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  سنن البيھقي الكبرى

  الجزء الرابع عشر

 تتمة كتاب إحياء الموات

  باب أقطاع الموات

هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد ثنا  أخبرنا أبو عبد - 11567
يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك يحدث قال  دعا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم األنصار ليقطع لھم البحرين فقالوا ال 

ا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اما أنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تقطع الخواننا من المھاجرين مثل الذي تقطعن
 حتى تلقوني رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن سماك  -  11568
ة بن وائل الحضرمي يحدث عن أبيه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم أقطعه أرضا ال أعلم إال ما قال بن حرب قال سمعت علقم

 بحضرموت 

وأخبرنا أبو عبد هللا إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق  - 11569
ة بن وائل عن أبيه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أقطعه الصغاني ثنا حجاج األعور أخبرني شعبة عن سماك عن علقم

أرضا قال فأرسل معي معاوية أن أعطھا إياه أو قال أعلمھا إياه قال فقال لي معاوية أردفني خلفك فقلت ال تكن من أرداف 
عه على السرير قال فذكرني الملوك قال فقال أعطني نعليك فقلت انتعل ظل الناقة قال ولما استخلف معاوية أتيته فأقعدني م

 الحديث قال سماك قال وائل وددت ان كنت حملته بين يدي 

أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ عبد هللا بن أحمد بن سعد البزاز الحافظ وأبو الحسن محمد بن  -  11570
لبوشنجي ثنا أحمد بن حنبل ثنا حماد بن خالد وھو الخياط عبد هللا بن إبراھيم بن عبدة قاال ثنا أبو عبد هللا محمد بن إبراھيم ا

عن عبد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى 
 قام ثم رمى سوطه فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أعطوه حيث بلغ السوط 

حمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبد العزيز بن معاوية أبو خالد القرشي ثنا محرز بن أخبرنا علي بن أ - 11571
وزر عن أبيه وزر حدثه عن أبيه عمران حدثه عن أبيه شعيث حدثه عن أبيه عاصم حدثه عن أبيه حصين بن مشمت حدثه  

إليه ماله واقطعه النبي صلى هللا عليه و سلم مياه عدة  أنه وفد إلى النبي صلى هللا عليه و سلم وبايعه بيعة اإلسالم وصدق
فسماھن إال أن شيخنا لم يضبط أسامي تلك المواضع قال وشرط النبي صلى هللا عليه و سلم البن مشمت فيما اقطعه إياه أن ال 

 يباع ماؤه وال يعقر مرعاه وال يعضد شجره 

س محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وثنا أبو العبا - 11572
يزيد بن عبد العزيز وأبو معاوية عن ھشام بن عروة عن أبيه  أن أبا بكر رضي هللا عنه أقطع الزبير ما بين الجرف إلى قناة 

سلم عليا بين قيس والشجرة  قال يحيى وقال الحسن بن صالح سمعت جعفر بن محمد يقول أعطى رسول هللا صلى هللا عليه و
قال قال الحسن بن صالح سمعت عبد هللا بن الحسن يقول إن عليا رضي هللا عنه سأل عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فأقطعه 

 ينبع 

أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن  -  11573
د هللا الثقفي قال  كان بالبصرة رجل يقال له نافع أبو عبد هللا فأتى عمر رضي هللا عنه فقال إن بالبصرة أرضا ليست من عب
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أرض الخراج وال تضر بأحد من المسلمين وكتب إليه أبو موسى يعلمه بذلك فكتب عمر إلى أبي موسى رضي هللا عنھما إن 
 أرض الخراج فأقطعھا إياه  كان ليست تضر بأحد من المسلمين وليست من

وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى بن آدم ثنا عباد بن العوام عن عوف األعرابي قال  قرأت  - 11574
كتاب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إلى أبي موسى أن أبا عبد هللا سألني أرضا على شاطئ دجلة تختلى فيھا خيله فإن كانت 

 أرض الجزية وال يجزئ إليھا ماء الجزية فأعطھا إياه ليست من 

أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة ثنا  - 11575
هللا عليه  إبراھيم بن مھاجر عن موسى بن طلحة  أن عثمان بن عفان رضي هللا عنه أقطع خمسة من أصحاب رسول هللا صلى

 و سلم الزبير وسعد بن مالك وبن مسعود وخبابا وأسامة بن زيد فرأيت جاري سعدا وبن مسعود يعطيان أرضيھما بالثلث 

  باب كتابة القطائع

 أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الشھيد ثنا أحمد بن عبد هللا - 11576
بن يونس ثنا زھير بن معاوية ثنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا يقول  دعا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم األنصار ليكتب 
لھم إلى البحرين فقالوا ال وهللا حتى تكتب الخواننا من قريش بمثلھا فقال لھم ذلك ما شاء هللا كل ذلك يقولون ذلك قال فإنكم 

حتى تلقوني رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن عبد هللا بن يونس ورواه بعضھم عن يحيى سترون بعدي أثرة فاصبروا 
 فقال في الحديث أقطع األنصار البحرين وأراد أن يكتب لھم بھا كتابا 

د أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا حسين بن محم - 11577
ثنا أبو أويس حدثني كثير بن عبد هللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أقطع بالل بن 
الحارث المزني معادن القبلية جلسيھا وغوريھا وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم وكتب له النبي صلى هللا 

ذا ما أعطى محمد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالل بن الحارث أعطاه معادن القبلية عليه و سلم بسم هللا الرحمن الرحيم ھ
 جلسيھا وغوريھا حيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم 

وأخبرنا محمد ثنا أبو العباس محمد ثنا حسين بن محمد ثنا أبو أويس عن ثور بن زيد مولى بني الديل بن بكر بن  -  11578
 كرمة عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم  مثله كنانة عن ع

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان ثنا عمرو بن علي بن  - 11579
ال أنا وهللا خططته مقدم عن ھشام بن عروة عن أبيه قال  دخلت على معاوية فقال لي ما فعل المسلول قال قلت ھو عندي فق

بيدي أقطع أبو بكر الزبير رضي هللا عنھما أرضا فكنت أكتبھا قال فجاء عمر فأخذ أبو بكر يعني الكتاب فأدخله في ثني 
الفراش فدخل عمر رضي هللا عنه فقال كأنكم على حاجة فقال أبو بكر رضي هللا عنه نعم فخرج فأخرج أبو بكر الكتاب 

 فأتممته 

 ات ال مالك له أين كان باب سواء كل مو

أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد العلوي ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا أحمد بن حازم بن أبي  -  11580
غرزة ثنا الفضل بن دكين أنبأ فطر بن خليفة مولى عمرو بن حريث عن أبيه أنه سمع عمرو بن حريث قال  انطلق بي أبي 

ى هللا عليه و سلم وأنا غالم شاب فدعا لي بالبركة ومسح رأسي وخط لي دارا بالمدينة بقوس ثم قال أال إلى رسول هللا صل
 أزيدك 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أنبأ بن  - 11581
ل  لما قدم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المدينة أقطع الناس الدور فقال له عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قا
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حي من بني زھرة يقال لھم بنو عبد بن زھرة نكب عنا بن أم عبد فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فلم ابتعثني هللا إذا إن 
 هللا عز و جل ال يقدس أمة ال يؤخذ للضعيف فيھم حقه 

أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي أنبأ بن عيينة عن ھشام عن أبيه  أن  وأخبرنا - 11582
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اقطع الزبير أرضا وأن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أقطع العقيق أجمع وقال أين 

 لمدينة المستطيعون قال الشافعي رحمه هللا والعقيق قريب من ا

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوھاب أنبأ جعفر بن  -  11583
 عون أنبأ ھشام عن أبيه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أقطع الزبير وأن أبا بكر اقطع وأن عمر أقطع الناس العقيق 

د هللا الحافظ أخبرني أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا أبو أسامة أخبرنا أبو عب -  11584
ثنا ھشام بن عروة أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنھما قالت  كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 

 ثلثي فرسخ أخرجاه في الصحيح من حديث أبي أسامة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على رأسي وھي مني على 

  باب ما جاء في الحمى

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن ملحان وعبيد بن شريك قاال ثنا يحيى ثنا الليث عن  - 11585
امة أن رسول هللا صلى هللا عليه و يونس عن بن شھاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس عن الصعب بن جث

سلم قال  ال حمى إال  ولرسوله قال وبلغنا أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حمى النقيع وأن عمر بن الخطاب حمى 
 الشرف والربذة لفظ حديث عبيد رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير ھكذا 

ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار أنبأ أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل  - 11586
الرزاق أنبأ معمر عن الزھري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس أن الصعب بن جثامة قال سمعت رسول هللا 

لعمر بن الخطاب حمى بلغني أنه كان صلى هللا عليه و سلم يقول  ال حمى إال  ولرسوله قال الزھري رحمه هللا وقد كان 
 يحميه إلبل الصدقة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عوانة محمد بن أحمد بن ماھان الحراني بمكة ثنا محمد بن علي بن زيد ثنا سعيد  - 11587
ة عن الزھري عن عبيد هللا بن منصور ثنا عبد العزيز بن محمد ثنا عبد الرحمن بن الحارث بن عبد هللا بن عياش بن أبي ربيع

بن عبد هللا عن بن عباس عن الصعب بن جثامة  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حمى النقيع وقال ال حمى إال  ولرسوله 
 قال البخاري ھذا وھم قال الشيخ ألن قوله حمى النقيع من قول الزھري وكذلك قاله بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنبأ أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار ثنا أحمد بن محمد البرتي ثنا القعنبي ثنا  - 11588
عبد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن بن عمر  أن النبي صلى هللا عليه و سلم حمى النقيع 

 لخيل المسلمين ترعى فيه 

برنا أبو أحمد عبد هللا بن محمد بن الحسن العدل أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم العبدي أخ -  11589
ثنا بن بكير ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه استعمل مولى له يدعى ھنيا على الحمى 

تق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة وادخل رب الصريمة والغنيمة وإياي فقال له يا ھني اضمم جناحك عن المسلمين وا
ونعم بن عفان ونعم بن عوف فإنھما إن تھلك ماشيتھما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب الصريمة والغنيمة ان تھلك ماشيتھما 

فالماء والكأل أيسر عليك من الذھب والورق وأيم هللا  يأتيني ببيته فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركھم أنا ال أبا لك
إنھم ليرون أني قد ظلمتھم إنھا لبالدھم قاتلوا عليھا في الجاھلية وأسلموا عليھا في اإلسالم والذي نفسي بيده لوال المال الذي 
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اعيل بن أبي أويس عن أحمل عليه في سبيل هللا ما حميت على الناس في بالدھم شبرا رواه البخاري في الصحيح عن إسم
 مالك 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن عيسى الحيري ثنا محمد بن عمرو الحرشي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ المعتمر  - 11590
بن سليمان التيمي ثنا أبي ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد األنصاري قال سمع عثمان بن عفان رضي هللا عنه  أن 

ل مصر قد أقبلوا فاستقبلھم فلما سمعوا به أقبلوا نحوه قال وكره أن يقدموا عليه المدينة فأتوه فقالوا له ادع بالمصحف وفد أھ
أفرأيتم ما أنزل هللا لكم من رزق فجعلتم { وافتح السابعة وكانوا يسمون سورة يونس السابعة فقرأھا حتى أتى على ھذه اآلية 

قالوا له قف أرأيت ما حميت من الحمى آ أذن لك أم على هللا تفتري } لكم أم على هللا تفترون منه حراما وحالال قل آ اذن 
فقال امضه نزلت في كذا وكذا فأما الحمى فإن عمر حمى الحمى قبلي إلبل الصدقة فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في 

 الحمى لما زاد في الصدقة 

أنبأ أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج ثنا محمد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور  أخبرنا أبو الحسين بن بشران -  11591
ثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه قال قال عبد هللا بن عمر  اشتريت إبال وأنجعتھا إلى الحمى فلما سمنت قدمت بھا قال فدخل 

بل قيل لعبد هللا بن عمر قال فجعل يقول يا عبد هللا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه السوق فرأى إبال سمانا فقال لمن ھذه اإل
بن عمر بخ بخ بن أمير المؤمنين قال فجئته أسعى فقلت ما لك يا أمير المؤمنين قال ما ھذه اإلبل قال قلت إبل أنضاء اشتريتھا 

بن أمير المؤمنين يا عبد هللا  وبعثت بھا إلى الحمى ابتغي ما يبتغي المسلمون قال فقال أرعوا إبل بن أمير المؤمنين اسقوا إبل
بن عمر أغد على رأس مالك واجعل باقيه في بيت مال المسلمين ھذا األثر يدل على أن غير النبي صلى هللا عليه و سلم ليس 

إال  له أن يحمي لنفسه وفيه وفيما قبله داللة على أن قول النبي صلى هللا عليه و سلم ال حمى إال  ورسوله أراد به أن ال حمى
 على مثل ما حمى عليه رسوله في صالح المسلمين وهللا أعلم 

 باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من األجر 

أخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني أحمد بن محمد بن معاوية الرازي ثنا أبو زرعة الرازي  - 11592
أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا عن ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عبيد هللا بن 

النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من عمر أرضا ليست ألحد فھو أحق بھا قال عروة قضى بذلك عمر بن الخطاب في خالفته 
 رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير 

هللا الحرفي ببغداد ثنا أحمد بن سلمان ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا  أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد -  11593
أبو عامر ثنا كثير بن عبد هللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من أحيا مواتا 

 من األرض فھو أحق به وليس لعرق ظالم حق 

فظ وأبو طاھر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد بن أبي أخبرنا أبو عبد هللا الحا - 11594
عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ أنس بن عياض عن ھشام بن عروة عن 

ليه و سلم قال  من أحيا أرضا ميتة فله فيھا أجر وما أكلت عبيد هللا بن رافع عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا ع
 العافية فھو له صدقة 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن  -  11595
ال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  فذكره زاد منھا ھشام عن عبيد هللا بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر بن عبد هللا ق

 فھو له صدقة 

ورواه حماد بن زيد عن ھشام عن وھب بن كيسان عن جابر أخبرناه أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن  -  11596
 أنه قال فھي له إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد ثنا ھشام بن عروة  فذكره إال 
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وأخبرنا أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد  - 11597
بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  فذكره بمثل حديث أبي معاوية عن ھشام زاد يعني 

 الطير والسباع 

أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا ھشام عن قتادة عن الحسن عن  - 11598
 سمرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من أحاط حائطا على أرض فھي له 

علي بن سعيد الكندي ثنا عبد الرحيم عن عباد أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا علي بن العباس ثنا  -  11599
بن منصور الناجي عن أيوب السختياني عن أبي قالبة عن أنس في الشعاب قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ما أحطتم 

 عليه فھو لكم وما لم يحط عليه فھو  ولرسوله 

ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن شھاب  أخبرنا أبو أحمد المھرجاني ثنا أبو بكر بن جعفر المزكي - 11600
ح وأنبأ أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان بن عيينة عن 

من أحيا أرضا فھي له الزھري عن سالم بن عبد هللا عن أبيه قال  كان الناس يحجرون على عھد عمر رضي هللا عنه فقال 
 زاد مالك مواتا قال يحيى كأنه لم يجعلھا له بالتحجر حتى يحييھا 

وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى بن آدم ثنا بن مبارك عن معمر عن بن نجيح عن عمرو بن  -  11601
 حياھا غيره فھو أحق بھا شعيب  أن عمر جعل التحجر ثالث سنين فإن تركھا حتى يمضي ثالث سنين فأ

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس ھو األصم أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أنبأ عبد الرحمن  -  11602
بن حسن بن القاسم األزرقي عن أبيه عن علقمة بن نضلة  أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال سنام 

لھا سناما زعم بن فرقد األسلمي أني ال أعرف حقي من حقه لي بياض المروة وله سوادھا ولي ما بين كذا إلى كذا  األرض أن
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فقال ليس ألحد إال ما أحاطت عليه جدرانه إن أحياء الموات ما يكون زرعا أو 

الموات إلى آخره أظنه من قول الشافعي فقد رواه الحميدي عن عبد الرحمن  حفيرا أو يحاط بالجدران قال الشيخ قوله إن إحياء
 بن الحسن دونه وهللا أعلم 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا بن المبارك  -  11603
 إلى أبي أن أجز لھم ما احيوا ببنيان أو حرث عن حكيم بن رزيق قال  قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز 

   باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرھا أو لم يعمر بعضھا

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا محمد بن صالح بن ھانئ ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ثنا نعيم بن حماد ثنا عبد  -  11604
رحمن عن الحارث بن بالل بن الحارث عن أبيه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد ال

سلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بالل بن الحارث العقيق أجمع فلما كان عمر رضي هللا عنه قال لبالل إن رسول 
 ال فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق هللا صلى هللا عليه و سلم لم يقطعك لتحجره عن الناس لم يقطعك إال لتعمل ق

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا يونس عن محمد بن  -  11605
إسحاق عن عبد هللا بن أبي بكر قال  جاء بالل بن الحارث المزني إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فاستقطعه أرضا 

قطعھا له طويلة عريضة فلما ولي عمر قال له يا بالل إنك استقطعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أرضا طويلة عريضة ف
قطعھا لك وان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لم يكن ليمنع شيئا يسأله وإنك ال تطيق ما في يديك فقال أجل قال فانظر ما 

دفعه إلينا نقسمه بين المسلمين فقال ال أفعل وهللا شيء أقطعنيه رسول هللا صلى هللا عليه قويت عليه منھا فأمسكه وما لم تطق فا
 و سلم فقال عمر وهللا لتفعلن فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين 
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أنبأ معمر عن وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق  -  11606
بن طاوس عن أبيه عن رجل من أھل المدينة قال  قطع النبي صلى هللا عليه و سلم العقيق رجال واحدا فلما كان عمر رضي 

 هللا عنه كثر عليه فأعطاه بعضه وقطع سائره الناس 

 باب من أقطع قطيعة فباعھا 

داود ثنا سليمان بن داود المھري ثنا بن وھب حدثني سبرة  أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو - 11607
بن عبد العزيز بن الربيع الجھني عن أبيه عن جده  أن النبي صلى هللا عليه و سلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام 

جھينة فقال قد أقطعتھا ثالثا ثم خرج إلى تبوك وأن جھينة لحقوه بالرحبة فقال لھم من أھل ذي المروة فقالوا بنو رفاعة من 
لبني رفاعة فاقتسموھا فمنھم من باع ومنھم من أمسك فعمل ثم سألت أباه عبد العزيز عن ھذا الحديث فحدثني ببعضه ولم 

 يحدثني به كله 

  باب ما ال يجوز إقطاعه من المعادن الظاھرة

ثنا عبيد بن شريك ثنا نعيم يعني بن حماد ثنا  أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار - 11608
محمد بن يحيى بن قيس المآربي ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن 

عن سمي بن  المتوكل العسقالني المعنى واحد أن محمد بن يحيى بن قيس المآربي حدثھم حدثني أبي عن ثمامة بن شراحيل
قيس عن سمير قال بن المتوكل بن عبد المدان عن أبيض بن حمال  أنه وفد إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فاستقطعه الملح 
قال بن المتوكل الذي بمآرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العد قال 

 ا يحمى من األراك قال ما لم تنله خفاف وقال بن المتوكل اخفاف اإلبل فانتزع منه قال وسألته عم

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا بن مبارك  - 11609
 عليه و سلم الملح الذي عن معمر عن يحيى بن قيس المآربي عن رجل عن أبيض بن حمال أنه  استقطع النبي صلى هللا

بمآرب فأراد أن يقطعه إياه فقال رجل إنه كالماء العد فأبى أن يقطعه قال األصمعي الماء العد الدائم الذي ال انقطاع له وھو 
 مثل ماء العين وماء البئر 

ثنا أبي ثنا كھمس عن سيار بن أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبيد هللا بن معاذ  -  11610
منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لھا بھيسة عن أبيھا قالت  استأذن أبي النبي صلى هللا عليه و سلم فدخل 

ي ال بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا نبي هللا ما الشيء الذي ال يحل منعه قال الماء قال يا نبي هللا ما الشيء الذ
 يحل منعه قال الملح قال يا نبي هللا ما الشيء الذي ال يحل منعه قال ان تفعل الخير خير لك 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل المعنى واحد  - 11611
ية ودحيبة ابنتا عليبة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة قاال ثنا عبد هللا بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صف

أبيھما أنھا أخبرتھما قالت  قدمنا على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قالت فقدم صاحبي تعني حريث بن حسان وافد بني بكر 
تميم بالدھناء أن ال يجاوزھا إلينا منھم  بن وائل فبايعه على اإلسالم عليه وعلى قومه ثم قال يا رسول هللا اكتب بيننا وبين بني

أحد إال مسافر أو مجاور فقال اكتب له يا غالم بالدھناء فلما رأيته قد أمر له بھا شخص بي وھي وطني وداري فقلت يا رسول 
م وابناؤھا هللا أنه لم يسألك السوية من األرض إذ سألك إنما ھي ھذه الدھناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تمي

 وراء ذلك فقال أمسك يا غالم صدقت المسكينة فالمسلم أخو المسلم يسعھما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا علي بن الجعد اللؤلؤي ثنا حريز بن عثمان عن  - 11612
قرن ح قال أبو داود وحدثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا حريز بن عثمان ثنا أبو خداش حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من 

وھذا لفظ مسدد  أنه سمع رجال من المھاجرين من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم قال غزوت مع النبي صلى هللا عليه و 
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خداش ھو حبان بن زيد الشرعبي وكذلك رواه ثور  سلم ثالثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثالث الماء والكأل والنار أبو
 بن يزيد ومعاذ بن معاذ عن حريز وقال يزيد بن ھارون حبان بن زيد بالفتح 

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان بن  - 11613
لنبي صلى هللا عليه و سلم قال  المسلمون شركاء في الكأل والماء والنار أرسله الثوري عن سعيد عن ثور بن يزيد يرفعه إلى ا

  ثور وإنما أخذه ثور عن حريز 

أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي ثنا أبو إسحاق إبراھيم بن أحمد بن محمد بن رجاء البزاز ثنا أبو الحسين الغازي  -  11614
ى يعني القطان ثنا ثور عن حريز عن أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي صلى هللا ثنا أبو حفص عمرو بن علي ثنا يحي

عليه و سلم قال  غزوت مع النبي صلى هللا عليه و سلم سبع غزوات أو ثالث غزوات فسمعته يقول المسلمون شركاء في 
حدثني حريز بن عثمان حدثنا حبان ثالث في الماء والكالء والنار قال وسمعت أبا حفص يقول وسألت عنه معاذا فحدثني قال 

بن زيد الشرعبي عن رجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم قال غزوت مع النبي صلى هللا عليه و سلم قال أبو حفص 
 ثم قدم علينا يزيد بن ھارون فحدثنا به أظنه عن حريز ثنا حبان بن زيد الشرعبي يزيد بن ھارون وحده يقول حبان 

  مقاعد األسواق وغيرھاباب ما جاء في 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي أنبأ إسماعيل بن أبي أويس  - 11615
ثنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه رواه 

 في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس  البخاري

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث األصفھاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبد هللا بن بندار بن إبراھيم  - 11616
ثم حدثني الضبي ثنا أبو عبد هللا محمد بن المغيرة ثنا النعمان بن عبد السالم عن عبد هللا بن المبارك حدثني يحيى بن أبي الھي

األصبغ بن نباتة المجاشعي  أن عليا رضي هللا عنه خرج إلى السوق فإذا دكاكين قد بنيت بالسوق فأمر بھا فخربت فسويت 
قال ومر بدور بني البكاء فقال ھذه من سوق المسلمين قال فأمرھم أن يتحولوا وھدمھا قال وقال علي من سبق إلى مكان في 

 يتنا يبايع الرجل اليوم ھھنا وغدا من ناحية أخرى السوق فھو أحق به قال فلقد رأ

أخبرنا أبو صالح بن أبي طاھر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور ثنا أبو بكر محمد بن النضر بن سلمة بن  -  11617
ن شعبة من الجارود ثنا محمد بن الصباح بن سفيان الجرجرائي أنبأ سفيان بن عيينة عن أبي يعفور قال  كنا في زمن المغيرة ب

 سبق إلى مكان في السوق فھو أحق به إلى الليل 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن علي الوراق ثنا سعيد بن سليمان ثنا شريك  - 11618
لة البئر ومربط الفرس وحلقة عن سعد الكاتب عن بالل العبسي أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال حمى إال في ثالث ث

 القوم ھذا مرسل 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا جرير بن عبد الحميد الضبي أنبأ  -  11619
ثم عاد إليه سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إذا قام الرجل من مجلسه 

 فھو أحق به فقام رجل من مجلسه فجلست فيه ثم عاد فأقامني أبو صالح عنه 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا إبراھيم بن موسى الرازي ثنا مبشر الحلبي عن تمام  - 11620
ي هللا عنه فقال أبو الدرداء  كان رسول هللا صلى هللا بن نجيح عن أبي بن كعب األيادي قال كنت أختلف إلى أبي الدرداء رض

 عليه و سلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون 

  



9 

 

  باب ما جاء في إقطاع المعادن الباطنة

داود ثنا عبد هللا بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد  أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو - 11621
الرحمن عن غير واحد  أن النبي صلى هللا عليه و سلم أقطع بالل بن الحارث المزني معادن القبلية وھي من ناحية الفرع فتلك 

 المعادن ال يؤخذ منھا إال الزكاة إلى اليوم 

دان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عب - 11622
حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي وعن خاله موسى بن ميسرة مولى بني الديل عن عكرمة عن بن عباس أنه قال  أعطى 

 زرع النبي صلى هللا عليه و سلم بالل بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيھا وغوريھا وحيث يصلح ال

 باب ما جاء في النھي عن منع فضل الماء 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن غالب ثنا عبد هللا يعني بن مسلمة عن مالك بن أنس  - 11623
مالك ح وأخبرنا أبو  ح وأخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنبأ محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم العبدي ثنا بن بكير ثنا

نصر محمد بن علي الفقيه ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر وجعفر بن محمد قاال ثنا يحيى بن يحيى قال 
قرأت على مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يمنع فضل الماء 

 ه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ليمنع به الكأل روا

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى بن بكير حدثني  - 11624
قيه قاال ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد الليث ثنا يونس ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو نصر محمد بن علي الف

بن إسماعيل ثنا أبو الطاھر ثنا بن وھب أخبرني يونس عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
دثني بن أبي ھريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال يمنع فضل الماء ليمنع به الكأل وفي رواية الليث قال ح

المسيب وأبو سلمة أن أبا ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكأل رواه مسلم في 
 الصحيح عن أبي الطاھر وأخرجه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزھري 

لوي أنبأ أبو نصر محمد بن حمدويه بن سھل المروزي ثنا محمود حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود الع - 11625
بن آدم المروزي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي ھريرة أراه عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

مال مسلم فاقتطعه ورجل حلف قال  ثالثة ال يكلمھم هللا يوم القيامة وال ينظر إليھم ولھم عذاب أليم رجل حلف علي يمين على 
علي يمين بعد صالة العصر أنه أعطى بسلعته أكثر مما أعطى وھو كاذب ورجل منع فضل ماء فإن هللا سبحانه وتعالى يقول 
اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن محمد ورواه مسلم عن عمرو 

 عن سفيان بن عيينة الناقد كالھما 

أخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا  -  11626
مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنھا أخبرته أن رسول هللا صلى هللا 

  يمنع نقع بئر عليه و سلم قال  ال

وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان ثنا أبو  - 11627
 الرجال قال سمعت أمي تقول  نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يمنع نقع بئر ھذا ھو المحفوظ مرسل 

محمد بن الحسين العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا أبو األزھر من أصله ثنا عبد الرزاق وقد حدثنا أبو الحسن  - 11628
أنبأ سفيان الثوري عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي هللا عنھا  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى أن يمنع نقع 

 من بن أبي الرجال عن أبيه البئر ھكذا أتى به موصوال وإنما يعرف موصوال من حديث عبد الرح
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا محمد بن صالح بن ھانئ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا عبد هللا بن عبد الوھاب  -  11629
الحجي ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال سمعت أبي يحدث عن أمه عمرة عن عائشة رضي هللا عنھا عن النبي صلى هللا 

ال  ال يمنع نقع البئر وھو الرھو قال عبد الرحمن سمعت أبي يقول الرھو أن تكون البئر بين شركاء فيھا الماء عليه و سلم ق
فيكون للرجل فيھا فضل فال يمنع صاحبه وكذلك رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي الرجال موصوال ورواه أيضا حارثة 

 بن محمد عن عمرة موصوال إال أن حارثة ضعيف 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا محمد بن عبد هللا بن أبي داود المنادي ثنا أبو  - 11630
بدر شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي هللا عنھا قالت سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 ئر حارثة ھذا ضعيف يقول  ال يمنع فضل الماء وال نقع الب

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا  -  11631
حماد بن زيد عن يونس بن عبيد وھشام بن حسان عن الحسن  أن رجال أتى أھل ماء فاستسقاھم فلم يسقوه حتى مات عطشا 

 رضي هللا عنه الدية فأغرمھم عمر بن الخطاب 

 باب الماء والكأل وغير ذلك يؤخذ من المعادن الظاھرة ثم يباع 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه هللا إمالء أنبأ عبد هللا بن محمد بن الحسن بن الشرقي ثنا  - 11632
ن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ألن يأخذ عبد هللا بن ھشام ثنا وكيع بن الجراح عن ھشام بن عروة عن أبيه ع

أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظھره فيبيعھا فيستغني بثمنھا خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو 
تحل منعوه رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن موسى عن وكيع وفي حديث علي رضي هللا عنه واعدت رجال أن ير

 معي فنأتي بأذخر أبيعه من الصواغين فاستعين به في وليمة عرسي 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو محمد الحسن بن حليم أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد هللا أنبأ يونس عن  - 11633
كانت لي شارف من نصيبي من المغنم الزھري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن عليا رضي هللا عنه قال  

يوم بدر وكان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ فلما أردت أن ابتني بفاطمة بنت رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم واعدت رجال صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بأذخر أردت أن أبيعه من الصواغين 

 في وليمة عرسي وذكر الحديث رواه البخاري في الصحيح عن عبدان واستعين به 

 باب ترتيب سقي الزرع واألشجار من األودية المباحة 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن  -  11634
ث بن سعد قال سمعت بن شھاب يحدث عن عروة بن الزبير أن عبد هللا بن الزبير مرزوق ثنا بشر بن عمر الزھراني عن اللي

حدثه  أن رجال من األنصار خاصم الزبير عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في شراج الحرة التي يسقون بھا النخل فقال 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اسق  األنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

يا زبير ثم أرسل إلى جارك فغضب األنصاري فقال يا رسول هللا إن كان بن عمتك فتلون وجه رسول هللا صلى هللا عليه و 
زلت في سلم ثم قال يا زبير أسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير رضي هللا عنه وهللا إني ألحسب ھذه اآلية ن

ذلك فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينھم إلى قوله ويسلموا تسليما رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن 
 يوسف ورواه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح كلھم عن الليث 

سعيد ثنا نعيم بن حماد ثنا بن  وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن - 11635
المبارك أنبأ معمر عن الزھري عن عروة بن الزبير قال  خاصم الزبير رجال من األنصار في شراج الحرة فقال النبي صلى 
هللا عليه و سلم اسق يا زبير ثم أرسله إلى جارك فقال األنصاري يا رسول هللا وإن كان بن عمتك فتلون وجه رسول هللا صلى 
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عليه و سلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك فقال واستوعب رسول هللا هللا 
صلى هللا عليه و سلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه األنصاري وكان أشار عليھما قبل ذلك بأمر كان لھما فيه سعة 

قال فسمعت غير } فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينھم { لت في ذلك قال الزبير فما أحسب ھذه اآلية إال نز
الزھري يقول نظرت في قول النبي صلى هللا عليه و سلم ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين رواه 

 البخاري في الصحيح عن عبدان عن بن المبارك مختصرا 

جريج عن الزھري بطوله وفي آخره قال بن شھاب فقدرت األنصار والناس ما قال رسول  وأخرجه من حديث بن -  11636
هللا صلى هللا عليه و سلم  اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر وكان ذلك إلى الكعبين أخبرناه أبو عمرو األديب أنبأ أبو 

ثنا حجاج عن بن جريج عن بن شھاب فذكره قال وقال  بكر اإلسماعيلي أخبرني عبد هللا بن محمد بن مسلم ثنا يوسف بن سعيد
 بن شھاب أخاذ بالحرة يحبس الماء 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد ثنا أبو أسامة عن الوليد بن  -  11637
راءھم يذكرون  أن رجال من قريش كان له سھم في بني كثير عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كب

قريظة فخاصم إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في مھزور السيل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينھم رسول هللا صلى هللا 
 عليه و سلم إن الماء إلى الكعبين ال يحبس األعلى عن األسفل 

و بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أحمد بن عبدة ثنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثني وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أب -  11638
أبي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قضى في السيل 

 المھزور أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسل األعلى على األسفل 

ا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي أخبرن -  11639
بكر ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة بن أبي عياش األسدي قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن 

 عليه و سلم  أنه قضى في مشرب النخل من السيل أن الصامت عن عبادة بن الصامت قال إن من قضاء رسول هللا صلى هللا
األعلى فاألعلى يشرب قبل األسفل ويترك فيه الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى األسفل الذي يليه وكذلك حتى ينقضي 

 الحوائط إسحاق بن يحيى عن عبادة مرسل 

  باب القوم يختلفون في سعة الطريق المئتاء إلى ما أحبوه

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا موسى بن إسماعيل ثنا  - 11640
جرير بن حازم قال سمعت الزبير بن الخريت يحدث عن عكرمة قال سمعت أبا ھريرة يقول  إن رسول هللا صلى هللا عليه و 

جاره إن شاء وإن أبى وسمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قضى إن  سلم قضى أن الجار يضع جذوعه أو خشبه في حائط
 تنازع الناس في طرقھم جعلت سبعة أذرع رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عمران بن موسى ثنا أبو كامل ثنا عبد العزيز  -  11641
ن المختار ثنا خالد عن يوسف بن عبد هللا بن الحارث عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  إذا اختلفتم ب

في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل ورواه أيضا بشير بن كعب عن أبي ھريرة عن 
 النبي صلى هللا عليه و سلم 

نا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن وأخبر -  11642
شاكر ثنا محمد بن سابق ثنا المنھال بن خليفة أبو قدامة عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا 

 ختلف فيه الحاملتان عليه و سلم  إذا شككتم في طريق فاجعلوا سبعة أذرع ت
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أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي  -  11643
بكر ثنا فضيل بن سليمان أنبأ موسى بن عقبة قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن 

سول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قضى في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أھلھا البناء فيھا الصامت قال  إن من قضاء ر
 فقضى أن يترك للطريق منھا سبعة أذرع قال وكانت تلك الطرق تسمى المئتاء 

  باب النخل يغرس في موات أو يكون لرجل نخلة بين ظھراني نخيل لغيره فاختلفا في حريمھا

بو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد أنبأ أبو محمد عبد هللا بن محمد بن إسحاق أخبرنا أ - 11644
الفاكھي ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا يحيى بن محمد الجاري ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال عبد 

ي نخلة فقطع النبي صلى هللا عليه و سلم جريدة من جريدھا فذرعھا العزيز ال أعلمه إال عن أبي سعيد قال  اختصم رجالن ف
 فوجدھا خمسا فجعلھا حريمھا قال يحيى بن محمد وأخبرنيه بن أبي طوالة أنه قال وجدھا سبعا 

بي وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عباس بن الفضل ثنا بن كاسب ثنا عبد العزيز بن محمد عن أ -  11645
طوالة عبد هللا بن عبد الرحمن بن معمر وعمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري  فذكره في حديث عمرو 

 فوجده خمسة أذرع وقال أبو طوالة سبعة أذرع 

بكر أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي  -  11646
ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال  
إن من قضاء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قضى في النخلة والنخلتين والثالثة لرجل في نخل فيختلفون في حقوق ذلك 

رض مبلغ جريدھا وفيما روى أبو داود في المراسيل بإسناده عن عروة بن الزبير قال فقضى أن لكل نخلة ألولئك من األ
 قضى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في حريم النخل طول عسيبھا 

  باب ما جاء في حريم اآلبار

ن آدم ثنا ھشيم عن أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى ب - 11647
عوف األعرابي عن رجل عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبھا 
كلھا ألعطان اإلبل والغنم وبن السبيل أول شارب وال يمنع فضل ماء ليمنع به الكأل ورواه بن المبارك عن عوف قال بلغني 

 ن قوله عن أبي ھريرة فذكره م

وقد كتبناه من حديث مسدد عن ھشيم أخبرنا عوف ثنا محمد بن سيرين عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا  -  11648
عليه و سلم قال فذكره أخبرناه أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا مسدد ثنا ھشيم  

 فذكره 

ن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا بن المبارك وأخبرنا أبو سعيد ب - 11649
عن يونس عن الزھري قال أخبرني سعيد بن المسيب  أن حريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعا نواحيھا كلھا وحريم 

نواحيھا كلھا قال وقال الزھري وسمعت الناس  العادية خمسون ذراعا نواحيھا كلھا وحريم بئر الزرع ثالثمائة ذراع من
 يقولون حريم العيون خمسمائة ذراع وكذلك رواه معمر عن الزھري 

ورواه إسماعيل بن أمية عن الزھري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  حريم البئر  -  11650
رون ذراعا قال سعيد بن المسيب من قبل نفسه وحريم قليب الزرع العادية خمسون ذراعا وحريم البئر البديء خمسة وعش

ثالثمائة ذراع أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد أنبأ أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا محمد بن كثير ثنا 
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الزھري عن سعيد عن أبي  سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية فذكره وروى من حديث معمر وإبراھيم بن أبي عبلة عن
 ھريرة مرفوعا موصوال وھو ضعيف 

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا إبراھيم بن  -  11651
 ئتا ذراع أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال  حريم البئر خمسون ذراعا وحريم العين ما

قال وحدثنا يحيى بن آدم ثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار الشامي عن محمد بن عبد الرحمن بن الحصين قال  - 11652
 حدثني أبي قال  شھدت حبيب بن مسلمة قضى في حريم البئر العادية خمسين ذراعا وفي البديء خمسة وعشرين ذراعا 

نا أبو العباس األصم ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن مبارك عن معمر أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ث -  11653
عن إسماعيل بن أبي سعيد قال سمعت عكرمة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إن هللا جعل للزرع حرمة غلوة 

 بسھم قال يحيى قالوا والغلوة ما بين ثالثمائة ذراع وخمسين إلى أربعمائة 

وأخبرنا أبو بكر محمد بن محمد في المراسيل أنبأ أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا عثمان  - 11654
بن أبي شيبة ثنا جرير عن عبد هللا بن المبارك ح قال أبو داود وقرأته على سعيد بن يعقوب عن بن المبارك عن معمر عن 

يه و سلم قال  ال تضاروا في الحفر زاد سعيد وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل أيوب عن أبي قالبة أن النبي صلى هللا عل
 ليذھب بمائه 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك وقيس  - 11655
 عليه و سلم أنه قال  ال حمى إال في ثالث ثلة البئر وطول بن الربيع عن سعد الكاتب عن بالل العبسي عن النبي صلى هللا

 الفرس وحلقة القوم 

  باب ما جاء في توريث نساء المھاجرين خططھن بالمدينة

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود أنبأ عبد الواحد بن غياث ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا  -  11656
مع بن شداد عن كلثوم عن زينب أنھا  كانت تفلي رأس رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وعنده امرأة عثمان األعمش عن جا

بن عفان ونساء من المھاجرات وھن يشتكين منازلھن أنھا تضيق عليھن ويخرجن منھا فأمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
 فورثته امرأته دارا بالمدينة  أن يورث دور المھاجرين النساء فمات عبد هللا بن مسعود

  باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صالحھم ودفع الضرر عنھم على االجتھاد

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن  - 11657
ني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن أبي بكر ثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدث

 الصامت قال إن من قضاء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أنه قضى أن ال ضرر وال ضرار 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أن مالكا أخبره  - 11658
 عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال ضرر وال ضرار 

وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن  -  11659
ليه و سلم قال  ال يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره بن شھاب عن األعرج عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا ع

 قال ثم يقول أبو ھريرة ما لي أراكم عنھا معرضين وهللا ألرمين بھا بين أكتافكم 
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وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو الفضل العباس بن محمد الدوري ثنا يونس بن  - 11660
ثنا الليث بن سعد عن مالك بن أنس عن بن شھاب عن عبد الرحمن بن ھرمز ھو األعرج عن أبي ھريرة عن  محمد المؤدب

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال  من سأله جاره أن يغرز خشبه في جداره فال يمنعه أخرجاه في الصحيح من حديث 
 مالك 

سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس  وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو - 11661
بن محمد الدوري ثنا حجاج بن محمد األعور ثنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ھشام بن يحيى أخبره عن عكرمة 

دره فلقيا مجمع بن يزيد بن سلمة بن ربيعة أخبره  أن أخوين من بني المغيرة اعتق أحدھما أن ال يغرز اآلخر خشبا في ج
األنصاري ورجاال كثيرا من األنصار فقالوا نشھد أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمر ان ال يمنع جار جاره أن يغرز 
خشبا في جداره فقال الحالف أي أخي قد علمت أن يقضي لك علي وقد حلفت فاجعل اسطوانا دون جدري ففعل اآلخر فغرز 

 ال لي عمرو فأنا نظرت إلى ذلك في األسطوانة خشبة ق

وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن  -  11662
الضحاك بن خليفة  ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمره في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر 

رضي هللا عنه فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد بن مسلمة ال فقال عمر رضي هللا عنه لم  بن الخطاب
تمنع أخاك ما ينفعه وھو لك نافع تشرب به أوال وآخرا وال يضرك فقال محمد ال فقال عمر رضي هللا عنه لم تمنع وهللا ليمرن 

يحيى بن سعيد األنصاري وھو أيضا مرسل وقد روي في معناه حديث  به ولو على بطنك ھذا مرسل وبمعناه رواه أيضا
 مرفوع 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا  -  11663
جندب  أنه كانت له عضد حماد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن 

من نخل في حائط رجل من األنصار قال ومع الرجل أھله وكان سمرة بن جندب يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب 
إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى هللا عليه و سلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى هللا عليه و 

يعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال قال فھبه لي ولك كذا وكذا أمر رغبة فيه فأبى فقال أنت مضار فقال رسول هللا سلم أن يب
 صلى هللا عليه و سلم لألنصاري اذھب فاقلع نخله وقد روي في معارضته ما دل على أنه ال يجبر عليه 

حسين القطان ثنا إبراھيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زھير أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن ال -  11664
بن محمد عن عبد هللا بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا أن رجال أتى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال  إن لفالن في 

قال بعني عذقك الذي في حائط فالن حائطي عذقا وقد آذاني وشق علي مكان عذقه فأرسل إليه نبي هللا صلى هللا عليه و سلم و
قال ال قال فھبه لي قال ال قال فبعنيه بعذق في الجنة قال ال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما رأيت أبخل منك إال الذي 

 يبخل بالسالم 

مان أخبرني شعيب عن وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد المزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو الي -  11665
الزھري قال حدثني سعيد بن المسيب  أن أول شيء عتب فيه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على أبي لبابة بن عبد المنذر 
أنه خاصم يتيما له في عذق نخلة فقضى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ألبي لبابة بالعذق فضج اليتيم واشتكى إلى رسول هللا 

ه و سلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ألبي لبابة ھب لي ھذا العذق يا أبا لبابة لكي نرده إلى اليتيم فأبى صلى هللا علي
أبو لبابة أن يھبه لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا أبا لبابة أعطه ھذا اليتيم ولك مثله 

أن يعطيه فقال رجل من األنصار يا رسول هللا أرأيت إن ابتعت ھذا العذق فأعطيت اليتيم إلى مثله في  في الجنة فأبى أبو لبابة
الجنة فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نعم فانطلق األنصاري وھو بن الدحداحة حتى لقي أبا لبابة فقال يا أبا لبابة أبتاع 

ال أبو لبابة نعم فابتاعه منه بحديقة فلم يلبث بن الدحداحة إال يسيرا حتى جاء منك ھذا العذق بحديقتي وكانت له حديقة نخل فق
كفار قريش يوم أحد فخرج مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقاتلھم فقتل شھيدا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رب 
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ھو مشترك الداللة وأما حديث الخشبة فمن عذق مذلل البن الدحداحة في الجنة وأما حديث ال ضرر وال ضرار فھو مرسل و
العلماء من حمله على ظاھره لحمل رواته على الوجوب كما ترى ولم أجد للشافعي قوال يخالفه بل قد نص في القديم والجديد 
م على ما يوافقه وأما حديث عمر رضي هللا عنه فقد خالفه محمد بن مسلمة وقد نجد من يدع القول به عموما في أن كل مسل

أحق بما له فيتوسع به في خالفه قال الشافعي في القديم وأحسب قضاء عمر رضي هللا عنه في امرأة المفقود من بعض ھذه 
الوجوه التي منع فيھا الضرر بالمرأة إذا كان الضرر عليھا أبين قال في الجديد وقال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه في 

  تنكح حتى يأتيھا يقين موته قال الشافعي رحمه هللا وبھذا نقول امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر ال
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 كتاب الوقف 

 باب الصدقات المحرمات 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن عبد هللا السعدي ثنا يزيد بن ھارون أنبأ  -  11666
حمد بن أحمد بن بالويه المزكي ثنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خالد العطار بن عون ح وأنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن م

ببغداد ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي ثنا أشھل يعني بن حاتم ثنا بن عون ح وأنبأ أبو الحسين بن بشران العدل 
د الوھاب بن عطاء أنبأ بن عون عن نافع عن بن ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا عب

عمر  أن عمر رضي هللا عنه أصاب أرضا بخيبر فقال يا رسول هللا إني أصبت أرضا وهللا ما أصبت ماال قط ھو أنفس عندي 
 منھا فما تأمرني يا رسول هللا قال إن شئت تصدقت بھا وحبست أصلھا قال فجعلھا عمر رضي هللا عنه صدقة ال تباع وال

توھب وال تورث تصدق بھا على الفقراء ولذوي القربى وفي سبيل هللا وفي الرقاب قال بن عون وأحسبه قال والضيف وال 
جناح على من وليھا أن يأكل بالمعروف ويطعمه صديقا غير متمول فيه لفظه حديث بن بشران رواه البخاري في الصحيح 

 عن أبي عاصم عن بن عون 

لحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا وأخبرنا أبو ا - 11667
بن عون عن نافع عن بن عمر قال  أصاب عمر رضي هللا عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال إني أصبت 

حبست أصلھا وتصدقت بھا فتصدق بھا عمر أنه ال يباع  أرضا لم أصب ماال قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني قال إن شئت
أصلھا وال يورث وال يوھب للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل هللا والضيف وبن السبيل وال جناح على من وليھا أن يأكل 

 بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه رواه البخاري في الصحيح عن مسدد 

بشران العدل ببغداد أنبأ دعلج بن أحمد أنبأ إبراھيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ سليم بن  أخبرنا أبو الحسين بن -  11668
أخضر عن بن عون عن نافع عن بن عمر قال  أصاب عمر رضي هللا عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى هللا عليه و سلم 

ھو أنفس عندي منه فما تأمر به فقال إن شئت يستأمره فيھا فقال يا رسول هللا إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ماال قط 
حبست أصلھا وتصدقت بھا قال فتصدق بھا عمر أن ال يباع أصلھا وال يورث وال يوھب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي 
القربى والرقاب وفي سبيل هللا وبن السبيل والضيف ال جناح على من وليھا أن يأكل منھا بالمعروف ويطعم صديقا غير 

فيه قال فحدثت بھذا الحديث محمدا فلما بلغت ھذا المكان غير متمول ماال قال محمد غير متأثل ماال قال بن عون  متمول
 وأخبرني من قرأ ھذا الكتاب أن فيه غير متأثل ماال رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى 

بو الحسن علي بن محمد المصري ثنا عبد هللا بن أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ أ - 11669
محمد بن أبي مريم ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان الثوري عن بن عون عن نافع عن بن عمر عن عمر رضي هللا 
 عنه قال  أصبت أرضا من خيبر ما أصبت ماال قط أنفس عندي منه فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم استأمره فقلت يا

رسول هللا إني أصبت أرضا من خيبر ما أصبت ماال أنفس عندي منه قال إن شئت حبست أصلھا وتصدقت بھا فتصدق بھا 
عمر على أن ال تباع وال توھب وال تورث قال فتصدق بھا في الفقراء واألقربين وفي سبيل هللا وفي الرقاب وبن السبيل وفي 

ويعطى بالمعروف صديقا غير متمول قال بن عون فذكرته البن سيرين فقال الضيف ال جناح على من وليھا يأكل بالمعروف 
 غير متأثل ماال أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراھيم عن أبي داود الحفري عن سفيان 

الھيثم  حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري بمكة ثنا -  11670
بن سھل التستري ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال عمر  يا رسول هللا إني أصبت ماال بخيبر لم أصب 
ماال قط أحب إلي منه فقال له إن شئت تصدقت به وإن شئت أمسكت أصله قال فتصدق به عمر رضي هللا عنه على الضعفاء 

من وليھا أن يأكل أو يطعم صديقا غير متمول فيه ماال أو متأثل منه ماال وكذلك روي  والمساكين وبن السبيل ال جناح على
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عن يونس بن محمد عن حماد عن أيوب وعن يزيد بن زريع عن أيوب وأرسله جماعة عن حماد وأخرج البخاري آخره عن 
 قتيبة عن حماد موصوال 

النسوي ثنا حماد بن شاكر ثنا محمد بن إسماعيل حدثني ھارون أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أحمد بن محمد  - 11671
ثنا أبو سعيد مولى بني ھاشم ثنا صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر  أن عمر رضي هللا عنه تصدق بمال له على عھد 

استفدت ماال وھو  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكان يقال له ثمغ وكان نخال فقال عمر رضي هللا عنه يا رسول هللا إني
عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى هللا عليه و سلم تصدق بأصله ال يباع وال يوھب وال يورث ولكن ينفق 
ثمره فتصدق به عمر فصدقته ذلك في سبيل هللا وفي الرقاب والمساكين والضيف وبن السبيل ولذي القربى وال جناح على من 

 ف أو يؤكل صديقه غير متمول به أخرجه البخاري في الصحيح ھكذا وليه أن يأكل منه بالمعرو

وبھذا المعنى روي عن يحيى بن سعيد األنصاري عن نافع عن بن عمر  أن عمر استشار رسول هللا صلى هللا عليه  -  11672
ال يباع وال يورث و سلم في أن يتصدق بماله الذي بثمغ فقال له النبي صلى هللا عليه و سلم تصدق بثمره واحبس أصله 

أخبرناه أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري إمالء ثنا محمد بن الربيع بن بالل ثنا 
حرملة بن يحيى وأحمد بن أبي بكر قاال ثنا بن وھب أخبرني إبراھيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطلب عن يحيى بن سعيد 

 فذكره 

نا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أخبر -  11673
محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال 

بن الخطاب في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراھا هللا  نسخھا لي عبد الحميد بن عبد هللا بن عبد هللا بن عمر
فإن توفيت فإنه إلي ذي الرأي من أھلھا وال يشرى أصله أبدا وال يوھب ومن وليه فال حرج عليه في ثمره إن أكل أو آكل 

السبيل وفي سبيل هللا تنفقه  صديقا غير متأثل ماال فما عفا عنه من ثمره فھو للسائل والمحروم والضيف وذوي القربى وبن
حيث أراھا هللا من ذلك فإن توفيت فإلى ذي الرأي من ولدي والمائة الوسق الذي اطعمني محمد رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم بالوادي بيدي لم أھلكھا فإنه مع ثمغ على سننه التي أمرت بھا وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب 

شھد عبد هللا بن األرقم بسم هللا الرحمن الرحيم ھذا ما أوصى به عبد هللا عمر أمير المؤمنين أن حدث به حدث  ان معيقيب و
ثمغا وصرمة بن األكوع والعبد الذي فيه والمائة السھم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة يعني الوسق الذي أطعمه محمد 

صة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أھلھا وال يباع وال يشترى ينفقه حيث رأى من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تليه حف
 السائل والمحروم وذوي القربى وال حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى له رقيقا منه 

ثنا سفيان  أخبرنا أبو محمد بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق األزرق - 11674
عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال  لم يترك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إال بغلة بيضاء وسالحا 

 وأرضا جعلھا صدقة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا المفضل بن محمد ثنا النفيلي ثنا زھير ثنا أبو إسحاق  -  11675
عمرو بن الحارث ختن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أخي امرأته قال وهللا  ما ترك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن 

دينارا وال درھما وال عبدا وال أمة وال شيئا إال بغلته البيضاء وسالحه وأرضا تركھا صدقة أخرجه البخاري في الصحيح من 
 وري عن أبي إسحاق حديث زھير بن معاوية وأبي األحوص والث

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني نذير بن محمد بن جناح المحاربي بالكوفة ثنا الحسين بن عمر بن أبي األحوص  - 11676
الثقفي ثنا أبي ثنا الحسن بن زياد الھمداني ثنا أبو حفص األبار عن األعمش عن إبراھيم عن مسروق عن عائشة رضي هللا 

  صلى هللا عليه و سلم جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب وبني ھاشم عنھا  أن رسول هللا
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان  -  11677
عن أبيه  أن علي بن أبي طالب قطع له عمر بن المؤذن ثنا عبد هللا بن وھب عن سليمان بن بالل عن جعفر بن محمد 

الخطاب رضي هللا عنھما ينبع ثم اشترى علي بن أبي طالب رضي هللا عنه إلى قطيعة عمر رضي هللا عنه أشياء فحفر فيھا 
بھا عينا فبينا ھم يعملون فيھا إذ تفجر عليھم مثل عنق الجزور من الماء فأتى علي وبشر بذلك قال بشر الوارث ثم تصدق 

على الفقراء والمساكين وفي سبيل هللا وبن السبيل القريب والبعيد وفي السلم وفي الحرب ليوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
ليصرف هللا تعالى بھا وجھي عن النار ويصرف النار عن وجھي وروينا من وجه آخر عن أبي جعفر أن عمر وعليا رضي 

 هللا عنھما وقفا أرضا لھما بتابتال 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أخبرني محمد  - 11678
بن علي بن شافع أخبرني عبد هللا بن حسن بن حسن عن غير واحد من أھل بيته وأحسبه قال زيد بن علي أن فاطمة بنت 

لى بني ھاشم وبني المطلب وأن عليا رضي هللا عنه تصدق عليھم وادخل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  تصدقت بمالھا ع
 معھم غيرھم 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أحمد بن سھل ثنا إبراھيم بن معقل ثنا حرملة ثنا بن وھب حدثني مالك  أن زيد  - 11679
المسجد وكتب في كتاب حبسه على ما حبس عمر بن ثابت رضي هللا عنه كان قد حبس داره التي في البقيع وداره التي عند 

بن الخطاب رضي هللا عنه قال مالك وحبس زيد بن ثابت عندي قال وكان زيد بن ثابت رضي هللا عنه يسكن منزال في داره 
 التي حبس عند المسجد حتى مات فيه وقد كان عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه فعل ذلك حبس داره وكان يسكن مسكنا فيھا 

أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى المھرجاني الخطيب ثنا أبو بحر البربھاري ثنا بشر بن موسى ثنا أبو بكر  - 11680
عبد هللا بن الزبير الحميدي قال  وتصدق أبو بكر الصديق رضي هللا عنه بداره بمكة على ولده فھي إلى اليوم وتصدق عمر 

مروة وبالثنية على ولده فھي إلى اليوم وتصدق علي بن أبي طالب رضي هللا عنه بن الخطاب رضي هللا عنه بربعه عند ال
بأرضه بينبع فھي إلى اليوم وتصدق الزبير بن العوام رضي هللا عنه بداره بمكة في الحرامية وداره بمصر وأمواله بالمدينة 

نة وبداره بمصر على ولده فذلك إلي اليوم على ولده فذلك إلى اليوم وتصدق سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه بداره بالمدي
وعثمان بن عفان رضي هللا عنه برومة فھي إلى اليوم وعمرو بن العاص رضي هللا عنه بالوھط من الطائف وداره بمكة على 

ذكره ولده فذلك إلى اليوم وحكيم بن حزام رضي هللا عنه بداره بمكة والمدينة على ولده فذلك إلى اليوم قال وما ال يحضرني 
كثير يجزئ منه أقل مما ذكرت قال وفيما ذكرت من صدقات من تصدق بداره بمكة حجة ألھل مكة في ملك بيوتھا وكراء 
منازلھا ألنه ال يعمد أبو بكر وعمر والزبير وعثمان وعمرو بن العاص وحكيم بن حزام رضي هللا عنھم إلى شيء الناس فيه 

 الكيه معھم شرع سواء فيتصدقون به على أوالدھم دون م

وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن محمد بن محمود المروزي ثنا أبو عبد هللا محمد بن علي الحافظ  -  11681
 ثنا محمد بن المثنى ثنا األنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس  أنه وقف دارا بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره 

 لمحرمة وإن لم تقبض باب جواز الصدقة ا

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا أبو بكر محمد بن رمح البزاز ثنا يزيد بن  - 11682
ھارون أنبأ عبد هللا بن عون عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال  يا 

إني أصبت أرضا بخيبر وهللا ما أصبت ماال قط ھو أنفس عندي منھا فما تأمرني قال إن شئت تصدقت بھا وحبست رسول هللا 
أصلھا فجعلھا عمر أن ال تباع وال توھب وال تورث وتصدق بھا على الفقراء والمساكين وبن السبيل وفي سبيل هللا والرقاب 

عم منھا غير متمول فيه ثم أوصى به إلى حفصة بنت عمر رضي هللا وال جناح على من وليھا أن يأكل منھا بالمعروف ويط
عنھما ثم إلى األكابر من آل عمر قال الشافعي في كتاب البحيرة أخبرني غير واحد من آل عمر وآل علي أن عمر ولي صدقته 

ة بنت رسول هللا حتى مات وجعلھا بعده إلى حفصة وان عليا ولي صدقته حتى مات ووليھا بعده حسن بن علي وان فاطم
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صلى هللا عليه و سلم وليت صدقتھا حتى ماتت وبلغني عن غير واحد من األنصار أنه ولي صدقته حتى مات قال في القديم 
وولي الزبير صدقته حتى قبضه هللا وولى عمرو بن العاص صدقته حتى قبضة هللا وولي المسور بن مخرمة صدقته حتى 

 قبضه هللا 

بد الرحمن السلمي ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن صاعد ثنا عمرو بن علي ثنا معتمر أخبرنا أبو ع - 11683
بن سليمان عن عيسى بن المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد هللا بن مسعود  فرغ من أربع من الخلق 

 ضت أو لم تقبض والخلق والرزق واألجل فليس أحد أكسب من أحد والصدقة جائزة قب

  باب وقف المشاع

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ  - 11684
سفيان عن عبد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر أن عمر ملك مائة سھم من خيبر اشتراھا فأتى رسول هللا صلى هللا عليه و 

م فقال  يا رسول هللا إني أصبت ماال لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى هللا عز و جل فقال حبس األصل وسبل سل
 الثمرة 

أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى الخطيب ثنا أبو بحر البربھاري ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان  - 11685
من سبعين سنة قال أخبرني نافع عن عبد هللا بن عمر أن عمر قال  يا رسول هللا إني أصبت ماال  ثنا عبد هللا بن عمر منذ أكثر

لم أصب قط مثله تخلصت المائة سھم التي بخيبر وإني قد أردت أن أتقرب بھا إلى هللا تعالى فقال له رسول هللا صلى هللا عليه 
أن الحسن والحسين وقف أحدھما اشقاصا من دوره فأجاز ذلك  و سلم حبس األصل وسبل الثمرة قال أبو يحيى الساجي وروي
 العلماء وتصدق بن عمر بالسھم بالغابة الذي وھبت له حفصة 

