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زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

ُ
ُ
زوائـد املوطأ على الكتب الستة

ِ
ُِمالكُروايةُحييىُبنُحييىُالليثيُ
موطأُاإلمام
ُ
أُخرجُُزوائدُهُوحققُُأحاديثهُ
عبدُالسالمُبنُحممدُبنُعبدُاهللُبنُسعدُالعامرُ
ُ
حقوقُالطبعُحمفوظةُوللطباعةُاخلرييةُجمان ًاُبعدُأخذُ
اإلذنُمنُاملؤلفُ.
ُ
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

الــمــقــدمــة

م
الانح الفضل لأ م
م
رسول
السّنة  ,والصالة والسالم عىل
احلمد هلل العظيم المّنَة,
هل ُّ
م
والعصمة  ,وعىل م
المة  ,الؤيد بالوحي م
احلديث
آله وصحبمه  ,و أمن أتبعهم ممن أأهل
َ
َ
والسّنة  ..وبعد :
ُّ
الستَة" الشهورة  .وهي صحيح البخاري
فهذا كتاب "زوائد الوطأ عىل الكتب ِّ
الصغرى والكربى -
 .وصحيح مسل ٍم  ,وسّنن أيب داود  .والرتمذي  .والّنسائي ُّ -
 .وابن ماجه .
وهو خامس سلسلة كتب الزوائد التي أأخرجتها ( ).
م
شها الدكتور
وقد اعتمدت – بعد اهلل  -يف حتقيق الّنُّصوص عىل الطبعة التي أن أ
( )
م
َ
الطبعات يف أن أظري.
عواد حفظه اهلل  .فهي أأفضل
بشار َ
م
م
دواوين أأ م
م
هل اإلسال مم .
الزائدة هّنا  ,وعزوها إىل
تخريج الأحاديث
وقد قمت ب
_____________________
م
الدب الفرد عىل
مطبوع يف جم َلد  ,والثاين "زوائد
الصحيحني" .
ٌ
فأول هذه الكتب "زوائد الوطأ عىل َ
( ) َ
الصحيحني" والثالث "زوائد مسلم عىل البخاري"  .والرابع "زوائد الدب الفرد عىل الستة" وهذه
َ
الثالثة الأخرية مل تطبع  .وهي موجود ٌة عىل الشبكة لن أأرا أد أحتميلها  ,واالنتفاع مّنها .
الصحيحني" يف مقدِّ مته مّنهجي يف استخراج الزوائد .فراجعه.
وقد ذكرت يف كتايب "زوائد الوطأ عىل َ
( ) فيها يش ٌء من اللحوظات  .التي ال خيلو مّنها كتاب من كتب البش .وقد قمت بتعديلها.
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م
م
م
العلل من التقدمني يف احلكم
وعلامء
وبيان ع َلتمها إن وجدت  ,ونقل كالم الحدِّ ثني
م
م
م
غالب
الوسط يف التخريجم يف
سلوك
مكن ) (.مع
عىل احلديث أأو الأ مثر إمن أأ أ
ٍ
ال َتحقيقات دون إم ٍ
اختصارات ُم َل ٍة .
طالة م َل ٍة  ,أو
الغريبة  .وكذلك ضبط الأ م
م
بيان الأل م
سامء  ,ورشح ما حيتاج إىل ٍ
مع م
بيان  .مع
فاظ
م
م
م
م
م
م
الفقهاء والحدثني.
العلامء من
واللطائف من كال مم
الفوائد
بعض
نقل
م
أ
أ
يّنفع به اإلسال أم
لوجهه  ,وأن
يكون هذا العمل خالص ًا
وأسأ أل اهلل أن
.
أ
م
م
والّنظر فيها  ,واحلك مم عليها .
الزوائد ,
والسلمني  ,وأن أكون مسدَ د ًا يف إخراج
لل  .م
م
الز م
م
فالعصمة
العمل لما جبل عليه عمل
مع يقيّني بوجود أخلم ٍل يف
البش ممن َ
هلل وحدأ ه .
حممد ال أع مامر  .القصيم بريدة
السالم بن َ
وكتب عبد َ

/

 341 /هـ

_____________________
م
مّنهج أهل التحقيق كابن الل ِّقن والزيلعي وابن حجر وغريهم  .فتار ًة
والتحقيق
( ) سلكت يف التخريج
أ
يتوسعون  ,وتار ًة يكتفون بالعزو فقط  ,وتار ًة حيكمون  ,وتار ًة يّنقلون كال أم الئمة واختالفهم عىل
َ
م
والضعف .
الصحة َ
احلديث اكتفا ًء بقوهلم دون ترجيح  ,وتار ًة يسكتون عىل السّند لوضوحه من حيث ِّ
مّنهج ي م
ظهر فيهم الورع والسالمة.
وهو ٌ

وقل صوابه  .م
فمن أأكثر من احلكم عىل السانيد والتون  .كثر خطأوه َ .
وزهد أهل العلم يف كالمه.
أ

م
بل أمن تأ َمل أ
وابن معني وابن الديّني والبخاري وباقي أصحاب الكتب
حال التقدِّ مني الكبار ك أأمحدأ
م
م
ٌ
الستّة مل أير أأحد ًا مّنهم أأ أ
وقوة
حديث َإال
يمر عليه
حكم عليه  .مع سعة علمهم َ
أ
خذ عىل نفسه أأنه ال ُّ
م
حفظمهم  , .فأصبح حكمهم عىل الأحاديث كالدُّ م
ومجعه  .لّندرته .
رر أيتسابق طالب العلم عىل لقطمه
غفل عّنه كثري من الح ِّققني يف زمانمّنا  .فكث م
مّنهج أ
رت الوهام  .وعظمت التّناقضات.
وهو ٌ
ٌ

4

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

كتاب وقوت الصالة
بابُُ:وُقوتُالصُال ُِةُ
م
مالك عن م
ٍ
عطاء م
زيد م
بن يسار  ,أأ َنه قال :
بن أأسلم عن
 حدَ ثّني( ) حييى عنم
م
رجل إىل رسو مل اهلل ﷺ  .أ
جاء ٌ
فسكت عّنه
الصبح  ,قال :
أ
فسأ أله عن وقت صالة ُّ
ثم َ
رسول اهلل ﷺ ح َتى إذا كان من الغد َ .
صىل
الص أ
صىل ُّ
بح حني طل أع الفجر َ ,
الصبح من ال م
غد بعد أأن أأس أف أر.
ُّ أ
م
الصالة.؟ قال  :أ
أ
رسول اهلل  ,فقال  :ما
هأنذا يا
السائل عن وقت َ
ثم قال  :أأين َ
ّ
م
وقت.
بني
هذين ٌ

( )

_____________________
( ) القائل  :هو عبيد اهلل بن حييى بن حييى الليثي راوي الو َطأ عن أبيه حييى .
قال الذهبي يف "السري" ( : )14 / 4الفقيه العمر أأبو مروان  .روى عن م
والده اإلمام حييى "الوطأ"
َ
م
وحممد م
أ
بن عبد اهلل بن الربقي ,
الرفاعي ,
للحج والتجارة ,
وارحتل
وتف َقه به ,
أ
ِّ
فسمع من أيب هشام ِّ
م
ٍ
م
اجلاللة  .قال ابن الفريض :
وافر
كبري
القدر  ,أ
وطائفة  .وطال عمره  ,وتّنافسوا يف الأخذ عّنه  ,وكان أ
علمه  ,ومل أيسمع ببلده من غري أأبيه  ,وكان كري ًام عاق ً
عظيم اجلاه والال  ,مقدَ م ًا يف
ال ,
أ
روى عن أأبيه أ
ُّ
الشورى  ,مّنفرد ًا برئاسة البلد  ,غري مدافع  ,وكان آخر من حدَ ث عّنه  :شيخّنا أأبو عيسى حييى  -يعّني
م
ابن أخيه  -ت ِّ
َ
وصىل عليه ولده حييى  ,وكانت جّنازته مشهودة .
عارش رمضان  ,سّنة , 12
ويف يف
أ
انتهى بتجوز .
م
إرسال
خالف عن مالك يف
( ) قال احلافظ أبو عمر ابن عبد الرب رمحه اهلل يف "التمهيد" ( : )44 /3ال
أ
هذا احلديث كام رواه حييى سواء  ,وقد يت مَصل معّناه من وج ٍ
وه شتَى من حديث أأيب موسى الشعري ,
أ
أ
رسول
سؤال السائل
وجابر  ,وعبد اهلل بن عمرو  ,وبريدة السلمي َ ,إال أأ َن يف هذه الأحاديث ك ِّلها

=
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مالك عن ناف ٍع موىل م
ٍ
عبد اهلل بن عمر  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب
 وحدَ ثّني عنوحافظ عليها م
كتب إىل عامله  :إم َن أأهم أأمركم عّندي الصالة  ,من م
أ
حف أظ
حف أظها
َ
أ
َ
َ
ديّنأه  ,ومن ض َيعها فهو ألما مسواها أأضيع.
ظل أأ م
ثم كتب  :أن ص ُّلوا ال ُّظهر إذا كان الفيء ذراع ًا إىل أن يكون ُّ
حدكم مثله ,
َ
عص َ
الراكب فر أس أخني أو ثالث ًة قبل
قدر ما يسري َ
والشمس مرتفع ٌة بيضاء نق ّي ٌة أ
وال أ
م
الشمس  ,والعشا أء إذا غاب َ
غربت َ
غروب َ
الشفق إىل ثلث
غرب إذا
الشمس  ,وال أ
فمن نام فال نامت عيّنه ,
فمن نام فال نامت عيّنه  ,أ
فمن نام فال نامت عيّنه  ,أ
الليل  .أ
بح والّنُّجوم بادي ٌة مشتبك ٌة.
والص أ
ُّ

( )

___________________
اهلل ﷺ عن مواقيت الصلوات مجل ًة..
ثم قال أبو عمر  :و أبلغّني َ
أن سفيان بن عييّنة حدَ ث هبذا احلديث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
عن أأنس بن مالك عن الّنبي ﷺ  ,وما أأدري كيف صحة هذا عن سفيان  ,و أأما احلديث عن م
زيد م
بن
َ
ِّ
أأسلم  .فالصحيح فيه أأنه من مرسالت عطاء .انتهى
واحلديث ُيف ُصحيح ُمسلم ُمن ُغري ُهذا ُالوجه  ,وفيه مذكر مجي مع الوقات من حديث أيب موسى
( , ) 3 3ومن حديث بريدة (  ) 3وفيه " وقت صالتمكم بني ما ر أأيتم".
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" (42

) والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( ) 511والبيهقي

يف "السّنن الكربى" (  )331/ويف "العرفة" (  )31 /من طريق مالك به.
يلق عمر .انتهى
قال أبو عمر يف "التمهيد" (: )3/1
مّنقطع  .ونافع أمل أ
ٌ
قلت  :وص أله عبد الرزاق ( ) 542عن عبد اهلل بن عمر العمري  .وأيض ًا ( ) 541عن أيوب كالمها
عن نافع عن ابن عمر عن عمر .
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ٍ
عمه أيب س ٍ
هيل عن أبيه َ ,
كتب
أن عمر بن اخل َطاب أ
 -4وحدَ ثّني عن مالك عن ِّ
م
إىل أأيب موسى  :أأن ِّ
عص َ
زاغت َ
والشمس بيضاء نق ّي ٌة
هر إذا
صل ال ُّظ أ
الشمس  ,وال أ
م
غربت َ
الشمس  ,و أأ ِّخ مر العشا أء ما أمل أتّنأم ,
غرب إذا
قبل أأن أيدخ ألها صفر ٌة  ,وال أ
___________________

ورواه ابن الّنذر يف "الوسط" ( )121من طريق ٍ
محاد عن أأيوب عن نافع عن أأسلم  ,قال  :كتب عمر
 ..فذكر وقت العص فقط.

أ
عرب ,
الفرسخ
الفراء أأ َن
فاريس م َ
كر َ
قولهُُ(ُ:فرسخنيُ) قال ابن حجر يف "الفتح" (  : )112/ذ أ
ٌ
البص  ,لأ َن البص يميل عّنه عىل م
م
وجه الأرض حتى
وهو ثالثة أأميال  ,واليل من الأرض مّنتهى مدِّ
أ
أيفّنأى إمدراكه  ,وبذلكُجزمُاجلوهري .

الشخص يف أأرض مس َطحة فال يدرى أأهو رج ٌل أو امرأة أو هو ذاهب أأو ٍ
م
آت
ّنظر إىل
ٌ
ُ وقيل  :أحدُّ ه أأن أي أ
م
آالف ذرا ٍع  ,والذراع أأربع ٌة وعشون إصبع ًا معرتضة معتدلة  ,واإلصبع
 .قالُالنووي  :اليل ستة
ست شعريات معرتضة معتدلة  .انتهى .
ُّ
ُ وهذا الذي قاله هو الشهر.
عرب عن ذلك باثّني عش ألف أقدأ ٍم بقدم اإلنسان  ,وقيل  :هو أربعة اآلف ذراع  ,وقيل :
ومنهم  :من َ
صححه ابن عبد الرب  .وقيل  :هو ألفا
بل ثالثة آالف ذراع  .نقله صاحب البيان  ,وقيل  :ومخسامئة َ
للجمل  ,ثم َ
الّنووي أحتديدأ ه قد
الذراع الذي أذك أأر
إن
ُّ
أ
عرب عن ذلك ب أألف خطوة أ
ذراع  ,ومنهم  :من َ
م
فوجدأ ه أيّنقص عن ذراع
حرره غريه بذراع احلديد الستعمل اآلن يف مص واحلأجاز يف هذه الأعصار أ
َ
م
م
م
آالف مذراع ومائتان
احلديد عىل القول الشهور مخس أة
احلديد بقدر الثمن  ,فعىل هذا فاليل بذرا مع
ومخسون ذراع ًا  ,وهذه فائد ٌة نفيس ٌة َ
قل أمن ن َبه عليهُُ.
السعة  ,وقيل  :الكان
ُ تنبيهُُ:اختلف يف معّنى الفرسخ  ,فقيل  :السكون  .ذكره ابن سيده  ,وقيل َ :
الذي ال فرجة فيه  ,وقيل  :اليشء الطويل  .انتهى كالم ابن حجر .
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فصل( ).
بح والّنُّجوم بادي ٌة مشتبك ٌة  ,واقرأ فيها بسورتني أطوي ألتني من ال َ
الص أ
وص ِّل ُّ
 -3وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن مهشا مم م
بن عروة عن أأبيه َ ,
كتب
أن عمر بن اخل َطاب أ
إىل أأيب موسى الأ
شعري  :أن ِّ
عص َ
قدر ما يسري
ِّ
والشمس بيضاء نق ّي ٌة .أ
صل ال أ
صل العشاء ما بيّنك وبني ث م
الراكب ثالث أة أفراسخ  ,و أأن ِّ
لث ال َليل  ,فإن َ
أخر أت فإىل
أ
َ
م
شطر ال َليل  ,وال تكن من ال أغافملني ( ).
مالك عن يزيد بن ٍ
ٍ
زياد عن عبد اهلل بن راف ٍع موىل أ ِّم سلمة -
 -1وحدَ ثّني عن
م
بي ﷺ  -أنّه أ
الصالة  ,فقال أبو هريرة  :أأ أنا أخربك
سأ أل أأبا هريرة عن وقت َ
زوج الّنَ ِّ
م
ِّ .
غرب إذا
عص إذا كان ظ ُّلك مث أليك  ,وال أ
صل ال ُّظ أ
هر إذا كان ظ ُّلك مث ألك  ,وال أ
_____________________
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 541والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  )425/ويف "العرفة"
( )114وابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 532من ط ٍ
رق عن مالك به.
حديث مت ٌ
ٌ
ثابت عن عمر .انتهى.
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )3/1وهو
َصل ٌ
قولهُُ(ُ:املفصلُ)ُقال العلامء  :أول القرآن السبع الطوال  ,ثم ذوات الئني  ,وهو ما كان يف السورة
الفصل  ,واختلف يف َأولمه  .فقيل  :من حممد  ,وقيل  :من
ثم
َ
ثم الثاين َ ,
مّنها مائة آية ونحوها َ ,
ٍ
مفصال لكثرة الفصل بني
احلجرات  ,وقيلُ :من ق  .واتفقوا عىل أنَه آخر جزء من القرآن  ,وس َمي َ
ٍ
س م
عم  .و أأوسطه مّنها
الفصل إىل طموال و أأواسط
وره بالبسملة  .و أيّنقسم َ
وقصار  .وآخر ال ِّطوال سورة َ
الضحى  .وقصاره مّنها حتَى آخر القرآن  .وقيل غري هذا  .واهلل أعلم
إىل ُّ
( ) أخرجه البيهقي يف " الكربى" (  )331/من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق (  )111 ,131/وابن أيب شيبة يف "الصّنَف" (  )445/من ط ٍ
رق عن هشام
بن عروة به  .وهو مّنقطع  ,لكن يشهد له ما قبله.
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م
م
بح ب أغ أب ٍ
غربت َ
ش .يعّني :
الص أ
الشمس  ,والعشا أء ما بيّنك وبني ثلث ال َلي مل  ,وص ِّل ُّ
ال أغ أل أس.

( )

ٍ
الرمحن عن القاس مم م
مالك عن ربيع أة م
حمم ٍد  ,أنّه
 -1وحدَ ثّني عن
بن َ
بن أأيب عبد َ

بعيش.
هر
قال  :ما أأدركت الّنَ أ
اس َإال وهم يص ُّلون ال ُّظ أ
ي
عةُ
بابُُ:وقُتُاجلُمُ ُِ

( )

_____________________
( ) أخرجه عبد الرزاق (  ) 53وابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 511من طريق القعّنبي كالمها ( عبد
الصبح.
الرزاق والقعّنبي ) عن مالك به.
واقتص ابن الّنذر عىل صالة ُّ
أ

ٌ
موقوف يف الوطأ عّند مجاعة رواتمه  ,والواقيت ال
حديث
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )21/ 4هذا
ٌ
تؤخذ بالرأي  ,وال تدرك َإال بالتوقيف .انتهى
واخر الأ م
وقال يف "االستذكار" (  : )1 /اقتص فيه عىل مذكر أأ م
وقات الستح َبة دون أأوائلمها  ,فك أأنه
أ
قال له ِّ :
والعص من ذلك الوقت إىل أأن يكون ظلك
صل ال ُّظهر من الزوال إىل أأن ميكون ظلك مث ألك ,
أ
وجعل للمغرب وقت ًا واحد ًا عىل ما مىض من اختيار أأ م
أ
آخر
كثر العلامء ,
مث أليك ,
وذكر من العشاء أأيض ًا أ
أ
الوقت الستحب  ,وذلك م
م
م
والشتهار الأ م
مر بذلك والعمل  ,ولقوله تعاىل {
لعلمه بفه مم الخا أطب عّنه
ِّ
أأقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل } اإلرساء  . 22انتهى
( ) أخرجه عبد الرزاق ( ) 512عن مالك به.
م
فضل أأ م
الصدِّ يق  .كان أأ أ
الفقهاء السبعة بالديّنة  ,روى
هل زمانمه وأحدأ
حممد بن أيب بكر َ
القاسم  :هو ابن َ
الصحابة كعائشة وأيب هريرة وغريمها.
عن مج ٍع من َ
بعيش ُ) قال الزرقاين يف "رشح الوطأ" (  : )15/قال يف االستذكار  :قال مالك  :يريد
قوله ٍُّ ُ (ُ :
م
نكر صالتأه إمثر
اإلبراد بالظهر ,وقال أبو عبد اللك  :قيل  :أأرا أد بعد متكُّن الوقت  ,وميض بعضه  ,و أأ أ
الصباح .اهـ
الزوال  ,انتهى .ويف الّنهاية والطالع  :ال أعيش ما بعد الزوال إىل الغروب  ,وقيل  :إىل َ
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مالك عن عمه أأيب سهيل بن مال ٍ
ٍ
ك عن أأبيه  ,أأ َنه قال :
 -2حدَ ثّني حييى عن
ِّ
كّنت أأرى أطّنفس ًة ل أعقيل بن أيب طال ٍ
يب ,
ب يوم اجلمعة تطرح إىل جدار السجد الغر ِّ
ظل اجل م
يش ال َطّنفس أة ك َلها ُّ
خرج عمر بن اخل َطاب  .وص َىل اجلمع أة.
دار أ
فإذا أغ أ
( )
قال مال ٌك  :ثم أنرجع بعد صالة اجل م
الضحاء.
معة فّنأ مقيل قائل أة َ
َ
ابن أأيب سل ٍ
ٍ
ازين عن م
يط  ,أأ َن عثامن
أ
 -2وحدَ ثّني عن مالك عن أعمرو بن حييى ال ِّ
( )
بن ع َفان َ
عص بم أم أل ٍل.
صىل اجلمع أة بالديّنة  ,وص َىل ال أ
_____________________
صحيح.
( ) قال احلافظ يف "الفتح" ( : )451/4إسّناده
ٌ
الزناد عن أبيه  ,قال " :كانت
قلت  :روى البالذري يف "أنساب الرشاف" (  ) 24/عن ابن أأيب ِّ
ل م أعقيل بن أيب طالب أطّنفسة أَيلس عليها  ,ويتحدَ ث الّناس إليه  .فال يقوم حتى ت أ
أغشاه الشمس  ,فكان
وقت اجلمعة حني تبلغ الشمس أطّنفس أة أأيب يزيد".
أأهل الديّنة يقولون  :أ
صغري له ٌ
قولهُُ(ُ:طنفسةُ) بكرس الطاء وفتح الفاء عىل الفصح  .بم ٌ
ضمهام وكرسمها
ساط
مخل  ,وَيوز ُّ
ٌ
وفتحهام وفتح الطاء مع كرس الفاء .قاله احلافظ يف "الفتح" ( .) 15/
م
والقص أ
فوق
بالضم
والضحى
قوله ُُ (ُ :الضحاء ُ) قال العيّني يف "عمدة القاري" ( ُّ : )3 3/
ِّ
الضحاء بالفتح والد  .هو إذا م
الضحوة  ,وهي ارتفاع أأ م
م
علت الشمس إىل رب مع السامء فام
ول
الّنهار  ,و َ
َ
بعدأ ه  .انتهى
( ) أخرج ابن الّنذر يف "الأوسط" ( )115من طريق سفيان قال  :حدَ ثّني عمرو بن حييى الازين عن عبد
اهلل بن أسليط  ,قال  :كّنت أصيل مع عثامن اجلمع أة  ,ثم مآِت بّني مديّنار  ,وما أأجد شيئ ًا يظ ُّلّنيُ.
)  :عبد اهلل بن أأيب سليط كان أأبوه بدري ًا  .ويف صحبة م
عبد اهلل
قال ابن حجر يف "اإلصابة" (/3
أ َ
أ
م
الّنهي عن حلوم احلمر الهلية  .ذكره أبو عمر  .قلت ( ابن حجر )  :وذكره
نظر  .وهو مدين  .أروى يف
ٌ
الصحابة  ,ثم يف التابعني  ,وقال  :له صحبة فيام أيزعمون .انتهى كالمه .
ابن حبان يف َ

=
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الصالةُ
بابُُ:منُأدركُركع ًُةُمنُ ّ

ٍ
بن عمر بن اخل َطاب كان يقول :
 -1وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أ َن عبدأ اهلل أ
___________________
مجل  .موض ٌع بني مكة والديّنة عىل  2ميالً من الديّنة  ,وقيل  , 2 :وقيل :
قولهُُ(ُ:بمللُ) بوزن أ أ
م
مي ً
الس مري.
ال  .قال مالك يف الوطأ  :وذلك للتَهجري ورسعة َ
وضاح أنه قال :
فرويّنا عن ابن َ
قال أبو عمريف "االستذكار" (  : )12/اختلف فيام بني الديّنة وم أل ٍل ّ .
اثّنان وعشون مي ً
ال ونحوها  .وقال غريه  :ثامنية عش ميالً .
هجر باجلمعة َ
السري َ
فصىل العص بم أل ٍل ليس
فصالها يف أأ َول الزوال ث َم أأرسع
وهذا كام قاله مالك  .أنه َ
أ
م
صالها والشمس مل تغرب  ,ولع َله َ
يف أول وقتها  -واهلل أعلم  -ولكّنَه َ
السري
صالها ذلك اليوم لرسعة َ
والشمس بيضاء نقية.
م
وليس يف هذا ما ُّ
يدل عىل َ
أن عثامن َ
واحتج بحديث
ظن ذلك .
َ
زعم أمن َ
صىل اجلمعة قبل الزوال كام أ
ٍ
مالك عن عمرو بن حييى الازين عن ابن أأيب أسليط قال  :كّنَا ن ِّ
صيل مع عثامن بن عفان اجلمعة فّنّنصف
وما للجدر ظمل.
عرض
وهذا اخلرب الثاين عن عثامن ليس عّند القعّنبي  .وال عّند حييى بن حييى صاحبمّنا ومها من آخر من أ
مالك الوطأ  ,وهذا م
ٍ
وإن احتمل ما قال فيحتمل أن يكون عثامن َ
صىل اجلمعة يف أأ َول الزوال ,
عىل
احلجاز ليس للقائم فيها كبري ي
ومعلو ٌم َ
ظل عّند الزوال.
أن
أ
الشمس بمكة تأزول يف حزيران عىل دون أعش أأقدام  ,وهذا ُّ
أقل ما
وقد ذكر أأهل العلم بالتعديل أأ َن
أ
م
تأزول الشمس عليه يف م
فأي ظم يل يكون للجدر
سائر السّنة بمكة والديّنة  .فإذا كان هذا أأو فوقه قليالً ُّ
ٍ
أ
الوجهني مل أَيز أأن يضاف إىل عثامن أأ َنه َ
صىل اجلمعة قبل الزوال َإال
حيّنئذ بالديّنة أو مكة؟! فإذا
احتمل أ
يقني مع احتامل التأويل  ,والعروف عن عثامن يف مثل هذا أأنَه كان متَبع ًا لعمر ال خيالفه ,
بيقني  ,وال أ
م
م
اخللفاء  ,وعليه مجاعة
سائر
صح عن
عيل أأنَه كان يصليها بعد الزوال  .وهو الذي أي ُّ
وقد ذكرنا عن ي
العلامء  .واحلمد هلل .انتهى كالمه.
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السجدة ( ).
الركع أة فقد فا أتتك َ
إذا فا أتتك َ

قُاللُيلُ
مسُوغُسُ ِ ُ
لوكُالشُ ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُدُ ُِ
ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبد اهلل بن عمر كان يقول  :دلوك
 - 5حدَ ثّني حييى عن

الش م
َ
مس ميلها ( ).
ٍ
رب َ ,
أن عبدأ اهلل
 وحدَ ثّني عن مالك عن داود بن احلصني  ,قال  :أأخربين ُم ٌالش م
بن ع َب ٍ
مس إذا فا أء الفيء  ,أ
اس كان يقول  :دلوك َ
وغسق اللي مل اجتامع اللي مل
أ
م ( )
وظلمته.
_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  )15/من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
وأخرج عبد الرزاق يف "الصّنف" (  )441وابن الّنذر يف "الوسط" (  ) 11والبيهقي ( )15/
فركعت قبل أأن
أدركت اإلما أم راكع ًا
من طريق ابن جريح قال  :أأخربين نافع عن ابن عمر قال  :إذا
أ
أ
البيهقي مع م
ابن جريج مالك ًا .
وقر أن
رفع قبل أأن
يرفع فقد
أ
أ
أدركت  ,وإن أ
ُّ
تركع فقد فاتأتك"  .أ
البيهقي يف "الكربى" (  )412/من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
( ) أخرجه
ُّ
البغوي يف "حديث
وأخرجه ابن أيب شيبة (  )33/والطربي يف "التفسري" ( )1 1/ 2وأبو القاسم
ُّ
أيب اجلهم" ( ) 3من ط ٍ
رق عن نافع به.
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" (  ) 41/من طريق زيد بن احلباب  ,والبيهقي يف "السّنن
الكربى" (  )412/من طريق ابن بكري كالمها عن مالك به.
راوردي عن عكرمة
قال أبو عمر يف "االستذكار" (  : )31/الخرب ها هّنا عكرمة  ,وكذلك رواه الدَ أ
ٌ
رصح به يف كتاب احلج
عن ابن عباس  ,وكان
مالك يكتم أ
اسمه لكالم سعيد بن السيب فيه  ,وقد َ
الوجب لكالم ابن السيب عن عكرمة .
السبب
[انظر رقم  , ]351وقد ذكرنا يف "التمهيد" ( ) 1/
أ
أ

=
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قوتُ
بابُُ:جامعُالوُ ِ ُ
ٍ
ٍ
انصف من
سعيد  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب
مالك عن حييى بن
 وحدَ ثّني عنأ
م
صال مة ال م
قي رج ً
عص  ,فقال عمر  :ما ح أب أسك عن صالة
عص فل أ
ال أمل أيشهد ال أ
الرجل عذر ًا  ,فقال عمر  :ط َفف أت.
العص؟ .فذكر له َ
ٍ
فذهب
بن عمر أغمي عليه
أ
 - 4وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
( )

م
الصال أة.
أعقله  ,فلم
يقض َ

( )

___________________
ومن قال بتفضيل عكرمة  ,والثّناء عليه  ,ومات عكرمة عّند داود بن احلصني بالديّنة " .اهـ
( ) أخرجه ابن بشكوال يف "غوامض السامء البهمة" (  ) 44/من طريق حييى به.
وفيه انقطاع  .حييى بن سعيد النصاري أمل يلق عمر بن اخلطاب .
وأخرج ابن عبد الرب يف "االستذكار" (  )11/ومن طريقه ابن بشكوال (  ) 44/عن أأيب حازم
م
الّنبي ﷺ  -قال  :أل مق أيّني عمر بن اخل َطاب بالزوراء  .و أأنا
التامر عن ابن أحديدة النصاري -
صاحب ِّ
َ
ين تأذهب؟ فقلت  :إىل الصالة فقال  :ط َفف أت  .فأرسع  ..فذكر
ذاهب إىل صالة العص  .فس أأ ألّني أأ أ
ٌ
احلديث.
وجزم ابن بشكوال ابن عبد الرب َ .
سم يف رواية مالك .
أ
بأن أ
ابن حديدة هو الرجل الذي مل ي َ
قوله ُُ (ُ :طففت ُ) قال عياض يف "مشارق النوار عىل صحيح اآلثار" ( /

 : )4بتأشديد ال أفاء

نقصت من الجر .انتهى .
الوىل  .أأي :
أ
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" (  )422/من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
وروى عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )3 14وابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 13عن نافع عن ابن عمر
وصىل صال أة م
م
يومه الذي أأ أ
َ
فاق فيه".
يقض ,
 " ,أأنه أغمي عليه شهر ًا فلم
ولعبد الرزاق (  )3 1والدارقطّني يف "السّنن" (" ) 224أنه أغمي عليه يوم ًا وليلة" ,وللدارقطّني
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عنُالصُال ُِةُ
بابُُ:النُومُ ُِ
ٍ
عر أس رسول اهلل ﷺ ليل ًة
 - 3وحدَ ثّني عن مالك عن زيد بن أسلم  ,أنّه قال َ :
لصالة  ,فرقدأ بال ٌل ور أقدوا  ,ح َتى
بطريق م َكة  .وو َكل بالالً أن يوقظهم ل َ
أ
اس أتي أقظوا  ,وقد طلعت عليهم َ
فاستيقظ القوم وقد أف مزعوا  ,أفأ أم أرهم
الشمس ,
رسول اهلل ﷺ أن يركبوا ح َتى أخيرجوا من ذلك الوادي  ,وقال  :إم َن هذا ٍ
واد به
ٌ
ثم أأ أمرهم رسول اهلل ﷺ أن يّنزلوا
شيطان .فركبوا ح َتى خرجوا من ذلك الوادي ّ ,
بالصالة أو يقيم  ,فص َىل رسول اهلل ﷺ
 ,و أأن
َ
مر بالالً أن يّنادي َ
يتوضئوا  ,و أأ أ
انصف إليهم .وقد ر أأى ممن أف أز معهم.
ثم
أ
بالّنَاس َ .
رواحّنا .ولو شا أء لر َدها إمليّنا يف ٍ
فقال  :يا أأ ُّّيا الّنَاس َ
حني غري هذا ,
إن اهلل أ
قبض أأ أ
ثم م
فز أع إليها  .فليص ِّلها كام كان يص ِّليها يف
فإذا رقدأ أأحدكم عن َ
الصالة أأو نس أيها َ ,
وقتمها.
تفت رسول اهلل ﷺ إىل أأيب ٍ
بكر فقال َ :
إن َ
قائم
ثم ال أ
الشيطان أأتى بالالً  -وهو ٌ
َ
ي ِّ
بي ح َتى نام.
صيل  -أفأض أج أعه  ,فلم يزل ّيدِّ ئه كام ّيدَ أ َ
الص ُّ
رب رسول
ثم دعا رسول اهلل ﷺ بالالً .أفأخرب بال ٌل رسو أل اهلل ﷺ مث أل الذي أأخ أ
ّ
___________________

أيض ًا "أنه أغمي عليه أأكثر من يومني فلم م
يقضه".
والبن الّنذر يف "الوسط" ( ) 21والدارقطّني (" ) 223ثالثة أيام" .وك ُّلها من طريق نافع .وهي

حممولة عىل تعدُّ د القصة  .لكثرة رواية نافع عن ابن عمر  .واهلل أعلم .
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بكر  ,فقال أبو ٍ
اهلل ﷺ أأبا ٍ
بكر  :أأشهد أأ َنك رسول اهلل.
رةُ
اج ُِ
الةُبالُ ُِ
بابُُ:النُهيُعنُالصُ ُِ
م
مالك عن م
ٍ
بن أي ٍ
عطاء م
سار  ,أأ َن رسو أل
زيد بن أأسلم عن
 - 1حدَ ثّني حييى عن
( )

اهلل ﷺ قال َ :
الصالة.
إن شدَ أة احل ِّر من أفي مح جهّنَم  ,فإذا اشتدَ احل ُّر أفأبردوا عن َ
م
بعض ًا  ,أفأ مذن هلا
رب أأ أك أل بعيض أ
رهبا  ,فقالت  :يا ِّ
وقال  :اشتكت الّنَار إىل ِّ
( )
ٍ
بمّن أف أسني يف ك ِّل عا ٍم ٍ ,
نفس يف ِّ
الصيف.
الشتاء ,
ونفس يف َ
_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "دالئل الّنبوة" ( )425/3من طريق ابن بكري عن مالك به .
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 53/1هكذا هذا احلديث يف الوطآت  ,أمل يسّنده عن ٍ
زيد أأحدٌ من
رواة الوطأ .انتهى
قلت  :وأصل احلديث يف "صحيح البخاري" ( )4331ومسلم (  )12عن عمران بن حصني نحوه ,
مسلم أيض ًا (  )12عن أيب قتادة  ,وأيض ًا ( )125من حديث أيب هريرة ُمتص ًا .
ورواه
ٌ
ُ دونُقولهُ(ثمُالتفتُرسولُاهللُﷺُإىلُأيبُبكرُُ...إىلُآخرُاحلديثُ)ُُ.
( ) هذا مرسل .
واحلديث أخرجهُالبخاريُيفُ"صحيحه"ُ(ُ)7503-015-015ومسلمُ( )510والربعة من طرق
الزمهرير".
احلر  ....و أأشدُّ ما أَتدون من َ
عن أيب هريرة  مثله  .وزاد " فهو أأشدُّ ما أَتدون من ِّ
أ َما مش ُّق احلديث الول فأخرجه الشيخان أيض ًا من حديث أيب ذر وابن عمر .
ُ وَلُُي ِّرجهُأحدٌ ُمنُأصحابُالستةُعنُعطاءُمرسالًُُ.والُمتصالًُُ.كامُبينتَُشطيُيفُمقدمةُالكتابُ.
قولهُُ(ُ:فأبردواُ) قال ابن حجر يف "الفتح" (  : ) 1/بقطع اهلمزة وكرس الراء  .أي أأ ِّخروا إىل أأن
أيربد الوقت  ,يقال  :أبرد إذا دخل يف الربد  .كأظهر إذا دخل يف الظهرية ومثله يف الكان أنجد إذا دخل
ستحب تأخري ال ُّظ م
احلر إىل أأن أيربد
نجد ًا  ,و أأهتم إذا دخل هتامة  ,قالُمجهورُأهلُالعلم  :ي
ُّ
هر يف شدِّ ة ِّ
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___________________
ويّنكرس الوهج .
الوقت
أ
ُ وخصهُبعضهمُباجلامعة  .ف أأ َما الّنفرد فالتعجيل يف ح ِّقه أأفضل  ,وهذاُقولُأكثرُاملالكيةُوالشافعيُ
خصه بالبلد احلار .انتهى ُمتص ًا .
أيض ًُا  ,لكن َ
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كتاب الطهارة
ُ

وضوءُ
ُِ
بابُُ:العملُيفُال
ٍ
حممد بن طحالء عن عثامن بن عبد
 - 1وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن َ
م ( )
يتوضأ بالاء ألما حتت إزاره.
الرمحن  ,أأ َن أأباه حدَ ثه  ,أأ َنه
سمع عمر بن اخل ّطاب َ ,
أ
َ
بابُُ:وضوءُالنُائ ُِمُإذاُقامُُإىلُالصُال ُِةُ
ٍ
مالك عن زيد بن أأسلم  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب قال  :إذا نام
 - 2وحدَ ثّني عن
يتوضأ.
أأحدكم مض أطجع ًا فل َ

( )

_____________________
( )1أخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري" ( )4 2/1وابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 12من طريق عبد
ثقات .
اهلل بن يوسف عن مالك به  .ورجاله ٌ
مر ".
ويف رواية أيب مصعب " أأنَه ر أأى ع أ
قولهُُ(ُ:حتتُاإلزارُ) قال مالك  :يريد االستّنجا أء بالاء  .نقله يف "الدونة" ( .) 5/
قال أبو عمريف "االستذكار" (  : ) 3 /أأ أ
دخل ٌ
مالك هذا احلديث يف "الوطأ" ر َد ًا عىل من قال عن
م
عمر  ,إنه كان ال أيستّنجي بالاء  ,وإنام كان استّنجاؤه هو وسائر الهاجرين بالأ
حجار" انتهى
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" (  )32وابن أيب شيبة (  ) 4 /والبيهقي يف "السّنن الكربى"
(  ) 1/من ط ٍ
رق عن مالك به.
وقال البيهقي عقبه  :هذا م ٌ
رسل .انتهى  .أي  :أأ َن زيد ًا أمل أيسمع من عمر .
الواقدي حدثّنا أسامة بن زيد بن أأسلم عن أأبيه عن جدِّ ه عن
ثم رواه البيهقي (  ) 1/من طريق
ِّ
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ٍ
ثم ي ِّ
صيل وال
 - 2وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن أ
ابن عمر كان أيّنام جالس ًا َ ,
توضأ.
أي َ

( )

وءُ
بابُُ:الطُهورُللوضُ ُِ
ٍ
ٍ
سعيد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث
مالك عن حييى بن
 - 1وحدَ ثّني عن

خرج يف رك ٍ
ٍ
ب
حاطب  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب
يمي عن حييى بن عبد الرمحن بن
أ
ال َت ِّ
م
صاحب
فيهم أعمرو بن العاص ح َتى أو أردوا حوض ًا  ,فقال أعمرو بن العاص ل
صاحب احل م
احل م
السباع؟ فقال عمر بن اخل َطاب :
وض  .هل أت مرد
وض  :يا
أ
أ
حوضك ِّ
السباع  ,وت مرد عليّنا ( ).
يا
أ
صاحب احلوض ال تربنا  ,فإ َنا ن مرد عىل ِّ
___________________
وض أع أأحدكم جّن أبه فليتوضأ".
عمر قال " :إذا أ
ٌ
ضعيف.
مرتوك  ,وأسامة
قلت  :الواقدي
ٌ
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( ) 42والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) 5/من طريق ابن
وهب كالمها (الشافعي وابن وهب) عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )323وابن أيب شيبة (  ) 4 /والبيهقي (  ) 5/وابن الّنذر
يف "الوسط" (  )3من ط ٍ
رق عن نافع به.
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 15والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) 15/ويف "العرفة"
(  )22/من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه ابن الّنذر يف "الوسط" (  ) 13/والدارقطّني يف "السّنن" ( ) 2من طريق محاد بن زيد
عن حييى بن سعيد  .وقرنأا مع حييى م
بن عبد الرمحن أأبا سلمة بن عبد الرمحن.
صحيح إىل حييى بن عبد الرمحن  ,لكّنَه
قال الّنووي يف "الجموع" (  : ) 23/هذا الأثر إسّناده
ٌ

=
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وضوءُ
ُِ
بابُُ:مُاُالُيُبُُمنهُال
سعيد بن ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبد اهلل بن عمر حّنَط ابّن ًا ل م
 - 5وحدَ ثّني عن ٍ
زيد
ثم دخ أل السجدأ فص َىل  ,أ
يتوضأ ( ).
ومل َ
,و أ
مح أله َ ,
ارُ
وضوءُمُاُمسُتُهُالنُ ُِ
ُِ
بابُُ:تركُال
ٍ
مالك عن حم َمد بن الّنكدر وعن صفوان بن سلي ٍم  ,أأ َّنام
 وحدَ ثّني عن___________________

م
م ٌ
مّنقطع َ ,
خالفة عثامن  .هذا هو
فإن حييى  -وإن كان ثق ًة  -أمل يدرك عمر  ,بل ولد يف
رسل
ٌ

الصواب.انتهى
عبد الرمحن بن م
وأخرجه أبو عبيد يف "كتاب الطهور" (  ) 5من طريق م
زيد م
بن أأسلم عن أأبيه به .
وأخرجه عبد الرزاق (  )21/والطربي يف "هتذيب اآلثار" (  ) 52من ط ٍ
رق أخرى عن عمر نحوه
م
عمرو م
بن العاص.
 .دون مذكر
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنَف" ( ) 1 1عن مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( ) 12/4والبيهقي يف "الكربى" (  )451/وابن سعد
( )423/4والبغوي يف جزء " حديث أيب اجلهم" (  )2من ط ٍ
رق عن نافع به.
االبن عبدأ الرمحن .
وسمى ابن سعد وابن اجلهم
أ
َ
والثر ع َلقه البخاري يف "صحيحه" يف باب غسل اليت.
ُ قوله ُُ (ُ :حنط ُ) قال ابن حجر يف "الفتح" ( : ) 1/4بفتح الهملة والّنون الثقيلة  .أي  :ط َيبه
باحلّنوط  .وهو ُّ
كل يشء خيلط من الطيب للم ّيت خاصة .انتهى .
خالف أأ َن أمن حّنَط م ّيتا ال وضو أء عليه  ,ومن أمح أله فال وضوء
قال الباجي يف "الّنتقى" (  : )11/ال
أ
غسل ميت ًا فليغتسل  ,ومن أمح أله فليتوضأ" فليس
عليه عندُمجهورُالفقهاء  ,وما روي يف ذلك "من َ
ٍ
ٍ
وضوء في ِّ
صيل عليه مع الص ِّلني .انتهى .
توضأ إن كان حمدث ًا ليكون عىل
صح كان معّناه أن أي َ
بثابت .ولو َ
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يمي عن ربيعة بن عبد اهلل بن اهلدير ,
أأخ أرباه عن حم َمد بن إبراهيم بن احلارث ال َت ِّ
صىل  ,أ
ثم َ
أنّه َ
ومل يتو َضأ ( ).
تعشى مع عمر بن اخل َطاب َ ,
ٍ
ٍ
ازين عن أأبان بن عثامن َ ,
أن
 وحدَ ثّني عن مالك عن أضمرة بن سعيد ال ِّثم
مض وغس أل يديه
ثم أمض أ
ومسح هبام أ
أ
وجهه َ ,
عثامن بن ع َفان أك أل خبز ًا وحل ًام َ ,
صىل  ,أ
َ
يتوضأ.
ومل َ

( )

ٍ
ٍ
سعيد  ,أنّه أ
سأ أل عبدأ اهلل بن عامر بن
مالك عن حييى بن
 - 4وحدَ ثّني عن
وضأ؟ قال :
مسته الّنَار  .أأ أي أت َ
الرجل َ
يتوضأ ل َ
ثم يصيب طعام ًا قد َ
لصالة ّ ,
ربيعة عن َ
يتوضأ.
ر أأيت أأيب يفعل ذلك  ,وال َ
ٍ
جابر
مالك عن أأيب نعي ٍم وهب بن كيسان  ,أأ َنه
 - 3وحدَ ثّني حييى عن
أ
سمع أ
( )

نصاري يقول  :ر أأيت أأبا ٍ
بن عبد اهلل الأ
صىل  ,أ
ثم َ
ومل
بكر ِّ
َ
أ
الصدِّ يق أك أل أحل ًام َ ,
يتوضأ ( ).
َ
_____________________
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  )12/من طريق عبد اهلل م
بن وهب عن مالك به .
وإسّناده صحيح .
( ) أخرجه ابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 4والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) 12/والطحاوي يف
"رشح معاين اآلثار" (  ) 52/من ط ٍ
رق عن مالك به.
( )4أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) 1 /من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
( )3أخرجه الطحاوي ( )423والبيهقي يف "الكربى" (  ) 12/من طريق مالك به.
وإسّناده صحيح .
وأخرجه مسدَ د كام يف "إحتاف الهرة" (  )11/من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان به.
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ٍ
الرمحن بن يزيد
 - 1وحدَ ثّني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد َ
م
ٍ م
الأ
يب بن
بن مالك قدم من العراق  ,فدخ أل عليه أأبو طلحة وأ ُّ
نس أ
نصاري  ,أأ َن أأ أ
ّ
ٍ
فتوضأ.
نس َ
مسته الّنَار  ,أفأكلوا مّنه  ,فقام أأ ٌ
فقر أب هلام طعام ًا قد َ
كعب َ
ٍ
أنس  :ليتّني أمل
يب بن
كعب  :ما هذا يا أأنس  .أأعراق ّي ٌة؟ فقال ٌ
فقال أأبو طلحة وأ ُّ
يب بن ٍ
يتوضآ ( ).
كعب فص َليا  ,و أمل َ
أفعل  ,وقام أأبو طلحة وأ ُّ
وضوءُ
ُِ
بابُُ:جامعُال
ٍ
مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ
 - 1حدَ ثّني حييى عن
سئل عن االستم م
ٍ
حجار؟ ( ).
طابة  ,فقال  :أأ أو أال َيد أأحدكم ثالث أة أأ
___________________
وله ط ٌ
رق أخرى عن أأيب بكر  انظر  :مصّنف عبد الرزاق ( )132وما بعده.
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  ) 41/والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 12/
وابن الّنذر ( /

) من ط ٍ
رق عن مالك به.

والطحاوي (  ) 41/من ط ٍ
رق
ورواه أمحد يف "السّند" (  ) 13والضياء يف "الختارة" ( )12/
ّ
خري مّنك .
عن عبد الرمحن بن يزيد به .زاد أمحد والضياء قاال  :أمل يتوضأ مّنه أمن هو ٌ
صحيح.
قال الضياء  :إسّناده
ٌ
( ) أخرجه البيهقي يف "معرفة السّنن واآلثار" ( ) 43من طريق ابن بكري عن مالك.
وأخرجه احلميدي يف "مسّنده" (  )34والطرباين يف "الكبري" ( )42 3من طريق سفيان بن عييّنة.
ومسدَ د كام يف "إحتاف الهرة" (  )2 /من طريق حييى بن سعيد كالمها عن هشام به.
وها مرسل .
وروى أبو داود يف "السّنن" ( )35والّنسائي يف "الجتبي" (  )3 /والكربى" (  )3وأمحد
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ٍ
سمع أأبا هريرة
دين الج ممر  ,أأ َنه
أ
 - 2وحدَ ثّني عن مالك عن نعيم بن عبد اهلل ال ِّ
الصالة  ,فإ َنه يف صال ٍة ما
ثم
توض أأ أفأ
يقول  :أمن َ
خرج عامد ًا إىل َ
أ
أ
حسن وضو أءه َ ,
محى عّنه
الصالة  ,وإم َنه يكتب له بإحدى خطو أتيه حسّن ٌة  ,وي أ
دام أيعمد إىل َ
بالخرى س َيئ ٌة.
م
أ
فإن أأ أ أ
سمع أأحدكم اإلقام أة فال يس أع َ ,
فإذا
أ
عظمكم أجر ًا أبعدكم دار ًا  ,قالوا  :مل أ
يا أأبا هريرة؟ قال  :ممن أأج مل م
كثرة اخلطا ( ).
___________________
أ
ذهب أحدكم
رسول اهلل ﷺ قال  :إذا
( ) 52/1من طريق مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة  ,أأ َن
أ
م
ٍ
فليستطب هبا ؛ فإّنا َتزي عّنه" .ومها حديثان مستقالن.
حجار
بثالثة أأ
إىل الغائط  ,فليذهب معه
َ
وقد اختلف فيه عىل هشام  ,وعىل أبيه  .انظر  :التمهيد (  )4 5/علل الرتمذي (  ) 1/وسّنن
البيهقي (  ) 54/وعلل ابن أيب حاتم (.) 41
أ
الغائط ف أأ أمرين أأن آتميأه
الّنبي ﷺ
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ( ) 11عن ابن مسعود قال  :أأتى ُّ
م
م
أستّنجي ب أأ َ
ثالثة أأحجار.
قل ممن
بثالثة أأحجار  .ولسل ٍم (  ) 1عن سلامن  :أّنانا رسول اهللم ﷺ أأن ن
أ
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنَف" (  ) 12عن مالك به.
وهذا إسّناد صحيح .
وأصلهُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ)543ومسلمُ(ُ)1070واألربعةُإالُالنسائي من رواية العمش عن أيب
ٍ
توضأ
الرجل يف
مجاعة  ,وذلك أأنَه إذا َ
صالح عن أيب هريرة مرفوع ًا بسياق آخر  ..بلفظ "صالة َ
خرج إىل السجد ال خيرجه َإال الصالة  ,أمل خيط خطوة َإال رفعت له هبا درج ٌة ,
فأحسن الوضوء  ,ثم أ
وح َط عّنه هبا خطيئة  ,فإذا َ
صىل .....احلديث"
ُ دونُقولهُ(ُفإنُأعظمكمُ.....إىلُقولهُاخلطاُ)

=
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سُواألُذُننيُ
بابُُ:مُاُجاءُُيفُاملسُحُُِبالرُأُ ُِ
ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر كان يأخذ الا أء
 - 2حدَ ثّني حييى عن
بأصبعيه لذنيه.

( )

بابُُ:مُاُجاءُُيفُاملسُحُُِعىلُاخلُفُنيُ
ٍ
ثم
 - 1وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
السوق َ ,
بن عمر با أل يف ُّ
وضأ فغس أل وجهه ويديه  ,ومسح ر أأسه  ,ثم دعي جل ٍ
ّنازة ل ميص ِّيل عليها حني دخ أل
أت َ
أ أ
َ
أ أ
ثم َ
صىل عليها.
السجدأ
أ
فمسح عىل خ َفيه َ ,
ٍ
الرمحن بن ر أق ٍ
يش  ,أأ َنه قال  :رأيت
 -45وحدَ ثّني عن مالك عن سعيد بن عبد َ
ٍ
ٍ
وجهه ويدأ يه إىل
فتوضأ .فغس أل
بوضوء
ثم أِت
َ
أ
نس أ
أأ أ
بن مالك أأتى قباء فبا أل َ ,
( )

___________________
م
وللبخاري (  )11ومسلم ( ) 131عن أيب موسى مرفوع ًا " َ
الّناس أأجر ًا يف الصالة أأبعدهم
أعظم
إن
أ
إليها ..احلديث ".
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  )11/من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )45 , 1وابن أيب شيبة (  ) 2/وابن الّنذر يف "الوسط"
( )412من ط ٍ
رق عن نافع به  .مطوالً وُمتص ًا بّنحوه.
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" (2

2,

) ويف "الم" (  )4 /وابن الّنذر (  )3والبيهقي يف

"السّنن الكربى" (  )23/ويف "العرفة" ( )11من طريق مالك به.
وقال البيهقي  :صحيح.
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ثم جاء السجدأ فص َىل.
ومسح برأسه ,
الر أف أقني ,
أ
أ
ومسح عىل اخل َفني َ ,
عافُ
بابُُ:مُاُجاءُُيفُالرُ ِ ُ

( )

ٍ
ف.
 -4حدَ ثّني حييى عن
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر كان إذا أر أع أ
رجع فبّنأى .أ
ومل يتك َلم.
أ
انصف َ
ثم أ
فتوضأ َ ,

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( /

) ويف "الم" ( ) 1/2ومن طريقه البيهقي يف "معرفة

السّنن واآلثار" (  )441/عن مالك به.
وأخرجه ابن خزيمة يف "حديث إسامعيل بن جعفر" ( )332حدَ ثّنا سعيد بن عبد الرمحن به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )242وابن أيب شيبة (  ) 24/عن عاصم الحول  ,قال :
ر أأيت أأنس ًا ..فذكر نحوه.
( ) أخرجه الشافعي رقم ( ) 5وابن الّنذر (  ) 11/والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) 11/من
طريق مالك به .
وإسّناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (  )41وابن أيب شيبة (  ) 13/وابن الّنذر (  ) 11/والبيهقي ( ) 11/
من ط ٍ
رق عن نافع به نحوه.
ف
الر أعاف الدم خيرج من الأنف  .وقد أر أع أ
قولهُُ(ُ:رعف ُ) قال يف "ُمتار ِّ
الصحاح" (ص ُّ : ) 12
ف بضم العني لغ ٌة فيه ضعيف ٌة  .انتهى.
كّنص يّنص  .و أير أعف أيض ًا ك أيق أطع  ,و أرع أ
يرعف أ
لطيفةُ :روى اخلطيب يف "اجلامع لأخالق الراوي وآداب السامع" (  ) 52عن عبيد اهلل بن معاذ
العّنربي  ,قال  :جاء سيبويه إىل اخلليل بن أمحد أ
فشكأا إليه محا أد بن سلمة قال  :سألته عن حديث هشام
ٍ
أ
صدق
أخطأت  .إنام هو ر أعف  .فقال له اخلليل :
رجل رعف فانتهرين  .وقال يل :
بن عروة عن أبيه يف
أ
 .أأتلقى هبذا الكالم أأبا سلمة؟!.
م
الصالة ف أبّنأى عىل ما تقدَ م له مّنها  ,ومل
رجع إىل
انصف عن صالتمه ث َم
ُُ قولهُُ(ُ:فبنىُوَلُيتكلمُ) يريد
أ
أ

=
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لُفيمنُُغُلُبهُالدُمُمنُجُرُحُُأُوُرُعافُُ
بابُُ:العم ُِ
ٍ
سور ب أن أُمرمة
 -4حدَ ثّني حييى عن مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه  ,أأ َن ال أ
أأخربه  ,أأ َنه دخل عىل عمر بن اخل َطاب من الليلة التي ط مع أن فيها  ,أفأي أ
مر
قظ ع أ
حظ يف اإلسالم لن أ
الصبح  ,فقال عمر  :نعم  .وال َ
الصال أة  ,فص َىل
ترك َ
لصالة ُّ
عمر  .وجرحه أيثعب أد أم ًا.

( )

___________________

يتك َلم  .يريد أأنَه استدام حكم الص م
الة .قاله الباجي يف "الّنتقى" ( .)24/
أ َ
أ

قلت  :وبقول م
ابن عمر قال ابن عباس و أأمحد يف رواية  .وقيل  :يستأنف الصال أة  ,وبه قال أمحد يف
رواية واحلسن وعطاء والّنخعي وأكثر العلامء .وقيل  :إن كان احلدث من السبيلني ابتد أأ  ,وإن كان من
م
م
السبيل أأغلظ  ,والأثر إمنام ور أد يف غريها  .وهو رواية عن أمحد .
نجاسة
كم
غريمها أبّنى  ,لأ َن ح أ
م
شئ  .انظر التلخيص احلبري
الباب بمثل أثر ابن عمر ال
وقد رويت أأحاديث مرفوعة يف
ُّ
يصح مّنها ٌ
(  . ) 21/وض َعفها ابن حجر  .وانظر نصب الراية (  )12/و ( . )43/
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  )412/والبغوي يف "رشح السّنة" (  ) 12/من طريق
مالك به.
كذا قال مالك  :أأ َن السور بن ُمرمة أأخربه  ,لكن جز أم احلافظ الدارقطّني يف "العلل" ( ) 51/
بوهم ٍ
الصواب عن عروة عن سليامن بن يسار عن السور بن ُمرمة .
مالك  ,و أأ َن
أ
قلت  :أخرجه عبد الرزاق ( )121عن الثوري  .والدارقطّني (  )351/عن أيب معاوية  ,وأيض ًا ( /
 )1عن عبدة كلهم عن هشام عن أأبيه عن سليامن به.
ٍ
م
صحوا باإلخبار  ,وإنام رووه
ورواه غري مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه عن السور  ,لكن أمل ي ِّ
صحيح  .فالواسطة سليامن بن يسار  .وهو ثقة.
الثر
ٌ
بالعّنعّنة َ ,
لكن أ
وله ط ٌ
رق أخرى  .انظر علل الدارقطّن ُّي ( 5/

–

).
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وضوءُمنُامل ُِذيُ
ُِ
بابُُ:ال
مالك عن م
 -44وحدَ ثّني عن ٍ
زيد بن أأسلم عن أأبيه  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب قال :
ذكره ,
إ ّين لأجده أيّنحدر مّنِّي مثل اخل أريزة  ,فإذا وجد ذلك أأحدكم فليغسل أ
لصالة .يعّني الذي ( ).
ول َ
يتوضأ وضو أءه ل َ
مالك عن م
 -43وحدَ ثّني عن ٍ
زيد م
بن أأسلم عن ج ٍ
ّندب موىل عبد اهلل بن ع َي ٍ
اش ,
م
أأ َنه قال  :أ
فرجك ,
بن عمر عن ا ألذ ِّي  ,فقال  :إذا وجد أته فاغسل أ
سألت عبدأ اهلل أ
لصالة ( ).
َ
وتوضأ وضو أءك ل َ
___________________
يتفجر .
ُ قولهُُ(ُ:يثعبُ) أي َ
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  )411/من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
عمر وابن عييّنة عن زيد به  .نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )151عن أم أ

م
ليّنحدر
ولعبد الرزاق أأيض ًا ( )1 1عن عبد الرمحن الأعرج  ,قال قال عمر  -وهو عىل الّنرب  : -إنه
يش ٌء مثل اجلامن  ,أو مثل اخلرزة .فام أباليه.
بضم اخلاء العجمة  ,وآخره زاي  .ش َبه نقطته وما
قولهُُ(ُ:اخلريزةُ) قال يف "الشارق" ( : )31/
ِّ
يتحدَ ر مّنه باخلأ أرزة واحدة اخلرز .انتهى .
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  )411/من طريق ابن بكري  ,وابن الّنذر يف "الوسط"
(  ) 41/من طريق إسحاق بن عيسى كالمها عن مالك به.
ثقات سوى جّندب  .ذكره ابن أيب حاتم يف "اجلرح والتعديل" (  )1 /وسكت عّنه.
ورواته ٌ
وقال ابن حجر يف "تعجيل الّنفعه" (  : )23/قال ابن احلذاء  :مل يذكره البخاري  .قلت  :ومل يذكره
احلسيّني .انتهى.
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مسُالفُرُجُُِ
وضوءُ ُِمنُ ِّ ُ
ُِ
بابُُ:ال
ٍ
حممد بن سعد بن أأيب و َق ٍ
مالك عن إمسامعيل م
اص عن
 -41وحدَ ثّني عن
بن َ
اص  ,أأ َنه قال  :كّنت أمسك الصحف عىل م
بن م
سعد بن أأيب و َق ٍ
مصعب م
سعد بن أأيب
و َق ٍ
ذكرك؟ قال  :فقلت  :نعم .
اص فاحت أككت  ,فقال سعدٌ  :لع َلك أم أسس أت أ
رجعت ( ).
فتوضأ .فقمت ف أت َ
فقال  :قم َ
ثم أ
وضأت َ ,
ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر كان يقول  :إذا أم َس
 -41وحدَ ثّني عن
وجب عليه الوضوء ( ).
ذكره فقد
أ
أأحدكم أ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب عن ساملم بن عبد اهلل  ,أأ َنه قال  :ر أأيت
 -42وحدَ ثّني عن
توضأ  ,فقلت له  :يا أأ م
بت أأ أما َيزيك الغسل من
ثم أي َ
أأيب عبدأ اهلل بن عمر أيغتسل َ
_____________________
( ) أخرجه ابن الّنذر يف "الوسط" ( )22والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  )22/وابن أيب داود يف
"الصاحف" (ص

) من ط ٍ
رق عن مالك به.

وله ط ٌ
رق أخرى  .عّند عبد الرزاق ( )3 3( )3 1والطحاوي يف "رشح العاين" ( .) 1 /
( ) أخرجه ابن الّنذر يف "الوسط" (  ) 13/وابن عدي يف "الكامل" (  )214/والبيهقي يف
"الكربى" (  ) 4 /والعقييل يف "الضعفاء" (  ) 24/من ط ٍ
رق عن مالك به.
ورواه عبد الرزاق (  )3عن عبد اهلل بن الحرر  ,والعقييل يف "الضعفاء" (  )422/من طريق
صخر بن جويرية كالمها عن نافع به .
وروي مرفوع ًا عن ابن عمر  . أأخرجه الدارقطّني (  ) 32/وابن عدي يف "الكامل" ( )441/
 .من طريق عبد اهلل بن عمر العمري عن نافع .
ّنكر  .وانظر نصب الراية ( . )22/
قال العقييل يف "الضعفاء  :الوقوف أأوىل  .وقال ابن عدي  :م ٌ
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م
توضأ ( ).
مس أذ أكري أفأ َ
الوضوء؟ قال  :بىل  .ولكّنِّي أأحيان ًا أأ ُّ
مالك عن ناف ٍع عن سامل بن عبد اهلل  ,أأ َنه قال  :كّنت مع م
 -42وحدَ ثّني عن ٍ
عبد
اهلل بن عمر يف س أف ٍر فر أأيته بعد أن طل م
ثم َ
عت َ
صىل  ,قال  :فقلت له :
الشمس َ
توض أأ ّ
أ
َ
الصبح أم أسست
كّنت تص ِّليها  ,قال  :إم ِّين بعد أأن َ
إن هذه ألصال ٌة ما أ
توض أأت لصالة ُّ
فتوضأت وعدت ل أصالِت ( ).
توض أأ َ ,
ثم أنسيت أأن أأ َ
أفرجي َ ,
لُامرأُتُهُ
وضوءُ ُِمنُقُبُل ُِةُالرُجُ ُِ
ُِ
بابُُ:ال
هاب عن سامل بن عبد اهلل عن أأبيه م
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
عبد
 -41حدَ ثّني حييى عن
م
فمن
الرج مل امرأ أته
وجسها بيده من الالمسة  ,أ
َ
اهلل بن عمر  ,أنّه كان يقول  :قبلة َ
جسها بيده  .فعليه الوضوء ( ).
أق َبل امر أأ أته أأو َ

ابةُ
لُاجلُنُ ُِ
لُيفُغُس ُِ
بابُُ:العُم ُِ

_____________________
( ) أخرجه ابن الّنذر يف "الوسط" ( )21من طريق القعّنبي  ,والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 4 /
ويف "العرفة" (  )432/من طريق حييى بن بكري كالمها عن مالك به.
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) 4 /من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
ورواه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )3 2والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  )21/من طريق
العص .
ذكر
ُّ
الزهري عن ساملٍ به  .لكّنَه أ
أ
( )4أخرجه الشافعي يف "السّند" (  ) 5 /وابن الّنذر يف "الوسط" (  ) 2/والدارقطّني
(  ) 33/والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) 3/والبغوي يف "رشح السّنة" (  )433/من ط ٍ
رق
عن مالك به.
الزهري نحوه.
عمر عن ُّ
ورواه عبد الرزاق ( )311عن أم أ
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ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر كان إذا اغتسل من
 -35وحدَ ثّني عن
م
ثم مض أم أض واس أتّنثر ,
ثم غس أل أ
فرجه ؛ َ
فغس ألها َ .
اجلّنابة بد أأ أفأفر أغ عىل يده اليمّنى أ
ثم غس أل
ثم أغس أل وج أهه  ,أ
ثم اليرسى َ ,
ثم غس أل يدأ ه اليمّنى َ
ونض أح يف عيّنيه َ ,
َ
اض عليه الا أء ( ).
ثم اغ أت أس أل  .و أأف أ
رأ أسه َ ,

خلتُانانُ
لُإذاُالُتُقُىُا ُِ
بابُُ:واجبُالغُس ُِ
 -3حدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
مر بن
هاب عن سعيد بن الس ّيب  ,أأ َن ع أ

أ
مس
اخل َطاب
بي ﷺ  -كانوا يقولون  :إذا َ
بن ع َفان وعائش أة  -أ
وعثامن أ
زوج الّنَ ِّ
اخلتان اخل أ
وجب الغسل.
تان فقد
أ

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  )3 /ومن طريقه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) 22/أخربنا
مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )115والبيهقي أيض ًا (  ) 22/ومسدَ د كام يف "إحتاف الهرة"
( )115من ط ٍ
رق عن نافع به.
يصح سّنده .انتهى
وقال البيهقي  :وقد روي مرفوع ًا  ,وال ُّ

ابن عمر يف ن م
قال أبو عمر يف "االستذكار" (  : ) 43/و أأ َما فعل م
أضحه الا أء يف عيّنيه إذ كان يغتسل
من اجلّنابة  .فيش ٌء أمل يتابع عليه َ ,
لن الذي عليه أغسل ما ظهر ال ما بطن  ,ويف أكثر الو َطآت  .س مئ أل
مالك عن نضح م
ٌ
ابن عمر يف عيّنأيه  ,فقال  :ليس عىل ذلك الأمر عّندنا  ,وليس هذا عّند حييى .انتهى
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  )12/والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 11/
واحلازمي يف "االعتبار" (ص  )4من طريق مالك به.
الزهري به
عمر عن ُّ
وأخرجه عبد الرزاق ( )141وابن الّنذر ()112من طريق أم أ
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 -3وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن أأيب الّنَض موىل عمر بن عبيد اهلل عن أأيب سلمة بن
ٍ
عوف  ,أأ َنه قال  :أ
بي ﷺ  -ما يوجب
الرمحن بن
سألت عائشة  -أ
زوج الّنَ ِّ
عبد َ
فروج  .أيسمع الدِّ أيك أة
الغس أل؟ فقالت  :هل أتدري ما أمثلك يا أأبا أسلمة؟ مثل ال ُّ
جاوز اخلتان اخل أ
تان فقد وجب الغسل ( ).
أتصخ فيصخ معها  ,إذا
أ
سعيد عن م
ٍ
ٍ
ٍ
كعب موىل عثامن
عبد اهلل بن
مالك عن حييى بن
 -34وحدَ ثّني عن
ٍ
بن ع َفان  ,أأ َن حممود بن ل ٍ
الرجل يصيب أأه أله
بيد ال
نصاري سأ أل زيدأ أ
ّ
بن ثابت عن َ
بن ٍ
كعب كان ال
يب أ
ثم يكسل  ,وال يّنزل؟ فقال زيدٌ  :أيغتسل  ,فقال له حممو ٌد  :إم َن أ َ
ّ
ٍ
ٍ
ثابت َ :
نزع عن ذلك قب أل أأن
بن
أيرى الغسل ,فقال له زيد بن
كعب أ
يب أ
إن أ َ
يموت.
أ

( )

_____________________
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" (  )13والطحاوي يف "رشح العاين" (  )15/والبيهقي يف
"الكربى" (  )11/من طريق مالك به .واختصه الطحاوي .وإسّناده صحيح.
وروى مسلم يف "صحيحه" ( )431من ٍ
وجه آخر عن أيب موسى الشعري عن عائشة مرفوع ًا "إذا
وجب الغسل".
ومس اخلتان اخلتا أن فقد
أ
جلس بني شعبها الربع َ ,
أ
قولهُُ(ُ:الفروجُ) بضم الفاء وتشديد الراء ال غري  ,وهو الفتى ممن ذكور الدَ جاج .قاله يف "الشارق"
( . ) 22/
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  )12/والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  )11/ويف
"العرفة" (  ) 12/من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )115وابن الّنذر يف "الوسط" (  )22/من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد به.
قولهُُ(ُ:نزعُعنُذلكُ) أي  :رجع عن القول بالغسل  .وأخرج أبو داود يف "السّنن" (3

) 1,

=
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ٍ
جاوز
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر كان يقول  :إذا
 -33وحدَ ثّني عن
أ
اخلتان اخل أ
وجب الغسل ( ).
تان فقد
أ
نبُإذاُأُرادُُأُنُُيُنامُُأُوُيُطعمُُقبلُأُنُُيُغتسلُُ
بابُُ:وضوءُاجلُ ِ ُ
ٍ
بن عمر كان إذا أأرا أد أأن يّنا أم أأو
 -31وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
يطعم  -وهو جّنب  -غس أل وجهه ويديه إىل الر أف أقني  .ومسح برأ مسه  ,ثم م
طع أم أأو
أ
أ
ٌ
َ
أ أ
نا أم.

( )

___________________
والرتمذي ( ) 5وابن ماجه ( )151وأمحد ( ) 55عن سهل بن سعد  قال  :حدَ ثّني أيب بن
كعب  " :أأ َن الفتيا التي كانوا يفتون هبا يف قوهلم الاء من م
الاء رخصة كان أرخص هبا يف أأ َو مل م
اإلسالم ,
صححه ابن خزيمة (1
ثم أمرنا باالغتسال بعدها"َ .
َ

) وابن حبان (42

).

( ) أخرجه الطحاوي (  )12/والبيهقي يف "الكربى" (  ) 11/من طريق مالك به.
وإسّناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )131وابن أيب شيبة (  )22/وابن الّنذر يف "الوسط"
(  )25/والبيهقي (  ) 11/من ط ٍ
رق عن نافع به.
( ) أخرجه ابن الّنذر يف "الوسط" (  )1 /من طريق القعّنبي  ,والبيهقي يف "الكربى" (  ) 5/من
طريق حييى بن بكري كالمها عن مالك  ,وعبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 522وابن أيب شيبة ( )15/
والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  ) 2/من طريق أيوب كالمها عن نافع به.
وإسّناده صحيح.
وظاهر م
أ
الصحيحني عن عائشة َ ,
رسول اهلل
أن
فعل ابن عمر  أنه مل يغسل رجليه  .وهو ُمالف لا يف َ
توض أأ وضو أءه للصالة قبل أن أيّنام" .وهو
ﷺ كان إذا أرا أد أن يّنا أم  [ .زاد مسلم أو يأكل ] وهو
جّنب َ
ٌ
ظاهر يف إمتام أعضاء الوضوء .
ٌ
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نبُالصُالةُوغُسلهُإذاُصىلُُوَلُُيذكرُُ,وغُسلُهُثُوبُهُ
عادةُاجلُ ِ ُ
بابُُ ُ:إِ ُِ
ٍ
ٍ
يسار
مالك عن إسامعيل بن أيب حكي ٍم  ,أأ َن عطا أء ب أن
 -31حدَ ثّني حييى عن
ٍ
ثم أأشار إليهم بيده  :أأ من
كرب يف صالة من َ
الصلوات َ ,
أأخربه  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ َ
م ( )
رجع  .وعىل جل مده أأثر الاء.
امكثوا.
ثم أ
أ
فذهب َ
___________________
أن ذلك كان لع ٍ
قال احلافظ يف "الفتح" (  : )311/وحيمل ترك م
ابن عمر ل أغسل رجليه عىل َ
ذر  .وقال
م
أ
احلدث .انتهى.
بالوضوء هّنا الشعي  ,واحلكمة فيه أنه خي ِّفف
مجهور العلامء  :الراد
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" (  )43والبيهقي يف "العرفة" ( ) 451والبغوي يف "رشح السّنة"
5/4

) من طريق مالك به.

وهذا م ٌ
رسل .وع َلقه أبو داود يف "السّنن" كام سيأِت .
و أأصله يف "صحيح البخاري" ( )141 – 21ومسلم ( )151من حديث أيب سلمة عن أيب هريرة ,
أن رسول اهلل ﷺ خرج  .وقد أقيمت الصالة  ,وعدِّ م
" َ
لت الصفوف حتى إذا قام يف مصاله  .انتظرنا
رب انصف .قال  :عىل مكانكمم  .فمكأثّنا عىل مهيئتمّنا حتَى خرج إليّنا أيّنطمف ر أأسه ما ًء  .وقد
أن يك أ
اغتسل .ولسلم  :حتَى إذا قا أم يف م َ
ف.
ص أ
صاله قبل أأن ي ِّ
كرب ذك أأر فان أ أ
كرب " بخالف مرسل عطاء  ,أأنه ﷺ أ
دخل يف الصالة.
ففي الصحيحني  ,أنه " أمل ي ِّ
ٍ
عطاء  .ما رواه أبو داود ( ) 44من طريق محاد عن ٍ
م
م
احلسن عن أأيب
زياد الأعلم عن
لرسل
و أيشهد
م
م
رسول اهلل ﷺ .أ
أ
ثم جا أء ورأسه أيقطر َ
فصىل
بكرة  ,أأ َن
دخل يف صالة الفجر ف أأوم أأ بيده أن مكانكم َ ,
بش  ,وإين
فكرب  ,وقال يف آخره َ :
هبم .ويف رواية له أيض ًا (ّ : ) 43
فلام قىض الصالة  ,قال  :إنام أأنا ٌ
كّنت جّنب ًا.
فلام قام يف م َ
صاله .
قال أبو داود  :رواه ُّ
الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة  ,قال َ :
وانتظرنا أأن يكرب انصف  .ثم قال  :كام أنتم.
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___________________
قال أبو داود  :ورواه أأيوب وابن عون وهشا ٌم عن حممد مرس ً
فكرب  ,ثم أأوم أأ بيده
الّنبي ﷺ قال َ :
ال عن ِّ
فذهب فاغتسل  .وكذلك رواه ٌ
مالك عن إسامعيل بن أأيب حكيم عن عطاء بن
إىل القوم أأ من اجلسوا .
أ
أ
كرب يف صالة.
يسار  ,أأ َن
رسول اهلل ﷺ ّ
الّنبي
الربيع بن حممد عن ِّ
قال أبو داود  :وكذلك حدَ ثّناه مسلم بن إبراهيم حدثّنا أأبان عن حييى عن َ
كرب.
ﷺ  ,أأنَه َ
قال ابن رجب احلّنبيل يف "فتح الباري" ( ) 2 /3بعد نق مل كال مم أأيب داود  :وهذه ك ُّلها مرسالت .
م
احلسن عن أأيب بكرة يف معّنى الرسل  ,لأ َن احلسن أمل يسمع من أيب بكرة عّند اإلمام أمحد
وحديث
والأكثرين من التقدِّ مني  ,وقد روي حديث م
ابن سريين مسّند ًا  .رواه احلسن بن عبد الرمحن احلارثي
ابن عون عن م
عن م
صح.
ابن سريين عن أيب هريرة مسّند ًا  ,قال البيهقي  :والرسل أأ ُّ
ٍ
خرجه اإلمام أأمحد وابن ماجه من رواية أسامة بن زيد عن عبد اهلل
وقد روي موصوالً من وجه آخرَ .
خرج
بن يزيد  -موىل السود بن سفيان  -عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن أيب هريرة قال :
أ
أ
فاغتسل  ,وكان ر أأسه أيقطر ما ًء
انطلق
فمكأثوا  ,ثم
أ
رسول اهلل ﷺ إىل َ
الصالة وك َأرب  ,ثم أأشار إليهم أ
َ
انصف قال  :إين خرجت إليكم جّنب ًا  ,وإمين أنسيت حتى قمت يف الصالة.
فصىل هبم  ,فلام
أ
وأسامة بن زيد هو الليثي .وليس بذلك احلافظ.
وروى معاذ بن معاذ  :حدَ ثّنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس قال  :أ
الّنبي ﷺ يف صالته
دخل ُّ
فكربنا معه  ,ثم أأشار إىل الّناس أأن كام أأنتم .فلم نزل قيام ًا حتى أأتانا رسول اهلل ﷺ قد اغتسل
فكرب َ
َ
ورأسه أيقطر.
قال البيهقي  :خالفه عبد الوهاب بن عطاء  .فرواه عن سعيد عن قتادة عن بكر الزين  ,وقد بّنى
م
ثم ذك أأر  ,ووافقه اإلمام أمحد يف رواية الثرم وغريه "
كرب َ
الشافعي عىل رواية أمن أروى أأنه ﷺ كان َ
ُّ
انتهى كالم ابن رجب.
كرب ,
كرب " عىل أراد أأن ي ِّ
وقال ابن حجر يف "الفتح" (  : )311/ويمكن اجلمع بيّنهام بحمل قوله " َ
الّنووي  :إنه الظهر  .وجزم به ابن حبان
والقرطبي احتامالً  ,وقال
عياض
أو ب أأّنام واقعتان  .أأبداه ٌ
ُّ
ُّ
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ٍ
الصلت أنّه
 -32وحدَ ثّني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زييد بن َ
فّنظر فإذا هو قد اح أت ألم وص َىل أ
ومل
قال  :خرجت مع عمر بن اخل ّطاب إىل اجلرف  .أ
أيغتسل  ,فقال  :واهلل ما أأراين َإال احتلمت وما شعرت  ,وصليت وما اغتسلت ,
قال  :فاغتس أل  .أ
ثم َ
صىل
وغ أس أل ما رأى يف ثوبمه  ,أ
ونض أح ما أمل أير  ,و أأ َذن أو أأ أقام َ ,
الضحى متم ِّكّن ًا.
بعد ارتفاع ُّ
ٍ
مالك عن إسامعيل بن أيب حكي ٍم عن سليامن بن ٍ
يسار َ ,
أن
 -32وحدَ ثّني عن
عمر بن اخل َطاب غدا إىل أأ م
رضه باجلرف .فر أأى يف ثوبمه اح أت أالم ًا  ,فقال  :لقد ابتليت
( )

وغس أل ما ر أأى يف ثوبمه من االحتال مم ,
مر الّنَاس  ,فاغ أت أس أل  ,أ
باالحتالم مّنذ وليت أأ أ
( )
صىل بعد أن طل م
ثم َ
عت َ
الشمس.
َ
___________________
ثبت َ .
م
أصح .انتهى
وإال فام يف
كعادته  ,فإن أ
الصحيح ُّ
( ) أخرجه الشافعي ( )434والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  )1 /والبيهقي يف "الكربى"
(  ) 25/ويف "العرفة" ( ) 13من ط ٍ
رق عن مالك به.
صحيح  .وزييد  .ذكره ابن حجر يف الصحابة  .كام يف "اإلصابة" ( .. )1 1/
وإسّناده
ٌ
ضم الزاي وتكرس تأصغري زيد
قال يف "الشارق" (  : )1 1/زييد بياءين مجيع ًا باثّنتني من أأسفل  ,وت ُّ
 ,وليس فيه سواه ما يشبهه .انتهى .
م
بالديّنة  .فيه ٌ
مال
قولهُُ(ُ:اجلرفُ) قال عياض يف "الشارق" (  : )4 1/بضم اجليم والراء موضع
م
م
ثالثة أأ ٍ
ناحية الشا مم  .انتهى.
ميال من
من أأمواهلا  ,وفيه كان مال عمر بن اخلطاب  ,وهو عىل
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) 25/من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" (  )14من طريق أأيوب عن سليامن بن يسار به .
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ٍ
ٍ
سعيد عن سليامن بن ٍ
يسار َ ,
أن عمر بن
مالك عن حييى بن
 -31وحدَ ثّني عن
صىل بالّنَاس الصبح  ,ثم غدأ ا إىل أأ م
رضه باجلرف  .فوجدأ يف ثوبه أ
اخل َطاب َ
احتالم ًا,
ُّ
َ
م
وغس أل االحتال أم من ثوبمه ,
فقال  :إ َنا َلا أأصبّنأا الو أد أك النت العروق  ,فاغ أت أس أل  ,أ
م ( )
وعا أد لصالته.
ٍ
الرمحن
 -15وحدَ ثّني عن مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه عن حييى بن عبد َ
اعتمر مع عمر بن اخل َطاب يف رك ٍ
ٍ
ب فيهم أعمرو بن العاص  ,و أأ َن
حاطب  ,أأ َنه
بن
أ
عرس ببعض ال َطريق قريب ًا من بعض الياه  .فاحت أل أم عمر  ,وقد
عمر بن اخل َطاب َ
م
ب ح َتى جا أء الا أء  ,فجع أل أيغسل ما
الركب ما ًء فرك أ
كا أد أأن ي أ
صبح  .فلم َيد مع َ
ر أأى من ذلك االحتال مم ح َتى أأسفر.
ثياب  .فدع ثو أبك يغسل  ,فقال
فقال له أعمرو بن العاص  :أأ
أ
صبحت ومعّنا ٌ
كّنت َتد ثياب ًا  ,أأ َ
فكل
واع أجب ًا لك يا أعمرو بن العاص .لئن أ
عمر بن اخل َطاب  :أ
الّنَاس َيد ثياب ًا.؟ واهلل لو فعلتها لكانت سّنَ ًة  ,بل أأغسل ما ر أأيت  ,و أأنضح ما أمل
أأ أر.

( )

___________________
ّنقطع  ,ويشهد له ما قبله.
وهذا م ٌ
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  )42/أخربنا ٌ
مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" (  )431/عن عبدة بن سليامن عن حييى بن سعيد به.
م
قولهُُ(ُ:الودكُ) هو الدُّ هن اخلأ مارج من َ
الذاب.
الشح مم
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  )42/والطحاوي (  )1 /من طريق مالك به.
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ابةُ
لُاجلُنُ ُِ
بابُُ:جام ُِعُغُس ُِ
 -1حدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
بأس
أن عبد اهلل بن عمر كان يقول  :ال أ
أأن يغتس أل بفضل الرأة  .ما أمل تكن حائض ًا أو جّنب ًا.
ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
أن عبدأ اهلل بن عمر كان أيعرق يف ال َثوب -
 -1وحدَ ثّني عن
( )

___________________
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 331من طريق ابن جريج به.
عمر وابن
ورواه عبد الرزاق ( ) 331( )141ومن طريقه ابن الّنذر يف "الوسط" رقم ( )254عن أم أ
جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن حييى بن عبد الرمحن بن حاطب َ ,
أن أأباه أأخربه  ,أأنه اعتمر.
فذكره.
الزهري عن عروة به.
عمر عن ُّ
وأخرجه عبد الرزاق أيض ًا ( ) 332عن أم أ
وهذا الصواب أنه عن أأبيه عن عمر َ .
فإن حييى أمل يدرك عمر .
قال ابن معني يف "تارخيه" (  )115/رواية الدوري  :حييى بن عبد الرمحن بن حاطب  ,بعضهم يقول
ٍ
 :سمعت عمر  ,وهذا ٌ
حاطب عن أأبيه  ,أأنه أسمع عمر " انتهى
باطل  .إنام هو حييى بن عبد الرمحن بن
 .انظر  :الحاديث التي خولف فيها مالك (.)45
م
م
الليل للّنوم
آخر
قوله ُُ (ُ :عرس ُ) بتشديد الراء  .قال ُاخلليل ُواجلمهور  :التعريس نزول
السافر أ
م
واالسرتاحة  ,وال يسمى نزول م
أول الليل تعريس ًا  .ذكره السيوطي يف "تّنوير احلوالك" ( . ) 2/
َ
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 32/2وعبد الرزاق يف "الصّنف" ( )413وابن الّنذر يف "الوسط"
(  ) 14/والبيهقي يف "العرفة" (  ) 22/من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه أبو عبيد يف "الطهور" ( ) 12والدارمي يف "السّنن" ( ) 32وعبد الرزاق ( )421وابن
أيب شيبة (  )44/من ط ٍ
رق عن نافع به.
وإسّناده صحيح .
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ثم ي ِّ
صيل فيه.
وهو ٌ
جّنب َ -

( )

ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر كان يغسل جواريه
 -14وحدَ ثّني عن

رج أليه  ,ويعطيّنأه اخلمرة  .وه َن ح َي ٌض.

( )

لُيفُالتُيمُمُ
بابُُ:العُم ُِ
ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أنّه أقبل هو وعبد اهلل بن عمر من
 -13حدَ ثّني حييى عن
م
وجهه ويدأ يه
فمس أح أ
فتيم أم أص أعيد ًا ط َيب ًا أ
اجلرف  .ح َتى إذا كانا بالر أبد نز أل عبد اهلل َ .
( )
م
ثم َ
صىل.
إىل الر أفقني َ ,
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  ) 2/وعبد الرزاق ( ) 3 2والدارمي (4

) وابن الّنذر ()231

والبيهقي ( ) 22وابن أيب شيبة (  ) 1 /من ط ٍ
رق عن مالك به.
( ) أخرجه عبد الرزاق ( ) 11والدارمي يف "السّنن" (14

) من طريق مالك به.

وأخرجه ابن أيب شيبة (  ) 5 /من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع به.
( )4أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 32/2وعبد الرزاق ( )224والطحاوي يف "رشح العاين"
(  ) 3/والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) 52/و "العرفة" (  ) 21/من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرج ابن الّنذر يف "الوسط" ( )141واحلاكم يف "الستدرك" ( ٍ ) 35/
بسّند صحيحٍ عن نافع ,
فصىل العص .م
تيمم ابن عمر عىل رأ م
س ٍ
فقدم  .والشمس مرتفعة  ,أ
ميل أأو مميلني من الديّنة َ ,
ومل
قال َ " :
أ
ي معد الصالة".
قريب من الديّنة .عىل ميل أو ميلني مّنها .
موضع
قولهُُ(ُ:املِربدُ)
ٌ
ٌ
ُ قال ابن الثري يف "الّنهاية" (  : )311/المر أبد  :الوضع الذي حت أبس فيه اإلبل والغّنم وبه س ِّم أي ممر أبد
ور أبدأ ه إذا أح أبسه .انتهى .
الديّنة وال أبصة  .وهو بكرس اليم وفتح الباء من أر أبد بالكان إذا أأقام فيه  .أ
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ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
يمم إىل
 -11وحدَ ثّني عن
أن عبدأ اهلل بن عمر كان أي أت َ
الرفقني.

( )

حائضُ
لُمنُامرأُ ُتِهُوهيُ ٌ ُ
بابُُ:ماُحيلُُللرُجُ ُِ
مالك عن م
ٍ
ال أ
زيد م
بن أأسلم َ ,
أن رج ً
سأ أل رسو أل اهلل ﷺ
 -11حدَ ثّني حييى عن
فقال  :ما ُّ
حائض؟ فقال رسول اهلل ﷺ  :ل م أتشدَ عليها
حيل يل من امر أأِت وهي
ٌ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  )15/والدارقطّني يف "السّنن" (  ) 2 /والبيهقي يف "الكربى"
(  ) 52/من ط ٍ
رق عن مالك به  .وإسّناده صحيح.
عيل بن أظبيان عن عبيد اهلل بن عمر عن ناف ٍع
وروي مرفوع ًا  .أخرجه الدارقطّني (  ) 2/من طريق ِّ
م
للوجه ورضب ٌة لليدين إىل الرفقني".
عن ابن عمر  " :التيمم رضبتان  .رضب ٌة
عيل بن ظبيان مرفوع ًا  .وو أق أفه حييى القطان وهشيم وغريمها  ,وهو
قال الدارقطّني  :كذا رواه ُّ
الصواب .انتهى
ٌ
مرفوع يف السح إىل الرفقني  .انظر  :تلخيص احلبري رقم (.) 52
حديث
يصح
ٌ
قلت  :وال ُّ

م
حديث أأيب
يصح مّنها سوى
قال احلافظ يف "الفتح" (  : )4 /الأحاديث الواردة يف صفة التيمم أمل
ُّ
ووقفه .والراجح عدم م
م
ف يف م
رفعه.
رفعه
وعامر  ,وما عدامها
فضعيف  ,أأو ُمت أل ٌ
ٌ
جهيم َ
فأما حديث أيب جهيم  .فور أد بذكر اليدين جمم ً
عامر .فورد بذكر الك َفني يف
ال  ,و أأ َما حديث َ
م
م
نصف ِّ
الذراع"  ,ويف رواية "إىل اآلباط"
السّنن"  ,ويف رواية "إىل
"الصحيحني"  ,وبذكر الرفقني يف " ُّ
 ,فأما رواية المرفقني  ,وكذا نصف الذراع .ففيهام ٌ
مقال  .وأ َما رواية اآلباط  ,فقال الشافعي وغريه  :إن
وقع بغري أأ م
وقع م
الّنبي ﷺ ُّ
ٌ
مره .
صح للّنبي ﷺ بعده فهو
ناسخ له  ,وإن كان أ
تيم ٍم َ
كان ذلك أ
فكل ُّ
بأمر ِّ

يقوي رواية الصحيحني يف االقتصار عىل الوجه والكفني كون عامر كان يفتي
فاحل َجة فيام أأمر به  .وما ِّ
م
الصحايب الجتهد".اهـ
الّنبي ﷺ بذلك  ,وراوي احلديث أأعرف بالراد به من غريه  ,وال س َيام َ
بعد ِّ

38

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

ثم شأ أنك بأعالها.
زارها َ ,
إم أ
ٍ
بي
الرمحن  ,أأ َن عائش أة  -زوج الّنَ ِّ
 -12وحدَ ثّني عن مالك عن ربيعة بن أأيب عبد َ
ٍ
مضطجعة مع رسو مل اهلل ﷺ يف ٍ
ً
واحد  ,و أأ َّنا قد وثبت وثب ًة
ثوب
ﷺ  -كانت
م
شديد ًة  ,فقال هلا رسول اهلل ﷺ  :ما ل مك لعل م
نفست؟ يعّني احليضة  ,فقالت :
ك
( )

م
م
ثم عودي إىل أمض أج معك.
نعم  .قال  :شدِّ ي عىل نفسك إزارك َ ,

( )

_____________________
( ) أخرجه الدارمي يف "السّنن" ( ) 522والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  )3 1/من طريق مالك به.
م
اللفظ َ ,
أن رجالً
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 15/1ال أأعلم أأحد ًا روى هذا احلديث مسّند ًا هبذا
أ
أ
ثابت .انتهى
رسول اهلل ﷺ هكذا  ,ومعّناه
سأل
صحيح ٌ
ٌ
وإال فقد روي السؤال من حديث عائش أة ٍ
ٍ
مالك َ .
بسّند
قلت  :لع َله قصدأ من رواية زيد بن أسلم  ,أو
ٍ
عمر عّنده أيض ًا ( , )21ومن حديث أح أرام م
بن حكيم عن
ضعيف عّند أمحد ( , ) 3341ومن حديث أ
ٍ
)  ,ومن حديث معاذ عّند أأيب داود أأيض ًا (ٍ ) 4
ضعيف.
بسّند
أع ِّمه عّند أيب داود يف "السّنن" (
أ َما معّناه  .فقد أخرج الشيخان عن عائشة قالت  " :كان إحدانا إذا كانت حائض ًا أأمرها رسول اهلل ﷺ
م
ثم يبارشها ...احلديث "
أن تأتزر يف فور حيضتها َ ,
فوق م
قولهُُ(ُ:ثمُشأنكُبأعالهاُ) قال ابن الثري يف "الّنهاية" (  : ) 52 /أي  :استمتع بام أ
فرجها
م
ذوف .
فإنه غري مض َي ٍق عليك فيه  .وش أأنك مّنصوب
بإضامر فعل  .وَيوز رفعه عىل االبتداء  ,واخلرب ًحم ٌ
تقديره  :مباح أأو جائز .انتهى.
ٌ
خرجه .
( ) هذا
مرسل  .ومل أأر من َ
قال يف "التمهيد" ( : ) 1 /4أ
ومل خيتلف رواة الوطأ يف إرسال هذا احلديث .انتهى
قلت  :أخرجه أمحد يف "السّند" ( ) 21 , 11/1من طريق الوليد بن عبد الرمحن القريش  .والبيهقي
يف "السّنن الكربى" (  )4 /من طريق عطاء بن يسار  ,والطرباين يف "الوسط" ( )131من طريق
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ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
أن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر أأرس أل إىل
 -12وحدَ ثّني عن
عائشة أ
إزارها عىل
الرجل امر أأ أته وهي
ٌ
حائض؟ فقالت  :لتشدَ أ
يسأهلا  .هل يبارش َ
( )
م
ثم يبارشها إن شاء.
أأسفلها َ ,
___________________
عروة كلهم عن عائشة نحوه.
صحيح .انتهى.
البيهقي
قال ابن حجر يف "التلخيص" (  : ) 12/وإسّناده عّند
ٌ
ِّ
ويف صحيح البخاري (  )2 /ومسلم (  ) 12/والّنسائي ( ) 23وابن ماجه ( )142عن أ ِّم سلمة
وقع هلا ذلك أيض ًا.
نحوه  .أأنَه أ
قال البيهقي يف "السّنن" عقبه  :ورواه ٌ
مالك عن ربيعة عن عائشة مرس ً
ال  .وحيتمل أن يكون وقع ذلك
لعائشة وأم سلمة مجيع ًا .انتهى.
م
ِ
الكلمة من الّنَ أفس وهو
نفستُ) قال احلافظ يف "الفتح" (  : )354/قال اخلطايب  :أأصل هذه
قولهُُ(ُ:
الدم َ ,إال أأّنم فرقوا بني م
بّناء الفعل من احليض والّنفاس  ,فقالوا يف احليض  :نأفست بفتح الّنون  ,ويف
َ َ
بضمها  .انتهى  ,وهذا قول ٍ
كثري من م
أهل اللغة  ,لكن حكى أبو حاتم عن الأصمعي قال :
الوالدة ِّ
يقال نفست الرأة يف احليض والوالدة  ,بضم الّنون فيهام  .وقد ثبت يف روايتّنا [ حديث أ ِّم سلمة ]
وض ِّمها .اهـ
بالوجهني فتح الّنون أ
أ
( ) أخرجه الشافعي يف "مسّنده" ( ) 431ومن طريقه البيهقي يف "الكربى" ( , ) 15/2وابن الّنذر
يف "الوسط" ( )215من طريق القعّنبي كالمها عن مالك به.
الزهري (  ) 1وسويد بن سعيد ( )14وحممد بن احلسن الشيباين ( )24يف
وذكره أبو مصعب ُّ
رسل  .فجعلوه عن م
أن عبدأ اهلل بن عمر أأ أ
موطآهتم عن مالك عن نافع َ ,
ابن عمر ال عن عبيد اهلل بن
عبد اهلل بن عمر.
ورواه عبد الرزاق (  ) 3عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.
وأخرجه الدارمي يف "السّنن" ( ) 521أخربنا خالد بن ُملد عن مالك عن نافع  ,قال  :أرسل أعبد
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ائضُ
بابُُ:طُهُ ُِرُاحل ُِ
ٍ
مالك عن علقمة بن أأيب علقمة عن أ ِّمه موالة عائشة أ ِّم
 -11حدَ ثّني حييى عن
بعثن إىل عائشة أ ِّم الؤمّنني بالدِّ أر أجة فيها
الؤمّنني  ,أأ َّنا قالت  :كان الّنِّساء أي أ
الصفرة من دم احليضة  .أ
الصالة  ,فتقول هل َن  :ال أتعجل أن
يسألّنها عن َ
الكرسف فيه ُّ
( )
ح َتى أترين القص أة البيضاء .تريد بذلك ال ُّط م
حلي أضة.
أ َ
هر من ا أ
أ
أ
___________________
الكرب  .واهلل أعلم .
اهلل بن عبد اهلل بن عمر  .فجعله عن عبد اهلل َ
( ) أخرجه ابن الّنذر يف "الوسط" ( )2 3والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )4412والبغوي يف "رشح
السّنة" (  ) 13/من ط ٍ
رق عن مالك به.
عمر عن علقم أة به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 11عن أم أ
وع َلقه البخاري يف "صحيحه" باب إقبال الحيض وإدباره.
ٍ
عطاء عن عائشة ّ ,أّنا قالت
وروى البيهقي يف "الكربى" (  )442/من طريق سليامن بن موسى عن
م
كالقصة  ,فإذا ر أأت ذلك فلتأغتسل ولتصل
بيض
الصالة حتَى تراه أأ أ
َ
 :إذا ر أأت الرأة الدّ أم فلتمسك عن َ
فلتتوضأ ولت ِّ
أمحر فلتغتأسل ولت أص ِّل.
 ,فإذا ر أأت بعد ذلك صفر ًة أأو كدر ًة
َ
صل  ,فإذا رأت دم ًا أ
قولهُُ(ُ:بالدِّ رجةُ) قال احلافظ يف "الفتح" (  : )3 5/بكرس أوله وفتح الراء واجليم  .مجع درج
م
احلديث  ,وضبطه ابن عبد الرب يف "الوطأ"
بالضم ثم السكون  .قال ابن بطال  :كذا يرويه أصحاب
بالضم ثم السكون  .وقال  :إنه تأنيث درج .انتهى.
)  :رويت بضم الدال الشد َدة  ,وسكون الراء  .فتكون

قال ابن رجب احلّنبيل يف "الفتح" ( 1/
تأنيث  .و ( الدرج ) الراد به هّنا مخ أر ٌق تلف وفيها قطن وهو الكرسف  .فتدخله الرأة احلائض يف
م م
أن دم م
حيضها ٍ
باق ,
فرجها لتّنظر ما خيرج عىل القطن  ,فإذا خرج عليه د ٌم أمحر أأو أأسود علمت الرأة َ أ
حيض أيض ًا َ ,
وأن احلائض ال يّنقطع حيضها حتَى ترى
خرج عليه صفرة  ,فقد أأفتت عائشة بأنه ٌ
وإن أ
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بكر عن عمته عن م
ٍ
مالك عن عبد اهلل بن أيب ٍ
ابّنة زيد بن
 -15وحدَ ثّني عن
َ
ٍ
ثابت( ) أنّه بل أغهاّ .
كن أيدعون بالصابيح من أجوف الليل  ,أيّنظرن إىل
أن نسا ًء َ
___________________
القص أة البيضاء.
َ

وُ(ُالقصةُ)  :بفتح القاف .أصلها م
اجلص الأبيض  ,و أأرادت عائشة بذلك َ
أن القطّنة أترج
القطعة من
ِّ
ّ
الصفرة وال الكدرة .فيكون ذلك عالمة نقائها وطهرها.
بيضا أء ليس فيها يش ٌء من ُّ
وقالتُطائفة  :بل القصة البيضاء عبار ٌة عن ٍ
م
احليض فال
ماء أأبيض أخيرج عقب الد أم من الّنساء يف آخر
َ
ٍ
أ
مالك وغريه .وروى الوليد بن مسلم عن
بيض .وهذا قول
أيطهرن بدونه  ,وقيل  :إمنَه يشبه
اخليط الأ أ
عبد الرمحن بن ميرسة عن عبد الرمحن بن ذؤيب عن عائشة  ,قالت  :ال ُّطهر أن تأرى الرأة بعد الدم ما ًء
أأ أ م
خرجه حرب الكمرماين
بيض ق أطع ًاَ .
يت القطن البيض؟ كأنه هو ,
وحكى اخلطايب عنُابنُوهب  ,أأنَه قال يف تفسري القصة البيضاء  :ر أأ أ
معروف عّند الّنساء أيريّنه عّند ال ُّطهر
القصة البيضاء  ,فإذا ذاك أمر
ٌ
وعنُمالك قال  :س أألت الّنسا أء عن َ
القصة البيضاء عبارة عن يشء أأبيض
حكي عن مالك يوافق القول الثاين الذي ذكرناه  ,و أأ َن َ
 ,وهذا ا أل ُّ
م
احليض" انتهى كالمه .
أخيرج يف آخر د مم
( ) قال ابن حجر يف "الفتح" (  : )3 5/قولهُُ(ُ:وبلغُابنةُزيدُبنُثابتُ) كذا وقعت مبهمة هّنا  ,وكذا
عمته
حممد بن عمرو بن حزم عن ّ
يف الو ّطأ حيث روى هذا الثر عن عبد اهلل بن أيب بكر  .أي  :ابن ّ
ٍ
وغريهن  ,أ
لواحدة مّنه ّن
ومل أر
عّنها  .وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البّنات حسّن ًة وعمر أة و أأ َم كلثوم
ّ
زوج سامل بن عبد اهلل بن عمر -فك أأ َّنا هي البهمة هّنا .
رواية َإال ل ِّم كلثوم  -وكانت أ

الشاح  ,أأّنا أم ٍ
سعد  .قال َ :
الصحابة.انتهى .
ابن عبد الرب ذك أأرها يف َ
لن أ
َ ُّ
وزعم بعض ُّ َ
م
م
ذكر عّنده  ,وال عّند
وليس يف ذكره هلا دليل الدَ عي  ,لنّه أمل يقل َإّنا صاحبة هذه َ
القصة  ,بل أمل يأت هلا ٌ

الرمحن .وقد َ
كذبوه  ,وكان مع ذلك أيضطرب فيها  .فتارة يقول :
غريه َإال من طريق أعّنبسة بن عبد ّ
ومل يذكر أأحدٌ من أأهل العرفة بالّنَسب يف أأوالد ٍ
بّنت زيد بن ثابت  ,وتارة .يقول  :امرأة زيد  ,أ
زيد أمن
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عن هذا ( ).
يهن  ,وتقول  :ما كان الّنَساء أيصّنأ أ
ال ُّطهر  ,فكانت تعيب ذلك عل َ
بابُُ:املُستحاضُ ُِةُ
بن عروة عن أأبيه عن زيّنب م
 -1وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن هشا مم م
بّنت أأيب سلمة ,
م
ٍ
الرمحن بن عوف  -وكانت
بّنت
أأ َّنا ر أأت
زيّنب أ
أ
جحش  -التي كانت حتت عبد َ
تستحاض  ,فكانت أتغتسل  ,وت ِّ
صيل ( ).
___________________
يقال هلا أ ُّم سعد.
عمة عبد اهلل بن أيب بكر  ,فقال ابن َ
عمة جدِّ عبد اهلل بن أيب بكر ,
احلذاء  :هي أعمرة بّنت حزم َ
و أأ َما َ
عمته أجماز ًا.
وقيل هلا َ

يب  .ففي روايتمها عن بّنت زيد بن
الصحا ّ
قلت  :لكّنَها أصحاب َية أقديمة  .روى عّنها جابر بن عبد اهلل َ
ثابت بعدٌ  ,فإن كانت ثابت ًة فرواية م
أ
تكون الرادة
عبد اهلل عّنها مّنقطعة  ,لنّه أمل يدركها  ,وحيتمل  :أأن
عمته احلقيق َية .وهي أ ُّم أعمرو أأو أ ُّم كلثوم .واهلل أعلم" انتهى.
َ
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" (  )1 /والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  )441/من طريق
مالك به.
عمل م
وقولاُُ(ُ:ماُكانُالنساءُيصنعنُهذاُ) حكاي ٌة عن م
زماّنا وما مىض َ ,
فإن ابّن أة زيد تابعي ٌة  ,وقيل :
صحابي ٌة.
البخاري يف "صحيحه" باب إقبال الحيض وإدباره ( .) 1وبلغ ابّن أة زيد بن ثابت َ ,
أن الّنساء
وع َلقه
ُّ
فذكره.
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( ) 412والدارمي يف "السّنن" (  )13وإسحاق بن راهوية يف
"مسّنده" ( ) 122من ط ٍ
بّنت جحش  ,وكانت
رق عن هشام عن أبيه عن زيّنب قالت  :رأيت أ
تستحاض فتغتسل يف المركن ملوء ًا ما ًء  ,ثم ترج  .والدم قايل  ,ثم ت ِّ
صيل  ,وكانت عّند عبد الرمحن بن
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___________________
عوف " واللفظ إلسحاق.
هكذا وقع عّندهم "بّنت جحش" باإلهبام  .أأ َما ٌ
فسامها ( زيّنب ).
مالك رمحه اهلل َ
وهم
قال أبو عمر يف "االستذكار" (  : )434/هكذا رواه حييى وغريه عن مالك يف "الوطأ"  ,وهو ٌ
من مالك  ,لنه أمل تكن قط زيّنب بّنت جحش حتت عبد الرمحن بن عوف  ,وإنَام كانت حتت زيد بن
م
حتت عبد الرمحن أ ُّم حبيبة بّنت جحش  ,وك َن
حتت
رسول اهلل ﷺ  ,وإنام التي كانت أ
حارثة  ,ثم كانت أ
ٍ
أخوات زيّنب كام ذكرنا  ,وأم حبيبة حتت عبد الرمحن بن عوف  ,ومحّنة بّنت جحش حتت طلحة
ثالث
مّنهن َإال أم حبيبة
ثالثتهن استحضن  ,وقد قيل  :إّنن أمل يستحض
بن عبيد اهلل  ,وقد قيل  :إّنن
َ
َ
ومحّنة .واهلل أعلم.
وروى الليث بن سعد عن هشام عن عروة عن أبيه عن زيّنب بّنت أيب سلمة َ " ,
أن أ َم حبيبة بّنت
جحش كانت تستحاض  ,فكانت تأغتسل وت ِّ
صيل"  .وكذلك رواه حييى بن سعيد عن عروة وعمرة
عن زيّنب بّنت أيب سلمة  ,أأ َن أم حبيبة  ..وذكر احلديث.
أ
الزهري [ أبو داود رقم  ] 1فرواه عن عروة عن عائشة  ,أأ َن أم
وقد أأسّندأ
حديث أ ِّم حبيبة هذا ُّ
ٍ
تغتسل ِّ
أ
صالة.
لكل
مرها رسول اهلل ﷺ أن
حبيبة بّنت جحش استحيضت ف أأ أ
م
الزهري فإّنم يقولون فيه عّنه
الزهري  .و أأ َما سائر أأ
صحاب ُّ
فإن قيل أمل يرفعه َإال حممد بن إسحاق عن ُّ
أ
 :عن عروة عن عائشة َ ,
رسول اهلل ﷺ فقال  :إنام هو
أن أم حبيبة بّنت جحش استحيضت  ,فسألت
صيل  ,فكانت تغتسل ِّ
عرق  ,وليس باحليضة  .و أأ أم أرها أن ت أ
ٌ
أغتسل وت ِّ
لكل صالة  .قيل َ :لا أأمرها رسول
ٍ
صالة أف مه أمت عّنه  .فكانت تغتسل ِّ
تغتسل ِّ
أ
لكل صالة  ,عىل َ
أن قوله ( تغتسل وت ِّ
صيل )
لكل
اهلل ﷺ أن
أ
أيقتيض أأ َال ت ِّ
تغتسل" انتهى كالم ابن عبد الرب
صيل حتى
وقع يف الوطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيّنب بّنت أيب
وقال احلافظ يف "الفتح" (  : )3 2/أ
سلمة َ ,
زيّنب بّنت جحش التي كانت حتت عبد الرمحن بن عوف كانت تستحاض احلديث  .فقيل
أن
أ
صواب َ ,
وأن اسمها زيّنب وكّنيتأها أم حبيبه  ,وأ َما كون اسم أختها أم الؤمّنني
وهم  ,وقيل  :بل
ٌ
 :هو ٌ
الّنبي ﷺ  .ويف أأسباب الّنزول
فغريه
ُّ
زيّنب فإنه أمل يكن اسمها الأصيل  ,وإنام كان اسمها َبرة َ
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بابُُ:ماُجاءُُيفُالبُو ُِلُقائ ًُامُوغريهُ
 -1وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن عبد اهلل بن ٍ
ديّنار  ,أأ َنه قال  :ر أأيت عبدأ اهلل ب أن عمر
أيبول قائ ًام.

) (.

___________________
سامها باسم أختها  ,لكون أختها
الّنبي ﷺ  ,فلع َله ّ
للواحدي .أأ َن تغيري اسمها كان بعد أأن تزوجها ُّ
غلبت عليها الكّنيه فأمن ال َلبس .انتهى كالمه .
سامها باسم أختها ) بعيدٌ  .واهلل أعلم.
قلت  :قوله ( ّ
( ) أخرجه ابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 22والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )14 5والبيهقي يف
"السّنن الكربى" (  ) 5 /من ط ٍ
رق عن مالك به.
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كتاب الصالة
داءُللصُال ُِةُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُالنُِّ ُِ
ٍ
ٍ
سعيد  ,أنّه قال  :كان رسول اهلل ﷺ
مالك عن حييى بن
 -14حدَ ثّني حييى عن
قد أأراد أن ي َت أ
لصالة  ,فأري عبد اهلل بن
خذ أخش أب أتني يضب هبام ل
يجتمع الّنَاس ل َ
أ
ٍ
زيد الأ
ثم ممن بّني احلارث بن اخلأزرج أخ أش أبتني يف الّنَوم  .فقال َ :
إن هاتني
ّ
نصاري َ
لصالة  ,أفأتى رسو أل اهلل ﷺ حني
ّنحو م َا يريد رسول اهلل ﷺ فقيل  :أأ أال تؤ ِّذنون ل َ
ل ٌ
مر رسول اهلل ﷺ بالأذان.
فذكر له ذلك  ,أفأ أ
اس أتي أق أظ أ

( )

_____________________
تابعي ثق ٌة.
الّنجاري القايض
( ) هذا مرسل  .حييى بن سعيد  :هو الأنصاري َ
ٌ
قال الذهبي يف "السري" ( : )312/1اإلمام َ
الجود عامل الديّنة يف زمانه  ,وشيخ عامل الديّنة ,
العالمة
ّ
وتلميذ الفقهاء السبعة أبو سعيد  .مولده قبل السبعني زمن ابن الزبري  ,وسمع من أنس بن مالك
الزهري  -مع
والسائب بن يزيد وأيب أمامة بن سهل وسعيد بن السيب والقاسم بن حممد  ,روى عّنه ُّ
تقدّ مه  -وابن أيب ذئب وشعبة ومالك وعبد العزيز بن الاجشون وسفيان الثوري .انتهى بتجوز.
الّنبي ﷺ يف قصة عبد اهلل بن زيد هذه يف بدء الأذان
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 5/ 3أروى عن ِّ
أن عبدأ اهلل بن ٍ
ٍ
ٍ
لفاظ ُم ٍ
مجاع ٌة من الصحابة ب أأ ٍ
تقاربة  ,وك ُّلها أيتَفق عىل َ
زيد أري الّنداء يف
ومعان م
تلفة ,
أ
َ
مر به عّند ذلك  ,وكان ذلك أأول أأ م
أ
مر الأذان  ,والأسانيد يف ذلك متواتر ٌة
الّنوم  ,و أأ َن
رسول اهلل ﷺ أأ أ
ٌ
حسان ثابت ٌة .انتهى.
قلت  :أخرج أبو داود يف "السّنن" ( )1 , 311والرتمذي ( ) 21وابن ماجه ( )251عن م
عبد اهلل
ُّ
م
م
حديث أأ ٍ
نس .
بن زيد  قص أة الرؤيا  .وأخرجه أأبو داود أيض ًا ( )312من
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ٍ
ٍ
مالك عن أبيه  ,أأ َنه قال :
عمه أأيب سهيل بن
 -13وحدَ ثّني حييى عن مالك عن ِّ
بالصالة ( ).
ما أأعرف شيئ ًا م َا أأدركت عليه الّنَاس َ ,إال الّنِّدا أء َ
___________________

بن ٍ
وجاءت من طرق أخرى عن م
عبد اهلل م
زيد  .وعن غريه  .انظر نصب الراية (  .) 2/وفتح

الباري (  )25/باب بدء الذان.
نحو كالمه يف التمهيد  .ثم قال  :وال أأعلم فيها ذكر
وقال أبو عمر يف "االستذكار" (  )412/أ
خلشبتني َإال يف مرسل حييى بن سعيد هذا  ,ويف حديث أيب ٍ
جابر ال أبيايض عن سعيد م
بن السيب عن
ا أ
عبد اهلل بن زيد  .ذكره عبد الرزاق [ الصّنَف  ] 222عن إبراهيم بن أيب حييى عن أيب جابر البيايض .
م
م
وإبراهيم  .وأبو جابر مرتوكان  ,وأ َما سائر اآلثار  .فإنام فيها أأنه أأراد أن يت أ
اليهود  ,ويف
كبوق
َخذ بوقا
م
بعضها ش ُّبور كش ُّبور الّنصارى  ,ويف أأكثرها الّناقوس كّناقوس الّنصارى  .حتى رأى عبد اهلل بن زيد
م
رؤياه يف الذان  ,ور أأى عمر بن اخلطاب أ
أ
الذان الذي
لرسول اهلل
فلام حكى عبد اهلل بن زيد
مثل ذلك َ .
ع َلمه يف الّنام قال له  :أألقه عىل ٍ
بالل فإنَه أأندى مّنك صوت ًا "  .انتهى كالمه .
خلشبتني  .فيام أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنَف ( ) 221وأبو داود يف "الراسيل"
قلت  :جاء ذكر ا أ
مجع الصالة ,
الّنبي ﷺ وأصحابه كيف َيعلون شيئ ًا إذا أأرادوا أ
( ) 5عن عبيد بن عمري يقول  :إيتمر ُّ
اجتمعوا هلا  .فائتمروا بالّناقوس  .قال  :فبيّنا عمر بن اخلطاب يريد أن يشرتي أخشبتني للّناقوس إذ
رأى يف الّنام أن ال َتعلوا الّناقوس  ,بل أذنوا بالصالة  ...احلديث".
وضاح يف "البدع" ( ) 23وابن عبد الرب يف "جامع بيان العلم وفضله" (  ) 31من
( ) أخرجه ابن َ
طريق مالك به.
قولهُُ(ُ:عنُأبيهُ)  :هو مالك بن أيب عامر الأصبحي أأبو أأنس  ,ويقال أأبو حممد  .جدُّ مالك بن أنس
أنس والربيع
الفقيه  .روى عن عمر وعثامن وطلحة وعقيل وأيب هريرة وعائشة  .وروى عّنه أبّناؤه ٌ
فرض له عمر  ,وقال الّنسائي  :ثق ٌة ,
ونافع وسليامن بن يسار  .ذكره ابن سعد يف الطبقة الثانية  ,وقال  :أ
وذكره ابن حبان يف "الثقات" قال ابّنه الربيع  :مات أأيب حني اجتمع الّناس عىل م
عبد اللك  .يعّني سّنة
أ
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ٍ
سمع اإلقام أة  -وهو
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر
 -11وحدَ ثّني عن
أ
بالبقيع  -أفأرسع اليش إىل ال م
سجد ( ).
أ
أ
غريُوضوءُُ ُ
داءُيفُالسُفرُوعىلُ ُِ
بابُُ:النُِّ ُِ
( )

أن عبد اهلل بن عمر كان ال يزيد عىل اإل م
 -11وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
قامة
الصبح  ,فإ َنه كان يّنادي فيها ويقيم  ,وكان يقول  :إم َنام الأذان
السفر َإال يف ُّ
يف َ
لإلمام الذي أَيتمع الّنَاس إليه.
ٍ
ٍ
سعيد عن سعيد بن الس ّيب  ,أنّه كان
مالك عن حييى بن
 -12وحدَ ثّني عن
ٍ
بأرض فال ٍة َ .
يقول  :أمن َ
صىل عن أيميّنه أم أل ٌك  ,وعن شامل مه أم أل ٌك  ,فإذا أأ َذ أن
صىل
( )

___________________
 .23التهذيب (.) 2/ 5
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" (  )43وابن أيب شيبة يف "الصّنف" (  )412/والشافعي يف
"الم" ( ) 15/2والبيهقي يف "العرفة" (  )1 1/من طريق مالك به.
وإسّناده صحيح .
( ) قال أبو عمر يف "االستذكار" (  : )355/هكذا عن حييى يف ترمجة هذا الباب  -وعىل غري وضوء -
ومل يتابعه أأحدٌ عىل هذه الزيادة من رواة الوطأ فيام علمت  .وال يف م
م
الباب ما ُّ
أ
يدل عىل ذلك
غري هذا
م
مكان قولمه ( وعىل غري وضوء ) والأذان راكب ًا  .كان أصواب ًا  ,لأ َّنا مسألة يف الباب
أأيض ًا  ,ولو كان يف
مذكورة .انتهى
( )4أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( /

 )3من طريق ابن وهب عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق (  )31 /وابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 51من ط ٍ
رق عن نافع به.
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صىل وراءه ممن الال م
الصال أة  ,أأو أأقا أم َ .
ئكة أأمثال ا مجلبا مل ( ).
و أأقا أم َ
أ
بابُُ:افُتتاحُُِالصُالةُ
ٍ
هاب عن ع ِّيل بن حسني بن ع ِّيل م
مالك عن ابن مش ٍ
بن أأيب
 -12وحدَ ثّني عن
طال ٍ
الصالة ك َلام خ أف أض ور أف أع  ,فلم تزل
كرب يف َ
ب  ,أأ َنه قال  :كان رسول اهلل ﷺ ي ِّ
تلك أص أالته ح َتى أل مق أي اهللأ ( ).
_____________________
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 113عن سفيان بن عييّنة عن حييى به.
قال السيوطي يف "تّنوير احلوالك" (  : )1 /هذا م ٌ
رسل له حكم الرف مع َ .
فإن مث أله ال يقال من مجهة
الرأي  ,وقد روي أموصوالً و أمرفوع ًا .انتهى.
قال الدارقطّني يف "العلل" ( : )125أيرويه حييى بن سعيد النصاري  .واختلف عّنه  .فرواه الليث بن
سعد عن حييى عن ابن السيب عن م ٍ
عاذ  ,وخا أل أفه ٌ
مالك فرواه عن حييى عن ابن السيب قوله  ,وقول
م
عادة ٍ
الليث أأصح  ,ومن م
وإسقاط رج ٍل  .انتهى .
مالك إمرسال الحاديث ,
ُّ
وله شواهد مرفوعة وموقوفة  .انظر "التلخيص احلبري" البن حجر ( .) 13/
كل ٍ
قولهُُ(ُ:فالةُ) هي الأفازة وال أفالة ال أقفر من الأرض  ,لأّنا فلميت عن ِّ
خري  .أأي فطممت وع مزلت ُ.
وقيل  :هي الصحراء الواسعة  .واجلمع أف ً
ال و أف ألوات وف ميل  .قالُابنُشميل  :ال أفالة التي ال ما أء هبا وال
نيس  .وإن كانت مكلمئة يقال علونا أفال ًة من الأرضُ.ويقال  :ال أفالة الستوية التي ليس فيها يش ٌء ,
أأ أ
و أأفىل القوم إمذا صاروا إمىل فالة" .اللسان" (ُ. ) 1 / 1
( ) أخرجه الشافعي يف "مسّنده" (  ) 5/وعبد الرزاق يف "الصّنف" ( )4312والبيهقي يف "السّنن
الكربى" (  )12/ويف "العرفة" (  )141/عن مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" (  ) 3 /والبيهقي يف "الكربى" (  )12/من ط ٍ
رق عن
الزهري به.
ُّ
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ٍ
ٍ
ٍ
يسار  ,أأ َن رسو أل
سعيد عن سليامن بن
مالك عن حييى بن
 -11وحدَ ثّني عن
الصالة.
اهلل ﷺ كان يرفع أيدأ يه يف َ
ٍ
مالك عن أأيب نعي ٍم وهب بن كيسان عن جابر م
بن عبد اهلل ,
 -25وحدَ ثّني عن
( )

نكرب ك َلام خفضّنا
أأ َنه كان يع ِّلمهم ال َتكبري يف َ
الصالة  ,قال  :فكان يأمرنا أن ِّ
ورفعّنا.

( )

___________________

ٍ
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( .) 24/1م ٌ
وجوه مص ٍ
حاح  ,وال أأعلم بني رواة الوطأ
رسل أيتَصل من
مخالف ًا يف إرسال هذا احلديث  ,ورواه عبدالوهاب بن عطاء وخالد بن نأجيح عن ٍ
مالك عن ابن شهاب

يصح فيه َإال ما يف الوطأ م ٌ
رسل  ,وقد أخطأ فيه أيض ًا
عيل بن أيب طالب  ,وال
ُّ
عيل بن احلسني عن ِّ
عن ِّ
يصح فيه هذا
الزهري عن سامل عن أأبيه  ,وال
حممد بن مصعب القرقساين  .فرواه عن مالك عن ُّ
ُّ
اإلسّناد  ,والصواب عّندهم ما يف الوطأ .انتهى بتجوز.
ومسلم (  )41والّنسائي (  )23وأبو داود
قلت  :أخرج البخاري يف "صحيحه" ()225 , 211
ٌ
( )241عن أيب سلمة عن أيب هريرة مثله" .ومل يذكر مسلم قوله (فلم تزل تلك  ...الخ ).
نحوه عن عمران م
بن حصني .
و أأخرج الشيخان أ
( ) أخرجه ابن أيب شيبة (  ) 43/من طريق ابن إدريس  ,والبيهقي يف "العرفة" (  )24من طريق
شعبة كالمها عن حييى بن سعيد به.
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 11/ 4هكذا هذا احلديث مرسالً عّند ِّ
كل أمن رواه عن مالك .اهـ
ُمشهورُيفُالصحيحنيُوالسننُعنُابنُعمرُوأيبُهريرةُمنُغريُهذاُالطريقُُُ.
ُ قلتُُ:احلديث
ٌ
ٌ
وانفردُبهُمالكُمنُهذاُالطريقُُُ.
ُ
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" (  )13/وابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 43/4وابن أيب شيبة
(  ) 35/والدواليب يف "الكّنى" ( ) 331من ط ٍ
رق عن مالك به.
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شاءُ
بُوال ُِع ُِ
راءةُيفُاملغُ ُِر ِ ُ
بابُُ:ال ُِق ُِ
مالك عن أأيب ع ٍ
ٍ
بيد موىل سليامن بن عبد اللك عن عبادة بن
 -2وحدَ ثّني عن
نس عن قيس بن احلارث عن أأيب عبد اهلل الصّنابحي  ,قال  :م
قدمت الديّنة يف
ُّ
ِّ
أ ي
خال م
فة أأيب ٍ
الركعتني الو أليني بأ ِّم
الصدِّ يق  .فصليت ورا أءه ال أ
بكر َ
غرب  ,فقرأ يف َ

ٍ
ٍ
ثم قام يف ال َثالثة  .فدنوت مّنه ح َتى ِّ
إن
القرآن وسورة سورة من قصار ال َ
فصل ّ ,
متس ثيا أبه  ,فسمعته قر أأ بأ ِّم القرآن  .وهبذه اآلية { ر َبّنا ال ت مزغ قلوبّنا
ثيايب لتكاد أن َ
وهاب }[آل عمران].
بعد إذ هدي أتّنا وهب لّنا من لدنك رمح ًة إنّك أنت ال ّ
 -2وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
أن عبد اهلل بن عمر كان إذا َ
صىل وحدأ ه أيقرأ
ٍ
ٍ
وسورة من القرآن ؛ وكان يقرأ أأحيان ًا
ركعة بأ ِّم القرآن
يف الأربع مجيع ًا يف ك ِّل
م
م
الركعتني من
الركعة الواحدة من صالة الفريضة  ,ويقرأ يف َ
بالسورتني وال َثالث يف َ
ُّ
ٍ ( )
ٍ
ال م
وسورة سورة.
غرب كذلك بأ ِّم القرآن
( )

___________________
صح مرفوع ًا من وجوه  .انظر ما قبله .
وقد َ
( ) أخرجه الشافعي (  ) 53/وعبد الرزاق ( ) 112وابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 4 1والطحاوي
رق عن ٍ
يف "رشح مشكل اآلثار" (  )11/والبيهقي (  )13/وغريهم من ط ٍ
مالك به.
الضحى حتى آخر القرآن  .انظر حديث رقم (. )7
قولهُُ(ُ:قِصارُاملفصلُ) من سورة ُّ
( ) أخرجه الشافعي ( )125وابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 442والبيهقي يف "السّنن الكربى"
(  )13/من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 232وابن أيب شيبة (  )412/والطحاوي يف "رشح معاين
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راءةُ
لُيفُال ُِق ُِ
بابُُ:العُم ُِ
مالك عن عمه أيب سهيل بن مال ٍ
ٍ
ك عن أبيه  ,أأ َنه قال  :كّنَا
 -24وحدَ ثّني عن
ِّ
عمر م
بن اخل َطاب عّند دار أأيب أجه ٍم بالبالط.
أنسمع قراء أة أ
ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
أن عبد اهلل بن عمر كان إذا فا أته يش ٌء من
 -23وحدَ ثّني عن
( )

جهر فيه ا م
إلمام بالقراءة  ,أأ َنه إذا س َلم اإلمام  ,قام عبد اهلل بن
َ
الصالة مع اإلمام فيام أ
م
وج أه أر ( ).
عمر فقر أأ لّنفسه فيام يقيض  ,أ
راءةُيفُالصُبحُُِ
بابُُ:ال ُِق ُِ
ٍ
أن أأبا ٍ
مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه َ ,
الصدِّ يق
 -21حدَ ثّني حييى عن
بكر ِّ
( )
م
َ
الركعتني كل أتيهام.
صىل ُّ
الصبح  ,فقرأ فيها سور أة البقرة يف َ
___________________

اآلثار" (  )432/من ط ٍ
رق عن نافع  .بّنحوه.

( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنَف" ( )4215والبيهقي يف "الكربى" (  ) 11/من طريق حييى بن
بكري كالمها (عبد الرزاق وابن بكري) عن ٍ
مالك به.
م
والسوق  .كان مفروش ًا بالبالط.
موضع بني السجد الّنبوي
قولهُُ(ُ:البالطُ)
ٌ
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )4 25عن مالك به.
( )4أخرجه الشافعي يف "السّند" رقم ( ) 41والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  )421/ويف "العرفة "
(  ) 5/عن مالك به.
و أأخرج عبد الرزاق (  ) 2وابن أيب شيبة يف "الصّنف" (  )4 5/والشافعي يف "الم"
( ) 2/2وغريهم عن أنس  ,أأ َن أبا بكر قرأ يف صالة الصبح بالبقرة  ,فقال له عمر حني فرغ  :قر م
بت
ُّ
صحيح.
الشمس أن تأطلع  ,قال  :لو طلعت أمل َتدنا غافلمني  .وإسّناده
ٌ
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ٍ
سمع عبد اهلل بن
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه  ,أأ َنه
 -21وحدَ ثّني عن
أ
الصبح فقر أأ فيها بسورة
عامر بن ربيعة يقول  :ص َليّنا ورا أء عمر بن اخل َطاب ُّ
يوسف وسورة احل ِّج قراء ًة بطيئ ًة  ,فقلت  :واهللم إذ ًا لقد كان يقوم حني يطلع
الفجر؟ قال  :أأ أجل.

( )

ٍ
ٍ
الرمحن عن
 -22وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد وربيعة بن أيب عبد َ
أن الفرافص أة ب أن ع ٍ
حمم ٍد َ ,
ّنفي  ,قال  :ما أأخذت سور أة يوسف
مري احل ّ
القاسم بن َ
قراءة عثامن بن ع َفان إياها يف الصبح .ممن م
م
كثرة ما كان ير ِّددها لّنا ( ).
َإال ممن
ُّ
َ
ٍ
مالك عن ناف ٍع ّ ,
الصبح يف
 -22وحدَ ثّني عن
أن عبد اهلل بن عمر كان يقرأ يف ُّ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي ( ) 41والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  ) 25/ومسلم يف "التمييز"
(ص

) والبيهقي يف "الكربى" (  )421/من طريق مالك به.

م
هكذا رواه ٌ
الثقات عن هشام عن عبد اهلل بن
مالك عن هشام عن أبيه  .وتاب أعه غريه  .ورواه غريه من
صحيح .
عامر  .دون مذكر عروة  .وإسّناده
ٌ
انظر  :العلل (  . ) 12/و ( الحاديث التي خولف فيها مالك ) للدارقطّني  .وكذا (التمييز) لسلم
(  )13/والعلل لإلمام أمحد ( . )122/
( ) أخرجه الشافعي ( ) 42والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  ) 2 /والبيهقي يف "الكربى"
(  )421/من طريق مالك به.
ورجاله ثقات سوى الفرافص أة م
مدين
بن عمري  .ذكره ابن حبان يف "الثقات"  ,وقال العجيل  :الفرافصة ٌ
صهر عثامن بن عفان  م
م
والد زوجتمه
وفرق احلافظ ابن حجر بيّنه وبني الفرافصة
تابعي ثق ٌة .انتهى َ .
ٌ
نائلة  .انظر  :تعجيل الّنفعة ( .)44 /
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ٍ
ٍ
وسورة ( ).
ركعة بأ ِّم القرآن
فصل .يف ك ِّل
السور ال أول من ال َ
السفر بالعش ُّ
َ
رآنُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُأُ ُِّمُالقُ ُِ
ٍ
الرمحن بن يعقوب  ,أأ َن أأبا
 -21حدَ ثّني حييى عن مالك عن العالء بن عبد َ
ٍ
سعيد موىل عامر بن ك ٍ
ٍ
كعب  .وهو
بن
يب أ
ربه  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ نادى أ َ
ريز أأخ أ

صيل  ,فلام فرغ من صالته أمحل أقه  .فوضع رسول اهلل ﷺ يدأ ه عىل م
ي ِّ
يده  .وهو يريد
أ
َ
ترج من السجد ح َتى تعل أم
أن خيرج من باب السجد  .فقال  :إم ِّين لأرجو أن َال أ
سور ًة ما أأنزل اهلل يف ال َتوراة وال يف اإلنجيل  ,وال يف القرآن مث ألها.
أ
السورة
ثم قلت  :يا
رسول اهللُّ .
قال أيب  :فجعلت أبطئ يف اليش رجا أء ذلك َ ,
الصالة؟ قال  :فقرأت { احلمد هللم
التي أ
وعد أتّني؟ قال  :كيف أتقرأ إذا اف أت أتح أت َ
رب العالني}.ح َتى أأتيت عىل آخرها.
ِّ
السبع الثاين والقرآن العظيم
السورة  ,وهي َ
فقال رسول اهلل ﷺ  :هي هذه ُّ
الذي أعطيت.

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "مسّنده" ( ) 42والبيهقي يف "الكربى" ( )421/4وعبد الرزاق ( ) 2 4من
ط ٍ
رق عن مالك به.
( ) أخرجه احلاكم (  )112/وأبو عبيد يف "فضائل القرآن" (  ) 4/رقم ( )411وإسحاق بن راهوية
كام يف "الطالب" ( )4222من طريق مالك به.
قال أبو عمر يف "التمهيد" (2/ 5

)  :أأبو سعيد موىل عامر بن كرير ال يوقف له عىل اس ٍم  ,وهو

أمعدو ٌد يف أأهل الديّنة  .وحديثه هذا م ٌ
رسل.انتهى.
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إلما ُِمُفيامُجُهُرُُفيهُ
قراءةُخلفُُا ُِ
ُِ
تركُال
بابُُِ ُ:
 -25حدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
أن عبد اهلل بن عمر كان إذا سئل  .هل
فا م
إلمام؟ قال  :إذا َ
ف اإلمام فحسبه قراءة اإلمام ,
صىل أأحدكم خل أ
أيقرأ أأحدٌ خل أ
وإذا َ
ف اإلمام ( ).
صىل وحدأ ه فليقرأ  .قال  :وكان عبد اهلل بن عمر ال يقرأ خل أ
___________________

وقال ابن حجر يف "الطالب"  :هذا م ٌ
ف فيه عىل العالء  ..ثم ذك أأر
رسل صحيح اإلسّناد  ,ولكن اختلم أ

اخلالف .
أ
قال احلافظ الدارقطّني يف "العلل" ( : ) 3/1يرويه العالء بن عبد الرمحن  ,واختلف عّنه  .فرواه
أروح بن القاسم وإسامعيل بن جعفر وأخوه حممد بن جعفر وابن أيب حازم والداروردي [ الرتمذي
 ] 221وعبد السالم بن حفص وعبد الرمحن بن إسحاق وجهضم بن عبد اهلل وإبراهيم بن طهامن
الّنبي ﷺ ,
وعبد الرمحن بن إبراهيم ومسلم بن خالد وشعبة عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن ِّ
وخالفهم عبد احلميد بن جعفر [ الرتمذي  4 1والّنسائي  ] 1 3فرواه عن العالء عن أبيه عن أيب
ٍ
الّنبي ﷺ  ,وقيل  :عن أيب معاوية الضير عن خارجة بن مصعب عن
هريرة عن أيب بن
كعب عن ِّ
م
العالء عن أأبيه عن أيب هريرة عن أيب بن كعب كذلك  ,وخالفهم مالك بن أنس  .فرواه عن العالء بن
الّنبي ﷺ  ,ويشبه أن يكون احلديث عّند
عبد الرمحن عن أيب سعيد موىل عامر بن كريز مرسالً عن ِّ
م
العالء عىل الوجهني .انتهى.
وانظر  :التمهيد (2/ 5

) والسّند اجلامع (  )21/وما بعدها.

البخاري يف "صحيحه" ( )3 53وأبو داود ( ) 312والّنسائي ( )1 4من حديث أيب
ُ قلت  :أخرج
ُّ
م
سعيد بن َ
العىل النصاري  .نحوه.
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح العاين " (  ) 5/والبيهقي يف "جزء القراءة خلف اإلمام" ()431
من طريق مالك به.
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لوسُيفُالصُال ُِةُ
لُيفُاجلُ ُِ
بابُُ:العُم ُِ
ٍ
ٍ
ديّنار  ,أنّه سمع عبدأ اهلل ب أن عمر .
مالك عن عبد اهلل بن
 -2وحدَ ثّني عن
وص َىل إىل جّنبه ٌ
انصف
الرجل يف أأرب ٍع تر َبع و أثّنأى رجليه  ,فل َام
أ
رجل  ,فل َام جل أس َ
الرجل  :فإ َنك تفعل ذلك  ,فقال عبد اهلل بن عمر :
عبد اهلل أ
عاب ذلك عليه  ,فقال َ
فإين أأش أتكي ( ).
ِّ
ٍ
ٍ
مالك عن صدق أة م
يسار عن الغرية بن أحكي ٍم  ,أنّه ر أأى
بن
 -2وحدَ ثّني عن
انصف ذكر
الصالة عىل صدور قدميه  ,فل َام
أ
عبدأ اهلل بن عمر يرجع يف أسجدتني يف َ
( )
الصالة  ,وإ َنام أأفعل هذا ممن أأجل أأ َين أأشتكي.
له ذلك  ,فقال  :إم َّنا ليست سّنَ أة َ
_____________________
( ) أخرجه اخلطيب يف "الفقيه والتفقة" (  ) 5من طريق معن بن عيسى عن ٍ
مالك بهُ .
وأصلهُيفُصحيحُالبخاري .انظر الثرين اآلتيني.
قولهُُ(ُ:تربعُ) قال الباجي يف "الّنتقى" (  : ) 11/الرت ُّبع عىل أرضبني:
أحدمها :أن خيالف بني رجليه فيضع رجله اليمّنى حتت ركبته اليرسى ورجله اليرسى حتت ركبته
اليمّنى.
ٍ
واحد فتكون رجله اليرسى حتت فخذه وساقه
والضب الثاين  :أن أيرت َبع و أيثّني رجليه من جانب
اليمّنى  ,ويثّني رجله اليمّنى فتكون عّند أأليتمه اليمّنى  ,ويشبه َ
أن هذه كانت قعدة الرجل .انتهى .
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )4533عن مالك به.
السجدتني يف
قال الباجي يف "الّنتقى" (  : ) 52/معّنى رجو مع عبد اهلل بن عمر عىل صدور قدميه يف َ
ٍ
الصالة  .أنّه كان يرجع عليها عّند رفع رأ مسه من ِّ
يستوي عىل
الصالة إىل أن
أ
كل واحدة من سجدتيه يف َ
ّ
َورك  ,فكان يفعل بني
قدميه  ,فرجوعه من الوىل إىل القعود عىل رجليه  ,لنّه أمل يكن يستطيع عىل الت ُّ
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ٍ
ٍ
سعيد َ ,
حمم ٍد أأراهم
مالك عن حييى بن
 -24وحدَ ثّني حييى عن
أن القاسم بن ّ
فّنصب رج أله اليمّنى  ,و أثّنأى رج أله اليرسى  ,وجل أس عىل
شهد ,
أ
لوس يف ال َت ُّ
اجل أ
ومل َيلس عىل م
وركه الأيرس  ,أ
قدمه.
ثم قال  :أأراين هذا عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر  ,وحدَ ثّني أأ َن أأباه كان يفعل
ّ
ذلك.

( )

___________________
السجود ,
الرجوع إىل ُّ
السجدتني ب أأقرب ما كان أيقدر عليه من هيئات اجللوس مّا كان أأيرس عليه يف ّ
َ
يشق عليه
الصالة فإنَه ُّ
السجود  ,فأ َما هيئته يف اجللوس يف َ
الرجوع مّنها إىل ُّ
يتيرس عليه ُّ
وهذه اهليئة َ
السجود.
الرجوع إىل ُّ
ّ
ٍ
جلوس  ,فإن كان رجوعه إىل
السجدة ال َثانية  .فال خيلو أن يكون إىل قيا ٍم أو
وأ ّما رجوعه عىل قدميه يف َ
ٍ
رجع عىل
ثم تر َبع  ,لنّه كان ال يقدر عىل غري ذلك  ,وإن كان إىل قيا ٍم
أ
جلوس عاد إىل تلك احلال ّ ,
ثم أيّنهض عىل تلك احلال إىل
صدور قدميه إىل االعتامد عليها وهو قاعدٌ و أأليتاه تكاد أن َ
متس الرض َ ,
القيام  .وهو اإلقعاء الذي ك مأر أهه ٌ
الصالة ,
مالك  ,ونفى عبد اهلل بن عمر أن يكون يش ٌء مّنه من سّنَة َ
وأخرب أنّه إنّام كان يفعله لجل شكواه.انتهى.
( ) أخرجه الطحاوي (  ) 12/وابن الّنذر ( ) 1 4والبيهقي يف "الكربى" (  ) 45/من ط ٍ
رق عن
مالك به.
الرمحن بن القاسم عن عبد اهلل بن عبد اهلل  ,أنّه أخربه  ,أنّه
ُ وأصلهُيفُ"صحيحُالبخاري"ُ( )053عبد ّ
ٍ
الس ِّن  -فّنهاين عبد
كان يرى عبدأ اهلل بن عمر أيرت َبع يف َ
الصالة إذا جلس  ,فف أعلته  -وأنا يومئذ حديث َ
أّنصب رج ألك اليمّنى وتأثّني اليرسى  ,فقلت  :إنّك تفعل
الصالة أأن ت أ
اهلل بن عمر  ,وقال  :إنَام سّنَة َ
ذلك  ,فقال ّ :
إن مرج أ َيل ال أحت مم أالنى".
ومل َيلس عىل م
ُ دون قوله ( وجلس عىل وركمه الأيرس  ,أ
قدمه ) وهذه الرواية ت ِّبني ما أمجل يف رواية
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بابُُ:التُشهُ ُِدُيفُالصُال ُِةُ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
الزبري عن عبد
 -23حدَ ثّني حييى عن
هاب عن عروة بن ُّ
ٍ
مر بن اخل َطاب  -وهو عىل الّنرب يع ِّلم الّنَاس
قاري  ,أأ َنه
أ
الرمحن بن عبد ال ِّ
سمع ع أ
َ
السالم
شهد  -يقول  :قولوا ال َتح َيات هلل َ
الزاكيات هلل ال َط ِّيبات َ
ال َت ُّ
الصلوات هلل َ ,
م
الصاحلني  .أأشهد
بي ورمحة اهلل وبركاته  ,ال َسالم عليّنا وعىل عباد اهللم َ
عليك ُّأّيا الّن ُّ
أأن ال إله َإال اهلل  ,و أأشهد َ
حممد ًا عبده ورسوله.
أن َ
ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
يتشهد  ,فيقول :
 -21وحدَ ثّني عن
أن عبد اهلل بن عمر كان َ
( )

___________________
البخاري  .قاله ابن حجر يف "الفتح"( . )451/ثم قال  :وإنام اقتص البخاري عىل رواية عبد الرمحن
لتصحيه فيها َ
بأن ذلك هو السّنة القتضاء ذلك الرفع  ,بخالف رواية القاسم  ,ورجح ذلك عّنده
فصل بني اجللوس الول والثاين  ,عىل َ
أن الصفة الذكورة قد يقال إّنا ال تالف
حديث أيب محيد ال ِّ
جلوس م
لن يف الوطأ أأيض ًا عن عبد اهلل بن ديّنار التصيح َ
حديث أيب محيد َ ,
أ
ابن عمر الذكور كان
بأن
أ
يف التشهد الخري  ,وروى الّنسائي من طريق عمرو بن احلارث عن حييى بن سعيد َ ,
أن القاسم حدَ ثه
وَيلس عىل
عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه قال " ممن سّنَة الصالة أن يّنصب اليمّنى ,
أ
اليرسى" فإذا محلت هذه الرواية عىل التشهد الول  ,ورواية مالك عىل التشهد الخري  .انتفى عّنهام
التعارض  ,ووافق ذلك التفصيل الذكور يف حديث أيب محيد  ,واهلل أعلم .
( ) أخرجه الشافعي (  ) 2والطحاوي (  ) 1 /واحلاكم (  ) 11/والبيهقي يف "السّنن الكربى"
(  ) 33/من ط ٍ
رق عن مالك به .وإسّناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق ( )4512وابن أيب شيبة (  ) 14/من ط ٍ
الزهري به.
رق عن ُّ
ٍ
وهم.
ورواه ابن أيب أويس عن مالك مرفوع ًا  .قال الدارقطّني يف "العلل" (  : ) 2 /وهو ٌ
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بي ورمحة اهلل
الصلوات هلل َ
بسم اهلل ال َتح ِّيات هلل َ
السالم عىل الّن ِّ
الزاكيات هلل َ ,
الصاحلني  ,شهدت أن ال إله َإال اهلل ,
السالم عليّنا وعىل عباد اهلل َ
وبركاته َ ,
شهدت َ
الركعتني الوليني  ,و أيدعو إذا أق أىض
حممد ًا رسول اهلل  ,يقول هذا يف َ
أن َ
شهد كذلك أيض ًا َ ,إال أنّه يقدِّ م
شهدأ ه بام بدا له  ,فإذا جل أس يف آخر صالته أت َ
أت ُّ
ثم أيدعو بام بدا له.
ال َت ُّ
شهد َ ,
بي ورمحة اهلل وبركاته ,
فإذا أق أىض أت ُّ
السالم عىل الّنَ ِّ
شهده و أأراد أن يس ِّلم  ,قال َ :
م
ثم ير ُّد عىل
السالم عليّنا وعىل عباد اهلل َ
السالم عليكم عن أيميّنه َ ,
الصاحلني َ ,
َ
اإلمام  ,فإن س َلم عليه أأحدٌ عن أي م
ساره ر َد عليه ( ).
ٍ
الرمحن بن القاسم عن أأبيه عن عائشة  -م
زوج
 -21وحدَ ثّني عن مالك عن عبد ّ

الزاكيات
الصلوات َ
تشهدت  :ال َتح َيات ال ّط ِّيبات َ
بي ﷺ  -أأ َّنا كانت تقول إذا َ
الّنَ ِّ
أ
السالم
هلل  ,أأشهد أن ال إله َإال اهلل وحدأ ه ال
رشيك له  ,و أأ َن حم َمد ًا عبده ورسوله َ ,
م
السالم
السالم عليّنا وعىل عباد اهلل َ
الصاحلنيَ .
بي ورمحة اهلل وبركاته َ ,
عليك أأ ُّّيا الّن ُّ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 31/2وابن الّنذر يف "الوسط" (

 ) 1والبيهقي يف "السّنن

الكربى" (  ) 3 /من ط ٍ
صحيح غاية.
رق عن مالك به  .وإسّناده
ٌ
ورواه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )4524والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  ) 1 /عن ابن
جريج عن نافع به.
صح مّنها يش ٌء.
قولهُ(ُ:بسمُاهللُالتح ِّياتُهللُ) وردت أأحاديث مرفوع ٌة يف التسمية قبل
التشهد  .ال أي ُّ
ُّ
انظر  :التلخيص البن حجر ( ) 11/
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عليكم( ).
ٍ
ٍ
سعيد الأ
حمم ٍد ,
مالك عن حييى بن
 -22وحدَ ثّني عن
ِّ
نصاري عن القاسم بن َ
تشهدت  :ال َتح ِّيات
بي ﷺ  -كانت تقول إذا َ
ربه أأ َن عائشة  -أ
زوج الّنَ ِّ
أأ َنه أأخ أ
الزاكيات هلل  .أشهد أن ال إله َإال اهلل وحده ال رشيك له ,
الصلوات َ
ال َط ِّيبات َ
وأشهد َ
بي ورمحة اهلل وبركاته ,
السالم عليك أأ ُّّيا الّنَ ُّ
حممد ًا عبد اهلل ورسوله َ ,
أن ّ
السالم عليكم.
السالم عليّنا وعىل عباد اهلل َ
الصاحلنيَ .
َ

( )

إلما ُِمُ
بابُُ:ماُيُفعلُُمُنُرفُعُُرأُسُهُقبلُُا ُِ
ٍ
حممد بن أعمرو بن أعلقمة عن أم مليح بن عبد
 -22حدَ ثّني حييى عن مالك عن َ
عدي عن أأيب هريرة أأ َنه قال  :الذي يرفع رأ أسه وخيفضه قبل اإلمام  ,فإ َنام
الس ِّ
اهلل َ
ناصيته م
بيد أش ٍ
يطان ( ).
_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) 33/وأبو بكر الشافعي يف "الغيالنيات" رقم (

 )3من

ط ٍ
رق عن مالك به.
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) 33/و"العرفة" ( )145وأبو بكر الشافعي يف
"الغيالنيات" ( )112من طريق مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" (  ) 14/والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  ) 1 /وأبو
بكر الشافعي ( )112من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد به.
( )4أخرجه العقييل يف "الضعفاء" ( )314/4وابن الظ َفر يف "غرائب حديث مالك" ( ) 52من ط ٍ
رق
عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )4214واحلميدي يف "مسّنده" ( )121من طريق ابن عييّنة  ,وابن أيب شيبة يف
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ّلُماُذُكرُُإذاُشكُُيفُصُال ُتِهُ
بابُُ ُ:إِمتا ُِمُاملُص ِّ ُ
مالك عن عمر بن حممد بن ٍ
ٍ
زيد عن سامل بن عبد اهلل َ ,
أن
 -21وحدَ ثّني عن
َ
م
م
عبدأ اهلل بن عمر كان يقول  :إذا َ
س
يتو َخ الذي أي ُّ
شك أأحدكم يف صالته فل أ
ظن أأ َنه أن أ
( )
م
السهو .وهو جال ٌس.
ثم ليسجد أسجدأ أِت َ
من صالته فلي أص ِّله َ ,
___________________
"الصّنف" ( )2 31من طريق أعبد أة م
بن سليامن كالمها عن حممد بن أعمرو به.
قال احلميدي  :وقد كان سفيان ر َبام رف أعه  .ور َبام أمل يرفعه .انتهى
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )11/ 4هكذا رواه مالك موقوف ًا مل خيتلف عليه فيه  ,ورواه
الّنبي ﷺ أمرفوع ًا .
الدَ أ
راوردي [ البزار رقم  ]1353عن حممد بن عمرو عن أمليح عن أيب هريرة عن ِّ
يصح َإال موقوف ًا هبذا اإلسّناد  .واهلل أعلم  ,ورواه حفص بن عمر العدين [ غرائب حديث مالك
وال
ُّ
ٍ
الّنبي ﷺ سوا أء  ,ومل يتابع عليه عن
مالك عن حممد بن عمرو عن أأيب هريرة عن
رقم  ] 51عن
ِّ
ٍ
مالك .انتهى كالمه.
وقال ابن حجر يف "الفتح" عن الوقوف  :وهو الحفوظ .انتهى .
قلت  :وروي احلديث مرفوع ًا من ط ٍ
يصح مّنها يش ٌء.
رق أخرى عن حممد بن أعمرو  .ال ُّ
انظر  :علل الدارقطّني رقم ( ) 425وعلل ابن أيب حاتم (  ) 1/و"الضعفاء" للعقييل () 51/2
و"اإلرشاد" للخلييل ( /

).

قولهُُ(ُ:بيدُشيطانُ) قال الزرقاين (  : )431/قال الباجي  :معّناه الوعيد لن أ
وإخبار أأ َن
فعل ذلك ,
ٌ
ذلك من فعل الشيطان به  ,و أأ َن انقيا أده له وطاعتأه إم َياه يف البادرة باخلفض والرفع قبل إمامه انقياد أمن
م
االستعجال  ,ودواؤه أأن
طلب
كانت ناصيته بيده .وقال يف ال أق أبس  :ليس للتقدُّ مم قبل اإلمام
سبب َإال أ
ٌ
ستحض أأ َنه ال يس ِّلم قبل اإلمام فال أيستعجل يف هذه الفعال.انتهى.
أي
أ
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  )341/وابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 113والبيهقي

=

61

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

ٍ
ٍ
مالك عن أعفيف بن ٍ
يسار أأ َنه
همي عن عطاء بن
 -15وحدَ ثّني عن
الس ِّ
عمرو َ
وكعب الأحبار عن الذي أي ُّ
شك يف
قال  :سألت عبدأ اهلل بن أعمرو بن العاص
أ
صالتمه  .فال أيدري كم َ
صىل  .أأثالث ًا أأم أأربع ًا؟ فكالمها قال  :ليص ِّل ركع ًة أخرى ,
ثم ليسجد سجد أتني  .وهو جال ٌس.
َ
ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
أن عبد اهلل بن عمر كان إذا سئل عن
 -1وحدَ ثّني عن
م
الصالة؟ قال  :ل َ
س ممن صالتمه .
يتوخ أأحدكم الذي
ُّ
الّنِّسيان يف َ
يظن أأنّه أن أ
( )

فليص ِّله.

( )

ظرُيفُالصُال ُِةُ ُإِىلُماُيُشغلُكُُعنهاُ
بابُُ:النُ ُِ
 -1حدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك عن علقم أة م
بي
بن أيب أعلقمة  ,أأ َن عائشة  -أ
زوج الّنَ ِّ
___________________

يف "السّنن الكربى" (  )444/من ط ٍ
رق عن مالك به.
خرج له الشيخان  ,وو َثقه
وإسّناده
صحيح  .عمر بن حممد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر بن اخل َطاب  .أأ أ
ٌ
أمحد وأبو حاتم وغريها  ,وقال الثوري  :أمل يكن يف م
آل عمر أأفضل من عمر بن حممد بن زيد العسقالين
 .تويف سّنة  15بعسقالن مرابط ًا رمحه اهلل.

( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( ) 1/3والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  )444/ويف "العرفة"
(  ) 12/من ط ٍ
رق عن مالك به.
السهمي  ,قال الّنسائي  :ثق ٌة  ,وقال اإلمام أمحد ٌ :
قديم ,
وإسّناده ال ب أأس به  .أ
شيخ ٌ
وعفيف بن أعمرو َ
وذكره ابن حبان يف "الثقات".
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  )431/والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  )444/من
ط ٍ
رق عن مالك به
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ﷺ  -قالت  :أأهدأ ى أأبو أجهم بن حذيفة لرسو مل اهللم ﷺ مخيص ًة شام َي ًة هلا أع أل ٌم ,
أ
فإين
الصالة  .فل َام
أ
انصف قال  :ر ِّدي هذه اخلميصة إىل أأيب أجه ٍم ِّ ,
فش مهدأ فيها َ
( )
م
الصال مة فكاد أيف أتّن مّني.
نظرت إىل ع ألمها يف َ
 -14وحدَ ثّني مال ٌك عن م
بن أأيب ٍ
عبد اهلل م
بكر َ ,
نصاري كان
أن أأبا طلحة ال
َ
_____________________
( ) أخرجه اإلمام أمحد ( ) 22/1وإسحاق بن راهوية يف "مسّنده" ( ) 5 2وابن حبان يف "صحيحه"
( ) 442والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  )431/ويف "العرفة " ( ) 31وابن نص يف "قيام
الليل" ( ) 5من ط ٍ
رق عن مالك به.
م
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 52/ 5هكذا قال حييى عن ٍ
إسّناد هذا احلديث  :عن علقم أة
مالك يف
م
بن أأيب علقمة  ,أأ َن عائشة  .أ
الرواة  ,وكلهم رواه عن مالك يف "الوطأ" عن
ومل يتابعه عىل ذلك أأحدٌ من ُّ
علقمة بن أيب علقمة عن أ ِّمه عن عائشة  .وسقط ليحيى "عن أ ِّمه" وهو ما عدَ عليه  ,واحلديث
متصل ٍ
ٌ
لالك عن علقمة بن أيب علقمة عن أ ِّمه عن عائشة  .كذلك رواه مجاعة أأصحاب مالك
صحيح
ٌ
عّنه" .انتهى كالمه .
ُ وأصلُاحلديثُيفُ"صحيحُالبخاري"ُ(ُ)755ومسلمُ(ُ)1555وأيبُداودُ(ُ)414والنسائيُ(ُ)331
ٍ
وابنُماجهُ( )7005من طريق عروة عن عائشة َ " ,
الّنبي ﷺ َ
مخيصة هلا أأعال ٌم  ,وقال :
صىل يف
أن َ
أش أغلتّني أأعالم هذه  .فاذهبوا هبا إىل أأيب جه ٍم  ,وائتوين ب أأنبجان َية أأيب جه ٍم".
خص ﷺ أبا جهم
دونُقولهُ(ُأهدىُ)ُوقولهُ(ُشاميةُ)ُ.وقوله أهدى  .فيها السبب الذي من أجله َ
دون غريه  .كام قال احلافظ يف "الفتح" ( ُ.)22/
مربع له علامن  ,و (ُاألنبِجانيةُ)
ُ قولهُُ(ُ:مخيصةُ) بفتح العجمة وكرس اليم وبالصاد الهملة  ,كساء
ٌ
ٌ
علم
بفتح اهلمزة وسكون الّنون وكرس الوحدة وتفيف اجليم وبعد الّنون ياء الّنسبة  :كسا ٌء
غليظ ال أ
مشهور  .قاله ابن
يب
له .وُ(أبوُجهمُ) هو عبيد اهلل  -ويقال عامر  -بن حذيفة القريش ال أعدأ وي صحا ٌ
ٌ
حجر يف "الفتح" .
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صيل يف حائطه  .فطار دبس م
ي ِّ
عج أبه ذلك  .فجع أل
فطفق يرت َدد يلتمس
ُمرج ًا  ,أفأ أ
أ
رجع إىل صالتمه  ,فإذا هو ال أيدري كم َ
صىل.
ثم أ
بصه ساع ًة َ ,
أيتبعه أ
فذكر له الذي
فقال  :لقد أأصا أبتّني يف مايل هذا فتّن ٌة  ,فجاء إىل رسو مل اهلل ﷺ
أ
أ
فضعه حيث
أأ أصابه يف حائطمه من الفتّنة  ,وقال  :يا
رسول اهلل  .هو صدق ٌة هلل  .أ
شئت.
أ

( )

ٍ
مالك عن عبد اهلل بن أيب ٍ
بكر َ ,
أن رج ً
ال من الأنصار كان
 -13وحدَ ثّني عن
فٍ -
ٍ
ي ِّ
واد من أأودية الديّنة  -يف زمان ال َثمر  .والّنَخل قد
صيل يف
حائط له بالق ِّ
م
رجع إىل
ثم
مطوق ٌة بثمرها
أ
ذ ِّللت فهي َ
فّنظر إليها أفأعج أبه ما ر أأى من ثمرها َ ,
أ
صالته  .فإذا هو ال أيدري كم َ
صىل.

ٍ
أ
يومئذ خليف ٌة
بن ع َفان  -وهو
فقال  :لقد أأصابتّني يف مايل هذا فتّن ٌة  ,فجاء
عثامن أ

فباعه عثامن بن ع َفان
فذكر له ذلك  ,وقال  :هو صدق ٌة فاج أعله يف سب مل اخلري  ,أ
أ

_____________________
( ) أخرجه ابن البارك يف "الزهد" ( )1 1وابن عساكر ( )3 1/ 1والبيهقي يف "الكربى" ( )4 3/
ويف "العرفة" (  ) 25/من ط ٍ
رق عن مالك به .
وهذا م ٌ
رسل  .عبد اهلل أمل يدرك أأبا طلحة .
روى من غري هذا الوجه  ,وهو
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )421/ 2هذا احلديث ال أأعلم ي أ
مّنقطع .انتهى .
ٌ
قولهُُ(ُ:دبيسُ) قال أبو عمر ( : )411/ 2طائر يشبه الياممة  ,وقيل  :هو الياممة نفسها.
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بخمسني أألف ًا  .فس ِّمي ذلك الال  :اخلمسني.

