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الحمد هلل والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:

ذك��ر اإلم��ام البخ��اري  قص��ة حدي��ث بري��رة يف 
صحيح��ه يف عدة كت��ب ترجم عليه يف ع��دة أبواب، وبلغت 
مواضع حديثها يف صحيحه، اثني عش��ر كتابًا وتحت أربعة 
وعش��رين بابًا، وأس��أل اهلل العليم أن ينف��ع بهذا الجمع وأن 

يجعله خالصًا لوجه الكريم.

***
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L   املوضع األول  J
ُة  الاَ ِكتاَاٌب: الصَّ

ِ لاَى امْلِْنباَ اِء عاَ راَ باَاُب ِذْكِر اْلباَْيِع واَالشِّ

َيْحَيى،  َعْن  ُسْفَياُن،  َثنَا  َحدَّ َقاَل:  اهللِ،  َعْبِد  ْبُن  َعِليُّ  َثنَا  َحدَّ
َتْسَأُلَها فِي كَِتاَبتَِها،  َبرِيَرُة  َأَتْتَها  َقاَلْت:  َعائَِشَة  َعْمَرَة، َعْن  َعْن 
َوَقاَل  لِي،  اْلَواَلُء  َوَيُكوُن  َأْهَلِك،  َأْعَطْيُت  ِشْئِت  إِْن  َفَقاَلْت: 
ًة: إِْن ِشْئِت  َأْهُلَها: إِْن ِشْئِت َأْعَطْيتَِها َما َبِقَي، َوَقاَل ُسْفَياُن َمرَّ
  ا َجاَء َرُسوُل اهللِ  َلنَا، َفَلمَّ َأْعَتْقتَِها َوَيُكوُن اْلَواَلُء 
َرْتُه َذلَِك، َفَقاَل: »اْبَتاِعيَها َفَأْعتِِقيَها؛ َفإِنَّ اْلَواَلَء لَِمْن َأْعَتَق«.  َذكَّ
ًة  ُثمَّ َقاَم َرُسوُل اهللِ  َعَلى اْلِمنَْبرِ - َوَقاَل ُسْفَياُن َمرَّ
َباُل  »َما  َفَقاَل:  اْلِمنَْبرِ  َعَلى    اهللِ  َرُسوُل  َفَصِعَد   -
َأْقَواٍم َيْشَترُِطوَن ُشُروًطا َلْيَس فِي كَِتاِب اهللِ؟ َمِن اْشَتَرَط َشْرًطا 

ٍة«)1(. َلْيَس فِي كَِتاِب اهللِ َفَلْيَس َلُه، َوإِِن اْشَتَرَط ِماَئَة َمرَّ

رقم )٤٥٦ (.  )1(
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L   املوضع الثاني  J
كاَاُة  ِكتاَاٌب: الزَّ

  ِّلاَى ماَواَاِلي أاَْزواَاِج النَِّب قاَِة عاَ داَ  باَاُب الصَّ

إِْبَراِهيَم،  َعْن  اْلَحَكُم،  َثنَا  َحدَّ ُشْعَبُة،  َثنَا  َحدَّ آَدُم،  َثنَا  َحدَّ
َها َأَراَدْت َأْن َتْشَترَِي َبرِيَرَة  َعِن اْلَْسَوِد، َعْن َعائَِشَة  َأنَّ
َعائَِشُة  َفَذَكَرْت  َواَلَءَها،  َيْشَترُِطوا  َأْن  َمَوالِيَها  َوَأَراَد  لِْلِعْتِق، 
لِلنَّبِيِّ ، َفَقاَل َلَها النَّبِيُّ : »اْشَترِيَها؛ 
  النَّبِيُّ  َوُأتَِي  َقاَلْت:  َأْعَتَق«.  لَِمْن  اْلَواَلُء  َما  َفإِنَّ
َق بِِه َعَلى َبرِيَرَة. َفَقاَل: »ُهَو َلَها  بَِلْحٍم، َفُقْلُت: َهَذا َما ُتُصدِّ

َصَدَقٌة َوَلنَا َهِديٌَّة«)1(.

***

رقم )1٤٩٣ (.  )1(
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L   املوضع الثالث  J
ِكتاَاٌب: اْلُبُيوُع

اِء اِء ماَعاَ النِّساَ راَ  باَاُب اْلباَْيِع واَالشِّ

َقاَل   ، ْهرِيِّ الزُّ َعِن  ُشَعْيٌب،  َأْخَبَرَنا  اْلَيَماِن،  َأُبو  َثنَا  َحدَّ
َرُسوُل  َعَليَّ  َدَخَل   : َعائَِشُة  َقاَلْت  َبْيرِ:  الزُّ ْبُن  ُعْرَوُة 
 : اهللِ  َرُسوُل  َفَقاَل  َلُه،  َفَذَكْرُت    اهللِ 
النَّبِيُّ  َقاَم  ُثمَّ  َأْعَتَق«.  لَِمْن  اْلَواَلَء  َفإِنَّ  َوَأْعتِِقي؛  »اْشَترِي 
 ِمَن اْلَعِشيِّ َفَأْثنَى َعَلى اهللِ بَِما ُهَو َأْهُلُه، ُثمَّ َقاَل: 
َما َباُل ُأَناٍس َيْشَترُِطوَن ُشُروًطا َلْيَس فِي كَِتاِب اهللِ، َمِن اْشَتَرَط 
َشْرًطا َلْيَس فِي كَِتاِب اهللِ َفُهَو َباطٌِل، َوإِِن اْشَتَرَط ِماَئَة َشْرٍط، 

َشْرُط اهللِ َأَحقُّ َوَأْوَثُق«)1(. 

