من صاعا عشرين وزده حقه فاقضه عمر يا به اذھب التباعة بحسن وتأمره األداء بحسن تأمرني
  إسالمه في الحديث

   المالزمة في جاء ما باب

 بن يحيى ثنا ملحان بن إبراھيم بن أحمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 11067
 بن كعب عن األنصاري مالك بن كعب بن هللا عبد أخبرني قال األعرج عن ربيعة بن يعني جعفر حدثني الليث حدثني بكير
 ىصل هللا رسول بھما فمر األصوات ارتفعت حتى فتكلما فلزمه فلقيه األسلمي حدرد أبي بن هللا عبد على مال له كان أنه  مالك
 عن الصحيح في البخاري رواه نصفا وترك عليه ما نصف فأخذ النصف يقول كأنه بيده وأشار كعب يا فقال سلم و عليه هللا

  فذكره الليث قال فقال مسلم وأخرجه بكير بن يحيى

 بن ھرماس ثنا لشمي بن النضر ثنا أسد بن معاذ ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 11068
 أخا يا لي قال ثم ألزمه لي فقال لي بغريم سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت  قال جده عن أبيه عن البادية أھل من رجل حبيب
  بأسيرك تفعل أن تريد ما تميم بني

 ثنا السامي رحمنال عبد بن محمد ثنا بھراة إسحاق بن يعقوب بن محمد حاتم أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا - 11069
 عليه هللا صلى هللا رسول استعدى أنه  جده عن أبيه عن العنبري حبيب بن ھرماس ثنا شميل بن النضر أنبأ إبراھيم بن إسحاق

  العنبر بني أخا يا أسيرك فعل ما فقال ذلك بعد لقيه ثم ألزمه فقال غريمه على سلم و

 محمد ثنا وارة بن مسلم بن محمد ثنا النيسابوري معاوية بن إبراھيم بن يعل الحسن أبو ثنا الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 11070
 هللا صلى هللا نبي دخل  قال كعب بن أبي عن أبيه عن أخيه عن ليلى أبي بن عن قيس أبي بن عمرو ثنا سابق بن سعيد بن
 حتى أبي يا اآلن حتى قال مهمالز ھو فإذا خرج ثم حاجته وقضى فصلى قال رجال مالزم كعب بن وأبي المسجد سلم و عليه
 طلب من قبل قلت هللا نبي يا فقال قال وتبعه تركه ذلك سمع فلما واف غير أو واف بعفاف فليطلبه أخاه طلب من أبي يا اآلن
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 وال عليه متفحش وال عليه متشدد وال شاتمه غير قال العفاف ما هللا نبي يا قال نعم قال واف غير أو واف بعفاف فليطلبه أخاه
  بعضه تارك أو حقه مستوف قال واف غير أو واف قال مؤذيه

  عسرة ذكر من استحالف باب

 بن أحمد الطاھر أبو ثنا بحر بن سھل بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11071
 وھب بن ثنا قاال صالح بن أحمد ثنا األشعث بن سليمان بن هللا عبد أنبأ الحافظ أحمد أبو أخبرني هللا عبد أبو وأخبرنا ح عمرو
 فاختفى بحق رجال يطلب كان أنه  أبيه عن قتادة أبي بن هللا عبد عن كثير أبي بن يحيى عن أيوب عن حازم بن جرير أخبرني

 صلى هللا رسول تسمع وقال إياه فأعطاه بصكه فدعا فحلف ذلك على فاستحلفه قال العسرة قال ھذا على حملك ما فقال منه
 في مسلم ورواه صالح بن أحمد حديث لفظ القيامة يوم كرب من هللا نجاه عنه وضع أو معسرا آسى من يقول سلم و عليه هللا

  الطاھر أبي عن الصحيح

 بأأن راھويه بن إسحاق ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا أحمد بن دعلج محمد أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 11072
 أن  وغيرھم ربيعة بن عامر بن هللا عبد عن الزناد أبي وعن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن جريج بن عن مسلم بن الوليد
 قال أو فرض وال عرض من تقضيه ما تجد ما با المعسر يستحلفان كانا عنھما هللا رضي الخطاب بن وعمر الصديق بكر أبا

  سبيله يخليان ثم تقضينهل يعلم ال حيث من وجدت ولئن ناض

   عليھا وحلف عسرته علمت متى وتخليته اتھم إذا حبسه باب

 الرزاق عبد ثنا السلمي يوسف بن أحمد ثنا المحمدآباذي الحسن بن محمد طاھر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  11073
 نھار من ساعة تھمة في رجال حبس سلم و عليه هللا صلى النبي أن  جده عن أبيه عن معاوية بن حكيم بن بھز عن معمر أنبأ
  عنه خلى ثم

 ثنا حرب بن علي بن عمر بن يحيى بن محمد جعفر أبو ثنا بمكة السقطي القاسم أبو ثنا العمري الفتح أبو وأخبرنا - 11074
 فما لإلمام يتبين حتى الحبس إنما  قال عنه هللا رضي عليا أن جعفر أبي عن إسحاق بن محمد عن سفيان ثنا حرب بن علي
  جور فھو ذلك بعد حبس

  كفيال منه طلب ثم بدين سلعة باع من باب

 عبد ثنا الحسن بن علي ثنا محمد بن سفيان ثنا العراقي نصر أبو أنبأ األردستاني إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا - 11075
 فقلت شريحا به فأتيت مفلس أنه بلغني إياه بعته فلما جلر من سلعة بعت  قال رفيع بن العزيز عبد ثنا سفيان عن الوليد بن هللا
 أحق فأنا نفسي أتبعتھا فإن عليه شرطت فإني قلت قال كفيال لي يأخذ أن فأبى وضعته حيث مالك شريح فقال كفيال منه لي خذ
  شرطك على فبينتك بالبيع أقررت قد شريح فقال بھا
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  الحجر كتاب

 منھم آنستم فإن النكاح بلغوا إذا حتى اليتامى وابتلوا جل و عز هللا قال الرشد منه ؤنسوي يبلغ حتى الصبي على الحجر باب
  أموالھم إليھم فادفعوا رشدا

 بن سليمان ثنا القعنبي ثنا الحرشي عمرو بن محمد ثنا ھانئ بن صالح بن محمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11076
 بن إليه فكتب اليتيم يتم ينقضي متى يسأله عباس بن إلى كتب نجدة أن  ھرمز بن يديز عن أبيه عن محمد بن جعفر عن بالل
 فإذا منھا العطاء ضعيف لنفسه األخذ لضعيف وأنه لحيته لتنبت الرجل إن ولعمري اليتيم يتم ينقضي متى تسألني وكتبت عباس
  القعنبي عن الصحيح في سلمم رواه الحديث وذكر اليتم عنه ذھب فقد الناس يأخذ ما صالح من لنفسه أخذ

 عن سفيان ثنا عمر أبي بن ثنا يوسف بن ھارون ثنا منصور بن الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 11077
 ليزيد فقال قال الحديث فذكر عباس بن إلى الحروري نجدة كتب  قال ھرمز بن يزيد عن المقبري سعيد عن أمية بن إسماعيل
 رواه الرشد منه ويؤنس يبلغ حتى اليتيم اسم عنه ينقطع ال وأنه اليتيم اسم عنه ينقطع متى اليتيم عن تسألني وكتبت إليه اكتب
  عمر أبي بن عن الصحيح في مسلم

 الحلم بلغ فإذا اليتيم يتم انقضاء عن سألت ما وأما  قال عباس بن عن ھرمز بن يزيد عن سعد بن قيس ورواه - 11078
 بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرناه ماله إليه فادفع يتمه انقضى فقد رشده منه وأونس
 عن الصحيح في مسلم رواه فذكره قيسا سمعت قال أبي حدثني حازم بن جرير بن وھب أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة
  إبراھيم بن إسحاق

  بالسن البلوغ باب

 بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  11079
 أبو ثنا قاال المقرئ حامد أبي بن الرحمن عبد محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح عمر بن هللا عبيد عن معاوية أبو ثنا نصر
  قال عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن عبيد بن محمد ثنا نعفا بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس

 بن وأنا الخندق يوم كان فلما يجزني فلم سنة عشرة أربع بن وأنا القتال في أحد يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عرضني
 الصغير بين الحد ھذا إن فقال الحديث بھذا فحدثته خليفة يومئذ وعمر العزيز عبد بن عمر على فقدمت فأجازني عشرة خمس
 أخرجاه عبيد بن محمد حديث لفظ بالعيال فألحقوه ذلك سوى كان وما عشرة خمس بن أفرضوا أن عماله إلى وكتب والكبير

  عمر بن هللا عبيد حديث من

 نمير بن هللا عبد بن دمحم ثنا سفيان بن الحسن أنبأ قريش بن هللا عبد بن محمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  11080
 فقدمت نافع قال فأجازني سنة عشرة خمس بن وأنا الخندق يوم وعرضني قال أنه إال بمثله الحديث فذكر  هللا عبيد ثنا أبي ثنا

 عبد بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه العيال في فاجعلوه ذلك دون كان ومن قال أنه إال فذكره العزيز عبد بن عمر على
  هللا عبيد عن آخرين وجھين من البخاري وأخرجه يرنم بن هللا

 الفتح أبو الشريف وأخبرنيه بلغت يرني ولم يجزني فلم قوله عند فيه وزاد عمر بن هللا عبيد عن جريج بن ورواه - 11081
 بن محمد ثنا ممسل بن علي ثنا صاعد بن محمد بن يحيى محمد أبو ثنا شريح أبي بن الرحمن عبد محمد أبو أنبأ العمري االمام
 وھو غريب حرف الحديث ھذا في صاعد بن قال العيال في يذكر لم أنه اال ومعناه بزيادته فذكره  جريج بن ثنا البرساني بكر
  بلغت يرني ولم قوله

 أبي بن بكر أبو ثنا المنيعي أخبرني اإلسماعيلي إبراھيم بن أحمد بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد وأخبرنا -  11082
 النبي على عرضت  قال عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن سليمان بن الرحيم وعبد إدريس بن هللا عبد ثنا شيبة
 سنة عشرة خمس بن وأنا الخندق عام عليه عرضت ثم فاستصغرني سنة عشرة أربع بن وأنا أحد يوم سلم و عليه هللا صلى
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 فاستصغرني هللا عبيد عن الثقفي الوھاب عبد قاله وكذلك شيبة أبي بن هللا بدع بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه فأجازني
  الغلمان مع فردني

 قاال بشار بن ومحمد المثنى بن محمد ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 11083
 أربع بن وأنا أحد يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عرضني  قال عمر بن عن نافع عن هللا عبيد ثنا الثقفي الوھاب عبد ثنا

 هللا عبيد قال فأجازني قال عشرة خمس بن وأنا عرضني الخندق يوم كان فلما الغلمان مع وردني فاستصغرني سنة عشرة
 في مسلم رواه بھذا حدثه إال نافعا أرى ال هللا عبيد قال عشرة خمس بن الفرض في أجيزوا أن العزيز عبد بن عمر وكتب

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن زيد بن حماد حديث وفي المثنى بن محمد عن الصحيح
  عنه روح عن إسحاق رواه سنة عشرة خمس ابنا وھما الخندق يوم خديج بن ورافع عمر بن قبل

 أبو ثنا نصر بن سعدان ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ ببغداد السكري يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 11084
 سنة عشرة ثالث بن وأنا بدر يوم سلم و عليه هللا صلى النبي على عرضت  قال عمر بن عن نافع عن معشر أبي عن معاوية

 وأنا الخندق يوم عليه وعرضت تلةالمقا في يجزني فلم سنة عشرة أربع بن وأنا أحد يوم عليه وعرضت المقاتلة في يجزني فلم
  المقاتلة في فأجازني سنة عشرة خمس بن

 بن إبراھيم ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  11085
 التي سلم و عليه هللا صلى هللا سولر مغازي ھذه  قال شھاب بن عن عقبة بن موسى عن فليح بن محمد ثنا الحزامي المنذر
 وبني األحزاب يوم وھو الخندق يوم قاتل ثم ثالث سنة شوال في أحد يوم قاتل ثم اثنتين سنة من رمضان في بدر يوم فيھا قاتل

 قاتل ثم ست سنة من خيبر يوم قاتل ثم خمس سنة من شعبان في لحيان وبني المصطلق بني قاتل ثم أربع سنة شوال في قريظة
  الحديث باقي وذكر ثمان سنة شوال في الطائف أھل وحاصر حنين يوم وقاتل ثمان سنة من رمضان في الفتح يوم

 هللا عبد بن حسان حدثني سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا -  11086
 ثنا يعقوب قال فيھا قاتل التي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مغازي ذكر ھذا قال عروة عن األسود أبو ثنا لھيعة بن عن

 قاتل التي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مغازي ذكر ھذا قال شھاب بن عن موسى عن فليح بن محمد ثنا المنذر بن إبراھيم
  حنبل رواية بمثل فذكره  فيھا

 ثنا حنبل بن أحمد ثنا المسيب بن محمد بن الفضل ثنا المؤمل بن محمد كرب أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  11087
 وأحد المدينة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مقدم من ونصف لسنة بدر كانت  قال أنس بن مالك سمعت قال داود بن موسى
 وقريظة ثمان سنة والفتح يبرخ سنة في والحديبية ست سنة وخيبر خمس سنة المصطلق وبني أربع سنة والخندق بسنة بعدھا
  الخندق سنة في

 بكير بن يونس ثنا العطاردي الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11088
 يف الخندق غزوة كانت قال إسحاق بن عن اإلسناد وبھذا ثالث سنة شوال في أحد غزوة كانت  قال إسحاق بن محمد عن

 غزوة في أنس بن مالك ثم عنه عقبة بن موسى رواية في الزھري ثم الزبير بن عروة وقول الشيخ قال خمس سنة شوال
 اتصال مع عمر بن حديث أقوالھم لموافقة خمس سنة كانت أنھا قال من قول من بالصحة أولى أربع سنة كانت أنھا الخندق
 مقدم من ونصف لسنتين كانت أحدا بأن أقوالھم بين العلم أھل عضب جمع وقد غيره قول وانقطاع وثبوته عمر بن حديث
 أربع تمام بعد أراد أربع سنة قال من وقول مقدمه من ونصف سنين ألربع والخندق المدينة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 أربع بن وأنا أحد يوم في عمر بن وقول الخامسة في والدخول أربع تمام بعد أراد خمس سنة قال ومن الخامسة تمام وقبل
 لم أنه إال عليھا وزدت استكملتھا إني سنة عشرة خمس بن وأنا الخندق يوم في وقوله عشر الرابع في طعنت إني سنة عشرة
 الخندق قصة ففي أصح عندي الطريقة وھذه أعلم وهللا الزيادة دون عشرة بالخمس الحكم وتعلق الحال بداللة لعلمه الزيادة ينقل
  أعلم وهللا سنتان والخندق أحد بين كان أنه عقبة بن موسى ومغازي عروة عن األسود أبي مغازي في
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 ھريرة أبي عن خالس عن عوف عن السمرقندي المقاتل أبي عن الطائكاني القاسم بن محمد رواه الذي وأما - 11089
 أخبرني هللا عبد أبو أخبرنا فيما فھو عشرة نثما بن يكون حتى يحتلم لم فإن يحتلم حتى الغالم عن ثالثة عن القلم رفع مرفوعا
 ومحمد موضوع طويل حديث في ذكره الطائكاني القاسم بن محمد ثنا التويكي سعد بن إبراھيم ثنا الزاھد عثمان أبي بن أحمد
 عشرة خمس بلغ إذا الصبي مرفوعا أنس عن قتادة وروى الخذالن من با نعوذ الحديث بوضع معروفا كان ھذا القاسم بن

  الخالفيات في بإسناده وھو يصح ال  ضعيف وإسناده الحدود عليه أقيمت

   الحلم مجاھد قال}  النكاح بلغوا إذا حتى{  تعالى هللا قال باالحتالم البلوغ باب

 الصباح بن محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  11090
 رسول قال قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن الضحى أبي عن الحذاء خالد عن أبي ثنا علي بن عاصم ثنا زعفرانيال
 ورويناه يفيق حتى المجنون وعن يحتلم حتى الغالم وعن يستيقظ حتى النائم عن ثالثة عن القلم رفع  سلم و عليه هللا صلى هللا
 حديث ومن وموقوفا مرفوعا علي عن عنه هللا رضي عباس بن عن ظبيان أبي ثحدي ومن الحذاء خالد عن وھيب حديث من
  مرفوعا عنه هللا رضي علي عن ظبيان أبي

 المديني محمد بن يحيى ثنا صالح بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  11091
 بن عمرو بني من شيوخا سمع أنه رقيش بن الرحمن عبد بن سعيد عن أبيه عن يممر أبي بن سعيد بن خالد بن هللا عبد ثنا

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن حفظت عنه هللا رضي طالب أبي بن علي قال قال أحمد أبي بن هللا عبد خاله ومن عوف
  مرفوعا هللا عبد بن جابر وعن علي عن آخر وجه من ذلك وروي الليل إلى يوم صمات وال احتالم بعد يتم ال

 هللا عبيد ثنا القطان بن علي بن الحسن ثنا أحمد بن بشر ثنا بھا المھرجاني المعروف أبي بن الحسن أبو وأخبرنا - 11092
 احتلمت إذا  عنھا هللا رضي عائشة قالت قال رزين أبو ثنا سميع بن إسماعيل ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا القواريري عمر بن

  الستر من أمھاتھا على ما ليھافع المرأة

  بالحيض المرأة بلوغ باب

 أبو ثنا القاضي البرتي محمد بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 11093
 أن عنھا هللا رضي ةعائش عن الحارث بنت صفية عن سيرين بن محمد عن قتادة عن سلمة بن حماد ثنا الطيالسي الوليد
  بخمار إال حائض صالة تقبل ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 محمد عن أيوب عن زيد بن حماد ثنا عبيد بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 11094
 حجرتي وفي دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نإ  فقالت لھا بنات فرأت الطلحات طلحة أم صفية على نزلت عائشة أن

 ال أو حاضت قد إال أراھا ال فإني نصفا سلمة أم عند التي والفتاة نصفا ھذه فاعطي بشقتين شقيه وقال حقوه إلي فألقى جارية
  حاضتا قد إال أراھما

 شريك أنبأ الجعد بن علي ثنا البغوي القاسم أبو ثنا شريح أبي بن الرحمن عبد أنبأ العمري الفتح أبو الفقيه أخبرنا - 11095
 من تقول أمھا على يجب ما عليھا وجب الجارية حاضت إذا  قالت سلمة أم عن الحنفي ماھان عن زرعة أبي بن عثمان عن

  الستر

   باإلنبات البلوغ باب

 سعد عن شعبة ثنا حرب بن سليمان ثنا مسلم أبو ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  11096
 هللا رسول إليه فبعث عنه هللا رضي سعد حكم على قريظة بنو نزلت لما  قال الخدري سعيد أبي عن أمامة أبي عن إبراھيم بن

 إلى فجلس فجاء سيدكم إلى قوموا سلم و عليه هللا صلى النبي قال دنا فلما حمار على فجاء قريبا وكان سلم و عليه هللا صلى
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 فقال الذرية تسبى وأن المقاتلة يقتل أن فيھم أحكم فإني قال حكمك على نزلوا ھؤالء إن فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  شعبة عن أخرين وجھين من مسلم وأخرجه وغيره حرب بن سليمان عن الصحيح في البخاري رواه هللا بحكم فيھم حكمت لقد

 بن الحسن أنبأ قاال المقرئ علي بن محمد بن علي الحسن وأبو السقاء بن علي بن حمدم بن علي الحسن أبو أخبرنا -  11097
  قال القرظي عطية حدثني عمير بن الملك عبد ثنا سفيان أنبأ كثير بن محمد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد
  ينبت لم فيمن وكنت يقتل لم الشعر ينبت لم ومن قتل الشعر أنبت فمن ينظرون وكانوا قريظة سبي من كنت

 شميل بن النضر ثنا الجبار عبد بن الفضل ثنا المحبوبي أحمد بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11098
 ثنا إياس أبي بن آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد وأخبرني قال هللا عبد أبو وأخبرنا ح شعبة أنبأ

 في فشكوا قريظة يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على عرضت  قال القرظي عطية عن عمير بن الملك عبد عن شعبة
  بالسبي وألحقني عني فخلى أنبت يجدوني فلم إلى فنظروا أنبت ھل إلي ينظر أن سلم و عليه هللا صلى النبي فأمر

 حماد ثنا غياث بن الواحد عبد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد نب الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو أخبرنا - 11099
 كان فمن قريظة زمن سلم و عليه هللا صلى النبي على عرضنا  قال القرظي عطية حدثني عمير بن الملك عبد عن سلمة بن
  فتركت عانتي نبتت تكن فلم إلي فنظروا قال قتل عانته نبتت أو محتلما منا

 عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11100
 من رجل عطية عن مجاھد عن نجيح أبي بن عن عيينة بن وسفيان جريج بن أخبرني وھب بن أنبأ المصري الحكم عبد بن هللا
 شعره على جرت المواسي يروا لم فلما جردوه قريظة يوم سلم و يهعل هللا صلى هللا رسول أصحاب أن  أخبره قريظة بني
  هللا عبد أبي حديث لفظ القتل من تركوه عانته يريد

 حماد ثنا غياث بن الواحد عبد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو أخبرنا - 11101
 هللا رسول على عرضوا أنھم  قريظة أبناء حدثني السائب بن كثير عن خزيمة بن عمارة عن الخطمي جعفر أبو أنبأ سلمة بن

  ترك عانته نبتت أو احتلم يكن لم أو قتل عانته نبتت أو محتلما منھم كان فمن قريظة زمن سلم و عليه هللا صلى

 عن علية بن ثنا عبيد أبو ثنا العزيز عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو وأخبرنا -  11102
 انظروا فقالوا شعره في جارية ابتھر غالم إليه رفع عنه هللا رضي عمر أن  حبان بن يحيى بن محمد عن أمية بن إسماعيل

 ابتھر قوله عبيد أبو قال عنه هللا رضي عثمان عن يرويه وبعضھم هللا رحمه عبيد أبو قال الحد عنه فدرا أنبت يوجد فلم إليه
  اإلبتيار فھو فعل قد كان فإن كاذبا بھا فعلت يقول بنفسه يقذفھا أن بتھاراال

 ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا الحسن بن علي ثنا الجوھري سفيان ثنا العراقي نصر أبو أنبأ األردستاني بكر أبو وأخبرنا -  11103
 امرأة ابتھر قد الصعبة بابن عنه هللا رضي ابالخط بن عمر أتى  قال حبان بن يحيى بن محمد عن موسى بن أيوب ثنا سفيان
 حصين أبو ثنا سفيان وعن الحد لجلدته الشعر أنبت لو فقال الشعر أنبت يجدوا فلم فنظروا مؤتزره إلى انظروا قال شعره في
 فلم نظرواف مؤتزره إلى انظروا فقال سرق وقد بغالم عنه هللا رضي عفان بن عثمان أتى قال عمير بن عبيد بن هللا عبد عن

  يقطعه فلم الشعر أنبت يجدوه

 الجواب أبو ثنا إسحاق بن محمد ثنا األصم العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 11104
 حدال الغالم أصاب إذا  قال عمر بن هللا عبد عن نافع عن حفص بن هللا عبد عن سوار بن أشعث عن رزيق بن ھو عمار ثنا

  عانته إلى أنظر ال أم احتلم فيه فارتبت
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  المال وإصالح الدين في الصالح ھو الرشد باب

 بن معاوية ثنا صالح بن هللا عبد ثنا سعيد بن عثمان ثنا الطرائفي الحسن أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  11105
 فادفعوا رشدا منھم آنستم فإن النكاح بلغوا إذا حتى اليتامى لواوابت تعالى قوله في  عباس بن عن طلحة أبي بن علي عن صالح
 أموالھم في واإلصالح حالھم في الرشد منھم عرفتم فإن الحلم عند اليتامى اختبروا وتعالى تبارك هللا يقول قال أموالھم إليھم

  عليھم وأشھدوا أموالھم إليھم فادفعوا

 ھارون بن يزيد ثنا عبيد أبو ثنا العزيز عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 11106
  لماله وحفظا دينه في صالحا  قال الحسن عن ھشام أنبأ

 صالح بن يزيد ثنا قتيبة بن إسماعيل ثنا قاال الكعبي محمد وأبو الطرائفي الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11107
 فإن النكاح بلغوا إذا أخبروھم يقول واألوصياء األولياء يعني اليتامى وابتلوا قوله في  حيان بن مقاتل عن روفمع بن بكير ثنا

  أموالھم إليھم فادفعوا ألموالھم واصالحا فيه والرغبة الدين في رشدا منھم آنستم

  ماله من الرجل يملك ما مالھا من وتملك رشيدة بلغت إذا مالھا إليھا يدفع المرأة باب

 فإن وقال يعفون أن إال فرضتم ما فنصف الطالق آية في وقال يفرق ولم اآلية أخر إلى اليتامى وابتلوا وتعالى تبارك هللا قال
 دين أو بھا يوصين وصية بعد من وقال به افتدت فيما عليھما جناح فال وقال مريئا ھنيئا فكلوه نفسا منه شيء عن لكم طبن
 أبي بنت لصفية موالة واختلعت تعطيه بشيء زوجھا من االختالع في سھل بنت لحبيبة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وأذن
  عمر بن هللا عبد ذلك ينكر فلم لھا شيء بكل زوجھا من عبيد

 عن الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا شريك بن عبيد أنبأ الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا - 11108
 أعتقت  أنھا أخبرته الحارث بنت ميمونة أن عباس بن مولى كريب عن األشج بن هللا عبد بن بكير عن حبيب أبي بن ديزي
 قد إني هللا رسول يا أشعرت قالت فيه عليھا يدور الذي يومھا كان فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تستأذن ولم لھا وليدة
 عن الصحيح في البخاري رواه ألجرك أعظم كان أخوالك أعطيتھا لو أنه أما قال نعم قالت فعلت أو قال فالنة وليدتي أعتقت
  بكير بن عن آخر وجه من مسلم وأخرجه بكير بن يحيى

 حجاج ثنا الفحام الوليد بن أحمد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أنبأ -  11109
 عبد بن ھارون ثنا األنماطي إسحاق بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح محمد بن
 جاءت أنھا بكر أبي بنت أسماء عن أخبره الزبير بن هللا عبد بن عباد أن مليكة أبي بن أخبرني جريج بن قال قال حجاج ثنا هللا

 مما أرضخ أن في جناح من علي فھل الزبير علي أدخل ما إال شيء لي ليس انه هللا نبي يا  فقالت سلم و عليه هللا صلى النبي
 ورواه وغيره هللا عبد بن ھارون عن الصحيح في مسلم رواه عليك هللا فيوعى توعي وال استطعت ما أرضخي قال علي يدخل

  حجاج عن وغيره الرحيم عبد بن محمد عن البخاري

 هللا عبد أبو وأخبرنا ح الليث ثنا بكير بن يحيى ثنا ملحان بن ثنا عبيد بن أحمد أنبأ بدانع بن الحسن أبو أخبرنا - 11110
  ھريرة أبي عن أبيه عن سعيد أبي بن سعيد عن الليث ثنا سعيد بن قتيبة ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ

 في مسلم رواه شاة فرسن ولو لجارتھا جارة تحقرن ال المسلمات نساء يا يقول كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن
  الليث عن يوسف بن هللا عبد عن البخاري ورواه قتيبة عن الصحيح

 عن أيوب عن شعبة ثنا حرب بن سليمان ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا - 11111
 على أشھد يقول عباس بن سمعت قال عطاء سمعت قال أيوب عن زيد بن حماد ثنا حرب بن سليمان وحدثنا قال ح عطاء
 بعد خطب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن  قال أنه عباس بن على أشھد عطاء قال أو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 الخاتم تلقي المرأة فجعلت بالصدقة وأمرھن فوعظھن معه وبالل يسمعھن لم أنه وظن النساء أتى ثم عيد يوم في الصالة
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 النساء أتى ثم خطب ثم ركعتين فصلى فطر يوم خرج شعبة رواية وفي حماد حديث لفظ ثوبه ناحية في يأخذ وبالل والقرط
 حماد لفظ من قريبا شعبة عن حرب بن سليمان عن الصحيح في البخاري رواه يلقين فجعلن بالل ومعه بالصدقة فأمرھن
  حماد عن الربيع أبي عن مسلم ورواه

  زوجھا إذن بغير المرأة عطية في ورد الذي الخبر باب

 عبد بن إبراھيم مسلم أبو ثنا الھروي محمد بن حامد علي أبو ثنا األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  11112
 أن عمرو بن هللا عبد جده عن أبيه عن بشعي بن عمرو عن ھند أبي بن داود عن سلمة بن حماد أنبأ الضرير عمر أبو ثنا هللا

  عصمتھا زوجھا ملك إذا مالھا في عطية للمرأة يجوز ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عن المعلم حبيب ثنا حماد عن داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 11113
 إال عطيتھا تجز لم المرأة الرجل ملك إذا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمرو بن هللا عبد عن أبيه عن شعيب بن عمرو
  بإذنه

 ثنا إسماعيل بن موسى ثنا قاال غالب بن ومحمد علي بن ھشام ثنا حمشاذ بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11114
 ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن المعلم وحبيب ھند أبي بن داود عن حماد
  إسماعيل بن موسى عن داود أبو رواه عصمتھا زوجھا ملك إذا مالھا في أمر المرأة يجوز

 عن الحسين ثنا الحارث بن خالد ثنا كامل أبو ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  11115
 بإذن إال عطية المرأة يجوز ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمرو بن هللا عبد عن أخبره أباه أن شعيب بن عمرو
  زوجھا

 سمعناه الحديث ھذا في يعني الشافعي قال قال الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 11116
 يمكن قد والربيع البويطي مختصر في وقال المعقول ثم األثر ثم السنة ثم خالفه على يدل والقرآن به نقول فيلزمنا بثابت وليس
 وإن جائز فصومھا فعلت فإن بإذنه إال حاضر وزوجھا يوما تصوم أن لھا ليس قيل كما االختيار موضع في ھذا يكون أن

 عليھا ذلك يعب فلم سلم و عليه هللا صلى النبي يعلم أن بلق عنھا هللا رضي ميمونة أعتقت وقد فجائز فباعت إذنه بغير خرجت
 الحديث ھذا في الطريق الشيخ قال لھا واختيار أدب قاله كان إن سلم و عليه هللا صلى النبي قول أن على غيره مع ھذا فدل
 قبله الباب في تمض التي األحاديث أن إال ھذا إثبات لزمه شعيب بن عمرو أحاديث أثبت ومن صحيح شعيب بن عمرو إلى
 حديث فيكون الزوج دون مالھا في تصرفھا نفوذ على داللة هللا رحمه الشافعي بھا احتج التي اآليات وفي وفيھا إسنادا أصح
  التوفيق وبا البويطي كتاب في إليه أشار كما واالختيار األدب على محموال شعيب بن عمرو

 فليملل ھو يمل أن يستطيع ال أو ضعيفا أو سفيھا الحق عليه الذي كان فإن{  لىتعا هللا قال بالسفه البالغين على الحجر باب
  عليه باإلمالء وليه وأمر يمل أن يستطيع ال والذي والضعيف السفيه على الوالية فأثبت الشافعي قال}  بالعدل وليه

 علي سمعت قال الفراء الوھاب عبد بن حمدم ثنا العدل يعقوب بن الحسن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11117
 بن هللا عبد أن  أبيه عن عروة بن ھشام عن قاضيھم المديني بن الزبير عن الطلحي القاسم بن محمد حدثني يقول عثام بن

 بيعا أحد اشترى ما فقال الزبير فلقيت قال عليه يحجرا أن وعثمان علي فھم قال درھم ألف بستمائة أرضا اشترى جعفر
 فإني قال المال نصف أقرضك فإني قال لشاركتك ماال عندي أن لو قال الحجر هللا عبد له فذكر قال اشتريت مما صأرخ

 أتحجران فقال جعفر بن هللا عبد على الحجر له فذكرا تراوضان ما قال يتراوضان وھما وعثمان علي فأتاھما قال شريكك
  فتركه شريكه فإني قال لعمري ال قاال شريكه أنا رجل على

 بن هللا عبد سمعت قال يعقوب بن محمد العباس أبو حدثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11118
 بن هللا عبد أن أبيه عن عروة بن ھشام ثنا إبراھيم بن يعقوب القاضي يوسف أبو ثنا الناقد عمرو حدثني يقول حنبل بن أحمد
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 يحجر أن فيسأله يعني عثمان المؤمنين أمير يأتي أن يريد عليا وإن وكذا كذا اشتريت إني فقال عوامال بن الزبير أتى  جعفر
 احجر كيف عنه هللا رضي عثمان فقال له ذلك فذكر عثمان على وأتى البيع في شريكك أنا عنه هللا رضي الزبير فقال فيه علي
 رضي والزبير يراه وھو إال الحجر يطلب ال عنه هللا رضي فعلي هللا رحمه الشافعي قال الزبير فيه شريكه بيع في رجل على
  صاحبك حديث في الحجر يعرف كلھم بل عثمان وكذلك حر بالغ على يحجر ال قال باطال الحجر كان لو عنه هللا

 اليمان أبو ثنا نسفيا بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 11119
 عائشة أخي بن وھو الطفيل بن الحارث بن عوف حدثني قال الزھري عن جده عن منيع أبي بن حجاج وأنبأ قال ح شعيب ثنا

 أعطته عطاء أو بيع في قال الزبير بن هللا عبد أن  حدثت عنھا هللا رضي عائشة أن ألمھا سلم و عليه هللا صلى النبي زوج
  ھو عنھا هللا رضي عائشة فقالت نعم فقالوا ھذا قال أھو فقالت عليھا لنحجرن أو عنھا هللا رضي ائشةع لتنتھين وهللا عائشة
 أحنث وال أبدا أحدا فيه أشفع ال وهللا فقالت إياه ھجرتھا طالت حين إليھا الزبير بن فاستشفع ابدا الزبير بن أكلم ال أن نذر علي
 من وھما يغوث عبد بن األسود بن الرحمن وعبد مخرمة بن المسور كلم الزبير بن على ذلك طال فلما نذرته الذي النذر في
 الرحمن وعبد المسور به فأقبل قطيعتي تنذر أن لھا يحل ال فإنھا عائشة على أدخلتماني لما هللا أنشدكما لھما فقال زھرة بني

 رضي عائشة فقالت أندخل وبركاته هللا ورحمة ليكع السالم فقاال عنھا هللا رضي عائشة على استأذنا حتى بأرديتھما مشتملين
 فاعتنق الحجاب الزبير بن دخل دخلوا فلما الزبير بن معھما أن تعلم وال كلكم ادخلوا نعم قالت كلنا فقالوا ادخلوا عنھا هللا

 هللا صلى هللا سولر أن ويقوالن منه وقبلت كلمته ما إال يناشدانھا الرحمن وعبد المسور وطفق ويبكي يناشدھا وطفق عائشة
 من عائشة على أكثروا فلما ليال ثالث فوق أخاه يھجر أن لمسلم يحل ال وأنه الھجرة من علمت قد عما نھى قد سلم و عليه

 في أعتقت ثم الزبير بن كلمت حتى بھا يزاال فلم شديد والنذر نذرت قد إني وتقول وتبكي تذكرھما طفقت والتحريج التذكرة
 البخاري رواه خمارھا دموعھا تبل حتى تبكي ثم رقبة أربعين أعتقت ما بعد ذلك نذرھا تذكر كانت ثم رقبة أربعين ذلك نذرھا
 معروفا الحجر كان وقد يراه الزبير وبن الحجر تنكر ال عنھا هللا رضي عائشة فھذه الشيخ قال اليمان أبي عن الصحيح في
  ما ذلك على ودل إنكاره عنه وىير أن غير من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على

 أبو وأخبرنا ح الوھاب عبد ثنا الفحام الوليد بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 11120
 أن  مالك بن أنس عن قتادة عن سعيد أنبأ عطاء بن الوھاب عبد ثنا جعفر بن يحيى ثنا الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين
 سلم و عليه هللا صلى هللا نبي أھله فأتى ضعف عقدته في وكان يبتاع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على كان رجال
 نبي يا فقال البيع عن فنھاه سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فدعاه ضعف عقدته وفي يبتاع فإنه فالن على احجر هللا نبي يا فقالوا
 الروذباري حديث لفظ خالبة وال وھا ھا فقل البيع تارك غير كنت إن سلم و عليه هللا صلى فقال بيعال عن أصبر ال إني هللا
 عليه هللا صلى النبي وكأن سواء والباقي يبايع كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على رجال أن بشران بن رواية وفي
  الحجر جواز على دليل لحجرا إنكار ترك وفي عليه الحجر بمحل يره لم رآه حين سلم و

 إسماعيل ثنا بشر بن محمد بن عثمان عمرو أبو أنبأ البغدادي الرفاء يوسف بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  11121
 كانوا  أنھم المدينة أھل من الفقھاء عن أبيه عن الزناد أبي بن الرحمن عبد ثنا أويس أبي بن إسماعيل ثنا القاضي إسحاق بن

  شاء إن ولده أم يعتق السفيه أن إال باطل وعتاقھما جائز طالقھما والمملوك عليه المولى السفيه يقولون

   حقه غير في المال إضاعة عن النھي باب

 عن جرير أنبأ إبراھيم بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إبراھيم بن الفضل أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11122
 هللا إن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن شعبة بن المغيرة عن شعبة بن المغيرة مولى وراد عن الشعبي عن منصور
 في البخاري رواه المال وإضاعة السؤال وكثرة وقال قيل ثالثا لكم وكره وھات ومنع البنات ووأد األمھات عقوق عليكم حرم

  إبراھيم بن سحاقإ عن مسلم ورواه جرير عن شيبة أبي بن عثمان عن الصحيح

 عبيد بن يعلي ثنا الذھلي يحيى بن محمد ثنا الفحام الفضل بن إبراھيم بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  11123
 أني بيده كتبه أنه وراد وزعم معاوية إلى شعبة بن المغيرة كتب قال وراد عن الثقفي هللا عبيد بن محمد عن سوقة بن محمد ثنا
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 ونھى وھات وال البنات ووأد الوالدات عقوق ثالث عن ونھى ثالثا حرم هللا إن  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا سولر سمعت
  السؤال وإلحاف المال وإضاعة وقال قيل ثالث عن

 محمد بن يوبأ ثنا األشعث بن سليمان بن هللا عبد بكر أبو ثنا الحافظ أحمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  11124
 فأخبرني محمد قال بيده كتبه أنه وراد وزعم يقل لم بمعناه  فذكره سوقة بن محمد ثنا الفزاري معاوية بن مروان ثنا الوزان
 في أخرجاه عليه حرمه حرام في فيجعله الرزق هللا يرزقه الرجل ھو قال المال إضاعة عن سئل جبير بن سعيد أن الملك عبد

  معاوية بن مروان عن عمر أبي بن عن مسلم ورواه وراد عن يالشعب حديث من الصحيح

 بن شجاع ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد وأخبرنا -  11125
  التبذير وھ حق غير في النفقة  قال مسعود بن هللا عبد عن العبيدين أبي عن حدثھم إسحاق أبا أن زھير عن الوليد
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   الصلح كتاب

 الفقيه سلمان بن أحمد بكر أبو أنبأ ببغداد الحمامي بن المقرئ حفص بن عمر بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  11126
 عن زيد بن كثير عن حازم أبي بن العزيز عبد ثنا حمزة بن إبراھيم ثنا أسمع وأنا شاكر بن محمد بن جعفر على قرئ قال

  المسلمين بين جائز الصلح  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن حربا بن الوليد

   ذلك في الشفاعة في جاء وما والحطيطة اإلبراء صلح باب

 أبو وأنبأ قال ح مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا -  11127
 عبد عن الزھري عن يونس ثنا عمر بن عثمان ثنا البزاز مكرم بن الحسن ثنا ببغداد الدقاق هللا عبد بن أحمد بن عثمان عمرو
 رسول سمعه حتى أصواتھما فارتفعت المسجد في عليه له كان دينا حدرد أبي بن تقاضى  أنه أبيه عن مالك بن كعب بن هللا
 فقضاه نعم قال الشطر أي إليه وأشار ھذا دينك من ضع كعب يا فقال رتهحج ستر كشف حتى فخرج سلم و عليه هللا صلى هللا

  عمر بن عثمان عن المسندي محمد بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه

 أبو ثنا قالوا القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو المزكي إسحاق أبي بن يحيى زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11128
 بن كعب بن هللا عبد حدثني قال شھاب بن عن يزيد بن يونس أخبرني وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا يعقوب بن حمدم العباس
 المسجد في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد في له كان دينا حدرد أبي بن تقاضى  أنه أخبره مالك بن كعب أن مالك

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إليھما فخرج بيته في وھو سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول سمعھا حتى أصواتھما فارتفعت
 قال دينك من الشطر ضع أن بيده إليه فأشار هللا رسول يا لبيك قال كعب يا فقال مالك بن كعب ونادى حجرته ستر كشف حتى
 صالح بن ھو أحمد عن الصحيح في البخاري رواه فاقضه قم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال هللا رسول يا فعلت قد كعب
  وھب بن عن كالھما حرملة عن مسلم ورواه