( )

_____________________
( ) أخرجه ابن البارك يف "الزهد" ( )1 2عن مالك به.
مّنقطع كسابقه .
وهو
ٌ
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كتاب السهو
لُيفُالسُهوُ
بابُُ:العُم ُِ
ٍ
مالك أأ َنه ب أل أغه  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ  ,قال  :إم َين ألأنسى  ,أأو
 -11وحدَ ثّني عن
نسى لأس َن.
أ َ

( )

_____________________
( ) أخرجه ابن الصالح يف "وصل بالغات مالك" رقم ( ) من طريق أأيب مصعب عن مالك به.
الّنبي ﷺ
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )421/ 3أ َما هذا احلديث هبذا اللفظ فال أأع ألمه يروى عن ِّ
ٍ
بوجه من الوجوه مسّند ًا وال أمقطوع ًا من غري هذا الوجه .واهلل أعلم  ,وهو أأحد الأحاديث الأربعة يف
الوطأ التي ال توجد يف غريه مسّندة وال مرسلة .واهلل أعلم.
آثار يف باب نومه عن الصالة ُّ
تدل عىل هذا العّنى نحو قول
ومعّناه
ٌ
صحيح يف الصول  ,وقد مضت ٌ
ﷺَ :
وثبت ﷺ
بش أأنسى كام تّنسون ,
أ
إن اهللأ أ
قبض أأرواحّنا لتكون سّن ًة لن بعدكم  ,وقال ﷺ  :إنام أأنا ٌ
سن لّنا اتبعّناه  ,وقد ب َلغ ما أمر به  ,ومل أيتو َفاه اهلل حتى أأكمل ديّنأه سّنّن ًا وفرائض واحلمد هلل ".
مع ِّل ًام فام َ
انتهى كالم أيب عمر .
وقال احلافظ يف "الفتح" ( : ) 13/3حديث " ّإين ال أأنسى " ال أأ أ
صل له  ,فإنَه من بالغات مالك
التي أمل توجد موصولة بعد البحث َ
الشديد .انتهى.
قال احلافظ ابن رجب يف "فتح الباري" ( : ) 15/3وقد قيل َ :
إن هذا مل يعرف له إسّنا ٌد بالكلية.
ولكن يف "تاريخ الفضل بن غسان الغاليب"  :حدثّنا سعيد بن عامر ,قال :سمعت عبد اهلل بن البارك
قال :قالت عائشة  :قال رسول اهلل ﷺ  :إنام أأنسى  ,أو أأسهو لأس َن .انتهى .
قولهُُ(ُ:إينُألنسىُأوُأنسىُألسنُ) قال عياض يف "الشارق" (  : )32/كذا جاء هذان اللفظان فيها
أ
يكون ش َك ًا من الراوي يف أحد اللفظني  ,أو
سم فاعله مشدَ د السني  ,قيل  :حيتمل أن
 .الثاين عىل ما مل ي َ
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___________________

الّنبي ﷺ  .أي  :أأنسى من مقبل نفس وسهوي  ,أأو قد يّنسيّني اهلل ذلك ,
يكون اللفظ كلم ًة من كال مم ِّ

و أيغلبّني عليه .
سن " وقد يكون أأنسى هذا بالفتح  .أي  :أترك ,
وقد رواه بعض الحدِّ ثني " ال أأنسى  ,ولكن أأنسى لأ َ
ونأس بمعّنى أ
مره فرتكهم من
ترك  .معلو ٌم
مشهور يف ال ُّلغة  ,ومّنه { نسوا اهللأ فّنس أيهم } أي  :تركوا أأ أ
ٌ
رمحتمه  ,ويكون العّنى ما تركته قصد ًا َ
يض أأو أأنساه من اهلل ف أأرى سّن أة حكمتمه  ,ويف ليلة
إن تركأه ال ُّ
سم فاعله .انتهى كالمه .
القدر " أأيق أظّني بعض أأهيل فّنسيتها"  ,ويروى فّن ِّسيتها عىل مامل ي َ
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ُ ُ ُ
كتاب المعة
لُيومُُاجلُمُعةُ
لُيفُغُس ُِ
بابُُ:العُم ُِ
ٍ
ٍ
سعيد القرب ِّي عن أأيب هريرة  ,أأ َنه
مالك عن سعيد بن أيب
 -11وحدَ ثّني عن
واجب عىل ك ِّل حمتلم ٍم كغس مل اجلّنأابةُ) ( .
كان يقول  :غسل يو مم اجلمعة
ٌ
_____________________
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )1451وابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 212وابن الظفر البزاز
يف "غرائب حديث مالك" رقم ( )23 – 24من ط ٍ
رق عن مالك به.
وروي مرفوع ًا من طريق مالك  ,وروي عّنه عن سعيد عن أأبيه عن أيب هريرة .
م
أصحاب الوطأ القعّنبي و أمن تابعه القربي عن
قال الدارقطّني يف "العلل" ( : ) 525الصحيح قول
أيب هريرة موقوف ًا  .انتهى.
ُ قلت  :واحلديث يف صحيح البخاري (  )1/ومسلم ( )4/4عن أيب سعيد  مثله مرفوع ًا.
دون قوله  :كغسل اجلّنابة.
م
أ
اجلمعة
اغتسل يو أم
ُ وللبخاري (  )23ومسلم ( )215والربعة َإال ابن ماجه عن أيب هريرة ر أف أعه  :أمن
م
غ أ
قرب بدن ًة  ...احلديث .
سل اجلّنابة ثم أ
راح فك أأنَام َ
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )21/ 5قولهُ(ُكغسلُاجلنابةُ) أأرا أد به اهليئ أة واحلا أل والكيفي أة  .فمن
الوجه وقع التشبيه بغسل اجلّنابة  .ال من م
م
جهة الوجوب فافهم .انتهى
هذا
أ
ٍ
وقال ابن حجر يف "الفتح" (  : )441/قولهُ(ُغسلُاجل ِ
ٍ
حمذوف .
لصدر
نعت
نابةُ) بالّنصب عىل أأنَه ٌ
مر السحاب } ويف رواية عبد الرزاق "
أي  :غسالً كغسل اجلّنابة  ,وهو كقوله تعاىل { وهي أمت ُّر َ
فاغتسل أأحدكم كام أيغتسل من اجلّنابة " .انتهى.
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نصاتُيومُُاجلُمعةُواإلمامُُيطبُ
ُِ
بابُُ:ماُجاءُيفُاإل
ٍ
ٍ
هاب عن أثعلب أة م
مالك عن ابن مش ٍ
رظي  ,أأ َنه
 -12وحدَ ثّني عن
بن أأيب مالك الق ِّ
م
م
خيرج عمر ,
ربه أأ َّنم كانوا يف زمان عمر بن اخل َطاب يص ُّلون يوم اجلمعة ح َتى أ
أأخ أ
فإذا خرج عمر وجل أس عىل الّنرب  ,و أأ َذن الؤ ِّذن  ,قال ثعلبة  :أجلسّنا أن أتحدَ ث  ,فإذا
سكت الؤ ِّذن وقام عمر أخيطب  .أأنصتّنا فلم أيتك َلم مّنَا أأحدٌ .
أ
قال ابن مش ٍ
الصال أة  ,وكالمه أيق أطع الكال أم.
هاب  :فخروج اإلما مم يقطع َ
 -12وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن أيب الّنَض موىل عمر بن عبيد اهلل عن مالك بن أيب
( )

ٍ
عامر َ ,
خطب  : -إذا
أن عثامن بن ع َفان كان يقول يف خطبته  -ق َل ما أيدأ ع ذلك إذا
أ
فإن للم م
قام اإلمام خيطب يوم اجلمعة فاس أت ممعوا و أأنصتوا َ ,
ّنصت الذي ال أيسمع
م
م
م
الصفوف ,
الصالة فاعدلوا ُّ
السامع  ,فإذا قامت َ
من احل ِّظ مثل ما للمّنصت َ
م
وحاذوا بالّناكم م
الصالة.
الصفوف من أمتام َ
ب  ,فإم َن اعتدا أل ُّ
ٌ
الصفوف  .فيخربو أنه أن قد
يكرب ح َتى يأت أيه
رجال قد و َكلهم بتسوية ُّ
ثم ال ِّ
َ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "مسّنده" ( ) 14وابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 242والطحاوي يف "رشح
مشكل اآلثار" ( ) 4 /1والبيهقي يف "الكربى" ( ) 1 /4ويف "العرفة" (  )322/من ط ٍ
رق عن
مالك به.
ورواه الشافعي ( ) 13ومن طريقه البيهقي يف "السّنن" ( ) 1 /4عن ابن أيب ذئب عن الزهري به.
تنبيه  :وقع يف بعض الّنسخ ( الؤ ِّذنون ) باجلمع يف كمال الوضعني  ,وما أثبتُّه هو الوافق لرواية أيب
مصعب وحممد بن احلسن الشيباين  .و أمن أخرجه .
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( )

 -11وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
أن عبد اهلل بن عمر ر أأى رج ألني أيتحدَ ثان -
( )
فحص أبهام أأ من اصمتا.
واإلمام خيطب يو أم اجلمعة  -أ
بابُُ:ماُجاءُُفيمنُُأُدُركُُركع ًُةُيومُُاجلُمُعةُ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب  ,أأ َنه كان يقول  :أمن أأ أ
درك ممن
 - 55حدَ ثّني حييى عن

صالة اجلمعة ركع ًة فليص ِّل إليها أخرى.
قال ابن مش ٍ
السّنَة ( ).
هاب  :وهي ُّ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )351وعبد الرزاق يف "الصّنف" ( )1424وابن الّنذر ( ) 2
والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 5/4من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق (  ) 33عن هشام  ,وابن خزيمة يف "حديث إسامعيل بن جعفر" ( )311عن
أيب سهيل كالمها عن م
مالك م
بن أيب عامر به .
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 334من ٍ
وجه آخرعن عثامن به باختصار .
أن الّنبي ﷺ قال  :للم م
وأخرجه عبد الرزاق (  ) 22عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم َ ,
ّنصت الذي
َ
ضعيف .
ال أيسمع ك أأجر الّنصت الذي أيسمع  .وإسّناده معضل  .وعبد الرمحن
ٌ
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنَف" ( )13 2عن مالك به.
وأخرجه ابن الّنذر يف "الوسط" (  ) 2وعبد الرزاق ( )13 1من طريق أيوب عن نافع به.
وإسّناده صحيح .
( )4أخرجه البخاري يف "القراءة خلف اإلمام" رقم ( ) 41عن عبد اهلل بن يوسف عن مالك به.
م
السّنة ممن قبيل الرسل  ,ولذا أوردته هّنا.
وقول
التابعي من ُّ
ِّ
الزهري عن سامل عن ابن عمر مرفوع ًا  .وروي عّنه عن أيب سلمة وابن السيب عن
وروي من طريق ُّ
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بابُُ:ماُجاءُُيفُالسُعُيُيومُُاجلُمُعةُ
 - 5حدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك  ,أنّه أ
ابن مش ٍ
عز وج َل {يا
هاب عن قو مل اهللم َ
سأ أل أ
لصال مة ممن يو مم اجلمعة فاس أعوا إىل م
ذكر اهلل}[اجلمعة .]1
أأ ُّّيا الذين آمّنوا إذا نودي ل َ
فقال ابن مش ٍ
لصالة ممن أيوم
هاب  :كان عمر بن اخل َطاب يقرؤها  ,إذا نودي ل َ

___________________
أيب هريرة مرفوع ًا أيض ًا  .وهو خطأ يف السّند والتن.
الزهري استّنباط ًا  .فأخرج ابن خزيمة
والحفوظ يف احلديث دون مذكر اجلمعة  .وإنّام قاله ( أأي اجلمعة) ُّ
م
الوليد م
الزهري
( ) 231وأبو عوانة يف "صحيحه" ( ) 2من طريق
بن مسلم عن الأوزاعي عن ُّ
الزهري :
عن أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوع ًا  " :أمن أدرك من الصالة ركع ًة فقد أأدرك الصالة" .قال ُّ
ِّ
فّنرى َ
فليصل إليها أخرى".
أن صالة اجلمعة من ذلك  .فإن أأدرك مّنها ركع ًة
الرفوع مّنه من طريق مالك وغريه عن
ومسلم ()152
وقد أخرج البخاري يف "الصحيح" ()111
أ
ٌ
الزهري .
الزهري به .دون قول ُّ
ُّ
انظر  .التلخيص (  , )35/والتمهيد (  )4 /وعلل احلديث (  )31البن أيب حاتم  ,وعلل
الدارقطّني رقم ( , ) 245والتّنقيح (  )11/البن عبد اهلادي.
ٍ
بركعة كام أأفتى به أصحاب
قال ابن تيمية كام يف "الفتاوى الكربى" (  : )455/اجلمعة ال تدرك َإال
م
الف  ,وقد
رسول اهلل ﷺ  :مّنهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغريهم  ,وال يعلم هلم يف الصحابة ُم ٌ
ٍ
واحد َ
أن ذلك إمجاع الصحابة  ,والتفريق بني اجلمعة واجلامعة غري صحيح  ,وهلذا أأبو
حكى غري
م م
أ
ذهب إليه .انتهى.
ولكن
وسوى بيّنهام ,
وآثار الصحابة تبطل ما أ
َ
حّنيفة طر أد أأص أله َ .
الحاديث الثابت أة أ
بإدراك ج ٍ
م
أ
فجعل اجلمع أة
زء مّنها ,
قلت  :والقصود بأصل أيب حّنيفة  .أأنه يرى أأ َن اجلامعة تدرك
كاجلأامعة .واهلل أعلم .
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اجلمعة فامضوا إىل ذكر اهلل.
إلما ُِمُيومُُاجلُمعةُ
قابُواستقبا ُِلُا ُِ
الر ِ ُ
يةةُوتُ ُِّطيُ ُِّ
بابُُ:ال ُِ
ٍ
مالك عن ناف ٍع َ
بن عمر  ,كان ال يروح إىل
 - 5وحدَ ثّني عن
أن عبدأ اهلل أ
( )

أ
يكون أح أرام ًا.
اجلمعة َإال ا َدهن وتط َيب َ ,إال أن
ٍ
عمن حدَ ثه عن أأيب
 - 54حدَ ثّني عن مالك عن عبد اهلل بن أأيب بكر بن حز ٍم َ
( )

هريرة  ,أأ َنه كان يقول  :لأن ي ِّ
خري له من أن أيقعدأ ح َتى إذا
صيل أأحدكم بظه مر احل َرة ٌ
رقاب الّنَ م
اس يوم اجلمعة.
قا أم اإلمام خيطب جا أء يتخ َطى
أ

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )411وعبد الرزاق يف "الصّنف" ( )1432وابن الّنذر () 222
والطربي يف "تفسريه" ( )42 / 4والبيهقي يف "الكربى" ( ) 2/4من ط ٍ
الزهري عن
رق عن ُّ
سامل بن عبد اهلل بن عمر عن أأبيه .قال  :فذكره.
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )1451وابن سعد يف "الطبقات" ( ) 1 /3من طريق مالك به.
بحج أو ع ٍ
قولهُُ(ُ:حراماًُ) أي  :حم مرم ًا ٍ
مرة  .كام يف رواية حممد بن احلسن رصحي ًا.
( )4أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )44 /4ويف "العرفة" (  )1 2/من طريق القعّنبي وابن
بكري كالمها عن مالك به .
ويف إسّناده مبهم .
ٍ
رجل  ,وابن أيب شيبة يف "الصّنف" (  )323/من طريق سفيان
وأخرجه عبد الرزاق ( )1151عن
الثوري كالمها عن صالح موىل التؤم أة عن أأيب هريرة به .نحوه.
وأخرجه عبد الرزاق أيض ًا ( )1151عن ابن عييّنة عن م
ابن عجالن عن سعيد القربي عن أيب هريرة
م
سعيد بن مّنصور
حسن  ,لكن أأخرجه ابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 221من طريق
به .وهذا إسّنا ٌد
ٌ
عن ابن عييّنة عن م
عبد اهلل بن أيب سعيد القربي عن أبيه عن أيب هريرة.

=
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حتباءُومُنُتُركُهاُ ُِمنُغريُعُذرُ
ُِ
معةُواال
راءةُيفُصُال ُِةُاجلُ ُِ
بابُُ:ال ُِق ُِ
ٍ
مالك عن صفوان بن سلي ٍم  .قال مال ٌك  :ال أأدري أأ م
عن
 - 53وحدَ ثّني عن
ث مر ٍ
ات ممن مغري ٍ
بي ﷺ أأم ال  ,أأ َنه قال  :أمن أ
عذر  ,وال عل ٍة
ترك اجلمع أة ثال أ َ
الّنَ ِّ
م ( )
بع اهلل عىل قلبه.
أط أ
___________________
ضعيف َ .
أ
سفيان بن عييّنة رواه عىل الوجهني مجيع ًا.
ولعل
وعبد اهلل
ٌ
( ) وهذا م ٌ
رسل .
حمم ٍد حدَ ثّني صفوان بن سلي ٍم عن إبراهيم بن
ووص أله
أ
الشافعي يف "السّند" ( )452أخربنا إبراهيم بن َ
ُّ
عبد اهلل بن م ٍ
عبد عن أأبيه عن عكرمة عن ابن ع َب ٍ
َبي ﷺ قال  :أمن أ
ترك اجلمع أة من غري
اس  , أأ َن الّن َ
أ
ٍ
ٍ
محى وال يبدَ ل "
تب مّنافق ًا يف
كتاب ال ي أ
رضورة ك أ
عيف.
حممد شيخ
الشافعي أض ٌ
ِّ
وإبراهيم بن َ

م
الّنبي ﷺ أأحسّنها إسّناد ًا
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )441/ 1هذا احلديث أيستّند من وجوه عن ِّ
الضمري .انتهى .
حديث أيب اجلعد ّ
قلت  :وحديث أيب اجلعد  . أخرجه أمحد ( )3 3/4وأبو داود يف "السّنن" (  ) 51والرتمذي يف
"اجلامع" ( )155وابن ماجه (1

) والّنسائي ( )22/4وغريهم من ط ٍ
رق عن حممد بن عمرو بن

علقمة عن عبيدة بن سفيان احلضمي عن أأيب اجلعد قال  :قال رسول اهلل ﷺ  :أمن أ
أ
ثالث
ترك اجلمع أة
ٍ
بع اهلل عىل قلبمه".
مرات هتاون ًا هبا أط أ
َ
ٌ
حديث حس ٌن.
وقال الرتمذي :
بن ٍ
عبس م
م
جرب
وللحديث شواهد أخرى  .من حديث جابر عّند الّنسائي  ,وأيب قتادة عّند أمحد  ,وأيب
ّنبي ﷺ  .أخرجه
عمه عن ال ِّ
عّند أيب نعيم  ,ومن حديث حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرار أة عن ِّ
وصححه ابن الّنذر .
ثقات .
أبو يعىل  ,ورواته ٌ
َ

=
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ٍ
م
حمم ٍد عن أأبيه  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ
مالك عن
 - 51وحدَ ثّني عن
جعفر بن َ
خطب خطب أتني يو أم اجلمعة  ,وجل أس بيّنهام.
أ

( )

___________________
انظر  :التلخيص احلبري (  )1 /رقم ( )1 5والسّند اجلامع (.)32/ 1
ٍ
وجوه
( ) قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : ) 11/هكذا رواه مجاعة رواة الوطأ مرسالً  ,وهو يت مَصل من
ٍ
ثابتة من غري حديث مالك .انتهى .
الشافعي يف "السّند" ( ) 21والبغوي يف "رشح السّنة" (  ) 13/من طريق إبراهيم
قلت  :وصله
ُّ
سليامن م
أ
بن بالل كالمها عن جعفر بن
بن حممد  ,والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  )14/من طريق
حممد عن أبيه عن جابر به.
ُ واحلديثُُ.أخرجهُالبخاريُيفُ"صحيحه" ُ(ُ)455ومسلمُ(ُ)051واألربعةُإالُالنسائيُمنُطريقُ
نافعُعنُابنُعمرُُمثلهُُ.
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ُ

كتاب الصالة يف رمضان
بابُُ:ماُجاءُُيفُ ُِقيا ُِمُرُمُضانُ
ٍ
ائب م
الس م
بن يزيد  ,أأ َنه قال :
حممد بن يوسف عن َ
 - 51وحدَ ثّني عن مالك عن َ
ٍ
اري أأن أيقوما للّنَاس بإحدأ ى عش أة
بن
كعب ومتي ًام الدَ َ
يب أ
مر عمر بن اخل َطاب أ َ
أأ أ
ركع ًة.
م
م
ص ممن طول القيام ,
قال  :وقد كان القارئ يقرأ بالئني ح َتى كّنَا أنعتمد عىل الع ِّ
وما كّنَا أنّنصف َإال يف فرو مع ال م
فجر.

( )

_____________________
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح العاين" (  ) 14/وابن شبة يف "تاريخ الديّنة" (  ) 2 /والبيهقي
يف "الكربى" (  )311/ويف "العرفة" (  )451/من ط ٍ
رق عن مالك به .بتاممه .
صحيح  .حممد بن يوسف  :هو ابن عبد اهلل الكمّندي ا ألدأ ين الأعرج .ثق ٌة روى له الشيخان.
وإسّناده
ٌ
يب كعب
أمر عمر بن اخلطاب أ َ
وأخرجه الّنسائي يف "الكربى" ( )3122عن قتيبة عن مالك ُمتص ًا " أ
ومتي ًام الداري أن يقوموا للّناس بإحدى عشة ركعة" .ومل يذكر باقيه .
وأخرجه عبد الرزاق ( )2245عن داود بن قيس وغريه  ,وابن أيب شيبة (  )41 /وابن شبَة
(  ) 2 /من طريق حييى القطان  ,وابن خزيمة يف "حديث إسامعيل بن جعفر" ( , )432وحممد بن
نص الروزي كام يف "فتح الباري" ( ) 14/3من طريق حممد بن إسحاق كلهم عن حممد بن يوسف
به.
ووقع عّند عبد الرزاق "إحدى وعشين" َ .
وشذ ابن إسحاق فقال "ثالث عشة".
وأخرجه عبد الرزاق ( )2244من طريق احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب  ,والفريايب يف "كتاب
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___________________
الصيام" (  ) 22وابن اجلعد يف "مسّنده" ( ) 422والبيهقي يف "الكربى" (  ) 3/من طريق
يزيد بن خصيفة كالمها عن السائب به .
قال يزيد "عشين ركعة" .وقال احلارث بن عبد الرمحن "ثالثة وعشين".
وأخرج ابن أيب شيبة (  )212عن حييى بن سعيد َ ,
مر رجالً ي ِّ
صيل هبم عشين ركعة .
أن عمر أأ أ
ٍ
وعّند عبد الرزاق ( )22 2عن يزيد بن خصيفة عن السائب َ ,
بثالث .
أن أب َي ًا كان يوتر
ٍ
بسّند صحيحٍ عن عطاء قال  :أأدركت الّناس وهم يص ُّلون ثالث ًا
وأخرج ابن أيب شيبة ()2122
وعشين ركع ًة بالوتر ُ.
م
وغلط رواية مالك ,
جزم ابن عبد الرب يف "االستذكار" (  )11/بوه مم
ُ قولهُُ(ُ:بإحدىُعرشةُركع ًةُ) أ
أ
ٌ
وعشون ركع ًة .
ثالث وعشون وإحدى
الصحيح
و أأ َن
أ
ُ أ َما البيهقي يف "السّنن" فقال  :ويمكن اجلمع بني الروايتني فإّنم كانوا يقومون بإحدى عشة  ,ثم
كانوا يقومون بعشين  .ويوترون بثالث .انتهى .
مكن باختالف الحوال  ,وحيتمل :
قال ابن حجر يف "الفتح" ( : ) 14/3واجلمع بني هذه الروايات
ٌ
أأ َن ذلك االختالف بحسب تطويل القراءة وتفيفها  .فحيث يطيل القراءة ت ُّ
أقل الركعات  .وبالعكس .
قريب مّنه  ,واالختالف
الداودي وغريه  ,والعدد الأول موافق حلديث عائشة  ,والثاين
وبذلك جز أم
ٌ
ُّ
راجع إىل االختالف يف الوتر  ,وك أأنَه كان تار ًة يوتر بواحدة  .وتارة بثالث.
فيام زاد عن العشين
ٌ
وروى حممد بن نص من طريق داود بن قيس قال  :أأدركت الّناس يف إمارة أأبان بن عثامن وعمر بن
عبد العزيز  -يعّني بالديّنة  -يقومون بست وثالثني ركعة  .ويوترون بثالث" وقال مالك  :هو المر
الّناس يقومون بالديّنة بتسع وثالثني وبمكة
القديم عّندنا  .وعن الزعفراين عن الشافعي  :رأيت
أ
بثالث وعشين  ,وليس يف يشء من ذلك ضيق " وعّنه قال  :إن أأطالوا القيا أم و أأق ُّلوا السجود فحس ٌن
أحب إيل  ..الخ كالم ابن حجر .
 ,وإن أأكثروا السجو أد و أأخفوا القراء أة
فحسن  ,والأ َول ُّ
ٌ
انظر فتح الباري ( ) 14/3باب فضل من قام برمضان .
السور التي يزيد عدد آياهتا عن مائة آية  .انظر ما تقدَ م رقم (.)3
قولهُُ(ُ:املةنيُ) هي ُّ
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ٍ
مالك عن أيزيدأ م
بن رومان  ,أأ َنه قال  :كان الّنَاس أيقومون
 - 52وحدَ ثّني عن
( )
رمضان بثال ٍ
م
أ
ث وعشين ركع ًة.
زمان عمر بن اخل َطاب يف
يف
ٍ
عرج يقول  :ما
مالك عن داود بن احلصني  ,أنّه
 - 52وحدَ ثّني عن
سمع الأ أ
أ
اس َإال وهم أيل أ
عّنون ال أك أفر أة يف رمضان.
أأدركت الّنَ أ
ٍ
قال  :وكان القارئ يقرأ سور أة ال م
بقرة يف م
ركعات  ,فإذا قا أم هبا يف اثّنأ أتي
ثامن
أ
عش أة ركع ًة  ,ر أأى الّنَاس أأ َنه قد أخ َفف.
مالك عن م
 - 51وحدَ ثّني عن ٍ
عبد اهلل بن أيب ٍ
بكر قال  :سمعت أأ ميب يقول  :كّنَا
( )

أنّنصف يف رمضان فّنأستع مجل اخلأدأ أم بال َطعامُ .ماف أة ال م
فجر.

( )

_____________________
( ) أخرجه الفريايب يف "كتاب الصيام" ( ) 25 , 21والبيهقي يف "الكربى" (  )311/ويف "العرفة"
(  )451/والصبهاين يف "الرتغيب والرتهيب" ( ) 222من ط ٍ
رق عن مالك به.
م
النقطاعه  .يزيد بن رومان أمل يدرك عمر  .و أيشهد له ما تقدَ م قبله.
ضعيف
وإسّناده
ٌ
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )2243والفريايب (  ) 2والبيهقي يف "السّنن الكربى"
الشعب" (  )4 2من ط ٍ
(  )312/ويف " ُّ
رق عن مالك به.
صحيح .
وإسّناده
ٌ
العرج  .هو عبد الرمحن بن هرمز  ,وقيل  :كيسان  .الدين موىل ربيعة بن احلارث بن ربيعة  ,روى
خرج حدي أثه اجلامعة.
عن أيب هريرة وأيب سعيد وابن بحيّنة وابن عباس ومعاوية وغريهم  ,وهو ثق ٌة أأ أ
قال ابن يونس وغريه  :مات باإلسكّندر َية سّنة 2

 .التهذيب (.) 15/1

( )4أخرجه الفريايب يف "الصيام" ( ) 22 , 22والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  )312/ويف "شعب
اإليامن" (  )4 2من ط ٍ
رق عن مالك به.
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5

ٍ
أن أذكوان أبا أع ٍ
مالك عن هشا مم بن عروة عن أبيه َ ,
مرو -
 -وحدَ ثّني عن

وكان عبد ًا لعائش أة  -م
بي ﷺ  -أفأعت أقته عن د ٍبر مّنها  .كان يقوم أيقرأ هلا يف
زوج الّنَ ِّ
أرمضان.

( )

___________________
صحيح  .والد عبد اهلل  .هو أبو بكر بن حممد بن أعمرو بن أحزم الأنصاري القايض  ,يقال :
وإسّناده
ٌ
اسمه أبو بكر  .وكّنيته أأبو حممد  ,وقيل  :اسمه كّنيته  ,روى عن ابن عباس و أأيب أح َبة البدري , 
و أأرسل عن غريمها ثق ٌة  .روى له اجلامعة تويف سّنة  , 55وقيل 2
م
يكن عّند أأ ٍ
القضاء ما كان عّند أأيب بكر بن حزم.
حد بالديّنة من علم

 ,وقيل 5

( ) أخرجه الفريايب يف "الصيام" ( ) 12والبيهقي يف "فضائل الوقات" (2

 .قال مالك  :أمل

) من طريق مالك به.

وتابع مالك ًا شعيب بن أيب محزة عن هشام به  .أخرجه البيهقي يف "الكربى" ()22/4
وكيع عن هشام عن ابن أيب م أليكة َ ,
أن عائشة  ,وفيه كان أيؤ ُّمها يف الصحف  .أخرجه ابن أيب
ورواه
ٌ
شيبة يف "الصّنف" ( )2 2وابن أأيب داود يف "الصاحف" (.)121
وأخرجه ابن أيب داود ( )124من طريق القاس مم عن عائشة .
أصح من
قال ابن رجب احلّنبيل يف"فتح الباري" ( )1 /1عن طريق القاسم  :و أذك أأر اإلمام أأمحد  ,أأنَه ُّ
أحديث ابن أأ ميب مليكة ؛ لأ َن مه أشام بن عر أو أة أمل يسمعه من ابن أأ ميب مليكة  ,إنام ب ألغه أعّنه  .أق أال أمحد :
حدَ ثّنا أأبو معاوية أعن مه أشام  ,أق أال  :نبئت أعن ابن أأ ميب مليكة – فذكره .انتهى .
قال ابن حجر يف " التغليق " (  ) 3/بعد مذكر لط م
صحيح.
رقه  :وهو أأ أث ٌر
ٌ
العتق عىل م
قولهُُ(ُ:عنُدبرُ) التدبري هو تعليق م
موت الس ِّيد.
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كتاب صالة الليل
بابُُ:ماُجاءُُيفُصُال ُِةُاللُيلُ
ٍ
مالك عن إسامعيل بن أأيب حكي ٍم  ,أأ َنه ب أل أغه أأ َن رسو أل اهلل
 وحدَ ثّني عنصيل فقال  :من هذه؟ فقيل له  :هذه احلوالء بّنت ت ٍ
ﷺ م
سم أع امرأ ًة من الليل ت ِّ
ويت
أ
أ
م
ثم قال
 .ال تّنام اللي أل  ,ف أك مره ذلك رسول اهلل ﷺ ح َتى عرفت ال أكراهية يف وج مهه َ ,
( )
 :إم َن اهللأ تبارك وتعاىل ال أي ُّ
مل ح َتى أمت ُّلوا  ,اك ألفوا من العم مل ما لكم به طاق ٌة.
_____________________
ٌ
مّنقطع من رواية إسامعيل بن أيب حكيم  ,وقد يت مَصل
حديث
( ) قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : ) 1هذا
ٌ
صحاح ٍ
معّنى ولفظ ًا عن الّنبي ﷺ من حديث ٍ
مالك وغريه  .من ط ٍ
ٍ
ثابتة " انتهى
رق
ِّ
ً
أو أو أص أله الطرباين يف "الوسط" ( )3444وأبو بكر الشافعي يف "الغيالن َيات" ( )2 2وابن عبد الرب
الض َحاك بن عثامن عن إسامعيل بن أأيب أحكيم عن القاس مم م
بن حممد
يف "التمهيد" (  ) 14/من طريق َ
م
نظر.
عن عائشة .نحوه  .ويف إسّناده ٌ
واحلديثُأصلهُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ)13/1ومسلمُ( )145/5من طريق مهشام عن أأبيه عن عائشة
 ,قالت  :أ
عيل رسول اهلل ﷺ وعّندي امرأ ٌة من بّني أأسد  ,فقال  :أمن هذه.؟ فقلت  :امرأ ٌة ال تّنام
دخل َ
أ
الليل  ,فقال  :عليكم من العمل ." ....
بّنت تويت بن حبيب بن أأسد بن عبد
الزهري عن هشام  .أأ َن احلوال أء أ
وملسلم ُ( )1054من طريق ُّ
مرت هبا .وعّندها رسول اهلل ﷺ  ,فقلت  :هذه احلوالء  ..احلديث.
العزى َ
قال احلافظ يف "الفتح" (  : )12/فإن قيل  :وقع يف حديث هشام " أ
دخل عليها وهي عّندها " ويف
أ
الزهري " َ
الارة امرأة غريها من بّني
مرت هبا " فظاهره التَغاير  .فيحتمل  :أأن
رواية ُّ
تكون َ
أن احلوالء َ
أأ ٍ
سد أأيض ًا  ,أو َ
قصتها تعدَ دت.
أن َ
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مالك عن م
 وحدَ ثّني عن ٍزيد م
بن أأسلم عن أأبيه َ ,
أن عمر بن اخل َطاب كان
صيل من الليل ما شاء اهلل  ,ح َتى إذا كان من م
آخر الليل أأ أ
ي ِّ
لصالة  ,يقول
يقظ أأهله ل َ
بالصال مة واص أطرب عليها ال
ثم أيتلو هذه اآلية {و أأمر أأه ألك َ
الصالة َ
هلم َ :
الصالة َ ,
نسأل أك رزق ًا نحن نرزقك والعاقبة لل َتقوى}[طه].

( )

___________________
واجلواب َ :
حممد بن إسحاق عن هشام يف هذا احلديث  .ولفظه
أن َ
القص أة واحد ٌة  ,وي ِّبني ذلك رواية َ
م
حممد بن نص يف "كتاب قيام الليل" له  ,فيحمل
مرت برسول اهلل ﷺ احلوالء بّنت تويت " أخرجه َ
" ّ
م
فلام أ
محاد بن سلمة عن
دخل ﷺ عىل عائشة
قامت الرأة  .كام يف رواية َ
عىل أأ َّنا كانت أأ ّوالً عّند عائشة َ
م
ذهاهبا فس أأ أل عّنها .وهبذا أَتتمع
مرت به يف خالل
فلام قامت لتخرج َ
هشام عّند احلسن بن سفيان " َ
الروايات .انتهى كالمه.
ِّ
الصالة  ,والظاهر شذوذ هذه الرواية.
قلت  :ويف الوطأ هّنا أأنه سم أعها تأقرأ يف َ
قولهُ(ُ:اكلفواُ) قال عياض يف "الشارق" (  : )12 /بألف وصل وفتح الالم  .كذا رواية اجلمهور .
بعض ش م
م
يوخّنا  ,والرواة ب أألف القطع والم
وهو الصواب  ,يقال كلفت باليشء أولعت به  ,ووقع عّند
ٍ
يصح عّند ال ُّلغويني .انتهى .
أمكسورة  .وال ُّ
وقال الباجي يف "الّنتقى" (  : ) 4/وقولهُﷺُ(ُاكلفواُمنُالعملُماُلكمُبهُطاقةُ) أحيتمل معّنيني .
أحدمها  :الّندب لّنا إىل تأك ُّل م
ف ما لّنا به طاق ٌة من العمل  ,والثاين  :أّنيّنا عن تك ُّلف ما ال نطيق  .والمر
باالقتصار عىل ما نطيقه  .وهو الليق بّنسق احلديث .وقولهُُ(ُ:منُالعملُ) الأظهر أأنه أراد به أ
عمل
أ
قصور عليه  ,والثاين  :أنه لفظ ور أد من جهة
اللفظ الوار أد أم
رب لأنَه ورد عىل سببه  .وهو قول مالك أأ َن
ٌ
ال ِّ
م
صاحب الش مع ف أيجب أأن حيمل عىل العامل الشعية  .وقولهُُ(ُ:ماُلكمُبهُطاقةُ) يريد  -واهلل أعلم -
ما لكم بالداومة عليه طاقة  .انتهى .
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )3234وأبو داود يف "الزهد" (  )2والبيهقي يف "شعب اإليامن" ()4521
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وترُ
بيُﷺُيفُال ُِ
بابُُ:صُال ُِةُالنُ ُِّ
ٍ
مالك عن عبد اهلل بن أيب ٍ
بكر عن أبيه  ,أأ َن عبدأ اهلل بن
 - 4وحدَ ثّني عن
ٍ
قن الليل أة صال أة
هّني  ,أأ َنه قال  :لأرم َ
قيس بن أُمرمة أأخربه عن زيد بن خالد اجل ِّ
فتوسدت عتب أته أأو فسطا أطه  ,فقام رسول اهلل ﷺ فص َىل
رسو مل اهلل ﷺ قال :
َ
صىل ركعتني ومها أ
ثم َ
ثم َ
صىل
دون ال َلتني قبلهام َ ,
ركعتني أطوي ألتني أطوي ألتني َ ,
ثم َ
ثم َ
صىل
صىل ركعتني ومها دون ال َلتني قبلهام َ ,
ركعتني ومها دون ال َلتني قبلهام َ ,
ثم َ
وتر.
ثم أأ أ
صىل ركعتني ومها دون ال َلتني قبلهام َ ,
ركعتني ومها دون ال َلتني قبلهام َ ,
فتلك ثال أ
ث عش أة ركع ًة.

( )

___________________

وابن أيب الدُّ نيا يف "التهجد وقيام الليل" ( )322من ط ٍ
رق عن مالك .

صحيح.
وإسّناده
ٌ
ورواه الطربي يف "تفسريه" ( ) 42/ 1وابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( ) 3312وابن أيب الدُّ نيا أيض ًا
(  )41من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به.
( ) أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( ) 235وأبو داود يف "السّنن" ( ) 411وابن ماجه ( ) 41
والّنسائي يف "الكربى" ( ) 441 , 411وعبد الرزاق (  )32واإلمام أمحد ( ) 4/41وابن حبان
يف "صحيحه" ( ) 152والبيهقي ( )2/4وعبد بن محيد ( ) 21والطرباين يف "العجم الكبري"
( )1 31غريهم من ط ٍ
رق عن مالك به .ووقعُعندهم" ُفصىل ُركعتنيُخفيفتنيُُ,ثم ُصىل ُركعتنيُ
طويلتنيُطويلتنيُُ..احلديث".
ُ ُفقال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 22/ 2هكذا قال حييى يف احلديث  ,فقام رسول اهلل ﷺ َ
فصىل
ركعتني طويلتني طويلتني " أ
ومل يتابعه عىل هذا أأحدٌ من رواة الوطأ عن مالك فيام علمت  ,والذي يف
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وترُ
مرُبال ُِ
بابُُ:األُ ُِ
ٍ
ٍ
سعيد عن سعيد بن الس ّيب أأ َنه قال :
مالك عن حييى بن
 -وحدَ ثّني عن

كان أبو ٍ
ِت أ
آخر
الصدِّ يق إذا أأرا أد أن يأ أ
بكر ِّ
وتر  ,وكان عمر بن اخل ّطاب يوتر أ
فراشه أأ أ
اللي مل  ,قال سعيد بن الس ّيب  :أفأ َما أأنا فإذا جئت فرايش أأوترت.

( )

___________________

ٍ
فصىل ركعتني خفيفتني ثم َ
مالك عّند مجيعهم " فقام رسول اهلل ﷺ َ
صىل ركعتني طويلتني
الوطأ عن

أ
واضح َ ,
طويلتني " ف أأ أ
الّنبي ﷺ من
لن
ذكر الركعتني اخلفيفتني" وذلك خط ٌأ
ٌ
الحفوظ عن ِّ
سقط حييى أ
م
الليل بركعتني خفيفتني .وقال حييى أأيض ًا  :طويلتني
حديث زيد بن خالد وغريه  ,أأ َنه كان أيفتتح صال أة
ثالث مر ٍ
ات طويلتني طويلتني طويلتني " انتهى كالمه ُ.
مرتني  ,وغريه يقوله
أ َ
طويلتني َ
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "مصّنفه" (  ) 2 /وابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 1 4من ط ٍ
رق عن حييى
بن سعيد به.
يصح .كام سيأِت يف كالم احلافظ.
وروي عن ابن السيب عن أيب هريرة  .وال ُّ
قال ابن حجر يف "التلخيص"(  : ) 2/حديث "كان أأبو بكر يوتر ثم يّنام ثم يقوم يتهجد  ,و أأ َن عمر
يوتر  ,ثم يقوم وي ِّ
خذت باحلزم  .وقال لعمر
الّنبي ﷺ ليب بكر  :أأ
أ
صيل  ,ويوتر  .فقال ُّ
كان يّنام قبل أأن أ
والطرباين واحلاكم من حديث أيب قتادة ,
مشهور  .أبو داود وابن خزيمة
رب
 :أأ أ
ٌ
خذت بالقوة " .وهو خ ٌ
ُّ
ثقات  ,والبزار وابن ماجه وابن حبان واحلاكم من حديث ابن عمر .قال
قال ابن الق َطان  :رجاله
ٌ
البزار  :ال نعلم رواه عن م
ٌ
صدوق
عبيد اهلل بن عمر عن نافع إم َال حييى بن سليم  .قال ابن القطان  :هو
حسن  ,وله طريق أخرى ضعيف ٌة عّند البزار من حديث ك م
أثري بن م َرة عن ابن عمر  ,ويف
فاحلديث
ٌ
الباب عن أيب هريرة وجابر وعقبة بن عامر  .فحديث أيب هريرة  .رواه البزار  .وفيه سليامن بن داود
طريق أخرى عن ابن عييّنة عن ابن شهاب عن سعيد بن الس ّيب عن أيب
الياممي وهو مرتوك  ,وله
ٌ
الزبريي عن ابن عييّنة  .وغريه أيرويه
هريرة  .ذكرها
تفرد به حممد بن يعقوب ُّ
الدارقطّني  .وقال َ :
ُّ
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ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َنه قال  :كّنت مع عبد اهلل بن عمر بم َك أة
 - 1وحدَ ثّني عن
ٍ
والسامء مغيم ٌة  -أ
انكشف ال أغيم .
ثم
أ
الص أ
يش عبد اهلل ُّ
وتر بواحدة َ ,
بح أفأ أ
 َفخ أ
ٍ
ثم َ
فر أأى أأ َن عليه لي ً
صىل بعد ذلك ركعتني ركعتني ,فل َام خيش
ال .
أ
فشفع بواحدة َ ,
ٍ ( )
وتر بواحدة.
الص أ
ُّ
بح أأ أ
___________________
مرس ً
الشافعي عن ابن عييّنة
الزهري  .قلت  :وكذا رواه
ال  .وهو الصواب  .وكذلك رواه الزبيدي عن ُّ
ُّ
بقي بن أُملد عن
 ,وكذا رواه
الشافعي أيض ًا عن إبراهيم بن سعد عن أأبيه عن ابن الس ّيب  ,وكذا رواه ُّ
ُّ
الزهري  ,وحديث جابر  .رواه أأمحد وابن ماجه  .وإسّناده حس ٌن  ,وحديث
ابن رمح عن الليث عن ُّ
م
ضعف  .انتهى كالمه .
إسّناده
عقبة بن عامر  .رواه الطرباين يف "الكبري"  .ويف
ٌ
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" (  ) 1والبيهقي يف "العرفة" (  ) 3من طريق مالك به.
الزهري عن سامل عن ابن عمر  ,أنه كان إذا نام عىل مو ٍتر
وأخرج عبد الرزاق (  )312عن معمر عن ُّ
صيل من الليل َ
ثم قا أم ي ِّ
صىل ركع ًة إىل موتره أفيشفع له  ,ثم أأوتر بعد يف آخر صالته .
أ
مرات".
ابن عمر أليوتر يف الليلة
قال ُّ
ابن عباس فلم يعجبه  .فقال  :إن أ
الزهري  :فبلغ ذلك أ
ثالث َ
وإسّناده صحيح .وروي من طرق أخرى عّنه .
قوله ُُ (ُ :م ِغيمة ُ) قال عياض يف "الشارق" (  : ) 23/بكرس الغني  ,ويروى بفتحها وفتح الياء
صحيح  .يقال  :غ َيمت
وبكرس الياء أأيض ًا  .كذا أض أبطّنا هذا احلرف عن شيوخّنا يف الوطأ  ,وك ُّله
ٌ
و أأغامت ك ُّله إذا كان هبا أغامم .انتهى .
أ
قولهُُ(ُ:فشفعُبواحدةُ) أي َ :
تكون صالته شفع ًا  ,وذلك بعد
ضمها مع الوتر حتى
صىل ركع ًة واحد ًة َ
م
الليل  .وقال بقول ابن عمر بعض الصحابة والتابعني ومن بعدهم .
أأن س َلم من الوىل  .ثم يوتر آخر
وتره عمال
قال ابن حجر يف "الفتح" (  : )32 /ذهب الأكثر إىل أأنَه يصيل شفع ًا ما أأراد وال أيّنقض أ
ٌ
حسن  .أأخرجه الّنسائي وابن خزيمة وغريمها من حديث
حديث
بقوله ﷺ  :ال وتران يف ليلة " وهو
ٌ
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وترُبعدُالفُجُ ُِرُ
بابُُ:ال ُِ
ٍ
بصي عن
مالك عن عبد الكريم بن أأيب الخارق ال
 - 1حدَ ثّني حييى عن
ِّ
اس رقد ثم اس أتيقظ  ,فقال خل م
م
سعيد بن ج ٍ
بري  ,أأ َن عبدأ اهلل بن ع َب ٍ
ادمه  :انظر ما
َ
ٍ
رجع  ,فقال  :قد
ثم
ذهب بصه -
يومئذ قد
صّنع الّنَاس  -وهو
أ
أ
أ
أ
فذهب اخلادم َ
بح  ,فقا أم عبد اهلل بن ع َب ٍ
ثم َ
الص م
بح.
أ
الص أ
صىل ُّ
انصف الّنَاس من ُّ
وتر َ ,
اس أفأ أ
ٍ
ٍ
مسعود
مالك عن هشا مم بن عروة عن أأبيه  ,أأ َن عبدأ اهلل بن
 - 2وحدَ ثّني عن
( )

الصبح وأنا أوتر( ).
قال  :ما أبايل لو أقيمت صالة ُّ
___________________
يصح نقض م
طلق م
الوتر عّند أمن يقول بمشوعية التَّنفل بركعة واحدة غري الوتر.
بن عيل  .وإنَام ُّ
قال أبو عمر يف "االستذكار" (  : ) 2/فإن مقيل َ
الوتر بركعة ف ألم يوتر يف ركعة  .قيل له
إن أمن أ
شفع أ
أ
وتراخى الأمر فيها  ,وقد أكتأبها ال ألك احلافظ وتر ًا .
 :حمال أأن أيشفع ركع ًة قد س َلم مّنها  ,ونام مص ِّليها
قياس وال ٍ
ٍ
نظر  .واهلل أعلمُ.
يصح يف
فكيف تأعود شفع ًا؟! هذا ما ال ُّ
( ) أخرجه ابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 1 /1والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  )325/وابن عدي يف
"الكامل" ( )435/1من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرج عبد الرزاق (  )311عن ابن جريج عن عطاء عن ابن ع َباس نحوه .وإسّناده صحيح.
ٌ
يتعمد إخراج الوتر عن وقته  .وإنام لعذر كّنو ٍم أو
قولهُُ(ُ:فأوتر ُُ,ثم ُصىل ُالصبح ُ)
حممول عىل أنه مل َ
ٍ
غفلة  .كذا فعل ابن مسعود وعبادة يف الثرين اآلتيني ُّ .
ويدل عليه ما رواه اخلمسة َإال الّنسائي عن أيب
ِّ
فليصل إذا أأصبح أأو ذك أأر "  .أ َما الدليل عىل ّناية
سعيد قال رسول اهلل ﷺ  :من نام عن الوتر أو نسيه
فت
وقت الوتر عّند الفجر ما أخرج الشيخان عن ابن عمر مرفوع ًا "صالة الليل مثّنى مثّنى فإذا مخ أ
بح بالوتر" ولسل ٍم عن أيب سعيد " أأوتمروا قبل أأن تصبحواُ.
الص أ
بح ف أأوتر بواحدة" ولسلم "بادروا ُّ
الص أ
ُّ
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" (  )325/من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
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ٍ
ٍ
سعيد  ,أنّه قال  :كان عبادة بن
مالك عن حييى بن
 -وحدَ ثّني عن

الص م
الصبح  ,أفأس أك أته
بح  ,أفأقا أم الؤ ِّذن صال أة ُّ
الصامت يؤ ُّم قوم ًا فخرج يوم ًا إىل ُّ
َ
بح ( ).
الص أ
وتر  ,ثم أص َىل هبم ُّ
عبادة حتى أأ أ
1

بابُُ:ماُجاءُُيفُرُكُعُتُيُالفُجُ ُِرُ
ٍ
مالك عن أرشيك بن عبد اهلل بن أيب أن مم ٍر عن أيب سلمة بن
 -وحدَ ثّني عن

سمع قو ٌم اإلقام أة فقاموا يص ُّلون  ,فخرج عليهم رسول اهلل
الرمحن  ,أ َنه قال :
أ
عبد َ
م
م
الركعتني
ﷺ فقال  :أأصالتان مع ًا  ,أأصالتان مع ًا؟!  ,وذلك يف صالة ُّ
الصبح يف َ
الصبح.
ال َلتني قبل ُّ

( )

___________________
ورواه عبد الرزاق (  )314واللفظ له  .والطرباين يف "العجم الكبري" ( )13 1-13 4من طرق
عن مهشام عن أأبيه قال  :كان ابن مسعود يوتر بعد الفجر".
وعروة أمل أيسمع من ابن مسعود  .وانظر ما قبله.
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" (  )325/من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
وأخرجه ابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 1 1من طريق يزيد بن هارون قال  :أخربنا حييى َ ,
أن عبدأ اهلل
بن هبرية الشيباين أأخربه َ ,
أن عبادة خرج إىل السجد  .فذكر نحوه.
انظر أثر ابن عباس الذي قبله .
( ) أخرجه مسدَ د كام يف "الطالب" (  )434/من طريق سفيان الثوري ,والبخاري يف "التاريخ
الكبري" (  ) 21/من طريق إسامعيل بن جعفر كالمها عن رشيك عن أيب سلمة.
وهذا م ٌ
رسل .
قال ابن عبد الرب يف "االستذكار" (  : ) 45/هكذا رواه يف الوطأ ُّ
كل أمن روى الوطأ  ,ورواه الوليد
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___________________

م
ٍ
م
رشيك م
م
بن عبد اهلل بن أأيب ن مأمر عن أأنس َ ,
رسول اهلل ﷺ
صحاب
أن ناس ًا ممن أأ
مالك عن
بن مسلم عن
ٍ
مالك ما يف الوطأ.
أس ممعوا  .فذكره  ,وقد أأخط أأ الوليد بن مسلم إذ ج أع أله عن أأنس  ,والصواب عن
انتهى كالمه.
والدارقطّني يف "العلل" (: ) 221
قال البخاري يف "التاريخ" وأبو حاتم كام يف "العلل" ()411
ُّ
صح .
الرسل أأ ُّ
ورواه ابن خزيمة (1

) والضياء يف "الختارة" (  )32 /من طريق حممد بن عامر الؤ ِّذن عن

أرشيك عن أأنس به.
وقال الضياء  :رجاله مو َثقون لكّنَه أم ٌ
ريب .
ريب أغ ٌ
علول .وقال ابن خزيمة  :غ ٌ
ورواه ابن خزيمة أيض ًا (1

) من طريق إبراهيم بن أطهامن عن رشيك كال اخلأ أربين عن ٍ
أنس  .وعن

أيب سلمة مجيع ًا  .ثم قال ابن خزيمة  :باإلسّنادين مجيع ًا مّنفر أدين خرب أأ ٍ
نس مّنفرد ًا  ,وخرب أأيب سلمة
مّنفرد ًا .انتهى
ٍ
خرجه
وخالف
قلت :
أ
راوردي  .فرواه عن رشيك عن أيب سلمة عن عائشة  .أأ أ
اجلميع عبد العزيز الدَ أ
أ
الطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )4321وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( )12/
ُّ
وذكر أأبو حاتم الرازي يف "العلل" (َ : )411
راوردي رواه مرسالً .
أن الدَ أ
أ
قلت َ :
اختالف آخر  .ذكره الدارقطّني يف
الرواة اختلفوا عىل الدراوردي أيض ًا  .ويف السّند
ٌ
لعل ُّ
"العلل" ( ) 221فانظره .
الصبح فر أأى
ويف "صحيح البخاري" ( )114ومسلم (  )2عن ابن بحيّنة  ,قال  :أقيمت صالة ُّ
صيل  .والؤ ِّذن يقيم  ,فقال  :أت ِّ
رسول اهلل ﷺ رجالً ي ِّ
الصبح أأربع ًا؟.
صيل
أ
قولهُُ(ُ:أصالتانُمع ًا؟!ُ) قال الباجي يف "الّنتقى" ( 2/

ٍ
ٌ
بصالة غري
وإنكار لإلتيان
توبيخ
):
ٌ

الصالة التي اجتمع عىل االئتامم باإلمام فيها يف موضع االئتامم به  ,وقولهُ(ُوذلكُيفُصالةُالصبحُيفُ
الّنبي ﷺ إمليها هي صالة الصبحم
الركعتنيُاللتنيُقبلُالصالةُ) يريد أأ َن الصال أة
أ
الجتمع هلا والتي خرج ُّ
نكاره ﷺ عىل ِّ
كل أمن قا أم لي ِّ
صيل الركعتني قبلها .انتهى .
 ,و أأ َن إم أ
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كتاب صالة الماعة
بابُُ:ماُجاءُُيفُالعُتُمُ ُِةُوالصُبُحُُِ
ٍ
مي عن سعيد
الرمحن بن أحرمل أة الأسل ِّ
 - 5حدَ ثّني حييى عن مالك عن عبد َ
م
والصبح .ال
بن الس ّيب  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ قال  :بيّنّنا وبني الّنافقني شهود العشاء ُّ
يستطيعوّنام  ,أأو نحو هذا.
أ

( )

 وحدَ ثّني عن ٍمالك عن ابن مش ٍ
هاب عن أيب بكر بن سليامن بن أيب أحثمة,

الصبحَ .
أأ َن عمر بن اخل َطاب أف أقدأ سل أ
وأن عمر بن
بن أيب أحثمة يف صالة ُّ
يامن أ
م
فمر عىل
السوق والسجد الّنَ ِّ
بويَ ,
السوق .ومسكن سليامن بني ُّ
اخل َطاب غدا إىل ُّ
الشفاء أ ِّم سليامن  ,فقال هلا  :أمل أأ أر سل أ
بات ي ِّ
ِّ
صيل فغلبته
الصبح  ,فقالت  :إم َنه أ
يامن يف ُّ
عيّنأاه.
_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "شعب اإليامن" ( ) 211من طريق القعّنبي م
وابن بكري عن مالك.
السّنة" ( ) 111من طريق وكيع عن ابن أحرمل أة به.
ورواه اخلالل يف "كتاب ُّ
الشافعي يف "السّند" ( ) 11ومن طريقه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )11/4عن مالك
و أأخرجه
ُّ
عن م
ابن حرملة به  .دون مذكر سعيد بن السيب.
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) / 5أ
ومل خيتلف عن مالك يف إسّناد هذا احلديث وإرسالمه  ,وال
وجوه ٍ
ٍ
ثابتة  .انتهى.
الّنبي ﷺ مسّند ًا .ومعّناه أحمفوظ من
حيفظ هذا اللفظ عن ِّ
قلت  :أخرج البخاري يف "صحيحه" ( )1 1ومسلم (  )11عن أيب هريرة رف أعه " أثقل صالة عىل
أ
يعلمون ما فيها لأتومها ولو أحبو ًا  ...احلديث".
الّنافقني صالة العشاء وصالة الفجر  ,ولو
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الص م
حب إ َيل من أأن أأقو أم أليل ًة.
بح يف اجلأامعة  .أأ ُّ
فقال عمر  :ألأن أأشهد صال أة ُّ
إلما ُِمُ
عادةُالصُال ُِةُمعُا ُِ
بابُُ ُ:إِ ُِ

( )

 وحدَ ثّني عن ٍال أ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن رج ً
سأ أل عبدأ اهلل بن عمر فقال  :إم ِّين
الصالة مع اإلمام  ,أأفأص ِّيل معه؟ فقال له عبد اهلل بن عمر :
أص ِّيل يف بيتي ث َم أدرك َ
الرجل  :أأ ّي أتهام أأجعل صالِت؟ فقال له ابن عمر  :أأ أو ذلك إليك.؟! إ َنام
نعم .فقال َ
ذلك إىل اهلل َ ,يعل أأ َي أتهام شاء.
ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
بن عمر كان يقول  :أمن َ
صىل
 - 4وحدَ ثّني عن
أن عبدأ اهلل أ
( )

ثم أأدر أكهام مع اإلما مم  .فال أيعد هلام.
الص أ
غرب أو ُّ
ال أ
بح َ ,

( )

_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 222وابن عساكر (  ) 2/من طريق مالك به.
وهلذه القصة ٌ
طرق أخرى .أأخرجها ابن عساكر يف "تارخيه" (  ) 2/وعبد الرزاق ( ) 5
وابن أيب شيبة ( .)444/
( ) أخرجه ابن الّنذر يف "الوسط" (

) والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  )45 /ويف "العرفة"

(  ) 52من طريق مالك به.
( )4أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )455ومن طريقه البيهقي يف "العرفة" (  ) 41/أخربنا مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )4141واللفظ له  ,والطحاوي (  )411/وابن أيب شيبة يف "الصّنف"
(  ) 22/من ط ٍ
دركت الصال أة يف
ثم أأ
كّنت قد
أ
أ
ابن عمر قال :إن أ
رق عن نافع  ,أأ َن أ
صليت يف أأهلك َ ,
السجد مع اإلمام ِّ ,
الصبح  .وصالة الغرب  -التي يقال هلا صالة العشاء -
فصل معه  ,غري صالة ُّ
فإّنام ال تص َليان أم َرتني.
َ
فإّنام ال تص َليان أم َرتني ) يعارضه ما أخرجه أأصحاب السّنن وأمحد عن
قلت  :وقول ابن عمر َ ( 
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امعةُ
لُيفُصال ُِةُاجلُ ُِ
بابُُ:العُم ُِ
مالك عن ناف ٍع أأ َنه قال  :قمت وراء م
ٍ
عبد اهلل م
بن عمر يف
 - 3وحدَ ثّني عن
أ
م
ٍ
فج أع ألّني
الصلوات  ,وليس معه أأحدٌ غريي  ,فخال أ
ف عبد اهلل بيده  .أ
صالة من َ
م ( )
محذا أءه عن أيميّنه.
اعدُ
لُصال ُِةُالقائ ُِمُعىلُصُال ُِةُالقُ ُِ
بابُُ:فُضُ ُِ
هاب عن م
ٍ
م
عبد اهلل بن أعمرو م
مالك عن ابن مش ٍ
عاص ,
بن ال
 - 1وحدَ ثّني عن
فخرج رسول اهلل ﷺ عىل
أأ َنه قال  :أل َـام أق مدمّنا الديّن أة نا ألّنأا وبا ٌء من وعكمها شديدٌ ,
أ
الّنَاس وهم يص ُّلون يف سبحتمهم قعود ًا  ,فقال رسول اهلل ﷺ  :صالة ال م
قاعد مثل
م
نصف صال مة القائ مم ( ).
___________________
قىض صالتأه إذا برجلني مل
الصبح  .ف َلام أ
الّنبي ﷺ ح َجته فص َليت معه ُّ
يزيد بن السود "شهدت مع ِّ
يص ِّليا معه  .قال  :ما مّنعكام أأن تص ِّليا معّنا؟ قاال  :ص َليّنا يف رحالّنا  ,قال  :فال تفعال  .إذا أص َليتام يف
م
فإّنا لكام نافل ٌة .".وكذا عموم اآلحاديث اآلمرة بإعادة
ثم أأتأيتام مسجد ًا فص ِّليا معهم َ
رحالكام َ ,
ٍ
تصيص .عّند مسلم وغريه.
الصالة دون
صحيح.
( ) وإسّناده
ٌ
نافع موىل ابن عمر  ,أأنَه قام وحدأ ه إىل
وأخرج عبد الرزاق ( )4211عن ابن جريج  ,قال  :أأخربين ٌ
م
أي م
سار م
جره إىل ش ِّقه اليمن.
فجر بيميّنه حتى َ
ابن عمر َ .
( ) أخرجه أبو أمحد احلاكم يف "عوايل مالك" ( )11من طريق مالك به.
الزهري اختالف ًا كثري ًا  .ب َيّنه الّنسائي
والزهري أمل يسمع من عبد اهلل بن عمرو  . وقد اختلف فيه عىل ُّ
ُّ
يف "الكربى"
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بابُُ:الصُال ُِةُالوُسُطُىُ
مالك عن م
ٍ
زيد م
بن أأسلم عن أعمرو بن راف ٍع  ,أأ َنه قال :
 -وحدَ ثّني عن

فآذين
غت هذه اآلية ِّ
كّنت أأكتب مصحف ًا حلفصة أ ِّم الؤمّنني  ,فقالت  :إذا بل أ
الصالة الوس أطى وقوموا هللم قانتمني} فل َام بلغتها آذنتها ,
الصلوات و َ
{حافظوا عىل َ
والصالة الوسطى  .وصالة العص  .وقوموا
الصلوات َ
أفأم ألت ع َيل  :حافظوا عىل َ
هللم قانتني.

( )

___________________

ٍ
أ
الرواة فيام علمت
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : )31/هكذا روى هذا
احلديث عن مالك مجاعة ُّ
الزهري ب أأسانيده  .م
فراجعه
ذكر ابن عبد الرب
االضطراب فيه عن ُّ
أ
هبذا اإلسّناد مرسالً  .ثم أ
واحلديث يف "صحيح مسلم" بسياق آخر دونُقولهُ(ُملاُقدمناُاملدينةُ...إىلُقولهُقعود ًاُ).

فأخرجه برقم ( ) 231من طريق هالل بن يساف عن أأيب حييى عن عبد اهلل بن عمرو  ,قال  :حدِّ ثت
م
أ
الرجل قاعد ًا نصف الصالة  ,قال  :ف أأتيته فوجدته ي ِّ
صيل جالس ًا .
رسول اهلل ﷺ قال  :صالة
أأ َن
فوضعت م
أ
يدي عىل رأسه  ,فقال  :أ
قلت
بن عمرو؟ .قلت  :حدِّ ثت يا
رسول اهلل  .أأنَك أ
مالك يا عبدأ اهلل أ
م
م
نصف الصالة .وأنت ت ِّ
صيل قاعد ًا  ,قال  :أأ أجل  ,ولكّنِّي لست ك أأ أح ٍد مّنكم.
الرجل قاعد ًا عىل
 :صالة
قولهُُ(ُ:وعكِهاُ) قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : )1 /أأ َما الوعك  .فقال أهل اللغة  :ال يكون َإال
ٍ
إن َ
من احل َمى دون سائر المراض  ,و أأ َما السبحة فهي الّنافلة من الصالة ُ.وقدُقيل َ :
صالة سبحة
كل
لصحته حديث ابن شهاب يف هذا الباب  ,لأنه ال وجه له َإال الّنافلة .واهلل
صح  ,ويشهد
َ
 .والأ َول أأ ُّ
أعلم.
السني  .وسكون الباء  .واحلديث حم ٌ
مول عىل من كان قادر ًا عىل القيام  ,وال
بضم ِّ
قولهُُ(ُ:السبحةُ) ِّ
كالرض القليل  ,أ َما من كان غري ٍ
م
م
الرض فله أأجره كامالً  .واهلل أعلم.
قادر لشدَ ة
يشق عليه
ُّ
أ
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )21/1ويف "رشح العاين" (  ) 2 /وابن أيب داود

=

91

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

واحدُ
وبُال ُِ
خصةُيفُالصُال ُِةُيفُالثُ ِ ُ
ُِ
بابُُ:الرُ
 - 2وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب عن سعيد بن الس َيب أنّه قال  :سئل
ٍ
الرجل يف ٍ
أأبو هريرة  .هل ي ِّ
واحد؟ فقال  :نعم  .فقي أل له  :هل تفعل
ثوب
صيل َ
ٍ
أأنت ذلك؟ فقال  :نعم  .إم ِّين ألص ِّيل يف ٍ
واحد  .وإم َن ثيايب ألعىل المش أجب ( ).
ثوب
2

امرُ
خصةُيفُصُال ُِةُاملرأُ ُِةُيفُالدُِّر ُِعُواخلُ ُِ
ُِ
بابُُ:الرُ
ٍ
شج عن
 -وحدَ ثّني عن مالك عن ال ِّثقة عّنده عن بكري بن عبد اهلل بن الأ ِّ

___________________
يف "الصاحف" ( ) 51والقاسم بن سالم يف "فضائل القرآن" (  )32والبيهقي يف "الكربى"
(  )31 /من طريق مالك به.
ورواه أبو يعىل ( )2 1وابن حبان ( )14 4والبيهقي (  )31 /والطحاوي ( )21/1من طريق
ونافع موىل م
ابن عمر َ ,
بن نافع موىل عمر
ابن إسحاق قال  :حدثّني أبو جعفر حممد بن عيل
أن عمرو أ
ٌ
رسول اهلل ﷺ .فصحت م
م
برفعه.
بن اخلطاب حدَ ثهام  .فذكره  .وفيه قالت حفصة  :كام حفظتها من
َ
قال اهليثمي يف "الجمع" ( : )415/1رواه أبو يعىل  .ورجاله ثقات.
ويف "صحيح مسلم" ( /

) عن أأيب يونس موىل عائشة أ ِّم الؤمّنني  ,قال  :أأ أمرتّني عائشة  ,فذكر

نحوه مرفوع ًا.
أ
( ) أخرجه ابن الّنذر يف "الوسط" ( )44 2من طريق القعّنبي عن مالك به.
وإسّناده صحيح عىل رشط الشيخني.
قوله ُ(ُ :املِشجب ُ) قال احلافظ يف "الفتح" (  : )312/بكرس اليم وسكون العجمة وفتح اجليم
فرج بني قوائمها توضع عليها الثياب وغريها  ,وقال ابن
بعدها موحدة  ,هو عيدان تضم رءوسها  ,وي َ
دلوه وسقا أءه  ,ويقال يف الثل " ٌ
سيده  :المشجب والشجاب أ
فالن
خش أب ٌ
ات ثالث يع ِّلق عليها الراعي أ
كالمشجب من حيث قصدتأه وجدتأه"  .انتهى كالمه.
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ٍ
سعيد عن عبيد اهلل بن الأسود اخلأوال ِّين  -وكان يف محجر ميمون أة زوجم
برس بن
صيل يف الدِّ رع واخل م
بي ﷺ  -أأ َن أميمون أة كانت ت ِّ
إزار.
امر ليس عليها ٌ
الّنَ ِّ

( )

_____________________
( ) أخرجه ابن أيب شيبة (  ) 1/والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  )445/عن مالك به.
ورواه ابن سعد ( ) 41/2من طريق ُمرمة  ,وابن الّنذر (  ) 41من طريق عمرو بن احلارث ,
والبيهقي (  )445/من طريق م
ابن هليعة  ,واحلارث بن أسامة يف "مسّنده" ( ) 41من طريق الليث
بن سعد كلهم عن بكري بن عبد اهلل به.
موقوف.
صحيح
قال احلافظ يف "الطالب" ( : )341/
ٌ
ٌ
وجزم ابن عبد الرب يف "االستذكار" ( َ ) 11/
بأن الثق أة الذي رواه عّنه ٌ
مالك هو الليث بن سعد.
قولهُُ(ُ:الدرعُ) هو القميص  .والسابغ هو الساتر  .وقولهُُ(ُ:اخلامرُ) بمعجمة بم مزنأة كم ٍ
ثوب تغ ِّطي
تاب ٌ
ومجعه مخر ككتب .قاله الزرقاين ( ُ. )311/
به الر أأة رأ أسها  ,أ

م
تفسريهُ .
قال ابن رجب احلّنبيل يف "الفتح" ( : )11/4وأ َما ( اإلزار )  :فاختلمف يف

فقالتُطائفة  :هو مثل إزار الرجل الذي م
حرب ,
يأتزر به يف وسطه  ,وهذا قول إسحاق  .ن أق أله عّنه
ٌ
وهو ظاهر كالم أأمحد أيض ًا  .وقال إسحاق  :إن ترسولت بدل اإلزار جاز  ,وإن مل تتَزر بل الت أأح أفت
فة فوق م
بملح ٍ
م
م
درعها أ
اإلزار جاز  .وروى الفضل بن دكني يف "كتاب الصالة"  :ثّنا أبو هالل عن
بدل
أ
ٍ
ٍ
حممد بن سريين  ,قال  :كانوا أيستحبون أن ت ِّ
وحقو .
ومخار
صيل الرأة يف در ٍع

م
ُ والقولُالثاين َ :
السابغة التي يغطى هبا الرأس والثياب  ,وهذا
أن الراد باإلزار  :اجللباب  ,وهو اللحفة َ
بتجوز .
قول الشافعي وأصحابّنا .انتهى ّ
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ُ

1

كتاب قصر الصالة يف السفر
ضُوالسُفُ ُِرُ
تنيُيفُاحلُ ُِ
بابُُ:اجلمعُبنيُالصُال ُِ
 حدَ ثّني حييى عن ٍمالك عن داود بن احلصني عن الأعرج  ,أأ َن رسو أل اهلل

عص يف م
ﷺ كان أَيمع بني ال ُّظ م
هر وال م
سفره إىل تبوك.

( )

_____________________
( ) أخرجه اجلوهري يف "مسّند الوطأ" ( )4 1من طريق أيب مصعب  ,وأبو عمر يف "التمهيد"
(  )442/من طريق إسامعيل م
بن داود الخرايف  ,وابن عدي يف "الكامل" ( )1 /4من طريق حممد
بن خالد بن أعثمة كلهم عن مالك عن داود عن الأعرج عن أيب هريرة .متص ً
ال.
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : ) 442/وهذا احلديث رواه هكذا مجاع ٌة من أأصحاب مالك مرسالً ,
َإال أأبا الصعب يف غري الوطأ وحممد بن البارك الصوري وحممد بن خالد بن عثمة ومط ِّرف واحلّنيّني
وإسامعيل بن داود المخراقي فإّنم  ,قالوا  :عن مالك عن داود بن احلصني عن العرج عن أيب هريرة
مسّند ًا .ثم رواه مسّندا من طريق هؤالء مجيع ًا .
ثم قال  :وأصحاب مالك مجيع ًا عىل إرساله عن العرج  ,وحدَ ثّنا خلف بن قاسم حدثّنا احلسن بن
رشيق حدثّنا حممد بن زريق بن جامع حدثّنا أبو مصعب حدثّنا مالك عن داوود بن احلصني عن
العرج  ,قال  :كان رسول اهلل ﷺ  "..هكذا حدَ ثّنا به يف الوطأ أأبو مصعب عّنه م ٌ
رسل  ,وكذلك هو
ٌ
مرسل.
عّنه يف الوطأ
وذكر أمحد بن خالد َ :
أن حييى بن حييى روى هذا احلديث عن مالك عن داود بن احلصني عن العرج
أ
عن أيب هريرة َ ,
رسول اهلل ﷺ مسّند ًا.
أن
قال  :وأصحاب ٍ
أ
يكون ابن
مالك مجيع ًا عىل إرساله عن العرج يف نسخة حييى وروايته  ,وقد يمكن أن
وغريه من انتهت إليه روايته عن
ابن القاسم
وضاح أط أر أح أأبا هريرة من روايته عن حييى  ,لنَه رأى أ
أ
غلط أمل يتابع عليه  ,فر أمى أأبا هريرة  ,و أأ أ
أ
أن رواية حييى ٌ
فظن َ
أ
رسل
أرسل
مالك يف الوطأ
احلديث َ .
احلديث  .فإن كان ف أع أل هذا ففيه ما ال أخي أفى عىل ذي ل ٍ
أ
ب  ,وقد كان له عىل حييى تأس ُّو ٌر يف الوطأ يف
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ٍ
مجع المراء
 - 45وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر كان إذا أ
بني الغرب والعشاء يف ال م
مج أع معهم ( ).
طر أ

بابُُ:قصُُالصُال ُِةُيفُالسُفُ ُِرُ
ٍ
ٍ
سعيد  ,أأ َنه قال لساملم م
بن عبد اهلل  :ما
مالك عن حييى بن
 - 4وحدَ ثّني عن
م
م
غربت َ
بذات
الشمس ونحن
السفر؟ فقال سامل ٌ :
أأشدَ ما رأ أ
يت أأباك أأ َخر ال أ
غرب يف َ

___________________

م
صح َ
أن رواية حييى هلذا احلديث عىل اإلسّناد واالتِّصال ,
بعضه  ,فيمكن أن يكون هذا من ذلك إن َ
م
َ
احلديث يف الوطأ عن حييى مرسالً.
وهم مّنه  ,وما أأدري كيف هذا؟ َإال أأ َن روايتأّنا هلذا
وإال فقول أأمحدأ ٌ

قال  :كان حييى قد أأسّندأ ه كام ذكره أمحد بن خالد  ,فقد تاب أعه حممد بن البارك الصوري وأبو الصعب يف
غري الوطأ واحلّنيّني وحممد بن خالد بن عثمة وإسامعيل بن داود المخراقي و أمن ذكرنا معهم  ,وقد
تأ َملت رواي أة حييى فيام أأرسل من احلديث ووصل يف الوطأ  .فر أأيتها أأشدَ موافق ًة لرواية أيب مصعب يف
ٍ
كثر اتفاق ًا مّنها .انتهى كالمه.
"الوطأ" ك ِّله من غريه  ,وما ر أأيت يف رواية يف الوطأ أأ أ
انظر علل الدارقطّني ( رقم .) 5 5
ِ
ٌ
ربعةُمنُحديث ُمعاذُ
سلمُيفُ"صحيحه" ُ(ُُ)ُ 355وأصحاب ُالسننُاأل
ُ
واحلديثُحمفوظ ُُ.أخرجهُم ٌ
ُمثلهُُ.وزادُ"املغربُوالعشاء".
( ) أخرجه عبد الرزاق (  )111/والبيهقي يف "الكربى" ( ) 12/4ويف "العرفة" (  )314/من
طريق حييى بن بكري كالمها (عبد الرزاق وابن بكري) عن ٍ
مالك به.
صحيح.
وهذا إسّناده
ٌ
أن أأ أ
ولعبد الرزاق (  )333عن أمعمر عن أيوب عن نافع َ ,
هل الديّنة كانوا أَيمعون بني الغرب
ِّ
فيصيل معهم ابن عمر ال أيعيب ذلك عليهم.
والعشاء يف الليلة الطرية ,
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اجلي م
غرب بال أعقيق.
ش  ,فص َىل ال أ

( )

بابُُ:ماُيبُُفيهُقُصُُالصُال ُِةُ
ٍ
مالك عن ناف ٍع ّ ,
بن عمر كان إذا خرج
 - 4حدَ ثّني حييى عن
أن عبدأ اهلل أ

الصالة بذي احلليفة.
قص َ
َ
حاج ًا أو معتمر ًا أ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب عن سامل بن عبد اهلل عن أأبيه  ,أأ َنه
 - 44وحدَ ثّني عن
( )

م
الصال أة يف أم م
سريه ذلك.
ص َ
ركب إىل ري ٍم  ,ف أق أ أ
ٍ ( )
نحو من أربعة برد.
قال مالك  :وذلك ٌ
ٍ
مالك عن ناف ٍع عن سامل بن عبد اهلل  ,أأ َن عبد اهلل بن عمر
 - 43حدَ ثّني عن
_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 11/4ويف "العرفة" (  )315/من طريق مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق (  ) 334 , 5عن الثوري عن حييى بن سعيد قال  :قلت لسامل  :ما أأبعدأ ما
م
م
َ
السفوق .وبيّنهام ثامنية أميال".
أخر ابن عمر
أ
الغرب؟ قال  :من ذات اجليش إىل ذات ُّ
تصحيف .اهلل أعلم.
وقع يف الوضع الأ َول عّند عبد الرزاق ( العفوق ) والظاهر أأّنا
ٌ
قال أبو عبيد كام يف "فتح الباري" (  : )34 /ذات اجليش من الديّنة عىل بريد  ,قال  :وبيّنها وبني
العقيق سبعة أميال  ,والعقيق من طريق مكة .انتهى.
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 14/2وعبد الرزاق (  )145/والبيهقي يف "العرفة" ( )345/
من طريق مالك به.
( )4أخرجه الشافعي ( )1 1وعبد الرزاق (  )1 1/والبيهقي يف "الكربى" ( ) 41/4ويف
"الصغرى" (  ) 3/ويف "العرفة" (  )3 1/من طريق مالك به.
زاد عبد الرزاق  :وهي ( أي  :ريم ) مسرية ثالثني مي ً
ال.
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الصالة يف أم م
سريه ذلك.
ص ّ
ركب إىل ذات الّنُّصب  ,ف أق أ أ
قال مالك  :وبني ذات الّنُّصب والديّنة أأربعة ٍ
برد ( ).
ٍ
مالك عن ناف ٍع عن م
ابن عمر  ,أأ َنه كان يسافر إىل أخيرب
 - 41وحدَ ثّني عن
ف أي م
الصال أة.
قص َ

( )

 - 41وحدَ ثّني عن ٍ
هاب عن ساملم م
مالك عن ابن مش ٍ
بن عبد اهلل  ,أأ َن عبد اهلل بن

الصال أة يف أم م
سريه اليو أم ال َتا َم.
عمر كان أيقص َ
ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َنه كان يسافر مع م
ابن عمر الربيدأ فال
 - 42وحدَ ثّني عن
( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )1 2ويف "الم" (  ) 24/وابن الّنذر يف "الوسط" () 15
والبيهقي يف "الكربى" ( ) 41/4ويف "العرفة" (  )3 1/و"السّنن الصغرى" (  ) 3/من
ط ٍ
رق عن مالك به.
قوله ُُ (ُ :النصب ُ) بضم الّنون والصاد الهملة وآخره باء بواحدة  .قاله عياض يف "الشارق"
(  .)1 /وقولهُُ(ُ:بردُ) مجع بريد  .والربيد أربعة فراسخ  ,والفرسخ ثالثة أميال  ,فالسافة ثامنية
ومخسون ميال.
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )3 13ومن طريقه البيهقي ( ) 41/4عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق (  .)345ومن طريقه ابن الّنذر (2

) عن ابن جريج عن نافع به .نحوه.

( )4أخرجه ابن الّنذر ( ) 14والبيهقي يف "الكربى" ( ) 41/4من طريق مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )3455والطرباين يف "مسّند الشاميني" ( )4 25من ط ٍ
الزهري عن
رق عن ُّ
سامل به.
وأخرجه ابن أيب شيبة (  ) 5 /من طريق هشام بن الغاز عن نافع به.
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أي م
الصال أة.
قص َ

( )

سافرُماَُلُُيُمعُُمُكُث ًُاُ
بابُُ:صالةُاملُ ُِ
 - 42حدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب عن سامل بن عبد اهلل  ,أأ َن عبدأ اهلل
سافر ما أمل أمجع مكث ًا  ,وإن ح أب أسّني ذلك اثّنأ أتي
بن عمر كان يقول  :أص ِّيل صال أة ال أ
أعش أة ليل ًة.

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي ( )1 2وعبد الرزاق ( )3 11والبيهقي يف " الكربى" ( ) 42/4ويف "العرفة "
(  )3 1/من طريق مالك به.
ُُُقولهُُ(ُ:الربيدُ) عّند الفقهاء أربعة فراسخ  ,والفرسخ ثالثة أميال .ومجعها بعضهم بأبيات فقال:
ولفرسخ فثالث أأ ٍ
ُ َ
ٍ
ميال ضعوا
إن الربيـدأ ممن الفراسـخم أأربـع **
م
الباعات قل ** والبــاع أأربــع أأذر ٍع فتأتبعوا
لف أي  :من
واليل أأ ٌ
وقد تقدَ م ضبط وحترير كل م
مة فرسخ من كالم احلافظ ابن حجر  .انظر رقم ( ) .
بعض اآلثار عن ابن عمر قال  :وقدُ
قال احلافظ العسقالين يف "الفتح" (  : )112/بعد أن ذك أأر أ
اختلف عن ابن عمر يف حتديد ذلك اختالف ًا غري ما ذكر  ,فروى عبد الرزاق عن ابن جريج أخربين
أن ابن عمر كان أأدنى ما يقص الصال أة فيه ٌ
نافع َ ,
مال له بخيرب  .وبني الديّنة وخيرب ستة وتسعون ميالً
ٍ
وجه آخر عن م
السويداء  .وبيّنهام اثّنان
وكيع من
 .وروى
ٌ
ابن عمر  ,أأنه قال  :أيقص من الديّنة إىل ُّ
م
وسبعون مي ً
ابن عمر يقول  :إم ّين
ال  .وروى ابن أيب شيبة عن وكيع عن مسعر عن حمارب سمعت أ
بن سحيم عن ابن عمر يقول  :لو
لسافر الساع أة من الّنَهار ف أأقص  .وقال
الثوري  :سمعت ج أب أل أة أ
ُّ
صحيح  .وهذه أأ ٌ
ال قصت الصال أة  .إسّناد ي
خرجت مي ً
قوال مغاير ٌة جد ًا  .فاهلل أعلم  .انتهى
كل مّنهام
ٌ
كالم ابن حجر .
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 1 /4من طريق ابن بكري  ,ويف "السّنن الصغرى"
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ٍ
أن ابن عمر أأقام بم َكة عش ل ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
يال يقص
 - 41وحدَ ثّني عن
أ
الصالة َ ,إال أن يص ِّليها مع اإلمام  .فيص ِّليها بصالته ( ).
َ
سافرُإذاُكانُ ُإِمام ًُاُأُوُكانُوراءُُ ُإِمامُُ
بابُُ:صالةُاملُ ُِ
 - 35حدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه َ ,
أن
عمر بن اخل َطاب كان إذا م
قدم م َكة َ ,
ثم يقول  :يا أأه أل م َكة أأ ممت ُّوا
صىل هبم ركعتني َ ,
سفر ( ).
صال أتكم  .فإ َنا قو ٌم ٌ

 - 3وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن زيد بن أأسل أم عن أأبيه عن عمر بن اخل َطاب .مثل

ذلك.

( )

___________________
(  ) 1/من طريق القعّنبي كالمها عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق (  )144/والطحاوي (  ) 3 /من ط ٍ
الزهري به.
رق عن ُّ
( ) وإسّناده صحيح.
وأصلهُيفُ"صحيحُمسلم" ُ( )544من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر  ,قال َ :
صىل
رسول اهلل ﷺ بمّنى ركعتني  ,وأبو بكر بعده  ,وعمر بعد أيب بكر  ,وعثامن صدر ًا من خالفتمه  ,ثم إ َن
صىل أربع ًا  ,وإذا َ
أ
صالها وحدأ ه َ
صىل مع اإلمام َ
صىل بعد أربع ًا  .فكان ابن عمر إذا َ
عثامن َ
صىل ركعتني.
( ) أخرجه البيهقي يف "بيان خطأ من خطأ عىل الشافعي" (  )21/من طريق ابن بكري  ,والطحاوي
(  ) 3 /من طريق أروح  ,والبغوي ( ) 5 1من طريق أيب مصعب كلهم عن مالك به .
وقرن الطحاوي مع ٍ
أ
بن أيب الخص.
مالك
صالح أ
أ
ُّ
الزهري به.
عمر عن ُّ
وأخرجه عبد الرزاق ( )3411عن أم أ
( )4أخرجه الشافعي ( )1 4والطحاوي (  )3 1/والبيهقي يف "الكربى" ( ) 1/4ويف "العرفة"
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ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب عن صفوان  ,أنّه قال  :جاء عبد اهلل
 - 3وحدَ ثّني عن
ف  ,فقمّنا أفأمتمّنا.
ص أ
بن عمر يعود عبدأ اهلل أ
بن صفوان .فص َىل لّنا ركعتني َ
ثم ان أ
لُوالصُال ُِةُعىلُالدُابُ ُِةُ
بابُُ:صالةُالنُافل ُِةُيفُالسُفُ ُِرُبالنُهارُواللُي ُِ

( )

مالك عن ناف ٍع عن م
 - 34حدَ ثّني حييى عن ٍ
عبد اهلل م
بن عمر  ,أأ َنه أمل يكن ي ِّ
صيل
م
م
م
جوف ال َلي مل  ,فإ َنه كان
الس أفر شيئ ًا قبلها وال بعدها َ ,إال من
مع صالة الفريضة يف َ
( )
م
صيل عىل الأ م
ي ِّ
توجهت.
رض  ,وعىل راحلته حيث َ
سعيد قال  :ر أأيت أأنس بن مال ٍ
ٍ
ٍ
ك يف
مالك عن حييى بن
 - 33وحدَ ثّني عن
أ أ

___________________

(  )353/البغوي ( ) 545من ط ٍ
رق عن مالك به .واسّناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (  )34 /من طريق الثوري  ,والبيهقي يف "الكربى" ( ) 12/4من طريق
حييى بن أيب كثري كالمها عن زيد به.
والطربي
وأخرجه ابن الّنذر ( ) 11/2والطربي يف "هتذيب اآلثار" (  )41 /من طريق الأسود ,
ُّ
(  )41 /من طريق أعمرو بن أميمون كالمها عن عمر  به .
ويروى من حديث عمران بن حصني مرفوع ًا  .أأخرجه أهل السّنن  .انظر  .التلخيص ( ) 1 /

( ) أخرجه عبد الرزاق (  )135/والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  )3 5/والبيهقي يف "السّنن
الكربى" ( ) 12/4من ط ٍ
رق عن مالك به.
م
الدرداء م
بّنت
زوج
وصفوان  :هو ابن عبد اهلل بن صفوان بن أمية بن خلف اجلمحي الكَي القريش كان أ
أأيب الدَ رداء  .قال ابن سعد  :كان أ
تابعي ثق ٌة .وذكره ابن حبان يف
مدين
قليل احلديث  ,وقال
ٌ
العجيل ٌ :
ُّ
الثقات ,وقال الّنسائي :ثقة .قاله يف "هتذيب التهذيب" (. )421/3
( ) أخرجه الشافعي ( )142والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 12/4وابن الّنذر ( ) 223من طريق
مالك به.
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صيل عىل ٍ
توج ٌه إىل م
السفر  ,وهو ي ِّ
غري ال مقبلة .يركع ويسجد إيام ًء من
محار  ,وهو م ِّ
َ
غري أن يضع وجهه عىل ٍ
يشء ( ).
أ
أ أ
حةُالضُحُىُ
بابُُ:جامعُسُبُ ُِ
 - 31وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن م
ابن مش ٍ
هاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتب أة عن
أأبيه  ,أأ َنه قال  :دخلت عىل عمر بن اخل َطاب باهل م
اجرة فوجدته يس ِّبح  ,فقمت ورا أءه
فقر أبّني ح َتى جعلّن مي محذا أءه عن يميّن مه  ,فل َام جا أء أيرفا أتأ َخرت فصففّنا ورا أءه ( ).
َ ,
_____________________
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )31 4عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )31 3عن أمعمر عن حييى به ُمتص ًا .
وأخرجه الّنسائي يف "الكربى" ( ُ ) 11/متص ًا من طريق م
ابن عجالن عن حييى بن سعيد عن أأ ٍ
نس
صيل عىل ٍ
الّنبي ﷺ ي ِّ
راكب إىل خيرب  .والقبلة خلفه".
محار  .وهو
ٌ
 ,أأنه ر أأى َ
ُإيامءُمنُغريُأنُيضعُوجههُعىلُيشءُ)ُ.
ُ دونُقولهُ(ُيركعُويسجد ً
موقوف .انتهى.
الّنسائي  :هذا خط ٌأ  ,والصواب
قال
ٌ
ُّ
قلت  :أصله يف "صحيح البخاري" ( ) 531ومسلم (  )25عن أأنس بن سريين قال  :استق أبلّنا أأنس ًا
صيل عىل ٍ
حني قدم من الشام فلقيّناه بعني التمر  ,فر أأيته ي ِّ
محار  .ووجهه من ذا اجلانب  -يعّني عىل يسار
القبلة  -فقلت  :ر أأيتك ت ِّ
صيل لغري القبلة؟ فقال  :لوال أأين رأيت رسول اهلل ﷺ ف أع أله مل أأف أعلهُ .
دونُالزيادةُ.
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 11/2والطحاوي يف "رشح العاين" (  )452/والبيهقي يف
"السّنن الكربى" ( )11/4ويف "العرفة" (  )422/من ط ٍ
رق عن مالك به.
قولهُُ(ُ:يرفاُ) ُبفتح الثّناه حتت وسكون الراء وفاء غري أمهم ٍ
مه أزه  .حاجب عمر .قاله
وز  ,ومّنهم أمن أ
الّنووي.
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ّلُ
بابُُ:التُشديدُيفُأُنُُيُمرُُأُحدٌُُبنيُيُدُيُُاملُص ِّ ُ
ٍ
يمر بني أيدأ ي
 - 31وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبد اهلل بن عمر كان ال ُّ
ٍ
يمر بني أيدأ يه ( ).
أأحد  ,وال يدع أأحد ًا ُّ
ّلُ
رورُبنيُُيُدُيُُاملُص ِّ ُ
بابُُ:الرُخصةُيفُاملُ ُِ
بن م
 - 32وحدَ ثّني عن ٍ
هاب عن ساملم م
مالك عن ابن مش ٍ
عبد اهلل  ,أأ َن عبدأ اهلل بن
مر بني يدأ ي الص ِّيل.
عمر كان يقول  :ال يقطع َ
الصال أة يش ٌء م َا أي ُّ

( )

___________________

قال احلافظ يف "الفتح" ( : ) 51/1ويرفا هذا كان ممن موايل عمر  .أأ أ
درك اجلاهلي أة  ,وال تعرف له

صحبة.
( ) أخرجه عبد الرزاق ( ) 4 1عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 4 2ومن طريقه ابن الّنذر يف "الوسط" ( )411/2عن ابن جريج عن
نافع به.
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" (  ) 22/من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
وأخرجه الطحاوي يف "رشح العاين" (  )314/من طريق سفيان  ,وعبد الرزاق ( ) 411من طريق
الزهري به .وزادا "وادرأوا ما استطعتم" .
عمر كالمها عن ُّ
أم أ
وأخرجه الطحاوي (  )314/وابن أيب شيبة يف "الصّنف" (  ) 1 /وعبد الرزاق ( ) 412وابن
الّنذر يف "الوسط" (

 ) 3من ط ٍ
استطعت  .وزاد
رق عن نافع عن ابن عمر به  .زادوا " وادر أأ ما
أ

عبد الرزاق " وكان ال ي ِّ
صيل َإال إىل سرتة".
ورواه عبد الرزاق ( ) 411عن سامل عن ابن عمر أموقوف ًا  .وأخرجه الدارقطّني (  )412/من
ٍ
ٍ
م
ضعيف كام قال ابن حجر يف "الفتح" (  . )122/ثم قال  :ووردت أأيض ًا
بسّند
طريقه مرفوع ًا
ٍ
سعيد عّند أأيب داود  ,ومن حديث أأ ٍ
نس و أأيب أمامة عّند الدارقطّني  ,ومن
مرفوع ٌة من حديث أيب
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باءُيفُالصُال ُِةُ
بابُُ:مسحُاحلُصُ ُِ
ٍ
عفر ال م
مالك عن أأيب أج ٍ
قارئ  ,أأ َنه قال  :ر أأيت عبدأ اهلل
 - 32حدَ ثّني حييى عن
( )
حلصبا أء لموض مع أجبهتمه مسح ًا خفيف ًا.
بن عمر إذا أأه أوى ليسجدأ  .أ
أ
مسح ا أ
ٍ
ٍ
ذر كان يقول :
 - 31وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد  ,أأ َنه ب أل أغه أأ َن أأبا ي
خري من محر الّنَ أعم.
مسح ا أ
حلص أباء مسح ًة واحد ًة  ,وتركها ٌ

( )

___________________

م
إسّناد ٍ
ضعف  ,وروى سعيد بن مّنصور
كل مّنهام
حديث جابر عّند الطرباين يف "الوسط"  .ويف
ٌ
ٍ
ٍ
عيل وعثامن وغريمها نحو ذلك أموقوف ًا  .انتهى كالمه .
بإسّناد
صحيح عن ي
وانظر نصب الراية (  . )34/والدراية البن حجر ( ) 22/

( ) أخرجه ابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 1 5والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) 21/وابن عساكر يف
" تاريخ دمشق " ( )11من طريق مالك به.
والبن أيب شيبة (  ) 22/من طريق م
عبد احلميد م
يسوي
بن جعفر عن نافع  ,قال  :كان ابن عمر ر َبام ِّ
م
قائم يف الصالة.
احلىص برجله  ,وهو ٌ
( ) وإسّناده مّنقطع  .حييى هو النصاري  .ومل يدرك أبا ذر .
وحسّنه  ,والّنسائي ( )1/4وأبو داود
وأخرج اإلمام أمحد ( ) 31/1( ) 31والرتمذي ()421
َ
الزهري عن أأيب الأحوص عن أأيب أذ ير مرفوع ًا  :إذا قا أم أأحدكم
( )131وابن ماجه ( ) 5 2من طريق ُّ
فإن الرمح أة ت م
يف الصالة فال أي م
واجهه.
حلىص َ َ ,
مسح ا أ
ولسلم يف "صحيحه" ( )131من حديث معيقيب َ , 
يسوي
أن رسول اهلل ﷺ قال يف الرجل ِّ
كّنت فاع ً
ال فواحد ٌة.
اب حيث أيسجد  ,قال  :إن أ
الرت أ
قولهُُ(ُ:حرُالنعمُ) قال ابن حجر يف "الفتح" ( : )322/2بسكون اليم من محر  ,وبفتح الّنون والعني
م
أ
تكون لك فتأتأصدَ ق هبا  ,وقيل :
خري لك من أن
الهملة  .وهو من أألوان اإلبل ا ألحمودة  ,قيل  :الراد ٌ
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وفُ
ويةُالصُفُ ِ ُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُتُسُ ُِ
م
 - 15حدَ ثّني حييى عن ٍ
بتسوية
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب كان يأمر
( )
م
كرب.
ُّ
الصفوف فإذا جاءوه أفأخ أربوه أأن قد استوت َ
مالك عن عمه أأيب سهيل بن مال ٍ
ٍ
ك عن أأبيه  ,أأ َنه قال :
 - 1وحدَ ثّني عن
ِّ
م
عثامن م
أ
يفرض يل  ,فلم أأزل
الصالة .و أأنا أك ِّلمه يف أن
كّنت مع
أ
بن ع َفان فقامت َ
ٌ
رجال قد كان و أك ألهم بتسوية
حلصباء بّنأع أليه  -ح َتى جا أءه
أك ِّلمه  -وهو ِّ
يسوي ا أ
الصفوف قد استوت  ,فقال يل  :م
كرب.
الص ِّ
استو يف َ
الصفوف أفأخربوه أأ َن ُّ
ُّ
ثم َ
فَ ,

( )

___________________

تقتأّنميها ومتلمكها  ,وكانت ما أتتأفاخر العرب هبا .انتهى كالمه .

( ) أخرجه عبد الرزاق ( ) 342والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) /ويف "العرفة" (  )314/من
طريق مالك به.
وتابع مالك ًا ابن جريج عن نافع به  .أخرجه عبد الرزاق (.) 342
ونافع موىل ابن عمر أمل يدرك عمر بن اخلطاب  .لكن أأخرجه عبد الرزاق ( ) 341من طريق أأيوب
 ,وأبو القاسم البغوي يف "جزء أيب اجلهم" ( ) من طريق الليث بن سعد  ,وابن حزم يف "ال َ
حىل"
(  )14 /من طريق عبيد اهلل بن عمر كلهم عن نافع عن ابن عمر عن عمر به .
وأخرج عبد الرزاق ( ) 341وابن أيب شيبة (  )451/من طريق عاصم عن أأيب عثامن قال  :ر أأيت
م
نظر إىل الّناكب والأقدا مم.
عمر إذا تقدَ م إىل الصالة أ
( ) أخرجه عبد الرزاق ( ) 352وابن أيب شيبة (  )41 /وابن الّنذر ( ) 1 5والطحاوي يف "رشح
مشكل اآلثار" ( )121والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( /
عن مالك به.

) ويف "العرفة" (  )314/من ط ٍ
رق
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بابُُ:وضُعُاليُدُيُنُ ُإِحدُاهُاُعىلُاألُخرىُيفُالصُال ُِةُ
 - 1حدَ ثّني حييى عن ٍ
بصي أنّه قال
مالك عن عبد الكريم بن أيب الخارق ال
ّ
شئت.
 :من كالم الّنُّ َبوة إذا أمل تستحي فافعل ما أ
الصالة يضع اليمّنى عىل اليرسى.
ووضع اليدأ ين إمحدأ امها عىل الخرى يف َ
م
بالسحور ( ).
وتعجيل الفطر  ,واالستيّناء ّ
_____________________
مرسل  ,عبد الكريم معدو ٌد يف التابعني  .روى عن أأ ٍ
ٌ
نس وجماهد وسعيد بن جبري وغريهم.
( ) وهذا
م
جميء تلك الألفاظ يف م
م
م
مجلة أأحاديث
بدليل
حديث رسول اهلل ﷺ
وقولهُُ(ُ:منُكالمُالنبوةُ) أي  :من
مشهورة.
أأ َما مجلة احلياء  .ففيُصحيحُالبخاريُ(ُ )ُ7404عن أيب مسعود عقبة بن أعمرو  مرفوع ًا مثله .
وكذا وضع اليدين يف الصالة  .أخرجهُالبخاريُيفُ"صحيحه" ُ(ُ )ُ 345من طريق مالك عن أيب
حازم عن سهل بن سعد  ,قال  :كان الّناس يؤمرون أن يضع الرجل اليدأ اليمّنى عىل م
ذراعه اليرسى يف
أ أ
الصالة  .قال أبو حازم  :ال أأعلمه َإال أيّنمى ذلك إىل الّنبى ﷺ.
قال احلافظ يف "الفتح" (  : ) 1/قولهُُ(ُ:إال ُين ِميُ) بفتح أوله وسكون الّنون وكرس اليم  ,قال
ورصح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عّند
أهل اللغة  :نأميت احلديث إىل غريي رفعته و أأسّندُّ ته َ ,
اإلسامعييل والدارقطّني  ,وزاد ابن وهب  :ثالثتهم عن مالك بلفظ " يرفع ذلك "  ,م
ومن اصطالحم
م
أأ م
الّنبي ﷺ ولو مل يق ِّيده  .انتهى كالمه .
هل احلديث إذا قال الراوي أيّنميه فمراده يرفع ذلك إىل ِّ
م
السحور  .فأخرجُالبخاريُ(ُُ)ُ1403ومسلمُ(ُ )ُ5550سهل بن سعد َ ,
أن
أ َما تعجيل
الفطر تأخري َ
رسول اهلل ﷺ قال  :ال يزال الّناس ٍ
أ
عجلوا الفطر  .زاد أمحد (
بخري ما َ

 ) 4من حديث أيب ذر 

" و أأ َخروا السحور"
وفيه أحاديث أخرى  .انظر "التمهيد" ( )12/ 5وما بعدها.
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بابُُ:القُنوتُيفُالصُبحُُِ
ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر كان ال يقّنت يف
 - 14حدَ ثّني حييى عن
ٍ
( )
الصالة.
يشء من َ
إلنسانُُيُريدُُحاجتُهُ
بابُُ:النُهُيُعنُالصُالةُوا ُِ
ٍ
مالك عن زيد م
بن أأسل أم َ ,
أن عمر بن اخل َطاب قال  :ال
 - 13وحدَ ثّني عن
ني أأحدكم وهو ضام بني ور أكيه ( ).
يصل َ
بابُُ:انتظارُالصُال ُِةُوامليشُ ُإِليهاُ
___________________
قولهُُ(ُ:واالستيناءُ) أي  :الت أأ ِّين .
( ) أخرجه الشافعي (  ) 2وعبد الرزاق (  )311والطحاوي (  ) 14/والبيهقي يف "العرفة"
(  )11/من ط ٍ
رق عن مالك به  .ولفظ عبد الرزاق  :ال يقّنت يف الفجر.
وأخرجه عبد الرزاق أيض ًا ( )3115وابن الّنذر (  ) 2من طريق أيوب  ,وابن أأيب شيبة ( )11/
من طريق عبيد اهلل كالمها عن نافع عن ابن عمر  ,أأنَه كان ال يقّنت يف الفجر وال يف الوتر.
( ) وهذا مرسل زيد بن أسلم أمل يدرك عمر .
قولهُُ(ُ:ضا ٌّمُبنيُوركيهُ) أي بسبب احلقن .

قال ابن عبد الرب يف "االستذكار" (  : ) 11/أمجع العلامء عىل أنه ال يّنبغي لأ ٍ
حاقن
يصيل وهو
حد أن
ٌ
أ
أ
إذا كان حقّنه ذلك يشغله عن إقامة ٍ
يشء من فروض صالتمه  .وإن َ
قل  ,واختلفوا  .فيمن َ
صىل وهو
حاقن َإال أأنه أأكمل صالتأه .فقالُمالكُفيامُروىُابنُالقاسمُعنه  :إذا ش أغ أله ذلك َ
فصىل كذلك فإنَّني
ٌ
م
الوقت وبعده  .وقالُالشافعيُوأبوُحنيفةُوعبدُاهللُبنُاحلسن  :يكره أن يصيل وهو
أحب أأن يعيدأ يف
حاقن  ,وصالته جائز ٌة مع ذلك إن مل أيرتك شيئ ًا من فروضها  .وقالُالثوري  :إذا خاف أن أيسب أقه البول
ٌ

قدَ م رج ً
ال وانصف .انتهى كالمه.
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ٍ
مالك عن س أم ٍي موىل أأيب ٍ
الرمحن
 - 11وحدَ ثّني عن
بكر  ,أأ َن أأبا بكر بن عبد َ
م
غريه  .ليتع َلم خري ًا أو ل ميع ِّلمه  ,ث َم
كان يقول  :أمن أغدا أأو أ
راح إىل السجد ال يريد أ
م ( )
م
رج أع غان ًام.
رجع إىل بيته  .كان كالجاهد يف سبيل اهلل أ
أ
عيم بن م
ٍ
مالك عن ن م
عبد اهلل الج ممر  ,أ َنه أسمع أأبا هريرة
 - 11وحدَ ثّني عن
ثم ج أل أس يف م َ
صاله  .أمل تز مل الالئكة ت ِّ
يقول  :إذا َ
هم
صيل عليه  .الل َ
صىل أأحدكم َ ,
م
هم ارمحه  ,فإن قا أم من م َ
الصالة  .أمل يزل
صاله فجل أس يف السجد أيّنتظر َ
اغفر له الل َ
يف أصال ٍة ح َتى ي ِّ
صيل ( ).
_____________________
م
ٌ
الصحابة.
( ) وهذا
مرسل  .أبو بكر بن عبد الرمحن من كبار التابعني  ,بل عدَ ه بعضهم يف َ
قال أبو عمر يف "االستذكار" (  : )45 /معلو ٌم َ
قطع عىل
أن هذا ال يدركه الرأي واالجتهاد  ,لنه ٌ
غيب من حك مم اهلل و أأ م
ٍ
مره يف ثوابه .انتهى
قلت  :وما يؤيد كونأه مرسالً أجميئه من ط ٍ
رق مرفوع ًا  .فأخرج اإلمام أمحد ( ) 52 3وابن حبان
( )22عن أيب هريرة  مرفوع ًا  :من أ
دخل مسجدأ نا هذا ليتع َلم خري ًا أو يعلمه .كان كالجاهد يف
سبيل اهلل .وللطرباين يف " العجم الكبري" (

 )11عن سهل بن سعد  .نحوه.

( ) أخرجه ابن الظفر يف "غريب مالك" (  )1من طريق ابن وهب عن مالك به.
موقوف  ,لكن له حكم الرفع.
وهذا
ٌ
وأخرجه ابن عبد الرب يف "التمهيد" ( ) 51 – 51/ 1وابن الظفر ( )15وابن بشان يف "أماليه"
( )1من ط ٍ
رق عن مالك به .مرفوع ًا رصحي ًا.
موقوف يف الوطأ  ,وقد أسّند من طريق مالك وغريه..
قال ابن عبد الرب يف "التمهيد" (: ) 51/ 1
ٌ
م
ٌ
ثقات أيب هريرة عن أيب هريرة عن
صحيح رواه مجاع ٌة من
حديث
 ..ثم ساق أسانيده  ,ثم قال  :وهو
ٌ
الّنبي ﷺ .انتهى
ِّ

=

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

116

بابُُ:وضعُاليُدُيُنُعىلُماُيُوضعُعليهُالوُجُهُُيفُالسُجودُ
ٍ
 - 12حدَ ثّني حييى عن
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر كان إذا سجدأ
وضع ك َفيه عىل الذي أيضع عليه جبه أته.
أ
___________________

ٍ
صحيح َ ,إال ّ
أن مالك ًا
مالك  ,ثم قال  :رفعه
اخلالف فيه عىل
وذكر الدارقطّني يف "العلل" () 11
أ
ٌ

و أق أفه يف الوطأ .انتهى
قلت  :احلديثُأخرجهُالبخاريُيفُ"صحيحه"ُ(ُ)550ومسلمُ( )544من ط ٍ
رق عن أيب هريرة رف أعه
صيل عىل أأ م
حدكم ما دام يف م َ
صاله [ الذي َ
"الالئكة ت ِّ
اللهم
اللهم اغفر له .
صىل فيه ] ما مل حيدث
َ
َ
م
ٍ
ّنقلب إىل أأهله ِّإال الصالة.
ارمحه .ال يزال أأحدكم يف صالة ما دامت الصالة أحتبمسه ال يمّنعه أن أي أ
م
دونُقولهُ(ُفإنُقامُمنُمصالهُ )ُ..وفيها َ
بذات الكان الذي َ
صىل فيه  ,وإنام كونه
جر غري مرتبط
أن الأ أ
م
السجد أيكفي لألجر يف أأ ِّي مكان فيه.
يف
وقد أشار إىل تلك الزيادة  .ابن عبد الرب يف "االستذكار" (  ) 41/فقال  :يف هذا احلديث َ
أن قيام
َ
ِّ
ِّ
الصيل إذا كان مّنتظر ًا للصالة َ ,إال أنه ال يقال  :إنه
مصاله ال خيرجه من أن يكون له ثواب
الصيل من
صيل عىل الذي يف َ
صيل عليه الالئكة كام ت ِّ
ت ِّ
مصاله يّنتظر الصالة .انتهى
لكن تأع َقبه احلافظ ابن رجب يف "فتح الباري" ( ) 1/1فقال  :قال ابن عبد الرب َ :إال أنه ال يقال  :إنه
صيل عىل الذي يف م َ
تحول من مكانه  .وهو يّنتظر الصالة كام ت ِّ
ت ِّ
صاله
صيل عليه الالئكة  .يعّني  :عىل ال ِّ
َ
يّنتظر الصالة  .يشري إىل َ
مصاله ال عىل
أن احلديث الرفوع .إنام فيه صالة الالئكة عىل من َيلس يف
ٍ
فروى عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن
الّنتظر للصالة  .ولكن قد روي يف حديث مرفو ٍع  ,أ
َ
عيل قال  :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول  :من َ
مصاله ص َلت
جلس يف
ثم
أ
صىل الفجر َ ,
ُّ
الس ألمي عن ي
م
يّنتظر الصالة ص َلت عليه الالئكة ,
اللهم ارمحه  ,و أمن
اللهم اغفر له
عليه الالئكة  ,وصالهتم عليه :
َ
َ
ٌ
حديث
عيل بن الديّني  :هو
اللهم اغفر له .
وصالهتم عليه :
اللهم ارمحه"َ .
َ
َ
خرجه اإلمام أمحد  .وقال ّ
ويف  ,وإسّناده حسن .انتهى.
ك ٌ
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شديد ال م
م
ربد  ,وإم َنه لي م
خرج ك َفيه من حتت ب ٍ
رنس له
نافع  :ولقد ر أأيته يف يو ٍم
قال ٌ
حلصباء.
ح َتى يض أعهام عىل ا أ

( )

اجةُيفُالصُال ُِةُ
صفيقُعندُاحل ُِ
ُِ
بابُُ:االلتفاتُوالتُ
ٍ
ابن عمر أمل يكن أيل متفت يف صالتمه ( ).
 - 12وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن أ
 - 11وحدَ ثّني عن ٍ
ٍ
جعفر القارئ  ,أأ َنه قال  :كّنت أص ِّيل  .وعبد
مالك عن أأيب
اهلل بن عمر م
تفت .ف أغ أم أزين( ).
ورائي  -وال أأشعر به  -فال ُّ
راكعُ
إلمامُُ ٌُ
بابُُ:ماُيُفعلُُمُنُجاءُُوا ُِ
هاب عن أأيب أمام أة بن سهل بن ح ٍ
 - 15حدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
ّنيف
ٍ
دب ح َتى
اس ركوع ًا فر أك أع  ,ث َم َ
 ,أأ َنه قال  :دخل زيد بن ثابت السجدأ فوجدأ الّنَ أ

_____________________
( ) أخرجه الشافعي (  ) 1والبيهقي يف "الكربى" (  ) 52/ويف "العرفة" (  ) 5 – 1/وابن الّنذر
( ) 3 2من ط ٍ
رق عن مالك به  .وإسّناده صحيح.
كل ٍ
قولهُُ(ُ:برنسُ) بضم الّنون  .قال اخلليل ُّ :
ثوب رأسه م ٌ
لتزق به فهو برنس د َراعة كان  ,أأو ج َبه ,
أو ممطر ًا  .قاله عياض يف "الشارق" ( . ) 11/
( ) وهذا إسّناد صحيح.
وأخرج ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ()3141عن حفص عن عبيد اهلل عن نافع عن بن عمر  ,أنه كان
م
االلتفات يف الصالة  .وسّنده صحيح .
يكره
أ
( )4أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )4 23وابن عساكر ( ) 31/11عن مالك به.
وسّنده صحيح.
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ف.
الص َ
وص أل َ

( )

بيُﷺُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُالصُالةُعىلُالنُ ُِّ
مالك عن م
ٍ
ٍ
عبد اهلل م
ديّنار قال  :رأيت عبدأ اهلل ب أن عمر
بن
 - 1وحدَ ثّني عن
بي ﷺ  ,وعىل أأيب ٍ
بكر  ,وعمر.
بي ﷺ  ,فيص ِّيل عىل الّنَ ِّ
يقف عىل أق مرب الّنَ ِّ

( )

_____________________
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح الشكل" ( )3211ويف "رشح العاين" (  ) 53/وابن الّنذر () 112
من طريق مالك به.
وأخرجه البيهقي يف "الكربى" (  )15/وابن أيب شيبة (  ) 11/والطحاوي يف "رشح العاين"
(  ) 53/وابن الّنذر ( ) 11والطرباين يف "مسّند الشاميني" ( )4554من ط ٍ
الزهري به.
رق عن ُّ
أ
ركع ".
وزادوا "
ثم أ
فاستقبل القبل أة َ ,
ٌ
صحيح .انتهى
متصل
قال أبو عمر يف "االستذكار" (  : )4 3/حديث زيد بن ثابت يف هذا الباب
ٌ
وللطحاوي يف " رشح الشكل" ( )3212عن ابن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة  ,أأ َن زيدأ بن ثابت
م
م
م
ثم أيميش م م
ثم أيعتدُّ هبا إن
عرت أض ًا عىل ش ِّقه الأيمن َ ,
كان يركع عىل أعتبة السجد  ,ووجهه إىل القبلة َ ,
أ
الصف  ,أأو مل أيصل.
وصل إىل
ِّ
ُ فائدةُُ:قال ابن رجب احلّنبيل يف "فتح الباري" ( : )1/1ومن العجائب َ .
البخاري ذكر يف كتاب
أن
َ
"القراءة خلف اإلمام" َ
الروي عن زيد بن ثابت ال يقول به أمن خال أفه يف هذه السألة  ,فإنه قال :
أن
َ
بن ثابت رك أأع  -وهو بالبالط  -م
ٍ
لغري القبلة .
روى الأعرج عن أأيب أمامة بن
سهل  ,قال  :رأيت زيدأ أ
لغري م
ركع م
القبلة أمل َيزئه  .وهذه
حتى دخل يف الصف  ,ثم قال ( أي البخاري )  :وقال هؤالء  :إذا أ
م
الزهري عن أيب أمامة م
م
سهل بن حّنيف ,
بن
رواية مّنكرة ال
تصح  ,وإنام رك أأع زيدٌ
للقبلة  .كذلك رواه ُّ
ُّ
بن ثابت  .فذكر حديث الباب .انتهى كالم ابن رجب.
قال  :رأيت زيدأ أ

ُ

( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 5/4والبيهقي يف "الكربى" ( ) 31/1وإسامعيل القايض يف
الصالة عىل الّنبي ﷺ" ( )12من ط ٍ
رق عن مالك به.
"فضل َ

=
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بابُُ:العُملُيفُجام ُِعُالصُالةُ
ٍ
ٍ
سعيد عن الّنُّعامن بن م َرة  ,أأ َن رسو أل
مالك عن حييى بن
 - 1وحدَ ثّني عن
اهلل ﷺ قال  :ما ترون يف َ
والزاين.؟  -وذلك قبل أن يّنز أل فيهم
والسارق َ
الشارب َ
وفيهن عقوب ٌة.
 قالوا  :اهلل ورسوله أأعلم  ,قال  :ه َن فواحش ,َ
و أأسوأ الرس م
أ
رسول اهلل؟
قة الذي يرسق صال أته  ,قالوا  :وكيف أيرسق صال أته يا
َ
ركوعها وال سجو أدها.
تم
أ
قال  :ال ي ُّ

( )

___________________
وأخرجه عبد الرزاق ( )12 3وابن سعد ( ) 11/3وإسامعيل القايض ( ) 55والبيهقي يف
رق عن نافع قال  :كان ابن عمر إذا م
"الكربى" ( ) 31/1ويف "شعب اإليامن" ( )322/4من ط ٍ
قد أم
من أس ٍ
أ
رسول اهلل  ,السالم عليك يا أأبا بكر  ,السالم
الّنبي ﷺ .فقال  :السالم عليك يا
رب ِّ
فر أأتى ق أ
عليك يا أأبتاه".
( ) أخرجه الشافعي (  ) 1ويف "اختالف احلديث" ( ) 35والبيهقي يف "الكربى" ( ) 51/2ويف
"العرفة" ( )4 2/1وابن عبد الرب يف "جامع بيان العلم" ( )111من ط ٍ
رق عن مالك به.
الرواة عن مالك يف إرسال هذا احلديث عن
قال أبو عمر يف " التمهيد " ( : )351/ 4أمل أخيتلف ُّ
الّنعامن بن مرة .انتهى
وقال البيهقي  :وهذا مرسل.
الول شاهدٌ من حديث معمران بن حصني  . أخرجه البخاري يف "الدب الفرد"
قلت  :ولشطره َ
والطرباين يف "العجم الكبري" ( ) 1/ 2والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 51/2من طريق
()45
ُّ
قتادة عن احلسن عن عمران  به.
م
م
احلسن من
اختالف يف وصلمه وإمرسالمه  ,ويف سام مع
إسّناده
دونُقولهُ"ُوذلكُقبلُأنُينزلُفيهمُ" .ويف
ٌ
معمران أيض ًا .
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ٍ
مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ قال
 - 14وحدَ ثّني عن
 :اجعلوا ممن أصالتمكم يف بيوتمكم ( ).
___________________
أأ َما شطره اآلخر " وأسوأ الّناس رسقة  ..الخ .فجاء من حديث أيب سعيد  . أخرجه اإلمام أمحد
ٍ
( )11/4وغريه ٍ
ضعيف  .ومن حديث أيب هريرة و أأيب قتادة  .انظر  :علل الدارقطّني (– 544
بسّند
 ) 421وعلل ابن أيب حاتم رقم (.)322
ٍ
طريق آخر عن أيب هريرة  .أخرجه إسحاق بن راهوية ( ٍ )41
ضعيف  ,وجاء من حديث
بسّند
وله
ٌ
ٍ
عبد اهلل بن الغ َفل  .أخرجه الطرباين يف "العجم الوسط" ( ٍ ) 41
ضعيف أأيض ًا .واهلل أعلم
بسّند
( ) أخرجه مسدَ ٌد كام يف " إحتاف ا أل أهرة " (  ) 51/عن عروة به .
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : )44 /وهذا م ٌ
رسل يف الوطأ عّند مجيعهم .انتهى.
وأخرجه أبو يعىل ( )3212وابن عدي يف "الكامل" ( )12/4من أطريقني عن هشام عن أبيه عن
عائشة موصوالً .
لكن أأشار أأبو حاتمم إىل إعالله باإلرسال  .فقال كام يف "العلل" البّنه ( : )424ال يقولون يف هذا
احلديث عن عائشة .انتهى
وأخرجه أمحد ( ) 3411من رواية ابن هليعة عن أأيب الأسود عن عروة عن عائشة  .وزاد " وال
أَتعلوها عليكم قبور ًا ".
ُ واحلديثُُ.أخرجهُالبخاريُيفُ"صحيحه" ُ(ُ)475ومسلمُ(ُ)333عن نافع عن ابن عمر مرفوع ًا
مثله  .وزادا " وال تتَخذوها قبور ًا ".
ُ قال احلافظ يف "الفتح" (  : )1 1/قولهُُ(ُ:منُصالتكمُ) قال القرطبي  :ممن للتبعيض  ,والراد
م
الّنوافل بدليل ما رواه مسلم من حديث ٍ
مسجده فليجعل
جابر مرفوع ًا " إذا قىض أحدكم الصال أة يف
عياض عن
لبيتمه نصيب ًا ممن صالته" .قلت [ ابن حجر ]  :وليس فيه ما أيّنفي االحتامل  ,وقد حكى ٌ
ٍ
م
م
بعضهم َ
نسوة
ليقتدي بكم من ال أخيرج إىل السجد من
فرائضكم يف بيوتكم
بعض
أن معّناه  .اجعلوا أ
أ
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ٍ
بن عمر كان يقول  :إذا أمل
 - 13وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
( )
السجو أد أأو أم أأ برأ مسه إيام ًء  ,أ
ومل يرفع إىل جبهتمه شيئ ًا.
أيستط مع الريض ُّ
ٍ
مالك عن ربيع أة م
الرمحن  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر
 - 11وحدَ ثّني عن
بن أأيب عبد َ
صىل الّنَاس  -بد أأ بصال مة الكتوبة  ,أ
كان إذا جا أء السجدأ  -وقد َ
ومل يص ِّل قبلها
شيئ ًا.

( )

ٍ
مر عىل رج ٍل وهو
 - 11وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
بن عمر َ
ي ِّ
فرجع إليه عبد اهلل بن عمر  ,فقال له  :إذا
الرجل أك أالم ًا ,
أ
صيل  ,فس َلم عليه فر َد َ
___________________
م
الول هو الراجح  ,وقد أ
بالغ الشيخ حميي الدِّ ين فقال  :ال
لكن َ
هن  ,وهذا  -وإن كان حمتمال َ -
وغري َ
َيوز محله عىل الفريضه .انتهى.
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  )451/ويف "العرفة" ( ) 525من طريق حييى بن بكري عن
مالك به.
وقال البيهقي يف "العرفة "  :كذلك رواه أمجاع ٌة عن نافع عن ابن عمر موقوف ًا  ,ورواه عبد اهلل بن عامر
الأس ألمي عن نافع مرفوع ًا  ,وليس بيشء .انتهى.
وله ط ٌ
رق أخرى موقوف ٌة عن ابن عمر  .ذكرها ابن عبد الرب يف "االستذكار" (  )441/ثم قال  :فعىل
هذا العمل عّند ٍ
مالك و أأكثر الفقهاء .انتهى.
ابن عمر . 
ّنقطع  .ربيعة مل يدرك أ
( ) هذا م ٌ
وأخرجه عبد الرزاق ( )4343عن أأيوب عن نافع  ,قال  :كان ابن عمر إذا انتأهى إىل السجد  .فذكره.
ٍ
مالك عن ناف ٍع عن م
تيت السجدأ فوجد أهتم قد
ولعبد الرزاق أيض ًا ( )4341عن
ابن عمر  ,قال  :إذا أأ أ
ص َلوا فال ِّ
تصل َإال الكتوب أة.
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صيل فال يتك َلم  ,وليش م
س ِّلم عىل أأ م
حدكم وهو ي ِّ
بيده.
أ
ٍ
بن عمر كان يقول  :أمن أنس
 - 12وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
( )

صال ًة فلم يذكرها َإال وهو مع ا م
الصال أة التي أنس ,
إلمام  ,فإذا س َل أم اإلمام فليص ِّل َ
( )
ثم ل ميص ِّل بعدها الخرى.
َ
ٍ
ٍ
مالك عن حييى م
حممد بن حييى بن أح َبان عن
 - 12وحدَ ثّني عن
بن أسعيد عن َ
عمه واس مع م
ظهره إىل
بن أح َبان  .أنّه قال  :كّنت أص ِّيل  -وعبد اهلل بن عمر مسّندٌ أ
ِّ
جدار ال مقبلة  -فل َام قضيت أصالِت انصفت إليه من مق أبل مش ِّقي اليرس  ,فقال عبد
اهلل بن عمر  :ما مّن أعك أن أت م
ف عن أيميّنك؟ قال فقلت  :ر أأيتك فانصفت
ّنص أ
_____________________
( ) أخرجه عبد الرزاق (  )441/وابن أيب شيبة (  )23/والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 11/
حىل" (  ) 1 /من ط ٍ
وابن حزم يف "ال َ
رق عن نافع به .وإسّناده صحيح.
الزهري عن سامل عن أأبيه مثله.
وأخرجه عبد الرزاق ( )4111وابن الّنذر ( ) 112من طريق ُّ
( ) أخرجه ابن أيب شيبة (  )12/وعبد الرزاق ( ) 13وابن الّنذر ( ) 42والطحاوي ( )312/
) ويف "العرفة " ( )123من ط ٍ
أ
الطحاوي
وقرن
رق عن مالك به.
ُّ

والبيهقي يف "الكربى" ( /
ٍ
بن عمر العمري .
والبيهقي مع مالك عبدأ اهلل أ
ُّ

قال احلافظ ابن رجب احلّنبيل يف "الفتح" ( : ) 2 /3وقد روى عثامن بن سعيد م
احلمص عن مالك
أ
مرفوع ًا  .ورفعه ٌ
باطل  .ذكره ابن عدي  .كذا روي عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر
وذكر عن موسى م
بن هارون احلافظ َ ,
أن
خرجه أبو يعيل الوصيل وال َطرباين والدارقطّني ,
أ
مرفوع ًاَ .
الرفوع إنكار ًا شديد ًا
وأنكر حييى بن معني
الرازي .
رف أعه وه ٌم  ,وإنام هو
ٌ
أ
أ
موقوف  .وكذا قال أبو زرعة َ
 .ذكره ابن أيب حاتم .انتهى كالمه .
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إليك.
قال عبد اهلل  :فإ َنك قد أأصب أت َ ,
إن قائ ً
كّنت
ال يقول  :انصف عن يميّن مك فإذا أ
ت ِّ
شئت أعن يسارك.
شئت عن أيميّنك  ,وإن أ
شئت  ,إن أ
صيل فانصف حيث أ
 - 11وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه عن رج ٍل من الهاجرين
( )

بن أعمرو بن العاص .أأأص ِّيل يف ع أط من اإلب مل؟
 أمل أير به بأس ًا  -أأ َنه سأ أل عبدأ اهلل أفقال عبد اهلل  :ال  ,ولكن ِّ
صل يف م م
راح الغّن مم.

( )

_____________________
( ) أخرجه ابن أيب شيبة (  )451/من طريق أيعىل بن عبيد  ,وأبو يعىل (  )123من طريق يزيد بن
هارون كالمها عن حييى بن سعيد به.
قال البوصريي يف "احتاف الهرة بزوائد السانيد العشة" (  )11/واهليثمي يف "الجمع" ( )43 /
ثقات.
 :رجاله ٌ
ٍ
حممد بن
وقال أبو عمر يف "االستذكار" (  : )43 /هكذا احلديث عن حييى عن مالك عن حييى عن َ
حييى بن أح َبان  .وتاب أعه طائف ٌة من رواة الوطأ  ,ورواه أبو مصعب وغريه يف الوطأ عن مالك عن حممد
بن سعيد .انتهى
بن حييى بن أح َبان  .أمل يذكروا حييى أ
وأخرجه عبد الرزاق (

رجل أس َامه عن حممد م
ٍ
بن حييى به.
 )4عن ابن عييّنة عن

وأخرج البخاري ( )2 3ومسلم ( )252عن ابن مسعود  قال  :ال أَيعل أأحدكم للشيطان شيئ ًا من
م
الّنبي ﷺ كثري ًا أيّنصف عن م
يساره.
صالتمه  .أيرى أأ َن ح َق ًا عليه أن َال
أ
يّنصف إم َال عن أيميّنه  .لقد رأيت َ
( ) هكذا رواه ٌ
مالك رمحه اهلل.
فرووه عن هشام  .أ
وكيع  .عّند ابن أيب شيبة يف
ومل يذكروا ( عن أبيه ) مّنهم
ٌ
مجع من الثقات  .أ
وخال أفه ٌ
"الصّنف" ( , )4213وعبدة بن سليامن  .عّند ابن أيب شيبة أيض ًا ( )4223وابن الّنذر يف "الوسط"
( , )231ومسدَ د كام يف " إحتاف الهرة " (  )44/كلهم ( وكيع وعبدة ومسدَ د ) عن هشا ٍم حدَ ثّني
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___________________
ٌ
رجل ( زاد مسدَ د من الهاجرين ) قال  :س أألت عبدأ اهلل بن عمرو به.
الدارقطّني يف كتابه " الأحاديث التي خولف فيها مالك " (  : )23/خالفه ( أي مالك ) مجاع ٌة ,
قال
ُّ
رووه عن هشام بن عروة عن ٍ
خربه عن عبد اهلل بن عمرو أمل يذكروا فيه عرو أة
شيخ من الهاجرين  ,أأنه أأ أ
 .وهو الصواب  .مّنهم محاد بن سلمة وشعيب بن إسحاق وغري واحد  ,ورواه ٌ
مالك يف اجلامع عىل
الصواب .انتهى كالمه .
قلت  :وزعم ابن عبد الرب يف "االستذكار" ( َ : )433/
أن الصواب ما قاله مالك  ,ور َد عىل مسلم
ٍ
نظر .واهلل أعلم.
بن احلجاج بتوهيمه لالك وتصويبمه لرواية اجلامعة  ,وفيام قاله ٌ
ورواه الطرباين يف "الوسط" ( )1114وابن عدي يف "الكامل" ( ) 22/2من طريق يونس بن بكري
عن هشام عن أأبيه عن عبد اهلل بن عمرو مرفوع ًا .وهو وه ٌم.

قال احلافظ ابن عبد الرب يف "االستذكار" (  : )431/وأ َما ع أطن اإلبل فهو موضع بروكمها عّند
الشبتني هو عطّنها ال
سقيها  ,لأ َّنا يف سقيها هلا أرشبتان مترد الا أء فيها مرتني  .فموضع بروكمها بني َ
موضع بيتمها  ,وموضع بيتمها هو مراحها  .كام لمراح الغّنم موضع مقيلمها  ,وموضع مبيتمها .انتهى .
أ
ال أ
قلت  :روى مسلم يف "صحيحه" ( )415عن جابر بن سمرة َ , 
أن رج ً
رسول اهلل ﷺ :
سأل
صيل يف م م
م
رابض الغّنم؟ قال  :نعم  .قال  :أ ِّ
بارك اإلبل؟ قال  :ال.
أصيل يف أم
أ
وقد وردت أحاديث كثري ٌة يف الّنَهي عن ذلك .
قال احلافظ ابن حجر يف "الفتح" (  : )1 2/ويف معظمها التعبري " بمعاطن اإلبل "  ,ويف حديث
أسيد بن حضري عّند الطرباين " مّناخ اإلبل "  ,ويف حديث عبد اهلل بن عمرو عّند أمحد " أمرابد اإلبل"
خص من
فعرب البخاري [ باب الصالة يف مواضع اإلبل ] بالواضع ؛ لأ َّنا أأشمل  ,والعاطن أأ ُّ
َ ,
خاصة  .وقد ُذهبُبعضهم  :إىل َ
خاص
الّنهي
أن
العاطن مواضع إقامتمها عّند الاء
الواضع ؛ لأ َن
ٌ
َ
أ
أ
بالعاطن دون غريها من الأماكن التي تكون فيها اإلبل  ,وقيل  :هو مأواها مطلق ًا  .نقله صاحب
بتجوز .
الغّني عنُأُحدُ.انتهى ّ
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ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب عن سعيد بن الس ّيب  ,أنّه قال  :ما
 - 25وحدَ ثّني عن
ٍ
ثم قال سعيدٌ  :هي الغرب  .إذا فا أتتك مّنها ركع ٌة ,
صال ٌة َي ألس يف ك ِّل ركعة مّنها؟ َ
الصالة ك ِّلها ( ).
وكذلك سّنَة َ

بابُُ:جامعُالصُال ُِةُ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
يثي عن عبيد
 - 2وحدَ ثّني عن
هاب عن عطاء بن يزيد الل ِّ

ظهراين الّنَاس إذ
عدي بن اخليار  ,أأ َنه قال  :بيّنام رسول اهلل ﷺ جال ٌس بني
اهلل بن
أ
ِّ
جا أءه ٌ
جه أر رسول اهلل ﷺ  ,فإذا هو أيستأ مذنه
ساره به ح َتى أ
در ما َ
فساره  ,فلم ي أ
رجل َ
يف قت مل أرج ٍل من الّنافقني.
حممد ًا
جه أر  :أأل أ
فقال رسول اهلل ﷺ حني أ
يس أيشهد أأن ال إله َإال اهلل  ,و أأ َن ّ
يس ي ِّ
صيل؟ قال  :بىل  .وال
الرجل  :بىل  .وال شهاد أة له  ,فقال  :أأل أ
رسول اهلل؟ فقال َ
_____________________
( ) أخرجه ابن عبد الرب يف "جامع بيان العمل وفضله" ( )212من طريق حييى م
بن حييى ال َليثي عن مالك
به.
الزهري به.
وأخرجه البيهقي يف "الكربى" (  )2/من طريق شعيب بن أيب محزة عن ُّ
م
صحيح م ٌ
الصالة كلها ).
رسل لقوله  ( :كذلك سّنَة
وهذا إسّنا ٌد
ٌ
قال أبو عمر يف "االستذكار" (  : )432/وأماُقولُسعيدُ(ُوكذلكُسنةُالصالةُِكلهاُ) فإنَام أأرا أد سّنَة
الصالة كلها إذا م
م
قضاها لأ َّنا آخر صالتمه  ,وكذلك لو أأدرك مّنها
فاتت الأمو أم مّنها ركع ٌة أأن أيقعدأ إذا أ
أ
يكون أأراد بقوله (وكذلك سّنَة الصالة
ركع ًة قعدأ يف الوىل من قضائمه لأ َّنا ثاني ٌة له  ,وقد حيتمل أأن
ٍ
م
م
ركعة مّنها لن فاتأته مّنها ركع ٌة  ,أأو أأ أ
الغرب وحدها اجللوس يف ِّ
درك مّنها
كل
صالة
كلها) أي  :سّنَة
ركع ًة .واهلل أعلم
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صال أة له  .فقال ﷺ  :أول أ
اين اهلل عّنهم.
ئك الذين أّن أ
مالك عن م
 - 2وحدَ ثّني عن ٍ
زيد بن أأسل أم عن عطاء بن ٍ
يسار  ,أأ َن رسو أل اهلل
( )

قبور
هم ال َتعل قربي وثّن ًا يعبد  ,اشتدَ غضب اهللم عىل قو ٍم َاتذوا أ
ﷺ قال  :الل َ
( )
أأنبم م
يائهم مساجدأ .
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "مسّنده" ( )2ويف "الم" ( ) 12/1والبيهقي يف "السّنن الكربى" () 11/2
ويف "العرفة" ( ) 2/4وحممد بن نص يف "تعظيم قدر الصالة" ( )111واجلوهري يف "مسّند
الوطأ" ( ) 12من ط ٍ
رق عن مالك به.
قال البيهقي  :هذا م ٌ
رسل.
وتابع مالك ًا سفيان عّند ابن نص ( )112عن عطاء مرسالً .
وقال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 15/ 5هكذا رواه سائر رواة الوطأ عن مالك َإال أروح بن عبادة .
فإنه رواه عن ٍ
مالك متَص ً
ال سّنده  ,حدَ ثّناه  .فساق سّندأ ه عن عبيد اهلل بن عدي عن رج ٍل من الأنصار.
وأخرجه أمحد ( )344 , 34 /1وعبد الرزاق ( ) 2122وابن حبان يف "صحيحه" (  )112وابن
نص ( )115 ,111 ,112 ,111وعبد بن محيد ( )315والبيهقي يف "الكربى" (  )24/وأبو نعيم
يف "العرفة" (  ) 11/وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( )112وغريهم من ط ٍ
الزهري عن
رق عن ُّ
عطاء عن عبيد اهلل بن م
عدي  .لكنُاختلفواُفقيل  :عّنه عن عبد اهلل بن عدي النصاري  ,وقيل  :عّنه
ال من الأنصار حدَ ثه  ,وقيل  :عّنه َ ,
َ
أن رج ً
أن نفر ًا من الأنصار أأخ أربوه  .وقيلُ :عن عطاء عن عبد اهلل
بن عدي بن احلمراء  .دون مذكر عبيد اهلل.
أ
الرسل.
وصوب أبو حاتم
انظر  :التمهيد ( ) 15/ 5وما بعدها .وعلل ابن أيب حاتم ()152
َ
خربنا ٌ
مالك به  .وهذا
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" (  ) 3 – 35/أأخربنا أمعن بن عيسى أأ أ
م ٌ
رسل.
عمر  ,وابن أيب شيبة ( )45/4من طريق م
ابن عجالن
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 122من طريق أم أ
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ٍ
ٍ
ٍ
مسعود قال
سعيد  ,أأ َن عبدأ اهلل بن
مالك عن حييى بن
 - 24وحدَ ثّني عن
ٍ
ٍ م
كثري فقهاؤه قل ٌيل ق َراؤه  ,حتفظ فيه حدود القرآن وتض َيع
إلنسان  :إ َنك يف زمان ٌ
الصالة  ,و أيقصون اخلطبة ,
كثري من يعطي  ,يطيلون فيه َ
حروفه  ,قل ٌيل من أيسأل ٌ
يبدُّ ون أأعامهلم قبل أأ م
هوائهم.
أ
أ
زمان قل ٌيل فقهاؤه كثري قراؤه  ,حيفظ فيه حروف ال م
ٌ
قرآن
وسيأِت عىل الّنَاس
ٌ َ
___________________

كالمها عن ز م
يد بن أأسلم  .قال  :قال رسول اهلل ﷺ .أ
ومل يذكر عطا ًء.
وأخرجه البزار كام يف "كشف الستار" ( )335من طريق عمر بن حممد بن أصهبان عن زيد بن أسلم
عن عطاء بن يسار عن أأيب سعيد مرفوع ًا.

م
ضعفه.
اجتمعوا عىل
قال اهليثمي يف "الجمع" (  : ) 2/رواه البزار  .وفيه عمر بن أصهبان  ,وقد أ
وقال ابن رجب احلّنبيل يف "فتح الباري" ( 1/

)  :وعمر هذا هو ابن صهبان جاء مّنسوب ًا يف بعض

ن م
وظن ابن عبد الرب أأنَه عمر بن حممد العمري  ,والظاهر أنه وه ٌم .انتهى.
سخ مسّند البزار ,
َ
انظر  :التمهيد (.)3 – 3 /1
وله شاهدٌ من حديث أيب هريرة  .أأخرجه أمحد (  )331/وابن سعد (  ) 3 /والبخاري يف
"التاريخ الكبري" ( )32/4واحلميدي يف "مسّنده" ( ) 5 1من طريق أمحزة بن مغرية الكويف عن
لعن اهلل ."...
سهيل بن أأيب صالح عن أأبيه عن أأيب هريرة مرفوع ًا به :
اللهم ال َتعل قربي و أثّن ًا  ,أ
َ
ثقات .
ورواته ٌ
و أأخرجه عبد الرزاق (ٍ ) 11 1
أ
رسول اهلل ﷺ
بسّند صحيحٍ عن سعيد بن أأيب سعيد موىل ا ألهري  ,أأ َن
نحوه .وهذا م ٌ
رسل.
قال  :فذكر أ
م
م
لعن اهلل
أأ َما ش ُّق احلديث الأخري  .ف أأخرج البخاري ( )3 1ومسلم ( )1 1عن عائشة مرفوع ًا بلفظ " أ
اليهود والّنصارى اتذوا قبور أأنبم م
يائهم مساجدأ ".
أ
أ
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كثري من يسأل قل ٌيل من يعطي  ,يطيلون فيه اخلطبة و أيقصون
وتض َيع حدوده ٌ ,
الصالة  ,ي أبدُّ ون فيه أأهوا أءهم قبل أأعام مهلم ( ).
َ
ٍ
ٍ
سعيد  ,أأ َنه قال  :أب أل أغّني أأ َن أأ َو أل ما يّنظر
مالك عن حييى بن
 - 23وحدَ ثّني عن
م
م
بقي ممن أع أملمه  ,وإن أمل تقبل مّنه
فيه من عم مل العبد َ
الصالة  ,فإن قبملت مّنه نظر فيام أ
أمل يّنظر يف ٍ
م ( )
يشء ممن أع أمله.
_____________________
( ) أخرجه الفريايب يف "فضائل القرآن" ( )12والداين يف "الفتن" ( )4 1والبيهقي يف "شعب اإليامن"
( )1555من ط ٍ
رق عن مالك به.
وحييى بن سعيد الأ
ابن مسعود .
نصاري أمل يدرك أ
ُّ

ٍ
ٍ
ابن مسعود من و ٍ
حسان
متصلة
جوه
قال أبو عمر يف "االستذكار" (  : )414/هذا احلديث روي عن م أ
متواترة .انتهى
م م
نحوه .
وهو كام قال رمحه اهلل  .فقد جاء من عدَ ة طرق عن ابن مسعود .أ
أخرجها البخاري يف "الدب الفرد" ( )221وعبد الرزاق ( )4222وأبو خثيمة يف "كتاب العلم"
( ) 51واحلاكم يف "الستدرك" ( )12/2وابن ب َطة يف "اإلبانة" (  ) 25 , 11/والطرباين يف
"الكبري" ( ) 12 , 52/1يزيد بعضهم عىل بعض.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( . )1 5/ 5بعد أن ذكره ُمتص ًا من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود
 ,وعزاه للبخاري يف "الدب الفرد" قال  :وسّنده صحيح  ,ومثله ال يقال من مق أبل الرأي .انتهى .
( ) وهذا مرسل  .حييى هو النصاري .
توقيف  ,وقد
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )21/ 3وهذا ال يكون رأي ًا  ,وال اجتهاد ًا  ,وإنَام هو
ٌ
ٍ
ٍ
صحاح .انتهى.
وجوه
روي مسّند ًا من
وأخرج الرتمذي يف "اجلامع" ( )3 4والّنسائي ( )311عن أيب هريرة قال  :سمعت رسول اهلل ﷺ
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كتاب العيدين
إلقامةُ
داءُفيهامُوا ُِ
بابُُ:العملُيفُغُسلُالعيدينُوالنُ ُِ
 - 21وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر كان أيغتسل يو أم الفطر
يغدو إىل الص َىل.
قب أل أن أ

( )

طبةُيفُال ُِعيُدُيُنُ
بابُُ:األُمرُبالصُال ُِةُقبلُاخلُ ُِ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ كان ي ِّ
صيل
 - 21حدَ ثّني حييى عن

يوم ال م
فطر ويو أم الأضحى قبل اخلطبة ( ).
___________________

م
م
إن أأ أ
يقول َ :
نجح  ,وإن
فلح و أأ أ
ول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته  .فإن صلحت فقد أأ أ
م
فسدت فقد خاب وخرس .م
عز و َ
جل  :انظروا هل لعبدي ممن
فإن
الرب َ
انتقص من فريضته يش ٌء  .قال ُّ
أ
أ
أ
ثم يكون سائر عملمه عىل ذلك".
تطوع؟ فيكمل هبا ما
أ
ُّ
انتقص من الفريضة َ ,
غريب .
وقال الرتمذي  :حس ٌن
ٌ

قلت :وقد جاء نحوه بمعّناه من حديث متي ٍم الداري و أأيب هريرة من ط ٍ
ٍ
ٍ
ورجل من
وأنس ,
رق عّنه ,
تكميل الفرا م
أ
ئض بالّنوافل كام يف حديث أيب هريرة.
الصحابة .وزاد بعضهم
يّنظر  :علل ابن أيب حاتم ( )3 1وعلل الدارقطّني (  ) 11وكشف اخلفاء ( .) 11/
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" (

 )4و"الم" (  ) 4 /وعبد الرزاق يف "الصّنف" ()1214

وابن الّنذر يف "الوسط" ( )4 3والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )422/4ويف "العرفة" () 214
من ط ٍ
رق عن مالك به
( ) أخرجه الفريايب يف "أحكام العيدين" (  )2 , 2والبيهقي يف "العرفة" ( ) 1 3من طريق مالك
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هاب عن أأيب ع ٍ
 - 22وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
بيد موىل ابن أأزهر  ,قال :
اس  ,فقال َ :
إن
انصف
ثم
أ
فخطب الّنَ أ
أ
شهدت العيدأ مع عمر بن اخل َطاب فص َىل َ ,
م
يومان أّنى ﷺ عن مص أي مامهام  ,يو أم م
م
فطركم من صيامكمم  ,واآلخر يو ٌم
هذين
تأكلون فيه ممن نسكمكم.
ٍ
انصف
ثم
أ
ثم شهدت العيد مع عثامن بن ع َفان فجاء فص َىل َ ,
قال أبو عبيد َ :
م
حب ممن أأه مل
فخطب  ,وقال  :إم َنه قد
فمن أأ َ
أ
أ
اجتمع لكم يف يومكم هذا عيدان  ,أ
م
حب أن أيرجع .فقد أأذنت له.
العالية أن أيّنتظر اجلمعة فليّنتظرها  ,و أمن أأ َ
ٍ
ثم شهدت العيدأ مع ع ِّيل بن أأيب طال ٍ
حمصور  -فجاء
ب  -وعثامن
ٌ
قال أبو عبيد َ :
فخطب.
انصف
ثم
أ
أ
فص َىل َ

( )

___________________
به .وهذا مرسل.
ويشهد له ما أخرجه البخاري ( )114ومسلم ( )222والرتمذي (  )14وابن ماجه () 21
والّنسائي ( ) 113من حديث ناف ٍع عن م
ابن عمر  ,قال  :كان رسول اهلل ﷺ وأبو بكر وعمر يص ُّلون
العيدين أ
قبل اخلطبة.
( ) أخرجه البخاري (  )112 ( )112ومسلم ( ) 111( ) 42وأبو داود ( ) 3 1والرتمذي
الزهري به .
(  )22والّنسائي ( )33 3يف "الكربى" ( )31 4 , 221من طرق عن ُّ
البخاري
عيل  , وانفرد
واتفق الستَة عىل مذكر خطبة عمر  , واتفق الشيخان
ُّ
ُّ
والّنسائي عىل خطبة ي
أ
عثامن .
بخطبة
أ
الشافعي يف "السّند"
احلديث هبذه الزيادة .
وليسُعندهمُمجيع ًاُُ.قولهُ(ُوعثامنُحمصورُ) .وقد أخرج
ُّ
( ) 34والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 34/4ويف "العرفة" (  ) 21وابن الّنذر () 2 3
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___________________

والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" (  )4 2/وغريهم من طريق ٍ
مالك به.

ُ وتابع مالك ًا عىل هذه الزيادة  .صالح بن كيسان عّند أيب عوانة يف "صحيحه" (  )144والليث بن
سعد عّند الطحاوي يف "رشح العاين" (  )412/وابن إسحاق عّند ابن شبة يف "تاريخ الديّنة"
( .)434/
الشافعي يف القديم  :أ
أ
عثامن أأمره بذلك.انتهى
ومل نعلم
قال البيهقي يف "العرفة "  :قال
ُّ
َ
مجع من أهل العلم عىل جواز إقامة العيدين واجلمعة بدون سلطان .
ُ قلت  :وهبذه الزيادة
استدل ٌ
م
حصه.
كموتمه أو عزلمه أو
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 21/ 5وأ َما قول أأيب عبيد موىل ابن أأزهر يف حديثّنا الذكور يف هذا
الباب " ثم شهدت مع م
عيل بن أيب طالب ( وعثامن حمصور) فجاء َ
فخطب " ففيه
انصف
ثم
أ
أ
فصىل َ
ٌ
أ
أن اجلمعة واجب ٌة عىل أأهل ُالمص بغري سلطان َ ,
دليل عىل َ
سلطان عليهم
وأن أهله إذا أأقاموها وال
أأجز أأهتم ُ .وهذا ُموضع ُاختلف ُالعلامء ُفيه ُقدي ًام ُوحديثاًُ  ,وصالة العيدين مثل صالة اجلمعة ,
ٍ
أصل يف ِّ
حمصور ٌ
واالختالف يف ذلك سوا ٌء َ ,
سبب أت َلف
كل
عيل بالّناس العيد وعثامن
ٌ
لن صالة ي
م
أن عىل السلمني إقام أة ر ٍ
حضوره أو خليفتمه َ
جل يقوم به .وهذا ُمذهب ُمالكُوالشافعيُ
اإلمام عن
ٍ
م
كسائر الصلوات.
سلطان
واألوزاعيُعىل اختالف عّنه والطربي كلهم يقول َ :توز اجلمعة بغري
وقالُأبوُحنيفةُوأبوُيوسفُوزفرُوحممد  :ال َتزئ اجلمعة إذا أمل يكن سلطان.
ُ ورويُعنُحممدُبنُاحلسن  :أأ َن أأهل مم ٍ
ال ي ِّ
جاز هلم أن يقدِّ موا رج ً
صيل هبم اجلمع أة
مات واليهم أ
ص لو أ
حتى يقد أم عليهم.
السلطان.
ُ وقالُأُحدُبنُحنبل  :يص ُّلون بإذن ُّ
مري  .فإنه يعظ أأصحا أبه يوم اجلمعة
ذكر عبد الرزاق عن أم أ
أ
عمر عنُالزهري  ,أنه كان يقول  :حيثام كان أأ ٌ
أ
عيل حني َ
 ,وي ِّ
صىل بالّناس العيد
صيل هبم ركعتني  .ذكرنا قول ال ُّزهري هذا  ,لأنه الذي روى
حديث ي
وعثامن حمصور..
م
أن الذي يقيم اجلمع أة السلطان َ ,
والُُيتلفُالعلامء َ
نزول ما
وأن ذلك سّن ٌة مسّنون ٌة  ,وإنام اختلفوا عّند
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دوُيفُال ُِعيدُ
لُقبلُالغُ ُِّ
بابُُ:األُمرُباألُك ُِ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب عن سعيد بن الس ّيب  ,أنّه أأخربه ,
 - 22وحدَ ثّني عن
َ
دو.
أن الّنَاس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغ ِّ

( )

___________________

م
موت اإلمام أو قتلمه أو عزلمه  .واجلمعة قد جاءت .فذهبُأبوُحنيفة ُوأصحابهُواألوزاعي
ذكرنا من
ٌ
ُمالك ُوالشافعي ُوأُحد ُوإسحاق ُوأبوثور ُ :ي ِّ
صيل هبم بعضهم
إىل أأّنم يصلون ظهر ًا أربع ًا  ,وقال

بخطبة  .وَيزّيم.
قال العباس بن عبد العظيم  :سألت أأبا عبد اهلل  -يعّني أمحد بن حّنبل  -فقلت  :فإن أمل يكن إما ٌم .
وصىل ركعتني.؟ فقال  :أأليس قد َ
َ
أأترى أن ن ِّ
عيل بن أأيب طالب بالّناس
مجع بالّناس
صيل وراء من أ
صىل ُّ
صور.
وعثامن أحم ٌ
حديث أيب عبيد موىل ابن أزهر أأ ٌ
أ
قال أبو عمر ( ابن عبد الرب )  :قد ذكرنا َ
صل يف هذه السألة  ,وإن
أن
بتصف يسريُ.
كان ذلك يف صالة العيد" انتهى القصود مّنه ّ
ُ قولهُُ(ُ:أهلُالعاليةُ) قال احلافظ يف "الفتح". ) 1/ ( .العوايل عبار ٌة عن الق أرى الجتمعة حول
م
م
السافلة  .و أأقرهبا إىل الديّنة عىل نحو
الديّنة من جهة نجدها  ,و أأ َما ما كان من جهة هتامتها فيقال هلا َ
ميلني  .و أأبعدها مساف ًة ست أة أميال  ,ووقع يف الدونه عن مالك  :أأبعد العوايل مساف ًة ثالثة أأميال  .قال
معظم عامرهتا َ .
وإال فأبعدها ثامنية أميال .انتهى  .وبذلك جز أم ابن عبد الرب وغري
عياض  :كأنَه أأرا أد
أ
ٍ
بتجوز.
واحد  .آخرهم صاحب الّنهاية .انتهى ّ
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  ) 11/وابن أيب شيبة يف "الصّنف" (  ) 1 /والفريايب يف "أحكام
العيدين" ( ) 3والبيهقي يف "العرفة" ( ) 221من ط ٍ
رق عن مالك به.
عمر  ,والشافعي أيض ًا (  ) 11/عن إبراهيم بن سعد كالمها
وأخرجه عبد الرزاق ( )1241عن أم أ
الزهري به  .زاد الشافعي  :وال يفعلون ذلك يوم الّنحر.
عن ُّ
م
م
الّناس الذين أأد أركأهم  ,وقد أأد أ
صحابة
رك سعيدٌ مجع ًا كبري ًا من
واقع
وهذا يعترب موقوف ًا  .فسعيدٌ أحيكي أ
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قراءةُيفُصال ُِةُال ُِعيُدُينُ
ُِ
ّكبريُوال
بابُُ:ماُجاءُُيفُالت ُِ
مالك عن ناف ٍع موىل م
ٍ
عبد اهلل بن عمر  ,أأ َنه قال  :شهدت
 - 21وحدَ ثّني عن
ٍ
م
تكبريات قبل القراءة
سبع
الركعة الوىل أ
فكرب يف َ
فطر مع أأيب هريرة َ .
الأضحى وال أ
( )
ٍ
م
تكبريات قبل القراءة.
مخس
 ,ويف اآلخرة أ
___________________

م
ذكر اآلثار الدا َلة عىل السألة .
رسول اهلل ﷺ  .ولذا قال أبو عمر يف "االستذكار" (  )4 4/بعد أن أ
ٍ
سعيد  :كان الّناس يؤمرون .انتهى كالمه .
قال  :وحسبك بقول
م
الفطر حتى أ
يأكل
ويف صحيح البخاري ( )114عن أنس قال " :كان رسول اهلل ﷺ ال يغدو يو أم
ٍ
مترات".

( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )315وعبد الرزاق ( )1125والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار"
( )433/3والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 22/4ويف "العرفة" ( ) 155/1والفريايب يف
"أحكام العيدين" (5

) من ط ٍ
رق عن مالك به.

وأخرجوه أيض ًا مع ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( )1254من ط ٍ
رق أخرى عن نافع به .
وإسّناده صحيح.
وأخرجه ابن عدي يف "الكامل" ( ) 2/2من طريق نعيم بن محاد عن ابن البارك عن عبدة بن سليامن
أ
عن عبيد اهلل العمري عن نافع عن أبى هريرة َ ,
رسول اهلل ﷺ كان يكرب .فذكره.
أن
موقوف  ,ومل يرفعه أأحدٌ مسوى نعيم  ,م
فوهم
قال الذهبي يف "السري" ( : )151/ 5وهذا صوابه
ٌ
.انتهى .وكذا قال ابن عدي.
وري عن ناف ٍع عن م
ابن عمر مرفوع ًا  .أأخرجه الدارقطّني يف "السّنن" (  . )32/وفيه الفرج بن فضالة
وهو مرتوك.
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( )42/ 1عن رواية مالك الوقوفة  :مثل هذا ال يكون رأي ًا  ,وال يكون َإال
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كتاب صالة الوف
وفُ
بابُُ:صالةُاخل ِ ُ
ٍ
ٍ
سعيد عن سعيد بن الس ّيب  ,أنّه قال :
مالك عن حييى بن
 - 25وحدَ ثّني عن
( )
م
صىل رسول اهلل ﷺ ال ُّظهر والعص يوم اخلأ م
ما َ
غابت َ
الشمس.
ّندق ح َتى
أ أ
أ
___________________

م
فرق بني سبع َ
توقيف ًا  ,لنه ال أ
الّنبي
وأقل وأك أث أر من جهة الرأي يف القياس .واهلل أعلم  ,وقد روي عن ِّ
ٍ
ٍ
ﷺ  ,أنه كرب يف م
العيدأ ين سبع ًا يف الوىل  ,ومخس ًا يف الثانية من ط ٍ
حسان .انتهى
كثرية
رق
َ
ظهراين الهاجرين والأنصار
وقال البيهقي يف "العرفة" ( : )4 /1وتكبري أأيب هريرة عا ٌم  ,لأنَه بني
أ
و أأ م
هل العل مم .انتهى.

قلت  :وهو كام قال ابن عبد الرب  .فجا أء من حديث أأيب هريرة عّند أمحد ( , )2113و أعمرو بن شعيب
عن أبيه عن جدِّ ه  ,عّند أيب داود (  ) 1وعائشة عّند أيب داود أيض ًا (31

وعمرو بن عوف
) أ

وحسّنه.
الزين  .عّند الرتمذي (َ )141
انظر  :نصب الراية (  , ) 32/والدراية البن حجر ( .) 5/
( ) وهذا مرسل.
ووصله ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( )422/2واخلطيب يف "التفق والفرتق" ( ) 4 /4وابن سيد
الّناس يف "عيون الثر" (  )34/من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد عن ابن السيب عن عمر  به.
وسئل عّنه الدارقطّني يف "العلل" رقم ( ) 23فقال  :رواه زياد بن عبد اهلل البكائي و أعمرو بن هاشم
أبو مالك اجلّنبي عن حييى بن سعيد عن سعيد بن السيب عن عمر  ,وخالفهام ٌ
وعيل
مالك وابن عييّنة
ُّ
فرووه عن حييى عن سعيد بن الس ّيب مرسالً
السكري وغريهم  .أ
بن مسهر وحممد بن فضيل وأبو محزة ُّ
 .وهو أأشبأه بالصواب  .واهلل أعلم .انتهى.
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___________________
قلت  :واحلديث يف "صحيح البخاري" (  ) 131ومواضع أخرى  ,ومسلم (  )14عن م
جابر م
بن عبد
أ
بن اخلطاب يوم اخلّندق أ
اهلل َ " 
كدت
كفار قريش  ,وقال  :يا
رسول اهلل .واهلل ما ُّ
جعل أي ُّ
عمر أ
سب أ
أن أ
أن أ ِّ
أغرب الشمس  ,فقال رسول اهلل ﷺ  :فواهلل إن ص َليتها  ,فّنزلّنأا إىل
صيل
العص حتى كادت أن ت أ
أ
م
بطحان  ,فتوض أأ رسول اهلل ﷺ  ,وتوضأنا َ ,
غربت َ
الشمس  ,ثم
العص بعد ما
فصىل رسول اهلل ﷺ
أ
َ
صىل بعدها الغرب".
م
الّنبي ﷺ مل ي ِّ
غابت الشمس.
صل العص حتى
ويف َ
عيل  , أأ َن َ
الصحيحني أأيض ًا عن ي
ٍ
ول م
سعيد شواهد أأقواها  :حديث أيب سعيد  .أخرجه أمحد ( ) 31 , 1 /4والشافعي يف " السّند
رسل
" (2

) والّنسائي (  ) 2/وغريهم من طريق عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه  .وفيه  ,أنه

َ
وصححه ابن حبان () 215
هوي من الليل".
ذهب
والغرب والعشا أء بعد أن
والعص
الظهر
صىل
َ
ٌ
أ
أ
أ
أ
وابن خزيمة (.) 254
ٍ
طريق أخرى َ .
أن الذي فاهتم ال ُّظهر والعص ,
قال احلافظ يف "الفتح" (  : ) 11/وقع يف الوطأ من
هوي من الليل  ,ويف
ويف حديث أأيب سعيد الذي أرشنا إليه ال ُّظهر والعص والغرب  ,وأّنم ص َلوا بعد ي
أ
حديث ابن مسعود عّند الرتمذي والّنسائي " َ
رسول اهلل ﷺ عن أأربع صلوات يو أم
أن الشكني أشغلوا
اخلّندق حتى ذهب من الليل ما شاء اهلل  ,ويف قوله " أربع " َتوز  ,لأ َن م
العشا أء أمل تكن فاتت.
ُّ
أ
ورصح بذلك ابن العريب  ,فقال َ :
الصحيح
إن
أ
قال اليعمري  :من الّناس من َ
رجح ما يف الصحيحني َ ,
َ
أن الصال أة التي شغل عّنها واحد ٌة  .وهي العص.
عيل يف مسلم " شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العص ".
قلت  :ويؤيده حديث ي
ٍ
اخلّندق كانت وقعته أأيام ًا  ,فكان ذلك يف أأ ٍ
أ
مج أع َ
ُمتلفة يف تلك اليام  ,قال :
وقات
بأن
قال  :ومّنهم من أ
َ
وهذا أوىل.
م
أن روا أيتي أأيب سعيد م
لقصة عمر  ,بل فيهام َ
قربه َ
أن قضا أءه
تعر ٌض
وابن مسعود ليس فيهام ُّ
قلت  :وي ِّ
م
حديث الباب [ حديث جابر ]  .ففيها َ
وقع بعد خ م
أن ذلك كان
روج وقت الغرب  ,وأ َما رواية
للصالة أ
م
عقب غروب الشمس .انتهى كالم ابن حجر.
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ِ
سوفُ
يفُصالةُالك ِ ُ
بابُُ:العملُ
 - 2وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن زيد بن أأسلم عن عطاء بن يسار عن عبد اهلل بن
م
خسفت الشمس َ ,
فصىل رسول اهلل ﷺ  ,والّناس معه  .فقام
ع َباس ؛ أأ َنه قال :
ركع ركوع ًا طوي ً
قيام ًا طوي ً
رفع
ثم أ
ال  ,قال  :نحو ًا من سورة البقرة .قال  :ثم أ
ال َ .
ركع ركوع ًا طوي ً
فقام قيام ًا طوي ً
ال  -وهو دون
ال  -وهو دون القيام الول  -ثم أ
ثم سجدأ  .ثم قا أم قيام ًا طوي ً
ال  -وهو دون القيام الأ َول  -ثم رك أع
الركوع الول َ -
رفع فقام قيام ًا طوي ً
ركوع ًا طوي ً
ال  -وهو دون
ال  -وهو دون الركو مع الأول  -ثم أ
م
ال  -وهو أ
ركع ركوع ًا طوي ً
ثم سجدأ  .ثم
ثم أ
دون الركو مع الأ َول َ -
القيا مم الأول َ -
صف وقد َت َلت الشمس.
ان
أ
لوت أأ ٍ
آيتان من آيات اهلل  ,ال أخيسفان م
إن الشمس والقمر م
فقال َ :
حد وال حلياتمه
أ
أ
 ,فإذا ر أأيتم ذلك فاذكروا اهلل.
م
ثم ر أأيّنأاك
فقالوا  :يا رسول اهلل  ,رأيّنأاك
أ
تّناولت شيئ ًا يف مقامك هذا َ ,
تكع أكعت .فقال  :إمين ر أأيت اجلّن أة  ,فتّناولت مّنها عّنقود ًا  ,ولو أأخذته لأكلتم مّنه
ما م
بقيت الدُّ نيا.
الّنار  ,فلم أأ أر كاليوم مّنظر ًا ُّ
كثر أأهلمها الّنساء  ,قالوا  :ممل أ يا
قط  .ور أأيت أأ أ
ورأيت أ
رسول اهلل؟ قال  :بك م
أ
أ
أ
ويكفرن
العشري ,
ويكفرن
يكفرن باهلل.؟ قال :
هن  ,قيل  :أأ
فر َ
أ
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ثم ر أأت أ
مّنك أشيئ ًا  ,قالت  :ما
إحداهن
حسّنت إىل
اإلحسان .لو أأ
أ
َ
الدهر ك َله َ ,
أ
مّنك خري ًا ُّ
ر أأيت أ
قط.