***
رقم )٢1٥٥ (.  )1(
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L   املوضع الرابع  J
ِكتاَاٌب: اْلُبُيوُع

ل ِ اَطاَ ُشُروًطا يِف اْلباَْيِع لاَ تاَ  باَاٌب: ِإذاَا اْشتاَ

ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  َمالٌِك،  َأْخَبَرَنا  ُيوُسَف،  ْبُن  َعْبُد اهللِ  َثنَا  َحدَّ
َبرِيَرُة  َجاَءْتنِي  َقاَلْت:   ، َعائَِشَة  َعْن  َأبِيِه،  َعْن  ُعْرَوَة، 
َوِقيٌَّة،  َعاٍم  ُكلِّ  فِي  َأَواٍق،  تِْسِع  َعَلى  َأْهِلي  َكاَتْبُت  َفَقاَلْت: 
َوَيُكوَن  َلُهْم  َها  َأُعدَّ َأْن  َأْهُلِك  َأَحبَّ  إِْن  َفُقْلُت:  َفَأِعينِينِي. 
َواَلُؤِك لِي َفَعْلُت. َفَذَهَبْت َبرِيَرُة إَِلى َأْهِلَها َفَقاَلْت َلُهْم َفَأَبْوا 
َعَلْيَها، َفَجاَءْت ِمْن ِعنِْدِهْم َوَرُسوُل اهللِ  َجالٌِس، 
َيُكوَن  َأْن  إاِلَّ  َفَأَبْوا  َعَلْيِهْم  َذلَِك  َعَرْضُت  َقْد  إِنِّي  َفَقاَلْت: 
َعائَِشُة  َفَأْخَبَرْت   ، النَّبِيُّ  َفَسِمَع  َلُهْم،  اْلَواَلُء 
اْلَواَلَء؛  َلُهُم  َواْشَترِطِي  »ُخِذيَها  َفَقاَل:   ، النَّبِيَّ 
َقاَم َرُسوُل اهللِ  ُثمَّ  َفَفَعَلْت َعائَِشُة،  َأْعَتَق«.  اْلَواَلُء لَِمْن  َما  َفإِنَّ
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ا   فِي النَّاِس، َفَحِمَد اهللَ َوَأْثنَى َعَلْيِه ُثمَّ َقاَل: »َأمَّ
َبْعُد، َما َباُل ِرَجاٍل َيْشَترُِطوَن ُشُروًطا َلْيَسْت فِي كَِتاِب اهللِ، َما 
َفُهَو َباطٌِل، َوإِْن َكاَن ِماَئَة  َكاَن ِمْن َشْرٍط َلْيَس فِي كَِتاِب اهللِ 
اْلَواَلُء لَِمْن  َما  َوإِنَّ َأْوَثُق،  ، َوَشْرُط اهللِ  َأَحقُّ َشْرٍط، َقَضاُء اهللِ 

َأْعَتَق«)1(.

***

رقم )٢1٦٨ (.  )1(
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L   املوضع اخلامس  J
ِكتاَاٌب: اْلِعْتُق 

ِء واَِهباَِتِه باَاُب باَْيِع اْلواَلاَ

َثنَا َجرِيٌر، َعْن َمنُْصوٍر، َعْن  َثنَا ُعْثَماُن ْبُن َأبِي َشْيَبَة، َحدَّ َحدَّ
اْشَتَرْيُت  َقاَلِت:   ، َعائَِشَة  َعْن  اْلَْسَوِد،  َعِن  إِْبَراِهيَم، 
 ، َِّبرِيَرَة َفاْشَتَرَط َأْهُلَها َواَلَءَها، َفَذَكْرُت َذلَِك لِلنَّبِي
َفَأْعَتْقُتَها،  اْلَوِرَق«.  َأْعَطى  لَِمْن  اْلَواَلَء  َفإِنَّ  َأْعتِِقيَها؛  َفَقاَل:  
َلْو  َفَقاَلْت:  َزْوِجَها،  ِمْن  َفَخيََّرَها    النَّبِيُّ  َفَدَعاَها 

َأْعَطانِي َكَذا َوَكَذا َما َثَبتُّ ِعنَْدُه. َفاْخَتاَرْت َنْفَسَها)1(.

***

رقم ) ٢٥٣٦ (.  )1(
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L   املوضع السادس  J
ِكتاَاٌب: املُْكاَاتاَُب 

باَاُب املكاتب وجُنومِه يف كلِّ سنٍة جنٌم)1(

َثنِي ُيوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َقاَل ُعْرَوُة َقاَلْت  ْيُث: َحدَّ َوَقاَل اللَّ
كَِتاَبتَِها،  فِي  َتْسَتِعينَُها  َعَلْيَها  َدَخَلْت  َبرِيَرَة  إِنَّ   : َعائَِشُة 
َمْت َعَلْيَها فِي َخْمِس ِسنِيَن، َفَقاَلْت َلَها  َوَعَلْيَها َخْمَسُة َأَواٍق ُنجِّ
ًة َواِحَدًة، َأَيبِيُعِك  َعائَِشُة َوَنِفَسْت فِيَها: َأَرَأْيِت إِْن َعَدْدُت َلُهْم َعدَّ
َأْهِلَها،  إَِلى  َبرِيَرُة  َفَذَهَبْت  لِي؟  َواَلُؤِك  َفَيُكوَن  َفُأْعتَِقِك  َأْهُلِك 
َفَعَرَضْت َذلَِك َعَلْيِهْم، َفَقاُلوا: اَل، إاِلَّ َأْن َيُكوَن َلنَا اْلَواَلُء. َقاَلْت 
َذلَِك  َفَذَكْرُت   ، اهللِ  َرُسوِل  َعَلى  َفَدَخْلُت  َعائَِشُة: 
َما  َلُه، َفَقاَل َلَها َرُسوُل اهللِ : »اْشَترِيَها، َفَأْعتِِقيَها، َفإِنَّ