 وھب بن ثنا نصر بن بحر ثنا األصم العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  11129
 فاشتد دين وعليه شھيدا أحد يوم قتل أباه أن أخبره هللا عبد بن جابر أن  مالك بن وحدثني قال شھاب بن عن يونس أخبرني
 فلم فأبوا أبي ويحللوا حائطي ثمر يقبلوا أن فسألھم فكلمته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتيت جابر قال حقوقھم في الغرماء
 النخل في فطاف أصبح حين علينا فغدا عليك سأغدو قال ولكن لھم يكسره ولم حائطي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يعطھم
 فأخبرته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجئت بقية ثمرھا من لنا وبقيت حقوقھم فقضيتھم فجددتھا قال بالبركة ثمرھا في ودعا
 علمنا قد يكون أال عنه هللا رضي عمر قال يقول ما عمر اسمع جالس وھو لعمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال بذلك
  سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول إنك فوهللا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أنك

 أنبأ عبدان أنبأ الموجه أبو ثنا المروزي حليم بن محمد بن الحسن محمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 11130
 في زاد بنحوه  فذكره أخبره هللا عبد بن جابر أن مالك بن كعب بن حدثني قال شھاب بن عن يزيد بن يونس أنبأ هللا عبد

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الغالم فبكى لبابة ألبي بھا فقضى نخلة في خاصمه له يتيم في لبابة ألبي وقال قال روايته
 أتبيع لبابة ألبي فقال الدحداحة بن بذلك فسمع ال فقال الجنة في عذق ولك إياھا أعطه فقال ال فقال نخلتك أعطه لبابة ألبي
 عذق بھا إلي أعطيته أن لليتيم سألت التي النخلة فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جاء ثم نعم قال ھذه بحديقتي ذلك عذقك
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال أحد يوم شھيدا الدحداحة بن قتل ثم نعم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الجنة في
 لبابة أبي قصة وكأن لبابة أبي قصة دون عبدان عن الصحيح في البخاري رواه نةالج في الدحداحة البن مذلل عذق رب

  مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي عن المسيب بن عن الزھري عن حمزة أبي بن شعيب رواھا فقد مرسال الزھري ذكرھا

 جعفر ثنا الشافعي هللا عبد بن محمد كرب أبو أنبأ ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 11131
 ألف رجل على لرجل كان  قال إسحاق أبي عن شريك ثنا داود أبو ثنا الغالبي غسان بن المفضل ثنا األزھر بن محمد بن
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 فقال شريح إلى فاختصموا بالخمسمائة أخذه ثم وأبرأه الكتاب عليه فكتب الخمسمائة حط حتى يعطوه أن فأبوا درھم وخمسمائة
  بشرط كان إذا الحط نجيز ال أيضا ونحن الشيخ قال عليه فرد فأمر ال فقالوا كفه في الخمسمائة وضع ھل لشھودل

   البيع في يجوز ال ما فيه يجوز وال البيع في يجوز ما فيه يجوز البيع بمنزلة وأنه المعاوضة صلح باب

 أبو سلمة بن منصور ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا عقوبي بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11132
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن رباح بن الوليد عن زيد بن كثير عن بالل بن سليمان ثنا الخزاعي سلمة
  المسلمين بين جائز الصلح  قال

 بن مروان ثنا الدمشقي الواحد عبد بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 11133
 أو حالال حرم صلح إال زاد بنحوه فذكره  زيد بن كثير عن داود أبو شك محمد بن العزيز عبد أو بالل بن سليمان ثنا محمد
  حراما أحل

 ثنا زبالة بن نا مسرة أبي نب يحيى أبو أنبأ الطوسي أيوب بن الحسن بن الحسين أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 11134
 حرم أو حراما أحل صلح إال المسلمين بين جائز الصلح  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن جده عن أبيه عن هللا عبد بن كثير
 بمرة ضعيف زبالة بن الحسن بن فمحمد روايته على واالعتماد هللا عبد بن كثير عن العقدي عامر أبو رواه وكذلك حالال
  قويتا قبلھا ما إلى انضمت إذا المزني عوف بن عمرو بن هللا عبد بن كثير ورواية

 أخرج قال األودي إدريس عن سفيان ثنا المكي الربيع بن يحيى ثنا بالل بن حامد أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا -  11135
 إال الناس بين جائز والصلح وفيه فذكره موسى أبي إلى عنه هللا رضي عمر كتاب ھذا  فقال كتابا بردة أبي بن سعيد إلينا

  حالال حرم أو حراما أحل صلحا

 بن داود ثنا ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا -  11136
  الميراث في بالمخارجة بأسا يرى ال كان أنه  عباس بن عن عطاء عن ھند أبي

 من الرحمن عبد امرأة صولحت  قال أبيه عن سلمة أبي بن عمر عن عوانة أبو ثنا منصور بن سعيد وحدثنا قال -  11137
 قال أنه شريح عن الشعبي روى وقد نصيبھا بمقدار عارفة كانت أنھا على محمول وھذا ألفا ثمانين على الثمن ربع نصيبھا
  كلھا الريبة فتلك ازوجھ ترك بما تخبر ولم ثمنھا من صولحت امرأة أيما

 شعيب أخبرني اليمان أبو ثنا عيسى بن محمد بن علي أنبأ المزني محمد أبو أنبأ عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 11138
 أحب الصنفين أي يقضيه حين خيره الورق أو الذھب عليه للرجل كان إذا كان عمر بن هللا عبد أن  سالم أخبرني الزھري عن
  بأسا هللا عبد به ير لم الرجل ذلك قبل فإذا فيقضيه يصرف أو الناس فبصر يقضيه ثم إليك

 خالد بن محمد بن أحمد العباس أبو ثنا أحمد بن بشر ثنا بھا اإلسفرائيني المعروف أبي بن الحسن أبو أخبرنا - 11139
 علي بن الحسن مولى سعيد عن الشعبي عن خالد أبي بن إسماعيل عن األحوص أبو ثنا ھشام بن خلف ثنا ببغداد المروزي

 فقال فأتيته قال دينار مائة عطاؤه فخرج قال قضيتك عطائي خرج إذا فقال أتقاضاه فأتيته دراھم عمر بن على لي كان  قال
 وأعطه فبعھا بالدراھم يبيعھا أن أحب وإن بدراھمه إياه فأعطھا ثمن على قامت فإذا السوق إلى الدنانير بھذه اذھب لغالمه
  دراھمه

   اإلنكار على الصلح أجاز من به يحتج وما التحلل في جاء ما ابب

 أبي بن إسماعيل ثنا جدي ثنا الشعراني محمد بن الفضل بن محمد بن إسماعيل أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11140
 فليتحلله ألخيه مظلمة عنده كانت من  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن المقبري عن مالك حدثني أويس
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 فطرحت أخيه سيئات من أخذت حسنات له تكن لم فإن حسناته من ألخيه يؤخذ أن قبل من درھم وال دينار ثم ليست فإنه منھا
  أويس أبي بن إسماعيل عن الصحيح في البخاري رواه عليه

 جعفر بن يحيى ثنا البختري بن عمرو بن محمد جعفر أبو ثنا ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا - 11141
 و عليه هللا صلى النبي عند كنت  قالت سلمة أم عن سلمة أم مولى رافع بن هللا عبد ثنا زيد بن أسامة ثنا الحباب بن زيد أنبأ
 أقضي اإنم سلم و عليه هللا صلى النبي فقال وبادت درست قد أشياء في يختصمان األنصار من رجالن فجاءه جالسة سلم

 عنقه في أسطاما بھا أتى ظلما أخيه مال من بھا فاقتطع أراھا بحجة بشيء له قضيت فمن شيء فيه علي ينزل لم فيما بينكما
 ليحلل ثم وتوخيا فاستھما اذھبا ولكن ال قال أطلب الذي هللا رسول يا له حقي منھما واحد كل وقال الرجالن فبكى القيامة يوم
  صاحبه منكما واحد كل

 أنبأ عون بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 11142
 القوم بين يحدث القضاء فصل فإن يصطلحوا حتى الخصوم ردوا  عنه هللا رضي عمر قال قال محارب عن أزھر عن مسعر

  الضغائن

 بن معرف ثنا بكير أبي بن يحيى ثنا البغدادي الحارث بن إبراھيم ثنا القطان بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 11143
 وأقل للصدق أبرأ فإنه يصطلحوا أن لعلھم الخصوم ردوا  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال قال دثار بن محارب ثنا واصل
  للحنات

 ردوا  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال قال الجزري يمةبذ بن علي عن صالح بن الحسن ثنا يحيى وحدثنا قال - 11144
  أعلم وهللا منقطعة عنه هللا رضي عمر عن الروايات ھذه الشنآن بينھم يورث القضاء فصل فإن قرابة بينھم كان إذا الخصوم

  الجناح واشراع الميزاب نصب باب

 أنبأ موسى بن هللا عبيد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 11145
 فقال فقلع به فأمر للعباس عليه ميزاب فقطر جمعة يوم في خرج عنه هللا رضي عمر أن  زيد بن يعقوب عن عبيدة بن موسى
 ال وهللا عنه هللا رضي عمر فقال بيده سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إال كان حيث وضعه ما وهللا ميزابي قلعت العباس
 من روي وقد كان حيث أعاده ثم عمر عاتقي على رجليه العباس فوضع قال عمر إال سلم لك يكون ال ثم بيدك أنت إال يضعه
  عنھما هللا رضي وعباس عمر عن آخرين وجھين

 محمد بن عيسى عمير أبو ثنا المسيب بن محمد ثنا التميمي علي بن الحسين أحمد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو حدثنا - 11146
 هللا رضي الخطاب بن عمر أن  المسيب بن سعيد عن الخرساني عطاء عن الخرساني شعيب ثنا مسلم بن الوليد ثنا النحاس بن
 قصة فذكر المطلب عبد بن العباس دار على زيادته وقعت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مسجد في يزيد أن أراد لما عنه
 عيينة بن ورواه بمعناه عمر عن جده عن أبيه عن أسلم بن زيد بن الرحمن عبد أيضا ورواه بمعناه الميزاب ةقص فيھا وذكر
  معناه ببعض مختصرا منقطعا المدني ھارون أبي عن

  داريھما بين جدارا يتداعيان الرجلين باب

 محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا المقرئ إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 11147
 صلى النبي إلى اختصما رجلين أن  ھريرة أبي عن رافع أبي عن خالس عن قتادة عن سعيد ثنا زريع بن يزيد ثنا المنھال بن
  كرھا أو ذلك أحبا كان ما اليمين على استھما سلم و عليه هللا صلى النبي فقال بينة منھما لواحد ليس متاع في سلم و عليه هللا
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 عن عروبة أبي بن سعيد ثنا عامر بن سعيد ثنا يونس بن محمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا -  11148
 ليس شيء في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى رجالن اختصم  قال موسى أبي عن أبيه عن بردة أبي بن سعيد عن قتادة
  نصفين بينھما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول به فقضى بينة منھما لواحد

 بن سعيد ثنا بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ الحسن أبو أخبرنا -  11149
  نصفين بينھما فجعله قال أنه إال بنحوه فذكره  عن عامر

   القمط ومعاقد الدواخل إليه للذي ھو فقال الداللة استعمل من باب

 سھل بن بكر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11150
 سعيد أبي بن هللا عبد عن قران بن دھثم ثنا العنسي الجون أبي بن سليمان بن الرحمن عبد ثنا يوسف بن هللا عبد ثنا الدمياطي
 معاقد وجدت للذي فقضيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فبعثني بينھم حظائر في قوم اختصم  قال حذيفة عن األنصاري

 ضعيف وھو اليمامي قران بن دھثم الحديث بھذا تفرد أصبت فقال فأخبرته سلم و عليه هللا صلى النبي فأتيت تليه القمط
  آخرين وجھين من وروي ھكذا فروي إسناده في عليه واختلفوا

 عبد أبو وأخبرنا ح منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا - 11151
 بن مروان ثنا قال رشيد بن داود ثنا منيع بن ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال الفقيه الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن
 في فحظرا أخوين بين كانت دارا أن  ظفر بن جارية عن ظفر بن جارية مولى ردينا بن عقيل ثنا قران بن دھثم ثنا معاوية
 فاختصم صاحبه دون من له الحظار أن منھما واحد كل عقب فادعى عقبا منھما واحد كل وترك ھلكا ثم حظارا وسطھا
 معاقد وجد لمن بالحظار قضىف بينھما يقضي عنه هللا رضي اليمان بن حذيفة فأرسل سلم و عليه هللا صلى النبي إلى عقباھما
 لفظ أحسنت قال أو دھثم قال أصبت سلم و عليه هللا صلى النبي فقال سلم و عليه هللا صلى النبي فأخبر رجع ثم تليه القمط
  رشيد بن داود حديث

 الحسن بن سلمة ثنا سليمان بن آدم بن محمد ثنا سنان بن عمر ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو وأخبرنا -  11152
 في سلم و عليه هللا صلى النبي إلى يختصمون قوم جاء  قال أبيه عن ظفر بن جارية بن نمران عن قران بن دھثم عن الكوفي
 بن بكر أبو رواه وھكذا أحسنت سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال القمط تليه لمن بالخص فقضى حذيفة معھم فبعث خص
  إسناده في قران بن دھثم على االختالف من أوجه ثالثة فھذه دھثم عن عياش

 بن يحيى سمعت يقول محمد بن العباس سمعت قال يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11153
 أھل من حديثه يكتب ال ممن عنه مريم أبي بن رواية في معين بن يحيى عده وقد الشيخ قال ضعيف قران بن دھثم يقول معين
   حديثه يكتب ال وقال حنبل بن أحمد أيضا وضعفه اليمامة

 ثنا حازم بن أحمد ثنا دحيم بن جعفر أبو أنبأ بالكوفة النجار بن إسحاق بن محمد بن الواحد عبد القاسم أبو أخبرنا -  11154
 أن بينھم فقضى يعل إلى لھم خص في اختصموا قوما أن  البصرة أھل من رجل عن سماك عن أسباط عن حماد بن عمرو
 رضي علي عن حنش عن سماك عن ثور أبي بن الوليد رواه وقد منقطع وھذا به أحق فھو القماط من أقرب كان أيھم ينظر
  أعلم وهللا بالقوي وليس عنه هللا

  أجرة وغير بأجرة عليه الجذوع بوضع غيره بجدار الرجل ارتفاق باب

 بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا وغيرھما إسحاق أبي بن كرياز وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11155
 مسلمة بن يعني هللا عبد أنبأ غالب بن محمد أنبأ إسحاق بن أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان
 يغرز أن جاره أحدكم يمنع ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن األعرج عن شھاب بن عن مالك عن
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 عبد عن الصحيح في البخاري رواه أكتافكم بين ألرمينھا وهللا معرضين عنھا أراكم لي ما ھريرة أبو يقول ثم جداره في خشبة
  مالك عن يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مسلمة بن هللا

 أحمد أنبأ القطان الحسن بن الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ إمالء بھانياألص يوسف بن هللا عبد محمد أبو وأخبرنا - 11156
 هللا رسول قال يقول ھريرة أبا سمع أنه ھرمز بن الرحمن عبد عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا السلمي يوسف بن

 وهللا معرضين عنھا أراكم لي ما ھريرة أبو يقول ثم جداره على خشبة يضع أن جاره أحدكم يمنعن ال  سلم و عليه هللا صلى
  الرزاق عبد عن حميد بن عبد عن الصحيح في مسلم رواه أكتافكم بين بھا ألرمين

 الزھري سمعت قال سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11157
 جاره أحدكم استأذن إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول ھريرة أبا سمعت يقول األعرج الرحمن عبد سمعت يقول
 أكتافكم بين بھا ألرمين وهللا معرضين أجدكم مالي فقال رؤوسھم طأطأوا حدثھم فلما يمنعه فال جداره في خشبته يغرز أن

  سفيان عن خيثمة أبي عن الصحيح في مسلم رواه

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11158
 أبي عن األعرج الرحمن عبد عن كيسان بن صالح عن بالل بن سليمان عن وھب بن هللا عبد ثنا سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب
 ھريرة أبو يقول ثم جداره في يجعلھا أن خشبة موضع جاره أحدكم يمنعن ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة

  صحيح إسناد أظھركم بين بھا ألرمين وهللا معرضين عنھا أراكم لي ما

 بن مسلم ثنا حيان بن إبراھيم بن محمد ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو ثنا بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  11159
 السقاء في من يشرب أن نھى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  ھريرة أبي نع عكرمة عن الحذاء خالد عن وھيب ثنا إبراھيم
  حائطه على خشبه يضع أن جاره أحدكم يمنع وأن

 عن الوارث عبد أنبأ مسدد ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 11160
 في أعواده يضع أن جاره يمنع أن للجار ليس  سلم و عليه هللا صلى هللا سولر قال قال ھريرة أبي عن عكرمة عن أيوب
 سفيان حديث ومن بمعناه أيوب عن سلمة بن وحماد زيد بن وحماد عيينة بن سفيان رواه وكذلك صحيح إسناد ھذا حائطه
 أبى وإن شاء إن الزبير رواية وفي ھريرة أبي عن عكرمة عن الخريت بن الزبير حديث من أيضا وأخرجه البخاري أخرجه
  عباس بن عن عكرمة عن فروياه الجعفي وجابر حرب بن سماك وخالفھم

 سماك ثنا شريك ثنا يحيى ثنا القاضي إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 11161
 فال حائطه على جذوعه يدعم أن جاره أحدكم سأل إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن

  يمنعه

 سفيان ثنا وكيع ثنا غيالن بن محمود ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا عيسى بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 11162
 سبعة فاجعلوه طريقال في اختلفتم إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن
  جاره بحائط فليدعمه بناء بنى ومن أذرع

 جابر عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار إسماعيل أنبأ ببغداد السكري محمد أبو وأخبرنا - 11163
 وإذا حائطه على هخشبت يضع أن جاره أحدكم يمنعن ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن

 المرفق في عباس بن عن عكرمة عن األسود أبي عن لھيعة بن أيضا ورواه أذرع سبعة فاجعلوھا المئتاء الطريق في اختلفتم
  أعلم وهللا أصح والزبير وخالد أيوب ورواية فيھما عباس بن عن عكرمة عن الحصين بن داود عن إسماعيل بن إبراھيم ورواه

 محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 11164
 ربيعة بن سلمة بن عكرمة أن أخبره يحيى بن ھشام أن دينار بن عمرو عن جريج بن ثنا البلخي إبراھيم بن مكي ثنا الدوري
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 ال أن أمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أشھد إني قال صارياألن يزيد بن مجمع لقيا المغيرة بني من أخوين أن  أخبره
 دون اسطوانا فاجعل حلفت وقد علي لك مقضي أنك علمت قد أخي أي الحالف فقال جداره في خشبا يغرز أن جارا جار يمنع

 بن حجاج عن لعباسا رواه وقد ذلك إلى نظرت وأنا عمرو قال جريج بن فقال خشبه اإلسطوانة في فغرز اآلخر ففعل جدري
  الموات إحياء كتاب آخر في منقول وھو ذلك من أتم بمعناه جريج بن عن محمد

 أنبأ شيرويه بن محمد بن هللا عبد أنبأ أخبرھم صبيح بن الحسن أبا أن إجازة السلمي الرحمن عبد أبو وأخبرني - 11165
 رجل أراد  قال جعدة بن يحيى عن دينار بن عمرو نع المكي إسحاق بن زكريا ثنا روح أنبأ الحنظلي إبراھيم بن إسحاق
 عليه هللا صلى هللا رسول عن يحدثون األنصار من شئت من فإذا فمنعه إذنه بغير صاحبه جدار على خشبته يضع أن بالمدينة

  ذلك على فجبر يمنعه أن نھاه أنه سلم و

  ضرار وال ضرر ال باب

 الفوارس أبي بن صادق وأبو المقرئ حامد أبي بن محمد وأبو الحسن بن أحمد كرب وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11166
 عبد أبي بن ربيعة بن عثمان بن محمد بن عثمان ثنا الدوري محمد بن العباس أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا

 هللا رسول أن الخدري سعيد أبي عن هأبي عن المازني يحيى بن عمرو عن الدراوردي محمد بن العزيز عبد ثنا الرأي الرحمن
 عن محمد بن عثمان به تفرد عليه هللا شق شاق ومن هللا ضره ضار من ضرار وال ضرر ال  قال سلم و عليه هللا صلى

  الدراوردي

 ضرار وال ضرر ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيه عن يحيى بن عمرو عن أنس بن مالك ورواه - 11167
  فذكره مالك أنبأ بكير بن أنبأ إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرناه مرسال

 بن إسماعيل ثنا األزدي جميل بن عمر بن محمد األحرز أبو ثنا العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 11168
 أبي عن لؤلؤة عن حبان بن محمد عن سعيد بن يحيى عن اللب بن سليمان ثنا أويس أبي بن إسماعيل ثنا القاضي إسحاق
  عليه هللا شق شق ومن به هللا ضار ضار من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن صرمة
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  الحوالة كتاب

   المحيل على يرجع وال فليتبع ملي على أحيل من باب

 نصر بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ يالشيراز الفقيه محمد بن علي بن محمد نصر أبو أخبرنا - 11169
 صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قاال محمد بن وجعفر

 عن يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه فليتبع ملي على أحدكم اتبع وإذا ظلم الغني مطل  قال سلم و عليه هللا
  يحيى بن يحيى عن مسلم ورواه مالك

 ثنا المزكي بالويه بن إبراھيم بن هللا عبيد القاسم أبو أنبأ إمالء العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو حدثنا -  11170
 أبي بن إبراھيم ثنا األخرم بن هللا عبد أبو ثنا الفقيه علي بن محمد نصر أبو وأخبرنا ح الرزاق عبد ثنا السلمي يوسف بن أحمد
 صلى هللا رسول وقال قال ھريرة أبو به حدثنا ما ھذا قال منبه بن ھمام عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا رافع بن محمد ثنا طالب
 وأخرجه رافع بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه فليتبع ملي على أحدكم اتبع وإذا الغني مطل الظلم من إن  سلم و عليه هللا

  معمر عن آخر وجه من البخاري

 أبي بن ثنا منصور بن معلى ثنا غالب بن محمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 11171
 ملي على أحدكم أحيل وإذا ظلم الغني مطل  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن األعرج عن أبيه عن الزناد
  مالك رواه الذي باللفظ الزناد أبي بن الرحمن عبد عن الدوالبي الصباح بن محمد هوروا فليحتل

 عن ھشيم ثنا العبدي عرفة بن الحسن ثنا ببغداد السامري الفضل بن علي الحسن أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11172
 ثنا الھروي النضروي الفضل بن العباس منصور أبو أنبأ قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو وأخبرنا ح يونس
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن عبيد بن يونس ثنا ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد
  بيعة في بيعتين تبع وال فاتبعه ملي على أحلت وإذا ظلم الغني مطل

   مسلم مال على توى ال المحيل على يرجع قال من باب

 أبو أخبرني أيوب بن محمد ثنا القھستاني محمد بن هللا عبد بن محمد الحسين أبو أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرنا - 11173
 يعني توى مسلم امرئ مال على ليس  قال عفان بن عثمان عن إياس أبا سمعت قال جعفر بن خليد أخبرني شعبة ثنا الوليد
 بن محمد احتج الكبير الجامع في المزني رواية في الشافعي قال حوالة يعني فيه ليس طلقام شعبة عن غيره ورواه حوالة
 أنه فزعم الحديث ھذا عن فسألته مسلم مال على توى ال صاحبھا يرجع الكفالة أو الحوالة في قال عفان بن عثمان بأن الحسن
 يكن لم عثمان عن ثابتا كان ولو وجھين من يبطل قوله أصل في فھو عثمان عن منقطع معروف رجل عن مجھول رجل عن
 وخليد جعفر بن خليد الحكاية ھذه في المجھول الرجل الشيخ قال الكفالة في أو الحوالة في ذلك أقال يدري ال ألنه حجة فيه

 بن المستمر مع يرويه الذي حديثه الحجاج بن مسلم وأخرج الصحيح كتاب في البخاري إسماعيل بن محمد به يحتج لم بصري
 والمراد أعلم وهللا عليه اثنى عنه روى إذا الحجاج بن شعبة وكان وغيره المسك في سعيد أبي عن نضرة أبي عن الريان
 فھو البصرة أھل تابعي من الثالثة الطبقة من إياس فأبو قال كما منقطع وھو المزني قرة بن معاوية إياس أبو المعروف بالرجل

  زمانه يف كان وال عفان بن عثمان يدرك لم
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  الضمان كتاب

 أيھم سلھم وقال}  زعيم به وأنا بعير حمل به جاء ولمن الملك صواع نفقد قالوا{  تعالى هللا قال بالضمان الحق وجوب باب
  زعيم بذلك

 نب يحيى ثنا حنبل بن أحمد بن هللا عبد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  11174
 قال غارم الزعيم  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أمامة أبي عن مسلم بن شرحبيل عن عياش بن إسماعيل ثنا معين
  السدي عن قتادة عن ورويناه الشيخ قال الكفيل ھو اللغة في والزعيم المزني

 وھب بن هللا عبد ثنا الخوالني نصر بن بحر ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 11175
  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول عبيد بن فضالة سمع أنه مالك بن عمرو عن الخوالني ھانئ أبو أخبرني

  الجنة ربض في ببيت وھاجر وأسلم بي آمن لمن الحميل والزعيم زعيم أنا

 الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا خرآ موضع في الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  11176
 و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول عبيد بن فضالة سمع أنه الجنبي مالك بن عمرو عن ھانئ أبو أخبرني وھب بن أنبأ
 وأنا الجنة وسط في وبيت الجنة ضرب في ببيت هللا سبيل في وجاھد وأسلم بي آمن لمن الحميل والزعيم زعيم أنا  يقول سلم
 فلم ذلك فعل فمن الجنة غرف أعلى في وببيت الجنة وسط في وببيت الجنة ربض في ببيت وھاجر وأسلم بي آمن لمن زعيم
 الضمان في الخدري سعيد أبي حديث ھھنا المزني وذكر يموت أن يشاء حيث يموت مھربا الشر من وال مطلبا للخير يدع

  ما نقدم أن بنا فاألولى ضعيف سعيد أبي حديث وإسناد

 إبراھيم بن مكي ثنا الرقاشي محمد بن الملك عبد ثنا الفقيه سلمان بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11177
 عليھا يليصل األنصار من رجل بجنازة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى  قال األكوع بن سلمة عن عبيد أبي بن يزيد ثنا
 شيئا ترك ھل قال نعم قالوا دين عليه ھل فقال بجنازة وأتى عليه فصلى نعم قالوا شيئا ترك ھل قال ال فقالوا دين عليه ھل فقال
 أبو قال صاحبكم على صلوا قال ال قالوا شيئا ترك ھل قال نعم قالوا دين عليه ھل فقال بجنازة وأتى عليه فصلى نعم قالوا
 مكي عن الصحيح في البخاري رواه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عليه فصلى هللا رسول يا علي ھو عنه هللا رضي قتادة
  ذلك من أتم إبراھيم بن

 أبو ثنا ناجية بن محمد بن هللا عبد أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا - 11178
 فأتى سلم و عليه هللا صلى النبي مع كنت  قال األكوع بن سلمة ثنا قال عبيد أبي بن يزيد عن القطان سعيد بن يحيى ثنا موسى
 بجنازة أتى ثم عليھا فصلى ال قالوا شيء من ترك فھل قال ال قالوا دين من ترك ھل قال عليھا صل هللا نبي يا فقالوا بجنازة
 كيات ثالث قال دنانير ثالثة قالوا شيء من ترك ھل قال ال قالوا دين من عليه ترك ھل قال عليھا صل هللا نبي يا فقالوا أخرى
 فصلوا قال ال قالوا شيء من ترك فھل قال نعم قالوا دين من عليه ترك ھل قال عليھا صل هللا نبي يا فقالوا بالثالث أتى ثم قال
 سعيد بن يحيى رواية في ھكذا ليهع فصلى قال دينه وعلي عليه صل قتادة أبو له يقال األنصار من رجل فقال صاحبكم على
  عليھا فصلى دنانير ثالثة قالوا األخرى الجنازة في إبراھيم بن مكي رواية وفي

 بن أحمد ثنا القطان الحسن بن الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 11179
 عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال هللا عبد بن جابر عن سلمة أبي عن ريالزھ عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا السلمي يوسف

 قال صاحبكم على صلوا قال ديناران هللا رسول يا نعم قالوا دين عليه ھل فقال بميت فأتى دين عليه أحد على يصلي ال سلم و
 نفسه من مؤمن بكل أولى أنا قال سلم و ليهع هللا صلى رسوله على هللا فتح فلما عليه فصلى هللا رسول يا علي ھما قتادة أبو
  سعيد أبي حديث وأما فلورثته ماال ترك ومن فعلي دينا ترك فمن
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 ثنا الحربي الحسن بن إسحاق ثنا البغدادي الجوھري العباس بن الحسن علي أبو أنبأ يوسف بن محمد أبو فأخبرناه - 11180
 صلى هللا رسول أتى  قال الخدري سعيد أبي عن العوفي سعد بن عطية نع الوصافي الوليد بن هللا عبيد ثنا دكين بن الفضل

 وفاء من له ترك ھل قال نعم قالوا دين صاحبكم على ھل فقال إلينا فالتفت ليصلي فتقدم عليھا ليصلي بجنازة سلم و عليه هللا
 جزاك وقال عليه فصلى فتقدم هللا رسول يا دينه علي عنه هللا رضي طالب أبي بن علي قال صاحبكم على صلوا قال ال قالوا
 هللا عبد بن عبدة ورواه القيامة يوم رھانه هللا فك إال أخيه رھان فك مسلم من ما أخيك رھان فككت كما خيرا علي يا هللا

 بن زافر ورواه عليه لما ضامن وأنا دينه من بريء هللا رسول يا قال وفيه ذلك من أتم دكين بن الفضل نعيم أبي عن الصفار
 ضعيف وھو الوصافي هللا عبيد على يدور والحديث لدينه ضامن أنا هللا نبي يا عنه هللا رضي علي فقال الوصافي عن سليمان
  ضعيف بإسناد طالب أبي بن علي عن آخر وجه من روي وقد جدا

 العالء بن إبراھيم ثنا عيدس بن عثمان ثنا آباذي المحمد الحسن بن محمد طاھر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرناه - 11181
 بن علي عن ضمرة بن عاصم عن الھمداني إسحاق أبي عن عجالن بن عطاء عن عياش بن إسماعيل ثنا الحمصي الزبيدي

 دينه عن يسأل أن إال الرجل عمل من شيء عن يسأل لم بجنازة أتى إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال طالب أبي
 على ھل أصحابه سأل قام فلما بجنازة فأتى عليه صلى دين عليه ليس قيل وإن عليه الصالة عن كف دين عليه قيل فإن

 بن علي فقال صاحبكم على صلوا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عنه فعدل دين ديناران عليه قالوا دين من صاحبكم
 علي يا قال ثم عليه فصلى سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو فتقدم منھما بريء علي ھما هللا نبي يا عنه هللا رضي طالب أبي

 رھان فك فمن بدينه مرتھن وھو إال دين وعليه يموت ميت من ليس إنه أخيك رھان فككت كما رھانك هللا فك خيرا هللا جزاك
 عجالن بن عطاء ةعام للمسلمين بل ال فقال عامة للمسلمين أم خاصة لعلي ھذا بعضھم فقال القيامة يوم رھانه هللا فك ميت

  المزني بھا احتج التي الحمالة حديث وأما أعلم وهللا أصح الميت دين قتادة أبي تحمل في والروايات ضعيف

 عيينة بن سفيان ثنا نصر بن سعدان ثنا البحتري بن عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو فأخبرنا - 11182
 إن فقال حمالة في أسأله سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت  قال المخارق بن قبيصة عن منعي بن كنانة عن رئاب بن ھارون عن

 ماله فاجتاحت جائحة أصابته ورجل يمسك ثم يؤديھا حتى المسألة له حلت بحمالة تحمل رجل ثالث في إال حرمت المسألة
 من ثالثة تكلم حتى فاقة أو حاجة ابتهأص ورجل ليمسك ثم عيش من سدادا أو عيش من قواما يصيب حتى المسألة له حلت
 بن حماد حديث من الصحيح في مسلم أخرجه سحت فھو المسألة من ذلك سوى وما المسألة له حلت فقد قومه من الحلم ذوي
  رئاب بن ھارون عن زيد

  منھما واحد وكل يأخذھما أن المال لرب فيكون الحق محل في يزيد بل الحق ينقل ال الضمان أن على به يستدل ما باب

 أبو ثنا البرتي محمد بن أحمد أخبرني الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 11183
 هللا صلى النبي به أتينا ثم وكفناه فغسلناه رجل توفي  جابر قال قال عقيل بن محمد بن هللا عبد عن زائدة ثنا الطيالسي الوليد
 قتادة أبو فقال فأتيناه قتادة أبو فتحملھما فانصرف قال ديناران نعم قلنا دين عليه قال ثم خطى فتخطى عليه ليصلي سلم و عليه
 فقال عليه فصلى قال نعم قال الميت منھما وبرىء الغريم حق سلم و عليه هللا صلى النبي فقال علي الديناران عنه هللا رضي
 اآلن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قضيتھما قد فقال كالغد عليه فعاد أمس مات نماإ فقال الديناران فعل ما بيوم ذلك بعد

 منھما وبرىء الغريم حق وقوله جلده عليه برد بالقضاء أنه الرواية ھذه في سلم و عليه هللا صلى فأخبر جلده عليه بردت
 وجه من حق عليك له كان لو كما شاء إن وحدك بھما تكمطالب للغريم أعلم وهللا به عنى فإنما عقيل بن حفظه كان إن الميت
  أعلم وهللا شاء إن وحدك به مطالبتك له كان بريء منه والميت آخر

 أحمد بن علي وأنبأ ح القعنبي ثنا العزيز عبد بن علي أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11184
 عن محمد بن العزيز عبد ثنا قاال حمزة بن وإبراھيم مسلمة بن هللا عبد ثنا القاضي إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن

 أقضيكه قضاء عندي ما وهللا له فقال دنانير بعشرة له غريما لزم رجال أن  عباس بن عن عكرمة عن عمرو أبي بن عمرو
 إلى فجره عني يتحمل من أجد وما قضاء عندي ما وهللا قال كعن يتحمل بحميل تأتي أو تعطيني حتى أفارقك ال فوهللا قال اليوم
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 فقلت بحميل آتيه أو أقضيه حتى فأبى واحدا شھرا واستنظرته لزمني ھذا إن هللا رسول يا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 فأنا قال ال قال واحدا شھرا إال رهتستنظ ھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال اليوم قضاء عندي وال حميال أجد ما وهللا

 عليه هللا صلى هللا رسول له فقال وعده ما بقدر فأتاه الرجل فذھب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بھا فتحمل عنك بھا أتحمل
 هللا لىص هللا رسول عنه فقضاھا قال خير فيھا ليس فيھا لنا حاجة فال اذھب قال معدن من قال الذھب بھذا جئت أين من سلم و

 و عليه هللا صلى أنه ثم االستنظار مقدار عليه أكد حتى التحمل بعد ذمته في بقي الحق ان على كالداللة ھذا وفي سلم و عليه
 نفس قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن روينا وقد أعلم وهللا المعدن مال في التصرف عن وتنزه عنه بالقضاء تطوع سلم

  عنه يقضي تىح بدينه معلقة المؤمن

   بأمره وضمن غرم بما عنه المضمون على الضامن رجوع باب

 أبو إسماعيل بن موسى ثنا قماش أبي بن إبراھيم ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  11185
 هللا عبد بن يزيد بن القاسم عن ليثيال إياس بن هللا عبد بن الملك عبد بن الحارث عن القزاز عيسى بن معن ثنا الجبلي عمران

 وعكا يوعك وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتاني  قال عباس بن الفضل عن عباس بن عن عطاء عن أبيه عن قسيط بن
 كنت قد من قال أن إلى الحديث فذكر قال ثم المنبر على قعد حتى بيده فأخذت فضل يا بيدي خذ فقال رأسه عصب وقد شديدا
 وال قائال أكذب فال أنا أما فقال دراھم ثالثة عندك لي إن هللا رسول يا فقال رجل فقام منه فليأخذ مالي فھذا ماال له أخذت

  فضل يا أعطه قال دراھم ثالثة فأعطيته فأمرتني سائل بك مر أنه تذكر أما قال عندي لك كانت فيم يمين على أستحلف

  الميت عن الضمان باب

 شجاع بن الوليد ثنا زكريا بن القاسم أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا - 11186
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى  قال األكوع بن ھو سلمة عن عبيد أبي بن ھو يزيد عن عاصم أبو ثنا قاال ويوسف
 بجنازة أتي ثم عليه فصلى قال ال قالوا دين من ترك ھل قال ال لواقا شيء من ترك ھل قال عليھا صل هللا نبي يا فقالوا بجنازة
 كيات ثالث قال دنانير ثالثة قالوا شيء من ترك فھل قال ال قالوا أو نعم قالوا دين من ترك ھل قال عليھا صل هللا نبي يا فقالوا
 ال قالوا شيء من ترك ھل قال نعم قالوا يند من ترك ھل قال عليھا صل هللا نبي يا فقيل أخرى بجنازة أتى ثم بيده ھكذا قال
 أبي عن مختصرا الصحيح في البخاري رواه عليه فصلى قال دينه على هللا نبي يا قتادة أبو قال صاحبكم على صلوا قال

  عاصم

 زائدة اثن عمرو بن معاوية ثنا شاذان بن محمد أنبأ عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  11187
 له فقلنا سلم و عليه هللا صلى النبي أتينا ثم وكفناه وحنطناه فغسلناه رجل توفي  جابر قال قال عقيل بن محمد بن هللا عبد عن

 أبو فقال قال فأتيناه قال قتادة أبو فتحملھما قال فانصرف قال ديناران فقيل قال دين عليه قال ثم خطى فخطا فقام عليه تصلي
 هللا صلى هللا رسول عليه فصلى نعم قال الميت منھما وبرىء الغريم حق سلم و عليه هللا صلى النبي فقال علي نالدينارا قتادة
 صلى النبي فقال قضيتھما قد قال كالغد إليه فعاد قال أمس مات إنما قال الديناران فعل ما بيوم ذلك بعد له فقال قال سلم و عليه
  هجلد عليه بردت اآلن سلم و عليه هللا

 بن يونس ثنا المنادى داود أبي بن هللا عبيد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11188
 هللا رسول من سمعته حديثا حدثنا له فقالوا مالك بن أنس على الحي وإمام وأبي أنا دخلت قال  صدقة بن عيسى ثنا محمد
 فقال عليه أتصلي هللا رسول يا فقلنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجاء رجل مات قال به هللا ينفعنا سلم و عليه هللا صلى
 قبره في مرتھن رجل على أصلي أن ينفعكم فما قال ال قالوا عليه أصلي حتى أحد منكم أفيضمنه قال نعم قلنا دين عليه ھل
 أبي بن الحميد عبد مالك بن أنس وبين بينه فأدخل عيسى عن يالسيالط الوليد أبو ورواه فيحاسبه القيامة يوم هللا يبعثه حتى
  أمية
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 عن صدقة بن عيسى ثنا الطيالسي الوليد أبو ثنا المثنى بن معاذ ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرناه -  11189
 له فقال بإذنه إال األرض على تقع أن لسماءا حبس الذي  الحمد يقول وھو مالك بن أنس شھدت  قال أمية أبي بن الحميد عبد
 شھدت فإني فليفعل دين عليه وليس يموت أن منكم استطاع من قال به ينفعنا أن هللا عسى حديثا حدثتنا لو حمزة أبا يا رجل
 رجل على أصلي أن ينفعه فما قال نعم قالوا دين عليه فقال عليه ليصلي رجل بجنازة وأتي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  تنفعه صالتي فإن عليه فصليت قمت دينه رجل ضمن فلو هللا إلى روحه تصعد ال قبره في مرتھن روحه

  الوليد أبو قال البخاري قال قال فارس بن أحمد أبو أنبأ األصفھاني هللا عبد بن إبراھيم أنبأ الفارسي بكر أبو أخبرنا - 11190
 من سماعه ذكر في يونس ووافق عيسى بن صدقة فقال موسى بن هللا عبيد وخالفھما ھذا صدقة بن عيسى يعني ضعيف ھو
  أنس

 بكر أبو ثنا الحنين أبي بن الحسين بن محمد ثنا الشيباني دحيم بن جعفر أبو ثنا القاضي الحسن بن بكر أبو أخبرنا -  11191
 يصلى برجل سلم و عليه هللا صلى النبي أتى  يقول أنسا سمعت قال عيسى بن صدقة عن موسى بن هللا عبيد ثنا شيبة أبي بن
  أنسا سمع محرز أبو صدقة ثنا داود أبو وقال البخاري قال عليه صليت دينه ضمنتم إن قال نعم قالوا دين عليه فقال عليه

 بن جعفر ثنا العبدي الوھاب عبد بن محمد ثنا العدل يعقوب بن الحسن الفضل أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11192
 ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ هللا عبد أبو وأخبرنا ح خالد أبي بن إسماعيل ثنا عون
 هللا صلى هللا رسول صلى  قال جندب بن سمرة عن الشعبي عامر حدثني خالد أبي بن إسماعيل عن سعيد بن يحيى ثنا مسدد
 فالن بني من ھھنا قال ثم سكتوا بشيء ابتدأھم إذا وكان القوم فسكت أحد فالن بني من ھھنا قال بلأق فلما يوم ذات سلم و عليه
 وبمعناه فقضاه دينه علي رجل فقال عليه كان بدين الجنة باب على حبس قد صاحبكم أن أما فقال فالن ھذا رجل فقال أحد
 في ذكره مضى وقد سمرة عن مشنج بن سمعان عن الشعبي عن الثوري مسروق بن سعيد ورواه الشعبي عن جماعة رواه
  التفليس كتاب

 عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا العطار محمد بن أحمد بن محمد صادق أبو أخبرنا -  11193
 هللا صلى هللا رسول لقا قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن إبراھيم بن سعد عن زائدة أبي بن زكريا ثنا أسامة أبو ثنا العامري

  عنه يقضى حتى بدينه معلقة المؤمن نفس  سلم و عليه

 كثير بن ثنا المثنى بن معاذ ثنا اللخمي أحمد بن سليمان القاسم أبو أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 11194
 عن إبراھيم بن سعد عن سفيان ثنا قالوا نعيم أبو ناث العزيز عبد بن علي وحدثنا قال ح الفريابي ثنا مريم أبي بن وحدثنا قال ح

  دين عليه كان ما معلقة المؤمن نفس  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن أبيه عن سلمة أبي بن عمر

  حق عليه من ببدن الكفالة في جاء ما باب

 بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11195
 ثنا المروزي بكر أبو أنبأ اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأنبأ ح سعد بن الليث حدثني صالح بن هللا عبد ثنا سعيد
 أن ذكر أنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن  ھريرة أبي عن األعرج عن ربيعة بن جعفر حدثني الليث ثنا علي بن عاصم
 قال شھيدا با كفى قال عليك أشھدھم بالشھود ائتني قال دينار ألف يسلفه أن إسرائيل بني بعض سأل إسرائيل بني من رجال
 عليه يقدم مركبا التمس ثم حاجته وقضى البحر في فخرج قال مسمى أجل إلى إليه فدفعھا قال كفيال با كفى قال بكفيل فأتني
 بھا أتى ثم موضعھا سد ثم صاحبھا إلى منه وصحيفة الدنانير فيھا فأدخل فنقرھا خشبة فأخذ مركبا يجد فلم أجله الذي لألجل
 فقلت شھودا وسألني بك فرضي كفيال با كفى فقلت كفيال وسألني دينار ألف فالن من تسلفت أني تعلم إنك اللھم فقال البحر
 البحر في بھا فرمى أستودعكھا وإني مركبا أجد فلم له الذي إليه أبعث مركبا أجد أن ھدتج وقد بك فرضي شھيدا با كفى
 قد مركبا يكون أن رجاء سلفه كان الذي الرجل فخرج بلده إلى يخرج مركبا يطلب ذلك في وھو انصرف ثم فيه ولجت حتى
 زلت ما وهللا فقال دينار بألف فأتاه الرجل قدم مث والصحيفة المال وجد كسرھا فلما حطبا فأخذھا بالخشبة ھو وإذا بماله جاء
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 هللا فإن قال نعم قال بشيء إلي بعثت كنت ھل فقال فيه أتيت الذي قبل مركبا وجدت فما بمالك آلتيك مركب طلب في جاھدا
  الليث وقال فقال الصحيح في البخاري أخرجه راشدا دينار باأللف فانصرف عنك أدى قد جل و عز

 بن إبراھيم ثنا إبراھيم بن إسماعيل معمر أبو ثنا حفص بن أحمد ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو اأخبرن - 11196
 مرة وقال تھمة في رجال حبس سلم و عليه هللا صلى النبي أن  ھريرة أبي عن جده عن أبيه عن مالك بن عراك بن خثيم
  ضعيف خثيم بن إبراھيم واحتياطا تثبتا كفيال متھم من أخذ أخرى

 زياد بن درست بن يحيى ثنا إسماعيل بن بكر أبو ثنا منصور بن يحيى جدي أنبأ طاھر أبي بن صالح أبو أخبرنا - 11197
 النواحة بن قصة فذكر مسعود بن هللا عبد مع الغداة صليت  قال مضرب بن حارثة عن إسحاق أبي عن عوانة أبو ثنا

 الناس استشار أنه ثم النواحة بن بقتل أمر عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد وإن رسالةبال الكذاب لمسيلمة وشھادتھم وأصحابه
 في البخاري ذكره عشائرھم فكفلھم فتابوا فاستتابھم عشائرھم وكفلھم استتبھم فقاال واألشعث جرير فقام النفر أولئك في

 بعثه عنه هللا رضي عمر أن أبيه عن األسلمي عمرو بن حمزة بن محمد عن الزناد أبو وقال البخاري قال إسناد بال الترجمة
 فصدقھم مائة جلده قد عمر وكان عمر على قدم حتى كفالء الرجل من حمزة فأخذ امرأته جارية على رجل فوقع مصدقا
  بالجھالة وعذره

 الشعبي عن مطرف عن مھشي عن الدورقي يعقوب ثنا السراج ثنا الفقيه الوليد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11198
 وروى وإبراھيم ومسروق شريح عن أيضا ورويناه حد في كفالة وال حد في الرجل شھادة على الرجل شھادة تجوز ال  قال
  ضعيف بإسناد حديث فيه

 بكر أبو أنبأ قاال الخسروجردي هللا عبد بن علي الحسن وأبو الدامغاني علي بن أحمد منصور أبو أخبرنا -  11199
 ح الكالعي محمد أبو حدثني بقية ثنا شجاع بن الوليد ھمام أبو ثنا ببغداد الصفار يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ عيلياإلسما
 عمر عن بقية ثنا عبيد بن كثير ثنا الحمصي عنبسة بن محمد بن أحمد ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو وأنبأ

 بن عمر أحمد أبو قال حد في كفالة ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن جده عن هأبي عن شعيب بن عمرو حدثني الدمشقي
 مشايخ من وھو الكالعي عمر أبي بن عمر محمد أبي عن بقية به تفرد الشيخ قال الثقات عن الحديث منكر الدمشقي عمر أبي
  أعلم وهللا منكرة ورواياته المجھولين بقية

 شعبة ثنا المبارك بن ثنا حماد بن نعيم ثنا سعيد بن عثمان ثنا الطرائفي الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11200
 له كفل شريح إلى لشريح ابنا رجل خاصم  قال شريح إلى الخصوم يقدم كان الذي حبيبا سمعت قال الشيباني سليمان عن

  هللا عبد يسمى ابنه وكان وطعام بفراش هللا عبد إلى اذھب قال الليل كان فلما شريح فحبسه دين عليه برجل

 وحماد الحكم عن الحجاج بن شعبة عن معاذ ثنا سعدان ثنا الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  11201
  شيء عليه ليس اآلخر وقال الدراھم يضمن أحدھما قال الرجل فمات رجل بنفس تكفل رجل في  قاال أنھما
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  الشركة كتاب

 في عنه هللا رضي عليا اشرك سلم و عليه هللا صلى النبي أن الحج كتاب في مضى قد والھدايا األموال في اإلشتراك باب
  الھدي

 عبد ثنا زيد بن حماد ثنا النعمان أبو ثنا العزيز عبد بن علي ثنا إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11202
 صبيحة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم  قال عباس بن عن طاوس وعن هللا عبد بن ابرج عن عطاء عن جريج بن الملك
 المقالة ذلك في ففشت نسائنا إلى نحل بأن عمرة فجعلناھا أمرنا قدمنا فلما شيء يخالطه ال بالحج مھلين الحجة ذي من رابعة
 خطيبا فقام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذلك فبلغ رجاب قال منيا يقطر وذكره منى إلى أحدنا فيروح جابر قال عطاء قال
 الھدي معي أن ولوال أھديت ما استدبرت ما أمري من استقبلت ولو منھم أتقى ألنا وهللا وكذا كذا يقولون أقواما أن بلغني فقال

 بن علي وجاء قال لألبد بل ال الفق لألبد أم لنا ھي هللا رسول يا فقال عنه هللا رضي جعشم بن مالك بن سراقة فقام قال ألحللت
 رسول بحجة لبيك اآلخر وقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول به أھل بما لبيك يقول أحدھما فقال عنه هللا رضي طالب أبي
 في البخاري رواه الھدي في وأشركه إحرامه على يقيم أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فامره سلم و عليه هللا صلى هللا
  النعمان أبي عن صحيحال

 عبد بن محمد ثنا قاال قوھيار بن محمد بن العباس الفضل وأبو البصري عثمان أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 11203
 النبي فقال سبعة عن البدنة بدنة سبعين الحديبية يوم نحرنا قال جابر عن الزبير أبي عن سفيان ثنا عبيد بن يعلى أنبأ الوھاب
  الحج كتاب في مضى كما الصحيح في مسلم أخرجه الھدي في اشتركوا  سلم و عليه هللا صلى

 بن غالب بن ومحمد مالعب بن حيان بن أحمد ثنا القاضي كامل بن أحمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11204
 شريك كان أنه  السائب أبي بن السائب عن دمجاھ عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد ثنا وھيب ثنا مسلم بن عفان ثنا قاال حرب
  تماري وال تداري ال وشريكي بأخي مرحبا قال الفتح يوم كان فلما التجارة في اإلسالم أول في سلم و عليه هللا صلى النبي

 المھاجر بن إبراھيم حدثني سفيان عن يحيى ثنا مسدد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  11205
 هللا رسول فقال ويذكرونني علي يثنون فجعلوا سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت  قال السائب عن السائب قائد عن مجاھد عن

  تماري وال تداري ال كنت الشريك فنعم شريكي كنت وأمي أنت بأبي صدقت قلت به أعلمكم أنا سلم و عليه هللا صلى

  خيانةال وترك الشركة في األمانة باب

 ثنا المعمري شبيب بن علي بن الحسن ثنا بالويه بن أحمد بن محمد بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11206
 هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن أبيه عن التيمي حيان أبو ثنا الزبرقان بن محمد ھمام أبو ثنا المصيصي سليمان بن محمد
  بينھما من خرجت خان فإذا صاحبه أحدھما يخن لم ما الشريكين ثالث أنا جل و عز هللا يقول  سلم و عليه هللا صلى

 أبي عن ھذا بإسناده المصيصي سليمان بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 11207
  فذكره يقول تعالى هللا إن  قال رفعه ھريرة

  البيع في الشركة باب

 بن محمد بن هللا عبد محمد أبو أنبأ بھا البغدادي إسحاق بن الحسن بن أحمد بن الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا - 11208
 ھشام بن هللا عبد جده عن عقيل أبو حدثني أيوب أبي بن سعيد ثنا المقرئ ثنا مسرة أبي بن يحيى أبو ثنا بمكة الفاكھي إسحاق
 رسول يا فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى حميد بنت زينب أمه به وذھبت سلم و ليهع هللا صلى النبي أدرك قد وكان
 أھله جميع عن الواحدة بالشاة يضحي وكان له ودعا رأسه على ومسح صغير ھو سلم و عليه هللا صلى النبي فقال بايعه  هللا

 عقيل أبو وھو معبد بن زھرة عن سعيد عن وھب بن عن يوسف بن هللا وعبد الفرج بن أصبغ عن الصحيح في البخاري رواه
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 عمر بن فيتلقاه الطعام فيشتري السوق إلى ھشام بن هللا عبد جده به يخرج كان أنه معبد بن زھرة عن زاد ثم له ودعا قوله إلى
 ھي كما الراحلة أصاب وربما فيشركھم بالبركة لك دعا قد سلم و عليه هللا صلى النبي فإن أشركنا له فيقوالن الزبير وبن

  المنزل إلى بھا فيبعث

 بن هللا عبد ثنا إسماعيل بن محمد ثنا شاكر بن حماد ثنا النسوي محمد بن أحمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه -  11209
  فذكره ھشام بن هللا عبد جده به يخرج كان أنه  عقيل أبي عن أيوب أبي بن سعيد ثنا وھب بن ثنا يوسف

  الغنيمة في كةالشر باب

 عن الحفري داود أبو ثنا الدوري العباس ثنا آباذي المحمد الحسن بن محمد طاھر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 11210
 فلم بدر يوم نصيبه فيما وسعد ياسر بن وعمار أنا اشتركت  قال هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن الثوري سفيان
  برجلين سعد وجاء شيءب عمار وال أنا أجىء

 من كان ما قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنھا هللا رضي عائشة حديث في روينا قد وغيرھا الشركة في الشرط باب
  شرط مائة كان وإن باطل فھو هللا كتاب في ليس شرط

 ثنا حمزة بن إبراھيم ثنا المروزي خلف بن محمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 11211
 سلم و عليه هللا صلى النبي أن ھريرة أبي عن رباح بن الوليد عن زيد بن كثير عن حمزة بن وسفيان حازم أبي بن العزيز عبد
 عن خصيف حديث من بزيادته ذلك روينا وقد منھا الحق وافق ما حديثه في سفيان وزاد قال شروطھم على المسلمون  قال

  مرفوعا مالك بن أنس عن عطاء وعن عائشة نع عروة

 بن مروان ثنا خالد بن ھشام ثنا القزاز خريم بن محمد ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو وأخبرنا - 11212
 إال شروطھم عند المسلمون  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جده عن أبيه عن المزني هللا عبد بن كثير عن معاوية
  حراما أحل شرطا أو حالال حرم شرطا

 ثنا األذرمي محمد بن هللا عبد ثنا الختلي عيسى أبو ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو وأخبرنا - 11213
  هللا عبد بن كثير عن العقدي عامر أبو رواه وكذلك فذكره  معاوية بن مروان
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  الوكالة كتاب

  ذلك وغير والنفقة والشراء والبيع وقسمھا الھدايا وذبح وقضائھا الحقوق وطلب المال في يلالتوك باب

 عن أبي ثنا عمي ثنا إبراھيم بن سعد بن هللا عبد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 11214
 النبي فأتيت خيبر إلى الخروج أردت  قال يحدث سمعه أنه هللا عبد بن جابر عن كيسان بن وھب نعيم أبي عن إسحاق أبي

 فإن وسقا عشر خمسة منه فخذ وكيلي أتيت إذا فقال خيبر إلى الخروج أردت إني وقلت عليه فسلمت سلم و عليه هللا صلى
  ترقوته على يدك فضع آية منك ابتغى

 أبي حدثني هللا عبد بن حفص بن أحمد ثنا الشرقي بن حامد أبو أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو حدثنا - 11215
 هللا رضي علي عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن مجاھد عن نجيح أبي بن عن الثوري سفيان عن طھمان بن إبراھيم حدثني
  ودھاوجل جاللھا فقسمت أمرني ثم لحومھا فقسمت فأمرني البدن على فقمت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرني  قال عنه

 أنبأ كثير بن محمد ثنا سيار بن أحمد ثنا المحبوبي أحمد بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 11216
 في البخاري رواه البدن على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثني  قال أنه إال بنحوه فذكره نجيح أبي بن حدثني سفيان

 الرجل قصة في ھريرة أبي حديث في روينا وقد نجيح أبي بن عن آخر وجه من مسلم رجهوأخ كثير بن محمد عن الصحيح
 في هللا عبد بن جابر حديث وفي إياه فأعطوه بعيرا له اشتروا عليه له كانت سنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تقاضى الذي
  قيراطا وزاده دنانير أربعة اهفأعط وزده اقضه بالل يا سلم و عليه هللا صلى النبي من بعيره بيع قصة

 ثنا الرازي إدريس بن محمد حاتم أبو أنبأ الطوسي أيوب بن الحسن بن الحسين أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  11217
 لقيت  قال الھوزني عامر أبا يعني الھوزني هللا عبد حدثني سالم أبا سمع أنه سالم بن زيد عن سالم بن معاوية حدثني توبة أبو
 له كان ما فقال سلم و عليه هللا صلى النبي نفقة كانت كيف حدثني بالل يا فقلت بحلب سلم و عليه هللا صلى النبي مؤذن بالال
 فأنطلق يأمرني عاريا فرآه المسلم اإلنسان أتاه إذا فكان توفى أن إلى هللا بعثه منذ منه ذلك ألي كنت الذي أنا إال شيء

 فال سعة عندي إن بالل يا فقال المشركين من رجل اعترضني حتى وأطعمه فاكسوه ءوالشى البردة فاشتري فأستقرض
 فلما التجار من عصابة في المشرك فإذا بالصالة ألؤذن قمت ثم توضأت يوم ذات كان فلما ففعلت مني إال أحد من تستقرض

 بينك إنما قال قريب قلت قال الشھر وبين بينك كم أتدري فقال غليظا قوال وقال فتجھمني لبيه يا قلت قال حبشي يا قال رآني
 لتجب أعطيتك ولكن صاحبك كرامة من وال كرامتك من أعطيتك الذي أعطك لم فإني عليك لي بالذي فآخذك ليال أربع وبينه
 إذا حتى بالصالة أذنت ثم فانطلقت الناس أنفس في يأخذ ما نفسي في فأخذ ذلك قبل كنت كما الغنم ترعى فأردك عبدا لي
 المشرك ان وأمي أنت بأبي هللا رسول يا فقلت لي فأذن عليه فاستأذنت أھله إلى سلم و عليه هللا صلى النبي رجع العتمة يتصل
 إلى آتي أن لي فأذن فاضحي وھو عندي وال عني تقضي ما عندك وليس وكذا كذا قال قد منه أتدين كنت أني لك ذكرت الذي
 منزلي أتيت حتى فخرجت عني يقضي ما سلم و عليه هللا صلى رسوله هللا يرزق ىحت أسلموا قد الذين األحياء ھؤالء بعض
 حتى نمت ليال علي رأيت فإذا انتبھت نمت فكلما األفق بوجھي واستقبلت رأسي عند ونعلي ورمحي وجرابي سيفي فجعلت
 حتى فانطلقت سلم و عليه هللا لىص هللا رسول أجب بالل يا يدعو يسعى إنسان فإذا أنطلق أن فأردت األول الصبح عمود انشق
 أبشر سلم و عليه هللا صلى النبي لي فقال فاستأذنت سلم و عليه هللا صلى النبي فأتيت أحمالھن عليھن ركائب أربع فإذا أتيته
 ليھنع وما رقابھن لك فإن قال بلى فقلت قال األربع المناخات الركائب على تمر ألم وقال هللا فحمدت بقضائك هللا جاءك فقد
 ثم عقلتھن ثم أحمالھن عنھن فحططت ففعلت قال دينك اقض ثم إليك فاقبضھن فدك عظيم له أھداھن وطعام كسوة عليھن وإذا

 أذني في اصبعي فجعلت البقيع إلى خرجت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى إذا حتى الصبح صالة تأذين إلى عمدت
 لم حتى وأقضي وأعرض وأقضي أبيع زلت فما فليحضر دينا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يطلب كان من وقلت فناديت
 المسجد إلى انطلقت ثم ونصف أوقية أو أوقيتان عندي فضل حتى األرض في دين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على يبق
 قال قبلك ما فعل ما لي فقال هعلي فسلمت وحده المسجد في قاعد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فإذا النھار عامة ذھب وقد
 انظر قال ديناران نعم قلت شيء فضل فقال شيء يبق فلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على كان شيء كل هللا قضى قد قلت
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 المسجد في وظل أصبح حتى المسجد في فبات يأتنا فلم منھما تريحني حتى أھلي من أحد على بداخل فلست منھما تريحني أن
 فعل ما فقال دعاني العتمة صلى إذا حتى واطعمتھما فكسوتھما بھما فانطلقت راكبان جاء النھار آخر في كان حتى ثانيال اليوم
 على فسلم أزواجه جاء حتى اتبعته ثم ذلك وعنده الموت يدركه أن من شفقا هللا وحمد فكبر منه هللا أراحك قد قلت قبلك الذي
  عنه سألتني لذيا فھذا مبيته في أتى حتى امرأة امرأة

  والغيبة الحضور مع الخصومات في التوكيل باب

 بن سليمان ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11218
 أنھما خديج بن ورافع حثمة أبي بن سھل عن األنصار مولى يسار بن بشير عن سعيد بن يحيى عن زيد بن حماد ثنا حرب
 أخوه فجاء سھل بن هللا عبد فقتل النخل في فتفرقا حاجة في خيبر أتيا  مسعود بن ومحيصة سھل بن هللا عبد أن حدثا أو حدثاه
 الرحمن عبد فبدأ صاحبھما أمر فذكرا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى وحويصة محيصة عمه وابنا سھل بن الرحمن عبد
 وذكر صاحبھما أمر في فتكلما الكبر الكالم ليلي يحيى قال الكبر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال أقرب وكان فتكلم

  حماد عن القواريري عن مسلم ورواه حرب بن سليمان عن الصحيح في البخاري رواه الحديث

 يقول إسحاق بن محمد بكر أبا سمعت يقول ويهبال بن أحمد بن محمد بكر أبا سمعت قال الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11219
 بن علي كان  قال جعفر بن هللا عبد عن الجھم أبي بن جھم عن إسحاق بن محمد عن إدريس بن هللا عبد ثنا كريب أبو حدثنا
  وكلني عقيل كبر فلما طالب أبي بن عقيل فيھا وكل خصومة له كانت إذا فكان الخصومة يكره عنه هللا رضي طالب أبي

 عن العوام بن عباد ثنا عبيد أبو ثنا العزيز عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 11220
  فقال بالخصومة جعفر بن هللا عبد وكل أنه عنه هللا رضي علي عن جھم له يقال المدينة أھل من رجل عن إسحاق بن محمد
  المھالك القحم الزياد أبو لقا عبيد أبو قال قحما للخصومة إن

  يھدي ال عمن النيابة فضل باب

 الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أنبأ بشران بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 11221
 جاء  قال ذر أبي عن مراوح أبي عن الزبير بن عروة عن الزبير بن عروة مولى حبيب عن الزھري عن أظن فيما معمر أنبأ

 فأي قال هللا سبيل في وجھاد با إيمان قال أفضل األعمال أي هللا رسول يا فقال فسأله سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رجل
 من الناس تدع قال أستطع لم إن أفرأيت قال ألخرق وتصنع الصانع فتعين قال أجد لم أن أفرأيت قال أنفسھا قال أفضل العتاقة
 وأخرجاه الرزاق عبد عن حميد بن وعبد رافع بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه نفسك على بھا تصدق صدقة فإنھا شرك
  أبيه عن عروة بن ھشام حديث من

 بدر أبو ثنا المنادي بن هللا عبيد بن محمد ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 11222
 هللا رسول يا  قلت قال عنه هللا رضي ذر أبي عن البختري أبي عن مرة بن عمرو عن مھران بن سليمان ثنا دالولي بن شجاع
 ويصومون يصلون نفعل كما يفعلون وھم بلى قلت قال وتجاھدون وتصومون تصلون ألستم فقال باألجر األغنياء ذھب

 فضل وفي صدقة حاجته عنه تعبر األرتم عن بيانك فضل في إن كثيرة صدقة فيك إن قال نتصدق وال ويتصدقون ويجاھدون
 على قوتك وفي صدقة الطريق تھديه البصر ضرير على بصرك فضل وفي صدقة حاجته عنه تعبر السمع السيء على سمعك

 أحدنا أيأتي هللا رسول يا قلت قال صدقة أھلك مباضعتك وفي صدقة الطريق عن األذى إماطتك وفي صدقة تعينه الضعيف
 بالخير تحتسبون وال بالشر أفتحتسبون قال نعم قلت قال وزر عليك أكان حله غير في جعلته لو أرأيتم قال ويؤجر شھوته
  عنه هللا رضي ذر أبي عن أخر أوجه من ھذا وروينا
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  بباطل خصومة في أعان أو خاصم من إثم باب

 ثنا يونس بن أحمد ثنا الفضل بن عباس ثنا لصفارا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 11223
 دون شفاعته حالت من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن راشد بن يحيى عن غزية بن عمارة عن زھير
 خاصم ومن والسيئات الحسنات ولكنھا درھم وال دينار ثم فليس دين وعليه مات ومن ملكه في هللا ضاد فقد هللا حدود من حد
 حتى الخبال ردغة في حبس فيه ليس ما مؤمن في قال ومن ينزع حتى جل و عز هللا سخط في يزل لم يعلم وھو باطل في

  قال مما يخرج

 ومن قوله دون بنحوه  فذكره يونس بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 11224
  دين وعليه مات

 بن محمد بن عاصم ثنا يونس بن عمر ثنا إبراھيم بن الحسين بن علي ثنا داود أبو ثنا بكر أبو أنبأ علي أبو وأخبرنا -  11225
 ومن  قال بمعناه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر بن عن نافع عن الوراق مطر عن يزيد بن المثنى حدثني العمري زيد
  هللا من بغضب باء فقد بظلم خصومة على أعان

 عبد قالبة أبو ثنا السماك بن أحمد بن عثمان ثنا ببغداد الھاشمي إبراھيم بن هللا عبد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 11226
 أيوب عن يحدث كثير أبي بن يحيى سمعت قال السقط صاحب يحيى أبو رجاء ثنا حماد بن يحيى حدثني محمد بن الملك

 وليس شاھد أنه يرى قوم مع مشى من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن سلمة أبي عن السختياني
  فسوق وسبابه كفر المؤمن وقتال ينزع حتى هللا سخط في كان علم بغير خصومة على أعان ومن زور شاھد فھو بشاھد

   به يعلم لم وإن عزل إذا ينعزل الوكيل في جاء ما باب

 داود عن المبارك بن عن عيسى بن الحسن ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا الوليد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11227
 على وأشھد فأعتقھا لموالھا بدا ثم ببيعھا رجال وأمر موالھا غزا أمة في عمر قضى  قال زيد بن محمد عن الفرات أبي بن
 صداقھا ويؤخذ ثمنھا ويرد بعتقھا يقضي أن عنه هللا رضي عمر فقضى بيعھا قبل عتقھا فإذا فحسبوا الجارية بيعت وقد ذلك
  وطئھا قد كان لما

 عبد بن عمر فقضى فيه وقال نحوه فذكر  المبارك بن عن حبان عن سفيان بن الحسن ثنا الوليد أبو وأنبأ قال - 11228
  عنه هللا رضي العزيز
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  اإلقرار كتاب

  المظالم من والخروج بالحقوق اإلعتراف باب

 ثنا أسامة أبي بن الحارث ثنا بمرو القاضي الحسين بن هللا عبد العباس أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو رناأخب - 11229
 البيت وفي خريزا تخرزان كانتا امرأتين في عباس بن إلى كتبت  قال مليكة أبي بن عن عمر بن نافع أنبأ بكير أبي بن يحيى
 هللا صلى هللا رسول أن عباس بن إلى فكتب قال األخرى وأنكرت ھذه تنيأصاب فقالت دما تشخب يدھا إحداھن فأخرجت حداث
 فاقرأ ادعھا وأموالھم ناس دماء ناس الدعى بدعواھم أعطوا الناس أن لو وقال عليه المدعى على اليمين أن قضى سلم و عليه
 القيامة يوم إليھم ينظر وال هللا يكلمھم وال رةاآلخ في لھم خالق ال أولئك قليال ثمنا وأيمانھم هللا بعھد يشترون الذين إن{  عليھا
 بن نافع عن وغيره نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه فسره فبلغه فاعترفت عليھن فقرأ}  أليم عذاب ولھم يزكيھم وال
  عمر

 داود بن الحسن بن بحبي القاسم أبو أنبأ ببغداد الحرفي هللا عبد بن هللا عبيد بن الرحمن عبد القاسم أبو أخبرنا - 11230
 ھريرة أبي عن المقبري عن ذئب أبي بن ثنا علي بن عاصم ثنا السدوسي يزيد بن عمر بن حفص بن عمر بكر أبو ثنا القزاز
 يؤخذ أن قبل من صاحبه من فليحللھا ماله أو عرضه من أخيه من مظلمة عنده كانت من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن
 فحملت صاحبه سيئات من أخذ له يكن لم وإن مظلمته بقدر منه أخذ صالح عمل له كان فإن درھم وال اردين يكون ال حين منه
  ذئب أبي بن عن آدم عن الصحيح في البخاري رواه عليه

  إقراره يجوز من باب

 عبد بن عباس ثنا الصفار محمد بن إسماعيل ثنا ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  11231
 مالك بن ماعز جاء  قال أبيه عن بريدة بن سليمان عن مرثد بن علقمة عن غيالن ثنا أبي حدثني يعلى بن يحيى ثنا الترقفي هللا

 ارجع ويحك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال طھرني هللا رسول يا فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى عنه هللا رضي
 هللا فاستغفر ارجع سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال طھرني هللا رسول يا فقال جاء ثم بعيد غير فرجع إليه وتب هللا فاستغفر
 الرابعة كانت إذا حتى ذلك مثل سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال طھرني هللا رسول يا فقال جاء ثم بعيد غير فرجع إليه وتب
 بمجنون ليس أنه فأخبر جنون أبه سلم و عليه هللا صلى النبي فسأل الزنا من قال أطھرك مم مسل و عليه هللا صلى النبي له قال
 النبي به فأمر نعم قال أنت أثيب سلم و عليه هللا صلى النبي فقال خمر ريح منه يجد فلم فاستنكھه رجل فقام خمرا أشربت فقال
 يقول وقائل خطيئته به أحاطت لقد عمله أسوأ على ماعز ھلك قد ليقو قائل فرقتين فيه الناس وكان فرجم سلم و عليه هللا صلى
 فلبثوا قال بالحجارة اقتلني قال ثم يده في يده فوضع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى جاء إن ماعز توبة من أفضل توبة ما

 فقالوا قال مالك بن لماعز ستغفرواا فقال جلس ثم فسلم جلوس وھم سلم و عليه هللا صلى النبي جاء ثم ثالثة أو يومين بذلك
 غامد من امرأة جاءته ثم قال لوسعتھا أمة بين قسمت لو توبة تاب لقد سلم و عليه هللا صلى النبي فقال مالك بن لماعز هللا غفر
 ددتر كما تردني أن تريد لعلك فقالت إليه وتوبي هللا فاستغفري ارجعي ويحك فقال طھرني هللا رسول يا فقالت األزد من

 قال بطنك في ما تضعي حتى نرجمك ال إذا قال نعم قالت أنت أثيب قال الزنا من حبلى أنھا قالت ذاك وما فقال مالك بن ماعز
 وندع نرجمھا ال إذا قال الغامدية وضعت قد فقال سلم و عليه هللا صلى النبي فأتى وضعت حتى األنصار من رجل وكفلھا
 عن الصحيح في مسلم رواه فرجمھا هللا نبي يا أرضاعه إلي فقال األنصار من رجل فقام ترضعه من له ليس صغيرا ولدھا
  الحارث بن يعلى بن يحيى عن كريب أبي

 عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 11232
 اختصما الرجلين قصة في  أخبراه أنھما الجھني خالد بن زيد وعن ھريرة أبي عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري

 أخرجه فرجمھا فاعترفت رجمھا اعترفت فإن اآلخر امرأة يأتي أن األسلمي أنيسا وأمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى
  لزھريا عن وغيره الليث حديث من وأخرجاه مالك حديث من الصحيح في البخاري
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 عفان ثنا الحربي الحسن بن إسحاق ثنا البغدادي القطان زياد بن سھل أبو أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 11233
 ھذا بك فعل من فقيل سلم و عليه هللا صلى النبي إلى بھا فجىء حجرين بين رأسھا وجد جارية أن  أنس عن قتادة ثنا ھمام ثنا

 سلم و عليه هللا صلى النبي به فأمر قال فاعترف به فجىء اليھودي إلى فبعث برأسھا فأومأت ليھوديا سمى حتى أفالن أفالن
  يحيى بن ھمام حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه حجرين بين رأسه فرض

 عون بن أنبأ ھشيم اثن منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا - 11234
 أن سيرين بن وحدثنا قال خالتك أخت بن عليك شھد شريح له فقال ينكر ذھب ثم شريح عند أقر رجال أن  النخعي إبراھيم عن

  خالتك أخت بن عليك شھد له قال شريحا

  إقراره يجوز ال من باب

 الوليد أبو أنبأ أيوب بن محمد أنبأ قاال موسى أبي نب محمد وأبو إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11235
 و عليه هللا صلى النبي عن عائشة عن األسود عن إبراھيم عن حماد عن سلمة بن حماد ثنا قاال إسماعيل بن وموسى الطيالسي

  يستيقظ حتى النائم وعن يفيق حتى المعتوه وعن يحتلم حتى الصبي عن ثالثة عن القلم رفع  سلم

 محمد ثنا السكري الصقر بن العباس أبو ثنا الثقفي يعقوب بن محمد سعيد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11236
 عن وضع  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن أنس بن مالك عن مسلم بن الوليد ثنا المصفى بن

 بن الوليد عن والمحفوظ المصفى بن محمد عن المنبجي سعيد بن عمر رواه وكذلك عليه استكرھوا وما والنسيان الخطأ أمتي
 عن كالھما عامر بن عقبة عن وردان بن موسى عن لھيعة بن عن الوليد وعن عباس بن عن عطاء عن األوزاعي عن مسلم
  سلم و عليه هللا صلى النبي

  الكالم في االستثناء باب

 بن أحمد ثنا المزكي بالويه بن إبراھيم بن هللا عبيد القاسم أبو أنبأ العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو السيد حدثنا - 11237
 و عليه هللا صلى القاسم أبو وقال قال ھريرة أبو حدثنا ما ھذا قال منبه بن ھمام عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا السلمي يوسف
 عن الصحيح في مسلم رواه الوتر يحب وتر أنه الجنة دخل أحصاھا من واحدا إال مائة إسما وتسعون تسعة جل و عز   سلم
  ھريرة أبي عن األعرج حديث من وأخرجاه الرزاق عبد عن رافع بن محمد

  لوارثه المريض إقرار في جاء ما باب

 عن سفيان عن آدم بن يحيى ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  11238
 الحسن عن روي قال أنه الساجي يحيى أبي عن وبلغني جاز وارث لغير أو لوارث المريض أقر إن  قال طاوس عن ليث

 يوم وأول الدنيا من يوم آخر الرجل به يصدق ما أحق الحسن وقال البخاري قال جائز إقراره أن العزيز عبد بن وعمر وعطاء
 يجوز ال الناس بعض وقال قال بابھا عليه أغلق عما الفزارية تكشف ال أن خديج بن رافع وأوصى البخاري قال اآلخرة من

 المسلمين مال يحل وال الحديث أكذب الظن فإن والظن إياكم سلم و عليه هللا صلى النبي قال وقد بالورثة الظن لسوء إقراره
 فلم أھلھا إلى األمانات تؤدوا أن يأمركم هللا إن تعالى هللا وقال خان اؤتمن إذا المنافق آية سلم و عليه هللا صلى النبي لقول
  غيره وال وارثا يخص

 ثنا قاال السالم عبد بن ومحمد محمد بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 11239
 إياكم  قال سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو أن ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى
 هللا عباد وكونوا تدابروا وال تباغضوا وال تحاسدوا وال تنافسوا وال تجسسوا وال تحسسوا وال الحديث أكذب الظن فإن والظن
  يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه إخوانا
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 جعفر بن إسماعيل ثنا الربيع أبو ثنا يعقوب بن يوسف ثنا قيهالف إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11240
 إذا ثالث المنافق آية  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن أبيه عن سھيل أبو عامر أبي بن مالك بن نافع ثنا

 عن وغيره قتيبة عن مسلم وأخرجه الربيع أبي عن الصحيح في البخاري رواه أخلف وعد وإذا خان أؤتمن وإذا كذب حدث
 ال سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال أبيه عن محمد بن جعفر عن تغلب بن أبان عن دراج بن نوح رواه الذي وأما إسماعيل
 أشعث ثنا المقرئ الرحمن عبد أبو ثنا حيان بن محمد أبو ثنا الفقيه الحارث بن بكر أبو فحدثناه بدين إقرار وال لوارث وصية
 آخر موضع في به حدثنا الرحمن عبد أبو قال جابرا وذكر فذكره دراج بن نوح ثنا يحيى بن يحيى ثنا الخرساني ھو دشدا بن
 أبو أخبرنا بمثله يحتج ال ضعيف راويه منقطع فھو جابرا يذكر فلم نوح عن كثير بن عباد ورواه الشيخ قال جابرا يذكر ولم
 دراج بن نوح يقول معين بن يحيى سمعت يقول الدوري العباس سمعت قال عقوبي بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد
 يكن ولم قال خبثه من أعمى أنه الناس يخبر ال وكان سنين ثالث آخر موضع في وقال أعمى وھو سنين قضى خبيث كذاب
  شيئا يحسن وال الحديث ما يدري

 عن سيرين بن عن الحذاء خالد عن ھشيم عن أيوب بن زياد ثنا لسراجا ثنا الوليد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11241
  للوارث ذلك يجيز ال كان أنه  شريح

  باب

 حرب بن وسليمان حفص ثنا إسحاق بن إسماعيل أنبأ الفقيه إسحاق بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11242
 عليه فقضى ألف على اآلخر وشھد وثالثمائة ألف على أحدھما شھد رجالن دهعن شھد  قال شريح عن الحكم عن شعبة ثنا قاال
  ألف على اجتمعا قد أنھما سليمان وقال ألف على استقامت قال شھادتھما اختلفت وقد علي تقضي فقال بألف

  بوارث الوارث إقرار باب

 بن الحكم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا بھمذان وبيالقرق أحمد بن علي الحسن أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11243
 أخيه إلى عھد وقاص أبي بن عتبة كان قالت  المؤمنين أم عائشة أن الزبير بن عروة أخبرني الزھري عن شعيب أنبأ نافع
 سعد أخذ فتحال زمن سلم و عليه هللا صلى النبي قدم فلما ابني إنه عتبة قال زمعة وليدة بن إليه يقبض أن وقاص أبي بن سعد
 إلي عھد أخي بن ھذا هللا رسول يا سعد فقال زمعة بن عبد معه فأقبل سلم و عليه هللا صلى النبي إلى به فأقبل زمعة وليدة بن
 وليدة بن إلى سلم و عليه هللا صلى النبي فنظر فراشه على ولد زمعة بن أخي ھذا هللا رسول يا زمعة بن عبد قال ابنه أنه

 على ولد أنه أجل من زمعة بن عبد يا لك ھو سلم و عليه هللا صلى النبي فقال وقاص أبي بن بعتبة الناس هأشب ھو فإذا زمعة
 وسودة وقاص أبي بن بعتبة شبھه من رأى لما زمعة بنت سودة يا منه احتجبي سلم و عليه هللا صلى النبي فقال أبيه فراش
  نافع بن الحكم اليمان أبي عن الصحيح في يالبخار رواه سلم و عليه هللا صلى النبي زوج زمعة بنت

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا إسحاق أبي بن زكريا وأبو القاضي الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11244
 أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرني ح عائشة عن عروة عن الزھري عن سفيان أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب

 تقول  عائشة سمع أنه الزبير بن عروة أخبرني الزھري ثنا سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر أنبأ إسحاق بن بكر أبو
 أوصاني عتبة أخي إن هللا رسول يا سعد فقال زمعة بن وعبد وقاص أبي بن سعد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند اختصم
 فراش على ولد أبي أمة وبن أخي هللا رسول يا زمعة بن عبد وقال ابني فإنه فاقبضه زمعة أمة نب فانظر مكة قدمت إذا فقال
 لفظ سودة يا منه واحتجبي للفراش الولد زمعة بن عبد يا لك ھو فقال بعتبة بينا شبھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرأى أبي

 عيينة بن عن كلھم وغيره منصور بن سعيد عن مسلم ورواه محمد بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه الحميدي حديث
 فذكر سفيان ثنا قاال مسرھد بن ومسدد منصور بن سعيد ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا
 يزيد بن يونس أيضا ارواھ وقد محفوظة زيادة وھذه عبد يا أخوك ھو فقال حديثه في مسرھد بن مسدد زاد بمعناه الحديث
  الزھري عن األيلي
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 وھب بن الرحمن عبد بن أحمد ثنا إسحاق بن محمد ثنا صبيح بن الحسن أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11245
 سعد أخيه إلى وقاص أبي بن عتبة عھد  قالت عائشة أن الزبير بن عروة أخبرني شھاب بن عن يونس أخبرني عمي حدثني

 بن وقاص أبي بن سعد أخذ الفتح زمن مكة سلم و عليه هللا صلى النبي قدم فلما ابني أنه عتبة وقال زمعة وليدة بن ضيقب أن
 عھد أخي بن ھذا وقاص أبي بن سعد فقال زمعة بن عبد معه وأقبل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى به فأقبل زمعة وليدة
 زمعة وليدة بن إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فنظر فراشه على ولد أخي ھذا هللا رسول يا زمعة بن عبد فقال أبوه إلى
 ولد أنه أجل من زمعة بن عبد يا أخوك ھو لك ھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال وقاص أبي بن بعتبة الناس أشبه فإذا
 أخرجه وقاص أبي بن عتبة شبه من رأى لما سودة يا منه احتجبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ثم فراشه على

  اللفظة ھذه وذكر بمعناه فذكره يونس أخبرني الليث وقال قال الصحيح في البخاري

 أبو أنبأ يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا الذي وأما - 11246
 جارية لزمعة كانت  قال الزبير بن هللا عبد عن الزبير بن يوسف عن مجاھد عن نصورم عن الحميد عبد بن جرير ثنا الربيع
 سودة فسألت بھا يظن كان الذي الرجل يشبه غالما فولدت حبلى والجارية زمعة فمات بھا يظن يتبعھا رجل وكان يتطئھا
 بأخ لك ليس فإنه منه فاحتجبي أنت وأما له فھو الميراث أما فقال ذلك عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عنھا هللا رضي
 هللا رضي وعائشة واألمانة والفقه بالحفظ مشھورون رواته األول الحديث ألن األول الحديث إسناد يقاوم ال الحديث ھذا فإسناد
 عبد نب جرير وھو الحفظ سوء إلى عمره آخر في نسب من رواته في اآلخر والحديث شھدتھا كأنھا القصة تلك عن تخبر عنھا
 يوسف عن مجاھد عن الحديث ھذا غير في قيل وقد الزبير بن يوسف وھو حديثه به يثبت بسبب يعرف ال من وفيھم الحميد
 من وجميع شھدھا من فرواية لصغره القصة يشھد لم كأنه الزبير بن هللا وعبد الزبير آلل مولى يوسف بن الزبير أو الزبير بن
 قاله كان إن بقوله المراد يكون أن ويحتمل أعلم وهللا بھا باألخذ أولى والعدالة بالفقه ونمشھور ثقات حفاظ حديثھا إسناد في
 له حكم حتى بالفراش ألحقه فقد مخالفا عبد يا أخوك ھو لقوله يكون فال أخا الفراش بحكم لك كان وإن شبھا بأخ لك ليس فإنه