  باب من قال ال حبس عن فرائض هللا عز و جل

علي ثنا أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراھيم الفارسي قاال أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا إبراھيم بن  - 11686
يحيى بن يحيى أنبأ عبد هللا بن لھيعة عمن سمع عكرمة يحدث عن بن عباس أنه قال لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال حبس بعد سورة النساء 

محمد بن عبد العزيز ثنا كامل بن أخبرنا أبو بكر بن الحارث األصبھاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عبد هللا بن  -  11687
طلحة ثنا بن لھيعة ثنا عيسى بن لھيعة عن عكرمة قال سمعت بن عباس يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول 

 بعد ما أنزلت سورة النساء وفرض فيھا الفرائض يقول  ال حبس بعد سورة النساء 

علي بن عمر الحافظ ثنا عبيد هللا بن عبد الصمد بن المھتدي با قال حدثني  وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ -  11688
محمد بن عبد الرحيم بن موسى الصدفي بمصر ثنا عمرو بن خالد ثنا بن لھيعة عن أخيه عيسى بن لھيعة عن عكرمة عن بن 

هللا لم يسنده غير بن لھيعة عن أخيه  عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال حبس عن فرائض هللا قال علي رحمه
 وھما ضعيفان قال الشيخ وھذا اللفظ إنما يعرف من قول شريح القاضي 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر  - 11689
يت شريحا في زمن بشر بن مروان وھو يومئذ قاض فقلت يا أبا أمية أفتني الحميدي ثنا سفيان ثنا عطاء بن السائب قال  أت

فقال يا بن أخي إنما أنا قاض ولست بمفت قال فقلت إني وهللا ما جئت أريد خصومة أن رجال من الحي جعل داره حبسا قال 
يب الذي يقدم الخصوم إليه عطاء فدخل من الباب الذي في المسجد في المقصورة فسمعته حين دخل وتبعته وھو يقوله لحب

 أخبر الرجل أنه ال حبس عن فرائض هللا عز و جل 
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أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراھيم المزكي ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوھاب أنبأ  -  11690
 سلم بمنع الحبس  جعفر بن عون أنبأ مسعر عن أبي عون عن شريح قال  جاء محمد صلى هللا عليه و

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو طاھر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو  - 11691
العباس محمد بن يعقوب قال سمعت محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول قال مالك  الحبس الذي جاء 

قال محمد } ما جعل هللا من بحيرة وال سائبة وال وصيلة وال حام { و سلم بإطالقه ھو الذي في كتاب هللا محمد صلى هللا عليه 
 بن عبد هللا كلم به مالك أبا يوسف عند أمير المؤمنين 

عبد  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني الحسين بن علي التميمي ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت محمد بن -  11692
هللا بن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول  اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلما في الوقوف وما يحبسه الناس 
فقال يعقوب ھذا باطل قال شريح جاء محمد صلى هللا عليه و سلم بإطالق الحبس فقال مالك إنما جاء محمد صلى هللا عليه و 

ه آللھتھم من البحيرة والسائبة فأما الوقوف فھذا وقف عمر بن الخطاب رضي هللا عنه حيث سلم بإطالق ما كانوا يحبسون
 استأذن النبي صلى هللا عليه و سلم فقال حبس أصلھا وسبل ثمرتھا وھذا وقف الزبير فأعجب الخليفة ذلك منه وبقي يعقوب 

نا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن عمرو بن حدثنا أبو عبد هللا الحافظ إمالء ثنا علي بن حمشاذ العدل ث - 11693
دينار وعبد هللا بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد هللا بن زيد بن عبد ربه الذي 

رسوله فجاء أبواه فقاال أرى النداء أنه أتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال  يا رسول هللا حائطي ھذا صدقة وھو إلى هللا و
يا رسول هللا كان قوام عيشنا فرده رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إليھما ثم ماتا فورثھما ابنھما بعد ھذا مرسل أبو بكر بن 
حزم لم يدرك عبد هللا بن زيد وروي من أوجه أخر عن عبد هللا بن زيد كلھن مراسيل والحديث وارد في الصدقة المنقطعة 

دق به صدقة تطوع وجعل مصرفھا إلى اختيار رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فتصدق بھا رسول هللا صلى هللا وكأنه تص
 عليه و سلم على أبويه 

 باب ما جاء في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 

أحمد بن عبد هللا المزني ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ قال أخبرني ح وأنبأ أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد  - 11694
علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزھري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول  إن البحيرة التي يمنع 
درھا للطواغيت فال يحتلبھا أحد من الناس والسائبة التي كانوا يسيبونھا آللھتھم وال يحمل عليھا شيء قاال وقال أبو ھريرة 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول رأيت عمرا الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب قال بن سمعت 
المسيب والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج اإلبل باألنثى ثم تثنى بعد ذلك باألنثى وكانوا يسيبونھا لطواغيتھم ويدعونھا 

س بينھما ذكر قال بن المسيب والحام فحل اإلبل كان يضرب الضراب المعدود فإذا الوصيلة حين وصلت أحداھما باألخرى لي
قضى ضرابه دعوه للطواغيت واعفوه من الحمل فلم يحملوا عليه شيئا وسموه الحام رواه البخاري في الصحيح عن أبي 

 اليمان 

 باب الحبس في الرقيق والماشية والدابة 

نبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن الصباح ثنا شبابة عن ورقاء عن أبي الزناد أخبرنا أبو علي الروذباري أ - 11695
عن األعرج عن أبي ھريرة قال  بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه على الصدقة فمنع بن 

ينقم بن جميل إال أن كان فقيرا فأغناه هللا وأما خالد  جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما
فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل هللا وأما العباس عم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فھي علي ومثلھا 

خرجه البخاري من ثم قال أما شعرت أن عم الرجل صنو األب أو صنو أبيه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ورقاء وأ
 حديث شعيب وغيره عن أبي الزناد وقال بعضھم عن أبي الزناد أدراعه واعتده 
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أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو أحمد الحافظ ثنا أحمد بن محمد بن الحسن ثنا محمد بن حيويه ثنا أبو اليمان  -  11696
أمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بصدقة فقيل منع بن جميل  أنبأ شعيب ثنا أبو الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال 

وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فذكر الحديث وقال أدراعه وأعتده في سبيل هللا وأما العباس بن عبد المطلب عم 
 مان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فھي عليه صدقة ومثلھا معھا رواه البخاري في الصحيح عن أبي الي

وكذلك رواه موسى بن عقبة عن أبي الزناد إال أنه قال فھي له ومثلھا معھا أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنبأ  - 11697
 أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن الفضل حدثني أحمد بن حفص حدثني أبي ثنا إبراھيم بن طھمان عن موسى بن عقبة  فذكره 

ي الزناد إال أنه قال فھي عليه ومثلھا معھا أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ وكذلك رواه أبو أويس عن أب - 11698
 عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن أبي الزناد  فذكره 

ا مسدد ثنا عبد الوارث بن سعيد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثن - 11699
عن عامر األحول عن بكر بن عبد هللا عن بن عباس قال وحدثنا إسماعيل ثنا إبراھيم بن الحجاج ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا 
ت عامر بن عبد الواحد األحول حدثني بكر بن عبد هللا المزني عن بن عباس  أن نبي هللا صلى هللا عليه و سلم أراد الحج فقال

امرأة لزوجھا حج بي مع النبي صلى هللا عليه و سلم قال ما عندي ما أحجك عليه قالت أحجني على جملك فالن قال ذاك 
حبيس في سبيل هللا قالت فحج بي على ناضحك قال ذاك نعتقبه أنا وابنك قالت فبع ثمرتك قال ذاك قوتي وقوتك فلما قدم 

ا إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقالت أقرئه السالم ورحمة هللا وسله ما يعدل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أرسلت زوجھ
حجة معك فأتى زوجھا النبي صلى هللا عليه و سلم فقال يا رسول هللا امرأتي تقرئك السالم ورحمة هللا أنھا سألتني أحجھا فقلت 

بيل هللا فقال النبي صلى هللا عليه و سلم لو كنت ما عندي ما أحجك عليه فقالت أحجني على جملك فالن قلت ذلك حبيس في س
احججتھا عليه كان في سبيل هللا قالت فأحجني على ناضحك فقلت ذاك نعتقبه أنا وابنك قالت فبع ثمرتك فضحك النبي صلى 

من  هللا عليه و سلم من حرصھا على الحج وقال إبراھيم بن الحجاج في حديثه فضحك النبي صلى هللا عليه و سلم عجبا
حرصھا على الحج قال فإنھا امرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك قال اقرئھا السالم ورحمة هللا وأخبرھا أنھا تعدل حجة معي 

 عمرة في رمضان قال القاضي ھكذا رواه عبد الوارث عن عامر األحول عن بكر عن بن عباس وزاد ھشام في إسناده رجال 

 باب الصدقة في األقربين 

رنا أبو عبد هللا الحافظ حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ثنا الحسن بن علي بن زياد ثنا بن أبي أخب -  11700
أويس حدثني خالي مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول  كان أبو طلحة أكثر أنصاري 

يرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالمدينة ماال من نخل وكانت أحب أمواله إليه بئر تسمى ب
قال قام أبو } لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون { يدخلھا ويشرب من ماء كان فيھا طيب قال أنس فلما نزلت ھذه اآلية 

وإن أحب } البر حتى تنفقوا مما تحبون  لن تنالوا{ طلحة إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال يا رسول هللا إن هللا يقول 
مالي إلى بيرحاء وأنھا صدقة  أرجو برھا وذخرھا عند هللا فضعھا يا رسول هللا حيث أراك هللا فقال رسول هللا صلى هللا 

مھا أبو عليه و سلم ذلك مال رائح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلھا في األقربين قال أبو طلحة أفعل يا رسول هللا فقس
طلحة في أقاربه أو بني عمه قال إسماعيل يعني بالمال الرائح الذي يغدو بخير ويروح بخير رواه البخاري في الصحيح عن 

 إسماعيل بن أبي أويس 

ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا محمد بن عمرو  -  11701
ن محمد الذھلي قاال ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك فذكره بنحوه إال أنه قال فضعھا  يا رسول هللا الحرشي وموسى ب

 حيث شئت فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بخ ذلك مال رائح 

خلف بن سالم ثنا أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا  - 11702
قال أبو طلحة أرى } لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون { بھز ثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس قال  لما نزلت ھذه اآلية 
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ربنا يسألنا من أموالنا فأشھدك يا رسول هللا إني قد جعلت أرضي بيرحاء  قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اجعلھا 
 ابتك قال فجعلھا في حسان بن ثابت وأبي بن كعب رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن بھز بن أسد في قر

وقال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه فيما يحتج به على األنصار يوم السقيفة  وبعث هللا محمدا صلى هللا عليه و  -  11703
و سلم إلى اإلسالم فأخذ هللا بقلوبنا ونواصينا إلى ما دعا إليه وكنا معشر سلم بالھدى ودين الحق فدعا رسول هللا صلى هللا عليه 

المھاجرين أول الناس إسالما ونحن عشيرته وأقاربه أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو جعفر البغدادي ثنا محمد بن عمرو بن 
أبو الحسين بن الفضل أنبأ أبو بكر محمد بن عبد هللا خالد ثنا أبي ثنا بن لھيعة عن أبي األسود عن عروة بن الزبير ح وأخبرنا 

بن عتاب ثنا القاسم بن عبد هللا ثنا بن أبي أويس ثنا إسماعيل بن إبراھيم بن عقبة ثنا موسى بن عقبة فذكراه عن أبي بكر 
 رضي هللا عنه زاد موسى في روايته وذو رحمه 

  ولد واالبن منھم باب الصدقة في ولد البنين والبنات ومن يتناوله اسم ال

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا زيد بن الحباب ثنا حسين بن واقد  - 11704
عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يخطب فاقبل الحسن والحسين رضي هللا عنھما 

ن أحمران يعثران ويقومان فلما رآھما نزل فأخذھما ثم صعد فوضعھما في حجره ثم قال صدق هللا إنما أموالكم وعليھما قميصا
 وأوالدكم فتنة رأيت ھذين فلم أصبر حتى أخذتھما 

أخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي ثنا أبو يعلى ثنا محمد بن عباد ثنا سفيان عن أبي موسى قال  - 11705
سمعت الحسن يقول سمعت أبا بكرة يقول  رأيت النبي صلى هللا عليه و سلم على المنبر ومعه الحسن بن علي وھو ينظر إليه 
مرة وإلى الناس مرة وھو يقول إن ابني ھذا سيد ولعل هللا أن يصلح به بين فئتين من المسلمين رواه البخاري في الصحيح عن 

 علي بن عبد هللا عن سفيان 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ عبد هللا بن عمر بن أحمد بن شوذب المقرئ بواسط أنبأ شعيب بن أيوب ثنا عبيد هللا  - 11706
بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ھانئ بن ھانئ عن علي قال لما ولد الحسن سميته حربا فجاء رسول هللا صلى هللا 

قلت حربا فقال بل ھو حسن ثم ولد الحسين فسميته حربا فجاء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال  أروني ابني ما سميتموه ف
عليه و سلم فقال أروني ابني ما سميتموه فقلت حربا قال بل ھو حسين فلما ولد الثالث سميته حربا فجاء رسول هللا صلى هللا 

م قال سميتھم بأسماء ولد ھارون شبر وشبير عليه و سلم أراه فقال أروني ابني ما سميتموه قلت حربا قال بل ھو محسن ث
ومشبر رواه يونس بن أبي إسحاق عن أبيه وقال في الحديث أني سميت بني ھؤالء بتسمية ھارون بنيه وروي في ھذا المعنى 

 أخبار كثيرة 

ك قول أبي بكر باب الصدقة في العترة قال القتيبي ھي لولده وولد ولده الذكور واإلناث ولعشيرته األدنين يدلك على ذل
 الصديق رضي هللا عنه نحن عترة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم التي خرج منھا وبيضته التي تفقأت عنه 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد وأبو زكريا بن أبي إسحاق قاال ثنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا معاذ بن المثنى  - 11707
رة الرقي ثنا عبد هللا بن حرب الليثي ثنا ھاشم بن يحيى بن ھاشم المزني ثنا أبو دغفل الھجيمي ثنا إسماعيل بن عبد هللا بن زرا

قال سمعت معقل بن يسار المزني يقول سمعت أبا بكر الصديق يقول  علي بن أبي طالب عترة رسول هللا صلى هللا عليه و 
أنه قال يوم السقيفة نحن عترة رسول هللا صلى هللا  سلم في ھذا اإلسناد بعض من يجھل ويذكر عن أبي بكر رضي هللا عنه

 عليه و سلم 
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  باب الصدقة في الذرية ومن يتناوله اسم الذرية

حدثنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو سھل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد النحوي ببغداد ثنا جعفر بن محمد بن  - 11708
بد الملك بن عمير قال  دخل يحيى بن يعمر على الحجاج ح وحدثنا أبو عبد هللا ثنا شاكر ثنا بشر بن مھران ثنا شريك عن ع

إسحاق بن محمد بن علي بن خالد الھاشمي بالكوفة ثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي ثنا محمد بن عبيد النحاس ثنا صالح 
بن علي فقال الحجاج لم يكن من ذرية النبي بن موسى الطلحي ثنا عاصم بن بھدلة قال اجتمعوا عند الحجاج فذكر الحسين 

صلى هللا عليه و سلم وعنده يحيى بن يعمر فقال له كذبت أيھا األمير فقال لتأتيني على ما قلت ببينة من مصداق من كتاب هللا 
أخبر هللا ف} وزكريا ويحيى وعيسى { إلى قوله } ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وھارون { أو ألقتلنك قال 

عز و جل أن عيسى من ذرية آدم بأمه والحسين بن علي من ذرية محمد صلى هللا عليه و سلم بأمه قال صدقت فما حملك على 
تكذيبي في مجلسي قال ما أخذ هللا على األنبياء لتبيننه للناس وال تكتمونه قال هللا عز و جل فنبذوه وراء ظھورھم واشتروا به 

 إلى خراسان  ثمنا قليال قال فنفاه

 باب الصدقة على ما شرط الواقف من األثرة والتقدمة والتسوية 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن  - 11709
رباح عن أبي ھريرة عن رسول هللا صلى هللا عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني سليمان بن بالل عن كثير بن زيد عن وليد بن 

 عليه و سلم أنه قال  المسلمون على شروطھم 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا أبو يوسف عن  -  11710
سكن غير مضرة وال مضر بھا فإن استغنت بزوج ھشام بن عروة أن الزبير  جعل دوره صدقة قال وللمردودة من بناته أن ت

 فال شيء لھا قال أبو عبيد قال األصمعي المردودة المطلقة 

  باب اتخاذ المسجد والسقايات وغيرھا

أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبد هللا بن محمد بن ناجية ثنا أبو ھمام أخبرني بن وھب  -  11711
ن بكيرا حدثه  أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد هللا الخوالني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند عن عمرو أ

قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم انكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
تغي به وجه هللا بنى هللا له بيتا في الجنة رواه البخاري في الصحيح عن يحيى يقول من بنى  مسجدا قال بكير أحسبه قال يب

 بن سليمان ورواه مسلم عن ھارون بن سعيد وغيره كلھم عن بن وھب 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا علي بن الحسن الھاللي ثنا أبو عاصم ثنا عبد  -  11712
عفر حدثني أبي عن محمود بن لبيد قال لما أراد عثمان رضي هللا عنه ان يبني المسجد كره الناس ذلك وأرادوا أن الحميد بن ج

يدعه فقال عثمان سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  من بنى مسجدا  بنى هللا له بيتا في الجنة رواه مسلم في 
 الصحيح عن زھير بن حرب وغيره عن أبي عاصم 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم المروزي أنبأ أبو الموجه محمد بن عمرو  - 11713
الفزاري أنبأ عبدان بن عثمان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن  أن عثمان رضي هللا عنه حيث 

د إال أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه و حوصر أشرف عليھم فقال أنشدكم هللا وال أنش
سلم قال من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتھا ألستم تعلمون أنه قال من جھز جيش العسرة فله الجنة فجھزتھم فصدقوه بما قال 

 رواه البخاري في الصحيح عن عبدان 
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العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا عبد هللا بن محمد بن أبي  وأخبرنا أبو الحسين بن بشران -  11714
مريم ثنا علي بن معبد ثنا عبيد هللا بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال  لما 

با ھل تعلمون أن رسول هللا صلى هللا حصر عثمان بن عفان رضي هللا عنه وأحيط بداره أشرف على الناس فقال أنشدكم 
عليه و سلم كان على جبل حراء فقال اسكن حراء فما عليك إال نبي أو صديق أو شھيد قالوا اللھم نعم قال أنشدكم با ھل 
 تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال في غزوة العسرة من ينفق نفقة متقبلة والناس يومئذ معسرون مجھودون
فجھزت ثلث ذلك الجيش من مالي قالوا اللھم نعم ثم قال أنشدكم با ھل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منھا أحد إال بثمن 

 فابتعتھا بمالي فجعلتھا للغني والفقير وبن السبيل قالوا اللھم نعم في أشياء عددھا 

د بن األعرابي ثنا الحسن بن محمد بن الصباح أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو سعي -  11715
الزعفراني ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا حصين عن عمرو بن جاوان عن األحنف بن قيس في قصة ذكرھا قال  جاء عثمان بن 

د قالوا نعم قال عفان رضي هللا عنه فقال أھھنا علي قالوا نعم قال أھھنا طلحة قالوا نعم قال أھھنا الزبير قالوا نعم قال أھھنا سع
نشدتكم با الذي ال إله إال ھو أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال من يبتاع مربد بني فالن غفر هللا له فابتعته قال 
أحسب أنه قال بعشرين أو بخمسة وعشرين ألفا فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقلت قد ابتعته قال اجعله في مسجدنا 

ه لك قالوا نعم قال نشدتكم با الذي ال إله إال ھو أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال من يبتاع بئر رومة وأجر
غفر هللا له فابتعتھا بكذا وكذا فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقلت إني ابتعت بئر رومة قال اجعلھا سقاية للمسلمين 

شدتكم با الذي ال إله إال ھو تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نظر في وجوه القوم يوم وأجرھا لك قالوا نعم قال ن
جيش العسرة فقال من يجھز ھؤالء غفر هللا له فجھزتھم حتى ما يفقدون خطاما وال عقاال قالوا نعم قال اللھم اشھد اللھم أشھد 

 اللھم اشھد وذكر الحديث 

هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق البصري ثنا سعيد بن عامر عن أخبرنا أبو عبد  - 11716
يحيى بن أبي الحجاج عن أبي مسعود الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري قال  شھدت الدار وأشرف عليھم عثمان رضي 

عليه و سلم قدم المدينة ليس فيھا ماء يستعذب غير بئر هللا عنه فقال أنشد هللا واإلسالم ھل تعلمون أن رسول هللا صلى هللا 
رومة فقال من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيھا مع دالء المسلمين بخير له منھا في الجنة فاشتريتھا من صلب مالي قال 

ھل تعلمون أن المسجد  وأنتم اليوم تمنعونني أن أشرب منھا حتى أشرب من ماء البحر قالوا اللھم نعم قال أنشدكم هللا واإلسالم
كان ضاق بأھله فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من يشتري بقعة آل فالن بخير له منھا في الجنة فاشتريتھا من مالي أو 
قال من صلب مالي فزدتھا في المسجد فأنتم اليوم تمنعونني أن أصلي فيھا قالوا اللھم نعم وذكر الحديث في تجھيز جيش 

 بير العسرة وقصة ث

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا محمد بن الحسين المقرئ ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا محمد بن  -  11717
عمرو بن الجراح الغزي ثنا الوليد بن مسلم عن شعيب بن رزيق وغيره عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 

لما أراد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن يزيد في مسجد رسول هللا صلى هللا عليه   وسعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال
و سلم وقعت زيادته على دار العباس بن عبد المطلب رضي هللا عنه فأراد عمر رضي هللا عنه أن يدخلھا في مسجد رسول 

عليه و سلم واختلفا فجعال بينھما أبي بن كعب هللا صلى هللا عليه و سلم ويعوضه منھا فأبى وقال قطيعة رسول هللا صلى هللا 
رضي هللا عنھم فأتياه في منزله وكان يسمى سيد المسلمين فأمر لھما بوسادة فألقيت لھما فجلسا عليھا بين يديه فذكر عمر ما 

عليه السالم أن يبني أراد وذكر العباس قطيعة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال أبي ان هللا عز و جل أمر عبده ونبيه داود 
له بيتا قال أي رب وأين ھذا البيت قال حيث ترى الملك شاھرا سيفه فرآه على الصخرة وإذا ما ھناك يومئذ أنذر لغالم من 
بني إسرائيل فأتاه داود فقال إني قد أمرت أن أبني ھذا المكان بيتا  عز و جل فقال له الفتى هللا أمرك أن تأخذھا مني بغير 

ال ال فأوحى هللا إلى داود عليه السالم اني قد جعلت في يدك خزائن األرض فأرضه فأتاه داود فقال إني قد أمرت رضاي ق
برضاك فلك بھا قنطار من ذھب قال قد قبلت يا داود وھي خير أم القنطار قال بل ھي خير قال فأرضني قال فلك بھا ثالث 



25 

 

بتسع قناطير قال العباس اللھم ال آخذ لھا ثوابا وقد تصدقت بھا على قناطير قال فلم يزل يشدد علي داود حتى رضي منه 
 جماعة المسلمين فقبلھا عمر رضي هللا عنه فادخلھا في مسجد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

سف بن أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا يو - 11718
كامل العطار ثنا حماد ثنا علي بن زيد عن يوسف بن مھران عن بن عباس قال  كانت للعباس دار إلى جنب المسجد في 
المدينة فقال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بعنيھا أوھبھا لي حتى ادخلھا في المسجد فأبى فقال اجعل بيني وبينك رجال من 

ال بينھما أبي بن كعب فقضى للعباس على عمر فقال عمر ما أحد من أصحاب النبي أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم فجع
صلى هللا عليه و سلم أجرا علي منك فقال أبي بن كعب أو انصح لك مني ثم قال يا أمير المؤمنين أما بلغك حديث داود أن هللا 

حجز الرجال منعه هللا بناءه قال داود أي رب إن  عز و جل أمره ببناء بيت المقدس فأدخل فيه بيت امرأة بغير اذنھا فلما بلغ
 منعتني بناءه فاجعله في خلفي فقال العباس أليس قد قضيت لي بھا وصارت لي قال بلى قال فإني اشھدك اني قد جعلتھا  
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  كتاب الھبات

  باب التحريض على الھبة والھدية صلة بين الناس

مخلد بن جعفر الباقزحي ثنا محمد بن يحيى ثنا عاصم بن علي ثنا بن أبي ذئب عن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ  -  11719
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي ھريرة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  يا نساء المسلمات ال تحقرن جارة لجارتھا ولو 

 سعيد  فرسن شاة رواه البخاري في الصحيح عن عاصم بن علي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن

أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا إبراھيم بن عبد هللا العبسي أنبأ وكيع عن األعمش عن  - 11720
 أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  لو أھدى إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع ألجبت 

الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا وھب بن جرير عن أخبرنا أبو عبد هللا  - 11721
 شعبة عن األعمش  فذكره أخرجه البخاري من حديث شعبة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد العزيز بن  - 11722
حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة  أنھا كانت تقول وهللا يا بن أختي إن كنا لننظر إلى الھالل ثم  أبي

الھالل ثم الھالل ثالثة أھلة في شھرين وما أوقدت في أبيات رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نار قال قلت يا خالة ما كان 
ال أنه قد كان لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم جيران من األنصار وكانت لھم منائح يعيشكم قالت األسودان التمر والماء إ

فكانوا يرسلون إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من ألبانھا فيسقيناه رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز بن عبد هللا 
 عن بن أبي حازم ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى 

و عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب أنبأ أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم أنبأ عبدة بن وأخبرنا أب - 11723
سليمان ثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنھا قالت  كان الناس يتحرون بھداياھم يوم عائشة يبتغون بذلك 

اري في الصحيح عن إبراھيم بن موسى عن عبدة ورواه مسلم عن أبي مرضاة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رواه البخ
 كريب عن عبدة 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد  - 11724
رام قال  كان يھدي للنبي صلى هللا عليه و الرزاق أنبأ معمر عن ثابت عن أنس أن رجال من أھل البادية كان اسمه زاھر بن ح

سلم الھدية من البادية فيجھزه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى هللا عليه و سلم إن زاھرا 
 باديتنا ونحن حاضروه وذكر الحديث 

محمد بن عبد هللا الشافعي ثنا عبيد بن عبد الواحد ثنا  وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا الحرفي ببغداد ثنا - 11725
أبو الجماھر ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  لو أھدى إلي كراع لقبلت ولو 

 جوع دعيت إلى كراع ألجبت وكان يأمرنا بالھدية صلة بين الناس وقال لو قد أسلم الناس قد تھادوا من غير 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن  -  11726
محمد الدوري ثنا محمد بن بكير الحضرمي ثنا ضمام بن إسماعيل المصري عن موسى بن وردان عن أبي ھريرة عن النبي 

 بوا صلى هللا عليه و سلم قال  تھادوا تحا

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ قال سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت أبا عبد هللا البوشنجي يقول  - 11727
 في قول النبي صلى هللا عليه و سلم  تھادوا تحابوا بالتشديد من المحبة وإذا قال بالتخفيف فإنه من المحاباة 
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   باب شرط القبض في الھبة

برنا أبو زكريا يحيى بن إبراھيم بن محمد بن يحيى وأبو بكر أحمد بن الحسن قاال ثنا أبو العباس محمد بن أخ -  11728
يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرھما من أھل العلم ان بن 

 عنھا زوج النبي صلى هللا عليه و سلم أنھا قالت  إن أبا بكر شھاب أخبرھم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي هللا
الصديق رضي هللا عنه نحلھا جداد عشرين وسقا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة قال وهللا يا بنية ما من الناس أحد أحب 

لو كنت جددتيه واحتزتيه إلي غنى بعدي منك وال أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا ف
كان لك ذلك وإنما ھو مال الوارث وإنما ھو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب هللا فقالت يا أبت وهللا لو كان كذا وكذا لتركته 
إنما ھو أسماء فمن األخرى قال ذو بطن بنت خارجة أراھا جارية قال وأنبأ بن وھب أخبرني عبد هللا بن عمر عن عبد 

القاسم عن أبيه عن عائشة بذلك قال وأخبرني بن وھب قال سمعت حنظلة بن أبي سفيان يحدث أنه سمع القاسم بن الرحمن بن 
 محمد يحدث بذلك أيضا إال أنه قال أرضا يقال لھا تمرد وكانت عنده لم تقبضھا 

جال من أھل العلم منھم مالك بن أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ محمد أنبأ بن وھب أخبرني ر -  11729
أنس ويونس بن يزيد عن بن شھاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارىء عن عمر بن الخطاب أنه قال  ما 
بال رجال ينحلون أبناءھم نحال ثم يمسكونھا فإن مات بن أحدھم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات ھو قال قد كنت 

 نحل نحلة لم يحزھا الذي نحلھا حتى تكون ان مات لوارثه فھي باطل  أعطيته إياه من

وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ محمد أنبأ بن وھب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شھاب عن  -  11730
 بن السباق عن عبد الرحمن بن عبد القارىء عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  بذلك 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن  -  11731
المنھال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن أبي موسى األشعري قال قال عمر بن 

عن عثمان وبن عمر وبن عباس رضي هللا عنھم انھم قالوا ال  الخطاب رضي هللا عنه  األنحال ميراث ما لم يقبض وروينا
 تجوز صدقة حتى تقبض وعن معاذ بن جبل وشريح انھما كانا ال يجيزانھا حتى تقبض 

 باب يقبض للطفل أبوه 

هللا بن أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد  -  11732
عبد الحكم أنبأ بن وھب قال أخبرني رجال من أھل العلم منھم مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرھما أن بن شھاب أخبرھم 
عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان  أنه قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحله فأعلن بھا واشھد عليھا فھي 

 جائزة وإن وليھا أبوه 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ثنا سفيان عن  -  11733
الزھري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارىء أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  قال ما بال أقوام ينحلون أوالدھم 

ھو قال قد كنت نحلته ولدي ال نحلة إال نحلة يحوزھا الولد دون الوالد فإن نحلة فإذا مات أحدھم قال مالي في يدي وإذا مات 
 مات ورثه 

قال وحدثنا أبو يحيى ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد بن المسيب قال فشكى ذلك إلى عثمان  فرأى ان الوالد يحوز  - 11734
 لولده إذا كانوا صغارا 
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  باب ھبة ما في يدي الموھوب له

رنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني علي بن عيسى الوراق ثنا إبراھيم بن أبي طالب ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن أخب - 11735
عمرو عن بن عمر قال  كنا مع النبي صلى هللا عليه و سلم في سفر وكنت على بكر صعب لعمر وكان يغلبني فيتقدم امام 

و سلم لعمر بعنيه فقال ھو لك يا رسول هللا قال بعنيه فباعه من رسول هللا القوم فيؤخره عمر فيرده فقال النبي صلى هللا عليه 
صلى هللا عليه و سلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھو لك يا عبد هللا فاصنع به ما شئت رواه البخاري في الصحيح 

 عن عبد هللا بن محمد عن بن عيينة 

  باب ما جاء في ھبة المشاع

محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الرزاق ثنا ثابت بن محمد العابد أخبرنا  - 11736
ثنا مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد هللا قال  أتيت النبي صلى هللا عليه و سلم وھو في المسجد أظنه قال 

 ين فقضاني وزادني رواه البخاري في الصحيح عن ثابت بن محمد ضحى فقال لي صله أو صل ركعتين وكان لي عليه د

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن  -  11737
وزن فارجح لي فما زال محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد هللا يقول  بعت بعيرا من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ف

 بعض تلك الدراھم معي حتى أصيبت يوم الحرة أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة 

أخبرنا أبو أحمد عبد هللا بن محمد بن الحسن المھرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم  -  11738
أنه قال أخبرني محمد بن إبراھيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن البوشنجي ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد 

طلحة بن عبيد هللا عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبره عن البھزي  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خرج يريد مكة 
دعوه فإنه يوشك أن  وھو محرم حتى إذا كان بالروحاء وإذا حمار وحش عقير فذكر لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال

يأتي صاحبه فجاء البھزي وھو صاحبه إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال يا رسول هللا شانكم بھذا الحمار فأمر رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم أبا بكر رضي هللا عنه فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان باالثاية بين الرويبة والعرج إذا ظبي 

ي ظل وفيه سھم فزعم أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمر رجال يثبت عنده ال يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه حاقف ف
 وروى مسلم البطين أن الحسين بن علي ورث مواريث فتصدق بھا قبل أن تقسم فأجيزت 

د بن علي الحافظ ثنا محمد بن المثنى وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن بن محمود المروزي ثنا محم - 11739
ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا ھمام عن قتادة عن النضر بن أنس قال  نحلني أنس نصف داره قال فقال أبو بردة أن سرك 
يجوز لك فاقبضه فإن عمر بن الخطاب قضى في االنحال ان ما قبض منه فھو جائز وما لم يقبض فھو ميراث قال فدعوت 

 قسمھا يزيد الرشك ف

  باب العمري

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأنبأ أبو  - 11740
عبد هللا الحافظ حدثني أبو علي الحسين بن علي الحافظ أنبأ علي بن الحسين الصفار ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك 

بن شھاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  أيما رجل أعمر عن 
عمرى له ولعقبة فإنھا للذي أعطيھا ال ترجع إلى الذي أعطاھا ألنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وفي رواية الشافعي فإنه 

 الصحيح عن يحيى بن يحيى  للذي يعطاھا والباقي سواء رواه مسلم في

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حجاج بن أبي يعقوب ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح  - 11741
 عن بن شھاب  بإسناده ومعناه 
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الحسن بن عبد الصمد ثنا أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني أبو إسحاق إبراھيم بن محمد بن حاتم الزاھد ثنا  - 11742
يحيى بن يحيى أنبأ الليث بن سعد ح وأنبأ أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا 
نا الليث ح وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك وبن ملحان قاال ثنا يحيى بن بكير ث

الليث عن بن شھاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد هللا قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  من 
أعمر رجال عمري له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيھا وھي لمن أعمر ولعقبه رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وقتيبة 

حيى بن يحيى قال في أول حديثه أيما رجل أعمر عمري فھو له ولعقبه قال الشيخ ورواية ومحمد بن رمح بھذا اللفظ غير أن ي
 الجماعة عن الليث كما مضى 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو  - 11743
ة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه الربيع ثنا فليح بن سليمان عن الزھري عن أبي سلم

و سلم وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد هللا بن محمد بن شاكر ثنا عبد الرحمن بن بشر بن 
بد الرحمن أن جابر بن عبد هللا أخبره أن الحكم أنبأ بن جريج أخبرني بن شھاب عن العمري وسنتھا عن حديث أبي سلمة بن ع

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه قال قد أعطيتكھا وعقبك ما بقي منكم أحد فإنھا لمن 
يح أعطيھا وأنھا ال ترجع إلى صاحبھا من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث لفظ حديثھما سواء غير أن في حديث فل

 تقع فيه المواريث رواه مسلم في الصحيح عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزھري  - 11744
لى هللا عليه و سلم أن يقول ھي لك ولعقبك فأما عن أبي سلمة عن جابر بن عبد هللا قال  إنما العمرى التي أجاز رسول هللا ص

 إذا قال ھي لك ما عشت فإنھا ترجع إلى صاحبھا 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم ثنا عبد الرزاق   - 11745
 سلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراھيم فذكره بمثله زاد قال معمر وكان الزھري يفتي به رواه م

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة ثنا أحمد بن حازم أنبأ عبيد  -  11746
بن محمد ثنا هللا يعني بن موسى أنبأ بن أبي ذئب ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد هللا 

محمد بن رافع ثنا بن أبي فديك ثنا بن أبي ذئب عن بن شھاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد هللا  أن رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم قضى فيمن أعمر عمري له ولعقبه فھو له بتلة ال يجوز للمعطي فيھا شرط وال ثنيا قال أبو سلمة ألنه أعطى 

عت المواريث شرطه لفظ حديث بن أبي فديك وفي رواية عبيد هللا من أعمر عمري فھي له عطاء وقعت فيه المواريث فقط
 ولعقبه بتال ليس للمعطي فيھا شرط وال شيء فلم يذكر قول أبي سلمة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع 

مد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن منقذ أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس مح -  11747
المصري ثنا عبد هللا بن يزيد المقرئ ثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بن شھاب عن أبي سلمة عن 
جابر بن عبد هللا  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قضى بالعمرى أن يھب الرجل للرجل ولعقبه واستثنى إن حدث بعقبك 

 لي وإلى عقبي إنھا لمن أعطيھا ولعقبه ورواه أيضا عقيل بمعنى رواية ھؤالء وخالفھم األوزاعي فرواه عن الزھري فھو إ

أخبرنا أبو عبد هللا إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو عبد الرحمن السلمي قاال ثنا أبو العباس محمد بن  -  11748
ي أبي ثنا األوزاعي حدثني بن شھاب قال حدثني عروة بن الزبير عن جابر بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد ھو بن مزيد أخبرن

عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من أعمر عمرى فھي له ولعقبه يرثھا من يرثه من عقبه وكذلك رواه محمد 
 م بمعناه بن شعيب عن األوزاعي عن الزھري عن أبي سلمة وعروة عن النبي صلى هللا عليه و سل

أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن أبي الحواري ثنا الوليد  فذكره ورواه يحيى  -  11749
 بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر مطلقا 
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دق بن أبي الفوارس أخبرناه أبو عبد هللا وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو صا -  11750
قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا العباس بن الوليد البيروتي أخبرني محمد بن شعيب بن شابور عن شيبان بن عبد 
الرحمن ح وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا ھشام 

يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال   كالھما عن
العمرى لمن وھبت له وفي رواية شيبان قضى في العمرى أنھا لمن وھبت له رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن 

 اه رواه عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد هللا شيبان وأخرجه مسلم من وجھين عن ھشام الدستوائي وبمعن

حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعيب عن قتادة سمع عطاء عن  - 11751
ثنا قتادة عن عطاء  جابر ح وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا ھدبة ثنا ھمام بن يحيى

عن جابر أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  العمرى جائزة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة وأخرجه البخاري من 
 حديث ھمام ورواه أبو الزبير عن جابر كما 

ين ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني محمد بن إبراھيم التميمي ثنا جعفر بن محمد بن الحس - 11752
أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  امسكوا عليكم أموالكم وال تفسدوھا فإنه من 

 أعمر عمرى فھي للذي أعمرھا حيا وميتا ولعقبه رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى 

بن داود العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا يحيى بن  وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين - 11753
سعيد عن سفيان أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال امسكوا عليكم أموالكم ال تعطوھا 

 وكيع عن سفيان  أحدا فمن اعمر شيئا فھو له أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر وغيره عن

وأخبرنا أبو الحسن العلوي أنبأ أبو األحرز محمد بن عمر بن جميل األزدي بطوس ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة ثنا  - 11754
أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا أيوب السختياني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد هللا قال كانت األنصار يعمرون المھاجرين قال 

صلى هللا عليه و سلم  أمسكوا أموالكم ال تعمروھا فإنه من أعمر شيئا حياته فإنه لورثته إذا مات أخرجه مسلم فقال رسول هللا 
 في الصحيح عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن جده وكذلك رواه ھشام الدستوائي عن أبي الزبير 

ضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الف -  11755
بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد هللا قال  أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لھا ابنا لھا ثم توفي وتوفيت بعده 

بنو المعمر بل كان ألبينا حياته وموته فاختصموا وترك ولدا وله أخوة بنو المعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا وقال 
إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشھد على النبي صلى هللا عليه و سلم بالعمرى لصاحبھا فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى 

مر حتى عبد الملك فأخبره بذلك وأخبر بشھادة جابر قال عبد الملك صدق جابر وامضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المع
 اليوم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع 

وأخبرنا أبو عبد هللا ثنا أبو الفضل بن إبراھيم أنبأ أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم ونصر بن علي الجھضمي  -  11756
لعمرى للوارث عن قول جابر بن عبد قاال ثنا سفيان عن عمرو سمع سليمان بن يسار  أن طارقا كان أميرا بالمدينة قضى با

 هللا عن النبي صلى هللا عليه و سلم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراھيم 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي ثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر ح قال وثنا  - 11757
نا معاوية بن ھشام ثنا سفيان عن حميد األعرج ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان الحضرمي ثنا عثمان بن أبي شيبة قاال ث

أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أبي ثنا معاوية بن ھشام ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن حميد 
عليه و سلم في امرأة من األنصار اعطاھا األعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد هللا قال  قضى رسول هللا صلى هللا 

ابنھا حديقة من نخل فماتت فقال ابنھا إنما أعطيتھا حياتھا وله أخوة فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھي لھا حياتھا 
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ة ابنه وموتھا قال فإني كنت تصدقت بھا عليھا قال ذلك أبعد لك رواه أبو داود في السنن عن عثمان بن أبي شيبة نحو رواي
 عنه وليس بالقوي وقد رواه بن عيينة بخالف ذلك وھو مذكور في ھذا الباب 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو عمر  -  11758
نا يعني الزھري نأكل شيئا إال أمرنا أن نتوضأ منه قلت الحوضي ثنا ھمام ثنا قتادة قال قال لي سليمان بن ھشام  إن ھذا ال يدع

سألت عنه سعيد بن المسيب فقال إذا أكلته فھو طيب فليس عليك فيه وضوء وإذا خرج فھو خبيث عليك فيه الوضوء فقال ما 
يه فجيء به فقال إن أراكما إال قد اختلفتما فھل في البلد أحد قلت نعم أقدم رجل في جزيرة العرب قال من قلت عطاء فأرسل إل

ھذين قد اختلفا علي فما تقول قال حدثني جابر بن عبد هللا أنھم أكلوا مع أبي بكر خبزا ولحما ثم قام فصلى ولم يتوضأ فقال لي 
ما تقول في العمرى قال قلت حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال 

قال فقال الزھري انھا ال تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه قال فقال لعطاء ما تقول قال حدثني جابر بن عبد  العمرى جائزة
هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال العمرى جائزة قال الزھري إن الخلفاء ال يقضون بذلك قال عطاء بل قضى به عبد 

 الصحيح مختصرا باإلسنادين دون القصة الملك بن مروان في كذا وكذا رواه البخاري في 

وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن  - 11759
أنس عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  العمرى جائزة أخرجه مسلم في الصحيح من 

 يث شعبة وبن أبي عروبة كالھما عن قتادة حد

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  -  11760
 سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا

 عليه و سلم  جعل العمرى للوارث تابعه بن أبي نجيح عن طاوس 

أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا  - 11761
 ى جائزة عفان ثنا ھمام ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  العمر

أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قاال ثنا أبو العباس ھو األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ  - 11762
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن حميد األعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال  كنت عند بن عمر فجاءه رجل من أھل 

ناقة حياته وأنھا تناتجت ابال فقال بن عمر ھي له حياته وموته فقال إني تصدقت عليه بھا فقال البادية فقال إني وھبت البني 
 ذاك أبعد لك منھا 

قال وأخبرني بن عيينة عن بن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت  مثله إال أنه قال أضنت واضطربت كذا روي  - 11763
 وھذا يدل على أن الذي روى عن بن عمر فيما  وقال أبو سليمان صوابه ضنت يعني تناتجت قال الشيخ

أخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع  أن عبد هللا  -  11764
ما بن عمر ورث حفصة بنت عمر دارھا قال وكانت حفصة رضي هللا عنھا قد اسكنت ابنة زيد بن الخطاب ما عاشت فل

 توفيت ابنة زيد قبض عبد هللا بن عمر المسكن ورأى أنه له ورد في العارية دون العمرى وهللا أعلم 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن أيوب عن بن سيرين  -  11765
عمى يا أبا أمية بما قضيت لي فقال شريح لست أنا قضيت لك ولكن قال  حضرت شريحا قضى ألعمى بالعمري فقال له األ

 محمدا صلى هللا عليه و سلم قضى لك منذ أربعين سنة قال من أعمر شيئا حياته فھو لورثته إذا مات 

صور ثنا وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن عبد هللا بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن من - 11766
ھشيم ثنا ھشام ومنصور عن بن سيرين  أن رجال أعمر رجال دارا حياته فخاصم فيھا بعد ذلك إلى شريح وكان الذي أعمر 
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الدار أعمى فقضى له شريح بھا وقال من ملك شيئا حياته فھو له حياته وموته فقال المعمر كيف قضيت لي يا أبا أمية فقال 
لسان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم منذ خمسين سنة من ملك شيئا حياته فھو له لست أنا قضيت ولكن قضى هللا على 

 ولورثته بعده 

  باب الرقبى

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا أبو  - 11767
س محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن بن جريج محمد عبد هللا بن يوسف إمالء ثنا أبو العبا

عن عطاء عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال تعمروا وال ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فھو 
 سبيل الميراث 

فر محمد بن عمرو الرزاز ثنا علي بن إبراھيم الواسطي ثنا يزيد بن أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ثنا أبو جع -  11768
ھارون أنبأ داود بن أبي ھند عن أبي الزبير عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  العمرى جائزة لمن 

 أعمرھا والرقبى جائزة لمن أرقبھا 

بن عبيد ثنا بن جابر ثنا حامد بن يحيى ثنا عبد هللا بن الحارث المخزومي أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد  - 11769
قال حدثني شبل بن عباد عن عمرو بن دينار ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد هللا بن 

ابت قال قال رسول هللا صلى هللا محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ث
عليه و سلم  من أعمر شيئا فھو لمعمره محياه ومماته وال ترقبوا فمن أرقب شيئا فھو سبيله وفي رواية شبل فھو سبيل 

 الميراث 

  باب ما جاء في تفسير العمرى والرقبى التي وردت في األخبار المطلقة

و الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد  تأويل العمرى أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أب - 11770
أن يقول الرجل للرجل ھذه الدار لك عمرك أو يقول له ھذه الدار لك عمرى قال وقد حدثني حجاج عن بن جريج عن عطاء 

ج بن أبي عثمان قال سألت أبا في تفسير العمرى بمثل ذلك أو نحوه قال أبو عبيد وأما الرقبى فإن بن علية حدثني عن حجا
الزبير عن الرقبى فقال ھو أن يقول الرجل إن مت قبلي رجع إلي وإن مت قبلك فھو لك وقال حدثنا بن علية أيضا عن سعيد 

 بن أبي عروبة عن قتادة قال الرقبى أن يقول كذا وكذا لفالن فإن مات فھو لفالن 

ن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد هللا بن الجراح عن عبيد هللا بن موسى عن عثمان أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد ب -  11771
بن األسود عن مجاھد قال  العمرى أن يقول الرجل للرجل ھو لك ما عشت فإذا قال ذلك فھو له ولورثته والرقبى أن يقول 

ذھب في القديم إلى ظاھر ما رواه اإلنسان ھو آلخر من بقي مني ومنك قال الشيخ رحمه هللا وكان الشافعي رحمه هللا ي
الزھري وھو أن يجعلھا له ولعقبه فإن جعلھا له ولم يذكر عقبه قال في موضع آخر ھي باطلة وقال في موضع إذا مات 
المعمر رجعت إلى المعمر ثم ذھب في الجديد إلى سائر الروايات التي دلت على أنه إذا جعلھا له حياته وسلمھا إليه كانت له 

 وھذا ھو المذھب وكذلك في الرقبى ولعقبه 

  جماع أبواب عطية الرجل ولده

 باب السنة في التسوية بين األوالد في العطية 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه ثنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي إمالء ثنا محمد بن عبد السالم ثنا يحيى بن يحيى  - 11772
بد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير قال قرأت على مالك عن بن شھاب عن حميد بن ع

أنه قال إن أباه أتى به رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال  إني نحلت ابني ھذا غالما كان لي فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
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ارجعه رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا و سلم أكل ولدك نحلته مثل ھذا قال ال فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ف
 بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان عن الزھري عن محمد بن  -  11773
عمان يقول  نحلني أبي غالما فأمرتني أمي أن أذھب به إلى النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أنھما سمعا الن

النبي صلى هللا عليه و سلم فأشھده على ذلك فقال أكل ولدك أعطيته قال ال قال فأردده رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن 
 أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة 

الحافظ ببغداد ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ثنا تميم أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي  - 11774
بن محمد ثنا حامد بن عمر ثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول وھو على المنبر  أعطاني 

النبي صلى هللا عليه و أبي عطية فقالت له عمرة بنت رواحة ال أرضى حتى تشھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال فأتى 
سلم فقال إني أعطيت بن عمرة بنت رواحة عطية وأمرتني أن أشھدك يا رسول هللا قال أعطيت سائر ولدك مثل ھذا قال ال 
قال فاتقوا هللا واعدلوا بين أوالدكم قال فرجع فرد عطيته رواه البخاري في الصحيح عن حامد بن عمر وأخرجه مسلم من 

  وجھين آخرين عن حصين

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن أبي نصر الداربردي بمرو ثنا أبو الموجه ثنا عبدان أنبأ عبد هللا أنبأ أبو  -  11775
حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال  سألت أمي أبي بعض الموھبة لي من ماله فالتوى بھا سنة ثم بدا له فوھبھا 

رضى حتى تشھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على ما وھبت البني فأخذ بيدي وأنا يومئذ غالم فأتى بي لي وأنھا قالت ال أ
النبي صلى هللا عليه و سلم فقال يا رسول هللا إن أم ھذا ابنة رواحة قاتلتني منذ سنة على بعض الموھبة البني ھذا وقد بدا لي 

قال فقال يا بشير ألك ولد سوى ولدك ھذا قال نعم قال فال تشھدني أو قال ال  فوھبتھا له وقد أعجبھا أن تشھدك يا رسول هللا
أشھد على جور رواه البخاري في الصحيح عن عبدان وأخرجه مسلم من حديث محمد بن بشر عن أبي حيان وقال في آخره 

 فال تشھدني إذا فإني ال أشھد على جور 

بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن مجالد عن الشعبي عن وحدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا  -  11776
النعمان بن بشير  أن أباه نحله نحال فأراد أن يشھد النبي صلى هللا عليه و سلم فقال أكل ولدك نحلت كما نحلته فقال ال فقال 

 ھم من الحق أن يبروك تفرد مجالد بھذه اللفظة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك كما علي

وأخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا محمد بن صالح بن ھانئ ثنا محمد بن عمرو الحرشي ثنا أحمد بن يونس ثنا  -  11777
سلم فأتى زھير ثنا أبو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير  انحل ابني غالمك وأشھد عليه رسول هللا صلى هللا عليه و 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال إن ابنة فالن سألتني أن أنحل ابنھا غالمي وقالت أشھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
فقال أله أخوة قال نعم قال فكلھم أعطيت مثل ما أعطيته قال ال قال فليس يصلح ھذا وإني ال أشھد على جور رواه مسلم في 

 نس الصحيح عن أحمد بن يو

ورواه عاصم بن علي عن زھير بمعناه إال أنه قال وإني ال أشھد إال على حق أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنبأ  -  11778
 أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل القاضي ثنا عاصم ثنا زھير  فذكره 

دان بن نصر ثنا سليمان بن أخبرنا أبو محمد يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل الصفار ثنا سع - 11779
حرب ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا سليمان يعني بن 
حرب ثنا حماد بن زيد عن حاجب بن المفضل بن المھلب بن أبي صفرة عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول 

  عليه و سلم  اعدلوا بين أوالدكم اعدلوا بين أوالدكم لفظھما سواء قال رسول هللا صلى هللا



34 

 

أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قاال أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد  -  11780
كثير عن عكرمة عن بن عباس  بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي

 قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  سووا بين أوالدكم في العطية فلو كنت مفضال أحدا لفضلت النساء 

 باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينھم في العطية على االختيار دون اإليجاب 

نا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني ث - 11781
محمد بن الصباح الزعفراني ثنا ربعي بن إبراھيم بن علية عن داود بن أبي ھند عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال  

عمان من مالي كذا وكذا قال كل جاء بي أبي يحملني إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال يا رسول هللا أشھد أني نحلت الن
بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان قال ال قال فأشھد على ھذا غيري أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال 
فال إذا أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن داود بن أبي ھند وكذلك رواه مغيرة عن الشعبي أليس يسرك أن يكونوا لك في 

 اللطف سواء قال نعم قال فأشھد على ھذا غيري البر و

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا ھشيم ثنا سيار وأخبرنا مغيرة وأنبأ  - 11782
اعيل بن سالم من داود عن الشعبي ومجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال  نحلني أبي نحال قال إسم

بين القوم نحله غالما له قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأشھده قال فأتى النبي صلى 
هللا عليه و سلم فذكر ذلك له فقال إني نحلت ابني النعمان نحال وإن عمرة سألتني أن أشھدك على ذلك قال فقال ألك ولد سواه 

عم قال وكلھم أعطيت مثل الذي أعطيت النعمان قال ال قال فقال بعض ھؤالء المحدثين ھذا جور وقال بعضھم ھذا قال قلت ن
تلجئة فأشھد على ھذا غيري قال مغيرة في حديثه أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء قال نعم قال فأشھد على 

 ق أن تعدل بينھم كما أن لك عليھم من الحق أن يبروك ھذا غيري وذكر مجالد في حديثه أن لھم عليك من الح

وأخبرنا أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا جرير بن عبد  -  11783
هللا عليه و سلم الحميد عن مغيرة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير  فذكر القصة بطولھا قال في آخرھا عن النبي صلى 

فإني ال اشھد على ھذا ھذا جور أشھد على ھذا غيري أعدلوا بين أوالدكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر 
 واللطف 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا قاسم بن زكريا المقرئ ثنا الحسين بن  - 11784
ي ثنا أزھر عن بن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال  نحلني أبي نحلة ثم أتى بي النبي صلى هللا عليه عيسى البسطام

و سلم يشھده فقال أكل بنيك أعطيته ھذا قال ال قال أليس تريد منھم من البر ما تريد من ھذا قال بلى قال فإني ال أشھد قال بن 
ما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أوالدكم رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عثمان عون فحدثته محمدا يعني بن سيرين فقال إن

النوفلي عن أزھر بن سعد قال الشافعي رحمه هللا وقد فضل أبو بكر رضي هللا عنه عائشة رضي هللا عنھا بنحل قال الشيخ 
د بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن وھذا فيما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد المزني أنبأ علي بن محم

الزھري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي هللا عنھا قالت كان أبو بكر رضي هللا عنه نحلني جداد عشرين وسقا من 
ك ماله فلما حضرته الوفاة جلس فاحتبي ثم تشھد ثم قال أما بعد أي بنية إن أحب الناس إلى غنى بعدي ألنت وإني كنت نحلت

جداد عشرين وسقا من مالي فوددت وهللا أنك كنت حزتيه واجتددتيه ولكن إنما ھو اليوم مال الوارث وإنما ھو أخواك وأختاك 
قالت فقلت يا أبتاه ھذه أسماء فمن األخرى قال ذو بطن ابنة خارجة أراه جارية قالت فقلت لو أعطيتني ما بين كذا إلى كذا 

 عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم لرددته إليك قال الشافعي وفضل 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم  - 11785
 ثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض أنبأ بن وھب أخبرني بن لھيعة عن بكير بن األشج عن نافع أن بن عمر  قطع ثال
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قال بكير وحدثني القاسم بن عبد الرحمن األنصاري  أنه انطلق ھو وبن عمر حتى أتوا رجال من األنصار فساوموه  - 11786
بأرض له فاشتراھا منه فأتاه رجل فقال إني رأيت أنك اشتريت أرضا وتصدقت بھا قال بن عمر فإن ھذه األرض البني واقد 

 نه مسكين نحله إياھا دون ولده فإ

قال بكير وحدثني عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يقطع ولده دون بعض وقال أخبرنا بن وھب أخبرني سعيد بن  -  11787
أبي أيوب عن بشير بن أبي سعيد عن عمر بن المنكدر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  كل ذي مال أحق بماله قال بن 

 صنع به ما شاء وھب ي

  باب رجوع الوالد فيما وھب من ولده

أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إبراھيم بن إسحاق السراج ثنا يحيى بن يحيى ثنا إبراھيم بن سعد  - 11788
لنبي صلى هللا عليه عن بن شھاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال  أتى أبي ا

و سلم قال إني نحلت ابني ھذا غالما قال أكل بنيك نحلت قال ال قال فاردده رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وقد 
 مضى في روايات مالك عن بن شھاب في ھذا الحديث فقال فارجعه 

أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ بن أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا  -  11789
جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يحل ألحد ھبة ثم يعود فيھا إال الوالد 

 ھذا مرسل وقد روي موصوال 

ي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق بن يوسف أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو سعيد بن األعراب - 11790
األزرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عباس وبن عمر قاال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  
ى ال ينبغي ألحد أن يعطى عطية فيرجع فيھا إال الوالد فيما يعطيه ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيھا كالكلب يأكل حت

 إذا شبع تقيا ثم عاد فرجع في قيئه 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع  -  11791
يھب ھبة  ثنا حسين المعلم فذكره بإسناده ومعناه إال أنه قال عن النبي صلى هللا عليه و سلم  ال يحل لرجل يعطي عطية أو

 فيرجع فيھا إال الوالد فيما يعطي ولده ثم ذكر معناه رواه أبو داود في السنن عن مسدد 

وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عباس بن محمد ثنا أبو  -  11792
شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و معمر المنقري ثنا عبد الوارث ثنا عامر األحول عن عمرو بن 

سلم  ال يرجع في ھبته إال الوالد والعائد في ھبته كالعائد في قيئه وكذلك رواه إبراھيم بن طھمان وسعيد بن أبي عروبة عن 
 عامر األحول وكذلك روي عن سعيد بن بشير عن مطر وعامر األحول عن عمرو 

لحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي أنبأ أحمد بن محمد بن شاكر ثنا أحمد وأخبرنا أبو ا -  11793
بن عيسى التنيسي ثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن بشير عن مطر وعامر األحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

إال الوالد من ولده والعائد في ھبته كالعائد في قيئه ويحتمل  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال يرجع الرجل في ھبته
أن يكون عمرو بن شعيب رواه من الوجھين جميعا فحسين المعلم حجة وعامر األحول ثقة وروي عن مطر وعامر نحو 

 رواية عامر وحده 

قال  كتب عمر بن الخطاب وفيما بلغنا عن علي بن المديني عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قالبة  -  11794
 رضي هللا عنه يقبض الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت أو يستھلك أو يقع فيه دين 
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 باب من قال ال يحل لواھب أن يرجع فيما وھب ألحد إال الوالد فيما وھب لولده 

ن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قاال ثنا أبو العباس محمد ب -  11795
الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ال يحل لواھب 

 أن يرجع فيما وھب إال الوالد من ولده ھذا منقطع وقد رويناه موصوال 

ن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا إبراھيم بن الحجاج ثنا عبد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد ب - 11796
الوارث بن سعيد ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وبن عباس قاال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

ة ثم يرجع فيھا مثل الكلب و سلم  ال يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيھا إال الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطي
 أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ثنا أحمد بن محمد بن عيسى ثنا مسلم بن إبراھيم ثنا  - 11797
ته كالكلب يعود في قيئه رواه وھيب عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  العائد في ھب

 البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراھيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن وھيب 

أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا تمتام وإسماعيل بن إسحاق قاال ثنا مسلم بن إبراھيم ثنا أبان  - 11798
رني أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراھيم ثنا وھمام وشعبة ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخب

شعبة وھشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  العائد في ھبته كالعائد في قيئه 
ي في الصحيح عن مسلم بن إبراھيم عن ھشام وشعبة زاد إسماعيل قال ھمام قال قتادة وال أعلم القيء إال حراما رواه البخار

 وأخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة 

أخبرنا أبو بكر بن فورك ثنا عبد هللا بن جعفر األصبھاني ثنا جعفر بن محمد القومسي ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين  - 11799
بن دينار المعدل ثنا السري بن خزيمة ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن ح وأنبأ أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا 

أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  العائد في ھبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل 
 السوء رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم 

  باب المكافأة في الھبة

عبد هللا الحافظ حدثني أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن أيوب ثنا إبراھيم بن موسى أنبأ عيسى بن يونس أخبرنا أبو  - 11800
عن ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنھا قالت  كان النبي صلى هللا عليه و سلم يقبل الھدية ويثيب عليھا رواه 

 البخاري عن مسدد عن عيسى بن يونس 

يخ اإلمام أبو الطيب سھل بن محمد بن سليمان إمالء والفقيه أبو الحسن بن أبي المعروف قراءة عليه قاال حدثنا الش - 11801
ثنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أنبأ أبو مسلم إبراھيم بن عبد هللا البصري ثنا أبو عاصم النبيل ثنا بن عجالن عن 

 صلى هللا عليه و سلم لقحة فأثابه منھا بست بكرات فسخطھا الرجل المقبري عن أبي ھريرة  أن رجال أھدى إلى رسول هللا
فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من يعذرني من فالن أھدى إلى لقحة وكأني أنظر إليھا في وجه بعض أھل فأثبته منھا 

ثقفي أو دوسي قال أبو عاصم بست بكرات فتسخطھا فقد ھممت وهللا أن ال أقبل ھدية إال أن تكون من قرشي أو أنصاري أو 
وكان أبو ھريرة دوسيا ولكن ھذا في حديث آخر لفظ حديث الفقيه ولم يذكر اإلمام قول أبي عاصم ورواه محمد بن إسحاق بن 

 يسار عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي ھريرة مختصرا 

الد الھاشمي بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن أبي أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خ - 11802
غرزة ثنا عبيد هللا بن موسى أنبأ حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد هللا يحدث عن بن عمر عن النبي صلى هللا 
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و وھم وإنما عليه و سلم قال  من وھب ھبة فھو أحق بھا ما لم يثب منھا وكذلك رواه علي بن سھل بن المغيرة عن عبيد هللا وھ
 المحفوظ 

عن حنظلة عن سالم بن عبد هللا عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  من وھب ھبة لوجه هللا فذلك له  - 11803
ومن وھب ھبة يريد ثوابھا فإنه يرجع فيھا ان لم يرض منھا أخبرناه أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قاال ثنا أبو 

يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم ثنا بن وھب قال سمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي يقول  العباس محمد بن
سمعت سالم بن عبد هللا يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بذلك وقد قيل عن عبيد هللا بن موسى عن إبراھيم 

 بن إسماعيل بن مجمع 

لحافظ أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد هللا كما أخبرنا أبو عبد هللا ا - 11804
بن موسى عن إبراھيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبي ھريرة قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم  الواھب أحق 

يف عند أھل العلم بالحديث وعمرو بن دينار عن أبي بھبته ما لم يثب وھذا المتن بھذا اإلسناد أليق وإبراھيم بن إسماعيل ضع
 ھريرة منقطع والمحفوظ 

عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال  من وھب ھبة فلم يثب فھو أحق بھبته إال لذي رحم أخبرناه  - 11805
سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم  أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا

 عن أبيه عن عمر فذكره قال البخاري ھذا أصح 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عبد العزيز بن عبد هللا الھاشمي ثنا  - 11806
عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم عبد هللا بن جعفر عن عبد هللا بن المبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة 

 قال  إذا كانت الھبة لذي رحم محرم لم يرجع فيھا لم نكتبه إال بھذا اإلسناد وليس بالقوي 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد  -  11807
لحكم ثنا بن وھب أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو بن هللا بن عبد ا

العاص عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال  مثل الذي يسترد ما وھب كمثل الكلب الذي يقيء ويأكل قيئه فإذا استرد 
 وھب الواھب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب انه  -  11808
سمع مالك بن أنس يقول حدثني داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره عن مروان بن الحكم قال قال عمر 

ھب ھبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه ال يرجع فيھا ومن وھب ھبة يرى أنه إنما أراد بن الخطاب رضي هللا عنه  من و
 بھا الثواب فھو على ھبته يرجع فيھا ان لم يرض منھا 

أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قاال  -  11809
زناد عن أبيه عن الفقھاء من أھل المدينة  كانوا يقولون في كل عطية أعطاھا ذو طول أن ال عوض فيھا وال ثنا بن أبي ال

ثواب وقالوا الثواب لمن كانت عطيته على وجه الثواب أنه أحق بعطيته ما لم يثب منھا وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز 
 لم يثب منھا ما لم تفت رحمه هللا قال عيسى بن ميناء في روايته أحق بعطيته ما 

  باب شكر المعروف

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا بشر ثنا عمارة بن غزية حدثني رجل من  - 11810
فليثن فمن  قومي عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من أعطى عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد

 أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره قال أبو داود ورواه يحيى بن أيوب عن عمارة عن شرحبيل عن جابر 
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الزاھد األصبھاني ثنا الحسن بن علي بن بحر البري ثنا  -  11811
حيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل األنصاري عن جابر بن عبد هللا قال قال يحيى بن إسحاق السيلحيني ثنا ي

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من أوتى إليه معروف فوجد فليكافئه ومن لم يجد فليثن به فإن من اثنى به فقد شكره ومن 
 كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعط كان كالبس ثوبي زور 

علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا مسلم بن إبراھيم ثنا الربيع بن مسلم عن  أخبرنا - 11812
محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ال يشكر هللا من ال يشكر الناس رواه أبو داود في كتاب 

 عيد القطان وغيره عن الربيع بن مسلم السنن عن مسلم بن إبراھيم وكذلك رواه يحيى بن س

وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا محمد بن طلحة عن  - 11813
كر عبد هللا بن شريك العامري عن عبد الرحمن بن عدي الكندي عن األشعث بن قيس قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم  أش

 الناس  أشكرھم للناس 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ عبدوس بن الحسين بن منصور النيسابوري ثنا أبو حاتم الرازي ثنا األنصاري حدثني  - 11814
حميد عن أنس قال قال المھاجرون  يا رسول هللا ما رأينا مثل قوم قدمنا عليھم المدينة أحسن بذال من كثير وال أحسن مواساة 

قليل قد كفونا المؤنة واشركونا في المھنأ فقد خشينا أن يكونوا يذھبون باألجر كله فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كال من 
 ما أثنيتم به عليھم ودعوتم هللا لھم 

عن أنس أن  أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن ثابت -  11815
 المھاجرين قالوا  يا رسول هللا ذھبت األنصار باألجر كله قال ال ما دعوتم هللا لھم وأثنيتم عليھم 

   باب ذكر الخبر الذي روي من أھديت له ھدية وعنده ناس فھم شركاء فيھا قال البخاري لم يصح ذلك

بن محمد بن الحسن بن الشرقي ثنا محمد بن يحيى ثنا أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنبأ عبد هللا  -  11816
محمد بن الصلت ثنا مندل بن علي عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  

 من أھديت له ھدية وعنده ناس فھم شركاء فيھا وروي ذلك من وجه آخر عن عمرو وفيه نظر 

عبد هللا الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن سليمان بن منصور المذكر ثنا أحمد بن داود السمناني ثنا محمد أخبرناه أبو  -  11817
بن السري ثنا عبد الرزاق أنبأ محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من 

زھر عن عبد الرزاق ورواه أحمد بن يوسف عن عبد الرزاق فذكره عن أھدى إليه وعنده قوم فھم شركاء وكذلك رواه أبو األ
 بن عباس موقوفا غير مرفوع وھو أصح 

  باب إباحة صدقة التطوع لمن ال تحل له صدقة الفرض من بني ھاشم وبني المطلب

أ الشافعي أخبرني محمد بن أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنب - 11818
علي بن شافع أخبرني عبد هللا بن حسن بن حسن عن غير واحد من أھل بيته وأحسبه قال زيد بن علي  أن فاطمة بنت رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم تصدقت بمالھا على بني ھاشم وبني المطلب وأن عليا رضي هللا عنه تصدق عليھم وادخل معھم 

 غيرھم 

إسناده أنبأ الشافعي أنبأ إبراھيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه  أنه كان يشرب من سقايات كان يضعھا وب - 11819
 الناس بين مكة والمدينة فقلت أو قيل له فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة 
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  باب إعطاء الغني من التطوع

لحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن ا - 11820
ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو اليمان ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد أحمد بن عبد هللا المزني ثنا علي 

عبد هللا بن عمر قال سمعت عمر بن بن أحمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أنبأ شعيب عن الزھري حدثني سالم بن عبد هللا أن 
الخطاب رضي هللا عنه يقول  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني 
 مرة ماال فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من ھذا المال

 وأنت غير مشرف وال سائل فخذه وما ال فال تتبعه نفسك رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان 

أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا  - 11821
رني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد هللا بن محمد بن يونس ثنا أحمد بن صالح ثنا بن وھب ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخب

أبو الطاھر أنبأ بن وھب أخبرني عمرو بن الحارث عن بن شھاب عن سالم بن عبد هللا عن أبيه  أن رسول هللا صلى هللا عليه 
رسول هللا صلى هللا عليه و و سلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول هللا أفقر إليه مني فقال 

سلم خذه فتموله أو تصدق به وما أتاك من ھذا المال وأنت غير مشرف وال سائل فخذه وما ال فال تتبعه نفسك قال سالم فمن 
أجل ذلك كان بن عمر ال يسأل الناس شيئا وال يرد شيئا أعطيه قال عمرو وحدثني بن شھاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد 

عبد العزى عن عبد هللا بن السعدي عن عمر بن الخطاب عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رواه مسلم في  عن حويطب بن
 الصحيح عن أبي الطاھر 

حدثنا الشيخ اإلمام أبو الطيب سھل بن محمد بن سليمان ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد  - 11822
يك عن  جامع بن أبي راشد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان رجل في أھل الشام الدوري ثنا إسحاق بن عيسى ثنا شر

مرضيا فقال له عمر على ما يحبك أھل الشام قال أغازيھم وأواسيھم قال فعرض عليه عمر عشرة آالف قال خذھا واستعن بھا 
اال دون الذي عرضت عليك فقلت في غزوك قال إني عنھا غني قال عمر إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عرض علي م

 له مثل الذي قلت لي فقال لي إذا آتاك هللا ماال لم تسأله ولم تشره إليه نفسك فاقبله فإنما ھو رزق ساقه هللا إليك 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه وأبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو  - 11823
محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ أبي وشعيب بن الليث قاال أنبأ الليث عن بن الھاد عن عمرو  العباس

عن المطلب  أن عبد هللا بن عامر بعث إلى عائشة بنفقة وكسوة فقالت لرسوله يا بني اني ال أقبل من أحد شيئا فلما خرج قالت 
يئا قاله لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قالت قال يا عائشة من أعطاك عطاء بغير ردوه علي فردوه فقالت إني ذكرت ش

 مسألة فاقبليه فإنما ھو رزق عرضه هللا عليك 

وأخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا إبراھيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا  -  11824
عن أبي رافع أن أبا ھريرة قال  ما من أحد من الناس يھدي إلي بھدية إال قبلتھا فاما المسألة فإني لم  حماد بن سلمة عن ثابت

 أكن أسأل 

  باب كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال يأخذ صدقة التطوع ويأخذ الھبة

اس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قاال ثنا أبو العب -  11825
سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة  أن النبي صلى هللا عليه و سلم 
دخل فقربت خبزا وآدم البيت فقال ألم أر برمة لحم فقالت ذلك شيء تصدق به علي بريرة فقال ھو لھا صدقة وھو لنا ھدية 

 خرجاه في الصحيح من حديث مالك أ
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أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه بالطابران ثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا أبو  -  11826
 بكر محمد بن أحمد بن النضر بن ابنة معاوية بن عمرو وحدثني جدي معاوية بن عمرو ثنا زائدة بن قدامة الثقفي ثنا سماك بن

حرب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنھا أنھا  اشترت بريرة من أناس من األنصار واشترطوا 
الوالء فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الوالء لمن ولي النعمة قالت وخيرھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكان زوجھا 

حما فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھو عليھا صدقة وھو لنا ھدية أخرجه مسلم في عبدا وأھدت لعائشة رضي هللا عنھا ل
 الصحيح من حديث زائدة 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ثنا قطن بن إبراھيم القشيري  - 11827
ن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا ثنا حفص بن عبد هللا ثنا إبراھيم بن طھمان ع

أتى بطعام سأل أھدية ھو أم صدقة فإن قيل صدقة قال ألصحابه كلوا ولم يأكل وان قيل ھدية ضرب بيده فأكل معھم أخرجه 
 البخاري في الصحيح من حديث إبراھيم بن طھمان 

ظ ثنا محمد بن صالح بن ھانئ ثنا الحسن بن سفيان ثنا عبد الرحمن بن سالم ثنا الربيع بن أخبرنا أبو عبد هللا الحاف - 11828
مسلم عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة  أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان إذا أتى بطعام سأل عنه فإن قيل ھدية أكل منھا 

 ن سالم وإن قيل صدقة لم يأكل منھا رواه مسلم في الصحيح عن عبد الرحمن ب

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس ثنا محمد بن حماد ثنا قيس بن  -  11829
حفص ثنا مسلمة بن علقمة ثنا داود بن أبي ھند عن سماك بن حرب عن سالمة العجلي عن سلمان الفارسي قال  أتيت رسول 

من خبز ولحم فقال ما ھذه يا سلمان قلت صدقة فلم يأكل وقال ألصحابه كلوا ثم اتيته بجفنة من  هللا صلى هللا عليه و سلم بجفنة
 خبز ولحم فقال ما ھذه يا سلمان قلت ھدية فأكل قال أنا نأكل الھدية وال نأكل الصدقة 
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 كتاب اللقطة 

 باب اللقطة يأكلھا الغني والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة 

ا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أخبرن - 11830
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجھني أنه قال  جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه 

ھا ثم عرفھا سنة فإن جاء صاحبھا وإال فشأنك بھا قال فضالة الغنم قال لك و سلم يسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصھا ووكاء
أو ألخيك أو للذئب قال فضالة اإلبل قال مالك ولھا معھا سقاؤھا وحذاؤھا ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاھا ربھا رواه مسلم 

 لك في الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه البخاري عن عبد هللا بن يوسف وغيره عن ما

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن  - 11831
محمد بن الصباح ثنا وكيع بن الجراح ثنا سفيان الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن 

عليه و سلم عن اللقطة فقال عرفھا سنة فإن جاء صاحبھا وإال فاستنفقھا أخرجاه من حديث  خالد قال  سئل رسول هللا صلى هللا
 الثوري 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ حدثني محمد بن صالح بن ھانئ ثنا محمد بن عمرو الحرشي ثنا القعنبي ثنا سليمان بن  -  11832
سمع زيد بن خالد الجھني صاحب رسول هللا صلى هللا عليه و  بالل عن يحيى بن سعيد األنصاري عن يزيد مولى المنبعث أنه

سلم يقول  سأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن اللقطة الذھب أو الورق فقال أعرف وكاءھا وعفاصھا ثم عرفھا سنة فإن 
ح من حديث سليمان بن لم تعرف فاستنفقھا ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبھا يوما من الدھر فأدھا إليه أخرجاه في الصحي

 بالل 

وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أخبرني أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بالل البزاز ثنا  - 11833
أحمد بن حفص بن عبد هللا حدثني أبي ثنا إبراھيم بن طھمان عن عباد بن إسحاق عن عبد هللا بن يزيد عن أبيه يزيد مولى 

عن زيد بن خالد الجھني أنه قال  سئل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن الشاة الضالة فقال لك أو ألخيك أو للذئب المنبعث 
وسئل عن البعير فغضب وأحمر وجھه فقال معه سقاؤه وحذاؤه يرد الماء ويرعى الشجر وسئل عن النفقة فقال تعرفھا حوال 

 ا أو عفاصھا ثم أفضتھا في مالك فإن جاء صاحبھا دفعتھا إليه فإن جاء صاحبھا دفعتھا إليه وإال عرفت وكاءھ

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وغيرھما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن  - 11834
د عن زيد بن خالد الجھني قال  عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعي

سئل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن اللقطة فقال عرفھا سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصھا ووكاءھا ثم كلھا فإن جاء 
 صاحبھا فارددھا إليه رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاھر عن بن وھب 

بن سلمان الفقيه ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد  - 11835
أخبرني سلمة بن كھيل ح وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ثنا 

بن غفلة يقول كنت في غزوة جعفر بن محمد القالنسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة ثنا سلمة بن كھيل قال سمعت سويد 
فوجدت سوطا فأخذته فقال لي زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة اطرحه فأبيت عليھما فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت 
بالمدينة فلقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال لي  اني وجدت صرة على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيھا مائة 

هللا صلى هللا عليه و سلم فقال لي عرفھا حوال فعرفتھا حوال فلم أجد من يعرفھا فعدت إليه فقال عرفھا  دينار فأتيت بھا رسول
حوال فعرفتھا ثم عدت إليه فقال عرفھا حوال آخر فعرفتھا ثم عدت إليه قال في الرابعة احفظ عدتھا ووعاءھا ووكاءھا فإن جاء 

ل ثالثة أحوال عرفھا أو قال حوال لفظ حديث آدم وليس في حديث سليمان قول صاحبھا وإال فاستمتع بھا قال سلمة ال أدري أقا
 سلمة ورواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس وسليمان بن حرب وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة 
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مالك أخبرناه  ورواه وكيع عن سفيان الثوري عن سلمة بن كھيل قال في آخره فإن جاء صاحبھا واال فھي كسبيل -  11836
أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عمرو الحيري وأبو بكر الوراق قاال ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن 
سفيان فذكره  بمعناه دون قول سلمة رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ورواه عبد هللا بن نمير عن سفيان وقال 

وإال فاستمتع بھا ورواه األعمش عن سلمة بن كھيل فقال انتفع بھا ورواه زيد بن أبي أنيسة عن سلمة بن كھيل في الحديث 
 فقال ثم اقض بھا حاجتك ورواه حماد بن سلمة عن سلمة بن كھيل فقال واستمتع بھا وكل ذلك يرجع إلى معنى واحد 

هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد  - 11837
قال سمعت خالد الحذاء يحدث عن يزيد بن عبد هللا بن الشخير عن مطرف بن عبد هللا بن الشخير عن عياض بن حمار 

م وال يغيب فإن جاء المجاشعي عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال  من التقط لقطة فليشھد ذوي عدل أو ذا عدل وال يكت
 صاحبھا فھو أحق بھا وإال فھو مال هللا يؤتيه من يشاء 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن عجالن عن عمرو بن  - 11838
ه و سلم  انه سئل عن اللقطة فقال ما كان شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمرو بن العاص عن رسول هللا صلى هللا علي

منھا في طريق المئتاء والقرية الجامعة فعرفوھا سنة فإن جاء صاحبھا فادفعھا إليه وان لم يأت فھي لك وما كان في الخراب 
 ففيھا وفي الركاز الخمس 

د الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عب -  11839
الوليد بن كثير حدثني عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابنى سفيان بن عبد هللا بن ربيعة  أن سفيان بن عبد هللا وجد عيبة 
م فأتى بھا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فقال عرفھا سنة فإن عرفت فذاك وإال فھي لك فلم تعرف فلقيه بھا القابل في الموس

فذكرھا له فقال عمر ھي لك فإن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمرنا بذلك قال ال حاجة لي فيھا فقبضھا عمر فجعلھا في 
 بيت المال وروينا عن عائشة رضي هللا عنھا ان امرأة سألتھا عن اللقطة فقالت استمتعي بھا 

ن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أخبرني أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس محمد ب - 11840
الدراوردي عن شريك بن عبد هللا بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه أنه  وجد دينارا على 

أن يأكله ثم جاء عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فذكره للنبي صلى هللا عليه و سلم فامره أن يعرفه فلم يعترف فأمره 
صاحبه فأمره أن يغرمه قال الشافعي رحمه هللا وعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه ممن تحرم عليه الصدقة ألنه من صلبية 

 بني ھاشم 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم أنبأ الربيع قال سمعت الشافعي حكاية عن رجل عن شعبة عن  - 11841
قال سمعت ھزيال يقول  رأيت عبد هللا يعني بن مسعود أتاه رجل بصرة مختومة فقال قد عرفتھا ولم أجد من أبي قيس قال 

يعرفھا قال استمتع بھا قال الشافعي وھكذا السنة الثابتة عن النبي صلى هللا عليه و سلم ورووا حديثا عن عامر عن أبيه عن 
نھا وقال اللھم عن صاحبھا فإن كره فلي وعلي الغرم ثم قال وھكذا يفعل عبد هللا أنه اشترى جارية فذھب صاحبھا فتصدق بثم

باللقطة فخالفوا السنة في اللقطة التي ال حجة معھا وخالفوا حديث عبد هللا بن مسعود الذي يوافق السنة وھو عندھم ثابت 
أبي طالب رضي هللا عنه من قوله ما  واحتجوا بھذا الحديث وھم يخالفونه فيما ھو فيه بعينه قال الشيخ وقد روي عن علي بن

 يوافق قول العراقيين 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أحمد بن ھارون إمالء ثنا محمد بن أيوب ثنا أبو عمر حفص بن عمر ثنا شعبة عن  -  11842
وجدت صرة  أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة  أن رجال من بني رؤاس وجد صرة فأتى بھا عليا رضي هللا عنه فقال إني

فيھا دراھم وقد عرفتھا ولم أجد من يعرفھا وجعلت اشتھي ان ال يجيء من يعرفھا قال تصدق بھا فإن جاء صاحبھا فرضي 
كان له األجر وان لم يرض غرمتھا وكان لك األجر عاصم بن ضمرة غير قوي وقد روينا عن علي رضي هللا عنه مرفوعا 
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ة عن النبي صلى هللا عليه و سلم وسنة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الثابتة جواز األكل ورويناه بأسانيد صحاح موصول
 أولى باالتباع وبا التوفيق 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن  -  11843
جال وجد لقطة فجاء إلى عبد هللا بن عمر فقال له إني وجدت لقطة فماذا ترى سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع  أن ر

فقال له بن عمر عرفھا قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت قال ال آمرك أن تأكلھا ولو شئت لم تأخذھا زاد أبو سعيد في روايته 
سلم في اللقطة ولو لم نسمعه انبغى أن نقول ال قال الشافعي بن عمر لعله أن ال يكون سمع الحديث عن النبي صلى هللا عليه و 

 يأكلھا كما قال بن عمر 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان عن حبيب بن أبي  - 11844
 ثابت قال سمعت بن عمر  وسئل عن اللقطة قال ادفعھا إلى األمير 

  ذه وما ال يجوز مما يجدهباب ما يجوز له أخ

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم بن أعين المصري  -  11845
أنبأ بن وھب أخبرني مالك بن أنس وعمرو بن الحارث وسفيان بن سعيد الثوري وغيرھم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجھني أنه قال  أتى رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأنا معه فسأله حدثھم عن يزيد 
عن اللقطة فقال اعرف عفاصھا ووكاءھا ثم عرفھا سنة فإن جاء صاحبھا وإال فشأنك بھا قال فضالة الغنم قال لك أو ألخيك أو 

ؤھا وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاھا ربھا أخرجه البخاري في الصحيح من للذئب قال فضالة اإلبل قال معھا حذاؤھا وسقا
 حديث مالك والثوري ورواه مسلم عن أبي الطاھر عن بن وھب عن ثالثتھم 

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد هللا األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أنبأ أبو عبد هللا الصوفي ثنا يحيى بن أيوب ح  - 11846
أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا قتيبة بن سعيد قاال ثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة  وأنبأ

بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجھني  أن رجال سأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن 
اءھا وعفاصھا ثم استنفق بھا فإن جاء ربھا فأدھا إليه فقال يا رسول هللا فضالة الغنم قال اللقطة فقال عرفھا سنة ثم اعرف وك

خذھا فإنما ھي لك أو ألخيك أو للذئب قال يا رسول هللا فضالة اإلبل قال فغضب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى احمرت 
يلقاھا ربھا وقال يحيى بن أيوب دعھا حتى يلقاھا ربھا رواه  وجنتاه أو أحمر وجھه قال ما لك ولھا معھا حذاؤھا وسقاؤھا حتى

 البخاري في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا محمد بن يعقوب الحافظ ويحيى بن منصور القاضي ومحمد بن إبراھيم الھاشمي قالوا  -  11847
عمرو الحرشي ح وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاھر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا محمد بن ثنا محمد بن 

عمرو قشمرد أنبأ القعنبي ثنا سليمان بن بالل عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجھني 
لى هللا عليه و سلم عن اللقطة الذھب أو الورق فقال أعرف صاحب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  سئل رسول هللا ص

وكاءھا وعفاصھا ثم عرفھا سنة فإن لم تعترف فاستنفقھا ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبھا يوما من الدھر فأدھا إليه وسأله 
ھا ربھا وسأله عن الشاة عن ضالة اإلبل فقال ما لك ولھا دعھا فإن معھا حذاءھا وسقاءھا ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجد

 فقال خذھا فإنما ھي لك أو ألخيك أو للذئب رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن سليمان ورواه مسلم عن القعنبي 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن  -  11848
كثير حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  سمعت رجال من مزينة سأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الوليد بن

وأنا أسمع عن الضالة من اإلبل فقال معھا سقاؤھا وحذاؤھا ال يأكلھا الذئب ترد الماء وتأكل الشجر فدعھا مكانھا حتى يأتي 
ذئب اجمعھا حتى يأتيھا باغيھا قال اللقطة يجدھا قال ما كان في العامرة والسبيل باغيھا قال فضالة الغنم قال لك أو ألخيك أو لل

الغامرة فعرفھا سنة فإن جاء باغيھا فأدھا إليه واال فھي لك قال يا رسول هللا فما يوجد في القرية الخراب العادي قال فيه وفي 
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ب عن أبيه عن عبد هللا بن عمر وبمعناه قال فيه الركاز الخمس ورواه عمرو بن الحارث وھشام بن سعد عن عمرو بن شعي
فكيف ترى في ضالة الغنم قال طعام مأكول لك أو ألخيك أو للذئب احبس على أخيك ضالته وقد مضى بإسناده في كتاب 

 الزكاة 

محمد بن  أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا -  11849
أبي بكر ثنا يحيى بن سعيد عن أبي حيان التيمي حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير عن المنذر بن جرير قال  كنت مع أبي 
بالبوازيج بالسواد فراحت البقر فرأى بقرة أنكرھا فقال ما ھذه البقرة قالوا بقرة لحقت بالبقر فأمر بھا فطردت حتى توارت ثم 

 لى هللا عليه و سلم يقول ال يأوي الضالة اال ضال قال سمعت رسول هللا ص

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ بن الحمامي ببغداد ثنا إسماعيل بن علي الخطبي ثنا معاذ بن  -  11850
رسول هللا  المثنى حدثني عبد الرحمن بن المبارك ثنا وھيب ثنا أيوب عن أبي العالء عن أبي مسلم عن الجارود قال قلت  يا

تأتي علي ضالة اإلبل فأتركھا فقال ضالة المسلم حرق النار وكذلك رواه حماد بن زيد عن أيوب وكذلك رواه قتادة عن أبي 
 العالء 

أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا ھشام بن علي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا ھشام عن قتادة عن  -  11851
مسلم عن الجارود أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ضالة المؤمن حرق النار وكذلك رواه خالد الحذاء  أبي العالء عن أبي

 عن أبي العالء يزيد بن عبد هللا بن الشخير في إحدى الروايتين عنه 

عامر ثنا شعبة عن  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا سعيد بن -  11852
خالد الحذاء عن يزيد بن عبد هللا بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود قال  أتينا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ونحن على 
إبل عجاف فقلنا يا رسول هللا انا نمر بالجرف فنجد إبال فنركبھا فقال ضالة المسلم حرق النار وقيل عنه عن يزيد عن أخيه 

 جارود مطرف عن ال

أخبرناه أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا محمد بن يحيى الذھلي وأحمد بن  - 11853
يوسف السلمي قاال ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد هللا بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن 

نبي صلى هللا عليه و سلم قال  ضالة المسلم حرق النار فال تقربنھا وقد قيل عنه عن مطرف عن الجارود العبدي يرفعه إلى ال
 أبي مسلم عن الجارود وقد قيل عن مطرف بن عبد هللا بن الشخير عن أبيه 

ي بن عبد أخبرنا األستاذ أبو إسحاق إبراھيم بن محمد بن إبراھيم اإلسفرائيني أنبأ دعلج بن أحمد السجزي ثنا عل - 11854
العزيز ثنا القاسم بن سالم ثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن الحسن عن مطرف بن عبد هللا عن أبيه أن رجال سأل 

 النبي صلى هللا عليه و سلم فقال إنا نصيب ھوامي اإلبل فقال ضالة المسلم أو المؤمن حرق النار 

جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن أخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنبأ أبو بكر بن  -  11855
 سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال وھو مسند ظھره إلى الكعبة  من أخذ ضالة فھو ضال 

و النضر ثنا أبو خيثمة ثنا أبو أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أب - 11856
الجويرية قال  سمعت أعرابيا من بني سليم سأله يعني بن عباس عن الضوال فقال ما ترى في الضوال قال من أكل من 
الضوال فھو ضال قال ما ترى في الضوال قال من أكل من الضوال فھو ضال ثم سكت الرجل وأخذ بن عباس يفتي الناس 

ى كثيرة ال أحفظھا فقال األعرابي أراك قد اصدرت الناس غيري أفترى لي توبة قال ويلك ال تسأل ھذه يقول أبو الجويرية فتو
يا أيھا الذين آمنوا { المسألة قال وما أشد مسألتك قال استغفر هللا وأتوب إليه وأجل ما صنعت قال أتدري فيما نزلت ھذه اآلية 

من اآلية كلھا قال كان قوم يسألون رسول هللا صلى هللا عليه و سلم استھزاء  حتى فرغ} ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 
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فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل يضل ناقته أين ناقتي فأنزل هللا عز و جل فيه ھذه اآلية رواه البخاري في الصحيح عن 
 الفضل بن سھل عن أبي النضر مختصرا 

مد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مخلد بن خالد ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عمرو بن أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ مح - 11857
 مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ضالة اإلبل المكتومة غرامتھا ومثلھا معھا 

  باب الرجل يجد ضالة يريد ردھا على صاحبھا ال يريد أكلھا

عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا  أخبرنا أبو -  11858
محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب حدثني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن 

ليه و سلم أنه قال  من آوى ضالة فھو ضال ما لم يعرفھا رواه مسلم في خالد الجھني رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا ع
 الصحيح عن أبي الطاھر عن بن وھب 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سھل بن زياد القطان ثنا محمد بن رمح ثنا يزيد بن ھارون أنبأ  -  11859
ثابت بن الضحاك أنه  وجد بعيرا فأتى به عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يحيى بن سعيد األنصاري عن سليمان بن يسار عن 

فأمره أن يعرفه ثم رجع إلى عمر فقال إنه قد شغلني عن عملي فقال له اذھب فأرسله من حيث أخذته وبمعناه رواه مالك بن 
 أنس وليس فيه ما يدل على سقوط الضمان عنه إذا ارسلھا فھلكت 

د المھرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه سمع بن شھاب وأخبرنا أبو أحم -  11860
يقول  كانت ضوال اإلبل في زمان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إبال مؤبلة تناتج ال يمسھا أحد حتى إذا كان زمان عثمان 

 جاء صاحبھا أعطي ثمنھا بن عفان رضي هللا عنه أمر بمعرفتھا وتعريفھا ثم تباع فإذا 

 باب االختيار في أخذ اللقطة إذا كان من أھل األمانة ومن اختار تركھا 

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن  - 11861
ل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن سلمة بن كھي

ربيعة فالتقطت سوطا بالعذيب فقاال دعه دعه قلت وهللا ال أدعه تأكله السباع ألستمتعن به فقدمت على أبي بن كعب فذكرت 
فأتيت النبي صلى هللا ذلك له فقال  أحسنت أحسنت إني وجدت على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صرة فيھا مائة دينار 

عليه و سلم فقال عرفھا حوال فعرفتھا حوال ثم اتيته فقال عرفھا حوال فعرفتھا حوال ثم أتيته فقال عرفھا حوال ثم أتيت بھا بعد 
أحوال ثالثة فقال اعرف عددھا ووكاءھا ووعاءھا فإن جاء أحد يخبرك بعددھا ووكائھا فادفعھا إليه وإال فاستمتع بھا أخرجه 

 م في الصحيح من حديث سفيان الثوري مسل

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد هللا البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوھاب أنبأ يعلى بن  - 11862
 عبيد ثنا سفيان عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال  ال ترفعھا من األرض لست منھا في شيء يعني اللقطة

 وقول عبد هللا بن عمر في ذلك قد مضى في المسألة األولى 

   باب تعريف اللقطة ومعرفتھا واإلشھاد عليھا

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ربيعة  -  11863
ن زيد بن خالد الجھني أنه قال  جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث ع

فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصھا ووكاءھا ثم عرفھا سنة فإن جاء صاحبھا وإال فشأنك بھا أخرجاه في الصحيح من 
 حديث مالك وبمعناه رواه سليمان بن بالل عن ربيعة ويحيى بن سعيد عن يزيد 
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واه إسماعيل بن جعفر عن ربيعة فقال في الحديث عرفھا سنة ثم أعرف وكاءھا وعفاصھا ثم استنفق بھا فإن ور -  11864
جاء ربھا فأدھا إليه أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل بن جعفر  فذكره 

 وقد مضى بطوله ورواه الثوري عن ربيعة كما 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي ثنا إسحاق الدبري ثنا عبد الرزاق  -  11865
ح قال وثنا حفص بن عمر ثنا قبيصة عن سفيان الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن 

أعرابي إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فسأله عن اللقطة فقال عرفھا سنة ثم أعرف  خالد الجھني رضي هللا عنه قال  جاء
عفاصھا ووكاءھا ووعاءھا فإن جاء صاحبھا فادفعھا إليه وإال فاستنفقھا أو استمتع بھا فقال يا رسول هللا ضالة الغنم فقال إنما 

ما لك ولھا معھا حذاؤھا وسقاؤھا ترد الماء تأكل الشجر ھي لك أو ألخيك أو للذئب فسأله عن ضالة اإلبل فتغير وجھه وقال 
دعھا حتى تلقى ربھا أخرجه البخاري من وجھين آخرين عن الثوري دون قوله وعاءھا وقال فإن جاء أحد يخبرك بھا وإال 

 فاستنفقھا 

وب ثنا محمد بن أبي أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعق -  11866
بكر ثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجھني عن النبي 
صلى هللا عليه و سلم قال  من التقط لقطة فليعرفھا سنة فإن جاء ربھا وإال فليعرف عددھا ووكاءھا ثم ليأكلھا فإن جاء صاحبھا 

رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور عن أبي بكر الحنفي إال أنه قال في متنه فإن اعترفت فأدھا وإال فليردھا عليه 
 فاعرف عفاصھا ووكاءھا وعددھا 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفرج يعني األزرق ثنا أبو  -  11867
مة بن كھيل قال سمعت سويد بن غفلة  أنه كان في غزوة فوجد سوطا فاخذه فقال زيد بن صوحان النضر ثنا شعبة عن سل

وسلمان بن ربيعة اطرحه قال فأبيت عليھما فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت بالمدينة فأتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له 
دينار فأتيت النبي صلى هللا عليه و سلم فقال عرفھا فقال إني وجدت صرة على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيھا مائة 

حوال فعرفتھا حوال فلم أجد أحدا يعرفھا فعدت إليه فقال مثل ذلك ثالث مرات فقال احفظ عدتھا ووعاءھا ووكاءھا فإن جاء 
أخرجه البخاري  صاحبھا وإال فاستمتع بھا قال فاستمتعت بھا قال سلمة ال أدري عرفھا حوال إلى ثالثة أحوال أو في الحول

 ومسلم في الصحيح من حديث شعبة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن األعمش عن  -  11868
مان بن ربيعة سلمة بن كھيل عن سويد بن غفلة قال  كنا حجاجا فوجدت سوطا فذكر الحديث دون تسمية زيد بن صوحان وسل

وقال في آخره فقلت قد عرفتھا فقال انتفع بھا واحفظ وعاءھا وخرقتھا وأحص عددھا رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن 
 سعيد 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا مسدد ثنا خالد بن عبد هللا  - 11869
ء عن أبي العالء عن مطرف عن عياض بن حمار المجاشعي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من وجد ثنا خالد الحذا

 لقطة فليشھد ذا عدل أو ذوي عدل وال يكتم وال يغيب فإذا وجد صاحبھا فليردھا عليه وإال فھي مال هللا يؤتيه من يشاء 

س محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العبا - 11870
أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد هللا بن بدر  أن أباه أخبره أنه نزل منزال بطريق الشام فوجد صرة فيھا ثمانون دينارا 

من يقدم من الشام سنة فإذا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر رضي هللا عنه عرفھا على أبواب المسجد واذكرھا ل
 مضت السنة فشأنك بھا 
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 باب بيان مدة التعريف 

اتفقت رواية زيد بن خالد الجھني وعبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھما عن النبي صلى هللا عليه و سلم على تعريف 
عن النبي صلى هللا عليه و سلم وعن  اللقطة سنة واحدة وقد مضت الرواية عنھما وكذلك عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه و سلم وأما حديث سلمة بن كھيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب رضي 
هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم فرواية األعمش وزيد بن أبي أنيسة وحماد عن سلمة بن كھيل تدل على أنه يعرفھا 

 ة أحوال وروينا عن شعبة عن سلمة كذلك قال شعبة فلقيته بعد ذلك بمكة فقال ال أدري ثالثة أحوال أو حوال واحدا ثالث

أخبرناه أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخبرني سلمة بن كھيل  - 11871
زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا فأخذته فقاال لي ألقه فقلت ال قال سمعت سويد بن غفلة يقول  غزوت أنا و

ولكني أعرفه فإن وجدت من يعرفه وإال استمتعت به فأبيت عليھما فلما رجعنا من غزاتنا قضى لي اني حججت فأتيت المدينة 
ئة دينار على عھد رسول هللا صلى فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن السوط وبقولھما فقال أبي بن كعب وجدت صرة فيھا ما

هللا عليه و سلم فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال عرفھا حوال فعرفتھا فلم أجد من يعرفھا ثالث 
مرات فقال أحفظ عددھا ووكاءھا ووعاءھا فإن جاء صاحبھا وإال فاستمتع بھا قال شعبة فلقيت سلمة بعد ذلك فقال ال أدري 

ثة أحوال أو حوال واحدا فأعجبني ھذا الحديث فقلت ألبي صادق تعال فاسمعه منه ورواه بھز بن أسد عن شعبة عن سلمة ثال
 قال شعبة فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفھا عاما واحدا 

ر ثنا بھز ثنا شعبة  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا عبد الرحمن بن بش - 11872
 فذكره رواه مسلم في الصحيح عن عبد الرحمن وكأن سلمة بن كھيل كان يشك فيه ثم يذكر فيثبت على عام واحد 

وأما ما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا  - 11873
ي عمرو بن الحارث أن بكير بن األشج حدثه أن عبيد هللا بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي أحمد بن عيسى ثنا بن وھب أخبرن

سعيد الخدري  أن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة عليھما السالم فقالت ھذا رزق رزقنا هللا عز و 
السالم ارسلي إلى أبيك فتخبريه فأن رآه حالال أكلناھا  جل  الحمد فاشتري به لحما وطعاما فھيأ طعاما فقال لفاطمة عليھا

فلما صنعوا طعاما دعوا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فلما أتى ذكروا ذلك له فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھو 
ل هللا صلى هللا عليه و سلم يا رزق هللا فأكل منه وأكلوا فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار انشد هللا الدينار فقال رسو

 علي أد الدينار 

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا جعفر بن مسافر ثنا بن أبي فديك ثنا موسى بن  - 11874
السالم يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سھل بن سعد أخبره  أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين عليھم 

يبكيان فقال ما يبكيھما قالت الجوع فخرج علي رضي هللا عنه فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة عليھا السالم فأخبرھا 
فقالت اذھب إلى فالن اليھودي فخذ لنا دقيقا فجاء اليھودي فاشترى به دقيقا فقال اليھودي أنت ختن ھذا الذي يزعم أنه رسول 

م قال نعم قال فخذ دينارك ولك الدقيق فخرج علي رضي هللا عنه حتى جاء بھا فاطمة عليھا السالم هللا صلى هللا عليه و سل
فأخبرھا فقالت اذھب إلى فالن الجزار فخذ لنا بدرھم لحما فذھب ورھن الدينار بدرھم لحما فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت 

ه لنا حالال أكلناه وأكلت من شأنه كذا وكذا فقال كلوا باسم هللا فأرسلت إلى أبيھا فجاءھم فقال يا رسول هللا أذكر لك فإن رأيت
فأكلوا فبينا ھم مكانھم إذا غالم ينشد هللا واإلسالم الدينار فأمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فدعى به فسأله فقال سقط مني 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول لك في السوق فقال النبي صلى هللا عليه و سلم يا علي اذھب إلى الجزار فقل له أن 
أرسل إلي بالدينار ودرھمك علي فأرسل به فدفعه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إليه قال الشيخ ظاھر الحديث عن علي 
 رضي هللا عنه في ھذا الباب يدل على أنه انفقه قبل التعريف في الوقت وقد روينا عن عطاء بن يسار عن علي رضي هللا عنه
في ھذه القصة أن النبي صلى هللا عليه و سلم أمره أن يعرفه فلم يعترف فامره أن يأكله وظاھر تلك الرواية انه شرط التعريف 
في الوقت وأباح أكله قبل مضي السنة واألحاديث التي وردت في اشتراط التعريف سنة في جواز األكل أصح وأكثر فھي أولى 
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اقه قبل مضي سنة لوقوع االضطرار إليه والقصة تدل عليه ويحتمل أنه لم يشترط مضي سنة ويحتمل أن يكون إنما أباح له انف
 في قليل اللقطة وهللا أعلم 

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الھيثم بن خالد الجھني ثنا وكيع عن سعد بن أوس  -  11875
يه السالم  انه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار عن بالل بن يحيى العبسي عن علي عل

 فأخذه علي فقطع منه قيراطين فاشترى به لحما في متن ھذا الحديث اختالف وفي أسانيده ضعف وهللا أعلم 

النبي صلى هللا عليه و سلم  باب ما جاء في قليل اللقطة ظاھر األحاديث عن زيد بن خالد الجھني وعبد هللا بن عمرو عن
  يدل على التسوية بين قليل اللقطة وكثيرھا في التعريف

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ إمالء ثنا أحمد بن الحسين العجلي بالكوفة ثنا أبو  - 11876
ن مالك  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مر كريب ثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس ب

بتمرة بالطريق فقال لوال أن تكون من الصدقة ألكلتھا رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وقال البخاري وقال زائدة عن 
 منصور فذكره 

ي الحنين القزاز ثنا أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح ثنا أبو جعفر بن دحيم ثنا محمد بن الحسين بن أب - 11877
قبيصة بن عقبة عن سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس رضي هللا عنه قال  مر رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم على تمرة في الطريق مطروحة فقال لوال أني أخشى أن تكون من الصدقة ألكلتھا قال ومر بن عمر بتمرة مطروحة في 

ي الصحيح عن قبيصة وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الثوري دون بن عمر وقد رويناه من الطريق فأكلھا رواه البخاري ف
حديث أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم إال أنه قال اني ألدخل بيتي أجد التمرة ملقاة على فراشي وفي رواية وال 

 أدري أمن تمر الصدقة أو من تمر أھلي فأدعھا وذلك ال يتناول اللقطة 

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ح وأخبرنا أبو  - 11878
سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا الوليد بن حماد الرملي ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن 

حدثه عن جابر بن عبد هللا قال  رخص لنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في العصا والسوط  زياد عن أبي الزبير المكي أنه
والحبل واشباھه يلتقط الرجل ينتفع به لفظ حديث أبي داود وفي رواية الرملي قال عن أبي الزبير والباقي سواء قال أبو داود 

 ال الشيخ وكأن محمد بن شعيب عنه أخذه رواه النعمان بن عبد السالم عن المغيرة أبي سلمة بإسناده ق

فقد أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم ثنا ھشام بن عمار ثنا محمد بن  -  11879
شعيب أخبرني رجل حدثني أبو سلمة المغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن جابر  قال رخص لنا رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم فذكره ولم يذكر الحبل قال أبو داود ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكر النبي 

 صلى هللا عليه و سلم قال الشيخ في رفع ھذا الحديث شك وفي إسناده ضعف وهللا أعلم 

ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن ھارون ثنا إسرائيل وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب  - 11880
ثنا عمر بن عبد هللا بن يعلى عن جدته حكيمة عن يعلى بن مرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من التقط لقطة 

بن عبد هللا بن يعلى وقد يسيرة حبال أو درھما أو شبه ذلك فليعرفه ثالثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام تفرد به عمر 
 ضعفه يحيى بن معين ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب الخمر 

وأخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ حدثني علي بن حمشاذ ثنا يزيد بن الھيثم ثنا إبراھيم بن أبي الليث ثنا األشجعي  -  11881
سمعت أم سلمة  سئلت عن التقاط السوط فقالت يلتقط  عن سفيان عن طلحة بن يحيى القرشي عن بن فروخ مولى طلحة قال

سوط أخيه يصل به يديه ما أرى بأسا قال والحبل قالت والحبل قال والحذاء قالت والحذاء قال والوعاء قالت ال أحل ما حرم 
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وط والعصا هللا الوعاء يكون فيه النفقة ويكون فيه المتاع وعن سفيان عن الربيع بن صبيح عن الحسن أنه رخص في الس
 والسير يجده يستمتع به 

  باب ما جاء في اتباع الحصادين وأخذ ما يسقط منھم

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن عمرو  - 11882
أبو الدرداء رضي هللا عنه  ال تسألي أحدا شيئا قلت بن ميمون بن مھران عن أبيه عن أم الدرداء رضي هللا عنھا قالت قال لي 

 إن احتجت قال تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منھم فخذيه فاخبطيه ثم اطحنيه ثم اعجنيه ثم كليه وال تسألي أحدا شيئا 

دريس ثنا سليمان بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن حمدان الجالب بھمذان ثنا أبو حاتم محمد بن إ -  11883
عبد الرحمن الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم قال سمعت األوزاعي يقول  ما أخطت يد الحاصد أو جنت يد القاطف فليس لصاحب 

 الزرع عليه سبيل إنما ھو للمارة وأبناء السبيل 

 باب ما جاء في إنشاد الضالة في المسجد 

د هللا محمد بن يعقوب ثنا علي بن الحسن الھاللي ثنا المقرئ ثنا حيوة قال أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عب -  11884
سمعت أبا األسود أخبرني أبو عبد هللا مولى شداد ح وأنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قاال ثنا أبو العباس 

بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي  محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني حيوة
عبد هللا مولى شداد بن الھاد أنه سمع أبا ھريرة يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  من سمع رجال ينشد في 

حرب  المسجد ضالة فليقل ال أداھا هللا إليك فإن المساجد لم تبن لھذا رواه مسلم عن أبي الطاھر عن بن وھب وعن زھير بن
 عن المقرئ 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن محمد الصيدالني ثنا قتيبة بن سعيد ثنا  - 11885
جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم سمع أعرابيا أو رجال 

ى الجمل األحمر فقال النبي صلى هللا عليه و سلم ال وجدت إنما بنيت ھذه المساجد لما بنيت له رواه مسلم في يقول من دعا إل
 الصحيح عن قتيبة 

  باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة

وأنبأ  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا حجاج بن منھال ح - 11886
أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل قاال ثنا حماد ثنا سلمة بن كھيل عن سويد بن غفلة  
فذكر الحديث عن أبي بن كعب رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم في اللقطة قال في التعريف عرفھا عامين أو 

اءھا ووكاءھا واستنفع بھا فإن جاء صاحبھا فعرف عددھا ووكاءھا فادفعھا إليه قال أبو داود ثالثة وقال أعرف عددھا ووع
ليس يقول إال حماد فعرف عددھا قال الشيخ قد أخرجه مسلم من حديث بھز عن حماد بن سلمة وھذه اللفظة قد أتى بمعناھا 

 سفيان الثوري عن سلمة بن كھيل 

هللا بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ  أخبرنا علي بن محمد بن عبد - 11887
سفيان عن سلمة بن كھيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم في اللقطة فقال  

ھا إليه وإال فاستمتع بھا أخرجه مسلم في الصحيح اعرف عددھا ووكاءھا ووعاءھا فإن جاء أحد يخبرك بعددھا ووكاءھا فادفع
 من حديث عبد هللا بن نمير عن الثوري 
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وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن سلمة بن كھيل  فذكر  - 11888
اءھا وخيطھا فإن جاء صاحبھا فعرف الصفة فأعطه الحديث قال في آخره وقال النبي صلى هللا عليه و سلم أحص عددھا ووك

 إياھا وإال فاستنفع بھا وبمعناه روي في إحدى الروايتين عن زيد بن أبي أنيسة عن سلمة 

وأخبرنا أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى  -  11889
زيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجھني رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم  في حديث بن سعيد وربيعة عن ي

اللقطة قال فإن جاء باغيھا فعرف عفاصھا وعددھا فادفعھا إليه قال أبو داود قال حماد أيضا عن عبيد هللا بن عمر عن عمرو 
 ثله بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه و سلم م

أخبرناه أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا العوذي محمد بن أحمد ثنا علي بن عثمان ثنا حماد عن عبيد هللا  -  11890
بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سئل عن ضالة اإلبل فذكر 

ة فقال أعرف عددھا ووعاءھا وعفاصھا وعرفھا عاما فإن جاء صاحبھا فعرف عددھا وعفاصھا الحديث قال ثم سأله عن اللقط
فأدفعھا إليه وإال فھي لك قال أبو داود وھذه الزيادة التي زادھا حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كھيل ويحيى بن سعيد 

يست بمحفوظة قال الشيخ قد رويناه عن الثوري عن وربيعة وعبيد هللا ان جاء صاحبھا فعرف عفاصھا ووكاءھا فادفعھا إليه ل
 سلمة بن كھيل 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو بكر بن جعفر ثنا عبد هللا بن أحمد حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان  -  11891
عرابي إلى النبي صلى هللا عليه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجھني قال  جاء أ

و سلم بلقطة فقال عرفھا سنة ثم أعرف عفاصھا ووكاءھا فإن جاء أحد يخبرك بھا وإال فاستنفقھا وذكر باقي الحديث رواه 
البخاري في الصحيح عن عمرو بن عباس عن عبد الرحمن بن مھدي بھذا اللفظ ورواه عن محمد بن يوسف عن سفيان فإن 

عفاصھا ووكائھا وإال فاستنفق بھا وھذه اللفظة ليست في رواية أكثرھم فيشبه أن تكون غير محفوظة كما قال جاء أحد يخبرك ب
 أبو داود 

وقد أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال  قال الشافعي  - 11892
والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطال أن يعطيه وال أجبره في الحكم إال ببينة أفتى الملتقط إذا عرف العفاص والوكاء 

تقوم عليھا كما تقوم على الحقوق ثم ساق الكالم إلى أن قال وإنما قوله صلى هللا عليه و سلم اعرف عفاصھا ووكاءھا وهللا 
في ماله أنھا اللقطة دون ماله وقد يحتمل أن يكون استدل أعلم أن يؤدي عفاصھا ووكاءھا مع ما يؤدي منھا وليعلم إذا وضعھا 

على صدق المعترف وھذا األظھر إنما قول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم البينة على المدعي فھذا مدعي أرأيت لو أن 
الفين ونحن نعلم أن عشرة أو أكثر وصفوھا كلھم فاصابوا صفتھا ألنا أن نعطيھم إياھا يكونون شركاء فيھا ولو كانوا ألفا أو 

 كلھم كاذب إال واحدا بغير عينه ولعل الواحد أن يكون كاذبا ليس يستحق أحد بالصفة شيئا 

 باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد قال وثنا موسى ثنا أبان  -  11893
 بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي قال غير أبان أن عامرا الشعبي حدثه أن رسول هللا صلى هللا عليه عن عبيد هللا

و سلم قال  من وجد دابة قد عجز عنھا أھلھا أن يعلفوھا فسيبوھا فأخذھا فأحياھا فھي له قال في حديث أبان قال عبيد هللا فقلت 
  صلى هللا عليه و سلم قال أبو داود ھذا لفظ حديث حماد وھو أبين وأتم عمن قال عن غير واحد من أصحاب رسول هللا

وأخبرنا أبو علي أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد هللا  - 11894
م أنه قال  من ترك دابة بمھلك فأحياھا رجل بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى هللا عليه و سل

 فھي لمن أحياھا 
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وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا ھشيم ثنا منصور  -  11895
حياھا قلت عمن ھذا يا أبا عن عبيد هللا بن حميد الحميري قال سمعت الشعبي يقول  من قامت عليه دابته فتركھا فھي لمن أ

عمرو فقال ان شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھذا حديث مختلف في رفعه وھو عن 
 النبي صلى هللا عليه و سلم منقطع وكل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره وهللا أعلم 

ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد ثنا مطرف عن الشعبي  في رجل سيب وأخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ أحمد  -  11896
دابته فاخذھا رجل فأصلحھا قال قال الشعبي ھذا قد قضى فيه ان كان سيبھا في كأل وماء وامن فصاحبھا أحق بھا وإن كان 

 سيبھا في مفازة ومخافة فالذي أخذھا أحق بھا 

  باب ال تحل لقطة مكة إال لمنشد

أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد هللا بن موسى ثنا شيبان عن يحيى أخبرنا  - 11897
بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن أبا ھريرة أخبره عن النبي صلى هللا عليه و سلم  في قصة مكة ال يختلي شوكھا وال يعضد 

بخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن شيبان ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور شجرھا وال يلتقط ساقطتھا إال منشد أخرجه ال
 عن عبيد هللا بن موسى 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا عبد هللا بن محمد ثنا محمد بن رافع ثنا يحيى بن آدم ثنا  -  11898
ل  قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم فتح مكة أن مفضل بن مھلھل عن منصور عن مجاھد عن طاوس عن بن عباس قا

ھذا البلد حرام حرمه هللا لم يحل فيه القتل ألحد قبلي وأنھا أحلت لي ساعة فھو حرام حرمه هللا إلى يوم القيامة ال ينفر صيده 
لبيوتھم فقال إال األذخر رواه  وال يعضد شوكه وال يلتقط لقطته إال من عرفھا وال يختلى خاله فقال العباس إال األذخر فإنه

 مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع وأخرجاه من حديث جرير عن منصور 

أخبرنا أبو عمرو األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ثنا روح  -  11899
بن عباس أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ال يختلى خالھا وال ثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن 

يعضد عضاھھا وال ينفر صيدھا وال تحل لقطتھا إال لمنشد فقال العباس رضي هللا عنه إال األذخر فقال إال األذخر رواه 
 البخاري في الصحيح عن أحمد بن سعيد عن روح 

و الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد  ليس للحديث أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أب - 11900
 عندي وجه إال ما قال عبد الرحمن بن مھدي أنه ليس لواجدھا منھا شيء إال االنشاد أبدا وإال فال يحل له أن يمسھا 

ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا -  11901
محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد هللا بن األشج عن يحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى عن لقطة الحاج رواه مسلم 

 الطاھر وغيره عن بن وھب  عن أبي

  باب الجعالة

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق ثنا محمد بن أيوب ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي  -  11902
حياء المتوكل عن أبي سعيد أن رھطا من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم  انطلقوا في سفرة سافروھا فنزلوا بحي من أ

العرب فاستضافوھم فأبوا ان يضيفوھم قال فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء ال ينفعه شيء قال بعضھم لو أتيتم ھؤالء 
الذين نزلوا بكم لعل يكون عند بعضھم ما ينفع صاحبكم فقال بعضھم أيھا الرھط ان سيدنا لديغ فسعينا له بكل شيء فھل عند 

رجل من القوم نعم اني ألرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا وما انا براق حتى تجعلوا لي  أحد منكم ما ينفع صاحبنا فقال
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جعال فجعلوا له قطيعا من الشاء قال فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويتفل عليه حتى برأ كأنه نشط من عقال قال فأوفاھم الذي 
نبي صلى هللا عليه و سلم فنستأمره فغدوا على رسول هللا صلى هللا صالحوه عليه فقال اقسموا فقال الذي رقى ال تفعلوا نأتي ال

عليه و سلم فذكروا له فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من أين علمت أنھا رقية وقال احسنتم فاقتسموا واضربوا لي معكم 
عن أبي بشر وھو في ھذا بسھم رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عن أبي عوانة وأخرجه مسلم من وجه آخر 

 كالداللة على أن الجعل إنما يكون مستحقا بالشرط 

فأما الذي أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراھيم بن محمود األصبھاني أنبأ أبو الحسن أحمد بن إبراھيم بن أحمد الشاھد  - 11903
لبالسي ثنا محمد بن كثير ثنا خصيف عن ثنا إسحاق بن إبراھيم بن محمد بن أبي ثابت العطار الدمشقي ثنا أحمد بن بكر ا

معمر عن عمرو بن دينار عن بن عمر قال  قضى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في العبد اآلبق يوجد في الحرم بعشرة 
دراھم فھذا ضعيف والمحفوظ حديث بن جريج عن بن أبي مليكة وعمرو بن دينار قاال جعل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 بق يوجد خارجا من الحرم عشرة دراھم وذلك منقطع في اآل

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معمر عن الحجاج  -  11904
يد بن عن الشعبي عن الحارث عن علي  في جعل اآلبق دينار قريبا أخذ أو بعيدا وعن الحجاج عن عمرو بن شعيب أن سع

المسيب كان يقول ذلك وعن الحجاج ان بن مسعود كان يقول إذا خرج من المصر فجعله أربعون الحجاج بن أرطأة ال يحتج 
 به 

وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراھيم الحافظ ثنا أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن محمد الجوھري ثنا علي بن الحسن  - 11905
د ثنا سفيان عن أبي رباح عن أبي عمرو الشيباني قال  أصبت غلمانا أباقا بالعين فأتيت عبد هللا بن الھاللي ثنا عبد هللا بن الولي

مسعود فذكرت ذلك له فقال األجر والغنيمة قلت ھذا األجر فما الغنيمة قال أربعون درھما من كل رأس وھذا أمثل ما روي في 
 ن ردھم عن كل رأس أربعين درھما فأخبره بذلك وهللا أعلم ھذا الباب ويحتمل أن يكون عبد هللا عرف شرط مالكھم لم

أخبرنا الفقيه أبو الفتح العمري أنبأ أبو الحسن أحمد بن إبراھيم العبقسي ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد هللا بن  -  11906
من خثعم يقال له حزن  محمد بن عبد هللا بن يزيد المقرئ ثنا جدي ثنا سفيان عن عمار بن رزيق وعمر بن سعيد عن رجل

عن رجل منھم قال  جئت بعبد آبق من السواد فانفلت مني فخاصموني إلى شريح فضمننيه قال فرفع ذلك إلى علي رضي هللا 
 عنه فقال كذب شريح وأخطأ القضاء يحلف العبد األسود للعبد األحمر النفلت منه انفالتا ثم ال شيء عليه 

إبراھيم بن أحمد الفارسي أنبأ أبو إسحاق األصفھاني ثنا أبو أحمد بن فارس ثنا محمد بن  وأخبرنا أبو بكر محمد بن - 11907
إسماعيل قال قال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن حرم بن بشر عن رجاء بن الحارث عن علي رضي هللا عنه  في الرجل 

 بق أبق من دون تعديه وهللا أعلم يجد اآلبق فيأبق منه ال يضمنه وضمنه شريح ونحن نقول بقول علي ان كان اآل