نجم الكتابة هو القدر المعيَّن الذي يؤديه المكاتب  يف وقٍت معين، وأصله أنَّ   )1(
العرب كانوا يبنون أمورهم يف المعاملة على طلوع النجم لنهم ال يعرفون 

الحساب .
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»َما  َفَقاَل:    اهللِ  َرُسوُل  َقاَم  ُثمَّ  َأْعَتَق«.  لَِمْن  اْلَواَلُء 
َباُل ِرَجاٍل َيْشَترُِطوَن ُشُروًطا َلْيَسْت فِي كَِتاِب اهللِ، َمِن اْشَتَرَط 
َشْرًطا َلْيَس فِي كَِتاِب اهللِ َفُهَو َباطٌِل، َشْرُط اهللِ َأَحقُّ َوَأْوَثُق)1(.

***

رقم )٢٥٦٠ (.  )1(
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L   املوضع السابع  J
ِكتاَاٌب: املُْكاَاتاَُب 

وُز ِمْن ُشُروِط املُْكاَاتاَِب ُ باَاُب ماَا ياَ

ُعْرَوَة،  َعْن  ِشَهاٍب،  اْبِن  َعِن  ْيُث،  اللَّ َثنَا  ُقَتْيَبُة، َحدَّ َثنَا  َحدَّ
فِي  َتْسَتِعينَُها  َجاَءْت  َبرِيَرَة  َأنَّ  َأْخَبَرْتُه،    َعائَِشَة  َأنَّ 
كَِتاَبتَِها، َوَلْم َتُكْن َقَضْت ِمْن كَِتاَبتَِها َشْيًئا، َقاَلْت َلَها َعائَِشُة: 
كَِتاَبَتِك،  َعنِْك  َأْقِضَي  َأْن  َأَحبُّوا  َفإِْن  َأْهِلِك،  إَِلى  اْرِجِعي 
َوَيُكوَن َواَلُؤِك لِي، َفَعْلُت. َفَذَكَرْت َذلَِك َبرِيَرُة ِلَْهِلَها، َفَأَبْوا 
َوَقاُلوا: إِْن َشاَءْت َأْن َتْحَتِسَب َعَلْيِك َفْلَتْفَعْل، َوَيُكوَن َواَلُؤِك 
َلنَا. َفَذَكَرْت َذلَِك لَِرُسوِل اهللِ ، َفَقاَل َلَها َرُسوُل 
َما اْلَواَلُء لَِمْن َأْعَتَق«.  اهللِ : »اْبَتاِعي َفَأْعتِِقي، َفإِنَّ
ُأَناٍس  َباُل  »َما  َفَقاَل:    اهللِ  َرُسوُل  َقاَم  ُثمَّ  َقاَل: 
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َشْرًطا  اْشَتَرَط  َمِن  اهللِ،  كَِتاِب  فِي  َلْيَسْت  ُشُروًطا  َيْشَترُِطوَن 
ٍة، َشْرُط اهللِ  َفَلْيَس َلُه، َوإِْن َشَرَط ِماَئَة َمرَّ َلْيَس فِي كَِتاِب اهللِ 

َأَحقُّ َوَأْوَثُق)1(.

***

رقم )٢٥٦1 (.  )1(
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L   املوضع الثامن  J
ِكتاَاٌب: املُْكاَاتاَُب 

باَاُب اْسِتعاَاناَِة املُْكاَاتاَِب واَُسؤاَاِلِه الّناس

َثنَا َأُبو ُأَساَمَة، َعْن ِهَشاٍم،  َثنَا ُعَبْيُد ْبُن إِْسَماِعيَل، َحدَّ َحدَّ
َفَقاَلْت:  َبرِيَرُة  َقاَلْت: َجاَءْت   ، َعائَِشَة  َعْن  َأبِيِه،  َعْن 
إِنِّي َكاَتْبُت َأْهِلي َعَلى تِْسِع َأَواٍق، فِي ُكلِّ َعاٍم َوِقيٌَّة، َفَأِعينِينِي. 
َواِحَدًة  ًة  َعدَّ َلُهْم  َها  َأُعدَّ َأْن  َأْهُلِك  َأَحبَّ  إِْن  َعائَِشُة:  َفَقاَلْت 
َوُأْعتَِقِك َفَعْلُت، َوَيُكوَن َواَلُؤِك لِي. َفَذَهَبْت إَِلى َأْهِلَها َفَأَبْوا 
َذلَِك َعَلْيَها، َفَقاَلْت: إِنِّي َقْد َعَرْضُت َذلَِك َعَلْيِهْم َفَأَبْوا، إاِلَّ 
 ، َِأْن َيُكوَن اْلَواَلُء َلُهْم. َفَسِمَع بَِذلَِك َرُسوُل اهلل
َلُهُم  َواْشَترِطِي  َفَأْعتِِقيَها،  »ُخِذيَها  َفَقاَل:  َفَأْخَبْرُتُه،  َفَسَأَلنِي 
َما اْلَواَلُء لَِمْن َأْعَتَق«. َقاَلْت َعائَِشُة: َفَقاَم َرُسوُل  اْلَواَلَء، َفإِنَّ
 فِي النَّاِس، َفَحِمَد اهللَ َوَأْثنَى َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل:  اهللِ 
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ا َبْعُد، َفَما َباُل ِرَجاٍل ِمنُْكْم َيْشَترُِطوَن ُشُروًطا َلْيَسْت فِي  »َأمَّ
َوإِْن  َباطٌِل،  َفُهَو  اهللِ  كَِتاِب  فِي  َلْيَس  َشْرٍط  َفَأيَُّما  اهللِ،  كَِتاِب 
َباُل  َما  َأْوَثُق،  اهللِ  َوَشْرُط  َأَحقُّ  اهللِ  َفَقَضاُء  َشْرٍط،  ِماَئَة  َكاَن 
َما  إِنَّ اْلَواَلُء،  َولَِي  ُفاَلُن  َيا  َأْعتِْق  َأَحُدُهْم:  َيُقوُل  ِمنُْكْم  ِرَجاٍل 

