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  مسند اإلمام الشافعي

  اإلمام الشافعي

  ھـ 204ھـ والمتوفي في القاھرة عام  150المولود في غزة عام  محمد بن إدريس بن العّباس بن عثمان بن شافع بن السائب
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  مسند اإلمام الشافعي

  الجزء الثاني

  تتمة كتاب الحج

  ُمَحّرشٍ  ُھو ُجَريج ابن قالَ  اإلْسنادِ  بھذا الحديثَ  ھذا ُجَرْيجٍ  ابن نع خالدٍ  بنُ  ُمْسلِمُ ) :  أخبرنا(  - 766بي  

ُ  َرضيَ  الشافعيّ  قال   ُمَحّرشٍ  َبُنو عندنا ُوْلَدهُ  ألنَّ  ُجَرْيجٍ  ابنُ  وأَصابَ :  عنهُ  هللاَّ

 :  ُعَمرَ  ابن عن نافعٍ  عن ُعْقَبةَ  بن ُموسى عن ِعَياٍض  بنُ  أنسُ ) :  أخبرنا(  -  767

 أن السابقة األحاديث من والمعروف المقدس بيت مكان ايليا بلفظ الموطأ في الحديث ھذا ورد(  المقِدس َبْيتِ  منْ  أَھلَّ  أّنهُ  -
 ذلك ألن أھله دويرة من الرجل يحرم أن العمرة أتم أن على وعلي عمر رأي اجتمع الشافعي قال قبلھا وأيليا الجحفة الشام مھل
 مالك أخبرنا قال ؟ فيه الحجة ما فقلت حسن فقال:  الميقات وراء من اإلھالل عن الشافعي لتسأ الربيع قال اإلحرام في أزيد
 )  جائز فھو به سبقھا أما إحرام بغير المواقيت تجاوز ھو فالمحظور أيليا من أھل عمرأنه ابن عن نافع عن

َبْيرِ  أبي عن ُجَرْيجٍ  ابن عن خالدٍ  بنُ  ُمْسلِمُ ) :  أخبرنا(  -  768  :  هللاَّ  َعْبد ابن جابر عن الزُّ

ةَ  ذكر أنه -  واستھل الرجل أھل يقال الصوت رفع اإلھالل في األصل(  باإلْھالل إياھم وأََمَرهُ  وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيِّ  ِحجَّ
 لمحرما وأھل صوته ورفع لبى إذا إھالال يھل بالحج المحرم وأھل بالتلبية صوته رفع إذا المعتمر وأھل صوته رفع إذا

 صوته المحرم لرفع إھالل لإلحرام قيل وإنما بھا أحرم أي بعمرة أو بحجة أھل تقول الحرم نفسه على أوجب إذا باإلحرام
 المراد وليس بالتلبية صوتكم ارفعوا معناه فأھلوا منى إلى توجھتم إذا وقوله مھل فھو صوته رافع وكل واإلھالل بالتلبية
ھتم إَذا:  قال وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى وأنَّهُ )  منى إلى لتوجها على سابق اإلحرما ألن أحرموا  "  فأَِھلُّوا ِمًنى إلى َتوجَّ

  مكة فضل في الثالث الباب

دُ ) :  أخبرنا(  -  769  :  الكعبي ُشريح أبي عن الَمْقُبِري َسِعيد عن ِذْئبٍ  أبي ابن عن فَُدْيكٍ  أبي بن إسَماعيلَ  بنُ  ُمَحمَّ

ُ  صلى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  - مَ  هللاَّ  إن: "  قال وسلم عليهِ  هللاَّ ْمھا ولم مكةَ  َحرَّ َّ  ُيْؤِمنُ  كان لمن َيِحلُّ  فال الناسُ  ُيَحرِّ  أن اآلخر واْلَيْومِ  با
ً  بھا َيْسفِكَ  ُ  صلى هللاَِّ  لرسولِ  أِحلّت:  َفَقالَ  أََحدُ  أرتخص فإن شجرة بھا َيْعِضدَ  وال َدما  ُيحلھا ولم لي أَحلّھا هللاَّ  فإنَّ  وسلم عليهِ  هللاَّ
 وهللاَِّ  وأنا ُھَذْيلٍ  من الَقِتيلَ  ھذا َقَتْلُتمْ  قد ُخَراَعةُ  يا أَنتم ثم باألَْمس َكُحْرَمِتھا َحَرامٌ  ھي ثم النََّھار من ساعةً  لِي أِحلَّتْ  وإنما للناس
 بشرحھا نبدأ لغوية كلمات الحديث في(  اْلَعْقل أَخُذوا أحبوا وإن َقَتلُوا أَحبُّوا نإ ِخيَرَتْينِ  َبْينَ  فأْھله َقِتيالً  َبْعَدهُ  َقَتلَ  َفَمنْ  َعاقِلُهُ 
 وكأنه سفكا يسفكه والماء والدمع الدم سفك يقال مائع لكل واإلجراء اإلراقة:  والسفك يريقه أي دما بھا يسفك أن:  قوله وھي
 عضد يقال يقطع كيضرب ويعضد بالجمع شجراً  المطبوعة يوف مسلم في وكذا باإلفراد ھكذا شجرة بھا يعضد وال أخص بالدم

 السلعة ارتخص والموجود اللغة معاجم في المعنى بھذا أجدھا ولم ترخص يريد وارتخص قطعھا إذا عضدا يعضدھا الشجرة
 ذأخ األمر في ترخص يقال ترخص بلفظ مسلم في وردت ولذا للمقام مناسب غير وكالھما رخيصة أوعدھا رخيصة اشتراھا

 لزمته إذا جنايته أدى عنه وعقل وداه عقال يعقله القتيل عقل يقال ديته دافع أي واديه:  وعاقله ھنا المناسب وھو بالرخصة فيه
 فسميت أموالھم كانت ألنھا إبال الجاھلية في العرب عند كانت الدية ألن عقال سميت الدية العرب كالم في والعقل عنه فأداھا
 مصدر العقل وأصل أوليائه إلى ويسلمھا بالعقل فيعقلھا المقتول ورثة فناء إلى الدية يسوق أن يكلف كان القاتل ألن عقال الدية
 بالذھب قومت ثم اإلبل الدية أصل وكان به فتشد ركبته إلى البعير يد به يثنى حبل وھو عقال أعقله بالعقال البعير عقلت

 خيره مثنى خيرتين بين فأھله دنانير أو دراھم ديته أعطيت إذا المقتول عقلت قيل حتى كثر ثم وغيرھا والغنم والبقر والفضة
 اختار مصدر مخففة الخيرة الليث وقال هللاَّ  إختاره قولك من إسم وھي أعرف وھذه كعنبه ففتح بكسر خيره أو فسكون بكسر
َّ  يؤمن كان لمن وقوله المختار بمعنى وھما ريبة ارتاب مثل  فليس فيھا وقاتل حرمتھا يراع لم من أنب يشعر اآلخر واليوم با
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َّ  مؤمنا  مذھب وھذا يسلموا حتى حوصروا البغاة إليھا لجأ فإن بالقتال حرمتھا ينتھك لمن شديد تھديد وھذا اآلخر واليوم با
 ) "  عدوانھم لدفع بھا يحاربون الجمھور وقال الحنفية

  باإلحرام تلبسه عند المحرم يلزم فيما الرابع الباب

َراَوْرِدىُّ ) :  أخبرنا(  -  770  :  جابر:  حدثنا أبيه عن محمد َجْعَفْربن عن اسماعيل بن وحاتم الدَّ

ة عن وھوُيحدث - ُ  صلى النبى ِحجَّ  واإلِحرام بالُغْسل فأَمَرھا ُعَمْيسٍ  بنت أسماءُ  َوَلَدتْ  الحليفه بذى كنا فلما:  قال وسلم عليهِ  هللاَّ
 هللاَّ  كتبه شئ ألنه لھن فيغتفران قھريان عذران ألنھما الحيض ومثله حجھا أداء من المرأة يمنع ال النفاس أن الحديث وظاھر( 

 )  يطھرن حتى لھن يحل فال بالبيت الطواف عدا ما الحج مناسك كل يأتيا أن ولھما لھن منه مخلص وال آدم بنات على

 :  قالت عائشةَ  عن األسود عن إبراھيمَ  عن اِئبالس بن َعَطاءِ  عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  -  771

ُ  صلى هللاَِّ  رسولِ  مَفارق في الطيب وِبيصَ  َراَْيتُ  - :  الطيب فوبيص برق:  وبيصا يبص وبص(  َثالَث َبْعدَ  وسلم عليهِ  هللاَّ
 العامة تسميه كما فرقال أيضا وھو الرأس وسط فيھما الميم فتح مع وفتحھا الراء بكسر مفرق جمع والمفارق ولمعانه بريقه
 جاء وبعضھا باإلفراد جاء مسلم روايات وبعض مفرق منزلة منه جزء كل لتنزيل واحد أنه مع الجمع بصيغة جاء وإنما
 في ابتداؤه يحرم وإنما اإلحرام بعد باستدامته بأس ال وأنه اإلحرام إرادة عند الطيب استحباب على داللة الحديث وفي بالجمع
 الزھري ومنھم بمنعه آخرون وقال وغيرھم والثوري وداود وأحمد يوسف وأبي حنيفة وأبو الشافعية بمذھ وھو اإلحرام
 أصبح ثم وقولھا اإلحرام قبل الطيب فذھب بعده اغتسل ثم تطيب أنه على عائشة حديث ھؤالء وتأول الحسن بن ومحمد ومالك
 )  جمھورال مذھب والراجح التكلف لھذا داعي وال غسله قبل أي طيبا ينضح

 :  ُعْرَوةَ  بن هللاَِّ  َعْبدِ  بن ُعَمرَ  عن ُجَريج ابن عن سالم بن َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  772

ُ  صلى هللاَِّ  رسولَ  طيبتُ :  قالت أنھا عائشة عن َيخبران وُعْرَوةَ  القاسم َسِمعَ  أنَّهُ  -  للحل الَوَداع ِحجةِ  في بيدي وسلم عليهِ  هللاَّ
 للحل وقولھا لإلحرام الطيب أن في ظاھر وھو لحرمه طيبته لقولھا لإلحرام مستحب الطيب أن على الجمھور(  واإلْحرام
 وقولھا اإلفاضة طواف قبل مالك وكرھه والحلق العقبة جمرة رمي بعد الطيب الستباحة داللة ففيه اإلفاضة طواف به المراد
 )  تحلل له حصل أنه على دليل اآلتي الحديث في لحله

 :  ُعْرَوةَ  عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسفيانُ ) :  ناأخبر(  -  773

ُ  صلى هللاَِّ  رسولَ  َطيَّْبتُ :  تقول عائشة َسِمْعتُ  َيقُول أبي َسِمْعتُ  - :  فقالت ؟ ِطيبٍ  بأيِّ :  لھا فقلت ولحله لُحْرمه وسلم عليهِ  هللاَّ
  َعنِّي إال الحديث ھذا ِھَشامٌ  َرَوى ما ُعثمانُ  فقال الِطيبِ  بأْطَيبِ 

ْھري ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  -  774  :  قالت عنھا هللاَّ  رضي عائشة عن ُعْرَوةَ  عن الزُّ

ُ  صلى هللاَِّ  رسولَ  َطيَّْبتُ  -   بالبيت يطوف أن َقْبلَ  ولحلِّهِ  أَْحَرمَ  ِحينَ  لُحْرمه َھاَتين ِبَيَديَّ  وسلم عليهِ  هللاَّ

حمن َعْبدِ  َعنْ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  775  :  تقُولُ  يدْيھا وَبَسَطتْ  عنھا هللاَّ  رضي َعائشةَ  َعنْ  أبيه َعنْ  قاسمال بنِ  الرَّ

ُ  صلى هللاَِّ  رسولَ  َطيَّْبتُ  أنا -   يطوف أن َقْبلَ  ولحلِّهِ  أَْحَرمَ  ِحينَ  إلْحراِمه َھاَتين ِبَيَديَّ  وسلم عليهِ  هللاَّ

 :  قالت شةَ عائ عن أبيه عن القاسم بنِ  الرحمن عبد عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  776

ُ  صلى هللاَِّ  رسولَ  أطيبُ  كنتُ  -   بالبيت يطوف أن َقْبلَ  ولحلِّهِ  ُيْحِرمَ  أن َقْبلَ  إلحرامه وسلم عليهِ  هللاَّ
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 :  قال دينار بن عمرو عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  777

اءَ  إال َحُرمَ  ما لَُكمْ  َحلَّ  َفَقدْ  اْلَجْمَرةَ  َرْميُتمُ  إَذا عنه هللاَّ  رضي الخطاب بن عمرُ  قال -  ھذا تلي التي األحاديث في(  والطيبَ  النسَّ
 )  ھذا بمثل أدرى وعائشة باإلتباع أحق وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن فيھا إذ له واضحة مخالفة األثر

 :  قال هللاَّ  عبد بن سالم عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان) :  أخبرنا(  -  778

ُ  صلى هللاَِّ  رسولَ  َطيَّْبتُ  أنا عنھا هللاَّ  رضي عائشةُ  قالت -  لحله(  وإلحرامه لحله اإلمالء كتاب في وقال وسلم عليهِ  هللاَّ
 إحرامه عند أي وحرمه لحله سلم و عليه هللا صلى أطيبه كنت عائشة حديث في اللسان وفي وإحرماه حله إلرادة إي وإلحرامه

 تطيبه وكانت عمرة أو حج من محرما به يكون بما واإلھالل اإلحرام وأراد اغتسل إذا تطيبه كانت أنھا المعنى األزھري قال
 حرم وأنت حل أنت تقول المحرم الرجل وبالكسر بالحج اإلحرام:  الراء وسكون الحاء بضم الحرم إحرامه من حل إذا

ً  يحرم الرجل أحرم مصدر واإلحرام  ما وتجنب المخيط خلع من وشروطھما سبابھماا وباشر بالعمرة أو بالحج أھل إذا إحراما
 أنا فيه عائش قالت فقد بيانا وزاده الحديث ھذا التالي الحديث وضح وقد ذلك وغير والصيد والطيب كالنكاح منه الشارع منعه
 استحباب على داللة وفيه البيت يزور أن وقبل العقبة جمرة رمى أن بعد قبل يحرمولحله أن قبل إلحرامه هللاَّ  رسول طيبت
 والتابعين منالصحابة وخالئق والفقھاء المحدثين جماھير أخذ وبه اإلحرام بعد استدامته وجواز اإلحرام إرادة عند الطيب
 عائشة حديث وتأولوا قلنا كما الحسن بن ومحمد ومالك الزھري ومنعه وغيرھم وداود وأحمد يوسف وأبو حنيفة أبو ومنھم
 عند هللاَّ  رسول طيبت مسلم رواھا أخرى رواية في عائشة قول ذلك ويؤيد اإلحرام قبل الطيب فذھب اغتسل ثم تطيب بأنه

 هللا صلى أنه المعروف ألن بالغسل طيبه وزال نسائه لمباشرة تطيب أنه فظاھره محرما أصبح ثم نسائه على طاف ثم إحرامه
 اغتساله قبل أي طيبا ينضح أصبح ثم قولھاو ذلك مع الطيب يبقي وال األخرى قبل واحدة كل من يتكھر كان سلم و عليه

 كما الجمھور رأي الصواب وتكلف تعسف كله وھذا جرمه ال أثره به المراد مفارقه في الطيب وبيص إلى أنظر كأني وقولھا
 إلى أنظر كأني قولھا ويعضده للنساء إلحرام الطيب أن في ظاھر وھذا لحرمه طيبته لقولھا لإلحرام الطيب استحباب وھو قلنا

  ُتتََّبعَ  أن أَحق وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول وسنةُ  سالم قال)  إلخ الطيب وبيص

َ  هللاَِّ  َعْبدِ  بنِ  َسالم عن ِدينارٍ  بنِ  َعْمرو َعنْ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  779  :  قال يقُْلهُ  لم وُربما أبيه عن قالَ  وُربما

 والطيب النساء إال قوله(  والطيبَ  النَِّساءَ  إالَّ  عليكم َحُرمَ  َشئٍ  كلُّ  لُكمْ  َحلّ  َفَقدْ  وَحلَْقتمْ  َبْحتمْ وذَ  الَجْمَرةَ  َرَمْيُتمُ  إَذا ُعَمرُ  قال -
 للنكاح الطيب مساواة عائشة أنكرت وقد بالطواف يحالن وإنما والحلق الجمرة برمي يحالن ال كالنساء الطيب أن في ظاھر
 استباحة على كالمھا فدل اإلفاضة طواف قبل أي البيت يزور أن وقبل العقبة جمرة رمي بعد لحله هللاَّ  رسول طيبت إنني قائلة

 طواف قبل كرھه فإنه مالكا إال كافة والعلماء الشافعي مذھب وھو الطواف وقبل والحلق العقبة جمرة رمي بعد الطيب
 قبل لحله بيدي هللا رسول طيبت بقولھا وكيدات األمر فيه عائشة زادت الذي اآلتي وبالحديث الحديث بھذا محجوج وھو اإلفاضة

 ال الحرمة يقتضي عمر كالم ظاھر فإن عمر بحديث أخذ مالكا نرى وما عائشة بحديث الجمھور أخذ وقد بالبيت يطوف أن
 متھماحر على باقيان فھذان أي وطاليب النساء إال حرم شئ كل لكم حل فقد وحلقتم وذبحتم الجمرة رميتم إذا قال فإنه الكراھة

 َبْعدَ  َولِِحلّهِ  ُيْحِرمَ  أنْ  قبل إلحراِمهِ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رُسولَ  َطيَّبتُ  أنا ؟ عائشةُ  وقالت َسلمٌ  قال) .  آخر دليل من له بد فال
ُ  صلى هللاَِّ  َرُسولِ  وُسنَّةُ :  سالمٌ  قال الَبْيتَ  َيُزورَ  أنْ  وقبل الَعَقَبةَ  َجْمَرةَ  َرَمى أنْ    ُتتََّبعَ  أنْ  أَحقُّ  وسلم ليهع هللاَّ

 :  هللاَِّ  َعْبدِ  بنِ  َسالم عن ِدينارٍ  بنِ  َعْمرو عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  780

يبِ  َعن َنَھى الخطابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  أنَّ  -  هللاَّ  صلى هللاَّ  ولَ رسُ  َطيَّبتُ  عائشةُ  فقالت:  َسالمٌ  قال الَجْمَرةِ  َرْميَ  وبعد الَبْيتِ  ِزياَرةِ  قبلَ  الطِّ
ُ  صلى هللاَِّ  َرُسولِ  وُسنَّةُ  بالَبْيتِ  يُطوفَ  أنْ  قبل َولِِحلّهِ  ُيْحِرمَ  أنْ  قبل إلحراِمهِ  بَيَديَ  وسلم عليه   أَحقُّ  وسلم عليه هللاَّ

 :  َعْجالنَ  بنِ  ُمحمدِ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  781
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 الزھرية وقاص أبي بن سعد بنت ھذه عائشة(  والّذِريَرةِ  بالمْسكِ  إْحرامه عند أبي َطيَّبتُ :  َتقُولُ  َسْعدٍ  ِبْنتِ  عائشةَ  َسِمعَ  أنَّهُ  -
 الطيب من نوع ھي وقيل الھند من يجلب الذي الطيب قصب من فتات المھملة الراء وكسر المعجمة الذال بفتح والذريرة
 على للجمھور آخر دليل وھو سبق لما نفسه إلحراما عند ال إحرامه إرادة عند أي إحرامه عند وقوله أخالط من مجموع
 )  اإلحرام إرادة عند الطيب استحباب

 :  قال أبيه عن َزْيدٍ  بنِ  ُحَسينِ  عن سالم بنُ  َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  782

ً  َعبَّاسٍ  ابنَ  َرأيتُ  - بِ  كمْثلِ  َرْأِسهِ  على وإنَّ  ُمْحِرما  والغالية أيضا الدبس وھو التمر نم يطبخ ما بالضم الرب(  الَغالَِيةِ  من الرُّ
 به تطيب أنه والمعنى رأسه في بكثرة واضح باق أنه أي ودھن وعود وعنبر مسك من مركب الطيب من نوع المعجمة بالغين
 )  سبق ما إلى يضاف للجمھور آخر دليل وھو اإلحرام قبل

 :  ُعَمرَ  ابنِ  عن نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  783

 َيْلَبسُ  الَ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رُسولَ  فقالَ  ؟ الثِّيابِ  ِمن الُمْحِرمُ  َيْلَبسُ  َما وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيّ  َسألَ  َرُجالً  أنَّ  -
َراِويالَتِ  والَ  الَقميصَ  الَمْحِرمُ   فأجاب المحرم يلبس عما وسلم عليه هللاَّ  صلى سئل(  الِخَفافَ  وال الَبَراِنسَ  وال الَعماِئمَ  والَ  السَّ
) القمص مسلم وفي(  بالقميص ونبه إجابته في حكيما فكان محصور غير يلبس وما محصور يلبس ال ما ألن وذلك يلبسه بماال

 وغيرھا والصدار والقفاز كالتبان منه عضو أو البدن قدر على مفصل مخيط ھو مما معناھما في ما جميع على والسراويل
 صداع أو لشجة إليھا اضطر فإن حرام فإنھا العصابة حتى غيره أو كان مخيطا للرأس ساتر لك على والبرانس بالعمائم ونبه
 لھا فيباح المرأة أما الرجال في كله وغيرھاھذا ومداس جورب من للرجل ساتر كل على بالخفاف ونبه الفدية ولزمته له جاز
 واألصح خالف بالقفازين يديھا ستر وفي ساتر كلب حرام فإنه وجھھا ستر إال وغيره محيط من ساتر بكل بدنھا جميع ستر

 واتصافه الترفه عن إبعاده والرداء اإلزار لبسه ووجوب المحرم على المذكور اللباس تحريم في والحكمة الشافعية عند التحريم
 هللاَّ  تذكر إلى بأقر يكون وبذلك والبعث الموت وحالة الكفن وتذكر طاعاته على المقبل لذاته الناسي المنكسر الذليل بصفات
 يقيھا بل الرجل يستر ال ما النعل إلخ وليقطعھما الخفين فليلبس نعلين يجد ال أحد إال وقوله عبادته وصيانة مراقبته في وأقوى
 وفيما الكعبين أسفل وليقطعھما بعد والحديثين الحديث ھذا وفي ونحوه زجاج أو شوك من بھا وما وبردھا األرض حرارة
 العلماء اختالف في سببا ذلك وكان الكعبين أسفل إلى قطعھما يذكر ولم الخفين لبس على اقتصر بل العبارة ھذه توجد ال يليھما
 عباس ابن حديث بعد اآلتي أبيه عن سالم وحديث عباس ابن لحديث قطعھما يجب وال بحالھما الخفين لبس يجوز أحمد فقال
 مالك وقال عنه منھي وھو لألموال تبديد قطعھما أن وقالوا منسوخ بقطعھما المصرح عمر ابن حديث أن أحمد أصحاب وزعم

 ابن حديث وأما عمر ابن لحديث الكعبين من أسفل قطعھما بعد إال لبسھما يجوز ال العلماء وجمھور حنيفة وأبو والشافعي
 ألن للمال بإضاعة ھذا سولي الثقة من مقبولة والزيادة المقيد على يحمل المطلق ألن عمر ابن حديث على حمله فيجب عباس
 أبو وقال النبي لبينھا فدية عليه كان لو ألنه عليه فدية فال النعلين لعدم الخفين لبس فإن له اإلذعان فيجب بھا ورد قد الشرع
 كان فإن باإلجماع الفدية لزمته عامدا عنه نھي ما لبس وإن فحلقه رأسه حلق إلى إحتاج إذا كما الفدية عليه وأصحابه حنيفة
َ  الُخفَّينِ  َفْلَيْلَبسِ  َنْعلَْينِ  َيِجدُ  ال أَحدٌ  إالَّ )  ومالك حنيفة أبو وأوجبھا وأحمد الشافعي عند عليه فدية فال ناسيا  ِمنَ  أْسَفلَ  وْلَيْقَطْعُھما

  الَكْعَبْينِ 

 :  ُعَمرَ  بن هللاَّ  َعْبدِ  عن ِدينارٍ  بنِ  هللاَّ  َعْبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  784

ِ  لَ َرُسو - ً  الُمْحِرمُ  َيْلَبسَ  أنْ  نھى:  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ ً  َثْوبا  َفْلَيْلِبس َنْعلَْينْ  َيِجدْ  لَمْ  َفَمنْ  قال َوْرسٍ  أو بَزْعَفَران َمْصُبوغا
َ  الُخفَّْينِ    الَكْعَبْينِ  أْسَفلَ  وْلَيْقَطْعُھما

ْھري عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  785  :  أبيه عن سالم عن الزُّ
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 الُبْرُنسَ  وال الِعمامةَ  وال الَقميصَ  َيْلَبسُ  ال إنَّه: "  فقال ؟ الثياب من َيْلَبسُ  َما فسأله وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيّ  أََتى َرُجالً  أنَّ  -
َراويلَ  وال َ وْلَيْقَطْعھُ  الُخفَّْينِ  َفْلَيْلِبس َنْعلَْينْ  َيِجدْ  الَ  لَمنْ  إال الُخَفْينِ  وال السَّ  "  الَكْعَبْينِ  من أْسَفلَ  يكونا حتى ما

 :  َيقولُ  دينارٍ  بنَ  َعْمرو َسِمعَ  أّنه ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  786

 لِبسَ  لَْينْ َنعْ  الُمْحِرمُ  َيِجدْ  لَمْ  إذا: "  َيقولُ  وھو َيْخُطبُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  َرُسولَ  َسِمْعتُ :  َيقولُ  وھو َعبَّاسٍ  ابنَ  َسِمْعتُ  -
 حينئذ له بالنسبة فھو ثمنه يد بأال أو المطلوب الصنف يجد بأال يتحقق الوجود عدم(  السراويل لَِبسَ  إزاراً  َيِجدْ  لَمْ  وإذا الُخفَّْينِ 
 النصف يستر ما وھو اللباس في بمصر اآلن بيننا المعروف وھو األقوال أصح في جمع ال مفرد والسراويل الموجود كغير
 لم ألنه مالك ومنعه والجمھور الشافعية وعليه إزارا يجد لم إذا للمحرم السراويل جواز في صريح وھو الجسم من األسفل
 عمر ابن لحديث متمم ألنه عباس ابن لحديث إباحته والصواب النعلين وجود عدم على اقتصر بل عمر ابن حديث في يذكر
 ) "  اإلزار وتعذر نعلينال تعذر بين فرق فال ضرورة مسألة المسألة دامت وما

ْھري عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  - 787  ھو فأبوه الفقيه المدني العدوي عمر بن هللا عبد ابن سالم ھو ھذا سالم(  سالم عن الزُّ
 من وظاھر األصح على 106 سنة مات أبيه عن سالم عن الزھري كلھا األسانيد أصح إسحاق ابن قال عمر بن هللا عبد
 نبھته أن إلى برأيه يفتي ابنه وكان والنساء الرجال بين الكعبين أسفل إلى الخفين قطع في يسوي كان عمر ابن أن ثالحدي
 أن للمرأة أن ممن قدمناه ما يؤيده الحديث وھذا رأيھا إلى أبيه رأي عن فعدل للنساء الخفين لبس بجواز عائشة فتوى إلى صفيه
 عن إحرامھن في النساء نھى النبي سمع أنه عمر ابن عن فقدروي ويديھا وجھھا اعدام غيره أو مخيطا ثوب بكل بدنھا تستر

ً  أو خزا أو معصفرا الثياب ألوان من أحبت ما ذلك بعد ولتلبس الثياب من والزعفران الورس مس وما والنقاب القفازين  أو حليا
 اللباس ونزع ووجھه رأسه كشف اإلحرام في الرجل على فالواجب السنن وأصحاب أحمد رواه خفا أو قميصا أو سراويل
 وجھھا كشف عليھا ويجب شئ كل تلبس أن لھا فإن المحرمة المرأة بخالف ونعلين ورداء إزارا يلبس أن وعليه المعتاد
 :  أبيه عن) وكفيھا

  َفانَتَھى َيْقَطْعنَ  أاَلَّ  النَِّساءَ  ُتْفتِي كانت أنھا عائشةَ  عن َصفِيَّةُ  أَْخَبَرْتهُ  حتى الُخفَّْينِ  َيْقَطْعنَ  أَنْ  أَْحَرْمنَ  إذا الِنساءَ  ُيْفتي كان أّنه -

 :  قال َعبَّاسٍ  ابن عن َعَطاءٍ  عن ُجَريج ابن عن سالم بنُ  َسعيدُ  -  788

ھا ىعل ما إلى أشار ثم المرأةُ  تجلب كما لي فأشار:  به تضربُ  ما قُلتُ  ِبه َتْضِربُ  والَ  َجالَِبيِبَھا من َعلَيَھا َتْدلِي -  من َخدِّ
 وال َتْقلُِبه وال مسدوالً  ھو كما وجھھا على َتْسُدله ولكن عليھا يبقى ال الذي َفَذلكَ  َوْجھھا على به َفَتْضَربُ  ُتَغِطيه ال َفقال الجْلباب
 حتفأصل ؟ ؟ إلى الرجوع إلى اضطرني النسخ في وتخالف التعبير في اضطراب الحديث ھذا في(  َتْعِطفُه وال به َتْضَربُ 

 الرفع والظاھر وجھه ما أدري وال مسدوال بنصب ھكذا مسدوال ھو كما قوله وبقي اضطراب من فيه ما بعض بمراجعته
 من مالھا ببعض المرأة تتجلبب أي وجھھا على ترسله أي جالبيبھا من عليھا تدلي أن شرحه في األثير ابن ماذكره وخالصة
 وتلويه به تتقنع وجھھا على وفضله جلبابھا بعض ترخي المعنى وأن الجلباب دون ما الثياب من مسدلة تكون ال أي الجالبيب

 فإن اآلخر الجانب إلى جانبيه أحد من وجھھا على وتلويه به تتقنع أنھا يعني به تضرب وال قوله تفسير وھذاھو وجھھا على
 فال عليھا به تضرب أن غير من رساالً إ وجھھا على إرساله فأما اإلحرام في كشفه عليھا وجب الذي لوجھھا ستراً  يكون ذلك
 ببشرة جلبابھا تلصق ال به تضرب ال ومعنى عليھا بأس فال عنه متجافيا وجھھا بحذاء ثوبا أرسلت إذا المرأة الفقھاء قال ولذا

 )  اه له بمباشرته الوجه ضرب قد الجلباب كأن وجھھا

 :  ُعَمر ابنِ  عن نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  789

 لكَ  َشريكَ  ال والُمْلكَ  لكَ  والنِّعمةَ  الحمدَ  إن لبيكَ  لكَ  شريكَ  ال لبيك لَبَّيكَ  اللَُّھمَّ  لَبَّيكَ :  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  َرُسولَ  َتْلِبَيةَ  أنَّ  -
ِ  َعبدُ  وكان نافعٌ  قال ْغب َيديكَ  في والخيرُ  وسعديكَ  لبيكَ  لَبَّيكَ :  فيھا يزيدُ  ُعَمرَ  بنُ  هللاَّ  مصدرلبى التلبية لبيك(  والَعَملُ  إليكَ  اءُ والرَّ

 ال للتوكيد فتثنيته واإلنقياد الطاعة في المبالغة ذلك ومعنى إجابة بعد إجابة لبيك ومعنى فأجابه طلبه أي دعاه يقال أجاب بمعنى
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 بالمكان وألب الرجل لب قولھم مأخوذمن وھو قيل المظھر مع ياء انقلبت وألفه المثنى مفرد إسم ھو يونس وقال حقيقية تثنيته
 ومنه محضا خالصا كان إذا لباب حسب قولھم من لك إخالصي معناه وقيل وإجابتك طاعتك على مقيم أنا ومعناه فيه أقام إذا
 بعد مساعدة طاعتك ساعدت أي وسعديك إلبابا ألب قلت كأنك يظھر ال بعامل المصدر على منصوب وھو ولبابه الطعام لب

 مع وبالضم المد مع بالفتح والرغباء أيضا يظھر ال بفعل المنصوبة المصادر من وھو ثنى ولھذا إسعاد بعد وإسعادا مساعدة
 الذي الصمد السيد أنت ألنك غيرك إلى ال يوجه إليك الطلب أي الطلب وھي الرغبة من وھما والنعمى كالنعماء القصر
 حامد اه سواك ال وجھك به يقصد أي غيرك دون لك والعمل أي محذوف خبره بالرفع والعمل غيره دون الحاجات يقصدفي
 )  مصطفى

 :  هللاَّ  َعبدِ  بنِ  جابرِ  عن أبيه عن ُمحمدٍ  بنِ  َجْعَفرْ  عن العلم أھلِ  بعضُ ) :  أخبرنا(  -  790

  لكَ  َشريكَ  ال والُمْلكَ  لكَ  والنِّعمةَ  الحمدَ  إنَّ  يكَ لبَّ  لكَ  شريكَ  ال لَبَّيكَ  اللَُّھمَّ  لَبَّيكَ  بالتَّوحيد أَھلَّ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  -

ُ  رضي الشافعي قال - 791  أبي عن األعَرج عن الَفْضل بنِ  هللاَّ  عبد عن الماَجُشون هللاَّ  عبد بنُ  العزيز عبدُ  وَذَكرَ :  عنهُ  هللاَّ
 :  قالَ  ُھريرةَ 

 "  لَبَّيكَ  الخلقِ  إله لَبَّيكَ " :  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  َرُسولَ  َتْلبيةِ  من كان -

 :  قال أنَّه ُمَجاِھد عن األْعَرجُ  حميدٌ :  أخبرني قال ُجَريجُ  ابنِ  عن سعيد) :  أخبرنا(  -  792

ْلِبَيةِ  من ُيْظِھرُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيّ  كان -  ال لك والملك لك والنعمةَ  لك الحمد إن لبيك لكَ  شريكَ  ال لَبَّيكَ  اللَُّھمَّ  لَبَّيكَ  التَّ
 قالَ  اآلِخرةِ  َعْيشَ  الَعْيشَ  إنَّ  لبيك فيھا فزاد فيه ھو ما أَعجبه كأنَّه عنه ُيْصَرفون والناسُ  يوم ذاتَ  كان إذا حتى قال لك شريك

 الذي أما نعلمھا ال سرية أخرى أدعية له كانت أنه إلى يشير التلبية من يظھر قوله(  َعَرفةَ  َيْومَ  ذلكَ  أنَّ  وَحِسْبتُ :  ُجَريجُ  ابنُ 
 النبي وجد إذا حتى والمعنى وجد بمعنى وكان الظرفية على ذات بنصب يوم ذات كان إذا حت وقوله ھذا فھو ھو يظھره كان
 اآلخرة عيش العيش إن قوله التلبية في فزاد الزحام شدة من عليه خوفا أي للمجھول بالبناء عنه يصرفون والناس يوم ذات
 تستحق ما فوق بنفسه فيظن صاحبه يغر أن يخشى الذي الخاطر ھذا من ربه فاستغفر عليه المسلمين امازدح أعجبه ألنه وذلك
 فناء ال باق فإنه اآلخرة عيش بخالف تقشع قليل عن صيف سحابة ألنھا جميلة كانت وإن الزوال سريعة فانية مظاھر إنھا فقال
 )  محذوف لفعل الظرفية على منصوب عرفة ويوم له

ِ  َعْبدِ  َعنْ  َعْجالَنَ  بنِ  محمد عن َمْعنٍ  بنِ  القاسم عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  793  :  قال أَنَّهُ  َسلََمةَ  أبي بنِ  هللاَّ

:  رجالمعا(  الَمَعاِرج لَُذو َتَعالَى إنَّهُ  المعاِرجَ  َسْعدٌ  فقال المعاِرج ياذا ُيلَبِّي َوُھوَ  أخيه َبني َبْعضَ  َوقَّاٍص  أبي ْبنُ  َسْعدُ  َسِمعَ  -
 عرج من الصعود والعروج العالية الفواضل المعارج وقيل السماء إلى المالئكة معارج يريد معرج أحدھا والدرج المصاعد
 ھذا األذكار وسائر والتھليل التسبيح من معناھا في ما التلبية في يجزي أنه على للحنفية دليل وھو صعد إذا عروجا يعرج

 وقال الفضيلة فاتته وإن عليه دم وال بدونھا الحج فيصح سنة ھي الشافعي فقال اختلفوا مث مطلوبة التلبية أن على واإلجماع
 نيته إلى الھدى سوق أو التلبية بإنضمام إال الحج ينعقد ال حنيفة أبو وقال حجه وصح دم لزمه تركھا لو لكن بواجبة ليست مالك

 تغير عند منھا اإلكثار ويستحب الفتنة خوف المرأة دون للرجل وذلك عليه يشق ال بحيث بالتلبية الصوت رفع ويستحب
 تزال وال المساجد وفي الصلوات وإدبار والنزول والركوب والقعود والقيام والھبوط والصعود والنھار الليل كإقبال األحوال
 أو عرفة ميو صبح صالة حتى أو رميھا من يفرغوا حتى أو النحر يوم العقبة جمرة رمي في يشرعوا حتى للحجاج مستحبة
 والثالث أحمد مذھب والثاني والحنفية الشافعية ومنھم الجمھور مذھب واألول الزوال بعد بعرفة الوقوف في يشرعوا حتى
 المعارج أتقول والتقدير محذوف بفعل منصوبة أو بالجر محكية الثانية والمعارج مالك مذھب والرابع البصري الحسن مذھب
ا َھَكَذا وما)  الشافعي إليه ذھب ما وھو زيادة بدون بالمأثور تكون إنما ةالتلبي أن على دليل سعد وإنكار  َعْھدِ  َعلَى ُنلَبيِّ  ُكنَّ
  وسلّم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  َرُسولِ 
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 بنِ  الرحمن دِ عب بنِ  بكر أبي بنِ  الَملِكِ  َعْبدِ  عن َحْزمٍ  بن َعْمرو بن مَحمد بن بكر أبي بن هللاَِّ  عبدِ  عن مالكِ ) :  أخبرنا(  -  794
اِئبِ  ابن َخالَّدِ  عن ِھَشام بنِ  الحارثِ   :  أبيه عن األنصاريِّ  السَّ

ِ  َرُسولَ  أنَّ  -  َيْرَفُعوا أَن َمِعي َمنْ  أو أَْصحابي آُمرَ  أَنْ  فأَمَرني الّسالمُ  عليهِ  ِجبريلُ  أتاني: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ
ْلِبَيةِ  أَْصواَتھم  وكذلك صوته ورفع لي إھالال يھل بالحج المحرم وأھل صوته رفع:  وأستھل الرجل أھل(  لِ باإلھال أو بالتَّ
 اإلھالل وأصل التلبية واإلھالل بالتلبية صوته المحرم لرفع إھالل لإلحرام قيل بھاوإنما أحرم:  بعمرة أو بحجة وأھل المعتمر
 نفسھا والتلبية بالتلبية الصوت رفع وھي لمعان تييأ اإلھالل أن والخالصة اه مھل فھو صوته رافع وكل الصوت رفع

 ما واجتناب المخيط خلع من وشروطھما أسبابھما وباشر بالعمرة أو بالحج أھل إذا إحراما يحرم الرجل أحرم مصدر واإلحرام
 قبله ما عنىم معناه ألن بجديد تأت لم باإلھالل أو قوله أن ھذا من فترى وغيرھا والصيد والنكاح الطيب من الشرع حظره
 أو أصحابي أھو يجزم فلم الرسول لفظ في شك الراوي أن أي للشك معي من أو ذلك قيل قوله وفي أوھنا أن لي يظھر والذي
 وفي مسندنا في إال يرد لم أحدھما يريد وقوله ھذا أعلم وهللاَّ  باإلھالل أو بالتلبية أصواتھم يرفعوا يدرأقال لم وكذلك معي من

 السنن أصحاب رواية وھي بالتلبية أو باإلھالل أصواتھم يرفعوا أن فيه ولفظه التاج في وال السنة مصابيح يف يرد ولم الموطأ
 أما بالرجال خاص وھذا عليه يشق ال بحيث بالتلبية الصوت رفع استحباب ھو الحديث من يؤخذ والذي الترمذي وصححه
  َدُھَماأحَ  ُيريدُ ) "  بأصواتھن اإلفتنان مخافة يرفعن فال النساء

 :  الُمْنَكِدرِ  بن محمد عن ُحَميد أبي بن ُمحمد عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  795

ُ  صلى النبيّ  أنَّ  -  التلبية من اإلكثار وھو واحد غرض إلى يرميان يليه والذي الحديث ھذا(  التلبيةِ  من ُيْكثِرُ  كان وسلم عليه هللاَّ
 )  سبق كما والنھار الليل وإقبال والنزول كالصعود حوالاأل تغاير عند سيما ال مستحبة أنھا ويفيدان

 :  ُعَمرَ  بن هللاَِّ  َعْبدِ  عن نافع عن سالم بن َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  -  796

ً  ُيلَبي كاَنَ  أنهُ  - ً  وناِزالً  راكبا   وُمْضَطِجعا

 :  أبيه عن ثابتٍ  بن ُخَزْيمةَ  ابن ُعَماَرةِ  عن َزاِئدةَ  بن ُمَحمد بن صالح عن محمد بنُ  إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  -  797

ُ  صلى النبيّ  عن - َ  َسأَلَ  تلبيِتهِ  من َفِرغَ  إَذا كان أنَّه وسلم عليه هللاَّ  استحباب يفيد(  الّنار ِمنَ  بَِرَحَمته واْسَتعفاه الَجنَّةَ  ِرْضواَنه هللاَّ
 ھذه فعلمتنا اآلخره عيش العيش إن لبيك قال عجبهي شيئا رأى إذا أنه وتقدم - النار من واستعفاءه وجنته رضوانه هللا سؤال

 )  ورحمته بفضله النار من واعفاءنا هللا رضوان بطلب وختمھا منھا واإلكثار بالتلبيه الصوت رفع استحباب الثالثة األحاديث

احُ  سالم بن َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  -  798 انَ  أبى عن َقَتاَده عن َسِعيد عن الَقدَّ  :  عباسٍ  ابن عن األَْعَرجِ  َحسَّ

ُ  صلى النبيَّ  أنَّ  -  ويجعل دمھا يسيل حتى سنامھا جنبي أحد يشق ھوأن البدنه إشعار(  األَْيَمنِ  الشِّقِّ  في أَْشَعرَ  وسلم عليه هللاَّ
 وبه اإلشعار استحباب الحديث وفي الجانب والشق تميز بغيره اختلط وإن واجده رده ضل فإن ھدي أنھا بھا يعرف عالمة ذلك
 ومذھب الصحيحة لألحاديث مخالف ومذھبه ومثلة بدعة ھو فقال حنيفة أبو وخالفھم والخلف السلف من العلماء جماھير الق

 اإلشعار أن على واتفقوا وغيره الحديث بھذا محجوج وھو اليسرى في مالك وقال اليمنى السنام صفحة في اإلشعار الجماھير
 )  بتقليدھا فيكتفي الصوف من عليھا لما يظھر ال وألنه الجرح مالاحت عن لضعفھا تشعر فال الغنم وأما لإلبل

 :  ُعَمر ابن عن َنافع عن ُجَريج ابن عن ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  -  799

قِّينِ  أَيِّ  في ُيبالي ال كان أنه -  عباس بنا وحديث آخر كتاب في الحديث ھذا على أعثر لم(  األَْيَمنِ  في أَوْ  األَْيَسرِ  في أَْشَعرَ  الشِّ
 الجماھير كانت ولذا األيسر الشق في أشعرھا سلم و عليه هللا صلى أنه فيه فإن الموطأ عدا ما السنة كتب في الدائر ھو السابق
 أخذ ما روى أنه الغريب ومن األيسر الجانب في باإلشعار فقال مالك وخالفھم األيمن السنام جانب في اإلشعار استحباب على
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 الفقه ھو ھذا األمران استوى الھدي تعريف الغرض كان وإذا األمرين بين التسوية عمر ابن عن ھنا ويوالمر عمر ابن عن به
 وقد عمر ابن برأي أخذ األئمة من أحدا أعرف ولم سرھا نفھم ال قد التي سلم و عليه هللا صلى النبي بسنة أخذ الجمھور ولكن
 )  الختان و والحجامة والفصد كالوسم ھو بل كذلك ليس أنه ولھميق مثله اإلشعار أن إلى ذھابه في حنيفة أبي على ردوا

  الجنايات من المحرمات من ارتكابه على يترتب وما يحرم وما للمحرم يباح فيما الخامس الباب

 :  أبيه عن ُحَنْينٍ  بن هللاَِّ  َعْبدِ  بنِ  إبراھيمَ  عن أْسلَمَ  بنِ  َزْيدِ  عن مالك) :  أخبرنا(  -  800

 من قريب والمدينة مكة بين منزل:  الھمزة مفتوح أفعال بوزن األبواء(  باألْبَواء إْخَتلََفا َمْخَرَمةَ  بن والِمْسَور َعبَّاسٍ  ابن أنَّ  -
 ابنُ  فأرسلني رأسه المحرم يغسل ال:  الِمْسَورْ  وقال رأسه المحرم َيْغِسلُ  عباس ابن فقال)  مرحلة دون الشمال جھة من الجحفة
 عليھما توضع البئر رأس على تبنيان منارتان بالفتح القرنان(  الَقْرَنْين َبْينَ  َيْغَتِسلُ  َفَوَجْدُته األنصاري وبَ أي أبي إلى عباس
 وھما قرن مثنى بالفتح القرنان النووي وقال لسان اه دعامتان فھما خشب من كانا فإن المحور يدورعليھا التي الخشبة

 البكرة عليھا وتعلق به المستقى الحبل عليھما يجر خشبة بينھما تمد البناء من ھھماوشب البئر رأس على القائمتان الخشبتان
 المحرم اغتسال جواز الحديث من وأخذ به مستترا كان أن بعد رأسه فظھر أسفل إلى جذبه والمراد خفضه الثوب وطأطأ
 اإلجتھاد وترك االختالف عند النص إلى الرجوع أيضا منه وأخذ شيئا منه ينتف ال بحيث شعره على اليد وإمرار رأسه وغسل
 بعض في المسور قال ولذا له وخضوعھم للحق الصحابة وإذعان المتطھر على السالم وجواز الواحد خبر وقبول النص عند

 والشافعية الجمھور فمذھب للتبرد الغسل وأما وجوبه على متفق الجنابة من والغسل بعدھا أماريك ال عباس البن الروايات
 حامد.  باإلفراد يده أيوب أبو فوضع والمصابيح مسلم في والذي الفدية فيه وأوجبا حنيفة وأبو مالك وحرمه كراھة بال جوازه

ِ  عبدُ  أَنا:  فقلتُ  ؟ ھذا َمنْ  فقال َفَسلّْمتُ :  قال بَِثْوب َيْسَتِترُ  وھو)  العربية اللغة بكلية المدرس مصطفى  ابنُ  إِلْيكَ  أَْرَسلَِني هللاَّ
ُ  صلَّى هللاَّ  رسولُ  َكان َكْيفَ  أسأَلُك عباسٍ   الثوب على َيَدْيه أيوب أبو َفَوَضع:  قال ؟ ُمْحِرمٌ  وھو رأَسهُ  َيْغِسلُ  وسلَّم عليه هللاَّ
:  قال ثم وأَْدَبرَ  بھما فأقبلَ  بَيَدْيه َرْأَسهُ  َحّركَ  ثم َرْأِسهِ  َعلَى َفَصبَّ  اْصُببْ  عليه َيُصبُّ  إلِنسانٍ  قال ثم رأُسه لي َبَدا حتى َفَطاَْطأَه
  َيْفَعلُ  سلم و عليه هللا صلى رأَْيُتهُ  َھَكَذا

 :  قال عباس ابن عن ِعْكِرَمةَ  عن الَجَزِريّ  الَكريم َعْبدِ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  801

ابِ  بنُ  ُعَمرُ  لي قالَ  ربما - َنا الماءِ  فِي أُماقْسكَ  َتَعالَ  الخطَّ ً َنفَ  أَْطَولُ  أيُّ  أباقيك األصل في وكانت أماقسك(  ُمْحِرُمونَ  وَنْحنُ  سا
 والمعنى فيه يتغاوصان أي البحر في يتماقسان وھما الماء في غاطه يماقسه ماقسه وفيھا باقاه اللغة في ليس إذ تصحيف وھو
 للمحرم الغسل وازج دليل وھو صاحبه من نفسا وأطول أصبر أينا لنرى الماء سطح تحت المكث في وأسابقك أساميك تعال

 )  حالية جملة وھي عباس ابن كالم من محرمون ونحن الغطس في المسابقة وجواز طويال الماء في والمكث

 :  ُجَرْيج ابنِ  عن َسالِمٍ  بن َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  802

 إذْ  بَثْوبٍ  عليه أْسَتِترُ  وأنا َبِعيرٍ  إلي َيْغَتِسلُ  الخطاب بنُ  َمرُ عُ  بينما:  قال أنَّهُ  أَُميَّةَ  بنِ  َيْعلى أبيه َعنْ  أْخَبَرهُ  َيْعلَى بنَ  َصْفَوانَ  أنَّ  -
َ  الخطابِ  بنُ  ُعَمرُ  له قالَ  ً  إالَّ  الشَّْعرَ  الماءُ  يزيدُ  ما وهللاَِّ :  ُعَمرُ  فقال أْعلَمُ  المؤمنينَ  أِميرُ  فقلتُ  رْأِسي َعلَى اْصُببْ :  َيْعلَى يا  َشْعَثا

 الجھة من أي بثوب عليه أستر وأنا وقوله به ليستتر بعير إلى مستنداً  أي بعير إلى يغتسل(  َرأِسهِ  َعلَى وَصبَّ  تعالى هللاَّ  َفَسّمى
 ككتف شعث ورجل الوسخ:  أيضا والشعث بالدھن تعھده لقلة وتلبد تغبر الشعر كتعب شعث مصدر بفتحتين والشعث األخرى
ً  إال الماء يزيده ال قوله وفسر الحديث األثير ابن وأورد أغبر:  الرأس وشعث الجسد وسخ  يكون فال تفرقا أال أي بقوله شعثا
 )  سائغ غير الفعل ھذا يظنأن كان بأنه يشعر أعلم المؤمنين أمير فقلت وقوله متلبداً 

 :  قالَ  َجْعَفرٍ  أبو عن ُعْمٍرو عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  803

ابِ  ابنُ  ُعَمرَ  أْبَصرَ  - َجْينِ  َثْوبينِ  َجعفرٍ  بنِ  هللاَّ  دِ َعبْ  َعلَى الخطَّ  طالبٍ  أبي بن َعلِيُّ  فقال ؟ الِثيابُ  ھذهِ  ما:  فقالَ  ُمْحِرمٌ  وھو ُمَضرَّ
ُ  َرِضيَ  نَّةُ  ُيعلمنا أحداً  إَخالُ  ما:  عنهُ  هللاَّ ُ  َرِضيَ  ُعَمرُ  َفَسَكتَ  السُّ  الصفرة أو بالحمرة المصبوغ المضرج مضرجين(  عنهُ  هللاَّ
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 هللا عبد على عمر أنكر تصحيف وھي مفرحين األصل في وكانت المورد وفوق المشبع دون يكون أن على لحمرةبا أو مطلقا
 إلى الخطاب يوجه لم إذ مؤدب عف ولكنه منه أشد بإنكار اإلنكار ھذا على فرد اإلحرام في المصبوغ الثوب لبس جعفر بن

 مصدرھا وأبناء أھلھا ألننا أي السنة يعلمنا أحدا أظن بمعنى لھمزةا بكسر إخال ما قال بل السنة تعلمنا إخالك ما فيقول عمر
 وفھم الحق إلى رجاعا كان ألنه واإلذعان بالسكوت علي كالم عمر وتقبل ومايحرم يحل بما سوانا من أدرى فنحن بيته وأھل
 )  أقيس والفتح صحأف والكسر فتحھا ويجوز الھمزة بكسر وإخال اإلحرام في المصبوغ الثوب لبس جواز الحديث من

بير أبي عن ُجَرْيج ابنِ  عن َسالِمٍ  بن َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  804 ُ  َرِضيَ  جابرٍ  عن الزُّ  :  عنهُ  تعالى هللاَّ

يبِ  ثيابَ  المرأةُ  َتْلَبسُ  الَ : "  يقُولُ  َسِمَعهُ  أنَّهُ  - ً  الُعْصفُرَ  أَرى ال الَمَعْصَفَرةَ  الثيابَ  وَتْلَبسُ  الطِّ  المصبوغة فرةالمعص(  ِطيبا
 أن فى الحرج أنه الحديث من وفھم الصفرة ھي الثياب يكسبھا التي والصبغة معروف نبت وھو والفاء العين بضم بالعصفر
 وليس الطيب ھو عليھا والمحظور الملونة الثياب تلبس أن فيحللھا ولون لون بين فرق وال بالصفرة مصبوغا ثوبا المرأة تلبس

 ناھية تكون ويجوزأن النھي معنى فيه إخبارا فيكون نافية ال تكون أن يجوز المرأة تلبس ال برقولهجا قال كما طيبا المعصفر
 من المطلوبة والتشعث والتذلل للتضرع منافاته المحرم على الطيب تحريم في والحكمة الساكنين إللتقاء بالكسر السين وحركت
 الوقت ھذا في الحجاج يھجرھا التي والترفه الترف دواعي ومن لشھوةل مثير أنه ثم التفل الشعث ھو الحاج أن تقدم وقد الحاج
ً  وجعله حنيفة أبو وحرمه المحرم على المعصفر لبس يحرم ال فقاال والشافعي مالك أخذ الحديث وبھذا  الفدية فيه وأوجب طيبا
 إن الفدية لزمته وتطيب عنه نھي ما لبس وأن أعلم وهللاَّ  يحرم وال طيب بغير المصبوغ الثوب لبس للمحرم ويكره النووي قال
 )  حنيفة وأبي مالك عند وتجب وأحمد الشافعي عند فدية فال ناسيا كان فإن عامدا كان

 :  قالت أنھا َشْيَبةَ  بْنتِ  َصفيةَ  عنْ  ُمْسلم بنُ  الَحَسنُ :  أخبرنا ُجَرْيج ابنِ  عن سعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  805

ُ  رضي عائشةَ  عندَ  ُكنتُ  - ارِ  َعْبدِ  بني نساء من امَرأةٌ  جاءتھا إذ عنھا لىتعا هللاَّ  إنَّ  المؤمنينَ  أُمَّ  يا:  لھا قالت َتْملِكُ  لھا ُيَقالُ  الدَّ
 تملك(  ُكلَّهُ  ُحلِيِّكِ  لَِبْستِ  إالَّ  َعلَيكِ  ُتْقِسمُ  المؤمنينَ  أُمَّ  إنَّ :  لھا قُولي عائشةُ  فقالت المْوِسم في ُحلِيِّھا َتْلَبسُ  الَ  َحلََفتْ  فاُلََنةَ  ابنتي

 أو مخيطة المصبوغة الثياب لبس لھا أن كما للنساء الحلي لبس إباحة الحديث أفھمنا وقد الحج أيام والموسم صحابية كتضرب
 من والورس الزعفران مس وما والقفاز والنقاب الطيب عليھا والمحظور الخف لبس ولھا قطنا أو كانت حريرا مخيطة غير

 )  وغيره المصابيح في عمر ابن عن صريحا حديثال ھذا ورد وقد الثياب

 :  قال طاُوسٍ  عن ُحَجْيرٍ  بن ِھَشام عن ُجَرْيج عن سعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  806

 متعديا جاء وھنا بالحزام شده فرسه حزم:  يقال بنفسه متعد حزم(  بَثْوبٍ  َبطِنهِ  على َحَزمَ  وقد بالبيتِ  َيْسَعى ُعَمرَ  ابنُ  رأْيتُ  -
 لم عمر أن بين ھذا بعد اآلتي الحديث وفي سماعي التضمين أن أعرفه والذي بعلى متعدية وھي لف معنى ضمنه ألنه بعلى
 يفھم الثوب عقد عن عمر ابن فيه نھى الذي وھو يليه وما الحديث ھذا ومن بإزاره طرفيه شبك وإنما الثوب ھذا عقد قد يكن
 )  عقده عن منھي وأنه فقط يشبكه بل الثوب يعقد ال المحرم أن

 :  أَُميَّةَ  بنِ  إسماعيلَ  عن سالم بنُ  َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  807

ً  أنَّ  -   إزاِره على طرفيهِ  َغَرز إنما الثَّْوبَ  عليه َعَقد يُكنْ  لم ُعَمرَ  ابنَ  أنَّ  أخبَرهُ  نافعا

 :  قال ُجْنُدبٍ  بنِ  َمْسلم عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  808

 ال:  ُعَمرَ  بنُ  هللاَّ  َعْبدُ  فقال ؟ ُمْحِرمٌ  وأنا أْعقِِدهُ  ثمّ  َورائي من َثْوبي َطَرفيْ  بين أخالِفُ :  فقال معه ُعَمروأنا ابنَ  َيْسأَلُ  رُجلٌ  جاء -
ً  َتْعقِدْ    شيئا

 :  ُجريج ابن عن سالم بنُ  َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  809
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ِ  َرُسولَ  أنَّ  - ً  رُجالً  رأى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ تين اْلَحْبلَ  اْنِزعِ : "  فقال أْبَرقَ  بَحْبلٍ  ُمْحَتِزما  من لونان فيه أبرق حبل(  َمرَّ
 لي تظھر ولم بالحبل اإلزار ربط جواز عدم ھذا وأفھمنا األمر ھذا له كرر أي مرتين الحبل انزع:  النبي له فقال وبياض سواد

 )  بالحبل اإلزار شد في بأسا ىير ال الشيرازي أن ؟ ؟ في ھذا كتابة بعد ورأيت النھي ھذا في الحكمة

 :  ُعَمر ابن عن نافعٍ  عن موسى بن أيُّوب عن ُجريج ابن عن سالم بنُ  َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  810

ْبر َعْيَنْيهِ  في أْقَطر ُمْحِرمٌ  وھو َرِمدَ  إَذا كان أنَّهُ  -  بطيب يْكَتِحلْ  لم ما َرِمد إَذا ُكْحلٍ  بأيِّ  الُمْحِرمُ  يكَتِحلُ :  قال وأنَّه إْقَطاراً  الصَّ
 الباء بكسر والصبر فيھما أسال عينه في وأقطر العين مرض وھو الرمد أصابه كتعب رمد(  القائلُ  ُعَمرَ  ابنُ  رَمدٍ  غير ومن

 أو الكحل في يدخل أن والمحظور واإلكتحال باألقطار عينيه معالجة المحرم على محظور غير أنه يفيد وھذا إسكانھا ويجوز
:  قوالن مالك مذھب وفي وإسحاق أحمد ومنعه الشافعي عند مكروه وھو للزينة اإلكتحال عليه يحظر وكذلك بالطي القطرة
 فجائز بطيب ليس مما سواه أو فجائز بطيب ليس مما سواه أو بالكحل الحاجة عند العالج وأما بالكراھة واآلخر بالمنع أحدھما
 )  فدية وعليه جاز طيب فيه ما احتاج فإن عليه الفدية و العلماء باتفاق

بير ابن عن ُجَريحٍ  ابن عن سالم بن َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  811  :  جابرٍ  عن الزُّ

يَحانَ  الُمْحِرمُ  أََيُشمُّ :  ُسِئل أنَّهُ  - َھنَ  الرَّ  ) لإلعادة فالداعي الطيب من المحرم منع في الحكمة قريبا مر(  ال:  فقال ؟ والطيب والدُّ

 :  قال أبيه عن أَُميَّةَ  بن َيْعلَى بنِ  َصْفَوان عن َرَباح أبي بن َعَطاء عن دينار بن َعْمرو عن ُسْفيانُ  ) : أخبرنا(  -  812

اِعْندَ  -  رسولَ  يا:  فقال بالَخلُوق ُمَتَضمِّحٌ  وھو ُجّبةً  يعني ُمّقطعةٌ  وعلي رجلٌ  فأتاه بالِجْعَراَنةِ  سلم و عليه هللا صلى هللاَِّ  َرُسولِ  ُكنَّ
 ِ  ھذه أَْنِزعُ  ُكْنتُ :  قال ؟ َحِجكَ  في َتْصَنعُ  ُكْنتَ  فما: "  سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسولُ  َفَقال َعَليَّ  وھذه بالُعْمَرةِ  أَْحَرْمتُ  إني هللاَّ

َعةِ   الجعرانة(  ُعْمَرتِكَ  في َنعُ َتصْ  َحِجكَ  في َتْصَنعُ  ُكْنتَ  ما: (  وسلَّم عليه هللاَّ  صلى هللاِ  رسولُ  فقال الَخلوقَ  ھذا وأْغِسلُ  الُمّقطَّ
 قميص من وخيط فصل ما كل والمقطعة سبق كما الراء وتشديد العين كسر ويجوز الراء وتخفيف العين وسكون الجيم بكسر
 لورودھا بذلك فسرھا وإنما مخيط ألنھا ذكرنا ما ينافي ال بالجبة ھنا وتفسيرھا واألردية كاألزر يقطع ال ما وغيرھا وغيره
 عليه وتغلب الطيب أنواع من وغيره الزعفوان من يتخذ مركب طيب كصبور والخلوق متلطخ ومتضمخ لروايتا ببعض
 على محظوران والطيب المخيط وأن عليه ومايحظر للمحرم يباح فيما سواء والحج العمرة أن الحديث وأفاد والصفرة الحمرة
 ) "  سأل ولذا المعتمر على يحظر الحاج على يحظر ما أن جاھال السائل كان وقد بعمرة أو بحج المحرم

 :  أبيه عن أَُميَّةَ  بن َيْعلَى بنِ  َصْفَوان عن َعَطاء عن ُجَريح ابن عن ُمْسلمُ ) :  أخبرنا(  -  813

ً  أنَّ  - ُ  صلى النبيَّ  أَتى أَْعرابيا ا وَعلَْيهِ  وسلم عليهِ  هللاَّ  َعلَيَّ  وَھَذا أَْحَرْمتُ :  فقال ةٍ أََثُرُصْفرَ  وبه ُجبَّةٌ :  قال وإما َقِميصٌ :  قال إمَّ
ا اْنِزعْ : (  فقال ا َقميَصكَ  إمَّ كَ  في َتْفَعلُهُ  ما ُعْمَرتكَ  في واْفَعلْ  َعْنكَ  الُصْفَرةَ  ھذه واْغِسلْ  ُجبََّتكَ  قال وإمَّ  ھو الحديث ھذا(  َحجِّ

 في عبرعنه الذي الطيب صفرة والصفرة الراوي من شك جبة وإما قميص إما عليه وقوله اللفظ في باختالف السابق الحديث
 ) "  الراوي أي وقال بالخلوق السابقة الرواية

ِ  َعْبدِ  عن َيْحيَ  بنُ  إبراھيم) :  أخبرنا(  -  814  :  بكر أبي بن هللاَّ

ِ  رسولَ  أْصَحابَ  أنَّ  - يوفَ  ُمَتَقلِّدينَ  القضاء ُعْمَرةِ  في َقِدُموا وسلّم عليه هللا صلى هللاَّ  القضة عمرة في قدموا(  ُمْحِرُمونَ  وُھمْ  السُّ
 وھذا القضية وعمرة القضاء عمرة تسمى ألنھا الموطأ في كما القضية صوابه تصحيف وھو المخطوطة النسخ في ھكذا

 محله النھي بأن بينھما ويوفق مسلم رواه السالح بمكة يحمل أن ألحدكم يحل ال سلم و عليه هللا صلى بقوله معارض الحديث
 عمرة في السالح لحمل حاجة بھم كانت وقد الجماھير مذھب وھو بالسالح دخولھا واالجاز للسالح حاجة ھناك تكن لم إذا ما

 )  مكة فتح وفي القضاء
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 :  مالك بن أَنس عن ُصَھْيبِ  بن العزيز َعْبدُ  َخبَّرني:  قال علية بابن ُيْعَرفُ  الذي إْسَماعيلُ ) :  أخبرنا(  -  815

ُجلُ  َيَتَزْعَفرَ  أَنْ  َنَھى: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  -  يقال وطيب صبغ وھو بالزعفران تطيب:  الرجل تزعفر(  الرَّ
 ) "  بالزعفران صبغه:  الثوب زعفر

 :  عباس ابن عن ِعْكِرَمةَ  عن َتِميمةَ  أبي بنِ  أيُّوبَ  عن يحي أبي ابنُ ) :  أخبرنا(  -  816

ً  َدَخل أنَّه - اما ً  بأْوَساِخَنا هللاَّ  َيْعَبأْ  ما: "  وقال ُمْحِرمٌ  وُھو بالُجْحَفةِ  ووھ َحمَّ  وما الجمع بصيغة بأوساخنا الشرح نسخة في(  َشْيئا
ً  به أبالي ما أي بفالن فالن عبأ ما يقال يبالي ما أي شيئا بأوساخنا هللاَّ  يعبأ  هللاَّ  يعبأ ما أي المطلق المفعول عن نائب وشيئا

 تضر وال الوساخة ھذه إللتزام داعي فال وساخة بأكثرنا هللاَّ  مباالة انتفت وإذا بأوساخنا يبالي ال هللاَّ  أن والمعنى عبئا بأوساخنا
 حنين بن هللا عبد أرسل عباس بن وأن رأسه المحرم يغسل ھل في مخرمة بن والمسور عباس ابن اختالف تقدم وقد إزالتھا
 القرنين بين يغتسل فوجده محرم وھو رأسه يغسل وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  سولَ ر كان كيف فسأله األنصاري أيوب أبي إلى

 على واجب فھو جنابة عن كان إن والغسل بعدھا أماريك ال عباس البن المسور فقال رأسه يغسل الرسول كان كيف وأراه
 مزيالت من وغيره السدر استخدام ةالشافعي ويجوزعند كراھة بال والشافعية الجمھور عند أجيز للتبرد كان وإن المحرم
 اعتمدا والمالكية الحنفية وكأن للشافعية شاھد ھذا وحديثنا للفدية موجب حرام ھو:  وقاال ومالك حنيففة أبو ومنعه الوساخة

 ) "  التفل الشعث ھو وسلم عليه هللاَّ  صلى قال الحاج ما حديث على

 :  ُعَمرَ  ابن عن نافعٍ  عن ُموسى بنِ  أيُّوبَ  عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  817

 من ليس وأنه اإلحرام ينافي ال وأنه منه مانع ال المرآة في المحرم نظر أن الحديث أفاد(  ُمْحِرمٌ  وھو الِمْرآةِ  في َنَظرَ  أّنه -
 الزيادة ھذه ومقتضى رضالم والشكو بعينيه كان لشكو بزيادة الموطأ في الحديث ھذا ورد وقد المحرم على المحظور الترفه
 ) "  لحاجة إال المرآة في النظر منع

ِ  َعْبدِ  بن َرِبيَعةَ  عن الُمْنَكِدرِ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  818  :  الُھَدْيرِ  بن هللاَّ

ابِ  بنَ  ُعَمرَ  َرأى أّنهُ  - دُ  الخطَّ ْقَيا ِطينٍ  في له َبِعيراً  َيَقرِّ  كالغراب والقراد قرادة نزعت:  التثقيلب البعير قردت(  ُمْحِرمٌ  وھو بالسُّ
 أخرى مرة بالبعير يتعلق ال حتى ليقتله الطين في القراد يضع أي طين في وقوله لإلنسان كالقمل ونحوه بالعير يتعلق ما

 عن ةقراد أو حلمة المحرم ينزع أن يكره كان عمر بن هللا عبد أن الموطأ في ولكن منه مانع وال للمحرم سائغ ھذا أن ومعناه
 )  الصفراء ووادي المدينة بين موضع بالضم والسقيا ذلك في إلي سمعته ما أحب وذلك:  مالك قال بعيره

ابِ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  819 ِ  َعْبدِ  عن األنصاري سِعيدٍ  بن َيحي عن الَثَقفِيُّ  الَوھَّ  :  قال َربيَعةَ  عن عباسٍ  بن هللاَّ

ابِ  بنَ  ُعَمرَ  َصِحْبتُ  - ُ  رضي الخطَّ ً  رأيُتهُ  ما الَحجِّ  في عنهُ  هللاَّ ً  ُمْضَطِربا  ربيعة الظاھرأنه ھذا ربيعة(  رجع حتى فُْسطاطا
 يقال فسطاط له يضرب أن سائال أو خيمة أي سرادقا ومقيما ناصبا أي فسطاطا ومضطربا الھدير بن هللا عبد ابن ھو السابق

 في مضروبة أوتاد على ويقيمه ينصبه أي المسجد في بناء يضطرب الحديث وفي له يضرب أن سأل إذا خاتما اضطرب
 إذ الثواب زيادة في طمعا والبرد الحر احتمال آثر بل وينعم به يستظل سرادقا حجه في يتخذ لم أنه والمعنى األرض

 )  الحر في خصوصا ممنوعا ليس االستظالل

ار َعْبدِ  َبِني أَحدِ  َوْھب بنِ  َنبِيهِ  عن نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  820  :  ُعْثمان بنِ  أََبانَ  عن الدَّ

 األولى إلخ ينكح وال المحرم ينكح ال(  َيْخُطبُ  وال ُيْنَكحُ  وال المحِرمُ  َيْنِكحُ  ال: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَ  -
 النفي على مرفوعة الثالثة فعالاأل تكون أن ويجوز غيره يزوج بمعنى والثانية يتزوج بمعنى واألولى كيكرم والثانية كيضرب
 الحنفية ويرى والحنابلة والمالكية الشافعية وعليه النكاح وبطالن التحريم النھي ومقتضى النھي على مجزومة تكون أن ويجوز
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 للتنزيه عنھا فمنھي الخطبة وأما محرم وھو ميمونة وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي تزوج قال عباس ابن لحديث صحيح العقد أن
 )  حالل وھو تزوجھا أنه الكثيرة األحاديث من وثبت عباس ابن وھموا لكنھم ذلك له كره خطب فإذا

ار َعْبدِ  َبِني أَحدِ  َوْھب بنِ  َنِبيهِ  عن عمر ابن مولى نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  821  :  الدَّ

ِ  َعْبدِ  بن ُعمر أنَّ  - ج أنْ  أراد هللاَّ  وھما ذلك في ليحضر عثمان بن أبان إلى فأرسل ُجَبْيرٍ  بن يبةش بنت ُعمر بن َطْلَحةَ  ُيَزوِّ
 المحِرمُ  َيْنِكحُ  ال: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  قال:  َيقولُ  عفانَ  بن ُعثمان َسِمْعتُ : "  وقال أبانُ  عليه ذلك َفأَْنكر ُمْحِرمانِ 

 "  َيْخُطبُ  وال ُيْنَكحُ  وال

 :  ُعْثمانَ  عن عفانَ  بن ُعْثمان بنِ  أََبانَ  عن َوْھب بنِ  َنِبيهِ  عن ُموسى بنِ  أيُّوبَ  عن َنةَ ُعَييْ  بنُ ) :  أخبرنا(  -  822

  َمْعناه ِمْثلَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

 :  قال ُعَمرَ  ابنِ  عن نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  823

 وغيره نفسه المحرم نكاح تحريم في وسابقه الحديث ھذا(  َغْيِره على وال هَنْفسِ  على َيْخُطبُ  وال ُيْنَكحُ  وال المحِرمُ  َيْنِكحُ  ال -
 ) "  والحقه سابقه عن الحديث ھذا زاده ما ھو لغيره يخطب أن عن والنھي غيره أو لنفسه يخطب أن كراھة

 :  عنه هللاَّ  َرضيَ  ُعْثمانَ  عن ُعْثمانَ  بنِ  أََبانَ  عن َوْھبٍ  بنِ  َنِبيهِ  عن ُموسى ابنُ  ُھو أيُّوبَ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  824

 "  َيْخُطبُ  وال َيْنِكحُ  ال الُمْحِرمُ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أن -

ي َطِريفٍ  بن َغَطفانَ  أبي عن الُحَصْينِ  بنِ  داود عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  825  :  الُمرِّ

ً  أباه أنّ  أْخبره أنَّهُ  - ابِ  بنُ  ُعَمرُ  َفَردَّ  ُمْحِرمٌ  وُھو اْمرأةً  َتَزَوجَّ  َطِريفا  للجمھور حجة وھو أبطله أي عمر رده(  ِنَكاَحه الخطَّ
 )  الحنفية على لھم ودليل المحرم نكاح بببطالن القائلين

 :  َيَسارٍ  بنِ  ُسلَيمانَ  َعن َربيَعةَ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  826

َجاهُ  األْنَصارِ  من وَرُجالً  َمْوالهُ  رافع أبا َبَعثَ  لموس عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  -  َقْبلَ  بالمدينة وُھوَ  الحارثِ  ِبْنتِ  َمْيُموَنةَ  َفَزوَّ
ةَ  إلى َيْخُرجَ  أنْ   )  يحرم أن قبل وھوحالل تزوجھا وسلم عليه هللاَّ  صلى أنه معناه وھذا(  َمكَّ

حمنِ  َعْبدِ  أبي بنِ  َربيَعةَ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  827  :  َيَسارٍ  بنِ  ُسلَيمانَ  عن الرَّ

َجاهُ  األْنَصارِ  من وَرُجلَْينِ  َمْوالهُ  رافع أبا َبَعثَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  - بيُّ  َمْيُموَنةَ  َفَزوَّ  وسلم عليه هللاَّ  صلى والنَّ
 )  سابقه في كما واحدا رجال ال رجلين نكا رافع مع المبعوث أن إال عليه يزيد ال كسابقه الحديث ھذا(  بالمدينة

 :  قال الُمَسيَّبِ  بنِ  َسعيد عن أَُمْيةَ  بنِ  إْسماعيلَ  عن َمْسلََمةَ  بنُ  َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  -  828

 ھذا في الواھم مبإس المسيب بن سعيد يصرح لم(  َحالَلٌ  وَھو إال َمْيُموَنةَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  َنَكحَ  ما فاُلَنَ  َوِھمَ  -
 وھو ميمونة نكح هللاَّ  رسول أن روى الذي وھم قال بل ھذا يلي الذي الحديث في به يصرح لم وكذلك فالن:  قال بل الحديث
 رسولُ  عم ابن وھو الصحابة وأجل وعلمائھا األمة فقھاء أكبر من ھو إذ معه وتأدبا عباس البن إجالال ذلك فعل وإنما محرم

 كان وإن عباس وابن ولطف وحياء ورفق أدب في إقراره ينبغي ولكن إنسان كل فوق الحق إن نعم وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ 
 أو يسھو ال من جل لرسوله أو َّ  العصمة فإن والزلل الوھم إليه يتسرب أن يمنع ال ھذا فإن وأجل العظمة من وصفنا ما على
 وھو ميمونة النبي تزوج قال عباس ابن عن لألصول الجامع التاج ففي أخرى روايات في عباس ابن بإسم صرح وقد ينسى
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 رافع أبو منھم الذين الحديث رواة عن به إلنفراده ذلك في عباس ابن"  كعلم"  وھم المسيب بن سعيد وقال الخمسة رواه محرم
 )  كتف بسرف حالالن ونحن وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي تزوجني:  عنھا هللا رضي قالت فقد نفسھا وميمونة

 :  قال الُمَسيَّبِ  بنِ  َسعيد عن أَُمْيةَ  بنِ  إْسماعيلَ  عن َمْسلََمةَ  بنُ  َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  -  829

 الحديث في:  أوھم(  َحالَلٌ  وَھو إال َنَكَحھا َما َمْحِرمٌ  وُھوَ  َمْيُموَنةَ  َنَكحَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  َرَوى الذي أَوَھمَ  -
 المصباح وفي بمعنى وأوھم وھم وشمر األعرابي ابن وعن أسقطت وأوھمت غلطت بالكسر وھمت اللسان وفي وھم لسابقا

 أوھم يكون ذلك وعلى الغلط وھو الوھم في أوقعته أي أوھمته فيقال أي والتضعيف بالھمزة ويتعدى غلطت بالكسر وھمت
 المھموز يستعمل وقد قال ألنه أيضا المصباح وفي اللسان في كما نىالمع في سواء ووھم فھي غلط بمعنى إما الحديث في التي
 أوھم تقديره محذوف ومفعوله أومتعد الزم إما الفعل ھذا أن والخالصة الوھم في وأوقعه غيره غلط بمعنى تكون أو الزما
 )  الغلط في الناس أوقع أو إلخ روى الذي غلط والمعنى الناس

 :  َمْيُموَنةَ  أُْختِ  ابنُ  وُھوَ  األَصمّ  بنِ  َيِزيدَ  بنِ  ُمحمدِ  عن َعْمرو نع ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  -  830

  َحالَلٌ  وُھوَ  َمْيُموَنةَ  َنَكحَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  -

 :  األَصمّ  بنِ  َيِزيدَ :  أخبرني ِشھابٍ  ابنِ  عن دينارٍ  بنِ  َعْمرو عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  -  831

(  َعّباسٍ  ابنِ  إلى األَصمِّ  بنِ  َيِزيدَ  أَتْجَعلُ :  ِشھابٍ  إلبن فقلتُ  َعْمروٌ  قال َحالَلٌ  وُھوَ  َمْيُموَنةَ  َنَكحَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى بيّ الن أنَّ  -
 على مقصورا األمر كان ولو والثقة الصدق من واحدة منزلة في وتجعلھما به اتقرنه أي عباس ابن إلى األصم بن يزيد أتجعل
 هللاَّ  صلى أنه على متكاثرة واألحاديث متضافرون الرواة ولكن وفائدته محله اإلعتراض لھذا لكان المسألة ھذه في ألصما ابن
 )  حالل وھو وتزوجھا وسلم عليه

 :  نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  832

 الناس يسميه لما إسم ھي الفيومي وقال الوسط به شد ما:  كمكنسة المنطقة(  للُمْحِرم الِمنَطَقةِ  لُْبس يكرهُ  كان ُعَمرَ  ابنَ  أنّ  -
 )  ھذا يؤيد ما األحاديث من عمروتقدم ابن عند مكروه اإلحرام في اإلحتزام أن ومعناه الحياصة

 :  عباسٍ  ابن عن كليھما أو أحدھما وطاوسٍ  َعَطاءٍ  عن دينارٍ  بنِ  عمرو عن ُسْفيانُ  -  833

 للحاجم ويقال مصه إذا أمه ثدي الصبي حجم يقال المص اللغة في الحجم(  ُمْحِرمٌ  وُھو ْحَتَجمَ ا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أنَّ  -
 قتل باب من وحجمه الحجام صنعة وھي ككتابة الحجامة أداة وھما ھاؤھا وتحذف كمكنسة المحجمة فم إلمتصاصه حجام
 أن الحديث وظاھر الشرط أو بالمص دمال وأخذ الحجامة طلب:  واحتجم والشرط المص بمعنيين يطلق فالحجم شرطه

 عليه شفاؤه يتوقف مرض به يكون كأن إليه باإلضطرار إباحته قيد اآلتي الحديث فيھوفي عليه شئ وال للمحرم مباح اإلحتجام
 عند فجائزة فيه شعر ال موضع في كانت بأن شعر قطع يصاحبھا لم وإن حرام شعرفھي قطع ورافقھا ضرورة لغير كان فإن
 )  فدية فيھا البصري الحسن وعن عمر وابن مالك وكرھھا فيھا فدية وال والجمھور عيةالشاف

 :  عمر ابن عن نافع عن مالك) :  أخبرنا(  -  834

ا إليه ُيْضَطرَّ  أنْ  إال الُمْحِرمُ  َيحتِجمُ  ال يقول كان أنه -   ذلك ِمْثلَ :  مالكٌ  قال ِمْنهُ  لَهُ  َبدَ  ال ِممَّ

 :  ُعمر ابن عن نافع عن الكٌ م) :  أخبرنا(  -  835
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واب من َخْمسٌ :  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  -  والُغرابُ  اْلَعْقَربُ  ُجَناحٌ  َقْتلِھنَ  في الُمْحِرم الُمسلم على لَْيسَ  الدَّ
 الحية:  والحرم الحل في يقتلن اسقفو خمس وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن عائشة وعن(  الَعقورُ  والَكْلبُ  والَفأَرةُ  واْلِحَدأةُ 
 كلمة وزيادة العقرب مكان الحية ذكر في سابقه ھذا غاير وقد)  مصابيح(  والحديا العقور والكلب والفأرة األبقع والغراب
 ھذا وغلب غيرمميز أو مميزا الحيوان من لمأدب إسم والدابة والحرم الحل في وزيادة أبقع بأنه الغراب وصف وزيادة فواسق
 في مرادا وليس طارئ عرف بالمركوب واختصاصه الدابة ذلك قرب فيقال واألنثى الذكر على وتقع يركب ما على اإلسم

 في وقيده الغراب:  فقال بينھما ذنب قتلھن في ليس أي الذنب وھو األثم بالضم والجناح العام وھو المعنى المراد بل الحديث
 وذلك الغربان من يكون ما أخبث وھو بياض جسمه باقي دون صدره في أو وبياض سواد فيه ما وھو باألبقع األخرى الرواية
 الذي الزرع ضرره يتعدى وال مؤذيا فليس الزرع غراب أما إجرامھا في الحدأة ويشارك أعشاشھا من الطيور يختطف ألنه
 كثير أي مبالغة صيغة الجرح وھو العقر من والعقور اإلحرام في صيدھا يحل ال وھذه والعصافير والقطا كالحمام منه يقتات

 ما البر صيد عليكم وحرم تعالى لقوله الحيوان وقتل الصيد محظورعليه المحرم أن واألصل وجرحه الحيوان على اإلعتداء
 في قتله في حرج ال ما الحيوان من ھناك أن إلى نبھھم حيوان كل ذلك شمول الناس يظن أن الرسول خشي ولما"  حرما دمتم

 في ويوافقھا اإليذاء في يشاكلھا ما كل من غيرھا اإلباحة تشمل بل قتله يباح ما كل ھي وليست الخمسة ھذه عدو اإلحرام
 فنبه المؤذي الحيوان ألنواع أمثلة إال ليست الرسول عدھا التي واألصناف اإلذياء ھي اإلباحة في فالعلة بالناس األضرار
 ما كل على العقور بالكلب ونبه سامة حشرة كل على أوالحية بالعقرب ونبه جارح قوي مخلب له ما كل على والحدأة بالغراب

 الخمسة ھذه وسميت يعقر سبع كل العقور الكلب عيينة بن سفيان قال أشبھھا وما والذئب والنمر والفھد كاألسد قوي ناب له
 بل والحرم الحل في قتلھا أبيح ولھذا كذلك سميت إليذائھا وھذه الطاعة عن الخارج األصل في الفاسق ألن مجازا فواسق
 ) طلب

 :  قال ُعَماَرةَ  أبي ابن عن دينارٍ  بنِ  َعْمرو عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  -  836

 وقد السابق الحديث في ذكرنا لما األبقع على فيحمل مطلق ھنا الغراب(  ُمْحِرم وھو بالَبْيداء ُغرابا َيْرمي عمر ابن َرأيتُ  -
 وھذا غيره دون المؤذي الحرم في رميه يحل فالذي وعدما وجودا العلة مع يدور والحكم اإليذاء ھي اإلباحة علة أن عرفنا
 غير الحيوان ككون الحكم ھذا علة الشافعية وعند مالك مذھب ھو الحكم ھذا علة في الحديث فھم من ذھني إلى تبادر الذي
 رزقه في اإلنسان يزاحم ألنه ضار نافع غير كونه نع فضال ألنه والحرم الحل في قتله يجوز غيرمأكول حيوان فكل مأكول

 أھلھا على ذلك توجب وال القتل بإباحة الفواسق ھذه بإزاء الشريعة أتكتفي ويسأل ھذا من القارئ يعجب وقد حياته يھدد أو
 حكمھا في فتق ولم ھذا تغفل لم الشريعة أن والجواب وتنمو تتكاثر الفواسق ھذه تركت إذا مستطير وشر محقق خطر اتقاء
ً  قوة أضرارھا لتفاوت وذلك باقيھا قتل وأوجبت بعضھا قتل إلى ندبت بل اإلباحة حد عند بإذائه  بال فإنھا الحيات فأما وضعفا
 والوجوب والغربان الحيات بإزاء الندب فكان الحكم اختلف لذا والسبع والذئب كالنمر المفترس الحيوان من خطرا أقل شك
 في تواكلوا إذا الناس أن البين ومن للخطر حياته يعرض لم إذا ذلك على القادر على قتله يجب وإنما المفترس الحيوان بإزاء
 إذا كفائي واجب أذاھا ومنع قتلھا أن ذھني إلى متبادرا كان ولھذا للخطر الجميع تعرض بعض على بعضھم وأحال األمر ھذا
 يجب المحارب أن نصه على أعثر أن قبل الحكم لھذا مطمئنا لنييجع والذي الجميع أثم وإال الباقين عن سقط البعض به قام
 اإلنسانية عدو المفترس والحيوان"  ثقفتموھم حيث اقتلوھم"  تعالى قال ولذا شره وتوقع لعداوته به ظفر متى قتله المسلم على

 فيھا سم ال ما فمنھا اإليذاء قةمحق ليست أنھا وغيرھا الحيات بين التفرقة ووجه المحاربين من الحكم بھذا أولى فھو جمعاء
 المفرس الحيوان حكم النوع ولھذا اإلنسان تھاجم التي واألفعى الرقطاء الحية ومنھا األدبار ويولي اإلنسان من يخاف ما ومنھا

 المفترس الحيوان قتل ووجوب مسلم على النووي شرح في الحيات قتل ندب على البحث طول بعد عثرت وقد القتل ووجوب
َّ  باالستحباب آخر قوال عنه ذكر قد كان وإن الرافعي عن نقال الحيوان اةحي في  )  حامد اه توفيقه على الحمد و

ْيِميّ  هللاَّ  ُعَبْيدِ  بنِ  ُعَمرَ  َمْولَى النَّْضرِ  أبي عن مالكٌ :  وأخبرني ُجَريج ابن عن سالم بنُ  وَسعيدُ  ُمْسلمُ ) :  أخبرنا(  - 837  عن التَّ
 :  األنصاريِّ  قتادة أبي عن َقَتاَدةَ  أبي َمْولى نافِعٍ 
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ُ  صلى الّنبيّ  مع كان أَنَّه -  َفَرأَى ُمْحِرمٍ  َغْيرُ  وُھوَ  ُمْحِرِمينَ  له أصحابٍ  َمعَ  َتَخلَّفَ  َمّكة ُطُرقِ  ِبَبعض كان إذا حتى وسلم عليه هللاَّ
ً  ِحَماراً   َفأَكلَ  َفَقَتلَهُ  الِحمارِ  َعلَى َفَشدَّ  ُرْمَحهُ  َفأََخذَ  َفأََبْوا ُرْمَحهُ  َفَسألُھمْ  َفأََبْوا ْوَطهُ سَ  ُيَناِولُوهُ  أنْ  وَسألَ  َفَرِسهِ  َعلَى َفاْسَتَوى َوْحِشيا

ِ  رسولِ  أصحابِ  بعضُ  منهُ  ُ  صلَّى هللاَّ ُ  صلى الّنبيّ  أَْدَرُكوا فلما بعُضُھم وأبى وسلم عليه هللاَّ :  فقال ذلكَ  عن َسألُوهُ  وسلم عليه هللاَّ
ُ  أْطَعَمُكُموھا ُطْعَمةٌ  ِھيَ  إنما"   علوته أي البيت ظھر وعلى الدابة فوق استويت تقول وركبه عاله أي:  فرسه على استوى(  هللاَّ

 حمل وشدودا شدا وضرب نصر باب من العدو على شد يقال حمل:  الحمار على وشد استقر أي دابته ظھر على واستوى
 ھي أي له مأكلة أي لفالن طعمة كذا ناحية السلطان جعل يقال المأكلة ھاكجمع وجمعھا كغرفة وطعمة امتنع:  بعضھم وأبى
 أكلھا يحل فال األھلية أما الوحشية الحمر أكل حل أوال الحديث من وفھم أكله في عليكم جناح فال إياه هللاَّ  رزقكم وطعام رزق

 تحريم يفيد اآلتي جثامة بن الصعب ديثوح للمحرم أم لنفسه أصاده سواء حالل صاده متى للمحرم أكله حل الحديث وظاھر
ً  أكله ُ  صلى لقوله المحرم على مطلقا  دمتم ما البر صيد عليكم وحرم: "  اآلية ويؤيده حرم أنا إال عليك نرده لم إنا وسلم عليه هللاَّ
 حديث وقيد الحقوال السابق فقيد لكم أويصد تصيدوه لم ما الحالل ھو:  فقال ففصل جابر وحديث المصيد ھو والصيد"  حرما
 على اتفقوا العلماء أن والخالصة:  لھم مصيد بأنه مقيد المنع بأن المانع صعب حديث وقيد لھم مصيدا يكون بأال المبيح قتادة
 دمتم ما البر صيد عليكم وحرم وللسيارة لكم متاعا وطعامه البحر صيد لكم أحل"  تعالى لقوله البر صيد المحرم على يحرم أنه

 ذلك أكان سواء له صيد ولكن صيده على يعن لم وإن صيده على أعان أن أكله منع على أيضا فاتفقوا الصيد لحم وأما حرما
 وشذت أكله فأباح حنيفة أبو وخالفھم وداود وأحمد ومالك الشافعي أخذ وبذلك أيضا أكله منع على فالجمھور إذنه بغير أو بإذنه
:  تعالى لقوله عباس وابن عمر وابن علي عن حكى عليه يعن ولم غيره صاده وإن أصال الصيد لحم له يحل ال فقالت طائفة
 وعلل رده النبي فإن جثامة ابن صعب حديث ولظاھر المصيد الصيد من فھموا فقد"  حرما دمتم ما البر صيد عليكم وحرم
 حديث وفي قتادة أبي حديث بعد اآلتي جابر وبحديث قتادة أبي بحديث الجمھور واحتج لنا صدته ألنك يقل ولم محرم ؟ ؟ الرد
 قصدھم أنه على الصعب وحديث باصطياده يقصدھم لم أنه على قتادة أبي حديث فيحمل قبله وما بعده ما يقيد تفصيل جابر

 "  تعالى)  للمحرم صيد ما لحم وعلى المصيد على ال المصدر على اآلية في الصيد ويحمل باصطياده

 :  َقَتاَدةَ  أبي عن َيَسارٍ  بن َعَطاءِ  عن أْسلَمَ  بنِ  دِ َزيْ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  838

  النَّْضرِ  أبي حديث مثل الوْحِشي الِحمارِ  في -

لبِ  عن عمرو أبي بن َعْمرو عن محمد بنُ  إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  -  839  :  هللاَّ  عبدِ  بنِ  جابِرِ  عن َحْنَطب ابن المطَّ

ُ  صلى الّنبيّ  أنَّ  - ْيدِ  لحمُ : "  الق وسلم عليه هللاَّ  روى ھكذا لكم يصاد أو(  لكم ُيَصادَ  أو َتصيُدوه لم ما َحالَلٌ  اإلحرام في لكم الصَّ
 :  الشاعر قول في كما الحازم بإھمال

 ) "  إعرابا الراجح وھو قبله ما على عطفا بالجزم يصد أو التاج كتاب وفي...  تنمى واألنباء يأتيك ألم

 :  عمرو أبي بن َعْمرو عن ُيَحدِّثُ  ِباللٍ  ْبنَ  ُسليمانَ  ِمعَ سَ  َمنْ ) :  أخبرنا(  -  840

ُ  صلى الّنبيّ  عن اإلْسنادِ  بھذا -   ھكذا وسلم عليه هللاَّ

َراَوْرِدي ُمَحمد ْبنُ  العزيزِ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  841  عن يحي أبي ابن مع َسلََمةَ  بني من رُجلٍ  عن عمرو أبي بن َعْمرو عن الدَّ
 :  جابر

ُ  صلى الّنبيّ  عن -   ھكذا وسلم عليه هللاَّ

َراَوْرِدي من أْحَفظُ  َيْحي أبي وابنُ :  الشافعيُّ  قال   َيْحي أبي ابن َمعَ  وُسليَمانُ  الدَّ

ْھريّ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  842 ْعبِ  عن َعبَّاسٍ  ابنِ  عن هللاَّ  ُعَبْيدِ  عن الزُّ  :  َجثَّامةَ  بنِ  الصَّ
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ُ  صلى هللاَِّ  لِرُسولِ  أْھَدى أنَّهُ  - ً  ِحَماراً  وسلم عليه هللاَّ ان أو باألبواء وھو َوْحِشيا ه ِبَودَّ ُ  صلى هللاَِّ  َرُسولُ  علْيه فردَّ  وسلم عليه هللاَّ
ُ  صلى هللاَِّ  َرُسولُ  َرأى فلما ا:  قال وجھي في ما وسلم عليه هللاَّ هُ  لَمْ  إنَّ  الجيم تحبف جثامة بن الصعب(  ُحُرمٌ  أنا إال َعلَْيكَ  َنُردَّ

: الفاء بفتح فعالن وزن على وودان الجحفة من قريب والمدينة مكة بين منزل:  الباء وإسكان الھمزة بفتح واألبواء الثاء وتشديد
 مكة بين الفرع أعمال من قريتان وودان األبواء أي وھما:  النووي قال مكة جھة من األبواء بقرب عمر بوزن الفرع من قرية

 قال ھديته لرفض التغير من وجھي في ما رأى فلما السنة مصابيح رواية وفي وجھي في ما هللا رسول رأى الم وقوله والمدينة
 قواعد بذلك تقضي كما الدال ضم صوابه الرواة من غلط وھو المحدثون رواه كما المجزومة المشددة الدال بفتح نرده لم إنا

 في والناظر محرمون أي حرام جمع بضمتين حرم ألنا أي الجر الم قديرت على ألنه الھمزة بفتح حرم أنا وقوله العربية اللغة
ً  الرسول كالم في يرى الحديث ھذا ً  أدبا ً  وشعورا رفيعا  المھدي تألم من الھدية رد أحدثه ما بمروءته تدارك الرسول فإن كريما

 قبولھا من المانع إلحرامنا ھديتك رددنا اإنم يقول وكأنه الشرع إلى مرده الذي الجميل اإلعتذار بھذا الرد ھذا وقع عنه فخخف
 ) "  اإلعتذار في نتلطف وأن الرد في نجمل أن وجب ھدية رددنا فإذا حسنة لقدوة األدب ھذا في لنا وإن لقبلناھا ذلك ولوال

 :  قال ربيَعةَ  ابنِ  عامر بن هللا عبدِ  عن بكر أبي بن هللا عبد عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  843

ى وقد ُمْحِرمٌ  وھو َصائفٍ  يوم في بالَعْرج عفانَ  بنَ  انَ ُعْثم رأيتُ  - : ألصحابه فقال َصْيدٍ  بلحم أُِتيَ  ُثمَّ  أُْرُجوانٍ  ِبَقِطيَفة َوْجَھهُ  َغطَّ
 في كما المدينة بطريق موضع فلس بوزن العرج(  أْجلي من ِصيد إنما َكَھيئتكم لْستُ  إني:  قال أْنتَ  َتأُْكلَ  حتى ال:  قالوا كلوا
 على وزاد ذلك مثل البلدان معجم وفي المدينة من أيام على جامعة قرية النھاية وفي مكة بطريق منزل القاموس وفي مصباحال
:  األيام من والصائف عفان بن عثمان بن عمرو بن هللا عبد الشاعر العرجى إليھا ينسب أنه القاموس وصاحب األثير ابن

 األحمر:  والجيم الھمزة بضم واألرجوان خمل له كساء:  والقطيفة الئل ليل مكقولھ التوكيد على صائف صيف ويقال الحار
 األرجوان عبيدة أبو وقال قاني أحمر كقولھم المبالغة على أرجوان أحمر السيرافي وحكى الحمرة شديد أحمر صبغ وقيل
 المذكر به ويوصف كالمھم في األكثر ھو وھذا إليه مضافا يكون وأن ؟ ؟ لف صفة أرجوان يكون أن ويصح الحمرة الشديد

 حكمي وال كحالكم حالي وال كمثلكم لست أي كھيئتكم لست وقوله معنا كما أرجوان وقطيفة أرجوان ثوب يقال والمؤنث
 ھذا فأيد ألجله صيد ألنه األكل من امتنع إنما أنه األول أمران الحديث وفي اإلنسان عليھا التي والصفة الحالة والھيئة كحكمكم
 دفعا ذلك فعل ولعل وجھه المحرم تغطية جواز واآلخر له صيد أو صاده إن الصيد من األكل يباح ال أنه وھو جمھورال رأي
 )  الحر ألذى

 :  قال ُنَجْيحٍ  أبي ابن عن عيينة ابنُ ) :  أخبرنا(  -  844

 عباس ابن فقال أجْدھا فلم طلبُتھا ثم افألقيُتھ قملة أخذت فقال رجلٌ  وسأله عباس ابن عند كنت:  قال َمْھرانَ  بن ميمون سمعتُ  -
  ُتْبَتَغى ال ضالَّةٌ  تلك

 :  قال ُنَجْيحٍ  أبي ابن عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  845

 َعَليَّ وَ  أْحَرْمتُ :  فقال منه َشْعراً  أْطَولَ  َرُجالً  أرَ  لم رجلٌ  إليه فجلس عباسٍ  ابنِ  إلى َجلَْستُ :  قال مھران ابن ميمون سمعتُ  -
 قملةً  رأيت:  قال فوكَ  زَنى قال امرأتي لَْيَستْ  امرأة َقبَّْلتُ :  قال منه األَُذنْين ُدونَ  ما َعلَى اْشَتِملْ :  عباسٍ  ابنُ  فقال الشَّْعرُ  ھذا

 ونحوه بمنديل طهوارب األذنين تحت من الشعر على تلقف أي األذنين مادون على اشتمل(  ُتْبَتَغى ال الضالَّةُ :  قال َفَطَرْحُتَھا
 تسترد وال تطلب ال أي تبتغي ال الضالة تلك وقوله فتأمل األذنين تحت ما منه استبق أي إلخ اشتمل ؟ ؟ وفي إلنتشاره منعا
 )  رميھا في عليه شئ ال أنه ھذا وأفاد

 :  عباس ابن عن القاسم عن هللاَِّ  َعْبدِ  بنِ  ُبَكْيرِ  عن ُجَريج ابن عن وَسعيدٌ  ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  -  846

قُ :  فقال َجَرادةً  أصاب ُمْحِرمٍ  عن َسأله َرُجالً  أنَّ  -  ولكن َجَراَداتٍ  ِبقُْبَضةٍ  ولَيأُخَذنَّ :  عباسٍ  ابنُ  وقال طعام من ِبقُْبَضةٍ  يتصدَّ
 دون جرادةال إن يقول أن يريد رأيي ذلك على ولكن وقوله المغروف بمعنى كالغرفة المقبوض بالضم القبضة(  رأيي ذلك على
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 ومقتضى وأوفى منھا أكثر كان وإن جزاءھا ذلك يكون أن أرى ولكن جرادات بقبضة وليأخذن قوله بدليل الطعام من القبضة
 وجب ما البحر صيد من كان لو ألنه البر صيد من إنه محرم وھو الجراد صائد على الجزاء إيجاب من يليه وما الحديث ھذا
 ذكرنا لما برى أنه والصحيح ذلك في الشافعي أصحاب واختلف اآلية"  وطعامه البحر صيد ملك أحل"  تعالى لقوله جزاء فيه
 صيد من ألنه فيه جزاء ال قال فإنه الخدري سعيد أبا إال كافة العلم أھل قول وھو عباس وابن عمر وابن وعثمان عمر قال وبه

 من ھو إنما"  فقال للنبي ذلك فذكر محرم وھو وطهبس يضربه الرجل فكان جراد من رجال أصبنا المھزم أبي لحديث البحر
 وھي الجزاء أوجبت والتي ھنا التي األحاديث الجمھور وحجة المھزم أبي راويه لضعف ضعفه على واتفقوا"  البحر صيد
 )  كثيرة

 :  قال ُجَريج ابن عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  847

ً  ُكْنتُ :  يقولُ  القاسم َسمعتُ :  قال هللاَِّ  َعْبدِ  بنِ  ُبَكْيرِ  أخبرني -  ابنُ  فقال ُمْحِرمٌ  وھو َجَرادةً  عن رُجلٌ  َفَسأله عباسٍ  ابن ِعْندَ  جالسا
  ولو ولكنْ  َجَراَداتٍ  طعام من ِبقُْبَضةٍ  ْليأُخَذنَّ  طعام من قُْبَضةٌ  فيھا:  عباسٍ 

َما َجَراَداتٍ  ِبقُْبَضةٍ  ْليأُخَذنَّ :  قوله:  الشافعىُّ  قال اَعلَْيكَ  أْكَثرَ  َفُتْخِرجُ  َتْحَتاطُ  يقُولُ  ولو:  وقوله:  ةُ القِيمَ  فيھا إنَّ  أْعلَمتكَ  ما بْعدَ  ِممَّ
ا أكثرُ  أنَّه  للشافعى المخبر أن غير السند ھو والسند يسير لفظى بتغيير إال يخالفه ال بعينه السابق ھو الحديث ھذا(  َعلَْيكَ  ِممَّ
:  القاف بضم قبضة فيھا عباس إبن بكرفقال تصغير الباء بكيربضم عن ريجج ابن عن وسعيد مسلم سبق وفيما وحده سعيد ھنا
 قبضة فأخذت االحاديث بعض وفى بالفتح جاء وربما منه كفا أو أوتمر سويق من قبضة أعطاه يقال شئ من عليه قبضت ما
 على الكف جمع القبض:  ليثال وقال.  المره وبالفتح االسم بالضم وھى المغروف بمعنى كالغرفة المقبوض بمعنى التراب من

 اإلمام فسر ثم لو كلمة الحديث وآخر المھملة بالصاد القبضة فھى بأصابعك فإذاكان كله كفك بجمع أخذت ما:  والقبضة الشئ
 واحدة جرادة ال جرادات تساوى القبضة وقيمة القيمه الجراد فى الواجب بأن جردات بقبضة ولتأخذن:  بقوله يريد ما الشافعى
 )  الجزاء إخراج فى احتياطا عليك يجب مما أكثر ذلك كان ولو تدفع أن أرى كذاھ ولكن

 :  َماَھك بنِ  ُيوُسفَ  عن ُجَريج ابن عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  848

ِ  عبدَ  أنَّ  - ارٍ  ابنَ  هللاَّ  مسلمة من الحميري ابن كعب ھو:  األحبار كعب(  األْحَبارِ  وَكْعبِ  َجَبلٍ  بنِ  ُمعاذِ  مع أَْقبلَ  أنَّه أخبرهُ  َعمَّ
 وجمعه الجراد من العظيمة القطعة به بعضھم وخص منه الطائفة:  بالكسر الجراد من والرجل يستدفئ:  ويصطلي الكتاب أھل

 لعلك فقال الفاعل ھو أنه حدس ثم إحرامه ذكر حين رماھما ثم الجرادتين أخذ الذي من أي ذلك ومن عمر قال وقوله أرجال
 وحمير حميري ألنك الفاعل أنت أنك أي الجراد تحب حمير رإن عم فقال استظھاره كعب فصدق بذلك ئمالقا لعلك أي بذلك

 صيد من الجراد أن الحديث وظاھر ويزيد كاف ألنه عليه ووافقه الجزاء من نفسه في قدر عما سأله ثم الجراد بحب معروفة
 وتسكن وتكرر تفرد وبخ يأكله لم وإن الفدية صيده في نوأ والحيوان الطيور من كغيره المحرم على صيده يحرم ولذا البر

 التعظيم وعند به والرضا بالشئ اإلعجاب عند تقال وھي الثانية وسكنت األولى نونت أو سكنتا أو نونتا تكررت وإذا وتنون
ا إذا حتى َبُعْمرةٍ  المْقِدسِ  َبْيتِ  منْ  ُمْحِرِمينَ  أُناَسٍ  في)  والمدح ِريقِ  ِببْعِض  كنَّ تْ  َيْصَطلي َنارٍ  َعلَى وكْعبٌ  الطَّ  من ِرْجلٌ  به َمرَّ

ُ  رضي ُعَمرَ  على القومُ  َدَخلَ  المِديَنةَ  َقِدْمَنا فلما فألَقاُھَما إحرامه ذكر ثم إحرامهُ  وَنسي َيْحِمْلُھما َجَراَدَتْين فأَخذَ  َجَرادٍ   عنهُ  هللاَّ
ةَ  َكْعبٌ  َفَقصَّ  َمَعُھمْ  ودخلتْ  ُ  رضي ُعَمرَ  لَىعَ  الَجَراَدَتْين قِصَّ  بخ قال ِدْرَھَمْينِ :  قال َنْفِسكَ  في َجَعْلتَ  ما:  ُعَمرَ  قال عنهُ  هللاَّ
  َنْفِسكَ  في َجَعْلتَ  ما اجعل َجَرادةٍ  ِمائةِ  من َخْيرٌ  ِدْرَھَمانِ 

 :  قال ُجَريج ابن عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  849

 َفإنَّ  القوم من رُجلٌ  أو:  له قُْلتُ  إنما قال عنهُ  وَنَھى ال:  فقال الَحَرمِ  في ادِ الجرَ  صيدِ  عن عباسٍ  ابنُ  ُسئل يقولُ  َعطاءً  سمعتُ  -
 التعرض عن المنھي البر صيد من الجراد أن في قبله ما يؤيد الحديث ھذا(  َيْعلَمون ال:  فقال المسجد في َوُھمْ  َيأُْخُذوَنهُ  َقوَمكَ 
 المسجد في محتبون وھم يصيدونه قومك إن:  له بقوله الحكم ھذا في عباس بن عطاء راجع ولما اإلحرام في أكله وعن له
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 مكة دخل أنه عباس ابن عن النھاية في األثير ابن رواه ما ھذا ويؤيد صيده عن لكفوا علموه ولو الحكم يعلمون ال بأنھم أجاب
 )  يأخذوه لم علموا لو إنھم أما:  فقال منه يأخذون مكة غلمان فجعل جراد من رجل

 :  عباسٍ  ابنِ  عن َعطاءٍ  عن ُجَريج ابن عن ُمْسلمُ ) :  أخبرنا(  -  850

  محتبون قال أنه إال ِمْثلَهُ  -

ُ  رضي الشافعىُّ  قال  الرواية) (  أفصح وھو(  ُمْنَحُنون)  وھم(  ُجَريج ابن عن الحفَّاظُ  ورواهُ  أصَوُبُھما:  وُمْسلِمٌ :  عنهُ  هللاَّ
 يكون وقد عليھما ويشده ظھره مع به يجمعھما بثوب بطنه إلى رجليه اإلنسان يضم نأ وھو اإلحتباء من محتبون األولى
 باليدين أو حبل أو بثوب الظھر إلى الساقين ضم وھو اإلحتباء من إسم:  والضم بالكسر والحبوة الثوب عوض باليدين اإلحتباء
ً  أحنيه العود حنيت تقول عطافاإلن وھو اإلنحناء من منحنون:  الثانية والرواية شئ إلى المستند ليكون  أحنوه وحنوته حنيا
 أنھم وھو واضح المعنى في الروايتين بين والفرق ومحنو محني فھو الدھر حناه الكبر من انحنى إذا للرجل ويقال ثنيته: حنوا
ً  يصيدونه كانوا منحنون:  رواية وعلى المسجد في جالسين الجراد يصيدون كانوا اإلحتباء رواية على  وراءه يسعون قياما
 لھا أفھم ولم الحديث آخر في أفصح وھو زيادة عنا نقلناھا التي النسخة في وجاء طيرانه في األرض من لقربه ينحنون وإنما
 النسخة في وال ؟ ؟ نسخة في الزيادة ھذه أجد فلم بحثت وقد األخرى من أفصح إحداھما وليست فصيحتان الكلمتين ألن معنى

 )  أعلم وهللاَّ  المطبوعة

 :  األشعريّ  موسى أبي عن الُحَصْينِ  بن هللاَّ  ُعبيد عن َقَتاَدةَ  عن َبِشيرٍ  بن َسعيد عن سالم بنُ  َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  851

 رأيت ولكني الشافعي مذھب ھذا أن الحديث ظاھر(  ِمْسِكينٍ  إطعام أوْ  َيْومٍ  َصْومُ  الُمحِرمُ  ُيِصبھا:  النَّعاَمةِ  َبْيَضةِ  في قال أنَّه -
 الشعبي فقال الحرم في أو المحرم أتلفه إذا النعام بيض في واختلفوا:  قال ھذا غير الشافعية عن يحكي شافعي وھو الدميري
 فيه يجب:  األشعري موسى وأبو عبيدة أبو وقال القيمة فيه تجب الرأي وأصحاب ثور وأبو والشافعي الزھري و والنخعي
 األم دية عشر قيمة أمة أو عبد من غرة الحرة جنين في كما البدنة ثمن عشر فيه يجب كمال وقال مسكين إطعام أو يوم صيام
 )  فتأمل اه المتلفات كسائر قيمته فوجبت النعم من له مثل ال الصيد من جزء أنه ودليلنا

 :  َمْسُعودٍ  نِ ب هللاَِّ  عبدِ  عن ُعَبْيَدةَ  أبي عن َقَتاَدةَ  عن بشيرٍ  بنِ  َسعيدِ  عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  852

  ِمْثلَه -

 :  َعطاءٍ  عن ُجَريج ابن عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  853

ُبعِ  في:  َيقُولُ  َعبَّاسٍ  ابنَ  َسِمعَ  أنَّهُ  -  األئمة أقوال الحيوان حياة في الدميري حكى وقد الضبع أكل يحل أنه ظاھر(  َكْبشٌ  الضَّ
 قويت فما السباع من ناب ذي أكل عن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  سولر نھى:  الشافعي قال األكل حل وحكمھا قال ذلك في

 بغير يعيش وقد بالعدوى يغتذى ال والضبع أكله تحريم علة بأنيابه عداؤه يكون مطلوب غير طالبا الحيوان على فعذابھا أنيابه
 وال آكله أثم ما:  عنده والمكروه أھلھا يكره مالك:  وقال الحديث وأصحاب ثور وأبو وإسحاق أحمد اإلمام قال وبحلھا أنيابه
 رسول نھى وقد ناب ذو حيوان بأنه محتجين والثوري المسيب بن سعيد قول وھو حرام الضبع حنيفة أبو وقال بتحريمه يقطع

 بعالض يأكل كان أنه وقاص أبي بن سعد عن روى بما الشافعي واحتج السباع من ناب ذي أكل عن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ 
 الضبع لحم زال وما:  الشافعي قال الشافعي لمذھب مؤيدة كلھا الضبع في ھنا معنا التي واألحاديث وعطاء عباس ابن قال وبه
 إذا ما على فمحمول السباع من ناب ذي كل أكل عن النھي حديث من ذكروه ما وأما نكير غير من والمروة الصفا بين يباع
ً  له أن مع حالل األرنب أن بدليل بنابه يتقوى كان  طبائع من المعروف مع يتفق ال وھذا:  أقول اه به يعدو ال ضعيف ولكنه نابا

 الدميري ذكر كما الذئب عيث من أشد الغنم في وعيثھا للمقابر ونبشھا نائم وھو لإلنسان وذبحھا للحم الشديد وقرمھا الضبع
 من الثالثة في ذلك يكون وإنما ثنيته ألقى أثنى ومعنى أربع ذاإ وقيل أثنى إذا وقيل كان سن أي في الغنم فحل ھو والكبش نفسه
 )  الرابعة سنته في يكون إنما وذلك رباعيته ألقى وأربع عمره
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 :  َيقُولُ  عباس ابن َمْولَى ِعكِرَمةَ  عن َعطاءٍ  عن ُجَريج ابن عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  854