  باب التقاط المنبوذ وأنه ال يجوز تركه ضائعا

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى حدثني الليث عن  -  11908
ن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  المسلم أخو عقيل عن بن شھاب أن سالم بن عبد هللا أخبره أن عبد هللا بن عمر أخبره أ

المسلم ال يظلمه وال يسلمه من كان في حاجة أخيه كان هللا في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنه بھا كربة من 
 قتيبة عن الليث كرب يوم القيامة ومن ستر على مسلم ستره هللا يوم القيامة رواه البخاري عن يحيى بن بكير ورواه مسلم عن 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا محمد بن أيوب ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عدي عن  - 11909
أبي حازم عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من ترك ماال فلورثته ومن ترك كال فالينا رواه البخاري في 

 لوليد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة الصحيح عن أبي ا
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حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إمالء أنبأ أبو القاسم عبيد هللا بن إبراھيم بن بالويه المزكي ثنا  -  11910
هللا صلى هللا  أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ھمام بن منبه قال ھذا ما حدثنا أبو ھريرة قال قال رسول

عليه و سلم  أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب هللا فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فإني وليه وايكم ما ترك ماال فليؤثر 
 بماله عصبته من كان رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 

يد بن األعرابي ح وأنبأ أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف أنبأ أبو سع -  11911
قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن األعمش عن المعرور بن سويد عن عمر  في قصة ذكرھا قال ثم قرأ عمر ھذه 

ميعا وهللا لوال أن هللا أمدكم بخزائن اآلية ان هللا اشترى من المؤمنين أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة اآلية فجعل لھم الصفقتين ج
 من قبله ألخذت فضل مال الرجل عن نفسه وعياله فقسمته بين فقراء المھاجرين 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا علي بن بيان ثنا عارم بن الفضل أبو النعمان ثنا  - 11912
بن طارق قال  جئت أو أقبلت مع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه من صالة الصعق بن حزن عن فيل بن عرادة عن حراد 

الغداة حتى إذا كان في السوق فسمع صوت صبي مولود يبكي حتى قام عليه فإذا عنده أمه فقال لھا ما شأنك قالت جئت إلى 
قال ھل شعر بك أحد من ھذا السوق لبعض الحاجة فعرض لي المخاض فولدت غالما قال وھي إلى جنب دار قوم في السوق ف

أھل ھذه الدار وقال ما ضيع هللا أھل ھذه الدار أما أني لو علمت أنھم شعروا بك ثم لم ينفعوك فعلت بھم وفعلت ثم دعا لھا 
بشربة سويق فقال اشربي ھذه تقطع الحشا وتعصم األمعاء وتدر العروق ثم دخلنا المسجد فصلى بالناس قال الصعق حدثني 

 ل ولو علمت أنھم شعروا بك ثم لم ينفعوك بشيء لحرقت عليھم أزھر عن فيل قا

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى السكري ببغداد ثنا إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ  - 11913
الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي مالك ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر القاضي قاال ثنا أبو العباس ھو األصم أنبأ 

أنبأ مالك عن بن شھاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم  أنه وجد منبوذا زمان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فجاء 
به إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فقال ما حملك على أخذ ھذه النسمة فقال وجدتھا ضائعة فأخذتھا فقال له عريفي يا 

منين انه رجل صالح قال كذلك قال نعم قال عمر اذھب فھو حر ولك والؤه وعلينا نفقته لفظ حديث الشافعي وحديث أمير المؤ
 عبد الرزاق مختصرا أنه التقط منبوذا فجاء به إلى عمر فقال له عمر ھو حر ووالؤه لك ونفقته علينا من بيت المال 

د الخالق المؤذن ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب ثنا أبو إسماعيل أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عب - 11914
الترمذي ثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس حدثني سليمان بن بالل قال قال يحيى أخبرني بن شھاب أن سنين 

صلى هللا عليه و سلم  أنه كان أبا جميلة أخبره قال ونحن مع سعيد بن المسيب جلوس قال وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي 
خرج معه عام الفتح فأخبره أنه وجد منبوذا في خالفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فأخذه قال فذكر ذلك عريفي فلما رآني 
عمر قال عسى الغوير أبؤسا ما حملك على أخذك ھذه النسمة قال قلت وجدتھا ضائعة فأخذتھا فقال عريفي أنه رجل صالح 

 ال نعم قال فاذھب به فھو حر ولك والؤه وعلينا نفقته قال كذلك ق

  باب من قال اللقيط حر ال والء عليه لقول النبي صلى هللا عليه و سلم إنما الوالء لمن أعتق

أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسين بن إسماعيل السراج ثنا أبو خليفة  - 11915
{ و الوليد وبن كثير عن شعبة عن يونس عن الحسن عن علي رضي هللا عنه أنه  قضى في اللقيط أنه حر وقرأ ھذه اآلية ثنا أب

 } وشروه بثمن بخس دراھم معدودة وكانوا فيه من الزاھدين 

بن أبي طالب ثنا يزيد وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا يحيى  - 11916
 بن ھارون ثنا جھير بن يزيد العبدي قال  سمعت الحسن وسئل عن اللقيط أيباع فقال أبى هللا ذلك أما تقرأ سورة يوسف 
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  باب الولد يتبع أبويه في الكفر فإذا أسلم أحدھما تبعه الولد في اإلسالم

 قرىء واتبعناھم ذرياتھم بإيمان ألحقنا بھم ذرياتھم و} والذين آمنوا واتبعتھم ذريتھم بإيمان { قال هللا تعالى 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن  - 11917
صرانه كما تناتج اإلبل من أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يھودانه وين

 بھيمة جمعاء ھل تحس فيھا من جدعاء قالوا يا رسول هللا أفرأيت من يموت وھو صغير قال هللا أعلم بما كانوا عاملين 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب بن يوسف األخرم حدثني أبي ثنا كثير بن عبيد ثنا محمد  - 11918
ب عن الزبيدي عن الزھري عن سعيد بن المسيب قال كان أبو ھريرة يحدث أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  بن حر

ما من مولود في بني آدم إال يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يھودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البھيمة بھيمة جمعاء 
فطرت هللا التي فطر الناس عليھا ال تبديل لخلق هللا ذلك { يرة اقرؤوا ان شئتم ھل تحسون فيھا من جدعاء ثم يقول أبو ھر

رواه مسلم في الصحيح عن حاجب بن الوليد عن محمد بن حرب وكذلك رواه معمر } الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون 
 عن الزھري ورواه يونس بن يزيد عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة 

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن أبي نصر الدرابردي بمرو ثنا أبو الموجه ثنا عبد هللا بن عثمان أنبا عبد  - 11919
هللا عن يونس عن الزھري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ما من 

يھودانه فذكر الحديث بمثل حديث بن المسيب رواه البخاري عن عبد هللا بن عثمان وأخرجه  مولود إال يولد على الفطرة أبواه
 مسلم من حديث بن وھب عن يونس 

وأخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ھمام بن منبه  -  11920
ال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من يولد يولد على ھذه الفطرة فأبواه يھودانه وينصرانه قال ھذا ما حدثنا أبو ھريرة ق

كما تنتج البھيمة فھل تجدون فيھا من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونھا قالوا يا رسول هللا أفرأيت من يموت وھو صغير قال 
 ه مسلم عن محمد بن رافع كالھما عن عبد الرزاق هللا أعلم بما كانوا عاملين رواه البخاري عن إسحاق وروا

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا  - 11921
ولود يولد إال على أبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ليس من م

ھذه الملة حتى يبين عنه لسانه فأبواه يھودانه أو ينصرانه أو يشركانه أو يمجسانه قال فقالوا يا رسول هللا فكيف بمن كان قبل 
ذلك يعني مات قال هللا أعلم بما كانوا عاملين رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية 

ى األعمش فقال عنه جرير إال على الفطرة وكذلك قاله عنه جماعة وقال عنه حفص بن غياث وأبو بكر بن واختلف فيه عل
 عياش على اإلسالم وكان األعمش يروي ھذا الحديث على المعنى عنده ال على اللفظ المروي وهللا أعلم 

محمد بن شاذان ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا  -  11922
محمد عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  كل إنسان تلده أمه على الفطرة أبواه 

مريم وابنھا رواه يھودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إال 
 مسلم في الصحيح عن قتيبة 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع عن يونس عن  - 11923
زاد فيه الحسن عن األسود بن سريع عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عن نفسه 

غيره فأبواه يھودانه وينصرانه قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه قول النبي صلى هللا عليه و 
سلم كل مولود يولد على الفطرة التي فطر هللا عليھا الخلق فجعلھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما لم يفصحوا بالقول 
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إليمان أو الكفر ال حكم لھم في أنفسھم إنما الحكم لھم بآبائھم فما كان آباؤھم يوم يولدون فھو بحاله إما فيختاروا أحد القولين ا
 مؤمن فعلى إيمانه أو كافر فعلى كفره 

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا الحجاج بن المنھال قال   -  11924
د بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة قال ھذا عندنا حيث أخذ هللا عز و جل عليھم العھد في أصالب سمعت حما

 آبائھم حيث قال ألست بربكم قالوا بلى 

أخبرنا أبو عبد هللا إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس بن الوليد  - 11925
حدثني األوزاعي حدثني الزھري حدثني حميد بن عبد الرحمن حدثنا أبو ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و  أخبرني أبي

سلم قال  كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يھودانه وينصرانه ويمجسانه قال األوزاعي ال يخرجانه من علم هللا وإلى علم هللا 
 يصيرون 

  أبويه أو أحدھما من أوالد الصحابة رضي هللا عنھمباب ذكر بعض من صار مسلما بإسالم 

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل ببغداد أنبأ عبد الصمد بن علي بن مكرم الطستي ثنا  -  11926
عروة بن الزبير عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار ثنا يحيى بن عبد هللا بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شھاب أن 

أخبره أن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم قالت  وهللا ما عقلت أبوي قط إال يدينان الدين وما مر علينا يوم قط إال يأتينا 
فيه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بكرة وعشيا رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير قال اإلمام أحمد رحمه هللا 

هللا عنھا ولدت على اإلسالم ألن أباھا أسلم في ابتداء المبعث وثابت عن األسود عن عائشة رضي هللا عنھا أن  وعائشة رضي
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تزوجھا وھي ابنة ست وبني بھا وھي ابنة تسع ومات عنھا وھي ابنة ثمان عشرة لكن أسماء 

أبيھا ألنھا ھاجرت إلى النبي صلى هللا عليه و سلم وھي حبلى بعبد هللا بن  بنت أبي بكر ولدت في الجاھلية ثم أسلمت بإسالم
الزبير فوضعته بقباء فلم ترضعه حتى أتت به النبي صلى هللا عليه و سلم فحنكه ودعا له وكان أول مولود ولد في اإلسالم بعد 

 مقدمه المدينة 

محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر بن إسحاق وعبد هللا بن محمد قاال ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عبد هللا  - 11927
أبو كريب ثنا أبو أسامة عن ھشام عن أبيه عن أسماء  أنھا حملت بعبد هللا بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا متم فأتيت 

جره ثم دعا بتمرة فمضغھا ثم تفل المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت به رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فوضعه في ح
في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم حنكه ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد 
في اإلسالم رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وأخرجه البخاري عن زكريا بن يحيى وغيره عن أبي أسامة زاد فيه علي 

ن ھشام فلم ترضعه حتى أتت به النبي صلى هللا عليه و سلم وفيما ذكر أبو عبد هللا بن منده حكاية عن بن أبي بن مسھر ع
الزناد أن أسماء بنت أبي بكر كانت أكبر من عائشة بعشر سنين قال اإلمام أحمد رحمه هللا وإسالم أم أسماء تأخر قالت أسماء 

حديث ذكرته وھي قتيلة من بني مالك بن حسل وليست بأم عائشة فإن إسالم رضي هللا عنھا قدمت على أمي وھي مشركة في 
أسماء بإسالم أبيھا دون أمھا وأما عبد الرحمن بن أبي بكر فكأنه كان بالغا حين أسلم أبواه فلم يتبعھما في اإلسالم حتى أسلم 

 بعد مدة طويلة وكان اسن أوالد أبي بكر 

نبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أخبرنا أبو علي الروذباري أ - 11928
أحمد رحمه هللا ثنا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن داود بن الحصين قال  كنت اقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة 

مانكم إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن في حجر أبي بكر فقرأت والذين عقدت أيمانكم فقالت ال تقرأ والذين عقدت أي
حين أبى اإلسالم فحلف أبو بكر رضي هللا عنه أن ال يورثه فلما أسلم أمره نبي هللا صلى هللا عليه و سلم أن يؤتيه نصيبه زاد 

رحمن أسلم في ھدنة عبد العزيز وما أسلم حتى حمل على اإلسالم بالسيف قال اإلمام أحمد رحمه هللا وزعم الواقدي أن عبد ال
الحديبية وزعم علي بن زيد أنه ھاجر في فتية من قريش إلى النبي صلى هللا عليه و سلم قبل الفتح وزعم أبو عبيدة أن اسم 
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عبد الرحمن في الجاھلية عبد العزى فسماه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عبد الرحمن وزعم مصعب بن عبد هللا الزبيري 
 وعائشة أم رومان بنت عامر أسلمت وحسن إسالمھا  أن أم عبد الرحمن

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراھيم ثنا إبراھيم بن أبي طالب ثنا بن أبي عمر ثنا  - 11929
أنا على ظھر سفيان عن عمرو عن بن عمر قال  لما أسلم عمر رضي هللا عنه اجتمع الناس عليه قالوا صبأ عمر صبأ عمر و

بيت فجاء العاص بن وائل وعليه قباء ديباج مكففة بحرير فقال صبأ عمر فمه أنا له جار قال فتفرق الناس قال فعجبت من 
عزه يومئذ رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد هللا عن سفيان فعمر بن الخطاب أسلم وعبد هللا بن عمر صبي فصار 

حديث الثابت عن نافع عن بن عمر قال عرضني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم أحد وأنا مسلما بإسالمه وذلك لما في ال
بن أربع عشرة سنة فاستصغرني وقد قيل أن حفصة وعبد هللا أسلما قبل أبيھما وعبد هللا كان صغيرا حينئذ فإنما تم إسالمه 

فإنه خرج إلى بدر مع المشركين وأسر حتى فدى نفسه  بإسالم أبيه وهللا أعلم وأما العباس بن عبد المطلب رضي هللا عنه
 وأسلم 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو بكر محمد بن عبد هللا بن أحمد بن عتاب ثنا القاسم بن عبد هللا  - 11930
قبة قال بن شھاب حدثني أنس بن بن المغيرة ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا إسماعيل بن إبراھيم بن عقبة قال قال موسى بن ع

مالك أن رجاال من األنصار استأذنوا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقالوا  ائذن لنا يا رسول هللا فلنترك البن اختنا عباس 
را فداءه فقال ال وهللا ال تذرون درھما رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس وعبد هللا بن عباس إذ ذاك كان صبيا صغي

إال أن أمه كانت أسلمت فصار مسلما بإسالم أمه قال البخاري كان بن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على 
 دين قومه 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن األعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عبيد هللا بن أبي  - 11931
اس يقول أنا وأمي من المستضعفين كانت أمي من النساء وأنا من الولدان رواه البخاري في الصحيح يزيد قال  سمعت بن عب

 عن عبد هللا بن محمد عن سفيان 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو النعمان عارم ثنا حماد بن زيد  - 11932
إال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون حيلة { ليكة عن بن عباس  في ھذه اآلية عن أيوب عن بن أبي م

قال كنت أنا وأمي ممن عذر هللا تعالى ذكره رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان وسليمان بن } وال يھتدون سبيال 
 حرب 

ر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد هللا بن جعف -  11933
عن عبد هللا بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي األسود الديلي عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 يقول  اإلسالم يزيد وال ينقص 

عن يحيى عن أبي األسود أن رجال حدثه أن معاذا قال فذكره ورواه عبد الوارث عن عمرو عن عبد هللا بن بريدة  -  11934
كذلك مرفوعا أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث وإنما أراد وهللا أعلم أن 

 حكم اإلسالم يغلب ومن تغليبه أن يحكم للولد باإلسالم بإسالم أحد أبويه  

أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن شبانه الشاھد بھمذان أنبأ جعفر بن محمد بن محمويه النسوي ثنا أبو أخبرنا  -  11935
العباس السراج ثنا شباب بن خياط العصفري ثنا حشرج بن عبد هللا بن حشرج حدثني أبي عن جدي عن عائذ بن عمرو أنه  

يه و سلم حوله أصحابه فقالوا ھذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب ورسول هللا صلى هللا عل
فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان اإلسالم أعز من ذلك اإلسالم يعلو وال يعلى قال اإلمام 

 أحمد رحمه هللا وقال الحسن وشريح وإبراھيم وقتادة إذا أسلم أحدھما فالولد مع المسلم 
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  من قال ال يحكم بإسالم الصبي بنفسه وأبواه كافران حتى يبلغ فيصف اإلسالم باب

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو محمد بن موسى قاال أنبأ محمد بن أيوب أنبأ أبو الوليد  - 11936
ألسود عن عائشة رضي هللا عنھا عن النبي الطيالسي وموسى بن إسماعيل قاال ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراھيم عن ا

صلى هللا عليه و سلم قال  رفع القلم عن ثالثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المعتوه حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وروينا 
 عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

  باب من قال يحكم بصحة إسالمه

ال بما أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل أنبأ أبو خليفة ح وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد إستدال -  11937
هللا األديب أنبأ أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني أبو خليفة ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس  أن غالما من 

سلم فمرض فأتاه النبي صلى هللا عليه و سلم يعوده فقعد رسول هللا صلى هللا عليه و اليھود كان يخدم النبي صلى هللا عليه و 
سلم عند رأسه فنظر الغالم إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فاسلم فخرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو يقول الحمد  الذي 

 انقذه بي من النار رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفرج األزرق ثنا أبو النضر ثنا  - 11938
شعبة عن عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا حمزة رجال من األنصار قال سمعت زيد بن أرقم يقول  أول من صلى مع 

 لب قال فذكرت ذلك إلبراھيم فأنكر ذلك وقال أبو بكر النبي صلى هللا عليه و سلم علي بن أبي طا

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ محمد بن يونس ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ  - 11939
سي حدثني أبو عبد هللا أحمد بن عبيد ثنا محمد بن يونس ثنا إبراھيم بن زكريا البزاز ثنا موسى بن محمد بن عطاء المقد

الشامي عن النجيب بن السري قال  قال علي رضي هللا عنه في حديث ذكره سبقتھم إلى اإلسالم قدما غالما ما بلغت أوان 
حلمي ليس في رواية بن عبدان قدما وھذا شائع فيما بين الناس من قول علي رضي هللا عنه إال أنه لم يقع إلينا بإسناد يحتج 

 أھل العلم في سنه يوم أسلم  بمثله واختلف

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا يحيى بن عبد هللا بن بكير  - 11940
 حدثني الليث بن سعد حدثني أبو األسود عن عروة قال  أسلم علي رضي هللا عنه وھو بن ثمان سنين 

د هللا الحافظ إمالء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن حدثنا أبو عب - 11941
 محمد بن إسحاق  أن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه أسلم وھو بن عشر سنين 

بن أبي نجيح قال أراه عن وأخبرنا أبو عبد هللا في المغازي ثنا أبو العباس األصم ثنا أحمد ثنا يونس حدثني عبد هللا  -  11942
 مجاھد قال  أسلم علي بن أبي طالب رضي هللا عنه وھو بن عشر سنين 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوھاب قال سمعت الحسين بن الوليد يقول سمعت  -  11943
 شريكا يقول  أسلم علي وھو بن إحدى عشرة سنة 

أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أخبرنا  -  11944
القطان أنبأ عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني عيسى بن محمد وأبو بشر قالوا ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة 

لب وھو بن خمس عشرة أو ست عشرة لفظ حديثھما وفي حديث أحمد عن الحسن وغيره كان أول من آمن به علي بن أبي طا
بن منصور قال عن الحسن وغير واحد قال أول من أسلم علي بعد خديجة رضي هللا عنھا وھو بن خمس عشرة سنة أو ست 

 عشرة سنة 
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حكم ثنا مسعر عن الحكم بن وحدثنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن حمشاذ ثنا محمد بن المغيرة ثنا القاسم بن ال -  11945
عتيبة عن مقسم عن بن عباس  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم دفع الراية إلى علي يوم بدر وھو بن عشرين سنة قال 
اإلمام أحمد رحمه هللا ووقعة بدر كانت بعد ما قدم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المدينة بسنة ونصف سنة واختلفوا في قدر 

كة بعد ما بعث فقيل عشرا وقيل ثالث عشرة سنة وقيل خمس عشرة سنة فإن كان عشرا وصح أن عليا كان بن مقامه بم
عشرين سنة يوم بدر رجع سنة يوم أسلم إلى قريب مما قال عروة بن الزبير وان كان ثالث عشرة أو خمس عشرة فإلى أقل 

فقيل خمس وستون سنة وقيل ثالث وستون وقيل أقل من ذلك  من ذلك وهللا أعلم واختلفوا في سن علي رضي هللا عنه يوم قتل
وأشھره ثالث وستون على رأس أربعين من مھاجر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيرجع سنه يوم أسلم على قول من قال 

ين ففي مكث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بمكة عشرا إلى ثالث عشرة سنة وعلى قول من قال ثالث عشرة إلى عشر سن
أكثر الروايات كان رضي هللا عنه بلغ من السن حين صلى مع النبي صلى هللا عليه و سلم قدرا يحتمل أن يكون احتلم فيه وما 
روي من الشعر محتمل للتأويل مع ضعف إسناده على أن الحكم بصحة قول البالغ دون الصبي المميز وقع شرعه بعد إسالم 

حكوما بصحته إما ألنه بقي حتى وصف اإلسالم بعد بلوغه أو ألن النبي صلى هللا عليه و علي رضي هللا عنه فإسالمه كان م
سلم خاطبه بالدعاء إلى اإلسالم وغيره من الصبيان غير مخاطب أو ألن قول الصبي المميز إذ ذاك كان محكوما بصحته قبل 

ھب الحسن البصري وغير واحد في رواية قتادة إلى أن ورود الشرع بغيره أو كان قد احتلم فصار بالغا به وهللا أعلم ھذا وقد ذ
 عليا رضي هللا عنه أسلم وھو بن خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة كما مضى ذكره 

وقد أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحجاج ثنا  - 11946
أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم أنبأ روح بن حماد بن سلمة ح وأخبرنا 

عبادة ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن بن عباس قال  أقام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بمكة خمس عشرة 
ن سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة عشرا وفي رواية حجاج بن سنة يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين وال يرى شيئا وثما

منھال سبعا يرى الضوء ويسمع الصوت وثمانيا يوحى إليه وأقام بالمدينة عشرا رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن 
كة فعلى ھذا إبراھيم قال اإلمام أحمد وإلى مثل ھذا ذھب الحسن في قدر ما كان يوحى إلى النبي صلى هللا عليه و سلم بم

التفصيل يكون إسالم على بعد السنين السبع وھو بعد ما أوحي إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فيكون مقامه بمكة بعد الوحي 
ثمان سنين فيكون علي رضي هللا عنه على قول من قال قتل وھو بن ثالث وستين سنة على رأس أربعين من مھاجر رسول 

أسلم بن خمس عشرة سنة كما روينا عن الحسن البصري إال أن الروايات المشھورة في مقام  هللا صلى هللا عليه و سلم حين
 النبي صلى هللا عليه و سلم بمكة بعد الوحي تدل على أكثر من ذلك وهللا أعلم 

فضل بن دكين ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ال -  11947
شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بن عباس وعائشة رضي هللا عنھما  أن النبي صلى هللا عليه و سلم لبث بمكة 
عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين ينزل عليه رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وكذا رواه ربيعة بن 

 بن مالك  أبي عبد الرحمن عن أنس

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا سريج بن النعمان ثنا  -  11948
حماد بن سلمة عن أبي جمرة أن بن عباس قال  أقام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بمكة ثالث عشرة سنة وبالمدينة عشرا 

ن أخرجه مسلم من وجه آخر عن حماد بن سلمة وكذلك رواه عمرو بن دينار وعكرمة عن بن ومات وھو بن ثالث وستي
 عباس 

أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل البزاز الطبراني بھا أنبأ عبد هللا بن أحمد بن منصور الطوسي ثنا  -  11949
عمرو بن دينار عن بن عباس قال  مكث رسول هللا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا 

صلى هللا عليه و سلم بمكة ثالث عشرة سنة وتوفي وھو بن ثالث وستين رواه البخاري في الصحيح عن مطر بن الفضل 
 ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراھيم كالھما عن روح 
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ثنا محمد بن إسماعيل ثنا روح ثنا ھشام ثنا عكرمة وأخبرنا أبو نصر الطبراني أنبأ عبد هللا بن أحمد بن منصور  -  11950
عن بن عباس قال  بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو ألربعين سنة فمكث بمكة ثالث عشرة يوحى إليه ثم أمر 
بالھجرة فھاجر عشر سنين ومات وھو بن ثالث وستين رواه البخاري في الصحيح عن مطر بن الفضل عن روح وأما الزبير 

 العوام رضي هللا عنه فقد اختلفت الرواية في مبلغ سنه يوم اسلم عن عروة  بن

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا يحيى بن عبد هللا  -  11951
بن ثمان سنين وأخبرنا أبو الحسين أنبأ عبد هللا بن بكير ثنا الليث بن سعد حدثني أبو األسود عن عروة قال  أسلم الزبير وھو 

ثنا يعقوب ثنا يوسف الصفار ثنا أبو أسامة عن ھشام أخبرني أبي أن الزبير أسلم يوم أسلم وھو بن ست عشرة سنة فما تخلف 
 عن غزوة غزاھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قط وقتل وھو بن بضع وستين سنة 
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 كتاب الفرائض 

  لى تعليم الفرائضباب الحث ع

أخبرنا أبو طاھر محمد بن محمد بن محمش الفقيه رحمه هللا أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بالل البزاز  -  11952
ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد هللا بن يزيد المقرئ وأنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا 

بد الرحمن المقرئ ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أن أبو ع
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  العلم ثالثة وما سوى ذلك فھو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة 

س محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن عوف أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العبا - 11953
عمن حدثه عن سليمان بن جابر عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  تعلموا القرآن وعلموه الناس 

لفتن حتى يختلف االثنان في الفريضة وتعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فإن العلم سينقضي وتظھر ا
 فال يجدان من يفصل بينھما وقد قيل عن عوف عن سليمان عن أبي األحوص عن عبد هللا 

أخبرناه أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا المثنى بن  -  11954
أبي األحوص عن عبد هللا  فذكره مرفوعا إال أنه قال فإني امرؤ مقبوض وان العلم  بكر العطار ثنا عوف ثنا سليمان عن

 سيقبض حتى يختلف الرجالن في الفريضة فال يجدان من يخبرھما بھا 

أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن إبراھيم بن فراس المالكي بمكة ثنا أحمد بن إبراھيم بن محمد بن أحمد بن  -  11955
عبد هللا المصري ثنا علي بن عبد العزيز ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف مولى  الضحاك أبو

بني سھم ح وأخبرنا محمد بن موسى بن الفضل أنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب الحافظ أنا أبو عبد هللا محمد بن نصر 
عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة أن النبي صلى هللا  المروزي ثنا محمد بن عباد المكي ثنا حفص بن عمر المدني

عليه و سلم قال  تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وھو ينسى وھو أول شيء ينتزع من أمتي تفرد به حفص بن 
 عمر وليس بالقوي 

ن نصر ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو عوانة عن أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وأنبأ أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد ب - 11956
 عاصم عن مورق قال قال عمر  تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن 

قال وحدثنا يحيى بن يحيى أنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراھيم قال قال عمر رضي هللا عنه  تعلموا الفرائض  - 11957
 فإنھا من دينكم 

يحيى بن يحيى أنا وكيع عن أبي ھالل عن قتادة قال  كتب عمر إذا لھوتم فالھوا بالرمي وإذا تحدثتم قال وثنا  -  11958
 فتحدثوا بالفرائض 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو عبد هللا الشيباني ثنا محمد بن نصر المروزي ثنا  -  11959
ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا األحوص يحدث عن عبد هللا بن مسعود قال  من محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر 

تعلم القرآن فليتعلم الفرائض وال يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له يا عبد هللا أعرابي أم مھاجر فإن قال مھاجر قال إنسان من 
ال ال أدري قال فما فضلكم علينا انكم تقرؤون القرآن وال أھلي مات فكيف نقسم ميراثه فإن علم كان خيرا أعطاه هللا إياه وإن ق

 تعلمون الفرائض 

وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا أبو بكر بن خالد ثنا يحيى بن سعيد ثنا سفيان حدثني أبو  - 11960
لقيه أعرابي قال يا مھاجر أتقرأ القرآن قال نعم  إسحاق عن أبي عبيدة قال قال عبد هللا  من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض فإن

 قال وأنا اقرأ القرآن فإن قال تفرض قال نعم كان ذلك وان قال ال قال فما فضلك علي 
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وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق أرى عن أبي  - 11961
من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض وال يكن كرجل لقيه أعرابي فيقول يا مھاجر أتقرأ القرآن فإن قال نعم قال   عبيدة عن أبيه قال

 فإن انسانا من أھلي مات فتقص فريضته فإن حدثه فھو علم علمه وزيادة زاده هللا وإال قال فبما تفضلوننا يا معشر المھاجرين 

 ثنا محمد بن نصر ثنا حسين بن األسود ثنا يحيى بن آدم ثنا محمد بن طلحة بن وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا -  11962
 مصرف عن القاسم بن الوليد قال قال بن مسعود  تعلموا الفرائض والحج والطالق فإنه من دينكم 

الزبير بن الخريت عن وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد بن زيد ثنا  -  11963
 عكرمة قال  كان بن عباس يضع الكبل في رجلي يعلمني القرآن والفرائض 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو عثمان البصري ثنا أبو أحمد بن عبد الوھاب أخبرني بشر بن الحكم قال سمعت  -  11964
لناس كلھم قال الشيخ ويذكر عن طاوس وقتادة الفريضة سفيان بن عيينة يقول  إنما قيل الفرائض نصف العلم ألنه يبتلى به ا

 ثلث العلم 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا إسماعيل بن الخليل ثنا  - 11965
مھا فأمت جيرانك وورث بعضھم علي بن مسھر ثنا األعمش عن إبراھيم قال  سألت علقمة عن الفرائض قال إذا أردت أن تعل

 من بعض 

  باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضي هللا عنھم أجمعين في علم الفرائض

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو البختري الرزاز ثنا حنبل بن إسحاق ثنا  -  11966
بن سعيد عن خالد وعاصم عن أبي قالبة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم   قبيصة بن عقبة ثنا سفيان

أرحم أمتي أبو بكر واشدھم في دين هللا عمر واصدقھم حياء عثمان وافرضھم زيد وأقرؤھم أبي واعلمھم بالحالل والحرام 
وكذلك رواه قطبة بن العالء عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي  معاذ وان لكل أمة أمينا وأمين ھذه األمة أبو عبيدة بن الجراح

 قالبة عن أنس موصوال وكذلك رواه وھيب بن خالد وعبد الوھاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء موصوال 

بن بكار قاال ثنا  أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو طاھر محمد بن الحسن المحمد آباذي ثنا أبو قالبة ثنا عفان وسھل - 11967
وھيب عن خالد عن أبي قالبة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أرأف أمتي أبو بكر وأشدھم في دين هللا عمر 
وأصدقھم حياء عثمان وافرضھم زيد وأقرؤھم أبي وأعلمھم بالحالل والحرام معاذ وان لكل أمة أمينا وأمين ھذه األمة أبو 

  عبيدة بن الجراح

حدثنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا أبو المثنى ومحمد بن أيوب قاال ثنا مسدد ثنا عبد الوھاب ح  - 11968
وأنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا أبو بكر بن خالد الباھلي ثنا عبد الوھاب الثقفي 

بة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ارحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدھم في أمر ثنا خالد عن أبي قال
هللا عمر ثم ذكرا ما بعده بمعناه ورواه بشر بن المفضل وإسماعيل بن علية ومحمد بن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قالبة 

أبي عبيدة فإنھم وصلوه في آخره فجعلوه عن أنس بن مالك عن النبي صلى عن النبي صلى هللا عليه و سلم مرسال إال قوله في 
 هللا عليه و سلم وكل ھؤالء الرواة ثقات إثبات وهللا أعلم 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح  - 11969
بيه  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه خطب الناس بالجابية فقال من أراد أن يسأل عن القرآن حدثني موسى بن علي عن أ

فليأت أبي بن كعب ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل ومن 
 وقاسما أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن هللا تعالى جعلني له خازنا 
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وأخبرنا أبو الحسين أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر بن عبد الملك ثنا كثير بن ھشام ثنا جعفر  -  11970
 بن برقان قال سمعت الزھري يقول  لوال أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت انھا ستذھب من الناس 

أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا عارم أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا  -  11971
ثنا يوسف بن الماجشون قال سمعت بن شھاب يقول  لو ھلك عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي هللا عنھما في بعض 

 الزمان لھلك علم الفرائض إلى يوم القيامة جاء على الناس زمان وما يحسنه غيرھما 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر بن أحمد بن فارس ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود  -  11972
ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول  جمع القرآن على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أربعة أبي بن كعب ومعاذ بن 

س من أبو زيد قال أحد عمومتي رواه مسلم في الصحيح عن أبي موسى عن أبي جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال قلت ألن
 داود وأخرجه البخاري عن بندار عن يحيى عن شعبة 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو اليمان أخبرني  - 11973
منيع قال حدثني جدي جميعا عن الزھري قال أخبرني بن السباق أن زيد بن ثابت األنصاري شعيب ح قال وثنا حجاج بن أبي 

قال قال لي أبو بكر الصديق رضي هللا عنه  انك رجل شاب عاقل ال نتھمك وكنت تكتب لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
 ة سنية لزيد بن ثابت رضي هللا عنه فتتبع القرآن فاجمعه قد مضت ھذه القصة بطولھا في كتاب الصالة وفيھا فضيل

أخبرنا ھالل بن محمد الحفار أنا الحسين بن يحيى بن عياش ثنا يحيى بن السري ثنا جرير ح وأنا أبو الحسين بن  - 11974
د الفضل انا عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو الوليد ھشام بن عبد الملك ثنا جرير عن األعمش عن ثابت بن عبي

عن زيد بن ثابت قال قال لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  تأتيني كتب ال أحب أن يقرأھا أحد فتحسن السريانية قلت ال قال 
 فتعلمھا فتعلمتھا في سبعة عشر يوما لفظ حديث بن الفضل 

د هللا بن محمد بن إسحاق أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد أنا أبو محمد عب -  11975
الفاكھي ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا يحيى بن قزعة ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه قال  

ال فما لما قدم النبي صلى هللا عليه و سلم المدينة اتى به إليه فقرأت عليه فقال لي تعلم كتاب اليھود فإني ال آمنھم على كتابنا ق
 مر بي خمسة عشر حتى تعلمته فكنت اكتب للنبي صلى هللا عليه و سلم واقرأ كتبھم إليه 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد هللا التاجر ثنا أبو حاتم الرازي ثنا األنصاري  - 11976
أن بن عباس أخذ بركاب زيد بن ثابت فقال له تنح يا بن عم   محمد بن عبد هللا بن المثنى ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال أنا ھكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا وبمعناه رواه الشعبي 

وأخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن  -  11977
سلمة عن عمار بن أبي عمار قال  لما مات زيد بن ثابت قعدنا إلى بن عباس في ظل قصر فقال ھكذا ذھاب العلم لقد دفن 

 اليوم علم كثير 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي أنا عبيد هللا بن موسى أنا  - 11978
د عن أبي إسحاق عن مسروق قال  أتيت المدينة فسألت عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إسماعيل بن أبي خال

 فأخبروني أن زيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي ثنا الحسين بن إدريس األنصاري ثنا عثمان بن  - 11979
 ثنا بن المبارك عن عاصم األحول عن الشعبي قال  علم زيد بن ثابت بخصلتين بالقرآن وبالفرائض أبي شيبة 
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 باب من ال يرث من ذوي األرحام 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق  - 11980
ا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد هللا يقول  دخل علي رسول هللا صلى هللا البصري ثنا وھب بن جرير ثن

عليه و سلم وأنا مريض فتوضأ ونضح علي من وضوئه قال فقلت يا رسول هللا إنما يرثني كاللة فكيف الميراث فنزلت آية 
 عن أبي موسى عن وھب بن جرير الفرائض رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد عن شعبة ورواه مسلم 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو صادق محمد بن أحمد الصيدالني قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن  - 11981
نصر ثنا بن وھب أخبرني بن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر قال  عادني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأبو بكر 

عنه في بني سلمة فوجدني ال أعقل فدعا بماء فتوضأ فرش علي منه فأفقت فقلت كيف اصنع في مالي يا رسول هللا  رضي هللا
 فنزلت في يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين أخرجاه في الصحيح من حديث بن جريج 

حبيب ثنا أبو داود ثنا إسماعيل بن عياش عن  وقد أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن - 11982
شرحبيل بن مسلم الخوالني سمع أبا أمامة يقول  شھدت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في حجة الوداع فسمعته يقول إن هللا 

 قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث 

ا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثن - 11983
يزيد بن ھارون أنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم ومحمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 

وخالة انطلق تقسم قال أتى رجل من أھل العالية رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال  يا رسول هللا ان رجال ھلك وترك عمة 
ميراثه فتبعه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على حمار وقال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار ھنية ثم قال يا رب رجل 

 ترك عمة وخالة ثم سار ھنية ثم قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم قال ال أرى ينزل علي شيء ال شيء لھما 

ل عن عبد هللا بن مسلمة عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  وروى أبو داود في المراسي -  11984
أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل عليه ال ميراث لھما أخبرناه أبو 

داود فذكره ورواه أبو نعيم ضرار بن صرد عن عبد  بكر محمد بن محمد أنا أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو
العزيز موصوال بذكر أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه فيه وروي عن شريك بن أبي نمر أن الحارث بن عبد أخبره أن 

أن  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سئل عن ميراث العمة والخالة فسكت فنزل عليه جبريل عليه السالم فقال حدثني جبرائيل
 ال ميراث لھما 

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراھيم بن أحمد الفارسي من أصل كتابه أنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الخاللي أنا أبو  -  11985
يعلى الموصلي ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت األنصاري عن أبيه زيد 

معاني ھذه الفرائض وأصولھا عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال ال بن ثابت  أن 
يرث بن األخ لألم برحمه ذلك شيئا وال ترث الجدة أم أبي األم وال الخالة أظنه قال وال الجد أبو األم وال ابنة األخ لألب واألم 

الخالة وال من ھو أبعد نسبا من المتوفي ممن ھو في ھذا الكتاب ال يرث أحد منھم برحمه وال العمة أخت األب لألم واألب وال 
 ذلك شيئا 

أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراھيم البوشنجي ثنا بن  - 11986
حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى  بكير ثنا مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن

لقريش كان قديما يقال له بن مرسا قال  كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فلما صلى الظھر قال يا يرفأ ھلم 
اء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم الكتاب لكتاب كان كتبه في شأن العمة يسأل عنھا ويستخير فيھا فأتاه به يرفأ فدعا بتور أو قدح فيه م

 قال لو رضيك هللا ألقرك لو رضيك هللا ألقرك 
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وبإسناده قال ثنا مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب  - 11987
 أولى بالصحة وهللا أعلم رضي هللا عنه يقول  عجبا للعمة تورث وال ترث وقد روى عن عمر بخالفه ورواية المدنيين 

  باب من قال بتوريث ذوي األرحام

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن  -  11988
حكيم بن حكيم بن إسحاق الصغاني ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن 

عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سھل بن حنيف قال  كتب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي 
هللا عنه أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي قال وكانوا يختلفون بين األغراض فجاء سھم غرب فأصاب غالما فقتله في 

أصل قال فكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنھما يسأله إلى من يدفع عقله قال فكتب حجر خال له ال يعلم له 
 إليه عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يقول هللا ورسوله مولى من ال مولى له والخال وارث من ال وارث له 

قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي -  11989
ھاشم بن القاسم ثنا شعبة عن بديل العقيلي قال سمعت علي بن أبي طلحة يحدث عن راشد بن سعد عن أبي عامر الھوزني عن 

ينا وربما قال إلى هللا المقدام صاحب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من ترك كال فإل
 ورسوله ومن ترك ماال فلورثته وأنا وارث من ال وارث له أعقل عنه وارثه والخال وارث من ال وارث له يعقل عنه ويرثه 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا ثنا حماد عن بديل  - 11990
ي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الھوزني عن المقدام الكندي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  عن علي بن أب

أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي ومن ترك ماال فلورثته وأنا مولى من ال مولى له أرث ماله وافك 
انه قال أبو داود رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن بن عائذ عن المقدام عانه والخال مولى من ال مولى له يرث ماله ويفك ع

 ورواه معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال سمعت المقدام 

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد السالم بن عتيق الدمشقي ثنا محمد بن المبارك  -  11991
ن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده قال سمعت رسول هللا صلى هللا ثنا إسماعيل بن عياش ع

 عليه و سلم يقول  أنا وارث من ال وارث له افك عنيه وأرث ماله والخال وارث من ال وارث له يفك عنيه ويرث ماله 

د أنا أبو بكر محمد بن عبد هللا الشافعي ثنا جعفر بن أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغدا - 11992
محمد بن األزھر ثنا المفضل بن غسان الغالبي قال  كان يحيى بن معين يبطل حديث الخال وارث من ال وارث له يعني 

 حديث المقدام وقال ليس فيه حديث قوي قال الشيخ وروي من وجه آخر أضعف من ذلك 

قيه ثنا أحمد بن إسحاق الصيدالني ثنا أحمد بن محمد بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا شريك عن ليث أخبرنا أبو طاھر الف - 11993
 عن محمد بن المنكدر عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  الخال وارث 

حمد بن إسحاق ثنا يحيى وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا م - 11994
بن أبي بكير ثنا شريك عن ليث عن أبي ھبيرة عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  الخال وارث وھذا مختلف 

 فيه على شريك كما ترى وليث بن أبي سليم غير محتج به وهللا أعلم 

بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد -  11995
محمد بن إسحاق ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالت  هللا ورسوله مولى من ال مولى 

ريج موقوفا له والخال وارث من ال وارث له ھذا ھو المحفوظ من قول عائشة موقوفا عليھا وكذلك رواه عبد الرزاق عن بن ج
 وقد كان أبو عاصم يرفعه في بعض الروايات عنه ثم شك فيه فالرفع غير محفوظ وهللا أعلم 
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أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ثنا محمد بن الحسين األھوازي ثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم  - 11996
رو بن مسلم صاحب طاوس ليس بالقوي  وروي عن بن فذكره مرفوعا وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقوالن عم

 طاوس مرسال 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا معاوية بن ھشام ثنا  -  11997
الجوھري ثنا علي بن الحسن  سفيان ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراھيم األردستاني ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد

ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان أن ثابت بن الدحداح  
كان رجال أتيا في بني أنيف أو في بني العجالن مات فسأل النبي صلى هللا عليه و سلم ھل له وارث فلم يجدوا له وارثا فدفع 

صلى هللا عليه و سلم ميراثه إلى بن أخته وھو أبو لبابة بن عبد المنذر لفظ حديث األردستاني وحديث أبي عبد هللا النبي 
مختصرا لم يسم الوارث والمورث وھو منقطع وروي عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن محمد بن يحيى بن حبان 

أنه سأل عاصم بن عدي األنصاري عن ثابت بن الدحداح وتوفي ھل  عن عمه واسع بن حبان عن النبي صلى هللا عليه و سلم
تعلمون له نسبا فيكم فقال ال وإنما ھو أتى فينا قال فقضى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بميراثه البن أخته أخبرناه أبو عبد 

بن عباد عن محمد بن إسحاق عن الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا عباد 
يعقوب بن عتبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان رفعه وھذا أيضا منقطع وقد أجاب عنه الشافعي في 
القديم فقال ثابت بن الدحداحة قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض قال الشيخ قتله في يوم أحد في رواية الزھري عن سعيد بن 

 المسيب 

وذلك فيما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد اليزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني  -  11998
شعيب عن الزھري حدثني سعيد بن المسيب  في قصة ذكرھا قال فلم يلبث بن الدحداح إال يسيرا حتى جاء كفار قريش يوم 

فقاتلھم فقتل شھيدا قال الشافعي وإنما نزلت آية الفرائض فيما يثبت أصحابنا في  أحد فخرج مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
بنات محمود بن مسلمة وقتل يوم خيبر وقيل نزلت بعد أحد في بنات سعد بن الربيع وھذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة قال 

و سلم إنما يرثني كاللة فكيف الميراث فنزلت آية الشيخ فيما ذكرنا من حديث جابر بن عبد هللا وقوله للنبي صلى هللا عليه 
الفرائض داللة على أنھا نزلت بعد أحد فإن قبل أحد كان أبوه حيا وإنما قتل يوم أحد شھيدا وخلف جابرا وبنات له فحين 

ت فيه آية مرض جابر كان له أخوات ولم يكن له أب وال ولد فقال إنما يرثني كاللة فنزلت آية الفرائض وقد قيل إنما نزل
 الفرائض التي في آخر سورة النساء ونزلت التي في أولھا في ابنتي سعد بن الربيع كما قال الشافعي رحمه هللا 

وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا يحيى يعني بن يوسف الزمي ثنا  - 11999
حمد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيھا من سعد فقالت  عبيد هللا بن عمرو عن عبد هللا بن م

يا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوھما معك شھيدا يوم أحد وان عمھما أخذ ما لھما استفاء 
 صلى هللا عليه و سلم يقضي هللا في ذلك فأنزل هللا الميراث ولم يترك لھما ماال وال تنكحان إال ولھما مال فقال رسول هللا

 فأرسل إلى عمھما فدعاه فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمھما الثمن ولك ما بقي 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن ھارون انا داود بن  -  12000
ھند عن الشعبي قال أتى زياد في رجل توفي وترك عمته وخالته فقال  ھل تدرون كيف قضى عمر رضي هللا عنه فيھا  أبي

قالوا ال فقال وهللا إني ألعلم الناس بقضاء عمر فيھا جعل العمة بمنزلة األخ والخالة بمنزلة األخت فأعطى العمة الثلثين 
بكر بن عبد هللا المزني وغيرھم أن عمر رضي هللا عنه جعل للعمة الثلثين والخالة الثلث ورواه الحسن وجابر بن زيد و

 وللخالة الثلث وجميع ذلك مراسيل ورواية المدنيين عن عمر أولى أن تكون صحيحة وهللا أعلم 

أبي طالب ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن  - 12001
يزيد ثنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد هللا قال  الخالة بمنزلة األم والعمة بمنزلة األب وابنة األخ بمنزلة 
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األخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة وروينا عن أبي إسحاق السبيعي عن الشعبي عن 
 نزلوھم منازل آبائھم يقول ورث كل إنسان بمنزلة أبيه مسروق قال قال عبد هللا أ

وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ثنا أبو إسحاق إبراھيم بن عبد هللا األصبھاني ثنا إسماعيل بن إبراھيم بن  - 12002
ا ذا سھم أعطوا القرابة الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن اصحابه  كان علي وعبد هللا إذا لم يجدو

أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال كله وكذلك ابنة األخ وابنة األخت لألم أو لألب واألم أو لألب والعمة وابنة العم 
وابنة بنت االبن والجد من قبل األم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال إذا لم يوجد غيره فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت 

 النصف والنصف وان كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان ف

  باب ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو صادق محمد بن أبي  -  12003
ني قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني أخبرني أبو عاصم عن بن الفوارس الصيدال

جريج عن بن شھاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال 
 حيح عن أبي عاصم يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم رواه البخاري في الص

حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري ثنا الحسن بن محمد بن  - 12004
الصباح الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزھري عن علي بن الحسين بن علي عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد بن 

 صلى هللا عليه و سلم  ال يرث الكافر المسلم وال المسلم الكافر رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن حارثة قال قال رسول هللا
 يحيى وغيره عن سفيان 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع ومحمد بن يحيى قاال ثنا  - 12005
لزھري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت  يا رسول هللا أين عبد الرزاق أنا معمر عن ا

تنزل غدا وذلك في حجة النبي صلى هللا عليه و سلم فقال وھل ترك لنا عقيل بن أبي طالب شيئا ثم قال ال يرث المسلم الكافر 
مت قريش على الكفر رواه البخاري في الصحيح عن وال الكافر المسلم ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قاس

 محمود ورواه مسلم عن محمد بن مھران وغيرھما عن عبد الرزاق 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني أبو بكر بن قريش أنا الحسن بن سفيان ثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد هللا بن  - 12006
دثني علي بن حسين أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال  وھب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شھاب قال ح

يا رسول هللا أتنزل في دارك بمكة قال وھل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب ھو وطالب ولم يرثه 
عنه من أجل ذلك يقول ال  جعفر وال علي ألنھما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب رضي هللا

 يرث المؤمن الكافر رواه البخاري عن أصبع عن بن وھب ورواه مسلم عن حرملة 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد األعلى ثنا  - 12007
ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن الحسن عبد هللا بن وھب أخبرني محمد بن عمرو عن بن جريج 

الشيباني ثنا أبو العالء محمد بن أحمد الكوفي بمصر ثنا الحارث بن مسكين ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن 
خبرني محمد بن عمرو اليافعي عن بن إسحاق الفقيه أنا إبراھيم بن يوسف بن خالد ثنا الحارث بن مسكين ثنا بن وھب قال أ

جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال يرث المسلم النصراني إال أن يكون 
 عبده أو أمته 
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بشر وأبو األزھر وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد الرحمن بن  - 12008
قاال ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال  ال يرث اليھودي وال النصراني المسلم وال يرثھم إال أن 

 يكون عبدا لرجل أو أمته ھذا موقوف قال علي وھو المحفوظ 

محمد بن الحسن بن الشرقي ثنا عبد الرحمن  أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أبو محمد عبد هللا بن - 12009
بن بشر بن الحكم العبدي ثنا سفيان بن عيينة قال سمعت عدة منھم يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 

 النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ال يتوارث أھل ملتين شتى وكذلك رواه حبيب المعلم عن عمرو 

ن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا عبد المتعالي بن طالب قال ثنا بن وھب ثنا الخليل وأخبرنا علي ب -  12010
بن مرة عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمرو عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ال يرث المسلم 

 الكافر وال الكافر المسلم ال يتوارثون أھل ملتين 

أخبرنا أبو أحمد عبد هللا بن محمد بن الحسن المھرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم  - 12011
البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن األشعث أخبره  أن عمة له يھودية أو 

ذلك لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه فقال له من يرثھا فقال له عمر رضي هللا نصرانية توفيت وأن محمد بن األشعث ذكر 
عنه يرثھا أھل دينھا ثم أتى عثمان بن عفان رضي هللا عنه فسأله عن ذلك فقال له عثمان بن عفان أتراني نسيت ما قال لك 

 عمر رضي هللا عنه ثم قال يرثھا أھل دينھا 

عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  قال ال  وبھذا اإلسناد قال ثنا مالك -  12012
 نرث أھل الملل وال يرثونا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا الحسن بن محمد بن حليم المروزي بھا قال ثنا أبو الموجه ثنا عبدان أخبرني أبي عن  -  12013
توفيت عمة لألشعث وھي يھودية فأتى عمر فأبى أن يورثه وقال يرثھا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شھاب قال  

 أھل دينھا 

وبھذا اإلسناد عن شعبة عن حصين قال  رأيت شيخا يمشي على عصا فقالوا ھذا وارث صفية بنت حيي فكنا  - 12014
 نتحدث أنھا لما ماتت أسلم من أجل ميراثھا فلم يورث 

  باب ال يرث المملوك

ال بما أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا بن إستدال - 12015
عيينة عن الزھري عن سالم بن عبد هللا عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من باع عبدا له مال فماله للبائع إال 

كان بينا في سنة النبي صلى هللا عليه و سلم أن العبد ال يملك ماال وأن ما يملك العبد فإنما  أن يشترطه المبتاع قال الشافعي فلما
يملكه سيده ولم يكن السيد بأبي الميت وال وارث سميت له فريضة فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي ال 

ت وال أحدا لم يجتمع فيه الحرية واإلسالم والبراءة من القتل قال فريضة له فورثنا غير من ورث هللا فلم نورث عبدا لما وصف
 الشيخ وبه قال زيد بن ثابت 

  باب ال يرث القاتل

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد هللا بن وھب أخبرني بن أبي ذئب  -  12016
  صلى هللا عليه و سلم قال  ال يرث قاتل من دية من قتل عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب أن رسول هللا
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أخرجه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن يونس الطرسوسي عن حجاج عن بن أبي ذئب  إال أنه قال في متنه ال  -  12017
 كره يرث قاتل عمد وال خطأ شيئا من الدية أخبرناه محمد بن محمد أنا الفسوي ثنا اللؤلؤي ثنا أبو داود فذ

وقد أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا عبد هللا بن وھب أخبرني حفص بن ميسرة أن عبد  - 12018
الرحمن بن حرملة األسلمي حدثه قال حدثني غير واحد  أن عديا الجذامي كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى أحداھما فماتت منھا 

 و سلم أتاه فذكر ذلك له فقال له اعقلھا وال ترثھا فلما قدم رسول هللا صلى هللا عليه 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب قال أنا يزيد بن ھارون أنا يحيى بن سعيد عن  - 12019
أة من العرب فقالت عمرو بن شعيب  أن رجال من بني مدلج يدعى قتادة كانت له أم ولد وكان له منھا ابنان فتزوج عليھا امر

ال أرضى عنك حتى ترعى على أم ولدك فأمرھا أن ترعى عليھا فأبى ابناھا ذلك فتناول قتادة أحد ابنيه بالسيف فمات فقدم 
سراقة بن مالك بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فذكر ذلك له فقال له أعدد لي بقديد وھي أرض بني مدلج 

ا قدم عمر رضي هللا عنه أخذ ثالثين جذعة وثالثين حقة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول عشرين ومائة من اإلبل فلم
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ليس للقاتل شيء ھذه مراسيل جيدة يقوى بعضھا ببعض وقد روي موصوال من 

 أوجه 

ارث األصبھاني أنبأ أبو محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر منھا ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الح - 12020
أبو الشيخ ثنا إبراھيم بن محمد بن الحارث ثنا شيبان بن فروخ ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب 

قرب الناس إليه وال عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ليس لقاتل شيء فإن لم يكن له وارث يرثه أ
 يرث القاتل شيئا 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا إبراھيم بن  -  12021
العالء ثنا إسماعيل بن عياش عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  
ليس للقاتل من الميراث شيء رواه جماعة عن إسماعيل بن عياش وقيل عنه عن يحيى بن سعيد وبن جريج والمثنى بن 

 الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه و سلم مثله 

ثنا العباس بن يزيد ثنا عبد الرزاق وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو الشيخ األصبھاني ثنا محمد بن جعفر  - 12022
أنا معمر عن رجل قال عبد الرزاق وھو عمرو بن برق عن عكرمة عن بن عباس قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم  من 
قتل قتيال فإنه ال يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده فإن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قضى ليس لقاتل 

 ميراث 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث  -  12023
عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة عن بن شھاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا 

 يرث إسحاق بن عبد هللا ال يحتج به إال أن شواھده تقويه وهللا أعلم عليه و سلم قال  القاتل ال 

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن حمدويه المروزي ثنا محمود بن آدم ثنا أبو  - 12024
 بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال عمر  ال يرث القاتل خطأ وال عمدا 

ا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن ھارون أنا محمد بن أخبرن -  12025
 سالم عن الشعبي عن علي وزيد وعبد هللا قالوا  ال يرث القاتل عمدا وال خطأ شيئا 
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عروبة عن قتادة عن خالس  أن رجال رمى وأخبرنا أبو عبد هللا ثنا أبو العباس ثنا يحيى ثنا يزيد أنا سعيد بن أبي  - 2026
بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثھا فقال له أخوته ال حق لك فارتفعوا إلى علي رضي هللا عنه فقال له 

 علي حظك من ميراثھا الحجر وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثھا شيئا 

ثنا يحيى ثنا يزيد أنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن ھرم عن جابر بن زيد وأخبرنا أبو عبد هللا ثنا أبو العباس  - 12027
قال  أيما رجل قتل رجال أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فال ميراث له منھما وأيما امرأة قتلت رجال أو امرأة عمدا أو خطأ 

فإن عفوا فال ميراث له من عقله وال من ماله  فال ميراث لھا منھما وان كان القتل عمدا فالقود إال أن يعفوا أولياء المقتول
 قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي رضي هللا عنھما وشريح وغيرھم من قضاة المسلمين 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد  - 12028
ان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال  كان في بني إسرائيل عقيم ال يولد له وكان له مال بن ھارون أنا ھشام بن حس

كثير وكان بن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليال حتى أتى به حيا آخرين فوضعه على باب رجل منھم ثم أصبح يدعيه عليھم 
ا يقتل بعضكم بعضا وھذا رسول هللا صلى هللا عليه و حتى تسلحوا وركب بعضھم إلى بعض فقال ذوو الرأي والنھي على م

سلم فيكم فأتوه فقال إن هللا يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا ھزؤا قال أعوذ با أن أكون من الجاھلين قال فلوا لم يعترضوا 
ا بذبحھا فوجدوھا عند رجل ليس له البقر ألجزأت عنھم أدنى بقرة ولكنھم شددوا فشدد عليھم حتى انتھوا إلى البقرة التي أمرو

بقرة غيرھا فقال وهللا ال انقصھا من ملء جلدھا ذھبا فأخذوھا بملىء جلدھا ذھبا فذبحوھا فضربوه ببعضھا فقام فقالوا من قتلك 
 قال ھذا البن أخيه ثم مال ميتا فلم يعط بن أخيه من ماله شيئا ولم يورث قاتل بعده 

  المال وال يورث من الدية باب من قال يرث قاتل الخطأ من

روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن جبير بن مطعم قال الشافعي وروي ذلك عن بعض أصحابنا 
 عن النبي صلى هللا عليه و سلم بحديث ال يثبته أھل العلم بالحديث 

لي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن جعفر المطيري ثنا يعني ما أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي أنا ع - 12029
إسماعيل بن عبد هللا بن ميمون ثنا عبيد هللا بن موسى ثنا حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال 
ين أخبرني أبي عن جدي عبد هللا بن عمرو  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قام يوم فتح مكة فقال ال يتوارث أھل ملت

المرأة ترث من دية زوجھا وماله وھو يرث من ديتھا ومالھا ما لم يقتل أحدھما صاحبه عمدا فإن قتل أحدھما صاحبه عمدا لم 
يرث من ديته وماله شيئا وان قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته قال وأنبأ علي ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا 

وسى ثنا الحسن بن صالح بإسناده مثله قال علي محمد بن سعيد الطائفي ثقة قال الشيخ وقد محمد بن يحيى ثنا عبيد هللا بن م
رواه محمد بن عمر الواقدي وليس بحجة عن الضحاك بن عثمان عن عمرو عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو 

قال الشافعي ليس في الفرق بين ان والشافعي رحمه هللا كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليھا ما يؤكدھا 
يرث قاتل الخطأ وال يرث قاتل العمد خبر يتبع إال خبر رجل فإنه يرفعه لو كان ثابتا كانت الحجة فيه ولكن ال يجوز أن يثبت 

أن  له شيء ويرد له آخر ال معارض له قال الشافعي رحمه هللا فإذا لم يثبت الحديث فال يرث عمدا وال خطأ شيئا أشبه بعموم
 ال يرث قاتل ممن قتل 

 باب ميراث من عمي موته 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زھير بن  -  12030
ي هللا عنه حيث قتل معاوية ثنا عباد بن كثير حدثني أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال  أمرني أبو بكر رض