اْلَواَلُء لَِمْن َأْعَتَق)1(.

***

رقم )٢٥٦٣ (.  )1(
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L   املوضع التاسع  J
ِكتاَاٌب: املُْكاَاتاَُب 

باَاُب باَْيِع املُْكاَاتاَِب

َيْحَيى  َعْن  َمالٌِك،  َأْخَبَرَنا  ُيوُسَف،  ْبُن  اهللِ  َعْبُد  َثنَا  َحدَّ
َجاَءْت  َبرِيَرَة  َأنَّ  ْحَمِن،  الرَّ َعْبِد  بِنِْت  َعْمَرَة  َعْن  َسِعيٍد،  ْبِن 
َأَحبَّ  إِْن  َلَها:  َفَقاَلْت   ، اْلُمْؤِمنِيَن  ُأمَّ  َعائَِشَة  َتْسَتِعيُن 
َفَعْلُت.  َفُأْعتَِقِك،  َواِحَدًة  َصبًَّة  َثَمنَِك  َلُهْم  َأُصبَّ  َأْن  َأْهُلِك 
َفَذَكَرْت َبرِيَرُة َذلَِك ِلَْهِلَها، َفَقاُلوا: اَل، إاِلَّ َأْن َيُكوَن َواَلُؤِك 
َلنَا. َقاَل َمالٌِك: َقاَل َيْحَيى: َفَزَعَمْت َعْمَرُة َأنَّ َعائَِشَة َذَكَرْت 
َوَأْعتِِقيَها،  »اْشَترِيَها  َفَقاَل:   ، اهللِ  لَِرُسوِل  َذلَِك 

َما اْلَواَلُء لَِمْن َأْعَتَق)1(. َفإِنَّ

***
رقم )٢٥٦٤ (.  )1(
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L   املوضع العاشر  J
ِكتاَاٌب: املُْكاَاتاَُب 

ِلكاَ اَاُه ِلذاَ ِِني واَأاَْعِتْقِن. فاَاْشتاَ باَاٌب: ِإذاَا قاَالاَ املُْكاَاتاَُب: اْشتاَ

َقاَل:  َأْيَمَن،  ْبُن  اْلَواِحِد  َعْبُد  َثنَا  َحدَّ ُنَعْيٍم،  َأُبو  َثنَا  َحدَّ

َثنِي َأبِي َأْيَمُن، َقاَل: َدَخْلُت َعَلى َعائَِشَة  َفُقْلُت:  َحدَّ

ُهْم  ُكنُْت ُغاَلًما لُِعْتَبَة ْبِن َأبِي َلَهٍب، َوَماَت َوَوِرَثنِي َبنُوُه، َوإِنَّ

َباُعونِي ِمِن اْبِن َأبِي َعْمرٍو َفَأْعَتَقنِي اْبُن َأبِي َعْمرٍو، َواْشَتَرَط 

َبنُو ُعْتَبَة اْلَواَلَء، َفَقاَلْت: َدَخَلْت َبرِيَرُة َوِهَي ُمَكاَتَبٌة َفَقاَلِت: 

َحتَّى  َيبِيُعونِي  اَل  َقاَلْت:  َنَعْم.  َقاَلْت:  َوَأْعتِِقينِي.  اْشَترِينِي 

َيْشَترُِطوا َواَلئِي. َفَقاَلْت: اَل َحاَجَة لِي بَِذلَِك. َفَسِمَع بَِذلَِك 

َعائَِشُة  َفَذَكَرْت  لَِعائَِشَة،  َفَذَكَر  َبَلَغُه،  َأْو   ، النَّبِيُّ 

َيْشَترُِطوَن  َوَدِعيِهْم  َوَأْعتِِقيَها،  َفَقاَل: »اْشَترِيَها  َلَها،  َقاَلْت  َما 
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َما َشاُءوا«. َفاْشَتَرْتَها َعائَِشُة َفَأْعَتَقْتَها، َواْشَتَرَط َأْهُلَها اْلَواَلَء، 

اْشَتَرُطوا  َوإِِن  َأْعَتَق،  لَِمْن  »اْلَواَلُء   : النَّبِيُّ  َفَقاَل 

ِماَئَة َشْرٍط«)1(.