( )

_____________________
( ) أخرجه البخاري ( , 1

 )315 , 4545 , 553 , 2 1 , 3ومسلم ( )152والّنسائي

( ) 314والشافعي يف "السّنن الأثورة" ( )32والبيهقي ( )332/ 4وابن اجلارود يف "الّنتقى"
( ) 32وغريهم من ط ٍ
مطوالً وُمتص ًا .
رق عن مالك به َ .
ُ لكنُوقعُعندهمُ(ُقيلُأيكفرنُباهلل.؟ُقالُُ:يكفرنُالعشريُ)ُ ِ
بدونُزيادةُالواوُ.
قال احلافظ يف "الفتح" (  " : ) 13 /قولهُ(ُيكفرنُباهلل.؟ُقالُُ:يكفرنُالعشريُ) كذا للجمهور
ٍ
مالك  ,وكذا أأخرجه مسلم من رواية حفص بن ميرسة عن زيد بن أأسلم  ,ووقع يف "موطأ حييى
عن
أن زياد أة م
الواو ٌ
بن حييى الندلس" قال  :ويكفرن العشري  .بزيادة واو  ,واتفقوا عىل َ
غلط مّنه  .فإن كان
الرواة فهو كذلك  ,وأطلق عىل الشذوذ غلط ًا  ,وإن كان الراد
الراد ممن تغليطه كونأه
أ
غريه من ُّ
خالف أ
أ
من تغليطمه فسا أد العّنى فليس كذلك َ ,
السؤال وزا أد  ,وذلك أنَه أأطلق لفظ الّنساء
طابق
لن
اجلواب أ
أ
فلام قيل  :يكفرن باهلل.؟ فأجاب  :ويكفرن العشري .إلخ  ,وكأنَه قال نعم
فعم الؤمّنة
َ
مّنهن والكافرة َ ,
َ
م
وغريه َ ,
ومّنهن من يكفر اإلحسان  .وقال ابن عبد الرب
مّنهن من يكفر باهلل ,
لن
مّنهن الكفر باهلل
يقع
َ
َ
َ
 :وجه رواية حييى أن يكون اجلواب مل يقع عىل وفق سؤال السائل إلحاطة العلم َ
بأن من الّنساء أمن
يكفر باهلل فلم أحيتج إىل جوابمه َ ,
لن القصو أد يف احلديث خالفه .انتهى كالم ابن حجر.
قلت  :لكن يشكل عليه  .ما أخرجه أبو عوانة يف "صحيحه" ( ) 121من طريق ابن وهب والقعّنبي
بكفرهن  ,قالوا  :باهلل.؟ قال  :ال  ,يكفرن
كالمها عن مالك  .وفيه " قالوا  :مل أ يا رسول اهلل.؟ قال :
َ
فصح بّنفي
العشري" .وللطحاوي يف "رشح الشكل" ( ) 3/ 4من حديث أأيب هريرة مثله َ .
الكفر باهلل  .واهلل أعلم .
قوله ُُ (ُ :العشري ُ) قال الباجي يف "الّنتقى" (  : )313/العشري الزوج س ِّمي عشري ًا لأنَه يعارشها
م
م
زوج أأو م
وتعارشه  .وهو قول أكثر أأ م
اللغة والتفسري  ,وحيتمل  :أأن يريد به كل من يعارشها من ٍ
غريه
هل
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ُ

كتاب االستسقاءُ
ُ

بابُُ:االسُتمطارُبالنُجو ُِمُ
ٍ
مالك  ,أنّه بلغه َ
أن رسو أل اهلل ﷺ كان يقول  :إذا أأن أش أأت
 - 2وحدَ ثّني عن
ني غدأ يق ٌة.
ثم أتشا أءمت  .فتلك أع ٌ
أبحر َي ًة َ ,

( )

___________________
 .واهلل أعلم  .انتهى .
( ) أخرجه ابن الصالح يف كتاب "وصل بالغات مالك" ( ) من طريق أيب مصعب عن مالك به.
وهذا ثاين الأحاديث التي ذكرها اإلمام ٌ
مالك بالغ ًا  ,واختلف فيها.
م
ٍ
الوجوه يف غري الوطأ ,
بوجه من
قال أبو عمر يف "االستذكار" (  : )341/هذا احلديث ال أأعرفه
الشافعي يف "كتاب االستسقاء" عن إبراهيم
ذكره إنام ذك أأره عن مالك يف "الوطأ" َ ,إال ما ذكره
ُّ
و أمن أ
إسحاق م
أ
الّنبي ﷺ قال  :إذا أأنشأت بحري ٌة  ,ثم استحالت
بن حممد بن أيب حييى عن
بن عبد اهلل  ,أأ َن َ
ٌ
ٌ
مرتوك  ,وإسحاق بن عبد اهلل  :هو ابن أأيب أفروة
طعون عليه
شامي ٌة فهو أأمطر هلا "  ,وابن أأيب حييى  :أم
عيف أأيض ًا مرتوك احلديث .انتهى كالمه .
أض ٌ
خربين أمن َال أأ ّهتم عن إسحاق به .
قلت  :وخرب الشافعي يف"الم" (  ) 1 /أأ أ
وإنام جزم ابن م
عبد الرب ب أأنَه إبراهيم  .لقول الربيع  :إذا قال الشافعي  :أأنا أمن َال أأ َهتم ؛ يريد به إم
برهيم
أ
أ
بن أيب حييى .انتهى .
أ
وأخرج الطرباين يف "الوسط" ( )2212وابن أيب الدُّ نيا (  )3و أأبو الشيخ يف "كتاب العظمة"
(  )2وابن الصالح (ص )2من طريق حممد بن عمر الواقدي عن عبد احلكيم بن عبد اهلل بن أأيب
م
عوف م
بن احلارث عن عائشة أمرفوع ًا مثله.
فروة عن
الصالح  :وفيه استدراك عىل احلاف أظني محزة بن حممد وابن عبد الرب  ,وليس إسّناده بذاك .
قال ابن َ
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___________________
الواقدي .انتهى.
لكان حممد بن عمر  ,والظاهر أأنَه
ُّ
قال السيوطي يف "تّنوير احلوالك" ( ُ( : ) 13/إذاُأنشأتُبحريةُ) أي  :ظهرت سحاب ٌة من ناحية
كثري ,
نحو الشام  ,فتلك ٌ
البحر ُ( ,ثمُتشاءمتُ)  .أي  :أأخذت أ
عني غديق ٌة بالتّنوين فيهام  .أي  :ما ٌء ٌ
يقول فتلك سحاب ٌة يكون ماؤها أغدق ًا ُ(ُ.وغديقةُ) تصغري أغدقة  .قال الباجي  :العني مطر أأيا ٍم ال يقلع
م
وض أب أطه يل
الصوري احلافظ  .أ
 ,وأهل بلدنا يروون غديقة عىل التصغري  ,وقد حدَ ثّنا به أأبو عبد اهلل ُّ
بخط م
يده بفتح الغني  .وهكذا حدَ ثّني به عبد الغّني احلافظ عن محز أة م
حممد الكمّناين احلافظ  ,وقال
بن َ
م
بمّنزلة ما يفور من العني  .انتهى كالمه .
سحّنون  :معّنى ذلك  .أأّنا
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كتاب القبلة
حاجتِهُ
عنُاسُتقبا ُِلُال ُِقبل ُِةُواإلنسانُُعىلُ ُ
بابُُ:النُهيُ ُِ
ٍ
سمع رسو أل
مالك عن ناف ٍع عن رج ٍل من الأنصار  ,أأ َنه
 - 23وحدَ ثّني عن
أ
ٍ ( )
اهللم ﷺ يّنهى أأن تستقب أل ال مقبل أة ل ٍ
غائط أأو بول.
أ أ
بابُُ:ماُجاءُُيفُال ُِقبل ُِةُ
ٍ
ٍ
سعيد عن سعيد بن الس ّيب  ,أأ َنه قال :
مالك عن حييى بن
 - 23وحدَ ثّني عن

_____________________
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( ) 4 /3وابن عبد الرب يف "التمهيد" () 1/ 1
والبيهقي يف "العرفة" (  ) 14/واجلوهري يف "مسّند الوطأ" ( )2 2من ط ٍ
رق عن مالك به.
ٍ
أ
مالك عن نافع عن رج ٍل
احلديث حييى عن
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 1/ 1هكذا روى هذا
ٍ
ٍ
أ
مالك عن
مالك فإّنم يقولون فيه  :عن
رسول اهلل ﷺ  ,و أأ َما سائر رواة الوطأ عن
سمع
من الأنصار
أ
ٍ
أ
رسول اهلل ﷺ َ ,إال أأنَه اختلف عن ابن بكري يف ذلك  ,فروي
سمع
رجل من النصار عن أأبيه
ناف ٍع عن
أ
وت اجلامعة عن ٍ
عّنه كرواية حييى  .ليس فيها عن أأبيه  ,وروي عّنه كام ر م
ٍ
رجل من
مالك عن ناف ٍع  :عن
أ
الأنصار عن أأبيه  ,وهو الصواب إن شاء اهلل .انتهى.
وأخرجه أمحد ( ) 4131ومسدَ د كام يف "إحتاف الهرة" (  )2 /وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة"
( )1323من طريق أيوب عن ناف ٍع عن رج ٍل من الأنصار عن أأبيه به  .كرواية اجلامعة عن ٍ
مالك .
ويف احلديث اختالف آخر أأعرضت عّنه لالختصار .
وللحديث شواهد كثري ٌة يف السّنة  .مّنها ما أخرجهُالبخاريُ(ُ)705ومسلم ُ( )554عن أيب أيوب
الغائط فال تأستقبلوا القبل أة  .وال تأستأدبمروها ٍ
أ
النصاري َ , 
ببول وال
الّنبي ﷺ قال  :إذا أأتأيتم
أن َ
ٍ
غربوا".
رشقوا أأو ِّ
غائط  ,ولكن ِّ
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صىل رسول اهلل ﷺ بعد أأن أق مدم الديّن أة س َت أة عش شهر ًا نحو م
م
َ
ثم
بيت ال
أ
قدس َ ,
أ
أ
( )
حول م
ت ال مقبلة أقبل ٍ
بدر أ
بشهرين.
ِّ
ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب قال  :ما بني ال م
شق
 - 21وحدَ ثّني عن
أ
غرب مقبل ٌة إذا توجه مقبل ال م
وال م
بيت ( ).
ِّ أ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( ) 15والبيهقي يف "العرفة" ( )111ويف "دالئل الّنبوة" ( )215من
طريق مالك به.
أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( ) 43/4والثوري يف "تفسريه" (  )1 /وابن
وتابع مالك ًا مجاع ٌة .
أ
سعد يف "الطبقات" (  ) 3 /والبيهقي يف "دالئل الّنبوة" (  )21وخليفة بن خياط يف "تارخيه"
(  )1/من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد به مرس ً
ال ً.
بن أيب وقاص
وخالفهم حممد بن فضيل  .فرواه عن حييى بن سعيد عن ابن الس ّيب قال  :سمعت سعدأ أ
خرجه ابن عدي يف "الكامل" (  ) 1 /والبيهقي يف "الدالئل" (  )21من رواية أمحد
 .فذكأره  .أأ أ
بن عبد اجلبار العطاردي عن ابن فضيل به .
ضعيف .
والعطاردي
قلت :
ٌ
ُّ

ٍ
حمفوظ هبذا اإلسّناد .انتهى.
وقال ابن عدي يف "الكامل" (  : ) 1 /هذا احلديث غري

صح.
وقال الدارقطّني يف "العلل" رقم (  : )14الرسل أأ ُّ
قلتُُ:احلديثُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ)45ومسلمُ(ُ)050عنُالرباءُبنُعازبُُ نحوهُدونُقولهُُ:
"قبلُبدرُبشهرينُ".
ُ انظر  :االستذكار (  )312/وعمدة القاري للعيّني ( ُ .) 11/
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" (  )41 /عن ابن علية عن أأيوب عن نافع به.
وأخرجه عبد الرزاق (  )431/وابن أيب شيبة (  )41 /والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  )1/وأبو
القاسم البغوي يف "مسّند ابن اجلعد" ( ) 111وغريهم من ط ٍ
رق عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر
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___________________
عن عمر  به.
وأخرجه البيهقي (  )1/واحلاكم يف "الستدرك" (  ) 31/والفاكهي يف "أخبار مكة" ( )454/
والدارقطّني (  ) 25/من طريق عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر َ ,
الّنبي ﷺ قال  :فذك أأره.
أن َ
اجلامعة محاد بن سلمة وزائدة بن قدامة وحييى القطان وغريهم عن م
م
عبيد اهلل عن
قال البيهقي  :رواية
نافع عن ابن عمر عن عمر قو أله  .انتهى
اخلالف  :والصحيح ممن ذلك قول م
عبيد اهلل عن
الدارقطّني يف "العلل" رقم ( )13بعد أن ذك أأر
وقال
أ
ُّ
نافع عن ابن عمر عن عمر .انتهى
ٍ
رجب احلّنبيل يف "الفتح" (.) 41/4
وصح أح اإلمام أمحد إسّنا أده ووق أفه عىل عمر  . كام نقله ابن
َ
قلت  :وقد روي مرفوع ًا من رواية أأيب معش عن حممد بن أعمرو عن أيب سلمة عن أأيب هريرة .
الّنسائي  ,وأع َله ابن عدي
وصححه الرتمذي  ,و أأنكأره
والّنسائي () 2 /3
الرتمذي ( )43
أأخرجه
َ
ُّ
ُّ
ُّ
قييل .ب أأيب أمعش الدين.
والع ّ

وأخرجه الرتمذي أأيض ًا ( )433من ٍ
جه آخر عن أيب هريرة  .أ
البخاري  ,أنه أأقوى من حديث
ونقل عن
ِّ
ُّ

صح.
أيب أمعش .و أأ ُّ
بن حّنبل عن قول عمر "ما بني
قال أبو عمر يف "االستذكار" (  : )312/قال الثرم  :سألت أأمحدأ أ
زال عّنه بيشء  -وإن َ
كل البلدان َإال مكة عّند البيت فإنه إن أ
الشق والغرب قبلة " فقال  :هذا يف ِّ
قل
م
 فقد أ مشار بيده  ,وهذا الغرب
ترك القبلة  .قال  :وليس كذلك قبلة البلدان  ,ثم قال  :هذا الشق  .و أأ أ
 ,و أأشار م
بيده  .وما بيّنهام مقبلة  .قلت له  :فصالة أمن َ
يتحرى
صىل بيّنهام جائزة؟ قال  :نعم  .ويّنبغي أن َ
أ
أ
الوسط .
قال أبو عبد اهلل  :قد كّنَا نحن و أأهل بغداد ن ِّ
صيل نتيامن قلي ً
سّنني يسرية.
ال  ,ثم حرفت القبلة مّنذ
أ
قال أبو عمر  :تفسري قول أمحد بن حّنبل "هذا يف ِّ
كل البلدان" يريد َ
السعة
أن البلدان ك َلها لأهلها من َ
يف مقب ألتهم مثل ما لن كانت قبلته بالديّنة اجلّنوب التي تقع هلم فيها الكعبة فيستقبلون جهتأها ,
أ
والشق عن
الغرب عن أأيامّنم ,
ويتَسعون يميّن ًا وشامالً فيها ما بني الشق والغرب َ .يعلون
أ
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ساجدُ
ُِ
ساءُإىلُامل
بابُُ:ماُجاءُُيفُخُروجُُِالنُِّ ُِ
بّنت م
سعيد عن عاتمك أة م
ٍ
 - 21وحدَ ثّني عن ٍ
زيد بن أعمرو بن
مالك عن حييى بن
امرأة عمر بن اخل َطاب  -أأّنا كانت أتستأذن عمر بن اخل َطاب إىل ال م
م
ٍ
سجد
نفيل -
أ
َ
( )
جن َإال أن أمتّن أعّن مي  .فال يمّنعها.
ف أيسكت  ,فتقول  :واهللم لأخر َ
___________________

م
أي م
الديّنة ما بني الشق والغرب
السعة يف قبلتهم مثل ما لأهل
سارهم  ,وكذلك يكون لأهل اليمن من َ
أ
والغرب عن يسارهم  ,وكذلك أهل
الشق عن أأيامّنم
توجهوا أأيض ًا قبل البيت َإال أأّنم َيعلون
أ
إذا َ
م
م
م
القبلة ما بني اجلّنوب والشامل مثل ما كان لأ م
الديّنة من
هل
السعة يف استقبال
العراق وخراسان هلم من

السعة فيام بني الشق والغرب  ,وكذا هذا م
العراق عىل ضدِّ ذلك أأيض ًا .
َ
وإنام تضيق م
القبلة َ
كل الضيق عىل أأهل السجد احلرام  .وهي لأهل مكة أأوسع قلي ً
ثم هي لأهل
ال َ ,
م
السعة عىل حسب ما ذكرنا.
احلر مم أأوسع قليالً  ,ثم هي لأهل اآلفاق من َ

فمن كانت
قال أمحد بن خالد  :قول عمر بن اخلطاب "ما بني الشق والغرب قبلة"  .قاله بالديّنة  .أ
قبلة الديّنة فهو يف سعة ما بني الشق والغرب  .ولسائر البلدان ممن السعة يف م
مثل م
قبلته أ
القبلة مثل
َ
أ
خالف بني أهل
مدفع له  ,وال
صحيح ال
ذلك يف اجلّنوب والشامل ونحو ذلك .هذا معّنى قوله  .وهو
أ
أ
ٌ
العلم فيه .انتهى كالمه رمحه اهلل.
مّنقطع بني حييى وعاتكة  .وهي صحابية .
( )
ٌ
يب
قال ابن الديّني يف "العلل" يف ترمجة حييى كام يف "التهذيب" (  : ) 11/ال أعلمه
سمع من صحا ي
أ
غري أنس .اهـ
وأخرجه عبد الرزاق يف "مصّنفه" (

الزهري َ ,
أن عاتكة بّنت زيد .فذكره  .وفيه
عمر عن ُّ
 )1عن أم أ

وإّنا لفي السجد".وهذا م ٌ
رسل أيض ًا .
" فلقد طعن عمر َ .
ووصله أمحد (

سم الرأة .
 )31عن عبد العىل عن معمر عن ُّ
الزهري عن سامل عن أبيه  .لكن مل ي ِّ
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رآنُ
وضوءُملنُمسُُالقُ ُِ
ُِ
بابُُ:األُمرُبال
مالك عن م
 - 22حدَ ثّني حييى عن ٍ
عبد اهلل بن أأيب بكر بن حز ٍم  ,أأ َن يف الكتاب
م
عمرو م
يمس ال أ
قرآن َإال طاه ٌر.
الذي أك أت أبه رسول اهلل ﷺ ل
بن حز ٍم  :أأن َال َ

( )

___________________
وأخرجه اإلمام أمحد ( ) 24عن حييى بن أيب إسحاق عن سامل بن عبد اهلل  ,قال  :كان عمر رجالً
نحوه.
خرج إىل الصالة اتَبعته عاتكة بّنت زيد  .فذكر أ
أغيور ًا  ,فكان إذا أ
قال اهليثمي يف "الجمع" (  : )33/سامل أمل يسمع من عمر.
م
كانت امرأ ٌة لعمر تأشهد
ُ وأصلهُيفُ"صحيحُالبخاري" ُ(ُ)455من رواية نافع عن ابن عمر قال :
صال أة الصبح والعشاء يف اجلامعة يف السجد  ,فقيل هلا  :ممل أترجني  .وقد تأعلمني أأ َن عمر أيكره ذلك ,
م
رسول اهللم ﷺ  :ال أمتّنعوا إما أء اهلل مساجدأ اهلل".
و أيغار؟ قالت  :وما يمّنعه أن يّنهاين  ,قال  :يمّنعه قول
م
م
يشهد اجلمع أة غ ٌ
الّنساء
سل من
ُ انظر فتح الباري (  )424/كتاب اجلمعة ( باب هل عىل من مل
م
والصبيان وغريهم ).
( ) أخرجه أبو داود يف "الراسيل" ( )14والبيهقي يف "العرفة" ( ) 51وابن أيب داود يف "الصاحف"
( )1 1والبغوي يف "رشح السّنة" (  )32/من ط ٍ
رق عن مالك به  .وهذا مرسل .
الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أأبيه عن جدِّ ه  .أأخرجه ابن
وروي موصوالً عن ُّ
حبان يف "صحيحه" ( )1111والبيهقي يف "الكربى" (  )451/والدارمي (  ) 4والدارقطّني يف
"السّنن" (  ) 21/من طرق عن سليامن بن داود عّنه به.
ابن داود اخلوالين الثقة  ,وإنام هو سليامن بن أأرقم الضعيف  .كام قال أبو داود والّنسائي
وسليامن ليس أ
وغريمها .

=

135

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

غريُوضوءُُ
رآنُعىلُ ُِ
بابُُ:الرُخصةُيفُ ُِقراءُ ُِةُالقُ ُِ
ٍ
حممد م
مالك عن أأ ُّيوب م
بن
الس
 - 22حدَ ثّني حييى عن
ختياين عن َ
بن أأيب أمتيم أة َ
ِّ
م
سريين  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب كان يف قو ٍم وهم أيقرءون ال أ
ثم
قرآن ,
أ
فذهب حلاجته َ ,
رجع وهو أيقرأ الق أ
رآن.
أ

ٍ
فقال له ٌ
رجل يا أأمري الؤمّنني  :أأتقرأ ال أ
وضوء.؟  ,فقال له عمر
ست عىل
قرآن ول أ

 :أمن أأ أ
فتاك هبذا  .أأم أسي ملمة.؟

( )

___________________
الزهري قال  :قرأت صحيف ًة عّند آل أيب بكر
وأخرجه أبو داود يف "الراسيل" ( )13عن شعيب عن ُّ
م
لعمرو م
أ
بن حزم حني أ َمره عىل نجران... .
رسول اهلل ﷺ ك أت أبها
ذكر أأ َن
بن حممد بن عمرو بن حزم  .أ
فذكره .
يصح.
قال أبو داود  :روي هذا احلديث مسّند ًا وال ُّ
الزهري وغريه  ,ومثل هذا
وقال ابن كثري يف "تفسريه" ( : )131/2وهذه مو أجاد ٌة جيد ٌة  .قد قر أأها ُّ
الدارقطّني عن عمرو بن حزم  ,وعبد اهلل بن عمر  ,وعثامن بن أيب العاص
يّنبغي الأخذ به  .وقد أأسّنأده
ُّ
م
إسّناد ي
نظر  ,واهلل أعلم.
 ,ويف
كل مّنها ٌ
قال احلافظ ابن عبد الرب يف "االستذكار" (  : )32 /وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تل َقاه العلامء
م
م
الواحد الت م
م
َصل .انتهى كالمه .
والعمل  .وهو عّندهم أأشهر و أأظهر من اإلسّناد
بالقبول
انظر نصب الراية (  ) 25/والدراية (ص  )21والتلخيص احلبري ( . ) 4 /
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  )15/من طريق ابن بكري  ,وابن بشكوال يف "الغوامض
والبهامت" (  )341/من طريق حييى عن ٍ
مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة (  ) 54/وعبد الرزاق (  )411/وأبو عبيد يف "فضائل القرآن" ( , 411/
ٍ
وسموا الرجل أبا مريم .وابن سريين مل أيسمع من عمر .
 )411من طرق عن ابن سريين بهَ .
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زيبُالقُرآنُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُحتُ ِ ُ
ٍ
ٍ
وحممد بن
سعيد  ,أأ َنه قال  :كّنت أأنا
مالك عن حييى بن
 - 21وحدَ ثّني عن
َ
ال  ,فقال  :أأ م
حممدٌ رج ً
سمعت من
خربين بالذي
أ
حييى بن أح َبان جال أسني  ,فدعا َ
بيك  ,فقال الرجل  :أأخربين أأيب  ,أأ َنه أأتى زيدأ بن ٍ
أأ أ
ثابت  ,فقال له  :كيف أترى يف
أ
أأ
َ
م
قراءة القرآن يف سب ٍع؟.
م
نصف ٍ
شهر أأو أع ٍ
وسلّني م أمل
حسن  ,و ألأن أأقر أأه يف
فقال زيدٌ :
ش أأ ُّ
ٌ
حب إ َيل  .أ
( )
فإين أأ أ
سألك  ,قال زيدٌ  :لكي أأتد َبره  ,و أأ مقف عليه.
ذاك؟ قال َ :
___________________
ووصله البخاري يف "التاريخ الكبري" (  )342/وابن سعد ( )1 /2وابن أيب شيبة (  ) 54/من
بن صبيغ  ,أأ َن عمر أ م
حسان عن ابن مسريين عن أأيب أمريم إم أياس م
خرج
ثم أ
دخل مربد ًا له َ ,
طريق هشام بن َ
أ
أ
القرآن  ,فقال له أأبو مريم  :يا أأمري الؤمّنني ..فذكره.
فجعل أيقرأ
ووقع عّند ابن أيب شيبة  :عن ابن سريين عن أيب هريرة وعن أأيب مريم عن عمر .
صحيح.
قال احلافظ يف "اإلصابة" (  : ) 3/إسّناده
ٌ
وأخرجه ابن أيب شيبة (  ) 54/عن قتادة عن عمر به  .نحوه.
يب يف
( ) أخرجه البيهقي يف "شعب اإليامن" (  )415/من طريق حييى بن بكري
والقعّنبي  ,والفريا ُّ
ّ
"فضائل القرآن" ( ) 1من طريق قتيبة بن سعيد كلهم عن مالك به .وقالوا  :نصف شهر أأو
عشين.
وأخرجه عبد الرزاق (  )111وابن البارك يف "الزهد" ( ) 25وأبو عبيد يف "فضائل القرآن"
(3

) من ط ٍ
بن ثابت به  .وقال :
رق عن حييى بن سعيد عن رج ٍل حدَ ثه عن أأبيه  ,أأنَه س أأ أل زيدأ أ

عشين.
ٍ
مالك  ,و أأظ ُّن
قال أبو عمر يف "االستذكار" (  : )322/رواه ابن وهب وابن بكري وابن القاسم عن
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رآنُ
جودُالقُ ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُسُ ُِ
ٍ
مالك عن ناف ٍع موىل م
ابن عمر  ,أأ َن رج ً
ال من أأه مل ممص ,
 - 15وحدَ ثّني عن
ثم قال  :إم َن هذه
أأخ أربه أأ َن عمر بن اخل َطاب أقر أأ سور أة احل ِّج فسجدأ فيها أسجدأ أتني َ ,
السورة ف ِّضلت بسجدأ أتني ( ).
ُّ
___________________
حييى م
وهم يف قوله " أو عش " .انتهى.

( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  ) 42/ومن طريقه البيهقي يف "العرفة" ( ) 512عن مالك به.
وأخرجه الشافعي يف "السّند" ( )415عن ٍ
مالك عن نافع َ ,
أن عمر  .فذكره.
وأخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (  )332/1من طريق عمرو بن سعد عن نافع حدَ ثّني ٌ
رجل
خلف عمر بن اخلطاب ...فذكره .
ممن مهرة ممن أأهل مص قال  :ص َليت
أ
وأخرجه البيهقي يف "العرفة" ( )411/4ومن طريقه ابن عساكر (  )332/1من طريق شجر أة م
بن
م
عبد اهلل أأيب حم َمد  ,أأنَه سمع أأبا عبد الرمحن الهري  ,أنه سجدأ مع عمر .فذكره .
ٌ
أ
نافع أأبو عبد الرمحن
صي  ,ويشبه أأن
موصول مم
قال البيهقي  :هذا إسّنا ٌد
يكون الذي روى عّنه ٌ
ٌ
ا ألهري هذا .انتهى كالمه .
الثر يف ترمجة  :نبيه بن صؤاب أأيب عبد الرمحن الهري  .أ
ثم قال
ونقل كال أم
البيهقي َ ,
ِّ
وأورد ابن عساكر أ
 :هو هذا بغري ي
شك .
و أأخرج احلاكم يف "الستدرك" (/2

وصححه  ,والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  )4 2/ويف
)
َ

"العرفة " ( )411/4وابن عساكر ( ) 2 / 2عن عبد اهلل بن ثعلبة بن صعري  ,قال  :ص َليّنا مع عمر
مرتني.
باجلابية أصالة ُّ
الصبح  .فقرأ سورة احلج  ,فسجد فيها َ
وروي عن عقبة م
أ
احلج سجدتان.؟ قال  :نعم  .و أمن مل
بن عامر " .قال  :قلت
يارسول اهلل  .يف سورة ِّ
يسجدمها فال يقرأمها" .أخرجه أبو داود يف "السّنن" (  ) 35والرتمذي ( . )122وفيه ابن هليعة .
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ٍ
ٍ
بن
مالك عن عبد اهلل بن
 - 1وحدَ ثّني عن
ديّنار  ,أأ َنه قال  :ر أأيت عبدأ اهلل أ
( )
م
سورة احل ِّج سجدأ أتني.
عمر أيسجد يف
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب عن الأعرج  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب ,
 - 1وحدَ ثّني عن
قرأ بـ { والّنَج مم إذا أهوى }  ,فسجدأ فيها  ,ثم قام أف أقر أأ بس ٍ
ورة أخرى.
أ
َ أ أ
بيدهُاملُلكُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُ ُِقراءُ ُِةُقلُهوُاهللُأحدٌُُُ,وتباركُُالذيُ ُِ
( )

()3
ٍ
ٍ
الرمحن عن عبيد م
حّنني
بن
 - 14وحدَ ثّني عن مالك عن عبيد اهلل بن عبد َ

___________________
ٌ
حديث ليس إسّناده بذاك القوي.
الرتمذي :
ولذا قال
ُّ
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( ) 532وعبد الرزاق (  )121والبيهقي يف "العرفة" ( ) 5
والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  )41 /من ط ٍ
رق عن مالك به.
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )113ومن طريقه البيهقي يف "العرفة" ( ) 22عن مالك به.
ورواه عبد الرزاق ( )1225ومسدَ د كام يف "الطالب" ( )3 3والطحاوي (  )411/والبيهقي يف
"الكربى" (  )4 3/من ط ٍ
الزهري عن العرج عن أأيب هريرة عن عمر.
رق عن مالك عن ُّ
وهو كذلك يف "موطأ أيب مصعب" (  ) 1وسويد بن سعيد ( )12وحممد بن احلسن الشيباين () 12
موصوالً م
بذكر أأيب هريرة .
عمر  ,والطحاوي (  )411/من طريق يونس بن يزيد كالمها
وأخرجه عبد الرزاق ( )1225عن أم أ
الزهري به موصوالً.
عن ُّ
وانظر  :علل الدارقطّني رقم (.) 41
( )4قال أبو عمر يف "التمهيد " (1/ 1

)  :هكذا قال حييى يف هذا احلديث مالك عن عبيد اهلل  .وتابعه

أكثر الرواة مّنهم ابن وهب وابن القاسم وابن بكري وأبو الصعب وعبد اهلل بن يوسف  ,وقال فيه
القعّنبي ومطرف  :مالك عن عبد اهلل عن عبد الرمحن عن عبيد بن حّنني  ,والصواب ما قاله حييى ومن
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موىل آل م
زيد م
بن اخل َطاب أأ َنه قال  :سمعت أبا هريرة يقول  :أأقبلت مع رسول اهلل
ال يقرأ { قل هو اهلل أحدٌ }  ,فقال رسول اهلل ﷺ  :وجبت  ,أ
فسمع رج ً
فسألته
ﷺ
أ
أ
رسول اهلل؟ فقال  :اجلّنَة.
ماذا يا
ثم فرقت أن يفو أتّني ال أغداء مع
هب إليه فأ ِّ
فقال أبو هريرة  :ف أأ أردت أن أأذ أ
بشه ّ ,
م
م
الرجل فوجدته
ثم ذهبت إىل َ
رسول اهلل ﷺ  ,فآثرت الغدا أء مع رسول اهلل ﷺ َ ,
ب.
قد أ
ذه أ

( )

___________________

تابعه  .وقد أغلمط يف هذا أأمحد بن خالد غلط ًا بيّن ًا ف أأ أ
دخل هذا احلديث يف باب أأيب طوالة عبد اهلل بن عبد
فتوهم
الرمحن بن معمر النصاري  ,وإنام دخل عليه الغلط فيه من رواية القعّنبي  .وقوله فيه عبد اهلل َ ,

أأ َن أ
قول حييى عبيد اهلل غلط  ,وظّنَه أأبا طوالة  .فليس كام ظن  .وهو عبيد اهلل بن عبد الرمحن بن السائب
بن عمري مدين ثقة معروف عّند أهل احلديث .انتهى بتجوز
( ) أخرجه أمحد ( ) 51 1وأبو عبيد يف "فضائل القرآن" (ص ) 11واحلاكم يف "الستدرك"
والبغوي يف "رشح السّنة" (  ) 3وغريهم من ط ٍ
(  )111/والبيهقي يف " ُّ
رق
الشعب" () 142
ُّ
عن مالك به .بتاممه.
وأخرجه الرتمذي يف "اجلامع" ( ) 212والّنسائي يف "السّنن" (  ) 2 /ويف "عمل اليوم والليلة"
(  )25من طريق مالك .
ُ دونُقولهُ(ُفقالُأبوُهريرةُُ:فأردتُأنُأذهبُإليهُفأ ِّ
برشهُُ....الخُ)ُ
ٌ
غريب ال نعرفه َإال من حديث مالك بن أنس.
حسن
حديث
وقال الرتمذي :
ٌ
ٌ
وقال ابن عبد الرب يف "التمهيد" ( : ) 13/2حديث صحيح .
انظر  :علل الدارقطّني رقم (2

) والتمهيد (.) 1/ 1

قلت  :وهذه الزيادة فاتت عىل اهليثمي فلم يذكرها يف غاية القصد  ,وال يف حممع الزوائد  .وكذا مل
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141

ٍ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
عوف ,
الرمحن بن
 - 13وحدَ ثّني عن
هاب عن محيد بن عبد ّ
تبارك الذي م
أ
بيده اللك }
أ ّنه أأخ أربه أأ َن { قل هو اهلل أأحدٌ } ثلث القرآن  ,و أأ َن {
م ( )
َتادل عن أصاحبها.
عاءُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُالدُ ُِ
ٍ
 - 11وحدَ ثّني عن ٍ
سعيد  ,أنّه بل أغه أأ َن رسو أل اهلل ﷺ  ,كان
مالك عن حييى بن

___________________
يذكرها البوصريي يف "احتاف الهرة" .وتّن َبه هلا ابن الثري يف "جامع الصول" ( )1 11فقال :
أخرجه الوطأ  ,وأخرج الرتمذي  ,والّنسائي السّندأ مّنه فقط .انتهى.
( ) أخرجه الفريايب يف "فضائل القرآن" ( )45عن قتيبة بن سعيد عن مالك به.
يح م ٌ
رسل .
وإسّناده صح ٌ
تابعي أأحد الثقات الثبات ,
قال السيوطي يف "تّنوير احلوالك" (  ) 13/قال ابن عبد الرب  :محيدٌ
ٌ
م
يكون تأوقيف ًا .انتهى
ومثل هذا ال يؤخذ بالرأي  ,وال بدَ أأن
الزهري فيه  .فقيل  :عّنه عن محيد عن أيب هريرة مرفوع ًا  .وقيل  :عّنه موقوف ًا
قلت  :وقد اختلف عىل ُّ
عىل أيب هريرة ُ .وقيل  :عن محيد عن أ ِّمه أ ِّم كلثوم  .وقيل  :عن محيد َ ,
الّنبي ﷺ
أن نفر ًا من أأصحاب ِّ
حدّ ثوه .
ومل أأر عّند أأ ٍ
ذكر سورة تبارك .واهلل أعلم  .انظر علل ابن أيب حاتم
حد من
أ
أخرج هذه الوجوه أ
( . ) 2 2قال الدارقطّني يف "العلل" ( : )3514قول ٍ
مالك أأش أبه .
قلت  :يؤيد كال أم ابن عبد الرب جميئه أمرفوع ًا  .فكون اإلخالص تعدل ثلث القرآن  .أخرجهُالبخاريُ
(ُ)0517عنُأيبُسعيدُُ,ومسلمُ(ُ)015عنُأيبُهريرةُمثله .
أ َما مش ُّقه اآلخر  .قد رويت أأحاديث مرفوع ٌة وموقوفة ومرسلة يف سور أة تبارك .
انظر  :التلخيص احلبري ( .) 44/
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هم فال أق ا م
صباح  ,وجاع أل اللي مل سكّن ًا َ ,
م
والشمس والقمر
إل
يدعو فيقول  :الل َ
م
م
وقوِت
ين  ,و أأغّن مّني من ال أفقر  ,و أأمتمعّن مي بمسمعي
حسبان ًا .
وبصي َ
اقض عّنِّي الدِّ أ
يف سبيلمك ( ).
بن أأيب ٍ
مالك عن م
 - 11وحدَ ثّني عن ٍ
بن عبيد اهلل بن أك ٍ
زياد عن طلح أة م
زياد م
ريز
 ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ قال  :أأفضل الدُّ م
عاء دعاء يو مم عرفة  ,و أأفضل ما قلت أأنا
( )
أ
رشيك له.
والّنَب ُّيون ممن قبيل  :ال إله َإال اهلل وحدأ ه ال
_____________________
( ) أخرجه ابن أيب شيبة ( ) 52/ 5عن أأيب خالد الأمحر  ,وابن أأيب الدُّ نيا يف "إصالح الال" ( )3
من طريق أعمرو بن هاشم كالمها عن حييى بن سعيد عن مسلم بن يسار عن الّنبي ﷺ .
قال البخاري يف "التاريخ الكبري" ( : ) 22/2حييى بن سعيد عن مسلم بن يسار موىل آل عثامن عن
الّنبي ﷺ مرسل  .انتهى
ِّ
الرواة عن مالك يف إسّناد هذا احلديث  ,وال يف متّنه
وقال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )15/ 3أمل أتتلف ُّ
لفاظ ُم ٍ
وجوه ب أأ ٍ
ٍ
الفة  .ثم ذك أأرها.
 ,و أأ َما معّنى هذا احلديث فيت مَصل من
ومّنها ما أخرجه مسلم يف "الصحيح" ( ) 2 4والربعة عن أيب هريرة  . كان رسول اهلل ﷺ
م
ورب
رب الساموات
يأمرنا إذا أأرا أد أأحدنا أن يّنا أم أن
َ
يضطجع عىل ش ِّقه الأيمن  ,ثم يقول  :اللهم َ
أ
م
اقض عّنَا الدَ ين  ,و أأغّنمّنا من ال أفقر.
شئ .
الرض  ..حتى قوله  :و أأنت الباطن فليس دونك ٌ
( )5أخرجه عبد الرزاق ( )422/3والبغوي ( ) 12/2والبيهقي يف "الكربى" ( ) 23/3ويف
"الدعوات" ( )312والفاكهي يف "أخبار مكة" ( ) 21من ط ٍ
رق عن مالك به.
تابعي ثق ٌة .
وزياد هو موىل ابن ع َياش  .وطلحة
ٌ
ٍ
مرسل  ,وقد روي عن ٍ
ٌ
ضعيف .انتهى.
باسّناد آخر موصوالً  ,ووصله
مالك
قال البيهقي  :هذا
ٌ
ٍ
مالك يف إمرسال هذا احلديث كام رأيت  ,وال
خالف عن
وقال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )41/1ال
أ
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جابر بن أع ٍ
بن م
 - 12وحدَ ثّني عن ٍ
بن م
عبد اهلل م
مالك عن عبد اهلل م
تيك  ,أأ َنه قال :
جا أءنا عبد اهلل بن عمر يف بّني معاوية  -وهي قري ٌة من قرى الأنصار  -فقال يل :
م
أ
درون أأين َ
مسجدكم هذا؟ فقلت له  :أنعم  .و أأرشت
صىل رسول اهلل ﷺ من
هل أت
ٍ
هبن فيه؟ فقلت  :نعم .
له إىل ناحية مّنه  ,فقال يل  :هل أتدري ما ال َثالث التي دعا َ
هبن؟.
قال  :أفأخ مربين َ

م
بالسّنني .
ظهر عليهم َ
عدو ًا من غريهم  ,وال ّيلكهم ِّ
فقلت  :دعا أبأن َال ي أ
صدقت .
فأعطم أيهام  ,ودعا أبأن َال َيع أل بأ أسهم بيّنهم  .فمّنم أعها  ,قال :
أ
قال ابن عمر  :فلن يزا أل اهلرج إىل يوم القيامة.

( )

___________________

أأحفظه هبذا اإلسّناد مسّند ًا من ٍ
وجه حيتج بمثله  .انتهى.
ٍ
مالك وطلحة  ,أما احلديث فقد روي من ط ٍ
رق أخرى مسّند ٌة  ,وفيها ٌ
مقال
قلت  :ومقصوده طريق
َ
أأيض ًا  .فأخرجه الرتمذي ( )4121عن محاد بن أيب محيد عن أعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ ه َ :
أن
الّنبي ﷺ قال فذكره .
َ
ٌ
محاد بن أيب محيد هو حممد بن أيب محيد  ,وهو أبو
حديث
قال الرتمذي :
غريب من هذا الوجه  ,و َ
ٌ
م
بالقوي عّند أأ م
احلديث .انتهى.
هل
إبراهيم النصاري الديّني  .وليس
ِّ
قال احلافظ يف "التلخيص" (  : ) 13/ويف إسّناده محاد بن أيب محيد وهو ضعيف  ,ورواه العقييل يف
"الضعفاء" من حديث نافع عن ابن عمر بلفظ "أفضل دعائي ودعاء النبياء قبيل عشية عرفة ال إله إال
اهلل  ..احلديث" ويف إسّناده فرج بن فضالة  .وهو ضعيف جد ًا  .قال البخاري  :مّنكر احلديث  ,ورواه
م
إسّناده قيس بن الربيع .انتهى.
عيل نحو هذا  .ويف
الطرباين يف "الّناسك" من حديث ي

( ) أخرجه احلاكم ( )1 2/3من طريق إسحاق بن سليامن الرازي  ,وابن ش َبة يف "تاريخ الديّنة"
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___________________
(  )12/وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( ) 11/ 1من طريق م
ابن وهب كالمها عن مالك به.
أ
احلديث هبذا اإلسّناد  ,وقد اضطربت
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 11/ 1هكذا أروى حييى هذا
فيه رواة الوطأ عن ٍ
مالك اضطراب ًا شديد ًا.
فطائف ٌة مّنهم تقول كام قال حييى  :عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر بن عتيك  ,أنه قال  :جاءنا عبد اهلل
بن عمر  .أمل َيعلوا بني عبد اهلل  -شيخ مالك  -هذا وبني ابن عمر أأحد ًا  .مّنهم ابن وهب وابن بكري
ومعن بن عيسى.
وطائف ٌة مّنهم تقول  :عن مالك عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر بن عتيك عن عتيك بن احلرث بن
عتيك  ,أنه قال  :جاءنا عبد اهلل بن عمر  .مّنهم ابن القاسم عىل اختالف عّنه  ,وقد روي عّنه مثل
رواية حييى وابن وهب وابن بكري.
وطائفة مّنهم تقول  :مالك عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك  ,أنه قال :
جاءنا عبد اهلل بن عمر  .مّنهم القعّنبي ( مسّند اجلوهري  )315عىل اختالف عّنه يف ذلك  .والتّنيس
ومطرف.
وموسى بن أأعني
ِّ

قال أبو عمر  :رواية حييى هذه أأوىل بالصواب عّندي إن شاء اهلل  -واهلل أعلم  -ممن رواية القعّنبي
الرواة له عىل ذلك  ,وحسبك بإتقان ابن وهب ومع ٍن  ,وقد
ومطرف لتابعة ابن وهب ومعن وأكثر ُّ
ِّ
صحح البخاري رمحه اهلل وأبو حاتم الرازي سامع عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر بن عتيك من ابن عمر ,
َ
أن رواية حييى وابن وهب يف إسّناد هذا احلديث أأصوب َ .
والدليل عىل َ
أن عبيد اهلل بن عمر روى هذا
احلديث عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر بن عتيك هذا  .كذلك حدَ ثّنا سعيد بن نص  .ثم ساق سّنده .
انتهى كالمه رمحه اهلل .
عبد اهلل بن م
مالك عن م
وأخرجه اإلمام أمحد ( )331/1من طريق ابن مهدي عن ٍ
عبد اهلل عن جابر بن
عتيك عن ابن عمر به.
قوي  .أأخرجه مسلم يف "صحيحه" ( ) 215عن م
عامر م
بن سعد بن أأيب وقاص عن
وللحديث شاهدٌ ٌ
مر بمسجد بّني معاوي أة أ
رسول اهلل ﷺ أأ أ
أ
أبيه َ ,
فركع فيه
دخل
أن
قبل أ
أ
ذات يو ٍم من العالية حتى إذا َ
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ٍ
مالك عن زيد بن أأسلم  ,أنّه كان يقول  :ما من دا ٍع يدعو
 - 12وحدَ ثّني عن
َإال كان بني إمحدأ ى ثال ٍ
خر له  ,وإ َما أأن يك َفر
ث  ,إ َما أأن ي
أ
ستجاب له  ,وإ َما أن يدَ أ
عّنه.

( )

عاءُ
بابُُ:العُملُيفُالدُ ُِ
مالك عن م
 - 11حدَ ثّني حييى عن ٍ
عبد اهلل بن ٍ
ديّنار  ,أأ َنه قال  :أرآين عبد اهلل بن
( )
عمر و أأنا أأدعو  .وأشري بأصبعني إصب ٍع من ك ِّل ٍ
يد  .فّنأهاين.
___________________
ريب ثالث ًا  .فذكره َ .إال أنه
ركعتني  ,وص َليّنا معه  .ودعا ر َبه طويالً  ,ثم
أ
انصف إليّنا  ,فقال  :س أألت ِّ
قال  :وسألته أأن ال ّيلك أ َمتي بالغرق فأعطانميها  .بدل ال أعدو .
قولهُُ(ُ:بالسننيُ) أي بالقحط والحل  .وقولهُُ(ُ:الرجُ) أي القتل .
( ) أخرجه البيهقي يف "الدعوات الكبري" (  )45ويف "شعب اإليامن" (2

) من طريق ابن بكري عن

مالك به .
أ
يكون رأي ًا
وهذا يف حكم الرسل .ولذا قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )434/1مثله يستحيل أن
واجتهاد ًا  ,وإنام هو تأوقيف .مثله ال يقال بالرأي .انتهى
و أأخرج أمحد ( ) 31والبخاري يف "الدب الفرد" ( )2 5وأبو يعىل ( ) 5 1وغريهم عن أأيب
م
بقطيعة رح ٍم
الّنبي ﷺ  :ما ممن مسلم يدعو  -ليس بإث ٍم وال
التوكِّل الّنَاجي عن أأيب سعيد اخلدري عن ِّ
يدفع عّنه
عجل له دعوتأه  ,وإ َما أن يدَ خرها له يف اآلخرة  ,وإ َما أن أ
 َإال أأعطاه إمحدى ثالث  ,إ َما أأن ي ِّمن الس م
وصححه احلاكم (.) 2 1
وء مثلها  ,قالوا  :إذ ًا نكثر؟ .قال  :اهلل أكثر" .
َ
ُّ

( ) وإسّناده صحيح.
الّنبي
عيل ُّ
و أأخرج أأبو داود ( ) 311والّنسائي ( ) 24وغريمها عن سعد بن أيب و َقاص  ,قال َ :
مر َ
ﷺ  ,و أأنا أأدعو بأصب أع َي  .فقال  :أأ ِّحد أأ ِّحد  .وأشار بالس َبابة.
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ٍ
ٍ
بن الس ّيب كان يقول
 - 55وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد  ,أأ َن سعيدأ أ
م م م
السامء .فرف أعهام.) (.
الرج أل لريفع بدعاء ولده من أبعده  ,وقال بيديه أ
نحو َ
 :إم َن َ
صُ
بابُُ:النُهُيُعنُالصُال ُِةُبعدُالصُبحُُِوبعدُالعُ ُِ
ٍ
مالك عن عبد اهلل بن مد ٍ
يّنار عن عبد اهلل بن عمر  ,أأ َن عمر
 - 5وحدَ ثّني عن
روهبا َ .
طلوع َ
فإن
بن اخل َطاب كان يقول  :ال أحت َروا بصالتمكم
أ
الشمس وال غ أ
الشم م
الش أ
يطان أيطلع قرناه مع طلو مع َ
َ
س  ,و أيغربان مع غروهبا  ,وكان أيضب
___________________
انظر  :علل الدارقطّني رقم (.)111
غريب.
صحيح
وللرتمذي ( )4112عن أيب هريرة نحوه  .وقال  :حس ٌن
ٌ
ٌ
( ) أخرجه البيهقي يف "العرفة " (  )3 2من طريق ابن بكري عن مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( )14/1واحلسني بن حرب يف "الرب والصلة" (ص )32وابن
أيب الدُّ نيا يف "مكارم الخالق" (5

) من ط ٍ
رق عن حييى عن سعيد به .وهذا م ٌ
رسل.

ولذا قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 3 / 4أمل خيتلف رواة الوطأ عن مالك يف ّ
أن هذا احلديث فيه
هكذا ....وهذا ال يدرك بالرأي .انتهى
ويشهد له ما أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( )21/2والطرباين يف "الدعاء" (31

) والبغوي

(  )312/وغريهم من ط ٍ
رق عن عاص مم م
بن أهبدلة عن أيب صالح عن أيب هريرة َ ,
أن الّنبي ﷺ قال :
م
َ
وجود إسّنا أده
رب أأنَى يل هذه الدرجة؟ فيقول  :بدعاء ولدك لك"َ .
إن اهلل لريفع العبدأ الدرج أة فيقول ِّ :
ابن عبد الرب يف "التمهيد" (3/ 4

).

م
الصحيح غري عاصم بن هبدله ,
قال اهليثمي يف "الجمع" (  : ) 1/رواه البزار  .ورجاله رجال
وهو حسن احلديث.
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الصال مة ( ).
اس عىل تلك َ
الّنَ أ

ٍ
السائب م
مالك عن ابن مش ٍ
مر
 - 5وحدَ ثّني عن
بن أيزيد  ,أأ َنه ر أأى ع أ
هاب عن َ
( )
م
الصالة بعد العص.
بن اخل َطاب أيضب الّن أكدر يف َ
أ

_____________________
) من طريق مالك به .

( ) أخرجه عبد الرزاق (  )411وابن الّنذر يف "الوسط" (5
واختصه ابن الّنذر.

وللبخاري ( )112ومسلم ( )2 2من ٍ
وجه آخر عن ابن عمر مرفوع ًا نحوه .
ُ دونُقولهُ"ُوكانُ(ُأيُعمرُ)ُيضبُالناسُعىلُتلكُالص ِ
الةُ "ُُوانظر ما بعده ُ.
ُ

( ) أخرجه الطحاوي (  )453/والبيهقي يف "العرفة" ( ) 4 2من طريق مالك به
عمر  ,وابن أيب شيبة (  )415/عن ابن أيب ذئب كالمها عن
وأخرجه عبدالرزاق ( )4113عن أم أ
صحيح.
الزهري به  .وإسّناده
ُّ
ٌ
وروى عبد الرزاق () 521عن ابن جريج قال أخربين حممد َ ,
بن اخلطاب وجدأ الّنكدر ي ِّ
صيل
عمر أ
أن أ
بعد العص فجلس إىل جّنبه معه الدِّ رة قال  :ما هذه الصالة  .انصف  .قال  :فاتتّني من العص ركعتان
طول حتى تدركه صفرة الشمس".
 .فقال  :إذا فاتت أحدأ كم العص أو بعضها  .فال ي ِّ
الّناس مع عمر بن اخلطاب
وللبخاري ( ) 21ومسلم ( )242عن ابن عباس  .قال  :كّنت أأرضب
أ
عّنهاُ.
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كتاب النائز
تُ
لُامل ُِّي ِ ُ
بابُُ:غُس ُِ

ٍ
م
جعفر م
حمم ٍد عن أأبيه  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ
مالك عن
 - 54حدَ ثّني حييى عن
بن َ
ٍ
ميص ( ).
غ ِّس أل يف أق
_____________________
( ) أخرجه الشافعي ( )114والبيهقي يف "العرفة" ( ) 514ويف "السّنن الصغرى" ( ) 5 4وابن
سعد (

 ) 21/من طريق مالك به.

جعفر بن حممد  :هو ابن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب . 
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : ) 12/هكذا رواه سائر رواة الوطأ مرس ً
ال َ .إال أسعيد بن عفري
ٍ
م
جعفر م
بن حممد عن أأبيه عن عائشة  .فإن
مالك عن
[الكامل البن عدي  ]3 /4فإنه جع أله عن
مالك لرواية اجلامعة له عن ٍ
رسل عّند ٍ
صحت روايته فهو متَصل  ,واحلكم عّندي فيه أأنه م ٌ
مالك كذلك
َ
م
مشهور عّند م
السري والغازي  .وسائر العلامء  ,وقد روي مسّند ًا من حديث عائشة
أهل
َ ,إال أأنه حدي ٌث
ٌ
من ٍ
ٍ
صحيح واحلمد هلل .
وجه
ٍ
ٍ
قميص ,
الّنبي ﷺ غ ِّسل يف
ورواه الوحاظي عن مالك عن جعفر بن حممد عن أأبيه عن جابر  ,أأ َن َ
وكذلك رواه الباغّندي عن إسحاق بن عيسى الطباع عن ٍ
مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر .
َإال أنه خولف الباغّندي يف ذلك عن إسحاق  ,فأ َما الوطأ فهو فيه م ٌ
رسل .انتهى كالمه .
صححه ابن عبد الرب  .رواه أمحد ( ) 12/1و أأبو داود (  )4 3وابن
قلت  :حديث عائشة الذي َ
حبان يف "صحيحه" ( )11 2وغريهم من طريق حممد بن إسحاق  ,قال  :حدَ ثّني حييى بن ع َباد عن
أأبيه عباد بن عبد اهلل بن الزبري  ,قال  :سمعت عائش أة  ,تقول َ :لا أأرادوا أ
الّنبي ﷺ  ,قالوا  :واهلل
غسل ِّ
فلام اختلفوا أألقى اهلل
جرد موتانا  ,أأم نغسله وعليه ثيابه؟ َ .
جرد رسول اهلل ﷺ من ثيابه كام ن ِّ
ما ندري أأن ِّ
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ٍ
مالك عن عبد اهلل بن أيب ٍ
بّنت ع ٍ
ميس
 - 53وحدَ ثّني عن
بكر  ,أأ َن أأسام أء أ
غسلت أأبا ٍ
ثم خرجت أ
الصدِّ يق حني ِّ
حضها من الهاجرين
فسألت أمن
بكر ِّ
تويف َ ,
َ
أ
وإن هذا يوم شديد ال م
ربد  .فهل ع َيل ممن غ ٍ
 ,فقالت ِّ :إين صائم ٌة َ ,
سل؟ فقالوا :
ٌ
ال.

( )

نُامل ُي ِ
تُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُكُفُ ُِ ِّ
ٍ
ٍ
سعيد  ,أنّه قال  :بلغّني أأ َن أأبا ٍ
بكر
مالك عن حييى بن
 - 51وحدَ ثّني عن
___________________

م
رجل َإال م
م
عليهم الّنو أم حتَى ما مّنهم ٌ
ناحية البيت  .اليدرون أمن
ثم ك َلمهم مك ِّل ٌم من
وذقّنه يف
صدره َ ,
م
م
فغسلوه وعليه أقميصه  ,يص ُّبون الاء
الّنبي ﷺ وعليه ثيابه .فقاموا إىل رسول اهلل ﷺ َ
هو  :أأن اغسلوا َ

يدّيم  ,وكانت عائشة تقول  :لو استقبلت من أأمري ما
فوق ال أقميص  ,ويدلكونه بالقميص دون أأ أ
غسله َإال نساؤه.
استدبرت ما َ
صحيح.
قال احلافظ يف "التلخيص" ( : ) 41/4إسّناده
ٌ
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )1 4وابن سعد يف "الطبقات" ( ) 53/4من طريق مالك به.
بّنت عميس.
وعبد اهلل بن أيب بكر أمل أ
يلق أأسام أء أ

وتأغسيل أأسامء لأيب بكر  جاء من ط ٍ
رق أخرى  .ف أأخرج ابن سعد ( ) 53/4من طريق هشام بن
أ
أ
الزهري كالمها عن عروة عن عائشة َ ,
أن أأبا بكر
عروة  ,والبيهقي يف "الكربى" ( )412/4من طريق ُّ
غسلته أأسامء بّنت عميس.
َ
قال البيهقي  :وله شواهد مراسيل عن ابن أأيب م أليكة  ,وعن عطاء بن أيب رباح  ,وعن سعد بن إبراهيم
 ,وذكر بعضهم  ,أأ َن أأبا بكر أأوىص بذلك  .انتهى كالمه .
قلت  :ووصية أأيب بكر  . أخرجها ابن سعد أيض ًا (ٍ ) 23/2
صحيح عن أيب بكر م
ٍ
بن حفص ,
بسّند
َ
ٌ
َ
مرسل أأيضا ً .ورواه أأيض ًا عن احلسن  ,وعن قتادة .
غس أله إذا مات  .وهذا
أن أأبا بكر أأوىص أأسام أء أن ت ِّ
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مريض  : -يف كم ك ِّفن رسول اهلل ﷺ؟ فقالت  :يف
الصدِّ يق قال لعائشة  -وهو
ٌ
ِّ
ثال م
بيض سحول َي ٍة  ,فقال أبو ٍ
ٍ
بكر  :خذوا هذا ال َثوب  -ل ٍ
ثة أأ ٍ
ثوب عليه قد
ثواب
ٌ
ثم ك ِّفّنوين فيه مع أثوبني آخرين  ,فقالت
شق أو
أأصابه أم ٌ
زعفران – فاغسلوه َ ,
بكر  :احلي أأحوج إىل اجل م
عائشة  :وما هذا؟ .فقال أأبو ٍ
ديد من ال ِّيت  ,وإ َنام هذا
ُّ
( )
لل ممهلة.
_____________________
( ) وهذا مرسل  .حييى هو النصاري .
وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات" (  ) 2 /أخربنا معن بن عيسى أأخربنا مالك بن أنس عن حييى بن
سعيد به ُ .متص ًا  .إىل قوله "سحولية".
ُقويُيفُ"صحيحُالبخاري"ُ(ُ)1703منُطريقُهشامُبنُعروةُعنُأبيهُعنُعائشةُُ,قالتُ
ولهُشاهدٌ
ٌ
بهُردعُمنُزعفرانُ.
ُ:دخلتُعىلُأيبُبكرُُ,فقالُُ:كمُُ.فذكرهُُ.لكنُقالُُ:
ٌ
وضمها  .والفتح أشهر  ,وهو رواية الكثرين  .قال ابن
قولهُُ(ُ:سحوليةُ) قال الّنووي  :بفتح السني
ِّ
بيض ومل أخي ّصها
ثياب ٌ
ثياب ٌ
بيض نقي ٌة ال تكون َإال من القطن  ,وقال ابن قتيبة ٌ :
العرايب وغريه  :هي ٌ
بالقطن  ,وقال آخرون  :هي أمّنسوب ٌة إىل سحول مديّنة باليمن حيمل مّنها هذه الثياب .قاله السيوطي
يف "تّنوير احلوالك" ( . ) 24/
قولهُُ(ُ:مشقُ) بسكون الشني وفتح اليم وكرسها  ,وهي الغرة التي يصبغ هبا المحر من الأشياء .
قاله عياض يف "الشارق" ( .)215/
قوله ُُ (ُ :للمهلة ُ) قال ابن حجر يف "الفتح" ( : ) 13/4قال عياض  :روي بضم اليم وفتحها
وبالضم
التمهل ,
وكرسها  .قلت  :جزم به اخلليل .وقال ابن حبيب  :هو بالكرس الصديد  ,وبالفتح
ُّ
ِّ
عكر الزيت .والراد هّنا الصديد .
أ
َمهل .
وحيتمل  :أأن
يكون الراد بقوله " إنام هو " أي  :اجلديد  ,وأن يكون الراد " بالهلة " عىل هذا الت ُّ
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ٍ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
عوف
الرمحن بن
 - 51وحدَ ثّني عن
هاب عن محيد بن عبد َ
ف بال َث م
وب
ؤزر  ,ويل ُّ
قمص وي َ
عن عبد اهلل بن أعمرو بن العاص  ,أنّه قال  :ال ِّيت ي َ
( )
م
ثوب واحدٌ ك ِّفن فيه.
ال َثالث  ,فإن أمل يكن َإال ٌ
نازةُ
بابُُ:امليشُأُما ُِمُاجلُ ُِ
ٍ
مالك عن حم َمد بن الّنكدر عن ربيع أة بن عبد اهلل بن
 - 52وحدَ ثّني عن
م
اهلدير ,أنّه أأخربه  ,أنّه ر أأى عمر بن اخل َطاب يقدم الّنَاس أأمام اجل م
جّنازة
ّنازة  .يف
أ
أ
أ أ
أ
أ
ٍ ( )
زيّنب م
بّنت جحش.
أ
___________________
أي َ :
إن اجلديد لن يريد البقاء .والأ َول أظهر  .ويؤ ِّيده قول القاسم بن حممد بن أيب بكر قال  :ك ِّفن أأبو
ٍ
بكر يف ر ٍ
وريطة م أ َصة  ,وقال  :إنام هو لما خيرج من أأ منفه وفمي مه  .أخرجه ابن سعد  .وله عّنه
يطة بيضاء
أ
ٍ
وضبط الأ
أ
صمعي هذه بالفتح .انتهى كالم احلافظ.
للمهل والرتاب " ,
ُّ
من وجه آخر " إنام هو أ
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )1 22وابن أيب شيبة ( ) 11/4والبيهقي يف "الكربى" ( )35 /4من ط ٍ
رق
ثقات .
عن مالك به  .ورواته ٌ
لف عىل أأسافل
قولهُُ(ُ:يقمص ُ) أي يلبس القميص  .وقولهُُ(ُ:ويؤزرُ) أي يلبس اإلزار  .وهو ما ي ُّ
اإلنسان .
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" (  )11ويف "الم" (  ) 2 /والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار"
(  )32 /والبيهقي يف "العرفة" (1

) من طريق مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق ( )1 15وابن الّنذر (  ) 12والبيهقي يف "الكربى" (  )15/من طريق
سفيان الثوري  ,وابن سعد ( ) 2/1عن ابن عييّنة كالمها عن ابن الّنكدر به .وإسّناده صحيح .
قولهُُ(ُ:يقدمُالناسُ) أي يتقدَ مهم  .ويميش أأمامهم .
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ف اجل م
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
ّنازة ممن
 - 52وحدَ ثّني عن
هاب  ,أأ َنه قال  :اليش خل أ
السّنَة.
خطإ ُّ

( )

بابُُ:النُهيُعنُأنُُتُتبعُاجلنازةُُبنارُُ
مالك عن هشا مم بن عروة عن أأسامء م
 - 51حدَ ثّني حييى عن ٍ
بّنت أأيب أب ٍ
كر  ,أأ َّنا
أ
م
م م
ثم حّنِّطوين  ,وال أتذ ُّروا عىل أك أفّني محّنأاط ًا ,
قالت لأهلها  :أأمجروا أثيايب إذا م ُّت َ ,
ٍ ( )
وال أتت أبعوين بّنار.
_____________________
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  )32 /من طريق ابن وهب عن مالك به .
م
وهذا م ٌ
الصحابة والتابعني ومن بعدهم .
ُاجلمهور من
ُِ
الزهري هوُقول
رسل  .وما قاله اإلمام ُّ
وأخرج أمحد ( , 42 , 2/

) وأبو داود ( )4 21والرتمذي ( ) 552 , 552وابن ماجه

(  ) 32والّنسائي يف "الجتبى" ( )11/3و"الكربى" (  ) 52وأبو يعىل (  )13وابن حبان
( )4531والطرباين يف "الكبري" ( ) 4 43والبيهقي يف "الكربى" ( ) 4/3وغريهم من ط ٍ
رق عن
وعمر يمشون أمام اجلّنازة".
الّنبي ﷺ و أأبا بكر
ُّ
أ
الزهري عن سامل عن أبيه .قال  :رأيت َ
الزهري مرس ً
ال .كام ذكرته يف "زوائد الوطأ عىل الصحيحني".
وسّنده صحيح  ,لكن رواه احلفاظ عن ُّ
م
احلديث ال أ
أ
احلديث كلهم يرون َ
صح.
أن
قال الرتمذي  :وأهل
رسل يف ذلك أأ ُّ
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 11/2عن معن بن عيسى  ,والبيهقي ( )351/4من طريق ابن
بكري  ,وابن عساكر ( ) 2/11من طريق أيب مصعب وأيب حذافة كلهم عن ٍ
مالك عن هشام بن عروة
صحيح.
عن أبيه عن أأسامء به  .فزادوا ( عن أبيه )  .وهذا إسّنا ٌد
ٌ
وهو يف موطأ أيب مصعب ( ) 5 3سويد بن سعيد ( )413أيض ًا عن أبيه .
وأخرجه ابن سعد أيض ًا ( ) 13/2من طريق عبد اهلل بن نمري عن هشام عن أبيه عن أسامء أيض ًا.
وأخرجه إسحاق بن راهوية ( ) 12( ) 12وابن سعد ( ) 13/2وابن الّنذر (  )455وابن أيب

=

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

152

ٍ
ٍ
سعيد القرب ِّي عن أأيب هريرة  ,أنّه
مالك عن سعيد بن أيب
 - 5وحدَ ثّني عن
أّنى أأن يتبع بعدأ موتمه ٍ
بّنار ( ).
___________________

شيبة ( ) 11/4وابن عساكر ( ) /24من ط ٍ
رق عن مهشام عن فاطمة بّنت الّنذر عن أأسامء.

اليت أحيتاج إىل ت م
قولهُُ(ُ:أمجرواُ) َتمريها بالعود وغري ذلك ما ي َ
أطييب
تبخر به  ,والأصل يف ذلك أأ َن أ
م
وريح كفّنه َ .
م
ريح مكروه ٌة ولذلك رشع يف أغسله
رحيمه
فإن ذلك من إمكرامه وصيانته لئال تأظهر مّنه ٌ
الكافور ليطيب رحيه  ,ولتخفى ريح كرّية إن كانت .قاله الباجي ( . ) 5/
ٍ
طيب خيلط وهو احلّناط  .قولهُُ(ُ:والُ
قولهُ(ُ:حنّطوينُ) احلّنوط بفتح احلاء ما يط َيب به اليت ممن
فرقوه  ,ومّنه أذروت الطعام  ,ومّنه
تذرواُ) بفتح التاء  .كذا رويّناه من الثالثي من ذلك  .أي  :ال ت ِّ
م
شيوخّنا  ,وبه
اشتقاق الذرية عّند بعضهم  .قولهُُ(ُ:حناطاً ُ) بضم احلاء وكرسها  ,والكرس عّند أأكثر
ذكره اهلروي  .وحّنَطت اليّ أت  .إذا فعلت ذلك به  .وط َيبته باحلّنوط .قاله عياض يف "الشارق
( . )1 2-412/
ُ قولهُُ(ُ:والُتتبعوينُبنارُ) انظر حديث أيب هريرة اآلِت .
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )1 11وابن الّنذر يف "الوسط" ( )4551من طريق مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )1 11وابن الّنذر ( )4552من طريق ابن أيب ذئب عن القربي به.
وإسّناده صحيح.
وأخرج أمحد ( ) 5 42وابن سعد يف "الطبقات" ( )442/3والطيالس كام يف "الطالب" ()1 /4
من طرق عن ابن أيب ذئب عن القربي عن عبد الرمحن بن مهران موىل أيب هريرة عن أأيب هريرة قال :
إذا مم ُّت فال تضبوا عيل فسطاط ًا  ,وال تأتبعوين ٍ
بّنار  ,و أأ م
ريب  ,فإين سمعت رسول اهلل ﷺ
رسعوا يب إىل ِّ
َ
يقول  :إذا وضع العبد  ..فذكر حديث ًا..
م
وروي مرفوع ًا عن رج ٍل من أأ م
أ
رسول اهلل ﷺ قال  :ال تتبع
البادية عن أأبيه عن أيب هريرة  ,أأ َن
هل
ٍ
بصوت  ,وال يمشى بني يدأ ّيا بّنار" أخرجه أمحد (  )14 , 1 2/وأبو داود ( )4 2
اجلّنازة
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نازةُ
ّلُعىلُاجل ُِ
بابُُ:ماُيقولُُاملُص ِّ ُ
ٍ
ٍ
سعيد القرب ِّي عن أأبيه  ,أأ َنه
مالك عن سعيد بن أأيب
 حدَ ثّني حييى عنأ
سأ أل أأبا هريرة  .كيف ت ِّ
صيل عىل اجلّنازة؟ فقال أأبو هريرة  :أأنا ل أعمر اهلل ًأخربك .
م
م
م
دت اهلل  ,وصليت عىل نب ِّيه.
ومحم ُّ
كربت أ
أ َتبمعها من أأهلها  ,فإذا وض أعت َ
هم إ َنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك  .كان يشهد أن ال إله َإال أنت
ثم أقول  :الل َ
ّ
َ .
هم إن كان حمسّن ًا فزد يف إحسانه
حممد ًا عبدك ورسولك  ,و أأنت أأعلم به  ,الل َ
وأن ّ
جره  ,وال أتفتّنَا بعدأ ه ( ).
هم ال أحت مرمّنا أأ أ
 ,وإن كان مسيئ ًا فتجاوز عن س ِّيئاته  .الل َ
___________________
واختالف عىل روايه  .انتهى .
قال ابن حجر يف "الدراية" (  :) 41/فيه أجمهوالن ,
ٌ
وانظر  :علل الدارقطّني رقم (.) 13
قولهُُ(ُ:بصوت ُوالُنار ُ) قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : ) 3/4وال أأعلم بني العلامء خالف ًا يف
م
وصوا بأن َال يتبعوا
كراهة ذلك  ,ورويّنا عن أيب سعيد اخلدري وعمران بن حصني وأيب هريرة  ,أّنم َ
ٍ
ٍ
ٍ
ظن اتباع اجلّنائز بالّنار كان من أأفعاهلم باجلاهلية نسخ
بّنار وال نائحة  ,وال َيعل عىل قطيفة محراء  ,و أأ ُّ
باإلسالم  ,وهو من م
الّنبي ﷺ َ :
إن اليهود
فعل الّنَصارى  ,وال يّنبغي أن يتش َبه بأفعاهلم  ,وقد قال
ُّ
آخر زادي إىل
والّنصارى ال أيصبغون  ,أو قال ال أخيضبون فخالفوهم  .وقال بعض العلامء  :ال َتعلوا أ
قربي نار ًا  .وفيام ذكرنا من إمجاع العلامء فيه شفا ٌء إن شاء اهلل .انتهى كالمه .
م
الجامر .
قلت  :ويدخل يف ذلك
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )13 1وابن الّنذر يف "الوسط" ( )4 11والطرباين يف "الدعاء" () 55
م
الّنبي ﷺ" ( )14والبغوي يف "رشح السّنة" ( ) 311من
وإسامعيل القايض يف "فضل الصالة عىل ِّ
ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" (  )315/عن عبدة بن سليامن عن حييى بن سعيد عن سعيد
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ٍ
ٍ
سعيد  ,أأ َنه قال  :سمعت سعيد بن
مالك عن حييى بن
 وحدَ ثّني عنصبي أمل أيعمل خطيئ ًة ُّ
قط  ,فسمعته
الس ّيب يقول  :صليت ورا أء أأيب هريرة عىل
ي
عذاب ال م
م
قرب ( ).
هم أأعذه ممن
يقول  :الل َ
ٍ
الصالة
 - 4وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر كان ال أيقرأ يف َ

___________________
القربي َ ,
أن رجالً س أأ أل أأبا هريرة  .ومل يذكر ( عن أبيه )
ورواه شعبة عن حييى بن سعيد عن سعيد القربي عن أيب هريرة  ,أنه أ
سأل عبادة بن الصامت عن
م
الصالة  .فذكره موقوف ًا عىل عبادة  .أخرجه البيهقي ()35/3
ورواه ابن حبان ( )4524والطرباين يف "الدعاء" (  ) 2من طريق عبد الرمحن بن إسحاق عن
سعيد القربي عن أيب هريرةَ ,
أن رسول اهلل ﷺ كان إذا َ
صىل عىل جّنازة  ,قال  :اللهم ..فذكره مرفوع ًا.
قال الدارقطّني يف "العلل" (  : ) 51والحفوظ  :ما قاله مالك.
الرسي يف "الزهد" (  )41وابن أيب شيبة يف "الصّنف"
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )1 5وهّنَاد بن َ
( )4511وابن الّنذر ( )1221والطحاوي (  )151/والبيهقي يف "الكربى" ( ) 5/3وابن أيب
الدُّ نيا يف "الّنفقة عىل العيال" ( )3 5من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد به.
قولهُُ(ُ:اللهمُأعذ ِ
السيوطي يف "تّنوير احلوالك" (  : ) 22/قالُالباجيُ :حيتمل أن
هُمنُالنارُ) قال
ُّ
ٍ
أن عذاب م
ليشء سم أعه من رسول اهلل ﷺ َ
أ
مر عا ٌم يف الصغري والكبري ,
يكون أبو هريرة اعت أقدأ ه
القرب أأ ٌ
م
َ
التكليف يف الدُّ نيا  .وقالُابنُعبدُالرب  :عذاب القرب غري فتّنة
وأن الفتّن أة فيه ال تأسقط عن الصغري لعد مم
القرب  ,ولو َ
غري ظاملٍ هلم  .وقالُبعضهم  :ليس الراد بعذاب القرب هّنا
عذب اهلل عبا أده أأمجعني كان أ
م
م
م
أ
الطفال
يعم
بالغم
عقوبته  ,وال السؤال  ,بل جم َرد الأ أمل
واهلم واحلرسة والوحشة والضغطة  ,وذلك ُّ
ِّ
ِّ
وغريهم .انتهى كالمه ُ .
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عىل اجلّنازة ( ).
3

عصُوبعدُُالصُبحُُِ
نائزُبعدُال ُِ
بابُُ:الصُالةُعىلُاجل ُِ
ٍ
الرمحن بن
حممد بن أيب أحرمل أة موىل عبد َ
 -وحدَ ثّني حييى عن مالك عن َ

ٍ
ٌ
وطارق أأمري الديّنة -
بّنت أيب سلمة تو ِّفيت -
ويطب  ,أأ َن
أأيب سفيان بن ح
زيّنب أ
أ
م
ٌ
طارق يغ ِّلس
الصبح فوضعت بال أب مقي مع  ,قال  :وكان
فأ مِت
بجّنازهتا بعد صالة ُّ
بالصبح.
ُّ
قال ابن أأيب أحرملة  :فسمعت عبدأ اهلل بن عمر يقول لأهلمها  :إ َما أأن تص ُّلوا عىل
م
رتفع َ
الشمس( ).
جّنازتكم اآل أن  ,وإ َما أن أترتكوها إىل أأن أت أ
_____________________
( ) أخرجه ابن أيب شيبة (  )31 /وابن الّنذر ( )4511من طريق أأ ُّيوب عن نافع به  .ولفظ ابن الّنذر :
م
اجلّنازة قراء ٌة.
قال ابن عمر  :ليس عىل
) عن طلحة بن م
خلف م
ابن ع َباس 
عبد اهلل بن أعوف قال  :ص َليت
أ

قلت  :روى البخاري ( 25
م
م
الكتاب  .فقال  :ليعلموا أأّنا سّنة.
بفاحتة
عىل جّنازة فقر أأ

قال احلافظ يف "الفتح" ( : ) 53/4وهي من السائل الختلف فيها  ,ونقل ابن الّنذر عن م
ابن مسعود
بن عيل م
واحلسن م
م
الشافعي وأمحد وإسحاق  .أ
ونقل
وابن الزبري والسور بن ُمرمة مشوعيتأها  ,وبه قال
ُّ
عن أيب هريرة وابن عمر  :ليس فيها قراءة  ,وهو قول ٍ
والّنسائي
مالك والكوفيني  .وروى عبد الرزاق
ُّ
م
م
القرآن  ,ثم
ثم أيقرأ بأ ِّم
كرب َ
السّنة يف الصالة عىل اجلّنازة أن ي ِّ
عن أيب أمامة بن سهل بن حّنيف قال ُّ :
ي ِّ
الّنبي ﷺ  ,ث َم خيلص الدعا أء للم ِّيت  ,وال أيقرأ َإال يف الوىل " إسّناده صحيح  .انتهى كالمه
صيل عىل ِّ
( ) أخرجه ابن سعد ( )31 /2عن أمعن بن عيسى  ,والبخاري يف "التاريخ الصغري" (  ) 31/عن
إسامعيل  ,والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )135من طريق ابن وهب  ,والبيهقي يف "الكربى"
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ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
أن عبد اهلل بن عمر  ,قال  :يص َىل عىل
 - 1وحدَ ثّني عن
( )
اجل م
ّنازة بعد ال م
الصبح .إذا ص ِّليتا لوقتمهام.
عص وبعد ُّ
سجدُ
نائزُيفُامل ُِ
بابُُ:الصُالةُعىلُاجلُ ُِ
___________________
( )3 /3من طريق ابن بكري كلهم عن مالك به.
ُّ
ويدل عىل قول ابن عمر  .ما أخرجه مسلم (  )24عقبة بن عامر اجلهّني يقول  :ثالث ساعات كان
رسول اهلل ﷺ يّنهانا أن ن ِّ
فيهن موتانا  .حني تطلع الشمس بازغ ًة حتى ترتفع ,
رب
صيل
َ
َ
فيهن أأو أأن نق أ
وحني يقوم قائم ال َظهرية حتى أمتيل الشمس  ,وحني تأض َيف الشمس للغروب حتى تغرب" .
وانظر ما بعده .
( ) أخرجه عبد الرزاق (  )111والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )141وابن الّنذر يف "الوسط"
(  )452والبيهقي يف "الكربى" (  )311/من ط ٍ
رق عن مالك به.
ورواه سعيد بن مّنصور كام يف "الفتح" ( ) 15/4وابن الّنذر ( )4551والطحاوي ( )2/ 5من
الصبح وبعد صالة
طرق عن نافع به  .ولفظ سعيد " كان ابن عمر إذا سئل عن اجلّنازة بعد صالة ُّ
ال أعص  .يقول  :ما ص ِّليتا لوقتمهام.
قال احلافظ يف "الفتح" ( " : ) 15/4ما " يف قوله ( ما صليتا ) ظرفي ٌة ُّ ,
يدل عليه رواية مالك عن
نافع قال "كان ابن عمر ي ِّ
صيل عىل اجلّنازة بعد الصبح والعص إذا ص ِّليتا لوقتهام" ومقتضاه أأ َّنام إذا
ويبني ذلك ما رواه ٌ
أ ِّخرتا إىل وقت الكراهة عّنده ال ي َ
مالك أيض ًا عن حممد بن أيب
صىل عليها حيّنئذ ّ ,
َ
حرملة َ ,
اختصاص الكراه أة بام عّند طلوع
ابن عمر يرى
أن ابن عمر ( فذكر رواية مالك ) .
أ
فكأن أ
الصالة وطلوع الشمس أو غروهبا  .وروى ابن أيب شيبة من
الشمس وعّند غروهبا ال
أ
مطلق ما بني َ
م
طريق ميمون م م
طلعت الشمس وحني تغرب
يكره الصال أة عىل اجلّنازة إذا
بن مهران قال  :كان ابن عمر أ
أ
" وإىل م
قول ابن عمر يف ذلك  .ذهب ٌ
مالك والوزاعي والكوفيون وأمحد وإسحاق .اهـ
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ٍ
مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر  ,أأ َنه قال  :ص ِّيل عىل
 - 1وحدَ ثّني عن
عمر بن اخل َطاب يف ال م
سجد ( ).
أ
ئزُ
بابُُ:جامعُالصُال ُِةُعىلُاجلُنا ُِ
ٍ
بن عمر  ,كان إذا َ
صىل عىل
 - 2وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبد اهلل أ
اجلّنائز يس ِّلم ح َتى ي م
سم أع أمن أيلميه ( ).
ٍ
بن عمر كان يقول  :ال ي ِّ
صيل
 - 2وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
طاهر ( ).
الرجل عىل اجلّنازة َ ,إال وهو
ٌ
َ
_____________________
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )1122وابن أيب شيبة ( )413/4وابن العرايب يف "معجمه" (

) وابن

سعد يف "الطبقات" ( )412/4وابن الّنذر ( )4 4وابن عساكر يف "تارخيه" ( )441/32وأبو
زرعة الدمشقي يف "تارخيه" (  )1/من ط ٍ
رق عن مالك به.
وإسّناده صحيح .
( ) أخرجه الشافعي ( ) 111وعبد الرزاق ( )13 1والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )33/3ويف
"العرفة" ( ) 12من طريق مالك به.
( )4أخرجه البيهقي يف "معرفة السّنن واآلثار" ( )431من طريق ابن بكري عن مالك به.
وأخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) 4 /من طريق الليث بن سعد عن نافع به  .وزاد يف أوله
وصححه ابن حجر يف "الفتح".
طاهر ".
طاهر  ,وال يقرأ َإال وهو
"ال يسجد الرجل َإال وهو
َ
ٌ
ٌ
قال احلافظ يف "الفتح" ( : )425/3أ
أ
االتفاق عىل اشرتاط ال َطهارة هلا َ ,إال عن
ونقل ابن عبد الرب
الشعبي  ,قال  :وواف أقه إبراهيم بن علية  .وهو من يرغب عن ٍ
ٍ
كثري من قوله  ,و أن أق أل غريه َ ,
جرير
ابن
أن أ
مذهب شاذ  .انتهى.
الطربي واف أقهام عىل ذلك  .وهو
ٌ
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نُامل ُِّيتُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُدُفُ ُِ

ٍ
مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه  ,أنّه قال  :كان بالديّنة
 - 1وحدَ ثّني عن
م
عم أله ,
رجالن  .أأحدمها أيلحد  ,واآلخر ال أيلحد  ,فقالوا ُّ :أّيام جاء َأول عم أل أ
فجاء الذي أيلحد  ,ف أل أحدأ لرسو مل اهللم ﷺ ( ).
_____________________
معن م
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" (  ) 11/من طريق م
بن عيسى  ,والبغوي يف "رشح السّنة"
( ) 1 5من طريق أيب مصعب كالمها عن مالك به.
م
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : ) 11/أ
إرسال هذا احلديث .انتهى كالمه.
ومل خيتلف عن مالك يف
مهام بن حييى كالمها عن هشام بن
وأخرجه ابن سعد (  ) 11 , 11/من طريق أنس بن عياض و َ
عروة عن أأبيه  .مرس ً
ال.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( ) 4/4عن جرير عن هشام عن ف م
قهاء أأهل الديّنة به.
عمر عن هشام  .أ
ومل َياوز به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )321/4عن أم أ
اجلميع محاد بن سلمة  .فرواه عن هشا مم عن أأبيه عن عائشة به موصوالً  .أخرجه ابن سعد
وخالف
أ
(  ) 11/والطربي يف "هتذيب اآلثار" (  ) 11/من طريق يزيد بن هارون و أأيب الوليد الطيالس
كالمها عن ٍ
محاد به.
ٍ
حديث رواه أبو الوليد عن محاد بن سلمة
قال ابن أيب حاتم يف " العلل " ( : ) 544س أألت أأيب عن
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  ,قالت  :كان بالديّنة ح َفاران..
الصحيح
قال أيب  :حدَ ثّنا أبو سلمة قال  :حدَ ثّنا محاد عن هشام بن عروة عن أبيه  .بال عائشة  .وهذا َ
بال عائشة  ,قلت ليب  :اخلطأ من أيب الوليد؟ قال  :ال أأدري من أأيب الوليد  ,أو من محاد  .انتهى كالمه
صحيح جاء من عدَ مة ط ٍ
أ
أ
رق
احلديث
لكن
الدارقطّني
رجح
ٌ
الرسل كام سيأِت يف كالم ابن حجر َ .
وكذا ّ
ُّ
صحيح.
بعضها
ٌ
قال احلافظ يف "التلخيص" ( 2 /

 : ) 2 ,حديث  .روي أأنه كان بالديّنة رجالن أحدمها أيلحد
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ٍ
ٍ
بي ﷺ -
 - 5وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد  ,أأ َن عائش أة  -أ
زوج الّنَ ِّ
( )
م
قالت  :ر أأيت ثالث أة أأ ٍ
فقصصت رؤياي عىل أأيب ٍ
بكر
قامر أس أقط أن يف حجري  ,أ
ويف رسول اهلل ﷺ ودفن يف بيتي  ,قال هلا أأبو ٍ
الصدِّ يق  ,قالت  :فل َام ت ِّ
بكر  :هذا
ِّ
أأحد أأ م
قامرك  .وهو خريها.

( )

___________________
حسن  ,ورواه أمحد والرتمذي من
واآلخر أيشق  ....أمحد وابن ماجه من حديث أنس  .وإسّناده
ٌ
يضح هو أبو عبيدة َ ,
وبني َ
وأن الذي كان أيلحد هو أبو طلحة .ويف
حديث ابن عباس َ .
أن الذي كان أ
م
م
حديث أأ ٍ
ضعيف  ,وله طريق
نس  .وإسّناده
نحو
إسّناده
ٌ
ٌ
ضعف  .ورواه ابن ماجه من حديث عائشة أ
محاد عن هشام  ,وقال :
أخرى عن هشام عن أبيه عّنها  .رواه أبو حاتم يف "العلل" عن أأيب الوليد عن َ
الدارقطّني ال أ
ٌ
رسل  .واهلل أعلم .انتهى
رجح
إنه خطأ  ,والصواب الحفوظ
مرسل  ,وكذا َ
ُّ
انظر  :نصب الراية ( .) 1/
وسطه .
قولهُُ(ُ:يلحدُ) أي  :حيفر ال َلحد  .وهو احلفر للم ّيت يف جانب القرب  ,والضيح احلفر له يف أ
يقال مّنه حلد و أأحلد  .و أأصله اليل ملأحد اجلانبني  ,ومّنه اللحد الائل عن طريق احلق .قاله عياض يف
"الشارق" ( . )112/
( ) كذا وقع يف التمهيد واالستذكار وعّند ابن الظفر  ,ووقع يف الّنسخ الطبوعة ( حجرِت ).
قال عياض يف "الشارق" ( ُ( : )413/حجريُ)  :بفتح احلاء وكرسها  .أي يف محضن أثويب  .وكذا
وضاح ( سقطن يف حجرِت ) أي  :مّنزيل
رواه أأكثر شيوخّنا عن حييى  ,وكذا البن بكري  .وعّند ابن َ
م
وعبارة أأيب بكر  .وكذا عّند القعّنبي وأكثر الرواة .انتهى .
وبيتي  .وهو أأظهر يف الباب
( ) أخرجه ابن الظ ّفر يف "غرائب مالك" ( )4من طريق سويد بن سعيد و أمعن بن عيسى كالمها عن
ٍ
بن السيب .
مالك عن حييى عن سعيد بن الس ّيب عن عائشة .فزاد سعيدأ أ
وأخرجه ابن سعد (  ) 14/واحلميدي يف "مسّنده" ( ) 412والطرباين يف "الكبري" ()41/ 4
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ٍ
ٍ
مالك عن م
أن سعدأ بن أأيب و َق ٍ
واحد م َن أيثق به َ ,
اص
غري
 وحدَ ثّني عننفيل تو ِّفيا بالعقيق  ,ومحال إىل ال م
بن زيد بن أعمرو بن ٍ
ديّنة  ,ودفّنا هبا ( ).
أ
وسعيدأ أ
___________________
و"الوسط" ( )1424واحلاكم يف "الستدرك" ( )15/4والبيهقي يف "الدالئل" ( ) 1 /2ومسدَ د
م
ٍ
م
بن سعيد عن م
الثقات عن حييى م
ابن السيب عن عائشة
مجاعة من
طريق
كام يف "الطالب" (  )2 /من
به.
صحيح عىل رشط الشيخني أ
ٌ
خيرجاه.
حديث
وقال احلاكم :
ٌ
ومل ِّ
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )32/ 3هكذا هذا احلديث يف "الوطأ" عّند حييى والقعّنبي وابن وهب
وأكثر رواته  ,ورواه قتيبة بن سعيد عن ٍ
م
مالك عن حييى بن سعيد عن سعيد بن السيب عن عائشة  ,أّنا
قالت  .ذكره أبو داود عن قتيبة .انتهى كالمه.
واآلجري يف "الشيعة"
قلت  :وأخرجه ابن سعد (  ) 14/والطرباين يف "الكبري" (. )32/ 4
ِّ

( ) 213وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( )32/ 3من ط ٍ
رق أخرى عن عائشة.
و أأخرج احلاكم يف "الستدرك" ( )15/4عن ٍ
أنس  .هبذه القصة نحوه.

وروي مرفوع ًا بسّند ضعيف عن أيب بكرة  .أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( ) 2وض َعفه اهليثمي .
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 32/4عن أمع من م
بن عيسى  ,وابن عساكر يف "تارخيه"
طرف كالمها عن مالك به.
(  )1 /من طريق م ِّ
سعد  وسعيد بن ٍ
وموت ٍ
مشهور عّند أهل السري .أأخرجوه
زيد  بالعقيق  ,ومحلهام إىل الديّنة .
ٌ
ب أأسانيدهم  .ولذا قال ابن عبد الرب يف "االستذكار" ( : )12/4اخلرب بذلك عن سعد وسعيد كام حكاه
صحيح  .انتهى.
مالك
ٌ

قولهُُ(ُ:العقيقُ) قال عياض يف "الشارق" (  : ) 51/بفتح العني ٍ ,
واد عليه أأموال أهل الديّنة .
قيل  :عىل ميلني مّنها  ,وقيل  :عىل ثالثة أميال من الديّنة  ,وقيل  :عىل ستة أو سبعة  .قاله ابن وضاح .
قطع  .وهو أصغر وأكرب .
ومها عقيقان  .أدنامها عقيق الديّنة سمي بذلك لأنَه َ
احلرة أي أ
عق عن َ
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بن عثامن بن سهل بن ح ٍ
 وحدَ ثّني عن ٍمالك عن أأيب بكر م
سمع
ّنيف  ,أنّه
أ
أأبا أمامة بن سهل بن ح ٍ
اجلّنائز  .فام َيلس آخر الّنَ م
اس حتّى
ّنيف يقول  :كّنَا أنشهد
أ
أ
يؤ أذنوا.

( )

___________________
ذكرها ُّ
الشعراء  ,والعقيق اآلخر عىل مقربة مّنه .
فالأصغر فيه بئر رومة  ,والكرب فيه بئر عروة التي
أ
الّنبي ﷺ أ
الّناس  .فعىل هذا حتمل
بالل بن احلارث  ,و أأقطعه عمر أ
وهو من بالد مزيّنة وهو الذي أقطعه ُّ
السافتان عىل اخلالف  ,والعقيق الذي جاء فيه ّأنَك بواد مبارك  .هو الذي ببطن وادي ذي احلليفة .
احلديث هو من م
م
ذات ٍ
م
هل م
وهو القرب مّنهام  ,والعقيق الذي جاء أأنَه أم ُّ
عرق.
العراق يف بعض
أهل
انتهى كالمه .
( ) وإسّناده صحيح.
م
السكن والبغوي وابن ح َبان  ,وسمي
الّنبي ﷺ ومل يسمع مّنه  .كام قال ابن
أبو أمامة  :ولد يف حياة ِّ
باسم جدِّ ه ل ِّمه أأسعد بن زرارة  ,وكّنِّي بكّنيته  ,وقال خليفة وغريه  :مات سّنة مائة  ,وقال يونس عن
ابن شهاب  :أأخربين أبو إمامة بن سهل  .وكان من أأكابر الأنصار وعلامئهم.
أ
الزهري
وقال البخاري :
الّنبي ﷺ .ومل يسمع مّنه .وقال أمحد بن صالح ثّنا عّنبسة ثّنا يونس عن ُّ
أدرك َ
صحيح  .قاله ابن حجر يف
وسامه وحّنَكه  .هذا إسّنا ٌد
ٌ
الّنبي ﷺ َ ,
حدثّني أبو امامة  -وكان قد أأدرك َ
بتجوز .
"التهذيب" ( ُّ ) 4 /
قلت  :ومعّنى م
كالمه أّنم كانوا إذا اتَبعوا اجلّنائز ال َيلسون حتى يؤذنوا  .أي  :خيربوا َ
بأن اجلّنازة قد
وضعت يف الرض .حتى َيلس الش ِّيعون.
والسألة خالفي ٌة بني أهل العلم مشهور ٌة  ,فقيلَُ :
إن هذا مّنسوخ.
ُ وقالُالباجي  :حتى يؤذنوا  .أأي بالصالة عليها .
وقالُالداودي  :معّناه  :حتى ي أ
ؤذن هلم باالنصاف بعد الصالة  .ور َده الباجي  .فقال  :وما ذكره ليس
بصحيح ؛ لأنه قال ( فال َيلس آخر الّناس حتى يؤذنوا ) وال يقال آخر الّناس فيمن َ
ٍ
صىل عىل اليت
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صيبةُ
حلسبةُيفُاملُ ُِ
بابُُ:ا ُِ
ٍ
حممد بن أأيب بكر بن أعمرو بن حز ٍم عن أأبيه عن
 - 4وحدَ ثّني عن مالك عن َ
ابن الّنَض الس ألمي  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ قال  :ال يموت لأ ٍ
حد من السلمني ثالث ٌة
َ ِّ
من الولد فيحتسبهم َ ,إال كانوا له جّنّ ًة من الّنَار  ,فقالت امرأ ٌة عّند رسو مل اهلل ﷺ :
أ
رسول اهلل  .أأو اثّنان  ,قال  :أأو اثّنان.
يا

( )

___________________

وانتظر أأن يؤذن ؛ لأّنم كلهم سواء  ,وإنام يقال ذلك فيمن يأِت بني يدي اجلّنازة م
فيصل أأ ّوهلم قبل أن
أ
أ
أي أ
يدرك آخرهم فتوضع اجلّنازة  ,ويؤذنوا بالصالة عليها  .الخ
صل آخرهم  .فر َبام مل َيلمس أأوهلم حتى

كالمه .واهلل أعلم .
الداودي رواية ابن البارك عن أيب بكر بن عثامن  .كام يف "االستذكار" (: )13/4
قلت  :يؤيد كال أم
ِّ
"فام يّنصف الّنَاس حتى يؤ أذنوا" .واهلل أعلم .
( ) أخرجه أبو القاسم اجلوهري يف "مسّند الوطأ" (  ) 1من طريق القعّنبي  ,وابن أيب عاصم يف
"اآلحاد والثاين" ( ) 152من طريق عبد اهلل بن نافع كالمها عن ٍ
مالك به .وقاال  :عن أيب الّنض.
ٌ
جمهول يف الصحابة والتابعني ,
قال أبو عمر بن عبد الرب يف "التمهيد" ( : )21/ 4ابن الّنض هذا
واختلف الرواة للموطأ فيه فبعضهم يقول عن أيب الّنض السلمي هكذا قال القعّنبي وابن بكري
وغريمها  ,وبعضهم يقول  :عن ابن الّنض  .وهو الكثر والشهر  .وكذلك روى حييى بن معني  -وإن
ٌ
جمهول ال يعرف َإال هبذا اخلرب .انتهى.
كانت الّنسخ أأيض ًا قد اختلفت عّنه يف ذلك  -وهو
وقال يف "االستذكار" ( )22/4هذا احلديث قد اضطرب فيه رواة الو َطأ  .تقول كام قال حييى عن ابن
ٌ
الّنض  ,وطائف ٌة تقول عن أأيب الّنض السلمي  -مّنهم القعّنبي  :وهو ٌ
جمهول ال يعرف يف محل
رجل
نس ٍ
ٌ
جمهول ظلم ٌة من الظلامت ,
تابع؟ ,وهو
ب  ,وال يدرى
أصاحب هو أو ٌ
ٌ
العلم  ,وال يوقف له عىل أ
الس ألمي بفتح السني والالم .
قيل فيه  :حممد بن الّنض  ,وقيل  :عبد اهلل بن الّنض .وقال فيه أأكثرهم َ :
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صيبةُ
سبةُيفُاملُ ُِ
حل ُِ
بابُُ:جامعُا ُِ
ٍ
حممد بن أأيب ٍ
بكر ,
الرمحن بن القاسم بن َ
 - 3حدَ ثّني حييى عن مالك عن عبد َ
م
مصائبمهم الصيبة يب ( ).
أأ َن رسو أل اهلل ﷺ  ,قال  :لي أع ِّز السلمني يف
___________________
كأنه من بّني أس ألمة يف النصار  .وقال بعض التأخرين فيه  :إنه أأنس بن مالك بن الّنض نسب إىل جدِّ ه
الّنض  ,قال  :وكّنية أنس بن مالك أأبو الّنض  ,وهذا ٌ
واضح  ,وذلك أأ َن أنس بن مالك بن الّنض
جهل
ٌ
الّنجار  ,أ
ومل يكن ُّ
قط ب أأيب الّنض  ,وإنام كّنيته أأبو أمحزة.
ليس من بّني أس ألمة  ,وإنام هو من بّني عدي بن َ
انتهى
قلت  :يشهد له  .ماُأخرجهُالبخاريُ(ُ)151ومسلمُ(ُ)5577عن أيب سعيد اخلدري مثله  ,وكذا
أأخرجا نحوه عن أيب هريرة . 
تنبيهُُ:وقع يف طبعات موطأ حييى بن حييى (عن أيب الّنض) والصواب (ابن الّنض) كام هو ظاهر كالم
ابن عبد الرب  .فتأمل .
الرمحن به.
( ) أخرجه ابن البارك يف "الزهد" ( )315عن مالك عن عبد َ
الرمحن
وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات" (  ) 21/أأخربنا إسحاق بن عيسى أأخربنا مالك عن عبد َ
بن القاسم عن أأبيه  .فزاد ( عن أبيه ) .ووافق حييى يف التن .
قال ابن عبد الرب يف "االستذكار" ( : )21/4هكذا هذا احلديث يف الوطأ عّند أكثر الرواة  ,ورواه عبد
الرزاق (  )152عن ٍ
مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه َ ,
عزي السلمني يف
أن الّنبي كان يقول ي ِّ
أمصائبهم  .فخالف يف اإلسّناد والتن .انتهى.

م
سهل بن سعد  ,وعائش أة  ,والمسور  ,وأيض ًا مرسل ٌة عن عطاء
وهلذا التن شواهد متصل ٌة من حديث

تكلم فيها.
وابن سابط  .وك ُّلها م ٌ
قال البيهقي يف "الدالئل" ( ) 12/2بعد أن رواه من حديث عائشة  :أمل أجد له شاهد ًا صحيح ًا.
انتهى
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بابُُ:ماُجاءُُيفُاملُختفيُوهوُالنُبُاشُ
م
ٍ
الرمحن عن أ ِّمه
حممد بن عبد َ
الرجال َ
 - 1حدَ ثّني حييى عن مالك عن أأيب ِّ
م
م
عن رسول اهلل ﷺ الختف أي والختفي أة .
الرمحن  ,أأ َنه سم أعها تقول  :ل أ
أعمر أة بّنت عبد َ
يعّني  :ن َبايش القبور.

( )

___________________
انظر  :االستذكار ( )21/4والتمهيد ( )4 4/ 1وما بعدها.
قال الزرقاين يف "رشح الوطأ" (  : )35/قولهُُ(ُ:لِيع ِّز ُ) بضم الياء من التعزية  .وهي احلمل عىل
ِّ
وبش الصابرين  -الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه
الصرب
والتسيل  ,قال تعاىل ِّ { :
ٍ
كل مصاب به دوّنا  .إذ ُّ
لن َ
راجعون } وقولهُُ(ُ:املسلمنيُيفُمصائبهمُاملصيبة ُيبُ) ; َ
مصاب به
كل
مصيبة أأعظم من م ٍ
ٍ
انقطع خرب السامء  ,ومن هو
صيبة أمن بموته
وأي
عوض وال أ
عّنه ٌ
أ
عوض عّنه ﷺ ُّ .
وّنج للدِّ ين؟ وقالت طائفة من الصحابة  :ما نفضّنا أأيد أيّنا ممن تراب م
قربه ﷺ حتى
رمح ٌة للمؤمّنني ,
ٌ
هل التُّقى يف م
كل عزا ٌء وأسو ٌة إذا كان ممن أأ م
لكل أأخي ث ٍ
أأنكرنا قلو أبّنا  ,وليب العتاهية ِّ :
حممد  ,وقال
ٍ
مصيبـة أ
وَتـ ّلد واعلم ب أأ َن الـر أء غري ُم ّل مد
غريه  :اصرب لكل
فاذكر مصابك بالّنبي م
حممد  .انتهى
ذكرت مصيب ًة تسلو هبا
وإذا
أ
أ
ِّ

( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 31/1و"السّند" ( ) 22والبيهقي يف "الكربى" ( ) 25/2ويف
"العرفة " ( )352/1وإبراهيم احلريب يف "غريب احلديث" ( ) 25/4والعقييل يف "الضعفاء"
( )351/3من ط ٍ
رق عن مالك به.
قال البيهقي  :هذا مرسل.
وأخرجه العقييل ( )452/1وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( ) 41/ 4من طريق حييى بن صالح
بن م
الوحاطي  ,وابن عبد الرب أيض ًا ( ) 41/ 4من طريق م
عبد اهلل م
عبد الوهاب  ,والبيهقي يف
َ
ٍ
الرجال عن أعمرة عن عائشة  ,قالت
"الكربى" (  ) 42/من طريق أأيب قتيبة كلهم عن مالك عن أأيب ِّ

=

165

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

نائزُ
بابُُ:جامعُاجل ُِ
 - 1وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن أأيب الّنَض موىل عمر بن عبيد اهلل  ,أ َنه قال  :قال
ٍ
مظعون  .وم َر بجّنازتمه  : -أذ أهب أت  .أ
ومل تل َبس
مات عثامن بن
رسول اهلل ﷺ َ -لا أ
ٍ ( )
مّنها بيشء.
___________________
لعن رسول اهلل ﷺ .فذك أأره.
 :أ
قال البيهقي  :الصحيح م ٌ
رسل  .وقال العقييل  :الرسل أوىل.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 2222عن ابن جريج  ,قال  :أخربت عن أعمرة عن عائشة ,
قالت  :لعن الختأفي والختفي أة.
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 42/ 4هذا التفسري  .أي  :ن َباش القبور  .يف هذا احلديث من م
قول
م
الكلمة الظهور والكشف ؛ لأ َن الّن َب أ
اليت
مالك  ,وال أأعلم أأحد ًا خال أفه يف ذلك  ,و أأصل
اش يكشف أ
عن ثيابمه  ,ويظهره و أيقلعه عّنه .ومن هذا قول اهلل عز وجل يف الساعة { أكاد أخفيها } عىل قراءة من
قرأ بفتح اهلمزة  ,قال أبو عبيدة  :يقال أخفيت خبزِت أأخرجتها من الّنار  ,وأنشد المرئ القيس بن
عابس الكّندي .فإن تكتموا الداء ال نخفه  ...وإن تبعثوا احلرب ال نقعد .
أ
يكون أخفيت بغري أألف  ,وقد يكون أأيض ًا باللف بمعّنى
قال أبو عبيدة  :والغالب عىل هذا الّنحو أأن
ظهرها  ,ويكون من الضداد  ,ويقال  :أخفيت اليش أء أأظهرته  ,و أأخفيته سرتته .اهـ
واحد  .أأخفاها أأ أ
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )412/4أأخربنا حم َمد بن عمر ومعن بن عيسى قاال  :أأخربنا مالك
به.
الرواة مرسالً أمقطوع ًا  .أمل
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : ) 4/هكذا هو يف الوطأ عّند مجاعة ُّ
خيتلفوا يف ذلك عن ٍ
مالك .انتهى.
ووص أله أبو نعيم يف "معرفة الصحابة" ( )3421ويف "احللية" (  ) 51/من طريق عمرو بن
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احلارث  ,ويف "العرفة" أأيض ًا ( )4141من طريق م
ابن أهليعة كالمها عن أأيب الّنَض عن زياد موىل ع َياش
عن م
الّنبي ﷺ أ
مات ف أأحّنأى عليه بثوبه كأنّه يوصيه ..
دخل عىل عثامن بن مظعون يو أم أ
ابن ع َباس  ,أأ َن َ
خرجت أ
ومل تل َبس مّنها بيشء " .أي الدنيا .
فذكر قصة  .وفيها قوله " قد
أ
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( 4/

ال مسّند ًا من و ٍ
ٍ
ٍ
)  :وقد رويّناه متص ً
حسن  ..ثم رواه
صالح
جه
أ

من رواية حممد بن عبد اهلل بن عبيد بن عمري الليثي عن حييى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت :
الثوب عن م
فلام
الّنبي ﷺ
مات عثامن بن مظعون
أ
َلا أ
أ
وجهه  ,وقبَل بني عيّنيه  ,وبكأى بكا ًء طويالً َ
كشف ُّ
رفع عىل الرسير  .قال  :طوبى لك يا عثامن  .مل تلبأسك الدُّ نيا  ,ومل تلبأسها .انتهى .
قلت  :وأخرجه السلفي يف "الطيوريات" (  )21والذهبي يف "السري" (  ) 4 /من هذا الوجه.
غريب  .قال البخاري  :حممد بن عبد اهلل بن عبيد ليس بذاك القوي  .انتهى.
قال الذهبي  :حديث
ٌ
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ُ

كتاب الزكاة
نيُ ُِمنُالذُهبُوالوُ ُِرق( )ُ
بابُُ:الزُكاةُيفُالعُ ُِ
ٍ
الزبري  ,أأ َنه أ
قاسم
حممد بن عقبة موىل ُّ
سأ أل ال أ
 - 2حدَ ثّني حييى عن مالك عن َ
ب له  .قاط أعه ٍ
بن حم َم ٍد عن مكا أت ٍ
بامل عظي ٍم  .هل عليه فيه زكا ٌة؟ فقال القاسم  :إم َن
أ
الصدِّ يق أمل يكن يأخذ من ٍ
أأبا ٍ
مال زكا ًة ح َتى حيو أل عليه احلول.
بكر َ
حمم ٍد  :وكان أأبو ٍ
اس أعطياهتم أ
الرج أل .
بكر إذا أأعطى الّنَ أ
يسأل َ
قال القاسم بن َ

عّندك من ٍ
أ
الزكاة؟ فإن قال نعم  ,أأ أ
خذ من عطائه زكا أة
هل
مال وجبت عليك فيه َ
ذلك الال  ,وإن قال ال  ,أأسل أم إليه عطا أءه  ,أ
ومل يأخذ مّنه شيئ ًا.

( )

_____________________
( ) (ُ ِ
الورق ُ) بكرس الراء وإسكاّنا  .وهي هّنا الفضة مضوهبا وغريه  .واختلف أأهل اللغة يف أأصله .
دراهم  .وال يطلق عىل م
غري
فقيلُ :يطلق يف الصل عىل مجيع الفضة  .وقيل  :هو حقيق ٌة للمضوب
ٌ
السيوطي يف "تّنوير احلوالك" ( .) 21/
الدَ راه مم َإال جماز ًا  .ذكره
ُّ
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  ) 2/وعبد الرزاق ( )25 3وابن زنجويه يف "الموال" () 1 2
والبيهقي يف "الكربى" ( ) 54/3ويف "العرفة" ( ) 1 /4وابن حزم يف "ال َ
حىل" ( )12 /4من
ط ٍ
رق عن مالك به.
مّنقطع  .القاسم بن حممد بن أيب بكر أمل يدرك جدَ ه أأبا بكر  أمجعني.
وهو
ٌ
ٍ
واقع عىل
غريه عىل أي وجه كان َ ,إال أأنه يف الشع ٌ
قولهُُ(ُ:أعطياهتمُ) يف اللغة ٌ
اسم لا يعطيه اإلنسان أ
م
سبيل الأرزاق  ,ولذلك كانوا يتبايعون إىل العطاء .قاله
الّناس من بيت الال عىل
ما يعطيه اإلمام
أ
الباجي يف "الّنتقى" ( . )14/

168

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

2

حسني عن عائش أة م
 وحدَ ثّني عن ٍٍ
بّنت قدام أة عن أأبيها ,
مالك عن عمر بن

سألّني  .هل عّندك من ٍ
بن ع َفان أأقبض أعطائي أ
أ
مال
أأ َنه قال  :كّنت إذا جئت
عثامن أ
الزكاة؟  ,قال  :فإن قلت نعم  ,أأخذ من عطائي زكا أة ذلك الال ,
وجبت عليك فيه َ
دفع إ َيل عطائي.
وإن قلت ال  ,أ
خذ من ال م
 - 1وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب  ,أأ َنه قال َ :أول أمن أأ أ
عطية
( )

الزكا أة معاوية بن أيب سفيان ( ).
َ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  ) 2/وعبد الرزاق يف "الصّنف" ( )25 1وابن زنجويه يف
"الموال" ( ) 1 1والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 51/3ويف "العرفة" ( ) 1 /4من ط ٍ
رق
عن مالك به.
وقدامة هو ابن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذاف أة القريش اجلمحي  استعمله عمر  عىل
البحرين  ,وكان شهد بدر ًا  .وهو خال أعبد اهلل بن عمر وحفصة  .أ َما بّنته عائشة فهي صحاب َية
شه م
م
دت البيع أة ريض اهلل عّنها .
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  ) 2/والبيهقي يف "الكربى" ( ) 51/3ويف "العرفة" () 14/4
وابن عساكر ( ) 54/11من طريق مالك به.
ذكره عن أيب بكر وعثامن [ تقدَ م قبله ] .وابن عمر
قال أبو عمر يف " االستذكار " ( : ) 43/4وأ َما ما أ
م
عيل م
الفقهاء قدي ًام وحديث ًا ال خيتلفون فيه  .أأنه ال َتب يف
وابن مسعود مثله  ,وعليه مجاعة
فقد روي عن ي
ٍ
ماشية زكا ٌة حتى أ
حيول عليه احلول َإال ما روي عن ابن عباس وعن معاوية أيض ًا
مال من العني  ,وال يف
 .فأ َما حديث م
ابن عباس  .فرواه عكرمة عن ابن عباس  .يف الرجل يستفيد أ
الال  ,قال  :يزكِّيه يوم
مذهب م
ابن عباس يف
يستفيده  .ذكره عبد الرزاق وغريه عن هشام بن حسان  ,ومل أيعرف ابن شهاب
أ
أخذ ممن العطية الزكاة معاوية) يريد أأ أ
ذلك  .واهلل أعلم  .فلذلك قال ( َأول أمن أ
نفسها يف
خذ مّنها أ
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ربُوالعُنرب( )ُ
ّلُوال ُِّت ُِ
بابُُ:ماُالُزكاةُُفيهُمنُاحلُ ُِّ
ٍ
الرمحن بن القاسم عن أأبيه  ,أأ َن عائش أة
 - 45حدَ ثّني حييى عن مالك عن عبد َ
بّنات أأخيها  -أي أتامى يف محج مرها  -هل َن احل م ُّيل  ,فال
بي ﷺ  -كانت أت ميل أ
 أزوج الّنَ ِّ

م
الزكاة.
هن َ
ترج من حل ِّي َ

( )

ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
بن عمركان حي ِّيل بّنا أته
 - 4وحدَ ثّني عن
أن عبدأ اهلل أ

___________________
خذ مّنها عن غريها ما أ
حني العطاء  .ال أنَه أأ أ
الستحق للعطيَة  ,و أأ َما وجه أأخذ
حال عليه احلول عّند ر ِّبه
ِّ
م
العطاء أأ َنه عّنده من الال الذي تلزم فيه الزكاة
قر صاحب
أأيب بكر وعثامن  من العطية زكاة  .فيام ي ُّ
م
م
م
وكامل الّن م
ِّصاب"  .انتهى كالمه .
احلول
بمرور
صف ومل يضب  ,قال اجلوهري  :ال
( ) قولهُُ(ُ:التِّرب ُ) بكرس الثّناة وسكون الوحدة الذهب الذي مل ي َ
م
م
جواهر الأرض قبل
الفضة  .انتهى  .و أأط أل أقه بعضهم عىل مجي مع
يقال َإال
للذهب  .وقد قاله بعضهم يف َ
أأن تصاغ أأو تضب  .حكاه ابن النباري عن الكسائي  .وقيل  :هو الذهب الكسور  ,حكاه ابن
مسيده .قاله ابن حجر يف "الفتح" ( . )442/
قولهُُ(ُ:العنربُ) نب ٌت ط َيب الرائحة يؤخذ من البحر .
( ) أخرجه الشافعي ( )1 1وابن زنجويه يف "الموال" (  ) 22والبيهقي يف "الكربى" () 42/3
ويف "العرفة" ( ) 14/4من ط ٍ
رق عن مالك  ,وعبد الرزاق (  )251عن الثوري  ,وابن أيب شيبة
( ) 11/4عن ابن عييّنة كلهم عن عبد الرمحن بن القاسم به .وإسّناده صحيح .
وله ٌ
طرق أخرى عن عائشة.
قولهُُ(ُ:احلّلُ) هو ما أتت َ
وبضم احلاء وكرسها
أحىل به الر أأة وتتز َين  .يقال  :بفتح احلاء وسكون الالم .
ِّ
مع كرس الالم  ,وقد قرئ هبام مجيع ًا .قاله عياض يف "الشارق" ( .)421/
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م
وجوار أيه َ
الزكاة.
هن َ
ثم ال خي مرج من حل ِّي َ
الذ أ
هب َ ,

( )

بابُُ:زكاةُأُموا ُِلُاليُتامُىُوال ُِّتجارةُلمُفيهاُ
ٍ
الرمحن م
بن القاس مم عن أأبيه  ,أأ َنه قال  :كانت
 - 4وحدَ ثّني عن مالك عن عبد َ
( )
الزكا أة.
عائشة أتلميّن مي أأنا و أأ أخ ًا يل أيتمي أمني يف محجرها  ,فكانت ترج ممن أأموال مّنا َ
نُكانُعليهُدينُفليُؤ ُِّدُدينُهُ
ٌُ
بابُُ:زكاةُمُ
ٍ
ائب م
الس م
مالك عن ابن مش ٍ
بن أيزيد  ,أأ َن ع أ
ثامن
 - 44حدَ ثّني حييى عن
هاب عن َ
م
فمن كان عليه أدي ٌن فليؤ ِّد أديّنأه ح َتى
بن ع َفان كان يقول  :هذا شهر زكاتكم  ,أ
الزكاة.
أحتص أل أأموالكم فتؤ ُّدون مّنها َ

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي ( )1 2وابن زنجويه يف "الموال" (  ) 22والبيهقي يف "الكربى" () 42/3
ويف "العرفة" ( ) 14/4من ط ٍ
رق عن مالك به .وإسّناده صحيح .
وروى عبد الرزاق ( )2532عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال  :ليس يف احليل زكا ٌة"
( ) أخرجه الشافعي ( )1 1وابن زنجويه (  ) 2والبيهقي يف "السّنن الكربى" () 52/3
ويف"الصغرى" ( ) 2ويف "العرفة" ( ) 32/4من ط ٍ
رق عن مالك به.
ُُُُقولهُُ(ُ:فكانتُترج ُِمنُأموالِناُالزكاة ُ)ُال تعارض بني هذا وبني ما تقدَ م عّنها برقم ( ) 45فهّنا
وسائر أأ م
م
م
م
القصود الال العا ُّم لليتيم َ
الزكاة  ,أ َما ما
والثامر
واحلبوب
وزين .
كالذهب
موال َ
والفضة الكّن أ
َ
تقدَ م فالقصود به احليل الستعمل الذي يلبس .واهلل أعلم ُ.
( )4أخرجه الشافعي ( )1 5وابن زنجويه يف "الموال" ( ) 213والبيهقي يف "السّنن الكربى"
( ) 32/3ويف "العرفة" ( )45 /4والبغوي ( ) 121من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )2521وابن أيب شيبة ( ) 13/4ومسدَ د كام يف "الطالب" ( )1 1وأبو عبيد
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صدقةُالبُقُ ُِرُ
ُِ
بابُُ:مُاُجاءُُيفُ
ٍ
ٍ
مالك عن محيد بن ٍ
يامين  ,أأ َن
قيس ال َك ِّي عن
 - 43حدَ ثّني حييى عن
طاوس ال ِّ
جبل الأ
بن ٍ
نصاري أأ أ
خذ من ثالثني بقر ًة أتبميع ًا  ,ومن أأربعني بقر ًة مسّنَ ًة  ,وأِت
َ
معا أذ أ
بام دون ذلك أفأ أبى أأن يأ أ
خذ مّنه شيئ ًا.
وقال  :أمل أسمع ممن رسو مل اهلل ﷺ فيه شيئ ًا ح َتى أألقاه أفأس أأله  ,فت ِّ
ويف رسول اهلل
ﷺ قبل أن أيقد أم معاذ بن ٍ
جبل ( ).
___________________
يف "الموال" (32

) وابن زنجويه ( ) 214من ط ٍ
الزهري به .وفيه "ثم ليؤ ِّد زكا أة ما
رق عن ُّ

أ
فضل".
صحيح.
قال احلافظ يف "الطالب العالية"  :إسّناده
ٌ
البخاري عن أيب اليامن عن شعيب
تنبيهُ :قال احلافظ يف "التلخيص" (  : ) 14/قال البيهقي  :رواه
ُّ
م
صحيحه هكذا  ,وإنَام
الّنووي يف "رشح الهذب" فقال  :البخاري مل يذكره يف
الزهري  .وتع َقبه
عن ُّ
ُّ
سمع عثامن عىل م
الس م
الّنبي ﷺ مل يزد عىل هذا  .ذكره يف كتاب االعتصام  .ويف
ائب  ,أأنه
أ
مّنرب ِّ
ذكر عن َ
أ

البيهقي
البخاري به إثبات الّنرب .قال  :وك أأ َن
ميدي يف اجلمع  .قال  :ومقصود
مذكر المّنرب  ,وكذا ذكر احل
ِّ
ُّ
َ
البخاري أأص أله ال ك َله .انتهى كالمه .
أأراد روى
ُّ

( ) أخرجه الشافعي ( )132وأبو داود يف "الراسيل" ( ) 52وعبد الرزاق ( )1211والطرباين يف
"الكبري" ( ) 42/ 5والبيهقي يف "الكربى" ( )12/3و"العرفة" ( ) 4 /4والبغوي ( ) 12
والشايش يف "مسّنده" ( ) 351من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه أمحد ( ) 45/1والطرباين ( ) 42/ 5والشايش ( ) 352 – 352وابن زنجويه يف
ٍ
ٌ
مرسل .
طاوس به .وهذا
"الموال" ( ) 15من طريق أعمرو بن ديّنار عن
ٍ
والبيهقي
الدارقطّني يف "السّنن" ( ) 11/
طاوس عن ابن ع َباس  . رواه
وروي احلديث عن
ُّ
ُّ
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دقةُ
لُيفُالصُ ُِ
بابُُ:ماُجاءُُفيامُيُعتدُُبهُمنُالسُخُ ُِ
ابن ل م
ثور بن ٍ
ٍ
مالك عن م
عبد اهللم م
زيد الدِّ ي ِّيل عن ٍ
بن
 - 41حدَ ثّني حييى عن
قفي عن جدِّ ه سفيان م
بن عبد اهلل َ ,
أن عمر بن اخل َطاب بع أثه م أصدِّ ق ًا ,
سفيان ال َث ِّ
بالسخل  ,وال أتأخذ مّنه شيئ ًا؟.
بالسخل  ,فقالوا  :أأتعدُّ عليّنا َ
فكان يعدُّ عىل الّنَاس َ
م
ذكر له ذلك  ,فقال عمر  :نعم  .تعدُّ عليهم
فل ّام قدم عىل عمر بن اخل َطاب أ
___________________
( )21/3يف "الكربى".
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : ) 32/الذين أأرسلوه أأثبت من الذين أأسّنأدوه.
وقال يف "االستذكار" ( : ) 22/4ظاهر هذا احلديث الوقوف عىل معاذ بن جبل من قوله َ ,إال أأ َن يف
الّنبي ﷺ فيام دون الثالثني والربعني من البقر شيئ ًا" دليالً واضح ًا عىل أنه قد
قوله "أنه أمل يسمع من ِّ
سمع مّنه ﷺ يف الثالثني ويف الربعني ما أ
توقيف من
عمل به يف ذلك  .مع أأ َن مث أله ال يكون رأي ًا إنَام هو
ٌ
أ
م م
م
طهرهم ويزكِّيهم هبا ﷺ  ,وال خالف بني العلامء َ
السّنة يف زكاة البقر ما
أأمر ب أأخذ الزكاة من الذين ي ِّ
أن ُّ
ٍ
معاذ هذا  ,و أأنَه الّنصاب الجتمع عليه فيها  ,وحديث طاوس هذا عّندهم عن معاذ غري
يف حديث
ٍ
م َت ٍ
ٌ
وائل عن
عمر والثوري عن العمش عن أيب
ثابت
صل  ,واحلديث عن معاذ ٌ
متصل من رواية أم أ
مرسوق عن ٍ
معاذ  .بمعّنى حديث مالك " انتهى كالمه .
ٍ
مرسوق عن معاذ  .رواه الرتمذي ( )1 4والّنسائي ( ) 1/1وابن ماجه () 254
قلت  :وحديث
وصححه ابن خزيمة ( .) 12و أأع َله الرتمذي باإلرسال  .لكن حسّنه م
لجيئه من وجه آخر.
ُّ
َ
َ
دونُقولهُ(ُوأيتُبامُدونُذلكُفأبىُأنُيأخذُمنهُشية ًُا....الخُ)ُُ.
انظر  :نصب الراية (  ) 3 /والتلخيص احلبري (  ) 1 /وإرواء الغليل (.) 11/4
قولهُُ(ُ:تبيعُ) ما له سّن ٌة كامل ٌة ودخل يف الثانية  .س ِّمي به لنَه يتبع أ َمه  ,أأو لأ َن قرنأه أيتبع أذنأه  .وقولهُ
لكامل أأسّن م
م
م
م
أاّنا.
كاملتان ودخلت يف الثالثة  .س ِّميت مسّن ٌة
سّنتان
سمى ثّني ٌة  .وهي ما هلا
ُ(ُ:مسنةُ) وت َ
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خذ الأكول أة  ,وال الربى  ,وال ا أل م
بالسخلة أحيملها الراعي وال تأخذها  .وال أتأ م
اخ أض
ُّ َ
َ
َ
عدل بني مغ م
( )
وتأ م
 ,وال أفح أل ال أغّنم  ,أ
خذ اجل أذع أة وال َثّن َية  ,وذلك ٌ
ذاء ال أغ م
ّنم وخياره.
دقةُ
ضييقُعىلُالنُاسُيفُالصُ ُِ
بابُُ:النُهيُُعنُالتُ ِ ُ
ٍ
ٍ
حممد بن حييى بن أح َبان
 - 41حدَ ثّني حييى عن مالك عن حييى بن سعيد عن َ
عن القاس مم م
بن حم َم ٍد عن عائشة  -م
بي ﷺ  -أأ َّنا قالت  :م َر عىل عمر بن
زوج الّنَ ِّ
_____________________
( ) أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )1411وابن زنجويه يف "الموال" (  ) 1والبيهقي يف "الكربى"
( ) 55/3ويف "الصغرى" (1/4

)ويف "العرفة" ( ) 41/4من ط ٍ
رق عن مالك به.

وقال اهليثمي يف "الجمع" ( : ) 53/4رواه الطرباين يف "العجم الكبري"  ,وفيه ٌ
سم  ,وبقية
رجل أمل ي َ
رجاله ثقات .انتهى
لكن له طرق أأخرى عن عمر  .مّنها ما رواه عبد الرزاق ( )1252عن ابن جريج  ,وابن زنجويه
( ) 1 5من طريق عبد اهلل العمري  ,وابن أأيب شيبة ( ) 43/4عن ابن عييّنة كلهم عن بمش بن
أ
عاصم بن سفيان الثقفي عن أأبيه َ ,
بن عبد اهلل.
مر
استعمل أأباه سفيان أ
أن ع أ
وانظر باقي ط م
رقه عّند عبد الرزاق ( )12 1( )1251وابن زنجويه (  .) 1والتلخيص احلبري
( ) 13/
مّنسوب إىل بّني الدِّ يل  .قاله عياض يف "الشارق"
قولهُُ(ُ:الدِّ يّلُ) بكرس الدال وسكون الياء بعدها
ٌ
( . )1 4/
ريب
الصغرية حني تّنتج  ,والربى  :التي قد أ
وض أعت فهي ت ِّ
والسخلةُّ :
قال اإلمام مالك يف "الوطأ" ّ :
سمن لتؤكل .انتهى كالمه .
ولدأ ها  ,واملاخض  :هي احلامل  ,واألكولة  :هي شاة اللحم التي ت َ
قولهُِ ُ(ُ:غذاءُالغنمُ) يف رواية الطرباين والبيهقي ( غذاء الال ) قال عياض يف "الشارق" ( : ) 32/
مغذاء الال بكرس الغني مدود ًا  .هو رديئها وصغارها  ,و أأحدها أغ أذى مثل أدنى .انتهى .
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ٍ
الصدقة  ,فر أأى فيها شا ًة حاف ً
عظيم  ,فقال عمر :
ذات رض ٍع
ال أ
اخل َطاب بغّن ٍم من َ
ما هذه َ
الصدقة.
الشاة؟ فقالوا  :شا ٌة من َ

م
اس  ,ال تأخذوا
فقال عمر  :ما أأعطى هذه أأهلها وهم طائعون  ,ال أتفتّنوا الّنَ أ
ح أزر م
ات السلمني  .ن ِّكبوا عن ال َطعام ( ).
أ أ
ٍ
ٍ
حممد بن حييى بن ح َبان  ,أأ َنه
 - 42وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد عن َ
نصاري كان يأتيهم
بن مسلمة ال
قال  :أأخربين رجالن ممن أأ
َ
حممد أ
أ
شجع  ,أأ َن َ
رب الا مل  :أأخ مرج إ َيل صدق أة مال مك  ,فال يقود إليه شا ًة فيها وفا ٌء
مصدِّ ق ًا  ,فيقول ل ِّ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )113ويف "الم" (  )11/وابن زنجويه ( ) 114وأبو عبيد يف
"الموال" ( ) 522والبيهقي يف "الكربى" ( ) 12/3ويف "الصغرى" (  )21/من ط ٍ
رق عن
مالك به.
م
هكذا رواه ما ٌ
مجع من الثقات  .فأخرجه ابن أيب شيبة ( )41 /
لك موصوالً بذك مر عائشة  .وخالفه ٌ
خالد الأمحر  ,ومسدَ د كام يف "الطالب" ( ) 2 /4وأبو ٍ
ٍ
عبيد ( ) 521من طريق حييى
من طريق أأيب
عىل م
القطان  ,وابن زنجويه (  ) 11من طريق أي أ
بن عبيد  ,وأبو عبيد أأيض ًا ( ) 521من طريق هشيم
كلهم عن حييى بن سعيد به  .مل يذكروا عائشة .
والقاسم بن حممد بن أيب بكر الصدِّ يق أمل أيسمع من عمر .
قولهُُ(ُ:حزراتُ) مجع أحزرة بسكون الزاي خيار م
مال الرج مل  ,س ِّميت أحز أر ًة لأ َن صاحبها أمل أيزل
أ
أحيزرها يف نفسه ك َلام رآها  .قاله يف اللسان.
ُ قولهُُ(ُ:نكِّبواُعنُالطعامُ) قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : ) 54/4مأخوذ  -واهلل أعلم  -من م
قول
م
م
م
ذوات الدَ ر  .وخذوا
طعمتأهم" فك أأنَه قال  :نكِّبوا عن
رسول اهلل ﷺ  :إنام تزن هلم رضوع
مواشيهم أأ أ
أ
اجلذع أة والثّن َي أة  .انتهى.

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

من ح ِّقه َإال أقبم ألها.

175

( )

شديدُفيهاُ
ُِ
دقاتُوالتُ
خذُالصُ ِ ُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُأُ ُِ
مالك عن م
 - 42وحدَ ثّني عن ٍ
بن أأسل أم  ,أأ َنه قال  :أ م
زيد م
رش أب عمر بن اخل َطاب
لبّن ًا أفأعجبه  ,فسأ أل الذي سقاه ممن أأين هذا ال َلبن؟ أفأخربه  .أنّه ورد عىل ٍ
ماء قد
أ
أأ
أأ
دقة وهم يسقون  ,فح ألبوا يل من أأل م
سامه  ,فإذا أنعم من أنع مم الص م
باّنا  ,فجعلته يف
أ
َ
أ
أ ٌ
أَ
( )
مس أقائي  .فهو هذا  ,أفأدخ أل عمر بن اخل َطاب يدأ ه  .فاس أتقا أءه.
لُ
لُوالعس ُِ
قيقُواخلي ُِ
دقةُالرُ ِ ُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُصُ ُِ
 - 41وحدَ ثّني عن ٍ
بن أي ٍ
هاب عن سليامن م
مالك عن ابن مش ٍ
سار  ,أأ َن أأه أل َ
الشا مم
م م
م
كتب إىل
قالوا لأيب عبيدة بن اجل َراح  :خذ من أخيلّنا ورقيقّنا صدق ًة  .أفأ أبى  ,ث َم أ
عمر م
فكتب إىل عمر  .فكتب إليه عمر :
ثم ك َلموه أأيض ًا ,
أ
بن اخل َطاب  .أفأ أبى عمر َ ,
أ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي ( )111وابن زنجويه يف "الموال" ( ) 113والبيهقي يف "الكربى" ( ) 5 /
ويف "العرفة" ( ) 15من ط ٍ
رق عن مالك به.
لرب
قال الباجي يف "الّنتقى" ( ُ( : ) 4/مصدِّ قاُ)  ,ال َصدِّ ق اآلخذ للصدقة العامل عليها  .فيقول ِّ
م
االختيار إليه  ,وأنه
السّنَة أأ َن
أ
الال  :أأخرج إ َيل صدق أة مالك  ,وهذا عىل سبيل التفويض إليه  ,وهو من ُّ
م
خرج إليه شا ًة سليم ًة َيوز مثل مسّنَها يف الزكاة أأن يأ أ
الاشية دون ال َصدِّ ق.
لرب
خذها ؛ لأ َن
أ
التعيني ِّ
من أأ أ
انتهى .
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  )23/وابن أيب حاتم يف "تفسريه" (  )421/والبيهقي يف "السّنن
الكربى" ( ) 3/2ويف "العرفة" ( ) 11/1من ط ٍ
رق عن مالك به.
وزيد بن أسلم أمل يسمع من عمر .
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جوسُ
ُِ
تابُواملُ
لُال ُكِ ِ ُ
بابُُ:جزيةُأُه ُِ
( )

ٍ
حممد بن ع ييل عن أبيه  ,أأ َن عمر بن
 - 35وحدَ ثّني عن مالك عن جعفر بن َ
كيف أأصّنع يف أأ م
الرمحن بن
وس فقال  :ما أأدري أ
ذكر الج أ
مرهم؟ فقال عبد َ
اخل َطاب أ
ٍ
عوف  :أأشهد لسمعت رسو أل اهلل ﷺ يقول  :سّنُّوا هبم سّنَ أة أأه مل ال م
كتاب ( ).
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 41/2وابن زنجويه يف "الموال" ( ) 315وأبو عبيد يف "الموال"
( ) 411والبيهقي يف "الكربى" (2/3

) و"العرفة" ( ) 11من ط ٍ
رق عن مالك به.

قال اإلمام مالك  :معّنى قوله "وارددها عليهم" يقول  :عىل فقرائهم.
والّنحاس يف
( ) أخرجه الشافعي (  )34وابن أيب شيبة (  ) 34/والشايش يف "السّند" () 12
َ
"الّناسخ والّنسوخ" ( ) 33والبغوي (  ) 21والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 21/1ويف
"العرفة " (  ) 1وابن ش ّبة يف "تاريخ الديّنة" ( )214/4من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 1 14 – 55 1وأبو عبيد يف "الموال" ( )22وابن زنجويه (
وأبو يعىل (  )21وابن العرايب يف "العجم" (2

)

) وغريهم من ط ٍ
رق عن أجعفر بن حممد به.

يلق عمر  ,وال عبدأ الرمحن
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : ) 3/هذا
مّنقطع  ,لأ َن حممدأ بن عيل أمل أ
ٌ
بن عوف  .انتهى
وأخرجه البزار ( ) 511وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( 3/

ٍ
مالك
عيل احلّنفي عن
) من طريق أأيب ي

م
جعفر م
بن حممد عن أأبيه عن جدِّ ه به.
عن
تفرد بقوله عن جده أأبو
الرواة عن مالك َ :
قال احلافظ يف "التلخيص" ( : ) 2 /4قال اخلطيب يف ُّ
ّنقطع َ ,
لن عيل بن
عيل  ,قلت  :وس أب أقه إىل ذلك الدارقطّني يف "غرائب مالك"  ,وهو مع ذلك م ٌ
يكون الضمري يف جدِّ ه يعود عىل ٍ
أ
سمع
حممد  .فجدُّ ه حسني
يلق عمر وال عبد الرمحن َ ,إال أأن
احلسني أمل أ
أ

=
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ٍ
مالك عن ناف ٍع عن أأسلم موىل عمر بن اخل َطاب َ ,
أن عمر
 - 3وحدَ ثّني عن
الذ م
رضب اجلزي أة عىل أأه مل َ
هب .أأربع أة دنانري  ,وعىل أأه مل ال أو مرق
بن اخل َطاب
أ
___________________

ٍ
كبري .انتهى كالمه.
مّنهام  ,لكن يف سامع حممد من حسني ٌ
نظر ٌ

انظر  :علل الدارقطّني رقم ( )122و "نصب الراية" (.)331 – 23/4
طريق آخر .أخرجه الطرباين يف "الوسط" (  )433وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" ( )321من
وله
ٌ
طريق أأيب رجاء ثّنا الأعمش عن م
زيد م
فوثب عبد
بن وهب  ,قال  :كّنت عّند عمر فذكر عّنده الجوس
أ
م
رسول اهلل ﷺ لسمعته يقول  :إ َنام الجوس طائف ٌة ممن أأ م
هل
الرمحن بن عوف  ,فقال  :أأشهد باهلل عىل
ٍ
ضعيف من أأ م
الكتاب  .فامحلوهم عىل ما أحت مملون عليه أ
رجاء.
جل أأيب
أهل الكتاب" .وإسّناده
ٌ
قال ابن عبد اهلادي يف "التّنقيح" ( : ) 31/4م ٌ
تصل  ,لكن يف إسّناده من َيهل حاله .انتهى
مح م
اد م
بن سلمة  -رواه عن
وقال احلافظ يف "الدراية" (ص : ) 44ويف إسّناده أبو رجاء  -جار َ
الأعمش  ,وال يعرف حاله .انتهى .
وجزم ابن حجر يف كتابه "موافقة اخلرب اخلرب" ( َ ) 2 /
بأن أأبا أرجاء هذا هو أروح بن السيب
لني أأيض ًا  ,لكن يظهر يل  -واهلل أعلم  -أأّنام اثّنان.
الكألبي  .وهو ٌ
وأخرجه الطرباين يف "العجم الكبري" ( )424/ 1من حديث مسلم م
احلضمي مرفوع ًا :
بن العالء
ِّ
ضعيف جد ًا.
سّنُّو هبم  .فذكره .وإسّناده
ٌ
ثابت  .أخرجهُالبخاريُيفُ"صحيحه"ُ
قلت :أخذ اجلزية من جموس أه أجر  .وهي قاعدة ( البحرين ) ٌ
( )7105عن أبجالة م
بن عبد أة  ,أأ َن عمر مل يكن يأخذ اجلزي أة من الجوس حتى شهد عبد الرمحن بن
أ
رسول اهلل ﷺ أأخذها من أجموس أه أجر".
عوف  ,أأ َن
بأن أ
قولهُُ(ُ:جموسُ)ُهم أع أبدة الّنار  .القائلون َ
نور وظلم ٌة .
العامل ٌ
انظر :التمهيد ( 1/
القيم.

) وما بعدها  .وفتح الباري ( . )3 1/1وأحكام أهل الذمة (  )25/البن

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

178

أأربعني درمه ًا  ,مع ذلك أأرزاق السلمني  ,وضيافة ثالثة أأ َيا ٍم ( ).
 - 3وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن زيد بن أأسلم عن أأبيه  ,أأ َنه قال لعمر بن اخل َطاب
هر ناق ًة أعمياء  ,فقال عمر  :ادفعها إىل أأه مل ٍ
 :إم َن يف ال َظ م
بيت أيّنتفعون هبا  ,قال :
روّنا باإلبل  ,قال  :فقلت كيف أتأكل من
فقلت  :وهي أعمياء؟ فقال عمر  :أيقط أ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 25/3وأبو عبيد يف "الموال" ( )414 – 55وابن زنجويه يف
"الموال" (  ) 4والبيهقي يف "الكربى" ( ) 11/1و"العرفة " ( )1145من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 5511وابن أيب شيبة ( )3 1/1وابن زنجوية ( ) 43وابن
عساكر يف "تاريخ دمشق" (  ) 2 /وأبو عبيد ( )22من ط ٍ
رق عن نافع به.
ُ قولهُُ(ُ:معُأ ِ
قوات أمن عّندهم ممن أأجّناد
رزاقُاملسلمنيُ) قال الباجي يف "الّنتقى" (  : ) 4 /يريد أأ أ
السلمني عىل م
قدر ما جرت عادة أأ م
فرس ًا  .روى أأسلم ,
هل تلك اجلهة من االقتيات  ,وقد روي ذلك م َ
أن عمر بن اخلطاب كتب إىل أ م
مراء الأجّناد يأمرهم أن َال يضبوا اجلزي أة َإال عىل أمن جرت عليه الوايس
أ
َ أ
 ,وجزيتهم أأربعون درمه ًا عىل أأهل م
م
الورق مّنهم  ,وعىل أأ م
الذهب أأربعة دنانري  ,وعليهم ممن أأرزاق
هل
ٍ
قساط ٍ
ٍ
كل شهر ِّ
زيت َ
إنسان  ,والكسوة
لكل
السلمني من احلّنطة والزيت مدَ ين من احلّنطة  ,وثالثة أأ
ثالث ٍ
ليال  ,وعىل أأ م
الّناس رضيب ًة  ,ويض ِّيفون أمن أ
أ
هل
نزل هبم من السلمني
التي يكسوها أأمري الؤمّنني أ
ٍ
م
كل ٍ
شهر  .أو أو أدك  -ال أدري كم هو؟ وال تض م
إنسان يف ِّ
العراق مخسة عش صاع ًا ِّ
ب اجلزية عىل
لكل
الّنساء والصبيان  ,وخيتم يف أأ م
م
رجال أأ م
هل الذ ّمة .
عّناق
الذمة أأقىص أأ م
الار السافر من السلمني يكون ذلك عىل أأ م
مد
هل ِّ َ
وقولهُ(ُوضيافةُثالثةُأيامُ) يريد ضياف أة ِّ
ضيافتمه ثالثة أيام .انتهى كالمه.
فرسة التي ذكرها الباجي  .عّند ابن زنجوية والبيهقي من طريق عبيد اهلل عن نافع
قلت  :والرواية ال ِّ
مثله  .وعّند غريمها بّنحوه.
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م
م
م
الصدقة؟ ,فقلت  :بل
الأرض؟ قال فقال عمر  :أأمن أن أع مم اجلزية هي  ,أأم من أن أع مم َ
من أن أع مم ا مجلزية.
فقال عمر  :أأردتم واهلل أأك ألها  ,فقلت َ :
وسم ا مجلزية  .أفأمر هبا عمر
إن عليها
أ
تسع  .فال تكون فاكه ٌة وال طريف ٌة َإال جع أل مّنها يف
فّن محرت  ,وكان عّنده مص ٌ
حاف ٌ
الصحاف  ,فبعث هبا إىل أأ م
بي ﷺ  ,ويكون الذي أيبعث به إىل حفص أة
تلك ِّ
زواج الّنَ ِّ
ابّنتمه ممن م
نقصان كان يف ِّ
ٌ
حظ حفص أة.
آخر ذلك  .فإن كان فيه
أ
بي
الصحاف من حلم تلك اجلزور
قال  :فجعل يف تلك ِّ
فبعث به إىل أزواج الّنَ ِّ
( )
م
نصار.
مر بام بقي من أحلم تلك اجلزور فص أ
ّنع فدأ أعا عليه الهاجرين والأ أ
ﷺ  ,و أأ أ
الذمُ ُِةُ
لُ ُِّ
بابُُ:عُشورُأُه ُِ
بن م
 - 34حدَ ثّني حييى عن ٍ
هاب عن سامل م
مالك عن ابن مش ٍ
عبد اهلل عن أأبيه  ,أأ َن
والز م
نصف العش  .يريد
يت
أ
عمر بن اخل َطاب كان يأخذ من الّنَ أبط ممن ا محلّنطة َ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي ( )115أمحد يف "الزهد" (  )1وابن زنجويه يف "الموال" ( )1 1والبيهقي يف
"السّنن الكربى" ( )41/2و"العرفة" ( )3533وابن عساكر ( ) 13/32من ط ٍ
رق عن مالك به.
وإسّناده صحيح .
م
وكرس
قولهُُ(ُ:يقطروهناُ) قال القايض عياض يف "مشارق النوار" (  : )411/يروى بفتح القاف
م
الطاء وبتخفيفها وضم الطاء  .أي  :يشدُّ وّنا مع اإلبل  ,م
ٍ
بعض عىل
والقطار اإلبل يشدُّ بعضها إىل
أ
ِّ
نسق .انتهى.
ُ قولهُُ(ُ:طريف ٌة ُ)ُقال الزرقاين (  : ) 22/بطاء مهملة تصغري طرفة مبزنة غرفة  .ما يستطرف .أي :
يستملح.
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كثر احلمل إىل الديّنة  ,ويأخذ من ال مقطّن َية العش.
بذلك أأن أي أ
 - 33وحدَ ثّني عن ٍ
السائب م
مالك عن ابن مش ٍ
بن يزيد  ,أأ َنه قال  :كّنت
هاب عن َ
م
ٍ
ال مع م
م
م
مر م
عبد اهلل م
غالم ًا عام ً
بن
بن عتبة بن مسعود عىل سوق الديّنة  .يف زمان ع أ
( )

ش ( ).
اخل َطاب  ,فكّنَا نأخذ من الّنَ أبط الع أ
 - 31وحدَ ثّني عن ٍ
مالك  ,أنّه سأل ابن مش ٍ
أي وج ٍه كان يأخذ عمر
هاب  .عىل ِّ
ش؟ فقال ابن مش ٍ
هاب  :كان ذلك يؤخذ مّنهم يف اجلاهل َية
بن اخل َطاب من الّنَ أبط الع أ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي ( )112وأبو عبيد يف "الموال" (  ) 11والبيهقي يف "السّنن الكربى"
( ) 5/1ويف "العرفة" (  )113من ط ٍ
رق عن مالك به.
الزهري به.
عمر عن ُّ
وأخرجه عبد الرزاق (  ) 1 2عن أم أ

م
والرو مم ,
قولهُ(ُ:النبطُ) قال ابن حجر يف "الفتح" ( : )34 /3هم قو ٌم من العرب دخلوا يف العج مم ُّ
البطائح بني
واختلطت أأنساهبم و أفسدت أألسّنتهم  ,وكان الذين اختلطوا بال أع أجم مّنهم يّنزلون
أ
م
العرا أقني [ البصة والكوفة ] والذين اختلطوا بالروم يّنزلون يف بوادي الشام  ,ويقال هلم الّنَ أبط
بفتحتني  .والّنَبيط بفتح أوله وكرس ثانيه وزيادة حتتانية  ,والنباط  .قيلُ :س ُّموا بذلك لعرفتهم بأنباط
م
لكثرة معاجلتمهم الفالحة .انتهى  .وقال يف موضع آخر ( : ) 5/2ويقال َ :
إن
الاء  .أي  :استخراجه
الّنَ أبط يّنسبون إىل نأبط بن هانب بن أميم بن الوذ بن سام بن نوح .
قولهُِ ُ(ُ:
القطنيةُ) قال ابن الثري يف "الّنهاية" ( : ) 4 /3هي بالكرس والتشديد  :واحدة ال أق أط ماين .
كالعدأ س م
واحل َمص وا ُّللوبياء ونحوها .انتهى.
أ
( ) أخرجه الشافعي ( )112وأبو عبيد يف "الموال" (  ) 11وابن سعد ( )114/1والبيهقي يف
"الكربى" (5/1

) ويف "العرفة" ( )1134وابن عساكر (

 )2 /من ط ٍ
رق عن مالك به.
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 .أفأل أز أمهم ذلك عمر ( ).

طرُ
بابُُ:مُنُتُبُُعليهُزكاةُُال ُِف ُِ
ٍ
بن عمر كان خيرج زكاة
 - 31حدَ ثّني حييى عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
ال م
فطر عن مغلامنه الذين بوادي القرى وبخيرب ( ).
زكاةُالفطرُ
بابُُ:وقتُُ ُإِرُسا ُِلُ ُِ
م
ٍ
بزكاة
بن عمر كان أيبعث
 - 32حدَ ثّني حييى عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
_____________________
( ) أخرجه أبو عبيد يف "الموال" ( ) 111عن إسحاق بن عيسى  ,والبيهقي يف "السّنن الكربى"
( ) 5/1من طريق ابن بكري كالمها عن مالك به.
هل الذ َمة  .قال  :وإنام أ
صالح أأ أ
قال أبو عبيد  :بعد أن روى ما ُّ
يدل َ
فعل عمر يف العش ما فعل
أن عمر
أ
م
لما أأعلمتك من مصاحلتمه إ َياهم عليه  ,أ
رش أ
الّنبي ﷺَُ ,
ط
ومل يكن ذلك بعهد ِّ
لن الذين صاحلهم أمل يكن أ
عليهم مّنه شيئ ًا  ,وكذلك دهر أأيب بكر  ,وإنام فتحت بالد العجم يف زمن عمر  ,فلهذا كان الذي كان ,
وقد كان ابن مش ٍ
قرهم
غريه أأ ُّ
حب إيل  ,كان يؤخذ مّنهم يف اجلاهلية .ف أأ َ
هاب يت أأ َول عىل عمر فيه شيئ ًا أ
الصلح أأشبه بعمر و أأوىل  ,وبه كان
الو أل الذي ذكرناه من ُّ
عمر عىل ذلك .قال أبو عبيد  :والوجه َ
يقول ٌ
مالك نفسه .انتهى كالمه .
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  )13/وابن زنجويه يف "الموال" ( ) 3 2والبيهقي يف "السّنن
الكربى" ( ) 1 /3ويف "العرفة" ( ) 351من ط ٍ
رق عن مالك به.
م
الديّنة عىل قرابة  415كيال ,
قولهُُ(ُ:واديُالقرىُ) يعرف اليوم بوادي العال  :مديّن ٌة عامر ٌة شامل
كثرية اليا مه والزر مع والأ م
صب اجلزل يف
صب يف وادي اجلزل  ,ثم أي ُّ
هل  ,ووادّيا  -وادي القرى  -أي ُّ
م
م
وادي احلمض « إم أضم »  ,أ
احلجاز الع َطلة  .وقد قامت فيه مديّنة العال
حديد
ومت ُّر يف هذا الوادي سكَة
مكان « ق أرح » وكانت ق أرح سوق ًا من أسواق العرب  .قاله البالدي يف "العامل اجلغرافية" ( )334/
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ال مفطر إمىل الذي َتمع عّنده قبل ال مفطر بيومني أأو ثال ٍ
ثة.

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي (  )12وابن زنجويه يف "الموال" ( ) 411والبيهقي يف "الكربى" (/3

)

ويف "العرفة" ( ) 22من ط ٍ
رق عن مالك به.
و أأصله يف "صحيح البخاري" (  ) 1من طريق أأيوب عن نافع  ,كان ابن عمر يعطيها الذين
م
الفطر بيو ٍم أأو يومنيُ .
يقبلوّنا  ,وكانوا يعطون قبل
ُ دونُقولهُ" ُتمعُعندهُ" ُوقولهُ" ُثالثةُ" .ويف تلك الزيادتني فائدتان تظهر فيام قاله ابن حجر يف
ّنصبه اإلمام
"الفتح" ( : )421/4قوله ُ( ُوكان ُابن ُعمر ُيعطيها ُللذين ُيقبلوهنا ُ)  :أي  :الذي ي ِّ
ٍ
فقري.
لقبضها  .وبه جز أم ابن ب ّطال  ,وقال ابن الت ّ
ّيمي  :معّناه من قال أأنا ٌ
غاين عقب احلديث " قال أبو عبد اهلل هو البخاري  :كانوا
والول أظهر .ويؤ ّيده ما وقع يف نسخة َ
ّ
الص ِّ
يعطون للجم مع ال للفقراء  .وقد وقع يف رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أأ ُّيوب  ,قلت :
متى كان ابن عمر يعطي؟ قال  :إذا قعدأ العامل  .قلت  :متى أيقعد العامل؟ قال  :قبل الفطر بيو ٍم أأو
ٍ
م
ولالك يف " الو ّطأ " عن ناف ٍع َ ,
الفطر إىل الذي َتمع عّنده قبل
ابن عمر كان أيبعث زكا أة
يومني.
أن أ
ٍ
ثالثة  .وأخرجه ّ
حسن  ,وأنا أأستح ُّبه  -يعّني تأعجي ألها قبل
افعي عّنه  ,وقال  :هذا
الفطر بيومني أو
ٌ
الش ّ
يوم الفطر .انتهى.
م
م
ُّ
زكاة
بحفظ
البخاري عن أيب هريرة  ,قال  :وكَلّني رسول اهلل ﷺ
خرجه
ُّ
ويدل عىل ذلك أيض ًا ما أأ أ
ثالث ٍ
ليال  ,وهو يأخذ من التَمرَ .
أ
الش أ
رمضان " احلديث  .وفيه أأنّه أأ أ
مسك َ
فدل عىل أأ ّّنم كانوا
يطان
عجلوّنا .انتهى كالم احلافظ.
ي ِّ
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ُ

كتاب الصيامُ
ُ

لُال ُِفطُ ُِرُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُتُعجي ُِ
م
ٍ
سعيد م
الرمحن م
بن
مي عن
بن أحرمل أة الأسل ِّ
 - 32وحدَ ثّني عن مالك عن عبد َ
( )
الس ّيب  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ قال  :ال يزال الّنَاس ٍ
عجلوا ال مفط أر.
بخري ما َ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
الرمحن  ,أأ َن عمر
 - 31وحدَ ثّني عن
هاب عن محيد بن عبد َ
ّنظران إىل اللي مل الأ م
م
سود
غرب حني أي
بن اخل َطاب وعثامن بن ع َفان  ,كانا يص ِّليان ال أ
أ
رمضان ( ).
الصالة  .وذلك يف
ثم يفطران بعد َ
قبل أن يفطرا َ ,
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "السّنن الأثورة" ( )413والفريايب يف "الصيام" ( )12والبيهقي يف "العرفة"
الشعب" ( )41 3من ط ٍ
( ) 151ويف " ُّ
رق عن مالك  ,وابن أيب شيبة (  ) 22/عن حاتم بن
م
خري أأ م
الرمحن بن حرملة به  .وزادوا  :أ
ومل ِّ
الشق.
هل
إسامعيل عن عبد َ
يؤخروه تأ أ
وهذه الزيادة يف موطأ أيب مصعب ( )224والقعّنبي (ص  )4وسويد ()142
ٍ
ٍ
و أأخرجه البيهقي يف " ُّ
ضعيف عن ابن أأيب الزناد عن ابن حرم ألة عن ابن
بسّند
الشعب" ()4212
السيب عن أأيب هريرة مرفوع ًا به.
ويشهدُمل ِ
ٌ
اُرواهُمالك ُُ.ماُأخرجهُالبخاريُ(ُ)1403ومسلمُ(ُ)1540عنُسهلُبنُسعدُُ مرفوعاًُ
مثلهُُ.
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" (  )24ويف "الم" (  )12/وابن سعد ( ) 13/1والبيهقي يف
"الكربى" ( ) 42/3ويف "العرفة" ( ) 151من ط ٍ
رق عن مالك به.
ٍ
أ
وعمرو بن احلارث.
يونس
وقرن
أ
البيهقي مع مالك أ
ُّ

=
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خصةُيفُالقُبُل ُِةُللصُائ ُِمُ
ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُالرُ
م
مالك عن م
ٍ
بن ٍ
عطاء م
زيد م
يسار  ,أأ َن رج ً
ال
بن أأسلم عن
 - 15حدَ ثّني حييى عن
صائم  -يف رمضان  ,فوجدأ من ذلك وجد ًا شديد ًا  ,أفأرس أل
ق َبل امرأته  -وهو
ٌ
___________________
عمر  ,والطرباين يف "مسّند
وأخرجه ابن أيب شيبة (  )432/وعبد الرزاق ( )2122من طريق أم أ
أ
وعثامن  .فذكره.
عمر
الشاميني" ( )4525من طريق شعيب كالمها عن ُّ
الزهري عن محيد  ,أأ َن أ
وخالفهم ( أي ٌ
الزهري
عمر وشعيب ) ابن أيب ذئب  .فرواه عن ُّ
مالك ويونس وعمرو بن احلارث و أم ٌ
عن محيد م
أ
وعثامن  .فذكر نحوه  .أخرجه ابن سعد
عمر
بن عبد الرمحن بن عوف  ,قال  :رأيت أ
( ) 13/1والطحاوي (  ) 1 /عّنه به.
ٍ
مالك َ ,
وأن
قال احلافظ ابن حجر يف "التهذيب" ( : )35/4قال الواقدي  :وأثبتهام عّندنا حديث
ومل يسمع مّنه شيئ ًا  ,م
وسّنُّه و أموته ُّ
محيد ًا أمل أير عمر  ,أ
سمع من عثامن  ,لأنه كان
يدل عىل ذلك  ,ولع َله قد
أ
خا أله  ,وكان ثق ًة كثري احلديث  .تويف سّنة  , 11وهو ابن  24سّنة  ,قال ابن سعد  :وقد سمعت من
يقول  :إنه تويف سّنة  51وهذا غلط.
قلت ( ابن حجر ) هو قول َ
الفالس وأمحد بن حّنبل وأيب إسحاق احلريب وابن أيب عاصم وخليفة بن
خياط ويعقوب بن سفيان  .يف "كتاب الكالباذي"  ,قال الذهيل  :ثّنا حييى  -يعّني ابن معني  -قال :
صحة ما ذكر من مسّنِّه  ,فروايته عن عمر مّنقطع ٌة
صح ذلك عىل تقدير َ
مات سّنة  . 51قلت  :وإن َ
وعيل ريض اهلل عّنهام
قطع ًا  ,وكذا عن عثامن و أأبيه .واهلل أعلم  ,وقال أبو زرعة  :حديثه عن أأيب بكر
ي
مرسل .انتهى كالم ابن حجر .
م
ضعيف ال يصح  ,م
ستبعد أأن أ
يرتك عمر وعثامن ريض اهلل عّنهام السّن أة يف
ومن ال
قلت  :وعليه فالثر
ٌ
ُّ
تعجيل الفطر  ,ولو كانا يفعالن هذا لّنقل عّنهام نق ً
ال متواتر ًا  ,فهام خليفتا السلمني  ,ال خيفى عملهام
عىل أأ ٍ
حد .واهلل أعلم .
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بي ﷺ  -فذكرت ذلك
امرأ أته تسأل له عن ذلك  ,فدخلت عىل أ ِّم سلم أة  -زوجم الّنَ ِّ
صائم  ,فرجعت أفأخربت
هلا  ,أفأخربهتا أ ُّم سلم أة  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ يق ِّبل وهو
ٌ
رش ًا  ,وقال  :لسّنا مث أل رسو مل اهلل ﷺ  ,اهلل ُّ
حيل لرسو مل
أ
زوجها بذلك  ,فزا أده ذلك َ
اهلل ﷺ ما شاء.
ثم رجعت امر أأته إىل أ ِّم سلمة  .فوجدت عّندها رسو أل اهلل ﷺ  ,فقال رسول
َ
اهلل ﷺ  :ما هل مذه الر أأة؟ أفأخربته أ ُّم سلمة  ,فقال رسول اهلل ﷺ  :أأ أال أأخربتميها أأ َين
م
رش ًا ,
أأفعل ذلك  ,فقالت  :قد أأ أ
خربهتا فذهبت إىل زوجها أفأخربته  ,فزاده ذلك َ
م
م
ب رسول اهلل
وقال  :لسّنا مث أل رسو مل اهلل ﷺ  .اهلل حي ُّل لرسوله ﷺ ما شا أء  ,فغض أ
م ( )
ﷺ  ,وقال  :واهلل إم ِّين لأت أقاكم هلل  ,و أأعلمكم بحدوده.
_____________________
( ) أخرجه الشافعي ( )121والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  )13/والبيهقي يف "العرفة"
(  ) 31واجلوهري يف "مسّند الوطأ" (  )41من ط ٍ
رق عن مالك به.
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 52/1هذا احلديث م ٌ
رسل عّند مجيع رواة الوطأ عن مالك  .انتهى
قلت  :أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( ُ )1متص ًا من طريق القعّنبي عن مالك عن زيد بن أأسلم عن
أ
عطاء بن يسار عن أ ِّم سلمة َ :
رسول اهلل ﷺ كان يقبل وهو صائم.
أن
و أأخرجه عبد الرزاق (  )23وعّنه اإلمام أمحد ( )343/1أأخربنا ابن جريج أأخربين زيد بن أأسلم
م
عطاء م
بن يسار عن رج ٍل من الأنصار أأخربه .
عن
قال ابن حجر يف "الفتح" ( : ) 1 /3إسّناده صحيح .انتهى
أ
قلت ُُ :وأصله ُيف ُصحيح ُمسلم ُ( )1150عن عمر بن أيب سلمة  ,أنه أ
رسول اهلل ﷺ أأيق ِّبل
سأل
الصائم.؟ فقال له رسول اهلل ﷺ  :سل هذه ( لم سلمة ) .ف أأخربته أأ َن رسول اهلل ﷺ يصّنع ذلك ,

=
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سعيد  ,أأ َن عاتك أة ابّن أة م
ٍ
 - 1وحدَ ثّني عن ٍ
زيد م
بن أعمرو بن
مالك عن حييى بن
ن ٍ
صائم .
فيل  -امرأ أة عمر بن اخل َطاب  -كانت تق ِّبل رأ أس عمر بن اخل َطاب وهو
ٌ
فال يّن أهاها.

( )

ٍ
مالك عن أأيب الّنَض موىل عمر بن عبيد اهلل  ,أأ َن عائش أة
 - 1وحدَ ثّني عن

بّنت طل أ
بي ﷺ  -فدخل عليها
أ
خربته  ,أأ َّنا كانت عّند عائشة  -زوجم الّنَ ِّ
حة أأ أ
الرمحن بن أأيب ٍ
صائم.
الصدِّ يق  -وهو
بكر ِّ
ٌ
زوجها هّنالك  -وهو عبد اهلل بن عبد َ
تدنو ممن أأهلمك فتق ِّبلها وتالعبها؟ فقال  :أق ِّبلها
فقالت له عائشة  :ما يمّنعك أن أ

صائم؟ قالت  :نعم ( ).
وأنا
ٌ
___________________
أ
غفر اهلل لك ما تقدَ م من ذنبك وما ت َ
أأخر  ,فقال له رسول اهلل ﷺ  :أأما واهلل إم ِّين
فقال  :يا
رسول اهلل  .قد أ
لأتقاكم هلل  .و أأخشاكم له.
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 11/2أأخربنا معن بن عيسى حدَ ثّنا مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق (  )1عن سفيان بن عييّنة  ,وابن أيب شيبة (  )4 1/وابن سعد () 11/2
بن حممد بن أعمرو بن حزم عن م
عبد اهلل م
عن يزيد بن هارون كالمها عن حييى بن سعيد عن أأيب بكر م
بن
م
فصىل  ,أ
الصالة  ,ثم أم أىض َ
ومل
عبد اهلل بن عمر  ,أأ َن عاتك أة  .فذكره  .زاد عبد الرزاق  :قال  :وهو يريد َ
يتوضأ.
َ
ومل يذكر ( أي مالك ) وضوء ًا وال صال ًة  ,أ
قال أبو عمر يف "االستذكار" (  : ) 14/أ
ومل يقم إسّنا أده ,
وحذف ممن متّنمه ما أمل يذهب إليه .انتهى
أ
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" (
عساكر ( ) 21/24من ط ٍ
رق عن مالك به.

 )2والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  )11/وابن
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مالك عن م
ٍ
زيد م
بن أأسلم  ,أأ َن أأبا هريرة وسعدأ ب أن أأيب
 - 14وحدَ ثّني عن
م
و َق ٍ
اص  ,كانا ي ِّ
لص مائم ( ).
رخصان يف القبلة ل َ
شديدُيفُالقُبل ُِةُللصُائ ُِمُ
ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُالتُ
ٍ
بن عمر  ,كان أيّنهى عن القبلة
 - 13وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
م
لصائم ( ).
والبارشة ل َ
الصيا ُِمُيفُالسُفُ ُِرُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُ ِّ ُ
_____________________
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" (  )23عن داود بن قيس عن زيد بن أأسلم قال  :قيل ليب هريرة
م
لسعد م
بن مالك تق ِّبل
وأنت صائم؟ قال  :نعم  .وأكفحها  -يعّني يفتح فاه إىل فيها  . -قال  :قيل
 .تق ِّبل أ
صائم؟ قال  :نعم  .وآخذ بمتاعها" .اختصه ٌ
مالك كعادته.
وأنت
أ
ٌ
م
وسعد م
بن أيب و َقاص .
انقطاع بني زيد بن أأسلم و أأيب هريرة
فيه
ٌ
وأخرج مسدَ د كام يف "الطالب" (  )42 /عن سعيد بن أيب سعيد  ,قال َ " :
إن رجالً س أأ أل أأبا هريرة ,
ف  ,قال  :وس أألت
فقال أق ِّبل امر أأِت و أأنا
غريها.؟ قال  :أ ي
ٌ
صائم.؟ قال  :ال بأس  .قال  :فأق ِّبل امرأ ًة أ
بن مالك.؟ فقال  :ال ب أأس".
سعدأ أ
وأخرج ابن أيب شيبة ( )15/4عن أيب هريرة  ,أنه سئل عن القبلة.؟ فقال  :ال بأس.
وأخرج الطحاوي يف "رشح العاين" (  ) 12/عن ساملٍ الدَ ويس عن م
سعد م
بن أأيب و َقاص  ,وس أأ أله
ٌ
وأنت صائم.؟ قال  :نعم.
رجل  .أأتبارش أ
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )23 4عن مالك  ,وابن أيب شيبة (  )4 1/والبيهقي يف "الكربى"
( ) 4 /3من طريق عبيد اهلل بن عمر كالمها عن نافع به.
وروى عبد الرزاق ( )23 1واللفظ له  ,وابن أيب شيبة ( )13 4عن زاذان قال  :سئل ابن عمر .
أأيقبِّل الرجل وهو صائم؟ قال  :أأفال يقبِّل أمجرة".
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ٍ
مي موىل أأيب بكر م
الرمحن عن أأيب بكر
بن عبد َ
 - 11وحدَ ثّني عن مالك عن س ي
م
م
م
اس
بعض أأ
الرمحن عن
مر الّنَ أ
صحاب رسول اهلل ﷺ  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ أأ أ
بن عبد َ
يف م
سفره عا أم ال م
عدوكم  .وصا أم رسول اهلل ﷺ.
تقووا ل ِّ
فتح بالفط مر  ,وقال َ :
قال أبو ٍ
بكر  :قال الذي حدَ ثّني  :لقد رأيت رسو أل اهلل ﷺ بال أعرجم
يصب الا أء
ُّ
عىل رأ مسه من ال أع أط م
ش  ,أو ممن احل ِّر.
أ
رسول اهلل َ .
إن طائف ًة من الّنَاس قد أصاموا حني
ثم قيل لرسو مل اهللم ﷺ  :يا
ّ
م
صم أت  ,قال  :فل َام كان رسول اهلل ﷺ بال أك مديد دعا بال أقدأ حم
فطر
فش أب  ,أفأ أ
الّنَاس.

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي ( )2 1وأمحد ( 321/4و )425 , 421/1وأبو داود يف "السّنن" () 411
والّنسائي يف "الكربى" (  ) 11/والطحاوي يف "رشح العاين" (  )11/واحلاكم ( )34 /
والفريايب يف "كتاب الصيام" ( )15والبيهقي يف "الكربى" ( ) 3 /3ويف "العرفة" ( ) 1 3من
ط ٍ
رق عن مالك به.
صحيح  ,وال أ
ٌ
سمي التابع
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : )32/هذا
حديث مسّندٌ
ٌ
فرق بني أأن ي ِّ
لن الصحاب أة ك َلهم ع ٌ
سميه يف وجوب العمل بحديثه َ ,
دول مرضيون
أ
الصاحب الذي حدَ ثه  ,أو ال ي ِّ
تمع عليه عّند م
أهل العل مم باحلديث .انتهى كالمه .
ثقات
ٌ
ٌ
مر جم ٌ
أثبات  ,وهذا أأ ٌ
ثم ُقيلُ
قلتُُ:اقتصُأبوُداودُوالنسائيُعىلُمجلةُاألمرُبالفطرُُ.
ِّ
وصب ُاملاءُُ.وليسُعندهاُقولهُ(ُ ّ

ِ
لرسولُاهللُِﷺُُ:ياُرسولُاهللُُ.إنُطائف ًةُمنُالناسُقدُصامواُُُ...الخُ)ُُ.
مسلم (5
ُ وقد أخرج
ٌ

العدو .
) عن أيب سعيد  .ش َقه الول  .وهو الفطر لالقاة
ِّ

وأخرج البخاري ( )3 21ومسلم (4

) عن م
ابن ع َب ٍ
اس  .قص أة فطره بالكأديد نحوه .
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ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر  ,كان ال أيصوم يف
 - 11وحدَ ثّني عن
السفر.
َ

( )

بابُُ:كفُارةُمُنُأُفطرُُيفُرمضانُ
بن م
ٍ
مالك عن عطا أء م
راساين عن سعيد بن
عبد اهلل اخل
 - 12وحدَ ثّني عن
ِّ
م
شعره ,
نحره  ,ويّنتف أ
الس ّيب  ,أأ َنه قال  :جا أء أأعرايب إىل رسول اهلل ﷺ يضب أ
ويقول  :هل أك البعد  ,فقال له رسول اهلل ﷺ  :وما ذاك؟ فقال  :أأصبت أأهيل و أأنا
صائم يف رمضان.
ٌ
عتق رقب ًة؟ فقال  :ال  ,فقال  :فهل
فقال له رسول اهلل ﷺ  :هل أتستطيع أن ت أ
أتستطيع أن هتدي بدن ًة؟ قال  :ال  ,قال  :فاجلس  .فأِت رسول اهلل ﷺ ب أع أر مق أمت ٍر ,
حوج مّنِّي  ,فقال  :كله  .وصم أيوم ًا
فقال  :خذ هذا فتصدَ ق به  .فقال  :ما أأحدٌ أأ أ
أ
صبت.
مكان ما أأ أ
___________________
ُ قولهُُ(ُ:بالعرجُ) ُبفتح العني وإسكان الراء  ,قري ٌة بني مكة والديّنة عىل الطريق القديم  .تبعد عن
الديّنة جّنوب ًا 4

كي ً
ال تقريب ًا  ,وس ِّمي العرج بتعريج السيول بهُ.