 أھل اليمامة أن يورث األحياء من األموات وال يورث بعضھم من بعض 
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وبھذا اإلسناد قال  أمرني عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ليالي طاعون عمواس قال كانت القبيلة تموت بأسرھا  - 12031
موات بعضھم من بعض قال الشيخ وقد روي عن فيرثھم قوم آخرون قال فأمرني أن أورث األحياء من األموات وال أورث األ

الشعبي عن عمر أنه ورث بعضھم من بعض من تالد أموالھم وفي رواية أنه قال لعلي رضي هللا عنه ورث ھؤالء فورثھم 
من تالد أموالھم وعن قتادة أن عمر ورث أھل طاعون عمواس بعضھم من بعض فإذا كانت يد أحدھما ورجله على اآلخر 

من األسفل ولم يورث األسفل من األعلى وھاتان الروايتان منقطعتان وقد قيل عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن ورث األعلى 
 قبيصة بن ذؤيب عن عمر وھو أيضا منقطع فما روينا عن عمر أشبه وهللا أعلم 

ي ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغان - 12032
بن أبي الزناد قال حدثني أبي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أنه قال  في قوم متوارثين ھلكوا في ھدم أو 

 غرق أو غير ذلك من المتألف فلم يدر أيھم مات قبل قال ال يتوارثون 

ن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قاال وأخبرنا أبو الحسن الرفاء انا عثمان بن محمد ب - 12033
ثنا بن أبي الزناد عن الفقھاء من أھل المدينة  كانوا يقولون كل قوم متوارثين ماتوا في ھدم أو غرق أو حريق أو غيره فعمي 

 بذلك عمر بن عبد العزيز  موت بعضھم قبل بعض فإنھم ال يتوارثون وال يحجبون وعلى ذلك كان قول زيد بن ثابت وقضى

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا ھشام بن يونس ثنا  - 12034
الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه  أن أم كلثوم بنت علي وابنھا زيدا وقعا في يوم واحد والتقت الصائحتان فلم يدر أيھما 

 فلم ترثه ولم يرثھا وان أھل صفين لم يتوارثوا وان أھل الحرة لم يتوارثوا ھلك قبل 

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراھيم الفارسي أنا إسماعيل بن أحمد الخاللي أنا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا عبد  - 12035
صيبوا كان القضاء فيھم على زيد بن ثابت وفي الرحمن بن أبي الزناد قال قال أبو الزناد أخبرني الثقة  أن أھل الحرة حين ا

 الناس يومئذ من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم ومن أبنائھم ناس كثير 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون ثنا شيخ من  - 12036
بيه  أن عليا رضي هللا عنه ورث قتلى الجمل فورث ورثتھم األحياء قال وأنا يزيد أنا أھل البصرة عن عمارة بن حزن عن أ

 نصر بن طريف الباھلي عن يحيى بن سعيد أن قتلى الجمل والحرة ورث ورثتھم األحياء 

بن ھشام عن  وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا معاوية - 12037
سفيان عن حزن بن بشير الخثعمي عن أبيه  أن عليا ورث رجال وابنه أو أخوين أصيبا بصفين ال يدري أيھما مات قبل اآلخر 

 فورث بعضھم من بعض كذا قال ونحن إنما نأخذ بالرواية األولى 

ا بن بكير ثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد أخبرنا أبو أحمد المھرجاني انا أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراھيم ثن - 12038
الرحمن عن غير واحد من علمائھم  أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يتوارث 

 شك أحد ممن قتل منھم من صاحبه شيئا إال من علم أنه قتل قبل صاحبه قال مالك وذلك األمر الذي ال اختالف فيه عندنا وال
عند أحد من أھل العلم ببلدنا قال اإلمام أحمد رحمه هللا وروي عن إياس بن عبد المزني أنه قال يورث بعضھم من بعض 

 وقول الجماعة أولى 

  باب ال يحجب من ال يرث من ھؤالء

بن ھارون أنا حماد بن  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد - 12039
 زيد ثنا أنس بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال  ال يتوارث أھل ملتين شتى وال يحجب من ال يرث 
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قال وأنا يزيد أنا شعبة عن الحكم عن إبراھيم قال قال علي رضي هللا عنه وزيد رضي هللا عنه  المشرك ال يحجب  - 12040
 ي هللا عنه يحجب وال يرث وال يرث وقال عبد هللا رض

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا الحسن بن حليم أنا أبو الموجه أنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن المغيرة عن  -  12041
 الشعبي عن علي وزيد بن ثابت قاال  المملوكون وأھل الكتاب بمنزلة األموات قال وقال عبد هللا يحجبون وال يرثون 

 واألخوات من قبل األم باألب والجد والولد وولد االبن  باب حجب األخوة

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا  - 12042
بن أبي وقاص حتى  وھب بن جرير ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة بن قانف يقول  قرأت على سعد يعني

 فقال سعد من أمه } وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ { بلغت 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا عاصم  - 12043
إني سأقول فيھا برأيي فإن يك صوابا فمن هللا وإن يك  األحول عن الشعبي قال  سئل أبو بكر رضي هللا عنه عن الكاللة فقال

خطأ فمني ومن الشيطان أراه ما خال الولد والوالد فلما استخلف عمر رضي هللا عنه قال إني ألستحيي هللا أن أرد شيئا قاله أبو 
 بكر 

ثنا يحيى بن يحيى أنا أبو معاوية  أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر - 12044
عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال  من زعم أن أحدا من أصحاب محمد صلى هللا عليه و سلم ورث أخوة من أم مع 

 جد فقد كذب 

لحارث أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي األصبھاني أنا أبو إسحاق إبراھيم بن عبد هللا أنا إسماعيل بن إبراھيم بن ا - 12045
القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي  قال ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى 

 هللا عليه و سلم األخوة من األم مع الجد شيئا قط 

 قال وأنا بن المبارك أنا سفيان عن األعمش عن إبراھيم  نحوه  - 12046

 كانوا باألب واالبن وبن األبن باب حجب األخوة واألخوات من 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا أبو  - 12047
ودني بكر بن خالد ثنا سفيان بن عيينة عن بن المنكدر عن جابر بن عبد هللا قال مرضت فأتاني النبي صلى هللا عليه و سلم يع

يستفتونك قل هللا { فقلت  يا رسول هللا كيف اقضي في مالي كيف اصنع في مالي فلم يحدثني بشيء حتى نزلت آية الميراث 
 رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن عمرو الناقد كالھما عن سفيان } يفتيكم في الكاللة 

كر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان قال سمعت بن المنكدر وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن ب - 12048
يحدث أنه سمع جابرا يقول  مرضت فأتاني النبي صلى هللا عليه و سلم يعودني ھو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه 

يستفتونك قل هللا { لميراث فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت يا رسول هللا كيف اصنع في مالي ولي أخوات قال فنزلت آية ا
من كان ليس له ولد وله أخوات وفي رواية شعبة عن بن المنكدر عن جابر في ھذا الحديث قال إنما يرثني } يفتيكم في الكاللة 

كاللة فسمى من يرثه كاللة وقد مضى ذكره قال الشيخ وجابر بن عبد هللا الذي نزلت فيه آية الكاللة لم يكن له ولد وال والد 
 ن أباه قتل يوم أحد وھذه اآلية نزلت بعده ال
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أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا وكيع ثنا إسماعيل  - 12049
في الصحيح عن  رواه مسلم} يستفتونك قل هللا يفتيكم في الكاللة { بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال  آخر آية نزلت 

 علي بن خشرم عن وكيع وأخرجه البخاري من وجه آخر عن أبي إسحاق 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا حامد بن محمد بن شعيب ثنا زھير بن حرب أبو  -  12050
أبي طلحة اليعمري قال  خطب عمر بن  خيثمة ثنا شبابة بن سوار ثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن

الخطاب رضي هللا عنه فذكر الحديث قال فيه ما أغلظ لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أو ما نازلت رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم في شيء أكثر من آية الكاللة حتى ضرب صدري وقال يكفيك منھا آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء 

إلى آخر اآلية وسأقضي فيھا بقضاء يعلمه من يقرأ ومن ال يقرأ وھو ما خال األب كذا } ستفتونك قل هللا يفتيكم في الكاللة ي{ 
 أحسب رواه مسلم في الصحيح عن زھير بن حرب 

عن أبي إسحاق أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا منصور بن أبي مزاحم ثنا أبو بكر  - 12051
عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال  يا رسول هللا يستفتونك في الكاللة فما الكاللة قال 

 تجزيك آية الصيف قلت ألبي إسحاق ھو من مات ولم يدع ولدا وال والدا قال كذلك ظنوا أنه كذلك 

أبو الحسين عبد هللا بن إبراھيم الداودي ثنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي ثنا  وأخبرنا أبو بكر محمد بن محمد أنا -  12052
أبو داود السجستاني ثنا حسين بن علي بن األسود ثنا يحيى بن آدم ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد 

ستفتونك قل هللا يفتيكم في الكاللة قال من لم يترك الرحمن قال جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال  يا رسول هللا ي
ولدا وال والدا فورثته كاللة قال أبو داود وروى عمار عن أبي إسحاق عن البراء في الكاللة قال تكفيك آية الصيف قال الشيخ 

 ھذا ھو المشھور وحديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع وليس بمعروف 

ة أنا أبو منصور العباس بن الفضل الضبي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أخبرنا أبو نصر بن قتاد - 12053
سفيان عن عاصم األحول عن الشعبي قال قال عمر رضي هللا عنه  الكاللة ما عدا الولد قال أبو بكر الكاللة ما عدا الولد 

 الولد والوالد  والوالد فلما طعن عمر قال إني ألستحيي أن أخالف أبا بكر الكاللة ما عدا

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وثنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا عبد األعلى ثنا حماد عن عمران  - 12054
بن حدير عن السميط بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  قال أتى علي زمان ما أدري ما الكاللة وإذا الكاللة من ال 

 أب له وال ولد 

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا ھشيم عن  - 12055
زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد السلولي أنه سمع بن عباس يقول  الكاللة الذي ال يدع ولدا وال والدا 

 وكذلك رواه إسرائيل عن أبي إسحاق 

أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عمرو عن الحسن  - 12056
إن امرؤ ھلك { يعني بن محمد قال  سألت بن عباس عن الكاللة قال ھو ما عدا الوالد والولد قال قلت فإن هللا عز و جل يقول 

 قال فغضب وانتھرني } ليس له ولد 

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن الصباح ثنا سفيان قال  - 12057
قال عمرو سمعت الحسن بن محمد يحدث قال  سألت بن عباس عن الكاللة فقال من ال ولد له وال والد فقلت له قال هللا إن 

 ني وقال من ال ولد له وال والد امرؤ ھلك ليس له ولد وله أخت فغضب وانتھر
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أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني أخبرني أبو سعيد بن األعرابي ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا  - 12058
إسماعيل بن محمد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان حدثني سليمان األحول عن طاوس قال سمعت بن عباس  يقول 

ر الناس عھدا بعمر رضي هللا عنه فسمعته يقول القول ما قلت قلت ما قلت قال الكاللة من ال ولد له كذا في ھذه كنت آخ
الرواية والذي روينا عن عمر وبن عباس في تفسير الكاللة اشبه بدالئل الكتاب والسنة من ھذه الرواية وأولى أن يكون 

 ما بخالفھا وهللا أعلم صحيحا النفراد ھذه الرواية وتظاھر الروايات عنھ

وقد أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عمرو بن مرة  -  12059
سمع مرة قال قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  ثالث ألن يكون رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بينھن أحب إلي من حمر 

 والكاللة والربا فقلت لمرة ومن يشك في الكاللة ھو ما دون الولد والوالد قال إنھم يشكون في الوالد النعم الخالفة 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن  - 12060
ه  أن معاني ھذه الفرائض وأصولھا عن زيد بن ثابت وأما التفسير عبد هللا بن ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبي

فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث األخوة لألم أنھم ال يرثون مع الولد وال مع ولد األبن ذكرا كان أو أنثى شيئا 
ن مع الولد الذكر وال مع ولد األبن الذكر وال مع األب وال مع الجد أبي األب شيئا قال وميراث األخوة لألب واألم انھم ال يرثو

وال مع األب شيئا قال وميراث األخوة لألب إذا لم يكن معھم أحد من بني األم واألب كميراث األخوة لألب واألم سواء فإذا 
  اجتمع األخوة من األب واألم واألخوة من األب فكان في بني األم واألب ذكر فال ميراث معه ألحد من األخوة لألب

  باب ال يرث مع األب أبواه

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا  - 12061
 يزيد بن ھارون أنا الربيع بن صبيح ثنا عطاء قال كان أبو بكر رضي هللا عنه يقول  الجد أب ما لم يكن دونه أب كما أن بن

 االبن بن ما لم يكن دونه بن 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن ھارون أنا سعيد بن  - 12062
 أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب  أن زيد بن ثابت لم يكن يجعل للجدة مع ابنھا ميراثا 

ل أنا محمد بن سالم عن الشعبي  أن عليا رضي هللا عنه وزيدا رضي هللا عنه كانا ال يجعالن للجدة قال وثنا يزيد قا - 12063
 مع ابنھا ميراثا 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا ھشيم عن مغيرة  -  12064
 وزيدا كانا ال يورثان الجدة مع ابنھا  عن فضيل بن عمرو عن إبراھيم  أن عليا

قال وحدثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري  أن عثمان رضي هللا عنه كان ال  -  12065
 يورث الجدة إذا كان ابنھا حيا 

باس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي وأما الذي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو الع - 12066
طالب أنا يزيد بن ھارون أنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد هللا في الجدة مع ابنھا أنه قال  أول جدة اطعمھا 
ل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سدسا مع ابنھا وابنھا حي فمحمد بن سالم يتفرد به ھكذا وروي عن يونس عن بن سيرين قا

انبئت وعن أشعث بن سوار عن بن سيرين عن عبد هللا وعن أشعث بن عبد الملك عن الحسن وبن سيرين عن النبي صلى هللا 
عليه و سلم وحديث يونس وأشعث منقطع ومحمد بن سالم غير محتج به وإنما الرواية الصحيحة فيه عن عمر وعبد هللا 

 وعمران بن حصين 
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بي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا سفيان بن عيينة أخبرناه أبو سعيد بن أ - 12067
 عن إبراھيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب  ان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنھا 

ة ثنا سفيان عن بن أبي خالد عن أبي عمرو عن وأخبرنا أبو سعيد أنبأ أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا أبو قدام -  12068
 عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه  انه ورث جدة مع ابنھا 

وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراھيم أنا إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة  - 12069
 صين  أنه كان يورث الجدة وابنھا حي عن حميد بن ھالل عن أبي الدھماء عن عمران بن ح

  باب ال ترث مع األم جدة

أخبرنا أبو طاھر الفقيه وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى  - 12070
يدة عن أبيه  أن رسول هللا صلى هللا عليه بن أبي طالب أنا زيد بن الحباب ثنا أبو المنيب عبيد هللا بن عبد هللا العتكي عن بن بر

 و سلم أطعم الجدة السدس إذا لم تكن أم 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ثنا بن أبي الزناد عن  - 12071
ولھا عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه  أن معاني ھذه الفرائض وأص

على معاني زيد قال وميراث الجدات ان أم األم ال ترث مع األم شيئا وھي فيما سوى ذلك يفرض لھا السدس فريضة وان أم 
 األب ال ترث مع األم وال مع األب شيئا وھي فيما سوى ذلك يفرض لھا السدس فريضة 

  جماع أبواب المواريث

 باب فرض الزوج والزوجة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا  - 12072
يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ { ورقاء عن بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس  في قوله عز و جل 

قال كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ هللا من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل حظ األنثيين وجعل } األنثيين 
 للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن رواه البخاري عن محمد بن يوسف عن ورقاء 

أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراھيم وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا  - 12073
الفارسي أنا إسماعيل بن أحمد الخاللي أنا أبو يعلى قاال ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن عبد هللا بن ذكوان عن أبيه عن 

زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على  خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه  أن معاني ھذه الفرائض وأصولھا كلھا عن
معاني زيد قال يرث الرجل من امرأته إذا ھي لم تترك ولدا وال ولد بن النصف فإن تركت ولدا أو ولد بن ذكرا أو أنثى ورثھا 

رك ولدا أو ولد بن زوجھا الربع ال ينقص من ذلك شيء وترث المرأة من زوجھا إذا ھو لم يترك ولدا وال ولد بن الربع فإن ت
 ورثته امرأته الثمن 

  باب فرض األم

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ح وأخبرنا أبو بكر الفارسي أنا  - 12074
زيد بن ثابت  أن  إسماعيل الخاللي أنا أبو يعلى قاال ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه خارجة بن

معاني ھذه الفرائض وأصولھا عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث االم من ولدھا إذا 
توفي ابنھا وابنتھا فترك ولدا أو ولد بن ذكرا أو أنثى أو ترك اإلثنين من االخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب 

أم السدس فإن لم يترك المتوفي ولدا وال ولد بن وال اثنين من األخوة فصاعدا فإن لألم الثلث كامال إال في فريضتين فقط أو من 
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وھما ان يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون المرأته الربع وألمه الثلث مما بقي وھو الربع من رأس المال وأن تتوفى 
 زوجھا النصف وألمھا الثلث مما بقي وھو السدس من راس المال امرأة وتترك زوجھا وأبويھا فيكون ل

وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد  -  12075
قالوا له يا أبا سعيد فإن هللا يقول الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه  أنه كان يحجب األم باألخوين ف

فإن كان له إخوة فألمه السدس وأنت تحجبھا باخوين فقال إن العرب تسمي االخوين إخوة فقالوا له يا أبا سعيد أوھمت إنما ھي 
{  ان هللا يقول ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين ومن المعز اثنين اثنين ومن اإلبل اثنين اثنين ومن البقر اثنين اثنين فقال ال

 فھما زوجان كل واحد منھما زوج يقول الذكر زوج واألنثى زوج } فجعل منه الزوجين الذكر واألنثى 

وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا خالد بن عبد هللا عن خالد عن أنس بن  - 12076
ك أمه وأخويه فقال انطلق إلى زيد فاسأله ثم ارجع إلي فأخبرني ما يقول زيد فأتى سيرين  أن رجال سأل بن عمر عن رجل تر
 زيدا فقال حجبت األم عن الثلث لھا سدسھا 

وأخبرنا أبو سعيد أنبأ أبو عبد هللا ثنا محمد ثنا إسحاق بن إبراھيم أنا شبابة ثنا بن أبي ذئب عن شعبة عن بن عباس  - 12077
فان رضي هللا عنه ان األخوين ال يردان األم عن الثلث قال هللا ان كان له إخوة فاألخوان بلسان أنه  دخل على عثمان بن ع

قومك ليسا بأخوة فقال عثمان ال أستطيع ان أرد ما كان قبلي ومضى في األمصار وتوارث به الناس وروي عن بن عباس في 
 دس لھم وھو بخالف قول زيد بن ثابت وغيره أبوين وأخوة أنه قال إنما حجب األخوة األم من الثلث ليكون الس

أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق ومحمد بن يحيى قاال ثنا  - 12078
ن عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه قال قال بن عباس  في السدس الذي حجبه األخوة لألم ھو لألخوة وال يكو

لألب إنما نقصته األم ليكون لألخوة قال بن طاوس وبلغني أن النبي صلى هللا عليه و سلم أعطاھم السدس فلقيت بعض ولد 
 ذلك الرجل الذي أعطى إخوته السدس فقال بلغنا أنھا كانت وصية لھم 

بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قاال ثنا أبو العباس محمد - 12079
الصغاني ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة ثنا منصور وسليمان عن إبراھيم عن علقمة عن عبد هللا بن مسعود قال  كان عمر رضي 
 هللا عنه إذا سلك بنا طريقا وجدناه سھال وانه أتى في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع ولألم ثلث ما بقي وكذلك رواه سفيان بن

 عيينة عن منصور وزاد فيه وما بقي فلألب 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراھيم ثنا عيسى بن  -  12080
دناه يونس ووكيع عن األعمش عن إبراھيم عن األسود عن عبد هللا قال  كان عمر رضي هللا عنه إذا سلك طريقا فاتبعناه وج

 سھال وأنه أتى في امرأة وأبوين فأعطى المرأة الربع وأعطى األم ثلث ما بقي وأعطى األب سھمين 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق  - 12081
أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو الصغاني ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة قال سمعت أيوب ح و

العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن أبي قالبة عن أبي المھلب عن 
 م ولألب ما بقي عثمان  في امرأة وأبوين انه جعلھا من أربعة أسھم للمرأة الربع سھم ولألم ثلث ما بقي سھ

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن يحيى ثنا حجاج بن  -  12082
منھال عن حماد عن الحجاج عن عمرو بن سعيد عن الحارث األعور عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  للزوج النصف 

 روي عن علي بن أبي طالب وبن عباس رضي هللا عنھما بخالف ذلك ولألم ثلث ما بقي ولألب سھمان و



76 

 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا  - 12083
وين قال للزوج النصف ولألم يزيد أنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي هللا عنه  في زوج وأب

 الثلث ولألب السدس الحسن بن عمارة متروك وروي من وجه آخر منقطع 

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن  -  12084
ما بقي قال وقال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه لھا   األعمش عن إبراھيم عن عمر وعبد هللا في امرأة وأبوين لألم ثلث

 الثلث من جميع المال 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا روح بن  - 12085
قاال ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد  عبادة ثنا الثوري ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو

بن ھارون ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن األصبھاني عن عكرمة  قال أرسلني بن عباس إلى زيد بن ثابت اسأله عن زوج 
يزيد بن وأبوين فقال زيد للزوج النصف ولألم ثلث ما بقي ولألب بقية المال فقال بن عباس لالم الثلث كامال لفظ حديث 

ھارون وفي رواية روح ولألم ثلث ما بقي وھو السدس فأرسل إليه بن عباس أفي كتاب هللا تجد ھذا قال ال ولكن أكره أن 
 أفضل أما على أب قال وكان بن عباس يعطي األم الثلث من جميع المال 

بن ھارون أنا شريك بن عبد هللا عن عبد  وأخبرنا أبو عبد هللا وأبو سعيد قاال ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد - 12086
الرحمن األصبھاني عن عكرمة  بمثله قال فأتيت بن عباس فأخبرته قال فقال ارجع إليه فقل له أبكتاب هللا قلت أم برأيك قال 

 فأتيته فقال برأيي فرجعت إلى بن عباس فأخبرته فقال بن عباس وأنا أقول برأيي لألم الثلث كامال 

نا أبو عبد هللا ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد أنا سفيان الثوري عن رجل عن فضيل عن إبراھيم قال  خالف وأخبر - 12087
 بن عباس فيھا الناس 

أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا قبيصة ثنا سفيان عن أبي عبد  - 12088
 ھيم قال  خالف بن عباس جميع أھل الصالة في زوج وأبوين هللا عن فضيل عن إبرا

أخبرنا أبو عبد هللا ثنا أبو العباس أنا يحيى أنا يزيد أنا ھمام بن يحيى عن يزيد الرشك قال  سألت سعيد بن المسيب  - 12089
 لألب بقية المال عن رجل مات وترك امرأة وأبوين قال قسمھا زيد من أربعة أسھم للمرأة سھم ولألم ثلث ما بقي و

  باب فرض االبنة

 } وإن كانت واحدة فلھا النصف { قال هللا تبارك وتعالى 

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ثنا جعفر بن محمد  - 12090
ل بن شرحبيل يقول  سئل أبو موسى األشعري عن ابنة القالنسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة ثنا أبو قيس قال سمعت ھزي

وابنة بن وأخت فقال لالبنة النصف ولألخت النصف قال وائت بن مسعود فسيتابعني فسئل عنھا بن مسعود وأخبر بقول أبي 
والبنة  موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المھتدين أقضي فيه بما قضى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لالبنة النصف

االبن السدس تكملة للثلثين وما بقي فلألخت قال فأتينا أبا موسى األشعري فأخبرناه بقول بن مسعود فقال ال تسألوني عن شيء 
 ما دام ھذا الحبر فيكم 

  باب فرض االبنتين فصاعدا

اضي ثنا مسدد ثنا بشر بن أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل الق - 12091
المفضل ثنا عبد هللا بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا قال  خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى جئنا امرأة 
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من األنصار في األسواف وھي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فذكر الحديث قال فجاءت المرأة بابنتين لھا فقالت يا رسول هللا 
ابنتا ثابت بن قيس بن شماس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمھما مالھما وميراثھما كله فلم يدع ماال إال أخذ فما ترى يا ھاتان 

رسول هللا فوهللا ال تنكحان أبدا إال ولھما مال فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقضي هللا عز و جل في ذلك فنزلت سورة 
اآلية فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أدع لي المرأة وصاحبھا فقال لعمھما إعطھما } دكم يوصيكم هللا في أوال{ النساء 

الثلثين وأعط أمھما الثمن وما بقي فلك قوله استفاء مالھما معناه استرد واسترجع حقھما من الميراث واصله من الفيء وھو 
 الرجوع قوله ثابت بن قيس خطأ إنما ھو سعد بن الربيع 

أخبرناه أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا بن السرح ثنا بن وھب أخبرني داود بن قيس وغيره  -  12092
من أھل العلم عن عبد هللا بن محمد بن عقيل عن جابر أن امرأة سعد بن الربيع قالت  يا رسول هللا إن سعدا ھلك وترك ابنتين 

 ھو الصواب قال وساق الحديث قال أبو داود ھذا 

  باب ميراث أوالد االبن

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ح وأخبرنا أبو بكر الفارسي أنا  - 12093
د إسماعيل الخاللي ثنا أبو يعلى قاال ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه زي

بن ثابت  أن معاني ھذه الفرائض وأصولھا عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث 
الولد أنه إذا توفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلھا النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من اإلناث كان لھن الثلثان فإن 

ألحد منھم ويبدأ بأحد أن شركھم بفريضة فيعطى فريضته فما بقي بعد ذلك فھو بينھم للذكر مثل كان معھن ذكر فإنه ال فريضة 
حظ األنثيين قال ومنزلة ولد األبناء إذا لم يكن دونھم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرھم كذكرھم وأنثاھم كأنثاھم يرثون كما يرثون 

في الولد ذكر فإنه ال ميراث معه ألحد من ولد االبن وإن لم يكن الولد ويحجبون كما يحجبون فإن اجتمع الولد وولد االبن فكان 
ذكرا وكانتا اثنتين فأكثر من البنات فإنه ال ميراث لبنات االبن معھن إال أن يكون مع بنات االبن ذكر ھو من المتوفي بمنزلتھن 

ل فيقسمونه للذكر مثل حظ األنثيين فإن لم أو ھو أطرف منھن فيرد على من بمنزلته ومن فوقه من بنات األبناء فضال ان فض
يفضل شيء فال شيء لھم وان لم يكن الولد إال ابنة واحدة فترك ابنة بن فأكثر من ذلك من بنات االبن بمنزلة واحدة فلھن 

أھل السدس تتمة الثلثين فإن كان مع بنات االبن ذكر ھو بمنزلتھن فال سدس لھن وال فريضة ولكن ان فضل فضل بعد فريضة 
الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من اإلناث للذكر مثل حظ األنثيين وليس لمن ھو أطرف منھن شيء فإن 

 لم يفضل شيء فال شيء لھن 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا  - 12094
د بن ھارون أنا سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة  في ابنتين وبنات بن وبني بن واختين ألب وأم يزي

وأخوة وأخوات ألب أنھا أشركت بين بنات االبن وبني األبن وبين األخوة واألخوات لألب فيما بقي يعني للذكر مثل حظ 
 ي يجعل ما بقي للذكر دون اإلناث األنثيين قال وكان عبد هللا ال يشرك بينھم يعن

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا  - 12095
 سفيان عن األعمش عن إبراھيم عن علقمة قال  قدم مسروق من المدينة وھو يشرك بينھم فقال له علقمة أكان أحد أثبت عندك

من عبد هللا قال ال ولكني قدمت المدينة فرأيت زيد بن ثابت وأھل المدينة يشركون بينھم في رجل ترك أخوات ألب وأم وأخوة 
 وأخوات ألب وترك بنات وبنات بن وبني بن 

لحارث القطان أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنا إبراھيم بن عبد هللا األصبھاني ثنا إسماعيل بن إبراھيم بن ا -  12096
أنا الحسن بن عيسى ثنا جرير عن المغيرة عن أصحابه وعن أصحاب إبراھيم والشعبي ھذا ما اختلف فيه علي وعبد هللا وزيد 
ابنتان وبن بن وابنة بن في قول علي وزيد  لالبنتين الثلثان وما بقي البن االبن وابنة االبن للذكر مثل حظ األنثيين وفي قول 

ود لالبنتين الثلثان وما بقي للذكر دون األنثى ألنه لم يكن يزيد البنات على الثلثين ابنة وابنة بن وبن بن في عبد هللا بن مسع
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قول علي وزيد لالبنة النصف وما بقي فالبن االبن ولبنات االبن للذكر مثل حظ األنثيين وفي قول عبد هللا لالبنة النصف 
 االبن  ولبنات االبن تكملة الثلثين وما بقي فالبن

  باب فرض ابنة االبن مع ابنة الصلب ليس معھما ذكر

أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح المحاربي بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم ثنا أبو عمرو أحمد بن حازم أنا  -  12097
اال ثنا أبو العباس محمد بن عبيد هللا بن موسى وقبيصة عن سفيان ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ق

يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا سفيان الثوري عن أبي قيس عن الھزيل بن شرحبيل قال  جاء رجل إلى 
أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألھما عن ابنة وابنة بن وأخت ألب وأم فقاال لالبنة النصف ولالخت من األب واألم ما بقي 

انطلق إلى عبد هللا فسله فإنه سيتابعنا قال فأتى عبد هللا فذكر ذلك له فقال قد ضللت إذا وما أنا من المھتدين ولكن وقاال له 
أقضي فيھا كما قضى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لالبنة النصف والبنة االبن السدس تكملة الثلثين ولالخت ما بقي لفظ 

ما قضى النبي صلى هللا عليه و سلم أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عبد حديث أبي عبد هللا وفي رواية جناح ب
 الرحمن بن مھدي عن سفيان 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا  - 12098
 صلى هللا عليه و سلم أو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كذا قال سفيان  فذكره بمعناه ألقضين فيھا بقضاء رسول هللا

 سفيان لالبنة النصف والبنة االبن السدس وما بقي فلالخت 

  باب من لم يورث بن األخ مع الجد شيئا

طان أنا الحسن بن عيسى أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنا أبو إسحاق األصبھاني أنا إسماعيل بن إبراھيم الق - 12099
انا بن المبارك أنا أبو بكر بن عياش عن المغيرة واألعمش عن إبراھيم  أن عليا وعبد هللا بن مسعود كانا ال يورثان بن األخ 

 مع الجد 

حمد بن وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا م - 12100
 سالم عن الشعبي قال  ما ورث أحد من الناس أخا ألم وال بن أخ مع جد شيئا 

وأخبرنا أبو عبد هللا ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال حدثت  أن عليا  -  12101
 ن أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم يفعله غيره رضي هللا عنه كان ينزل بني األخ مع الجد منازل آبائھم ولم يكن أحد م

  باب فرض األخوة واألخوات لألم

وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منھما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك { قال هللا تبارك وتعالى 
 } فھم شركاء في الثلث 

عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا ھشيم عن أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو  -  12102
يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد هللا بن ربيعة بن قانف  أن سعدا كان يقرؤھا وان كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو 

 أخت من أم 

حمد بن يحيى ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة  أن أبا بكر وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا م - 12103
الصديق رضي هللا عنه قال في خطبته أال إن ھذه اآلية التي في أول سورة النساء في بيان الفرائض انزلھا هللا في الولد والوالد 

ختم بھا سورة النساء انزلھا هللا في واآلية الثانية من سورة النساء انزلھا هللا في الزوج والزوجة واألخوة من األم واآلية التي 
 االخوة من األم واألب 
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أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ح وأنا أبو بكر محمد بن إبراھيم  -  12104
بد هللا بن ذكوان عن أبيه عن الفارسي أنا إسماعيل بن أحمد الخاللي ثنا أبو يعلي قاال ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن ع

خارجة بن زيد بن ثابت األنصاري عن أبيه  أن معاني ھذه الفرائض وأصولھا عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي 
الزناد على معاني زيد بن ثابت قال وميراث االخوة لألم أنھم ال يرثون مع الولد وال مع ولد االبن ذكرا كان أو أنثى شيئا وال 

األب وال مع الجد أبي األب شيئا وھم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منھم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانوا اثنين مع 
 فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض لھم الثلث يقتسمونه بالسواء 

ي الكاللة إن امرؤ يستفتونك قل هللا يفتيكم ف{ باب فرض األخت واألختين فصاعدا ألب وأم أو ألب قال هللا تبارك وتعالى 
 } ھلك ليس له ولد وله أخت فلھا نصف ما ترك وھو يرثھا إن لم يكن لھا ولد فإن كانتا اثنتين فلھما الثلثان مما ترك 

أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا ھشام الدستوائي ح وأنا أبو سعيد  - 12105
ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراھيم أنا وھب بن جرير عن ھشام بن أبي بن أبي عمرو 

عبد هللا صاحب الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد هللا قال  اشتكيت وعندي سبع اخوات لي فدخل علي رسول هللا 
ول هللا اوصي ألخواتي بالثلثين فقال أحسن فقلت بالشطر قال أحسن صلى هللا عليه و سلم فنضح في وجھي فافقت فقلت يا رس

ثم خرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم رجع فقال يا جابر ما أراك إال ميتا أو قال ما أراك ميتا من ھذا الوجع وقد انزل 
إلى } تونك قل هللا يفتيكم في الكاللة يستف{ هللا في أخواتك فبين فجعل لھن الثلثين فكان جابر يقول نزلت ھؤالء اآليات في 

آخرھا لفظ حديث وھب بن جرير وحديث الطيالسي مختصر ورواه كثير بن ھشام عن ھشام نحو رواية وھب إال أنه قال فقال 
 يا جابر ال أراك ميتا من وجعك ھذا 

  باب ميراث األخوة واألخوات ألب وأم أو ألب

نا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ح وأخبرنا أبو أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أ - 12106
بكر محمد بن إبراھيم الفارسي أنا إسماعيل بن أحمد الخاللي ثنا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 

وأصولھا عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي  أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني ھذه الفرائض
الزناد على معاني زيد بن ثابت قال  وميراث االخوة لألب واألم أنھم ال يرثون مع الولد الذكر وال مع ولد االبن الذكر وال مع 

فريضة فيعطون فرائضھم  األب شيئا وھم مع البنات وبنات االبن ما لم يترك المتوفي جدا أبا أب يخلفون ويبدأ بمن كانت له
فإن فضل فضل بعد ذلك كان لألخوة لألم واألب بينھم على كتاب هللا إناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ األنثيين فإن لم يفضل 

نثى شيء فال شيء لھم وان لم يترك المتوفي أبا وال جدا أبا أب وال ابنا وال ولدا وال ولد بن ذكرا وال أنثى وال ابنا ذكرا وال أ
فإنه يفرض لألخت الواحدة من األب واألم النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من االخوات فرض لھن الثلثان فإن كان 
معھن أخ ذكر فإنه ال فريضة ألحد من األخوات ويبدأ بمن شركھم من أھل الفرائض فيعطون فرائضھم فما فضل بعد ذلك كان 

ر مثل حظ األنثيين إال في فريضة واحدة قط لم يفضل لھم فيھا شيء فاشتركوا مع بني بين االخوة واالخوات لألب واألم للذك
امھم وھي امرأة توفيت وتركت زوجھا وأمھا وأخويھا ألمھا وأخوتھا ألبيھا وأمھا فكان لزوجھا النصف وألمھا السدس والبني 

األم في ثلثھم فيكون للذكر مثل حظ األنثيين من أمھا الثلث فلم يفضل شيء يشترك بنو األم واألب في ھذه الفريضة مع بني 
أجل انھم كلھم بنوا أم المتوفي قال وميراث االخوة من األب إذا لم يكن معھم أحد من بني األم واألب كميراث األخوة لألب 

بنو األب واألم فإذا واألم سواء ذكرھم كذكرھم وانثاھم كانثاھم إال أنھم ال يشتركون مع بني األم في ھذه الفريضة التي شركھم 
اجتمع االخوة من األم واألب واألخوة من األب فكان في بني األب واألم ذكر فال ميراث معه ألحد من األخوة لألب وان لم 
يكن بنو األم واألب إال امرأة واحدة وكان بنو األب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من اإلناث ال ذكر فيھن فإنه يفرض لالخت 

م النصف ويفرض لبنات األب السدس تتمة الثلثين فإن كان مع بنات األب أخ ذكر فال فريضة لھم ويبدأ بأھل من األب واأل
الفرائض فيعطون فرائضھم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني األب للذكر مثل حظ األنثيين فإن لم يفضل شيء فال شيء 

إلناث فيفرض لھن الثلثان وال ميراث معھن لبنات األب إال ان يكون لھم فإن كان بنو األم واألب امرأتين فأكثر من ذلك من ا



80 

 

معھن ذكر من أب فإن كان معھن ذكر بدىء بفرائض من كانت له فريضة فأعطوھا فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني 
 األب للذكر مثل حظ األنثيين فإن لم يفضل شيء فال شيء لھم 

صبھاني أنا إبراھيم بن عبد هللا ثنا إسماعيل بن إبراھيم بن الحارث ثنا الحسن بن أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي األ - 12107
عيسى أنا جرير عن المغيرة عن اصحابه وعن أصحاب إبراھيم والشعبي وعن إبراھيم والشعبي  أخت ألب وأم وأخ واخوات 

ب للذكر مثل حظ األنثيين وفي قول ألب في قول علي وزيد لألخت من األب واألم النصف وما بقي لألخوات واألخ من األ
عبد هللا لألخت من األب واألم النصف ولألخوات من األب السدس تكملة الثلثين وما بقي لألخ من األب اختان ألب وأم وأخ 
 وأخت ألب في قول علي وزيد لالختين من األب واألم الثلثان وما بقي بين األخت واألخ للذكر مثل حظ األنثيين وفي قول عبد

 هللا لالختين لألب واألم الثلثان وما بقي للذكر دون األنثى ألنه لم يكن يرى أن يزيد االخوات على الثلثين 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنا عبد هللا بن عمر بن أحمد بن شوذب المقرئ بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا معاوية  - 12108
علي قال  قضى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان الدين قبل الوصية بن ھشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن 

وأنتم تقرءونھا من بعد وصية يوصي بھا أو دين وأن أعيان بني األم يتوارثون دون بني العالت يرث الرجل أخاه ألبيه وأمه 
 دون إخوته ألبيه 

  باب األخوات مع البنات عصبة

أبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ و - 12109
وھب بن جرير ثنا شعبة عن أبي قيس عن ھزيل قال  أتى أبا موسى رجل يسأله عن امرأة تركت ابنتھا وابنة ابنھا واختھا 

بن مسعود فإنه سيقول لك مثل الذي قلت لك فأتى فقال البنتھا النصف وألختھا النصف وليس البنة ابنھا شيء وائت عبد هللا 
عبد هللا فسأله فحدثه بالذي قال أبو موسى قال قد ضللت إذا وما أنا من المھتدين ال بل أقضي فيھا بما قضى رسول هللا صلى 

خبره فقال ال تسألونا هللا عليه و سلم البنتھا النصف والبنة ابنھا السدس تكملة الثلثين وما بقي ألختھا فرجع إلى أبي موسى فأ
 عن شيء ما دام ھذا الحبر بين أظھركم رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة 

أخبرنا أبو عمرو األديب أنا أبو بكر اإلسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا بشر ھو بن خالد ثنا محمد ھو بن جعفر ثنا  - 12110
فينا معاذ بن جبل على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في امرأة  شعبة عن سليمان عن إبراھيم عن األسود قال  قضى

تركت ابنتھا واختھا النصف لالبنة والنصف لالخت قال سليمان بعد قضى فينا ولم يذكر على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و 
 سلم رواه البخاري في الصحيح عن بشر بن خالد العسكري 

الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا أخبرنا أبو عبد هللا  - 12111
أبو داود ثنا شعبة عن األشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت األسود بن يزيد يقول  قضى فينا معاذ باليمن في رجل ترك ابنته 

ال شعبة وأخبرني األعمش قال سمعت إبراھيم يحدث عن وأخته فاعطى االبنة النصف وأعطى األخت النصف قال أبو داود ق
األسود بن يزيد قال قضى فينا معاذ باليمن ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جيء في رجل ترك ابنته وأخته فاعطى االبنة 

ن أشعث النصف واالخت النصف كذا رواه أبو داود الطيالسي ورواية غندر أصح وقد أخرجه البخاري من حديث شيبان ع
 موقوفا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون ثنا سفيان عن  - 12112
أشعث بن أبي الشعثاء عن األسود بن يزيد قال  قضى بن الزبير في ابنة وأخت فاعطى االبنة النصف وأعطى العصبة سائر 

عاذا قضى فيھا باليمن فأعطى االبنة النصف وأعطى األخت النصف فقال عبد هللا بن الزبير فأنت رسولي المال فقلت له ان م
 إلى عبد هللا بن عتبة فتحدثه بھذا الحديث وكان قاضيا على الكوفة 
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ھيم وفياض بن أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني اإلمام أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا إسحاق بن إبرا -  12113
زھير قاال ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال  جاء بن عباس رجل فقال رجل توفي 
وترك ابنته وأخته ألبيه وأمه فقال لالبنة النصف وليس لالخت شيء ما بقي فھو لعصبته فقال له رجل فإن عمر بن الخطاب 

جعل لالبنة النصف ولألخت النصف قال بن عباس أنتم أعلم أم هللا قال معمر فلم أدر ما رضي هللا عنه قد قضى بغير ذلك 
{ وجه ذلك حتى لقيت بن طاوس فذكرت له حديث الزھري فقال أخبرني أبي أنه سمع بن عباس يقول قال هللا تبارك وتعالى 

نتم لھا نصف وان كان له ولد قال الشيخ المراد قال بن عباس فقلتم أ} إن امرؤا ھلك ليس له ولد وله أخت فلھا نصف ما ترك 
 بالولد ھھنا االبن بدليل ما مضى عن النبي صلى هللا عليه و سلم ثم عمن بعده 

 باب ميراث األب  

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ح وثنا أبو بكر محمد بن إبراھيم  - 12114
سماعيل الخاللي أنا أبو يعلى قاال ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن عبد هللا بن ذكوان عن أبيه عن خارجة الفارسي ثنا إ

بن زيد بن ثابت عن أبيه  أن معاني ھذه الفرائض واصولھا عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد 
ي انه ان ترك المتوفي ولدا ذكرا أو ولد بن ذكر فإنه يفرض لألب السدس وان لم قال وميراث األب من ابنه أو ابنته إذا توف

يترك المتوفي ولدا ذكرا وال ولد بن ذكر فإن األب يخلف ويبدأ بمن شركه من أھل الفرائض فيعطون فرائضھم فإن فضل من 
 سدس فريضة المال السدس فأكثر منه كان لألب وان لم يفضل عنھم السدس فأكثر منه فرض لألب ال

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراھيم من كتابه أنا عبد  - 12115
الرزاق أنا بن جريج قال قلت البن طاوس ترك أباه وأمه وابنته كيف قال البنته النصف ال تزاد والسدس لألم والسدس لألب 

ب ثم أخبرني عن أبيه ان النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ألحقوا المال بالفرائض فما تركت الفرائض ثم السدس اآلخر لال
 فألدنى رجل ذكر 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا وھيب  -  12116
نا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا بن خالد ح وأنا أبو عبد هللا الحافظ أ

وھيب ثنا عبد هللا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ألحقوا الفرائض باھلھا فما بقي 
موسى بن إسماعيل ورواه مسلم عن عبد األعلى بن فھو ألولى رجل ذكر رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب و

 حماد عن وھيب 

 باب فرض الجدة والجدتين 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فيما قرأ  - 12117
ن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على على مالك ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو انا أبو عبد هللا ب

مالك عن بن شھاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب  قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي هللا 
صلى هللا عليه و  عنه تسأله ميراثھا فقال لھا أبو بكر رضي هللا عنه ما لك في كتاب هللا شيء وما علمت لك في سنة رسول هللا

سلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اعطاھا السدس فقال أبو 
بكر ھل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة األنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لھا أبو بكر رضي هللا عنه ثم جاءت الجدة 

ن الخطاب رضي هللا عنه تسأله ميراثھا فقال ما لك في كتاب هللا شيء وما كان القضاء الذي قضى به إال األخرى إلى عمر ب
 لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن ھو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فھو بينكما وأيتكما خلت به فھو لھا 

ن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراھيم أنا يحيى بن آدم وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا ب - 12118
 ثنا شريك عن ليث عن طاوس عن بن عباس  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ورث جدة سدسا 
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أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا يحيى بن جعفر ثنا زيد بن  - 12119
باب ثنا عبيد هللا العتكي أبو المنيب عن بن بريدة عن أبيه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أطعم السدس الجدة إذا لم الح

 تكن أم 

أخبرناه أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا يحيى بن عبد الحميد  -  12120
س عن الحسن عن معقل بن يسار  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أعطى الجدة السدس وروي ثنا يزيد بن زريع ثنا يون

 عن شعبة عن يونس بن عبيد 

أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا محمد بن بشر أخو خطاب ثنا بن حميد ثنا إبراھيم بن المختار ثنا  - 12121
القاسم البغوي عن محمد بن حميد تفرد به محمد بن حميد وليس بالقوي والمحفوظ حديث شعبة فذكره  بمثله وكذلك رواه أبو 

 معقل في الجد وهللا أعلم 

أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراھيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا  - 12122
أنه قال  أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق رضي هللا عنه فأراد أن يجعل  مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد

السدس للتي من قبل األم فقال له رجل من األنصار أما أنك تترك التي لو ماتتا وھو حي كان أياھا يرث فجعل أبو بكر 
 الصديق السدس بينھما 

عمر الحافظ قال قرئ على بن صاعد حدثكم أبو عبيد هللا  أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه األصبھاني أنا علي بن - 12123
سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد  أن جدتين أتتا أبا بكر الصديق رضي هللا 

ة يا خليفة رسول هللا عنه أم األم وأم األب فأعطى الميراث أم األم دون أم األب فقال له عبد الرحمن بن سھل أخو بني حارث
صلى هللا عليه و سلم قد أعطيت التي لو أنھا ماتت لم يرثھا فجعله أبو بكر بينھما يعني السدس وقد روي ھذا عن النبي صلى 

 هللا عليه و سلم في إسناد مرسل 

ا محمد بن أبي بكر أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ انا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثن - 12124
ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال ان من قضاء رسول هللا 

 صلى هللا عليه و سلم  انه قضى للجدتين من الميراث بينھما السدس سواء إسحاق عن عبادة مرسل 

 باب من لم يورث أكثر من جدتين  

برنا أبو أحمد المھرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد ربه بن أخ - 12125
 سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام  كان ال يفرض إال للجدتين 

صر ثنا الحسن بن عيسى أنبأ بن المبارك أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنبأ أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن ن - 12126
أنبأ بن أبي ذئب عن الزھري قال  ال نعلمه ورث في اإلسالم إال جدتين وھذا قول ربيعة أيضا وروي عن سعد بن أبي وقاص 
أنه قال البن مسعود أنتم الذين تفرضون لثالث جدات كأنه ينكر ذلك وفي رواية أخرى ورث حواء من بنيھا وإسناده ليس 

 ك بذا

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب قال قال محمد بن نصر جاءت األخبار عن أصحاب النبي  -  12127
صلى هللا عليه و سلم وجماعة من التابعين انھم ورثوا ثالث جدات مع الحديث المنقطع الذي يروي عن النبي صلى هللا عليه و 

م عن أحد من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم خالف ذلك إال ما روينا عن سعد بن أبي سلم  أنه ورث ثالث جدات وال نعل
 وقاص مما ال يثبت أھل المعرفة بالحديث إسناده 
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  باب توريث ثالث جدات متحاذيات أو أكثر

د بن ھارون أنا شعبة أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزي - 12128
وسفيان وشريك عن منصور عن إبراھيم قال  اطعم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثالث جدات سدسا قلت إلبراھيم ما ھن 
قال جدتاك من قبل أبيك وجدة أمك ھذا مرسل وقد روي عن خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراھيم عن عبد الرحمن بن 

 و سلم وھو أيضا مرسل  يزيد عن النبي صلى هللا عليه

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا موسى بن عيسى بن  - 12129
 المنذر ثنا أحمد بن خالد الوھبي ثنا خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراھيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال  فذكره 

يد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن الفضل أخبرنا أبو سع - 12130
بن دلھم عن الحسن  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ورث ثالث جدات وھذا أيضا مرسل وفيه تأكيد لألول وھو المروي 

 عن جماعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب أنا محمد بن نصر أنا عبد األعلى ثنا معتمر قال سمعت  -  12131
 بن عون يحدث عن محمد  في الجدات األربع أن عمر رضي هللا عنه أطعمھن السدس 

ھشيم عن بن أبي ليلى عن الشعبي  أن وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا  -  12132
 زيد بن ثابت وعليا رضي هللا عنھما كانا يورثان ثالث جدات ثنتين من قبل األب وواحدة من قبل األم 

وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ح وأنا أبو بكر الفارسي أنا إسماعيل الخاللي أنا أبو يعلى قاال  -  12133
ن بكار ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه  أن معاني ھذه الفرائض وأصولھا عن زيد وأما ثنا محمد ب

التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال فإن ترك المتوفي ثالث جدات بمنزلة واحدة ليس دونھن أم وال أب فالسدس 
 ي األب بينھن ثالثتھن وھن أم أم األم وأم أم األب وأم أب

أخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا شيبان ثنا حماد ثنا حميد وداود أن زيد بن ثابت   -  12134
 قال ترث ثالث جدات جدتان من قبل األب وواحدة من قبل األم 

نا وكيع عن األعمش عن إبراھيم عن عبد وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أ - 12135
 هللا قال  ترث ثالث جدات جدتان من قبل األب وواحدة من قبل األم 

وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا عبد األعلى ثنا حماد بن سلمة عن ليث بن أبي سليم عن  - 12136
 طاوس عن بن عباس قال  ترث الجدات األربع جمع 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا أشعث بن  - 12137
 سوار عن الشعبي قال  جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق فألقى أم أبي األم وورث ثالث جدات 

عقوب ثنا محمد بن نصر ثنا عبد األعلى وشيبان قاال ثنا حماد بن أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن ي - 12138
سلمة عن داود بن أبي ھند عن الشعبي وحميد عن الحسن قاال  في أم أبي األم ال ترث وقال داود عن الشعبي إنما الذي تدلي 

 به ال يرث فكيف ترث ھي 
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 باب توريث القربى من الجدات دون البعدى 

عيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا ھشيم عن بن أبي أخبرنا أبو س - 12139
 ليلى عن الشعبي  أن عليا وزيدا رضي هللا عنھما كانا يورثان القربى من الجدات 

ما يورثان من الجدات قال وحدثنا يحيى أنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي قال  كان علي وزيد رضي هللا عنھ - 12140
 األقرب فاألقرب 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا محمد بن  - 12141
يزدن  سالم عن الشعبي قال  كان علي وزيد رضي هللا عنھما يطعمان الجدة أو الثنتين أو الثالث السدس ال ينقصن منه وال

عليه إذا كانت قرابتھن إلى الميت سواء فإن كانت أحداھن أقرب فالسدس لھا دونھن وكان عبد هللا يشرك بين أقربھن وأبعدھن 
 في السدس إن كن بمكان شتى وال يحجب الجدات من السدس إال األم 

ر ثنا حسين بن األسود ثنا يحيى بن آدم وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نص -  12142
ثنا شريك عن األعمش عن إبراھيم قال  كان علي وزيد رضي هللا عنھما يورثان القربى من الجدات السدس وإن يكن سواء 
فھو بينھن وكان عبد هللا يقول ال يحجب الجدات إال األم ويورثھن وإن كان بعضھن أقرب من بعض إال أن تكون إحداھن أم 

رى فيورث االبنة ورواه أبو عمرو الشيباني عن عبد هللا بن مسعود بمعناه وروي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي األخ
 وزيد رضي هللا عنھما بمعناه 

باب توريث القربى منھن إذا كانت من قبل األم واإلشراك بينھن إذا كانت القربى من قبل األب وھو الصحيح من مذھب زيد 
 رضي هللا عنه 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراھيم من كتابه أنا  - 12143
عبدة بن سليمان ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال  إذا اجتمعت جدتان فبينھما السدس وإذا كانت 

 لسدس لھا وإذا كانت التي من قبل األب أقرب فھو بينھما التي من قبل األم أقرب من األخرى فا

أخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراھيم الفارسي  -  12144
سمعنا أنھا  إن كانت التي من قبل  أنا إسماعيل الخاللي أنا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا بن أبي الزناد عن أبيه قال فإنا قد

األم ھي أقعدھما كان لھا السدس دون التي من قبل األب وان كانتا من المتوفي بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل األب ھي 
 أقعدھما فإن السدس يقسم بينھما نصفين 

باس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو الع - 12145
يزيد بن ھارون ثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وھيب عن أبيه عن زيد بن ثابت  أنه كان يقول إذا 

كت بينھا وبين كانت الجدة من قبل األم اقعد من الجدة من قبل األب فھي أحق بالسدس وإذا كانت الجدة من قبل األب اقعد اشر
 جدة األم قيل وكيف صارت الجدة من قبل األم بھذه المنزلة قال ألن الجدات إنما أطعمن السدس من قبل سدس األم 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن سفيان  - 12146
زيد قال  إذا كانت الجدة من قبل األم اقعد من الجدة من قبل األب كان لھا السدس وإذا كانت عن أبي الزناد عن خارجة بن 

الجدة من قبل األم ھي اقعد من الجدة من األم جعل السدس بينھما قال وانا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن فطر عن شيخ من أھل 
 المدينة عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول ذلك 

وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا وھب بن بقية أنا خالد عن حميد عن عمار بن أبي عمار عن  -  12147
 زيد بن ثابت قال  إذا كانت الجدة من قبل األم أقعد فھي أحق بالسدس 
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  باب العصبة

لحسن ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ ثنا إبراھيم بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن محمد بن ا -  12148
المنذر الحزامي حدثني محمد بن فليح عن أبيه عن ھالل بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي ھريرة قال قال 

نبي أولى ال{ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ما من مؤمن إال وأنا أولى الناس به في الدنيا واآلخرة اقرؤوا ان شئتم 
وأيما امرئ ترك ماال فليرثه عصبته من كانوا وان ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مواله رواه } بالمؤمنين من أنفسھم 

 البخاري في الصحيح عن إبراھيم بن المنذر 

شبابة حدثني ورقاء  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع ثنا -  12149
عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  والذي نفس محمد بيده أن على األرض مؤمن 
إال أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فألدع إليه فأنا مواله وأيكم ما ترك ماال فإلى العصبة من كان رواه مسلم في 

 عن محمد بن رافع الصحيح 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر محمد بن عبد هللا الشافعي ثنا محمد بن شاذان الجوھري ثنا محمد بن  -  12150
سابق ثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أنا أولى بالمؤمنين 

ترك ماال فماله لموالي العصبة ومن ترك كال أو ضياعا فأنا وليه رواه البخاري في الصحيح عن محمود عن من أنفسھم من 
 عبيد هللا بن موسى عن إسرائيل اسم الموالي يقع على ذوي األرحام 

  باب ترتيب العصبة

دل وأبو الفضل الحسن بن يعقوب قاال ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن دينار الع - 12151
السري بن خزيمة ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وھيب ح وأخبرنا أبو عبد هللا أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا 

و سلم  عبد األعلى بن حماد وإبراھيم بن الحجاج قاال ثنا وھيب عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أن النبي صلى هللا عليه
قال  ألحقوا المال بالفرائض فما أبقت الفرائض فألولى رجل ذكر وفي رواية موسى ألحقوا الفرائض بأھلھا فما بقي فھو ألولى 

 رجل ذكر رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل ورواه مسلم عن عبد األعلى بن حماد 

اھيم بن عبد هللا األصبھاني أنا إسماعيل بن إبراھيم بن الحارث أخبرنا أحمد بن علي األصبھاني الحافظ أنا إبر - 12152
القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن أصحابه  في قول زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وبن مسعود رضي 

لمال بينھم بالسوية فإن ترك بنين هللا عنھم إذا ترك المتوفي ابنا فالمال له فإن ترك ابنين فالمال بينھما فإن ترك ثالثة بنين فا
وبنات فالمال بينھم للذكر مثل حظ األنثيين فإن لم يترك ولدا للصلب وترك بني بن وبنات بن نسبھم إلى الميت واحد فالمال 

ترك بن بينھم للذكر مثل حظ األنثيين وھم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد وإذا ترك ابنا وبن بن فليس البن االبن شيء وكذلك إذا 
بن وأسفل منه بن بن وبنات بن أسفل فليس للذي أسفل من بن االبن مع األعلى شيء كما أنه ليس البن االبن مع االبن شيء 
قال وان ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال وان ترك أباه وترك ابنا فلألب السدس وما بقي فلإلبن وان ترك بن بن ولم 

 لة االبن يترك ابنا فابن االبن بمنز

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراھيم الفارسي انا إسماعيل بن أحمد الخاللي أنا أبو يعلى الموصلي ثنا محمد بن بكار  - 12153
ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه  أن معاني ھذه الفرائض وأصولھا عن زيد بن 

أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال األخ لألم واألب أولى بالميراث من األخ لألب واألخ لألب  ثابت وأما التفسير فتفسير
أولى بالميراث من بن األخ لألب واألم وبن األخ لألم واألب أولى من بن األخ لألب وبن األخ لألب أولى من بن بن األخ 

ألب والعم أخو األب لألم واألب أولى من العم أخي األب لألب لألب واألم وبن األخ لألب أولى من العم أخي األب لألم وا
والعم أخو األب لألب أولى من بن العم أخي األب لألب واألم وبن العم لألب أولى من عم األب أخي أبي األب لألم واألب 

من تنازع في وكل شيء سئل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو ھذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفي وانسب 
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الوالية من عصبته فإن وجدت أحدا منھم يلقى المتوفي إلى أب ال يلقاه من سواه منھم إال إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث 
للذي يلقاه إلى األب األدنى دون اآلخرين وإذا وجدتھم كلھم يلقونه إلى أب واحد يجمعھم فانظر أقعدھم في النسب فإن كان بن 

راث له دون األطراف فإن كان األطراف بن أم وأب فإن وجدتھم مستوين يتناسبون في عدد اآلباء إلى عدد ابن فقط فاجعل المي
واحد حتى يلقوا نسب المتوفي وكانوا كلھم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينھم بالسواء وان كان والد بعضھم أخا 

ھو أخو والد ذلك المتوفي ألبيه فقط فإن الميراث لبني األب واألم دون والد ذلك المتوفي ألبيه وأمه وكان والد من سواه إنما 
 بني األب والجد أبو األب أولى من بن األخ لألب واألم وأولى من العم أخي األب لألم واألب 

بي طالب ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أ - 12154
يزيد بن ھارون أنا ھشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال كنت عند عبد هللا بن عتبة وكان قاضيا فأتاه قوم يختصمون في 
ميراث امرأة يقال لھا فكيھة بنت سمعان فجعل ھذا يقول أنا فالن بن فالن بن سمعان ويقول ھذا أنا فالن بن فالن بن سمعان 

قصتھم في صحيفة ثم جاء بھا إليه فقرأھا فقال نعم قد فھمت حدثني الضحاك بن قيس  أن عمر بن  فلم يفھم فقام رجل فكتب
الخطاب رضي هللا عنه قضى في أھل طاعون عمواس انھم إذا كانوا من قبل األب سواء فبنوا األم أحق بالمال فإن كان أحدھم 