***

رقم )٢٥٦٥ (.  )1(
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L   املوضع احلادي عشر  J
لاَْيهاَا  ِكتاَاُب اْلِباَِة واَفاَْضِلهاَا واَالتَّْحِريِض عاَ

ُبوِل اْلاَِديَِّة. باَاُب قاَ

َعْن  ُشْعَبُة،  َثنَا  ُغنَْدٌر، َحدَّ َثنَا  اٍر، َحدَّ َبشَّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ َثنَا  َحدَّ
ْحَمِن ْبِن اْلَقاِسِم، َقاَل: َسِمْعُتُه ِمنُْه، َعِن اْلَقاِسِم، َعْن  َعْبِد الرَّ
ُهُم اْشَتَرُطوا  َها َأَراَدْت َأْن َتْشَترَِي َبرِيَرَة، َوَأنَّ َعائَِشَة ، َأنَّ
 : َُّفَقاَل النَّبِي ، َِّواَلَءَها، َفُذكَِر لِلنَّبِي
َلَها  َوُأْهِدَي  َأْعَتَق«.  لَِمْن  اْلَواَلُء  َما  َفإِنَّ َفَأْعتِِقيَها،  »اْشَترِيَها 
َق َعَلى َبرِيَرَة، ُهَو  َلْحٌم َفَقاَل النَّبِيُّ : »َهَذا ُتُصدِّ
ْحَمِن: َزْوُجَها  َلَها َصَدَقٌة َوَلنَا َهِديٌَّة«. َوُخيَِّرْت. َقاَل َعْبُد الرَّ
ْحَمِن َعْن َزْوِجَها َقاَل:  ُحرٌّ َأْو َعْبٌد؟ َقاَل ُشْعَبُة: َسَأْلُت َعْبَد الرَّ

اَل َأْدِري َأُحرٌّ َأْم َعْبٌد)1(.

رقم )٢٥٧٨ (.  )1(
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L   املوضع الثاني عشر  J
ُروِط  ِكتاَاُب الشُّ

وُز ِمْن ُشُروِط املُْكاَاتاَِب ُ باَاُب ماَا ياَ

 ، يُّ َثنَا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْيَمَن اْلَمكِّ ُد ْبُن َيْحَيى، َحدَّ َثنَا َخالَّ َحدَّ
َعْن َأبِيِه، َقاَل: َدَخْلُت َعَلى َعائَِشَة ، َقاَلْت: َدَخَلْت َعَليَّ 
َبرِيَرُة َوِهَي ُمَكاَتَبٌة، َفَقاَلْت: َيا ُأمَّ اْلُمْؤِمنِيَن، اْشَترِينِي؛ َفإِنَّ َأْهِلي 
َيبِيُعونِي  اَل  َأْهِلي  إِنَّ  َقاَلْت:  َنَعْم.  َقاَلْت:  َفَأْعتِِقينِي.  َيبِيُعونِي 
َحتَّى َيْشَترُِطوا َواَلئِي . َقاَلْت: اَل َحاَجَة لِي فِيِك. َفَسِمَع َذلَِك 
النَّبِيُّ  - َأْو َبَلَغُه - َفَقاَل: »َما َشْأُن َبرِيَرَة؟« َفَقاَل: 
َفاْشَتَرْيُتَها  َقاَلْت:  َشاُءوا«.  َما  َوْلَيْشَترُِطوا  َفَأْعتِِقيَها،  »اْشَترِيَها 
 : النَّبِيُّ  َفَقاَل  َواَلَءَها،  َأْهُلَها  َواْشَتَرَط  َفَأْعَتْقُتَها، 

اْلَواَلُء لَِمْن َأْعَتَق، َوإِِن اْشَتَرُطوا ِماَئَة َشْرٍط)1(.

رقم )٢٧٢٦ (.  )1(
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L   املوضع الثالث عشر  J
ُروِط  ِكتاَاُب الشُّ

ِء ُروِط يِف اْلواَلاَ باَاُب الشُّ

َثنَا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن  َثنَا إِْسَماِعيُل، َحدَّ َحدَّ
َأبِيِه، َعْن َعائَِشَة َقاَلْت: َجاَءْتنِي َبرِيَرُة َفَقاَلْت: َكاَتْبُت َأْهِلي 
َعَلى تِْسِع َأَواٍق، فِي ُكلِّ َعاٍم ُأوِقيٌَّة، َفَأِعينِينِي، َفَقاَلْت: إِْن َأَحبُّوا 
َها َلُهْم َوَيُكوَن َواَلُؤِك لِي َفَعْلُت. َفَذَهَبْت َبرِيَرُة إَِلى  َأْن َأُعدَّ
َأْهِلَها، َفَقاَلْت َلُهْم َفَأَبْوا َعَلْيَها، َفَجاَءْت ِمْن ِعنِْدِهْم َوَرُسوُل 
اهللِ  َجالٌِس، َفَقاَلْت: إِنِّي َقْد َعَرْضُت َذلِِك َعَلْيِهْم 
 ، النَّبِيُّ  َفَسِمَع  َلُهْم.  اْلَواَلُء  َيُكوَن  َأْن  إاِلَّ  َفَأَبْوا، 
َفَأْخَبَرْت َعائَِشُة النَّبِيَّ  َفَقاَل: »ُخِذيَها َواْشَترِطِي 
َما اْلَواَلُء لَِمْن َأْعَتَق«. َفَفَعَلْت َعائَِشُة، ُثمَّ َقاَم  َلُهُم اْلَواَلَء؛ َفإِنَّ
َرُسوُل اهللِ  فِي النَّاِس، َفَحِمَد اهللَ َوَأْثنَى َعَلْيِه، ُثمَّ 
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َقاَل: »َما َباُل ِرَجاٍل َيْشَترُِطوَن ُشُروًطا َلْيَسْت فِي كَِتاِب اهللِ؟ 
َما َكاَن ِمْن َشْرٍط َلْيَس فِي كَِتاِب اهللِ َفُهَو َباطٌِل، َوإِْن َكاَن ِماَئَة 
اْلَواَلُء لَِمْن  َما  َوإِنَّ َأْوَثُق،  ، َوَشْرُط اهللِ  َأَحقُّ َشْرٍط، َقَضاُء اهللِ 

َأْعَتَق)1(.