معروف باسمه إىل
سمى اليوم "خليص"  ,وعسفان
ٌ
ُ قولهُُ(ُ:الكديدُ)ُقري ٌة بني عسفان و أأ أمج  ,و أأ أمج ي َ
اليوم  .والكأديد يعرف اليوم باسم "احلمض" لكثرة نبات ال أعصالء فيهُ.
( ) أخرجه الفريايب يف "الصيام" (  ) 5عن معن بن عيسى عن ٍ
مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )3321 , 3321والفريايب (  ) 5والطربي يف "هتذيب اآلثار" () 51
والفاكهي يف "أخبار مكة" (  )11/وابن سعد ( ) 32/3من ط ٍ
رق عن نافع به
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قال مالك  :قال عطا ٌء  :أ
بن الس ّيب  .كم يف ذلك ال أع أرق من
فسألت سعيدأ أ
ال َتمر؟ فقال  :ما بني مخسة عش صاع ًا إىل عشين.

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي ( )111وأبو داود يف "الراسيل" (  ) 5والبيهقي يف "الكربى" ( ) 2/3ويف
"العرفة" (  ) 32من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 11/3عن ابن جريج و أمعمر كالمها عن عطاء به.
ٍ
سعيد من ط ٍ
رق أخرى مرسلة ومتَصلة  .ذكرها الدارقطّني يف "العلل" رقم (.) 122
وقد روي عن
وأصله يف "صحيح البخاري" ( ) 243وغريها ومسلم (
والرتمذي ( )3 2والّنسائي ( /

) وأبو داود () 41 , 415

) عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة نحوه .

ُ دونُقولهُ(ُيضبُنحرهُُ,وينتفُشعرهُ)ُُ,وقولهُ(ُهتديُبدن ًةُ)ُُ,وقولهُ(ُوصمُيوم ًاُمكانهُ)ُ
شعره ) فلها شاهدٌ من حديث أأيب هريرة  .أخرجه اإلمام
نحره  .و أيّنتف أ
أماُالزيادةُاألوىل  ( :يضب أ
وجود ابن حجر أأسّنا أدها يف التلخيص.
أمحد ( ) 5122الدارقطّني يف "العلل" (َ . ) 3 / 5
أماُالزيادةُالثانيةُُ(ُ:هتديُبدنةُ)  .فهي رواي ٌة مّنكر ٌة  .والحفوظ ما يف الصحيحني ( أَتد ما حت ِّرر
رقب ًة؟ قال  :ال  .قال  :فيستطيع أن تصو أم شهرين متتابعني.؟ قال  :ال  ,قال  :أأفتجد ما تطعم به ستني
مسكيّن ًا.؟ قال  :ال  ..احلديث.
ٍ
حمفوظ
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : )2/قوله يف هذا احلديث ( هل تستطيع أن هتدي بدنة ) غري
ِ
م
أ
عندُمجهورُالعلامء
الواطئ يف رمضان
مدخل للبدن أأيض ًا يف ك َفارة
الصحاح  ,وال
يف الحاديث السّندة ِّ
 ,م
وذكر البدأ منة هو الذي أنكر عىل عطاء يف هذا احلديث .انتهى كالمه.
َصلة وم ٍ
رق مت ٍ
ُأماُالزيادةُالثالثةُُ:وهيُقولهُ(ُوصمُيوم ًا ُمكانُماُأصبت ُ) .فقد جاءت من ط ٍ
رسلة.
ف أأخرج أبو داود يف "السّنن" ( ) 414والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )1 /3والبيهقي يف
"الكربى" (2/3

الزهري عن أأيب سلمة عن أيب هريرة  .وفيه
) من طريق هشام بن أسعد عن ُّ

"وصم يوم ًا مكانه  ,واستغفر اهلل".

=
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امةُالصُائ ُِمُ
حجُ ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُ ُِ
ٍ
مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر  ,أأ َنه كان أحيتجم
 - 12حدَ ثّني حييى عن
ثم أ
ترك ذلك بعد  ,فكان إذا صا أم أمل أحيتجم ح َتى يفطر ( ).
وهو
صائم  ,قال َ :
ٌ
ٍ
بن أأيب و َق ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
اص وعبدأ اهلل
 - 11وحدَ ثّني عن
هاب  ,أأ َن سعدأ أ
بن عمر كانا أحيتجامن  .ومها أصائامن ( ).
___________________
الزهري دوّنا  ,وهو الصواب  ,وقد أأنكر تلك
الرواة  ,لكن رواه احل َفاظ عن ُّ
وتابع هشام ًا بعض ُّ
الزهري عن مح ٍ
أ
يد  .ال عن أيب سلمة.
الزياد أة مجاع ٌة من احل َفاظ  .زياد ًة عىل ذلك أأ َن
الحفوظ عن ُّ
احلجاج عن أعمرو بن شعيب عن أأبيه عن جدِّ ه به .
وأخرجه اإلمام أأمحد ( )1131وغريه من طريق َ
ضعيف.
وذكر تلك الزيادة  .وإسّناده
ٌ
أ
وانظر شواهد هذه الزيادة " .التلخيص احلبري" (  .) 52/و "إرواء الغليل" ( )1 /3والعلل البن
أيب حاتم ( )252والعلل للدارقطّني (.) 3 / 5
م
نحو مّنه  ,والمكتل
فرسه يف احلديث بالكتل فهو ٌ
قولهُُ(ُ:عرقُ) بفتح العني والراء  .هو الزنبيل  .وقد َ
كالق َفة والزنبيل  ,وضب أطه بعضهم بسكون الراء  ,والشهر الفتح  .مجع أع أرقة  .وهي الضفرية التي
تاط مّنها الق َفة .انتهى .
( ) أخرجه الشافعي ( )122والبيهقي يف "العرفة" (/4

 )3من طريق مالك به.

ورواه عبد الرزاق يف "الصّنف" (  )214وابن أيب شيبة ( )1 /4والبيهقي يف "الكربى"
( ) 11/3من ط ٍ
رق عن نافع به.
الزهري عن سامل عن ابن عمر .وسّنده صحيح أيض ًا.
عمر عن ُّ
وأخرجه عبد الرزاق (  )214عن أم أ
وع َلقه البخاري يف "صحيحه" ( )44/4باب احلجامة والقيء للصائم.
( ) أخرجه احلافظ ابن حجر يف "تغليق التعليق" (  )43 – 44/من طريق يونس عن ابن مش ٍ
هاب به.
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ضاءُرُمضانُُوالكفُاراتُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُقُ ُِ
مالك عن م
ٍ
بن أأسلم عن أأخيه خال مد م
زيد م
بن أأسل أم َ ,
أن
 - 15حدَ ثّني حييى عن
مسى
فطر أ
ذات يو ٍم يف رمضان يف يو ٍم ذي أغي ٍم  ,ور أأى أأ َنه قد أأ أ
عمر بن اخل َطاب  ,أأ أ
رجل فقال  :يا أأمري الؤمّنني طل م
م
الشمس  ,فجاءه ٌ
عت َ
وغابت َ
الشمس  ,فقال عمر
أ
يسري  .وقد اج أت أهدنا ( ).
 :اخلأطب ٌ
ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبد اهلل بن عمر كان يقول  :يصوم
 - 1وحدَ ثّني عن
___________________
وذكره البخاري يف "صحيحه" مع َلق ًا بصيغة التمريض  ,فقال  :ويذكر عن سعد.
ٍ
ٍ
آخر عن
قال احلافظ يف "الفتح" ( : ) 21/3وهذا
ٌ
مّنقطع عن سعد  ,لكن ذكره ابن عبد الرب من وجه أ
عامر بن سعد عن أأبيه  .انتهى .وانظر  :االستذكار (.)4 /4
الزهري  ,أأ َن سعد بن أيب وقاص وعائشة به.
عمر عن ُّ
وأخرجه عبد الرزاق ( )2135عن أم أ
صح عّنه  .كام تقدَ م قبله  .واهلل أعلم .
وهو
مّنقطع أأيض ًا عن عائشة  .أ َما ابن عمر فقد َ
ٌ
( ) أخرجه الشافعي ( )2 1والبيهقي يف "الكربى" ( ) 2/3ويف "العرفة " ( )412/4ويعقوب بن
سفيان يف "العرفة والتاريخ" (  ) 12/من طريق مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق (  )241من طريق ابن جريج عن ٍ
زيد عن أأبيه عن عمر به.
فزاد ( عن أبيه ) وزاد ( نقيض يوم ًا ) .ورواه بعض رواة الوطأ  .كالقعّنبي ( )151وأيب مصعب
( )2 5عن ٍ
مالك هكذا ( عن أبيه ) .
سلم عن أأخيه عن أأبيه عن عمر.
وأخرجه يعقوب بن سفيان (  )212/من طريق سفيان عن زيد بن أأ أ
وله ٌ
طرق أخرى عن عمر  .انظر  :مصّنف عبد الرزاق ( ) 22/3/3و"السّنن الكربى" للبيهقي
( ) 2/3و"فتح الباري" ( ) 55/3و"العرفة والتاريخ" لل أف أسوي (  . )212 – 212/لكن
م
هات متعدِّ ٍ
ودها من مج ٍ
القضاء لور م
دة.
البيهقي رواي أة
ورجح
اختلف  .هل قىض عمر أأم ال.؟ َ
ُّ
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ٍ
مرض  ,أأو يف سفر ٍ( ).
رمضان متتابع ًا أمن ًأف أط أره ممن
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب  ,أأ َن عبدأ اهلل بن ع َب ٍ
اس و أأبا هريرة
 - 1وحدَ ثّني عن
م
يفرق بيّنأه ,
يفرق بيّنأه  ,وقال اآلخر  :ال ِّ
اخ أت ألفا يف قضاء رمضان  ,فقال أأحدمها ِّ :
يفرق بيّنأه.
يفرق بيّنأه  .وال أأ َّيام قال ال ِّ
ال أأدري أأ َّيام قال ِّ

( )

_____________________
( ) أخرجه البغوي يف "رشح السّنة" (  ) 22من طريق أأيب مصعب عن ٍ
مالك به.
ورواه عبد الرزاق ( )2112وابن أيب شيبة ( )43/4والبيهقي يف "الكربى" ( ) 11/3من طريق
أيوب وعبد اهلل بن عمر العمري كالمها عن نافع به.
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )431/4أ َما ابن عمر فال أأعلم عّنه خالف ًا أأنَه قال  :صمه متتابع ًا كام
أأف أطرته .انتهى .
الزهري وبني ابن ع َباس وأيب هريرة .
( ) فيه
انقطاع بني ابن شهاب ُّ
ٌ
صح عّندنا عن
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )431/4وال أأدري عمن أأخذ ابن شهاب ذلك  ,وقد َ
ربع ٍ
طرق عّند عبد
فر أق قضاء رمضان .. .ثم ذكر أبو عمر أأ أ
ابن عباس وأيب هريرة  ,أّنام أأجازا أن ي َ
الرزاق عّنهام أأّنام أأجازا ذلك .
قلت  :أخرجه عبد الرزاق ( )2113وابن أيب شيبة ( )4 /4والدارقطّني يف "السّنن" (  ) 14/عن
عطاء بن أيب رباح  ,أأ َن ابن عباس وأبا هريرة  ,قاال يف رمضان ِّ :فرقه إذا أأحصيتأه.
وروى عبد الرزاق أيض ًا ( )2111والدارقطّني (  ) 1 /والبيهقي يف "السّنن الكربى" () 12/3
تفرق ًا  ,قال تعاىل { :فعدّ ٌة
عن ُّ
الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن ابن عباس  ,قال  :يقضيه م ِّ
ّمن أ ّيا ٍم أخر} (  ) 23البقرة
جهني آخرين عن أأيب هريرة  .قال :
وأخرج ابن أيب شيبة (  ) 13/والدارقطّني (  ) 14/من أو أ
يواتره إن شاء".
قال احلافظ يف "الفتح" ( : ) 21/3كأنَه اختلف فيه عن أيب هريرة.
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مالك عن ناف ٍع عن م
ٍ
عبد اهلل بن عمر  ,أأ َنه كان يقول  :أم من
 - 14وحدَ ثّني عن
صائم فعليه ال أق أضاء  ,و أمن أذ أر أعه ال أقيء  .فليس عليه ال أقضاء ( ).
اس أت أقا أء وهو
ٌ
ٍ
مالك عن محيد م
بن ٍ
قيس ال ِّك ِّي  ,أأ َنه أأخربه قال  :كّنت مع
 - 13وحدَ ثّني عن
ٍ
إنسان أ
ٌ
فسأ أله عن صيا مم أأ َيام الك َفارة .
جماهد  -وهو يطوف بالبيت  -فجاءه
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  )12/ويف "السّند" (  )32وعبد الرزاق (  )211والطحاوي
(  )12/والبيهقي يف "الصغرى" (  ) 4ويف "العرفة" ( ) 321من ط ٍ
رق عن مالك به
وأخرجه ابن أيب شيبة (  ) 12/من طريق عبد اهلل بن عمر العمري  ,والطحاوي (  )12/من
طريق صخر بن جويرية كالمها عن نافع به.
والرتمذي وأبو
البخاري
وروي من حديث أأيب هريرة مرفوع ًا مثله  .أخرجه الربعة  ,لكن ض َعفه
ُّ
ُّ
داود وغريهم  .انظر  :نصب الراية (  )4 2/والتلخيص احلبري ( .) 21/
قولهُُ(ُ:ذرعهُ) بالذال العجمة  .أي غل أبه وسبقه يف اخلروج  .وقولهُُ (ُ:القيءُ) الطعام اخلارج من
م
نظر إىل ما ي َ
تقذر
اجلوف  .قولهُُ(ُ:استقاءُ) أي  ::طلب خروجه عمد ًا  .كمن أأدخل يدأ ه يف جوفه  .أأو أ
 .وغري ذلك .
قال احلافظ ابن حجر يف "الفتح" ( : ) 23/3أ َما القيء  .فذهب ُاجلمهورُ إىل التفرقة بني من س أبقه
بتعم مد القيء  ,لكن ن أق أل
تعمده فيفطمر  ,ونقل ابن الّنذر
أ
اإلمجاع عىل بطالن الصوم ُّ
فال يفطر  .وبني أمن َ
ُعباسُوابنُمسعود  :ال يفطر مطلق ًا  ,وهي إحدى الروايتني عن ٍ
ِ
ِ
مالك.
عنُابن
ابن ب َطال
م
م
َ
صح عّندهم  .قال  :فلو
عمن تقيأ عمد ًا بأنَه ال كفار أة عليه عىل الأ ِّ
واستدل الأ أهبري بإسقاط القضاء َ
م
م
أس بعضهم  .فقال  :هذا ُّ
اختصاص الك َفارة باجلامع
يدل عىل
وجب القضاء لوجبت الك َفارة  ,وعك أ
أ
غريه من الف ِّطرات  ,وارتكب عطاء والوزاعي وأبو ثور فقالوا  :م
دون م
يقيض ويك ِّفر.
م
م
تعمده َإال يف إحدى الروايتني
ونقل ابن الّنذر أأيض ًا
أ
اإلمجاع عىل ترك ال أقضاء عىل من أذ أر أعه القيء ومل أي َ
م
احلسن  .انتهى كالمه .
عن
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ٍ
تتابعات أأم أيقطعها؟ قال محيدٌ  :فقلت له  :أنعم  .أيقطعها إن شاء  ,قال جماهدٌ  :ال
أأم
( )
ٍ
م
يب م
بن ٍ
متتابعات }.
كعب {ثالثة أأ َيا ٍم
فإّنا يف قراءة أ ِّ
أيقطعها َ ,

_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( )15/ 5من طريق ابن وهب وابن بكري كالمها عن مالك به.
وأخرج الطربي يف "تفسريه" ( ) 5/2واحلاكم يف "الستدرك" (  ) 21/وابن أيب داود يف
الرازي عن الربيع م
بن
"الصاحف" (ص )13والبيهقي يف "الكربى" ( )15/ 5من طريق أيب جعفر َ
أأنس عن أأيب العال أية عن أيب م
بن كعب  ,أأنه كان يقرأ .فذكره.
قال احلافظ ابن حجر يف "الدراية" ( ص : ) 15إسّنا ٌد جيدٌ .
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كتاب االعتكاف
بابُُ:ماُجاءُُيفُليل ُِةُالقُدُ ُِرُ
 - 11وحدَ ثّني زيا ٌد ( ) عن مالك  ,أنّه سمع أمن أيثمق به من أأهل العل مم يقول :
إن رسو أل اهلل ﷺ أ مر أي أأعامر الّنَ م
َ
تقارص
اس قب أله  ,أأو ما شا أء اهلل ممن ذلك  ,فكأ َنه
أ
عامر أ َمته أن َال يبلغوا من العمل مثل الذي بل أغ غريهم يف طول العمر  ,أفأعطاه
أأ أ
م
خري من أألف شه ٍر.
اهلل ليل أة القدر ٌ

( )

_____________________
( ) هو ابن عبد الرمحن الندلس القرطبي شيخ حييى بن حييى الليثي  .راوي موطأ مالك .
قال ابن عبد الرب يف "التمهيد" (  : ) 21 /زياد بن عبدالرمحن العروف بشبطون  -وكان ثق ًة -
فسمعه من ما ٍ
رحل م
ٍ
ثم أ
ٌ
لك
كان حييى بن حييى قد سمع الوط أأ مّنه بالندلس -
أ
ومالك يومئذ حي َ -
مالك فرواها عن ٍ
سامعها من ٍ
م
ٍ
ورقة يف االعتكاف مل أيسمعها  ,أأو َ
زياد عن مالك .اهـ
شك يف
حاشا
أ أ
وقال يف "االستذكار" ( - )413/4يف باب خروج العتكف للعيد  : -هذا الباب والبابان اللذان بعده
ٍ
بن م
مالك  .فرواه عن م
ٍ
زياد م
مالك,
عبد الرمحن عن
إىل آخر كتاب االعتكاف مل يسمع ذلك حييى عن
ٍ
ٍ
ٍ
مالك فلم يتم الوط أأ  .فاتأه مّنه عليه م
ثم أ
لرضه
دخل إىل
َ
وقيل  :سمع الوط أأ من زياد عن مالك َ ,
مالك أأتى زياد ًا فرواها عّنه عن ٍ
ٍ
وحضور أأجلمه هذه البواب  .فتحملها عن ٍ
مالك
زياد عّنه أَلا فاتأه عن
أ أ
َ
 .انتهى.
( ) أخرجه البيهقي يف "شعب اإليامن" ( )4112ويف "فضائل الوقات" ( )22وابن الصالح يف "وصل
بالغات مالك" رقم ( )4من طريق مالك به.
ال من ٍ
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )3 1/4ال أأعلم هذا احلديث يروى مسّند ًا وال مرس ً
وجه من
الوجوه َإال ما يف الوطأ  ,وهو أأحد الأربعة الأحاديث التي ال توجد يف غري الوطأ .انتهى كالمه .
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ُ

كتاب احلج
بابُُ:الغُسلُ ُلِإلهُال ُِلُ
ٍ
ٍ
سعيد عن سعيد بن الس ّيب  ,أأ َن أسام أء
مالك عن حييى بن
 - 11وحدَ ثّني عن
مرها أأبو ٍ
بن أيب ٍ
بّنت ع ٍ
ثم
حممدأ أ
بكر أأن أتغتس أل َ ,
بكر بذي احل أليفة  ,أفأ أ
ميس ولدت ّ
هت ُّل.

( )

مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبد اهلل بن عمر  ,كان يغتسل إل م
 - 12وحدَ ثّني عن ٍ
حرامه
( )
قبل أن حي مر أم  ,ولدخول مه م َكة  ,ولوقوفمه عش َي أة عرفة.
_____________________
( )1أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 2 /2عن عبد اهلل بن نمري عن حييى بن سعيد به.
ورواه ابن سعد أيض ًا ( )2 2/2وأبو بكر الشافعي يف "الغيالنيات" ( ) 2من طريق عبد الكريم
أ
رسول اهلل ﷺ فقال  :مرها فلتفض عليها من الاء "..
اجلزري عن بن السيب .وفيه " فس أأ أل أأبو بكر
ورواه الطرباين يف " العجم الكبري" (/ 3

) والبيهقي يف "الكربى" ( )4 /1والضياء يف

"الختارة" (  ) 3 , 3 /من طريق ابن جريج عن عبد الرمحن بن القاسم عن ابن السيب عن
أسامء به .فذكره مرفوع ًا أيض ًا .
ماُأخرجهُمسلم ( ) 51عن عائشة  ,و أأيض ًا ( ) 5عن جابر مثله.
ٌُ
ويشهد له
( )5أخرجه الشافعي (  )22والبيهقي يف "العرفة" ( ) 153من طريق ٍ
مالك به.
ُّ
ُّ
وأخرج البخاري ( ) 312ومسلم ( ) 122وأبو داود ( ) 211والّنسائي يف "الكربى" ()3 35
من طريق أيوب عن نافع َ ,
الّنبي ﷺ فع أله.
أن أ
ابن عمر كان يبيت بذي طوى  ,ثم أيغتأسل  ,ويذكر أأ َن َ
صح االغتسال ممن أأ م
مره ﷺ ومن فعلمه  .انظر ما قبله .
ُ وليسُعندهمُ"ُغسلهُلإلحرامُ"  .وقد َ
ُ وَلُأرُعندُأحدُمنُالستةُاغتسالُابنُعمرُلإلحرامُ.

=
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بابُُ:غُسلُاملُحر ُِمُ
ٍ
قيس عن عطاء بن أأيب رباحٍ  ,أأ َن عمربن
 - 12وحدَ ثّني مالك عن محيد بن
يصب عىل عمر بن اخل َطاب ما ًء  -وهو أيغتسل :
اخل ّطاب قال ليع أىل بن مّنية  -وهو
ُّ
اصبب عىل رأ ميس  ,فقال أيعىل  :أأتريد أن أَتع ألها يب؟ .إن أمر أتّني أصببت  ,فقال له
عمر بن اخل َطاب  :اصبب فلن يزيدأ ه الاء َإال أش أع أث ًا.

( )

___________________

ُ أ َما الغسل ل أع أرف أة  .فروى البخاري يف "صحيحه" (َ " ) 122
فاض عىل رأ مسه يوم عرفة
ابن عمر أأ أ
أن أ
بعد الزول " فالظاهر أنه لغسل الوقوف .
ٍ
وقد روي االغتسال لعرفة مرفوع ًا من حديث الفاكه م
سعد  . أأخرجه أمحد يف "مسّنده"
بن
ضعيف .كام قال ابن حجر يف "التلخيص"
( ) 12 5وابن ماجه يف "السّنن" ( ) 4 1وسّنده
ٌ
عيل وابن مسعود وابن عباس  .انظر نصب الراية ( ُُ)21/
(  . )1 /وجاء عن ي

( )1أخرجه البيهقي يف "معرفة السّنن واآلثار" ( ) 212من طريق الشافعي عن مالك به.
وفيه انقطاع  ,لكن وص أله الشافعي (  )25والبيهقي يف "الكربى" ( )14/1من طريق سعيد بن سامل
 ,ومسدَ د كام يف "الطالب" ( /

) من طريق حييى بن سعيد القطان كالمها ( سعيد و حييى ) عن

صحيح.
ابن جريج حدَ ثّني عطا ٌء  .أأخربين صفوان بن أيعىل عن أأبيه به .وهذا إسّنا ٌد
ٌ
ورواه إبراهيم احلريب يف "غريب احلديث " (  )122/من طريق أح َجاج بن أأرطاة حدَ ثّني عطاء به.
قولهُُ(ُ:منيةُ) هي أ ُّم يعىل ريض اهلل عّنها  .وهو أيعىل بن أم َية .
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : ) /3وقول يعىل ( أتريد أن َتعلها يب ) يريد الفدية  .يقول  :إن
دواب ر أأ مسه من ذلك  ,أو لس الشعر وزوال شعثمه أل مز أمّني
صببت عىل رأ مسه ما ًء يكاد يموت يش ٌء من
ِّ
الفعل عىل م
م
فاعله  ,وال عىل اآلمر بمه
ربه عمر أأنَه ال فدي أة يف ذلك
الفدية  .فإن أأمرتّني كانت عليك  .ف أأخ أ أ
 ,هذا معّنى قوله  .واهلل أعلم .انتهى كالمه .
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ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
أن عبدأ اهلل بن عمر  ,كان ال يغسل رأ أسه
 - 11وحدَ ثّني عن
( )
وهو حمر ٌم َ ,إال من االحتمالم.
إلحرا ُِمُ
غةُيفُا ُِ
يابُاملُصبُ ُِ
بسُال ُِّث ِ ُ
بابُُ:لُ ُِ
ُ
ٍ
سمع أأسل أم موىل عمر م
بن اخل َطاب
مالك عن ناف ٍع  ,أأنّه
 - 25وحدَ ثّني عن
أ
بن اخل َطاب ر أأى عىل طلح أة م
بن عبيد اهلل ثوب ًا
مر أ
حيدِّ ث عبدأ اهلل أ
بن عمر  ,أأ َن ع أ
مصبوغ ًا وهو حمر ٌم  ,فقال عمر  :ما هذا ال َثوب الصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة  :يا
مري الؤمّنني إ َنام هو أمدأ ٌر.
أأ أ
ال جاه ً
ئم ٌة أيقتدي بكم الّنَاس  ,فلو أأ َن رج ً
ال ر أأى
الرهط أأ ّ
فقال عمر  :إ َنكم أأ ُّّيا َ
وب لقال َ :
بن عبيد اهلل قد كان يلبس ال ِّثياب الصبغة يف اإلحرام ,
إن طلح أة أ
هذا ال َث أ
( )
الرهط شيئ ًا ممن هذه ال ِّثياب الصبغة.
فال تلبسوا أأ ُّّيا َ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 1 /2ومن طريقه البيهقي يف "معرفة السّنن واآلثار" () 224
أخربنا ٌ
مالك به .وإسّناده صحيح .
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )15/1ويف "العرفة " ( ) 215من طريق ابن بكري عن مالك
به .
وأخرجه ابن سعد (5/4

) وابن البارك يف "الزهد" ( ) 312وأبو عبيد يف "غريب احلديث"

( ) /3ومسدَ د كام يف "الطالب" ( ) 52من ط ٍ
رق عن نافع به.
موقوف  ,وهو أأ ٌ
صل يف سدِّ الذرائ مع.
صحيح
قال ابن حجر يف الطالب  :هذا إسّنا ٌد
ٌ
ٌ
قولهُُ(ُ:إنامُهوُمد ٌرُ) قال عياض يف "الشارق" (  : )241/يعّني تراب ًا .يريد إنام صبغ با ألغرة  ,والدر
الطني اليابس .انتهى كالمه
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 - 2وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه عن أأسامء بّنت أأيب ٍ
بكر ,
ٌ
زعفران.
أأ ّّنا كانت أتلبس العص أفرات الشب أعات وهي حمرم ٌة  ,ليس فيها
بابُُ:لُبسُاملُحر ُِمُا ُمل ِنُطُقةُ

( )

ٍ
بس
كره ل أ
 - 2حدَ ثّني حييى عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
بن عمر كان أي أ
( )
المّنط أق مة للمحرم.
___________________
قلت  :وا ألغرة  .بفتح اليم الطني المحر .
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  ) 32/والطحاوي ( ) 15/3والبيهقي يف "الكربى" ( )11/1ويف
"العرفة" ( ) 212من ط ٍ
رق عن مالك.
ٌ
مالك هشام عن أأبيه  .وأخرجه ابن أيب شيبة ( ) 34/4وإسحاق بن راهوية يف " مسّنده"
كذا قال
( ) 13من طريق عبدة بن سليامن  ,وابن أيب شيبة أيض ًا ( ) 15/1من طريق غ ٍ
ّندر كالمها عن
هشام عن فاطمة م
بّنت الّنذر عن أأسامء به.
قال الدارقطّني يف "الحاديث التي خولف فيها مالك" (  : )21/خال أفه حييى بن سعيد القطان وأبو
أسامة محاد بن أسامة ومحاد بن زيد وغريهم  .رووه عن هشا ٍم عن فاطمة م
بّنت الّنذر عن أأسامء  .وهو
الصواب .انتهى .
( ) أخرجه الشافعي (  )24والبيهقي يف "العرفة" ( ) 212من طريق مالك به.
قولهُُ(ُ:املِنطقةُ)ُ :بكرس اليم وفتح الطاء .ما يشدُّ به الوسط من ٍ
سري ونحوه َ .
ولعل كراه أة ابن عمر له
م
بأس
إذا كان لغري حاجة  ,أأ َما إذا كان له حاج ٌة كشدِّ اإلزار خشي أة السقوط  ,أأو وضع الّنقود فيها  .فال أ
 .ومثله م
البيهقي يف "الكربى" ( )11/1عن القاس مم ب من حممد عن عائشة َ ,أّنا
اهلميان  ,وقد روى
ُّ
سئلت عن م
اهلميان للمحرم  .فقالت  :وما بأ ٌس؟! ليستوثمق من نف أقتمه.
عرب  ,يشبه تكَة الرساويل َيعل
قال احلافظ يف "الفتح" ُ(ُ: )412/4( :الميانُ) هو بكرس اهلاء م َ
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بابُُ:تُمريُاملُحر ُِمُوجهُهُ
ٍ
ٍ
حمم ٍد  ,أنّه
 - 24حدَ ثّني حييى عن مالك عن حييى بن سعيد عن القاس مم بن َ
قال  :أأخربين ال أفرافم أصة بن ع ٍ
أ
بن ع ّفان بالعرج يغ ِّطي
ّنفي  ,أنّه ر أأى
عثامن أ
مري احل ُّ
وجهه  .وهو حمر ٌم.
أ

( )

ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبد اهلل بن عمر كان يقول  :ما فوق
 - 23وحدَ ثّني عن

الرأس  .فال خي ِّمره ال م
ِّ
حرم ( ).
الذقن من َ
___________________
فيها الّنفقة  ,ويشد يف الوسط  .وقد روى الدارقطّني من طريق الثوري عن ابن إسحاق عن عطاء قال
بأس باخلاتأم للمحرم  .و أأخرج أيض ًا من طريق أرشيك عن أيب إسحاق عن عطاء  -ور َبام ذك أأره عن
 :ال أ
م
صح  .وأخرجه
بأس باهلميان واخلا أت مم للمحرم  .والأ َول أأ ُّ
سعيد بن جبري  -عن ابن عباس  .قال  :ال أ
الطرباين وابن عدي يف "الكامل" من وجه آخر عن ابن عباس مرفوع ًا  .وإسّناده ضعيف  .قال ابن
ُّ
جاز ذلك فقهاء الأمصار  ,و أأجازوا عقدأ ه إذا مل يمكن إدخال م
ٍ
بعض  ,ومل يّنقل أعن
بعضه يف
عبد الرب  :أأ أ
أأ ٍ
تفرد بذلك  ,وليس
حد كراهتأه َإال عن ابن عمر  ,وعّنه  :أجوازه .
أ
ومّنع إسحاق عقدأ ه  ,وقيل  :إنه َ
بسّند صحيحٍ عن سعيد بن السيب قال  :ال بأس م
كذلك  .فقد أأخرج ابن أيب شيبة ٍ
باهلميان للمحرم ,
أ
ولكن ال يعقد عليه السري  ,ولكن يل ُّفه أل َف ًا .انتهى كالمه .
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 221من طريق ابن وهب عن مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( ) 21/4والبيهقي ( )13/1من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد به.
وله ٌ
طرق أخرى عن عثامن  .سيأِت يف الوطأ  .برقم ( .)452
قولهُُ(ُ:العرجُ) بفتح العني وإسكان الراء  ,قري ٌة بني مكة والديّنة  .تقدَ م برقم ()4 1
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح الشكل" ( ) 221والبيهقي ( ) 5/1من طريق مالك به .
وأخرجه ابن أيب شيبة ( ) 21/4من طريق ابن جريج  ,والعقييل يف "الضعفاء" (  ) 1/من طريق
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مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبد اهلل بن عمر أك َفن ابّنأه واقدأ بن م
 - 21وحدَ ثّني عن ٍ
عبد
أ
ووجهه  ,وقال  :لوال أأ َنا حر ٌم ألط َيبّناه ( ).
مخر رأ أسه
اهلل ,
ومات باجلحفة حم مرم ًا  ,و َ
أ
أ
مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة م
ٍ
بّنت ال م
ّنذر  ,أأ َّنا
 - 21وحدَ ثّني عن
( )
رمات ونحن مع أأسامء م
بّنت أأيب ٍ
بكر ال َصدِّ يق.
خمر
وجوهّنا ونحن حم ٌ
أ
أ
قالت :كّنَا ن ِّ
جُ
يبُيفُاحل ُِّ
بابُُ:ماُجاءُُيفُال ُِّط ِ ُ
 - 22وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن محيد بن ٍ
قيس عن عطاء بن أيب ٍ
رباح  ,أأ َن أأعراب َي ًا
ّنني  ,وعىل الأعرايب قميص وبمه أأثر ص ٍ
جا أء إىل رسو مل اهلل ﷺ وهو بح ٍ
فرة  ,فقال :
ٌ
ِّ
ٍ
أ
صّنع؟.
يا
رسول اهلل  .إم ِّين أأهللت بعمرة  .فكيف تأمرين أأن أأ أ
الصفر أة عّنك  ,وافعل يف
فقال له رسول اهلل ﷺ  :انزع
قميصك  ,واغسل هذه ُّ
أ
___________________
عبيد اهلل بن عمر كالمها عن نافع به.
( ) وهذا إسّناد صحيح.
الزهري  ,عن سامل  ,قال  :ت ِّ
ويف واقد بن
وروى ابن حزم يف كتابه "حجة الوداع" ( ) 11من طريق ُّ
م
عبد اهلل بن عمر مع م
ابن عمر باجلحفة  ,وهو حمرم  ,ف أأ أ
ثالثة
وعممه ول َفه يف
وقمصه َ
عمر ر أأ أسه َ
خذ ابن أ
أثواب  ,قال  :هذا أيقطع إحرامه حني ت ِّ
ويف  ,ولوال أأنَا حمرمون ؛ أأمسسّناه طيب ًا.
( ) أخرجه إسحاق بن راهوية ( ) 11من طريق ع أبدة بن سليامن عن هشام به.
وأخرجه ابن خزيمة ( ) 115من طريق إبراهيم بن محيد  ,واحلاكم ( )12/3من طريق عيل بن مسهر
كالمها عن هشام عن فاطمة عن أأسامء  ,قالت  :كّنَا نغ ّطي وجوهّنا.
خيرجاه.
وقال احلاكم  :حديث
ٌ
صحيح عىل رشط الشيخني أمل ّ
قلت  :وهذا أأرفع من الول.
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عمرتمك ما تفعل يف أح ِّجك.

( )

_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "معرفة السّنن واآلثار" ( )21/2من طريق ابن بكري عن مالك به .
وذكر البيهقي َ
الشافعي رواه يف "القديم" عن مالك به .
أن
َ
حديث م ٌ
ٌ
رسل عّند مجي مع رواة الو َطأ فيام علمت
قال ابن عبد الرب يف "التمهيد" (  : ) 31/هذا
.انتهى
مجع
قلت  :هكذا قال محيد بن قيس "وهو بحّنني" .وهي لفظة شا َذ ٌة  ,أمل أأر أمن تابعه عليها  .وقد رواه ٌ
صح  .كذا
كبري من الثقات عن عطاء عن صفوان بن أمية عن أأبيه  ,فقالوا  :وهو باجلعرانة  .وهو أأ ُّ
ٌ
أخرجه البخاري ( )3255 , 3523 , 215 , 112 , 314ومسلم ( ) 25وأمحد (/3
 ) 3والشافعي (  )4 /وأبو داود (, 2 5 , 2 1

, 2

,

 ) 2والرتمذي ()241

والّنسائي ( ) 2 5وابن أيب شيبة ( ) 45/1والطرباين يف "الكبري" ( / 4رقم )111 , 113
والدارقطّني (  ) 4 /والبيهقي يف "الكربى" ( )11/1من ط ٍ
رق عن عطاء به.
واجلعرانة هي حدُّ احلرم  ,ومّنه حيرم السلمون للعمرة .
وحاول ابن عبد الرب يف "التمهيد" (  ) 13/اجلمع بيّنهام فقال  ( :وهو بحّنني ) الراد مّنصفه من
رسول اهلل ﷺ هو م
أ
اجلعرانة  ,وهو بطريق حّنني بقرب
يب
لقي فيه الأعرا ُّ
غزوة حّنني  ,والوضع الذي أ
غّنائم حّنني .انتهى.
عروف  ,وفيه أق أس أم رسول اهلل ﷺ
ذلك م
ٌ
أ
للشافعي يف مسّنده " إ َما قال :
وعليهُقميص ُ) يف رواية الشيخني " وعليه ج َب ٌة " ويف رواية
قولهُُ(ُ:
ٌ
ِّ
م
ِّ
البخاري عىل احلديث
بالشك  .واجلبة هي القميص وزيادة  .ولذا َبوب
يص  ,وإما قال  :ج َب ٌة "
ُّ
أقم ٌ
باب إذا أأحر أم جاه ً
ميص.
ال وعليه أق ٌ
بقوله ٌ :
قلت الذكور يف الرتمجة لفظ القميص  ,والذكور يف احلديث لفظ
قال العيّني يف "عمدة القاري"  :فإن أ
اجلبة  .فمن أأين الطابقة.؟ قلت  :ال َ
قميص مع
حكمهام واحدٌ يف الرتك  ,وكيف ال  .واجل َبة
شك أأ َن
ٌ
أ
ٍ
آخر َ
لن اجلب أة ذات طا أقني .انتهى.
يشء أ
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ٍ
مالك عن ناف ٍع عن أأسل أم موىل عمر بن اخل َطاب  ,أأ َن عمر
 - 22وحدَ ثّني عن
ٍ
طيب وهو َ
بالشجرة  ,فقال  :م َن ريح هذا ال َطيب؟ فقال
ريح
بن اخل َطاب وجدأ أ
مري الؤمّنني  ,فقال عمر  :مّنك ل أعمر اهلل !.فقال
معاوية بن أأيب سفيان  :مّنِّي يا أأ أ
معاوية َ :
إن أ َم حبيبة ط َيبتّني يا أأمري الؤمّنني.
( )
فقال عمر  :عزمت عليك ل م
رتج أع َن فلتغ مسلّنَه.
ٍ
مالك عن الصلت بن ز ٍ
ٍ
واحد من أأهلمه َ ,
أن
ييد عن غري
 - 21وحدَ ثّني عن
َ
ٍ
طيب وهو َ
الصلت ,
ريح
بالشجرة  ,وإىل جّنبه كثري بن َ
عمر بن اخل ّطاب وجدأ أ
م
فقال عمر  :م َن ريح هذا ال ِّط م
مري الؤمّنني .ل َبدت رأيس ,
كثري  :مّنِّي يا أأ أ
يب.؟ فقال ٌ
رش ٍبة فادلك رأ أسك ح َتى ت مّنق أيه  .ففع أل
و أأ أردت أن أأحل أق .فقال عمر  :فاذهب إىل أ أ
___________________
تضمخ بالطيب".
قولهُُ(ُ:صفرةُ) من أثر الطيب  ,ففي رواية للشيخني "م ّ
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  ) 1/من طريق ابن وهب  ,والبيهقي يف "السّنن
الكربى" ( )41/1من طريق ابن بكري كالمها عن مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( ) 52/4من طريق أيوب عن نافع به.
وأخرجه ابن البارك يف "الزهد" (  ) /ومن طريقه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 3/11من
طريق مسلم بن جّندب عن أأسلم به .وإسّناده صحيح .
مر وجدأ .
وأخرجه اإلمام أمحد (  ) 125من طريق حييى بن أأيب إمسحاق عن سليامن بن أيسار  ,أأ َن ع أ
انقطاع.
وفيه
ٌ
سمى ذا احلليفة  .وهو ميقات أأ م
سمى مسجد
هل الديّنة  .وفيه مسجدٌ كان ي َ
قولهُُ(ُ:وهوُبالشجرةُ) وي َ
الشجرة .
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الصلت.
كثري بن َ

( )

إلهال ُِلُ
بابُُ:مواقيتُُا ُِ
 - 25وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
أن عبد اهلل بن عمر أأه َل من الفرع.
ٍ
مالك عن ال ِّثقة عّنده  ,أأ َن عبد اهلل بن عمر أه َل من
 - 2وحدَ ثّني عن
( )

إميل أياء.

( )

_____________________
( ) أخرجه وكيع يف "أخبار القضاة " (  )4 /من طريق عبد اهلل بن يوسف أخربنا مالك به.
وزييد والد الصلت  .تصغري أزي ٍد  .ذكره ابن حجر يف الصحابة كام يف "اإلصابة" ( .. )1 1/
ضم الزاي وتكرس  .تأصغري
قال يف "الشارق" (  : )1 1/زييد بياءين مجيع ًا باثّنتني من أأسفل  ,وت ُّ
ٍ
زيد  ,وليس فيه سواه ما يشبهه .انتهى .
ُ قولهَُُ(ُ:شبةُ) قال عياض يف "الشارق" (  : )413/بفتح الشني والراء.
م
صول َ
حوض يكون
الشجر ,
الشبة ) مستّنقع الاء عّند أ
ٌ
وقال أبو عمر يف "التمهيد" ( ( : )452/ 1أ أ

مقدار مر ِّّيا  .انتهى.
أ

( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  ) 14/والبيهقي يف "العرفة" (  ) 22و "السّنن الكربى"
( ) 1/1من طريق مالك به
الوحدة وسكون الراء  ,وقيل  :بضم الراء أيض ًا  .قري ٌة جامعة بني مكة والديّنة .
قولهُُ(ُ:الفرعُ) بضم َ
تبعد عن الديّنة  15كيلو تقريب ًا .عىل الطريق الرسيع.
مر بميقاته ال يريد إمحرام ًا  ,ث َم
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 15/ 1حمتمل ٌة عّند أأهل العل مم عىل أأنه َ
م
الشافعي
ذكر
ُّ
ثم بدا له يف اإلحرام  .هكذا أ
بدا له ف أأ أه َل مّنه  ,أأو جا أء إىل الفرع من مكَة أو غريها َ ,
وغريه يف معّنى حديث م
ابن عمر هذا .انتهى.
( )4أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 12/2ومن طريقه البيهقي يف "معرفة السّنن واآلثار" () 225
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إلهال ُِلُ
بابُُ:العُملُيفُا ُِ
 - 2وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه َ ,
أن رسو أل اهلل ﷺ كان
( )
م
ي ِّ
مسجد ذي احلليفة ركع أتني  ,فإذا اس أتوت به راحلته أأه َل.
صيل يف
جُ
بابُُ:ال ُِقرانُيفُاحل ُِّ
ٍ
م
جعفر م
حمم ٍد عن أأبيه  ,أأ َن القدا أد ب أن
مالك عن
 - 24حدَ ثّني حييى عن
بن َ
ٍ
ال م
سود دخ أل عىل ع ِّيل م
بن أيب طال ٍ
بكرات له دقيق ًا أ
وخ أبط ًا ,
بالسقيا  ,وهو يّنجع
ب ُّ
ّنهى أعن أأن ي أ
قرن بني احل ِّج والعمرة  ,فخرج ع ُّيل بن
فقال  :هذا عثامن بن ع َفان أي أ
___________________
أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر به.
خربه عن ابن مش ٍ
هاب
وأخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )45/1من طريق ابن وهب  ,أأ َن أ
يونس أأ أ أ
عن نافع عن ابن عمر  ,أأنَه أأحرم ممن إميلياء عا أم حكأم احلأكأمني.
فتبني أأ َن الثقة هو نافع موىل ابن عمر  .رمحة اهلل عىل اجلميع.
ّ

قولهُُ(ُ:إيلياءُ) بكرس أوله مدود بيت القدس  ,وقيل  :معّناه بيت اهلل  .وحكى أبو ٍ
عبيد البأكري  ,أنه
يقال بالقص أأيض ًا  ,ولغ ٌة ثالث ٌة بحذف الياء الوىل وسكون الالم  .وهو الأقىص أأيض ًا .قاله عياض يف
"الشارق" ( /

).

( ) أخرجه ابن أيب شيبة ( )412/4عن وكيع بن اجلراح عن هشام بن عروة به .ولفظه  :استوت به
راحلته م
م
السجد َ
أهل.
بفّناء
الرواة عن مالك يف إرسال هذا احلديث هبذا
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : ) 22/أمل أخيتلف ُّ
وجوه ٍ
ٍ
ثابتة .انتهى
اإلسّناد  ,وقد روي معّناه مسّند ًا من حديث ابن عمر وأنس من
قلت  :حديث م
ابن عمر  .أخرجهُالبخاريُ(ُ)1555ومسلمُ( )1104عن سامل عن أبيه  .ولفظ مسلم
رواية ٍ
م
مالك هّنا  .وأخرجاه من ط ٍ
نحوه  .وأيض ًا عن أنس  نحوه.
مثل
رق أخرى عن ابن عمر أ
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قيق واخلب م
أثر الدَ م
أيب طال ٍ
ط عىل ذراعيه
أأ
ب  .وعىل يديه أأثر الدَ قيق واخلأ أبط  .فام أأنسى أ
 ,ح َتى دخل عىل عثامن بن ع َفان.
نت تّن أهى أعن أن ي أ
قرن بني احل ِّج والعمرة؟ فقال عثامن  :ذلك رأ ميي ,
فقال  :أأ أ
( )
ٍ
وعمرة مع ًا.
بحج ٍة
هم ل َبيك َ
فخرج عيل مغضب ًا  ,وهو يقول  :ل َبيك الل َ
ٍ
الرمحن عن سليامن بن أي ٍ
سار َ ,
أن
حممد بن عبد َ
 - 23وحدَ ثّني عن مالك عن َ
م
بحج ,
حجة الودا مع
خرج إىل احل ِّج  ,فمن أأصحابمه أمن أأه َل ي
أ
رسو أل اهلل ﷺ عا أم َ
ٍ
بحج أو مج أع
مجع احل َج والعمر أة  ,ومّنهم أمن أأه َل بعمرة  ,أفأ َما أمن أأه َل ي
ومّنهم أمن أ
_____________________
( ) أخرجه ابن حزم يف كتابه "حجة الوداع" (  )3 3/من طريق عبد الرزاق عن مالك به.
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )11/3هذا احلديث مّنقطع  ,لأ َن حممد بن عيل بن احلسني أمل يدرك
القدا أد وال علي ًا .انتهى
قلت  :وأصلُاحلديثُيفُصحيحُالبخاري (ُ)1400والنسائيُ(ُ )5357متص ًا عن مروان م
حلكأم
بن ا أ
عيل  .أأ َ
هل هبام  .لبيك
قال  :شهدت عثامن وعلي ًا  ,وعثامن أيّنهى عن التعة  .وأن َيمع بيّنهام َ ,
فلام ر أأى ٌ
لقول أأ ٍ
ٍ
ٍ
م
م
حد.
رسول اهلل ﷺ
دع سّن أة
بعمرة وحجة  ,قال  :ما كّنت لأ أ
ومسلم عن عبد اهلل بن شقيق عّنهام نحوه ُمتص ًا .
و أأخرج الشيخان عن سعيد بن السيب ,
ٌ
والّنجيع  .وهو أن أ
العلف
خيلط
الّنجوع
قولهُ(ُينجعُ) أي  :يعلفها  .يقال  :نجعت اإلبل  :أي علفتها
أ
أ
أ
الش م
من اخل أبط والدقيق بالاء ثم تسقاه اإلبل  .قولهُ(ُاخلبطُ)  :رضب َ
ليتّناثر ورقها  .واسم
جر بالعصا
أ
الورق الساق م
م
ط أخ أبط بالتحريك  .ف أعل بمعّنى مفعول  .وهو ممن أع ألف اإلبل .قاله ابن الثري يف الّنهايةُ.
قولهُُ(ُ:السقياُ) قري ٌة ما زالت موجودة  .وهي إحدى الأح َطات الكبرية بني الديّنة ومكة عىل طريق
م
سمى اآلن أ َم الربك  .تبعد عن الديّنة
ِّ
احلج القديم  ,أيستقي الّناس من آبارها وبركها الا أء العذب  .وت َ
أ
ثالث مراحل  .وهي تابع ٌة لحافظة بدر.
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مرة فح َل.
َ
َ أ
بيةُ
بابُُ:قُطعُُالتُل ُِ

( )

مالك عن جعفر بن ٍ
ٍ
بن أأيب طال ٍ
ب
 - 21وحدَ ثّني عن
حممد عن أأبيه  ,أأ َن ع َيل أ
َ
( )
م
كان يلبي يف احلج  .ح َتى إذا زاغ م
قطع ال َتل أ
ت َ
بية.
الشمس من يوم عرف أة أ
ِّ
ِّ
ٍ
الرمحن بن القاسم عن أأبيه عن عائشة -
 - 21وحدَ ثّني عن مالك عن عبد َ
م ( )
م
بي ﷺ  -أأ ّّنا كانت أترتك ال َتلبي أة إذا رجعت إىل الوقف.
زوج الّنَ ِّ
ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبد اهلل بن عمر  ,كان يقطع ال َتلبي أة يف
 - 22وحدَ ثّني عن
_____________________
رسل  .حممد بن عبد الرمحن  .هو ابن ٍ
( ) وهذا م ٌ
نوفل الأسدي.
الزهري ( ) 525وسويد بن سعيد ( )151وحممد بن احلسن الشيباين ( )41
كذا رواه أبو مصعب ُّ
والقعّنبي ( )113يف موطآهتم عن مالك به  .مرسالً.
مالك عن حممد بن م
ورواه أيض ًا حييى يف "الوطأ" ( ) 53عن ٍ
عبد الرمحن عن عروة عن عائشة  .وقدُ
أخرجه ُمن ُطريقه ُالبخاري ُ(ُ )4145ُ ,ُ 1403ومسلم ُ(ُ )1511وأبو ُداود ُ( )1334وغريهم من
ط ٍ
رق  -مّنهم القعّنبي عّند أيب داود  -عن مالك به .
يدل عىل أنه عّند ٍ
ُ وهذا ُّ
مالك بالوجهني مجيع ًا  .مرسالً وموصوالً .
وَلُُيرجهُأحدٌ ُمنُأصحابُالكتبُالستةُمنُروايةُسليامنُبنُيسارُاملرسلةُ.
ُ
ِّ
ثقات َ .إال أأ َن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل  .أمل يدرك جدَ ه عل َي ًا .
( ) ورجاله ٌ
قولهُُ(ُ:زاغتُ)ُأي  :مالت .
( )4أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( 1/

) من طريق ابن وهب عن مالك به.

وأخرجه ابن أيب شيبة ( ) 12/4من طريق أأفلح بن محيد عن القاسم به.
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ثم يل ِّبي ح َتى
احل ِّج إذا انتهى إىل احلأ أر مم ح َتى
أ
يطوف بالبيت وبني َ
الصفا والروة َ ,
ترك ال َتلبي أة  ,وكان يرتك ال ّتلبي أة يف الع م
يغدو من ممّن ًى إىل أعرفة  ,فإذا غدا أ
مرة إذا
أ
دخ أل احلر أم.

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 13/2والبيهقي يف "العرفة" () 51/3من طريق مالك به.
وأصلهُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ)1440خمتصًُا عن أأيوب عن نافع  ,قال  :كان ابن عمر إذا أ
دخل أأدنى
احلر أم أأمسك عن التلبية  ,ثم يبيت بذي طوى  ,ثم ي ِّ
الّنبي ﷺ
صيل به ُّ
الصبح  .ويغتسل  ,وحيدِّ ث أأ َن َ
كان يفعل ذلك".
وأخرج ابن خزيمة يف "صحيحه" ( ) 111وأبو عوانة يف "مستخرجه" ( ) 12/3عبيد بن حّنني ,
حج ٍة وعمرة اثّنتي عشة مرة  ,قال  :قلت له  :يا
قال  :حججت مع عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب بني َ
فدخلت
لت
أ
أبا عبد الرمحن لقد رأيت مّنك أربع خصال  .فذكر احلديث  ,وقال  :ر أأيتك إذا أأهل أ
م
فلام أ
قطع
قطعت التلبية  .قال :
العرش
أ
أ
دخل العرش أ
صدقت يا أ
ابن حّنني  .خرجت مع رسول اهلل ﷺ َ
موت.
التلبية  .فال تزال تألبيتي حتَى أأ أ
احلجر أ
أول ما يبتدىء الطواف
ستلم
أ
قال أبو بكر بن خزيمة  :قد كّنت أأرى للمعتمر التلبي أة حتى أي أ
أ
رسول اهلل ﷺ كان يمسك عن التلبية يف
لعمرته  .خلرب ابن أيب ليىل عن عطاء عن ابن عباس  ,أأ َن
العمرة إذا استلم احلجر  :حدَ ثّنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحممد بن هشام قاال  :حدثّنا هشيم
أخربين ابن أيب ليىل  ,قال حممد بن هشام  :عن ابن أيب ليىل.
قال أبو بكر ( أي ابن خزيمة )  :فلام تدبرت خرب ع م
بيد بن حّنني كان فيه ما َ
دل عىل َ
الّنبي ﷺ قد كان
ّ َ
أن َ
أ
ٍ
عطاء َ ,
لن ابن أيب
يقطع التلبي أة عّند دخول عروش مكة  ,وخرب عبيد بن حّنني أأثبت إسّناد ًا من خرب
ٍ
ليىل ليس باحلافظ  -وإن كان فقيه ًا عال ًا  -فأرى للمحرم كان ٍ
قطع التلبية
بحج أو عمرة أو هبام مجيع ًا أ
عّند دخول عروش مكة  ,فإن كان معتمر ًا أمل أيعد إىل التلبية  ,وإن كان مفرد ًا أو قارن ًا عا أد إىل التلبية عّند
م
فعل م
ِّ
لن أ
فراغه من السعي بني الصفا والروة َ ,
قطع التلبي أة يف
ابن عمر
الّنبي ﷺ أ
كالدال عىل أأنه ر أأى َ

=
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ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب  ,أأ َنه كان يقول  :كان عبد اهلل بن
 - 22وحدَ ثّني عن
عمر ال يل ِّبي وهو يطوف بالبيت.
ٍ
مالك عن علقم أة م
بن أأيب أعلقمة عن أ ِّمه عن عائشة أ ِّم
 - 21وحدَ ثّني عن
م
حتولت إىل الأراك  ,قالت  :وكانت
ثم ّ
الؤمّنني  ,أأ َّنا كانت تّنزل من أعرفة بّنأمرة َ ,
عائشة هت ُّل ما كانت يف م
فتوجهت إىل الوقف
مّنز مهلا  .و أمن كان معها  ,فإذا ركمبت
َ
( )

م
تركت اإلهالل.

ثم تركت ذلك ,
قالت  :وكانت عائشة أتعتمر بعد احل ِّج من م َكة يف ذي احل َجة ّ ,
م
حرم ح ِّتى تأِت اجلحفة فتقيم هبا ح َتى أترى ا مهلالل  ,فإذا
فكانت ترج قبل هالل ال َ

___________________
السعي بني الصفا و الروة  .حدَ ثّناه الربيع بن سليامن حدثّنا بش بن بكر عن
َ
حجته إىل الفراغ من َ
ال أ
وزاعي  ,قال  :قال عطاء بن أيب رباح  :كان ابن عمر يدع التلبي أة إذا أ
دخل  ,ويراجعها بعد ما يقيض
ِّ
طوا أفه بني الصفا و الروة " انتهى كالمه رمحه اهلل
قلت  :وحديث ابن عباس  الذي رواه ابن خزيمة  .أخرجه أيض ًا الرتمذي ( )1 1وأبو داود
( .) 2 2وهو أم ٌ
علول بضعف ابن أيب لييل  ,والخالفة .
مهام عن عطاء عن ابن عباس موقوف ًا.
قال أبو داود  :رواه عبد اللك بن أيب سليامن و َ
انظر "نصب الراية" للزيلعي (3/4

) و "إرواء الغليل" ( ) 11/3وما بعدها.

( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( )34/1ويف "العرفة" ( ) 251من طريق ابن بكري عن مالك به.
رصيح َ
ابن عمر كان
الزهري وابن عمر  . لكن يشهد له الثر الذي قب أله  ,وهو
وفيه انقطاع بني ُّ
بأن أ
ٌ
حاج ًا .
يعود إىل التلبية بعد الطواف والسعي .إذا كان َ
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ت اهلال أل أأه َلت بع ٍ
ر أأ م
مرة ( ).
غريهمُ
لُمكُ ُِةُومُنُهباُ ُِمنُ ُِ
بابُُ ُ:إِهاللُُأُه ُِ
ٍ
مر ب أن
الرمحن بن القاسم عن أأبيه  ,أأ َن ع أ
 - 15حدَ ثّني حييى عن مالك عن عبد َ
اخل َطاب قال  :يا أه أل م َك أة ما شأن الّنَ م
اس يأتون شعث ًا و أأنتم مدَ هّنون.؟ أأ مه ُّلوا إذا
رأيتم اهلال أل.

( )

_____________________
( ) إسّناده ال بأس به.
م
ِ
تركت التلبي أة .انظر ما قبله.
تركتُاإلهاللُ) .أي :
وقولاُُ(ُ:
قال الباجي يف "الّنتقى" (  : ) 23/قولاُ(ُكانت ُتنزلُمنُعرفةُبنمرةُُ,ثمُحتولت ُإىلُاألراكُ)
أ
أ
موضع غريه  ,وذك أأر مجاع ٌة من أأصحابمّنا َ ,
أن ن مأمر أة من أع أرفة َ ,
يقتيض َ
والراك يش ٌء
أن ن مأمر أة
الراك
وأن
ٌ
م
واحدٌ  ,وإنام نأمرة موضع الأ م
للحديث َ
فإن معّنى احلديث أأ َّنا
راك بعرفة  .فإن َمل يكن ما قالوه ُمالف ًا

م
م
موضعها ذلك إىل أمّنبت الراك بّنمرة  ,وهذا عىل معّنى
حتولت من
كانت تّنزل يف موض ٍع من نأمرة  ,ثم َ
واسع أن أ
والتصف ُّ ,
يّنزل اإلنسان ممن أعرف أة حيث شا أء  ,وجرى العمل
وكل ذلك
أأنه أأرفق يف الّنزول
ٌ
ُّ
م
بّنزول اإلما مم بّنمرة .انتهى .
( ) أخرجه ابن أيب شيبة ( )412/4من طريق عبيد اهلل بن عمر  ,والفاكهي يف "أخبار مكة" () 132
من طريق سفيان كالمها عن عبد الرمحن بن القاسم به.
الصدِّ يق  .أمل يسمع ممن عمر  , بل أمل يدركه.
والقاسم  :هو ابن حممد بن أيب بكر َ
قال ابن حزم يف " َ
الحىل" ( : )111/3هذه رواية ال نعلمها تتَصل إىل عمر؛ إنام نذكرها من طريق
صح
القاسم بن حممد وإبراهيم الّنخعي عن عمر ؛ وكالمها مل يولد َإال بعد موت عمر بأعوام ؛ ثم لو َ
م
م
الّنبي ﷺ أأوىل ممن رأ ٍي رآه عمر .انتهى.
عّنه لكان الثابت التَصل من فعل الصحابة بحضة ِّ
وقال ابن حجر يف "الفتح" ( : )151/4اختلفوا يف الوقت الذي ّيل فيه  :فذهبُاجلمهور إىل َ
أن

=
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 - 1وحدَ ثّني عن ٍ
الزبري أأقا أم بم َكة
مالك عن هشام بن عروة  ,أأ َن عبدأ اهلل بن ُّ
الزبري معه أيفعل
تسع سّنني  .وهو ّي ُّل باحل ِّج هلال مل ذي ا محل َجة  ,وعروة بن ُّ
أ
ذلك.

( )

يدُالدُيُ
إلحرامُ ُِمنُتقل ُِ
بابُُ:ماُالُيُوجبُا ُِ
ٍ
 - 1وحدَ ثّني عن ٍ
سعيد عن حم َمد بن إبراهيم بن احلارث
مالك عن حييى بن
___________________

ٍ
ٍ
بإسّناد مت ٍ
أ
أ
َصل عن عمر ,
بإسّناد مّنقط ٍع وابن الّنذر
يكون يوم الرتوية  ,وروى مالك وغريه
الفضل أن
أأنه قال لهل مكة "ما لكم  " ..وهو قول ابن الزبري و أمن أشار إليهم عبيد بن جريج بقوله البن عمر :
ٌ
أأ َ
هل الّناس إذا رأوا اهلالل  .وقيل َ :
حممول عىل االستحباب  .وبهُقالُمالكُوأبوُثور .
إن ذلك
فيعجل
اهلدي ويريد الصو أم
وقال ابن الّنذر  :الأفضل أأن ّيل يوم الرتوية َإال التمتِّع الذي ال َيد
ِّ
أ
ٍ
أ
جابر  .وهو الذي
واحتج اجلمهور بحديث أأيب الزبري عن
اإلهالل ليصوم ثالثة أيام بعد أأن حيرم ,
َ

باحلج
ع َلقه البخاري  ,وقد وص أله مسلم من طريقه عن عطاء عن جابر قال  :أأه أللّنا مع رسول اهلل ﷺ
ِّ
فلام م
قدمّنا مك أة أأمرنا أن نحل ونجعلها عمر ًة فكأرب ذلك عليّنا " احلديث  .وفيه " أأ ُّّيا الّناس أأ مح ُّلوا
َ
فأح أللّنا حتى كان يوم الرتوية  .وجعلّنا مك أة ب أظه ٍر أأه أللّنا باحلج " انتهى.
ٍ
قلت  :وقول م
ٍ
متصل ) الظاهر أأنه قصدأ كتاب الوسط البن الّنذر .
بإسّناد
حجر ( وابن الّنذر
ابن أ
احلج مّنه مفقود .واهلل أعلم .
وكتاب ِّ

طريق القعّنبي عن ٍ
م
مالك به  .لكن مل يذكر قو أله ( ّي ُّل
( ) أخرجه ابن عساكر يف "تارخيه" ( ) 24/3من
م
هلالل ذي احلجة )ُ
باحلج
ِّ
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( )412/4عن عبدة بن سليامن عن هشام بن عروة عن أبيه َ ,
أن
م
هلالل ذي احلجة  .وإسّناده صحيح.
الزبري كان يقيم بمكة السّنني ّي ُّل باحلج
ابن ُّ
أ
وانظر ما قبله .
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يمي عن أربيعة بن عبد اهلل بن اهلدير  ,أنّه ر أأى رج ً
تجرد ًا بالعراق  ,فسأ أل
ال م ِّ
ال َت ِّ
َتر أد.
الّنَ أ
مر هبديه أأن يق َلدأ فلذلك َ
اس عّنه  ,فقالوا  :إم َنه أأ أ
ورب
الزبري فذكرت له ذلك  ,فقال  :بمدع ٌة
بن ُّ
ِّ
قال ربيعة  :فلقيت عبدأ اهلل أ
الكعبة.

( )

جُ
بابُُ:ماُتُفعلُُاحلائضُُيفُاحل ُِّ
 - 14حدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبد اهلل بن عمر كان يقول  -الر أأة
بحجها أو عمرهتا إذا أأرادت ,
احلائض التي هت ُّل باحل ِّج أأو العمرة  : -إم َّنا هت ُّل
ِّ
الصفا والروة  ,وهي أتشهد ال أ
ّناسك ك َلها مع
ولكن ال تطوف بالبيت وال بني َ
بيت وال بني الصفا وال م
الّنَاس غري أأّنا ال تطوف بال م
روة  ,وال تقرب السجدأ ح َتى
َ
أ َ
_____________________
( ) أخرجه الطحاوي (  ) 12/من طريق ابن وهب عن مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( ) 1/4عن عبد الوهاب الثقفي عن حييى بن سعيد به  .ولفظه .أنه رأى اب أن
م
تجرد ًا عىل ممّنرب البصة  .فذكره.
عيل بن أيب طالب  -م ِّ
مري عىل البصة يف زمان ِّ
عباس  -وهو أأ ٌ
سلمُ( )1751عن أعمرة بّنت عبد الرمحن َ ,
أن زياد بن أيب سفيان كتب
وأخرجُالبخاريُ(ُ)1517وم ٌ
ّنحر
إىل عائشة  :إن عبدأ اهلل بن عباس  قال  :أمن أأهدى هدي ًا حرم عليه ما أحيرم عىل
ِّ
احلاج حتى أي أ
م
م
رسول اهلل ﷺ بيدي
هدي
هد أيه؟ قالت أعمرة فقالت عائشة  :ليس كام قال ابن عباس  .أأنا أفتلت قالئدأ
م
ثم أ
رسول اهلل ﷺ يش ٌء أأح َله اهلل حتى
بعث هبا مع أأيب فلم أحيرم عىل
 ,ثم ق َلدها رسول اهلل ﷺ بيدأ يه َ ,
اهلدي".
أحر
أ
ن أ
ومل يّنفرد ابن ع َباس هبذا القول  ,بل وافقه مجاع ٌة من الصحابة والتابعني  .انظر فتح الباري للعسقالين
( )131/4باب من ق َلد القالئد بيده .
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أتطه أر.

( )

ٍ
مي َ ,
أن رج ً
ال سأ أل
الرمحن بن حرملة الأسل ِّ
 - 13وحدَ ثّني عن مالك عن عبد َ
اعتمر رسول
بن الس ّيب فقال  :أع أت ممر قبل أن أأح َج؟ فقال سعيدٌ  :نعم  .قد
سعيدأ أ
أ

اهلل ﷺ قبل أن أحي َج ( ).

ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب عن سعيد بن الس ّيب َ ,
أن عمر بن
 - 11وحدَ ثّني عن
م
بن اخل َطاب أن يعتمر يف َ ٍ
أيب سلمة استأ أ
ثم أق أف أل
مر أ
تمر َ ,
شوال  ,أفأذ أن له  .فاع أ
أ
ذن ع أ
( )
إىل أأهلمه  ,أ
حيج.
ومل ّ
بابُُ:ماُجاءُُيفُالتُمتُ ُِعُ
ٍ
بن ٍ
مالك عن صدق أة م
يسار عن عبد اهلل بن عمر  ,أ َنه قال :
 - 11وحدَ ثّني عن
_____________________
( ) أخرجه ابن أيب شيبة ( ) 11/4من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع به ُ .متص ًا بلفظ " .تأفيض
أ
الّناسك ك َلها َإال الطواف بالبيت وبني الصفا والروة".
احلائض
وقول م
صح من حديث عائشة َ ,
غري أن َال
الّنبي ﷺ قال هلا " :افعيل ما يفعل
ُّ
ابن عمر قد َ
أن َ
احلاج أ
ِ
دونُذكرُالسعي .وستأِت
تطويف بالبيت حتى تأطهري"ُُ.أخرجهُالبخاريُ(ُ)1505ومسلمُ(.)1511
هذه الزيادة من حديث عائشة عّند مالك (. )341
ٌ
مرسل.
( ) وهذا
صحت بذلك الحاديث .مّنها ابن عمر يف البخاري ( ) 123والرباء يف البخاري أيض ًا () 121
وقد َ
قال أبو عمر يف "التمهيد " ( : ) 4/ 5يتَصل هذا احلديث من و ٍ
ٍ
جمتمع عليه
مر
جوه
ٌ
صحاح  ,وهذا أأ ٌ
بأس بذلك عّندهم  .اهـ
احلج لن شاء  ,ال أ
الخالف بني العلامء فيه  ,كلهم َييزون العمرة قبل ِّ
صحيح َ ,
ولعل سعيد ًا أأ أ
خذه ممن عمر بن أيب سلمة.
( )4وهذا إسّنا ٌد
ٌ
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أعتمر بعد احل ِّج يف ذي
حب إ َيل ممن أأن
عتمر قبل احل ِّج وأهدي  .أأ ُّ
أ
واهللم ألن أأ أ
احل ّجة.

( )

ٍ
ٍ
ديّنار عن عبد اهلل بن عمر  ,أنّه كان
مالك عن عبد اهلل بن
 - 12وحدَ ثّني عن

شو ٍ
ال أو ذي القعدة أو يف ذي احل َجة قبل احل ِّج
يقول  :أمن
اعتمر يف أأشهر احل ِّج يف َ
أ
رس من اهلدي ,
ثم أأقا أم بم َكة حتّى يدركه احل ُّج فهو متم ِّت ٌع إن َ
ّ .
حج  ,وعليه ما اس أتي أ أ
( )
ٍ
رجع.
فإن َمل َيد فصيام ثالثة أ َيا ٍم يف احل ِّج وسبعة إذا أ
مرةُ
بابُُ:جامعُماُجاءُُيفُالعُ ُِ
ٍ
مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر َ ,
أن عمر بن اخل َطاب
 - 12وحدَ ثّني عن
م
حجكم وعمرتمكم َ ,
تم لعمرتمه أأن
قال  :افصلوا بني ِّ
تم حل ِّج أأحدكم  ,و أأ ُّ
فإن ذلك أأ ُّ
( )
يعتمر يف غري أأ م
شهر احل ّج.
أ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )113ويف "الم" ( ) 3/2والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار"
(  ) 32/والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )431/3من ط ٍ
رق عن مالك به.
احلج؟ فقال :
ابن عمر عن العمرة بعد ِّ
وأخرج ابن أيب شيبة ( ) 12/4عن أيب يعفور  ,قال  :سألت أ
َ
إيل من أن أعتمر يف ذي احلجة.
احلجة ّ
إن ناس ًا يفعلون ذلك  ,ولأن أأعتمر يف غري ذي ّ
أحب َ
وهب عن ٍ
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 3/1من طريق م
ٍ
مالك به.
ابن
وأخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )1 /4من طريق حييى بن سعيد  ,وابن عبد الرب يف "التمهيد"
(

 )431/من طريق عبيد اهلل بن عمركالمها نافع عن ابن عمر.

( )4أخرجه الطحاوي (  ) 32/والبيهقي يف "العرفة" ( ) 2 2من طريق مالك به.
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حر ُِمُ
بابُُ:نكاحُُاملُ ُِ
أن أأبا أغ أطفان بن أط ٍ
 - 11وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن داو أد م
بن احلصنيَ ,
ريف ال ِّر َي
أ
( )
م
خربه َ ,
كاحه.
تزوج امرأ ًة وهو حمر ٌم  ,فر َد عمر بن اخل َطاب ن أ
أن أأباه أطريف ًا َ
أأ أ
ٍ
بن عمر كان يقول  :ال أيّنكمح
 -455وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
م ( )
الحرم  ,وال أخيطب عىل م
نفسه  ,وال عىل غريه.
حجُامةُُاملُحر ُِمُ
بابُُِ ُ:
ٍ
ٍ
ٍ
يسار  ,أأ َن
سعيد عن سليامن بن
مالك عن حييى بن
 -45حدَ ثّني حييى عن
___________________
ُوأصله يف صحيح مسلم (2
وأتم لعمرتمكم".
أتم ِّ
حلجكم ُّ ,
ُّ

حجكم من عمرتكم  .فإنه
) عن جابر عن عمر يف خطبته "فافصلوا َ

بيان لرواية مسلم َ .
رُاحلج ُ) .وفيها ٌ
مذهب عمر  أنه يرى أن
وأن
ُ دونُقولهُ(ُأن ُيعتمر ُيفُغريُأشه
أ
ِّ
وأن الفضل أن يّنشئ ِّ
احلج والعمرة يف سفرة واحدة َ .
لكل
االعتامر يف غري أشهر احلج أحسن من مج مع ِّ
واحدة سفر ًا .
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )2 1ويف "الم" ( )22/1والبيهقي يف "الكربى" ( )11/1ويف
"العرفة" ( )3 31من طريق مالك به.
ورجاله ثقات.
( ) أخرجه الشافعي يف "مسّنده" ( )214ويف "الم" ( )22/1والبيهقي يف "الكربى" (4/2

) ويف

"العرفة" ( )3 32من طريق مالك به.
أ
وملسلمُيفُ"صحيحه"ُ( )1454عن عثامن بن عفان َ ,
رسول اهلل ﷺ  ,قال  :ال أيّنكمح الحرم  ,وال
أن
يّنكأح  ,وال أخيطب.
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ٍ
ٌ
احتجم وهو حمر ٌم أ
مكان
يومئذ بلحي أمج ٍل .
فوق رأسه  ,وهو
رسو أل اهلل ﷺ
أ
بطريق م َكة.

( )

ٍ
مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر  ,أأ َنه كان يقول  :ال
 -45وحدَ ثّني عن
يضطر إليه  .م َا ال بدَ له مّنه ( ).
حيتجم الحرم َإال أن
َ

يدُ
بابُُ:ماُيُوزُُللمُحر ُِمُأُكُلُهُمنُالصُ ُِ
ٍ
العوام
 -454وحدَ ثّني عن
مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه  ,أأ َن ُّ
الزبري بن َ

صفيف ال ِّظباء يف اإلحرام ( ).
يتزود
أ
كان َ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (/2

) والبيهقي يف "العرفة" (  ) 22عن مالك به.

وأخرجه ابن أيب شيبة ( )4 /4من طريق ابن عييّنة  ,وأيض ًا ( )41/1من طريق يزيد بن هارون
كالمها عن حييى بن سعيد به.
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 1 / 4هذا م ٌ
الرواة  ,وقد روي مسّند ًا من
رسل يف الوطأ عّند مجاعة ُّ
ٍ
ٍ
صحاح .انتهى
وجوه
ُ قلتُُ:رواهُالبخاريُ(ُ)0737ُ,1075ومسلمُ(ُ)1557عنُاألعرجُعنُعبدُاهللُبنُبحينةُُمثلهُ.
كي كرسها  ,وسكون
ُ قال ابن حجر يف "الفتح" ( : )1 /3قوله ُ( ُبلحي ُمجل ُ) بفتح الالم  .وح أ
الهملة  .وبفتح اجليم واليم .انتهى.
احلج القديم  .أ
السقيا ( أم الربك ) بسبعة أميال .انظر رقم () 24
قلت  :وهو موضع عىل طريق ِّ
قبل ُّ
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )243ويف "الم" (/2

) والبيهقي يف "العرفة " ( ) 224من

طريق مالك به.
( )4أخرجه البيهقي يف "السّنن" ( ) 21/1من طريق ابن بكري عن مالك به.
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ٍ
ٍ
بن الس ّيب
سعيد  ,أأنّه
مالك عن حييى بن
 -453وحدَ ثّني عن
سمع سعيدأ أ
أ
بالر أبذة  .وجد ركب ًا من
حيدِّ ث عن أيب هريرة  ,أأ َنه أأقب أل من البحرين ح َتى إذا كان َ
ٍ
أأه مل ال معراق حم م
رمني  ,أ
مرهم
الر أبذة  ,أفأ أ
فسألوه عن حل مم صيد وجدوه عّند أأهل َ
أبأكلمه.
مرهتم به  ,فل َام قدمت الديّنة ذكرت ذلك
ثم إم ّين ش أككت فيام أأ أ
قال أبو هريرة َ :
مرهتم به؟ فقال  :أأمرهتم أبأكله  ,فقال عمر بن
لعمر بن اخل َطاب  ,فقال عمر  :ماذا أأ أ
تواعده.
مرهتم بغري ذلك لفعلت بك  .أي َ
اخل َطاب  :لو أأ أ

( )

___________________
عمر  ,وأبو يوسف يف "كتاب اآلثار" (  ) 1/والطربي يف
وأخرجه عبد الرزاق ( )2432عن أم أ
"تفسريه" (  )24/من طريق شعبة بن احلجاج  ,وابن أيب شيبة يف ( )452/4من طريق وكيع كلهم
عن هشام به .بلفظ ( الوحش ) بدل الظباء  .وهي من الوحش.
وأخرجه البيهقي ( ) 21/1وابن عساكر ( )331/1من طريق أيب حّنيفة الّنعامن عن هشام عن أبيه
م
م
رسول اهلل ﷺ.
نتزوده  .ونحن حمرمون مع
عن ُّ
حلم الصيد صفيف ًا  ,وكّنَا َ
الزبري  ,قال  :كّنَا نأحمل أ
الزبري  .كام رواه احل َفاظ عن هشام.
وهذا من مّنكرات أيب حّنيفة رمحه اهلل  ,والصواب وقفه عىل ُّ
ٍ
وا َدعى ابن ٍ
أ
تص من
دقيق العيد  .كام نقله الزيلعي يف "نصب الراية" ( , ) 3 /4أأ َن
حديث مالك ُم ٌ
حديث أيب أحّنيفة  .وال أخيفي بعده.
م
الشمس حتَى
قولهُُ(ُ:صفيفُالظباءُ) أي  :قديدها  ,يقال  :صففت اللحم أأص ُّفة ص َف ًا  .إذا تركته يف
َيف  .قاله يف "الّنهاية" (.)25/45
َ
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح العاين " (  ) 23/من طريق ابن وهب عن مالك به.
وأخرجه الطربي يف "تفسريه" (  )2 /من طريق هشيم  ,والبيهقي يف "السّنن الكربى"
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بن م
ٍ
هاب عن ساملم م
مالك عن ابن مش ٍ
سمع أأبا
عبد اهلل  ,أأ َنه
 -451وحدَ ثّني عن
أ
بالر أبذة  ,فاس أتف أتوه يف حلم
قوم حم مرمون َ
مر به ٌ
هريرة حيدِّ ث عبدأ اهلل بن عمر  :أأنّه َ
ٍ
صيد وجدوا ناس ًا أأ مح َل ًة يأكلونه  ,أفأف أتاهم بأكلمه.
قال  :ثم م
قدمت الديّنة عىل عمر بن اخل َطاب أ
فسألته عن ذلك؟ فقال  :بم أم
َ
أأفتي أتهم؟ قال  :فقلت  :أأفتيتهم أبأكلمه  ,قال فقال عمر  :لو أأفتي أتهم بغري ذلك
لأو أجعتك.

( )

___________________
( ) 11/1من طريق ابن عون كالمها عن حييى بن سعيد به.
وأخرجه الطربي أيض ًا (  )21/من طريق قتادة عن سعيد عن أيب هريرة به.
ُ قولهُُ(ُ:البحرينُ)ُقال ياقوت احلموي يف "معجم البلدان"  :هكذا يتلفظ هبا يف حال الرفع والّنصب
واجلر  ,ومل يسمع عىل لفظ الرفوع من أأ ٍ
الزُمشي قد حكى أأنه بلفظ التثّنية .
حد مّنهم َ ,إال أأ َن
َ
ٍ
ٍ
لبالد عىل
جامع
اسم
فيقولون هذه البحران  ,وانتهيّنا إىل
ٌ
البحرين  ,ومل يبلغّني من جهة أخرى  ,وهو ٌ
أ
ساحل م
م
بحر اهلّند بني البأصة وعامن  .قيل  :هي قص أبة أه أجر  ,وقيل  :أه أجر قصبة البحرين  ,وقد عدَ ها
ٌ
عيون وميا ٌه  ,وبال ٌد واسع ٌة .انتهىُ.
قو ٌم من اليمن  ,وجعلها آخرون قصب ًة برأ مسها  ,وفيها

ور  .أيبعد عن الديّنة قرابة  55كيلو عىل الطريق
ُ قوله ُُ (ُ :الربذة ُ) ُبفتح الراء والباء
ٌ
موضع مشه ٌ
احلاج
الرسيع الرابط بني القصيم والديّنة  ,قبل الديّنة  . 41تدخل جّنوب ًا  15كيلو  .كانت عىل طريق
ِّ
ٍ
بيوت وبم أر ٍك قديمة.
خراب فيها آثار
القادم من العراق  .وهي اآلن
ٌ
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  ) 23/من طريق ابن وهب  ,والبيهقي يف "السّنن
الكربى" ( ) 21/1من طريق ابن بكري كالمها عن مالك به.
قولهُُ(ُ:أ ِحلةُ) أي حم ِّلني غري حمرمني  .والبن أيب شيبة " فس أألوين عن احلالل يصيد الصيد فيأكل
احلرام" .ويف رواية عبد الرزاق " قال  :س أألّني قو ٌم حمرمون عن قو ٍم حم ِّلني أأهدوا هلم صيد ًا ".
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م
مالك عن م
ٍ
عطاء بن أي ٍ
زيد م
كعب
سار  ,أأ َن
بن أأسل أم عن
 -451وحدَ ثّني عن
أ
ريق وجدوا حلم ٍ
ببعض ال َط م
م
الأحبار أأقب أل من َ
صيد .
ب ح َتى إذا كانوا
الشام يف رك ٍ ٍ
أ
أفأفتاهم كعب أبأكله  ,قال  :فلام م
قدموا عىل عمر بن اخل َطاب بالديّنة ذ أكروا ذلك له
ٌ
َ
كعب  ,قال  :فإم ّين قد أأ َمرته عليكم ح َتى ترجعوا.
 ,فقال  :أمن أأفتاكم هبذا؟ قالوا ٌ :
ٍ
م
م
كعب أن
جراد  .أفأف أتاهم
مرت هبم مرج ٌل من
ببعض
ثم َلا كانوا
ٌ
طريق م َكة َ
َ
فيأكلوه  .فلام م
يأخذوه أ
قدموا عىل عمر بن اخل َطاب ذكروا له ذلك  ,فقال  :ما أمح ألك
َ
عىل أأن أأفتي أتهم هبذا؟ قال  :هو ممن أصيد ال م
بحر  ,قال  :وما يدريك؟ قال  :يا أأمري

ٍ
مرتني( ).
الؤمّنني  .والذي نفس بيده إن هي َإال أنثرة حوت أيّنثره يف ك ِّل عا ٍم َ
___________________
ُ وانظر ما قبله .

( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )2415والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 21/1من طريق ابن
بكري كالمها عن مالك به.
وأخرجه الطربي يف "تفسريه" (  )2 /من طريق خارجة بن مصعب عن زيد بن أأسلم عن عطاء
عن ٍ
كعب قال  :أأقبلت  .فذكره  .دون قصة اجلراد.
ٍ
ٍ
ضعيف  .أخرجه الرتمذي يف "اجلامع" ( ) 2 4وابن
بسّند
وقولهُُ(ُ:نثرة ُحوت ُ) روي مرفوع ًا
ماجه (  )4من رواية موسى بن حممد بن إبراهيم التَيمي عن أأبيه عن م
وأنس م
جابر م
م
بن
بن عبد اهلل
ٍ
الرتمذي بموسى بن حممد .
حديث  .وض َعفه
ضمن
مالك .
ُّ
أ
م
البحر" وض َعفهام
ُ وللرتمذي ( )215وأيب داود ( ) 213- 214عن أيب هريرة رفعه "هو ممن صيد
ابن حجر يف "الفتح" كام سيأِت نقل كالمه .
الزرقاين يف "رشح الوطأ" (  : )3 2/قال اهل أ أروي وغريه  :أأي عطسته  ,ويف
وقولهُُ(ُ:نثرةُ) قال ُّ

=
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___________________
الصحاح وغريه :الّنَثرة للبهائ مم كالعطسة لّنا .انتهى.
الساجي قال  :حدثّنا بّندار قال حدثّني حييى يعّني
ذكر
ُّ
وقال أبو عمر يف االستذكار" ( : ) 4 /3أ
حج مع أيب سعيد اخلدري هو
الصدِّ يق الّناجي  ,أنه َ
القطان قال  :حدثّنا سامل بن هالل قال  :حدثّنا أبو َ
ٍ
لست حمرما؟ قال :
كعب يضهبا بسوطمه  .فقلت  :يا أأبا إسحاق  .أأ أ
وكعب  .فجاء مرجل جرادة فجعل ٌ
ٌ
ٍ
بىل  ,ولكّنَه من صيد البحر  .خرج أأ َوله من مم م
حوت.
ّنخر
حوت ال أأنَه اليوم أُملوق ممن ن م
ٍ
م
ول م
أن أأ أ
قال أبو عمر  :ففي هذا اخلرب َ
أثرة
اجلراد كان من ممّنخر
خلق
حوت  ,لأ َن الشاهد أة تدفع ذلك .انتهى.
قولهُِ ُ(ُ:رج ٌلُ) بكرس الراء الهملة وإسكان اجليم  .أي  :قطع ٌة من جراد.
قال ابن حجر يف "الفتح" (/1

ُ( : )1اجلرادُ) بفتح اجليم وتفيف الراء معروف  .والواحدة جرادة

جر أده ,
 .والذكر والنثى سواء كاحلاممة  ,ويقال  :إنه مشتق من اجلرد  ,لنه ال أيّنزل عىل يشء َإال أ
م
م
بعضها ابن الشهرزوري يف قوله :
وخلقة
اجلراد أعجيب ٌة فيها عش ٌة من احليوانات  .ذكر أ
هلـا فخـذا بك ٍ
ـر وسـاقا نأعامة

وقادمتا نأرس وجـؤجؤ ضيـغم

م
الرمل بطّن ًا و أأنعمت عليها جياد اخليل بالرأس والفم .
أحبتها أأفاعي
ُ قيل  :وفاتأه  .عني الفيل  ,وعّنق الثور  ,وقرن اليل  ,وذنب احلية .
مر بزر ٍع َإال اجتاحه.
ُ وهو صّنفان ط َيار وو َثاب  ,ويبيض يف َ
الصخر فيرتكه حتى أييبس و أيّنتش  .فال أي ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
ضعيف .
حديث
حوت فلذلك كان أأكله بغري ذكاة  ,وهذا ورد يف
واختلفُيفُأصلِهُفقيل  :إنه نثرة
ٍ
أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه " َ
حوت من البحر "  ,ومن حديث أبى هريرة "
إن اجلرا أد نثرة
ٍ
م
عمرة فاستقبلّنا مرج ٌل من جراد  ,فجعلّنا نضب بّنعالمّنا و أأسواطمّنا
حج أو
خرجّنا مع
رسول اهلل ﷺ يف ي
صح
 ,فقال  :كلوه فإنه من صيد البحر" أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه  .وسّنده ضعيف  ,ولو َ
لكان فيه ح َج ٌة لن قال ال جزا أء فيه إذا ق أت أله الحرم  ,ومجهورُالعلامءُعىلُخالفِه.
قال ابن الّنذر َ :ل ُيقل ُال ُجزاء ُفيه ُغري ُأيب ُسعيد ُاخلدري ُوعروة ُبن ُالزبري ُُ ,واختلف ُعن ُكعبُ
ثبت فيه اجلزاء َ
دل عىل أنه َبري  .وقدُأمجعُالعلامء عىل جواز أكله بغري تذكية َإال أأ َن
األحبار  ,وإذا أ
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بابُُ:ماُالُحيُلُُللمُحر ُِمُأُكُلُهُمنُالصُيدُ
بكر عن م
ٍ
مالك عن عبد اهلل بن أيب ٍ
عبد اهلل بن عامر بن
 -452وحدَ ثّني عن
ٍ
أ
صائف  -قد غ َطى
عثامن بن ع َفان بال أعرج  -وهو حمر ٌم يف يو ٍم
ربيع أة قال  :ر أأيت
ٍ
رجوان.
وجهه بقطيفة أ
أ
ثم أِت ب ألح مم ٍ
صيد  ,فقال لأص أحابمه  :كلوا  ,فقالوا  :أأ أوال تأكل أأنت؟ فقال  :إم ِّين
ّ
لست كهيئتمكم  .إم َنام مصيدأ من أأجيل ( ).
___________________

املشهورُعندُاملالكية اشرتاط تذكيته ُ.واختلفوا يف صفتها ُ.فقيل  :بقطع رأسه  .وقيل  :إن وقع يف مقد ٍر
أو ٍ
نار َ
طرفٌ ُمنهمُاجلمهور يف أنه ال أيفتقر إىل ذكاتمه
حل  ,وقالُابنُوهب  :أخذه ذكاته  ,ووافقُم ِّ
حلديث م
ابن عمر "أح َلت لّنا ميتتان ودمان  :السمك واجلراد والكبد والطحال" أخرجه أمحد
الوقوف َإال أنه قال َ :
والدارقطّني مرفوع ًا .وقال َ :
إن له
بيهقي أيض ًا
ورجح ال
إن
أ
أ
صح َ ,
الوقوف أأ ُّ
ُّ
الرف مع  .انتهى كالم ابن حجر .
حكم َ
أ
انظر قضاء عمر  يف اجلراد اآلِت برقم ( .) 33 , 33

( ) أخرجه الشافعي يف "مسّنده" ( )243يف "الم" ( ) 3 /2والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار"
( )412/2والبيهقي يف "الكربى" ( ) 1 /1ويف "العرفة" ( )4 21من ط ٍ
رق عن مالك به
وأخرجه الدارقطّني يف "العلل" ( ) 3/4والطحاوي ( )412/2من طريق سفيان بن عييّنة ,
وأبوعبيد يف "غريب احلديث" (/4

 )3من طريق ابن عل ّية كالمها عن عبد اهلل بن أيب بكر به .

(دون مسالة الصيد ) .وإسّناده صحيح.
وقد تقدَ م من ٍ
وجه آخر عن عثامن  برقم (. ) 24
م
الطريق القدي مم  .تبعد عن الديّنة
قولهُُ(ُ:العرجُ) بفتح العني وإسكان الراء  ,قري ٌة بني مكة والديّنة عىل
جّنوب ًا 4

كي ً
ال تقريب ًا  ,وس َمي العرج بتعريج السيول به.
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ٍ
مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه عن عائش أة أ ِّم الؤمّنني ,
 -452وحدَ ثّني عن
يال  ,فإن ت َلج يف م
ابن أختي إم َنام هي عش ل ٍ
نفسك يش ٌء فدعه .
أ
أأ َّنا قالت له  :يا أ
الصيد.
أتعّني  :أأك أل أحل مم َ

( )

وابُ
بابُُ:ماُيُقتلُُاملُحرمُُمنُالدُ ِّ ُ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
مر بقت مل
 -451وحدَ ثّني عن
هاب  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب  ,أأ أ
حل أر مم.
احل َيات يف ا أ

( )

بابُُ:ماُيُوزُُللمُحر ُِمُأُنُُيُفعلُهُ
ٍ
ٍ
سعيد عن حم َمد م
بن إبراهيم بن
مالك عن حييى بن
 -4 5حدَ ثّني حييى عن
م
قرد
مر بن اخل َطاب ي ِّ
يمي عن أربيعة بن عبد اهلل بن اهلدير  ,أأنّه أر أأى ع أ
احلارث ال َت ِّ

___________________
انظر احلديث رقم (. ) 11
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 13/1من طريق ابن بكري عن مالك به.
ورواه عبد الرزاق ( )24 1عن أمعمر عن هشا مم م
بن عروة عن أبيه  .قال  :س أألت عائشة عن حل مم
م
ابن أأخي  .إنَام هي أأ َيا ٌم قرائب  .فام َ
حك أعن أي مقيّنه فدأ عه.
الصيد للمحرم  .فقالت  :يا أ
َ
( ) مّنقطع .
لكن أخرجه ابن أيب شيبة ( )415/4والبيهقي يف "الكربى" (/1

/

) عن ابن عييّنة  ,وعبد

الزهري عن ساملٍ عن ابن عمر  ,قال  :سئل عمر عن قتل احليَة
عمر كالمها عن ُّ
الرزاق (  )242عن أم أ
اقتلوهن .لفظ ابن أيب شيبة.
وهو حمرم؟ فقال :
َ
ُ واألمرُبقتلُاحليةُيفُاحلرمُُ.جاءُمرفوع ًاُمنُوجوهُيفُالبخاريُومسلمُواألربعةُوغريهاُ.
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بعري ًا له يف ٍ
بالسقيا  .وهو حمر ٌم.) ( .
طني ُّ
ٍ
مالك عن علقم أة م
بن أأيب علقم أة عن أ ِّمه  ,أأ َّنا قالت :
 -4وحدَ ثّني عن
بي ﷺ  -ت أ
سأل عن الحرم  .أأ أحي ُّك جسدأ ه؟ فقالت  :نعم
سمعت عائشة  -زوج الّنَ ِّ
 .فليحككه  ,ول أيشدد.
اي  .أ
ومل أأجد َإال رج َيل حل أككت ( ).
قالت عائشة  :ولو ربطت أيدأ أ
ٍ
بن عمر أن أظ أر يف
 -4وحدَ ثّني عن مالك عن أأ ُّيوب بن موسى  ,أأ َن عبدأ اهلل أ

المرآة لشك ٍو كان أبعيّنأيه  .وهو حمر ٌم ( ).
_____________________

( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 42/2والبيهقي يف "السّنن الكربى" " (/1

) ويف "والعرفة "

( )4 35من طريق مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( )413/4عن ع َباد عن حييى بن سعيد به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )2351عن عبد اهلل العمري حدثّنا حممد بن إبراهيم التيمي به.
أعض اإلبل .قال الباجي يف "الّنتقى" (  : )441/يريد
قردُ) القراد  .دويبة صغري ٌة معروف ٌة ت ُّ
قولهُُ(ُ:ي ِّ
أأنه كان يزيل عّنه القراد  ,ويلقيها يف الطني  .انتهى .
وقولهُُ(ُ:السقياُ) قري ٌة جامعة بني مكة والديّنة  .قريبة من البواء .انظر حديث رقم (. ) 24
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى " ( )13/1من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
( )4هكذا رواه اإلمام ٌ
مالك عن أيوب عن ابن عمر .أمل يذكر نافع ًا.
وأخرجه الشافعي ( )2 2والبيهقي يف "الكربى" ( )13/1ويف "العرفة" ( ) 222من طريق سفيان
بن عييّنة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر.
حجاج بن أأرطاة  ,والبيهقي يف "الكربى" ( ) 4/1من
وأخرجه ابن أيب شيبة () 35/4من طريق َ
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ٍ
ّنزع
يكره أأن أي أ
 -4 4وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
بن عمر كان أ
الحرم أح ألم ًة أو ق أراد ًا عن أب م
عريه ( ).
بغريُعُدُ ٍُّوُ
بابُُ:ماُجاءُُفيمنُُأُحصُُ ُِ
___________________
طريق عبد اهلل بن نافع كالمها عن نافع عن ابن عمر به.
وأخرجه أبو الشيخ الصبهاين يف "أخالق الّنبي ﷺ وأدابه" رقم ( )144من طريق بق َية أأنا إمسامعيل
أموىل كمّندة عن موسى بن عقبة عن م
ابن عمر َ ,
الّنبي ﷺ  .فذكره مرفوع ًا.
أن َ
موقوف .
قلت  :وإسامعيل ليس بشئ  ,والصحيح
ٌ
( ) أخرجه عبد الرزاق يف " الصّنف " (  )235عن مالك به.
عمر عن نافع به.
وأخرجه عبد الرزاق أيض ًا (  )235عن أم أ

ُ قولهُُ(ُ:حلمةُ) بفتحتني .قال يف القاموس :الصغرية من القردان  ,أو الضخمة ضد  ,وحلم أم البعري
ك أف مرح  :كثر أح ألمه  ,فهو حلم .

قولهُُ(ُ:قراد ًا ُ) بزنة غراب  .ما يتع َلق بالبعري ونحوه  ,وهو كالقمل لإلنسان  ,واجلمع مقردان بوزن

غربان  .قاله الزرقاين يف رشح الوطأ.
قال ٌ م
حب ما سمعت إ َيل يف ذلك
مالك أعق أبه  :وذلك أأ ُّ
قول م
فامل إليه  ,أ
ابن عمر أأحوط أ
أن أ
قال أبو عمر يف "االستذكار"  :كأنه (ُأيُمالكُ) رأى َ
ومل يتابعه
مجهورُالعلامء عليه َ ,
لن القراد ليس من الصيد فيدخل يف معّنى قول اهلل عز وجل {يا أّيا الذين آمّنوا
ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم } الائدة ( ,)11وال هو من يعترب به الحرم يف نفسه من الصرب ما يغري به
م
م
جسده  ,وال يف رأسه  ,أ
جسد
ومل يتعدَ كونه يف هوا ِّم
الحرم يف نفسه من الصيد عىل أأذاه  ,وليس يف
م
بعريه  ,فليس لقول م
معّنى صحيح يف الّنظر  ,وقد قال ابن عباس  :ال بأس أأن أي أ
قتل
ابن عمر وج ٌه وال
ً
حل ألم والرباغيث.
الحرم القراد وا أ
قال أبو عمر  :عىل م
قول م
ابن عباس يف هذا أأكثر الّناس .انتهى .
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 -4 3حدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب عن سامل بن عبد اهلل عن عبد اهلل
ٍ
بمرض ال ُّ
الصفا
حيل ح َتى
حص
أ
يطوف بالبيت و أيسعى بني َ
بن عمر  ,أنّه قال  :ال أ
س ٍ
وال م
روة  ,فإ من اضط َر إىل لب م
صّنع
يشء من ال َثياب التي ال بدَ له مّنها أأو الدَ واء .
أ
ذلك  ,واف أتدأ ى.

( )

 -4 1وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن أ ُّيوب م
ختياين عن رج ٍل من أأهل
الس
بن أأيب أمتيمة َ
ِّ
م
بصة  -كان قدي ًام  -أأ َنه قال  :خرجت إىل م َكة ح َتى إذا كّنت ببعض ال َطريق
ال
كرست فخذي أفأرسلت إىل م َكة  ,وهبا عبد اهلل بن ع َب ٍ
اس وعبد اهلل بن عمر
رخص يل أأحدٌ أن أح َل  ,أفأ أقمت عىل ذلك ال م
والّنَاس  .فلم ي ِّ
اء سبع أة أأشه ٍر ح َتى
ٍ
بعمرة.
أأح أللت

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )122ويف "الم" (  ) 14/والطربي يف "تفسريه" ()31/4
والطحاوي (  ) 1 /والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 1/1و"العرفة " ( )4 14من ط ٍ
رق عن
مالك به.
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  ) 13/والطربي يف "تفسريه" ( )15والبيهقي يف "الكربى"
( ) 1/1ويف "العرفة" ( )4 11من طريق مالك به.
وأخرجه يعقوب بن سفيان يف "العرفة والتاريخ" (  )24/والبيهقي يف "الكربى" (1/1

) من

والطربي ( )31/4وابن أيب شيبة ( ) 14/4من طريق ابن علية كالمها عن
طريق محاد بن زيد ,
ُّ
أ
أيوب عن أأيب العالء يزيد بن عبد اهلل بن َ
البصي.
الرجل
فسمى
َ
الش ِّخري قال  :خرجت معتأمر ًا َ .
الطربي أيض ًا ( )31/4من طريق أيب بش جعفر بن أأيب وحش َية عن أيب العالء به .وبذلك
وأخرجه
ُّ
جز أم ابن حجر يف "الفتح" أنه أأبو العالء .
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ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب عن سامل بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن
 -4 1وحدَ ثّني عن
ٍ
بمرض فإ َنه ال ُّ
يطوف بالبيت وبني
حيل ح َتى
عمر  ,أنّه قال  :من حبس دون البيت
أ
الصفا والروة.
َ

( )

ٍ
ٍ
سعيد عن سليامن بن ٍ
مالك عن حييى بن
 -4 2وحدَ ثّني عن
يسار  ,أأ ّن سعيدأ

فسأ أل من ييل عىل ال م
خزومي م
م
اء
رص أع
بن ح أزابة ال
ببعض طريق م َكة  -وهو حمر ٌم  -أ أ أ
َ
أ
ومروان بن احلكم .
الزبري
الذي كان عليه؟ فوجدأ عبدأ اهلل بن عمر وعبدأ اهلل بن ُّ
مره أن أي أتدأ اوى بام ال بدَ له مّنه  ,و أيفتدي  ,فإذا
عر أض له  ,فك ُّلهم أأ أ
فذ أك أر هلم الذي أ
حج ٍ
رس ممن اهل أدي( ).
ثم عليه ُّ
َ
صح اعتمر فح َل من إمحرامه َ ,
قابل  ,وّيدي ما اس أتي أ
عبةُ
اءُالكُ ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُ ُبِنُ ُِ
ٍ
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه  ,أأ َن عائش أة أ َم الؤمّنني
 -4 2وحدَ ثّني عن
___________________
ورواه سليامن بن حرب عن محاد عن أأيوب عن أأيب قالبة عبد اهلل بن زيد اجلأرمي  .أخرجه البخاري يف
"علل الرتمذي" كام نقله ابن بطال يف "رشح البخاري" ( .)34/2وهبذا جزم ابن عبد الرب يف
"االستذكار" ( ) 22/3أنه أبو قالبة  .والصواب قول ابن حجر  .واهلل أعلم .
تنبيه  :ذكر ابن حجر يف "الفتح" رواي أة مالك  .وقال فيها "تسعة أشهر" وهو وه ٌم  ,والصواب سبعة
كام هّنا  ,ومل أأره بلفظ "تسعة أشهر"  ,وإنام رواه الطربي بالشك  .فقال "سبعة أشهر أو ثامنية أشهر" .
ويف رواية أيب بش عّنده "ستة أو سبعة"  .واهلل أعلم .
( ) تقدم يف أول الباب.
( ) اخرجه الشافعي يف "الم" (  ) 13/والطربي يف "تفسريه" ( )42/4والبيهقي يف "السّنن
الكربى" (5/1

) ويف "العرفة" ( )4 13من طريق مالك به.
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قالت  :ما أبايل  .أأصليت يف ا محلجر  ,أأم يف البيت.

( )

بابُُ:الرُمُلُُيفُالطُوافُ
ٍ
مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه  ,أأ َنه ر أأى عبدأ اهلل بن
 -4 1وحدَ ثّني عن
بعمرة من ال َتّنعيم  ,قال  :ثم ر أأيته يسعى حو أل ال م
ٍ
بيت الأشواط
الزبري أأحر أم
ُّ
أ أ
َ
ال َثالثة.

( )

_____________________
( ) أخرجه أبو يعىل يف "مسّنده" ( )3413حدثّنا عبد العىل بن محاد الّنَريس عن مالك به.
عمر  ,وابن أيب شيبة (  ) 42/عن أيب خالد المحر كالمها عن
وأخرجه عبد الرزاق ( )1 11عن أم أ
هشام به.
وأخرجه أبو الوليد الزرقي يف "تاريخ مكة " (  ) 41/والدارقطّني يف "غرائب مالك" كام يف
نصب الراية ( )41/4من طريق داود بن عبد الرمحن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  ,قالت :
قال رسول اهلل ﷺ مرفوع ًا.
قال الدارقطّني كام يف "نصب الراية" ( : )41/4رفعه أوه ٌم  ,والصواب وقفه .انتهى.

م
البيت
الّنبي ﷺ عن اجلدر  .أأ مم أن
أخرج البخاري يف "صحيحه" ( ) 152عن عائشة قالت  :سألت َ

هو؟ قال  :نعم.
( ) وهذا إسّناد صحيح.
ٌ
مكان
قال احلافظ يف "الفتح" (ُ ( : )152/4التنعيم ُ) بفتح الثّناة وسكون الّنون وكرس الهملة
معروف خارج مكة  ,وهو عىل أربعة أميال من مكة إىل جهة الديّنة  .كام نقله الفاكهي  ,وقال الحب
ٌ
م
بطرف ِّ
الطربي  :التّنعيم أأبعد من أأدنى ِّ
نحو من ميل ,
احلل إىل مكة بقليل  ,وليس
احلل  ,بل بيّنهام ٌ
و أمن أأطلق عليه أأدنى ِّ
َتوز  .قلت  :أأو أأرا أد بالّنَسبة إىل بقية اجلهات  .وروى الفاكهي من
احلل فقد َ
طريق عبيد بن عمري قال  :إنام س ِّمي التّنعيم لأ َن أ
اجلبل الذي عن أيمني الداخل يقال له ناعم  ,والذي
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 -4 5وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
بن عمر كان إذا أأحر أم من م َكة
أن عبدأ اهلل أ
يرجع من ممّن ًى  ,وكان ال يرمل إذا
الصفا والروة ح َتى
أ
أمل أيطف بالبيت وال بني َ
طاف حو أل ال م
بيت إذا أأحرم من م َكة ( ).
وافُ
بابُُ:االستالمُُيفُالطُ ِ ُ
ٍ
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه  ,أأ َنه قال  :قال رسول
 -4وحدَ ثّني عن
( )
ٍ
ٍ
م
الرمحن م
الركن.؟
عوف  :كيف
بن
أ
حممد يف استالم ُّ
صّنعت يا أأبا ّ
اهلل ﷺ لعبد َ
الرمحن  :استلمت وتركت  ,فقال له رسول اهلل ﷺ  :أأصب أت ( ).
فقال عبد َ
___________________
أعامن .انتهى كالمه .
عن اليسار يقال له مّنعم  ,والوادي ن أ
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )23/1من طريق ابن بكري  ,ويف "العرفة" ( ) 132من
طريق الشافعي كالمها عن مالك به.
وأخرجه مسدَ د كام يف "الطالب" (  ) 2من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع به.
قال البوصريي يف "اإلحتاف" ( : )31/4رواه مسدَ د موقوف ًا ٍ
ٍ
صحيح.
بسّند
وضاح يقول يف موطأ حييى  :إنام احلديث ( كيف
( ) قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : ) 12/كان ابن َ
أ
وزعم َ
سقط له من كتابه الأسود  ,وأمر ابن
أن حييى
الركن السود ).
أ
أ
صّنعت يا أبا حممد يف استالم ُّ
اح بإحلاق الأسود يف كتاب أحييى  ,أ
وض ٍ
ومل يرو أحييى السو أد  ,ولكّنَه رواه ابن القاسم وابن وهب
َ
والقعّنبي ومجاع ٌة  .وقد روى أأبو مصعب وغريه كام روى حييى  .أمل يذكروا السود  ,وكذلك رواه ابن
ُّ
ٌ
حمتمل جائز يف
أمر
عييّنة وغريه عن هشام بن عروة عن أبيه .أمل يذكروا السو أد كام روى حييى  .وهو ٌ
صّنعت يف استالمك احلأ أجر.
الوجهني مجيع ًا  .ورواه الثوري عن هشام عن أبيه  .فقال فيه  :كيف
أ
انتهى
( )4أخرجه الطرباين يف " الكبري " ( 2/

) واحلاكم يف "الستدرك ( )451/4والبيهقي يف "العرفة"
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وافُ
عصُيفُالطُ ِ ُ
بابُُ:الصُالةُُبعدُالصُبحُُِوال ُِ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
الرمحن بن
 -4حدَ ثّني حييى عن
هاب عن محيد بن عبد َ
ٍ
ٍ
طاف بالبيت مع عمر بن
ربه  :أأ َنه
أ
الرمحن بن عبد ال َ
قاري أأخ أ
عوف  ,أأ َن عبدأ َ
م
مس  ,م
الصبح  ,فل َام أق أىض عمر طوا أفه  ,ن أظ أر فلم أير َ
ب
فر أك أ
الش أ
اخل َطاب بعد صالة ُّ
ح َتى أأ أ
ناخ بذي طوى  .فص َىل ركعتني( ).
___________________
( ) 144من طريق مالك به.
وتابع مالك ًا مجاع ٌة من الثقات  .فرواه عبد الرزاق ( )3 /43/1وابن أيب شيبة ( ) 2 /4وابن سعد
( ) 3/4والربِت يف "مسّند عبد الرمحن بن عوف" (  )4والبيهقي يف "الكربى" ( )25/1والطربي
يف "هتذيب اآلثار" (  ) 1/والزرقي يف "أخبار مكة" (  )34والفاكهي يف "أخبار مكة" ()33
وابن عساكر ( ) 11/42وغريهم من طريق وكي ٍع م
عمر وحممد بن عبيد و أأيب معاوية
وابن جريج و أم أ
م
وجعفر م
بن عون وغريهم عن هشام بن عروة به  .مرس ً
ال.
الضير وحييى بن أأيب زكريا ال أغ َساين
وأخرجه البزار ( )132من طريق زهري بن معاوية  ,والطرباين يف "الوسط" ( ) 3 2ويف "الصغري"
( )115من طريق عبيد اهلل بن عمر كالمها عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الرمحن بن عوف به.
البزار َ .
الثوري روى الوجهني  .مرس ً
ال  ,وعن عروة عن عبد الرمحن بن عوف.
أن
وذكر َ
َ
أ
أ
الرسل.
الدارقطّني يف "العلل" () 145/3
وصو أب
َ
ُّ

ثقات  ,فإن كان عروة سمعه من م
عبد الرمحن  ,فهو
وقال ابن حجر يف "الطالب" (  : )3 1/رواته ٌ
صحيح .انتهى.
ٌ
ُ قلت  :تويف عبد الرمحن بن عوف سّنة  , 4وقيل  . 4 :وت ّ
ويف عروة سّنة  . 13وقيل  . 11 :وعمره
 12سّنة  .فيكون مسّنُّه عّند وفاة ابن عوف  1سّنني أو َ
أقل  .واهلل أعلم.
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  ) 22/والبيهقي يف "الكربى" (  )314/ويف
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 -4 4وحدَ ثّني عن ٍ
بن
مالك عن أأيب ُّ
الزبري ال َك َي  ,أأ َنه قال  :لقد ر أأيت عبدأ اهلل أ
ع َب ٍ
اس يطوف بعد صال مة ال أعص  ,ث َم يدخل حجر أته  .فال أأدري ما أيصّنع ( ).
 -4 3وحدَ ثّني عن ٍ
بيت أخيلو
الزبري ال َك ِّي  ,أنّه قال  :لقد ر أأيت ال أ
مالك عن أيب ُّ
___________________

"والعرفة" ( ) 123من ط ٍ
رق عن مالك به.
عمر  ,وأمحد يف "العلل" ( )12 3واحلارث بن أيب أسامة
وأخرجه عبد الرزاق ( )1552عن أم أ

(  )42من طريق م
الزهري به.
ابن أيب ذئب كالمها عن ُّ
م
طريق سفيان
وأخرجه اإلمام أمحد يف "العلل" ( )12 4والبيهقي يف "العرفة" ( ) 123وغريمها من
عبد الرمحن بن ٍ
الزهري عن عروة عن م
عبد القاري به.
بن عييّنة عن ُّ
قال اإلمام أمحد يف العلل  :الصواب محيد بن عبد الرمحن.
م
وقال أبو حاتم يف "العلل" (  : ) 2 /أخطأ ( أي سفيان ) يف هذا احلديث  .روى ُّ
صحاب
كل أأ
الزهري عن محيد بن عبد الرمحن  .وهو الصحيح .انتهى
الزهري عن ُّ
ُّ
طاف ( أي الّنبي ﷺ )  ,ثم تال {واتذوا من
فائدةُ :قال احلافظ يف "الفتح" ( : )322/4عّند مسلم أ
أ
َ
تكون صالة
فصىل عّند القام ركعتني  ,قال ابن الّنذر  :احتملت قراءته أن
مقام إبراهيم مصىل}.
م
خلف القا مم فرض ًا  ,لكن أأمجع أأهل العل مم عىل َ
الطواف حيث شاء ,
الطائف َتزئه ركعتا
أن
الركعتني
أ
أ
الطواف الواجب يف م
م
َإال شيئ ًا ذكر عن ٍ
مالك يف َ
أن أمن َ
احلجر يعيد " انتهى كالم احلافظ.
صىل ركعتي
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 1/1من طريق ابن بكري عن مالك به.
الزبري
وأخرجه أبو القاسم البغوي يف "مسّند ابن اجلعد" ( ) 151حدَ ثّنا زهري بن معاوية عن أأيب ُّ
الكِّي به .وإسّناده صحيح.
وروى عبد الرزاق ( )1551والفاكهي ( )311والبيهقي يف "السّنن" ( )1 /1عن م
ابن أأبى مليكة عن
م
َ
وصىل ركعتني.
العص .
طاف بعد
ابن ع َباس  ,أأنه أ
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م
الصبح وبعد صال مة ال م
عص  .ما أيطوف به أأحدٌ .
بعد صالة ُّ
بيتُ
بابُُ:وداعُُال ِ ُ

( )

مالك عن ناف ٍع عن م
ٍ
عبد اهلل بن عمر  ,أأ َن عمر بن
 -4 1حدَ ثّني حييى عن
يطوف بال م
بيت َ ,
آخر الّنُّسك
اج ح َتى
أ
اخل َطاب قال  :ال يصد أر َن أأحدٌ من احل ِّ
فإن أ
ال َطواف بالبيت.

( )

ٍ
ٍ
سعيد َ ,
أن عمر بن اخل َطاب ر َد رج ً
ال
مالك عن حييى بن
 -4 1وحدَ ثّني عن
_____________________
( ) أخرجه الفاكهي يف "أخبار مكة" (  )31عن عبد الجيد بن أأيب رواد عن ٍ
مالك به .
َ
الزبري الكّي  ,وقد أأدرك أأبو الزبري مجاع ًة من الصحابة  ,وروى عّنهم  ,وتقدَ م يف م
الثر
كذا قال أبو ُّ
ابن عباس يطوف بعد العص .وقوله م ٌ
شكل َ .إال أن حيمل نفيه عىل الأغلب  ,أو
الذي قب أله  ,أأنه رأى أ
ٍ
الصبح  .وبهُقالُمجهورُالعلامء  .كام
الزمن  .وقد تقدَ م رقم (  )4عن عمر  ,أأنه أ
فرتة من َ
طاف بعد ُّ
الصبح وال أعصُ
حكاه ابن حجر يف "الفتح" ( )321/4كتاب احلج  .أباب ال َط أواف بعد ُّ
مّنكر يدفعه ُّ
الصبح
كل أمن ر أأى
رب
أ
الطواف بعد ُّ
ٌ
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : ) 52/3هذا خ ٌ
تغرب الشمس .انتهى
وبعد العص  ,وال أيرى الصال أة حتى
أ
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" (  )13ويف "الم" (  ) 25/والبيهقي يف "السّنن الكربى"
( ) 1 /1ويف "العرفة" ( )4512من طريق مالك به.
واسّناده صحيح.
و أأخرجه أبو يعىل (  )321من طريق حممد بن إسحاق عن نافع به بلفظ ُّ :أّيا الّناس َ
إن الّنف أر غد ًا فال
َ
يّنفرن  ..فذكره.
وأخرج البخاري ( ) 112-4 4ومسلم ( ) 4 2عن ابن عباس قال  :كان الّناس أي م
ّنصفون يف ِّ
كل
يكون آخر م
ٍ
أ
َ
عهده بالبيت .واللفظ لسلم .
يّنفرن أأحدٌ حتى
وجه  .فقال رسول اهلل ﷺ  :ال
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م
بيت  -ح َتى و َدع.
مر ال َظهران  -أمل يكن و َدع ال أ
من ِّ

( )

وافُ
بابُُ:جامعُُالطُ ِ ُ

ٍ
أن أأبا ٍ
الزبري ال َك ِّي َ ,
مي عبدأ اهلل
 -4 2وحدَ ثّني عن
مالك عن أيب ُّ
ماعز الأسل َ
بن سفيان أأخربه  :أأ َنه كان جالس ًا مع م
عبد اهلل بن عمر فجاءته امرأ ٌة أتستفتميه ,
أ
أ
طوف بالبيت ح َتى إذا كّنت بباب السجد هرقت
فقالت  :إم ِّين أأقبلت أريد أن أأ أ
ثم أأقبلت ح َتى إذا كّنت عّند باب السجد
الدِّ ماء فرجعت ح َتى
أ
ذهب ذلك عّنِّي َ ,
ثم أأقبلت ح َتى إذا كّنت عّند م
باب
هرقت الدِّ ماء فرجعت ح َتى ذهب ذلك عّنِّي َ ,
ال م
سجد هرقت الدِّ ماء.
فقال عبد اهلل بن عمر  :إم َنام ذلك ركض ٌة من َ
ثم اس أتث مفري
الشيطان فاغ أتسيل َ ,
ٍ
ثم طويف.
بثوب َ ,

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 42/2والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 1 /1ويف "العرفة"
( )4512من طريق مالك به.
وحييى بن سعيد النصاري أمل يدرك عمر .
سمى وادي
مر ُالظهرانُ) موضع شامل مكة عىل طريق الديّنة عىل بعد  45كيلو تقريب ًا  ,وي َ
قولهُّ ُ(ُ:
فاطمة  .وهو يتبع حمافظة اجلموم  .والظهران  :بفتح العجمة وسكون اهلاء بلفظ تثّنية ظهر.
( ) أخرجه عبد الرزاق ( ) 11والفاكهي يف "أخبار مكة" (  ) 44/والبيهقي يف "السّنن الكربى"
( )22/1والدواليب يف "الكّنى" (

 ) 2من ط ٍ
رق عن مالك به  .لكن مل يقولوا السلمي.

الزبري الكأي به  .وفيه
وأخرجه البغوي يف "مسّند ابن اجلعد" ( ) 1 2حدَ ثّنا زهري بن معاوية عن أأيب ُّ
قال ابن عمر " م
أنت امرا ٌة مستحاض ٌة ".

=
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بابُُ:صيامُُيو ُِمُعُرفةُ
ٍ
ٍ
حمم ٍد َ ,
أن عائشة
 -4 2وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد عن القاس مم بن ّ
أ َم الؤمّنني  ,كانت تصوم يو أم عرفة.
يبيض ما بيّنها
ثم تقف ح َتى َ
قال القاسم  :ولقد ر أأيتها عش َي أة عرفة يدفع اإلمام َ ,
وبني الّنَاس من ال م
ٍ
بشاب فتف مطر ( ).
ثم تدعو
رض َ ,
بابُُ:ماُيُوزُُ ُِمنُالُدُي
مالك عن ناف ٍع عن م
ٍ
بن أأيب م
عبد اهلل م
بكر بن حم َمد بن
 -4 1حدَ ثّني حييى عن
ال كان ملأيب أجه مل م
أعمرو بن حز ٍم  ,أأ َن رسو أل اهللم ﷺ  ,أأهدى أمج ً
حج
بن هشا ٍم يف ي
ٍ
عمرة ( ).
أأو
___________________
م
السلمي  ,أ
قال ابن احلذاء يف "رجال الوطأ" ( : )3/3وقال حييى َ :
صحاب
ومل يقله أأحدٌ من أأ
إن
َ
ٍ
مالك فيام علمت  .انتهى
وذكر مسلم بن احلجاج يف كتاب "الوحدان" ( ص5

أن أبا الزبري تفرد بالرواية عن م
)َ :
عبد اهلل بن
َ

سفيان هذا.
( ) أخرجه البيهقي يف "العرفة" ( ) 122من طريق القعّنبي وابن بكري كالمها عن مالك به.
وأخرجه الطربي يف "هتذيب اآلثار" (  )15/من طريق شعبة وعبد الوهاب  ,والفاكهي "أخبار
مكة" ( ) 2 3من طريق سفيان كلهم عن حييى بن سعيد به.
وأخرج الفاكهي ( ) 2 1والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )4153و"العرفة" (  )1عن مرسوق عن
إيل من يو مم عرفة".
السّنة أأصومه أأ ُّ
حب َ
عائشة  ,قالت " :ما من يو ٍم من َ
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 45/1من طريق ابن بكري عن مالك به.
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مالك عن م
 -445وحدَ ثّني عن ٍ
عبد اهلل بن ٍ
ديّنار  ,أأ َنه كان أيرى عبدأ اهلل ب أن عمر
ّيدي يف احل ِّج أبدن أتني أبدن أتني  ,ويف العمرة بدن ًة بدن ًة.

بن أأ ٍ
قال  :ور أأيته يف العمرة أيّنحر بدن ًة  .وهي قائم ٌة يف دار خال مد م
سيد  ,وكان فيها
( )
م
خرجت احلربة من حتت أكتم مفها.
طعن يف أل َب مة أبدنتمه ح َتى
أمّنزله  ,قال  :ولقد ر أأيته
أ
___________________
وهذا م ٌ
رسل .
وقع عّندنا وعّند م
غرينا يف كتاب حييى يف "الوطأ" يف
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )3 3/3 4/ 2أ
م
هذا احلديث  .مالك عن ناف ٍع عن م
عبد اهلل م
البني  ,وال أأدري ما وجهه  ,أ
ومل
بن أيب بكر  ,وهذا من الغلط ِّ
الرواة للموطأ عن مالك فيام علمت قدي ًام وحديث ًا  ,أأ َن هذا احلديث يف "الوطأ" لالك عن عبد
خيتلف ُّ
م
كر  ,وال وج أه ل م مذكر ناف ٍع فيه  ,أ
نافع عن عبد اهلل بن أيب بكر
ومل يرو ٌ
اهلل بن أيب بكر  ,وليس لّنافع فيه ذ ٌ
قط شيئ ًا  ,بل عبد اهلل بن أيب بكر من أيصلح أن يروي عن نافع  ,وقد روى عن ناف ٍع أمن هو أأ ُّ
ُّ
جل مّنه ,
م
مجاعة رواته لالك عن عبد اهلل بن أيب بكر .ورواه سويد بن سعيد [البيهقي
وهذا احلديث يف الوطأ عّند
ٍ
أنس عن أأيب ٍ
الزهري عن ٍ
ٍ
أ
رسول اهلل ﷺ أأهدأ ى مج ً
جهل "
ال لأيب
بكر  ,أأ َن
 ] 45/1عن
مالك عن ُّ
وهذا من خطأ سويد وغلطمه  ,وهذا احلديث أيستّند من حديث م
ابن عباس" انتهى كالمه.
قلت  :ورواية سويد  .أخرجها اخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( .)21 , 23 , 24/3وتك َلم عليها ,
وتوسع بّنقدها  ,وذكر كال أم أأ م
هل العلم فيها .فراجعه .وانظر علل الدارقطّني ( .) 1/
ّ
وصححه ابن خزيمة () 212
أ َما حديث ابن عباس  .فأخرجه أبو داود يف "السّنن" () 231
َ
م
قسم كالمها عن ابن عباس نحوه
واحلاكم ( ) 112من رواية جماهد  ,وابن ماجه ( )4 55من رواية م أ
 .ويف م
كل مّنهام ٌ
سّند ي
ورصح يف رواية أيب داود أنه عام احلديبية .واهلل أعلم .
مقال َ .
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف " الصّنف " ( ) 32/4من طريق سفيان عن عبد اهلل بن ديّنار عن ابن عمر.
ُمتص ًا
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 -44وحدَ ثّني عن ٍ
ٍ
جعفر القارئ َ ,
بن ع َياش بن أأيب
مالك عن أأيب
أن عبدأ اهلل أ
ومي أأهدأ ى بدأ ن أتني  .إمحدامها بخت ّي ٌة ( ).
ربيعة ا ألخز َ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر كان يقول  :إذا ن م
 -44وحدَ ثّني عن ٍ
تجت
ّنحر معها  ,فإن أمل يوجد له أحم ٌ
مل محل عىل أ ِّمه ح َتى
الّنَاقة فليحمل ولدها ح َتى ي أ
ّنحر م أعها.
ي أ

( )

بابُُ:العملُُيفُالُدُيُحنيُيُساقُُ
___________________
قولهُُ(ُ:لبةُ) ال َلبة بفتح الالم وتشديد الوحدة  ,هي الوهدة التي بني أأ م
صل العّنق والصدر.
( ) وهذا إسّناد صحيح.
أبو جعفر  :هو يزيد بن القعقاع موىل عبد اهلل بن عياش  ,وعبد اهلل بن عياش له إ ٌ
دراك  .أجزم بذلك
ابن حبان  ,و أأ َيده ابن حجر يف "اإلصابة" (.) 51/3
بضم الباء .قال ابن الثري يف "الّنهاية" (  : ) 5 /البختية النثى من م
اجلامل البخت
قولهُُ(ُ:بختيةُ) ّ
عربة .اهـ
 ,والذكر بختي  ,وهي ممجال طوال العّناق  ,وَتمع عىل بخت و أبخاِت  ,واللفظة م َ
( ) اخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 42/1من طريق ابن بكري عن مالك به.
قوله ُُ(ُ :نتِجت ُ) قال احلافظ يف "الفتح" ( : )112/1بضم الّنون وكرس الثّناة  .إذا ولدت  ,وال
يستعمل هذا الفعل َإال هكذا  .وإن كان مبّني ًا للفاعل .انتهى.
وقال يف موضع آخر ( : )15 /1والشهور يف اللغة  :نتجت الّناقة  .بضم الّنون  .و أنت أأج الرجل الّناق أة .
أ
أي  :أ
الفحل .انتهى.
محل عليها
ٌ
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : ) 33/3ال أخيتلف العلامء َ
حامل  ,ثم
أن الّناقة إذا ق ِّلدت  .وهي
ولدت َ
إخراج هلا من ملك مق ِّلدها هلل تعاىل ,
أن ولدأ ها حكمه يف الّنحر كحكمها  ,ل َن تقليدأ ها
ٌ
حامل  .أ
ٌ
ومل يق ِّلدها .انتهى.
نحرها وهي
وكذلك إذا ن أأذ أر أ
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 -444حدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر  ,أأ َنه كان إذا أأهدى
م
ٍ
مكان
شعره  ,وذلك يف
هدي ًا من الديّنة ق َلدأ ه و أأش أع أره بذي احلليفة  ,يق ِّلده قبل أن ي أ
ٍ
موج ٌه للقبل مة  .يق ِّلده بّنع ألني  ,ويشعره من ِّ
الش ِّق الأيرس  ,ث َم يساق معه
واحد وهو ِّ
ثم يدفع به معهم إذا أدفعوا .
ح َتى يوقف به مع الّنَاس بعرفة ّ ,
م
قص  ,وكان هو يّنحر هد أيه
فإذا أقدم مّن ًى غدا أة الّنَحر أ
نح أره أقبل أأن أحيل أق أو ي ِّ
بيده  .يص ُّفهن قيام ًا  ,ويوجههن إىل ال مقبلة  ,ثم يأكل  .وي م
طعم( ).
ِّ َ
َ
أ
َ
 -443وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
بن عمر كان إذا طع أن يف أسّنا مم
أن عبدأ اهلل أ
هديه  -وهو يشعره  -قال  :بس مم اهلل  .واهلل أأكرب ( ).
ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
بن عمر كان يقول  :اهلدي ما
 -441وحدَ ثّني عن
أن عبدأ اهلل أ
ق ِّلد وأ م
شعر  ,ووقف به بعرفة ( ).
ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
بن عمر  ,كان َي ِّلل بد أنه
 -441وحدَ ثّني عن
أن عبدأ اهلل أ
_____________________
( ) أخرجه البغوي يف "رشح السّنة" ( ) 111من طريق أيب مصعب  ,والبيهقي يف "السّنن الكربى"
( ) 4 /1من طريق ابن بكري كالمها عن مالك به.
أ
البيهقي
وقرن
( ) أخرجه البغوي ( ) 111والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 4 /1من طريق مالك.
ُّ
ٍ
بن عمر العمري .
مع مالك عبدأ اهلل أ
م
طريق م
ابن وهب عن مالك وعبد اهلل بن عمر العمري
( )4أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 4 /1من
ٍ
واحد  ,أأ َن نافع ًا حدَ ثهم .
وغري
وأخرجه ابن أيب شيبة ( ) 22/4من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع به.
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نامط واحل ألل  ,ثم يبعث هبا إىل ال م
اطي والأ أ
كعبة فيكسوها إ َياها.
ّ أ
ال أق أب َ
ٍ
بن ٍ
مالك  ,أأنّه أ
ديّنار .ما كان عبد اهلل بن عمر
 -442وحدَ ثّني عن
سأ أل عبدأ اهلل أ
( )
أيصّنع بم مجال مل بدنمه حني كسيت الكعبة هذه ال مكسوة؟ قال  :كان أيتصدَ ق هبا.
( )

 -442وحدَ ثّني مالك عن ناف ٍع َ ,
الضحايا
أن عبد اهلل بن عمر كان يقول يف َ
ّني فام فوقه.
وال ُّبدن  :ال َث ُّ

( )

ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
يشق مجال أل
 -441وحدَ ثّني عن
بن عمر كان ال ُّ
أن عبدأ اهلل أ

_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 44/1من طريق ابن بكري عن مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( )334/4والزرقي يف "أخبار مكة" وابن الّنذر كام يف "فتح الباري"
( )131/4من ط ٍ
رق عن نافع.
قولهُُ(ُ:ي ِّللُ)ُأي  :يكسو .
ُ قولهُُ(ُ:القباطيُ) قال ابن الثري يف "الّنهاية" ( : ) 5/3القبط َية  :ال َثوب من ثياب مص رقيقة بيضاء
 ,وكأنَه مّنسوب إىل م
وض ُّم القاف من تغيري الّنَسب  ,وهذا يف الثياب  ,فأ َما يف
القبط  .وهم أأهل مص .أ
ٌ
الّناس  .م
فقبطي بالكرس .انتهى كالمه.
رقيق  .واحدها ٌ :
نمط.
وقولهُُ(ُ:األنامطُ) هي
مخ ٌل ٌ
رضب من البسط له أ أ
ٌ
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 44/1من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
( )4أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 1/1من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
الثّني الذي يلقي مسّنَه  ,ويكون يف ذات
قال احلافظ يف "الفتح" ( : ) 3/ 5قال أهل اللغة  :الس ُّن ُّ
اخلف يف السّنة السادسة  ,ويف م
ذات ال ِّظلف واحلافر يف السّنة الثالثة  ,وقال ابن فارس  :إذا دخل ولد
سن .انتهى
ثّني وم ٌ
الشاة يف الثالثة فهو ٌ
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م
يغدو من مّن ًى إىل عرفة.
بدنه  ,وال َي ِّللها حتّى أ

( )

بابُُ:العُملُُيفُالُدُيُ ُإِذاُعُ ُطِبُُأُوُضُلُُ
مالك عن ثور بن ٍ
ٍ
زيد الدِّ ي ِّيل عن عبد اهلل بن ع َب ٍ
اس .قال :
 -355وحدَ ثّني عن

أمن أ
ثم َ
خىل بيّنها وبني الّناس يأكلوّنا  .فليس
ساق بدن ًة تطوع ًا فع أطبت
فّنحرها َ ,
أ
عليه يش ٌء  ,وإن أأ أ
كل مّنها  ,أأو أأمر أمن أيأكل مّنها أغ مر أمها.

( )

_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 44/1من طريق ابن بكري عن مالك به.
نزع مج أال أهلا ُماف أة أن يفسدها الدم  ,ثم
نحرها أ
قال البيهقي  :زاد فيه غريه ( َإال موضع السّنام  .فإذا أ
أيتصدَ ق هبا ).
قلت  :وهذا الزيادة ذكرها البخاري يف "صحيحه" مع َلقة  ,ومل يذكر ابن حجر أمن وص ألها ال يف الفتح
 ,وال يف التغليق  ,واكتفى بّنقل كالم البيهقي.
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 34/1من طريق ابن بكري عن مالك به.
وهذا م ٌ
ثور مل أيسمع من ابن ع َباس .
رسل ٌ .
أ
رسول اهلل ﷺ كان
ويشهد له ما أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( ) 4 1عن ذؤيب أأيب أقبيصة  ,أأ َن
ثم اغمس نع ألها يف
يبعث معه البدن  ,ثم يقول  :إن عطب مّنها يش ٌء
أ
فخشيت عليه موت ًا فانحرها َ ,
م
ثم ارضب به صفحتأها  .وال تطعهام أنت  ,وال أأحدٌ من أأ م
هل رفقتك".
دمها َ ,
وعجز من السري ووقف
قولهُُ(ُ:عطِبُ) قال يف "عون العبود" ( : ) 1/1بكرس الطاء  .أي  :أعيمي
أ
كّنص أ
الن ,
يف الطريق  ,وقيل  :أي  .قر أب من العطب  .وهو اهلالك  ,ففي "القاموس"  :ع أطب  .أ
م
رح أ
هلك  ,والعّنى عىل الثاين .انتهىُ.
وكف أ
قول م
والبيهقي عن سعيد بن السيب أ
ُ تنبيهُ :روى ٌ
ثم رويا أأ أثر ابن عباس بعده .
مالك
ابن عباس هذا َ ,
ُّ
ابن الس ّيب  .فحذفت أأ أثر م
ثم قاال  :مثله  .أي مثل كالم م
ابن السيب  ,لنه ليس عىل رشطي يف
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مالك عن ناف ٍع عن م
ٍ
عبد اهلل بن عمر أأ َنه قال  :أمن أأهدى
 -35وحدَ ثّني عن
تطوع ًا  .فإن شاء
ثم ض َلت أأو ماتت  .فإم َّنا إن كانت نذر ًا أأبد أهلا  ,وإن كانت ُّ
بدن ًة َ
أأبد أهلا .وإن شا أء تر أكها ( ).
بابُُ:هدُيُُمُنُفاتُهُاحلجُُ
ٍ
 -35حدَ ثّني حييى عن ٍ
سعيد  ,أنّه قال  :أأخربين سليامن بن
مالك عن حييى بن
ٍ
حاج ًا ح َتى إذا كان بالّنَازية من طريق م َكة
نصاري
يسار  ,أأ َن أبا أأ ُّيوب ال
خرج َ
أ
َ
م
فذكر ذلك له.
أأض َل رواح أله  ,وإ َنه أقدم عىل عمر بن اخل َطاب يو أم الّنَحر .أ
ثم قد أح ألل أت  ,فإذا أأدر أك أك احل ُّج قاب ً
ال
فقال عمر  :اصّنع كام أيصّنع العتمر َ .
( )
رس ممن اهلدي .
فاحجج .و أأهد ما اس أتي أ
___________________
م
والوقوف.
االقتصار عىل الرفو مع

( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 34/1ويف "الصغرى" ( ) 212من طريق ابن بكري عن
مالك به .
قال البيهقي يف الصغرى  :وكذلك رواه شعيب بن أيب محزة عن نافع .انتهى.
وأخرجه ابن خزيمة ( ) 121واحلاكم ( ) 21/3والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 33/1ويف
مي عن نافع عن ابن عمر مرفوع ًا .
"الصغرى" ( ) 212من طريق عبد اهلل بن عامر الأس أل ِّ
عيف.
وعبد اهلل بن عامر أض ٌ
م
صح اخلرب  .و ال أأخال َ .
القلب من عبد اهلل بن عامر السلمي .انتهى.
فإن يف
قال ابن خزيمة  :إن َ
قال البيهقي يف "الكربى"  :الصحيح رواية ٍ
مالك عن نافع .
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( ) 15والبيهقي يف "الكربى" ( ) 23/1ويف "العرفة" ( )4 44من
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 -354وحدَ ثّني مالك عن ناف ٍع عن سليامن بن ٍ
بن الأسود جا أء
يسار  ,أأ َن أه َبار أ
مري الؤمّنني أأ أ
خطأنا ال معدَ ة .
يوم الّنَحر  -وعمر بن اخل َطاب أيّنحر هد أيه  -فقال  :يا أأ أ
كّنَا أنرى أأ َن هذا اليوم يوم عرفة.
فقال عمر  :اذهب إىل م َكة فطف أأنت و أمن معك  ,وان أحروا هدي ًا إن كان معكم
م
وارجعوا  .فإذا كان عا ٌم ٌ
قابل فح ُّجوا و أأهدوا  ,فمن أمل َيد
قصوا ,
ثم احلقوا أأو ِّ
َ ,
ٍ
م
رجع ( ).
فصيام ثالثة أ َيا ٍم يف احل ِّج  .وسبعة إذا أ
___________________
طريق مالك به.
قال البيهقي  :ورواية سليامن بن يسار مّنقطعة.
م
مّنقطع َ ,
لن سليامن -
ثقات  ,لكن صورته
وقال احلافظ يف "التلخيص" (  : ) 1 /ورجال
إسّناده ٌ
ٌ
مذهب م
م
زمن القصة  ,أ
ابن
ربه هبا  ,لكّنَه عىل
وإن أأدرك أأبا أيوب  -لكن أمل يدرك أ
ومل يّنقل أأ َن أأبا أأيوب أأخ أ
ٌ
موصول .انتهى كالمه .
عبد الرب
وانظر ما بعده.
رض فياح
قولهُُ(ُ:النازيةُ) بعد الّنون واللف زاي ثم مثّنَاة حتت ُمففة  ,وآخره تا ٌء أمربوطة  .وهي أأ ٌ
رست فيها  ,أيسيل فيها من عىل أيميّنك وادي رحقان ,
خرجت من بلدة السيجيد تأؤ ُّم مك أة ,
إذا
أ
أ
عباس هذا
سمى بئر عباس  ,وكان
ٌ
ُّ
ويصب عىل أأسفلها ما ييل الستعجلة وادي «خرص»  ,وفيها بئر ت َ
أ
شيخ الظواهر من حرب .قاله عاتق البالدي يف "معجم العامل اجلغرافية يف السرية الّنبوية" ( .)4 /
قلت  :السيجيد بلد ٌة كبري ٌة تبعد عن الديّنة  25كي ً
ال  .عىل طريق يّنبع الرسيع.
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" (  )11والبيهقي يف "الكربى" ( ) 23/1ويف "العرفة" () 2 /3
والبغوي يف "تفسريه" (  ) 1/من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( )3 2/4من طريق أأيوب عن ناف ٍع عن سليامن م
أن ه َبار ًا ٌ
بن يسار َ ,
رجل من
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بابُُ:هُدُيُُمُنُأُصابُُأُهلُهُقبلُُأُنُُيُفيضُُ
ٍ
الزبري ال َك ِّي عن عطاء بن أأيب رباحٍ عن
 -353حدَ ثّني حييى عن
مالك عن أيب ُّ
م
عبد اهلل م
بن ع َب ٍ
ٍ
مره
اس  ,أنّه سئل عن
رجل أ
وقع أبأهله وهو بمّن ًى قبل أن يفيض؟ أفأ أ
يّنحر بدن ًة.
أن أ

( )

مالك عن ثور بن ٍ
ٍ
زيد الدِّ ي ِّيل عن عكرمة موىل ابن ع َب ٍ
اس
 -351وحدَ ثّني عن

___________________

أأهل الشام  ,قال  :م
قدمت عىل عمر  .وهو يّنحر البدن يف دار الّنحر .هكذا رواه ُمتص ًا.
سليامن م
أ
البيهقي يف "العرفة" ( ) 2 /3من
سم أعه من ه َبار  .ويؤيده ما أخرجه
وظاهر الرواية أأ َن
ُّ
احلج
طريق موسى بن عقبة عن نافع عن سليامن بن يسار عن ه َبار بن السود ّ ,أنَه حدَ ثه  ,أأنَه فاته ُّ
حتَى يوم الّنحر  .فذكره .
ثم قال البيهقي  :فصار حديث هب ٍار موصوالً من م
أ
سليامن
سامع
جهة موسى بن عقبة  ,حيث ذك أأر فيه
أ
َ

م
بن أيسار  ,من ه َبار .انتهى.
احلج .
وأخرجه
عمن فاته ُّ
البيهقي يف "الكربى" ( ) 21/1من طريقني آخرين عن عمر  ,أأنه سئل َ
ُّ
ٍ
احلج من قابل" دون مذك مر اهلدي .
فقال ّ :يل بعمرة  ,وعليه ُّ
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 33/2والبيهقي يف "الكربى" ( ) 2 /1ويف "العرفة" () 15/3
من طريق مالك به.
وأخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 2 /1من طريق الليث بن سعد حدَ ثّني أبو الزبري عن سعيد بن
ٍ
ٍ
وعطاء عن ابن عباس به.
جبري
وأخرجه أبو يوسف يف "اآلثار" (  )13عن أيب حّنيفة  ,وابن أيب شيبة كام يف "نصب الراية"
( ) 1/4من طريق عبد العزيز بن رفيع كالمها عن عطاء به نحوه.
طواف اإلفاضة.
قولهُُ(ُ:يفيضُ) أي  :يطوف
أ
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قال  :ال أأظّنّه َإال عن عبد اهلل بن ع َب ٍ
اس  ,أنّه قال  :الذي يصيب أأه أله قبل أأن
فيض  ,يعتمر  ,وّيدي.
ي أ

( )

بابُُ:ماُاستُيُسُُ ُِمنُالُدُيُ
ٍ
حمم ٍد عن أأبيه َ ,
أن ع َيل ب أن أيب
 -351وحدَ ثّني حييى عن مالك عن جعفر بن َ
طال ٍ
رس من اهل أدي } :شا ٌة.
ب كان يقول  { :ما اس أتي أ أ

( )

_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 2 /1من طريق ابن بكري عن مالك به.
كذا وقع الرتدد  .والظاهر َ
َ
الشك من ثور بن زيد  .وجزم ابن عبد الرب يف "التمهيد" ( ) 2 /2ب أأنه
أن
ابن عباس  .فقال  :ورواية ٍ
عن عكرم أة  ,وليس عن م
أيوب روى
ثور عن عكرمة يف هذا ضعيف ٌة  ,لأ َن
أ
م
عن عكرم أة أنه قال  :ما أأفتيت ٍ
إحداهن يف الذي يصيب أأهله أ
برأي ُّ
قبل أن
ثالث مسائل .
قط َإال يف
َ
طوف لإلفاضة  .يعتمر وّيدي  .انتهى كالمه .
أي أ
سمى فيه ٌ
مالك عكرم أة  .كام قال ابن الديّني وغريه.
قلت  :هذا هو الوضع الوحيد الذي َ

( ) أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( ) 1/4والبيهقي ( ) 3/1من ط ٍ
رق عن مالك به.

وأخرجه ابن أيب شيبة ( ) 41/4وابن أيب حاتم (  ) 4/من طريق حفص بن غياث  ,وسعيد بن
مّنصور (  )41 /من طريق عبد العزيز بن حممد كالمها عن جعفر به.
وحممد بن عيل بن احلسني أمل يدرك جدَ ه علي ًا . 
الفرسين  .وهو قول الئمة الربعة  .وروى ابن أيب
قولهُُ(ُ:شاةُ) وإىل هذا
أ
ذهب ابن عباس و أأكثر ِّ
حاتم يف "تفسريه" (  ) 1/عن القاسم عن عائشة وابن عمر  " :أأّنام كانا ال أيريان ما استيرس من
اهلدي َ .إال من اإلبل والبقر" .وبه قال عروة وسعيد بن جبري .
قال احلافظ ابن كثري يف "تفسريه" (  : )143/والظاهر َ
أن مستّندأ هؤالء فيام ذهبوا إليه قضية احلديبية
ٍ
الصحيحني عن
ذبح يف حت ُّلله ذاك شاة  ,وإنام ذبحوا اإلبل والبقر  ,ففي َ
 ,فإنه مل يّن أقل عن أحد مّنهم أنه أ
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ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
أن عبدأ اهلل بن عمر كان يقول  { :ما
 -352وحدَ ثّني عن
رس من اهل أدي } .بدن ٌة أو بقر ٌة.
اس أتي أ أ

( )

___________________
جابر قال  :أمرنا رسول اهلل ﷺ أأن نشرتك يف اإلبل والبقر َ
كل سبعة مّنا يف بقرة"  .وروى عبد الرزاق
رس مم أن اهلأد مي } قال :بقدر أي أسارته  .وقال العويف  .عن ابن عباس :
عن ابن عباس يف قوله { :أف أام استأي أ أ
وإال فمن البقرَ ,
مورسا فمن اإلبلَ ,
وإال فمن الغّنم  .وقال هشام بن عروة  ,عن أبيه { :أف أام
إن كان
ً
استأي م
صحة قولُاجلمهور فيام
الرخص والغالء  .والدليل عىل َ
رس م أن اهلأد مي } قال :إنام ذلك فيام بني ُّ
أأ
ذهبوا إليه من إج أزاء ذبح الشاة يف اإلحصار َ :
تيرس
أن اهلل أأوجب أ
ذبح ما استيرس من اهلدي  ,أي :مهام َ
سمى هد ًيا  ,واهلأدي من هبيمة النعام  ,وهي اإلبل والبقر والغّنم  ,كام قاله احلأرب البحر ترمجان
ما ي َ
الّنبي
عم الرسول ﷺ  .وقد أث أ
بت يف َ
الصحيحني عن عائشة أ ّم الؤمّنني  ,قالت  :أهدأ ى ُّ
القرآن  .وابن ِّ
غّنام .انتهى بتجوز .
ﷺ أمر ًة ً
وقال احلافظ ابن حجر يف "الفتح" ( : )141/4قال إسامعيل القايض يف " الحكام " له  :أأظّنهم
م
تصيص ما يقع عليه
ذهبوا إىل ذلك لقوله تعاىل { والبدن جعلّناها لكم من شعائر اهلل } فذهبوا إىل
مجع السلمون أأ َن يف الظبي شا ًة فوقع
اسم البدن  .قال  :وير ُّد هذا قوله تعاىل { هدي ًا بالغ الكعبة } و أأ أ
عليها اسم أهدي .
ٍ
ٍ
صحيح إىل عبد اهلل بن عبيد
بإسّناد
احتج بذلك ابن عباس  .ف أأخرج الطربي
قلت ( ابن حجر )  :قد
َ
بن عمري قال  :قال ابن عباس  :اهلدي شا ٌة  .فقيل له يف ذلك  ,قال  :أأنا أأقرأ عليكم من كتاب اهلل ما
تدرون به  .ما يف الظبي؟ قالوا  :شاة  .قال َ :
فإن اهللأ تعاىل يقول { هدي ًا بالغ الكعبة }  .انتهى .
( ) أخرجه الشافعي يف "مسّنده" ( )144ويف "الم" ( ) 1 /2والبيهقي يف "الكربى" ( ) 3/1ويف
"العرفة" (  ) 23من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )4 /4من ط ٍ
رق عن نافع والقاسم عن ابن عمر به.
وانظر ما تقدَ م  .والتعليق عليه .
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بابُُ:جامعُُالُدُيُ
ٍ
ٍ
يسار ال َك ِّي َ ,
أن رج ً
ال من أأهل
مالك عن صدقة بن
 -352حدَ ثّني حييى عن
م
الرمحن إم ِّين
ال أيمن جاء إىل عبد اهلل بن عمر  .وقد أض أف أر رأ أسه  ,فقال  :يا أبا عبد َ
ٍ
ٍ
مفردة  ,فقال له عبد اهلل بن عمر  :لو كّنت م أعك  ,أو أ
سأل أتّني
بعمرة
قدمت
لأمرتك أأن أت أ
امين  :قد كان ذلك  ,فقال عبد اهلل بن عمر  :خذ ما
قرن  ,فقال ال أي ُّ
تطاير ممن رأ مسك  ,و أأهد.
أ
م
الرمحن؟ فقال  :هديه  ,فقالت
فقالت امرأ ٌة من أأه مل العراق  :ما أهديه يا أأبا عبد َ
حب إ َيل من
ذبح شا ًة لكان أأ َ
له  :ما أهديه؟ فقال عبد اهلل بن عمر  :لو أمل أجد َإال أن أأ أ
أأن أأصو أم.

( )

ٍ
بن عمر كان يقول  :الر أأة
 -351وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
م
هدي أمل تأخذ
قرون رأ مسها  ,وإن كان هلا
الحرمة إذا ح َلت أمل أمتتشط ح َتى تأخ أذ من
ٌ
( )
ممن م
ّنحر هد أّيا.
شعرها شيئ ًا ح َتى أت أ
_____________________
( ) وهذا إسّناد صحيح  .وقد سمع صدقة من ابن عمر  و أأدركأه.
م
والفاء ُ .م َفف ًا ومث َقال .انتهى.
قولهُُ(ُ:ضفرُ) .قال ابن حجر يف "الفتح"  :بفتح العجمة
م
ٍ
بعض  .وجعله غدائر .
الشعر بعضه يف
قلت  :والضفر إدخال
( ) وإسّناده صحيح.
السّنجاري حدثّنا مالك عن
وأخرج اخلطيب يف "التفق والفرتق" ( )311من طريق أمروان بن حممد ِّ
نافع عن ابن عمر مرفوع ًا " :إذا ح َل م
ت الحرمة أخذت من قرون أش م
عرها"

=

246

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

ٍ
ٍ
عقوب م
خزومي
بن خال ٍد ال
سعيد عن أي
مالك عن حييى بن
 -3 5وحدَ ثّني عن
أ
ِّ
جعفر أأنّه أأخربه  ,أأ َنه كان مع م
عن أأيب أأسامء موىل م
ٍ
ٍ
عبد اهلل م
عبد اهلل م
جعفر
بن
بن
أ
أ
بالسقيا  -أفأقام
فمروا عىل حسني بن ع ييل  -وهو
ٌ
أ
مريض ُّ
فخرج معه من الديّنة ُّ ,
ٍ
وبعث إىل ع ِّيل بن أأيب طال ٍ
أ
ب
خرج ,
عليه عبد اهلل بن
جعفر ح َتى إذا خاف ال أ
فوات أ
م
و أأسامء م
بّنت ع ٍ
شار إىل رأ مسه  ,أفأمر
ثم إم َن حسيّن ًا أأ أ
ميس ومها بالديّنة فقدما عليه َ ,
أ
عيل برأ مسه فحلم أق  ,ث َم أن أ
بالسقيا  .فّنأ أح أر عّنه بعري ًا.
سك عّنه ُّ
ٍ
خرج مع عثامن بن ع َفان يف م
سفره ذلك إىل
سني
قال حييى بن
سعيد  :وكان ح ٌ
أ
م َكة.

( )

بابُُ:الوقوفُُبعُرفةُُواملزدلفةُ
___________________
ومروان بن حممد  ,قال الدارقطّني عّنه  :ذاهب احلديث .انتهى.
قلت  :والصواب الوقوف  ,ورفعه مّنكر .
و أأخرج ابن أيب شيبة ( ) 31/4والدارقطّني يف "السّنن" (  ) 2 /والبيهقي يف "الكربى"
( ) 53/1من حديث أليث عن ناف ٍع عن م
ابن عمر  ,قال  :الحرمة تأخذ من أشع مرها أ
الس َبابة" .
مثل َ
ولفظ ابن أيب شيبة "قدر أنملة".
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 2/1ويف "العرفة " ( )4 /11من طريق ابن بكري عن
مالك به.
والطحاوي يف "رشح
وأخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )25/4من طريق يزيد بن هارون وهشي ٍم ,
ّ
العاين" (  ) 3 /من طريق الثوري كلهم عن حييى بن سعيد به.
سمى ( أم الربك )  .وقد تقدَ م الكالم عليها  .انظر رقم (. ) 24
قولهُُ(ُ:السقياُ) ت َ
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ٍ
الزبري  ,أنّه كان
 -3وحدَ ثّني عن
مالك عن هشام بن عروة عن عبد اهلل بن ُّ
موقف َإال
بطن عرن أة  ,و أأ َن الزدلف أة ك َلها
يقول  :اعلموا أأ َن عرف أة ك َلها
ٌ
ٌ
موقف َإال أ
بطن حم ِّ ٍ
رس.
أ

( )

بابُُ:وقوفُُمُنُفاتُهُاحلجُُبعرفةُُ
ٍ
بن عمر كان يقول  :من أمل
 -3حدَ ثّني حييى عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ ّن عبدأ اهلل أ
_____________________
( ) أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( ) 25/3من طريق سفيان عن هشام بن عروة به.
وأخرج ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( ) 31/4عن وكي ٍع عن هشا مم بن عروة عن أأبيه عن عبد اهلل بن
الشق الول.
الزبريَ .
وروى الطربي ( ) 21/3من طريق ابن أيب م أليكة عن م
الشق الثاين مّنه.
عبد اهلل بن الزبري َ .
ُّ
ٍ
وجوه معدَ ٍة  .من حديث ٍ
جابر مثله عّند ابن ماجه (  . )45وجبري بن
وقد جاء هذا الثر مرفوع ًا من
سلم (2
مطع ٍم عّند أأمحد ( )2 /3وعن غريمها  .وقد أخرج م ٌ

) من ٍ
وجه آخر عن جابر مثله دون

االستثّناء  .انظر "التلخيص" (  ) 11/و"نصب الراية" ( .)13/4و "التمهيد" (. )3 2/ 3
وانظر اآلِت برقم (. )3 3
م
وكرس السني
بضم اليم  .وفتحم احلاء ,
قال القايض عياض يف "الشارق" ( ُ( : ) 2/بطنُحم ِّس ُ) ِّ
الهملتني  ,وحم ِّرس هو وادي الزدلفة  ,وجاء يف مسلم "حتى دخل حمرس ًا وهو من مّنى" ويف احلديث
صب من حم ِّرس يف الزدلفة فهو مّنها ,
"والزدلفة ك ُّلها
ٌ
موقف َإال بطن حم ِّرس" .قال ابن أيب نأجيح  :ما َ
ب مّنها يف ممّنى فمّنها ُ.وقولهُُ(ُ:بطنُعرنةُ)ُبضم العني والراء الرواية  ,وقاله ابن دريد بفتح
وما أص َ
م
أ
الراء  .قال بعضهم  :وهو الصواب  .هو بطن وادي عر أفة الذي فيه مسجدها  ,يقال َ
مسجد
حائط
إن
م
احلرم  .وقال ابن حبيب  :بطن وادي ع أرنة هو
عرف أة القبيل عىل حدِّ ه لو سقط ما سقط َإال فيه  ,وهو من أ
بطن الوادي الذي فيه أمسجد أعرفة  .انتهى كالمه .
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يقف بعرف أة ممن ليل مة الزدل م
وقف بعرف أة
يطلع الفجر فقد فا أته احل ُّج  ,و أمن
فة قب أل أأن
أ
أ
( )
يطلع الفجر فقد أأ أ
درك احل َج.
ممن أليل مة الزدلفة ممن قبل أأن
أ
بيانُ
والص ُِ
ساءُ ِّ ُ
بابُُ:تقديمُُالنُِّ ُِ
ٍ
مالك عن هشام بن عروة َ ,
بّنت الّنذر أأخربته ,
 -3 4وحدَ ثّني عن
أن فاطم أة أ
بّنت أأيب ٍ
م
صيل هلا و ملأ
بكر بالزدلفة تأمر الذي ي ِّ
الصبح
أأ َّنا كانت ترى أأسام أء أ
صحاهبا ُّ
 .ي ِّ
ثم تركب ف أتسري إىل مّن ًى  .وال تقف.
صيل هلم ُّ
الصبح حني يطلع الفجر َ ,

( )

_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 23/1من طريق ابن وهب عن مالك به.
وأخرجه الشافعي يف "السّند" ( )1 3ومن طريقه البيهقي يف "الكربى" ( ) 23/1ويف "الصغرى"
( ) 213من ط ٍ
رق عن نافع به.
وأخرجه مسدَ د كام يف "الطالب العالية " (/3

) من طريق بكر بن عبد اهلل الزين عن ابن عمر به.

وقال احلافظ ابن حجر يف "الطالب"  :صحيح.
م
بن مصعب عن م
ورواه الدارقطّني يف "السّنن" ( ) 132من طريق رمح أة م
عطاء وناف ٍع
ابن أيب لييل عن
ٍ
عن ا م
َ
احلج من قابل"  .ورفعه مّنكر .
بن عمر مرفوع ًا  .وزاد  :فقد فاته احلج ,
فليحل بعمرة  ,وعليه ُّ
ومل يأ م
عيف  ,أ
ت به غريه .انتهى
قال الدارقطّني  :رمحة بن مصعب أض ٌ
( ) وهذا إسّناد صحيح .
غاير لما رواه مالك يف "الوطأ" ( ) 315والّنسائي ( )4515عن عطاء بن
وفعل أسامء ريض اهلل عّنها م ٌ
بكر أأخربته  ,قالت  :مجئّنا مع أأسامء م
ابّنة أيب ٍ
رباح  ,أأ َن موال ًة لأسامء بّنت أيب ٍ
مّنى ب أغ أل ٍ
أأيب ٍ
س .قالت
بكر ً
بغلس  ,فقالت  :قد كّنَا نصّنع ذلك مع من هو خري م
ٍ
مّنك".
مّنى
أ
 :فقلت هلا  :لقد جئّنا ً
ٌ
لكن حيمل عىل التعدّ د  .أأو أّنا تأتعجل السري إىل ممّنى بعد الصالة مبارشة  .م
فتصل إليها بغ أل ٍ
س.
َ
والغلس بقايا ظ م
م
الفجر  .كام قال الأ
يب  .كام نقله عياض .
لمة الليل خيالطها بياض
زهري واخلطا ُّ
ُّ

=
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بابُُ:السُريُُيفُالدُفعةُ
ٍ
بن عمر كان حي ِّرك راحل أته يف
 -3 3وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
ٍ ( )
رس قدر ٍ
م
رمية بحجر.
بطن حم ِّ ٍ أ
حرُ
بابُُ:العُملُُيفُالنُ ُِ
ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
بن عمر قال  :أمن نذر بدن ًة
 -3 1وحدَ ثّني عن
أن عبدأ اهلل أ
فإ َنه يق ِّلدها أنعلني ويشعرها  ,ثم يّنحرها عّند ال م
بيت أأو بمّن ًى يوم الّنَحر  ,ليس هلا
َ أ
ذر أجزور ًا من اإلبل أأو البقر .فليّن أحرها حيث شا أء.
أحمل دون ذلك  ,و أمن أن أ

( )

___________________

ٍ
لصحيحني" ()3 1
الصحيحني كام ب َيّنته يف "زوائد الوطأ عىل ا َ
قلت  :رواية مالك والّنسائي أأصلها يف َ

( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 1/1من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
وأخرجه الطرباين يف "الوسط" ( )441من رواية ابن هليعة عن أيوب م
بن موسى عن نافع عن ابن
عمر مرفوع ًا .
قال اهليثمي يف "الجمع" ( : )4 1/4وفيه ابن هليعة  ,وهو حسن احلديث .انتهى.
م
ضعفه خولف يف رفعه .
كذا قال رمحه اهلل  .وابن هليعة عىل
وأخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 55/2من ٍ
وجه آخر عن نافع  ,وابن عدي يف "الكامل"
نظر.
( ) 1/1عن عبد اهلل بن ديّنار كالمها عن ابن عمر مرفوع ًا  .وفيهام ٌ
وأخرجه الشافعي ( ) 213وابن أيب شيبة يف "الصّنف" (  ) 113من وجهني آخرين عن ابن عمر
موقوف ًا .
ويف صحيح مسلم (2
انظر ما تقدَ م برقم (

بطن حم ّ ٍ
حرك قلي ً
ال.
) عن جابر  ,أنه ﷺ َلا أتى أ
رس َ
. )3

( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 4 /1من طريق حييى بن بكري عن مالك به.