 اقربھم بأب فھو أحق بالمال 

الحسن القاضي انا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أنا أخبرنا أبو بكر أحمد بن  - 12155
قبيصة ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي هللا عنه قال  قضى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

األم يتوارثون دون بني العالت االخوة  بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون من بعد وصية يوصى بھا أو دين وان أعيان بني
 واالخوات لألب واألم دون األخوة واالخوات لألب 

  باب ميراث ابني عم أحدھما زوج واآلخر أخ ألم

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن المثنى ثنا محمد بن المنھال ثنا  - 12156
أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه وأبو الحسن علي بن عيسى وأبو بكر يزيد بن زريع ح و

محمد بن جعفر قالوا ثنا محمد بن إبراھيم ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن عبد هللا بن طاوس عن 
لم قال  ألحقوا الفرائض بأھلھا فما تركت الفرائض فألولى رجل ذكر أبيه عن بن عباس عن رسول هللا صلى هللا عليه و س

 رواه البخاري في الصحيح عن أمية بن بسطام 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن ھارون أنا حماد بن  - 12157
ل  أتى شريح في امرأة تركت ابني عمھا إحدھما زوجھا واآلخر أخوھا ألمھا سلمة عن أوس بن ثابت عن حكيم بن عقال قا

فأعطى الزوج النصف وأعطى األخ من األم ما بقى فبلغ ذلك عليا رضي هللا عنه فأرسل إليه فقال ادعوا لي العبد األبطر 
هللا عنه أبكتاب هللا أم بسنة من فدعى شريح فقال ما قضيت قال أعطيت الزوج النصف واألخ من األم ما بقي فقال علي رضي 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال بل بكتاب هللا فقال أين قال شريح وأولوا األرحام بعضھم أولى ببعض في كتاب هللا فقال 
علي رضي هللا عنه ھل قال للزوج النصف ولھذا ما بقي ثم أعطى علي رضي هللا عنه الزوج النصف واألخ من األم السدس 

 ما بقي قسمه بينھما ورواه أيضا شعبة عن أوس األنصاري  ثم

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا  - 12158
 عنه بابني عم أحدھما يزيد بن ھارون أنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي هللا عنه قال  أتى علي رضي هللا

أخ ألم فقيل له إن عبد هللا كان يعطي األخ لألم المال كله قال يرحمه هللا ان كان لفقيھا ولو كنت أنا ألعطيت األخ من األم 
 السدس ثم لقسمت ما بقي بينھما 
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ن الشعبي  امرأة تركت ابني عمھا وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد أنا محمد بن سالم ع -  12159
أحدھما زوجھا واآلخر أخوھا ألمھا في قول علي وزيد رضي هللا عنھما للزوج النصف ولألخ من األم السدس وھما شريكان 

 فيما بقي وفي قول عبد هللا للزوج النصف ولألخ من األم ما بقي قال يزيد بقول علي وزيد رضي هللا عنھما يؤخذ 

 والء باب الميراث بال

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ حدثني أبو علي الحسين بن علي الحافظ أخبرني أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي  -  12160
بمصر ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر  أن عائشة رضي هللا عنھا أرادت أن تشتري جارية تعتقھا 

لوالء لنا فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال ال يمنعك ذلك فإن الوالء لمن اعتق فقال أھلھا نبيعكھا على أن ا
 رواه البخاري عن قتيبة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك 

شام بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا ھ - 12161
حسان عن الحسن قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الوالء لحمة كلحمة النسب ال يباع وال يوھب وروي ھذا موصوال 
من وجه آخر عن بن عمر وليس بصحيح وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي هللا عنھما من قولھما وكل 

 ى ذلك يرد في كتاب الوالء إن شاء هللا تعال

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس ثنا يحيى انا يزيد عن أشعث بن سوار عن  - 12162
الحسن  أن النبي صلى هللا عليه و سلم خرج إلى البقيع فرأى رجال يباع فساوم به ثم تركه فاشتراه رجل فأعتقه ثم أتى به 

قال إني اشتريت ھذا فاعتقته فما ترى فيه قال أخوك وموالك قال ما ترى في صحبته قال ان النبي صلى هللا عليه و سلم ف
شكرك فھو خير له وشر لك وان كفرك فھو خير لك وشر له قال ما ترى في ماله قال ان مات ولم يدع وارثا فلك ماله ھكذا 

 جاء مرسال 

بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا محمد بن حرب ثنا عمر أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد  - 12163
بن روبة عن عبد الواحد بن عبد هللا النصري عن واثلة بن األسقع عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  تحوز المرأة ثالث 

 مواريث لقيطھا وعتيقھا وولدھا الذي العنت عليه ھذا غير ثابت 

ة التغلبي عن عبد الواحد النصري فيه نظر أخبرناه أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن قال البخاري عمر بن روب - 12164
 عدي قال سمعت بن حماد يذكره عن البخاري قال أبو أحمد أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري 

اس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العب -  12165
إسحاق الصغاني ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن الحكم عن عبد هللا بن شداد بن الھاد  أن ابنة حمزة أعتقت غالما لھا 

 فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة فزعم أن النبي صلى هللا عليه و سلم قسم لھا النصف والبنته النصف 

هللا الحافظ وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس ثنا محمد بن إسحاق ثنا قبيصة ثنا سفيان عن منصور بن وأخبرنا أبو عبد  -  12166
حيان األسدي عن عبد هللا بن شداد قال  مات مولى البنة حمزة وترك ابنته وابنة حمزة فجعل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

كھيل والشعبي عن عبد هللا بن شداد وبن شداد أخو بنت حمزة  البنته النصف والبنة حمزة النصف وكذلك روي عن سلمة بن
من الرضاعة والحديث منقطع وقد قيل عن الشعبي عن عبد هللا بن شداد عن أبيه وليس بمحفوظ ورواه بن أبي ليلى عن الحكم 

مزة ھي المعتقة وقال عن عبد هللا بن شداد عن ابنة حمزة وكل ھؤالء الرواة عن عبد هللا بن شداد اجمعوا على ان ابنة ح
إبراھيم النخعي توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب فأعطى النبي صلى هللا عليه و سلم ابنة حمزة النصف طعمة وقبض 

 النصف وھذا غلط وقد قال شريك تقحم إبراھيم ھذا القول تقحما إال أن يكون سمع شيئا فرواه 
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لحسن قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو بكر أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن ا - 12167
بن أبي شيبة ثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي بردة  أن رجال مات وترك ابنته 

 وھذا أيضا مرسل ومواليه الذين اعتقوه فأعطى النبي صلى هللا عليه و سلم ابنته النصف ومواليه النصف 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ثنا إبراھيم بن عبد هللا األصبھاني ثنا إسماعيل بن إبراھيم بن الحارث ثنا  -  12168
الحسن بن عيسى انا جرير عن المغيرة عن أصحابه قالوا  كان زيد إذا لم يجد أحدا من ھؤالء يعني العصبة لم يرد على ذي 

 الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال سھم ولكن يرد على 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون انا محمد عن  -  12169
رحم ذو سھم  الشعبي قال  كان عبد هللا ال يورث موالي مع ذي رحم شيئا وكان علي وزيد رضي هللا عنھما يقوالن إذا كان ذو

 فله سھمه وما بقي فللموالي ھم كاللة 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد أنا سفيان بن سعيد عن سلمة بن كھيل قال  رأيت  - 12170
هللا عنه  المرأة التي ورثھا علي رضي هللا عنه فاعطى االبنة النصف والموالي النصف والرواية في ھذا عن علي رضي

 مختلفة فروي عنه ھكذا 

وروي كما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحجاج ثنا أبو  - 12171
 عوانة عن منصور عن حيان بياع األنماط قال  كنت جالسا مع سويد بن غفلة 

ن بن المبارك عن سفيان عن حيان الجعفي قال كنت جالسا مع سويد بن قال يعقوب وحدثني يحيى بن عيسى ع - 12172
 غفلة فأتى في ابنة وامرأة ومولى فقال  كان علي رضي هللا عنه يعطي االبنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على االبنة 

ب أنا يزيد أنا سفيان الثوري وشعبة وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا الحسن بن يعقوب العدل أنا يحيى بن أبي طال - 12173
عن منصور عن فضيل بن عمرو عن إبراھيم قال  كان عمر وعبد هللا رضي هللا عنھما يورثان األرحام دون الموالي فقلت له 

 أفكان علي رضي هللا عنه يفعل ذلك فقال كان علي رضي هللا عنه أشدھم في ذلك 

  باب ما جاء في المولى من أسفل

رنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا أخب - 12174
يزيد بن ھارون أنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن بن عباس  أن رجال توفي على عھد رسول هللا صلى 

أنظروا ھل له وارث فقالوا ال إال غالما كان له فأعتقه فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال النبي صلى هللا عليه و سلم 
 هللا عليه و سلم ادفعوا إليه ميراثه وكذلك رواه بن عيينة عن عمرو 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان انا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن المديني ثنا  -  12175
ن عمرو عن عوسجة عن بن عباس رضي هللا عنھما قال  مات رجل على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ولم سفيان ع

يترك وارثا إال عبدا له ھو أعتقه فأعطاه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ميراثه وخالفھما حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن 
 دينار مرسال 

دان أنا أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان وعارم قاال ثنا حماد أخبرنا علي بن أحمد بن عب - 12176
بن زيد عن عمرو عن عوسجة مولى بن عباس  أن رجال مات على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ولم يدع وارثا إال 

ذا رواه حماد بن زيد مرسال لم يبلغ به بن عباس مولى له ھو أعتقه فأعطاه النبي صلى هللا عليه و سلم ميراثه قال القاضي ھك
 قال الشيخ وكذلك رواه روح بن القاسم عن عمرو بن دينار مرسال 
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أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه أنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد ثنا محمد بن إبراھيم أبو عبد هللا  - 12177
روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن عوسجة  أن رجال اعتق رجال فمات الذي  ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا

 اعتق ولم يكن له وارث فأعطى ميراثه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المعتق 

وقد أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي قال سمعت بن حماد يقول قال البخاري  عوسجة مولى بن عباس  - 12178
عنه عمرو بن دينار ولم يصح حديثه قال الشيخ ورواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن بن عباس وھو غلط ال روى 

 شك فيه 

 باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا وال مولى في بيت المال 

سليمان بن حرب ثنا أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا علي بن الحسن الھاللي ثنا  - 12179
حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الھوزني عن المقدام الكندي قال قال 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلينا ومن ترك ماال فلورثته وأنا مولى 

 إرث ماله وافك عانه والخال وارث من ال وارث له يرث ماله ويفك عانه  من ال مولى له

أخبرنا أبو علي الروذباري بنيسابور وأبو الحسين بن بشران العدل ببغداد قاال أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا  - 12180
ئشة  أن رجال وقع من نخلة سعدان بن نصر ثنا وكيع عن سفيان عن بن األصبھاني عن مجاھد بن وردان عن عروة عن عا

 فمات وترك شيئا ولم يدع ولدا وال حميما فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أعطوا ميراثه رجال من أھل قريته 

وأخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن  -  12181
د بن وردان عن عروة عن عائشة  ان مولى لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم توفي فقال رسول هللا صلى األصبھاني عن مجاھ

هللا عليه و سلم ھھنا أحد من أھل قريته فقالوا نعم فأعطاه النبي صلى هللا عليه و سلم ميراثه وھذا يحتمل أنه كان مولى له 
 لى طريق المصلحة بغير العتاق فلم يأخذ ميراثه وجعله في أھل قريته ع

حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شريك أخبرني أبو بكر األحمري  - 12182
عن بن بريدة عن أبيه  أن رجال توفي من خزاعة على عھد النبي صلى هللا عليه و سلم فأتى النبي صلى هللا عليه و سلم 

ا ھل من وارث فالتمسوه فلم يجدوا له وارثا فأخبر النبي صلى هللا عليه و سلم فقال النبي صلى هللا عليه و بميراثه فقال انظرو
 سلم ادفعوه إلى أكبر خزاعة 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد هللا بن سعيد الكندي ثنا المحاربي عن جبريل بن  - 12183
 بن بريدة عن أبيه قال  أتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رجل قال إن عندي ميراث رجل من األزد أحمر عن عبد هللا

ولست أجد أزديا ادفعه إليه قال فاذھب فالتمس رجال ازديا حوال قال فاتاه بعد الحول فقال يا رسول هللا لم أجد ازديا ادفعه إليه 
ليه فلما ولى قال علي بالرجل فلما جاء قال انظر أكبر خزاعة فادفعه جبريل بن قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إ

 أحمر ھو أبو بكر األحمري 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا  - 12184
محمد بن المنتشر عن مسروق قال  أتيت عبد هللا يعني بن مسعود فقلت إن يزيد بن ھارون أنا سفيان عن قيس بن مسلم عن 

رجال كان فينا نازال فخرج إلى الجبل فمات وترك ثالثمائة درھم فقال عبد هللا ھل ترك وارثا أو ألحد منكم عليه عقد والء 
 قلت ال قال له ھھنا ورثة كثير فجعل ماله في بيت المال 
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 ھل الفرائض ولم يخلف عصبة وال مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض شيئا باب من جعل ما فضل عن أ

أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا عبد الجبار بن عاصم  -  12185
هللا صلى هللا عليه و سلم يقول في ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباھلي قال سمعت رسول 

 خطبته في حجة الوداع  إن هللا عز و جل قد أعطى كل ذي حق حقه ال وصية لوارث 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا محمد بن  - 12186
 رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت المال وال يرد على وارث شيئا  سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد قال 

قال وأخبرني محمد بن سالم عن الشعبي قال  كان علي رضي هللا عنه يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث  - 12187
أخت ألب مع أخت ألب غير المرأة والزوج وكان عبد هللا ال يرد على امرأة وال زوج وال ابنة بن مع ابنة الصلب وال على 

وأم وال على إخوة ألم مع أم وال على جدة إال ان ال يكون وارث غيرھا وكان زيد ال يرد على وارث شيئا ويجعله في بيت 
 المال 

   جماع أبواب الجد

 باب ميراث الجد 

ام ح وأخبرنا أبو عبد هللا حدثنا أبو بكر بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا ھم -  12188
الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا ھمام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن 
حصين قال جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال  ان بن ابني مات فما لي من ميراثه قال لك السدس فلما ولى 

 قال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس اآلخر طعمة دعاه ف

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن غالب حدثني عبد هللا بن سوار أبو سوار  -  12189
رسول هللا صلى القاضي ثنا وھيب عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار  أن عمر رضي هللا عنه سأل الناس من علم من 

هللا عليه و سلم في الجد شيئا قال معقل أعطاه السدس قال مع من ويلك قال ال أدري قال ال دريت وفي رواية يونس بن أبي 
إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حججت مع عمر فانشد الناس من كان سمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

ل بن يسار المزني فقال أنا سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أتى بفريضة فيھا جد فأعطاه يذكر في الجد شيئا فقام معق
ثلثا أو سدسا فقال عمر ما الفريضة قال ال أدري فركله عمر وقال ال دريت ما منعك ان تدري وفي رواية أخرى عن يونس 

ل للجد نصيبا ورواه محمد بن يحيى عن أحمد بن خالد في ھذا الحديث قال فجمع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فجع
 الوھبي عن يونس ورواه بن خزيمة عن الزعفراني عن شبابة عن يونس 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ح وأخبرنا أبو بكر  - 12190
ل بن أحمد الخاللي أنا أبو يعلى الموصلي ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي محمد بن إبراھيم الفارسي ثنا إسماعي

الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت األنصاري عن أبيه زيد بن ثابت  أن معاني ھذه الفرائض وأصولھا عن زيد بن 
األب أنه ال يرث مع أب دنيا شيئا وھو مع الولد ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث الجد أبي 

الذكر ومع بن االبن يفرض له السدس وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفي أخا أو اختا من أبيه يخلف الجد ويبدأ بأحد إن 
ه شركه من أھل الفرائض فيعطى فريضته فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد وأن لم يفضل السدس فأكثر من

 فللجد السدس 
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 باب التشديد في الكالم في مسألة الجد مع األخوة لألب واألم أو لألب من غير اجتھاد وكثرة االختالف فيھا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم أنا عيسى بن يونس  - 12191
بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبي حيان وھو يحيى بن سعيد التيمي عن الشعبي عن بن عمر قال  وعبد هللا بن إدريس ويحيى

سمعت عمر على منبر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  أما بعد أيھا الناس أنه نزل تحريم الخمر وھي من الخمسة من 
ث أيھا الناس وددت أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لم العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل وثال

يفارقنا حتى يعھد إلينا فيھن عھدا ينتھي إليه الكاللة والجد وأبواب من أبواب الربا رواه البخاري ومسلم عن إسحاق بن 
 إبراھيم 

الب أنا يزيد بن ھارون أنا ھشام بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي ط - 12192
 حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال  إني ألحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلھا ينقض بعضھا بعضا 

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا عبد األعلى ثنا معتمر بن سليمان  -  12193
يحدث عن محمد عن عبيدة قال  حفظت عن عمر مائة قضية في الجد قال وقال إني قد قضيت في الجد  قال سمعت بن عون

قضايا مختلفة كلھا ال آلو فيه عن الحق ولئن عشت ان شاء هللا إلى الصيف ألقضين فيھا بقضية تقضي به المرأة وھي على 
 ذيلھا 

ا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراھيم أنا جرير عن األعمش عن وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثن -  12194
قيس بن مسلم عن طارق بن شھاب قال  أخذ عمر بن الخطاب رضي هللا عنه كتفا وجمع أصحاب محمد صلى هللا عليه و سلم 

 ليكتب الجد وھم يرون أن يجعله أبا فخرجت عليه حية فتفرقوا فقال لو أن هللا أراد أن يمضيه ألمضاه 

أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا علي بن الحسن القافالئي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زھير  - 12195
بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون األودي قال  شھدت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه حين طعن فذكر القصة 

ائتني بالكتف التي كتبت فيھا شأن الجد باألمس وقال لو أراد هللا أن يتم ھذا األمر  وفيھا فقال عمر رضي هللا عنه يا عبد هللا
 ألتمه فقال عبد هللا نحن نكفيك ھذا األمر يا أمير المؤمنين قال ال فأخذھا فمحاھا بيده 

د بن ھارون عن سفيان أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزي - 12196
الثوري عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد أنه سمع عليا رضي هللا عنه يقول  من سره أن يتقحم 

 جراثيم جھنم فليقض بين الجد واألخوة 

  باب من لم يورث األخوة مع الجد

سحاق بن الحسن ثنا أبو سلمة ثنا وھيب ثنا أيوب عن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا إ - 12197
عكرمة عن بن عباس قال جعله الذي قال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  لو كنت متخذا خليال التخذته خليال يعني أبا بكر 

 رضي هللا عنه جعل الجد أبا رواه البخاري في الصحيح عن أبي سلمة 

مد بن شبان العطار ببغداد ثنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن أخبرنا عبد العزيز بن مح - 12198
عمر ثنا بن جريج عن بن أبي مليكة أن بن الزبير كتب إلى أھل العراق أن الذي قال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  لو 

 كنت متخذا خليال التخذت أبا بكر خليال جعل الجد أبا 

رنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان أخب - 12199
بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن بن أبي مليكة  أن أھل الكوفة كتبوا إلى عبد هللا بن الزبير يسألونه عن الجد فقال أما 

 خذ أحدا خليال التخذته فإنه انزله أبا يعني أبا بكر رضي هللا عنه الذي قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لو ات
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أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا خالد بن  - 12200
أن أبا بكر رضي هللا عنه جعل   عبد هللا عن الشيباني عن أبي بردة عن مروان بن الحكم عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه

 الجد أبا 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن عتاب ثنا القاسم بن عبد هللا بن المغيرة ثنا  -  12201
م حدثه  أن بن أبي أويس ثنا إسماعيل بن إبراھيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة ثنا عروة بن الزبير أن مروان بن الحك

عمر بن الخطاب رضي هللا عنه حين طعن قال إني قد رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه فقال عثمان بن عفان 
 رضي هللا عنه ان نتبع رأيك فإنه رشد وأن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان 

 ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا إسحاق أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر بن الحسن قاال - 12202
بن عيسى ثنا ھشيم ح وأنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا ھشيم عن خالد عن أبي المتوكل 

 لة األب الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه  أن أبا بكر رضي هللا عنه كان ينزل الجد بمنز

أخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن الصباح ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن بن  -  12203
 عباس الجد أب وقال  لو علمت الجن ان في الناس جدودا ما قالوا تعالى جد ربنا وقرأ سفيان يا بني آدم واتبعت ملة آبائي 

نا أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق من كتابه ثنا جرير عن األعمش عن عبد هللا بن وأخبرنا أبو سعيد أ -  12204
خالد عن عبد الرحمن بن معقل قال  جاء رجل إلى بن عباس فقال له كيف تقول في الجد قال انه ال جد أي أب لك أكبر فسكت 

 إلى قوله تعالى يا بني آدم الرجل فلم يجبه وكأنه عيي عن جوابه فقلت أنا آدم قال أفال تسمع 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا حفص بن غياث  - 12205
 عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي رضي هللا عنه قال  الدية لمن احرز الميراث والجد أب 

بد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراھيم من كتابه أنا عبد الرزاق أنا بن جريج وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو ع - 12206
أخبرني عطاء  أن عليا رضي هللا عنه كان يجعل الجد أبا فأنكر قول عطاء ذلك عن علي بعض أھل العراق والصحيح عن 

 ر وهللا أعلم علي رضي هللا عنه أنه كان يشرك بين الجد واألخوة ولعله جعله أبا في حكم آخ

  باب من ورث األخوة لألب واألم أو األب مع الجد

أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنا أبو إسحاق إبراھيم بن عبد هللا األصبھاني ثنا إسماعيل بن إبراھيم بن  - 12207
اإلسالم عمر بن الخطاب الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا عاصم عن الشعبي  أن أول جد ورث في 

رضي هللا عنه مات بن فالن بن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته فقال له علي وزيد رضي هللا عنھما ليس لك ذلك 
 فقال عمر لوال أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني وال أكون أباه ھذا مرسل الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه مرسل جيد 

رنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قاال ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا بحر أخب - 12208
بن نصر ثنا بن وھب أخبرني بن لھيعة ويحيى بن أيوب عن عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه 

 عنه استأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع عن جده زيد بن ثابت  أن عمر بن الخطاب رضي هللا
رأسه فقال له عمر دعھا ترجلك فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك فقال عمر رضي هللا عنه إنما الحاجة لي اني 

وحي حتى نزيد فيه وننقص منه جئتك لتنظر في أمر الجد فقال زيد ال وهللا ما يقول فيه فقال عمر رضي هللا عنه ليس ھو ب
إنما ھو شيء نراه فإن رأيته وافقني تبعته وإال لم يكن عليك فيه شيء فأبى زيد فخرج مغضبا قال قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ 
من حاجتي ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة األولى فلم يزل به حتى قال فسأكتب لك فيه فكتبه في قطعة قتب 

ه مثال إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيھا غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر فالساق يسقى وضرب ل
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الغصن فإن قطع الغصن األول رجع الماء إلى الغصن يعني الثاني وان قطعت الثاني رجع الماء إلى األول فأتى به فخطب 
قد قال في الجد قوال وقد امضيته قال وكان أول جد كان فأراد أن  الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليھم ثم قال ان زيد بن ثابت

 يأخذ المال كله مال بن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثني أبو طاھر  -  12209
حمد بن عمرو بن السرح أنا بن وھب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال  أخذ أبو الزناد ھذه الرسالة من خارجة بن زيد أ

بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت بسم هللا الرحمن الرحيم لعبد هللا معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت فذكر الرسالة 
ير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في شأن الجد واألخوة من األب كالما شديدا وأنا بطولھا وفيھا ولقد كنت كلمت أم

يومئذ أحسب أن األخوة أقرب حقا في أخيھم من الجد ويرى ھو يومئذ أن الجد ھو أقرب من األخوة فطال تحاورنا فيه حتى 
ال وهللا الذي ال إله إال ھو لو أني قضيت اليوم ضربت له بعض بنيه مثال بميراث بعضھم دون بعض فأقبل علي كالمغتاظ فق

بعضھم دون بعض لقضيته للجد ولرأيت أنه أولى به ولكن لعلھم أن يكونوا ذوي حق ولعلي ال أخيب سھم أحد منھم وسوف 
ؤمنين أقضي بينھم ان شاء هللا تعالى نحو الذي أرى يومئذ فحسبته وأستغفر هللا ان ذلك من آخر كالم حاورت فيه أمير الم

عمر في شأن الجد واالخوة ثم حسبت أنه كان يقسم بعدھم ثم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي هللا عنه بين الجد واالخوة 
نحو الذي كتبت به إليك في ھذه الصحيفة وحسبت اني قد وعيت ذلك فيما حضرت من قضائھما وزاد فيه غيره عن بن أبي 

أبيه أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه لما استشارھم في ميراث الجد واالخوة قال الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن 
زيد وكان رأيي يومئذ ان االخوة ھم أولى بميراث أخيھم من الجد وعمر بن الخطاب يرى يومئذ ان الجد أولى بميراث بن ابنه 

ة تشعب من أصلھا غصن ثم تشعب من ذلك من إخوته قال زيد فضربت لعمر رضي هللا عنه في ذلك مثال فقلت له لو أن شجر
الغصن خوطان ذلك الغصن يجمع ذينك الخوطين دون األصل ويغذوھما أال ترى يا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلى 
أخيه منه إلى األصل قال زيد أضرب له أصل الشجرة مثال للجد واضرب الغصن الذي تشعب من األصل مثال لألب وأضرب 

 لذين تشعبا من الغصن مثال لألخوة الخوطين ال

أخبرنا أحمد بن علي األصبھاني الحافظ أنا إبراھيم بن عبد هللا أنا إسماعيل بن إبراھيم بن الحارث القطان ثنا  - 12210
الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا سفيان عن عيسى المدني عن الشعبي قال  كان من رأي أبي بكر وعمر رضي هللا عنھما 

يجعال الجد أولى من األخ وكان عمر يكره الكالم فيه فلما صار عمر جدا قال ھذا أمر قد وقع ال بد للناس من معرفته أن 
فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال كان من رأي أبي بكر رضي هللا عنه ان نجعل الجد أولى من األخ فقال يا أمير المؤمنين 

نشعب في الغصن غصن فما يجعل الغصن األول أولى من الغصن الثاني وقد ال تجعل شجرة نبتت فانشعب منھا غصن فا
خرج الغصن من الغصن قال فأرسل إلى علي رضي هللا عنه فسأله فقال له كما قال زيد إال أنه جعل سيال سأل فانشعبت منه 

جميعا فقام عمر رضي هللا عنه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان فقال أرأيت لو أن ھذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين 
فخطب الناس فقال ھل منكم من أحد سمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يذكر الجد في فريضة فقام رجل فقال سمعت رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم ذكرت له فريضة فيھا ذكر الجد فأعطاه الثلث فقال من كان معه من الورثة قال ال أدري قال ال 

طب الناس فقال ھل أحد منكم سمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ذكر الجد في فريضة فقام رجل فقال سمعت دريت ثم خ
النبي صلى هللا عليه و سلم ذكرت له فريضة فيھا ذكر الجد فأعطاه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم السدس قال من كان معه 

ان زيد بن ثابت يجعله أخا حتى يبلغ ثالثة ھو ثالثھم فإذا زادوا على ذلك من الورثة قال ال أدري قال ال دريت قال الشعبي وك
 أعطاه الثلث وكان علي بن أبي طالب رضي هللا عنه يجعله أخا حتى يبلغ ستة ھو سادسھم فإذا زادوا على ذلك أعطاه السدس 

يا أمير المؤمنين ال تجعل شجرة نبتت   ورواه عبد هللا بن الوليد العدني عن سفيان بمعناه إال أنه قال فقال زيد -  12211
فانشعب منھا غصن فانشعب في الغصن غصنان فما جعل األول أولى من الثاني وقد خرج الغصنان من الغصن األول فأرسل 
إلى علي رضي هللا عنه فسأله فقال لعلي رضي هللا عنه كما قال لزيد فقال علي كما قال زيد إال أن عليا جعله سيال سأل 

بت منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان فقال أرأيت لو أن ماء ھذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعا فانشع
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أخبرناه أبو بكر األردستاني ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد هللا بن الوليد فذكره قال الشيخ 
 ن الجد واألخوة واألخوات ألب وأم أو ألب وكان عبد هللا بن مسعود يشرك بي

  باب كيفية المقاسمة بين الجد واألخوة واألخوات

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا الحسن بن عيسى أنا بن  - 12212
نا إسماعيل بن إبراھيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن المبارك ح وأخبرنا أحمد بن علي الحافظ أنا إبراھيم بن عبد هللا أ

عيسى أنا بن المبارك أنا يونس عن الزھري قال حدثني سعيد بن المسيب وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب  أن 
مة خيرا له من ثلث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قضى ان الجد يقاسم األخوة لألب واألم واألخوة لألب ما كانت المقاس

المال فإن كثرت األخوة أعطى الجد الثلث وكان لألخوة ما بقي للذكر مثل حظ األنثيين وقضى ان بني األب واألم أولى بذلك 
من بني األب ذكورھم واناثھم غير أن بني األب يقاسمون الجد لبني األب واألم فيردون عليھم وال يكون لبني األب مع بني 

إال أن يكون بنو األب يردون على بنات األب واألم فإن بقي شيء بعد فرائض بنات األب واألم فھو لألخوة األب واألم شيء 
 لألب للذكر مثل حظ األنثيين 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثني أبو طاھر أنا بن وھب  - 12213
بن أبي الزناد قال  أخذ أبو الزناد ھذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت  أخبرني عبد الرحمن

بسم هللا الرحمن الرحيم لعبد هللا معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت فذكر الرسالة بطولھا وفيھا أني رأيت من نحو قسم 
واألخوة من األب إذا كان أخا واحدا ذكرا مع الجد قسم ما ورثا بينھما أمير المؤمنين يعني عمر رضي هللا عنه بين الجد 

شطرين فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لھا الثلث فإن كانتا اختين مع الجد قسم لھما الشطر وللجد الشطر فإن كان مع الجد 
ن الثلث شيئا ثم ما خلص لألخوة من أخوان فإنه يقسم للجد الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فإني لم أره حسبت ينقص الجد م

ميراث أخيھم بعد الجد فإن بني األب واألم ھم أولى بعضھم من بعض بما فرض هللا لھم دون بني العلة فلذلك حسبت نحوا من 
 الذي كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد واألخوة من األب ولم يكن يورث االخوة من األم الذين ليسوا من األب مع الجد

شيئا قال ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي هللا عنه كان يقسم بين الجد واألخوة نحو الذي كتبت به إليك في ھذه 
  الصحيفة 

وأخبرنا أبو أحمد المھرجاني ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا مالك بن أنس  -  12214
ه بلغه  أن معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن عن يحيى بن سعيد أن

ثابت انك كتبت إلي تسألني عن الجد وهللا أعلم وذلك ما لم يكن يقضي فيه إال األمراء يعني الحلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك 
ين فإن كثر األخوة لم ينقصاه من الثلث قال وأنا مالك أنه بلغه عن سليمان بن يعطيانه النصف مع األخ الواحد والثلث مع اإلثن

 يسار أنه قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي هللا عنھم للجد الثلث مع األخوة 

من كتابه أنا جرير عن أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق  - 12215
األعمش عن إبراھيم عن عبيدة السلماني قال  كان علي رضي هللا عنه يعطي الجد مع األخوة الثلث وكان عمر رضي هللا عنه 
يعطيه السدس وكتب عمر إلى عبد هللا رضي هللا عنھما إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث فلما قدم علي رضي 

 أعطاه السدس فقال عبيدة فرأيھما في الجماعة أحب إلي من رأي أحدھما في الفرقة هللا عنه ھھنا 

وأخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن األعمش  -  12216
الجد الثلث ثم تحول إلى السدس وأن عبد هللا عن إبراھيم عن عبيد بن نضلة  أن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه كان يعطي 

 كان يعطيه السدس ثم تحول إلى الثلث 

أخبرنا أبو سعيد أنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراھيم عن  - 12217
ه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتھم ثم ان عبيد بن نضلة قال  كان عمر وعبد هللا يقاسمان بالجد مع االخوة ما بين
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عمر كتب إلى عبد هللا ما أرانا إال قد أجحفنا بالجد فإذا جاءك كتابي ھذا فقاسم به مع االخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا 
 له من مقاسمتھم فأخذ بذلك عبد هللا 

محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا  - 12218
سفيان عن فراس عن الشعبي قال  كتب بن عباس إلى علي رضي هللا عنھما يسأله عن ستة أخوة وجد فكتب إليه اجعله 

 كأحدھم وامح كتابي 

أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا قيس بن  وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن - 12219
الربيع عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال  كتب بن عباس إلى علي رضي هللا عنھما من البصرة في ستة أخوة وجد 

 فكتب إليه علي رضي هللا عنه ان أعطه سبع المال 

ثنا محمد بن نصر ثنا عبيد هللا بن معاذ ثنا أبي ثنا أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وأخبرنا أبو عبد هللا بن يعقوب  -  12220
شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد هللا بن سلمة يحدث عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه أنه  كان يجعل الجد أخا 

 حتى يكون سادسا 

ماعيل بن إبراھيم بن الحارث أخبرنا أحمد بن علي األصبھاني الحافظ أنا إبراھيم بن عبد هللا األصبھاني ثنا إس -  12221
القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك أنا سفيان عن األعمش عن إبراھيم  أن عليا رضي هللا عنه كان يشرك الجد مع 
االخوة إلى ستة ھو سادسھم فإذا كثروا أعطاه السدس ويعطي كل صاحب فريضة فريضته وال يورث أخا ألم وال أختا ألم مع 

اسم بأخ ألب أخا ألب وأم وال يزيد الجد مع الولد على السدس إال أن ال يكون غيره وإذا كانت أخت ألب وأم وأخ الجد وال يق
ألب وجد أعطى األخت النصف وجعل النصف بين الجد واألخ وإذا كانت أخت ألب وأم وأخ وأخت ألب وجد جعلھا من 

 لألخ لألب سھمان ولألخت لألب سھم عشرة لألخت من األب واألم النصف خمسة أسھم وللجد سھمان و

أخبرنا أحمد بن علي أنا إبراھيم أنا إسماعيل ثنا الحسن ثنا بن المبارك أنا سفيان عن األعمش عن إبراھيم قال  كان  - 12222
عبد هللا يشرك الجد مع األخوة إلى الثلث فإن كان الثلث خيرا له من المقاسمة أعطاه الثلث ويعطي كل صاحب فريضة 

يضته وال يورث أخا ألم وال أختا ألم مع الجد وال يقاسم بأخ ألب أخا ألب وأم وال يورث بن األخ مع الجد وإذا كانت أخت فر
ألب وأم وأخ ألب وجد أعطى األخت لألب واألم النصف وأعطى الجد النصف وال يعطي األخ شيئا وإذا كان له إخوة 

ريضة فريضته فإن كان ثلث ما يبقى خيرا له من المقاسمة أعطاه واخوات وجد ومن له معھم فريضة أعطى كل صاحب ف
ثلث ما بقي وان كانت المقاسمة خيرا له قاسم وان كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس وان كانت 

 المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم 

أنا إسماعيل بن إبراھيم ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة  وأخبرنا أحمد بن علي أنا إبراھيم بن عبد هللا - 12223
عن أصحاب إبراھيم والشعبي عن إبراھيم والشعبي  في ابنة وأخت وجد في قول علي رضي هللا عنه لالبنة النصف وللجد 

 السدس ولألخت ما بقي وكذا قال في ابنة واختين وجد وفي ابنة واخوات وجد 

بد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا سفيان عن أخبرنا أبو ع - 12224
األعمش عن إبراھيم عن مسروق عن عبد هللا  في ابنة وأخت وجد قال من أربعة لالبنة النصف سھمان وللجد سھم ولالخت 

ان ولالختين سھم سھم فإن كانت ثالث اخوات فمن عشرة سھم وان كانتا اختين فمن ثمانية لالبنة النصف أربعة وللجد سھم
 لالبنة النصف خمسة وللجد سھمان وھو خمسا ما بقي ولالخوات سھم سھم 

أخبرنا أحمد بن علي األصبھاني أنا إبراھيم بن عبد هللا أنا إسماعيل بن إبراھيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا بن  -  12225
عن إبراھيم  أن زيد بن ثابت كان يشرك الجد إلى الثلث مع االخوة واالخوات فإذا بلغ الثلث  المبارك أنا سفيان عن األعمش

أعطاه الثلث وكان لالخوة واالخوات ما بقي وال يورث أخا ألم وال أختا ألم مع الجد شيئا وال يقاسم بھم وكان يقاسم لالخوة 
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خا ألب وأم وجد أعطاه النصف وأعطى الجد النصف وإذا كانا من األب مع االخوة لألب واألم وال يورثھم شيئا وإذا كان أ
أخوين وجد أعطاه الثلث وان زادوا أعطاه الثلث وما بقي كان لالخوة وإذا كانت أخت وجد اعطاھا الثلث وأعطى الجد الثلثين 

مسا أعطاه الثلث وما وإذا كانت اختان وجد أعطاھما النصف وأعطى الجد النصف ما بينه وبين ان يبلغن خمسا فإذا بلغن خ
بقي فلألخوات فإن لحقت فرائض امرأة أو زوج أو أم أعطى أھل الفرائض فرائضھم وما بقي قاسم االخوة واالخوات فإن كان 
ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وان كانت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي قاسم وان كان سدس جميع 

المقاسمة أعطاه السدس وان كان المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم وفي األكدرية إذا كان زوج المال خيرا له من 
وأم وأخت وجد جعلھا من تسعة ثم ضربھا في ثالثة فكان من سبعة وعشرين فأعطى الزوج تسعة أسھم وأعطى االم ستة 

 اسھم وأعطى الجد ثمانية اسھم وأعطى األخت أربعة اسھم 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ح وأنا أبو بكر  - 12226
محمد بن إبراھيم الفارسي أنا إسماعيل الخاللي وأنا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن 

عاني ھذه الفرائض واصولھا عن زيد بن ثابت رضي هللا عنه واما التفسير فتفسير أبي خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه  أن م
الزناد على معاني زيد بن ثابت قال وميراث الجد أبي األب مع االخوة من األب واألم أنھم يخلفون ويبدأ بأحد أن شركھم من 

ذلك ويحسب انه أفضل لحظ الجد الثلث مما أھل الفرائض فيعطى فريضته فما بقي للجد واالخوة من شيء فإنه ينظر في 
يحصل له ولالخوة أم يكون أخا ويقاسم االخوة فيما حصل لھم وله للذكر مثل حظ األنثيين أو السدس من رأس المال كله فارغا 

فريضة  فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه وكان ما بقي بعد ذلك بين االخوة لألم واألب للذكر مثل حظ األنثيين إال في
واحدة تكون قسمتھم فيھا على غير ذلك وھي امرأة توفيت وتركت زوجھا وأمھا وجدھا واختھا ألبيھا فيفرض للزوج النصف 
ولألم الثلث وللجد السدس ولألخت النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف األخت فيقسم اثالثا للجد منه الثلثان ولألخت الثلث 

لم يكن معھم اخوه الم وأب كميراث االخوة من األم واألب سواء ذكرھم كذكرھم وانثاھم وميراث االخوة من األب مع الجد إذا 
كانثاھم فإذا اجتمع االخوة من األم واألب واالخوة من األب فإن بني األم واألب يعادون الجد ببني أبيھم فيمنعونه بھم كثرة 

واألب خاصة دون بني األب وال يكون لبني األب منه  الميراث فما حصل لألخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني األم
شيء إال أن يكون بنو األم واألب إنما ھي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنھا تعاد الجد ببني أبيھا ما كانوا فما حصل لھا 

ھم فضل عن نصف المال ولھم من شيء كان لھا دونھم ما بينھا وبين ان تستكمل نصف المال كله فإن كان فيما يحاز لھا ول
 كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني األب للذكر مثل حظ األنثيين فإن لم يفضل شيء فال شيء لھم 

  باب االختالف في مسألة األكدرية

أخبرنا أحمد بن علي الحافظ أنا إبراھيم بن عبد هللا األصبھاني انا إسماعيل بن إبراھيم بن الحارث القطان ثنا  - 12227
بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراھيم والشعبي وإبراھيم والشعبي أم وأخت وزوج وجد في قول علي  الحسن

رضي هللا عنه  لألم الثلث ولألخت النصف وللزوج النصف وللجد السدس من تسعة وفي قول عبد هللا لألخت النصف وللزوج 
الجد األخت بسدسه ونصفھا فيكون له ثلثاه ولھا ثلثه تضرب التسعة النصف ولألم الثلث وللجد السدس من تسعة أسھم ويقاسم 

 في ثالثة فتكون سبعة وعشرين لألم ستة وللزوج تسعة ويبقى اثنا عشر للجد ثمانية ولالخت أربعة وھي األكدرية أم الفروج 

  باب بيان االختالف في مسألة المعادة

ن عبد هللا أنا إسماعيل بن إبراھيم ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن أخبرنا أحمد بن علي الحافظ أنا إبراھيم ب - 12228
المغيرة عن أصحاب إبراھيم والشعبي وإبراھيم والشعبي أخت ألب وأم وأخت ألب وجد في قول علي وعبد هللا لألخت من 

نصف وللجد النصف وترد األب واألم النصف ولألخت من األب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد وفي قول زيد لألختين ال
األخت من األب نصيبھا على األخت من األب واألم أخت ألب وأم وأختان ألب وجد في قول علي وعبد هللا لالخت من األب 
واالم النصف ولالختين من األب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد وان كن اخوات من األب أكثر من اثنتين لم يزدن على 

جد خمسان ولالخوات سھم سھم من خمسة ثم ترد االختان من األب على األخت من األب واألم حتى ھذا وفي قول زيد لل



97 

 

تستكمل النصف ولھما فضل فإن كن ثالث أخوات أو أربع اخوات ألب مع أخت ألب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا 
م وأخ ألب وجد في قول علي رضي هللا عنه وكان لالخت من األب واألم النصف وما بقي بين االخوات لألب أخت ألب وأ

لالخت من األب واألم النصف وما بقي بين األخ والجد نصفان وفي قول عبد هللا رضي هللا عنه للجد النصف ولألخت من 
األب واألم النصف ويلغى األخ من األب وال يجعل له شيئا وفي قول زيد من عشرة اسھم أربعة اسھم للجد وأربعة لألخ 

لالخت ثم يرد األخ على األخت ثالثة اسھم فتستكمل النصف ويبقى له سھم أخت ألب وأم وأخ ألب وأخت ألب وجد  وسھمان
في قول علي رضي هللا عنه لألخت من األب واألم النصف وما بقي بين الجد واالخ واالخت اخماسا في القسمة وفي قول عبد 

لالخت واالخ من األب شيء وفي قول زيد من ثمانية عشر سھما للجد  هللا لالخت من األب واألم النصف وما بقي للجد ليس
الثلث ستة اسھم ولألخ ستة ولالختين ستة لكل واحدة منھما ثالثة ثم يرد األخ واالخت من األب على األخت من األب واألم 

علي رضي هللا عنه لالختين حتى تستكمل النصف تسعة أسھم ويبقى بينھما ثالثة أسھم اختان ألب وأم وأخ ألب وجد في قول 
الثلثان وما بقي بين األخ والجد نصفان وفي قول عبد هللا لالختين من األب واألم الثلثان وما بقي للجد ويطرح األخ وفي قول 
زيد من ثالثة أسھم للجد سھم ولالختين سھم ولألخ سھم ثم يرد األخ سھمه على االختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شيء 

ان ألب وأم وأخت ألب وجد في قول علي وعبد هللا رضي هللا عنھما جميعا لالختين من األب واألم الثلثان وللجد ما بقي اخت
وسقطت األخت من األب وفي قول زيد من عشرة اسھم للجد أربعة أسھم ولألخوات سھمان سھمان ثم ترد األخت من األب 

ترث شيئا اختان ألب وأم واخ وأخت ألب وجد في قول علي رضي هللا عنه عليھما سھمين ولم يبق لھا شيء قاسمتا بھا ولم 
لألختين من األب واألم الثلثان وللجد السدس وما بقي بين األخ واالخت للذكر مثل حظ األنثيين وفي قول عبد هللا لألختين 

وھو سھم وسھمان لالختين من األب الثلثان وما بقي للجد ويسقط األخ واالخت من األب وفي قول زيد من ثالثة للجد الثلث 
 واالم قاسمتا بھما ولم يرثا شيئا 

 باب االختالف في مسألة الخرقاء 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا ھالل بن العالء الرقي ثنا عبد هللا بن جعفر ثنا عيسى بن  - 12229
أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ثنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يونس ثنا عباد بن موسى ثنا الشعبي ح وأخبرنا 

يعقوب بن سفيان ثنا عبد هللا بن يوسف ثنا عيسى بن يونس عن عباد بن موسى عن الشعبي  أنه أتى به الحجاج موثقا فلما 
فتيك من العلم وليس بيوم شفاعة بوء لألمير انتھى إلى باب القصر قال لقيني يزيد بن أبي مسلم فقال إنا  يا شعبي لما بين د

بالشرك والنفاق على نفسك فبالحري أن تنجو ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد فلما دخلت على الحجاج قال 
السھر  وأنت يا شعبي ممن خرج علينا وكثر فقلت أصلح هللا األمير أحزن بنا المنزل وأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا

واستحلسنا الخوف ووقعنا في خزية لم نكن فيھا بررة أتقياء وال فجرة أقوياء قال صدقت وهللا ما بروا بخروجھم علينا وال 
قووا علينا حيث فجروا أطلقا عنه ثم احتاج إلي في فريضة فأتيته فقال ما تقول في أم وأخت وجد فقلت قد اختلف فيھا خمسة 

 عليه و سلم عبد هللا بن عباس وزيد وعثمان وعلي وعبد هللا بن مسعود قال ما قال فيھا بن من أصحاب رسول هللا صلى هللا
عباس ان كان لمفتيا وفي رواية الرقي ان كان لمنقبا قلت جعل الجد أبا ولم يعط األخت شيئا وأعطى االم الثلث قال فما قال 

بعة وأعطى األخت سھمين قال فما قال فيھا أمير المؤمنين فيھا زيد قلت جعلھا من تسعة أعطى األم ثالثة وأعطى الجد أر
يعني عثمان رضي هللا عنه قلت جعلھا أثالثا قال فما قال فيھا بن مسعود قلت جعلھا من ستة أسھم أعطى األخت ثالثة والجد 

طى األخت ثالثة وأعطى سھمين واألم سھما قال فما قال فيھا أبو تراب يعني عليا رضي هللا عنه قلت جعلھا من ستة أسھم فاع
 األم سھمين وأعطى الجد سھما وذكر الحديث بطوله 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو إسحاق إبراھيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي حدثني  - 12230
 لي قال قال لي الشعبي  فذكر ھذا الحديث محمد بن عباد بن موسى العكلي حدثني أبي عباد بن موسى قال أخبرني أبو بكر الھذ

وأخبرنا أحمد بن علي الحافظ أنا إبراھيم بن عبد هللا أنا إسماعيل بن إبراھيم ثنا الحسن بن عيسى ثنا جرير عن  -  12231
 حده المغيرة عن أصحاب إبراھيم والشعبي وإبراھيم والشعبي أم وأخت ألب وأم وجد فذكر اقوالھم  بنحو ما ذكره الشعبي و
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وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا سفيان  - 12232
 عن منصور عن إبراھيم قال قال عمر رضي هللا عنه  في أم وأخت وجد لألخت النصف ولألم ثلث ما بقي وللجد ما بقي 

 عن إبراھيم قال  كان عمر وعبد هللا رضي هللا عنھما ال يفضالن أما على جد قال وثنا سفيان عن األعمش  - 12233

  باب العول في الفرائض

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا حسين بن علي بن األسود  -  12234
رجة بن زيد بن ثابت عن أبيه  أنه أول من أعال الفرائض وكان العجلي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن خا

 أكثر ما أعالھا به الثلثين 

وأخبرنا أبو سعيد أنبأ أبو عبد هللا ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن أبي إسحاق عن  - 12235
 سعا الحارث عن علي رضي هللا عنه  في امرأة وأبوين وبنتين صار ثمنھا ت

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز ثنا محرز بن عون  - 12236
 ثنا شريك  فذكره بنحوه وفي حكاية إبراھيم النخعي عن علي وعبد هللا رضي هللا عنھما مسائل اعاال فيھا الفرائض 

فظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحا - 12237
يونس بن بكير عن بن إسحاق قال ثنا الزھري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود قال  دخلت أنا وزفر بن أوس بن 

فقال ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في الحدثان على بن عباس بعد ما ذھب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث 
مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذھب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفر يا أبا عباس من أول من أعال الفرائض قال 

ما  عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال ولم قال لما تدافعت عليه وركب بعضھا بعضا قال وهللا ما أدري كيف اصنع بكم وهللا
أدري أيكم قدم هللا وال أيكم أخر قال وما أجد في ھذا المال شيئا أحسن من ان اقسمه عليكم بالحصص ثم قال بن عباس وأيم هللا 
لو قدم من قدم هللا وأخر من أخر هللا ما عالت فريضة فقال له زفر وايھم قدم وايھم أخر فقال كل فريضة ال تزول إال إلى 

 وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع ال ينقص منه والمرأة لھا الربع فإن زالت عنه فريضة فتلك التي قدم هللا
صارت إلى الثمن ال تنقص منه واالخوات لھن الثلثان والواحدة لھا النصف فإن دخل عليھن البنات كان لھن ما بقي فھؤالء 

ا يبقى بين من أخر هللا بالحصص ما عالت فريضة فقال له زفر الذين اخر هللا فلو أعطى من قدم هللا فريضة كاملة ثم قسم م
فما منعك ان تشير بھذا الرأي على عمر فقال ھبته وهللا قال بن إسحاق فقال لي الزھري وأيم هللا لوال أنه تقدمه امام ھدى كان 

 امره على الورع ما اختلف على بن عباس اثنان من أھل العلم 

  باب ميراث المرتد

أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن الزھري عن  -  12238
علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد يبلغ به النبي صلى هللا عليه و سلم  أن المسلم ال يرث الكافر وان 

 ن يحيى عن سفيان وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزھري الكافر ال يرث المسلم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى ب

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا عبد هللا بن محمد بن أبي مريم ثنا علي بن  -  12239
عمرو بن قسيط الرقي ثنا عبيد  معبد ثنا عبيد هللا بن عمرو ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا

هللا بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد 
قال  بعثني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني ان اضرب عنقه وآخذ ماله لفظ حديث الروذباري 

حمل ھذا بعض أصحابنا على أنه نكحھا معتقدا إلباحته فصار به مرتدا وجب قتله وأخذ ماله قال الشافعي رحمه هللا وقد  وقد
 روي أن معاوية كتب إلى بن عباس وزيد بن ثابت يسألھما عن ميراث المرتد فقاال لبيت المال قال الشافعي يعنيان أنه فيىء 
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ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا الحجاج بن  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ - 12240
أرطأة عن الحكم  أن عليا رضي هللا عنه قضى في ميراث المرتد أنه ألھله من المسلمين وھذا منقطع وراويه عن الحكم غير 

 نقطع محتج به ورواه أيضا شريك عن مغيرة عن علي رضي هللا عنه وھو أيضا م

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي عن سفيان ثنا سليمان  - 12241
عن أبي عمرو الشيباني  أن عليا رضي هللا عنه أتى بالمستورد العجلي فقتله وجعل ميراثه ألھله من المسلمين فأعطاه 

 أن يبيعھم إياه وأحرقه النصارى بجيفته ثالثين ألفا فأبى 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي األصبھاني أنا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا  - 12242
أبو معاوية عن األعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي رضي هللا عنه أنه  أتى بمستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه 

ال فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين قال الشافعي رحمه هللا قد يزعم بعض أھل الحديث منكم أنه غلط اإلسالم فأبى ق
قال الشافعي في موضع آخر فقلت له يعني للذي يناظره ھل سمعت من أھل الحديث منكم من يزعم أن الحافظ لم يحفظوا عن 

خاف ان يكون الذي زاد ھذا غلط قال اإلمام أحمد رحمه هللا وقرأت في علي رضي هللا عنه فقسم ماله بين ورثته المسلمين ون
رواية أبي بكر أحمد بن محمد بن ھانئ عن أحمد بن حنبل رحمه هللا انه ضعف الحديث الذي روي عن علي رضي هللا عنه 

س فيھا ھذه اللفظة وإنما أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين قال الشيخ قد رويت قصة المستورد من وجه آخر عن علي ولي
 فيھا انه لم يعرض لماله 

أخبرنا الشريف أبو الفتح أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح انا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنا شريك  - 12243
ل له المستورد عن سماك عن بن عبيد بن األبرص قال  كنت عند علي رضي هللا عنه جالسا حين أتى برجل من بني عجل يقا

كان مسلما فتنصر فقال له علي رضي هللا عنه ما ذاك فقال وجدت دينھم خيرا من دينكم قال وما دينك قال دين عيسى عليه 
السالم قال علي رضي هللا عنه وأنا على دين عيسى عليه السالم ولكن ما تقول في عيسى عليه السالم فقال كلمة خفيت علي لم 

ه قال انه ربه فقال علي رضي هللا عنه اقتلوه فتوطأه القوم حتى مات قال فجاء أھل الحيرة فاعطوا يعني أفھمھا فزعم القوم ان
بجيفته اثنى عشر ألفا فأبى عليھم علي رضي هللا عنه وأمر بھا فاحرقت بالنار ولم يعرض لماله ورواه أيضا الشعبي وعبد 

قد جعله الشافعي لخصمه ثابتا واعتذر في تركه قوله بظاھر قول  الملك بن عمير عن علي رضي هللا عنه دون ذكر المال ثم
النبي صلى هللا عليه و سلم ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم كما تركوا به قول معاذ ومعاوية وغيرھما في توريث 

 المسلم من اليھودي 

يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن وذلك فيما أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا  -  12244
عمرو بن أبي حكيم عن عبد هللا بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي األسود الديلي قال  أتى معاذ بن جبل في رجل قد مات 

يزيد وال ينقص  على غير اإلسالم وترك ابنه مسلما فورثه منه معاذ وقال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول اإلسالم
 كذا رواه شعبة 

ورواه عبد الوارث بن سعيد كما أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد  -  12245
الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي ثنا عبد هللا بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يھودي ومسلم فورث 

منھما وقال حدثني أبو األسود أن رجال حدثه أن معاذا قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  اإلسالم يزيد المسلم 
وال ينقص فورث المسلم وإن صح الخبر فتأويله غير ما ذھب إليه إنما أراد ان اإلسالم في زيادة وال ينقص بالردة وھذا رجل 

 مجھول فھو منقطع 

بكر أحمد بن علي األصبھاني أنا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا  أخبرنا أبو - 12246
محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد هللا بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد هللا قال  إذا ارتد المرتد ورثه ولده ھذا 

 منقطع القاسم لم يدرك جده 
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  باب المشركة

أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن  - 12247
سفيان ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ثنا عبد هللا بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل الخوالني عن وھب بن منبه 

طاب رضي هللا عنه أشرك األخوة من األب واألم مع األخوة من األم في عن الحكم بن مسعود الثقفي قال  شھدت عمر بن الخ
الثلث فقال له رجل قضيت في ھذا عام أول بغير ھذا قال كيف قضيت قال جعلته لألخوة من األم ولم تجعل لالخوة من األب 

 واألم شيئا قال تلك على ما قضينا وھذا على ما قضينا 

بد هللا ثنا يعقوب ثنا زيد بن المبارك عن بن ثور عن معمر عن سماك عن وھب عن وأخبرنا أبو الحسين أنا ع -  12248
الحكم بن مسعود الثقفي عن عمر  بنحوه ورواه سفيان بن عيينة وعبد الرزاق عن معمر قاال في إسناده مسعود بن الحكم قال 

الذي روى عنه وھب بن منبه إنما ھو يعقوب بن سفيان ھذا خطأ إنما ھو الحكم بن مسعود قال ومسعود بن الحكم زرقي و
 الحكم بن مسعود ثقفي 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن معمر ح  -  12249
يم ومحمد بن يحيى قاال ثنا وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق بن إبراھ

عبد الرزاق أنا معمر عن سماك بن الفضل عن وھب بن منبه عن مسعود بن الحكم يعني الثقفي قال  قضى عمر بن الخطاب 
رضي هللا عنه في امرأة تركت زوجھا وابنتھا وأخوتھا ألمھا وأخوتھا ألبيھا وأمھا فشرك بين األخوة لألم وبين األخوة لألم 

لثلث بينھم سواء فقال رجل يا أمير المؤمنين إنك لم تشرك بينھم عام كذا وكذا فقال عمر تلك على ما قضينا واألب جعل ا
يومئذ وھذه على ما قضينا اليوم لفظ حديث عبد الرزاق قال يعقوب بن سفيان ھذا خطأ إنما ھو الحكم بن مسعود وبمعناه قال 

 البخاري 

 ثنا يعقوب ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن إبراھيم أنا محمد بن عمرو بن وأخبرنا أبو الحسين أنا عبد هللا - 12250
 علقمة أن مسعود بن الحكم زرقي والذي روى عنه وھب بن منبه  إنما ھو الحكم بن مسعود الثقفي 

نى ثنا معاذ بن معاذ أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن المث - 12251
 ثنا حسين المعلم عن قتادة عن سعيد بن المسيب  أن عمر أشرك بين األخوة من األب واألم وبين األخوة من األم في الثلث 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا سليمان  -  12252
بي مجلز  أن عثمان بن عفان رضي هللا عنه شرك بين األخوة من األم واألخوة من األب واألم في الثلث وان عليا التيمي عن أ

  رضي هللا عنه لم يشرك بينھم 

أخبرنا أبو عبد هللا ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن أبي  -  12253
عمرو بن وھيب عن أبيه عن زيد بن ثابت  في المشركة قال ھبوا أباھم كان حمارا ما زادھم األب إال قربا وأشرك  الزناد عن

 بينھم في الثلث 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا سفيان الثوري عن  -  12254
راھيم عن عمر وعبد هللا وزيد رضي هللا عنھم أنھم قالوا  للزوج النصف ولألم السدس واشركوا بين منصور واألعمش عن إب

 االخوة من األب واألم واالخوة من األم في الثلث وقالوا ما زادھم األب إال قربا 

د بن سالم عن الشعبي قال قال أخبرنا أبو عبد هللا ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا محم - 12255
عمر وعبد هللا رضي هللا عنھما  في أم وزوج وأخوة ألم وأخوة ألب وأم للزوج النصف ولألم السدس وشركا بين االخوة من 

 األب واألم وبين االخوة من األم في الثلث ذكرھم وانثاھم فيه سواء وقاال ما زادھم األب إال قربا 
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ن أبي عمرو ثنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا ھشيم عن بن وأخبرنا أبو سعيد ب - 12256
أبي ليلى عن الشعبي  أن عمر بن الخطاب وعبد هللا رضي هللا عنھما أشركا بينھم قال الشيخ رحمه هللا وروي عن عبد هللا بن 

  مسعود وزيد بن ثابت بخالف ھذا 

الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا شعبة عن  أخبرنا أبو عبد هللا -  12257
أبي قيس عن ھزيل بن شرحبيل قال  أتينا عبد هللا في زوج وأم واخوين ألم واخ ألب وأم فقال قد تكاملت السھام ولم يعط األخ 

 من األب واألم شيئا 

ظ ثنا أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل أنا شعبة عن أبي قيس أخبرنا أبو عبد هللا الحاف - 12258
عن الھزيل قال قال عبد هللا  في امرأة تركت زوجھا وأمھا وأخوتھا ألبيھا وأمھا وأخوتھا ألمھا قال للزوج النصف ولألم 