  التوفيق وبا بالميراث
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  العارية كتاب

 ھم الذين ساھون صالتھم عن ھم الذين للمصلين فويل{  وتعالى تبارك هللا قال فيھا والترغيب العارية ازجو في جاء ما باب
  الماعون ويمنعون يرآءون

 شقيق عن عاصم عن عوانة أبو ثنا عفان ثنا الحربي إسحاق ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 11247
  ذلك وأشباه والدلو القدر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على المعروف نعد وكنا صدقة معروف كل  هللا عبد قال قال

 بمثله فذكره  عوانة أبو ثنا قتيبة ثنا الصفار الفضل بن إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا -  11248
 عن السنن كتاب في داود أبو رواه وكذلك والدلو القدر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على الماعون نعد وكنا قال أنه إال

  قتيبة

 ثنا القالنسي محمد بن جعفر ثنا العسكري محمويه بن أحمد بن محمد بكر أبو ثنا عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا -  11249
 والقدر والدلو الفأس منع ھو قال لماعونا  قوله في مسعود بن عن الجزار بن يحيى عن الحكم عن شعبة ثنا إياس أبي بن آدم

  ونحوھا

 عن وكيع أنبأ هللا عبد بن إبراھيم ثنا دحيم بن جعفر أبو أنبأ بالكوفة العلوي ھاشم أبي بن زيد القاسم أبو أخبرنا - 11250
  المتاع عارية قال الماعون ويمنعون  عباس بن عن جبير بن سعيد عن األعمش

 ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11251
 الويل فله جمعھن من ولكن ال قال الويل فله ھذا منع فمن قلت والدلو والقدر الفأس الماعون  قال عكرمة عن بسام عن وكيع
  الويل فله ھذا ومنع عنھا وسھا صالته في رايا من

 شعبة ثنا آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 11252
 يقال طلحة أبي من فرسا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فاستعار بالمدينة فزع كان  يقول مالك بن أنس سمعت قال قتادة عن
 من مسلم وأخرجه آدم عن الصحيح في البخاري رواه لبحرا وجدناه وإن شيء من ينارأ ما قال رجع فلما فركبه المندوب له

  شعبة عن آخر وجه

 أبو ثنا الحربي الحسن بن إسحاق ثنا العدل سختويه بن محمد بن علي الحسن أبو ثنا الروذباري علي أبو أخبرنا - 11253
 قالت دراھم خمسة ثمنه قطن درع عليھا لھا جارية وعندھا عائشة على دخلت  قال أبي حدثني أيمن بن الواحد عبد ثنا نعيم
 صلى هللا رسول عھد على درع منھن لي كان وقد البيت في تلبسه أن على تزھى فإنھا إليھا أنظر جاريتي إلى بصرك أرفع
  نعيم أبي عن الصحيح في البخاري رواه تستعيره إلي أرسلت إال بالمدينة تقين امرأة كانت ما سلم و عليه هللا

  مؤداة العارية باب

 شرحبيل ثنا عياش بن إسماعيل ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا -  11254
 مردودة والمنحة مؤداة والعارية مقضي الدين  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول أمامة أبا سمع الخوالني مسلم بن

  غارم يموالزع

 الواحد عبد بن إسحاق ثنا الحافظ محمد بن صالح أنبأ ببخارى الفقيه سھل بن أحمد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11255
 من استعار سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن عكرمة عن الحذاء خالد عن هللا عبد بن خالد ثنا القرشي
  مؤداة عارية قال مؤداة أعارية هللا رسول يا فقال حنين غزوة في حاوسال أدراعا أمية بن صفوان
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 ثنا النيسابوري بكر أبو ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا - 11256
 تفسير عن أخبره أنه رباح يأب بن عطاء عن أخبره أنه موسى بن سليمان عن جابر بن ثنا أبي أخبرني الوليد بن العباس
 فبلغ المشركين عواري من بأيدينا ما اإلسالم لنا أحرز قد فقالوا المشركين من عواري أيديھم في قوم أسلم  قال المؤداة العارية
 تلك من بأيديھم ما القوم فأدى مؤداة العارية لكم ليس ما لكم يحرز ال اإلسالم إن فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذلك

  حجة به تقوم وال مرسل ھذا علي قال العواري

   مضمونة العارية باب

 بن محمد العباس أبو ثنا قاال قراءة القاضي الحسن بن أحمد بكر وأبو وقراءة إمالء الحافظ هللا عبد أبو حدثنا -  11257
 جابر بن الرحمن عبد عن قتادة نب عمر بن عاصم حدثني إسحاق بن عن بكير بن يونس ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب
 هللا صلى هللا رسول بعث ثم وفيه الحديث فذكر حنين إلى سار سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  هللا عبد بن جابر أبيه عن
 عارية بل فقال محمد يا أغصبا فقال عدتھا من يصلحھا وما درع مائة عنده أدراعا فسأله أمية بن صفوان إلى سلم و عليه
  سائرا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج ثم عليك نؤديھا حتى مونةمض

 أنبأ ھارون بن يزيد ثنا طالب أبي بن يحيى ثنا العدل يوسف بن يعقوب بن الحسن أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11258
 يوم ادراعا منه استعار سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أبيه عن أمية بن صفوان بن أمية عن رفيع بن العزيز عبد عن شريك
 بن أمية عن مليكة أبي بن عن العزيز عبد عن الربيع بن قيس ورواه مضمونة عارية بل ال فقال محمد يا أغصب فقال حنين

  أبيه عن صفوان

 مسدد ناث القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 11259
 هللا رسول استعار  فقالوا أمية بن صفوان آل من ناس عن رباح أبي بن عطاء عن رفيع بن العزيز عبد ثنا األحوص أبو ثنا

 إلى الثالثين بين ما فأعاره عارية بل فقال غصب أم أعارية صفوان فقال سالحا أمية بن صفوان من سلم و عليه هللا صلى
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال المشركين هللا ھزم فلما حنينا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فغزا قال درعا أربعين
 يا فقال لك غرمناھا شئت إن لصفوان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال أدراعا دروعه من ففقدوا صفوان أدراع اجمعوا
  يومئذ يكن لم ما اإليمان من اليوم قلبي في إن هللا رسول

 العزيز عبد عن جرير ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا داود أبو ثنا داسة بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  11260
  معناه فذكر سالح عندك ھل صفوان يا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن صفوان بن هللا عبد آل من أناس عن رفيع بن

 بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن بكر وأبو اقإسح أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  11261
 أعار أمية بن صفوان أن  أبيه عن محمد بن جعفر عن الليثي عياض بن أنس أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد

 و عليه هللا صلى هللا رسول فقال غصبا مأ مضمونة أعارية له فقال درعا ثمانون ھي سالحا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  أعلم وهللا الموصول من تقدم ما مع بشواھده يقوى فإنه مرسال كان وإن األخبار ھذه وبعض مضمونة عارية بل سلم

 اثن قاال عطاء بن الوھاب وعبد عامر بن سعيد ثنا الصغاني ثنا المعقلي العباس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11262
 إن ثم تؤديه حتى أخذت ما اليد على  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن سمرة عن الحسن عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد
  عليه ضمان ال أمينك ھو فقال حديثه نسي الحسن

 أنبأ عون بن فرجع ثنا الوھاب عبد بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 11263
  ضمنھا أن إلي وكتب العارية يضمن عباس بن كان  قال مليكة أبي بن عن شريك بن محمد

 عمرو عن سفيان ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو ثنا الحافظ حازم أبو وأخبرنا -  11264
  غرمي قال العارية في  عباس بن عن مليكة أبي بن عن دينار بن
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 صبيح بن الحميد عبد ثنا إبراھيم بن محمد جعفر أبو أنبأ فراس بن الحسن أبو أنبا العمري الفتح أبو اإلمام أخبرنا - 11265
 المزني سمعت قال الطحاوي جعفر أبو أنبأ محمد بن شافع أنبأ األرموي محمد بن إبراھيم إسحاق أبو وأخبرنا ح سفيان ثنا

 بعيرا استعار رجال أن  السائب بن ھو جعفر أبو قال الرحمن عبد عن دينار بن عمرو عن سفيان عن الشافعي على قرأنا يقول
  يغرم فقال فسأله ھريرة أبي إلى مروان فأرسل الحكم بن مروان به فأتى فعطب رجل من

   يغرم ال قال من باب

 بن محمد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر بوأ أنبأ ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 11266
 ليس قال شريحا أن  سيرين بن عن ويونس وحبيب وقتادة أيوب عن سلمة بن حماد ثنا محمد بن يونس ثنا المنادى بن هللا عبيد
  قوله من القاضي شريح عن المحفوظ ھو ھذا ضمان المغل غير المستعير على وال ضمان المغل غير المستودع على

 عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن حسان بن عبيدة عن الجبار عبد بن عمرو ورواه -  11267
 بن القاسم بن الحسين علي أبو ثنا الحافظ عمر بن علي ثنا قاال الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو أخبرناه سلم و

 شريح عن يروى وإنما ضعيفان وعبيدة عمرو علي قال فذكره  الجبار عبد بن عمرو ثنا حرب بن علي ثنا الكوكبي جعفر
  مرفوع غير القاضي

  غيره أرض في غرس أو بنى من ابب

 عن شريك ثنا آدم بن يحيى ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  11268
 فله بإذنھم بنى وإن نقضه فله إذنھم بغير قوم أرض في بنى من  قال هللا عبد عن أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم عن جابر
  قيمته

  يخرجه يوم قيمته  قال عامر عن جابر عن شريك وحدثنا قال -  11269

 من  شريح عن الشعثاء أبي بن أشعث عن وإسرائيل قيس ثنا يحيى ثنا الحسن أنبأ العباس أبو ثنا سعيد أبو وأخبرنا - 11270
  بنائه قيمة فله بإذنھم قوم أرض في بنى

 وال مرفوع حديث فيه روى وقد مسعود بن هللا عبد قول مثل  شريح عن القاسم عن جابر عن قيس وحدثنا قال - 11271
  يثبت

 مسلم بن عطاء ثنا صابر أبي بن كثير ثنا مسلم بن ميمون ثنا عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرناه - 11272
 من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن الزھري عن قيس بن عمر عن الخفاف
 أيضا دونه ومن به يحتج ال ضعيف المكي قيس بن عمر النقض فله اذنھم بغير بنى ومن القيمة فله بإذنھم قوم رباع في بنى

  ضعيف
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  الغصب كتاب

 هللا تحسبن وال{  وقال}  بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا وال{  تعالى هللا قال حق بغير الناس أموال وأخذ الغصب تحريم باب
  } األبصار فيه تشخص ليوم يؤخرھم إنما الظالمون يعمل عما غافال

 قال ح حمدم بن الحارث ثنا يوسف بن أحمد أنبأ ببغداد الحافظ الفوارس أبي بن أحمد بن محمد الفتح أبو وأخبرنا - 11273
 قال محمد بن واقد عن محمد بن عاصم ثنا علي بن عاصم ثنا قاال المروزي يحيى بن محمد ثنا الصواف علي أبو وحدثنا
 تعلمونه شھر أي أال  الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال عمر بن ھو هللا عبد قال يقول وھو أبي سمعت
 فإن قال ھذا يومنا قالوا أعظم يوم أي تعلمون قال ھذا بلدنا قالوا حرمة أعظم تعلمونه بلد أي قال ھذا شھرنا قالوا حرمة أعظم
 أال يجيبونه ذلك كل ثالثا بلغت ھل أال ھذا بلدكم في ھذا يومي كحرمة بحقھا إال وأعراضكم وأموالكم دماءكم عليكم حرم هللا
  نعم

 عاصم ثنا السدوسي حفص بن عمر بكر أبو ثنا الثقفي يعقوب بن أحمد سعيد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 11274
 من فيه وزاد ھذا يومنا أال ھذا بلدنا أال ھذا شھرنا أال وقال يوم أي أال بلد أي اال قال أنه إال نحوه بإسناده  فذكره علي بن

 في البخاري رواه بعض رقاب بعضكم يضرب كفارا بعدي ترجعوا ال ويلكم أو ويحكم وقال آخره في وزاد ھذا شھركم
  علي بن عاصم عن هللا عبد بن محمد عن الصحيح

 السري بن نصر بن محمد بن العباس الفضل أبو ثنا بمكة المصري نظيف بن الفضل بن محمد هللا عبد أبو أخبرنا -  11275
 عن سيرين بن محمد عن عون بن هللا عبد ثنا خليفة بن ھوذة ثنا الرقي ھالل بن العالء بن ھالل عمر أبو ثنا إمالء الرافقي
 فقال وقف ثم ناقته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ركب اليوم ذلك كان لما  قال بكرة أبي عن بكرة أبي بن الرحمن عبد

 افسكتن ھذا شھر أي أتدرون قال ثم بلى قلنا النحر يوم أليس فقال اسمه سوى سيسميه أنه رأينا حتى فسكتنا ھذا يوم أي أتدرون
 أنه رأينا حتى فسكتنا ھذا بلد أي أتدرون قال هللا رسول يا بلى قالوا الحجة ذا أليس قال اسمه سوى سيسميه أنه رأينا حتى

 في شھركم مثل في يومكم مثل بينكم حرام ودماءكم وأعراضكم أموالكم فإن قال بلى فقلنا البلدة أليس قال اسمه سوى سيسميه
 بين يقسمھا فجعل غنيمات إلى ناقته على مال ثم سامع من أوعى ھو مبلغ فرب مرتين لغائبا الشاھد ليبلغ أال بلدكم مثل

  وغيره عون بن حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه الشاة والثالثة الشاة الرجلين

 علي بن وھشام السكن بن عيسى بن ومحمد المثنى أبو أنبأ إمالء إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11276
 صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن كريز بن عامر مولى سعيد أبي عن قيس بن داود ثنا القعنبي مسلمة بن هللا عبد ثنا قالوا
 أخوانا هللا عباد وكونوا بعض بيع على بعضكم يبع وال تدابروا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تحاسدوا ال  قال سلم و عليه هللا

 يحقر أن الشر من امرئ بحسب مرات ثالث صدره إلى يشير ھنا ھا التقوى يحقره وال يخذله وال يظلمه ال المسلم أخو المسلم
  القعنبي عن الصحيح في مسلم رواه وعرضه وماله دمه حرام المسلم على المسلم كل المسلم أخاه

 على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أأنب إسحاق بن أحمد بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11277
 أن أحدكم أيحب بإذنه إال غيره ماشية أحدكم يحلبن ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمر بن عن نافع عن مالك
 رواه بإذنه إال دأح ماشية أحد يحلبن فال أطعمتھم مواشيھم ضروع لھم يخزن فإنما طعامه فينتقل خزانته فتكسر مشربته تؤتى
  مالك عن يوسف بن هللا عبد عن البخاري ورواه يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم

 األسدي الحسن بن الرحمن عبد القاسم أبو ثنا بالكوفة المحاربي القاضي جناح بن نذير بن جناح محمد أبو وأخبرنا -  11278
 بن هللا عبد سمعت قال ثابت بن عدي ثنا شعبة ثنا إياس أبي بن دمآ ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا مكة من المرجع في الھمذاني

 عن الصحيح في البخاري رواه والمثلة النھبي عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال أمه أبو جده وھو األنصاري يزيد
  إياس أبي بن آدم
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 ھارون بن يزيد أنبأ الدوري محمد بن يعني العباس ناث يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11279
 أحدكم يأخذ ال  يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمع أنه جده عن أبيه عن يزيد بن السائب بن هللا عبد عن ذئب أبي بن أنبأ
  إليه فليردھا أخيه عصا أحدكم أخذ وإذا الجد العب أخيه متاع

 محمد بن يحيى ثنا الحافظ الشيباني يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  11280
 هللا رسول قال قال عمر بن عن دينار بن هللا عبد عن سلمة أبي بن العزيز عبد ثنا يونس بن هللا عبد بن أحمد ثنا يحيى بن

 آخر وجه من مسلم وأخرجه يونس بن أحمد عن لصحيحا في البخاري رواه القيامة يوم ظلمات الظلم  سلم و عليه هللا صلى
  العزيز عبد عن

 قيس بن داود ثنا القعنبي ثنا الفضل بن الصمد عبد ثنا بمرو الصيرفي محمد بن بكر أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11281
 القيامة يوم ظلمات الظلم فإن الظلم تقواا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن هللا عبد بن جابر عن مقسم بن هللا عبيد عن

 عن الصحيح في مسلم رواه محارمھم واستحلوا دماءھم سفكوا أن على حملھم قبلكم كان من أھلك الشح فإن الشح وإتقوا
  القعنبي

 ثنا حنبل بن أحمد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  11282
 سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن معبد أبي عن صيفي بن هللا عبد بن يحيى عن المكي إسحاق بن زكريا ثنا وكيع
 حجاب هللا وبين بينھا ليس فإنه المظلوم دعوة وأتق آخره في وقال الحديث اليمن إلى عنه هللا رضي جبل بن معاذ بعث

  وغيره وكيع حديث من لصحيحا في ومسلم البخاري وأخرجه

 في بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 11283
 عبد بن سعيد ثنا مسھر بن األعلى عبد مسھر أبو ثنا الترقفي هللا عبد بن العباس حدثنا وثالثمائة أربعين سنة الحرام المسجد
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عنه هللا رضي الغفاري ذر أبي عن الخوالني إدريس أبي عن يزيد بن ربيعة نع العزيز
 بالليل تخطئون الذين إنكم عبادي يا تظالموا فال محرما بينكم وجعلته نفسي على الظلم حرمت إني  قال أنه جل و عز هللا عن

 يا أطعمكم فاستطعموني أطعمت من إال جائع كلكم عبادي يا لكم أغفر فاستغفروني أبالي وال الذنوب أغفر الذي وأنا والنھار
 رجل قلب أتقى على كانوا وجنكم وانسكم وآخركم أولكم أن لو عبادي يا أكسكم فاستكسوني كسوته من إال عار كلكم عبادي
 في ذلك يزد لم منكم رجل قلب اتقى على كانوا وجنكم وانسكم وآخركم أولكم أن لو عبادي يا شيئا ملكي في ذلك يزد لم منكم
 يا شيئا ملكي من ذلك ينقص لم منكم رجل قلب أفجر على كانوا وجنكم وإنسكم وآخركم أولكم أن لو عبادي يا شيئا ملكي
 ذلك ينقص لم سأل ما منھم إنسان كل أعطيت ثم فسألوني واحد صعيد في اجتمعوا وجنكم وإنسكم وآخركم أولكم أن لو عبادي
 خيرا وجد فمن عليكم أحفظھا أعمالكم ھي إنما عبادي يا واحدة غمسة المخيط فيه يغمس البحر ينقص كما إال شيئا ملكي من

  مسھر أبي عن الصغاني إسحاق بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه نفسه إال يلومن فال ذلك غير وجد ومن هللا فليحمد

 بن إسماعيل ثنا أيوب بن يحيى ثنا المؤدب العباس بن محمد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا - 11284
 ثنا سعيد بن قتيبة ثنا نعيم بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح أخبرني قال جعفر

 قالوا المفلس من أتدرون  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن أبيه عن العالء عن جعفر بن إسماعيل
 وقذف ھذا شتم قد ويأتي وزكاة وصيام بصالة القيامة يوم يأتي أمتي من المفلس إن فقال متاع وال له درھم ال من فينا المفلس
 ما عنه يقضى أن قبل حسناته فنيت فإن حسناته من وھذا حسناته من ھذا فيعطى ھذا وضرب ھذا دم وسفك ھذا مال وأكل ھذا
 حسناته من ھذا فيقضى عبدان بن رواية في أن إال سواء حديثھما لفظ النار في طرح ثم عليه فطرحت خطاياھم من أخذ عليه
  وغيره سعيد بن قتيبة عن مسلم رواه

 بن إسماعيل ثنا سعيد بن قتيبة ثنا نعيم بن محمد ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11285
 حتى القيامة يوم أھلھا إلى الحقوق لتؤدن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة أبي عن أبيه عن العالء عن جعفر
  وغيره قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه القرناء الشاة من الجلحاء للشاة يقاد
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 ثنا الطنافسي عبيد بن محمد ثنا الزعفراني محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد حدثنا -  11286
 ميت أنك{  اآلية ھذه نزلت لما قال العوام بن الزبير بن هللا عبد عن حاطب بن الرحمن عبد بن يحيى عن عمرو بن محمد
 كل إلى يرد حتى عليكم نلتكرر نعم قال الذنوب خواص مع بيننا يكون ما علينا أيكرر هللا رسول يا  الزبير قال}  ميتون وانھم
  لشديد األمر إن وهللا الزبير قال حقه حق ذي

 معاوية أبو ثنا نمير بن هللا عبد بن محمد ثنا سفيان بن الحسن ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا -  11287
 يفلته لم أخذه إذا حتى للظالم ليملي هللا إن  لمس و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال موسى أبي عن بردة أبي جده عن بريد ثنا
 عن الفضل بن صدقة عن الصحيح في البخاري رواه}  شديد أليم أخذه إن ظالمة وھي القرى أخذ إذا ربك أخذ وكذلك{  قرأ ثم
  نمير بن هللا عبد بن محمد عن مسلم ورواه معاوية أبي

  اإلمكان عند الظالم يد على واألخذ المظلوم نصر باب

 بن جعفر أنبأ الوھاب عبد بن محمد أنبأ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو أنبأ المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 11288
 أمرنا قال عازب بن البراء عن مقرن بن يعني سويد بن معاوية عن الشعثاء أبي بن أشعث عن الشيباني إسحاق أبو أنبأ عون
 الداعي واجابة السالم وافشاء الجنازة واتباع المريض بعيادة أمرنا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي يعني سبع عن ونھانا بسبع

 فيھا يشرب ال الدنيا في فيھا يشرب من فإنه الفضة آنية في الشرب عن ونھانا المقسم وإبرار المظلوم ونصر العاطس وتشميت
 من الصحيح في أخرجاه واإلستبرق والديباج والحرير القسي ولباس المياثر ركوب وعن بالذھب التختم وعن اآلخرة في

  وغيره الشيباني حديث

 بن ھشام بن محمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11289
 ظالما أخاك أنصر  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال أنس قال قال حميد ثنا الفزاري معاوية بن مروان ثنا النميري مالس

  إياه نصرك فذلك الظلم من تمنعه قال ظالما أنصره فكيف مظلوما نصرته هللا رسول يا قيل مظلوما أو

 قال أنس عن حميد عن المعتمر ثنا مسدد ثنا المثنى أبو ثنا العدل حمشاذ بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 11290
 ظالما ننصره فكيف مظلوما ننصره ھذا هللا رسول يا فقال مظلوما أو ظالما أخاك انصر  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال
  مسدد عن الصحيح في البخاري رواه يديه فوق تأخذ قال

 عبد بن مدأح جعفر أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11291
 إن  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي موسى أبي عن بردة أبي عن بريد عن أسامة أبو ثنا الحارثي الحميد
  أسامة أبي عن كريب أبي عن الصحيح في ومسلم البخاري رواه أصابعه بين وشبك بعضا بعضه يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن

 يحيى ثنا الواحد عبد بن عبيد ثنا مكرم بن علي بن الصمد عبد الحسين أبو ثنا ببغداد بشران نب الحسين أبو أخبرنا - 11292
 رسول أن أخبره عمر بن هللا عبد أن أخبره عمر بن هللا عبد بن سالم أن شھاب بن عن عقيل عن الليث ثنا بكير بن هللا عبد بن
 حاجته في جل و عز هللا كان أخيه حاجة في كان من يسلمه وال مهيظل ال المسلم أخو المسلم  قال سلم و عليه هللا صلى هللا
 رواه القيامة يوم جل و عز هللا ستره مسلما ستر ومن القيامة يوم كرب من كربة بھا عنه هللا فرج كربة مسلم عن فرج ومن

  الليث عن قتيبة عن مسلم ورواه بكير بن يحيى عن الصحيح في البخاري

 ثنا مريم أبي بن هللا عبد ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو أنبأ بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا - 11293
 هللا صلى هللا رسول سمعت قال الخدري سعيد أبي عن شھاب بن طارق عن مسلم بن قيس عن الثوري سفيان ثنا الفريابي
 أخرجه اإليمان أضعف وذلك فبقلبه يستطع لم فإن لسانهفب يستطع لم فإن بيده فليغيره منكرا منكم رأى من  يقول سلم و عليه
  وغيره الثوري حديث من الصحيح في مسلم
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 يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا قاال المھرجاني الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11294
 محارب عن عطاء عن قيس أبي بن عمرو ثنا الدشتكي سعد بن هللا عبد بن الرحمن عبد ثنا حامد أبي بن حامد ثنا الشيباني

 بأعجب أخبرني  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي لقيه الحبشة أرض من طالب أبي بن جعفر قدم لما قال أبيه عن بريدة بن عن
 فجعلت به فرمى افأصابھ فرس على رجل بھا فمر طعام فيه مكتل رأسھا على امرأة مرت قال الحبشة بأرض رأيته شيء
 هللا صلى النبي فضحك الظالم من للمظلوم فيأخذ كرسيه الملك يضع يوم لك ويل تقول وھي مكتلھا في تعيده وھي إليھا أنظر
  متعتع غير وھو حقه شديدھا من لضعيفھا تأخذ ال أمة تقدس كيف فقال نواجذه بدت حتى سلم و عليه

 منصور عن سليمان بن سعيد ثنا سعد أبي بن هللا عبد ثنا السماك بن عمرو أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا -  11295
  بمعناه الحديث فذكر  أبيه عن بريدة بن عن دثار بن محارب عن السائب بن عطاء ثنا األسود أبي بن

 حازم بن أحمد ثنا ةبالكوف ماتي بن الرحمن عبد بن علي أنبأ هللا رحمه العلوي محمد بن الظفر منصور أبو أخبرنا -  11296
 قال قال عمرو بن هللا عبد عن مسلم بن محمد عن الفقيمي عمرو بن الحسن عن سفيان ثنا موسى بن هللا عبيد ثنا الغفاري
 ولم الزبير أبو ھو ھذا مسلم بن محمد منھم تودع فقد ظالم أنت للظالم تقول ال أمتي رأيتم إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  العاص بن عمرو بن هللا بدع من يسمع

 بن يحيى سمعت يقول محمد بن العباس سمعت قال يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11297
  العاص بن عمرو بن هللا عبد من يسمع لم الزبير أبو  يقول معين

 ثنا المنادي هللا عبيد بن محمد ثنا بكار بن محمد ناث عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا ذلك وبصحة - 11298
 عليه هللا صلى النبي عن عمرو بن هللا عبد عن شعيب بن عمرو عن الزبير أبي عن عمرو بن الحسن ثنا شھاب أبو ثنا شبابة

  نحوه  سلم و

  باقيا كان إذا المغصوب رد باب

 المنھال بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن ثنا المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 11299
 على  سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال عنه هللا رضي جندب بن سمرة عن الحسن عن قتادة عن سعيد ثنا زريع بن يزيد ثنا
  تؤديه حتى أخذت ما اليد

 بما استدالال يديه في تلف أو الغاصب أتلفه إذا ثالاألم ذوات من كان إن مثله رد أو القيم ذوات من كان إن قيمته رد باب

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا إبراھيم بن يحيى زكريا وأبو الحسن بن أحمد بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11300
 هللا رسول أن  مرع بن عن نافع عن وغيره أنس بن مالك أخبرني وھب بن أنبأ الحكم عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ يعقوب
 حصصھم شركاءه فأعطى العدل قيمة عليه قوم العبد ثمن يبلغ ما له فكان عبد في له شركا اعتق من قال سلم و عليه هللا صلى
  مالك حديث من الصحيح في إخراجه على اتفقا عتق ما منه عتق فقد وإال العبد عليه وعتق

 ثنا بكير بن هللا عبد ثنا الصغاني إسحاق بن محمد ثنا يعقوب بن محمد باسالع أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11301
 أن  أنس عن حميد عن يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا له واللفظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو وثنا قال ح حميد
 بيده فضربت طعام فيھا بقصعة خادم مع ينالمؤمن أمھات إحدى فأرسلت نسائه بعض عند كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 إلى الصحيحة القصعة فدفع فرغوا حتى والقصعة الرسول وحبس كلوا وقال الطعام فيھا وجعل فضمھا القصعة فكسرت
  مسدد عن الصحيح في البخاري رواه المكسورة وحبس الرسول

 بشر ثنا بكر أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي أخبرنا -  11302
 المؤمنين أمھات إحدى فأرسلت نسائه بعض عند سلم و عليه هللا صلى النبي كان  قال مالك بن أنس عن حميد ثنا المفضل بن
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 ينب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجمع فانفلقت الصحفة فسقطت الخادم يد بيتھا في التي فضربت طعام فيھا بصحفة
 ھو التي عند من بصحفة أتى حتى الخادم وحبس أمكم غارت ويقول الصحفة في كان الذي الطعام فيھما يجعل جعل ثم الفلقتين

 في البخاري أخرجه كسرت التي بيت في المكسورة وامسك صحفتھا كسرت التي إلى الصحيحة الصحفة فدفع بيتھا في
 في سلم و عليه هللا صلى للنبي كانتا جميعا الصحفتان العلم أھل بعض الوق حميد عن علية بن حديث من اللفظ بھذا الصحيح

 وهللا صاحبتھا بيت إلى الصحيحة ونقل بيتھا في المكسورة بترك الكاسرة عاقب أنه إال تضمين ھناك يكن ولم زوجتيه بيتي
  أعلم

 أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ناث إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  11303
 صانعة رأيت ما  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن دجاجة بنت جسرة عن فليت حدثني قال سفيان عن سعيد بن يحيى ثنا بكر
 يا فقلت فكسرته بيدي فضربته طعام فيه بإناء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى بعثت عنھا هللا رضي صفية مثل طعام
 ما الخبر تأويل ثم نظر فيھما دجاجة بنت وجسرة العامري فليت طعام مكان وطعام إناء مكان إناء قال ھذا كفارة ما هللا رسول
 مثل وكيال طعامه مثل طعاما له صاحبه على إن الحنطة له تستھلك الرجل في قال أنه الشعبي عن وروينا التوفيق وبا مضى
  كيله

  والمالك ھو يشاء أن إال عليه نىج شيئا بالجناية أحد يملك ال باب

 أويس أبي بن إسماعيل ثنا األسفاطي الفضل بن العباس أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11304
 عن الديلي زيد بن ثور عن أبي حدثني أويس أبي بن ثنا جدي ثنا الشعراني الفضل بن محمد بن إسماعيل وأخبرني قال ح
 المرىء يحل ال وفيه الحديث فذكر الوداع حجة في الناس خطب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن كرمةع
  بعض رقاب بعضكم يضرب كفارا بعدي ترجعوا وال تظلموا وال نفس طيب من أعطاه ما إال أخيه مال من

 أبو ثنا بشار بن محمد ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  11305
 بن عمرو عن يحدث الضمري حارثة بن عمارة سمعت قال سعيد أبي بن الرحمن عبد حدثني الحسن بن الملك عبد ثنا عامر
 ما إال أخيه لما من ألحد يحل وال قال به خطب فيما فكان بمنى سلم و عليه هللا صلى النبي خطبة شھدت  قال الضمري يثربي
 ذلك في فعلى فاجتزرتھا شاة منه فأخذت عمي بن غنم لقيت لو أرأيت هللا رسول يا قال ذلك قال سمعه فلما نفسه به طابت
  أنيس بھا ليس أرض والجار مكة بين أرض ھي قيل تمسھا فال الجميش بخبت وزنادا شفرة تحمل نعجة لقيتھا إن قال شيء

 الحسن علي أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال المقرئ حامد أبي بن محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11306
 في الحديث فذكر  عمر بن عن يسار بن صدقة أخبرني عبيدة بن موسى أخبرني الحباب بن زيد ثنا العطار يزيد بن إسحاق بن

 من إلى فليردھا وديعة عنده كانت من الناس أيھا فيھا الوق حجته في التشريق أيام وسط سلم و عليه هللا صلى النبي خطبة
  نفسه به طابت ما إال شيء أخيه مال من المرىء يحل ال إنه الناس أيھا عليھا ائتمنه

 بن حدثني المقدمي محمد بن أحمد حدثني الفريابي ثنا أحمد بن دعلج محمد أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 11307
 أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح محمد بن القاسم عن عمر بن هللا عبيد عن بالل بن سليمان عن أخي يحدثن أويس أبي
 يحيى عن سليمان عن أخي حدثني أويس أبي بن إسماعيل ثنا إسماعيل بن محمد ثنا شاكر بن حماد ثنا النسوي محمد بن أحمد
 غالم عنه هللا رضي بكر ألبي كان  قالت عنھا هللا رضي عائشة عن دمحم بن القاسم عن القاسم بن الرحمن عبد عن سعيد بن

 له فقال عنه هللا رضي بكر أبو منه فأكل بشيء يوما فجاء خراجه من يأكل عنه هللا رضي بكر أبو وكان الخراج له يخرج
 أني إال الكھانة أحسن وما الجاھلية في إلنسان تكھنت كنت قال ھو وما عنه هللا رضي بكر أبو فقال ھذا ما أتدري الغالم
 سواء حديثھما لفظ بطنه في شيء كل فقاء يده عنه هللا رضي بكر أبو فادخل منه أكلت الذي فھذا بذلك فأعطاني فلقيني خدعته
  ھكذا الصحيح في البخاري أخرجه اإلسناد في االختالف وإنما
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 الحسين بن وأحمد إسماعيل بن الحسين ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه األصبھاني الحارث بن بكر أبو أخبرنا - 11308
 من امرأة صنعت  قال مزينة من رجل عن أبيه عن الجرمي كليب بن عاصم عن جرير ثنا موسى بن يوسف ثنا قاال الجنيد بن

 آبائنا يدي ينب فجلسنا قال معه أبي بي فذھب قال وأصحابه فدعته طعاما سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول قريش من المسلمين
 و عليه هللا صلى هللا رسول أخذ فلما أكل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأوا حتى يأكلوا فلم قال آبائھم من األبناء مجالس
 عليه الناس أعز من وأنا أخي هللا رسول يا فقالت صاحبھا إذن بغير ذبحت شاة لحم طعم ألجد إني قال ثم بھا رمى لقمة سلم
 ألنه وھذا الشيخ قال لألسارى بالطعام وأمر منھا يأكل أن فأبى منھا بأفضل أرضيه أن وعلي علي يغير لم منھا خيرا كان ولو
  لصاحبھا يضمن ثم أعلم وهللا األسارى يطعمھا أن المصلحة من فرأى غائبا كان وصاحبھا الفساد عليه يخشى كان

 إسحاق بن إسماعيل ثنا بشر بن محمد بن عثمان عمرو أبو بأأن الرفاء يوسف بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 11309
 المدينة أھل من الفقھاء عن أبيه عن الزناد أبي بن الرحمن عبد ثنا قاال ميناء بن وعيسى أويس أبي بن إسماعيل ثنا القاضي
 فعلى البھيمة من أصيب ما وكل العين ومصابة العين صحيحة البھيمة قيمة بين ما أصيبت بھيمة كل في يجعلون كانوا  أنھم
 تجري كما يصاب يوم قيمته في كلھا جراحه تجري العبد جراح يجعلون فإنھم العبد جراح فأما ميناء بن عيسى قال ذلك قدر

  ديته في الحر جراح

 نب إسماعيل ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد أنبأ خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو أخبرنا -  11310
 عن وروي منقطع وھذا ثمنھا ربع الدابة عين في عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال  قال قالبة أبي عن أيوب ثنا إبراھيم
 أن شريح عن الشعبي عن ضعيف وھو الجعفي جابر ورواه منقطع أيضا وھو شريح إلى به كتب أنه عمر عن النخعي إبراھيم
  منقطع وھو شريح إلى عنه هللا رضي عمر كتب قال الشعبي عن لدمجا ورواه بذلك إليه كتب عنه هللا رضي عمر

   بالغصب وتضمينھا األراضي غصب في التشديد باب

 على قرأناه قال الدارمي سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11311
 بن عمرو بن الرحمن عبد أن عوف بن هللا عبد بن طلحة حدثني قال الزھري عن أخبره حمزة أبي بن شعيب أن اليمان أبي
 سبع من يطوقه فإنه شيئا األرض من ظلم من يقول  سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قال زيد بن سعيد أن أخبره سھل

  اليمان أبي عن البخاري رواه أرضين

 بن إسماعيل ثنا حجر بن علي ثنا طيفور بن علي ثنا الفقيه لنضرا أبو أخبرني الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  11312
 من شبرا اقتطع من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن زيد بن سعيد عن سعد بن سھل بن عباس عن العالء عن جعفر

  وغيره حجر بن علي عن الصحيح في مسلم رواه أرضين سبع من القيامة يوم هللا طوقه ظلما األرض

 ثنا الزھراني الربيع أبو ثنا الموصلي يعلى أبو أنبأ جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11313
 فخاصمته أرضھا من شيئا أخذ أنه زيد بن سعيد على ادعت أوس بنت أروى أن  أبيه عن عروة بن ھشام عن زيد بن حماد
 وماذا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعت الذي بعد شيئا أرضھا نم آخذ كنت أنا سعيد فقال الحكم بن مروان إلى

 يعني األرض من شبرا أخذ من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعت
 أرضھا في واقتلھا بصرھا فاعم كاذبة كانت إن اللھم قال ھذا بعد بينة أسألك ال مروان له فقال أرضين سبع إلى طوقه ظلما
 الربيع أبي عن الصحيح في مسلم رواه فماتت حفرة في وقعت إذ أرضھا في تمشي ھي فبينا بصرھا ذھب حتى ماتت فما قال

  ھشام عن أسامة أبي حديث من البخاري وأخرجه

 بن محمد ثنا السلمي نجيد بن إسماعيلو عمر أبو أنبأ سليمان بن محمد بن سھل الطيب أبو اإلمام الشيخ حدثنا - 11314
 أنه الرحمن عبد بن سلمة أبي عن إبراھيم بن محمد عن كثير أبي بن يحيى عن يزيد بن أبان ثنا بكار بن سھل أخبرني أيوب
  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإني األرض اجتنب سلمة أبا يا فقالت أرض في يخاصم وھو عائشة على دخل
  أرضين سبع من القيامة يوم طوقه أرض من شبر قيد لمظ من
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 عن حرب ثنا رجاء بن ثنا علي بن ھشام ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  11315
 رضي شةعائ على دخل وأنه أرض في خصومة أناس وبين بينه وكان حدثه سلمة أبا أن إبراھيم بن محمد حدثني قال يحيى
 من شبر قيد ظلم من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإني األرض اجتنب سلمة أبا يا فقالت ذلك لھا فذكر عنھا هللا

 بن يحيى عن يزيد بن وأبان شداد بن حرب حديث من الصحيح في مسلم أخرجه القيامة يوم أرضين سبع من طوقه األرض
  بھما واستشھد يحيى عن آخرين نوجھي من البخاري وأخرجه كثير أبي

 عن أبيه عن سھيل عن وھيب ثنا داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا - 11316
 من مسلم أخرجه أرضين سبع من طوقه حقه بغير األرض من شبرا أخذ من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن ھريرة أبي

  صالح أبي بن سھيل عن جرير حديث

 بن علي الحسن أبو وأخبرنا ح يونس بن سريج ثنا الصوفي ثنا الفقيه الوليد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11317
 مروان ثنا قاال خيثمة أبا يعني زھير ثنا الموصلي يعلى أبو ثنا اإلسماعيلي إبراھيم بن أحمد بكر أبو ثنا الخسروجردي هللا عبد
 رجل فأتاه طالب أبي بن علي عند كنت قال واثلة بن عامر الطفيل أبو ثنا األسدي حيان بن منصور ثنا الفزاري معاوية بن
 كتمه شيئا إلي يسر سلم و عليه هللا صلى النبي كان ما وقال فغضب قال إليك يسر سلم و عليه هللا صلى النبي كان ما  فقال
 هللا لغير ذبح من هللا لعن والده لعن من هللا لعن قال قال المؤمنين أمير يا ھن ما فقلت الق أربع بكلمات حدثني أنه غير الناس
  خيثمة وأبي سريج عن مسلم رواه الخسروجردي الحسن أبي حديث لفظ األرض منار غير من هللا لعن محدثا آوى من هللا لعن

  حق ظالم لعرق ليس باب

 ھشام عن أيوب ثنا الوھاب عبد ثنا المثنى بن محمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  11318
  حق ظالم لعرق وليس له فھي ميتة أرضا أحيا من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن زيد بن سعيد عن أبيه عن عروة بن

 الرحيم عبد ثنا آدم بن يحيى ثنا عفان بن ليع بن الحسن ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 11319
 وليس له فھي ميتة أرضا أحيا من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن عروة بن يحيى عن إسحاق بن محمد عن