=
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بابُُ:التُقصريُُ
ٍ
فطر من
 -3 1حدَ ثّني حييى عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
بن عمر كان إذا أأ أ
رمضان  -وهو يريد احل َج  -أمل يأخذ ممن رأ مسه  ,وال من محليتمه شيئ ًا ح َتى أحي َج ( ).
ٍ
مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر  ,أأنّه ألقي رج ً
ال من
 -3 2وحدَ ثّني عن
ومل حيلمق أ
فاض  .أ
قص  .أج مه أل ذلك  ,أفأمره عبد اهلل
أأهلمه  -يقال له ال أج َرب -قد أأ أ
ومل ي ِّ
م
ثم يرجع إىل البيت فيفيض.
أأن أي أ
قص َ ,
رجع ف أيحلق أو ي ِّ

( )

___________________
وأخرجه ابن أيب شيبة ( )351/4من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع به.
م
أن أ
قال الباجي يف "الّنتقى" (  : )335/قولهُ(ُمنُنذرُبدن ًةُفإنّهُيق ِّلدهاُ) يقتيض َ
البدنة ال أيّنطلق
لفظ
إن أمن نذر ً
َإال عىل اهلدي  ,ويف عرف االستعامل أأ َن البدن أة من اإلبل ما أهدي  ,ولذلك قال ّ :
بدنة
فحكمه أن يق ِّلدها  ,و أمن أ
وصار عّنده اسم
ففرق بيّنهام يف اللفظ َلا افرتقا يف العّنى ,
أ
نذ أر أجزور ًا َ .
ٍ
هبدي .انتهى كالمه  .انظر االستذكار ()4 /3
تص ًا بام ليس
جلزور ُم َ
البدنة ُم َ
تص ًا باهلدي  ,واسم ا أ
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 14/2والبيهقي يف "الكربى" ( )44/1ويف "العرفة" ( ) 112من
صحيح كالشمس.
طريق مالك به .وسّنده
ٌ
حج أو
ُ وأخرج البخاري ( )1114من طريق عمر بن حممد بن زيد عن نافع عن ابن عمر  ,أأنَه كان إذا َ
قبض عىل حليته .فام أف أض أل أأخذه.
اعتمر أ
أ
( ) أخرجه الطربي يف "هتذيب اآلثار" ( )3 1/1من طريق عبد اهلل بن عمر  ,وسعيد بن مّنصور كام يف
"ال َ
حىل" البن حزم ( )2 1/3من طريق أأيوب وحييى بن سعيد كلهم عن نافع به .
صحيح .
وإسّناده
ٌ
ويف رواية حييى بن سعيد ّ :
ابن أأخيه عبدأ الرمحن بن عبد الرمحن بن عمر .فذكره.
لقي أ
أن أ
ابن عمر أ
لقب  .واسمه عبد الرمحن بن عبد الرمحن
قال ابن حجر يف "تعجيل الّنفعة" (  : )41 /وجم َرب ٌ
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بابُُ:التُلُبيدُ
ٍ
ٍ
سعيد عن سعيد بن الس ّيب َ ,
أن عمر
مالك عن حييى بن
 -3 2وحدَ ثّني عن
وجب عليه احلالق ( ).
ص رأ أسه أأو أض أف أر أأو ل َبد  .فقد
أ
بن اخل َطاب قال  :أمن أع أق أ
أ
___________________
الزبري بن بكار َ ,
سمته
أن أأباه أ
الأصغر بن عمر بن اخلطاب  , حكى ُّ
فلام ولد َ
مات وهو مح ٌل َ .
حفصة باسم أأبيه  ,وقالت َ :
أ
الجرب
فتكرس فجرب  ,فقيل له :
سقط
لعل اهللأ أَيربه  ,وقال غريه  :كان قد
َ
َ
حممد .انتهى كالمه
فاشتهر هبا  .وهو بجيم وموحدة وزن َ
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 41/1من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
مر يقول  :من
وأصلهُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ)0414عن سامل عن عبد اهلل بن عمر  ,قال  :سمعت ع أ
ض أف أر فليحلق  ,وال تش َبهوا بالتلبيد.
ورج أح
وروي مرفوع ًا عن عمر وابن عمر  ,أخرجها
البيهقي يف "الكربى " ( .) 41/1و أأع َلها َ ,
ُّ
الوقف  .عىل عمر وابن عمر .
أ
قولهُُ(ُ:عقصُ) أأن َيمع شعره يف قفاه  .وقولهُُ(ُ:ضفر ُ) هو إدخال الشعر بعضه يف بعض .وجعله
الصمغ يف َ
الشعر ليتل َبد حتى ال يتش َعث يف اإلحرام
ضفائر  .وهي الذوائب  .وقولهُُ(ُ:لبدُ) هو جعل َ
 .ويقمل.
قال احلافظ يف "الفتح" ( : )41 / 5وأ َما قول عمر فحم أله ابن بطال عىل أأ َن الرا أد إن أأرا أد اإلحرام
قص  ,لأنَه أ
شعره ليمّنعه من َ
فعل ما يشبه التلبيدأ الذي أأوجب الشارع فيه
الشعث مل َيز له أن ي ِّ
فض أفر أ
تعني عليه احللق والّنسك  ,وال َيزئه التقصري ,
أ
احللق  ,وكان عمر يرى أأ َن أمن ل َبد رأ أسه يف اإلحرام َ
حيلقُ.
مر من ضفر أأن أ
بمن ل َبده  .فلذلك أأ أ
فش َبه من ض أفر رأ أسه أ
أ
الض أفر  ,أي :
ُ وحيتمل  :أأن
مر باحللق عّند اإلحرام حتى ال حيتاج إىل التلبيد  ,وال إىل أ
يكون عمر أأرا أد الأ أ
التقصري مل يصل
يضفر أو يلبدأ  ,ثم إذا أراد بعد ذلك
يضفر أو يل ِّبدأ فليحلق فهو أأوىل من أن
أمن أرا أد أأن
أ
أ
أ
إىل الأ م
خذ ممن سائر الّنواحي كام هي السّنة .انتهى كالمه .

=
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ىُوعرفةُُ
معةُبمن ًُ
ويةُواجل ُِ
ىُيومُالّتُ ُِ
بابُُ:الصُالةُُبمن ًُ
ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبد اهلل بن عمر كان ي ِّ
هر
 -3 1حدَ ثّني حييى عن
صيل ال ُّظ أ
والعص والغرب والعشاء والصبح بمّنى  ,ثم يغدو إذا طل م
عت َ
الشمس إىل
َ أ
ُّ
أ
ً
أ
أ
أعرفة( ).
ىُ
بابُُ:صالةُُ ُِمن ًُ

 -3 5وحدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ
الصالة بمّن ًى ركعتني  ,و أأ َن أأبا ٍ
بكر َ
َ
صالها بمّن ًى ركعتني  ,و أأ َن عمر ب أن
صىل َ
صالها بمّن ًى ركعتني  ,و أأ َن عثامن َ
اخل َطاب َ
شطر إممارتمه ,
صالها بمّن ًى ركعتني .
أ
___________________
قلت  :ويؤ ّيد ما قاله ابن بطال رواية مالك هّنا .
يتعني عليه احللق أو ال؟ أ
فّنقل ابن بطال عن اجلمهور
وقال يف موضع آخر ( : )11 /4أمن ل َبد  .هل َ
قص انتهى .وهذا قول
تعني ذلك حتى عن الشافعي  ,وقال ُأهل ُالرأي  :ال َ
ُّ
يتعني  .بل إن شاء أ
الشافعي يف اجلديد  ,وليس لألأ َول ٌ
رصيح  ,و أأعىل ما فيه عن عمر " من ض أفر رأ أسه فليحلق".اهـ
دليل
ٌ
( ) أخرجه الشافعي ( )152والبيهقي يف "الكربى" (/1

) ويف "العرفة" ( ) 53/3من طريق

حييى بن بكري كالمها (حييى والشافعي) عن مالك به.
صحيح.
وإسّناده
ٌ

وأخرجه أبو نعيم يف "احللية" ( )41 /1من طريق م
عبد اللك بن زياد الّنَصيبي ثّنا ٌ
مالك به  .مرفوع ًا.

موقوف .انتهى.
تفرد برفعه عبد اللك  .ويف الوطأ
ٌ
قال أبو نعيم ّ :
قلت  :عبد اللك  .قال الزدي  :غري ثقة  .كام يف "اليزان" ( .)111/
سلم (2
أ
وأخرج م ٌ

) يف حديث ٍ
الّنبي ﷺ مثله سواء.
جابر الطويل  .عن ِّ
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( )

ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
مر ب أن
 -3وحدَ ثّني عن
هاب عن سعيد بن الس ِّيب  ,أأ َن ع أ
اخل َطاب َلا قد أم م َكة َ
ف  ,فقال  :يا أأه أل م َكة  .أأ ممت ُّوا
انص أ
صىل هبم ركعتني َ ,
ثم أ
صىل عمر بن اخل َطاب ركعتني بمّن ًى  ,أ
ثم َ
ومل أيبلغّنا أأ َنه قال
سفر َ .
صال أتكم فإ َنا قو ٌم ٌ
هلم شيئ ًا.

( )

ٍ
مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب
 -3وحدَ ثّني عن
َ
انصف  ,قال  :يا أأه أل م َكة  .أأمت ُّوا صال أتكم فإ َنا قو ٌم
صىل للّنَاس بم َكة ركعتني فل َام
أ
صىل عمر ركعتني بمّن ًى  ,أ
ثم َ
ومل يبلغّنا أ َنه قال هلم شيئ ًا ( ).
سفر َ ,
ٌ
رشيقُ
بابُُ:تكبريُُأُيُا ُِمُالتُ ِ ُ
ٍ
ٍ
سعيد أنّه بلغه َ ,
أن عمر بن
مالك عن حييى بن
 -3 4حدَ ثّني حييى عن
_____________________
( ) أخرجه ابن أيب شيبة (  ) 51/عن وكيع عن هشام َ ,
الّنبي ﷺ  .دون قوله (عن أبيه).
أن َ
صحيح
قال ابن عبد الرب يف "التمهيد" (  : )454/وهذا مل خيتلف يف إرساله يف الوطأ  .وهو مسّندٌ
ٌ
ابن عمر م
من حديث م
وابن مسعود ومعاوية َ ,
الّنبي ﷺ َ
صىل بمّنى ركعتني .انتهى.
أن َ
ٍ
خالد الأمحر عن هشام عن أأبيه
قلت  :وأخرجه الطرباين يف "العجم الوسط" ( )222من طريق أيب
عن ابن عمر به .والصواب الرسل  .كام رواه ٌ
مالك .
سلم ( )113عن ابن عمر مثله ُ .
واحلديث أأخرجه البخاري (  ) 12وم ٌ
الً.
ُمنُأصحابُالستةُعنُهشامُبنُعروةُُ.الُمتصالًُُ.والُمرس ُ
ُ وَلُُي ّرجهُأحدٌ
ِّ
وجهني آخرين عن عمر  . برقم (.) 3 , 35
( ) وإسّناده صحيح  .وقد تقدَ م من أ
( )4إسّناده صحيح  .وقد تقدَ م م
بسّنده رقم ( . ) 3
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فكرب الّنَاس
خرج الغدأ من يوم الّنَحر حني
اخل َطاب
أ
أ
فكرب ّ ,
ارتفع الّنَهار شيئ ًا َ
فكرب الّنَاس
ثم
أ
فكرب َ ,
خرج ال َثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع الّنَهار َ
بتكبريه ّ ,
م
خرج ال َثالثة حني زاغت َ
بتكبريه ح َتى
فكرب الّنَاس
ثم
أ
فكربَ .
الشمس َ
بتكبريه َ ,
خرج أيرمي.
ي َتصل ال َتكبري ويبلغ ال أ
بيت  .فيع ألم أأ َن عمر قد أ

( )

بُ
سُواملُحصُ ِ ُ
بابُُ:صالةُُاملُعرُ ُِ
ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
أن عبدأ اهلل بن عمر كان ي ِّ
صيل ال ُّظهر
 -3 3وحدَ ثّني عن
ثم أيدخل م َكة ممن اللي مل ف أيطوف بالبيت( ).
غرب والعشا أء بال َ
وال أعص وال أ
حصب َ ,
_____________________
( ) أمل أجده  .وهو مّنقطع.
وأخرج ابن الّنذر يف "الوسط" ( ) 11والفاكهي يف "أخبار مكة" ( ) 151والبيهقي يف "السّنن
كرب يف ق َبته بمّنى  .ف أيسمعه أأهل ممّنى ,
الكربى" ( )4 /4عن عبيد بن عمري  ,قال  :كان عمر ي ِّ
م
ّنى تكبري ًا واحد ًا " وع َلقه البخاري يف صحيحه
فيكربون حتى َ
ترتج م ً
السوق ِّ .
كربون .ف أيسمعه أأهل ُّ
في ِّ
كتاب العيدين  .باب التكبري أيام مّنى .
وتتحرك  .وهي مبالغة يف اجتامع رف مع الأصوات .قاله
قولهُُ(ُ:ترتجُ ) ُبتثقيل اجليم  .أي  :تضطرب
َ
ابن حجر يف "الفتح" ( . )31 /
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 31/2ومن طريقه البيهقي يف "العرفة " (  )451أخربنا مالك به.
صحيح.
وإسّناده
ٌ
و أأصله يف صحيح البخاري ( ) 121من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر  ,أنه كان
ي ِّ
وّيجع أهجع ًة  ,ويذكر ذلك عن
والعص
الظهر
الحصب -
صيل هبا – يعّني
أ
َ
والغرب والعشا أء  .أ
أ
أ
رسول اهلل ﷺ .دونُقولهُ(ُثمُيدخلُمك ِ
ِ
نُالليلُفيطوفُبالبيتُ)
ةُم
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ىُ
بابُُ:البُيُتُوتةُُبمكُةُليايلُمن ًُ
ٍ
بن اخل َطاب
 -3 1حدَ ثّني حييى عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َنه قال  :أز أعموا أأ َن عمر أ
كان يبعث رجاالً يدخلون الّنَاس ممن م
م ( )
وراء العقبة.
ٍ
مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر َ ,
أن عمر بن اخل َطاب
 -3 1وحدَ ثّني عن
قال  :ال يبي أتن أأحدٌ من احلاج ليايل ممّنى ممن م
م ( )
وراء العقبة.
ِّ
أ َ
ً
امرُ
جل ُِ
بابُُ:رُمُيُُا ُِ
___________________
ويف البخاري ( ) 121عن أنس مثله .مرفوع ًا.
اليم وفتح الصاد واحلاء الهملتني
قولهُُ(ُ:املحصبُ) قال عياض يف "الشارق" (  : )414/بضم ِّ
وآخره با ٌء بواحدة  .بني مكة ومّنى  ,وهو إىل ممّنى أأقرب  .وهو أبطحاء مكة  .وهو الأبطح  .وهو مخيف
بّني كّنانة  ,وحدُّ ه من احلأجون ذاهب ًا إىل مّنى .انتهى.
( ) أخرجه أبو القاسم البغوي يف "مسّند ابن اجلعد" ( )4515ثّنا صخر بن جويرية عن نافع به .وإسّناده
صحيح  .واختلف فيه عىل ناف ٍع  .وانظر ما بعده.
قولهُُ(ُ:العقبةُ) أي مجرة العقبة الكربى  .وهي حدُّ ممّنى من جهة مكة .
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 14/1من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( ) 12/4من طريق عبيد اهلل بن عمر  ,والفاكهي يف "أخبار
مكة" (  ) 32من طريق إسامعيل بن أمية وأيوب  ,والزرقي يف "أخبار مكة" ( )152من طريق ابن
جريج كلهم عن نافع عن ابن عمر به.
َيدون أأحد ًا َ
أ
شذ َإال أأدخلوه".
للفاكهي " :وكان يرسل رجاالً .فال
وزادوا  .واللفظ
ِّ
سلم عن عمر . 
وأخرجه الفاكهي (  ) 32من طريق أأيوب بن موسى عن نافع عن أأ أ
انظر "الحاديث التي خولف فيها ٌ
مالك" (  )1 /للدارقطّني.
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ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
بن عمر كان يقف عّند
 -3 2وحدَ ثّني عن
أن عبدأ اهلل أ
جلمر أتني الو أليني وقوف ًا طوي ً
وحيمده و أيدعو اهلل  ,وال يقف
كرب اهللأ ويس ِّبحه أ
ال  ,ي ِّ
ا أ
( )
عّند م
مجرة ال أعقبة.
 -3 2وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن ناف ٍع ّ ,
بن عمر كان يقول  :أمن غربت
أن عبدأ اهلل أ
الشمس ممن أأوسط أأيام ال َتشيق  .وهو م
بمّن ًى  ,فال أي َ
له َ
امر ممن
َ
ّنفرن ح َتى أيرم أي اجل أ
ال أغد ( ).
ٍ
اس كانوا
الرمحن بن القاسم عن أأبيه  ,أأ َن الّنَ أ
 -3 1وحدَ ثّني عن مالك عن عبد َ
_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 31/1من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
وإسّناده صحيح .
ورواه الزرقي يف "أخبار مكة" (  )14من طريق ابن جريج عن نافع به .وزاد قال ابن جريج  :قال
كّنت قارئ ًا سور أة البقرة .
قدر ما أ
يل عطا ٌء  :رأيت أ
ابن عمر يقوم عّند اجلمرتني أ
حجاج
وأخرج هذه الزيادة أأيض ًا  .ابن أيب شيبة ( .) 3434عن ابن جريج  ,وبرقم ( ) 3433عن َ
كالمها عن عطاء به.
ٍ
آخر عن سامل عن ابن عمر فذكره  .ثم قال ابن عمر :
و أأصله يف صحيح البخاري ( ) 113من وجه أ
أ
رسول اهلل ﷺ ُ .
هكذا رأيت
كربُاهللُويس ِّبحهُوحيمده"ُوهيُزيادةٌُعزيزةٌُُ.قلُمنُتنبهُلاُ.
ُ دونُقولهُ"ي ِّ
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 1/1من طريق حييى بن بكري عن مالك.
وأخرجه ابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( ) 1/2من طريق عبد اهلل العمري عن نافع به.
قال البيهقي  :ورواه الثوري عن عبيد اهلل بن عمر عن ناف ٍع عن ابن عمر  ,قال  :قال عمر .فذكر معّناه,
ضعيف .انتهى كالمه
وروي ذلك عن ابن البارك عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر مرفوع ًا .ورفعه
ٌ
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م
ب معاوية بن أأيب سفيان.
امر أمشوا ذاهبني وراجعني  ,و أأ َول أمن رك أ
إذا ر أموا ا مجل أ
ٍ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر كان يقول  :ال تر أمى
 -345وحدَ ثّني عن
( )
اجلامر يف الأيام ال َثال م
ثة ح َتى تزو أل َ
الشمس.
َ
( )

امرُ
جل ُِ
بابُُ:الرُخصةُُيفُرُمُيُا ُِ
ٍ
ٍ
سعيد عن عطاء م
بن أأيب رباحٍ  ,أأ َنه
مالك عن حييى بن
 -34وحدَ ثّني عن
رخص ل م م
( )
م
م
رعاء م
الزمان ال َول.
اإلبل أأن أيرموا بالليل ,يقول  :يف َ
سم أعه أيذكر  ,أأ َنه أ أ
_____________________
( ) أخرجه ابن أيب شيبة ( ) 1 /2والفاكهي يف "أخبار مكة" ( ) 121والبيهقي ( ) 4 /1من طر ٍق
عن نافع عن ابن عمر.
وإسّناده صحيح.
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 31/1من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
وأصلهُيفُالبخاريُ(ُ)1504وسننُأيبُداودُ( )1435عن وب أرة بن عبد الرمحن السيل قال " :س أألت
أتحني.
ابن عمر  متى أأرمي
أ
اجلامر؟ قال  :إذا رمى إمامك فارمه  ,ف أأعدت عليه السأل أة  ,قال  :كّنَا ن َ
أ
فإذا م
زالت الشمس رميّنا".
( )4أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( ) 2 /4والبيهقي يف "الكربى" ( ) 1 /1من طريق ابن
أ
جريج عن عطاء بن أيب رباح َ ,
رسول اهلل ﷺ َ
رخص  .فذكره .
أن
قوي َ .إال أنه م ٌ
رسل  .ووصله الطرباين يف "الكبري" (  ) 11/ويف "الوسط" ( )222
وإسّناده ٌ
والطربي
من طريق إسحاق بن عبد اهلل بن أأيب أفروة  ,والبيهقي ( ) 1 /1من طريق عمر بن قيس ,
ُّ
إسامعيل م
أ
بن مسلم كلهم عن عطاء عن ابن عباس .
يف "هتذيب اآلثار" ( ) 11من طريق
صح  .وهؤالء ضعفاء .والصواب اإلرسال.
وال أي ُّ
وللحديث شواهد موصول ٌة ومرسل ٌة  .انظر نصب الراية ( )22/4والتلخيص (  ) 14/والدارية

=
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 -34وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن أيب بكر بن ناف ٍع عن أأبيه َ ,
أن ابّن أة أأخٍ لصف َية بّنت
م
أأيب ع ٍ
غربت
بيد نفست بالزدلفة  ,فتخ َلفت هي وصف َية ح َتى أأ أت أيا مّن ًى بعد أن
الشمس من يوم الّنَحر  ,أفأ أمرمها عبد اهلل بن عمر أأن أترميا اجلمر أة حني أأ أت أتا  ,أ
َ
ومل أير
عليهام شيئ ًا.

( )

إلفاضةُُ
بابُُ:ا ُِ
 -344حدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك عن ناف ٍع وعبد اهلل بن ٍ
ديّنار عن عبد اهلل بن عمر
أمر احل ِّج  ,وقال هلم فيام قال
 ,أأ َن عمر بن اخل َطاب
أ
خطب الّنَاس ب أع أر أفة  ,وع َلمهم أ
اج َإال الّنَساء
 :إذا مجئتم مّن ًى  .فمن رمى اجلمر أة فقد ح َل له ما حرم عىل احل ِّ
يطوف بالبيت.
يمس أأحدٌ نسا ًء  ,وال طيب ًا ح َتى
أ
وال ِّطيب  ,ال ُّ

( )

___________________
البن حجر ( . ) 2/
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 15/1من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )324/2من طريق فليح بن سليامن عن نافع به.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( )412/4من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن أ ِّم سلمة ابّنة الختار -
ابن م
وكانت حتت ٍ
لعبد اهلل بن عمر  -ولدت بالزدلفة فتخ َلفت معها صفيَة  .فذكره.
والختار هو ابن أيب عبيد أأخو صف َية بّنت أأيب عبيد.
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 53/1من طريق ابن وهب أأخربين مالك بن أنس وغري
ٍ
واحد  ,أأ َن نافع ًا حدَ ثهم عن عبد اهلل بن عمر عن عمر .فذكره .
ثم قال  :قال مالك  :وحدَ ثّني عبد اهلل بن ديّنار عن ابن عمر قال  :قال عمر  .فذكر الرواية التي بعدها
بزيادة احللق والّنحر .ومل يذكر نافع ًا .
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م
 -343وحدَ ثّني عن ٍ
وعبد اهلل بن ٍ
ديّنار عن عبد اهلل بن عمر َ ,
أن
مالك عن ناف ٍع
ونحر هدي ًا  -إن كان معه
قص
أ
عمر بن اخل َطاب قال  :أمن رمى اجلمر أة َ
ثم حل أق أو َ أ
يطوف بالبيت ( ).
 فقد ح َل له ما حرم عليه َإال الّنِّساء وال ِّطيب ح َتىأ
ٍ
الرمحن بن القاسم عن أأبيه عن عائشة  ,أأ َّنا
 -341حدَ ثّني عن مالك عن عبد َ
م
قالت :م
الصفا والروة ,فشكوت
قدمت م َكة و أأنا
ٌ
حائض ,فلم أأطف بالبيت وال بني َ
غري أأن َال تطويف بالبيت وال
ذلك إىل رسو مل اهلل ﷺ فقال  :افعيل ما يفعل احل ُّ
اج أ
الصفا والروة ح َتى أتطهري ( ).
بني َ
___________________
وأخرجه البيهقي أيض ًا ( ) 41/1من طريق شعيب عن نافع به  .فذكر اجلمرة واحللق واهلدي.
وانظر ما بعده.
( ) هكذا رواه حييى بن حييى عن ٍ
مالك عن نافع وعبد اهلل بن ديّنار مجيع ًا.
الزهري ( ) 344وسويد بن سعيد ( )1 1وحممد بن احلسن الشيباين (  )31يف
ورواه أبو مصعب ُّ
موطآهتم عن مالك عن عبد اهلل بن ديّنار عن ابن عمر به .دون مذكر ناف ٍع .
وانظر ما قبله.
وأخرجه ابن خزيمة يف "حديث عيل بن حجر" ( )41والطحاوي يف "معاين اآلثار" (  ) 4 /من
طريق إسامعيل بن جعفر عن عبد اهلل بن ديّنار به.
وأخرجه احلميدي يف "مسّنده" (

) وابن خزيمة ( ) 141والبيهقي ( ) 41/1والطرباين يف

"مسّند الشاميني" ( )4 22من ط ٍ
الزهري عن سامل عن أبيه عن عمر به  .فذك أأره بتاممه .
رق عن ُّ
وإسّناده صحيح.
( ) أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( ) 112من طريق عبد اهلل بن يوسف عن مالك به.
وأخرجه الدارمي ( ) 214والبغوي يف "رشح السّنة" ( ) 1 3وابن حبان ( )4241والبيهقي
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___________________

( )21/1والشافعي ( ) 554واجلوهري يف "مسّند الوطأ" ( )122من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه البخاري ( ) 15ومواضع أخرى  .ومسلم (

) من ط ٍ
رق عن عبد الرمحن بن القاسم

به بلفظ  :ال تطويف بالبيت حتى تأطهري.
ُ دونُقولهُ(ُوالُبنيُالصفاُواملروةُ).
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 1 / 1هكذا قال حييى عن ٍ
مالك يف هذا احلديث ( غري أن ال تطويف
بالبيت وال بني الصفا والروة )  ,وقال غريه من رواة الوطأ ( غري أأن ال تطويف بالبيت حتى تطهري )
وهم مّنه .انتهى
وهو عّندي ٌ
وقال يف "االستذكار" ( : )411/3أما قوله يف هذا احلديث (وال بني الصفا والروة) فلم يقله من رواة
الوطأ وال غريهم َإال حييى بن حييى يف هذا احلديث .انتهى
وقد نقل عبار أة م
وأقروه.
ابن عبد الرب هذه مجاع ٌة من احل َفاظ كابن حجر والعراقي ّ .
وقد تقدَ م عن ابن عمر مثله من قوله  .انظر رقم (. ) 14
قال احلافظ يف "الفتح" ( : )153/4فإن كان حييى حفظمه فال ُّ
يدل عىل اشرتاط الوضوء للسعي َ ,
لن
ٍ
طواف قب أله  .فإذا كان الطواف متّنع ًا امتّنع لذلك  .ال الشرتاط الطهارة له .
السعي يتو َقف عىل تأقدُّ م
أ
وقد روي عن ابن عمر أيض ًا قال "تقيض احلائض الّناسك كلها َإال الطواف بالبيت وبني الصفا
والروة" أخرجه ابن أيب شيبة بإسّناد صحيح  ,قال  :وحدَ ثّنا ابن فضيل عن عاصم  .قلت ليب العالية
 :تقرأ احلائض؟ قال  :ال  .وال تطوف بالبيت وال بني الصفا والروة .
ومل يذكر ابن الّنذر عن ٍ
م
للسعي َإال عن احلسن البصي  ,وقد حكى
أحد من السلف اشرتاط الطهارة
الجد بن تيمية من احلّنابلة رواي ًة عّندهم مثله.
ثم حاضت قبل أأن تأسعى بني الصفا
وأ َما ما رواه ابن أيب شيبة عن ابن عمر بإسّناد صحيح "إذا طافت َ
صحيح عن احلسن فلع َله
فلتسع" وعن عبد العىل عن هشام عن احلسن مثله  .وهذا إسّنا ٌد
والروة
ٌ
أ
فرق بني احلائض والحدث.
ي ِّ
وقال ابن بطال  :ك أأ َن البخاري [باب تقيض احلائض الّناسك كلها َإال الطواف بالبيت وإذا أس أعى عىل
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ائضُ
بابُُ:إفاضةُُاحل ُِ
مالك عن أأيب الرجال حممد بن عبد الرمحن عن أعمرة م
ٍ
بّنت
 -341وحدَ ثّني عن
َ
َ
ِّ
الرمحن َ ,
حجت ومعها نسا ٌء أتاف أن أحيض أن
أن عائش أة أ ِّم الؤمّنني  ,كانت إذا َ
عبد َ
م
ظرهن  ,أتّنفر هب َن وه َن
ضن بعدأ ذلك أمل أتّن أت
 ,قدَ
َ
متهن يوم الّنَحر  ,أفأ أفض أن .فإن ح أ
َ
كن قد أفض أن.
ح ّي ٌض .إذا َ

( )

ٍ
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أ ِّم الؤمّنني ,
 -342وحدَ ثّني عن

َ
يي  ,فقيل له  :إّنا قد حاضت  ,فقال رسول
ذكر صف َية أ
بّنت ح ي
أن رسو أل اهلل ﷺ أ
___________________
غري وضوء بني الصفا والروة ] أف مهم َ
أن قوله ﷺ لعائشة "افعيل ما يفعل احلاج غري أن َال تطويف
أن هلا أن تأسعى  ,وهلذا قال  :وإذا أس أعى عىل م
بالبيت" َ
غري وضوء .انتهى .
م
التوجيه الذي قدَ مته  .وهوُقولُاجلمهور  ,وحكى ابن الّنذر عنُعطاءُ
وهو توجي ٌه ج َيدٌ ال خيالف
واحتج بحديث
قولني  .فيمن بد أأ بالسعي قبل الطواف بالبيت  ,وباإلجزاء قالُبعضُأهلُاحلديث ,
َ
ال س أأ أل الّنبي ﷺ  .فقال  :سعيت قبل أأن أأ م
أسامة بن رشيك " َ
أن رج ً
طوف قال  :طف وال أح أر أج".
َ
أ
حديث أسامة عىل أمن أس أعى بعد طواف القدوم  ,وقبل طواف
وقال ُاجلمهور  :ال َيزئه  .و أأ َولوا
اإلفاضة .انتهى كالم ابن حجر.
( ) أخرجه الشافعي يف "مسّنده" ( )132ويف "الم" (  ) 2 /و البيهقي يف "الكربى" () 14/1
ويف "العرفة" ( )4 53من طريق مالك به.
عنُأيبُالرجالُ) باجليم حممد بن عبد الرمحن  .أي ابن حارثة بن الّنعامن النصاري  .كّنيته أبو
قولهُُ(ُ:
ِّ
عبد الرمحن  ,وقيل له أبو الرجال  ,لأنَه ولد له عشة ذكور  ,وهو ممن مص أغار التابعني  .قاله ابن حجر
يف "الفتح" (. )452/1
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أ
رسول اهللَ .إّنا قد طافت  .فقال رسول اهلل
اهلل ﷺ  :لع َلها حابمستّنا؟ فقالوا  :يا
ﷺ  :فال إذ ًا .
.

هشام  :قال عروة  :قالت عائشة  :ونحن نذكر ذلك .فلم أم يقدِّ م
قال مالك  :قال
ٌ
ّنفعهن  ,ولو كان الذي يقولون  .لأصبح بمّن ًى
الّنّاس نسا أءهم إن كان ذلك ال أي
َ
ٍ
أأكثر من س َتة آال م
ٍ
هن قد أأفاضت.) ( .
امرأة
ف
حائض ك ُّل َ
ٍ
مالك عن عبد اهلل بن أأيب ٍ
بكر عن أأبيه َ ,
أن أبا سلمة بن
 -342وحدَ ثّني عن
الرمحن أأخربهَ ,
أن أ َم سلي ٍم بّنت مملحان استفتت رسو أل اهلل ﷺ  .وقد حاضت
عبد َ
( )
أو ولدت بعدما أأفاضت يوم الّنَحر  .أفأ مذ أن هلا رسول اهلل ﷺ .فخرجت.
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "مسّنده" ( )131و يف "الم" (  ) 2 /والبيهقي يف "الكربى" () 1 /1
ويف "العرفة" (  ) 32/3من ط ٍ
رق عن مالك به .بتاممه .
وإسّناده صحيح .
وأخرجه أبو داود يف "السّنن" ( ) 554عن القعّنبي عن مالك به .
وأخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )3 35ومسلم (

) والّنسائي يف "الكربى" ( )3 22وابن

الزهري عن عروة وأيب سلمة عن عائشة به .
ماجه (  )452من طريق ُّ
و أأخرجه أصحاب الستة من ٍ
طرق أخرى عن عائشة .بالشق الول .
ُ وليسُعندُالستةُقولاُ(ُونحنُنذكرُذلكُُ,فلِمُيقدّ مُالناسُُ.فلِمُيقدِّ مُالنّاسُنساءهمُُ..اىلُآخرهُ)ُُ.
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  ) 2 /وإسحاق بن راهوية يف مسّنده" (14

) والطرباين يف

"العجم الكبري" ( ) 2 / 1من ط ٍ
رق عن مالك به.
ووقع عّند الطرباين عن عبد اهلل بن أيب بكر َ :
ربه عن أ ِّم سليم بّنت ملحان  ,أأّنا استفتت
أن أبا سلمة أأخ أ
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شُ
ريُوالوُحُ ُِ
بابُُ:فديةُُماُأُصيبُُمنُالطُ ُِ
ٍ
بن اخل َطاب قىض يف
 -341حدَ ثّني حييى عن
مالك عن أأيب ُّ
الزبري  ,أأ َن عمر أ
ٍ ( )
رنب ب أعّنأ ٍ
بكبش  ,ويف الغزال أبعّن ٍز  ,ويف الأ م
ٍ
اق  ,ويف ال أريبوع بجفرة.
الضبع
َ
___________________
أ
رسول اهلل ﷺ  .ومل يذكر ( عن أبيه )  .والد عبد اهلل .
أن أ
ُ وأصلهُيفُصحيحُالبخاريُ( )1531من طريق أيوب عن عكرمة َ ,
ابن ع َباس
أهل الديّنة س أألوا أ
قول ٍ
ٍ
امرأة طافت ثم حاضت؟ قال هلم  :تّنفر .قالوا  :ال نأخذ بقولمك  .وندع أ
زيد  ,قال  :إذا
 عن
قدمتم الديّنة فسلوا  .فقدموا الديّن أة فس أألوا  ,فكان فيمن سألوا أ َم سليم .فذكرت حديث صفية".
م
حيح  ,ومل يذكر باقيه .وظاهره َ
الص م
بحديث صف َية .
احتجت
أن أ َم سليم
َ
ُ كذا اختصه البخاري يف َ
الذي تقدَ م قريب ًا  .ومل حيصل هلا هذا  .لكن يف رواية أمحد (  ) 234والطيالس يف "مسّنده" ( ) 11
نفر  .وحاضت
قالت أ ُّم سليم "حضت بعدما طفت بالبيت يو أم الّنحر .ف أأ أمرين رسول اهلل ﷺ أن أأ أ
صفية  ...احلديث"
( ) أخرجه الشافعي ( )212وعبد الرزاق ( )2 3والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ()42 /3
والبيهقي يف "الكربى" ( ) 24/1ويف "العرفة" ( ) 21/3والبغوي ( ) 114من ط ٍ
رق عن مالك
الزبري عن جابر عن عمر.
عن أأيب ُّ
وصححه ابن حجر يف "التلخيص" ( . ) 23/
َ
وأخرجه الشافعي ( )212عن ابن عييّنة  ,والبيهقي ( ) 23/1من طريق الليث بن سعد كالمها عن
أأيب الزبري عن جابر به.
ص حييى بن حييى فلم يذكر جابر ًا يف إسّناده  ,والصواب إثباته  .كذا رواه أأيض ًا أصحاب
وقد أق أ أ
الو َطآت عن مالك  .كأيب مصعب (33
( )154عن جابر.

) وسويد بن سعيد ( )122وحممد بن احلسن الشيباين
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ٍ ( )
ٍ
حممد بن سريين َ ,
أن
مالك عن عبد اللك بن ق
 -335وحدَ ثّني عن
رير .عن ّ

رج ً
رسني أنستبمق
ال جاء إىل عمر بن اخل َطاب  ,فقال ِّ :إين أأجريت أأنا
ٌ
وصاحب يل أف أ
إىل ثغ م
رة ثّن َي ٍة أفأ أصبّنا أظبي ًا ونحن حمرمان  .فامذا ترى؟.
فح أكام عليه ٍ
فقال عمر ل ٍ
بعّنز
رجل إىل جّنبه  :تعا أل ح َتى أأحكم أأنا و أأنت  ,قال  :أ
حيكم يف ٍ
ظبي ح َتى دعا
الرجل وهو يقول  :هذا أأمري الؤمّنني ال يستطيع أن
أ
 ,فو َىل َ
___________________
قال الباجي يف "الّنتقى" ( ُ( : )31 /العناقُ) النثى من أوالد العز إذا أر أعى و أقوي و (ُاجلفرةُ)
النثى ممن أوالدها إذا بلغت أأربعة أشهر  .وفصل عن أ ِّمه .انتهى كالمه .
وضاح بطرح ( عبد اللك ) اسم شيخ مالك يف
مر ابن َ
( ) قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )421/3أأ أ
هذا احلديث  ,فقال  :اجعله عن ابن قرير  ,وكذلك روايته عن حييى عن ٍ
مالك عن ابن قرير عن حممد
بن سريين يف هذا احلديث  ,ورواية عبيد اهلل عن أأبيه حييى بن حييى عن ٍ
مالك عن عبد اللك بن قرير ,
وهو عّند أكثر العلامء خط ٌأ  ,لأ َن عبدأ اللك بن قرير ال يعرف  .قال حييى بن معني  :م
ٌ
مالك يف
وه أم
اسمه َ .
شك يف اسم أأبيه  ,وإنام هو عبد اللك بن أقريب  .وهو الأصمعي.
وقال آخرون  :إنام م
مالك يف اسمه ال يف اسم أأبيه  ,وإنام هو عبد العزيز بن قرير ٌ .
وه أم ٌ
بصي
رجل
ٌ
يروي عن ابن سريين أأحاديث هذا مّنها  .وقال أمحد بن عبد اهلل بن بكري  :أمل ّيمم مالك يف اسمه  ,وال
يف اسم أبيه  .وإنام هو عبد اللك بن قرير  .كام قال مالك  .أأخو عبد العزيز بن قرير .
ٌ
ٌ
حمفوظ من رواية البصيني والكوفيني ..ثم رواه ابن
معروف
جمهول  ,واحلديث
قال أبو عمر  :الرجل
ٌ
عبد الرب من طريق أقبيصة بن جابر عن عمر  . كام سيأِت ترَيه.
قال القايض عياض يف "الشارق" (ُ( : ) :421قريرُ)  .بضم القاف وفتح الراء الوىل مص َغر  .شيخ
مالك  .كذا يف مجيع نسخ الوطأ.
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الرج مل فدعاه  ,أ
رج ً
فسأ أله  .هل تقرأ سورة الائدة؟
ال حيكم م أعه! ,
أ
فسمع عمر قو أل َ
حكم معي؟ فقال  :ال  ,فقال  :لو
الرج أل الذي
أ
قال  :ال .قال  :فهل تعرف هذا َ
ثم قال َ :
إن اهلل تبارك وتعاىل
أأخرب أتّني أأ َنك أتقرأ سور أة الائدة لأوجعتك رضب ًا َ ,
يقول يف كتابه { أحيكم به ذوا عد ٍل مّنكم هدي ًا بال أغ ال م
كعبة} [الائدة  .]11وهذا
ٍ
عوف.
الرمحن بن
عبد َ

( )

رادُوهوُحمُر ٌُمُ
بابُُ:فديةُُمُنُأُصابُُشية ًُاُمنُاجلُ ُِ
ٍ
مالك عن زيد بن أأسلم َ ,
أن رج ً
ال جا أء إىل عمر بن
 -33حدَ ثّني حييى عن

_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 13/2والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 25/1ويف "العرفة"
( )4 34من طريق مالك به.
سوار وأيوب كالمها عن ابن
وأخرجه الطربي يف "تفسريه" ( ) 2 , 2/ 5من طريق أشعث بن َ
سريين به نحوه.
مّنقطع  ,لكن أأخرجه الطربي ( ) 3/ 5وعبد الرزاق ( )2 35 , 2 41وابن أيب حاتم يف
وهذا
ٌ
"تفسريه" ( )1233والبيهقي يف "الكربى" ( ) 2 /1من ط ٍ
رق عن عبد اللك بن عمري عن أقبيصة
صاحب يل َ :
إن أأمري الؤمّنني مل
بن جابر السدي  ,قال  :كّنت حمرم ًا فر أأيت ظبي ًا فرميته  .وفيه فقال
ٌ
أ
حيسن أأن يفتيك حتى أ
عيل عمر
سأل
الرجل  .فسمع عمر كال أمه فعاله عمر بالدِّ رة رضب ًا  ,ثم أأقبل َ
ردت أن أ
تقتل
ليضبّني  .فقلت  :يا أمري الؤمّنني مل أأقل شيئ ًا  .إنَام هو قاله  .قال  :فرتكّني  ,ثم قال  :أأ أ
م
ٍ
خالق تسعة حسّنة وواحدة سيئة  .فيفسدها ذلك
اإلنسان عش أة أأ
احلرا أم  ,وتتعدَ ى الفتيا  .قال  :إن يف
وصححه احلافظ يف "الفتح" ( .) 4 /
السء وقال  :إياك وعثر أة اللسان" .
ّ

ف ممّن أها (ُثنيةُ)
قال عياض يف "الشارق" ( ُ( : ) 44/ثغرةُ) بم أضم ال َثاء  .أأي أمدخلها أو أما انك أأش أ
طريق يف اجلبل .انتهى .
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ٍ
بسوطي و أأنا حمر ٌم  ,فقال له
مري الؤمّنني  .إم ِّين أأصبت جرادات أ
اخل َطاب فقال  :يا أأ أ
( )
عمر  :أأط معم أقبض ًة من طعا ٍم.
ٍ
ٍ
سعيد َ ,
أن رج ً
ال جاء إىل عمر بن
مالك عن حييى بن
 -33وحدَ ثّني عن
ٍ
اخل َطاب أ
رم  ,فقال عمر ل ٍ
كعب  :تعا أل ح َتى أنحك أم ,
فسأ أله عن جرادة قت ألها وهو حم ٌ
م
هم  ,فقال عمر ل ٍ م
خري من
فقال
ٌ
كعب  :در ٌ
كعب  :إ َنك لتجد الدَ راهم  ,ألتمر ٌة ٌ
ٍ ( )
جرادة.
_____________________
( ) أخرج عبد الرزاق (  )2 1عن الأسلمي  ,قال  :أأخربين زيد بن أأسلم ُمتص ًا َ ,
مر أحك أأم يف
أن ع أ
ٍ
بتمرة .
اجلراد
وهذا م ٌ
رسل أيض ًا .
انظر ما بعده  .وانظر "التلخيص" البن حجر ( .) 21/
( ) وهذا مرسل  .حييى هو النصاري .
وأخرج عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )2 32وابن أيب شيبة ( )3 1/4من ط ٍ
رق عن إبراهيم عن
الأسود َ ,
أن كعب ًا س أأ أل  .فقال  :يا أأمري الؤمّنني  ,بيّنا نحن نوقد  .جراد ٌة قذفتها يف الّنار  -وأنا حمرم -
م
فتصدَ قت بدرهم  ,فقال عمر  :إنكم يا أأ أ م
جرادكم".
إيل من
هل محص كثري ٌة أأوراقكم  ,متر ٌة أأ ُّ
حب َ
وإسّناده صحيح .
طريق آخر عّند البيهقي يف "الكربى" ( ) 51/1وعبد الرزاق ( )2 31بّنحوه .
وله
ٌ
انظر نصب الراية ( ) 42/4والتلخيص ( .) 22/
قولهُُ(ُ:لت ِ
جد ُالدراهم ُ) قال الباجي يف "الّنتقى" ( : )12/4إنكار ًا عليه لتأساحمه بالدراهم  ,وإَياهبا
يف غري موضعها  .فمع أل أمن كأثرت درامهه  ,وهانت عليه .انتهى.
ُ وقد تقدَ م الكالم عىل مسألة اجلراد  ,وهل فيه جزاء أم ال؟ .انظر رقم ( . ) 451
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سكِهُشية ًُاُ
بابُُ:ماُيُفعلُُمُنُنُيسُ ُِمنُنُ ُ
ٍ
ختياين عن سعيد بن
الس
 -334حدَ ثّني حييى عن مالك عن أ ُّيوب بن أأيب متيمة َ
ِّ
ج ٍ
بن ع َب ٍ
نس من نسكمه شيئ ًا  ,أأو تر أكه فليهرق أد أم ًا.
بري  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
اس قال  :أمن أ
قال أ ُّيوب  :ال أأدري قال أ
نس.
ترك أو أ

( )

جُ
بابُُ:جامعُُاحل ُِّ

 -333وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن إبراهيم بن عبد اهلل ( )2بن أيب أعبلة عن طلحة بن
عبيد اهلل بن ك ٍ
ريز َ ,
أن رسو أل اهلل ﷺ قال  :ما رئي َ
الشيطان يوم ًا هو فيه أأصغر وال
الرمحة
أأدحر وال أأحقر وال أأغيظ مّنه يف يوم عرفة  ,وما ذاك َإال ألما ر أأى ممن ُّ
تّنزل َ
بدر  ,قيل  :وما ر أأى يو أم ٍ
الذنوب العظام َ ,إال ما أري يوم ٍ
م
وَتاوز اهلل عن ُّ
بدر يا
_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 1 , 45/1ويف "العرفة" ( ) 211من ط ٍ
رق عن مالك
به .وإسّناده صحيح.
وأخرجه الدارقطّني (  ) 33/والبغوي يف "مسّند ابن اجلعد" ( ) 231والبيهقي يف "الكربى"
( )45/1وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" (  )15من ط ٍ
رق عن أيوب به.
وروي مرفوع ًا عن ابن عباس .أخرجه ابن حزم يف "ال َ
حىل" وض َعفه  .كام يف "التلخيص" البن
حجر ( 1/

).

( ) قال القايض عياض يف "الشارق" (  : )12 /ويف جامع احلج  :مالك عن إبراهيم بن عبد اهلل بن
أيب عبلة  .قاله حييى بن حييى  .وهو خط ٌأ  .إمنَام هو إبراهيم بن أأيب عبلة  ,واسم أيب عبلة مشمر  ,وليس
ابن م
وضاح .انتهى.
عبد اهلل عّند غري حييى ,
وطرحه ابن َ
أ
قلت  :وكذا جز أم ابن حجر يف "التهديب"  ,وابن احلذاء يف "رجال الو َطأ"  .بوه مم حييى بن حييى.
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أ
يزع الالئك أة.
رسول اهلل.؟ قال  :أأ أما إم َنه قد ر أأى جربي أل أ
بن أأيب ٍ
مالك عن م
ٍ
زياد م
زياد  -موىل عبد اهلل بن ع َياش بن
 -331وحدَ ثّني عن
( )

بن عبيد اهلل بن ك ٍ
حة م
أأيب أربيعة  -عن طل أ
ريز  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ  ,قال  :أأفضل
الدُّ م
عاء دعاء يو مم عرفة  ,و أأفضل ما قلت أأنا والّنَب ُّيون من قبيل  :ال إله َإال اهلل وحدأ ه
ال رشيك له.

( )

_____________________
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )2 1والطربي يف "تفسريه" ( ) 5/ 4والفاكهي ( ) 252والبغوي يف
"رشح السّنة" ( ) 145ويف "تفسريه" ( )412/4واجلوهري يف "مسّند الوطأ" ( ) 25والبيهقي يف
الشعب" ( )3511ويف "فضائل الوقات" (  ) 2وابن عساكر ( ) 5/32من ط ٍ
" ُّ
رق عن مالك به.
ٍ
قال البيهقي يف "فضائل الوقات"  :هذا م ٌ
آخر ضعيف عن طلحة عن
رسل
ٌ
حسن  ,وروي من وجه أ
الّنبي ﷺ .انتهى كالمه.
أيب الدرداء عن ِّ
قلت  :الوصول  .أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )3525من طريق أمحدأ بن أيوب بن سويد عن أأبيه
عن ابن أأيب عبلة عن طلحة عن أيب الدرداء به .
الرواة له عن مالك ,
وقال أبو عمر يف "التمهيد" (  : ) 1/هكذا هذا احلديث يف الوطأ عّند مجاعة ُّ
ورواه أبو الّنض إسامعيل بن إبراهيم م
العجيل عن مالك عن إبراهيم بن أأيب عبلة عن طلحة بن عبيد اهلل
بن كريز عن أبيه  .أ
ومل يقل يف هذا احلديث (عن أبيه ) غريه  .وليس بيشء  ,وطلحة بن عبيد اهلل بن
سمع من ابن عمر وغريه  ,وقال البخاري  :طلحة بن
مدين ثق ٌة .
زاعي من أأنفسهم
أ
ٌ
كريز هذا خ ٌ
تابعي ٌ
سمع أ َم الدرداء .انتهى كالمه .
عبيد اهلل بن كريز الكعبي اخلزاعي الدين
أ
ف
قولهُُ(ُ:يزعُاملالئكةُ) قال عياض يف "الشارق" (  : )111/قال مالك  :يك ُّفهم  ,وقال غريه  :يك ُّ
ي أأمر ويّنهى أأن أيتقدَ م هذا  ,أأو أيت أأ َخر هذا  ,واسم الفاعل مّنه وازع .انتهى .
( ) تقدم ترَيه يف كتاب القرآن ( باب ما جاء يف الدعاء ) رقم ( . ) 11
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 -331وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
أن عبدأ اهلل بن عمر أأقب أل من م َكة ح َتى إذا
( )
ٍ
فرجع فدخ أل م َك أة بغري إحرا ٍم.
رب من الديّنة ,
أ
كان بقديد جا أءه خ ٌ
مالك عن م
ٍ
عبد اهلل بن أأيب بكر بن حز ٍم عن ابن أأيب مليكة ,
 -332وحدَ ثّني عن
أأ َن عمر بن اخل َطاب مر بامر أأ ٍة أجمذ ٍ
ومة  -وهي تطوف بالبيت  -فقال هلا  :يا أأم أة اهلل
َ
م
م
فمر هبا رج ٌل بعد ذلك  ,فقال
 .ال تؤذي الّنَ أ
اس  .لو جلست يف بيتك  ,فجلست َ
إن الذي كان ّن م
هلا َ :
مات  .فاخر مجي  ,فقالت  :ما كّنت لطيعه ح َي ًا ,
اك قد أ
أ
و أأعصيه ميت ًا.

( )

_____________________
( ) أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (  ) 14/والبيهقي يف "الكربى" ( ) 2/1ويف "العرفة
" ( )4 1من طريق ابن بكري كالمها عن مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" (5/4

) من طريق عبيد اهلل بن عمر  ,والطحاوي يف "رشح

العاين" ( ) 14/4من طريق أيوب كالمها عن نافع  .وفيه  :بل أغه أأ َن جيش ًا من جيوش الفتّنة دخلوا
أ
فرجع " واللفظ البن أأيب شيبة.
يدخل عليهم
الديّنة  .فك مأره أأن
أ
قولهُُ(ُ:بقديدُ) بضم القاف مص َغر ًا  .قري ٌة جامع ٌة بني مكة والديّنة عىل بعد  15كم تقريب ًا عن مكة
عىل طريق الديّنة .تابع ٌة لحافظة خليص .
( ) أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" ( )1 3وعبد الرزاق (  )154واخلرائطي يف "اعتالل القلوب"
( )411والفاكهي يف "أخبار مكة" (  )11من ط ٍ
رق عن مالك به.
ورواته ثقات َإال َ
أن أعبد اهلل ب أن عبيد اهلل بن أيب م أليكة أمل يدرك عمر .
قال أبو زرعة كام يف "جامع التحصيل" للعالئي ( ص 3
عّنهام م ٌ
رسل .انتهى

)  :وحديثه عن عمر وعثامن ريض اهلل
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ٍ
ٍ
حممد بن حييى بن ح َبان  ,أنّه
 -332وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد عن َ
ذر أ
سم أعه يذكر َ ,
أن رج ً
سأ أله أأين تريد؟ فقال :
بالر أب أذة  ,و أأ َن أبا ي
ذر َ
مر عىل أيب ي
ال َ
نزعك غريه.؟ فقال  :ال .قال  :فأتّن م م
ف العم أل.
أأ أردت احل َج  ,فقال  :هل أ
ثم إذا أأنا بالّنَاس
الرجل  :فخرجت ح َتى قدمت م َكة فمكثت ما شا أء اهلل َ ,
قال َ
اس  ,فإذا َ
بالر أب أذة -
مّن أق مص مفني عىل رج ٍل
ُّ
الشيخ الذي أ
فضاغطت عليه الّنَ أ
وجدت َ
ذر  -قال  :فل َام رآين أعر أفّني  ,فقال  :هو الذي حدَ ثتك.
يعّني أبا ي

( )

_____________________
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنَف" ( )2251عن مالك به.
رجاله ثقات َإال َ
سم .
أن فيه رجالً مل ي َ
والفاكهي يف "أخبار مكة" ()212
البخاري يف "الدب الفرد" ( ) 12من طريق زهري ,
و أأخرج
ُّ
ُّ
بالر أب أذة  ,فقال :
مررنا عىل أأيب ذر َ
من طريق رشيك كالمها عن أيب إسحاق عن مالك بن زبيد  ,قال  :أ
ممن أين أأقبلتم؟ قلّنا  :ممن مكة  ,أو من البيت العتيق  ,قال  :هذا عملكم؟ قلّنا  :نعم  .قال  :أأ أما معه
أ
العمل.
بيع؟ قلّنا  :ال  ,قال  :استأنمفوا
َتار ٌة وال ٌ
قال الذهبي يف "اليزان" ( : )3 1/4مالك بن زبيد اهلمداين عن أيب ذر ال يعرف  ,وذكره ابن حبان يف
" تارخيه " فهو ثق ٌة عّنده  .روى عّنه أبو إسحاق السبيعي .انتهى كالمه.
وأخرج ابن أيب شيبة (131

) من رواية الأعمش عن حبيب َ ,
مروا ب أأيب ذر بالربذة  .فقال
أن قوم ًا ُّ

هلم ما أأنصبكم َإال احلج؟ فاستأنفوا العمل".
ِ
منقصفنيُ) أي  :مزدمحني .
قولهُُ(ُ:
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ُ

كتاب الهاد
هادُ
بابُُ:الّتُغيبُُيفُاجلُ ُِ
ٍ
كتب أأبو عبيدة بن اجل َراح
 -331وحدَ ثّني عن مالك عن زيد بن أأسل أم  ,قال  :أ
فكتب إليه
يتخوف مّنهم ,
الروم  ,وما
أ
َ
إىل عمر بن اخل َطاب يذكر له مجوع ًا من ُّ
عمر بن اخل َطاب  :أأما بعد ؛ فإ َنه مهام يّنزل ٍ
ٍ
مؤمن من م أّنز مل مشدَ ٍة َيعل اهلل
بعبد
أ
َ
رس يرسين  ,وإ َن اهللأ تبارك وتعاىل يقول يف كتابه {يا
بعده فرج ًا  ,وإ َنه لن أيغل أ
بع ٌ
م
ورابطوا وا َتقوا اهللأ لع َلكم تف ملحون} [آل
ذين آمّنوا
اصربوا أ
ُّأّيا ال أ
وصابروا أ

عمران].

( )

دانُيفُالغُزُوُ
ساءُوالول ُِ
لُال ُِّن ُِ
بابُُ:النُهيُُعنُقُتُ ُِ
_____________________
طرف بن عبد اهلل الدين عن مالك به.
( ) أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )154/2من طريق م ِّ
قال ابن حجر يف "الفتح" (/2

ّنقطع .
 : )2م ٌ

قلت  :وص أله ابن البارك يف "اجلهاد" ( ) 2وابن أيب شيبة (/3

) واحلاكم (  )455/من طريق

هشام بن سعد  ,وابن أيب الدُّ نيا يف "الفرج بعد الشدة" (  )4والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1113من
طريق عبد اهلل بن زيد بن أأسلم كالمها عن زيد بن أسلم عن أبيه أأسلم موىل عمر به.
لكن هشام ًا وعبدأ اهلل بن ٍ
ف فيهام  ,وهشا ٌم أأقوى مّنه  ,و أأرس أله أم ٌ
الك  .وهو أأثبت .واهلل أعلم
زيد ُمت أل ٌ
أ
ّ
س ُيسينُ) روي مرفوع ًا موصوالً ومرس ً
ال  .وروي موقوف ًا عىل ابن مسعود
وقولهُُ(ُ:لنُيغلبُع ٌ
م
الوقوف عىل م
ابن مسعود  ,وعزاه لعبد
وجود إسّنا أد
وعيل ريض اهلل عّنهام  .وض َعف ابن حجر
الرفوع َ ,
أ
ي
بن محيد  .انظر كتاب التفسري من "فتح الباري" (.)151/2
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بن مال ٍ
 -315حدَ ثّني حييى عن ٍ
كعب م
هاب عن ٍ
ابن ل م
مالك عن ابن مش ٍ
ك  ,قال :
ٍ
كعب أأ َنه قال  :أّنى رسول اهلل ﷺ الذين قتلوا اب أن
الرمحن بن
حسبت أأ َنه قال عبد َ
أأيب احلقيق عن قتل الّنِّساء والولدان  ,قال  :فكان ٌ
رجل مّنهم يقول َ :برحت بّنا
امرأة م
ثم أأذكر أّن أي رسو مل اهلل ﷺ
الس أ
ابن أأيب احلقيق ِّ
يف عليها ّ ,
بالصياح أفأرفع َ
ف  ,ولوال ذلك اسرتحّنا مّنها ( ).
أفأك ّ
ٍ
ٍ
سعيد  ,أأ َن أأبا ٍ
الصدِّ يق بعث
مالك عن حييى بن
 -31وحدَ ثّني عن
بكر َ
فخرج أيميش مع يزيدأ م
جيوش ًا إىل َ
مري أرب ٍع من تلك
الشام
أ
بن أيب سفيان  -وكان أأ أ
_____________________
( ) أخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري" ( )4 5/1وأبو القاسم البغوي يف "معجم الصحابة"
( )1231وابن الظفر البزاز يف "غرائب حديث مالك" ( ) 1من ط ٍ
رق عن مالك به.
وهذا مرسل.
ووصله ابن الظفر ( ) 2وأبو عوانة يف "مستخرجه" ( )1 22والطرباين يف "الكبري" ()23/ 1
ٍ
الزهري عن عبد
والطحاوي يف "رشح العاين" ( ) /4من طريق الوليد بن مسلم عن
مالك عن ُّ
كعب م
الرمحن م
بن كعب عن أأبيه م
بن مالك به.
الرواة عن مالك يف الوطأ وغريه مرس ً
ال  .كام قال
هكذا أو أص أله الوليد بن مسلم عن مالك  ,ورواه مجيع ُّ
االختالف يف اسم م
م
واالختالف
كعب بن مالك .
ابن
ذكر
أ
أ
ابن عبد الرب يف "التمهيد" (  .)11/ثم أ
الزهري أأيض ًا .وانظر "التاريخ الكبري" للبخاري (.)4 5/1
عىل ُّ
م
جدت امرأ ٌة مقتول ٌة
ويشهد له ما أخرجه البخاري (  ) 21ومسلم ( ) 233عن ابن عمر  ,قال  :و
م
م
فّنهى رسول اهلل ﷺ عن م
والصبيان.
يف
قتل الّنساء ِّ
بعض مغازي رسول اهلل ﷺ  .أ
مرنا و أأظهرته .قاله عياض يف "الشارق" ( ) 1 /
قولهُُ(ُ:برحتُبناُ) بتشديد الراء .أي  :كشفت أأ أ
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الأرباع  -فزعموا أأ َن يزيدأ قال لأيب ٍ
تركب  ,وإ َما أن أأنز أل  ,فقال أبو
بكر  :إ َما أن
أ
ٍ
ٍ
ٍ
براكب ِّ .إين أأحتسب خ م
طاي هذه يف سبي مل اهلل.
بّنازل  ,وما أأنا
نت
بكر  :ما أأ أ
ثم قال له  :إ َنك ستجد قوم ًا زعموا أأ َّنم ح أبسوا أأنفسهم هلل فذرهم وما زعموا
َ
وساط ر م
م
ءوسهم من َ
الشعر.
نفسهم له  ,وستجد أقوم ًا فحصوا عن أأ
أأ َّنم ح أبسوا أأ أ
بالسيف.
فارضب ما أ
فحصوا عّنه َ
ٍ
قطعن
بعش  :ال تقتل َن امرأ ًة  ,وال صب َي ًا  ,وال كبري ًا أه مرم ًا  ,وال أت
وإين موصيك
ِّ
َ
بن عامر ًا  ,وال أت َ
عقرن شا ًة  ,وال بعري ًا َإال ألمأ أك أل ٍة  ,وال أحترق َن
تر َ
شجر ًا مثمر ًا  ,وال ِّ
( )
ال  ,وال ت م
أنح ً
غرقّنَه  ,وال أتغلل  ,وال أَتبن.
_____________________
( ) أخرجه البغوي يف "رشح السّنة" ( ) 111والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )21/1ويف "العرفة"
( )13 1وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (  )22/من طريق مالك به
وأخرجه عبد الرزاق ( )1 21 , 1421عن ابن جريج والثوري  ,وابن أيب شيبة ( )324/1عن حممد
بن فضيل  ,والطرباين يف "الكبري" (  ) 4 /من طريق يزيد بن هارون كلهم عن حييى بن سعيد
النصاري به.
وجوه متعدِّ ٍ
ٍ
دة ُّ
وهذا م ٌ
تدل عىل أأ َن هلذه القصة أأص ً
ال  .فقد أأخرجه الطحاوي
رسل  .لكن قد روي من
الزهري عن ابن
يف "رشح الشكل" ( )1411والبيهقي يف "الكربى" ( )21/1وغريمها من طريق ُّ
السيب به .نحوه.
وأخرجه سعيد بن مّنصور ( ) 424عن عبد اهلل بن عبيدة  ,وعبد الرزاق ( )1422عن أيب عمران
اجلوين  .والبيهقي يف "الكربى" ( )21/1عن يزيد بن أيب مالك  .والبيهقي أيض ًا ( )15/1عن صالح
بن كيسان كلهم عن أيب بكر  . فذكروا نحوه .

=

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

274

مانُ
فاءُباألُ ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُالوُ ُِ
 -31حدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك عن رج ٍل من أأهل الكوفة  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب
ٍ
جيش كان بع أثه  :إ َنه ب أل أغّني أأ َن رجاالً مّنكم يطلبون ال معلج ح َتى إذا
كتب إىل عام مل
أ
أأسّندأ يف اجلب مل وامتّنع  .قال ٌ
رجل  :مطرس .يقول  :ال تف  ,فإذا أأدر أكه قت أله ,
ٍ
أ
واحد فعل ذلك َإال رضبت عّن أقه ( ).
مكان
وإم ِّين والذي نفس بيده  .ال أأعلم
___________________
ومل أيسمعوا من أيب بكر  .و أأقواها مرسل سعيد .
قوله ُُ (ُ :ربع ُ) بفتح الراء وسكون الوحدة  .قال يف "الصباح الّنري" (  : ) 1/أحم َلة القو مم ,
ومّنزهلم .انتهى.
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : ) 2/1افتتح أأبو بكر الصديق يف م
آخر أأ َيامه قطع ًة من الشام  ,وكان
له عليها أمراء  .مّنهم أبو عبيدة بن اجلراح ويزيد بن أيب سفيان وعمرو بن العاص ورشحبيل بن أحسّنة
م
 ,والأخ أبار بذلك عّندأ أأ م
الشهورة  .انتهى.
السري أمشهور ٌة  ,وكان يزيد عىل رب ٍع ممن الأرباع
هل ِّ
ُ قولهُُ(ُ:فحصواُ)ُأي  :حلقواُُُ.
ُ قولهُ(ُعنُأوساط ُر ِ
ءوسهمُمنُالشعر)  .زاد عبد الرزاق "وتركوا مّنها أأ أ
مثال العصائب  ...وقال يف
آخره  :الذين فحصوا عن رؤوسهم َ .
نفسهم  .الذين يف الصوامع" .اهـ
الشاممسة  ,واللذين حبسوا أأ أ
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 3 /2ومن طريقه البيهقي يف "العرفة" ( )13 1أخربنا مالك أأنه
ٍ
أن عمر  .فذكره  .أ
ب أل أغه َ ,
ضعيف .وهو مّنكر.
رجل من أأهل الكوفة ) .وهذا إسّنا ٌد
ومل يقل ( عن
ٌ
قال اإلمام مالك عقبه  :ليس هذا احلديث بالجتمع عليه  ,وليس عليه العمل .انتهى.
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )41/1إنام قال مالك يف حديث عمر .ليس عليه العمل  ,لأ َن فيه
أ
أمر أمل َيتمع بالديّنة عليه وال بغريها  ,وقد روي عن الّنبي ﷺ أنه قال  :ال
قتل الؤمن بالكافر  ,وهذا ٌ
ٍ
خالف علمته بني العلامء يف َ
أن من أ َم أن أحربي ًا ب أأ ِّي كال ٍم هلم به الأمان فقد ت َأم
بكافر "  .وال
مؤمن
يقتل
أ
ٌ

=

275

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

هللُ
لُا ُِ
بابُُ:العُملُُفيمنُأُعطُىُشُية ًُاُيفُسبي ُِ
مالك عن ناف ٍع عن م
 -314حدَ ثّني حييى عن ٍ
عبد اهلل بن عمر  ,أأ َنه كان إذا أأع أطى
غت وادي القرى فشأ أنك به.
شيئ ًا يف سبي مل اهلل يقول لصاحبمه  :إذا بل أ

( )

___________________
له الأمان  ,و أأكثرهم َيعلون اإلشار أة الأ أ
مان إذا كانت مفهوم ًة بمّنزلة الكال مم .انتهى كالمه.
كتب
وأخرج عبد الرزاق ( . )13 1وسعيد بن مّنصور ( ) 111عن العمش عن أيب وائل  ,قال  :أ
إليّنا عمر ونحن بخانقني  .وفيه  :فإذا لقي ٌ
رجل رجالً  .فقال  :أمرتس .فقد أأ َمّنأهَ .
فإن اهللأ يعلم الألسّنة
البخاري يف "صحيحه".
" .وع َلقه
ُّ
قال ابن حجر يف "التغليق"  :إسّناده صحيح.
ِ
الضخم مّنهم .قاله يف تاج العروس .
الرجل من ك ّفار ال أع أج مم  ,وال أق مو ّي َ
قولهُُ(ُ:العلجُ) َ
ُ قولهُُ(ُ:مّتسُ) قال ابن حجر يف "الفتح" ( : ) 21/1كلمة فارسية  :معّناها ال تف  ,وهي بفتح
اليم وتشديد الثّناة وإسكان الراء بعدها مهملة  ,وقد ت َفف التاء  ,وبه جزم بعض أمن لقيّناه ممن
ال أع أجم  ,وقيل  :بإسكان الثّناة وفتح الراء  ,ووقع يف الوطأ رواية حييى بن حييى الندلس "مطرس"
بالطاء بدل الثّناة  ,قال ابن قرقول  :هي كلم ٌة أعجمي ٌة  ,والظاهر َ
أن الراوي َ
فخم الثّناة فصارت تشبه
الطاء  .كام يقع من ٍ
كثري من الندلسيني .اهـ
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )1112وسعيد بن مّنصور يف "السّنن" ( ) 411وابن أيب شيبة يف "الصّنف"
( )1 /1وعبد اهلل بن أمحد يف "الزهد" (ص ) 14وأبو إسحاق الفزاري يف "السرية" () 1 – 1
من ط ٍ
رق عن نافع به.
قال الباجي يف "الّنتقى" ( : )4 /4قولهُُ(ُ:إنُعبدُاهللُبنُعمرُكانُإذاُأعطىُشيةاًُيفُسبيلُاهللُ) يريد
بلغت وادي
خرج فيه نفق ًة أو فرس ًا أو سالح ًا  .يقول لصاحبه  -يريد الذي أيدفع إليه ذلك  -إذا
أ
أأ أ
م
فره  ,ومقتىض م
أن هذا ّناي ٌة يف أس م
القرى  .يريد َ
رجوعه غازي ًا من الشام  .وقولهُُ(ُ:فشأنكُبهُ)
غزوه يف
يعّني  :هو لك .انتهى كالمه .
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لُيفُالغُزوُ
بابُُ:جامعُُالنُف ُِ
ٍ
ٍ
بن الس ّيب
سعيد  ,أأ َنه
مالك عن حييى بن
 -313وحدَ ثّني عن
سمع سعيدأ أ
أ
م م ٍ ( )
م
م
بعري بعش شياه .
يقول  :كان الّنَاس يف الغزو إذا اق أتسموا غّنائ أمهم يعدلون ال أ
لُ
بُيفُالنُف ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُالسُلُ ِ ُ
هاب عن القاس مم م
 -311وحدَ ثّني مال ٌك عن ابن مش ٍ
بن حم َم ٍد  ,أأ َنه قال  :سمعت
ال أي أ
اس عن الأنفال  ,فقال ابن ع َب ٍ
سأل عبدأ اهلل بن ع َب ٍ
رج ً
فرس من الّنَفل ,
اس  :ال أ
الرجل ل أ
سألتمه  ,فقال ابن ع َب ٍ
ثم
اس ذلك أأيض ًا َ ,
ثم عاد َ
والس ألب من الّنَفل  ,قال َ :
َ
هي؟ قال القاسم  :فلم يزل أ
يسأله
الرجل  :الأنفال التي قال اهلل يف كتابمه ما أ
قال َ
رجه.
ح َتى كاد أأن حي أ
ثم قال ابن ع َب ٍ
اس  :أأتدرون ما مثل هذا؟ مثل أصبمي ٍغ( ) الذي رض أبه عمر بن
ّ
___________________
قولهُُ(ُ:واديُالقرىُ) يعرف اليوم بمديّنة العال  .وقد تقدَ م الكالم عليه برقم (. ) 31
صحيح .
( ) وهذا إسّنا ٌد
ٌ
الصحابة يف م
وهو حكاي ٌة عن م
غزوهم من أأد أركأهم ابن الس ّيب .وقد أدرك مجع ًا من الصحابة .
فعل َ
ويشهد له ما أخرج البخاري يف "صحيحه" ( ) 411ومواضع أخرى  ,ومسلم ( ) 112عن رافع
ٍ
حديث .وفيه  :أ
فعدل الّنبي ﷺ عش ًة من الغّنم ببعري.
بن خديج  ضمن
( ) أصبيغ بوزن عظيم وآخره معجمة ابن معسل بمهملتني الوىل مكسورة والثانية ساكّنة  ,ويقال :
بالتصغري  ,ويقال  :ابن سهل احلّنظيل له إمدراك  ,وقصته مع عمر مشهورة  .روى الدارمي من طريق
سليامن بن يسار قال  :م
قد أم الديّن أة ٌ
رجل يقال له أصبيغ بن معسل فجعل يس أأل عن متشابه القرآن .
م
نت؟ قال  :أأنا عبد اهلل صبيغ  .قال  :وأنا عبد اهلل
ف أأرسل إليه عمر فأعدَ له أعراجني
الّنخل  .فقال  :أمن أأ أ
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اخل َطاب( ).
لُ ُِمنُاخلُمسُ
عطاءُالنُف ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُ ُإِ ُِ
ٍ
الزناد عن سعيد بن الس ّيب  ,أأ َنه قال  :كان
 -311حييى عن
مالك عن أأيب ِّ
الّنَاس يع أطون الّنَفل من اخلمس ( ).
بابُُ:ماُجاءُُيفُالغُلولُ
ٍ
ٍ
حممد بن حييى بن ح َبان( ) َ
أن
 -312وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد عن َ
___________________
ذهب الذي كّنت أأجده يف رأيس .
مري الؤمّنني قد
أ
عمر  .فض أبه حتى أأدمى رأ أسه  .فقال  :حسبك يا أأ أ
وأخرجه من طريق نافع أأت َم مّنه .قال  :ثم نفاه إىل البصة  .قاله احلافظ يف "اإلصابة" (.)312/4
( ) أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )413/ 4وأبو عبيد يف "الموال" ( )215وابن زنجويه () 45
والطحاوي ( ) 45/4وابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )2211والضياء يف "الختارة" ( )42/ 4من
ط ٍ
رق عن مالك به .وإسّناده صحيح .
أخرجه عبد الرزاق يف "تفسريه" ( )111وابن أيب شيبة ( ) 1 43وابن بطة يف "اإلبانة" ()431
والطربي ( )413/ 4من ط ٍ
الزهري به.
رق عن ُّ
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 34/3والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )4 3/1ويف "العرفة"
( )4112من طريق مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق (  )143وسعيد بن مّنصور ( ) 251وابن زنجويه يف "الموال" ( )144من
طريق حييى بن سعيد عن سعيد بن السيب به.
صحيح له حكم الوقف  .ولذا قال ابن حجر يف "الفتح" ( : ) 3 /1وظاهره اتِّفاق
وإسّناده
ٌ
م
الصحابة عىل ذلك .انتهى.
( )4قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 21/ 4هكذا يف كتاب حييى  .عن حممد بن حييى بن ح َبان َ ,
أن زيد
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ٍ
ٍ
هّني  ,قال  :ت ِّ
وإّنم ذكروه لرسو مل اهلل ﷺ ,
ويف رج ٌل يوم
حّنني َ ,
زيدأ بن خالد اجل َ
فتغريت وجوه الّنَ م
فزعم زيدٌ َ
اس
أن رسو أل اهلل ﷺ  ,قال  :ص ُّلوا عىل صاحبمكم َ ,
أ
أن رسو أل اهلل ﷺ  ,قال َ :
لذلك  ,فزعم زيدٌ َ
إن صاح أبكم قد غ َل يف سبيل اهلل  ,قال
ٍ
خرزات من أخ أر مز أّيود ما تساوين مد أ
رمهني ( ).
متاعه  .فوجدنا
 :ف أفتحّنا أ
___________________

بن خالد  .أمل يقل عن أأيب أعمرة وال عن م
أ
ابن أيب عمرة  ,وهو ٌ
وسقط من كتابه مذكر أأيب عمرة .
غلط مّنه ,
واختلف أصحاب مالك يف أيب عمرة أو ابن أيب عمرة يف هذا احلديث أيض ًا .فقال القعّنبي وابن
القاسم ومعن بن عيسى وأبو الصعب وسعيد بن عفري  ,وأكثر الّنسخ عن ابن بكري كلهم قالوا يف هذا
احلديث  :عن ابن أيب عمرة َ ,
أن زيد بن خالد اجلهّني  ,قال  :ت ِّ
صعب
ويف  ..وقال ابن وهب وم
ٌ
محاد بن زيد وابن عييّنة عن حييى بن
الزبريي  :عن أيب عمرة عن زيد بن خالد  .وروى ابن جريج و َ

حممد بن حييى عن أأيب عمرة  .كام قال ابن وهب ومصعب  ,وقالت فيه طائف ٌة :
سعيد  .فقالوا فيه  :عن َ
عن م
ابن أأيب أعمرة .انتهى بتجوز.
( ) أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( ) 45/1واليبهقي يف "الكربى" ( ) 5 /1والبغوي () 2 1
واجلوهري يف "مسّند الوطأ" ( )2 1وابن الّنذر (  )14/واجلوزقي يف "الباطيل والّناكري"
( )121وابن طولون يف "الحاديث الائة" ( )32من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه أمحد (/3

) وأبو داود يف "السّنن" ( ) 2 5والّنسائي ( )13/3وابن ماجه () 232

واحلميدي ( )2 1والشافعي يف "السّنن الأثورة" ( )112واخلالل يف "السّنة" ( ) 131وابن
اجلارود ( ) 514وابن نص يف "الصالة" (  )135/والطرباين يف "العجم الكبري" () 4 /1
ٍ
وغريهم من ط ٍ
كثرية عن حممد بن حييى بن ح َبان .فقيل  :عن أيب عمرة  .وهو الكثر  ,وقيل  :ابن
رق
أيب عمرة عن زيد بن خالد به .كاختالف الرواة عن مالك  .كام نقلّنا يف التعليق السابق .
ُ ووقعُعندهمُ(ُيومُخيربُ)ُوهوُالصوابُُ.أماُروايةُالبابُُ.فهيُشاذةُُ.وهيُمنُأوهامُحييىُُ.
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ٍ
ٍ
سعيد عن عبد اهلل بن الغرية م
بن أأيب
مالك عن حييى بن
 -312وحدَ ثّني عن
بردة الكّناين أأ َنه ب أل أغه  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ أأتى الّنَاس يف م
قبائلمهم يدعو هلم  ,و أأنّه أ
ترك
أ
ِّ
قبيل ًة من القبائ مل.
وإن القبيل أة وجدوا يف برد م
قال َ :
عة رج ٍل مّنهم عقدأ أجز ٍع غلوالً  ,أفأ أتاهم رسول
أ أ
كرب عىل ال ِّيت.
فكرب عليهم كام ي ِّ
اهلل ﷺ َ ,

( )

___________________
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 21/ 4عّند أكثر شيوخّنا يف الوطأ عن حييى يف هذا احلديث ( تويف
ٌ
الرواة  .وهو الصحيح  ,والدليل
وهم  ,إنام هو ( يوم خيرب ) .وعىل ذلك مجاعة ُّ
رجل يوم حّنني ) وهو ٌ
ٍ
ٍ
خرزات من خرزات ّيود " أ
بحّنني ّيود  .واهلل أعلم .انتهى كالمه.
ومل يكن
صحته قوله " فوجدنا
عىل َ
( ) أخرجه الواقدي يف "الغازي" (ص )1 1حدَ ثّني مالك بن أنس به.
السري" له
وأخرجه عبد الرزاق ( )1154عن ابن جريج  ,وأبو إسحاق الفزاري يف "كتاب ِّ
(ص ) 2كالمها ( ابن جريج وأبو إسحاق الفزاري ) عن حييى بن سعيد به.
الطرباين يف "الكبري" (  ) 11/وابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" (  ) 25من طريق
ورواه
ُّ
محاد بن زيد عن حييى بن سعيد عن عبد اهلل م
بن الغرية عن أأيب بردة بن نميار . 
َ
وقال اهليثمي يف "الجمع" ( : )352/1رواه الطرباين  .ورجاله رجال الصحيح غري عبد اهلل بن الغرية
بن أيب بردة  .وهو ثقة .انتهى.
الً َ :
أن الثقات عن حييى بن سعيد رووه مرسالً .
نظر من وجوه  :أو ُ
وفيه ٌ
ثانياً َ :
أن عبد اهلل بن الغرية أجمهول ُ.ثالث ًُا  :نكارة التن .
الّنبي
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )21/1هذا احلديث ال أأع ألمه هبذا اللفظ والعّنى أيستّند عن ِّ
ٍ
ٍ
ٌ
معروف بحمل العلم  ,مّنهم من يقول فيه
جمهول غري
بوجه من الوجوه  ,وعبد اهلل بن الغرية هذا
ﷺ
كام قال مالك  :عبد اهلل بن الغرية بن أيب بردة الكّناين .انتهى
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سعيد  ,أنّه بل أغه عن م
ٍ
 -311وحدَ ثّني عن ٍ
عبد اهلل بن ع َب ٍ
اس,
مالك عن حييى بن
قي يف م
أأ َنه قال  :ما أظ أه أر الغلول يف قو ٍم ُّ
الزنا يف
الرعب  ,وال فشا ِّ
قلوهبم ُّ
قط َإال أل أ
م
نقص قو ٌم الكيا أل وال أ
قو ٍم ُّ
الرزق.
قط َإال أكثر فيهم الوت  ,وال أ
يزان َإال قط أع عّنهم ِّ
وال ح أكم قوم بغري احل ِّق َإال فشا فيهم الدَ م  ,وال أخ أرت قوم بال م
عهد َإال س َلط اهلل
أ ٌ
أ أ ٌ
عدو ( ).
عليهم ال َ
___________________
وقال يف "التمهيد" ( : )345/ 4وقو ٌم يقولون الغرية بن عبد اهلل بن أيب بردة.
الّنبي ﷺ م ٌ
رسل يف الغلول  .روى عّنه
وقال أبو حاتم كام يف "اجلرح" ( : ) 21/1مح
ٌ
جازي روى عن ِّ
حييى بن سعيد .انتهى .
قولهُُ(ُ:بردعةُ) بفتح باء موحدة وسكون مهملة وفتح معجمة أو مهملة  .وجهان  :هي م
احللس .
م
الرحل عىل أظه مر البعري  .قاله السّندي يف حاشية الّنسائي (.) 13/1
وهي بالكرس ,كساء يلقي حتت َ
ُ قولهُُ(ُ:عقدُجزع ُ)ُقال عياض يف "الشارق" (  : ) 21/جزع بفتح اجليم وسكون الزاي ال غري .
م
بعض شيوخّنا  .بفتح الزاي وسكوّنا .انتهى .
لو ٌن أمعلوم  ,وكان عّند
هو أخ أر ٌز م َ
م
خل أرز فتّنظم فيه القالئد والعقو ٌد.
وقال الباجي يف "الّنتقى" ( : )15/4اجلزع ح أجارة يتخذ مّنها أأمثال ا أ
انتهى .
ٌ
حديث قد رويّناه متَصالً عن ابن ع َباس  ,ومثله -
( ) قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )345/ 4وهذا
واهلل أعلم  -ال يكون رأي ًا أأبد ًا  .انتهى كالمه .
قلت  :وله ط ٌ
رق أخرى عن ابن عباس بّنحوه  .فأخرجه أبو حاتم كام يف "العلل" ( ) 224ومن
طريقه البيهقي يف "الكربى" (  )335/ويف " ُّ
الشعب" ( )4 15من طريق عبد اهلل بن بريدة عن ابن
الوقف.
ورجح أأبو حاتم
أ
عباس مرفوع ًا وموقوف ًاَ .
وأخرجه الداين يف "الفتن" (

م
طريق شعبة عن
 )4وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( )345/ 4من
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لُاهللِ
بابُُ:الشُهداءُُيفُسُبي ُِ
مالك عن م
 -315وحدَ ثّني عن ٍ
زيد م
بن أأسلم َ ,
أن عمر بن اخل َطاب كان يقول :
اللهم ال َتعل أقتيل م
أ
بيد رج ٍل َ
عّندك يو أم
اجّن مي هبا
صىل لك سجد ًة واحد ًة  ,حي ُّ
َ
القيامة.

( )

___________________
احلسن م
م
بن مسلم عن ابن عباس  .نحوه موقوف ًا.
احلكأم عن
احلسن م
م
نظر.
ورواته ثقات  ,ويف سامع
بن مسل ٍم عن ابن عباس ٌ
وأخرجه الطرباين يف "الكبري" (

ٍ
مخس بخمس  ,قالوا
آخر عن ابن عباس مرفوع ًا " ٌ
 )31/من وجه أ

ٍ
أ
ضعيف.
بخمس؟  ..فذكره " .وإسّناده
مخس
 :يا
ٌ
رسول اهلل  :ما ٌ
م
بشواهده التقدمة  .مّنهم ابن عبد الرب يف االستذكار .واهلل أعلم.
وقوى بعضهم احلديث
ّ
قولهُُ(ُ:خّتُ) قال القايض عياض يف " مشارق النوار" (  : ) 31 /أي  :غدروا ونقضوه  ,واخلرت
الغدر .انتهى.
ُ قولهُُ(ُ:فشاُفيهمُالدمُ)ُأي القتل  ,وسيل الدماء .
( ) أخرجه ابن ش َبة يف "تاريخ الديّنة" ( )154/4حدَ ثّنا القعّنبي عن مالك به .
وهذا م ٌ
رسل.
ربنا عيسى بن يونس عن مالك عن زيد بن
وصله إسحاق بن راهوية كام يف "الطالب" ( )4214أأخ أ
أأسلم عن أبيه عن عمر . 
صحيح.
قال احلافظ يف "الطالب"  :هذا إسّنا ٌد
ٌ
قلت  :ما يؤ ّيد وص أله  .ما أخرجه أبو نعيم يف "احللية" (  )14/من طريق هشام بن سعد عن زيد عن
أبيه عن عمر به.
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ( )4255عن أعمرو بن أميمون َ ,
أن عمر َلا طعن  ,قال  :احلمد هلل
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ٍ
مالك عن أيب الّنَض موىل عمر بن عبيد اهلل  ,أأ َنه بل أغه أأ َن
 -31وحدَ ثّني عن
رسو أل اهلل ﷺ قال لش م
هداء أ ٍ
حد  :هؤال مء أأشهد عليهم  ,فقال أأبو ٍ
الصدِّ يق :
بكر ِّ
م
أ
بإخواّنم .أأس ألمّنا كام أأسلموا  ,وجاهدنا كام جاهدوا؟.
رسول اهلل
أأ ألسّنا يا
فقال رسول اهلل ﷺ  :بىل  ,ولكن ال أأدري ما حتدثون بعدي  ,فب أكى أأبو ٍ
بكر ,
ثم قال  :أأئّنَا لكائّنون بعدأ ك؟.
ثم ب أكى َ ,
َ
ٍ
ٍ
سعيد  ,أنّه قال  :كان رسول اهلل ﷺ
مالك عن حييى بن
 -31وحدَ ثّني عن
( )

___________________

الذي أمل َيعل مّنيتي م
بيد رج ٍل يدَ عي اإلسالم.
أ ّ

سليم اهلاليل يف كتابه "الوطأ برواياته الثامنية" (َ )42/4
أن ال أقعّنبي رواه بذكر "أسلم موىل
تنبيهُ :ذكر
ٌ
عمر" وهو وه ٌم.
( ) قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : ) 2/هذا احلديث م ٌ
الرواة للموطأ
رسل  .هكذا م ٌ
ّنقطع عّند مجيع ُّ
م
ٍ
ٍ
ٍ
باإليامن
كثرية  .ومعنىُقولهُ(ُأشهدُعليهمُ) أي  :أأشهد هلم
صحاح
وجوه
 ,ولكن معّناه أيستّند من
م
م
م
م
والسالمة من ُّ
م
والّنافسة يف الدُّ نيا ونحو
والتغيري
التبديل
الذنوب الوبقات  ,ومن
الصحيح ,
ذلك.انتهى
ٌ
مّنقطع مل خيتلف عن مالك يف انقطاعه  ,وقد روي
حديث
وقال يف "االستذكار" ( : ) 51/1هذا
ٌ
ٍ
معّناه مسّند ًا متص ً
ثم
ال من وجوه  .من حديث عقبة بن عامر  ,وحديث جابر  ,وحديث أنس وغريه َ .
فصىل عىل أأ م ٍ
حديث عقبة َ , 
أ
الّنبي ﷺ خرج يوم ًا َ
انصف إىل
ثم
روى
أ
هل أحد صالتأه عىل اليت َ ,
أن َ
الّنرب فقال  :أنا ٌ
فرط لكم  .و أأنا شهيد عليكم ..احلديث " انتهى  .وليس فيه قصة أأيب بكر 
قلت  :حديث عقبة أخرجه الشيخان  .وعلم من كالم ابن عبد الرب َ ,
أن مقصو أده بقوله ( روي معّناه )
أي  :الصالة عىل شهداء أ ٍ
حد  .واهلل أعلم .
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بئس أمض أجع ال م
ؤمن.
رب حيفر بالديّنة  ,فا َطلع رج ٌل يف القرب  ,فقال  :أ
جالس ًا  ,وق ٌ
أ
رسول اهلل ,
الرجل ِّ :إين أمل أ مرد هذا يا
فقال رسول اهلل ﷺ  :أ
بئس ما قل أت  ,فقال َ
إ َنام أأ أردت القت أل يف سبيل اهلل.
فقال رسول اهلل ﷺ  :ال ممث أل للقت مل يف سبي مل اهلل  ,ما عىل الأ م
حب
رض بقع ٌة هي أأ ُّ
ث مر ٍ
أ
ات ( ).
إ َيل أن
يكون أقربي هبا مّنها  .ثال أ َ

هادةُ
بابُُ:ماُتكونُُفيهُالشُ ُِ
ٍ
ٍ
بن اخل َطاب قال  :أك أرم
 -314وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد  ,أأ َن عمر أ

ال م
ؤمن تقواه  ,وديّنه أحسبه  ,ومروءته خلقه  ,واجلرأة واجلبن أغرائز أيضعها اهلل
م
عام ال أيئوب به إىل أرحلمه ,
جلريء يقاتل َ
جل أبان أيف ُّر عن أأبيه وأ ِّمه  ,وا أ
حيث شاء  ,فا أ
حتف من احل م
توف َ ,
نفسه عىل اهلل ( ).
وال أقتل
ٌ
والشهيد أمن اح أت أسب أ
_____________________
( ) وهذا م ٌ
رسل  .حييى بن سعيد  .هو النصاري.
قال أبوعمر يف "التمهيد" ( : )1 / 3وهذا احلديث ال أأحفظه مسّند ًا  ,ولكن معّناه موجو ٌد من
م
ٌ
فمحفوظ
اجلهاد كثري ٌة جد ًا  ,وأ َما متّنِّي رسول اهلل ﷺ للقتل يف سبيل اهلل
رواية مالك وغريه  ,وفضائل
م
رواية الثقات .انتهى
من
( ) وهذا مّنقطع  ,لكن جاء موصوالً من ٍ
وجه آخر.
ٌ
فأخرج ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( ) 143والبيهقي يف "الكربى" ( ) 25/1واخلرائطي يف
"مكارم الخالق" ( ) 55من طريق شعبه  ,والدارقطّني (  )322/من طريق سفيان  ,وسعيد بن
س.
مّنصور ( ) 143من طريق أيب الحوص كلهم عن أيب إسحاق اهلمداين عن َ
حسان بن فائد ال أعب ِّ
صحيح.
سمعت عمر  .فذكر نحوه بتقديم وتأخري .وهذا إسّنا ٌد
ٌ
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داءُ
لُالشُه ُِ
بابُُ:العُمُلُُيفُغُس ُِ
ٍ
مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر َ ,
مر بن
 -313حدَ ثّني حييى عن
أن ع أ
اخل َطاب غ ِّسل وك ِّفن وص ِّيل عليه  ,وكان شهيد ًا أيرمحه اهلل ( ).
لُاهللُِ( )ُُ
بابُُ:ماُيُكرُهُمنُاليشُ ُِءُيُعلُُيفُسبي ُِ
___________________
للسخاوي  ,و "كشف اخلفاء"
نظر  .انظر "القاصد احلسّنة" َ
وروي بعضه مرفوع ًا  .ويف أأسانيدها ٌ
لل أعجلوين ( . )44 /
قال الزرقاين ( : )11/4قولهُُ(ُ:فاجلبانُيفر ُعنُأبيهُوأمهُ) لنه جلبّنه ال يستطيع الدفع عّنهام فض ً
ال
م
عن غريمها  .قولهُُ(ُ:واجلريءُيقاتلُعامُالُيةوبُ) يرجع ُ( .بهُإىلُرحلهُ) َ
بمحض اهلجوم
لن قتا أله
والرسعة من غري ٍ
نوع من أأنواع الوت
نظر لّنفع يعود عليه .قولهُُ(ُ:والقتلُحتفُمنُاحلتوفُ) أأي ٌ
يموت به يف سبيل اهلل خري من موتمه عىل م
م
فراشه  ,فيجب أن ال يرتاع
كالوت بمرض أو نحوه  ,فألن
أ
ٌ
مّنه  ,وال ّياب هيب ًة تورث اجلبن.
قال الشاعر :يف اجل م
عار ويف اإلقدام مكرم ٌة  ...والرء باجلبن ال يّنجو من القدر .
بن ٌ
ريض بالقتل يف طاعة اهلل رجا أء ثوابه تعاىل .انتهى.
قولهُُ(ُ:والشهيدُمنُاحتسبُنفسهُعىلُاهللُ)ُأي :
أ
( ) أخرجه الشافعي ( )113وابن سعد يف "الطبقات" ( )411/4والبغوي يف "معجم الصحابة"
( )4 /3وابن عساكر ( )441/32والبيهقي يف "الكربى" ( ) 1/3ويف "العرفة" ( 5

) من

ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه ابن سعد ( )411/4من ط ٍ
رق عن نافع به.
( ) قال أبو عمر يف "االستذكار" (/1

)  :هكذا وقعت ترمجة هذا الباب عّند حييى  ,أ
ومل يذكر فيه َإال

م
حديث حييى بن سعيد يف م
أ
الباب عّندأ القعّنبي وابن بكري
محل عمر إىل الشام  ,وإىل العراق  .وترمجة
الرجعة يف اليشء َيعل يف سبيل اهلل ) وفيه عّندمها حديث عمر يف الفرس الذي أمح أل
(باب ما يكره من َ
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ٍ
ٍ
سعيد َ ,
بن اخل َطاب كان
مالك عن حييى بن
 -311حدَ ثّني حييى عن
عمر أ
أن أ
الشام عىل ٍ
أحيمل يف العام الواحد عىل أأربعني أألف ٍ
الرج أل إىل َ
بعري ,
بعري  ,أحيمل َ
الرجلني إىل العراق عىل ٍ
بعري.
أ
وحيمل َ
فجا أءه ٌ
رجل من أأهل العراق  .فقال  :امحلّني وس أحي ًام  ,فقال له عمر بن اخل َطاب
حيم مزق؟ قال له  :أنعم ( ).
 :أنشدتك اهللأ  .أأس ٌ

هادُ
بابُُ:الّتُغيبُُيفُاجلُ ُِ
سعيد  ,قال  :أّلا كان يوم أ ٍ
ٍ
ٍ
حد  ,قال
مالك عن حييى بن
 -311وحدَ ثّني عن
بخ مرب م
الربيع الأ
سعد م
نصاري  ,فقال ٌ
رجل  :أأنا يا
ِّ
بن َ
رسول اهلل ﷺ  :أمن يأتيّني أ أ

أ
الربيع  :ما شأنك؟
رسول اهلل ,
أ
الرجل يطوف بني ال أقتىل  ,فقال له أسعد بن َ
فذهب َ
يك رسول اهلل ﷺ آلتيه أ
الرجل  :بعثّني إل أ
بخ مربك.
فقال له َ
___________________
م
سبيل اهلل من طريق زيد بن أسلم .ومن طريق نافع  ,ثم حدَ ثّنا حييى بن سعيد هذا  .انتهى.
عليه يف
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )45 /4من طريق معن بن عيسى  ,وابن ش ّبة يف "تاريخ الديّنة"
( )235/4من طريق ال أقعّنبي كالمها عن مالك به .
وهذا م ٌ
رسل  .حييى هو النصاري .
ٍ
ٍ
الزق بكرس الزاي من الهب ُّ .
لشاب ونحوه  .قاله يف اللسان.
وعاء ُّاتذ
كل
قولهُ(ُ ِز ٌّقُ)ُ ِّ
العراقي له ُ( :اُحلنيُوسُحي ًام ُ) عىل وجه التَورية والتَحيُّل
قال الباجي يف "الّنتقى" ( : )11/4وقول
ّ
لرييه ّ
العراقي  ,ويّنفرد بركوبمه  ,وكان عمر بن
البعري فيأخذه
سمى سحي ًام  .فيدفع إليه
ُّ
أن له رفيق ًا ي َ
أ
فسبق إىل ظّنِّه ِّ
الز ُّق  .فّناشده
اخل َطاب  أألع ّي ًا يصيب بمظّنِّه  .فال يكاد خيطئه  .أ
أن سحي ًام الذي أذكر هو ِّ
أ
الرجل  :نعم .انتهى .
باحلق ف أيعلم عمر
اهللأ ليخربه ِّ
صدق ظّنِّه  .فقال له َ
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السالم  ,و أأخربه أأ ِّين قد طعّنت اثّنتي عشة طعّن ًة ,
قال  :فاذهب إليه فاقرأه مّنِّي َ
م
و أأ ِّين قد أ أ
ذر هلم عّند اهلل إن قت أل رسول اهلل
نفذت مقاتيل  ,و أأخرب قو أمك أأ َنه ال ع أ
ﷺ .وواحدٌ مّنهم حي.

( )

ٍ
ٍ
سعيد َ ,
أن رسو أل اهلل ﷺ ر َغب يف
مالك عن حييى بن
 -312وحدَ ثّني عن
م
ٍ
ورجل من الأ م
ٌ
ريص
وذكر اجلّنَ أة ,
اجلهاد ,
نصار يأكل مترات يف يده  ,فقال  :إم ِّين أحل ٌ
أ
م
م
فحم أل بسي مفه  ,فقات أل
عىل الدُّ نيا إن جلست ح َتى أأفر أغ م َ
ّنهن  .فر أمى ما يف يده  ,أ

_____________________
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )1 4/4عن معن بن عيسى  ,وابن الثري يف "أسد الغابة"
(  )345/من طريق حييى بن حييى كالمها عن مالك به.
وهذا مرسل.
قال أبوعمر يف "التمهيد" ( : )13/ 3هذا احلديث ال أأحفظه  ,وال أأعرفه َإال عّند أأ م
السري  .فهو
هل ِّ
معروف  .انتهى .
مشهور
عّندهم
ٌ
ٌ
م
بّنحو رواية مالك حدَ ثّني حممد بن عبد اهلل بن عبد
ابن إسحاق رواه يف السرية
ثم ذكر ابن عبد الرب  ,أأ َن أ
الّنجار.
الرمحن بن أأيب أصعصعة الازين أأحد بّني َ
قلت  :ورواه سعيد بن مّنصور (  ) 23من طريق سعيد بن أيب هالل  ,عن رج ٍل من بّني مازن  ,أأنَه
بل أغه .فذكره.
أ
يكون حممد بن عبد اهلل بن أيب صعصعة شيخ ابن إسحاق  .واهلل أعلم.
والرجل الازين حيتمل أن
وصححه عن خارجة بن زيد بن ثابت  ,عن أبيه  ,قال :
وأخرج احلاكم يف "الستدرك" ()3213
َ
لطلب م
بعثّني رسول اهلل ﷺ يوم أ ٍ
سعد م
م
بن الربيع  ,وقال يل  :إن رأيتأه فأقرئه مّنِّي السالم ..فذكر
حد
أ
نحوه.
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( )

لُواملُسابقةُبينُهاُوالنُفقةُُيفُالغُزُوُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُاخلُي ُِ
ٍ
ٍ
سعيد َ ,
أن رسو أل اهلل ﷺ رئي وهو
مالك عن حييى بن
 -312وحدَ ثّني عن
( )
يمسح وجه م
فرسه بردائمه  ,فسئل عن ذلك.؟ فقال  :إم ِّين عوتبت الليل أة يف اخليل.
أ
أ
_____________________
( ) وهذا مرسل.
ٍ
لكن يشهد له  .ما أخرجه مسلم يف "الصحيح" (  ) 15من طريق ٍ
ثابت عن أأنس م
مالك 
بن
ٌ
ٍ
حديث يف غزوة بدر  .وفيه  :قوموا إىل أجّن ٍَة عرضها السموات والرض  .فقال  :عمري بن احلامم
ضمن
أ
 .فذكر نحوه .
وجزم ابن عبد الرب يف "التمهيد" َ
بن احلامم هو البهم يف رواية مالك .
مري أ
أن ع أ
رجل يوم أ ٍ
البخاري ( )3531ومسلم ( ) 211عن ٍ
أ
رسول اهلل إن
حد  :أأين أأنا يا
خرج
ُّ
و أأ أ
جابر  ,قال ٌ أ
م
ٍ
م
ثم أ
قاتل حتى قتل".
قتلت؟ قال  :يف اجلّنَة  ,ف أألقى ثمرات ك َن يف يده َ ,
ٍ
م ٍ
ٍ
مصح ًا به يف
ومها قصتان وقعتا يف أحد وبدر مجيع ًا  ,أ َما حديث الباب فهو يف غزوة بدر  .كام جاء َ
"موطأ أيب مصعب" (.)152
م
مجاعة رواته فيام علمت ,
( ) قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 55/ 3هكذا هذا احلديث يف الوطأ عّند
وقد روي عن مالك مسّند ًا عن حييى بن سعيد عن أنس  .وال يصح  ..ثم رواه ابن عبد الرب من طريق
الفهري عن ٍ
الّنض بن سلمة عن عبد اهلل بن عمرو م
مالك به.
قلت  :وأخرجه سعيد بن مّنصور ( ) 342وأبو عمر يف "االستذكار" (/1

) من طريق سفيان بن

عييّنة عن حييى بن سعيد عن مسلم م
بن أيسار َ ,
أن رسول اهلل ﷺ قال  :عاتبّني جربيل " ...

رسل أيض ًا  .ومسلم بن يسار  :هو موىل آل عثامن  .وهم من النصار  ,وموىل القو مم من أأ م
وهذا م ٌ
نفسهم
أ
تابعي.
 .وهو
ٌ
وأخرجه مسدَ د كام يف "الطالب" ( ) 123عن حييى القطان عن حييى بن سعيد عن رج ٍل من الأ م
نصار
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بابُُ:الدُفنُُيفُقُربُُواحدُُمنُرضورةُُُ,وإنفاذُأُيبُبكرُُُِ ُعدُةُرسو ُِلُاهللُﷺُ
وفاةُرسو ُِلُاهللُﷺُ
بعدُ ُِ
ٍ
الرمحن بن أيب أصع أصعة  ,أأ َنه بل أغه أأ َن
 -311حدَ ثّني حييى عن مالك عن عبد َ

مرو الأنصاريني ثم م
بن اجلموح وعبدأ اهلل بن أع ٍ
السيل
َ
أعمرو أ
فر َ
السلم َيني كانا قد أح أ
َ َ
ٍ
السي أل  ,وكانا يف ٍ
واحد  ,ومها م َن استشهد يو أم
قرب
ربمها  ,وكان قربمها م َا ييل َ
ق أ
ٍ
م
تغريا أ
كأ َّنام ماتا بالأ م
مس.
غريا من مكاّنام  .فوجدا أمل أي َ
فر عّنهام لي َ
أحد  ,فح أ
وكان أأحدمها قد جرح فوضع يدأ ه عىل ج م
رحه  .فدفن وهو كذلك  ,فأميطت
أ
رحه  ,ثم أرسلت فرجعت كام كانت  ,وكان بني أ ٍ
يده عن ج م
حد وبني يو أم ح مف أر
َ
أ
ربعون سّن ًة.
عّنهام ست و أأ

( )

___________________
الّنبي ﷺ ..فذكأره.
 ,قال  :أأ أ
صبح ُّ
بن السيب ,
قال البخاري يف "التاريخ الكبري" ( : ) 22/2مسلم بن أيسار موىل الأنصار
سمع سعيدأ أ
أ
روى عّنه حييى بن سعيد وعبد الرمحن اإلفريقي  ,قال ابن وهب عن عمرو عن حييى بن سعيد  :عن
مسلم بن يسار  -موىل آل عثامن  -عن الّنبي ﷺ .م ٌ
رسل  .انتهى كالم البخاري .
وله شاهدان مرسالن .
األول  :أخرجه الطيالس يف "مسّنده" ( ) 11وأبو داود يف "الراسيل" (  ) 1عن نعيم بن أيب هّند
نحوه  .وروي مرفوع ًا عن نعيم عن عروة بن اجلعد  به.
الثاين  :أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" (  )315/عن أيب عبد اهلل بن ٍ
واقد بلغه  .فذكره
( ) أخرجه ابن ش ّبة يف "تاريخ الديّنة" (ص  )2عن القعّنبي وأيب غسان  ,وابن الثري يف "أسد الغابة"
(  ) 11/من طريق حييى بن حييى كلهم عن مالك به.
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مالك عن ربيعة بن أأيب عبد الرمحن أ َنه قال  :م
ٍ
قد أم عىل أأيب
 -325حدَ ثّني عن
َ
ٍ
الصدِّ يق ٌ
مال من ال أبحرين فقال  :أمن كان له عّند رسو مل اهلل ﷺ وأ ٌي أأو معدأ ٌة
بكر ِّ
ٍ ( )
فليأتّني  .فجا أءه جابر بن عبد اهلل فح أف أن له ثال أ
ث حفّنات.
___________________

ٍ
مالك
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 41/ 1هكذا هذا احلديث يف الوطأ مقطوع ًا  .أمل خيتلف عىل
ٍ
ٍ
واحد متقارب .انتهى.
صحاح بمعّنى
فيه  ,وهو يت مَصل من وجو ٍه

فرُعنهامُست ُوأربعونُسن ًة ُ) أخرج البخاري (  ) 41عن جابر
قولهُُ(ُ:وكانُبنيُأحد ُوبنيُيوم ُح
ٌّ
قصة قتل والده  .قال  :ودفن معه آخر يف قرب  ,ثم مل تطب نفس أن أمتركمه مع اآلخر فاستخرجته
 يف َ
بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( : ) 1/4قولهُُ(ُ:فاستخرجتهُبعدُستةُأشهرُ) أي من يوم دفّنه  ,وهذا
خيالف يف الظاهر ما وقع يف "الوطأ"  .وقد مجع بيّنهام ابن عبد الرب [ التمهيد  ] 3 / 1بتعدّ د القصة.
قرب وحدأ ه بعد م
نظر  ,لأ َن الذي يف حديث جابر  ,أنه دفن أأباه يف ٍ
ستة أأشهر  ,ويف حديث الوطأ ,
وفيه ٌ
ٍ
ٍ
أأّنام وجدا يف ٍ
أ
واحد قرب
يكون الراد بكوّنام يف قرب
ست و أأربعني سّن ًة  ,فإ َما أن
قرب
واحد بعد ي
ٍ
خرق أأحد ال أقربين فصارا ٍ
أ
السيل أ
واحد.
كقرب
الجاورة  ,أأو أأ َن

رضب
وقد ذكر ابن إسحاق القصة يف الغازي فقال " حدَ ثّني أأيب عن أأشياخٍ من النصار قالوا َ :لا
أ
م
مرت عىل ق م
بور ُّ
الشهداء
انفجرت العني عليهم فجئّنا فأخرجّنامها  -يعّني عمر ًا وعبدأ
معاوية عيّنأه التي َ
اهلل  -وعليهام بردتان قد غ ِّطي هبام وجوههام  ,وعىل أأقدامهم يشء من م
نبات الأرض  ,ف أأخرجّنأامها
ٌ
ٍ
ٍ
صحيح عّند ابن سعد من طريق أأيب الزبري عن
بإسّناد
يتثّنَيان تأثّنِّيا ك أأّنام دفّنا بالمس "  .وله شاهدٌ
جابر  .انتهى كالمه.
وانظر التمهيد ( ) 3 / 1وما بعدها.
( ) هذا مرسل .
م
ٍ
انقطاعه  ,وهو ح ٌ
ديث يت مَصل من
مالك يف
قال أبوعمر يف "االستذكار" ( : ) 12/1أمل خيتلف عن
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___________________
ٍ
ٍ
صحاح عن جابر .انتهى
وجوه

قلت  :رواه البخاري (11

 )4 13 ,ومسلم ( ) 4 3من طريق حممد بن عيل م
وابن الّنكدر عن

جابر به  .نحوه
ال.
وَلُُي ّرجوهُمنُطريقُربيعةُُ.الُموصوالًُُ,والُمرس ًُ
ٍ
ساحل ب م
م
حر اهلّند بني ال أبصة وعامن  .قيل  :هي قص أبة أه أجر ,
لبالد عىل
جامع
اسم
ٌ
ُ قولهُُ(ُ:البحرينُ)ُ ٌ
وقيل  :هجر قصبة البحرين  .قاله ياقوت  .انظر متام م
كالمه برقم (. )453
أ أ
أ
ُأوُعدةٌُ) قال ابن الثري يف "الّنهاية" ( : )452/1قيل  :الوأي التعريض م
قولهُُ(ُ:وأي ِ
بالعدأ ة من غري
ٌ
ٍ
م
أتصيحٍ  .وقيل  :هو م
فليف به " و أأصل الوأي
المرىء بوأ ٍي
العدأ ة الضمونة  ,وحديث عمر " أمن و أأى
وهب " قرأت يف م
ٍ
احلكمة أأ َن
 :الوعد الذي يو ِّثقه الرجل عىل نفسه  ,ويعزم عىل الوفاء به  .ومّنه حديث
ذكرين " عدَ اه بعىل لأ َنه أأعطاه معّنى  :جعلت عىل
اهلل تعاىل يقول  :إمين و أأيت عىل نفس أن أأذكر أمن أ
نفس .انتهى كالمه .
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ُ

كتاب النذور واليمان
ذورُيفُامليشُُ
بابُُ:ماُيبُُ ُِمنُالنُ ُِ
مالك عن م
ٍ
عبد اهلل بن أيب ٍ
عمتمه  ,أأ َّنا حدَ ثته عن
 -32وحدَ ثّني عن
بكر عن َ
مسجد ق ٍ
م
جدَ تمه  ,أّنا كانت جعلت عىل م
باء  ,فامتت أ
ومل أتق مضه .
نفسها مشي ًا إىل
ّ
أفأف أتى عبد اهلل بن ع َب ٍ
يش عّنها.
اس ابّن أتها .أن أمت أ

( )

بيتُاهللُِفعجُزُ
بابُُ:ماُجاءُُفيمُنُنُذُرُُمُشي ًُاُإىلُ ِ ُ
ٍ
يثي  ,أنّه قال  :خرجت مع
 -32حدَ ثّني حييى عن مالك عن عروة بن أ أذيّنة الل ِّ

ٍ
عج أزت  ,أفأرسلت
ميش إىل بيت اهلل  ,ح َتى إذا كّنَا ببعض ال َطريق أ
أجدَ ة يل عليها ٌ
بن عمر فخرجت معه  ,أ
موىل هلا أي أ
بن عمر  ,فقال له
فسأل عبدأ اهلل أ
سأل عبدأ اهلل أ
ً
_____________________
( ) ذكره البخاري مع َلق ًا  .يف "صحيحه" باب من مات وعليه ندر.
عمة جدِّ عبد اهلل بن
قولهُُ(ُ:عنُعمتهُ) قال الزرقاين ( : )21/4قال ابن احلذاء  :هي أعمرة بّنت حزم َ
عمته جماز ًا  ,وتع َقبه احلافظ َ .
الصحايب ,
جابر َ
لن أعمرة صحابية قديمة  ,روى عّنها ٌ
أيب بكر  ,وقيل هلا َ
عمته احلقيقية  .وهي أم أعمرو أو أم
فرواية عبد اهلل عّنها مّنقطعة  ,لأنه مل يدركها  ,فالأظهر أأ َن الرا أد َ
العمة الجازية بيان الرواية التي فيها دعواه .
كلثوم  .انتهى .والأصل احلمل عىل احلقيقة  ,وعىل مدَ عي َ
السّند  .والصل خالفه .انتهى كالمه .
خصوص ًا مع ما أل مزم عليها من انقطاع َ
وانظر فتح الباري ( .)123/
وروى أبو داود يف "السّنن" (  ) 35وابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( ) 112واللفظ له  .عن ابن
عباس قال " :إذا مات وعليه نذر قىض عّنه ول ُّيه" .وهو مطلق .
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ثم ل أتم م
ش من حيث أع أجزت.
أعبد اهلل بن عمر  :مرها فلرتكب َ ,
هللُ
صيةُا ُِ
ذورُيفُمُعُ ُِ
بابُُ:ماُالُيُوزُُ ُِمنُالنُ ُِ

( )

بن ٍ
ٍ
م
وثور م
ٍ
زيد الدِّ ي ِّيل  ,أأ َّنام
قيس
مالك عن محيد بن
 -324حدَ ثّني حييى عن

أأخرباه عن رسو مل اهلل ﷺ  -و أأحدمها يزيد يف احلديث عىل صاحبمه َ -
أن رسو أل اهلل
ال قائ ًام يف َ
ﷺ ر أأى رج ً
نذر أأن َال يتك َل أم ,
الشمس  ,فقال  :ما بال هذا؟  ,فقالوا  :أ
الش م
وال أيستظ َل من َ
مس ,وال أَيل أس .ويصوم .فقال رسول اهلل ﷺ  :مروه فليتك َلم
يتم صيا أمه.
 ,وليستظ َل  ,وليجلس  ,ول َ

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( ) 34ويف "الم" ( ) 12/2وابن أيب شيبة يف "الصّنف" () 1/4
ويعقوب بن سفيان يف "العرفة والتاريخ" (1/4

) والبيهقي يف " السّنن الكربى" ( )2 / 5ويف

"العرفة" ( )1234وابن عساكر (  ) 12/3من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( ) 1/4من طريق عبيد اهلل بن عمر  ,والفاكهي يف "أخبار مكة" (  )11من
طريق م
عبد احلميد الدين كالمها عن عروة به  .وفيه قال ابن عمر  :مروها أأن تأعو أد من العام القبل ,
فتميش من حيث أع أجزت.
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : ) 23/1ليس لعروة بن أذيّنة يف الوطأ سوى هذا اخلرب  ,وهو عروة
الشعر أغ مزالً
رقيق ِّ
بن أذيّنة  .وأذيّنة لقبه  ,واسمه حييى بن مالك بن احلارث بن عمر ال َليثي كان شاعر ًا أ
ٍ
خري ًا عّندهم  .روى عّنه مالك وعبيد اهلل بن عمر .انتهى.
 ,وكان مع ذلك
أ
صاحب فقه ِّ
وقال الذهبي يف "اليزان"  :صدوق .
وقال ابن حجر يف "تعجيل الّنفعة" ( ص  : ) 21ذكره ابن ح َبان يف الثقات.
( ) أخرجه اخلطيب يف "السامء البهمة يف النباء الحكمة" (ص ) 24من طريق عبد اهلل القعّنبي عن
مالك به  .وهذا م ٌ
رسل.

=
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ٍ
ٍ
حمم ٍد  ,أنّه سمعه
 -323وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد عن القاسم بن ّ
تت امر أأ ٌة إىل م
يقول  :أأ م
عبد اهلل بن ع َب ٍ
نحر ابّني  ,فقال
اس  ,فقالت  :إم ّين نذرت أن أأ أ
اس  :ال أتّنحري م
ابن ع َب ٍ
ابّنك  ,وك ِّفري عن أيميّنك.
اس  :وكيف يكون يف هذا ك َفار ٌة؟ فقال ابن ع ّب ٍ
شيخ عّند ابن ع َب ٍ
فقال ٌ
اس  :إم َن
م
م
ثم جع أل فيه من
اهلل تعاىل قال {والذين يظاهرون من أنسائهم} [الجادلة ّ ]4
يت ( ).
الك َفارة ما قد ر أأ أ
ارةُاألُيُام ُِنُ
بابُُ:العُملُُيفُكُفُ ُِ
مالك عن ناف ٍع عن م
ٍ
عبد اهلل بن عمر  ,أأ َنه كان يقول :
 -321حدَ ثّني حييى عن
م
بيمني فو َكدأ ها  ,ثم حّنأ أث  .فعليه عتق ٍ
ٍ
عشة أمساكني.
رقبة  ,أو كسوة
ف
من حل أ
ّ
م
ٍ
ثم أح أ
عشة مساكني لك ِّل
ّنث .فعليه إطعام
ف
و أمن حل أ
بيمني فلم يؤ ِّكدها ّ ,
ّنطة  ,فمن أمل َيد فصيام ثال م
مسكني مد من مح ٍ
ٍ
ثة أ ّيا ٍم.

( )

___________________
ويشهد ُله ُما ُأخرجه ُالبخاري ُيف ُ"صحيحه" ُ( )5755وأبو داود ( )4455من طريق أأيوب عن
أ
الرجل أأبا إرسائيل.
وس َمى
عكرمة عن ابن عباس به  .نحوه  .أ
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( )2 / 5من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 1151 , 1154وابن أيب شيبة ( ) 53/4والدارقطّني ( ) 32/
والبيهقي يف "الكربى" ( )2 / 5ويف "الصغرى" ( )3525من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )315/2من طريقني آخرين عن ابن عباس به .نحوه.
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 2/2والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار " ( ) 2/4والبيهقي يف
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ٍ
مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر  ,أنّه كان يك ِّفر عن
 -321وحدَ ثّني عن
ٍ
م
ٍ
مسكني مد من
عشة مساكني لك ِّل
أيميّنه بإطعا مم
حّنطة  ,وكان يعتق ال مرار إذا و َكدأ
يمني.
ال أ

( )

ٍ
ٍ
سعيد عن سليامن بن أي ٍ
سار  ,أنّه قال :
مالك عن حييى بن
 -322وحدَ ثّني عن
ٍ
حّنطة بالدِّ الأ م
صغر ,
أأدركت الّنَاس وهم إذا أأعطوا يف ك َفارة اليمني أأعطوا مدَ ًا من

___________________

"السّنن الكربى" ( )11/ 5ويف "العرفة" ( )12 3من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )154/2وابن أيب شيبة كام يف "االستذكار" ( ) 11/1عن أيوب عن نافع ,

طعم عش ًة  ,وإذا و َكدأ أأعتق  ,فقلت لّنافع  :مالتوكيد؟ قال  :ترداد
قال  :كان ابن عمر إذا
أ
حلف أأ أ
م
م
م
الواحد.
اليشء
اليامن يف
قلت  :وفعل ابن عمر  عىل سبيل االستحباب ال الوجوب  .فالواجب أحد الثالث التي ذكرها اهلل
تعاىل يف سورة الائدة بقوله { ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أيامنكم ولكن يؤاخذكم بام ع َقدتم اليامن .
فكفارته إطعام عشة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة  .فمن مل َيد
م
ثالثة أأيا ٍم ذلك كفارة أيامنكم إذا حلفتم واحفظوا أيامنكم كذلك يبني اهلل لكم آياته لعلكم
فصيام
تشكرون }
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )11/ 5ويف "الصغرى" (  )3545/ويف "العرفة"
( )3131من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 1512عن أعبد اهلل بن عمر العمري عن نافع  :كان ابن عمر
ٍ
إذا وكَد الأ أ
عتق رقب ًة.
يامن  ,وتابع بيّنها يف
جملس أأ أ
وانظر ما قبله.
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ور أأوا ذلك جمزئ ًا عّنهم.

( )

يامنُ
بابُُ:جامعُُاألُ ُِ
ٍ
مالك عن أأ ُّيوب م
الرمحن
 -322وحدَ ثّني عن
بن موسى عن مّنصور بن عبد َ
بي عن أ ِّمه عن عائشة أ ِّم الؤمّنني ريض اهلل عّنها  ,أأ َّنا سئ ألت عن رج ٍل قال :
حل أج ِّ
ا أ
يمني.
مايل يف مر أتاج الكعبة؟ فقالت عائشة  :يك ِّفره ما يك ِّفر ال أ

( )

_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )11/ 5ويف "العرفة" ( )142/1من طريق حييى بن بكري
عن مالك به.
وأخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )141/ 5من طريق أيب الحوص  ,وسعيد بن مّنصور يف "التفسري
يف السّنن" ( )231من طريق سفيان كالمها عن حييى بن سعيد به.
صحيح .
وإسّناده
ٌ
الّنبي ﷺ  .ويقال له  :الدُّ الول  .أأ َما الدُّ الكرب فهو مدُّ هشا مم م
بن
قولهُُ(ُ:باملدِّ ُاألصغرُ) أي مدُّ
ِّ
إسامعيل الخزومي  .كان أأمري ًا عىل الديّنة هلشا مم م
بن عبد اللك.
ٌ
وثلث  ,وقيل  :مد ونصف.
ُ واختلف يف مقدار مدِّ هشام ُ,فقيل  :مدُّ
الّنبي ﷺ بثل أثي رطل  .قاله ابن بطال  .قال ابن حجر  :وهو كام قال َ .
فإن الدَ
وقيل  :أكرب من مدِّ
ِّ
م
م
رطالن  ,والصاع مّنه ثامنية أرطال .انتهى .
اهلشامي
الزهري  .وابن بشكوال يف
( ) أخرجه البغوي يف "رشح السّنة" ( ) 332من طريق أيب مصعب ُّ
"الغوامض والبهامت" (  )124/من طريق حييى عن ٍ
مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( )21/4وعبد الرزاق ( ) 433وأبو عبيد يف "غريب احلديث" ()4 3/3
والبيهقي يف "الكربى" ( )11/ 5ويف "العرفة" (  )12من ط ٍ
رق عن مّنصور عن أ ِّمه صف َية به.
وصححه ابن السكن .
صحيح .
قال ابن حجر يف "التلخيص" ( : ) 2 /3سّندٌ
َ
ٌ
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كتاب الضحايا
بابُُ:ماُيُنهىُعنُهُ ُِمنُالضُحُاياُ
ٍ
بن عمر كان أي َتقي من
 -321وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ ّن عبدأ اهلل أ
( )
م
قص ممن أخل مقها.
َ
سن  ,والتي أن أ
الضحايا والبدن التي أمل أت َ
بابُُ:ماُيُستحبُُ ُِمنُالضُحُاياُ
___________________
مّنسوب إىل
قولهُُ(ُ:احلُجبيُ)ُقال عياض يف "الشارق" (  : )331/بفتح احلاء واجليم وباء بواحدة .
ٌ
أح أجبة البيت .انتهى ُ.
أ
وجعل
الرتاج بالكرس  .الباب العظيم  ,والباب الغلق أأيض ًا ,
قولهُِ ُ(ُ:رتاجُالكعبةُ) قال أهل اللغة ِّ :
فالن ما أله يف مرتأاج الكعبة  .أي  :أ
ٌ
نفس الباب.
نذ أره أهدي ًا  ,وليس الراد أ
( ) أخرجه ابن قتيبة يف "غريب احلديث" (  )451/واخلطايب يف "غريب احلديث" (  )3 1/من
طريق القعّنبي عن مالك به.
قولهَُُ(ُ:ل ُتسن ُ) قال اخلطايب يف "غريب احلديث" (  : )3 1/ذكره ابن قتيبة يف كتابه  ,ورواه " أمل
سم فاعله  ,وقال  :هي التي أمل تّنبت
تسّنأن" مضمومة التاء مفتوحة الّنون عىل مذهب الفعول أمل ي َ
عط لبّن ًا  ,أ
ومل يسمن  .أي  :أمل ي أ
أأسّناّنا  .كأّنا أمل تعط أأسّنان ًا  ,وهذا كام تقول فالن أمل يل أبن  .أي  :أمل ي أ
عط
أسمّن ًا.
واضح  .إذا ا ُّت أبع
بني ومعّناه
قال أبو سليامن ( اخلطايب )  :اخلطب يف هذا أأيرس من ذلك  ,ووجه الكالم ٌ
ٌ
صوابه  ,أ
غري إعرابه  ,وإنام هو أمل تسّنن  .أي  :أمل تسن  .ر ّده إىل الصل  ,فأظهر الّنونني  .يريد بذلك
ومل ي َ
سن اإلثّناء  ,وكذلك رواه لّنا الثبات ممن أأصحابّنا عن عيل بن عبد العزيز عن القعّنبي عن مالك عن
َ
نافع عن ابن عمر  .أمل أر مّنهم يف ذلك اختالف ًا .انتهى كالمه .وانظر اللسان ( 5/ 4

).
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ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
مر ًة
 -325حدَ ثّني حييى عن
بن عمر َ
أن عبدأ اهلل أ
ضحى ّ
ال أأ أ
نافع  :أفأمرين أأن أأشرتي له أكبش ًا أفحي ً
قرن  ,ث َم أأذبحه يوم
بالديّنة  ,قال ٌ
الأضحى يف مص َىل الّنَاس.
قال نافع  :ففعلت ثم محم أل إىل م
عبد اهلل م
ذبح ال أك أ
بش ,
فح أل أق رأ أسه حني أ
بن عمر .أ
ٌ
َ
وكان مريض ًا أمل ي م
شهد العيدأ مع الّنَاس.
أ
م
ٍ
الرأ م
بواجب عىل من
س
قال ٌ
نافع  :وكان عبد اهلل بن عمر يقول  :ليس حالق َ
أض َحى  ,وقد فع أله ابن عمر.

( )

خارُحلُو ُِمُاألُضاحيُ
بابُُ:ا ُِّد ُِ
ٍ
ٍ
دري
الرمحن عن أأيب سعيد اخل ِّ
 -32وحدَ ثّني عن مالك عن ربيعة بن أيب عبد َ
 ,أأنّه م
قد أم من ٍ
أ
يكون هذا من حلوم
سفر  ,فقدَ أم إليه أأهله أحل ًام  ,فقال  :انظروا أن

ٍ
سعيد  :أأ أمل يكن رسول اهلل ﷺ أّنى عّنها؟
ضحى  ,فقالوا  :هو مّنها  ,فقال أأبو
الأ أ
م
مر .
فقالوا  :إم َنه قد كان من رسول اهلل ﷺ بعدك أأ ٌ
_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 22/1من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
صحيح.
وهذا إسّنا ٌد
ٌ
ورواه أبو عبيد يف "غريب احلديث" ( ) 11/3من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع به.
قوله ُُ (ُ :فحيالً ُ) قال عياض يف "الشارق" (  : ) 24/الفحيل العظيم اخللق  ,وهو الراد يف
الضحية  ,و أأ َما يف غريها فالّنجب يف مرضابه  .وبه س ِّمي الول لشبهه به يف خلقته وعظمه  ,وقال ابن
فحل أف ٌ
دريد ٌ :
حيل  .إذا كان نجيب ًا كري ًام  .انتهى.
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ٍ
سعيد  .أ
فسأ أل عن ذلك  ,فأخرب أأ َن رسو أل اهلل ﷺ قال  :أّنيتكم عن
فخرج أبو
حلوم الأضحى بعد ثال ٍ
ث فكلوا وتصدَ قوا وا َد مخروا.
وّنيتكم عن اال م
ٍ
نتباذ فان أتبمذوا ُّ ,
وّنيتكم عن زيارة القبور
وكل
مسكر حرا ٌم  ,أ
فزوروها  ,وال تقولوا أهجر ًا .يعّني .ال تقولوا سوء ًا.

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (  )452/ومن طريقه البيهقي يف "الكربى" (  )313/ويف "العرفة"
( ) 412أأخربنا ٌ
مالك عن ربيعة بهُ .متص ًا.
قال البيهقي  :م ٌ
رسل  .ريبعة أمل يدرك أأبا سعيد .انتهى .
وكذا قال أبو عمر يف "التمهيد" (3/4

).

وأصل احلديث يف "صحيح البخاري" ( )1 32 , 4221والّنسائي (ُ )33 2متص ًا من طريق عبد
اهلل بن خباب ,أأ َن أأبا سعيد بن مالك اخلدري  م
قدم من ٍ
سفر .فقدَ م إليه أهله حل ًام من حلوم الضاحي
َ
 ,فقال  :ما أأنا بآكله حتى أأ أ
سأل  ,فانطلق إىل أأخيه ل ِّمه  -وكان بدري ًا  -قتادة بن الّنعامن  .فس أأ أله؟ فقال
أ
 :إنه حدأ أ
نقض لما كانوا يّنهون عّنه من أأكل حلو مم الأضحى بعد ثالثة أيام".
ث
مر ٌ
بعدك أأ ٌ
ولسلم ( ) 124عن أيب نضة عن أيب سعيد رفعه  :يا أهل الديّنة ال تأكلوا حلو أم الأضاحي فوق
ٍ
م
رسول اهلل ﷺ َ ,
أن هلم عياالً وحش ًام وخدم ًا فقال  :كلوا و أأطعموا  ,واحبسوا أو
ثالث  .فشكوا إىل
ا َدخروا ".

م
ٍ
االنتباذ فانتأبمذوا ُّ ,
وّنيتكم عن زيارة القبور فزوروها  ,وال
وكل
أ َما قوله ( وّنيتكم عن
مسكر حرا ٌم  ,أ
تقولوا أهجر ًا .يعّني .ال تقولوا سوء ًا) .فلم أره عّند أصحاب الستة عن أيب سعيد.
آخرين عن أيب سعيد  . عّند أمحد (1 2
وقد جاءت هذه الزيادة من طريقني أ

) واحلاكم يف

"الستدرك" ( )3 3/4والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" (  )3 4والبيهقي يف "الكربى"
( )22/3وغريهمُ .
الّنهي عن هذه الثالث
سلم يف "صحيحه" ( )122عن بريدة  مرفوع ًا .
َ
ويشهد هلا ما أأخرجه م ٌ

=
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بطنُاملرأُةُُ,وذكرُأُيُا ُِمُاألُضُحُىُ
بابُُ:الضُحيُةُعامُُيفُ ُِ
 -32وحدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
بن عمر قال  :الأض أحى
أن عبدأ اهلل أ
يومان بعد يو مم الأض أحى.

( )

ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
عام يف
 -324وحدَ ثّني عن
بن عمر أمل يكن ي ِّ
أن عبدأ اهلل أ
ضحي َ

م
بطن الرأة.

( )

___________________
مجيع ًا نحوه  .دون قوله "وال تقولوا هجر ًا".
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 12/1من طريق ابن بكري  ,وأبو أمحد احلاكم يف "عوايل
مالك" (

عامر كالمها عن مالك به.
) من طريق هشام بن َ

وأخرجه ابن الّنذر يف "الوسط" ( 1

حىل" ( )431/1من ط ٍ
) وابن حزم يف "ال َ
رق عن نافع به .

نحوه.
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 22/1من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
عمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر  ,أنه كان ال
وأخرج عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )2 41عن أم أ
يضحي عن حب ٍل  ,لكن كان يضحي عن م
م
م
والكبار.
الصغار
ولده
ِّ
أ أ
ِّ
م
الرأة شذو ٌذ ,
قال ابن عبد الرب يف "االستذكار" ( : ) 32/1االختالف يف الضحية عن ما يف بطن
م
عمر يف ذلك .انتهى.
ومجهور العلامء عىل ما روي عن ابن أ
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ُ

كتاب الذبائح
حةُ
سميةُعىلُالذُبيُ ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُالتُ ُِ
ٍ
ٍ
سعيد َ ,
بن ع َياش بن أأيب
مالك عن حييى بن
 -323وحدَ ثّني عن
أن عبدأ اهلل أ
يذبحها  ,قال له  :أس ِّم
يذبح ذبيح ًة  ,فل َام أأرا أد أن
ربيعة ال
أ
مر غالم ًا له أأن أ
خزومي أأ أ
ّ
سميت
سميت  ,فقال له  :أس ِّم اهللأ وحيك  ,قال له  :قد َ
اهللأ  ,فقال له الغالم  :قد َ
اهللأ  ,فقال له عبد اهلل بن ع ّي ٍ
اش  :واهللم ال أأطعمها أأبد ًا.
ورةُ
كاةُيفُحا ُِلُالضُ ُِ
بابُُ:ماُيوزُُ ُِمنُالذُ ُِ
زيد الدِّ ييل عن م
ثور بن ٍ
ٍ
مالك عن م
عبد اهلل م
بن ع َب ٍ
اس  ,أأ َنه
 -321وحدَ ثّني عن
ّ
صارى ال م
م
عرب؟ فقال  :ال بأ أس هبا  .وتال هذه اآلية {و أمن أيتو َهلم
س أئل عن
ذبائح أن أ
( )

مّنكم فإ َنه مّنهم} [الائدة ]1

( )

_____________________
( ) أمل أره يف غري الوطأ.
وابن عياش له إدراك  .جزم بذلك ابن حبان  ,و أأ َيده ابن حجر يف "اإلصابة" (.) 51/3
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 2/1من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
وأخرجه البيهقي يف "الكربى" أيض ًا ( ) 2/1ويف "العرفة" ( ) 3 /2من طريق القعّنبي وابن
وهب كالمها عن ٍ
مالك عن م
ثور بن زيد عن عكرم أة عن ابن عباس.
اسمه يف
قال البيهقي يف "العرفة"  :وكأنّه ( أي مالك ) أمل ير االحتجاج برواية عكرمة  .فلم يذكر أ
الوطأ.انتهى

=
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كاةُ
حةُيفُالذُ ُِ
بابُُ:ماُيُكرُهُ ُِمنُالذُبيُ ُِ
ٍ
 -321حدَ ثّني حييى عن ٍ
سعيد عن أأيب م َرة موىل عقي مل م
مالك عن حييى م
بن أيب
بن
ٍ
طال ٍ
مره أأن أيأك ألها.
فتحرك بعضها؟ .أفأ أ
ب  ,أأ َنه أس أأ أل أأبا هريرة عن شاة ذبمحت َ
ٍ
وّناه عن ذلك ( ).
ث َم أس أأ أل عن ذلك زيدأ أ
حرك  ,أ
بن ثابت فقال  :إم َن اليت أة لت أت َ

___________________
وقال اإلمام الشافعي يف "السّند" (  : )414/والذي يروى من حديث ابن عباس يف إحالل
م
راوردي وابن أأيب حييى عن ٍ
ثور عن عكرمة عن ابن
ذبائحهم إنام هو من حديث عكرمة أأخربنيه ابن الدَ أ
ع َب ٍ
يلق ابن عباس .انتهى
وثور أمل أ
اس  .فذكره  ,لكن صاحبّنا ( أي مالك ) سك أ
أت عن اسم عكرمة ٌ ,
الطربي يف "تفسريه" ( )35 / 5والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 2 / 1من
وأخرجه
ُّ
طريق عطاء بن السائب  ,وابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )1132والطربي يف "هتذيب اآلثار" ( ) 1
من طريق عاص ٍم الحول كالمها عن عكرمة عن ابن عباس به.
السّنن الكربى" ( ) 15/1من طريق حيي بن بكري عن مالك به.
( ) أخرجه البيهقي يف " ُّ
قال البيهقي  :وكذلك رواه سليامن بن بالل عن حييى بن سعيد.
وأخرجه عبد الرزاق ( )2142عن ابن عييّنة  ,وابن أيب شيبة ( 342/ 5ط عوامة ) عن عبد الرحيم
حممد بن حييى بن ح َبان عن أأيب م َرة  ,أأنه وجدأ شا ًة هلم متوت
بن سليامن كالمها عن حييى بن سعيد عن َ
فتحركت  .فذكره.
.
أ
فذبحها َ

هكذا روياه بزيادة حممد بن حييى يف م
سّنده  .وأخرجه أيض ًا عبد الرزاق ( )2141من طريق م
ابن أيب
أأ

ذئب عن حممد بن حييى عن أأيب م َرة به.
اجلميع  .فأخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 15/1ويف "الصغرى" () 2 /4
وخالف أأبو معاوية
أ
من طريقه عن حييى بن سعيد عن حممد بن حييى بن ح َبان عن حممد بن زيد َ ,
أن رج ً
ذبح  .فذكره.
ال أ
والصواب الأ َول .
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حةُ
نُالذُبيُ ُِ
بابُُ:ذُكاةُُماُيفُبُطُ ُِ
مالك عن ناف ٍع عن م
ٍ
عبد اهلل بن عمر  ,أأنّه كان يقول :
 -322حدَ ثّني حييى عن
م
م
ونبت شعره  ,فإذا
تم خلقه ,
أ
إذا نحرت الّنَاقة فذكاة ما يف بطّنها ذكاهتا إذا كان قد َ
رج ممن م
رج الدَ م ممن جوفمه ( ).
بطن أ ِّمه ذبح ح َتى أخي أ
أخ أ

_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( )441/1من طريق ابن بكري وابن وهب عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق (  )213من طريق أيوب  ,والبيهقي ( )441/1من طريق عبد اهلل عمر وغريه ,
وابن القري يف "معجمه" ( ) 21من طريق الليث كلهم عن نافع عن ابن عمر به موقوف ًا.
ورواه غريهم موقوف ًا أيض ًا.
وأخرجه احلاكم يف "الستدرك" ( )2 /1والطرباين يف "الوسط" ( )2211من طريق حممد بن
إسحاق  ,والطرباين أيض ًا ( )1314من طريق أيوب بن موسى  ,والبيهقي يف "الكربى" ()441/1
والدارقطّني ( ) 2 /3والطرباين أيض ًا ( )2 43من طريق م
عبيد اهلل بن عمر كلهم عن نافع عن ابن
عمر مرفوع ًا.
ٍ
موقوف.اهـ
ضعيف  .والصحيح
أوجه عن ابن عمر مرفوع ًا  ,ورفعه عّنه
قال البيهقي  :وروي من
ٌ
ٌ
الدارقطّني و أأبو حاتمم كام يف "العلل" البّنه ( ) 1 3وابن عدي يف "الكامل"
صو أب وق أفه
وكذا َ
ُّ
( )1 /4وابن حجر يف "التلخيص" وغريهم من احل ّفاظ .
انظر  :تّنقيح التحقيق ( ) 11/4البن عبد اهلادي  .والتلخيص احلبري ( ) 12/3ونصب الراية
( ) 12/3وإرواء الغليل (.) 21/2
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كتاب الصيد
لُماُقُتُلُُا ُمل ِعراضُُواحلجرُُ
بابُُ:تركُُأُك ُِ
ٍ
بحج ٍر  -وأنا
 -322حدَ ثّني حييى عن مالك عن ناف ٍع أأ َنه قال  :رميت طائرين أ
فطرحه عبد اهلل بن عمر  ,و أأ َما اآلخر
فامت ,
باجلرف  -أفأصبتهام  ,أفأ َما أأحدمها أ
أ
فطرحه عبد اهلل أأيض ًا.
فامت قب أل أأن يذ ِّك أيه ,
فذهب عبد اهلل بن عمر يذ ِّكيه ب أقدو ٍم أ
أ
أ
بابُُ:ماُجاءُُيفُصُيُ ُِدُاملُعلُامتُ

( )

مالك عن ناف ٍع عن م
ٍ
عبد اهلل بن عمر  ,أأ َنه كان يقول يف
 -321حدَ ثّني حييى عن
الكل م
مسك عل أ
ب الع َلم  :كل ما أأ أ
يك إن أقت أل  ,وإمن أمل أيقتل( ).
ٍ
سمع نافع ًا يقول  :قال عبد اهلل بن عمر  :وإن
مالك أأ َنه
 -315وحدَ ثّني عن
أ
_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 31/1من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )21 1من طريق أيوب  ,وابن أيب شيبة ( ) 42/3من طريق عبد اهلل بن عمر
كالمها عن نافع به نحوه.
انظر ( تغليق التعليق ) البن حجر (.) 23/4
قولهُُ(ُ:اجلرفُ)  .قال عياض يف "الشارق" (  : )4 1/وسبخة اجلرف بضم اجليم والراء  .موضع
م
م
بالديّنة فيه ٌ
ناحية الشام .
ثالثة أأميال ممن
مر بن اخلطاب  .وهو عىل
مال من أمواهلا  .وفيه كان مال ع أ
وقولهُُ(ُ:بقدومُ) ُم َففة ال غري  .آلة الّن ََجار .انتهى.
صحيح .انظر ما بعده.
( ) وهذا إسّنا ٌد
ٌ

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

314

أأكل  ,وإن َمل يأكل ( ).
بابُُ:ماُجاءُُيفُصُيُ ُِدُالبُحُرُ
ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
الرمحن بن أيب هريرة أسأ أل
 -31وحدَ ثّني حييى عن
أن عبدأ َ
عام أل أف أظ البحر؟  ,فّنهاه أعن أأكلمه.
عبدأ اهلل أ
بن عمر َ
قال نافع  :ثم انقلب عبد اهلل فدأ عا بالصح م
ف فقرأ {أح َل لكم صيد ال م
بحر
أ
أ
ٌ
ّ
وطعامه} [الائدة .]11
الرمحن م
بن أأيب هريرة  :إم َنه ال بأس
قال ٌ
نافع  :أفأرسلّني عبد اهلل بن عمر إىل عبد َ

أبأكلمه ( ).

ٍ
م
ٍ
اري( ) موىل عمر بن
 -31وحدَ ثّني عن مالك عن زيد بن أأسل أم عن سعد اجل ِّ
_____________________
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )21 1/21 1والطربي يف "تفسريه" ( )114/1وابن أيب شيبة () 43/3
والبيهقي يف "الكربى" ( )412/1من عدَ ة طرق عن نافع به.
وإسّناده صحيح  .وانظر  :فتح الباري (.)15 /1
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 11/1واخلطيب يف "الفقيه والتفقه" ( )3 3/1وابن عساكر
( )41/41من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )2111والطربي يف "تفسريه" (

 )13/ومسدَ د كام يف "الطالب"

( ) 21/ 5من ط ٍ
رق عن نافع به.
قولهُُ(ُ:لفظُ) أي  :ر أمى عىل الساحل .
م
الساحل
( )4قال السمعاين كام يف "التهذيب" البن حجر ( : )432/1اجلاري نسبة إىل اجلار  .بليدة عىل
بقرب الديّنة.
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سألت عبدأ اهلل بن عمر عن ا محل م
اخل َطاب أأ َنه قال  :أ
بعض ًا  ,أأو أمتوت
يتان أيقتل بعضها أ
رصد ًا.؟ فقال  :ليس هبا بأ ٌس.
أ أ
ثم أ
سألت عبدأ اهلل بن أعمرو بن العاص  ,فقال  :مثل ذلك.
قال سعدٌ َ :
ٍ
الرمحن عن أأيب
 -314وحدَ ثّني عن
مالك عن أأيب ِّ
الزناد عن أأيب أسلمة بن عبد َ
وزيد بن ٍ
هريرة م
ثابت  ,أأّنام كانا ال ي م
ريان بام أل أف أظ البحر بأس ًا ( ).
أ
َ
 -313وحدَ ثّني عن ٍ
الرمحن  ,أأ َن ناس ًا
مالك عن أيب ِّ
الزناد عن أيب سلمة بن عبد ّ
ار م
من أأهل اجل م
قدموا  ,أ
أ
عام أل أف أظ البحر؟ .فقال  :ليس به
فسألوا
مروان أ
بن احلكم َ
( )

زيد م ٍ
بأس  ,وقال  :اذهبوا إىل م
ثم ائتوين .
ٌ
بن ثابت و أأيب هريرة فاس أألومها عن ذلك ّ ,
أفأخ مربوين ماذا أيقوالن؟ أفأ أتومها أ
أ
مروان
فسألومها  ,فقاال  :ال أبأ أس به  .أفأتوا
أفأخربوه  ,فقال مروان  :قد قلت ألكم.

( )

_____________________
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف " الصّنف " ( ) 15/3والبيهقي يف "الكربى" ( ) 11/1من ط ٍ
رق عن
مالك به
قولهَُُ(ُ:صد ًاُ) بفتح الصاد والراء  .أي برد ًا  .قاله عياض يف "الشارق" ( . )22/
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 13/1من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( ) 31/3والبخاري يف "التاريخ الكبري" ( ) 23/3من طريق سفيان عن أأيب
الزناد به.
( )4أخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري" (  ) 23/حدَ ثّني عبد اهلل بن يوسف عن مالك به.
ورواه عبد الرزاق ( )2113والبخاري يف "التاريخ" (  ) 23/والبيهقي يف "الكربى" () 13/1
عمر كالمها عن أيب الزناد عن أيب سلمة
من طريق سفيان الثوري  ,وعبد الرزاق أيض ًا ( )2111عن أم أ
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كتاب العقيقة
بابُُ:ماُجاءُُيفُالعُ ُِقيُقةُ
ٍ
مالك عن زيد بن أأسل أم عن رج ٍل من بّني أضمرة عن
 -311حدَ ثّني حييى عن
م
قوق  ,أ
حب الع أ
وكأ َنه
أأبيه  ,أأ َنه قال  :س أئل رسول اهلل ﷺ عن ال أعقيقة  ,فقال  :ال أأ ُّ
( )
حب أن أيّنس أك عن ول مده فليفعل.
إم َنام أك مره االسم  ,وقال  :أمن ولد له أو ألدٌ أفأ َ
___________________

بس أم ٍك ٍ
كبري فاستفتيّنا أأبا هريرة  .فذكره  .فزادا يف اإلسّناد ثويب ًا  .وهو
عن ثويب  ,قال  :ر أمى البحر أ
هل م
من أأ م
اجلار .
م
وحيمل قوله عن ثويب  .أي  :عن قصة أأ م
اجلار  .وثويب مّنهم  ,وهلذا نظائر كثري ٌة يف السانيد .
هل
و أأشار إىل هذا اخلالف أبو حاتم يف "احلرج والتعديل" ( )32 /
وثويب تأصغري أثوب هو أبو راشد الوصايب  .ذكره ابن حبان يف "الثقات" (.) 5 /3

( ) أخرجه أمحد يف "السّند" ( )411/1واجلوهري يف "مسّند الوطأ" ( )445وأبو نعيم يف
"معرفةالصحابة" ( )4523/2والبيهقي يف " السّنن الكربى" ( )455/1ويف "العرفة" () 35/2
من ط ٍ
رق عن مالك به.
راوردي عن زيد .
واختلف عىل زيد  .فأخرجه ابن أيب عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( )125عن الدَ أ
بمثل رواية مالك  .ورواه أمحد ( )345/1عن ابن عييّنة  .فقال  :عن أأبيه أأو أع ِّمه  .ورواه أمحد أيض ًا
( ) 4134والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )21/4واحلارث بن أيب أسامة ( )411من طريق
م
ٍ
الّنبي ﷺ .
الثوري فقال  :عن
رجل من قومه  ,قال  :سألت َ
الّنبي ﷺ َإال من
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )451 , 453/3ال أأعلمه روي معّنى هذا احلديث عن ِّ
الّنبي ﷺ  ,واختلف فيه عىل أعمرو
هذا الوجه  ,ومن حديث أعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ ه عن ِّ
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ٍ
حمم ٍد عن أأبيه  ,أأ َنه قال  :وزنت فاطمة
 -311وحدَ ثّني عن مالك عن جعفر بن َ
___________________

بن شعيب أيض ًا  ,م
ومن أأحسن أأسانيد حديثمه  .ما ذكره عبد الرزاق [  ] 211قال  :أأخربنا داود بن

الّنبي ﷺ عن العقيقة .
قيس  ,قال  :سمعت
أ
عمرو بن شعيب حيدِّ ث عن أأبيه عن جدِّ ه  ,قال  :س أئل ُّ
فذكره  .انتهى
قلت  :حديث عمرو بن شعيب  .أخرجه اإلمام أمحد (  ) 2 /وأبو داود يف "السّنن" ( ) 23
والّنسائي ( ) 1 /2وغريهم من ط ٍ
حب مّنكم أأن يّنسك عن
رق عن أعمرو بن شعيب  .وفيه "من أأ َ
م
م
وصححه احلاكم (.) 42/3
اجلارية شا ٌة "
ولده فليفعل  .عن الغالم شاتان مكافأتان  ,وعن
َ
ِّ
بالشك.
ووقع عّند أيب داود ( عن أعمرو بن شعيب عن أأبيه أراه عن جدِّ ه  ,قال )
قوى أأحد احلديثني باآلخر  ,قال أبو عمر  :ال أأعلمه أمرفوع ًا
قال ابن حجر يف "الفتح" ( : )122/1و أي أ
البزار وأبو الشيخ يف "العقيقة" من حديث أيب سعيد .انتهى كالمه.
إم َال عن أهذين  .قلت  :وقد أأخرجه َ
اسم لا يذبح عن
قولهُُ(ُ:العقيقةُ) قال ابن حجر يف "الفتح" ( : )121/1بفتح العني الهملة  ,وهو ٌ
الولود  .واختلف يف اشتقاقها.
ُ فقال أبو عبيد والصمعي  :أأصلها الشعر الذي أخيرج عىل رأس الولود  ,وتبعه الزُمشي وغريه .
وس ِّميت الشاة التي تذبح عّنه يف تلك احلالة عقيق ٌة لأنه حيلق عّنه ذلك الشعر عّند الذبح ُ .
ورجحه ابن عبد الرب وطائف ٌة .
العق  .وهو ُّ
ُ وعنُأُحد  :أّنا مأخوذة من ِّ
الشق والقطع َ ,
م
م
عق مذابحها  .أي تشق
الشاة
ُ قال اخلطايب  :العقيقة اسم
الذبوحة عن الولد  ,س ِّميت بذلك لأّنا ت ُّ
وتقطع  .قال  :وقيل  :هي الشعر الذي حيلق .
عق يعق إذا حلق عن ابّنه
وقال ابن فارس  :الشاة التي تذبح والشعر كل مّنهام يسمى عقيقة  ,يقال َ
عقيقته وذبح للمساكني شاة .
قلت  :ومَا ور أد يف تسمية الشاة عقيقة  .ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رف أعه "للغالم
عقيقتان  ,وللجارية أعقيق ٌة " وقال  :ال نعلمه هبذا اللفظ إال هبذا اإلسّناد  .انتهى كالمه
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م
حسن وح ٍ
ٍ
وزيّنب وأ ِّم كلثو ٍم فتصدَ قت بز أنة ذلك
سني
شعر
أ
بّنت رسول اهلل ﷺ أ
فض ًة.
َ

( )

ٍ
مالك عن ربيع أة م
حممد بن ع ِّيل بن
 -312وحدَ ثّني عن
الرمحن عن َ
بن أيب عبد َ
احلسني  ,أأنّه قال  :وزنت فاطمة م
ٍ
ٍ
وحسني
حسن
شعر
بّنت رسو مل اهلل ﷺ
أ
( )
فض ًة.
فتصدَ قت بم مز أنتمه َ
أ
بابُُ:العُمُلُُيفُالعُقُيُقُةُ
_____________________
( ) أخرجه أبو داود يف "الراسيل ( )425والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )453/1من طريق القعّنبي ,
ويف "العرفة" أيض ًا ( ) 41/2من طريق ابن بكري كالمها عن مالك به.
وهذا م ٌ
رسل  .جعفر بن حممد  :هو ابن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب . 
عيل  ,يقول :
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )2124عن ابن جريج  ,قال  :سمعت حممدأ ب أن ي
م
م
بوزن م
شعره أو مرق ًا ,
رسول اهلل ﷺ ال يولد هلا ولدٌ َإال أأمرت به فحلمق  ,ثم تصدَ قت
كانت فاطمة ابّنة
قالت  :وكان أأيب يفعل ذلك.
ٍ
عيل  . أخرجها البيهقي
وقد روي عن جعفر عن أبيه عن جدِّ ه  ,وروي أيض ًا عن أأبيه عن جدِّ ه عن ي
شيئ  .انظر ما بعده.
يف "السّنن الكربى" ( .)453وال ُّ
يصح مّنها ٌ
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )453/1من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )4 3/1وهذا احلديث قد روي عن ربيعة عن أأنس .وهو خط ٌأ ,
والصواب عن ربيعة ما يف "الوطأ"  .رواه حييى بن بكري  ,قال  :حدَ ثّني ابن هليعة عن عامرة م
بن أغزية
رسول اهلل ﷺ أأمر برأ م
أ
س احلأسن واحلسني يوم
عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن أنس بن مالك  ,أأ َن
سابعهام  .فحلم أق وتصدَ ق بوزنمه فض ًة .انتهى كالمه
قلت  :روي احلديث من ط ٍ
رق أخرى  ,لكّنّها م أع َلة  .انظر "التلخيص احلبري" البن حجر (.) 32/3
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 -312حدَ ثّني حييى عن ٍ
أن عبد اهلل بن عمر أمل يكن أ
مالك عن ناف ٍع َ ,
يسأله أأحدٌ
بشاة ٍ
ٍ
الذ م
شاة عن ُّ
كور
يعق عن ول مده
ممن أأهلمه عقيق ًة َإال أأعطاه إم َياها ,وكان ُّ
م ( )
م
واإلناث.
_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )45 /1من طريق حييى بن بكري عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )2113وابن أيب شيبة يف "مصّنفه" ( ) 3/1من طريق أيوب عن نافع به .
واختصه ابن أيب شيبة.
ٍ
قولهُُ(ُ:بشاة ُشاةُ) أي  :ذبح ِّ
السّنة بأنَه عن الغالم شاتان  ,وعن
لكل واحد شا ًة واحد ًة  .وجاءت ُّ
ماهك عن عائشة  ,وأخرجه أأصحاب
اجلارية بشاة  .أأخرجه الرتمذي .
وصححه من رواية يوسف بن أ
َ
السّنن الربعة من حديث أم كرز ريض اهلل عّنها  .قال الرتمذي  :صحيح  ,وأخرجه أبو داود والّنسائي
ُّ
من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ ه  ,ورواه البزار وأبو الشيخ من حديث أيب هريرة  ,ورواه
أمحد من حديث أسامء بّنت يزيد ريض اهلل عّنها  ,وعن أيب سعيد نحو حديث أعمرو بن شعيب .
أخرجه أبو الشيخ.
م
الدلة  :وهذه الأحاديث ح َجة للجمهور يف
قال ابن حجر يف "الفتح" ( )11 /1بعد مذكره هلذه
ٍ
فيعق عن ِّ
واحتج له بام جاء
واحد مّنهام شا ًة ,
كل
التفرقة بني الغالم واجلارية  .وعنُمالك  :مها سواء ُّ .
َ
احلسن واحل م
م
" َ
سني كبش ًا كبش ًا " أخرجه أبو داود  ,وال حج أة فيه  .فقد أأخرجه أأبو
عق عن
أن الّنبي ﷺ َ
ٍ
آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ " كأبشني كأبشني " وأخرج أيض ًا من طريق أعمرو
الشيخ من وجه أ
بن شعيب عن أبيه عن جده مثله  ,وعىل تقدير ثبوت رواية أيب داود فليس يف احلديث ما ير ُّد به
م
م
التثّنية للغالم  ,بل غايته أن َ
أ
يدل عىل جواز االقتصار  ,وهو
التّنصيص عىل
الحاديث التوارد أة يف
كذلك َ ,
ستحب .
فإن العد أد ليس رشط ًا بل م
ٌ

الّنفس ف أأشب م
م
م
م
الذكر َ
هت
أن القصو أد استبقاء
الّنصف من
حللميمي  :أأ َن احلكم أة يف كون النثى عىل
وذكر ا أ
م
الوارد يف َ
عضو مّنه  ,ومن أأعتق جاريتني
عتق
وقواه ابن القيم باحلديث
أن أمن أأعتق ذكر ًا أ أ
ٌ
الدي أة َ ,
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كتاب الفرائض
بابُُِ ُ:مرياثُُاجلدُُِّ
ٍ
 -311حدَ ثّني حييى عن ٍ
سعيد ؛ أأنّه بل أغه  ,أأ َن معاوي أة ب أن أيب
مالك عن حييى بن
بن ٍ
سفيان كتب إىل م
ثابت أ
زيد م
جلدِّ ؟.
أ
يسأله عن ا أ
فكتب إليه زيد بن ٍ
كتبت إم َيل أت أ
جلدِّ  -واهلل أأعلم  -وذلك
ثابت  :إم َنك أ
أ
سألّني عن ا أ
ما أمل يكن أيقيض فيه َإال المراء  -يعّني اخللفا أء  -وقد حضت اخللي أف أتني قب ألك
لث مع االثّنني  ,فإن أكث م
صف مع الأخ ال م
رت ا م
واحد  .وال َث أ
إلخوة أمل
يعطيانه الّنَ أ
ي مّنقصوه ممن ال ُّثلث.

( )

___________________
كذلك  ,إىل م
أ
أيرس العدد .انتهى كالمه.
غري ذلك ما ورد  .وحيتمل أن
يكون يف ذلك الوقت ما ت َ
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 31/1من طريق ابن بكري عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" (  ) 151عن ابن جريج قال  :أخربين حييى بن سعيد  ,أأنَه أقر أأ
كتاب ًا من معاوية .
وأخرجه سعيد بن مّنصور يف "سّنّنه" رقم ( )14حدَ ثّنا هشيم  ,قال  :أأخربنا حييى بن سعيد  .قال مر ًة
ومل يذكر ٌ
رب  ,ثم أأماله عليّنا  ,أ
 :عن رج ٍل  ,أ
رجل  ,قال  :كتب معاوية.
ومل يذكر اخل أ
وأخرجه البيهقي ( ) 31/1والطرباين يف "الكبري" ( )3215والبخاري يف "الدب الفرد" ( ) 2
خذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد  .ومن ك م
رباء م
من طريق ابن أيب الزناد  ,قال  :حدَ ثّني أأيب  ,أأنه أأ أ
آل
ٍ
مري
زيد  :بسم اهلل الرمحن الرحيم لعبد اهلل  -معاوية أأمري الؤمّنني  -من زيد بن ثابت  :سال ٌم عليك أأ أ
الؤمّنني ورمحة اهلل  .فإين أأمحد إم أ
ليك اهللأ الذي ال إله َإال هو  ,أأ َما بعد  :فإنَك تأس أألّني عن مرياث اجلدِّ
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ٍ
هاب عن أقبيص أة م
بن ذ ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
ؤيب ؛ أأ َن عمر ب أن
 -155وحدَ ثّني عن
فرض للجدِّ الذي أيفرض الّنَاس له اليوم.
اخل َطاب أ
بابُُِ ُ:مرياثُُاجلدُ ُِةُ

( )

ٍ
ٍ
حمم ٍد ؛ أأ َنه قال:
 -15وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد عن القاسم بن ّ
أأ أت م
ت اجلدَ تان إىل أأيب ٍ
دس للتي ممن مق أبل ال ِّم ,
الس أ
بكر َ
الصدِّ يق  .أفأرا أد أأن أَيع أل ُّ
فقال له ٌ
رجل من الأنصار  :أأ أما إم َنك أترتك التي لو ماتت وهو حي كان إ َياها يرث ,
فجعل أأبو ٍ
دس بيّنهام.
الس أ
بكر ُّ

( )

بابُُ:ماُجاءُُيفُالعُمُ ُِةُ
ٍ
حممد م
حممد بن أعمرو بن حز ٍم
بن أأيب بكر بن َ
 -15حدَ ثّني حييى عن مالك عن َ
الرمحن م
ٍ
قريش  -كان قدي ًام يقال
موىل ل
بن أحّنظلة ُّ
رقي ؛ أأنّه أأخربه عن ً
الز ِّ
عن عبد َ
___________________
مطوالً  .وليس عّند الطرباين ( ومن كرباء آل زيد ).
واإلخوة ..فذكره َ
( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنَف" ( ) 1 /1عن ابن مهدي عن مالك به .وزاد " قلت له  :يعّني
بن ثابت ؟ قال  :نعم" .
زيدأ أ
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 41/1من طريق ابن بكري عن مالك به.
وأخرجه سعيد بن مّنصور (  )2 , 2وعبد الرزاق ( ) 1523والدارقطّني ( )15/3والبيهقي
( ) 41/1من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد به.
والقاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق أمل يدرك جدَ ه  أمجعني.
ّنقطع.
ولذا قال احلافظ يف "التلخيص" ( : )21/4م ٌ
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له ابن ممر أسى  -أأ َنه قال  :كّنت جالس ًا عّند عمر بن اخل َطاب فل َام َ
صىل ال ُّظهر  ,قال :
كتاب ك أت أبه يف شأ من ال أع َمة  -أ
هلم ذلك الكتاب  -ل ٍ
فّنسأل عّنها ونستخرب فيها
يا يرفا َ
 ,أفأتاه به يرفا  ,فدعا ٍ
ثم قال  :لو
فم أحا ذلك الكتاب فيه َ ,
بتور أأو قدحٍ فيه ما ٌء أ
م
رضيك اهلل أأ م
م
قر مك.
قرك  ,لو رضيك اهلل أأ َ
َ
ٍ
سمع أأباه كثري ًا
حممد بن أيب بكر بن حز ٍم ؛ أ َنه
أ
 -154وحدَ ثّني عن مالك عن َ
( )

ورث  ,وال أترث.
يقول  :كان عمر بن اخل َطاب  ,يقول  :عجب ًا لل أع َمة ت أ

( )

لُا ُمل ِلُلُ
بابُُِ ُ:مرياثُُأُهُ ُِ
_____________________
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (4/1

) ويف "العرفة" ( )24/1من طريق ابن بكري عن

مالك به.
ُ

ٌ
جمهول  ,ويقال  :ابن ممرس  ,ويقال  :ابن ممرساء .
ضعيف  .ابن ممر أسى
وإسّناده
ٌ

ابن حّنظلة  ,م م
وقال ابن الرتكامين يف "اجلوهرالّنقي" ( : ) 4/1كشفت عن م
رساء فلم أأعرف
وابن م أ
حاوي  :ابن ممر أساء غري معروف .انتهى .
هلام حاالً  ,وقال ال َط
ُّ
ُ قولهُُ(ُ:يرفاُ) ُبفتح الثّناه حتت وسكون الراء وفاء غري أمهم ٍ
مه أزه  .حاجب عمر .قاله
وز  ,ومّنهم أمن أ
الّنووي.
وقال احلافظ يف "الفتح" ( : ) 51/1ويرفأ هذا كان ممن موايل عمر  .أأ أ
درك اجلاهلي أة  ,وال تعرف له
صحبة .انتهى .
( )5أخرجه ابن أيب شيبة ( ) 31/1عن ابن إدريس  ,والبيهقي يف "الكربى" ( ) 4/1ويف "العرفة"
( )23/1من طريق ابن بكري كالمها عن مالك به .وليس عّند ابن أيب شيبة ( عن أبيه )
مّنقطع  .أبو بكر بن عمرو بن حزم أمل يسمع من عمر .
وهذا
ٌ
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ٍ
ٍ
سعيد عن سليامن بن ي ٍ
سار َ ,
حممد
مالك عن حييى بن
 -153وحدَ ثّني عن
أن َ
بن الأشعث
حممدأ أ
أ
عم ًة له ّيود ّي ًة أو نصان ّي ًة تو ِّفيت  ,و أأ َن َ
خربه أأ َن َ
بن الأشعث أأ أ أ
ذكر ذلك لعمر بن اخل َطاب  ,وقال له  :أمن أيرثها؟ فقال له عمر بن اخل َطاب  :أيرثها
أ
أأهل ديّن مها.
بن ع َفان أ
ثم أأتى ع أ
فسأ أله عن ذلك  ,فقال له عثامن  :أأتراين نسيت ما قال لك
ثامن أ
َ
عمر بن اخل َطاب؟ أيرثها أأهل ديّن مها ( ).
_____________________
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 2/1وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (  ) 1/1من
طريق مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )1211عن ابن جريج  ,والدارمي ( )4532عن يزيد بن هارون  .وابن
عساكر (  ) 45/1من طريق محاد بن سلمة كلهم عن حييى بن سعيد به .
مر م
ولفظ عبد الرزاق " و أأ َن الأ أ
بن اخل َطاب  . "..ويف لفظ ابن عساكر
شعث أ
ذكر ذلك لع أ
بن قيس  ,أ
" َ
ورثه عمر مّنها شيئ ًا.
عمه الشعث ماتت وهي نصانية فلم ي ِّ
أن َ
ورواه عبد الرزاق ( )1215والدارمي ( )4532عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق م
ٍ
شهاب
بن
أ
مثله َ .
السائل الشعث  .وليس ابّنه حممد ًا
أن
قال ابن عساكر  :وروي من ٍ
أ
وجه آخر َ ,
عمر  .ثم ساق سّنده  ..عن
أن
الشعث هو الذي استفتى أ

الشعث بن قيس م
أ
الشعبي عن مرسوق بن الجدع َ ,
قد أم وافد ًا عىل عمر بن اخلطاب  -وقد ماتت
أن

أ
مرياث الغزلة بّنت احلارث؟ قال :
عمته الغزلة بّنت احلارث  .وكانت نصانية  -فقال عمر  :أأتريد
َ
نعم  .قال عمر  :إنه ال يتوارث أأهل م َلتني شتَى".
قال ابن عساكر  :وهذا أأشبه بالصواب َ .
فإن حممد ًا يصغر عن ذلك  ,وإنَام ولد بعد أيب بكر  .أو يف
عمة ابّنه فهي
عمته أأو َ
خالفته  .وأبو الشعث ب أقي إىل زمان احلسن بن عيل  ,وهو كان الوارث لأ َّنا َ

=
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ٍ
بن الس َيب يقول :
مالك عن ال ِّثقة عّنده ؛ أنّه
 -151وحدَ ثّني عن
سمع سعيدأ أ
أ
م ( )
أأ أبى عمر بن اخل َطاب أأن يورث أأحد ًا ممن الأ م
عاجم َإال أأحد ًا ولد يف العرب.
ِّ
___________________

يدل عىل أأّنا عمته  .فحديث ٍ
أخته  .ونسبها ُّ
مالك وه ٌم .واهلل أعلم .انتهى كالمه .
َ

وقال احلافظ يف "اإلصابة" ( )1: 11عن رواية مالك  :احل َفاظ حكأموا عىل هذه الرواية بالوهم  .ويف
أن عمة ٍ
م
خت أأبيه الأشعث  ,ووارثها لو كانت مسلم ًة إمنام
حممد تكون أأ أ
وهم من جهة َ َ
هذه الرواية أأيض ًا ٌ
هو أأبوه الأشعث  ,وقد كان موجود ًا إذ ذاك  ,لأنه إنام مات يف خالفة معاوية .انتهى كالمه .
( )5أخرجه حممد بن احلسن يف "موطأه" (  )24أخربنا مالك أخربنا بكري بن عبد اهلل بن الشح عن
ف.
سعيد به .وحممد بن احلسن فيه ضع ٌ
ورواه ابن القاسم يف "الدونة الكربى" ( ) 15/2أخربين ابن وهب عن ُمرمة ويزيد بن عياض عن
بكري بن عبد اهلل به.
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )4 1/1ال أأعلم الثقة هاهّنا أمن هو .انتهى
قلت َ :
تبني هذا الثقة  ,وأنه بكري بن الشح  ,لكن قال اإلمام أمحد كام يف "العلل"
ولعل هذه الروايات ّ
وكيع عن
(  ) 1/البّنه عبد اهلل  :أمل يسمع مالك بن أنس من بكري بن عبد اهلل شيئ ًا  ,وقد حدَ ثّنا
ٌ
ٍ
مالك عن بكري بن عبد اهلل  ,قال أأيب  :يقولون إمّنا كتب ابّنمه".
ٍ
عيل بن
وقال ابن معني  :بل أغّني أأ َن مالك ًا كان يستعري أ
كتب بكري فيّنظر فيها  ,وحيدِّ ث عّنها  ,وقال ُّ
م
مالك  ,أ
جيل  :أمل يسمع مّنه ٌ
الديّني  :أأدركأه ٌ
خرج قدي ًام إىل ممص
مالك شيئ ًا  .أ
ومل يسمع مّنه  ,وقال الع ُّ
أ
فّنزل هبا" .التهذيب ( .)34 /
قال أبو عمر يف "االستذكار" (  : ) 55/أأكثر ما يقول ٌ
مالك حدَ ثّني الثقة فهو ُمأ رمة بن بكري الشج
 ,وقال أصحاب ٍ
مالك  -ابن وهب وغريه ُّ : -
كل ما أأ أ
خذه ٌ
مالك ممن كتب بكري فإنه يأخذها من أُمرمة
ابّنمه .فيّنظر فيها .انتهى كالمه .
قلت  :وعليه فقوله يف رواية حييى هّنا "عن الثقة عّنده" ال تفيد االتصا أل  .واهلل أعلم.
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وُغريُذلكُ
ُِ
لُأُ
بابُُِ ُ:مرياثُُمُنُجُ ُِهلُُأُمرُهُبالقت ُِ
ٍ
ٍ
الرمحن عن م
مالك عن ربيع أة م
واحد من
غري
 -151حدَ ثّني حييى عن
بن أيب عبد َ
عل م
امئهم  :أأ َنه أمل يتوارث أمن قتل يو أم اجلم مل  ,ويوم مص ِّفني  ,ويو أم احل َرة  ,ث َم كان
ٍ
يورث أأحدٌ مّنهم ممن صاحبمه شيئ ًا َ ,إال من علم أأنّه قتم أل قب أل
يوم قديد فلم َ
صاحبمه.