***

رقم )٢٧٢٩ (  )1(
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L   املوضع الرابع عشر  J
ُروِط  ِكتاَاُب الشُّ

ُروِط لُّ ِمناَ الشُّ ِ باَاُب املُْكاَاتاَِب واَماَا لاَ ياَ

َعْن  َيْحَيى،  َعْن  ُسْفَياُن،  َثنَا  َحدَّ اهللِ،  َعْبِد  ْبُن  َعِليُّ  َثنَا  َحدَّ
فِي  َتْسَأُلَها  َبرِيَرُة  َأَتْتَها  َقاَلْت:   ، َعائَِشَة  َعْن  َعْمَرَة، 
كَِتاَبتَِها، َفَقاَلْت: إِْن ِشْئِت َأْعَطْيُت َأْهَلِك َوَيُكوُن اْلَواَلُء لِي. 
النَّبِيُّ  َقاَل  َذلَِك،  ْرُتُه  َذكَّ   اهللِ  َرُسوُل  َجاَء  ا  َفَلمَّ
َأْعَتَق«.  لَِمْن  اْلَواَلُء  َما  َفإِنَّ َفَأْعتِِقيَها،  »اْبَتاِعيَها   :
َباُل  »َما  َفَقاَل:  اْلِمنَْبرِ  َعَلى    اهللِ  َرُسوُل  َقاَم  ُثمَّ 
اْشَتَرَط  َمِن  اهللِ؟  كَِتاِب  فِي  َلْيَسْت  ُشُروًطا  َيْشَترُِطوَن  َأْقَواٍم 
َشْرًطا َلْيَس فِي كَِتاِب اهللِ َفَلْيَس َلُه، َوإِِن اْشَتَرَط ِماَئَة َشْرٍط)1(.

***
رقم )٢٧٣٥ (.  )1(
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L   املوضع اخلامس عشر  J
ِكتاَاُب النِّكاَاِح 

تاَ اْلعاَْبِد ْ ِة تاَ رَّ باَاُب احْلُ

ْبِن  َربِيَعَة  َعْن  َمالٌِك،  َأْخَبَرَنا  ُيوُسَف،  ْبُن  اهللِ  َعْبُد  َثنَا  َحدَّ
  ٍد، َعْن َعائَِشَة ْحَمِن، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ َأبِي َعْبِد الرَّ
َوَقاَل  َفُخيَِّرْت،  َعَتَقْت  ُسنٍَن؛  َثاَلُث  َبرِيَرَة  فِي  َكاَن  َقاَلْت: 
َرُسوُل  َوَدَخَل  َأْعَتَق«.  لَِمْن  »اْلَواَلُء   : اهللِ  َرُسوُل 
َب إَِلْيِه ُخْبٌز َوُأْدٌم ِمْن ُأْدِم  اهللِ  َوُبْرَمٌة َعَلى النَّاِر، َفُقرِّ
َق َعَلى َبرِيَرَة،  اْلَبْيِت، َفَقاَل: »َأَلْم َأَر اْلُبْرَمَة؟«. َفِقيَل: َلْحٌم ُتُصدِّ
ٌة)1(. َدَقَة. َقاَل: »ُهَو َعَلْيَها َصَدَقٌة، َوَلنَا َهِديَّ َوَأْنَت اَل َتْأُكُل الصَّ

***

رقم )٥٠٩٧ (.  )1(
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L   املوضع السادس عشر  J
ِق الاَ ِكتاَاُب الطَّ

ًقا الاَ باَاٌب: لاَ ياَُكوُن باَْيُع اأْلاَماَِة طاَ

َعْن  َمالٌِك،  َثنِي  َحدَّ َقاَل:  اهللِ،  َعْبِد  ْبُن  إِْسَماِعيُل  َثنَا  َحدَّ
َعْن  ٍد،  ُمَحمَّ ْبِن  اْلَقاِسِم  َعِن  ْحَمِن،  الرَّ َعْبِد  َأبِي  ْبِن  َربِيَعَة 
فِي  َكاَن  َقاَلْت:    النَّبِيِّ  َزْوِج   ، َعائَِشَة، 
فِي  َفُخيَِّرْت  ُأْعتَِقْت،  َها  َأنَّ نَِن  السُّ إِْحَدى  ُسنٍَن؛  َثاَلُث  َبرِيَرَة 
َزْوِجَها، َوَقاَل َرُسوُل اهللِ : »اْلَواَلُء لَِمْن َأْعَتَق«. 
َب  َفُقرِّ بَِلْحٍم،  َتُفوُر  َواْلُبْرَمُة    اهللِ  َرُسوُل  َوَدَخَل 
فِيَها  اْلُبْرَمَة  َأَر  »َأَلْم  َفَقاَل:  اْلَبْيِت،  ُأْدِم  ِمْن  َوُأْدٌم  ُخْبٌز  إَِلْيِه 
َق بِِه َعَلى َبرِيَرَة،  َلْحٌم؟«. َقاُلوا: َبَلى، َوَلكِْن َذلَِك َلْحٌم ُتُصدِّ