 ا وأمھا شيئا السدس ولألخوة من األم الثلث تكملة السھام ولم يجعل الخوتھا ألبيھ

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق أنا يحيى بن آدم ثنا شريك  - 12259
 عن أبي إسحاق عن األرقم بن شرحبيل عن عبد هللا أنه قال  في المشركة يا بن أخي تكاملت السھام دونك 

ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا محمد بن  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ - 12260
سالم عن الشعبي قال قال علي وزيد رضي هللا عنھما  للزوج النصف ولألم السدس ولألخوة من األم الثلث ولم يشركا بين 

 فضل لم يكن لھم شيء االخوة من األب واألم معھم وقاال ھم عصبة ان فضل شيء كان لھم وإن لم ي

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا علي بن حجر أنا ھشيم عن محمد  -  12261
بن سالم عن الشعبي  أن زيدا رضي هللا عنه كان ال يشرك كان يجعل الثلث لألخوة لألم دون االخوة من األب واألم قال ھشيم 

فقلت ان زيدا كان يشرك قال فإن الشعبي حدثنا ھكذا عن زيد أنه كان يقول مثل قول علي رضي هللا عنه  وقد رددت عليه
فرددت عليه أيضا فقال بيني وبينك بن أبي ليلى قال الشيخ الرواية الصحيحة في ھذا عن زيد بن ثابت ما مضى وھذه الرواية 

م النخعي اعلم بمذھب عبد هللا بن مسعود وان لم يرياه من رواية أبي ينفرد بھا محمد بن سالم وليس بالقوي والشعبي وإبراھي
قيس األودي وان كانت موصولة إال إن لرواية أبي قيس شاھد فيحتمل أنه كان يقول ذلك ثم رجع عنه إلى ما تقرر عند 

 الشعبي والنخعي من مذھبه وهللا أعلم كما روينا عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 

رنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا سفيان أخب - 12262
الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي هللا عنه أنه  جعل لألخوة من األم الثلث ولم يشرك االخوة من األب 

 واألم معھم وقال ھم عصبة ولم يفضل لھم شيء 

وبإسناده قال أنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة قال  سئل علي رضي هللا عنه عن األخوة من األم  - 12263
 فقال أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدون على الثلث شيئا قالوا ال قال فإني ال أنقصھم منه شيئا 

ثنا محمد بن نصر ثنا عمرو بن زرارة أنا يحيى بن وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد هللا بن يعقوب  -  12264
زكريا أخبرني إسرائيل عن جابر عن عامر  أن عليا وأبا موسى رضي هللا عنھما كانا ال يشركان ورواه أيضا أبو مجلز عن 

 علي رضي هللا عنه مرسال وحكيم بن جابر عن علي رضي هللا عنه موصوال فھو عن علي رضي هللا عنه مشھور 

  راث الحملباب مي

أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حسين بن معاذ ثنا عبد األعلى ثنا محمد بن إسحاق  - 12265
عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  إذا استھل المولود ورث ورواه بن خزيمة 

الجزري عن عبد األعلى بھذا اإلسناد مثله وزاد موصوال بالحديث تلك طعنة الشيطان كل بني آدم نائل  عن الفضل بن يعقوب
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منه تلك الطعنة إال ما كان من مريم وابنھا فإنھا لما وضعتھا أمھا قالت اني اعيذھا بك وذريتھا من الشيطان الرجيم فضرب 
رج عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم كل بني آدم دونھا بحجاب فطعن فيه يعني في الحجاب وفي رواية األع

يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إال عيسى بن مريم ذھب يطعن فطعن في الحجاب قال أبو ھريرة رأيت ھذه الصرخة 
 التي يصرخھا الصبي حين تلده أمه فإنھا منھا 

محمد بن حيان حدثني العباس بن الوليد ثنا محمد بن يحيى ثنا وأخبرنا أبو بكر بن الحارث األصبھاني أنا أبو  -  12266
موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال  من السنة أن ال يرث 

ى هللا عليه المنفوس وال يورث حتى يستھل صارخا كذا وجدته ورواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رسول هللا صل
و سلم قال ال يرث الصبي إذا لم يستھل واالستھالل الصياح أو العطاس أو البكاء وال يكمل ديته وقال سعيد ال يصلى عليه 

 وروي من حديث جابر موقوفا ومرفوعا وقد مضى في كتاب الجنائز 

بن إبراھيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك أخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد  - 12267
عن بن شھاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم قالت  إن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه قال 
اك في األوساق التي نحلھا إياھا فلو كنت جددتيه أو احتزتيه كان لك وإنما ھو اليوم مال الوارث وإنما ھو أخواك وأخت

فاقتسموه على كتاب هللا فقالت عائشة رضي هللا عنھا وهللا يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته إنما ھي أسماء فمن األخرى قال ذو 
 بطن بنت خارجة اراھا جارية 

 أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي وأبو نصر بن قتادة قاال أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب ثنا - 12268
الحسن بن علي بن زياد ثنا بن أبي أويس حدثني بن أبي الزناد عن إبراھيم بن يحيى بن زيد بن ثابت عن جدته أم سعد بنت 
سعد بن الربيع امرأة زيد بن ثابت أنھا أخبرته قالت  رجع إلى زيد بن ثابت يوما فقال ان كانت لك حاجة ان نكلمه في ميراثك 

بن الخطاب رضي هللا عنه قد ورث الحمل اليوم وكانت أم سعد حمال مقتل أبيھا سعد بن من أبيك فإن أمير المؤمنين عمر 
 الربيع فقالت أم سعد ما كنت ألطلب من اخوتي شيئا 

  باب ميراث ولد المالعنة

ا فليح أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثن - 12269
بن سليمان عن الزھري عن سھل بن سعد الساعدي أن رجال أتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال  يا رسول هللا أرأيت 
رجال رأى مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل به فأنزل هللا فيھا ما ذكر في القرآن من المتالعنين فقال له رسول هللا 

قد قضى فيك وفي امرأتك قال فتالعنا وأنا شاھد عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال يا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
إن أمسكتھا فقد كذبت عليھا ففارقھا فجرت السنة بعد فيھما ان يفرق بين المتالعنين وكانت حامال فأنكر حملھا فكان ابنھا 

وترث منه ما فرض هللا عز و جل لھا رواه البخاري في الصحيح عن  يدعى إليھا ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثھا
 أبي الربيع 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو الفضل بن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراھيم أنا عبد الرزاق أنا  - 12270
قال  اقسموا المال بين أھل الفرائض على  معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

 كتاب هللا عز و جل فما بقي فألولى رجل ذكر رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراھيم وأخرجه البخاري كما مضى 

سماك  أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أبو األزھر ثنا يحيى بن أبي بكير حدثني إبراھيم بن طھمان ثنا - 12271
بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال  جاء قوم إلى علي رضي هللا عنه فاختصموا في ولد المتالعنين فجاء ولد أبيه 

 يطلبون ميراثه قال فجعل ميراثه ألمه وجعلھا عصبة 
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ون عن محمد بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھار - 12272
سالم عن الشعبي عن علي وعبد هللا قاال  عصبة بن المالعنة أمه ترث ماله أجمع فإن لم تكن له أم فعصبتھا عصبته وولد الزنا 

 بمنزلته وقال زيد بن ثابت لألم الثلث وما بقي ففي بيت المال 

ترك أخاه وأمه ألمه الثلث وألخيه السدس وما وبإسناده عن الشعبي أن عليا رضي هللا عنه قال  في بن المالعنة  -  12273
بقي فھو رد عليھما بحساب ما ورثا وقال عبد هللا لألخ السدس وما بقي فلألم فھي عصبته وقال زيد ألمه الثلث وألخيه السدس 

 وما بقي ففي بيت المال 

ن سلمة عن قتادة أن عليا وبن مسعود رضي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد عن حماد ب - 12274
 هللا عنھما قاال  في بن المالعنة ترك أخاه وأمه لالخ الثلث ولألم الثلث وقال زيد لألخ السدس ولألم الثلث وما بقي فلبيت المال 

ا الحسن بن عيسى أنا أخبرنا أحمد بن علي األصبھاني أنا إبراھيم بن عبد هللا أنا إسماعيل بن إبراھيم بن الحارث ثن - 12275
بن المبارك أنا سعيد عن قتادة أن بن مسعود  كان يجعل ميراثه كله ألمه فإن لم تكن له أم كان لعصبتھا قال وكان الحسن يقول 
ذلك قال وكان علي وزيد بن ثابت رضي هللا عنھما يقوالن ألمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين ورواه محمد بن بكر عن 

تادة عن خالس بن عمرو عن علي وزيد بن ثابت رضي هللا عنھما نحوه والرواية فيه عن علي رضي هللا عنه سعيد عن ق
 مختلفة وقوله مع زيد اشبه بما ذكرنا من السنة الصحيح عن علي ما مضى 

مالك أنه بلغه عن  أخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم ثنا بن بكير ثنا -  12276
عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنھما  سئال عن ولد المالعنة وولد الزنا من يرثه فقاال ترثه أمه حقھا وإخوته من أمه 
حقوقھم ويرث ما بقي من ماله موالي أمه أن كانت موالة وان كانت عربية ورثت حقھا وورث إخوته من أمھم حقوقھم وورث 

 لمون قال مالك رحمه هللا وذلك األمر عندنا والذي أدركت عليه أھل العلم ببلدنا ما بقي من ماله المس

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي  قال وقال بعض الناس بقولنا  -  12277
ا بقي من ميراثه على عصبة أمه وقالوا عصبة أمه فيھما إال في خصلة واحدة إذا كانت أمه عربية أو ال والء لھا ردوا م

 عصبته واحتجوا فيه برواية ليست بثابتة وأخرى ليست مما تقوم بھا حجة 

أخبرناه أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم عن ھشام بن عمار ثنا محمد بن حرب  - 12278
د هللا النصري عن واثلة بن األسقع الليثي عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  تحوز ثنا عمر بن روبة عن عبد الواحد بن عب

المرأة ثالث مواريث عتيقھا ولقيطھا وولدھا الذي العنت عليه قال أبو أحمد عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد النصري 
 فيه نظر قال أبو أحمد سمعت بن حماد يذكره عن البخاري 

أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قاال ثنا الوليد ثنا بن  أخبرنا - 12279
 جابر ثنا مكحول قال  جعل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ميراث بن المالعنة ألمه ولورثتھا من بعدھا 

و محمد عن العالء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن قال وحدثنا موسى بن عامر ثنا الوليد أخبرني عيسى أب - 12280
أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه و سلم  مثله قال الشيخ حديث مكحول منقطع وعيسى ھو بن موسى أبو محمد القرشي 

 فيه نظر 

الحسن بن عيسى أنا بن  أخبرنا أحمد بن علي األصبھاني أنا إبراھيم بن عبد هللا أنا إسماعيل بن إبراھيم القطان ثنا -  12281
المبارك أنا سفيان عن داود يعني بن أبي ھند حدثني عبد هللا بن عبيد األنصاري قال  كتبت إلى أخ لي من بني زريق لمن 
قضى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بولد المالعنة فقال قضى به رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ألمه قال ھي بمنزلة أبيه 

  ومنزلة أمه
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ورواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن داود عن عبد هللا عن رجل من أھل  -  12282
الشام أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ولد المالعنة عصبته عصبة أمه أخبرناه محمد بن محمد أنا أبو الحسين ثنا اللؤلؤي 

وقد حمل األستاذ أبو الوليد رحمه هللا ھذه االخبار على ما لو كانت أمه موالة العتاقة وهللا  ثنا أبو داود فذكره وھذا أيضا منقطع
 أعلم 

  باب ال يرث ولد الزنا من الزاني وال يرثه الزاني

أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن إبراھيم ثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن  - 12283
أبي الذيال قال حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال 

 مساعاة في اإلسالم من ساعى في الجاھلية فقد لحق بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فال يرث وال يورث 

د بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محم - 12284
سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قضى أن كل مستلحق استلحق 

بمن استلحقه ليس له فيما قسم بعد أبيه الذي يدعى إليه فادعاه ورثته من بعد فقضى ان كان من أمة يملكھا يوم أصابھا فقد لحق 
قبله من الميراث شيء ومن أدرك الميراث لم يقسم فله نصيبه وال يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره فإن كان من أمة ال 
يملكھا أو من حرة عاھر بھا فإنه ال يلحق وال يرث وإن كان أبوه الذي يدعي له ھو ادعاه فھو ولد زنا ألھل أمه من كانوا 

 ة أو أمة حر

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمود بن خالد ثنا أبي عن محمد بن راشد  بإسناده  - 12285
 ومعناه وزاد وذلك فيما استلحق في أول اإلسالم فما اقتسم من مال قبل اإلسالم فقد مضى 

 باب ميراث المجوس 

مرو ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع أنا الشافعي قال وقلنا  إذا أسلم المجوسي وابنة أخبرنا أبو سعيد بن أبي ع - 12286
الرجل امرأته أو أخته أمه نظرنا إلى أعظم النسبين فورثناھا به والقينا األخرى واعظمھما اثبتھما بكل حال فإذا كانت أم اختا 

د تزول وھكذا جميع فرائضھم على ھذه المنازل وقال بعض ورثناھا بأنھا أم وذلك ان األم قد ثبتت في كل حال واألخت ق
 الناس أورثھا من الوجھين معا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد بن ھارون أنا سعيد بن  - 12287
 ة له فيموت قال ترث بأدنى القرابتين أبي عروبة عن قتادة عن الحسن  في مجوسي تحته ابنته أو أخته امرأ

أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي أنا إبراھيم بن عبد هللا ثنا إسماعيل بن إبراھيم ثنا الحسن بن عيسى أنا بن المبارك ثنا  - 12288
 معمر عن الزھري  أنه سئل عن المجوس إذا أسلموا ولھم نسبان قال يورث بأقربھما 

زيد بن ثابت أنه قال يرث بأدنى األمرين وال يرث من وجھين وذلك فيما أجاز لي أبو عبد  قال الشيخ ويذكر عن -  12289
 هللا الحافظ روايته عنه عن أبي الوليد الفقيه ثنا موسى بن سھل ثنا عبد الغني عن أيوب الخزاعي بسنده إلى زيد  

الب ثنا يزيد ثنا حماد بن سلمة قال  سألت حماد بن وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي ط - 12290
أبي سليمان عن ميراث المجوس فقال يرثون بأحد الوجھين الوجه الذي يحل وروي ھذا القول عن عمر بن عبد العزيز رحمه 

 هللا ومكحول 
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يزيد بن ھارون أنا الحسن بن  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا - 12291
عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار  أن عليا رضي هللا عنه كان يورث المجوس من الوجھين جميعا إذا كانت أمه امرأته 

 أو أخته أو ابنته الحسن بن عمارة متروك 

لجوھري ثنا علي بن الحسن ثنا عبيد أخبرنا محمد بن إبراھيم األردستاني أنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ا - 12292
هللا بن الوليد ثنا سفيان عن رجل عن الشعبي عن علي وبن مسعود رضي هللا عنھما أنھما قاال  في المجوس يورث من مكانين 
  قال سفيان بلغني عن إبراھيم انه كان يورث المجوس من مكانين قال الشيخ الروايات عن الصحابة في ھذا الباب ليست بالقوية

  باب ميراث الخنثى

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراھيم الفارسي أنا إبراھيم بن عبد هللا األصبھاني أنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن  -  12293
فارس ثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثني بشر بن محمد أنا عبد هللا أنا الحسن بن كثير سمع أباه قال  شھدت عليا رضي 

 ثى قال انظروا مسيل البول فورثوه منه هللا عنه في خن

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا  - 12294
ه  سئل يزيد بن ھارون أنا قيس بن الربيع عن عبد هللا بن جسر قال سمعت بن معقل وأشياخھم يذكرون أن عليا رضي هللا عن

 عن المولود ال يدري أرجل أم امرأة فقال علي رضي هللا عنه يورث من حيث يبول 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن عبد الجليل عن  - 12295
فسأل القوم فلم يدروا فقال علي رضي هللا عنه إن بال رجل من بكر بن وائل قال  شھدت عليا رضي هللا عنه سئل عن الخنثى 

 من مجرى الذكر فھو غالم وإن بال من مجرى الفرج فھو جارية 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى بن أبي طالب أنا يزيد أنا ھمام بن يحيى عن قتادة قال  سجن  - 12296
ه يسألونه عن الخنثى كيف يورث فقال تسجنونني وتستفتونني ثم قال انظروا من حيث جابر بن زيد زمن الحجاج فأرسلوا إلي

يبول فورثه منه قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال فإن بال منھما جميعا قلت ال أدري فقال سعيد يورث من حيث 
 يسبق 

يد أنا خالد بن يزيد الھدادي عن صالح الدھان أو سلمة بن وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يز - 12297
كليب  قال سئل جابر بن زيد عن الخنثى كيف يورث فقال يقوم فيدنو من حائط ثم يبول فإن أصاب الحائط فھو غالم وإن سأل 

 بين فخذية فھو جارية وقد روي فيه حديث مسند بإسناد ضعيف 

لماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا أبو صالح القاسم بن الليث الرسعني ثنا أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد ا -  12298
ھشام بن عمار ثنا يعقوب بن إبراھيم القاضي ثنا محمد بن السائب عن أبي صالح عن بن عباس  أن رسول هللا صلى هللا عليه 

يه و سلم يورث من حيث يبول محمد بن السائب و سلم سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث فقال النبي صلى هللا عل
 الكلبي ال يحتج به 

  باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو طاھر محمد بن الحسن المحمد آباذي أنا إبراھيم بن عبد هللا السعدي أنا يزيد بن  -  12299
ن بن عوف ھاجر إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فآخى رسول هللا ھارون أنا حميد الطويل عن أنس بن مالك  أن عبد الرحم

 صلى هللا عليه و سلم بينه وبين سعد بن الربيع أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن حميد 
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بن  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه وعلي بن حمشاذ العدل قاال ثنا محمد بن أيوب أنا محمد -  12300
كثير ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة 

 أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن حماد 

بن إسحاق أبو أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سليمان بن األشعث  -  12301
داود ثنا أبو سلمة ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس  أن النبي صلى هللا عليه و سلم آخى بين الزبير وبين عبد هللا بن 

 مسعود 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا الحسن بن علوية القطان ثنا إسماعيل بن عيسى ثنا  - 12302
زكريا عن عاصم عن أنس قال قلت ألنس بلغك أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال حلف في اإلسالم فقال إسماعيل بن 

أنس قد حالف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بين قريش واألنصار في داره يعني دار أنس بالمدينة رواه البخاري في 
 أخرجه مسلم مختصرا من وجه آخر عن عاصم األحول الصحيح عن محمد بن الصباح عن إسماعيل وقال في داري و

أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر الرزاز ثنا محمد بن عبيد هللا ھو بن المنادى ثنا إسحاق بن  -  12303
 صلى هللا عليه يوسف األزرق ثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراھيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول هللا

و سلم قال  ال حلف في اإلسالم وأيما حلف كان في الجاھلية فإن اإلسالم لم يزده إال شدة كذا رواه األزرق وخالفه جماعة في 
 إسناده 

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر وبن نمير وأبو  - 12304
أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراھيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  فذكره أخرجه 

 مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن بن نمير وأبي أسامة 

لحارثي ثنا أبو أسامة أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد ا - 12305
والذين عقدت أيمانكم { حدثني إدريس بن يزيد ثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله عز و جل 

قال كان المھاجرون حين قدموا المدينة يورث األنصار دون ذوي رحمھم لألخوة التي آخى رسول هللا صلى } فآتوھم نصيبھم 
والذين عقدت أيمانكم { قال فنسختھا قال } ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان واألقربون { ما نزلت هللا عليه و سلم بينھم فل

 من النصر والنصيحة } فآتوھم نصيبھم 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ھارون بن عبد هللا ثنا أبو أسامة فذكره  بنحوه زاد من  -  12306
نصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذھب الميراث رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن إبراھيم وغيره عن أبي النصر وال

 أسامة 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثني علي بن حسين عن  -  12307
كان الرجل يحالف الرجل ليس } والذين عقدت أيمانكم فآتوھم نصيبھم { أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال 

 } وأولوا األرحام بعضھم أولى ببعض { بينھما نسب فيرث أحدھما اآلخر فنسخ ذلك األنفال فقال 

ري وال فكان األعرابي ال يرث المھاج} والذين آمنوا وھاجروا والذين آمنوا ولم يھاجروا { وبإسناده عن بن عباس  - 12308
 } وأولوا األرحام بعضھم أولى ببعض { يرثه المھاجر فنسختھا 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا  - 12309
سلم بين أصحابه وورث  سليمان بن معاذ الضبي عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال  آخى رسول هللا صلى هللا عليه و

 بعضھم من بعض حتى نزلت ھذه اآلية وأولوا األرحام بعضھم أولى ببعض فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب 
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أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد أحمد بن عبد هللا المزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان  - 12310
عروة عن عائشة رضي هللا عنھا  أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس  أخبرني شعيب عن الزھري قال أخبرني

وكان ممن شھد بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تبنى سالما وزوجه ابنة أخيه ھند بنت الوليد بن عتبة وھو مولى 
في الجاھلية دعاه الناس ابنه وورث من  المرأة من األنصار كما تبنى النبي صلى هللا عليه و سلم زيدا وكان من تبنى رجال

ميراثه حتى أنزل هللا عز و جل في ذلك ادعوھم آلبائھم ھو اقسط عند هللا فإن لم تعلموا آباءھم فاخوانكم في الدين ومواليكم 
 فردوا إلى آبائھم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان 

أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد المزني أنا علي بن محمد ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزھري وأخبرنا  - 12311
في الذين كانوا يتبنون رجاال غير } قال قال سعيد بن المسيب  نزلت ھذه اآلية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان واألقربون 

يجعل لھم نصيبا في الوصية ورد هللا الميراث في الموالي وفي الرحم والعصبة أبنائھم ويورثونھم فأنزل هللا عز و جل فيھم أن 
وأبى أن يجعل للمدعين ميراثا ممن ادعاھم وتبناھم ولكن جعل لھم نصيبا في الوصية فكان ما تعاقدوا عليه في الميراث الذي 

 رد هللا علينا فيه أمرھم 

اس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا عمار أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العب -  12312
وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى { بن رزيق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس  في قوله تعالى 

 في أول ھذه السورة من المواريث قال كانوا ال يورثون صبيا حتى يحتلم } النساء 
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 ايا كتاب الوص

  باب نسخ الوصية للوالدين واألقربين الوارثين

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا  - 12313
م للذكر مثل حظ يوصيكم هللا في أوالدك{ ورقاء عن بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس  في قوله عز و جل 

قال كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين واألقربين فنسخ هللا من ذلك ما أحب فجعل للولد الذكر مثل حظ } األنثيين 
األنثيين وجعل للوالدين السدس وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن رواه البخاري في الصحيح عن 

 ء محمد بن يوسف عن ورقا

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا  -  12314
يوسف بن سعيد ثنا حجاج ثنا بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال تجوز الوصية 

الخرساني لم يدرك بن عباس ولم يره قاله أبو داود السجستاني وغيره وقد روي من لوارث إال إن شاء الورثة عطاء ھذا ھو 
 وجه آخر عنه عن عكرمة عن بن عباس 

أخبرناه أبو بكر األصبھاني أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبد هللا عبيد هللا بن عبد هللا بن عبد الصمد بن المھتدي  - 12315
رو بن خالد ثنا أبي ثنا يونس بن راشد عن عطاء الخرساني عن عكرمة عن بن عباس قال قال با ثنا أبو عالثة محمد بن عم

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال تجوز وصية لوارث إال أن يشاء الورثة عطاء الخرساني غير قوي 

ن أنا الشافعي أنا بن عيينة عن سليمان أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليما -  12316
األحول عن مجاھد أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال وصية لوارث قال الشافعي وروى بعض الشاميين حديثا ليس 
مما يثبته أھل الحديث بأن بعض رجاله مجھولون فرويناه عن النبي صلى هللا عليه و سلم منقطعا واعتمدنا على حديث أھل 

 مغازي عامة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال عام الفتح ال وصية لوارث وإجماع العامة على القول به ال

أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود أنا عبد الوھاب بن نجدة ثنا بن عياش عن شرحبيل بن  - 12317
هللا عليه و سلم يقول  إن هللا جل ثناؤه قد أعطى كل ذي حق حقه وال  مسلم قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول هللا صلى

 وصية لوارث 

أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عبد الوھاب بن أبي عصمة ثنا أبو طالب أحمد بن حميد  - 12318
وما روي عن أھل الحجاز فليس بصحيح  قال سمعت أحمد بن حنبل يقول إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح 

قال الشيخ وكذلك قاله البخاري وجماعة من الحفاظ وھذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي وهللا أعلم وقد روي من وجه 
 آخر من حديث الشاميين 

الحارث بن محمد ثنا عبد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسين عبد الباقي بن قانع القاضي ثنا  - 12319
الوھاب بن عطاء أنا سعيد عن قتادة عن شھر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال خطبنا رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم بمنى وھو على راحلته فقال  إن هللا قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فال يجوز لوارث وصية وذكر 

 حماد بن سلمة عن قتادة وروي من وجه آخر ضعيف عن عمرو  الحديث ورواه أيضا

أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو عمرو بن السماك ثنا الحسن بن علي القطان ثنا إسماعيل بن  -  12320
صلى هللا عليه و سلم عيسى ثنا زياد بن عبد هللا قال حدثني إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة أن رسول هللا 

 قال  ال وصيه لوارث إال أن يجيز الورثة وروي من وجه آخر 
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أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ أنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا  -  12321
بي سعيد عن أنس بن مالك قال  إني لتحت ناقة عمر بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سعيد بن أ

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يسيل علي لعابھا فسمعته يقول إن هللا عز و جل قد أعطى كل ذي حق حقه وال وصية لوارث 
قال وذكر الحديث ورواه الوليد بن مزيد البيروتي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل 

حدثني رجل من أھل المدينة قال إني لتحت ناقة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فذكره وقد روي ھذا الحديث من أوجه أخر 
كلھا غير قوية واالعتماد على الحديث األول وھو رواية بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس وعلى ما ذكره الشافعي من 

 القول به وهللا أعلم نقل أھل المغازي مع إجماع العامة على 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن بن طاوس  -  12322
عن أبيه  أنه كان يقول إن الوصية كانت قبل الميراث فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقيت الوصية لمن ال يرث فھي ثابتة 

 ذي قرابة لم تجز وصيته فمن أوصى لغير 

قال وحدثنا سعيد ثنا ھشيم أنا يونس عن الحسن في آية الوصية قال  كانت الوصية للوالدين واألقربين فنسخ من  - 12323
 ذلك للوالدين وأثبت لھما نصيبھما في سورة النساء ونسخ من األقربين كل وارث وبقيت الوصية لألقربين الذين ال يرثون 

نا سعيد ثنا ھشيم أنا يونس وحميد عن الحسن  أنه كان يقول من أوصى لغير ذي قرابته فللذين أوصى لھم قال وث - 12324
 ثلث الثلث ولقرابته ثلثا الثلث 

  باب من قال بنسخ الوصية لألقربين الذين ال يرثون وجوازھا لألجنبيين

ب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا إسماعيل بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنبأ أبو عبد هللا محمد بن يعقو - 12325
إبراھيم وھو بن علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن بن عباس  أنه قام فخطب الناس ھھنا يعني بالبصرة فقرأ 

سخت ھذه قال ثم ذكر فقال ن} إن ترك خيرا الوصية للوالدين واألقربين { عليھم سورة البقرة يبين ما فيھا فأتى على ھذه اآلية 
 ما بعده 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن  -  12326
واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس  إن ترك خيرا الوصية للوالدين واألقربين وكانت الوصية كذلك 

 الميراث وكذلك رويناه عن بن عمر من قوله حتى نسختھا آية 

أخبرناه أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الحسن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ثنا جدي ثنا سنيد بن  - 12327
 داود ثنا وكيع عن سفيان عن جھضم عن عبد هللا بن بدر عن بن عمر قال  نسختھا آية الميراث يعني الوصية للوالدين

 واألقربين وروينا عن إبراھيم النخعي أنه قال نسختھا آية الميراث 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال  قال الشافعي وكذلك قال أكثر  - 12328
ر قرابة لم تجز فوجدنا رسول هللا صلى هللا العامة إال أن طاوسا وقليال معه قالوا ثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغي

عليه و سلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل ال مال له غيرھم فأعتقھم عند الموت فجزأھم النبي صلى هللا عليه و سلم ثالثة 
 أجزاء فأعتق اثنين وارق أربعة 

ب عن عمران بن حصين عن النبي صلى هللا أخبرنا بذلك عبد الوھاب الثقفي عن أيوب عن أبي قالبة عن أبي المھل -  12329
عليه و سلم  قال الشافعي فكانت داللة السنة في حديث عمران بن حصين بينة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنزل عتقھم 

هللا في المرض وصية والذي أعتقھم رجل من العرب والعربي إنما يملك من ال قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي صلى 
 عليه و سلم لھم الوصية قال الشيخ ھذا الحديث ثابت من جھة أبي المھلب ومحمد بن سيرين عن عمران 
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وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا ھشام بن علي ثنا سھل بن بكار ثنا أبو عوانة عن سماك  -  12330
عند موته ستة أعبد فجاء ورثته من األعراب فأخبروا رسول هللا عن الحسن البصري عن عمران بن حصين  أن رجال أعتق 

صلى هللا عليه و سلم بما صنع أو فعل فقال لو علمنا ذلك ما صلينا عليه فأقرع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بينھم فأعتق 
 اثنين وارق أربعة 

ر أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك ورواه منصور بن زاذان عن الحسن عن عمران  أن رجال من األنصا - 12331
ماال غيرھم ثم ذكره حدثنا أبو جعفر المستملي أنا بشر اإلسفرائيني ثنا داود بن الحسين البيھقي ثنا يحيى بن يحيى أنا ھشيم 

 عن منصور بن زاذان فذكر معناه 

الرحمن السلمي إمالء قالوا أنا أحمد بن محمد بن  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراھيم وأبو عبد -  12332
عبدوس الطرائفي ثنا معاذ بن نجدة ثنا خالد بن يحيى ثنا مالك بن مغول ثنا طلحة بن مصرف قال  سألت عبد هللا بن أبي 

بالوصية قال أوفى ھل كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أوصى قال ال قال قلت فقد كتب على الناس الوصية أو قال امروا 
أوصى بكتاب هللا عز و جل وفي رواية السلمي فكيف كتب رواه البخاري في الصحيح عن خالد بن يحيى وأخرجه مسلم من 

 وجه آخر عن مالك بن مغول 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن األعمش  -  12333
قيق عن مسروق عن عائشة قالت  ما ترك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم دينارا وال درھما وال بعيرا وال أوصى عن ش

 بشيء رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد هللا بن نمير وأبي معاوية زاد وال شاة 

ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال  - 12334
يونس بن بكير عن بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن الزھري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة قال  لم يوص 

ريين بجاد مائة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عند موته إال بثالث أوصى للرھاويين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى للدا
وسق من خيبر وأوصى للشنئيين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى لألشعريين بجاد مائة وسق من خيبر وأوصى بتنفيذ بعث 

 أسامة بن زيد وأوصى أن ال يترك بجزيرة العرب دينان ھذا مرسل 

  وھم منه وقولوا لھم قوال معروفاباب ما جاء في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزق

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا محمد بن جرير الطبري ثنا أبو كريب ثنا  -  12335
األشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن بن عباس قال  وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين قال ھي 

 وليست بمنسوخة رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن حميد عن األشجعي محكمة 

زاد فيه إبراھيم بن أبي الليث عن األشجعي قال فكان بن عباس إذا ولى رضخ وإذا كان في المال قلة اعتذر إليھم  - 12336
 لھيثم أنا إبراھيم  فذكره فذلك القول المعروف أخبرناه أبو عمرو أخبرنا اإلسماعيلي أنا القاسم حدثني يزيد بن ا

وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنا أبو منصور عباس بن الفضل الضبي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد  - 12337
بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس  أن ناسا يقولون إن ھذه اآلية نسخت وإذا حضر 

قربى واليتامى والمساكين فارزقوھم منه ال وهللا ما نسخت ولكنھا مما تھاون الناس بھا وھما واليان وال يرث القسمة أولوا ال
فذلك الذي يرزق ووال ليس بوارث فذاك الذي يقول قوال معروفا انه مال يتامى وما لي فيه شيء رواه البخاري في الصحيح 

مني في إسنادي ويذكر عن عائشة رضي هللا عنھا أنھا قالت في ھذه عن أبي النعمان عارم عن أبي عوانة بال شك والشك 
اآلية انھا لم تنسخ ورواه يحيى بن سعيد عن أبي عوانة لم يجاوز به سعيد بن جبير وكذلك رواه شعبة وھشيم عن أبي بشر 

 وروينا عن أبي موسى األشعري أنه كان يعطي بھذه اآلية 
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وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عبد الملك بن عبد أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ  -  12338
الحميد الميموني ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني بن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر يعني والقاسم بن محمد 

حمن وعائشة حية قال فلم يدع في الدار مسكينا وال ذا أخبراه  أن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الر
قرابة إال أعطاھم من ميراث أبيه قال وتال وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوھم منه تمام اآلية قال 

لوصية يريد الميت أن القاسم فذكرت ذلك البن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية وإنما ھذه اآلية في ا
يوصي وفي رواية جماعة عن داود بن أبي ھند عن سعيد بن المسيب إذا حضر القسمة في رواية قال قسمة الثلث وفي رواية 

 قال ذاك من الثلث عند الوصية وفي رواية قال إذا مات الميت فقد وجب الميراث ألھله 

ي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أب - 12339
وإذا حضر القسمة أولوا القربى { وھب بن جرير عن ھشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال  في ھذه اآلية 

 حاك بن مزاحم قال نسختھا الفرائض وكذلك قاله عطاء وعكرمة والض} واليتامى والمساكين فارزقوھم منه 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا أحمد بن الفضل العسقالني ثنا  - 12340
 إلى آخر اآلية قال ھي منسوخة نسختھا آية الميراث } وإذا حضر القسمة { آدم ثنا أبو شيبة عن عطاء  في قوله 

  وصيةباب تبدية الدين على ال

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي وقد روى في  -  12341
تبدية الدين قبل الوصية حديث عن النبي صلى هللا عليه و سلم ال يثبت أھل الحديث مثله قال الشافعي ثنا سفيان عن أبي 

لنبي صلى هللا عليه و سلم  قضى بالدين قبل الوصية قال الشيخ امتناع أھل الحديث عن إسحاق عن الحارث عن علي أن ا
إثبات ھذا لتفرد الحارث األعور بروايته عن علي رضي هللا عنه والحارث ال يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه وكذلك رواه 

 سفيان الثوري عن أبي إسحاق 

د بن األعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن ھارون انا زكريا أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعي - 12342
عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال  إنكم تقرءون من بعد وصية يوصى بھا أو دين وإن 

 هللا عز و جل قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني األم يتوارثون دون بني العالت 

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم  -  12343
أنا بن وھب أخبرني شبيب بن سعيد أنه سمع يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن أبي إسحاق الھمداني عن عاصم بن 

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الدين قبل الوصية وليس لوارث  ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال
 وصية كذا أتى به يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم ويحيى ضعيف 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال  قال الشافعي أنا سفيان  - 12344
وأتموا الحج { حجير عن طاوس عن بن عباس أنه قيل له كيف تأمر بالعمرة قبل الحج وهللا عز و جل يقول  عن ھشام بن
فقال كيف تقرءون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قال الوصية قبل الدين قال فبأيھما تبدءون قالوا بالدين } والعمرة  

 ائز قال فھو ذلك قال الشافعي يعني أن التقديم ج

  باب الوصية بالثلث

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا  -  12345
محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنا عبد هللا بن وھب حدثني رجال من أھل العلم منھم مالك بن أنس ويونس بن يزيد أن بن 

حدثھم ح وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا شھاب 
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يعقوب بن سفيان ثنا القعنبي وبن بكير عن مالك عن بن شھاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه  قال جاءني رسول 
لوداع قال وبي وجع قد اشتد بي فقلت له يا رسول هللا قد بلغ مني الوجع ما ترى هللا صلى هللا عليه و سلم يعودني عام حجة ا

وأنا ذو مال وال يرثني إال ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال ال قلت فبالشطر قال ال قال قلت فبالثلث قال الثلث كبير أو كثير انك 
لن تنفق نفقة تبتغي بھا وجه هللا إال أجرت فيھا حتى ما ان تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعھم عالة يتكففون الناس وإنك 

تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول هللا اخلف بعد أصحابي فقال إنك لن تخلف فتعمل عمال صالحا إال ازددت به درجة 
ابھم لكن ورفعة ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللھم أمض الصحابي ھجرتھم وال تردھم على أعق

البائس سعد بن خولة يرثي له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن مات بمكة لفظ حديث القطان وفي رواية بن وھب قلت 
فبالشطر يا رسول هللا قال ال الثلث والثلث كثير رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن 

 يونس  أبي الطاھر وحرملة عن بن وھب عن

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل ببغداد أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قراءة  - 12346
عليه في المحرم سنة سبع وثالثين وثالثمائة ثنا محمد بن عبيد هللا المنادى ثنا يونس بن محمد ثنا إبراھيم بن سعد قال بن 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ومحمد بن  شھاب ثنا عامر بن سعد ح
نصر المروزي وجعفر بن محمد قالوا ثنا يحيى بن يحيى أنا إبراھيم بن سعد عن بن شھاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال  

ع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول هللا إنه بلغ بي ما ترى عادني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في حجة الوداع من وج
من الوجع وأنا ذو مال وال يرثني إال ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال ال قلت أفأتصدق بشطره قال ال الثلث والثلث 

تغي بھا وجه هللا إال أجرت بھا كثير فإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرھم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تب
حتى اللقمة تجعلھا في في امرأتك قلت يا رسول هللا اخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عمال صالحا تبتغي به وجه 
هللا إال ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللھم امض ألصحابي ھجرتھم وال تردھم 

بھم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن توفي بمكة لفظ حديثھما واحد رواه مسلم على أعقا
في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري عن أحمد بن يونس وغيره عن إبراھيم بن سعد وكذلك رواه شعيب بن أبي 

 الفھم سفيان بن عيينة فقال عام الفتح حمزة وعبد العزيز بن أبي سلمة ومعمر عن الزھري وخ

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قراءة عليه ثنا  -  12347
سعدان بن نصر بن منصور أبو عثمان ثنا سفيان بن عيينة عن الزھري عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال  مرضت عام 

ا أشفيت منه فأتاني النبي صلى هللا عليه و سلم يعودني فقلت يا رسول هللا إن لي ماال كثيرا وليست ترثني إال ابنة الفتح مرض
لي فأوصي بمالي كله قال ال قلت فبالشطر قال ال قلت فبالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن 

إن تؤجر على جميع نفقتك حتى اللقمة ترفعھا إلي في امرأتك قلت يا رسول هللا إني تدعھم عالة يتكففون الناس إنك لعلك 
أرھب أن أموت بأرض ھاجرت منھا قال إنك لعلك إن تبقى حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون اللھم امض ألصحابي 

 ھجرتھم وال تردھم على أعقابھم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له إن مات بمكة 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا زكريا بن يحيى بن راشد ثنا سفيان فذكره  بنحو  - 12348
من معناه إال أنه قال إنك لن تنفق نفقة إال أجرت فيھا حتى اللقمة ترفعھا إلي في امرأتك قلت يا رسول هللا اخلف عن ھجرتي 

ه الجنة إال ازددت رفعة ودرجة ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عمال تريد ب
آخرون ثم ذكر الباقي بنحوه رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه مسلم عن قتيبة وغيره كلھم عن سفيان وسفيان 

 خالف الجماعة في قوله عام الفتح والمحفوظ عام حجة الوداع 

األديب أنا أبو بكر اإلسماعيلي أخبرني موسى بن العباس ثنا المنذر بن شاذان ثنا زكريا بن عدي  أخبرنا أبو عمرو - 12349
ثنا مروان عن ھاشم بن ھاشم عن عمرو بن سعد عن أبيه قال  مرضت فعادني النبي صلى هللا عليه و سلم فقلت يا رسول هللا 

ع بك ناسا قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة أفأوصي بالنصف قال ادع هللا أن ال يردني على عقبي قال لعل هللا أن يرفعك فينف
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النصف كثير قال قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير قال فأوصى بالثلث فجاز ذلك له رواه البخاري في الصحيح عن 
 محمد بن عبد الرحيم عن زكريا بن عدي وقال فأوصى الناس بالثلث فأجاز ذلك لھم 

نا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبد هللا المنادى ثنا وھب بن جرير ثنا أخبر -  12350
شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد عن سعد قال نزلت في أربع آيات  فذكر الحديث قال ودخل رسول هللا صلى هللا عليه و 

ال ال قلت فبثلثيه قال ال قلت فبثلثه قال فسكت رسول هللا صلى هللا سلم علي وأنا مريض فقلت يا رسول هللا أوصي بمالي كله ق
 عليه و سلم فكان الثلث أخرجه مسلم 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد  - 12351
طلحة بن عمرو المكي يقول سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت أبا بن عبد هللا بن عبد الحكم أنا بن وھب قال سمعت 

 ھريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إن هللا أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم 

لعلم منھم عمر بن أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قاال ثنا أبو العباس أنا محمد أنا بن وھب أخبرني رجال من أھل ا - 12352
محمد بن زيد بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وعبد هللا بن عمر ويونس بن يزيد وغيرھم أن نافعا حدثھم عن 

 عبد هللا بن عمر  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه سئل عن الوصية فقال عمر الثلث وسط من المال ال بخس وال شطط 

  الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء استدالال بما روينا في حديث سعد بن أبي وقاصباب من استحب النقصان عن 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ح وأنا أبو عبد هللا أنا  - 12353
نا عيسى بن يونس ح وأخبرنا أبو عبد هللا أخبرني أبو عبد هللا بن محمد بن موسى ثنا محمد بن أيوب أنا إبراھيم بن موسى 

الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع كلھم عن ھشام بن عروة عن أبيه عن بن عباس  قال لو أن الناس 
لثلث كثير أو كبير لفظ غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية لكان أفضل ألن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال الثلث وا

حديث وكيع وليس في رواية بن عيينة وعيسى في الوصية لكان أفضل رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن سفيان ورواه 
 مسلم عن إبراھيم بن موسى وعن أبي بكر بن أبي شيبة 

األصم ثنا محمد بن عبيد هللا بن المنادى  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس ھو - 12354
ثنا يونس بن محمد ثنا شيبان عن قتادة قال  ذكر لنا ان أبا بكر رضي هللا عنه أوصى بخمس ماله وقال ال أرضى من مالي بما 

 رضي هللا به من غنائم المسلمين وقال قتادة وكان يقال الخمس معروف والربع جھد والثلث يجيزه القضاة 

أخبرنا علي بن أحمد عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا ھشام بن علي أنا بن رجاء أنا محمد بن طلحة عن إدريس األودي  -  12355
عن طلحة بن مصرف عن مالك بن الحارث عن بن عباس قال  الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع والذي 

 يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث 

شيخ أبو الفتح أنا الشريحي أخبرنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنا زھير عن أبي إسحاق عن أخبرنا ال - 12356
 الحارث عن علي رضي هللا عنه قال  ألن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث فمن أوصى بالثلث فلم يترك 

  هباب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا استبقاء على ورثت

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السالم ثنا إسحاق بن إبراھيم أنا أبو خالد األحمر  -  12357
عن ھشام بن عروة عن أبيه  أن عليا رضي هللا عنه دخل على رجل من بني ھاشم وھو مريض يعوده فأراد أن يوصي فنھاه 

 قول إن ترك خيرا ماال فدع مالك لورثتك وقال إن هللا تبارك وتعالى ي
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وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا ھشام  -  12358
تدع شيئا فذكره بمعناه لم يقل من بني ھاشم وقال فقال له علي رضي هللا عنه إن هللا تعالى يقول  إن ترك خيرا وإنك إنما 

 يسيرا فدعه لعيالك فإنه أفضل 

وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور ثنا أحمد ثنا سعيد ثنا أبو معاوية عن محمد بن شريك المكي عن بن أبي  - 12359
ت قال مليكة عن عائشة قالت قال لھا رجل  إني أريد أن أوصي قالت كم مالك قال ثالثة آالف قالت كم عيالك قال أربعة فقال

 هللا سبحانه وتعالى إن ترك خيرا وإن ھذا لشيء يسير فاتركه لعيالك فھو أفضل 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور أنا عبد هللا بن المبارك  - 12360
 درھم فال يوصي  ثنا بن جريج عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال  إذا ترك الميت سبعمائة

وليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعافا خافوا عليھم فليتقوا هللا وليقولوا قوال { باب ما جاء في قوله عز و جل 
  وما ينھى عنه من األضرار في الوصية} سديدا 

ي ثنا عثمان بن سعيد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائف -  12361
وليخش الذين لو تركوا { الدارمي ثنا عبد هللا بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس  في قوله 

يعني الرجل يحضره الموت فيقال له تصدق من مالك وأعتق واعط منه في سبيل هللا } من خلفھم ذرية ضعافا خافوا عليھم 
يعني من حضر منكم مريضا عند الموت فال يأمره أن ينفق ماله في العتق والصدقة وفي سبيل هللا ولكن  فنھوا أن يأمروه بذلك

يأمره أن يبين ماله وما عليه من دين ويوصي من ماله لذي قرابته الذين ال يرثون يوصي لھم بالخمس أو الربع يقول أيسر 
مال فيكونوا عياال على الناس فال ينبغي أن تأمروه بما ال أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف يعني صغارا أن يتركھم بغير 

 ترضون به ألنفسكم وألوالدكم ولكن قولوا الحق من ذلك 

فھذا الرجل يحضر الرجل } وليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعافا { وبھذا اإلسناد عن بن عباس  في قوله  -  12362
 سبحانه الذي يسمعه أن يتقي هللا ويوقفه ويسدده للصواب ولينظر لورثته كما عند موته فيسمعه يوصيه يضر بورثته فأمر هللا
 يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليھم الضيعة 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراھيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا  - 12363
قال ھذا عند الوصية يقول له } وليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعافا { في قوله  ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاھد 

من حضره أقللت فأوص لفالن وآلل فالن يقول هللا وليخش أولئك وليقولوا كما يحبون أن يقال لھم في ولده بعده وليقولوا قوال 
 سديدا يعني عدال 

ور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا بن شھاب عن أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منص - 12364
األعمش عن مسلم عن مسروق  أنه حضر رجال يوصي فآثر بعض الورثة على بعض فقال له إن هللا سبحانه قد قسم بينكم 

 ه هللا عز و جل فأحسن القسم وانه من يرغب برأيه عن رأي هللا يضل فأوص لذي قرابة ممن ال يرث ثم دع المال كما قسم

أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبدة بن عبد هللا أنا عبد الصمد ثنا نصر بن علي  - 12365
الحداني ثنا األشعث بن جابر حدثني شھر بن حوشب أن أبا ھريرة حدثه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إن الرجل 

ة بطاعة هللا ستين سنة ثم يحضرھما الموت فيضاران في الوصية فتجب لھما النار وقال ثم قرأ على أبو ھريرة ليعمل أو المرأ
 من ھھنا من بعد وصية يوصى بھا أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم 
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في المحرم سنة تسع  أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري إمالء - 12366
وثالثين وثالثمائة ثنا بكر بن سھل ثنا عبد هللا بن يوسف ثنا عمر بن المغيرة ثنا داود بن أبي ھند عن عكرمة عن بن عباس 

 عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  اإلضرار في الوصية من الكبائر 

مد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا ھشيم ثنا داود بن أبي أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو منصور النضروي ثنا أح -  12367
ھند عن عكرمة عن بن عباس قال  الجنف في الوصية واإلضرار فيھا من الكبائر ھذا ھو الصحيح موقوف وكذلك رواه بن 

 عيينة وغيره عن داود موقوفا وروي من وجه آخر مرفوعا ورفعه ضعيف 

  ي فيه أن ال يبيت ليلتين أو ثالث ليال إال ووصيته مكتوبة عندهباب الحزم لمن كان له شيء يريد أن يوص

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد  - 12368
ومالك بن أنس ويونس بن يزيد بن عبد هللا بن عبد الحكم أنا بن وھب أخبرني رجال من أھل العلم منھم عبد هللا بن عمر 

وأسامة بن زيد الليثي أن نافعا حدثھم عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ما حق امرئ مسلم له 
شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة عنده رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن يوسف عن مالك ورواه 

 الطاھر عن بن وھب عن يونس وعن ھارون بن سعيد عن بن وھب عن أسامة بن زيد مسلم عن أبي 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ انا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا سليمان بن حرب  - 12369
حق امرئ مسلم له مال يريد أن  ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم  ما

 يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل عن حماد 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراھيم قالوا ثنا أبو العباس محمد بن  - 12370
بد هللا بن عبد الحكم أنبأ بن وھب أخبرني يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن بن شھاب عن سالم يعقوب أنبأ محمد بن ع

بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثالث 
ي ليلة منذ سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ذلك إال ليال إال ووصيته مكتوبة عنده قال عبد هللا بن عمر ما مرت عل

وعندي وصيتي رواه مسلم في الصحيح عن ھارون بن معروف عن بن وھب عن عمرو وعن أبي الطاھر وغيره عن بن 
 وھب عن يونس 

  باب الوصية بمثل نصيب ولده

سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسحاق بن منصور عن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن  -  12371
 عمارة الصيدالني عن ثابت عن أنس  أنه أوصى له بمثل نصيب أحد ولده 

  باب الوصية فيما زاد على الثلث

ليمان بن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا س - 12372
حرب وعارم بن الفضل قاال ثنا حماد بن زيد ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا 

يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قالبة عن أبي المھلب عن عمران بن الحصين  
وته لم يكن له مال غيرھم فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه و سلم فقال له قوال شديدا ثم دعاھم أن رجال أعتق ستة أعبد له عند م

فجزأھم فأقرع بينھم فأعتق اثنين وارق أربعة وفي رواية سليمان فجزأھم ثالثة أجزاء رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن 
 سعيد عن حماد بن زيد 
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 يته لوارث أو ما زاد على الثلث باب العول في الوصايا وإجازة الورثة وص

قد مضى في حديث عطاء الخرساني عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم ال يجوز الوصية لوارث إال 
 أن يشاء الورثة وروي ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا 

بد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا محمد بن أبي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا ع - 12373
أيوب أبو عاصم وھو ثقة قال قال إبراھيم  تعلم الفرائض قلت نعم قال تعرف رفع السھام قلت نعم قال تعلم الوصايا قلت نعم 

ت إن ذاك ال يجوز إنما يجوز له قال ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل وربع ماله آلخر ونصف ماله آلخر فلم أدر فقل
من ماله الثلث قال فإن الورثة أجازوه قلت ال أدري قال فأعلمك قلت نعم قال انظر ماال له نصف وثلث وربع قلت فذا اثنا 
عشر قال فنعم فتأخذ نصفه ستة وثلثه أربعة وربعه ثالثة فيكون ثالثة عشر سھما فيقسم المال على ثالثة عشر سھما فيعطي 

 النصف ما أصاب ستة وصاحب الثلث ما أصاب أربعة وصاحب الربع ما أصاب ثالثة فذاك كذاك قلت نعم صاحب 

  باب الوصية بشيء بعينه

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي أنا عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي  -  12374
لفقھاء الذين ينتھي إلى قولھم من أھل المدينة  كانوا يقولون من أوصى أن يجعل ثلثه في أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن ا

حائط ثم سبل ذلك الحائط حيث أراده فقال ورثته ال نجيز إنما له ثلث حائطه فذلك جائز عليھم الموصي يضع ثلثه حيث أحب 
 ليس للورثة أن يقولوا إنما له ثلث رحله وسيفه وثوبه  من ماله بقيمة العدل إنما الحائط كالرحل أو السيف أو الثوب يوصى به

 باب الوصية باإلعتاق عنه ومن استحب استغالء الرقاب وإقاللھا أو إكثارھا واسترخاصھا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا  - 12375
بن عون العمري وعبيد هللا بن موسى العبسي قاال أنا ھشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر  قال جاء جعفر 

رجل إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال يا رسول هللا أي العمل أفضل قال إيمان با وجھاد في سبيله قال فأي الرقاب 
فإن لم أستطع قال تعين ضعيفا أو تصنع ألخرق قال فإن لم أفعل قال تدع الناس  أفضل قال أغالھا ثمنا وأنفسھا عند أھلھا قال

من شرك فإنھا صدقة تصدق بھا على نفسك رواه البخاري في الصحيح عن عبيد هللا بن موسى وأخرجه مسلم من وجه آخر 
 عن ھشام 

بو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ثنا عبد أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران ببغداد أنا أ -  12376
الرحمن بن مرزوق سنة خمس وستين ومائتين ثنا مكي بن إبراھيم ثنا عبد هللا بن سعيد بن أبي ھند عن إسماعيل بن أبي حكيم 

أعتق مولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من أعتق رقبة مؤمنة 
هللا عز و جل بكل أرب منھا أربا منه من النار أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج فقال علي بن الحسين أنت 
سمعت ھذا من أبي ھريرة قال نعم قال فقال ادعوا لي مطرفا وكان من أفره غلمانه فلما قام بين يديه قال أنت حر لوجه هللا 

 الصحيح من حديث عبد هللا بن سعيد بن أبي ھند عز و جل أخرجه مسلم في 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا أحمد بن علي الجزار ثنا داود بن رشيد أبو الفضل ح وثنا أبو  - 12377
غسان محمد بن عبد هللا الحافظ حدثني عبد هللا بن سعيد ثنا مسدد بن قطن ثنا داود بن رشيد ثنا الوليد بن مسلم عن أبي 

مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق هللا بكل عضو منھا عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه رواه البخاري في الصحيح عن 

 رواه مسلم عن داود محمد بن عبد الرحيم عن داود بن رشيد و
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 باب الوصية بالحج 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ عن األشعث عن الحسن أنه قال  في  -  12378
مة الرجل فرط في زكاة وفرط في الحج حتى حضرته الوفاة قال كان الحسن يقول يبدأ بالحج والزكاة ثم قال بعد ال وال كرا

 يدعه حتى إذا صار المال لغيره قال حجوا عني وزكوا عني ھو من الثلث كذا في ھذه الرواية 

وقد أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي الحافظ أنا زاھر بن أحمد ثنا أبو بكر عبد هللا بن محمد بن زياد  - 12379
الحسن  في الرجل يوصى أن يحج عنه قال إن كان قد حج فمن الثلث النيسابوري ثنا أبو األزھر ثنا عبد الرزاق ثنا ھشام عن 

 وإن لم يكن حج فھو من جميع المال أوصى أو لم يوص وھو عليه دين 

قال وحدثنا أبو بكر ثنا أبو األزھر ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري وبن طاوس عن أبيه قال  إذا أوصى  - 12380
 أو كفارة يمين أو ظھار فھو من جميع المال  الرجل بشيء يكون عليه واجبا حج

قال وحدثنا أبو بكر ثنا إبراھيم بن مرزوق ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء وعن زياد  -  12381
ا أوصى األعلم عن الحسن  في الرجل يوصي بالحج أو بالزكاة قاال ھو من جميع المال وروينا عن إبراھيم النخعي أنه قال إذ

بحج أو زكاة فھي من الثلث حج أو لم يحج وعن بن سيرين مثل ذلك وبقول الحسن وطاوس وعطاء والزھري نقول حيث 
 قالوا ھو بمنزلة الدين 

استدالال بما حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف أنا أبو إسحاق إبراھيم بن أحمد بن فراس المالكي ثنا محمد بن علي  -  12382
ئغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن امرأة جاءت إلى رسول بن زيد الصا

هللا صلى هللا عليه و سلم قالت  إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنھا قال نعم حجي عنھا أرأيت إن كان على 
ھو له فإن هللا أحق بالوفاء رواه البخاري في الصحيح عن موسى ومسدد أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال اقضي هللا الذي 

 عن أبي عوانة 

  باب الوصية في سبيل هللا عز و جل

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا  -  12383
اق عن عيسى بن معقل بن أبي معقل األسدي أسد خزيمة أخبرني يوسف بن عبد هللا بن سالم أحمد بن خالد ثنا محمد بن إسح

عن جدته أم معقل قالت  لما حج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حجة الوداع أمر الناس أن يتھيؤا معه فتجھزنا فأصابتني ھذه 
صابني مرض وأصاب أبا معقل فأما أبو معقل فھلك فيھا القرحة الحصبة أو الجدري قالت فدخل علينا من ذلك ما شاء هللا فأ

قالت وكان لنا جمل ينضح عليه نخالت لنا ھو وكان ھو الذي نريد أن نحج عليه قالت فجعله أبو معقل في سبيل هللا قالت 
عليه فقال  وشغلنا بما أصابنا وخرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فلما فرغ من حجته جئت حين تماثلت من وجعي فدخلت

يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا في وجھنا ھذا قالت قلت وهللا لقد تھيأنا لذلك فأصابتنا ھذه القرحة فھلك فيھا أبو معقل 
وأصابني منھا مرض فھذا حين صححت منھا وكان لنا جمل ھو الذي نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل هللا 

الحج من سبيل هللا أما إذا فاتتك ھذه الحجة معنا فاعتمري عمرة في رمضان فإنھا كحجة قال فكانت قال فھال خرجت عليه فإن 
تقول الحج حج والعمرة عمرة وقد قال في ھذا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما أدري أخاصة لي لما فاتني من الحج أم ھي 

ھو أمير المدينة في زمن معاوية فقال من سمع ھذا الحديث للناس عامة قال يوسف فحدثت بھذا الحديث مروان بن الحكم و
معك منھا فقلت معقل بن أبي معقل وھو رجل بدوي قال فأرسل إليه مروان فحدثه بمثل ما حدثته فقلت يا مروان إنھا حية في 

 دارھا بعد فوهللا ما اطمأن إلى حديثنا حتى ركب إليھا في الناس فدخل عليھا فحدثته بھذا الحديث 

أخبرنا عبد هللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق األزرق عن عبد الملك يعني بن  - 12384
أبي سليمان عن أنس بن سيرين قال  قلت لعبد هللا بن عمر أنه أرسل إلي بدراھم اجعلھا في سبيل هللا وإن من الحاج من بين 
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فأجعلھا فيھم قال نعم اجعلھا فيھم فإنه سبيل هللا قال قلت إني أخاف أن يكون صاحبي إنما منقطع به وبين من قد ذھبت نفقته أ
أراد المجاھدين قال اجعلھا فيھم فإنھم في سبيل هللا قال قلت إني أخاف هللا أن أخالف ما أمرت به قال فغضب وقال ويحك أو 

 ھا تخرج في الغزو ليس بسبيل هللا ھذا مذھب البن عمر وقد روي عن أبي الدرداء أن

أخبرناه أبو الفتح العمري الشريف اإلمام أنا أبو محمد بن أبي شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنا  -  12385
شعبة عن أنس بن سيرين قال  أوصى إلي رجل بماله أن اجعله في سبيل هللا فسألت بن عمر فقال إن الحج من سبيل هللا 

 فاجعله فيه 

لرجل يقول ثلث مالي إلى فالن يضعه حيث أراه هللا وما يختار للموصى إليه أن يعطيه أھل الحاجة من قرابة الميت باب ا
  حتى يغنيھم ثم رضعاءه ثم جيرانه

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد هللا بن  - 12386
عن مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول  كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة ماال  مسلمة

وكان أحب ماله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يدخلھا ويشرب من ماء فيھا طيب 
قام أبو طلحة إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال } ا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالو{ قال أنس فلما نزلت ھذه اآلية 

وإن أحب أموالي إلى بيرحاء وإنھا صدقة  } لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون { يا رسول هللا إن هللا يقول في كتابه 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بخ ذلك مال رابح أو  أرجو برھا وذخرھا عند هللا فضعھا يا رسول هللا حيث أراك هللا