( )

_____________________
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (/1

) من طريق ابن بكري عن مالك به.

نيُويومُاحلرةُ
قال الباجي يف "الّنتقى" ( : ) 2 /4قولهُ(ُأنّهَُلُيتوارثُمنُقتلُيومُاجلملُويومُص ّف
ّ
ٍ
حروب شدا ٌد قتل يف ِّ
ويومُقديد ُ)  ,وذلك ّ
عظيم من
واحدة مّنها عد ٌد
كل
أن هذه ال ّيام كانت فيها
ٌ
ٌ
ٌ
توارث
الّنّاس حتّى تّناول ذلك كثري ًا مّن كان يتوارث  .فجهل القتول مّنهم ّأوالً  .فلم يكن بيّنهم
لذلك  ,ومثال ذلك أن يكون أأخوان لأبوين فيقتتالن يف مثل ذلك اليوم  .فال يعلم أأ ّّيام قتل ّأوالً .
ٍ
فهذان ال يرث أأحدمها من اآلخر  ,وإن كان ال حيجب عن ماله  ,ويرث ُّ
واحد مّنهام أمن بقي ممن
كل
ٌ
ٌ
وارث خاص فبيت الال " انتهى.
وارث خاص  ,فإن أمل يبق له
ورثتمه إن كان بقي له
ُ قولهُُ(ُ:يومُقديدُ) بضم القاف مص َغر ًا  .قري ٌة جامع ٌة بني مكة والديّنة عىل بعد  15كم تقريب ًا عن
مكة عىل طريق الديّنة .تابع ٌة لحافظة خليص  .وقعت فيها معرك ٌة بني أهل الديّنة واخلوارج سّنة 45
الديّنة عىل م
م
م
هبزيمة م
يد الختار بن عوف الزدي  .العروف بأيب محز أة اخلارجي
أهل
هـ  .وانتهت
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ُ

كتاب النكاحُ
ُ

حلبُاء ( )ُ
داقُوا ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُالصُ ِ ُ
ٍ
ٍ
سعيد عن سعيد بن الس ّيب ؛ أأنّه قال :
مالك عن حييى بن
 -152وحدَ ثّني عن
ٍ
تزوج امرأ ًة وهبا ج ٌ
فمسها
قال عمر بن اخل َطاب  :أأ ُّيام
ّنون أو جذا ٌم أو أب ٌ
رجل َ
رص َ
( )
فلها صداقها م
ال  ,وذلك ل م
كام ً
زوجها غر ٌم عىل ول ِّيها.
أ
بّنت م
 -152وحدَ ثّني عن ٍ
زيد
مالك عن ناف ٍع ؛ أأ َن ابّن أة عبيد اهلل بن عمر  -وأ َمها أ
ابن ل م
بن اخل َطاب  -كانت حتت ٍ
م
ومل يدخل هبا  .أ
عبد اهلل بن عمر فامت  .أ
سم هلا
ومل ي ِّ
صداق ًا فاب أت أغت أ ُّمها صدا أقها  ,فقال عبد اهلل بن عمر  :ليس هلا أص ٌ
داق  ,ولو كان هلا
صداق أمل ن م
مسكه  ,أ
ٌ
ومل أنظلمها  ,أفأبت أ ُّمها أن أتقب أل ذلك  ,فجعلوا بيّنهم زيدأ ب أن
_____________________
( ) بكرس احلاء  .وهو العطية من الزوج لوالد الزوجة أأو أأحد أأقارهبا زائد ًا عن الهر .
( )5أخرجه الشافعي يف "الم" ( )23/1والبيهقي يف "الكربى" ( ) 3/2ويف "العرفة " ()41 /1
والبغوي (/1

) من ط ٍ
رق عن مالك به.

وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 5121وابن أيب شيبة ( ) 21/3والدارقطّني ()411/4
والبيهقي يف "الكربى" ( ) 41/2من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد به .زاد البيهقي "أو قرن".
وقولهُُ(ُ:قرنُ) بإسكان الراء  .قال يف التَه مذيب  :ال أقرناء من الّن م
ِّساء التي ميف م
انع أيمّنع ممن
فرجها أم ٌ
سلوك َ
الذك مأر فيه  ,إم َما غدَ ة أغلي أظ ٌة  ,أأو أحل أم ٌة مرتأتقة أأو أعظ ٌم  ,ي أقال ل م أ
ذلك ك ِّل مه ال أق أرن .لمسان العرب
()441/ 4
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ٍ
أ
صداق هلا  ,وهلا الرياث.
ثابت .فقىض أن َال

( )

تورُ
بابُُ ُ:إِرُخاءُُالسُ ُِ
ٍ
ٍ
سعيد عن سعيد بن الس ّيب ؛ َ
أن
مالك عن حييى بن
 -151حدَ ثّني حييى عن
م
الستور فقد
عمر بن اخل َطاب أقىض يف الرأة إذا َ
الرجل  .أأ َنه إذا أرخيت ُّ
تزوجها َ
الصداق.
وجب َ
أ

( )

أن زيد بن ٍ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب ؛ َ
ثابت قال  :إذا دخ أل
 -1 5وحدَ ثّني عن
( )
م
الصداق.
الستور  ,فقد
وجب َ
أ
الرجل بامر أأته فأرخيت عليهام ُّ
َ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "السّنن" (  ) /والبيهقي يف "الكربى" ( ) 31/2والطحاوي يف "رشح
الشكل" ( ) 2/1والبغوي ( ) 451من ط ٍ
رق عن مالك به .
وأخرجه سعيد بن مّنصور ( )215من طريق ع َطاف بن خالد  ,وابن أيب شيبة ( ) 2 2عن أعبد اهلل
وسمى ابن أأيب شيبة ال َم  .أأسامء بّنت زيد.
العمري كالمها عن نافع بهّ .
( )5أخرجه الشافعي يف "الم" (4/2

) والبيهقي يف "الكربى" ( ) 11/2والطحاوي يف "رشح

مشكل اآلثار" ( ) 15من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 22/1وسعيد بن مّنصور ( )212وابن أيب شيبة ( ) 41/3والدارقطّني
( )452/4من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد به.
ورواه عبد الرزاق ( ) 21- 21/1من أأرب مع ط ٍ
رق أخرى عن عمر .
قولهُُ(ُ:الستورُ) هي عبار ٌة عن الدخول واخللوة  .وإن َمل يكن أث َم مسرت  .قاله عياض يف "الشارق"
( . ) 52/
( )5أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 32/2ومن طريقه البيهقي يف "الكربى" ( ) 11/2ويف "العرفة"

=
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لُومُاُأُشبُههُ
بابُُ ُ:نِكاحُُاملُح ُِّل ُِ
ٍ
مالك عن المسور م
الزبري بن عبد
 -1حدَ ثّني حييى عن
رظي عن ُّ
بن رفاعة الق ِّ
وهب يف م
ٍ
الزبري ؛ َ
عهد
بّنت
بن سمو أأ ٍل ط َلق امر أأ أته أمتيم أة أ
الرمحن بن َ
أن رفاع أة أ
َ
م
الزبمري  ,فاعرت أض عّنها  ,فلم يستطع
الرمحن بن َ
رسول اهلل ﷺ ثالث ًا  ,فّنكحت عبدأ َ
ّنكحها  ,وهو زوجها الأ َول الذي كان ط َلقها
ففار أقها  ,أفأرا أد رفاعة أن أي أ
مسها أ
أن أي َ
كر ذلك لرسو مل اهلل ﷺ فّنأ أهاه عن أتزوَيمها  ,وقال  :ال ُّ
حتل ل أك ح َتى أت أ
 .أ
ذوق
فذ أ
العسيل أة.

( )

___________________
(

 )32/عن مالك به.

والزهري أمل يدرك زيدأ بن ٍ
ثابت  , لكن أأخرجه عبد الرزاق ( ) 5211عن ابن جريج  ,عن ابن
أ
ُّ ُّ
ٍ
ثم طلقها بعد يومني  ,فسئلت الر أأة  ,فقالت  :مل يمسسّني ,
شهاب  -يف
رجل أ
نكح امرأ ًة فبّنى هبا َ ,
الصداق ,
وسئل الرجل  ,فقال مثل ذلك  ,فقال  :إذا دخل هبا  ,و أأرخى عليها الأستار  .فقد وجب َ
أ
تزوج امرأ ًة غريب ًة فدخل هبا ,
ثم أأخربين عن سليامن بن يسار  ,أأ َن
احلارث بن احلكم َ
وعليها العدَ ة َ .
فإذا هي خضاء فلم ي م
كشفها كام قال  ,واستحيى أأن خيرج مكانه  ,أ
فقال ( أي نام ) عّندها ُملي ًا هبا .
أ
ٍ
بالصداق كام ً
ال .
فذك أأر قضا أء زيد َ
ورواه ابن أيب شيبة ( )1 1/4والبيهقي يف "الكربى" ( ) 11/2والطحاوي يف "رشح الشكل"
( )134من طريق أيب الزناد عن سليامن بن أيسار  .نحوه .
( )1أخرجه الشافعي (  )25/والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )412/2ويف "العرفة" ( )1 1/1وابن
اجلارود يف "الّنتقى" (  )12وابن سعد ( )312/2وابن حبان ( ) 4 4وأبو نعيم يف "معرفة
الصحابة" (  ) 24من ط ٍ
رق عن مالك به.
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لُأُمُُامرأُ ُتِهُ
بابُُ:ماُالُيُوزُُ ُِمنُنكاحُُِالرُجُ ُِ
ٍ
ٍ
سعيد ؛ أأنّه قال  :سئم أل زيد بن
مالك عن حييى بن
 -1وحدَ ثّني حييى عن
___________________

ٍ
أ
مالك عن السور عن
احلديث عن
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 5/ 4هكذا روى حييى هذا
ٌ
الرواة للموطأ َإال ابن وهب  .فإنه قال فيه  :عن
الزبري  .وهو
مرسل يف روايته  ,وتاب أعه عىل ذلك أأكثر ُّ
الزبري بن م
ما ٍ
أ
أ
احلديث ,
فوصل
عبد الرمحن عن أأبيه  .فزا أد يف اإلسّناد ( عن أبيه ) .
لك عن السور عن ُّ
ٍ
وابن وهب من أأ ِّ
الزبري هو الذي
جل أمن أروى عن
مالك هذا الشأن  ,و أأثبتهم فيه  ,وعبد الرمحن بن َ
ٌ
يح  ,وقد روي معّناه عن الّنبي ﷺ
كان تزوج أمتيم أة هذه  ,واعرتض عّنها  .فاحلديث مسّندٌ
متصل صح ٌ
ٍ
وجوه شتَى ثابتة أيض ًا كلها  ..ثم ذكر ابن عبد الرب أمن تابع ابن وهب عىل قول أبيه  .فراجعه.
من

ُ واحلديث يف صحيح البخاري ( ) 141ومواضع أخرى  ,ومسلم أيض ًا ( ) 344من طريق عروة عن
م
بت
الّنبي ﷺ ,فقالت  :كّنت عّند مرفاعة فط َلقّني .ف أأ َ
عائشة ريض اهلل عّنها  :جاءت امرأة رفاع أة القرظي َ
الزبري  ..فذكر .نحوه.
فتزوجت عبد الرمحن بن َ
طالقي َ ,
ومل يقع عّندمها تسمية الط َلقة متيمة  .قال احلافظ يف "الفتح" ( : )313/1وهي بمثّناة  ,واختلف هل
ووقع أجمزوم ًا به يف الّنكاح لسعيد بن أيب عروبة من روايته
هي بفتحها أو بالتصغري؟ والثاين أأرجح ,
أ
عن قتادة .انتهى.
والزبري  .بفتح الزاي بال خالف بني العلامء  .كام
قولهُُ(ُ:عبدُالرُحنُبنُالزبريُ) ابن باطا اليهودي َ .
حكاه الّنووي يف "هتذيب السامء".
أ
عارض حال بيّنه وبني إتياّنا
حصل له
ُ قولهُُ(ُ:فاعّتضُعنهاُ)ُبضم الثّناة وآخره ضاد معجمة  .أي :
ٌ
 .إ َما من اجل ِّن  ,وإ َما من ا أل م
رض .قاله ابن حجر يف "الفتح" (.)311/1
تصغريعسلة
بضم العني وفتح السني.
أ
قولهُُ(ُ:العسيلةُ) قال الّنووي يف "رشح مسلم" ( : ) / 5هو ِّ
بلذ مة ال أع م
سل وحالوتمه  ,قالوا  :و أأنَث العسيلة َ ,
لذتأه َ
 ,وهي كّناي ٌة عن اجلامع ش َبه َ
لن العسيلة نأعتأني
ضعيف َ ,
لن اإلنزال ال يشرتط  .انتهى.
التذكري والتأنيث  ,وقيل  :أأنَثها عىل إرادة الّنطفة  .وهذا
ٌ
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ٍ
تزوج امرأ ًة  ,ث َم فار أقها قب أل أأن يصي أبها .هل ُّ
حتل له أ ُّمها؟ فقال زيد
ثابت عن رج ٍل َ
( )
بن ٍ
ٌ
الربائب.
ثابت  :ال .ال ُّم مبهم ٌة ليس فيها
رشط  ,وإم َنام َ
الشط يف َ
بابُُ:جامعُُماُالُيُوزُُ ُِمنُالنُِّكاحُُِ
 -1 4وحدَ ثّني عن ٍ
الزبري ال َك ِّي َ ,
ٍ
بّنكاح
أن عمر بن اخل َطاب أِت
مالك عن أأيب ُّ
أمل أيشهد عليه َإال ٌ
الرس  ,وال أجيزه  ,ولو كّنت
رجل وامرأ ٌة  ,فقال  :هذا نكاح ِّ ِّ
رمجت.
تقدَ مت فيه ل أ

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 1/1ومن طريقه البيهقي ( ) 15/2أخربنا مالك به.
ّنقطع.
وحييى النصاري أمل يسمع من زيد  .ولذا قال البيهقي عقبه  :هذا م ٌ
قال الباجي يف "الّنتقى" ( : )454/4قولهُ(ُتزوجُامرأةُثمُفارقهاُقبلُأنُيصيبهاُ) يريد أأنَه عقدأ
بن ثابت  .هل ُّ
تزوج أ َمها  .أ
حيل له ذلك  .فقال
فسأل زيدأ أ
ثم ط َلقها قبل أن يط أأها  ,ثم أرا أد أن أي َ
أ
نكاحها َ
ٍ
زيد بن ثابت  :الم مبهمة  .يريد أأ َن مذكرها يف آية التحريم مطلق غري ٍ
بصفة لأنَه قال { وأمهات
مقيد
أ
نسائكم } فلم يق َيد بالبّناء وال غريه  ,وهذاُمعنىُقولهُ(ُليسُفيهاَُشطُ) لأ َن التقييدأ بمعّنى الشط ,
غريه  .وقولهُُ(ُوإنامُالرشطُيفُالربائبُ) يريد أأ َن التقييدأ إنام
لأنه مل أيشرتط يف حتري مم ال ِّم دخوالً وال أ
ور أد يف الربائب يف قوله تعاىل { وربائبكم الالِت يف حجوركم من نسائكم الالِت دخلتم هبن } فق َيدأ
حتريم ذلك بالدخول بالم م
فبقيت غري الدخول هبا داخل ًة حتت عمو مم قوله تعاىل { وأ َ
حل لكم ما رواء
ِّ
أ
ذالكم } .انتهى كالمه.
( )1أخرجه الشافعي يف "السّند" ( ) 451ومن طريقه البيهقي يف "الكربى" ( ) 1/2ويف "العرفة"
(

 ) 12/أأخربنا مالك به.

ُ قال البيهقي  :هذا عن عمر مّنقطع.
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ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب عن سعيد بن الس ّيب وعن سليامن
 -1 3وحدَ ثّني عن
ٍ
بن ٍ
قفي فط َلقها فّنكحت يف معدَ هتا,
يسار  ,أأ َن طليح أة الأسد َية كانت حتت رشيد ال َث ِّ
ٍ
م
وفرق بيّنهام.
فضهبا عمر بن اخل َطاب ,
ورضب أ
أ
زوجها بالخ أفقة رضباتَ .
أ
ٍ
امرأة نكحت يف عدَ هتا فإن كان زوجها الذي
ثم قال عمر بن اخل َطاب  :أأ ُّيام
ّ
ثم اعتدَ ت بق َية معدَ هتا من زوجها الأ َول  ,ث َم كان
َ
تزوجها أمل يدخل هبا ف ِّرق بيّنهام َ ,
اآل مخر أخاطب ًا من اخل َطاب.
ثم اع أتدَ ت بق َية معدَ هتا من الأ َول  ,ث َم اع أتدَ ت من
وإن كان دخ أل هبا ف ِّرق بيّنهام َ ,
م
اآلخر؛ ث َم ال أَيتمعان أأبد ًا.

( )

لُيُم ُلِكُاألُمُةُُوقدُُكانتُُحتُتُهُفُفُارُقُهاُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُالرُجُ ُِ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
الرمحن عن زيد بن
 -1 1حدَ ثّني حييى عن
هاب عن أيب عبد َ
ٍ
ثم أيشرتّيا  :إم َّنا ال ُّ
حتل له ح َتى
الرج مل يط ِّلق الأم أة ثالث ًا َ .
ثابت  ,أأنّه كان يقول يف َ
غريه.
أت أ
ّنكح أزوج ًا أ

( )

_____________________
( )1أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )455/4والبيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) 25/والطحاوي يف
"رشح معاين اآلثار" ( ) 1 /4من طريق ٍ
مالك به.
الزهري عن ابن الس ّيب وحدأ ه َ ,
أن طليحة  .فذكره.
عمر عن ُّ
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 5411عن أم أ
قولهُُ(ُ:املِخفقةُ) أي الدِّ ر أة  .كام قال أهل اللغة .
( ) أخرجه عبد الرزاق (  ) 11والبيهقي (  ) 14/والدواليب يف "الكّنى والسامء" ( ) 511وعبد
اهلل بن أمحد يف "العلل" (  )425/من ط ٍ
رق عن مالك به .

=
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نيُواملرأُةُُوابُنُ ُتِهاُ
كُاليُ ُِم ُِ
صابةُاألُخُتُنيُُبمُلُ ِ ُ
راهيُ ُِةُ ُإِ ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُكُ ُِ
هاب عن ع م
 -1 1حدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
بيد اهلل بن أعبد اهلل بن عتبة
مسعود عن أأبيه  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب سئل عن ال م
ٍ
رأة وابّنتمها ممن ملك اليمني
بن
وّنأى عن
توطأ إمحدامها بعد الخرى؟  ,فقال عمر  :ما أ ُّ
ربمها مجيع ًا  ,أ
حب أأن أخ أ
ذلك.

( )

___________________
واختلف أهل العلم يف أأيب عبد الرمحن هذا  .أمن هو؟
وكيع  .وقال اإلمام أمحد كام يف "العلل" البّنه (  : )425/إن أمل يكن
فقيل  :سليامن بن أيسار  .جزم به
ٌ
أبو عبد الرمحن سليامن بن يسار فال أأدري أمن هو  .انتهى ُ .
ُ وقيل  :أبو الزناد  .واستبعده ابن عبد الربُ .
واحتج َ
بأن طاوس ًا
وقيل  :طاوس بن كيسان  .وانتص له ابن عبد الرب يف "االستذكار" (.)32 /1
َ
اسم طاوس من
كان يطعن يف بّني أم َية  .وكان ُّ
الزهري يدخل عليهم  ,ويقبل جوائزهم فكان يكتم أ
أجلهم.
قلت  :والقرب أنه سليامن بن يسار  .فأخرج عبد الرزاق يف "الصّنف" (  ) 11واللفظ له عن
الثوري  ,وسعيد بن مّنصور يف "سّنّنه" ( ) 321عن هشيم كالمها عن عثامن بن حكيم عن سليامن بن
ٍ
يسار َ ,
باّنا  ,ثم قيض له أن أعتق  .ف أأرا أد أن يشرتّيا .
أن جارية كثري بن الصلت كانت حتت عبد  .ف أأ أ
فقال زيد بن ثابت  :ال ُّ
غريك".
حتل لك حتَى أ
تّنكح زوج ًا أ
ورصح سليامن بأّنم سألوا زيد ًا وهو حارض  .واهلل أعلم .
وذكره سعيدٌ َ
مطوالً َ .
( ) أخرجه الشافعي يف "مسّنده" ( 1

) وعبد الرزاق (2 1

) والدارقطّني ( ) 2 /4والبيهقي

يف "الكربى" ( ) 1 /2من ط ٍ
رق عن مالك به .بلفظ ( أن أجيزمها ) ويف لفظ عبد الرزاق ( أن
رسمها مجيع ًا ).
أحي أ

=
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ٍ
هاب عن أقبيص أة م
بن ذ ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
ؤيب ؛ َ
أن رج ً
ال
 -1 2وحدَ ثّني عن
ثامن بن ع َفان عن الخ أتني ممن مل م
أ
ك ال أي ممني  .هل َيمع بيّنهام؟ فقال عثامن :
سأ أل ع أ أ
صّنع ذلك.
حب أأن أأ أ
وحرمتهام آي ٌة  .أفأ َما أأنا فال أ ُّ
أأح َلتهام آي ٌة َ ,
صحاب رسو مل اهلل ﷺ أ
م
فخرج من عّنده فل مق أي رج ً
فسأله عن ذلك؟
ال من أأ
قال :
أ
م
وجدت أأ أحدأ ًا فع أل ذلك أجلعلته نكاالً .
فقال  :لو كان يل من الأمر يش ٌء  ,ث َم أ
ٍ ( )
قال ابن مش ٍ
هاب  :أراه ع َيل بن أيب طالب.
___________________
ورواه الطرباين يف "مسّند الشاميني" ( )4 44من طريق شعيب بن أيب محزة  ,وسعيد بن مّنصور يف
الزهري به.
"السّنن" ( ) 131من طريق سفيان كالمها عن ُّ
قولهُُ(ُ:أنُأخربهاُ) قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )321/1يريد أأط أأمها مجيع ًا بملك يمني  ,ومّنه
للحراث اخلبري  ,ومّنه قيل للمزارعة ُمابرة  ,وقال اهلل عز و َ
جل ( نساؤكم حرث لكم ).انتهى.
قيل َ
وقال الباجي يف "الّنتقى" ( : )4 1/4معّناه أأ م
أ
عرف أ
وحال هذه بالوطء  .مأخو ٌذ  -واهلل
حال هذه ,
أأعلم  -من االختبار .انتهى كالمه.
( )أخرجه الشافعي يف "السّند" (  ) 1وعبد الرزاق (2 2

) وابن أيب شيبة يف "الصّنف"

( ) 11/3وابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )1 4/4والبيهقي يف "الكربى" ( ) 14/2من ط ٍ
رق عن
وقرن عبد الرزاق معمر ًا مع ٍ
أ
مالك.
مالك به.
ٍ
البيهقي
وسمى
الزهري .
خرى عن ُّ
ُّ
َ
ورواه عبد الرزاق (  ) 24والبيهقي ( ) 14/2من طرق أ أ
الس أ
ائل ( نيار الأسلمي ).
قولهُُ(ُ:أحلتهامُآي ٌة ُوحرمتهامُآي ٌة ُ) يريد قوله تعاىل { :ح ِّرمت عليكم أ ّمهاتكم ...وأن أَتمعوا بني
كتاب اهلل عليكم .
الختني  }.والتحليل عموم قوله { والحصّنات من الّنّساء َإال ما ملكت أأيامنكم .
أ
وأ َ
حل لكم ما وراء ذالكم } الّنساء ) 3 , 4( .وقوله { أأو ما ملكت أأيامنكم } الؤمّنون ()1

=
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بابُُ ُ:نِكاحُُاملُتُعُةُ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
الزبري ؛ َ
أن خول أة بّنت
 -1 2وحدَ ثّني عن
هاب عن عروة بن ُّ
حكي ٍم دخلت عىل عمر بن اخل َطاب  ,فقالت َ :
تع بامر أأ ٍة
إن ربيع أة بن أم َية اس أتم أ
ٍ
فخرج عمر بن اخل َطاب م
َير ردا أءه  ,فقال  :هذه التعة.
فحم ألت مّنه ,
أ
مو َلدة أ
فزع ًا ُّ
ولو كّنت تقدَ مت فيها لرمجت.

( )

رشكُ ُإِذاُأُسلُمُتُُزوجتُهُقُبُلُهُ
بابُُ ُ:نِكاحُُاملُ ُِ
هاب  ,أأنّه بل أغه أأ َن نساء كن يف م
 -1 1حدَ ثّني مالك عن ابن مش ٍ
هلل
عهد رسو مل ا م
ً َ
___________________
قولهُُ(ُ:أراهُعّل ُبنُأيبُطالبُ) هو كام قال  .فقد روى عبد الرزاق ( 24

) وابن عبد الرب يف

الّنهي عن ذلك .
"االستذكار" ( )322/1من طريقني عّنه
أ
م
ٍ
الّنبي ﷺ
برجل من أأ
عيل
صحاب ِّ
قال أبو عمر يف "االستذكار"  :وأ َما كّناية قبيصة بن ذؤيب عن ي
خالف فيه عثامن  .و أأ َما
فلصحبتمه عبد اللك بن مروان  ,واشتغال بّني أمية للسامع بذكره  ,وال سيام فيام
أ
إيل جلعلته نكاالً ) ومل يقل حلدأ دته حدَ الزاين َ
عيل ( لو َ
فألن أمن ت أأ َول آي ًة أو سّن ًة  .ومل يطأ
مر َ
أن الأ أ
قول ي
عّند م
نفسه حرام ًا فليس بزان بإمجاع  ,وإن كان ُمطئ ًا َ ,إال أن يدَ عي يف ذلك ما ال يعذر بجهله .انتهى.

( ) أخرجه الشافعي يف "مسّنده" ( ) 532ومن طريقه البيهقي يف "الكربى" ( ) 51/2ويف "العرفة "
( )431/1من طريق ٍ
مالك به.
مّنقطع  ,وقد رويّناه متَصالً  ,ثم رواه .
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )1 /1اخلرب من رواية عمر
ٌ
[ وهو عّند ابن أيب شيبة أيض ًا  ] 11 / 4من طريق حييى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر  ,قال  :قال
م
الّنساء لرمجت.
عمر  :لو تقدَ مت يف متعة
صحيح.
وعزاه احلافظ البوصريي يف "إحتاف الهرة" ( )25/3لسدَ د  ,وقال  :هذا إسّنا ٌد
ٌ
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ٍ
مّنهن
هن حني أأس ألم أن ك َف ٌار ,
رضهن
ﷺ يسلممن أبأ
َ
وهن غري مهاجرات  ,و أأزواج َ
َ
َ
بّنت الول م
حتت صفوان م
يد م
وه أر أب
بن الغرية  ,وكانت أ
بن أم َية أفأسلمت يو أم الفتحم  ,أ
أ
وهب ب أن
ابن أع ِّمه
زوجها صفوان بن أم َية من اإلسالم ,
أ
فبعث إليه رسول اهلل ﷺ أ
م
م
ع ٍ
صفوان بن أم ّية  ,و أد أعاه رسول اهلل ﷺ إىل
برداء رسو مل اهلل ﷺ أأ أمان ًا ل
مري
اإلسالم  ,و أأن أيقد أم عليه  .فإن ريض أأمر ًا أقبم أله َ ,
سريه أشهرين.
وإال َ
فل َام أق مد أم صفوان عىل رسو مل اهلل ﷺ بردائه ناداه عىل رؤوس الّنَ م
اس  ,فقال  :يا
مري جاءين م
حممد َ
وز أع أم أأنّك دعو أتّني إىل القدوم عليك
بردائك  .أ
إن هذا أوهب بن ع ٍ أ
َ
 .فإن رضيت أأمر ًا أقبمل أته َ .
سريتّني أشهرين.
وإال َ
ٍ
وهب فقال  :ال واهللم ال أأنزل ح َتى ت ِّبني يل  ,فقال
فقال رسول اهلل ﷺ  :انزل أأبا
ٍ
أشهر.
رسول اهلل ﷺ  :بل لك أتسري أأربع أة
هوازن بح ٍ
أ
ّنني  ,أفأرس أل إىل صفوان بن أم َية أيستعريه
فخرج رسول اهلل ﷺ مق أبل
أأدا ًة م
وسالح ًا عّنده  ,فقال صفوان  :أأطوع ًا أأم أكره ًا؟ فقال  :بل أطوع ًا  ,أفأعاره
والسال أح الذي عّنده.
الأدا أة ِّ
كافر  -م
ائف وهو
فشهدأ حّنيّن ًا وال َط أ
ث َم خرج صفوان مع رسول اهلل ﷺ  -وهو ٌ
كافر  ,وامر أأته مسلم ٌة  ,أ
يفرق رسول اهلل ﷺ بيّنه وبني امر أأتمه ح َتى أأسلم
ومل ِّ
ٌ
واستقرت عّنده امر أأته بذلك الّنِّكاح.
صفوان ,
َ

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "القديم" كام يف "العرفة" (  )422/وابن سعد يف "الطبقات" ( ) 1 /

=
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ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب ؛ أأ َنه قال  :كان بني إسال مم صفوان
 -1 5وحدَ ثّني عن
ٍ ( )
م
نحو من أشهر.
وبني إمسال مم امر أأته ٌ
مالك  :قال ابن مش ٍ
هاب  :أ
 -1قال ٌ
ومل يبلغّنا أأ َن امرأ ًة هاجرت إىل اهلل ورسول مه
بدار الكفر َ -إال فرقت هجرهتا بيّنها وبني م
قيم م
زوجها َ .إال أأن
َ
كافر م ٌ
 وزوجها ٌ( )
أيقد أم زوجها مهاجر ًا قبل أأن أتّنقيض معدَ هتا.
 -1وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب ؛ أأ َن أ َم حكي ٍم بّنت احلارث بن هشا ٍم
 وكانت حتت عكرم أة موهرب زوجها
بن أأيب أجه ٍل  -أفأس ألمت يو أم الفتح ,
أ
___________________
والبيهقي يف "الدالئل" ( ) 31/1ويف "الكربى" ( ) 21/1وأبو نعيم يف "العرفة" ( )1124من
طريق مالك به  .وهذا مرسل.
الزهري به .
ورواه عبد الرزاق ( ) 131عن أمعمر عن ُّ

قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : ) 1/هذا احلديث ال أعلمه يت مَصل من ٍ
ٌ
حديث
وجه صحيحٍ  .وهو
م
مشهور معلو ٌم عّند أهل السري  ,وابن مش ٍ
هاب إمام م
السري وعاله  ,وكذلك الشعبي  .وشهرة هذا
أهل
ٌ
م
إسّناده إن شاء اهلل.انتهى.
قوى من
احلديث أأ أ
قلت  :ومجلة استعارة السالح  .رواها أبو داود يف "السّنن" (  )411والّنسائي يف "الكربى"
ٍ
طريق آخر عّند أيب داود
وجه آخر عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه نحوه  .وله
( )1221من
ٌ
( )4114من رواية أناس من آل عبد اهلل بن صفوان  .فذكر القصة.
( )5أخرجه الشافعي (  )42/وابن سعد يف "الطبقات" (  ) 14/والبيهقي يف "الدالئل" () 31/1
ويف "الكربى" ( ) 22/2من طريق مالك به.
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 22/2من طريق مالك به.
الزهري به .
ورواه عبد الرزاق يف "الصّنَف" ( ) 131عن أمعمر عن ُّ
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قدم اليمن  ,فارحتلت أم حكي ٍم ح َتى م
م
ٍ
قدمت
عكرمة بن أأيب
أ
ُّ
جهل من اإلسالم ح َتى أ
عليه بال أيمن  ,فدعته إىل م
اإلسال مم أفأس أل أم.
وثب إليه أف أر أح ًا ,
وقد أم عىل رسو مل اهلل ﷺ عا أم الفتح  ,فل َام رآه رسول اهلل ﷺ أ
( )
م
نكاحهام ذلك.
وما عليه ردا ٌء ح َتى باي أعه  ,ف أث أب أتا عىل
بابُُ:جامعُُالنُِّكاحُُِ
ٍ
مالك عن زيد بن أسلم ؛ َ
أن رسو أل اهلل ﷺ قال  :إذا
 -1 4حدَ ثّني حييى عن
تزوج أأحدكم الر أأ أة  ,أأو اشرتى اجلاري أة فليأخذ م
بّناصيتها  ,ول أيدع بالربك مة  ,وإذا
َ أ
بذر م
اش أرتى البعري فليأخذ م
وة أسّنأامه  ,وليستعذ باهلل من َ
الشيطان ( ).
أ
_____________________
( )5أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" (  ) 5 /والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 22/2ويف "دالئل
الّنبوة" ( ) 231من طريق ابن بكري عن مالك به .
الزهري به .
) عن أمعمر عن ُّ

ُ وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنَف" (131
وله شواهد نحوه  .عن م
الزبري  عّند ابن سعد (  ) 5 /وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
عبد اهلل بن ُّ
(  .)14/3وعن ابن أأيب مليكة مرس ً
ال عّند ابن سعد أيض ًا (  . ) 54/وعن عرو أة مرسالً عّند
احلاكم يف "الستدرك" ( .)1515وعن عكرمة بن خالد مرس ً
ال ُمتص ًا عّند عبد الرزاق (132

).

السّنة" (  )331/من طريق أيب مصعب عن مالك به.
( )5أخرجه البغوي يف "رشح ّ
ٌ
مّنقطع.
حديث
وهذا مرسل  .ولذا قال البغوي عقبه  :هذا
ٌ
وقال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )455/1وهذا م ٌ
الرواة للموطأ  -واهلل أعلم  -ومعّناه
رسل عّند مجيع ُّ
ٍ
الس اخلزاعي  ,وقد رواه أعّنبسة بن عبد الرمحن عن زيد بن
أيستّند من حديث عبد اهلل بن عمرو و أأيب
ضعيف ال حيتج به .انتهى
أسلم عن أبيه عن عمر عن الّنبي ﷺ  .و أعّنبسة
ٌ

=
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 -1 3وحدَ ثّني عن ٍ
الزبري ال ِّك ِّي ؛ أأ َن رج ً
خطب إىل رج ٍل أخ أته
ال
مالك عن أيب ُّ
أ
فض أبه  ,أأو كا أد أيضبه
,
فذكر أأ ّّنا قد كانت أأحدأ أثت  ,فبل أغ ذلك أ
أ
عمر بن اخل َطاب أ أ
( )
ثم قال  :ما أل أك ول مل أخرب.
َ :
___________________
قلت  :وطريق عّنبسة  .أخرجه ابن عدي يف "الكامل" (.) 155/1
قال ابن أيب حاتم يف "العلل" رقم (25

ٌ
وعّنبسة
حديث
) قال أأيب  :هذا
مّنكر  -يعّني اإلسّناد  -أ
ٌ

ضعيف احلديث .انتهى
أما حديث عبد اهلل بن عمرو الذي أأشار إليه ابن م
فأخرجه أأبو داود يف "السّنن" () 15
عبد الرب .
أ
َ

وابن ماجه ( ) 1 2والّنسائي يف "الكربى" ( )23/1وغريهم من ط ٍ
رق عن ابن عجالن عن أعمرو
البعري  .فليضع
بن شعيب عن أبيه عن جدِّ ه عن الّنبي ﷺ  ,أنه قال  :إذا أأفا أد أأحدكم الرأ أة أو اخلاد أم أأو
أ
َ م
وخري ما أج أبلتأها عليه  ,و أأعوذ أ
ورش
خريها
يدأ ه عىل ناصيتمها  ,ثم يقول :
رشها ِّ
بك من ِّ
أ
اللهم إين أأس أألك أ
روة م
ما جبلتأها عليه  ,و أأما البعري فإنَه ي أأخذ مبذ م
سّنامه  ,ويقول مثل ذلك"  .لفظ الّنسائي.
أ أ
َ
( )1أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )123/1من طريق حييى بن سعيد عن أيب الزبري به.
هذا مرسل أبو الزبري مل يدرك عمر .

وأخرج عبد الرزاق ( ) 5121وأبو عبيد يف "الّناسخ والّنسوخ" (  ) 11/عن سفيان  .والطربي
( )124/1عن شعبة كالمها عن قيس بن مسلم عن طارق م
بن شهاب  ,أأ َن رجالً خطبت إليه ابّن ٌة له -
زوجها  ,وال
عمر
فذكر ذلك له  ,فقال  :ما رأيت مّنها َإال خري ًا  ,فقال ِّ :
أ
وكانت قد أأحدأ أثت  -فأتى أ
ترب"  .ويف رواية الطربي " فقالت  :إمين أأ أ
ليس
خشى أن أأ أ
عمر  ,فقال  :أأ أ
فض أح أيب  ,فقد أب أغيت ! فأتى أ
فزوجها .وإسّناده صحيح عىل رشط الشيخني.
قد تابت؟ قال  :بىل ! قال ِّ :
وللطربي ( )124/1واحلارث بن أيب أسامة ( )152عن الشعبي عن عمر نحوه.
قولهُُ(ُ:قدُأحدثتُ) أي  :زنت .
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ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
بّنت
 -1 1وحدَ ثّني عن
تزوج أ
هاب عن رافع بن خديجٍ ؛ أأ َنه َ
حم َمد بن مسلمة الأ
فتزوج عليها فتا ًة شا َب ًة ,
نصاري فكانت عّنده ح َتى أكربت َ ,
ِّ
الشا َب أة عليها  ,أ
فآ أث أر َ
مه ألها ح َتى إذا كادت أحت ُّل
ثم أأ أ
فّناشدأ ته ال َطال أق فط َلقها واحد ًة َ ,
الشا َب أة عليها  ,أ
فآثر َ
ثم راج أعها
أ
فّناشدته ال َطالق  ,فط َلقها واحد ًة َ ,
راج أعها  ,ث َم عا أد أ
الشا َبة عليها  ,أ
فآثر َ
فّناشدته ال َطالق.
ثم عاد أ
َ ,
شئت استقرر م
شئت  ,إم َنام بقيت واحد ٌة  ,فإن م
فقال  :ما م
ت عىل ما أترين من الثرة
م
م
ستقر عىل الثرة  ,أفأمس أكها عىل ذلك  ,أ
ومل أير
 ,وإن شئت فارقتك قالت  :بل أأ ُّ
( )
قرت عّنده عىل الثرة.
ٌ
رافع عليه إمث ًام حني َ
_____________________
( ) كذا رواه ٌ
الزهري عن رافع  .دون واسطة .
مالك عن ُّ
وأخرجه الشافعي ( ) 24وابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( ) 1311وإسحاق بن راهوية ( )2
الزهري عن سعيد بن السيب َ ,
رافع بن
والبيهقي يف "الكربى" ( )12/2من طريق ابن عييّنة عن ُّ
أن أ
خديج كانت حتته بّنت حممد بن مسلمة  .فك مأره من أأمرها  ,إ َما كمرب ًا أو غريه  ,ف أأراد أن يط ِّلقها  ,فقالت :
م
ال تط ِّلقّني  ,م
عز وجل { :وإن امرأ ٌة خافت من
السّنة بذلك  .فأنزل اهلل ّ
واقسم يل ما أ
شئت  ,فجرت ُّ
بعلها نشوز ًا أو إعراض ًا فال جّناح عليهام أن يصلحا بيّنهام صلح ًا} اآلية.
عمر
ورواه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 5114واللفظ له  .والطربي يف "تفسريه" ( ) 21/1عن أم أ
الزهري ,قال  :أخربين ابن
 ,وابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( )1522عن شعيب بن أيب محزة كالمها عن ُّ
السيب وسليامن بن يسار َ ,
الصلح الذي
بن خديج كان حتته  .فذكره  .وفيه " قال  :فذلك ُّ
رافع أ
أن أ
بل أغّنأا أأنزل اهلل فيه  { .م
وإن امرأة  } ..وظاهره اإلرسال .
ووص أله احلاكم يف "الستدرك" (  )442/من رواية إسحاق بن إبراهيم الدَ بري عن عبد الرزاق عن

=
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___________________

ٍ
نظر  .واهلل أعلم.
أمعمر عن ُّ
الزهري عن سعيد وسليامن عن رافع بن خديج  .وفيه ٌ
وله طريق آخر  .أخرجه عبد الرزاق ( ) 5113م
عقب روايته  .فقال  :عن معمر قال  :أخربين أيوب

رض هبا يف الثالثة َ
فإن هلا أن يوفيها
عن ابن سريين عن أعبيدة  .مثل حديث الزهري  ,وزاد فيه "فإن أأ َ
ح َقها أأو يط ِّلقها".
إكاملُ :روى البخاري ( ) 4 2ومسلم (  )45عن عائشة  :يف قوله عز و جل { م
وإن امرأ ٌة خافت
من بعلها نشوزا أو إعراضا } [  / 3الّنساء 2 /

] قالت  :نزلت يف الرأة تكون عّند الرجل  .فلع َله

أنت يف ي
حل من شأين".
أن ال يستكثر مّنها  ,وتكون هلا صحبة وولدٌ  .فتكره أن يفارقها  .فتقول له  :أ
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كتاب الطالق
بابُُ:ماُجاءُُيفُاخلُليُةُوالربيُةُوأُشُباهُذلكُ
ٍ
مالك عن ناف ٍع ؛ َ
أن عبدأ اهلل بن عمركان يقول يف اخلل َية
 -1 1وحدَ ثّني عن
( )
ٍ
والربية  :إّنا ثالث تطل ٍ
يقات ُّ .
واحدة مّنهام.
كل
َ َ
يكُ
بنيُمنُالتُمل ِ ُ
بابُُ:ماُيُ ُِ
ٍ
مالك عن ناف ٍع ؛ َ
أن عبدأ اهلل بن عمر كان يقول  :إذا م َلك
 -1 2وحدَ ثّني عن
الرجل امر أأ أته فال أقضاء ما قضت به َإال أن ي م
ّنكر عليها .فيقول  :أمل أ مرد َإال واحد ًة
َ
م م ( )
فيحلف عىل ذلك ؛ ويكون أأمل أك هبا ما كانت يف عدَ هتا.
_____________________
( )1أخرجه الشافعي يف "مسّنده" (  )25/ومن طريقه البيهقي يف "العرفة" ( )321/1عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق (21

) والبيهقي يف "الكربى" ( )433/2من طريق عبيد اهلل بن عمر عن

نافع به.
قولهُُ(ُ:يفُاخلليةُوالربيةُ)ُقال الباجي ( : ) /3معّنى اخلل َية التي خلت من الزواج  ,ولذلك ال
زوج  ,وكذلك معّنى الربية  :هي التي مبرئأت ممن مع م
يستعمل يف الرجع َية ؛ َ
لن الرجعي أة ذات ٍ
صمة
َ
م
راجع إىل ذلك ؛ لنَه مل أيطلبها ٍ
بدين فريجع قوله بر َية إليه .انتهى .
الزوجية ؛ لأ َن كال أم الزوج
ٌ
( ) أخرجه الشافعي (  )25/والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )432/2ويف "العرفة" ( )322/1من
طريق مالك به.
ُ قولهُُ(ُ:ملكُالرجلُ) قال الباجي يف "الّنتقى" ( : ) 1/3التمليك هو أن يم ِّلك الرجل امر أأتأه أأن
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يكُ
بابُُ:ماُيبُُفيهُتُط ُلِيُق ٌةُواحدةٌُمنُالتُمل ِ ُ
مالك عن سعيد بن سليامن بن زيد بن ٍ
ٍ
ثابت  ,عن
 -1 2حدَ ثّني حييى عن
أ
زيد م ٍ
ثابت ؛ أنّه أأخربه أأ َنه كان جالس ًا عّند م
بن زيد بن ٍ
خارج أة م
حممد بن
بن ثابت أفأتاه َ
أ
أأيب أع ٍ
مرها
تيق أ
وعيّناه تدمعان  ,فقال له زيدٌ  :ما شأنك؟ فقال  :م َلكت امر أأِت أأ أ
ف أف أار أقتّني.
فقال له زيدٌ  :ما مح أل أك عىل ذلك؟ قال  :ال أقدأ ر  .فقال زيدٌ  :ار أ م
شئت .
َتعها إن أ
نت أأملك هبا.
فإ َنام هي واحد ٌة  ,و أأ أ

( )

بابُُ:ماُالُيُبنيُمنُالتُمليكُ
ٍ
الرمحن بن القاسم عن أأبيه عن عائشة
 -1 1حدَ ثّني حييى عن مالك عن عبد َ
الرمحن بن أيب ٍ
فزوجوه,
بكر ق أريبة بّنت أأيب أم َية َ
أ ِّم الؤمّنني ؛ أأ َّنا خطبت عىل عبد َ
___________________

يقول هلا قد م َلكتك أمرك  ,أو يقول هلا  :أأ م
تط ِّلق نفسها  ,وذلك بأن أ
مرك بيدك  ,ويف كتاب ابن الواز :
م
طالقك م
م
بيدك  .قال
إليك أو
وكذلك قوله قد م َلكتك  ,إن مل يقل  :أمرك وال نفسك  ,وكذلك قوله :
طالق إذا م
شئت  ,أأو أأ م
بيدك إن م
م
ابن القاسم  :أو قال هلا أأ م
ٌ
حمض .انتهى
شئت  .فهذا ك ُّله
مرك
نت ٌ
متليك ٌ

ُ قولهُ(ُ:فالقضاءُماُقضتُبهُ) أي طلق ٌة واحد ٌة  ,أأو ثّنتان أأو ثالث .
( )1أخرجه الشافعي يف "مسّنده" (  )25/ومن طريقه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )432/2ويف
"العرفة" ( )322/1ومسدَ د كام يف "الطالب" ( ) 112والبخاري يف "التاريخ الصغري" ( ) 24/
من ط ٍ
رق عن مالك به.
وهلذا الثر طريقان آخران  .عّند عبد الرزاق يف "الصّنف" (114

) وسعيد بن مّنصور () 121
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م
زوجّنأا َإال عائشة.
الرمحن  ,وقالوا  :ما َ
ثم إم َّنم أع أتبوا عىل عبد َ
َ

فأرسلت عائشة إىل عبد الرمحن فذ أكرت ذلك له  ,فجع أل أأمر قريب أة م
بيدها.
أ أ
َ

فاختارت أزو أجها  ,فلم يكن ذلك أطالق ًا.
ٍ
الرمحن بن القاسم عن أأبيه ؛ أأ َن عائش أة -
 -145وحدَ ثّني عن مالك عن عبد َ
زوج الّنَبي ﷺ -زوجت حفص أة أ م
الرمحن
بن ُّ
ّنذر أ
أ
َ
أ
الزبري  -وعبد َ
الرمحن ال أ
بّنت عبد َ
ِّ
ومثيل يصّنع هذا به؟ م
بالشام  -فلام أق مدم عبد الرمحن قال  :م
غائب َ
ومثيل يفتات
ٌ
َ
أ
َ
م م
الزبري  ,فقال الّنذر َ :
الرمحن.
بن ُّ
ّنذر أ
فإن ذلك بيد عبد َ
عليه؟ فك َلمت عائشة ال أ
م
م
فقرت حفصة عّند الّنذر  ,أ
ومل
الرمحن  :ما كّنت لأر َد أأمر ًا أق أضيته َ .
فقال عبد َ
( )

يكن ذلك طالق ًا.

( )

_____________________
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )432/2من طريق ابن بكري عن مالك  ,وعبد الرزاق يف
"الصّنف" (155

) عن عبد اهلل بن عمر كالمها عن عبد الرمحن به  .نحوه

وإسّناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 211من رواية عبد اهلل بن عبيد بن عمري عن القاسم بن حممد نحوه .
( )5أخرجه الطحاوي يف "رشح العاين" ( )2/4والبيهقي يف "السّنن الكربى" (/2

) ويف "العرفة"

( )4 / 5وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 15/15من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( )312/4وسعيد بن مّنصور (  ) 11عن حييى بن سعيد عن
القاسم به.
ثم أأشارت عىل
قال احلافظ البيهقي يف "العرفة"  :ونحن نحمل هذا عىل أأ َّنا َ
مهدت أأسباب تزوَيمها َ ,
من و ميل أأمرها عّند م
غيبة أأبيها حتَى عقدأ الّنَكاح  ,وإمنَام أضيف الّنكاح إليها الختيارها ذلك  ,وإذّنا فيه
أ
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ُ

إليُـالءُُُ
بابُُ:ا ُِ

ٍ
مالك عن أج م
عفر م
حمم ٍد عن أأبيه عن ع ِّيل بن أأيب
 -14حدَ ثّني حييى عن
بن َ
طالق  .وإن م م
م
م
طال ٍ
ٌ
ضت
يقع عليه
الرجل من امر أأته أمل أ
أ
ب ؛ أأنّه كان يقول  :إذا آ أىل َ
وقف  .فإ َما أن يط ِّلق  ,وإ َما أأن أيفي أء.
الأربعة الأشهر  .ح َتى ي أ

( )

___________________
ومتهيدها أسبابه .والذي ُّ
يدل عىل صحة هذا التأويل ,ما أخربنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا :
حدثّنا أبو العباس أخربنا الربيع أخربنا الشافعي أخربنا الثقة عن ابن جريج عن عبد الرمحن بن القاسم
 ,عن أبيه قال  :كانت عائشة تطب إليها الر أأة من أأهلها فتشهد  ,فإذا بقيت عقدة الّنكاح قالت لبعض
زوج َ
فإن الرأ أة ال تيل عقدة الّنكاح " .رواه عبد اهلل بن إدريس عن ابن جريج عن عبد الرمحن
أأهلها ِّ :
فذكر معّنى هذه القصة  ,وقال  :فإذا مل ي أبق
بن القاسم قال  :ال أأعلمه إم َال عن أأبيه قال  :كانت عائشة
أ
َإال الّنكاح  .قالت« :يا فالن أأنكمح َ ,
فإن الّنسا أء ال يّنكمحن»  ,ويف رواية أخرى  ,وقالت« :ليس إىل
الّنساء الّنكاح».
م
زوجت
فإذا كان هذا مذهبها  -وراوي احلديثني عبد الرمحن بن القاسم  -أعلمّنا أأ َن الراد بقوله َ :
عائشة حفص أة أ م
الّنبي
بّنت عبد الرمحن ما ذكرنا» ,وإذا كان حمموالً عىل ما ذكرنا مل خيالف ما روته عن ِّ
ﷺ [ أأيام امر أأة نكحت بغري م
إذن ول ّيها فّنكاحها ٌ
واحتج أأصحابّنا يف السألة بام أخربنا .....
باطل ] ,
َ
ُّ
عن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيه قال :قال رسول اهلل ﷺ « :ال نكاح إال بويل» ...الخ كالمه .
( )1أخرجه الشافعي يف "السّند" (  )24/ومن طريقه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )422/2عن
مالك به.
جعفر بن حممد هو ابن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب . 
م
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )41/1اخلرب عن ٍ
بوقف الويل  .وإن كان مّنقطع ًا يف "الوطأ"
عيل 
ٍ
َصل من ط ٍ
فإنه مت ٌ
كثرية مص ٍ
عيل.
رق
حاح  ..ثم رواه من طريقني عن ي
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بابُُ ُ:ظِهُارُُاحلُ ُِّرُ
ٍ
قي ؛ أأ َنه أ
مالك عن سعيد بن أعمرو م
سأ أل
 -14حدَ ثّني حييى عن
بن سلي ٍم ُّ
الز أر ِّ
القاسم بن ٍ
حمم ٍد َ :
إن
حممد عن رج ٍل ط َلق امرأ ًة إن هو َ
تزو أجها؟ فقال القاسم بن َ
أ أ َ
ال جع أل امر أأ ًة عليه ك أظ م
رج ً
تزو أجها  ,أفأ أمره عمر بن اخل َطاب  :إن هو
هر أ ِّمه إن هو َ
م
تظاهر.
قرهبا ح َتى يك ِّف أر ك َفار أة ال
َ
تزوجها أأن َال أي أ

( )

يارُ
خل ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُا ُِ

ٍ
مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر  ,أأنّه كان يقول يف
 -144وحدَ ثّني عن

___________________
وحسّنه احلافظ يف الفتح.
البيهقي .
بعضها
وانظر طرقه يف "سّنن البيهقي" أيض ًا (.)422/2
وصح أح أ
َ
َ
ُّ
حلف أن َال َيامع زوجتأه  .وقولهُُ(ُ:يفيءُ) أي  :أيرجع عن أيميّنه  .وَيامع
قولهُُ(ُ:إذاُآىلُ) أي :
أ
زوجتأه .
( )1أخرجه عبد الرزاق (115

) وسعيد بن مّنصور يف "السّنن" ( ) 5 4والطحاوي يف "رشح

الشكل" (  ) 41/ومسدد كام يف "احتاف الهرة" ( )14/3والبيهقي يف "السّنن" ( )424/2من
طريق مالك به.
مّنقطع القاسم أمل يدرك عمر .
قال البيهقي والبوصريي  :هذا
ٌ
وأخرجه ابن أيب شيبة ( ) 2234عن عبد اهلل العمري عن القاسم به.
وأخرجه الطحاوي (  ) 41/من طريق حييى بن عبد اهلل بن سامل عن عبيد اهلل بن عمر العمري عن
الزرقي عن عمر.
القاس مم عن أعمرو بن سليم ُّ
الطحاوي بسامع عمرو بن سليم من عمر .وروى ما ُّ
يدل عليه  .واهلل أعلم .
ثقات  .وجزم
ورواته ٌ
ُّ
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حتت ال م
عبد فتع أتق َ :
مسها.
الأ أم مة تكون أ
يار ما أمل أي َ
إن هلا اخل أ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
الزبري ؛ َ
أن موال ًة لبّني
 -143وحدَ ثّني عن
هاب عن عروة بن ُّ
ٍ
عدي  -يقال هلا أزبراء  -أأخربته  ,أأّنا كانت حتت ٍ
يومئذ ف أعتقت -
عبد  -وهي أأ أم ٌة
ي
َ
أ
( )

بي ﷺ -فدأ أعتّني.
قالت  :أفأرسلت إ َيل حفصة  -زوج الّنَ ِّ
مرك ب م
إن أأ م
م
حب أن أتصّنأعي شيئ ًا َ ,
يدك ما أمل
أ
فقالت  :إم ِّين ُمربتك خرب ًا  .وال أ ُّ
ك  ,فإن مس مك فليس ل م
ك زوج م
يمسس م
ك من الأ م
مر يش ٌء  ,قالت  :فقلت  :هو
َ
أ
ثم ال َطالق  ,ففار أقته ثالث ًا.
ثم ال َطالق َ
ال َطالق َ

( )

_____________________
( )5أخرجه الشافعي يف "السّند" (  )21/والبيهقي يف "الكربى" ( ) 1/2ويف "العرفة"
(

 )324/عن مالك به.

وأخرجه ابن أيب شيبة ( ) 1141والبيهقي يف "السّنن" (1/2

) من طريق عبيد اهلل بن عمر عن

نافع به.
( )1أخرجه الشافعي (  )22/والبيهقي يف "الكربى" (1/2

) والطحاوي يف "رشح الشكل"

الزهري به.
عمر كالمها عن ُّ
( ) 142عن مالك  ,وعبد الرزاق يف "الصّنَف" ( ) 45 2عن أم أ
الزهري عن سامل عن زبراء  .انتهى
قال عبد الرزاق أع مقبأه  :وأ َما ابن عييّنة  .فذكره عن ُّ
صححه ابن حجر يف "الفتح" (. )3 4/1
قلت  :وزبراء ال تعرف  .ومل أأر من و َثقها  .ومع هذا َ
م
بتصحيحه َ ,
لن زبراء هي صاحبة القصة  .وال يعرف من الّنساء من اهتمت  .كام قال
َتوز
ولع َله َ
الذهبي  .واهلل أعلم.
وروى ابن أيب شيبة يف "الصّنف" (  ) 125عن قتادة عن حفصة زوجم
الّنبي ﷺ  ,أأ َّنا أأعتقت جارية
ِّ
م
م
خيار لك.
هلا فقالت  :إن وطئك زوجك فال أ
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بابُُ:ماُجاءُُيفُاخلُلُعُ
بّنت أأيب ع ٍ
مالك عن ناف ٍع عن موال ٍة لصفية م
ٍ
بيد ؛ أأ َّنا
 -141وحدَ ثّني عن
َ
زوجها بك ِّل ٍ
اختل أعت ممن م
يشء أهلا  ,فلم يّنكمر ذلك عبد اهلل بن عمر( ).
بابُُ:طُالُقُُاملُخُتُ ُلِعةُ
ٍ
عوذ م
مالك عن ناف ٍع ؛ َ
فراء جاءت
 -141حدَ ثّني حييى عن
أن رب ِّيع أ
بّنت م ِّ
بن أع أ
هي وعمها إىل م
عبد اهلل بن عمر .أفأخربته أأّنا اختلعت ممن م
زوجها يف زما من عثامن
َ
أ
ُّ
أ
عثامن ب أن ع َفان فلم يّنكره.
بن ع َفان  ,فبل أغ ذلك
( )
وقال عبد اهلل بن عمر  :معدَ هتا معدَ ة الط َلقة.
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" (  )11/ومن طريقه البيهقي يف "الكربى" ( )4 1/2ويف "العرفة"
صحيح.
( )33 /1عن مالك به .وإسّناده
ٌ
ورواه عبد الرزاق ( ) 214عن موسى بن عقبة  ,وابن أيب شيبة ( ) 21 2عن عبد اهلل العمري
كل ٍ
وكل ٍ
يشء هلا ِّ ,
ابن عمر جاءته موال ٌة المر أأتمه اختلعت ممن ِّ
عن نافع َ " ,
ثوب عليها حتى نأفسها
أن أ
 . .فلم يّنكر ذلك عبد اهلل " .لفظ عبد الرزاق .
( ) أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( )4 1/2من طريق ابن بكري  ,ويف "الصغرى" ( ) 51/4من طريق
الشافعي كالمها عن مالك به.
ورواه الّنحاس يف "الّناسخ والّنسوخ" ( ) 41وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( )423/ 4من طريق
أ
مرياث بيّنهام ,
الليث بن سعد عن نافع به  .وفيه " أّنم س أألوا عثامن  .أأتّنتقل؟ فقال  : لتّنتقل  .وال
أ
يكون هبا مح ٌل  ,فقال ابن عمر  :عثامن
حتيض حيض ًة خشي أة أن
وال عد أة عليها  ,ولكن ال تأّنكح حتى أ
خرينا و أأعلمّنا.

=
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بابُُ:طُالُقُُال ُبِكُرُ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
الرمحن بن
 -142حدَ ثّني حييى عن
حممد بن عبد َ
هاب عن َ
حممد م
بن إياس بن البكري  :أأ َنه قال  :ط َلق ر ٌ
جل امر أأ أته ثالث ًا قبل أأن
ثوبان عن َ
ثم بدا له أأن أيّنكم أحها  ,فجا أء أيستفتي  ,فذهبت معه أأ أ
سأل له .
أيدخ أل هبا َ ,
أ
بن ع َب ٍ
تّنكحها ح َتى
اس وأبا هريرة عن ذلك  ,فقاال  :ال نرى أن
أ
فسأ أل عبدأ اهلل أ
تّنكح زوج ًا غ أريك  ,قال  :فإ َنام طالقي إ َياها واحد ٌة  ,فقال ابن ع َب ٍ
اس  :إ َنك
أ
( )
أأرسل أت ممن أي مد أك ما كان ل أك ممن أف ٍ
ضل.
___________________

حسن من ٍ
وأصلهُعندُالنسائيُ(ُ)7440وابنُماجهُ(ٍ )5500
ٍ
وجه آخر عن عبادة بن الوليد بن
بسّند

الرب ّيع نحوه.
عبادة عن ُّ

دونُقولهُ(ُوقالُعبد ُاهللُبنُعمرُِ ُ:عدهت ِ
اُعدةُاملطلقةُ)  .لكّنها تعارض رواية الليث  .حيث قىض

عثامن َ
وأقره ابن عمر  .وقال  :عثامن خرينا وأعلمّنا  .وأخرج أبو داود يف
بأن عدَ هتا حيض ٌة واحد ٌة َ .
"السّنن" (45

) حدثّنا القعّنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال  :عدة الختلعة حيضة" .وهذا

من الواضع التي اختلف فيها عىل ابن عمر . 
تّنبيه  :ذكر احلافظ ابن حجر يف "التلخيص" ( ) 51/4رواي أة الليث  ,وعزاها البن حزم  .وجزم َ
بأن
ابن عمر قال يف آخره  :عدَ هتا عدة الطلقة  .ثم قال ابن حجر  :وكذا رواه ٌ
مالك يف "الوطأ" عن نافع
نحوه".
قلت  :ومل أأر رواية الليث عّند ابن حزم يف "ال َ
حىل" .وهي عّند أمن تقدَ م ذكرهم بلفظ آخر .واهلل أعلم
( )5أخرجه الشافعي يف "السّند" (  )25/والطحاوي ( )12/4والبيهقي يف "الكربى" ( )4 1/2ويف
"العرفة" ( )321/1والبغوي ( ) 4 /1من ط ٍ
رق عن مالك به.

=
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ٍ
ٍ
شج
 -142وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد عن بكري بن عبد اهلل بن الأ ِّ
نصاري عن عطاء بن ٍ
رجل أ
عن الّنُّعامن بن أيب ع َي ٍ
يسار ؛ أنّه قال  :جاء ٌ
يسأل
اش ال
ِّ
مسها .قال عطا ٌء
عبدأ اهلل أ
بن أعمرو بن العاص عن رج ٍل ط َلق امر أأ أته ثالث ًا قب أل أن أي َ
 :فقلت  :إ َنام طالق البمك مر واحد ٌة.
فقال يل عبد اهلل بن أعمرو بن العاص  :إ َنام أأنت قاص  ,الواحدة أتبيّنها ,
غريه.
وال َثالث حت ِّرمها ح َتى أت أ
ّنكح زوج ًا أ

( )

___________________
وأخرجه ُأبو ُداود ُيف ُ"السنن" ُ(ُ )5140خمتصًُا من رواية معمر  ,وعبد الرزاق يف "الصّنَف"
( 52

الزهري عن
) من رواية ابن جريج  ,والطحاوي ( )12/4من رواية ابن أيب ذئب كلهم عن ُّ

ابن عباس و أأبا
حممد بن عبد الرمحن ( زاد أبو داود وأيب سلمة بن عبد الرمحن ) عن حممد بن إياس  ,أأ َن أ
هريرة وعبدأ اهلل بن أعمرو بن العاص  :سئلوا عن البمكر يط ِّلقها زوجها ثالث ًا فك ُّلهم قالوا  :ال ُّ
حتل له
غريه .وانظر رقم (. )141
حتى ت أ
أّنكح زوج ًا أ
( ) أخرجه الشافعي (  )2 /وعبد الرزاق ( ) 523والطحاوي ( ) 2/4والبيهقي يف "الكربى"
( )441/2و"العرفة" ( )315/1وابن عساكر ( )332/35من ط ٍ
رق عن مالك به.
قال أبو عمر يف "االستذكار" (/1

)  :أمل خيتلف رواة الو َطأ عن مالك يف هذا احلديث عن حييى بن

احلجاج
نكر مسلم بن
َ
سعيد عن بكري بن الشج عن الّنعامن بن أيب عياش عن عطاء بن يسار  ,و أأ أ
ٍ
أ
أ
بن أأيب عياش  ,وقال  :أمل أيت أبع مالك ًا أأحدٌ من
مالك فيه بني بكري وعطاء بن يسار
إدخال
الّنعامن أ
أ
وعثامن .انتهى كالمه .
مر
در أك ع أ
أأصحاب حييى بن سعيد عىل ذلك  ,والّنعامن أأقدم من عطاء  .أأ أ
وقال البيهقي يف "العرفة" (1/ 4

)  :كذا رواه ٌ
مالك  .وخال أفه حييى بن سعيد القطان ويزيد بن

هارون وعبدة بن سليامن  .فرووه عن حييى بن سعيد عن بكري بن عبد اهلل عن عطاء بن يسار  .دون
مذك مر الّنعامن بن أيب عياش يف إسّناده .انتهى كالمه.
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ٍ
ٍ
شج ؛
 -141وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد عن بكري بن عبد اهلل بن الأ ِّ
اش الأنصاري  ,أنّه كان جالس ًا مع م
ربه عن معاوية بن أأيب أع َي ٍ
عبد اهلل بن
ّ
أأنّه أأخ أ أ
الزبري وعاص مم م
بن عمر بن اخل َطاب  ,قال  :فجا أءمها حم َمد بن إمياس بن البكري ,
ُّ
فقال  :إم َن رج ً
ال من أأهل البادية ط َلق امر أأ أته ثالث ًا قبل أن يدخ أل هبا  .فامذا أتر أيان؟.
قول  ,فاذهب إىل م
عبد اهلل م
مر ما لّنا فيه ٌ
الزبريَ :
بن
فقال عبد اهلل بن ُّ
إن هذا الأ أ
ع َب ٍ
فسلهام  .ث َم ائتمّنا أفأخ مربنا.
اس و أأيب هريرة ّ
فإين تركتهام عّند عائشة أ

ب أ
فسأ أهلام  ,فقال ابن ع َب ٍ
اس لأيب هريرة  :أأفتمه يا أأبا هريرة فقد جا أءتك
أ
فذه أ
م م
عضل ٌة  ,فقال أبو هريرة  :الواحدة أتبيّنها  ,وال َثالث حت ِّرمها ح َتى أتّنكح زوج ًا غريه
 ,وقال ابن ع ّب ٍ
اس  :مثل ذلك أيض ًا.

( )

ريضُ
ُِ
بابُُ:طُالُقُُاملُ
ٍ
ٍ
هاب عن طلح أة م
مالك عن ابن مش ٍ
عوف
بن عبد اهلل بن
 -135حدَ ثّني حييى عن
ٍ
الرمحن بن
عوف ؛ أأ َن عبدأ
 قال  :وكان أأع ألمهم بذلك  -وعن أأيب سلمة بن عبد ٍَ
فورثها عثامن بن ع َفان مّنه بعد
عوف ط َل أق امر أأ أته الب َت أة وهو
بن
ٌ
الرمحن أ
مريض َ ,
َ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي (  )2 /والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )12/4والبيهقي يف "السّنن
الكربى" ( )441/2ويف "العرفة" ( )315/1من ط ٍ
رق عن مالك به.
تفرد ٌ
مالك
ورجاله ٌ
ثقات  .سوى ابن أيب عياش أمل أر من و َثقه  ,وقد ذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقد َ
بذكر م
ابن أأيب ع َياش  .كام تقدَ م يف التعليق السابق .
وع َلقه أبو داود يف "السّنن" ( . ) 12وانظر ما قبله.
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م
انقضاء معدَ مهتا.
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( )

ٍ
أن ع أ
مالك عن عبد اهلل بن الفضل عن الأعرج ؛ َ
بن
 -13وحدَ ثّني عن
ثامن أ
( )
ع َفان ورث نساء م م
ريض.
قهن  ,وهو أم ٌ
ابن مكم ٍل مّنه  ,وكان ط َل َ
أ
َ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي ( /

) وعبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 4 3والبيهقي يف "السّنن الكربى"

( )41 /2ويف "العرفة" ( )311/1من ط ٍ
رق عن مالك به.
م
الرمحن م
وهو م ٌ
بن
رسل  .كام الشافعي والبيهقي  .مل يسمع أأبو سلمة وال طلحة بن عبد اهلل من عبد َ
عوف .
وروى الشافعي (  ) /والدارقطّني يف "السّنن" ( )13/3والبيهقي ( )41 /2عن ابن أيب
مليكة  ,أنه أ
الزبري عن الرجل  ,يط ِّلق الرأ أة ف أيبتُّها  ,ثم يموت  -وهي يف معدَ هتا  -فقال عبد اهلل
ابن ُّ
سأل أ
متارض ...فذكره
الزبري  :ط َلق عبد الرمحن بن عوف
بن ُّ
أ
َصل  ,وحديث م
قال الشافعي كام نقله البيهقي  :حديث م
ابن الزبري مت ٌ
مقطوع .انتهى.
ابن شهاب
ٌ
وروى عبد الرزاق ( 1

ور أ
أ
ث امر أأ أة عبد
الزهري عن ابن الس َيب  ,أأ َن
عمر عن ُّ
عثامن َ
) عن أم أ

الرمحن  .فذكره .
وله ٌ
طرق أخرى  .انظر ما بعده .
( ) أخرجه عبد الرزاق ( ) 11عن ابن جريج قال  :أأخربين أعمرو بن ديّنار  ,أأ َن عبد الرمحن بن هرمز
أن عبدأ الرمحن بن م م
كمل كان عّنده ثالث نمسوة  ,إم
( العرج ) أأخربه َ ,
حداهن ابّنة قارظ  ,قال :
َ
ف أأخربين عثامن بن أأيب سليامن أأّنا جويرية  ,وكان ذا ٍ
مال ٍ
م
ببعض ال َطريق
خرج تاجر ًا حتى إذا كان
كثري  ,أ
َ
أ
أأ أ
مكث بعد
ناس من قريش فيهم نافع بن أطريف  ,وإنه ط َلق اثّنتني مّنهم  ,ثم
خذه الفالج ,
فركب إليه ٌ
أ
م
طالقه إ َيامها سّنتني  ,وإّنام م
ورثهام  ,وال أأظّنُّهام نكم أحتا".
ورثاه
أ
ومات يف عهد عثامن  ,وهو  -أأ ّ
ظن َ -
وأخرج البيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) 11/من طريق يونس  .وابن عساكر يف "تاريخ دمشق"
الزهري كالمها عن ابن شهاب عن معاوية بن عبد اهلل بن جعفر عن
( ) 32/11من طريق ابن أخي ُّ
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ٍ
الرمحن  ,يقول  :بلغّني
مالك ؛ أ َنه
 -13وحدَ ثّني عن
سمع ربيع أة أ
أ
بن أيب عبد َ
ت ثم طه م
سأ ألته أأن يط ِّلقها  ,فقال  :إذا محض م
ٍ
م
عوف أ
رت
الرمحن بن
َ
أأ َن امرأ أة عبد َ
ٍ
م
عوف  ,فل َام طهرت آ أذ أنته  ,فط َلقها
الرمحن بن
فآذنميّن مي  ,فلم حتض ح َتى أ
مرض عبد َ
ٍ
عوف
الرمحن بن
الب َتة أو تطليق ًة أمل يكن بقي له عليها من ال َطالق غريها  ,وعبد َ
م م م ( )
ريض .فورثها عثامن بن ع َفان مّنه بعد م
ٍ
انق أضاء عدَ هتا.
يومئذ أم ٌ
َ
___________________

م
م
ورثها من عبد
السائب بن يزيد ابن أخت نأمر  ,أنه أشهد عىل قضاء عثامن يف متارض بّنت الصبغ َ
َ
قضائه يف أم حكيم ورثها من عبد اهلل بن م م
م
كمل بعد ما ح َلت" .
الرمحن بن عوف بعد ما ح َلت  ,وعىل
َ

قال البيهقي  :هذا إسّنا ٌد متَصل .

قال ابن حجر يف "اإلصابة" ( : ) 31/3عبد اهلل بن م م
كمل بن عبد بن عوف بن عبد احلارث بن
وذكر أأنه أ
اتذ دار ًا بالديّنة عّند
زهرة بن كالب  .ذكره الطربي  ,وذكره عمر بن أش َبة يف "الصحابة" .
أ
م
القضاء  ,قال  :وأراه الذي تويف يف عهد عثامن بعد أأن ط َلق نساءه يف م
م
فورثهن عثامن مّنه .
مرضه
دار
َ
أ
م
وسامه بعضهم عبدأ
سمى َ ,
الرواية ابن مكمل غري م َ
استدركه ابن فتحون  .قال  :و أأكثر ما يأِت يف ِّ
الزهري .انتهى بتجوز.
الرمحن  .وهو وه ٌم  ,وإمنَام عبد الرمحن ابّنه  .وهو شيخ ُّ

( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )414/2ويف "العرفة" (  )432/من طريق ابن بكري عن
مالك به.
قال البيهقي  :وهو مّنقطع.
وروى سعيد بن مّنصور يف "السّنن" ( ) 111 , 112عن عمر بن أأيب سلمة عن أأبيه قال  :قال عبد
أ
الطالق َإال ط َلقتها  ,فغارت أمتارض بّنت الأصبغ ف أأرسلت إمليه
الرمحن بن عوف  :ال تأس أألّني امرأ ٌة
َ
تأس أأله أ
طالقها  .فذكر نحوه  .وانظر ما قبله .
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ٍ
ٍ
حممد بن حييى بن أح َبان  ,قال
 -134وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد عن َ
نصار َي أة وهي
 :كانت عّند جدَ ي أح َبان امرأتان  :هاشم َي ٌة و أأنصار َي ٌة  .فط َلق الأ أ
م
ثم هل أك عّنها  ,أ
ومل أحتض  ,فقالت  :أأنا أأرثه أمل أأحض.
فمرت هبا سّن ٌة َ ,
ترضع َ ,
فالم م
أ
عثامن ,
ت اهلاشم ّية
فاخ أت أص أمتا إىل عثامن بن ع َفان  ,فقىض هلا بالرياث .أ أ
ٍ ( )
م
فقال عثامن :هذا عمل م
بن أأيب طالب.
شار عليّنا هبذا ,يعّني  :ع َيل أ
ابن أع ِّمك .هو أأ أ
تعةُالطُالقُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُمُ ُِ
 -133وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر  ,أ َنه كان يقول  :لك ِّل
مط َل ٍ
داق أ
قة متع ٌة َ ,إال التي تط َلق  .وقد ف مر أض هلا أص ٌ
فحسبها نصف ما
ومل مت أسس  ,أ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي (  ) 52/والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )3 1/2ويف "ال ُّصغرى" () 1 /4
من طريق ابن بكري كالمها ( الشافعي وابن بكري ) عن مالك به.
وأخرجه سعيد بن مّنصور (  ) 21/وعبد الرزاق ( 5

) من طريق أأيوب بن موسى وحييى بن

م
سعيد عن حم َمد بن حييى بن حبان به  .وفيه  ,فقال عيل  : أحتلفني عّند م
رسول اهلل ﷺ أأنك أمل
مّنرب
ٌ
م
م
أ
عيل مع اهلاشم َية يف الثمن" .لفظ
حتييض
ثالث حيض؟ فإن أح ألفت فلك الرياث  .فحلفت ف أأرشكأها ٌ
سعيد .
وفيه انقطاع بني حممد بن حييى وجدِّ ه ح َبان  .واهلل أعلم .
وأخرجه الشافعي ( ) 451وعبد الرزاق ( 5

ربه ,
) عن ابن جريج عن عبد اهلل بن أيب بك ٍر أأخ أ

أ َن رج ً
صحيح  ...فذكره .
ال من النصار  -يقال له أحبان بن مّنقذ  -ط َلق امر أأته وهو
ٌ
ورواه عبد الرزاق (55

الزهري  .فذكر مثل حديث ابن أيب بكر.
) عن ابن جريج عن ُّ
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ف مر أض هلا.

( )

قُالعُبُ ُِدُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُطُالُ ِ ُ
ٍ
الزناد عن سليامن بن أي ٍ
سار ؛ أأ َن نفيع ًا
 -131حدَ ثّني حييى عن
مالك عن أيب ِّ
بي ﷺ  -أو عبد ًا هلا  ,كانت حت أته امرأ ٌة ح َر ٌة
مكا أتب ًا كان ل ِّم سلمة  -زوج الّنَ ِّ
ِت ع أ
ثامن بن ع َفان
بي ﷺ أن أيأ أ
مره أأزواج الّنَ ِّ
ثم أأرا أد أأن يراج أعها  ,أفأ أ
فط َلقها اثّنتني َ ,
زيد بن ٍ
بيد م
رج آخذ ًا م
ثابت  ,أ
أ
فيسأله عن ذلك  ,فلق أيه عّند الدَ م
فسأهلام فابتدراه مجيع ًا ,
فقاال  :حرمت عليك  ,حرمت عليك.
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب عن سعيد بن الس َيب ؛ َ
أن نفيع ًا -
 -131وحدَ ثّني عن
( )

بي ﷺ  -ط َلق امر أأ ًة ح َر ًة أتطلي أقتني  ,فاس أتف أتى ع أ
مكا أتب ًا كان ل ِّم سلمة م
ثامن
زوج الّنَ ِّ
بن أع َفان  ,فقال  :حرمت عليك.
أ

( )

_____________________
( )1أخرجه الشافعي (  ) 5/والطحاوي يف "رشح الشكل" (  ) 31والبيهقي يف "السّنن الكربى"
( ) 12/2و"العرفة" ( )35 /1والبغوي ( ) 45/1من طريق مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )12/2وابن أيب شيبة ( ) 13/1من ط ٍ
رق عن نافع به.
( )5أخرجه الشافعي (  )21/والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 341والبيهقي يف "السّنن
الكربى" ( )415/2ويف "العرفة" ( )152/1من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 41/2عن الثوري  ,والطحاوي ( ) 1 /3من طريق يونس كالمها عن
ابن مش ٍ
هاب به .وانظر ما بعده.
()4أخرجه الشافعي (  )22/والطحاوي يف "رشح الشكل" ( ) 335والبيهقي يف "الكربى"
( )412/2ويف "العرفة" ( )311/1من ط ٍ
رق عن مالك به.

=
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ٍ
م
ٍ
حممد م
بن إبراهيم بن
 -132وحدَ ثّني عن مالك عن عبد ر ِّبه بن سعيد عن َ
بي ﷺ  -اس أتف أتى زيدأ
يمي ؛ أأ َن نفيع ًا  -مكاتب ًا كان ل ِّم سلمة زوجم الّنَ ِّ
احلارث ال َت ِّ
ثابت  ,فقال  :إم ِّين ط َلقت امرأ ًة حر ًة تطلي أقتني  ,فقال زيد بن ٍ
بن ٍ
ثابت  :حرمت
أ
َ
عليك.

( )

ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
أن عبدأ اهلل بن عمر كان يقول  :إذا ط َلق
 -132وحدَ ثّني عن
حر ًة كانت أأو أم ًة
العبد امر أأ أته تطلي أقتني فقد حرمت عليه ح َتى
أ
غريه َ .
تّنكح زوج ًا أ
( )
وعدَ ة الأ م
حيض  ,م
 ,م
ٍ
مة حي أض أتان.
وعدَ ة احل َرة ثالث
ٍ
مالك عن ناف ٍع ؛ أأ َن عبد اهلل بن عمر كان يقول  :أمن أأ مذ أن
 -131وحدَ ثّني عن
عبد  ,ليس م
بده أن يّنكح فال َطالق بيد ال م
لع م
بيد م
غريه من طال مقه يش ٌء  ,أفأ َما أن أيأ أ
خذ
أ
الرجل أأ أم أة غال ممه أأو أأ أم أة وليدتمه  .فال جّناح عليه.
َ

( )

___________________
ورواه عبد الرزاق يف "الصّنف" (133
عن ابن مش ٍ
هاب به.

عمر  ,والطحاوي ( ) 1 /3عن يونس كالمها
) عن أم أ

( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" (  )21/ومن طريقه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )411/2ويف
"العرفة" ( )311/1عن مالك به.
وانظر ما قبله .
( )5أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 23/1والطحاوي ( )1 /4والدارقطّني (  )3 /والبيهقي يف
"الكربى" ( )411/2و"العرفة" ( )151/1من طريق مالك به.
( )7أخرجه الشافعي (  )21/ومن طريقه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )415/2ويف "العرفة"
( )311/1عن مالك به.

=
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ُ

بابُُِ ُ:عدُةُُالتُيُتُفقدُُزوجُهاُُ

ٍ
ٍ
سعيد عن سعيد بن الس ّيب ؛ َ
أن
مالك عن حييى بن
 -115حدَ ثّني حييى عن
ٍ
زوجها فلم م
ربع
فإّنا أتّنتظر أأ أ
عمر بن اخل َطاب قال  :أأ ُّيام امرأة ف أقدأ أت أ
تدر أأين هو ؛ َ
ثم أتعتدُّ أأربع أة أأ ٍ
شهر وعش ًا .ث َم أحت ُّل.
سّنني َ ,
قُاحل ُِ
ائض
راءُيفُعدُةُالطُالقُوطال ِ ُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُاألُقُ ُِ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
الزبري عن عائشة أ ِّم
 -11وحدَ ثّني عن
هاب عن عروة بن ُّ
الرمحن بن أيب ٍ
الصدِّ يق حني دخلت يف
الؤمّنني ؛ أأ َّنا انتقلت حفص أة أ
بكر َ
بّنت عبد َ
( )

ُ

___________________
وأخرجه أبو القاسم البغوي يف جزء "حديث أيب اجلهم" رقم ( )42من طريق الليث بن سعد عن
بالشق الول مّنه.
نافع به .
ِّ
قولهُُ(ُ:فأماُأن ُيأخذ ُالرجل ُأمة ُغ ِ
المهُُ,أوُأمة ُوليدتِهُُ.فالُجناحُعليهُ) قال ابن عبد الرب يف اال
ستذكار" ( : ) 2/1العّنى يف ذلك عّند ٍ
مالك  ,أأ َن السيدأ له أأن يأ أ
خذ ما بيد عبده من مجيع مالمه ما مل
م
م
الّناس عىل ما بيده من ذلك الال  ,والعبد عّنده يملك ك َلام م َلكه سيده أأو غريه .
مدايّنة
يأذن له يف َتارة
م
ّنتزع مّنه ما أله ك َله أأو ما شاء مّنه .انتهى .
ولسيده أأن أي أ
( )1أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 41/2والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )331/2ويف "العرفة "
( )2 /1من طريق مالك به .ورواته ثقات .
ورواه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 44 4وسعيد بن مّنصور (  ) 41/وابن أيب شيبة يف
"الصّنف" ( )1 /4من طريقني آخرين عن ابن الس َيب به.
ٍ
وجوه أخرى  .انظرها يف "نصب الراية" للزيلعي ( )32 /4و"التلخيص
وقضاء عمر هذا جا أء من
احلبري" (.) 41/4
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الدَ م من احليضة ال َثالثة.
م
م
قال ابن مش ٍ
أ
صدق عروة  ,وقد
الرمحن فقالت :
هاب  :فذكر ذلك لعمر أة بّنت عبد َ
اس  ,فقالوا  :إم َن اهللأ تبارك وتعاىل يقول يف كتابمه {ثالثة
جا أدهلا يف ذلك أن ٌ
ٍ
أ
درون ما الأقراء.؟ إم َنام الأقراء
قروء}[البقرة  .] 2فقالت عائشة  :صدأ قتم  .و أت
الأطهار.

( )

ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب ؛ أنّه قال  :سمعت أأبا أبكر بن عبد
 -11وحدَ ثّني عن
الرمحن يقول  :ما أأدركت أأحد ًا من ف م
قهائّنا َ ,إال وهو يقول هذا  .يريد قو أل
َ
عائشة.

( )

م
ٍ
بن أأسل أم عن سليامن بن أي ٍ
وزيد م
سار ؛ أأ َن
مالك عن ناف ٍع
 -114وحدَ ثّني عن
ت امرأته يف الدَ م من احل م
بالشام حني دخل م
الأ
حوص هل أك َ
يضة ال َثال مثة  .وقد كان
أ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي (  ) 5/والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )1 /4والبيهقي يف "السّنن
الكربى" ( )3 1/2ويف "العرفة" ( ) 1/1من طرق عن مالك به.
الزبري بن
ُ قولهُُ(ُ:انتقلتُ) يف رواية الطحاوي "ن أق ألت" .ومها
بمعّنى  .وذلك عّندما ط َلقها الّنذر بن ُّ
ً
العوام .
( )5أخرجه الشافعي ( /

)والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )1 /4والبيهقي يف "السّنن

الكربى" ( )3 1/2و"العرفة" ( ) 1/1من طريق مالك به.
ُ وأبو بكر بن عبد الرمحن  :هو ابن احلارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة  ,ولمد يف مخ م
الفة عمر , 
و أأ أ
وعامر وغريهم.
درك مجع ًا من الصحابة  ,وروى عّنهم ك أأيب هريرة و أأيب مسعود وعائشة َ
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بن ٍ
ط َلقها  ,فكتب معاوية بن أيب سفيان إىل م
ثابت أ
زيد م
يسأله عن ذلك؟.
أ
فكتب إليه زيد بن ٍ
ثابت  :إم َّنا إذا دخلت يف الدَ م من احليضة ال َثالثة  ,فقد برئت
أ
وبرئ مّنها  ,وال ترثه  ,وال يرثها.
مّنه ,
أ
مالك عن ناف ٍع عن م
ٍ
عبد اهلل بن عمر ؛ أأ َنه كان يقول  :إذا
 -113وحدَ ثّني عن
( )

رئ
حليضة ال َثالثة  ,فقد أبرئت مّنه  ,و أب أ
الرجل امر أأ أته  ,فدخلت يف الدَ م من ا أ
ط َلق َ
مّنها.

( )

يفُعدُ ُِةُاملرأُ ُِةُيفُبُ ُيتِهاُإذاُطلُقتُُفيهُ
بابُُ:ماُجاءُُ ُِ
ٍ
بّنت سعيد بن زيد بن أعمرو بن ن ٍ
مالك عن ناف ٍع ؛ َ
فيل
 -111وحدَ ثّني عن
أن أ
حتت م
عبد اهلل بن أعمرو بن عثامن بن ع َفان فط َلقها الب َتة  ,فانتقلت  ,أفأن أك أر
كانت أ

_____________________
( ) أخرجه الشافعي (  ) 51/والبيهقي يف "الكربى" ( )12 /2و"العرفة" ( ) 1/1وابن القاسم
يف "الدونة الكربى" (  ) 4 /عن مالك به.
وأخرجه الشافعي أيض ًا ( ) 11وعبد الرزاق (551

) والطربي يف "تفسريه" ( )152/3والبيهقي

يف "الكربى" ( )12 /2والطحاوي يف "رشح العاين" ( )1 /4من ط ٍ
رق عن سليامن بن أيسار عن
زيد به  .مطوالً وُمتص ًا.
ورواه الطربي يف "تفسريه" ( )1 5/3من ط ٍ
القصة.
رق أخرى عن زيد  .دون َ
( )5أخرجه الشافعي (  ) 5/والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )1 /4والبيهقي يف "السّنن
الكربى" ( )3 1/2ويف "العرفة" ( ) 2/1من ط ٍ
رق عن مالك به.
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ذلك عليها عبد اهلل بن عمر.

( )

ٍ
مالك عن ناف ٍع ؛ أأ َن عبد اهلل بن عمر ط َلق امرأ ًة له يف
 -111وحدَ ثّني عن
ممسكن حفصة  -م
ريق
بي ﷺ  -وكان طريقه إىل السجد  ,فكان أيسلك ال َط أ
زوج الّنَ ِّ
( )
الخرى ممن أأدبار البيوت  .كراهي أة أأن أيستأ أ
راج أعها.
ذن عليها ح َتى أ
قُ
بابُُ:جامعُُ ُِعدُ ُِةُالطُال ِ ُ
ٍ
ٍ
سعيد ؛ وعن يزيد بن عبد اهلل بن
مالك عن حييى بن
 -112حدَ ثّني حييى عن
ٍ
يثي عن سعيد بن الس ّيب ؛ أأ َنه قال  :قال عمر بن اخل َطاب  :أأ ُّيام امر أأ ٍة
قسيط الل ِّ
فإّنا أتّنتظر تسع أة أأشه ٍر
ط ِّلقت فحاضت حيض ًة أأو أ
ثم ر أف أعتها حيضتها َ ,
حيض أتني َ ,

م
بان هبا أمح ٌل فذلك َ ,
 ,فإن أ
ثم ح َلت.
وإال اع أتدَ ت بعد ال ِّتسعة أأشه ٍر ثالث أة أأشه ٍر َ ,

( )

_____________________
( )7أخرجه الشافعي (  ) 53/والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )25/4والبيهقي يف "السّنن
الكربى" ( )34 /2ويف "العرفة" ( )1 /1وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (  ) 11/4من ط ٍ
رق
عن مالك به.
( )1أخرجه الشافعي (  ) 51/والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )42 /2ويف "العرفة" (/1

 )1عن

مالك به.
( )5أخرجه الشافعي (  ) 52/ومن طريقه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )3 1/2ويف "العرفة"
( )41/1عن مالك به
ورواه ابن أيب شيبة ( ) 51/1وعبد الرزاق ( )441/1والبيهقي يف "الصغرى" ( ) 1 /1والبغوي
يف "حديث عيل بن اجلعد" (  )455من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد عن ابن السيّب به.
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قُ
بابُُ:جامعُُالطُالُ ِ ُ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب أ َنه قال  :سمعت سعيدأ ب أن الس ّيب
 -112وحدَ ثّني عن
ٍ
ٍ
مسعود وسل أ
يامن
عوف وعبيدأ اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن
الرمحن بن
ومحيد بن عبد َ
بن ٍ
يسار ,ك ُّلهم يقول  :سمعت أأبا هريرة يقول  :سمعت عمر بن اخل َطاب يقول :
ٍ
وتّنكح زوج ًا
ثم تر أكها ح َتى أحت َل
أ
أأ ُّيام امرأة ط َلقها زوجها تطليق ًة أو تطليقتني َ ,
م
فإّنا تكون عّنده عىل ما
ثم أيّنكحها زوجها الأ َول َ ,
غريه  ,فيموت عّنها أأو يط ِّلقها َ
أ
م ( )
أبقي ممن أطالقها.
ٍ
تزو أج أ َم ول ٍد لعبد
 -111وحدَ ثّني عن مالك عن ثابت بن الأحّنف ؛ أنّه َ
الرمحن بن زيد بن
الرمحن بن زيد بن اخل َطاب قال  :فدعاين عبد اهلل بن عبد َ
َ
ٍ
م
اخل َطاب م
ٌ
حديد ,
قيدان من
سياط موضوع ٌة  ,وإذا
فجئته فدخلت عليه  ,فإذا
_____________________
الزهري به.
( )1أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنَف" ( )41 /1عن مالك وابن عييّنة عن ُّ
وأخرجه الشافعي يف "مسّنده" ( ) 3 1وعبد الرزاق (31

) وابن أيب شيبة (/3

) والبيهقي

يف "السّنن الكربى" ( )413/2وسعيد بن مّنصور ( ) 1 1من ط ٍ
الزهري به.
رق عن ُّ
صحيح.
قال احلافظ يف "التلخيص" ( : ) 2/4إسّناده
ٌ
السّنَة عّندنا التي ال
قوله ُ(ُ :عىل ُما ُبقي ُمن ُطالقها ُ) واحد ًة أأو ثّنتني  ( .قال مالك  :وعىل ذلك ُّ
اختالف فيها ) بدار اهلجرة  ,وبهُقالُاجلمهورُ من الصحابة والتابعني والئمة الثالثة ; َ
الزوج
لن
أ
أ
م
رجوعها ل أ
أل َول قبله .
الثالث لنَه ال أيمّنع
الثاين ال ّيدم ما دون
أ
وقال أبو حّنيفة وبعض الصحابة والتابعني ّ :يدم الثاين ما دون الثالث كام ّيدم الثالث  ,فإذا عادت
ٍ
ٍ
كاملة .انتهى  .قاله الزرقاين (. )4 2/4
عصمة
لألول كانت معه عىل
َ
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م
وعبدان له قد أأج أل أسهام  ,فقال  :ط ِّلقهاَ .
وإال والذي حيلف به  ,فعلت بك كذا
وكذا  ,قال  :فقلت  :هي ال َطالق أألف ًا .
بن عمر بطريق م َكة  ,قال  :أفأخربته
قال  :فخرجت من عّنده  .أفأدركت عبدأ اهلل أ
بالذي كان من شأين  ,فتغ َيظ عبد اهلل بن عمر  ,وقال  :ليس ذلك بطال ٍق  ,وإم َّنا أمل
حترم عليك فارجع إىل أأهلمك.

ٍ
مري
قال  :فلم أتقررين أنفس ح َتى أأتيت عبدأ اهلل بن ُّ
الزبري  -وهو يومئذ بم َكة أأ ٌ
عليها  -أفأخربته بالذي كان ممن شأين  ,وبالذي قال يل عبد اهلل بن عمر  ,قال :
م
كتب إىل م
جابر م
بن
فقال يل عبد اهلل بن ُّ
الزبري  :أمل أحترم عليك فارجع إىل أأهلك  ,و أ
م
الرمحن ,
الأسود ُّ
هري  -وهو أأمري الديّنة  -أيأمره أأن يعاق أ
الز ِّ
ب عبدأ اهلل بن عبد َ
و أأن خي ِّ أيل بيّني وبني أأهيل.
فجهزت صف ّية  -امرأة عبد اهلل بن عمر  -امر أأِت ح َتى
قال  :فقدمت الديّنة َ
م
أأ أ
ثم دعوت عبدأ اهلل بن عمر يوم عريس ل مول مي أمتي.
دخ ألتها ع َيل بعل مم عبد اهلل بن عمر َ
فجا أءين.

( )

_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )412/2ويف "معرفة السّنن واآلثار" ( )313/1من ط ٍ
رق
عن مالك به.
صحيح  .ثابت  .قيل  :ابن عياض بن الحّنف العدوي موالهم  .و َثقه الّنسائي وأمحد بن
وإسّناده
ٌ
صالح  .وقال أبو حاتم  :ال بأس به .
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )352/1من ط ٍ
رق عن ثابت به .مطوالً وُمتص ًا.
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ٍ
ٍ
الرج أل كان يط ِّلق امر أأ أته
 -115وحدَ ثّني عن مالك عن ثور بن زيد الدِّ ي ِّيل ؛ أأ َن َ
طول بذلك عليها العدَ أة
ثم يراجعها  .وال حاج أة له هبا  ,وال يريد إممسا أكها كيام ي ِّ
ّ
ضارها .
لي َ

كوهن مرضار ًا لتع أتدوا  ,و أمن يفعل ذلك فقد
أفأنز أل اهلل تبارك وتعاىل { وال متس
َ
( )
نفسه }[البقرة  ] 4 :أي معظهم اهلل بذلك.
ظل أم أ
الُ
ام ًُ
بابُُ:عدُةُُاملُتوّفُُعنُهاُزوجُهاُإذاُكانتُُحُ ُِ
ٍ
مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر  ,أأ َنه س أئل عن الر أأ مة
 -11وحدَ ثّني عن
ٌ
ي َ
وض أعت أمح ألها فقد
توّف عّنها زوجها وهي
حامل؟ فقال عبد اهلل بن عمر  :إذا أ
خربه ٌ
رجل من الأنصار كان عّنده  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب  ,قال  :لو
أح َلت .أفأ أ
( )
م
رسيره أمل يدفن بعد أحل َلت.
وض أعت وزوجها عىل
أ
_____________________
( )1أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( ) 5/1من طريق إسامعيل بن أيب أويس عن مالك به.
م
صحابة رسول اهلل ﷺ .
يلق أأحد ًا من
عضل  .ثور بن زيد  .أمل أ
وهذا م أ
وله شاهدٌ عّند مالك يف "الوطأ" ( ) 23والرتمذي (  ) 1عن هشام بن عروة عن أبيه مرس ً
ال
نحوه  .ووصله الرتمذي (  ) 1عن عروة عن عائشة  ,وقال  :البخاري والدارقطّني والرتمذي
صح  .كام بيّنته يف "زوائد الوطأ عىل الصحيحني".
والبيهقي  :الرسل أأ ُّ

( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" (  ) 55/والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )345/2ويف "العرفة"
صحيح.
( )32/1من طريق مالك به .وإسّناده
ٌ
وأخرجه سعيد بن مّنصور (

 ) 1من طريق حييى بن سعيد  ,وعبد الرزاق ( ) 2 1عن أيوب
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بابُُ:مُقامُُاملُتوّفُُعنُهاُزوجُهاُيفُ ُبِيُ ُتِهاُحتُىُحتُلُُ
ٍ
مالك عن محيد م
قيس ال َك ِّي عن أعمرو بن ش ٍ
ٍ
عيب عن
بن
 -11وحدَ ثّني عن
سعيد بن الس ّيب ,أأ َن عمر بن اخل َطاب كان أير ُّد الت َ
عّنهن أأزواجه َن من ال أبيدأ اء ,
وّف
َ
هن احل َج.
أيمّنأع َ

( )

ٍ
ٍ
السائب ب أن خ َب ٍ
اب
 -114وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد ؛ أأ َنه بلغه  ,أأ َن َ
ويف  ,وإم َن امر أأ أته جاءت إىل م
بن عمر فذكرت له وفا أة ز م
عبد اهلل م
ت ِّ
وجها  ,وذكرت له
حرث ًا هلم ب أقّنأاة  ,أ
تبيت فيه؟ فّنأ أهاها عن ذلك  ,فكانت
وسأ ألته  :هل أيصلح هلا أن أ
أترج من الديّنة أس أحر ًا فتصبح يف أحرثمهم ُّ ,
فتظل فيه يو أمها  ,ث َم أتدخل الديّن أة إذا
م ( )
أأمست أف أتبيت يف أبيتها.
___________________
كالمها عن نافع به.
الزهري عن سامل عن أبيه.
عمر عن ُّ
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 2 2عن أم أ
( )5أخرجه ابن أيب شيبة ( )13/3والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )25/4والبيهقي يف "السّنن
الكربى" ( )341/2من ط ٍ
رق عن مالك.
وأخرجه سعيد بن مّنصور (  ) 23/من طريق جرير بن عبد احلميد  ,وابن القري يف "معجمه"
هن من ذي
(  ) 1من طريق سفيان كالمها عن مّنصور عن جماهد عن ابن السيب به .وفيه قال "فر َد َ
احلليفة".
ولسعيد بن مّنصور أيض ًا (  ) 21/عن عطاء عن عمر نحو رواية جماهد .
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )341/2من طريق حييى بن بكري عن مالك.
وأخرج الطحاوي يف "معاين اآلثار" ( )25/4والبخاري يف "التاريخ الكبري" ( ) 1 /3من طريق

=
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مالك عن ناف ٍع عن م
ٍ
عبد اهلل م
بن عمر ؛ أأ َنه كان يقول  :ال
 -113وحدَ ثّني عن
م ( )
أتبيت ال َ
توّف عّنها زوجها  ,وال ا ألبتوتة َإال يف أبيتها.
ويفُعنُهاُس ُِّيدُهاُ
بابُُِ ُ:عدُةُُأُ ُِّمُالول ُِدُإذاُتُ ِّ ُ
 -111وحدَ ثّني مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر ؛ أأ َنه قال  :معدَ ة أ ِّم الولد
إذا ِّ
تويف عّنها س ِّيدها أحيض ٌة.

( )

___________________
ابن إسحاق عن يزيد بن قسيط عن مسلم بن السائب عن أ ِّمه قالت َ :لا ت ِّ
ويف السائب  ..وفيه "فقال
ابن عمر  :ال تعتدَ ي َإال يف البيت الذي تويف فيه أزوجك  .اذهبي إىل أض م
يعتك بالّنهار  ,وارجعي إىل
بيتمك بالليل فبيتي فيه  .فكّنت أأفعل ذلك".
وللطحاوي ( )25/4عن ُمرمة بن بكري عن أأبيه عن أ ِّم أُمرمة عن أ ِّم السائب به ُمتص ًا .
وانظر ما بعده
م
قولهُُ(ُ:بقناةُ) قّناة ٍ .
الديّنة عليه ٌ
مال من أأمواهلا.
واد ممن أأودية
( )5أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )25/4والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( /

) من

طريق مالك به
وأخرجه عبد الرزاق ( )4 /2وابن أيب شيبة ( ) 22/1والطحاوي ( )25/4من ط ٍ
رق عن نافع به.
تصة نحوه.
بألفاظ م َ
طولة وُم أ
وللشافعي يف "مسّنده" (  )45عن سامل عن ابن عمر نحوه.
قولهُُ(ُ:املبتوتةُ) البت القطع  .أي  :القطوعة عن الّنكاح  .وهي الطلقة ثالث ًا .
( )1أخرجه الشافعي (  ) 52/والبيهقي يف"الكربى" ( )332/2ويف "العرفة " ( )23/1والبغوي
( )4 2/1من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه البيهقي يف "الكربى"( )332/2وسعيد بن مّنصور (  )451/ويعقوب بن سفيان يف
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بابُُ:ماُجاءُُيفُالعُزُ ُِلُ
ٍ
مالك عن أيب الّنَض موىل عمر بن عبيد اهلل عن م
عامر م
بن
 -111وحدَ ثّني عن
اص عن أأبيه ؛ أأ َنه كان أي م
سعد بن أأيب و َق ٍ
عزل.
ٍ
مالك عن أيب الّنَض موىل عمر بن عبيد اهلل عن م
ابن أأفل أح
 -112وحدَ ثّني عن
( )
صاري عن أ ِّم ول ٍد لأيب أأ ُّيوب الأ
نصاري ؛ أأ َنه كان أيعزل.
موىل أأيب أأ ُّيوب الأن
ِّ
ِّ
ٍ
مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر  ,أ َنه كان ال أيعزل ,
 -112وحدَ ثّني عن
( )

كره ال أعز أل.
وكان أي أ

( )

___________________

"العرفة والتاريخ" (  )424/من ط ٍ
رق عن نافع به.
قولهُُ(ُ:أمُالولدُ) هي المة التي وطمئها س ِّيدها  ,وأنجبت مّنه .

( )5أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 45/2من طريق ابن بكري عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 34/2وسعيد بن مّنصور (  ) 5 /والبيهقي () 45/2
من طريق حصني بن عبد الرمحن عن مصعب بن سعد عن أبيه به.
قولهُُ(ُ:يعزلُ) العزل  .أن َيامع الرجل الر أأ أة  ,فإذا جاء القذف أأنزل ما أءه خارج الفرج .
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" (124

) والبيهقي ( ) 45/2من طريق مالك عن أيب الّنض

عن عبد الرمحن بن أفلح به .
الضحاك بن عثامن عن سامل عن عبد الرمحن بن أأفلح قال  :نكحت
ورواه ابن أيب شيبة ( )1 5/4عن
َ
أ َم ولد أأيب أأ ُّيوب  ,ف أأخربتّني  ,أأ َن أأبا أأ ُّيوب كان يعزل".
الزرقاين َ
فلح  .وهو وه ٌم  .واهلل أعلم
وجزم ُّ
ابن أأفلح  :هو عمر بن كثري بن أأ أ
بأن أ
( )5أخرجه سعيد بن مّنصور يف "السّنن" (  ) 4والبيهقي ( ) 4 /2من طريق ابن عون عن نافع

=
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ٍ
ٍ
ازين عن احل َجاج بن أعمرو
 -111وحدَ ثّني عن مالك عن أضمرة بن سعيد ال ِّ
بن ٍ
بن أغزية ؛ أأ َنه كان جالس ًا عّند م
زيد م
ثابت فجا أءه ابن قه ٍد ٌ -
رجل من أهل اليمن
َ
م
ٍ
اري يل  ,ليس نسائي َ
ب إم َيل
الالِت أك ُّن أبأع أج أ
 فقال  :يا أبا سعيد  .إم َن عّندي جو أم
هن ي م
عجبّني أأن أحتم أل ممّنِّي .أأ أفأ م
عزل.؟
ّنهن  ,وليس ك ُّل َ
م َ
حجاج  ,قال  :فقلت  :أيغفر اهلل لك إم َنام أنجلس عّندك لّنأ أتع َلم
فقال زيدٌ  :أأفته يا َ
شئت أأعطش أته ,
شئت سقي أته  ,وإن أ
ممّنك  ,قال  :أأفتمه  .قال  :فقلت  :هو حرثك إن أ
قال  :وكّنت أأسمع ذلك من ٍ
زيد  ,فقال زيدٌ  :أصدأ أق.

( )

___________________

بعض م
ولده عىل العزل  ,وكان أيكرهه.
رض أب أ
عن ابن عمر  ,أأنه أ أ
وأخرج عبد الرزاق يف "الصّنف" (122

يكره العز أل.
) عن ُّ
الزهري عن سامل عن ابن عمر .كان أ

( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 111والبيهقي ( ) 45/2وابن عبد الرب يف "جامع بيان
الوحدة.
العلم" ( )113من طريق مالك به .ووقع عّندهم ( ابن فهد ) بالفاء َ
وأخرج سعيد بن مّنصور يف "السّنن" (2

) حدَ ثّنا سفيان عن أضمرة بن سعيد عن رج ٍل  ,أأ َن زيدأ

م
فذكره .
بن ثابت سئل عن
العزل  .فقال  :قل يا َ
حجاج  .أ
وروى ابن أيب شيبة يف "الصّنَف" ( ) 1122عن ابن عييّنة عن أيب الزناد عن خارجة بن زيد َ ,
أن
ٍ
جارية له  .وروي عن زيد من طرق أخرى .
زيد ًا كان أيعزل عن
ُ قولهُُ(ُ:ابنُقهدُ) قال الزرقاين ( : ) 13/4بالقاف الفتوحة ضبطه ابن َ
وجوز أنه قيس بن
احلذاء َ .
رجل من أأ م
وجهه قوله ( ٌ
قهد الصحايب  .قال يف التبصة  :وفيه بعدٌ َ
هل اليمن ) َ
يب
فإن قيس ًا الصحا َ
لعل أ
من الأنصار فيبعد أأن يقال فيه ذلك  .وإن كان أأصل الأنصار من اليمن .انتهى .
وقال عياض يف "الشارق" (  : )4 1/ابن فهد بفتح الفاء وآخره دال مهملة  .كذا رويّناه يف الوطأ ,
ابن
وكذا يقوله أأهل احلديث واحل َفاظ ورواة الوطأ  ,وقد اختلف فيه حييى  .فحكى
الدارقطّني أأ َن أ
ُّ

=
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ٍ
مالك عن محيد بن ٍ
ف
 -125وحدَ ثّني عن
قيس ال َك ِّي عن رج ٍل يقال له أذفمي ٌ

( )

خربّيمم  .أ
اس عن ال أعزل؟ فدعا جاري ًة له  ,فقال  :أأ م
أأ َنه قال  :سئل ابن ع َب ٍ
فكأ َّنا
اس أتح أيت  ,فقال  :هو ذلك  ,أأ َما أأنا أف أأفعله  .أيعّني أأ َنه أيعزل.
دادُ
إلحُ ُِ
ماُجاءُُيفُا ُِ

( )

بّنت أأيب ع ٍ
ٍ
بيد اشتكت عيّنأيها -
 -12وحدَ ثّني عن
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن صف َي أة أ
زوجها م
م
ّناها
وهي حاد عىل
عبد اهلل بن عمر -فلم أتك أت محل ح َتى كادت عي أ
___________________
أمهدي يقول فيه  :عن مالك ( بن قهد ) بالقاف  .قال  :و أأخط أأ فيه ابن مهدي  .إنام هو بالفاء  .كذا قال
ابن وهب .انتهى كالمه .
ِ
أضم إ َيل  .قاله الزرقاين (. ) 13/4
ُ قولهُُ(ُ:أكنُ) بضم اهلمزة وكرس الكاف ُّ .
( ) قال احلافظ يف "تعجيل الّنفعة" ( /

فيف الدين أموىل م
ابن ع َباس  .روى عن ابن ع َباس يف
)  :أذ ٌ

البخاري  ,أ
السّند  ,وقال أأبو جعفر  :مات سّن أة
العزل  ,روى عّنه محيد بن قيس .ذكره
ُّ
ومل يزد عىل ما يف َ
بن م
م
ٍ
خالفة هشا مم م
احلذاء يف "رجال الوطأ"  ,وهو بوزن أعظيم  ,أ
عبد اللك  .ذكره ابن َ
ومل
ومائة يف
تس ٍع
يذكره احلسيّني .انتهى كالمه .
قلت  :وذكره ابن حبان يف "الثقات" (3/3

).

( ) إسّناده ال بأس به .
وأخرج البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 4 /2من طريق مّنصور عن جماهد عن م
ابن ع َباس  ,أأنه كان
يعزل عن جاريتمه  ,ثم يرّيا.
وأخرج عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 114والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( )313/3من
طريقني آخرين عن ابن ع َباس  .نحو حديث الباب .
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تر أم أصان.

( )

_____________________
( )5أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" (1

) وأبو عبيد يف "غريب احلديث" ( )43 /3من طريق

مالك به .وإسّناده صحيح.
قوله ُُ (ُ :ترمصان ُ) قال عياض يف "الشارق" (  : ) 1 /بالصاد الهملة وفتح التاء وفتح الي مم
وضمها أأيض ًا  .كذا روايتّنا فيه يف الوطأ .انتهى .
ِّ
وقال أبو عبيد يف "غريب احلديث" (  : ) 435/ 3اختلف عليّنا يف الرواية عن مالك  .فحدَ ثّنيه أأبو
ٍ
مالك "ترمضان" بالضاد  .قال  :فإن
الّنذر عن مالك "ترمصان"  ,وحدَ ثّني إسحاق بن عيسى عن
م
م
العني إذا
الر أمص الذي يظهر بم أأ أقي
كانت الرواية عىل ما قال أأبو الّنذر  .فإم َن العّنى فيه
ٌ
معروف  ,وهو َ
بالر أمد  .وتألصق مّنه الأشفار.
هاجت َ
احلر عىل احلجارة حتى
الرمضاء  .وهو أأن أيشتدَ ُّ
وإن كان الحفوظ بالضاد  .فإنَه عّندي مأخوذ من َ
احلر مثل ذلك يقال مّنه  :قد أر أم أض اإلنسان أيرمض رمض ًا إذا أمشى
أحتمى  .فيقول  :هاج أبعيّنأيها من ِّ
م
بالش م
الرمضاء  .وهي احلىص الحامة َ
بالعني بذلك.انتهى
احلر الذي أيظهر
مس فش َبه َ
عىل َ
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كتاب الرضاع
بابُُ:رُضُاعةُُالصُ ُِغريُ
زيد الدِّ ييل عن م
بن ٍ
ٍ
مالك عن م
عبد اهلل م
ثور م
بن ع َب ٍ
اس ؛ أأ َنه
 -12وحدَ ثّني عن
ِّ
مص ًة واحد ًة فهو حي ِّرم ( ).
كان يقول  :ما كان يف احلأو ألني  ,وإن كان َ
 -124وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
بن عمر كان يقول  :ال رضاع أة
أن عبدأ اهلل أ
_____________________
( )1أخرجه البيهقي يف "العرفة" ( ) 5/ 4من طريق ابن بكري عن مالك به.
أن ثور ًا إمنام أأ أ
قال البيهقي  :قال الشافعي  :وأراه من حديث عكرمة  .يريد َ
خذه عن عكرم أة عن ابن
راوردي عن أثور عن عكرمة عن ابن ع َباس  ,وزاد  :وإن كان
ع َباس  ,وهو كام قال  .فكذلك رواه الدَ أ
بعد احلأو ألني فليس بيشء .انتهى كالمه .
راوردي  .أأخرجه سعيد بن مّنصور يف "السّنن" ( ) /4والبيهقي يف "السّنن
قلت  :وحديث الدَ أ
الكربى" ( )31 /2عّنه به.
قال احلافظ الدارقطّني يف "الحاديث التي خولف فيها مالك" (  ) 15/يف حديث رؤية اهلالل :
ابن عباس  ,وإنام روى هذا احلديث عن عكرم أة عن م
ٌ
ومالك ال أيرىض
ابن ع َباس ,
وثور أمل يسمع أ
ٍ
حديث يف الوطأ .انتهى
اسمه من اإلسّناد يف غري
عكرم أة  ,و أيروي أأحادي أثه مد َلس ًة مرسل ًة  .يسقط أ
قال ابن حجر يف "طبقات الد ِّلسني" (  : ) 4/مالك بن أأنس اإلمام الشهور  .يلزم أمن أ
جعل
بن ٍ
ذكره فيهم  ,لأنه كان يروي عن م
ثور م
أ
حديث عكرمة عن ابن عباس  ,وكان
زيد
التسوي أة تدليس ًا أأن أي أ
أحيذف عكرمة  ,وقع ذلك يف غري ما حديث يف "الوطأ"  .يقول  :عن ٍ
ثور عن ابن ع َباس  ,وال أيذكر

ٍ
عكرم أة  ,وكذا كان ي م
نكر ابن عبد الرب أأن
سقط
عاصم ب أن عبيد اهلل من إسّناد آخر  .ذكره الدارقطّني  ,و أأ أ
أ
أ
يكون تدليس ًا .انتهى كالمه.
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م
الص أغر  ,وال رضاع أة ل م ٍ
كبري ( ).
َإال لن أرض أع يف ِّ
ٍ
بن عبد اهلل بن عمر أأخربه  :أأ َن
 -123وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع ؛ أأ َن سامل أ أ

عائش أة أ َم الؤمّنني أأرسلت به  -وهو أيرضع  -إىل أختها أ ِّم كلثو ٍم بّنت أأيب ٍ
بكر ,
ٍ
فقالت  :أأ م
رضعات ح َتى أيدخ أل ع َيل.
رض معيه أعش
ٍ
قال سامل ٌ  :أفأر أض أعتّن مي أ ُّم كلثو ٍم ثال أ
غري
ث رضعات  ,ث َم أم مرضت  .فلم ترضعّني أ
م
م
ٍ
م
ش
ثالث َ
مرات فلم أأكن أأدخل عىل عائشة من أأجل أأ َن أ َم كلثو ٍم أمل تت َم يل أع أ
ر أضع ٍ
ات.
أ أ

( )

بّنت أأيب ع ٍ
ٍ
بيد أأخربته  :أأ َن
 -121وحدَ ثّني عن
مالك عن ناف ٍع ؛ أأ َن صف َي أة أ
بن عبد اهلل بن ٍ
حفص أة أ َم الؤمّنني أأرسلت بعاص مم م
سعد إىل أختها فاطمة بّنت عمر
ٍ
صغري أيرضع  -ففعلت ,
رضعات ل م أيدخ أل عليها  -وهو
عش
ٌ
بن اخل َطاب ترضعه أ
فكان أيدخل عليها.

( )

_____________________
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )311/2واإلمام أمحد يف "العلل" ( ) 1 /4والبيهقي يف
"السّنن الكربى" ( )31 /2ويف "العرفة" ( )11/1عن مالك به.
وإسّناده صحيح .
( )5أخرجه الشافعي (  )33/ومن طريقه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )312/2ويف "العرفة"
( ) 2/ 4عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنَف" ( ) 41 2عن ابن جريج عن نافع به.
الزهري َ ,
أن عائش أة أأ أمرت أ َم كلثوم.
عمر عن ُّ
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 41 2عن أم أ
( )7أخرجه الشافعي (  )33/ومن طريقه البيهقي يف "الكربى" ( )312/2ويف "العرفة" () 1/ 4
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ٍ
الرمحن بن القاس مم عن أأبيه ؛ أأ َنه أأخربه  ,أأ َن
 -121وحدَ ثّني عن مالك عن عبد َ
بي ﷺ  -كان يدخل عليها أمن أأرض أعه أأخواهتا وبّنات أأخيها ,
عائش أة  -أ
زوج الّنَ ِّ
م ( )
وال يدخل عليها أمن أأرض أعه نمساء إمخوهتا.
___________________
عن مالك به
( ) أخرجه ابن خزيمة يف "حديث إسامعيل بن جعفر" رقم ( )432وسعيد بن مّنصور يف "السّنن"
( )114وابن حزم يف "ال َ
حىل" ( )221/1من طرق أخرى عن القاسم قال  :كان يدخل عىل عائشة
أمن أأرضع بّنات أيب بكر  ,وال يدخل عليها أمن أأرضع نساء بّني أيب بكر".
وأخرج أبو داود يف "السّنن" (  ) 51من رواية عروة عن عائشة  -يف قصة رضاع سامل من امرأة أيب
حذيفة الشهورة  .-وفيه "كانت عائشة تأمر بّنات أأخواهتا وبّنات إخوهتا أن يرضعن أمن أأح َبت عائشة
ٍ
وصححه ابن حجر يف
ثم يدخل عليها " ..
َ
أن يراها  ,ويدخل عليها  .وإن كان كبري ًا أ
مخس رضعات َ ,
"الفتح".
ُ دونُقولهُُ(ُ:والُيدخلُعليهاُمنُأرضعهُنِساءُإِ ِ
خوهتاُ)ُُ.
صحة إم م
م
م
للقول بالتحري مم م
سّناده ٌ
بلبن
ترك مّنها
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : ) 31/1هذا مع
م
م
أ
ثبت عّنها حديث أأيب القعيس َ ,
عليك  .بعد
عمك فليلج
أن
الفحل  ,وقد أ
رسول اهلل ﷺ قال هلا  :هو ُّ
م
رسول اهلل  .إنام أأرضعتّني الر أأة  ,أ
أ
الفحل ,
نص التحريم بلبن
قوهلا له  :يا
ومل يرضعّني الرجل"  .وهذا ُّ
فخالفت دالل أة حديثمها هذا  ,و أأخذت بام رواه عبد الرمحن بن القاسم عن أأبيه  ,أأنه كان يدخل عليها
ذهب إىل التحري مم م
م
الفحل
بلبن
أمن أأرضعة أأخواهتا  ,وال يدخل عليها أمن أأرضعت نساء إمخوهتا  ,فلو
أ
م
بن إم م
جل أل م
لكان نساء إخوهتا من أأ م
هن كحكم أأخواهت َن يف التحري مم
هن من التحريم بلبّن َ
خوهتا حكم َ
م
م
م
م
رسول اهلل ﷺ ال يف قوهلا .انتهى
حديث
عليهن أسواء  ,واحل َجة يف
الدخول
هن  ,ويف
َ
بلبّن َ
مشهور  .أأخرجه الشيخان.
قلت  :وحديث أأفلح أيب القعيس .
ٌ
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ضاعةُبعدُال ُكِربُُ
ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُالرُ
رجل إىل م
ٍ
ٍ
ديّنار ؛ أنّه قال  :جاء ٌ
عبد
مالك عن عبد اهلل بن
 -122وحدَ ثّني عن
م
م
اهلل بن عمر  -و أأنا معه عّند م
رضاعة ال م
قضاء  -أي أ
كبري؟ فقال عبد اهلل
سأله عن
دار ال
بن عمر  :جاء ٌ
رجل إىل عمر بن اخل َطاب  ,فقال  :إم ِّين كانت يل وليد ٌة  ,وكّنت
أأطؤها .ف أع أمدت امر أأِت إمليها أفأرض أعتها  ,فدخلت عليها  ,فقالت  :دو أنك  .فقد
رضعتها.
واهللم أأ أ
م
م
الصغري.
الرضاعة رضاعة َ
فقال عمر  :أأوجع أها و أأت جاري أتك .فإ َنام َ
ٍ
ٍ
ال أ
سعيد ؛ َ
أن رج ً
سأ أل أأبا موسى
مالك عن حييى بن
 -122وحدَ ثّني عن
الأ
فذهب يف أبطّني  ,فقال أأبو
شعري  .فقال  :إم ِّين أم أصصت ممن امرأِت من أثد مّيا لبّن ًا
أ
َ
( )

موسى  :ال أراها َإال قد أحرمت عليك.
ٍ
الرج أل  ,فقال أأبو موسى  :فام تقول
فقال عبد اهلل بن أمسعود  :انظر ماذا تفتي به َ
ٍ
حلو ألني.
أأ أ
نت؟ فقال عبد اهلل بن أمسعود  :ال رضاع أة َإال ما كان يف ا أ
سألوين عن ٍ
( )
فقال أأبو موسى  :ال أت أ
يشء ما كان هذا احلرب بني أأظهركم.
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 1/1والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )31 /1ويف "العرفة"
( )13/1عن مالك به .وإسّناده صحيح .
وأخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )31 /1من طريق نافع  ,وعبد الرزاق ( ) 4215عن سامل
كالمها عن ابن عمر نحوه.
( )5أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 1/1والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )31 /2ويف "العرفة"
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___________________
( )11/1عن مالك به.
قال البيهقي يف "السّنن"  :هذا  -وإن كان مرسالً  -فله أشواهدٌ عن م
ابن مسعود  .اهـ
ٍ
وقال أبو عمر يف "االستذكار" ( : ) 12/1وخرب م
ّنقطع  ,وهو
ابن مسعود هذا من رواية مالك م ٌ
ٌ
حديث كٌويف يت مَصل من وجوه  .انتهى
قلت  :وهو كام قاال  .فقد أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( ) 25 1وعبد الرزاق ()314/2
والطرباين يف "العجم الكبري" ( )1255والدارقطّني يف "السّنن" (  ) 12/عن أيب عطية الوادعي ,
وسعيد بن مّنصور يف "سّنّنه" (  ) 42/عن إبراهيم الّنخعي  .وعبد الرزاق أيض ًا ( )314/2عن
قتادة  ,والحاميل يف "أماليه" ( )352عن أيب أعمرو الشيباين كلهم م
عن ابن مسعود نحوه .
العظم".
نشز
نبت
اللحم و أأ أ
وزاد بعضهم "إنام الرضاع ما أأ أ
أ
أ
قولهُُ(ُ:إِ ِّين ُمصصت ُ) يف رواية الدارقطّني والبيهقي عن أأيب عطية قال " :جاء ٌ
رجل إىل أأيب موسى
إن امر أأتى م
فقال َ :
فمصصته أ
فدخ أل حل مقي شى ٌء سبأ أقّنمى".
ورم ثدّيا أ
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يقُ
بابُُ:العُيبُُيفُالرُ ُِق ِ ُ
بن م
ٍ
 -121حدَ ثّني حييى عن ٍ
سعيد عن ساملم م
عبد اهلل ؛ َ
مالك عن حييى بن
أن عبدأ
وباعه بال م
اهلل بن عمر باع غالم ًا له م
رباءة  ,فقال الذي ابتاعه لعبد
بثامن مائة مدره ٍم  ,أ
أ
الرجل :
سمه يل  ,فاخ أت أصام إىل عثامن بن ع َفان  ,فقال َ
اهلل بن عمر  :بالغالم دا ٌء أمل ت ِّ
باعّني عبد ًا وبه داء أمل يسمه يل  ,وقال عبد اهلل  :بمعته بال م
رباءة.
أ
ِّ
ٌ
باعه العبدأ وما به
فقىض عثامن بن ع َفان عىل عبد اهلل بن عمر أأن أحيلف له  .لقد أ
فصح عّنده  ,فبا أعه عبد اهلل بعد
وارَتع العبدأ .
ف,
أدا ٌء أيع ألمه  ,أفأبى عبد اهلل أأن أحيل أ
َ
أ
( )
ذلك أبأل ٍ
ف ومخس مائة دره ٍم.
_____________________
( )1أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" (  ) 32والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )4 2/1ويف
"العرفة" ( )411/3عن مالك به  .وقر أن عبد الرزاق مع ٍ
السلمي بن حممد.
مالك
َ
أ
بن س ٍ
عيد به.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( )411/3عن ع َباد بن َ
العوام عن حييى م أ
ورواه عبد الرزاق (

 ) 32من طريق عبد اهلل بن عبد الرمحن الأنصاري عن سامل به.

الكبري ب أأ َن الشرتي هو زيد بن ثابت . 
الرافعي
وجزم
ُّ
ُّ

م
الصادر الاضية  :ومل ي مس ِّم أأحدٌ مّنهم
خرجه من
قال ابن حجر يف "التلخيص" ( ) 3/4بعد أن َ
الشرتي  ,وتعيني هذا البهم  .ذكره يف "احلاوي" للاموردي  .ويف "الشامل" البن الص َباغ بغري إسّناد .
وزاد " َ
فعوضّني اهلل عّنها"  .انتهى كالمه .
ابن عمر كان يقول  :تركت
أ
اليمني هلل َ
أن أ
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بابُُ:ماُيُفعلُُيفُالوُ ُلِ ُِ
 -125حدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب َ ,
أن عبيدأ اهلل بن عبد اهلل بن عتبة
ٍ
ٍ
سعود أأخربه َ ,
ابتاع جاري ًة من امر أأتمه زيّنب ال َثقف َية ,
بن أم
أن عبدأ اهلل بن مسعود أ
واشرتطت عليه أأ َنك إن بع أتها فهي يل بال َثمن الذي أتبيعها به.
ٍ
أ
بن اخل َطاب .فقال له عمر بن اخل َطاب :
مر أ
فسأ أل عبد اهلل بن مسعود عن ذلك ع أ
أ ٍ ( )
ٌ
رشط لحد.
ال تقرهبا .وفيها
_____________________
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )441/1من طريق ابن بكري عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" (  ) 3 1وسعيد بن مّنصور يف "سّنّنه" ( ) /4وابن أيب شيبة
(212

) من ط ٍ
الزهري به.
رق عن ُّ

أن عبيد اهلل بن عبد اهلل أمل يسمع من عم أأبيه م
ثقات َإال َ
عبد اهلل بن مسعود .
ورجاله ٌ
ِّ
وأخرجه ابن أيب شيبة (232

) وسعيد (11

) بسّند صحيح عن الوزاعي قال  :ابتعت جاري ًة

الزهري
مت فهي حرة  .وفيه  ...وسألت
عيل أهلها أن ال أبيع  ,وال أأهب  ,وال أمهر  .فإذا ُّ
َ
ورشطت َ
ابن مسعود كتب إىل عمر يسأله  .. .فقال عمر  :ال تطأ فرج ًا فيه يش ٌء لغريك".
فأخربين أن َ
ٍ
وله ط ٌ
الشط  .فرواه الطحاوي يف "رشح العاين" () /1
رق أخرى  ,لكن خالفوا رواي أة
مالك يف َ
ومسدَ د كام يف "الطالب" (  )322/من طريق خالد بن سلمة سمعت حممد بن عمرو بن احلارث عن
م
شرتي خادم ًا  .وفيه
باعت اجلاري أة واشرتطت عليه خدمتأها حتى ت
زيّنب امرأة عبد اهلل بن مسعود  ,أّنا
أ
قال عمر  :ال تشرتّيا  .ولأ أح ٍد فيه أمثّنو َية.
وأخرجه سعيد بن مّنصور (  ) 11/وابن أيب شيبة ( ) 232والطرباين يف "الكبري" () 33/1
من طريق ممسعر عن القاسم بن عبد الرمحن  ,قال  :اشرتى عبد اهلل  .وفيه َأّنا اشرتطت خدمتها"
وهو م ٌ
رسل كام قال البيهقي.

=
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ٍ
مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر  ,أ َنه كان يقول  :ال
 -12وحدَ ثّني عن
وه أبها  ,وإن شا أء أأمس أكها ,
الرجل وليد ًة َإال وليد ًة إن شا أء أ
باع أها  ,وإن شا أء أ
يطأ َ
صّنع هبا ما شاء.
وإن شا أء أ

( )

اُزوجُ
ٌُ
بابُُ:النُهُيُُعنُأُنُُيُطأُالرُجُلُُوليدةًُول
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب ؛ أأ َن عبد اهلل بن عامر( ) أأهدأ ى
 -12حدَ ثّني حييى عن
عثامن م
ل أ
ابتاعها بال أبصة  ,فقال عثامن  :ال أأقرهبا ح َتى
زوج أ
بن ع َفان جاري ًة  ,وهلا ٌ
رىض ابن ٍ
زوجها .ف أف أار أقها.
يفار أقها زوجها ,أفأ أ
عامر أ
م
ٍ
مالك عن م
ابن مش ٍ
الرمحن بن
 -124وحدَ ثّني عن
هاب عن أأيب سلم أة ب من عبد َ
( )

___________________
أ
نص رواية الطحاوي ومسدَ د  .وحيتمل أأن
قولهُُ(ُ:الُتقرهباُ) حيتمل أأن
يكون الّنهي عن الشاء  .وهو ُّ
أ
الّنهي عن الشاء يشمل الّنهي
لكن
نص رواية ابن أيب شيبة وسغيد َ .
يكون الّنهي عن الوطء  .وهي ُّ
َ
عن الوطء  .واهلل أعلم .ذكر االحتاملني ابن م
عبد الرب وغريه .
أ
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )441/1ويف "العرفة" ( ) 2 /1من طريق ابن بكري عن
مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( )315/1والبيهقي يف "الكربى" ( )441/1من طريق عبيد اهلل بن عمر عن
ٌ
رشط".
نافع ُمتص ًا "ال يطأ فرج ًا فيه
( )5قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : ) 12/1هذا هو عبد اهلل بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد
م
الّنبي ﷺ  .كان أمري ًا عىل العراق لعثامن  .انتهى
شمس ولد عىل عهد ِّ
( )7أخرجه الطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" (  )42من طريق ابن وهب عن مالك به.
الزهري به ُمتص ًا.
عمر عن ُّ
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 4 22عن أم أ
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ٍ
ٍ
ذات زوجٍ  .فر َدها.
ابتاع وليد ًة فوجدأ ها أ
الرمحن بن عوف أ
عوف ؛ أأ َن عبدأ َ

( )

امرُحتُىُيُبدُوُصالُحُهاُ
بابُُ:النُهُيُعنُبُيُعُال ُِّث ُِ
مالك عن أأيب الرجال حمم مد م م
ٍ
الرمحن م
بن حارث أة عن
 -123وحدَ ثّني عن
بن عبد َ
َ
ِّ
م
ّنجو ممن
الرمحن  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ أّنى عن بي مع ال ِّثامر حتَى أت أ
أ ِّمه أعمر أة بّنت عبد َ
م ( )
اهة.
ال أع أ
_____________________
( )4أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  )41 /من طريق ابن بكري عن مالك به .وقال  :ابتاع وليد ًة
من عاصم م
بن عدي  ,وكذا جاء يف موطأ حممد بن احلسن الشيباين (.)213
وأخرجه الشافعي يف "السّند" ( ) 251وابن أأيب شيبة يف "الصّنف" ( ) 5 /3عن سفيان  ,وعبد
والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )355/1عن الليث ك ُّلهم عن ابن
عمر ,
ُّ
الرزاق ( ) 2 /2عن أم أ
مش ٍ
هاب به  .وفيه َ
أن البائع عاصم بن عدي.
وأبو سلمة بن عبد الرمحن أمل يسمع من أأبيه  ,لكن أأخرجه الطحاوي ( )355/1من طريق شعيب بن
هاب عن أأيب سلمة عن عاص مم م
ال َليث حدثّنا ال َليث حدَ ثّنا ابن مش ٍ
بن عدي  ,أأ َن عبدأ الرمحن بن عوف
فذكره .
كان أ
ابتاع مّنه  .أ
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" (  )451/ومن طريقه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  )451/ويف
"العرفة" ( ) 4 /1عن مالك به.
وهذا م ٌ
رسل  .وخولف ٌ
مالك  .ف أأخرجه أمحد يف "السّند" ( ) 51/1والطحاوي يف "رشح العاين"
( ) 4/3من طريق خارج أة

بن عبد اهلل بن سليامن بن زيد بن ثابت  ,وأمحد أيض ًا ()25/1

واحلارث بن أيب أسامة يف "مسّنده" (  ) 35/وابن زنجويه يف "الموال" (  ) 11/وابن عدي يف
الرجال عن أعمرة عن
الرجال كالمها عن أيب ِّ
"الكامل" ( ) 23/3من طريق عبد الرمحن بن أيب ِّ
عائشة .موصوالً.
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ثابت عن م
الزناد عن خارجة بن زيد بن ٍ
ٍ
زيد
 -121وحدَ ثّني عن
مالك عن أأيب ِّ
م ٍ
طلع ال ُّثر َيا ( ).
ثامره ح َتى أت أ
بن ثابت ؛ أ َنه كان ال يبيع أ
___________________

م
ٌ
ثقات.
حديث رجال
قال البوصريي يف "احتاف الهرة" ( )14/4عن طريق عبد الرمحن  :هذا
إسّناده ٌ
سلم ( ) /1وأبو داود ( )4412والرتمذي (2
وله شاهد  .أخرجه م ٌ

) والّنسائي (  )311عن

نحوه  .وهو يف "الصحيحني" من ط ٍ
رق أخرى  .وفيه الّنهي عن بيع الثامر حتى يبدو
نافع عن ابن عمر أ
صالحها.
ولإلمام أمحد (

 )15عن عثامن بن عبد اهلل بن رساقة عن ابن عمر مثله وزاد " قلت  :أبا عبد الرمحن

 .وما تذهب العاهة  .ما العاهة؟ قال  :طلوع الثُّريا".
انظر ما بعده.
صاهبا عاه ٌة  .أي  :آفة  ,و أأكثر ما يستعمل يف
قولهُُ(ُ:العاهةُ) قال عياض يف "الشارق" (  ) 53/و أأ أ
والّناس.
رع
الال  .قال اخلليل  :العاهة الباليا تصيب َ
أ
الز أ
( ) أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( )152/1من طريق سفيان  ,والبيهقي يف "الكربى" ()45 /1
من طريق يونس  ,وسعيد بن مّنصور كام يف "تغليق التعليق" البن حجر (  ) 55/عن عبد الرمحن
بن أيب الزناد كلهم عن أأيب الزناد به .وزاد البيهقي "فيتبني الصفر من الأ م
محر".
وع َلقه البخاري يف "صحيحه" ( )21/4باب بيع الثامر قبل أن أيبدو صالحها " وقال ال َليث عن أيب
الزناد به.
عمر م
الزهري عن خارجة عن أأبيه  ,قال  -وهو
وابن عييّنة عن ُّ
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 34 1عن أم أ
أطلع الثُّر ّيا.
الثامر حتَى ت أ
يف الديّنة  : -ال تأبتاعوا أ
وأخرجه الطرباين يف "العجم الكبري" ( ) 45/1من طريق م
ابن أيب الخض والّنعامن بن راشد كالمها
أصح.
عن ُّ
الزهري به مرفوع ًا .والوقف ُّ
ُ قولهُُ(ُ:حتىُتطلعُالثرياُ) قال ابن حجر يف "الفتح" ( . )411/3أي مع الفجر  ,وقد روى أبو داود
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بابُُ:اجلُ ُائِحةُُيفُبي ُِعُال ُِّثامرُوالزُرُ ُِعُ
ٍ
الرمحن عن أ ِّمه
حممد بن عبد َ
الرجال َ
 -122حدَ ثّني حييى عن مالك ؛ عن أأيب ِّ
ٍ
أعمر أة بّنت عبد الرمحن ؛ أ َنه م
م
سم أعها تقول  :ابتاع ٌ
زمان رسو مل
حائط يف
ثمر
رجل أ
َ
م
تبني له الّنُّقصان  ,أ
ضع له  ,أأو
جله وقام فيه ح َتى َ أ
رب احلائط أن أي أ
فسأ أل َ
اهلل ﷺ فعا أ أ
ف أأن َال يفعل  ,فذهبت أ ُّم الشرتي إىل رسو مل اهلل ﷺ فذكرت ذلك
أأن يقي أله  ,فحل أ
فسمع بذلك رب احل م
له  ,فقال رسول اهلل ﷺ  :تأ َىل أأن َال يفع أل خري ًا  ,م
ائط  .أفأ أتى
ُّ
أ
أ
رسول اهلل هو له.
رسو أل اهلل ﷺ  ,فقال  :يا

( )

___________________

كل ٍ
طلع الّنجم صباح ًا رفعت العاهة عن ِّ
بلد " ويف
من طريق عطاء عن أيب هريرة مرفوع ًا قال " إذا أ

رواية أيب حّنيفة عن عطاء " رفعت العاهة عن ال ِّثامر" والّنجم هو الثريا  ,وطلوعها صباح ًا يقع يف أأول
م
م
م
احلر يف بالد احلجاز وابتداء نضج الثامر ؛ فالعترب يف احلقيقة الّنضج
فصل الصيف  .وذلك عّند اشتداد ِّ
 ,وطلوع الّنج مم عالم ٌة له  ,وقد ب َيّنه يف احلديث بقوله " و أيت َأبني الأصفر من الأ م
محر" اهـ
( ) أخرجه الشافعي (  )4 3/والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )451/1ويف "العرفة" ( )444/3عن
مالك به .وهذا م ٌ
رسل .
الرجال عن أأبيه عن أ ِّمه
ووص أله اإلمام أأمحد ( ) 3351وابن حبان (  )154عن عبد الرمحن بن أيب ِّ
أعمرة عن عائشة  .فذكر نحوه .
ٍ
ِ
م
رُدونُذ ِ
سعيد
طريق حييى بن
مر  .من
كر ُالث ُِ
وأخرجهُالبخاريُ(ُ)5350ومسلمُ(ُ)75/0بسياق ُآخ
الرمحن َ ,
الرمحن  ,قالت  :سمعت عائش أة تقول :
أن أ َمه أعمرة أ
بّنت عبد ِّ
حممد بن عبد ّ
الرجال َ
عن أأيب ِّ
اآلخر  ,و أيسرتفقه
صوت خصو ٍم بالباب عالي ًة أأصواهتام  ,وإذا أأحدمها أيستوضع
سمع رسول اهللّ ﷺ
أ
أ
أ
فخرج رسول اهلل ﷺ عليهام  ,فقال  :أأين الت أأ ِّيل عىل اهلل ال يفعل
يف يش ٍء  ,وهو يقول  :واهلل ال أأفعل .
أ
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بابُُ:ماُيُكُرُهُمنُبُيُ ُِعُالتُمُرُ
م
مالك عن م
ٍ
بن ٍ
عطاء م
زيد م
يسار ؛ أأ َنه قال :
بن أأسل أم عن
 -122حدَ ثّني حييى عن
ال ٍ
بمثل  ,فقيل له َ :
قال رسول اهلل ﷺ  :ال َتمر بال َتمر ممث ً
إن عام ألك عىل أخيرب يأخذ
بالصاعني ,فقال رسول اهلل ﷺ  :ادعوه يل فدعي له .فقال له رسول اهلل ﷺ
الصاع َ
َ
أ
جلم مع
بالصاعني؟ فقال  :يا
جل أ
الصاع َ
 :أأتأخذ َ
ّنيب با أ
رسول اهلل  .ال  .أيبيعو أنّني ا أ
ثم ابتع بالدَ راهم
صاع ًا بصا ٍع  .فقال له رسول اهلل ﷺ  :ب مع اجل أ
مع بالدَ راهم َ ,
أجّنيب ًا.

( )

___________________
أ
أحب.
العروف؟ .قال  :أأنا يا
رسول اهلل فله أأ ُّي ذلك َ
( )1أخرجه البيهقي يف "معرفة السّنن واآلثار" ( ) 11/1من طريق ابن بكري عن مالك به
ٍ
مالك يف
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )4 1/1هكذا هذا احلديث مرسالً يف "الوطأ"  ,وعّند
حديث مت ٌ
ٌ
َصل .انتهى.
معّناه
ومسلم ( )32/1والّنسائي
البخاري ( ) 5
قلت  :حديث مالك يف "الوطأ" (  ) 4ومن طريقه
ُّ
ٌ
ٍ
اخلدرى وأيب
سعيد
( )3114بسياق آخر نحوه  .عن عبد الجيد بن سهيل عن ابن الس ّيب عن أيب
ّ
رسول اهلل ﷺ استعمل رجالً عىل أخيرب  ,فجا أءه ٍ
ٍ
أ
هريرة َ " ,
جّنيب  ,فقال له رسول اهللّ ﷺ :
بتمر
أن
أأك َل م
أ
والصاعني
بالصاعني ,
متر خيرب هكذا.؟ فقال  :ال واهلل يا
َ
الصاع من هذا َ
رسول اهلل  .إمنَا لّنأخذ َ
بال َثالثة  ,فقال رسول اهلل ﷺ  :فال تفعل  .ب مع اجلمع بالدَ راهم  ,ث َم ابتع بالدَ راهم أجّنيب ًا".
قوله ُُ (ُ :اجلنيب ُ) بجيم ونون وحتتانية وموحدة وزن عظيم  ,قال مالك  :هو الكبيس  ,وقال
الصلب  ,وقيل  :الذي أخرج مّنه أحشفه ورديئه  ,وقال غريهم  :هو
الطحاوي  :هو الط ّيب  ,وقيل َ :
الذي ال خيلط م
بغريه بخالف اجلمع  .وقولهُُ(ُ:اجلمعُ) وهو بفتح اجليم وسكون اليم  .التمر الختلط .
قاله ابن حجر يف "الفتح" (.)355/3
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هبُبالفضُ ُِةُ ُتِربًُُاُوعُيُن ًُاُ
بابُُ:بيُعُُالذُ ِ ُ
ٍ
ٍ
مر رسول اهلل ﷺ
 -121حدَ ثّني حييى عن مالك عن حييى بن سعيد ؛ أأ َنه قال  :أأ أ
ثة أبأ ٍ
فض ٍة  ,فباعا ك َل ثال ٍ
ٍ
ربعة عيّن ًا ,
السعدأ ين أن أيبي أعا آني ًة من الغانمم من
ذهب أأو َ
َ
( )
ٍ
أأو ك َل أأ ٍ
بثالثة عيّن ًا  ,فقال هلام رسول اهلل ﷺ  :أأربيتام فر ّدا.
ربعة
_____________________
( ) أخرجه ابن وهب يف جامعه كام يف "التمهيد" ( ) 53/ 3وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" () 2 1
وابّنا ع َفان يف "المايل والقراءة" ( ) 11من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد عن عبد اهلل بن أأيب سلمة قال :
آخر إىل خيرب  .احلديث  .واللفظ البّني ع َفان .
السعدين سعد بن مالك وسعد ًا أ
بعث رسول اهلل ﷺ َ
ولفظ أأيب نعيم " سعد بن مالك وسعد اخلري إىل مكة  " ..كذا قال مكة؟!
وسعد اخلري هو ابن قيس العّنزي  .وقيل العّنس  .كام قال احلافظ يف "اإلصابة" ( )2 /4ثم ذكر ابن
رسل م
عبد اهلل م
حجر م أ
بن أيب سلمة.
والّنووي يف "الجموع" (َ .)12/ 5
السعدأ ين
وجزم احلافظ ابن عبد الرب يف "التمهيد" كام سيأِت ,
أ
ُّ
بأن َ
مها سعد بن أيب وقاص وسعد بن عبادة.
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 52/ 3وال أأعلم يف الصحابة سعد بن مالك َإال سعد بن أيب وقاص
يكون أأحد السعدين أأبا سعيد اخلدري م
أ
لص أغر سّنِّه  ,والأظهر
وأبا سعيد اخلدري  ,ويبعد عّندي أن
َ
الأغلب أأنه سعد بن أيب وقاص  ,وأ َما اآلخر فلم خيتلفوا أأنه سعد بن عبادة بن دليم النصاري
السعدين مهاجري  ,واآلخر أأنصاري.
اخلزرجي  .فعىل هذا  .أأحد َ
وقد قيل َ :
ورين يف هذا اخلرب مها سعد بن معاذ وسعد بن عبادة  ,وزعم قائل ذلك
لسعدين الذك أ
إن ا َ
السعدان العروفان يف ذلك الزمان.
أأّنام َ
واحتج باخلرب الأثور  ,أأ َن قريش ًا سمعوا صائح ًا أيصيح لي ً
ال عىل أأيب قبيس .فإن يسل مم السعدان يصبح
َ
خالف الخالف .
حممدٌ بمكة ال خيشى
أ
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ٍ
ٍ
مالك عن محيد بن ٍ
جماهد ؛ أأ َنه قال  :كّنت
قيس ال َك ِّي عن
 -115وحدَ ثّني عن
مع م
الرمحن ِّإين أأصوغ َ
ٌ
ثم
عبد اهلل بن عمر فجا أءه
الذ أ
هب َ ,
صائغ  ,فقال  :يا أأبا عبد َ
م
م
قدر أعم مل أيدي  ,فّنهاه عبد
أأبيع َ
كثر من وزنه أفأستفضل من ذلك أ
اليش أء من ذلك أبأ أ
___________________
فلام كان الليلة الثانية
قال  :فظّنَت قريش أأّنام سعد بن زيد مّناة بن متيم  ,وسعد هذيم من قضاعة َ .
سمعوا صوت ًا عىل أيب قبيس.
كّنت نارص ًا ويا سعد سعد اخلزرجيّني الغطارف
أأيا سعد سعد الوس هل أ
أأجيبا إىل داعي اهلــــــــــدى ومتّنَيا عىل اهلل يف الفـــردوس مّنية عارف.
ٌ
َ
جّنان من الفـــردوس ذات رفارف.
فإن ثواب اهلل للطــــالب اهلدى
قال  :فقالوا هذان  .واهللم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة.
يكون سعد بن معاذ أأحدأ السعدين الذكورين يف هذا الباب َ ,
أ
وهذا ٌ
لن سعد بن معاذ
غلط ال َيوز أأن
ويف بعد اخلّندق بيسري من سه ٍم أأصابه يوم اخلّندق  ,أ
ت ِّ
ومل يدرك خيرب.
ذكر يعقوب بن شيبة وسعد بن عبد اهلل بن
الول أأوىل و أأ ُّ
والقول َ
صح  ,وقد وجدنا ذلك أمّنصوص ًا  .أ
احلكم قاال  :حدَ ثّنا قدامة بن حممد بن قدامة بن أخشم الشجعي عن أأبيه قال  :حدَ ثّني ُمأ رمة بن بكري
عن أأبيه قال  :سمعت أأبا ٍ
كثري جالح موىل عبد الرمحن أو عبد العزيز بن مروان  ,يقول  :سمعت أحّنأش ًا
أ
فجعل رسول اهلل ﷺ عىل الغّنائم سعدأ بن أيب وقاص
السبائي عن فضالة بن عبيد يقول  :كّنَا يوم خيرب
َ
وسعدأ بن عبادة  .ف أأرادوا أأن أيبيعوا الدِّ يّنارين بالثالثة والثالث أة باخلمسة  ,فقال رسول اهلل ﷺ  :الَ .إال
صحيح م ٌ
مث ً
حسن .انتهى كالمه.
تصل
ال بمثل .وهذا إسّنا ٌد
ٌ
ٌ
قلت  :وحيتمل أن يكون اآلخر سعد بن قيس العّنزي .الذي تقدَ م ذكره .
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 52/ 3أ َما عبد اهلل بن أيب سلمة الذي روى عّنه حييى بن سعيد هذا
البخاري  :أنه
وزعم
احلديث  ,فقيل  :إنه عبد اهلل بن أيب سلمة اهلذيل  .يروي عن ابن عمر وغريه ,
ُّ
أ
عبد اهلل بن أيب سلمة والد عبد العزيز بن أيب سلمة الاجشون .فاهلل أعلم " انتهى كالمه .
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الصائغ ير ِّدد عليه ال أ
سأل أة  ,وعبد اهلل أيّنهاه  .ح َتى انتهى إىل
اهلل عن ذلك  ,فجع أل َ
باب ال م
م
سجد  ,أأو إمىل دا َب ٍة يريد أأن ير أك أبها.
ثم قال عبد اهلل بن عمر  :الدِّ يّنار بالدِّ يّنار  ,والدِّ رهم بالدِّ رهم ال فض أل بيّنهام ,
ّ
هذا عهد نب ِّيّنا إمليّنا  ,وعهدنا إليكم.
م
مالك عن م
ٍ
بن ٍ
عطاء م
زيد م
يسار ؛ أأ َن معاوي أة ب أن
بن أأسلم عن
 -11وحدَ ثّني عن
ذهب أأو و مر ٍق أبأكثر من م
ٍ
وزّنا  ,فقال أأبو الدَ رداء :
باع مسقاي ًة ممن
أ
أأيب سفيان أ
( )

ال ٍ
سمعت رسو أل اهلل ﷺ أيّنهى عن مث مل هذا َ .إال مث ً
بمثل .

فقال له معاوية  :ما أأرى بمث مل هذا بأس ًا  ,فقال أأبو الدَ رداء  :أمن أيعذرين ممن
معاوية؟ أأنا أخربه عن رسو مل اهلل ﷺ  .وخيربين عن رأ ميه  .ال أساكمّنك أبأ ٍ
رض أأنت
هبا .ثم م
فكتب عمر بن
قدم أأبو الدَ رداء عىل عمر بن اخل َطاب فذكر ذلك له ,
أ
َ
ٍ ( )
ال ٍ
اخل َطاب إىل معاوية  :أأن َال أيبيع ذلك َإال مث ً
بمثل وزن ًا بوزن.
_____________________
( )1أخرجه الشافعي (  )4 1/وعبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 1/2والطحاوي يف "رشح معاين
اآلثار" ( )11/3ويف "رشح الشكل" ( ) 33/3والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 21/1وغريهم
من ط ٍ
رق عن مالك به بتاممه .وإسّناده صحيح .
ُ وهوُيفُسننُالنسائيُ(ُ)4050عنُقتيبةُعنُمالكُُ.باملرفوعُفقطُُ.دونُقصةُالصائغُُ.
( )5أخرجه الشافعي يف "السّنن الأثورة (

) والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 25/1والبغوي يف

"رشح السّنة" ( )13/2واهلروي يف "ذم الكالم وأهله " ( ) 21وغريهم من ط ٍ
رق عن مالك به.
بتاممه.
ِ
نهىُعنُمثلُ
ُ وأخرجهُالنسائيُ(ُ)534/3وأُحدُ(ُ)440/5منُطريقُمالك ُخمتص ًا ُُ.إىلُقولهُ" ُي
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___________________
هذاُُ.إالُمثالًُبمثلُُ"ُ.وَلُيذكراُاعّتاضُمعاويةُعىلُأيبُالدرداءُُُ.
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )2 /3ظاهر هذا احلديث االنقطاع  ,لأ َن عطا ًء ال أأحفظ له أسامع ًا من
م
سمع مّنه شيئ ًا َ ,
خالفة عثامن لسّنتني بقيتا من
لن أأبا الدَ رداء تويف بالشام يف
أأيب الدَ رداء  .وما أأظّنُّه
أ
م
ذكر ذلك أأبو زرعة عن أأيب مسهر عن سعيد بن عبد العزيز  ,وقال الواقدي ِّ :
تويف أبو الدرداء
خالفته  .أ
سّنة  , 4ومولد عطاء بن يسار سّنة

 ,وقيل. 5

ٍ
أ
حديث هلم البشى .
رجل من أهل مص عن أيب الدرداء
قال أبو عمر  :وقد روى عطاء بن يسار عن
أ
سمع عطاء بن يسار
سمع عطاء بن يسار من معاوية  ,لأ َن معاوية تويف سّنة  .15وقد
يكون
ومكن أأن
أ
أ
ٌ
ٍ
ومجاعة من الصحابة هم أأقدم موت ًا من
من أيب هريرة وعبد اهلل بن عمرو بن العايص و عبد اهلل بن عمر
معاوية  ,ولكّنَه أمل يشهد هذه القصة  ,لأ َّنا كانت يف زمن عمر  .وتويف عمر سّنة  , 4أو  3من
اهلجرة.
واختلف يف وقت م
وفاة عطاء بن يسار  ,فقال اهليثم بن عدي  :تويف سّنة  , 12وقال الواقدي  :تويف
عطاء بن يسار سّنة  54وهو ابن  23سّنة  .أخربين بذلك أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه .
عىل َ
أن هذه القصة ال أيعرفها أأهل العلم لأيب الدَ رداء َإال من حديث زيد بن أأسلم عن عطاء بن يسار ,
و أأنكرها بعضهم  ,لأ َن شبيه ًا هبذه القصة عرضت لعاوية مع عبادة بن الصامت  ,وهي صحيح ٌة
ٍ
ٍ
م
بالو مرق
وطرق شتَى  ,وحديث أحتريم
وجوه
مشهور ٌة حمفوظ ٌة لعبادة مع معاوية من
الو مرق أ
التفاضل يف أ
أن أأبا الدرداء روى م
حمفوظ عّند أأهل العلم  ,وال أأعلم َ
ٌ
َ
الصف  ,وال
والذهب لعبادة
الّنبي ﷺ يف َ
عن ِّ
م
بالو مرق حديث ًا .واهلل أعلم .انتهى كالمه رمحه اهلل.
يف بيع
الو مرق أ
الذهب بالذهب  ,وال أ
وحديث عبادة الذي أأشار إليه ابن عبد الرب  .أخرجه مسلم ( ) 122عن أأيب الشعث عن عبادة بن
الصامت  ,قال  :غزونا غزاة  -وعىل الّناس معاوية  -فغّنمّنا غّنائم كثرية  ,فكان فيام غّنمّنا آنية من
مر معاوية رج ً
ال أن أيبيعها يف أعطيات الّناس  ,فتسارع الّناس يف ذلك  ,فبلغ عبادة بن
فضة  ,ف أأ أ
الصامت فقام  ,فقال  :إين سمعت رسول اهلل ﷺ  :أيّنهى عن بيع َ
رب
الذهب بالذهب  .فذكر َ
الفضة وال أ
واللح َ ..إال سواء بسواء  ,عيّن ًا بعني  ,فمن زاد  ,أو ازداد  ,فقد أأربى"  .فر َد الّناس ما
والتمر
والشعري
أ
أ
أ
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ٍ
مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر ؛ َ
أن عمر بن اخل َطاب
 -11وحدَ ثّني عن
ٍ
بالذه م
ال ٍ
الذهب َ
قال  :ال أتبيعوا َ
ب َإال مث ً
بعض  ,وال
بعضها عىل
بمثل  ,وال ت مش ُّفوا أ
ٍ
ٍ
أتبيعوا ال أو مرق بال أو مرق َإال مث ً
بعض  ,وال أتبيعوا
بعضها عىل
ال
بمثل  ,وال ت مش ُّفوا أ
ناجز  ,م
بالذ م
وإن اس أتّن أظ أ
ال أو مر أق َ
رك إىل أأن أيل أج بي أته فال
هب أأحدمها
غائب واآلخر ٌ
ٌ
( )
م
الربا.
والرماء هو ِّ
الرما أء َ .
تّنظره  .إم ِّين أأخاف عليكم َ
___________________

ٍ
أ
أحاديث
رجال يتحدَ ثون عن رسول اهلل ﷺ
أأخذوا  ,فبلغ ذلك معاوي أة فقام خطيب ًا  ,فقال :أال ما بال

الصامت ف أأعا أد القصة  ,ثم قال  :لّنحدِّ ثن بام
قد كّنَا نشهده ونصحبه فلم نسمعها مّنه  ,فقام عبادة بن َ
كره معاوية  -أو قال  :وإن رغم  -ما أبايل أن َال أأصحبه يف ج م
م
رسول اهلل ﷺ  ,وإن م
ّنده ليلة
سمعّنا من
سوداء".
وللّنسائي ( ) 22/2وأمحد ( )4 1/1والطحاوي يف "رشح العاين" ( )12/3وغريهم من طريق
م
بن ٍ
حكيم م
رواية مسلم .
نحو
جابر عن عبادة بن الصامت  .فذكر أ
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" (  ) 4 2/والبيهقي يف "العرفة" ( )4 /3والطربي يف "هتذيب
اآلثار" (  )241/من طريق مالك به.
ورواه عبد الرزاق يف "الصّنف" (/2

) والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )25/3والبيهقي

يف "الكربى" ( ) 21/1والطربي ( )24 /4من ط ٍ
رق عن نافع به.
وأخرج البخاري ( ) 22ومسلم ( ) 123عن أيب سعيد اخلدري مرفوع ًا مثله .
دون قوله " م
وإن استّنظرك  ..إىل آخره .
م
شف
ُ قولهُُ(ُ:تشفواُ)ُبضم أأولمه
فضلوا  .وهو رباعي من أأ َ
وكرس الشني العجمة وتشديد الفاء  .أي  :ت ِّ
م
ِّ ,
الّنقص .قاله ابن حجر يف "الفتح" (. )425/3
والشف بالكرس الزيادة  ,وتطلق عىل
وذكره
فرسه يف احلديث الربا ,
أ
قولهُُ(ُ:الرماءُ) مدود مفتوح الراء ُم َفف اليم  .كذا قاله الكسائي َ .

=

376

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

ٍ
ٍ
ديّنار عن عبد اهلل بن عمر َ :
أن عمر
مالك عن عبد اهلل بن
 -114وحدَ ثّني عن
بالذه م
ال ٍ
هب َ
بن اخل َطاب قال  :ال أتبيعوا َ
ب َإال مث ً
بعضها عىل
بمثل  ,وال ت مش ُّفوا أ
الذ أ
ٍ
ٍ
ٍ
بعض  ,وال أتبيعوا ال أو مر أق بال أو مرق َإال مث ً
بعض ,
بعضها عىل
ال
بمثل  ,وال ت مش ُّفوا أ
بّناجز  ,م
ٍ
وإن استّنظرك إىل أأن يل أج أبي أته فال تّنظمره  .إم ِّين
وال أتبيعوا شيئ ًا مّنها غائب ًا

الربا.
والرماء هو ِّ
الرماءَ .
أأخاف عليكم َ
بابُُ:ال ُِعينةُُومُاُيُشُبُهُهاُ
ُُ
م
ٍ
مر به
بن حزا ٍم أ
كيم أ
ابتاع أطعام ًا أأ أ
 -113وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع ؛ أأ َن أح أ
( )

حكيم ال َطعا أم قبل أأن أيستوف أيه  ,فبل أغ ذلك عمر بن
عمر بن اخل َطاب للّنَاس  .فباع
ٌ
اخل َطاب .فر َده عليه  ,وقال  :ال أتبع طعام ًا اب أتع أته ح َتى أتستوف أيه.