ً َضبُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  أُْنَزلَ  - ً  فيھا وقضى َصْيداً  عا ً  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنزل(  َكْبشا  أي صيدا ضبعا
ً  هللاَّ  رسول أنزل قوله:  ؟ ؟ في األثير ابن وقال صيداً  الضبع جعل أي إلخ هللاَّ  رسول جعل  فيما وفرض حكم أي صيداً  ضبعا
ً  فيه وأن صيد الضبع أن وافترضه به حكم ً  قتل من أن الشافعي إليه ذھب والذي كبشا  فإن الحرم في كان أو محرم وھو ضبعا
ً  يذبح أن عليه   الشافعي وقال الزبير وابن ثابت بن وزيد عباس وابن الرحمن وعبد وعلي عثمان عن ذلك وروى كبشا

ً  فيھا وقضى وقوله اه أكلھا يجوز ال حنيفة أبو وقال تؤكل الضبع وأحمد  ثم اللسان يفف ذلك وحتم بكبش فيھا حكم أي كبشا
 )  وحتم أمر أي)  إياه إال تعبدوا أال ربك وقضى(  حكم أي وقضى واألمر الحتم والقضاء ذاك حتم ثم معناه أجال قضى

ارٍ  أبي ابن عن ُعَمْيرٍ  ابنِ  ُعبيدٍ  بنِ  هللاَِّ  عبدِ  عن ُجَريج ابن عن خالدٍ  بنُ  ُمسلمُ ) :  أخبرنا(  -  855  :  قال َعمَّ

ُبع عن هللا عبدِ  بنَ  جابرَ  َسألتُ  -  هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول من َسِمْعُتهُ :  فقلتُ  نعمْ :  فقال ؟ أُتؤَكلُ  فقلتُ  نعمْ :  فقال ؟ ھي أََصْيدٌ  الضَّ
  نعم:  قال ؟ وسلم عليه

َبْيرِ  أبي عن وُسفيانُ  مالكُ ) :  أخبرنا(  -  856  :  جابرٍ  عن الزُّ

 المعز أوالد من األنثى كسحاب العناق(  ِبَجْفَرةٍ  الَيْرُبوعِ  في َقَضى ُعَمرَ  وأنَّ  قَبعَنا األرنب في َقَضى الخطاب بن ُعَمرَ  أنَّ  -
 عكس يديه من أطول ورجاله منھا أطول وأذناه ذنبه لكن الفأرة نحو دويبة فسكون بفتح واليربوع السنة تستكمل أن قبل

 )  جفر والذكر الرعي في وأخذت أمھا عن وفصلت شھرأ أربعة بلغت إذا المعز أوالد من األنثى فسكون بفتح والجفرة الزرافة

َبْيرِ  أبا أنَّ  مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  857 ثه الزُّ  :  هللاَِّ  عبدِ  بنِ  جابرِ  عن حدَّ

ْبعِ  في َقَضى الخطاب بن ُعَمرَ  أنَّ  - :  فسكون بفتح زالعن(  ِبَجْفَرةٍ  الَيْرُبوعِ  وفي بَِعَناقٍ  األرنب وفي ِبَعْنزٍ  الَغَزالِ  وفي بكْبشِ  الضَّ
 فتقدم والجفرة العناق أما الماعزة وھي واألوعل الظباء من األنثى والعنز:  الجوھري قال حول عليھا أتى إذا المعز من األنثى
 )  السابق الحديث في عليھما الكالم

 :  أبيه عن َمْسُعودٍ  ابنِ  عن هللاَِّ  عبدِ  بنِ  ُعَبْيَدةَ  عن الجَزِريّ  الكريم عبدِ  عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  858

  َجْفَرةٍ  أو ِبَجْفرٍ  الَيْرُبوعِ  في َقَضى أنَّهُ  -

فر أبي عن َطِريفٍ  بنِ  ُمْطّرف عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  859  :  السَّ

ُ  رضي عفَّانَ  بن ُعثمان أنَّ  - :  الموحدة الباء وفتح المھملة لحاءا بضم حبين أم(  الغنم من ِبُحالّن ُحبْين أُمِّ  في َقَضى عنهُ  هللاَّ
 ھي وقيل الصدر عدا ما الحرباء خلقة على وھو البطن كبر وھو الحبن من آل دخلتھا وربما آوى وابن عرس ابن مثل دوبية
ً  الضب تشبه الكف قدر على وھي الحرابي أنثى  وھذه دارت كيف معھا وتدور الشمس تستقبل حبين أم قتيبة ابن وقال غالبا
 صلى مزحه من وھذا بھا له تشبيھا حبين أم فقال بطنه خرج قد بالال رأى وسلم عليه هللاَّ  صلى أنه الحديث وفي حرباءال صفة

 وال للنسك يصلح ال الصغير الجدي والحالالن ويخرج أمه بطن يشق الجدي:  تفاح بوزن والحالم والحالالن وسلم عليه هللاَّ 
 وحالن حالم المعزى ولد:  األصمعي وقال الخروف يعني الصغير الحمل للحيانيا وقال الغنم صغار األصمعي وقال للذبح
 مات فإن ذكيناه فيقولون خطا أذنه على يخطون الذي وھو صغيراً  الغنم من يولد ما وھو واحد والحالن الحالم األعرابي وقال
 أي حالن حالن يشرطون وھم وقالوا أذنھا وافشرط السخلة إلى عمدوا شاة ولدوا إذا الجاھلية أھل أن ذكر أبوسعيد قال أكلوه
 له ولد إذا أحدھم كان الجاھلية أھل إن:  عبيدة أبو وقال الشرط ذلك عندھم ذكاتھا كان ماتت إلغن تؤكل أن الشرط بھذا حالل
 حزبال ذكيته قد قال مات وإن أراد الذي فھو عاش فإن فذكي مات وإن فقني عاش إن اللھم وقال حزا أذنه في حز جدي
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 وحكى البري المأكول إال عندھم يفدى وال تفدى ألنھا الشافعية عند حبين أم أكل حل على دليل والحديث بذلك أكله فاستجاز
 )  حرام أنھا المرصع في األثير ابن ماقاله ومقتضى الشافعي قول مقتضي الحل إن وقال وجھين فيھا الماوردي

 :  قال ِشھاب بن طاِرق عن ُمَخاِرقٌ :  أخبرنا ُعَيْينةَ  ابنُ  -  860

ً  خرجنا - ً  اْرَبدٌ  لَهُ  ُيَقالُ  ِمنَّا رُجلٌ  فأَْوَطأ ُحّجاجا ا ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  َعلَى َفَقِدْمَنا َظھرهُ  َفَفَرزَ  َضبَّ  يا اْحُكمْ :  ُعَمرُ  فقال اْرَبد َفَسأله عنهُ  هللاَّ
يِني آُمْركَ  ولم فيه َتْحُكمَ  أنْ  أَمْرُتكَ  إّنَما:  الخطاب بن عمر:  فقال لمُ وأعْ  المؤمنينَ  أِميرَ  يا ِمنِّي َخْيرٌ  أَْنتَ :  فقال فيهِ  أْرَبدُ   ُتَزكِّ
ً  فيه أَرى:  أْرَبدُ  فقال  فوطئه فرسه عليه حمل أي ضبا منا رجل أوطأ(  فيه فذلك:  ُعَمرُ  فقال والشََّجر الماءَ  َجَمعَ  قد َجْديا

 وأوطأ واحد إلى يتعدى فوطئ يطؤه فرسه جعل أي فرسه وأوطأه سهدا أي برجله وطئه:  يقال الدوس وھو الوطء واألصل
 نصر وبابه شقه أي ظھره فزاي بفاء ففرز المفعولين أحد فحذف ضبا فرسه منا رجل أوطأ التقدير فكأن اثنين إلى يتعدى
ً  خرجنا:  شھاب بن طارق حديث وفي اللسان صاحب ونقله النھاية في والذي  أي ظھره ففرز ياظب راحلته رجل فأوطأ حجاجا
 كذنبه وذنبه الصغير التمساح فرخ شكل في دوبية ھو وقيل الخلق في متناسبة كلھا والوزغ والحرباء والضب ھذا وفسخه شقه
 آكله ال روايات وفي محرمه وال بآكله لست فيه قال النبي أن مسلم وفي أكله إباحة على يدل والحديث الحرباء تلون يتلون وھو
 ال قال هللاَّ  رسول يا ھو أحرام فقيل منه يده فرفع رواية وفي طعامي من ليس ولكنه حالل فإنه كلوا قال وايةر وفي أحرمه وال

 كراھته من حنيفة أبي عن حكى ما إال مكروه غير حالل أنه على المسلمون وأجمع أعافه فأجدني قومي بأرض يكن لم ولكنه
 )  محذوفا العامل لضعف مرفوع وتزكيني ويشرب األرض نبات من يأكل وصار أمه عن فصل أي والشجر الماء جمع وقوله

اريّ  كثير بن هللاَّ  عبد عن ُحَسْينٍ  أبي بن َسعيد ْبنَ  ُعَمر عن َسالم بن َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  861  عن َحْفَصةَ  أبي بنِ  َطلََحةَ  عن الدَّ
 :  قال الحاِرثِ  بنِ  نافِعِ 

ابِ  بنُ  ُعَمرُ  َقِدمَ  - ُ  رضي الخطَّ ةَ  عنهُ  هللاَّ ْدَوة دارَ  فدخلَ  مكَّ َواحَ  منھا َيْسَتْقِربَ  أن وأراد الجمَعةِ  يوم في النَّ  فألَقى المْسِجد إلى الرَّ
 أَنا عليهِ  دخلتُ  الجمعةَ  َصلّى فلما َفَقَتلَْتهُ  َحيَّةٌ  فانتھَزتهُ  فأطارهُ  الحمامِ  ذلك من طيرٌ  عليه فوقع البيتِ  في واقِفٍ  على ِرداَءهُ 

ُ  رضي وُعثمانُ  ارَ  ھذه َدَخْلتُ  إنِّي الَيْومَ  َصَنْعُتهُ  شئٍ  في َعلَيَّ  اْحُكَما:  فقال عنهُ  هللاَّ َواحَ  منھا أْسَتْقِربَ  أن وأرْدتُ  الدَّ  إلى الرَّ
 ھذا َظْھرِ  ىَعلَ  فوقعَ  عنهُ  فأطرتهُ  بَسْلحهِ  يلطخه أن فخشيت الحمامِ  ھذا من طيرٌ  عليه فوقع الواقِفِ  على ِردائي فألَقيتُ  المْسِجد
ً  فيه كانَ  َمْنزلٍ  من أطرتهُ  أني نفِسي في َفَوجْدتُ  َفَقَتلَْتهُ  َحيَّةٌ  فانتھَزتهُ  اآلخر الواقف :  لعثمانَ  فقْلتُ  َحْتفُهُ  فيھا كانَ  َمْوقَِعةٍ  إلى آِمنا

ُ  رضي ُعَمرُ  بھا َفأَمرَ  ذلِكَ  أَرى إني:  فقال ؟ المؤمنين أمير بھاعلى تحكم َعْفَراء َثِنيَّةٍ  َعْنزٍ  في َتَرى كيفَ   على قوله(  عنهُ  هللاَّ
 للطائر والسلح قرب من وتناولته وبادرته اغتنمته أي حية فانتھزته وقوله جذعا أو أوسارية جداراً  يريد لعله البيت في واقف

 أنه القوطية ابن ونقل والجوھري األزھري ذكر كما فعل له وليس ھالكه:  وحتفه منه رق بما خاص ھو وقيل لإلنسان كالغائط
 المھملة والعين الميم بفتح المعز من األنثى كسھم والعنز مقبول العدل ونقل أماته:  ضرب باب من حتفا هللاَّ  حتفه يقال

 الثالثة السنة في ثنيتھا ألقت التي كقضية والثنية القصار واألذناب الشعور ذوات وھي الضأن خالف الغنم من نوع وتسكينھا
 العفر لون لونه أشبه إذا:  وقيل كذلك كان إذا تعب باب من عفراً  وعفر بالخالص ليس بياض وھي كغرفة رةالعف من وعفراء
 البياض خالصة:  عفراء وماعزة حمرة في غبرة:  العفرة اللسان وفي مصباح اه عفراء واألنثى أعفر فالذكر التراب وھو كقلم

 والجواب والقتل يصد لم وھو بالفدية عليه حكم كيف قيل فإن ياضالب بالشديد وليس أبيض واألعفر بيضاء:  عفراء وأرض
 حكم بسبب للقتل أن:  الحديث من وفھم وقتلته الحية منه تمكنت ما إياه إطارته فلوال رزقه خوف بإطارته القتل في السبب أنه

 المعتاد في ثمنا الشاة من أقل العنزو اآلتي الحديث في كما شاة الحمامة فدية أن معروف أن غير الفدية إيجاب في العمد القتل
 )  فتأمل

 :  َعطاءٍ  عن ُجَريج ابن عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  862

قُ  َشاةً  َتْذَبحُ :  َعبَّاسٍ  ابنُ  فقال له ذلك:  فقال َعبَّاسٍ  ابن فجاء َحَماَمةً  له اْبنٌ  َقَتلَ  حميد ابن هللاَّ  ُعَبْيدِ  بنَ  ُعثمانَ  أنَّ  -  قال بھا َفَتَصدَّ
ةَ  َحَمامْ  أِمنْ :  لعطاءٍ  قلتُ :  ُجَريج بنا :  وقوله تخفيفا تائيه إحدى حذفت تتصدق أي بھا فتصدق شاة تذبح قوله(  َنَعمْ :  قال ؟ َمكَّ
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 الحكم ھذا في وغيره مكة حمام بين فرق ال أنه المفھوم إذ نعم له فقال الحرم في قتلت الحمامة ھذه أن يريد مكة حمام أمن
 )  الحرم في عليه اإلعتداء مادام

 :  َعطاءٍ  عن ِدينارٍ  عْمروبنِ  عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  -  863

ً  أنَّ  - ة َحَمامِ  ِمنْ  َحَماَمةً  َقَتلَ  قَرْيشٍ  ِمنْ  ُغالما   ِبَشاةٍ  َعْنهُ  ُيْفَدى أنْ  َعبَّاسٍ  ابنُ  فأَمرَ  َمكَّ

اد عن الثقةُ ) :  أخبرنا(  -  864  :  ثقةً  وكان َمْخُزومٍ  نيب مولى زيادٍ  عن َسلََمةَ  بن َحمَّ

ً  أنَّ  - ً  قوما  ؟ واحدٌ  َجَزاءٌ  ُكلَِّنا علينا أو َجَزاءٌ  منا واِحدٍ  ُكلِّ  َعلَى:  فقالوا َجَزاءٌ  عليكم:  ُعَمرَ  ابنُ  لھم فقال صيداً  أََصاُبوا ُحُرما
دٌ  إنه:  ُعَمرَ  ابنُ  فقال  أصابوا المحرم وھو بالفتح حرام جمع بضمتين حرما قوما إن قوله(  واِحدٌ  َجَزاءٌ  ُكلِّكم َعلَْيكم بلْ  بُكم لَُمْفرَّ

 إذا الجماعة أن الحديث وظاھر الجزاء من عليكم يجب بما جاھلون مغرورون أنكم أي:  لمغرربكم إنه وقوله قتلوه أي:  صيداً 
 عوف بن الرحمن بدوع هللاَّ  عبد وابنه عمر قال وبه الشافعي أخذ وبه واحد جزاء جميعا فعليھم صيد قتل في اشتركت
 ما مثل فجزاء(  اآلية وظاھر جزاءكامل واحد كل على يجب حنيفة وأبو مالك وقال ثور وأبو وأحمد وحماد وعطا والزھري

 )  اآلية به تقل لم ما وھو أكثر أو جزاءين أوجب الشافعي غير ألن معه ومن الشافعي ويؤيد)  النعم من قتل

 :  ُجَريج ابن عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  865

ْيدَ  َتْقُتلُوا والَ : "  تعالى هللاَّ  َقْول لَِعطاءٍ  قْلتُ  - داً  ِمْنُكمْ  َقَتلَهُ  َوَمنْ  ُحُرمٌ  َوأَْنُتمْ  الصَّ ً  َقَتلَهُ  َفَمنْ :  له قُْلتُ "  ُمَتَعمِّ مُ  َخَطأ  َنَعمْ :  قال ؟ أَُيْغرَّ
مُ  َننُ  به وَمَضتْ  تعالى هللاَِّ  ُحُرماتُ  بذلك ُتَعظَّ  والمخطئ المتعمد على واجب الصيد جزاء أن الشافعي إليه ذھب الذي ( السُّ

 إحدى وھو يجب لم خطأ كان وإن الجزاء وجب عمداً  كان إن:  قال أنه داود عن حكي ما إال الفقھاء عامة قال وبه والناسي
 )  األثير ذكرابن كما أحمد عن الروايتين

 :  قال دينارٍ  بن َعْمرو عن يجُجرَ  ابن عن وَسعيدٌ  ُمْسلمٌ ) :  أخبرنا(  -  866

ُمون النَّاسَ  رأْيتُ  -   الَخَطأِ  في ُيَغرَّ

 :  قال ُجَريجٍ  ابن عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  867

داً  ِمْنُكمْ  َقَتلَهُ  َمنْ :  َيقولُ  ُمجاھدٌ  كان - َ  َغْيَرهُ  أََرادَ  أو لُِحْرَمةٍ  َناسٍ  َغْيرَ  ُمَتَعمِّ َعم َعلَْيه َكفَّرُ اْلمُ  الَعْمدُ  فذلك به فأْخَطأ   النَّ

 :  قال ُجَريجٍ  ابن عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  868

َعمِ  ِمنَ  َقَتلَ  َما ِمْثلُ  َفَجَزاءٌ : (  لَِعطاءٍ  قْلتُ  - ً  النَّ  ُيريدُ  َحَرم فِي أصابه أنَّهُ  أْجلِ  ِمنْ :  قال)  َمَساِكينَ  َطَعامُ  َكفَّاَرةٌ  أَوْ  اْلَكْعَبةِ  َبالِغَ  َھْديا
 حرم)  إلخ متعمدا منكم قتله ومن حرم وأنتم الصيد تقتلوا ال آمنوا الذين أيھا يا اآلية أول(  البيت عند ذلك كفارة أي البْيتَ 

ً  بالرفع ومثل جزاء فعليه أي بالرفع فجزاء وقوله محرم بمعنى حرام جمع بضمتين  قتل ما يماثل جزاء فعليه أي صفته أيضا
 ذاكراً  يقتله أن والتعمد النعم من قتل ما يماثل جزاء يجزي أن فعليه أو جزاء فليجز تقدير على بعضھم ونصبھما النعم من

 غير يرميه أوقصد بصيد ھو فإذا بصيد ليس أنه يظن وھو صيداً  رمى أو إلحرامه ناسيا قتله فإن حرام قتله أن عالما إلحرامه
 التعمد بال فما والخطأ العمد فيھا يستوي إلحراما فمحظورات قلت فإن مخطئ فھو صيداً  فأصاب رميته عن السھم فعدل صيد

 اليسر أبو عليه فحمل حماروحش الحديبية عمرة في لھم عن أنه روى فقد تعمد فيمن اآلية مورد ألن قلت اآلية في مشروطا
ً  خطأال في أرى ال جبير بن سعيد وعن بالخطأ السنة ووردت بالعمد الكتاب نزل الزھري وعن فنزلت فقتله برمحه فطعنه  شيئا
 عند والقيمة والشافعي مالك عند والھيئة الخلقة باعتبار اآلية في والمماثلة روايتان الحسن وعن اآلية في العمد باشتراط آخذا
 طعاما بھا يشترى أن وبين قيمته قيمته ما يھدى أن خيربين ھدي ثمن القيمة بلغت فإن صيد حيث الصيد يقوم وقال حنيفة أبي

 بين خير تبلغ لم وإن يوما مسكين كل طعام عن يصوم أن وبين غيره من وصاعا برا من صاع صفن مسكين كل ليعطى
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 قلت فإن حنيفة أبي قول إلى عدل النعم من نظير له يوجد لم فإن النعم من نظيره مثله والشافعي محمد وعند والصوم اإلطعام
 أن بين القيمة أوجب من خير قد قلت الكعبة بالغ ھديا وبقوله للمثل وھوتفسير النعم من بقوله بالقيمة المثل يفسر من يصنع فما

 وجوه أحد في بالقيمة المشترى للھدي بيانا النعم من قوله فكان اآلية في تعالى هللاَّ  خير كما يصوم أو طعاما أو ھديا بھا يشتري
 بالحرم ذبحه الكعبة بلوغ ومعنى نعمال من قتل ما بمثل جزى فقد فأھداه ھديا بالقيمة واشترى الصيد قوم من ألن التخيير

 )  والبيضاوي الكشاف من اه شاء حيث به ويتصدق بالحرم يذبح حنيفة أبو وقال ھناك به والتصدق

 :  ِدينارٍ  عْمروبنِ  عن ُجَريجٍ  ابن عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  869

ُتُھنَّ  لَهُ "  ُنُسكٍ  أوْ  ِصَيامٍ  ِمنْ  ففِْدَيةٌ : "  َتَعالى هللاَِّ  َقْولِ  في -  ُيَحاِرُبونَ  الَِّذينَ  َجَزاءُ  إنما: "  َتَعالى هللاَِّ  َقْولِ  إآل ُجَريج ابن قال شاءَ  أَيَّ
 َ   فيھا بُمَخيَّرٍ  فليس"  ورُسولَهُ  هللاَّ

َ  ُيَحاِرُبونَ  الَِّذينَ  َجَزاءُ  إنما: "  وَغْيُره ُجَريجٍ  ابن قال كما:  عنه هللاَّ  رضي الشافعي قال  ھذهِ  في المحاربة في"  هُ ورُسولَ  هللاَّ
 مخير إنك أي شئت كيف أوله القرآن في أو كل أي والتأخير التقديم على الكالم إلخ أو القرآن في شئ كل قوله(  أقوالٌ  المسألةِ 

 ربونيحا أي"  ورسوله هللاَّ  يحاربون الذي جزاء إنما"  تعالى قوله إال فيه مخير فأنت فيه القرآن في شئ كل:  المعنى أو فيه
ً  ورسوله َّ  محاربة للمسلمين محاربتھم جعل المسلمون وھم أولياءھما  مفسدين أي"  فساداً  األرض في ويسعون"  لھا تعظيما

 وأخذوا قتلوا إن القتل مع يصلبوا أي"  يصلبوا أو"  القتل أفردوا إن صلب غير من قصاصا أي"  يقتلوا أن"  الفساد ألجل أو
 اليمنى األيدي أي"  خالف من وأرجلھم أيديھم تقطع أو"  يموت حتى ويطعن حيا يصلب:  حمدوم حنيفة أبو وقال المال

 الحسن منھم جماعة وعن اإلخافة على يزيدوا لم إذا"  األرض من ينفوا أو"  يقتلوا ولم المال أخذوا إن اليسرى واألرجل
 وعند حنيفة أبي عند الحبس:  والنفي تفصيل غير من طريق قاطع كل في العقوبات ھذه بين مخير اإلمام إن:  والنخعي
 إنه:  وقيل للتفصيل ھذا على اآلية في وأو بلده من ينفى:  وقيل فزعا وھوھارب يطلب يزال ال بلد إلى بلد من النفي:  الشافعي
 )  طريق قاطع كل في العقوبات ھذه بين مخير واإلمام للتخيير

 :  أبيه عن األْزَرقي القاسم بن الحسن بنُ  الرحمن عبدُ ) :  أخبرنا(  -  870

ابِ  بنُ  ُعَمرُ  أنَّ  - ُ  رضي الخطَّ مُ  َفَجَعلَتْ  فتدلَّتْ  ُمْحِرمٌ  وُھو لَهُ  َراِحلَةً  َرِكبَ  عنهُ  هللاَّ رُ  َيداً  ُتقدِّ  قال أُظنُّهُ  الربيعُ  قال أُْخَرى وُتَؤخِّ
ُ :  قال ثم َثِملٌ  اربٌ ش أوْ  به َتَدلَّتْ  إذا بَِمْرَوَحةٍ  غْصنٌ  راكُبھا َكأنَّ :  ُعَمرُ  ُ  أْكَبرُ  هللاَّ  على القوي البعير اإلبل من الراحلة(  أْكَبرُ  هللاَّ

 الخلق وتمام النجابة على ورحله لمركبه الرجل يختارھا التي وھي للمبالغة وھاؤه سواء فيه واألنثى الذكر واألحمال األسفار
 الذي الموضع:  بالفتح والمروحة مطمئن إلى مرتفع من تھبط:  وتدلت عرفت اإلبل جماعة في كانت فإذا النظر وحسن
 فارھة ناقة عمر ابن ركب:  النھاية وفي له وليس به تمثل وقيل الخطاب لعمربن وقيل قديم أنه:  قيل والببيت الريح تخترقه
 يمينا يتمايل يزال ال الريح فيه تھب بموضع غصن لسرعتھا الناقة ھذه راكب كأن:  يقول البيت فقال جيداً  مشيا به فمشت
 )  سكره شدة من يتمايل شارب أو حاله ھذه بغصن راكبھا فشبه وشماال

 المتعبد وھو وكسرھا السين بفتح منسك جمع:  المناسك(  مناسكه من فراغه إلى مكة دخول بعد الحاج يلزم فيما السادس الباب
 الطاعة والنسك الذبيحة والنسيكة المذبح:  والمنسك مناسك كلھا الحج أمور سميت ثم والمكان والزمان المصدر على ويطلق
 )  هللاَّ  إلى به تقرب ما وكل والقيادة

 :  ُعَمرَ  ابن عن نافِعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  871

ةَ  لِدُخولِ  َيْغَتِسلُ  كانَ  أنَّهُ  -   مكَّ

 :  قال َعطاءٍ  عن ُجَريج ابن عن َسالم بن َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  872
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ةَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول لَ َدخَ  لما - جْ  ولم َيْلوِ  لم مكَّ  عليھم عطف إذا يلوي عليھم ولوى عطفت:  عليه لويت(  ُيَعرِّ
 )  مستغيث على عطف باأللف وألوى وعرج عطف إذا عليھم ولوى وتحبس

 :  الُمَسيَّبِ  بنِ  َسعيدِ  يهأب عن َسعيدٍ  بنِ  ُمحمد عن َسعيدٍ  بن َيْحيَ  عن ُعَيْيَنةَ  ابن) :  أخبرنا(  -  873

المُ  أَنتَ  اللَُّھمَّ :  يقول البيت إلى َيْنُظرُ  ِحينَ  كانَ  أنَّهُ  - المُ  ومنك السَّ َنا السَّ َنا َفَحيِّ المُ  ربَّ :  يقال السالمة األصل في السالم(  بالسَّ
 أو والفناء والعيب النقص من لسالمته هب وسمى إلخ المھيمن المؤمن السالم فقيل تعالى هللاَّ  به سمى ثم وسالمة يسلم سلم

 الذي السالم ذو أنه تأويل على السالم:  تعالى تسميته وقيل خلقه فناء بعد وبقائه والفناء الغير آفات من غيره يلحق مما لسالمته
 إسم السالم ألن كمعلي السالم:  بصيغة حينا أي بالسالم ربنا فحينا األمان أي السالم ومنك المكروه من يخلص أي السالم يملك
 السالم:  قال فإذا األمان أو السالمة:  معناه السالم ألن أو ونفسه دينه في اآلفات من يسلم بأن لإلنسان دعا فھو التسليم من

 )  األمان أو لكم السالمة:  فمعناه عليكم

 :  ُجَريج ابن عن َسالم بن َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  874

ً  الَبْيتَ  ھذا ِزدْ  اللَُّھمَّ : "  وقال َيَدْيهِ  َرَفعَ  الَبْيتَ  رأى إذا كانَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  - ً  َتْشِريفا ً  َوَتْكِريما  َوَمھاَبةً  َوَتْعِظيما
هُ  ِممَّنْ  وَكَرِمهِ  َشَرفِهِ  من وِزدْ  ً  واْعَتَمَرهُ  َحجَّ ً  َتْشِريفا ً  َوَتْكِريما ا َوَتْعِظيما  الزيارة:  واالعتمار زاره:  واعتمره قصده حجه(  وِبّرً

 له تكريما يزدادون قاصديه اجعل أي قصده ممن وتكريمه تشريفه من زد أي حجه ممن وكرمه شرفه من زد:  وقوله والقصد
 احتفاال الدعاء عند األيدي فيھا ترفع التي المواضع أحد ھذا أن على يديه رفع البيت رأى إذا كان:  قوله ودلنا وتعظيما
 )  الدعاء في األيدي رفع مواضع التالي الحديث عد قدو واھتماما

 :  قال ُجَريج ابن عن َسالم بن َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  875

ْثتُ  - الَةِ  في األْيِدي ُتْرَفعُ : "  قال أنه وسلم عليه هللاَّ  صلى الّنبي عن َعبَّاسٍ  ابن عن الحارثِ  بن هللاَِّ  عبدِ  َمْولَى َمقِسم عن ُحدِّ  الصَّ
َفا وَعلَى الَبْيتَ  َرأَى وإَذا  وقوله النھار آخر عرفة وعشية(  الَميِّتِ  وَعلَى اْلَجْمَرَتينِ  وِعْندَ  والَجْمع َعَرَفةَ  وَعِشيَّةَ  والَمْرَوةِ  الصَّ
 وھو الترتيب فيه يشترط التشريق أيام جمار رمي أن واعلم:  النووي قال يدعوا وال عندھا يرفع فال:  الثالثة أما الجمرتين عند
 مستقبل عندھا األولى رمي عقب يقف أن ويستحب العقبة جمرة ثم الوسطى ثم الحيف مسجد تلي التي األولى بالجمرة يبدأ أن

 قال وبه عندنا الدعاء ھذا في اليدين رفع ويستحب الثالثة عند يقف وال الثانية عند كذلك ويقف هللاَّ  ويذكر يدعوا زمانا القبلة
 )  البخاري صحيح معنى في ذلك ثبت الثالثة األيام من يوم كل في ھذا ويستحب ذلك في مالك قول واختلف العلماء جمھور

 :  مسعود بن هللاَِّ  عبدِ  عن َمْسُروقٍ  عن َوائل أبي عن مْنصور عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  876

 أي أنه(  َرْكَعَتْينِ  َخْلَفهُ  َفَصلَّى الَمقامَ  أتى إنه ثم أربعة ومشى أْطوافْ  ثالثةَ  َفَرَملَ  هِ َيِمينِ  َعن أَخذَ  ُثمَّ  الَحَجرَ  فاْسَتلَم َبَدأ َرآهُ  أنَّهُ  -
 ثالثة ھرول أي فرمل يمينه أخذعن ثم األسود الحجر لمس أي:  فاستلم بدأ وسلم عليه هللاَّ  صلى الّنبي رأى أي رآه مسعود ابن

 رمال طلب باب من رمل الھرولة:  بالتحريك والرمل عربية جائز كالھماو النسخ باختالف أربعا أو أربعة ومشى أطواف
 بالفتح المقام أتى ثم المشي وفوق العدو دون بأنه بعضھم وعرفه يثب ال ذلك في وھو منكبيه وھز مشيته في أسرع إذا ورمالنا

 يسن وإنما السبع من األول الثالثة طوافاأل في الرمل أو الخبب سنية الحديث ھذا من وأخذ السالم عليه إبراھيم قيام مكان أي
 يأتي ال بالرمل أخل وال اإلفاضة وطواف القدوم طواف في ذلك ويتصور الحج في واحد طواف وفي العمرة طواف في ذلك
 إال له يتيسر لم وإذا بھيئته اإلتيان كفاه بالزحام عليه الرمل تعذر وإذا المعتاد المشي فيھا السنة ألن األخيرة األربعة في به

 تركه ولو والمروة الصفا بين السعي شدة لھن يشرع لم كما باتفاق للنساء مشروع غير وھو ذلك له جاز الكعبة عن باإلبتعاد
 فوافق المالكية واختلف الشافعية عند عليه شئ وال سنة بأنه يقل فلم والتابعين الصحابة عباس ابن وخالف السنة ترك فقد

 )  واجب وقيل الشافعية مذھب في المشھور في سنة الركعتين ھاتين وصالة دم تركه في عليه:  بعضھم وقال الشافعية بعضھم

 :  قال َعبَّاسٍ  ابن عن ُمَجاِھدٍ  عن َنجيح أبي اْبن عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  -  877
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َوافَ  َيْفَتِتحُ  ِحينَ  الُمْعَتِمرُ  ُيلَبِّي - ً  الطَّ  أم راكبا الطائف أكان سواء الطواف افتتاح التلبية طنموا من أن أي(  َمْشيٍ  َغْيرَ  أو َمْشيا
 وأفاد بركوب أي:  بغيره أو بمشي الطواف يفتتح أي الخافض نزع على منصوب أو حال أي ماش بمعنى مصدر فمشيا ماشيا
 قد كانوا وإن والمروة الصفا بين السعي في الركوب جواز على اتفقوا وقد راكبا والحاج للمعتمر بالبيت الطواف جواز األثر

 أن والفقه بالزحام المشي عليه فتعذر أو مشروع أنه لبيان السعي في النبي ركب وإنما لعذر إال أفضل المشي أن على أجمعوا
 )  اه ھناك قيل ما ھنا يقال

 :  قال أنَّهُ  عباس ابن عن َعطاء عن ُجَريج ابن عن وَسعيدٌ  ُمسلمٌ ) :  أخبرنا(  -  878

َوافَ  َيْفَتتِحُ  ِحينَ  رُ الُمْعَتمِ  ُيلَبِّي - ً  الطَّ   ُمْسَتلِمٍ  َغْيرَ  أوْ  ُمْسَتلِما

 :  َعبَّاسٍ  ابن عن ُمَجاِھدٍ  عن َنجيح أبي اْبن عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  -  879

ْكنَ  َيْسَتلِمُ  ِحينَ  ُيلَبِّي الُمْعَتِمرُ  في -  أبو القاضي رأى وقد سوداأل الحجر:  بالركن والمراد عليه باليد المسح الركن استالم(  الرُّ
 الشافعية جمھور واقتصر اإلثني يستلم أنه أي:  فيه ھو الذي والركن األسود الحجر استالم المستحب أن الشافعية من الطيب
 )  األسود الحجر استالم على

 :  هللاَِّ  عبدِ  عن َمْسُروقٍ  عن َوائل أبي عن مْنصور عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  880

َفا على لَبَّى هُ أنَّ  -   ِبالَبْيتِ  َطافَ  َما َبْعدَ  ُعْمَرةٍ  في الصَّ

 :  قال َجْعَفرٍ  ابن َعبَّاد بن ُمحمد عن ُجَريج ابن عن خالد بنُ  ُمْسلِمُ ) :  أخبرنا(  -  881

كنَ  أتى َعبَّاس ابنَ  رأيتُ  - لَهُ  ُمَسبِّداً  األْسودَ  الرُّ لَهُ  ثمَّ  عليهِ  َسَجدَ  ثمَّ  َفَقبَّ لَهُ  ثمَّ  عليهِ  َسَجدَ  ثمَّ  َقبَّ :  عبيد أبو قال(  عليهِ  َسَجدَ  ثمَّ  َقبَّ
 آخريين معنيين للتسبيد ألن ھھنا قال وإنما واحد ومعناھما بالميم التسميد:  يقول وبعضھم والغسل التدھن ترك ھھنا والتسبيد
 الحديث وأفاد ھنا مرادين غير كنھماول وبله سرحه إذا شعره الرجل سبد:  يقال والتسريح الشعر واستئصال الحلق وھي

 وھو عليه الجبھة فوضع فتقبيله استالمه فالسنة فوقه جبھته بوضع عليه والسجود الطواف في األسود الحجر تقبيل استحباب
 عن ذلك في مالك بشذوذ عياض القاضي واعترف بدعة عليه السجود:  مالك وقال وأحمد الشافعي وفيھم الجمھور مذھب
 وقال يستلمه ال:  حنيفة أبو وقال الشافعية مذھب وھو استالمه بعد اليد يقبل بل يقبله وال فيستلمه:  اليماني الركن ماوأ العلماء
 ولوال تنفع وال تضر ال وأنك حجر أنك علمت لقد:  وھي مشھورة تقبيله في عمر وقولة بعده اليد يقبل وال يستلمه وأحمد مالك
 للرسول إطاعة نقبلك ولكنا والضرر منك نفع ال أنك نعلم أننا أي قبلتك ما قبلك وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول رأيت أني

 )  النفع فيه يتوھموا ال حتى المسلمين تنبيه بذلك وأراد  وتعبداً 

 :  قال َجعفرٍ  أبي عن ُجَريج ابنِ  عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  882

كنَ  َفَقبَّلَ  َرْأَسهُ  ُمَسبِّداً  َيةِ التَّْروِ  َيْومَ  جاءَ  َعبَّاس ابنَ  رأيتُ  - لَهُ  ثمَّ  عليهِ  َسَجدَ  ثمَّ  الرُّ :  الركن قبل قوله(  مّراتٍ  ثالث عليهِ  َسَجدَ  ثمَّ  َقبَّ
 )  الحجة ذي ثامن ھو التروية ويوم األسود الحجر وھو فيه ما بل األسود الركن نفس المراد وليس األسود الركن به يريد

 :  ُملَْيَكةَ  أبي ابن عن ُجَريج ابنِ  عن عيدٌ سَ ) :  أخبرنا(  -  883

ابِ  بنُ  ُعَمرُ  أنَّ  - ْكنَ  اْستلمَ  الخطَّ ُ  أْظَھرَ  وقدْ  ُنَرائي ومن ِكَبَنا منا اآلنَ  ُنْبدي لَِمنْ :  قال ثم لَِيْسَعى الرُّ ِ  اإلْسالمَ  هللاَّ  ذلك على وهللاَّ
 أي:  ليسعى وقوله الجمھور رأي كماھو الحال وإرادة المحل ذكر من األسود الحجر استلم أي الركن استلم(  َسَعى َكَما ألَْسَعَينَّ 
 وقد المشركين من نرائي ومن نظھرھا أي مناكبنا نبدي لمن:  قال ثم اإلسراع في السعي لمشاركته سعيا وسماه بالبيت ليطوف
 ھذا إلى مالداعي:  وقال اعترض كأنه الرسول كماسعى ألسعين وهللاَّ :  قال ثم إياه ونصره هللاَّ  وإعزاز اإلسالم بصولة ذھبوا
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 ولكنھا:  وقال عاد ثم قوتھم أعدائھم ليروا يفعلونه كانوا إنما وھم ضعفه وذھاب اإلسالم بتقوي إليه الحاجة وقدذھبت اآلن
 )  عليھا نحافظ السنة

ِ  ُعبيدِ  عن سالم بنُ  َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  884  :  َمرَ عُ  ابنِ  عن نافع عن ُعمرَ  بن هللاَّ

 منه طوف كل يبدأ الرمل أن فيه(  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول َفَعلَ  ھكذا:  يقولُ  ثمّ  الَحَجرِ  إلى الَحَجر من يرُملُ  كان أنَّهُ  -
 يرملوا أن سلم و عليه هللا صلى النبي وأمرھم:  قال وفيه مسلم في المذكور عباس ابن حديث وأما إليه وينتھي األسود الحجر

 المسلمين وكانفي سبع سنة القضاء عمرة في كان عباس ابن حديث ألن معنا بما فمنسوخ الركنين بين ما ويمشوا أشواط الثةث
 الحجر في جلوسا كانوا المشركين ألن اليمانيين الركنين بين ما ذلك إلى واحتاجوا للقوة إظھارا رملوا وإنما أبدانھم في ضعف
 رمل عشر سنة الوداع حجة سلم و عليه هللا صلى النبي حج فلما ذلك سوى فيما ويرونھم نينالرك ھذين بين يرونھم ال وكانوا
 )  تقدمه ما ھذا فنسخ الحجر إلى الحجر من

 :  َعَطاء عن ُجَريج ابنِ  عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  885

ً َخَبب أْطَوافٍ  ثالثةَ  َسْبَعةٍ  من َرَملَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -  شرح تقدم وقد واحد والرمل الخبب(  َمْشيٌ  َبْيَنُھنَّ  لَْيسَ  ا
 )  قريبا الرمل

 :  قال ُجَريجٍ  ابنِ  عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  886

لُوا اْسَتلَُموا إذا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أصحابِ  من أََحداً  َرأْيتَ  َھلْ  لَعَطاءٍ  قلتُ  -  ْبنَ  جاِبرَ  َرأَْيتُ  مْ َنعَ :  فقال أَْيِدَيُھمْ  َقبَّ
ُ  رضي ُھَرْيَرةَ  وأَبا الُخْدِريّ  َسعيدٍ  وأبا ُعَمرَ  وابنَ  هللاَِّ  َعْبدِ  لُوا اْسَتلَُموا إذا:  عنُھم هللاَّ  بعد اليد تقبيل استحباب منه يستفاد(  َقبَّ

 وقال الشافعية وفيھم الجمھور مذھب اوھذ يقبله أن فيستحب:  تقبيله على القادر وأما تقبيله عن عجز إذا األسود الحجر استالم
 َنَعمْ :  قال ؟ َعّباسٍ  وابنُ :  قُْلتُ  أَْيِدَيُھمْ )  قوليه أحد في مالك قال وبه التقبيل يستحب ال المشھور التابعي محمد بن القاسم

  ؟ إذاً  اْسَتلَمُتهُ  مَفلَ :  قالَ  ؟ َيَدكَ  ُتَقبِّلَ  أنْ  اْسَتلَْمتَ  إذا أْنتَ  َتَدعْ  َھلْ :  قُْلتُ  َكثيراً  وَحِسْبتُ 

 :  كْعبٍ  ِبنْ  محمد عن ُعَبْيَدةَ  بنِ  موسى عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  887

 يكونَ  أن تعالى هللاَِّ  لَِبْيتِ  َيْنَبِغي الَ :  ويقولُ  كلَّھا األْركانَ  َيْمَسحُ  َكانَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أصَحابِ  من َرُجالً  أنَّ  -
 وجوب باآلية عباس ابن احتجاج ومعنى(  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  هللاَِّ  َرُسولِ  في لَُكمْ  كانَ  لََقدْ :  يقولُ  َعبَّاسٍ  ابنُ  وكان.  وراً َمْھجُ  منهُ  شئٌ 

 أسوة هللا رسول في لكم ولقدكان:  بقوله به باإلقتداء مأمورون نحن إذ الرسول يمسحه كان ما على األركان مسح في اإلقتصار
 يكن لم"  رواية وفي اليمانيين الركنين إال البيت أركان من يستلم يكن لم"  سلم و عليه هللا صلى أنه ممسل روى وقد حسنة
 متفقة وكلھا"  اليماني والركن الحجر إال يستلم ال"  ثالثة رواية وفي"  يليه والذي األسود الركن إال البيت أركان من يستلم

 اليماني والركن ويقبل يستلم األسود والحجر الشاميان لھما يقال واآلخران أبوان األمو لألب:  قيل كما تغليبا اليمانيان والركنان
 واتفق اليمانيين الركنين استالم استحباب على األمة أجمعت وقد يقبالن وال يستلمان ال الشاميان والركنان يقبل وال يستلم

 وجابر الزبير وابن والحسين الحسن باستالمھما لقا وممن السلف بعض واستحبه اآلخرين الركنين مسح عدم على الجماھير
 في وقع الذي الخالف والقرض يستلمان ال أنھما على األمصار أئمة أجمع الطيب أبو القاضي قال مالك بن وأنس هللا عبد بن
 أو الحجر استالم مع األسود الحجر فيه الذي الركن يستلم وھل استالمھما عدم على وأجمعوا والتابعين الصحابة لبعض ذلك

 ھو واستالمه اإلثنين يستلم أن يستحب:  الطيب أبو القاضي وقال باألول الشافعية جمھور قال الحجر استالم على يقتصر
 )  باليد عليه المسح

 :  َكْعبٍ  ابنِ  ُمحمدِ  عن الّرَبِذي ُعَبْيَدةَ  بنُ  ُموسى أخبرني َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  888
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كن َعلَى ْمَسحُ يَ  كانَ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  أنَّ  - َبْير ابنُ  وكان.  والَحَجرِ  الَيَماِنيِّ  الرُّ ِ  لَِبْيتِ  َيْنَبِغي الَ :  ويقولُ  كلَّھا األْركانَ  َيْمَسحُ  الزُّ  هللاَّ
  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  هللاَِّ  َرُسولِ  في لَُكمْ  كانَ  لََقدْ :  يقولُ  َعبَّاسٍ  ابنُ  وكان.  َمْھُجوراً  منهُ  شئٌ  يكونَ  أن تعالى

 :  قال َعّباسٍ  ابنِ  عن َعَطاء عن ُجَريج ابنِ  عن سالم بنُ  َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  889

ً  الركن على َوَجْدتَ  إَذا -  إن يده وتقبيل أمكنه إن وتقبيله األسود الحجر استالم السنة أن عرفنا(  َتقِفْ  وال فاْنَصِرفْ  ِزَحاما
 بين وتقبيله استالمه على يتزاحمون الناس من كثير كان ولما خالف من اكذ إذ اليد تقبيل في ما وعرفنا الزحام من تقبيله تعذر
 ھناك كان إذا:  عباس ابن فقال الحجاج بعض إيذاء إلى يؤدي ألنه عنه مرغوب بل بمطلوب ليس التزاحم ھذا أن عباس ابن

 )  الضرورة لھذه والتقبيل االستالم سنة وتسقط اإلنتظار وال للزحمة داعي فال إزدحام

 :  ُسليَمانَ  أبي بنِ  َمْنُبوذِ  عن ُحَسْينٍ  أبي بنِ  َسعيدِ  بنِ  ُعَمرَ  عن سالم بنُ  َسعيدُ  -  890

هِ  عن - َھا أمِّ  ُطْفتُ :  المؤمنينَ  أُمَّ  يا لھا فقامت لھا َمْوالَةٌ  عليھا َفَدَخلَتْ  سلم و عليه هللا صلى النبيّ  َزْوجِ  عائشةَ  ِعْندَ  كاَنتْ  أنَّ
ً  بالبيتِ  كنَ  َتلَْمتُ واسْ  َسْبعا َتينِ  الرُّ ً  أوْ  مرَّ ُ  آُجَركِ  ال:  عائشةُ  لھا فقالت ثالثا ُ  آُجَركِ  ال هللاَّ  هللاَِّ  َكبَّْرتِ  أالَ  الرجالَ  ُتَدافِِعينَ  هللاَّ

 نبي وقد ولتزاحمھم الرجال إلنتظار داعي فال األسود الحجر على الزحام اشتد إذا أنه السابق الحديث من فھمنا قد(  وَمَرْرتِ 
 أنكرت ولذا باألدب اإلخالل من ذلك في لما الرجال تزاحمن أن لھن ينبغي ال وأنھن الحكم بھذا أولى النساء أن الحديث ھذا

 ھذا:  أي ومررت كبرت أال:  لھا وقالت األجر هللاَّ  يحرمھا بأن ودعت الركن واستالم الرجال مدافعتھا موالتھا على عائشة
 )  لك ينبغي كان الذي

َبْيرِ  أبو أخبرني:  قال ُجَريجٍ  ابنِ  عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا ( -  891  :  يقولُ  َسِمَعهُ  أنَّهُ  األنصاريّ  هللاَِّ  عبدِ  بنِ  جابرِ  عن المكيُّ  الزُّ

ُ  صلى هللاَِّ  َرُسولُ  َطافَ  - ةِ  في وسلّم عليه هللاَّ َفا َوَبْينَ  بالَبْيتِ  َراِحلَِتهِ  على الَوَداع ِحجَّ  إنَّ  لھم ولُيْشِرفَ  الناسُ  لَِيَراهُ  والَمْرَوةَ  الصَّ
 الحديث ھذا وفي وكثروا عليه إزدحموا أي الشين وضم الغين بفتح:  وغشوه ويرتفع ليعلوا أي لھم ليشرف(  َغُشوهُ  النَّاسَ 
 الجواز انلبي:  ركب إنما وقيل الركوب لعلة بيان إلخ الناس ليراه وقوله راكبا والمروة الصفا وبين بالبيت الحاج طواف جواز
 )  مريضا كان ألنه:  وقيل

اح سالم بن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  892 ُ  رضي عباسٍ  ابن عن هللاَّ  عبدِ  بنِ  هللاَِّ  ُعَبْيدِ  عن شھاب ابن عن ِذْئبٍ  أبي ابن عن القدَّ  هللاَّ
 :  عنھما

ِ  َرُسولَ  أنَّ  - ُ  صلى هللاَّ  الرأس معوجة عصا كمقود المحجن(  بَِمْحَجِنهِ  الركن واْسَتلَمَ  َراِحلَِتهِ  على بالَبْيتِ  َطافَ  وسلّم عليه هللاَّ
 عليه تعذر إن بمحجنه األسود الحجر استالم زيادة وفيه الركوب مع الطواف جواز في كسابقه الحديث وھذا الصولجان مثل

 االستالم أعني:  انواألمر اآلتي طاوس حديث من يؤخذ كما الحالة ھذه في المحجن طرف يقبل أن والسنة بيده استالمه
 ما نجسا كان لو ألنه قالوا وروثه لحمه يؤكل ما بول طھارة على والمالكية أحمد به واستدل مستحبان طرفھا وتقبيل بالعصا
 كما يطھر حصل وإذا به مقطوعا ليس الطواف حين وروثه بوله ألن بنجاسته:  والحنفية الشافعية وقال المسجد في به طاف
 )  بولھم طھارة على يدل ال يبولوا أن وجائز المساجد األطفال بدخول سلم و عليه هللا صلى أذنه أن

 :  َعبَّاسٍ  ابنَ  عن َعبَّاسٍ  ابنِ  َمْولَى ُشْعَبةَ  عن ِذْئبٍ  أبي ابن عن سالم بن َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  893

  بمثله سلم و عليه هللا صلى النبيّ  عن -

 :  أبيه عن اَوسٍ ط ابن عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  894

ُروا أنْ  أصحاَبهُ  أَمرَ  سلم و عليه هللا صلى النبيّ  أنّ  -  ِبَمْحَجِنهِ  الركن يْسَتلَمَ  َراِحلَِتهِ  على لَْيالً  ِنَسائهِ  في وأَفاضَ  باإلفاََضةِ  ُيَھجِّ
 وھي الھاجرة في السير على أيضا وتطلق حجازية لغة الشيء في التكبير التھجير(  الَمْحَجنِ  َطَرفَ  وُيَقبِّلُ :  قال وأْحَسُبهُ 
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 مكة إلى منى ومن منى إلى عرفات من الحجاج كانتقال بكثرة السير في والدفع الزحف:  واإلفاضة النھار نصف الحر اشتداد
 )  اإلفاضة طواف ومنه

 :  عَطاءٌ  أخبرني:  قال ُجَريجٍ  ابنِ  عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  895

ِ  َرُسولَ  أنَّ  - ُ  صلى هللاَّ َفا بالَبْيتِ  َطافَ  وسلّم عليه هللاَّ ً  وبالَمْرَوةِ  وبالصَّ  َفَصلَّى نزلَ  ثمّ :  قال أْدِري ال:  قال ؟ َولِمَ :  فقُلتُ .  راكبا
 )  الطواف بعد الركعتين صالة ھوسنية زيادة من الحديث ھذا به جاء والذي السؤال ھذا جواب معرفة تقدم(  َرْكَعَتْينِ 

 :  قال َحكيم بنِ  األْحَوِص  عن يانُ ُسفْ ) :  أخبرنا(  -  896

َفا بين َيطوفُ  مالكٍ  اْبنَ  أَنسَ  رأْيتُ  -   ِحَماِرهِ  َعلَى والَمْرَوةِ  الصَّ

 ُعْقَبةَ  ْبنِ  ُموَسى عن ِعَياٍض  ْبنُ  أَنسُ  وأخبرنا جابرٍ  عن أبيه عن ُمحمدٍ  بنِ  َجْعَفرِ  عن العزيز وَعْبدُ  مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  897
 :  ُعَمرَ  نِ ابْ  عن نافعٍ  عن

ِ  َرُسولَ  أنَّ  - ُ  صلى هللاَّ لَ  والعمَرةِ  الحجّ  في بالَبْيتِ  َطافَ  إذا كان وسلّم عليه هللاَّ  وَمَشى بالَبْيتِ  أْطوافٍ  ثالَثةَ  َيْسَعى ُيْقدمُ  َما أوَّ
 السجدة وإطالق قريبا السابق عطاء حديث في اللفظ بھذا ورد كما ركعتين يصلي أي سجدتين يسجد(  َسْجَدَتْينِ  ُيَصلِّي ُثمَّ  أرَبَعةً 
َفا َبْينَ  يطوفُ  ثمّ )  الكل وإرادة الجزء إطالق باب من لغة سائغ الركعة على   والَمْرَوة الصَّ

ِ  عبدِ  عن أبيهِ  عن الساِئبِ  َمْولَى ُعَبْيدِ  ابنِ  َيْحيَ  عن ُجَريجٍ  ابنِ  عن القداح سالم بنُ  َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  898  :  ئبِ السا ْبنِ  هللاَّ

َنا"  األْسَودِ  والركنِ  ُجَمحَ  َبني ُركنِ  َبينَ  فيما:  يقولُ  سلم و عليه هللا صلى النبيّ  َسِمعَ  أنَّهُ  - ْنَيا فِي آِتَنا َربَّ  اآلِخَرةِ  وفِي َحَسَنةً  الدُّ
َ  َحَسَنةً   و عليه هللا صلى الرسول أن ادوالمر قريش من جمح وبنو اليماني الركن ھو:  كعمر جمح بني ركن(  النَّارِ  َعَذابَ  َوقِنا
 أكثر يرددھا وكان الرسول إلى الدعوات أحب الدعوة ھذه كانت وقد به نقتدي أن فينبغي الدعاء بھذا طوافه في يدعوا كان سلم
 العلم أو:  علي قاله الصالحة المرأة أو:  قتادة قاله والكفاف العافية ھي الدنيا في والحسنة ومسلم البخاري روى كما سواھا من

 والكفاية الصحة أو عمر ابن قاله الخلق ثناء أو األبرار األوالد أو:  السدي قاله الصالح المال أو:  الحسن قاله والعبادة
 اإلثبات في نكرة كانت وإن الحسنة أن والظاھر:  جعفر قاله الصالحين صحبة أو هللا كتاب في والفھم األعداء على والنصرة

:  قيل اآلخرة في والحسنة حسناتھا جميع يشمل ما الدنيا في الكاملة والحسنة الكامل إلى فتنصرف قةمطل أنھا إال تعم ال وھي
 والظاھر الرؤية لذة وقيل علي عن مروى وھو العين الحور وقيل الحساب وسوء الموقف ھول من السالمة وقيل الجنة ھي

 الجنة يدخل ممن واجعلنا والغفران بالعفو منه إحفظنا أي"  النار عذاب وقنا"  واإلحسان الرحمة وھو الكامل وإرادة اإلطالق
 ألوسى اه السوء امرأة النار عذاب:  علي الناروقال عذاب إلى المؤدية والذنوب الشھوات من احفظنا:  الحسن وقال بغيرعذاب
 ) "  بتصرف

 :  َطاووسٍ  عن َحْنَظلَةَ  عن سالم بنُ  َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  899

وافِ  فِي الكالمَ  أَقِلُّوا:  يقولُ  ُعَمرَ  ابنَ  َسِمْعتُ :  يقولُ  َعهُ َسمِ  أنَّهُ  - َما الطَّ  عبادة في أي:  صالة في أنتم فإنما(  َصالَةٍ  في أَْنُتمْ  َفإِنَّ
 من يلالقل إباحة النھي ھذا أفاد وقد يفسدھا منه قدر أقل ألن وقليله الكالم كثير عن لنھاھم حقيقية صالة في كانوا لو إذ كالصالة
 التوجه فينبغي عبادة ألنه الطواف في الكالم كثرة كراھة لك ذ وأفھم الضرورة الحاجات تؤدى به ما وھو الطواف أثناء الكالم
 )  الناس كالم عن وإلنصراف ودعائه بمناجاته واإلشتغال هللاَّ  إلى فيه

 :  قال َعَطاءٍ  عن ُجَريج ابنِ  عن سالم بنُ  َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  900

ً  منھما واحداً  َسِمْعتُ  َفَما َعبَّاسٍ  وابنِ  ُعَمرَ  َخْلفَ  ُطْفتُ  -  كراھة في سابقه يؤيد الحديث ھذا(  َطَوافِهِ  من فرغ حتى ُمَتَكلِما
 )  والعبادة بالمناجاة حينذاك اإلشتغال وسنية الطواف أثناء بالكالم اإلشتغال
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ِ  عبدِ  نِ ب سالم عن ِشھابٍ  اْبنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 901 ِ  عبدَ  أْخَبرَ  بكرٍ  أبي بن هللاَّ  عبدَ  أنَّ  ُعَمرَ  ْبنِ  هللاَّ  عن ُعَمرَ  ْبنِ  هللاَّ
 :  عائشةَ 

ُ  صلى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  - : قالتْ  السالمُ  عليه إْبَراِھيمَ  قواِعدِ  عنْ  اْقَتَصُروا الَكْعَبةَ  َبَنْوا ِحينَ  َقْوَمكَ  أنَّ  َتَرى ألَمْ : "  قال وسلّم عليه هللاَّ
ھا أفال:  هللاَّ  رسول يا فقُْلتُ   ُعَمرَ  اْبنِ  فقال"  عليه كانت ما على لَرَدْدُتھا بالُكْفرِ  َقْوِمكَ  ِحْدَثانُ  لوال:  قال إْبَراِھيمَ  قواِعدِ  علي َتَردُّ
ُ  صلى هللاَِّ  َرُسولِ  من ھذا َسِمعتْ  عنھا هللاَّ  رضي عائشةُ  كاَنتْ  لَِئنْ  ُ  ما وسلّم عليه هللاَّ ُ  صلى هللاَِّ  َرُسولَ  َرىأ  َتَركَ  وسلّم عليه هللاَّ

كنينِ  اْستالم  وفي إبراھيم قواعد عن اقتصروا(  السالمُ  عليه إْبَراِھيمَ  قواِعدِ  على َيِتمَّ  لم الَبْيتَ  أنَّ  إالَّ  الِحْجرَ  يليانِ  اللََّذْينِ  الرُّ
 قصروا أنھم وھو واحد بمعنى وكلھا النفقة منھم قصرت رواية وفي استقصروا غيرھا وفي اقتصرتھا قريشا فإن أخرى رواية
 أي الدال وإسكان الحاء بكسر ھو:  قومك حدثان وقوله باقيھا عن نفقتھم لقصور القدر ھذا على واقتصروا بنائھا تمام عن
 والمعنى إلخ البيت أن إال:  معناه إلخ يتم لم مسلم رواية وفي إبراھيم قواعد على يتم لم البيت أن إال وقوله بالكفر عھدھم قرب
 الحجر:  وقوله اآلتي الحديث بدليل عنه نقص بل إبراھيم قواعد على مبناه فيھما البيت ألن الركنين ھذين يستلم لم الرسول أن
 في منه تشككا ھذا ليس إلخ عائشة كانت لئن:  عمر ابن وقول العلماء عن نقال منه نقص الذي القدر فيه وسنبين البيت من

 على أضل فإنما ضللت إن قل: "  وقوله"  حين إلى ومتاع لكم فتنة لعله أدري وإن: "  تعالى كقوله ھو وإنما حفظھاو صدقھا
 عارضت إذا أنه الحديث من ويؤخذ اليقين به والمراد التشكك صورة في الكالم يجئ ما وكثيراً  إلخ"  اھتديت وإن نفسي

ُ  صلى ألنه المصلحة تلك تركت أعظم مفسدة المصلحة  مصلحة إبراھيم قواعد على وبنائھا الكعبة ھدم أخبرأن وسلّم عليه هللاَّ
 )  قريش من حديثا أسلم من فتنة وھي منه أكبر مفسدة تعارضه لكن

 :  قال أنَّهُ  َعبَّاسٍ  ابن عن قال أنَّهُ  أْحسب فيما طاوسٍ  عن ھشامٌ :  حدثنا ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  902

ُ  وقال الَبْيتِ  ِمنَ  الِحْجرُ  - فُوا"  وَجلَّ  عزَّ  هللاَّ وَّ ُ  صلى هللاَِّ  َرُسولُ  َطافَ  وقدْ "  الَعِتيقْ  ِباْلَبْيتِ  وْلَيطَّ (  الِحْجرُ  وراء من وسلّم عليه هللاَّ
 طاف فإن خالف الزائد وفي خالف بال البيت من محسوبة البيت يلي مما الحجر من أذرع ست:  أصحابنا قال:  النووي قال
 يجوز ال:  وقيل أصحابنا من جماعات ورجحه الحديث لظاھر يجوز فقيل أذرع ست من أكثر البيت وبين وبينه لحجرا في

 أصحابنا جماھير به وقطع الصحيح ھو وھذا الحجر خارج يطوف أن يجب بل جداره على وال الحجر من شئ في طوافه
 مكة من رجع وإن أعاد مكة في وبقي الحجر في طاف إن:  قال فإنه حنيفة أبو سوى المسلمين علماء جميع قال وبه العراقيين

 من عليه المسلمون وأجمع الحجر وراء من طاف سلم و عليه هللا صلى بأنه الجمھور واحتج طوافه أجزأه دما أراق إعادة بال
 ألنه أو للناس وضع بيت أول ألنه القديم والعتيق الكل حكم ولألكثر منه أكثره ألن البيت من الحجر:  قال وإنما اآلن إلى زمنه
 ) "  الجبابرة من أو نوح طوفان في الغرق من أعتق

 :  أبيقال:  أخبرني:  َيزيدَ  أبي ْبنُ  هللاَّ  ُعَبْيد:  أخبرنا ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  903

 فقال الجاھلية ِوالَدِ  من ِوالدٍ  َعنْ  َفَسأَلَهُ  لِحْجرِ ا وُھوَ  ُعَمرَ  إلى َمَعهُ  َفِجْئتُ  ُزْھَرةَ  بني من شيخٍ  إلى عنهُ  هللاَّ  رضي ُعَمرُ  أَْرَسلَ  -
ْطَفةُ  أما:  الشيخُ  ُ  صلى هللاَِّ  َرُسولَ  ولكنَّ :  َصَدْقتَ :  عنهُ  هللاَّ  رضي ُعَمرُ  فقال فالنٍ  فَِراشِ  َفَعلَى:  الَوَلدُ  وأما فالنٍ  فِمنْ  النُّ  هللاَّ
يْ  َولّى فلما للفراش بالولد َقَضى وسلّم عليه ً  إنَّ :  فقال الَبْيتِ  ِبَناءِ  عن أْخِبْرني:  فقال عنهُ  هللاَّ  رضي ُعَمرُ  َدَعاهُ  خُ الشَّ  َكاَنتْ  قَُرْيشا

 البيت ببناء يتعلق مما آخره في لما الحديث بھذا جئ(  َصَدْقتَ :  ُعَمرُ  فقال الِحْجرِ  في بعضه َفَتَرُكوا َفَعَجُزوا الَبْيتِ  لِبناءِ  َتقُوتُ 
 إلخ والد عن سأله:  وقوله والعمال البنائين بتموين القيام عن قريش عجز وھو إبراھيم قواعد عن بنائه صنق في السبب وبيان
 )  الوالدة بمعنى مصدر الوالد

 :  َعَطاءٍ  عن ُجَريج ابنِ  عن سالم بنُ  َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  904

َفا تِ بالَبيْ  األربع ُعْمَرةِ  في َسَعى سلم و عليه هللا صلى النبيّ  أنَّ  - ُھمْ  إالَّ  والَمْرَوةٍ  والصَّ وهُ  أَنَّ  العمر(  الُحَدْيِبَيةِ  من األولى في َردُّ
 ركن أنه إلى العلماء جماھير وذھب والمروة الصفا وبين بالبيت والطواف السعي لزوم يفيد والحديث عمرة جمع ففتح بضم
 الحج ويصح واجب ھو:  حنيفة أبو وقال وأحمد لشافعيوا مالك بھذا قال وممن بدم يجبر وال به إال يصح ال الحج أركان من
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 فال واحد سعي والواجب مناسككم عني خذوا:  وقوله سلم و عليه هللا صلى النبيّ  سعي الجمھور ودليل بالدم ويجبر تركه مع
 )  بدعة ألنه تكراره يكره بل عمرة وال حج في السعي يكرر

 :  قال َعَطاءٍ  عن ُجَريج ابنِ  عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  905

 والخلفاءُ  عنُھم هللاَّ  رضي وُعثمانُ  ُعَمرَ  ُثمَّ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  َبَعَثهُ  إذ َحّجه في َحجّ  َعامَ  عنهُ  هللاَّ  رضي بكر أبو َسَعى -
 لفعل مطلق مفعول:  وجرا به اإلتيان على الخلفاء إطباق بدليل السعي لزوم في سبقه لما مؤيد الحديث(  كذلك َيْسَعْونَ  َجرَّ  َھلُمَّ 

 )  جراً  جر أي:  محذوف

 :  ُعَمرَ  ابن عن نافع عن ُعَمرَ  بنِ  هللاَِّ  عبد عن ُجَريج ابنِ  عن َسعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  906

َفا َبْينَ  وال بالبيتِ  َسْعيٌ  النَِّساءِ  على ليسَ :  قالَ  أنَّهُ  -   والَمْرَوةِ  الصَّ

 بِْنتِ  َصفِيَّةَ  عن رَباح أبي بن َعَطاء عن ُمَحْيِصنٍ  بن الرحمن عبد بن ُعَمرَ  عن العائذيّ  الُمؤمل بن هللاَّ  عبدُ ) :  أخبرنا(  -  907
 :  قالت َشْيَبةَ 

ارِ  َعْبدِ  َبنِي ِنَساءِ  إحَدى َتْجَراة أبي ِبْنتُ  أخبَرْتني -  هللاَِّ  َرُسولِ  إلى َنْنُظرُ  ُحَسْين أبي َدارَ  قُرْيشٍ  من ِنْسَوةٍ  معَ  َدَخْلتُ :  قالت الدَّ
ُ  صلى َفا َبْينَ  َيْسَعى وُھو وسلّم عليه هللاَّ ةِ  ِمنْ  لََيُدورُ  ِمْئَزَره وإنّ  والَمْروةِ  الصَّ ْعي ِشدَّ  وَسِمْعُتهُ  ُرْكَبَتْيهِ  ألََرى إِنِّي:  ألَقُولُ  حتى السَّ
وجلَّ  هللاَّ  فإِنَّ  إْسَمُعوا:  َيقُولُ  ْعيَ  َعلَْيُكمْ  كَتبَ  َعزَّ  يستلزم ألنه الرجال خصائص من السعي(  ألَقُولُ  إِنِّي حتى:  الربيعُ  َرأقَ "  السَّ
 الرسول قوة على دليل ليدور مئزره وإن:  وقوله بالرجال اختصاصه بيان تقدم وقد بسترھا أمرنا التي العورة بعض كشف
ُ  صلى سعيه في ھرولته وشدة  فيه يكون أن وأخشى تجراة أبي بنت على األسماء كتب في أعثر ولم ھذا وسلّم عليه هللاَّ

 )  تصحيف

 :  الثقفيِّ  بكر أبي بن محمدٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  909

ُ  صلى هللاَِّ  َرُسولِ  َمعَ  اليوم ھذا في َتْصَنُعون ُكْنُتمْ  َكْيفَ  َعَرَفة إلى ِمنىً  من غاِدَيانِ  وھما مالكٍ  بن أَنسَ  َسألَ  أنَّهُ  -  وسلّم؟ عليه هللاَّ
ا الُمَكبِّرُ  َوُيَكبِّرُ  َعلَْيهِ  ُيْنِكرُ  فال منا ُيِھلُّ  كان:  قال  وھي غدوة ذھب:  غدواً  يغدو غدا من ذاھبان:  غاديان(  َعلَْيهِ  ُيْنِكرُ  فال ِمنَّ

 صوته يرفع:  المھل ويھل كان وقت أي واإلنطالق الذھاب في استعمل حتى كثر ثم الشمس وطلوع الصبح صالة مابين
 ينكر لم أحداً  ألن والتكبير التلبية األمرين جواز فأفاد يكبر وآخر يلبي منھم فريق كان أي أكبر هللاَّ  يقول:  مكبرال ويكبر بالتلبية
 )  استحبابھما على دليل فيه:  النووي قال منھما أتى ما أحد على

 :  قال دينارٍ  بن عمرو عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  -  910

 )  عرفة إلى بالذھاب التبكير به والمراد الصبح قبيل الليل آخر بفتحتين السحر(  ِبَسَحرٍ  َعَرَفةَ  يأِتي َعبَّاسٍ  اْبنَ  َرأى َمنْ  -

ةِ  في جاِبرٍ  عن أبيه عن محمد بن َجْعفر عن وَغْيُرهُ  محمد بنُ  إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  -  911  :  قال اإلِْسالمِ  ِحجَّ

بيُّ  َفَراحَ  - نَ  ُثمَّ  األُولَى الُخطَبةَ  النَّاسَ  َفَخَطبَ  ِبَعَرَفةَ  لَمْوِقفِ ا إلى وسلّمَ  عليه هللاَّ  صلَّى النَّ بيُّ  أَخذَ  ُثمَّ  ِبالَلٌ  أَذَّ  عليه هللاَّ  صلَّى النَّ
 في الحديث(  رُ الَعصْ  َفُصلِّي باِلَلٌ  أََقامَ  ثم الُظْھرُ  َفُصلِّي ِبالَلٌ  أقامَ  ثم األذانِ  ِمن وِباللٌ  الِخْطَبةِ  من َفَفَرغَ  الثانيةِ  الخطبة في وسلّم
 )  للعصر وأخرى للظھر إقامة وإقامتين واحد بأذان بعرفة والعصر الظھر بين الجمع

 :  أبيه عن سالم عن ِشھابٍ  ابن عن ِذْئبٍ  أبي ابن عن َنافِعٍ  بن هللاَّ  وعبدُ  بھذا إسماعيلَ  بنُ  محمدٌ ) :  أخبرنا(  -  912

  بذلك العباس أبو قال -
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ُ  َرضي الشافعي قال  له معنى وال والمطبوعة المخطوطة النسخ في ھكذا(  شئٌ  وإقاََمَتينِ  أَذانٍ  من ِبَعَرَفةَ  قُلتُ  والَّذي:  عنهُ  هللاَّ
 شئ كلمة أن ويظھر إخبار كال مثال الحدوث أو القدم أو القبيح أو بالحسن الشيء وصف بدون شئ بأنه األمر عن اإلخبار ألن

 )  أعلم وهللاَّ  الرفعة وھو السناء من سني عن مصحفة

 :  هللاَِّ  َعْبدِ  اْبنِ  جاِبرِ  عن أبيهِ  عن محمدٍ  ْبن َجْعَفر عن َيْحيَ  أبي اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  913

بيِّ  عن -   به َيْعِني وسلّم عليه هللاَّ  صلَّى النَّ

 :  قال أنَّهُ  ُعَمرَ  ابنِ  عن نافِعٍ  عن ُعْقَبةَ  بنِ  ُموسى عن ِعَياٍض  ْبنِ  أََنسُ ) :  أخبرنا(  -  914

ً  الَحاجِّ  من النَّْحرِ  لَْيلَةَ  أْدَركَ  َمنْ  -  َقْبلَ  بھا َفَيقِفْ  َعَرَفةَ  ُيْدِركْ  لَمْ  وَمنْ  الحجَّ  أْدَركَ  َفَقدْ  الفْجرُ  َيْطلُعَ  أنْ  َقْبلَ  َعَرَفةَ  ِبِجَبالِ  َمْوقِفا
ً  بهِ  َفْلَيُطفْ  الَبْيتَ  َفْلَيأتِ  الحجُّ  فاتهُ  الفْجرِ  َفا نَ َبيْ  وَيُطوفُ  سبعا ً  والَمْروةِ  الصَّ رْ  ْلَيْحلِقْ  ثمَّ  سبعا  َھْدُيهُ  معه كان وإنْ  شاءَ  إنْ  وْلَيْقصِّ

رْ  أو فْلَيْحلِقْ  وَسْعيِهِ  َطوافِهِ  ِمنْ  َفرغَ  فإَذا َيْحلِقَ  أنْ  َقْبلَ  َفْلَيْنَحْرهُ   َفْلَيِحجَّ  َقابِلَ  ِمنْ  الحجَّ  أْدَرَكهُ  فإنْ  شاء إنْ  أْھلِهِ  إلى ْلَيْرِجع ثمَّ  ُيْقصِّ
ً  وْلُيھدِ  اْسَتطاعَ  إِن ً  يجد لَمْ  فإنْ  َھْديا   أْھلِهِ  إلى َرجعَ  إَذا وَسْبَعةً  اْلَحجِّ  في أيَّامٍ  ثالَثةَ  عنه َفْلَيُصمْ  َھْديا

ُ  اءَ ش إنْ  له َخالٍ  عن َصفوانَ  ْبنِ  هللاَّ  عبدِ  بن عمرو عن دينارٍ  بن عمرو عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 915 :  له ُيقالُ  هللاَّ
 :  قال َشْيَبانَ  بنُ  َيزيدُ 

ا - َ  َمْوقِفٍ  في ُكنَّ َ  جدا اإلَِمامِ  َمْوقِفِ  ِمنْ  دينارٍ  بن عمرو ُيَباِعِدهُ ِبَعَرَفةَ  لنا  َرُسولِ  َرُسولُ  إنِّي:  لنا فقال األَْنَصاِريُّ  بزيغ اْبنُ  فأتانا
ُ  صلى هللاَِّ  ِ  ُسولَ رَ  إنَّ  إليُكمْ  وسلّم عليه هللاَّ ُ  صلى هللاَّ ُكمْ  ھذه َمَشاِعِرُكم َعلَى َتقِفُوا أنْ  يأُمُرُكمْ  وسلّم عليه هللاَّ  إِْرثِ  ِمنْ  إِْرثٍ  على فإنَّ

 بن تمام القاموس في عليه عثرت والذي المعجمة بالغين منھا نقلنا التي النسخ في ھو يزيغ ابن(  السالم عليه إْبَراِھيمَ  أبيُكمْ 
 أيھما أعلم وهللاَّ  بالذال واآلخر بالزاي واألول ؟ ؟ محدث منھما بجوار وقال المھملة بالعين وھما كأمير بزيع بن وصبح بزيع
 الحديث ھذا وسيق جدا اإلمام موقف من بعيد أنه يذكر أي اإلمام موقف من دينار بن عمرو يباعده موقف في وقوله المراد
 نحن ويقولون عرفات إلى يخرجون وال بالمزدلفة يقفون كانوا ھمألن لقريش والخطاب موقف عرفة من موضع كل أن لبيان
 على إنكم"  بقوله وحضھم عرفة إلى فجاوزھا بمزدلفة ويقف يوافقھم أنه ظنوا النبي حج فلما حرمه من نخرج وال بيته سكان
]  ؟ ؟ متعبداته[  نه متعبدا من والمتعبد المعلم وھو مشعر جمع:  والمشاعر.  بعرفة الوقف على"  إبراھيم أبيكم إرث من إرث

 الميم بفتح ويقولونه وموضع للعبادة معلم ألنه الحرام المشعر ومنه عليھا بالقيام وأمر إليھا هللاَّ  ندب التي المعالم والمشاعر
 بھا تسمى جمع وھي مزدلفة وھو}  الحرام المشعر عند هللاَّ  فاذكروا{  ومنه والالم األلف بغير يقولونه أن يكادون وال وكسرھا
 هللاَّ  لطاعة علم جعل ما وكل شعيرة جمع وأعماله وآثاره وعالماته مناسكه الحج وشعار واحد بمعنى والشعار والمشعر جميعا

 ھنا والمناسب الموروث للمال واسم ورث مصدر واإلرث بالتلبية الصوت ورفع والذبح والرمح والسعي والطواف كالوقوف
 وال فيھا تتھاونوا فال إبراھيم أبيكم عن موروثة قديمة عبارة ھذه إن يقول إبراھيم أبيكم عن موروثة عبادة على أنكم أي

 )  عنھا تحجموا

 :  قال َمْخَرَمةَ  اْبنِ  َقْيسٍ  بنِ  ُمحمدِ  عن ُجَريج ابن عن خالدٍ  بنُ  ُمسلمُ ) :  أخبرنا(  -  916

ُ  صلى هللاَِّ  َرُسولُ  َخطبَ  -  الُمْزَدلَِفةِ  ومن الشَّمسُ  َتِغيبَ  أنْ  َقْبلَ  َعَرَفةَ  ِمنْ  َيْدَفُعونَ  َكاُنوا الجاھلية ْھلَ أ إنَّ : "  فقال وسلّم عليه هللاَّ
ا وُجوِھِھمْ  في الرجال َعَماِئمُ  كأنَّھا الشَّْمسُ  تكون ِحينَ  الشٍَّمسُ  َتْطلُعَ  أنْ  َبْعدَ   من َنْدَفعُ  الشَّْمسُ  َتْغُربَ  َحتَّى َعَرَفة من َنْدَفعُ  ال وإنَّ
َ  الشَّمسُ  َتْطلُعَ  أنْ  َقْبلَ  ْزَدلَِفةِ المُ   ونحاھا منھا نفسه ودفع السير ابتدأ:  عرفة من سرفع(  والشِّْركِ  األْوَثانِ  أْھلِ  لَِھْديِ  ُمخالِفٌ  َھْدُينا
 يف كالعمامة الشمس تكون حين أي عمامة جمع الرجال عمائم كأنھا الشمس تكون حين وقوله السير على وحملھا ناقته دفع أو

 الرءوس فوق كالعمائم فوقھا أي للجبال كالعمائم وتكون للغروب من تدنوا حين أي كالعمائم أو الغروب قبيل وذلك االستدارة
 )  وطريقتھم لسيرتھم مخالفان وطريقتنا سيرتنا أي األوثان لھدي مخالف ھدينا وقوله
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 بنِ  ُمحمدِ  عن ُجَريج ابن عن ُمسلمٌ  وأخبرني:  عنه هللاَّ  يرض الشافعي قال أبيه عن طاوسٍ  ابن عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  917
 :  المعنى في واجَتَمَعا اآلخرَ  على أَحُدُھَما زاد َمْخَرَمةَ  ْبن َقْيسٍ 

بيِّ  أنَّ  -  َتْطلُعَ  أنْ  َبْعدَ  الُمْزَدلَِفةِ  ومن الشَّمسُ  َتِغيبَ  أنْ  َقْبلَ  َعَرَفةَ  ِمنْ  َيْدَفُعونَ  الجاھلية أْھلُ  كان: "  قال وسلّم عليه هللاَّ  صلَّى النَّ
رَ  ُنغيرُ  كْيما َثِبيرُ  أْشِرقْ :  وَيقُولُونَ  الشَّمسُ  ُ  َفأَخَّ مَ  ھذهِ  هللاَّ مَ  يعني ھذهِ  َوَقدَّ رَ  الشَّمسُ  َتْطلُعَ  أنْ  َقْبلَ  الُمْزَدلَِفةِ  َقدَّ  أنْ  إلى َعَرَفةَ  وأَخَّ
 وأشرق مكة إلى منھا الداخل يمين على وھو منى من ويرى ومنى مكة بين جبل:  ثبيرككريم إلخ ثبير أشرق(  الشَّمسُ  َتِغيبَ 

 والمعنى وأظھروا كأصبحوا الشروق وقت في دخلوا:  القوم وأشرق أنارت:  األرض وأشرقت فأضاء الشمس عليه أشرقت
 الجاھلية في ذلك لونيقو وكانوا الدفع واإلغارة للنحر ندفع أي نغير كيما الشمس ضوء وھو الشروق في الجبل أيھا أدخل
 ودفع أسرع أي الثعلب إغارة أغارة قولك من السير في ندفع كيما ويقال الرسول فخالفھم الشمس تطلع حتى يفيضون ال وكانوا
 )  عدوه في

َبْيرِ  ابن عن ُجَريج ابن عن خالدٍ  بنُ  ُمسلمُ  -  918  :  جابِرِ  عن الزُّ

  مثله -

 :  قال أبيه عن اوسٍ ط ابن عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  919

 ُنغيرُ  كْيما َثِبيرُ  أْشِرقْ :  وتقُولُ  الشَّمسُ  َتْطلُعَ  أنْ  َبْعدَ  الُمْزَدلَِفةِ  ومن الشَّمسُ  َتِغيبَ  أنْ  َقْبلَ  َعَرَفةَ  ِمنْ  َيْدَفُعونَ  الجاھلية أْھلُ  كان -
رَ  ُ  َفأَخَّ مَ  ھذهِ  تعالى هللاَّ   ھذهِ  َوَقدَّ

 :  قال الُحَوْيِرثِ  أبي عن َيْرُبوعٍ  ابنِ  الرحمن َعْبدِ  بن َسعيد عن الُمْنَكِدرِ  بنِ  محمد نع ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  920

ً  الصديق بكرٍ  أبا َرأْيتُ  -  قزح(  ِبِمْحَجَنهِ  َبِعيَرهُ  َيْخِرشُ  مما َفِخَذهُ  َفَرأْيتُ  َدَفعَ  ثمَّ  أْصِبُحوا الناسُ  أيُّھا:  يقولُ  وُھو قَُزحَ  على َوقِفا
 وقوله كعمر والعدل للعلمية ينصرف وال بالمزدلفة اإلمام عنده يقف الذي القرن ھو:  األثير ابن وقال بالمزدلفة لجب:  كعمر
 أي بمحجنه بعيره يخرش مما فخذه فرأيت أسرع أي دفع ثم يصلحكم وما رشدكم وأبصروا انتبھوا أي أصبحوا الناس أيھا

 الحديث وفي الرأس المعقفة العصا:  والمحجن والنخس بالخدش شبيه ووھ لإلسراع تحريكه يريد إليه يجذبه ثم به يضربه
 ويظھر الفجر يتبين ما بعد الفجر صالة صلوا أي لألجر أعظم فإنه بالفجر أسفروا حديث ذلك ويفسر أسفروا الناس يأيھا اآلتي

 قال بالصبح أي وأسفروا أصبحوا قوله معنى يكون ھذا وعلى الصادق الفجر أنه عرف إليه نظر وكلمن فيه إرتياب ال ظھوراً 
 فقال ورغبة حرصا األول الفجر عند يصلونھا كانوا وقتھا أول في الفجر صالة بتغليس أمرھم حين أنه يحتمل األثير ابن

 نبلھم مواقع القوم قدرمايبصر نوربالفجر لبالل قال أنه ذلك ويقوى وتحققوه الثاني الفجر يطلع أن إلى أخروھا أي بھا أسفروا
 )  احتياطا باإلسفار فأخروا فيھا يتبين ال الصبح أول ألن المقمرة بالليالي خاص باإلسفار األمر يلوق

 :  قال الُحَوْيِرثِ  ْبنِ  ُجَوْيبِر عن َيْرُبوعٍ  بنِ  الرحمن َعْبدِ  بن َسعيد عن الُمْنَكِدرِ  بنِ  محمد عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  921

ً  بكرٍ  أبا َرأْيتُ  -   بِِمْحَجَنهِ  َبِعيَرهُ  َيْخِرشُ  مما َفِخَذهُ  إلى أَْنُظر َفَكأَنِّي َدَفعَ  ثمَّ  أْسفُِروا الناسُ  أيُّھا يا:  يقولُ  وُھو قَُزحَ  على واَقِفا

 :  أبيه عن سالم عن ِشھابٍ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  922

ِ  َرُسولَ  أنَّ  - ُ  صلى هللاَّ ً  بالُمْزَدلَِفةَ  اءَ والِعشَ  المغِربَ  َصلَّى وسلّم عليه هللاَّ  تأخير الموضع ھذا في والسنة تأخير جمع أي(  َجْمعا
 المالكية بعض وقال الفضيلة وفاتته وقتھا في واحدة كل صلى أو طريقه في صالھما ولو بينھما والجمع العشاء إلى المغرب

 )  النووي قال كما ضعيف وھو إعادتھا لزمه وقتھا في المغرب صلى إن

 :  َيقُولُ  عنھما هللاَّ  رضي َعباسٍ  ابنَ  سمعت:  يقُولُ  َيِزيدَ  أبي ْبنَ  هللاَِّ  ُعَبْيدَ  َسِمعَ  أنَّهُ  ُسْفيانُ ) :  ناأخبر(  -  923
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مَ  فِيَمنْ  ُكْنتُ  -  نتاستأذ سودة أن األحاديث بعض في(  منىً  إلى الُمْزَدلَِفةِ  من أْھلِهِ  َضَعَفةِ  من وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رُسولُ  َقدَّ
 ليلة بالمزدلفة المبيت والصحيح الفجر قبل مزدلفة من الدفع جواز على ھذا فدل لھا فأذن بليل جمع من تفيض أن هللا رسول
 طائفة وقالت للشافعي قول وھو عليه دم وال الفضيلة فاتته تركه من سنة ھو وقيل دم لزمه تركه أن الشافعي عند واجب النحر
 )  حجه يصح ال

ار الرحمنِ  عبد بنِ  داودَ  عن الشافعيُّ ) :  أخبرنا(  -  924 َراَوْرِدي ُمحمدٍ  اْبنِ  العزيز وعبد الَعطَّ  عن ُعْرَوةَ  بنِ  ِھشامِ  عن الدَّ
 :  قال أبيه

لَ  أنْ  َفأَمَرھا النَّْحرِ  َيْومَ  َسلََمةَ  أمِّ  إلى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رُسولُ  دارَ  - ةَ  أتِيتَ  حتى َجْمعٍ  من اإلَفاَضةَ  تَعجِّ  بھا َفُتَصلِّي َمكَّ
ْبحَ   الجمع من السير أي اإلفاضة تعجل أن فأمرھا إليھا رجع أي سلمة أم إلى هللا رسول دار(  ُتَوافيه أنْ  فأََحبَّ  َيْوَمَھا وكانَ  الصُّ

 اليوم كان أي)  يومھا وكان(  الجنة من ھبطا حين بحواء فيھا اجتمع آدم ألن أو بھا الناس إلجتماع جمعا سميت المزدلفة أي
 )  توافيه أن فأحب يومھا

 :  َسلََمةَ  أمِّ  ِبْنتِ  َزْيَنبَ  عن:  أبيه عن ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِھَشامِ  َعنْ  الَمْشِرقِييِّنَ  ِمنَ  ِبهِ  أَِثقُ  َمنْ ) :  أخبرنا(  -  925

  ِمْثلَهُ  سلم و عليه هللا صلى النبيّ  عن -

 :  عباس بنُ  الفْضلُ  أْخَبَرني َعبَّاسٍ  ْبنِ  هللاَّ  َعْبدِ  عن َعَطاءٍ  عن َسالم بن َسعيدُ  و◌ٍ  خالد بنُ  ُمسلمُ ) :  أخبرنا(  -  926

 حتى التلبية استدامة على دليل ھو(  اْلَجْمَرةَ  َرَمى حتى ُيلَبِّي َيَزلْ  َفلَمْ  منىً  إلى َجْمعٍ  ِمنْ  أَْرَدَفهُ  سلم و عليه هللا صلى النبيّ  أنَّ  -
 على تدل وھي الجمرة بلغ حتى يلبي يزل لم مسلم ورواية السلف وبعض وإسحاق أحمد قال وبه العقبة جمرة رمي من يفرغ

 وأردفه الثوري وسفيان حنيفة وأبي الشافعي مذھب وھو النحر يوم غداة العقبة جمرة رمي في الشروع حتى التلبية استدامة
 )  مر كما المزدلفة ھي وجمع وراءه أركبه

 :  الَفْضل عن عباسٍ  ابنِ  َمولَى ُكَرْيبٍ  عن َحْرَملَةَ  أبي بنِ  ُمحمدِ  نع ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  927

  ِمْثلَهُ  سلم و عليه هللا صلى النبيّ  عن -

 :  أبيه عن ُعْرَوةَ  بنِ  ِھشامِ  عن ُھما أوْ  ُسفيانُ  أو ُنَجيحٍ  أبي ابنُ :  أْنَبأََنا الثَِّقةُ ) :  أخبرنا(  -  928

رٍ  ف كُ ُيَحرِّ  كان ُعَمرَ  اْبن أنَّ  -  :  ِشعراً  وَيقُولُ  ُمَحسِّ

ً  َتْعدو إلَْيكَ  يُنَھا َقلِقا ً ...  وضِّ  بمنى موضع:  المشددة السين وكسر الحاء وفتح الميم بضم محسر(  ِديُنَھا النََّصاَرى ِدينَ  ُمَخالِفا
 منسوج بطان ھو وقيل جللسر والحزام للرحل والتصدير للقتب البطان بمنزلة للھودج والوضين ومنى عرفات بين واد وقيل
 كان إذا كالحزام الثبات وقلة بالخفة وصف فھو الحركة سريع:  قلق ووضين البعير على الرحل به يشد بعض على بعضه
 :  عبيدة أبو أنشد اللسان وفي رخوا

 جنينھا بطنھا في معترضا...  وضينھا قلقا تعدو إليك

 دينھا النصارى دين مخالفا

 حديثه في ووردت جمع من اندفع لما أنشدھا عمر ابن أن يروى األبيات وھذه بري ابن قال لھا دين ال الناقة ألن دينه أراد
 المعجم في الطبراني وأخرجه عمر ابن عن والزمخشري البروي أخرجه األثير ابن قال عليھا للسير ودقت ھزلت قد أنھا أراد
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 تقارب:  وتعدو اه وضينھا قلقا تعدو إليك:  يقول وھو عرفات من أفاض سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أبيه عن سالم عن
 )  الجري دون والعدو ومشيھا الھرولة

 :  قال أبيه عن طاووسٍ  ابن عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  929

 هللا رسول دفع(  اْلَجْمَرةَ  َرمى حتى ْسِرَعةمُ  أي َوِضَعةً  َيَدَھا َناَقُتهُ  َتْرَفعْ  َفلَمْ  الُمْزَدلَِفةَ  من وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  َدَفعَ  -
"  وقفت أي منى إلى يدھا ناقته ترفع ولم"  السير على وحملھا ناقته دفع أو ونحاھا منھا نفسه ودفع السير ابتدأ:  المزدلفة من

 رسولُ  رمى حتى الحمض ترعى واقفة ظلت أنھا أي الماء حول كونه تفيد الحمض راعية أو الحمض ترعى مقيمة"  واضعة
 الجمار لمواضع قيل ھذا ومن القبائل سائر من ناوأھا من على الواحدة القبيلة اجتماع والجمرة الجمرة وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ 
 فقد جمعته شئ وكل:  الفيومي قال لسان اه جمرات ثالث وھي جمرة فيھا حصى مجمع كل ألن جمرات بمنى ترمى التي

 نحو جمرتين كل بين ثالث من وجمرات جمرة بمنى الحصى من كوتة فكل بمنى الحصى مجتمع وھي الجمرة ومنه جمرته
 )  سھم غلوة

احُ  سالمٍ  بنُ  َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  930 ار بنِ  هللاَِّ  َعبدِ  بنُ  قَُداَمةُ :  أخبرني َناِبلٍ  ْبنِ  أْيَمنَ  عن الَقدَّ  :  قال الِكالبي َعمَّ

بيَّ  رأيت -  قال(  إلْيكَ  إلْيكَ  قِيلُ  ولَْيسَ  َطْردٌ  وال َضْربٌ  لَْيسَ  َصْھَباءَ  َناَقةٍ  على النَّْحرِ  َيْومَ  اْلَجْمَرةَ  َيْرِمي وسلم يهعل هللاَّ  صلى النَّ
 الطريق الطريق تقول كما ھو األثير ابن قال إليك إليك وال طرد ثم وليس الحج حديث وفي تنح قلت إذا إليك وقالوا سيبويه
 طرد وال ضرب ھنالك وليس تقديره محذوف ليس وخبر لسان اه للتأكيد وتكريره وابعد تنح ومعناه راءاألم يدي بين ويفعل
 الناس ضرب من حضروا إذا للملوك أو للعظماء يعمل ما الوقت ذلك في هللا لرسول يعمل يكن لم أي إليك إليك قيل وال

 ھذا في هللا رسول حضور يصاحب يكن لم أي عنھم الناس وإبعاد للزحام منعا اآلن عنه نسمع كما وشتمھم وتنحيتھم وطردھم
 ألن والمجتمعات المحافل الحكام وكبار العظماء حضور حين الشرطة من نراھا أن اعتدنا التي المظاھر تلك من شئ الوقف
 لصھباءوا والعنف بالشدة النماس وأخذ والسيطرة العظمة بمظھر يظھر أن وال بسببه أحدا يؤذي أن يرضى ال هللا رسول
 استحباب في الشافعية أخذته وقد البيضاء وقيل حمرة بياضھا تخلط التي وھي الشقراء وقيل الحمراء وقيل سواد يعلوھا حمراء
 وأما النحر يوم في وھذا ماشيا فيرمھا ماشيا وصلھا من وأما راكبا منى وصل لمن ركوب من النحر يوم العقبة جمرة رمي
 ومالك الشافعي مذھب كله ھذا في وينفرد راكبا يرمي الثالث اليوم وفي ماشيا فيھما يرمي أن فالسنة األوالن التشريق يوما
 ھذا سند في الذي وأيمن ھذا في مشاة يرمون وسالم الزبير عمربن ابن وكان ماشيا النحر يوم يرمي أن يستحب أحمد وقال

 فباء بنون نابل ابن وھو علما استعمل ثم المبارك أي ونللميم أو بيمناه يعمل لمن األصل في وھو والميم الھمزة بفتح الحديث
 أخرى في وعمران نسخة في عمير ابن األصل في كان عمار بن هللا عبد بن قدامة أن كما نائل األصل في وكان فالم موحدة

 )  البخاري رواة وأسماء الخالصة من وذاك ھذا فصححنا

َبْيرِ  أبي عن ُجَرْيج ابنِ  عن ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  -  931  :  جابرٍ  عن الزُّ

بيَّ  َرأَى أنَّهُ  -  بمعنى يخذفه خذفه مصدر المعجمة بالخاء الخذف(  اْلُخْذفِ  َحَصى ِبِمْثلِ  اْلِجَمارَ  َرَمى وسلم عليه هللاَّ  صلى النَّ
 بأطراف صغارال بالحصى الرمي ھو األزھري وقال سبابتيك بين تأخذھا نواة أو بحصاة رميك فالخذف الحصاء بصغار رماه

 مع جاز أصغر أو بأكبر رمى ولو الباقال حبة كقدر وھو القدر ھذا في الحصى كون استحباب على دليل وفيه اه األصابع
 ھذا معنى في الثاني والحديث صغارا أي الخذف حصى بمثل عليكم الجمار رمي حديث في األثير ألبن النھاية وفي الكراھة
 ذلك استحباب األحاديث من معناھما في وما ھما فيفيدان الصغار بالحصا الرمي على الحث في أنھما أي بينه جديد وال الحديث
 )  بمنى الحصى مجتمع وھي الجمرة ومنه

ْيِميِّ  الحاِرث بن إبراھيمَ  بن ُمحمدِ  عن َقيس بن ُحميد عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  -  932  لهُ  ُيَقالُ  َتْيمٍ  بني قومه من َرُجلٍ  عن التَّ
 :  ُمعاذ ابن أو ُمَعاذُ 
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بيَّ  أنَّ  -  "  اْلَخْذفِ  َحَصى ِبِمْثلِ  أَْرُموا: "  يقُولُ  وھو َمَناِزلَُھمْ  بمنىً  الناسَ  ُيْنِزلُ  كان وسلم عليه هللاَّ  صلى النَّ

 :  ُعمرَ  ابن عن نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  933

  َبَقَرةٌ  أوْ  َبِعيرٌ  اْلَھْديِ  من اْسَتْيَسرَ  َما:  يقُولُ  كانَ  أنَّهُ  -

َبْيرِ  أبي عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  934  :  قالَ  جابرٍ  عن الزُّ

-  َ  جواز على داللة الحديث وفي(  َسْبَعةٍ  عن َوالبَقَرةَ  َسْبَعةٍ  عن الَبَدَنةَ  الُحَدْيِبَيةِ  عامَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رسولِ  َمعَ  َنَحْرنا
 وقال الواجب دون التطوع ھدي في اإلشتراك يجوز داود وقال العلماء وجمھور وأحمد الشافعي أخذ وبه الھدي في اإلشتراك

 )  ذكر بعير أو بقرة أو ناقة والبدنة متقربين كلھم كانوا إن يجوز حنيفة أبو وقال مطلقا يجوز ال مالك

 :  ُعمرَ  ابن أن نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  935

 )  فقط الرأس ال والشارب اللحية تقصير يشمل التقصير أن ھذا ظاھر(  وشاَِرِبهِ  لِْحَيِتهِ  ِمنْ  أَخذَ  َرةٍ ُعمْ  أو َحجٍّ  فِي َحلَقَ  إَذا كان -

ِ  ُعَبْيدِ  عن ُسلَيم بنُ  َيْحيَ ) :  أخبرنا(  -  936  :  ُعَمرَ  ابن عن نافع عن ُعَمرَ  بن هللاَّ

بيَّ  أنَّ  - قَ  ألَْھلِ  َرخَّصَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النَّ  أيام بمنى المبيت أن منه يؤخذ(  ِمنىً  لَياَلِيَ  بمكة َيِبيُتوا أمْ  َبْيتهِ  أْھلِ  ِمنْ  اَيةِ السِّ
 وبه سنة والثاني وأحمد مالك قال وبه الوجوب أصحھما قوالن فيه وللشافعي سنة أم ھو أواجب واختلفوا به مأمور التشريق

 قوالن ھما ساعة يكفي أو الليل معظم يبيت وھل ذلك يوجب لم هبسنيت قال ومن تركه في الدم أوجب أوجبه فمن حنيفة أبو قال
 في ويجعلوه زمزم من الماء بالليل ليستقوا مكة إلى يذھبوا وأن السقاية ألھل المبيت ھذا ترك جواز أيضا منه وفھم للشافعي
 )  الحق ھذا األھلھ كان أخرى سقاية حدثت لو وكذا السقاية يتولى من لكل جائز وھو للشاربين مسبال الحياض

 :  َعَطاءٍ  عن ُجَرْيج ابنِ  عن ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  -  937

  ِسَقاَيِتِھمْ  أْجلِ  من َعطاءٌ  وزادَ  ِمْثلَهُ  -

 :  قال األْزِديّ  َعلِيِّ  أبي عن ُحَسْين أبي عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  938

رَ  وإنْ  الَعْظم غِ اْبلُ  َياُغالَمُ :  لِْلَحالِقِ  َيقُولُ  ُعَمرَ  ابنَ  َسِمْعتُ  -  يريد العظم أبلغ(  األْيَسر جانبهِ  َقبلَ  األْيَمنِ  َجاِنِبهِ  ِمنْ  أَخذَ  َقصَّ
 األيمن بالجانب بدأ قصر وإذا الصدغين منقطع عند لذي ھوا والعظم:  الشافعي قال الشعر أخذ واستقصاء الحلق في المبالغة

 لكن والتقصير الحلق األمرين جواز إلى الحديث ويشير يليه الذي الحديث ويؤيده األيمن بالجانب البدء السنة أن على يدل إلخ
 العلماء من عليه مجمع وھذا الحلق تفضيل على فدل والمقصرين قال ثم مرتين أو مرة المحلقين هللاَّ  يرحم الصحيح الحديث في

 شعرات ثالث الشافعي فعند فيھما يجزي ما أقل في واختلفوا جميعه تقصيره أو الرأس جميع حلق األفضل أن على واجمعوا
 )  الحلق لھن ويكره التقصير النساء حق في والمشروع الرأس أكثر وأحمد مالك وعند الرأس ربع حنيفة أبي وعند

 :  قال ِدينارٍ  عْمروبنِ  عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  -  939

امٌ  أْخَبَرِني - رَ  أنَّهُ  َحجَّ   األْيَمنِ  قِّ ِبالشِّ  اْبَدأْ :  فقال عباسٍ  إلبن َقصَّ

 عن طاووسٍ  عن ِثَقةً  وكان ُنجْيحٍ  أبي ابن خالُ  ُمسلم أبي بن ُسلَيمانُ  وھو األَْحولِ  ُسلَيمانَ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  940
 :  قال عباسٍ  ابن
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 َعْھِدهِ  آِخرُ  يكونَ  حتى الحج من أَحدٌ  َرنَّ َيْصدُ  الَ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال َوْجهٍ  لُكلّ  َيْنَصِرفُونَ  الناسُ  كانَ  -
 الوداع طواف يطوفوا أن قبل من بالدھم إلى قاصدين مختلفة ألوجه يذھبون أي وجه لكل ينصرفون الناس كان(  ِبالَبْيت
 )  إلخ أحد يرجعن ال أي أحد يصدرن ال بقوله بالبيت الطواف قبل بالدھم إلى الذھاب عن الرسول فنھاھم

ُ  رضي ُعَمرَ  ابنِ  عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  941  :  قال عنهُ  هللاَّ

َوافُ  النُّْسك آِخرَ  فإنَّ  ِبالَبْيت َعْھِدهِ  آِخرَ  يكونَ  حتى الحاجِّ  من أَحدٌ  َيْصُدَرنَّ  الَ "  -  إلى يرجعن ال أي أحد يصدرن ال(  ِبالَبْيتِ  الطَّ
 يكون حتى"  التاج صاحب قال كما والباقر كالجامل للجمع إسما يكون دوق جنس إسم فالحاج الحجاج أي)  الحاج من(  بلده
 به تقرب ما وكل والعبادة الطاعة:  فسكون بضم أو والسين النون بضمتي"  النسك آخر فإن"  يطوف أي"  بالبيت عھده آخر
 وھو دم لزمه تركه إذا وأنه داعالو طواف بوجوب قال لمن داللة يليه وما الحديث وفي الشريعة به أمرت وما تعالى هللا إلى

 )  تركه في شئ ال سنة ھو وداود مالك وقال وأحمد حنيفة أبو قال وبه الشافعية مذھب من الصحيح

ُ  رضي ُعَمرَ  أن ُعَمرَ  ابنِ  عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  942  :  قال عنهُ  هللاَّ

َوافُ  النُّْسك آِخرَ  فإنَّ  تِبالَبيْ  يُطوفَ  حتى الحاجِّ  من أَحدٌ  َيْصُدَرنَّ  الَ "  - ُ  نَرى فيما وذلكَ :  مالكٌ  قال ِبالَبْيتِ  الطَّ  لَِقْولِ  أَْعلَمُ  وهللاَّ
َوَجلَّ  هللاَِّ   " تعالى قوله من المتبادر المعنى(  الَعِتيق الَبْيت إلى واْنقَِضاؤَھا الشَّعاِئرِ  َمَحلَّ )  الَعِتيقِ  الَبْيت إلَى َمِحلَُّھا ُثمَّ : (  َعزَّ
 من المراد إن"  العتيق البيت إلى محلھا ثم مسمى أجل إلى منافع قيھا لكم القلوب تقوى من فإنھا هللاَّ  شعائر يعظم ومن ذلك

 بھا ينتفعون والصوف واللبن والنسل الركوب ومنافعھا الدم وإسالة بالسكين بالوخز تعلم أي تشعر ألنھا والمھداة البدن الشعائر
 القلوب تقوى ذي أفعال من تعظيمھا فإن الثمن الغالي السمين الحسن منھا الجيد بتخير وتعظيمھا تنحر أن إلى األمور ھذه في
 بعده لظاھرما أوفق وھو قال وغيره البيضاوي الوجه ھذا رجح وقد الحرم من يليه ما أي البيت إلى منتھية نحرھا وقت ھي ثم

 القضاء وھو مسمى أجل إلى فيھا أداؤه يلزم ما بأداء باألجر منافع عالمواض تلك في لكم الحج مواضع الشعائر من المراد وقيل
 وروى النحر يوم الزيارة طواف به يطوفوا بأن إليه منته أي العتيق البيت إلى إحرامھم من الناس محل أي محلھا ثم الحج أيام
 )  واأللوسي البيضاوي من اه الموطأ مالك عن ذلك نحو

 :  قال عباسٍ  ابن عن طاووسٍ  عن األَْحولِ  ُسلَيمانَ  عن ُمْسلمٌ ) :  أخبرنا(  -  943

 الحائض غير على الوداع طواف لوجوب دليل ھذا(  الحاِئِض  لِْلَمْرأَةِ  ُرخِّصَ  أنَّه إال بالبيت َعْھِدِھمْ  آِخرُ  َيُكونَ  أنْ  الناسُ  أُِمرَ  -
 أنھا ثابت بن وزيد عمر عن وحكى حنيفة وأبي دوأحم ومالك الشافعي مذھب وھو بتركه إذا دم يلزمھا ال وأنه عنھا وسقوطه
 )  يليه والذي بالحديث محجوج الرأي وھذا الوداع لطواف بالمقام مأمورة

 :  قال عباسٍ  ابن عن أبيه عن طاووسٍ  ابنِ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  944

  ِرهآخِ  إلى. . .  إال بالبيت َعْھِدِھمْ  آِخرُ  َيُكونَ  أنْ  الناسُ  أُِمرَ  -

 :  قال طاووسٍ  عن َمْيَسَرةَ  ْبنِ  وإبراھيمَ  ِدينارٍ  عْمروبنِ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  945

 ثم ؟ أصحابه َسِمعَ  أََما َمالَهُ :  َفقُْلتُ  بالبيت َعْھِدهِ  آِخرُ  َيكونَ  حتى أَحُدُكمْ  َيْنَصِرفْ  ال:  َيقُولُ  َفَسِمْعُتهُ  ُعَمرَ  ابنِ  إلى َجلَْستُ  -
 طواف ترك في أي الحائض للمرأة رخص(  الحائض للمْرأةِ  ُرخِّصَ  أنَّهُ  َزَعُموا:  َيقُولُ  َفَسِمْعُتهُ  الُمْقِبلِ  العاَمِ  ِمنَ  إليه لَْستُ جَ 

 عليھا مشقة تؤديه ثم تطھر أن إلى وتأخيرھا إبقائھا وفي العبادة لھذه أھل غير بصيرورتھا أدائه عن عاقھا حيضھا ألن الوداع
 )  كافة العلماء مذھب ھو ھذا منه تفأعفي

 :  قال طاووسٍ  عن ُمْسلم بن الَحَسنْ  عن ُجَرْيج ابنِ  عن َسالم بن َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  946



37 

 

:  َزْيدٌ  قال َنَعمْ :  الق ؟ ِبالَبْيتِ  َعْھِدَھا آِخرُ  َيُكونَ  أنْ  َقبل الحائضُ  َتْصُدرَ  أنْ  أَُتْفِتي:  ثابِتٍ  بنُ  َزْيدٌ  لهُ  قالَ  إذْ  عباس ابن مع ُكْنتُ  -
ا:  عباسٍ  ابن فقال بذلك ُيْفتى فالَ   بنُ  َزْيدٌ  َفَرَجعَ :  قال ؟ وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رُسولُ  أَمَرَھا َھلْ  األْنَصاِريَّةَ  فاُلََنةَ  فاْسأَلْ  الَ  إمَّ

 طواف من الحائض المرأة إعفاء في مخالفا كان ابتث بن زيد أن الحديث من ظاھر(  َصَدْقتَ  إالَّ  َمأَراكَ :  فقال َيْضَحكُ  ثاِبتٍ 
 فذكر األول رأيه عن عدوله ھذا وظاھر عباس ابن بصدق معترفا عاد األنصارية وسؤاله عباس بن مناقشة بعد ولكنه الوداع
 )  أعلم وهللاَّ  عباس ابن يصنفه أن قبل األول رأيه على مبني المسألة ھذه في خالفه العلماء

الِ  أبي عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  947 جَّ هِ  عن الرَّ  :  َعْمَرةَ  أُمِّ

-  َ ھا ُ  َرضي عائشةَ  أنَّ  أْخَبَرْتهُ  أنَّ تْ  إَذا كانتْ  عنھا هللاَّ َ  َحجَّ َمَتُھنَّ  َيِحْضنَ  أنْ  َتَخافُ  نَِساءٌ  َمَعھا  َبْعدَ  ِحْضنَ  فإِنْ  َفأََفْضنَ  النَّْحرِ  َيْومَ  َقدَّ
 عائشة السيدة من احتياط وھذا واحد بمعنى كلھا والدفع والنفر اإلفاضة(  ُحيَّضٌ  وُھنَّ  ِبِھنّ  َفَتْنفِرُ  َيْطُھْرنَ  أنْ  لَُھنَّ  َتْنَتِظرْ  لَم ذلِكَ 

 فيسبقن بالطواف يسرعن أن به أرادت وقد منه وحرمانھن النسوة بين والحيلولة الوداع طواف ثواب إحراز من النسوة لتمكين
 )  منه بحرمانھن الغم عليھن يدخل وال ثوابه يحرمن ال حتى الحيض به

 :  ُمحمدٍ  بنِ  القاسم عن أيُّوبَ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  948

ْلنَ  أنْ  الِنَساءَ  تأُمرُ  كانت عائشة أنَّ  -  منھا الدفع:  عرفات من واإلفاضة الركض سرعة اإلفاضة(  اْلَحْيِض  َمَخاَفةَ  اإلَِفاَضةَ  ُيَعجِّ
 وأصل مكة إلى منى من الرجوع طواف أي اإلفاضة طواف ومنه إليھا رجعوا:  النحر يوم مكة إلى منى من الناس وأفاض
 أو نفسه أفاض فاألصل صبه نفسه على الماء وأفاض وتدفق كثر الماء فاض يقال السير في للدفع فاستعيرت الصب اإلفاضة
 اإلفاضة طواف ليطفن مكة إلى منى من اإلندفاع أي اضةاإلف يعجلن فقوله الالزم الفعل أشبه حتى المفعول يذكروا ولم راحلته
 بدونه يصح ال الحج أركان من ركن اإلفاضة طواف أن على العلماء وأجمع ھذا أدائه عن الحيض طروء يعوقھن أن قبل

 لتشريقا أيام به أتى وإن النحر يوم عن آخره فإن والحلق والنحر الرمي بعد النحر يوم يكون أن يستحب أنه على واتفقوا
 دم معه لزمه طويال أخره إذا حنيفة وأبو مالك وقال الشافعية عند التشريق أيام بعد إلى أخره إن وكذلك اتفاقا عليه والدم أجزأه
 مالك عند وسنة دم لزمه تركه وإن الشافعية مذھب من الصحيح وفي وأحمد حنيفة أبي عند واجب أنه فتقدم الوداع طواف أما

 تكلف ال وأنھا الوداع طواف ترك في للحائض رخص أنه في الكالم وتقدم الطوافين بين الفرق فوضح تركه في والشئ وداود
 المرأة على الحيض طرأ فإذا أدائه من بد ال ركن فإنه اإلفاضة طواف بخالف وذلك به تأتي ثم تطھر أن إلى اإلنتظار
 أراني ما صفية قالت مسلم وفي باإلفاضة يعجلن أن ءالنسا عائشة أمر في السر ھو وھذا وأدائه الطھر إنتظار إلى اضطرت

 أراد فلما الوداع طواف قبل حاضت صفية أن وذلك انفري بأس ال قال بلى قالت النحر يوم طفت وماكنت لھا قال حابستكم إال
 عن يسقط ال عالودا طواف أن وظننت للوداع وطوافي طھري إلنتظار حابستكم إال أظنني ما قالت المدينة إلى الرجوع النبي