 اآلخر أرض في نخال أحدھما غرس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى بياضة من رجالن فاختصم قال حق ظالم لعرق
 فلقد عروة قال قال منھا نخله يخرج أن النخل صاحب وأمر بأرضه األرض لصاحب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ضىفق

  أخرجت حتى عم لنخل وإنه بالفؤوس أصولھا في ليضرب وانه رأيتھا قال حدثني الذي أخبرني

 إال بمعناه فذكره إسحاق بن محمد عن شھاب بوأ ثنا آدم بن يحيى ثنا الحسن ثنا العباس أبو ثنا سعيد أبو وأخبرنا - 11320
  فذكره يختصمان بياضة من رجلين أبصر أنه  الحديث ھذا صاحب حدثني فلقد قال أنه

 بن عن أبيه عن وھب ثنا الدارمي سعيد بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 11321
 وأكبر سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من رجل فقال ھذا حدثني الذي مكان قوله عند قال هأن إال ومعناه بإسناده  إسحاق
  النخل أصول في يضرب الرجل رأيت فأنا الخدري سعيد أبو أنه ظني

 سلم و عليه هللا صلى النبي عن جندب بن سمرة حديث مضى قد جدارا عليه بنى أو سفينة في فأدخله لوحا غصب من باب
  تؤديه حتى أخذت ما دالي على

 العباس أبو ثنا قالوا العطار صادق وأبو المقرئ حامد أبي بن الرحمن عبد محمد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 11322
 عبد عن صالح أبي بن ھو سھيل حدثني بالل بن سليمان أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد

 بغير أخيه عصا يأخذ أن المرىء يحل ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن الساعدي حميد أبي عن عدس بن الرحمن
 أبو ھو مالك بن وسعد مالك بن سعد بن ھو الرحمن عبد المسلم على المسلم مال جل و عز هللا حرم ما لشدة وذلك نفسه طيب
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 عبد عن الحسن بن الملك عبد ورواه سعيد بن الرحمن عبد قالف سليمان عن أويس أبي بن بكر أبو ورواه الخدري سعيد
  ذكره مضى الذي اللفظ على يثربي بن عمرو عن الضمري حارثة بن عمارة عن سعيد أبي بن الرحمن

 بن علي قال قال البراء بن أحمد بن محمد ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا وفيما -  11323
   سھيل حديث عندي الحديث ينيالمد

 أبي بن ثنا البزاز نعمان بن الصمد عبد ثنا مالعب بن أحمد ثنا الرزاز جعفر أبو أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 11324
 رنص ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا سلمان بن أحمد ثنا الحرفي هللا عبد بن هللا عبيد بن الرحمن عبد القاسم أبو وأخبرنا ح ذئب
  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه جده عن أبيه عن السائب بن هللا عبد عن ذئب أبي بن ثنا أبي حدثني علي بن
 عن بشران بن رواية وفي الحرفي حديث لفظ إليه فليردھا أخيه عصا أحدكم أخذ فإذا جادا العبا صاحبه متاع أحدكم يأخذ ال
 فإذا جادا وال العبا أخيه متاع أحدكم يأخذ ال قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن يزيد بن السائب بن هللا عبد
  إليه فليردھا أخيه عصا أحدكم أخذ

 حماد بن األعلى عبد ثنا سليمان بن ھارون بن حسن ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  11325
 امرئ مال يحل ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عمه عن الرقاشي حرة أبي عن زيد بن يعل عن سلمة بن حماد ثنا

  منه نفس بطيب إال مسلم

  الجارية رب جاء ثم فباعھا جارية غصب من باب

 ثنا عون بن عمرو ثنا قماش أبي بن عيسى بن محمد ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  11326
 ماله وجد من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جندب بن سمرة عن الحسن عن قتادة عن السائب بن موسى عن ھشيم
  باعه من البيع ويتبع به أحق فھو رجل عند

 ثنا ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ العبدوي حازم أبو أخبرنا - 11327
 المشتري من ولدت وقد بيعه يجيز أن أبوه أبى قدم فلما غائب وأبوه ألبيه جارية باع رجال أن  الحسن عن الطويل حميد

 مره البائع أبو فقال فلزمه بالخالص بيعه يأخذ أن المشتري وأمر بجاريته للرجل فقضى الخطاب بن عمر إلى فاختصموا
  ابنه عن فخل وأنت عنه هللا يرض عمر له فقال ابني عن فليخل

 رجل في  الشعبي عامر عن مطرف ثنا هللا عبد بن خالد ثنا سعيد ثنا أحمد ثنا الفضل أبو أنبأ حازم أبو وأخبرنا -  11328
 يأخذ علي قال فقال اشتراھا أنه البينة الجارية يده في الذي وأقام جاريته أنھا البينة فأقام منه ولدت قد رجل يد في جاريته وجد

 ليس يقول الشعبي سمعت قال سالم بن إسماعيل أنبأ ھشيم ثنا سعيد وحدثنا قال بالخالص البائع ويؤخذ جاريته الجارية صاحب
 وال أخذ ما يرد أن من أكثر البائع على وليس أعطاه بما البائع المشتري ويتبع لصاحبه فھو يملك ال ما باع من بشيء الخالص
 أخذت ما رد أو بعت ما سلم أحمق فھو الخالص شرط من قال أنه شريح عن الشعبي عن آخر وجه من وروينا بغيره يؤخذ
 بعده من لقول موافقا فيكون الولد وقيمة بالثمن أعلم وهللا يريد بالخالص البائع يؤخذ علي وقول الشيخ قال بشيء الخالص ليس
  سلم و عليه هللا صلى النبي عن سمرة عن الحديث في روينا وما

  طنبورا أو صليبا كسر أو خنزيرا قتل من باب

 بكر أبو وأنبأ قال سفيان بن ھو الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا -  11329
 سلم و ليهع هللا صلى النبي به يبلغ ھريرة أبي عن سعيد عن الزھري عن عيينة بن سفيان ثنا قالوا األعلى وعبد خيثمة وأبو
 أحد يقبله ال حتى المال ويفيض الجزية ويضع الصليب ويكسر الخنزير فيقتل مقسطا حكما مريم بن فيكم ينزل أن يوشك  قال
  حماد بن األعلى عبد عن مسلم ورواه سفيان عن علي عن الصحيح في البخاري رواه األعلى عبد لفظ
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 ثنا سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر ثنا سختويه بن محمد بن علي نالحس أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11330
 وحول الفتح يوم مكة سلم و عليه هللا صلى النبي دخل  قال مسعود بن هللا عبد عن معمر أبي عن مجاھد عن نجيح أبي بن

 إن الباطل وزھق الحق جاء يعيد اوم الباطل يبدىء وما الحق جاء ويقول بيده بعود يطعنھا فجعل نصبا وستون ثالثمائة البيت
  سفيان عن جماعة عن مسلم ورواه وغيره الحميدي عن الصحيح في البخاري رواه زھوقا كان الباطل

 عن الربيع بن قيس أنبأ الجعد بن علي ثنا الدنيا أبي بن ثنا صفوان بن الحسين أنبأ بشران بن الحسين أبو وأخبرنا - 11331
  يضمنه فلم شريح إلى فرفعه لرجل بوراطن كسر رجال أن  حصين أبي

  وعاءھا وكسر وغيرھا الخمر من به االنتفاع يحل ال ما أراق من باب

 أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا وغيره المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 11332
 وأبي طلحة وأبا عبيدة أبا أسقي كنت  قال مالك بن أنس عن طلحة أبي بن هللا عبد بن إسحاق عن أنس بن مالك أنبأ الشافعي

 قال فاكسرھا الجرار ھذه إلى قم أنس يا طلحة أبو فقال حرمت قد الخمر إن فقال آت فجاءھم وتمر فضيخ من شرابا كعب بن
  مالك حديث من الصحيح في أخرجاه تكسرت حتى بأسفله فضربتھا لنا مھراس إلى فقمت أنس

 بن مكي ثنا الفضل بن الصمد عبد ثنا بمرو الصيرفي محمد بن بكر أحمد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11333
 فقال النيران أوقدوا خيبر فتحوا يوم أمسوا لما  قال األنصاري األكوع بن سلمة عن المدني عبيد أبي بن يزيد ثنا إبراھيم
 و عليه هللا صلى هللا رسول فقال األنسية الحمر لحوم على قالوا النيران ھذه أوقدتم ام على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 أو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال ونغسلھا فيھا ما نھريق فقال القوم من رجل فقام قدورھا واكسروا فيھا ما أھريقوا سلم
 طبخ وقد بھا ينتفع ال حسبھا سلم و عليه هللا صلى وكأنه دعبي أبي بن يزيد عن عاصم أبي عن الصحيح في البخاري رواه ذاك
 في عنه هللا رضي عمر عن يروون الذي وأما أعلم وهللا كسرھا ترك مباحة منفعة فيھا أن أخبر فلما بكسرھا فأمر المحرم فيھا

 الخمر أثمان خلط نم على عنه هللا رضي عمر إنكار في منقطع بإسناد الجزية كتاب في مذكور فھو الخمر بيع توليتھم
 في عمر من إذن ذلك في وليس بيعھا من بتخليتھم عنه هللا رضي عمر قول عيينة بن سفيان وتأويل الفيء بمال والخنزير
  بيعھا توليتھم
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  الشفعة كتاب

  يقسم لم فيما الشفعة باب

 الواحد عبد ثنا مسدد ثنا سعيد بن عثمان أنبأ عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11334
 كل في بالشفعة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضى  قال هللا عبد بن جابر عن سلمة أبي عن الزھري عن معمر ثنا زياد بن
 يوسف بن ھشام رواه وكذلك مسدد عن الصحيح في البخاري رواه شفعة فال الطرق وصرفت الحدود وقعت فإذا يقسم لم ما
  معمر عن

 بن أحمد ثنا القطان الحسن بن الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ إمالء األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو وحدثنا - 11335
 هللا صلى هللا رسول جعل إنما  قال هللا عبد بن جابر عن سلمة أبي عن الزھري عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا السلمي يوسف
  شفعة فال الطرق وصرفت الحدود وقعت فإذا يقسم لم ما كل في الشفعة سلم و عليه

 مثله بإسناده  فذكره الرزاق عبد ثنا حنبل بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  11336
  اللفظ بھذا الرزاق عبد عن غيالن بن محمود عن الصحيح في البخاري رواه يقسم لم مال كل في قال أنه إال

 الناس وعرف الحدود قسمت فإذا يقسم لم ما األموال في فقال الرزاق عبد عن الحنظلي إبراھيم بن إسحاق ورواه - 11337
 إبراھيم بن إسحاق ثنا سفيان بن ھو الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرناه شفعة فال حقوقھم
  فذكره  الرزاق عبد أنبأ الحنظلي

 األخضر أبي بن صالح ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو حدثنا - 11338
  حدوده وتوقت يقسم لم ما بالشفعة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضى  قال هللا عبد بن جابر عن سلمة أبي عن الزھري عن

 الفضل بن العباس أنبأ قتادة بن نصر أبو أخبرناه حدوده وتعرف يقسم لم فيما فقال صالح عن زيد بن حماد ورواه - 11339
  فذكره  زيد بن حماد ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا النضروي

 أسد بن معلى ثنا عيسى أبي بن الحسن بن علي ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو وأخبرنا - 11340
 عبد بن جابر عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن الزھري حدثني قال األخضر أبي بن صالح عن المختار بن العزيز عبد ثنا
 عن إسحاق بن الرحمن عبد تابعھما شفعة فال الحدود وقعت إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال األنصاري هللا

  الزھري

 طاھر أبو وأنبأ الصيدالني إسحاق بن وأحمد ھانئ بن صالح بن محمد جعفر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11341
 ثنا عمار بن عكرمة ثنا الوراق إبراھيم بن سلم ثنا البجلي الفضل بن الحسين ثنا قاال الصيدالني إسحاق بن أحمد ثنا الفقيه
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال األنصاري هللا عبد بن جابر عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى
  شفعة فال الحدود وقعت إذا

 عمر بن عثمان ثنا مكرم بن الحسن ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا القاضي الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 11342
 لم ما واألرضين الدور في بالشفعة قضى مسل و عليه هللا صلى هللا رسول أن  المسيب بن سعيد عن الزھري عن يونس أنبأ
  فيھا شفعة فال الحدود فيھا وافترقت قسمت فإذا تقسم

 مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 11343
 أبي عن شھاب بن عن مالك ثنا القعنبي ثنا القاضي إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأنبأ
 بن مالك رواه ھكذا شفعة فال الحدود وقعت فإذا يقسم لم فيما الشفعة  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قاال وسعيد سلمة
  فيه ھريرة أبي بذكر موصوال أخر أوجه من عنه ذلك روي وقد مرسال الموطأ في أنس
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 عبد بن الملك عبد ثنا هللا عبد بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا ما منھا - 11344
 إسماعيل بن محمد بكر أبو ثنا القاضي منصور بن يحيى جدي ثنا طاھر أبي بن صالح أبو وأخبرنا ح الماجشون بن العزيز

 بن عن أنس بن مالك عن الماجشون العزيز عبد بن الملك عبد ثنا سعد بن شدينر أخي بن داود بن سليمان ثنا اإلسماعيلي
 بالشفعة قضى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  ھريرة أبي عن الرحمن عبد بن سلمة وأبي المسيب بن سعيد عن شھاب
  شفعة فال الحدود وقعت فإذا يقسم لم فيما

 اآلدمي جعفر بن محمد بكر أبو أنبأ إمالء هللا رحمه العلوي أحمد بن محمد نب الظفر منصور أبو حدثنا ما ومنھا -  11345
 الترمذي إسماعيل بن محمد ثنا قاال ببغداد البزاز عمرو بن هللا عبد بن محمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح ببغداد
 عن الرحمن عبد بن سلمة وأبي المسيب بن سعيد عن الزھري عن أنس بن مالك ثنا قتيلة أبي بن الرحمن عبد بن يحيى ثنا
  شفعة فال الحدود وقعت فإذا يقسم لم فيما الشفعة  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي

 ثنا المروزي حمدان بن محمد بن بكر أنبأ المؤذن الخالق عبد بن علي بن الخالق عبد القاسم أبو أخبرنا ما ومنھا - 11346
 المسيب بن سعيد عن شھاب بن عن أنس بن مالك ثنا الشيباني مخلد بن الضحاك ثنا الرقاشي محمد بن الملك عبد البةق أبو

 الطرق وصرفت الحدود حدت فإذا يقسم لم فيما بالشفعة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضى  قال ھريرة أبي عن سلمة وأبي
  شفعة فال

 بن علي حدثني القاضي إسحاق بن إسماعيل أنبأ الفقيه إسحاق بن أحمد بكر أبو ثنا حافظال هللا عبد أبو وأخبرنا -  11347
 فقال الشفعة في  ھريرة أبي عن سلمة وأبي سعيد عن الزھري عن مالك عن حديثه في عاصم ألبي قالوا قال علي بن نصر
 يأمر أن وسألوه الناس إليه فاجتمع بمكة رالمنصو جعفر أبو علينا قدم أنا سمعته الذي الوقت في مالك من سمعه من ھاتوا
  الوقت ذلك في مالك من فسمعنا بمكة فحدث فأمره يحدثھم أن مالكا

 حدثني الجنيد بن الحسين بن علي حدثني الكعبي محمد بن هللا عبد محمد أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 11348
 عن سلمة أبي حديث عاصم أبو لي قال الطھراني قال الحديث ھذا فذكر قال  مالك عن عاصم أبو ثنا الطھراني حماد بن محمد
  عاصم أبي عن الطھراني قال ھكذا مرسل سعيد وحديث مسند ھريرة أبي

 بن الضحاك ثنا هللا عبد بن علي ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو أخبرنا وقد -  11349
 و عليه هللا صلى هللا رسول أن  ھريرة أبي عن سلمة أبي عن أو المسيب بن سعيد عن شھاب بن عن مالك اثن الشيباني مخلد
 بن ومحمد جريج بن عن روي وكذلك إسناده في شاكا به أتى ھكذا شفعة فال الحدود وقعت فإذا يقسم لم فيما بالشفعة قضى سلم

  الزھري عن يسار بن إسحاق

 ح الربيع بن الحسن ثنا إسحاق بن موسى بن أحمد ثنا دارم أبي بن بكر أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 11350
 ثنا أسامة بن هللا عبد أسامة أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا
 أبي عن جميعا عنھما أو المسيب بن سعيد عن أو سلمة أبي عن شھاب بن عن جريج بن عن إدريس بن ثنا الربيع بن الحسن
  سواء لفظھما فيھا شفعة فال وحدت األرض قسمت إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن ھريرة

 نب آدم بن يحيى ثنا هللا عبد بن علي ثنا القاضي إسماعيل ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن الحسن أبو وأخبرنا -  11351
 أبي عن سلمة أبي عن أو المسيب بن سعيد عن الزھري عن إسحاق بن محمد عن إدريس بن هللا عبد ثنا خالد مولى سليمان
 فالذي الشيخ قال فيه شفعة فال عليه قسم مال وأيما يقسم لم فيما بالشفعة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضى  قال ھريرة
 هللا صلى النبي عن جابر عن سلمة أبي عن روايته في يشك كان ما الزھري شھاب بن أن الروايات ھذه من باالستدالل يعرف
 عن المسيب بن سعيد عن روايته في وال إسحاق بن الرحمن وعبد األخضر أبي بن وصالح معمر عنه رواه كما سلم و عليه
 فمرة ھريرة أبي عن عنھما روايته في شكي كان وكأنه األيلي يزيد بن يونس عنه رواه كما مرسال سلم و عليه هللا صلى النبي
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 عن كثير أبي بن يحيى عن عمار بن عكرمة ورواية أعلم وهللا ذلك في بالشك ذكره ومرة عنھما وصله ومرة عنھما أرسله
  جابر عن الزبير أبي رواية وكذلك جابر عن سلمة أبي عن الزھري عن رواه من رواية تؤكد جابر عن سلمة أبي

 بن إسحاق ثنا األزدي محمد بن هللا عبد أنبأ الحافظ علي بن الحسين علي أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 11352
 نمير بن هللا عبد بن محمد ثنا سفيان بن الحسن أنبأ هللا عبد بن بكر أبو أخبرني هللا عبد أبو وأخبرنا ح إدريس بن ثنا إبراھيم

 بكر أبو ثنا عاصم أبي بن ثنا األصفھاني حيان بن محمد أبو أنبأ الفقيه الحارث بن كرب أبو وأخبرنا ح إدريس بن هللا عبد ثنا
 كل في بالشفعة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضى  قال جابر عن الزبير أبي عن جريج بن عن إدريس بن ثنا شيبة أبي بن

 وإن أخذ شاء فإن شريكه يؤذن حتى بعضھم وايةر وفي شريكه يستأمر حتى يبيع أن له يحل ال حائط أو ربعة يقسم لم شرك
 نمير بن هللا عبد بن ومحمد شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه به أحق فھو يؤذنه ولم باع فإن ترك شاء

  إبراھيم بن وإسحاق

 هللا عبد أبو أخبرناه نبالثم أحق فھو باع فإن الحديث في وقال ھذا بإسناده جريج بن عن علية بن إسماعيل ورواه - 11353
  فذكره  علية بن إسماعيل ثنا خيثمة أبو ثنا يعلى أبو أنبأ الحافظ علي أبو أنبأ الحافظ

 أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا آخرين في الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 11354
 يقسم لم فيما الشفعة  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد بن جابر عن الزبير بيأ عن جريج بن أنبأ سالم بن سعيد
  شفعة فال الحدود وقعت فإذا

 ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن هللا عبد بن محمد الفضل أبو أنبأ قتادة بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو وأخبرنا -  11355
 عمر بن هللا عبد بن هللا عبيد عن هللا عبد بن عون عن األنصاري سعيد بن يحيى عن زكريا بن إسماعيل ثنا منصور بن سعيد
  بينھم شفعة فال حدودھم الناس وعرف الحدود صرفت إذا قال  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن

 بن محمد عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا المزكي جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا -  11356
 فال األرض في الحدود وقعت إذا قال  عنه هللا رضي عفان بن عثمان أن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي عن عمارة
  نخل فحل وال بئر في شفعة وال فيھا شفعة

 عثمان حديث في عبيد أبو قال قال العزيز عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا -  11357
 عن أحد يحبس فال الحدود حدت إذا يقول الحبس من تكون المكابلة األصمعي قال مكابلة فال السھمان وقعت إذا عنه هللا رضي
 ال كان عنه هللا رضي عفان بن عثمان أن الفقه من الحديث ھذا في والذي عبيد أبو قال القيد وھو الكبل من ھذا وأصل حقه
 بن محمد عن إدريس بن هللا عبد حدثناه عبيد أبو قال آخر له حديث في بين وھو المشارك للخليط يراھا إنما للجار لشفعةا يرى
 هللا رضي عثمان عن عثمان بن أبان عن عبيد أبي من الشك حزم بن بكر أبي بن هللا عبد عن أو حزم بن بكر أبي عن عمارة
 والحدود المعالم ھي األصمعي وقال المعالم األرف إدريس بن قال شفعة كل يقطع واألرف فحل وال بئر في شفعة ال قال عنه
 وال بئر في شفعة ال وقوله إدريس بن قال وحددتھا قسمتھا إذا تأريفا واألرض الدار أرفت منه يقال الحجاز أھل كالم وھذا قال
   العزيز عبد بن وعمر يسار بن وسليمان المسيب بن سعيد عن ذلك في وروينا النخل فحل الفحل أظن فحل

  بالجوار الشفعة باب 

 هللا عبد ثنا عاصم أبو ثنا قالبة أبو ثنا الرزاز جعفر أبو ثنا ببغداد الغضائري الحسن بن الحسين هللا عبد أبو أخبرنا -  11358
 أبو قال بسقبه أحق ارالج  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيه عن الشريد بن عمرو عن الطائفي الرحمن عبد بن

  بإسناده ميسرة بن إبراھيم خالفه الشيخ قال اللزيق السقب تقول العرب األصمعي قال قالبة
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 سفيان ثنا نعيم أبو ثنا خزيمة بن السري ثنا الزاھد حفص بن عمر بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 11359
 رواه بسقبه أحق الجار  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال رافع أبي نع الشريد بن عمرو عن ميسرة بن إبراھيم عن

  نعيم أبي عن الصحيح في البخاري

 بن علي ثنا الدارمي سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11360
 ھذا منكبي على ھذه يده مخرمة بن المسور وضع  يقول الشريد بن عمرو عتسم ميسرة بن إبراھيم قال قال سفيان ثنا المديني

 داره من اللذين بيتي مني يشتري أن ھذا تأمر أال للمسور فقال رافع أبو فجاء إليه فجلسنا سعدا أتينا حتى معه فانطلقت ھذا أو
 من منعتھما لقد هللا سبحان رافع أبو فقال منجمة اوأم مقطعة إما دينار أربعمائة على أزيدك ال وهللا عنه هللا رضي سعد له فقال

 الصحيح في البخاري رواه بعتك ما بسقبه أحق الجار يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت أني فلوال نقدا خمسمائة
 أن على داللة القصة ھذه سياق وفي بمعناه ميسرة بن إبراھيم عن جريج بن حديث من أيضا وأخرجه المديني بن علي عن

 هللا عبد أبو أخبرنا فقد الشفعة به أراد وإن غيره من عليه يعرض بأن أحق أنه به أراد إنما وأنه الشفعة غير في ورد الخبر
 صنع بما متطوع عنه روى فيما رافع أبو عنه هللا رضي الشافعي قال قال الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو أنبأ الحافظ
 أو جار لكل الشفعة أن أراد يكون أن إما لھما ثالث ال معنيين إال يحتمل ال بسقبه أحق الجار سلم و عليه هللا صلى النبي وقول
 للجار الشفعة أن على فدل قسم فيما شفعة ال أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن ثبت وقد بعض دون الجيران بعض أراد
  ما يحمل ذاھ وعلى الشيخ قال المقاسم الجار دون يقاسم لم الذي

 محمد بن جعفر ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا -  11361
 أن سمرة وعن بالجوار قضى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  سمرة عن الحسن عن قتادة ثنا ھمام ثنا عفان ثنا شاكر بن

  غيره من بالدار أحق الدار جار قال لمس و عليه هللا صلى النبي

 إسحاق ثنا المخرمي نصر بن سعدان ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 11362
 فعةبش أحق الجار  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد بن جابر عن عطاء عن الملك عبد ثنا األزرق يوسف بن

  واحدا طريقھما كان إذا غائبا كان وإن ينتظر أخيه

 العلم أھل بعض سمعنا الحديث ھذا في الشافعي قال  قال الربيع أنبأ العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11363
 أبو روي وقد هللا عبد بن جابر عن رواه إنما قال قلت أين ومن له قيل محفوظا الحديث ھذا يكون ال أن نخاف يقول بالحديث
 شفعة فال الحدود وقعت فإذا يقسم لم فيما الشفعة قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مفسرا جابر عن الرحمن عبد بن سلمة
 أبي بن الملك عبد روى ما ويخالف سلمة أبي قول يوافق ما جابر عن الحفاظ من وھو الزبير أبو وروى الحفاظ من سلمة وأبو

  سليمان

 قال خالد بن أمية ثنا الثقفي صفوان أبي بن محمد ثنا الساجي أنبأ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا - 11364
 من قال الحديث حسن وھو العرزمي سليمان بن الملك عبد حديث وتدع العرزمي هللا عبيد بن محمد عن تحدث لشعبة قلت

  فررت حسنھا

  يقول القطان سعيد بن يحيى سمعت قال قدامة أبو ثنا الفريابي جعفر ثنا الساجي أنبأ أحمد أبو نبأأ سعد أبو وأخبرنا -  11365
 أنه شعبة عن القطان يحيى عن مسدد ورواه حديثه لتركت الشفعة حديث مثل آخر حديثا سليمان أبي بن الملك عبد روى لو
  ذلك قال

 بن أحمد بن هللا عبد سمعت قال األصم ھو العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11366
  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن جابر عن عطاء عن الملك عبد حديث الشفعة بحديث وحدثنا يقول أبي سمعت يقول حنبل
  منكر حديث ھذا



106 

 

   الشفعة مسائل في الفقھاء بعض يذكرھا منكرة ألفاظ رواية باب

 الحارث بن محمد ثنا سويد ثنا موسى بن عمران ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا -  11367
 وال لغائب شفعة ال  سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال عمر بن عن أبيه عن البيلماني الرحمن عبد بن محمد عن البصري
  بالشراء سبقه إذا شريك على شريك وال صغير

 بإسناده  الحارث بن محمد ثنا شبة بن عمر ثنا مھران بن سعيد بن محمد ثنا أحمد أبو وأنبأ قال سعد أبو وأخبرنا - 11368
  العقال كحل والشفعة وزاد نحوه

 الحارث بن محمد ثنا المقدمي بكر أبي بن محمد ثنا سفيان بن الحسن أنبأ أحمد أبو وأنبأ قال سعد أبو وأخبرنا - 11369
 شفعة فال بالشفعة شريكه الشريك سبق وإذا لغائب وال لصبي شفعة ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن نادهبإس فذكره

  العقال كحل والشفعة

 الحارث بن محمد ثنا الحرشي موسى بن محمد ثنا مھران بن سعيد بن محمد ثنا أحمد أبو وأنبأ سعد أبو وأخبرنا - 11370
 بن محمد تورث وال ترث ال الشفعة  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن أبيه عن الرحمن عبد بن محمد أنبأ

 وقد الحديث أھل أئمة من وغيره معين بن يحيى ضعفھما ضعيف البيلماني الرحمن عبد بن ومحمد متروك البصري الحارث
  منكران وكالھما يدرك حتى شفعته على الصبي مرفوعا جابر عن ضعيف حديث األول الحديث معارضة في روي

 عبد ثنا رشيد بن هللا عبد ثنا سھل بن السري ثنا مكرم بن علي بن الصمد عبد أنبأ بشران بن الحسين أبو أخبرناه - 11371
 الصبي  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن عطاء عن الملك عبد عن عمران أبي بن صدقة عن بزيغ بن هللا
 شيخنا شيخ إلى دونه ومن ضعيف وھو بزيع بن هللا عبد به تفرد ترك شاء وإن أخذ شاء فإن أدرك فإذا يدرك حتى شفعته على
  بھما يحتج ال

 عن نجيح بن نائل ثنا الربالي حفص ثنا زكريا بن القاسم ثنا الحافظ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو أخبرنا - 11372
 جدا مظلمة نائل أحاديث أحمد أبو قال للنصراني شفعة ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس أن أنس عن حميد عن سفيان

  الثوري عن روى إذا وخاصة

 بن محمد ثنا القاضي السراج علي بن الحسين ثنا اللخمي أحمد بن سليمان أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا - 11373
 الشيخ قال أخرى يرفعه ولم سلم و عليه هللا صلى النبي إلى مرة رفعه قال أنه إال فذكره  نجيح بن نائل ثنا القزاز سنان

 أبو أنبأ األردستاني بكر أبو أخبرناه شفعة والنصراني لليھودي ليس قال الحسن عن الطويل حميد عن سفيان عند والحديث
 قول من الصواب ھو ھذا فذكره سفيان عن وليدال بن هللا عبد ثنا الھاللي الحسن بن علي ثنا الجوھري سفيان ثنا العراقي نصر
  لذمي بالشفعة قضى أنه معاوية بن إياس عن روينا وقد الحسن

 الغائب أن يرى كان أنه  الحسن عن األشعث عن معاذ ثنا سعدان ثنا الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن علي أخبرنا - 11374
  شفعة الحيوان في وليس لقا كبر إذا شفعته على الصغير ويرى قدم إذا شفعته على

  ويحول ينقل فيما شفعة ال باب

 بن عن إبراھيم بن إسماعيل ثنا حنبل بن أحمد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  11375
 يبيع أن يصلح ال حائط أو ربعة شرك كل في الشفعة  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جابر عن الزبير أبي عن جريج
 قال أنه إال جريج بن عن وھب بن حديث من الصحيح في مسلم أخرجه يؤذنه حتى به أحق فھو باع فإن شريكه يؤذن حتى

  حائط أو ربع أو أرض في شرك كل في الشفعة
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 محمد ثنا لقاضيا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  11376
 بن عبادة بن الوليد بن يحيى بن إسحاق حدثني األسدي عياش أبي عن عقبة بن موسى ثنا سليمان بن فضيل ثنا بكر أبي بن

  واألرضين الدور في الشركاء بين بالشفعة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضى  قال الصامت بن عبادة عن الصامت

 شفعة ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن رباح أبي بن عطاء عن حنيفة أبي عن وروى -  11377
 بن هللا عبد أسامة أبو ثنا داود بن إبراھيم بن محمد ثنا حيان بن محمد أبو أنبأ الحارث بن بكر أبو أخبرناه عقار أو دار في إال

 بن محمد عن العسال أحمد أبو ورواه فذكره حنيفة أبو ثنا المنبجي الضحاك بن حجوة بن الضحاك ثنا أسامة أبي بن محمد
 عن وروينا ضعيف واإلسناد الصواب وھو حنيفة أبي عن واقد بن هللا عبد عن الضحاك عن أسامة أبي عن داود بن إبراھيم
 وعن رضينواأل الدور في الشفعة قاال يسار بن وسليمان المسيب بن سعيد وعن عقار أو أرض في إال شفعة ال قال أنه شريح
  شفعة الحيوان في ليس قال الحسن

 نعيم ثنا سعيد بن عثمان ثنا عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأ إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا الذي وأما - 11378
 حمزة أبو ثنا حماد بن نعيم ثنا شريك بن عبيد ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنبأ القاضي الحسن بن بكر أبو وأخبرنا ح حماد بن

 والشفعة شفيع الشريك  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن مليكة أبي بن عن رفيع بن العزيز عبد عن السكري
  شيء كل في

 بن محمد بن هللا عبد ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ قاال الفقيه الحارث بن بكر وأبو السلمي الرحمن عبد أبو وأخبرنا - 11379
 هللا رسول قال وقال موصوال بنحوه فذكره  حمزة أبي عن موسى بن الفضل ثنا المروزي الحريث بن الحسين ثنا لعزيزا عبد
 رفيع بن العزيز عبد عن فرووه عياش بن بكر وأبو قيس أبي بن وعمرو وإسرائيل شعبة خالفه علي قال سلم و عليه هللا صلى
  إسناده في حمزة أبو ووھم الصواب وھو مرسال مليكة أبي بن عن

 ثنا موسى بن عباد ثنا القطان علي بن الحسن ثنا الخلدي نصير محمد بن جعفر ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11380
 الشريك  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مليكة أبي بن عن رفيع بن العزيز عبد عن إسرائيل عن جعفر بن إسماعيل
   مرسل الصواب وھ ھذا شيء كل في شفيع

 أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه مرفوعا عباس بن عن عطاء عن هللا عبيد بن محمد عن حمزة أبي عن قيل وقد - 11381
 روي وقد الحديث متروك العرزمي ھو ھذا ومحمد فذكره  حمزة أبو أنبأ عبدان أنبأ الموجه أبو أنبأ حليم بن محمد بن الحسن
   موصوال عباس بن عن ضعيف آخر بإسناد

 البلخي مخلد بن عفان ثنا الخزاز علي بن أحمد ثنا بالويه بن أحمد بن محمد بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 11382
 بن عمرو أبو ثنا قاال المقرئ المفسر الحسين بن منصور نصر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرناه ح ھارون بن عمر ثنا

 شعبة عن ھارون بن عمر ثنا قاال البلخيان غماس بن وعلي موسى بن يحيى ثنا البلخي الحافظ علي محمد ليع أبو ثنا مطر
 وفي شيء كل وفي العبيد في الشفعة  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن

  أعلم وهللا به يحتج ال ضعيف وھو شعبة عن البلخي ھارون بن عمر به تفرد شيء كل وفي شفعة العبد في عفان رواية

   باب

 شعبة عن غندر ثنا شيبة أبي بن هللا عبد ثنا سعيد بن عثمان ثنا الطرائفي الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11383
  األنصباء قدر على الشفعة  قال شريح عن الحارث بن عيسى عن شيبة أبي عن

 عن الزناد أبي بن ثنا أويس أبي بن ثنا القاضي إسماعيل ثنا بشر بن محمد بن عثمان أنبأ الرفاء الحسن بوأ أخبرنا -  11384
 إال الشفعة الشركاء له فيسلم دار في شركاء له الرجل في يقولون كانوا  المدينة أھل من قولھم إلى ينتھي الذين الفقھاء عن أبيه
 في يقولون وكانوا جميعا يتركھا أن وأما جميعا يأخذھا أن أما له ذلك ليس قالوا شفعةال من حقه بقدر يأخذ أن أراد واحدا رجال
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 الشفعة في شركاؤه وأعمامه فالولد المال ذلك من حقه ولده أحد فيبيع ولدا ويترك أحدھم فيموت ماال أبيھم من يرثون النفر
 أن الحزمي عمارة بن محمد عن الزناد أبي بن رحمنال عبد وذكر الحدود فيه وتقع يقسم لم المال كان إذا حصصھم قدر على
  بذلك قضى حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبا
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  القراض كتاب

 أنبأ الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال إبراھيم بن يحيى زكريا وأبو الحسن بن أحمد بكر أبو أخبرنا - 11385
 هللا عبد أبو ثنا المزكي جعفر بن محمد بكر أبو ثنا العدل الحسن بن محمد بن هللا عبد أحمد أبو وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي
 هللا عبد خرج  قال أنه أبيه عن أسلم بن زيد عن أنس بن مالك ثنا بكير بن هللا عبد بن يحيى ثنا البوشنجي إبراھيم بن محمد
 أمير وھو وسھل بھما فرحب األشعري موسى أبي لىع مرا قفال فلما العراق إلى جيش في الخطاب بن عمر ابنا هللا وعبيد
 المؤمنين أمير إلى به أبعث أن أريد هللا مال من مال ھھنا بلى قال ثم لفعلت به أنفعكما أمر على لكما أقدر لو فقال البصرة
 فقاال الربح لكما ويكون المؤمنين أمير إلى المال رأس فتؤديان بالمدينة فتبيعانه العراق متاع من متاعا به فتبتاعان فاسلفكماه

 هللا رضي عمر إلى ذلك رفعا فلما وربحا باعا المدينة قدما فلما المال منھما يأخذ عنه هللا رضي عمر إلى فكتب ففعال وددنا
 دعب فأما وربحه المال أديا فأسلفكما المؤمنين أمير ابنا عنه هللا رضي عمر قال ال قاال أسلفكما كما أسلفه الجيش أكل قال عنه
 وراجعه هللا عبد فسكت أدياه قال لضمناه نقص أو المال ھلك لو ھذا المؤمنين أمير يا لك ينبغي ال فقال هللا عبيد وأما فسلم هللا
 هللا رضي عمر فأخذ قراضا جعلته قد فقال قراضا جعلته لو المؤمنين أمير يا الخطاب بن عمر جلساء من رجل فقال هللا عبيد
 قفال فلما روايته في قال الشافعي أن إال سواء حديثھما معنى المال ربح نصف هللا وعبيد هللا عبد أخذو ربحه ونصف المال عنه
  لعمر عامل على مرا

 عبد بن العالء عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا - 11386
  بينھما الربح أن على عفان بن لعثمان مال في عمل أنه  هجد عن أبيه عن يعقوب بن الرحمن

 عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ األصم العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا - 11387
 عفان بن عثمان جئت  قال أنه أبيه عن يعقوب بن الرحمن عبد بن العالء أخبرني أنس بن مالك أخبرني وھب بن أنبأ الحكم
 أن على فاشتريھا مكاتب رجل ولكني نعم قال فاعال اتراك فقال بذلك فاشترى ماال تعطيني أن لك فھل سلعة قدمت قد له فقلت
  ذلك على ماال فأعطاني نعم قال وبينك بيني الربح

 عن ھشام ثنا نعيم أبو ثنا سفيان بن بيعقو أنبأ جعفر بن هللا عبد ثنا ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 11388
  فيه ويستقرض مضاربة ويعطيه فيزكيه اليتيم مال عنده يكون كان  عمر بن أن نافع عن أيوب

 عبد بن هللا عبد بن محمد أنبأ األصم العباس أبو ثنا قاال إسحاق أبي بن زكريا وأبو الحسن بن بكر أبو وأخبرنا -  11389
 له فيشترط قراضا المال يعطى الرجل عن سأله أنه  هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن لھيعة بن أخبرني وھب بن أنبأ الحكم
  بذلك بأس ال قال يأخذه يوم نحو أعطاه كما

 عن شريح بن وحيوة لھيعة بن أخبرني وھب بن أنبأ محمد أنبأ العباس أبو ثنا قاال زكريا وأبو بكر أبو وأخبرنا - 11390
 عليه ويشترط الرجل إلى مقارضة المال يدفع كان أنه  حزام بن حكيم عن الزبير بن عروة عن األسدي منالرح عبد بن محمد
 أمره تعدى فإذا قال المال ذلك ضمن فقد ذلك من شيئا فعل فإن بحر في يحمله وال حيوانا به يبتاع وال واد بطن به يمر ال أن

  ضعيف مسند حديث فيه روي وقد ذلك فعل من ضمنه

 عقبة بن محمد ثنا غالب بن محمد تمتام ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  11391
 عبد بن العباس كان  قال عباس بن عن يسار بن حبيب عن الجارود أبو ثنا أرقم أبو الكندي أرقم بن يونس ثنا السدوسي
 فإن رطبة كبد ذات به يشتري وال واديا به ينزل وال بحرا به يسلك ال أن صاحبه على اشترط مضاربة ماال دفع إذا المطلب
  فأجازه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى شرطه فرفع ضامن فھو فعل

 أرقم بن يونس ثنا الحكم أبو مصعب بن مشجع ثنا يعلى أبو أنبأ عدي بن أحمد أبو أنبأ الماليني سعد أبو وأخبرنا -  11392
  الباقون وضعفه معين بن يحيى كذبه ضعيف كوفي وھو المنذر بن زياد الجارود أبو به تفرد بمثله الحديث رفذك  الكندي
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  أمره بغير غيره مال في تجر ومن لصاحبه زيادة فيه بما يخالف المضارب باب

 أنبأ بشران بن الحسين أبو وأنبأ ح األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  11393
  البارقي عروة عن يحدثون قومه سمع غرقدة بن شبيب عن سفيان ثنا قال نصر بن سعدان ثنا قاال الصفار محمد بن إسماعيل

 صلى النبي وأتى بدينار إحداھما فباع شاتين به فاشترى أضحية شاة له ليشتري دينارا أعطاه سلم و عليه هللا صلى النبي أن
  فيه ربح التراب اشترى لو فكان بيعه في بالبركة سلم و عليه هللا صلى النبي فدعا ودينار بشاة لمس و عليه هللا

 سمع سفيان ثنا سعدان ثنا قاال الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن الحسين أبو وأنبأ ح سعيد أبو أنبأ محمد أبو وأخبرنا - 11394
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال أو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول البارقي عروة عن غرقدة بن شبيب
 يسمع ولم البارقي عروة من غرقدة بن شبيب أحدھما سمع حديثان ھذان القيامة يوم إلى الخيل بنواصي معقود الخير يقول
  عروة عن يخبرونه الحي سمع وإنما اآلخر

 علي ثنا البخاري يعني إسماعيل بن محمد ثنا شاكر بن حماد ثنا محمد بن أحمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11395
 دينارا أعطاه سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عروة عن يتحدثون الحي سمعت قال غرقدة بن شبيب ثنا سفيان ثنا هللا عبد بن