( )

___________________
وقصه .قاله عياض يف "الشارق" ( . ) 1 /
بعضهم بال أقص مفتوح ًا ,
وكرسه بعضهم أ أ
أ
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 23/1من طريق سليامن بن بالل عن عبد اهلل بن ديّنار به.
وانظر ما قبله .
( )5أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )4 1/1ويف "العرفة" ( )41 /3وابن عبد احلكم يف "فتوح
مص وأخبارها" (  ) 2 /من طريق مالك به.
يتبني يل هل سمع نافع من حكيم أم ال .
ورواته ثقات  .ومل َ
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 1/2من طريق أيوب واللفظ له  .والطرباين يف "الوسط"
أن حكيم بن حزام كان يشرتي الأرزاق يف م
( )12 2من طريق عبد اهلل العمري كالمها عن نافع َ ,
عهد
أ
أ أ
قبضه"  .زاد الطرباين " وقال عمر  :أأ أما َ
الّنبي ﷺ أّنى
عمر من اجلار  .فّنهاه عمر أأن أيبي أعها حتى أي أ
إن َ
قبض  .فر َد إليه ر أأ أس مالمه" .والعمري ضعيف.
عن بيع الطعا مم حتى ي أ
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بابُُ:السُلفةُُيفُالطُعامم
مالك عن ناف ٍع عن م
 -111حدَ ثّني حييى عن ٍ
عبد اهلل ب من عمر ؛ أأ َنه قال  :ال بأس
م
ٍ
بسعر معلو ٍم إىل أأ ٍ
سم ًى  ,ما أمل
وصوف
الرج أل يف ال َطعام ال
أبأن يسل أ
جل م َ
الرجل َ
ف َ
( )
يكن يف زر ٍع أمل أيبد أصالحه  ,أأو ٍ
متر أمل أيبد أصالحه.
بابُُ:بيعُُالطُعا ُِمُبالطُعا ُِمُالُفُضُلُُبُيُنُهامُ
ٍ
مالك عن ناف ٍع عن سليامن بن أي ٍ
سار  ,أأ َنه أخربه َ :
 -111وحدَ ثّني عن
أن عبدأ
الرمحن بن الأسود بن عبد يغوث أفّن مي ع ألف دابتمه  ,فقال لغالمه  :خذ من مح م
ّنطة
َ
أ
َ
أأهلمك طعام ًا فاب أتع هبا أشعري ًا  ,وال تأخذ َإال مث أله ( ).
بابُُ:احلُكُرةُُوالّتُبُصُ
م
ٍ
يونس م
سعيد بن الس َيب ؛ أأ َن
بن يوسف عن
مالك عن
 -112وحدَ ثّني عن
أ
بحاطب م
م
بالسوق  -فقال له
مر
بن أأيب أبلتعة  -وهو يبيع زبيب ًا له ُّ
عمر بن اخل َطاب َ
___________________
قولهُُ(ُ:اجلارُ) موضع عىل ساحل البحر  .كام تقدَ م قريب ًا ( . )31
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  ) 11/من طريق ابن بكري عن مالك به.
ورواه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( )325/3من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع به.
وع َلقه البخاري يف "صحيحه" ( )21/4باب السلم إىل ٍ
أجل معلوم.
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 3 15عن مالك به.
مجع يف الصحابة  ,وقرنأه خليفة بعبد اهلل بن الزبري
وعبد الرمحن بن السود بن عبد يغوث  .ذكره ٌ
وغريه من أأحداث الصحابة  .انظر ترمجته يف "اإلصابة" (.) 22 – 21/3
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عمر بن اخل َطاب :إمما أأن أتزيدأ يف السعر  ,وإمما أأن ترفع ممن س م
وقّنا.
أ
َ
ِّ
َ

( )

يوانُبعضهُببعضُوالسُلُفُُفيهُ
بابُُ:ماُيُوزُُمنُبي ُِعُاحلُ ُِ
 -112حدَ ثّني حييى عن ٍ
بن أكيسان عن أحسن م
مالك عن صال مح م
حممد بن ع ِّيل
بن َ
بن أأيب طال ٍ
بن أأيب طال ٍ
مج ً
دعى ع أصي مفري ًا بمعشين أب معري ًا إمىل
ال له ي أ
باع أ أ
ب أ
ب  ,أأ َن ع َيل أ
أأ ٍ
جل.

( )

اشرتى راحل ًة أبأ م
ٍ
ربعة
مالك عن ناف ٍع ؛ أأ َن عبدأ اهلل بن عمر أ
 -111وحدَ ثّني عن
_____________________
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 3151والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 1/1ويف "العرفة"
( )321/1من طريق مالك به.
ثقات  .ويونس بن يوسف بن محاس  .روى له مسلم .
ورجاله ٌ
راوردي عن داود بن صالح الت ََامر عن
وللبيهقي يف "الكربى" ( ) 1/1من طريق عبد العزيز الدَ أ
ٍ
بحاطب بسوق ال َ
صىل  .وبني يديه غرارتان فيهام زبيب  ,فس أأ أله
مر
القاسم بن حممد عن عمر  " ,أأنَه َ
بع ٍري م ٍ
لكل درهم  ,فقال له عمر  : قد حدِّ ثت م
عن مسعرمها  .فس َعر له مدَ ين ِّ
قبلة من الطائف أحتمل
السعر  ,وإ َما أن ت أ
شئت ,
دخل زبي أبك
البيت فتبيعه كيف أ
أ
زبيب ًا  ,وهم أيعتربون بسعرك  .فإ َما أن ترفع يف ِّ
ثم أأتى حاطب ًا يف م
داره  ,فقال له َ :
إن الذي قلت ليس بعزمة مّنِّي  ,وال
فلام رجع عمر
أ
نفسه َ ,
حاسب أ
َ
شئت فبع".
شئت فبع  ,وكيف أ
ردت به اخلري لأهل البلد  .فحيث أ
قضاء  .إنام هو يش ٌء أأ ُّ
وله طريقان آخران  .عّند ابن أش َبة يف "تاريخ الديّنة" (  )311/وعبد الرزاق () 3151
( )1أخرجه الشافعي ( )145وعبد الرزاق ( ) /2والبيهقي يف "الكربى" ( ) 22/1ويف " العرفة "
( )455/3ومسدَ د كام يف "الطالب" ( )343/4من ط ٍ
رق عن مالك به.
عيل  ,أ
ومل يولد يف زمّنه.اهـ
قال الطحاوي يف "رشح الشكل" ( : )321/1احلسن بن عيل أمل يسمع من ي
م
انقطاع.
إسّناده
ولذا قال الّنووي يف "الجموع" ( : )35/1يف
ٌ
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ٍ
ٍ
بالر أب أذة.
أأبعرة أمضمونة عليه  ,يوفيها صاح أبها َ

( )

وانُ
بابُُ:ماُالُيُوزُُمنُبي ُِعُاحلُيُ ُِ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب عن سعيد بن الس َيب  ,أأ َنه قال  :ال
 -155وحدَ ثّني عن
م
ٍ
وح أب مل
رب ًا يف احليوان  ,وإ َنام ّني من احليوان عن ثالثة  :عن ا أل أضامني  ,وا ألالقيح  ,أ
( )
احلبلة  .فالضامني  :ما يف ب م
طون إمناث اإلب مل  ,وا ألالقيح  :ما يف ظ م
هور ا مجلامل.
أأ
_____________________
( )5أخرجه الشافعي يف "الم" ( )42/4والبيهقي ( ) 22/1عن مالك به.
وع َلقه البخاري يف "صحيحه" ( )24/4باب بيع العبيد واحليوان باحليوان نسيئة".
الذكر والنثى  ,واجلمل خاص ًة َ
قولهُُ(ُ:أبعرةُ) مجع بعري  ,وهو يطلق عىل َ
للذكر كالّناقة لألنثى .قاله
عياض يف "الشارق" ( . ) 21/
مشهور  .أيبعد عن الديّنة قرابة  55كيلو عىل الطريق
موضع
ُ قوله ُُ (ُ :بالربذة ُ) ُبفتح الراء والباء
ٌ
ٌ
م
احلاج
طريق
الرسيع الرابط بني القصيم والديّنة  ,أق أبل الديّنة  . 41تأدخل جّنوب ًا  15كيلو  .كانت عىل
ِّ
القادم من العراق  .وهي اآلن خراب فيها آثار بيو ٍ
ت وبم أر ٍك قديمة.
ٌ
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( )42/4ومن طريقه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 22/1ويف
"العرفة" ( )455/3عن مالك به.
عمر  .وحممد بن نص يف "السّنة" (  ) 2عن
ورواه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 3 42عن أم أ
الزهري به.
الوزاعي كالمها عن ُّ
ٍ
وهذا م ٌ
سعيد فيه ( إنام ّني ) وهبذا جز أم ابن حجر  ,فقال يف "التلخيص" (/4
رسل  .لقول

)  :رواه

الزهري عن سعيد مرس ً
ال .انتهى
مالك يف "الوطأ" عن ُّ
الرفوع.
وقال الزيلعي يف "نصب الراية" ( : ) 1/3يشبمه
أ
ٌ
خرجه حممد بن نص ( ) 25من طريق صالح
الزهري عن سعيد عن أأيب هريرة
وروي عن ُّ
موصول  .أأ أ

=
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وانُباللُح ُِمُ
بابُُ:بيعُُاحلُيُ ُِ
م
ٍ
سعيد م
بن الس َيب ؛ أأ َن
مالك ؛ عن زيد بن أأسل أم عن
 -15حدَ ثّني حييى عن
( )
رسو أل اهلل ﷺ ّنى عن بي مع احل م
يوان بال َلحم.
أ
___________________
ضعيف .
وصالح
الزهري به .
ٌ
بن أيب الأخض عن ُّ
ٌ
والصواب الرسل  .انظر  :علل الدارقطّني (.) 24/1
وحديث "الّنهي عن حب مل احلب م
لة أأن تّنتج الّناقة ثم أحتمل التي نأتجت"  .أخرجه البخاري ()1 /4
أأ
أ أ
ومسلم ( )4/1عن ابن عمر  مرفوع ًا.
وباقي احلديث له شواهد من حديث ابن عمر عّند عبد الرزاق  .وعن ابن عباس عّند الطرباين  .انظر
"نصب الراية" ( ) 1/3و"التلخيص" (/4

).

( )1أخرجه الشافعي يف "الم" ( )2 /4وأبو داود يف "الراسيل" رقم ( ) 22والبيهقي يف "السّنن
الكربى" ( ) 11/1ويف "العرفة" ( )4 1/3والبغوي يف "رشح السّنة" ( )21/2والدارقطّني يف
"السّنن" ( )2 /4واحلاكم يف "الستدرك" (  )41/من ط ٍ
رق عن مالك به .
راوردي
عمر  ,والبيهقي يف "الكربى" ( ) 11/1من طريق الدَ أ
ورواه عبد الرزاق ( ) 2/2عن أم أ
وحفص بن ميرسة كلهم عن زيد بن أأسلم به.
م
بالشاة احل َية.
عمر  :أّنى عن بيع ال َلحم
ولفظ أم أ

وجه ٍ
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )4 4/3ال أأعلم هذا احلديث يت مَصل من ٍ
ثابت من الوجوه عن
ٍ
م
مالك يف إرسالمه َإال ما
خالف عن
سعيد بن السيب هذا  ,وال
الّنبي ﷺ  ,و أأحسن أأسانيده مرسل
أ
ِّ
حدَ ثّنا خلف بن قاسم حدثّنا حممد بن عبد اهلل بن أمحد حدثّنا أأيب حدثّنا أمحد بن محاد بن سفيان الكويف
بن ٍ
هاب عن أسهل م
حدثّنا يزيد بن عمرو العبدي حدثّنا يزيد بن مروان أأخربنا مالك عن ابن مش ٍ
سعد
ٌ
موضوع ال
حديث إسّناده
الساعدي  ,قال  " :أّنى رسول اهلل ﷺ عن بيع اللحم باحليوان" .وهذا
ٌ
يصح عن ٍ
مالك  ,وال أأ أ
صل له يف حديثمه.انتهى كالمه .
أ ُّ

=
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ٍ
سمع سعيدأ ب أن الس َيب
مالك عن داود بن احلصني ؛ أأ َنه
 -15وحدَ ثّني عن
أ
( )
يقول  :ممن ميرس أأه مل اجلاهلية بيع احل م
بالشاة َ
يوان بال َلحم َ .
والشاتني.
َ
أ
 -154وحدَ ثّني عن ٍ
الزناد عن سعيد بن الس َيب ؛ أأ َنه كان يقول :
مالك عن أيب ِّ
ّني عن بي مع احل م
يوان بال َلحم.
م
ال اش أرتى أش م
يت رج ً
بعشة
ارف ًا
الزناد  :فقلت لسعيد بن الس َيب  :أأر أأ أ
قال أبو ِّ
م ٍ
خري يف ذلك.
شياه؟ فقال سعيدٌ  :إن كان اشرتاها ل أيّن أح أرها فال أ
وكل من أأدركت من الّنَاس يّنهون عن بي مع احل م
يوان باللحم.
قال أأبو ِّ
أ
الزناد  ُّ :أ
الزناد  :وكان ذلك يكتب يف عهود الع َامل يف زمان أأبان بن عثامن ,
قال أبو ِّ
وهشام بن إمسامعيل  .أيّنهون عن ذلك ( ).
بابُُ:السُلُفةُُيفُالعُروضُ
___________________
اخلالل مرتوك ّ ,
قلت  :ويزيد بن مروان  :هو َ
وكذبه ابن معني.
وانظر باقي شواهد احلديث يف "نصب الراية" (  , )1 /وتّنقيح التحقيق البن عبد اهلادي
(  )413/وإرواء الغليل (.) 12 – 11/1
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 12/1والبغوي يف "رشح السّنة" ( )21/2من طريق
مالك به.
( )5أخرجه الدارقطّني يف "السّنن" ( )2 /4والبيهقي ( ) 12/1من طريق مالك به.
ُ وهذا مرسل  .انظر ما تقدم برقم (.)155
قولهُُ(ُ:شارف ًاُ) بشني معجمة وألف وراء وفاء  :السّنَة من الّنُّوق  ,واجلمع الشف  .مثل بازل وبزل.
قاله الزرقاين (. )311/4
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ٍ
ٍ
سعيد عن القاس مم م
مالك عن حييى م
حمم ٍد ؛ أأ َنه
بن
 -153حدَ ثّني حييى عن
بن َ
اس  .ورج ٌل أي أ
قال  :سمعت عبدأ اهلل بن ع َب ٍ
ٍ
بائب أفأرا أد
سأله  :عن
رجل س َلف يف أس أ
( )
قبضها  ,فقال ابن ع َب ٍ
اس  :تلك ال أو مرق بال أو مر مق  ,و أك مره ذلك.
أبيعها قب أل أأن أي أ
بابُُ:بيعُُالغُرُ ُِرُ
م
 -151حدَ ثّني حييى عن ٍ
سعيد م
مالك عن أأيب حاز مم م
بن الس َيب ؛ أأ َن
بن ديّنار عن
رسو أل اهلل ﷺ أّنى عن أبيع ال أغ م
رر.

( )

يفُالرباُيفُالدُينُ
بابُُ:ماُجاءُُ ُِّ
سعيد عن ٍ
ٍ
ٍ
عبيد أأيب
الزناد عن برس بن
 -151حدَ ثّني حييى عن
مالك عن أأيب ِّ
الس َفاح ؛ أأ َنه قال  :بمعت أب َز ًا يل ممن أأه مل م
دار أنخل ٍة إىل أأ ٍ
جل  ,ث َم أأ أردت
صال ٍح موىل َ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" (  ) 1 /وعبد الرزاق يف "الصّنف" ( )33/2والبيهقي يف "العرفة"
ابن عييّنة ) به.
وقر أن معه عبد الرزاق أ
( )412/3عن مالك ( أ
وإسّناده صحيح.
ُ قولهُُ(ُ:سبائبُ)ُقال يف "الّنهاية" (  : )245/مجع أسبيبة .وهي مش َقة من الثياب أأ ّي نو ٍع كان  ,وقيل
 :هي من ال أكتَان .انتهى
( )5أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )442/1ويف "العرفة" ( )423/3والبغوي يف "رشح السّنة"
( ) 4 /2من ط ٍ
رق عن مالك به.
قال البيهقي  :هذا مرسل.
وأخرجهُمسلمُ(ُ)7/0واألربعة من طريق العرج عن أيب هريرة  ,قال  :أّنى رسول اهلل ﷺ عن بيع
م
م
عيل عّند أيب داود  .وعن ابن عباس عّند ابن ماجه .
احلأصاة  ,وعن بي مع ال أغرر"  .ويف الباب عن ي
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م
من  .و أيّنقدوين  ,أ
بعض ال َث م
فسألت
ضع عّنهم أ
روج إىل الكوفة  ,ف أعرضوا ع َيل أأن أأ أ
اخل أ
( )
عن ذلك زيدأ بن ٍ
ثابت؟ فقال  :ال آ أ
مرك أأن تأك أل هذا  ,وال توك أله.
أ
ٍ
مالك عن عثامن بن حفص بن أخلدة عن ابن مش ٍ
هاب عن
 -152وحدَ ثّني عن
الرجل يكون له الدَ ين عىل
سامل بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن عمر ؛ أأ َنه س أئل عن َ
الرج مل إىل أأ ٍ
خر؟ ف أك مره ذلك عبد اهلل بن
جل فيضع عّنه صاحب احل ِّق  ,وي ِّ
عجله اآل أ
َ
وّنى عّنه.
عمر  ,أ

( )

_____________________
( )1أخرجه الطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 12/1من طريق ابن وهب  ,والبيهقي يف "السّنن
الكربى" ( ) 2/1من طريق ابن بكري كالمها عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 3411من طريق م
ابن ذكوان عن برس بن سعيد به.
وإسّناده صحيح  .وأبو صالح موىل الس َفاح  .ذكره ابن حبان يف "الثقات"  ,وقال ابن معني .كام يف
ديّني ثق ٌة  .وجزم
"اجلرح والتعديل" ( )1/1وابن شاهني يف "تاريخ أسامء الثقات" (  : ) 11/أم ٌ
ابن عبد الرب يف "االستذكار" ( )322/1بجه م
الة أأيب صالح .
أ
رضب من الثياب  ,وقيل  :ال أب ُّز من الثياب أأمتعة ال أب َزاز  ,وقيل  :ال أب ُّز
قولهُُ(ُ:بز ًاُ) ال أب ُّز الثياب  ,وقيل :
ٌ
م
البيت من الثياب خاص ًة  .قاله يف "اللسان" (. )4 /1
متاع
ُ قولهُُ(ُ:دارُنخلةُ) موضع سو ٍق بالديّنة .قاله عياض يف "الشارق" ( . )1 /
( )5أخرجه الطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 11/1من طريق ابن وهب  ,والبيهقي يف "السّنن
الكربى" ( ) 2/1من طريق عبد اهلل بن يوسف كالمها عن مالك به.
ٌ
طرق أخرى عن ابن عمر .عّند البيهقي يف "الكربى" ( ) 2/1وعبد الرزاق ()2 /2
وله
والطحاوي ( ) 11/1وابن أيب شيبة (3

).
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 -152وحدَ ثّني مالك عن زيد م
الربا يف اجلاهل َية أأن
بن أأسل أم  ,أأ َنه قال  :كان ِّ
أ
الرج مل احل ُّق إىل أأ أج ٍل فإذا ح َل الأجل  .قال  :أأتقيض أأم تريب؟
يكون ل َلرج مل عىل َ
خذ َ ,
فإن أقىض أأ أ
وإال زا أده يف ح ِّقه  ,و أأ َخ أر عّنه يف الأجل.
فُ
بابُُ:ماُيوزُُمنُالسُلُ ِ ُ

( )

س ال َكي عن جم ٍ
 -151وحدَ ثّني مالك عن محيد بن قي ٍ
ف
اهد  ,أأ َنه قال  :اس أتس أل أ
ِّ
ٍ
الرجل  :يا
دراهم  ,ث َم أقضاه
رجل
عبد اهلل بن عمر من
دراهم خري ًا مّنها  ,فقال َ
أ
أ
أأبا عبد الرمحن  .هذه خري من د م
رامهي التي أأسلفتك.
أ
َ
ٌ
( )
م
كن أنفس بذلك ط َيب ٌة.
فقال عبد اهلل بن عمر  :قد أعلمت  ,ول َ
_____________________
( )1أخرجه حممد بن نص الروزي يف "السّنة" ( ) 25والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )421/1ويف
"العرفة" ( ) 21/3من طريق مالك به.
وهذا م ٌ
رسل  ,وقد تل َقاه أأهل العلم بالقبول  ,واستد ُّلوا به  ,وجعلوا قو أله "تقيض أم تريب" قاعد ًة يف
الفرسين أأ َن هذا العمل يف اجلاهلية هو القصود بقوله
البيوع  ,وفيصالً يف مسائل الربا .
وذكر ٌ
مجع من ِّ
أ
الربا أضعاف ًا ّمضاعف ًة}.
تعاىل { :يا ّأّيا الذين آمّنوا ال تأكلوا ّ
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 11/3عن القعّنبي  ,والبيهقي يف "السّنن الكربى" ()41 /1
من طريق ابن بكري كالمها عن مالك به.
وصححه ابن حجر يف الفتح .
َ
وروى مسدَ د كام يف "إحتاف الهرة" ( ) 3/4ومن طريقه الطرباين يف "الكبري" (  ) 452عن
فقضاين أأجو أد
القاسم بن أيب َبزة عن عطاء بن يعقوب  :قال " :استسلف مّنِّي ابن عمر أأ أ
لف دره ٍم أ
ٍ
فضل ٌ .
مّنها .فقلت له َ :
نائل لك من عّندي".
مهك أأجود من درامهي  .فقال  :ماكان فيها من
إن درا أ
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فُ
بابُُ:ماُالُيوزُُمنُالسُلُ ِ ُ
ف
 -1 5وحدَ ثّني مالك عن ناف ٍع ؛ أنّه سمع عبد اهلل بن عمر يقول  :من أس أل أ
أسلف ًا فال أيشرتط َإال قضا أءه.

( )

_____________________
الصغرى" ( ) 24/4من طريق مالك به.
( )5أخرجه البيهقي يف "الكربى" ( )415/1ويف "السّنن ُّ
وأخرجه الدارقطّني ( )31/4وابن عدي يف "الكامل" ( )1 /1لوذان بن سليامن نا هشام بن عروة
عن نافع عن ابن عمر .مرفوع ًا.
ٌ
جمهول  ,وما رواه أمّناكري ال يتابع عليه.
وقال ابن عدي  :لوذان بن سليامن .
م
الضعفاء عن نافع  ,وليس بيشء.
قال البيهقي  :وقد رف أعه بعض
ضعيف
وقال ابن حجر يف "الفتح" عن الرفوع  :إسّناده
ٌ

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

ُ

386

كتاب القراض
اضُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُال ُِقرُ ُِ
خرج عبد اهلل وعبيد
 -1حدَ ثّني مالك عن زيد بن أأسل أم عن أأبيه ؛ أأ َنه قال  :أ

م
ٍ
مرا عىل أأيب موسى
اهلل ابّنا عمر بن اخل َطاب يف
جيش إىل العراق  ,فل َام أق أفال َ
بصة  -فرحب هبام .وسهل  ,ثم قال  :لو أأ م
م
الأ
قدر لكام عىل
شعري  -وهو أأمري ال
َ
َ أ
ِّ
َ
أأ ٍ
مر أأنفعكام به لفعلت.
ثم قال  :بىل هاهّنا ٌ
مال من ما مل اهلل أريد أن أأ أ
بعث به إىل أأمري الؤمّنني فأسلمفكامه.
َ
ثم أتبيعانه بالديّنة فتؤ ِّديان رأ أس الال إىل أأ م
مري
ف أتبتاعان به متاع ًا من متاع العراق َ ,
الربح لكام  ,فقاال  :و أددنا  ,ففعل.
الؤمّنني  .ويكون ِّ

خذ مّنهام الال  ,فلام م
وكتب إىل عمر بن اخل َطاب أأن يأ أ
قدما باعا فأربحا  ,فل ّام
أ
َ

دفعا ذلك إىل عمر قال  :أأ َ
كل اجليش أأسل أفه مثل ما أأس ألفكام؟ قاال  :ال  .فقال عمر
فسكت
وربحه  ,أفأ َما عبد اهلل
بن اخل َطاب  :ابّنا أمري الؤمّنني أفأس أل أفكام ! .أأ ِّديا الا أل
أ
أ
نقص الال أأو هل أك
مري الؤمّنني هذا  ,لو أ
 ,و أأ َما عبيد اهلل فقال  :ما أيّنبغي لك يا أأ أ
فسكت عبد اهلل  ,وراج أعه عبيد اهلل.
لضمّنَاه  ,فقال عمر  :أأ ِّدياه ,
أ
رجل من جل م
فقال ٌ
ساء عمر  :يا أأمري الؤمّنني لو جعل أته مقراض ًا  ,فقال عمر  :قد
ونصف م
ربحه  ,و أأ أ
جعلته مقراض ًا  ,ف أأ أ
خذ أعبد اهلل وعبيد اهلل ابّنا
خذ عمر رأ أس الا أل
أ
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نصف م
ربح الا مل.
عمر بن اخل َطاب
أ

( )

الرمحن عن أأبيه عن جدِّ ه  ,أأ َن عثامن
 -1وحدَ ثّني مالك عن العالء بن عبد َ
( )
بن ع َفان أأعطاه ماالً مقراض ًا يعمل فيه عىل َ
بح بيّنهام.
الر أ
أن ِّ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي ( )113والبيهقي يف "الكربى" ( ) 5/1ويف "العرفة" ( )312/3وابن عساكر
( )12/42والبغوي ( ) 11/2من ط ٍ
رق عن مالك به.
قال احلافظ يف "التلخيص" ( : )12/4إسّناده صحيح.
قولهُُ(ُ:قراض ًاُ) أي مضاربة  .وهو أن يدفع ٌ
رجل آلخر ماالً أيعمل به  .والربح بيّنهام.
م
سمونه القراض  ,و أأهل العراق ال يقولون
قال أبو عمر يف "االستذكار" (  : )4/2أ َما أهل
احلجاز ي َ
قراض ًا البتَة  .وليس عّندهم كتاب قراض  ,وإنَام يقولون ( مضاربة ) وكتاب مضاربة  .أأخذوا ذلك من
قوله تعاىل { واذا رضبتم يف االرض } الّنساء  5وقوله تعاىل { وآخرون يضبون يف الرض
م
قصته مع ابّنأيه ( لو جعلته
مر يف َ
يبتغون من فضل اهلل } الزمل  . 5ويف قول الصحابة بالديّنة لع أ
وأن ذلك هو العروف عّندهم  .و م
قراض ًا ) ومل يقولوا مضاربة ٌ
دليل عىل َأّنا لغتهم َ ,
القراض مأخو ٌذ
خالف فيه عّند أأ ٍ
حد من أأ م
هل العل مم  ,وكان يف اجلاهلية فأ َقره الرسول ﷺ يف
من اإلمجاع الذي ال
أ
اإلسالم .انتهى
( )5أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  )3 1/ويف "السّنن الصغرى" (  ) 41/من طريق ابن
بكري عن مالك به.
وأخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  )3 1/من طريق ابن وهب عن ٍ
مالك عن العالء عن أأبيه .
قال  :جئت عثامن  .فذكر القصة بّنحوه .وليس فيه ( عن جدِّ ه )
وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )15/4أخربنا حممد بن عمر وشبل بن العالء عن العالء بن عبد
الرمحن عن أأبيه َ ,
أن عثامن.
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ُ ُ
كتاب املساقاة

بابُُ:ماُجاءُُيفُاملُسُاقُ ُِاةُ
م
ٍ
سعيد م
مالك عن ابن مش ٍ
بن الس َيب َ ,
أن رسو أل
هاب عن
 -1 4حدّ ثّنا حييى عن
م
عز وج َل  .عىل أأ َن
قركم اهلل َ
قركم ما أأ َ
اهلل ﷺ قال ليهود خيرب يو أم افتتح خيرب  :أ ُّ
بن أرواحة فيخرص
مر بيّنأّنا وبيّنأكم  ,قال  :فكان رسول اهلل ﷺ أيبعث عبدأ اهلل أ
ال َث أ
( )
بيّنأه وبيّنأهم  ,ث َم يقول  :إن مشئتم فلكم  .وإن مشئتم أف ميل  ,فكانوا أيأخذو أنه.
_____________________
( )1أخرجه الشافعي يف "السّند" (  )3 1/والبيهقي يف "السّنن الكربى" (/3

) ويف "العرفة"

( ) 24/4وابن ش َبة يف "تاريخ الديّنة" (  ) 22/وابن زنجويه يف "الموال" رقم ( ) 125من
ط ٍ
رق عن مالك به
الزهري به.
عمر عن ُّ
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنَف" ( )42 /1عن أم أ
وهم  ,والصواب إمرساله  .كذا قال الدارقطّني
وقد روي عن ُّ
الزهري عن سعيد عن أأيب هريرة  ,وهو ٌ
يف "العلل" رقم ( ) 415وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( )3 3/1و أأبو حاتم وغريهم  .كام يف
"التلخيص" ( .) 2 /
ثابت يف صحيح البخاري (21
رب مع اليهود ٌ
الّنبي ﷺ خي أ
ومشاطرة ِّ

ومسلم
) ومواضع أخرى ,
ٌ

رب اليهو أد أأن أيعملوها و أيزروعها  .هلم
( )3532من حديث ابن عمر  ,قال  :أأع أطى رسول اهلل ﷺ خي أ
قركم عىل ذلك ما مشئّنا.
ورو أياه أيض ًا َ
شطر ما خيرج مّنها  .أ
مطوالً .وفيه  :ن ُّ
البن رواحة  .فقد جاء من ط ٍ
الصحيحني  .عّند أيب داود
رق أخرى كأثرية ليست يف َ
أ
الّنبي ﷺ م أ
أأ َما بعث ِّ
( )43 4عن عائشة  .وعّند أيب داود أأيض ًا ( )43 5وابن ماجه ( ) 2 5عن ابن عباس .
انظر  :التلخيص احلبري (  ) 25/وإرواء الغليل ( .) 25/4وانظر ما بعده .

=
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هاب عن سليامن بن ٍ
 -1 3وحدَ ثّني مالك عن ابن مش ٍ
يسار ؛ أأ َن رسو أل اهلل ﷺ
بن رواحة إىل أخيرب فيخرص بيّنه وبني ّيود خيرب  ,قال :
كان أيبعث عبدأ اهلل أ
فجمعوا له حلم َي ًا من ح م ِّيل نسائهم  ,فقالوا  :هذا لك  ,وخ ِّفف عّنَا  ,وَتاوز يف
أ
ال أقسم.
م
بغض خل مق اهللم إم ّيل ,
معش اليهود  .واهلل إ َنكم ألمن أأ
فقال عبد اهلل بن رواحة  :يا
أ
حت .
وما ذاك بحاميل عىل أأن أأ أ
فإّنا س ٌ
الرشوة َ
حيف عليكم  ,أفأ َما ما عرضتم من ِّ
( )
م
السموات والأرض.
وإم َنا ال نأكلها  ,فقالوا  :هبذا قامت َ
___________________

قولهُُ(ُ:فيخرصُ) قال ابن حجر يف "الفتح" ( : )433/4اخلرص بفتح العجمة  ,وحكمي كرسها
م
الرتمذي عن بعض أأهل
الرطب متر ًا  ,حكى
ُّ
وبسكون الراء بعدها مهملة  .هو حزر ما عىل الّنَخل من ُّ

الرطب والعّنب ما أَتب فيه الزكاة أ
بعث السلطان خارص ًا
العل مم  ,أأ َن
الثامر إذا أأدركت من ُّ
تفسريه أأ َن أ
أ
يّنظر فيقول  :خيرج من هذا كذا وكذا زبيب ًا  ,وكذا وكذا متر ًا فيحصيه ويّنظر أ
مبلغ العش فيثبته عليهم ,
م
اجلذاذ أأ أ
خذ مّنهم العش  .انتهى .
وخي ِّيل بيّنهم وبني الثامر  ,فإذا جاء وقت
م
اخلرص التوسعة عىل أأ م
م
الثامر يف التّناول مّنها والبيع من أزهوها  ,وإيثار الهل واجلريان
رباب
وفائدة
والفقراء  ,لأ َن يف مّنعهم مّنها تضييق ًا ال أخيفى .انتهى كالمه .
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )332والبيهقي يف "السّنن الكربى" (/3
( ) 23/4وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (/ 2
وأخرجه ابن ش َبة يف "تاريخ الديّنة" ( 1/
سليامن بن يسار به  .نحوه .
وهذا م ٌ
رسل .وانظر ما قبله.

) ويف "العرفة"

) من ط ٍ
رق عن مالك به.

) من طريق ابن هليعة َ ,
أن بكري بن عبد اهلل حدَ ثه عن
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كتاب الشفعة
بابُُ:ماُالُتقعُُفيهُالشُفُعُةُ
حممد بن عامرة عن أأيب بكر بن حز ٍم ؛ أأ َن
 -1 1قال حييى  :قال مالك  :عن َ
م
وقعت احلدود يف الأ م
رض فال شفع أة فيها  ,وال شفعة يف
عثامن بن ع َفان قال  :إذا
بمئ ٍر  ,وال يف أفح مل الّنَخ مل.

( )

_____________________
( )5أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 33 1والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 51/1ويف
"العرفة" ( )4 2/2عن مالك به.
ورواه اإلمام أمحد كام يف "مسائل ابّنه صالح" ( ) 21وابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( )313/3وابن
أيب حاتم يف "العلل" رقم ( ) 342عن ابن إدريس عن ابن عامرة عن أيب بكر عن أأبان بن عثامن عن
أأبيه  .فزاد فيه أبان .
ٍ
ذكره َ
اخلالل  .نقله ابن عبد اهلادي يف "تّنقيح التحقيق"
قال اإلمام أمحد  :ما أأ َ
صحه من حديث  .أ
(. ) 22/3
قال الدارقطّني يف "العلل" ( : ) 1, 3/4ورواه يزيد بن عياض عن أيب بكر بن حزم عن أبان م
بن
ضعيف.انتهى.
صح  ,ويزيد بن عياض
ٌ
الّنبي ﷺ  .والوقوف أأ ُّ
عثامن عن أبيه عن ِّ
قولهُُ(ُ:فحلُالن ِ
خل ُ) قال ابن قرقول يف "مطالع النوار عىل صحاح اآلثار" ( : ) 11/1كذا يف
"الوطأ" للجميع  ,وأهل اللغة يّنكرونه  ,وقالوا  :إنام يقال  :فحال بضم الفاء ال غري  ,وإنام الفحل من
م
الّنخل .انتهى .
احليوان  ,والفحال ذكر

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

391

ُ

كتاب القضية
ُ

قُ
اءُباحل ِّ ُ
بابُُ:الّتُغيبُُيفُالقُضُ ُِ
ٍ
سعيد عن سعيد بن الس ّيب ؛ َ
أن عمر بن
 -1 1وحدَ ثّني مال ٌك عن حييى بن
يهودي ف أق أىض له ,
اختصم إليه مسل ٌم وّيودي  ,فر أأى عمر أأ َن احل َق لل
اخل َطاب
ِّ
أ
ثم قال  :وما
يهودي  :واهللم لقد
فقال له ال
أ
ُّ
فض أبه عمر بالدِّ ّرة َ ,
قضيت باحل ِّق  ,أ
يدريك؟.
ٍ
قاض أيقيض باحل ِّق َ ,إال كان عن يميّنه أمل ٌك ,
يهودي  :إم َنا أنجد أأ َنه ليس
فقال ال
ُّ
حق ما دام مع احل ِّق  ,فإذا أت أ
رجا ,
وعن شامله أمل ٌك يسدِّ دانمه ويو ِّفقانه لل ِّ
رك احل َق أع أ
و أتركاه.

( )

هاداتُ
ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُالشُ
 -1 2وحدَ ثّني مال ٌك عن ربيعة بن أأيب عبد الرمحن  ,أأ َنه قال  :م
قد أم عىل عمر بن
َ
م
اخل َطاب ٌ
ذنب ,
رأس وال ٌ
رجل من أأه مل العراق  ,فقال  :لقد مجئتك لأم ٍر ما له ٌ
الزور ظهرت أبأ م
رضّنا  ,فقال عمر  :أأ أو قد كان
فقال عمر  :ما هو؟ قال  :شهادات ُّ
_____________________
( )1أخرجه ابن عبد احلكم يف "فتوح مص" (ص ) 31حدَ ثّنا أأيب عبد اهلل بن عبد احلكم عن مالك به.
عيل بن عاصم ومحاد بن زيد كالمها عن حييى
وأخرجه وكيع يف "أخبار القضاة" (  )31/من طريق ُّ
بن سعيد عن حممد بن سعيد بن الس ّيب عن أأبيه به .
أ
أ
وفيه قال اليهودي َ :
وميكائيل ل أيّنطم أقان عىل لمسانه.
جربيل
إن
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ذلك.؟ قال  :نعم  ,فقال عمر  :واهللم ال يؤرس ٌ
رجل يف اإلسالم بغري العدول.
يانُ
الصبُ ُِ
هادةُ ِّ ُ
بابُُ:القُضُاءُُيفُشُ ُِ

( )

 -1 2قال حييى  :قال مال ٌك عن هشام م
الزبري كان
بن عروة  ,أأ َن عبدأ اهلل ب أن ُّ
( )
م
الصبيان فيام بيّنهم ممن ا مجلراح.
يقيض بشهادة ِّ
ربُ
نيُعىلُا ُمل ِنُ ُِ
بابُُ:جامعُُمُاُجاءُُيفُاليُ ُِم ُِ
بن
 -1 1قال حييى  :قال مال ٌك عن داود بن احلصني ؛ أ َنه
سمع أأبا أغ أط أفان أ
أ
ريف الري يقول  :اختصم زيد بن ٍ
أط ٍ
ثابت وابن مطمي ٍع يف ٍ
دار كانت بيّنهام إىل
ِّ ّ
أ
فقىض مروان عىل زيد بن ٍ
ثابت باليمني
مري عىل الديّنة  -أ
مروان بن احلكم  -وهو أأ ٌ
عىل الّنرب  ,فقال زيد بن ٍ
ثابت  :أأحلف له أمكاين  ,قال  :فقال مروان  :ال واهللم َإال
عّند م أقاط مع احل م
قوق.

_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 11/ 5من طريق ابن بكري عن مالك به.
وهذا مّنقطع.
قولهُُ(ُ:الُيؤرسُ) أي حيبس .
( )7أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 1 / 5من طريق ابن بكري عن مالك به.
وأخرج عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )431 , 4 2/2وابن أيب شيبة ( )425/1والبيهقي
( ) 1 / 5واحلاكم يف "الستدرك" (  ) 21/من طريقني عن عبد اهلل م
بن أيب م أليكة  ,قال :
م
" أأرسلت إىل م
َ
وجل {مّن ترضون من
عز
الصبيان.؟ فقال  :قال اهلل َ
ابن ع َباس أأس أأله عن شهادة ِّ
الشهداء} البقرة (  ) 2وليسوا من نرىض  ,قال  :ف أأرسلت إىل م
ّ
الزبري أأس أأله؟ فقال  :باحلري إن
ابن ُّ
سئلوا أأن أيصدقوا  ,قال  :فام رأيت القضاء َإال عىل ما قال ابن الزبري".
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قال  :فجع أل زيد بن ٍ
ف عىل ال م
ّنرب  ,قال
ثابت أحيلف أأ َن ح َقه أحلق  ,ويأبى أأن أحيل أ
 :فجع أل مروان بن احلكم أيعجب من ذلك.

( )

إلسُال ُِمُ
عنُا ُِ
بابُُ:القُضُاءُُفيمُنُارتدُُ ُِ
ٍ
مالك عن زيد بن أسلم ؛ َ
أن رسو أل اهلل ﷺ  ,قال  :أمن
 -1 5حدّ ثّنا حييى عن
أغ َري ديّنأه فارضبوا عّن أقه ( ).

ٍ
قاري عن
حممد بن عبد اهلل بن عبد ال ِّ
الرمحن بن َ
 -1وحدَ ثّني مالك عن عبد َ

_____________________
( )1أخرجه الشافعي يف "السّند" (  ) 3والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 22/ 5ويف "العرفة"
( )3 4/2من طريق مالك به.
وع َلقه البخاري يف "صحيحه" ( ) 22/4باب حيلف الدَ عى عليه حيثام وجبت عليه اليمني  ,وال
تصف من موض ٍع إىل غريه  ,قىض مروان باليمني عىل زيد بن ثابت  .فذكره.
( )5أخرجه الشافعي ( ) 23والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 11/2ويف "العرفة" ( ) 11/1وابن
الظفر يف "غرائب حديث مالك" ( )22وأبو سعيد الدارمي يف "الرد عىل اجلهمية" (  )41من طريق
مالك به.
يصح فيه عن مالك
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )453/1هكذا رواه مجاعة رواة الوطأ مرسالً  ,وال ُّ
غري هذا ال م
الّنبي ﷺ قال  :من بدَ أل
رسل عن زيد  ,وقد روي فيه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن ِّ
ديّنأه فاقتلوه .وهو مّنكر عّندي .انتهى كالمه.
قلت  :حديث مالك عن نافع عن ابن عمر  .أخرجه ابن الظ َفر يف "غريب حديث مالك" ( )23من
طريق موسى بن حممد القريش عن ٍ
عيف.
مالك به  .وموسى أض ٌ
َ
ويشهد له ما رواه البخاري يف "صحيحه" ( ) 213من رواية أيوب عن عكرمة عن ابن عباس  ,قال
 :قال رسول اهلل ﷺ  :أمن بدّ ل ديّنأه فاقتلوه.
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شعري أ
رجل من مق أبل أأيب موسى الأ
أأبيه ؛ أأ َنه قال  :أق مد أم عىل عمر بن اخل َطاب ٌ
فسأ أله
ِّ
غربة أخ أ ٍرب؟ فقال  :نعم .
عن الّنَاس أفأخربه  ,ث َم قال له عمر  :هل كان فيكم من م ِّ
م
ٌ
قربّنأاه فضبّنا عّن أقه.
كفر بعد إمسالمه  ,قال  :فام أفعلتم به؟ قال َ :
رجل أ
قال عمر  :أأ أفال أح أبستموه ثالث ًا  ,و أأطعمتموه ك َل يو ٍم رغيف ًا  ,واس أت أتبتموه لع َله
مر اهلل؟.
يتوب  ,ويراجع أأ أ
ومل آمر  ,أ
هم إم ِّين أمل أأحض  ,أ
رض إذ بل أغّني.
ومل أأ أ
ثم قال عمر  :الل َ
ّ
الُ
بابُُ:القُضُاءُُفيمُنُوُجُدُُمعُامُرأُ ُتِهُرجُ ًُ

( )

_____________________
( )1أخرجه الشافعي ( ) 21والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 51/2ويف "العرفة" ( )451/1من
طريق مالك به.
وهب عن ٍ
ٍ
مالك عن عبد الرمحن عن أأبيه عن جدِّ ه  .فزاد
وأخرجه الطحاوي ( ) /4من طريق ابن
ولعل الصواب عن ٍ
(عن جدِّ ه)َ .
مالك ما تأقدَ م.
أ
راوردي  ,وأيض ًا برقم
وأخرجه سعيد بن مّنصور يف "السّنن" ( ) 351عن عبد العزيز بن حممد الدَ أ
( ) 352والطحاوي ( ) /4عن يعقوب بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن ٍ
عبد القاري
كالمها عن عبد الرمحن عن أأبيه .
إسّناده انقطاع  .حممد بن عبد اهلل بن عبد القاري أمل يدرك م
م
الق َصة.
ويف
ٌ
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 2111عن أم ٍ
عمر  ,وابن أأيب أشيبة ( )11 /1عن م
حممد
ابن عييّنة كالمها عن َ
بن عبد الرمحن عن أأبيه  ,قال َ :لا م
ٌ
موصول.
قد أم  .فذكره  .وهذا
مغربةُ) قال احلافظ يف "التلخيص" ( : )15/3يقال بكرس الراء وفتحها مع اإلضافة فيها .
قولهُِّ ُ(ُ:
جديد جاء ممن ٍ
ٍ
بالد بعيدة  ,وقال الرافعي  :شيوخ الوطأ أفتحوا الغني وكرسوا الراء
معّناه هل ممن أخرب
أ
وشدَ دوها .انتهى
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ٍ
سعيد عن سعيد بن الس ّيب ؛ َ
أن رج ً
ال من
 -1وحدَ ثّني مالك عن حييى بن
خيربي  -وجدأ مع امر أأتمه رج ً
أأهل َ
ال فق أت أله أأو أق أت ألها  ,أفأش أك أل
الشام  -يقال له ابن
ي
شعري أي أ
فكتب إىل أأيب موسى الأ
سأل له ع َيل
عىل معاوية بن أيب سفيان القضاء فيه ,
ِّ
أ
ب عن ذلك  ,أ
بن أيب طال ٍ
بن أيب طال ٍ
ب.
فسأ أل أأبو موسى عن ذلك ع َيل أ
أ
اليشء ما هو أبأ م
فقال له عيل َ :
ريض أعزمت عليك لتخ مرب ِّين  ,فقال له أأبو
إن هذا َ أ

كتب إ َيل معاوية بن أيب سفيان أأن أأ أ
سأ ألك عن ذلك  ,فقال عيل  :أأنا أأبو
موسى  :أ
م ( )
ت أبأ م
سن  :إن أمل يأ م
أح ٍ
ربعة شهداء فليع أط بر َمته.
وذُ
بابُُ:القُضُاءُُيفُاملُنُبُ ُِ
هاب عن س ٍ
 -1 4قال حييى  :قال مالك  :عن ابن مش ٍ
ٍ
رجل
ّنني ( ) أأيب مجيلة -
_____________________
( )1أخرجه الشافعي (  ) 15/والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 45/2ويف "العرفة" ( )432/1عن
مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )344/1وابن أيب شيبة ( )331/1والبيهقي يف "الكربى" ( ) 32/ 5من
ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد به.
قولهُُ(ُ:بِرمتِهُ) الرمة بضم الراء احلبل  ,والراد هّنا احلبل الذي يربط يف م
م
القاتل يس َلم مّنه إىل و ِّيل
رقبة
ُّ َ
ال أقتيل  .قاله الّنووي يف "رشح مسلم" ( .) 31/
السني  ,وفتح الّنون الخففة ,
( )5قال الّنووي يف "هتذيب السامء واللغات" (  : ) 41/هو
بضم ِّ
ِّ
وإسكان الياء  ,هذا هو الشهور يف كتب اجلمهور ُمن أصحاب الفّنون  .وقال البخاري يف تارخيه :
متفق عىل صحبته  .ثم َ
اجلمهور أمل
إن
يب ٌ
وقال ابن أيب أويس  :س ِّّنني بكرس الياء الشددة  ,وهو صحا ٌ
أ
ٍ
الصخري .
يذكروا اسم أبيه  .وحكى ابن ماكوال  ,أنه سّنني بن أفر أقد  ,ويقال له  :الس ألمي  ,ويقال َ :

=
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م
زمان عمر بن اخل َطاب  ,قال  :أف مجئت به إىل
من بّني سلي ٍم  -أأ َنه وجد أمّنبوذ ًا يف
عمر بن اخل َطاب  ,فقال  :ما محل أك عىل أأ م
خذ هذه الّنَ أس أم مة؟ فقال  :وجدهتا ضائع ًة
مري الؤمّنني إم َنه ٌ
رجل صال ٌح ,فقال له عمر  :أأكذل أك؟
أفأخذهتا  ,فقال له أعريفه  :يا أأ أ
قال  :نعم.
فقال عمر بن اخل َطاب  :اذهب فهو حر .ولك والؤه  ,وعليّنا نفقته.
اقُالول ُِدُبأبيُهُ
بابُُ:القُضُاءُُب ُإِحلُ ِ ُ

( )

حممد بن إبراهيم بن
 -1 3وحدَ ثّني مالك عن يزيد بن عبد اهلل بن اهلاد عن َ
___________________
الزهري  :أنه سليطي  .قال ابن سعد  :وهو ٌ
رجل من بّني سليم من أنفسهم  ,له أحاديث ,
وعن ُّ
مر  , وكان مّنزله بالعمق  ,بضم العني الهملة وفتح اليم .انتهى ملخص ًا
أ
وسمع ع أ
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )312وعبد الرزاق يف "الصّنف" (  ) 1 2والطرباين يف "الكبري"
( ) 5 /2والطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 1/1والبيهقي يف "الكربى" ( ) 5 /1ويف
"العرفة" ( )41/1من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )331/2وابن أيب شيبة يف "الصّنف" (  )351/وابن سعد يف "الطبقات"
( )11/2والطحاوي ( ) 1/1والبيهقي ( ) 5 /1من ط ٍ
الزهري به.
رق عن ُّ
وع َلقه البخاري يف "صحيحه" (  )13 /باب إذا زكَى ٌ
نحوه ُمتص ًا
رجل رجالً أك أفاه  .فذكر أ
صحيح.
قال احلافظ يف "تغليق التعليق" (  : ) 54/إسّناده
ٌ
وقال يف "التلخيص" ( : )22/4تنبيهان .األول  :يقع يف نسخ الرافعي سّنني بن مجيلة  ,والصواب
معروف مل يصب أمن قال إنَه أجمهول  .الثاين  :اسم العريف الذكور مسّنان
يب
ٌ
سّنني أبو مجيلة  .وهو صحا ٌ
 .أأفا أده الشيخ أأبو حامد يف تعليقه .انتهى كالمه .
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سار عن م
يمي عن سليامن بن أي ٍ
عبد اهلل بن أأيب أم َية ؛ أأ َن امر أأ ًة هل أك عّنها
احلارث ال َت ِّ
زوجها فاعتدَ ت أأربع أة أأ ٍ
تزوجت حني ح َلت  ,فمكثت عّند
ثم َ
شهر وعش ًا ّ ,
م
شهر ونصف ٍ
زوجها أأربعة أأ ٍ
ثم ولدت ولد ًا تا َم ًا  ,فجاء زوجها إىل عمر بن
شهر َ ,

م
فس أأ أهل َن عن
اخل َطاب
فذكر ذلك له  ,فدعا عمر نسو ًة من نساء اجلاهل َية قدماء أ
أ
ذلك.
مّنهن  :أأنا أخربك عن هذه الر أأ مة  ,هل أك عّنها زوجها حني محلت
فقالت امرأ ٌة
َ
م
مّنه  ,فأهريقت عليه الدِّ ماء َ ,
صاهبا زوجها الذي
فحش ولدها يف بطّنها  ,فل َام أأ أ
صاب الولدأ الاء أحت َر أك الولد يف بطّن مها و أكرب  ,فصدَ أقها عمر بن
ن أك أحها  ,و أأ أ
وفرق بيّنهام.
اخل َطابَ .

م
م
خري  ,و أأحل أق الولدأ بالأ َو مل.
وقال عمر  :أأ أما إ َنه أمل يبلغّني عّنكام َإال ٌ
ٍ
سعيد عن سليامن بن أي ٍ
 -1 1وحدَ ثّني مال ٌك عن حييى م
سار ؛ َ
أن عمر بن
بن
اخل ّطاب كان أيلميط أأوال أد اجلاهل َي مة بمن ا َدعاهم يف اإلسالم  ,أفأ أتى رجالن أ
كالمها
( )

_____________________
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )333/2ويف "الصغرى" ( ) 12/3من طريق مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 4315عن ابن جريج  ,والبيهقي يف "الكربى" ()333/2
من طريق الليث كالمها عن يزيد بن عبد اهلل به.
حش ّ
قولهُُ(ُ:فحشُولدهاُ) قال أبو عبيد يف "غريب احلديث" (  : )421/4أي  :يبس  .يقال ّ :
حيش
حشت الر أأة فهي حمش .إذا فعل ولدها ذلك  ,ومّنه قيل م
م
لليد إذا ش ألت  :قد َ
حشت و أيبست .
 ,وقد أأ
وبعضهم أيرويه  .ح َش ولدها بضم احلاء " انتهى كالمه .
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ٍ
فّنظر إمليهام  ,فقال القائف  :لقد
يدَ عي ولدأ امر أأة  ,فدعا عمر بن اخل َطاب قائف ًا أ
فض أبه عمر بن اخل َطاب بالدِّ َرة.
اشرتكا فيه  ,أ
ثم دعا الر أأ أة  ,فقال  :أأخ مربيّني أخ م
الرجلني أيأ أتيّني
ربك  ,فقالت  :كان هذا لأحد َ
أ
َ
وهي يف ٍ
ثم
وتظن أأ َنه قد
يظن
َ
إبل لأهلها  ,فال يفارقها ح َتى َ
استمر هبا أح أب ٌل َ ,
َ
اآلخر  ,فال أأدري
ف عليها هذا  .تعّني
ثم خل أ
أ
أ
انصف عّنها فأهريقت عليه دما ٌء َ ,
( )
م
شئت.
فكرب القائف  ,فقال عمر للغال مم  :وا مل أأ َّيام أ
من أأ ِّّيام هو؟ قال َ :
هاتُاألُوال ُِدُ
بابُُ:القُضُاءُُيفُأُمُ ِ ُ
_____________________
( )1أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 32/1والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )41/3والبيهقي يف "السّنن
الكربى" ( ) 14/ 5ويف "العرفة" ( )325/2من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 4 23عن ابن عييّنة  ,والطحاوي ( )41/3من طريق أنس بن عياض
كالمها عن حييى بن سعيد به ُ .متص ًا دون قصة الرجلني .
وسليامن بن يسار أمل يدرك عمر . 
بن م
عبد الرمحن م
وروى البيهقي يف "الكربى" ( ) 14/ 5عن هشام بن عروة عن أأبيه عن حييى م
بن
حاطب عن أأبيه َ ,
بن اخلطاب  أق أىض يف رجلني ا َدعيا رج ً
ال ال يدرى أأ ُّّيام أأبوه  .فقال عمر
مر أ
أن ع أ
شئت.
 للرجل  :اتَبمع َأّيام أ
ٌ
موصول .
صحيح
قال البيهقي  :هذا إسّنا ٌد
ٌ
وجاء عن عمر من ٍ
طرق أخرى  .انظر سّنن البيهقي  .ورشح معاين اآلثار للطحاوي () 1 /3
وإرواء الغليل (.) 1/1
ُ قوله ُُ (ُ :يليط ُ) أي  :يلحقهم هبم من أأ أالطه يليطه إذا ألصقه به  .قاله ابن الثري يف "الّنهاية"
(.)121/3
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بن عبد اهلل م
هاب عن ساملم م
 -1 1قال حييى  :قال مالك  :عن ابن مش ٍ
بن عمر عن
ٍ
ثم أي م
أأبيه َ ,
عزلوه َن  .ال
أن عمر بن اخل َطاب قال  :ما بال رجال ي أطئون والئدأ هم َ ,
أتأتيّني وليد ٌة أيعرتف س ِّيدها أن قد أأ أمل َ هبا َ ,إال أأحلقت به ولدأ ها  ,فاعزلوا بعد  ,أأو
اتركوا.

( )

بّنت أأيب ع ٍ
مالك عن ناف ٍع عن صفية م
ٍ
بيد  ,أأ َّنا أأخربته َ ,
أن
 -1 2حدَ ثّني عن
َ
ٍ
ثم يدأ أعوه َن أخيرجن  .ال
عمر بن اخل َطاب  ,قال  :ما بال رجال أيطئون والئدأ هم َ ,

تأتيّني وليد ٌة أيعرتف س ِّيدها أن قد أ ألـ َم هبا َ ,إال أأحلقت به ولدأ ها  ,أفأرسلموه َن بعد
وهن.
أأو أأمسك َ

( )

واتُ
امرةُاملُ ِ ُ
يفُع ُِ
بابُُ:القُضُاءُُ ُِ
بن م
هاب عن ساملم م
 -1 2وحدَ ثّني مالك عن ابن مش ٍ
عبد اهلل عن أأبيه  ,أأ َن عمر

رض ًا م ِّيت ًة فهي له.
بن اخل َطاب قال  :أمن أأحيا أأ أ

( )

_____________________
( )1أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )13والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )3 4/2ويف "العرفة "
( ) 5/1والطحاوي يف "رشح العاين" ( ) 3/4والبغوي ( )421/1من ط ٍ
رق عن مالك به.
صحيح.
الزهري به .وسّنده
عمر وابن جريج عن ُّ
ٌ
وأخرجه عبد الرزاق (  ) 1عن أم أ
وانظر " :الصّنَف" لعبد الرزاق (.) 44 – 4 /2
( )5أخرجه الشافعي ( )11والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )3 4/2و"العرفة "( ) /1والطحاوي
( ) 3/4والبغوي ( ) 21/1من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 1 1عن ابن جريج عن موسى عن نافع به.
( )4أخرجه الشافعي (  )33وأبو عبيد يف "الموال" ( )2 1وابن زنجويه يف "الموال" ( ) 52
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بابُُ:القُضُاءُُيفُا ُمل ِيُاهُ
م
ٍ
حممد بن أعمرو بن
 -1 1حدَ ثّني حييى عن مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر بن َ
أن رسو أل اهلل ﷺ قال يف سيل أمهز ٍ
ور وم ٍ
حز ٍم  ,أنّه ب أل أغه َ ,
مسك ح َتى
ذيّنب  :ي أ
( )
ال أكعبني  ,ثم ي م
رسل الأعىل عىل الأسف مل.
َ
___________________
والطحاوي يف "رشح العاين" ( ) 25/4ومسدَ د كام يف "احتاف الهرة" (1/4
"الكربى" ( ) 34/1ويف "العرفة" ( )1 /3من ط ٍ
رق عن مالك به.

) والبيهقي يف

صحيح عىل رشط الشيخني موقوف.
وقال البوصريي يف "االحتاف"  :هذا إسّنا ٌد
ٌ
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( )24/2وأبو عبيد ( )2 3وابن زنجويه ( ) 525والطحاوي
( ) 25/4والبيهقي يف "الكربى" ( ) 32/1من ط ٍ
يتحجرون يف
الزهري به " .كان الّناس
رق عن ُّ
َ
عهد عمر  .فقال  :فذكره .
وع َلقه البخاري يف "صحيحه" (" ) 51/4باب من أحيا أرض ًا موات ًا".
( )1وهذا م ٌ
رسل  ,وهو كذلك يف موطأ أيب مصعب ( ) 211وسويد بن سعيد ( ) 25وحممد بن احلسن
( )241عن عبد اهلل بن أيب بكر  ,أأنه ب أل أغه.
وأخرجه البالذري يف "فتوح البلدان" ( )45عن عمر بن أيب حّنيفة  ,وابن ش َبة يف "تاريخ الديّنة"
(  ) 51/عن عبد الرمحن بن أمهدي كالمها عن عبد اهلل بن أيب بكر عن أبيه  .فزادا ( عن أبيه).
وهو م ٌ
رسل أيض ًا .
ومل يش ابن عبد الرب يف "التمهيد" وال يف "االستذكار" إىل هذا اخل م
أ
الف كعادتمه.
بل قال يف "االستذكار" ( : ) 21/2أمل خيتلف يف إرسال هذا احلديث يف الوطأ .انتهى
وللحديث شواهد مّنها  .ما أخرجه أبو داود ( )4111من حديث أعمرو بن شعيب عن أأبيه عن جدِّ ه .
ٍ
م
حديث ثعلب أة م
مالك  .عّند أيب داود أيض ًا ( )4142وابن ماجه (  , ) 32ومن
بن أيب
نحوه  ,ومن
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بابُُ:القُضُاءُُيفُا ُمل ِرفُقُ
ٍ
ازين عن أأبيه َ ,
أن رسو أل
 -145حدَ ثّني حييى عن مالك عن أعمرو بن حييى ال ِّ
اهلل ﷺ قال  :ال أرض أر وال مرض أار ( ).
___________________

م
حديث عائشة  .عّند احلاكم ( , ) 4 4وعن م
عامر م
بن ربيعة  .أخرجه الطرباين يف "العجم الكبري" كام

يف الجمع ( ) 22/3وغريهم.
ٌ
مشهور عّند
مدين
حديث
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )3 5/ 2حديث سيل أمهزور ومذيّنيب .
ٌ
ٌ
واد بالديّنة  ,وكذلك مذيّنيب ٍ
معمول به  ,ومهزور ٍ
ٌ
ٌ
واد أأيض ًا
عروف
ستعمل عّندهم أم
أأهل الديّنة م
ٌ
ٌ
عّندهم  ,ومها مجيع ًا يسقيان بالسيل  .فكان هذا احلديث متوارث ًا عّندهم العمل به  .انتهى كالمه .
قولهُُ(ُ:مهزورُ) قال ابن الثري يف "الّنهاية" ( : )15 /1مهزور  :وادي بّني قريظة باحلجاز  ,فأ َما [
م
مهروز ] بتقديم الراء عىل الزاي  .فموضع س م
الديّنة تأصدَ ق به رسول اهلل ﷺ عىل السلمني .انتهى.
وق
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )121والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 12/1ويف "العرفة"
( )141/3عن مالك به .
صحيح َ .إال أأنَه م ٌ
رسل.
وإسّناده
ٌ
م
مالك يف إم م
ٍ
احلديث وإرسالمه
سّناد هذا
قال ابن عبد الرب يف "التمهيد" ( : ) 12/ 5أمل خيتلف عن
هكذا.انتهى
قلت  :أخرجه الدارقطّني ( ) 2/3واحلاكم (  )12/والبيهقي يف "الكربى" ( )11/1من طريق
عثامن بن حممد بن ربيعة  ,وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( ) 11/ 5من طريق عبد اللك بن معاذ
راوردي عن أعمرو بن حييى عن أأبيه عن أأيب سعيد موصوالً.
الّنَصيبي كالمها عن عبد العزيز الدَ أ
الذهبي وابن الق َطان ,
الدارقطّني  ,وعبد اللك بن معاذ ال يعرف  .كام قال
لكن عثامن بن حممد ض َع أفه
ُّ
ُّ
والصواب الرسل.
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الض َحاك بن
ازين عن أأبيه  ,أأ َن َ
 -14وحدَ ثّني مال ٌك عن أعمرو بن حييى ال ِّ
مر به يف أأ م
خليفة أ
حممد بن مسلمة .
رض َ
ساق أخليج ًا له من العريض  ,أفأرا أد أأن أي َ
الضحاك  :ممل متّنعّني وهو لك مّنفع ٌة  .أتشب به أأوالً م
وآخ أر ًا ,
َ
حممدٌ  ,فقال له َ َ
أفأ أبى َ
أ
بن اخل َطاب.
حممدٌ  ,فك َلم فيه َ
مر أ
الض َحاك ع أ
ضك.؟ أفأبى َ
وال أي ُّ
حممدٌ  :ال.
حممدأ أ
بن مسلمة أفأ أمره أأن خي ِّيل سبي أله  ,فقال َ
فدعا عمر بن اخل َطاب ّ
___________________
حابة ال أتلو ممن ع َل ٍة  ,وقواه مجاع ٌة لكثرة م
وللحديث شواهد عن مج ٍع من الص م
الّنووي
طرقه  .مّنهم
ُّ
َ
َ
والبيهقي وغريهم  .مع اتّفاق أأ م
هل العل مم عىل مص َحة معّناه .
وابن رجب
ُّ
انظر " :نصب الراية" ( )331/3و "السلسلة الصحيحة" رقم ( ) 15و "جامع العلوم واحلكم"
حديث رقم (  )4و "إرواء الغليل" رقم (.)211
الضر والضار
قال ابن رجب يف "جامع العلوم" ( : )4 /4واختلفوا  :هل بني اللفظتني  -أعّني َ :
واحد عىل م
ٍ
وجه التأكيد  ,والشهور َ
 ٌأن بيّنهام فرق ًا.
فرق أم ال؟ ُ.فمنهمُمنُقال  :مها بمعّنى
ٍ
والضار  :الفعل  ,فالعّنى َ
ثمُقيل َ :
الشع  ,وإدخال
نفسه
مّنتف يف َ
أن َ
الض أر هو االسم ِّ ,
إن َ
الضر أ
حق كذلك .
الضر بغري ي
َ
الضر  :أن ي م
دخ أل عىل م
والضار  :أن يدخل عىل غريه رضر ًا بام ال
غريه رضر ًا بام يّنتفع هو به ِّ ,
وقيل َ :
رب ,
يضه
ويتضر به المّنوع َ ,
ورجح هذا القول طائف ٌة  ,مّنهم ابن عبد ال ِّ
َ
مّنفع أة له به  ,كمن مّنع ما ال ُّ
وابن الصالح .
والضار  :أن يض بمن قد أأرض به عىل ٍ
وجه م
غري ٍ
جائز .
ضه ِّ ,
وقيل َ :
َ
َ
يض بمن َال أي ُّ
الضر  :أن َ
الضر عىل أأ ٍ
م
ِّ
حد بحق  ,إ َما
والض أار بغري حق  .فأ َما إدخال
َبي ﷺ إنَام ن أفى
الضر ِّ
أ
وبكل حال فالّن ُّ
م
م
بالعدل ,
ظلم غريه  ,فيطلب الظلوم مقابلتأه
لكونه تعدَ ى حدو أد اهلل  ,فيعا أقب بقدر جريمته  ,أأو كونه أ
فهذا غري ٍ
الض مر م
حق .انتهى كالمه .
بغري ي
مراد قطع ًا  ,وإنام الراد  :إحلاق َ
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فقال عمر  :ممل أمتّنع أأخاك ما يّنفعه وهو لك نافع  .أتسقي به أأوالً م
وآخر ًا  ,وهو ال
َ
ٌ
أ
أ
حممدٌ  :ال واهللم.
ضك؟  ,فقال َ
أي ُّ

م
مر به  .ففع أل
مره عمر أأن أي َ
مر َن به ولو عىل أبطّنك  ,أفأ أ
فقال عمر  :واهلل أل أي َ

الض َحاك.
َ

( )

ازين عن أأبيه  ,أأنّه قال  :كان يف
 -14وحدَ ثّني مالك عن أعمرو بن حييى ال ِّ
ٍ
ٍ
م
الرمحن م
عوف أأن حي ِّو أله إىل
الرمحن بن
حائط أجدِّ ه ٌ
بن عوف  ,أفأرا أد عبد َ
ربيع لعبد َ
م
م
ٍ
م
الرمحن
ناحية من احلائط هي أأقرب إىل أأرضه فمّنأ أعه صاحب احلائط  ,فك َلم عبد َ
م ( )
ٍ
ٍ
عوف بتحويله.
الرمحن بن
عمر أ
بن اخل َطاب يف ذلك  ,فقىض لعبد َ
بن عوف أ
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )333والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 12/1ويف "العرفة"
( )13 /3والطربي يف "هتذيب اآلثار" (  ) 41وحييى بن آدم يف "اخلراج" (  )4 1/من ط ٍ
رق
عن مالك به .
ورواته ثقات  .لكن حييى الازين أمل يدرك القصة.
البيهقي أعقبه  :هذا م ٌ
رسل  ,وبمعّناه رواه أيض ًا حييى بن سعيد النصاري هو أأيض ًا
ولذا قال
ُّ
م ٌ
رسل.انتهى
ُ قلت  :مرسل حييى بن سعيد  .أخرجه حييى بن آدم يف "اخلراج" ( .)4 3/
م
م
بضم العني الهملة  ,وفتحم
وسكون الثّناة التحتية  ,وآخره ضاد معجمة :
الراء ,
قولهُُ(ُ:العريضُ) ِّ
طرف حرة واقم  ,شم ألها اليوم العمران  ,ما زالت معروفة  .جاء ذكرها يف م
م
غارة أأيب
ناحي ٌة من الديّنة يف
أ
أَ
سفيان يف غزوة السويق  .قاله يف "العامل اجلغرافية الواردة يف السّنة الّنبوية ".
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مالك عن ثور بن ٍ
ٍ
زيد الدِّ ي ِّيل  ,أنّه قال  :بل أغّن مي أأ َن
 -144حدَ ثّني حييى عن
رسو أل اهلل ﷺ قال  :أأ ُّيام ٍ
دار أأو أأ ٍ
رض قسمت يف اجلاهل َية فهي عىل قسم اجلاهل َية ,
و أأ ُّيام دا ٍر أو أأ ٍ
رض أأدر أكها اإلسالم  .أ
ومل تقسم فهي عىل قس مم اإلسالم.

( )

___________________
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 4 /2والبيهقي يف "العرفة" ( )13 /3عن مالك به.
مّنقطع كسابقه.
وإسّناده
ٌ
أخرجه الشافعي يف "الم" (1/2
( )
أ

) والبيهقي يف "السّنن الكربى" (/1

) ويف "العرفة"

( )2 /2عن مالك به.
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : )32/هكذا هذا احلديث يف الوطأ أمل يتجاور به ثور بن زيد ( أأنه بلغه )
ٍ
م
مالك عن ٍ
ثور عن عكرمة عن ابن
مجاعة رواة الوطأ  .واهلل أعلم  ,ورواه إبراهيم بن طهامن عن
عّند
عباس  .تفرد به عن ٍ
مالك هبذا اإلسّناد  .وهو ثق ٌة .انتهى كالمه.
َ
قلت  :ورواية إبراهيم بن طهامن يف "مشيخته" رقم (  )2ومن طريقه البيهقي يف "الكربى"
( ) /1عن ٍ
مالك به .
م
حديث م
ابن ع َباس  .أخرجه أبو داود ( ) 1 3وابن ماجه ( ) 321وأبو يعىل
وله شاهدٌ من
( ) 411والطحاوي (1/2

) والضياء يف "الختارة" ( )1 /3والبيهقي يف "الكربى" (/1

)

ويف "العرفة" ( )2 /2من طريق حممد بن مسل ٍم الطائفي عن عمرو بن ديّنار عن أيب الشعثاء جابر بن
زيد عّنه بّنحوه .
حسن َ .إال أنه م أع ٌل باإلرسال  .فقد رواه سفيان بن عييّنة عّند سعيد بن مّنصور يف "السّنن"
وإسّناده
ٌ
(  , )22/وابن جريج عّند عبد الرزاق (142
فذكره مرسالً .

أ
) كالمها عن عمرو بن ديّنار َ ,
رسول اهللم ﷺ
أن
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اريُواحلُ ُِريُسُ ُِةُ
بابُُ:القُضُاءُُيفُالضُوُ ُِ
الرمحن بن
 -143وحدَ ثّني مال ٌك عن هشا مم بن عروة عن أبيه عن حييى بن عبد َ
حاطب  ,أأ َن رقيق ًا حل ٍ
ٍ
اطب رسقوا ناق ًة ل ٍ
تحروها  ,فرفع ذلك إىل
رجل من مزيّن أة فان أ
ثم قال عمر  :أأ أ
راك
الصلت أأن
أ
بن َ
كثري أ
يقطع أأيدّيم ّ ,
عمر بن اخل َطاب  ,أفأ أ
مر عمر أ
َتيعهم.
زين  :كم ثمن
غرمّنَك غرم ًا ُّ
يشق عليك ّ ,
ث ّم قال عمر  :واهلل ل ِّ
ثم قال للم ِّ
م
زين  :قد كّنت واهلل أأمّنعها من أأرب مع مائة دره ٍم  ,فقال عمر  :أأعطمه
ناقتك.؟ فقال ال ُّ
___________________

ٍ
ٍ
وشاهدٌ عّند ابن ماجه ( ) 231من حديث م
ضعيف  .وآخر عّند عبد
بسّند
عبد اهلل بن عمر نحوه .
الرزاق ( ) 143عن عطاء مرس ً
ال .

قال الباجي يف "الّنتقى" ( : )32/1قولهُُ(ُ:أيامُدارُُ,أوُأرضُقسمتُيفُاجلاهليةُ) حيتمل أأن يريد به
أ
نفذت مقسمتها يف اجلاهلية  .وهو التأويل الظاهر من تأويل ابن نافع وغريه من أأصحابّنا .
مات أميَت فورثه ورثته قبل أأن يسلموا فصار
وحيتمل  :أأن يريد هبا استح َقت سهامها يف اجلاهلية بأن أ
سلف ممن ع م
لسهامهم عىل أأحكام اجلاهلية بمّنزلة م
م
القسمة هبا يريد ﷺ أ
قودهم
ترك الر ِّد لا
استحقاقهم
أ
م
وإمضائها عىل ما وقعت عليه  ,ولذلك ال ير ُّد يش ٌء ممن بيوعهم وال أأنكحتمهم وإن كانت
يف جاهل َيتهم
فاسد ًة  ,بل ي أص ِّحح اإلسالم ال م أ
لك الواقع هبا .
وقولهُ(ُوأيامُدارُُ,أوُأرضُأدركهاُاإلسالمُوَلُتقسمُفهيُعىلُقسمُاإلسالمُ) أحيتمل من التأويل
أن ما كان من م
أ
الوجهني التقدمني  ,والظاهر مّنه  -واهلل أعلم َ -
فدخل
مال أأهل اجلاهلية مشرتك ًا
عليهم اإلسالم ومل تقسم فهي عىل حكم اإلسالم دون ما كانوا يعتقدونه ويقتسمون عليه يف جاهليتهم
 .مثل أأن أيرثوا دار ًا يف اجلاهلية فال أيقتسموّنا حتى أي أ
فإّنم أيقتأسموّنا عىل
دخل عىل مجيعهم اإلسالم َ
م
مواريث اإلسالم .انتهى كالم الباجي .
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ثامن مائة دره ٍم.

( )

_____________________
( )1أخرجه الشافعي يف "السّند" ( ) 12وابن الّنذر يف "الوسط" ( )1332والطحاوي يف "رشح
مشكل اآلثار" ( )3131والبيهقي يف "العرفة" ( )3 5/1والبغوي يف "رشح السّنة" ( ) 111من
ط ٍ
رق عن مالك به.
ورواه ابن وهب يف "موطئه" كام يف "االستذكار" (/2

) عن مالك فقال  :عن حييى بن عبد

الرمحن عن أبيه .
ٍ
مالك عن هشام عن أبيه عن حييى
قال أبو زرعة كام يف "العلل البن أيب حاتم" ( : ) 413ويف موطأ
بن عبدالرمحن عن عمر  ,ومل يقل ( عن أبيه ) وهذا الصحيح .انتهى .
ابن
الرواة له عن مالك ,
وأظن أ
ُّ
وقال أبو عمر يف "االستذكار" وليس يف "الوطأ" عن أبيه عّند مجهو مر ُّ
وهب م
ٍ
وه أم فيه عن مالك .انتهى .
م
جعفر م
بن عون عن هشام به.
وأخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 22/2من طريق
قلت  :وحييى بن عبد الرمحن بن حاطب أمل يدرك القصة  ,لكن رواه عبد الرزاق ( ) 2122عن ابن
جريج عن هشام  .وابن وهب يف "موطئه" كام يف االستذكار" (/2

) عن ابن أيب الزناد عن أبيه

كالمها عن عروة عن حييى بن عبد الرمحن عن أبيه.
جوده من قال فيه ( عن أبيه ) َ
يلق عمر
فإن حييى بن عبد الرمحن مل أ
قال أبو عمر يف "االستذكار"  :وقد َ
 .وال سمع مّنه  ,وأبوه عبد الرمحن أس مم أع من عمر  ,وروى عّنه َإال أنَه قال فيه  .إن هذه القصة كانت
م
م
غلط عّند أأ م
بعد موت حاطب  ,وهذا ٌ
خالفة عثامن.
السري  ,لأ َن حاطب ًا مات يف سّنة ثالثني يف
هل
الزناد عن أأبيه عن عروة بن
واحلديث ذكره ابن وهب يف "موطئه" قال  :و أأخربين عبد الرمحن بن أأيب ِّ
ٍ
أ
حاطب عن أبيه قال  :ت ِّ
وترك عبيد ًا أيعملون يف ماله ..
حاطب .
ويف
الزبري عن حييى بن عبد الرمحن بن
ٌ
قال ابن وهب قال مالك  :ليس االمر عّندنا عىل هذا  ,ولكن له قيمتها
قال أبو عمر  :أمجع العلامء عىل أأ ّن إقرار العبد عىل سيده يف مالمه ال أيلزمه  ,ويف هذا احلديث َ
أن عمر
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بابُُ:ماُالُيُوزُُ ُِمنُالنُِّحُلُ
 -141وحدَ ثّني مالك عن ابن مش ٍ
الزبري عن عائشة  -م
زوج
هاب عن عروة بن ُّ
إن أأبا ٍ
بي ﷺ  -أأ َّنا قالت َ :
نح ألها جا َد عشين أوسق ًا من ماله
الصدِّ يق كان أ
بكر َ
الّنَ ِّ
حب إ َيل غّن ًى
بالغابة  ,فل َام حضته الوفاة  ,قال  :واهلل يا بّن َية ما من الّنَاس أأحدٌ أأ َ
مّنك  ,وإم ِّين كّنت نحلت م
عز عيل أفقر ًا بعدي م
م
ك جا َد عشين وسق ًا
بعدي مّنك  ,وال أأ َ َ
وارث  ,وإم َنام مها أأخو م
ٍ
تيه كان ل م
كّنت جدد أتيه واحتز م
فلو م
اك
ك  ,وإم َنام هو اليوم مال
أ
أ
وأخ أت م
اك  ,فاقتسموه عىل كتاب اهلل.
قالت عائشة  :فقلت  :يا أأ م
بت  .واهللم لو كان كذا وكذا ل م أ مرتكته  .إم َنام هي أأسامء
()1
بطن م
فمن الخرى؟ فقال أبو ٍ
بكر  :ذو م
بّنت خارج أة أراها جاري ًة.
أ
___________________

ٍ
رب تدفعه الصول من ِّ
وجه  .وباهلل
كل
أأغر أم عبدأ الرمحن بن حاطب ما
أ
اعرتف بمه أعبيده  ,وهذا خ ٌ

بتجوز.
التوفيق .انتهى كالمه ّ

م
أضعيف القيمة  ,ولكن
قال اإلمام مالك يف "الوطأ" (  : ) 13/وليس عىل هذا العمل عّندنا يف ت
م
م
م
الدابة يوم يأخذها .انتهى
البعري أأو
الّناس عّندنا عىل أأنه إمنام أيغرم الرجل قيم أة
مىض أأمر
غرمنكُغرم ًاُيشقُعليك)
قال أبو الوليد الباجي يف "الّنتقى رشح الوطأ" ( : )13/3وقولهُ(ُ:واهللُأل ِّ
يريد به الغرم الكثري الذي يعلم أأ َن حاطب ًا يتوجع له مع م
كثرة مالمه  ,ولع َله أأ َداه اجتهاده عىل أأ َن ذلك
َ
م
م
وجه الأدب والت م
ٍ
الرسقة التي كانت
َعزير
َيوز له عىل
حلاطب عىل إمجاعته لرقيقه وإحواجه هلم إىل َ
غرمه إ َياها  ,ولع َله قد كان ك َأرر ّنيه إم َياه عن
سبب قط مع أأيدّيم ,
أ
أ
زين  .فر أأى أأن ي ِّ
وسبب إتالف ناقة ال ِّ
ذلك  ,وحدَ له يف م
قوهتم حدّ ًا أمل أيمتثله .انتهى كالمه .
( )1أخرجه اإلمام أمحد يف "العلل" ( )1 /4والطحاوي يف "رشح العاين" ( )22/3والبيهقي يف
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 -141وحدَ ثّني مالك عن ابن مش ٍ
الرمحن بن
هاب عن عروة بن ُّ
الزبري عن عبد َ
ٍ
ٍ
رجال أيّنحلون أأبّنا أءهم نح ً
ال ث َم
قاري  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب قال  :ما بال
عبد ال ِّ
مات ابن أأ م
مات هو
حدهم  ,قال  :مايل بيدي أمل أعطه أأحد ًا  ,وإن أ
يمسكوّنا  ,فإن أ
قال  :هو البّني  .قد كّنت أأعطيته إ َياه  ,أمن أن أح أل نمحل ًة فلم حيزها الذي ن مح ألها ح َتى

___________________
"السّنن الكربى" ( ) 11/1و"العرفة" ( )4/1والبغوي يف "رشح السّنة" ( )45 /2وابن عساكر
يف "تاريخ دمشق" (  ) 21/4من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 5 /1وابن أيب شيبة ( ) 5 41وابن سعد يف "الطبقات"
صول السّنة" (  )1من ط ٍ
م
الزهري به.
( ) 13/4والبيهقي ( ) 13/4الاللكائي يف "رشح أ
رق عن ُّ
ُّ
قولهُُ(ُ:نحلتكُ)ُالّنِّحلة العطية من غري عوض ُ.
الباجي يف "الّنتقى رشح الوطأ" ( : )11/3قال عيسى بن ديّنار :
قولهُُ(ُ:جاد ُعرشينُوسق ًا ُ) قال
ُّ
معّناه جداد عشين وسق ًا من متر نخلمه إذا جدَ  ,وقال ثابت  :قوله جا َد عشين وسق ًا  .يعّني أأ َن ذلك
َيدُّ مّنها ويصم  .قال الأصمعي  :يقال هذه أأرض جاد م
مائة ٍ
وسق  .يريد أأ َن ذلك َيدُّ مّنها .
ِّ
ُّ

فعىل تفسري عيسى  .قوله ( جاد عشين وسق ًا ) صف ٌة للثمرة الوهوبة فتقديره وهبها عشين وسق ًا
ثمرهتا  ,فمعّناه
وهب
جمدودة  ,وعىل تفسري ثابت  .قوله ( جا َد عشين وسق ًا ) صف ٌة للّنخل التي
أ
أ
وهبها ثمر أة ٍ
نخل َيد مّنها عشون وسق ًا  .واهلل أعلم وأحكم  .انتهى كالمه .
أ
ذوُبطن ِ
ِ
ُبنتُخارجةُ) قال ابن حجر يف "اإلصابة" ( )121/1حبيبة بّنت خارجة بن زيد  .أو
قولهُُ(ُ:
مات أأبو بكر وهي
الصدِّ يق  .ووالدة أ ِّم كلثوم ابّنتمه التي أ
بّنت زيد بن خارجة اخلزرجية زوج أأيب بكر َ
ٌ
حامل هبا  .فقال  :ذو بطن بّنت خارجة ما أأظّنها َإال أنثى فكان كذلك .وقال ابن سعد  :أأسلمت
ف عىل حبيب أة بعد أيب بكر إساف بن عتبة بن عمرو .انتهى كالمه .
وبايعت  .قال  :وخ أل أ
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يكون إن مات لورثتمه  ,فهي ٌ
باطل.

( )

بابُُ:القُضُاءُُيفُا ُِلبُ ُِةُ
ٍ
طريف ال ِّر ِّي  ,أأ َن
 -142حدَ ثّني مالك عن داود بن احلصني عن أأيب أغ أط أفان بن
وجه ص ٍ
م
دقة  .فإم َنه ال
وهب مهب ًة ل مصل مة أر مح ٍم  ,أو عىل
عمر بن اخل َطاب قال  :أمن
أ
أ
أيرجع فيها.

هب مهب ًة أيرى أأ َنه إم َنام أأرا أد هبا ال َثواب  ,فهو عىل مهبتمه  ,أيرجع فيها إذا أمل
ومن أو أ

يرض مّنها.
أ

( )

_____________________
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 25/1ويف "العرفة" ( )3/1من طريق ابن وهب عن
ٍ
مالك ويونس كالمها ابن مش ٍ
هاب به.
عمر  ,وابن أيب شيبة ( )35/1والبيهقي يف
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 5 /1عن أم أ
السور بن ُمرمة بعبد الرمحن
معمر
الزهري به  .وقرن
"الكربى" ( ) 25/1عن ابن عييّنة كالمها عن ُّ
أ
ٌ
بن عبد القارئ  .وإسّناده صحيح.
فلام كان عثامن شكي ذلك إليه  .فقال
زاد عبد الرزاق " قال ُّ
الزهري  :فأخربين سعيد بن السيب قال َ :
عثامن  :نظرنا يف م
الصبي أأبوه".
حق أمن أحيوز عىل
هذه الّنُّحول فر أأيّنا أأ َن أأ َ
ِّ
أثر عثامن  اآلِت برقم (. )131
انظر أ
( )1أخرجه الشافعي يف "الم" ( )1 /3والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 2 /1ويف "العرفة"
( ) 2/1والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )2 /3ويف "رشح الشكل" ( )3521من ط ٍ
رق عن
ٍ
مالك عن داود عن أأيب أغطفان عن أمروان بن احلكأم عن عمر به  .فزادوا يف اإلسّناد مروان .
م
ُ قال الدكتور َ
روايات أيب
عواد ( الوطأ رواية حييى  : ) 455/هكذا يف رواية حييى  ,ويف
بشار َ
مصعب ( ) 132وسويد بن سعيد ( ) 31وحممد بن احلسن الشيباين ( )251عن أيب غطفان بن

=
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بابُُ:القُضُاءُُيفُالعُمُرىُ
ٍ
سمع
الرمحن بن القاسم  ,أأ َنه
أ
 -142وحدَ ثّني مال ٌك عن حييى بن سعيد عن عبد َ
مشقي أي أ
حمم ٍد عن العم أرى  .وما يقول الّنَاس فيها؟
أمكحوالً الدِّ
قاسم بن َ
سأل ال أ
َ
حمم ٍد  :ما أأدركت الّنَاس َإال وهم عىل رشوطمهم يف أأموا مهلم  ,وفيام
فقال القاسم بن ّ
أأع أطوا.

( )

أن عبدأ اهلل بن عمر م
ور أ
 -141وحدَ ثّني مال ٌك عن ناف ٍع َ ,
بّنت عمر
ث حفص أة أ
بّنت م
زيد م
بن اخل َطاب ما عاشت  ,فل َام
دارها  ,قال  :وكانت حفصة قد أأسكّنت أ
أ
( )
تو ِّفيت بّنت ٍ
ور أأى أأ َنه له.
قبض عبد اهلل بن عمر ال
زيد بن اخلطاب أ
أ
سكن  ,أ
___________________
الري عن أمروان بن احلكم  .وهو الأصوب .انتهى.
طريف ِّ
وللبيهقي يف "الكربى" ( ) 2 /1من رواية سامل عن أأبيه عن عمر نحوه  .ثم رواه البيهقي من ٍ
وجه
ُّ
َ
آخر عن ساملٍ مرفوع ًا  .وقال  :الحفوظ عن عمر من قوله .
انظر " :التلخيص احلبري" ( )24/4و "إرواء الغليل" (.)11/1
( )1أخرجه الشافعي يف "الم" ( )14/3والبيهقي يف "العرفة" ( ) /1عن مالك به.
م
الوقف  .كام أأشار إليه ابن عبد الرب  .فقال يف "التمهيد" (3/2
وله حكم

)  :والقاسم قد أأ أ
درك

م
وكبار التابعني .انتهى .
مجاع ًة من الصحابة
ُ قولهُُ(ُ:العمرىُ) قال الباجي يف "الّنتقى" ( : ) 1/1معّنى العمرى مهبة مّنافع الملك مد أة عمر
م
الوهوب له  ,أو مد أة عمره وعمر عقبمه  .أفس ِّميت عمرى لتع ّلقها بالعمر  ,وإمنام أيتّناول الأعامر هبة
الّناف مع ال هب أة الرقبة .انتهى كالمه.
( )5أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 21 – 23/1من طريق ابن بكري عن مالك به.
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بابُُ:القُضُاءُُيفُاللُقُطُةُ
 -135وحدَ ثّني مال ٌك عن أأ ُّيوب بن موسى عن معاوية بن عبد اهلل بن ٍ
بدر
خربه  ,أأ َنه نز أل مّنز أل قو ٍم بطريق َ
رص ًة فيها ثامنون
هّني  ,أأ َن أأباه أأ أ
اجل ِّ
الشام .فوجد َ
م
ساجد ,
فذكرها لعمر بن اخل َطاب  ,فقال له عمر  :أع ِّرفها عىل أأبواب ال
ديّنار ًا ,
أ
( )
م
السّنة أ
واذكرها لك ِّل أمن يأِت من َ
فشأنك هبا.
الشأم سّن ًة  ,فإذا مضت َ
ال وجدأ لقط ًة .فجاء إىل م
 -13وحدَ ثّني مال ٌك عن ناف ٍع  ,أأ َن رج ً
عبد اهلل بن
عرفها ,
عمر  ,فقال  :إم ِّين أ
وجدت لقط ًة فامذا أترى فيها؟ فقال له عبد اهلل بن عمر ِّ :
قال  :قد فعلت قال  :مزد  .قال  :قد فعلت  ,فقال عبد اهلل  :ال آمرك أأن تأك ألها ,
شئت أمل تأخذها.
ولو أ

( )

بابُُ:القُضُاءُُيفُالضُوا ِّ ُلُ
_____________________
( )7أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )311ويف "الم" ( )2 /3والبيهقي يف "السّنن الكربى" () 14/1
ويف "العرفة" ( ) 1/1والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )331/3من طريق مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( ) 2/3من طريق حييى بن سعيد  ,وعبد الرزاق () 21 1
من طريق إسامعيل بن أمية كالمها عن معاوية بن عبد اهلل به.
مجع من الثقات  ,وذكره البخاري يف "تارخيه" .أ
ومل يذكر فيه أجرح ًا وال
ومعاوية بن عبد اهلل  .روى عّنه ٌ
تأعدي ً
ال  ,وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال  :كان يفتي بالديّنة.
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )311ويف "الم" ( )11/3والبيهقي يف "السّنن الكربى" ()45/1
ويف "العرفة" ( )45/1عن مالك به.
صحيح.
وإسّناده
ٌ
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ٍ
ٍ
يسار َ ,
بن
سعيد عن سليامن بن
 -13حدَ ثّني مال ٌك عن حييى بن
أن أ
ثابت أ
الض َحاك الأ
ثم ذك أره لعمر بن
َ
َ
ربه .أأ َنه وجدأ بعري ًا باحل َرة ف أع أق أله َ ,
نصاري أأخ أ
اخل َطاب  ,أفأمره عمر أأن يعر أفه ثالث مر ٍ
ثابت  :إم َنه قد أشغلّني عن
ات  .فقال له ٌ
َ
ِّ
أأ
أضيعتي  ,فقال له عمر  :أأر مسله حيث وجد أته.
ٍ
سعيد عن سعيد م
 -134وحدَ ثّني مالك عن حييى م
بن الس َيب َ ,
أن عمر بن
بن
( )

هره إىل الكعبة  : -أمن أأ أ
خذ ضا َل ًة فهو ضال.
اخل َطاب  ,قال  -وهو مسّندٌ أظ أ

( )

_____________________
( )5أخرجه الطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( ) 222ويف "رشح معاين اآلثار " ( ) 42/3من ط ٍ
رق
عن مالك به.
ورواه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( )311/1وعبد الرزاق ( ) 21 5والطحاوي يف "رشح الشكل"
( ) 222ويف "العاين" ( ) 42/3والبيهقي ( ) 1 /1من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد به.
قولهُُ(ُ:ضيعتيُ) قال الّنووي يف "رشح مسلم" ( : )11/ 2بالضاد العجمة  .وهي معاش الرجل
ٍ
ٍ
من ٍ
صّناعة .انتهى.
حرفة أو
مال أو
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 1 /1من طريق ابن بكري عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" (  ) 21عن ابن عييّنة  ,وابن أيب شيبة ( )3 2/3عن ابن أيب
زائدة كالمها عن حييى بن سعيد به.
قولهُُ(ُ:ضالةُ) قال الّنووي يف "هتذيب السامء" ( : ) 24/4قال الزهري وغريه  :ال تقع الضا َلة
سمى لقطة  ,يقال َ :
سمى ا
ضل اإلنسان والبعري وغريمها من
ضاال بل ي َ
َإال عىل احليوان  ,فأ َما التاع فال ي َ
م
م
مهت
احليوان فهو ضالَ .
والضوال مجع ضالة ,ويقال هلا اهلوامي واهلوايف ,واحدهتا هامية وهافية  ,و أ
ومهلت  ,إذا ذهبت عىل وجهها بال را ٍع وال ٍ
سائق .انتهى .
وه أفت أ أ
م
قوله ٌُّ ُ (ُ :
عرب به عن الضالل
ضال ُ) عن طريق
آثم  ,أو ضام ٌن إن هلكت عّنده َ .
الصواب  ,أو ٌ

=
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ابن مش ٍ
ُّ
ضوال اإلب مل يف
هاب يقول  :كانت
 -133وحدَ ثّني مالك  ,أ َنه
سمع أ
أ
م
زمان عمر بن اخل َطاب إب ً
مسها أأ أحدٌ  ,ح َتى إذا كان زمان عثامن
ال مؤ َبل ًة أتّنأا أتج ال أي ُّ
( )
بن ع َفان أأمر بتع م
ريفها  ,ث َم تباع  ,فإذا جاء صاحبها أعطمي أثمّنها.
أ
___________________
رض بصاحبها  ,وصار سبب ًا يف تأضليله عّنها  .فكان
للمشاكلة  ,وذلك أنه إذا التقطها فلم يعرفها فقد أأ َ
ٍ
حديث مرفوع  ,أخرجه أمحد ومسلم والّنسائي عن م
زيد م
ٌ
خالد
بن
ُمطئ ًا ضاالً عن احلق  ,و أأصل هذا
ٌ
ٌ
م
اجلهّنيَ :
التعريف  ,فال
الضالل بعدم
عرفها" .فق َيد َ
الّنبي ﷺ قال " :من آوى ضا َلة فهو ضال ما مل ي ّ
أن َ
م
حرق الّنار" .أخرجه
ح َجة لن ك مأره اللقط أة مطلق ًا يف أأثر عمر هذا  ,وال يف قوله ﷺ  :ضالة السلم أ
ٍ
بإسّناد صحيحٍ عن اجلارود العبدي ; َ
عرفها مجع ًا بني
الّنسائي
لن اجلمهورُ محلومها عىل أمن مل ي ِّ

احلديثني .
وح أر أق  :بفتح احلاء والراء وقد تسكن  ,أي  :يؤدي أأخذها للتمليك إىل الّنار  ,فهو تأشبي ٌه ٌ
بليغ بحذف
أ
ال أ م
داة للمبالغة .قاله الزرقاين عىل الوطأ (ُ. ) 5 /3
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 1 /1ويف "معرفة السّنن واآلثار" ( )451/ 5من طريق
ابن بكري عن مالك به.
الزهري
عمر عن ُّ
قال ابن عبد الرب يف "االستذكار" ( : ) 42/2روى هذا اخلرب سفيان بن عييّنة عن أم أ
ُّ
ضوال اإلب مل يف زمن عمر بن اخلطاب تّناتج مه ً
ال  .ال يعرف هلا
عن سعيد بن السيب  ,قال " :كانت
دقة" ,وهو يف ( الوطأ ) ٍ
أأحدٌ  .فلام كان عثامن وضع عليها ميسم الص م
لالك عن ابن مش ٍ
هاب  .أمل يتجاوز
َ
أ
أ
َ
ٍ
مالك له عن ابن مش ٍ
به ابن مش ٍ
هاب  ,أ
معّنى  ,و أأحسن
تم
ومل يذكر سعيد بن السيب  ,وسياقة
ً
هاب أأ ُّ
لفظ ًا.انتهى.
قلت  :وهو يف "مصّنف عبد الرزاق" ( ) 2152عن أمعمر عن الزهري .
قولهُ(ُ:إبالًُمؤبل ًةُ) قال ابن الثري يف "الّنهاية" (  : ) 1/إذا كانت مهمل ًة  .قيل  :إبل أ ّبل .فإذا كانت
م
تعرض إمليها .انتهى
للقّنية .قيل  :إبل مو َبلة  ,أأراد أأّنا كانت لكثرهتا جمتمعة حيث ال ي َ
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كتاب الوصية
صابُوالسُ ُِفيُهُ
عيفُوامل ِ ُ
بابُُ:جُوازُُوُصيُ ُِةُالصُ ُِغريُوالضُ ِ ُ
 -131حدَ ثّني مال ٌك عن م
عمرو بن
عبد اهلل بن أيب بكر بن حز ٍم عن أأبيه  ,أأ َن
أ
ربه  ,أأنّه قيل لعمر بن اخل ّطاب َ :
اع ًا أمل أحيتلم .
إن هاهّنا غالم ًا أي أف أ
سلي ٍم ُّ
رقي أأخ أ
الز َ
ٍ
غسان  ,ووارثه َ
عم له.
بالشام  .وهو ذو مال  ,وليس له هاهّنا َإال ابّنة ي
من َ
يوص هلا  ,قال  :أفأوىص هلا ٍ
م
بامل يقال له  :بئر جش ٍم ,
فقال عمر بن اخل َطاب  :فل
وىص هلا
قال أعمرو بن سلي ٍم  :فبم أ
عمه التي أأ أ
يع ذلك الال بثالثني أألف دره ٍم  ,وابّنة ِّ
هي أ ُّم عمرو م
رقي.
بن سلي ٍم ُّ
الز ّ

( )

_____________________
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 11/15ويف "العرفة" رقم ( )1 22من طريق حييى بن
بكري عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 13 5وسعيد بن مّنصور يف "السّنن" ( )345عن ابن عييّنة ,
وعبد الرزاق أيض ًا ( ) 1351عن الثوري كالمها عن حييى بن سعيد عن أأيب بكر بن حز ٍم َ ,
أن أعمرو
الغساين أأوىص  .فذكره  .كذا قال "الغساين"  .واللفظ لعبد الرزاق .
بن سليم َ
قال البيهقي يف "العرفة"  :وهذا  -وإن كان مرسالً من جهة أأ َن عمرو بن سليم مل يدرك أأ َيا أم عمر -
ففيه قو ٌة من حيث إّنا كانت أأم عمرو  ,والغالب أأنه أأ أ
خذه عن أ ِّمه التي وقعت الوصية هلا .واهلل أعلم .
انتهى.
وجزم ابن حجر يف "الدراية" ( َ ) 1 /
بأن القص أة لعمرو بن سليم الغساين كام يف رواية عبد الرزاق
للزرقي  .واهلل أعلم .
 .وليس ُّ

=
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ٍ
سعيد عن أأيب بكر بن حز ٍم َ ,
أن غالم ًا من
 -131وحدَ ثّني مالك عن حييى بن
حضته الوفاة بالديّنة  ,ووارثه َ
كر ذلك لعمر بن اخل َطاب  ,فقيل
بالشام  ,فذ أ
َ
غسان أ أ
م
يوص.
له  :إم َن فالن ًا أيموت  .أأفيويص؟ قال  :فل
ٍ
سعيد  :قال أبو ٍ
ابن عش سّنني  ,أأو اثّنتي عش أة
قال حييى بن
بكر  :وكان الغالم أ
فباعها أأهلها بثالثني أألف دره ٍم.
وىص بمبئ مر جش ٍم  ,أ
سّن ًة  ,أفأ أ
وكراهيتِهُ
ُ
اءُ
بابُُ:جامعُُالقُضُ ُِ

( )

 -132حدَ ثّني مالك عن حييى بن سعي ٍد َ ,
كتب إىل سلامن
أن أأبا الدَ رداء أ
ريس  :أأن هل َم إىل الأ م
رض القدَ سة.
الفا ِّ
رض ال تقدِّ س أأحد ًا  ,وإم َنام يقدِّ س اإل أ
فكتب إليه سلامن َ :
نسان عمله ,
إن الأ أ
أ
كّنت متط ِّبب ًا
فّنعام لك  ,وإن أ
وقد بل أغّني أأ َنك ج معل أت طبيب ًا تداوي  ,فإن أ
كّنت تربئ َ
فاحذر أأن أتقت أل إمنسان ًا فتدخ أل الّنَار.
___________________
قولهُُ(ُ:يفاع ًاُ) هو الذي شارف االحتالم ُ.
قولهُُ(ُ:بةرُجشمُ)ُبضم اجليم وفتح الشني العجمة  .موضع فيه أأموال أهل الديّنة  .قيل  :إنه باجلرف
 .انظر رقم (.)322
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )4 2/ 5من طريق ابن بكري عن مالك به.
وأخرجه سعيد بن مّنصور يف "السّنن" (  )34عن هشيم عن حييى بن سعيد.
عمر عن عبد اهلل بن أيب بكر عن أبيه.
ورواه عبد الرزاق ( )22/1عن أم أ
وهذا م ٌ
رسل  .وانظر ما تقدَ م .
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نظر إمليهام  ,وقال  :ارجعا إ َيل
فكان أأبو الدَ رداء إذا أقىض بني اثّنني ث َم أأدبرا عّنه أ
( )
م
ب واهلل.
أأعيدا ع َيل ق َص أتكام  ,متط ِّب ٌ
_____________________
( )1أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف "زوائد الزهد" (ص ) 14ووكيع يف "أخبار القضاة" ( )455/4وأبو
نعيم يف "حلية الولياء" (  ) 51/وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (  )33 /عن مالك به.
وحييى بن سعيد أمل يدرك أبا الدرداء وال سلامن ريض اهلل عّنهام  .لكن أأخرجه ابن أيب شيبة يف
"الصّنف" ( ) 4/2من طريق أأيب خالد المحر  ,والاللكائي يف "رشح أصول اعتقال أهل السّنة"
العوام  ,وابن عساكر (  ) 15/من
( ) 421والديّنوري يف "الجالسة" ( ) 42من طريق ع َباد بن َ
واختصها
طريق أأيب شهاب احلّنَاط كلهم عن حييى بن سعيد عن عبد اهلل بن هبرية هبذه القصة.
أ
بعضهم.
وهذا م ٌ
رسل أأيض ًا َ .
فإن عبدأ اهلل بن هبرية أمل يدرك أأبا الدرداء وال سلامن  .قال سعيد بن عفري كام يف
"هتذيب الكامل" ( : )4 5/3ولمدأ سّن أة اجلامعة.
قلت  :وسّنة اجلامعة عام  3للهجرة  .وقد تويف سلامن و أأبو الدرداء قب ألها.
قال الزرقاين ( : ) 4 /3قولهُُ(ُ:أنُهلمُإىلُاألرضُاملقدسةُ) زاد الديّنوري  :وأرض اجلهاد (فكتبُ
طهره من ذنوبه  ,وال تأرفعه إىل أأعىل الدرجات (ُوإنامُ
إليهُسلامنُُ:إن ُاألرض ُالُتقدِّ س ُأحد ًا ُ) ال ت ِّ
أي مكان ُ( .وقد ُبلغنيُأنكُجعلت ُطبيب ًا ُ) أي قاضي ًا  ,وكان أأبو
يقدِّ سُاإلنسان ُعملهُ) الصالح يف ِّ
الدرداء جعل قاضي ًا بالشام  ,وهو أأ َول من ويل القضا أء هبا  ,كأنأه س ِّمي بذلك لأنه يربئ من الأمراض
العّنوية كام يربئ الداوي من احلس َية  ,وإليه يشري قوله ُ( :تداويُُ,فإنُكنتُتربئُفنعام ُلك) بكرس
بموحدتني ,
الّنون وفتحها والعني مكسورة  ,وهبام قرئ  ,أي نعم شيئ ًا اإلبراء ( .وإن ُكنت ُمتط ِّببا)
َ
ٍ
إبراء ُ(ُ.فاحذرُأن ُتقتل ُإنسان ًا ُفتدخلُالنارُ) أأي  :تأستحق دخوهلا إن مل
الطب بدون
متعاطي ًا لعل مم
ِّ
أيعف عّنك ُ( .فكانُأبوُالدرداءُإذاُقىضُبنيُاثننيُثُمُأدبراُ) و َليا ُ( .عنهُنظرُإليهامُُ,وقالُُ:ارجعاُإيلُ
أعيداُعّلُقصتكامُ) لكي أأتثبت يف الأمر ُ( .متطببُواهللُ) م ٍ
تعاط للطب بال إبراء .انتهى كالمه .
ِّ ٌ
َ
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 -132وحدَ ثّني مال ٌك عن عمر بن عبد الرمحن بن دال ٍ
ف الز ِّين ( , )1أأ َن رج ً
ال
أ
َ
السري ف أيسبق
من جهيّنة كان أيسبق احل َ
ثم يرسع َ
الرواح أل فيغيل هبا َ ,
اج فيشرتي َ
اج أفأفل أس.
احل َ
فرفم أع أأمره إىل عمر بن اخل َطاب فقال  :أأ َما بعد أأ ُّّيا الّنَاس َ .
فإن السيفع -
م
م م م
اج  ,أأ أال وإم َنه قد أ
دان
أسيفع جهيّنة -
ريض من ديّنه و أأمانته  .أبأن يقال أس أبق احل َ
أ
معرض ًا أفأصبح قد مرين به  ,فمن كان له عليه دين فليأتمّنا بال م
غداة أنقسم ما أله بيّنهم ,
أ ٌ
أ
أ
وإم َياكم والدَ ين َ .
وآخره أح أر ٌب.
فإن أأ َو أله أهم ,
أ

( )

_____________________
( )1وقع يف بعض الّنسخ زيادة ( عن أبيه ).
قال ابن احلذاء يف كتابه "التعريف برجال الوطأ"  :رواه حييى بن حييى عن عمر بن عبد الرمحن بن
عطية بن أدالف  ,أأ َن عمر بن اخلطاب مل يقل عن أأبيه  ,والصواب ما أروى أأصحاب مالك " .انتهى
قلت  :وكذا قال ( عن أبيه ) أبو مصعب وسويد بن سعيد يف موطآهتم  .وابن بكري عّند البيهقي كام
سيأِت  ,وابن وهب وعبد الرمحن بن مهدي كام قال ابن حجر يف "التلخيص" ( , )3 /4لكن زاد ابن
مهدي  .فقال ( عن أبيه عن جدَ ه ) .
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )31/1ويف "العرفة" ( )313/3من طريق ابن بكري عن
مالك به.
وأخرجه الطحاوي يف "رشح الشكل" ( ) 15/ 5من طريق قريش بن ح َيان عن عمر بن عبد
الرمحن به .
ّنقطع  .كام قال ابن حجر يف "التلخيص"  .لكن أخرجه ابن أيب شيبة ( )141/3من طريق
وهذا م ٌ
عبيد اهلل بن عمر عن عمر بن عبد الرمحن بن أدالف عن أأبيه عن أعم أأبيه م
بالل م
بن احلارث  .فذكره.
ِّ
قال الدارقطّني يف "الحاديث التي خولف فيها مالك" ( /

)  :وهو الصواب.

=
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___________________
وانظر "علل الدارقطّني" رقم (  ) 2و "التاريخ الكبري" ( ) 2 /1و "التلخيص احلبري"
(.)35/4
قولهُُ(ُ:األسيفعُأسيفعُجهينةُ) قال الباجي يف "الّنتقى" ( : ) 12/1قيل إم َن ذلك الرجل كان اسمه
لقب أل مز أمه  ,وقال ابن مزين عن م
ابن وه ٍ
ب:
السيفع  ,وقال ابن مزين عن ابن وهب وابن نافع  :هو ٌ
وهو تصغري أأسفع  .وهو الضارب إىل السواد  ,وقال  :إنه وصفه بذلك للونه  ,قال العتبي  :السفع
م
صاب خدَ ه ٌ
لسائر لونمه من سواد.
الف
لون ُم ٌ
الذي أأ أ
وقولهُُ(ُ:ريضُمنُدينهُوأمانتهُبأن ُيقالُسبق ُاحلاجُ) يريد  -واهلل أعلم  -أنه ريض بذلك عوض ًا ما
م
سبق احلاج .
أأتل أفه من مديّنه و أأمانتمه بإتالف أأموال الّناس فيام مل تكن له أثمر ٌة إم َال قول
الّناس إنه أ
وقوله ُ( ُدان ُمعرضاً ُ) [ يف رواية البيهقي والطحاوي ( أدان ) ] يقال أأدان الرجل فهو مدان  .إذا
اشرتى بالدين  .وأ َما العرض  .قال ابن شميل  :معّناه يعرض إذا قيل له ال تأستدن  .وروى أبو حاتم
خذ الدين  .ومل ي م
عن الصمعي  ,أنه قال  :معّناه أنه أأ أ
بال أن ال يؤديه.
وقولهُ(ُفأصبحُقدُ ِرينُبهُ)  .قال أبو عبيد اهلروي  :معّناه قد أأ أ
حاط الدين باملمه  ,وقال أبو زيد  :مرين
بالرجل إذا أوقع يف ٍ
أمر ال يستطيع اخلروج مّنه  .قال ابن مزين  :وقال ابن نافع وابن وهب  :قد شهر
به  .قال حييى  :وقال غريه  :قد أحيط به  .وقال يف قوله تعاىل { بل أران عىل قلوهبم } يقول  :طبع عىل
حاط هبا سوء أأ م
م
قلوهبم  ,و أأ أ
عامهلم
ورجل أحمروب بمعّنى مسلوب  .يريد أأ َن أأ َول أأ م
ٌ
مر
احلرب الس ألب ,
وقولهُ(ُحر ٌب ُ) بتحريك الراء  .أ
من عليه الدَ ين اهلم ب أأدائه مع مضيق يده عّنه  ,والخافة لس م
وآخر أأ م
مره أن يسلب ماله  ,وما
وء عاقبته ,
أ
ُّ
أ
بتجوز.
أيضن به من عقار وحيوان  .انتهى كالم الباجي ّ
وقال عياض يف "الشارق" ( ُ ( : )412/حرب ُ) بفتح احلاء والراء  .أي  :حزن  .كذا ضبطّناه
أبفتحهام عن كا ِّفة شيوخّنا  ,و أأتقّنه اجل َياين حربا بالسكون  .أي  :مشار ٌة وُماصم ٌة كاحلرب  ,أو أهال ٌك
وحر أب الرجل إذا سلب ماله  ,وكذلك الدَ ين
ٌ
وسلب لاله  ,واحلرب اهلالك  .وبه س ِّميت احلرب  ,أ
يصح عىل هذا بالفتح ويرجع إىل ٍ
نحو مّنه  .أي ُماصمة ومغاضبة  .يقال حرب
سبب هلذا  ,وقد
ُّ
ٌ
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لُ
بابُُ:ماُيُوزُُ ُِمنُالنُِّحُ ُِ
 -131حدَ ثّني مالك عن ابن مش ٍ
هاب عن سعيد بن الس ّيب َ ,
أن عثامن بن ع َفان
وز نح أله أفأعل أن ذلك له  .و أأشهدأ عليها
قال  :أمن أنح أل ولد ًا له صغري ًا أمل يبلغ أأن أحي أ
( )
فهي أجائز ٌة  ,وإن ول م أيها أأبوه.

___________________
الرجل إذا غضب حرب ًا .انتهى كالمه .
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 25/1من طريق م
ابن وهب  ,ويف "العرفة" () 33/ 5
من طريق ابن بكري كالمها عن مالك به.
وقر أن البيهقي يف "الكربى" يونس بن يزيد مع ٍ
مالك  .انظر ما تقدَ م برقم (. )131
أ أ
ُّ
أ
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ُ

كتاب العتق والوالء
بابُُ:القُضُاءُُيفُما ُِلُالعُبُ ُِدُإذاُعُتُقُ
م
م
 -115حدَ ثّني مالك عن ابن مش ٍ
السّنَة َ
أن العبدأ
هاب  ,أنّه سم أعه يقول  :أم أضت ُّ
إذا أعتق أتبم أعه ماله.

( )

اءُيفُالعُتُاقُ ُِةُ
هاتُاألُوال ُِدُُ,وجام ُِعُالقُضُ ُِ
بابُُِ ُ:عتُقُُأُمُ ِ ُ

 -11حدَ ثّني مال ٌك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر َ ,
بن اخل َطاب  ,قال
مر أ
أن ع أ
ٍ
يورثها  .وهو
 :أأ ُّيام وليدة ولدت من س ِّيدها  .فإ َنه ال أيبيعها  ,وال أ أّيبها  ,وال ِّ
_____________________
( ) أخرجه ابن القاسم يف "الدونة" (  )334/عن مالك به.
السّنة من م
قبيل ا ألراسيل.
وقول
التابعي من ُّ
ِّ

ٍ
ماضية من م
ابن مش ٍ
هاب
أعلم بسّن ٍَة
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )4 2/2قالوا إنه مل يكن أأحدٌ
أ
الزهري .انتهى .
ُّ
م
عتق الرجل
عمر عن
هري قاال " :إذا أأ أ
احلسن ُّ
والز ِّ
وأخرج عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 31 4عن أم أ
عبدأ ه فالال للعبد".
عتق
ويشهد له ما روي مرفوع ًا من طريق بكري بن عبد اهلل بن الشج عن نافع عن ابن عمر  " : أمن أأ أ
م
الس ِّيد"  .أأخرجه أبو داود يف "السّنن" (  )411والّنسائي يف
عبد ًا وله مال  .فامله له َإال أأن أيستثّن أيه َ
وصححه ابن حجر يف "الفتح" .
"الكربى" (  )312وابن ماجه ( ) 1 1والدارقطّني (.) 44/3
َ
وأع َله اإلمام أمحد و أأبو حاتم وابن عبد الرب يف التمهيد .
تنبيهُ :هذه السألة يف العتق  .أ َما مسألة البيع فامله للبائع َإال أن يشرتط البتاع .كام ثبت يف الصحيح.
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مات فهي ح َر ٌة.
أيستمتمع مّنها  ,فإذا أ

( )

اجبةُ
يفُالرقابُالوُ ُِ
قُ ُِّ
بابُُ:ماُيُوزُُ ُِمنُال ُِعتُ ِ ُ
 -11وحدَ ثّني مالك عن ابن مش ٍ
هاب  :عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن
ٍ
ٍ
مسعود َ ,
أن رج ً
بجارية له سوداء  ,فقال  :يا
ال ممن الأنصار جا أء إىل رسو مل اهلل ﷺ
أ
كّنت تراها مؤمّن ًة  .أعتقها؟.
رسول اهلل إم َن ع َيل رقب ًة مؤمّن ًة  ,فإن أ
تشهدين أأن ال إله َإال اهلل؟ فقالت  :نعم .قال :
فقال هلا رسول اهلل ﷺ  :أأ
أ
بعث بعدأ ال م
أأتشهدين أأ َن حممد ًا رسول اهلل؟ قالت  :أنعم  ,قال  :أأتوقّنني بال م
وت؟
أ
َ

_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )43 / 5ويف "العرفة" ( )11 /2والبغوي يف "رشح
السّنة" ( )411/1من طريق مالك به.
وإسّناده صحيح.
روواه سعيد بن مّنصور يف "سّنّنه" ( ) 514وعبد الرزاق ( ) 4 1وابن أيب شيبة يف "الصّنف"
( )3 5/3من طرق عن نافع به .
ورواه عبد الرزاق ( ) 4 2البيهقي يف "الكربى" ( )43 / 5من طريق الثوري  ,والدارقطّني يف
وعبد العزيز بن مسلم كلهم عن م
م
عبد اهلل بن ديّنار عن م
ابن عمر
"السّنن" ( ) 43/3من طريق فليح
عن عمر به .نحوه .
قال البيهقي  :هكذا رواية اجلامعة عن ابن ديّنار  ,وغلمط فيه بعض الرواة عن عبد اهلل بن ديّنار فر أف أعه
وهم ال أحي ُّل ذكره  .انتهى.
الّنبي ﷺ  .وهو ٌ
إىل ِّ
قلت  :أخرجه الدارقطّني ( ) 43/3من طريقني عن ابن ديّنار مرفوع ًا .
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قالت  :أنعم  ,فقال رسول اهلل ﷺ  :أأعتمقها.
تُ
يُعنُامل ُِّي ِ ُ
بابُُِ ُ:عتُقُُاحل ُِّ
( )

الرمحن بن أأيب أعمرة الأ
نصاري  ,أأ َن أ َمه أأرادت
ِّ
 -114حدَ ثّني مال ٌك عن عبد َ
مهت أبأن تعتم أق ,
ثم أأ َخرت ذلك إىل أأن تصب أح فهلكت  ,وقد كانت َ
أأن تويص َ ,
عتق عّنها؟.
حمم ٍد  :أأيّنفعها أأن أ أ
الرمحن  :فقلت للقاسم بن َ
فقال عبد َ
بن عبادة قال لرسو مل اهلل ﷺ  :إم َن أ ِّمي هلكت  .فهل
فقال القاسم  :إم َن سعدأ أ
عتق عّنها.؟  ,فقال رسول اهلل ﷺ  :أنعم.
أيّنفعها أأن أ أ

( )

_____________________
( ) أخرجه ابن خزيمة يف "التوحيد" (  ) 22/ومسدَ د كام يف "إحتاف الهرة" ( ) 13/1والبيهقي يف
"الكربى" ( )422/2ويف "العرفة" ( )14 /1من طريق مالك به .
وهذا م ٌ
رسل  .وتابع مالك ًا سفيان بن عييّنة  .رواه مسدَ د كام يف "اإلحتاف" ( , ) 13/1ويونس بن
الزهري به.
يزيد كام رواه البيهقي يف "الكربى" ( )12/ 5كالمها عن ُّ
ٍ
رجل من الأنصار موصوالً .أخرجه أمحد
الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن
عم ٌر عن ُّ
ورواه أم أ
( )31 /4وابن خزيمة أيض ًا (  ) 21/وعبد الرزاق (.) 21/1
الزهري عن عبيد اهلل عن أيب هريرة.
الرواة عن مالك عن ُّ
ورواه بعض ُّ
الزهري مرسالً .
قال الدارقطّني يف "العلل" رقم ( : ) 1 3والصحيح عن ُّ
وانظر االستذكار (.)441/2
وروى مسلم يف "صحيحه" ( )142من رواية عن عطاء بن يسار عن معاوية بن احلكم السلمي 
نحوه .
( ) أخرجه البغوي يف "رشح السّنة" ( )41 /1والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 21/1ويف "العرفة"
( ) 51/1من طريق مالك به.
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ٍ
سعيد  ,أأ َنه قال  :ت ِّ
الرمحن بن أأيب
 -113وحدَ ثّني مال ٌك عن حييى بن
ويف عبد َ
ٍ
بكر يف أنو ٍم نا أمه  ,أفأ أ
بي ﷺ  -رقاب ًا كثري ًة.
عتقت عّنه عائشة  -زوج الّنَ ِّ
وابنُالزُِّناُ
انيةُ ُِ
قُالزُ ُِ
وعتُ ِ ُ
قابُ ُِ
الر ِ ُ
قُ ُِّ
بابُُ:فُضُلُُ ُِعتُ ِ ُ

( )

___________________
ٌ
يلق سعدأ بن عبادة .اهـ
مّنقطع  ,لأ َن
حديث
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 1/ 5هذا
القاسم أمل أ
ٌ
أ
قلت  :وللمرفوع شاهدٌ  .أخرجه البخاري (  ) 21ومسلم (  ) 142من ط ٍ
رق عن ابن مش ٍ
هاب
أ
رسول اهلل ﷺ  ,فقال ّ :
عن عبيد اهلل عن ابن عباس ّ " ,
إن أ ِّمي ماتت
أن سعدأ بن عبادة  استفتأى
وعليها نذر  .فقال  :م
اقضه عّنها".
ٌ
ولأمحد ( ) 3432والّنسائي ( ) 14/1من ٍ
عتق
الزهري نحوه  .وزاد  " .أأفيجزئ أأن أ أ
وجه آخر عن ُّ
عّنها.؟ قال  :أأعتق أعن أ ِّمك".
م
وجز أم ابن عبد الرب يف "التمهيد" (َ )45/1
للّنذر الجمل الذي ذكره ابن
تفسري
بأن رواي أة القاس مم
ٌ
عباس يف حديثه.
قال ابن حجر يف "الفتح" (  : )121/وتع ِّقب ب أأنَه مع إمرسالمه ليس فيه التصيح ب أأ َّنا كانت نذرت
نذر .
ذلك .انتهى  .انظر الفتح  .كتاب اليامن والّنذور  .باب من مات وعليه ٌ
( ) أخرجه البغوي يف "معجم الصحابة" ( )3 2/3وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" () 2 – 1/42
من طريق مالك به .
هكذا رواه ٌ
مالك مرسالً  .ورواه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 1431من طريق ابن عييّنة  ,وابن أيب
نس م
عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( )1 5من طريق أأيب ضمره أأ م
بن عياض  ,وأيض ًا برقم (
طريق م
عبد العىل  ,وابن عساكر ( )42/41من طريق حييى القطان وعبيد اهلل بن عمر كلهم عن حييى
 )1من

بن سعيد عن القاس مم م
بن حممد  ,أأن عبدأ الرمحن مات  .فذكره .
صحيح.
وهذا إسّنا ٌد
ٌ
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بي ﷺ
 -111حدَ ثّني مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه عن عائشة  -زوجم الّنَ ِّ
الرقاب أأ ُّّيا أأفضل.؟  ,فقال رسول اهلل ﷺ  :أأغالها
 -أأ َن رسو أل اهلل ﷺ سئل عن ِّ

أثمّن ًا  ,و أأنفسها عّند أأه ملها.

( )

عتق ولدأ زن ًا وأ َمه.
 -111وحدَ ثّني مال ٌك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر  ,أأ َنه أأ أ

( )

_____________________
( )1أخرجه البيهقي يف "العرفة" ( )31 / 5وأبو نعيم يف "احللية" ( )413/1وابن عبد الرب يف
"التمهيد" (  ) 12/من ط ٍ
رق عن مالك به.
ٍ
مالك
الرواة عن مالك يف وصلمه عن عائشة  ,وإرسالمه عن عروة  ,ورواه بعضهم عن
وقد اختلف ُّ
كرواية اجلامعة عن أيب ذر  .كام ّبني ذلك أبو عمر يف "التمهيد" ( .) 12/
مجع من الثقات عن هشام عن أبيه عن أأيب مراوح عن أأيب ذر  به  .أخرجه ُالبخاريُ
فقد رواه ٌ
(ُ)5705ومسلمُ( )04وغريمها .
ٍ
حبيب موىل عروة عن عروة به .
سلم أيض ًا ( )23عن
ورواه م ٌ
نحو العشين نفس ًا  .رووه عن
وذكر
قال احلافظ يف "الفتح" (: )321/2
اإلسامعييل عدد ًا كثري ًا أ
أ
ُّ
هشام هبذا اإلسّناد  ,وخالفهم ٌ
ّبي ﷺ  ,ورواه
مالك ف أأرس أله يف الشهور عّنه عن هشام عن أأبيه عن الّن ّ
لليثي وطائف ٌة عّنه عن هشام عن أأبيه عن عائشة  ,ورواه سعيد بن داود عّنه عن هشام
حييى بن حييى ا ُّ
ٍ
صح  ,والحفوظ عن هشام  .كام قال
كرواية اجلامعة  ,قال الدَ
الرواية الرسلة عن مالك ًأ ُّ
ارقطّني ِّ :
ُّ
اجلامعة.انتهى
وقال أبو عمر يف " التمهيد" (  : ) 11/قال ابن اجلارود  :ال أأعلم أأحد ًا قال عن عائشة غري مالك
ٍ
واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أأيب
ووكيع وغري
الثوري وحييى القطان وابن عييّنة
 ,قال  :ورواه
ٌ
ُّ
مراوح عن أيب ذر .انتهى.
( )5أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )11/ 5من طريق ابن بكري عن مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "مصّنفه" ( ) 52/4عن برد بن سّنان  ,وعبد الرزاق يف "الصّنف"
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عتِقُُ
بابُُ:جرُُالعُبُ ُِدُالوالءُُ ُإِذاُأُ ُ
عوام اشرتى
الرمحن  ,أأ َن ُّ
الزبري بن ال َ
 -112حدَ ثّني مال ٌك عن ربيعة بن أيب عبد َ
عبد ًا أفأعت أقه  ,ولذلك العبد بّنون م
الزبري  ,قال  :هم موا َيل
من امر أأ ٍة ح َر ٍة  ,فل َام أأعت أقه ُّ
 ,وقال موايل أ ِّمهم  :بل هم أمواليّنا  ,فاختصموا إىل عثامن بن ع َفان  ,فقىض عثامن
( )
ل ُّلزبري بوال مئهم.
 -112حدَ ثّني مالك عن م
بن أأيب بكر م
عبد اهلل م
حممد بن أعمرو بن حز ٍم عن
بن َ
م
ربه  ,أأ َن
الرمحن بن احلارث بن هشا ٍم عن أأبيه  ,أأ َنه أأخ أ
عبد اللك بن أأيب بكر بن عبد َ
___________________
( )312/2عن عبد الكريم كالمها عن نافع به  .وليس عّند عبد الرزاق ( وأ ّمه ).
وأخرجه عبد الرزاق ( )312/2من طريق سامل عن أبيه به.
ٌ
مرسل.
( )1وهذا
الزهري يف "الوطأ" ( ) 215عن م ٍ
الك عن هشام بن عروة عن أبيه  .مثل
وقد رواه أبو مصعب ُّ
حديث ربيعة.
عمر والثوري  ,والبيهقي يف "السّنن الكربى"
ورواه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )3 -3 /1عن أم أ
والزبري
( )452/ 5من طريق ابن عييّنة كلهم عن هشام به  .وذكروا أأ َن اخلصومة بني رافع بن خديج ُّ
ريض اهلل عّنهام .
ورواه البيهقي ( )452/ 5من رواية حييى بن عبد الرمحن بن حاطب  ,وعبد الرزاق (  ) 1 2من
رواية حممد بن إبراهيم التيمي كالمها َ
القصة .
أن الزبري قدم خيرب  .فذكرا َ
قال البيهقي  :هذا هو الشهور عن عثامن . 
الزهري َ ,
أن عثامن قىض بخالفه  .ثم قال  :كذا قال ! والرواية
ثم رواه البيهقي ( )452/ 5من طريق ُّ
َ
م
الزهري رد َية .انتهى .
صح
بشواهدها  ,و أمراسيل ُّ
الوىل عن عثامن  أأ ُّ
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أ
ٌ
ورجل ل م أع َل ٍة  ,فهل أك أأحد
وترك أبّنني له ثالث ًة  .اثّنان ل يم ,
العايص ب أن هشا ٍم هل أك ,
أ
ثم
ال َلذين ل يم ,
وترك ماالً وموايل  .فور أثه أأخوه لأبيه وأ ِّمه ما أله ووال أء مواليه َ ,
هل أك الذي م
ور أ
ث الا أل ووال أء الوايل  ,وترك ابّنأه و أأخاه لأبيه  ,فقال ابّنه  :قد
حرز من الا مل ووال مء الوايل  ,وقال أأخوه  :ليس كذلك  .إم َنام
أأحرزت ما كان أأيب أأ أ
حرزت الا أل  ,و أأ َما والء الوايل فال  ,أأر أأي أت لو هل أك أأخي اليوم أألست أأ مرثه أأنا؟
أأ
أ
فاختصام إىل عثامن بن ع َفان  ,فقىض لأخيه بوال مء الوايل ( ).

_____________________
( )1أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )1 1والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )454/ 5ويف "العرفة"
( )1 2/2والبغوي يف "رشح السّنة" ( )411/2من طريق مالك به.
ٌ ِ
تزوج امر أأ ًة ,
قولهُُ(ُ:
ورجلُلعلةُ) أي  :أأخو الب  .وال أع َالت بفتح الهملة الضائر  ,و أأصله أأ َن أمن َ
تزو أج أخرى ك أأنه َ
الشب  ,و أأوالد ال أع َالت الأخوة لأب  ,وأ َمهاهتم
الشب بعد ُّ
عل مّنها  .وال أعلل ُّ
ثم َ
َ
أشتَى .قاله احلافظ يف "الفتح" (. )321/1
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بُ
بابُُ:القُضُاءُُيفُاملُكُاتُ ِ ُ
 -111حدَ ثّني مالك عن ناف ٍع َ ,
أن عبد اهلل بن عمر كان يقول  :الكا أتب عبدٌ ما
( )
بقي عليه ممن كتابتمه يش ٌء.
أ

_____________________
( )1أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" (/4

) والبغوي يف "رشح السّنة" ( )424/1من

طريق مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( ) 31/1والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )4 3/ 5ويف
"العرفة" ( ) 51/ 1من ط ٍ
رق عن نافع به.
قال احلافظ يف "التلخيص" (1/3

)  :ورواه ابن قانع من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر

مرفوع ًا  .و أأع َله  .انتهى
قلت  :وروي مرفوع ًا من حديث أعمرو بن شعيب عن أأبيه عن ِّجده  .أأخرجه أبو داود ()41 1
والرتمذي ( , ) 11وأخرجه ابن حبان من ٍ
وجه آخر عن عبد اهلل بن أعمرو  ,وأخرجه ابن عدي يف
"الكامل" من حديث أم سلمة .
انظر" :التلخيص احلبري" ( ) 1/3و"نصب الراية" () 21/3و "الدراية" البن حجر ( .) 15/
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لُوليدتُهُإذاُدبُرهاُ
بابُُ:مسُُالرُج ُِ
 -115حدَ ثّني مالك عن ناف ٍع ّ ,
أن عبد اهلل بن عمر د َبر جاري أتني له  ,فكان
أيطؤمها  .ومها مد َبر أتان.

( )

_____________________
( )1أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 1/2والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )4 1/ 5ويف "العرفة"
( )145/2من طريق ٍ
مالك به.
و أأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 32/1من طريقني آخرين عن نافع به.
م
بموت مالكمه ,
قولهُُ(ُ:املدبرُ) قال ابن حجر يف "الفتح" ( : )3 /3أأي الذي ع َل أق مالكه عت أقه
م
الوت دبر احلياة  ,أأو َ
س ِّمي بذلك َ ,
فباستمراره عىل
لن فاع أله د َبر أأمر دنياه وآخرتمه  :أأ َما دنياه
لن
أ
بخدمة م
م
م
الول  ,لأ َن تدبري الأ م
م
م
مر
العتق  ,وهو
ثواب
فبتحصيل
عبده  ,و أأ َما آخرته
االنتفاع
راجع إىل َ
ٌ
أ
م
م
م
المر  .وهو آخره.انتهى كالمه .
العاقبة فريجع إىل دبر
الّنظر يف
مأخو ٌذ من

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

ُ ُ
كتاب احلدود

429

بابُُ:ماُجاءُُيفُالرُجُ ُِمُ
بن طلح أة عن أأبيه م
بن م
زيد م
 -11حدَ ثّني مالك عن أيعقوب م
زيد بن طلح أة عن
م
عبد اهلل م
ربه  ,أأ َن امرأ ًة جاءت إىل رسو مل اهلل ﷺ أفأخربته أأ َّنا
بن أأيب مليكة  ,أأ َنه أأخ أ
ٌ
حامل  ,فقال هلا رسول اهلل ﷺ  :اذهبي ح َتى أت أضعي  ,فل َام وضعت
زنت وهي
جاءته  ,فقال هلا رسول اهلل ﷺ  :اذهبي ح َتى ت م
رضعيه  ,فل َام أأرضعته جا أءته  ,فقال
أ
( )
مم
مر هبا فر ممجت.
ثم جاءت  .أفأ أ
 :اذهبي فاس أتودعيه  ,قال  :فاس أتو أدعته َ ,
_____________________
( ) أخرجه احلاكم يف "الستدرك" ( )35 /1من طريق ابن وهب عن مالك عن يعقوب بن زيد بن
طلحة عن أبيه َ ,
أن امرأ ًة  .فذكأره.
أ
احلديث ممن
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )325/2هكذا قال حييى يف هذا عن مالك  .فجعل
مرسل م
عبد اهلل بن أيب م أليكة  ,وكذلك قال أبو مصعب عن مالك  .كام قال حييى  .وكذلك روى ابن
ومطرف وابن بكري يف أكثر الروايات عّنه  :عن مالك
عفري يف (الوطأ)  ,وقال القعّنبي وابن القاسم
ِّ
عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أأبيه زيد بن طلحة بن عبد اهلل بن أيب م أليكة .فجعلوا احلديث ممن
مرسل زيد بن طلحة  .وهو الصواب إمن شاء اهلل تعاىل.
ورواه ابن وهب برفع موض مع اإلشكال مّنه  ,أ
ومل يقل عن ابن أيب م أليكة  ,وال جاء فيه بذكر ابن أيب
أ
م أليكة  ,فرواه يف ( الوطأ ) عن مالك عن زيد بن طلحة التَيمي عن أأبيه َ ,
رسول اهلل ﷺ
أن امرا ًة أأتت
فقالت .الخ " انتهى بتجوز .
م
مطوالً .يف قصة
نحوه من حديث عبد اهلل بن بريدة َ 
سلم ( ) 111أ
قلت  :يشهد له ما أأخرجه م ٌ
الغامدية ريض اهلل عّنها.
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يسار عن أأيب ٍ
ٍ
ٍ
واقد
سعيد عن سليامن بن
 -11حدَ ثّني مالك عن حييى بن
يثي  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب أأتاه ٌ
رجل وهو َ
فذكر له أأ َنه وجدأ مع امر أأتمه
بالشام .
أ
الل ِّ
ٍ
يثي إىل امر أأتمه أي أ
أ
رج ً
سأهلا عن ذلك  ,أفأتاها
ال ,
فبعث عمر بن اخل َطاب أأبا واقد الل ّ
ربها أأ َّنا
وعّندها نمسو ٌة حوهلا ,
فذكر هلا الذي قال زوجها لعمر بن اخل َطاب  ,و أأخ أ
أ
ال تؤخذ بقول مه  ,وجع أل يل ِّقّنها أأشباه ذلك ل أتّنزع  ,أفأبت أأن أت مّنز أع  ,وثبتت عىل
م
مر هبا عمر فر ممجت.
االعرتاف  ,ف أأ أ

( )

ٍ
سعيد عن سعيد بن الس َيب  ,أأ َنه سمعه يقول
 -114حدَ ثّني مالك عن حييى بن
ٍ
م
أ
مّنى  .أأ أ
ثم
كو أم
ثم َ
كومة بطحاء َ ,
ناخ بالأبطح َ ,
َ :لا أصدأ أر عمر بن اخل َطاب من ً
هم أكربت مسّنِّي ,
أ
السامء  ,فقال  :الل َ
ثم مدَ يديه إىل َ
طرح عليها ردا أءه واستل أقى َ ,
وضعفت قوِت  ,وانتشت رعيتي  .فاقبضّني إمليك غري مضي ٍع وال مفر ٍ
ط.
أ
ِّ
َ
َ
ِّ
أ
ثم م
السّنن ,وف مرضت
قد أم الديّن أة
أ
فخطب الّنَاس ,فقال  :أأ ُّّيا الّنَاس قد سّنَت لكم ُّ
َ

لكم الفرائض ,وتركتم عىل الواضحة َإال أأن أتض ُّلوا بالّنّاس يميّن ًا وشامالً  ,ورض أب
بإحدى يديه عىل الخرى.
_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( ) 14/1والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( ) 3 /4والبيهقي
يف "السّنن الكربى" (5/2

) ويف "العرفة" ( )4 4/1من ط ٍ
رق عن مالك به.

وإسّناده صحيح .
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" (  ) 433والطحاوي ( ) 3 /4والبيهقي ( )412/2من ٍ
وجه
ٍ
الزهري عن م
عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة َ ,
ربه  .فذكر نحوه.
آخر عن ُّ
أن أأبا واقد أأخ أ
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ثم قال  :إ َياكم أأن أهت ألكوا عن آية ال َرجم  .أأن يقو أل ٌ
قائل  :ال نجد حدَ ين يف
ّ
رجم رسول اهلل ﷺ ورمجّنا  ,والذي نفس بيده  .لوال أن يقو أل
كتاب اهلل  ,فقد
أ
م
الشيخ َ
كتاب اهلل تعاىل لك أتبتها َ :
والشيخة فارمجومها
الّنَاس زاد عمر بن اخل َطاب يف
الب َتة  ,فإ َنا قد أقرأ أناها.
ٍ
سعيد  :قال سعيد بن الس ّيب  :فام انسل أخ ذو احل َجة
قال مالك  :قال حييى بن
ح َتى قتل عمر رمحه اهلل.

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( ) 11وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 12/32والبيهقي يف
"الكربى" (/2

) ويف "العرفة" ( )4 4/1من ط ٍ
رق عن مالك به ُ .متص ًا ومطوالً.

وزادوا "إذا زنيا فارمجومها" وهي يف موطأ حممد بن احلسن ( . )11
وأخرجه أمحد يف "السّند" (  )41/وابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( ) 2 / 4وابن سعد يف
"الطبقات" ( )443/4وعبد الرزاق ( ) 5141وابن عساكر ( ) 11/ 2واحلاكم يف "الستدرك"
( ) 2 /3واخلطيب يف "تاريخ بغداد" ( )342/3وابن شبّة يف "تاريخ الديّنة" ( )15/4وأبو نعيم
يف "احللية" (  )13/وغريهم من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد به .مطوالً وُمتص ًا.
ٌ
رجم
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )14/ 4هذا
حديث مسّندٌ
ٌ
صحيح  ,والذي أيستّند فيه قوله  :فقد أ
رسول اهلل ﷺ  .وأ َما أسامع سعيد بن الس ّيب من عمر بن اخل َطاب فمختألف فيه .
أ
إدراك أمن حيفظ عّنه  ,وذكروا ما رواه
قالت طائف ٌة ممن أهل العلم  :مل أيسمع من عمر شيئ ًا  ,وال أأدركأه
م
لسعيد م
دركت عمر بن اخلطاب؟ قال  :ال.
بن السيب  .أأ
ابن هليعة عن بكري بن الأشج قال  :قيل
أ
وقال آخرون  :قد سمع سعيد بن السيب ممن عمر أأحاديث حف أظها عّنه مّنها هذا احلديث  ,ومّنها قوله
حلج أة مع عمر  .وحفظ عّنه فيها أأشياء
حني ر أأى البيت  ,وزعموا أأ َن سعيد بن السيب أشهدأ هذه ا أ
عش سّنني وست أة أأشهر و أأربعة أأ َيام  ,وقتل
و أأ َداها عّنه  ,وهي آخر أحج ٌة َ
حجها عمر  ,وكانت خالفته أ

=
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ُنفسهُبالزُِّناُ
نُاعُّتُفُُعىل ُِ
بابُُ:ماُجاءُُفيمُ ُِ
 -113حدَ ثّني مالك عن زيد بن أسلم َ ,
أن رج ً
بالزنا عىل
ال
أ
اعرتف عىل نفسه ِّ
ٍ
ٍ
م
ٍ
مكسور  ,فقال :
بسوط
بسوط  .فأ مِت
عهد رسو مل اهلل ﷺ  ,فدعا له رسول اهلل ﷺ
___________________

بعد انصافمه من أح َجته تلك لأرب ٍع أبقني من ذي احلجة سّنة أربع وعشين  .انتهى كالمه .
قلتُُ:أخرجُالبخاريُ(ُ)5445-5441ومسلمُ(ُ)1541املرفوعُمّنه فقط عن ابن عباس  :قال عمر
م
جالس عىل م
بعث حممد ًا ﷺ باحلق  ,و أأ أ
إن اهللأ قد أ
رسول اهلل ﷺ َ : -
نزل عليه
مّنرب
بن اخلطاب  -وهو
ٌ

فرجم رسول اهلل ﷺ ورمجّنا بعده
ووعيّناها وعقلّناها .
الكتاب  .فكان ما أنزل عليه آية الرجم قرأناها أ
أ
ٍ
يقول ٌ
 .ف أأخشى إن طال بالّناس زمان أأن أ
فريضة أأنزهلا
جم يف كتاب اهلل فيض ُّلوا برتك
الر أ
قائل  :ما نجد َ
اهلل َ ,
حق عىل أمن زنى إمذا أحصن من الرجال والّنساء  .إذا قامت البيّنة  ,أأو
وإن
الرجم يف كتاب اهلل ٌ
أ
كان احلبل  ,أو االعرتاف"  .زاد الّنسائي يف "الكربى" ( )2 11وابن ماجه (" ) 114وقد قرأهتا
(الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارمجومها البتَة)".
وهلذه الزيادة ٌ
طرق أخرى  .انظر فتح الباري  ,كتاب احلدود  ,باب االعرتاف بالزنا.
قولهُُ(ُ:كومُكومةُبطحاءُ) قال عياض يف "الشارق" (  : ) 25/أي  :متسعة  .كذا رويّناه  ,وروي
بغري تّنوين عىل اإلضافة كذا ليحيى  ,وعّند القعّنبي "كوم ًة من بطحاء" وهذا يؤيد رواية اإلضافة ,
الرمل الّنبسط عىل وجه الرض .وقال أبو عيل  :البطحاء
قال أهل اللغة  :البطحا والبطح والبطاح َ
بطن الوادي إذا كان فيه رم ٌل وحىص .انتهى بتجوز
قولهُُ(ُ:الشيخُوالشيخةُ)ُأي  :الث ِّيب والث ِّيبة  .كام قال ٌ
مالك يف الوطأ.

ٍ
وصل  ,وجز أم
قوله ُُ (ُ :البتّة ُ) قال ابن حجر يف "الفتح" ( : )324/2معّناه القطع و أألمفها أألف
هل ال ُّل م
الكمرماين ب أأّنا أألف أقطع عىل غري القياس  ,ومل أأر ما قاله يف كال مم أأ ٍ
حد من أأ م
غة  ,قال اجلوهري :
َ
لكل أأ ٍ
ورجل مّن أبت  .أي  :مّنقطع به  ,ويقال ال أأفعله بت ًة  ,وال أأفعله البت أة ِّ
ٌ
مر ال
االنبتات االنقطاع ,
رجع أة فيه  ,ونصبه عىل الصدر  .انتهى .
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ٍ
ٍ
ٍ
بسوط قد
جديد أمل تقطع ثمرته  ,فقال  :دون هذا  .فأِت
بسوط
فوق هذا  .فأ مِت
كب به أ
وال أن  .أفأمر به رسول اهلل ﷺ فجلمدأ .
ر أ

ثم قال  :أأ ُّّيا الّنّاس  .قد أ
آن لكم أأن أتّنتهوا عن حدود اهلل  ,أمن أأصاب ممن هذه
َ

م
بسرت اهلل  ,فإم َنه من يبدي لّنا صفح أته  .نقم عليه كتاب
القاذورات شيئ ًا فليس أترت
اهلل.

( )

_____________________
والرسقسطي يف "غريب احلديث" (  ) 51/والبيهقي يف
( )1أخرجه الشافعي يف "الم" (َ ) 31/1
"السّنن الكربى" ( )4 1/2ويف "العرفة" ( )311/1من ط ٍ
رق عن مالك به.

ٍ
خالد المحر عن
وأخرجه ابن أيب شيبة ( )145/1واحلريب يف "غريب احلديث" ( ) 1/3عن أيب
حممد بن عجالن عن زيد بن أأسلم به ُمتص ًا  .دون قوله ( أّيا الّناس قد آن  ...إىل آخره ).
قال ابن حجر يف "التلخيص" ( : ) 31/3وهذا م ٌ
رسل  ,وله شاهدٌ عّند عبد الرزاق عن أمعمر عن
ابن وهب من طريق كريب موىل م
حييى بن أيب كثري نحوه  ,وآخر عّند م
ابن عباس بمعّناه  ,فهذه الراسيل
بعض ًا .انتهى كالمهُ.
الثالثة  ,أيشدُّ بعضها أ
أ
احلديث مرس ً
الرواة
وقال أبو عمر رمحه اهلل يف "التمهيد" ( : )4 /1هكذا أروى هذا
ال مجاعة ُّ
م
ٍ
م
للحديث من غري
ذكر طرق ًا أخرى
ثم أ
للموطأ  ,وال أأعلمه أيستّند هبذا اللفظ من وجه من الوجوه َ ....
رواية ٍ
م
مالك.
قلت  :وقول ابن عبد الرب  :ال أأعلمه أيستّند  ..الخ .

ٍ
م
مالك َ .
وإال فقد
حديث
فرسه ابن حجر  .فقال يف "التلخيص احلبري" ( : )12/3ومراده بذلك من
َ
الربيع عن أأسد بن موسى عن أنس بن عياض عن حييى
روى احلاكم يف "الستدرك"  ,عن
الصم عن َ
ِّ
بن سعيد عن م
عبد اهلل بن ديّنار عن م
ابن عمر َ :
الّنبي ﷺ قال بعد أرجم الأسلمي  ,فقال :اجتّنبوا هذه
أن َ
القاذورات  ..احلديث  ,ورويّناه يف "جزء هالل احل َفار" عن احلسني بن حييى القطان عن حفص بن
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بّنت أأيب ع ٍ
بيد أأخربته  :أأ َن أأبا ٍ
 -111حدَ ثّني مالك عن ناف ٍع َ ,
بكر
أن صف َية أ
اعرتف عىل م
ٍ
بالزنا ,
ثم
أ
نفسه ِّ
الصدِّ يق أِت برج ٍل قد أ
َ
وقع عىل جارية بمك ٍر أفأح أب ألها َ ,
( )
ومل يكن أحصن  ,أفأمر به أأبو ٍ م
أ
ثم نفي إىل أفدأ ك.
بكر فجلد احلدَ ّ ,
أأ
___________________
عمرو الربايل عن عبد الوهاب الثقفي عن حييى بن سعيد النصاري به  .إىل قوله « :فليسترت بسرت اهلل»
وصححه ابن السكن  ,وذكره الدارقطّني يف "العلل" ,وقال  :روي عن عبد اهلل بن ديّنار مسّند ًا
َ
ومرس ً
ال  ,والرسل أأش أبه .انتهى.

م
إيالمه ُ,وقولهُُ(ُ:فأيتُ
قال الزرقاين ( ) 43/3قولهُُ(ُ:فأيتُبسوط ُمكسور ُفقالُُ:فوقُهذاُ) خل َف مة
بسوطُجديدَُلُتقطعُثمرتهُ) بفتح الثلثة واليم والراء وفوقية  .أي  :طرفه  ,قال اجلوهري  :وثمرة
السياط عقد أأطرافها  ,وقال أبو عمر  :أي مل يمتهن  ,ومل أيلمن  ,والثمرة الطرف (ُفقالُدونُ) أي  :أقل
من ُ( ,هذاُ) وفوق الأ َول ُ( ,فأيتُبسوطُقدُركِّب ُبهُ) فذهبت عقدة طرفه ُ( ,والن ُ) صار ل َيّنا مع
كل ٍ
بقاء صالبته بعدم م
قول أو ٍ
كرسه ُ( ,قد ُآنُ) بالد  .أي حان ُ( ,القاذوراتُ) ُّ
فعل يستقبح كالزنى
والشب والقذف  .ومجعها قاذورات  ,س ِّميت قاذورة ; لأ َن ح َقها أأن تقذر  .فوصفت بام يوصف به
ُّ
صاحبها ُ( ,فإنهُمنُيبديُ) بالياء لإلشباع كقراءة { من يتقي } ويف رواية بحذفها أي يظهر ُ( ,لناُ)
معارش احلكام (ُصفحتهُ) هي لغة  :جانبه ووجهه وناحيته  ,والراد من يظهر لّنا ما أسرته أأفضل من
ٍ
ٍ
تعزيز .انتهى
حد أأو
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (4/2

) ويف "الصغرى" ( ) 11/4من طريق عبد الرزاق

عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" (

 ) 44البيهقي يف "الكربى" ( ) 4/2ويف "العرفة"

( )445/1والدارقطّني يف "العلل" (  ) 2 /والقاسم بن سالم يف "الّناسخ والّنسوخ" (  ) 1من
طريق عبيد اهلل بن عمر وشعيب بن أيب محزة كالمها عن نافع به.
وأخرجه عبد الرزاق (  ) 44من طريق موسى بن عقبة عن صف َية به.
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بابُُ:جامعُُماُجاءُُيفُحدُُِّالزُِّنُاُ
أن عبد ًا كان يقوم عىل أر م
قيق اخل م
 -111حدَ ثّني مال ٌك عن ناف ٍع َ ,
مس  ,و أأ َنه
الرقيق فو أقع هبا  .فج ألدأ ه عمر بن اخل َطاب و أن أفاه  ,أ
ومل َيل مد
استك أره جاري ًة من ذلك َ
الوليد أة  ,لأ َنه استك أر أهها.

( )

___________________
دراج فسلك اجلادة  .فرواه عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر عن أأيب بكر  .ذكره
ورواه نوح بن َ
الدارقطّني يف "العلل" (  . ) 2 /ثم قال  :وقول ٍ
مالك هو الصواب .انتهى.
قولهُُ (ُ:فدكُ) بفتح م
م
والدال قري ٌة يف احلجاز قرب خيرب  .أأفا أءها اهلل عىل رسولمه ﷺ يف سّنة سب ٍع
الفاء
صلح ًا  ,تأبعد عن الديّنة  15كيلو تقريب ًا  ,وتعرف اآلن بـ ( احلائط )  ,وتتبع مّنطقة حائل .
الغازي قاطب ًة  ,أأ َن أ
أهل فدك
ُ قال ابن حجر يف "الفتح" ( :) 54/1وكان من شأّنا ما أذكر أأصحاب
ِّ
فلام فتحت أخيرب أأ أ
أ
الّنبي ﷺ
المان عىل أأن أيرتكوا البلدأ
رسل أأهل فدك يطلبون من ِّ
كانوا من ّيود َ ,
الزهري و م
غريه قالوا  :أبقيت أبق َي ٌة من خيرب
و أيرحلوا  ,وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن ُّ
ففعل  ,م
سريهم أ
فّنزلوا عىل مثل
فسمع بذلك أأهل أفدأ ك أ
َ
الّنبي ﷺ أأن أحيقن دما أءهم وي َ
حتصّنوا فس أألوا َ
م
خاص ًة .انتهى.
ذلك  ,وكانت
لرسول اهلل ﷺ َ
( )1أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 44/2والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 34/2ويف "العرفة"
الصغرى" ( ) 3 1من طرق عن مالك به.
( )441/1ويف " ُّ
و أأخرجه عبد الرزاق ( ) 4312عن أأيوب  ,وبرقم ( ) 4325عن م
ابن جريج كالمها عن نافع به.
واختصه أيوب  .ونافع أمل يدرك عمر .
سلم عن أأبيه  ,أأ َن عمر نأفى إىل
وأخرج ابن أيب شيبة ( ) 2222عن وكيع عن سفيان عن زيد بن أأ أ
أفدأ ك".
ٍ
أما تغريب عمر فجاء من ٍ
كثرية عّنه  .انظر فتح الباري ( باب البكر َيلدان ويّنفيان )
طرق
َ

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

436

ٍ
ٍ
سعيد َ ,
يسار  ,أأخربه أأ َن عبد
بن
 -112حدَ ثّني مال ٌك عن حييى بن
أن سليامن أ
اهلل بن عياش بن أأيب ربيعة الخزومي  ,قال  :أأمرين عمر بن اخل َطاب يف ٍ
فتية من
َ
أأ
َ
أ
( )
اإل م
قريش  .فج ألدنا والئدأ ممن و م
الئد م
ٍ
الزنا.
مخسني
مارة
مخسني يف ِّ
أ
أ
أ
ضُ
فُوالنُفُيُوالتُعُ ُِريُ ُِ
بابُُ:احلدُُيفُالقُذُ ِ ُ
الزناد  ,أأ َنه قال  :جلدأ عمر بن عبد العزيز عبد ًا يف
 -112حدَ ثّني مال ٌك عن أيب ِّ
فم ٍ
الزناد  :أ
بن عامر بن ربيعة عن ذلك؟ فقال :
رية ثامنني  .قال أأبو ِّ
فسألت عبدأ اهلل أ
أ
أأدركت عمر بن اخل َطاب
وعثامن بن ع َفان واخللفا أء أهل َم أج َر ًا .فام ر أأيت أأ أحد ًا جلدأ
( )
عبد ًا يف فم ٍ
رية أأكثر من أأربعني.
_____________________
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 3 /2من طريق م
ابن بكري  ,ويف "العرفة" ( )411/1من
طريق القعّنبي كالمها عن مالك به.
ابن جريج م
و أأخرجه عبد الرزاق ( )411/2من طريق م
وابن عييّنة كالمها عن حييى بن سعيد به.
الزهري  ,أأ َن عمر بن
الصبم َية  .روى عبد الرزاق (  ) 41عن ُّ
قولهُُ(ُ:والئدُ) مجع أوليدة  .وهي َ
الزنى".
اخلطاب جلدأ والئدأ ممن اخلمس أبكار ًا يف ِّ
( )5أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )342/2والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 1 /2من طريق
مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )342/2وابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( )15 /1وابن سعد يف "الطبقات"
( )1/1والبيهقي ( ) 1 /2من طريقني عن أأيب الزناد عن عبد اهلل بن عامر قال  :أأدركت عمر ..
صحيح.
فذك أأره دون قصة عمر بن عبد العزيز  .وهذا إمسّنا ٌد
ٌ
قولهُُ(ُ:هلمُجراُ) أي  :أّنم ساروا كذلك مل أيّنقطع عملهم وث أبتوا عليه .
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الرمحن بن حارثة بن الّنَعامن
حممد بن عبد َ
الرجال َ
 -111حدَ ثّني مال ٌك عن أيب ِّ
م
الأنصاري م
الرمحن  ,أأ َن رج ألني است َبا يف
ثم من بّني الّنَ َجار عن أ ِّمه أعمرة بّنت عبد َ
ِّ َ
ان  ,وال أمي أبز ٍ
زمان عمر بن اخل َطاب  ,فقال أأحدمها لآلخر  :واهللم ما أأ ميب أبز ٍ
م
انية .
ِّ
فاستشار يف ذلك عمر بن اخل َطاب  ,فقال ٌ
مدح أأباه وأ َمه  ,وقال آخرون :
قائل  :أ
فج ألدأ ه عمر احلدَ أثامنني.
مدح غري هذا  ,نرى أأن أَتلدأ ه احلدَ  ,أ
قد كان لأبيه وأ ِّمه ٌ

( )

بابُُ:مُاُالُحدُُفيُهُ
 -125حدَ ثّني مالك عن ربيع أة م
الرمحن  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب  ,قال
بن أأيب عبد َ
م
ٍ
بجارية المر أأتمه م أعه يف ٍ
ل ٍ
فغارت امر أأته  ,فذ أكرت ذلك
سفر أفأ أص أاهبا
خرج
رجل
أ
وه أبتها يل  ,فقال عمر :ل أتأتميّنِّي بالب ِّيّنة ,
فس أأ أله عن ذلك؟ فقال  :أ
لعمر بن اخل َطاب أ
( )
م
فاعرتفت امر أأته أأ َّنا وهبت أها له.
أو لأر مم أيّنَك با محل أجارة  ,قال :
___________________
جرا .انتهى.
مر باالستمرار  .انت أأص أ
جر َ
ب عىل الصدر  .أي َ :
ُ قال ابن حجر يف "الفتح"  :أأ ٌ
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 1 /2من طريق ابن بكري  ,وابن حزم يف "ال َ
حىل"
(

 )311/من طريق ابن وهب وكالمها عن مالك به.