 الركن ھو ألنه ذلك يكفيك قال بلى قالت ؟ النحر يوم اإلفاضة طواف طفت كنت أما سلم و عليه هللا صلى النبي فقال الحائض
 )  الحائض على يجب فال الوداع طواف وأما أدائه من بد ال الذي

 :  عائشةَ  عن أبيهِ  عن ِھَشامٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  949

: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رُسولَ  فقال حاََضتْ  َقدْ  إنَّھا َفقِيلَ  ُحَييٍّ  ِبْنتَ  َصفِيَّةَ  َذَكرَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رُسولَ  أنَّ  -
مُ  َفلِمَ  ذلكَ  َنْذُكرُ  َنْحنُ :  عائشةُ  قالت ُعْرَوةَ  قال ھشامٌ  قال مالكٌ  قال"  إذاً  َفالَ  قالَ  أَفاَضتْ  َقدْ  إنَّھا:  قيل ؟ أَحاِبَسُتَنا  الناسُ  ُيَقدِّ
 من أمانعتنا أي أحابستنا(  َحائٍِض  اْمَرأَةٍ  آلالَفِ  ِستَّةِ  ِمنْ  أْكَثرُ  بِِمنىً  ألَْصَبح َيقُولُ  الذي ذلك كانَ  ولو َيْنَفَعُھمْ  الَ  كان إنْ  ِنَساَءُھمْ 
 ليست أنھا أي إذا فال فقال تحيض أن قبل اإلفاضة طواف طافت أي أفاضت إنھا له فقيل وطوافھا لطھرھا إنتظاراً  السفر

 أفاضت مسلم رواية وفي سببه ألنھا اإلفاضة طواف على اإلفاضة يطلقون أنھم يتبين ھذا ومن أفاضت قد دامت ما بحابستنا
 مخافة باإلفاضة التعجيل وھو الحكيم ھذا تقرر أن أرادت ثم األمر ھذا في صفية قصة من ذكر على نحن عائشة وقول وطافت
 الحائضات من كثير بمنى ألصبح التعجيل ھذا لوال بقولھا ذلك وأيدت نسائھم إفاضة الناس عجل ما ذلك لوال إنه فقالت ضالحي

 )  السفر عن المحبوسات
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ُ  َرضيَ  عائشةَ  عن أبيه عن القاسمِ  بنِ  الرحمنِ  َعْبد عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  950 َ  عنھا هللاَّ ھا  :  قالَتْ  أَنَّ

َ  َفَذَكَرتْ  أََفاَضتْ  َما َبْعدَ  َصفِيَّةَ  َضتْ َحا - بيِّ  َحْيَضَتھا ُ  صلى لِلنَّ :  هللاَِّ  رسولَ  يا:  َفقُْلتُ  ؟"  ِھيَ  أَحاِبَسُتَنا: "  فقال وسلم عليهِ  هللاَّ
 اإلفاضة طواف اإلفاضة ممن يريدون أنھم وغيره الحديث ھذا من يظھر" (  إذاً  َفالَ : "  قالَ  أََفاَضتْ  َما َبْعدَ  َحاَضتْ  َقدْ  إنَّھا
 قال أفاضت قد أنھا له قيل ثم وطوافھا لطھرھا إنتظارا السفر من أمانعتنا أي ھي أحابستنا:  قال صفية حيض النبي بلغ لما فإنه
 الذي وإنما النتيجة ھذه إلى يؤدي ال الطواف قبل مكة إلى الدفع أن وظاھر أفاضت قد دامت ما بحابستنا فليست أي إذاً  فال

 تطھر حتى تقيم بل الحائض عن يسقط ال اإلفاضة طواف أن قبله وما بعده وما الحديث ھذا من بان وقد الطواف إليھا يؤدي
 )  الوداع طواف بخالف محرمة بقيت بلدھاقبله إلى ذھبت فإن

  َنْحَوهُ  القاسمِ  بن الرحمن َعْبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  951

ْھريِّ  عن ْيَنةَ ُعيَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  952  :  عائشةَ  عن ُعْرَوةَ  َعن الزَّ

َ  عائشةُ  َفَذَكَرتْ  النَّْحرِ  َيْومَ  َحاَضتْ  َصفِيَّةَ  أنَّ  - بيِّ  َحْيَضَتھا ُ  صلى لِلنَّ َ : "  فقال وسلم عليهِ  هللاَّ  أََفاَضتْ  َقدْ  إنَّھا:  َفقُْلتُ  ؟"  أَحاِبَسُتَنا
 "  إذاً  فِرْ َفْلَتنْ : "  فقالَ  ذلِكَ  َبْعدَ  َحاَضتْ  ثم

 :  قال ُحَمْيدٍ  أبي بنِ  الرحمنِ  َعْبدِ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  953

 الحضَرِمي بنُ  الَعالءُ  حدثني:  يزيدَ  اْبنُ  السائبُ  فقال ؟ بمكة اْلُمھاِجر ُمقامِ  في سمعتم ماذا:  ُجلََساَءهُ  العزيز َعْبدِ  بنُ  ُعَمرُ  سألَ  -
ً  ُنْسِكهِ  َقَضاءِ  َبْعدَ  اْلُمھاِجر َيْمُكثُ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رُسولَ  أنَّ   إلى فتحھا قبل مكة من ھاجر من أن يعني(  ثالثا

 غيرھا أو عمرة أو وصلھابحج وإذا بھا يقيم وأن مستوطنا مكة إلى يعود عليھأن يحرم بالمدينة وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رُسولَ 
 منع لمن حجة الحديث ھذا وفي:  عياض القاضي قال أيام ثالثة من أكثر ألجله جاء مما فراغه بعد بھا يقيم أن عليه حرم

 وجوب على اإلتفاق مع الفتح بعد جماعة لھم وأجاز الجمھور قول وھو قال الفتح بعد بمكة المقام من الفتح قبل المھاجر
 المھاجر غير وأما بأنفسھم له ومواساتھم وسلم عليه هللاَّ  صلى نبيال لنصرة المدينة سكنى ووجوب الفتح قبل عليھم الھجرة
 منى من رجوعه بعد أي نسكه قضاء بعد:  وقوله باإلتفاق وغيرھا مكة سواء أراد بلد أي سكنى له فيجوز ذلك بعد آمن ومن
 " )  الصدر بعد بمكة المھاجر يمكثھن ليال ثالث"  مسلم روايات إحدى ففي

  والتمتع والقران اإلفراد في السابع الباب

 باب من والعمرة الحج بين قرن مصدر ككتاب والقران حدة على منھما كل فعل أي العمرة عن الحج مصدرأفرد اإلفراد( 
 بنية والعمرة الحج بين يجمع أن والقران القرن:  والمصدر إسم القران وقيل بينھما جمع إذا ضرب باب من لغة وفي نصر
 كفرقة متعة واإلسم به اإلنتفاع بالشئ والتمتع وعمرة بحجة لبيك:  فيقول واحد وسعي واحد وطواف واحدة وتلبية واحدة
 يطوف أن فسبيله عليه حرم ما ويستعمل يحل أن وأراد البيت إلى فإذاوصل بعمرة الحج أشھر في يحرم أن:  بالحج والتمتع
 الحج من ويحل ويسعى يطوف ثم بعرفة ويقف جديداً  إحراما بالحج مكة من يحرم ثم الحج يوم إلى حالال ويقيم ويحل ويسعى
  انتفع أي الحج أيام في بالعمرة تمتع قد فيكون

 بھما يحرم أن:  والقران العمرة إحرام من الفراغ بعد عامه من الحج ثم الحج أشھر في بالحج اإلحرام اإلفراد أن:  والخالصة
 ال أصحھما للشافعي فقوالن بالعمرة ثم بالحج أحرم ولو قارنا وصار صح فھاطوا قبل بالحج أحرم ثم بالعمرة أحرم ولو جميعا
ً  ويصير يصح والثاني بالعمرة إحرامه يصح .  القدوم طواف قبل:  وقيل بعرفات الوقوف قبل ذلك يكون أن بشرط قارنا

 أفضلھا:  أحمد وقال القران ثم تمتعال ثم اإلفراد أفضلھا:  ومالك الشافعي فقال ؟ أفضل أيھا الثالثة ھذه في العلماء واختلف
 )  األول والصحيح للشافعي قوالن األخيران الرأيان وھذان القران أفضلھا حنيفة أبو وقال التمتع

 :  قالت عائشة عن َعْمَرةَ  عن َسعيدٍ  بنِ  َيْحيَ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  954



39 

 

-  َ ا فلما الحجَّ  إال َنَرى الَ  الَقْعَدةِ  ِذي ِمنْ  قِينَ بَ  لخمس سلم و عليه هللا صلى النبي مع َخَرْجنا  النبيُّ  أَمرَ  منھا قريب أوْ  بَِسِرف ُكنَّ
ُ  صلى َ  َفقُْلتُ  َبَقرٍ  ِبلَْحمِ  أُِتيتُ  بمنىً  كان فلما ُعْمَرةً  َيْجَعلَھا أنْ  َھْديٌ  َمَعهُ  َيُكنْ  لم َمنْ  وسلم عليه هللاَّ  هللاَّ  رسول ذَبحَ :  قال ؟ ھذا ما
ْثتُ :  َيْحيَ  قالَ  ِنَساِئهِ  َعنْ  سلم و عليه هللا صلى  بوزن سرف(  َوْجِھه على بالحديثِ  وهللاَّ  جاَءْتكَ :  قال ُمحمدٍ  بنَ  القاسمَ  به َفَحدَّ
 صلى هللاَّ  رسول وذبح عشرة وقيل تسعة وقيل سبعة وقيل منھا أميال ستة على مكة إلى أقرب والمدينة مكة بين موضع كتف
 أمر:  وقوله بإذنه إال تجوز ال غيره عن اإلنسان تضحية ألن ذلك في استأذنھن أنه على محمول نسائه عن سلم و عليه هللا

 وأقيموا وقصروا والمروة الصفا وبين بالبيت فطوفوا إحرامكم من أحلوا"  أخرى رواية وفي إلخ سلم و عليه هللا صلى النبي
: "  قال ؟ الحج وقدسمينا متعة نجعلھا كيف قالوا متعة به قدمتم الذي جعلواوا بالحج فأھلوا التروية يوم كان إذا حتى حالال
 )  العمرة إلى الحج بفسخ أمرھم أنه في ظاھر فھذا"  به آمركم ما افعلوا

 :  والقاسمِ  َعْمَرةَ  عن َيْحيَ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  955

  معناه ُيخالفُ  ال ُسْفيانَ  حديثِ  بِمْثل -

حمنِ  عبد بن َمْنصورِ  َعنْ  ُجَرْيج ابن عن خالدٍ  ْبنُ  ُمْسلمُ :  ) أخبرنا(  - 956  َبكر أبي ِبْنتِ  أسماءَ  عن شْيَبةَ  ِبْنتِ  َصفِيَّةَ  عن الرَّ
ُ  َرضيَ   :  قالت عنھمْ  هللاَّ

-  َ ُ  صلى النبيُّ  فقال سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول مع َخَرْجنا  لم وَمنْ  إِْحَراِمهِ  َعلَى َفْلُيقِمْ  َھْديٌ  َمَعهُ  كانَ  َمنْ :  وسلم عليه هللاَّ
َبْير مع وكان َفَحْللتُ  َھْديٌ  َمِعي َيُكنْ  ولم" .  َفْلُيَحلِلْ  َھْديٌ  َمَعهُ  َيُكنْ    ُيَحلِلْ  َفلَمْ  َھْديٌ  الزُّ

 :  قال هللاَِّ  َعْبدِ  بنَ  جابرَ  أَنَّ  ُرَقيِّش بنِ  الرحمنِ  َعْبدِ  بنِ  َسعيدِ  عن محمد بنُ  إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  -  957

ا تلبيته في سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول َسمَّى ما -   ُعْمَرةً  وال َقطُّ  َحّجً

ةِ  عن ُيَحدِّثُ  وُھو جابِرٍ  عن أبيه عن محمد بن َجْعَفرِ  عن ُجَرْيج ابن عن ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  - 958  و عليه هللا صلى النبيّ  ِحجَّ
 :  قال سلم

-  َ ا إَذا حتى سلم و عليه هللا صلى بيالن مع َخَرْجنا  يمينه عن َيَدْيه َبْينَ  وراجلٍ  َراِكبٍ  َبْينِ  ِمنْ  َبَصِري َمدَّ  َفَنَظْرتُ  بالبيداءِ  ُكنَّ
 الَ  اْلَحجَّ  إالَّ  ْنِوييَ  ال:  وسلَّم عليهِ  هللاَّ  صلَّى هللاَِّ  رسولُ  يقولُ  كما يقولَ  أن يلتمس به َيأَْتمَّ  أَنْ  ُيريدُ  ُكلُُّھمْ  َوراِئه وِمنْ  شماله وعن
ا الُعْمَرةَ  َيْعِرفُ  وال َغْيره َيْعِرف َ  َفلَمَّ ا ُطْفنا َھا: "  قال اْلَمْرَوةِ  ِعْندَ  َفُكنَّ َ  َفْلُيَحلِلْ  َھْديٌ  َمَعهُ  َيُكنْ  لم وَمنْ  الناسُ  أَيُّ  ولو ُعْمَرةً  وَيْجَعْلھا

 هللاَّ  رسول مع أھللنا"  منھا روايات بعدة مسلم ھذا روى(  َھْديٌ  َمَعهُ  َيُكنْ  لم َمنْ  َفَحلَّ  تُ أَْھَديْ  ما اْسَتْدَبْرتُ  ما أْمِري ِمنْ  اْسَتْقَبْلتُ 
 النبي ذلك فبلغ صدورنا به وضاقت علينا ذلك فكبر عمرة ونجعلھا نحل أن أمرنا مكة قدمنا فلما بالحج سلم و عليه هللا صلى
 معي الذي الھدي فلوال أحلوا الناس أيھا: "  فقال الناس قبل من شئ أم السماء من بلغه أشئ ندري فما سلم و عليه هللا صلى
 وفي بالحج أھللنا بظھر مكة وجعلنا التروية يوم كان إذا حتى الحالل مايفعل وفعلنا النساء وطئنا حتى فأحللنا"  كمافعلتم فعلت
 نجعلھا كيف:  قالوا متعة بھا قدمتم التي واجعلوا بالحج فأھلوا التروية يوم كان إذا حتى إحرامك من أحلوا: "  له أخرى رواية
 فسخ الحديث ھذا وفي"  أمرتكم الذي مثل لفعلت الھدى سقت أني لوال فإني به آمركم ما افعلوا:  قال ؟ الحج سمينا وقد متعة
 السنة تلك ةبالصحاب خاص ھو ھل النسخ ھذا في العلماء اختلف وقد التروية يوم استئنافه ثم عمرة إلى وتحويله الحج

 القيامة يوم إلى باق ھو بل خاصا ليس:  الظاھر أھل من وجماعة أحمد فقال القيامة يوم إلى ولغيرھم لھم باق أم بخصوصھا
 وجماھير حنيفة وأبو والشافعي مالك وقال بأعمالھا ويتحلل عمرة إحرامه يقلب أن ھدي معه وليس بحج أحرم من فيجوزلكل
 عليه كانت ما ليخالفوا السنة تلك به أمروا وإنما بعدھا يجوز وال السنة تلك في بھم مختص وھ والخلف السلف من العلماء
 في المتعة كانت مسلم رواه الذي ذر أبي حديث الجمھور لمذھب به يستدل ومما الحج أشھر في العمرة تحريم من الجاھلية
 هللاَّ  رسول يا قلت:  قال أبيه عن بالل بن الحارث عن النسائي وروى العمرة إلى الحج فسخ يعني خاصة محمد ألصحاب الحج
 يشعرنا"  إلخ أمري من استقبلت لو: "  سلم و عليه هللا صلى وقوله خاصة لنا بل:  فقال ؟ عامة للناس أم خاصة لنا الحج فسخ
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 الحج من بالتحلل مرھمأ إلھامه وكان الھدي سوق ذلك من منعه ولكن الحج ثم واالعتمار التحلل في يشاركھم أن يود كان بأنه
 إلى هللاَّ  خلق أحب كونه مع سلم و عليه هللا صلى أنه على دليل العبارة وھذه الھدي سوقه بعد ووقع جاء عمرة إلى وتحويله

 )  الغيب يعلم ال لديه منزلة وأعظمھم هللاَّ 

َراَوْرِديُّ  العزيزِ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  959  :  قال هللاَِّ  عبدِ  بنِ  جاِبرِ  عن أبيه عن ُمحمدٍ  بن َجْعَفرِ  الدَّ

ِ  رسولُ  أَقامَ  - نَ  ُثمَّ  َيُحجَّ  لَمْ  ِسِنينَ  ِتْسعَ  بالمدينةِ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ  صلَّى هللاَّ  هللاَِّ  رسولُ  فاْنطلقَ  َفَخَرُجوا المدينة في ِبالحج الّناسِ  فِي أَذَّ
َ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ  صلَّى  َعلَْيهِ  َيْنِزلُ  أَْظُھِرَنا َبْينَ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ  صلَّى هللاَِّ  ورسولُ  َخَرْجنا وله الَحجَّ  إالَّ  فُ َنْعرِ  ال َمَعهُ  واْنَطلَْقنا
ا َتأِْويلَهُ  َيْعِرفُ  وُھوَ  القُْرآنُ  َ  ِبهِ  أَمرَ  ما َنْفَعلُ  وإنَّ ةَ  َفَقِدْمنا ا َمكَّ ِ  رسولُ  َطافَ  َفلَمَّ َفا ْيتِ باْلبَ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ  صلَّى هللاَّ  والَمْرَوةِ  وِبالصَّ

َ  َھْديٌ  َمَعهُ  َيُكنْ  لم َمنْ : "  قالَ  َ  اْسَتْدَبْرتُ  ما أْمِري ِمنْ  اْسَتْقَبْلتُ  فلو ُعْمَرةً  َفْلَيْجَعْلھا َ  اْلَھْديَ  ُسْقتُ  لَما   ُعْمَرةٌ  ولََجَعْلُتھا

 طاووس ابن عن سفيان عن نفسه الحديث ھذا وروى(  َمْيَسَرةَ  بنِ  وإبراِھيمَ  طاووسٍ  اْبنِ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 960
ُھَما)  حمير بن وھشام ميسرة بن وإبراھيم َ  أنَّ ً  َسِمعا  :  َيقُولُ  طاوسا

ا ُيَسمِّي ال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  َخَرجَ  - َفا ْينَ بَ  َيُطوفُ  وُھوَ  الَقَضاءُ  َعلَْيهِ  َفَنَزلَ :  قال الَقَضاءَ  َيْنَتِظرُ  ُعْمَرة وال َحّجً  الصَّ
َ  أنْ  َھْديٌ  َمَعهُ  َيُكنْ  ولم بالحجّ  أََھلَّ  ِمْنُھمْ  كان َمنْ  أنَّ  أْصحاَبه وأََمرَ  والَمْرَوةِ   ما أْمِري ِمنْ  اْسَتْقَبْلتُ  لو: "  َفَقالَ  ُعْمَرةً  َيْجَعْلھا

َ  اْسَتْدَبْرتُ   َفَقالَ :  مالكٍ  ْبنُ  ُسَراَقةُ  َفَقامَ  َھْدي على إال محل دون َمِحل لِي سَ ولَيْ  َھْديي وُسْقتُ  َرْأِسي لَبَّْدتُ  ولِكنْ  اْلَھْديَ  ُسْقتُ  لَما
َ  َقومٍ  َقَضاءَ  لنا اْقِض :  هللاَّ  رسولَ  يا َ  اْلَيْومَ  ُولُِدوا كأَنَّما  لأِلََبدِ  َبلْ :  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  َفَقالَ  ؟ لأِلََبدِ  أمْ  لِعاِمناھذاَ  ھِذهِ  أَُعْمَرُتنا

 ِبما يْعِني:  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  َفَسألَهُ  الَيَمنِ  من طالبٍ  أبي ْبنُ  َعلِيُّ  َفَدَخلَ :  قال القِياَمةِ  َيْومِ  إلى الَحجِّ  ِفي الُعْمَرةُ  َدَخلَتِ 
ةً  لَبَّْيكَ :  اآلَخرُ  وقال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  كاْھالَلِ  إْھالاَلً  لَبَّْيكَ :  قلت طاووس عن أحدھما َفَقالَ  ؟ أْھلَْلتَ  ةِ  ِحجَّ  النبيُّ  َكِحجَّ
 مجموع من والحاصل الحج أشھر في االعتمار جواز القيامة يوم إلى الحج في العمرة دخلت قوله معنى(  وسلم عليه هللاَّ  صلى
 امتناع من عمهتز الجاھلية كانت ما إبطال بذلك والمقصود القيامة يوم إلى جائزة الحج أشھر في العمرة أن األحاديث طرق
 بعض وقال القيامة يوم إلى الحج أعمال في العمرة أعمال دخلت الكالم وتقدير القران جواز معناه وقيل الحج أشھر في العمرة
 )  أضعفھا وھذا العمرة إلى الحج فسخ جواز معناه الظاھر أھل

 :  قال ُجَرْيجٍ  ابن عن وَغْيُرهُ  خالدٍ  بنُ  ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  -  961

ِ  َعْبدِ  بنَ  جابرَ  َسِمعَ  أنَّهُ  َعطاءٌ  أخبرني - ُ  َرِضيَ  َعلِيُّ  َقِدمَ :  قال هللاَّ  ِبما: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  َفَقالَ  ِسعاَيِتهِ  من عنهُ  هللاَّ
ً  ثْ واْمكُ  َفأَْھدِ :  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  بهُّ  أَھلَّ  بما:  قال ؟ َعلِيُّ  يا أْھلَْلتَ   َعلِيٌّ  لَهُ  وأْھَدى:  قال"  أْنتَ  كما َحَراما
 ً  ھاشم بني استعمال يجوز ال إذ الصدقات على العامال أميراً  علي بعث إنما وقيل الصدقات في:  السين بكسر السعاية(  َھْديا
 لمحمد تحل ال الصدقة نإ:  فقال الصدقة على يستعملھما أن ربيعة بن المطلب وعبد العباس بن الفضل سأله فقد الصدقات على
 من عليھا عمالته أعطى أو احتسابا وغيرھا الصدقات ولى عليا أن يحتمل:  عياض القاضي قال يستعملھما ولم محمد آلل وال
:  ھديا علي له وأھدى وقوله الوالية مطلق في تستعمل الصدقة على الوالية في استعمالھا أكثر كان وإن والسعاية الصدقة غير
 ينوي بأن معلقا اإلحرام يصح أنه على الشافعي لمذھب داللة الحديث وفي الصدقة على السعاية من أنه ال اشتراه ھديا يعني

 كان وإن فبعمرة بعمرة محرما كان وإن بالحج محرما مثله ھذا كان بحج محرما زيد كان فإن كزيد فيصير زيد كإحرام إحراما
 يلزمه وال عمرة أو حج من شاء ما إلى فيصرفه مطلقا إحراما محرما ھذا رصا مطلقا إحراما أحرم زيد كان وإن فبھما بھما

 )  الصرف في زيد موافقة

 :  َنْوَفلٍ  ابنِ  الحارث بن هللاَِّ  َعْبدِ  بنِ  محمد عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  962

اك وقَّاصً  أبي بنَ  َسْعدَ  َسِمعَ  أنَّه - حَّ َمتُّعَ  َيَتذاكرانِ  وُھَما ُسفيانَ  أبي بنُ  ُمَعاويةُ  َحجَّ  َعام أنَّهُ  َقْيس بن والضَّ  اْلَحج إلى بالُعْمَرةِ  التَّ
اكُ :  فقال حَّ اكُ :  فقال أخي اْبنَ  يا قُْلتَ  َما ِبئسَ :  َسْعدٌ  َفقال تعالى هللاَِّ  أْمرَ  َجِھلَ  َمنْ  إالَّ  ذلكَ  َيْصَنعُ  ال:  الضَّ حَّ  بنَ  ُعَمرَ  فإنَّ :  الضَّ
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ُ  رضي الخطاب : المازري قال(  َمَعهُ  وَصَنَعناَھا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  َصَنَعَھا قد:  َسْعدٌ  َفقال ذلك عن َنَھى َقدْ  عنه هللاَّ
 من الحج ثم الحج أشھر في العمرة ھي:  وقيل العمرة إلى الحج فسخ ھي فقيل الحج في عمر عنھا نھى التي المتعة في اختلف
:  عياض القاضي واستظھر تحريمھا أو بطالنھا يعتقد إنه ال ھوأفضل الذي اإلفراد في ترغيبا عنھا نھى اإنم ھذا وعلى عامه
 التمتع مجرد على يضربھم وال عليھا الناس يضرب عمر كان ولھذا العمرة إلى الحج فسخ ھي إنما فيھا اختلفوا التي المتعة أن
  السنة بتلك مخصوصا كان العمرة إلى الحج فسخ أن الصحابة وسائر ھو اعتقده ما على ضربھم وإنما الحج أشھر في

)  الھدي من استيسر فما الحج إلى بالعمرة تمتع فمن(  تعالى قوله في التمتع أن في العلماء بين خالف ال:  البر عبد ابن قال
: أيضا التمتع ومن بلده من آلخرا للنسك سفره بسقوط تمتع ألنه القران أيضا التمتع ومن الحج قبل الحج أشھر في االعتمار ھو
 الحج أشھر في االعتمار ھي التي المتعة عن نھوا إنما وغيرھما وعثمان عمر أن والمختار النووي قال العمرة إلى الحج فسخ
 عوالتمت اإلفراد جواز على ھذا بعد اإلجماع انعقد ولقد أفضل لكونه اإلفراد في للترغيب أولوية أو نھي وھو عامه من الحج ثم

 )  منھا األفضل في اختلفوا وإنما كراھة غير من والقران

َبْيرِ  بن ُعْروةَ  عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  963  :  قالت عائشةَ  عن الزُّ

ةِ  عامَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  َمعَ  َخَرْجنا - ا الَوَداعِ  ِحجَّ ةٍ  أَھلَّ  َمنْ  َفِمنَّ ا ِبِحجَّ ا ِبُعْمَرةٍ  أَھلَّ  َمنْ  وِمنَّ  واْلُعْمَرةِ  بالحجّ  أَھلَّ  َمنْ  وِمنَّ
 )  والتمتع والقران اإلفراد الثالثة جواز في ظاھر ھذا(  ِبُعْمَرةٍ  أَھلَّ  فِيَمنْ  وُكْنتُ 

 :  قال أنَّهُ  ُعَمرَ  ابن عن َيَسارٍ  ْبنِ  َصَدَقةَ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  964

ة ِذي في الَحجّ  َبْعدَ  أَْعَتِمرَ  أنْ  ِمنْ  إلِيَّ  أَحبُّ  ِديوأُھْ  الَحجّ  َقْبلَ  أْعَتِمرُ  ألَنْ  -   اْلِحجَّ

 :  عباسٍ  ابنِ  عن طاووسٍ  عن ُحَجْيرٍ  ْبنِ  ِھَشام عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  965

ُ  الَحجّ  َقْبلَ  باْلُعْمَرةِ  َتأُْمر َكْيفَ :  لهُ  قِيلَ  أنَّهُ  - وا: (  َيقُولُ  تعالى وهللاَّ ْينَ  إنَّ :  َتْقَرءونَ  َكْيفَ :  فقالَ )  لِللَّهِ  َواْلُعْمَرةَ  جَّ اْلحَ  َوأَِتمُّ  الدَّ
ْينَ  َقْبلَ  الوصيةَ  أوِ  الَوِصيَّةِ  َقْبلَ  ِھَما:  قال الدَّ ْينَ :  قالوا ؟ َتْبَدءونَ  َفِبأَيِّ   ذلك َفُھوَ :  قال بالدَّ

ُ  َرضي الشافعيّ  قال ْقِديمَ  أنَّ  َيعِني:  عنه هللاَّ   َجاِئزٌ  التَّ

َھا َحْفَصةَ  عن ُعَمرَ  ابنِ  عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  966  :  قالت أنَّ

 َحتَّى أِحلَّ  فال َھْديي وَقلَّْدتُ  رأِسي لَبَّْدتُ  إنِّي: "  فقال ؟ ُعْمَرِتك َعنْ  أْنتَ  ُتْحلِلْ  ولَمْ  ِبُعْمَرةٍ  َحلُّوا الناسِ  شأنُ  ما:  هللاَِّ  رسول يا -
 بعمرتك أنت تحلل ولم:  تقول الظاھرأن كان"  عمرتك من أنت تحلل ولم"  بھا حجھم من خرجوا أي عمرةب وحلوا(  أَْنَحرَ 
 تلبيد"  رأسي لبدت إني"  فقال بعمرته أحل بمعنى وھو عمرتك عن ناشئا حال أنت تحلل ولم المعنى ألن عمرتك قالت وإنما
 مكثه يطول من شعره يلبد وإنما الشعر على ابقاء ويقمل شعثيت لئال اإلحرام عند صمغ من شيئا الشعر في يجعل أن الرأس
 له يحل فال الھدي ساق فمن الشعر تلبيد ال الھدي تقليد ھو الحل فيعدم والعلة المكث طول إرادة على دليل فھو اإلحرام في
 )  ھديه ينحر حتى

ْحمن َعْبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  967  :  ائشةَ ع عن أبيه عن الَقاِسمِ  بنِ  الرَّ

 الحديثان معناه وفي حدة على منھما واحد كل فعل:  العمرة عن الحج أفرد(  اْلَحجَّ  أْفَردَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  -
 )  اإلفراد لتفضيل تشھد وھي يليانه اللذان

ْھري عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  968  :  قالتْ  عائشةَ  عن ُعْرَوةَ  عن الزُّ
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  ِباْلَحجَّ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  أََھلَّ  -

 :  قالتْ  عائشةَ  عن ُعْرَوةَ  عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  969

  اْلَحجَّ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  وأَْفَردَ  -

 :  هللاَّ  َعْبدِ  عن َودِ األَسْ  عن إبراھيمَ  عن َمْيُمونٍ  َحْمَزةَ  أبي عن ُعلَيَّةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  970

 وِبهِ  أْفَضلُ  القَِرانَ  أنَّ  َيْزُعُمونَ  وُھمْ  وَشعرٌ  َشْعثٌ  منُھما واحدٍ  لكل َيُكونَ  أنْ  أحب كاَنَ :  قُْلتُ  قال الَحجّ  ِبإِْفَرادِ  أَمرَ  أنَّهُ :  َيْعنِي -
ِ  وَعْبدُ  اْسَتْفَتاُھمْ  َمنِ  ُيْفتنونَ   بالدھن تعھده لقلة وتلبد تغير:  تعب باب من شعث فھو شعثا الرجل شعث(  القِرانَ  َيْكَرهُ  كانَ  هللاَّ
 وال استحداد غير من أي:  أغبر أشعث وھو أيضا الرأس وشعث الجلد وسخ ككتف شعث ورجل الوسخ:  أيضا والشعث
 والقران تمتعوال اإلفراد وھي الثالثة األنواع جواز على العلماء أجمع وقد اإلفراد عمر ابن تفضيل في والحديث تنظيف
 يحج ثم منه ويفرغ الحج أشھر في بالعمرة يحرم أن:  والتمتع يعتمر ثم منه ويفرغ الحج أشھر في بالحج يحرم أن:  واألفراد

 ثم التمتع ثم األفراد أفضلھا وكثيرون ومالك الشافعي فقال أفضل أيھا العلماء واختلف جميعا بھما يحرم أن والقران عامه من
 أم مفرداً  كان ھل النبي حجة في واختلفوا القران أفضلھا:  وآخرون حنيفة أبو وقال التمتع أفضلھا وآخرون دأحم وقال القران
 ً  في الشافعي واحتج قارنا فصار ذلك بعد بالعمرة أحرم ثم مفردا أوال وسلم عليه هللاَّ  صلى كان أنه والصحيح ؟ قارنا أم متمتعا
 إن ثم معروفة غيرھم على الوداع حجة في ومرتبتھم وعائشة عباس وابن عمر ابنو جابر رواية من صح بأنه اإلفراد ترجيح
 األعالم األئمة وھم عليه واظبوا ما أفضل اإلفراد يكن لم ولو إفراده على وواظبوا الحج أفردوا عليا عدا ما الراشدين الخلفاء
 وعثمان عمر وكره كراھة غير من اإلفراد جواز على األمة أجمعت وقد الجواز لبيان علي فعل واختلف اإلسالم وقادة

 وأخبر الثالثة األنواع فعل للناس أباح وسلم عليه هللاَّ  صلى فالنبي أفضل اإلفراد فكان والقران التمتع وبعضھم التمتع وغيرھما
 وبه للحج مفردا مفأحر باألفضل إحرامه في أخذ ولكنه وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي إلى ونسبه له وأباحه به أمره بما واحد كل

ً  كان بأنه الروايات وأما الروايات تظاھرت  عن ال الثانية حالته عن فإخبار قارنا كان بأنه الراويات وأما به أمر فمعناھا متمتعا
 معه كان من إال للجاھلية مخالفة عمرة إلى وتحويله حجھم من بالتحلل أصحابه أمر حين حاله عن إخبار بل إحرامه ابتداء
 بعضھم أن ويحتمل الحج على العمرة أدخلوا ألنھم قارنين إحرامھم آخر في أصحابه من الھدي معه ومن ھو وكان ھدي منھم
 بحج لبيك وھي الزيادة غيره وسمع سمع ما إال يحك فلم وعمرة قوله عليه وخفى أفرد أنه عنه فحكى بحجة لبيك يقول سمعه
 )  النووي عن ملخصا ها بينھا الجمع يمكن المختلفة الروايات فھذه وعمرة

 :  نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  971

 ھذا مسلم روى(  اْلُعْمَرةِ  َمعَ  الحجّ  أَْوَجْبتُ  َقدْ  أَنِّي أُْشِھُدُكمْ  واحدٌ  إال أْمُرھما ما:  فقال َنَظرَ  ثم َفأََھلَّ  الفِْتَنةِ  فِي َحجَّ  ُعَمرَ  ابن أنَّ  -
 كما صنعنا البيت عن صددت إن:  وقال معتمرا الفتنة في خرج عمر بن هللاَّ  عبد أن نافع عن قال وإيضاح بزيادة الحديث
 ما:  فقال أصحابه إلى والتفت البيداء على ظھر حتى وسار بعمرة فأھل فخرج وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول مع صنعنا
 وھو الطواف قبل العمرة على الحج وإدخال القران جواز ففيه إلخ العمرة مع الحج أوجبت قد أني أشھدكم واحد إال أمرھما
"  إالواحد"  والحج العمرة يعني"  أمرھما ما"  وقوله باإلحصار التحلل جواز أيضا وفيه العلماء وجماھير الشافعية مذھب
 على الحج عمر ابن قاس فلذا يقيسون كانوا الصحابة ألن به والعمل القياس صحة منه ويؤخذ باإلحصار التحلل جواز في يعني
 )  وحدھا بالعمرة إحرامه من الحديبية عام اإلحصار من تحلل إنما وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي ألن العمرة

 :  عائشةَ  عن ُعْروةَ  عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن َسْعدٍ  بنُ  إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  -  972

ً  َيِجدْ  لَمْ  إَذا الُمَتَمتِّعِ  فِي -   مًنى أيَّامَ  َفْلَيُصمْ  َعَرَفةَ  َقْبلَ  َيُصمْ  ولَمْ  َھْديا

 :  أبيه عن سالم عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن َسْعدٍ  بنُ  إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  -  973
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  ذلك ِمْثلَ  -

 :  قال الَعاِص  بنِ  َعْمرو بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  هللاَِّ  ُعَبْيدِ  ْبنِ  َطْلَحةَ  بنِ  عيسى عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  974

ةِ  في وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  سولُ ر وَقفَ  -  َقْبلَ  َفَحلَْقتُ  أْشُعرْ  لم:  هللاَّ  يارسول َفقال َرُجلٌ  َفَجاءَ  َيْسأَلُوَنهُ  للناسِ  ِبِمنىً  الَوَداعِ  ِحجَّ
 إال"  َحَرج والَ  ارمِ : "  فقال ِميَ أَرْ  أنْ  َقْبلَ  َفَنَحْرتُ  أْشُعرْ  لم:  هللاَّ  يارسول َفقال آخر فجاءهُ "  حرج وال اذبح: "  فقال أْذَبحَ  أنْ 
 قتقديم سنة ھكذا وترتيبھا اإلفاضة طواف ثم الحلق ثم الذبح ثم العقبة جمرة رمي النحر يوم أفعال(  َحَرج والَ  اْفَعلْ : "  قال

 سعيد وعن ةوالمالكي والحنفية الشافعية مذھب وھو الحديث لھذا فيه فدية وال للسنة مخالفا كان وان جائز بعض على بعضھا
 صلى قوله ظاھر ألنه عليھم حجة والحديث دم لزمه بعض على بعضھا قدم من أن وقتادة والنخعي البصري والحسن جبير بن
 عدم في والعامد الساھي بين الحكم ھذا في فرق ال أنه على واتفقوا مطلقا والتأخير التقديم في شئ ال أنه حرج ال وسلم عليه هللاَّ 

 في عليك حرج وال فعلت ما أجزأك أي حرج وال قوله ومعنى التقديم يمنع من عند اإلثم في يختلفان اناك وإن الفدية لزوم
 )  والتأخير التقديم

  العمرة في جاء فيما الثامن الباب

 :  قال مالكٍ  اْبنِ  أنسِ  َولَد بعض عن ُحَسْينٍ  أبي ابن عن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  975

ا - ةَ  مالكٍ  اْبنِ  أنسِ  مع ُكنَّ مَ  إَذا َفَكانَ  ِبمكَّ  بذلك ويريد متردد غير عليه العزم عقد الشيء على صمم(  َفاْعَتَمرَ  َخَرج رأَيُته َصمَّ
 )  أعلم وهللاَّ  الحج عليھا يدخل ثم بالعمرة فيبدأ الحج على التصميم

ُ  رضي طالبٍ  أبي اْبنَ  َعلِّيَ  نَّ أ ُمجاَِھدٍ  عن ُنَجْيحٍ  أبي ابن عن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  976  :  قال عنهُ  هللاَّ

ُ  صلى عنه أثر والذي منھا يمنع وال الزيادة ينافي ال وھذا عمر أربع اعتمر أنه الرسول المأثورعن(  ُعْمَرةٌ  َشْھرٍ  ُكلِّ  فِي -  هللاَّ
 ذلك في الجاھلية لمخالفة باعتماره الشھر ھذا خص وإنما مختلفة سنين من القعدة ذي في كان األربع العمر ھذه من وسلم عليهِ 
 )  الجاھلية في عادتھم على وقضاء العقيدة لھذه ھدما فيه العمرة فكرر الفجور أفجر من الشھر ھذا في العمرة يرون كانوا فإنھم

 :  أْخبرني َيقُولُ  ِدينارٍ  ْبنَ  َعْمرو َسِمعَ  أنَّهُ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  977

ْحمنِ  َعْبدَ  َسِمْعتُ :  قال َقفِيُّ الثَّ  أَْوسٍ  اْبنُ  - ُ  صلى هللاَِّ  رُسولُ  أََمَرني:  َيقُولُ  بكرٍ  أبي بنَ  الرَّ  عائشةَ  أُْعِمرَ  أنْ  وسلم عليهِ  هللاَّ
 َ ْنِعيم من فأَْعَمْرُتھا  والحصبة الجمار رمي ليلة ھي الحصبة وليلة الحديث ھذا تقدم(  اْلَحْصبةِ  َلْيلَةَ  اْلَحِديثِ  فِي وَغْيره ُھوَ  َقالَ  التَّ

 ھي والحصباء وقصباء كقصبة فسكون بفتح الحصباء واحدة والصاد الحاء بفتح والحصبة والحصا الحجارة فسكون بفتح
 )  الحصا

 :  الُمَسيِّب بنِ  َسعيدِ  بنِ  َيْحيَ  عن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  978

ُ  َرِضيَ  عائشةَ  أن - َتْينِ  َنةٍ سَ  فِي اْعَتَمَرتْ  َعْنھا هللاَّ ةً :  َمرَّ ةً  و الُحلَْيَفةِ  ِذي ِمنْ  َمرَّ   الُجْحَفةِ  ِمنْ  َمرَّ

 :  ممحمد بن القاسمِ  عن َيَسارٍ  ْبنِ  َصَدَقةَ  عن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  979

ُ  صلى النبيِّ  َزْوجِ  عائشة أنَّ  - َتْينِ  َسَنةٍ  فِي اْعَتَمَرتْ  وسلم عليهِ  هللاَّ :  فقال ؟ أَحدٌ  َعلَيھا ذلكَ  َعابَ  َفَھلْ :  َفقُْلتُ  َدْقتَ صَ :  قالَ  َمرَّ
 العام في العمرة تكرار من مانع ال أنه التاسع الباب حتى بعده وما الحديث ھذا من يؤخذ(  َفاْسَتْحَيْيتُ  المؤمنينَ  أُمُّ  هللاَِّ  ُسْبحانَ 
 ربه إلى العبد بھا يتقرب العبادة باب من إال العمرة لوھ عمر وابن عائشة فعلته وقد ال وكيف أكثر أو مرتين وأدائھا الواحد
 ھي أي المؤمنين أم هللاَّ  سبحان:  بقوله أحد عليھا ذلك عاب فھل قوله عن أجيب ولذا واحد عام في ولو تكرارھا في عيب فأي
 رأيت وقد األحاديث ھذه من يفھم ما ھذا حسن ما إال تفعل فال يقبح وما فيه يحسن وبما الدين بأصول الخبيرة المؤمنين أم
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 نعلم وال سنة العمرة:  مالك قال الموطأ في قال واحدة سنة في العمرة تكرار أعني الحكم ھذا على موافق غير مالك اإلمام
 )  اه مرار السنة في يعتمر أن ألحد أرى وال مالك قال تركھا في أرخص المسلمين من أحدا

 :  محمد بن القاسمِ  عن َيَسارٍ  ْبنِ  َصَدَقةَ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  980

َتْينِ  َسَنةٍ  فِي اْعَتَمَرتْ  عائشة أنَّ  -  المؤمنينَ  أُمُّ  القاِسم:  فقال:  قال ؟ أَحدٌ  َعلَيھا ذلكَ  أَعابَ :  قُْلتُ  قال ِمَراَراً :  قالَ  أوْ  َمرَّ
  َفاْسَتْحَيْيتُ 

 :  ُعَمرَ  ابنِ  عن ناَفعٍ  عن ُعْقَبةَ  بنِ  ُموسى عن ِعياٍَض  بنُ  أَنسُ ) :  أخبرنا(  -  981

َتْينِ  َسَنةٍ  فِي اْعَتَمرَ  أنَّهُ  -   ِمَراَراً :  قالَ  أوْ  َمرَّ

 :  قال ناَفعٍ  عن ُعْقَبةَ  بنِ  ُموسى عن أَنسٌ ) :  أخبرنا(  -  982

ِ  َعْبدُ  اْعَتَمرَ  - ً  ُعَمرَ  بنُ  هللاَّ َبْيرِ  اْبنِ  َعْھدِ  في أْعواما   مٍ عا كلِّ  في ُعْمَرَتْينِ  الزُّ

  الحج فاته ومن المحصر أحكام في التاسع الباب

 وفي نھاية اه محصور فھو حسبه إذا وحصره مقصده عن منعه إذا السلطان أو المرض أحصره من مفعول إسم المحصر( 
 في العدو حصره وثعلب السكيت ابن قال ألمره المضي من ومنعوه به أحاطوا قتل باب من حصرا العدو حصره:  المصباح

  السفر من منعه:  باأللف المرض وأحصره حبسه:  لهمنز

 وأحصره والمرض العدو حصره الشيباني عمرو وأبو القوطية ابن وقال اللغة أھل وعليه العرب كالم ھو ھذا الفراء وقال
 المنع لحصروا اإلحصار أن والخالصة وجه لھا يفھم يكاد ال بينھما التفرقة ألن الصنيع ھذا ويعجبني اه حبسه بمعنى كالھما
 )  ونحوه بمرض أي الحج فاته ومن وقوله قريبا وسيأتي بالبيت يطوف حتى يحل ال بمرض المحصر النھاية وفي والحبس

 :  قال أنَّهُ  عباسٍ  ابن عن ِدينارٍ  ْبنِ  َعْمرو وعن عباسٍ  اْبنِ  عن أبيه عن طاووسٍ  ابن عن ُعَيْيَنةَ  ْبنُ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  983

 وعن الحج أعمال عن لإلنصراف المسوغ الحصر أن أي(  اآلنَ  اْلَحْصرُ  َذَھبَ :  أَحُدُھما وزاد الَعدوّ  َحْصرُ  إالَّ  رَ َحصْ  الَ  -
 أحصر كما بعدو أحصر فيمن عندنا األمر فھذا مالك قال الموطأ في ورد ولذا المرض حصر ال العدو حصر ھو إنما إتمامه
 قال مالك عن يحي ذلك قبل أيضا وفيه البيت دون يحل ال فإنه بغيرعدو أحصر من أماف وأصحابه وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي
 وحدثني قضاء عليه وليس حبس حيث رأسه ويحلق ھديه وينحر شئ كل من يحل فإنه البيت وبين بينه فحال بعدو حبس من
 كل من وحلوا رؤوسھم وحلقوا الھدي فنحروا بالحديبية وأصحابه ھو حل وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن بلغه أنه مالك عن
 وال أصحابه من أحدا أمر وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن يعلم لم ثم الھدي إليه يصل أن وقبل بالبيت يطوفوا أن قبل شئ
 أحصر ومن طواف غير من الحج من تحلل بعدو أحصر من أن والخالصة اه الشيء بعود وال شيئا يقضوا أن معه كانوا ممن

 بين والسعي بالبيت الطواف ترك حصريسوغ ال أي العدو حصر إال حصر ال قوله معنى فھذا يطوف حتى يتحلل فال بمرض
 قريبا اآلتي أبيه عن سالم حديث في كما والسعي الطواف من فيه بد فال بالمرض الحصر فأما العدو حصر إال والمروة الصفا
 )  ذلك بعد العدو حصر يتصور فال دولھم وذھبت أعداؤه وذھب قوي قد اإلسالم أن:  فمعناه اآلن الحصر ذھب قوله وأما

 :  أبيه عن ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِھَشامِ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  984

بيَّ  أنَّ  - يحُ :  فقال َشاِكيةٌ  إنِّي:  فقالتْ  ؟ الَحجَّ  َتِريدينَ  أََما: "  فقال ُضَباَعةَ  أَمرَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النَّ  َمِحلِّي أَنَّ  واْشَتِرِطي جِّ
 عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول دخل:  قالت عائشة عن وعبارته يسيرة بزيادة السند بھذا الحديث ھذا مسلم روى(  َحَبْسَتنِي َحْيثُ 
:  وقولي واشترطي حجي لھا فقال وجعة إال أجدني ما وهللاَّ :  قالت ؟ الحج أردت:  لھا فقال الزبير بنت ضباعة على وسلم
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 إذا يتحلل أن إحرامه في يشترط أن والمعتمر للحاج أن على داللة وفيه اه المقداد تحت وكانت حبستني حيث محلي اللھم
 حنيفة أبو وقال الشافعي مذھب من الصحيح وھو ثور وأبي وأحمد مسعود وابن وعلي الخطاب بن عمر قول وھو مرض
 داود أبي وسنن ومسلم البخاري في وھو صحيح والحديث بضباعة خاص نهأ على ورد ما وحملوا اإلشتراط يصح ال ومالك

 التحلل يبيح ال المرض أن على يدل وھو غيره أو عياض من تضعيفه يقبل فال المعتمدة السنة كتب وباقي والنسائي والترمذي
 )  اإلحرام وقت التحلل إشتراط ھناك يكن لم إذا

 :  قال أبيه عن ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِھَشامِ  عن َنةَ ُعَييْ  ْبنُ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  985

ُ  َرِضيَ  عائشةُ  لي قالتْ  -  َعَمْدتُ  ولهُ  أَرْدتُ  الَحجَّ  اللَُّھمَّ  قُلْ  فقالتْ  ؟ أقُولُ  َماَذا لھا فقُْلتُ :  قال ؟ َحَجْجتَ  إَذا َتْثَتْثِني َھلْ :  َعْنھا هللاَّ
ْرَتهُ  َفإنْ   )  اإلحرام في التحلل إشتراط جواز في السابق الحديث يؤيد الحديث ھذا(  ُعْمَرةٌ  َفِھيَ  اِبسٌ حَ  َحَبَسني وإنْ  الَحجُّ  َفُھو َيسَّ

 :  ُعَمرَ  ابنِ  عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  986

ةَ  إلى َخَرجَ  أنَّهُ  -   وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  َمعَ  َنْعَناصَ  َكَما َصَنْعَنا الَبْيتِ  عنِ  ُصِدْدتُ  إَذا:  َفَقالَ  ُمْعَتِمراً  اْلفِْتَنةِ  َزماَنَ  َمكَّ

ُ  َرِضيَ :  الشافعيُّ  قال َ :  َعْنهُ  هللاَّ َ  كَما أَْحلَْلنا  قريبا الحديث ھذا تقدم(  اْلُحَدْيِبَيةِ  َعامَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  َمعَ  أَْحلَْلنا
 )  بشرحه

 :  قال أبيه عن هللاَّ  َعْبدِ  ْبنِ  َسالِم عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  987

َفا َوَبْينَ  بالَبْيتِ  َيُطوفَ  َحتَّى َيِحلُّ  الَ  َفإنَّهُ  لَِمَرٍض  الَبْيتِ  ُدونَ  ُحِبسَ  َمنْ  - : قال أنه عمر بن هللا عبد عن الموطأ في(  والَمْرَوةِ  الصَّ
 له بد ال التي الثياب من شئ لبس إلى اضطر ذافإ والمروة الصفا بين ويسعى بالبيت يطوف حتى يحل ال بمرض المحصر

:  قال البصرة أھل من رجل وعن البيت إال يحله ال المحرم تقول كانت أنھا عائشة وعن وافتدى ذلك صنع الدواء أو منھا
 يرخص فلم والناس عمر وابن عباس ابن وبھا مكة إلى فأرسلت فخذي كسرت الطريق ببعض كنت إذا حتى مكة إلى خرجت

 وحصر بالعدو حصر نوعان الحصر أن بان وقد أقول اه بعمرة أحللت حتى أشھر سبعة الماء ذلك على فأقمت أحل أن حدأ لي
 )  أعلم وهللاَّ  بعمرة يتحلل أن من فيه للحاج بد فال الثاني وأما األول ھو منھما والسعي البيت ترك يسوغ الذي وأن بغيره

 :  قال أبيه عن َسالِم عن بٍ ِشَھا ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  988

َفا َوَبْينَ  بالَبْيتِ  َيُطوفَ  َحتَّى َيِحلُّ  الَ  المُحِصرُ  -   والَمْرَوةِ  الصَّ

 :  َيَسارٍ  ْبن ُسلَْيمانَ  عن َسِعيدٍ  ْبنِ  َيْحيَ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  989

َبْيرِ  واْبنَ  وَمْرَوانَ  ُعَمرَ  ابنَ  أنَّ  - ةَ  َطِريقِ  ِبَبْعِض  ُصِرعَ  وإنَّهُ  الَمْخُزوِميِّ  ةَ ُحَزابَ  اْبنَ  أَْفُتوا الزُّ َ  َيَتَداَوى أنْ  ُمْحِرمٌ  وُھوَ  َمكَّ  ُبدَّ  الَ  ِبما
ً  َيِحجَّ  أنْ  َعلَْيهِ  َفَكانَ  إْحَراِمهِ  ِمنْ  َحلَّ  َفإنْ  اْعَتَمرَ  َصحَّ  وإَذا َوَيْفَتِدي ِمْنهُ    َوُيْھِدي َقاِبالً  َعاما

 :  قال َسِعيدٍ  ْبنِ  َيْحيَ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  990

َ  أنَّ  َيَسارٍ  ْبن ُسلَْيمانُ  أخبرني - َّ  َخَرجَ  أَُيوبَ  أبا ةَ  َطِريقِ  ِمنْ  ِبالَباِدَيةِ  كانَ  إَذا َحتَّى َحاجا  ْبنِ  ُعَمرَ  َعلَى َقِدمَ  وأنَّهُ  َرَواِحلَهُ  أََضلَّ  َمكَّ
ابِ  َ  وأَْھدِ  ُحجَّ  الَحجَّ  أْدَرْكتَ  َفإَذا َحلَْلتَ  َقدْ  ُثمَّ  الُمْعَتِمرُ  َيْصَنعُ  َكَما اْصَنعْ :  هُ لَ  َفَقالَ  لَهُ  ذلِكَ  َفَذَكرَ  النَّْحرِ  َيْومَ  الَخطَّ  ِمنَ  اْسَتْيَسرَ  ما

 اه ترحل أن تصلح التي بالناقة يخصھا وبعضھم أنثى أو كان ذكراً  اإلبل من المركب وھي راحلة جمع الرواحل(  الَھْديِ 
 وفي للمبالغة والھاء سواء فيه واألنثى والذكر واألحمال األسفار على القوي البعير:  اإلبل من ةالراحل:  النھاية وفي مصباح
 أنفع تكرارھا ونرى اللغويات في اإلحالة نكره ألن مرارا ذلك شرحنا وقد راحلة فيھا ليس مائة كإبل الناس تجدون الحديث
 فأرشده الحج أعمال عن بذلك وانصرافه عنھا البحث إلى تهلحاج التحلل له يبيح رواحله غياب أن الحديث وخالصة وأجدى
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 أعمال لقطعك تھدي وأن تحج أن ذلك بعد عليك وقال والسعي بالطواف حجه من يتحلل أي المعتمر فعل يفعل أن إلى عمر
 )  إتمامه قبل عنه وانصرافك الحج

 :  َيَسارٍ  ْبن ُسلَْيمانَ  عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  991

 الشمس وطلوع الصبح صالة بين ما وھي الغدوة بمعنى فسكون بضم البكرة(  ُبْكَرةَ  َيْنَحرُ  وُعَمرُ  َجاءَ  األْسَودِ  ْبنَ  َھبَّارَ  نَّ أ -
 )  الوقت ھذا في ويفعله بالنحر يبكر كان أنه يعني

   الغير عن الحج في العاشر الباب

 أداة عليھا تدخل فال اإلبھام في متوغلة وغير السندي عابد الشيخ المرحوم وھو المسند مرتب وضع من العنوان ھذا( 
 )  مصطفى حامد اه إبھامھا عن غير ينقل وال شيئا يفيد ال دخولھا ألن التعريف

ْھري َسِمْعتُ  قال ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  992  :  عباسٍ  ابنِ  عن َيَسارٍ  اْبنِ  ُسلَْيمانَ  عن ُيَحدِّثُ  الزَّ

ُ  صلى النَّبيَّ  َسأَلَتْ  َخْثَعمٍ  ِمنْ  اْمَرأَةً  أنَّ  - ً  أبي أَْدَرَكتْ  ِعَباِدهِ  َعلَى الَحجّ  في هللاَِّ  َفِريَضةَ  إنَّ :  فقالتْ  وسلم عليه هللاَّ  الَ  َكبيراً  َشيخا
ُ  صلى النبيُّ  فَقالَ  ؟ َعْنهُ  أَُحجَّ  أنْ  َتَرى َفَھلْ  َراِحلَِتهِ  علىَ  َيْسَتْمِسكَ  أنْ  َيْسَتِطيعُ   "  َنَعمْ : "  وسلم عليه هللاَّ

ْھريِّ  ِمنَ  َحفِْظُتهُ  ھكذا:  ُسْفَيانُ  قال  لعجز يحج لم عمن الحج أداء في الباب آخر إلى بعده وما وھو مسلم في الحديث ھذا(  الزُّ
 نفسه عن يؤديھا أن مطالب مكلف إنسان فكل والصيام كالصالة عبادة بھا للَّله تعبد عبادة الحج ألن وذلك زمانة أو بشيخوخة

 إنفاق وكان بدنية مالية عبادة كانت لما ولكن بعضھم قال وبھذا والصيام كالصالة غيره عن أحد يؤديھا أال ذلك مقتضى وكان
 ولغيرھما فلھذين األئمة بعض عند الفور على ليس ووجوبھا والصيام الصالة وبين بينھا فرق ھناك كان ركنيھا أحد فيھا المال
 العاجز عن الحج في النيابة جواز الحديث من يؤخذ ما وجملة.  أعلم وهللاَّ  والصيام الصالة في تقبل ولم النيابة فيھا قبلت

 عجزعن عمن الحج فريضة سقوط وعدم الحج في الرجل عن نائبة المرأة تكون وأن موت أو زمانة أو بھرم منه الميؤوس
 آراء وتقدمت نفسھا على أمنت إذا محرم بال المرأة حج وازوج الشافعية مذھب وھو كولده بغيره أدائه على وقدر بنفسه أدائه

 وحج دين من عليھا وجب ما وأداء بخدمتھما والقيام الوالدين بر إلى اإلشارة كله ھذا عن فضال وفيه المسألة ھذه في الفقھاء
ً  أبي أدركت الحج فريضة أن قولھا في وليس وغيرھما  في تأخر ثم قويا إلنسانا على وجب لو الحج أن يفيد ما كبيراً  شيخا
 حج وعليھا ماتت أمي أن:  وقالت وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أتت امرأة أن اآللي طاووس حديث بدليل عنه يؤدي ال األداء
 وقد الفريضة ھذه أداء على قادراً  سنين الميت قضى وإن للموت تجوز للعجز الحج في النيابة تجوز فكما أمك عن حجي فقال
 وقال أوعجز لموت الحج في النيابة جواز على والحنفية الشافعية ومنھم والجمھور خالفية مسألة الحج في النيابة نأ إلى أشرنا
 عن ال جائزة غير أنھا السلف وبعض النخعي عن وحكى اإلسالم حجة يحج ولم مات عمن إال الحج في نيابة ال ولليث مالك
ً  مالك عن مروي وھذا عاجز حي عن وال ميت  في اإلنابة للعاجز يجوز وعنده تركته في واجب ذلك أن الشافعي مذھبو أيضا
ْھري عن ِدينارٍ  بنُ  َعْمُرو وأخبرني)  القولين أصح على التطوع حج  :  َيَسارٍ  اْبنِ  ُسلَْيمانَ  عن الزُّ

ُ  صلى النبيِّ  عن - ِ  َرُسولَ  يا َفَقالَتْ  فِيهِ  وَزادَ  ِمْثلَهُ  وسلم عليه هللاَّ  َدْينٌ  َعلَْيهِ  َكان لَوْ  َكما َنَعمْ : "  قال ؟ ذلِكَ  َيْنَفُعهُ  َفَھلْ :  هللاَّ
 )  منھا عباس ابن لسقوط مرسلة الرواية وھذه العرب بعض لغة وھي الياء بإثبات روى ھكذا فقضيته(  َيْنَفُعهُ  َفَقَضْيِتهِ 

ْھري عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  993  :  قال عباسٍ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  عن َيَسارٍ  اْبنِ  ُسلَْيمانَ  عن الزَّ

ُ  صلى النبيِّ  َرِديفَ  الَعبَّاسِ  ْبنُ  الَفْضلُ  َكانَ  - َ  َيْنُظرُ  الَفْضلُ  َفَجَعلَ  َتْسَتْفِتيهِ  َخْثَعمٍ  ِمنْ  اْمَرأةٌ  َفَجاَءْتهُ  وسلم عليه هللاَّ  َتْنُظرُ  وِھيَ  إلْيھا
ُ  صلى النبيِّ  َفَجَعلَ  إليه  َعَلى الَحجّ  في هللاَِّ  َفِريَضةَ  إنَّ :  هللاَّ  رسول يا َفَقالتْ  اآلَخرِ  الشِّقِّ  إلى الَفْضلِ  َوْجهَ  َيْصِرفُ  وسلم عليه هللاَّ

ً  أبي أَْدَرَكتْ  ِعَباِدهِ  ةِ  فِي وذلِكَ "  َنَعمْ : "  َقالَ  ؟ َعْنهُ  أفأَُحجُّ  الَراِحلةِ  علىَ  َيْثُبتَ  أنْ  َيْسَتِطيعُ  الَ  َكبيراً  َشيخا  نم يؤخذ(  الَوداَعِ  ِحجَّ
 والشراء والبيع كاالستفتاء لحاجة األجنبية المرأة صوت وسماع مطيقة كانت إذا الدابة على اإلرداف جواز الحديث ھذا
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 في ھكذا معد من قبيلة أبو كجعفر وخثعم ھذا ذلك على قدر لمن باليد المنكر وإزالة األجنبية إلى النظر وتحريم وغيرھا
 حجة وقوله اه باليمن صاروا معد من ھم ويقال اليمن من أنمار بن خثعم وھو قبيلة إسم"  خثعم اللسان وفي المحيط القاموس
ً  نبھنا كما تكسر المادة ھذه من والھيئة المرة ألن خطأ وفتحھا الحاء بكسر الوداع  )  سابقا

ْنِجيُّ  خالدٍ  ْبنُ  ُمْسلمُ ) :  أخبرنا(  - 994  عن عباسٍ  ابنِ  عن َيَسارٍ  اْبنِ  ُسلَْيمانَ :  نيحدث ِشَھابٍ  ابنِ  قال:  قال ُجَرْيجٍ  ابنِ  عن الزِّ
 :  َعبَّاسٍ  ْبنِ  الَفْضلِ 

ُ  صلى هللاَِّ  لَِرُسولِ  قالَتْ  َخْثَعمٍ  ِمنْ  اْمَرأَةً  أنَّ  - ُ  َفِريَضةُ  أْدَرَكْتهُ  َقدْ  أبي إنَّ :  وسلم عليه هللاَّ  الَ  َكِبيرٌ  َشْيخٌ  وُھو الَحجِّ  فِي َعلَْيهِ  هللاَّ
ي: "  قال َبِعيِرهِ  َظْھرِ  َعلَى َيْسَتِوي أنْ  َيْسَتطيعُ   "  َعْنهُ  َفُحجِّ

دٍ  ْبنِ  الَعِزيزِ  َعْبدِ  عن َسلََمةَ  أبي ْبنُ  َعْمُرو) :  أخبرنا(  -  995 ْحمنِ  َعْبدِ  عن ُمحمَّ  َعلِيِّ  ْبنِ  َزْيدِ  عن الَمْخُزوميِّ  الَحاِرثِ  ْبنِ  الرَّ
ِ  ُعَبْيدِ  عن أبيه عن الُحَسْينِ  ْبنِ  ُ  َرِضيَ  طالبٍ  أبي بنِ  َعلِيِّ  عن َرافِعٍ  أبي ْبنِ  هللاَّ  :  َعْنهُ  هللاَّ

 َفِريَضةُ  وأْدَرَكْتهُ  أَْفَندَ  َقدْ  َشْيخٌ  أبي إنَّ :  قالَتْ  َخْثَعمٍ  ِمنْ  اْمَرأَةً  َجاَءْتهُ  ُثمَّ  َمْنَحرٌ  ِمنىً  وُكلُّ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أنَّ  -
 ُ ً  األصل في الحديث ھذا ورد(  َنَعمْ : "  قال ؟ َعْنهُ  بھا أُؤد أنْ  ُيْجزي َفَھلْ  أَداِئَھا َيْسَتِطيعُ  والَ  الَحجّ  فِي هِ ِعَبادِ  َعلَى هللاَّ  مصحفا

 لھا وجود وال لھا المعنى ألنه منه فحذفناھا على كلمة فيه وزيد أنفد فيه كانت أفند وكلمة منه ساقطة كانت قال فكلمة ومحرفا
 مكان الحاء بفتح والمنحر ھذا للله والحمد واضحا معناه وفھم األخطاء ھذه في تال بعد الحديث فاستقام طبوعةالم النسخة في

 ) "  للكبر وأخطأ خرف:  وأفند الھدايا فيه تذبح ألن صالح منى في مكان كل أي النحر

ً  َسِمْعتُ :  َحْنَظَلة عن سالمٍ  ْبنُ  َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  996  :  َيقُولُ  طاَووسا

ي: "  َفَقالَ  َحجٌّ  وَعلَْيھا َماَتتْ  أُمِّي إنَّ :  َفَقالتْ  اْمرأَةٌ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أََتتْ  -  "  أُمِّكِ  َعنْ  ُحجِّ

 :  َعبَّاسٍ  ابنِ  عن ِسيرينَ  اْبنِ  عن أيُّوبَ  عن َغْيُرهُ  أَوْ  مالكٌ  أنَّهُ  وذكر الشافعيّ ) :  أخبرنا(  -  997

ِ  رسولَ  يا فقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أََتى َرُجالً  أنَّ  -  َوإنْ  الَبِعيرِ  َعلىَ  َتْرَكبَ  أَنْ  َتْسَتِطيعُ  الَ  َكِبيَرةٌ  عُجوزٌ  أُمِّي إنَّ :  هللاَّ
ُ  صلى هللاَِّ  َرُسولِ :  فَقالَ  ؟ َعْنھا أفأَُحجُّ  َتُموتَ  أنْ  ِخْفتُ  َرَبْطُتھا  "  َنَعمْ "  وسلم عليه هللاَّ

 :  ِسيرينَ  اْبنِ  عن أيُّوبَ  عن وَغْيُرهُ  مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  998

ُ  صلى هللاَِّ  َرُسولِ  إلى اْبُنهُ  َفَجاءَ  الشَّْيخُ  َكِبرَ  وَقدْ  الشَّْيخُ  قالَ  الَِّذي َولَِده ِمنْ  أَحدٌ  َيْبلُغَ  أالَّ  َنفْفِسهِ  َعَلى َجَعلَ  َرُجالً  أنَّ  -  وسلم عليه هللاَّ
ُ  صلى هللاَِّ  َرُسولِ :  فَقالَ  ؟ َعْنھا أفأَُحجُّ  َيُحجَّ  أنْ  َيْسَتِطيعُ  والَ  َكِبرَ  َقدْ  أبي إنَّ :  َفقال الَخَبرَ  َفأَْخَبَرهُ   "  َنَعمْ "  وسلم عليه هللاَّ

 :  َعَطاءٍ  عن ُجَرْيج ابنِ  عن ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  -  999

 َعْنهُ  َفلَبِّ  َحَجْجتَ  ُكْنتَ  إن: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  َفقال فاُلنٍ  َعنْ  ْيكَ لَبَّ :  يقُولُ  َرُجالً  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  َسِمعَ  -
 وأنت غيرك واجب تؤدي أن والذوق العقل قلة من فإن وأحكمه الرسول أدب أحسن ما(  َعْنهُ  اْحُججْ  ُثمَّ  َنْفِسكَ  َعنْ  َفالَحجَّ  وإالَّ 
 عن يحج لم كان إذا غيره عن يحج أن ألحد فليس أوال نفسه واجب يؤدي أن هغير واجب يؤدي بمن فأحرى الواجب ھذا مھمل
 :  الشاعر قول ھذا في ويضرني نفسه

 بجناحھا أخرى بيض وملحفة...  بالعراء بيضھا كتاركة

 والغريب القريب بين الحكم ھذا في فرق ال أنه أفاد وقد الحاج قريب له المحجوج أن زيادة وفيھما اآلتيان الحديثان ويؤيده
 )  اه والغرباء القرباء من ذلك بعد شئت عمن تؤدي ثم نفسك عن أوال تؤدي أن فالواجب
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 :  قال قاِلَبةَ  أبي َعنْ  أيُّوبَ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 1000

 أَحَجْجتَ :  فقال لَهُ  َقَراَبةً  َفذَكرَ :  قال ؟ ْبُرَمةَ شُ  وَما وْيَحكَ :  َعبَّاسٍ  اْبنُ  فقال ُشْبُرَمةَ  َعنْ  لَبَّْيكَ :  يقُولُ  َرُجالً  َعبَّاسٍ  اْبنُ  َسِمعَ  -
  ُشْبُرَمةَ  اْحُججْ  ُثمَّ  َنْفِسكَ  َعنْ  ھِذهِ  َفاْجَعلْ :  قالَ  ال:  قال ؟ َنْفِسكَ  َعنْ 

ابِ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  - 1001 َقفِيُّ  الوھَّ اءَ  وخالدٍ  َتِميَمةَ  أبي ْبنِ  أيُّوبَ  عن الثَّ  :  َعبَّاسٍ  اْبنِ  عن َبةَ قاِل أبي َعنْ  الَحذَّ

:  فقال َقَراَبةً  َفذَكرَ :  اآلَخرُ  وقال أخي قال أَحُدُھما فقال ؟ ُشْبُرَمةَ  وَما وْيلَكَ :  فقال ُشْبُرَمةَ  َعنْ  لَبَّْيكَ :  يقُولُ  َرُجالً  َسِمعَ  أنَّهُ  -
  ُشْبُرَمةَ  اْحُججْ  مَّ ثُ  َنْفِسكَ  َعنْ  ھِذهِ  َفاْجَعلْ :  قالَ  الَ :  فقال ؟ َنْفِسكَ  َعنْ  أَحَجْجتَ 

  الحج كتاب من متفرقة مسائل في عشر الحادي الباب

ُ  َرِضيَ  عائشةَ  َعنْ  أبيه عن القاسمِ  بنِ  الرْحمن َعْبدِ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 1002  :  قالتْ  أنھا َعْنھا هللاَّ

-  َ ا إَذا َحتَّى الَحجَّ  إالَّ  َنَرى ال سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول مع َخَرْجنا ً  أوْ  ِبَسِرفَ  ُكنَّ ِ  َرُسولُ  َعلَيَّ  َفَدَخلَ  ِحْضتُ  منھا َقريبا  هللاَّ
ُ  صلى َ  وسلم عليه هللاَّ ُ  َكَتَبهُ  أْمرٌ  ھذا إنَّ :  فقال َنَعمْ :  قُْلتُ  ؟ أَنفِْستِ  َمالَكِ : "  َفَقال أْبِكي وأنا  يْقضي ما فاْقِضي آَدمَ  َبَناتِ  َعلَى هللاَّ
ى:  قالتْ "  ِبالَبْيتِ  َتُطوفِي أالَّ  رَ َغيْ  الَحاجَّ  ُ  صلى هللاَِّ  َرُسولُ  وَضحَّ  ال أي الحج إال نرى ال قولھا(  البَقرَ  ِنساِئهِ  َعنْ  وسلم عليه هللاَّ
 بين موضع كتف بوزن سرف"  بسرف كنا إذا حتى"  الحج أشھر في العمرة امتناع نظن كنا ألنا بالحج إال نحرم أننا نعتقد
 لتعجب وإنك منظور وابن النووي ذكر ھكذا عشر أثني أو تسعة أو سبعة أو ستة منھا أميال على مكة بقرب ينةوالمد مكة
 كانوا أنھم ومعروف وعلمھم زمانھم قدر على تقريبية مقاسات أنھا عرفت إذا عجبك يزول ولكن األقوال ھذه بين الفرق لسعة
 إن ومنعه مكان إسم قدرته إن صرفه لك وسرف ھذا اآلن المعروفة ةالمساح أدوات من شئ فيھا ليس البداوة من حالة على
 ؟ أحضت والمعنى مكسورة فيھما والفاء أفصح واألولى مشھورتان لغتان وضمھا النون بفتح"  أنفست"  وقوله البقعة قدرت
 فإنه يخالفه اللسان في لذيوا مسلم شرح في النووي ذكر ھكذا غير ال النون بضم نفست منه فيقال الوالدة بمعنى النفاس وأما
 الحيض فأما ونفست نفست يقال قال ثم ولدت:  نفساء وھي ونفاسة نفاسا الفاء بكسر ونفست)  النون بضم(  المرأة ونفست قال
 )  المصباح في ومثله حاضت إذا بالفتح تنفس المرأة نفست يقال النون بفتح نفست إال فيه يقال فال

 فال والغائط كالبول نساء جميع فيه تشترك عام أمر أي أللمھا وتخفيف لھا تسلية"  آدم بنات على هللاَّ  كتبه شئ ھذا"  وقوله
 رواية وفي تغتسلي حتى بالبيت تطوفي أال غير"  الحجاج يصنع ما اصنعي أي"  الحاج يقضي ما فاقض"  تحزني وال تبتئسي
 والجنب والمحدث والنفساء الحائض أن في ظاھر ھذا بالبيت الطواف عدا الحج أعمال من شئت ما افعلي أي"  تطھري حتى
 بالبقر هللاَّ  رسول وضحى"  وقولھا مثال بعرفات وقوفھم من مانع فال وركعتيه الطواف عدا ما وأقواله الحج أفعال منھم تصح

ُ  صلى أنه على محمول"    ) بإذنه إال تجوز ال اإلنسان عن التضحية إذ ذلك في استأذنھن وسلم عليه هللاَّ

ُ  َرِضيَ  عائشةَ  َعنْ  أبيه عن القاسمِ  بنِ  الرْحمن َعْبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 1003  :  َعْنھا هللاَّ

ة َقِدَمتُ  أنھا - َفا َبْينَ  وال ِبالَبْيتِ  أُطفْ  ولَمْ  َحاِئضٌ  وأنا َمكَّ :  فقال سلم و عليه هللا صلى النبيّ  إلى ذلكَ  َفَشَكْوتُ  َواْلَمْرَوةِ  الصَّ
 "  َتْطُھِري َحتَّى ِبالَبْيتِ  َتُطوفِي أالَّ  َغْيرَ  الَحاجَّ  َيْفَعلُ  َما ياْفعلِ 

 :  عائشةَ  َعنْ  أبيه عن القاسمِ  بنِ  الرْحمن َعْبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 1004

َ  َذَكَرتْ  و - َ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  َمعَ  إْحَراَمھا ھا  وال ِبالَبْيتِ  َتُطوفَ  أالَّ  َغْيرَ  الَحاجُّ  يْقضي ام َتْقِضي أنْ  َفأََمَرھا َحاَضتْ  وأنَّ
  َتْطُھرَ  َحتَّى ُتَصلِّي

 :  َعَطاءٍ  عن ُجَرْيج ابنِ  عن ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  - 1005
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َفا وَبْينَ  ِبالَبْيتِ  َطَوافُكِ : "  لعائشةَ  قال سلم و عليه هللا صلى النبيّ  أنَّ  -  الطواف أن أي(  َوُعْمَرِتكِ  كِ لَِحجِّ  َيْكفِيكِ  َواْلَمْرَوةِ  الصَّ
 )  والعمرة الحج عن واحدة مرة أداؤھا يكفيه بل والعمرة الحج نوى لمن يتكرران ال والمروة الصفا بين والسعي بالبيت

 :  عائشة عن َعَطاءٍ  عن ُنجْيحٍ  أبي ابن عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  - 1006

َما هُ ِمْثلَ  سلم و عليه هللا صلى النبيّ  عن -   ِمْثلَهُ  لَِعاِئَشةَ  قال سلم و عليه هللا صلى النبيّ  أنَّ  عائشةَ  عن َعَطاءٍ  َعنْ  ُسْفيانُ  َقالَ  وُربَّ

 :  قال أَُذْيَنةَ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 1007

ةٍ  َمعَ  َخَرْجتُ  - ِ  َبْيتِ  إلى َمشى َعلَْيھا لي َجدَّ ِريقِ  ِبَبْعِض  نتْ َكا إَذا َحتَّى الَحَرامِ  هللاَّ ِ  َعْبدَ  َفَسأَلَتْ  َعَجَزتْ  الطَّ :  فقال ُعَمرَ  ْبنَ  هللاَّ
 منه فإنه النذر باب في يذكر أن الحديث بھذا األولى كان(  َھْديٌ  وَعلَْيھا:  مالكٌ  قال َعَجَزتْ  َحْيثُ  ِمنْ  لتمِشي ُثم َفْلَتْرَكبْ  ُمْرھا
 النذر باب في ومسلم الموطأ في وروده ھذا ويؤيد يقولون كما األسباب ألوھى ھنا ذكره فقد واھية بالحج وعالقته الصميم في

 الطريق ببعض كنا إذا حتى هللاَّ  بيت إلى مشى عليھا لي جدة مع خرجت قال أنه الليثي أذينة بن عروة عن األول في ولفظه
 ثم فلتركب مرھا عمر بن هللا عبد فقال عمر بن هللاَّ  عبد فسأل معه فخرجت عمر بن هللا عبد يسأل لھا مولى فأرسلت عجزت
 من على أن والمسند الموطأ عبارة فظاھر الھدى ذلك مع عليھا وارى يقول مالكا وسمعت يحي قال عجزت حيث من لتمشي
 يعود أن قدر متى وعليه ركب المشي عن عجز فإن ماشيا الحرام البيت إلى والذھاب بنذره الوفاء هللاَّ  بيت إلى يمشي أن نذر
 لقول ھدي ذلك مع وعليه ماشية ركبتھا التي المسافة تعيد أي عجزت حيث من لتمشي ثم لقوله ركبھا التي المسافة يمشيف

 مشي إعادة وأما ماشيا يحج أن نذر فيمن المسألة ألن عبادة ألنه النذر بھذا الوفاء وجب وإنما الھدي ذلك مع عليھا وأرى مالك
 زالت فإذا للضرورة الركوب له أتحنا العجز عليه طرأ فإذا ماشيا المسافة يقطع أن نذر ألنه رنذ بما للوفاء ركبھا التي المسافة

 إنه قيل ولو إلتزم بما إلخالله جبرا الھدي وجب وإنما التزمه الذي بالمشي منه فيتخلص ذمته فشغل الواجب عاد الضرورة
 وجيھا لكان للوجوب وجه فال ماشيا المسافة قطع إعادتهب وفائه على طرأ الذي النقص جبر وقد اضطراراً  الركوب إلى اضطر
 الثاني والقول جماعة قال وبه للشافعي القولين راجح ھو الدم وجوب من ذكرناه الذي وھذا:  مسلم شرح في النووي قال ولذا
 هللاَّ  رسول أستفتي أن فأمرتني حافية هللاَّ  بيت إلى تمشي أن أختي نذرت عامر بن عقبة حديث وفي الدم يستحب بل عليه دم ال

 أو المشي عن عجزت إذا وتركب المشي على قدرتھا وقد تمشي ومعناه ولتركب لتمشي فقال فاستفتيته سلم و عليه هللا صلى
 سنن في ھذا عقبة أخن حديث ورد وقد النعلين لبس لھا بل عليھا بواجب فليس التزمته الذي الحفاء وأما ظاھرة مشقة لحقتھا
 بدنة ولتھد فلتركب أختك مشي عن غني هللاَّ  إن هللاَّ  رسول فقال ذلك تطيق ال وأنھا ماشية تحج أن نذرت أختي نإ قال داود أب

 القدرة بعد المشي وإعادة اإلھداء وجوب بين الجمع من الموطأ وعبارة مسندنا عبارة أوجبته ما بين واضحا الفرق فترى
 ففي الحالة ھذه في يجب فيما المذاھب اختلفت ولھذا لإلھداء الموجبة داود بيأ وعبارة األمرين من الخالية مسلم حديث وعبارة
 الكليتين في وجع وقيل خاصرتي في وجع"  خاصرة فأصابتني مشي على كان قال أنه سعيد بن يحي عن مالك حدثني الموطأ

 أن فأمروني علماءھا سألت مدينةال قدمت فلما ھدي عليك فقالوا وغيره رباح أبي ابن عطاء فسألت مكة أتيت حتى فركبت" 
 إذا أنه هللاَّ  بيت إلى مشى على يقول فيمن عندنا األمر يقول مالكا وسمعت يحي قال فمشيت عجزت حيث من أخرى مرة أمشي
 أو بقرة أو بدنة ھدي وعليه ليركب ثم عليه قدر ما فليمش المشي يستطيع ال كان فإن عجز حيث من فمشى عاد ثم ركب عجز
 فقد سعى فإذا والمروة الصفا بين يسعى حتى يمشي أن العمرة في هللاَّ  بيت إلى المشي تعذر في والواجب ھي إال يجد مل إن شاة
 نذر يكون ال أي عمرة أو حج في إال مشي يكون وال مالك قال كلھا المناسك من يفرغ حتى يمشي أن الحج وفي نذره من فرغ

  ) والعمرة الحج في إال الوفاء واجب المشي

  فيھا جاء وما المدينة فضل في عشر الثاني الباب

ِھمُ  الَ  َمنْ ) :  أخبرنا(  - 1008 ثني أَتَّ  :  َمْسعود ابن عن األْسودِ  َعنْ  هللاَّ  َعْبدِ  بن إْسحاقُ :  َحدَّ

 "  َمطراً  األْرِض  أقل َوِھيَ  باليمن وعينٍ  بالشام عينٍ  السماء َعْيِني َبْين المدينةُ :  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أنَّ  -
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ِھمُ  الَ  َمنْ ) :  أخبرنا(  - 1009  :  الھاشمي هللاَّ  َعْبدِ  بنُ  َنْوَفلُ  أو َيزيدُ :  أخبرني أَتَّ

 العين(  باليمن وعينٍ  بالشام عينٍ  السماء َعْيِني َبْين وِھيَ  َمطراً  األْرِض  أقل أُْسِكْنتُ :  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أنَّ  -
 يدوم المطر ھو وقيل ينقطع ال أيام مطر والعين العراق قبلة أي القبلة عن أقبل ما السحاب من العين اللسان يفف السحاب
 ومكانھا بوضعھا ابتعدت أنھا أي مطريھما أو المكانين ھذين سحابي بين أنھا والمراد اه يقلع ال أكثر أو أيام ستة أو أيام خمسة
 يشمل بل بالمدينة خاصا ليس الحكم وھذا مطرھا قل لذا المطر فيھما يكثر اللذين باليمن وال بالشام تتصل فلم المطر مساقط من
 )  مصطفى حامد أعلم وهللاَّ  الحجاز بالد سائر

ِھمُ  الَ  َمنْ ) :  أخبرنا(  - 1010  :  ُھَرْيَرةَ  أبي َعنْ  أبيه َعنْ  صالح أبي بنُ  ُسَھيلُ :  أخبرني أَتَّ

 يكنھم ال(  الشََّعرِ  مظالُّ  إال ُيِكنُّھم وال الُبُيوتُ  أھلھا ُيِكنُّ  ال مطراً  المدينة تمطر أنْ  ُيوِشكُ :  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أنَّ  -
 وأقل ليلة أربعين بدوامه األخرى الرواية فسرته وقد ويھدمھا الغزير المطر يذيبھا المدر بيوت ألن مظلة جمع الشعر مظال إال
 ضرب وھو يسقع بما سلم و عليه هللا صلى منه أخبار وھو المصرية قرانا في نشاھد كما درالم بيوت ھدم في كاف ھذا من
 )  به أخبر كما يقع كان ألنه اإلعجاز من

ِھمُ  الَ  َمنْ ) :  أخبرنا(  - 1011  :  ُسلَْيم بنُ  َصْفوانُ :  أخبرني أَتَّ

  أھلھا ُيِكنُّ  ال َطرٌ مَ  المِدينةِ  أھلُ  ُيِصيبُ :  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أنَّ  -

 )  مدرة واحدته فيه رمل ال الذي العلك الطين وقيل اليابس الطين قطع المدر(  َمَدرٍ  ِمنْ  َبْيتٌ 

ثني أَتَِّھمُ  الَ  َمنْ ) :  أخبرنا(  -  1012  سالَّم بن هللاَّ  َعْبدِ  بن ُيوُسفَ  عن ُحَنْيفٍ  بن َسھل اْبن أُمَماَمةَ  أبي عن ُجَبْير بنُ  ُيوُنسُ :  َحدَّ
 :  قال أبيه عن

  َمَدرِ  ِمنْ  َبْيتٌ  أھلھا ُيِكنُّ  ال لَيلَةً  أْرَبعين َمَطرٌ  ُيِصيُبھا المِدينةُ  ُتوِشكُ  -

 حديثا عشر واثني ألف على يحتوي وھو العبادات قسم تم سلم و عليه هللا صلى الكريم رسوله وبركة وتوفيقه تعالى هللاَّ  بعون
  المعامالت قسم ويليه

 . ـھ 204 سنة المتوفي عنه هللاَّ  رضي الشافعي إدريس بن محمد هللاَّ  عبد أبي المقدم والمجتھد المعظم اإلمام سندم ترتيب
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   النكاح كتاب

 وقد الوطء النكاح:  الجوھري قال واقعھا أو تزوجھا إذا:  ومنع ضرب باب من ينكحھا المرأة الرجل نكح مصدر النكاح( 
 األرض المطر نكح يقال الوطء سبب ألنه نكاح للتزوج وقيل الوطء العرب كالم في النكاح صلأ:  األزھري وقال العقد يكون
 على يطلق فارس ابن وقال جميعا والعقد الوطء العرب كالم في النكاح:  الزجاجي القاسم أبو وقال أصابھا عينه النعاس ونكح
"  ألصحابنا أوجه ثالثة ففيھا الفقھاء عند حقيقته وأما الضم اللغة في النكاح:  النووي قال الوطء دون العقد وعلى الوطء

 حنيفة أبو قال وبه العقد في مجاز الوطء في حقيقة أنھا:  والثاني الوطء في مجاز العقد في حقيقة أنھا أصحھا"  الشافعية
 تناكحت من أو وغلبه رهخام إذا الداء نكحه من مأخوذ والنكاح المصباح:  الفيومي قال اه باالشتراك فيھما حقيقة والثالث
 العقد في مجازاً  النكاح فيكون ھذا وعلى بثراھا اختلط إذا األرض المطر نكح من أو بعض إلى بعضھا انضم إذا األشجار
 نحو بقرينه إال العقد يفھم ال أنه ويؤيده أحدھما في وال فيھما ال حقيقة بأنه القول يستقيم فال غيره من مأخوذ ألنه جميعا والوطء
 شئ من مأخوذ غير إنه قيل وإن المجاز عالمات من وذلك زوجته نكح نحو بقرينه إال الوطء يفھم وال فالن بني في نكح

 العقد في حقيقة أو فيھما مجاز أو فيھما حقيقة أنه البحث وخالصة اه بقرينة إال تسمية من واحد يفھم ال ألنه اإلشتراك ترجح
  وابأب ستة وفيه)  بالعكس أو الوطء في مجاز

  الصداق أحكام في األول الباب

دٍ  ْبن الَعزيزِ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  - 1  :  قال َسلََمة أبي عن إبراھيمَ  ْبنِ  ُمحمد عن الھاد بن هللاَّ  َعبدِ  ْبنِ  َيِزيدَ  عن ُمَحمَّ

بيِّ  ِصداقُ  كان َكمْ  عائشةَ  سألتُ  -  ما أََتْدِري:  قالت َنّشًا أُوقِيَّة َعَشِرةَ  اْثَنَتي هِ ألَْزَواجِ  َصَداقُه كان:  قالتْ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النَّ
 بضمتين وجمعھما كسرھا والثانية الصاد فتح أكثرھا لغات خمس وفيه المھر الصداق(  أُوقِيَّةٍ  ِنْصفُ :  قالتْ  ال:  قُْلتُ  ؟ النَّشُّ 

 تميم لغة والرابعة"  نحلة صدقاتھن النساء اوآتو"  تعالى قال لفظھا على صدقات وتجمع فضم بفتح صدقة الحجاز لغة والثالثة
 صداق على تزوجتھا أو صداقھا أعطيتھا:  باأللف وأصدقتھا وقرى كقرية صدقة والخامسة كجمعھا وجمعھا كغرفة صدقة
 شئ كل من النصف النش:  وقيل درھما ربعون الحجازية األوقية ألن درھما عشرين أعني أوقية نصف فتشديد بفتح والنش
 امرأة يصدق لم أنه األثير ابن نھاية في والذي درھم خمسمائة مھره جميع فيكون ھكذا نصفه الرغيف ونش نصفه درھمال فنش
 )  أوقية عشرة اثنتي من أكثر نسائه من

 :  أََنسٍ  عن الطويل ُحَمْيدٍ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 2

ْحمنِ  َعْبدَ  أنَّ  - جَ  َعوف ْبنَ  الرَّ   َواةٍ نَ  َوْزنِ  على َتَزوَّ

 :  مالك بن أََنس عن الطويل ُحَمْيدٍ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 3

ا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  - ْحمنِ  َعْبدَ  َسْھمُ  َفَطارَ  المنازلَ  الناسُ  أَْسَھمَ  اْلَمديَنةَ  َقِدمَ  لَمَّ ِبيعِ  ْبنِ  َسْعدِ  على َعوفِ  اْبنَ  الرَّ  الرَّ
ْحمنِ  َعْبدُ  له فقال اْلَعَملَ  َوأَْكفَِيكَ  ِشْئتَ  اْمَرأََتيَّ  أَيِّ  عن لَكَ  وأَْنِزلَ  َمالِي أقاِسمكَ  حتى لَ َتعا:  سعدٌ  له فقال ُ  باَركَ :  الرَّ  في لكَ  هللاَّ
وقِ  على ُدلُّوني وَمالِكَ  أْھلِكَ  ً  فأَصابَ  إِلْيهِ  َفَخَرجَ  السُّ َجَھا اْمرأَةً  َفَخَطبَ  َشْيئا : "  وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  سولُ ر له َفَقال َفَتَزوَّ
ْجَتَھا َكمْ  َعلَى ْحمنِ  ياَعْبدَ  َتَزوَّ  والذي األصل في ھكذا المنازل الناس أسھم(  ِبَشاةٍ  َولَوْ  أَْولمْ :  فقال َذَھبٍ  ِمنْ  َنَواةٍ  على:  قال ؟ الرَّ
 تساھموا أو استھموا:  أيضا ويقال أقرع:  بينھم سھموأ سھما أعطيته له أسھمت:  يقال معتد ال الزم أسھم أن:  اللغة كتب في
 واستھموا وعبارته تقاسموه الشئ وتساھموا للزمخشري األساس في وجاء أيضا زمان ال المعنى ھذا على وھما اقترعوا أي

 الزمة ةوالثاني الزمة األولى فجعل وتساھم استھم بين فرق أنه فنرى اه تقاسموه الشئ وتساھموا اقترعوا أي وتساھموا
 أسھم أصلھا أن العبارة تصحيح في لي تظاھر والذي سماعية ألنھا العجائب كثيرة اللغة ولكن عجيبة تفرقة وھي ومتعدية
 بھا اإلقامة في لھم وأفسحوا معھم اقتسموھا أي منازلھم في سھما لھم جعلوا أي المنازل في للمھاجرين المدينة أھل أي الناس
 ) "  أعلم وهللاَّ  الخافض نزع على المنازل ونصبت اختصاراً  للمھاجرين فحذفت
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ثني مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 4  :  مالك بن أََنسِ  عن الطويل ُحَمْيدٍ :  َحدَّ

ْحمنِ  َعْبدَ  أنَّ  - بيِّ  إلَى َجاءَ  َعوف ْبنَ  الرَّ  َكمْ : "  وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  رسولُ  َفَسأَلَهُ  ُصْفَرةٍ  أََثرُ  وبه وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ
 أثر وبه"  قوله من فھم ربما(  ِبَشاةٍ  َولَوْ  أَْولِمْ :  وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  رسولُ  له فقال َذَھبٍ  ِمنْ  َنَواةٍ  وزن:  قال ؟ إليھا ُسْقتَ 
 في ثبت فقد يقصده مول العروس طيب من وغيره الزعفران من أثر به تعلق أنه والصحيح للرجال التطيب يجوز أنه"  صفرة

 مرخص التطيب إن وقيل بالنساء التشبه عن منھيون والرجال النساء شعار لكونه)  الطيب(  الخلوق عن الرجال نھي الصحيح
 والشافعي حنيفة أبو وقال المزعفرة الثياب لبس جواز مالك ومذھب بدنه دون ثيابه في كان أنه ويحتمل عرسه أيام للرجل فيه
 ) "  جلللر ذلك يجوز ال

اِعِديِّ  َسْعد ْبنِ  َسْھلِ  عن حاِزمٍ  أبي عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 5  :  السَّ

بيَّ  أََتتْ  اْمَرأَةً  أنَّ  - ً  فقامتْ  لَكَ  َنْفِسي َوَھْبتُ  َقدْ  إنِّي:  هللاَِّ  َياَرُسولَ  فقالتْ  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ  يا فقالَ  َرُجلٌ  فقام طويالً  قياما
جِنيَھا:  هللاَّ  رسولَ  َ  شئٍ  ِمنْ  ِعْنَدكَ  َھلْ :  وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  رسولُ  فقال َحاَجةٌ  ِبَھا لَكَ  َيُكنْ  لَمْ  إنْ  َزوِّ اهُ  ُتْصِدقُھا  ما:  فقال ؟ إيَّ
اهُ  أَْعَطْيَتَھا إنْ :  وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  رسولُ  فقال َھَذا إَزاري إالَّ  ِعْنِدي ً  فاْلَتَمسَ  لَك إَزارَ  الَ  تَ َجلَسْ  إيَّ ً  أِجدْ  لم:  فقال شيئا  شيئا
ً  ولَوْ  فاْلَتَمسَ :  قال ً  يِجدْ  فلم فاْلَتَمسَ  َحِديدٍ  ِمنْ  َخاَتما  ؟ َشئٌ  القُرآنِ  ِمنَ  َمَعكَ  َھلْ :  وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  رسولُ  له فقال شيئا
اَھا لُِسورٍ  كذا وُسوَرةُ  كذا ُسوَرةُ  َنَعمْ : قال ْجُتَكَھا:  وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  رسولُ  َفَقالَ  َسمَّ  "  القُْرآنِ  ِمنَ  َمَعكَ  بَِما َزوَّ

اِعِديِّ  َسْعد ْبنِ  َسْھلِ  عن حاِزمٍ  أبي عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 6  :  السَّ

بيَّ  إلى َخَطبَ  َرُجالً  أنَّ  - بيَّ  فقال َمةً َقائِ  اْمَرأَةً  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ ً  ولَوْ  اْلَتَمسَ : "  صداقھا في وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ  َخاَتما
 "  َحِديد ِمنْ 

 :  ُجَرْيجَ  اْبنِ  عن الَمِجيدِ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  - 7

َبْير أبو أْخَبَرِني - ِ  َعْبدِ  ْبنِ  جاِبرِ  َسِمعَ  أنَّهُ  الزُّ بيَّ  إنَّ :  َيقُولُ  هللاَّ  شاغر مصدر الشغار(  الشَِّغارِ  عن َنَھى وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ
 لم أو بال رجليه إحدى رفع كمنع الكلب شغر:  القاموس في قال ابنته اآلخر يزوجه أن على مثال ابنته زوجه إذا الرجل الرجل
 صداق مھر بغير أخرى وجكيز أن على امرأة الرجل تزوج أن بالكسر والشغار للنكاح رجلھا رفع شغوراً  المرأة والرجل يبل
 عنه منھي أنه على واتفق الجاھلية في معروفا النكاح من الضرب ھذا وكان القرائب بھا يخص أو األخرى بصنع واحدة كل

 قبل يفسخ مالك وقال أحمد عن وحكى الشافعي مذھب وھو البطالن يقتضي:  فقيل بطالنه النھي ھذا اقتضاء في واختلفوا
 مذھب وھو المثل مھر منھما واحدة لكل ويكون النكاح فيصح البطالن يقتضي ال وقيل بعده ال قبله يةروا وفي وبعده الدخول

 )  أحمد عن رواية وھو جرير ابن قال وبه الليث عن وحكى حنيفة أبي

 :  ُمجاِھدِ  عنْ  ُنَجْيحٍ  اْبنِ  عنْ  ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  - 8

بيَّ  أنَّ  -  "  اإلْسالم في ِشَغارَ  الَ : "  قال وسلَّم هعلي هللاَّ  َصلَّى النَّ

 :  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  َنافِعٍ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  - 9

بيَّ  أنَّ  - جَ  أَنْ  والشَِّغارُ  الشَِّغارِ  عن َنَھى وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ ُجلُ  ُيَزوِّ َجهُ  أَنْ  َعلَى اْبَنَتهُ  الرَّ  َبْيَنُھَما ولَْيسَ  اْبَنَتهُ  اآلَخرُ  ُيَزوِّ
  َصَداقٌ 

َبْير أبي عن ُجَريجٍ  اْبنِ  عن خالدٍ  اْبنُ  ُمْسلِمُ :  ُعَمَروحدثنا اْبنِ  َعنْ  َنافِعٍ  عن أََنسٍ  ْبنُ  َمالِك) :  أخبرنا(  -  10  جاِبرٍ  َعنْ  الزُّ
 :  كالھما
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بيَّ  عن - جَ  أَنْ  والشَِّغارُ :  يثهِ حد في مالِكٌ  وزاد الشَِّغارِ  عن َنَھى أنَّه وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ ُجلُ  ُيَزوِّ َجهُ  أَنْ  َعلَى اْبَنَتهُ  الرَّ  ُيَزوِّ
  اْبَنَتهُ  اآلَخرُ 

 :  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َطاووسٍ  َعن ُسلَْيم أبي ْبنِ  ليس عن ُجَريجٍ  اْبنِ  عن ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  - 11

ُجل في قال أنَّهُ  - جُ  الرَّ َ  والَ  ِبَھا واَفَيْخلُ  اْلَمْرأَةَ  َيَتَزوَّ ھا َ  ُثمَّ  َيَمسُّ َداقِ  ِنْصفُ  إالَّ  لََھا لَْيسَ  ُيَطلِّقُھا ُ  ألَن الصِّ  َوإِنْ : "  َيقُولُ  تعالى هللاَّ
وُھنَّ  أَنْ  قْبلِ  ِمنْ  َطلَّْقُتُموُھنَّ   ھذه في وجبواي فلم اآلية بظاھر الشافعية أخذ(  ماَفَرْضُتمْ  فنِْصفُ  َفِريَضةً  لَُھنَّ  َفَرْضُتمْ  َوَقدْ  َتَمسُّ

 الحنفية ذلك في وخالفھم الحكم ھذا في بالمس الصحيحة الخلوة يلحقوا ولم المھر نصف من أكثر زوجھا على للزوجة الحالة
 ) "  للشافعية معضدة واآلية الدخول حكم في الصحيحة الخلوة وجعلوا به فألحقوھا

 :  َعبَّاسٍ  اْبنِ  عن طاوس عن ُسلَيم أبي ْبنِ  لَْيثِ  عن ُجَريجٍ  اْبنِ  عن خالدٍ  اْبنُ  ُمْسلِمُ ) :  أخبرنا(  - 12

ةَ  وال الَمْھرِ  نِْصفُ  إالَّ  لََھا لَْيسَ  - ُ  قالَ  لمن َيْعني َعلَْيَھا ِعدَّ وُھنَّ  أَنْ  قْبلِ  ِمنْ  َطلَّْقُتُموُھنَّ  َوإِنْ : "  تعالى هللاَّ  لَُھنَّ  َفَرْضُتمْ  َوَقدْ  َتَمسُّ
وُھنَّ  أَنْ  قْبلِ  ِمنْ  َطلَّْقُتُموُھنَّ  إِنْ وَ : "  تعالى وقوله"  َفِريَضةً  َ  َتَمسُّ ةٍ  ِمنْ  َعَلْيِھنَّ  لَُكمْ  َفما َ  ِعدَّ َنھا  "  َتْعَتدُّ

 :  قال أنَّهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  َنافِعٍ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  - 13

َداقَ  لَھا فُِرضَ  الَّتي إال ُمْتَعةٌ  ُمَطلََقةٍ  لُِكلِّ  - ھ ولَمْ  الصَّ َ َيَمسَّ َ  ا  فُِرضَ  وَقدْ  ُتَطلِّقُ  الَّتي إال آَخرَ  َموِضع في وَذَكرَ  الَمْھرِ  ِنْصفُ  َفَحْسُبھا
َداقُ  لھا َ  ُتَمسُّ  ولم الصَّ   لَھا فُِرضَ  ما َفَحْسُبھا

 :  يقول كان أنَّهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  َنافِعٍ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  - 14

َداقُ  لھا فُِرضَ  وَقدْ  ُتَطلِّقُ  يالَّت إال ُمْتَعةٌ  ُمَطلََقةٍ  لُِكلِّ  - َ  ُتَمسُّ  ولم الصَّ   لَھا فُِرضَ  ما َفَحْسُبھا

دِ  عن َسعيد أبي بن واِصلِ  عن المسور اْبنِ  َجْعَفرِ  ْبن هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  َسالمٍ  ْبنُ  وَسعيدُ  فَُديكٍ  أبي اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  15  ْبنُ  ُمَحمَّ
 :  أبيه عن ُمْطِعم ْبنُ  ُجَبْيرِ 

جَ  أنَّهُ  - َ  حتى بھا َيْدُخلْ  ولم اْمَرأةً  َتَزوَّ َ  فأرسل َطلََّقھا َداقَ  إليھا ا بالصَّ  المفسرون قال(  ِباْلَفْضلِ  أْولى أنا:  فقال َذلِكَ  في له فقيلَ  َتاّمً
 الذي يعفو أو يعفون أن إال فرضتم ما فنصف فريضة لھن فرضتم وقد تمسوھن أن قبل من طلقتموھن وإن"  تعالى قوله في
  وإحسانا تفضال كله المھر يعطي أي"  النكاح عقدة بيده

 :  َنافِعِ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  - 16

ھا ُعَمرَ  ْبنِ  هللاَِّ  ُعَبْيدِ  اْبَنةَ  أَنَّ  - ابِ  اْبنَ  زْيد ِبْنتُ  وأُمَّ َ  َيْدُخلْ  ولَمْ  َفَماتَ  ُعَمرَ  ْبنِ  هللاَِّ  لَِعْبدِ  اْبنٍ  َتْحتَ  كاَنتْ  الَخطَّ َ  ُيَسمَّ  ولَمْ  ِبھا  لَھا
 ً ھا فاْبَتَغتْ  َصداقا َ  ولَمْ  َنْمَنْعُكُموهُ  لَمْ  َصَداقٌ  لََھا كاَنَ  َولَوْ  َصَداقٌ  لََھا لَْيسَ :  ُعَمرَ  ْبنِ  فقال َصداقھا أُمَّ  َذلِكَ  َتْقَبلَ  أَنْ  َفأََبتْ  َنْظلِْمھا
 ابن عن يخالفه ما المصابيح وفي الموطأ في بنصه ھذا مثل(  الِميَراثُ  ولھا لَھا َصَداقَ  الَ  أنْ  َفَقَضى ثاِبتٍ  ْبنَ  َزْيدَ  َبْيَنُھمْ  َفَجَعلوا
 مثلھا صداق مثل لھا:  مسعود ابن فقال مات حتى بھا يدخل ولم شيئا لھا يفرض ولم امرأة تزوج رجل عن سئل أنه مسعود
 )  إلخ الميراث ولھا العدة وعليھا

 :  عليّ  عن َخْيرٍ  َعْبدِ  َعنْ  الَساِئبِ  بنِ  َعَطاءِ  عن َنةَ ُعَييْ  اْبنُ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 17

ُجل في - جُ  الرَّ ً  لھا َيْفِرضْ  ولمْ  بھا َيْدُخلْ  ولم َيموتُ  ثم اْلَمْرأَةَ  َيَتَزوَّ َ  اْلِميَراثَ  لھا أَنَّ  َصَداقا ةُ  َوَعلَْيھا   لَھا َصَداقَ  والَ  الِعدَّ
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 :  الولي في جاء فيما الثاني الباب

 :  عائشةَ  عن ُعْروةَ  َعنْ  ِشھابٍ  اْبنِ  عن ُموَسى ْبن ُسلَْيمانَ  عن ُجَريجٍ  اْبنِ  عن الَمِجيدِ  وَعْبدُ  ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا ( - 18

بيَّ  عن - ً  باِطلٌ  َفِنكاُحھا َولِيِّھا إْذنِ  بغير َنَكَحتْ  اْمرأةٍ  أيُّما: "  قال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ  باطل فنكاحھا:  قال أي ثالثا(  ثالثا
 النكاح في الولي وإن نفسھا زوجت إذا المرأة نكاح بطالن الحديث وأفاد أخرى رواية في ورد كما باطل فنكاحھا باطل فنكاحھا
 نفسھا تزوج أن له بل البالغة البكر في وال الثيب في يشترط ال:  حنيفة أبو وقال والمالكية الشافعية مذھب وھو لصحته شرط
 )  الثيب دون البكر تزيج في الولي يشترط داود وقال إذنه بغير يجوز الو وليھا بإذن

 :  عائشةَ  عن ُعْروةَ  َعنْ  ِشھابٍ  اْبنِ  عن ُموَسى ْبن ُسلَْيمانَ  عن ُجَريجٍ  اْبنِ  عن َسالمٍ  ْبنُ  َسعيدُ ) :  أخبرنا(  - 19

بيَّ  عن - ً  باِطلٌ  َفنِكاُحھا َولِيِّھا إْذنِ  بغير َحتْ َنكَ  اْمرأةٍ  أيُّما: "  قال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ َ  الَمْھرُ  فعليه أصاَبھا فإن ثالثا  ِبما
َ  ِمنْ  اْسَتَحلَّ  ْلطانُ  اْشَتَجُروا فإن َفْرِجھا  وامتنع كفء من التزوج أرادت بأن واختلفوا تنازعوا اشتجروا(  لَه َولِيَّ  الَ  منْ  َولِيَّ  فالسُّ
 )  األمر ھذا في السلطان نائب ھو الذي القاضي زوجھا ذلك ىعل إذا فإنه به تزويجھا من الولي

 :  قال ُجَريجٍ  اْبنِ  عن الَمِجيدِ  وَعْبدُ  ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  - 20

 بن َعْلَقَمة فكتب ُمَضرِّس ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنَ  ُعَمرَ  ُثماَمةُ  أبي بنت آِمنة لھا ُيقالُ  ِكناَنةَ  بن َبكر َبني من اْمرأةٌ  َنَكَحتْ  ِدينارٍ  ْبنُ  َعْمُرو -
هُ  أَْمِري بغير َنَكَحتْ  وإنَّھا َولِيُّھا إنِّي:  اْلَمِديَنةِ  َوالي ُھوَ  إذْ  الَعزيزِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُعَمرَ  إلى اْلِعْتَواِريُّ  َعْلَقَمة :  قال أصاَبھا وقدْ  ُعَمرُ  َفَردَّ

بيَّ  ألنَّ  لھا ِنكاح فال َولِيِّھا إْذنِ  بغير َنَكَحتْ  اْمرأةٍ  َفأَيُّ   َصَداقُ  فلھا أصاَبھا وإن باِطلٌ  َفِنكاُحھا: "  قال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ
 زوجھا بھا دخل أن بعد النكاح رد أي أصابھا وقد عمر فرده(  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّيُّ  لھا َقَضى بما ِمْنھا أصابَ  بما ِمْثلِھا

 )  المسمى إيجاب من الحنفية عند معروف ھو ما يخالف الحالة ھذه في المثل صداق وإيجاب

 :  َمْعَبدٍ  اْبن الرحمنِ  َعْبد عن ِدينارٍ  ْبنُ  َعْمُرو عن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  - 21

  َولِيِّ  إْذنِ  بغير َنَكَحتْ  اْمرأةٍ  ِنَكاحَ  َردَّ  ُعَمرُ  أنَّ  -

 اْبنِ  عن وُمجاِھدٍ  ُجَبْيرِ  ْبنُ  َسعيدِ  عن َخْيَثم ْبنِ  ُعثمانَ  اْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ُجَريجٍ  اْبنِ  نع وَسعيدٌ  خالدٍ  اْبنُ  ُمْسلِمُ ) :  أخبرنا(  -  22
 :  قال َعبَّاسٍ 

ً  وأَْحَسبُ  ُمْرِشدِ  وولِيٍّ  َعْدلٍ  بَِشاِھَديْ  إالَّ  ِنكاحَ  ال -   َخْيَثم اْبنِ  ِمنْ  ِسِمْعُتهُ  قد قال ُمْسلِما

َبْيرِ  أبي عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 23  :  قال الزُّ

اب بن ُعمر أُِتيَ  - رِّ  ِنكاحُ  َھذا:  فقال واْمَرأَةٌ  َرُجلٌ  إال َعلَْيه َيْشھدْ  لَمْ  ِبِنكاحٍ  الَخطَّ ْمتُ  ُكْنتُ  ولوْ  أُِجيُزهُ  وال السِّ   لََرَجْمتُ  فيه تقدَّ

 :  عباسٍ  بن هللاَّ  عبد عن رِ ُجَبيْ  بن نافعِ  عن الفْضلِ  بنِ  هللاَِّ  عبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 24

بيَّ  أنَّ  - َ  أََحقُّ  األيِّم: "  قال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ  "  ُصماتھا وإذنھا نفسھا في تْستأَذنُ  والبكرُ  َولِيِّھا ِمنْ  ِبَنْفِسھا

 :  ُخزامٍ  ابَنةِ  خْنَساءَ  عن َحاِرَثةَ  نب يزيد ابني ومجمع الرحمن عبدِ  أبيه عن القاسمِ  بن الرحمن عبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 25

َجھا أباھا أنَّ  - بيَّ  َفأََتتْ  ذلك فَكِرَھتْ  ِبْنتٌ  وھي زوَّ َ  َفَردَّ  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ   نِكاَحھا

 :  ُجَريجٍ  اْبنِ  عن خالدٍ  اْبنُ  ُمْسلِمُ ) :  أخبرنا(  - 26
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ً  أَمرَ  قدْ  موسلَّ  عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  -   فيھا ابنتِه أم ُيوامرَ  أن ُنَعْيما

 :  قال أبيه عن القاسمِ  بن الرحمن عبدِ  عن ُجَريجٍ  اْبنِ  عن الثَِّقةُ ) :  أخبرنا(  - 27

جْ  أْھلھا لبعِض  قالتْ  النكاحِ  ُعْقَدة َبقِيت فإذا فتشھدُ  أْھلھا ِمنْ  المْرأةُ  إلْيھا ُيخَطبُ  عائشةُ  كانت -  النكاح ُعقَدة َتلِي ال أةالمر فإن زوِّ
 )  النكاح عقدة تلي ال المرأة وأن ولي بدون النكاح صحة عدم في والشافعية المالكية لمذھب مؤيد الحديث( 

 :  قال ُھَريرةَ  أبي عن ِسيرين ابن عن ِھَشامٍ  عن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  - 28

  نفسھا ُتْنِكحُ  نماإ الَبغيَّ  فإن الَمْرأةَ  الَمْرأةُ  ُتْنِكحُ  ال -

 :  عامر بن ُعْقَبةَ  عن اْلَحسنِ  عن َقَتاَدة عن عروبة أبي ابن عن ُعلَّية بابنِ  المعروفُ  إبراھيمَ  بنُ  إسماعيلُ ) :  أخبرنا(  - 29

 "  أَحقُّ  فاألولُ  الَولِيَّانْ  أْنَكحَ  إذا: "  قال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أن -

بيَّ  أصحابِ  ِمنْ  َرُجلٍ  َعنْ  اْلَحسنِ  عن َقَتاَدة عن عروبة أبي ابن عن ُعلَّية بنُ  إسماعيلُ ) :  ناأخبر(  - 30  عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ
لُ  الَولِيَّانْ  أْنَكحَ  إذا: "  قال وسلَّم لُ  الُمِجيَزان َباعَ  وإذا أَحقُّ  فاألَوَّ   أَحقُّ  فاألَوَّ

  َذلِكَ  وَغْيرَ  نكاحه َيْحُرم وما اْلَخطبِ  في جاءَ  وما التزوج في الترغيب في الثالث الباب

 :  ِدينارٍ  ْبنُ  َعْمُرو عن ُسْفيان) :  أخبرنا(  - 31

ج َحْفَصةَ  له فقالتْ  َيْنَكحَ  أالّ  أراد ُعمر اْبنَ  أنَّ  -  إذا اآلخر الحديث مصداق ھذا(  لَكَ  َدَعا َبْعِدكَ  ِمنْ  فعاشَ  َولدٌ  لكَ  ُولِدَ  فإن َتَزوَّ
 )  معروفة كثيرة أخرى منافع وله الولد منافع إحدى وھذه له يدعوا صالح وولد وفيھا ثالث من إال عمله انقطع آدم ابن تما