 اشترى لو وكان بيعه في بالبركة له عافد وشاة بدينار فجاءه بدينار إحداھما فباع شاتين به له فاشترى شاة به له ليشتري
 لم إني شبيب فقال فأتيته عروة من شبيب سمعه قال عنه الحديث بھذا جاءنا عمارة بن الحسن كان سفيان قال فيه لربح التراب
 بنواصي معقود الخير يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت يقول سمعته ولكن عنه يخبرونه الحي سمعت عروة من أسمعه
  أضحية كأنھا شاة له يشتري سفيان قال فرسا سبعين داره في رأيت وقد قال القيامة يوم إلى الخيل

 في الحميدي بكر أبو قال قال سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا -  11396
 بن الحسن كان سفيان قال قال أضحية به له ليشتري دينارا طاهأع سلم و عليه هللا صلى النبي أن  الجعد أبي بن عروة حديث
 الحي وحدثنيه عروة من أسمعه لم إني قال شبيبا سألت فلما عروة سمعت يقول شبيبا سمعت فيه فيقول يحدثه سمعناه عمارة
  عروة عن

 الرقي العالء بن ھالل ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11397
  قال البارقي الجعد أبي بن عروة عن لبيد أبي عن الخريت بن الزبير ثنا زيد بن سعيد ثنا العتكي بكر أبي بن هللا عبد ثنا

 في جلر فليقيني بدينار شاتين فاشتريت فانطلقت قال شاة به لنا اشتر فقال دينارا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أعطاني
 فقال قال شاتكم وھذه ديناركم ھذا هللا رسول يا فقلت سلم و عليه هللا صلى النبي فأتيت بدينار فبعتھا بشاة فساومني الطريق
 الكناسة في ألقوم إني فقال قال يمينه صفقة في له بارك اللھم فقال فأخبره قال كيف وصنعت سلم و عليه هللا صلى النبي

 وهللا بالقوي وليس زيد بن حماد أخو وھو زيد بن سعيد عن جماعة رواه ألفا أربعين أربح حتى يأھل إلى ارجع فما بالكوفة
  أعلم

 أبو حدثني سفيان أنبأ العبدي كثير بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  11398
 أضحيه له يشتري بدينار معه بعث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  حزام بن حكيم عن المدينة أھل من شيخ عن حصين
 النبي به فتصدق سلم و عليه هللا صلى النبي إلى بدينار وجاء بدينار أضحية فاشترى فرجع بدينارين وباعھا بدينار فاشتراھا
  األول الباب في ضىم قد ابنيه مع عنه هللا رضي عمر وحديث تجارته في له يبارك أن له ودعا سلم و عليه هللا صلى

 بن داود أنبأ ھشيم ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو أنبأ الحافظ حازم أبو وأخبرنا - 11399
 ربح وإن ضامن ھو عمر بن فقال فيھا فخالف بضاعة استبضع رجل عن سئل أنه  عمر بن عن عبيدة بن رباح عن ھند أبي

  المال لصاحب فالربح
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 عبد بن الوھاب عبد أنبأ الشافعي عن الربيع عن العباس أبي عن عنه روايته الحافظ هللا عبد أبو لي أجاز فيما وھو - 11400
 رجل إلى دنانير بعشرة البصرة أھل من رجل مع رجل بعث  قال عبيدة بن رباح عن ھند أبي بن داود عن الثقفي المجيد
 ولو المال لصاحب عشر األحد فقال عمر بن هللا عبد فسأل دينارا عشر بأحد باعه ثم ابعير معه المبعوث بھا فابتاع بالمدينة
 لصاحب الربح ويرى الضمان لغيره بالبضاعة المشتري على يرى عمر وبن الشافعي قال ضامنا له كنت حدث بالبعير حدث

 فربح بعينه بالمال شيئا فاشترى تعدى إذا أنه عنه هللا رضي الشافعي قول آخر الربيع قال ضمن لمن الربح يجعل وال البضاعة
 نقله وكذلك للمال ضامن وھو عليه والنقصان له والربح له فالشراء المال نقد ثم بعينه ال بمال اشترى وإن باطل فالشراء فيه

 غرقدة بن يبشب أن وھو اإلرسال من إسناده في لما وذلك الشيخ قال عنده بثابت ليس البارقي حديث بأن واحتج قال ثم المزني
 عنه المدينة أھل من شيخ عن أيضا حزام بن حكيم وحديث عنه يخبرونه الحي من سمعه إنما البارقي عروة من يسمعه لم

 يجعال أن عليھما الواجب لبره سألھما بأنه عنھما هللا رضي ابنيه مع عنه هللا رضي الخطاب بن عمر حديث المزني وأول
  أنفسھما طيب عن أجاباه النصف طلب مافل يجيباه فلم للمسلمين كله ربحه
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  المساقاة كتاب

   معلوم جزء من عليه تشارطا ما أو منھا يخرج ما بشطر النخل على المعاملة باب

 بن عن نافع عن هللا عبيد عن يحيى ثنا حنبل بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر بن محمد أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 11401
  زرع أو ثمر من يخرج ما بشطر خيبر أھل عامل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر

  فذكره يحيى ثنا مسدد ثنا الرازي أيوب بن محمد ثنا يزداد بن بكر أبو أنبأ اإلمام اإلسفرائيني إسحاق أبو وأخبرنا -  11402
 حنبل بن أحمد عن مسلم ورواه مسدد نع الصحيح في البخاري رواه زرع أو ثمر من منھا يخرج ما بشطر قال أنه إال بنحوه
  وغيره

 شرحبيل بن محمد ثنا األزھر أبو ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ كتابه أصل من الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 11403
 ازالحج أرض من اليھود أجلى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  عمر بن عن نافع عن عقبة بن موسى ثنا جريج بن أنبأ

  عليھا ظھر حين األرض وكانت منھا اليھود إخراج أراد خيبر على ظھر لما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكان
 عملھا يكفوا أن على بھا يقرھم أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اليھود فسألت منھا اليھود إخراج فأراد وللمسلمين ولرسوله

 هللا رضي عمر أجالھم حتى بھا فقروا شئنا ما ذلك على بھا نقركم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھم فقال الثمر نصف ولھم
  وأريحاء تيماء إلى إمارته في عنه

 الرزاق عبد أنبأ منصور بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا الفقيه إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 11404
 من والنصارى اليھود أجلى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن  عمر بن عن نافع عن عقبة بن موسى أخبرني جريج بن أنبأ

 وأخرجه منصور بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه شرحبيل بن محمد حديث بمثل الحديث ذكر ثم الحجاز أرض
  الرزاق عبد وقال فقال البخاري

 أسامة أخبرني وھب بن هللا عبد ثنا سليمان بن الربيع ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11405
 على يعملوا أن على فيھا يقرھم أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يھود سألت خيبر افتتحت  لما قال عمر بن عن نافع عن

 كذلك فيھا فكانوا شئنا ما ذلك على فيھا أقركم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال والزرع الثمر من منھا يخرج مما النصف
 السھمان على تقسم الثمرة فكانت عمر إمارة من وطائفة عنه هللا رضي بكر وأبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على
  وھب بن عن الطاھر أبي عن الصحيح في مسلم رواه الخمس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ويأخذ خيبر نصف من

 عبد ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  11406
 عليه هللا صلى النبي أن  عمر بن عن نافع عن سلمة أبو يحسب فيما عمر بن هللا عبيد أنبأ سلمة بن حماد ثنا غياث بن الواحد

 األرض ھذه في نكون دعنا محمد يا فقالوا والنخل والزرع األرض على بفغل قصرھم إلى ألجأھم حتى خيبر أھل قاتل سلم و
 لھم أن على خيبر فأعطاھم عليھا يقومون غلمان ألصحابه وال سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول يكن ولم عليھا ونقوم نصلحھا
 في يأتيھم عنه هللا رضي رواحة نب هللا عبد وكان سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول بدا ما وشىء ونخل زرع كل من الشطر
 أن وأرادوا خرصه شدة عام في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى فشكوا الشطر يضمنھم ثم عليھم فيخرصھا عام كل

 القردة من عدتكم من إلي أبغض وألنتم إلي الناس أحب عند من جئتكم ولقد السحت تطعموني هللا أعداء يا فقال يرشوه
  واألرض السماوات قامت بھذا فقالوا عليكم أعدل ال أن على إياه وحبي إياكم بغضي حملنيي وال والخنازير

 ثنا سعد بن هللا عبد ثنا صاعد بن ثنا الحافظ عمر بن علي أنبأ الفقيه الحارث بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرنا -  11407
 يھود ساقى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر أبيه عن عمر بن عن نافع حدثني إسحاق بن محمد عن أبي ثنا عمي
  أخرجناكم شئنا إذا إنا عليھم وشرط معلومة وسھامھم الشطر على األموال تلك على خيبر
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 يونس بن أحمد أنبأ إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 11408
 قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن القاسم أبي مقسم عن مھران بن ميمون عن برقان نب جعفر ثنا المعافي ثنا
 أعلم نحن خيبر أھل له فقال والفضة الذھب يعني وبيضاء صفراء وكل األرض له أن عليھم واشترط خيبر افتتح حين

 النخل يصرم حين كان فلما ذلك على أعطاھم أنه مفزع نصفھا ولكم الثمرة نصف لنا ويكون نعملھا أن على فأعطناھا باألرض
 قال رواحة بن يا أكثرت فقالوا وكذا كذا ذا في فقال الخرص المدينة أھل يدعوه الذي وھو النخل فحزر رواحة بن إليھم بعث
  قلت بالذي نأخذه أن رضينا واألرض السماء قامت وبه الحق ھذا قالوا قلت الذي نصف وأعطيكم النخل آخذ فأنا

 محمد ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل ثنا القطان زياد بن سھل أبو أنبأ ببغداد القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 11409
 لما  قال ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن الزھري عن األخضر أبي بن وھو صالح أنبأ سفيان بن سعيد ثنا المثنى بن

 جل و عز هللا أقركم ما أقركم تعملوھا أن على الثمر نصف نعطيكم فقال يھودا دعا خيبر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول افتتح
 رسول أتوا اليھود وأن يتركوھا أو يأخذوھا أن يخيرھم ثم يخرصھا هللا عبد يبعث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فكان قال
 ھم هللا رسول يا هللا عبد فقال ذكروا ما له فذكر رواحة بن هللا عبد فدعا إليه فاشتكوا ذلك بعض في سلم و عليه هللا صلى هللا

 صلى هللا رسول أن ثم واألرض السماوات قامت بھذا وقالت اليھود فرضيت أخذناھا تركوھا وإن أخذوھا شاءوا إن بالخيار
 عنه هللا رضي عمر إلى ذلك انتھى فلما قال دينان العرب جزيرة في يجتمع ال فيه توفي الذي مرضه في قال سلم و عليه هللا

 أقركم ما يعنى يقركم أن لكم وشرط األموال ھذه على عاملكم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن فقال خيبر يھود إلى أرسل
 عنه هللا رضي عمر فأجالھم عھد ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد حين إجالئكم في جل و عز هللا أذن وقد ورسوله هللا
  الحديبية أھل بين قسمھا ثم الحجاز أرض في ونصراني يھودي كل

  النخل على المعاملة مع النخل أضعاف بين الذي البياض زرع على المعاملة باب

 ثنا قاال يعلى وأبو سفيان بن ھو الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا - 11410
 على اليھود خيبر أعطى أنه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن نافع عن جويرية ثنا أسماء بن محمد بن ھو هللا عبد
  جويرية عن إسماعيل بن موسى عن الصحيح في البخاري رواه منھا يخرج ما شطر ولھم ويزرعوھا يعملوھا أن

 حجر بن علي ثنا األصم شاذان بن محمد حدثني إمالء يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11411
 موسى أبو ثنا المنيعي القاسم أبو أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو وأخبرنا ح هللا عبيد أنبأ مسھر بن علي ثنا

 ما بشطر خيبر أھل لعام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عمر بن عن نافع عن هللا عبيد عن ضمرة أبو ثنا الفروي
 عمر كان فلما شعيرا وسقا وعشرين تمرا وسقا ثمانين وسق مائة منه عام كل أزواجه يعطي فكان قال ثمر أو زرع من يخرج
 كل الوسوق لھن يضمن أو والماء األرض من لھن يقطع أن سلم و عليه هللا صلى النبي أزواج فخير خيبر قسم عنه هللا رضي
 اختارتا ممن عنھما هللا رضي وحفصة عائشة فكانت الوسوق اختار من ومنھن والماء األرض اختار من فمنھن فاختلفن عام

 يخرج ما بشطر خيبر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أعطى مسھر بن علي رواية وفي ضمرة أبي حديث لفظ والماء األرض
 علي عن مسلم ورواه ضمرة أبي عن المنذر بن راھيمإب عن الصحيح في البخاري رواه بمعناه الباقي ذكر ثم زرع أو تمر من
  حجر بن

  العامل على المساقاة في العمل شرط باب

 يحيى ثنا الواحد عبد بن عبيد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو أنبأ ببغداد العدل بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 11412
 خيبر يھود إلى دفع سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عمر بن عن نافع عن غنج بن الرحمن عبد بن محمد عن الليث ثنا بكير بن
 الصحيح في مسلم رواه ثمرتھا شطر سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول وأن أموالھم من يعتملوھا أن على وأرضھا خيبر نخل
  الليث عن رمح بن محمد عن
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 العباس أبو أنبأ قالوا حبيب بن محمد بن الحسن القاسم وأبو القاضي الحسن بن بكر وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11413
 بن يونس أخبرني وھب بن هللا عبد أخبرني يوسف بن هللا عبد أنبأ الصغاني إسحاق بن محمد بكر أبو ثنا يعقوب بن محمد
 وكان شيء ديھمبأي وليس قدموا المدينة إلى مكة من المھاجرون قدم لما  قال أنه مالك بن أنس عن شھاب بن عن يزيد

 والمؤنة العمل ويكفوھم عام كل أموالھم ثمار أنصاف أعطوھم أن على األنصار فقاسمھم والعقار األرض أھل األنصار
  يوسف بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه الحديث باقي وذكروا

 بن عن يونس عن أبي ثنا شبيب بن حمدأ أنبأ أيوب بن محمد ثنا حمشاذ بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11414
 أعطوھم أن على األنصار فقاسمتھم شيء بأيديھم وليس المدينة إلى مكة من المھاجرون خرج لما  قال أنس عن شھاب
 وأخرجه شبيب بن أحمد عن البخاري أخرجه الحديث وذكر والعمل المؤنة يكفوھم أن على عام كل في أموالھم ثمار أنصاف
  يونس عن وھب نب حديث من مسلم
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  اإلجارة كتاب

 يا إحداھما قالت وقال الرضاع على اإلجارة فأجاز}  أجورھن فآتوھن لكم أرضعن فإن{  تعالى هللا قال اإلجارة جواز باب
 حججا نفسه آجر أنبيائه من نبيا أن هللا فذكر الشافعي قال القصة آخر إلى األمين القوي استأجرت من خير إن استأجره أبت
  أعلم وهللا له يرعى أن على استأجره قيل وقد قال اإلجارة تجويز على فدل امرأة بضع بھا ملك ةمسما

 أبي عن إسرائيل ثنا آدم ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا القاضي الحسن بن الرحمن عبد أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11415
 ما أبوھا لھا فقال قال القصة ھذه في  عنه هللا رضي خطابال بن عمر عن األودي ميمون بن عمرو عن الھمداني إسحاق
 لي وصفي خلفي امشي فقوله أمانته وأما عشرة إال رفعه يطيق وال وحده الحجر رفع فإنه قوته أما فقالت وأمانته بقوته علمك
  جسدك لي الريح تصف ال الطريق

 بن هللا عبيد ثنا األصبھاني مھران بن أحمد ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وحدثنا -  11416
 ثماني تأجرني أن على ھاتين ابنتي إحدى أنكحك أن أريد إني فقال رغبة فيه ذلك فزاده قال وزاد فذكره  إسرائيل ثنا موسى
 والوفاء الصحبة حسن في أي الصالحين من هللا شاء إن ستجدني عليك أشق أن أريد وما عندك فمن عشرا اتممت فإن حجج
 فزوجه}  وكيل نقول ما على وهللا{  قال نعم قال}  علي عدوان فال قضيت األجلين أيما وبينك بيني ذلك{  موسى قال قلت بما

  غنمه رعاية في له ويعمل يكفيه معه وأقام

 أبي ثنا حنبل بن أحمد بن هللا بدع ثنا إسماعيل بن عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 11417
 فسألني الحيرة أھل يھود من رجل لقيني  قال جبير بن سعيد عن األفطس سالم عن شجاع بن مروان ثنا قاال معين بن ويحيى

 فلقيت وأطيبھما أكثرھما قضى فقال فسألته فقدمت عباس بن هللا عبد على غدا سأقدم أدري ال فقلت موسى قضى األجلين أي
 مروان عن سليمان بن سعيد عن الرحيم عبد بن محمد عن الصحيح في البخاري رواه عالم صاحبكم فقال فأخبرته ياليھود
  آخره إلى اليھودي فلقيت يقل ولم فعل قال إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن وزاد

 الفضل بن الصمد عبد ثنا بمرو رفيالصي حمدان بن محمد بن بكر أحمد أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11418
 أي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سئل  قال عباس بن عن عكرمة عن أبان بن الحكم ثنا العدني عمر بن حفص ثنا البلخي
   وأطيبھما أبعدھما قال موسى قضى األجلين

 سفيان ثنا الحميدي بكر أبو ثنا سفيان نب يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا - 11419
 عن أبان بن الحكم عن صالحا رجال وكان أسناني من وكان هللا رحمه سفيان قال يعقوب أبي بن يحيى بن إبراھيم حدثني
 عليه موسى قضى األجلين أي السالم عليه جبرائيل سألت  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس بن عن عكرمة
  وأكملھما أتمھما قال السالم

 الحافظ الحسن بن محمد بن أحمد حامد أبو أنبأ هللا رحمه العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو السيد أخبرنا -  11420
 ثنا كيسان بن صالح عن أبي حدثني سعد بن إبراھيم بن يعقوب ثنا الذھلي يحيى بن محمد ثنا وثالثمائة وعشرين خمس سنة
 في غار إلى فأووا المطر أخذھم يتمشون رھط ثالثة بينما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن هللا عبد أن نافع
 فسلوه تعالى  عملتموھا أعمال أفضل أنظروا لبعض بعضھم فقال عليھم فاطبقت الجبل من صخرة حطت فيه ھم فبينما جبل
 فإذا عليھم أرعى وكنت صغار وولد امرأة لي وكانت كبيران والدان لي نكا أنه اللھم أحدھم فقال عنكم بھا يفرج لعله بھا

 عند بحالبي قمت ثم فيه حلبت ثم اإلناء فطيبت أبواي نام حتى آت فلم الشجر يوما بي فنأى فسقيتھما بأبوي بدأت عليھم رحت
 حتى قائما كذلك أزل فلم نومتھما نم أوقظھما أن وأكره أبوي قبل بھم أبدأ أن أكره رجلي عند يتضاغون والصبية أبوي راس
 منھا رأوا فرجة لھم ففرج السماء منھا نرى فرجة عنا فافرج وجھك ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم كنت إن اللھم الفجر أضاء
 ئةبما تأتيني حتى ال فقالت نفسھا فسألتھا إلي الناس أحب كانت حتى فأحببتھا عم ابنة لي كانت أنھا اللھم اآلخر وقال السماء
 إن اللھم عنھا فقمت بحقه إال الخاتم تفتح ال هللا اتق قالت رجليھا بين كنت فلما بھا فأتيتھا دينار مائة جمعت حتى فسعيت دينار
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 أجيرا استأجرت كنت إني اللھم الثالث وقال فرجة منھا لھم ففرج فرجة منھا عنا فافرج وجھك ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم كنت
 فجاءني ورعاءھا بقرا منه جمعت حتى به اعتمل أزل فلم عنه فرغب يأخذه أن فأبى عليه عرضته ملهع قضى فلما ذرة بفرق
 ال إني فقلت بي تھزأ وال هللا اتق فقال فخذھا ورعائھا البقر تلك إلى اذھب له فقلت تظلمني وال حقي واعطني هللا اتق فقال
 بقي ما عنا فافرج وجھك ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم كنت إن اللھم افاستاقھ فذھب فخذھا ورعائھا البقر تلك إلى اذھب بك أھزأ
 إبراھيم بن يعقوب عن وغيره حرب بن زھير عن الصحيح في مسلم رواه يتماشون فخرجوا عنھم جل و عز هللا ففرج منھا

  نافع عن آخر وجه من البخاري وأخرجه

 السمتي خالد بن حسان بن محمد جعفر أبو ثنا المنيعي أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا - 11421
 صلى هللا رسول سمعت قال ھريرة أبي عن عمرو بن سعيد جده عن سعيد بن يحيى بن عمرو السعيدي ثنا وعشرين ثمان سنة
 بالقراريط مكة ألھل اھاأرع كنت وأنا قال هللا رسول يا أنت وال قالوا غنم راعي إال نبيا هللا بعث ما  يقول سلم و عليه هللا

  يحيى بن عمرو عن المكي محمد بن أحمد عن الصحيح في البخاري رواه

 ثنا التستري سھل بن الھيثم ثنا بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ يوسف بن محمد أبو أخبرنا - 11422
 بن علي ثنا الحافظ يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الءإم الحافظ هللا عبد أبو وحدثنا ح بدر بن الربيع ثنا فضيل بن محمد
 هللا رضي خديجة استأجرت  قال جابر عن الزبير أبي عن بدر بن والربيع حماد ثنا العمي أسد بن معلى ثنا الھاللي الحسن
 قال محمد أبي يةروا وفي هللا عبد أبي حديث لفظ بقلوص سفرة كل جرش إلى سفرتين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عنھا
  بقلوص سفرتين خديجة من نفسي آجرت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا عمر أبي بن أنبأ زياد بن أحمد أبو ثنا اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب عمرو أبو أخبرنا - 11423
 وأبو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول واستأجر  قالت نھاع هللا رضي عائشة عن الزبير بن عروة أخبرني الزھري قال قال
 آل حلف في يده غمس قد بالھداية الماھر والخريت خريتا ھاديا عباد بني من ثم الديل بني من رجال عنه هللا رضي بكر

 براحلتيھما تاھمافأ ليال ثالث بعد ثور غار وواعداه راحلتيھما إليه ودفعا فأمناه قريش كفار دين على وھو وائل بن العاص
 البخاري رواه الساحل طريق في وھي إذاخر طريق بھم فأخذ والدليل فھيرة بن عامر وانطلق فارتحال الثالث الليالي صبيحة

  معمر عن يوسف بن ھشام عن موسى بن إبراھيم عن الصحيح في

 سليمان ثنا يعقوب بن يوسف ثنا حاقإس بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ علي بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  11424
 أھل ومثل مثلكم إنما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عمر بن عن نافع عن أيوب عن زيد بن حماد ثنا حرب بن

 قال ثم النصارى فعملت قيراط على النھار نصف إلى غدوة بين ما لي يعمل من فقال أجيرا استأجر رجل مثل قبلكم الكتابين
 على المغرب إلى العصر بين ما لي يعمل من قال ثم اليھود فعملت قيراط على العصر إلى النھار نصف بين ما لي مليع من

 ال قالوا شيئا حقكم من نقصتكم ھل قال عطاء وأقل عمال أكثر لنا ما وقالوا والنصارى اليھود فغضبت أنتم فعملتم قيراطين
 بن عن دينار بن هللا عبد رواه وبمعناه حرب بن سليمان عن الصحيح في اريالبخ رواه أشاء من أوتيه فضلي ھو إنما فقال
  كما أبيه عن هللا عبد بن سالم ورواه عمر

 محمد بن علي أنبأ المزني هللا عبد بن أحمد محمد أبو أنبأ قاال عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11425
 قال عمر بن هللا عبد أن هللا عبد بن سالم أخبرني قال الزھري عن حمزة أبي بن عيبش أخبرني اليمان أبو ثنا عيسى بن

 صالة بين كما األمم من قبلكم سلف فيما بقاؤكم إنما  يقول المنبر على قائم وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
 قيراطا قيراطا فاعطوا عجزوا ثم نھارال انتصف حتى بھا فعملوا التوراة التوراة أھل أعطى الشمس غروب إلى العصر
 حتى به فعملتم القرآن أعطيتم ثم قيراطا قيراطا فاعطوا عجزوا ثم العصر صالة حتى به فعملوا اإلنجيل اإلنجيل أھل وأعطى
 من ظلمتكم ھل فقال أجرا وأكثر عمال أقل ھؤالء ربنا واألنجيل التوراة أھل فقال قيراطين قيراطين فأعطيتم الشمس غروب
 عن األشعري موسى أبو ورواه اليمان أبي عن الصحيح في البخاري رواه أشاء من أوتيه فضلي فقال ال قالوا شيء من أجركم
  منه وأبين أبيه عن سالم رواية من بنحو سلم و عليه هللا صلى النبي
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 ثنا القاسم ثنا بكر أبو وثنا قال ح بكري أبو ثنا يعلى أبو أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو ثنا األديب عمرو أبو وأخبرنا - 11426
 هللا صلى النبي عن موسى أبي عن بردة أبي عن بريد عن أسامة أبو ثنا جميعا قالوا والمسروقي الجوھري وإبراھيم يوسف
 معلوم أجر على الليل إلى يوما عمال يعملون قوما استأجر رجل كمثل والنصارى واليھود المسلمين مثل  قال سلم و عليه
 يومكم بقية اعملوا تفعلوا ال لھم فقال باطل عملنا وما لنا شرطت التي أجرتك في لنا حاجة ال قالوا ثم النھار نصف إلى وافعمل
 شرطت الذي ولكم ھذا يومكم بقية اعملوا فقال بعدھم من آخرين قوما واستأجر عليه ذلك وتركوا فأبوا كامال أجركم خذوا ثم

 فقال فيه لنا حاجة ال لنا جعلت الذي األجر ولك باطل عملنا ما قالوا العصر صالة حين كان إذا حتى فعملوا األجر من لھؤالء
 حتى يومھم بقية له فعملوا آخرين قوما فاستأجر عليه فأبوا أجركم وخذوا يسير شيء النھار من بقي فإنما عملكم بقية كملوا لھم
 المسلمين ومثل هللا أمرھم ما تركوا الذين والنصارى اليھود مثل فذلك كله واألجر الفريقين أجر واستكملوا الشمس غابت إذا

   العالء بن محمد كريب أبي عن الصحيح في البخاري رواه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول به جاء وما هللا ھدى قبلوا الذين

 العزيز عبد بن محمد بن حمدأ ثنا ببغداد الرخجي حامد بن عيسى الحسين أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11427
 صلى هللا رسول كان  قال مسعود أبي عن سلمة بن شقيق عن األعمش ثنا أبي ثنا األموي سعيد بن يحيى بن سعيد ثنا الوشاء

 نفسه إال يعني أراه وما ألف مائة لبعضھم وان المد فيصيب يتحامل السوق إلى أحدنا انطلق بالصدقة أمرنا إذا سلم و عليه هللا
 كراء في خديج بن رافع عن قيس بن حنظلة بحديث هللا رحمه الشافعي واحتج يحيى بن سعيد عن الصحيح في البخاري هروا

  باإلجارة عمل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من واحد غير وبأن والورق بالذھب األرض

 أن بلغه أنه مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم بن محمد ثنا جعفر بن بكر أبو أنبأ المھرجاني أحمد أبو أخبرنا ما وذكر - 11428
 حتى بيده مكثت ما طول من له أنھا إال أراھا كنت فما ابنه قال ھلك حتى بيده تزل فلم أرضا تكارى  عوف بن الرحمن عبد

  ورق أو ذھب من كرائھا من عليه بقي شيء بقضاء وأمرنا موته عند ذكرھا

 ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا الفضل بن العباس يعني األسفاطي ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  11429
 عليا ذلك فبلغ خصاصة سلم و عليه هللا صلى هللا نبي أصاب  قال عباس بن عن عكرمة عن حنش عن أبيه عن المعتمر
 اليھود من لرجل بستانا فأتى سلم و عليه هللا صلى هللا نبي إلى به يبعث شيئا منه ليصيب عمال يلتمس فخرج عنه هللا رضي
 عليه هللا صلى هللا نبي إلى بھا فجاء عجوة تمرة عشرة سبع تمره من اليھودي فخيره بتمرة دلو كل دلوا عشر سبعة له فاستقى

 قال طعاما لك ألصيب عمال التمس فخرجت هللا نبي يا الخصاصة من بك ما بلغني قال الحسن أبا يا ھذا أين من فقال سلم و
 هللا يحب عبد من ما وهللا سلم و عليه هللا صلى هللا صلى نبي فقال هللا نبي يا نعم علي قال ورسوله هللا حب ھذا على فحملك
 يزيد عن وروي الصبر يعنى وإنما تحفافا فليعد ورسوله هللا أحب من وجھه على السيل جرية من إليه أسرع الفقر إال ورسوله

  القصة ھذه معنى بعض فذكر طالب أبي بن علي سمع من حدثني قال كعب بن محمد عن زياد بن

 بن سليمان ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 11430
 فتول{  نزلت لما فقال خميصة في مشتمال ببرد معتجرا علي علينا خرج  قال مجاھد عن أيوب عن زيد بن حماد ثنا حرب
 علي وذكر نزلت حين عنا يتولى أن سلم و عليه هللا صلى النبي أمر إذ بالھلكة أيقن إال منا أحد يبق لم}  بملوم أنت فما عنھم
 كل على فشارطتھا نعم قالت الطين ھذا تبلي أن تريدين قلت طين بابھا يدي وبين األنصار من بامرأة مر أنه عنه هللا رضي
 عنھا هللا رضي فاطمة عن وروي سلم و عليه هللا صلى النبي إلى بھا فجئت تمرة عشرة ست وأعطتني لھا فبللته بتمرة ذنوب
  مسمى غير رجل استقاء في ھريرة أبي عن وروي بتمرة دلو كل ليھودي عنه هللا رضي علي نزع في

 عليه هللا صلى النبي عن البيوع كتاب في ينارو بما استدالال معلومة األجرة وتكون معلومة تكون حتى اإلجارة تجوز ال باب
  غرر فيھا والجھالة البيوع من صنف واإلجارات الغرر بيع عن نھى أنه سلم و

 هللا عبد ثنا شقيق بن الحسن بن علي ثنا ھالل بن إبراھيم ثنا الصيرفي محمد بن بكر أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11431
 الرجل يساوم ال  سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي عن األسود عن إبراھيم عن حماد عن حنيفة أبي عن المبارك بن
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 رواه كذا أجره فليعلمه أجيرا استأجر ومن الحجر بالقاء تبايعوا وال تناجشوا وال أخيه خطبة على يخطب وال أخيه سوم على
  مسعود بن نع ضعيف آخر وجه من وقيل ھريرة أبي عن كتابي في وكذا حنيفة أبو

 عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  الخدري سعيد أبي عن إبراھيم عن حماد عن سلمة بن حماد ورواه - 11432
 أبو ثنا اللؤلؤي علي أبو ثنا الفسوي الحسين أبو أنبأ محمد بن محمد بكر أبو أخبرناه أجره له يبين حتى يعنى األجير استئجار
 أبي بن حماد عن معمر رواه وكذلك سعيد وأبي إبراھيم بين مرسل وھو فذكره سلمة بن حماد ثنا عيلإسما بن موسى ثنا داود

  مرسال سليمان

 عبد ثنا عثمان بن ثنا سفيان بن يعقوب ثنا درستويه بن جعفر بن هللا عبد أنبأ القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا -  11433
 حبيب أبي بن يزيد عن جميعا لھيعة بن ثنا الربيع بن عمرو حدثني يعقوب وثنا قال بأيو أبي بن سعيد ثنا المبارك بن ھو هللا
 بن عمر وفينا العاص بن عمرو وعلينا غزونا  قال مالك بن عوف عن يعني ھدم بن مالك عن أخبره لقيط بن ربيعة عن

 لھم جزورا ينحرون يريدون قوما تفألفي المعيشة ألتمس فانطلقت شديدة مخمصة فأصابتنا الجراح بن عبيدة وأبو الخطاب
 من فسألني الخطاب بن عمر أتيت ثم فصنعته شيئا منھا فأعطوني ففعلت منھا وأعطوني وعملھا نحرھا كفيتكم شئتم إن فقلت
 ترأي فلما يأكله أن وأبي مثلھا لي فقال فأخبرته عبيده أبا أتيت ثم يأكله أن وأبى أجرك تعجلت قد اسمعك فقال فأخبرته ھو أين
 شيئا علي يرد ولم الجزور صاحب فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على فقدمت لنا فتح في أبردوني ثم قال ثم تركتھا ذلك
  أعلم وهللا بعين معلقة الذمة وفي مجھولة كانت األجرة إن ھذا وفي الشيخ قال ذلك على يزدني لم سعيد حديث وفي

 أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن غياث بن حفص عن القاضي ةرفاع بن يزيد بن محمد عن وروى -  11434
 عمرو أبي بن سعيد عثمان أبو أخبرناه عمله في وھو أجره واعلمه عرقه يجف أن قبل أجره األجير أعطوا  مرفوعا ھريرة

 المقدسي الورد أبي بن نعمرا بن الحسين بن محمد عمر أبو ثنا بھا اإلسفرائيني القطان عمران بن علي بن محمد بكر أبو ثنا
  بمرة ضعيف وھذا فذكره رفاعة بن يزيد بن محمد ثنا القاضي زيد أبي بن هللا عبد بن محمد ثنا باسفرائين

 القاضي يعقوب بن يوسف ثنا العدل منصور بن محمد بن عمرو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا الذي الحديث وأما -  11435
 البن أجيرا وكنت مسكينا وھاجرت يتيما نشأت يقول كان أنه  ھريرة أبي عن أبيه عن حيان بن سليم ثنا مرزوق بن عمرو ثنا

 قواما الدين جعل الذي  فالحمد ساروا إذا بھم وأحدو نزلوا إذا لھم احتطب رجلي وعقبة بطني طعام على غزوان وابنة عفان
 بينھم مواضعة ھذا يكون أن ويحتمل ذلك على فأقرھم به علم سلم و عليه هللا صلى النبي أن ھذا في فليس إماما ھريرة وأبا
  التعاقد سبيل على ال التراضي سبيل على

 فھو زدت فما وكذا بكذا بعه فيقول الثوب الرجل إلى الرجل يدفع أن بأسا يرى ال عنه هللا رضي عباس بن وكان -  11436
 حدثنا ھشيم ثنا عبيد أبي عن العزيز عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن أبو أنبأ السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا فيما وھو لك

  أعلم وهللا المعاقدة سبيل على ال المراضاة سبيل على يكون أيضا وھذا بذلك  عباس بن عن عطاء عن دينار بن عمرو

  أجره األجير منع من إثم باب

 سليم بن يحيى ثنا جناد بن الھيثم ثنا سفيان بن الحسن بأأن قريش بن هللا عبد بن محمد ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11437
 و عز هللا قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن المقبري سعيد أبي بن سعيد عن أمية بن إسماعيل عن
 ورجل نهثم فأكل حرا باع ورجل غدر ثم بي أعطى رجل خصمته خصمه كنت ومن القيامة يوم خصمھم أنا ثالثة  جل

  يوفه ولم منه استوفى أجيرا استأجر

 ثنا المعمري شبيب بن علي بن الحسن ثنا بمكة اآلدمي الفضل بن سلمة قتيبة أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  11438
  محمد بن يوسف عن الصحيح في البخاري رواه فذكره  سليم بن يحيى ثنا سابق بن محمد بن يوسف
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 بن إبراھيم ثنا الصباح بن محمد بن الحسن يعني الزعفراني ثنا البزاز بالل بن حامد أبو ثنا الفقيه طاھر بوأ أخبرنا -  11439
 أعط  سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال ھريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سھيل أخبرني جعفر بن هللا عبد ثنا مھدي
 بن محمد ثنا األنباري سويد ثنا يحيى بن محمد ثنا بالل بن حامد أبو أنبأ طاھر أبو وأخبرنا عرقه يجف أن قبل أجره األجير
  عرقه يجف أن قبل أجره األجير أعط سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن المقبري عن المؤذن عمار

  والدواب اإلبل كراء باب

 ثنا قاال الخليل بن وزياد عمرو بن عثمان ثنا الصفار عبيد نب أحمد ثنا عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 11440
 أن لي يقولون ناس وكان الوجه ھذا في أكري رجال كنت  قال التيمي أمامة أبو ثنا المسيب بن العالء ثنا الواحد عبد ثنا مسدد
 قال حج لك ليس أنه لي قولوني ناسا وأن الوجه ھذا في أكري لرجل إني الرحمن عبد أبا يا فقلت عمر بن فلقيت حج لك ليس
 صلى النبي إلى رجل جاء حجا لك فإن قال بلى قلت قال الجمار وترمي عرفات من وتفيض بالبيت وتطوف وتلبي تحرم أليس
 ليس{  اآلية ھذه نزلت حتى يجبه فلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عنه فسكت عنه سألتني ما مثل عن فسأله سلم و عليه هللا

  حج لك قال ثم اآلية ھذه عليه فقرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إليه فأرسل}  ربكم من فضال تبتغوا أن ناحج عليكم

  وغيرھا الجمال على أسھل ليكون األحمال تأخير من يستحب ما باب

 رجل عن نوفل بن سلمةم عن سفيان ثنا الربيع بن يحيى ثنا البزاز بالل بن حامد أبو ثنا الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 11441
  موثقة واألرجل معلقة األيدي فإن األحمال أخروا  ينادي عنه هللا رضي عمر سمعت قال أبيه عن ثقيف من

 نوفل بن مسلمة ثنا نعيم أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد ثنا القطان الفضل بن الحسين أبو وأخبرنا -  11442
 أخروا الناس أيھا يا ينادي مناديا فسمع بمنى أبيه مع كان أنه  أبي ثنا الثقفي المغيرة أبو حدثني شعبة بن المغيرة بن عروة عن

 مسند حديث فيه وروى ثقة كوفي مسلمة يعقوب قال عمر قال ھذا من ألبي فقلت معلقة اليد وإن موثقة الرجل فإن األحمال
  قوي غير بإسناد

 ثنا الصلت بن محمد ثنا السلمي يوسف بن أحمد ثنا القطان بكر أبو ثنا قيهالف محمش بن محمد بن محمد أخبرنا -  11443
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن الزھري عن وائل بن بكر عن الربيع بن قيس
 أو وائل عن عيينة بن سفيان ورواه وائل بن بكر عن الربيع بن قيس وصله موثقة والرجل معلقة اليد فإن فأخروا حملتم إذا
 واألرجل معلقة األيدي فإن األحمال أخروا قال سلم و عليه هللا صلى النبي به يبلغ الزھري عن بالشك ھكذا وائل بن بكر
  موثقة

  األجراء تضمين في جاء ما باب

 قد قال الشافعي عن سليمان بن الربيع أنبأ األصم العباس أبي عن عنه روايته الحافظ هللا عبد أبو لي أجاز فيما - 11444
 بيته احترق لو أرأيت شريح فقال بيتي احترق وقد تضمنني فقال بيته احترق قصارا فضمن شريح القصار تضمين إلى ذھب
 أبي بن علي أن مثله الحديث أھل يثبت ال وجه من روى وقد  الشافعي قال عيينة بن عنه بھذا أخبرنا أجرك له تترك كنت
  ذلك إال الناس يصلح ال وقال والصباغ الغسال ضمن طالب

 بعض تضمين  عمر عن ويروى قال ذلك قال عليا أن أبيه عن محمد بن جعفر عن يحيى أبي بن إبراھيم أخبرنا -  11445
 من أحدا يضمن ال كان أنه آخر وجه من علي عن روي وقد قال يثبت منھما واحدا نعلم ولم ھذا من أضعف وجه من الصناع

  أجير على وال صانع على ضمان ال قال أنه رباح أبي بن عطاء عن وثابت مثله يثبت ال وجه من جراءاأل
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 شريك بن عبيد ثنا قانع بن الباقي عبد ثنا ببغداد العطار شبان بن جعفر بن محمد بن العزيز عبد القاسم أبو أخبرنا -  11446
 يصلح ال وقال والصائغ الصباغ يضمن كان أنه  علي عن أبيه عن محمد بن جعفر عن بالل بن سليمان ثنا الجماھر أبو ثنا

  ذاك إال للناس

 ثنا إسماعيل بن موسى ثنا الشوارب أبي بن محمد بن علي ثنا قانع بن الباقي عبد ثنا شبان بن القاسم أبو وأخبرنا -  11447
 بالحديث العلم وأھل مرسل علي عن هأبي عن جعفر حديث األجير يضمن كان عليا أن  خالس عن قتادة عن سلمة بن حماد

  أعلم وهللا األجير يضمن علي كان قال الشعبي عن ضعيف وھو الجعفي جابر روى وقد علي عن خالس أحاديث يضعفون

 عن شريك ثنا الجعد بن علي ثنا البغوي القاسم أبو ثنا شريح أبي بن الرحمن عبد ثنا العمري الفتح أبو أخبرنا -  11448
  صباغا أو قصارا ضمن شريحا شھدت  قال الشعثاء أبي بن يعني األشعث

 ثنا النضر أبو ثنا مكرم بن حسن ثنا محمد بن أحمد ثنا الحافظ عمر بن علي أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11449
 فوقعت أربعمائة أو ثالثمائة ثمن والقارورة يحمله حماال استأجر وأنه البصرة من له دھن قدم أنه  الھيثم أبي عن شعبة