َدَقَة. َقاَل: »َعَلْيَها َصَدَقٌة، َوَلنَا َهِديٌَّة«)1(. َوَأْنَت اَل َتْأُكُل الصَّ

رقم )٥٢٧٩ (.  )1(
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L   املوضع السابع عشر  J
ِق: باٌب الاَ ِكتاَاُب الطَّ

َثنَا َعْبُد اهللِ ْبُن َرَجاٍء، َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة، َعِن اْلَحَكِم، َعْن  َحدَّ
إِْبَراِهيَم، َعِن اْلَْسَوِد، َأنَّ َعائَِشَة َأَراَدْت َأْن َتْشَترَِي َبرِيَرَة، َفَأَبى 
 ، َِّمَوالِيَها إاِلَّ َأْن َيْشَترُِطوا اْلَواَلَء، َفَذَكَرْت لِلنَّبِي
َوُأتَِي  َأْعَتَق«.  لَِمْن  اْلَواَلُء  َما  َفإِنَّ َوَأْعتِِقيَها،  »اْشَترِيَها  َفَقاَل: 
َعَلى  بِِه  َق  ُتُصدِّ َما  َهَذا  إِنَّ  َفِقيَل:  بَِلْحٍم،    النَّبِيُّ 
َثنَا  َثنَا آَدُم، َحدَّ َبرِيَرَة. َفَقاَل: »ُهَو َلَها َصَدَقٌة، َوَلنَا َهِديٌَّة«. َحدَّ

ُشْعَبُة َوَزاَد: َفُخيَِّرْت ِمْن َزْوِجَها)1(.

***

رقم )٥٢٨٤ (.  )1(
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L   املوضع الثامن عشر  J
ِة ِكتاَاُب اأْلاَْطِعماَ

باَاُب اأْلُْدِم

َعْن  َجْعَفرٍ،  ْبُن  إِْسَماِعيُل  َثنَا  َحدَّ َسِعيٍد،  ْبُن  ُقَتْيَبُة  َثنَا  َحدَّ
ٍد َيُقوُل: َكاَن فِي َبرِيَرَة َثاَلُث  ُه َسِمَع اْلَقاِسَم ْبَن ُمَحمَّ َربِيَعَة، َأنَّ
َوَلنَا  َأْهُلَها:  َفَقاَل  َفُتْعتَِقَها،  َتْشَترَِيَها  َأْن  َعائَِشُة  َأَراَدْت  ُسنٍَن، 
»َلْو  َفَقاَل:   ، اهللِ  لَِرُسوِل  َذلَِك  َفَذَكَرْت  اْلَواَلُء؟ 
َما اْلَواَلُء لَِمْن َأْعَتَق«. َقاَل: َوُأْعتَِقْت،  ِشْئِت َشَرْطتِيِه َلُهْم، َفإِنَّ
َوَدَخَل َرُسوُل  ُتَفاِرَقُه،  َأْو  َزْوِجَها  َتْحَت  َتِقرَّ  َأْن  َفُخيَِّرْت فِي 
َتُفوُر،  ُبْرَمٌة  النَّاِر  َوَعَلى  َعائَِشَة،  َبْيَت  َيْوًما    اهللِ 
َفَدَعا بِاْلَغَداِء، َفُأتَِي بُِخْبٍز َوُأْدٍم ِمْن ُأْدِم اْلَبْيِت، َفَقاَل: »َأَلْم َأَر 
َق بِِه َعَلى  َلْحًما؟«. َقاُلوا: َبَلى َيا َرُسوَل اهللِ، َوَلكِنَُّه َلْحٌم ُتُصدِّ

ٌة َلنَا«)1(. َبرِيَرَة، َفَأْهَدْتُه َلنَا. َفَقاَل: »ُهَو َصَدَقٌة َعَلْيَها، َوَهِديَّ

رقم )٥٤٣٠ (.  )1(
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L   املوضع التاسع عشر  J
ِكتاَاُب كاَفَّاراَاِت اأْلاَْياَاِن 

ُؤُه؟   باَاٌب: ِإذاَا أاَْعتاَقاَ يِف اْلكاَفَّاراَِة، ملاَْن ياَُكوُن واَلاَ

َثنَا ُشْعَبُة، َعِن اْلَحَكِم، َعْن  َثنَا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، َحدَّ َحدَّ
َها َأَراَدْت َأْن َتْشَترَِي َبرِيَرَة،  إِْبَراِهيَم، َعِن اْلَْسَوِد، َعْن َعائَِشَة َأنَّ
 ، لِلنَّبِيِّ  َذلَِك  َفَذَكَرْت  اْلَواَلَء،  َعَلْيَها  َفاْشَتَرُطوا 

َما اْلَواَلُء لَِمْن َأْعَتَق)1(. َفَقاَل: »اْشَترِيَها، إِنَّ

***

رقم )٦٧1٧ (.  )1(
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L   املوضع العشرون  J
اِئِض  ِكتاَاُب اْلفاَراَ

ُء ملاَْن أاَْعتاَقاَ باَاٌب: اْلواَلاَ

َعْن  اْلَحَكِم،  َعِن  ُشْعَبُة،  َثنَا  َحدَّ ُعَمَر،  ْبُن  َحْفُص  َثنَا  َحدَّ
َبرِيَرَة،  اْشَتَرْيُت  َقاَلِت:  َعائَِشَة  َعْن  اْلَْسَوِد،  َعِن  إِْبَراِهيَم، 
َفَقاَل النَّبِيُّ : »اْشَترِيَها؛ َفإِنَّ اْلَواَلَء لَِمْن َأْعَتَق«. 
َقاَل  َهِديٌَّة«.  َوَلنَا  َصَدَقٌة،  َلَها  »ُهَو  َفَقاَل:  َشاٌة،  َلَها  َوُأْهِدَي 
ا. َوَقْوُل اْلَحَكِم ُمْرَسٌل، َوَقاَل اْبُن  اْلَحَكُم: َوَكاَن َزْوُجَها ُحرًّ

َعبَّاٍس: َرَأْيُتُه َعْبًدا)1(.