 :  قال حازمٍ  أبي بن قْيسِ  عن خالدٍ  أبي بن إسماعيلُ  عن ُسْفيان) :  أخبرنا(  - 32

ا:  يقولُ  َمْسُعودٍ  اْبن َسِمْعتُ "  -  َذلِكَ  عن َفَنھانا َنْخَتصي أنْ  فأََرْدنا ِنساءٌ  مَعنا ولَْيس وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  َمع َنْغُزو َكنَّ
   بالشَّئِ  أَجلٍ  إلى المرأةَ  َنْنِكحَ  أنْ  لنا َرخَّص ثم وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ 

ْھري:  أنبأنا ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 33  :  قال أبيه عن َسْبَرةَ  بنُ  الربيعُ :  أنبأنا الزُّ

  الُمْتَعةِ  ِنكاحِ  عنْ  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  نھانا -

ْھري عنِ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 34 بيعُ  عن الزُّ  :  قال أبيه عن َسْبَرةَ  بنُ  الرَّ

  الُمْتَعةِ  ِنكاحِ  عنْ  َنَھى وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  -

ْھري عنِ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 35 ثني هللاَِّ  وعبدَ  الَحسن عنِ  الزُّ دُ  َحدَّ  :  أِبيھما عن أْرَضاُھما الحسنُ  وكان َعلِيّ  بنُ  محمَّ

ُ  رِضيَ  علّيًا أنّ  - ُ  رِضيَ  ُعبادة البن قال عنهُ  هللاَّ  لُُحوم وعن لُمْتَعةِ ا ِنكاحِ  عنْ  َنَھى وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  إن عنهُ  هللاَّ
 )  بھا ينتفعون ال فإنھم الوحشية بخالف حاجاتھم قضاء في إليھا اآلھلين لحاجة لحومھا حرمت وإنما(  األَْھليَّة اْلُحْمرِ 

 :  ُعْروة عن ِشھابٍ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 36
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 ُعَمرُ  َفَخرج ِمْنهُ  َفَحَملَتْ  ُمَولََّدة باْمرأة اْسَتْمَتعَ  أُمية بن رِبيعة إن:  فقالتْ  الخطاب بن ُعَمر َعلَى َدخلَت حكيم بْنتَ  َجْزلَةَ  أنَّ  -
ً  ِرداَءه َيُجرُّ  ْمتُ  ُكْنتُ  ولوْ  المتعة ھذهِ :  فقال َفِزعا ً  أي فزعا خرج(  لََرَجْمُته فيهِ  تقدَّ  الزنا من الحمل وھو سمع ما ھول من خائفا
 بعدم غيري وأفتى فيه سبقت ولكني المحصن ورجمت العقوبة لشددت الفتيا في غيري سبقت أي فيه تقدمت كنت لو قال ثم

 في ظاھر وھو الشبھة لتلك فيه إقامته منعت قد الحد كان وإن أقل ال زنا يراه كان أنه أي النكاح شبھة لوجود فيه الحد إقامة
 )  إياه واستقباحھم منه اشمئزازھم

 :  قال ُعَمْيرٍ  ابن ُعَبْيد بن هللاَّ  عبدِ  عن رباب عن َھاُرونَ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 37

بيَّ  قال الِمسٍ  َيد َتُردُّ  ال اْمَرأَةً  لي إنَّ :  فقال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  إلى َرُجلٌ  أتى -  ُتَطلِّقُھا؟: "  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ
َ :  قال أُِحبُّھا إني قال  "  إًذا َفأَْمِسْكھا

ثني ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 38  :  أبيهِ  عن َيزيدَ  أبي بن هللاَِّ  ُعَبْيد:  َحدَّ

ج َرُجالً  أن - اب بن ُعَمر َقِدم فلما َحْبلٌ  بھا َفَظھر ِباْلَجاِريةِ  اْلُغالم َفَفجر َغْيِرھا ابنٌ  ولَهُ  َغْيره ِمنْ  اْبنةٌ  ولَھا اْمرأَة َتَزوَّ ةَ  الخطَّ  َمكَّ
َ  َفَسأَلَُھَما إلْيهِ  ذلك َفُرفِعَ   فسق فجوراً  بالجارية الغالم فجر(  اْلُغالَمُ  فأََبى َبْينُھما َيْجَمعَ  أنْ  َوَحِرصَ  الَحدَّ  ُعَمرُ  َفَجلَدُھما فاْعَتَرفا
 سترا بينھما النكاح عقد في رغبته إلى إشارة بينھما يجمع أن حرص وقوله جلده وأصاب ضربه أي الحد وجلده بھا وزنا

 )  ضلألعرا

 :  قال ُجَريجٍ  اْبنِ  عن وَسعيدٌ  ُمْسلِمُ ) :  أخبرنا(  - 39

جھا أْمرھا َرُجالً  ِمْنُھم فَولَّتْ  َثيِّبٌ  اْمرأةٌ  فيِھمْ  ُرْفَقةً  الطريقُ  َجَمَعتِ :  قال خالدٍ  بن ِعْكِرَمةُ  أْخبرني -  بن ُعَمرُ  فجلَد َرُجالً  فَزوَّ
ابِ    احھانكَ  وردَّ  والُمْنَكحَ  النَِّكحَ  الخطَّ

 :  الُمسيِّب ابن عن سعيدٍ  بن َيْحيَ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 40

اني: (  تعالى قوله في -  أياَمى منْ  فِھي"  منُكمْ  األََياَمى وأْنِكُحوا: "  َنَسخْتھا منُسوخةٌ  ِھي:  قال. . )  اآلية زانيةً  إال َيْنِكحُ  ال الزَّ
  الُمْسلِمينَ 

 :  العْلم أْھلِ  َبْعِض  عن َيزيدَ  أبي بن هللاَِّ  عبد عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 41

  بْيَنھما حكمٌ  فُھو:  اآليةِ  ھذه في قال أنَّه -

 :  ُمجاھدٍ  عن ُجَريجٍ  اْبنِ  عن خالدٍ  ْبنُ  ُمْسلِمُ ) :  أخبرنا(  - 42

 بيوتھن على ينصبن وكن بغايا وجمعھا الزانية لبغيا(  راياتٌ  مَناِزلِِھم َعلَى كاَنتْ  الجاھلّيةِ  َبَغايا في نَزلتْ  اآليةَ  ھذهِ  أنَّ  -
 بالقافة ودعوا بھا زنى من لھا جمع ووضعت إحداھن حملت فإذا يبغيھن من إليھن ويھتدي بھا ليعرفن أعالما أي رايات
 )  يرون بمن والدھا فألحقوا

 :  أبيه عن سالمٍ  عن ْھريّ الزُّ  عن َمْعِمر بن إبراھيمَ  بن إسماِعيلَ  أحَسَبهُ  الثَِّقةُ ) :  أخبرنا(  - 43

َقفِيَّ  َسلََمةَ  بن َغْيالن أنَّ  - ً  أْمِسكْ : "  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  لهُ  فقالَ  ِنْسَوةٍ  َعْشَرةُ  وعْنَدهُ  أْسلم الثَّ  "  ساِئَرُھنَّ  وَفاِرقْ  أرَبعا

نادِ  أبي عن أصحابنا بعضُ ) :  أخبرنا(  - 44  الحارث بن عوفٍ  عن َعْوفٍ  بن الرحمن عبد ابن ُسَھْيل بن الَمجيدِ  عبد عن الزِّ
ْمليّ  ُمعاويةَ  بن َنْوفل عن  :  قال الرَّ
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ً  وأْمِسكْ  واحدة َفاِرق:  فقال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  فسأَلتُ  ِنْسوة خمسُ  وتحتي أسلْمتُ  -  عْنِدي ْقدِمِھنَّ  أ إلى فمْدتُ "  أرَبعا
 )  تحمل ال التي النساء من العاقر(  َفَفاَرْقُتھا سنةً  ِستِّينَ  منذُ  عاقِر

ِ  عبد بن إسحاقَ  عن َيْحيَ  أبي ابن) :  أخبرنا(  - 45 ْيلمي عن َخراشٍ  أبي عن الحنشاني وھبٍ  أبي عن هللاَّ  أسلْمتُ :  قال الدَّ
  األْخَرى وأَُفاِرقَ  ِشْئتَ  َتُھماأيَّ  أْمِسكْ  أنْ  َفأمرني:  فقال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  فسأَلتُ  أُْختانِ  وتحتي

 :  ُذَؤيبٍ  بن َقِبيَصةَ  عن ِشھابٍ  ابن عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 46

متُھما آيةٌ  أََحلَّْتُھما:  ُعثمانُ  فقال ؟ بْيَنُھما ُيْجَمعُ  ھل اليمين ملِك من األُْخَتْين عن عفَّانَ  بن ُعثمان سألَ  رُجالً  أنَّ  - ا آيةٌ  وَحرَّ  وأَمَّ
 ِمنَ  لِي كان لَوْ :  َفقال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  أصحابِ  من َرُجالً  َفلَقِيَ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  َفَخَرجَ  قال ھذا أَْصَنعُ  أن أُِحبُّ  فال أنا

 األختين بين تجمعوا وأن: "  عالىت قوله حرمتھما التي واآلية العقوبة النكال(  نكاالً  لجَعْلَتهُ  ذلكَ  فعلَ  أحداً  َوَجْدتُ  ُثمَّ  َشئٌ  األْمرِ 
 وعن الرأي ھذا على والجمھور اليمين ملك في بينھما الجمع من مانع ال كان وإن والعبيد الحرائر تشمل بإطالقھا ھي إذ" 

 ماعمر وعن بيتي أھل وال أنا أفعله وال أحرم وال أحلل وال نھي وال آمر ال فيھا قال واألخرى بالمنع:  إحداھما روايتان علي
 فشملت أطلقت فقد"  أيمانكم ماملكت إال النساء من والمحصنات: "  تعالى قوله أظنھا احتلھما والتي الجمع أجيز أن أحب

 قال عنهُ  هللاَّ  رضي طالِبٍ  أبي بن َعلِيَّ  أَُراهُ  ِشھابٍ  ابنِ  قال مالكٌ  قال)  أظنه بمعنى الھمزة بضم أراه وقوله أعلم وهللاَّ  األختين
َبْير عن ِنيوَبلَغَ  مالك ام بن الزُّ   ذلك مثلُ  العوَّ

 :  أبيه عن ُعْتَبةَ  بن هللاَّ  ُعبيدِ  عن ِشھابٍ  ابن عن:  مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 47

َ  َھلْ  اْلَيِمينِ  ِمْلك من وابَنِتھا الَمْرأةِ  عن ُسئِلَ  الخطابِ  بن ُعَمرَ  أنَّ  - ً  ِجيَزُھمايُ  أنْ  أُِحبُّ  ما:  ُعَمرَ  فقال األُْخَرى بْعدَ  ُتوَطأ  جِميعا
ِ  ُعَبْيدُ  قال   ُھوَ  ِمّما ذلك في أَشدَّ  كان ُعَمرَ  أنَّ  َفَوِدْدتُ :  أبي قال:  هللاَّ

 :  ُجَريجٍ  اْبنِ  عن الَمِجيدِ  وَعْبدُ  ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  - 48

َيةً  لي إنَّ :  لھا فقال عائشة جاءَ  ْعَمرِ مَ  بن هللاَِّ  ُعَبْيدِ  بن هللاَِّ  عبدِ  بن ُمعاذِ  عن ُيخبرُ  ُملَْيَكةَ  أبي ابن َسِمْعتُ  -  قدْ  وإنَّھا أَصْبُتھا ُسرِّ
َمھا لِيَ  تقُولِي أنْ  إالَّ  أََدُعھا ال وهللاَِّ  فإنِّي:  قال ال:  فقالت ؟ ابنتھا َفأَْسَتِسرُّ  لِيَ  جاريةٌ  ابنةٌ  لھا بلَغتْ  ُ  َحرَّ  َيْفعلُه ال:  فقالتْ  تعالى هللاَّ
  أَطاَعني دٌ أح وال أْھلي من أَحدٌ 

ْھريِّ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 49  :  َسلََمةَ  أبي عن الزُّ

ً  لھا أنَّ  فأُخبرَ  جاريةً  َعِديٍّ  بن عاِصمِ  من اْشَتَرى َعْوفٍ  بن الرحمن َعْبدَ  أنَّ  - ھا َزْوجا   َفَردَّ

َنادِ  أبي عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  - 50  :  ُھَرْيَرة أبي عن األعَرجِ  عن الزِّ

ُجلُ  َيْجَمعُ  ال: "  قال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  - تھا الِمْرأةِ  َبْينَ  الرَّ   وخالِتھا الِمْرأةِ  َبْينَ  وال وَعمَّ

 :  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  َنافِعٍ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  - 51

بيَّ  أنَّ  -  "  أَِخيهِ  ِخْطَبةِ  على ُكمْ أحدُ  َيْخُطبْ  ال: "  قال وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ

َنادِ  أبي عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  - 52  :  ُھَرْيَرة أبي عن األعَرجِ  عن الزِّ

بيَّ  عن - ثينَ  بعضُ  زاد وقد.  مثلَه وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ  أترك ومثله عنه انصرف الشئ ترك(  َيْتُركَ  أوْ  َيأَْذنَ  َحتى"  الُمَحدِّ
 " )  التاء بتشديد
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ْھريِّ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 53  :  قال ُھَرْيَرة أبي عن المَسّيبِ  ابن:  أخبرني:  قال الزُّ

بيَّ  قال -  "  أَِخيهِ  ِخْطَبةِ  على أحُدُكمْ  َيْخُطبْ  ال: "  وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ

 :  ُعمرَ  ابنِ  عن اطِ الخيَّ  ُمْسلمٍ  عن ِذْئبٍ  أبي ابن عن إسماعيلَ  بن ُمحمد) :  أخبرنا(  - 54

بيَّ  أنَّ  - ُجلُ  َيْخُطبْ  أَن َنھى وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ   َيْتُركَ  أو ينِكحَ  َحتَّى أَِخيهِ  ِخْطَبةِ  على الرَّ

َنادِ  أبي عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 55  :  ُھَرْيَرة أبي عن األعَرجِ  عن ِحبَّان بن َيْحيَ  بن ومحمد الزِّ

بيَّ  أنَّ  -  "  أَِخيهِ  ِخْطَبةِ  على أحُدُكمْ  َيْخُطبْ  ال: "  قال وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ

َحْمنِ  عبد بن َسلََمةَ  أبي عن ُسفيانَ  بن األَْسودِ  مولَى يزيدَ  بن هللاَِّ  عبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 56  :  قيسٍ  بنتِ  فاطَمةَ  عن الرَّ

:  فقال َخطباَني جْھمٍ  وأبا ُمعاويةَ  أنَّ  أْخبرُتهُ  َحلَتُ  فلما:  َقالتْ  فآِذيَنيِني َحلَْلتِ  فإَذا:  لھا قال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  -
ُ  َفَجَعلَ  َفَنَكَحْتهُ "  زيدٍ  بن أَُسامةَ  انْكِحنَّ  َعاِتقِهِ  عن عصاهُ  َيَضعُ  َفال جْھمٍ  أبو وأّما لَهُ  مالَ  ال َفُصْعلوكٌ  ُمعاويةُ  أّما  َخْيراً  فيهِ  هللاَّ

 ألفى ضده في يقولون ولذا أسفاره كثرة عن كناية:  عاتقه عن عصاه يضع ال:  وقوله الفقير:  كعصفور الصعلوك(  ِبهِ  فاْغَتبطَ 
 :  المشھور البيت ومنه أقام إذا عصاه

 المسافر باإلياب عينا قر كما...  النوى واستقربھا عصاھا فألقت

 رفع ويقال بالضرب أھله يؤدب:  عاتقه عن عصاه يضع ال معنى وقيل خيم ثم األرض في دهأوتا أثبت:  عصاه ألقى وقيل
 )  سر:  به واغتبط وأقام نزل إذا عصاه وألقى سار إذا عصاه

 :  ِشھابٍ  ابن عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 57

بيَّ  جاءَ  ثم اإلْسالمِ  من ھربَ  أَُمّيةَ  ابن َصفَوانَ  أنَّ  - ائفَ  ُحَنْينَ  وَشِھدَ  وسلم ليهع هللاَّ  َصلَّى النَّ ً  والطَّ  واْسَتَقرَّ  ِمثلُهُ  وامرأته ُمشركا
  شھرٍ  من نْحو واْمَرأَِتهِ  َصفَوان إسالم بينَ  وكان:  ِشھابٍ  ابنُ  قال النَِّكاحِ  على

ْحمنِ  عبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 58  :  أبيه عن القاِسمِ  بن الرَّ

ضتمْ  فِيَما َعلَْيُكمْ  ُجَناحَ  َوالَ : "  عزوجل هللاَّ  قول من يقولُ  كان أنَّهُ  -  في وھيَ  للمرأةِ  الرجلُ  يقولَ  أنْ "  النَِّساءِ  ِخْطَبةِ  ِمنْ  به َعرَّ
تھا َ  وإنَّ  لََراِغبٌ  فِْيكِ  وإنِّي لََكِريَمة َعلَيَّ  إنَّكِ :  زوجھا وفاةِ  من ِعدَّ ً  خيراً  إليكِ  لَِساِئقٌ  هللاَّ   الَقول من ھذا ونحوَ  ورزقا

  الرضاع في جاء فيما الرابع لبابا

َبْيرِ  بن ُعْرَوةَ  عن يَسارٍ  بن سلْيَمانَ  َعنْ  ِدينارٍ  بن هللاَِّ  عبدِ  عن مالكُ ) :  أخبرنا(  - 59  :  عائشةَ  عن الزُّ

ِ  َرُسولَ  أنَّ  - َضاعِ  من َيْحُرمُ : "  قال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ  في بھا صرح وقد النسب أي الوالدة(  الِوالََدةِ  ِمنَ  َيْحُرمُ  َما الرَّ
 )  الرضاع من يحرمن النسب من وغيرھن واألمھات واألخوات البنات تحرم فكما األخرى الروايات

  : قالت سفيانَ  أبي بنتِ  َحِبيَبةَ  أُمّ  عن سلمةَ  أبي ِبْنتِ  َزْينبَ  عن أبيه عن ُعْرَوةَ  بنِ  ِھشامِ  عن ِعياٍض  ْبنُ  أنسُ ) :  أخبرنا(  - 60

: قالَ  َتْنِكُحھا:  قالَتْ  ؟ ماَذا َفاِعلٌ "  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  فقالَ  ؟ ُسْفيانَ  أبي ابنةِ  أُْختي في لكَ  ھلْ :  هللاَّ  رسولَ  يا قلتُ  -
 لي َتِحلُّ  ال إنھا:  قال أُختي الَخْير في َشرَكني َمن وأحبُّ  ِبُمْخلَِيةٍ  لك لستُ  نعم:  قالت ؟ ذلك ُتحبِّينَ  أَو:  قالَ  َنَعمْ :  َقالَتْ  ؟ أُْخُتكِ 
 ما حْجِري في َرِبيَبتي َتُكنْ  لَمْ  لَوْ  َفَوهللاَِّ :  قال نعمْ  قالتْ  ؟ َسلمة أُم بنت قال َسلمة أبي بنتَ  َتْخُطبُ  أنكَ  أُْخِبْرتُ  وهللاَِّ :  فقلتُ  قالتْ 



59 

 

َضاَعةِ  من أخي الْبَنةُ  إنھا لي حلَّتْ   بضم بمخيلة لك لست(  أََخَواِتِكنَّ  َوالَ  َبَناِتِكنَّ  عليَّ  ُتْعِرَضنَّ  فال ُثَوْيَبةُ  وأباھا يأْرَضَعْتنِ  الرَّ
 صحبتك وفي فيك شاركني أي الراء بكسر شركي من وأحب ضرة بغير لك أخلي لست أي المعجمة الخاء وإسكان الميم

 أخيه بنت وكونھا ربيبته كونھا سببان تحريمھا على اجتمع نهأ يريد الزوجة بنت والربيبة واآلخرة الدنيا بخير منك واإلنتفاع
 وقال الظاھري داود أخذ وبھذا الحجر في كانت إذا تحرم إنما الربيبة أن على بظاھره يدل حجري في وقوله الرضاع من

 كقوله له مفھوم فال البالغ مخرج القيد لخروج مطلقا بحرمتھا قالوا إذ العلماء سائر ذلك في وخالفه حجره في تكن لم إذ بحلھا
 زواج عليه عرضت وإنما الغالب ھو لكونه باإلمالق قيد لكنه مطلقا محرم القتل إذ"  إمالق خشية أوالدكم تقتلوا وال"  تعالى
 )  األختين بين الجمع حرمة حينئذ تعلم تكن لم ألنھا أختھا

 :  قال أنه طالبٍ  أبي بن عليِّ  عن ُيَحدِّثُ  الُمَسيَّبِ  ابن سمعتُ :  الق ُجْدعاَنَ  ابنَ  سمعتُ :  قال ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  - 61

َضاعةِ  من أخي َحْمَزةَ  أنَّ  َعلَْمتَ  أما: "  فقالَ  ؟ قريش في َفَتاةٍ  أجملُ  فإنَّھا َحمزةَ  بْنتِ  عمِّك بْنتِ  في لك ھلْ :  هللاَّ  رسولَ  يا -  الرَّ
َ  وأنَّ  مَ  هللاَّ َضاَعة من َحرَّ مَ حَ  َما الرَّ  "  النََّسبِ  ِمنَ  رَّ

َراَوْرِديُّ ) :  أخبرنا(  - 62  :  عائشةَ  عن أبيهِ  عن ُعْرَوةَ  بن ِھَشامِ  عن الدَّ

بيَّ  عن -   ُسْفيانَ  حديث في َحْمَزةَ  ابنة وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ

اجِ  عن أبيهِ  عن ُعْرَوةَ  بن ِھَشامِ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 63 اجِ ال ابن اْلَحجَّ  :  قال ھَرْيَرةَ  أبي عن أَُظنُّهُ  حجَّ

مُ  ال"  - َضاَعةِ  ِمنَ  ُيَحرِّ   األَْمَعاءَ  َفَتقَ  َما إالَّ  الرَّ

َبْيرِ  بن هللاَِّ  عبدِ  عن أبيهِ  عن ُعْرَوةَ  بن ِھَشامِ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 64  :  الزُّ

بيَّ  أنَّ  - مُ ُتحَ  ال: "  قال وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ ْضَعةُ  َوال اْلَمّصَتانِ  وال الَمّصةُ  رِّ ْضَعَتانِ  والَ  الرَّ  "  الرَّ

َبْيرِ  بن هللاَِّ  عبدِ  عن أبيه عن ُعْرَوةَ  بنِ  ِھشامِ  عن ِعياٍض  ْبنُ  أنسُ ) :  أخبرنا(  - 65  :  الزُّ

بيَّ  أنَّ  - مُ  ال: "  قال وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ   انِ اْلَمّصتَ  وال الَمّصةُ  ُتَحرِّ

 أُمِّ  عائشة عن الرْحمنِ  َعْبد بْنتِ  ُعْمَرة عن حْزمٍ  بن َعْمرو بن محمد بن َبْكرِ  أبي بن هللاَّ  عبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  66
 :  قالتْ  أنَّھا الُمؤِمنينَ 

ُ  أنزلَ  فيما كان - ْمن َمْعلُوماتٍ  َرَضعاتٍ  َعْشرُ  القرآنِ  في هللاَّ ِ  َرُسولَ  َفُتوفِيَ  َمْعلُوماتٍ  ِبخمسٍ  ُنِسْخنَ  ُثمَّ  ُيَحرِّ  عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ
َ  وُھنَّ  وسلَّم ُ  فِيما   القُرآنِ  ِمنَ  ُيْقَرأ

 :  تقولُ  كاَنتْ  أنَّھا عائشة عن َسعيدٍ  بن َيْحيَ  عن سْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 67

ْمن َمْعلُوماتٍ  َرضعاتٍ  ِبَعْشرِ  القرآنُ  َنَزلَ  - ْمن خمسٍ  ىإل ُصيِّْرنَ  ُثمَّ  ُيَحرِّ  خمسَ  اْسَتْكَملَ  َمنِ  إالَّ  عائشة َعلَى َيْدُخلُ  ال فكان ُيَحرِّ
  َرضعاتٍ 

 :  أَْخَبَرهُ  هللاَِّ  عبدِ  بن َسالمَ  أنَّ  نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 68

بيَّ  َزْوجَ  عائشة أنَّ  -  َفلَمْ  مِرَضتْ  ثمَّ  رضعاتٍ  ثالثَ  َفأَْرَضَعْتهُ  ُثومٍ ُكلْ  أُمَّ  أُْختھا يْرَضع وُھوَ  به أْرَسلَتْ  وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى النَّ
 على أدخل أكن فلم قوله(  َرَضعاتٍ  َعْشرَ  لي ُتْكمِّل لَم ُكْلُثومٍ  أُمَّ  أَْجلِ  من عائشة على أْدُخلُ  أُكنْ  َفلَمْ  َرْضعاتٍ  ثالثِ  غيرَ  ُتْرِضْعهُ 
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 تكمل لم وقوله داود عن يرويه مما وھو الشافعي مذھب ووھ يحرمن ال الثالث أن:  يفيد رضعات عشر إكمالھا لعدم عائشة
 )  السابقين بالحديثين النسخ ھذا أن عرفنا وقد مادوانھا ال العشر ھو المحرم القدر أن بظاھره يفيد رضعات عشر لي

 :  ُعَبْيد أبي ِبنتِ  َصفِيَّةَ  عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 69

 رضعاتٍ  َعْشرَ  ُتْرِضُعهُ  َعْمرو بْنتِ  فاِطَمة أُْخِتھا إلى سْعدٍ  بن هللاَّ  عبدِ  بنِ  بعاصمِ  أرسلتْ  الُمؤِمنينَ  أُمِّ  َحْفَصة أنّ  أْخبرْتهُ  أنَّھا -
 الالحقة واألحاديث سابقه في قيل ما رضعات بعشر التقييد في يقال(  عليھا َيْدخل فكان َفَفَعلَت يْرَضعُ  صغيرٌ  وُھو علَْيھا لَِيْدُخلَ 

 )  الشافعي مذھب يدتؤ والسابقة

َبْير بن ُعْرَوةَ  عن ِشھابٍ  ابن عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 70  :  الزُّ

ً  ُتْرِضعَ  أن ُسَھْيلٍ  بنتَ  َسْھلَةَ  أمرَ  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  -   بِھنَّ  َفَتْحُرمَ  رَضعاتٍ  َخْمسَ  َسالما

َبْير بن ُعْرَوةَ  نع ِشھابٍ  ابن عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 71  :  الزُّ

ً  ُتْرِضعَ  أن ُحَذْيَفةَ  أبي اْمرأة أمرَ  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  - ً  َتراهُ  وكانتْ  فَفَعلَتْ  بلََبِنَھا َيْحُرمُ  رَضعاتٍ  َخْمسَ  َسالما   اْبنا

 :  فقال الَكبيرِ  َرضاَعةِ  عن ُسِئلَ  أَنَّهُ  ِشھابٍ  ابن عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 72

َبْير بن ُعْرَوةَ :  أخبرني -  بْدراً  َشِھدَ  قد وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أصَحابِ  من وكان ربيَعة بن ُعْتَبةَ  بن ُحَذْيَفةَ  أبا أن الزُّ
ً  َتَبنَّى قد وكان ِ  َرُسولُ  َتَبنَّى كما ُحَذْيَفةَ  أبي َمْولَى سالم له ُيقالُ  الذي سالما  أبو وأَْنَكحَ  حاِرَثةَ  بنَ  َزْيدَ  وسلَّم عليه هللاَّ  لَّىصَ  هللاَّ
ً  ُحَذْيَفةَ   وھي األَُولَ  المَھاِجَراتِ  منَ  يؤمئذٍ  وھي َرِبيَعةَ  بنِ  ُعْتَبةَ  بنِ  اْلَولِيدِ  ِبنت فاِطَمةَ  أخيه ِبْنتَ  َفأْنَكَحهُ  ابنهُ  أنَّهُ  َيَرى وُھوَ  سالما
ُ  أنزلَ  افلمَّ  قَُرْيشٍ  أَياَمى أْفَضل من يومئذٍ   َتْعلُموا لم لئن هللاَِّ  عندَ  أْقَسطُ  ُھوَ  آلبائھم أْدُعوُھم(  فقال أنزلَ  ما حاِرَثةَ  بنَ  َزْيدِ  فِي هللاَّ
هُ  أَباهُ  يْعلَمْ  لم فإن أِبْيهِ  إلى َتَبنَّى َمنْ  أولئك من واِحدٍ  ُكلُّ  ُردّ )  ومواليكمْ  الدين في فإْخَواُنُكمْ  آباؤُھم  َسْھلَةَ  فجاءت الوالِي إلى َردُّ

ا:  هللاَّ  رسول يا فقالتْ  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  إلى لَُؤيٍّ  بنِ  عامر بني من وھيَ  ُحَذْيَفةَ  أبي امرأةُ  وھي ُسَھْيلٍ  بنتَ   ُكنَّ
ً  َنَرى  فيما وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  فقال ؟ هِ َشأْنِ  في ترى فماذا واحدٌ  بيتٌ  إال لنا وليس فضل وأَنا َعَليّ  َيْدُخلَ  وكانَ  ولداً  َسالما
ً  َتراهُ  وكانتْ  ذلك فَفَعلَتْ "  بلََبِنَھا فُيْحَرمُ  رَضعاتٍ  َخْمسَ  أْرِضعيهِ : "  بلغنا َضاعةِ  من اْبنا  ُتِحبُّ  كانت فِْيَمنْ  ائشةُ  ِبَذلِك َفأََخَذتْ  الرَّ
جال من َعلَْيَھا يدخلَ  أن جال من َعلَْيَھا يدخلَ  أن أَحبَّت َمنْ  لََھا ُيْرِضْعنَ  أختھا وبناتِ  ُكْلُثومٍ  أُمَّ  اأُْخَتھ تأُْمر فكانت الرِّ  والنَِّساءِ  الرِّ

َضاَعة بتلك َعلَْيھن يدخلَ  أن وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  أْزَواجِ  ساُئرا وأَبى  َرُسولَ  ِبهِ  أمر الَّذي َنرى ما وقُْلنَ  النَّاسِ  من أحدٌ  الرَّ
 بھذه علَْينا َيْدُخل ال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  منْ  وْحدهُ  سالم في ُرْخَصةٍ  كان إال ُسَھْيلٍ  بنتَ  َسْھلَةَ  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ 

َضاعةِ    لكبيرِ ا َرَضاَعةِ  في وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  أْزَواجُ  كان اْلخبر من ھذا َفَعلَى أَحدٌ  الرَّ

ِريدِ  بنِ  َعْمرو عن ِشھابٍ  ابن عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 73  :  الشَّ

ً  إحداھما فأرضعت امرأتانِ  لهُ  كانت رُجلٍ  عن ُسِئلَ  عباسٍ  ابن أنَّ  -  الُغالَمُ  يتزوجُ  ھلْ  له فقيلَ  جاريةً  األخرى وأرضعت غالما
 واحدة كل أرضعت الذي واللبن واحد المرأتان منه حملت الذي الفحل ماء أن أراد واحد اللقاح(  اللَِّقاحُ  الَ :  فقال ؟ ِبالَجاِريةِ 

  واحدٌ ) )  الزوج وھو(  الفحل ماء أصله كان منھا

 :  الرْحمنِ  َعْبد بْنتِ  َعْمَرة َبْكِرعن أبي بن هللاَّ  عبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 74

 رجل صوتَ  سمعت وأنَھا عْندھا كان وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  أَن اأخبرتھ وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  زوجَ  عائشة أن -
ً  كانَ  لو:  هللاَّ  رسول يا فقُلتُ  الرضاع من حفصةَ  لَعمِّ  فاُلنٌ  أراهُ "  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  فقال ؟ َبيتِكِ  في يستأذنُ   فالنا
ھا حّيًا م ما ُتَحرمُ  الرضاعةَ  إنَّ  نعم:  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  فقالَ  ؟ َعليّ  فدَخلَ  الرضاعةَ  من لعمِّ  عن(  الْوالدةِ  ِمنَ  ُيَحرَّ
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 من ماجة ابن ولفظ الجماعة رواه)  الوالدة من يحرم ما الرضاعة من يحرم: (  قال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبي أن عائشة
 ) "  النسب

ْھريِّ  عن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ  ْفيانُ سُ ) :  أخبرنا(  - 75  :  قالتْ  عائشةَ  عن ُعْرَوةَ  عن الزُّ

  الحديث وذَكرَ  أْفلَحُ  َعمِّي َجاءَ  -

ً  أَشدُ  أحدٌ  ما:  الشافعيُّ :  قال:  الربيعُ  قالَ    مالكٍ  من المدينةِ  ألھلِ  ِخالَفا

 سلمة وأبي الَمسيَّبِ  بن سعيد عن قَُسيطٍ  ابنِ  هللاَِّ  عبد بن َزْيدٍ  عن َعْلَقَمةَ  بنِ  َعمرو بنِ  محمدٍ  عن العزيزِ  َعبدُ ) :  أخبرنا(  -  76
 :  يسارٍ  بن عطاء وعن يسارٍ  بن سليمان وعن

ً  ُتحرمُ  ال الرجال قَِبلِ  من الرَضاَعة أنَّ  -   شيئا

 :  ةَ َزمعَ  بنِ  هللاَِّ  عبدِ  ابنِ  ُعَبْيدةَ  أبي عن َعمرو بنِ  محمدٍ  عن العزيزِ  َعبدُ ) :  أخبرنا(  - 77

هُ  أن - َ  َسلََمةَ  أبي بنتُ  زْينبُ  أُمَّ َبْيرُ  إمرأةُ  بكرٍ  أبي بنتُ  أسماءُ  أْرَضَعْتھا امِ  بنِ  الزُّ َبْيرُ  وكان:  َسلََمةَ  أبي بنتُ  زْينبُ  فقالت الَعوَّ  الزُّ
 هللاَِّ  عبدَ  أنَّ  ثمَّ  إخوتي َفُھمْ  ُولِدَ  وَما أبي أنهُ  أراهُ  ِثينيَفَحدِّ  َعلَيَّ  أْقِبلِي:  فيقولُ  رأِسي قُرونِ  من ِبَقْرنٍ  فيأُخذُ  أْمَتِشطُ  وأنا َعلَيّ  يدخلُ 
بير بن َبْيرِ  ابنِ  َحْمَزةَ  َعلَى ابنتي ُكْلُثومٍ  أُمَّ  إليَّ  فخطبَ  إليَّ  أرسل الحرة قبل الزُّ :  لرسولهِ  زينبُ  فقالت لِلَكْلِبيَّةِ  َحْمَزةَ  وكان الزُّ

َما ؟ لَهُ  ُتِحلُّ  وھل ِ  عبدَ  إليَّ  فأرسل أُختهِ  ابنةُ  ھيَ  إنَّ بير بن هللاَّ َ  بأخٍ  لك ليسَ  قبلَكَ  لَما المنعَ  بھذا أردتُ  إنما الزُّ  أسماء ولدتْ  وما أنا
َبْير ولدِ  من كان وما إخوُتكَ  فھمْ   النبيَّ  وأصحابُ  وسألتُ  فأرسلتُ  ھذا عن َفَسلي فأرسلي باخوةٍ  لك فليسوا أسماءَ  غير من الزُّ

َ  فقالوا المؤمنين وأمھاتُ  متوافرون وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى ً  ُتحرمُ  ال الرجال قَِبلِ  من الرضاعةَ  إنَّ :  لھا اهُ  فأنكحتھا شيئا  تزلْ  فلم إيَّ
  ھلكَ  حتى عندهُ 

  بينھن والقسم النساء بعشرة يتعلق فيما الخامس الباب

ِ  عبدِ  ابن هللاَِّ  ُعَبْيدِ  عن ِشھابٍ  ابنِ  عن شافعٍ  بنُ  عليٍّ  بنُ  ُمحمدُ  عمِّي) :  أخبرنا(  -  78  عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  زوجِ  عائشةَ  عن هللاَّ
 :  قالتْ  أنَّھا وسلَّم

ِ  َرُسولُ  كان - ُتًھنَّ  نساِئه َبْينَ  أْقَرعَ  سفراً  أرادَ  إذا وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ َ  َخرجَ  َفأَيَّ   بھا خرج)  قرعتھا(  َسْھُمھا

 "  ثالثٌ  وللَثيِّبِ  سبعٌ  لِلبكرِ : "  قال أنهُ  أَنسٍ  عن ُحَمْيدٍ  عن لكٌ ما) :  أخبرنا(  - 79

حمن عبد ابن بكرٍ  أبي عن ُجَريجٍ  ابن عن الّرّوادِ  أِبي ابنُ ) :  أخبرنا(  - 80  :  سلَمة أُم عن الرَّ

َ  ِنَكاَحھا فَساقَ  خَطَبھا وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  -  ِعْندكِ  َسبَّْعتُ  ِشْئت إن: "  لھا وقولهُ )  بھا دخل أي بھا بنا(  بَِھا َوَبنا
 "  ِعْندُھنَّ  وَسبَّْعتُ 

 :  الرْحمنِ  َعْبد عن بكر أبي بن الملكِ  عبدِ  عن حْزمٍ  بن َعْمرو بن محمدٍ  بن َبْكرِ  أبي بن هللاَّ  عبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 81

َ  قال عندهُ  وأصبحتْ  سلَمة أُمَّ  تزّوج حين وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  -  َسبَّْعتُ  ِشْئت إن َھَوانٌ  أھلكِ  َعلَى بكِ  لَْيسَ : "  لھا
 ِعْندُھنَّ  وَسبَّْعتُ  ِعْندكِ )  مرات سبع غسله إذا اإلناء سبع ومنه ليال ثالث عندھا قام إذا وثلث ليال سبع عندھا قام إذا سبع( 
  َثلِّث قالتْ  ؟ وُدْرتُ  دكِ عن ثلَّثتُ  ِشْئتِ  وإن
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 بنِ  واْلَقاِسمِ  عمرو أبي بنِ  هللاَِّ  عبدِ  بنِ  المجيدِ  عبد أنَّ  َثاِبتٍ  أبي بنِ  حبيبٍ  عن ُجَرْيجٍ  ابن عن الَمجيدِ  عبدُ ) :  أخبرنا(  -  82
ُھَما أْخبَراهُ  ِھَشامٍ  بن الحارثِ  ابن الّرحمن عبدِ  بن محمدٍ   أُمِّ  عن ُيحّدثُ  ِھشامٍ  ابنِ  الحارثِ  بن حمنِ الرَّ  عبدِ  بن بكرٍ  أبا سِمَعا أنَّ
 :  َسلمةَ 

ا أنَّھا أَخبرته أنَّھا - ُبوَھا الُمِغيَرةِ  بن اَُميَّةَ  أَِبي ابنةُ  أنَّھا أخبرتُھمْ  ُمھاجَرةً  المدينةَ  َقِدمتْ  لمَّ  حتى الغَرائبَ  أَكذبَ  ما:  وقالوا َفَكذَّ
 َ ا كرامة عليھم واْزَدْدتُ  فصّدقوني:  قالتْ  المدينةِ  إلى فرجُعوا معُھم فكتبتُ  أَْھلكِ  إلى يناَتْكُتبِ :  فقالوا الحجّ  منھم إنسانٌ  أنشأ  فلمَّ

ا نكح مثلي ما:  له فقلتُ  فخطبني وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  جاَءني َحلَْلتُ  : "  قال عيالٍ  وذاتُ  غيورٌ  وأنا لِي ولدَ  فالَ  أَنا أّمً
ُ  فُيذھُبھا الغيرةُ  وأما منكِ  أكبرُ  أنا ا هللاَّ  يأتيھا فجعلَ  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  فتزوجھا"  رسولِهِ  وإلى هللاَِّ  فإلَى العيال وأمَّ

ارُ  جاءَ  حتى ؟ ُزنابُ  أينَ : "  ويقولُ   ُتْرضُعھا وكانت وسلَّم هعلي هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  تْمَنعُ  ھذهِ :  وقال فاْخَتلََجھا ياسرٍ  بنُ  َعمَّ
ِ  َرُسولَ  فجاءَ  ارُ  أخذھا:  عندھا ووافقھا أُميةَ  أَبي بنتُ  قَُريبةُ  فقالت"  ؟ ُزناب أين"  فقال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ  ياسرٍ  بنُ  َعمَّ
 والسويق الدقيق والثغل ثغل جمع الثغال(  ثغالي فوضعت فقمتُ :  قالت الليلة آتيكم إني وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  فقال

 َجرِّ  في كانت شعيرٍ  من حباتٍ  وأخرجتُ )  المائعات بخالف ثغل لھا يكون التي األقوات من ألنه ثغال وسمي ونحوھما
ً  وأخرجتُ   أْھلِكِ  َعلَى لَكِ  إنّ  : " أصبح حين فقال وأصبحَ  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  فبات قالت صعْدُته أو فعصْدُتهُ  شحما

  لِِنسائي أْسبعْ  أْسِبع وإنْ  لكِ  َسبَّْعتُ  ِشْئت فإنْ  كرامةً 

 :  َعبَّاسٍ  اْبنِ  عن َعَطاءٍ  عن ُجَريجٍ  اْبنِ  عن خالدٍ  اْبنُ  ُمْسلِمُ ) :  أخبرنا(  - 83

ِ  َرُسولَ  أنَّ  -  الكبر أدركھا لما ألنه زمعة بنت سودة وترك(  لثمانٍ  َيْقِسمُ  وكان نسَوةٍ  تسع عن قُِبضَ  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ
 )  نسائك زمرة في أحشر حتى تطلقني ال وقالت لعائشة قسمھا وھبت

 :  َعبَّاسٍ  اْبنِ  عن َعَطاءٍ  عن ُجَريجٍ  اْبنِ  عن خالدٍ  اْبنُ  ُمْسلِمُ ) :  أخبرنا(  - 84

 :  َعبَّاسٍ  نِ ابْ  عن َعَطاءٍ  عن ُجَريجٍ  اْبنِ  عن خالدٍ  اْبنُ  ُمْسلِمُ  -

  لثمانٍ  بْيَنُھنَّ  َيْقِسمُ  وكان نسَوةٍ  تسع عن ُتوفِّي وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  -

 :  أبيهِ  عن ھشامٍ  عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 85

  لعائشةَ  يزمھا وھبتْ  سْوَدةَ  أنَّ  -

ْھريِّ  عن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  - 86  :  سيبِ اْلمُ  ابن عن الزُّ

ا أمراً  منھا َفَكِره خِديج بن رافعٍ  عند كانت مْسلََمةَ  ابن محمدٍ  بْنت أنَّ  -  ُتَطلِّْقني ال:  فقالت طالقھا فأراد غيره أو كبراً  إمَّ
وَجلَّ  هللاَّ  فأَْنَزلَ :  لَكَ  بدا ما لي واقِسمْ  وأَْمِسكني ً إع أو ُنُشوزاً  بْعلھا من َخاَفت امرأةٌ  َوإنْ "  ذلك في عزَّ  َفَمَضت قال"  اآلية راضا

نَّةُ  ِبَذلِكَ    السُّ

ْھريِّ  عن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  - 87  :  اْلُمسيبِ  ابن عن الزُّ

ا أمراً  منھا َفَكِره خِديج بن رافعٍ  عند كانت مْسلََمةَ  ابن محمدٍ  بْنت أنَّ  -  ُتَطلِّْقني ال:  فقالت طالقھا فأراد غيره أو كبراً  إمَّ
وَجلَّ  هللاَّ  فأَْنَزلَ :  لَكَ  بدا ما لي واقِسمْ  نيوأَْمِسك  )  أواآلية ُنُشوزاً  بْعلھا من َخاَفت امرأةٌ  َوإنْ "  ذلك في عزَّ

ْھريِّ  عن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  - 88  :  قال ذباب أبي بن هللاَّ  عبد بن إياس عن ُعمر بن هللاَّ  عبد بن هللاَِّ  ُعَبْيدِ  عن الزُّ
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ِ  ُسولَ رَ  قال - ابِ  بن عمر فأتاه:  قال هللاَّ  إما َتْضِرُبوا ال: "  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ  النساء ذئر(  ذئرَ :  هللاَّ  رسول يا فقال الخطَّ
 ضربھنّ  في فأذن أزَواجھنَّ  َعلَى النِّساءُ )  الراى وفتح الھمزة وكسر الذال بفتح وھي أزواجھن على واجترأن نشزن بمعنى
 امرأة سبعونَ  محمدٍ  بآل أطاف لقد: "  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  فقال أزَواجُھنّ  يْشُكون ُكلُُّھنّ  كثيرٌ  نساءٌ  محمدٍ  بآل فأطاف

 "  ِخياَرُھمْ  أولِئكَ  تجدون وال أزَواجُھنّ  يشتكين ُكلُُّھنَّ 

 :  قالت عائشة عن أبيهِ  عن ھشامٍ  عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 89

 إذا كان الرجل أن فيه واألصل بالزوجة الدخول البناء(  بي وَبنا سنينَ  سبع ابنةُ  وأنا وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  َجنيتزوَّ  -
 يتغيبن:  يتقمعن الصبايا بھا تلعب التي التماثيل:  والبنات أھله على الرجل بنى:  فيقال بھا ليدخل قبة عليھا بنى امرأة تزوج
ِ  َرُسولَ  رأَْينَ  َفإَذا َيأِتينني َجَواريّ  وكنَّ  بالبنات ألعبُ  وكنتُ  ِتْسعٍ  ابنةُ  وأنا)  ستر وراء من بيت يف ويدخلن  عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ
ْعنَ  وسلَّم  "  إليَّ  بِھنَّ  ُيسرُّ  وكانَ  منهُ  َيَتَقمَّ

ِ  دُ عب:  أخبرني:  قال شافعٍ  بنُ  عليٍّ  بنُ  ُمحمدُ  عمِّي) :  أخبرنا(  - 90  الَحالَّجِ  بن أَُحْيَحةَ  بن ُعْمرو عن الساِئبِ  ابن عليّ  بنُ  هللاَّ
 :  ثابتٍ  بنِ  ُخَزيمة عن َشَكْكتُ  أنا الشافعيُّ  قال الحالج ابن أحيحة بن فالن بن عمرو عن أو

ُجل إتيان عن أوْ  أَْدَباِرِھنَّ  في النَِّساء إْتيانِ  عن وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  سأَلَ  رُجال أنَّ  -  َصلَّى النبيَّ  فقال دُبِرَھا في اْمَرأََتهُ  الرَّ
ا َحالَلٌ :  وسلَّم عليه هللاَّ  ُجل َولَّى فلمَّ  أيِّ  في أو الَخَرَزَتْينِ  أيِّ  فِي أَوْ  اْلَخْرَقْينِ  أيِّ  في قُْلتَ  َكْيفَ :  فَقالَ  َفُدِعيَ  بهِ  أمرَ  أوْ  َدَعاهُ  الرَّ

َ  فإنَّ  فالَ  ُدِبِرھا في ُدِبِرھا ِمنْ  أمْ  َفَنَعمْ  قُبلھا في ِرھاُدبِ  ِمنْ  أم الَخْصَفَتْينِ  "  أْدباِرِھنَّ  في النَِّساءَ  تأُتوا الَ  الحقّ  منَ  َيْسَتحيي ال هللاَّ
افِِعي قُْلتُ    ِثَقةٌ  عليّ  بن هللاَّ  وعبد ِثَقةٌ  َعّمي:  قال فماتقول للشَّ

 بل فيه أَُرخِّصَ  فلْستُ  ِثَقِتهِ  في عالِمٌ  َيُشكُّ  ال ِممن وُخَزْيَمةَ  خْيراً  َعلَْيه أثَنى أنَّهُ  ابھ المحدِّثِ  األنصاري عن محمد:  أخَبَرني وقال
  عْنهُ  أْنَھى

  النسب في جاء فيما السادس الباب

 ) :  نَ ُسفيا من الشَّكُ (  ھريرة أبي عن َسلََمةَ  أَبي أوْ  الُمَسيَّبِ  ابنِ  عن ِشھابٍ  ابن عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 91

 أتى إذا وعھورا يعھر عھر وقد الزاني:  المعاھر(  اْلَحَجر واْلَمعاِھرِ  لِْلفِراشِ  اْلولَدُ :  قالَ  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  -
 الولد أم بالصاح ورأى الفراش الصاحب ھو وإنما الولد في للزاني الحظ والمعنى الزنا على غلب ثم بھا بالفجور ليال المرأة
 )  موالھا أو زوجھا وھو

ْھريِّ  عن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 92  :  عائشةَ  عن ُعْرَوةَ  عن الزُّ

 إذا أخي اِنيأَْوصَ :  هللاَِّ  رسول يا َسْعدٌ  فقال َزَمَعةَ  ابن في وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  إلى اخَتَصَما وَسْعداً  َزَمَعةَ  ابن هللاَّ  عبد أنّ  -
ةَ  َقِدمتُ   َفَرأَى أبي فِراشِ  على ُولِدَ  أبي أَمة وابن أخي َزَمَعةَ  بن عبد فقال اْبِني فإنه إليك فأْقِبَضهُ  َزَمَعةَ  آمة ابن إلى أْنُظرْ  أن َمكَّ
 ً ً  َشَبھا  "  ْوَدةَ س يا مْنهُ  واْحَتِجبي للفِراشِ  الولدُ  َزْمعة بن عبد يا لكَ  ھو: "  فقال ِبُعْتَبةَ  َبّينا

 :  قال أبيهِ  عن َيزيدَ  أبي بن هللاَّ  عبيد عن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 93

 ِمن ِوالَدٍ  َعن َفَسأَلَهُ  ُعَمر إلى مَعهُ  فَذھْبتُ  َداَرنا َيْسكن كان ُزْھَرة َبني من شيخ إلى عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أْرَسل -
اأ:  فقالَ  الجاھليةِ  ِوالدِ  ا َفلِفاُلنٍ  الفَِراش مَّ  َقَضى وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  ولِكن صَدقتْ :  ُعَمرُ  قال َفلِفاُلنٍ  النُّْطفةُ  وأمَّ

  ِبالفَِراش
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 َوالِئَدُھمْ  نَيَطُئو رجالٍ  َبالُ  ما:  قال الخطاب بن عمر أنّ  أبيه عن هللاَِّ  عبدِ  بن سالم عن ِشھابٍ  ابن عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 94
 ألَمَّ  قد أنَّهُ  سيِّدھا يْعترفُ  ولِيدةٌ  َتأِْتَينّ  ال َيْعتزلُون ُثمّ )  وطئھا بھا ألم يتركون يعتزلون تلد التي الجارية وھي وليدة جمع الوالئد( 
  اْتُركوا أوْ  بعدُ  فاْعزلوا َولَدھا به أْلَحقتُ  إالَّ  بھا

 :  ُعمر عن عبيدٍ  أَبي تِ بنْ  َصفِيَّةَ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 95

  سالمٍ  عن شھابٍ  ابن حِديثِ  َمْعَنى بمثل ُيوَطْئن الَوالِئدِ  إرسالِ  في -

 :  ُھَرْيَرةَ  أبي عن الُمَسيَّبِ  ابن عن ِشھابٍ  ابن عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 96

ً  َولََدتْ  اْمَرأَِتي إنَّ "  : فقال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  أَتى الَباِدَيةِ  أْھلِ  من َرُجالً  أنَّ  -  عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  له فقالَ  أَْسَودَ  ُغالما
 األسمر:  األورق:  أورق(  أَْوَرقَ  ِمنْ  فيَھا َھلْ :  قال ُحْمرٌ :  قال ؟ أْلَواُنَھا ما:  قال َنَعم:  قال ؟ إِِبلٍ  من لَكَ  َھلْ : "  وسلَّم

: قال) أصوله من أصل على جاء بمعنى أصل أي نزعة عرق وسمراء أسمر أي اءورق وناقة أورق جمل يقال السمرة والورقة
 "  ِعْرقٌ  نزَعهُ  ھذا َلَعلَّ :  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  فقالَ  نزَعةَ  ِعْرقٌ :  قال ؟ ذلك تَرى أنَّى:  قال َنَعمْ 

 :  ُھَرْيَرةَ  أبي عن َسيَّبِ المُ  ابن عن ِشھابٍ  ابن عن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 97

ً  أنَّ  - ً  َولََدتْ  اْمَرأَِتي إنَّ : "  فقال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  أَتى فَزاَرةَ  َبني منْ  أَْعراِبيا  عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  فقالَ  أَْسَودَ  ُغالما
ً  فيھا إنَّ  َنَعمْ :  قال أَْوَرق ِمنْ  فيَھا َھلْ :  قال ُحْمرٌ :  قال ؟ أْلَواُنَھا فما:  قال َنَعم:  قال ؟ إِبِلٍ  من لَكَ  َھلْ : "  وسلَّم :  قال لَُوْرقا
َ  َفأنَّى  "  ِعْرقٌ  نزَعهُ  لََعلَّه وھذا:  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيَّ  فقالَ  ِعْرقٌ  نزَعهُ  لََعلَّهُ :  قال ؟ ذلك أتاھا

 :  أنسٍ  عن ُحَميدٍ  عن ُعلّية ابن) :  أخبرنا(  - 98

 )  وأخيه بأبيه الرجل شبه يعرفون اآلثار يتبعون الذين ھم القافة(  اْلقافةَ  لهُ  فدَعا له اْبنٍ  في شكَّ  أنَّه -

ْحمن عبدِ  ابن َيْحيَ  عن أبيه عن ِھشامٍ  عن ِعياٍض  عن أنسٌ ) :  أخبرنا(  - 99  :  حاِطبٍ  بن الرَّ

  ِشْئتَ  أيِِّھما إلى:  لهُ  فقال فِيهِ  اشَتَركا َقدْ  فقالوا القافةَ  ُعَمر فدَعا ولداً  تداَعيا َرُجلْينِ  أنَّ  -

 :  ُعمر عن َيَسارٍ  بن ُسلْيمانَ  عن سِعيدٍ  بن َيْحيَ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  100

  معناهُ  بمْثل -

ْھري عن َمْعمر عن ماِزنٍ  بن ُمَطّرفٌ ) :  أخبرنا(  -  101 بير ابن ُعْروة عن الزُّ ا بن عمر عن الزُّ  :  بِ الخطَّ

  معناهُ  بمْثل -
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   الطالق كتاب

:  الزبير بن عروة قال الثالث في يحصرونه ال لكن العصمة حل في يستعملونه كانوا بتقريره الشرع جاء جاھلي لفظ ھو (
 ثم كذلك طلقھا ثم راجعھا عدتھا انقضاء قاربت فإذا امرأته يطلق الرجل وكان عدد حصروال غير من يطلقونه الناس كان

 ونحوه الطالق بلفظ النكاح عقد حل:  وشرعا القيد حل لغة:  والطالق)  مرتان الطالق(  اآلية فنزلت مضارتھا يقصد اراجعھ
  أبواب تسعة وفيه)  النكاح فيقطع)  ونحوه عيب من أي(  سبب بال يحدثه للزوج مملوك تصرف ھو النووي قال

  الطالق أحكام في جاء فيما األول الباب

 :  ُعمر ابن عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  102

 عن وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  فَسألتُ :  ُعمر قال وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  زمانِ  في حاِئضٌ  وِھي اْمرأَتهُ  َطلَّق أنَّهُ  -
 َفِتلكَ  َيَمسّ  أنْ  قْبل َطلَّقھا شاءِ  وإن أْمَسَكھا شاءَ  فإن َتطُھرَ  ُثمّ  يضُ َتح ُثمّ  َتطُھر َحتى ْلُيْمِسكھا ُثمّ  فليراجْعھا مْرهُ : "  فقال ذلكَ 

ُ  أَمر الَّتي الِعّدةُ   على تطول العدة ألن البدعي بالطالق وسموه الحيض في الطالق كراھة يؤخذ ومنه(  النَِّساءُ  لھا ُتَطلقَ  أنْ  هللاَّ
 ) "  فيه طلقت ما إذا المرأة

 :  ُعمر ابن عن نافعٍ  عن الكٌ م) :  أخبرنا(  -  103

ِ  َرُسولَ  ُعمر فَسألَ  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  عھدِ  في حائِضٌ  وِھي اْمرأَتهُ  َطلَّق أنَّهُ  -  ذلكَ  عن وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ
ِ  َرُسولَ  فقال ھا فليراجْعھا مْرهُ : "  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ً  بھا ير ولم َعلى َفَردَّ  "  ُيْمِسكُ  أو َفْلُيطلِّقُ  َطُھرتْ  إذا:  فقال شيئا

 :  ُعمر ابن عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  104

ِ  َرُسولَ  ُعمر فَسألَ  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  عھدِ  في حائِضٌ  وِھي اْمرأَتهُ  َطلَّق أنَّهُ  -  ذلكَ  عن لَّموس عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ
 أنْ  قْبل َطلَّق شاءِ  إن ُثمّ  َتطُھرَ  ُثمّ  َتحيضُ  ُثمّ  َتطُھر َحتى ْلُيْمِسكھا ُثمّ  فليراجْعھا مْرهُ : "  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  فقال
ُ  أَمر الَّتي الِعّدةُ  َفِتلكَ  َيَمسّ  وجلّ  هللاَّ  "  النَِّساءُ  لھا ُيَطلقَ  أنْ  عزَّ

بير أبو:  أخبرني ُجَرْيجٍ  ابن عن العزيزِ  عبدِ  بنُ  المجيدِ  عبدُ ) :  خبرناأ(  -  105  :  الزُّ

َبْيرِ  وأبو َعْمرو بنَ  هللاَّ  عبدَ  يسأل أْيُمن بنَ  هللاَِّ  عبدَ  َسِمعَ  أنَّهُ  - ً  امرأتهُ  َطلَّقَ  رجلٍ  في ترى كيف يسمع الزُّ  َطلَّقَ :  فقال ؟ حائضا
ِ  َرُسولَ  ُعمرُ  فَسألَ  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيِّ  عھدِ  على حائضٌ  وھي امرأتهُ  ُعَمرَ  بنَ  هللاَّ  عبدُ   ذلكَ  عن وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ
ِ  َرُسولَ  فقال ھا فليراجْعھا مْرهُ : "  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ ً  بھا ير ولم َعلىَّ  َفَردَّ  " ُيْمِسكُ  أو تهُ امرأ َفْلُيطلِّقُ  َطُھرتْ  إذا:  فقال شيئا

بير أبو:  أخبرني قال ُجَرْيجٍ  ابن عن سالمٍ  بن وسعيدٌ  مسلمٌ ) :  أخبرنا(  -  106  :  الزُّ

ةَ  مولى أْيُمن بنَ  الرحمن عبدَ  َسِمعَ  أنَّهُ  - ِ  عبدَ  يسأل َعزَّ َبْيرِ  وأبو َعْمرو بنَ  هللاَّ  امرأتهُ  َطلَّقَ  رجلٍ  في ترى كيفَ :  فقال يسمع الزُّ
 ً ً  امرأتهُ  ُعَمرَ  بنَ  هللاَّ  عبدُ  َطلَّقَ :  ُعَمرَ  اْبنُ :  فقال ؟ حائضا  فإذا فليراجْعھا مْرهُ : "  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيُّ  فقال حائضا
ُ  وقال ُعَمرَ  اْبنُ :  قال"  ُيْمِسكُ  أو َفْلُيطلِّقُ  َطُھرتْ  ِتِھنَّ  َفَطلِّقُوُھنَّ  نَِّساءَ ال َطلَّْقُتمُ  إَذا آَمُنوا الَّذينَ  يأيُّھا: (  عّزوجلّ  هللاَّ  قبلِ  من)  لِِعدَّ
تِھنَّ  تِھنَّ  لقبل أو ِعدَّ   َشكَّ  عنه هللاَّ  رضي الشافعي ِعدَّ

 :  ُمجاِھدٍ  عن ُجَرْيجٍ  ابن عن سالمٍ  بن وسعيدٌ  مسلمٌ ) :  أخبرنا(  -  107

  كذلك يقَرُؤھا كان أنَّهُ  -

 :  ُجَرْيجٍ  ابن عن سالمٍ  بن وسعيدٌ  مسلمٌ ) :  أخبرنا(  -  108
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  نعم:  قال ؟ وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيِّ  عھدِ  على ُعَمر ابنِ  تطليقةُ  ُحِسَبتْ  ھل:  يسألوَنهُ  نافعٍ  إلى أَرسلوا أنَّھم -

 :  قال أبيه عن ُعْرَوةَ  بن ھشامِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  109

جلُ  كان - ُتھا َتْنَقِضيَ  أن قبل راجعھا ثم امرأَتهُ  َطلَّقَ  إذا الرَّ  فطلَّقھا له امرأة إلى رجلٌ  َفعمدَ  مرةٍ  ألفَ  طلَّقھا وإن له ذلك كان ِعدَّ
ِتھا اْنقَِضاءَ  شاَرَفتِ  إذا حتى أْمَھلَھا ثم ُ  فأنزل أبداً  َتِحلِّينَ  وال إليَّ  آِويكِ  ال وهللاَّ :  قال طلَّقھا ثم ارَتَجَعھا ِعدَّ وجلَّ  هللاَّ : (  عزَّ

الَقُ    يطلق لم ومن َطلَّق َطلَّق منھم كان من جديداً  الطالقَ  الناسُ  فاستقبلَ )  ِبإْحَسانٍ  َتْسِريحٌ  أَوْ  ِبَمْعُروفٍ  َفإِْمَساكٌ  َتانِ َمرَّ  الطَّ

ْھري عن:  ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  -  110  :  عاِئشة عن ُعْرَوةَ  عن الزُّ

ِ  َرُسولَ  إلى القَُرِظيَّ  تعني ِرَفاَعةَ  امرأةُ  جاءت:  تقول َسِمَعھا أنَّهُ  -  فطلَّقِني ِرفاعةَ  عند ُكنتُ  إني:  َفَقالتْ  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ
حمن عبد بعده فتزوجتُ  طالقي فَبتَّ  َبْيرِ  ابن الرَّ : "  وقال:  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  فتبسمَ  الثوب ھدبةِ  مثلُ  معه وإنما الزُّ

 وخالدٌ  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى النبيِّ  عند بكر وأبو:  قال"  ُعسيلَتكِ  ويذوقَ  ُعسيلَتهُ  تذوقي حتَّى ال ؟ ِرفاعةَ  لىإ ترجعي أَن أَُتِريدين
 وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ  رسول عند ھذه يه تجھر ما تسمع إال:  بكر أبا يا فنادى له يؤَذنَ  أن ينتظر بالباب العاص ابنِ  سعيدٍ  بنُ 
 )  بھا ويدخل غيره زوجا تنكح حتى له تحل ال ثالثا زوجھا طلقھا إذا المرأة أن الحديث من يؤخذ( 

َبْيرِ  عن القَُرِظيَّ  ِرفاَعةَ  بنِ  الِمْسَورِ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  111 حمن عبد ابنِ  الزُّ َبْير بنِ  الرَّ  َتِميَمةَ  امرأَتهُ  طلَّقَ  ِرفاَعةَ  أن الزُّ
ً  وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ  لرسو عھدِ  في وھبٍ  بنتَ  حمن عبدُ  فنكحھا ثالثا َبْير بنِ  الرَّ ھا أن يستطعْ  فلم عنھا فاعترض الزُّ  َيَمسَّ

 َتِحلِ  ال: "  وقال يتزوَجھا أن فنھاه وسلَّم عليه هللاَّ  َصلَّى للنبي فذكر طلََّقھا كان الذي األولُ  زوُجھا وُھو ينكَحھا أن فأراد ففارقھا
 "  الُعَسْيلةَ  َتُذوقَ  ىحتَّ  لَك

حمن عبدِ  بنِ  محمدِ  عن ِشھابٍ  ابن عن أنسٍ  بنُ  مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  112  :  قال البكيرِ  بنِ  إِياسٍ  بن محمد عن ثْوَبانَ  بن الرَّ

ً  امرأَتهُ  رجل طلّق -  هللاَّ  رضي عباسٍ  بنَ  هللاَِّ  وعبدَ  ُھَرْيَرةَ  أبا فسأل يستْفتي فجاء ينِكَحھا أن له بدا ثم بھا يدخل أن قبل ثالثا
ً  تتزوجَ  حتى َتنكحھا أن نرى ال:  فقاال عنھم  عن أرسلت إنك:  عباسٍ  ابنُ  فقال واحدةً  إياه طالقي كان إنما:  فقال غيَركَ  زوجا
ً  تنكح حتى له تحل وال ثالثا يقع واحد بلفظ الثالث الطالق أن يؤخذ منه(  َفْضلٍ  من لك كان ما َيِدك  قبل كان ولو غيره زوجا

ِ  وعبدَ  ُھَرْيَرةَ  أبا فسأل له أسألُ  معه فذھبت يستفتي فجاء:  قال أنه إالَّ  اللفظِ  ھذا بمثلِ  آخرَ  محلٍ  في أورَدهُ  وقد)  الدخول  بنَ  هللاَّ
ً  تَنِكحَ  حتى َتنكحھا أن نرى ال:  له فقاال ذلك عن عباسٍ    آخِره في وزاد إلخ كان إنما:  قال غيَركَ  زوجا

ً  ُيَطلِّقَ  أن عليه ُھَرْيَرةَ  أبو وال عباسٍ  ابنُ  عاب ما هللاَّ  رحمه يالشافع قال   ثالثا

ً  كان أنه َعيَّاشٍ  أبي ابن عن أخبره بكيرٍ  عن سعيدٍ  بنِ  يحي عن مالكٌ  -  113 َبْيرِ  بنِ  هللاَّ  عبدِ  مع جالسا  : قال ُعَمر بن وعاصم الزُّ

ً  امرأَتهُ  رجل طلّق الباِديةِ  أھل من رُجالً  إن:  فقال البكيرِ  بنُ  إياسٍ  بنُ  محمدُ  فجاءھما -  ؟ تريان فماذا بھا يدخل أن قبل ثالثا
َبْيرِ  بنُ  فقالَ  َ  عائشةَ  عند ترْكُتُھما فإني ُھَرْيَرةَ  وأبي عباسٍ  ابنِ  إلى اذھبْ  قولٌ  فيه مالنا األمرَ  ھذا إن الزُّ َ  ثم َفَسْلُھما َ  اْئِتنا  فأْخبِْرنا
َ  الواحدةُ  ُھَرْيَرةَ  أبو فقال معضلةٌ  جاَءْتكَ  فقد:  أباُھَرْيَرةَ  يا أْفِته:  ُھَرْيَرةَ  ألبي سٍ عبا ابنُ  فقال فسألھما فذھب  يؤخذ ومنه(  َتُبتُّھا
 تنكح حتى له تحل ال كبرى بينونة والثالث جديدين ومھر بعقد إال له ترجع ال صغرى بينونة الدخول قبل الواحدة الطلقة أن

 ً َ ُتحَ  والثالثُ )  غيره زوجا ُمھا ً  تنكحَ  حتى رمِّ   ذلك مثلَ  عباسٍ  ابنُ  وقال غيرهُ  زوجا

  عائشةُ  وال الثالثَ  عليه يعيبا ولم:  الشافعي قال

 :  قال يسارٍ  بن عطاءِ  عن األنصاري َعيَّاشٍ  أبي ابنِ  النعمانِ  عن بكير عن سعيدٍ  بن يحي عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  114
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ً  امرأَتهُ  طلّق رجلٍ  عن َمرٍ عُ  بنَ  هللاَّ  عبدَ  يستفتي رجلٌ  جاء - ھا أن قبل ثالثا  فقال واحدةٌ  الِبْكرِ  طالقُ  إنما:  فقلت عطاءٌ  قال َيمسَّ
َ  الواحدةُ  قاٍص  أنت وإنما ُعَمرٍ  بنَ  هللاَّ  عبدُ  ھا َ  والثالثُ  َتُبتُّ ُمھا ً  تنكحَ  حتى ُتَحرمِّ   غيرهُ  زوجا

ً  طلّقھا حين صنعتَ  بئسما هللاَِّ  عبدُ  له يقل ولم:  عنه هللاَّ  رضي الشافعي قال   ثالثا

ْرقِي َعيَّاشٍ  أبي بنِ  نعمانَ  عن األََشجِّ  بن بكيرِ  عن سعيدٍ  بنِ  يحي عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  115  :  قال يسارٍ  بنِ  عطاء عن الزُّ

ً  امرأَتهُ  طلَّقَ  رجلٍ  عن العاِص  بن َعْمٍرو بن هللا عبدَ  يسألُ  رجلٌ  جاء - ھا أن َقبل ثالثا  إنما:  فقلت يسارٍ  بنُ  عطاء قال َيَمسَّ
ُمھا والثالثُ  آخر زوج إلى تحرمھا فال َتُبتُّھا الواحدةُ  قاٍص  أنت إنما:  َعْمٍرو بنُ  هللاِ  عبدُ  قال واحدةٌ  البكرِ  طالقُ   تنكح حتى ُتَحرِّ
 ً   غيرهُ  زوجا

 :  أبيه عن طاُوسٍ  ابنِ  عن ُجَريجٍ  ابن عن المجيد وعبد مسلمٌ ) :  أخبرنا(  -  116

ْھَباء أبا أن -  وثالثٍ  بكرٍ  وأبي واحدةً  ُتْجَعلُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رُسولِ  َعْھدِ  على الثالثُ  كانت إنما:  عباسٍ  البن قال الصَّ
  نعم:  عباسٍ  ابنُ  فقال ُعَمرَ  أمارةِ  من

ائِ  بن عليّ  بن هللاَِّ  عبد عن َشافِعٍ  بن عليّ  بنُ  ُمحمدٌ ) :  أخبرنا(  -  117  بن)  عجالن المطبوع في(  ُعَجير بنِ  نافعٍ  عن بِ السَّ
 :  َيزيدَ  عبدِ 

 وھي القاطعة البتة(  الَبتَّةَ  امرأتي طلّْقتُ  إِني وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  َرُسولَ  أتى ثم امرأَتهُ  طلَّقَ  يزيدَ  َعْبدِ  بن ُركاَنةَ  أنَّ  -
ً  تحتمل  ما وهللاَِّ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رُسولِ  فقال ؟ واحدةً  إال أردتُ  ما هللاَِّ  وَ وَ )  للعدد بالنسبة النية في بقوله ويؤخذ ثالثا
 "  إليه فردھا واحدةً  إال أردتُ  ما وهللاَِّ :  ُركاَنةُ  فقال ؟ واحدةً  إال أردتُ 

ائِ  بن عليّ  بن هللاَِّ  عبد عن َشافِعٍ  بن عليّ  بنُ  ُمحمدٌ  َعمِّي) :  أخبرنا(  -  118  :  َيزيدَ  عبدِ  ُعَجيربن بنِ  نافعٍ  عن بِ السَّ

 طلّْقتُ  إِني:  هللاَِّ  رسولَ  يا فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  َرُسولَ  أتى ثم الَبتَّةَ  الُمَزِنيَّةَ  ُسَھْيَمةَ  امرأَتهُ  طلَّقَ  يزيدَ  َعْبدِ  بن ُركاَنةَ  أنَّ  -
َھا احدةً و إال أردتُ  ما ووهللاَِّ  الَبتَّةَ  ُسَھْيَمةَ  امرأتي انيةَ  َفَطلََّقھا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  َرُسولَ  إليه َفَردَّ الَِثةَ  ُعَمرَ  َزَمانِ  في الثَّ  والثَّ

  عنھما هللاَّ  رضي عثمان زمانِ  في

 :  يقول َجْعَفر بن عّباد بن محمد َسِمعَ  أَنَّهُ  َعْمٍرو عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  119

: قُلتُ  قال ؟ ذلك على َحَملَك َما:  فقال ذلكَ  لَهُ  فذَكرَ  الخطابِ  بن ُعَمرَ  أتى ثم الَبتَّةَ  امرأَتهُ  طلَّقَ  أنَّهُ  َحْنَطبَ  بنُ  لبِ المطَّ  أخبرني -
َ  َفَعلُوا أنھم ولو(  َفقَرأَ :  قال َفَعْلتُ  قد ً  وأَشدَّ  لَُھمْ  خيراً  لَكانَ  ِبهِ  ُيوَعُظونَ  ما : قال َفَعْلتُ  قد:  قُلتُ  قال ؟ لكذ على َحَملَك َما)  َتْثِبيتا

  َتُبتُّ  الواحدةَ  فإِن امرأَتكَ  عليكَ  أْمِسكْ 

 :  قال الخطابِ  بن ُعَمرَ  أنَّ  َيَسارٍ  بنَ  ُسليمانَ  عن َسلَمة أبي بن هللاَّ  عبدِ  عن ِدينارٍ  بن َعْمرو عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  120

َؤَمةِ  - لبِ  قوله ِمْثلَ  للتُّ   للمطَّ

 :  يقول كان ُعَمر بن هللاَّ  َعْبدَ  أن نافعٌ :  حدَثني مالكٌ ) :  أخبرنا ( -  121

  شئٌ  طالقِهِ  من غيرهِ  بيد ليس العْبد ِبيدِ  فالطالقُ  َيْنِكحَ  أن لَِعْبِدهِ  أِذنَ  من -

َثِني قال مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  122  :  ْيِميِّ التَّ  الحارثِ  بن إبراھيمَ  بن محمد عن سعيدٍ  بنُ  ربِّه عبدُ :  َحدَّ



68 

 

ً  أنَّ  - ً  ُنَفْيعا ةً  لي امرأةً  طلقت إنِّي:  فقال ثابتٍ  بن َزيدَ  اسَتْفَتى وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيِّ  زوج َسلَمةَ  ألُمِّ  ُمكاتبا  فقال تطليقتين ُحرَّ
ً  تنكح حتى له تحل وال الثانية بعد عليه فتحرم تطليقتان إال له ليس العبد أن الحديث ھذا من يؤخذ(  عليكَ  َحُرَمتْ :  َزيدُ   زوجا
 )  غيره

َناد أبو:  حدثني مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  123  :  يسارٍ  بن سلَيمانَ  عن الزِّ

ً  أن - ً  ُنَفْيعا  فَطلََّقَھا حرةٌ  امرأةٌ  تحته كانت)  لھا عبداً  أو المطبوع وفي(  َعْبد لَهُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيِّ  زوج َسلَمةَ  ألُمِّ  ُمكاتبا
َ  أَنْ  أراد ثم ناثنتي  فلقَيهُ  إليه ُنَفيعٌ  فذھب ذلك عن يسألهُ  َعفانٍ  بنَ  عثمانَ  يأِتيَ  أن وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيِّ  أزواج َفأََمره ُيَراِجُعھا
رجِ  عند ً  فابتَدَراهُ  فسألھما األنصاري ثابتٍ  بن زيدِ  ِبيد آخذاً  الدَّ   َعلَيكَ  حُرمتْ  عليك حُرمتْ :  َفَقاال جميعا

 :  المسيِّبِ  ابن عن شھابٍ  ابنُ :  حدثني مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  124

ً  أن - ً  ُنَفْيعا ةً  امرأَتهُ  طلَّقَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيِّ  زوج َسلَمةَ  ألُمِّ  ُمكاتبا : ُعثمانُ  له فقال َعفانٍ  بنَ  عثمانَ  فاسَتْفتى تطليقتين ُحرَّ
  َعلَيكَ  حُرمتْ 

ْھريِّ  عن َنةَ ُعَييْ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  125 : َيَسارٍ  بن وسليمانَ  ُعْتَبةَ  هللاَِّ  عبدِ  بنِ  هللاَّ  وُعبيدِ  عوفٍ  بن الرحمن عبد بن ُحَميدِ  عن الزُّ
 :  َيقول ُھَريَرةَ  أبا َسِمُعوا أنھم

ابِ  بن ُعَمرَ  سألتُ  - ةً  امرأَتهُ  طلَّقَ  اليمنِ  أھل من رجلٍ  عن الخطَّ َ  تْ اْنَقضَ  ثم تطليقتين أو َتطليقةً  ُحرَّ ُتھا َجھا ِعدَّ  في(  وَتَزوَّ
  َبقِيَ  ما على عنده ھي:  قال األولُ  زْوُجھا تزوجھا ُثمَّ  عنھا ماتَ  أو طلََّقھا ثم غيره رجلٌ )  فتزوجھا:  لمطبوع

ان بنُ  َيْحيَ ) :  أخبرنا(  - 126  بن علي عن ُجَبْيرٍ  بن دِ سعي عن اْلَجْزِريِّ  مالكٍ  ابن الكريمِ  عبد وعن ُعَمر بنِ  هللاَّ  ُعَبْيدِ  عن َحسَّ
 :  طالبٍ  أبي

 من يؤخذ(  َيْدَخلْ  لم أو اآلَخرُ  بھا َدخل األولِ  امرأةُ  ِھيَ :  قال ِبذلِكَ  َتْعلَمْ  ولم َرْجَعِتَھا على ُيشِھد ثم امرأَتهُ  ُيطلَّقَ  الرجلِ  في -
 الثاني فالنكاح ذلك بعد وعلمت جعةبالر جاھلة تزوجت ولو بذلك المرأة علم على تتوقف ال الرجعة صحة أن الحديث ھذا
 )  لألول زوجة زالت ما وھي باطل

 :  ُعْرَوةَ  عن ِشھابٍ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  127

 ِنيفدَعتْ  حفَصةُ  إليَّ  فأرَسلَتْ :  قالت َفَعتَقتْ  يومئذٍ  أمةٌ  وھي عبدٍ  َتْحتَ  كانتْ  أنھا أخَبْرُته َزْبراء لھا يقال َعِديٍّ  لبني موالةً  أن -
ً  تصَنِعي أن أُحبُّ  وال َخَبراً  ُمْخِبرُتكِ  إني:  فقالت ً  ففاَرَقْتهُ :  قالت زوُجكِ  َيُمسُّكِ  لَمْ  َما ِبَيِدكِ  أْمَرك أن شيئا  يدل الحديث(  ثالثا
 )  يمسھا لم إذا إجماع وھو عبداً  كان إذا زوجھا في عتقھا بعد للمعتقة الخيار ثبوت على

ً  ُتَطلِّقِي أن يجوز ال َحْفَصةُ  لھا تقل ولم:  هعن هللاَّ  رضي الشافعي قال   ثالثا

 :  ُعْرَوةَ  عن ِشھابٍ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  128

 حفَصةُ  إليَّ  فأرَسلَتْ :  قالت َفَعتَقتْ  يومئذٍ  أمةٌ  وھي عبدٍ  َتْحتَ  كانتْ  أنَّھا أخَبْرُته َزْبراء لھا ُيقالُ  كعب بن َعِديٍّ  لبني موالةً  أن -
  الحديثِ  آخر في الشافعي قولَ  يذكر لم أنَّهُ  إالَّ  آخره إلى فَدعْتِني وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيِّ  زوج

 :  ُعَمرَ  ابنِ  عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  129

ھا لم ما الخيارُ  لھا َفتْعَتقُ  العبدِ  تحتَ  تكون األََمةِ  شأن في َيقُولُ  َكانَ  أنَّهُ  - ھا َفإن َيَمسَّ   لَھا خيارَ  فال َمسَّ
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 :  قالتْ  أنَّھا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيِّ  زوج َعائشةَ  عن محمدٍ  بن الَقاِسمِ  عن ربيعةَ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  130

  َزْوِجھا في َفُخيَِّرتْ  أُْعِتَقتْ  أنھا السنين إحَدى فكانت سنين ثالثُ  َبِريَرة فيَّ  كاَنتْ  -

 :  قال َبِريَرة زوجُ  عنده ُذِكرَ  أنه َعبَّاسٍ  ابنِ  عن ِعكرمةَ  عن َتميمةَ  أِبي بنِ  أيوبَ  عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  131

 يتحدر المدينة سكك في يتبعھا كان زوجھا أن بريرة قصة في ذكر مما(  َيْتَبُعَھا إليه أنظر كأني فالن بني عبد معيب ذلك كان -
ريق في)  منه اختيار بغير كان إذا كذلك كان من يعذر وأنه لحياءا يذھب الحب أن فيؤخذ قالوا:  محبته لفرط دمعه  وھو الطَّ
  َيْبِكي

 :  ُعمرَ  بن هللاَِّ  عبدِ  عن ِدينارٍ  بن هللاَِّ  عبدِ  عن حفٍص  بن ُعمرَ  بنُ  هللاَِّ  عبدُ  بن القاِسمُ ) :  أخبرنا(  -  132

  َعْبداً  كان بريرة ّزْوجَ  أنَّ  -

 :  ُعَمرَ  ابنِ  عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  133

ً  والَبِريَّةِ  الَخلِية في قال أنَّهُ  - ً  ثالثا  ُيَناِكَرَھا أن إال قضت ما فالقضاء امرأَتهُ  الرُجل ملك إذا:  يقول كان ُعَمرَ  ابن أن وبه َثالثا
  ِتَھاِعدَّ  في َكاَنتْ  َما له أْملكَ  ويكونُ  ذلِك على فيحلف واحدةً  تطليقةً  إال أْرد لم فيقول الرجل

 :  أْخَبَرهُ  أنه زيدٍ  ابنِ  خاِرَجةَ  بن ثابتٍ  بنِ  زيدِ  بن سليمانَ  بن َسعيدِ  عن َملكٌ ) :  أخبرنا(  -  134

ً  كان أنه -  َملَّْكتُ :  فقال ؟ شأُنكَ  ما:  ثابتٍ  بنُ  زيد له فقال َتْدَمَعانِ  وعيناه عتيقٍ  أبي ابنُ  محمدُ  فأتاه ثابت بن زيد عند جالسا
 واحدةٌ  ھي فإنما ِشْئتَ  إن ارَتِجْعَھا:  زيد له فقال الَقَدرُ :  له فقال ؟ ذلك على َحَملَكَ  ما:  زيد له فقال ففارَقْتني َھاأْمرَ  امرأِتي
  لھا أْملَكُ  وأنت

 :  قاال أنھما الزبيرِ  وأبي عباسٍ  ابن عن عطاءٍ  عن ُجَرْيجٍ  ابن عن مسلم) :  أخبرنا(  -  135

ةِ  في الطالقُ  الُمْخَتلَِعةُ  َيْلَحقُ  ال -   َيْملكُ  ماال َطلَّق ألنه الِعدَّ

َبيرِ  وأبنِ  عباسٍ  ابنِ  عن َعَطاءٍ  عن ُجَرْيجٍ  ابنِ  عن خالدٍ  عن ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  -  136  :  قال أنَّھما الزُّ

 عند وفيه جديد بعقد إال الرجعة إبطال وفائدته تبذله عوض على زوجھا يطلقھا التي المرأة ھي:  المختلعة(  الُمْخَتلَِعةُ  في -
  َيْملكُ  لم ماال طلَّقَ  ألنه طالقٌ  يلزُمھا ال:  قاال زوجھا ُيطلقُھا)  بائن واألشھر طالق أو فسخ ھو ھل خالف الشافعي

 :  قال ُمجاھدٍ  عن ُجَرْيجٍ  ابنِ  عن المجيدِ  وعبدُ  ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  -  137

ً  َتأُْخذ:  َقالَ  ةماي امرأِتي َطلَّْقتُ  عباسٍ  البن رجل قال - ً  وَتَدعُ  ثالثا   وتسعين َسْبعا

  اإليالء في الثاني الباب

 :  الشاعر قال الحلف بمعنى أيالء يولي آلى من:  اإليالء( 

 بالطالق يمينا آلى إذا...  المثنى أبو يكون ما وأكدب

 قوله ذلك في واألصل أشھر أربعة ىعل تزيد مدة أو أبداً  زوجته يقرب إال وطؤه ويمكن يصح الذي الرجل يحلف أن وشرعا
 ) :  حكمه الشارع فغير الجاھلية في فيه رجعة ال طالقا وكان"  اآلية أشھر أربعة تربص نسائھم من يؤلون الذين: "  تعالى
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 :  قال أنه عباسٍ  ابنِ  عن َيْحيَ  أبي عن ِدينارٍ  بنِ  َعْمٍرو عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  138

  أبداً  امرأَتهُ  يقربُ  ال َيْحلِفُ  الَّذي مولىال -

 :  قال َيَسارٍ  بن سليمانَ  عن سعيدٍ  بنِ  يحي عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  139

  الُمولِي يوقفُونَ  كلھم وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أصحابِ  من عشرَ  ِبضَعة أدركتُ  -

ُ  رضي الشافعيُّ  قال   األنصارِ  من يقولُ  وھو عَشر ثالثةَ  يكونوا أن عشرَ  ِبضَعة فأقلُ :  عنه هللاَّ

 :  قال َسلََمةَ  بن عمرو عن الشَّعبي عن الشيباِني إسحاقَ  أبي عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  140

ً  شھدتُ  - ُ  رضي عليا  الفيء بين رهوخي أمامه وأوقفه المولى القاضي أحضر أي:  المولي أوقف(  الُمولِي أوقف:  عنه هللاَّ
 )  أوالطالق

 :  الحكمِ  بنِ  مْروانَ  عن ُمجاھدٍ  عن لْيثٍ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  141

ً  أنَّ  - ُ  رضي عليا   الُمولِي أوقفَ  عنه تعالى هللاَّ

 :  طاووسٍ  عن ثابتٍ  أبي بنِ  حبيبِ  عن مسعودٍ  عن سفيانُ ) :  أخبرنا(  -  142

ُ  رضي عثمانَ  أن -   الُمولِي ُيِوقفُ  كان ىتعال هللاَّ

 :  قال محمدٍ  بنِ  القاسمِ  عن الّزَنادِ  أبي ابن عن سفيانُ ) :  أخبرنا(  -  143

ً  ذلك ترى ال أشھرٍ  خمسةَ  فيدُعھا امرأَتهُ  يأتيَ  ال أنْ  يحلف الرجلَ  أنَّ  لھا ُذِكرَ  إذا عائشة كانت -  كيف:  وتقول يوقف حتى شيئا
 )  ِبإِْحَسانٍ  َتْسِريحٌ  أَوْ  ُروفٍ ِبَمعْ  َفإِْمَساكٌ : (  هللاَّ  قال

 :  ُعَمرَ  ابنِ  عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  144

  َيفِئَ  إن وأما يطلقَ  أن فإما يوقفَ  حتى أشھرٍ  أربعةُ  مضت وإن طالقٌ  عليه يقعْ  لم امرأتهِ  من الرجل آلى إذا قال أنَّهُ  -

 :  يهأب عن محمدٍ  بنِ  جعفرِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  145

ً  أن -   الُمولِي ُيِوقفُ  كان عليا

  مرتين حنيفةَ  أبا استفتيتُ :  قال ُيَحدِّثُ  موسى بنَ  أسدَ  سمعت:  يقول الربيعَ  سمعت األصمُ  قال

  اللعان في الثالث الباب

 ) :  العاريه وألحق فراشه لطخ من قذف إلى للمضطر حجة جعلت معلومة كلمات وشرعا:  المباعدة لغة:  اللعان (

َثنِي َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  146 اِعدي َسْعدَ  بنَ  َسْھلَ  أنَّ  ِشھابٍ  ابنُ :  َحدَّ  :  أخبره السَّ

 أيقتله َرجالً  امرأِتهِ  َمعَ  َوَجدَ  َرُجالً  أنَّ  لو َعاِصمُ  َيا أََرأَْيتَ :  له فقال األنصاري عديٍ  بن عاصمٍ  إلى َجاءَ  الَعْجالَِنيَّ  ُعِويمراً  أنَّ  -
 ذلك عن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رُسولَ  عاصمٌ  فسأل ذلك عن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رُسول عاِصمُ  يا لي َسلْ  ؟ يفعل كيف أمْ 

ِ  رُسولِ  َفَكِرهَ   فلما وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رُسولِ  من سمعَ  ما عاصمٍ  على َكُبرَ  حتى وَعاَبھا المَسائلَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ
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 تأِتِني لم:  لُِعويمر عاِصمُ  َفَقالَ  ؟ وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رُسولُ  قالَ  َماَذا:  عاصمُ  يا فقال ُعَويمرٌ  جاءهُ  أھلهِ  إلى َعاِصمٌ  عَ َرجَ 
 عويمرٌ  فأقبل عنھا أسأله حتى أنتهِ  ال وهللاَّ :  ُعويمر فقال عنھا سألته التي المسألة وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رُسولُ  َكِرهَ  قد بخير
 أمْ  فتقتلونه أيقُتلُهُ  َرجالً  امرأِتهِ  َمعَ  َوَجدَ  َرُجالً  أََرأَْيتَ :  هللاَِّ  رسول يا َفَقال النَّاسِ  َوَسطَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رُسولَ  أَتى حتَّى
ُ  أْنَزل قد: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيّ  فقال ؟ يفعل كيفَ   َفَتالََعَنا َسْعدٍ  بنُ  َسْھلُ  فقال"  بھا فأتِ  فاذھب ِحَبتِكَ َصا وفي فِيكَ  هللاَّ
ِ  رُسولِ  عند الناسِ  مع وأَنا  أمسكُتھا إن هللاَّ  رسولَ  يا عليھا كذبتُ  عويمرٌ  قال َتالَُعِنِھما من فرغا فلما وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ

ً  فطلََّقھا   المتالعنين سنَّةُ  تلك فكانت:  شھابٍ  ابنُ  قال وسلم يهعل هللاَّ  صلى هللاَِّ  رُسولُ  يأمَرهُ  أن قبل ثالثا

 :  قال أخبره َسْعدٍ  بنِ  َسْھل عن ِشھابٍ  ابنِ  سعدٍ  بنُ  إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  -  147

 َرُجلٍ  حكم عن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رُسول لي َسلْ :  عدي بنُ  َعاِصمُ  َيا فقالَ  عديٍّ  بن عاصمٍ  إلى الَعْجالَِنيَّ  ُعِويمراً  جاء -
ِ  رُسولَ  عاصمٌ  فسأل ؟ يصنع كيف أمْ  ِبهِ  أُيْقَتلُ  فيقُتلُهُ  َرجالً  امرأِتهِ  َمعَ  َوَجدَ   هللاَِّ  رُسولِ  َفَعابَ  ذلك عن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ
 صلى هللاَِّ  رُسولُ  سألتُ  بخير ِتينِيتأ لم أنَّكَ  صنعتُ :  عاصمٌ  فقال ؟ َصَنْعتَ  ما فقالَ  عويمرٌ  فلقيهُ  المَسائلَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى

 فيھما عليه أُْنِزلَ  قد فوَجَدهُ  فأتاهُ  فألسأَلَنَّهُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رُسولُ  آلِتَبنَّ  وهللاَّ :  ُعويمرٌ  قال المَسائلَ  َفَعابَ  وسلم عليه هللاَّ 
 قالَ  ُثمَّ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رُسولُ  يأُمَرهُ  أن قبل ففارَقَھا اعليھ كذبتُ  لقد بھا انطلقتُ  لئن عويمرٌ  فقال بينھما فالعن فدعاھما
(  أْدَعجَ )  سوداء أي سحماء امرأة ومنه األسود األسحم(  أْسَحمَ  ِبهِ  جاءتْ  فإن انظروھا: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رُسولُ 
 أِحيمر به جاََءتْ  وإنْ  َصَدقَ  إالَّ  أُراهُ  فال اإلِلَيَتْينِ  َعِظيمَ )  بياضھا شدة مع العين سواد شدة الدعج وقيل العين في السواد:  الدعج
ً  إال أراه فال)  قصره عن كناية وھذه األرض في تلصق دويبة(  وَحَرةٌ  كأنه  ابنُ  قال المْكُروهِ  النَّْعتِ  على به فجاءت"  كاذبا

  المتالعنين ُسنَّةُ  فصارتْ :  شھابٍ 

 :  سعدٍ  بن سھل عن ِشَھابٍ  ابنَ  عن ِذْئبٍ  أبي ابن محمدٍ  عن نافعٍ  بنُ  هللاَِّ  دُ عب) :  أخبرنا(  -  148

ِ  رُسولَ  عاِصمُ  يا لي َسلْ  ؟ أتقتلوَنهُ  فقتلهُ  َرجالً  امرأِتهِ  َمعَ  َوَجدَ  َرُجالً  أنَّ  لو أََرأَْيتَ :  فقال عاصمٍ  إلى جاء عويمراً  أن -  هللاَّ
 وَعاَبھا المَسائلَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  َفَكِرهَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رُسولَ  صمٌ عا فسأل ذلك عن وسلم عليه هللاَّ  صلى
 صلى هللاَِّ  رُسولُ  آلِتَبنَّ  وهللاَّ :  عويمرٌ  فقال وعاَبَھا المساِئلَ  َكِرهَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن فأخبره عويمر إلى عاصمٌ  فرجع

ُ  أْنَزلَ  قد: "  فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رُسولُ  فسأل عاصم خالفَ  القرآنُ  نَزلَ  قدو فجاءَ  وسلم عليه هللاَّ  "  القرآنَ  فيكما هللاَّ
 وقالَ  المتالعنين ُسنَّةُ  فمضت وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  أُمَرهُ  وَما ففارَقَھا أمسكُتھا إن عليھا كذْبتُ :  قال ثم فتالَعَنا فتقدما
 ِبهِ  جاءتْ  وإن عليھا كَذبَ  إال أحسبه فال وَحَرةٌ  كأّنًهُ  قصيراً  أِحيمر ِبهِ  جاءتْ  فإن انظروھا: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رُسولُ 
  المْكُروهِ  النَّْعتِ  على به فجاءت"  عليھا َصَدقَ  إالَّ  أُحسبهُ  فال إِلَيَتْينِ  َذا أْعَينَ  أْسَحمَ 

 :  ساعدة بني أخي سعدٍ  بن سھل عن ِشھابٍ  ابن عن ُجَرْيجٍ  ابنِ  عن المٍ س بن سعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  149

ِ  رسولَ  يا فقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  جاء رجالً  أن -  كيفَ  أم فتقتلوَنهُ  أيقُتلُهُ  َرجالً  امرأِتهِ  َمعَ  َوَجدَ  َرُجالً  أنَّ  لو أََرأَْيتَ :  هللاَّ
ُ  فأْنَزلَ  ؟ َيْصَنعُ  َوجَ  هللاَّ  قد: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  لهُ  فقالَ : :  قال المتالعنينَ  أمر من القرآن في ُذِكرَ  ما شأنھما في لَّ عزَّ
قَ  أن بعدھما ُسنةٌ  فكانت وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  عندَ  فارقھا ثم شاھدٌ  وأنا فتالعنا:  سْھلٌ  قال"  اْمَرأَِتكَ  وفي فيك قُضي  ُيَفرَّ
هِ  إلى يدعى اْبُنھا فكان فأْنَكَرَھا حامالً  وكانت نْينِ الُمَتالعِ  بين   أُمِّ

 :  قال سعدٍ  بن سھل عن ِشھابٍ  ابنِ  عن سفيانُ ) :  أخبرنا(  -  150

  ھؤالء إتقانَ  ُيْتقِْنهُ  فلم الحديثَ  ساق ثم سنةً  عْشَرةَ  خمسَ  ابنُ  وأنا سلم و عليه هللا صلى النبي عند المَتالعنين شھدتُ  -

 :  َسْعدٍ  بنِ  َسْھل عن ِشھابٍ  ابنِ  سعدٍ  بنُ  إبراھيمُ ) :  خبرناأ(  -  151



72 

 

 فال اإلِلَيَتْينِ  َعِظيمَ  الَعْيَنينِ  أْدَعجَ  أْسَحمَ  ِبهِ  جاءتْ  فإن انظروھا: (  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  فقال المتالعنين حديثَ  َوَذَكرَ  -
ً  إال أراه فال َحَرةٌ و كأنه أحمر به جاََءتْ  وإنْ  َصَدقَ  قد إالَّ  أُراهُ    المْكُروهِ  النَّْعتِ  على به فجاءت كاذبا

ِ  عبدِ  بنِ  هللاَِّ  وُعَبْيدِ  المسيبِ  بنِ  سعيدِ  عن أبيهِ  عن يَحدِّثُ  سعدٍ  بنُ  إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  -  152  :  ُعْتَبةَ  بن هللاَّ

ً َسبْ  أْشَقرَ  به جاءتْ  إنْ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أنَّ  - ً (  طا  من والسبط الخلق التام األعضاء الممتد السبط:  سبطا
ً  يكون الرجل صفات في الجعد:  جعداً (  َجْعداً  أْدعج جاءتْ  وإن لزْوِجَھا فھو شعره)  المسترسل المبسط الشعر  مدحاوذما
 وقد الخلق المتردد القصير فھو الذم وأما البسط ضد وھو الشعر جعد يكون أو والخلق واألسر شديداً  معناه يكون أن فالمدح
  أَدْيعج ِبهِ  فجاءتْ  يتھُمهُ  للذي فھو)  الجعاد على ويجمع اليدين جعد رجل فيقال أيضا البخيل على يطلق

 هللاَّ  صلى النبيَّ  أنَّ  ُعْتَبةَ  بن هللاَِّ  عبدِ  بنِ  هللاَِّ  وُعَبْيدِ  المسيبِ  بن سعيدٍ  عن أبيهِ  عن يحدثُ  سعدٍ  بنَ  إبراھيمَ  سمعت:  الشافعي قال
ً  أْشَقرَ  به جاءتْ  إنْ : "  قال وسلم عليه ِھُمهُ  للذي فھو َجْعداً  أْدعج جاءتْ  وإن لزْوِجَھا فھو شعره َسْبطا   أَدْيعج بِهِ  فجاءتْ "  يتَّ

 :  ُعَمرَ  ابنِ  عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  153

قَ  َولَِدھا من وانتفى وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  زمانِ  في امرأته الََعنَ  رُجالً  أن -  بينھما وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول َفَفرَّ
  بالمرأَةِ  الولدَ  واْلَحق

 :  ُعَمرَ  ابنِ  عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  154

قَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -   لْيَھاإ ُيدَعى فكان بالمرأَةِ  الولدَ  واْلَحق المتالِعَنْينِ  بين َفرَّ

 :  قال ُجبيرِ  بنِ  سعيدٍ  عن أيوبٍ  عن سفيانُ ) :  أخبرنا(  -  155

قَ  يقولُ  ُعمرَ  ابنَ  سمعتُ  -  والوسطى المسبحةِ  بإصَبَعْيهِ  ھكذا:  وقال الَعجالنِ  بني أخوي َبْينَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول َفرَّ
 "  تاِئبٌ  ِمْنُكما فھل كاذبٌ  أََحَدُكما أَنَّ  َيْعلَمُ  هللاَّ " :  وقال المسبحةَ  يعني تليھا والتي الوسطى َفَفَرَقُھما

 :  عباسٍ  ابنِ  عنِ  أبيه عن ُكلَْيبٍ  بن عاصمِ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  156

 موجبة إنھا:  وقال خاِمَسةِ ال عندَ  فِيهِ  على َيَدهُ  َيَضعَ  أن َرُجالً  أَمرَ  المتالِعَنْينِ  ببين الََعنَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أن -
 )  والتفريق اللعان مثبتة أي: موجبة(

َثهُ  سعيدٍ  بنَ  َيْحيَ  أنَّ  ُجَرْيجٍ  ابنِ  عن سالمٍ  بنُ  َسعيدُ ) :  أخبرنا(  -  157  :  عباسٍ  ابنِ  عن محمدٍ  ابنِ  الَقاِسمِ  عن َحدَّ

 َكانت إَذا أنَّھا وَعَفاُرَھا قالَ  النَّْخل َعَفارِ  منذ بأْھلي َعْھدٌ  َمالِيَ :  هللاَّ  رسولَ  يا فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  إلى َجاءَ  رُجالً  أن -
ً  أربعينَ  ُتْعفرُ  ُتَؤبَّر  ذلك وكان:  قال:  نسخة وفي(  وكانَ  َرُجالً  امرأتي مع فوجدت:  الرُجلُ  قال اإلَبار َبعدَ  ُتسَقى الَ  يوما
اَقْينِ )  ادقيقھ:  الساقين خمس(  أْحمس ُمصَفراً ) الرجل )  الملتوي القطط الجعد وضده المسترسل السنيط من السيط(  َسْبطَ  السَّ
وادِ  إلى جذالً  به ُرَميت والَّذي الشعر ً  َجْعداً  السَّ ً  قِططا  َبْيَنُھما الََعنَ  ُثم"  َبيِّنْ  اللَُّھمَّ :  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رسولُ  َفَقالَ  تبتيھا

  ِبهِ  ُرميتْ  الذي ِبهُ ُيشْ  ِبَرُجلٍ  َفجاَءتْ 

َنادِ  أبي عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  -  158  :  قال محمدٍ  ابنِ  الَقاِسمِ  عن الزِّ

اء ابنُ  له فقال المتالعنين بحديث ُيحدثُ  عباسٍ  ابن َشِھْدتُ  - ً  ُكْنتُ  لو: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  قال التي أَِھيَ :  َشدَّ  راجما
  أْعلََنتْ  َقدْ  َكاَنتْ  امرأةٌ  تلك ال:  َعبَّاس ابن فقال ؟"  متھارج َبيَِّنةٍ  بغير أحداً 
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 قال القَُرِظيَّ  ُيحدِّثُ  المقُبريّ  َسِمعَ  أنه يونس ابنِ  هللاَّ  عبدِ  عن الھادِ  بنِ  َيِزيدَ  عن محمدٍ  بنُ  العزيزِ  عبدُ ) :  أخبرنا(  -  159
 :  ھريرةَ  أبو حدثني الَمْقُبِريُّ 

ِ  ِمنَ  فليستْ  منھم ليس َمنْ  قومٍ  َعلَى أدخلَتْ  امَرأةٍ  أيُّما: "  المالَعَنةِ  آيةُ  َنزلتْ  لما َيقُولُ  وسلم عليه هللاَّ  لىص النبيَّ  َسِمع أنه -  هللاَّ
ُ  اْحَتَجبَ  إليه َينُطرُ  وھوَ  ولََدهُ  َجَحدَ  َرُجلٍ  وأيُّما َجّنَتهُ  هللاَّ  ُيْدِخْلَھا ولَمْ  شئٍ  في  األولِين في الخالِئقِ  رؤسِ  على وَفَضَحهُ  ِمْنهُ  هللاَّ

  واآلخِرين

 :  يقول ُعَيْيَنةَ  بنَ  ُسفيانَ  وَسِمْعتُ :  وقال

 :  ُعمرَ  ابنِ  عن ُجبيرِ  بنِ  سعيدٍ  عن دينارٍ  بنُ  عمرو) :  أخبرنا(  -  160

:  َمالي هللاَّ  َرُسولَ  َيا َقالَ  عليھا لكَ  َسِبيلَ  الَ  َكاِذبٌ  أَحُدَكما هللاَِّ  َعلَى ِحَساُبُكَما: "  للمتالعنين قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أنَّ  -
 أي منه(  ِمْنهُ  أَوْ  مْنَھا لَكَ  أْبَعدُ  فذلِك َعلَْيَھا َكَذْبتَ  ُكْنتَ  وإن َفْرِجَھا ِمنْ  اسَتَحلَّتْ  بما فھو َعلَْيھا َصدقتَ  ُكْنتَ  إن لَكَ  َمالَ  الَ :  َقالَ 
 )  مھر من لھا دفعه وھو المال

 :  ُعْرَوةَ  بنِ  ِھَشامٍ  عن َمالكٌ ) :  خبرناأ(  -  161

: هللاَِّ  رسولَ  يا فقال اْلَخلقِ )  الخلق ھزيل نضوالخلق(  ِنْضوُ  َسبطُ  أَُحْيمر وھو العْجالَِنيُّ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرسولَ  َوَجاءَ  -
 ُيصيبُ  الخلق خادل الَعينينِ  أْدعجُ  اإلليتين عظيم لٌ َرجُ  وھو َعّمهِ  ابن يعني)  السحماء نسخة وفي(  السمحاءَ  بن َشِريكَ  َرأيتُ 
ً  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرسولَ  فدعى كذا منذُ  َقِرْبُتھا وما ُحْبلى وھي امرأَتهُ  يعني فالنةً   فجَحَدتْ  المرأَةَ  ودعا َفَجَحدَ  شِريكا

َ :  قالَ  ثم ُحْبلَى وھي َزوِجَھا وَبْينَ  َبْيَنھا فالََعنَ   وإن عليھا صدقَ  قد إالَّ  أَُراهُ  فال اإلليَتينِ  َعظيم أدَعجَ  ِبهِ  َجاءت َفإنْ  ُتْبِصُرھا
: بلغنا فيما وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرسولُ  فقالَ  اإلليَتينِ  َعظيم أدَعجَ  به فجاءت كذب قد إال أَراهُ  فال وَحَره كأنه أَُحيَمرَ  به جاءتْ 

ُ  قضى ما لوال لََبّينٌ  أْمَره إنَّ "   َنْفِسهِ  على واعترافٍ  بإقرارٍ  إال أحدٍ  على ُيحكم ال أن من هللاَّ  قضى ما لوال زنا لَِمنْ  أَنه يعني"  هللاَّ
 وال لشريكٍ  َيْعِرضْ  ولم"  غيره قضاءٌ  فيھا لي لكان هللاَّ  َقَضي ما لوال: "  فقال بينةٌ  كانت أن أو منھما واحد غيرِ  بداللةِ  َيِحلُ  ال

  الصادقُ  ھو الزوجَ  أَن بعدُ  علم ثم كاذبٌ  أحَدُھما أن َيْعلَمُ  وھو الحكم وأْنَفذَ  أعلم تعالى وهللاَّ  للمرأة

   الخلع في الرابع الباب

 بمفارقة فكأنه)  لھن لباس وأنتم لكم لباس ھن: (  تعالى اآلخرقال لباس الزوجين من كال ألن الثوب خلع من مشتقة:  لغة( 
ً  لباسه اآلخرنزع  ) :  الزوج لجھة راجع الزوجين بين فرقة لىع دال لفظ:  وشرعا

 :  َسْھلٍ  بنتِ  َحبيَبةَ  عن َعْمَرةَ  عن سعيدٍ  بنِ  يحي عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  162

ً  تشكو وھي)  النھار بضوء اختلط إذا الليل آخر ظلمة الغسل(  الَغلَسِ  في وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أََتتْ  أَنھا -  يوف(  َشْيئا
 َيا: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرسولُ  قال:  فقالتْ  قيسٍ  بنُ  ثابتُ  وال أنا ال:  تقُولُ  وھي ِبَيِدَھا)  ببدنھا أشياء تشكو المطبوع

 "  وَجلََستْ  ِمْنھا فأَخذَ  ِمْنھا ُخذْ  َثابتُ 

 :  عمرة عن)  ألنصاريا عمرو بن قيس بن سعيد نسخة وفي(  سعيدٍ  بنِ  يحي عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  163

 صالةِ  إلى خرج وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرسولُ  وأن َشماسِ  بن قيسٍ  بنِ  ثابتِ  عند كانتْ  أنھا أْخبَرْتَھا سھلٍ  بنتَ  َحبيبة أنَّ  -
 يا سھلٍ  بنتَ  َحبيبة أنا:  تفقال ؟ ھذه من وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرسولُ  فقال الغلَسَ  في باِبهِ  عند سھلٍ  بنتَ  َحبيبة فوَجدَ  الصبحِ 
 ھذه وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرسولُ  له قال قيسٍ  بنُ  ثابتُ  جاء فلما لِزوِجَھا ثابتٌ  وال أنا ال:  فقالتْ  ؟ ماَشأُْنكِ :  فقال هللاَِّ  رسولَ 
)  عندي أعطاني ما المطبوع وفي(  عندي طانيأع ما هللاَِّ  رسولَ  يا َحبيبةُ  فقالتْ  تْذُكرَ  أن هللاَّ  ماشاءَ  ذكرتْ  قد سھلٍ  بنتَ  َحبيبة
  أْھلَِھا بيتِ  في وَجلََستْ  ِمْنھا فأَخذَ  ِمْنھا ُخذْ :  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرسولُ  فقالَ 
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 :  نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  164

  ُعَمرَ  بنُ  هللاَِّ  عبدُ  ذلك ُيْنِكر فلم لھا َشئٍ  بكلِّ  َزوِجَھا من اْخَتلََعتْ  أنھا ُعَبْيدٍ  أَبي بنتِ  لصفيةَ  موالةٍ  عن -

 :  األسلَمين مولى َحْمَرانَ  عن أبيهِ  عن ُعْرَوةَ  بنِ  ھشامِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  165

ِ  عبدِ  َزوِجَھا من اْخَتلََعتْ  أنھا األْسلَِميَّةِ  َبْكَرةَ  أمّ  عن - ْيتَ  تكون أن إال ةٌ تطليق ھي:  فقال ذلكَ  في عثمانَ  أَتَيا ثم أَُسْيدٍ  بن هللاَّ  َسمَّ
 ً   َسمَّْيت فھوما َشْيئا

   العدة في الخامس الباب

 لألنساب صيانة وشرعت:  زوجھا على لتفجعھا أو للتعبد أو رحمھا براءة لمعرفة المرأة فيھا تتربص لمدة إسم:  العدة( 
 ً  ) :  والولد الزوجين لحق رعاية اإلختالط من لھا وتحصينا

ْھريِّ  عن فيانَ سُ ) :  أخبرنا(  -  166 ِ  عبدِ  بنِ  هللاَِّ  ُعَبْيدِ  عن الزُّ  :  أِبيهِ  عن)  عتبة بن هللاَّ  عبد نسخة وفي(  هللاَّ

نابلِ  أبو بھا فمر بليالٍ  زوِجھا وفاةِ  َبْعدَ  َوَضَعتْ  الحاِرثِ  ِبْنتَ  ُسَبْيَعةَ  أن -  أربعة أنھا لألزواج َتَصنَّْعتِ  قد:  فقال َبْعَككٍ  ابن السَّ
َناِبلِ  أبو كماقال ليس أو السنابلِ  أبو َكَذبَ : "  فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  لَرسولِ  ُسَبْيَعةَ  ذلك فذكرتْ  شرٌ وع أشھر  قد السَّ
ِجي َحلَْلتِ   "  َفَتَزوَّ

 :  قال الرحمن عبد ابن َسلَمةَ  أبي عن قْيسٍ  بنِ  سعيدٍ  بنِ  ربِّهِ  عبدِ  عن ماَلِكٌ ) :  أخبرنا(  -  167

 َولََدتْ  إذا:  ھريرة أبو وقال األجلين آخر:  عباسٍ  ابن فقال حاملٌ  وھي َزْوُجھا عنھا المتوفي عن ھريرة وأبو عباس ابن ُسئل -
 وفاةِ  دبع األْسلَِميَّةِ  ُسَبْيَعةَ  َولََدتْ :  فقالت ذلك عن َفَسأَلَھا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  زوجِ  سلمةَ  أمِّ  على سلمة أبو َفَدَخلَ  َحلَّتْ  فقد

 َ ً  أھلُھا وكان َتْحلُلْ  لم:  الَكْھلُ  فقال الشابِ  إلى فخطبت َكْھلٌ  واآلخر شابٌ  أَحُدُھما رجلنِ  َفَخَطَبھا َشْھرٍ  بنْصفِ  َزْوِجھا  وَرَجا غيبا
 "  ِشْئتِ  منْ  فاْنَكِحي َحلَْلتِ  قد: "  فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرسولُ  فجاءتْ  بھا ُيْؤِثُروه أن أْھلَُھا جاء إذا