 ثم شريح فضمنه لتضمن األجر أعطى إنما شريح له فقال شريح إلى فخاصمته فأبى يصالحني أن فأردت وانكسرت القارورة
  صالحته حتى الناس يزل لم

 ئدةزا أبي بن ثنا الخليل بن إسماعيل ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد ثنا الفضل بن الحسين أبو أخبرنا - 11450
 فلقيته قال يضمن ال  قال أنه إبراھيم عن يروي أنه حماد عن فبلغني يضمن فقال القصار عن إبراھيم سألت قال األعمش عن
  أعلم وهللا علي يشق ھذا فإن محمد أبا يا تفعل ال فقال ال أم قط إبراھيم عند رأيتك أدري ما وهللا فقلت

 فجاوز تعدى فإن ضمان مستكري على ليس قال أنه شريح عن روينا تعدىي أن إال اكترى فيما المكتري على ضمان ال باب
  والضمان الكراء عليه يجتمع شريح قال فعطبت الوقت عليھا

 بن الوليد عن أسامة أبو ثنا الحارثي الحميد عبد بن أحمد ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا - 11451
 صاحبه فجاوز كراء أكرى رجل أيما قال  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن أبيه عن هللا عبد نب سالم عن نافع حدثني كثير
 جميع عليه وجب فقد الحليفة ذا وجاوز أكترى ما المكتري قبض أعلم وهللا يريد عليه ضمان وال كراؤه وجب فقد الحليفة ذا

  عدىيت لم إذا عليه ضمان وال أجال األجرة في شرط يكن لم إذا الكراء

  المعلم وتأديب اإلمام بتعزير مقتوال صار من يغرم والمعلم يضمن اإلمام باب 

 ال أدب التعزير  قال الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا الفضل بن موسى بن محمد أخبرنا - 11452
 حدود غير كانت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دعھ على فعلت قد أمورا يرى أن إال تركه يجوز كان وقد هللا حدود من حد
 إلى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر بعث وقيل قال فعفا قط بحد يؤت ولم ذلك وغير هللا سبيل في الغلول منھا فيھا يضرب فلم

 فقد يجتھد لم وإن أخطأ فقد اجتھد كان إن علي له فقال مؤدب أنت قائل له فقال فاستشار فأسقطت عنھا بلغه شيء في امرأة
 أحد ما عنه هللا رضي طالب أبي بن علي وقال قال قومك على تضربھا حتى تجلس ال أن عليك عزمت قال الدية عليك غش
 فمن سلم و عليه هللا صلى النبي بعد رأيناه شيء فإنه خمر حد في مات من إال قتله الحق شيئا منه نفسي في فأجد حد في يموت
  اإلمام عاقلة على قال وإما المال بيت على قال إما فديته فيه مات

 شيبان ثنا العباس أبو الماسرجسي ثنا قال أخبرھم الفقيه الوليد أبا أن عنه روايته الحافظ هللا عبد أبو لي أجاز وفيما - 11453
 فأتاھا رسوال إليھا فبعث الرجال عليھا يدخل بغية امرأة أن بلغه عنه هللا رضي عمر إن  يقول الحسن سمعت قال سالم ثنا

 فألقت المخاض فأخذھا فخرجت ولدھا فتحرك رحمھا في الفزعة وقعت فزعة ففزعت المؤمنين أمير أجيبي فقال الرسول
 أمير يا شيئا عليك نرى ما فقالوا ترون ما فقال أمرھا عليھم فقص المھاجرين إلى فأرسل بذلك عمر فأتى جنينا غالما
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 في قاربوك كانوا إن أقول قال الحسن أبا يا أنت تقول فما قال ساكت وعلي علي لقوما وفي ومؤدب معلم أنت إنما المؤمنين
  قومك على فأقسمھا اذھب صدقت قال المؤمنين أمير يا الدية عليك وأرى أخطأوا فقد رأيھم جھد ھذا كان وإن أثموا فقد الھوى

 القصار ھشام بن معاوية ثنا أيوب بن شعيب ثنا بھا الواسطي شوذب بن محمد أبو ثنا الروذباري علي أبو أخبرنا - 11454
 حد عليه أقيم حد صاحب من ما  قال عنه هللا رضي علي عن سعيد بن عمير عن حصين أبي عن سفيان عن عقبة بن وقبيصة

 في ومسلم البخاري أخرجه يسنه لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ألن لوديته مات لو الخمر صاحب إال شيء عليه نفسي في
 التعزير وجه على حده على زادوا ما وھو الثمانين إلى األربعين وراء ما يسن لم أراد وإنما الثوري سفيان حديث من الصحيح

  سلم و عليه هللا صلى النبي عن ثابت حد فھو الثياب وأطراف والنعال بالجريد األربعون وأما

 ثنا نصر بن الحسين بن أحمد ثنا اإلسفرائيني أحمد بن بشر اثن الفقيه المعروف أبي بن محمد الحسن أبو أخبرنا -  11455
 قال فيعطب التأديب على الغالم يضرب المعلم في  عطاء عن جريج بن عن زائدة أبي بن زكريا بن يحيى ثنا المديني بن علي
  يغرمه

  به والرقية القرآن تعليم على األجرة أخذ باب

 ثنا نصر بن محمد هللا عبد أبو ثنا السمرقندي إبراھيم بن محمد بن أحمد يحيى أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11456
 عباس بن عن مليكة أبي بن عن األخنس بن هللا عبيد ثنا البراء معشر أبا يعني يزيد بن يوسف ثنا القواريري عمر بن هللا عبيد
 لھم فقال الماء أھل من رجل لھم فعرض سليم أو لديغ وفيھم بماء مروا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من نفرا أن
 أصحابه إلى بالشاء فجاء فبرأ شاء على الكتاب أم فقرأ منھم رجل فانطلق سليما أو لديغا رجال الماء في إن راق من فيكم ھل

 هللا صلى هللا رسول الفق كان بما فأخبره سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتى أجرا هللا كتاب على أخذت وقالوا ذلك فكرھوا
 أبي عن مضارب بن سيدان عن الصحيح في البخاري رواه جل و عز هللا كتاب أجرا عليه أخذتم ما أحق إن سلم و عليه
  معشر

 الحوضي عمر أبو ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا -  11457
 أصحاب من األنصار من رھطا أن سعيد أبي عن الناجي المتوكل أبي عن بشر أبي عن عوانة أبو ثنا قالوا بيوالحج ومسدد
 يضيفوھم أن فأبوا فاستضافوھم العرب أحياء من بحي نزلوا حتى سافروھا سفرة في انطلقوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 عند يكون أن لعله بكم نزلوا الذين الرھط ھؤالء أتيتم لو بعضھم قال حتى شيء ينفعه ال شيء بكل له فسعوا الحي سيد فلدغ

 شيء منكم أحد عند فھل شيء ينفعه ال شيء بكل له فسعينا لدغ سيدنا إن الرھط أيھا فقالوا فأتوھم صاحبكم ينفع شيء بعضھم
 لنا تجعلوا حتى براق أنا فما تضيفونا أن فأبيتم استضفناكم لقد وهللا ولكن ألرقي إني وهللا نعم منھم رجل قال صاحبنا ينفع
 من نشط فكأنما برأ حتى}  العالمين رب  الحمد{  ويقول عليه يتفل فجعل فانطلق قال الغنم من قطيع على فصالحوھم جعال
 رسول نأتي حتى تفعلوا ال رقى الذي فقال اقسموا فقال عليه صالحوھم الذي جعلھم فأوفوھم قلبة به ما يمشي انطلق حتى عقال
 له ذلك فذكروا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على فغدوا قال به يأمرنا ما فننظر كان الذي له فنذكر سلم و عليه هللا صلى هللا

 أبو قال بسھم معكم لي واضربوا اقتسموا أصبتم وقال قال رقية أنھا يدريك ما وقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فضحك
 رواه واحد والمعنى الحديث ھذا في بعض على بعضھم وزاد االنفراد على منھم واحد كل عن الحديث بھذا حدثنا هللا عبد

 بشر أبي عن شعبة حديث من ومسلم البخاري وأخرجه عوانة أبي عن وغيره إسماعيل بن موسى عن الصحيح في البخاري
  الصداق كتاب وموضعه فيه دليل القرآن تعليم على المزوجة وحديث

 ثنا البزاز إبراھيم بن إدريس ثنا الحمال جعفر بن أحمد ثنا حيان بن محمد أبو ثنا الفقيه الحارث بن بكر أبو أخبرنا -  11458
 بن عمر وكان الصبيان يعلمون بالمدينة كانوا معلمون ثالثة  قال عطاء بن الوضين عن الدقيقي موسى بن صدقة ثنا وكيع

  وكيع عن شيبة أبي بن بكر أبو رواه وكذلك شھر كل درھما عشر مسةخ منھم واحد كل يرزق عنه هللا رضي الخطاب
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 سألت  قال شعبة ثنا الجعد بن علي ثنا البغوي القاسم أبو ثنا الشريحي الرحمن عبد ثنا الفقيه الفتح أبو أخبرنا - 11459
 الترجمة في البخاري قال يكرھه أحدا أسمع لم فقال الحكم وسألت شعبة قال أجرا له أرى قال المعلم أجر عن قرة بن معاوية
 قالبة وأبي عطاء عن وروينا الشيخ قال بأسا المعلم بأجر سيرين بن ير ولم قال المعلم أجر كره أحدا أسمع لم الحكم وقال
  الظلمة من كتب يعدل ولم المعلم قاطع إذا قال هللا رحمه الحسن وعن بأسا باألجر الغلمان بتعليم يريان ال كانا أنھما

 بن محمد ثنا القاضي منصور بن يحيى محمد أبو ثنا األديب رجاء بن أحمد بن محمد بن محمد بكر أبو أخبرنا - 11460
 ھند أبي بن داود أخبرني قال عاصم بن علي ثنا قاال األعرج عمران بن وفضل خاقان بن موسى ثنا جعفر أبو الحلواني موسى
 يعلموا أن فداءھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجعل فداء بدر رىأسا من ألناس يكن لم  قال عباس بن عن عكرمة عن
 الخبيث قال معلمي ضربني قال شأنك أبوھما له فقال أبيه إلى يوما يبكي األنصار من غالم فجاء قال الكتابة األنصار أوالد
  أبدا تأتيه ال وهللا بدر بذحل يطلب

  عليه األجرة أخذ كره من باب

 عبد بن وحميد وكيع ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو ثنا الروذباري علي بوأ أخبرنا - 11461
 أھل من ناسا علمت  قال الصامت بن عبادة عن ثعلبة بن األسود عن نسي بن عبادة عن زياد بن مغيرة عن الرواسي الرحمن
 هللا رسول آلتين جل و عز هللا سبيل في عنھا وارمي بمال ستلي فقلت قوسا منھم رجل إلي فأھدى والقرآن الكتاب الصفة
 بمال وليست والقرآن الكتاب أعلم كنت ممن قوسا إلي رجل أھدى هللا رسول يا فقلت فأتيته فألسئلنه سلم و عليه هللا صلى
  فاقبلھا نار من بطوق تطوق أن تحب كنت إن قال هللا سبيل في عنھا وأرمي

 المديني بن علي قال قال البراء بن أحمد بن محمد ثنا اإلسفرائيني محمد بن الحسن أنبأ الحافظ هللا دعب أبو أخبرنا -  11462
 علم الذي في نار من طوقا تطوق أن سرك إن  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي الصامت بن عبادة حديث في

 إال معروف كله وإسناده الصامت بن عبادة عن ثعلبة بن ألسودا عن نسي بن عبادة عن الموصلي زياد بن مغيرة رواه الكتابة
  عبادة عن أمية أبي بن جنادة عن نسي بن عبادة عن قيل وقد الشيخ قال الحديث ھذا إال عنه نحفظ ال فإنا ثعلبة بن األسود

 بقية ثنا قاال عبيد بن كثيرو عثمان بن عمرو ثنا داود أبو أنبأ داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  11463
 ھذا نحو  الصامت بن عبادة عن أمية أبي بن جنادة عن نسي بن عبادة حدثني قال عمرو قال يسار بن هللا عبد بن بشر حدثني
 اھذ بشر عن المغيرة أبو رواه وكذلك تعلقتھا أو تقلدتھا كتفيك بين جمرة فقال هللا رسول يا فيھا ترى ما فقلت أتم واألول الخبر
 منقطع آخر وجه من وروي منه إسنادا أصح سعيد وأبي عباس بن وحديث ترى كما نسي بن عبادة على فيه مختلف حديث
  كعب بن أبي عن

 أبي بن محمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرناه - 11464
 كعب بن أبي علم  قال الكالبي قيس بن عطية عن مسلم أبي بن الرحمن عبد حدثني يزيد بن ثور عن سعيد بن يحيى ثنا بكر

 من قوسا بھا فخذ أخذتھا إن فقال سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكر قوسا له فأھدى اليمن فأتى القرآن رجال عنه هللا رضي
  الدرداء أبي عن ضعيف آخر وجه من وروي النار

 ثنا الطرائفي عبدوس بن محمد بن أحمد الحسن أبو ثنا إمالء السراج محمد بن الرحمن عبد لقاسما أبو حدثناه - 11465
 عن العزيز عبد بن سعيد ثنا مسلم بن الوليد ثنا هللا عبيد بن إسماعيل بن يحيى بن الرحمن عبد ثنا الدارمي سعيد بن عثمان

 القرآن تعليم على قوسا أخذ من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس أن الدرداء أبي عن الدرداء أم عن هللا عبيد بن إسماعيل
  نار من قوسا هللا قلده

 قال دحيم عن الدارمي سعيد بن عثمان لنا أجاز وفيما قال الطرائفي الحسن أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11466
  أصل له ليس القرآن تعليم على قوسا تقلد من  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي الدرداء أبي حديث
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  اإلماء كسب باب

 وأبو إبراھيم بن مسلم ثنا غالب بن محمد ثنا بالويه بن محمد بن أحمد بكر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11467
 اإلماء كسب عن نھى سلم و هعلي هللا صلى النبي أن  ھريرة أبي عن حازم أبي عن جحادة بن محمد عن شعبة ثنا قاال عمر
 منھن البغي كسب عن النھي اإلماء كسب عن بالنھي المراد يكون أن يحتمل إبراھيم بن مسلم عن الصحيح في البخاري رواه
 خديج بن رافع وروى البغي مھر عن نھى سلم و عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي األنصاري مسعود أبو روى كما

  البيوع كتاب في ذكرناھما وقد خبيث البغي مھر قال سلم و عليه هللا صلى نبيال أن عنه هللا رضي

 ثنا الوارث عبد ثنا معمر أبو ثنا الحسين بن إبراھيم ثنا الحسن بن الرحمن عبد ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  11468
 الزمارة ومھر الكلب ثمن عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال ھريرة أبي عن سيرين بن محمد عن حسان بن ھشام
 ھذا وعلى الحرام مواقعة من خوفا التنزيه طريق على كسبنه أين من يعلم لم إذا كسبھن عن النھي يكون أن ويحتمل الشيخ قال
  ما يدل

 بن ھاشم النضر أبو ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11469
 نھانا لقد  فقال األنصار مجلس إلى رافع بن رفاعة جاء قال القرشي الرحمن عبد بن طارق ثنا عمار بن عكرمة ثنا القاسم
 الغزل نحو بأصبعه ھكذا وقال بيدھا عملت ما إال األمة كسب عن نھانا وقال أشياء فذكر اليوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  والنقش والخبز

 ثنا المنذر بن إبراھيم ثنا الصقر بن هللا عبد ثنا عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 11470
 و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال خديج بن رافع جده عن أبيه عن ھرير بن هللا عبيد عن فديك أبي بن إسماعيل بن محمد
 باب في المسألة ھذه الشافعي ذكر حيث النفقات كتاب في مذكور الباب ھذا وبقية ھو نأي من يعلم حتى األمة كسب عن سلم
  المماليك نفقة

  بيديه وعمله الرجل كسب باب

 بن ھو إبراھيم ثنا الروياني يحيى أبو أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو أنبأ األديب هللا عبد بن محمد عمرو أبو أخبرنا -  11471
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن يكرب معد بن مقدام عن معدان بن خالد عن ثور ثنا يونس بن ھو عيسى أنبأ الفراء موسى
 البخاري رواه يديه كسب من يأكل كان داود هللا نبي إن يديه عمل من يأكل أن من له خيرا طعاما آدم بني من أحد أكل ما  قال
  موسى بن إبراھيم عن الصحيح في

 منبه بن ھمام عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا السلمي يوسف بن أحمد ثنا القطان بكر أبو أنبأ الفقيه اھرط أبو أخبرنا -  11472
 فكان تسرج بدوابه يأمر فكان القرآن داود على خفف  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال قال ھريرة أبو حدثنا ما ھذا قال
 عبد عن موسى بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه يديه عمل من إال يأكل ال وكان دابته تسرج أن قبل من القرآن يقرأ

 هللا رضي عائشة عن روينا وقد الخبر أول الرزاق عبد عن نصر بن وإسحاق محمد بن هللا عبد عن وروي الخبر آخر الرزاق
 وروينا بأيديھم أرضيھم لجونيعا كانوا رواية وفي أنفسھم عمال قوما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب كان قالت عنھا
 سلم و عليه هللا صلى النبي بن إبراھيم قصة في مالك بن أنس عن وروينا قينا كنت قال عنه هللا رضي األرت بن خباب عن
 و عليه هللا صلى هللا رسول بعث المنبر قصة في عنه هللا رضي سعد بن سھل وعن بالمدينة قين امرأة سيف أم إلى دفعه أنه
 هللا رسول إلى ببردة جاءت التي المرأة في سھل وعن عليھن أجلس أعوادا لي يعمل النجار غالمك مري أن مرأةا إلى سلم
 أبو له يقال األنصار من رجل كان مسعود أبي وعن أكسوكھا بيدي ھذه نسجت إني هللا رسول يا فقالت سلم و عليه هللا صلى
 عباس بن وعن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أدعو طعاما لي اصنع فقال قصاب رواية وفي لحام غالم له وكان شعيب
 بن وعن األذخر إال قال بيوتنا ولسقف لصاغتنا األذخر إال هللا رسول يا العباس قال مكة تحريم قصة في عنھما هللا رضي
 جواز على داللة ھذا كل وفي يعطه لم خبيثا علمه ولو أجره الحجام وأعطى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول احتجم عباس
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 داللة الثالثة األحاديث وفي هللا شاء إن سيمر أو منھا واحد كل إسناد الكتاب في مر وقد معناھا في وما الحرف بھذه االكتساب
  الذي أن على

 ادحم ثنا عائشة بن ثنا الواسطي عيسى بن محمد ثنا عبيد بن أحمد ثنا عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  11473
 قال أذني جدع أو اذنه فجدعت غالما قاتلت قال  ماجدة أبي عن الرحمن عبد بن العالء عن إسحاق بن محمد عن سلمة بن
 عنه هللا رضي الخطاب بن عمر إلى فرفعنا إليه فاختصمنا خارج وھو إليه فرفعنا عنه هللا رضي الصديق بكر أبو علينا فقدم
 وھبت إني يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ثالثا أو مرتين منه قتصي حجاما لي ادعوا القصاص بلغ قد فقال

  صائغا وال قصابا وال حجاما تسلميه ال لھا وقلت فيه لھا يبارك أن أرجو غالما لخالتي

 إسحاق بن مدمح ثنا حماد ثنا إسماعيل بن موسى ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 11474
 عبد بن العالء حدثني إسحاق بن محمد عن األعلى عبد ثنا يعقوب بن الفضل ثنا داود أبو وثنا قال منه أوجز بمعناه فذكره
 و عليه هللا صلى النبي سمعت قال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن سھم بني من رجل ماجدة أبي عن الحرقي الرحمن

 األخير الربع في المختصر في مذكور فيه فالكالم الحجام كسب وأما التحريم على ال نزيهالت على محمول بمعناه  يقول سلم
  التوفيق وبا

 أنبأ يحيى بن يحيى ثنا السراج إسحاق بن إبراھيم ثنا الصفار عبيد بن أحمد ثنا عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  11475
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن منصور عن الثوري سفيان عن كثير بن عباد
 بخط قرأت قال الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا ضعيف وھو الرملي كثير بن عباد به تفرد الفريضة بعد فريضة الحالل كسب طلب
 قال الحالل كسب في ركثي بن عباد حديث عن يسأل يحيى بن يحيى سمعت يقول الفراء أحمد أبا سمعت المستملي عمرو أبي
  قاله كان إن قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال
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  المزارعة كتاب

  والمزارعة المخابرة عن النھي في جاء ما باب

 بن الحسن ثنا بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو ثنا األصفھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا - 11476
 هللا صلى هللا رسول نھى  قال هللا عبد بن جابر عن دينار بن عمرو حدث قال عيينة بن سفيان ثنا لزعفرانيا الصباح بن محمد
 الزبير وأبو ميناء بن سعيد أيضا ورواه سفيان عن شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه المخابرة عن سلم و عليه
  سلم و عليه هللا صلى النبي عن جابر عن

 خثيم بن قال المكي رجاء بن ثنا معين بن يحيى ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا - 11477
 فليؤذن المخابرة يذر لم من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال هللا عبد بن جابر عن الزبير أبي عن حدثني
  ورسوله هللا من بحرب

 سفيان ثنا الزعفراني محمد بن الحسن ثنا األعرابي بن سعيد أبو أنبأ األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  11478
 رسول أن  خديج بن رافع زعم حتى بأسا بذلك نرى وال نخابر كنا يقول عمر بن هللا عبد دينار بن عمرو سمع قال عيينة بن
  سفيان عن شيبة أبي بن بكر أبي عن الصحيح في مسلم رواه فتركناه ذلك عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا

 ح عمرو بن ومحمد محمد بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الفقيه علي بن محمد نصر أبو أخبرنا -  11479
 عن زياد بن الواحد عبد أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قالوا قتيبة بن إسماعيل أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا
 صلى هللا رسول أن  الضحاك بن ثابت حدثني فقال المزارعة عن معقل بن هللا عبد سألت قال السائب بن هللا عبد عن الشيباني

  يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه المزارعة عن نھى سلم و عليه هللا

  األرض كراء عن النھي في جاء ما باب

 بن وسليمان عارم ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي لحسنا أبو أخبرنا - 11480
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  هللا عبد بن جابر عن عطاء عن الوراق مطر عن زيد بن حماد ثنا قالوا ومسدد حرب
 المزارع كراء عن نھى سلم و عليه هللا صلى النبي أن حرب بن سليمان وقال ومسدد عارم حديث ھذا األرض كراء عن نھى
  حماد عن كامل أبي عن الصحيح في مسلم رواه

 عن عطاء عن الوراق مطر ثنا ميمون بن مھدي ثنا عارم ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا أحمد أنبأ الحسن أبو وأخبرنا -  11481
 رواه أخاه فليزرعھا يزرعھا لم فإن فليزرعھا أرض له كانت من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر
  عارم النعمان أبي عن حميد بن عبد عن الصحيح في مسلم

 نصر بن سعدان ثنا بمكة البصري زياد بن محمد بن أحمد سعيد أبو أنبأ يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا - 11482
 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن عطاء عن سليمان يأب بن الملك عبد عن األزرق إسحاق ثنا المخرمي

 وجه من الصحيح في مسلم أخرجه يؤاجرھا وال المسلم أخاه فليمنحھا عنھا عجز فإن فليزرعھا أرض له كانت من  سلم و
  الملك عبد عن آخر

 بن معلى ثنا الطرسوسي إبراھيم بن محمد أمية أبو ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11483
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال هللا عبد بن جابر عن عطاء عن األخنس بن بكير عن الشيباني عن خالد ثنا منصور

 أبي بن رباح أيضا ورواه منصور بن معلى عن حاتم بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه عطاء أو أجر لألرض يؤخذ أن
  رباح أبي بن عطاء عن وغيرھما يحيى بن وھمام معروف
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 ثنا هللا عبد بن إبراھيم ثنا الشرقي بن حامد أبو أنبأ هللا رحمه العلوي داود بن الحسين بن محمد الحسن أبو وأخبرنا - 11484
  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن يقول هللا عبد بن جابر سمعت قال ميناء بن سعيد عن حيان بن سليم ثنا الحنفي بكر أبو
 أخرجه نعم قال الكراء يعني تبيعوھا ال قوله ما لسعيد فقلت تبيعوھا وال أخاه ليزرعھا أو فليزرعھا أرض فضل له كان من
  جابر عن وغيرھما سفيان وأبو الزبير أبو أيضا ورواه حيان بن سليم عن آخر وجه من الصحيح في مسلم

 هللا عبد أبو وأخبرنا ح ملحان بن ثنا عبيد بن أحمد أنبأ األھوازي عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  11485
 بن عن عقيل عن الليث حدثني بكير بن يحيى ثنا ملحان بن ھو إبراھيم بن أحمد أنبأ الفقيه إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ
 كان األنصاري خديج بن رافع أن بلغه حتى أرضه يكري كان عمر بن هللا عبد أن  هللا عبد بن سالم أخبرني قال أنه شھاب
 فقال األرض كراء في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن تحدث ماذا خديج بن يا فقال هللا عبد فلقيه األرض كراء عن ينھي
 كراء عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن الدار أھل يحدثان بدرا شھدا قد وكانا عمي سمعت هللا لعبد خديج بن رافع

 يكون أن هللا عبد خشي ثم تكرى األرض أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد في أعلم كنت لقد وهللا هللا عبد قال األرض
 بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه األرض كراء فترك علمه يكن لم شيئا ذلك في أحدث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الليث عن آخر وجه من مسلم أخرجهو بكير

 أسماء بن محمد بن هللا عبد ثنا القاضي إسحاق بن إسماعيل أنبأ عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي وأخبرنا -  11486
 عبد خديج بن رافع أخبر فقال المزارع كراء عن وسأله أخبره هللا عبد بن سالم أن الزھري عن أنس بن مالك عن جويرية ثنا
 هللا عبد فترك قال المزارع كراء عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  بدرا شھدا قد وكانا عميه عن عمر بن هللا

 حديث فأين قلت يكريھا عمر بن هللا عبد كان قد نعم قال أنت فتكريھا لسالم فقلت الزھري قال ذلك قبل يكريھا كان وقد كراءھا
  أسماء بن محمد بن هللا عبد عن الصحيح في البخاري رواه نفسه على أكثر رافعا إن سالم فقال رافع

 بن أحمد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو ثنا ببغداد بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي الحسين أبو أخبرنا - 11487
 بن رافع عن بلغه حتى األرض اءكر يأخذ كان  عمر بن أن نافع عن عون بن أنبأ عطاء بن ھو الوھاب عبد ثنا الفحام الوليد
 كراء عن نھى أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن يذكر عمومته بعض عن فحدث رافعا أتينا حتى معه فانطلقت حديث خديج

  ذلك بعد عمر بن فتركه األرض

 أنبأ ھارون بن يزيد ثنا لسعديا هللا عبد بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 11488
  ھارون بن يزيد عن حاتم بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه بمعناه الحديث بھذا  عون بن

 ح حرب بن سليمان ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا الصفار هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11489
 عن أيوب عن زيد بن حماد ثنا قاال الربيع أبو ثنا يعلى أبو أنبأ جعفر أبي بن عمرو أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا

 امارة من وصدرا وعثمان وعمر بكر وأبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على مزارعه يكري عمر بن كان  قال نافع
 فانطلق نافع قال األرض كراء عن نھى سلم و عليه هللا لىص النبي أن يزعم رافعا إن فقال رجل فأتاه عنھم هللا رضي معاوية

 المزارع كراء في سلم و عليه هللا صلى النبي عن تذكر عنك بلغني الذي ما عمر بن له فقال معه وانطلقت رافع إلى عمر بن
 هللا نبي أن رافع زعم لقا ذلك بعد عنه سئل إذا عمر بن وكان المزارع كراء عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى نعم قال

 رسول عھد على مزارعنا نكري إنا أعلم كنت قد ذكر ما رافع ذكر لما عمر بن فقال نافع قال عنه نھى سلم و عليه هللا صلى
 ورواه حرب بن سليمان عن الصحيح في البخاري رواه أحفظه ال التبن من وشىء األربعاء على بما سلم و عليه هللا صلى هللا

  الربيع أبي عن مسلم

 عكرمة ثنا محمد بن النضر ثنا يوسف بن أحمد ثنا القطان الحسين بن محمد بكر أبو أنبأ الفقيه طاھر أبو أخبرنا - 11490
 هللا صلى هللا نبي أن  وزعم األرض كراء عن خديج بن رافع نھاني قال خديج بن رافع مولى النجاشي أبو ثنا عمار بن وھو
  ذلك من أتم عمار بن عكرمة عن آخر وجه من مسلم وأخرجه عنه نھى سلم و عليه
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 في عوضا يكون أن يجوز مما غيره دون منھا يخرج ما ببعض األرض كراء على مقصور وأنه عنه المنھي بيان باب
  البيوع

 بدع حاتم أبو ثنا بھراة القاضي عمران بن الحسن محمد أبو ثنا األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  11491
 بن محمد بن إسحاق هللا عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا ح األوزاعي ثنا موسى بن هللا عبيد ثنا الرحمن عبد بن الجليل
 ثنا بكر بن بشر ثنا التنوخي عثمان بن سعيد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قالوا عمرو أبي بن سعيد وأبو السوسي يوسف

 يؤاجرونھا وكانوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على أرضين فضول لرجال كانت  قال ابرج عن عطاء ثنا األوزاعي
 أبى فإن أخاه ليمنحھا أو فليزرعھا أرض فضل له كانت من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال والنصف والربع الثلث على

 فبلغ والنصف والربع بالثلث يزرعونھا فكانوا أرضين لفضو لرجال كانت هللا عبيد رواية وفي بشر حديث لفظ أرضه فليمسك
 البخاري رواه أرضه فليمسك يفعل لم فإن أخاه ليمنحھا أو فليزرعھا أرض له كانت من فقال سلم و عليه هللا صلى النبي ذلك
  األوزاعي عن ھقل حديث من مسلم وأخرجه موسى بن هللا عبيد عن الصحيح في

 وھب بن هللا عبد ثنا عيسى بن أحمد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11492
 نأخذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول زمان في كنا  يقول هللا عبد بن جابر سمعت قال حدثه الزبير أبا أن سعد بن ھشام حدثني
 يزرعھا لم وإن فليزرعھا أرض له كانت من فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقام بالماذيانات والربع بالثلث األرض
  عيسى بن أحمد عن الصحيح في مسلم رواه فليمسكھا أخاه يمنحھا لم فإن أخاه فليمنحھا

 الزبير أبو ثنا زھير ثنا يونس بن أحمد ثنا أيوب بن محمد ثنا إسحاق بن بكر أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11493
 هللا صلى هللا رسول فقال كذا ومن القصرى من بنصيب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على نخابر كنا  قال رجاب عن
  يونس بن أحمد عن الصحيح في مسلم رواه فليدعھا وإال أخاه فليحرثھا أو فليزرعھا أرض له كانت من سلم و عليه

 سعيد ثنا عطاء بن الوھاب عبد ثنا جعفر بن يحيى ثنا الصفار حمدم بن إسماعيل ثنا بشران بن الحسين أبو أخبرنا -  11494
 عليه هللا صلى هللا رسول عھد على نحاقل كنا  قال خديج بن رافع عن يسار بن سليمان عن حكيم بن يعلى عن عروبة أبي بن
 نافعا لنا كان أمر عن لمس و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال ظھير اسمه قتادة قال عمومته بعض عليه فقدم قال سلم و

 فليزرعھا أرض له كانت من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ذاك وما القوم قال وانفع لنا انفع ورسوله هللا وطواعية
  عروبة أبي بن عن أوجه من مسلم رواه مسمى طعام وال بالربع وال بالثلث يكاريھا وال أخاه ليزرعھا أو

 بن يحيى ثنا المروزي نصر بن محمد هللا عبد أبو ثنا الكرابيسي محمد بن أحمد أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11495
 باألرض نحاقل كنا قال خديج بن رافع عن يسار بن سليمان عن حكيم بن يعلى إلي كتب  قال أيوب عن زيد بن حماد ثنا يحيى

 بعض لقيني إذ يوما شعرت فما باألرض نكريھا فضة وال ذھب يومئذ يكن ولم المسمى والطعام والربع الثلث على فنكريھا
 لنا انفع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وطواعية نافعا لنا كان أمر عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھانا فقال عمومتي
 أو يزرعھا أن رضاأل رب وأمر ذلك عن فنھانا المسمى والطعام والربع الثلث على فنكريھا باألرض نحاقل كنا وانفع

 تلك من يخرج ما المسمى بالطعام وأراد يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه ذلك سوى وما كراءھا وكره يزرعھا
  أعلم وهللا معناه في وما بذلك يعني كراءھا وكره رافع عن الروايات بعض في بين وذلك األرض

 يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال السوسي يوسف بن محمد بن سحاقإ هللا عبد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11496
 قال سنين ست خديج بن رافع صحبت قال النجاشي أبو حدثني قال األوزاعي سمعت قال أبي أخبرني الوليد بن العباس ثنا

 قال رافقا بنا كان أمر عن نھانا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن  له فقال يوما لقيه أنه رافع بن ظھير عمه عن فحدثني
 الربع على نؤاجرھا قلنا بھا تصنعون ماذا محاقلكم أرأيت قال الحق فھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ما له فقلت رافع
 حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه امسكوھا أو ازرعوھا تفعلوا فال قال والشعير التمر من األوسق وعلى

  األوزاعي
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 وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11497
 عبد أبي بن ربيعة عن مالك على قرأت قال يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل ثنا إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو

 كراء عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  فقال األرض كراء عن خديج بن رافع سأل أنه قيس بن حنظلة عن الرحمن
 قال يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه به بأس فال والورق بالذھب أما فقال والورق أبالذھب قلت قال األرض
 هللا صلى النبي نھى رافع حكى وإنما سمع ما ىبمعن أعلم وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن النھي سمع فرافع الشافعي
  تكرى كانت وكذلك والربع بالثلث كرائھا عن سلم و عليه

 أبو وأخبرنا ح مالك أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال بكر وأبو زكريا أبو أخبرنا - 11498
 عن هللا عبد بن سالم سأل أنه  شھاب بن عن مالك ثنا بكير بن ثنا إبراھيم نب محمد ثنا نجيد بن عمرو أبو ثنا قتادة بن نصر
 أرض لي كانت ولو رافع أكثر فقال خديج بن رافع عن يذكر الذي الحديث أرأيت له فقلت به بأس ال فقال األرض كراء

 بالذھب الكراء على به حدث أنه فرأى جملة الخبر رافع عن سمع سالم يكون قد الشافعي قال بكير بن حديث لفظ أكريتھا
 رافع عن أنس بن مالك غير بينه وقد والورق بالذھب تكرى األرض أن يعلم ألنه بأسا والورق بالذھب بالكراء ير فلم والورق

  منھا يخرج ما ببعض األرض كراء عن نھى أنه

 عيسى بن أحمد ثنا يعقوب بن سفيو ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن ثنا المقرئ محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 11499
 عن خديج بن رافع سأل أنه قيس بن حنظلة عن هللا عبد بن وإسحاق الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن الليث حدثني وھب بن ثنا

 كرائھا عن فسألته قال منھا يخرج ما ببعض األرض كراء عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  فقال األرض كراء
  والورق بالذھب بكرائھا بأس ال فقال والورق بالذھب

 عمرو أبو وأخبرنا ح ليث ثنا سعيد بن قتيبة ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو ثنا الروذباري علي أبو وأخبرنا - 11500
 دعب أبي بن ربيعة عن سعد بن ھو الليث أخبرني رمح بن محمد ثنا سفيان بن الحسن أخبرني اإلسماعيلي بكر أبو ثنا األديب
 هللا صلى هللا رسول عھد على األرض يكرون كانوا أنھم  عماي حدثني قال خديج بن رافع عن قيس بن حنظلة عن الرحمن
 فقلت ذلك عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فنھانا األرض صاحب يستثنيه شيء أو األربعاء على ينبت بما سلم و عليه
 عن خالد بن عمرو عن الصحيح في البخاري رواه والدراھم بالدنانير بھا بأس ال رافع فقال والدراھم بالدنانير ھي كيف لرافع
  الليث

 بن وحسين سلمة بن وأحمد محمد بن جعفر ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 11501
 قيس بن حنظلة عن الرحمن عبد أبي بن بيعةر عن األوزاعي ثنا يونس بن عيسى ثنا إبراھيم بن إسحاق ثنا قالوا محمد

 عھد على يؤاجرون الناس كان إنما به بأس ال فقال والورق بالذھب األرض كراء عن خديج بن رافع سألت  قال األنصاري
 ھذا ويھلك ھذا ويسلم ھذا ويسلم ھذا فيھلك الزرع من وأشياء الجداول وإقبال الماذيانات على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه به بأس فال مضمون معلوم شيء فأما عنه زجر فلذلك ھكذا إال كراء للناس يكن ولم

  إبراھيم

 عن سفيان ثنا عمر أبي بن ثنا طالب أبي بن إبراھيم ثنا إبراھيم بن عيسى بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11502
 ھذه لنا أن على األرض نكري فكنا حقال األنصار أكثر كنا  يقول خديج بن رافع سمع أنه قيس بن حنظلة عن سعيد بن يحيى
 من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه ينھنا فلم الورق وأما ذلك عن فنھانا ھذه تخرج ولم ھذه أخرجت فربما ھذه ولھم
  عيينة بن حديث

 ثنا ھارون بن يزيد أنبأ السعدي هللا عبد بن إبراھيم ثنا يعقوب بن محمد هللا عبد أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11503
 نكري وكنا مزدرعا المدينة أھل أكثر كنا  يقول خديج بن رافع سمع أنه أخبره األنصاري قيس بن حنظلة أن سعيد بن يحيى

 عن فنھينا قال األرض وتسلم لكذ يسلم وربما األرض وتصاب ذلك يصاب فربما األرض لسيد تسمى منھا بالناحية األرض
  ھارون بن يزيد عن المثنى بن محمد عن الصحيح في مسلم رواه الزمان ذلك في يكن فلم والورق الذھب فأما ذلك
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 بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل ثنا ببغداد السكري الجبار عبد بن يحيى بن هللا عبد محمد أبو أخبرنا -  11504
 إذا أحدنا كان قال خديج بن رافع أخي بن ظھير بن ھو أسيد عن مجاھد عن منصور عن الثوري أنبأ قالرزا عبد ثنا منصور
 إذ العيش وكان الربيع سقى وما القصارة ويشترط جداول ثالث ويشترط والنصف والربع بالثلث أعطاھا أرضه عن استغنى
 هللا صلى هللا رسول إن فقال خديج بن رافع فأتانا منفعة كذل من ونصيب هللا شاء وبما بالحديد فيھا نعمل وكنا قال شديدا ذاك
 من ويقول الحقل عن ينھاكم  فإنه لكم أنفع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وطاعة نافعا لكم كان أمر عن ينھاكم سلم و عليه

 الرجل فيأتيه النخل من العظيم المال للرجل يكون أن والمزابنة المزابنة عن وينھاكم ليدع أو أخاه فليمنحھا أرضه عن استغنى
  تمر وسق وكذا بكذا أخذته قد فيقول

 ثنا األحوص أبو ثنا مسدد ثنا الضبي عمر بن عثمان ثنا الصفار عبيد بن أحمد ثنا عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  11505
 المحاقلة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال خديج بن رافع عن المسيب بن سعيد عن الرحمن عبد بن طارق

 أو بذھب أرضا أكترى ورجل منح ما يزرع فھو أرضا منح ورجل فيزرعھا أرض له رجل ثالثة يزرع إنما وقال والمزابنة
  فضة

 بن الفضل نعيم أبو ثنا نصر بن محمد بن أحمد ثنا ھانئ بن صالح بن محمد حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11506
 يسقيھا وھو سلم و عليه هللا صلى النبي به فمر أرضا زرع  أنه خديج بن رافع ثنا نعم أبي بن عن عامر بن بكير ثنا دكين
 أھلھا على األرض فرد أربيتما فقال الشطر فالن ولبني الشطر لي وعملي ببذري زرعي فقال األرض ولمن الزرع لمن فسأله
  نفقتك وخذ

 يعلى بن ھاشم ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا قاال القاضي الحسن بن أحمد ربك وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11507
 عبد بن عكرمة بن محمد عن الزھري عوف بن الرحمن عبد بن إبراھيم بن سعد بن إبراھيم ثنا أويس أبي بن إسماعيل ثنا

 هللا رضي وقاص أبي بن سعد عن بالمسي بن سعيد عن لبيبة أبي بن الرحمن عبد بن محمد عن ھشام بن الحارث بن الرحمن
 هللا رسول فنھاھم الزرع من البئر حول مما بالماء صعد وبما الساقي على يكون بما المزارع يكرون الناس كان قال  أنه عنه
  والورق بالذھب يكروا أن وأمرھم سلم و عليه هللا صلى

 جعفر عن أيوب بن عمر ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا اودد أبو ثنا داسه بن بكر أبو ثنا الروذباري علي أبو أخبرنا -  11508
 قلت المخابرة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال عنه هللا رضي ثابت بن زيد عن الحجاج بن ثابت عن برقان بن
  ربع أو ثلث أو بنصف األرض يأخذ أن قال المخابرة وما

 حماد بن يحيى ثنا منصور بن إسحاق ثنا سلمة بن أحمد ثنا إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد بن محمد أخبرنا - 11509
 أن  ثابت زعم فقال المزارعة عن فسألناه معقل بن هللا عبد على دخلت قال السائب بن هللا عبد عن الشيباني عن عوانة أبو ثنا