***

رقم )٦٧٥1 (.  )1(
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L   املوضع احلادي والعشرون  J
اِئِض  ِكتاَاُب اْلفاَراَ

ُء ملاَْن أاَْعتاَقاَ باَاٌب: اْلواَلاَ

َعْن  َمالٌِك،  َثنِي  َحدَّ َقاَل:  اهللِ،  َعْبِد  ْبُن  إِْسَماِعيُل  َثنَا  َحدَّ
َما اْلَواَلُء  َنافٍِع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَّبِيِّ  َقاَل: »إِنَّ

لَِمْن َأْعَتَق)1(.

***

رقم )٦٧٥٢ (.  )1(
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L   املوضع الثاني عشر  J
اِئِض  ِكتاَاُب اْلفاَراَ

اِئباَِة)1( باَاُب ِمرياَاِث السَّ

َثنَا َأُبو َعَواَنَة، َعْن َمنُْصوٍر، َعْن إِْبَراِهيَم،  َثنَا ُموَسى، َحدَّ َحدَّ
َعِن اْلَْسَوِد، َأنَّ َعائَِشَة  اْشَتَرْت َبرِيَرَة لُِتْعتَِقَها، َواْشَتَرَط 
َأْهُلَها َواَلَءَها، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنِّي اْشَتَرْيُت َبرِيَرَة ِلُْعتَِقَها، 
َما اْلَواَلُء لَِمْن  َوإِنَّ َأْهَلَها َيْشَترُِطوَن َواَلَءَها. َفَقاَل: »َأْعتِِقيَها، َفإِنَّ
َأْعَتَق«. َأْو َقاَل: »َأْعَطى الثََّمَن«. َقاَل: َفاْشَتَرْتَها َفَأْعَتَقْتَها. َقاَل: 
َما  َوَكَذا  َكَذا  ُأْعطِيُت  َلْو  َوَقاَلْت:  َنْفَسَها،  َفاْخَتاَرْت  َوُخيَِّرْت 
ا. َقْوُل اْلَْسَوِد ُمنَْقطٌِع،  ُكنُْت َمَعُه. َقاَل اْلَْسَوُد: َوَكاَن َزْوُجَها ُحرًّ

.)٢( َوَقْوُل اْبِن َعبَّاٍس: َرَأْيُتُه َعْبًدا. َأَصحُّ

لحد  والء  ال  سيده:  له  يقول  الذي  العبد  الترجمة:  يف  بها  المراد  السائبة   )1(
عليك، أو أنت سائبة، يريد بذلك عتقه وأن ال والء لحد عليه، وقد يقول 

له: أعتقك سائبة أو أنت حر سائبة .
رقم )٦٧٥٤ (.  )٢(
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L   املوضع الثالث والعشرون  J
اِئِض  ِكتاَاُب اْلفاَراَ

ْيِه لاَى ياَداَ باَاٌب: ِإذاَا أاَْسلاَماَ عاَ

ٌد، َأْخَبَرَنا َجرِيٌر، َعْن َمنُْصوٍر، َعْن إِْبَراِهيَم،  َثنَا ُمَحمَّ َحدَّ
َبرِيَرَة،  اْشَتَرْيُت  َقاَلِت:    َعائَِشَة  َعْن  اْلَْسَوِد،  َعِن 
 ، لِلنَّبِيِّ  َذلَِك  َفَذَكَرْت   . َواَلَءَها  َأْهُلَها  َفاْشَتَرَط 
َقاَلْت:  اْلَوِرَق«.  َأْعَطى  لَِمْن  اْلَواَلَء  َفإِنَّ  »َأْعتِِقيَها؛  َفَقاَل: 
َفَأْعَتْقُتَها، َقاَلْت: َفَدَعاَها َرُسوُل اهللِ  َفَخيََّرَها ِمْن 
َزْوِجَها، َفَقاَلْت: َلْو َأْعَطانِي َكَذا َوَكَذا َما بِتُّ ِعنَْدُه. َفاْخَتاَرْت 

َنْفَسَها)1(.

***

رقم )٦٧٥٨ (.  )1(
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L   املوضع الرابع والعشرون  J
اِئِض  ِكتاَاُب اْلفاَراَ

ِء اُء ِمناَ اْلواَلاَ باَاُب ماَا ياَِرُث النِّساَ

َثنَا اْبُن َساَلٍم، َأْخَبَرَنا َوكِيٌع، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َمنُْصوٍر،  َحدَّ
َعْن إِْبَراِهيَم، َعِن اْلَْسَوِد، َعْن َعائَِشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ 

: »اْلَواَلُء لَِمْن َأْعَطى اْلَوِرَق َوَولَِي النِّْعَمَة)1(.

والحمد اهلل رب العالمين 

تم يف ليلة الجمعة 1٤٤٢/٤/٢٦ ه� من الهجرة النبوية .

رقم )٦٧٦٠ (.  )1(