 :  َيَسارٍ  بنَ  ُسليمانَ  عن سعيدٍ  بنِ  يحي عن عن ماَلِكٌ ) :  أخبرنا(  -  168

َ  عباسٍ  اْبنَ  أنَّ  -  إذا:  سلمة أبو وقال األجلين آخر:  عباسٍ  ابنُ  فقال بليالٍ  َزْوِجھا وفاةِ  بعد َتْنفسُ  المرأةِ  في اختلََفا سلمةَ  وأبا
ً  َفَبَعُثوا َسلََمةَ  أَبا يعني أخي ابن مع أنا:  فقال يرةھر أبو فجاء َحلَّْلت فقد َنفَُستْ   عن َيْسأَلَُھا سلمة أُمِّ  إلى عباسٍ  ابنِ  َمولَى ُكَرْيبا
َھا فأْخَبَرُھم فجاَءُھمْ  ذلك َ  وفاةِ  بعد األْسلَِميَّةِ  ُسَبْيَعةَ  َولََدتْ :  َقالَتْ  أنَّ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  لَِرسولِ  ذلكَ  فذكَرتْ  بليالٍ  َزْوِجھا
 "  فاْنَكِحي َحلَْلتِ  قد: "  لھا فقال

 :  َمْخَرَمةَ  ابن الِمْسورِ  عن أبيهِ  عن ُعْرَوةَ  بنِ  ھشامِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  169

َ  وفاةِ  بعد)  التاء وسكون الفاء وكسر النون بفتح نفست:  ويقال(  ُنفَِستْ  األْسلَِميَّةِ  ُسَبْيَعةَ  أنَّ  -  هللاَّ  َرسولِ  َفجاَءتْ  لٍ بليا َزْوِجھا
  لََھا فأِذنَ  َتْنِكحَ  أن في فاستأَْذَنْتهُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى

 :  ُعَمرَ  ابنِ  عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  170

 األنصاِرأَنَّ  من رجلٌ  فأخَبَرهُ  تْ َحلَّ  فَقدْ  َحْملََھا وَضَعتْ  إذا:  ُعَمرَ  ابنُ  فقال حاملٌ  وھي َزْوُجھا عنھا ُيَتَوفَّى المرأةِ  عن ُسئلَ  أنَّهُ  -
ابِ  بنِ  ُعَمرَ    لََحلَّتْ  ُيْدَفنْ  لم َسِريِرهِ  على وَزْوُجھا َولََدتْ  لَوْ :  قال عنه هللاَّ  رضي الَخطَّ

بْيرِ  أبي عن ُجَرْيجٍ  ابنِ  عن المجيدِ  عبدُ ) :  أخبرنا(  -  171  :  َجابرٍ  عن الزُّ
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  الميراثُ  َحْسُبھا نفقةٌ  ُجھاَزوْ  عنھا للُمَتوفَّى ليسَ :  قال أنه -

 :  أبيهِ  عن عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  172

  أھلھا ينتوي حيث تنتوي أنھا زوجھا عنھا ُيتوَفى البادية امرأة في قاَلَ  أنه -

 :  َبةَ ُعتْ  بن هللاَِّ  عبدِ  بنِ  هللاَِّ  وُعَبْيدِ  أبيهِ  عن ھشامِ  عن ُجَرْيجٍ  ابنِ  عن المجيدِ  عبدُ ) :  أخبرنا(  -  173

  ُيخالفه ال معناه ِمثلَ  أو ِمْثلَهُ  -

 :  هللاَّ  عبد ابن َسالِم عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن ُجَرْيجٍ  ابنِ  عن المجيدِ  عبدُ ) :  أخبرنا(  -  174

َ  في إالَّ  قٍ َطالَ  أو وفاةٍ  عّدةِ  في َكاَنتْ  إَذا واِحدةً  لَْيلَةً  َتِبيتَ  أَن للمرأةِ  َيصلُحُ  ال: "  يقول كان أنه هللاَّ  عبد عن - :  بيتھا في(  بيتھا
 ) "  مبينة بفاحشة يأتين أن إال يخرجن وال بيوتھن من تخرجوھن ال:  تعالى قال

 :  ُعْجَرةَ  بن َكْعبٍ  بنِ  إسحاقَ  بنِ  َسِعيدٍ  َعنْ  ُمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  175

 أن تسأله وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  إلى جاءت أَنھا:  ھاأخبرت ِسِنانٍ  بنِ  مالكِ  بنتَ  الُغَرْيعة أَنَّ  كعبٍ  بنتِ  زينبَ  عمِتهِ  عن -
 رسول فسأْلتُ  فقتلوه لحقھم القُدومِ  بُطُرقِ  كاَنَ  إذا حتَّى أَبقُوا لَهُ  أَْعُبدٍ  َطلَبِ  في َخَرجَ  َزْوَجَھا َفإنَّ  ُخَدرة بني في أھلھا إلى ترجع

 عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال:  قالت يملكه مسكن في يتركني لم جيزوْ  فإن أھلي إلى أرجع أَنْ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ 
"  ؟:  قُْلتِ  َكْيفَ : "  فقال لَهُ  فُدعيتُ  بي أمر أو دعاني المسجد في أو الحجرة في كنت إذا حتى فانصرفتُ "  نعم: " وسلم

 في ؟ ؟ امكث: "  فقال زوجي أنش من له ذكرت التي)  زوجي شأن من له ذكرت عليه فرددت نسخة وفي(  القصة فرددت
 أْرَسلَ  ُعثمانُ  كان فلما)  زوجھا عنھا المتوفي عدة(  وعشراً  أشھر أربعة فيه فاعتددت:  قالت"  أَجلَهُ  الكتابُ  يبلغَ  َحتَّى بيتك
َبَعهُ  فأْخَبْرَتهُ  َذلِكَ  َعنْ  َفسألني إِليَّ    ِبهِ  وَقَضى فاتَّ

 :  الرحمن عبد ابن سلَمةَ  أبي عن سفيانُ  بن األْسَودَ  َمْولَى َيِزيدَ  بنِ  هللاَّ  عبدِ  عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  176

:  سخطته(  فسخطته بشعيرٍ  وكيلَه إليھا فبعث بالشام غاِئبٌ  وھو البتَّة طلقھا حفٍص  عمروبن أبا أن:  قيس ِبنتِ  فاِطَمةَ  عن -
 ثالثة على الحامل غير البائن في العلماء واختلف الحامل للبائن وكذا والنفقة السكنى للمرضعة أن على العلماء اجمع كرھته
 لذكرھا داعي ال أوله والكل النفقة دون السكنى وجوب:  والثالث وجوبھا عدم:  والثاني والنفقة السكنى وجوب:  أحدھا أقوال

 لَْيسَ : "  فقال له ذلك فذكرتْ  وسلم يهعل هللاَّ  صلى النبيَّ  فجاءتْ  شئ من علينا مالك وهللاَّ :  فقال)  الثاني للرأي دليل والحديث
 َرُجلٌ  َفإِنَّهُ  مكتومٍ  أمّ  ابنِ  عند فاعتّدي أصحابي يغشاھا امرأةٌ  تلك: "  قال ثم شِريك أمّ  بيت في َتْعتدَّ  أَنْ  وأمرھا"  نفقةٌ  عليه لَكِ 

  ثيابك تضعين أعمى

 :  تقول كانت عائشة أنَّ  براھيمَ إ بنِ  محمدِ  عن عمرو بنِ  محمدِ  عن العزيز عبدُ ) :  أخبرنا(  -  177

َ  اتق -   ذلك كان شئ أي في َعلِْمتِ  فقد فاطمةُ  يا هللاَّ

 :  َيَسارٍ  بنَ  وُسليمانَ  القاسمِ  عن سعيدٍ  بنِ  يحي عن ماَلِكٌ ) :  أخبرنا(  -  178

 الحكم بن الرحمن عبدُ  فانتَقلَھا ةالبتَّ  الحكم ابنِ  الرحمن عبدِ  ابنةَ  طلَّقَ  العاِص  بنِ  سعيدٍ  بن يحيَ  أن يذكران سمعھما أنه -
 مروانُ  فقال زوجھا بيت إلى المرأة واردد مروان يا هللاَّ  اتق:  فقالت المدينة أمير وھو الحكم ابنِ  مروان إلى عائشةُ  فأرسلت

:  عائشة فقالتْ  ؟ قيسٍ  بنت فاطمةَ  شأنُ  َبلََغكِ  أََوما:  القاسمِ  حديث في مروانُ  وقال غلبني الرحمن عبدَ  أن:  سليمانَ  حديثِ  في
  الشرِّ  من ھذينِ  بين ما فحسُبكِ  الشرُّ  بكِ  إنما كانَ  إنْ :  فقال فاطمةَ  شأن تذكرَ  ال أن عليكَ  ال
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 :  قال أبيه عن َمھرانَ  بنِ  ميمونِ  بنِ  َعْمرو عنْ  يحيَ  أِبي بنُ  إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  -  179

 فأْينَ :  فقلتُ  زوِجھا بيتِ  في َتْعتدُّ :  فقالَ  المبتوتةِ  عن فسأَلُتهُ  الُمَسيَّبِ  بنِ  سعيدِ  إلى ُدفِعتُ ف أھلھا أعلَمِ  َعنْ  فَسألتُ  المِدينة َقِدْمتُ  -
 فساد محرك الذرب(  ذرابةٌ  للِساِنَھا وكانت الناسَ  فاطمةُ  فتنتْ :  وقالَ  َتَغيَّظَ  أنه ووصفَ  ھاهٍ :  فقالَ  ؟ قيسٍ  بنتِ  فاطمةَ  حديثُ 
 عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فأَمَرَھا أحَماِئَھا على فاستطالتْ )  ھنا المراد وھو اللسان السليطة وقيل فاسدةال المرأة والذرية المعدة
  مكتومِ  أمّ  ابنِ  بيتِ  في تعتدَّ  أن وسلم

 :  ُعَمرَ  ابنِ  عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  180

  عنھما هللاَّ  رضي ُعَمرَ  ابنُ  عليھا ذلك فأنَكرَ  فخرجت البتَّة ھافطلَّق هللاَِّ  عبدِ  عندَ  كانتْ  زيدٍ  بنِ  سعيدِ  ابنةَ  أنَّ  -

 :  قال ُجَرْيجٍ  ابنِ  عن المجيدِ  عبدُ ) :  أخبرنا(  -  181

َبْيرِ  أبو أخبرني -   فِ بالمعرو فمتاعٌ  َحُرَمتْ  فإذا َتْحُرمْ  لمْ  ما المطلَّقةِ  نفقةُ :  يقولُ  َسِمَعهُ  أنه هللاَِّ  عبدِ  بنِ  َجاِبرِ  عن الزُّ

 :  عطاءُ  قال:  قال ُجَرْيجٍ  ابنِ  عن المجيدِ  عبدُ ) :  أخبرنا(  -  182

 من البعض بھذا قال(  لھا نفقةَ  فال ُحْبلَى غيرَ  َكانت فإَذا الحَبلِ  أجلِ  من َعليھا ُيْنفِقُ  أنَّهُ  إالَّ  شئٍ  في منهُ  الُحْبلَى المبتوَتةُ  ليست -
 )  والنفقة السكنى بوجوب وقيل العلماء

 :  ُعَمرَ  ابنِ  عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  183

ِريقَ  يسلُكُ  فكان المسجدِ  إلى َطِريَقهُ  وكانتْ  حفصة مسكنِ  في وھي امرأََتهُ  طلَّقَ  أنه -  أن كراِھيةَ  الُبُيوتِ  أَدبارِ  من اآلخرَ  الطَّ
  راجعھا حتى عليھا)  يمر حتى التستر منھا يطلب:  يستأذن(  يستأذنَ 

ْھريِّ  عن ُسفيانَ ) :  برناأخ(  -  184  :  قال طالب أبي بن عليَّ  أن الُمَسيَّبِ  بنِ  سعيدِ  عن الزُّ

َ  أحقُ  فھو امرأَتهُ  الرجلُ  طلَّقَ  إذا -  بأن القول على ھذا(  اإلثنتين وفي الواحدةِ  في الثالثة الَحْيَضةِ  من تغتسلَ  حتى بَرْجَعِتھا
 )  حنيفة بيأ اإلمام مذھب وھو الطھر ال الحيضة ھي القرء

 :  َيَسارٍ  ابنِ  وُسليمانَ  الُمَسيَّبِ  ابنِ  عن ِشھابٍ  ابنِ  عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  185

ِتَھا وفي َفُنِكَحتْ  البتَّةَ  فطلََّقھا الثقفيَّ  ُرَشْيدٍ  تحتَ  كاَنتْ  ُطلَْيَحةَ  أنَّ  -  بالمخفقةِ  َزْوَجَھا وضربَ  الخطابِ  بنُ  ُعَمرُ  فَضَرَبَھا ِعدَّ
ق تٍ َضْرَبا ُ  رضي الخطابِ  بنُ  ُعَمرُ  قال ثم بينھما وفرَّ ِتَھا في ُنِكَحتْ  امرأةٍ  أَيُّما:  عنهُ  هللاَّ َجَھا الذي زوُجَھا كانَ  فإنْ  ِعدَّ  لم تَزوَّ
قَ  بھا يْدخلْ  ِتَھا بقيةَ  اعتدَّتْ  ثم بينُھَما فُرَّ ً  اآلخرُ  كان ثم األولِ  زوِجَھا ِمنْ  ِعدَّ ابِ  ِمنَ  خاطبا قَ  بھا دخل قد كانَ  وإنْ  الُخطَّ  فرَّ

ِتَھا بقيةَ  اعتدَّتْ  ثم بينھما الحاكمُ   بما مھُرھا ولھا:  سعيدٌ  قال أبداً  َيْنِكَحھا أنْ  للثاني َيُجزْ  لم ثم اآلخرِ  ِمنْ  اعتدَّتْ  ثم األولِ  ِمنْ  ِعدَّ
  منھا استحلَّ 

ُ  رضي عليّ  عن ُعَمرَ  أبي بنِ  زازانَ  عن السائبِ  بنِ  عطاءٍ  عن َجِريرٍ  عن حسانَ  بنُ  يحيَ ) :  أخبرنا(  -  186  :  عنهُ  هللاَّ

جُ  الَّتي في قضى أنَّهُ  - ِتَھا في ُتَزوَّ قَ  أن ِعدَّ َداقُ  ولھا بينُھَما ُيفُرَّ ةِ  ِمن أفسدتْ  ما وُتَكمِّلُ  فرِجھا من استحلَّ  بما الصَّ  فتعتدُّ  األولِ  ِعدَّ
  اآلخرِ  ِمنْ 

 بنُ  ُعَمرُ  عن ُعْتَبةَ  بن هللاَِّ  عبدِ  عن َيَسارٍ  ابنِ  ُسليمانَ  عن طلَحةَ  آلِ  َمْولَى الرحمنِ  عبدِ  بنِ  محمدِ  عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  187
 :  قال أنَّهُ  الخطابِ 
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ةُ  وَتْعَتدُّ  َتْطلِيَقَتْينِ  وُيَطلِّقُ  امرأتينِ  العبدُ  يْنِكحُ  - ً  شھراً  أوْ  فشھرينِ  تحيضُ  تكنْ  لم فإنْ  َحْيَضَتْينِ  األَمَّ  ثَقةً  وكان:  سفيانُ  قال ونصفا
 )  الحرة عدة من النصف على األمة عدة أن يؤخذ ومنه( 

 :  الثقفيِّ  أَْوسٍ  بنِ  عمرو عن ِدينارٍ  بنِ  َعْمرو عن سفيانُ ) :  أخبرنا(  -  188

ً وِنصْ  َحْيَضةً  لجعْلُتَھا اْسَتَطْعتُ  لو:  يقول الخطابِ  بنُ  ُعَمرُ  َسِمعَ  أنَّهُ  َثقِيفٍ  ِمنْ  رجلٍ  عن - ً  شھراً  فاجعلھا:  َرجلٌ  فقال فا  ونْصفا
ُ  رضي ُعَمرُ  َفَسَكتَ    عنهُ  هللاَّ

 :  ُعَمرَ  بنِ  هللاَّ  َعْبد عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  189

  بحيضةٍ  تعتدُّ :  قالَ  سيُدھا عنھا ُيَتَوفَّى الولَدِ  أُمِّ  في قال أَنَّهُ  -

 أَيُّما:  الخطابِ  بنُ  ُعَمرُ  قال:  قالَ  أنَّهُ  الُمَسيَّبِ  ابنِ  عن قَُسْيطٍ  بن هللاَِّ  عبدِ  بنِ  ويزيدَ  سعيدٍ  بنِ  يحي عن ماَلِكٌ ) :  أخبرنا(  - 190
 بعد اعتدت وإالَّ  فذلكَ  حما بھا َبان فإن أشھرٍ  تسعةَ  تنتظر فإنھا حيضته َرَفَعْتَھا ثم َحْيَضَتْينِ  أوْ  َحْيَضةً  فحاَضتْ  ُطلَِّقتْ  امرأةٍ 
  حلَّت ثم ھرأش ثالثة التسعة

 :  أخبره بكر أبي بنِ  هللاَّ  عبدِ  عن ُجَرْيجٍ  ابنِ  عن سالمٍ  بن سعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  191

 تحيض ال شھراً  عَشرَ  سبعة فمكثت ابنَتهُ  ترضع وھي صحيحٌ  وھو امرأته طلق منقذ بن َحبَّانِ  له يقال األنصار من رجالً  أنَّ  -
 َحبَّانِ  فقال ترث أن تريد امرأتك إنَّ :  له فقلت ثمانية أو أشھر بسبعة طلقھا أن عدب ِحّبان مِرض ثم تحيض أن الرضاع يمنعھا
 تَرَيان ما عثمانُ  لھما فقال ثابت بن وزيدُ  طالب أبي ْبنِ  عليُّ  وعنده امرأِته شأنَ  له فذكر إليه فحملوه عثمانَ  إِلى احملوني ألھله

 األبكار من وليست المحيِض  من يئسنَ  قد الالتي القواعد من ليست فإِنھا اتتم إن ويرُثَھا مات إن ترُثه أَنَّھا نرى:  فقاال ؟
َ  ِعدة على ھي ثم المحيضَ  َيْبلغن لم الالتي  الرَضاع َفقدت فلما ابَنته فأخذ أھله إلى َحبَّانُ  فرجع كثير أَو قليلٍ  من كانَ  ما حيضھا

:  األصم قال وورثته زوجھا عنھا المتوفَّى عدة فاعتدَّتْ  ثالثةَ ال تحيض أن قبل َحبَّانُ  توفي ثم أُخرى حاضت ثم حيضةً  حاضتْ 
  بالباء منقذ بن حبان كتابي في

 :  َحبَّانَ  بن يحي بن محمدِ  عن سعيدٍ  بنِ  يحي عن ماَلِكٌ ) :  أخبرنا(  -  192

 أِرُثه أنا:  فقالت تحض ولم لكھ ُثمَّ  سنة بھا فمرت ترضعُ  وھي األنصارية فطلق وأنصارية ھاشمية َحبَّان جده عند كان أنَّهُ  -
 عمك ابنِ  عمل ھذا:  فقال عثمانَ  الھاشميةُ  فالمتْ  بالميراثِ  لألنصاريةِ  فقضى عفانَ  ابنِ  عثمانَ  إلى فاختصموا أَحض لم ألني
 كانت ذاإ إال باألشھر تعتد ال المرأة أن الحديث ھذا من يؤخذ(  عنه هللاَّ  رضي طالبٍ  أبي بن علي يعني بھذا علينا أشار ھو

ً  أو بكراً   )  الحيض ذوات من وھي باألشھر تعتد وال يائسا

ْھريِّ  عن ُسفيانَ ) :  أخبرنا(  -  193  :  قالت عائشةَ  عن َعْمَرةَ  عن الزُّ

  منه َبِرَئتْ  فقد الثالثةِ  الحيضة من الدم في المطلقة طعنت -

 :  َيَسارٍ  نِ اب ُسليمانَ  عن أسلم بن وزيدِ  نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  194

 يسأل ثابت بن زيد إلى ُمعاوية فكتبت طلََّقھا كان وقد الثالثة الحيضةِ  من الدم في امرأُته دخلت حين بالشَّام ھلك األحوص أنَّ  -
  يرُثَھا وال ترُثه وال منھا وبرءَ  منه َبِرَئتْ  فقد الثالثةِ  الحيضة من الدم في دخلت إذا إنھا:  زيد إليه فكتب ؟ ذلك عن

ْھريِّ  عن ُسفيانَ ) :  أخبرنا(  -  195  :  قال ثابت بن زيد عن َيَسارٍ  ابنِ  ُسليمانَ :  حدثني الزُّ
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 بأول العدة فتنتھي الحيضة ھو القرء بأن القول على ھذا(  منه َبِرَئتْ  فقد الثالثةِ  الحيضة من الدم في المطلقة طعنت إذا -
 )  الثالث الطھر بإنتھاء إال العدة تنتھي فال الطھر ھو القرء بأن القول على أما الثالثة الحيضة

 :  َقالَ  ُعَمرَ  ابنِ  عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  196

  يرثھا وال ترثه ال منھا وبرئَ  منه برئت فقد الثالثة الحيضة من الدم في فدخلت امرأته الرجل طلق إَذا -

 :  عائشة عن ُعْرَوةَ  عن ِشھابٍ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  197

  الثالثة الحيضة من الدم في دخلت حين الرحمن عبد بنتُ  حفصةُ  انتقلت أنَّھا -

 ثالثة يقول هللاَّ  إنَّ :  وقالوا ناس ذلك في جادلھا وقد ُعروةَ  صدق:  فقالت الرحمنِ  عبدِ  بنتِ  لَعْمَرةَ  ذلِكَ  فذكرت:  شھابٍ  ابنُ  قال
 مذھب أما عنه هللا رضي الشافعي األمام مذھب ھذا(  األطھارُ  اإلقراء ؟ راءاإلق ما تدرون وھل صدقتم:  عائشة فقالت قروء
 )  الحيضة فالقرء عنه هللاَّ  رضي حنيفة أبي

 :  يقول الرحمن عبدِ  بنَ  بكر أبا َسِمْعتُ :  َقالَ  ِشَھابٍ  ابنِ  عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  198

  عنھا هللاَّ  رضي عائشة قالته الذي ُيريدُ  ھذا وھويقول إال فقھائنا من أحداً  أدركت ما -

 :  قالَ  ُجَرْيجٍ  ابنِ  عن خالدٍ  بنُ  وُمسلمُ  َزّواد أبي ابن) :  أخبرنا(  -  199

َبْيرِ  ابنَ  سأل أنه ُملَْيَكةَ  أبي ابنُ :  أخبرني - َھا المرأة ُيطلق الرجل عن الزُّ  بنُ  هللاَّ  عبد فقال ؟ ِعدتھا في وھي يموتُ  ثم فيبتُّ
َبْيرِ  َثھا عدتھا في وھي مات ثم فبتھا الكلبية األصبغ بنت تماضر عوفٍ  ابنُ  الرحمن عبدُ  طلق:  الزُّ َبْيرِ  ابنُ  قال عثمانُ  فورَّ :  الزُّ
  المبتوَتةُ  َتِرثَ  أن أرى فال أنا فأَما

 :  قال عوف بنَ  الرحمن عبد بن طلحة عن ِشَھاب ابنِ  عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  200

 فوَرَثَھا مريض وھو البتُّة امرأته طلَّق عوفٍ  بن الرحمن عبد أن عوف بن الرحمن عبدِ  بن سلمة أبي عن بذلك أعلمھم وكان -
  عدِتھا انقضاءِ  بعد منه عثمانُ 

   اإلحداد في السادس الباب

 الكسرب حدادً  وكسرھا الحاء بضم تحد حدت وكذا)  محد(  فھي زوجھا وفاة بعد والخضاب الزينة عن امتنعت المرأة أحدت( 
 ) :  حاد فھي

 :  حفصةَ  أَوْ  عائشةَ  عن ُعبيدٍ  أبي بنتِ  َصفِيَّةَ  عنْ  نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  201

َِّ  تؤمنُ  إلِْمَرأَةٍ  َيِحلُّ  الَ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أَنَّ  -  َعلَى إالَّ  لَيالٍ  ثالثِ  َفْوقَ  ميتٍ  َعلَى ُتِحدَّ  أَنْ  اآلخرِ  واليومِ  با
 ) "  زوجھا عنھا للمتوفي العدة مدة وھي(  وعشراً  أشھرٍ  أربعةَ  زوجٍ 

 :  سلمة أبي بنتِ  زينبَ  عنْ  ناَفِعٍ  بن ُحَميدِ  عنْ  َحزمٍ  ابنِ  عمرو بنِ  محمدٍ  بنِ  بكرٍ  أبي بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  عنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  202

 أُبو توفِّيَ  حينَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيِّ  زوجِ  َحِبيَبةَ  أُمِّ  َعلَى دخلتُ :  َزْيَنبُ  َقالَتْ :  الَ قَ  الثالثَ  األحاديثَ  ھَذهِ  أخبرْتهُ  أنھا -
 وتغلب الطيب أنواع من وغيره الزعفران من يتخذ معروف طيب الخلوق(  َخلُوقٌ  ُصفرةُ  فِيهِ  ِبِطيبٍ  َحِبيَبةَ  أُمُّ  َفَدَعتْ  ُسْفَيانَ 
 مسحتْ  ثمَّ  جاريةً  منهُ  فدَھَنتْ  غيرهُ  أو)  وأثبت أكثر والنھي عنه بالنھي وتارة بإباحته تارة ورد وقد والصفرة الحمرة عليه
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ِ :  قالتْ  ُثمَّ  بعارَضْيھا  إلِْمَرأَةٍ  َيِحلُّ  الَ : "  يقول وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  َسِمْعتُ  أَنِّي غيرَ  حاجةٍ  منْ  بالطيبِ  َمالِي وهللاَّ
َِّ  تؤمنُ    وعشراً  أشھرٍ  أربعةَ  زوجٍ  َعلَى إالَّ  لَيالٍ  ثالثِ  َفْوقَ  ميتٍ  َعلَى ُتِحدَّ  أَنْ  اآلخرِ  واليومِ  با

 :  زينبُ  وقالتْ ) :  أخبرنا(  -  203

 غيرَ  حاجةٍ  منْ  بالطيبِ  َمالِي:  قالتْ  ثمَّ  منهُ  َفَمَسَحتْ  ِبِطيبٍ  َفَدَعتْ  هللاَِّ  عبدُ  أخوَھا ُتوفِّيَ  حينَ  َجحشٍ  بنتِ  زيَنبَ  على دخلتُ  -
َِّ  تؤمنُ  إلِْمَرأَةٍ  َيِحلُّ  الَ : "  الِمْنَبرِ  َعلَى يقول وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  َسِمْعتُ  أَنِّي  َفْوقَ  ميتٍ  َعلَى ُتِحدَّ  أَنْ  اآلخرِ  واليومِ  با

  وعشراً  أشھرٍ  أربعةَ  زوجٍ  َعلَى إالَّ  لَيالٍ  ثالثِ 

 :  نبُ زي قالتْ ) :  أخبرنا(  -  204

ِ  رسولَ  يا َفَقالَتْ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيِّ  إلى امرأةٌ  جاَءتْ :  تقولُ  سلمةَ  أُمّ  أُمِّي وسمعتُ  -  َزْوُجھا عنھا ُتوفِي ابنِتي إنَّ :  هللاَّ
لُھا َعْيَنَھا اشَتَكتْ  َوَقدْ  ً  أَو َتْينِ َمرَّ  الَ : "  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  رسولُ  فقالَ  ؟ أََفُنَكحِّ  ِھيَ  إنَّما:  قالَ  ُثمَّ  الَ  يقولُ  ذلكَ  ُكلُّ  ثالثا

 ُتوفِّيَ  إَذا المرأة كانتْ :  زينبُ  فقالتْ  ؟ الحولِ  رأسِ  على بالبعرةِ  َترمي الجاھليةِ  في إحداُكنَّ  كانتْ  وَقد وَعْشراً  أْشُھرٍ  أَْرَبَعةُ 
 َ ً  َدخلتْ  زوُجھا عنھا ً  َتَمسَّ  ولَمْ  ثياِبَھا َشرَّ  ولبَست حْفشا ً  وال طيبا  طيرٍ  أو َشاةٍ  أو حمارٍ  بدآبةٍ  تؤَتى ثم سنةٌ  بَھا تمرَّ  حتَّى شيئا

  غيره أو طيبٍ  من ماشاَءتْ  بعدهُ  ُتراجعُ  ُثمَّ  بَھا فترِمي بعرةً  َفُتعطى تخرجُ  ثمَّ  مات إال بشئ تقبضُ  فقلَّما:  وقالتْ  ِبهِ  فتقبضُ 

ُ  رضي الشافعيُّ  قالَ  ً  الدابةِ  من تأُخذ أن:  والقبضُ  وغيرهِ  والبناءِ  الشعرِ  منَ  الذليلُ  الصغيرُ  البيتُ  الحفشُ :  عنهُ  هللاَّ  موضعا
  كلَِّھا بالَكفِّ  تأخذَ  أنْ  والقبضُ  أَصاِبِعَھا بأطرافِ 

   الحضانة في السابع الباب

 وحضنت جناحه تحت نفسه إلى ضمه إذا ودخل نصر باب من بيضه الطائر حض:  يقال الكشح إلى اإلبط مادون الحضن( 
 ) :  تربيته في عليه تقوم التي الصبي وحاضنة حضانة ولدھا المرأة

 :  ھريرةَ  أبي عنْ  ميمونةَ  ھالاُلبنُ  أظنُّهُ  محمد أبو قالَ  َسْعدٍ  بن ِزَيادِ  عنْ  ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  205

ً  َخيَّرَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  َصلَّى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  - هِ  أبيهِ  بينَ  ما غالما   وأُمِّ

 :  قالَ  الجَرميِّ  ُعَماَرةَ  عن الجَرميِّ  هللاَِّ  عبدِ  بنِ  يونسِ  عنْ  ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  206

َرنِي - ُ  رضيَ  عليٌ  َخيَّ ً  وھذا منِّي أصغرَ  لي ألخٍ  قالَ  ثمَّ  وعمِّي أُمِّي بينَ  عنهُ  هللاَّ   لخيَّرُتهُ  ھذا مبلغَ  بلغَ  قدْ  لو أيضا

ُ  رضي الشافعيُّ  الَ ق  ثمانِ  أو سبعٍ  ابنَ  كنتُ  الحديث ھذا في وقال مثلهُ  الجرميِّ  عمارةَ  عن يونسٍ  عن إبراھيمُ  قالَ :  عنهُ  هللاَّ
  سنينَ 

   المفقود في الثامن الباب

 ) :  خبره وانقطع غاب الذي الزوج ھو:  المفقود( 

انٍ  بنُ  يحيَ ) :  أخبرنا(  -  207 ِ  عبدِ  بنِ  عبادةَ  عنْ  عمرو بنِ  المنھالِ  عن المعتمر بنِ  منُصور عنْ  َعَواَنةَ  أبي عن َحسَّ  هللاَّ
ُ  رضيَ  عليٍ  عنْ  األََسْديِّ   :  عنهُ  هللاَّ

َھا:  المفقودِ  امرأةِ  في قال أنَّهُ  - جُ  ال أنَّ   َتَتَزوَّ
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انٍ  بنُ  يحيَ ) :  أخبرنا(  - 208  عليٍ  عنْ  الحكمِ  بأبي المكنى َيَسارِ  نع بشيرِ  بنِ )  بشير بن ھيثم نسخة وفي(  ُحسيم عن َحسَّ
ُ  رضيَ   :  عنهُ  هللاَّ

َجتْ  َوَقدْ  َقِدمَ  إَِذا المفقودِ  امرأةِ  في -   َتَتَخيَّرَ  وال أْمَسكَ  شاءَ  وإنْ  َطلَّقَ  شاءَ  إنْ  امرأُتهُ  َتَزوَّ

   النفقات في التاسع الباب

 : "  اإلنفاق خشية ألمسكتم إذا: "  تعالى قال دخل باب من نفق( 

 ُھريرةَ  أبي عن سعيدٍ  أبي ابن َسِعيد عنْ  َعْجالَنَ  بنِ  محمدٍ  عنْ  عيينةَ  بنُ  سفيانُ ) :  حدثنا المطبوع في) (  أخبرنا(  -  209
ُ  رضيَ   :  قالَ  عنهُ  هللاَّ

ُ  صلى النبيِّ  إلَى رجلٌ  جاء - "  قالَ :  آخرُ  عندي قالَ "  َنْفِسكَ  َعلَى أْنفِْقهُ : "  قالَ  ديناَرٌ  عندي:  هللاَِّ  رسولَ  يا فقالَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ
 قالَ :  آخرُ  عندي قالَ "  َخاِدِمكَ  َعلَى أْنفِْقهُ "  قالَ :  آخرُ  عندي قالَ "  أْھلِكَ  َعلَى أْنفِْقهُ "  قالَ :  آخرُ  عندي قالَ "  َولَِدكَ  َعلَى أْنفِْقهُ 

 أنفق زوجُتكَ  تقول تكلِني َمنْ  إلَى َعليَّ  أنفقْ  َولَُدك يقولُ :  الحديث بھذا حدثَّ  إذا ُھَرْيَرةُ  أبو يقولُ  ُثمَّ  سعيدٌ  قال"  ِبهِ  أْعلمُ  أْنتَ " 
 للشافعي خالفا الزوجة نفقة على مقدمة الولد نفقة أن الحديث ھذا من يؤخذ(  ِبْعنِي أو عليَّ  أنفقْ  خادُمكَ  يقولُ  طلقِني أوْ  َعلَيَّ 

 )  عنده مقدمة الزوجة فنفقة عنه هللا رضي

ُ  رضيَ  عائشةَ  عن أبيهِ  عنْ  ُعْرَوةَ  بنِ  ِھَشامٍ  عنْ  عيينةَ  بنُ  سفيانُ ) :  أخبرنا ( -  210  :  عنھا هللاَّ

ُ  صلَّى النبيَّ  أَتتْ  ُعْتَبةَ  بنتَ  ھنداً  أنّ  -  ُيدخلُ  ما إالَّ  منهُ  لِي وليسَ  َشِحيحٌ  رجلٌ  ُسفيانُ  أَبا إنَّ :  هللاَِّ  َرُسولَ  َيا َفَقالَتْ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ
ُ  صلَّى النبيُّ  فقالَ :  َعلَيَّ   "  بالمعروفِ  وولدكِ  يكفيكِ  َما ُخِذي: "  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

ُ  رضيَ  عائشةَ  عن أبيهِ  عنْ  ُعْرَوةَ  بنِ  ھشامِ  عنْ  ِعَياٍض  بنِ  أَنسُ ) :  أخبرنا(  -  211  :  عنھا هللاَّ

َبيَّ  َجاَءتْ  ُمعاويةَ  أُمَّ  ھند أنّ  حدثته أّنھا - ُ  صلَّى النَّ  ُيعطيني ال وأنهُ  َشِحيحٌ  رجلٌ  ُسفيانُ  أَبا إنَّ :  هللاَِّ  َرُسولَ  َيا َفَقالَتْ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ
ُ  صلَّى النبيُّ  فقالَ :  شئٌ  ذلك في َعلَيّ  َفَھلْ  يعلمُ  ال وُھوَ  ِسّراً  منهُ  أخذتُ  ما إالَّ  وولدي يكفيني ما  َما ُخِذي: "  وسلَّمَ  عليه هللاَّ

 "  المعروفِ ب وولدكِ  يكفيكِ 

 :  قالَ  الّزنادِ  أَِبي عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  -  212

جلِ  عن المسيبِ  بنَ  سعيدَ  سألتُ  - قُ :  قالَ  ؟ امرأِتهِ  َعلَى ُيْنفِقُ  ما يجدُ  ال الذي الرَّ  سعيد فقالَ  ُسنَّةٌ  قلتُ :  الّزنادِ  أَبو قالَ  بيَنھما ُيَفرَّ
  ُسنَّةٌ 

ُ  رضي الشافعيُّ  قالَ  ِ  رسولِ  ُسنةَ  يكون أن ُسنَّةٌ  المسيبِ  بنَ  سعيدَ  قولَ  يشبهُ  والَِّذي:  عنهُ  هللاَّ   وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ

 :  ُعمرَ  ابنِ  َعنْ  ناَفِعٍ  عنْ  ُعَمر بنِ  هللاَِّ  ُعَبْيدِ  عنْ  خالدٍ  بنُ  مسلم) :  أخبرنا(  -  213

ُ  رضي الخطابِ  بنُ  ُعَمرُ  أَنَّ  -  أَوْ  ينفقوا بأن يأخُذوُھم أَن فأَمرُھمْ  ِنَساِئِھمْ  عنْ  غاُبوا رجاَلٍ  في األجنادِ  أُمراءِ  إلَى كَتب:  عنهُ  هللاَّ
  حبُسوا ما بنفقةِ  َبعُثوا َطلَّقُوا فإِنْ  ُيطلِّقُوا
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  أبواب ثالثةُ  وفيهِ  العتق كتاب

   العتق في جاء فيما األول الباب

 فك إذا العبد فكأن واستقل طار إذا الفرخ وعتق غيره سبق إذا الفرس قعت قولھم من مأخوذ لغة وھو اإلعتاق بمعنى:  العتق( 
ً  مالك إلى ال آدمي عن ملك إزالة وشرعا واستقل تخلص الرق من : (  تعالى قوله مشروعيته في واألصل تعالى هللاَّ  إلى تقربا
 بالفرج الفرج حتى النار من أعضائه من عضواً  منھا عضو بكل هللاَّ  أعتق مؤمنة رقبة أعتق من"  الصحيحين وفي)  رقبة فك
)  العبد:  والملوك"  النار من فداءه كانت مؤمنة رقبة أعتق من: "  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن داود أبي سنن وفي" 

 :  المملوك وحق

نادِ  أَِبي عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  -  214 ُ  رضي ھريرة أَبي عنْ  األَعرج عنْ  الزِّ  :  عنهُ  هللاَّ

ُ  صلى هللاَِّ  رسولَ  أَن - هُ  َطَعاَمهُ  خاِدَمهُ  أحُدُكم أكفى إَذا: "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ (  فْلُيرَوغْ  أََبى فإِنْ  فليجلسهُ  فلَيْدُعهُ  َوُدَخاَنهُ  َحرَّ
اَھا يعطيهُ  أو إياَھا فيناولهُ  لقمةً  له)  الطعام دسم من مشربة لقمة يطعمه:  يروغ َ معن ھذاَ  كلمةً  أو إيَّ   اھا

 أَبي عنْ  محمدٍ  بنِ  َعْجالَنَ  عنْ  األََشجِّ  بن هللاَِّ  عبدِ  ابنِ  ُبَكيرِ  عنْ  الَعْجالَِنيِّ  بنِ  محمدٍ  عنْ  عيينةَ  بنُ  سفيانُ ) :  أخبرنا(  -  215
ُ  رضي ُھَرْيَرةَ   :  عنهُ  هللاَّ

ُ  صلى هللاَِّ  رسولَ  أَن -  العملِ  منَ )  يكلف فال نسخة في(  يكلَّفُ  وال بالمعروفِ  ُتهُ وكسو َطَعاُمهُ  للمْملُوكِ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ
 ) "  يطيق ما إال المطبوع في(  يطيق ماال

ُ  رضي عباسٍ  ابنَ  َسِمعَ  أنَّهُ  لھبٍ  أبي بنِ  عثتبةَ  عنْ  خداشٍ  أبي بنِ  إبراھيمَ  عنْ  عيينةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  216  يقُول عنُھما هللاَّ
 :  المملوكين في

ا مْ أطعموھُ  - ا وألبسوھم تأكلونَ  ِممَّ   تلبسونَ  ممَّ

ُ  رضي ُعَمرَ  ابنِ  عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  217  :  عنُھما هللاَّ

ُ  صلَّى النبيَّ  أنَّ  - ً  أعَتقَ  منْ : "  قالَ  وسلَّمَ  عليه هللاَّ مَ  العبدِ  َثمنَ  يبلغُ  مالٌ  لهُ  فكان عبدٍ  في لهُ  شِركا  بالكسر العدل(  الِعدلِ  قيمةَ  قُوِّ
 "  عتق ما منهُ  عَتقَ  فقدْ  وإالَّ  العبدُ  عليهِ  وعَتقَ  حَصَصُھم شرَكاَءهُ  فأعَطى)  المثل:  والفتح

 :  أبيهِ  عنْ  هللاَِّ  عبدِ  بنِ  سالمِ  عنْ  ِدينارٍ  بنِ  َعمرو عنْ  سفيانُ ) :  أخبرنا(  -  218

ُ  صلى هللاَِّ  رسولَ  أَن - َما: "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  عليهِ  ُيَقومُ  فإنَّهُ  ُموِسراً  كانَ  فإنْ  نصيَبهُ  أَحُدُھَما َفأعَتق اثنينِ  بينَ  كانَ  عبدٍ  أيُّ
: "  سلم و عليه هللا صلى قوله شئ كل في القدر مجاوزة:  بفتحتين الشطط(  َشَططٍ  وال ِبَوكسٍ  ليستْ  عدلٍ  قيمةِ  أو القيمةِ  بأعلَى
 "  حصتهُ  لھَذا مُ يغرَ  ُثمَّ )  زيادة وال نقصان ال أي"  والشطط بوكس

 : يقولُ  المسيب ابنَ  سمعت:  يقولُ  مكحوالً  سمعَ  أنَّهُ  سعدٍ  بنُ  قيسُ :  أخبرني قالَ  جريجٍ  ابنِ  عنْ  المجيدِ  عبدُ ) :  أخبرنا(  -  219

ُ  صلَّى النبيُّ  فأََتى غيَرهُ  مالٌ  لَھا يكنْ  ولمْ  لَھا أعبدٍ  ِسَتةَ  رجلٌ  أو امرأةٌ  أعتقتْ  -   ُثلَُثُھمْ  وأعَتقَ  بيَنُھمْ  فأقرعَ  ذلِكَ  في وسلَّم عليه هللاَّ

ُ  رضي الشافعيُّ  قالَ    فيهِ  ماتَ  الَِّذي المعتقِ  مرِض  في ذلكَ  كانَ :  عنهُ  هللاَّ

 :  الُحَصينِ  بنِ  ِعمَرانَ  عنْ  المھلَّبِ  أبي عنْ  قاِلبةَ  أِبي عنْ  أيوبَ  عنْ  الوھابِ  عبدُ ) :  أخبرنا(  -  220
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 وليسَ  مماليكٍ  ستة موِتهِ  عندَ  أعتقَ :  قالَ  أو غيُرُھمْ  مالٌ  لَهُ  وليسَ  مماليكٍ  ِستَّةَ  َفأَعَتقَ  موِتهِ  عندَ  أْوَصى األنصارِ  منَ  رجالً  أنَّ  -
ُ  صلَّى النبيَّ  ذلِكَ  فبلغَ  غيُرُھمْ  َشئٌ  لَهُ   فجزأُھمْ  دعاُھم ثم شديداً  قوالً )  ذلك في فقال:  نسخة وفي(  فيهِ  فقالَ : "  وسلَّم عليه هللاَّ

 "  أربعةُ  وأَرقَّ  اثَنْينِ  فأَْعَتقَ  بيَنُھمْ  فأَْقَرعَ  أْجَزاءٍ  ثالثةَ 

   التدبير في الثاني الباب

ً  األمور عواقب في النظر لغة التدبير(   ولھذا وصية ال بصفة عتق تعليق فھو الحياة دبر ھو الذي بالموت عتق تعليق:  وشرعا
ً  وكان الحياة دبر الموت ألن الدبر من مأخوذ ولفظه الموت بعد إعتاق إلى يفتقر ال  ) :  الشرع فأقره الجاھلية في معروفا

َجالِ  أبي عنْ  َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  221 حمنِ  عبدِ  بنِ  محمدِ  الرِّ هِ  عنْ  الرَّ  :  أُمِّ

ُ  رضي عائشةَ  أنَّ  - ْحرِ  فاعترَفتْ  فسحرْتھا لََھا جاريةً  َدبََّرتْ  عنھا هللاَّ ُ  رضي ةُ عائش ِبَھا فأمَرتْ  بالسِّ  ِمنَ  ُتَباعَ  أنْ  عنھا هللاَّ
  فبيعتْ  ِمْلكتھا ُيِسيءُ  ِممَّنْ  األَْعَرابِ 

بيرِ  أُبو:  أخبرني جريجٍ  ابنِ  عنْ  المجيدِ  وعبدُ  خالدٍ  بنُ  مسلمُ ) :  أخبرنا(  -  222 ِ  عبدِ  بنَ  جابرَ  َسِمعَ  أنَّهُ  الزُّ  :  يقولُ  هللاَّ

 صلَّى النبيَّ  وأنَّ  منهُ )  موته بعد أي:  منه دبر عن(  ُدُبرٍ  عنْ  فاعتَقهُ  قبطيٌّ  ُغالمٌ  لَهُ  كانَ  عذرةَ  بني من رجالً  مذكورٍ  أبا إنَّ  -
 ُ ُ  فقيراً  أَحُدُكمْ  كانَ  إَذا: "  وقالَ  العبدَ  فباعَ  العبدِ  بذلكَ  سمعَ  وسلَّم عليه هللاَّ  يعول ِبمن َنْفِسهِ  معَ  فليبدأْ  فضلٌ  لَهُ  كانَ  فإنْ  بنفِسهِ  فليبدأ
دقْ  َفْضالً  ذلِكَ  بعدَ  َوَجدَ  إنْ  ثمَّ )  عليھم وأنفق قاتھم:  عياله وعال قال باب من:  عال(   خالدٍ  بنُ  مسلم وزاد"  غْيِرِھمْ  على فليتصَّ
ً "  الحديث في  "  شيئا

ُ  رضي جابرٍ  عنْ  ِدينارٍ  بن َعمرو عنْ  زيدٍ  بنِ  حمادِ  عنْ  حسانٍ  بنُ  يحي) :  أخبرنا(  -  223  :  عنهُ  هللاَّ

ً  أَعتقَ  رجالً  أنَّ  - ُ  صلى هللاَِّ  رسولُ  فقالَ  غيرهُ  مالٌ  لهُ  يكنْ  لَمْ  ُدُبرٍ  عنْ  لَهُ  غالما  فاشتراهُ  ؟ ِمني يشتريهِ  َمنْ : "  وسلم عليه هللاَّ
ِ  عبدِ  ابن نعيمُ   "  الثمنَ  فأَعطاهُ  درھمٍ  بثمانمائةِ  هللاَّ

ُ  رضي هللاَِّ  عبدِ  بنِ  جابرِ  عنْ  ِدينارٍ  بن مروعَ  عنْ  سلمة بنِ  حمادِ  عنْ  حسانٍ  بنُ  يحي) :  أخبرنا(  -  224  :  عنهُ  هللاَّ

بيِّ  عنْ  - ُ  صلَّى النَّ   نحَوهُ  وسلَّم عليه هللاَّ

َبْيرِ  أَِبي عنْ  سلمة بنِ  وحمادِ  اللَّْيثِ  عنْ  حسانٍ  بنُ  يحي) :  أخبرنا(  -  225 ُ  رضي جابرِ  عنْ  الزُّ  :  قالَ  عنهُ  هللاَّ

ُ  صلَّى النبيَّ  ذلكَ  فبلغ ُدُبرٍ  عنْ  عبداً  رةَ عذ بني من رجلٌ  أَعَتقَ  -  رسولُ  فقالَ  ال:  فقالَ  ؟ غيُرهُ  مالٌ  أَلَكَ : "  فقالَ  وسلَّم عليه هللاَّ
ُ  صلى هللاَِّ  ِ  عبدِ  بنُ  ُنعيمُ  فاشتراهُ  ؟ ِمنِّي يشتريهِ  َمنْ : "  وسلم عليه هللاَّ ُ  لَّىص النبيُّ  بَِھا فجاءَ  درھمٍ  بثمانمائةِ  العدِويِّ  هللاَّ  عليه هللاَّ

َ  فتصدقْ  بنفِسكَ  إِْبدأْ :  قالَ  ثمَّ  إليهِ  َفَدَفَعَھا وسلَّم  َفُضلَ  فإِنْ  قراِبتكَ  فلذِوي َشئ َفُضلَ  فإِنْ  َفألَْھلك َشئٌ  نفِسكَ  عنْ  َفُضلَ  فإِنْ  عليھا
  وشمالِكَ  يميِنكَ  عنْ  يريدُ "  وھكذاَ  َفھكذا شئٌ  قرابتكَ  ذِوي عن

َبْيرِ  أبي وعن ِدينارٍ  بنِ  َعْمٍرو عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  226  :  يقولُ  هللاَِّ  عبدِ  ابنَ  جابرَ  سمعا الزُّ

ا َرُجلٌ  دبَّرَ  - ً  منَّ ُ  صلَّى النبيُّ  فقالَ  غيُرهُ  مالٌ  لهُ  ليسَ  غالما :  عمرو قالَ  النحام نعيمُ  فاشتراهُ  ؟ ِمني يشتريهِ  َمنْ : "  وسلَّم عليه هللاَّ
ً  عبداً  قولُ ي جابراً  سمعتُ  َبْيرِ  ابنِ  أَمارةِ  في أَولِ  عامَ  ماتَ  قبطيا َبْير أبو وزادَ  الزُّ  "  يعقوبٌ  لهُ  يقالُ :  الزُّ

ُ  رضي الشافعيُّ  قالَ  ا َرجلٌ  َدبر كتابِي في وجدتُ  ثمَّ  دھِري عامةَ  منهُ  سمعُتهُ  ھكَذا:  عنهُ  هللاَّ ً  ِمنَّ ا فماتَ  له ُغالما  يكونَ  أن فإِمَّ
 ً  حديث جريحٍ  ابن وَمعَ  ُسْفَيانَ  ِمنْ  الّزبيرِ  أبي لحديث احفظ جريحٍ  فابنُ  ُسفيانَ  ِمنْ  كانَ  فإنْ  سفيانَ  منْ  خطأ أو يكتابِ  من خطأ
َرهُ  الذي حياةَ  فيه يخبرُ  تحديداً  الحديثَ  يحدُّ  الزبير وأبو وغيره الليث  الحديث احفظُ  وغيرهِ  سلمةَ  بنِ  حمادِ  مع زيدٍ  بنُ  وحمادُ  دبَّ
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 أبي عن والليثِ  جريحٍ  ابن حديثِ  في وجدت مما بأقل خطِئهِ  منْ  الحديثِ  حفظِ  َعلَى يستدل وقدْ  وحَدهُ  سفيانَ  ومنْ  عمرٍ  لحديثِ 
 لقي ممن واحدٍ  غيرُ  أخبرني وقدْ  يزيدٍ  بنُ  وحمادُ  َرواهُ  كما عمرو عن يرويهِ  حمادٍ  وغير عمرو عن حمادٍ  حديثِ  في الزبيرِ 
ً  عيينةَ  بنَ  سفيانَ   ھَذا ولعلَّ :  قالَ  ماتَ  كتاِبي في وجدتُ  أنِّي أخبرتهُ  حينَ  بعُضُھم وعجبَ  ماتَ  حديثهِ  في يدخل يكن لمْ  أنَّهُ  قديما
  عنهُ  حفظُتھا منه زلة أو عنه خطأ

   المكاتب في الثالث الباب

ً  والجمع الضم لغة:  األشھر على الكاف بكسر الكتابة(   موقت أي:  ثرفأك بنجمين منجم عوض ؟ بلفظھا عتق عقد:  وشرعا
 علمتم إن فكاتبوھم أيمانكم ملكت مما الكتاب يبتغون والذين: (  آية فيھا واألصل الجاھلية في يعرف ال إسالمي ولفظھا بوقتين
 من مأخوذة القرابة:  لغة والمد الواو بفتح:  الوالء وغيره داود أبو رواه درھم عليه بقي ما عبد المكاتب وخبر)  خيراً  فيھم

ً  والمقارنة المعاونة وھي المواالة )  النسب عصوبة عن متراخية وھي بالحرية الرقيق عن زوال سببھا عصوبة:  وشرعا
 :  والوالء

 :  َثاِبتٍ  بنَ  َزيدَ  أَنَّ  ُمَجاھدٍ  عن َنجيحٍ  أبي ابن عنِ  ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  227

  ِدْرَھمٌ  َعلَْيهِ  َبقِي َما َعْبدٌ  ُھوَ  المكاتب في قالَ  -

 :  أُميَّة بن إسَماِعيلَ  عن ُجَريجٍ  ابن عن الحاِرثِ  بنُ  هللاَِّ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  228

ً  أنَّ  - ً  كاَتبَ  عنھما تعالى هللاَّ  رضي ُعَمرَ  بنَ  هللاَّ  عبد أنَّ ) :  أخبره المطبوع في(  أخَبرَ  نافِعا ً  َثالِثينَ  على له غالما  َجاءهُ  ُثم ألفا
 فأشرتُ :  َنفِعٌ  َفقالَ  أنتَ  فامُحَھا َعجْزتُ  َقدْ :  َفَقالَ )  كتابك أمحوا إذا المطبوع في(  ِكَتاَبكَ  أْمحُ  إَذا:  َفَقالَ  َعجْزتُ  َقدْ  إنِّي:  َفَقالَ 
  بعده ابنه عمر ابن فاعتق: "  َقالَ  َجاِرَيتي اعتِزلْ :  ُعَمر ابنُ  َقالَ  ابنٌ  أو ابَنانِ  ولهُ  العبدُ  َفَمَحاَھا يعتقه أنْ  َيْطَمعُ  وھو فأمحھا إِلَْيهِ 

 :  عائشة عن أِبيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  بنِ  ِھَشامٍ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  229

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  - ا: "  َقالَ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ  "  أْعَتقَ  لَِمنْ  الَوالَءُ  إِنمَّ

 َعلَى أھلي كاتبت إِني:  َفَقالتْ  َبِريَرة جاءتني:  َقالَتْ  أنَّھا عائشة نع أِبيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  بنِ  ِھَشامٍ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  - 230
َھا أنْ  أھلُكِ  أَحبَّ  إنْ :  عائشة لھا فقالت:  فأعينيني أوقية َعام ُكلِّ  فِي أوراقٍ  ِتسعَ   َفَعْلتُ  لي والَُؤكِ  ويُكونُ  َعدْدتُّھا لَُھمْ  أُعدَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  ورُسولُ  أْھلِھا ِعْندِ  ِمنْ  فجاءت َعلَيھا َفأُبوا ذلكَ  لَُھمْ  تْ َفَقالَ  أْھلَِھا إلى َبِريَرة َفَذَھَبتْ   إِنِّي:  َفَقالَتْ  جالِسٌ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ
ُ  صلَّى هللاَِّ  رُسولُ  ذلِكَ  َفَسِمعَ .  لَُھمْ  الوالَءُ  َيُكونَ  أنْ  إالَّ  َفأُبوا عليھم ذلِكَ  َعَرْضتُ   هللاَّ  رضي َعاِئَشةُ  فأخبَرْتهُ  ھاَفَسأَلَ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  رُسولُ  لََھا َفَقالَ  عنھا  هللاَّ  رضي عاِئشة َفَفَعلَتْ "  اعتقَ  لَِمنْ  الَوالَءُ  َفإِّنما الَوالَءُ  لَھم واْشَتِرِطي ُخذيھا: "  وسلَّم عليهِ  هللاَّ
ُ  صلَّى هللاَِّ  رُسولُ  قامَ  ثم عنھا ا: "  َقالَ  ثمَّ  عليه أثنى هللاَّ  فَحمدَ  لّناسِ ا في وسلَّم عليهِ  هللاَّ ً  َيْشتِرُطونَ  ِرجال َبالُ  َفما َبُعد أَمَّ  ُشروطا
 َوَشْرُطه أَحق هللاَِّ  َقَضاءُ  شرط مائة كانَ  وإنْ  َباِطلٌ  َفُھوَ  تعالى هللاَّ  ِكَتابِ  فِي لَْيسَ  َشْرطٍ  ِمنْ  َكانَ  َما تعالى هللاَّ  كتاب في ليست
 "  أْعَتقَ  لَِمنْ  لَوالَءا وإنما أوَثقُ 

 :  عنھا تعالى هللاَّ  رضي عائشة عن َعَمَرةَ  عن سعيد بن َيْحي عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  231

  مثله -

 نيإِ :  َفَقالتْ  َبِريَرة جاءتني:  َقالَتْ  أنَّھا عنھا هللاَّ  رضي عائشة عن أِبيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  بنِ  ِھَشامٍ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  - 232
َھا أنْ  أھلُكِ  أَحبَّ  إنْ :  عنھا هللاَّ  رضي عائشة لھا فقالت:  فأعينيني أوقية َعام ُكلِّ  فِي أواقٍ  ِتسعَ  َعلَى أھلي كاتبت  لَُھمْ  أُعدَّ
ُ  صلَّى هللاَِّ  ورُسولُ  أْھلَِھا إلى َبِريَرةُ  َفَذَھَبتْ  َفَعْلت لي والَُؤكِ  ويُكونُ   عليھم ذلِكَ  َعَرْضتُ  َقدْ  إِنِّي:  تْ َفَقالَ  جالِسٌ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ
ُ  صلَّى هللاَِّ  رُسولُ  ذلِكَ  َفَسِمعَ .  لَُھمْ  الوالَءُ  َيُكونَ  أنْ  إالَّ  َفأُبوا  هللاَِّ  رُسولُ  َفَقالَ  عنھا هللاَّ  رضي َعاِئَشةُ  فأخبَرْتهُ  َفَسأَلَھا وسلَّم عليهِ  هللاَّ
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ُ  صلَّى ِ  رُسولُ  قامَ  ُثمَّ  عاِئشة َفَفَعلَتْ "  اعتقَ  لَِمنْ  الَوالَءُ  َفإِّنما الَوالَءُ  لَھم ِطيواْشَترِ  ُخذيھا: "  وسلَّم عليهِ  هللاَّ ُ  صلَّى هللاَّ  عليهِ  هللاَّ
ا: "  َقالَ  ثمَّ  هللاَّ  فَحمدَ  الّناسِ  في وسلَّم   آخره إلى َبْعدُ  أَمَّ

  ُمْرَسلٌ  وذلك عنھا هللاَّ  رضي عائشة عن تقل لم وهبنح َعْمَرةَ  عن واقد عن سعيد بن َيْحي عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  233

 عن واقد عن)  الرحمن عبد بنت عمرة عن سعيد بن يحي عن نسخة في(  َسعيد بن َيْحيَ :  حدثني َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  234
ْحمنِ  عبد بنتِ  َعْمَرةَ   :  الرَّ

 صبة ثمنك لُھمْ  أصبَّ  أنْ  أْھلُكِ  أَحبَّ  إنْ  عنھا هللاَّ  رضي َعاِئَشةُ  َفَقالَتْ :  عنھا هللاَّ  رضي َعائَِشةَ  َتْسَتِعينُ  َجاَءتْ  َبِريَرةَ  أنَّ  -
 أن َعمَرةُ  َفَزَعمتْ  َيْحيَ  قالَ  َمالِكٌ :  َقالَ  لََنا والَُءكِ  َيُكونَ  أنْ  إالَّ  ال:  َفقالوا ألْھلَِھا َبِريَرةُ  ذلِكَ  َفَذَكَرتْ  َفَعْلت وأَْعَتْقُتكِ  واحدةً 
ُ  صلَّى هللاَِّ  لِرُسولِ  ذلِكَ  تْ َذَكرَ  عائشة  "  أعتقَ  لَِمنْ  الَوالَءُ  َفإِّنما فأعتقيَھا فاشتريھا ذلِكَ  يمَنُعك الَ : "  َفَقال وسلَّم عليهِ  هللاَّ

 :  ُعَمرَ  ابنِ  عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  -  235

 لِرُسولِ  ذلِكَ  َفَذَكَرتْ  لَنا والََءَھا أنَّ  َعلَى نبيُعِكھا أھلَُھا َفَقال ھاتعتق جارية َتْشَتري أنْ  أراَدت أنَّھا عنھا هللاَّ  رضي َعاِئَشةَ  عن -
ُ  صلَّى هللاَِّ   "  أعتقَ  لَِمنْ  الَوالَءُ  إِّنما ذلِكَ  يمَنُعك الَ : "  َفَقال وسلَّم عليهِ  هللاَّ

 :  ُعمرَ  ابن عن ِديَنار بن هللاَّ  عبد عن ُعَيْيَنةَ  وابنُ  َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  236

ُ  صلَّى هللاَِّ  رُسولَ  أنَّ  -   ِھَبِتهِ  وَعنْ  الَوالَءِ  َبْيعِ  َعنْ  َنھى وسلَّم عليهِ  هللاَّ

دُ ) :  أخبرنا(  -  237  :  عمر ابن عن ِدينار ابنِ  هللاَّ  عبد عن إبراھيمَ  بن يعقوب عن الحسن بنُ  ُمَحمَّ

ُ  صلَّى النبيَّ  أنَّ  -  "  ُيوَھبْ  َوالَ  ُيَباعُ  الَ  النََّسبِ  كلُْحَمةِ  لَْحَمة اْلَوالَءُ : "  قالَ  وسلَّم عليه هللاَّ

ً  أَنَّ  ُمَجاھدٍ  عن َنجيحٍ  أبي ابن عنِ  ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  -  238  :  قال عنه هللا رضي عليا

هُ  اْلِحْلفِ  بمنزلة الَوالَءُ  -   هللاَّ  َجَعله َحيث أُِقرَّ

 :  ُعَمرَ  ابنِ  عن ِديَنارٍ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  239

ُ  صلَّى هللاَِّ  رُسولَ  أنَّ  -   ِھَبِتهِ  وَعنْ  الَوالَءِ  َبْيعِ  َعنْ  َنھى وسلَّم عليهِ  هللاَّ

 :  عنه هللاَّ  رضي ُعَمرَ  ابنِ  عن ِديَنارٍ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  عن وُسْفَيانُ  أنس بن َمالك) :  أخبرنا(  -  240

ُ  صلَّى هللاَِّ  رُسولَ  أنَّ  -   ِھَبِتهِ  وَعنْ  الَوالَءِ  َبْيعِ  َعنْ  َنھى وسلَّم عليهِ  هللاَّ
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   والنذور األيمان كتاب

  بابان وفيه

   باليمين يتعلق فيما األول الباب

 واحد كل يأخذ تحالفوا إذا كانوا ألنھم الحلف على وأطلقت اليمنى اليد اللغة في وأصلھا يمين جمع الھمزة بفتح:  األيمان( 
ً  بهصاح بيد منھم ً  مستقبالً  أو ماضياًكان ثابت غير أمر تحقيق:  وشرعا ً  أو نفيا ً  أو الدار ليدخلن كحلفه ممكنا إثباتا  كحلفه ممتنعا
 ) :  الميت ليقتلن

 هللاَّ  رضي هللاَّ  عبد بنِ  جاِبرِ  عن نسطاسٍ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  عن وقَّاٍص  أبي بنِ  ُعْتَبةَ  بنِ  َھاِشم بنِ  َھاِشمِ  عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  - 241
 :  عنه

ُ  صلَّى هللاَِّ  رُسولَ  أنَّ  -  "  النَّارِ  ِمنَ  َمقَعَدهُ  َتبوأ آِثَمةٍ  ِبَيِمنِ  ھَذا ِمْنَبِري َعلَى َحلَفَ  َمنْ : "  َقالَ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ

 :  َقالَ  الُمّريَّ  َغَطَفانَ  أَبا َسِمعَ  أنه الُحَصْينِ  بن َداود َعنْ  أََنسٍ  ابنُ  َمالِكُ ) :  أخبرنا(  -  242

:  َزيد َفَقالَ  الِمْنَبرِ  َعلَى َثاِبتٍ  بنُ  َزيدُ  على باليمين َفَقضى َدارٍ  في الَحكم بنِ  َمْرَوانَ  إلَى ُمطِيع وابنُ  َثاِبتٍ  بنُ  َزيدُ  اخَتَصمَ  -
 َفَجَعل الِمْنَبرَ  َعَلى يحلف أن وَيأَبى لََحق َحقَّهُ  أنَّ  َيحلِفُ  يدزَ  َفجعلَ  الحقُوقِ  مَقاِطع ِعْندَ  إالَّ  وهللاَِّ  الَ :  َمْرَوانُ  َفَقالَ  مكاِني لهُ  أْحلِفُ 

  اليمين َصْبر َزيدٌ  َكْره:  َمالكٌ  َقالَ  ذلِك ِمنْ  َيْعَجبُ  َمْرَوانُ 

 :  قالَ  أنَّه ُعَمرَ  عن أَُذْيَنةَ  بن عروة عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  243

َدَھا يمينٍ  َعلَى حلف َمنْ  -   رقبةٍ  عتقُ  ْيهِ َفَعلَ  َفَوكَّ

 :  َقالَتْ  أنَّھا عائشة عن أبيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  بن ِھَشامِ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  244

  َوهللاَِّ  َوَبلَى َوهللاَِّ  الَ :  اإلِْنَسانِ  َقْولُ  اليمينِ  لَْغوُ  -

 :  َعَطاء َقالَ  َعَطاءٍ  عن ُجَرْيجٍ  ابنُ  عن َعْمُرو:  أخبرنا ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  245

ُ  َرِضيَ  عائشة إلى ُعَميرَ  بنُ  هللاَّ  وُعَبيدُ  أنا َذَھْبتُ  -  وھو ومنى مكة بين جبل:  ككريم:  ثبير(  َثبِير في ُمْعَتِكَفة وھي عْنَھا هللاَّ
ُ  ُيؤاِخُذُكمُ  الَ : (  تعالى هللاَِّ  قولِ  عن َفسألناھا)  مكة إلى منھا الداخل يمين على ) )  89 مدنية:  المائدة(  أَْيَماِنُكمْ  يف ِباللَّْغوِ  هللاَّ

  َوهللاَِّ  َوَبلَى َوهللاَِّ  الَ  ُھوَ :  َفَقالَتْ 

   النذور في الثاني الباب

ً  أوشر بخير الوعد:  لغة بفتحھا وقيل ساكنة معجمة بذال:  ھو نذر جمع:  النذور(   ) :  خاصة بخير الوعد:  وشرعا

ُ  َرِضيَ  عائشة عن القاسمِ  عنِ  األَْيلِيّ  الملِكِ  َعْبدِ  بن َطلَحةَ  عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  246  :  َعْنَھا هللاَّ

َ  ُيِطيعَ  أنْ  نَذرَ  َمنْ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  - َ  َيْعِصي أن َنَذرَ  َوَمنْ  فليطْعهُ  هللاَّ  "  َيْعِصيه َفالَ  هللاَّ

 :  طاووس عن عمرو نْ عَ  ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  247
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 والَ  َيْقُعدَ  َوالَ  يستِظلَّ  الَ  أنْ  نَذر:  َفَقالُوا ؟ َمالهُ : "  َفَقالَ  الشَّمسِ  في َقائِمٌ  وُھوَ  إْسراِئيل بأِبي َمرَّ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أنَّ  -
 "  ِبَكفَّارة َيأمره ولم صوَمهُ  وُيتمَّ  النَّاسِ  ُيَكلِّمَ  وأنْ  َيْقُعدَ  أنْ وَ  يستِظلَّ  أنْ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  فأَمَرهُ  وَيُصومَ  أحداً  ُيَكلِّمَ 

ْختَياني أيوبَ  عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  248  :  الُحَصْينِ  بن ُعَمَرانَ  عن المَھلَّبِ  أبي َعنْ  قاِلََبةَ  أبي عن السَّ

َ  والَ  َمْعِصَيةٍ  في نَذرَ  الَ " :  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أنَّ  -  "  آدم ابن يملك الَ  فِيما

 :  الُحَصْينِ  بن ُعَمَرانَ  عن المَھلَّبِ  أبي َعنْ  قاِلََبةَ  أبي عن أيوبَ  عن الوھاب وعبدُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  249

ً  أنَّ  - اَقةُ  المرأَةُ  َفكاَنتِ  وسلم عليه هللاَّ  صلى للنبيِّ  وَناقةً  األنصارِ  ِمنَ  امَرأَةً  َفأََصاُبوا أََغاُروا َقوما  المرأةُ  انَفلََتت ُثمَّ  ِعْنَدُھمْ  والنَّ
اَقةَ  فَرِكَبتِ  ُ  أنجاني لَِئنْ  نَذْرتُ  إِنِّي:  َفَقالتْ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  َناَقةُ  َفُعِرَفتْ  المديَنةَ  َفأَتتِ  النَّ  أنْ  َفمنُعوَھا ألنحرنَّھا عليھا هللاَّ

ُ  نجاك أن جزيتيَھا ِبْئَسما: "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى للنبيَّ  ذلِكَ  يذكروا َحتَّى َھاَتْنَحرَ   في في نَذرَ  الَ  تنحريھا أن عليھا هللاَّ
ِ  َمْعِصَيةِ  َ  والَ  هللاَّ ً  وقااَلَ "  آدم ابن يملك الَ  فِيما   قتهنا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  وأََخذَ :  الحديث في أحدھما أو َمَعا

ابِ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  250  :  قال الُحَصْينِ  بن ُعَمَرانَ  عن المَھلَّبِ  أبي َعنْ  قاِلََبةَ  أبي عن أيوبَ  عن الثقفِيُّ  الَوھَّ

اَقة َوَكانت األنصارِ  ِمنَ  امرأة ُسِبيت - افِعيُّ  قال قبلَھا أِصيَبتْ  قد النَّ  وسلم عليه هللاَّ  لىص النبيِّ  ناقة يعني كأنَّه عنه هللاَّ  رضي الشَّ
 ممن ليلةٍ  َذاتَ  فانَفلَتتْ  إِليھم بالنِّعمِ  َيِجيُئونَ  فكانوا فيھم تكون فكانت:  الُحَصْينِ  بن ُعَمَرانَ  قال َذلِكَ  على يدل الحديث آِخرَ  ألن

 أَتتْ  َحتَّى فتتركه)  رغاء يرغو رغا:  يقال اإلبل صوت الرغاء(  َرَغا فمستهُ  ِمْنَھا َبِعيراً  أَتتْ  ُكلََّما َفَجَعلَتْ  اإلبلَ  فأتت الَوثاقِ 
 ِبَھا َصاَحتْ  ُثمَّ  عجِزَھا في َفَقَعدتْ )  حنجرته في البعير صوت ترديد:  الھدير(  ھدرة ناقة وھي َتْرغُ  َفلَمْ  َفَمستھا الّناَقةَ  ِتْلكَ 

َھا عليھا نجاَھا أن َشاءَ  إنْ  َعلَْيھا َِّ  َفَجَعلَتْ  َعلَْيھا ُيْقَدرْ  َفلَمْ  لَيلَِتھا ِمنْ  َفُطلَِبتْ  فانَطلََقتْ  اَقة َعِرفُوا َقِدَمتْ  َفلََما لتنحَرنَّ  َناَقةَ :  فقالوا النَّ
ِ  رسولِ  ُ  َصلَّى هللاَّ َھا:  فقالت:  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ َھا عليھا نجاَھا أن َعلَْيھا َِّ  َجَعلَتْ  قد إنَّ ِ :  َفَقالوا لتنحَرنَّ  ُيؤَذنَ  حتى تنحريھا ال وهللاَّ
ُ  َصلَّى هللاَِّ  رسولِ  َھا َناَقتِكَ  على َجاءت َقدْ  فاُلََنةَ  أنَّ  فأْخَبُروهُ  َفاُتوهُ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ ِ  َجَعلَتْ  قد وأنَّ َھا عليھا نجاَھا أن َعلَْيھا َّ  لتنحَرنَّ

ِ  رسولُ  َفَقالَ  ُ  َصلَّى هللاَّ َھا عليھا هللاَّ  أنجاَھا أن جزتھا ِبْئَسَما هللاَِّ  سبحانَ : "  وسلَّم عليهِ  هللاَّ  هللاَّ  معِصَيةِ  في لنذر َوَفاءَ  الَ  لتنحَرنَّ
 "  آَدم ابنُ  قال أو العبدُ  يملِكُ  الَ  فِيَما والَ  تعالى

ابِ  وَعْبدُ  ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  251 ْختَياني َتِميَمةَ  أبي بن أيوبَ  عن المجيد عبد بنُ  الَوھَّ  المَھلَّبِ  أبي َعنْ  َبةَ قاِلَ  أبي عن السَّ
 :  الُحَصْينِ  بن ُعَمَرانَ  عن

َ  والَ  َمْعِصَيةٍ  في نَذرَ  الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أنَّ  - َقفِيّ  وكان" .  آدم ابن يملك الَ  فِيما   ذكره ثم الحديث ساق الثَّ
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   الحدود كتاب

ً  المنع لغة وھو حد جمع الحدود   أبواب أربعة وفيه)  يوجبه ما ارتكاب عن زجراً  وجبت مقدرة عقوبة وشرعا

   الزنا في األول الباب

 ولھذا قط ملة في يحل ولم الكبائر أفحش من ألنه تحريمه على الملل أھل اتفق تميمة لغة وبالمد حجازية لغة بالقصر الزنا( 
 ) :  واألنساب األعراض على جناية ألنه الحدود أشد حده كان

ابِ  َعْبدُ ) :  اأخبرن(  -  252 اِمتِ  ابنَ  يعني ُعَباَدةَ  عن اْلَحَسنِ  َعنِ  يونس عن الَوھَّ  :  الصَّ

ُ  َجَعلَ  َقدْ  َعنِّي ُخُذوا َعنِّي ُخُذوا: "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أنَّ  -  َعامٍ  وَتْغِريبُ  مائة َجْلدُ  ِبالِبْكر الِبكرُ  َسِبيالً  لَُھنَّ  هللاَّ
َثنِي َوَقدْ "  والرجمُ  مائةٍ  َجْلدُ  ثَّيببال َوالثَّيبُ  انَ  عَبادةَ  وبينَ  َبْيَنهُ  َيْدُخلُ  كانَ  الَحَسنَ  أنَّ :  الثَِّقةُ  َحدَّ َقاشي ِحطَّ  َعْبدُ  أدَخلَهُ  أْدري َوالَ  الرَّ
ابِ    َعنِّي َغاِئبٌ  الِكَتتابَ  ھَذا َكَتْبتُ  يومَ  واألصل أْوالَ  األصل في وھو ُحّولت حين ِكَتاِبي ِمنْ  َفُتِركَ  بيَنھما الَوھَّ

 :  أِبيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  بن ِھَشامِ  عن ُجَريجٍ  ابن عن خالدٍ  بنُ  ُمسلم) :  أخبرنا(  -  253

َثهُ  َحاطب بنَ  َيحي أَنَّ  -  وِھيَ  َمتوَصا حبلت َقدْ  ُنِوبيَّةٌ  أَمةٌ  لَهُ  وكان َوَصامَ  َرقِيقِهِ  ِمنْ  َصلَّى َمنْ  َفأعَتقَ  َحاِطبٌ  ُتوفي:  َقالَ  َحدَّ
ً  َوَكاَنتْ  بحبلھا إالَّ  َيُرْعهُ  فلم تفقهُ  لَمْ  أعجميَّةٌ  با َثهُ  ُعَمر إلى فذھب َثيِّ ُجلُ  ألَْنتَ :  عمرُ  َفَقالَ  فحدَّ  ذلِكَ  فأفَزَعهُ  بَِخْيرٍ  تأِتي الَ  الرَّ
 عليّ  وَصاَدفَ :  قال تكُتمهُ  ال ِبَذلِكَ  َتْسَتھل ِھيَ  اَفإذَ  ِبِدْرَھَمْينِ  َمْرُعوسٍ  من نعم:  فقالت ؟ أََحِبْلتِ :  فقال ُعَمرُ  إلْيَھا َفأرسل
ً  عثمان فكان:  قال عليَّ  أشيروا:  فقال عوف بن الرحمن وعبد وعثمان  َقدْ  عوف بن الرحمن وعبد عليّ  فقال فاضطجع جالسا

 ال كأَنھا ِبه َتستِھلُ  أراَھا:  فقال أَْنتَ  َعلَيَّ  أِشرْ :  فَقالَ  أخواك أشارعليك قد:  فقال عثمان يا عليّ  أشر:  فقال الحدّ  عليھا َوَقعَ 
َبَھا َماَية ُعَمرُ  َفَجلََدَھا َعلَِمهُ  َمنْ  على إالَّ  الحد ما بَِيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي:  َصَدْقتَ  فقال َعلَِمهُ  َمنْ  على إالَّ  الحد وليس تعلمه ً  وغرَّ   َعاما

ْھريّ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  - 254  هللاَّ  رضي الُجَھنِّي خالدٍ  بنِ  َزْيدِ  وَعنْ  ھريَرةَ  أبي عن ُعْتَبةَ  بن هللاَّ  عبد بن هللاَّ  ُعبيد عن الزُّ
 :  عنھم

ُ  َصلَّى هللاَِّ  رسولِ  إلى اخَتصما َرُجلَْينِ  أَنَّ  أخبراه أنَّھما -  وقال هللاَّ  بكتابِ  بيننا اْقِض :  هللاَّ  رسول يا أَحُدُھَما َفَقالَ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ
ً  َكانَ  ابني إنَّ :  َفَقالَ  تكلم:  فقال أََتَكلَّم أَنْ  في لِي وْأَذنْ  هللاَِّ  بكتابِ  بيننا اْقِض :  هللاَّ  َرُسولَ  َيا أََجلْ  أفقھھما وھو اآلخر (  َعسْيفا
 بامرأتِه زنىفَ  ھَذا على)  أخيراً  أي ھذا عسيفاعلى كان ابني إن:  النھاية وفي روية بغير األمر ركوب:  األزھري قال العسف

ْجمَ  ابني على أَنَّ  َفأخِبْرتُ   وتغريب مائة َجلد ابني َعلَى أنَّ  َفأَْخَبروِني العلم أْھلَ  َسأَلتُ  إنِّي ُثمَّ  َوَجاِرَيةٍ  َشاةٍ  بمائة ِمْنهُ  فافَتَدْيتُ  الرَّ
ْجمُ  وإنَّما عام ُ  َصلَّى النبيّ  َفَقالَ  امرأِته َعلَى الرَّ ِ  ِبكَتابِ  َبْيَنُكَما ألَْقِضَينَّ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي الَِّذيوَ : "  وسلَّم عليهِ  هللاَّ  َغَنُمكَ  أّما هللاَّ

َبهُ  مائة ابنه َوَجلَدَ )  إليك فرد نسخة وفي(  َعلَيكَ  َفَردٌ  َوَجاِرَيُتكَ  ً  وغرَّ ً  وأَمر َعاما  َفإِنْ  اآلخر امرأة يأِْتي أنْ  األَسلِميَّ  أَُنيسا
  َفَرَجَمَھا فاعَتَرَفتْ "  فارجمھا اعَتَرَفتْ 

ِ  َعْبدِ  ابنِ  هللاَّ  ُعبيد عن ِشھابٍ  ابنِ  عنِ  ُعَيْيَنةَ  وابنُ  َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  255  :  سفيانُ  وزاد خالدٍ  بنِ  َزْيدِ  و ھريَرةَ  أبي عن هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاَِّ  رسولِ  فقال رجلٍ  بامرأة َزنى ابَنهُ  أنَّ  َذَكرَ  َرُجالً  أَنَّ  وُسئلَ  -  ِماَئة ابنه َفَجلَدَ  هللاَِّ  ِبكَتابِ  َبْيَنُكَما ألَْقِضَينَّ :  وسلَّم عليهِ  هللاَّ
َبهُ  ً  وغرَّ ً  وأَمر َعاما   َفَرَجَمَھا فاعَتَرَفتْ "  فارجمھا اعَتَرَفتْ  َفإِنْ  اآلخر امرأةِ  َعلَى َيغُدوا أنْ  أَُنيسا

 :  ھريَرةَ  أبي عن ِعيدسَ  أبي بنِ  َسعيد عن موسى بنِ  أيوبَ  عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  256
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ُ  َصلَّى النبيّ  أنَّ  - بْ  وال الحدَّ  فلَيْجلِْدَھا ِزَناَھا َفَتَبيَّنَ  أَحِدكم أَمةُ  َزَنتْ  إَذا: "  قال وسلَّم عليهِ  هللاَّ  فتبين َفَزَنتْ  َعاَدتْ  إنْ  ُثمَّ  َعلَيھا ُيثَّرَّ
بْ  وال الحدَّ  فلَيْجلِْدَھا ً  عليه ثرب:  يقال اللوم في ستقصاءواال التعبير:  التثريب(  ُيثَّرَّ  َعاَدتْ  إنْ  ُثمَّ  َعلَيھا)  عليه قبح أي تثريبا

بْ  وال الحدَّ  فلَيْجلِْدَھا ِزَناَھا َفَتَبيَّنَ  َفَزَنتْ   "  الحْبلَ  يعني"  َشْعرٍ  ِمنْ  بَضفِير ولو فليبعھا ِزَناَھا َفَتَبيَّنَ  َفَزَنتْ  َعاَدتْ  إنْ  ُثمَّ  َعلَيھا ُيثَّرَّ

 :  علي بن محمد بن الَحَسنِ  عن دينار بنِ  َعمرو عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  257

ُ  َصلَّى هللاَِّ  رسولِ  بنت َفاِطَمةَ  أنَّ  -   َزَنتْ  لَھا َجاِرَيةً  َحدَّتْ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ

 :  َحنيفٍ  بنِ  سھل بنِ  أُماَمةَ  أبي عن كالھما الّزَنادِ  وأبي َسِعيد بنِ  َيْحيَ  عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  258

 امرأةً  َفأَصاب َسعدٍ  جوار)  سعد جوار وكان النسخ بعض وفي(  عند وكانَ  ُمْقعداً :  اآلَخرُ  وقال أْحَبنُ :  أحدھما قال َرجالً  أنَّ  -
ُ  َصلَّى النبيُّ  َفأمر فاعَترفَ  َفُسِئلَ  به َفَرمْتهُ  حبل (  النخل بإثكول اآلَخرُ  وقال النَّْخلِ  الَ بإثك َفُجلِدَ  أَحُدھما قال به وسلَّم عليهِ  هللاَّ

 )  االقناء طويلة ومنه البسر عليه الذي الشمراخ وھو:  واإلثكول اإلثكال

 :  المَسّيبِ  بن َسِعيد عن َسِعيد بنِ  َيْحيَ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  259

ا ذلِكَ  َعنْ  لَهُ  َيسأَلَ  أن األَْشَعِريّ  ُموَسى أبي إلى ُمَعاوَيةٌ  تبفك قَتلھا أو فقتلَهُ  رُجالً  امرأِته َمعَ  َوَجدَ  بالشَّامِ  َرُجالً  أنَّ  -  رضي عليَّ
ُ  َرِضيَ  َعلِيٌّ  َفَقال َفَسأَلَهُ  عنه هللاَّ   هللاَّ  رضي عليَّ  فقال فأخبرهُ  لتخبَرِني َعلَْيكَ  َعَزْمتُ  الِعَراقِ  ِبأَْرِض  َماُھوَ  الشَّئَ  ھَذا إنَّ :  عنهُ  هللاَّ
ِته فلُيعطَّ  ُشَھَداءَ  بأربعةِ  َيأتِ  لَمْ  إنْ  الَحَسنِ  أبو أَنا:  عنه  القاتل أو األسير بھا يشد حبل قطعة بالضم الرمة:  برمته فليعط(  بُرمَّ
ً  به شد الذي بالحبل إليھم يسلم أن والمعنى القصاص إلى قيد إذا  )  يھرب لئال منه لھم تمكينا

 :  المَسّيبِ  ابنِ  عن يدَسعِ  بنِ  َيْحيَ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  260

ُ  َرِضيَ  طالبٍ  أبي ابن َعليٌ  أَنَّ  -  ُشَھَداءَ  بأربعةِ  َيأتِ  لَمْ  إنْ :  فقال قَتلھا أو فقتلَهُ  رُجالً  امرأِته َمعَ  َوَجدَ  َرُجلٍ  َعنْ  ُسئِلَ  عنهُ  هللاَّ
ِته فلُيعطَّ    بُرمَّ

ُ  َرِضيَ  ھريرة أبي عن صالح أبي بن ُسَھيل عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  261  :  عنهُ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاَِّ  رسولُ  َفَقالَ  ؟ شھَداءَ  بأربَعةِ  آتي َحتى أَءْمھلُهُ  رُجالً  امرأتي مع وَجْدتُ  إن أَرأيتَ :  هللاَّ  رسول يا:  َقالَ  َسعداً  أَنَّ  -  هللاَّ
 "  َنَعمْ : "  وسلَّم عليهِ 

ُ  َرِضيَ  يرةھر أبي عن أبيه عن ُسَھيل عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  262  :  عنهُ  هللاَّ

  آخره إلى َسعداً  أَنَّ  -

 :  اللْيِثي واقِدٍ  أبي عن َيَسارٍ  بن ُسلَيَمانَ  عن َسِعيد بنِ  َيْحيَ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  263

ابِ  بنَ  عمرَ  أنَّ  - ُ  َرِضيَ  الَخطَّ ابِ  بنَ  ُعمرَ  َفَبعث رُجالً  مرأِتها َمعَ  َوَجدَ  لَهُ  َفَذَكرَ  بالشَّامِ  َوُھوَ  َرُجلٌ  أََتاهُ  عنهُ  هللاَّ  أباواِقدٍ  الَخطَّ
ابِ  بنَ  لُِعمرَ  َزوُجھا َقالَ  الَِّذي لَھا َفَذَكرَ  َحْولََھا ِنْسوةٌ  وعندَھا فأتاھا ذلِك عن يسألھا امرأِتهِ  إلى اللْيِثي  ُتْؤَخذُ  ال أنَّه وأخبرھا الَخطَّ
ابِ  بنَ  ُعمرَ  بَِھا فأََمرَ  اإلعِتَرافِ  على وثبتت تنزعَ  أن فأَبتْ  لتنزع ذلِكَ  أْشَباهَ  ُيلقنھا وَجَعلَ  بقولِه ُ  َرِضيَ  الَخطَّ   َفُرِجَمتْ  عنهُ  هللاَّ

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ابنِ  عنِ  َنافِعٍ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  264  :  عنُھما هللاَّ

ُ  َصلَّى النبيَّ  أَنَّ  -   زَنَيا َيُھوِدييَّنِ  َرَجم وسلَّم عليهِ  هللاَّ
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ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  ابن عنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  بنِ  هللاَِّ  ُعَبْيدِ  عن ِشھابٍ  ابنِ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  265  :  َقالَ  عنُھما هللاَّ

ابِ  بنَ  ُعمرَ  َسِمْعتُ  - ُ  َرِضيَ  الَخطَّ ْجمُ :  يقولُ  عنهُ  هللاَّ ِ  ِكَتابِ  في الرَّ  إذا والنَِّساءِ  َجالِ الرِّ  ِمن أَْحَصنَ  إَذا َزَنا َمنْ  َعلَى َحقٌ  هللاَّ
  اإلعترافُ  أوْ  اْلَحَبلُ  َكانَ  أو البيَِّنةُ  عليهِ  َقاَمتْ 

 :  يقولُ  المَسّيبِ  ابنِ  َسِعيد َسِمعَ  أنَّه َسِعيد بنِ  َيْحيَ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  266

ابِ  بنَ  ُعمرَ  َقالَ  ُ  َرِضيَ  الَخطَّ جْ  آيةِ  عن َتْھلُكوا أن إياُكم:  عنهُ  هللاَّ  َرَجمَ  لقد هللاَّ  كتاب في الرجم َحدّ  َنِجدْ  الَ  َقاِتلٌ  يقول وأن مالرَّ
ُ  َصلَّى هللاَِّ  رسولِ  َ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ  إذا والّشيَخةُ  الّشْيخُ  لكتبتھا هللاَّ  كتاب في ُعَمرُ  زادَ  النَّاسُ  يقُولَ  أنْ  لَوالَ  بِيِده َنْفِسي َفوالَِّذي َوَرَجْمنا
ا تَّةَ الب فارجُموُھَما َزَنيا  )  المخطوطة األصول في ھكذا(  قرأناھا َقدْ  فإنَّ

  السرقة حد في الثاني الباب

 :  السارق يد بقطع الحكم يعيب المعري العالء أبو قال ظلما خفية المال أخذ:  وشرعا خفية المال أخذ:  لغة السرقة(  

 دينار ربع في قطعت مابالھا...  ُوِدَيت عسجد مئين بخمس يد

 :  بقوله المالكي الوھاب عبد لقاضيا فأجابه

 ) :  الباري حكمة فافھم المال وقاية...  وأرخصھا أغالھا النفس وقاية

حمن عبد ابن َيحيَ  عن أبيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  بن ِھَشامِ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  267  :  َحاطب بن الرَّ

ابِ  بنَ  ُعمرَ  إِلى ذلِكَ  َفُرفِعَ  فاْنَتَحُروَھا ْيَنةَ ُمزَ  ِمنْ  لَِرُجل ناَقةً  َسرقُوا لَِحاطب أِرَقاءَ  أنَّ  - ُ  َرِضيَ  الَخطَّ  ابنَ  َكِثيرَ  فأََمرَ  عنهُ  هللاَّ
ْلتِ  ً  ألغرمنك وهللاَّ  تجيعھم أراك أن:  ُعمرُ  َقالَ  ُثمَّ  أيِدَيُھمْ  َيْقَطعَ  أَنْ  الصَّ :  َقالَ  ؟ َناَقتِكَ  َثَمنُ  َكمْ :  لِْلُمَزّني قال ثم عليك يشق غرما
  درھم ثمانمائة أْعِطه:  ُعمرُ  َقالَ  ِدرھم أرَبُعمائة

اِئب عنِ  ِشھابٍ  ابنِ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  268  :  َيزيدَ  بن السَّ

ِ  عبدَ  أنَّ  - ابِ  بنَ  ُعمرَ  إلى ِبغالمٍ  َجاءَ  اْلَحْضَرميّ  َعمرو بن هللاَّ ُ  َرِضيَ  الَخطَّ  ؟ َسَرقَ  َفإِنَّهُ  اھذَ  غالمي َيدَ  اقطع:  لَهُ  فقال عنهُ  هللاَّ
ُ  َرِضيَ  ُعمرُ  لَهُ  فَقالَ  ً  ِستون ثمُنھا إلمرأتي ِمْرآةً  َسَرقَ :  َفَقالَ  ؟ َسَرق َما:  عنهُ  هللاَّ  َقْطعٌ  عليهِ  لَْيسَ  َفإِنَّه أْرسلهُ :  ُعمرُ  َفَقالَ  ِدْرھما

  َمَتاُعكم َسَرقَ  خاِدُمكم

 :  ُعَمرَ  ابنِ  عن أَُذْيَنةَ  بن عروة عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  269

  َيُدهُ  َفقُطَعتْ  ُعمرَ  ابنُ  ِبهِ  َفأََمرَ  يقطعهُ  الَعاِص  بنُ  َسعيد َفأَبى آِبقٌ  وُھو َسَرقَ  له عبداً  أنَّ  -

ُ  َرِضيَ  عائَشةَ  عن َعْمَرةَ  عن ِشھابٍ  ابنِ  عنِ  ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  - 27  :  عنھا هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  -  "  َفَصاِعداً  ِديَنارٍ  ُرْبع في اْلَقْطعُ : "  َقالَ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ

 :  قال عليّ  عن أِبيهِ  عن محمد بن َجْعَفرِ  عن واحد َغيرُ ) :  أخبرنا(  -  271

  َفَصاِعداً  ِديَنارٍ  ُرْبع في اْلَقْطعُ  -

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ابنِ  عنِ  َنافِعٍ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  272  :  ُھماعن هللاَّ
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ُ  َصلَّى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  - ً  قَطعَ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ   َدَراِھمَ  َثالَثةُ  قيمُتهُ )  الترس وھو(  َمِجنّ  في َساِرقا

حمنِ  عبدِ  بنتِ  َعْمَرةَ  عن أبيهِ  عن َحْزمٍ  بنِ  بكر أبي بن هللاَّ  عبد عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  273  :  الرَّ

ً  أنَّ  - ةً أترُ  َسَرقَ  َساِرقا ُ  َرِضيَ  عثمانُ  بھا فأمر ُعْثمان عھد في)  الليمون جنس من شجر ثمر:  والتربج األترج(  جَّ  عنهُ  هللاَّ
ً  َعَشر اثَني صرف من َدَراِھمَ  َثالَثة َفقُّوَمتْ  ةُ  وھي َمالكٌ  َقالَ  فقُِطعَ  بدينار درھما   النَّاسُ  يأكلُھا التي األتُرجَّ

ويل ُحَمْيدٍ  عن ةَ ُعَيْينَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  274  :  الطَّ

يق بْكرٍ  أبا حضرتُ :  أنس َفقالَ  القطع عن مالك بنَ  أنسَ  َيْسأل قتادة َسِمعَ  أنَّهُ  - دِّ ُ  َرِضيَ  الصِّ ً  َفَقَطعَ  عنهُ  هللاَّ  ما شئ في َساِرقا
ِني   دراھمَ  بَثالثةِ  لي إنه َيُسرُّ

 :  حبان بن واسع عمه عن َحبَّانَ  بنِ  َيحيَ  بن محمدِ  عن َسِعيدٍ  بنِ  َيْحيَ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  275

ُ  َصلَّى هللاَِّ  رسولَ  َسِمعَ  أنَّهُ  أخبَرهُ  خديجٍ  بن رافِعَ  أنَّ  -  التحل جمار بفتحتين الكثر(  َكَثرٍ  والَ  َثَمرٍ  في ألََقْطعَ :  َيقُولُ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ
 ) "  طلعھا وقيل

 :  خديجٍ  بن رافِعَ  عن حبَّان بن واسع عمه عن َحبَّانَ  بنِ  َيْحيَ  عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  276

ُ  َصلَّى النبيِّ  عن -   بمثله وسلَّم عليهِ  هللاَّ

 :  ُشَعْيب بن َعمرو عن الحَسين أبي ابن عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  277

ُ  َصلَّى النبيِّ  عن -  ھو الراء وكسر الجيم بفتح:  الجرين(  اْلجِرين آَواهُ  َذافإِ  معلق َثَمرٍ  في ألقطعَ : "  َقال أنَّه وسلَّم عليهِ  هللاَّ
 "  الَقْطعُ  َففيه)  الثمار فيه يجفف الذي الموضع

 :  هللاَِّ  عبدِ  بن َصْفَوانَ  عن ِشھابٍ  ابنِ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  278

دَ  المسجد في َفَنامَ  المديَنةَ  َصْفَوانُ  َفَقِدمَ  َھلَكَ  ُيَھاجر لم من:  لهُ  قِيلَ  أَُمّيةَ  بنَ  َصْفَوانَ  أن -  من رَداءهُ  َفأَخذَ  َساِرقٌ  َفَجاءَ  رَداءهُ  َفَتَوسَّ
اِرقَ  َصْفَوانُ  فأَخذَ  َرأسه تحتِ  ُ  َصلَّى النبيِّ  إلى ِبه َفَجاءَ  السَّ ُ  َصلَّى هللاَِّ  رسولُ  ِبه َفأَمرَ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ  َفَقالَ  َفقُطع وسلَّم عليهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى فقال صدقةٌ  عليه ُھوَ  ھَذا أَرد لم إّني:  َصْفَوانُ   "  به تأتيني أن َقْبلَ  َفَھالَّ : "  وسلَّم عليهِ  هللاَّ

 :  طاووس عن َعمرو عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  279

ُ  َصلَّى النبيِّ  عن - ُ  َرِضيَ  َمالِكٍ  َحِديثِ  ِمْثلَ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ   عنهُ  هللاَّ

حمنِ  عبدِ  بنتِ  َعْمَرةَ  عن بكر أبي بن هللاَّ  عبد عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  280 َھا الرَّ  :  َقالَتْ  أنَّ

ُ  َرِضيَ  عائشة َخَرَجتْ  - ةَ  إلى عنھا هللاَّ َ  َمْوالََتانِ  َوَمَعَھا َمكَّ  َبْكرٍ  أبي بن)  هللاَّ  عبد البن وغالم:  نسخة وفي(  هللاَِّ  لعبدِ  وُغالَم لھا
دّ  ُ  َرِضيَ  يقالصِّ  وإبراد برود على ويجمع الثياب من البرد مراجل ببرد:  نسخة وفي(  ِبُبْردِ  اْلَمْوالَتين َمعَ  َفَبَعَثتْ  َعْنه تعالى هللاَّ

 ِخيطَ  َقدْ  ُمَراجلٍ  من)  اليمن برود من ضرب:  المراجل األزھري قال األعراب تلبسه صفرة فيه مربع أسود كساء والبردة
ا َعلَْيهِ  وَخاطَ  َفْرَوةً  أو لِبداً  َمَكاَنهُ  وَجَعلَ  فاستْخَرَجهُ  َعْنهُ  َفَفَتقَ  الُبْردَ  الُغالمُ  فأخذَ :  قالت ْضراءُ خَ  ِخْرَقة عليه  الَمْوالََتانِ  َقِدَمتْ  َفلَمَّ

َ  المِديَنةَ  بيِّ  َزْوجَ  َعاِئَشة َفَكلَّمَتا الَمْوالََتينِ  َفَكلَُّموا الُبْردَ  يهِ فِ  َيِجُدوا َولم اللِّبدَ  فِيهِ  َوَجُدوا َعْنهُ  َفَتقُوا َفلما أْھلِهِ  إِلَى ذلِكَ  َدَفَعتا  َصلَّى النَّ
 ُ ُ  َرِضيَ  َعاِئَشةُ  َوَقالَتْ  َيَدهُ  َفَقَطَعتْ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ  "  َفَصاِعداً  ِديَنارٍ  ُرْبع في اْلَقْطعُ :  عنھا هللاَّ
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ْحمنِ  َعْبدِ  َعن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  281  :  أِبيهِ  َعن الَقاِسمِ  بن الرَّ

ّديق َبْكرٍ  أبي َعلَى َقِدمَ  َوالّرجل اليدِ  أَْقَطعَ  َكانَ  الَيَمنِ  أَْھلِ  ِمنْ  َرُجال أَنَّ  -  ُيَصلّي َوَكانَ  َظلََمهُ  َقدْ  الَيمنِ  َعاِملَ  أنَّ  إليه َفَشَكى الصِّ
ً  َفَقُدوا ُثمَّ  َساِرقٍ  بلَْيلِ  لَْيلُكَ  َما َوأبيك:  َبْكرٍ  أَبو َفيقُولُ  اللَّيلِ  ِمن ُجلُ  فَجعل بكر أبي امرأة ُعميس بنت ألسَماءَ  ُحليا  َمَعُھمْ  َيُطوفُ  الرَّ

 شِھدَ  أو األقطعُ  فاعترفَ  به َجاءه األْقَطع وأن َصاِئغ عندَ  الُحلِيَّ  َفوَجُدوا الصالح الَبْيتِ  ھذا أھل َبيَّتَ  بَمنْ  َعلَْيكَ  اللَُّھمَّ :  َوَيقُولُ 
ُ  َرِضيَ  بكر أبو به فأَمرَ  عليهِ    َسِرقِتهِ  ِمنْ  عنِدي أَشدُّ  َنْفِسهِ  َعلَى لُدعاَُؤهُ  وهللاَِّ :  بكر أبو وَقالَ  الُيْسَرى َيَدهُ  َفَقَطَعتْ  عنهُ  هللاَّ

   الطريق قطاع في جاء فيما الثالث الباب

 إلى الشئ عن الرجوع لغة:  والردة وةالق على واعتماداً  مكابرة إلرعاب أو لقتل أو مال ألخذ البروز ھو:  الطريق قطع( 
 أقاله سواء كفر قول أو مكفر فعل أو كفر ونية بأمر قطعه ويحصل اإلسالم استمرار طالقه يصح من قطع:  وشرعا غيره

 تنقطع ال عين وقرة ينفذ ال ونعيما يرتد ال إيماًنا أسألك إني:  عنه هللا رضي مسعود البن دعاء من اعتقاداً  أم عناداً  أم استھزاء
  أخر وأحكام سحر أو ارتد من وحكم)  الخلد جنان أعلى في سلم و عليه هللا صلى نبيك ومرافقة

ْوأََمةِ  َمْولَى صاَلح عن إْبراِھيمُ ) :  أخبرنا(  -  282 ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  ابنِ  عن التَّ  :  عنھما هللاَّ

اع في - ِريقِ  قطَّ  ولم الَمالَ  أخُذوا وإَذا ُيُصلَُّبوا لم وَ  قتلُوا اْلَمالَ  يأخذوا ولَم َقَتلُوا وإَذا ُصلُّبواوَ  قتلُوا الَمالَ  وأخُذوا َقَتلوا إَذا الطَّ
ِبيلَ  أخافُوا وإَذا ِخالَف ِمنْ  وأْرُجلھم أيِديھم قُطَعتْ  َيْقتلُوا   األْرِض  ِمنَ  ُنفوا َماالً  َيأُْخُذوا ولَمْ  السَّ

 :  قالَ  الُحَسْينِ  ابنُ  عليّ  عن أبيهِ  َعن َجْعَفرٍ  عن َيْحيَ  أبي بنُ  إْبراِھيمُ ) :  أخبرنا(  -  283

ً  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ )  محماة بحديدة فقؤھا:  العين سمل(  َسَملَ  َما وهللاَِّ  الَ  -  قطع َعلَى اللَِّقاح أھلَ  َزادَ  َوالَ  َعْينا
  وأرُجلھم أيديھم

 :  مأْسلَ  بنِ  َزيدِ  عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  284

 "  ُعُنَقهُ  فاْضِرُبوا ِديَنهُ  َغيَّرَ  َمنْ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أَنَّ  -

 :  َقال ِعْكَرَمةَ  َعن َتِميَمةَ  أبي بنِ  أيُّوبَ  َعن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  285

ا - ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  ابنُ  َبلَغَ  لَمَّ ً  أَنَّ  عنھما هللاَّ ُ  ِضيَ رَ  عليا ين َحرقَ  عنهُ  هللاَّ َناِدَقةِ  أو الُمْرَتدِّ  َولََقَتْلُتُھمْ  أَُحّرقُھمْ  لم أََنا ُكنتُ  لَوْ :  َقالَ  الزَّ
ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولِ  لَِقْولِ  لَ  َمنْ : "  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ َقُھمْ  َولَمْ "  فاقتلُوهُ  ِديَنهُ  بدَّ ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولِ  لَِقْولِ  أَُحرِّ  َيْنَبِغي الَ : "  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
 "  هللاَِّ  بِعَذابِ  ُيَعذِّبَ  أَنْ  ألََحدٍ 

ْحمنِ  عبدِ  عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  286  :  َقالَ  أَنَّهُ  أِبيهِ  َعن الَقاِريّ  عبدِ  بن هللاَِّ  عبدِ  بنِ  ُمَحمدٍ  بنِ  الرَّ

ابِ  بنَ  ُعمرَ  َعلَى َقِدمَ  - ُ  َرِضيَ  الَخطَّ  ِمن فِيُكمْ  كانَ  َھلْ :  لَهُ  َقال ُثمَّ  َفأَخَبَرهُ  النَّاسِ  عن فَسألَهُ  موَسى أبو قَِبلِ  ِمنْ  ُجلٌ رَ  عنهُ  هللاَّ
بة بَناهُ :  َقال ؟ ِبه َفعلُتم َفما:  َقالَ  إسالِمهِ  َبْعدَ  َكَفرَ  َرُجلٌ  نعم:  فقال ؟)  بعيد بلد من جاء جديد خبر من ھل أي(  َخبرٍ  ُمَغرَّ (  َقرَّ
ُ  َرِضيَ  ُعَمرُ  فقالَ  ُعنَقهُ  َفَضَربَنا)  قدمناه:  المطبوع في ً  َحبستموهُ  َفَھالَّ :  عنهُ  هللاَّ  وأطعمتموه:  المطبوع في(  وأطعمُتُموهُ  ثالَثا
ً  يوم كل ً )  رغيفا   َبلََغني إذ أرض آمرولم ولم لمأحُضره إني اللَّھم هللاَّ  أمرَ  ويراجعَ  َيُتوبَ  لَعلّهُ  واستتبتموه رغيفا

 حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بنِ  محمدِ  عن عمر بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  بنِ  العزيزِ  عبدِ  عن محمد بنُ  إْبراِھيمُ ) :  أخبرنا ( - 287
حمنِ  عبد بنتِ  عمرة عن ُ  َرِضيَ  َعائشة عن الرَّ  :  عنھا هللاَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  أَنَّ  -  ) "  الذلة:  العثرة(  َعَثراِتھم عن الَھْيئآتِ  لَِذِوي َتَجافوا: "  َقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
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افعيُّ  قال ُ  َرِضيَ  الشَّ  لَمْ  َما َعثرته عن الَھيَئةِ  ذي للَرُجل ُيَتَجاَفى:  وَيقول الَحِديثَ  ھَذا َيْعِرفُ  َمن الِعلمِ  أھل ِمنْ  َسِمْعتُ :  عنهُ  هللاَّ
  حداً  َيُكنْ 

َجال أبِي عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  288 ْحمنِ  عبد بنتِ  عمَرةَ  أّمه عن الرِّ  :  الرَّ

ُ  َصلَّى النبيَّ  أَنَّ  -  أكاد آتية الساعة إن: "  تعالى قال األكفان يستخرج ألنه النباش:  المختفي(  الُمْخَتفِيّ  لََعنَ : "  وسلَّم عليهِ  هللاَّ
 "  والُمْخَتفَِية)  غطاءھا أي خفاءھا عنھا أزيل أي"  أخفيھا

افِِعيَّ  ريسَ إد بنُ  محمدُ  قالَ  ُ  َصلَّى النبيَّ  عن ُمْرَسلَةً  أَحاديثَ  َرَوْيتُ  وقد:  الشَّ  تركناھا وَتوقيتھا الُعقُوباتِ  في وسلَّم عليهِ  هللاَّ
  إلنقَِطاِعَھا

ُ  َرِضيَ  عائشة عن أبيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  بن ِھَشامِ  َعنْ  ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  289  :  عنھا هللاَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  نَّ أ -  هللاَِّ  رسولَ  َكانَ  وَقدْ  فِيهِ  اْسَتْفَتْيُتهُ  أَْمرٍ  في أفتاِني تعالى هللاَّ  أَنَّ  َعلِْمت َما: "  عاِئَشةَ  َيا َقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
ُ  صلَّى  ِعْندَ  واآلخر ِرجَليَّ  عندَ  أَحُدُھما فِجلسَ  َرُجالَنِ  أتاِني َيأْتيھنَّ  َوالَ  النَِّساءَ  َيأِْتي أنَّهُ  إلْيهِ  ُيَخيَّلُ  وكذا كذا َيمكثُ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
ُجل مابال َرْأِسي لِلَِّذي ِرجلَيَّ  ِعْندَ  الِّذي َفَقالَ  َرْأِسي :  قال ؟ وفِيمَ  َقالَ  األعصمَ  بنُ  لَِبيدُ  َقالَ  ؟ َطّبهُ  َوَمنْ  َقالَ  مطُبوبٌ :  َقالَ  ؟ الرَّ
 الرأس من سقط الذي الشعر ھي:  ومشاطة مشط(  وُمَشاطة ُمشطِ  في ذكرَ )  طلعة جف في وعالمطب في(  ظلمة جوف في

 تكون حفرت إذا البئر أسفل في تترك صخرة ھي:  البئر راعوفة(  راعوثة أو راعوفة تحتَ )  بالمشط التسريح عند واللحية
 الذال بفتح ذروان بئر(  َذْرَوانْ  بئر في الربيع شك)  لمثلثةا بالثاء ويروى عليھا المنقى جلس البئر تنقية أرادوا فإذا ھناك ناتئة

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولُ  َفَجاَءَھا قال)  بالمدينة زريق لبني بئر وھي الراء وسكون  ُرُؤسَ  َكأَنَّ  أُِريُتھا الَّتي ھذهِ :  َفَقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
َياطين ُرُؤسُ  َنخلِھا ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  ِبَھا َفأََمر الِحنَّاء ُنَقاَعةُ  َماؤھا وَكأَنَّ  الشَّ ُ  َرِضيَ  َعاِئَشةُ  َقالَتْ  َفأُخِرجَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  تعالى هللاَّ
 برب أعوذ بقل ونشره والعالج الرقية من ضرب بالضم النشرة(  َتَنشَّْرتَ  تعني ُسْفَيانُ  َقالَ  ؟ فھالَّ :  هللاَّ  َرُسول َيا فقلت عنھا
ا:  َفَقالَ  َعاِئَشةُ  َقالَتْ )  تنشيراً  عنه نشرت وقد السحر من النشرة:  الحسن قال هرقا أي الناس ُ  أَمَّ  أثير أَنْ  َوأْكَرهُ  َشَفاِني َفَقدْ  هللاَّ
  اليھود َحلِيف ُزَريق َبني ِمنْ  َرُجلٌ  األعصمَ  بنُ  ولَِبيدُ :  َقالَتْ "  َشراً  ِمْنهُ  النَّاسِ  َعلَى

 :  ِديَنارٍ  بنِ  َعمرو َعن انُ ُسْفيَ ) :  أخبرنا(  -  290

ُ  َرِضيَ  عمر كتب:  يقُولُ  َبَجالَةَ  سمعَ  أنَّه -  أنَّ :  وأُخبْرَنا:  َقالَ  َسَواِحرَ  ثالثَ  َفَقَتْلَنا:  َقالَ  َوَساِحرةٍ  َساِحرٍ  ُكلَّ  اقُتلُوا أن:  عنه هللاَّ
ُ  َصلَّى النبيَّ  َزْوجَ  حفصةَ    سحرتھا َھالَ  جاريةً  َقَتلت وسلَّم عليهِ  هللاَّ

   الشرب حد في الرابع الباب

 الخمر إنما:  تعالى قوله تحريمه في واألصل المحرمات كبائر من المسكر والشراب وغيره خمر من المسكر الشراب يعني( 
 ) :  أحد غزوة بعد الھجرة من الثانية السنة في الخمر وحرمت الخمر تحريم على اإلجماع وانعقد اآلية والميسر

ْھري َعنْ  ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  291  :  ُذَؤْيب بنِ  قبيَصةَ  عن الزُّ

ُ  َصلَّى النبيَّ  أن -  فاجلُِدوه َشِربَ  إنْ  ُثمَّ  فاجلُِدوه َشِربَ  إنْ  ُثمَّ  فاجلُِدوه َشِربَ  إنْ  ُثمَّ  فاجلُِدوه اْلَخمر َشِربَ  َمنْ :  َقالَ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ
ْھريَّ  يدري ال" .  قُتلُوهُ فا َشِربَ  إنْ  ُثمَّ  الثة َبْعدَ  الزُّ  ِبهِ  أُِتيَ  ثمَّ  َفَجلََدهُ  َشِربَ  َقدْ  ِبهِ  أُِتيَ  ثمَّ  َفَجلََدهُ  َشِربَ  َقدْ  ِبَرُجل فأتى أوالرابعة الثَّ
  ُرْخَصةً  َفَصارت اْلَقْتل َوَوَضعَ  َفَجلََدهُ  َشِربَ  َقدْ 

افعيُّ  قال ُ  َرِضيَ  الشَّ ْھري َقالَ  ُسْفَيانُ  َقالَ :  عنهُ  هللاَّ   الحديث ھذا بمثل العراق َوافِِدي ُكوَنا وُمَخلد المعَتِمرَ  ابن لمنُصورِ  الزُّ