 بن إسحاق عن الصحيح في مسلم رواه بھا بأس ال وقال بالمؤاجرة وأمرنا المزارعة عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  منصور

 ثنا الحسن بن علي ثنا الجوھري محمد بن سفيان ثنا العراقي نصر أبو أنبأ الحافظ إبراھيم بن محمد بكر أبو أخبرنا - 11510
 تستأجروا أن صانعون أنتم ما أمثل إن  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن الكريم عبد أخبرني سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد

 عن عمر بن سئل قال يزيد بن هللا عبد بن موسى عن عيسى بن هللا عبد عن سفيان وعن شجر فيھا ليس البيضاء األرض
  سواء وبعيري أرضي فقال األرض كراء

 بن عن مالك أنبأ يالشافع أنبأ الربيع أنبأ العباس أبو ثنا قاال الحسن بن بكر وأبو إسحاق أبي بن زكريا أبو أخبرنا -  11511
 أبيه عن ھشام عن مالك وأنبأ قال به بأس ال فقال والورق بالذھب األرض استكراء عن سأل أنه  المسيب بن سعيد عن شھاب
  مثله سالم عن شھاب بن عن مالك وأنبأ قال به شبيھا
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   فاسدا شرطا العقد منتض لو ما على أو التنزيه على عنھا النھي وحمل مشاع معلوم بجزء المزارعة أباح من باب

 عن زيد بن حماد أنبأ يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل أنبأ إسحاق بن بكر أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11512
 قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه عن الحديث منه فأسمع خديج بن رافع بن إلى بنا انطلق لطاوس قال مجاھدا أن عمرو
 يعني منھم به أعلم ھو من حدثني ولكن فعلته ما عنه نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أعلم لو وهللا إني وقال هفانتھر
 رواه معلوما خرجا عليھا يأخذ أن من له خير أرضه أخاه الرجل يمنح ألن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس بن

  يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم

 قبيصة ثنا عمر بن حفص ثنا الطبراني أحمد بن سليمان القاسم أبو ثنا عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا -  11513
 رسول نھى  يقول خديج بن رافع سمعت حتى المزارعة نكره كنا ما يقول عمر بن سمعت قال دينار بن عمرو عن سفيان ثنا
 ينه لم سلم و عليه هللا صلى النبي أن عباس بن عن طاوس عن دينار بن مروع وعن المزارعة عن سلم و عليه هللا صلى هللا
 دون قبيصة عن الصحيح في البخاري رواه معلوما شيئا يأخذ أن من له خير أرضه أخاه أحدكم يمنح ألن وقال المزارعة عن

  سفيان عن وكيع حديث من عمر بن حديث مسلم وأخرج رافع عن عمر بن رواية

  دينار بن عمرو عن سفيان ثنا الحميدي ثنا موسى بن بشر أنبأ إسحاق بن بكر أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو اأخبرن - 11514
 أعطيھم إني عمرو أي قال عنه نھى سلم و عليه هللا صلى النبي أن يزعمون فإنھم المخابرة تركت لو لطاوس قلت قال

 له خير أخاه أحدكم يمنح أن قال ولكن عنه ينه لم سلم و عليه هللا صلى النبي أن عباس بن يعني أخبرني أعلمھم وان وأعينھم
  عيينة بن سفيان حديث من الصحيح في ومسلم البخاري أخرجه معلوما خرجا عليھا يأخذ أن من

 عمرو ثنا الفرج بن روح ثنا المصري محمد بن علي الحسن أبو ثنا بشران بن هللا عبد بن محمد بن علي أخبرنا - 11515
 اكثار سمع لما أنه  عباس بن عن طاوس عن دينار بن عمرو عن جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد عن الليث ثنا خالد بن

 مسلم رواه كرائھا عن ينه ولم أخاه منحھا إال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال إنما هللا سبحان قال األرض كراء في الناس
  الليث عن رمح بن محمد عن الصحيح في

 شريك عن موسى بن الفضل ثنا رزمة أبي بن ثنا ناجية بن أنبأ عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي أخبرنا -  11516
 أن أمر ولكن المزارعة يحرم لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن طاوس عن دينار بن عمرو عن شعبة عن
  موسى بن الفضل عن حجر بن علي عن الصحيح في مسلم رواه بعضھم من بعضھم الناس يرفق

 ثنا األشعث أبو ثنا القطان عياش بن يحيى بن الحسين أخبرنا الحفار جعفر بن محمد بن ھالل الفتح أبو أخبرنا - 11517
 داود ثنا اإلسفرائيني أحمد بن بشر ثنا المستملي أحمد بن كامل جعفر أبو وحدثنا ح إسحاق بن الرحمن عبد عن زريع بن يزيد
 عن عمار بن محمد بن عبيدة أبي عن إسحاق بن الرحمن عبد عن المفضل بن بشر ثنا يحيى بن يحيى ثنا البيھقي الحسين بن

 منه بالحديث أعلم كنت وهللا أنا خديج بن لرافع هللا يغفر  قال أنه ثابت بن زيد عن الزبير بن عروة عن الوليد أبي بن الوليد
 فسمع المزارع تكروا فال شأنكم ھذا كان إن فقال اقتتال قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى راألنصا من رجالن أتى إنما
 كراء عن النھي إطالق أعلم وهللا انكرا كأنھما عنھما هللا رضي عباس وبن ثابت بن زيد الشيخ قال المزارع تكروا ال قوله

 رافع عن الرواة بعض قيد وقد فيه غرر ال وبما والفضة ذھببال كراءھا ذلك من عنه ينه لم بما عباس بن وعنى المزارع
 العقد فساد يوجب العوض في غرر وذلك الھالك من الزرع على يخشى ما وھي النھي علة وبين عنھا النھي وقع التي األنواع
 روينا وقد دونه له فالحكم عنه نھيه سمع عمن روينا فقد منھا يخرج ما ببعض كراءھا عنه ينه لم بما عنى عباس بن كان وان
 أخبار حمل من العلماء ومن أعلم وهللا أثبته ما غير أنكره ما ان فدل وغيره خديج بن رافع رواية يوافق ما ثابت بن زيد عن

 أن الزراع على يشترط كان ما وھي األنھار وھي والماذيانات الجداول شرط نحو فاسدة بشروط وقعت لو ما على النھي
 ويقال يداس ما بعد السنبل في الحب من بقي ما وھي القصارة شرط ونحو المال لرب خاصة اراألنھ ھذه على يزرعه
 وما ھذه فكانت قالوا كما اربعاء وجمعه ونحوه السري الجدول مثل الصغير النھر وھو الربيع يسقي ما شرط ونحو القصري
 سلم و عليه هللا صلى النبي نھي أن فيرى والثلث والربع النصف على الشرط سوى خاصة المال رب شرطھا شروطا اشبھھا
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 الشروط وكانت والربع والثلث النصف نحو معلومة الحصص كانت فإذا مجھولة ألنھا الشروط لھذه كان إنما المزارعة عن
 خزيمة بن إسحاق بن ومحمد عبيد وأبو هللا رحمه حنبل بن أحمد ذھب ھذه وإلى جائزة المزارعة كانت معدومة الفاسدة
 النبي معاملة في مضت التي واألحاديث الرأي أصحاب من الحسن بن ومحمد يوسف أبو ذھب وإليه الحديث أھل من وغيرھم
 حديث حنبل بن أحمد وضعف المسألة ھذه في لھم دليل زرع أو ثمر من منھا يخرج ما بشرط خيبر أھل سلم و عليه هللا صلى
  ومتنه إسناده في عليه االختالف من ليهإ أشرنا ما يريد األلوان كثير ھو وقال خديج بن رافع

 وأبو الذھلي يحيى بن محمد ثنا الشرقي بن حامد أبو ثنا هللا رحمه العلوي الحسين بن محمد الحسن أبو أخبرنا وقد - 11518
 رافع بحديث فأخبر أرضه يكري كان أنه  عمر بن عن نافع عن عمر بن هللا عبيد عن معمر أنبأ الرزاق عبد ثنا قاال األزھر

 هللا صلى النبي عھد على أرضيھم يعطون كانوا قد األرض أھل أن علمت قد عمر بن فقال فأخبره عنه فسأله فأتاه خديج بن
 عمر بن وكان قال معلوما نصيبا الجرين من ويشترط الربيع يسقي وما الماذيانات لي األرض صاحب ويشترط سلم و عليه
  يشترطون كانوا لما النھي أن يظن

 عن جرير ثنا عبيد أبي عن العزيز عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن أبو ثنا السلمي الرحمن عبد أبو وأخبرنا - 11519
 يشترط كان أحدھم أن المزارعة في  سلم و عليه هللا صلى النبي عن خديج بن رافع بن ظھير بن أسيد عن مجاھد عن منصور
 أن زعم ھذا إلى ذھب ومن الشيخ قال ذلك عن سلم و عليه هللا صلى النبي فنھى الربيع سقى وما والقصارة جداول ثالثة

 فقصر الفاسدة الشروط من به يلحقون كانوا لما ھو إنما الربع أو الثلث أو بالنصف كرائھا عن فيھا النھي ورد التي األخبار
  أعلم وهللا غيرھا دون بھا يتعلق والنھي بعضھم ذكرھا وقد بذكرھا الرواة بعض

 حماد ثنا غياث بن الواحد عبد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن ثنا المقرئ الحسن أبو أخبرنا -  11520
  فيه مات الذي مرضه في قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن العزيز عبد بن عمر عن حكيم أبي بن إسماعيل عن سلمة بن
 هللا رضي الخطاب بن عمر استخلف فلما العرب بأرض دينان يبقين ال مساجد ھمأنبيائ قبور اتخذوا والنصارى اليھود هللا قاتل
 منية بن يعلى واستعمل خيبر وأھل وتيماء فدك أھل وأجلى وأموالھم عقرھم واشترى البحرانية إلى نجران أھل أجلى عنه

 النخل وأعطى الشطر فلھم منھم كان نوإ الثلث ولھم الثلثان فلعمر عمر من والحديد والبقر البذر كان أن على البياض فأعطى
 وقال الباب ترجمة في البخاري قال مرسل وھو الباب ترجمة في إليه البخاري وأشار الثلث ولھم الثلثين لعمر أن على والعنب
 بن وسعد علي وزارع البخاري قال والربع الثلث على يزرعون إال ھجرة بيت أھل بالمدينة ما جعفر أبي عن مسلم بن قيس
 بن الرحمن عبد وقال سيرين وبن علي وآل عمر وآل بكر أبي وآل وعروة والقاسم العزيز عبد بن وعمر مسعود وبن لكما

  الزرع في يزيد بن الرحمن عبد أشارك كنت األسود

 عن شعيب ثنا اليمان أبو ثنا عيسى بن محمد بن علي ثنا المزني محمد أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  11521
 يحدث كان خديج بن رافع أن بلغنا وقد بأس والورق بالذھب األرض باستكراء ليس  يقول المسيب بن سعيد كان قال الزھري

 بن رافع حديث من فلذلك األرض كراء عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن يحدثان بدرا شھدا قد وكانا عميه أن
 أناس رافع فتيا من بذلك فأخذ بشيء وال بورق وال بذھب ال يكريھا يكن لمف أرضه كراء يترك عمر بن هللا عبد كان خديج
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغنا فقد ذلك من عليه اصطلحوا ما أو الثلثين أو الشطر على المعاملة فأما آخرون وتركه

 باألول قال ومن الشيخ قال وأحله األرض أمر أطيب وذلك الشطر على المسلمين على هللا أفاء حين خيبر يھود عامل كان قد
 وفيه ثابت حديث رافع وحديث دونه أحد قول في حجة فال سلم و عليه هللا صلى النبي عن ثبت ما أن وزعم ھذا عن أجاب
 في واستقصى أخرى وأرسله مرة عمومته بعض عن أسنده أنه إال منھا يخرج ما ببعض عليھا المعاملة عن نھيه على دليل

 يخرج ما بشطر المعاملة وحديث ذكره قدمنا كما وغيره هللا عبد بن جابر روايته على وتابعه أخرى واختصرھا مرة روايته
 التوفيق وبا فيه الواردة األخبار بين جمع ذلك وفي النخل ظھراني بين الزرع كان إذا به مقول زرع أو ثمر من خيبر من
  أعلم وهللا
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   المزارعة سبيل على بإذنه أو ذنهإ بغير غيره أرض في زرع من باب

 بن محمد العباس أبو ثنا قالوا الفوارس أبي بن صادق وأبو عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11522
 بن بكر أبو ثنا المزكي إسحاق أبي بن زكريا أبو وأنبأ ح شريك ثنا آدم بن يحيى ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا يعقوب
 رسول قال قال خديج بن رافع عن عطاء عن إسحاق أبي عن شريك ثنا الوليد أبو ثنا األسفاطي الفضل بن العباس ثنا اقإسح
 أبي حديث لفظ ھذا نفقته عليه وترد شيء الزرع في له فليس أذنھم بغير قوم أرض في زرع من  سلم و عليه هللا صلى هللا

  شيء الزرع من له وليس نفقته فله الوق يرفعه قال آدم بن يحيى رواية وفي الوليد

 يحيى ثنا الحسن ثنا العباس أبو ثنا قالوا العطار صادق وأبو عمرو أبي بن سعيد وأبو الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا - 11523
  مثله  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال خديج بن رافع عن عطاء عن إسحاق أبي عن الربيع بن يعني قيس ثنا آدم بن

 عبد حاتم أبو ثنا بھراة القاضي عمران بن الحسن محمد أبو ثنا األصبھاني يوسف بن هللا عبد محمد أبو حدثنا -  11524
 زرع أنه أخبره خديج بن رافع أن نعم أبي بن الرحمن عبد عن بكير أنبأ موسى بن هللا عبيد ثنا الھروي الرحمن عبد بن الجليل
 وھي لي الزرع فقال ھذا لمن فسأله زرعه يسقى وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول به فمر فالن بني من أخذھا أرضا
 قال نفقتك وخذ أھلھا إلى األرض ورد غبارھا من يدك انفض  فقال قال الشطر ولھم الشطر لي أخذتھا فالن بني أرض

  أرضھم إليھم ورد نفقته فأخذ قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال بما فأخبرتھم فانطلقت

 الخطمي جعفر أبو ثنا يحيى ثنا بشار بن محمد ثنا داود أبو أنبأ داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا -  11525
 بھا يرى ال عمر بن كان قال المزارعة في عنك بلغنا  شيء له فقلنا قال المسيب بن سعيد إلى له وغالما أنا عمي بعثني قال
 زرعا فرأى حارثة بني أتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن رافع فأخبره فأتاه حديث في خديج بن رافع عن بلغه حتى بأسا
 فخذوا قال فالن زرع ولكنه بلى قالوا ظھير أرض أليس قال لظھير ليس فقالوا ظھير زرع أحسن ما فقال ظھير أرض في

 األحاديث ھذه ظاھر بالدراھم أكره أو أخاك أفقر سعيد قال النفقة يهإل ورددنا زرعنا فأخذنا رافع قال النفقة عليه وردوا زرعكم
 خالفھا في ألحد يكن لم األحاديث ھذه ثبت ولو البذر يتبع الزرع أن على األمصار وفقھاء األرض يتبع الزرع أن على يدل
 بالحديث العلم أھل عند يفضع الربيع بن وقيس الربيع بن وقيس هللا عبد بن شريك به ينفرد األول الحديث أن إال حجة

 في الشافعي قال مرسل ھو ثم جدا حديثه ويضعف عنه يروي ال القطان سعيد بن يحيى كان فيه مختلف هللا عبد بن وشريك
  رافعا عطاء يلق لم ألنه منقطع الحديث البويطي كتاب

 مرسل خديج بن رافع عن عطاء أن أظن كنت قال الحافظ عدي بن هللا عبد أحمد أبو ثنا الماليني سعد أبو أخبرنا - 11526
 ثنا سعيد بن يوسف ثنا مسلم بن محمد بن هللا عبد حدثنا أحمد أبو قال مرسل عطاء عن أيضا إسحاق أبا أن لي تبين حتى
 قال قال خديج بن رافع عن رباح أبي بن عطاء عن رفيع بن العزيز عبد عن إسحاق أبي عن شريك ثنا محمد بن حجاج
 قال نفقته قيمة عليه وترد شيء الزرع من له فليس إذنھم بغير قوم أرض في زرع من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 بالحديث العلم وأھل يدلس كان إسحاق أبو الشيخ قال عطاء عن إسحاق أبي عن يقول العزيز عبد يقول ال حجاج غير يوسف
 سليمان أبو قال بالحديث المعرفة أھل عند يثبت ال حديثال ھذا الخطابي سليمان أبو وقال منقطع رافع عن عطاء يقولون
 غير إسحاق أبي عن يروه لم ويقول ويضعفه الحديث ھذا ينكر كان أنه الحمال ھارون بن موسى عن يحيى بن الحسن وحدثني
 أيضا ريالبخا وضعفه سليمان أبو قال شيئا خديج بن رافع من يسمع لم وعطاء إسحاق أبي غير عطاء عن رواه وال شريك
 عامر بن بكير حديث وأما به يحتج ال ضعيف وعقبة خديج بن رافع حدثنا قال عطاء عن األصم بن عقبة رواه وقد الشيخ قال

 القطان سعيد بن يحيى ضعفه فقد الحديث ھذا غير في الحجاج بن مسلم به استشھد وإن فبكير رافع عن نعم أبي بن عن البجلي
 أر ولم الخطمي يزيد بن عمير جعفر أبو فرواه الثالث الحديث وأما معين بن يحيىو حنبل بن وأحمد غياث بن وحفص
 في سلم و عليه هللا صلى النبي عن خديج بن رافع بن رفاعة عن وروي أعلم وهللا حديث في به احتجا مسلما وال البخاري
  منقطع وھو معناه
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  منه أكل إذا والغرس الزرع فضل باب

 عن عوانة أبو ثنا يحيى بن يحيى ثنا قتيبة بن إسماعيل ثنا سختويه بن محمد بن علي ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا -  11527
 أو إنسان أو طير منه فيأكل زرعا يزرع أو غرسا يغرس مسلم من ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنس عن قتادة
  عوانة أبي عن وغيره قتيبة عن البخاري وأخرجه يحيى بن يحيى عن الصحيح في مسلم رواه صدقة له كانت إال بھيمة

 ثنا سلمان بن أحمد وحدثنا قال ح الدارمي سعيد بن عثمان ثنا الفقيه النضر أبو أخبرني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11528
 سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أنس عن قتادة ثنا العطار يزيد بن أبان ثنا إبراھيم بن مسلم ثنا قاال عيسى بن محمد بن أحمد
 منه فأكل غرسا مسلم يغرس ال فقال مسلم فقالوا كافر أو مسلم ھذا غرس من فقال األنصار من امرأة مبشر ألم نخال دخل
 عن حميد بن عبد عن مسلم ورواه حدثنا مسلم وقال فقال الصحيح في البخاري رواه صدقة له كانت إال دابة أو طير أو إنسان
  إبراھيم بن مسلم

 جعفر أبو ثنا الدقاق أحمد بن عثمان عمرو أبو ثنا ببغداد الرزاز داود بن محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا - 11529
 هللا رسول قال قال هللا عبد بن جابر عن عطاء عن سليمان أبي بن الملك عبد ثنا ھارون بن يزيد ثنا المنادي هللا عبيد بن محمد
 أكلت وما منه الطير أكلت وما منه سرق وما منه أكل بما صدقة له كان إال غرسا يغرس مسلم من ما  سلم و عليه هللا صلى

  معناه ببعض الملك عبد عن آخر وجه من الصحيح في مسلم أخرجه السباع قال أو منه الوحوش

 ثنا محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن مدمح هللا عبد أبو ثنا الشيرازي الفقيه محمد بن علي بن محمد نصر أبو أخبرنا -  11530
 نخل في األنصارية مبشر أم على دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  جابر عن الزبير أبي عن ليث ثنا يونس بن أحمد
 وال غرسا مسلم يغرس ال فقال مسلم بل ال فقالت كافر أم أمسلم النخل ھذا غرس من سلم و عليه هللا صلى النبي لھا فقال لھا

  الليث عن قتيبة عن الصحيح في مسلم رواه صدقة له كان إال شيء وال دابة وال إنسان منه فيأكل زرعا يزرع

   الزرع في المنطق حفظ من يستحب ما باب

 سنة الموصلي حرب بن علي ثنا ثقة شيخ ببغداد القطان هللا عبد بن علي الحسن أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11531
 قول من ھذا الزارع ھو هللا ان حرثت قل ولكن زرعت تقل ال  قال مجاھد عن ليث عن سفيان عن وكيع ثنا ومائتين ستين
  قوي غير مرفوع حديث فيه روي وقد مجاھد

 بن مسلم ثنا العجلي عبيد جار الھيثم بن وإبراھيم عمرو بن خلف ثنا عبيد بن أحمد ثنا عبدان بن الحسن أبو أخبرنا - 11532
 مخلد ثنا الجرمي مسلم ثنا ھارون بن موسى ثنا بمكة اآلدمي الفضل بن سلم قتيبة أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأنبأ ح مسلم أبي
 ليقل ولكن زرعت أحدكم يقولن ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن محمد عن ھشام عن حسين بن

  الزارعون نحن أم تزرعونه أأنتم تحرثون ما أفرأيتم جل و عز هللا قول إلى سمعوات ألم ھريرة أبو قال محمد قال حرثت

  العين ألجل الجماجم نصب في جاء ما باب

 بن العزيز عبد ثنا منصور بن سعيد ثنا نجدة بن أحمد ثنا خميرويه بن الفضل أبو ثنا الحافظ حازم أبو أخبرنا -  11533
 بتلك أمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  حسين بن علي بن عمر عن أبيه عن فصح بن الھيثم أخبرني الدراوردي محمد

 رسول قدم قال جده عن أبيه عن الحسين بن علي بن عمر بن علي ورواه منقطع ھذا العين أجل من الزرع في تجعل الجماجم
 فإن واحترثوا مطرا األرض بأقل فإنكم منھا لوافاق الماشية تحبون إنكم قريش معشر يا فقال المدينة سلم و عليه هللا صلى هللا

 علي أبو ثنا الفسوي الحسين أبو ثنا محمد بن محمد بكر أبو أخبرنا مرسل أيضا وھذا الجماجم من فيه وأكثروا مبارك الحرث
  فذكره علي بن عمر بن علي عن فديك أبي بن ثنا صالح بن أحمد ثنا داود أبو ثنا اللؤلؤي
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   األرض في والعذرة السرجين طرح في جاء ما باب

 بن حماد عن يزيد ثنا عبيد أبو ثنا العزيز عبد بن علي ثنا الكارزي الحسن أبو ثنا السلمي الرحمن عبد أبو أخبرنا -  11534
 مكتل يحمل عنه هللا رضي وقاص أبي بن يعني سعد كان  قال يزيد قال ھكذا بابي بن هللا عبد عن إسحاق بن محمد عن سلمة
 قال أنه إال ذلك مثل سعد عن بابا بن هللا عبد عن إسحاق بن عن العوام بن عباد ثنا عبيد أبو وحدثنا قال له أرض لىإ عرة
 في ذلك خالف عمر بن عن روي وقد الناس عذرة ھي العرة األصمعي قال عبيد أبو قال بر مكتل عرة مكتل سعد وقال
  خاصة العذرة

 بن هللا عبد عن يحيى أبي بن أنبأ الشافعي أنبأ الربيع أنبأ األصم العباس أبو ثنا قاضيال الحسن بن بكر أبو أخبرنا - 11535
 حديث فيه وروي الكراء هللا عبد يدع أن قبل وذلك يعرھا ال أن أرضه يكريه الذي على يشترط كان أنه  عمر بن عن دينار

  ضعيف

 ثنا النبيل عاصم أبو ثنا الدوري محمد بن العباس ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11536
 أن عليھم ونشترط سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أرض نكري كنا  قال عباس بن عن عكرمة عن أبيه عن حسان بن الحجاج

  الناس بعذرة يدملوھا ال

 عن شعبة ثنا أبي ثنا معاذ بن هللا عبيد ثنا مدمح بن يحيى ثنا مطر بن عمرو أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11537
 قال تكنس كنت ما قال وحججت وعتقت تزوجت حتى أكنس كنت إني فقال رجل وأتاه عمر بن سمعت  قال اسيد عن حصين
  فيه دخلت كما منه أخرج خبيث وحجك خبيث وعتقك خبيث أنت قال العذرة

  السدرة قطع في جاء ما باب

 موسى بن هللا عبيد محمد أبو ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن هللا عبد ثنا القطان الفضل بن حسينال أبو أخبرنا - 11538
 عن جريج بن عن أسامة أبو ثنا علي بن نصر ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأنبأ ح جريج بن عن

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال حبشي بن هللا عبد عن ممطع بن جبير بن محمد بن سعيد عن سليمان أبي بن عثمان
  النار في رأسه هللا صوب سدرة قطع من

 نصر ثنا القاضي يعقوب بن يوسف ثنا إسحاق بن محمد بن الحسن أنبأ المقرئ محمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا - 11539
 و عليه هللا صلى النبي عن حبشي بن هللا عبد عن مطعم بن بيرج بن عن قال أنه غير داود أبي رواية بنحو  فذكره علي بن
  سلم

 أبو ثنا الصلح بفم الصلحي يحيى بن محمد ثنا الحافظ علي بن الحسين علي أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  11540
 عبد بن جابر عن دينار بن عمرو عن جريج بن عن اليسع بن مسعدة ثنا الرملي موھب بن يزيد ثنا الھيثم بن محمد األحوص

 الحافظ علي أبو قال هللا عبد أبو قال النار في رأسه هللا صوب سدرة قطع من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا
 قوله الزبير بن عروة عن دينار بن عمرو عن جريج بن رواه وإنما خطأ وھو عليه يتابع ولم مسعدة حديث من كتبناه ھكذا

 بن عن أسامة أبو ثنا المسروقي الرحمن عبد بن موسى ثنا سلمة بن الحسن بن علي أنبأ علي أبو أنبأ هللا عبد أبو أخبرناه
  الوجھين على رواه أسامة أبو يكون أن ويحتمل معلولة بھذا أسامة أبي عن علي بن نصر رواية فصارت جريج

 عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار محمد بن إسماعيل أأنب بشران بن الحسين أبو أخبرنا كما معمر رواه وقد -  11541
 قال السدر يقطع الذي في  الحديث يرفع الزبير بن عروة عن ثقيف من رجل عن سليمان أبي بن عثمان عن معمر أنبأ الرزاق
 في نتكا سدرة قطع عروة أن فأخبروني ذلك عن عروة بني فسألت قال النار في رأسه يصوب قال أو العذاب عليه يصب
  أوس بن عمرو ثقيف من الرجل يكون أن يشبه لحائط بابا فجعل حائط
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 أبي عن معاوية أبو ثنا الجبار عبد بن أحمد ثنا يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا فقد -  11542
 السدر يقطعون الذين إن  سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول قال قال عروة عن أوس بن عمرو عن دينار بن عمرو عن عثمان
  مرسال عنه المحفوظ ھو وھذا المكي شريك بن محمد ھو ھذا عثمان أبو صبا النار في رؤوسھم على هللا يصبھم

 عن أوس بن عمرو عن دينار بن عمرو عن العامري شريك بن محمد عن وكيع عن شيبة أبي بن القاسم رواه وقد -  11543
 على النار في يصبون السدر يقطعون الذين إن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالت نھاع هللا رضي عائشة عن عروة

 فذكره شيبة أبي بن القاسم ثنا األنصاري إدريس بن الحسين ثنا الحافظ علي أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا صبا رؤوسھم
 روايته على تابعه ومن الزبيري أحمد أبي رواية والمحفوظ اسمالق يعنى فيه تكلموا وقد وكيع عن حفظه أراه ما علي أبو قال
  مرسال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عروة عن أوس بن عمرو عن دينار بن عمرو عن شريك بن محمد عن

 يزيد بن إبراھيم أنبأ الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار إسماعيل ثنا بشران بن الحسين أبو وأخبرنا -  11544
 هللا رسول فإن تقطعه أال فقلت زرعه السدر أفسد قد ثقيف من شيخا أدركت قال أوس بن عمرو عن دينار بن عمرو حدثني
 زرع من إال السدر قطع من يقول  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت أنا فقال زرع من إال قال سلم و عليه هللا صلى
 ان عروة عن روايته سوى أوس بن لعمرو آخر إسناد فھذا غيره ومن الزرع من عهأقط أن أكره فأنا صبا العذاب عليه صب
  يزيد بن إبراھيم حفظه كان

 إبراھيم ثنا وكيع بن محمد بن أحمد سعيد أبو حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا كما يزيد بن إبراھيم عن روي وقد - 11545
 بن محمد بن جعفر عن دينار بن عمرو عن يزيد بن إبراھيم حدثني يمانسل بن ھشام ثنا مسمار بن صالح ثنا الضبي نصر بن
 هللا لعن رسوله من ال هللا من الناس في فأذن اخرج  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال علي عن جده عن أبيه عن علي
  الشيوخ غرائب في شيخنا قاله ھكذا السدرة قاطع

 بكر أبو الدينوري خزيمة بن عمران بن محمد ثنا الحافظ علي بن الحسين علي أبو أنبأ الحافظ هللا عبد أبو وأخبرنا -  11546
 عمرو عن المكي يزيد بن إبراھيم حدثني جريج بن عن سليمان بن ھشام ثنا الرحمن عبد بن سعيد المخزومي هللا عبيد أبو ثنا
 ورواه وھم إسناده في جريج وبن الشيخ ھذا لنا قال ھكذا علي أبو قال فذكره  علي عن أبيه عن محمد بن الحسن عن دينار بن

 ثابت بن علي ورواه الصواب وھو إسناده في جريج بن يذكر ولم يزيد بن إبراھيم عن سليمان بن ھشام عن المنذر بن إبراھيم
 عن خوزيال إبراھيم عن البريد بن ھاشم بن علي ورواه مرسال علي بن محمد عن دينار بن عمرو عن يزيد بن إبراھيم عن

 و عليه هللا صلى النبي عن الثقفي أوس بن عمرو عن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن األحول وسليمان دينار بن عمرو
 بن المثنى ورواه الشيخ قال ضعيف وإبراھيم مضطرب يزيد بن إبراھيم حديث الحافظ علي أبو قال زرع من إال وقال سلم

  جعفر أبي عن عمرو عن الصباح

 بن المثنى سمعت قال الرزاق عبد ثنا منصور بن أحمد ثنا الصفار إسماعيل أنبأ بشران بن علي أخبرنا كما -  11547
 اخرج فيه مات الذي مرضه في لعلي سلم و عليه هللا صلى النبي قال  قال جعفر أبي عن دينار بن عمرو عن يحدث الصباح

 بن حديث إال وضعيف منقطع ذلك كل هللا رحمه أحمد اإلمام قال السدر يقطع من هللا لعن هللا رسول عن ال هللا عن فقل علي يا
 موصوال آخر بإسناد وروي أعلم وهللا سمعه يكون أن ويحتمل ال أم حبشي بن هللا عبد من سعيد سمع ھل أدري ال فإني جريج
  محفوظا كان إن

 عبد ثنا الجنديسابوري نوح بن محمد ثنا سألته وأنا ظالحاف الواحد عبد بن الزبير حدثني الحافظ هللا عبد أبو أخبرناه - 11548
 قال قال جده عن أبيه عن حكيم بن بھز عن شعيب بن القاھر عبد ثنا الحبحاب بن شعيب بن الكبير عبد بن محمد بن القدوس
  النار في رأسه هللا يصوب السدر قاطع  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
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 أخزم بن زيد ثنا بالشجرة المالكي سليمان بن محمد علي أبو ثنا الحافظ الواحد عبد بن الزبير اثن هللا عبد أبو أخبرنا -  11549
  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن حكيم بن بھز عن الحارث بن مخارق أخيه عن الحارث بن يحيى ثنا
  السدر عاضد هللا لعن رسوله من ال هللا من

 قاال مسعدة بن وحميد ميسرة بن عمر بن هللا عبيد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 11550
 األبواب ھذه أترى فقال عروة قصر إلى مستند وھو السدر قطع عن عروة بن ھشام سألت  قال إبراھيم بن حسان ثنا

 ببدعة جئتني عراقي يا ھي فقال حميد زاد به بأس ال وقال أرضه من يقطعه عروة كان عروة سدر من ھي إنما والمصاريع
 ساق ثم داود أبو فقال السدر قطع من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لعن بمكة يقول من سمعت قبلكم من البدعة إنما قلت قال
 اإلمام قال فيھا له يكون حق بغير وظلما عبثا والبھائم السبيل بن بھا يستظل فالة في السدر قطع من يعني داود أبو قال معناه
 بن يعقوب بن محمد عن يوسف بن محمد هللا عبد أبي عن روايته العاصمي الحسن أبي كتاب في قرأت وقد هللا رحمه أحمد

 صلى النبي عن روي وقد به بأس ال فقال السدر قطع عن هللا رحمه الشافعي هللا عبد أبا سألت قال أنه ثور أبي عن الفرجي
 داود أبو عليه حمله ما على محموال يكون السدر قاطع في روي الذي فالحديث قلت وسدر بماء اغسله قال أنه مسل و عليه هللا

 أرضه من يقطعه كان أنه الزبير بن عروة عن وروينا ذكره قدمنا ما االختالف من ففيه طريقه صح إن هللا رحمه السجستاني
 الخطابي سليمان أبي كتاب في وقرأت أعلم وهللا هللا رحمه داود أبو قال كما خاصا النھي يكون أن فيشبه النھي رواه أحد وھو
 ھجم عمن سئل سلم و عليه هللا صلى يكون أن وجھه فقال ھذا عن سئل هللا رحمه المزني يحيى بن إسماعيل أن هللا رحمه
 السامع سبقت المسألة فتكون قاله ام فاستحق بقطعه عليه فتحامل عليه يقطع أن هللا حرم لمن أو ليتيم أو لقوم سدر قطع على
 في الربا إنما قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن زيد بن أسامة حديث نظيره وجعل المسألة يسمع ولم الجواب فسمع
 به احتج بما المزني واحتج بيد يدا بمثل مثال إال بالذھب الذھب تبيعوا ال قال وقد المسألة يسمع ولم الجواب فسمع النسيئة
 قال به االنتفاع يجز لم حراما كان ولو بالسدر الميت يغسل أن سلم و عليه هللا صلى النبي إجازة من هللا رحمھما الشافعي
 غيره وبين ورقه بين الحرم شجر من قطعه حرم فيما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سوى وقد كالغصن السدر من والورق

  السدر قطع جواز على لد السدر ورق من يمنع أحدا ار لم فلما
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  الموات إحياء كتاب

  له فھي أحد حق في وال ألحد ليست ميتة أرضا أحيا من باب

 ثنا سعيد بن إبراھيم بن محمد هللا عبد أبو ثنا الھاشمي إبراھيم بن محمد الفضل أبو ثنا الحافظ هللا عبد أبو أخبرنا - 11551
 عائشة عن عروة عن الرحمن عبد بن محمد عن جعفر أبي بن هللا عبيد دثنيح الحارث أبو سعد بن الليث ثنا خالد بن محمد
 بذلك قضى عروة قال بھا أحق فھو ألحد ليست أرضا عمر من  قال أنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عنھا هللا رضي
  يثالل عن بكير بن يحيى عن الصحيح في البخاري رواه خالفته في عنه هللا رضي الخطاب بن عمر

 أيوب ثنا الوھاب عبد ثنا قال المثنى بن محمد ثنا داود أبو ثنا داسه بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو وأخبرنا -  11552
 له فھي ميتة أرضا أحيا من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي زيد بن سعيد عن أبيه عن عروة بن ھشام عن

  حق ظالم لعرق وليس

 نافع أنبأ المبارك بن هللا عبد ثنا عثمان بن هللا عبد ثنا عبدة بن أحمد ثنا داود أبو ثنا بكر أبو ثنا علي أبو وأخبرنا -  11553
 عباد والعباد هللا أرض األرض أن قضى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أشھد قال عروة عن مليكة أبي بن عن عمر بن
  عنه بالصلوات جاؤونا الذين سلم و عليه هللا صلى النبي عن بھذا اءناج به أحق فھو مواتا أحيا ومن هللا

 بن سفيان ثنا آدم بن يحيى ثنا عفان بن علي بن الحسن ثنا األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو أخبرنا -  11554
 وليس له فھي األرض من مواتا حياأ من  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي إلى يرفعه أبيه عن عروة بن ھشام عن عيينة
  حق ظالم لعرق

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن عروة بن ھشام عن إدريس بن هللا عبد ثنا آدم بن يحيى وحدثنا قال -  11555
  فيه فرفيح غيره مال يأتي أن الظالم العرق ھشام وقال قال حق ظالم لعرق وليس بھا أحق فھو ميتة أرضا أحيا من  سلم

 بن محمد عن شھاب أبو ثنا آدم بن يحيى ثنا الحسن ثنا محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا -  11556
 قبله ألحد تكن لم ميتة أرضا أحيا من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن الزبير بن عروة بن يحيى عن إسحاق
 صلى هللا رسول إلى يختصمان بياضة من رجلين أبصر أنه الحديث ھذا صاحب حدثني لقد لقا حق ظالم لعرق وليس له فھي
 بأرضه األرض لصاحب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقضى نخال اآلخر فيھا غرس ألحدھما أجمة في سلم و عليه هللا

 آدم بن يحيى قال عم لنخل وأنه سبالفؤو النخل أصول في يضرب رايته فلقد قال عنه نخله يخرج أن النخل صاحب وأمر
 عن روي وقد الشيخ قال الطويل بعضھم وقال القديم العم بعضھم وقال بالطويل وال بالقصير ليس الذي بعضھم قال والعم
  الشباب العم قال أنه يسار بن إسحاق بن محمد

 ثنا الصبغي أيوب بن إسحاق بن مدمح العباس أبو أنبأ قتادة بن عمر بن العزيز عبد بن عمر نصر أبو أخبرنا -  11557
  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن جده عن أبيه عن هللا عبد بن كثير حدثني أويس أبي بن ثنا زياد بن علي بن الحسن
  حق ظالم لعرق وليس له فھو مسلم حق غير في األرض من مواتا أحيا من

 هللا عبد بن محمد ثنا محمد بن الملك عبد ثنا الرزاز عمرو بن محمد جعفر أبو ثنا بشران بن الحسين أبو أخبرنا - 11558
 على أحاط من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سمرة عن الحسن عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد ثنا األنصاري

  حق ظالم لعرق وليس به أحق فھو شيء

 الواحد عبد بن الحميد عبد حدثني بشار بن محمد ثنا داود أبو ثنا سهدا بن بكر أبو أنبأ الروذباري علي أبو أخبرنا - 11559
  قال مضرس بن أسمر أبيھا عن مضرس بن أسمر بنت عقيلة أمھا عن جابر بنت سويدة أمھا عن تميلة بنت جنوب أم حدثتني
  يتخاطون يتعادون الناس فخرج لقا له فھو مسلم إليه يسبقه لم ما إلى سبق من فقال فبايعته سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت
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  السلطان دون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعطية له فھي ميتة أرضا أحيا من باب

 الزھري عن زمعة ثنا الطيالسي داود أبو ثنا حبيب بن يونس ثنا جعفر بن هللا عبد أنبأ فورك بن بكر أبو أخبرنا -  11560
 من أحيا فمن هللا بالد والبالد هللا عباد العباد  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول الق قالت عنھا هللا رضي عائشة عن عروة عن

  حق ظالم لعرق وليس له فھو شيئا األرض موات

 عن مالك أنبأ الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا إسحاق أبي بن زكريا أبو وأخبرنا - 11561
  حق ظالم لعرق وليس له فھي ميتة أرضا أحيا من  قال سلم و عليه هللا صلى لنبيا أن أبيه عن ھشام

  له فھي ميتة أرضا أحيا من  قال عمر أن أبيه عن سالم عن شھاب بن عن مالك وأنبأ قال -  11562

   المسلمين من أحياھا لمن جعلھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ألن يحييه ذمي يترك ال باب

 ثنا دحيم بن جعفر أبو أنبأ قاال بالكوفة النجار بن محمد بن الواحد وعبد العلوي ھاشم أبي بن زيد القاسم أبو أخبرنا -  11563
 األرض موتان من ميتا أحيا من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن طاوس بن عن سفيان عن قبيصة ثنا إسحاق بن إبراھيم

  مني لكم ھي ثم فقال طاوس عن حجير بن ھشام ورواه بعدي من لكم ثم ولرسوله  األرض وعادي رقبتھا فله

 بن محمد ثنا آدم بن يحيى ثنا عفان بن علي بن الحسن أنبأ األصم العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد أبو وأخبرنا -  11564
 شيئا أحيا فمن بعد من لكم ثم ولرسوله  األرض عادي  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال طاوس عن ليث عن فضيل
  رقبتھا فله األرض موتان من

 ولرسوله  األرض عادي إن  قال عباس بن عن طاوس عن ليث عن إدريس بن ثنا آدم بن يحيى حدثنا قال وبه - 11565
  به أحق فھو األرض موتان من شيئا أحيا فمن بعد من ولكم

 ثنا معاوية ثنا كريب أبو ثنا ناجية بن ثنا الصفار عبيد بن أحمد أنبأ عبدان بن أحمد بن علي الحسن أبو وأخبرنا -  11566
 أحيا فمن ولرسوله  األرض موتان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن سفيان
 موصوال مرفوعا ھشام بن معاوية به تفرد له فھي شيئا منھا
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