رائح شك أبو عبد الرحمن وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلھا في األقربين فقال أبو طلحة افعل يا رسول هللا فقسمھا أبو 
 طلحة في أقاربه وبني عمه 

ان ثنا علي بن الحسن الدرابجردي ثنا يحيى بن يحيى وأخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القط - 12387
 قال قرأت على مالك  فذكره وقال بريحا رواه البخاري في الصحيح عن عبد هللا بن مسلمة ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى 

ن يوسف أنا مالك أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد هللا ب -  12388
عن عبد هللا بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي هللا عنھا زوج النبي صلى هللا عليه و سلم 

 أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  يحرم من الرضاعة ما يحرم من الوالدة 

عبد الرحمن العتكي ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا بن أبي  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا محمد بن القاسم بن - 12389
أويس حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال وأخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن 

بالجار حتى عائشة أم المؤمنين رضي هللا عنھا أنھا سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ما زال جبريل يوصيني 
 ظننت أنه ليورثه رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس ورواه مسلم عن قتيبة عن مالك 

حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن أبي  - 12390
عنھا أنھا قالت  يا رسول هللا إن لي جارين فإلى أيھما أھدي قال إلى  عمران عن طلحة بن عبد هللا عن عائشة رضي هللا

 أقربھما منك بابا رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منھال وغيره عن شعبة 

أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري ثنا عمر بن الخطاب العنبري ثنا عبد هللا بن مفضل بن  - 12391
ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثتنا دالل بنت أبي المدل قالت حدثتنا الصھباء عن عائشة رضي هللا عنھا قالت  يا داخرة 

 رسول هللا ما حق أو قال ما حد الجوار قال أربعون دارا 

ن حمويه الطويل ثنا أبو أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا السراج أنا أبو محمد القاسم بن غانم ب - 12392
عبد هللا البوشنجي ثنا إسماعيل بن سيف حدثتني سكينة قالت أخبرتني أم ھانئ بنت أبي صفرة عن عائشة رضي هللا عنھا أن 
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النبي صلى هللا عليه و سلم قال  أوصاني جبريل عليه السالم بالجار إلى أربعين دارا عشرة من ھھنا وعشرة من ھھنا وعشرة 
رة من ھھنا قال إسماعيل عن يمينه وعن يساره وقباله وخلفه في ھذين اإلسنادين ضعف وإنما يعرف من حديث من ھھنا وعش

بن شھاب الزھري عن النبي صلى هللا عليه و سلم مرسال أربعين دارا جار قيل البن شھاب وكيف أربعين دارا قال أربعين 
 سناده عن الزھري في المراسيل عن يمينه وعن يساره وخلفه وبين يديه أورده أبو داود بإ

  باب الوصية للرجل وقبوله ورده

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ثنا جدي ثنا نعيم بن حماد ثنا  -  12393
هللا عليه و سلم حين قدم المدينة عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يحيى بن عبد هللا بن أبي قتادة عن أبيه  أن النبي صلى 

 سأل عن البراء بن معرور فقالوا توفي وأوصى بثلثه لك قال قد رددت ثلثه على ولده وذكر الحديث 

  باب نكاح المريض

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس األصم أنا الربيع بن سليمان قال  قال الشافعي أنا سعيد بن سالم عن  - 12394
جريج عن موسى بن عقبة عن نافع مولى بن عمر أنه قال كانت ابنة حفص بن المغيرة عند عبد هللا بن أبي ربيعة فطلقھا بن 

تطليقة ثم إن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه تزوجھا فحدث أنھا عاقر ال تلد فطلقھا قبل أن يجامعھا فمكثت حياة عمر وبعض 
بد هللا بن أبي ربيعة وھو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكانت بينه وبينھا خالفة عثمان رضي هللا عنھما ثم تزوجھا ع

 قرابة 

وبإسناده قال  قال الشافعي أنا سعيد عن بن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول أراد عبد  -  12395
الث نسوة وأصدقھن ألف دينار كل امرأة منھن الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثھا فأبت فنكح عليھا ث

فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينھن في الثمن قال الشافعي أرى ذلك صداق مثلھن قال الشافعي وبلغني أن معاذ بن 
 جبل قال في مرضه الذي مات فيه زوجوني ال ألقى هللا وأنا أعزب 

  اباب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملھ

أخبرنا أبو محمد الحسين بن علوسا األسدآباذي بھا ثنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي ثنا أبو علي بشر بن موسى  - 12396
ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ثنا حيوة ثنا يحيى بن سعيد األنصاري عن سعيد بن المسيب قال  مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في 

 الوصية 

بكر محمد بن إبراھيم األردستاني أنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد  وأخبرنا أبو - 12397
 هللا بن الوليد ثنا سفيان عن منصور عن إبراھيم قال  إذا أوصى الرجل بوصايا وبعتاقة يبدأ بالعتاقة 

 قة وعن سفيان عن األشعث عن نافع عن بن عمر  مثل ذلك يبدأ بالعتا - 12398

 وعن سفيان عن بن أبي ليلى عن الحكم عن شريح قال  يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا  - 12399

 وعن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال  يبدأ بالعتاقة  - 12400

 وعن سفيان عن ھشام عن الحسن قال  يبدأ بالعتاقة  - 12401

 وبعتاقة فبالحصص  وعن سفيان عن أيوب عن بن سيرين قال  إذا أوصى بوصايا - 12402

 وعن سفيان عن جابر ومطرف عن الشعبي  مثل قول بن سيرين  - 12403
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أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن فضيل عن ليث  - 12404
 صوا عن مجاھد عن عمر رضي هللا عنه قال  إذا كانت وصية وعتاقة تحا

قال وحدثنا أبو بكر ثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد أنه قال  في الوصية يكون فيھا العتق فتزيد على الثلث قال  - 12405
 الثلث بينھم بالحصص 

 قال وحدثنا أبو بكر ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال  بالحصص  - 12406

  باب الحج عن الميت وقضاء ديونه عنه

محمد بن يوسف أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا إبراھيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا  حدثنا أبو - 12407
شعبة قال جعفر بن إياس أخبرني عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن رجال أتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال  إن 

قاضيه قال نعم قال فقال فاقضوا هللا فھو أحق بالوفاء رواه أختي نذرت أن تحج وأنھا ماتت قال لو كان عليھا دين أكنت 
 البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن  - 12408
بن الحصين الخثعمي قال قلت  يا رسول هللا إن أبي  مسلم ثنا شعيب بن رزيق قال سمعت عطاء الخرساني عن أبي الغوث

أدركته فريضة هللا في الحج وھو شيخ كبير ال يتمالك على الراحلة فما ترى الحج عنه قال نعم فحج عنه قال يا رسول هللا 
لصدقة وكذلك من مات من أھلينا ولم يوص بالحج فيحج عنه قال نعم وتؤجرون قال ويتصدق عنه ويصام عنه قال نعم وا

 أفضل وكذلك في النذر والمشي إلى المساجد ھذا مرسل بين عطاء الخرساني ومن فوقه ومعناه موجود في الحديث الثابت قبله 

  باب الصدقة عن الميت

أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراھيم المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب  -  12409
مد بن عبد هللا بن عبد الحكم أخبرني بن وھب أخبرني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ويحيى بن عبد هللا بن سالم ومالك أنا مح

بن أنس والليث بن سعد عن ھشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم  أن رجال سأل 
افتلتت نفسھا وأظنھا لو تكلمت تصدقت فھل لھا أجر في أن أتصدق عنھا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال إن أمي 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نعم إال أن مالكا قال في الحديث وأراھا لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنھا قال نعم رواه 
 البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن مالك وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن ھشام 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قاال أنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوھاب  - 12410
أنا جعفر بن عون عن ھشام بن عروة ح وأنا أبو عبد هللا ثنا محمد بن مؤمل بن حسن بن عيسى ثنا الفضل بن محمد بن 

بن جعفر بن أبي كثير أخبرني ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  أن رجال قال المسيب ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا محمد 
للنبي صلى هللا عليه و سلم إن أمي افتلتت نفسھا وأظنھا لو تكلمت تصدقت فھل لھا أجر إن تصدقت عنھا قال نعم لفظ حديث 

 كر بن أبي شيبة عن جعفر بن عون أبي عبد هللا وحده رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي مريم ورواه مسلم عن أبي ب

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو صادق محمد بن أحمد بن أبي الفوارس  - 12411
الصيدالني قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد هللا بن المنادى ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخبرني 

أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول أنبأنا بن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وھو غائب عنھا فأتى رسول هللا  يعلى
صلى هللا عليه و سلم فقال  يا رسول هللا إن أمي توفيت وأنا غائب عنھا ينفعھا إن تصدقت عنھا قال نعم قال فإني أشھدك أن 

 الصحيح عن محمد بن عبد الرحيم عن روح  حائطي المخراف صدقة عنھا رواه البخاري في
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أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد هللا بن  - 12412
ن عبد الحكم أنا بن وھب أخبرني مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن أبيه عن جده سعيد بن سعد بن عبادة  أ

سعد بن عبادة كان مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في بعض مغازيه فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لھا أوصى فقالت فيم 
أوصي إنما المال مال سعد فماتت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد فخبر بالذي كان من شأن أمه فأتى النبي صلى هللا عليه و 

ال يا رسول هللا أينفعھا أن أتصدق عنھا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نعم فقال سلم فأخبره بالذي كان من شأن أمه وق
 سعد حائط كذا وكذا سماه صدقة عنھا 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنا الليث بن سعد ح  -  12413
ن إبراھيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد أنا الليث عن بن شھاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة قال وأنا أبو الفضل ب

عن بن عباس أنه قال  استفتى سعد بن عبادة األنصاري رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن 
عنھا رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى تقضيه فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اقضه 

 وقتيبة 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ومحمد بن إبراھيم بن قتيبة  -  12414
بي جعفر أنا أبو يعلى ثنا يحيى بن أيوب ح وعلي بن طيفور النسوي قالوا ثنا علي بن حجر ح قال وأخبرني أبو عمرو بن أ

قال وأخبرني أبو بكر بن عبد هللا أنا الحسن بن سفيان حدثنا قتيبة بن سعيد قالوا ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا العالء عن أبيه عن 
دق عنه قال نعم أبي ھريرة  أن رجال قال للنبي صلى هللا عليه و سلم إن أبي مات وترك ماال ولم يوص فھل يكفر عنه أن أتص

  رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر 

 اب الدعاء للميت ب

أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو عبد هللا الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرھم قالوا ثنا أبو العباس محمد بن  - 12415
سليمان بن بالل عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة  يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا عبد هللا بن وھب أخبرني

أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع 
 به أو ولد صالح يدعو له 

قيه ثنا محمد بن نصر ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ح وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو النضر الف -  12416
وأخبرنا أبو بكر محمد بن بكر الطوسي الفقيه ثنا أبو بشر محمد بن أحمد الحاضري ثنا أبو العباس السراج ثنا أبو ھمام 

 علي بن حجر وغيره السكوني والحسين بن الضحاك قاال ثنا إسماعيل عن العالء فذكره  بنحوه رواه مسلم في الصحيح عن 

  باب ما جاء في العتق عن الميت

أخبرنا أبو عبد هللا إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ثنا أبو العباس األصم أنا العباس بن الوليد بن مزيد ثنا أبي  - 12417
أن يعتق عنه ثنا األوزاعي حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل السھمي  أوصى 

مائة رقبة فأعتق ابنه ھشام خمسين رقبة وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية قال حتى أسأل رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم فأتى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال يا رسول هللا إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة وان ھشاما أعتق عنه 

مسون أفأعتق عنه فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو خمسين وبقيت عليه خ
 حججتم عنه بلغه ذلك 

أخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر ثنا محمد بن إبراھيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن  - 12418
عن أمه  أنھا أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فھلكت وقد كانت ھمت  عبد الرحمن بن أبي عمرة األنصاري

بعتق فقال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمد أينفعھا أن أعتق عنھا فقال القاسم بن محمد ان سعد بن عبادة قال لرسول هللا 
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لى هللا عليه و سلم نعم أعتق عنھا ھذا مرسل صلى هللا عليه و سلم إن أمي ھلكت فھل ينفعھا أن أعتق عنھا فقال رسول هللا ص
 ورواه ھشام بن حسان عن الحسن عن النبي صلى هللا عليه و سلم مرسال ببعض معناه 

أخبرناه أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر الرزاز ثنا محمد بن عبيد هللا يعني بن المنادى ثنا إسحاق  - 12419
لحسن أن سعدا أتى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال  يا رسول هللا إن أم سعد كانت تحب األزرق ثنا ھشام بن حسان عن ا

 الصدقة وتحب العتاقة فھل لھا أجر إن تصدقت عنھا أو أعتقت قال نعم 

ثنا  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ في كتاب المستدرك قال ثنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا علي بن الحسن الھاللي -  12420
عبد هللا بن الوليد العدني ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة قالت قال رجل  أعتق عن أبي يا رسول هللا 

 قال نعم كذا أخبرنا به وھو خطأ إنما 

 رواه علي بن الحسن الھاللي في جامع الثوري عن عبد هللا بن الوليد عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن - 12421
عطاء بن أبي رباح أن رجال قال  يا رسول هللا أعتق عن أبي وقد مات قال نعم أخبرناه أبو بكر محمد بن إبراھيم الحافظ ثنا 

 أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد الجوھري ثنا علي بن الحسن فذكره مرسال 

عبد العزيز أنا أبو عبيد ثنا سفيان عن يحيى بن  أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن - 12422
سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة  أن أخاھا مات في منامه وان عائشة أعتقت عنه تالدا من تالده يعني مماليك قدماء 

 والتالد كل مال قدم 

ف بن موسى بن خلف العمي ثنا أبي وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الحسن الرفاء ثنا علي بن عبد العزيز ثنا خل - 12423
 عن قتادة عن موسى بن سلمة الھذلي قال  سألت بن عباس قلت الرجل يعتق العبد عن والديه فھل له في ذلك من أجر قال نعم 

 باب الصوم عن الميت 

ني عمرو بن الحارث أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح أنا بن وھب أخبر - 12424
عن عبيد هللا بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث بن وھب وقد مضى في كتاب الصيام حديث بن 

 صلى هللا عليه و سلم في الصوم عن الميت عباس وبريدة بن حصيب عن النبي 

وحدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف األصبھاني إمالء أنا أبو محمد عبد هللا بن إسحاق الفاكھي ثنا أبو يحيى بن أبي  - 12425
بن  مسرة ثنا بدل بن المحبر قال ثنا شعبة أخبرني سليمان األعمش قال سمعت مسلم البطين يحدث عن سعيد بن جبير عن

 عباس  أن امرأة نذرت أن تصوم شھرا فماتت فأتى أخوھا النبي صلى هللا عليه و سلم فقال صم عنھا 

  باب الوصية للقرابة

أخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ح وأنا أبو الحسن علي بن أحمد  - 12426
لن { باس بن تميم السكري ثنا ھدبة قاال ثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس قال  لما نزلت بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا ع
قال أبو طلحة يا رسول هللا أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإني أشھدك أني قد جعلت أرضي } تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 

جعلھا في قرابتك فقسمھا بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب قال أبو بأريحا  عز و جل فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ا
داود وبلغني عن األنصاري محمد بن عبد هللا قال أبو طلحة زيد بن سھل بن األسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي 

ثالث وأبي بن كعب بن قيس بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وھو األب ال
بن عبيد هللا بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو يجمع حسان وأبا طلحة وابيا قال األنصاري بين أبي وأبي 
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طلحة ستة آباء حديث حماد عن ثابت أخرجه مسلم في الصحيح وذكره البخاري في الترجمة ثم قال وقال األنصاري حدثني 
 عن أنس بمثل حديث ثابت قال اجعلھا لفقراء قرابتك فجعلھا لحسان بن ثابت وأبي بن كعب أبي عن ثمامة 

أخبرناه أبو طاھر الفقيه أنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور السمسار ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس  - 12427
لن { ن أنس بن مالك قال  لما نزلت ھذه اآلية الحنظلي الرازي ثنا محمد بن عبد هللا األنصاري حدثني أبي عن عمه ثمامة ع

ومن ذا الذي يقرض هللا قرضا حسنا قال أبو طلحة يا رسول هللا حائطى بكذا وكذا ھو  } تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 
  عز و جل ولو استطعت أن أسره لم أعلنه قال اجعله في فقراء أھلك قال فجعله في حسان بن ثابت وأبي بن كعب

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران ببغداد أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عبد  - 12428
الكريم بن الھيثم ح وحدثنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه ثنا أبو محمد أحمد بن عبد هللا المزني ثنا أبو الحسن علي 

ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزھري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد بن محمد بن عيسى الجكاني قاال 
قال يا معشر } وأنذر عشيرتك األقربين { الرحمن أن أبا ھريرة قال  قام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حين أنزل هللا عليه 

عبد مناف ال أغني عنكم من هللا شيئا يا عباس بن عبد المطلب قريش اشتروا أنفسكم من هللا ال أغني عنكم من هللا شيئا يا بني 
ال أغني عنك من هللا شيئا يا صفية عمة رسول هللا ال أغني عنك من هللا شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت ال أغني عنك 

ثبت بھذا وما قبله دخول من هللا شيئا رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزھري ف
 بني األعمام في األقربين 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المھرجاني بن أبي علي السقاء أنا أبو سھل أحمد بن محمد ھو بن زياد القطان  -  12429
أنذر عشيرتك و{ ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا وكيع بن الجراح عن ھشام عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنھا قالت  لما نزلت 

قال النبي صلى هللا عليه و سلم يا فاطمة بنت محمد ويا صفية بنت عبد المطلب ويا بني عبد المطلب ال أملك لكم } األقربين 
 من هللا شيئا سلوني من مالي ما شئتم رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد هللا بن نمير عن وكيع 

  باب الوصية للكفار

هللا بن يوسف أنا أبو سعيد بن األعرابي ح وأنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنا إسماعيل بن أخبرنا عبد  -  12430
محمد الصفار قاال ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة  أن صفية زوج النبي صلى هللا عليه و سلم قالت ألخ 

 بالدنيا فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث لھا يھودي أسلم ترثني فسمع بذلك قومه فقالوا أتبيع دينك 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قاال ثنا أبو العباس األصم أنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم  - 12431
دثته  أن أنا بن وھب أخبرني بن لھيعة عن بكير بن عبد هللا أن أم علقمة موالة عائشة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم ح

صفية بنت حيي بن أخطب رضي هللا عنھا أوصت البن أخ لھا يھودي وأوصت لعائشة رضي هللا عنھا بألف دينار وجعلت 
وصيتھا إلى بن لعبد هللا بن جعفر فلما سمع بن أخيھا أسلم لكي يرثھا فلم يرثھا والتمس ما أوصت له فوجد بن عبد هللا قد 

بؤسا له أعطوه األلف الدينار التي أوصت لي بھا عمته وروينا عن بن عمر أن صفية أفسده فقالت عائشة رضي هللا عنھا 
 زوج النبي صلى هللا عليه و سلم رضي عنھا أوصت لنسيب لھا يھودي 

  باب ما جاء في الوصية للقاتل

سلمي وأبو سعيد مسعود أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو أحمد المھرجاني وأبو زكريا المزكي وأبو عبد الرحمن ال -  12432
بن محمد الجرجاني قالوا ثنا أبو العباس ھو األصم ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي ثنا بقية ثنا مبشر بن عبيد عن حجاج 
بن أرطأة عن عاصم بن بھدلة عن زر عن علي رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ليس لقاتل 

واه محمد بن مصفى عن بقية تفرد به مبشر بن عبيد الحمصي وھو منسوب إلى وضع الحديث وإنما ذكرت وصية وكذلك ر
 ھذا الحديث لتعرف روايته وبا التوفيق 
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أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي ثنا بن حماد حدثني عبد هللا بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول شيخ  - 12433
ن عبيد كان يكون بحمص أظنه كوفي روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديثه أحاديث موضوعة كذب قال وحدثنا يقال له مبشر ب

 بن حماد قال قال البخاري مبشر بن عبيد منكر الحديث  

  باب الرجوع في الوصية وتغييرھا

نا عباس بن محمد ثنا معاوية بن أخبرنا أبو بكر الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ث - 12434
عمرو ثنا أبو إسحاق عن بن عون عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي هللا عنھا قالت  ليكتب الرجل في وصيته إن حدث 
 بي حدث موتي قبل أن أغير وصيتي ھذه وروي عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنه قال يغير الرجل ما شاء من الوصية 

بو عبد هللا الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا عبد األعلى عن ھشام عن الحسن أخبرنا أ -  12435
 قال  إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته ما شاء فقيل له العتاقة قال العتاقة وغير العتاقة 

ي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في باب المرض الذي يجوز فيه األعطية قد مضى في حديث سعد بن أبي وقاص عادن
 حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت ثم ذكر الحديث في وصيته 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا  - 12436
ر بن الخطاب رضي هللا عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وذكر أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون قال  رأيت عم

الحديث في طعنه قال فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه قال فقائل يقول ال بأس وقائل يقول نخاف عليه فأتى بنبيذ فشربه فخرج من 
ورى رواه البخاري في جرحه ثم أتى بلبن فشربه فخرج من جرحه فعرفوا أنه ميت فذكر الحديث في وصيته وفي أمر الش

 الصحيح عن موسى بن إسماعيل 

 باب ما جاء في وصية الصغير  

أخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم حدثنا بن بكير ثنا مالك عن  -  12437
بن الخطاب رضي هللا عنه  أن ھھنا غالما يفاعا  عبد هللا بن أبي بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر

لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وھو ذو مال وليس له ھھنا إال ابنة عم له فقال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فليوص لھا 
ھي أم عمرو بن  فأوصى لھا بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبعت ذلك المال بثالثين ألفا وابنة عمه التي أوصى لھا

سليم ويذكر عن شريح وعبد هللا بن عتبة أنھما أجازا وصية الصغير وقاال من أصاب الحق أجزناه والشافعي رحمه هللا علق 
جواز وصيته وتدبيره بثبوت الخبر فيھا عن عمر رضي هللا عنه والخبر منقطع فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر رضي 

 لخبر انتسابه إلى صاحب القصة وهللا أعلم هللا عنه إال أنه ذكر في ا

  باب وصية العبد

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه أنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو األحوص عن  - 12438
 شبيب بن عرقدة عن جندب قال  سأل طھمان بن عباس أيوصي العبد قال ال 

  باب األوصياء

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان حدثني عبد  -  12439
الغفار بن عبد هللا الموصلي ثنا علي بن مسھر عن ھشام بن عروة عن أبيه قال  أوصى إلى الزبير رضي هللا عنه عثمان بن 

عود والمقداد بن األسود ومطيع بن األسود رضي هللا عنھم فقال لمطيع ال أقبل عفان وعبد الرحمن بن عوف وعبد هللا بن مس
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وصيتك فقال له مطيع أنشدك هللا والرحم وهللا ما اتبع في ذلك إال رأى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إني سمعت عمر يقول 
 ركان الدين لو تركت تركة أو عھدت عھدا إلى أحد لعھدت إلى الزبير بن العوام أنه ركن من أ

وأخبرنا أبو الحسين أنا عبد هللا ثنا يعقوب ثنا إبراھيم بن المنذر ثنا وكيع بن الجراح عن أبي عميس عن عامر بن  -  12440
عبد هللا بن الزبير قال  أوصى عبد هللا بن مسعود فكتب إن وصيتي إلى هللا وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد هللا بن الزبير 

حل وبل فيما وليا وقضيا في تركتي وإنه ال تزوج امرأة من بناتي إال بإذنھما ال تحضن عن ذلك زينب قوله ال  وأنھما في
 تحضن يعني ال تحجب عنه وال يقطع دونھا قاله أبو عبيد القاسم 

  باب من اختار ترك الدخول في الوصايا لمن يرى من نفسه ضعفا

سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد  أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو -  12441
الدوري وإبراھيم بن منقذ الخوالني بمصر قاال ثنا عبد هللا بن يزيد المقرئ ثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد هللا بن أبي جعفر 

لى هللا عليه و سلم قال  يا أبا ذر إني أراك القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر أن رسول هللا ص
ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي ال تأمرن على اثنين وال تولين مال يتيم لفظ حديث الدوري رواه مسلم في الصحيح عن 

 زھير بن حرب وغيره عن عبد هللا بن يزيد 

 وأمانة باب من أحب الدخول فيھا والقيام بكفالة اليتامى لمن يرى من نفسه قوة 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أخبرني أبو القاسم علي بن المؤمل بن الحسن بن عيسى ثنا محمد بن أيوب أنا عبد  - 12442
هللا بن عبد الوھاب الحجبي ثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال سمعت أبي يحدث عن سھل بن سعد الساعدي قال قال رسول هللا 

وكافل اليتيم في الجنة كھاتين وقال بأصبعه السبابة والتي تليھا رواه البخاري في الصحيح عن عبد  صلى هللا عليه و سلم  أنا
 هللا بن عبد الوھاب 

أخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم العبدي ثنا يحيى بن بكير ثنا  - 12443
أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  أنا وكافل اليتيم له ولغيره إذا اتقى هللا في الجنة  مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه

 كھاتين وأشار النبي صلى هللا عليه و سلم بإصبعيه الوسطى والتي تلي اإلبھام 

األرملة والمسكين  وبھذا اإلسناد عن صفوان بن سليم يرفعه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الساعي على - 12444
 كالمجاھد في سبيل هللا وكالذي يصوم النھار ويقوم الليل رواه البخاري في الصحيح ھكذا مرسال عن بن أبي أويس عن مالك 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا صفوان  -  12445
رأة يقال لھا أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفھري عن أبيھا أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  أنا وكافل بن سليم عن ام

اليتيم له أو لغيره في الجنة كھاتين وأشار سفيان بأصبعيه قال الحميدي قيل لسفيان فإن عبد الرحمن بن مھدي يقول إن سفيان 
ا يدريه أدرك صفوان قالوا ال ولكنه قال إن مالكا قاله عن صفوان عن عطاء أصوب في ھذا الحديث من مالك قال سفيان وم

بن يسار وقاله سفيان عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة عن أبيھا فمن أين جاء بھذا اإلسناد فقال سفيان ما أحسن ما قال لو قال 
 لنا صفوان عن عطاء بن يسار كان أھون علينا من أن يجيء بھذا اإلسناد الشديد 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد هللا بن  - 12446
مسلمة عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

كالمجاھد في سبيل هللا قال القعنبي وأحسبه قال كالقائم ال يفتر والصائم ال يفطر رواه سلم  الساعي على األرملة والمسكين 
 البخاري ومسلم في الصحيح عن القعنبي 
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  باب اإلثم في أكل مال اليتيم

بن عبد هللا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنا الحسن بن علي بن زياد ثنا عبد العزيز  - 12447
األويسي قال حدثني سليمان بن يسار عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  
اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول هللا وما ھن قال الشرك با والسحر وقتل النفس التي حرم هللا إال بالحق وأكل الربا 

والتولي يوم الزحف وقذف الغافالت المؤمنات رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز األويسي وأخرجه  وأكل مال اليتيم
 مسلم من وجه آخر عن سليمان 

  باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيرا مكان قيامه عليه بالمعروف

ھيم بن أبي طالب أنا علي بن سلمة ثنا بن نمير عن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا علي بن عيسى الحيري أنا إبرا -  12448
ھشام عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنھا في قوله عز و جل  من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنھا 

اق ورواه نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا أن يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف رواه البخاري في الصحيح عن إسح
 مسلم عن أبي كريب كالھما عن بن نمير 

أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثھم قال ثنا  -  12449
فقير ليس لي حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  أن رجال أتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال إني 

 شيء ولي يتيم قال فقال كل من مال يتيمك غير مسرف وال مبادر وال متأثل 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوھاب أنا  - 12450
بن عباس فقال يا أبا عباس إن لي إبال وأنا أمنح جعفر بن عون أنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال  جاء رجل إلى 

منھا وأفقر وفي حجري يتيم وله إبل فما يحل لي من إبل يتيمي قال إن كنت تبغي ضالة إبله وتھنأ جرباھا وتلوط حياضھا 
ل وتسعى عليھا فاشرب غير مضر بنسل وال ناھك في حلب وقد روينا في كتاب البيوع عن عمر وبن عباس في قضاء ما أك

منه إذا أيسر وھو قول عبيدة ومجاھد وسعيد بن جبير وأبي العالية وروينا عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ال يقضيه 
 وهللا أعلم 

  باب مخالطة اليتيم في الطعام

نا جرير عن عطاء أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السالم ثنا إسحاق بن إبراھيم أ - 12451
بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال  لما أنزل هللا عز و جل وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي ھي أحسن وإن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونھم نارا وسيصلون سعيرا انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه 

فجعل يفضل الشيء من طعامه وشرابه فيحبس حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليھم فذكروا ذلك لرسول هللا وشرابه من شرابه 
صلى هللا عليه و سلم فأنزل هللا عز و جل يسئلونك عن اليتامى قل إصالح لھم خير وإن تخالطوھم فاخوانكم فخلطوا طعامھم 

 بطعامھم وشرابھم بشرابھم 

  باب ما جاء في تأديب اليتيم

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ حدثني علي بن حمشاذ ثنا يزيد بن الھيثم ثنا إبراھيم بن أبي الليث ثنا األشجعي ثنا  - 12452
سفيان عن عبد هللا بن أبي نجيح عن الزبير بن موسى عن الحسن العرني قال جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال  

قال ما كنت ضاربا فيه ولدك قال أفآكل قال بالمعروف غير متأثل ماال وال واق مالك بماله ھذا إن في حجري يتيما فأضربه 
 مرسل وقد روي من وجه آخر موصوال وھو ضعيف قد مضى ذكره في كتاب البيوع 
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ر محمد بن علي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو بك - 12453
الوراق ثنا مسلم بن إبراھيم ثنا حرب بن ميمون ثنا عوف عن أبي رجاء قال قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  رحم هللا 

 رجال اتجر على يتيم بلطمة 

ن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد قال وجدت في كتابي عن عبيد هللا ب - 12454
 معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن شميسة قالت  سألت عائشة رضي هللا عنھا عن أدب اليتيم قالت إني ألضرب أحدھم حتى ينبسط 

  باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى

ي قد مضى في كتاب الزكاة والبيوع عن يوسف بن ماھك عن النبي صلى هللا عليه و سلم مرسال وعن عمر بن الخطاب رض
 هللا عنه من قوله ابتغوا في أموال اليتامى ال تستھلكھا الصدقة 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق أنا محمد بن غالب ثنا مسلم بن إبراھيم ثنا شعبة عن منصور عن  -  12455
 حبيب بن أبي ثابت  أن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه كان معه مال يتيم فكان يزكيه 

أخبرنا أبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس ھو األصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن أيوب بن موسى ويحيى بن  - 12456
سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق كلھم يخبره عن القاسم بن محمد قال  كانت عائشة رضي هللا عنھا تزكي أموالنا وانھا 

 ليتجر بھا في البحرين 

خبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن أ - 12457
منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال  كانت تكون عنده أموال يتامى فيستسلفھا ليحرزھا 

 من الھالك وھو يخرج زكاتھا من أموالھم 

برنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد هللا بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن أبي وأخ - 12458
إسحاق قال سمعت صلة يقول  شھدت عبد هللا يعني بن مسعود وأتاه رجل من ھمدان على فرس أبلق فقال إن رجال أوصى 

من ماله فقال عبد هللا ال تشتر شيئا من ماله وفي الكتاب ال تشتر شيئا من إلي وترك يتيما أفأشتري ھذا الفرس أو فرسا آخر 
 ماله وال تستقرض شيئا من ماله 

  باب من احتاط فأوصى بقضاء ديونه

حدثنا أبو عبد هللا الحافظ إمالء أنبأ الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنا أبو المثنى ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا  - 12459
سلمة ثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد هللا قال  لما حضر قتال أحد دعاني أبي من الليل فقال إني ال أراني إال مقتوال في أبو م

أول من يقتل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وإني وهللا ما أدع أحدا بعدي أعز علي منك بعد نفس رسول هللا 
ض عني ديني واستوص بأخواتك خيرا قال فأصبحنا فكان أول قتيل فدفنته مع آخر في صلى هللا عليه و سلم وان علي دينا فاق

 قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر في قبر فاستخرجته بعد ستة أشھر فإذا ھو كيوم وضعته غير أذنه 

كري أنا بن أبي خيثمة ثنا وأخبرنا أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد البستي ثنا أبو العباس أحمد بن المظفر الب - 12460
خالد بن خداش ثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر بن عبد هللا  فذكره بمعناه وقال في آخره كيوم 

 دفنته إال ھنية عند رأسه 

ن إسماعيل ثنا أبو أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى ب -  12461
عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون  فذكر قصة مقتل عمر رضي هللا عنه وفيھا عن عمر رضي هللا عنه قال يا عبد هللا 
بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ثمانين ألفا أو نحو ذلك فقال إن وفي له مال آل عمر فأده من أموالھم وإال 
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فإن لم تف أموالھم فسل في قريش وال تعدھم إلى غيرھم فأد عني ھذا المال رواه البخاري في  فسل في بني عدي بن كعب
 الصحيح عن موسى 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ أنا أبو الحسن علي بن عيسى الحيري ثنا جعفر بن محمد بن سوار أنا عبد الرحمن  - 12462
بن أسامة ثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن الزبير قال  لما وقف  بن محمد بن سالم الطرسوسي ثنا أبو أسامة حماد

الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني انه ال يقتل اليوم إال ظالما أو مظلوما وإني أراني سأقتل اليوم مظلوما 
واقض ديني وأوصي بالثلث وثلث الثلث لبني عبد هللا وإن من أكبر ھمي لديني افترى ديننا يبقى من مالنا شيئا يا بني بع مالنا 

بن الزبير فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك قال ھشام وكان بعض ولد عبد هللا قد وازى بعض بني الزبير 
عن شيء منه خبيب وعباد قال وله يومئذ سبع بنات قال عبد هللا بن الزبير فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت 

فاستعن بموالي قال فوهللا ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبت من موالك قال هللا قال فوهللا ما وقعت في كربة من دينه إال قلت 
يا مولى الزبير اقض عنه فيقضيه قال وقتل الزبير ولم يدع دينارا وال درھما إال أرضين منھا الغابة واحد عشر دارا بالمدينة 

رة ودارا بالكوفة ودارا بمصر قال وإنما كان دينه الذي عليه من الدين أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه ودارين بالبص
فيقول الزبير ال ولكن ھو سلف إني أخشى عليه الضيعة وما ولي إمارة قط وال جباية وال خراجا وال شيئا قط إال أن يكون في 

ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنھم قال عبد هللا بن الزبير فحسبت ما عليه  غزوة مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
من الدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف قال فلقي حكيم بن حزام عبد هللا بن الزبير فقال يا بن أخي كم على أخي من الدين قال 

عبد هللا أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف قال ما فكتم وقال مائة ألف قال حكيم ما أرى أموالكم تسع لھذه قال فقال له 
أراكم تطيقون ھذا فإن عجزتم عن شيء فاستعينوني قال وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف وباعھا عبد هللا بن 

د هللا بن جعفر وكان له على الزبير بألف ألف وستمائة ألف ثم قام فقال من كان له على الزبير دين فليوافنا بالغابة قال فأتاه عب
الزبير أربعمائة ألف فقال لعبد هللا بن الزبير إن شئتم تركناھا لكم قال عبد هللا ال قال فإن شئتم جعلتموھا فيما تؤخرون إن 

ه وبقي أخرتم شيئا فقال عبد هللا ال قال فاقطعوا لي قطعة قال عبد هللا لك من ھھنا إلى ھھنا قال فباعھا منه فقضى دينه فأوفا
منھا أربعة أسھم ونصف قال فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وبن زمعة فقال له معاوية كم قومت 
الغابة قال ستمائة ألف أو قال كل سھم مائة ألف قال كم بقي قال أربعة أسھم ونصف قال المنذر بن الزبير قد أخذت سھما 

قد أخذت سھما بمائة ألف وقال بن زمعة قد أخذت سھما بمائة ألف فقال معاوية كم بقي قال  بمائة ألف وقال عمرو بن عثمان
قد أخذت سھم ونصف قال قد أخذت قد أخذت بمائة ألف وخمسين ألفا وقال وباع عبد هللا بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة 

يراثنا قال ال وهللا ال أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع ألف فلما فرغ بن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير اقسم بيننا م
سنين أال من كان له على الزبير دين فليأتني فلنقضه قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم فلما مضى أربع سنين قسم بينھم 

اله خمسون ألف ألف ميراثھم قال وكان للزبير أربع نسوة ورفع الثلث فأصاب كل امرأة منھن ألف ألف ومائتي ألف فجميع م
 ومائتا ألف رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن إبراھيم عن أبي أسامة 

  باب ما جاء في كتاب الوصية

أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا محمد بن زنبور ثنا فضيل بن  - 12463
ن مالك قال  كانوا يكتبون في صدور وصاياھم ھذا ما أوصى به فالن بن فالن عياض عن ھشام عن بن سيرين عن أنس ب

أوصى أنه يشھد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية ال ريب فيھا وأن هللا يبعث من 
ات بينھم ويطيعوا هللا ورسوله إن كانوا مؤمنين في القبور وأوصى من ترك بعده من أھله أن يتقوا هللا حق تقاته وأن يصلحوا ذ

 وأوصاھم بما وصى به إبراھيم بنيه ويعقوب يا بني إن هللا اصطفى لكم الدين فال تموتن إال وأنتم مسلمون 

بن وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوھاب بن عطاء ثنا  - 12464
عون قال  كانت وصية بن سيرين ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنيه وبني أھله أن يتقوا هللا ويصلحوا ذات بينھم وأن 
يطيعوا هللا ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاھم بما وصى به إبراھيم بنيه ويعقوب يا بني إن هللا اصطفى لكم الدين فال تموتن 
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ال يدعوا أن يكونوا إخوان األنصار ومواليھم فإن العفاف والصدق أتقى وأكرم من الزنا  إال وأنتم مسلمون وأوصاھم أن
 والكذب وأوصاھم فيما ترك إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو عبد هللا بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الوھاب أنا جعفر بن عون أنا أبو حيان  -  12465
يى بن سعيد عن أبيه قال  كتب الربيع بن خثيم وصيته بسم هللا الرحمن الرحيم ھذا ما أوصى الربيع بن خثيم وأشھد هللا يح

عليه وكفى با شھيدا وجازيا لعباده الصالحين مثيبا اني رضيت با ربا وباإلسالم دينا وبمحمد صلى هللا عليه و سلم نبيا 
 عبد هللا في العابدين ويحمده في الحامدين وأن ينصح لجماعة المسلمين وإني آمر نفسي ومن أطاعني أن ي
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 كتاب الوديعة 

  باب ما جاء في الترغيب في أداء األمانات

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران ببغداد انا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا عبد  - 12466
ليمان ح وأنا أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو محمد المزني أنا علي بن محمد الكريم بن الھيثم ثنا أبو ا

بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزھري قال أخبرني سالم بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر أنه سمع رسول هللا 
اإلمام راع وھو مسؤول عن رعيته والرجل في أھله راع وھو  صلى هللا عليه و سلم يقول  كلكم راع ومسؤول عن رعيته

مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجھا راعية وھي مسؤولة عن رعيتھا والخادم في مال سيده راع وھو مسؤول عن 
جل في رعيته قال فسمعت ھؤالء من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأحسب أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال والر

مال ابنه راع وھو مسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته لفظ حديث علي بن محمد بن عيسى رواه البخاري في 
 الصحيح عن أبي اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزھري 

د بن جعفر بن محمد حدثنا الشيخ اإلمام أبو الطيب سھل بن محمد بن سليمان الحنفي رحمه هللا أنا أبو عمر ومحم - 12467
بن مطر ثنا أحمد بن الحسن بن نصر الحذاء ثنا عبد األعلى بن حماد النرسي ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي ھند عن 
سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ثالث من كن فيه فھو منافق وإن صام وصلى وزعم 

 وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف أنه مسلم إذا حدث كذب 

وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر محمد بن عبد هللا الشافعي ثنا محمد بن بشر بن مطر ثنا عبد األعلى بن  - 12468
 حماد وأبو نصر التمار قاال ثنا حماد بن سلمة  فذكره رواه مسلم في الصحيح عن أبي نصر التمار وعبد األعلى بن حماد 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو  - 12469
الربيع ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و 

ذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان رواه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع ورواه سلم قال  آية المنافق ثالث إذا حدث كذب وإ
 مسلم عن قتيبة ويحيى بن أيوب عن إسماعيل 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا علي بن سعيد النسوي ثنا سليمان بن حرب ثنا أبو  -  12470
قلما خطبنا نبينا صلى هللا عليه و سلم أو قال النبي صلى هللا عليه و سلم إال قال في  ھالل عن قتادة عن أنس بن مالك قال

 خطبته  ال إيمان لمن ال أمانة له وال دين لمن ال عھد له 

حدثنا أبو محمد عبد هللا بن يوسف إمالء أنا أبو إسحاق إبراھيم بن فراس المالكي بمكة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا  - 12471
عبيد ثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن عبادة بن الصامت قال قال رسول هللا أبو 

صلى هللا عليه و سلم  اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم 
 واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم 

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو األزھر ثنا األسود بن عامر ثنا سفيان الثوري  -  12472
عن عبد هللا بن السائب عن زاذان عن بن مسعود قال  القتل في سبيل هللا يكفر كل ذنب إال األمانة يؤتى بصاحبھا وإن كان 

أمانتك فيقول رب ذھبت الدنيا فمن أين أؤديھا فيقول اذھبوا به إلى الھاوية حتى إذا أتى به إلى قتل في سبيل هللا فيقال له أد 
قرار الھاوية مثلت له أمانته كيوم دفعت إليه فيحملھا على رقبته يصعد بھا في النار حتى إذا رأى أنه خرج منھا ھوت وھوى 

 تؤدوا األمانات إلى أھلھا في أثرھا أبد اآلبدين وقرأ عبد هللا إن هللا يأمركم أن 
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أخبرنا أبو أحمد المھرجاني أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراھيم العبدي ثنا يحيى بن بكير ثنا  - 12473
مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دالث عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  قال ال تنظروا إلى صالة أحد وال إلى 

 كن انظروا إلى من إذا حدث صدق وإذا اؤتمن أدى وإذا أشفى ورع صيامه ول

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق  - 12474
وال صيامه من شاء  أنا معمر عن ھشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  ال يغرنك صالة رجل

 صام ومن شاء صلى ولكن ال دين لمن ال أمانة له 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو أحمد حمزة بن العباس العقبي ثنا عباس الدوري ثنا علي بن إسحاق  - 12475
العزيز بن عمر عن عبيد بن المروزي ثنا عبد هللا بن المبارك ثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن بن أبي ھالل عن عبد 

أبي كالب أنه سمع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وھو يخطب الناس يقول  ال يعجبنكم من الرجل طنطنته ولكنه من أدى 
 األمانة وكف عن أعراض الناس فھو الرجل 

ب ثنا عمرو بن مرزوق أنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا محمد بن غال -  12476
شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل عن عبد هللا بن مسعود قال  أول ما تفقدون من دينكم األمانة وآخر ما 
تفقدون الصالة وسيصلي أقوام ال دين لھم وفيما روى زياد بن عبد هللا البكائي عن محمد بن إسحاق بن يسار قال حدثني من ال 

وة بن الزبير عن عائشة في ھجرة النبي صلى هللا عليه و سلم قالت وأمر تعني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أتھم عن عر
 عليا رضي هللا عنه أن يتخلف عنه بمكة حتى يودي عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الودائع التي كانت عنده للناس 

فر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن وعن محمد بن إسحاق قال أخبرني محمد بن جع - 12477
ساعدة قال حدثني رجال من قومي من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  فذكر الحديث في خروج النبي صلى هللا عليه 

ال وأيامھا حتى أدى عن و سلم قال فيه فخرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأقام علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ثالث لي
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الودائع التي كانت عنده للناس حتى إذا فرغ منھا لحق رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھذا 
فيما أجاز لي أبو عبد هللا الحافظ روايته عنه أن أبا الوليد الفقيه أخبرھم ثنا الحسن بن علي بن مخلد ثنا عمرو بن زرارة ثنا 

 زياد فذكرھما 

  باب ال ضمان على مؤتمن

أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو شھاب عن حجاج  - 12478
بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر  أن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق 

 ب أن ال ضمان فيھا الجرا

أخبرنا أبو بكر األردستاني أنا أبو نصر العراقي أنبأ سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا  -  12479
سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وبن مسعود رضي هللا عنھما قاال  ليس على مؤتمن ضمان وروينا عن 

 لمستودع غير المغل ضمان وروي في ذلك حديث مسند بإسناد ضعيف شريح ليس على ا

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد هللا بن شبيب حدثني  - 12480
ه عن جده أن رسول إسحاق بن محمد ثنا يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبي

هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال ضمان على مؤتمن وروى بن لھيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى 
 هللا عليه و سلم قال من استودع وديعة فال ضمان عليه 
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أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم  أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق بن النجار المقرئ بالكوفة ثنا - 12481
ثنا أحمد بن حازم ثنا عمرو بن حماد عن أسباط عن سماك عن حنش  أن رجلين استودعا امرأة من قريش مائة دينار على أن 
ال تدفعھا إلى واحد منھما دون صاحبه حتى يجتمعا فأتاھا أحدھما فقال إن صاحبي توفي فادفعي إلي المال فأبت فاختلف إليھا 

سنين واستشفع عليھا حتى أعطته ثم إن اآلخر جاء فقال أعطيني الذي لي فذھب بھا إلى عمر بن الخطاب فقال له عمر  ثالث
رضي هللا عنه ھل بينة قال ھي بينتي فقال ما أظنك إال ضامنة قالت أسألك يا أبا فالن أن ترفعنا إلى بن أبي طالب فأتوه وھو 

 ء فقصوا عليه القصة فقال ائتني بصاحبك والي متاعك يطين حوضا له في بستان وھو متزر بكسا

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو عمرو بن مطر وأبو الحسن السراج قاال أنا محمد بن يحيى بن سليمان ثنا عاصم  -  12482
ة سرقت بن علي ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ضمنه وديع

 من بيت ماله 

وأخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي أنا أبو بكر بن خنب أنا أبو إسماعيل الترمذي ثنا أيوب بن سليمان حدثني  - 12483
أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بالل قال قال يحيى حدثني حميد الطويل رجل من أھل البصرة أن أنس بن مالك حدثه  

ب رضي هللا عنه غرمه بضاعة كانت معه فسرقت أو ضاعت فغرمھا إياه عمر بن الخطاب رضي هللا أن عمر بن الخطا
 تعالى عنه قال الشيخ يحتمل أنه كان فرط فيھا فضمنھا إياه بالتفريط وهللا أعلم 

س القوي قال سمعت وقد أخبرنا أبو بكر القاضي ثنا أبو العباس األصم ثنا محمد بن سنان ثنا أبو عاصم ثنا أبو يون - 12484
الشعبي عن أنس بن مالك قال  استودعت ماال فوضعته مع مالي فھلك من بين مالي فرفعت إلى عمر فقال إنك ألمين في نفسي 

 ولكن ھلكت من بين مالك فضمنته 

محمد بن أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنا أبو الحسن محمد بن محمود المروزي ثنا محمد بن علي الحافظ ثنا  -  12485
 المثنى ثنا األنصاري ثنا ھشام عن الحسن  في الرجل يودع الوديعة فيحركھا يأخذ بعضھا قال كان يقول إذا حركھا فقد ضمن 
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 كتاب قسم الفيء والغنيمة  

 باب بيان مصرف الغنيمة في األمم الخالية إلى أن أحلھا هللا تعالى لمحمد صلى هللا عليه و سلم وألمته 

ا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه هللا إمالء أنا أبو القاسم عبيد هللا بن إبراھيم بن بالويه حدثن -  12486
المزكي ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ھمام بن منبه قال ھذا ما حدثنا أبو ھريرة قال وقال رسول 

 لمن كان قبلنا ذلك بأن هللا رأى ضعفنا وعجزنا فطيبھا لنا  هللا صلى هللا عليه و سلم لم  تحل الغنائم

أخبرنا أبو طاھر الفقيه أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ھمام  - 12487
األنبياء فقال للقوم ال يتبعني رجل  بن منبه قال ھذا ما حدثنا أبو ھريرة قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  غزا نبي من

قد كان ملك بضع امرأة وھو يريد أن يبني بھا ولما يبن وال آخر قد بنى بناء له ولما يرفع سقفھا وال آخر قد اشترى غنما أو 
اللھم خلفات وھو ينتظر والدھا فغدا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور 

احبسھا علي شيئا فحبست عليه حتى فتح هللا عليه قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت ان تطعمه فقال فيكم غلول 
فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فبايعته قبيلته فلصق يد رجلين أو 

غلول أنتم غللتم قال فاخرجوا له مثل رأس بقرة من ذھب فوضعوه في المال وھو بالصعيد فأقبلت النار فأكلت ثالثة فقال فيكم ال
فلم تحل الغنائم ألحد من قبلنا ذلك بأن هللا رأى ضعفنا وعجزنا فطيبھا لنا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث بن 

 عبد الرزاق المبارك عن معمر ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن 

أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا محاضر ثنا األعمش ح وأخبرنا  -  12488
أبو عبد هللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن 

صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لم  تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم األعمش عن أبي 
لوال كتاب من هللا { كانت تجمع فتنزل نار من السماء فتأكلھا فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم فأنزل هللا عز و جل 

لفظ حديث أبي معاوية وفي رواية محاضر وانه لما كان يوم } حالال طيبا  سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم
 بدر أغاروا فيھا قبل أن تحل لھم فأنزل هللا عز و جل وزاد في آخره فأحلت لھم والباقي بمعناه 

يم عن سيار عن أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أبو بكر بن إسحاق ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنا ھش -  12489
يزيد الفقير عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أعطيت خمسا لم يعطھن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي المغانم ولم تحل ألحد قبلي وجعلت لي األرض طيبا وطھورا ومسجدا وأيما 

كان ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شھر وأعطيت الشفاعة رواه البخاري في الصحيح  رجل أدركته الصالة صلى حيث
 عن محمد بن سنان عن ھشيم ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى 

اب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء اإلسالم وأنھا كانت لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم يضعھا فيمن يراه ممن شھد ب
ى نزل قوله عز و جل واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن  خمسة وللرسول ولذي القربى الوقعة وممن لم يشھدھا حت

 واليتامى والمساكين وبن السبيل فكان الخمس ألھل الخمس وأربعة أخماسھا لمن شھد الوقعة 

محمد الصفار سنة أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران العدل ببغداد أنا أبو علي إسماعيل بن  -  12490
سبع وثالثين وثالثمائة ثنا محمد بن عبيد هللا المنادى ثنا وھب بن جرير ثنا شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد عن سعد قال  
نزلت في أربع آيات أصبت سيفا يوم بدر فقلت يا رسول هللا نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته ثم قلت يا رسول هللا نفلنيه فقال 

ذته فقلت يا رسول هللا نفلنيه واجعلني كمن ال غناء له قال ضعه من حيث أخذته ونزلت يسئلونك عن األنفال ضعه من حيث أخ
 قل األنفال  والرسول إلى آخر اآلية أخرجه مسلم من حديث غندر عن شعبة وقال اجعل كمن ال غناء له 
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نا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أحمد بن محمد العنزي ث - 12491
شيبة قاال ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال  جئت إلى النبي صلى هللا عليه و سلم يوم بدر 

س لي وال لك بسيف فقلت يا رسول هللا إن هللا قد شفي صدري اليوم من العدو فھب لي ھذا السيف فقال إن ھذا السيف لي
فذھبت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بالئي فبينا أنا إذ جاءني الرسول فقال أجب فظننت أنه قد نزل في شيء من كالمي 
فجئت فقال لي النبي صلى هللا عليه و سلم إنك سألتني ھذا السيف وليس ھو لي وال لك فإن هللا قد جعله لي فھو لك ثم قرأ 

 ل األنفال  والرسول إلى آخر اآلية يسئلونك عن األنفال ق

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ حدثني علي بن عيسى بن إبراھيم الحيري ثنا أحمد بن النضر بن عبد الوھاب ثنا  - 12492
عليه وھب بن بقية الواسطي ثنا خالد بن عبد هللا عن داود بن أبي ھند عن عكرمة عن بن عباس قال  قال رسول هللا صلى هللا 

و سلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوھا فلما فتح هللا عليھم 
قالت المشيخة كنا ردءا لكم لو انھزمتم فئتم إلينا فال تذھبوا بالمغنم ونبقى فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول هللا صلى هللا عليه و 

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن { لنا فأنزل هللا تبارك وتعالى يسئلونك عن األنفال قل األنفال  والرسول إلى قوله سلم 
 يقول فكان ذلك خيرا لھم وكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة ھذا منكم } فريقا من المؤمنين لكارھون 

بن عبيد الصفار ثنا أبو عمران التستري ثنا سھل بن عثمان ثنا يحيى بن أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد  - 12493
 زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي ھند فذكره  بمعناه زاد فقسمھا بينھم بالسواء 

أخبرنا محمد بن عبد هللا الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ثنا يونس بن  - 12494
بكير عن بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى األشدق عن مكحول عن أبي أمامة الباھلي قال 
سألت عبادة بن الصامت عن األنفال قال فينا أصحاب بدر نزلت وذلك  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حين التقى الناس 

لث يقاتلون العدو ويأسرون وثلث يجمعون النفل وثلث قيام دون رسول هللا صلى هللا ببدر نفل كل امرئ ما أصاب وكنا أثالثا ث
عليه و سلم يخشون عليه كرة العدو حرسا له فلما وضعت الحرب قال الذين أصابوا النفل ھو لنا وقد كان رسول هللا صلى هللا 

 ما أنتم بأحق منا لنحن شغلنا عنكم القوم وخلينا عليه و سلم نفل كل امرئ ما أصاب وقال الذين كانوا يقتلون ويأسرون وهللا
بينكم وبين النفل فما أنتم بأحق به منا وقال الذين كانوا يحرسون رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وهللا ما أنتم بأحق به منا لقد 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  رأينا أن نقتل الرجال حين منحونا أكتافھم ونأخذ النفل ليس دونه أحد يمنعه ولكنا خشينا على
كرة العدو فقمنا دونه فما أنتم بأحق به منا فلما اختلفنا وساءت أخالقنا انتزعه هللا من أيدينا فجعله إلى رسول هللا صلى هللا عليه 

ذات البين  و سلم فقسمه على الناس عن بواء فكان في ذلك تقوى هللا وطاعته وطاعة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وصالح
يقول هللا عز و جل يسئلونك عن األنفال قل األنفال  والرسول فاتقوا هللا وأصلحوا ذات بينكم ورواه جرير بن حازم عن 

 محمد بن إسحاق مع تقصير في إسناده وقال فقسمه على السواء لم يكن فيه يومئذ خمس 

السجزي ثنا عبد العزيز بن معاوية البصري ثنا محمد بن وأخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني دعلج بن أحمد  - 12495
جھضم الخرساني ثنا إسماعيل بن جعفر حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان األشدق عن مكحول عن أبي سالم عن 

عليه و  أبي أمامة الباھلي صاحب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن عبادة بن الصامت أنه قال  خرج رسول هللا صلى هللا
سلم إلى بدر فلقى العدو فلما ھزمھم هللا اتبعھم طائفة من المسلمين يقتلونھم وأحدقت طائفة برسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
واستولت طائفة بالعسكر فلما كفى هللا العدو ورجع الذين قتلوھم قالوا لنا النفل نحن قتلنا العدو وبنا نفاھم هللا وھزمھم وقال 

أحدقوا برسول هللا صلى هللا عليه و سلم وهللا ما أنتم بأحق منا ھو لنا نحن أحدقنا برسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الذين كانوا
ال ينال العدو منه غرة وقال الذين استولوا على العسكر وهللا ما أنتم بأحق به منا نحن استولينا على العسكر فأنزل هللا تبارك 

قل األنفال  والرسول فاتقوا هللا وأصلحوا ذات بينكم إلى قوله إن كنتم مؤمنين فقسم رسول هللا وتعالى يسئلونك عن األنفال 
 صلى هللا عليه و سلم بينھم عن فواق 



135 

 

أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد هللا بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا أبو عوانة وشيبان عن عثمان بن  -  12496
ھب عن بن عمر أنه قال لرجل  أما قولك الذي سألتني عنه أشھد عثمان رضي هللا عنه بدرا فإنه شغل بابنة عبد هللا بن مو

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فضرب له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بسھمه وذكر الحديث أخرجه البخاري من حديث 
 أبي عوانة 

و جعفر محمد بن محمد بن عبد هللا البغدادي أنا محمد بن عمرو بن خالد ثنا أبي ثنا أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أنا أب - 12497
 بن لھيعة عن أبي األسود عن عروة 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن أحمد بن عتاب ثنا أبو محمد القاسم  - 12498
أنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني إسماعيل بن إبراھيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة  في بن عبد هللا بن المغيرة الجوھري 

مغازي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في تسمية من شھد بدرا ومن تخلف عنه فضرب له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
صلى هللا عليه و سلم وكانت وجعة فتخلف  بسھمه عثمان بن عفان بن أبي العاص تخلف على امرأته رقية بنت رسول هللا

عليھا حتى توفيت يوم قدم أھل بدر المدينة فضرب له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بسھمه قال وأجري يا رسول هللا قال 
ى هللا وأجرك قال وقدم طلحة بن عبيد هللا من الشام بعد ما رجع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من بدر فكلم رسول هللا صل

عليه و سلم في سھمه فقال لك سھمك قال واجري يا رسول هللا قال وأجرك وقدم سعيد بن زيد من الشام بعد مقدم رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم وكرم من بدر فكلم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في سھمه فقال لك سھمك قال واجري يا رسول هللا 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى بدر فرجعه وأمره على المدينة وضرب له بسھمه مع قال وأجرك وأبو لبابة خرج مع 
أصحاب بدر وخوات بن جبير خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى بلغ الصفراء فأصاب ساقه حجر فرجع فضرب 

صلى هللا عليه و سلم فرده فرجع من له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بسھمه وعاصم بن عدي خرج زعموا مع رسول هللا 
الروحاء فضرب له بسھمه والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فضرب له النبي صلى هللا عليه و سلم بسھمه لفظ حديث 
موسى بن عقبة وحديث عروة بمعناه وزاد في حديث عروة الحارث بن حاطب رده وضرب له بسھمه أخبرنا أبو زكريا بن 

أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد هللا بن صالح حدثني معاوية  أبي إسحاق المزكي أنا
بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس في سورة األنفال قوله يسئلونك عن األنفال قل األنفال  والرسول قال األنفال 

ليس ألحد منھا شيء ما أصاب سرايا المسلمين أتوا به فمن حبس منه المغانم كانت لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم خالصة 
إبرة أو سلكا فھو غلول فسألوا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يعطيھم منھا قال هللا تبارك وتعالى يسئلونك عن األنفال قل 

وله إن كنتم مؤمنين ثم أنزل هللا عز و جل األنفال لي جعلتھا لرسولي ليس لكم منھا شيء فاتقوا هللا وأصلحوا ذات بينكم إلى ق
وأعلموا إنما غنمتم من شيء فأن  خمسه وللرسول ثم قسم ذلك الخمس لرسول هللا ولذي القربى يعني قرابة النبي صلى هللا 

للفرس  عليه و سلم واليتامى والمساكين والمجاھدين في سبيل هللا وجعل أربعة أخماس الغنيمة بين الناس الناس فيه سواء
 .سھمان ولصاحبه سھم وللراجل سھم كذا وقع في الكتاب والمجاھدين وھو غلط إنما ھو بن السبيل 
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