ْھري عن َمْعَمر) :  أخبرنا(  -  292 حمنِ  َعْبدِ  عن الزُّ  :  َقال أَْزُھر بن الرَّ
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ُ  َصلَّى النبيَّ  رأَْيتُ  -  الوليد بن خالد رحل عن أسألُ  َيَديه بينَ  َفَجَرْيتُ  الَوليد بنَ  خالد َرْحلَ  َعنْ  َيْسأَلُ  َخْيَبر عامَ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ
ُ  َصلَّى النبيُّ  وأُتي َجِريجا أتاهُ  َحتَّى  وَحَثوا الثَِّياب وأْطرافِ  والنعالِ  باأليدي َفَضَرُبوهُ  إْضرُبوهُ : "  فقال ِبشاِربٍ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ
ُ  لَّىصَ  النِبيُّ  َقالَ  ُثمَّ  التراب ِمنَ  عليه ُتوهُ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ ا:  َقالَ "  أرَسلَهُ  ُثمَّ )  والتعنيف كالتقريع التبكيت(  َفَبّكتوه َبكِّ  أبو َكانَ  َفلَمَّ
ُ  َرِضيَ  بكر َمهُ  المضروبَ  ذلكَ  َحَضرَ  َمنْ  َسأَلَ  عنهُ  هللاَّ ُ  َرِضيَ  بكر أبو َفَضَربَ  أربعين َفَقوَّ  ياَتهُ حَ  أربعين الخمر في عنه عنهُ  هللاَّ
ُ  ُعَمرَرِضيَ  ُثمَّ    ثمانين فصربه فاستشار الخمر ُشرب في النَّاس تتابع َحتى عنهُ  هللاَّ

يلي َزيدٍ  بن َثورِ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  293  :  الدِّ

اب بن ُعَمر أنَّ  - ُجلُ  َيْشَرُبھا اْلَخْمرِ  في استشار الَخطَّ ُ  َرِضيَ  طالبٍ  أبي بنُ  َعليُّ  َفَقالَ  الرَّ  فإنه ثمانين ُيْجلَدَ  أن فيھا نرى عنهُ  هللاَّ
ُ  ُعَمرَرِضيَ  َفَجلد:  َقالَ  كما أوْ  افَتَرى َھَذى وإذا َھَذى سكر وإذا َسَكر شرب إَذا   الخمر في َثمانين عنهُ  هللاَّ

 :  عليّ  بنِ  محمد َجْعَفر أَِبي َعنْ  ِديَنارٍ  بنِ  َعمرو َعنْ  ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  294

ُ  َرِضيَ  طالبٍ  أبي بن َعليَّ  أنَّ  -   َطَرَفانِ  لَهُ  بَسْوطٍ  الَولِيدَ  َجلَدَ  عنهُ  هللاَّ

 :  أبيه عن محمد بن َجْعَفرٍ  عن َيْحيَ  أبي بنُ  إْبراِھيمُ ) :  أخبرنا(  -  295

ُ  َرِضيَ  طالبٍ  أبي بن َعليَّ  أنَّ  -   الحد جلدته إال ُمسِكراً  يذاً َنبِ  والَ  خمراً  شرب بأحدٍ  أوتي الَ :  قال عنهُ  هللاَّ

اِئب عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  296  :  أخبَرهُ  أنه َيزيدَ  بن السَّ

اب بن ُعَمر أنَّ  - ُ  َرِضيَ  الَخطَّ  ساِئلٌ  وأََنا الّطال َشِربَ  أنه َفَزَعم َشرابٍ  ريح فاُلنٍ  ِمنْ  َوَجْدتُ  إنِّي:  َفَقالَ  عليھم َخَرجَ  عنهُ  هللاَّ
ا الَحدَّ  ُعَمرَ  َفَجلََدهُ  َجلَْدُتهُ  ُمسكراً  َكانَ  َفإِنْ  َشِربَ  عّما   َتاّمً

ْھري َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  297 اِئب عن الزُّ  :  َيزيدَ  بن السَّ

اب بن ُعَمر أنَّ  - ُ  َرِضيَ  الَخطَّ اِئب َفَسِمَعهُ  َجَنازةٍ  َعلَى َفَصلَّى َخَرجَ  عنهُ  هللاَّ  ريح وأْصحابه هللاَّ  ُعبيدِ  ِمنْ  َوَجْدتُ  إنِّي : َيقُول السَّ
ْھري َعنْ  َمْعمرٌ  َفأَخبَرنِي ُسْفَيانُ  َقالَ  قالَ  َحَددتھم ُمسكراً  َكانَ  َفإِنْ  َشِربوا عّما ساِئلٌ  وأََنا الشَّرابٍ  اِئب عن الزُّ  أنه َيزيدَ  بن السَّ
ھم َحَضره   َيُحدَّ

 :  َقالَ  ُجَريجٍ  ناب عن خالدٍ  بنُ  ُمسلم) :  أخبرنا(  -  298

ً  اجَتمُعوا فإَذا بأسٌ  فيه ليس الذي الشراب من ليكونُ  الريحَ  إنَّ :  َعطاء َفَقالَ  ؟ الشََّرابِ  ريحِ  في أتجلدُ  لَعَطاءٍ  قُلتُ  -  على جميعا
ً  ُجلدوا أحدھم َفَسِكر واحدٍ  َشراب ً  الحدَّ  جميعا   تاما

افعيُّ  قال ُ  َرِضيَ  الشَّ ابِ  بنِ  عمر قولِ  ِمْثلُ  عطاء وقولُ :  عنهُ  هللاَّ   ُيخاَلِفُهُ  الَ  الَخطَّ

 :  َجْعَفر أَِبي َعنْ  ِديَنارٍ  بنِ  َعمرو َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  299

ابِ  بنِ  عمر أَنَّ  - ً  قَُدامة وكان َبْعَدهُ  أحد نترك َفلَنْ  اْلَيوم قَُداَمة ُيْجلَدْ  إنْ :  َقال الَخطَّ   َبْدريا
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   األشربة كتاب

 على اإلجماع وانعقد"  اآلية والميسر الخمر إنما: "  تعالى قوله تحريمھا في واألصل المحرمات كبائر من المسكرة شربةاأل( 
 بشرع أو الجاھلية بحكم بأنھم استصحابا ذلك أن في الفقھاء واختلف اإلسالم صدر في يشربونھا المسلمون وكان الخمر تحريم
 وحكى أحد بعد الھجرة من الثانية السنة في تحريمھا وكان الثاني والنووي األول الماوردي رجح وجھين على إباحتھا في

 وھو مسلم شرح في النووي قال للعقل المزيل السكر إلى ينتھي ال ما إلى الشرب إباحة الشاشي القفال عن تفسيره في القشيري
 )  له أصل ال باطل

ُ  ِضيَ رَ  عمر ابنِ  عنِ  َنافِعٍ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  300  :  عنُھما هللاَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  - نيا في الخمر َشِربَ  َمنْ : "  َقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  "  اآلِخَرةِ  في ُحرمھا منھا َيُتبْ  لَمْ  ُثمَّ  الدُّ

ْھري َعنْ  ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  301 ْحمنِ  َعْبدِ  بن َسلََمةَ  أبي عن الزُّ ُ  َرِضيَ  عائشةَ  نع الرَّ  :  قالت قال عنھا هللاَّ

ِ  رسولُ  قال - ُ  صلَّى هللاَّ  "  َحرامْ  فھو أْسكر َشراب كل: "  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 :  أبيه عن طاوسٍ  ابن عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  302

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولُ  َسأَلَ  اْلَجْيَشاني َوھب أََبا أَنَّ  -  "  َحَرامْ  ُمْسِكرٍ  ُكلُّ : "  َفَقالَ  الَبْتعِ  عن وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 :  َقالَ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  303

ُ  َرِضيَ  َعبَّاس ابنَ  َسأَل الَعَرب ألَّولُ  ؟ ؟:  يقُولُ )  سيار بن عقبة ھو(  اْلَجْرِميّ  اْلُجَويرية أََبا َسِمْعتُ  -  ُمْسنِدٌ  وھو عنھا هللاَّ
دٌ  َسَبقَ :  َفَقالَ )  بالفارسية الخمر إسم وھو باذه تعريب الخمر الذال بفتح الباذق(  الَباِذقِ  عنِ  َسأَْلَتهُ فَ  الَكْعَبةِ  إلى َظْھَرهُ   ُمَحمَّ
  َحَرامْ  َفُھوَ  أْسَكرَ  َوَما الَباَذقَ 

 :  قال أنَّه عمر ابنِ  عنِ  َنافِعٍ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  304

 "  حرام مسكر وكل خمر مسكر كل -

 :  َيَسار بن َعطاء عن أَْسلَم بن َزيدِ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا ( -  305

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  أَنّ  -  ھو:  ثعلب قال الذرة من الحبش يتخذه الشراب من ضرب الغبيراء(  الُغَبْيراءُ  عنِ  ُسئلَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
"  فقال)  التحريم في بينھما فضل ال الناس جميع ھايتعارف التي الخمر مثل أي المعروف التمر ھذا الغبيراء من يعمل خمر

  عنَھا ونَھى"  فيَھا الََخْيرَ 

ُ  َرِضيَ  َمالكٌ  قال ُكْرَكةَ  ھي:  أَْسلَم بن َزيدِ  َقالَ  عنهُ  هللاَّ  يتخذ الخمر من نوع الراء وسكون والكاف السين بضم السكركة(  السُّ
 )  عربت شيةحب لفظة وھي الحبش خمر ھي:  الجوھري قال الذرة من

:  أَخَبَراهُ  َسالََمة ابن عوفٍ  بنِ  َسلَمة وَعن ُمعاذ ابنِ  سعد بنِ  َعمرو بنِ  واقِدِ  عن الُحَصْين بنِ  داود عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  306
 :  األَنصاري لَِبيدٍ  بنِ  َمْحُمود عن

اب بن ُعَمر أنَّ  - ُ  َرِضيَ  الَخطَّ  ھَذا إالَّ  ُيْصلحَنا الَ :  َوَقالُوا َوِثقلَھا األَْرِض  َوَباءَ  الّشأم أَْھلُ  إليه ىَفَشكَ  الّشأمَ  َقِدمَ  حِينَ  عنهُ  هللاَّ
 الشََّرابُ  ھَذا ِمنْ  لكَ  َنْجَعلَ  أَنْ  لَكَ  َھلْ  األرض أَْھلِ  ِمنْ  رُجلٌ  َفَقالَ  الَعَسلَ  ُيْصلحَنا الَ :  َفَقالُوا الَعَسلَ  اشَرُبوا:  ُعَمرُ  َفَقالَ  الشََّرابُ 

 ً  فتمطط َيَدهُ  َرَفعَ  ُثمَّ  إصبعهُ  فِيه ُعَمرُ  َفأَْدَخلَ  ُعَمرَ  به َفأَتوا الُثلثُ  وَبَقى الُثلَثانِ  منه َذَھبَ  َحتَّى َفَطَبُخوهُ  َنَعمْ :  َفَقالَ  ؟ ُيْسِكرُ  الَ  شيئا
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الء ھَذا:  َفَقالَ )  ثخينا كان أنه أراد يتمدد أي(   الرب وھو العنب صيرع من المطبوخ الشراب والمد بالكسر الطالء(  الطِّ
اِمتِ  بن ُعباَدةُ  لَهُ  َفَقالَ  َيْشَرُبوهُ  أنْ  فأمرُھمْ  اإلبل ِطالءِ  مثل ھذا)  اإلبل به تطلى الذي الخاثر القطران وأصله  لھم أَْحلَْلَتَھا:  الصَّ

ُ  َرِضيَ  ُعَمر فقالَ .  وهللاَِّ  ِ  َكالَّ :  عنهُ  هللاَّ ً  مْ لھُ  أُِحلُّ  ال إِنِّي اللَُّھمَّ  َوهللاَّ مته َشْيئا مُ  َوالَ  عليھم َحرَّ ً  عليھم أَُحرِّ   لُھمْ  أْحلَْلَتهُ  شيئا

 :  َقال َمالكٌ  ابنِ  أنس عن َطْلَحةَ  بنِ  هللاَِّ  عبدِ  بنِ  إسَحاق عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  307

اح بنِ  ُعَبْيدةَ  أََبا أْسقِي ُكْنتُ  - ً  كعب بن وأبي األنصاري َطلحةَ  وأَبا الجرَّ  البسر من يتخذ شراب ھو:  الفضيخ(  خفضي شرابا
َمتْ  قد الخمر إنَّ :  َفَقال آتٍ  فجاءُھمْ  َتْمر أو)  المشدوخ أي المفضوخ  فاكسرھا اْلِجَرار ھِذهِ  إلَى قمْ :  أَنس يا طلَحةَ  أبو فقالَ  حرِّ

َرتْ  حتى بأسفله َفَضَرْبُتَھا لنا مھراس إلى فقْمتُ :  أََنس قال   تكسَّ

 :  َقال أوَفى أبي ابن عن إسَحاق أبي َعنْ  ُسْفَيانُ : )  أخبرنا(  -  308

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولُ  َنَھى -   واألْحَمر واألبيِض  األَخَضر نبيذَ  عن وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ْھري:  َسِمْعتُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  309 ً  سمعت َيقُول الزُّ  :  َيقُولُ  أنسا

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولُ  َنَھى - بَّاء عنِ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ )  الشراب في الشدة فتسرع فيھا ينتبذون كانوا دباءة واحدھا القرع:  الدباء(  الدُّ
  فيه ُيَنَبذَ  أنْ )  بالزفت طلي الذي اإلناء ھو:  األوعية من المزفت(  والُمَزفَّت

ْھري َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  310   : ھريَرةَ  أبي عن َسلَمة أبي عن الزُّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  - بَّاءِ  في ُتَنبُِّذوا الَ : "  َقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  والنَّقير الحَناِتم واجتِنُبوا:  ھريَرةَ  أبو يقول ثم:  قال"  والُمَزفَّت الدُّ
   ) مسكراً  نبيذاً  ليصير الماء عليه ويلقى التمر فيه ينبذ ثم وسطه ينقر النخلة أصل ھو:  النقير( 

 :  قال العاِص  بن عمرو بن هللاَِّ  َعْبدِ  عن ُمَجاِھدٍ  عن األْحول ُسلَْيمانَ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  311

ا - ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولُ  َنَھى لمَّ )  الجلد من الماء ظرف:  السقاء(  سَقاءٌ  يجدُ  النَّاسِ  ُكلُّ  لَْيسَ :  لَهُ  قِيلَ  األوعيةِ  عنِ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
  الُمَزفَّتِ  غيرِ  الَجرِّ  في لَُھمْ  َفأِذنَ 

 :  عمر ابنِ  عنِ  َنافِعٍ  عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  312

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  -  أبلغه أن َقْبلَ  فاْنصرفَ  نحَوه فأقبلتْ  ُعمر بنُ  هللاَّ  عبدُ :  قالَ  مغازيه بعِض  في الناس خطب وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
بَّاءِ  في ُيَنبَّذَ  أنْ  َنَھى:  قالُوا ؟ اَذامَ  َماَذا فسألتُ    والُمَزفَّتِ  الدُّ

ْحمنِ  عبد بنِ  العالءِ  عنِ  َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  313  :  ُھَرْيَرةَ  أبي عن أبيهِ  عن الرَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  أَنَّ  - بَّاءِ  في ُيَنبَّذَ  أنْ  َنَھى وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ   والُمَزفَّتِ  الدُّ

 :  َكْعب بن َمْعَبدِ  عن إسَحاقَ  بن محمد َعنْ  ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  314

هِ  عن - ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  أَنَّ  القبلَتينِ  َصلّتْ  قدْ  َوَكانت أُمِّ  َعلَى ِمْنُھما واِحد كل أنبذوا: "  وقال الخليطين عن َنَھى وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
 "  حدته

 :  جابر عن الزبيرِ  أبي َعنْ  َيانُ ُسفْ ) :  أخبرنا(  -  315

ُ  َصلَّى النبيَّ  أنّ  -   حجارة من)  فيه يشرب إناء:  التور(  َفَتْور َيُكنْ  لَمْ  َفإِن ِسقاء في لهُ  ُيَنَبذُ  َكانَ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ
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 :  َيَسارٍ  بن عَطاء عن أسلَم بن َزْيد عن َمالكٌ ) :  أخبرنا(  -  316

ُ  ىصلَّ  هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  - ً  والُبْسر التَّْمرُ  ُيَنبَّذَ  أنْ  َنَھى وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ ْھرُ  والتَّْمرُ  جميعا ً  والزَّ   جميعا

 :  قالَ  األصم) :  أخبرنا(  -  317

افِعي َسِمْعتُ :  يقُولُ  الربيعَ  سِمْعتُ  - ُ  َرِضيَ  الشَّ ً  فكان المسكر ِذْكرِ  في يحتج َوُھوَ  يقول عنهُ  هللاَّ مَ َتقَ  َقدْ  كالما :  فقال أحفظه ال دَّ
ً  قالَ  فإنْ  ؟ فسكر الريح فأَصاَبْتهُ  َخَرجَ  إنْ  أَفَرأيت:  قيل َحالل َقالَ  َفإِنْ  ؟ َيْسَكر َولمْ  عشرة َشِربَ  إن أرأيت :  لَهُ  قيل حراما
ً  أَفَرأيت ً  الريح صيرته ثم حالالً  جوفه إلى وصار شربه قط شيئا  َفَقلِيلُهُ  َكِثيرهُ  أسَكرَ  ما : عنه هللاَّ  رضي الشافعي:  قال ؟ حراما

  َحَرامْ 

 بجناية الواجب للمال اسم الشرع وفى ديته أعطيت)  ديه(  أديه القتيل وديت:  يقال دية جمع:  الديات(  الديات كتاب...  - 2
 رقبة فتحرير طأخ مؤمنا قتل ومن: "  تعالى هللا قال واإلجماع والسنة الكتاب فيھا واألصل دونھا فيما أو نفس في الحر على
 كتب في وجاء الجملة في وجوبھا على منعقد واإلجماع:  بذلك طافحة الصحيحة واألحاديث"  أھله إلى مسلمة ودية مؤمنة
 )  المطلب عبد سنھا من أول أن السري

ان بن َيْحيَ  وھو الّثقةُ ) :  أخبرنا(  -  318  رضي َعفَّان بن عثمانَ  عن سھل بن أُمامةَ  أبي عن سعيد بن َيْحيَ  عن َحّمادٍ  عن َحسَّ
 :  عنه هللا

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  - ً  أو إيَمانٍ  بعد ُكْفرٍ  ُثالثَ  بإْحدى إال ُمْسلم امرئٍ  َدمُ  َيِحلُّ  الَ :  قالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  قتل أوْ  إحصانٍ  بعد ِزنا
 "  َنْفسٍ  بغير نفسٍ 

 :  عنه هللا رضي عثمانَ  عن حنيف بن سھل بن أُمامةَ  أبي عن سعيد بن َيْحيَ  عن َحّمادٍ  عن الّثقةُ ) :  أخبرنا(  -  319

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  -   آخره إلى ُثالثَ  بإْحدى إالَّ  ُمْسلم امرئٍ  قتل َيِحلُّ  الَ :  قالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ان بن َيْحيَ ) :  أخبرنا(  -  320  :  الخيار بن َعديّ  بن هللاَّ  ُعَبْيدِ  عن اللَّيثيِّ  يديز بن َعَطاء عن شھابٍ  ابن عن اللَّيث عن َحسَّ

يفِ  َيَديّ  إحدى َفَضرب َفَقاَتلَِني الُكفَّارِ  ِمن َرُجالً  لَقِيتُ  أن أرأْيتَ :  هللاَِّ  َياَرسولَ  قالَ  أنَّه أْخَبَرهُ  أنَّه الِمْقَدادِ  عن -  ُثمَّ  َفَقطعھا بالسَّ
َ  أن بعد:  هللاَّ  رسولَ  يا أفأقتلُهُ  لهِ للَّ  أسلَمتُ :  فَقال بشجرةٍ  ِمنِّي الذَ  ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولُ  قالَ  ؟ َقالَھا  فقُْلتُ "  َتْقُتلُهُ  ال: "  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولُ  فَقالَ  ؟ أفأَْقُتلهُ  قَطَعھا أنْ  َبْعدَ  ذلِك قال ُثمَّ  َيِدي قطعَ  إنَّه:  هللاَّ  رسولَ  يا  َفإِنَّهُ  َقَتْلَتهُ  َفإِنْ  َتْقُتلُهُ  ال: "  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 "  قالَ  التي كلمَتهُ  يقُولَ  أَنْ  قبلَ  بمنزلِتهِ  وإنَّكَ  َتْقُتلُهُ  أنْ  قبلَ  ِبمنزلِتكَ 

حاكَ  ابنِ  ثابِت عن قاِلََبةَ  أبي عن أيوبَ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  321  :  الضَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  -  "  القَيامة يومَ  به ُعذِّبَ  الدنيا في بشئٍ  نفسهُ  َقَتلَ  َمنْ :  قالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

)  قال أبيه عن محمد بن جعفر عن نسخة في(  جده عن أبيهِ  عن ُمَحمد بنِ  َجْعَفرِ  عن محمد بنُ  إْبراِھيمُ ) :  أخبرنا(  -  322
 :  قالَ 

ِ  رسولِ  سيفِ  قائم في ُوجد - ُ  صلَّى هللاَّ  والضاِربُ  َقاِتلِهِ  غيرَ  الَقاِتلُ  وتعالى سبحانهُ  هللاَّ  َعَلى الّناس أَْعَدى أَنَّ  ِكَتاَبةٌ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
َ  َكَفرَ  َفَقدْ  موالِيهِ  غيرَ  تولَّى وَمنْ  َضاِرَبةَ  غيرَ  ُ  صلَّى ُمَحمدٍ  َعلَى وتعالى سبحانهُ  هللاَّ  أْنَزلَ  بما   وسلَّم عليهِ  هللاَّ

 :  قال إسَحاقَ  بن محمد عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  اأخبرن(  -  323
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ِ  رسولِ  قَرابِ  في التي الصحيَفةِ  في َكانَ  ما عليّ  بن ُمَحمد َجْعَفرِ  ألبي قُْلتُ  ُ  صلَّى هللاَّ ُ  لَعنَ  فيَھا َكانَ :  فَقالَ  ؟ وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  هللاَّ
َ  َكَفرَ  َفَقدْ  َوليّ  غيرَ  ىتولَّ  وَمنْ  َضاِربهِ  غيرَ  والضاِرب قاِتلهِ  غيرَ  الَقاِتلَ  ُ  صلَّى ُمَحمدٍ  َعلَى وتعالى سبحانهُ  هللاَّ  أْنَزلَ  بما  عليهِ  هللاَّ
  وسلَّم

 :  قالَ  لَْيلَى أبي عن لَْيلَى أبي ابن عيَسى عن أو الحكم عن لَْيلَى أبي ابن َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  324

ِ  رسولُ  قالَ  - ُ  صلَّى هللاَّ ً  اْغَتَبطَ  َمن: "  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  أن إال َيده)  القتيل بدل القاتل وقتل القصاص:  القود(  قُود فھوَ  بقتل ُمؤمنا
  عدلٌ  وال صرفٌ  منه يقبلُ  وال وغضُبهُ  هللاَّ  لعنةُ  َفَعليه دوَنه َحالَ  فمن المقُتول وليُّ  يرَضى

 :  َقال ِرْمَثةَ  أبي عن لقيط ابن إيادٍ  عن أبُجر بن سِعيدٍ  بن الملك عبد عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  325

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولِ  على دخْلتُ  - ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولِ  ِبَظْھر الَِّذي أبي َفَرأى وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  ھَذا أَُعالِجُ  َدعِني:  فقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
 يبرئه وهللاَّ  وتتلطفه بالمريض ترفق أنت أي:  طبيب وهللاَّ  رفيق أنت النھاية في(  يقٌ َرفِ  أنت:  قالَ  ؟ طبيبٌ  َفإِنِّي ِبَظْھِركَ  الَِّذي

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولُ  وقالَ )  ويعافيه  علْيكَ  يْجنِي ال أنَّهُ  أما:  َقال به اشھد َقال ابني:  له فقالَ  ؟ معكَ  الذي ھذا َمن: "  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
  علْيهِ  َتجني وال

 :  ُمقاِتلٌ  قالَ  َحبَّانَ  ابن ُمَقاِتل عن مْعُروف بن ُبكيرِ  عن موَسى بنُ  معاذُ ) :  خبرناأ(  -  326

ْفِسيرَ  ھذا أخْذتُ  - َحاكُ  والحَسنُ  وُمَجاِھدٌ  ُمَعاذ منھم ُحفَّظٍ  َنَفرٍ  عن التَّ  أخيهِ  ِمنْ  لَهُ  ُعفِيَ  فَمنْ : (  تعالى قوله في ُمَزاِحمٍ  بنُ  والضَّ
ً  َقَتلَ  َمنْ  التَّوراةِ  أھل َعلَى ُكِتبَ  َكانَ :  قالَ )  178 البقرة(  اآلية اْلَمْعُروفِ بِ  فاتَِّباعٌ  َشئٌ   ُيعَفى وال ِبَھا ُيَقادَ  أن حق نْفسٍ  بغيرِ  َنْفسا
يةُ  ومنه ُتقبلُ  وال عْنهُ  ةِ  وُرّخصَ  يقتل وال عْنهُ  ُيعَفى أنه اإلْنِجيل أھلِ  َعلَى وفِرضَ  الدِّ ُ  صلَّى محمدٍ  ألمَّ  شاء إن وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
َية أخذَ  شاءَ  وإنْ  قتل َية َيقُول)  178 البقرة وَرحَمة َربُِّكمْ  ِمنْ  َتْخفِيفٌ  ذلِكَ : (  تعالى قوله فذلك َعَفى شاء وإن الدِّ  من تخفيف الدِّ
ية َجَعل إذ َتَعالَى هللاَِّ  َيةَ  أَْخِذهِ  َبْعدَ  َقَتلَ  َمنْ  َيقُولُ )  178 البقرة(  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  هُ َفلَ  ذلِكَ  َبْعدَ  اعَتَدى َفَمنِ : (  قالَ  ُثمَّ  ُيْقَتلُ  وال الدِّ  َفلَهُ  الدِّ

 بھا ينتھي حياةٌ  القصاِص  في لكم يقُول)  179 البقرة(  األْلَبابِ  أُولِي َيا َحَياةٌ  القَِصاِص  فِي َولَُكمْ : (  قْوله في َقالَ  ُثمَّ  أَلِيمٌ  َعَذابٌ 
  يقَتلَ  أن َمَخاَفةَ  بعض عن بعضُكم

 :  َقالَ  دينار بنُ  َعمُرو:  أخبرنا ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  327

َيةَ  فيھم يُكنْ  ولَمْ  القَِصاصُ  إسَرائيلَ  بني في كاَنَ :  يقولُ  َعبَّاسٍ  ابنَ  َسِمْعتُ :  يقولُ  ُمجاھداً  َسِمْعتُ  -  لھذه تعالى هللاَّ  فقال الدِّ
 ِباْلَمْعُروفِ  فاتَِّباعٌ  َشئٌ  أِخيهِ  ِمنْ  لَهُ  ُعفِيَ  َفَمنْ  باألُْنَثى واألُْنَثى ِباْلَعْبدِ  َواْلَعْبدُ  بالُحرِّ  الُحرُّ  الَقْتلَى في َصاصُ القِ  َعلَْيُكمْ  ُكتِبَ : ( األمة
 البقرة(  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َفلَهُ  ذلِكَ  َبْعدَ  اعَتَدى َفَمنِ (  قبلكم كان من على كتب مما)  وَرحَمةٌ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َتْخفِيفٌ  ذلِكَ  ِبإِْحَسانٍ  إِلَْيهِ  وأداءٌ 
178  ( 

 : الَكْعبي ُشَريح أبي عن المقُبريّ  سعيدٍ  أبي بن َسِعيد عن ِذْئبِ  أبي ابن عن فَدْيك أبي بن إْسَماِعيلَ  بنُ  محمدُ ) :  أخبرنا(  -  328

ِ  رسولَ  أنَّ  - ُ  صلَّى هللاَّ  أن وأصله الدية:  العقل(  العقل َفلَُھم أََحبُّوا إنْ  خيرتين َبْينَ  َفأھله َقِتيلٌ  لَهُ  قُِتلَ  َمنْ :  قالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
 وإنْ )  منه ويقبضوھا إليھم ليسلمھا عقلھا في شدھا أي المقتول أولياء بفناء فعقلھا اإلبل من الدية جمع قتيالً  قتل إذا كان القاتل
 "  القود فلُھم أحبوا

ُ  َرِضيَ  ھريَرةَ  أبي عن َسَلمة أبي عن كثير أبي بن َيْحيَ  َعن َمْعَمر عن الّثقةُ ) :  أخبرنا(  -  329  :  عنهُ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبيَّ  عنْ  -   َمْعَناهُ  ِمْثل أو ِمْثله وسلَّم عليهِ  هللاَّ

 :  طاوسٍ  عن دينارٍ  بنُ  َعمُرو عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  330
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ُ  َصلَّى النبيَّ  عنْ  -  أمره يعمى قتيل بينھم يوجد أن والمعنى والتشديد بالكسر العميا(  عِميَّة من قُِتل َمنْ :  قال أنَّه وسلَّم عليهِ  هللاَّ
ا في)  الدية فيه تجب الخطأ قتيل حكم فحكمه قتله يتبين وال وط ُجلِدَ  أوْ  ِبِحَجاَرة َبْيَنُھمْ  تكون ِرّميَّ  َفُھوَ  بالَعَصا ُضِربَ  أوْ  بالسَّ

 ٌ   َعْدلٌ  وال َصْرفٌ  ِمْنهُ  ُيْقَبلُ  وال وَغَضُبهُ  هللاَّ  لَْعَنةُ  َفَعلْيهِ  دوَنهُ  َحالَ  َفَمنْ  َيِدهِ  قُودٌ  َفُھوَ  عمداً  قُِتلَ  َوَمنْ  الخطأ عقلُ  َعْقلُه َخَطأ

 :  َقال أَميَّةَ  ابن َيعلَى بن صفوانَ  عن َعَطاء عن أَُظنُّهُ  ُجَرْيجٍ  ابنِ  عن ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  -  331

ُ  َصلَّى النبيَّ  َمعَ  َزَوتُ غَ  -  َعَطاءُ  قالَ  نْفسي في عملي أوثقَ  الَغْزَوةَ  ِتْلكَ  َوَكاَنتْ :  َيقُولُ  َيعلَى وَكانَ :  قال َغزوةً  وسلَّم عليهِ  هللاَّ
ً  َفَقاَتلَ  أَجيرٌ  لِي َكانَ :  َيعلَى قالَ  صفَوانُ  قالَ  َ  َفَعضَّ  إنسانا  َفَذَھَبتْ  العاَضّ  َفيْ  ِمن َيَدهُ  المْعُضوضَ  نيَيعْ  َفاْنَتَزعَ  اآلَخر َيدَ  أََحُدُھما

ِتهِ  إِحَدى  َصلَّى النبيَّ  قالَ  قال أنَّه وَحِسْبتُ :  َعَطاء قالَ )  ثنيته فأھدر سلم و عليه هللا صلى النبي فأتى:  آخر مخطوط وفي(  َثِنيَّ
 ُ َھا َتْقِضُمَھا فِيكَ  في َيَدهُ  أَيَدعُ "  وسلَّم عليهِ  هللاَّ   َفَنِسيَتهُ  َعضَّ  أيھما صفوانُ  أخبرني وقدْ  عطاء قالَ  َيْقضمَھا فحلٍ  فِيّ  يف َكأَنَّ

 :  ُجَرْيجٍ  ابنِ  عن ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  -  332

ً  أنَّ  أخبَرهُ  أباهُ  أنَّ  أخبَرهُ  ُملَْيَكةَ  أبي ابنِ  أن - يق بكر أبي إلى َجاءَ  إنسانا ُ  َرِضيَ  الصدِّ ه عنهُ  هللاَّ  ِمنه َيَدهُ  َزعَ فاْنتَ  إنسان وَعضَّ
ُ  َرِضيَ  بكرٍ  أبو َفَقالَ  َثِنيَِّتهِ  َفَذَھَبتْ  ِتهُ  َتَعدَّتْ :  عنهُ  هللاَّ   َثِنيَّ

 :  المَسّيبِ  ابنِ  َسِعيد عن َسِعيدٍ  بنِ  َيْحيَ  عن َعنْ  أََنسٍ  ابنُ  َمالِكُ ) :  أخبرنا(  -  333

ً  عليه لََقَتلُتُھمْ  َصْنعاء أَْھل عليه َتماأل لوْ :  ُعَمرُ  وَقالَ  غْيلَة تلُوهق ِبَرُجلٍ  َسْبَعةَ  أوْ  َخْمَسة َنَفراً  َقَتلَ  ُعَمرَ  أنَّ  -   جميعا

 :  الُحَصْينِ  ابن ُعْمَرانَ  عن المّھلب أبي عن قاِلََبةَ  أبي عن أُيوب عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  334

ُ  َصلَّى النبيَّ  أنَّ  -   برُجلَْين رُجالً )  القتيل بدل وقتل اصالقص:  القود(  َقادَ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ

 :  أبيهِ  عن ُمَحمد بنِ  َجْعَفرِ  عن محمد بنُ  إْبراِھيمُ ) : ) :  أخبرنا(  -  335

ا أنَّ  -  إنْ  أْعفو يَدمِ  َولِيّ  فأَنا ِعْشتُ  َفإِنْ  أَساِره وأْحِسُنوا واْسقُوه أطعموه:  َضَرَبهُ  َما ِبْعدَ  ُمْلِجمٍ  ابن في قالَ  عنهُ  هللاَّ  رضي عليَّ
لُوا َفالَ  فقتلُتُموهُ  مت وإنْ  استقدمت ِشْئتُ  وإنْ  ِشْئتُ    ُتَمثِّ

ْھريّ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  336  أحد ھو(  نفيل بن َعمرو بن َزْيدٍ  بن َسِعيد عن َعوف بن هللاَّ  َعْبدِ  بن َطلَحةَ  عن الزُّ
 ) :  بالجنة لھم المشھود العشرة

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  -  "  َشِھيد فھو مالهُ  ُدونَ  قُتِلَ  َمنْ :  قالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 :  عنه هللاَّ  رضي ھريَرةَ  أبي عن األعرجِ  عن الّزَنادِ  أبي عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  337

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  - لَع اْمراءٍ  أَنَّ  لَوْ :  قالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  "  ُجَناح علَْيكَ  كاَنَ  ما َعيَنهُ  َفَفَقأتَ  بَحَصاةٍ  َفَحَذْفُتهُ  إْذن ِبَغْير ُكمْ َعلَيْ  اطَّ

ْھِريُّ :  أخبرنا ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  338  :  قالَ  الزُّ

لَعَ :  يقُولُ  َسْعدٍ  بن َسْھلَ  َسِمْعتُ  - ُ  صلَّى النبيِّ  ُحَجَرةِ  في ُحْجرٍ  ِمنْ  َرُجلٍ  اطَّ ُ  صلَّى النبيِّ  َوَمعَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  ِمدّراً  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
ُ  صلَّى النبيُّ  َفَقال َرأَسهُ  ِبَھا َيُحكُّ   "  الَبَصر أَْجلِ  ِمنْ  االستئَذانُ  ُجِعل إنَّما َعيِنكَ  في ِبه لََطَعْنتُ  َتْنظرُ  أنَّكَ  أَعلَمُ  لَوْ :  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

َقفي) :  أخبرنا(  -  339  :  ميدحُ  عن الثَّ
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ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  - لَعَ  َرُجالً  َبْيِتهِ  في َكانَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  طويال كان إذا السھم نصال المشقص(  بمشقص له َفأْھَوى عليه اطَّ
ً  كان فإذا عريض غير   َيْطَعنهُ  أَنْ  ُيَبالِ  لَمْ  يتأخر لَمْ  لَوْ  كأنه يده في كان)  المعبلة فھو عريضا

 :  َقالَ  َحاِزمٍ  أبي بن قيس عن خالدٍ  أَبي بنِ  إسَماِعيلَ  عن َمْروانُ ) :  أخبرنا(  -  340

-  َ ا َخْثَعمَ  إِلَى َقْومٌ  لََجأ ُ  صلَّى النبيَّ  فبلغَ  َبعَضُھم فقتلوا بالسجود استْعصموا المسلُمونَ  َغِشَيُتھمْ  َفلَمَّ  اعقِلُوھم: "  َفَقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
  َناَرُھما َتَرَيا أال:  َقال ؟ لِمَ :  هللاَِّ  َرُسولَ  يا َقالُوا"  ُمْشِركٍ  َمع ُمسلِمٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َبِرئ إّني أالَ :  ذلِكَ  عندَ  َقالَ  ُثمَّ  لَِصالِتھم العْقلِ  ِنْصفَ 

ْھِريّ  عن َمعَمرٍ  عن َمازنٍ  بنُ  ُمَطّرف) :  أخبرنا(  -  341  :  قال ُعْرَوةَ  عن الزُّ

ً  الَيمانِ  ابن ُحَذيفةَ  أبو َكانَ  - امَ  في َفُرفِعَ  َكِبيراً  َشْيخا َھاَدةِ  َيَتَعرَّضُ  َفَخرج أُحدٍ  َيْومَ  النَِّساءِ  َمعَ )  الثياب ستره الھودج(  اآلطَّ  للشَّ
قُوهُ  المسلُِمون فابَتَدَرهُ  المشركينَ  َناِحَيةِ  ِمنْ  َفجاء  الحرب شغل من َمُعوَنهُ َيسْ  والَ  أبي أبي َوَيقُول َينُظر وُحَذيفة بأسَيافِھم فَترشَّ
ُ  َيْغفِرُ :  ُحَذيفة َفَقالَ  فقَتلُوه اِحِمينَ  أَْرحمَ  وُھوَ  لَُكمْ  هللاَّ ُ  صلَّى النبيَّ  َفقَضى الرَّ   ِبِديَّةٍ  فِيهِ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

انَ  بنُ  َيْحيَ ) :  أخبرنا(  -  342 ُ  َرِضيَ  ُھَرْيَرة أبي عن سّيبالم ابن عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن َسْعد بنُ  اللَّْيثُ :  أنبأنا َحسَّ  :  َعْنهُ  هللاَّ

ُ  صلَّى النبيَّ  أَنَّ  - ً  َسَقطَ  لحَيانَ  بني ِمنْ  امرأة َجننينَ  في َقَضى وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  التي المرأة إن:  َقالَ  ُثمَّ  أََمةٍ  أَوْ  عضْبدٍ  بُِغّرة َمّيتا
ِ  رسولُ  فَقَضى ُتوفيتْ  بالُغّرةِ  َعلَْيَھا قضى ُ  لَّىص هللاَّ  وفي(  َعَصبتھا َعلَى والعْقلَ  وزوجَھا إلبنھا ِميَراَثھا ِبأَنَّ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 العاقلة على بالجنين قضى سلم و عليه هللا صلى النبي بأن الخبر ما قائل قال فإن:  عنه هللا رضي الشافعي قال آخر مخطوط
 ھريرة أبي عن المسيب ابن عن شھاب ابن عن سعد بن الليث عن حسان ابن يحي وھو الربيع قال الثقة:  أخبرنا:  له قيل

 :  المَسّيب ابنِ  عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن أََنس بن َمالَكُ ) :  أخبرنا(  - 343)  عنه هللا رضي

ُ  صلَّى النبيَّ  أنَّ  - ة أّمهِ  َبْطنِ  في ُيْقَتلُ  الَجننينَ  في َقَضى وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  عشر نصف ثمنه يكون الذي:  العبيد من الغرة(  بغرَّ
 َفَقالَ  ؟ َبَطلْ  ذلِكَ  وِمثلُ  اسَتَھلّ  َوالَ  َنَطقَ  َوالَ  أََكلَ  والَ  َشِربَ  ال َمنْ  في أَغَرمُ  كيف عليه قِضي الَِّذي َفَقالَ  ولِيَدةٍ  أوْ  َعْبدٍ )  الدية

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولُ  َما: "  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  "  انالُكھَّ  إخَوانِ  ِمنْ  ھَذا إنَّ

اب بن ُعَمر أنَّ  َطاوسٍ  عن َعمرو عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  344 ُ  َرِضيَ  الَخطَّ  :  قال عنهُ  هللاَّ

ُ  صلَّى النبيَّ  من َسِمعَ  امرءاً  هللاَّ  أَُذّكرُ  - ً  الَجننينَ  في وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ اِبغةِ  بن َمالك بن َحَملُ  فَقامَ  َشْيئا  َجاِرَيَتينِ  َبْينَ  ُكْنتُ :  فَقال النَّ
ً  فألقتْ )  الخباء أعواد من عود بالكسر المسطح(  ِبمسَطح األْخَرى إحداُھَما فَضَرَبتْ  لي ً  جنينا  صلَّى هللاَِّ  رسولُ  فيه فقَضى َمّيتا
 ُ ة وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ ُ  َرِضيَ  ُعَمر َفَقال بُغرَّ   بَرأيَنا ھَذا ِمثل في لنقِضيَ  كدنا إن:  عنهُ  هللاَّ

ُ  َرِضيَ  ُعَمر أنَّ  َطاوسٍ  عن َطاوسٍ  وابنِ  ِديَنارٍ  بن َعمرو عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  345  :  قال عنهُ  هللاَّ

ُ  صلَّى النبيَّ  من َسِمعَ  امرءاً  هللاَّ  أَُذّكرُ  - ً  الَجننينَ  في وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ اِبغةِ  بن َمالك بن َحَملُ  فَقامَ  َشْيئا  اِرَيَتينِ جَ  َبْينَ  ُكْنتُ :  فَقال النَّ
تين يعني لي ً  فألقتْ  ِبمسَطح األْخَرى إحداُھَما فَضَرَبتْ  ضرَّ ً  جنينا ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولُ  فيه فقَضى َمّيتا ة وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  َفَقال بُغرَّ

ُ  َرِضيَ  ُعَمر   ھذا ِبغْيرِ  فِيه لقَضْيَنا ھَذا نسَمعْ  لَمْ  لَوْ :  عنهُ  هللاَّ

ِبيع َقالَ  ُ  َرِضيَ  افعيُّ الشَّ  قال الرَّ ُ  صلَّى النبيَّ  بأنَّ  اْلَخَبرْ  ما قائِلٌ  َقالَ  َفإِنْ :  عنهُ  هللاَّ  ؟ العاقِلة َعلَى بالجِنينِ  قَضى وسلَّم عليهِ  هللاَّ
ِبيع َقالَ  الِثَقةُ :  أخَبَرنا: قِيلَ  انَ  بنُ  َيْحيَ  وھو الرَّ   ُھَرْيَرة أبي عن المسّيب ابن عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن َسْعد بنُ  اللَّْيثُ  عن َحسَّ

 :  قالَ  ُجَحْيَفةَ  أبي عن الشَّْعِبيّ  عن ُمَطّرف عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  346



100 

 

ً  سألتُ  - ُ  َرِضيَ  عليا  َبَرأوَ  الحبَّة َفلَقَ  والَِّذي:  قالَ  ؟ القُرآنِ  سَوى َشئٌ  سلم و عليه هللا صلى النبي من ِعْنَدُكمْ  كاَنَ  َھلْ :  عنهُ  هللاَّ
ُ  يؤِتيَ  أن إال النََّسَمةَ  حيفةِ  في َوَما القُْرآنِ  في فھما َعْبداً  هللاَّ حيَفة في وَما قُلتُ  ؟ الصَّ  َيْقَتلُ  والَ  األَسير وَفَكاكُ  العْقلُ :  قال الصَّ
  ِبَكافِرٍ  ُمْؤِمنٌ 

 :  قالَ  ُجَحْيَفةَ  أبي عن الشَّْعِبيّ  عن ُمَطّرف عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  347

ً  سألتُ  - ُ  َرِضيَ  عليا  َفلَقَ  والَِّذي ال:  فقالَ  ؟ القُرآنِ  سَوى َشئٌ  سلم و عليه هللا صلى هللاَِّ  رسولِ  من ِعْنَدُكمْ  كاَنَ  َھلْ :  عنهُ  هللاَّ
ُ  يْعطي أن إال النََّسَمةَ  َوَبَرأ الحبَّة حيفةِ  في َوَما القُْرآنِ  في فھما َعْبداً  هللاَّ حيَفة في وَما قُلتُ  ؟ الصَّ  األَسير وَفَكاكُ  العْقلُ :  قال الصَّ

  ِبَكافِرٍ  ُمْؤِمنٌ  َيْقَتلُ  والَ  آَخر َمْوِضعٍ  وفي بَِكافِرٍ  ُمْسلِمٌ  َيْقَتلُ  والَ 

 :  واْلَحسن وُمَجاِھدٍ  َقالَ  أْحسبه وَطاوسٍ  عَطاءٍ  عن اْلُحَسين أبي ابنِ  عن ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  -  348

ُ  ىصلَّ  هللاَِّ  رسولَ  أَنَّ  -  "  ِبَكافِرٍ  ُمْؤِمنٌ  ُيْقَتلُ  الَ : "  الَفْتح يوم َقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

 :  واْلَحسن وُمَجاِھدٍ  وَطاوسٍ  عَطاءٍ  عن اْلُحَسين أبي ابنِ  عن ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  -  349

ُ  صلَّى النبيَّ  أَنَّ  -   َنَعمْ :  قُْلتُ  ؟ ُمْرَسلٌ  ھَذا:  َقالَ "  ِبَكافِرٍ  ُمْسلمٌ  ُيْقَتلُ  الَ : "  الَفْتح عاَمَ  ُخطَبته في َقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

دُ ) :  أخبرنا(  - 350 ْحمنِ  عبد عن الُمْنَكِدرِ  ابن ُمحمد عن ُمَحّمد بنُ  إبَراِھيمُ :  أْنَبأََنا اْلَحَسن بنُ  ُمَحمَّ  ھو(  البْيلماني بنِ  الرَّ
 ) :  عنه هللا رضي عمر مولى

مة أْھلِ  ِمنْ  َرُجالً  َقَتل المْسلِمين نَ مِ  َرُجالً  أنَّ  - ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  إلى ذلِكَ  َفُرفِعَ  الذِّ  أوَفى َمن أَحقُّ  أنا: "  فَقال وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
ِتهِ   "  َفقُِتلَ  ِبه أَمرَ  ُثمَّ  ِبِذمَّ

دُ ) :  أخبرنا(  - 351 بيعِ  بنُ  قيسُ :  أْنَبأََنا اْلَحَسن بنُ  ُمَحمَّ ِ  َعْبدِ  عن َمْيُمون بن الَحَسنِ  عنِ  َتغلبَ  بن أَبانَ  عن َسِديَّ األَ  الرَّ  بنِ  هللاَّ
 :  قال األسديّ  اْلَجُنوب أبي عن ھاَِشم بني مولى هللاَِّ  َعْبدِ 

ُ  َرِضيَ  طالبٍ  أبي بنُ  َعليُّ  أُِتيّ  - مةِ  أھل ِمنْ  َرُجالً  قَتل المْسلِِمينَ  ِمن بَِرُجلٍ  عنهُ  هللاَّ  َفَجاءَ  بقْتلِه فأمرَ  الَبيَِّنة عليهِ  َقامتْ ف:  َقالَ  الذِّ
ُدوكَ  فلَعلَّھم قالَ  عنه عفوتُ  قدْ  إنِّي:  فَقال أخوهُ  قُوكَ  أوْ  َھدَّ ُعوكَ  أوْ )  والفزع الخوف:  بالتحيرك الفرق(  َفرَّ  الخوف الفزع(  َفزَّ
 ال:  قالَ  ؟)  الخوف بمعنى جاء وھنا الحريم عن والدفع اإلغاثة شأنه من ألن والنصر اإلغاثة موضع ويوضع األصل في

ُضوني أخي َعلَيّ  َيُردّ  الَ  َقْتلُهُ  ولِكنْ  ُتنا لَهُ  َكانَ  منْ  أعلَمُ  أْنتَ :  قالَ  فرضيتُ  وعوَّ   كِدَيِتَنا وديُتهُ  كدِمَنا َفَدُمهُ  ِذمَّ

دُ ) :  أخبرنا(  -  352 ْھِريّ  عن اْلُحَسين ابن ْفَيانُ سُ :  أْنَبأََنا يزيد بن محمدُ :  أْنَبأََنا اْلَحَسن بنُ  ُمَحمَّ  :  الزُّ

 بن عثمانَ  إلى َفُرفِعَ  الشأمِ )  العراقيين بين بالبطائح ينزلون كانوا معروف جيل النبط(  أْنَباطِ  من رُجالً  قتل الجَذاميّ  شاسٍ  أن -
َبْيرُ  َفَكلَّمه بقْتلِه فأمرَ  عنه هللا رضي َعفَّان ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  أْصحابِ  من وَناسٌ  الزُّ   ِديناَرٍ  ألف ديَتهُ  فجعل:  َقال وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

دُ ) :  أخبرنا(  -  353 ْھِريّ  عن اْلُحَسين ابن ُسْفَيانُ :  أْنَبأََنا يزيد بن محمدُ :  أْنَبأََنا اْلَحَسن بنُ  ُمَحمَّ  :  قالَ  المَسّيبِ  بن َسِعيد عن الزُّ

  اَرٍ ِدين ألف عھِده في ُمَعاِھدٍ  ُكلّ  ِديةُ  -

 :  قالَ  َيَسارٍ  بنِ  َصَدَقةَ  عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  354

-  َ ُ  َرِضيَ  َعفَّانَ  بن عثمانَ  فيه قضى:  فَقالَ  الُمعاََھدِ  ِدية عن َنْسألُهُ  المَسّيبِ  بن َسِعيد إلَى أرَسْلنا َ  قال اآلفٍ  ِبأربعةِ :  َعْنهُ  هللاَّ : فقُْلنا
  َحَصبنافَ :  قال ؟ قبله فمن
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افعيُّ  قال ُ  َرِضيَ  الشَّ   أخيراً  سألوه الَِّذين ھمُ :  عنهُ  هللاَّ

 :  قالَ  َيَسارٍ  بنِ  َصَدَقةَ  عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  355

-  َ ُ  َرِضيَ  َعفَّانَ  بن عثمانَ  يهفِ  َقَضى:  َسعيد فَقالَ  والّنْصَراِنيّ  الَيُھوِديّ  ِدية عن َنْسألُهُ  المَسّيبِ  بن َسِعيد إلَى أرَسْلنا :  َعْنهُ  هللاَّ
  اآلفٍ  ِبأربعةِ 

 :  المَسّيبِ  بن َسِعيد عن َثابت عن َمنُصور عن ِعَياٍض  بنُ  فُضيلُ ) :  أخبرنا(  -  356

اب بن ُعَمر أَنَّ  - ُ  َرِضيَ  الَخطَّ   مائة بثماِنيَ  مجوسيّ ال وفي اآلف أربعة اآلف أربعة والّنْصَراِنيّ  الَيُھوِديّ  في َقضى عنهُ  هللاَّ

ُ  َرِضيَ  ھريَرةَ  أبي عن َسلَمة وأبي المَسّيب ابنِ  عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن أََنس بن َمالَكُ ) :  أخبرنا(  -  357  :  عنه هللاَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  -  الكالم على يقدر ماال وكل تتكلم ال ألنھا به سميت البھيمة:  العجماء(  الَعْجماءُ : "  َقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
 "  ُجَبار ُجْرُحھا)  ومستعجم أعجم فھو

 :  محيصة ابن َسِعيد بن حرام عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن أََنس بن َمالَكُ ) :  أخبرنا(  -  358

اء َناَقةً  أن - ً  َدَخلَتْ  َعاِزبٍ  بن لِْلَبرَّ ِ  رسول فقضى َفأَفسدتْ  لَِقوم َحاِئطا ُ  صلَّى هللاَّ  ِبالنَّھار ِحْفُظھا األَْمَوال أْھلِ  َعلَى مَ وسلَّ  عليهِ  هللاَّ
  أْھلِھا َعلَى َضامنٌ  َفُھو باللَّيلِ  الَمَواِشي أَفسدتْ  وما

َ  ُسويد بن أّيوب) :  أخبرنا(  -  359 ْھِريّ  عن األَْوَزاِعيّ :  أَْخَبَرنا اء عن محيصة ابن حرام الزُّ  :  َعاِزبٍ  بن اْلَبرَّ

اء َناَقةً  أن - ِ  رسولُ  فقضى فيه َفأَفسدتْ  األَْنصار ِمن َرُجل َحاِئط َدَخلَتْ  َعاِزبٍ  بن لِْلَبرَّ ُ  صلَّى هللاَّ  أْھلِ  َعلَى وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
  باللَّيلِ  َماِشيتھم أَفسدتْ  وما الَمَواِشي أْھلِ  وَعلَى ِبالنَّھار ِحْفُظھا الحوائط

ْھِريّ  عن ُسْفَيان) :  أخبرنا(  -  360  :  َسّيبالم ابنِ  عن الزُّ

اب بن ُعَمر أَنَّ  - ُ  َرِضيَ  الَخطَّ ً  َزْوِجھا ِدَية ِمن المْرأة َتِرث َوالَ  لِْلَعاقِلَ  الدية:  َيقُولُ  َكانَ  عنهُ  هللاَّ َحاك أَْخَبره َحتَّ  شْيئا  بن الضَّ
ُ  صلَّى النبيَّ  أَنَّ  ُسْفَيان َحاك إلَى َكَتبَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  وكان ِشَھابٍ  ابن قاَلَ  ديته من الضبابي أشيعة امرأة ثور أَنْ  ُسْفَيان بن الضَّ
ً  قُِتلَ  أشيعة   َخَطأ

 :  ُعَمرَ  ابنِ  عن َرِبيَعةَ  ابنِ  القاِسم عن ُجْدَعانَ  ابن عن َزْيدِ  بنِ  عليّ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  361

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أَنَّ  - َ  العمدِ  َقِتيلَ  ففي أَنَّ  أالَ : "  َقالَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ ْوطِ  الخطأ  أْرَبعونَ  ِمْنَھا مغلََّظةً  اإلِبلِ  ِمنَ  مائةً  والَعَصا بالسَّ
  أوالَُدَھا بطونھا في خلفةً 

اءِ  َخالِدٍ  عن الثقفيُّ ) :  أخبرنا(  -  362  هللا صلى النبيّ  أْصحاب من َرُجل عن أوس بنِ  ُعْقَبة عن َرِبيعةَ  بنِ  الَقاِسم عنِ  اْلَحذَّ
  ِمثلُه سلم و عليه

 :  أِبيهِ  عن َبْكرٍ  أبي بن عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  363

ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َكَتَبهُ  الَِّذي الكَتابِ  في أنَّ  -   اإلِِبلِ  ِمنَ  مائة النَّْفسِ  في َحْزم بنِ  لَِعْمرو وسلم َعلَْيه هللاَّ

 :  َبْكرٍ  أبي بن هللاَِّ  َعْبدِ  عن ُجَرْيجٍ  ابنِ  عن خالِدً  بنُ  ُمْسلمُ ) :  أخبرنا(  -  364
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ُ  صلَّى النِبيِّ  ِكَتابِ  في الّدَياتِ  في -  بن هللاَِّ  لَِعْبدِ  َفقُلتُ :  ُجَرْيجٍ  ابنُ  قالَ  اإلِبِلِ  ِمنَ  مائةٌ  النَّْفسِ  وفي َحْزم بنِ  لَِعْمرو وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
ُ  صلَّى النبيّ  كتابُ  أنَّهُ  ِمنْ  أنُتم شك أَفِي َبْكرٍ  أبي   الَ :  َقالَ  ؟ وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

  ِبَذلِك َيعني أِبيهِ  عن َطاوسٍ  ابن عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  365

 :  سعيد بنِ  َعْمرو عن سِعيد بن َيْحيَ  عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  366

 أي ونزف دمه نزف يقال(  َفَنَزى ساَقهُ  َفأََصابَ  بَسْيفٍ  ابَنهُ  َحَذفَ  َقَتاَدة لَهُ  ُيَقالُ )  مدبج نسخة وفي(  مدلج َبِني ِمنْ  َرُجالً  أَنَّ  -
اب بن ُعَمرَ  َعلَى َجْشَعمَ  مالك بنِ  ُسَراَقة فعد َفماتَ  ِجْرِحه ِمنْ )  ينقطع ولم جرى إذا ُ  رضيَ  ُعَمرَ  َفَقالَ  ذلِكَ  لَهُ  َفذَكرَ  الَخطَّ  هللاَّ

ُ  رضيَ  ُعَمرَ  قدم فلما َعلَْيكَ  أْقِدمُ  ِحينَ  َبِعير ومائة عشرين)  ةوالمدين مكة بين موضع(  قَُدْيد على أعددني:  عْنهُ   ِمنْ  أخذَ  عْنهُ  هللاَّ
ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َفإِنَّ  ُخذَھا َقالَ  ذا أنا ھا َقالَ  ؟ المقتول أخو َقالَ  ُثمَّ  َحلفة وأَْرَبعينَ  َجْزعة وثالثين ُحقَّة ثالثين اإلِِبلِ  ِتْلكَ   َعلَْيه هللاَّ
 "  َشئْ  لَِقاِتلٍ  لَْيسَ : "  َقالَ  : وسلم

 :  َقالوا وَعَطاء مكُحول وعن ِشَھابٍ  ابن َعنِ  ُموسى بن أّيوب َعنْ  ُعَمر بن هللاَّ  ُعَبْيدِ  َعنْ  خاَلِد بن ُمسلِمُ ) :  أخبرنا(  -  367

ُ  صلَّى النَّبيّ  َعْھدِ  َعلَى الُحرّ  الُمسلِم ِدَيةَ  أنّ  َعلَى النَّاس أْدَرْكَنا - مَ  اإلِبل ِمنْ  ِمائةٌ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ اب بنَ  ُعَمرَ  َفَقوَّ ُ  رضيَ  الَخطَّ  هللاَّ
 ِديَنار َخْمَسمائة القُرى أْھلِ  ِمنْ  كاََنتْ  إَذا الُمْسلَِمة الُحرة ودية ِدْرَھم ألفَ  َعَشرَ  اثنا أو دينار ألفَ  القَُرى أھل َعلَى الدية ِتْلكَ  عْنهُ 
َ  الَِّذي َكانَ  نَفإِ  ِدْرَھم آالفِ  ستة أَوْ   خمسونَ  األَعرابي أََصاَبَھا إَِذا األَْعَرابيَّة َوِدية اإلِِبل ِمنْ  خمسون ففديُتَھا األَعراب ِمن أَصاَبھا
ھب األعَرابيّ  ُيكلَّفُ  ال اإلبل من  اتخذ إنما أنه األصمعي عن القتيبي حكى تسكن وقد الفضة الراء بكسر الورق(  الَوِرقَ  وال الذَّ
 تنتن ال الفضة أن األصمعي قول أن أحسب وكنت:  قال تنتن ال الفضة ألن فيه يكتب الذي الرق أراد الراء بفتح ورق من أنفا

 تبلى فإنھا الفضة فأما النار تأكله وال األرض تنقصه وال الندى يصدئه الثرى يبليه ال الذھب إن الخبرة أھل بعض قال صحيحا
 )  وتنتن السواد ويعلوھا وتصدأ

 :  َقالَ  ُشَعْيب بن َعمرو َعن ُجَرْيجٍ  ابن َعنْ  خاَلِد بن ُمسلِمُ ) :  أخبرنا(  -  368

ُ  صلَّى النَّبيّ  َكانَ  -  فإَِذا اإلبل أثمان َعلى ويقسمھا الَوِرق ِمنْ  َعدلھا أَوْ  ِديَنار أربعمائة القَُرى أْھل َعلى اإلِبل يقوم وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
  كان ما الثمن القرى أھل على ثمنھا من قصن ھانت وإذا قيمتھا َرفع غلت

ُ  رضيَ  أِبيهِ  عن َبْكرٍ  أبي بن هللاَِّ  َعْبدِ  عن أَنس بنُ  َمالِكُ ) :  أخبرنا(  -  369  :  عْنهُ  هللاَّ

ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َكَتَبهُ  الَِّذي الكتابِ  فِي أنَّ  - ً جد أدعى إِذا األنف وفِي َحْزمِ  بن لَِعْمرو وسلم َعلَْيه هللاَّ  الماُمومة وفِي اإلِبلْ  ِمنَ  عا
ا إصبعِ  كل وفِي خمسون الرجل وفِي َخْمُسونَ  الَيدِ  َوفِي ِمْثلَُھا الجائفة وفي لِلَنْفسِ  ثالث  السن وفِي اإلِبلِ  ِمنَ  َعْشرِ  ُھَنالَكَ  ِممَّ
  َخْمس الموضّحه وفِي َخْمسٌ 

 :  أبيه َعن َحْزمِ  بن َعْمرو◌ِ  بن محمد بن َبْكرٍ  أبي بن هللاَِّ  َعْبدِ  عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  370

ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َكَتَبهُ  الَِّذي الكتابِ  فِي أَنَّ  - ا أصِبعِ  كلّ  وفِي:  َحْزمِ  بن لَِعْمرو وسلم َعلَْيه هللاَّ   اإلِبلْ  ِمنَ  َعْشرٌ  ُھَنالَكَ  ِممَّ

 :  َقالَ  ُموسى يأب َعن ِبإِْسَناِدهِ  ُعلَيَّةَ  بن إْسَماِعيلُ ) :  أخبرنا(  -  371

ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  قال -  "  َعْشرٌ  َعْشرٌ  األََصاِبعِ  في: "  وسلم َعلَْيه هللاَّ

 :  أِبيهِ  عن َبْكرٍ  أبي بن هللاَِّ  َعْبدِ  عن أَنس بنُ  َمالِكُ ) :  أخبرنا(  -  372

ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َكَتَبهُ  الَِّذي الكتابِ  فِي أنَّ  -   َخْمسٌ  الموضحة وفِي َحْزمِ  بن ْمرولِعَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ
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ابِ  وعبد ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  373  :  المَسيَّب بن َسِعيد عن سِعيد بن َيْحيَ  عن الثقفيُّ  الَوھَّ

اب بنَ  ُعَمرَ  أَنَّ  - ُ  رضيَ  الَخطَّ  تلي التي وفي َشرةبعَ  الُوْسَطى وفي بعَشرة َتلِيھا التي وفي عَشر بخمَسةَ  اإلِْبھام في َقَضى عْنهُ  هللاَّ
  بستّ  الخنصر وفي)  بتسع آخر مخطوط وفي(  بسبع الخنَصر

اب بنَ  ُعَمرَ  َمْولَى أسلَم عن ُجنُدب بنِ  ُمْسلم عن أَْسلَمَ  بن َزيد عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  374 ُ  رضيَ  الَخطَّ  :  عْنهُ  تعالى هللاَّ

اب بنَ  ُعَمرَ  أَنَّ  - ُ  رضيَ  الَخطَّ ْرقُوَقة وفي ِبجَملٍ  الّضْرس في قضى عْنهُ  هللاَّ  تضم وال والعاتق النحر ثغرة بين العظم ھي(  التُّ
  بجملٍ )  الضلوع واحد ھو(  الّضلع وفي بجملٍ )  التاء

ِ  عبد عن الثَقةُ ) :  أخبرنا(  - 375 ِ  عبدِ  ِمنْ  َسِمعُتهُ  أُكنْ  لَمْ  إنْ  الحاِرث بنِ  هللاَّ  سعيد عن َقَسْيطٍ  بنِ  َيِزيد عن أنس بن َمالك عن هللاَّ
 :  المَسّيب بن

ُ  رضيَ  وُعثمان ُعَمرَ  أَنَّ  -  الشجة ولحمة الرأس عظم بين الرقيقة القشرة والملطاة بالقصر الملطى(  الِملطاة في َقَضيا عْنُھما هللاَّ
  الموِضحةِ  ِدَية ِبنْصفِ )  توضح أن

 وُعثمان ُعَمرَ  المَسّيب ابن عن َقَسْيطٍ  بنِ  هللاَِّ  عبدِ  َيِزيد عن عن مالكٍ  عن الثَّوريَّ  َعن ُجَرْيجٍ  ابن َعنْ  ُمسلِمُ ) :  أخبرنا(  - 376
ُ  رضيَ    معناه مثل أو بمثله عْنُھما هللاَّ

افِِعيُّ  َقالَ  ُ  رضيَ  الشَّ افِِعيُّ  َقالَ  مثله اإلْسناد ِبھَذا مالك عن َيْذُكر نافِع ابن َسِمعَ  من وأخبرني:  عْنهُ  هللاَّ  إنا مالك َعلَى اوَقرأن:  الشَّ
 أي العظم وضح تبدي التي وھي:  الموضحة(  الموِضحةِ  دونَ  فِيما َقضى الحديث في والَ  الَقِديم في األئمة من أحدا نعلم ال

  بشيء)  والوجه الرأس في منھا كان وما بياضه

َ  الَحسن بنُ  محَمد) :  أخبرنا(  -  377 ي طريفٍ  ابن َغطفان أبا أنَّ  ينالُحصَ  بن َداودُ :  أخَبَرَنا مالكٌ :  أنَبأَنا  :  أخبرهُ  الُمرِّ

 كلھا ألن اإلسم ھذا له دام ما مذكر وھو السن:  الضرس(  الّضرسِ  في ما يسأله َعبَّاسٍ  ابنِ  إلَى أرسلَهُ  الحكم بن مروان أنَّ  -
ُ  رضيَ  َعبَّاسٍ  ابن َفقال)  واألنياب األضراس إال إناث ِني اإلبل ِمنَ  َخْمسٌ  فِيهِ  عْنُھما هللاَّ :  َفَقالَ  َعبَّاسٍ  ابن إلَى مروان َفَردَّ

مُ  افَتْجَعلَ  ُ  رضيَ  َعبَّاسٍ  ابنُ :  َفَقالَ  ؟ األْضراس مثل الفم مقدَّ   َسَواءٌ  عقلَھا باألصابع إالَّ  ذلِكَ  تعَتبرُ  ال أنكَ  لو:  عْنُھما هللاَّ

افِِعيُّ  َقالَ  ُ  رضيَ  الشَّ ا َفَھَذا:  عْنهُ  هللاَّ َفَتْينِ  أنَّ  َعلَى َيُدلك ِممَّ َفَتْينِ  فِي جاء َوَقدْ  َسواء َعقلُھما الشَّ   آثارٌ  ھذا ِسوى الشَّ

ْھريّ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  377  :  َقالَ  أَنَّهُ  المَسّيب بن سعيد عن الزُّ

  ُثمِنهِ  فِي الَعبدِ  َعْقلُ  -

انٍ  بن َيْحيَ ) :  أخبرنا(  -  378 ْھريّ  عن َسعد نب اللَّْيثَ  َعنِ  َحسَّ  :  َقالَ  أَنَّهُ  المَسّيب بن سعيد عن الزُّ

  ِسْلعة ُيَقّومُ  َيقُولُونَ  ِسَواه ِرجالٌ  َوكاَن ِشَھابٍ  ابنُ  وَقالَ  ِديِته في الُحرّ  َكِجَراحُ  ُثمِنهِ  فِي الَعبدِ  َعْقلُ  -
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   القسامة كتاب

 بن الوليد بھا قضى من وأول اليمين وھو القسم من مأخوذة الدم أولياء على تقسم التي لأليمان إسم القاف بفتح القسامة( 
 )  اإلسالم في الشارع وأقرھا الجاھلية في المغيرة

 :  َخْثَعَمةَ  أبي بنِ  َسْھل َعنْ  الرحمن عبد بن هللاَِّ  َعْبدِ  بنِ  َلْيلى أبي ابنِ  عن أَنس بنُ  َمالِكُ ) :  أخبرنا(  -  379

ِ  َعْبدَ  أنَّ  َقْوِمهِ  ُكبراء ِمنْ  َوِرجاالً  أْخبَره أَنَّهُ  - َقا أَصاَبُھَما َجْھد ِمن َخْيَبر إلَى َخَرَجا وُمحيََّصةَ  َخْثَعَمةَ  أبي بنِ  َسْھل بن هللاَّ  فِي َفَتَفرَّ
ِ  َعْبدَ  أَنَّ  فأَْخبر ُمَحيََّصةَ  َفأََتي َحواِئجَھا  َوهللاَّ :  َقالُوا َقَتْلُتُموهُ  َوهللاَّ  أْنُتمُ  َقالفَ  يھودَ  َفأََتي عْينُ  أو فتير في َوُطِرحَ  قتلَ  َقدْ  َسْھل بن هللاَّ

ْحمن َوَعْبدُ  مْنه أْكبرُ  َوُھو ُحَويََّصة َوأخوهُ  ُھوُ  فأْقَبل لَُھمْ  َفَذَكرَ  َقوِمه َعلَى َقِدمَ  َحتَّى فأَْقَبل َقَتْلَناه َما  َفَذَھبَ  الَمْقُتول أخو َسْھلٍ  بنُ  الرَّ
ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َفَقالَ  ِبَخْيَبر َكانَ  الَِّذي َوُھو َيَتَكلَّمَ  ُمَحيََّصة  َتَكلَّمَ  ثم ُحَويََّصةَ  َفَتَكلَّمَ  الّسنَّ  ُيِريدُ  َكّبرَ  َكّبره لُِمَخّيَصةَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ
ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  فَقالَ  ُمَحيََّصة ا وسلم َعلَْيه هللاَّ ا َصاحَبكم َيُدوا أَنْ  إِمَّ ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  إِلَْيِھم َفَكَتبَ  َحْربٍ بِ  يؤذُنوا أَنْ  وإِمَّ  َعلَْيه هللاَّ
ا َفَكَتُبوا وسلم ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  فَقالَ  َقَتْلَناهُ  َما َوهللاَّ  إنَّ ْحمنِ  َوَعْبدِ  وُمَحيََّصة لُحَويََّصةَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ  َدمَ  وَتْسَتِحقونَ  َتْحلفون الرَّ

ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َفَواَدهُ  ِبُمْسلِِمينَ  لَْيُسوا الَ :  َقالُوا ؟ َيُھودُ  لَُكمْ  َفَتحلِفُ :  َقالَ  الَ :  َقالُوا َصاِحِبُكم  إليھم َفَبعث ِعْنِدهِ  ِمنْ  وسلم َعلَْيه هللاَّ
ار عليھم أُدِخلَت إَذا َحتَّى َناَقةٍ  ِبَماَئةَ    َحْمَراءَ  َناَقةٌ  منھا َرَكَضني لََقدْ :  َسْھلٌ  َفَقالَ  الدَّ

ابِ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  380  :  َخْثَعَمةَ  أبي بنِ  َسْھل َعنْ  َيَسارٍ  بنِ  بِشيرِ  عن سِعيد بن َيْحيَ  عن الّثقفيُّ  الَمجيدِ  َعْبدِ  بنُ  الوھَّ

ِ  َعْبدَ  أَنَّ  - َقا َخْيَبر إلَى َخَرَجا ُجَعْيدٍ  بنِ  َمسُعود ابنَ  وُمحيََّصةَ  َسْھل بن هللاَّ ِ  َعْبدُ  لَ َفقُتِ  لِحاجِتِھما َفَتَفرَّ  َوَعْبدُ  ھو فاْنَطلَقَ  َسْھلٍ  بن هللاَّ
ْحمن ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  إِلَى َمْسُعودٍ  بنُ  وُحَويََّصةَ  الَمْقُتول أخو الرَّ ِ  َعْبدَ  َقْتلَ  لَهُ  َفَذَكُروا وسلم َعلَْيه هللاَّ  هللاَّ  رسولُ  َفَقالَ  َسْھل بن هللاَّ
ُ  صلى ً  نَخمِسي َتْحلفون وسلم َعلَْيه هللاَّ  رسولُ  َفَقالَ  َنْحَضرْ  ولَمْ  َنْشَھدْ  لَمْ :  هللاَِّ  َيارسولَ  َقالُوا َصاِحِبُكم أَوْ  َقاِتلكم َدمَ  َوَتْسَتِحقونَ  يمينا

ُ  صلى هللاَّ  ً  بَخمِسين َيُھودُ  َفُتْبِرئكم وسلم َعلَْيه هللاَّ ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  َفَزَعم ارٍ كفَّ  َقْومٍ  أَْيمانَ  َنْقَبلُ  َكْيفَ  هللاَّ  رُسولَ  َيا َفَقالُوا يمينا  هللاَّ
  لََھا ِمْرِبدٍ  في الَفَراِئضْ  ِتلكَ  ِمنْ  َفِريَضةٌ  َرَكَضتني لََقدْ :  َسْھل َقالَ  َيَسارٍ  بنِ  بِشيرِ  َفَقالَ  ِعنده ِمن َعَقلَهُ  وسلَّم عليهِ 

حمنِ  عبد بن هللاَِّ  َعْبدِ  بنِ  لَْيلى أبي ابنِ  عن أَنس بنُ  َمالِكُ ) :  أخبرنا(  -  381  :  سھل بنِ  الرَّ

 َوِرجاالً  أْخبَره)  حثمة مسلم وصحيح الكمال تھذيب خالصة في والذي خثمة المخطوطة النسخ في(  َخْثَعَمةَ  أبي بنِ  َسْھل أَنَّ  -
ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  أنَّ  َقْوِمهِ  ُكبراء ِمنْ   َصاِحبُِكم َدمَ  وَتْسَتِحقونَ  َتْحلفون: "  حمنِ الرَّ  وَعْبدِ  وُمحيََّصةَ  لُحَويََّصةَ  َقالَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ
  َيُھودُ  َفَتحلِفُ :  َقالَ  الَ :  َقالُوا

 :  َخْثَمةَ  أبي بنِ  َسْھل َعنْ  َيَسارٍ  بنِ  بِشيرِ  عن سِعيد بن َيْحيَ  عن والثقفيُّ  ُعَيْيَنةَ  ابنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  382

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أَنَّ  -   َيُھودَ  َعلَى األَيمانَ  َردَّ  َيحلِفُوا لَمْ  َفلّما باألَْنَصاريين َبَدأَ  وسلم هَعلَيْ  هللاَّ

 :  َيَسارٍ  بنِ  ُسلَْيَمانَ  عنْ  ِشَھابٍ  ابنِ  عنِ  أَنس بنُ  َمالِكُ ) :  أخبرنا(  -  383

ً  أْجَرى لَْيث بنِ  َسعدِ  َبِني ِمنْ  َرُجالً  أَنَّ  -  اّدعى لِللَِّذي ُعَمرُ  َفَقالَ  فَماتَ  فِيَھا فنزىَ  ُجَھيَنةَ  ِمنْ  رجل أْصَبع َعلَى َفَوِطئَ  َفَرسا
ً  َخمِسين َتْحلفون: عليھم ُجوا فأَبوا ِمْنَھا َماَماتَ  يمينا   َفأَبوا أنُتم احلفوا لآِلخِرين َفَقالَ  األَيمانِ  ِمنَ  َوَتَحرَّ
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   الجھاد كتاب

 أن:  أحدھما حاالن فللكفار بعده وأما كفاية فرض الھجرة بعد سلم و عليه هللا صلى الرسول عھد في بالجھاد األمر كان( 
 أن:  الثاني الباقين عن الحرج سقط كفاية فيه من فعله فإذا سنة كل في المسلمين على كفاية فرض فالجھاد ببالدھم يكونوا
 بما للكفار الدفع البلد ذلك ھلأ فيلزم عليھم عين فرض حينئذ فالجھاد منھا قريبا ينزلوا أو المسلمين بالد من بلدة الكفار يدخل
 )  منھم يمكن

 :  أبيه عن ُبَرْيَدةَ  ابنِ  ُسلَيمان عن َمْرَثدٍ  بنِ  َعلَقَمةَ  عن أبانَ  بن ُمَحمد َعنْ  الّثقةُ ) :  أخبرنا(  -  384

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أَنَّ  - ً  َبَعثَ  إَذا َكانَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ  إلَى َفادُعُھم المشِركين ِمنَ  َعُدواًّ  لَقِيتَ  َفإَِذا: "  َقالَ وَ  أِميراً  َعلَْيِھمْ  أمَّرَ  َجْيشا
ل إِلَى اْدُعُھمْ  ُثمَّ  عنُھمْ  َوُكفَّ  فا أََجاُبوكَ  َفإِنْ  اإلِْسالَم إلى اْدُعُھمْ  علَقَمةُ  َشكَّ "  خَصالٍ "  َثالثَ  أو ِخالَلٍ  َثالثَ   إلى َدلِرِھمْ  ِمنْ  التحوُّ
 في(  فھم َداِرھم في الُمَقامَ  اْخَتاُروا ُھمْ  َفإنْ  َماَعلَْيھم َعلَْيھم وإنَّ  لِْلُمَھاِجِرينَ  َما لُھمْ  أنَّ  َفَعلُوا ُھمْ  إن ُھمْ َوأَْخبر الُمَھاِجِرينَ  َدارِ 

 ْيسَ َولَ  الُمسلِمينَ  َعلَى َيْجِري كما هللاَّ  ُحكم َعلَيھم َيجري الُمسلِمينَ  َكأَعراب)  كأعراب أنھم فأخبرھم دارھم في:  آخر مخطوط
 عن الجزية:  آخر مخطوط في(  الجزَيةَ  َيْعُطوا أنْ  إلَى فادُعُھمْ  ُيِجيُبوكَ  لَمْ  َفإِنْ  الُمْسلِمينَ  مع ُيَجاِھُدوا أنْ  إال شئ الفيءِ  في لَُھمْ 
َّ  َفاسَتِعنْ  أََبْوا َوإِنْ )  ودعھم منھم فاقبل:  نسخة في(  ِمْنُھمْ  فاْقَبلْ  َفَعلُوا َفإِنْ )  صاغرون وھم يد   وَقاِتلُھمْ  ِبا

انٍ  بن َيْحيَ  الّثقةُ ) :  أخبرنا(  -  385 دِ  َعنْ  َحسَّ  :  أِبيهِ  عن ُبَرْيَدةَ  ابنِ  ُسلَيمان عن َمْرَثدٍ  بنِ  َعلَقَمةَ  عن أَبانَ  بنِ  ُمَحمَّ

ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  - ً  َبَعثَ  إَذا َكانَ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ   الحديث َوَذَكرَ  أِميراً  َعلَْيِھمْ  أمَّرَ  َجْيشا

 :  َقالَ  َعبَّاسٍ  ابنِ  عنِ  ِديَنارٍ  بنِ  َعمرو عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  386

ا - واَيفِ  الَ  أن َعلَْيِھمْ  َفَكَتبَ ) )  65 األنفال(  ِماَئَتْينِ  َيْغلُِبوا َصاِبُرونَ  ِعشُرونَ  ِمْنُكمْ  َيُكنْ  إنْ (  اآلَيةُ  ھِذهِ  َنَزلَتْ  لَمَّ  ِمنَ  الِعْشُرونَ  رُّ
َوجلَّ  فأنزلَ  المائَتين ً  فيُكمْ  أنَّ  َوَعلِمَ  عْنُكمْ  َخفَّفَ  اْلئنَ : (  َعزَّ ) )  66 األنفال(  ِمأََتينِ  َيْغلُِبوا َصاِبَرةٌ  ِماَئةٌ  ِمْنُكمْ  َيُكنْ  فإنْ  َضعفا
  َماَئَتْينِ  ِمنَ  ِمأةٌ  َيفِرّ  ال أنْ  عْنُھمْ  فَخفَّفَ 

 :  َقالَ  َعبَّاسٍ  ابنِ  َعنِ  َنجيح أبي ابنِ  َعن سْفَيانُ : )  أخبرنا(  -  387

  َفرَّ  َفَقدْ  اثنينِ  ِمنْ  َيفِرَّ  َفلَمْ  َثالََثةٍ  ِمنْ  َفرَّ  َمنْ  -

ْحمن َعْبدُ  عن زياد أبي بنِ  َيزيدَ  َعنْ  ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  اخبرنا(  -  388  :  َقالَ  ُعَمرَ  ابنِ  َعن لَْيلى أبي ابنِ  الرَّ

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  َناَبَعثَ  - :  هللاَّ  َرُسولَ  َيا َوقُْلَنا َباَبَھا َفَفتحنا المدينة فأتيَنا َحْيَصةً  النَّاسُ  َفحاصَ  الَعُدوّ  فلقُوا َسِرّيةٍ  في وسلم َعلَْيه هللاَّ
ونَ  َنْحنُ   "  فئُتُكم وأََنا)  الكرارون نتمأ:  آخر مخطوط في(  الكاّرون أنُتم بلْ :  َقالَ )  الفرارون نحن:  آخر مخطوط في(  الَفارُّ

 :  أِبيهِ  عن ِعَصام ابنِ  َعن مَساِحق َعن َنوَفل بنِ  الَملك َعْبدَ  َعن سْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  389

ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  - ً ُمَؤذِّ  َسِمْعُتمْ  أوْ  َمْسِجداً  َرأيُتمْ  إنْ : "  َقالَ  َسِريَّةَ  َبَعثَ  إَذا َكانَ  وسلَّم عليهِ  هللاَّ  "  أَحداً  َتْقُتلُوا َفالَ  نا

ابِ  عبد) :  أخبرنا(  -  390  :  َقالَ  أَنس عن ُحَميد عن الثقفيُّ  الَوھَّ

ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َسارَ  - ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  وَكانَ  لَْيالً  إلْيَھا فاْنَتَھى خْيَبر إلَى وسلم َعلَْيه هللاَّ ً  َطَرقَ  إَذا وسلم َعلَْيه هللاَّ  َيِغرْ  لَمْ  َقْوما
ً  َسِمعَ  َفإنْ  ُيْصبحُ  َحتى َعلَْيِھمْ  ا ُيْصبحُ  حين َعلَْيِھمْ  أغاَر ُيَصلّون َيُكوُنوا لَمْ  وإنْ  أْمَسكَ  أذانا  المْسلُمونَ  وَرِكبَ  َركبَ  أْصَبحَ  َفلَمَّ

ا وَمَساِحيھم َمَكالُمھم وَمَعُھمْ  الَقْرَيةِ  أھلُ  َوَخَرجَ  ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  َرأْوا َفلَمَّ دٌ :  َقالُوا وسلم َعلَْيه هللاَّ  هللاَّ  رسولُ  َفَقالَ  َواْلَخِميسُ  ُمَحمَّ
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ُ  صلى ُ : "  وسلم َعلَْيه هللاَّ  أبي لََرِديفُ  َوأنَّى أَنس َقالَ "  الُمْنِذِرين َصَباحُ  َفَساءَ  َقْوم بَِساحةِ  نَزْلَنا إَِذا إّنا خْيَبر ضرَبت أْكَبرُ  هللاَّ
ُ  صلى هللاَّ  رسولِ  َقَدمَ  لََتَمسُّ  َقَدمي وأنّ  َطْلَحةَ    وسلم َعلَْيه هللاَّ

 :  َعْون بنِ  هللاَّ  َعْبدِ  َعنْ  ُحَبيب بنُ  َعْمرو) :  أخبرنا(  -  391

ً  أَنَّ  - ُ  َصلَّى النِبيَّ  أَنَّ  أخَبره ُعَمرَ  ابن أن ُيخبرهُ  إلْيهِ  َكَتبَ  َنافِعا ونَ  ُھمْ وَ  الُمصَطلِقِ  َبني َعلَى أَغارَ  وسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ :  غارون(  َغارُّ
  الذّريةَ  وَسَبى الُمَقاِتلَةَ  فَقَتلَ  بالُمَرْيَسع نعمھم في)  غافلون أي

دٍ  أَبِي َعنْ  أَْفلَحَ  بنِ  َكِثير بنِ  ُعَمرَ  َعنْ  سِعيد بن َيْحيَ  عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  392  :  َقال األَْنَصاري َقَتاَدةَ  أِبي َمْولَى ُمَحمَّ

ُ  صلى هللاَّ  رسولِ  َمعَ  َخَرْجَنا - ا ُحَنْينٍ  َعامَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ َ  َفلَمَّ  َعالَ  َقدْ  الُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َرُجالً  َفَرأْيتُ  َجْولَةٌ  لِْلُمْسلِِمينَ  َكاَنتْ  الَتَقْينا
ِني َعليَّ  َفأَْقَبلَ  َضْرَبةً  َعاِتقِهِ  َحْبلِ  َعلَى َفَضَرْبُتهُ  َوَراِئه ِمنْ  أََتْيَته َحتَّى لَهُ  َفاْسَتَدْرتُ  َقالَ  اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  َرُجالً  ةً  َفَضمَّ  َوَجدتُ  َضمَّ
 َ ابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َفلَِحْقتُ  َفأَْرَسلَِني الَمْوتُ  أَْدَرَكهُ  ُثمَّ  الَمْوتِ  ِريحَ  ِمْنھا  الخطاب بن عمر فلحقت:  مسلم صحيح وفي(  لَهُ  َفقُْلتُ  اْلَخطَّ
ِ  اَْمرُ  َفَقالَ  ؟ النَّاس َماَبالُ )  هللا أمر فقلت ؟ الناس ما:  فقال ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َفَقالَ  َرَجُعوا النَّاسَ  إنَّ  ُثمَّ  هللاَّ  َمنْ : "  وسلم َعلَْيه هللاَّ
 َفَقالََھا َجلَْستُ  ُثمَّ  ؟ لِي َيْشَھدُ  َمنْ  فقُْلتُ  َفقُْمتُ  اِنَيةَ الثَّ  َفَقالََھا َجلَْستُ  ُثمَّ  ؟ لِي َيْشَھدُ  َمنْ  فقُْلتُ  َفقُْمتُ "  َسلَُبهُ  َفلَهُ  َبيَِّنةٌ  َعلَْيهِ  لَهُ  َقتِيالً  َقَتلَ 

الَِثة الَِثة في َفقُْمتُ  الثَّ ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َفَقالَ  الثَّ ة َعلَْيهِ  َفَقَصْصتُ  ؟ َقَتاَدةَ  أَبا َيا َمالَكَ :  وسلم َعلَْيه هللاَّ :  الَقْومِ  ِمنَ  َرُجلٌ  فَقالَ  اْلقِصَّ
ُ  الََھا:  َبْكرٍ  أُبو فَقالَ  َعنِّي فأْرِضه ِعْنِدي الَقِتيلِ  ذلِكَ  وَسلَبُ  هللاَِّ  َرُسولَ  َيا صَدقَ   في ھكذا:  مسلم شرح في النووي قال(  هللاَّ
 تغيير ھو:  وقالوا العربية وأھل ھذا الخطابي وأنكر باأللف"  إذا هللا الھا"  وغيرھما الصحيحين في المحدثين روايات جميع
 ھذا وفي ذا الوهللا:  قال فكأنه بھا يقسم التي الواو بمعنى وھا:  وقالوا أوله في ألف بغير"  ذا هللا الھا"  وصوابه اةالرو من

ً  تكون اللفظة ھذه أن على دليل الحديث ً  كانت اليمين بھا نوى إن أصحابنا قال يمينا  في متعارفة ليست ألنھا فال وإال يمينا
 رسول وشريعة هللا دين نصرة سبيل في يقاتل أي:  هللا عن(  هللاَّ  عنِ  يَقاِتلُ  هللاَِّ  أُْسد ِمنْ  أَسدٍ  إلَى َيْعِمدُ  الَ  إذاً )  أعلم وهللا األيمان

ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َفَقالَ  سلَبهُ  فُيْعِطيكَ )  العليا ھي هللا كلمة ولتكون سلم و عليه هللا صلى هللا  اهُإيَّ  فأعِطهِ  َصَدقَ :  وسلم َعلَْيه هللاَّ
ْرع فِبْعتُ  فأْعَطاِنيه:  َقَتاَدةَ  أُبو َقالَ  ً  به فاْبَتْعتُ  الدِّ لَ  فإِنَّهُ  َسلََمةَ  َبِني في ُمْرفا (  المْخرفْ  َمالِك:  قال اإلسالم في تأثْلُتهُ  َمالٍ  ألَوَّ

 والمراد الكاف ربكس والمسكن كالمسجد الراء وكسر الميم بفتح رويناه:  عياض القاضي قال والراء الميم بفتح المخرف
  النَّْخلُ )  يجتني أي شاء أيھا من يخرف صفين تكون النخل من السكة وقيل البستان بالمخرف

ْھريِّ  عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  393 ه َعنْ  مالِك بنِ  َكْعبٍ  ابنِ  عنِ  الزُّ  :  َعمِّ

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أَنَّ  -   والُوْلَدان النَِّساء َقْتلِ  عن الُحَقْيقِ  أبي ابنِ  لىإ َبَعثَ  الَِّذينَ  َنَھى وسلم َعلَْيه هللاَّ

ْھريِّ  عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  394 ه َعنْ  مالِك بنِ  َكْعبٍ  ابنِ  عنِ  الزُّ  :  َعمِّ

ُ  صلى النبيَّ  أَنَّ  -   والُوْلَدان النَِّساء َقْتلِ  عن َنھى الُحَقْيقِ  أبي ابنِ  إلى َبَعثَ  لَّما وسلم َعلَْيه هللاَّ

ْھريِّ  عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  395 ِ  َعْبدِ  بنِ  هللاَِّ  ُعَبْيدِ  عن الزُّ ْعبِ  عنِ  َعبَّاسٍ  ابنِ  عنِ  هللاَّ اَمةَ  بنِ  الصَّ  :  اللَّْيِثي َجثَّ

ُ  صلى النبيَّ  أَنَّ  - ارِ  أھلِ  عن ُسِئلَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  فقالَ  ؟ وأْبناَِئِھمْ  اِئِھمْ ِنسَ  ِمنْ  فُيَصابُ  ُيَبيَُّتونَ  المْشِركين منَ  الدَّ
 ُ َ "  ِمْنُھمْ  ُھمْ : "  وسلم َعلَْيه هللاَّ ما   آباِئِھمْ  من ُھمْ  الحديثِ  في ُسْفَيانُ  َقالَ  وُربَّ

ْھريِّ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  396 ِ  ُعَبْيدِ  عن الزُّ  :  قالَ  َعبَّاسٍ  ابنِ  عنِ  ُعْتَبةَ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  بنِ  هللاَّ

ْعبِ  أخبَرنِي - اَمةَ  بنِ  الصَّ ُ  صلى النبيَّ  َسِمعَ  أَنهَّ  َجثَّ ارِ  أھلِ  عن ُسئِلَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ  يغار أي:  يبيتون(  ُيَبيَُّتونَ  المْشِركين منَ  الدَّ
 والمراد الياء بتشديد:  الذراري(  وَذَراريِِّھمْ  ِنَساِئِھمْ  ِمنْ  فُيَصابُ )  والصبي المرأة من الرجل يعرف ال بحيث بالليل عليھم
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ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  فقالَ )  والصبيان النساء ھنا بالذراري ْھريِّ  عنِ  دينار بنِ  َعْمرو زاد"  ِمْنُھمْ  ُھمْ : "  وسلم َعلَْيه هللاَّ  ُھمْ : "  الزُّ
 "  آباِئِھمْ  ِمنْ 

 :  ُعَمر ابنِ  عن ناَفِعٍ  عن َبةَ ُعقْ  بن ُموَسى عن َضْمَرةَ  أبو) :  أخبرنا(  -  397

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  - قَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ   النَِّضير بِني أموال َحرَّ

 :  ِشَھابٍ  ابنِ  عن سْعدٍ  بنُ  إْبراھيمُ ) :  أخبرنا(  -  398

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  - قَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ  ) : األنصاري ثابت بن حسان ھو:  مسلم صحيح في(  َقاِئلٌ  فَقالَ  النَِّضير بِني أموال َحرَّ

:  المستطير(  ُمْسَتِطيرُ  ِباْلُبَوْيَرةِ  َحِريقٌ ...  لَُؤيّ  َبنِي)  ورؤساؤھم القوم أشراف السين:  بفتح السراة(  َسَراةِ  َعلَى َوَھانَ 
 ) المنتشر

 :  ُعَمر ابنِ  عن عٍ ناَفِ  عن عقبةَ  بنِ  ُموَسى َعنْ  ِعَياٍض  بنُ  أَنسُ ) :  أخبرنا(  -  399

ُ  صلى النبيَّ  أنَّ  - قَ  النَِّضير بِني َنْخلَ  قطعَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ   اْلُبَوْيَرةِ  وھي وَحرَّ

َ  َبْعضُ ) :  اخبرنا(  -  400 ِ  َعْبدِ  عن أْصَحاِبنا ْھِريِّ  َجْعَفر بنِ  هللاَّ  :  َقالَ  الزُّ

ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  أَمرِني:  َقالَ  َزْيدٍ  بن امةأُسَ  عنْ  ُعْروةَ  عنْ  ُيحدِّثُ  ِشَھابِ  ابنِ  سِمعتُ  - ً  أُِغيرَ  أنْ  وسلم َعلَْيه هللاَّ  َعلَى َصَباحا
قَ  أْبَناءَ  أْھلِ    فأَحرِّ

 :  َمالِك ابنِ  أَنسِ  َعنْ  أَنس بن ُموَسى عن ُحَميد عن الثقفيُّ ) :  أخبرنا(  -  401

ابِ  بن ُعَمرَ  أنَّ  - ُ  رضيَ  الَخطَّ ُجل نْبعثُ :  َقالَ  ؟ َتْصَنُعونَ  َكْيفَ  المدينة َحاَصْرُتم إَذا َسألَهُ  عْنهُ  تعالى هللاَّ  وَنْصَنعُ  المِدينة إلَى الرَّ
  ُجلُود منْ  َھنأ لَهُ 

ِني ما ِبَيِدهِ  َنْفسي َفوالَِّذي َتْفعلوا َفال:  قالَ  ُيقتلُ  إذاً :  قُلتُ  بحَجر ُرميَ  إن أرأيتَ  قالَ   مقاِتلٍ  آالف أربعةُ  ھافي مدينةَ  َتْفَتُحوا أنْ  َيُسرَّ
  ُمْسلم رجل بتضيع

ائب عن خصيفة اْبنِ  يِزيدَ  عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  402  :  يزيدَ  بن السَّ

ُ  صلى النبيَّ  أنَّ  -  )  األخرى فوق أحدھما ولبس جمع أي(  دْرعين َبْينَ  أُُحدٍ  َيومَ  ظاھر وسلم َعلَْيه هللاَّ

 :  قالَ  َمالِك ابنِ  أَنسِ  َعنْ  َميدحُ  عن الثقفيُّ ) :  أخبرنا(  -  403

ُ  رضيَ  ُعَمرَ  ُحْكمِ  َعلَى الُھْرَمَزانُ  فَنَزلَ  ُتْسَتر حاَصْرنا لَّما - ا ُعَمرَ  َعلَى ِبهِ  َفَقِدْمتُ  عْنهُ  تعالى هللاَّ :  ُعَمرُ  لَهُ  قالَ  إلْيهِ  انَتَھيَنا فلمَّ
ّ :  َقال بأْس الَ  َتَكلَّم : قال.  َمّيتٍ  َكالَمَ  أوْ  َحيّ  َكالَمَ :  َقال َتَكلَّم اُكمْ  إنا َ  هللاَّ  َخالَ  ما العرب مَعاِشرَ  وإِيَّ ا َوَبْيَنُكمْ  بيَننا ُدُكمْ  ُكنَّ  َنَتَعبَّ

ً  الغير مال أخذ:  الغصب(  َوُنْغِصُبُكمْ  ا)  وعدوانا ظلما ُ  َكانَ  َفلمَّ  أِميرَ  َيا فقُْلتُ  ؟ ماََتقُولُ :  ُعَمرَ  فقال يَدانِ  بُكمْ  لنا يُكنْ  لَمْ  َمَعُكمْ  هللاَّ
 بنِ  الَبراء قاِتلُ :  ُعَمرُ  فقال لَِشْوكتھم أشد فيكون الحياةِ  من الَقْومُ  يِئسَ  َقَتْلَتهُ  َفإنْ  َشديَدةً  وَشْوَكةً  كِثيراً  َعُدواً  َبْعِدي َتَرْكتُ  الُمْؤِمِنينَ 

ا ُثور بن ومْجزأة مالك  الرشوة(  ارَتشيتَ :  ُعَمرُ  فقال بأْس الَ  َتَكلَّم لَهُ  قُْلتَ  َقدْ  َسبيلٌ  َقْتلِهِ  ىإلَ  لَْيسَ :  قُْلتُ  َيْقُتلَهُ  أَنْ  َخِشيتُ  فلَمَّ
ِ :  فقُلتُ  منهُ  فأَصبتَ )  اآلخذ والمرتشي الباطل على يعينه الذي يعطي من والراشي بالمصانعة الحاجة إلى الوصلة  ما وهللاَّ
ان الَ  أوْ  بغيركَ  به دتَماشھ َعلَى لَتأتينيّ :  َقالَ  منهُ  أَصبت وال ارَتشيتُ  بيرَ  فلقيت َفَخرجتُ  قالَ  بعقُوبتِكَ  ُبدَّ ام بنَ  الزُّ  َفَشِھدَ  الَعوَّ
  لَهُ  وَفَرضَ  وأَسلَم ُعَمرُ  َفأَمَسكَ  َمِعي
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ُ  رضيَ  الُحَصْين اْبنِ  ُعْمرانَ  عن المَھلَّب أبي عن قاِلَبةَ  أبي َعن أيُّوبَ  َعن الّثقفيّ ) :  أخبرنا(  -  404  أََسرَ :  َقالَ  هُ عنْ  هللاَّ
ُ  صلى هللاَّ  رسولِ  أْصَحابُ  ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  به َفمرَّ  الحرة فِي َوَطرُحوه َفأْوَثقُوهُ  َعقِيل َبنِي ِمنْ  َرُجالً  وسلم َعلَْيه هللاَّ  َعلَْيه هللاَّ
ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َعلَْيهِ  أَتى َقالَ  أوْ  َمَعهُ  وَنْحنُ  وسلم دُ  يا محمدُ  َيا:  َفناَداه َقِطيَفة وَتحَتهُ  ِحَمار َعلَى َوُھوَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ  َفأََتاهُ  ُمَحمَّ
ُ  صلى النبيُّ   وكاََنتْ  َثقِيفٍ  حلَفاِئُكم ِبَحِريَرةَ  أُِخَذتْ :  َفَقالَ  الحاجّ  َسابَقهُ  أُِخَذتْ  َوفِيمَ  أَُخَذتْ  َفِبمَ :  َقالَ  ؟ َشأُْنكَ  َما َفَقالَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ
ُ  صلى النَِّبيّ  أْصحاَبِ  ِمنْ  َرُجلَين َسَرتْ أَ  ثقِيفُ  دُ  ُمَحمدُ  َيا َفناََداهُ  َوَمَضى َفَتَرَكهُ  وسلم َعلَْيه هللاَّ ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َفَرِحَمهُ  ياُمَحمَّ  هللاَّ
 َوَمَضى َفَتَرَكهُ  َقالَ  الَفالَح ُكلَّ  أْفلَحتَ  أَْمَركَ  تملِكُ  تَ َوأنْ  قُْلتَھا لَوْ :  َفَقالَ  ُمْسلِمٌ  إنِّي:  َقالَ  ؟ َشأُْنكَ  َما َفَقالَ  إلْيه َفَرَجع وسلم َعلَْيه
دُ  ُمَحمدُ  َيا َفناََداهُ   رسولُ  َفَفداهُ  حاََجُتكَ  ھِذهِ :  قالَ  فأسقِني َعطَشانٌ  َفإِنِّي َقالَ  وأحِسُبه َفأطعمني َجاِئعٌ  إنِّي:  َفَقالَ  إلْيهِ  َفَرجعَ  ياُمَحمَّ

ُ  صلى هللاَّ  ُجلْينِ  وسلم هَعلَيْ  هللاَّ   ِتْلكَ  ناَقَتهُ  وأَخذَ  َثقِيفٌ  أََسَرْتُھما اللََّذْينِ  ِبالرَّ

د ابن َيعنِي َجْعَفرِ  َعنْ  إسماَِعيلَ  بنُ  َحاتِمُ ) :  أخبرنا(  -  405  :  ُھْرُمزَ  بنِ  يِزيدَ  عن أبيهِ  عن ُمَحمَّ

 أَنِّي َولَْوالَ  اْلَحُروِريَّةَ  ُيكاَتِبُ  َعبَّاس اْبنُ  أن َيقُولُونَ  َناَسا إنَّ :  َعبَّاسٍ  اْبنُ  لَ َفَقا ِخاللٍ  َعنْ  يسألهُ  َعبَّاس اْبنُ  إلَى َكَتبَ  َنْجَدةَ  أنَّ  -
ً  أكُتمَ  أَنْ  أَخافُ   األطفال فقتل عمان جبال من خرج الحرورية و النجدية رئيس الحروري نجدة ھو(  َنْجَدةُ  إلْيهِ  أْكُتبْ  لَمْ  ِعلما
ً  رديا وكان ويتبرأ ويتولى والخلف السلف يكفر وكان واألموال فروج استحاللو الدماء وأھرق النساء وسبى  يأخذ مرديا
ا)  أصال بالسنة يقول وال بالقرآن ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  كاَنَ  ھلْ  َفأَْخبِرِني:  َبْعدُ  أمَّ  يقتل َكانَ  وَھل بَسْھمٍ  لَُھنَّ  َيْضِربُ  وسلم َعلَْيه هللاَّ

بيانَ  ُ  رضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنُ  إلْيهِ  َفَكَتبَ  ؟ ُھوَ  لِمنْ  الُخْمسِ  وھن اليتيمَ  ُيتمُ  يَيْنقضِ  وَمَتى ؟ الصِّ  َھلْ  َتْسأَلُِني إليَّ  َكَتْبتَ  إنك:  عْنُھما هللاَّ
ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  كاَنَ   وإسكان الياء بضم يحذين(  نوُيْحَذيْ  المرضى َفُيَداِوينَ  ِبِھنَّ  َيْغُزو كاَنَ  َوَقدْ  ؟ ِبالنِّساءِ  َيْغُزو وسلم َعلَْيه هللاَّ
 تستحق وال الرضخ تستحق المرأة أن ھذا وفي الرضخ وتسمى العطية تلك يعطين أي المعجمة الذال وفتح المھملة الحاء
ا الَغِنيمة ِمن) السھم ھمُ  وأمَّ ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  وأنَّ  بسْھمٍ  لَُھنَّ  َيْضِربُ  َفَلمْ  السَّ  َتُكونَ  أنْ  إالَّ  تقتلھم َفال الِولدان َيْقُتل لَمْ  وسلم َعلَْيه هللاَّ
 ُيتمُ  َيْنقِضي َمَتى وَكَتْبتَ  المؤمن وَتَدعُ  الكافر َفَتْقُتل والَكافِرُ  الُمؤِمنُ  َبْينَ  َفُتمّيزُ  َقتل الَّذي الّصبيّ  ِمن الَخِضرُ  َعلِمَ  َما ِمْنُھم تْعلم

ُجلَ  أنَّ  َولََعْمري ؟ اليتيمَ   َذَھبَ  َفَقدْ  َيأخذُ  ما صاَلح ِمنْ  لَِنْفِسهِ  أخذَ  َفإَِذا اإلِْعطاءِ  َضعيفُ ◌َ  األْخذِ  لََضعيفُ  هوأنَّ  لحيُتهُ  لَتِشيبُ  الرَّ
 فينقضي اليتم نفس وأما ماله في بالتصرف ويستقبل اليتيم حكم ينقضي متى ھذا معنى:  مسلم شرح في النووي قال(  الُيتم عنه

ا الخمس َعنِ  َتْسأَلُِني وَكَتْبتَ )  الحلم بعد يتم ال:  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن ثبت وقد بالبلوغ ا وإنَّ  فأَبى لََنا ُھوَ  َنقُولُ  ُكنَّ
َ  ذلِكَ  َ  َعلَْينا َ  قوُمنا   عليه فَصَبرنا

د بن العزيزِ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  406 د بنِ  َجْعَفر عن َمحمَّ  :  ُھْرُمز بنِ  يزيدَ  عن أبيهِ  عن مَحمَّ

ُ  رضيَ  َعبَّاسٍ  ابنِ  إلَى بكتَ  َنْجَدة أنَّ  - ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  كاَنَ  َھلْ  عْنُھما هللاَّ  لَُھنَّ  َيْضِربُ  كاَنَ  وھلْ  ِبالنِّساءِ  َيْغُزو وسلم َعلَْيه هللاَّ
ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  كاَنَ  َقدْ :  َفَقالَ  بسْھمٍ   ِمن ُيْحَذْين ولكن بسْھمٍ  لَُھنَّ  َيْضِربُ  ُكنْ ي َولَمْ  الجْرَحى َفُيَداِوينَ  ِبالنِّساءِ  َيْغُزو وسلم َعلَْيه هللاَّ
  الَغِنيمة

افِِعيُّ ) :  أخبرنا(  -  407 ُ  رضيَ  الشَّ ْھِريِّ  عنِ  ُيَحدِّثُ  ُعَيْيَنةَ  ابن َوَسِمْعتُ :  َقالَ  عْنهُ  هللاَّ  :  الزُّ

ا بن ُعَمرَ  َسِمْعتُ  َيقُول الَحَدثانِ  بنِ  أْوس بن َمالِكَ  َسِمعَ  أَنَّه - ُ  رضيَ  بالَخطَّ ُ  رضيَ  طالب أبي بن وعليّ  والَعبَّاسَ  عْنهُ  هللاَّ  هللاَّ
ُ  صلَّى النبيّ  أْموالِ  في إلْيه َيْخَتِصمان عْنُھما ُ  رضيَ  ُعَمرُ  َفَقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ ا النَِّضيرِ  َبِني أْموالَ  كاََنتْ :  عْنهُ  هللاَّ ُ  أََفاءَ  ممَّ  هللاَّ
ا َرُسولِهِ  َعلَى  يوجفھا دابته أوجف وقد السير سرعة:  اإليجاف ركاب وال بخيل عليه يوجفوا لم:  النھاية في(  وِجفْ يُ  لَمْ  ِممَّ
ُ  صلَّى هللاَّ  لَِرُسولِ  َفكاََنتْ  ِركاَبٍ  َوالَ  بَخْيلٍ  الُمْسلُِمونَ  َعلْيه)  حثھا إذا إيجافا ً  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  هللاَّ  رسولُ  َفكاَنَ  الُمْسلمين دونَ  خالصا
ُ  ىصل َ  ُيْنفِقُ  وسلم َعلَْيه هللاَّ الَحِ  في َجَعلَه َفَضل َفما َسَنةٍ  َنَفَقةَ  أَْھلِهِ  َعلَى ِمْنھا ةً  واْلُكَراعِ  السِّ  هللاَّ  رسولُ  ُتوفيَ  ُثمَّ  هللاَّ  َسبيلِ  في عدَّ

ُ  صلى َ  وسلم َعلَْيه هللاَّ ُ  رضيَ  الصّديقُ  َبْكر أَُبو َفولَِّيھا ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  ِبه ھاولي ما بمْثلِ  عْنهُ  هللاَّ َ  ُثمّ  وسلم َعلَْيه هللاَّ  ما بمْثلِ  وليُتھا
ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  وليھا ُ  رضيَ  الصّديقُ  َبْكر وأَُبو وسلم َعلَْيه هللاَّ َ  أنْ  َسأْلُتماني ُثمَّ  عْنهُ  هللاَّ  َتْعمالَ  الَ  أنْ  َعلَى َفَوليُتُكماھا أوليُكماھا
ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  وليھا ما بمْثلِ  إال فيھا ُ  رضيَ  الصّديقُ  َبْكر وأَُبو وسلم َعلَْيه هللاَّ  َتْخَتِصمانِ  َفِجئُتماِني وليُتماھا ُثمَّ  عْنهُ  هللاَّ
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ً  ِمْنُكما واحدٍ  كلّ  إلى أْدَفعَ  أنْ  أُتِريدانِ   السَمواتُ  َتقُوم ذِنهِ ِبإِ  َوالَِّذي َفالَ  ؟ أوالً  َبْيَنُكما بِه َقَضْيتُ  ما َغْيرَ  َقَضاءً  ِمني أُتِريدانِ  ؟ ِنصفا
َ  إليّ  فادفعاھا َعْنھا عجَزُتما َفإنْ  ذلِكَ  َغْيرَ  قَضاءً  َبْيَنُكما أَقضي الَ  واألرضُ    أكفيُكماَھا

افِِعيُّ  َقالَ  ُ  رضيَ  الشَّ ْھِريِّ  ِمنَ  أْسَمعْ  لَمْ  ُسْفَيانُ  لِي َقالَ :  عْنهُ  هللاَّ ْھِريِّ  نِ عَ  ِديَنارٍ  بنِ  َعمرو أْخَبرِنيهِ  ولَِكنْ  الزُّ  كما قُلتُ  الزُّ
  َنَعمْ  َقالَ  ؟ َقَصْصت

ُ  ُعَمَررضيَ  اْبنِ  عن نافِعٍ  عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  408  :  عْنهُ  هللاَّ

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  -  َعَشر اثني سھماُنھم َفكاََنتْ  كثيَرةً  إبالً  َفَغَنُموا َنْجدٍ  قَِبل ُعَمرَ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدُ  فِيھا َسِريَّةَ  َبَعثَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ
  َبِعيراً  َبِعيراً )  الخمس خمس من ويكون نھم سھما على زادھم أي(  ُنفِّلوا ثمّ  َبِعيراً  َعَشرَ  أََحدَ  أوْ  َبِعيراً 

َ  ِمنْ  الثَِّقةُ ) :  أخبرنا(  - 409  بن هللا عبيد:  آخر مخطوط وفي(  ُعَمر بنِ  هللاَّ  ُعبيد عن الواسطيّ  األْزَرقِ  إْسحاَق عن أْصَحاِبنا
ُ  ُعَمَررضيَ  اْبنِ  عن نافِعٍ  عن)  عمر بن هللا عبد  :  عْنهُ  هللاَّ

ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  -   بسھم وللَفاِرسِ  بَِسْھمين لَِفرسِ  َضَربَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

َبير بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  نِ اب َعبَّادِ  بنِ  َيْحيَ  َعن ُعْروةَ  ْبنِ  ِھَشامٍ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  410  :  الزُّ

بيرَ  أَنَّ  - امِ  بنَ  الزُّ   القُرَبى ذوي في وسْھمٍ  لَِفَرِسهِ  وسْھَمينِ  لَهُ  سْھمٌ  أَْسُھم بأَربعة المغنمِ  في َيْضِربُ  كاَنَ  الَعوَّ

افِِعيُّ  َقالَ  ُ  رضيَ  الشَّ  َيْحيَ  َعن ھَشام عن أَحَفظه ُسْفَيانُ  َشكَّ  وَقدْ  أّمه ةَصفِّي سْھمُ  القُرَبى ذوي سْھمُ  أعلم وهللاَّ  يعني:  عْنهُ  هللاَّ
 َ   ِھَشام عن َحفِظَ  ِممَّنْ  غيُرهُ  َوالَ  ُھوَ  َيْحيَ  عن ھشام حديث أنَّه ُسْفَيان يشك ولَمْ  َسماعا

د:  أْخَبَرنِي:  َقالَ  ِشَھابٍ  ابنِ  عن راشدٍ  بنِ  معَمر عن ماِزنٍ  بنُ  ُمَطّرفُ ) :  أخبرنا(  -  411  أبيهِ  َعنْ  ُمْطعم بنِ  ُجَبْير بنُ  مَحمَّ
 :  َقالَ 

ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َقَسم لَّما -  ثم القداح وھي الميسر بھافي يضرب التي السھام واحد األصل في السھم(  َسھمَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ
ً  نصيب كل سمى كثرحتى ثم بسھمه الفالج به يفوز ما به سمي  َبْينَ  القُْرَبى ِذي)  ھمانوس وسھام أسھم على السھم ويجمع سھما
َ  أتيُتهُ  المّطلب وَبني ھاشم َبِني ُ  رضيَ  َعفَّان بنُ  َوُعثمانُ  أَنا َ  عْنهُ  هللاَّ َ  َھؤالَءِ :  هللاَّ  َرُسولَ  َيا َفقُلنا  َنْنُكرُ  الَ  ھاشم بني ِمنْ  إخواُننا

َ  أرأيت ِمْنُھم ِبهِ  هللاَّ  َوَضَعكَ  الَِّذي لمكانك فضلَُھم َ  أعطيَتُھمْ  المّطلب يبن من إخواننا َ  أو وَترْكَتنا َ  َفإنَّما مَنْعَتنا  َوَقَرابُتھم َقَراَبُتنا
ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َفَقالَ  َواِحَدة ا: "  وسلم َعلَْيه هللاَّ   أصاِبِعهِ  َبْينَ  َوشبَّكَ  ھَكَذا واِحدٌ  َشئٌ  المّطلب وَبُنو ھاشم بُنو إنمَّ

ْحمنِ  عبدُ  بنُ  داود احسبه) :  أخبرنا(  -  412 ار الرَّ ْھِريِّ  عنِ  ُيونسَ  عن المَباَرك ابنِ  عن العطَّ  :  ُمْطعم بنِ  ُجَبْير عن الزُّ

ُ  صلَّى النَّبيّ  عن -   مْعناه ِمْثلُ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

د عن الِثَقةُ ) :  أخبرنا(  -  413  :  ْطعممُ  بنِ  ُجَبْير عن المَسّيب ابنِ  سِعيد عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن إسحاَقَ  بنِ  مَحمَّ

ُ  صلَّى النَّبيّ  عن -   مْعناه ِمْثلُ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

افِِعيُّ  َقالَ  ُ  رضيَ  الشَّ  المَسّيب اْبنِ  َعنِ  ِشھابٍ  ابنَ  َحِديثَ  َرويا إسَحاقَ  وابنَ  يوَنسَ  أنَّ  ماِزنٍ  بنُ  لُمَطّرفُ  ذلِكَ  َفَذَكرتُ :  عْنهُ  هللاَّ
َثنا:  َقالَ  َ  َرواهُ  ِشھاَبٍ  ابنِ  َعلَّ َفلَ  َوَصْفتُ  كما َمعمر َحدَّ ً  َعْنُھما   معا

د َعّمي) :  أخبرنا(  -  414  :  الُحَسين بنِ  عليّ  عن شافع بن علي بنُ  مَحمَّ
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ُ  صلى هللاَّ  رسولِ  َعنْ  - قَ  َمنْ  هللاَّ  لََعنَ : "  وَزادَ  ِمْثلَهُ  وسلم َعلَْيه هللاَّ لب وَبني ھاشم بني َبْينَ  َفرَّ  "  المطَّ

 :  قال ُمْطعم بنِ  ُجَبْير عن المَسّيب اْبنِ  َعنِ  ِشھاَبٍ  ابنِ  عن الِثَقةُ ) :  أخبرنا(  -  415

ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َقَسم لَّما -  شْمسٍ  َعْبدِ  َبني ِمنْ  أحداً  ِمْنهُ  ُيْعطِ  ولَمْ  المّطلب وَبني ھاشم َبِني َبْينَ  القُْرَبى ِذي َسھمَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ
ً  َنوَفل َبني والَ    شْيئا

د بنُ  إْبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 416 اق َمطرِ  عن مَحمَّ ْحمنِ  َعْبدِ  عن ُعَتْيَبةَ  بنِ  الحكم عنِ  كالھما ُيَسمِّه لم َورجل الَورَّ  أبي بنِ  الرَّ
 :  َقالَ  لَْيلَى

ًّ  لَقِيتُ  - ُ  رضيَ  عليا يتِ  أْحَجارِ  عند عْنهُ  هللاَّ ُ  رضيَ  وُعمرُ  َبْكر وأبُ  َفَعل ما وأُمِّي أنت بأبي:  لهُ  فقُْلتُ  الزَّ  أھلَ  َحقِّكم في عْنُھما هللاَّ
ُ  رضيَ  عليّ  َفَقالَ  ؟ الخمس من الَبْيتِ  ا:  عْنهُ  هللاَّ  َيَزلْ  َفلَمْ  ُعمرُ  وأما أْوَفاهُ  َفَقدْ  كاَنَ  َوما أخماَسٌ  َزماَِنهِ  في يُكنْ  َفلَمْ  َبْكر أُبو أمَّ

 َ افِِعيُّ  َيْعني أشك أنا فاِرس قالَ  أوْ  األھواز قال أو واألْھوازِ  السُّوسِ  مالُ  َجاءهُ  َحتى ُيْعِطينا  َحِديث أو مطرٍ  َحِديثِ  في َفَقالَ  الشَّ
َ  َحتى المْسلِِمينَ  ُخلّة في َفَجَعْلناَهُ  َحّقُكم تركُتم أْحَبْبُتم َفإِنْ  خلّة المْسلِِمينَ  في َفَقالَ  اآلخر :  اسالَعبَّ  َفَقالَ  مْنه َحقُّكم فأوفيكم مالٌ  َيأِْتينا

َ :  الفضل أََبا يا له فقُلتُ  َحقنا في تطعمهُ  ال  يأتيهُ  أنْ  َقْبلَ  ُعَمرُ  فتوفيَ  المسلمين ُخلّة وَرَفعَ  المؤمنين أمير أَجابَ  َمنْ  أَحق أَلَْسنا
 شئتم فإِنْ  كله لكم يُكون أنْ  كثر إَذا علمي يبلغَ  َوالَ  َحقٌ  لَُكمْ :  َقالَ  ُعَمرَ  أنَّ :  واآلخر َمطرٍ  َحِديث في الَحَكمُ  َوَقالَ  َفَيْقِضَيناه مال

  ُكلَّهُ  ُيْعِطينا أنْ  فأبى إالَّكلّه عليه فأَبينا لكم أَرى ما بقدر منه أعطيتكم

ْھِريِّ  عنِ  ِديَنارٍ  بنِ  َعمرو عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  - 417 اب بن ُعَمرَ  أنَّ  أْوسٍ  بن َمالِكُ  عن الزُّ ُ  رضيَ  الَخطَّ  عْنهُ  هللاَّ
 :  قال

  أيمانُكمْ  َملََكت ما إالَّ  ُمْنَعهُ  أوْ  أعِطيهُ  حقّ  المال ھذا في َولَهُ  إالَّ  أحدٌ  ما -

د بنُ  إْبراھيمُ ) :  أخبرنا(  -  418 د عن مَحمَّ ُ  رضيَ  ُعَمرُ  عن أْوسٍ  بن َمالِكُ  عن الُمْنَكِدر بنِ  ُمَحمَّ  :  َقالَ  نحوه عْنهُ  هللاَّ

اِعي أتينلي ِعْشتُ  لَِئنْ  -   حقه وحمير بسر الرَّ

 :  َقالَ  َجِرير عن َقْيس عن خالدٍ  أبي اْبن عن الِثَقةُ ) :  أخبرنا(  -  419

ً  فاستغلوا السوادِ  ُرْبعَ  لھا فقسم النَّاسِ  ربعَ  َبِجيلَةُ  كاَنتْ  - اب بن ُعَمرَ  َعلَى َقِدْمتُ  ثمَّ  َشَكْكتُ  أنا سنينَ  أْرَبعَ  أَوْ  َثالَثا  رضيَ  الَخطَّ
 ُ َھا َقدْ  ِمْنُھمْ  إْمرأةٌ  فاُلَنٍ  ِبنتُ  فاُلََنةُ  وَمعي عْنهُ  هللاَّ اب بن ُعَمرُ  َفَقالَ  اسمھا ِذْكرُ  َيحُضُرني ال َسمَّ  مسئول قاسم أني لَْوالَ :  الَخطَّ

وا أن أَرى ولكني لَكم قُِسم ما على لْتَرْكُتُكم   النَّاسِ  على َتُردَّ

 :  عليّ  بن ُمَحمدْ  َجْعَفر أبي عنِ  ِديَنارٍ  بنِ  َعمرو عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  420

اب بن ُعَمرَ  أنَّ  - ا الَخطَّ نَ  لمَّ  فاألقرب باألْقرب أْبَدأ بلى:  َقالَ  بك باألْقرب إْبَدأ:  لَهُ  َفقِيلَ  ؟ أْبَدأَ  أنْ  َتُرون بَمنْ :  قالَ  الّدواوين َدوَّ
ُ  صلى هللاَّ  ِبرسولِ    وسلم هَعلَيْ  هللاَّ

 :  قالَ  ُعَمر ابنِ  َمْولَى نافِعٍ  عن ُعَمر بنِ  هللاَّ  ُعَبْيد عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  421

ُ  صلَّى النَّبيّ  َعلَى ُعِرْضتُ  -  وجه جرح"  أحد غزوة في"  أي أحد عام في أنه مسلم صحيح في(  أُُحدٍ  َعامَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
 و عليه هللا صلى هللا رسول بنت فاطمة فكانت رأسه على البيضة وھشمت رباعيته وكسرت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
َ )  آخره إلى"  بالترس عليھا يصب أي:  بالمجن عليھا يسكب عنه هللا رضي طالب أبي بن علي وكان الدم تغسل سلم  اْبنُ  وأنا
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ني َسنةَ  َعشَرةَ  أرَبع  أصحابه مع ينقل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان الغزوة ھذه في(  ْنَدقِ الخَ  َعامَ  َعلَيه ُعِرْضتُ  ثمَّ  فردَّ
 :  ويقول التراب

 صلينا وال تصدقنا وال...  أھتدينا ما أنت لوال وهللاَّ 

 علينا أبوا قد األولى إن...  علينا سكينة فأنزلن

 :  سلم و عليه هللا صلى وقال

   والمھاجرين ألنصارا فأكرم...  اآلخرة عيش إال عيش ال اللھم

 َ ْثتُ :  َنافِعٌ  قالَ  فأجاَزِني َسنةَ  َعشَرةَ  َخْمسَ  اْبنُ  وأنا ّريةَ  الُمَقاِتلةَ  َبْينَ  َفْرقٌ  ھَذا:  َفَقالَ  العِزيزِ  َعْبدِ  بنَ  ُعَمر الحديثِ  ِبھَذا َفَحدَّ  والدَّ
َ  لَمْ  وَمنْ  الُمَقاِتلةَ  في َسنةَ  َعشَرةَ  َخْمسَ  إلبن ُيْفَرضَ  أن وَكَتبَ  ّريةَ  في َيْبلَُغھا   الدَّ

ُ  رضيَ  ُھَريَرةَ  أبي عن ناَفِعٍ  عن ِذْئبٍ  أبي ْبنِ  عن فَُدْيك أبي اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  422  :  عْنهُ  هللاَّ

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  -  "  ُخفّ  أو َحافِرٍ  أوْ  َنْصلٍ  في إالَّ  الََسَبقَ : "  َقالَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ

 :  ُھَريَرةَ  أبي عن أبيه عن صاَلحٍ  أبي بنِ  َعبَّادِ  عن ِذْئبٍ  أبي ْبنِ  عن فَُدْيك أبي اْبنُ  ) : أخبرنا(  -  423

ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  -  "  ُخفّ  أو َحافِرٍ  في إالَّ  الََسَبقَ : "  َقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ُ  ُعَمَررضيَ  اْبنِ  عن نافِعٍ  عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  424 ُ  هللاَّ  :  عْنھما

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  -  مدة علفھا يقلل أن وھو وضمرت أضمرت يقال(  أُْضِمَرتْ  َقدْ  الَِّتي اْلَخْيلِ  َبْينَ  َساَبقَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ
ً  وتدخل ً  بيتا  )  الجري على وتقوى لحمھا فيجف عرقھا ويجف لتعرق فيه وتجلل كنينا

   الجزية في جاء ما باب

 )  مخصوص وجه على الكافر يلتزمه مال:  وشرعا الذمة أھل على مجعول لخراج إسم:  لغة الجزية( 

د بنُ  إْبراھيمُ ) :  أخبرنا(  -  425  :  العِزيزِ  َعْبدِ  بنَ  ُعَمر عن َحكيم أبي بنُ  إْسماَِعيلُ :  أخَبَرنِي َقالَ  مَحمَّ

ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  -  من(  المعافِِريّ  من قِيَمَتهُ  أوْ  َسَنة ُكلّ  ِديناَراً  ِمْنُكمْ  إِْنَسانٍ  ُكلّ  َعلَى أنَّ : "  اْلَيمنِ  أْھلِ  إلى َكَتبَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
  ِمْنھم الذمة أْھلَ  يعني) "  باليمن قبيلة وھي معافر إلى منسوبة باليمن برود ھي:  المعافري

 :  َحَسن أنَّهُ  َغيرَ  حَفُظهُ أ ال بإِسَنادٍ  يوُسفَ  بن وِھَشامُ  ماِزنٍ  بنُ  ُمَطّرفُ ) :  أخبرنا(  -  426

ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  - ة أْھلِ  َعلَى َفَرضَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ مَّ  وَعلَى ُيَقالُ  َفإنَّهُ :  ماِزنٍ  بنُ  لُمَطّرفُ  َفقُْلتُ  َسَنةٍ  ُكلّ  ِديناَراً  اْلَيمنِ  أْھلِ  ِمن الذِّ
ً  النََّساءِ  ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  أليس:  فقالَ  أْيضا ً  النََّساءِ  من أَخذَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ َ  ثاِبتا   ِعْنَدنا

د بنُ  إْبراھيمُ ) :  أخبرنا(  -  427  :  الُحَوْيِرث أِبي عن مَحمَّ

ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  - ُ  صلَّى والنَّبيّ  َسَنةٍ  ُكلِّ  في ِديَناراً  َموَھب لَهُ  ُيَقالُ  بمّكةَ  َنصرانيِّ  َعلَى َضَربَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ
ً  المسلمينَ  منَ  بِِھمْ  َمرَّ  َمنْ  ُيِضيفُوا وأنْ  َسنةٍ  ُكلَّ  دِيَنار َثالَثمائِة أيلَةَ  َنصارى َعلَى َضَربَ  ً  َيغشوا َوالَ  َثالثا   ُمْسلما

 :  هللاَّ  َعْبدِ  بنَ  إسحاقُ :  أنبأنا إْبراھيمُ ) :  أخبرنا(  -  428



112 

 

ُھم - ُ  صلَّى النَّبيّ  علَْيھم َفَضَربَ  ثماِئةَثالَ  َيْوَمئذٍ  كاَُنوا أنَّ   َسنةٍ  ُكلَّ  دِيَنار َثالَثماِئة يومئذ وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

د بنُ  إْبراھيمُ ) :  أخبرنا(  -  429 اب بنَ  ُعَمرَ  َمْولَى َسِعيد بنِ  هللاَّ  َعْبدِ  أوْ  الجاِريّ  َسِعيد عن ِديناَر بنِ  هللاَّ  َعْبدِ  عن مَحمَّ  الَخطَّ
ُ  رضيَ   :  قال ُعَمرَ  أَنَّ  عْنهُ  هللاَّ

َ  َتِحلُّ  وما ِكتاَبٍ  بأْھلِ  الَعَرب َنَصاَرى ما -   أعَناَقُھم أْضربَ  أوْ  ُيْسلُِموا حَتى ِبَتاِركھم أَنا َوَما ِئحھم َذَبا لَنا

د ابن َيعِني َجْعَفرِ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  430  :  أبيهِ  عن ُمَحمَّ

ابالخَ  بنَ  ُعَمرَ  أَنَّ  - ُ  رضيَ  طَّ ْحمنِ  َعْبدُ  لَهُ :  َفَقالَ  ؟ أْمِرھم في أَْصَنعُ  َكْيفَ  أَدِري َما:  َفَقالَ  المجوسَ  َذَكرَ  عْنهُ  هللاَّ  َعْوفٍ  بنِ  الرَّ
ُ  صلى هللاَّ  رسولِ  لََسِمْعتُ  أشَھدُ   "  الِكتاَبِ  أْھل ُسنَّةَ  بھم ُسّنوا: "  َيقُولُ  وسلم َعلَْيه هللاَّ

 :  ِديَنارٍ  بنِ  َعمرو عن ُسْفَيانُ : )  أخبرنا(  -  431

اب بنَ  ُعَمرَ  َيُكنْ  لَمْ :  َيقُولُ  َبَجالَةَ  َسِمعَ  أَنَّهُ  ُ  رضيَ  الَخطَّ ْحمنِ  َعْبدُ  شِھدَ  َحتَّى المجوسِ  منَ  الجزَيةَ  أخذَ  عْنهُ  هللاَّ  أَنَّ  َعْوفٍ  بنِ  الرَّ
ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  َ  وسلم َعلَْيه هللاَّ   َھَجر َمُجوسِ  منْ  أََخَذھا

 :  َقالَ  عاَصمٍ  بن َنصر عن الَمْرُزباَن بن َسِعيد أبي عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  432

 يا:  َوَقالَ  بلّبِته فأَخذَ  الُمْسَتْوِردُ  إلْيهِ  فَقامَ  كتاَبٍ  بأْھلِ  ولْيُسوا المجوسِ  منَ  الجْزَيةُ  ُتؤخذَ  ما َعلَى األَْسَجِعيّ  َنوَفل بن َفْرَوةَ  َقالَ  -
ُ  رضيَ  َعلّيًا ُيعنى الُمؤِمنين أميرِ  َوَعلَى وُعمرَ  بكر أبي َعلَى َتْطَعنُ  هللاَّ  وَّ َعدُ   ِبهِ  َفَذَھبَ  الجزَيةَ  مْنُھم أخُذوا وَقدْ  عْنُھم تعالى هللاَّ
ُ  رضيَ  عليّ  علْيِھمْ  فخرج الَقْصرِ  إلى ُ  رضيَ  عليٌ  َفَقالَ  القْصرِ  ظلّ  في فجلسا اّتئدا:  فَقالَ  عْنهُ  هللاَّ  النَّاسِ  أَعلَُم◌ُ  أَنا:  عْنهُ  هللاَّ

ا مملَكِتهِ  أھل بعضُ  َعلَْيهِ  فاّطلع أْخِته أوْ  ابَنِتهِ  على َفَوَقعَ  َسِكر ملكُھم وأنّ  يدِرسوَنهُ  وكتاب يعلَُمونهُ  علمٌ  لُھمْ  كاَنَ  بالمجوسِ   فلمَّ
 َ َ  منُھمْ  فامتنعَ  الحدَّ  َعلَْيهِ  يقِيُمونَ  جاُؤا َصحا ً  تعلَُمونَ :  فَقالَ  ِتهِ مملَكَ  آلَ  فَدعا  َبَناتِهِ  ِمنْ  َبِنيهِ  ُينِكحُ  آَدمُ  كاَنْ  َفَقدْ  آَدمَ  دين ِمنْ  خيراً  ديننا
 َعلَى أسرى وقد فأْصَبحوا قتلوھم َحتى خالَفُوھم الذين وقاَتلُوا الدينَ  وَخالفُوا فَباَيُعوه ِديِنهِ  عن بُكم يرغبُ  ما آَدمَ  ِدينِ  َعلَى َفأنا

ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  أخذَ  وَقدْ  كتاب أھلُ  َوُھمْ  ُصُدورھم في الَِّذي اْلعلمُ  وَذَھب أظھرھم َبْين من فُرفِعَ  كتاَبھم  بكر وأبو وسلم َعلَْيه هللاَّ
ُ  رضيَ  وُعمرَ    الجْزَيةَ  منُھمْ  عْنُھما تعالى هللاَّ

   الحما في جاء ما باب

 في الشريف كان يقل حمى جعلته المكان وأحميت يقرب ال محظور أي حمى شئ وھذا عنه دفع حماية يحميه حماه:  الحما( 
ً  نزل إذا الجاھلية  يرعون ما سائر في القوم وھويشارك غيره فيه يشرك ال الكلب عواء مدى فحمى كلبه استوى حيه في أرضا

 واإلبل للجھاد ترصد التي للخيل يحمى ما إال ورسوله هللاَّ  إلى الحمى وأضاف ذلك عن سلم و عليه هللا صلى النبي فنھى فيه
 واإلقطاع وينفرد به ويستبد يتملكه قطاعا له أيجعل استقطعه يقال:  والقطع وغيرھا الزكاة وإبل هللا سبيل في عليھا يحمل التي
 :  والقطايع)  وغيرتمليك تمليكا يكون

ْھِريِّ  عنِ  ُعَيْيَنةَ  ابنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  433 ِ  َعْبدِ  الزُّ ْعبِ  عنِ  َعبَّاسٍ  ابنِ  عنِ  هللاَِّ  ْبدِ عَ  ْبنِ  هللاَّ  :  َجثَّاَمةَ  بنِ  الصَّ

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  -  "  ولَِرُسولِهِ  َِّ  إالَّ  الَِحَمى: "  قالَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ

د بن العزيزِ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  434  :  أِبيهِ  عن أَْسلَمَ  بن َزيد عن َمحمَّ

ابالخَ  بنَ  ُعَمرَ  أنَّ  -  فإنَّ  المظلوم َدْعَوةَ  واتَّقِ  للنَّاسِ  َجناَحكَ  ضمّ :  ُھَنىّ  َيا لَهُ  فَقالَ  الِحمى على ُھَنىّ  لَهُ  ُيَقالُ  لَهُ  مْوالً  استْعَملَ  طَّ
َريمةُ  ربَّ  وأْدِخلْ  مَجاَبة المظلوم َدْعَوةَ   العشرين من ھي قيل والغنم اإلبل من القطيع وھي الصرمة تصغير الصريمة(  الصُّ
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 وربَّ )  القليلة والغنم القليلة اإلبل صاحب يريد والمرعى الحمى في يعني الصريمة رب أدخل وقوله واألربعين الثالثين إلى
َريمةُ و الُغَنيمة َربَّ  وإن وَزْرعٍ  َنْخلٍ  إلى يْرَجَعانِ  ماشيُتُھما تْھلِكُ  إنْ  فإنَّھما َعْوفٍ  ابنِ  ونعمَ  َعفَّانِ  ابنِ  وَنَعمَ  وإيَّاكَ  الُغَنيمة  الصُّ
َراھم الدَناِنير ِمنَ  عليَّ  أھَونُ  والكالَء فاْلَماء لكَ  أَبا الَ  أَنا أَفتاِرَكُھم:  الُمؤِمِنينَ  أَِميرَ  يا َفَيقُولُ  بعيالهِ  يأِتي  ذلِكَ  لعلَى هللاَّ  وأْيمُ  والدَّ
َ  ظلمُتھم أّني ليرونَ  أنھم ھا  ما هللاَّ  سبيلِ  في علْيهِ  أْحمل الَِّذي الَمالُ  َولَوالَ  اإلسالم في عليھا وأسلموا الجاِھلّيةِ  في علَْيھا لِبالدھم أنَّ

  ِشْبراً  بالِدھم ِمنْ  المسلمين على َحَمْيتُ 

 :  قالَ  جعدَ  بنِ  َيْحيَ  عن ِديَنارٍ  بنِ  َعمرو عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  435

ا - ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َقِدمَ  لَمَّ ورَ  النَّاسَ  أقَطعَ  نةالمدي وسلم َعلَْيه هللاَّ (  َنكِّبَ :  ُزْھَرةَ  َعْبدِ  َبُنو لُھمْ  يَقالُ  ُزْھَرة َبني ِمن َحيّ  َفَقالَ  الدَّ
ا)  غيره ونكب عنه عدل إذا الطريق عن نكب يقال:  عنا نحا أي ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  فَقالَ  َعْبدٍ  أُمِّ  ابنُ  عنَّ  َفلِمَ : "  وسلم َعلَْيه هللاَّ

ُ  اْبَتَعَثِني ةً  ُيَقدِّسُ  ال هللاَّ  إنَّ  إذاً  هللاَّ ِعيفِ  ُيؤخذُ  ال أمَّ   َحقَّهُ  فيھم للضَّ

 :  أبِيهِ  عن ِھشام عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  436

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  - بير أْقطعَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ ً  الزُّ اب بنَ  ُعَمرَ  وأنَّ  أْرضا ُ  رضيَ  الَخطَّ  واد ھو:  العقيق(  الَعقِيقَ  أْقطعَ  عْنهُ  هللاَّ
  المدينةِ  من َقِربيٌ  والَعقِيقُ  ؟ الُمْسَتْقِطُعونَ  أينَ :  وَقالَ  أجمع)  للماء مسيل المدينة أودية من

   الموات أحياء في جاء ما باب

 ) :  فيھا شئ وتأثير عمارتھا مباشرة وأحياؤھا أحد ملك عليھا جري وال تعمر ولم تزرع لم التي األرض:  الموات( 

 :  أِبيهِ  عن ِھَشامٍ  عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  437

ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  - ً  أْحَيا َمنْ : "  َقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  إلى الرجل يجئ أن ھو:  حق ظالم لعرق وليس(  لِِعرقٍ  َولَْيسَ  لَهُ  َفُھوَ  َمَواتا
ً  فيھا فيغرس قبله رجل أحياھا قد أرض   حقٌ  ظالمٍ ) "  األرض به ليستوجب غرساًغصبا

 :  طاَوسٍ  ابنِ  عن سْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  438

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  - ً  أْحَيا َمنْ : "  َقالَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ  "  ِمّني لُكمْ  ِھيَ  ُثمَّ  وَرُسولِهِ  لللَّهِ  األرِض  وَعاِديُ  لَهُ  فُھو األرِض  من َمَواتا

 :  أِبيهِ  عن ِھَشامٍ  عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  439

ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  - ً  أْحَيا َمنْ : "  َقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ   حقٌ  ظالمٍ  لِِعرقِ  ولَْيسَ  لَهُ  َفِھيَ  َمْيَتةً  أرضا

 :  أِبيهِ  عن سالم ِشَھابٍ  ابن َعنِ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  440

اب بنَ  ُعَمرَ  أنَّ  - ُ  رضيَ  الَخطَّ ً  أْحَيا َمنْ :  َقالَ  عْنهُ  هللاَّ   لَهُ  َفِھيَ  َمْيَتةً  أرضا

ْحمن َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  441  :  َنْضلَةَ  بنِ  علقمةَ  عن أِبيهِ  عن األَْزَرقيُّ  الَقاسم بنِ  الحسنِ  بنُ  الرَّ

َ  أنّ  األرِض  َسنامُ :  وَقالَ  برجله فَضَربَ  َداِرهِ  بَفناَءِ  َقامَ  حرب بن ُسْفَيانُ  أَبا أنَّ  - ً  لھا  أعِرفُ  ال أنِّي األَسلَِميَّ  فُْرَقدٍ  ابنُ  زَعم سَناما
َ  َولِي سوادھا ولهُ  المرَوةِ  َبياضُ  لِي َحقِّهِ  منْ  َحقِّي اب بنَ  ُعَمرَ  ذلِكَ  َفَبلَغَ .  كذا إلى كذا َبْينَ  ما ُ  رضيَ  الَخطَّ :  َفَقالَ  عْنهُ  تعالى هللاَّ
ً  يُكونُ  ما المواتِ  ياءأح إن ُجْدَراَنهُ  عليهِ  أَحاَطتْ  ما إالَّ  ألََحدٍ  لَيسَ   التحجير إبطاله مثل وھو بالُجْدراتِ  ُيَحاطُ  أو َحْفراً  أوْ  َزرعا
رُ  ما مثلُ )  به يعمر ما المطبوع في(  ُيَعّمرُ  ما بَغْيرِ    يحجِّ
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   المظالم في جاء ما باب

 ) :  موضعه غير في الشيء وضع ھو:  الظلم( 

افِِعيُّ ) :  أَخبرنا(  -  442 ً مَ  أَنَّ  الشَّ  :  أِبيهِ  عن المازني َيْحيَ  بنِ  َعْمرو عنِ  أْخَبَرهُ  الكا

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  -  "  إْضَرارَ  َوالَ  الََضَررَ : "  َقالَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ

   الشراب في جاء ما باب

 ) :  الماء من الخط بالكسر الشرب( 

 :  أِبيهِ  عن المازني َيْحيَ  بنِ  َعْمرو عنِ  َمالِكٌ ) :  أَخبرنا(  -  443

ّحاكَ  أنَّ  - ً  َساقَ  َخليَفةَ  ابنَ  الضَّ دٍ  أرٍض  في ِبهِ  َيُمرّ  أنْ  فأََرادَ  الُعَريِض  من لهُ  َخلِيجا د فأَبى َمْسلََمةَ  بنِ  لُِمحمَّ  فأَمَرهُ  َمْسلََمةَ  بنِ  ُمحمَّ
دُ  َقال سِبيلَهُ  ُيَخلِّيَ  أنْ  كَ  َوالَ  وآِخراً  أوالً  به َتْشَربُ  نافِعٌ  لكَ  َوُھو ينَفُعهُ  ما أََخاكَ  عُ َتْمنَ  لم:  ُعَمرُ  َفَقالَ  الَ  َمْسلََمةَ  بنِ  ُمحمَّ  فَقال َيُضرُّ

دُ  ُ  رضيَ  ُعَمرُ  َفَقالَ  الَ  َمْسلََمةَ  بنِ  ُمحمَّ   َبطِنكَ  َعلَى َولَوْ  ِبه لَُيمرنّ  وهللاَِّ :  عْنهُ  هللاَّ
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   المزارعة كتاب

 ) :  المالك من والبذر منھا تخرج ما عضبب ليزرعھا لرجل األرض من تسليم:  المزارعة( 

 :  المَسّيب ابن عن ِشَھابٍ  ابن َعنِ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  444

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  -  َفكانَ "  ْيَنُكمْ وبَ  َبْيننا الَثَمرَ  أَنَّ  َعلَى هللاَّ  أقّرُكم َما َعلَى أقُّرُكمْ : "  خْيَبر اْفَتَتحَ  ِحينَ  لْلَيُھودِ  َقالَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ
ُ  صلى هللاَّ  رسولَ    َفلِي ِشْئُتمْ  إنْ  وَ  فلُكمْ  ِشْئُتمْ  إنْ :  يقُولُ  ثمَّ  وبْيَنُھمْ  َبْيَنهُ  فيخرص َرواَحة بنِ  هللاَّ  َعْبد َيْبَعثُ  وسلم َعلَْيه هللاَّ

 :  المَسّيب بن سعيد عن ِشَھابٍ  ابن َعنِ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  445

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  - "  وَبْيَنُكمْ  َبْيننا الَثَمرَ  أَنَّ  َعلَى هللاَّ  أقّرُكم َما َعلَى أقُّرُكمْ : "  خْيَبر اْفَتَتحَ  ِحينَ  خْيَبر لْلَيُھودِ  َقالَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ
ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  َفكانَ :  قال  َفلِي ِشْئُتمْ  إنْ  وَ  فلُكمْ  ِشْئُتمْ  إنْ :  يقُولُ  ُثمَّ  علْيھمْ  فيخرص َرواَحة بنِ  هللاَّ  َعْبد َيْبَعثُ  وسلم َعلَْيه هللاَّ

 )  659 و 660 رقم تحت الزكاة كتاب في يليه والذي الحديث ھذا تقدم(  يأخذوَنهُ  فكاَُنوا

 :  َيَسارٍ  بنِ  ُسلَْيَمانَ  عنْ  ِشَھابٍ  ابن َعنِ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  446

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أَنَّ  -   اليھود وبين بينه فيخرص َرواَحة بنِ  هللاَّ  َعْبد َيْبَعثُ  كانَ  وسلم هَعلَيْ  هللاَّ

 :  َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعن َعْمرو َعن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  447

ا - ً  ِبَذلِكَ  َنَرى َفال نخامر ُكنَّ ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  رافِع َزَعمَ  حتى بأسا   ذلك أجل نم فتركناھا عنھا نھى وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ

ْحمنِ  َعْبدُ  بن َرِبيَعةَ  َعن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  448  :  َقْيسٍ  بنِ  َحْنَظلَةَ  َعن الرَّ

ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َنَھى:  َفَقالَ  األَْرِض  ِكَراء َعنْ  َخِديجٍ  ْبنَ  رافِع َسألَ  أنَّهُ  -  أَِبالََّذَھب:  َفَقالَ  األَْرِض  ِكَراء َعنْ  وسلم َعلَْيه هللاَّ
ا َفَقالَ  ؟ والَوِرقِ    ِبه بأسَ  َفالَ  والَوِرقِ  ِبالََّذَھب أَمَّ

 :  المَسّيب بن سعيد عن ِشَھابٍ  ابن َعنِ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  449

  ِبه بأسَ  الَ  َفَقالَ  والَوِرقِ  ِبالََّذَھب األَْرِض )  استكراء عن:  آخر مخطوط وفي(  ِكَراء َعنْ  ُسِئلَ  أنَّه -

ً  أبيه عن ُعْرَوةَ  بنِ  ِھشامِ  َعنِ  َمالِكٌ ) :  اأخبرن(  -  450   به َشِبيھا

  بِمْثلِه سالم ِشَھابٍ  ابن َعنِ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  451

 :  ُعَمرَ  ابنِ  عنِ  ِديَنارٍ  بنِ  َعمرو عن َيْحيَ  أبي ابنُ ) :  أخبرنا(  -  452

َ  الَ  أنْ  أَْرَضهُ  ُيِكِريهِ  الَِّذي َعلَى َيْشَتِرطُ  كاَنَ  أَنَّه -   اْلِكَرى هللاَِّ  َعْبد يَدعَ  أنْ  َقْبلَ  وذلِكَ  َيْعيَرھا
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  اللقطة كتاب

 الواحد يعرف ال محروز غير محترم حق من وجد ما وشرعا الملتقط الشيء لغة:  وإسكانھا القاف وفتح الالم بضم( 
 ): مستحقه

ْحمنِ  َعْبدُ  أبي بنِ  َرِبيَعةَ  َعن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  453  :  قالَ  أَنَّهُ  الُجَھنيّ  خالدٍ  بنِ  َزيدِ  َعن الُمْنَبعثِ  َمْولَى يزيد َعن الرَّ

ُ  صلى هللاَّ  رسولِ  إِلَى َرُجلٌ  َجاءَ  - َ  اْعِرف: "  فَقالَ  ؟ اللقَطةِ  َعنِ  َفَسألهُ  وسلم َعلَْيه هللاَّ  وبالفاء العين بكسر العفاص(  ِعَفاَصھا
ُ  صلى وقوله غيره أو كان جلداً  النفقة فيه تكون التي الوعاء وھو المھملة والصاد  تعرف:  معناه عفاصھا أعرف وسلم َعلَْيه هللاَّ
َ )  ويشتبه بماله يختلط ولئال كذبه من واصفھا صدق لتعلم َ  ُثمَّ )  الوعاء به يشد الذي الخيط ھو:  الوكاء(  َوَوكائھا  َسَنةً  َعّرْفھا
َ  َجاءَ  َفإِنْ  َ  َفَشأَنكَ  َوإالَّ  َصاِحُبھا  "  بِھا

 :  َبْدرٍ  ابنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  بنِ  ُمَعاِوَيةَ  َعن ُموسى بن أّيوب َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  454

ةً  َفَوَجدَ  الشَّأم بَِطِريق َمْنِزالً  َنَزلَ  أنَّهُ  أْخَبَرهُ  أََباهُ  أَنَّ  - اب بنَ  لُعَمرَ  ذلِك َفَذَكرَ  ِديناَراً  ثماُنونَ  فيھا ُصرَّ ُ  رضيَ  الَخطَّ  لَهُ  َفَقالَ  عْنهُ  هللاَّ
َ  المَساِجدِ  أبوابِ  َعلَى َعّرَفھا:  ُعَمرُ  َنةُ  َمَضتْ  َفإنْ  َسَنةً  الشَّأم من َيقدمُ  لَِمن واْذُكرھا َ  َفَشأَنكَ  السَّ   ِبھا

 :  نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  455

ُ  رضيَ  ُعَمرَ  ابنِ  هللاَِّ  عبدِ  إلى َفجاَءَ  لَُقَطةً  َوَجدَ  َرُجالً  أَنَّ  -  َعّرَفھا:  ُعَمرُ  لَهُ  َفَقالَ  ؟ َتَرى َفَماَذا لقَطةً  َوَجْدتُ  إنِّي:  َفَقالَ  عْنُھما هللاَّ
َ  لَمْ  ِشْئتَ  َولَوْ  تأُكلَھا أن آُمُرك الَ :  َقال َقالَ  َفَعْلتُ  َقدْ :  َقالَ  زدْ :  َقالَ  َفَعْلتُ  َقدْ :  َقالَ  زدْ :  َقالَ  َفَعْلتُ  َقدْ  َقالَ    َتأُْخذھا

   اللقيط في جاء ما باب

 ) :  ودعيا ومنبوذاً  ملقوطا يقال:  اللقيط( 

 :  سليم َبني ِمنْ  َرُجلٌ  ُجَميلَة بنِ  ُسْفَيانُ  عن ِشَھابٍ  ابن َعنِ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  456

اب بنَ  ُعَمرَ  َمانِ زَ  في)  الطريق على رمته أمه ألن منبوذاً  اللقيط وسمي اللقيط:  المنبوذ(  َمْنُبوذاً  َوَجدَ  أنَّهُ  - ُ  رضيَ  الَخطَّ  هللاَّ
اب بنَ  ُعَمرَ  إلى ِبه َفَجاءَ  عْنهُ  َ :  َفَقالَ  الَخطَّ  وَجْدُتھا:  َقال ؟)  والروح النفس بمعنى:  النسمة(  الّنسمة ھِذهِ  أَْخذ على َحَملَكَ  ما

ُ  ُعَمَررضيَ  َقالَ  َنَعمْ :  َقالَ  ؟ أَكذلك:  َقالَ فَ  َصالِحٌ  َرُجلٌ  إنَّهُ :  المؤمنين أمير يا ُعريفة له َفَقال فأخذتھا َضائعة  إِْذَھبْ :  عْنهُ  هللاَّ
  َنَفَقته َوَعلَْيَنا َوالََءهُ  َولَكَ  ُحرٌ  َفُھو



117 

 

   الوقف كتاب

 تميمية لغة في إال أوقفته يقال وال حبسته أي كذا وقفت:  يقال الحبس لغة وھو واحد بمعنى والتسبيل التحبيس ھو الوقف( 
 ً  )  عينه بقاء مع به اإلنتفاع يمكن مال حبس:  وشرعا

 :  ُعَمرَ  اْبنِ  عن نافِعٍ  عن ُعَمر بنِ  هللاَّ  ُعبيد عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  457

اب بنَ  ُعَمرَ  أنَّ  - ُ  رضيَ  الَخطَّ َ  خْيَبر ِمنْ  َسْھم َمائةَ  َملَكَ  عْنهُ  هللاَّ ُ  صلى هللاَّ  رسولِ  فأََتي إْشَتراھا ِ  رُسولُ  َيا َفَقالَ  وسلم هَعلَيْ  هللاَّ : هللاَّ
بَ  أنْ  أََرْدتُ  َوَقدْ  قطُّ  ِمْثلَهُ  أُِصبْ  لَمْ  َماالً  أََصْبتُ  إنِّي َوَجلَّ  هللاَّ  إلى ِبه أَتَقرَّ َمَرةَ  َوَسبَّلَ  األَْصلَ  َحّبس: "  َفقالَ  َعزَّ   الثَّ

ُ  ُعَمَررضيَ  اْبنِ  عن نافِعٍ  عن َعْوفٍ  ابنِ  عن َحبيب بنُ  َعْمرو َوُھو القاضي َحبِيبٍ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  458  :  عْنهُ  هللاَّ

ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َفقال ِمنهُ  عْنِدي وأْعَظمَ  إليّ  أْعَجبَ  قطُّ  ماالً  أُِصبْ  لَمْ  خْيَبرَماالً  ِمنْ  أََصْبتُ  إنِّي:  هللاَِّ  رُسولُ  َيا َقالَ  -  َعلَْيه هللاَّ
قَ  ثََّمره َسبَّلَتَ وَ  أَْصلَهُ  َحّبستَ  ِشْئتَ  إنْ : "  وسلم اب بنَ  ُعَمرَ  َفَتَصدَّ ُ  رضيَ  الَخطَّ   بهِ  صدقته َحَكى ثمَّ  ِبه عْنهُ  هللاَّ

ُ  رضيَ  ُعَمرَ  ابنِ  هللاَّ  َعْبدِ  عن نافِعٍ  عن ُعَمر بنِ  هللاَّ  ُعبيد عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  459  :  َقالَ  عْنُھم هللاَّ

ُ  صلى النبيِّ  إلى ُعَمرُ  َجاءَ  - ِ  رُسولُ  َيا َفَقالَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ بَ  أنْ  أََرْدتُ  َوَقدْ  قطُّ  ِمْثلَهُ  أُِصبْ  لَمْ  َماالً  أََصْبتُ  إنِّي:  هللاَّ  إلى ِبه أَتَقرَّ
ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َفَقالَ  تعالى هللاَّ   "  ثََّمره َوَسبَّلَ  أَْصلَهُ  َحّبس: "  وسلم َعلَْيه هللاَّ
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   البيوع كتاب

 اشتريته وبمعنى بعته بمعنى الشيء نعت يقال:  قتيبة ابن وقال ملكته كنت ما بعت بمعنى بعت العرب تقول:  األزھري قال( 
 الشيء وأبعت البيع سألته أي استبعته:  ويقال وبايعته وتبايعا اإلشتراء واإلبتياع بعته وبمعنى اشتريته بمعنى الشيء وشريت

  أبواب أربعة وفيه)  وضمھا باءال بكسر الشيء وبيع للبيع عرضته أي

 :  آخر وأحكام البيوع من عنه نھى فيما األول الباب

ْحمنِ  َعْبدِ  بنِ  َبْكر أِبي َعنْ  ِشَھابٍ  ابن َعنِ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  - 460  األَْنَصاِريّ  َمْسُعود أَِبي َعنْ  ِھَشام بنِ  الحاِرث ابن الرَّ
ُ  رضيَ   :  عْنهُ  هللاَّ

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أَنَّ  -  وإذا مھراً  لھا جعلت إذا وأمھرتھا المرأة مھرت يقال(  الَبغيّ  َوَمْھرِ  الَكْلبِ  َثمنِ  َعنْ  َنَھى وسلم َعلَْيه هللاَّ
 "  الكاَِھن وُحلوانِ )  الصداق وھو مھرھا إليھا سقت

واِري الكالب َبيعُ  كِرهَ  وإنَّما:  َمالِكٌ  َقالَ  واري وَغير الضَّ ُ  صلى نبيِّ ال لَِنْھيِ  الضَّ   الَكْلبِ  َثمنِ  َعنْ  وسلم َعلَْيه هللاَّ

 :  ُعَمرَ  اْبنِ  عن نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  461

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أَنَّ  -   الِكالب ِبَقْتلِ  أََمرَ :  وسلم َعلَْيه هللاَّ

 :  ُعَمرَ  اْبنِ  عن نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  462

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أَنَّ  - ً  اْقَتَنى َمنِ : "  َقالَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ ً  أوْ  َماِشَيةٍ  َكْلبَ  إالَّ  َكْلبا   قِيَراطانِ  َيْومٍ  كلّ  َعَملِهِ  ِمنْ  َنَقصَ  َضاِريا

 :  ُخَصْيَفةَ  ْبنِ  َيِزيدَ  عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  463

اِئبَ  أنَّ  - ُ  صلى هللاَّ  رسولِ  أْصحابِ  ِمنْ  شنؤة أْزد ِمنْ  َرُجلٌ  وُھوَ  ُزھير أبي بن ُسْفَيانُ  َسِمعَ  أنَّهُ  أخَبَره يزيد بن السَّ  وسلم َعلَْيه هللاَّ
ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  َسِمْعتُ :  َيقُولُ  ً  اْقَتَنى َمنِ : "  يقُولُ  وسلم َعلَْيه هللاَّ  ھَذا َسِمْعتَ  أأْنتَ :  َقالُوا"  قِيَراطانِ  َيْومٍ  كلّ  َعَملُهُ  َنَقصَ  َكْلبا

ُ  صلى هللاَّ  رسولِ  نْ مِ    المْسِجد ھَذا َوَرب أَيْ :  قاَلَ  ؟ وسلم َعلَْيه هللاَّ

 والموحدة المھملة بفتح السبئي وعلة بن الرحمن عبد ھو(  الِمْصِريّ  َوَعلَةَ  اْبنِ  عن أَْسلَمَ  بن َزيد عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  464
ُ  رضيَ  َعبَّاسٍ  ابن َسأل أنَّه)  الميم وفتح المھملة وإسكان أوله بضم أسيقع بابن المعروف المصري ا عْنُھما هللاَّ  منَ  ُيْعَصرُ  َعمَّ

ُ  صلى هللاَّ  لِرسولِ  َرُجلٌ  أْھَدى:  َعبَّاسٍ  ابن َفَقالَ  الِعَنبِ   صلى هللاَّ  رسولُ  َفَقالَ  َخْمرٍ )  المزادة:  الراوية(  َراِوَيةَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ
 ُ َ  هللاَّ  أنَّ  َعلِْمتَ  َما أوَ : "  وسلم َعلَْيه هللاَّ ً  َفَسارَّ  الَ :  فَقالَ  ؟ َحّرَمھا َ  أََمْرُتهُ :  َفَقالَ  ؟ َساَرْرَتهُ  ِبمَ :  َفَقالَ  َجنِبه إلَى إْنسانا  َفَقالَ  ِبَبْيِعھا

ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  م الَِّذي إِنَّ :  وسلم َعلَْيه هللاَّ م شربتھا َحرَّ َ  َحرَّ  الماء فيه يحمل الذي الظرف:  المزادة(  المزاَدَتين َفَفَتحَ  َبيَعھا
َ  َما َذَھبَ  َحتَّى)  زائدة والميم المزاود والجمع والسطيحة والقربة كالراوية   فِيِھما

ُ  رضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعن َطاوسٍ  عن ِديَنارٍ  بنِ  َعمرو عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  465  :  َقالَ  عْنُھما هللاَّ

ابالخَ  بنَ  ُعَمرَ  َبلَغَ  - ُ  رضيَ  طَّ ُ  َقاَتلَ :  فَقال َخْمراً  باع َرُجالً  أنَّ  عْنهُ  هللاَّ ً  هللاَّ ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أَنَّ  َعلِمَ  أَما الخمر باع فاُلنا  َعلَْيه هللاَّ
ُ  َقاَتلَ :  َقالَ  وسلم  الظھور شحم وأما معاءواأل والكرش الكلى شحم ھو عليھم المحرم الشحم(  الشَُّحومَ  َعلَْيھم ُحّرَمتْ  َيُھوداً  هللاَّ
َ )  فال واأللية  "  َوَباُعوھا َفَحملُوھا

 :  ُعَمرَ  اْبنِ  عن نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  466
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ا:  لَهُ  َقالُوا الِعَراقِ  أْھلِ  ِمنْ  ِرَجاالً  أَنَّ  - َ  أُْشِھدُ  إنِّي:  هللاَّ  َعْبدُ  َفَقالَ  فنبيعھا خمراً  َفَنعُصُرهُ  والِعَنب النَّْخل َثمرِ  ِمن َنْبَتاع إنَّ  َعلَْيُكمْ  هللاَّ
َ  آُمُرُكمْ  ال أّني واإلْنسِ  الجنّ  ِمنَ  َسِمعَ  َوَمنْ  َوَمالئكته َ  َوالَ  ِبَبْيِعھا َ  والَ  َتْبَتاُعوھا َ  والَ  تْعِصُروھا َھا َتسقُوھا  َعَملِ  ِمنْ  ِرْجسٌ  َفإنَّ
  الشَّيطان

َنادِ  أبِي َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  467 ُ  رضيَ  ُھَرْيَرةَ  أِبي َعن األَْعَرج َعن الزِّ  :  عْنه هللاَّ

ُ  صلَّى النَّبيّ  أَنَّ  - وا الَ : "  َقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  وصرھا تصرية يصري صرى:  يقال الصاد وفتح التاء بضم تصروا ال(  َتَصرُّ
 أن المشتري فيظن ضرعھا يعظم حتى عھابي إرادة عند ضرعھا في اللبن تجمعوا ال:  ومعناه:  مصراة فھي تصرية يصرھا
َ  إِنْ  َيْحلَُبھا أنْ  َبْعدَ  النََّظَرين بخير َفُھو ذلِكَ  َبْعدَ  ابتاَعھا َفإنْ  والَغَنمَ  اإلبلَ )  مستمرة لھا عادة لبنھا كثرة َ  َرِضَيھا  وإنْ  أَْمَسَكھا

ھا َسِخَطَھا ً  َردَّ  "  َتمرٍ  ِمنْ  وَصاعا

َنادِ  أِبي نْ عَ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  468 ُ  رضيَ  ُھَرْيَرةَ  أِبي َعن األَْعَرج َعن الزِّ  :  َقالَ  عْنه هللاَّ

ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َقالَ  - وا الَ : "  وسلم َعلَْيه هللاَّ  فإِنْ  َيْحلَُبھا أنْ  َبْعدَ  النََّظَرين بخير َفُھو ذلِكَ  َبْعدَ  ابتاَعھا َفمنِ  والَغَنمَ  اإلبلَ  َتَصرُّ
 َ َ أَْمسَ  َرِضَيھا ھا َسِخَطَھا وإنْ  َكھا ً  َردَّ  "  َتمرٍ  ِمنْ  وَصاعا

ُ  رضيَ  ُھَرْيَرةَ  أِبي َعن سيرينَ  اْبنِ  عن أَيُّوبَ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  469  :  عْنه هللاَّ

ُ  صلَّى النَّبيّ  عن - ھا:  َقالَ  أنَّه إالَّ  ِمْثلَهُ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ ً  َردَّ  يلزم ال أي نفيھا ومعنى الحنطة السمراء(  َراءَسمْ  ال َتمرٍ  ِمنْ  وَصاعا
 ) "  بالحجاز التمر من أغلى ألنھا الحنطة بعطية

 :  ُعَمرَ  اْبنِ  عن نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  470

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  أَنَّ  - ً  اْبَتاعَ  َمن: "  َقالَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ  "  ْوفَِيهُ َيْستَ  َحتَّى َيِبيُعهُ  َفالَ  َطعاما

 :  ُعَمرَ  اْبنِ  عن ِديناَر بنِ  هللاَّ  َعْبدِ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  471

ُ  صلَّى النَّبيّ  أَنَّ  - ً  اْبَتاعَ  َمن: "  َقالَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاَّ  "  َيقِبَضهُ  َحتَّى َيِبيُعهُ  َفالَ  َطعاما

 :  َقالَ  َعبَّاسٍ  ابنِ  عنِ  َطاوسٍ  عنْ  ِديَنارٍ  بنِ  َعمرو َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  472

ا - ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  َعْنهُ  َنَھى الَِّذي أمَّ َعامُ  َفُھوَ  وسلم َعلَْيه هللاَّ  كل أحِسبُ  والَ  ِبَرأِيه َعبَّاسٍ  ابنُ  َوَقالَ  َيْسَتْوفى َحتَّى ُيَباعَ  أنْ  الطَّ
  ِمْثلَهُ  شئ

 "  آخره إلى ُيْقَبضَ  َحتَّى فيه أنَّ  إالَّ  آخره إلَى. . .  ِديَنارٍ  بنِ  َعمرو عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  473

 :  َقالَ  اْلَقاِسمِ  َعنِ  َسِعيدٍ  بنِ  َيْحيَ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  474

بيعُ  َقالَ  َسَباِئكَ  في َسلّفَ  َرُجلٍ  َعنْ  َيْسألُهُ  َورجلٌ  َعبَّاسٍ  بنَ  هللاَِّ  َعْبدَ  َسِمْعتُ  -  اْبنُ  َقالَ  َيْقِبَضَھا أنْ  َقْبلَ  َيِبيَعَھا أنْ  فأراد كسبائ:  الرَّ
 َمالِكٌ  َقالَ  ذلِكَ  وَكِرهَ  بالَوِرق)  ذلك وكره الورق الورق الورق تلك:  آخر مخطوط في(  الَوِرقُ  ِتْلكَ  َعْنُھما هللاَّ  رِضي َعبَّاسٍ 
 الَِّذي غير من َباَعَھا َولَوْ  ِمْنهُ  ابتاعھا الَِّذي الثََّمن ِمنَ  بأكثرَ  ِمْنهُ  اْشَتَراھا ِذيالَّ  َصاِحبھا ِمنْ  َيِبيَعَھا أنْ  أرادَ  ألَنَّه َنرى فِيما َوَذلِكَ 

  َبأسٌ  ِبَبْيِعهِ  يُكن لَمْ  ِمْنهُ  اشَتَراھا

 :  أبيه عن سالم عن شھاب ابن عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  -  475
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ُ  صلَّى هللاَِّ  رُسول أن -  "  المباع اشتط أن إال للبائع فماله مال وله عمدا باع نم: "  قال وسلم عليه هللاَّ

اح سالم بن َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  - 476  هللاَّ  َعْبد َعنْ  أَْخَبَرهُ  أَنَّه َمْوھب بن َصْفَوانَ  َعنْ  َرَباحٍ  أبي بنِ  َعَطاءً  َعن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  اْلَقدَّ
 :  قالَ  نهأ ِحَزام ْبنِ  َحِكيم َعنْ  َصْيِفيّ  بن ُمَحمد بن

ُ  صلَّى هللاَِّ  رُسول - أْ  ألَمْ : "  وسلم عليه هللاَّ َعام َتِبيعُ  أنَّك َذلِكَ  ِمنْ  هللاَّ  َشاءَ  َكما أوْ  َيْبلُْغِني أَلَمْ  أَوْ  أَُنبَّ  هللاَِّ  رُسولُ  يا َبلَى:  َحِكيمٌ  َقال الطَّ
ِ  رُسول َفَقالَ  ُ  صلَّى هللاَّ  "  وَتْسَتْوفِيهُ  َتْشَتِرَيهُ  َحتَّى َعاَماطَ  َتِبيعنَّ  ال: "  وسلم عليه هللاَّ

ً  ذلك َعَطاءُ :  أْخبرنا َقالَ  ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  ساَلِمٍ  بنُ  َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  -  477 ُ  َعْبدَ  عنْ  أيضا  :  ِحَزام بنِ  َحكيم عن ِعْصَمةَ  بنِ  هللاَّ

  سلم و عليه هللا صلى النبي عن ِمْنهُ  َسِمعَ  أنه -

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  َنھاِني:  قال ِحَزامَ  بنِ  َحكيم عن َماھكَ  بن ُيوسف عن أيُّوبَ  عن الثَقةُ ) :  ناأخبر(  - 478  عنْ  وسلم عليه هللاَّ
  عندي َمالَْيسَ  َبْيع

  ُخَفافٍ  بن َمْخلَد عنْ  ِذْئبٍ  أبي اْبنِ  َعنْ  ساَلِمٍ  بنُ  َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  -  479

 :  َعْنھا هللاَّ  ِضيَ رَ  َعائَشةَ  عن ُعْرَوةَ  عن

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  -   بالَضَمان الَخَراجَ  أنَّ  َقَضى وسلم عليه هللاَّ

 :  َقالَ  ُخَفافٍ  بن َمْخلَد:  أْخَبَرِني َقالَ  ِذْئبٍ  أبي اْبنِ  َعنْ  أتَِّھمُ  الَ  َمنْ ) :  أخبرنا(  -  480

ً  ابتْعتُ  - هِ  لِي َفَقَضى العزيز عبد بن ُعمرَ  إلى فيهِ  َفَخاَصمتُ  َعْيبٍ  علَى ِمْنهُ  تُ َظَھرْ  ُثمَّ  َفاْسَتْعلَْلُتهُ  ُغالما  ِبَردّ  َعليّ  َوَقَضى ِبَردِّ
ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  أْخَبَرْتنِي َعْنھا هللاَّ  َرِضيَ  َعائَشةَ  أنَّ  َفأْخبِره الَعِشيَّةَ  إليه أْروحْ :  َفَقالَ  َفأْخَبْرُته ُعْرَوةَ  فأَتْيتُ  َغلِّته  عليه هللاَّ
َمانِ  الَخَراجَ  أنَّ  ھَذا ِمْثلِ  فِي َقَضى وسلم  َعن َعْنھا هللاَّ  َرِضيَ  َعائَشةَ  عن ُعْرَوةَ  ِبه أْخَبَرِني ما َفأْخَبْرُته ُعَمر إلى َفَعِجلتُ  بالضَّ
ُ  َقَضيُتهُ  َقَضاء ِمن َعلَيّ  أْيَسرُ  َما:  ُعَمرً  َفَقالَ  سلم و عليه هللا صلى النبي  عن ُسنةَ  فِيه َفَبلََغْتنِي الَحقّ  إالّ  فيهِ  أِردْ  لَم أنيّ  َيْعلَمُ  وهللاَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  ِ  َرُسولُ  ُسنَّةَ  وأَُنفِّد ُعمرُ  َقَضاء َفأَُردُّ  وسلم عليه هللاَّ ُ  صلَّى هللاَّ  آخذ أنْ  لِي َفَقضى ُعْرَوةَ  إلَْيه َفَراحَ  وسلم عليه هللاَّ
  لَهُ  َعلَيَّ  ِبهِ  َقَضى ِذيالَّ  من اْلَخَراجَ 

َناد أبي وَعنْ  َحبَّان بن َيحيَ  ْبنِ  ُمَحمد َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  481  :  عنه هللاَّ  رضي ُھريرة أبي َعنْ  األَْعَرج عن الزِّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أن -  الشافعي تأويل أحدھا أوجه ثالثة المالمسة تأويل في النووي قال(  المالمسة عن نھى وسلم عليه هللاَّ
 أن بشرط بكذا ھو بعتكه صاحبه فيقول"  الشاري أي"  المستام فيلمسه ظلمة في أو مطوي بثوب يأتي أن وھو عنه هللا رضي
ً  اللمس نفس يجعال أن:  والثاني إذارأيته لك خيار وال نظرك مقام لمسك يقوم  أن:  والثالث لك مبيع فھو لمسته إذا فيقول بيعا
ً  هيبيع ً  النبيذ نفس يجعال أن ھو المنابذة(  والُمَناَبَذةِ )  وغيره المجلس خيار انقطع يمسه متى أنه على شيئا  تأويل وھو بيعا

 )  البيع ولزم الخيار انقطع إليك نبذته فإذا بعتك أنيقول أو الشافعي

 :  َقالَ  ةَ َبزَّ  أَِبي ْبن القاسم َعنِ  ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  ُمْسلمٌ ) :  أخبرنا(  -  482

َئتْ  ُجِزرتَ  َقدْ  َجُزوراً  َفَوَجْدتُ  المدينةَ  َقِدْمتُ  - َ  اْبَتاعَ  أنْ  َفأََرْدتُ  بَِعَناقٍ  ِمْنھا ُجزء ُكلّ  أَْجَزاءً  َفُجزِّ  ِمنْ  َرُجلٌ  لِي َفَقالَ  ُجزءاً  ِمْنھا
ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  الَمِديَنةَ  أْھل ُجلْ  ذلِك عن َفَسأْلتُ  َقالَ  بَميتٍ  يّ حَ  ُيَباع أن َنھى وسلم عليه هللاَّ   َخْيراً  َعْنهُ  َفأَْخبْرتُ  الرَّ

ْوأَمةَ  َمْولَى َصالحٍ  َعن َيْحيى أَِبي اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  483  :  َعْنُھمْ  هللاَّ  َرِضيَ  الّصّديقِ  َبْكر أَبِي َعنْ  َعبَّاس اْبن َعن التَّ
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  باللّحم اْلَحيوانِ  َبْيعَ  َكِرهَ  أَنَّهُ  -

 :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  هللاَّ  َعْبدِ  بنِ  جاِبر َعن َعِتيقٍ  ْبنِ  ُسلَْيمانَ  َعن َقْيس ْبنِ  ُحَميد عن ُعَيْيَنةَ  ْبنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  484

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنّ  -   الّسنينَ  َبيع َعنْ  َنَھى وسلم عليه هللاَّ

بير أِبي َعن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  485  :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  جاِبر َعن الزُّ

بيَّ  عن - ُ  صلَّى النَّ   ِمْثلَهُ  وسلم عليه هللاَّ

بير ابنَ  َنَھْيتُ :  يقول َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  هللاَّ  َعْبدِ  بنِ  جابِر َسِمعَ  أّنه ِديَنارٍ  ْبنِ  َعْمرو َعن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  - 486  َبْيع عن الزُّ
  َمةً ُمقاوَ  النَّْخل

 :  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  ُعمرَ  اْبنِ  َعنْ  نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  487

بيَّ  أنَّ  - ُ  صلَّى النَّ  في اإلنسان يزيد أن وھو معجمة شين ثم ساكنة جيم ثم مفتوحة بنون النجش(  النَّْجشِ  عنِ  َنَھى وسلم عليه هللاَّ
 )  ويشتريھا ليزيد ويغره هغير ليخدع بل فيھا لرغبة ال السلعة ثمن

 :  َقالَ  ُھَرْيَرةَ  أبي َعنْ  المسيِّب اْبنِ  َعنْ  ِشَھابٍ  ابنِ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  488

ِ  َرُسولُ  َقالَ  - ُ  صلَّى هللاَّ  "  َتَناَجُشوا الَ : "  وسلم عليه هللاَّ

َناد أبي َعنْ  وَمالِكٌ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  490  :  عنه تعالى هللاَّ  رضي ُھريرة أبي َعنْ  ْعَرجاألَ  عن الزِّ

بيَّ  َعنْ  - ُ  صلَّى النَّ   ِمْثلَهُ  وسلم عليه هللاَّ

 :  ُھَرْيَرةَ  أبي َعنْ  ِسيِرينَ  ابنِ  َعنْ  أيُّوبَ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  491

بيَّ  َعنْ  - ُ  صلَّى النَّ   ِمْثلَهُ  وسلم عليه هللاَّ

 :  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  ُعمرَ  اْبنِ  َعنْ  نافِعٍ  َعنْ  كٌ َمالِ ) :  أخبرنا(  -  492

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  - ً  اشترى لمن يقول أن يعني(  َبْعٍض  َبْيعِ  َعلَى َبْعُضُكمْ  َيِبعْ  الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  الخيار مدة في شيئا
 ) "  بثمنه منه أجود أو ثمنه من بأرخص مثله أبيعك وأنا البيع ھذا افسخ

َناد أبي َعنْ  وُسْفَيانُ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  493 ُ  َرِضيَ  ُھريرة أبي َعنْ  األَْعَرج عن الزِّ  :  عْنهُ  هللاَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  -  "  َبْعٍض  َبْيعِ  َعلَى َبْعُضُكمْ  َيِبعْ  الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ

ْھِريّ  َعن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  494  :  ُھَرْيَرةَ  أبي َعنْ  المسيِّب اْبنِ  َعنْ  الزُّ

بيَّ  أَنَّ  - ُ  صلَّى النَّ ُجلُ  َيِبعْ  الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  "  أَِخيهِ  َبْيعِ  َعلَى الرَّ

 :  ُھَرْيَرةَ  أبي َعنْ  ِسيِرينَ  ابنِ  َعنْ  أيُّوبَ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  495

بيَّ  َعنْ  - ُ  صلَّى النَّ   ِمْثلَهُ  وسلم عليه هللاَّ
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 :  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  ُعمرَ  اْبنِ  َعنْ  نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  496

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  -  "  لَِبادٍ  َحاِضرٌ  َيِبعْ  الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ

بير أِبي َعن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  497  :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  جاِبر َعن الزُّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  -  و عليه هللا صلى قوله عن عنھما هللا رضي عباس ابن سئل(  لَِبادٍ  َحاِضرٌ  َيِبعْ  الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ
 ممن أو البادية من غريب يقدم أن ھو"  لباد حاضر"  قوله من المراد النووي وقال سماراً  له يكن ال:  قال"  لباد حاضر"  سلم
 النَّاسَ  َدُعوا)  بأعلى التدريج على ألبيعه عندي اتركه:  البلدي له فيقول يومه بسعر ليبيعه إليه الحاجة تعم بمتاع آخر بلد

 "  َبْعٍض  ِمنْ  َبْعُضُھمْ  هللاَّ  َيْرُزقُ 

َناد أبي َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  498 ُ  َرِضيَ  ُھريرة أبي َعنْ  األَْعَرج عن الزِّ  :  عْنهُ  هللاَّ

بيَّ  أَنَّ  - ُ  صلَّى النَّ ْلعَ  َتلقُوا الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  ) "  المتاع السلعة(  السِّ

 :  َقالَ  أَنَّهُ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  الَكريم َعْبدِ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  499

َياسِ  إِلَى َوالَ  األندر إِلَى َوالَ  الَعَطاءِ  إِلَى تبيُعوا ال -   الدِّ

 :  ُعمرَ  اْبنِ  َعنْ  نافِعٍ  َعنْ  َسِعيدٍ  بنِ  َيْحيَ  َعنْ  ُمَحّمدٍ  بنُ  إبَراِھيمُ ) :  أخبرنا(  -  500

ً  َيَرى الَ  َكانَ  أَنَّه - ُجل َيِبيعَ  أَنْ  َبأْسا ً  الرَّ   أَْصلُه ِعْنَدهُ  ليس أَجلٍ  إلى َشْيئا

ُ  َرِضيَ  ُعمرَ  اْبنِ  َعنْ  نافِعٍ  َعنْ  ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  َسِعيدٌ : )  أخبرنا(  -  501   ِمْثلَهُ  عْنھما هللاَّ

ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َيَسارٍ  ابنِ  ُسلَْيمانَ  عن ُعَبْيَدةَ  بنِ  ُموَسى عن سالم بنُ  َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  -  502  :  عْنھما هللاَّ

  ِبَكْيلٍ  إالّ  اْلَغَنمِ  ُضُروع في واللََّبنِ  الَغَنمِ  َظْھرِ  َعلَى صُّوفِ ال َبْيعَ  يْكَرهُ  كانَ  أَنَّهُ  -

ْھِريّ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  503  :  أَِبيهِ  عن سالمٍ  عن الزُّ

بيَّ  أنَّ  - ُ  صلَّى النَّ َ  ُتَؤبَّرَ  أنْ  َبْعدَ  َنْخالً  َباعَ  َمنْ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  "  الُمْبَتاعُ  َيْشَتِرط إالَّ  لِْلَباِئعِ  َفَثمُرھا

 :  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  ُعمرَ  اْبنِ  َعنْ  نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  504

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  - َ  أُبَِّرتْ  َقدْ  َنْخالً  َباعَ  َمنْ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  "  الُمْبَتاعُ  َيْشَتِرط إالَّ  لِْلَباِئعِ  َفَثمرتھا

ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجبْير ْبنِ  َسِعيدٍ  عن ُموَسى بنِ  َسلََمةَ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  505  :  َقالَ  عْنھما هللاَّ

ً  َبْعَضهُ  َيأُْخذَ  أنْ  الَمْعُروف ذلِكَ  -   َصالحه يْبُدو َحتَّى دنانير وبعضه َطَعاما

 :  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  ُعمرَ  اْبنِ  َعنْ  نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  506

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  - َ  يْبُدو َحتَّى الّثماَرِ  َبْيعِ  عن َنَھى: "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  "  والمْشَتِري اْلَباِئعَ  نَھى َصالَُحھا

 :  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  مرَ عُ  اْبنِ  َعنْ  ِديَنارٍ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  507
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ِ  َرُسولَ  عن - ُ  صلَّى هللاَّ   ِبَنْحِوهِ  وسلم عليه هللاَّ

ِويلِ  ُحَميدٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  508  :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  َمالِكٍ  بنِ  أَنس عن الطَّ

بيَّ  أَنَّ  - ُ  صلَّى النَّ  إذا يزھي وأزھى ثمرته ظھرت إذا يزھو النخل زھى يقال(  ُيْزَھى ىَحتَّ  الّثماَرِ  َبْيعِ  عن َنَھى وسلم عليه هللاَّ
 صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  َوَقالَ  َتْحَمرّ  َحتَّى:  َقالَ  ؟ ُيْزَھى َوَما هللاَِّ  َرُسولَ  َيا قِيلَ )  واإلصفرار اإلحمرار بمعنى ھما وقيل واحمر اصفر

 ُ ُ  َمَنع إَذا أَرأَْيُتمْ : "  وسلم عليه هللاَّ َمَرةَ  هللاَّ  "  أخيه َمالَ  أَحُدُكمْ  َيأُخذُ  َفبِمَ  الثَّ

 :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  َمالِكٍ  ْبنِ  أَنسِ  عن ُحميدٍ  عن الَثقفِيّ ) :  أخبرنا(  -  509

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  -   َتحَمرّ  َحتَّى َقالَ  َتْزُھو َوَما قِيلَ  َتْزُھو َحتَّى الّنْخلِ  ثَمرةِ  َبْيعِ  عن َنَھى: "  وسلم عليه هللاَّ

َجالِ  أبِي َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  510  :  َعْمَرةَ  عن الرَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  -   الَعاَھة ِمنَ  َتْنُجوا حتَّى الثَِّمارِ  َبْيعِ  عن َنَھى: "  وسلم عليه هللاَّ

 :  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  ُعمرَ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعن َسَراَقةَ  ابنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنِ  ُعْثماَنَ  َعنْ  بٍ ِذئْ  أَِبي اْبنِ  َعنْ  فَُدْيكٍ  أَِبي اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  511

بيَّ  أَنَّ  - ُ  صلَّى النَّ ِ  لَِعْبدِ  َفقُْلتُ :  ُعْثماَنَ  َقالَ  الَعاَھةُ  َتْذَھب َحتَّى الّثماَرِ  َبْيعِ  عن َنَھى وسلم عليه هللاَّ  ُطلوعُ :  َقالَ  ؟ ذلِكَ  َمَتى هللاَّ
  الّثَرَيا

ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  أَُظّنهُ  َمْعَبدٍ  أَِبي عن ِديَنارٍ  ْبنِ  َعْمرو َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  512  :  عْنھما هللاَّ

  ِرَبا ِمهِ ُغالَ  َوَبْينَ  َبْيَنهُ  َيَرى الَ  وكاَنَ  َتطعمَ  أنْ  َقْبلَ  ُغالِمه من الّثمرَ  َيِبيعُ  َكانَ  أَنَّهُ  -

 :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  هللاَّ  َعْبدِ  بنِ  جاِبر َعن َعَطاء َعن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  سالم بنُ  َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  -  513

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنّ  -  أو النَّْخلَ  َجاِبرٌ  أََخصّ :  لَهُ  قُْلتُ فَ  ُجَرْيجٍ  اْبن َفَقالَ  َصالَُحَھا َيْبُدو َحتَّى الثَِّمارِ  َبيعِ  َعنْ  َنَھى وسلم عليه هللاَّ
  ِمْثلَهُ  إالّ  َثَمَرةٍ  كلّ  َنَرى َوالَ  النَّْخلَ  َبلْ  َقالَ  ؟ الثمرَ 

 :  َيقُول َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  ُعمرَ  ابن َسِمعَ  أَنَّهُ  طاوسٍ  عن عمرو عن ُعَيْيَنةَ  ْبنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  514

َ  َصالَُحهُ  َيْبُدو َحتَّى الثِّمارُ  ُيَباعُ  الَ  - ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َوَسِمْعنا  يبدو أي يطعم(  ُيطَعم َحتَّى الثِّمرُ  ُيَباعُ  الَ :  َقالَ  أَنَّهُ  عْنھما هللاَّ
 )  أكله يطيب طعاما ويصير صالحه

ْھِريّ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  515  :  أَِبيهِ  عن سالمٍ  عن الزُّ

ُ  صلَّى بيَّ النَّ  أنَّ  - َثَنا:  هللاَّ  َعْبدُ  َقالَ  بالتمر الثمر بيع وعن َصالَُحه َيْبُدو َحتَّى الّثمرِ  َبْيعِ  عنْ  نَھى وسلم عليه هللاَّ  ثاِبتٍ  بنُ  َزْيدُ  َوَحدَّ
ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنّ  ُ  ىصلَّ  أنه تفسيرھا قيل:  العرايا(  الَعَراَيا َبْيعِ  في أرَخصَ  وسلم عليه هللاَّ  عن نھى لما وسلم عليه هللاَّ

 الحاجة ذوي من له نخل ال من أن وھو العرايا في المزابنة جملة في رخص بالتمر النخل رؤس في الثمر بيع وھو المزابنة
 إلى فيجئ تمر قوته من له فضل قد ويكون منه يطعمھم له نخل وال لعياله الرطب به يشتري بيده نقد وال الرطب يدرك

 ليصيب النخالت تلك بثمر التمر من الفاضل ذلك فيعطيه الثمر من بخرصھا نخلتين أو نخلة ثمر بعني فيقول النخل صاحب
 )  أوسق خمسة دون كان إذا فيه فرخص الناس مع رطبھا من

ْيَبانيّ  إْسَماِعيلَ  َعنْ  ِديَنارٍ  ْبنِ  َعْمرو َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  516  :  َقالَ  َغْيِرهِ  أوْ  الشَّ
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 وأربعمائة الحجاز أھل عند رطال وعشرون ثالثمائة وھو صاعا ستون بالفتح الوسق(  َوْسق ِبماَئة َنْخلي ُرُؤس في َما ِبْعتُ  -
 َفَسأَْلتُ  َفَعليھم َنَقصَ  وإنْ  َفلَھم َزادَ  إنْ )  حملته فقد وسقته شئ وكل الحمل الوسق في واألصل العراق أھل عند رطال وثمانون

ِ  َرُسولُ  َنَھى:  َفَقالَ  َعْنُھما هللاَّ  ِضيَ رَ  ُعَمرَ  اْبنَ  ُ  صلَّى هللاَّ   الَعَراَيا َبْيعِ  في أرَخصَ  أَنَّهُ  إالَّ  ھذ َعنْ  وسلم عليه هللاَّ

 :  هُ َعنْ  هللاَّ  َرِضيَ  ثاِبتٍ  بنُ  َزْيدُ  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  ُعمرَ  ْبنِ  هللاَّ  َعْبدِ  َعنْ  نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  517

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  - َ  أنْ  الَعِرّيةِ  لصاِحبِ  أْرَخصَ  وسلم عليه هللاَّ َ  َيِبيَعھا   ِبَخْرِصھا

ُ  َرِضيَ  ُھريرة أبي َعنْ  أَْحَمد أِبي ابن َمْولَى ُسْفَيانَ  أِبي َعنْ  الُحَصْينِ  بن داودَ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  518  :  عْنهُ  هللاَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  ُسولَ رَ  أَنَّ  -   داود شك أوُسقٍ  َخمَسة في أو أوُسقٍ  َخمَسة ُدون فيَما الَعَراَيا َبْيعِ  في أْرَخصَ  وسلم عليه هللاَّ

 :  َقالَ  َيَسارٍ  بنِ  ُبَشير عن َسِعيدٍ  بنِ  َيْحيَ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  519

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  ىَنھَ :  َيقُولُ  َحْثَمةَ  أَِبي ابنَ  َسْھلَ  َسِمْعتُ  -  أنْ  الَعِرّية في أرَخصَ  أَنَّهُ  إالَّ  بالتمر الثَّمر َبْيعِ  َعنْ  وسلم عليه هللاَّ
َ  ُتَباعَ  َ  َتْمراً  ِبَخْرِصھا َ  يأُكلُھا ً  أْھلُھا   ُرَطبا

 :  جاِبر َعن َعَطاء َعن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  520

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنّ  -   الَعَراَيا في أرَخصَ  أَنَّهُ  إالَّ  بالتمر الثَّمر َبْيعِ  والُمَزاَبنةُ  المزاَبَنةِ  َبيعِ  َعنْ  َنَھى وسلم عليه هللاَّ

 :  ُھماَعنْ  تعالى هللاَّ  َرِضيَ  هللاَّ  َعْبدِ  بنِ  جاِبر َعن عتيق بنِ  ُسلَيمانَ  َعنْ  َقْيسٍ  بنِ  ُحَميد َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  521

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنّ  - ِنينَ  َبيعِ  َعنْ  َنَھى وسلم عليه هللاَّ  أكثر أو ثالثة أو عامين الشجرة ثمر يبيع أن:  معناه النووي قال(  السِّ
  الَجَوائح بَِوْضعَ  وأَمرَ )  باإلجماع باطل وھو

افِعيُّ  قالَ  ثهُ  َسِمْعُته َما أُْحِصي َماالَ  لَهُ  ُمَجالََستي طول في َكثيراً  الحديثَ  ھَذا دِّثُ ُيحَ  ُسْفَيانَ  َسِمْعتُ :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الشَّ  ِمنْ  ُيَحدِّ
بيَّ  أنَّ  َعلَى يزيدُ  الَ  الَجوائح أَمَربوضع فيه يذكر إال َكثرته ُ  صلَّى النَّ  َفأََمرَ  ذلِكَ  َبْعدَ  َزادَ  ُثمَّ  الّسنينَ  َبْيعِ  عنْ  نَھى وسلم عليه هللاَّ
  الجوائح ِبَوضع

ً  الّسنينَ  َبْيعِ  َبْعد يذُكر ُحَميدٌ  وكان ُسْفَيانُ  قالَ   الَ  ألَنِّي الجوائح وضع ذكر َعنْ  أُكفّ  وكنتُ  أحفُظهُ  ال الجوائح وضع َقْبلَ  َكالَما
  الجوائح ِبَوضع أمر الحديث وفي الكالَمُ  َكانَ  َكْيفَ  أدري

بير أِبي عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  522  :  جاَِبرٍ  عن الزُّ

بيَّ  عن - ُ  صلَّى النَّ   ِمْثلَهُ  وسلم عليه هللاَّ

َجالِ  أبِي َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  523  :  َتقُولُ  َسِمَعھا أنَّه َعْمَرةَ  أمه عن الرَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  َزَمانِ  في َحائطٍ  َثَمرَ  َرُجلٌ  ابَتاعَ  -  أنْ  اْلحائط َربّ  َفَسأل الّنقَصانُ  لَهُ  َتَبّينَ  َحتَّى هِ َعلَيْ  وأَقامَ  َفَعالَجهُ  وسلم عليه هللاَّ
ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  إلى المْشَتري أمُّ  َفَذَھَبتْ  َيْفَعلَ  ال أَنْ  َفَحلَفَ  َيَضعَ  ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  لَهُ  ذلِكَ  َفَذَكْرتُ  وسلم عليه هللاَّ  عليه هللاَّ
ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  إلى َفأَتى الماَل ربّ  ِبذلك َفَسِمعَ "  خيراً  َعلَيفْ  الَ  أنْ  َتأالّ : "  وسلم   لَهُ  ُھو:  هللاَّ  رسولَ  َيا َفَقالَ  وسلم عليه هللاَّ

 :  َعْنه هللاَّ  َرِضيَ  جاِبر َعن َعَطاء َعن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  عن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  524
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ِ  َرُسولَ  أنّ  - ُ  صلَّى هللاَّ ُجلُ  َيِبيعَ  أنْ :  والُمَحاَقلَةَ  والُمَزاَبَنةِ  والُمَحاَقلَةِ  الُمَخاَبَرةِ  َعنْ  َنَھى وسلم عليه هللاَّ ْرعَ  الرَّ  ِحْنَطة َفْرق ِبماَئةِ  الزَّ
  والّربع بالّثْلثِ  األَرِض  ِكراءُ :  والُمَخاَبَرةِ  َفْرقٍ  ِبماَئةِ  النَّْخل ُرُؤسِ  في الثََّمر َيِبيعَ  أنْ :  والُمَزاَبَنةِ 

بير أَِبي َعن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  - 525  َنَھى:  َيقُولُ  َسِمَعهُ  أنَّه َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  هللاَّ  َعْبدِ  بنِ  جاِبر َعن أخَبَرهُ  أنَّهُ  الزُّ
ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َبرةِ  َبْيعِ  َعنْ  وسلم عليه هللاَّ  َمكيلتھا ُيْعلَمُ  الَ  الّتمر من)  صبر وجمعھا كالكومة تمعالمج الطعام:  الصبرة(  الصُّ
  الّتمر ِمنَ  المّسمي ِبالَكْيلِ 

 :  ُعمرَ  اْبنِ  َعنْ  نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  526

بيَّ  أنَّ  - ُ  صلَّى النَّ ِبيب الَكْرمِ  َوَبْيعُ  ْيالً كَ  ِبالتَّمر الثمرِ  َبْيعُ :  والُمَزاَبَنةِ  الُمَزاَبَنةِ  عنِ  َنَھى وسلم عليه هللاَّ   َكْيالً  بالزَّ

 ُھريرة أبي َعنْ  الخدريّ  سعيدٍ  أبِي عن أَْحَمد أبِي ابن َمْولَى ُسْفَيانَ  أِبي َعنْ  الُحَصْينِ  بن داودَ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  527
ُ  َرِضيَ   :  عْنهُ  تعالى هللاَّ

بيَّ  أَنَّ  - ُ  صلَّى النَّ :  والُمَحاَقلَة النخل ُرُؤسِ  في ِبالتَّمر الثَّمرِ  اْشِتَراءُ :  والُمَزاَبَنةِ  والُمَحاَقلَة الُمَزاَبَنةِ  َبْيعِ  عنِ  َنَھى وسلم عليه هللاَّ
  بالحْنَظةِ  األَْرِض  اْسِتْكراءِ 

 :  الُمسيِّب ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ِشَھابٍ  ابنِ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  528

ِ  َرُسولَ  أنَّ  - ُ  صلَّى هللاَّ ْرع اْشتراءُ :  والُمَحاَقلَة بِالتَّمر الثَّمرِ  اْشِتَراءُ :  والُمَزاَبَنةِ  والُمَحاَقلَة الُمَزاَبَنةِ  َعنْ  َنَھى وسلم عليه هللاَّ  الزَّ
َھبِ  األَْرض استْكراءِ  عنْ  َفَسأَْلتُ :  ِشَھابٍ  اْبنُ  َقالَ  بالحْنَظةِ  األَْرِض  واْسِتْكراءِ  ِباْلِحْنطةِ    ِبَذلِكَ  بأسَ  الَ  َفَقالَ  ةِ والفضَّ  بالذَّ

َناد أبي َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  529  :  ُھريرة أبي َعنْ  األَْعَرج عن الزِّ

ِ  َرُسولَ  أن - ُ  صلَّى هللاَّ  كان سواء النبات ھو مقصور مھموز الكالء(  الَكالَء ِبه لَيْمنعَ  الَماء َفْضلَ  َمَنعَ  َمنْ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ
ً  أو ارطب ُ  َمَنعهُ )  يابسا  "  القَِياَمةِ  َيْومَ  َرْحَمته َفْضلَ  هللاَّ

 :  المجلس خيار في الثاني الباب

 :  ُعمرَ  ْبنِ  هللاَّ  َعْبدِ  َعنْ  نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  530

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  - َ  َواِحدٍ  ُكلُّ  بالخيار المَتَباِيَعان: "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ َقا لَمْ  َما ِبالخيار َصاحبه َعلَى ِمْنُھما   الَخيار َبْيعَ  إالَّ  َيَتَفرَّ

 :  ُعمرَ  اْبنِ  َعنْ  نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  531

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  - َ  َواِحدٍ  ُكلُّ  المَتَباِيَعان: "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  اْبنُ  َقالَ  الِخيارِ  َبْيعَ  إالَّ  َيفترَقا لَمْ  َما احبهصَ  َعلَى بالخيار ِمْنُھما
ُ  َرِضيَ  ُعمرَ  بيَّ  ِمنَ  سِمعُتهُ  الَِّذي:  عْنُھما هللاَّ ُ  صلَّى النَّ  َصاحبهُ  َفاَرقَ  لَهُ  يجبْ  أنْ  ُيعجُبهُ  الشئ اْبَتاعَ  إلذا َكانَ  وسلم عليه هللاَّ
  رَجعَ  ثم َقلِيالً  َفَمَشى

 :  َقالَ  ُعمرَ  اْبنِ  َعنْ  نافِعٍ  َعنْ  ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  ْفَيانُ سُ ) :  أخبرنا(  -  532

َ  َواِحدٍ  ُكلُّ  المَتَباِيَعان َتَبايعَ  إذا -  إذا ُعمرَ  اْبنُ  وكانَ :  نافِعٌ  َقالَ  َخيارِ  عن بيِعِھما يُكون أو َيتفرَقا لَمْ  َما َبْيِعهِ  ِمن بالخيار ِمْنُھما
  يْرَجعَ  ثم َقلِيالً  مشى الَبْيع ُيوَجبَ  أنْ  فأراد الَبْيع ابَتاع

 :  َقالَ  ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  533
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ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  أَخَبَرهُ  ُعمرَ  اْبنَ  أنّ  ُعمرَ  اْبنِ  َمولَى َنافعٌ  َعلَيّ  أَْملَى -  َواِحدٍ  ُكلُّ  المَتَباِيَعان َتَبايعَ  إذا: "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ
 َ  "  َخيارٍ  عن بيِعِھما يُكون أو َيتفرَقا لَمْ  َما َبْيِعهِ  ِمن بالخيار ِمْنُھما

ِ  َعْبدِ  عن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  - 534  عن َسلََمةَ  بنِ  َحّماد عن الثَقةُ :  وأْخَبَرَنا َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  ُعمرَ  اْبنِ  َعنْ  ِديَنارٍ  بنِ  هللاَّ
 وعشرين مائة وعاش الكعبة جوف في حزام بن حكيم ولد مسلم في(  َحِكيم عنْ  الحارث بنِ  هللاَّ  َعْبدِ  عن لَخلِيلا أِبي عن َقَتاَدةَ 
 :  َقالَ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  ِحزام بنِ )  سنة

ِ  َرُسولُ  َقالَ  - ُ  صلَّى هللاَّ َناوَ  َصَدَقا فإِنْ  َيتفرَقا لَمْ  َما بالخيار المَتَباِيَعان وسلم عليه هللاَّ  وَكَتما َكَذَبا وإِنْ  َبْيِعھَما في الَبَرَكةُ  َوَجَبتِ  َبيَّ
  َبْيِعھَما من الَبَرَكةُ  ُمِحَقتْ 

ادِ  عن الثَِّقةُ ) :  أخبرنا(  -  535 ةَ  بنِ  ُجميل عن َزيد بنِ  َحمَّ  :  َقالَ  الَوِضيُ  أِبي عن ُمرَّ

ا - َ  َصاحبٌ  َفَباعَ  َغَزاةٍ  في ُكنَّ ً  لَنا ا َرُجلٍ  ِمنْ  َفَرسا ِحيلَ  أَرْدنا َفلَمَّ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َسِمْعتُ  َبْرَزةَ  أبو َفَقال َبْرَزةَ  أبي إلى خاَصمهُ  الرَّ
 ُ  "  َيتفرَقا لَمْ  َما بالخيار المَتَباِيَعان: "  َيقُولُ  وسلم عليه هللاَّ

 :  لَ َقا أِبيه عن َطاوس بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  عن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  536

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  خيَّر - ُ  َعمَّركَ :  الّرُجلُ  َفَقالَ  البيع َبْعدَ  َرُجالً  وسلم عليه هللاَّ ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  ؟ أْنتَ  ِممَّنْ  هللاَّ  عليه هللاَّ
  الَبْيع َبْعدَ  إالَّ  الِخيارُ  ما َيْحلِفُ  أَبِي وكاَن:  َقالَ " .  قَُرْيشٍ  ِمنْ  امُرؤٌ : " وسلم

   الربا في الثالث الباب

 ) :  زاد يربوإذا الشئ ربا:  يقال الزيادة الربا أصل( 

 :  الَحَدَثانِ  بنِ  أْوسٍ  بنِ  َمالِكِ  َعنْ  ِشَھابٍ  ابنِ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  537

ً  الَتمسَ  أَنَّه - َھبَ  وأَخذَ  ِمنِّي اصَطَرفَ  َحتى َفَتَراَوْضَنا هللاَّ  ُعَبْيدِ  بنُ  َطْلَحةُ  َفَدَعاِني:  َقالَ  ِديَنارٍ  بماَئةِ  َصْرفا  ُثمَّ  َيِدهِ  في ُيَقلُِّبَھا الذَّ
افِعيُّ  قالَ )  نعطك خادمنا جاء إذا:  مسلم صحيح في(  الَغابة ِمنَ  َخاِزنِتي َتأِْتي َحتى أَوْ  َخاِزني َيأْتِي َحتَّى:  قالَ   هللاَّ  َرِضيَ  الشَّ
ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  َقالَ  ُثمَّ  ِمْنهُ  تأخذَ  َحتى ُتَفاِرقه الَ  وهللاَِّ :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  ُعَمرُ  َفَقالَ  َيْسمعُ  وُعمر شككتُ  أنا:  َعْنهُ  :  وسلم عليه هللاَّ
ھبُ "  ھب الذَّ ً  بالذَّ ً  بالُبرِّ  والُبرُّ  وَھاء ھاءَ  إال ِربا ً  بالتَّمر والثَّْمرُ  وَھاءَ  َھاءَ  إالَّ  ربا ً  بالشعير والشَِّعير وَھاء َھاءَ  إالَّ  ِربا ً  ِربا  إالَّ  ربا

 )  وأعط خذ أي وھات ھاك معناه وقيل يده في ما فيعطيه ھا البيعين من واحد كل يقول أن وھو:  وھاء ھآء إال(  وَھاءَ  َھاءَ 

افِعيُّ  قالَ  ً  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  َمالِكٍ  َعلَى َقرأُتهُ :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الشَّ َمانُ  َعلَيَّ  َطالَ  ُثمَّ  فيه َشكَّ  الَ  َصِحيحا ً  أْحَفظه فلم الزَّ  ِحْفظا
  َخاِزني َعْنهُ  َيقُولُ  وَغْيري َخاِزنتِي أو َخاِزِني في َفَشَكْكتُ 

اب ابنِ  ُعمر عن أْوسٍ  بنِ  َمالِكِ  َعنْ  ِشَھابٍ  ابنِ  َعنْ  ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  538   : َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الَخطَّ

ُ  صلَّى النبيِّ  عن -   فِيه َشكَّ  الَ  َفَحَفْظتُ :  َقالَ  َخاِزني َيأْتِي َحتَّى:  وَقالَ  َمالِكٍ  َحِديثِ  َمْعَنى ِمْثلَ  وسلم عليه هللاَّ

ْھريّ  َعنْ  ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  539 ابِ  بنِ  ُعَمر عن الَحَدَثانِ  بنِ  أْوسٍ  بنِ  َمالِكِ  َعنْ  الزُّ  :  َعْنهُ  هللاَّ  يَ َرضِ  الَخطَّ

ُ  صلَّى النبيِّ  أَنَّ  - َھبُ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ ً  بالَوِرقِ  الذَّ ً  بالُبرِّ  والُبرُّ  وَھاءَ  َھاءَ  إالَّ  ِربا ً  بالتَّمر والثَّْمرُ  وَھاءَ  َھاءَ  إالَّ  ربا  إالَّ  ِربا
ِعير وَھاء َھاءَ  ً  بالشعير والشَّ ً  ِربا  "  وَھاءَ  َھاءَ  إالَّ  ربا

 :  الُخدِريِّ  َسِعيد أَِبي َعنْ  نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  540
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ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  - ھبُ  َتِبيُعوا الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ ھب الذَّ َ )  والربح الزيادة الشف(  ُتِشفُّوا والَ  ِبِمْثلٍ  ِمْثالً  إالَّ  بالذَّ  َبْعَضھا
ً  ِمْنَھا َتِبيُعوا والَ  َبْعٍض  َعلَى َبْعَضهُ  ُتِشفُّوا والَ  ِبَيدٍ  َيداً  بِِمْثلٍ  ِمْثالً  إالَّ  بالَوِرقِ  الَوِرقِ  اَتِبيُعو والَ  َبْعٍض  َعلَى  ناجز(  بناجز غائبا
 )  أحضره إذا وأنجزوعده وحضر حصل إذا نجزاً  نجزينجز:  يقال حاضر بمعنى

 :  الُخدِريِّ  ِعيدسَ  أَِبي َعنْ  نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  541

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  - ھبُ  َتِبيُعوا الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ ھب الذَّ ً  َتِبيُعوا والَ  ِبِمْثلٍ  ِمْثالً  إالَّ  بالذَّ   ِبناِجزِ  غائبا

ه عنْ  َبلََغهُ  أَنَّه َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  542  :  َقالَ  ُعْثمانَ  عن َعاِمرٍ  أِبي بنِ  َمالِكٍ  َجدِّ

ِ  َرُسولَ  َقالَ  - ُ  صلَّى هللاَّ يَنارَ  َتِبيُعوا الَ : "  وسلم عليه هللاَّ ينارين الدِّ  "  بالّدرَھَمين الّدرَھمَ  وال بالدِّ

 :  ُھريرة أبي َعنْ  َيَسار بنِ  سِعيدِ  عن َتميم أبي بنِ  ُموسى عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  543

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  - يَنارُ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ يَنارِ  الدِّ  "  َبْيَنُھما َفْضلَ  الَ  ِبالّدرَھمِ  والّدرَھمُ  بالدِّ

ابُ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  - 545 د َعنْ  َتِميمة أِبي عن أيَّوب عن الَوھَّ  بنِ  عَبادةَ  عن آخر َوَرُجلٍ  َيَسار بنِ  ُمْسلم عن ِسيِرينَ  ابنِ  ُمَحمَّ
اِمتِ   :  الصَّ

ُ  صلَّى الّنبيَّ  أنَّ  - ھبُ  َتِبيُعوا الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ ھب الذَّ  والَ  بالشَّعير والشَِّعير والَ  بالُبرِّ  الُبرُّ  والَ  بالَوِرقِ  الَوِرقِ  والَ  بالذَّ
ً  ِبَسَواءٍ  َسَواءً  إالَّ  بالِمْلحِ  اْلِمْلحَ  وال ِبالتَّْمرِ  التَّْمرَ   َمن: "  أَحُدھما وَزادَ  التَّْمرَ  أوْ  اْلِمْلحَ  أَحُدُھما وَنقص"  ِشْئُتمْ  فَ َكيْ  ِبَيدٍ  َيداً  ِبَعْينٍ  َعْينا
 "  أْرَبا َفَقدْ  َزادَ 

ابُ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  545 اِمتِ  بن ُعَباَدةَ  َعنْ  آخر ورُجل َيَسارٍ  بنِ  ُمْسلم َعنْ  أيُّوبَ  عن الثَقفِي الَوھَّ  :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الصَّ

ِ  ولَ َرسُ  أنَّ  - ُ  صلَّى هللاَّ ھبُ  َتِبيُعوا الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ ھب الذَّ  بالشَّعير والشَِّعير والَ  بالُبرِّ  الُبرُّ  والَ  بالَوِرقِ  الَوِرقِ  والَ  بالذَّ
ً  ِبَسَواءٍ  َسَواءً  إالَّ  بالِمْلحِ  اْلِمْلحَ  وال ِبالتَّْمرِ  التَّْمرَ  والَ  َھبَ  ِبيُعوا لِكنْ و ِبَيدٍ  َيداً  ِبَعْينٍ  َعْينا َھبِ  والَوِرق بالَوِرقِ  الذَّ  بالشَّعير والُبرُّ  بالذَّ

  اْلِمْلحَ  أوْ  التَّْمرَ  أَحُدُھما وَنقص"  ِشْئُتمْ  َكْيفَ  ِبَيدٍ  َيداً  ِبالتَّْمرِ  واْلِمْلحَ  بالِمْلحِ  والتَّْمرَ  بالُبرِّ  والشَِّعير

بيعَ  يعني الشَّيخ كَتابِ  في ُينَظرُ  علَْيه َضَربَ  ُثمَّ  ِسيِرينَ  ابنِ  َعنْ  أيُّوبَ  عن:  ِكتاِبي في األََصمُّ  الَعبَّاسَ  أُبو َقالَ    الرَّ

 :  يَسارٍ  بن َعَطاء عن أْسلَم بنِ  َزْيدِ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  546

َ  ِمنْ  بأكثر ِرقيٍ وَّ  أوْ  َذَھبٍ  ِمنْ )  فيه يشرب إناء السقاية(  سقايةً  باعَ  سْفَيانَ  أبي ابن ُمَعاِوَيةَ  أنَّ  - ْرَداءَ  أبو لَهُ  َفَقالَ  َوْزِنھا :  الدَّ
ُ  صلَّى الّنبيَّ  َسِمْعتُ  ً  بھَذا أَرى ما:  ُمَعاِوَية َفَقالَ  ھَذا ِمْثلِ  َعنْ  ينَھى وسلم عليه هللاَّ ْرَداءَ  أبو َفَقالَ  بأسا  ُمَعاِوَية ِمنْ  َيْعِذُرِني َمنْ  الدَّ
ُ  ىصلَّ  هللاَِّ  َرُسولَ  عن أُْخِبُرهُ    ِبأَْرٍض  أَُساِكُنكَ  الَ  رأيه عن َوُيْخِبُرِني وسلم عليه هللاَّ

يَنارُ :  َقالَ  أنَّه ُعَمرَ  ابنِ  عنِ  ُمجاَِھد َعن َقْيس ْبنِ  ُحَميد عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  - 547 يَنارِ  الدِّ  َفْضلَ  الَ  ِبالّدرَھمِ  والّدرَھمُ  بالدِّ
ُ  ىصلَّ  َنِبّيَنا َعْھدُ  ھَذا َبْيَنُھما   إلَْيُكمْ  وَعْھُدَنا إلْيَنا وسلم عليه هللاَّ

 :  َقالَ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  ُعمرَ  اْبنِ  َعنْ  نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  548

ھبُ  َتِبيُعوا الَ  - ھب الذَّ َ  ُتِشفُّوا والَ  ِبِمْثلٍ  ِمْثالً  إالَّ  بالذَّ  ُتِشفُّوا والَ  ِبَيدٍ  َيداً  ِبِمْثلٍ  ِمْثالً  إالَّ  الَوِرقِ ب الَوِرقِ  َتِبيُعوا والَ  َبْعٍض  َعلَى َبْعَضھا
  َبْعٍض  َعلَى َبْعَضهُ 



128 

 

 :  َيقُولُ  َيزيدَ  أبي بنِ  هللاَّ  ُعَبْيدِ  َسِمعَ  أنَّهُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  549

ُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنُ  َسِمْعتُ  - ُ  صلَّى الّنبيَّ  أنَّ  َزْيدٍ  بنُ  أَُساَمةُ  أْخَبرِني:  َيقُولُ  عْنهُ  هللاَّ َبا إنما: "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ (  الّنِسيئةَ  في الرِّ
 )  زيادة بغير كان وإن الربا ھو تقابض غير من بالتأخير الربويات بيع أن يريد معلوم أجل إلى البيع ھي

 :  أْخَبَرهُ  َعيَّاشَ  أََبا َزْيداً  أَنَّ  يانُسفْ  بنِ  األَْسَود َمولى َيزيدَ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  550

ْلتِ  الَبْيَضاءِ  عنِ  وّقاٍص  أبي بن َسْعدَ  سألَ  أنَّهُ  -  الحنطة من نوع ھو وقيل له قشر ال أبيض الشعير من ضرب السلت(  بالسُّ
ُھما:  َسْعدٌ  لَهُ  َفَقالَ )  الحنطة البيضاء ألن أصح واألول ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ :  وَقالَ  ذلِكَ  عنْ  َفَنھى َضاءُ الَبيْ :  َفَقالَ  ؟ أْفَضلُ  أيُّ  هللاَّ
ُ  صلَّى ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  َفَقالَ  بالرَطب التَّْمرِ  شراء عن ُيسألُ  وسلم عليه هللاَّ َطبُ  أَيْنقُصُ :  وسلم عليه هللاَّ  َفَقالُوا ؟ َيِبسَ  إَذا الرُّ

  ذلِكَ  عنْ  َفَنھى: َنَعمْ 

َناد أبي َعنْ  اللَّْيث عن ِثَقةُ ال) :  أخبرنا(  -  551  :  َقالَ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  جاِبر َعن الزِّ

ِ  َرُسولَ  َفَباَيعَ  َعْبدٌ  َجاءَ  - ُ  صلَّى هللاَّ ُ  صلَّى النَّبيّ  َفَقالَ  ُيريده سيده َفَجاءَ  َعْبدٌ  أنَّهُ  َيْسَمعْ  َولَمْ  الِھْجَرةِ  َعلَى وسلم عليه هللاَّ  عليه هللاَّ
  ُحرٌ  أمْ  ُھوَ  أََعْبدٌ  َيْسألَهُ  َحتَّى بْعده أحداً  ُيَباِيعْ  َولَمْ  أْسَوَدين ِبَعْبَدين فاْشَتراه ِبْعه وسلم

ُثونَ  الحيّ  َسِمعَ  أنَّه َغْرَقَدةَ  بنِ  َشِبيبَ  عنْ  ُعَيْيَنةَ  ْبنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  552  :  الَجْعدِ  بن ُعْرَوةَ  عنْ  ُيَحدِّ

ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  - َ  َفَباعَ  َشاَتْينِ  لَهُ  فاْشَتَرى أُْضِحَيةً  أوْ  شاةً  لَهُ  لَِيْشترِ  ِديناراً  أْعَطاهُ  وسلم عليه هللاَّ  وِديَنارٍ  ِبَشاةٍ  وأتاَهُ  ِبِديَنارٍ  إحداھما
ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  لَهُ  َفَدَعى ً  اشترى لوْ  فَكانَ  َبْيِعهِ  في وسلم عليه هللاَّ   فيه لَرِبحَ  ترابا

افِعيُّ  قالَ   الَجْعد بن ُعْرَوةَ  عنْ  ويْرِويه َفَوَصلَهُ  َغْرَقَدةَ  بنِ  َشِبيبَ  عنْ  ُعَيْيَنةَ  ْبنُ  ُسْفَيانُ  َعنْ  ھَذا ُرَوى َوَقدْ :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الشَّ
ةِ  بھِذهِ  َ  أو القصَّ   مْعناھا

 َعفَّانَ  بن ُعْثمانَ  َمْولَى َتميم أبي بن زَيادَ  أَنَّ  أْخَبره الَجَزِريِّ  ريمالكَ  َعْبدِ  َعنْ  ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  سالم بن َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  -  553
 :  أَْخَبَرهُ 

ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  - ً  َبعثَ  وسلم عليه هللاَّ ا ُمِسّناتٍ  ِبَظْھرٍ  َفَجاءَ  لَهُ  ُمَصّدقا بيُّ  َرآهُ  َفلَمَّ ُ  صلَّى النَّ  ْكتَ َوأْھلَ  َھلَْكتَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ
ُ  صلَّى النَّبيّ  حاَجةٍ  ِمنْ  َوَعلمتُ  ِبيدٍ  يداً  اْلُمِسنّ  بالَبِعير والثَّالثَ  الِبْكَرينِ  أبيعُ  ُكْنتُ  إّني:  هللاَّ  َرُسولَ  يا َفَقالَ   إلى وسلم عليه هللاَّ

ْھر ُ  صلَّى النَّبيّ  َفَقالَ )  إبل أي ظھر فالن عند:  يقال وتركب عليھا يحمل التي اإلبل:  الظھر(  الظَّ  "  إذا َفذلِكَ :  وسلم عليه هللاَّ

 :  َعْنُھما هللاَّ  رِضي َعبَّاسٍ  ابنِ  عن أِبيهِ  عن َطاوسٍ  ابنِ  عنْ  ُعَيْيَنةَ  ْبنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  554

  الَبِعيَرينِ  من خيراً  الَبِعيرُ  َيُكونَ  َقدْ :  َفَقالَ  ِبَبِعيَرينِ  َبِعيرٍ  َعنْ  سِئلَ  أنَّهُ  -

د) :  أخبرنا(  - 555 ْدقِ  أْھلِ  ِمنْ  َغْيِرهِ  أو)  الحسين بن محمد آخر مخطوط في(  اْلَحَسنِ  بنِ  ُمَحمَّ  عن أْوُھما:  الَحِديث فِي الصِّ
 :  َقالَ  أِبيهِ  عن ُعْرَوةَ  بنِ  ِھَشام عن إْبَراِھيمَ  ْبنِ  َيْعقُوبَ 

ً  َجْعَفر بنُ  هللاَِّ  َعْبدُ  اْبَتاعَ  - َبْيرِ  َجْعَفر ابنُ  ذلِكَ  أَْعلم َعلَْيكَ  َفألَْحُجرنَّ  عثمان آلِتينّ  َعْنهُ  هللاَّ  ِضير عليٌّ  َفقال َبْيعا  أنا:  َفَقالَ  الزُّ
َبْير َفَقالَ  ھَذا َعلَى إِْحِجرْ :  َفَقالَ  ُعْثَمانَ  َعْنهُ  هللاَّ  رِضي َعلِيٌ  َفأََتى بيِعكَ  في َشِريُككَ   َعْنهُ  هللاَّ  ِضير ُعْثَمانُ  َفَقالَ  َشِريَكهُ  أَنا:  الزُّ
َبْير َشِريَكهُ  َرُجلٍ  َعلَى أَْحُجرُ    الزُّ

 :  ُعمرَ  اْبنِ  َعنْ  نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  556



129 

 

َ  ُيوفِيھا َعلَْيهِ  َمْضُموَنةٍ  أَْبِعَرةٍ  بأْرَبَعة َراِحلةً  اْشَترى أّنهُ  - بَذةِ  َصاِحبھا  أبي قبر بھا ةالمدين قرب معروفة قرية محركة الربذة(  بالرَّ
 )  الغفاري ذر

   السلم في الرابع الباب

 على عقد أنه وحده الحال في بمبذول الذمة في مال إثبات والسلم وسلف وأسلف وسلم وأسلم والسلف السلم يقال السلم( 
ً  سمي عاجال يعطى ببذل الذمة في موصوف  ) :  المجلس في المال رأس لتسليم سلما

َ ) :  أخبرنا(  -  557  :  َقالَ  َعْنُھما هللاَّ  رِضي َعبَّاسٍ  ابنِ  عن الِمْنَھالِ  أَِبي َعنْ  َكثِيرٍ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ُنجيح أِبي اْبنِ  َعنْ  نُ سْفيا

ِ  َرُسولُ  َقِدمَ  - َنةَ  الثََّمرِ  في ُيسلفون َوُھمْ  وسلم عليه هللاَّ  صلّى هللاَّ َنَتْينِ  السَّ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلّى هللاَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  والثَّالَثَ  والسَّ
 "  َمْعلُومٍ  أََجلٍ  إلى أوْ  َمْعلُومٍ  وأجلٍ  َمْعلُومٍ  َوَوْزنٍ  َمْعلُومٍ  َكْيلٍ  في َفْلُيْسلِفْ  َسلَفَ  َمن

 :  َعبَّاسٍ  ابنِ  عن الِمْنَھالِ  أَِبي َعنْ  َكِثيرٍ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ُنجيح أِبي اْبنِ  َعنْ  ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  558

ِ  َرُسولُ  أنَّ  - َنةَ  الثََّمرِ  في ُيسلفون َوُھمْ  المدينة َقِدمَ  وسلم عليه هللاَّ  صلّى هللاَّ َنَتْينِ  السَّ  َسلَفَ  َمن: "  َفَقالَ  والثَّالَثَ  قال ربما و والسَّ
  مرارا سفيان من وصفت كما تهفحفظ:  قال"  َمْعلُومٍ  وأجلٍ  َمْعلُومٍ  َوَوْزنٍ  َمْعلُومٍ  َكْيلٍ  في َفْلُيْسلِفْ 

قُهُ  َمنْ ) :  أخبرنا(  -  559  :  ُسْفَيان َعنْ  أَُصدِّ

  َمْعلُوم أجلٍ  إلى األََجل في َوَقالَ  قُْلتُ  كما َقال أَنَّه -

 :  َيقُولُ  ُھماَعنْ  هللاَّ  رِضي َعبَّاسٍ  ابنَ  َسِمعَ  أَنَّهُ  َعَطاءَ  َعنْ  ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  سالم بن َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  -  560

ً  السلَفِ  في َنَرى ال -   َنْقداً  اْلَوِرقِ  ِمنَ  َشئ في لِْلَوِرق َبأْسا

 :  ِديَنارٍ  ْبنِ  َعْمرو َعن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  َسِعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  561

  ُيِجيزه َكانَ  ُعَمر ابنَ  أَنَّ  -
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   التفليس كتاب

 )  مفلس فھو فلس معه ليس فيھا يقال حال إلى صار أنه به يراد مال له يبق لم:  الرجل أفلس( 

 َعنْ  اْلَعِزيزِ  َعْبدِ  بن ُعَمرَ  َعنْ  َحْزم بنِ  َعْمرو بنِ  محمد ابن َبْكر أَِبي َعنْ  َسِعيد بنِ  َيْحيَ  َعنْ  أَنسٍ  بنُ  َمالِكُ ) :  أخبرنا(  - 562
ْحمنِ  َعْبدِ  ابنِ  َبْكر أَِبي  :  ُھَرْيَرةَ  يأبِ  َعنْ  ِھَشام بنِ  الَحاِرثِ  بنِ  الرَّ

َما: "  َقالَ  وسلَّم عليه هللاَّ  صلّى هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  - ُجلَ  َفأَْدَركَ  أْفلَسَ  َرُجلٍ  أيُّ  "  بهِ  أَحقُّ  َفُھوَ  ِبَعْيِنهِ  َمالَهُ  الرَّ

ابُ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  - 563  ابنِ  َعْمرو بنِ  ُمحمد بنِ  َبْكر أَبو:  أْخَبرني َيقُولُ  يدَسعِ  بنِ  َيْحيَ  َسِمعَ  أنَّهُ  الثَقفِيُّ  اْلَمِجيدِ  َعْبدِ  بنُ  الَوھَّ
َثهُ  اْلَعِزيزِ  َعْبدِ  بن ُعَمرَ  أَنَّ  َحْزم ْحمنِ  َعْبدِ  بنِ  َبْكرِ  أَبا َحدَّ َثهُ  ِھَشام ابنِ  الَحاِرثِ  بنِ  الرَّ  :  َيقُولُ  ُھَرْيَرةَ  أبا َسِمعَ  أنَّهُ  َحدَّ

ِ  َرُسولَ  َقالَ  -  "  َغْيِرهِ  ِمنْ  بهِ  أَحقُّ  َفُھوَ  أْفلَسَ  َقدْ  َرُجلٍ  ِعْندَ  ِبَعْيِنهِ  َمالَهُ  أَْدَركَ  َمنْ : "  َقالَ  وسلَّم عليه هللاَّ  صلّى هللاَّ

َثِني َقالَ  ِذْئبٍ  أَِبي اْبنِ  َعنْ  فَُدْيكٍ  أَِبي اْبنُ ) :  أخبرنا(  - 564 َرقِيّ ا َخلََدةَ  أبي َعنْ  َرافِع بن َعْمرو ابن الُمْعَتمر أُبو:  َحدَّ  وكاَنَ  لزُّ
 :  َقالَ  أنَّهُ  الَمِديَنةِ  َقاِضي

-  َ َ  صاِحبٍ  في ُھَرْيَرةَ  أبا ِجْئنا َما: "  وسلم عليه هللاَّ  صلّى هللاَِّ  َرُسولُ  فِيهِ  َقَضى الَِّذي ھَذا:  َفَقالَ  أْفلَسَ  لَنا  أْفلَسَ  أوْ  َماتَ  َرُجلٍ  أيُّ
  ِبَعْيِنهِ  َدهُ َوجَ  إَذا ِبمَتاِعهِ  أَحقُّ  المَتاع َفَصاِحبُ 
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   الرھن كتاب

ً  مطلقا الحبس وقيل للدين وثيقة وضع لما إسم:  لغة الرھن(   )  منه أخذه يمكن بحق متقدم مال حبس:  وشرعا

دٍ  بنُ  اْلَعِزيزِ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  565 َواَوْرديُّ  ُمَحمَّ  :  َقالَ  أبيهِ  عن ُمَحمد ابن َجْعفر َعن الدَّ

  الَيُھوِديّ  الشَّْحمِ  أبي ِعْندَ  ِدْرَعهُ  وسلم عليه هللاَّ  صلّى هللاَِّ  َرُسولُ  َرَھنَ  -

دٍ  بنُ  إبَراِھيمُ ) :  أخبرنا(  -  556 دٍ  َجْعفربنِ  َعن وَغْيُرهُ  ُمَحمَّ  :  أبيهِ  عن ُمَحمَّ

ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  -   الَيُھوِديّ  الشَّْحمِ  أبي ِعْندَ  ِدْرَعهُ  َرَھنَ  وسلم عليه هللاَّ

دُ ) :  أخبرنا(  -  557  :  المسيِّبِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ِشَھابٍ  ابنِ  َعنْ  ِذْئبٍ  أَِبي اْبنِ  َعنْ  فَُدْيكٍ  أَِبي ْبنُ  إْسَماِعيلَ  بنُ  ُمَحمَّ

ِ  َرُسولُ  أنَّ  - ً  يغلق الرھن غلق يقال(  َيْغلَقُ  الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلّى هللاَّ  على راھنه يقدر ال المرتھن يد في بقي إذا غلوقا
 في ماعليه يؤد لم إذا الراھن إن الجاھلية فعل من ھذا وكان صاحبه يستفكه لم إذا المرتھن يستحقه ال أنه والمعنى تخليصه
ْھنُ )  اإلسالم فأبطله الرھن المرتھن ملك المعين الوقت  "  ُغُرُمهُ  وَعلَْيهِ  ُغْنُمهُ  لَهُ  َرَھَنهُ  الّضِذي َصاِحبهِ  ِمنْ  الرَّ

افِعيُّ  قالَ    ونقُصهُ  َھالُكهُ  وُغُرُمهُ  ِزَياَدُتهُ  وُغْنُمهُ :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الشَّ

 :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  ُھَرْيَرةَ  أِبي َعنْ  المسيِّبِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ِشَھابٍ  ابنِ  َعنْ  أَُنْيَسة أَِبي ْبنِ  َيْحيَ  عنْ  الثَِّقةُ ) :  أخبرنا(  -  568

ِ  َرُسولِ  عن -   ُيَخالَِفهُ  الَ  َمْعَناهُ  ِمْثلَ  أو ِمْثلَهُ  وسلم عليه هللاَّ  صلّى هللاَّ

 هللاَّ  َرِضيَ  ُھَرْيَرةَ  أِبي َعنْ  المسيِّبِ  اْبنِ  َعنْ  ِشَھابٍ  ابنِ  َعنْ  أَُنْيَسة أَِبي ْبنِ  َيْحيَ  عنْ  الِعْلمِ  أْھلِ  ِمنْ  َواِحدٍ  َغْيرُ ) :  أخبرنا(  -  569
 :  َعْنهُ 

ُ  صلَّى النَّبيّ  عن -   ِذْئبٍ  أَِبي اْبنِ  حِديث ِمْثلَ  وسلم عليه هللاَّ

دٍ  بنِ  َجْعَفرَ  َعن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  َسِعيدٌ ) :  أخبرنا(  -  570  :  أبيهِ  عنْ  ُمَحمَّ

ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  -   الَيُھوِديّ  الشَّْحمِ  أبي ِعْندَ  ِدْرَعهُ  َرَھنَ  وسلم عليه هللاَّ
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   الشفعة كتاب

 )  نصيب إلى نصيب لضم شفعه وسميت األذان شفع ومنه وثنيته ضممته إذا الشئ شفعت من ةالشفع( 

ْحمنِ  َعْبدِ  بنِ  َسلََمةَ  وأبي المسيِّبِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ِشَھابٍ  ابنِ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  571  :  الرَّ

َ  َعةُ الشُّفْ : "  َقالَ  وسلَّم عليه هللاَّ  صلّى هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  -  "  ُشفَعةَ  َفالَ  اْلُحُدودُ  َوَقَعتْ  َفإَِذا ُيْقَسمْ  لَمْ  فِيما

ْھِريّ  َعنْ  َمْعَمرٍ  عنْ  الثَِّقةُ ) :  أخبرنا(  -  572  :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  هللاَّ  َعْبدِ  بنِ  جاِبر َعن َسلََمةَ  أبي َعنْ  الزُّ

ِ  َرُسولِ  َعنْ  - ُ  صلَّى هللاَّ   ُيَخالَِفهُ  الَ  َمْعَناهُ  ِمْثلَ  أو ِمْثَلهُ  وسلم عليه هللاَّ

َبْير أَِبي َعنْ  ُجَرْيجٍ  اْبنُ :  أَْنَبأََنا سالم بن َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  -  573  :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  هللاَّ  َعْبدِ  بنِ  جابِر عن الزُّ

ُ  صلَّى النَّبيّ  عنِ  - ْفَعةُ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ َ  الشُّ  "  ُشفَعةَ  َفالَ  اْلُحُدودُ  َوَقَعتْ  َفإَِذا ُيْقَسمْ  لَمْ  فِيما

افِعيُّ ) :  أخبرنا(  -  574 ِريدِ  ْبنِ  َعْمرو َعنْ  َمْيَسَرةَ  ْبنِ  إْبَراِھيمَ  َعنْ  أْخَبَرهُ  سْفياَنَ  أَنَّ  الشَّ  :  َرافِعٍ  أِبي عنْ  الشَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  -   ِبِشْفَعِتهِ  أََحقُّ  اْلَجارُ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ

افِعيُّ ) :  أخبرنا(  -  575 ً  أنَّ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الشَّ  :  أِبيهِ  عنْ  اْلَماِزنيّ  َيْحيَ  اْبنِ  َعْمرو عنْ  أْخَبَرهُ  َمالِكا

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  -  "  ِضَرارَ  والَ  َضَررَ  الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ

 :  ُھريرة أبي َعنْ  األَْعَرجِ  عنِ  ِشَھابٍ  ابنِ  نْ عَ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  576

ِ  َرُسولَ  أن - ُ  صلَّى هللاَّ  رضي ُھَريَرةَ  أُبو يقُولُ  ُثمَّ :  َقالَ "  ِجَداِرهِ  في َخَشَبةً  َيْغِرزَ  أنْ  َجاَرهُ  أََحُدُكمْ  َيْمَنعُ  الَ : "  قالَ  وسلم عليه هللاَّ
َ  أَراُكمْ  َمالِي:  عْنهُ  هللاَّ  َ  ألَْرِمَينَّ  َوهللاَِّ  ِرِضينَ ُمعْ  َعْنھا   أْكَتافُِكمْ  َبْينَ  ِبھا
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   اإلجارات كتاب

 مؤتجر فھو األجر من بكذا عليه وأتجر أجيري يصير أي حجج ثماني يأجرني فھو الرجل استأجرت تقول:  الكراء األجرة( 
 )  العمل على استؤجر أي

ْھِريّ  َعن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  577  :  ُمَحّيَصة ْبنِ  َسْعدٍ  ْبنِ  َرامَ حِ  َعنْ  الزُّ

ُ  صلَّى النَّبيّ  َسأَل ُمَحّيَصة أنَّ  - ام َكْسبِ  َعنْ  وسلم عليه هللاَّ  وأْعلِْفهُ  َرقِيَقكَ  أْطعمه: "  َقالَ  َحتَّى ُيَكلّمه َيَزل َفلَمْ  َعْنهُ  َفَنَھاهُ  اْلَحجَّ
 "  ناِضحكَ 

ْھِريّ  َعن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  578  :  أِبيهِ  عن ُمَحّيَصة ْبنِ  َسْعدٍ  ْبنِ  ِحَرامَ  نْ عَ  الزُّ

ُ  صلَّى النَّبيّ  استأَذن أنَّه -  ناِضحكَ  أْعلِْفهُ : "  قال حتى ويستأذنه يسأله َيَزل َفلَمْ  َعْنهُ  َفَنَھاهُ  الحجام إجارة في وسلم عليه هللاَّ
 ) "  نواضح واإلبل نضاح فالغلمان بلاإل في يكونون الذين بالرقيق فسره بعضھم أن النھاية في(  وَرقِيَقكَ 

 :  َقالَ  عْنهُ  هللاَّ  رضي أََنسٍ  عن ُحَمْيد َعن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  579

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  َطْيَبةَ  أُبو َحَجمَ  -   هِخَراجِ  ِمنْ  َعْنهُ  ُيَخفِّفُوا أنْ  أْھلَهُ  وأَمرَ  َتْمرٍ  ِمنْ  ِبَصاعٍ  لَهُ  َفأََمرَ  وسلم عليه هللاَّ

 :  َقالَ  َطاوسٍ  َعنْ  َمْيَسَرةَ  ْبنِ  إْبَراِھيم:  أْخَبَرِني ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  580

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  اْحَتَجمَ  - امِ  وَقالَ  وسلم عليه هللاَّ  )  يشكمه شكمه يقال الجزاء بالضم الشكم(  اْشِكُموه لِْلَحجَّ

ابُ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  581  :  عْنهُ  هللاَّ  رضي أََنسٍ  عن َحَمْيد عن َقفِيالث الَوھَّ

ِ  َرُسولُ  احتجم لَهُ  قِيلَ  أنَّهُ  - ُ  صلَّى هللاَّ  َعْنهُ  ُيَخفِّفُوا أنْ  َمَوالِيهِ  وأَمرَ  َصاَعْينِ  َفأْعَطاهُ  َطْيَبةَ  أُبو َحَجَمهُ  َنَعمْ :  َفَقالَ  ؟ وسلم عليه هللاَّ
 يھيج الحلق في وجع بالضم العذرة(  الُعْذَرةَ  ِمنَ  لِِصْبَياَنُكمْ  اْلَبْحِريُّ  واْلقُْسطُ  اْلِحَجاَمةُ  ِبه َداَوْيُتمتَ  ما أْمَثل: "  َوَقالَ  َضِريَبِته ِمنْ 
 خرقة إلى المرأة فتعمد العذرة طلوع عند للصبيان تعرض والحلق األنف بين الذي الخرم في تخرج قرحة ھي وقيل الدم من

 عذرت يقال الدغر يسمى الطعن وذلك أقرحه وربما أسود دم منه فيتفجر الموضع ذلك فتطعن أنفه في وتدخلھا شديداً  فتفتلھا
 بل الحلق وجع وھو العذرة بسبب الصبي حلق تغمزوا ال:  والمعنى ذلك به فعلت أو العذرة من حلقه غمزت إذا الصبي المرأة
ُبوُھمْ  َوالَ )  الھندي العود وھو البحري بالقسط داووه   َغْمزِ ِبالْ  ُتَعذِّ

ابُ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  582   ِمْثلَهُ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  ِسيِرينَ  ابنِ  َعنْ  أيُّوبَ  عن الَوھَّ
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   والعمرى الھبة كتاب

ً  أعمر إذا والعمرى يقابلھما وما والھدية الصدقة يعم ما كل على تطلق الھبة(   )  شيئا

ْحمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َمْيدحُ  َعن َمالِكٌ  أَوْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  583 د وَعنْ  الرَّ َثاِنهِ  َبِشيرٍ  بنِ  النَّْعمانِ  ْبنِ  ُمَحمَّ  :  َبِشير بنِ  النَّْعمانِ  عنِ  ُيَحدِّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  إلَى ِبهِ  أَتى أَباه أنَّ  - ً  ھَذا إبِني َنَحْلتُ  إنِّي:  َفَقالَ  وسلم عليه هللاَّ ُ  صلَّى النَّبيّ  َفَقالَ  لِي َكانَ  ُغالما :  وسلم عليه هللاَّ
ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  ؟ ھَذا ِمْثلَ  َنَحْلتَ  َولِدكَ  أُكلّ "   "  فأَْرِجُعهُ :  وسلم عليه هللاَّ

َ  ِعْندَ  كانَ :  الَعبَّاس أبو َقالَ    بالّشك َجَعلَتهُ  َفلَِذلِكَ  َمالِكٌ  ُكلّھم أْصَحاِبنا

 :  طاوسٍ  عنْ  ُمْسلم بن اْلَحَسنِ  عنِ  ُجَرْيجٍ  اْبنِ  عن خالدٍ  بنُ  ُمْسلمُ ) :  أخبرنا(  -  584

ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  - َ  يرَجعَ  أنْ  لَواِھبٍ  َيِحلُّ  الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  "  َولَِدهِ  ِمنْ  الَوالِدَ  إاِلَّ  َوَھبَ  فِيما

 :  جاِبر عن َعَطاء عنْ  ُجَرْيجٍ  اْبنِ  عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  585

ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  - ً  أُعِمرَ  َمنْ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  "  لَهُ  َفُھوَ  َشْيئا

 :  ثاِبتٍ  بنِ  َزْيدِ  عن المْدِري ُحجر عنْ  َطاوسٍ  عنْ  ِديَنارٍ  ْبنِ  َعْمرو َعن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  586

ُ  صلَّى النَّبيّ  أنَّ  -  "  َواِرثِ لِلْ  الُعمَرى: "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ

 :  جاِبر َعن َعَطاء َعن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  عن ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  587

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنّ  -  مات فإذا عمره مدة يسكنھا له جعلتھا أي عمرى الدار أعمرته يقال(  ُتعِمُروا الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ
ً  أعمر من أن وأعلمھم اإلسالم ذلك فأبطل اھليةالج في يفعلون كانوا وكذا إلى عادت  من لورثته فھو حياته في أرقبه أو شيئا
ً  أْعَمرَ  َفَمنْ  ُترقُِبوا َوالَ )  بعده  "  الِميَراثِ  َسِبيلُ  َفُھوَ  أُْرقَِبهُ  أَوْ  شيئا

ْحمنِ  َعْبدِ  بنِ  َسلََمةَ  أبي عن ِشَھابٍ  ابنِ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  588  :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  هللاَّ  َعْبدِ  بنِ  جاِبر َعن الرَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنّ  - َ  للَِّذي فإنَّھا ولَِعْقبه لَهُ  ُعْمَرى أُْعِمرَ  َرُجلٍ  أيُّما: "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ َ  الَِّذي إِلَى َتْرُجع الَ  أُْعِطيھا  أْعَطاھا
 "  اريثالَموَ  فِيهِ  َوَقَعتْ  َعَطاءً  أْعَطى ألَنهُ 

 :  َقالَ  َثابِتٍ  أَبِي ابنِ  َحِبيب َعنْ  ُنجيح أِبي َواْبنِ  ِديَنارٍ  ْبنِ  َعْمرو َعن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  589

ا -  الحديثِ  َوفِي َعْمٌرو َقالَ  َحَياَتهُ  ةً َناقَ  َبنيّ  َبْعضَ  أْعَطْيتُ  إنِّي:  لَهُ  َفَقالَ  أَْعَراّبي َفَجاَءهُ  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  ُعمرَ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ِعْندَ  ُكنَّ
 كثر أي ضنت والصواب ھكذاروى والخطابي الھروي قال(  أَضنَّتَ  وأّنھا َحِديِثهِ  فِي ُنجيحٍ  أِبي اْبنُ  َوَقالَ  َتَناَتجتَ  وأّنھا

ْقتُ  َفإِنِّي:  َقالَ  وَمْوَتهُ  َحَياَته لَهُ  ھيَ :  َفَقالَ  وْضَطَرَبتْ ) أوالدھا َ  َلكَ  أَْبَعدُ  َفذلِكَ :  َقالَ  َعلَْيهِ  اِبھَ  َتَصدَّ   ِمْنھا

 :  َقالَ  َثابِتٍ  أَِبي ابنِ  َحبِيب َعنْ  األَْعَرجَ  ُحَميد وَ  ِديَنارٍ  ْبنِ  َعْمرو عنْ  ُعَيْيَنةَ  ْبنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  590

 َفَقالَ  إْبالً  َتَناَتجتَ  وأّنھا َحَياَتهُ  َناَقةً  إلبني َوَھْبتُ  إنِّي:  َفَقالَ  اْلَباِدَيةِ  لِ أَھْ  ِمنْ  َرُجلٌ  َفَجاَءهُ  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  ُعمرَ  ابن ِعْندَ  ُكْنتُ  -
ْقتُ  إِنِّي:  فَقالَ  ؟ وَمْوَتهُ  َحَياَته لَهُ  ھيَ :  ُعَمر اْبنَ  َ  لَكَ  أَْبَعدُ  ذلِكَ :  فَقالَ  ِبَھا َعلَْيهِ  َتَصدَّ   ِمْنھا

 :  َثاِبتٍ  بنِ  َحِبيب َعنْ  ُنجيح أِبي اْبنِ  عنْ  ةَ ُعَيْينَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  591



135 

 

  واْضَطَرَبتْ  أَضنَّتَ :  َقالَ  أنَّهُ  إالّ  ِمْثلَهُ  -

 :  َيَسارٍ  ْبنِ  ُسلَْيَمانَ  َعنْ  َعْمرو عنْ  ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  592

ً  أَنَّ  - ُ  صلَّى النَّبيّ  َعنْ :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  هللاَّ  ْبدِ عَ  بنِ  جاِبر َقْولِ  َعنْ  باْلُعْمَرى ِبالَمِديَنةَ  َقضى َطاِرقا   وسلم عليه هللاَّ
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   القراض كتاب

 الربح من وقطعة فيھا يتصرف ماله من قطعة للعامل قطع المالك ألن بذلك سمي القطع وھو القرض من مشتق القراض( 
ً  ويسمى  )  ومقارضة مضاربة أيضا

 :  أَِبيهِ  عنْ  أْسلَم بنِ  ْيدِ زَ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  593

اب بن ُعَمر اْبَني هللاَّ  وُعَبْيدِ  هللاَِّ  َعْبدَ  أَنَّ  - ا الِعَراقِ  إلَى َجْيشٍ  في َخَرَجا َعْنُھم هللاَّ  َرِضيَ  الَخطَّ ا َقَفالَ  َفلَمَّ  هللاَّ  َرِضيَ  لُِعَمر ِبَعاِملٍ  َمرَّ
بَ  َعْنهُ  َ  َفَرحَّ َ  أْقِدررُ  لَوْ :  َوَقالَ  اْلَبْصَرةِ  أِميرُ  َوُھوَ  َوَسھَّلَ  ِبِھما َ  أْمرٍ  َعلَى لَُكما  َمالِ  ماالِمنْ  َھاُھَنا إنَّ  َبلَى:  َقالَ  ُثمَّ  لََفَعْلتُ  ِبه أْنَفْعُكما
َيانِ  ِبالَمِديَنةِ  َتبِيَعانهِ  ُثمَّ  الِعَراقِ  َمَتاع ِمنْ  َمَتاعا ِبه َفَتْبَتاَعانِ  َفأُْسلِفُكماهُ  الُمؤِمنينَ  أِميرَ  إلَى ِبهِ  أْبَعثَ  أنْ  أُِريدُ  هللاَِّ   إلَى الَمال َرْأسَ  َفُتَؤدِّ

بحُ  لَُكَما َوَيُكونُ  الُمؤِمنينَ  أِميرَ  َ :  َفَقاالَ  الرَّ َ  َوَكَتبَ  َفَفَعلَ  َوِدْدنا َ  َتأُخذَ  أنْ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  ُعَمر إلَى لَُھما ا:  َقالَ  الماَلُ  ِمْنُھما َ  َفلَمَّ  َقِدما
َ  ةَ اْلَمِدينَ  َ  َباعا ا َفَربِحا َ  َفلَمَّ َ  َقالَ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  ُعَمر إلَى َدَفعا َ  كما أْسلََفهُ  َقدْ  الجيش أُكلَّ :  لَُھما  َرِضيَ  ُعَمر َفَقالَ  الَ :  َفَقاالَ  ؟ أْسلَْفُكما

َ  َعْنهُ  هللاَّ  َ  الُمؤِمنينَ  أِميرَ  اْبنا َيا َفأْسلَْفُكما َّ  َوِرَبَحهُ  الَمالَ  أدَّ ا َفَسَكتَ  هللاَِّ  َعْبدُ  َفأما  أِميرَ  يا ھَذا لَكَ  َيْنَبِغي َما:  َفَقالَ  هللاَِّ  ُعَبْيدُ  َوأَمَّ
اهُ  َنَقصَ  أوْ  اْلَمالُ  َھَلكَ  لَوْ  الُمؤِمنين َياهُ :  َفَقالَ  لََضِمنَّ  هللاَّ  َرِضيَ  ُعَمر ُجلََساءِ  ِمنْ  َرُجلٌ  َفَقالَ  هللاَِّ  ُعَبْيدُ  َوَراَجَعهُ  هللاَِّ  َعْبدُ  َفَسَكتَ .  أدِّ

ً  َجَعْلَتهُ  لَوْ :  المؤمنين أمير يا َعْنهُ  ِ  َعْبدُ  وأَخذَ  ِرْبحهِ  وِنْصفَ  المالِ  رأسَ  َعْنهُ  تعالى هللاَّ  َرِضيَ  ُعَمر َفأََخذَ  قَِراضا  هللاَّ  ُعَبْيدُ  هللاَّ
  المال ذلِكَ  ِربح ِنْصفَ 
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  االستقراض كتاب

 :  َرافِعٍ  أَِبي عن يَسارٍ  بن َعَطاء عن أْسلَم بنِ  َزْيدِ  َعنْ  سٍ أَنَ  بنُ  َمالِكُ ) :  أخبرنا(  -  594

ِ  َرُسولَ  أنَّ  - ُ  صلَّى هللاَّ َدَقةَ  إبل ِمنْ  إْبلٌ  َفَجائتهُ  بكرا َرُجلٍ  ِمنْ )  استقرض أي استسلف(  اْسَتْسلَفَ  وسلم عليه هللاَّ  أنْ  َفأَمَرنِي الصَّ
  إّياهُ  أَْقِضَيهُ 

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  َمْولَى َرافِعٍ  أَِبي عن يَسارٍ  بن َعَطاء عنْ  أْسلَم بنِ  َزْيدِ  َعنْ  الِكٌ مَ ) :  أخبرنا(  -  595  :  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  اْستسلف - َدَقةَ  إْبلٌ  َفَجائتهُ  وسلم عليه هللاَّ ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َفأَمَرِني:  رافِعٍ  أُبو َقال الصَّ  أَْقِضيَ  أنْ  وسلم عليه هللاَّ
ُجلَ  ً  ِخَياراً  َجَمالً  إالَّ  اإلِِبلِ  في أَِجدِ  لَمْ  إنِّي:  هللاَّ  َرُسول يا َفقُْلتُ  بْكَرهُ  الرَّ  رباع رباعيته طلعت إذا اإلبل من للذكر يقال(  رَباِعيا
ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ )  الرابعة السنة في دخال إذا وذلك بالتخفيف رباعيه األنثى اهُ  أْعطه: "  وسلم عليه هللاَّ  النَّاسِ  َخَيارَ  َفإِنْ  إيَّ
 "  َقَضاءً  أْحَسُنھم

 :  ُھَرْيَرةَ  أبي َعن َسلمةَ  أبي َعن لَُھْيل بنِ  َسلََمةَ  َعنْ  الثَّْوِريّ  ُسْفَيانَ  َعنْ  الثَِّقةُ ) :  أخبرنا(  -  596

ُ  صلَّى النبيِّ  عن -   مْعناَهُ  ِبِمْثلِ  وسلم عليه هللاَّ

انَ  أِبي َعنْ  َقَتاَدةَ  عنْ  أيُّوبَ  عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  597  :  َقالَ  َعْنُھما هللاَّ  رِضي َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  األَْعَرجِ  َحسَّ

َلفَ  أَنَّ  أْشَھدُ  - ُ  أِحلَّهُ  َقدْ  مَسمَّى أجلٍ  إلى اْلَمْضُمون السَّ  إلى َبَدْينٍ  َتَداَيْنُتمْ  إَذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّھا َيا: "  قالَ  ُثمَّ  فِيه وأِذنَ  ِكتاِبه فِي هللاَّ
 "  ُمَسمَّى أجلٍ 
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   والذبائح الصيد كتاب

 بمعنى ذبيحة جمع والذبائح"  حرم وأنتم الصيد تقتلوا وال:  تعالى قال المصيد على الصيد أطلق ثم يصيد صاد مصدر الصيد( 
 )  مذبوحة

 :  العاص ابن َعْمرو ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  عن َعْمرو اْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َمْولى ُصَھْيبٍ  َعن ِديَنارٍ  ْبنِ  َعْمرو عنْ  َيْيَنةَ عُ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  598

ِ  َرُسولَ  أنَّ  - ُ  صلَّى هللاَّ َ  َفما ُعْصفُراً  َقَتلَ  َمنْ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ َ  بَِغْيرِ  َفْوَقھا َ  َسأَلَهُ  َحقِّھا  َوما:  هللاَّ  َياَرُسولَ  قِيلَ  َقْتلِهِ  نْ ع هللاَّ
َ  أنْ :  َقالَ  ؟ حقھا  "  بِھا َفَيْرِمي َرأَسھا َيْقَطع َوالَ  َفيأُكلَھا َيْذَبَحھا

 :  َقالَ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  هللاَّ  َعْبدِ  بنِ  جابِر َعن ِديَنارٍ  ْبنِ  َعْمرو عنْ  ُعَيْيَنةَ  ْبنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  599

َ أ - ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  ْطَعَمنا َ  اْلَخْيلِ  لُُحومَ  وسلم عليه هللاَّ   الُحُمر لُُحومِ  َعنْ  وَنَھانا

 :  َقالَتْ  أْسَماء َعن َفاِطَمةَ  َعن ِھَشامٍ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  600

-  َ ً  َنَحْرنا بيِّ  َعْھدِ  َعلَى َفَرَسا ُ  صلَّى النَّ َ  وسلم عليه هللاَّ   هُ َفاَكْلنا

د اْبَنيْ  َواْلَحَسنِ  هللاَِّ  َعْبد َعن ِشھابٍ  ابنِ  َعن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  601 َ  َعن َعليٍّ  اْبنِ  ُمَحمَّ  رِضي َطالِبٍ  أَِبي ْبنِ  َعليِّ  عن أِبيِھما
 :  َعْنهُ  هللاَّ 

بيِّ  أَنَّ  - ُ  صلَّى النَّ   األَْھلِيَّة الُحُمر لُُحوم وعن الُمْتَعة ِنَكاحِ  َعنْ  َخْيَبر َعامَ  َنھى وسلم عليه هللاَّ

ْھريّ  ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  602 د اْبَنيْ  َواْلَحَسنِ  هللاَِّ  َعْبد َعنْ  والزُّ  :  َعْنهُ  هللاَّ  رِضي َطالِبٍ  أَِبي ْبنِ  َعليِّ  عن َعليٍّ  اْبنِ  ُمَحمَّ

بيَّ  أَنَّ  - ُ  صلَّى النَّ   األَْنِسيَّةِ  الُحُمر لُُحوم وعن نَِّساءال ُمْتَعة َعنْ  َنھى وسلم عليه هللاَّ

 :  َعْنهُ  هللاَّ  رِضي ُھَرْيَرةَ  أبي َعن اْلَحْضَرميّ  ُسفيان ْبنِ  ُعَبْيَدةَ  َعنْ  َحكيم أِبي ْبنُ  إْسَماِعيلَ  عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  603

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  - بيِّ  َعن آَخر َمْوِضع فِي ّوَذَكرَ "  َحرامٌ  الّسباع ِمنَ  ابٍ نَ  ذي ُكلّ  أْكلُ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ ُ  صلَّى النَّ  هللاَّ
 "  َحرامٌ  الّسباعِ  ِمنَ  َنابٍ  ذي ُكلّ  أْكلُ : "  َقالَ  وسلم عليه

 :  نيّ اْلُخشَ  َثْعلََبةَ  أِبي َعن اْلَخوالَنِّي إْدريسَ  أِبي َعنْ  ِشَھابٍ  ابنِ  َعنْ  ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  604

بيَّ  أنَّ  - ُ  صلَّى النَّ   الّسباعِ  ِمنَ  َنابٍ  ذي ُكلّ  أْكلِ  َعنْ  َنھى وسلم عليه هللاَّ

ْھِريّ  َعن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  605  :  َثْعلََبةَ  أِبي َعن إْدريسَ  أِبي َعنْ  الزُّ

بيَّ  عن - ُ  صلَّى النَّ   ِمْثلَهُ  وسلم عليه هللاَّ

دٍ  َجْعفربنِ  َعن أَحُدُھما أوْ  اْلّدَراَوْرِديّ  و إْسَماِعيل ابنِ  يعني َحاتِمٌ ) :  أخبرنا(  -  606  :  َقالَ  أنَّهُ  أبيهِ  عن ُمَحمَّ

  َذِكيٌ  واْلَجَرادُ )  الحوت:  النون(  النُّونُ  -

ْحمنِ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  607  :  َقالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  أِبيهِ  عن أْسلَم بنِ  َزْيدِ  بنُ  الرَّ

ِ  َرُسولُ  َقالَ  - ُ  صلَّى هللاَّ َ  أثِحلَّت: "  وسلم عليه هللاَّ َمان والِجرادُ  الُحوتُ  اْلَمْيَتَتان َوَدماَن َمْيَتَتان لَنا  "  والّطحال الكبدُ  َقالَ  أحُسُبه والدَّ
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 :  َقالَ  ُخَدْيجٍ  بنِ  َرافِعٍ  َعنْ  َعةَ ِرَفا ْبنِ  ُعَباَدةَ  َعنْ  َمْسُروقٍ  بن َسِعيدٍ  أَِبي عنْ  ُعَيْيَنةَ  ْبنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  608

-  َ ا:  هللاَّ  َرُسولَ  َيا قُْلنا َ  ولَْيَستْ  َغداً  الَعُدوّ  ُمالَقُوا إنَّ (  ؟ باللّيط أُنَذّكي)  والشفرة السكين وھي مدية جمع:  المدى(  ُمّدىِ  َمَعنا
بيَّ  َفَقالَ )  ليطة منه والقطعة ومتانة صالبة له كانت شئ وكل والقناة القصب قشر الليط ُ  صلَّى النَّ  أَْنَھرَ  َما: "  وسلم عليه هللاَّ
مَ  نَّ  َفإِنَّ  ُظْفرٍ  أوْ  ِسنّ  ِمنْ  َكانَ  َما إالّ  َفُكلُوا تعالى هللاَّ  إْسمُ  َعلَْيهِ  َوُذِكرَ  الدَّ  "  الحبش ُمَدى ھذا والظفر اإلْنَسانِ  ِمن َعْظمٌ  السِّ

ِ  َعْبدِ  َعنْ  ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  الَحاِرثِ  ْبنُ  هللاَّ  َوَعْبدُ  ِجيدِ المَ  َعْبدُ  و ُمْسلمٌ ) :  أخبرنا(  - 609 ار اْبنِ  َعنِ  ُعمَيرِ  اْبنِ  هللاَّ  ُعَبْيدِ  ْبنِ  هللاَّ  َعمَّ
 :  َقالَ 

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ِمنْ  أَسِمْعَتهُ  ْلتُ َفقُ  َنَعمْ :  َقالَ  ؟ أُتْؤَكلُ  قُْلتُ  َنَعمْ :  َفَقالَ  ؟ ِھيَ  أَصْيدٌ  الَضْبع عنِ  هللاَّ  َعْبدِ  بنِ  جاِبر َسأْلتُ  -  عليه هللاَّ
  َنَعمْ :  َقالَ  ؟ وسلم

 :  ُعمرَ  اْبنِ  َعنْ  نافِعٍ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  610

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  - بِّ  َعنْ  َنھى وسلم عليه هللاَّ  "  ُمَحّرمهُ  والَ  آكلهُ  لَْستُ : "  َفَقالَ  الضِّ

 :  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  ُعمرَ  اْبنِ  َعنْ  ِديَنارٍ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا ( -  611

ُ  صلَّى الّنبيِّ  عن -   ِمْثلَهُ  وسلم عليه هللاَّ

 أشك َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  افِعيُّ الشَّ  َقالَ  َعّباس اْبن َعن َحنيف ْبنِ  َسْھلٍ  بنِ  أَُماَمةَ  أِبي َعنْ  ِشھابٍ  ابنِ  َعن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  - 612
 :  الُمغيرة ْبن َوَخالِد َعبَّاسٍ  اْبنِ  عن أَوْ  الَولِيد ْبنِ  وَخالِدِ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  عن أَقالهُ 

ُھما - ُ  صلَّى الّنبيِّ  َمعَ  َدَخالَ  أنَّ ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  إلْيه َفأْھوى َمْحُنوذٍ  ِبَضبٍّ  فأُتى َمْيُموَنة َبْيتَ  وسلم عليه هللاَّ  ِبَيِدهِ  وسلم عليه هللاَّ
ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أُْخَبْرنَ  َمْيُموَنة َبْيتِ  فِي الَّالِتي الّنْسوةِ  َبْعضُ  لَهُ  َفَقالَتْ   َيا َضبٌّ  أنَّهُ  َفَقالُوا َيأُكلَ  أنْ  ُيِريدُ  ِبَما وسلم عليه هللاَّ
ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َفَرَفعَ  هللاَِّ  َرُسولَ   َقالَ  أَعافُهُ  َفأجدني َقْوِمي بأرض َيُكنْ  لَمْ  ولَِكنَّه الَ :  َقالَ  ؟ ُھو أَحَرامٌ  َفقُْلتُ  َيده وسلم عليه هللاَّ
ُ  صلَّى هللاَِّ  َوَرُسولَ  َواَكلتُ  َفأْجَرْرُته:  َخالِد   َيْنُظر وسلم عليه هللاَّ

 َذَبائحَ  َتأُْكلُوا الَ : "  َقالَ  أنَّهُ  َعْنهُ  هللاَّ  رِضي َعليِّ  َعنْ  السْلَماني ُعَبْيَدة َعنْ  نَ ِسيِري اْبنِ  َعنْ  أيُّوبَ  َعنْ  الثََّقفيّ ) :  أخبرنا(  - 613
ُھمْ  تْغلبَ  َبنِي َنصاَرى ُكوا لَمْ  فإِنَّ  "  اْلَخمر ِبُشْربِ  إالّ  ِدينھم ِمن َيَتَمسَّ

اب ابنِ  ُعمر َمولَى َسْعدٍ  ْبنِ  هللاَّ  َعْبد أوْ  اْلَجاريّ  َسِعيد َعنْ  يَنارٍ دِ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ُمَحّمدٍ  بنُ  إبَراِھيمُ ) :  أخبرنا(  - 614  الَخطَّ
  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ 

اب بنَ  ُعمر أنَّ  - َ  َذبائحھم لَنا َتحلُّ  وَما ِكَتابٍ  ِبأْھلِ  الَعرب َماَنَصاَرى: "  َقالَ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الَخطَّ  ْسلِموايُ  َحتَّى ِبَتاِركھم أنا َوما
  أَْعَناَقُھمْ  أْضربَ  أَوْ 

 :  الفُْلَجةَ  َسْعدٍ  اْبنِ  أَوْ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  ُعمر َمولى الفُْلَجةَ  َسْعدٍ  َعنْ  ِديَنارٍ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعن يْحيَ  أبي ْبنُ  إْبَراِھيمُ ) :  أخبرنا(  -  615

اب ابنِ  ُعمر أَنَّ  - َ  َذبائحھم لَنا َيحلُّ  وَما ِكَتابٍ  ِبأْھلِ  الَعرب َماَنَصاَرى:  الَ قَ  َعْنهُ  تعالى هللاَّ  َرِضيَ  الَخطَّ  َحتَّى ِبَتاِركھم أنا َوما
  أَْعَناَقُھمْ  أْضربَ  أَوْ  ُيْسلِموا

دِ  َعنْ  أَيُّوبَ  َعنْ  ُھَما أو الّثقفيّ  الوَھاب َعْبد أو ُسْفَيانَ  َعنْ  الّثَقةُ ) :  أخبرنا(  -  616 ْلماني ُعَبْيَدةَ  نْ عَ  ِسيِرينَ  ْبنِ  ُمَحمَّ  :  قالَ  السَّ
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ُھم َتْغلب َبِني َنَصاَرى َذَبائح َتأُكلوا الَ :  َعْنهُ  هللاَّ  رِضي َطالِبٍ  أَبِي ْبنِ  َعليِّ  َقال -  إاِلّ  ِدينھم ِمنْ  أوْ  ِنْصَراِنَيتھم ِمنْ  َيَتَمّسُكوا لَمْ  فإِنَّ
  الّشافعي من الشَّك الخمر ِبُشْربِ 

افِعيُّ  قالَ    ِعْكَرَمةَ  َحِديثُ  ُھو إِنَّما َذَبائحھم إْحالَلِ  فِي َعبَّاسٍ  اْبنِ  َحِديث فِي ُيْروى والِّذي َعْنهُ  هللاَّ  ِضيَ رَ  الشَّ

يلي َثور َعنْ  َيْحيَ  أِبي وابنُ  اْلّدَراَوْرِديّ  اْبنُ ) :  أخبرنيه(  -  617  :  َعبَّاسٍ  اْبنِ  عن ِعْكَرَمةَ  عنْ  الدَّ

َ  ُھو َجلّيًا َقوالً  َفَقال الَعَرب َنَصاَرى ائحَ َذبَ  َعنْ  ُسِئلَ  أنَّهُ  - َ  َولكن"  ِمْنُھمْ  فإِنَّهُ  ِمْنُكم َيَتولُّھمْ  َوَمنْ "  َوتلَى إِْحالَلِھا  َعن َسَكتَ  َصاِحُبنا
  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  عّباسٍ  ابن َيْلق لَمْ  وَثور ِعْكَرَمةَ  إسم
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  الطب كتاب

 :  لَه قِيلَ  أّنه أَنس َعن ُحَميدٍ  عن الثَقفِي ابُ الَوھَّ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  618

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  احَتَجمَ  -  َضِريَبته ِمنْ  َعْنه ُيَخفِّفُوا أنْ  َمَوالِيهُ  َوأَمرَ  َصاَعْينِ  فأْعطاهُ  َطْيَبةَ  أُبو َحَجَمه َنَعمْ :  َفَقالَ  ؟ وسلم عليه هللاَّ
 "  باْلَغْمرِ  ُتَعّذُبوُھم َوالَ  الُعْذَرةَ  ِمنَ  لِِصْبَياِنُكمُ  اْلَبْحِريّ  والقُْسطُ  الِحَجاَمة به َماَتَداَوْيُتمْ  أْمَثلُ : "  َوَقالَ 

 :  سالِمٍ  َعنْ  ِشَھابٍ  ابنِ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  619

ْحمنِ  َعْبدِ  َحِديثِ  َعن بالنَّاسِ  َرَجعَ  إنَّما ُعَمراً  أنَّ  - اُعونِ  وقوع فُبلّغ الشَّام إِلَى جَ َخرَ  ِحينَ  َيعني عوفٍ  ْبنِ  الرَّ  الطاعون(  الطَّ
  ِبھا)  واألبدان األمزجة به فتفسد الھواء له يفسد الذي والوباء العام المرض

ابُ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  620  :  َعْنُھما هللاَّ  رِضي َعبَّاسٍ  اْبنِ  عن ِسيِرينَ  اْبن عن أيَّوب عن الَوھَّ

اُعونِ  وقوع فُبلّغ الشَّام ىإِلَ  َخَرجَ  ِحينَ  َيعني -   الطَّ
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   األحكام كتاب

ً  وأحكامه الشئ إمضاء:  لغة وھو وأقبية كقباء بالمد قضاء جمع األقضية(   بحكم فأكثر خصمين بين الخصومة فصل:  وشرعا
  األقضية في)  تعالى هللاَّ 

دٍ  بنُ  اْلَعِزيزِ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  - 621 ِ  دِ َعبْ  بنِ  َيزيدَ  َعن ُمَحمَّ  أِبي عن َسِعيد بنِ  عنُبشر التَّيِميّ  إْبَراِھيمَ  بنِ  ُمَحمدْ  َعنْ  اْلَھاد ْبنِ  هللاَّ
 :  الَعاِص  ْبنِ  َعْمرو َعن الَعاِص  ْبنِ  َعْمرو َمْولى قيس

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  َسِمعَ  أّنه -  َفأْخطأ َفاْجَتَھد الَحاكم َحَكم وإَذا أْجَران هُ َفلَ  َفأَصاب َفاْجَتَھد الَحاكم َحَكم إَذا: "  َيقُولُ  وسلم عليه هللاَّ
 "  أْجرٌ  َفلَهُ 

دٍ  بنُ  اْلَعِزيزِ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  622 ِ  َعْبدِ  بنِ  َيزيدَ  َعن اْلّدَراَوْرِديّ  ُعَبْيدِ  أِبي بنِ  ُمَحمَّ  عن إْبَراِھيمَ  بنِ  ُمَحمدْ  َعنْ  اْلَھاد ْبنِ  هللاَّ
 :  الَعاِص  ْبنِ  َعْمرو َعن الَعاِص  ْبنِ  َعْمرو ْولىمَ  قيس أِبي عن َسِعيد بنِ  ُبشر

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  َسِمعَ  أّنه -  َفأْخطأ َفاْجَتَھد الَحاكم َحَكم وإَذا أْجَران َفلَهُ  َفأَصاب َفاْجَتَھد الَحاكم َحَكم إَذا: "  َيقُولُ  وسلم عليه هللاَّ
ْثتُ فَ :  اْلَھادِ  بنُ  َيزيدُ  َقالَ "  أْجرٌ  َفلَهُ  ثني ھكَذا:  َفَقالَ  َحْزم بنِ  َعْمرو بنِ  بن محمد بن َبْكر أََبا الَحِديث ِبھَذا َحدَّ  َعنْ  َسلََمةَ  أَُبو َحدَّ
  عنه هللاَّ  رضي ُھريرة أبي

ْحمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعَمْيرٍ  ْبنِ  اْلَملِك َعْبدِ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  623  :  يهأبِ  َعنْ  َبْكَرةٍ  أِبي اْبنِ  الرَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  -  "  َغْضَبان َوُھوَ  اْثَنْينِ  َبْينَ  الَحاكم َيْحُكم الَ  أَوْ  اْلَقاِضي َيْقِضي الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ

ْحمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعَمْيرٍ  ْبنِ  اْلَملِك َعْبدِ  َعنْ  ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  624  :  أِبيه َعنْ  َرةٍ َبكْ  أِبي اْبنِ  الرَّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أنَّ  -  "  َغْضَبان َوُھوَ  اْثَنْينِ  َبْينَ  اْلَقاِضي َيْقِضي الَ  أَوْ  الَحاكم َيْحُكم الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ

ْھريّ  َعنْ  ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  625  :  ُھَرْيَرةَ  أُبو قالَ :  َقالَ  الزُّ

ُ  صلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  ِمن ألَْصَحاِبهِ  ُمَشاَوَرةً  أْكَثرُ  اَحداً  رأْيتُ  َما -   وسلم عليه هللاَّ

افِعيُّ  قالَ  ُ  َوَقالَ :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الشَّ  "  َبْيَنُھمْ  شورى وأْمُرُھم: "  َتعالى هللاَّ

 :  قالَ  أْوسٍ  بنِ  َعْمرو عنْ  ِديَنارٍ  ْبنِ  َعْمرو عنْ  ُعَيْيَنةَ  ْبنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  626

ُجل كاَنَ  - ُ  صلَّى إْبَراِھيم َجاَءُھمْ  َحتَّى َغْيره ِبَذْنبِ  ُيؤاَخذ الرَّ َفى الَِّذي َوإْبَراِھيم: "  تعالى هللاَّ  فقال وسلم عليه هللاَّ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  أال وَّ
 يثقل ما حمل إذا وازر فھو وزريزر:  يقال اإلثمو الذنب على الحديث في يطلق ما وأكثر والثقل الحمل الوزر" (  أخرى وزر
 )  أوزار وجمعه الذنوب ومن المثقلة األشياء من ظھره

بيَّ  َزْوج َسلََمةَ  أُمِّ  َعنْ  َسلََمةَ  أَِبي ِبْنتِ  زْيَنب َعن أَِبيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِھَشام َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  627 ُ  صلَّى النَّ  : وسلم عليه هللاَّ

ِ  رُسول أنَّ  - ُ  صلَّى هللاَّ ُكم َبَشرٌ  أَنا إِنَّما: "  قال وسلم عليه هللاَّ  عن الميل اللحن(  ألَحن َيُكون أَنْ  َبْعضكم َولََعلّ  إليّ  لََتْخَتِصُمونَ  وإِنَّ
 من الھ وأفطن بالحجة أعرف يكون بعضكم أن وأراد المنطق صحيح عن مال إذا كالمه في فالن لحن يقال االستقامة جھة
ِتهِ )  غيره  ِمنَ  قِطَعةً  لَهُ  أَْقَطعُ  فإِنَّما َيأُْخَذنَّهُ  َفالَ  أِخيه ِمْنَحقِّ  ِبَشئٍ  لَهُ  َقضيتُ  َفَمنْ  مْنهُ  أْسمعُ  ما َنْحو َعلَى لهُ  َفأَْقِضي َبْعٍض  ِمنْ  ِبُحجَّ
 "  النَّارِ 
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 َعْمرو عن َسعد بن َقْيس َعنْ  المكي ُسلَْيماَنَ  ابنِ  َسيف َعن اْلَمْخُزوِميّ  اْلَملك َعْبدِ  ْبنِ  الَحاِرثِ  بنُ  هللاَِّ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  628
 :  عنھما هللا رضي َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِديَنارٍ  بنِ 

اِھد َمعَ  ِباْلَيِمنِ  َقضى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أنَّ  -   األَْمَوال فِي:  َعمٌرو َقالَ .  الشَّ

دٍ  بنُ  َراِھيمُ إب) :  أخبرنا(  - 629 ِحمن َعْبدِ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ  ُعْثماَن ْبنِ  َرِبيَعةَ  َعن ُمَحمَّ  َوَرُجلٌ  َعْنُھما هللاَّ  َرضي َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعن الرَّ
اهُ  آَخر  :  وسلم عليه هللاَّ  صلى الّنبي أْصحابِ  ِمنْ  إْسِمهِ  ِذْكرُ  َيْحُضرِني الَ  َسمَّ

اِھد َمعَ  ِباْلَيِمنِ  َقضى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أَنَّ  -   الشَّ

لب َمولَى َعْمرو أِبي ْبنِ  َعْمرو َعن إبَراِھيمُ ) :  أخبرنا(  -  630  :  اْلُمَسّيبِ  اْبنِ  َعن الُمطَّ

اِھد َمعَ  ِباْلَيِمنِ  َقضى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أَنَّ  -   الَواِحد الشَّ

د الَعِزيزبن َعْبدُ ) :  أخبرنا(  - 631 ِحمن َعْبدِ  أِبي اْبنِ  َربِيَعةَ  َعن الّدَراَوْرِديّ  ُعَبْيد أَِبي ْبنِ  ُمَحمَّ  ْبنِ  َعْمرو ْبنِ  َسِعيدٍ  َعن الرَّ
 :  َقالَ  َجّده َعن أِبيهِ  َعن ُعَباَدةَ  ْبنِ  َسْعد ْبنِ  َسِعيد ْبنِ  ُشْرَحِبيلَ 

-  َ اِھد َمعَ  ِباْلَيِمنِ  َقضى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أَنَّ  َسْعدٍ  ِكتاَبِ  فِي َوَجْدنا   . الشَّ

افِعيُّ ) :  أخبرنا(  -  632 لب الَعِزيزبنُ  َعْبدُ  َوَذَكرَ :  قال الشَّ  :  َقالَ  أِبيه َعن َعْمرو اْبنِ  َسعيد َعن المطَّ

-  َ  ِباْلَيمينَ  َيْقِضيَ  أنْ  َحْزمٍ  ْبنَ  َعْمرو أَمر وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  ولَ َرسُ  أنَّ  ُعَباَدةَ  ْبنِ  َسْعد َيْشَھدُ  ُعَباَدةَ  ْبنِ  َسْعد ُكُتبِ  فِي َوَجْدنا
  الشَّاھد َمعَ 

د الَعِزيزبن َعْبدُ ) :  أخبرنا(  - 633 ِحمن َعْبدِ  أِبي اْبنِ  َرِبيَعةَ  َعن ُمَحمَّ  ُھَرْيَرةَ  أِبي َعنْ  أِبيه َعن َصالحٍ  أِبي بن ُسَھيل َعن الرَّ
 :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ 

اِھد َمعَ  ِباْلَيِمنِ  َقضى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أنَّ  -  وُھوَ  َرِبيَعةُ  أْخَبرِني:  َقالَ  لُِسَھيل ذلِكَ  َفَذَكْرتُ  الَعِزيز َعْبدُ  َقالَ  الشَّ
اهُ  َحّدْثُتهُ  أّني ِثَقةٌ  ِعْنِدي  فكان َحديثه بعض َوَنسى ِحْفِظهِ  ِبَبْعِض  أْذَھَبتْ  ِعلّةٌ  ُسَھْيالً  أَصابَ  َكانَ  َوَقدْ  الَعِزيز َعْبدُ  َقالَ  أْحَفظهُ  َوالَ  إيَّ
  أِبيهِ  َعن َعْنهُ  َرِبيَعةَ  عن ُيحّدثه بعد ُسَھيل

دٍ  َجْعَفرْبن َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  634  :  أِبيهِ  َعن ُمَحمَّ

اِھد َمعَ  ِباْلَيِمنِ  َقضى:  وسلَّم عليه هللاَّ  صلَّى النَّبي أنَّ  -   الشَّ

َثِني َقالَ  َخالدٍ  ْبن ُمْسلمُ ) :  أخبرنا(  -  635 د ْبنُ  َجْعَفرُ :  َحدَّ  :  َقالَ  ُمَحمَّ

اِھد؟ َمعَ  ِباْلَيِمنِ  وسلَّم عليه هللاَّ  صلَّى النَّبي أََقَضيَّ :  لَِيقُومَ  اْلَقْبر ِجَدار َعلَى َيَدهُ  َوَضعَ  َوَقدْ  أِبي َيْسأَل ُعَتْيَبة بن اْلَحَكم َسِمْعتُ  -  الشَّ
ْين فِي َجْعَفرْ  َقالَ  ُمْسلم َقالَ  أْظُھِرُكم بْينَ ]  ؟ ؟ عليٌّ [  َعلَى ِبَھا وَقَضى َنَعمْ :  َقالَ    الدَّ

 :  أِبيهِ  َعنْ  ُشَعْيبٍ  ْبن َعْمرو َعن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعن َخالدٍ  ْبن ُمْسلمُ ) :  أخبرنا(  -  636

َھاَدةِ  فِي َقالَ  موسلَّ  عليه هللاَّ  صلَّى النَّبي أنَّ  -   َشاھده َمعَ  َحلَفَ  ِبَشاِھدٍ  َجاءَ  فإِنْ :  الشَّ

 :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  هللاَّ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعن الَحكم ْبنِ  َعْمرو َعن َفْرَوةَ  اِبي ْبنِ  إْسَحاق َعن َيْحيَ  أَِبي اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  637
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َ  َواِحدٍ  ُكل َفأََقامَ  َدابَّةً  َتَداَعَيا َرُجلَْينِ  أنَّ  -   َيده فِي ِھيَ  لِللَِّذي وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولُ  بِھا َفَقَضى َنَتجھا َداّبُته أنَّھا اْلَبيَِّنةَ  ِمْنُھما

افِعيُّ ) :  أخبرنا(  - 638 َقفِيّ  َرَوى:  لَهُ  َفقُْلتُ  َقالَ  ُيَناِظُرهُ  من لَِبْعِض  َقالَ  أَنَّهُ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الشَّ  أِبيهِ  َعنْ  َجْعَفر َعن ِثَقة َوُھوَ  الثَّ
 :  جابرٍ  َعن

اِھد َمعَ  ِباْلَيِمنِ  َقضى:  وسلَّم عليه هللاَّ  صلَّى النَّبي أَنَّ  -   الشَّ

دِ  َعن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  639  :  الُمْنَكِدر ْبنِ  ُمَحمَّ

بيُّ  َفَقالَ  ِعَياله َوُيْطِعمهُ  َمالِي َيأُخذَ  أنْ  ُيِريد َوأنَّهُ  َوِعَياالً  َماالً  لِي إنَّ  َفَقالَ  وسلَّم يهعل هللاَّ  صلَّى النَّبي إلَى َجاءَ  َرُجالً  أنَّ  -  صلَّى النَّ
 "  ألَبِيكَ  َوَمالَك أْنتَ : "  وسلَّم عليه هللاَّ 

 :  َقالَ  ُملَْيَكةَ  أِبي اْبنِ  َعن ُمؤمل ْبن هللاَّ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  640

 أن إليّ  َفَكَتبَ  َعلَْيِھما َشاِھدَ  َوالَ  األْخرى إْحداُھما َضَرَبت َجاِرَيَتْينِ  فِي الَطاِئف ِمنَ  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  إلَى َتْبتُ كَ  -
 َ َ  اْقَرأ ُثمَّ  الَعْصرِ  َبعدَ  إحِبْسُھما ً  موأيماِنھ هللاَّ  ِبَعْھدِ  َيْشَتُرونَ  الَِّذين إنَّ : "  َعلَْيِھما   َفاْعَتَرَفت َفَفَعْلتُ "  َقلِيالً  َثمنا

 :  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  عنِ  ُملَْيَكة أِبي اْبنِ  َعن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعن َخالدٍ  ْبن ُمْسلمُ ) :  أخبرنا(  -  641

ِعي َعلَى الَبيَِّنة: "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أَنَّ  - َعى َعلَى َوالَيِمنُ : "  َقالَ  أنَّه أُْثِبُته َوالَ  َقالَ  أْحِسُبه"  الُمدَّ  "  َعلَْيه الُمدَّ
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   الشھادات كتاب

 )  خاص بلفظ شئ عن إخبار وھي شھادة جمع:  الشھادات( 

 :  قالَ  ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  642

ْھريّ  َسِمْعتُ  - اب بنَ  ُعَمرَ  أنَّ :  الُمَسّيب بنُ  َسِعيدُ :  ألَْخَبَرِني فأَْشَھدُ  َتُجوزُ  الَ  الَقاِذف َشھاَدةَ  أنَّ  قِ اْلِعَرا أْھلُ  َزَعمَ :  َقالَ  الزُّ  الَخطَّ
 ِمَراراً  ھَكَذا ِبه ُيَحّدثُ  ةَ ُعَيْينَ  بنُ  ُسْفَيانُ  وَسِمْعتُ  َقالَ  َشَھاَدُتكَ  قُبِلَتْ  ُتْبتَ  إنْ  أوْ  َشَھاَدُتكَ  ُتْقَبل ُتبْ :  َبْكَرة ألَِبي َقالَ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ 

  فِيه َشَكْكتُ :  َيقُولُ  َسِمْعُته ُثمَّ 

افِعيُّ :  أََنا َقالَ   ُھو:  َقْيسٍ  بنُ  َعْمُرو لِي فَقالَ  َفَسألتُ  إسِمه ِحْفظَ  عنِّي َذَھبَ  َرُجالً  سمَّى ثمَّ  فاُلَنٌ  ألَْخَبَرنِي أَْشَھدُ  ُسْفَيانُ  َقالَ :  الشَّ
افِعيُّ  َقالَ  الُمَسيَّب بن َسِعيد أنَّهُ  َيشكُّ  الَ  ُسْفيانُ  َوَكانَ  يَّبِ الُمسَ  بن َسِعيد عن  عن ِشَھابٍ  ابن عنْ  َيْرويه َوَغْيُرهُ :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الشَّ
 فھَذا فيه ُسْفيانُ  َوَقالَ .  َتُجوزُ  الَ  الَمْحُدود َشَھادةُ :  َفَقال آَخر ِكتاَبٍ  فِي اإلْسناَد ِبھَذا َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  ُعَمر عن الُمَسيَّب بن َسِعيد

ْھريّ  ا َقال َنِسيُته ُثمَّ  َفَحفِظُتهُ  أخَبرِني الزُّ َ  َفلمَّ   ِبُطولِه الَحِديثَ  َذَكرَ  المَسيِّب ُھوابنُ  َقيس َعْمروبنُ  لِي فقال َحَضر َمن سألتُ  قُمنا

ْھريّ :  َعنِ  ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  643  :  َقالَ  الزُّ

ا -  أََشَكْكتَ  لُِسْفَيان قُْلتُ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الُمَسيَّب بن َسِعيد وَ  ُھو َمِعي الَمْجلِسَ  وَحَضر َقيس َعْمروبنُ  لِي َفَقالَ  سألتُ  قُمتُ  َفلمَّ
  الشَّكُّ  لَِنيَدخَ  َكانَ  َقدْ  أَنَّهُ  َغْيرَ  َقالَ  َكَما ُھوَ  الَ :  َقال ؟ الُمَسيَّب بن َسِعيد أَْخَبركَ  ِحينَ 

 :  الُمَسيَّب بن َسِعيد عن ِشَھابٍ  ابن عنْ  الَمِديَنة أْھلِ  ِمنْ  ِبهِ  أَِثقُ  َمنْ ) :  أخبرنا(  -  644

اب بنَ  ُعَمرَ  أنَّ  - ا َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الَخطَّ   َشَھاَدُته َفَردَّ  َيْرَجع أنْ  َبْكَرة أَُبو َوأََبى َشَھاَدَتُھما َفَقِبلَ  اْثَنانِ  َفَرَجعَ  اْسَتَتاَبھم الثَّالََثةَ  َجلَدَ  لَمَّ

 :  َقالَ  أَنَّهُ  َعَطاء َعن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعن َخالدٍ  ْبن ُمْسلمُ ) :  أخبرنا(  -  645

  ُعُدول أربعٍ  من أَقلّ  النَِّساءِ  أمرِ  في َمَعُھنَّ  َرُجلَ  الَ  النَِّساءِ  َشَھاَدةُ  َتُجوزُ  الَ  -

 :  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  عنِ  ُملَْيَكة أِبي اْبنِ  َعن ِديَنارٍ  بنِ  َعْمرو عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  -  646

ْبَيانِ  َشَھاَدةِ  في -  ِمنَ  َتْرَضْونَ  ِممَّنْ : "  يقُولُ  تعالى هللاَّ  ألَنَّ :  َعبَّاسٍ  اْبنِ  عنِ  ُملَْيَكة أِبي اْبنِ  َعن ُجَرْيجٍ  اْبنُ  وَزادَ  َتُجوزُ  الَ  الصُّ
َھَداء  "  الشُّ

 :  َعَطاء َعن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعن ُمْسلمٌ ) :  أخبرنا(  -  647

  أْرَبعَ  ِمنْ  أَقلّ  فيه َتُجوزُ  الَ  الشَّئ َعلَى النَِّساءِ  َشَھاَدةِ  في َقالَ  أنَّه -
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   الفتن كتاب

 ) )  فتونا وفتناك: (  تعالى هللا قال واالمتحان اإلختبار الفتنة( 

ثني أتَِّھمُ  الَ  َمنْ ) :  أخبرنا(  -  648 دٌ :  َحدَّ َبْيرِ  هللاَِّ  َعْبدِ  بنِ  َصالِح عن الُمَھاِجر بن َزْيدٍ  بنُ  ُمَحمَّ  :  َعْنه هللاَّ  َرِضيَ  بنالزُّ

ً  أنَّ  - ةَ  َوتداً  َيْعَملُ  َوُھوَ  لَهُ  َقالَ  َكْعبا ا َوأْوثقْ  أُْشِددْ :  ِبَمكَّ يول أنَّ  الكتب في َنِجدُ  َفإِنَّ َمانِ  آِخرِ  فِي ْعظمَستَ  السُّ   الزَّ

ه عن أِبيه عنْ  الُمَسّيب بنُ  َسِعيدُ  عن ِديَنارٍ  بنِ  َعْمرو عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  649  :  َقالَ  َجدِّ

ةَ  َجاءَ  -   اْلَجَبلَْينِ  َماَبْينَ  طبق َسْيلٌ  َمكَّ
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  التعبير كتاب

دمُ  عنِ  الّدَراَوْرِديُّ ) :  أخبرنا(  - 650 ابِ  َعْبدِ  َعنْ  َعْجالَنَ  بنِ  َحمَّ  بنِ  َواِثلَةَ  عن البصريّ  الَواِحدِ  َعْبدِ  عن ُبْختٍ  ابنِ  الَوھَّ
 : األَْسقع

بيِّ  عن -  من)  الكذبات أكذب أي الفرى وأفرى الكذبة وھي فرية جمع الفرى(  الفَِرى أْفَرى إنَّ : "  َقالَ  وسلَّم عليه هللاَّ  صلَّى النَّ
َعى َوَمنْ  َتَرَيا لَمْ  َما الَمَنامِ  في َعْيَنْيهِ  أَرى َوَمنْ  أقُلْ  لَمْ  َما َقّولِني  "  أِبيه َغْيرِ  إلَى ادَّ
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  التفسير كتاب

 :  ُمَجاِھدٍ  عن َنِجيحٍ  أبي ابنِ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  651

َ : "  تعالى قوله في - داً  أنَّ  وأْشَھدُ  هللاَّ  إال إله الَ  أنْ  أْشَھد وِھي َمِعي ُذِكْرتَ  إاِلَّ  أُْذَكرُ  الَ :  َقالَ "  ِذْكَركَ  لَكَ  َوَرَفْعنا   هللاَّ  رُسولُ  ُمَحمَّ

َبْير بن ُعْرَوةَ  عن ِشَھابٍ  ابنِ  عنِ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  652 ْحمنِ  َعْبدِ  عن الزُّ  :  قالَ  الَقاِري َعْبدِ  بنِ  الرَّ

اب بنَ  ُعَمرَ  َسِمْعتُ  - ُ  ِحَزامٍ  ْبنِ  َحِكيم بن ِھَشامَ  َسِمْعتُ :  يقُولُ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الَخطَّ  أَْقَرؤَھا َما َغْير َعلَى الفُْرَقان ُسوَرة َيْقَرأ
بيَّ  َوَكانَ  بيَّ  به ئتُ فج ِبِردائه لبيته ُثمَّ  اْنَصَرفَ  َحتَّى أَْمَھْلُتهُ  ُثمَّ  علَْيهِ  أْعجل أنْ  َفِكْدتُ  أْقَرأنيھا وسلَّم عليه هللاَّ  صلَّى النَّ  هللاَّ  صلَّى النَّ
ُ  ھَذا َسِمْعتُ  إنِّي:  هللاَِّ  رُسولَ  َيا َفقُْلتُ  وسلَّم عليه َ  َغْير َعلَى الفُْرقان سوَرة َيْقرأ  عليه هللاَّ  صلَّى هللاَّ  رُسولَ  لَهُ  َفَقالَ  أَْقَرْأَتِنيھا ما
بيُّ ا َفَقالَ  َيْقَرأ َسِمعته التي القِراءة َفَقَرأ اْقَرأ:  وسلَّم  ھَكَذا:  َفَقالَ  َفَقرْأتُ  اْقرأ:  لِي َقالَ  ُثمَّ  أُْنِزلَتْ  ھَكَذا وسلَّم عليه هللاَّ  صلَّى لنَّ

رَ  َما فاقرؤا أَْحُرفٍ  َسْبَعةِ  َعلَى أُْنِزلَ  القُْرآنَ  ھَذا إنَّ  أُْنِزلَتْ    ِمْنهُ  َتَيسَّ

َقفِيُّ ) :  أخبرنا(  -  653  :  ُعَبْيَدةَ  عن ِسيِرين ابنِ  عنِ  أيُّوبَ  عن الثَّ

َ  ِشَقاقَ  ِخْفُتمْ  َوإِنْ "  اآلية ھذهِ  في َقالَ  أنَّهُ  - ً  فاْبَعُثوا َبْيَنُھما ً  أْھلِهِ  ِمنْ  َحَكما  عليّ  إلى َواْمرأة َرُجل ووَجاءَ :  َقالَ "  أْھلَِھا ِمنْ  وَحَكما
َ  َواِحد ُكل َوَمعَ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  ً  َيْبَعُثوا أنْ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  َعليٌ  فأمرُھم النَّاسِ  ِمنَ )  الكثيرة الجماعة:  الفئام(  فَِئامٌ  ِمْنُھما  ِمنْ  َحَكما

ً  أْھلِهِ  َ  َما أَتْدِرَيا:  لِْلَحَكَمْين َقالَ  ُثمَّ  أْھلَِھا ِمنْ  وَحَكما َ  ؟ َعلَْيُكما َ  إنْ  َعلَْيُكما َ  أنْ  َرأْيُتما َ  َوأنْ  َتْجمعا َ  وإنْ  َتْجمعا َقا أنْ  َقاُتَفرِّ  أنْ  َرأْيُتما  ُتَفرِّ
ُجل وقال َولِيَّ  فيه َعلَيَّ  تعالى هللاَّ  بِِكَتابِ  َرِضيتُ :  الْمرأةُ  قالَتْ :  َقالَ  ا:  الرَّ ِ  َكَذْبتَ :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  َعليٌ  َفَقالَ  َفال الفْرَقةَ  أمَّ  وهللاَّ
تْ  الَِّذي ِبِمْثلِ  ُتقِرِ  َحتى َتْبَرح الَ    ِبه أقرَّ

 :  ُملَْيَكة أِبي اْبنِ  َعن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعن ُمْسلمٌ ) :  ناأخبر(  -  654

جَ :  َيقُولُ  َسِمَعهُ  -  أينَ :  لهُ  تقُولُ  َعلَيه إَذاَدَخلَ  َفَكانَ  َعلَْيكَ  وأُنفِقُ  لِي اْصِبر لَهُ  َفَقالَتْ  ُعْتَبةَ  ِبْنتِ  َفاِطَمةَ  َطالِب أِبي بن َعقِيل َتَزوَّ
ً  َفَدَخلَ  َعْنَھا َكتَ َفسَ  ؟ َشِبيَبةُ  و ُعْتَبةَ   إَذا النَّارِ  في َيَساَركِ  َعلَى َفَقالَ  ؟ ربيَعةَ  بن وَشبِيَبةُ  َرِبيَعةَ  بن ُعْتَبةَ  أينَ :  لَهُ  َفَقالَتْ  برما َيْوما

 َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  ابن َفأَْرَسلَ  ذلِكَ  لَهُ  َفَذَكَرتْ  َعْنهُ  تعالى هللاَّ  َرِضيَ  َعفَّان ابن ُعثمان َفَجاَءتْ  ِثَياَبَھا َعَلْيَھا َفَشدَّتْ  َدَخْلتِ 
قُ :  َعبَّاسٍ  ابنُ  َفَقالَ  وُمَعاِوَيةَ  َ  ألََفرِّ قَ  ُكْنتُ  َما:  ُمَعاِوَيةُ  وَقالَ  َبْيَنُھما َ :  َقالَ  َمَنافٍ  َعْبدِ  َبِني ِمن َشْيَخْينِ  َبْينَ  ألَُفرِّ َ  َفأَتَياُھما  َفَوَجَداُھما

ا َقدْ  َ  َماَعلَْيھِ  َشدَّ َ  وأَْصلََحا أْثَواَبُھما   أْمَرُھما

د بنُ  الَعِزيز َعْبدُ ) :  أخبرنا(  - 655 د َعن الّدَراَوْرِديّ  ُمَحمَّ  َعبَّاسٍ  ابن عن الَحاِرثِ  بنَ  إْبَراِھيمَ  بنِ  محمد عن َعْمرو بن ُمَحمَّ
 :  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ 

)  بذية والمرأة اللسان بذي فالن:  يقال الفحش بالمد البذاء(  َتْبُذوا أنْ  َقالَ "  ُمَبيََّنة َفاِحَشةٍ بِ  َيأِْتينَ  أنْ  إالَّ : "  تعالى هللاَّ  قول في -
  إْخَراجھا َحلَّ  َفَقدْ  َبَذتْ  فإَِذا َزْوِجَھا أْھلِ  َعلَى

 :  َقالَ  أنهُ  ُجَبْيرْ  بنِ  َسِعيد عن ُملَْيَكة أِبي اْبنِ  َعن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعن َسالمٍ  بنُ  َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  -  656

  الّزوج النَِّكاحِ  ُعْقَدةَ  ِبَيِدهِ  الَِّذي -

 :  ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعن َسالمٍ  بنُ  َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  -  657

ْوجِ :  َقالَ  أنه الُمَسيِّب ابن عن َبلََغهُ  أنَّهُ  -   الزَّ
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  النبوة عالمات كتاب

 :  َقالَ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  َمالِكٍ  ْبن أََنسِ  َعنْ  َطْلَحةَ  أَِبي ْبنِ  إسَحاقَ  َعنْ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  659

 به يتوضأ الذي الماء بالفتح الوضوء(  اْلَوُضوء النَّاس َوالَتَمسَ  الَعْصر َصالة َوَحاَنتْ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسول َرأْيتُ  -
 َفلم)  بالفتح ھنا والمراد ووضوء توضأ أتوضأ توضأت:  يقال نفسه والفعل التوضؤ بالضم والوضوء والسحور كالفطور
ُؤا أنْ  النَّاسَ  وأََمرَ  يده اإلَِناءَ  َذلِكَ  فِي َفَوَضعَ  ِبَوُضوء وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسول َفأُِتي َيِجُدوه  اْلَماءَ  َفَرأْيتُ :  َقالَ  ِمْنهُ  َيَتَوضَّ
َ  أََصاِبِعه َتْحتِ  ِمنْ  َيْنُبع أ ُؤا َحتَّى النَّاس َفَتوضَّ   آخرھم ِعْند ِمن َتَوضَّ

ْھريّ  َعنِ  ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  660  :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  ُھَرْيَرةَ  أِبي َعنْ  الُمَسّيب بنِ  َسِعيدِ  َعنْ  الزُّ

 ِبِيِدهِ  َنْفِسي والَِّذي َبْعَدهُ  َقْيَصرَ  َفالَ  َقْيَصرُ  ھلك وإَذا َبْعَدهُ  ُكْسَرى فالَ  ُكْسَرى ھلك إذا: "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أنَّ  -
َوجلَّ  هللاَّ  سبيل فِي ُكُنزھَما لَُتْنفِقنّ   "  عزَّ

  األدب

 :  َقالَ  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبن َعنْ  ناَفِعٍ  َعن ُعَمر ْبنِ  هللاَّ  ُعَبْيدِ  َعن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  661

ُجلَ  أَحُدُكمْ  ُيقِيَمنَّ  ال: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  قالَ  - ُعوا أوْ  َتَفّسُحوا َولِكنْ  َيْخلِفه ُثمَّ  َمْجلِِسهِ  ِمنْ  الرَّ  "  َتَوسَّ

 :  ُعَمرَ  اْبن َعنْ  أِبي:  َحَدثَِّني إْبَراِھيمُ ) :  أخبرنا(  -  662

ُجلَ  َيْعمد ال: "  َقالَ  وسلم ليهع هللاَّ  صلى الَنِبيّ  أنّ  - ُجل إلَى الرَّ   فِيهِ  َيْقُعد ُثمَّ  َمْجلِِسهِ  ِمنْ  َفُيقِيَمهْ  الرَّ

 :  َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  هللاَّ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعن ُموَسى ْبنِ  ُسلَْيَمانُ  َقالَ :  َقال ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعن الَمجيد َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  663

 "  أْفِسُحوا لَِيقُلْ  َولِكنْ  اْلُجُمَعة َيْومَ  أَخاهُ  أَحُدُكمْ  ُيقِيَمنَّ  ال: "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النَّبيّ  أنَّ  -

هِ  َعن أِبيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبن ِھَشامِ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  664  :  َقالَتْ  َبْكرٍ  أَِبي ِبْنت أسماءَ  أمِّ

 "  َنَعمْ "  قال ؟ أَِصلَھا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  فسأَْلتُ  قُرْيشٍ  َعْھدِ  في بةَراغ أُمِّي أَتْتِني -

 :  أِبيهِ  َعنْ  َيَسار ْبنِ  ُسلَْيَمانُ  اْبن َعنْ  لَِبيد أِبي ْبن هللاَّ  َعْبدِ  َعنْ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  665

اب بنَ  ُعَمرُ  أَنَّ  - ً  باْلَجاِبَيةِ  قامَ  ْنهُ عَ  تعالى هللاَّ  َرِضيَ  الَخطَّ َ  َقامَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  إن: َ◌  َوَقال َخِطيبا  كقِيامي فِينا
ُجلَ  أنَّ  َحتَّى الَكِذبُ  َيْظَھرُ  ُثم َيلُوَنھمْ  الَِّذينَ  ُثمَّ  َيلُوَنھمْ  الَِّذينَ  ُثمَّ  أْصَحاِبي أْكِرُموا: "  َفَقالَ  فِيُكمْ   َوالَ  وَيْشَھدُ  ُيْسَتْحلَفُ  الَ وَ  لََيْحلِفُ  الرَّ

هُ  َفمنْ  أالَ  يْسَتْشھدُ  ْيَطانَ  فإِنَّ  اْلَجَماَعةَ  َفْلَيْلَزم الجنَّةِ  ُبَحْيَحةَ  َيْسُكنُ  أنْ  سرَّ  َرُجل يخلَُونَّ  وال أْبَعدُ  األْثَنينِ  ِمنْ  َوُھو الَفْرد َمعَ  الشَّ
ْيَطانَ  فإِنَّ  باْمَرأةٍ    ُمؤمن َفُھو َسيئُته َوسائته َحَسَنُته َتهُ َسرَّ  وَمنْ  َثالُِثُھمْ  الشَّ

 :  َقالَتْ  أسماءَ  َعن َفاِطَمةَ  َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبن ِھَشامِ  َعنْ  ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  666

َ  إِْبَنِتي إنَّ :  هللاَّ  َرُسولَ  يا َفَقالَتْ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيّ  اْمَرأة أَتتْ  - قفَ  اْلَحْصَبة أَصاَبْتھا  َفَقال ؟ فيه أفأَِصلُ  َشْعرھا َتَمزَّ
 من تأمر التي والمستوصلة زور آخر بشعر شعرھا تصل التي الواصلة(  الَواِصلَةُ  لُِعَنتْ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ 
 "  َواْلَمْوُصولة)  والمستوصلة الواصلة لعنت:  النھاية وفي ذلك بھا يفعل

ابِ  دُ َعبْ ) :  أخبرنا(  -  667 دُ  عن أيُّوبَ  عن الَوھَّ  :  ِسيِرينَ  ْبنِ  ُمَحمَّ
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 َفَباَركَ  قال وأَْحَسبه َكْعبٍ  ْبنِ  أَُبيّ  فيھم فأَتاهُ  اْلَولِيَمة إلى َيْعني وسلم عليه هللاَّ  صلى النَّبيّ  أَْصَحابِ  ِمنْ  َنَفراً  دَعا أََباَھا أَنَّ  -
  واْنَصَرفَ 

ِ  َعْبدِ  َسِمعَ  أنَّهُ  ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  668  :  َيقُولُ  يِزيد أَِبي بنِ  هللاَّ

َعامَ  َوَوَضعَ  َفَجلَسَ  فأَتاه ُعَمرَ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  أِبي دَعا - ِ  َعْبدُ  َفَمدَّ  الطَّ  َوَقَبضَ  هللاَِّ  ِبْسمِ  ُخُذوا:  َوَقالَ  يده َعْنُھما هللاَّ  َرِضيَ  ُعَمرَ  بن هللاَّ
  َصاِئمٌ  إنِّي:  الَ َوقَ  َيَدهُ  هللاَِّ  َعْبدُ 

 :  َمالِكٍ  ْبن أََنسِ  َعنْ  َطْلَحةَ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ْبنِ  إسَحاقَ  َعنْ  أََنسٍ  بنُ  َمالِكُ ) :  أخبرنا(  -  669

  َولِيَمة َغْيرِ  في ذلِكَ  َوَكانَ  ِعْنَدهُ  فأَكلُوا َمَعهُ  وَجَماَعة َطْلَحةَ  أَبا أَتى وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيّ  أنَّ  -

ْحمنِ  َعْبدِ  ابنِ  بكرٍ  أبي عن ِشَھابٍ  بنِ  إبَراِھيمَ  عن َسْعدٍ  بنُ  إِْبَراِھيمُ ) :  أخبرنا(  -  670  َعْبدِ  عن الَحكم بنِ  َمْرَوانَ  عن الرَّ
ْحمنِ   :  َيُغوثٍ  َعْبدِ  ابنِ  األَْسَودِ  بنِ  الرَّ

 "  ِحْكَمة رِ الشِّعْ  ِمنَ  إنَّ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أنَّ  -

 :  أِبيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبن ِھَشامِ  َعنْ  إِْبَراِھيمُ ) :  أخبرنا(  -  671

 "  َكَقبِيحه َوقُْبَحهُ  الَكالَم َكُحْسن ُحْسنه َكالَمٌ  الشِّْعرُ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أنَّ  -

 :  َعْمرو:  َرِنيأْخبَ  ُمَحّمد بنُ  إِْبَراِھيمُ ) :  أخبرنا(  -  672

بيَّ  أنَّ  - ً  َخَطبَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النَّ ْنَيا إِنَّ  أاَلَ : "  ِخْطَبِتهِ  في َفَقالَ  َيْوما  وإنّ  أالَ  واْلَفاجر اْلبرّ  ِمْنَھا يأُكلُ  َحاِضرٌ  َعَرضٌ  الدُّ
 فاْعلَُموا أالَ  الّنارِ  في ِبَحَذافِيرهِ  ُكلَّه اْلّشرَ  وإنَّ  أالَ  اْلجنَّةِ  في ِبَحَذافِيرهِ  ُكلَّه اْلَخْيرَ  وإنَّ  أالَ  َقاِدرٌ  فِيھاََملِكٌ  َيْقِضي َصاِدقٌ  أجلٌ  اآلِخَرةَ 

ِ  ِمنَ  وأْنُتمْ  ُكمْ  واْعلَموا َحذر َعلَى هللاَّ ة ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َفَمنْ  أعَمالكم َعلَى ُمْعَرضون أنَّ ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َوَمنْ  َيَره َخْيراً  َذرَّ  "  َيَره اَشرَّ  َذرَّ

د الَعِزيزبن َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  673 لب َمولَى َعْمرو أِبي ْبنِ  َعْمرو َعن ُمَحمَّ لبِ  َعنِ  الُمطَّ  :  َحنَطب بنِ  الُمطَّ

بيَّ  أنَّ  - ً  َتَرْكتُ  َما: "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النَّ ا َشْيئا ً  َتَرْكتُ  والَ  به أََمْرُتُكمْ  َوَقدْ  إالَّ  به هللاَّ  أََمَرُكم ِممَّ ا َشْيئا  َعْنهُ  هللاَّ  َنَھاُكم ِممَّ
وح وإنّ  َعْنهُ  َنَھْيُتُكم َوَقدْ  إالَّ   بالنفخ شبيه وھو بالفم النفث من وألقى أوحى أي(  َنَفثَ  َقدْ  األِمينَ )  السالم عليه جبريل يعني(  الرَّ
 في فأَجملُوا ِرْزَقھا َتْسَتْوفِي َحتَّى َنْفس تُموت الَ  أنَّه ُروِعي في)  الريق من شئ ومعه إال يكون ال التفل ألن التفل من أقل وھو

لَبِ   "  الطَّ

ْھريِّ  َعنِ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  674  :  َقالَ  ُعْرَوةَ  عنْ  الزُّ

اعةِ  َعنِ  َيْسأَلُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولُ  يَزلْ  لَمْ  - َ  ِمنْ  أْنتَ  فِيمَ  ( َعّزَوَجلّ  هللاَّ  أَنَزلَ  َحتى السَّ   فاْنَتَھى)  ِذْكَراھا
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   الوصايا كتاب

 )  وصيه جعله إليه وأوصى بشئ له أوصى يقال( 

 :  ُمَجاِھدٍ  عنْ  األْحَول ُسلَْيَمانَ  عنْ  ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  675

 "  لَِواِرثٍ  َوِصيَّة الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أنَّ  -
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   الفرائض كتاب

 )  للوارث شرعا مقدر نصيب:  وشرعا التقدير لغة والفرض مقدرة أي مفروضة بمعنى فريضة جمع الفرائض( 

ْھريِّ  َعنِ  ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  676  :  َزْيدٍ  بنِ  أَُساَمةَ  عن ُعْثمان ابنِ  َعْمرو عنْ  الُحَسْين بن َعليّ  عنْ  الزُّ

 "  الُمْسلِم الَكافِرُ  والَ  الَكافِرَ  الُمْسلِمُ  َيِرثُ  الَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أنَّ  -

 :  َقالَ  الُحَسْين بن َعليّ  عنْ  ِشَھابٍ  ابنِ  عنِ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  677

َ  لِذلِكَ فَ  َقالَ  َجْعَفرٌ  والَ  َعليٌّ  َيِرثهُ  ولَمْ  َوَطالِبٌ  َعقِيلٌ  َطالِبٍ  أَبا َوِرثَ  إّنما -   الشَّعبِ  من َنِصيبنا تَرْكنا

 هللاَّ  َرِضيَ  ُھَرْيَرةَ  أِبي َعنْ  أِبيهِ  عن أظنه َسلََمة أبي ابنِ  َعْمرو عنْ  أِبيهِ  عنْ  إِْبَراِھيمَ  بنِ  َسْعدٍ  بنِ  إِْبَراِھيمُ ) :  أخبرنا(  - 678
 :  َعْنهُ 

 "  َعْنه َدْيِنه في ُمَعلََّقة الُمؤِمن َنْفسُ : "  قالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أنَّ  -

َنادِ  أبي عن َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  679  :  ُھَرْيَرةَ  أِبي َعنْ  األَْعَرجِ  عن الزِّ

 "  َصَدَقة َفُھوَ  يَعاِمل وُمْؤنة أْھلي َنَفَقة َبْعدَ  َتَرْكتُ  ما ِديَناراً  َوَرثتي َيْقَتِني الَ : "  قالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أنَّ  -

َنادِ  أبي عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  680  :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  ُھَرْيَرةَ  أِبي َعنْ  األَْعَرجِ  عن الزِّ

  الحديث ھَذا َمْعنى ِبِمْثلِ  -

 :  َعَطاءَ  َعن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعن َسالمٍ  بنُ  وَسِعيدُ  ُمْسلمٌ ) :  أخبرنا(  -  681

ً  أنَّ  - ً  َعَشر ِبْضعة فاْنَقلُعوا سوائب الَيمن من أبيات أھل أعتق المرقع بنِ  َطاِرقا اب بنَ  لُِعَمر ذلِكَ  َفُذِكرَ  أْلفا  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الَخطَّ
  ھكذا الحديث في َشَكْكتُ  أنا:  َطاِرقٍ  َوَرَثة أوْ  َطاِرقٍ  إلى أْدَفعَ  أنْ  َفأَمَرنِي

 :  َرَباح أبي بنِ  َعَطاءَ  َعن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  عن ةَ ُعَيْينَ  بنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  682

ً  أنَّ  -  ھذيل لغة على فيھا اجتمعوا:  سيبويه قال عير جمع العيرات(  عيراتھم فأتى سوائب أبيات أھل أعتق المرقع بنِ  َطاِرقا
اب بنَ  ُعَمر َفَقالَ )  الياء تحريك يعني  في فاْجَعلُوه:  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  ُعَمر َفَقالَ  وهُ َيأُخذُ  أنْ  َفأَبُوا َطارق ورثة أْعطوه:  الَخطَّ
  النَّاسِ  ِمنَ  ِمْثلھم

ْحمنِ  َعْبدِ  بنِ  بكر أبي ابنِ  الملِكِ  َعْبدِ  عن بكرٍ  أبي بنِ  هللاَّ  َعْبدِ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  683  :  أِبيهِ  عن ِھَشام بنِ  الرَّ

 َفورثه َوَمَوالِيَ  َماالً  وَتَركَ  ألُمِ  الَِّذين أحد َفَھلك ألمة َوَرُجالً  ألم إْثَنانِ  َثالََثة لَهُ  َبِنينَ  َوَتَركَ  َھلَكَ  ِھَشام ابنِ  العاَص أنَّ  أخَبَرهُ  أنَّه -
هِ  الَِّذي أُخوهُ  ا الماَلَ  ْحَرْزتَ أ إنَّما كذلِكَ  لَيسَ  أُخوه وَقالَ  اْلَمَوالِي ووالء اْلَمال وَرثَ  الّذي ھكذا ثم َمواليه َووالَء َماله وأَِبيهِ  ألُمِّ  وأمَّ

  الَموالي ِبَوالء ألِخيهِ  َفَقَضى َعْنه هللاَّ  َرِضيَ  عْثمان إلَى َفاْخَتصما أِرَثه ألْستُ  اْلَيْوم أِخي َھَلكَ  لَوْ  لَكَ  أَراهُ  فال الَموالِي الَوالَءَ 

 :  أِبيهِ  عن األَْسلمي ُبَرْيَدةَ  ابن عن الَمدني َعَطاءَ  بن هللاَّ  َعْبدِ  عن ُمَعاِوَيةَ  بن َمْرَوانَ  أْوَسِمْعتُ  الثَِّقةُ ) :  أخبرنا(  -  684

بيَّ  َسأل َرُجالً  أنَّ  - ْقتُ  إني:  َفَقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النَّ َ  ِبَعْبد أُمِّي َعلَى َتَصدَّ ھا : وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولُ  َفَقالَ  َماَتتْ  وإنَّ
 "  بميراثك لَكَ  وُھوَ  َصَدَقُتك َوَجَبتْ  َقدْ " 
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 :  َخالِدٍ  ابنِ  ِعْكَرَمة َعن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  عن َسِعيد وَ  َخالدٍ  بن ُمْسلمُ ) :  أخبرنا(  -  685

 َيِضرّ  أوْ  َحّقك ُينقِصَ  َمنْ  فِيهِ  َعلَْيكِ  ألَْدِخلَنَّ :  َفَقالَ  َفأبت َمَرضه في ِمْنهُ  ِميَراِثَھا ِمنْ  ُيخِرَجَھا أنْ  له اْمَرأة سألَ  الحكم أمّ  اْبنَ  أنَّ  -
ً  َفَنَكحَ  ِبهِ    َمْرَوان بنِ  الَملِك َعْبد ذلِكَ  َفأجازَ  ِديَنارٍ  أْلفَ  ِمْنُھنَّ  واِحدة كل أَْصَدقَ  َمَرضه في ُثالثا

  قُْلتَ  كما الُمَحاَباة في وَقالَ  الّزيادة ُرّدت أْكَثرَ  َكانَ  وإنْ  َجازَ  ِمْثلُھنَّ  صداق َذلِكَ  َكانَ  إنْ :  َسالِم بنُ  َسِعيدُ  َقالَ 

افِِعيُّ  َقالَ (  -  686  :  يقُولُ  َخالِدَ  ابنِ  ِعْكَرَمة َسِمعَ  أنَّهُ  ِديَنارٍ  بنِ  َعْمرو ُجَرْيجٍ  اْبنِ  عنِ  َسِعيدٌ ) :  أخبَرَنا: (  َعْنه هللاَّ  َرِضيَ )  الشَّ

ْحمنِ  َعْبدُ  أَردَ  -  امرأة كل ِديَنارٍ  أْلفَ  وأَْصَدَقُھنَّ  ِنْسوة ُثالث َفَنَكحَ  َفأبت يَراِثَھامِ  ِمنْ  إْمَرأته ُيْخِرجَ  أنْ  َشْكَواه في الحكم أمّ  اْبنَ  الرَّ
  الُثمن في َبْيَنُھنَّ  وشَرك َمْرَوان بنِ  الَملِك َعْبد ذلِكَ  َفأجازَ  ِمْنُھنَّ 

بيعُ  َقال افِِعيُّ  َقْولُ  ھَذا:  الرَّ افِِعيُّ  َقالَ  الشَّ  صَداق َعلَى َزادَ  ما وبطل الّنكاح أجازَ  ِمْثلَھنَّ  صَداق ذلِكَ  أَرى:  َعْنه هللاَّ  َرِضيَ :  الشَّ
   لَِواِرثٍ  َتُجوزُ  ال والَوِصيَّة اْلَوِصيَّة ُحْكم في ألَنَّه ذلِكَ  َمَرِضه ِمن ماتَ  إنْ  ِمْثلَھنَّ 

 :  َقالَ  أَنَّهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َمولَى َنافِعٍ  عن ُعقبةَ  بن ُموسى عن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  عنِ  َسالِم بنُ  َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  -  687

َ  َرِبيَعةَ  أبي بن هللاَِّ  َعْبدِ  ِعْندَ  الُمغِيَرة ْبن َحْفص ِبْنت َكاَنتْ  - اب بنَ  ُعَمرَ  أَنَّ  ُثم َتْطلِيَقة َفَطلَّقھا َجھا الَخطَّ  الَ  َعاقِر أنھا َفُحدِّثَ  َتَزوَّ
َ  تلد َجھا ُثمَّ  ُعْثمانَ  ِخالََفة َوَبْعضَ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  ُعَمرَ  َحَياةَ  َفَمَكثَ  ُيَجاِمَعھا أنْ  َقْبلَ  َفَطلَّقھا  َوُھوَ  َرِبيَعةَ  أبي بن هللاَِّ  َعْبدِ  َتَزوَّ

  َقَراَبة وَبْيَنهُ  َبْيَنھا َوكاَنَ  اْلِميَراث في نَِساؤه لُِتْشِرك َمِريضٌ 

 :  َنافِعٍ  عن ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعن َخالدٍ  ْبن ُمْسلمُ ) :  أخبرنا(  -  688

  ذلِكَ  َفَجازَ  َمِريضٌ  َوُھوَ  َنِكحَ  َربِيَعةَ  أبي ابن أنَّ  -

ادَ  أبي اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  689  :  َقالَ  ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعن َخالدٍ  ْبن وُمْسلمُ  َروَّ

َبْيِرعن ابن َسأَلَ  أنَّهُ  ُملَْيَكةَ  أبِي اْبنُ  أْخِبرِني - ُجل الزُّ ِتَھا في َوِھيَ  يموتُ  ُثم َفَيِبتُّھا المرأة ُيَطلّق الرَّ َبْيرِ  ابن هللاَّ  َعْبدُ  َفَقالَ  ؟ ِعدَّ :  الزُّ
ْحمنِ  َعْبدُ  َطلّقَ  َھا الكلبية)  األصبغ بنت تماضر:  نسخة وفي(  ثمامة َعْوفٍ  بنُ  الرَّ ِتَھا في َوِھيَ  ماتَ  ُثم َفَبتَّ َثَھا ِعدَّ  عْثمانُ  َفَورَّ
َبْيرِ  ابن َقالَ  َ :  الزُّ   المبتوتةَ  َتِرثَ  نأ أرى فال أََنا َفأَما

ْحمنِ  َعْبدِ  بن َطْلَحةَ  عنْ  ِشَھابٍ  ابنِ  عنِ  َمالِكٌ ) :  أخبرنا(  -  690  َعْبدِ  بن َسلََمةَ  أِبي عن بَذلِك أعلمھم َوَكانَ  َقال َعْوف ابن الرَّ
ْحمنِ   :  َعْوف ابن الرَّ

ْحمنِ  َعْبدُ  أَنَّ  - َثَھا ِريضٌ مَ  َوُھوَ  اْلَبتَّة امرأته َطلّقَ  َعْوفٍ  بنُ  الرَّ ِتَھا اْنقَِضاءِ  َبْعدَ  ِمْنهُ  عْثمانُ  َفَورَّ   ِعدَّ



154 

 

  المناقب كتاب

افِعيُّ )  حدثنا(  -  691  :  َبلََغهُ  أَنَّه ِشَھابٍ  ابنِ  عنِ  ِذْئبٍ  أَِبي ابنِ  عنْ  فَُدْيك أبي اْبنُ :  َحّدَثِني:  الشَّ

ً  ُمواَقدِّ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أَنَّ  - َ  َوالَ  قَُرْيشا ُموھا َ  َوَتَعلَُّموا َتَتَقدَّ َ  َوالَ  أو ُتَعلَُّموھا َوالَ  ِمْنھا  اْبنُ  َشكَّ "  ُتَعالُِموھا
  فَُدْيك أبي

 :  َحِكيم أِبي ْبنِ  َحِكيم عنْ  ِذْئبٍ  أَِبي ابنِ  عنْ  فَُدْيك أبي اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  692

ً  أََھانَ  َمنْ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولُ  َقالَ :  َيقُوالنِ  ِشھابٍ  َوابنِ  ِزيزالعَ  َعْبدِ  بن ُعَمرَ  َسِمعَ  أَنَّهُ  -  هللاَّ  أََھاَنهُ  قَُرْيشا
َوَجلَّ   " َعزَّ

ْحمن َعْبدِ  ابنِ  الَحاِرثِ  عنْ  ِذْئبٍ  أَِبي ابنِ  عنْ  فَُدْيك أبي اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  693  :  َقالَ  أنَّهُ  الرَّ

َ  ِبالَِّذي ألَْخَبرُتَھا قَُرْيش َتْبَطرَ  أنْ  لَْوالَ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أنَّ  َبلََغَنا - َوَجلَّ  هللاَّ  ِعْندَ  لَھا  "  َعزَّ

 :  ارَيسَ  اْبنِ  َعَطاء عن َنِمر أبي بن هللاَِّ  َعْبدِ  بنِ  َشِريك عنْ  ِذْئبٍ  أَِبي ابنِ  عنْ  فَُدْيك أبي اْبنُ ) :  أخبرنا(  -  694

 َكَما َعْنهُ  َفَتْلَحْونَ  َعْنهُ  َتْعِدلُوا أن إال اْلحقِّ  َمعَ  ُكْنُتمْ  األْمرِ  ِبھَذا النَّاسِ  أْولَى أْنُتمْ  لِقَُرْيش َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أَنَّ  -
  يده في َجريدةِ  إلَى ُيشيرُ "  الَجريدة ھِذه َتْلَحى

 عن أِبيهِ  عن األنَصاريّ  ِرَفاَعةَ  ْبنِ  ُعَبْيد بن إْسَماِعيلَ  عن َخْيَثمَ  ْبنِ  ُعْثمان بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  عن ُسلَيم بن◌َ  َيْحي) :  أخبرنا(  - 695
 :  ِرَفاَعة َجدِّ 

بيَّ  أنَّ  - َ : "  َناَدى وسلم عليه هللاَّ  صلى النَّ ھا ً  إنَّ :  النَّاس أيُّ  جمع وھي:  العواثير ويروى(  الَعَواِثرَ  َبَغاَھا َمنْ  أَماَنة أھلُ  قَُرْيشا
 في فالن وقع:  يقال فيصاد وغيره األسد فيھا ليقع تحفر حفرة ھو وقيل فيه يعثر ألنه الخشن الوعث المكان عاثوروھو
 جمع أو الصائد حبالة وھي عاثر جمع فھي:  العواثر وأما المھلكة والخطة للورطة فاستعير مھلكة في وقع إذا عاثورشراً 

اتٍ  ثالَثَ  َيقُولھا"  لُِمْنَخِريهِ  هللاَّ  أَكبَّه)  بھم أخنى إذا الزمان عثربھم قولھم من بصاحبھا تعثر التي لحادثةا وھي عاثرة   َمرَّ

د الَعِزيزبن َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  696 د عن الَھادِ  بن يِزيد عن ُمَحمَّ  :  التَّيمي الحارث بن إْبَراِھيم ابنِ  ُمَحمَّ

ً  َتْشُتمْ  الَ  َقَتاَدةَ  يا َمْھالً : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولُ  َفَقالَ  ِمْنُھم َنالَ  َفكأنَّهُ  ِبقَُرْيش َوَقعَ  النِّْعمان بنَ  َقَتاَدةَ  أنَّ  -  َفإِنَّكَ  قَُرْيشا
 َرأْيَتُھمْ  إَذا وَتْغُبَطُھمْ  أْفَعالِھم َمعَ  َوفِْعلكَ  ھمأْعَمال َمع َعَملَكَ  ُتحقِرُ  ِرَجال ِمْنُھم أْويأِتي ِرَجاالً )  منھا نسخة في(  ِمْنُھم َتَرى لََعلَّك
َ  بِالَِّذي ألَْخَبرُتَھا قَُرْيش َتْطغى أنْ  لَْوالَ   "  هللاَّ  ِعْندَ  لَھا

 :  أْحَفُظهُ  الَ  بإِْسَنادٍ  ِذْئبٍ  أَِبي ابنِ  عنْ  َخالدٍ  ْبن ُمْسلمُ ) :  أخبرنا(  -  697

ً  قَُرْيش في َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أَنَّ  -  "  النَّاس ِشَرارِ  ِخَيارُ  قَُرْيشٍ  ِشَرارُ : "  َوَقالَ  أْحَفُظهُ  الَ  الَخْيرِ  ِمنَ  َشْيئا

د عن الّدَراَوْرِديُّ ) :  أخبرنا(  -  698  :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  ُھَرْيَرةَ  أِبي َعنْ  َسلََمةَ  أَِبي عن َعْمرَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

 وأصل أخرجتھا إذا أنزعھا الدلو نزعت باليد الماء منه أستسقي أي(  أنِزعُ  أَنا َبينما:  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أنَّ  -
افِعيُّ  َقالَ  أَْسَتقِي ِبْئرٍ  َعلَى)  جذبھا إذا القوس ونزع روحه الميت نزع ومنه والقلب الجذب النزع  في يْعني:  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الشَّ

َ  َفَنَزعَ  قَُحافة أَِبي اْبنُ  َفَجاء وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولُ  َقالَ  َوْحيٌ  األْنِبَياء َوُرْؤَيا لنَّْومِ ا َ  َذُنوَبينِ  أوْ  َذنوبا ُ  َضْعفٌ  َوفِيھما  وهللاَّ
ابِ  بنَ  ُعَمرَ  َجاءَ  ُثمَّ  َيْغفُِرلَهُ  ً  َيِده في اْسَتَحالَتْ  َحتَّى َفنزع الَخطَّ ًّ  أَرَ  َفلَمْ  ِبَعَطنٍ  النَّاس َضَربَ فَ  َغْربا  "  َفْرَيهُ  َيْفِري َعْبَقِريا
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ُدبن َعمِّي) :  أخبرنا(  -  699 ُدبن أَْحَسُبهُ  الِثَقة عن َشافِعٍ  بن َعليّ  ُمَحمَّ  بن لُِعْثمان َمْولَى عن َغْيِره أَوْ  الُحَسْينِ  بنِ  َعليّ  ُمَحمَّ
 :  َقالَ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  َعّفان

 أميال أربعة على المدينة من ادناھا المدينة أراضي بأعلى أماكن ھي والعوالي العالية(  ِباْلعالِية َماله في ُعْثمان َمعَ  أََنا َبْيَنا -
 َعلَى َما:  َفَقالَ  الَحرّ  ِمنَ  الفَراش مثل األْرض َوَعَلى بْكَرْين َيُسوق َرُجالً  َرأَى إذْ  َصاِئفٍ  َيْومٍ  في)  ثمانية نجد جھة من وأبعدھا

ُجل َدَنا ُثمَّ  َيُرح ُثمَّ  َيْبُرد َحتَّى باْلَمِديَنةِ  أَقامَ  لَوْ  ھَذا ً  َرُجالً  أَرى:  َفقُْلتُ  َفَنَظْرتُ  ؟ ھَذا َمنْ  أنُظرْ :  َفَقالَ  الرَّ ما  َيُسوق ِبردائه ُمَعمَّ
ُجل َدَنا ُثمَّ  بكرين اب بنَ  ُعَمرَ  فإَِذا َفَنَظْرتُ  ؟ أنُظرْ :  َفَقالَ  الرَّ  َفأَْخَرجَ  ُعْثمان َفَقامَ  الُمؤمنينَ  أَِمير ھَذا َفقُْلتُ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الَخطَّ
ُموم َنْفح َفآَذآهُ  الَبابِ  ِمنَ  َرْأَسهُ  اَعة ھِذهِ  أَْخَرَجكَ  َما:  َفَقالَ  َحاّضاهُ  َحتَّى َرأَسهُ  َفأََعادَ )  الحارة الريح:  السموم(  السَّ  َفَقال ؟ السَّ
َدقة إِْبل ِمنْ  إن بْكر َدَقة ِبإِْبلِ  َمضي َوَقدْ  َتَخلََّفا الصَّ َ  أنْ  َفأَرْدتُ  الصَّ  َعْنُھَما َتَعالَى هللاَّ  َفَيْسألني َيِضيعا أنْ  وَخِشيتُ  بالحمى أُْلِحْقُھما
 ظلك إِلَى ِعدْ :  َفَقالَ  َيْكفِيك َمنْ  ِعْنَدَنا:  َفقُْلتُ  ِظلِّك لَىإ ُعدْ :  َفَقالَ  وَنْكفِيك والّظل اْلَماءِ  إلَى اْلُمْؤِمنينَ  أَِميرَ  َيا َھلُمّ :  ُعْثمانُ  َفَقالَ 

َ  َفَعادَ  ھَذا إِلَى َفْلَيْنُظر األَمينَ  الَقوي إلَى َينُظرَ  أَنْ  أَحبَّ  َمنْ  َعْنه هللاَّ  َرِضيَ  ُعْثمانُ  َفَقالَ  فمضى   َنْفَسهُ  فألَقى إلْينا

دِ مُ  َعن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  -  700  :  َقالَ  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  هللاَّ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  عن الُمْنَكِدر ْبنِ  َحمَّ

 ولَمْ  وسلم عليه هللاَّ  صلى الّنبيّ  َفُتوفِّيَ "  ھَكَذا و ھكذا أَْعَطْيتك اْلَبْحَرْينِ  َمالُ  َجاءِني لَوْ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولُ  َقالَ  -
  جاءني لو:  قال قوله من الشافعي غير الحديث بقية:  الربيع قال.  َجاءه ِحينَ  َفأْعَطاِني َبْكر أَبا فجاء َيأِْته

د بنِ  اْلَحَسن عن ِديَنارٍ  بنِ  َعْمرو عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  701  :  َقالَ  َرافِعٍ  أَِبي بنِ  هللاَِّ  ُعبيد عن ُمَحمَّ

َ :  يقُولُ  َعلِّيًا َسِمْعتُ  - َبْيرُ  أَنا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولُ  َبَعَثنا  ابن قال(  َخاخٍ  َرْوَضة َتأُتوا َحتَّى إْنَطلِقُوا:  َفَقال َوالِمْقَدادُ  َوالزُّ
َ  ِبَظعينة نُ َنحْ  َفإَذا خْيلَنا ِبنا َتعاَدى َفَخَرْجَنا ِكَتاب َمَعَھا َظعينة ِبھا َفإِنَّ )  والمدينة مكة بين موضع ھي:  األثير  أْخِرِجي:  َفقُْلنا
َ  ِكتاَبٌ  َمِعي َما َفَقالَتْ  الِكَتاب َ  َفقُلنا  أو عقيصة جمع ضفائرھا أي(  ِعقاِصھا ِمنْ  َفأْخَرَجْتهُ  الثَِّيابَ  لَُتْلقَِينَّ  أوْ  الِكَتابَ  لَُتْخِرجنَّ :  لَھا
 أِبي ْبنِ  َحاِطب ِمنْ  ِبهِ  َفإَِذا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  ِبهِ  َفأَتْيَنا)  الذوائب أطراف به تعقص الذي الخيط ھو وقيل عقصة
 َتْعَجلْ  الَ :  َقالَ  ؟ َحاِطبُ  َيا ھَذا َما َفَقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى الّنبيّ  أْمرِ  بَِبْعِض  ُيْخِبرُ  بمكة ِممَّنْ  الُمْشِرِكين ِمنَ  أَُناسٍ  إلى َبْلَتَعةَ 
ً  ًءااْمر ُكْنتُ  إنِّ  َعلَيَّ   َولَمْ  قَراَباِتھم بھا َيْحُمونَ  َقَراَبتٌ  لَُھمْ  الُمَھاِجِرين ِمنَ  َمَعكَ  ِممَّنْ  وَكانَ  أنفسھا ِمنْ  أَُكنْ  َولَمْ  قَُريش في ُمْلَصقا
ةَ  ِبي َيُكنْ  ً  َفَعْلُتهُ  ما وهللاَِّ  يدا ِعْنَدُھمْ  أتَِّخذَ  أنْ  ذلِكَ  فاَتِني إذ فأْحَبْبتْ  َقَراَبةٌ  بَِمكَّ ً  َوالَ  ِديِني في شكا  َفَقالَ  اإلِْسالَم َبْعدَ  ِبالُكْفر ِرضا

 َفَقالَ  الُمَنافِقَ  ھَذا ُعُنقَ  أْضِربَ  أَنْ  َدْعِني:  هللاَّ  َرُسولَ  َيا َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  ُعَمرُ  َفَقالَ  َصَدقَ  َقدْ  إِنَّهُ :  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولُ 
بيُّ  َ  لَعلَّ  ُيْدِريكَ  َبْدراًوَما َشِھدَ  َقدْ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى النَّ :  ونزلت لَُكمْ  َغَفْرتُ  َفَقدْ  ِشْئُتمْ  َما إِْعَملُوا َفَقال َبْدر أھلِ  َعلَى اطلَع هللاَّ

َھا"  ِخُذوا الَ  آَمُنوا الَِّذينَ  يأَيُّ ي َتتَّ ُكمْ  َعُدوِّ ة إِلْيِھمْ  ُتْلقُونَ  أَْولَِياءَ  َوَعُدوَّ  "  بِالَمَودَّ

َھا َعاِئَشةَ  َعن أِبيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبن ِھَشامِ  َعنْ  ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  702  :  َقالَتْ  أنَّ

َجِني -   سنين ِتْسع ِبْنت َوأََنا بِي َوَبنى ِسنِينَ  َسبع ِبْنتُ  وأََنا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولُ  َتَزوَّ

 :  َقالَ  هللاَّ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعن ِديَنارٍ  بنِ  َعْمرو عن نُ ُسْفَيا) :  أخبرنا(  -  703

ا - َ  وَقالَ  الُحَدْيِبّيةِ  َيْومَ  ُكنَّ  موضع ألََرْيُتُكمْ  أْبُصر ُكْنتُ  لَوْ :  َجابِرٌ  َقالَ  األْرض أَْھلِ  َخيرَ  اْلَيْومَ  أَْنُتمْ :  وسلَّم عليه هللاَّ  صلَّى الّنبيّ  لَنا
  الشَّجرة

  الِحَجازِ  ِعْلمُ  لََذَھبَ  َوُسْفَيان َمالِكٌ  لَْوالَ :  يقُولُ  الشَّافِِعيّ  َسِمْعتُ :  َيقُولُ  الّرِبيع َسِمْعتُ :  َصماألَ  َقالَ 

َ :  قالَ  َعمِّي) :  أخبرنا(  -  704  :  َقالَ  األَْزَرقِي الَقاِسم بنِ  اْلَحَسنِ  عن الَعبَّاسِ  ْبن َعلَيّ  أَْخَبَرنا
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 القبلة جھة من الشام طرف في قرية وھي الباء وضم التاء بفتح ھي:  تبوك(  َتُبوك َثِنيَّة وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولُ  َوَقفَ  -
 غزوة وكانت مرحلة عشرة إحدى دمشق وبين وبينھا عشرمرحلة أربعة نحو سلم و عليه هللا صلى النبي مدينة وبين بينھا

 الشَّأم ِجَھةِ  إِلَى ِبَيِدهِ  َوأَشارَ  شأمٌ  َھاُھَنا من:  َفَقالَ )  الروم عظماء راسل ومنھا ةالھجر من تسع سنة تبوك وسلم عليه هللا رسول
  الَمِديَنةِ  ِجَھةِ  إِلَى ِبَيِدهِ  َوأَشارَ  َيمنٌ  َھاُھَنا ومن

َنادِ  أبي عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  705  :  هُ َعنْ  هللاَّ  َرِضيَ  ُھَرْيَرةَ  أِبي َعنْ  األَْعَرجِ  عن الزِّ

ً  أْلَينُ  ُھمْ  اْلَيَمنِ  أْھلُ  أَتاُكمْ : "  َقالَ  أنَّهُ  وسلَّم عليه هللاَّ  صلَّى الّنبيّ  عنِ  -  "  يماِنَية والحْكَمةُ  َيمانٍ  اإلِيَمانُ  أفئدةً  وأَرقّ  قلوبا

د بن اْلَعِزيزِ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  706 د عن ُمَحمَّ  :  ھَريَرةَ  يأب عن َسلََمةَ  أِبي عن َعْمرو بنِ  ُمَحمَّ

ً  َسلَُكوا األْنصارَ  أنَّ  ولَْوالَ  األَْنَصارِ  ِمنَ  اْمرًءا لَُكْنتُ  الِھْجَرة لَْوالَ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أنَّ  - ً  أوْ  َواِديا  َشْعبا
 "  َشْعَبُھمْ  أوْ  األْنَصار َواِدي لََسلَكتُ 

د بنُ  اْلَكِريم َعْبدُ ) :  أخبرنا(  -  707 َثِني َقالَ  اْلُجْرَجاني ُمَحمَّ اهُ  َرُجلٍ  َعنْ  الغسيل ابنُ  َحدَّ  :  َمالِكٍ  بنِ  أَنس عن َسمَّ

 َقُضوا َقدْ  األْنَصار إنَّ : "  َقالَ  ُثمّ  َعلَْيهِ  وأْثَنى تعالى هللاَّ  َفحمد َفَخَطبَ  َمَرِضه في َخَرجَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولَ  أنَّ  -
 "  ُمِسيئھم عن وَتَجاَوُزوا ُمْحِسِنھم من فاقَبلُوا َعلَيُكمْ  الَِّذي َوَبقِيَ  ْيھمَعل الَِّذي

 :  حديثه في الُجْرَجاني وَقالَ ) :  أخبرنا(  -  708

 الّنبيّ  أن َحِديِثه في وَقالَ  اراألَْنصَ  أبَناء وألِبَناء األَْنَصار وألِبَناء لألَْنَصار اْغفِرْ  اللَُّھمَّ :  َقالَ  وسلَّم عليه هللاَّ  صلَّى الّنبيّ  أن -
ْبيانُ  النَِّساءُ  إِلْيهِ  َيِھش َخَرجَ  ِحينَ  وسلَّم عليه هللاَّ  صلَّى   الَمَقالَةَ  ھَذهِ  َفَقالَ  َخَطبَ  ُثمّ  لَُھمْ  َفَرقَّ  األْنَصارِ  ِمنَ  والصِّ

َنادِ  أبي عن ُسْفَيانُ ) :  أخبرنا(  -  709  :  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  َرةَ ُھَريْ  أِبي َعنْ  األَْعَرجِ  عن الزِّ

َفْيلُ  َجاءَ  - وِسيِّ  َعْمرو بنُ  الطُّ ً  إنَّ :  هللاَّ  َرُسولَ  َيا َفَقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولِ  إلى الدُّ  هللاَّ  فاْدعُ  وأََبتْ  َعَصتْ  َقدْ  َدْوسا
ً  اْھدِ  اللَُّھمّ : "  َفَقالَ  َدْوسٌ  َھلََكت النَّاسُ  فَقالَ  َيَدْيهِ  َوَرَفعَ  ةَ اْلقِْبلَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولُ  فاْسَتْقَبلَ  َعلَْيَھا  "  ِبھم وائت َدْوسا

مُّ )  قال(  ِبيعُ  َسِمْعتُ  األصَّ افِِعيُّ  َماتَ :  َيقُولُ  الُمَراِديّ  ُسلَْيَمانَ  بن الرَّ  ِمنْ  مٍ َيوْ  آِخرِ  في وماَئَتْينِ  أْرَبعٍ  َسنة:  َعْنهُ  هللاَّ  َرِضيَ  الشَّ
  َسنةٍ  َوَخْمُسونَ  َنْيفٌ :  فقال سَنه َعنْ  وُسِئلَ  َرَجبْ 

. كرامته دار وبوأه هللا رحمه الشافعى إدريس بن محمد األوائل زينة المجتھد اإلمام مسند ترتيب من أردت وھذاما:  جامعه قال
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