ثقات .
ورواته ٌ
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( )142/1من طريق حييى بن سعيد  ,وابن حزم يف "ال َ
حىل"
(

الرجال به.
 )312/من طريق الثوري كالمها عن أأيب ِّ

( )5هذا م ٌ
رسل .
عمر عن قتادة  ,أأ َن امرأ ًة جاءت إىل عمر  ..نحوه  .وفيه َ
أن عمر
وأخرج عبد الرزاق ( ) 4335عن أم أ
جلدأ ها احلدَ  .وهذا م ٌ
رسل أأيض ًا .
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بابُُ:ماُيُبُُفيُهُالقُطُعُُ
ٍ
الرمحن بن أيب ح ٍ
سني ال ِّك ِّي  ,أأ َن
 -12وحدَ ثّني عن مالك عن عبد اهلل بن عبد َ
ثمر مع َل ٍق  ,وال يف ح م
ريسة أج أب ٍل  ,فإذا آواه الراح أأو
أ
طع يف ٍ أ
رسو أل اهلل ﷺ قال  :ال ق أ
( )
من الم أج ِّن.
جل مرين فالقطع فيام أيبلغ أث أ
ا أ
___________________

وأخرجه البيهقي يف "الكربى" ( ) 3 /2من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع  ,قال  :وهب م
ت امرأ ٌة
أأ

م
فأقرت َأّنا وهبتها له فجلدأ ها عمر احلدَ  .أراه حدَ القذف " .
لزوجها  .فذكره  .وزاد " َ
قال البيهقي  :إسّنا ٌد م ٌ
رسل جيدٌ .
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 11/2من طريق ابن بكري  ,ويف "الصغرى" ( )315/
من طريق القعّنبي كالمها عن مالك به.
عض ٌل.
قال احلافظ يف "التلخيص" ( : )11/3وهو م أ
ورواه الشافعي يف "السّند" ( ) 22ومن طريقه البيهقي يف "الكربى" ( ) 14/2ويف "الصغرى"
ٍ
مالك عن م
أ
رسول
ابن أأيب حسني عن أعمرو بن شعيب  ,أأ َن
( )4 5/4ويف "العرفة " ( )451/1عن
ٌ
مرسل أيض ًا .
اهلل ﷺ قال  :فذكره " .وهو
م
الرواة فيام علمت يف إم
رسال هذا احلديث يف الوطأ
)  :أمل خيتلف ُّ

قال أبو عمر يف "التمهيد" (/ 1
ٌ
حديث يت مَصل معّناه من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص وغريه .انتهى.
 ,وهو

خرجه أمحد (  ) 52ُ, 54 , 25/وأبو داود يف "السّنن
قلت  :أما حديث عبد اهلل بن أعمرو  .ف أأ أ
( )3415 , 2 5والرتمذي ( ) 21والّنسائي ( )21/2وابن ماجه ( ) 111والبيهقي يف
"الكربى" ( ) 14/2وابن اجلارود يف "الّنتقى" ( )2 2والدارقطّني ( ) 41/3واحلاكم ()3 3/1
والطحاوي ( ) 31/4وغريهم من ط ٍ
رق عن أعمرو بن شعيب عن أأبيه عن جدِّ ه عبد اهلل بن عمرو .
تص ًا.
م َ
طوالً وُم أ

=
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بكر عن أأبيه عن أعمر أة م
مالك عن م
ٍ
عبد اهلل بن أيب ٍ
بّنت عبد
 -12وحدَ ثّني عن
م
الرمحن  ,أأ َن سارق ًا أ
قو أم ,
فأمر هبا عثامن بن ع َفان أأن ت َ
رسق يف زمان عثامن أتر َج ًة  ,أ
َ
( )
م
م
م
ٍ
فقطع عثامن يدأ ه.
بديّنار ,
عش مدرمه ًا
أ
فق ِّومت بثالثة أدراهم من رصف اثّني أ
___________________
للر م
قولهُُ(ُ:ثمرُمعلقُ) الراد ما كان مع َلق ًا يف الّنخل قبل أن َي َذ وَي أ
طب
اسم
ٌ
جامع ُّ
رن  ,والثمر ٌ
م
م
م
وغريمها ُ .
والعّنب
واليابس ممن التَمر
در م
َمر  .وهو له كال أبي م
ُ قولهُُ(ُ:اجل ِرينُ) بفتح اجليم وكرس الراء  .هو موضع أَتفيف الت م
للحّنطة  ,وَيمع
عىل جرن بضمتني  .كذا يف الّنهاية  .قاله يف "عون العبود" (.)1 /1
طع
ُ قولهُ(ُحريسةُجبلُ)ُقال ابن الثري يف الّنهاية (  : )144/أي  :ليس فيام حيرس باجلبل إذا رسق أق ٌ
 ,لأنَه ليس بمحر ٍز  ,واحلريسة فعيلة بمعّنى مفعولة  :أي َ :
وحيفظها  ,ومّنهم من أَيعل
أن هلا أمن أحيرسها أ
وحمرتس  ,أي  :ليس فيام
حارس
حرس أحيرس حرس ًا إذا أرس أق فهو
نفسها  :يقال
ٌ
ٌ
أ
الرسق أة أ
احلريس أة َ
يرسق من اجلبل أقطع .انتهى.
ُ قولهُُ(ُ:املراحُ) بضم اليم  .الكان تأوي إليه الاشية بالليل.
ِ
السرتة .قاله
قولهُُ(ُ:املج ّنُ) هو ال ُّرتس لنه ي أواري حام أله  :أي أيسرته  .واليم زائدة  ,لأنَه من اجلّنَة ُّ :
ابن الثري يف "الّنهاية"
ونش غري مرت ٍ
َبُُ.
قال السيوطي يف "تّنوير احلوالك" (  : ) 23/وفيه ( أي احلديث ) لف ٌ
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( ) 24والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 15/2ويف "العرفة"
( )41 /1من طريق مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( )32 /1عن ابن عييّنة عن عبد اهلل بن أيب بكر به.
قولهُُ(ُ:أترجةُ) قال عياض يف "الشارق" (  : )4 /بضم اهلمزة وتشديد اجليم  ,ويقال أأيض ًا أترنجة
بزيادة نون  ,وفيها لغ ٌة ثالث ٌة ترنجة بغري مهزة  .حكاها أبو زيد  ,وقد روي بالوجهني الأ َولني يف الوطأ
حكم يف رسقتها بالقطع  .فقال
وغريه  ,ومها لغتان معروفتان  .والوىل أأفصح  ,واختلف يف التي
أ
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عبد اهلل بن أأيب بكر بن حز ٍم عن أعمرة م
مالك عن م
 -124وحدَ ثّني عن ٍ
بّنت عبد
أ
الرمحن  ,أأّنا قالت  :خرجت عائشة  -زوج الّنَبي ﷺ  -إىل م َكة ومعها موال م
تان
أ أ
ِّ
َ
َ
بكر الصدِّ يق  ,فبعثت مع الوالتني ب ٍ
م
ربد
هلا  ,ومعها غال ٌم لبّني عبد اهلل بن أيب ٍ ِّ

يط عليه مخرق ٌة أخضا أء  ,قالت  :أفأ أ
رج ٍل قد مخ أ
خذ الغالم الرب أد  ,ف أف أت أق عّنه
م َ
أ
وخاط عليه.
فاس أتخ أر أجه  ,وجع أل مكانه ل مبد ًا أو أفرو ًة ,
م
قدمت الوال م
تان الديّن أة أد أف أعتا ذلك إىل أأهلمه  ,فل َام أف أتقوا عّنه وجدوا فيه ال ِّلبد
فل َام
أ
بي ﷺ  ,أأو أك أت أب أتا إمليها ,
ومل َيدوا الرب أد  ,فك َلموا ا ألر أأ أتني  ,فك َل أم أتا عائش أة أ
زوج الّنَ ِّ
بي ﷺ
واهت أم أتا ال أعبدأ  ,فس مئ أل العبد عن ذلك فاع أ
رتف  ,أفأمرت به عائشة زوجم الّنَ ِّ
َأ
( )
فقطم أعت يده .وقالت عائشة  :القطع يف ربع مد ٍ
يّنار فصاعد ًا.
___________________
ٌ
ذكر قيمتأها  .وقاله
مالك  :هي هذه التي تؤكل  .ومل تكن ذهب ًا  .ولو كانت ذهب ًا مل ت َ
قوم  .ويف احلديث أ
أأكثرهم  .وقال ابن كّنانة  :كانت من أذ ٍ
هب أقد أر احل ُّمصة َيعل فيها الطيب.
قال القايض رمحه اهلل  :وال أيبعد قول مالك رمحه اهلل فقد تباع يف ٍ
كثري من البالد بثالثة دراهم  .فكيف
فاض الال  ,وكأثرت الدراهم .انتهى كالمه .
بالديّنة وحني أ
قلت  :يؤيد قول ابن كّنانة ( عثامن بن عيسى )  .ما رواه عبد الرزاق (  ) 212عن ابن عييّنة عن حييى
بن سعيد عن سعيد بن الس ّيب  ,أأ َن سارق ًا أ
فقطع عثامن يدأ ه  ,قال :
رسق أترنجة أثمّنها ثالثة دراهم
أ
م
بي .انتهى.
والترنجة أخ أر أز ٌة من أذهب تكون يف عّنق َ
الص ِّ
فرس الترنجة .
قلت  :وال أدري أمن هو الذي َ

( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( ) 25والطحاوي يف "رشح العاين" ( ) 11/4والبيهقي يف "السّنن
الكربى" ( ) 21/2ويف "العرفة" ( )3 2/1من ط ٍ
رق عن مالك به.
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ارقُ
بقُوالسُ ِ ُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُقُطُ ُِعُاآل ِ ُ
مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبد ًا ل م
 -123حدَ ثّني عن ٍ
عبد اهلل بن عمر أ
آبق
رسق  -وهو ٌ
م
سعيد م
طع يدأ ه
 أفأرس أل به عبد اهلل بن عمر إىلبن العاص  -وهو أأمري الديّنة  -ليق أ
قطع يدأ ه  ,وقال  :ال تق أطع يد اآل مبق الس م
ارق إذا أ
رسق.
 ,أفأبى سعيدٌ أأن أي أ
َ
م
مر به عبد اهلل بن
فقال له عبد اهلل بن عمر  :يف أأ ِّي
ثم أأ أ
كتاب اهلل وجد أت هذا.؟ َ
( )
عمر .فقطمعت يده.
___________________
وهذا إسّناد صحيح .
وأخرجهُالنسائيُيفُ"املجتبى" ُ(ُ)05/0ويفُ"السننُالكربى" ُ(ُ)774/4خمتص ًا ُمنُطريقُمالكُ
بهُُ.منُقولُعائشةُُ"ُ:القطعُيفُربعُدينارُفصاعد ًاُ"ُ.فقطُدونُالقصةُُُ.
ٍ
وعمرة عن عائشة مرفوع ًا .
البخاري ( )1352ومسلم ( ) 123من
خرجه
وجه آخر عن عروة أ
ُّ
و أأ أ
دون القصة.
نوع من الثياب أمعروف .
قولهُُ(ُ:بردُ) قال يف "الّنهاية" ( ٌ : ) 14/
رحل باحلاء ,
قولهُُ(ُ:مرجلُ) قال عياض يف "الشارق" (  : )112/كذا للهروي باجليم  ,ولغريه م َ
م
م
الرجال .
الرحال  .فيقال باحلاء  ,أو
صواب  .وهو الذي يوشى بصور
ومها مجيع ًا
ٌ
بصور الأراجل أو ِّ
وثوب مرجل .انتهى.
فيكون باجليم  ,وقد جا أء ثوب أمراجل
ٌ
ٍ
وكل ٍ
تداخل و أل مز أق ُّ ,
أ
صوف ملتبد بعضه عىل بعض فهو لمبدٌ  .قاله يف
شعر أأو
ُ قولهُُ(ُ:لِبد ًا ُ)ُال أت أبدأ
"اللسان" (. )421/4
( )1أخرجه الشافعي ( ) 11ومن طريقه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 12/2ويف "العرفة"
( )352/1أخربنا مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 3 / 5والدارقطّني يف "السّنن" ( ) 52/4وابن حزم يف
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طانُ
ارقُإذاُبلُغُُالسُلُ ُِ
بابُُ:ترُكُُالشُفُاعُ ُِةُللسُ ِ ُ
ٍ
عوام
الرمحن  ,أأ َن ُّ
الزبري ب أن ال َ
 -121وحدَ ثّني عن مالك عن ربيعة بن أأيب عبد َ

ال قد أأ أ
السلطان  -أ
ل مق أي رج ً
الزبري
فش أف أع له ُّ
خذ سارق ًا  -وهو يريد أأن أيذه أ
ب به إىل ُّ
لريس أله  ,فقال  :ال ح َتى أأ أ
السلطان.
بلغ به ُّ
عن اهلل َ
افع والش ِّفع.
الزبري  :إذا بل أ
فقال ُّ
الش أ
السلطان  .ف أل أ
غت به ُّ

( )

___________________
"ال َ
حىل" (  ) 13/من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع به نحوه  .وزاد " فأرسلت إليه عائشة  :إمنام
م
م
احلامر يتب َلغ عليه فال تق أطعه  .فق أطعه ابن عمر".
وركب
جاع
أ
غلمتي غلمتك  ,وإنام أ
أ
وأخرج عبد الرزاق ( ) 35/ 5عن أم ٍ
الزهري قال  :دخلت عىل عمر بن عبد العزيز فس أأ ألّني
عمر عن ُّ
رسق.؟ قلت  :مل أأسمع فيه بيشء  .فقال يل عمر َ :
أيقطع العبد اآلبق إذا أ
فإن عثامن و أمروان ال يقطعانه
آبق فس أأ ألّني عّنه  .ف أأخربته ما أخربين به
الزهري  :فلام استخلف يزيد بن عبد اللك رفع إليه عبدٌ ٌ
 .قال ُّ
أسمعت فيه بيشء؟ .فقلت  :ال  .إم َال ما أأخربين به عمر
عمر بن عبد العزيز عن عثامن ومروان  .فقال :
أ
فحججت عامي فلقيت سامل بن عبد اهلل ف أأخربين أأ َن غالم ًا لعبد
الزهري :
 .قال  :فواهللم لأقطعّنَه  .قال ُّ
أ
اهلل بن عمر رسق  .فذكره  .وإسّناده صحيح .
( ) قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )135/2هذا خرب مّنقطع  ,ويت مَصل من ٍ
ٍ
صحيح .انتهى.
وجه
ٌ
ٌ
مّنقطع مع وقفه .انتهى.
وقال ابن حجر يف "الفتح" (  : )22/وهو
ٌ
قلت  :ومن هذه الوجه  .ما أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف ( ) 1/ 5ابن أيب شيبة ()313/1
والطحاوي يف "رشح الشكل" ( ) 42/3والبيهقي( )444/2من طريق م
عبد اهلل م
بن عروة عن
أ
فجعل أيشفع له  ,فقلت  :يا أأبا عبد اهلل
الزبري  .وقد أأخذنا سارق ًا .
ال أفرافمصة
احلّنفي  ,قال  :أم َر عليّنا ُّ
ِّ
أ
تأمرنا أأن نرس أله.؟ قال َ :
إن ذلك يفعل دون السلطان  .فإذا أ
السلطان فال أأعفاه اهلل إمن أأعفاه" .
بلغ
وحسّنه احلافظ يف "الفتح" ( ) 22/
َ
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بابُُ:جامعُُالقُطُ ُِعُ
ٍ
الرمحن بن القاسم عن أأبيه  ,أأ َن رج ً
ال
 -121حدَ ثّني حييى عن مالك عن عبد َ
يد والرجل .م
من أأقطع ال م
قد أم فّنز أل عىل أأيب ٍ
من أأهل ال أي م
الصدِّ يق  ,فشكا إمليه أأ َن
بكر ِّ
أ
ِّ
صيل من الليل  ,فيقول أأبو ٍ
عام أل ال م
يمن قد أظ أل أمه  ,فكان ي ِّ
بكر  :و أأبيك  .ما أليلك

ٍ
سارق.
بلي مل

م
ثم إمّنم فقدوا معقد ًا لأسامء م
امرأة أأيب ٍ
بّنت ع ٍ
الصدِّ يق  -فجع أل
ميس -
بكر ِّ
أ
َ َ
م
الصالح ,
هم عليك بممن ب َي أت أأه أل هذا البيت َ
الرجل أيطوف معهم  ,ويقول  :الل َ
َ
ف به الأقطع  ,أأو أش مهد
زعم أأ َن الأقطع جا أءه به  ,أ
فاعرت أ
فوجدوا احل َيل عّند صائ ٍغ أ
مر به أأبو ٍ
الصدِّ يق فقطمعت يده اليرسى.
بكر ِّ
عليه به  ,أفأ أ
م ( )
بكر  :واهللم ألدعاؤه عىل م
وقال أأبو ٍ
نفسه أأشدُّ عّندي عليه ممن رسقته.
___________________
وللبيهقي يف "الكربى" (  ) 444/2من طريق عروة بن الزبري عن أأبيه  ,قال " :اشفعوا يف احلدود ما أمل
م
الس أ
لطان فال تأشفعوا".
تبل مغ السلطان  ,فإذا بلغت ُّ
الدارقطّني يف "السّنن" (  )414/والطرباين يف
الزبري  . أأخرجه
وروي مرفوع ًا عن عروة عن أبيه ُّ
ُّ
"العجم الوسط" (23

) يف "الصغري" (.) 12

قال اهليثمي يف "الجمع" ( : ) 25/1وفيه أبو غزية حممد بن موسى النصاري ض َعفه أبو حاتم
وغريه  ,ووثقه احلاكم  .وعبد الرمحن بن أيب الزناد ضعيف.انتهى.
قال ابن حجر يف "الفتح" (

 : )22/والوقوف هو العتمد.

( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" (  ) 2والطحاوي يف "رشح الشكل" ( )4 13والبيهقي يف "السّنن
الكربى" ( ) 24/2ويف "العرفة" (/1

 )3والبغوي يف "رشح السّنة" ( )4 3/ 5عن طرق عن
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بابُُ:ماُالُقُطُعُُفيُهُ
ٍ
السائب م
مالك عن ابن مش ٍ
بن
 -122حدَ ثّني عن
بن أيزيد  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
هاب عن َ
مي جاء بغال ٍم له إىل عمر بن اخل َطاب  ,فقال له  :اق أطع يدأ غالمي
حلض ّ
أعمرو بن ا أ
رسق  ,فقال له عمر :ماذا أرس أق؟ فقال  :أ
هذا فإم َنه أ
رسق ممرآ ًة المر أأِت أثمّنها س ُّتون
( )
مدرمه ًا .فقال عمر  :أأرسله  .فليس عليه قطع  ,م
خادمكم أ
تاعكم.
رسق أم أ
ٌ
 -122وحدَ ثّني عن ٍ
مروان بن احل أكم أِت بإم ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب َ ,
نسان قد
أن
أ أ
___________________
مالك به.
الصدِّ يق  .أمل يدرك القصة.
لكن
ورواته ٌ
بن حممد بن أيب بكر ِّ
القاسم أ
ثقات َ .
أ
ولذا قال احلافظ يف "التلخيص" ( : )25/3ويف م
انقطاع .
سّنده
ٌ
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 2223ومن طريقه الدارقطّني يف "السّنن" ( )454والبيهقي
مطوله نحوه .
( )31/2عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة يف قصة َ
ثم قال عبد الرزاق  :قال معمر  :وأخربين أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه
ٌ
طرق أخرى  .انظر "التلخيص" ( )25/3و"االستذكار" ( )133/2و"سّنن الدارقطّني"
وله
( ) 24/4و"مصّنف عبد الرزاق" ( ) 22/ 5وسّنن البيهقي ( .) 1 /
( )1أخرجه الشافعي يف "السّند" ( ) 12والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 2 /2ويف "العرفة"
( )3 3/2والبغوي يف "رشح السّنة" ( )4 4/ 5من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( )1 1/1وعبد الرزاق (5/ 5

) والدارقطّني يف "السّنن"

( ) 22/4والطرباين يف "مسّند الشاميني" ( ) 112من ط ٍ
الزهري به .
رق عن ُّ
زاد عبد الرزاق "ولكّنَه لو أ
رسق من غريكم قطمع".
وصححه ابن اللقن يف البدر الّنري  ,والبوصريي يف اإلحتاف.
صحيح .
وهذا إسّنا ٌد
َ
ٌ
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يده  ,أفأرس أل إىل زيد بن ٍ
اخت ألس متاع ًا أفأراد قطع م
ثابت أي أ
سأله عن ذلك.؟ فقال زيد
أ أ
أ
( )
بن ٍ
ثابت  :ليس يف اخللسة أقط ٌع.

_____________________
( )5أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 1 /1والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 25/2ويف "العرفة"
( )3 /2وابن عساكر يف "تاريخ دمشق" (  ) 1/وابن حزم يف "الحىل" (  )11 /من طريق
عمر كالمها عن
مالك  ,وعبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 52/ 5وابن أيب شيبة ( )31/ 5عن أم أ
الزهري به.
ُّ
وروى الرتمذي يف "اجلامع" ( ) 332وأبو داود يف "السّنن" ( )3414والّنسائي يف "الجتبى"
ٍ
ٍ
خائن  ,وال م ٍ
ّنتهب  ,وال ُم ٍ
قطع"
جابر رف أعه "ليس عىل
(  )312وابن ماجه (  ) 11عن
تلس ٌ
وصححه الرتمذي .
َ
بالض ِّم  .وهو ما يؤخذ سلب ًا ومكابر ًة  .والختلس  :السالب
قولهُُ(ُ:اخللسةُ) قال يف "تاج العروس" َ :
عىل مغ َرة .انتهى
ٍ
برسعة  ,ووقع يف "الّنهاية" واالختالس افتعال من
اختطاف
وقال ابن حجر يف "الفتح" ( : ) 41/
ٌ
اخللسة  .وهي ما يؤخذ سلب ًا ومكابر ًة  .وفيه نظر  ,وقال غريه  :الختلس الذي أخيطف ممن غري أغ ٍ
لبة ,
ٌ
أ
وّيرب ولو مع معايّنة الالمك له  ,والّناهب يأخذ بقوة  ,والسارق يأخذ يف خفية .انتهى كالمه.
أ

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

446

ُ

كتاب الشربة
بابُُ:احلدُُيفُاخلُمُ ُِرُ
هاب  ,أأ َنه سئل عن حدِّ ال م
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
عبد يف اخلأمر؟
 -121وحدَ ثّني عن
أ
وعثامن بن
نصف حدِّ احل ِّر يف اخلأمر  ,و أأ َن عمر بن اخل َطاب
فقال  :بل أغّن مي أأ َن عليه
أ
نصف حدِّ احل ِّر يف اخلأمر.
ع َفان وعبدأ اهلل بن عمر قد أج ألدوا عبيدأ هم
أ

( )

بابُُ:ماُيُكُرُهُأُنُُيُنبذُُمجُيُع ًُاُ
م
مالك عن م
ٍ
ٍ
يسار َ ,
أن
عطاء بن
زيد بن أأسلم عن
 -125وحدَ ثّني حييى عن
والزبيب مجيع ًا.
والرطب مجيع ًا  ,وال َتمر َ
رسو أل اهلل ﷺ أّنى أأن يّنبذ البرس ُّ

( )

_____________________
( ) أخرجه عبد الرزاق ( ) 4111والبيهقي يف "الكربى" ( )44 /2عن مالك (وقرن عبد الرزاق
الزهري َ ,
وعبد اهلل بن عمر جلدوا  .فذكره.
أن عمر وعثامن أ
معمر ًا مع مالك ) عن ُّ
ابن عمر  .لكن قال أبو حاتم كام يف
لكن
الزهري مل يدرك عمر وعثامن  .وقد أدرك أ
َ
ورواته ثقات َ .
"الراسيل" البّنه ( : )251مل يصح سامعه من ابن عمر  .رآه  .ومل يسمع مّنه.
وكذا ن أ
أقل عن اإلمام أمحد  ,أنه مل يسمع مّنه  .واهلل أعلم .
( )5أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )4 1والبيهقي يف "العرفة" ( )314/1من طريق مالك به.
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 13/1هكذا رواه ٌ
خالف عّنه يف ذلك فيام
مالك بإسّناده مرسالً  .ال
أ
علمت  ,وقد رواه عبد الرزاق [ الصّنف  ] 112عن ابن جريج عن زيد بن أأسلم عن عطاء بن
ٍ
ٍ
أ
ٌ
وجوه مص ٍ
كثرية.
حاح
حديث يروى متَصالً من
رسول اهلل ﷺ مثله .وهو
يسار عن أيب هريرة  ,أأ َن
انتهى.
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بابُُ:حتُريمُُاخلُمُرُ
م
 -12وحدَ ثّني عن ٍ
بن ٍ
عطاء م
يسار  ,أأ َن رسو أل اهلل
مالك عن زيد بن أأسل أم عن
م
وّنى عّنها.
خري فيها  .أ
ﷺ سئل عن الغ أبرياء؟ فقال  :ال أ
( )
قال مال ٌك  :أ
بن أأسلم  :ما الغ أبرياء؟ فقال  :هي الس أكر أكة.
فسألت زيدأ أ
___________________

ٍ
مالك عن زيد عن عطاء عن ابن عباس  .أخرجه ابن العرايب يف "العجم"
القعّنبي عن
قلت  :رواه
ُّ

( ) 21حدَ ثّنا أبو إسامعيل الرتمذي عن القعّنبي به .
قال الدارقطّني يف "العلل" (  : ) 3والصحيح عن ٍ
مالك الرسل.انتهى.
ُ واحلديث يف صحيح البخاري (1

) ومسلم ( ) 121والرتمذي ( ) 221والّنسائي ()1111

وابن ماجه ( )4411من طريق عطاء بن أيب رباح عن جابر مثله.
ومسلم عن أيب سعيد وأيب هريرة وابن ع َباس وابن عمر .
و أأخرجه الشيخان من حديث أيب قتادة .
ٌ
ُ وَلُُي ِّرجهُأحدٌ ُمنُأصحابُالستةُعنُعطاءُبنُيسارُالُموصوالًُوالُمرسالًُُ.ولذاُأوردتهُيفُالزوائدُ.
عل يف م
ٍ
قولهُُ(ُ:ينبذُ) قال الّنووي يف "رشح مسلم" (  : ) 21/االنتباذ  .هو أن َي أ
حبات من أمتر
الاء
أأو أز ٍ
بيب أأو نحومها ل أيحلو ويشب .انتهى .
قال الزرقاين (ُ ( : ) 11/3البس ُ) بضم الوحدة وإسكان الهملة التمر قبل إرطابه واحدته برسة
بضم الراء وفتح الطاء ما نضج من البرس ,الواحدة ر أطبة باهلاء (ُمجيع ًا ُ) يف إناء
باهلاء (ُوالرطبُ)
ِّ
لن م
سكار يرسع إليه بسبب اخللط أ
واحد ; َ
فيظن الشارب أأنه مل أيبلغ حدَ اإلسكار وهو
اإل
قبل أأن أيشتدَ
ُّ
أ
ٍ
فميم ُ( .والزبيبُمجيع ًاُ)ُالشتداد أحدمها باآلخر .انتهى كالمه .
قد بلغه  .و(التمرُ) بفوقية ٌ
( )1أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )451والبيهقي يف "العرفة" ( )342/1عن مالك به.
مالك عن م
ٍ
ٍ
زيد عن عطاء بن
وهب عن
وأخرجه ابن عبد الرب يف "التمهيد" ( ) 11/1من طريق ابن
يسار عن ابن عباس موصوالً.

=
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بابُُ:جامعُُحتُريُ ُِمُاخلُمُرُ
بن احلصني عن م
 -12وحدَ ثّني عن ٍ
واقد م
مالك عن داو أد م
بن أعمرو بن سعد بن
معاذ  ,أأ َنه أأخربه عن حممود بن أل ٍ
ٍ
بيد الأ
نصاري  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب حني أق مد أم
ِّ
أ
الشام وبا أء الأ م
الشام أش أكا إليه أأهل َ
َ
رض وثق ألها  ,وقالوا  :ال يصلمحّنا َإال هذا
___________________

قال أبو عمر  :هكذا رواه أأكثر رواة الوطأ مرسالً  ,وما علمت أأحد ًا أأسّندأ ه عن ٍ
مالك َإال ابن وهب...
ثم ذكر ابن عبد الرب َ :
ابن شعبان رواه من طريق ابن القاسم كرواية ابن وهب  .وغ َلطه  ,وأنه يف
أن أ
موطأ ابن القاسم كرواية اجلامعة .انتهى.

قلت  :وله شاهدٌ عّند أيب داود يف "السّنن" ( )4121عن عبد اهلل بن أعمرو َ ,
الّنبي ﷺ " أّنأى ...
أن َ
والغبرياء  ,وقال  :كل مسكر حرام"
قال الزرقاين (ُ( : ) 25/3الغبرياءُ) بضم الغني العجمة وفتح الوحدة وسكون التحتية فراء فألف
مدودة نبيذ الذرة  ,وقيل  :نبيذ الرز  .وبه جزم أبو عمر ( فقال  :ال خري فيها ) لّنا مسكرة ( وّنى
عّنها ) حتري ًام .قولهُُ(ُ:األسكركةُ) بضم اهلمزة وإسكان الهملة وكافني مفتوحتني بيّنهام راء ساكّنة
ٍ
السك أركأة بفتح السني وسكون الكاف الوىل وفتح الراء والكاف الثانية وباهلاء
وآخره هاء  ,ويف نسخة َ
الشاب أيتَخذه
فإّنا مخر الأعاج مم" قال أبو عبيد  :هي رض ٌب من َ
 ,ويف احلديث« " :إياكم والغبرياء َ
احلأ أبش من ُّ
السك أركأة .انتهى كالمه.
الذرة يسكر  ,ويقال هلا َ :
نوع من
السكركة  .هي بضم السني والكاف وسكون الراء ٌ :
ُ وقال ابن الثري يف "الّنهاية" ( ُّ : )112/
اخلمور يتَخذ من ُّ
حل أبش  ,وهي لفظ ٌة حبشية  ,وقد ع ِّربت  .فقيل
الذرة  .قال اجلوهري  :هي مخر ا أ
السقرقع .انتهى.
َ
فإّنا مخر الأعاجم"  .أخرجه اإلمام أمحد (  ) 132وابن أيب شيبة
قلت  :حديث "إياكم والغبرياء َ
( )12/1عن قيس بن سعد بن عبادة ر أف أعه  .لكن بلفظ "فإّنا ثلث م
مخر أ
العامل" .وسّنده ضعيف.
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الشاب  ,فقال عمر  :ارشبوا هذا العس أل  ,قالوا  :ال يصلمحّنا العسل.
َ
الش م
فقال ٌ
اب شيئ ًا ال
رجل من أأهل الأرض  :هل ل أك أأن أنجع أل لك ممن هذا َ
ذهب مّنه ال ُّثلثان وبقي ال ُّثلث  ,أفأتوا به عمر ,
يسكر؟  ,قال  :نعم  .فط أبخوه ح َتى أ
رفع يدأ ه ف أتبم أعها أي أت أم َطط  ,فقال  :هذا ال ِّطالء  ,هذا مثل
ثم أ
أفأدخ أل فيه عمر إمصب أعه َ ,
م م
مرهم عمر أأن أيشبوه.
طالء اإلب مل  ,أفأ أ
هم إم ِّين ال
فقال له عبادة بن َ
الصامت  :أأح ألل أتها واهلل  ,فقال عمر  :أك َال واهلل  .الل َ
أ ُّ
حرم عليهم شيئ ًا أأح ألل أته هلم.
حرم أته عليهم  ,وال أ ِّ
حل هلم شيئ ًا َ

( )

_____________________
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )451والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )455/2ويف "العرفة"
( )335/1عن مالك به.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( : )14/ 5أأخرج سعيد بن مّنصور من طريق أأيب مجم ألز عن م
عامر م
بن عبد
عري حتمل رشاب ًا أأسود كأنه طالء اإلبل  ,فذكروا أأّنم
اهلل قال  :أ
كتب عمر إىل َ
عامر  :أأ َما بعد فإنه جا أءين ٌ
ٌ
يذهب ثلثاه الأخبثان ٌ :
وثلث بم أبغيه  .فمر أمن مق أب ألك أأن أيشبوه "  .ومن
ثلث برحيه
يطبخونه حتى
أ
أن عمر أأ َ
طريق سعيد بن السيب َ ,
الّنسائي
خرج
الشاب ما طبخ
حل ممن َ
فذهب ثلثاه وبقي ثلثه "  .و أأ أ
أ
ُّ
الش م
يذهب نأصيب َ
يطان
كتب عمر  :اطبخوا رشا أبكم حتى
أ
من طريق عبد اهلل بن يزيدأ اخلأطمي قال  :أ
مّنه  ,فإم َن للشيطان م
الحذور مّنه
فصح بعضها ب أأ َن
اثّنني  ,ولكم واحد " وهذه أأسانيد صحيح ٌة  .وقد أأ أ
أ
السكر  ,فمتى أأسك أأر مل أحيل .
ُّ
ثم قال احلافظ  :وال ِّطالء بكرس الهملة والد  .هو الدبس ش َبه بطالء اإلبل  ,وهو القطران الذي يدهن
م
م
افق
العّنب حتى أمتدَ د أأشبه طمالء اإلبل  .وهو يف تلك
به  .فإذا طبخ عصري
احلالة غالب ًا ال يسكر  ,وقد و أ
مر ومن ذكر معه [ أبو عبيدة ومعاذ  .ذكرهم البخاري ] عىل احلكم الذكور أبو موسى وأبو الدرداء
ع أ
 .أخرجه الّنسائي عّنهام  ,وعيل وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغريهم  .أأخرجها ابن أأيب شيبة وغريه ,
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451

مالك عن ناف ٍع عن م
ٍ
عبد اهلل م
رجاالً ممن أأهل
 -124وحدَ ثّني عن
بن عمر  ,أأ َن أ
م
م م
الرمحن إم َنا أنب أتاع من أثمر الّنَخ مل وال م
عّنب أفّنعصه مخر ًا
العراق  ,قالوا له  :يا أأبا عبد َ
أفّنأبيعها.
سمع من اجل ِّن
فقال عبد اهلل بن عمر  :إم ِّين أشهد اهللأ عليكم ومالئك أته  ,و أمن
أ
واإل م
نس أأ ِّين ال آمركم أأن أتبيعوها  ,وال أتبتاعوها  ,وال أتعصوها  ,وال أتشبوها ,
( )
وال أتسقوها  ,فإم َّنا مرج ٌس ممن أعم مل َ
الشيطان.

___________________
ومن التابعني ابن السيب واحلسن وعكرمة  ,ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك و أأمحد واجلمهورُ,
ورشط تّناولمه عّندهم ما مل يسكر  .انتهى كالمه .
( ) أخرجه الشافعي يف "السّند" (  )31 /والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 21/2و "العرفة"
( )34 /1عن مالك به .
صحيح.
وهذا إسّنا ٌد
ٌ
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()1

نايةُاملُجُنُونُ
وج ُِ
بابُُِ ُ:ديُةُُالعُمُ ُِدُقُ ُبِلُتُُ ُِ
ٍ
ٍ
سعيد َ ,
كتب إىل
مالك عن حييى بن
 -123وحدَ ثّني عن
بن احل أكم أ
أن مروان أ
ال  .فكتب إليه معاوية  :أأ من م
ٍ
بمجّنون ق أت أل رج ً
اعقله ,
معاوية بن أيب سفيان  :أأ َنه أ مِت
أ

ٍ
جمّنون أق أو ٌد.
وال ت مقد مّنه  ,فإم َنه ليس عىل
لُ
بابُُِ ُ:ديةُُاخلُط ُإُِيفُالقُتُ ُِ
هاب عن معراك بن مال ٍ
 -121حدَ ثّني حييى عن ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
ك وسليامن بن
سعد م ٍ
م
ٍ
يسار  ,أأ َن رج ً
رس ًا أفوطم أئ عىل إمصبع رج ٍل من
ال من بّني
بن ليث أأج أرى أف أ
عي عليهم  :أأحتل أ
فون
جهيّنة  ,فّن مز أي مّنها أ
فامت  ,فقال عمر بن اخل َطاب ل َلذين ا ُّد أ
( )

_____________________
أ
ال أأ َديت ديتأه  ,قال الصمعي  :سميت الدية عق ً
القتيل عق ً
ال تأسمي ًة بالصدر
( )1مجع عقل  ,يقال  :عقلت
; لأ َن أ
اإلبل كانت تعقل بفّناء ويل القتيل  ,ثم كثر االستعامل حتى أطلق العقل عىل الدِّ ية إب ً
ال كانت أو
نقد ًا .قاله الزرقاين يف "رشح الوطأ".) 22/3(.
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )3 /2من طريق ابن بكري عن مالك به.
مّنقطع  .حييى النصاري مل يدرك مروان  ,وال معاوية . 
وهذا
ٌ
قال الزرقاين ( : ) 25/3قوله ُُ (ُ :أن ُاع ِقله) هبمزة وصل وسكون العني وكرس القاف  .احبمسه
م
م
أ
بالقتيل
القاتل
بضم فكرس ُ( .منهُ) أي ال تقتص  .ممن أأقا أد المري
بالع أقال القيد  .قولهُ(ُ:والُتقدُ)
ِّ
م
صاص حلديث « :رفع القلم عن ثالث ..
ق أت أله به  .قولهُ(ُ:فإنهُليسُعىلُجمنونُقو ٌد ُ) بفتحتني  .أي ق ٌ
مّنها الجّنون حتى يربأ .انتهى .
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مات مّنها؟ أفأ أبوا أ
وحت َرجوا  ,فقال لآلخرين  :أأحتلفون أأنتم؟
باهلل أمخسني يميّن ًا ما أ
( )
م
السع مد ِّيني.
أفأ أبوا  .فقىض عمر بن اخل َطاب بمشطر الدِّ ية عىل َ
بابُُ:عقلُُاملُرُأُ ُِةُ
م
ٍ
ابن مش ٍ
السّنَة َ
أن
 -121وحدَ ثّني عن مالك  ,أنّه سمع أ
هاب يقول  :مضت ُّ
صاب امرأ أته بج ٍ
رح أأ َن عليه عق أل ذلك اجلرح  ,وال يقاد مّنه.
الرجل إذا أأ أ
َ

( )

نيُإذاُذُهُبُُبصُها
لُالعُ ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُعُقُ ُِ
ٍ
 -122حدَ ثّني حييى عن ٍ
سعيد عن سليامن بن ٍ
مالك عن حييى بن
يسار  ,أأ َن زيدأ
_____________________
( )1أخرجه الشافعي يف "السّند" ( )423ويعقوب بن سفيان يف "العرفة والتاريخ" (  )411/والبيهقي
يف "السّنن الكربى" (1/2

) و "معرفة السّنن واآلثار" ( )3 /2من ط ٍ
رق عن مالك به.

الزهري به نحوه .
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 2 12عن أمعمر عن ُّ
مّنقطع  :سليامن وعراك مل يسمعا من عمر  .بل مل يدركاه  .واهلل أعلم .
وهو
ٌ
طرف "فّنزفه"
ُ قولهُُ(ُ:فنزي ُ) أي  :سال دمه حتى أ
مات  .كذا ليحيى بن حييى  ,وعّند ابن بكري وم ِّ
فرسناه  .قاله عياض ( .) 2- 1/
بالفاء  .والعّنى
ٌ
قريب عىل ما َ
( )5وهذا يف حكم الرسل.
يضب امر أأتأه فيصيبها من رضبه  .ما
قال اإلمام مالك يف "الوطأ" (  : )3 4/وإنام ذلك يف اخلطأ أن
أ
يتعمد  .أيضهبا بسوط فيفقأ عيّنها ونحو ذلك .انتهى .
أمل َ
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( :)15/1هو كام قال ٌ
خالف فيه  .وذكر عبد الرزاق
مالك يف اخلطأ ال
أ
أص الر أأة ممن م
زوجها  .قال
[ ] 2141عن الثوري عن إسامعيل بن أمية عن ُّ
الزهري قال  :ال تأقت ُّ
أقتص مّنه إم َال يف الأدب .انتهى كالمه .
سفيان  :ونحن نقول ت ُّ
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قائمة إذا م
عني ال م
بن ٍ
ثابت كان يقول  :يف ال م
طف أئت مائة ٍ
ديّنار.
أ

( )

لُالشُِّجُاجُُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُعقُ ُِ
م
ٍ
بن
الرمحن  ,أأ َن عبدأ اهلل أ
 -122وحدَ ثّني حييى عن مالك عن ربيعة بن أأيب عبد َ
( )
الزبري أأقا أد ممن الّن ِّقلة.
ُّ
_____________________
()1أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 11/2ومن طريقه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )12/2أأخربنا
ٌ
مالك عن حييى بن سعيد عن بكري بن عبد اهلل بن الأشج عن سليامن به.
فزاد يف اإلسّناد بكري ًا  .وهو الصواب  .فقد أأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" () 2332- 2334
وابن أيب شيبة ( ) 51/1والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )12/2من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد عن
بكري به.
قال أبو عمر يف "االستذكار" (/ 1

)  :أأ أ
ٌ
بن الأشج .
سقط
مالك من إسّناد هذا احلديث بكري أ

وهو الراوي له عن سليامن بن يسار أسامع ًا .انتهى كالمه.
قولهُُ(ُ:العنيُالقائمةُإذاُط ِفةتُ) قال عياض يف "الشارق" (  : )145/كذا يف رواية الطرابلس ,
ٍ
م
رضبة ونحوها  ,وبقيت قائم ًة مل
سبب
ذهب بصها ممن
ولغريه "أطفيت" ومها صحيحان  ,ومعّناه
أ
أغري شكلها  ,وال صفتها  ,وعّند مالك فيها االجتهاد .انتهى .
أيت َ
وقال الباجي يف "الّنتقى" ( : )21/2ومعّنى ذلك َ
بقي مّنها يش ٌء من
أن مّناف أعها قد ذهبت  ,وإمنام أ
ٍ
عضو باقي الّنافع أأو
اجلامل  .فلذلك كان فيها االجتهاد  ,ومل يتقدَ ر عقلها ؛ لأ َن ذلك إنام يكون يف
بعضها  ,واهلل أعلم وأحكم.
عواد (  ( )3 2/أطفئت ) ثم قال  :يف م "طفئت" وما أأثبتّناه من الّنُّسخ  .انتهى .
وقع يف ط د بشار َ
مّنقطع.
( )5وهذا
ٌ
الثوري عن حييى بن
وأخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( )413/1وعبد الرزاق ( )311/1عن
ِّ
سعيد َ ,
ابن الزبري أقا أد من مّن ِّقلة.
أن أ
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لُاألُصُاب ُِعُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُعُقُ ُِ
م
 -121وحدَ ثّني حييى عن ٍ
الرمحن  ,أأ َنه قال  :أ
مالك عن ربيعة م
سألت
بن أأيب عبد َ
م
عش من اإلبل  ,فقلت  :كم يف
سعيدأ أ
بن الس ّيب  :كم يف إصبع الرأة.؟ فقال ٌ :
إمصبعني؟ قال  :عشون من اإلبل  ,فقلت  :كم يف ثال ٍ
ث؟ فقال  :ثالثون من اإلبل
أأ
 ,فقلت  :كم يف أأرب ٍع.؟ قال  :عشون من اإلبل.
نقص عقلها؟ .فقال سعيدٌ :
فقلت  :حني عظم جرحها  ,واشتدَ ت مصيبتها أ
___________________
وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة أيض ًا ( )431/1من طريق محاد بن سلمة عن عمرو بن ديّنار َ ,
أن ابن
الزبري  ,أأقا أد من مّن ِّقلة  ,قال  :فأعجب الّناس  ,أو أ
يتعجبون.
جعل الّناس َ
ُالعلامء ومجاعة أئمة الفتوى بالمصار
ُِ
ُ قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : ) 55/2والذي عليه مجهور
جائفة وال مّن ِّق ٍ
ٍ
أنه ال قود يف مأ ٍ
ٍ
وعضو
ُموف مّنها تلف الّنفس  ,وكذلك كل عظ ٍم
لة  ,لنه
مومة وال يف
ٌ
أ
م
خيشى مّنه ذهاب الّنفس َ ,
الأمومة أت ألف ًا وال
ابن الزبري أمل خيف من الّنقلة التي أأقاد مّنها  ,وال من
ولعل أ
أموت ًا  .ف أأقاد مّنها ُعىل عموم قول اهلل تعاىل { واجلروح قصاص } الائدة  , 31وذكر عبد الرزاق
ٍ
[الصّنف  ] 25عن م
لعطاء  :أأيقاد من الأمومة.؟ قال  :ما سمعّنا أأحد ًا أأقا أد
ابن جريج قال  :قلت
مّنها قبل ابن الزبري .انتهى كالمه .
قولهُُ(ُ:من ِّقلةُ) قال ابن الثري يف "الّنهاية" ( : ) 45/1هي التي أترج مّنها مصغار م
العظام  ,وتأّنت مأقل
عن أماكّنمها  ,وقيل  :التي تأّنقل ال أعظم  :أي تأك مرسه .انتهى .
ومات  ,وهي
أماُاملأمومة  :قيل هلا م أأمومة  ,لأ َن فيها معّنى الفعولية يف الأصل  ,ومجعها عىل لفظها مأم ٌ
الرعد
التي تأصل إىل أ ِّم الدِّ ماغ  .وهي أشدُّ الشجاج  ,قال ابن السكيت  :وصاحبها يصعق لصوت َ
م
سمى أيضا آ َمة  ,ومجعها أأوا ُّم  .مثل دابة ودواب .
ولرغاء اإلبل  ,وال يطيق الربوز يف الشمس  ,وت َ
َتوفه إذا وصلت جلوفه.
واجلائفةُُُ.اسم فاعل من جافته َ
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ٌ
السّنَة
نت.؟ فقلت  :بل عامل ٌ متث ِّب ٌت  ,أو
أأعراقي أأ أ
جاهل متع ِّل ٌم  ,فقال سعيدٌ  :هي ُّ
يا ابن أأخي.

( )

نانُ
لُاألُسُ ُِ
بابُُ:جامعُُعقُ ُِ
ٍ
مالك عن زيد بن أأسلم عن مسل مم م
بن ج ٍ
ّندب عن
 -115وحدَ ثّني حييى عن
الض م
أأسلم موىل عمر بن اخل َطاب َ ,
بج أم ٍل  ,ويف
بن اخل َطاب أق أىض يف ِّ
س أ
أن عمر أ
بج أم ٍل.
ُّ
بج أم ٍل  ,ويف ِّ
الض ألع أ
الرتقوة أ

( )

_____________________
( )1أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )11/2ويف "العرفة" ( ) 1/1واخلطيب يف "الفقيه
والتفقه" (  )412/وابن قتيبة يف "تأويل ُمتلف احلديث" (  )11/من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )411 , 413/1والبيهقي يف "الكربى" ( )11/2ويف "العرفة" () 1/1
وابن خزيمة يف "حديث إسامعيل بن جعفر" ( )431من ط ٍ
رق عن ربيعة به.
ٍ
السّنة ) ُّ
َبي
يدل عىل أأنه أأرس أله عن الّن ِّ
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )11/2وقول سعيد ( هي ُّ
ﷺ.انتهى
وأخرج الّنسائي يف "الكربى" ( ) 41/3والدارقطّني يف "السّنن" ( )1 /4من طريق إسامعيل بن
ع َياش عن م
ابن جريج عن أعمرو بن شعيب عن أأبيه عن جدِّ ه  ,قال  :قال رسول اهلل ﷺُ " :أعقل الر أأة
مثل م
عقل الرج مل حتى أ
تبلغ الثلث ممن مديتها".
ضعيف كثري اخلطأ.
قال الّنسائي أع مق أبه  :إسامعيل بن ع َياش
ٌ
( )5أخرجه الشافعي ( )423والبيهقي يف "الكربى" ( )11/2ويف "العرفة" ( ) 4 /1وابن حزم يف
حىل" ( )3 4/ 5من ط ٍ
"ال َ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )431/1وابن أيب شيبة ( ) 23/1وإسحاق بن راهوية كام يف "الطالب"
حىل" ( )354/ 5من ط ٍ
( )311/1وابن حزم يف "ال َ
رق عن زيد بن أسلم به.

=

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

456

ٍ
 -11وحدَ ثّني حييى عن ٍ
سعيد  ,أأ َنه أس ممع سعيدأ بن الس ّيب
مالك عن حييى بن
عري ٍ
اس بم أب ٍ
رض م
بعري  ,و أق أىض معاوية بن أأيب
يقول  :أق أىض عمر بن اخل َطاب يف الأ أ
مخسة أأب مع ٍ
م
بخمسة أأب ٍ
م
سفيان يف الأ
م
رة .
عرة
رضاس
م
م
قضاء
قضاء عمر بن اخل َطاب و أتزيد يف
قال سعيد بن الس ّيب  :فالدِّ ية تّنقص يف
معاوية  ,فلو كّنت أأنا أجلعلت يف الأ
م
بعريين  ,فتلك الدِّ ية سوا ٌء.
بعريين أ
رضاس أ

( )

نانُ
لُاألُسُ ُِ
بابُُ:العُملُُيفُعقُ ُِ
بن أط ٍ
 -11وحدَ ثّني حييى عن ٍ
بن احلصني عن أأيب أغ أطفان م
مالك عن داو أد م
ريف
روان بن احل أكم بع أثه إمىل م
اس أي أ
عبد اهلل م
بن ع َب ٍ
ال ِّر ِّي  ,أ َنه أأخربه َ :
سأله  :ماذا يف
أن أم أ أ
الضس.؟ فقال عبد اهلل بن ع َب ٍ
مخس من اإلبل.
ِّ
اس  :فيه ٌ

___________________
وإسّناده صحيح.
قولهُُ(ُ:الّتقوةُ) قال عياض يف "الشارق" (  : ) 43/عظم بني أث م
م
م
والعاتق معلو ٌم .اهـ
الّنحر
غرة
ٌ
( )1أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 43/2والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )15/2ويف "العرفة"
حىل" ( )3 4/ 5من ط ٍ
( ) 5/1وابن حزم يف "ال َ
رق عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( )432/1وابن أيب شيبة ( ) 15/1وابن حزم ( )3 4/ 5من ط ٍ
رق عن حييى
بن سعيد به.
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قال  :فر َدين مروان إىل عبد اهلل بن ع َب ٍ
اس فقال  :أأ أَتعل مقدَ م الف مم مث أل
الأ
رضاس.؟ فقال عبد اهلل بن ع َب ٍ
م
اس  :لو أمل أتعت مرب ذلك َإال بالأصابع  .عقلها
سوا ٌء.

( )

لُيفُخاصُ ُِةُما ُلِهُ
بابُُ:ماُيُوجبُُالعُقُلُُعىلُالرُجُ ُِ
م
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
لسّنَة أأ َن
 -114وحدَ ثّني حييى عن
هاب  ,أأ َنه قال  :مضت ا ُّ
( )
العاقل أة ال أحتمل أشيئ ًا ممن مد مية ال أعم مد َإال أن يشاءوا ذلك.
( )
ٍ
 -113وحدَ ثّني حييى عن ٍ
سعيد مثل ذلك.
مالك عن حييى بن
_____________________
( )5أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 1/1ويف "السّند" ( )422وعبد الرزاق يف "الصّنف" ()431/1
حىل" ( )3 4/ 5من ط ٍ
والبيهقي ( )15/2وابن حزم يف "ال َ
رق عن مالك به.
أ
السّنان بالصابع .
قاس ابن عباس
وإسّناده جيد  .وقد أ
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ( )1155والربعة عن عكرمة عن ابن ع َب ٍ
اس َ ,
أن الّنبي ﷺ قال :
اخلّنص واإلهبا أم.
هذه وهذه سواء  .يعّني
أ
( )5أخرجه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( )351/1والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 51/2من طريق
مالك به  .وهذا م ٌ
رسل.
م
م
ُ وهبذا قال مجهور أأ م
وغريهم  .وقد روي مرفوع ًا وموقوف ًا َ :
أن العاقلة ال أحتمل
الصحابة
هل العل مم من
صح الرفع.
العمدأ  .وال أي ُّ
انظر " :التلخيص احلبري" ( )4 /3و "إرواء الغليل" (" )441/2نصب الراية" (.)342/3
م
طريق م
ابن وهب به.
( )7أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 51/2من
الّناس َإال عىل ذلك" .
 .وزاد  .قال حييى " :ومل أدرك أ
والسائب بن يزيد ريض اهلل
أنس بن مالك
وهذا من قبيل الرسل أيض ًا  .وحييى هو النصاري
أ
سمع أ
أ
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يظُفيهُ
لُوالتُغل ُِ
اثُالعُقُ ُِ
يفُمريُ ِ ُ
بابُُ:ماُجاءُُ ُِ
ٍ
الزبري  ,أأ َن رج ً
ال من
 -111وحدَ ثّني مالك عن حييى بن
سعيد عن عروة بن ُّ
صغري  ,هو أأصغر ممن أ أحي أحة ,
الأنصار  -يقال له أحيحة بن اجل أالح  .كان له عم
ٌ
وكان عّند أأخوال مه  .أفأ أ
خذه أ أحيحة ف أق أت أله  ,فقال أأخواله  :كّنَا أأه أل ث ِّمه ور ِّمه ح َتى
( )
ٍ
امرئ يف أع ِّمه.
حق
إذا اس أتوى عىل أع أم ممه غل أبّنأا ُّ
قال عروة  :فلذلك ال أيرث ٌ
قاتل أمن أق أت أل.

والسحُ ُِرُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُال ُِغيُل ُِةُ ِّ ُ
ٍ
ٍ
سعيد عن سعيد م
مالك عن حييى م
بن الس َيب  ,أأ َن
بن
 -111وحدَ ثّني حييى عن
ٍ
واحد أق أتلوه قت أل مغيل ٍة  ,وقال عمر :
عمر بن اخل َطاب أقت أل أن أفر ًا مخس ًة أأو سبع ًة برج ٍل

___________________
عّنهام  .كام قال الذهبي يف "السري"( . )312/1وتقدَ م نقل كالم الذهبي يف أول كتاب الصالة .
( ) أمل أره يف غري الوطأ.
ٍ
يب  .كام أ
وأحيحة بن اجل م
حجر يف "اإلصابة" ( .)41/
مال إىل ذلك ابن
الح أص أحا ٌ
بالضم ,
قولهُُ(ُ:ث ِّمهُور ِّمهُ) قال ابن الثري يف "الّنهاية" (  : )133/قال أبو عبيد  :الحدِّ ثون يروونه ّ
والر ُّم بمعّنى اإلصالح  ,وقيل  :ال َثم قامش
والوجه عّندي الفتح  ,وهو إصالح اليشء وإحكامه  ,وهو َ
كالشكر  ,أأو بمعّنى الفعول ُّ
بالضم مصدران ّ
كالذخر .أي  :كّنَا
والر ُّم مر َمة البيت  ,وقيل  :مها ّ
البيت َ ,
أ
أهل تأربيتمه والتو ِّلني إلصالح شأنه .انتهى.
م
واعتدال شبابمه  .يقال للّنَبت
وقولهُُ(ُ:استوىُعىلُعممهُ) قال يف الّنهاية ( : )124/4أأرا أد عىل طولمه
إذا أ
طال  :قد اعت َأم .انتهى .
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لو أمت أالأ عليه أأهل أصّن أعاء ألقتلتهم مجيع ًا.
ٍ
الرمحن بن سعد بن زرار أة أأ َنه
حممد بن عبد َ
 -112وحدَ ثّني حييى عن مالك عن َ
( )

بي ﷺ  -أقتلت جاري ًة هلا أس أحرهتا  ,وقد كانت د َبرهتا
ب أل أغه  ,أأ َن حفص أة  -أ
زوج الّنَ ِّ
( )
أفأمرت هبا فقتملت.
_____________________
( )1أخرجه الشافعي ( )444والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( )35/2ويف "العرفة" (  )324والبغوي
يف "رشح السّنة" ( ) 141من طريق مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 2521وابن أيب شيبة ( ) 2114والدارقطّني يف "السّنن"
( ) 21/3من طرق عن حييى بن سعيد به .
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ( )1211من طريق نافع عن ابن عمر  ,أأ َن غالم ًا قتل مغيلة  ,فقال
عمر  :لو اشرتك فيها أأهل صّنعا أء لقتلتهم.
ُ وليسُعندُالبخاريُ"عددُاملقتولني"ُوالُالتصيحُبأنهُقتلهمُ.
البخاري أع مقبه  :وقال الغرية بن حكيم عن أأبيه َ ,
أن أأربع ًة قتلوا أصب ّي ًا  .فذكأر مث أله .
ُ ثم قال
ُّ
ٍ
وهب يف "اجلامع" ( )322ومن طريقه البيهقي يف "السّنن" ()23/2
وص أله ابن
ُ وهذا التعليق  .أ
مطوالً بمذكر م
للصبي .
صفة قتلهم
َ
ِّ
أن عمر قت ألهم  .لكن اختلف يف م
طرق أخرى عن عمر عّند م
م
وله ٌ
عددهم .
عبد الرزاق
وغريه  .وفيه َ أ
وانظر "االستذكار" ( . ) 22/1و "فتح الباري" ( .) 2/
ٍ
ٍ
قولهُِ ُ(ُ:غيلةُ)ُقال عياض يف "الشارق" (  : ) 3 /م
وحيلة بمكأرس ال أغني أال
بمخادعة
الغيلة ال أقتل
غري .انتهى
ّنقطع.
( )5أمل أره يف غري الوطأ من هذا الطريق  .وهذا م ٌ
وروى عبد الرزاق يف "الصّنف" ( ) 25/1والطرباين يف "العجم الكبري" ( ) 22/ 4والبيهقي يف
"الكربى" ( ) 41/2وابن أيب شيبة ( )3 1/1من طرق عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر
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وجنايتِهُ
ُ
بةُ
يةُالسُ ُائِ ُِ
يفُد ُِ
بابُُ:ماُجاءُُ ُِ
ٍ
الزناد عن سليامن بن أي ٍ
سار  ,أأ َن سائب ًة
 -112حدَ ثّني حييى عن
مالك عن أيب ِّ
رجل من بمّني ٍ
ٍ
عائذي  -أبو القتول
عائذ  ,فجا أء ال
ابن
ُّ
أأعت أقه بعض احل َجاج  .فقتل أ
 إىل عمر بن اخل َطاب أيطلب دي أة ابّن مه  ,فقال عمر  :ال دي أة له.يت لو أقت أله ابّني؟ فقال عمر  :إذ ًا ت مرجون دي أته  ,فقال
فقال ال
عائذي  :أأر أأ أ
ّ
رتك أيل أقم  ,وإن يق أتل أيّن أقم.) (.
الع ُّ
ائذي  :هو إذ ًا كالأر أقم .إن ي أ
___________________
َ ,
نكر ذلك عليها
أن جاري ًة حلفصة أس أحرهتا  ,واعرتفت بذلك  ,فأمرت عبدأ الرمحن بن زيد فق أت ألها  ,ف أأ أ
نكر عليها ما فعلت دون
عثامن  ,ف أأتاه عبد اهلل بن عمر ,فقال  :إّنا سحرهتا واعرتفت به  ,وكان عثامن أأ أ
السلطان " .وإسّناده صحيح  .ووقع عّند عبد الرزاق بالشك عبد اهلل أو عبيد اهلل .
ُّ
وأخرج عبد الرزاق ( ) 2212عن معمر عن أيوب عن نافع َ ,
أن حفص أة سحرت  .ف أأمرت عبيدأ اهلل
أخاها ف أق أتل ساحرتأني"
م
م
سحرهتا ممن أأجل
قولهُُ(ُ:دبرهتاُ) أي  :أعتقتها عن دبر  .وهو تعليق
العتق عىل موت الس ِّيد  .ولذا أ
م
استعجال معتقها .
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "الصّنف" ( )22/ 5عن مالك به  .وفيه انقطاع.
طريق آخر عّند البيهقي يف "السّنن الكربى" ( 4/ 2
وله
ٌ

حجاج بن أأرطاة عن عطاء بن
) من رواية َ

أيب رباح به  .وإسّناده مّنقطع كسابقه.
قال أبو عمر بن عبد الرب يف "االستذكار" ( : ) 24/1ليس هذا احلديث عّند أأ م
كثر رواة الوطأ ,
م
العلامء َ ,
أ
لن العاقل أة ال حتمل
خالف يف ذلك بني
وسقط من رواية حييى صفة قتلمه  ,وقتله كان خط ًأ ال
أ
َإال أ
عقل اخلطأ  ,و َلا أمل يكن للمعتأق سائب ًة عاقل ٌة أمل يوجب له عمر شيئ ًا .انتهى
قولهُُ(ُ:سائيةُ) قال ابن حجر يف "الفتح" (  : )3 /العبد الذي يقول له سيده  .ال والء لأ ٍ
حد
أ
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___________________

عليك  ,أو أأنت سائب ٌة  .يريد بذلك عت أقه  ,و أأن َال والء لأ ٍ
حد عليه  ,وقد يقول له أأعتقتك سائب ًة  ,أو
أ
أأنت حر سائب ًة  .ففي الصيغتني الوليني يفتقر يف م
عتقه إىل ن َية  ,ويف الخريني أيعتق  ,واختلف يف
أ
ِّ
الشط  .فاجلمهور عىل كراهيتمه َ ,
وشذ من قال بإباحته  ,واختلف يف والئه .انتهى.
َ
بياض وسوا ٌد ,
قال الزرقاين يف "رشح الوطأ" ( : )4 1/3قولهُُ(ُ:كاألرقمُ) بالقاف احلية التي فيها ٌ
أو محرة وسواد ُ .

وقولهُُ(ُ:إنُيّتكُيلقمُ) بفتح أوله وإسكان الالم وفتح القاف  ,وأصله الكل برسعةُ .
قولهُُ(ُ:وإنُيقتلُ) بضم أوله وفتح ثالثه ُ .
قولهُُ(ُ:ينقمُ) بكرس القاف من باب رضب لغة القرآن  ,ويف لغة بفتح القاف من باب تعب  .وهي
أركت أقت أله قت ألك  ,وإن قتلتأه كان له من ي م
مثل من أأ م
ّنتقم مّنك  ,وهو ٌ
مثال
أأوىل هّنا بالسجع  ,ومعّناه إن ت أ
أ
م
ِّ
اجلان  -وهي احلية
شهور .قال ابن الثري  :كانوا يف اجلاهلية أيزعمون أأ َن اجل َن تأطلب ثأر
العرب أم
ٌ
مات قاتلها  ,ور َبام أأصابه أخ أل ٌل  ,وهذا ٌ
رشان ال أيدري كيف
الرقيقة  -فر َبام أ
مثل فيمن أَيتمع عليه َ
يصّنع هبام .انتهى كالم الزرقاين .
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ُ

كتاب الامع
ُ

ىُاملدينةُواخلروجُُِمنُهاُ
ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُسُكُنُ
أ
 -111وحدَ ثّني مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه َ ,
رسول اهلل ﷺ قال  :ال
أن
خيرج أأحدٌ من الديّنة رغب ًة عّنها َإال أأ أ
بدهلا اهلل خري ًا مّنه.
ٍ ( )
ٍ
مالك عن م
عمه عن أيب هريرة  ,أأ َن
مح
 -255حدَ ثّني حييى عن
ابن أ أ
اس .عن ِّ
( )

_____________________
واجلوهري يف "مسّند
الفضل اجلأّن مأدي يف "فضائل الديّنة" رقم ( )42من طريق أأيب ق َرة ,
( )1أخرجه ّ
ُّ
الوطأ" ( )211من طريق القعّنبي كالمها عن ٍ
مالك به.
ورواه عبد الرزاق ( ) 11 , 11/1واجلّن مأدي (  )3 /من ط ٍ
رق عن هشام به.
أ

ٍ
مالك عن
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : ) 21/هذا احلديث وص أله معن بن عيسى  ,و أأسّنده عن
هشام عن أبيه عن عائشة يف الوطأ  ,أ
ومل يسّنده غريه يف الوطأ .واهلل أعلم .انتهى.
قلتُُ:واحلديثُأخرجهُمسلمُيفُ"صحيحه" ُ(ُ)1757من حديث سعد بن أيب وقاص  , وأيضاً
برقم (  ) 42من حديث أيب هريرة مثله مرفوع ًا .
ُ وَلُُيرجهُأصحابُالكتبُالستةُمنُطريقُعروةُالُموصوالًُوالُمرسالًُُ.واهللُأعلمُ.
فائدةُ :اجلأّنأدي  :بفتح اجليم والّنون  .ويف آخرها الدال الهملة  .هذه الّنِّسبة إىل أجّنأد أبلد ٌة من بالد
الفضل بن حممد بن إبراهيم بن مفضل بن سعيد بن عامر بن رشاحيل
اليمن مشهورة  .وهو أبو سعيد َ
اجلّندي  ,من أوالد الشعبي .قاله السمعاين يف "النساب" ( )11/
صعب
( ) اضطرب رواة الوطأ عن مالك يف اسمه  ,فقيل  :يونس بن يوسف بن محاس  .قاله أبو م
ٌ
و أمعن  ,وقالُبعضهم  :يوسف بن يونس  ,وقيل  :يوسف بن محاس  ,وقالُعبدُاهللُبنُيوسفُالتنييس
 :يوسف بن سّنان  .أ
ومل يتا أبع عىل ذلك  .ذكره ابن عبد الرب يف "التمهيد" (/ 3

) .ثم قال :

=
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م
أ
أ
يدخل الكلب أأو
حسن ما كانت حتَى
أن الديّنة عىل أأ
رسول اهلل ﷺ قال  :لترتك َ
م
السجد  ,أأو عىل م
م
أ
ِّ
رسول اهلل .
الّنرب  ,فقالوا  :يا
بعض سواري
الذئب في أغ ِّذي عىل
والسباع.
فلمن تكون ال ِّثامر ذلك َ
الزمان؟  ,قال  :لل أع أوايف  .ال َطري ِّ
أ

( )

___________________

وهذا االضطراب ُّ
يدل عىل َ
أن ذلك جاء من مق أبل مالك  .واهلل أأعلم  ,ورواية حييى يف ذلك حسّن ٌة  ,لنه
م
م
رجع إىل إسقاط
الرجل
ظن أأ َن مالك ًا َلا اضطرب حفظه يف اسم هذا
أ
سلم من التخليط يف االسم  ,و أأ ُّ
م
اسمه  ,وقال  :عن م
ابن أمحاس  ,وحييى ممن آخر أمن أع أر أض عليه الوطأ .وشهد وفاتأه .انتهى كالمه .

قلت  :ويؤيد أنه يونس بن يوسف  .احلديث الذي بعده.
( ) أخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري" ( )423/2وابن حبان ( )1224واحلاكم ()3 1/3
واخلطيب يف "موضح أوهام اجلمع والتفريق" (  )455/وابن ش ّبة يف "تاريخ الديّنة" (  ) 1 /من
ط ٍ
رق عن مالك به.
عمه أمل يو َثق.
سلم  ,وو َثقه
الّنسائي وابن حبان  ,لك َن َ
ُّ
ويونس بن يوسف  .أخرج له م ٌ
واحلديثُيفُ"صحيحُالبخاري"ُ(ُ)1330ومسلمُ(ُ )1704متص ًا من طريق سعيد بن الس ّيب عن
م
أيب هريرة مرفوع ًا  :أيرتكون الديّن أة عىل م
خري ما كانت  ,ال أي أ
عواف السبا مع
غشاها َإال العوايف  .يريد
م
والطري.
قولهُُ(ُ:العوايفُ) قال ابن حجر يف "الفتح" ( : )15/3مجع عافية  .وهي التي تطلب أأقواهتا  ,ويقال
للذكر ٍ
م
عاف  .قال ابن اجلوزي  :اجتمع يف العوايف شيئان  .أحدها  :أأ َّنا طالب ٌة لأقواهتا من قولك
عفوت فالن ًا أأعفوه ف أأنا ٍ
عاف  .واجلمع عفاة  ,أي  :أأتيت أأطلب أمعروفه  ,والثاين  :من ال أعفاء  .وهو
الوضع اخلايل الذي ال أأنيس به َ .
أ
والوحش تأقصده لأمّنها عىل نفسها فيه .انتهى .
الطري
فإن
أ
ُ قولهُِّ ُ(ُ:
فيغذيُ) قال عياض يف "الشارق" (  .) 32/بفتح الغني وكرس الذال مشدَ دة ُُ.
ُ وقال يف "الّنهاية" ( : )111/4أي  :أيبول عليها لعدم سكَانه وخل ِّوه من الّناس  .يقال  :أغ َذى بم أبوله
ي أغ ِّذي  .إذا ألقاه دف أع ًة دف أع ًة .انتهى.
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دينةُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُحتُري ُِمُاملُ ُِ
يوسف عن عطاء بن ٍ
يونس م
يسار عن أأيب أأ ُّيوب
بن
أ
 -25وحدَ ثّني مالك عن أ
ٍ
الأ
زاوية ف أط أر أدهم عّنه .
نصاري  ,أأنَه وجدأ مغلامن ًا قد أأجلئوا أثعلب ًا إىل
ِّ
( )
م
رسول اهلل ﷺ يصّنع هذا؟.
قال مالك  :ال أأع ألمه َإال أأنَه قال  :أأيف أح أر مم
دخل عيل زيد بن ٍ
ٍ
ثابت و أأنا
 -25وحدَ ثّني حييى عن مالك عن رج ٍل  ,قال  :أ َ
( )
بالأسواف  -وقد اص أطدت ّنأ أس ًا  -أفأ أ
خذه ممن أيدي أفأر أس أله.
_____________________
( )1أخرجه الطحاوي ( ) 1 /3والشايش ( ) 545والطرباين يف "الكبري" ( ) 42/3واخلطيب يف
"موضح الوهام" (  )45 /والبيهقي ( ) 12/1من ط ٍ
رق عن مالك به .وإسّناده ال بأس به.
مالك يف اس مم م
ومل أخيتلف الرواة فيام علمت عن ٍ
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 1/ 3أ
شيخه يف هذا
ُّ
محاس  ,وليس بيشء  .وهو ابن
احلديث  ,وك ُّلهم قال فيه "يونس بن يوسف" وقد قيل  :إنه غري ابن أ أ
محاس  ,وهذا يقيض لرواية أمعن و أأيب مصعب بالصواب .انتهى
أأ
محاس)  .وقول م
ابن
قلت  :ووقع عّند الطرباين من رواية عبد اهلل بن يوسف عن مالك (يوسف بن أ أ
عبد الرب ( أيقيض لرواية  ) ..يعّني احلديث الذي قبله .
جلّن مأدي يف "فضائل الديّنة" ( )21من طريق مالك به.
( )5أخرجه البيهقي ( ) 11/1وا أ
سمه مالك يقولون  :هو رشحبيل بن
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : ) 43/2والرجل الذي أمل ي ّ
ٍ
ٌ
سعد  ,كان ٌ
وجوه " انتهى.
حمفوظ لشحبيل بن سعد من
يرضاه فلم يس ِّمه  ,واحلديث
مالك ال أ
قلت  :وهو كام قال رمحه اهلل  .فقد أخرجه اإلمام أمحد (12

 ) 125-وابن أيب شيبة ( )134/

والبيهقي يف "الكربى" ( ) 55/1ويف "العرفة" ( )321/2من ط ٍ
رق عن رشحبيل بن سعد  .قال :
أ
أأخذت ّنأ أس ًا بالأسواف  .ف أأ أ
حرم
علمت أأ َن
خذه ممّنِّي زيد بن ثابت ف أأرس أله  ,وقال  :أأ أما
أ
رسول اهلل ﷺ َ
ما بني البتيها.
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دينةُ
ودُ ُِمنُاملُ ُِ
الءُاليُهُ ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُ ُإِجُ ُِ
ٍ
مالك عن إسامعيل م
سمع عمر بن عبد
بن أأيب أحكي ٍم  ,أنّه
 -254وحدَ ثّني عن
أ
العزيز يقول  :كان ممن م
آخر ما تك َلم به رسول اهلل ﷺ أأن قال  :أ
قاتل اهلل اليهو أد
والّنَصارى َاتذوا قبور أأ م
بقني ديّنان أبأ م
م
العرب ( ).
رض
نبيائهم مساجدأ  ,ال أي َ
أ
ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
أ
هاب َ ,
رسول اهلل ﷺ قال  :ال َيتمع
أن
 -253وحدَ ثّني عن
م
م
جزيرة العرب.
ديّنان يف
___________________
بضم الّنون وفتح اهلاء  .وآخره سني
قولهُُ(ُ:هنس ًا ُ) قال القايض عياض يف "الشارق" ( : )13/
ِّ
مهملة .انتهى .
الصد يديم حتريك رأ مسه وذنبمه  .أيصطاد
وقال ابن الثري يف "الّنهاية" (ٌ : ) 21/1
طائر يشبه ُّ أ
العصافري  ,ويأوي إىل القابر .انتهى.
ُ قولهُُ(ُ:األسوافُ)ُقال عياض يف "الشارق" ( /

)  :بفتح أوله بعدها سني مهملة  .هو من أحر مم

الديّنة  .قال ابن عبد الرب  :هو بّناحية البقيع  .وهو صدقة زيد بن ثابت .انتهى ُ
( ) أخرجه عبد الرزاق ( )13/1وابن سعد يف "الطبقات" (  ) 35/والبيهقي يف "الدالئل"
( ) 53/2و"الكربى" ( ) 52/1من ط ٍ
رق عن مالك  ,ابن سعد أيض ًا (  ) 35/من طريق حييى
بن سعيد  ,والبيهقي ( ) 41/1من طريق محاد بن سلمة كلهم عن إسامعيل به .
وهذا م ٌ
رسل.
ُ أما مش ُّقه الول  .فقدُأخرجهُالبخاريُ(ُ)450ومسلمُ(ُ)071عنُعائشةُوابنُعباس " لا ن مز أل برسول
اهلل ﷺ م
طفق يطرح أمخيص ًة له عىل م
وجهه  .فإذا اغت َأم كش أفها عن أوج مهه  .فقال  :فذكره  .وأخرجاهُأيض ًاُ
منُحديثُأيبُهريرة  .بالرفوع .
م
م
ديّنان ب أأ م
العرب " فانظر ما بعده.
رض
يبقني
ُ وأ َما ش ُّقه الثاين  :وهو قوله " ال
َ
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قال مالك  :قال ابن مش ٍ
ففحص عن ذلك عمر بن اخل َطاب حتَى أأتاه
هاب :
أ
م
م
أ
العرب  .أفأ أ
جىل
جزيرة
رسول اهلل ﷺ قال  :ال أَيتمع ديّنان يف
ال َث ألج واليقني  ,أأ َن
ّيو أد خيرب.

( )

_____________________
( )1أخرجه الطحاوي يف "رشح الشكل" ( )44/2والبيهقي يف "الكربى" ( ) 52/1والبالذري يف
"فتوح البلدان" (  )4 /من ط ٍ
رق عن مالك به.
ٌ
مرسل  .ابن شهاب الزهري مل يدرك عمر .
ُ وهذا
الزهري  .فقيل  :عّنه عن سعيد بن السيب عن أيب هريرة  ,وقيل  :عّنه عن سعيد
وقد اختلف فيه عىل ُّ
مرس ً
ال  ,وقيل  :عّنه عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن عائشة .
انظر " :التلخيص" البن حجر (3/3

) و "نصب الراية" (.)31 /4

لكن يشهد هلذا احلديث يف اجلملة  .ماُأخرجهُالبخاريُيفُ"صحيحه" ُ(ُ)5000ومسلمُ(ُ)1573
م
عنُابنُعباسُمرفوع ًُا  " :أأ م
جزيرة ال أع م
رب" .ولسلم ( ) 15/1عن عمر  ,أنه
خرجوا الشكني ممن
رسول اهلل ﷺ يقول  :ل م
أ
خر أج َن اليهود والّنصارى من جزيرة العرب حتى ال أأدع َإال مسل ًام " .
سمع
أ
أ َما إجالء عمر ليهود خيرب  .فأخرجه البخاري ( ) 125من حديث ابن عمر . 
م
بالمر تأث ألج أث ألج ًا ,
قوله ُُ (ُ :الثلج ُ) قال ابن الثري يف "الّنهاية" (  : )143/يقال أثلمجت نأفس
و أث ألجت تأثلج ثلوج ًا إذا اطمأنَت إليه  ,وسكأّنت  ,و أث أبت فيها  ,ووثم أقت به .انتهى.
قولهُُ(ُ:جزيرةُالعر ِ
بُ) قال ابن حجر يف "الفتح" ( : ) 2 /1قال الزبري بن بكار يف "أخبار الديّنة"
أخربت عن مالك عن ابن شهاب قال  :جزيرة العرب الديّنة  .قال الزبري  :قال غريه  :جزيرة العرب
ما بني العذيب إىل حض موت  ,قال الزبري  :وهذا أأشبه  ,وحضموت آخر اليمن.
ٍ
فارس وبحر احلبشة والفرات ودجلة أأحاطت
بحر
وقال اخلليل بن أمحد  :س ِّميت جزيرة العرب لأ َن أ
هبا  ,وهي أأرض العرب ومعدّنا.
وقال الصمعي  :هي ما مل أيبلغه ملك فارس من أأقىص أعدن إىل أطراف الشام .
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دينةُ
بابُُ:جُامعُُماُجاءُُيفُأُمُرُُاملُ ُِ
 -251وحدَ ثّني عن ٍ
أ
رسول اهللم ﷺ ط أل أع
مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه  ,أأ َن
له أحدٌ  .فقال  :هذا ٌ
جبل حي ُّبّنا ونح ُّبه ( ).
___________________

وقال أبو عبيد  :ممن أأقىص ٍ
عدن إىل ريف العراق طوالً  ,ومن جدَ ة وما واالها من الساحل إىل أطراف

الشام عرض ًا ,
عدن أأبني إىل م
وقال الصمعي  :جزيرة العرب ما بني أقىص م
ريف العراق طوالً  ,ومن جدَ ة وما واالها
البحار هبا  ,يعّني بحر م
م
م
م
وبحر القلز مم
اهلّند
إلحاطة
العرب
إىل أأطراف الشا مم عرض ًا  ,وس ِّميت جزيرة
أ
أ
م
وبحر احلبشة  ,وأضيفت إىل العرب لأّنا كانت ب أأيدّيم قبل اإلسالم  ,وهبا أأوطاّنم
فارس
وبحر
أ

ومّنازهلم  ,لكن الذي يمّنأع الشكون ممن سكّناه مّنها احلجاز خاصة  .وهو مكة والديّنة والياممة ما
واالها  ,ال فيام سوى ذلك ما يطلق عليه اسم جزيرة العرب  ,التِّفاق اجلمي مع عىل أأ َن اليم أن ال يمّنعون
م
م
العرب  ,هذاُمذهبُاجلمهورُ.
جزيرة
مّنها مع أأّنا من مجلة

وعنُاحلنفيةَُ :يوز مطلق ًا َإال السجد  ,وعنُمالك  :أَيوز دخوهلم احلرم للتجارة  ,وقالُالشافعي  :ال
م
بإذن اإلما مم ل م
يدخلون احلرم أأصالً َإال م
صلحة السلمني خاصة .انتهى كالمه.
أ
جلّن مأدي يف "فضائل الديّنة" (  ) /من طريق مالك
( )1أخرجه ابن ش َبة يف "تاريخ الديّنة" (  )11/وا أ
به.
و أأخرجه عبد الرزاق ( ) 12/1وابن أيب شيبة ( )412/ 3واجلأّن مأدي ( /

-

) من ط ٍ
رق عن

هشام به .
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : )445/وهذا م ٌ
رسل يف الوطأ عّند أمجاعة الرواة .انتهى .
الًُ.
ُ وَلُأرهُيفُالكتبُالستةُعنُعروةُمرسالًُوالُموصو ُ
قلت  :يشهد له ما أأخرجه البخاري يف "صحيحه" (  ) 24ومسلم (  ) 41عن أنس مثله .
م
الساعدي  مثله.
حديث أأيب محيد
رجاه أأيض ًا من
ِّ
و أأخ أ
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ٍ
ٍ
الرمحن بن القاسم  ,أأ َن
 -251وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد عن عبد َ
زار عبدأ اهلل بن ع َي ٍ
ومي  .فر أأى
اش الخز ّ
لم موىل عمر بن اخل َطاب أأخربه  ,أأنَه أ
أأس أ
عّنده نأبيذ ًا  .وهو بطريق مكَة  ,فقال له أأسلم َ :
اب حي ُّبه عمر بن
إن هذا َ
الش أ
فحمل عبد اهلل بن ع ّي ٍ
أ
اش أقدأ ح ًا عظي ًام فجاء به إىل عمر بن اخل َطاب
اخل َطاب ,
م م
م
رفع رأ أسه  ,فقال عمر َ :
شاب
إن هذا أل
أ
ٌ
ثم أ
فقربه عمر إىل فيه َ ,
فوض أعه يف يده َ ,
فشب مّنه  ,ث َم ناو أله رج ً
ال عن يميّنمه .
ب,
أ
ط ِّي ٌ
خري من
دبر عبد اهلل  .ناداه عمر بن اخل َطاب  ,فقال  :أ
فلام أأ أ
َ
أأنت القائل  :ألكَة ٌ
الديّنة؟ فقال عبد اهلل  :فقلت هي أحرم اهللم و أأمّنه  ,وفيها بيته  ,فقال عمر  :ال أأقول
م
خري من الديّنة؟
ثم قال عمر  :أأ أ
يف بيت اهلل وال يف حرمه شيئ ًا ّ ,
أنت القائل  :ألكَة ٌ
قال  :فقلت هي حرم اهللم و أأمّنه  ,وفيها بيته  ,فقال عمر  :ال أأقول يف حر مم اهللم وال
( )
م
صف.
ثم ان
أ
يف بيته شيئ ًا َ ,
_____________________
مالك عن م
( ) أخرجه البخاري يف "التاريخ الصغري" (  ) 42/عن إسامعيل عن ٍ
عبد الرمحن بن القاسم
أسلم أأخربه  .أ
بن سعيد .
 ,أأ َن
ومل يذكر حييى أ
أ
انظر " :االستذكار" (.) 32/2
والفاكهي يف "أخبار مكة" ( ) 4 /3من طريق يزيد بن هارون
و أأخرجه البخاري أيض ًا ( ) 42/
ُّ
بن القاسم أأخربه  ,أأنه بل أغهَ .
ثّنا حييى بن سعيد قال َ :
سلم أموىل عمر.
إن عبدأ الرمحن أ
أن أأ أ
صح.
قال البخاري  :إرساله أأ ُّ
وقال الدارقطّني يف "الحاديث التي خولف فيها مالك" (  : ) 42/ورواه ابن وهب والقعّنبي عن
قديم أمل
سلم أأخربه  .وهذا ال أي ُّ
صح  .أأسلم ٌ
مالك عن حييى بن سعيد عن عبد الرمحن بن القاسم  ,أأ َن أأ أ
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القولُبالقُدُ ُِرُ
ُِ
عنُ
بابُُ:النُهُيُُ ُِ
بن ٍ
مالك عن م
سعد عن أعمرو بن ٍ
زياد م
 -252وحدَ ثّني ٌ
ديّنار  ,أأنَه قال  :سمعت
( )
الزبري يقول يف خطبتمه  :إم َن اهللأ هو اهلادي والفاتن.
بن ُّ
عبدأ اهلل أ
___________________
أ
يدركه عبد الرمحن بن القاسم  ,وقد أروى هذا
احلديث يزيد بن هارون عن حييى بن سعيد  ,أأ َن عبدأ
الرمحن بن القاسم  ,أأخربه أأنه ب ألغه  ,أأ َن أأسلم موىل عمر ر أأى مع م
عبد اهلل بن عياش نبيذ ًا يف طريق
أ
أ
مكة " ..احلديث.
صح من الأ َول  ,وقد روي عن إسحاق الط َباع عن مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه
وهذا أأ ُّ
عن أأسلم  ,أ
أ
حفظ ذلك فقد أأتى بام يشبه الصواب .واهلل أعلم .
ومل يتا أبع ابن الطباع عىل هذا  .فإن كان
أسلم أأتى عبدأ اهلل
ورواه أبو أضمرة وحييى بن أيوب عن حييى بن سعيد عن عبد الرمحن بن القاسم  ,أأ َن
أ
صح من الول .واهلل أعلم  .انتهى كالمه .
بن ع َياش  .أمل يذكر فيه ( أي القاسم )  ,وهذا أأ ُّ
أ
( ) أخرجه ابن ب ّطة يف "اإلبانة" (  ) 2 /وابن وهب يف كتابه "القدر" ( )31والبيهقي يف "القضاء
والقدر" رقم ( )345والاللكائي يف "رشح أصول اعتقاد أهل السّنة" رقم (  )11من ط ٍ
رق عن
صحيح .
مالك به .وإسّناده
ٌ
ُ قولهُُ(ُ:والفاتنُ) لقوله تعاىل { ولقد فتّنَا سليامن } وقوله  { :يضل من يشاء } وهذا من باب اإلخبار
مانع من اإلخبار به .
والفعل  .وهو أأوسع من باب الأسامء  .فال أ

طلق اهلل عىل م
نفسه
قال ابن القيم يف "مدارج السالكني" ( : )424/4الفعل أأوسع من االسم  ,وهلذا أأ أ
سم بالريد والشائي والحدث  ,كام
تسم مّنها ب أأسامء الفاعل  ,كأراد  ,وشاء  ,و أأحدث  ,ومل ي َ
أأفعاالً مل أي َ
نفسه بالصانع والفاعل والتقن وغري ذلك من الأسامء التي أأطلق عىل نفسه  ,فباب الأفعال
سم أ
مل ي ِّ
أأوسع من باب السامء.
اشتق له ممن ِّ
الاكر ,
وقد أخطأ  -أقبح خطأ  -من َ
فسامه أ
كل فعل اس ًام  ,وبلغ ب أأسامئه زياد ًة عىل الألف َ ,
والفاتن  ,والكائد ونحو ذلك  ,وكذلك باب اإلخبار عّنه باالسم أأوسع من تأسميتمه به ,
والخادع ,
أ
أ
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لُالقُدُ ُِرُ
بابُُ:جامعُُمُاُجاءُُيفُأُهُ ُِ
مالك عن يزيد بن ٍ
ٍ
ٍ
رظي قال :
زياد عن حم َمد بن
 -252وحدَ ثّني عن
كعب الق ِّ
قال معاوية بن أأيب سفيان  -وهو عىل م
الّنرب  : -أأ ُّّيا الّنّاس إمنَه ال مانع ألما أأع أطى اهلل ,
وال معطمي ألما مّنع  ,وال يّنفع ذا اجلدِّ مّنه اجلدُّ  ,من ي م
رد اهلل به خري ًا يف ِّقهه يف الدِّ ين.
أ
م
( )
م
م
رسول اهلل ﷺ عىل هذه الأعواد.
الكلامت من
هؤالء
ثم قال  :سمعت
َ
___________________
سمى بذلك .انتهى  .وانظر
فإنه خيرب عّنه ب أأنَه يشء  ,وموجود  ,ومذكور  ,ومعلوم  ,ومراد  ,وال ي َ
طريق اهلجرتني ( . )445/
والرساج
( )1أخرجه البخاري يف "الدب الفرد" ( )111والطحاوي يف "رشح الشكل" () 123
َ
( )214والطرباين يف "الكبري" ( ) 1 / 1والبيهقي يف "القضاء والقدر" (ص )452واخلطيب يف
"التفق والفرتق" (  ) 22وابن مّنده يف "التوحيد" ( )4 1وغريهم من ط ٍ
رق عن مالك به
ٍ
كعب من معاوية  .فأخرجه ابن أيب شيبة ( ) 35/1واإلمام أمحد () 1215
ورصح بعضهم بسامع
َ
والبخاري يف "الدب" ( )112وعبد بن محيد ( )3 1من طريق عثامن بن حكيم  ,وأمحد () 1241
والرساج ( )213وابن بطة يف "إبطال حليل" ( )5ووكيع يف "الزهد" (3

) من طريق أسامة ,

والبخاري أيض ًا ( )112ومسدَ د كام يف "إحتاف الهرة" (  )31/من طريق حممد بن عجالن كلهم عن
ُّ
حم َمد م
بن كعب  ,قال بعضهم  :سمعت معاوية.
ٌ
صحيح  .وإن كان ظاهره يف هذا اإلسّناد
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : )22/4هذا
حديث سّندٌ
ٌ
االنقطاع  ,وقد سمع ذلك من معاوية  .ذكر ذلك بعض رواة مالك عن ٍ
ٌ
حمفوظ أأيض ًا من
مالك  ,وهو
أ
أ
طريق ٍ
م
م
مالك  .انتهى
غري
انظر  :علل الدارقطّني (

) والضعفاء للعقييل (.)422/3

وراد موىل
وأصل ُاحلديث ُيف ُ"صحيح ُالبخاري" ُ(ُ )044ومواضع ُأخرى ُُ ,ومسلم ُ( )047عن َ
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قُ
نُاخلُلُ ِ ُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُحُسُ ُِ
ٍ
أن معاذ بن ٍ
مالك َ ,
جبل قال  :آخر ما أأوصاين به رسول
 -251وحدَ ثّني عن
اهلل ﷺ حني وضعت مرجيل يف ال أغرز .أن قال  :أأ م
حسن خل أقك للّنَاس معاذ بن
___________________
الصالة ,
الّنبي ﷺ يقول
إيل ما
أ
أ
خلف َ
سمعت َ
الغرية بن شعبة  ,قال  :كتب معاوية إىل الغرية  :اكتب َ
ف أأ أ
الصالة  :ال إله َإال اهلل  ,وحده ال رشيك له ,
الّنبي ﷺ يقول خلف ّ
عيل الغرية قال  :سمعت َ
مىل َ
مّنعت  ,وال يّنفع ذا اجلدِّ مّنك اجلدّ .
اللهم ال مانع لما أأعطيت  ,وال معطي لما
أ
َ
أ َما مش ُّقه اآلخر  .فأخرجه البخاري (  ) 132 , 2ومسلم ( ) 542عن معاوية قال  :سمعت رسول
اهلل ﷺ  -وهو خيطب  -يقول  :أمن يرد اهلل به خري ًا يف ِّقهه يف الدين.
م
قلت َ
رسول اهلل .
سمع هذا من
إن معاوية إذا كان قد
قال العيّني يف "عمدة القاري" (  : )31/فإن أ
أ
بعض حروفه  ,أأو ما
يستثبت ذلك ,
فكيف أيسأل عّنه.؟ قلت  :أأراد أن
ويّنظر هل رواه غريه  ,أأو نأس أ
أ
أ
أأشبه ذلك .انتهى كالمه .
الّنبي ﷺ عىل الّنرب  ,ومل أيسمعه مّنه
قلت  :الصواب أنه ال مّنافاة بيّنهام  .فمعاوية
أ
سمع هذا الدعاء من ِّ
بعدأ الصالة  ,فس أأ أل معاوية الغري أة عام يقال بعد الصالة  .فوافق أأّنا هي الكلامت التي سم أعها معاوية
م
رسول اهلل ﷺ عىل الّنرب .واهلل أعلم .
من
أ َما ما رواه أمحد (  ) 1221عن حممد بن فضيل عن عثامن بن حكيم عن حممد بن كعب  .قال
وقت الص م
اللهم ال مانع ألما
الة :
سمعت معاوي أة يقول  :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول إذا
أ
انصف أ َ
َ
أعطيت  .دون مجلة الفقه يف الدين.
أ
فالظاهر شذوذ هذه اللفظة  .وعثامن بن حكيم  -وإن كان ثق ًة  -فقد رواه مجاع ٌة من الثقات عن حممد
م
بن كعب َ .
الّنبي ﷺ عىل الّنرب  .وكذا رواه الثقات عن عثامن بن
بأن معاوي أة
أ
سمع هذه الكلامت من ِّ
حكيم  .مّنهم ابن نمري و أيعىل و أأبو بدر شجاع بن الوليد عّنه .أخرجه اإلمام أمحد ( ) 1215وغريه .
م
كرها اختصار ًا  .واهلل أعلم.
تركت ذ أ
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( )

ٍ
ٍ
سعيد  ,أأ َنه قال  :بل أغّني أأ َن الر أء ليدرك
مالك عن حييى بن
 -2 5وحدَ ثّني عن
م ( )
سن خ م
بح م
لقه درج أة القائ مم بال َليل  ,ال َظامئ باهلأواجر.
_____________________
( )1أخرجه ابن سعد ( )21/4من طريق القعّنبي  ,والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2212من طريق سعيد بن
ٍ
مالك
أيب مريم  ,وابن الصالح يف "وصل بالغات مالك" (  )3/من طريق أيب مصعب كلهم عن
أن معا أذ م
عن حييى بن سعيد َ ,
بن جبل قال  :فذكره.
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )455/ 3هكذا روى حييى هذا احلديث  .وتابعه ابن القاسم والقعّنبي
ٍ
ّنقطع جد ًا  ,وال
 ,ورواه ابن بكري عن مالك عن حييى بن سعيد عن معاذ بن جبل  .وهو مع هذا م ٌ
الّنبي ﷺ من حديث معاذ  .وال غريه هبذا اللفظ .واهلل أعلم .انتهى
يوجد مسّند ًا عن ِّ
وقال احلافظ يف "اللسان" ( : )441/3عمر بن نعيم بن ميرسة روى عن ٍ
مالك عن حييى بن سعيد عن
سعيد بن السيب  ,قال  :قال معاذ بن جبل  :أأ َول ما أأوصاين به حممدٌ رسول اهلل ﷺ أن قال  :يا معاذ
أأحسن خل أقك للّناس .قال الدارقطّني يف الغرائب  :أمل يروه هكذا غري عمر بن نعيم  ,وقال اخلطيب يف
الرواة عن مالك  :أمل يتابع عليه .انتهى
ُّ
انظر " :جامع العلوم واحلكم" البن رجب (حديث رقم .) 2
قلت  :وهذا احلديث أحد الع َلقات الربعة يف الو َطأ التي ال توجد موصولة.
قولهُُ(ُ:الغرزُ) بفتح الغني العجمة وسكون الراء بعدها زاي  ,وهو  -أي الغرز  -لإلبل بمّنزلة
الركاب يكون من احلديد واخلشب  ,والغرز ال يكون َإال من اجللد  .وقيلُ:
الركب للفرس  ,وقيل ِّ :
َ
مها مرتادفان  ,أو الغرز للجمل والركاب للفرس .قاله احلافظ يف الفتح
قولهُُ(ُ:معاذُبنُجبلُ) مّنادى بحذف الداة  .قاله الزرقاين.
( )5أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" (  )222من طريق سعيد بن أيب مريم عن مالك به.
وهذا من قبيل الرسل  .حييى هو النصاري  .وقد أأشار إىل ذلك أبو عمر يف "التمهيد" ()24/ 3
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ٍ
ٍ
سعيد  ,أنّه قال  :سمعت سعيدأ ب أن
مالك عن حييى بن
 -2وحدَ ثّني عن
الس َيب يقول  :أأ أال أخربكم بخ ٍري من ٍ
والصدقة؟ قالوا  :بىل  .قال :
الصالة َ
كثري من َ
إصالح م
ذات ال م
فإّنا هي احلالقة ( ).
بني  ,وإ َياكم والبم أ
غضة َ
___________________
أ
الّنبي ﷺ مسّند ًا
فقال  :هذا ال َيوز أن
يكون رأي ًا  ,وال يكون مثله َإال تأوقيف ًا  ,وقد روي مرفوع ًا عن ِّ
ٍ
ٍ
حسان من حديث حييى بن سعيد هذا وغريه  .انتهى كالمه.
وجوه
من
وأخرجه أبو عمر يف "التمهيد" ( )24/ 3وابن عدي ( ) 5/4والعقييل يف "الضعفاء"
( )313/3وغريهم من طريق اليامن بن عدي احلمص عن زهري بن حممد عن حييى بن سعيد عن
ضعيف.
الّنبي ﷺ  .مثله .وإسّناده
ٌ
القاسم عن عائشة عن ِّ
م
وقد جاء نحو هذا احلديث من ط ٍ
حديث عائشة عّند أيب داود ( , )3212وعبد اهلل بن
رق أخرى  .من
أعمرو عّند أمحد ( )1252وأيب أمامة عّند الطرباين يف "الكبري" ( )2251وأيب هريرة عّند البخاري يف
"الدب الفرد" ( ) 23وغريهم.
قولهُُ(ُ:الظامئُ) قال عياض يف "الشارق" (  : )4 1/الظامئ مهموز أي العطشان من الصوم .اهـ
ٍ
( ) أخرجه ابن عبد الرب يف "التمهيد" ( ) 31/ 4من طريق م
مالك عن حييى بن
معن بن عيسى عن
سعيد سمعت سعيد بن السيب يقول  :أ
فذكره  .كذا قال  :سمعت !.
الّنبي ﷺ  .كام سيأِت.
وهذا كسابقه ال يقال رأي ًا  ,فهو من قبيل الراسيل .ورواه بعضهم عن سعيد عن ِّ
م
عيل بن الديّني  .فقال وذلك ما أأخربناه عبد اهلل بن حممد
قال أبو عمر ( : ) 31/ 4وفيه ع َل ٌة أ
ذكر أها ُّ
 ..فذكره من طريق ابن الديّني عن أمعن .
عيل  :فقلت م
إن هذا احلديث مل يسمعه حييى بن سعيد من سعيد بن السيّب بيّنهام ٌ
لعن َ .
رجل فال
قال ٌ
تقل فيه سمعت سعيدأ ب أن السيب  ,واجعله عن سعيد بن السيب  .فكان ال يقول فيه َإال عن سعيد بن
السيب  .قال عيل  :وقد حدَ ثّناه عبد الوهاب ويزيد بن هارون وغريمها عن حييى بن سعيد عن
إسامعيل بن أيب حكيم عن سعيد بن السيب مرفوع ًا .انتهى.
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اءُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُاحلُيُ ُِ
الزرقي عن أز م
ٍ
مة م
مالك عن أس أل أ
يد
 -2وحدَ ثّني عن
بن صفوان بن أس ألمة ُّ ِّ
بي ﷺ  ,قال  :قال رسول اهلل ﷺ  :لك ِّل مد ٍ
م
خلق
ين ٌ
بن طلحة بن ركانة يرفعه إىل الّن ِّ
( )

___________________

وكذا قال الدارقطّني يف "الحاديث التي خولف فيه مالك" (  : )14/إنه وهم  .وأنه م
سم أعه من
ٌ

إسامعيل.
قلت  :أخرجه ابن أيب الدُّ نيا يف "مداراة الّناس" ( ) 32عن جرير عن حييى عن إسامعيل عن سع ٍ
يد
عن الّنبي ﷺ .
وأخرجه ابن البارك يف "الزهد" ( )242عن أسامة بن زيد عن إسامعيل به .
وضاح يف "البدع"
وقد روي عن سعيد بن السيب قال  :قال رسول اهلل ﷺ  :فذكره  .أأخرجه ابن َ
(

حفص م
م
بن غياث
محاد بن زيد  ,وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( ) 31/ 4من طريق
) من طريق َ

كالمها عن حييى بن سعيد عن ابن السيب به.
ٍ
سعيد عن أأيب الدَ رداء مرفوع ًا  .أخرجه ابن عبد الرب ( . ) 31/ 4والصواب عن إسامعيل
وروي عن
ٍ
سعيد مرس ً
ال  .كام قال الدارقطّني يف "العلل" (رقم ) 52
عن
وللحديث شاهدٌ  :رواه أمحد ( )333/1والرتمذي ( ) 151وأبو داود ( )31 1وغريهم من طريق
م
وصححه ابن حبان (  .) 151وقال
الدرداء أمرفوع ًا نحوه .
سامل بن أيب اجلعد عن أ ِّم الدرداء عن أأيب
َ
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
الرتمذي :
ٌ
ٌ
قولهُُ(ُ:البِغضةُ) بكرس الباء  .وهي شدَ ة البغض .
م
الشعر ,
قولهُُ(ُ:احلالقةُ) قال عياض يف "الشارق" (  : )421/أي الهلكة .أي تأستأصل كحالق
يقال القوم أحيلق بعضهم بعض ًا .أي أيقتل  ,وقيل  :الراد هّنا أقطيعة الرح مم .انتهى .
( )1كذا قال حييى  .وخالفه الكثر  .فقالو  :يزيد  .كام سيأِت يف كالم ابن عبد الرب.
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 ,وخلق اإلسال مم احلياء ( ).
_____________________
( )5أخرجه ابن أيب شيبة ( )1 1/2ومسدَ د كام يف "الطالب" ( ) 212واخلالل يف "السّنة" () 11
وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( ) 12/1والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 41/1والقضاعي يف "مسّند
الشهاب" ( ) 5 1من ط ٍ
رق عن مالك به .وهذا مرسل.
الرواة عن
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : ) 3 , 3 /هكذا هذا احلديث يف الوطأ عّند مجهور ُّ
ٍ
مالك عن سلمة بن صفوان عن يزيد بن طلحة بن ركانة عن أأبيه  ,وال أأعلم
مالك  ,ورواه وكيع عن
صحت رواية وكيع  .فاحلديث مسّندٌ من هذا
أأحد ًا قال فيه ( عن أبيه عن مالك ) َإال وكيع  .فإن َ
الطريق.
ٍ
ٌ
الّنبي ﷺ  .وقال حييى بن حييى يف هذا احلديث  :زيد بن
و أأ َما معّناه
فمتصل مستّندٌ من وجوه عن ِّ
طلحة  ,وقال القعّنبي وابن بكري وابن القاسم وغريهم  :يزيد بن طلحة بن ركانة  .وهو الصواب ,
نكر حييى بن
وهو يزيد بن طلحة بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن الطلب ابن عبد مّناف  ,وقد أأ أ
أمعني عىل وكيع يف هذا احلديث قوله ( عن أبيه ) وقال  :ليس فيه عن أبيه  .وهو م ٌ
رسل  ,وقد رواه
حممد بن سليامن الأنباري عن وكيع عن مالك بن أنس عن سلمة بن صفوان عن م
ابن ركانة  ,قال  :قال
م
يكون أ
أ
مجاعة أأصحاب مالك  ,لنه أمل يقل فيه ( عن
مثل رواية
رسول اهلل ﷺ  .فذكره  .وهذا يشبه أأن
يسمه  ,وال أأعلمه يروى م
الّنبي ﷺ هذا احلديث بغري هذا اإلسّناد َ .إال ما انفر أد به
عن ِّ
أبيه ) وإن كان أمل ِّ
أ
ضعيف ال
رسول اهلل ﷺ قال  :فذكره  .ومعاوية بن حييى
الزهري عن أأنس  ,أأ َن
ٌ
معاوية بن حييى عن ُّ
تج بمحملمه  ,وال يوثق بّنقلمه.
حي ُّ
ٍ
ٍ
حسن  .حدَ ثّناه خلف بن القاسم رمحه اهلل .قال حدثّنا أبو بكر
بإسّناد
وقد روي من حديث الشاميني
حممد بن احلسني بن صالح السبيعي احللبي بدمشق قال  :حدثّنا أبو عمر عبد اهلل بن حممد بن حييى
الزدي  ,قال  :حدثّنا آدم بن أيب إياس العسقالين عن معن بن الوليد عن ثور بن زيد عن خالد بن
معدان عن معاذ بن جبل  ,قال  :قال رسول اهلل ﷺ  :لكل ٍ
خلق  ,وخلق اإلسالم احلياء .أمن ال
دين ٌ
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___________________
دين له.
حيا أء له ال أ
وبإسّناده عن معاذ بن جبل قال  :قال رسول اهلل ﷺ  :ز ّيّنوا اإلسالم بخصلتني  .قلّنا  :وما مها؟ فقال :
احلياء والسامحة يف اهلل ال يف غريه.
الرسي ويوسف بن موسى القطان كالمها عن وكيع
وأما حديث وكيع ..ثم رواه من طريق هّناد بن َ
عن مالك بن أنس عن سلمة بن صفوان عن يزيد بن ركانة عن أبيه  ,قال  :قال رسول اهلل ﷺ .
فذكره.
الزهري عن أنس عن الّنبي ﷺ  ,أنه قال  :فذكر احلديث
وقد روي عن عيسى بن يونس عن مالك عن ُّ
 .وذلك عّندنا خطأ  ,وإنام هو ٍ
الزهري عن أأنس  ,وحديث عيسى
لالك عن سلمة بن صفوان  ,ال عن ُّ
الزهري عن أأنس  .ال عن مالك بن أنس .ذكره البزار  .قال :
بن يونس إنام هو عن معاوية بن حييى عن ُّ
الزهري
حدثّنا أمحد بن مّنصور حدثّنا نعيم بن محاد حدثّنا عيسى بن يونس عن معاوية بن حييى عن ُّ
عن أنس عن الّنبي ﷺ فذكره  .انتهى القصود مّنه.
الزهري  .أخرجها ابن ماجه (  )3 2وأبو يعىل
قلت  :ورواية عيسى بن يونس عن معاوية عن ُّ
( . )4124ومعاوية ضعيف .
وقد اضطرب فيه أيض ًا  .انظر  :شعب اإليامن للبيهقي (.)2311
ٍ
الزهري  .فأخرجها الطرباين يف "العجم الصغري" (  )4 /من طريق عيسى بن
أ َما رواية
مالك عن ُّ
ٍ
ومالك  .وهي خطأ كام قال أبو عمر .وانظر  :اإلرشاد للخلييل ( .) 1 /
يونس عن معاوية بن حييى
أما رواية وكيع بزيادة ( أبيه ) فكذا رواه ابن عبد الرب  ,لكّنه يف كتاب "الزهد" لوكيع ( )421عن
ٍ
الرسي يف "الزهد" ( ) 435حدَ ثّنا وكيع عن
مالك  .ليس فيه عن ( أبيه ) .وكذا أخرجه هّنَاد بن َ
مالك به  .أ
ومل يذكر عن أبيه .وهذا اختالف عن وكيع نفسه  ,ولع َله رواه من وجهني.
وللحديث شاهدٌ عن ابن عباس  .أخرجه ابن عدي يف "الكامل" (  , ) 12/لكن قال أبو حاتم يف
" م
ٌ
ّنكر.
العلل" ( : ) 22/
حديث م ٌ

477

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

بُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُالغُضُ ِ ُ
بن أع ٍ
ٍ
الرمحن م
مالك عن ابن مش ٍ
وف ,
 -2 4وحدَ ثّني عن
هاب عن محيد بن عبد َ
رسول اهلل  .أع ِّلمّني كل ٍ
أ
أأ َن رج ً
امت أأعيش مهب َن .
ال أأتى إىل رسو مل اهلل ﷺ فقال  :يا
نسى  .فقال رسول اهلل ﷺ  :ال أتغضب.
وال تكثر ع َيل أفأ أ

( )

_____________________
( )1أخرجه ابن وهب يف "جامعه" (  )35والبيهقي يف "العرفة" ( )1542عن مالك به.
الزهري به.
وأخرجه اخلرائطي يف "مساوئ الخالق" ( )444من طريق أيب أويس عن ُّ
الرواة عن مالك يف الوطأ مرس ً
ال  .وهو
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 31/2هكذا رواه مجاعة ُّ
مطرف [ احللية ليب نعيم  443/1وغرائب
َ
الصحيح فيه عن مالك  ,وقد رواه ابن سربة الدين عن ِّ
ٍ
الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أأيب هريرة  ,ورواه
مالك البن الظفر رقم  ] 24عن
مالك عن ُّ
ٍ
الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أأبيه  .وكالمها خط ٌأ ,
إسحاق بن أبشري الكاهيل عن
مالك عن ُّ
ٍ
رسل كام يف الوطأ  ,ورواه ابن عييّنة عن ابن مش ٍ
مالك م ٌ
هاب عن محيد عن رج ٍل من
والصواب فيه عن
م
فوص أله .انتهى كالمه .
أأ
الّنبي ﷺ مثله  .أ
صحاب ِّ
قلت  :رواية ابن عييّنة  .أخرجها اإلمام أمحد ( ) 4312وابن أيب شيبة ( , ) 2/1ورواه عبد
الرزاق ( ) 5 21وأمحد (  ) 42 /والبيهقي يف "الكربى" (  )41 /وأبو نعيم يف "العرفة"
عمر  ,وابن عساكر ( )31/13من طريق الليث بن سعد كلهم ( ابن عييّنة
( )2 55من طريق أم أ
الزهري به  .موصوالً.
و أمعمر والليث ) عن ُّ
زاد عبد الرزاق وغريه  :قال الرجل  :ففكَرت حني قال رسول اهلل ﷺ ما قال  .فإذا الغضب أَيمع
وصريي يف "إحتاف الهرة" (.) 44/2
وصح أحه الب
الش ك َله".
ُّ
َ
َ
ويف الباب عن جاري أة م
وصححه ابن حبان ()1121
بن قدامة مثله  .رواه أمحد () 1113
َ
أن رجالً قال للّنبي ﷺ  :أأ م
ُويفُصحيحُالبخاريُ( )0350عن أيب هريرة َ ,
وصّني؟ قال  :ال تغضب .
فر َدد ممرار ًا  ,قال  :ال تأغضب.
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بابُُ:ماُجاءُُيفُاملُصُافُحُ ُِةُ
م
عطاء بن أأيب مسل ٍم م
ٍ
راساين  ,قال :
عبد اهلل اخل
مالك عن
 -2 3وحدَ ثّني عن
ِّ
( )
وهتا أدوا حتا َبوا  ,وتذهب َ
الشحّناء.
قال رسول اهلل ﷺ  :أت أصا أفحوا يذهب ال مغ ُّل  ,أ
يابُللجُام ُِلُهبُاُ
سُالثُ ِ ُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُلُبُ ُِ
ٍ
مالك عن زيد بن أأسلم عن ج م
ابر م
نصاري ,
بن عبد اهلل ال
 -2 1وحدَ ثّني عن
ِّ
أأنّه قال  :أخرجّنا مع رسو مل اهلل ﷺ يف غزوة بّني أأ ٍ
جابر  :فبيّنا أأنا ٌ
نازل
نامر  ,قال ٌ
ٍ
أ
هلم إىل الظ ِّل  ,قال  :فّنز أل
شجرة إذا رسول اهلل ﷺ  .فقلت  :يا
حتت
رسول اهلل َ .
___________________
انظر " :فتح الباري" البن حجر ( )1 1/ 5و "التمهيد" البن عبد الرب () 31/2
( ) أخرجه ابن وهب يف "جامعه" رقم (  ) 3عن مالك به .
قال احلافظ يف "الفتح" (  )11/عن م م
رسل عطاء هذا  :أ
ومل نقف عليه أموصوالً.
قلت  :أي  :عن عطاء م
نفسه.
مالك معضالً  ,وقد أسّند من ط ٍ
الّنذري يف "الرتغيب والرتهيب" ( : ) 1 /4رواه هكذا ٌ
رق
وقال
ُّ
فيها م ٌ
قال  .انتهى كالمه .
قلت  :مّنها ما أخرجه ابن وهب (  : ) 3أأخربين أسامة بن زيد  .قال  :حدَ ثّني عبد العزيز بن عمر بن
عبد العزيز عن أبيه به  .وهذا م ٌ
رسل أيض ًا .
الز أعي مز أعة عن نافع عن ابن عمر
وأخرجه ابن أعدي يف "الكامل" ( ) 51/1من طريق حممد بن أيب ُّ
ذهب م
فإن اهلدي أة ت م
فإن الصافح أة تذهب بالشحّناء  ,وهتا أدوا َ
مرفوع ًا  :تصافحوا َ
الغ َل" .وفيه ابن أيب
م
احلديث .
الز أعي مز أعة  .قال البخاري وأبو حاتم  :مّنكر
ُّ
وروي مرفوع ًا من طرق " أهتادوا حتابوا " انظر "نصب الراية" ( . ) 1 /3و"التلخيص احلبري" .
(.)11/4
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م ٍ
م ٍ
ثم
رسول اهلل ﷺ فقمت إىل غرارة لّنا فال أت أمست فيها فوجدت أ
جرو ق َثاء ف أك أرسته ّ ,
أ
رسول
قربته إىل رسو مل اهلل ﷺ فقال  :ممن أأين لكم هذا؟ قال  :فقلت  :خرجّنا به يا
َ
اهلل من ال م
ديّنة.
فجهزته ث َم
جابر  :وعّندنا
هرنا  ,قال َ :
صاحب لّنا ن ِّ
ٌ
جهزه يذهب أيرعى أظ أ
قال ٌ
دبر أيذهب يف ال َظهر .وعليه بردان له قد أخلم أقا  ,قال  :فّنظر رسول اهلل ﷺ إليه ,
أأ أ
أ
رسول اهلل  .له ثوبان يف ال أعيبة أك أسوته
فقال  :أأ أما له ثوبان غري هذين؟ فقلت  :بىل يا
إ َيامها  ,قال  :فادعه فمره فليل أبسهام  ,قال  :فدعوته ف ألبمسهام  ,ث َم و َىل أيذهب.
يس هذا خري ًا؟  ,قال :
قال  :فقال رسول اهلل ﷺ  :ما أله
رضب اهلل عّن أقه  ,أأل أ
أ
م
أ
رسول اهللم يف سبيل اهلل؟ فقال رسول اهلل ﷺ  :يف سبي مل
الرجل  ,فقال  :يا
فسم أعه َ
( )
م
الرجل يف سبيل اهلل.
اهلل  ,قال  :فقت أل َ
_____________________
( )1أخرجه ابن حبان يف "صحيحه" ( )13 2والبزار ( ) 114واحلاكم ( ) 24/3البيهقي يف
"الدالئل" (  ) 3 /وابن عساكر (  ) 14/من ط ٍ
رق عن مالك به.
وإسّناده صحيح َ .إال أنه اختلف يف سامع ٍ
زيد من جابر بن عبد اهلل  , فّنفاه ابن معني  ,و أأثبته ابن
ٌ
ح َبان وابن عبد الرب يف "التمهيد" (.) 1 /4
سمع من ٍ
جابر َ ,
لن جابر ًا مات سّنة  . 21ومات أأسلم موىل عمر
قال ابن حبان يف "صحيحه"  :وزيدٌ
أ
َ
وصىل عليه أمروان  ,وكان عىل الديّنة إذ ذاك  ,فهذا
( والد زيد ) يف إمارة معاوية سّنة بضع ومخسني ,
يد ُّلك عىل أنه سمع جابر ًا  .وهو كبري  ,ومات زيد بن أسلم سّنة  , 41وقد ع ِّمر .انتهى كالمه.
سمع من م
ابن عمر
وقال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 1 /4وسامعه من جابر غري مدفو ٍع عّندي  ,وقد
أ
بّنحو أأ م
م
ِّ
ِّ
وتويف جابر سّنة ثامن وسبعني  ,وتويف ابن
ربعة أأعوام ,
وتويف ابن عمر قبل جابر بن عبد اهلل
.

=
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هبُ
يابُاملُصُبغُ ُِةُوالذُ ِ ُ
سُال ُِّث ِ ُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُلُبُ ُِ
ٍ
وب
 -2 1وحدَ ثّني عن مالك عن ناف ٍع  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر كان أيلبس ال َث أ
م ( )
بالزعفران.
الصبو أغ بالمش مق  ,والصبو أغ َ
سُاخلُزُُِّ
بابُُ:ماُجاءُُيفُلُبُ ُِ
بي ﷺ
 -2 2وحدَ ثّني مالك عن هشام بن عروة عن أأبيه عن عائشة  -زوجم الّنَ ِّ
___________________
عمر سّنة أربع وسبعني .انتهى .
قول م
ولعل ما يؤيد أ
قلت َ :
البزار كام يف "كشف الستار" (  ) 11من طريق
ابن معني  .ما أأخرجه َ
بن ٍ
هشا مم م
سعد عن زيد بن أأسلم عن عطاء بن يسار عن جابر به.
ٍ
حمم مد م
عطاء عن جابر به  .لكن
بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن
وأخرجه أيض ًا ( ) 113من طريق َ
قد يقال َ
إن زيد ًا  .مل أيسمع هذ احلديث من جابر  ,لكن أس مم أع مّنه أأحاديث أخرى  .واهلل أعلم .
قولهُِ ُ(ُ:غرارةُ)ُبكرس الغني  .وهو الوعاء ُ.
ُ قولهُُ(ُ:جروُقثاءُ) قال الباجي يف "الّنتقى" ( : )45 /3واجلرو القثا أءة الصحيحة  ,وقيل  :ا ألستطيلة
م
والر َمان .انتهى.
 ,وقيل َ :
الصغرية  .حكاه أأبو القاسم اجلوهري  ,وقال أبو عبيد  :اجلرو صغري الق َثاء ُّ
ُّ
ويدل عليه قوله يف احلديث
وقال عياض يف "الشارق" (  : ) 25/وقيل هو الواحد مّنها ,
فكرسته" وهذا ُّ
يدل عىل كم أ مربه .انتهى.
" أ
قولهُُ(ُ:العيبةُ) هو مستودع الثياب  .كام قال أهل اللغة.
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 24/3من طريق أعمرو م
بن اهليثم  ,و أأبو أأمحد احلاكم يف "عوايل
بن نضلة كالمها عن ٍ
بن سليامن م
مالك" ( ) 11من طريق حييى م
مالك به.
وإسّناده صحيح.
طني أمحر يصبغ به الثياب.
قولهُُ(ُ:املِشقُ) .هي الغرة ٌ .
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رف أخ يز كانت عائشة أتلبسه.
الزبري ممط أ
بن ُّ
 أأ َّنا أك أست عبدأ اهلل أهُمنُال ُِّثيابُ
ساءُلُبُسُ ُِ
بابُُ:ماُيُكُرُهُللنُِّ ُِ

( )

ٍ
مالك عن علقم أة م
بن أأيب أعلقمة عن أ ِّمه  ,أأ َّنا قالت :
 -2 2وحدَ ثّني عن
مخار
بي ﷺ  -وعىل حفصة ٌ
الرمحن عىل عائشة  -زوجم الّنَ ِّ
دخلت حفصة بّنت عبد َ
( )
قيق  .فش َقته م
عائشة  ,و أك أستها ممخار ًا أكثمي أف ًا.
أر ٌ
ٍ
مالك عن مسل مم م
بن أأيب أمريم عن أأيب صالحٍ عن أأيب هريرة
 -2 1وحدَ ثّني عن
يات م
الت م ميال ٌت ال أيدخلن اجلّنَة  ,وال أَيد أن
 ,أأ َنه قال  :نسا ٌء
مائ ٌ
كاسيات عار ٌ
ٌ
_____________________
( ) أخرجه ابن سعد ( )2 /2والطحاوي ( ) 11/3والبيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 2 /4ويف
الشعب" ( )1142من ط ٍ
" ُّ
رق عن مالك به .وإسّناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (  ) 111عن معمر عن هشام بن عروة قال  :ر أأيت عىل م
عبد اهلل م
الزبري
بن ُّ
أ أ
ممطرف ًا ممن أخ يز أأخض ك أأسته إمياه عائشة.
قولهُِ ُ(ُ:مطرف ُخزٍّ ُ) قال يف "الّنهاية" ( : ) 11/4بكأرس اليم وفتحها وضمها  :الثوب الذي يف
أط أر أفيه أع ألامن  .انتهى.

وقال ابن حجر يف "الفتح" ( : ) 1 / 5هو ما سجفت أأطرافه بس ٍ
جف من حرير.

( )1أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )2 /2من طريق أمعن بن عيسى  ,والبيهقي يف "السّنن الكربى"
(  )451/من طريق ابن بكري كالمها عن مالك به.
وأخرجه ابن سعد ( )2 /2من طريق سليامن بن بالل عن أعلقم أة عن أ ِّمه  .فذكره  .وفيه  .قالت
أعلمني ما أأنزل اهلل يف سورة الّنور؟!.
عائشة  :أأ أما ت
أ
قولهُِ ُ(ُ:مخارُ) بكرس أوله والتخفيف  :ما تغ ِّطي به الر أأة رأ أسها .قاله ابن حجر .
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مرحيها  ,ورحيها يوجد ممن م م
سرية أمخس مائة أسّنة.
أ
أ

( )

يابُ
سُال ُِّث ِ ُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُلُبُ ُِ
ٍ
مالك عن إمسحق بن عبد اهلل بن أأيب طلحة  ,أأ َنه قال  :قال
 -2 5وحدَ ثّني عن
ٍ
أأنس بن مال ٍ
يومئذ أأمري الؤمّنني  -وقد ر أق أع بني
ك  :ر أأيت عمر بن اخل َطاب  -وهو
_____________________
( )5أخرجه البيهقي يف "شعب اإليامن" (  )211من طريق القعّنبي  ,والبغوي يف "رشح السّنة"
الزهري كالمها عن ٍ
مالك به.
(  ) 3/من طريق أأيب مصعب ُّ
موقوف له حكم الرف مع  ,وقد أرواه مرفوع ًا ابن نافع وابن بكري عن مالك  .أخرجه ابن عبد الرب
وهذا
ٌ
يف "التمهيد" ( .) 5 /4وانظر " :علل الدارقطّني" (رقم .) 13
واحلديثُيفُ"صحيحُمسلم"ُ(ُ)5150من طريق سهيل بن أيب صالح عن أبيه عن أيب هريرة مرفوع ًا
" مص م
سياط ك أأذناب م
ّنفان ممن أأ م
ٌ
كاسيات ..
البقر أيضبون هبا الّناس  ,ونسا ٌء
هل الّنا مر مل أأرمها  .قو ٌم معهم
ٌ
احلديث  .وفيه مسرية كذا وكذا ".
ُ وَلُي ّبنيُمدةُاملسريةُُ.لكنُروايةُمالكُفيهاُبيانُذلكُُ,وأهناُ(مخسُمائةُسنة)ُ.

كاسيات ٍمن
ُ قال الّنووي يف "رشح مسلم" ( : ) 1 / 2أما الكاسيات  .ففيه أأوج ٌه أحدها معّناه
ٌ
م
عاريات من فعل اخلري واالهتامم آلخرهتن
الثياب
كاسيات من
عاريات من شكرها ,والثانى :
نمعمة اهلل
ٌ
ٌ
ٌ
م
عارياتُ.
كاسيات
فهن
ٌ
ٌ
واالعتّناء بالطاعاتُ,والثالث  :تأكشف شيئ ًا من أبدّنا إظهار ًا جلامهلا َ
عاريات ّف العّنى .
كاسيات
ُ والرابع  :يلبسن ثياب ًا رقاق ًا تأصف ما حتتها
ٌ
ٌ
يلزمهن من حفظ الفروج وغريها ,
ميالت  .فقيل  :زائغات عن طاعة اهلل تعاىل وما
مائالت
وأ َما
ٌ
ٌ
َ
غريهن أ
كتافهن .
شيتهن ميالت أأ
تبخرتات ّف مم
مائالت م
مثل فمعلمهن  ,وقيل :
وميالت ي
ٌ
ٌ
َ
َ
أ
علمن أ
وقيل  :مائالت أي َ
غريهن تلك
تمشطن الشطة اليالء  .وهي مشطة البغايا معروف ٌة هل َن ميالت أيمشط أن
َ
يّنتهن وغريها .انتهى .
الرجال ميالت هلم بام
الشطة  ,وقيل :
ٌ
يبدين من مز َ
أ
مائالت إىل ِّ
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أكتم أفيه بمر أقا ٍع ثال ٍ
ٍ
بعضها أ
بعض.
فوق
ث  .ل َبد أ

( )

بابُُ:ماُجاءُُيفُالسُنُ ُِةُيفُال ُِفطُرُ ُِةُ
ٍ
ٍ
سعيد عن سعيد بن الس ّيب  ,أنّه قال :
مالك عن حييى بن
 -2وحدَ ثّني عن

كان إمبراهيم ﷺ أأ َو أل الّن م
وأو أل الّناس اخ أت أتن  ,و أأ َو أل الّناس
اس ض َيف َ
الضيف َ ,
قص شار أبه  ,و أأ َول الّن م
اس ر أأى َ
رب ما هذا.؟ فقال اهلل تبارك
يب .فقال  :يا ِّ
الش أ
َ
رب مزدين أو أقار ًا ( ).
قار يا إمبراهيم  ,فقال  :يا ِّ
وتعاىل  :أو ٌ
ائمُ
لُوهوُقُ ٌُ
بُالرُجُ ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفَُشُ ِ ُ
 -2وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن ابن مش ٍ
هاب  ,أأ َن عائش أة أ َم الؤمّنني وسعدأ ب أن أأيب

_____________________
( ) أخرجه أبو داود يف "الزهد" ( )12وابن سعد ( )4 2/4وابن نعيم يف "معرفة الصحابة" ( ) 1
والبيهقي يف "شعب اإليامن" ( ) 12/1وابن عساكر () 41/32من ط ٍ
رق عن مالك به.
ٍ
بألفاظ متقاربة.
وإسّناده صحيح .وله طرق أخرى عّند ابن سعد
( )1أخرجه ابن عساكر يف "تاريخ دمشق" ( ) 11/1من طريق أيب مصعب  ,والبيهقي يف "شعب
اإليامن" ( )1121من طريق القعّنبي كالمها عن مالك به.
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 5 31والبخاري يف "الدب الفرد" ( ) 15وابن أيب شيبة ()12/1
الشعب" ( )2135وابن عساكر ( ) 55/1وغريهم من ط ٍ
والبيهقي يف " ُّ
رق عن حييى بن سعيد به.
ٌ
الّنبي ﷺ .
وهذا
مرسل  .فمثله ال يقال رأي ًا  .وقد روي عن حييى عن ابن السيب عن أأيب هريرة عن ِّ
أخرجه البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )2 2
وقال البيهقي  :الصحيح الوقوف.
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و َق ٍ
قائم – بأس ًا.
اص كانا ال أيريان بشب اإلنسان  -وهو ٌ

( )

ٍ
جعفر القارئ أأ َنه قال  :ر أأيت عبدأ اهلل ب أن عمر
 -2 4وحدَ ثّني مالك عن أأيب
أيشب قائ ًام.

( )

ٍ
م
عامر م
الزبري عن أأبيه  ,أأ َنه كان
مالك عن
 -2 3وحدَ ثّني عن
بن عبد اهلل بن ُّ

أيشب قائ ًام.

( )

بابُُ:جامعُُماُجاءُُيفُالطُعا ُِمُوالرشُ ِ
ابُ
مالك عن زيد بن أأسلم عن أعمرو بن سعد بن م ٍ
ٍ
عاذ عن
 -2 1وحدَ ثّني عن
م
حتقرن إمحدأ اك َن جل م
َ
ارهتا .ولو
ؤمّنات ال
أجدَ ته  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ  ,قال  :يا نسا أء ال
( )
كراع ٍ
شاة حم أرق ًا.
_____________________
( ) أخرجه عبد الرزاق (  ) 111وابن أيب شيبة ( ) 54/2والبيهقي يف "السّنن الكربى" () 24/2
الزهري به.
عمر عن ُّ
من طريق أم أ
والزهري أمل يدرك سعد ًا  ,وال عائش أة.
ُّ
صحيح  .أبو جعفر  :هو يزيد بن القعقاع موىل عبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة من م
أهل
( ) وهذا إسّنا ٌد
ٌ
م
والّنسائي.
القراءات  .و َثقه ابن معني
الديّنة  ,وكان إما أم أأهلمها يف
ُّ
عيل بن عبد اهلل البارقي  ,وابن أيب شيبة
وأخرج الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( ) 21/3عن ِّ
رشب ممن مق ٍ
ربة وهو قائم .
( ) 3 52عن سعيد بن السيّب كالمها عن ابن عمر  ,أأنه أ م أ
( )4أخرجه الطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( ) 21/3عن أأيب ٍ
عامر ال أع أقدي عن مالك به.
( )3أخرجه البخاري يف "الدب الفرد" (
وإسحاق بن راهوية يف "مسّنده" (4/1

) والدارمي يف "سّنّنه" ( ) 121وأمحد ()13/3
) والطرباين يف "العجم الكبري" ( ) 23/ 3والبيهقي يف
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مالك عن م
ٍ
عبد اهلل بن أأيب ٍ
بكر أأنّه قال  :قال رسول اهلل ﷺ
 -2 1وحدَ ثّني عن
 :قات أل اهلل اليهو أد ّ .نوا عن أأكل َ
الشحم  ,فباعوه أفأ أكلوا أثمّنأه.

( )

___________________

الشعب" (  )431من ط ٍ
" ُّ
رق عن مالك به.

ويفُصحيحُالبخاريُ(ُ)5055ومسلمُ( )47/7من حديث أيب هريرة مرفوع ًا  :يانسا أء السلامت ال
َ
حتقرن جار ٌة جلارهتا  .ولو فمر مسن شاة.
قولهُُ(ُ:فِر ِسنُ)  :بكرس الفاء والهملة  .بيّنهام راء ساكّنة وآخره ٌ
نون  .هو عظ ٌم قليل اللح مم  ,وهو
م
م
للفرس  ,ويطلق عىل الشاة أجماز ًا  ,ونونه زائد ٌة  ,وقيل  :أأصل َية  .قاله احلافظ يف
احلافر
للبعري موضع
الفتح .
السيوطي يف "تّنوير احلوالك" (  : ) 3/قولهُُ(ُ:عنُعمروُبنُسعدُبنُمعاذُعنُجدتهُ)ُقال
قال
ُّ
ابن عبد الرب  :قيل َ :
إن اسمها حواء بّنت يزيد بن السكن  .وقد قيل  :إّنا جدة ابن بجيد أيض ًا  .قولهُُ:
م
م
ٍ
بتأويل  .قال الباجي  :وقد ر أأيت أمن أيرويه برف مع
الصفة
(ياُنساءُاملؤمنات) من إضافة الوصوف إىل َ
م
الؤمّنات عىل الّنَعت  .قولهُ(ُ:الُحتقرنُجارةُجلارهتا) قال الباجي  :حيتمل  :أن يكون ّني ًا
الّنَساء ورفع
للمهدية  .و أأن يكون للمهدى إليها  .قال  :والول أظهر  .قولهُ(ُ:ولوُكراعُشاةُ) قال ابن عبد الرب :
اإلنس ومن الدواب وسائر الوايش ما دون م
قال صاحب العني  :الكراع من م
العقب  .قولهُ(ُ:حمرق ًُا)
قال الباجي  :الكراع مؤنث  .فكان حقه حمرقة َ ,إال أأ َن الرواية وردت هكذا يف الو َطآت وغريها ,
م
العرب يذكِّره َ .
فلعل الرواي أة عىل تلك ال ُّلغة  .انتهى كالم السيوطي.
بعض
يب  .أأ َن أ
وحكى ابن الأعرا ِّ
قلت ُ:قولهُُ(ُ:حمرق ًاُ) أض أب أطها الّناوي يف "فيض القدير" بفتح الراء دون التشديد .
وحديث م
سلم عن
ابن بجيد  .الذي ذكره السيوطي  .رواه مالك يف "الوطأ" ( )43 1عن زيد بن أأ أ
السكني  .ولو بظمل ٍ
ابن ب ٍ
جيد الأ
أ
ف
رسول اهلل ﷺ قال  :ر ُّدوا
احلارثي عن أجدَ تمه  ,أأ َن
ثم
أ
ِّ
ِّ
نصاري َ
حم َر ٍق" .روواه اخلمسة َإال ابن ماجه  .كام ذكرته يف "زوائد الوطأ عىل الصحيحني"
( ) هذا مرسل .

=

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

486

ٍ
ٍ
سعيد  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب كان يأكل
مالك عن حييى بن
 -2 2وحدَ ثّني عن
سمن  .فدعا رج ً م
خبز ًا بم ٍ
ورض
ال من أأه مل البادية  ,فجع أل يأكل وي َتبع بال ُّلقمة أ أ
حفة  ,فقال عمر  :كأنّك م م
الص م
قف ٌر  ,فقال  :واهلل ما أأكلت أسمّن ًا  ,وال لكت أأك ً
ال به
َ
السمن ح َتى حييا الّنَاس من َأول ما حي أيون.
مّنذ كذا وكذا .فقال عمر  :ال آكل َ

( )

___________________

م
حديث ٍ
ثم باعوه" أي :
) ومسلم (  ) 12من
خرجه البخاري (
و أأ أ
جابر مثله  .وزاد "مجلوه َ
م
حديث م
ابن ع َباس وغريه .
خر أجا مث أله من
أذابوه  .و أأ أ
ولسلم ( ) 124من حديث أأيب هريرة نحوه  .لكن دون م
قيد م
اإلذابة ُ.

ُ وَلُُي ِّرجهُأحدٌ ُمنُالستةُمنُطريقُعبدُاهللُبنُأيبُبكرُالُمسند ًاُوالُمرسالًُ.
( ) أخرجه البيهقي يف "شعب اإليامن" (  )112من طريق القعّنبي عن مالك به.
وهذا م ٌ
رسل  .حييى النصاري مل يدرك عمر . 
ٍ
خالد المحر  ,وابن سعد يف "الطبقات" ()4 4/4
وأخرجه ابن أيب شيبة (  ) 4 2من طريق أيب
من طريق م
محاد بن زيد  ,وابن ش َبة يف "تاريخ الديّنة" (  )452/من طريق يزيدأ بن هارون كلهم عن
الرمادة.
حييى بن سعيد عن حممد بن حييى بن أح َبان به نحوه  .زاد ابن سعد وابن ش َبة  .أنه يف عا مم َ
وهذا م ٌ
رسل أأيض ًا.
وأخرج ابن سعد ( : )4 4/4أأخربنا عبد اهلل بن نمري عن عبيد اهلل عن ثابت البّناين عن أنس بن مالك
السمن  ,فّنأ أق أر
قر بطن عمر بن اخلطاب  ,وكان ي أأكل
أ
حرم عليه َ
الر أمادة  ,وكان َ
الزيت عا أم َ
قال  :أت أقر أ
بطّنأه بإمصبمعه  .قال  :ت م
صحيح
قرقر أت أقرقرك  ,إمنَه ليس لك عّندنا غريه حتَى حييا الّناس .وإسّناده
ٌ
قولهُُ(ُ:ويتبعُ) قال الزرقاين ( )313/3بشدِّ الفوقية .
قال ابن عبد الرب يف "االستذكار" ( )42 /2قولهُُ(ُ:ورضُالصحفةُ) هو ما يتع َلق هبا من و أد مك الطعام
رمل  ,وال م
 ,و (ُاملقفرُ)ُهو كال م
رمل الذي ال زاد له  ,وال قوت معه  ,وقولهُُ(ُ:حتىُحيياُالناسُ)
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بن م
ٍ
سحق م
عبد اهلل بن أأيب طلحة عن أأنس بن
 -2 2وحدَ ثّني عن
مالك عن إم أ
ٍ
ٍ
طرح له
مالك  ,أأ َنه قال  :ر أأيت عمر بن اخل َطاب  -وهو يومئذ أأمري الؤمّنني  -ي أ
( )
صاع من ٍ
متر فيأكله ح َتى أيأك أل أح أش أفها.
ٌ
يّنار عن م
 -2 1وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن عبد اهلل بن مد ٍ
عبد اهلل بن عمر  ,أأنّه قال :
( )
راد.؟ فقال  :م
س مئ أل عمر بن اخل َطاب عن اجل م
وددت أأ َن عّندي أقف أع ًة نأكل مّنه.
أ

___________________
فالرواية بضم الياء  .والعّنى قد يصيب الّناس احلياء بالطر ويعانوا وخيصبوا  ,واحلياء هو اخلصب
م
واخلصب  .وصاروا ممن أأهله .انتهى
والغيث  .تقول العرب  :قد أأحيا القوم إذا أأصاهبم احلياء بالطر
كالمه.
قولهُُ(ُ:لكتُ) وقع يف بعض الّنُّسخ " وال رأيت أكالً " قال اجلوهري يف "الصحاح" (: ) 152/ 3
الشئ يف أف ممي أألوكه  ,إذا أع ألكته  .انتهى .
لكت
أ
( ) أخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( ) 2/ 4من طريق معن بن عيسى  ,والبيهقي يف "شعب
اإليامن" ( )1341من طريق م َ
عىل بن مّنصور كالمها عن مالك به.
مهام بن حييى عن إسحاق به.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( )11/2وابن سعد ( ) 2/4من طريق ّ
وأخرجه ابن سعد ( )4 2/4من طريق مالك عن زيد بن أأسلم عن أأبيه عن عمر نحوه.
قولهُُ(ُ:حشفهاُ) قال عياض يف "الشارق" (  : )3 2/احلشف بفتح احلاء  .هو دنيُّه وما يبس مّنه
قبل نض مجه ما ال طعم له .انتهى.
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" (  )44 /من طريق ابن وهب عن مالك به.
وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات" ( )4 2/4وعبد الرزاق ( )145/3وإبراهيم احلريب يف "غريب
ٍ
احلديث" (  )232/من ط ٍ
صحيحة.
رق أخرى عن عمر ب أأسانيدأ
قولهُُ(ُ:قفعةُ) قال أبو عبيد يف "الغريب" ( : )451/4يش ٌء شبيه بالزنبيل  .ليس بالكبري يعمل من
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ٍ
حممد بن أعمرو بن أحل أح ألة عن محيد بن مالك
 -245وحدَ ثّني عن مالك عن َ
بن خثي ٍم  ,أأ َنه قال  :كّنت جالس ًا مع أأيب هريرة أبأ م
رضه بال أعقيق  ,أفأ أتاه قو ٌم من أأه مل
دواب فّنزلوا عّنده.
الديّنة عىل
ي
قال محيدٌ  :فقال أبو هريرة  :اذهب إىل أ ِّمي فقل  :إ َن ابّنأك ي م
السال أم ,
قرئك َ
فة  .وشيئ ًا من ٍ
قراص يف صح ٍ
ٍ
زيت
ويقول  :أأط معميّنا شيئ ًا  ,قال  :فوضعت ثالث أة أأ
كرب أبو
ثم أ
وض أعتها عىل رأيس ومحلتها إليهم  ,فل َام وضعتها بني أأيدّيم َ
وملحٍ َ ,
هريرة.
وقال  :احلمد هلل الذي أأشب أعّنا من اخلبز بعد أأن أمل يكن طعامّنا َإال الأسو أدين الاء
ابن أخي أأحسن
وال َتمر .فلم يصب القوم من ال َطعام شيئ ًا  .فل َام انصفوا  ,قال  :يا أ
م
فإّنا من
الرعا أم عّنها  ,و أأطب م أ
راحها  ,وص ِّل يف ناحيتها َ ,
إىل غّنمك  ,وامسح ُّ
م
ٌ
زمان تكون ال ُّثلة من
ِت عىل الّنَاس
دواب اجلّنَة  ,والذي نفس بيده ليوشك أن يأ أ
ِّ
( )
حب إىل صاحبمها من م
دار أمروان.
الغّنم أأ َ
___________________

وص ,ليست له عرى  .وهو الذي يسميه الّنساء يف م
خ ٍ
العراق ال ّق ّفة .انتهى
ِّ

( ) أخرجه البخاري يف "الدب الفرد" (  )12من طريق إسامعيل بن أيب أويس  ,والذهبي يف
الزهري كالمها عن مالك به.
"سريالعالم" (  )1 5/من طريق أيب مصعب ُّ
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 155من طريق عبد اهلل بن سعيد بن أيب هّند  ,وإبراهيم احلريب يف "غريب
احلديث" ( ) 521/4من طريق الضحاك بن عثامن كالمها عن حممد بن عمرو به ُ .متص ًا " .أحسن
إىل غّنمك  ...إىل قوله اجلّنة".
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ٍ
ٍ
قاسم ب أن
 -24وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد أأ َنه قال  :سمعت ال أ
___________________
قد رويت هذه اللفظة ( الغّنم ) مرفوع ٌة عن أيب هريرة من هذا الطريق  .وفيها أن أظ ٌر .
اخلالف  :رفعه غري ٍ
ثابت .
ذكر
أ
قال الدارقطّني يف "العلل" (  ) 11بعد أن أ
وانظر أ
علل احلديث البن أيب حاتم  .رقم ( .)425وكال أم الزرقاين اآلِت .

قولهُُ(ُ:العقيقُ) قال عياض يف "الشارق" (  : ) 51/بفتح العني ٍ ,
واد عليه أأموال أأ م
هل الديّنة .
وتقدَ م مبسوط ًا  .انظر رقم (

).

قال الزرقاين ( : )311/3قولهُُ(ُ:وامسحُالرعامُ) بضم الراء  ,وإمهال العني عىل الشهر رواي ًة ,
ُماط رقيق َيري من أنوف الغّنم  ,وبفتح الراء  ,وغني معجمة  ,أي  :امسح الرتاب عّنها ,قال يف
والروي بعني
الّنهاية  :رواه بعضهم بغني معجمة  ,وقال  :إنه ما أيسيل من النف  ,والشهور فيه
ُّ
أ
مسح الرتاب عّنها رعي ًا هلا وإصالح ًا لشأّنا  .انتهى  .أي  :عىل رواية
يكون أأراد
مهملة  ,وَيوز أأن
أ
صح عىل اإلمهال.
فرسه ذلك البعض  ,فإنَام أي ُّ
اإلعجام  ,ال ما َ
قولهُُ(ُ:وأطب ُ) أن ِّظف  .قولهُُ(ُ:مراحهاُ) بضم اليم  .مكاّنا الذي تأوي فيه  ,والأمر لإلرشاد
واإلصالح.
اُمنُدواب ُاجلنةُ)  ,أي  :نزلت مّنها  ,أو تأدخلها بعد احلش  ,أأو ممن نو مع ما يف اجلّنة .
قولهُُ(ُ:فإهن
ِّ
بمعّنى أأ َن فيها أأشباهها  ,م
الرفع  ,فإنه ال
موقوف
وشبه اليشء يكرم لأجله  ,وهذا
ٌ
ٌ
صحيح له حكم َ
الّنبي ﷺ  :أأكرموا المعزى  ,وامسحوا برغامها,
يقال َإال بتوقيف .وقد أأ أ
خرج البزار عن أأيب هريرة عن ِّ
ضعيف  ,لكّنَه يقويه هذا الوقوف الصحيح .
دواب اجلّنة " .وإسّناده
فإّنا من
ٌ
ِّ
َ
وأخرج ابن عدي والبيهقي عن أيب هريرة مرفوع ًا " :ص ُّلوا يف مراح الغّنم  ,وامسحوا برغامها  ,فإّنا
صح .
من دواب اجلّنة" .قال البيهقي  :روي مرفوع ًا وموقوف ًا وهو أأ ُّ
قولهُُ(ُ:الثلةُ) بضم الثلثة وشدِّ الالم  :الطائفة القليلة الائة ونحوها .قوله ُ( :دارُمروانُ) بن احلكم
ٍ
الديّنة ي ٍ
م
بتوقيف لأنَه إمخبار عن أغي ٍ
ب يأِت .انتهى كالمه.
ومئذ  ,وهذا أيض ًا ال يقال َإال
أأمري
أ
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رجل إىل م
عبد اهلل م
بن ع َب ٍ
حمم ٍد يقول  :جا أء ٌ
اس  ,فقال له  :إم َن يل أيتي ًام  .وله إمبم ٌل .
َ
أأ أفأرشب ممن ألبن إمبلمه؟.
فقال له ابن ع َب ٍ
حوضها ,
وهتّنأ أجر أباها  ,و أتلمط
أ
كّنت أتبغي ضا َل أة إمبلمه  ,أ
اس  :إن أ
( )
ٍ
م
م
م
ٍ
ناهك يف احللب.
بّنسل  ,وال
ض
غري م ي
و أتسقيها يو أم وردها  .فارشب أ
لُاللُح ُِمُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُأُكُ ُِ
ٍ
 -24وحدَ ثّني عن ٍ
سعيد َ ,
أن عمر بن اخل َطاب قال  :إ َياكم
مالك عن حييى بن
_____________________
( ) أخرجه البغوي يف "رشح السّنة" ( )451/2ويف "تفسريه" (  ) 12/من طريق أيب مصعب ,
الّنحاس مع
وقر أن َ
َ
والّنحاس يف "الّناسخ والّنسوخ" (  ) 12/من طريق أروح كالمها عن مالك به .أ
ٍ
وضها )
بن احلجاج  .وفيه قال ( وتألميط أح أ
مالك شعبة أ
وأخرجه عبد الرزاق يف "تفسريه" (  ) 32/والطربي يف "تفسريه" ( ) 24/3وسعيد بن مّنصور
والّنحاس (  ) 12/من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد به  .وفيه قال
( ) 12/4والبيهقي () 23/1
َ
صحيح .
وضها) .وإسّناده
(تألوط أح أ
ٌ
قال الباجي يف "الّنتقى" ( : )431/3قولهُ(ُتبغيُضالةُإِبلهُ) أي  :تطلب ما َ
ضل مّنها  ,وتقتفي أأ أثره
وتّنشده  .يريد عىل حسب ما تفعل بضا َل مة إمبلك ؛ لنَه هو االبتغاء العتاد  .وقولهُ(وهتنأ ُجرباها) يريد
حوضها الذي تأشب مّنه
تأطيل اجلربة مّنها باهلّناء  .وهو القطران  .وقولهُ(ُوتليطُحوضهاُ)  :يريد تر ُّم
أ
وتكّنسه  .قوله ُ( ُوتسقيها ُيوم ُِوردها ُ) ُ :يريد يو أم رشهبا  .قاله عيسى بن ديّنار وحممد بن عيسى
احلوض لوط ًا ط َيّنته ُ .
طت
أ
الأعشى وابن نافع  .وقال صاحب العني  :ل ُّ
ليشب ممن لبّنها عىل هذين الشطني  .أأحدمها
ضُبنسلُ) عىل معّنى اإلباحة له
أ
وقولهُ(ُفاَشبُغريُم ٍّ
يض بأوالدها  .وقولهُُ(ُ:والُناهكُيفُاحلل ِ
بُ) يريد مستأصل اللبن  .قاله عيسى بن ديّنار وابن
أأن َال َ
نافع وحممد بن عيسى العشى  ,واحلألب بفتح الالم اللبن  ,وبتسكني الالم الفعل .انتهى كالم الباجي
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كض م
اوة اخلأمر.
حم  ,فإم َن له رضاو ًة أ
والل أ
ٍ
ٍ
بن اخل َطاب أأ أ
جابر
 -244وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد  ,أأ َن عمر أ
درك أ
محال حل ٍم  ,فقال  :ما هذا.؟  ,فقال  :يا أأمري الؤمّنني أق مرمّنا إىل
بن عبد اهلل و أم أعه م أ
أ
( )

يطوي بطّنأه عن
ال َلحم فاشرتيت بدره ٍم حل ًام  ,فقال عمر  :أأ أما يريد أأحدكم أن
أ
م
جاره أو م
عمه؟ أأين أتذهب عّنكم هذه اآلية { أأذهبتم ط ِّيباتمكم يف حياتمكم الدُّ نيا
ابن ِّ

_____________________
( ) وهذا م ٌ
رسل .
حييى هو النصاري مل يدرك عمر  . أ
ومل أره من طريق مالك  ,وال حييى بن سعيد .
وقد عزاه ابن مع أراق يف "تّنزيه الشيعة" (  ) 42/لالك والبيهقي يف " ُّ
الشعب" قال  :أي البيهقي ,
ٍ
بيشء  .انتهى.
وص أله بعض الضعفاء  ,ورفعه ليس
أ
وأخرجه أبو داود يف "الزهد" ( )32وابن أيب الدُّ نيا يف "اجلوع" (  ) 2من طريق عبد اهلل بن عمر
العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر فذكره  .ولفظ أيب داود "اتقوا هذه الأوضام".
واألوضام  :هي الوائد التي يباع عليها اللحم.
طريق آخر  .أخرجه العاّف بن عبد الرمحن يف "الزهد" ( ) 11حدثّنا ممسعر بن كمدام عن القاس مم
وله
ٌ
م
حره
بن مسلم قال  :قال عمر  .فذكره بلفظ حديث مالك  .وزاد "وعليكم بالزيت  ,فإن آذاكم ُّ
ف أأ م
سخّنوه  ,فإنه يكون كأنَه سمن"ُ.
م
قولهُُ(ُ:رضاوةُ) قال ابن الثري يف "الّنهاية" ( : ) 21/4أي َ :
كعادة اخلمر ,
أن له عاد ًة أيّنزع إليها
م
كعادة اخلأمر مع أش م
وقال الزهري  :أأراد َ
ورشهبا
مر
أن له عاد ًة طالب ًة لأكلمه
أ
ارهبا  ,ومن اعتأاد اخلأ أ
أ
أأرسف يف الّنّفقة  .أ
فدخل يف دأب الرسف يف
اللحم أمل يكد أيصرب عّنه .
ومل يرتكها  ,وكذلك أمن اعتاد
أ
نفقته .انتهى.
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واستم أتعتم هبا } .الحقاف.

( )

بابُُ:الرُقيةُُ ُِمنُالعُنيُُ
ٍ
مالك عن محيد بن ٍ
قيس ال ِّك ِّي  ,أ َنه قال  :د مخ أل عىل رسول
 -243حدَ ثّني عن
ب  ,فقال حل م
اضّنأتمهام  :ما يل أأرامها أض م
اهلل ﷺ بابّنأي جعفر بن أيب طال ٍ
ار أعني  ,فقالت
أ
رسول اهلل إم َنه ترسع إمليهام العني  ,أ
قي هلام َإال أأ َنا ال
حاضّنتهام  :يا
ومل أيمّنعّنا أأن أنسرت أ
ندري ما يوافقك من ذلك  .فقال رسول اهلل ﷺ  :اس أرتقوا هلام  ,فإ َنه لو أس أب أق يش ٌء
القدأ أر ألس أبقته العني.

( )

_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "شعب اإليامن" (  )134من طريق ال أقعّنبي عن مالك به.
ّنقطع كسابقه .
وهو م ٌ
وهلذا الأ مثر ط ٌ
يصح هبا  :فأخرجه أبو داود يف "الزهد" ( )13والطربي يف "هتذيب اآلثار"
رق أخرى
ُّ
ب م
( )141من طريق وه م
بن كيسان  ,والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1344من طريق أيب حازم كالمها عن
جابر به.
م
طريق الأ
م
عمش عن بعض أأصحابمه ,
والبن أيب شيبة ( ) 35/1واإلمام أأمحد يف "الزهد" ( )111من
جابر  . .فذكره .
مر ٌ
قال َ :

وأخرجه احلاكم ( ) 2 /2من طريق القاسم بن عبد اهلل بن عمر عن عبد اهلل بن مديّنار عن ابن عمر ,
أأ َن عمر ر أأى يف م
يد ٍ
جابر.
م
وأخرجه عبد الرزاق يف "تفسريه" ( ) 1/4عن ابن عييّنة قال  :أأخربين رج ٌل من أأ م
الديّنة به .
هل

قولهُُ(ُ:ق ِرمناُ) قال ابن الثري يف "الّنهاية" (  : ) 13/ 3هي شدَ ة شهوة ال َلحم حتَى ال أيصرب عّنه ,
وحكأى بعضهم فم ميه  :أق مرمته .انتهى.
يقال  :أق مرمت إمىل ال َلح مم أأق أرم أق أرم ًا .أ
( ) قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )35 /2هكذا رواه أصحاب مالك يف "الوطأ" عن مالك عن
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ٍ
ٍ
سعيد عن سليامن بن أي ٍ
سار  ,أأ َن عروة
مالك عن حييى بن
 -241وحدَ ثّني عن
بي ﷺ  -ويف
الزبري حدَ ثه  :أأ َن رسو أل اهلل ﷺ دخل أ
بن ُّ
أ
بيت أ ِّم سلمة  -زوج الّنَ ِّ
ال م
بيت أصبي أيبكي  ,فذكروا له أأ َن به العني  ,قال عروة  :فقال رسول اهلل ﷺ  :أأ أال
سرتقون له ممن ال أعني؟ ( ).
أت أ
___________________
محيد بن قيس  .أمل يذكروا غريه  ,ورواه ابن وهب يف "جامعه" .فقال  :حدَ ثّني ٌ
مالك عن محيد بن قيس
م
عن معكرم أة م
ّنقطع ,
بن خالد  ,قال  :د مخ أل عىل
رسول اهلل ﷺ  .فذكر مث أله سواء  .وهو مع ذلك م ٌ
م
ويستّند من حديث أأسامء م
حديث جابر أأيض ًا  ,ومن ط ٍ
رق مص ٍ
حاح .انتهى
بّنت عميس  ,ومن
أ
قلت  :حديث أسامء بّنت عميس  :فأخرجه الرتمذي يف "اجلامع" ( ) 511وابن ماجه ()41 5
واإلمام أمحد ( )342/1بّنحوه  .وقال الرتمذي  :حسن صحيح.
رخص الّنبي ﷺ م
وأ َما حديث جابر  .فأخرجه مسلم يف "صحيحه" ( , ) 12قال َ :
آلل حزم يف رقية
ُّ
احلية  ,وقال لأسامء م
بّنت عميس  :ما يل أأرى أأجسا أم أبّني أأخي أضارع ًة  .تصيبهم احلاجة؟ قالت  :ال ,
َ
م
فعرضت عليه  ,فقال  :ارقيهم.
ولكن
أ
َ
العني ترسع إليهم  ,قال  :ارقيهم .قالت  :أ
ٍ
القدر سبقته العني  .وإذا
سابق
ولسلم ( ) 22عن ابن
العني حق  .ولو كان يش ٌء أ
عباس مرفوع ًا " ٌ
أ
استغسلتم فاغسلوا " وانظر ما بعده.
قولهُُ(ُ:ضارعنيُ)ُوُ(ُضارعةُ) أي  :ضعيف ٌة ونحيف ٌة  .قاله يف "الشارق" ( .) 52/
حديث م ٌ
ٌ
الرواة عن مالك يف
( ) قال ابن عبد الرب يف "التمهيد" ( : ) 14/ 4هذا
رسل عّند مجي مع ُّ
الوطأ.اهـ
أ
ومسلم
البخاري يف "صحيحه" ()1352
احلديث
صبي يبكي" ! وقد أأخرج
ُّ
ٌ
قلت  :كذا قال هّنا " ٌ
(12

أ
الزهري عن عروة عن زيّنب بّنت أ ِّم سلمة عن أ ِّم سلمة َ ,
رسول اهلل ﷺ قال
أن
) من طريق ُّ

ٍ
جلارية يف بيت أم سلمة ر أأى بوجهها أسعف ًة  ..فذكره.
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ضُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُأُجُ ُِرُاملُريُ ُِ
م
مالك عن م
ٍ
بن أي ٍ
عطاء م
زيد م
سار  ,أأ َن رسو أل اهلل
بن أأسلم عن
 -241حدَ ثّني عن
ﷺ قال  :إذا م
مر أض العبد أ
بعث اهلل تعاىل إليه أم أل أكني  ,فقال  :انظرا ماذا يقول
ل معو م
عز وج َل  .وهو
اده؟ فإن هو إذا جاءوه محمدأ اهللأ  ,و أأثّنى عليه ر أف أعا ذلك إىل اهللم َ
َ
أأعلم.
فيقول  :لعبدي ع َيل إن أتو َفيته أن أدخ أله اجلّنَة  ,وإن أأنا أش أفيته أن أبد أل له حل ًام
( )
خري ًا من حل ممه  ,ودم ًا خري ًا ممن م
دمه  ,وأن أك ِّف أر عّنه س ِّيئاته.
أأ
___________________
وماُيفُالصحيحُأصحُ"ُأهناُجاري ٌةُ"ُوليسُصبي ًاُ .واحلمل فيه عّندي عىل حييى بن سعيد  ,أو سليامن
بن أيسار.

مالك  .فقد تابعه مجاع ٌة من ال ِّث م
ٌ
قات عن حييى بن سعيد  .أبو معاوية  .عّند الطرباين يف "الصغري"
أ َما
أ

( )325وأيب يعىل ( , )1221وابن نمري  .عّند أيب يعىل أيض ًا ( , )1141وعبد الرحيم بن سليامن
الأ ُّ
شل  .عّند ابن أيب شيبة ( )31/1كلهم عن حييى عن سليامن بن يسار عن عروة بن الزبري عن أ ِّم
ٌ
سلمة قالت  :أ
السّند  ,لكن وافقوه بكونه صبي ًا.
دخل عليّنا  "..وهذا
موصول  .وإن خالفوا مالك ًا يف َ
تعذ ٌر ِّ
ويظهرُيلُأنُروايةُاملوطأُشاذةٌُُ,وُحلهُعىلُالتعد ِدُم ِّ
ُالحتادُاملخرجُ.واهللُأعلمُ.
( ) أخرجه البيهقي يف "شعب اإليامن" ( )1122من طريق القعّنبي  ,وأيض ًا يف "اآلداب" ( )235من
طريق ابن بكري كالمها عن مالك به.
وتابع مالك ًا هشام بن سعد عن زيد به مرس ً
ال  .رواه ابن أيب الدُّ نيا يف "الرض والكفارات" (.) 4
وأخرجه هّنَاد يف "الزهد" ( )342من طريق إسامعيل بن أيب حكيم عن عطاء مرس ً
ال.
سلم  .وو َثقه ابن معني والّنسائي.
وإسامعيل روى له م ٌ
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ٍ
ٍ
م
سعيد  ,أأ َن رج ً
زمان
ال جا أءه الوت يف
مالك عن حييى بن
 -242وحدَ ثّني عن
ٍ
رسو مل اهلل ﷺ  ,فقال ٌ
رجل  :هّنيئ ًا له  .مات أ
بمرض  ,فقال رسول اهلل ﷺ
ومل يبت أل
ٍ
بمرض يك َفر به من س ِّيئاته.
 :وحيك  ,وما يدريك لو أأ َن اهللأ ابتاله
ضُ
قيةُ ُِمنُاملُرُ ُِ
بابُُ:التُعوُذُُوالرُ ُِ

( )

ٍ
ٍ
الرمحن َ ,
أن
 -242وحدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد عن أعمرة بّنت عبد ّ
الصدِّ يق دخ أل عىل عائش أة  -وهي أتش أتكي  -وّيود َي ٌة أترقيها  ,فقال أأبو ٍ
أأ أبا ٍ
بكر
بكر َ
( )
 :ار مقيها بكتاب اهلل.
___________________
ووص أله البيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )1121والطرباين يف "مسّند الشاميني" (  ) 41من طريق سليامن بن
سليم  -وهو ثقة  . -والبيهقي أيض ًا يف " ُّ
الشعب" ( )1121وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( )32/1من
ٍ
سعيد اخلدري .
طريق ع َباد بن كثري كالمها عن زيد بن أأسلم عن عطاء عن أأيب
والصواب الرسل.
وأشار أبو حاتم إىل ترجيح اإلرسال  ,فقال كام يف "العلل" ( : ) 521يروونه مرس ً
ال.
وله شاهدٌ من حديث أأيب هريرة  نحوه  .أأخرجه احلاكم (42

والبيهقي يف "الكربى"
)
ُّ

البيهقي بالوقف  .وانظر علل احلافظ الدارقطّني . ) 215( .
ضعيف .و أأع َله
( )421/4وسّنده
ٌ
ُّ
( ) وهذا مرسل.
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )12/ 3ال أأعلم هذا اخلرب هبذا اللفظ يستّند عن الّنبي ﷺ من ٍ
وجه
أ
ِّ
ٍ
حمفوظ  ,والحاديث السّندة يف تكفري الرض للذنوب واخلطايا والسيئات كثري ٌة جد ًا  .انتهى.
أ
قلت  :مّنها ما أخرجه البخاري ( )14 2ومسلم (  ) 12عن عائشة َ :
رسول اهلل ﷺ قال  :ما ممن
أن
م ٍ
صيبة يصاب هبا السلم َإال ك َفر هبا عّنه حتى الشوكة يشاكها.
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" (2/2

) ومن طريقه البيهقي يف "الكربى" ( )431/1ويف "العرفة"
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ريضُ
ُِ
بابُُ:تُعُالُجُُاملُ
مالك عن ز م
ٍ
م
يد م
بن أأسلم  ,أأ َن رج ً
زمان رسو مل اهلل ﷺ
ال يف
 -241حدَ ثّني عن
الرج أل دعا رج ألني من بّني أأ ٍ
نامر فّنظرا إليه .
رح فاح أت أ
أأصا أبه ج ٌ
قن اجلرح الدَ أم  ,و أأ َن َ
أ
رسول
خري يا
طب؟  ,فقاال  :أأ أو يف ال ِّط ِّ
أف أز أعام أأ َن رسو أل اهلل ﷺ قال هلام  :أأ ُّيكام أأ ُّ
ب ٌ
اهلل؟ .فزعم زيدٌ  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ  ,قال  :أأنز أل الدَ وا أء الذي أأنز أل الأدوا أء.

( )

___________________
( ) 2 /2عن مالك به.
وأخرجه ابن أيب شيبة ( )32/1من طريق عبد الرحيم بن سليامن عن حييى به.
وظاهره اإلرسال  ,لكن رواه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( )431/1من طريق حممد بن يوسف
الفريايب عن سفيان عن حييى بن سعيد عن أعمرة عن عائشة .
الزبريي عن سفيان عن حييى عن
وأخرجه ابن حبان يف "صحيحه" ( )1512من طريق أأيب أأمحد ُّ
رسول اهلل ﷺ أ
أ
أعمرة عن عائشة َ ,
دخل عليها  .وامرأ ٌة تعاجلها أأو ترقيها  ,فقال  :عاجليها بكتاب
أن
اهلل.
الزبريي عن سفيان مرفوع ًا  ,وأبو أمحد ثق ٌة  ,لكن رفعه مّنكر.
هكذا رواه أبو أمحد ُّ
م
حديث سفيان.
كثري اخلطأ يف
قال اإلمام أمحد عّنه  :كان أ
الفريايب عن سفيان فذكره موقوف ًا  .كرواية ٍ
قلت  :خالفه م
مالك وغريه من احل َفاظ.
ُّ
أ

( ) أخرجه ابن أيب شيبة ( )4 /1ومن طريقه ابن عبد الرب يف "التمهيد" ( )3 4/2عن م
عبد الرحيم بن
سليامن عن حييى بن سعيد عن زيد به .
وهذا مرسل.
وأخرج البخاري ( )1413عن أأيب هريرة رفعه  :ما أأنزل اهلل دا ًء َإال أنزل له شفا ًء.
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ٍ
ٍ
سعيد  ,قال  :بل أغّني أأ َن سعدأ ( ) ب أن
مالك عن حييى بن
 -235وحدَ ثّني عن
( )
م
زمان رسو مل اهلل ﷺ ممن ُّ
الذبحة فامت.
ز أرار أة اك أتوى يف
ٍ
مالك عن ناف ٍع َ ,
بن عمر اك أتوى من ال َلقوة ,
 -23وحدَ ثّني عن
أن عبدأ اهلل أ
( )
قي ممن ال أعقرب.
ور أ
_____________________
( ) قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )3 3/2هكذا وقع يف رواية حييى عن ٍ
مالك سعد بن زرارة  ,وإنام
هو أأسعد بن زرارة أأبو أمامة  .انتهى
قلت  :وهو الوافق لرواية أيب مصعب وسويد ( أي أسعد ).
( ) وهذا مرسل .حييى هو النصاري .
و أأخرج أمحد ( 11/3و  )422/1وابن سعد (  )1 5/4والطحاوي (/3

الزبري
 )4من طريق أأيب ُّ

م
م
الّنبي ﷺ  ,قال  :كأوى رسول اهلل أسعد ًا  .أأو أأسعد
بعض أأ
عن أعمرو بن شعيب عن أأبيه عن
صحاب ِّ
بن زرارة من ُّ
الذبحة يف أحل مقه  ,وقال  :ال أأدع يف نفس أح أرج ًا من أسعد  ,أأو أأسعد بن زرارة".
وليس عّند ابن سعد والطحاوي ( عن أبيه ) ُ
رق أخرى  ,لكن وقع يف م
وروي من ط ٍ
بعضها أأنَه كواه ممن َ
الشوكة  .عّند الرتمذي ( ) 515عن أنس
 , وقال ابن عبد الرب  :الشوكة هي الذبحة  .انظر "التمهيد" ()15/ 3
وجع أيعرض يف
قولهُُ(ُ:الذبحة ُ) قال ابن الثري يف "الّنهاية" (  : )42 /بفتح الباء وقد تسكَن.
ٌ
احللق من الدم  ,وقيل  :هي قرحة تأظهر فيه  .فيّنسدُّ م أعها  ,و أيّنقطع الّنَفس فيقتل .انتهى.
ُ وقال أيض ًا ( ُ( : ) 31/الشوكةُ)  .هي محرة تأعلو الوجه واجلأسد  .يقال مّنه  :مشيك الرجل فهو
أمشوك  .انتهى.
( )1أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" ( )253أأخربنا مالك به.
ورواه عبد الرزاق ( ) 1223وابن أيب شيبة ( )13/2وابن وهب ( )253والبيهقي ()434/1
والطحاوي (  ) 4 /وابن سعد ( ) 12/3من ط ٍ
رق عن نافع به.

=
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بابُُ:السُنُةُُيفُالشُعُرُ
ٍ
مالك عن ناف ٍع عن عبد اهلل بن عمر  ,أأ َنه كان أيكره
 -23وحدَ ثّني عن
اإلخصا أء  ,ويقول  :فيه متام اخلل مق.
ٍ
بي ﷺ قال :
 -234وحدَ ثّني عن مالك عن أصفوان بن سلي ٍم  ,أأ َنه ب أل أغه أأ َن الّنَ َ
أأنا وكافل اليتي مم  -له أأو ل م م
شار بإمصبم أعيه
غريه  -يف اجلّنَة كها أتني إذا ا َتقى  ,و أأ أ
( )

___________________
وإسّناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 11 1والطحاوي ( )4 4/3من وجهني آخرين عن ابن عمر .زاد
الطحاوي " يف أأصل أذنه".
م
يتعوج وجهه  ,وال يقدر
قولهُُ(ُ:اللقوةُ) قال بعض الأط أباء  :قال الثعالبي يف "فقه اللغة"  :ال َلقوة أن َ
م
يعوج مّنه ِّ
الشدق ,
الوجه
عىل تغميض إحدى عيّنيه  ,وقال يف "لسان العرب" اللقوة  :دا ٌء يكون يف
ُّ
م
للوجه .فيميله إىل أأحد جانبيه.
مرض أيعرض
ويف حديث ابن عمر  :أأنه اكتأوى من ال َلقوة  ,وهو ٌ
السابع  ,أأو ٌ
الطب احلديث  :ب أأّنا ٌ
لعضالت
العصب
خلل ما يصيب
عرفها
شلل مؤ َق ٌت أ
أ
أ
ُّ
وال َلقوة ي ِّ
م
إصابة مركز م
م
م
م
الوجه
عصب
نواة
ناتج عن التهاب أجمرى ال أع أصب السابع  ,أو
الوجه يف إحدى اجلهتني ٌ .
أ
يف ال ِّخ  ,وهو أأحد الأ
م
عصاب التي ت ِّ
الوجه  ,و أتتأحكَم يف حركة عضالته .انتهى .
غذي أ
والطحاوي ( )4 2/3من طريق مالك به.
( )1أخرجه عبد الرزاق ()311/3
ُّ
البيهقي يف "الكربى" ( ) 3/ 5من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع به.
و أأخرجه
ُّ
م
سانيده الرفوعة والوقوفة
ذكر ب أأ
وقال البيهقي  :هذا هو الصحيح
ٌ
موقوف  ,وقد روي مرفوع ًا .ثم أ
واخلالف فيه  .وانظر " :الكامل البن عدي" ( .) 2 /
أ
هذا الثر واحلديث الذي بعده أمل أأ أر هلام مّناسب ًة ظاهر ًة يف الباب .واهلل أعلم.
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الوس أطى والتي أتيل م
اإلهبا أم.

( )

بابُُ ُ:إِصُالُحُُالشُعُرُ
ٍ
بن ٍ
مالك عن زيد بن أأسل أم َ ,
خربه  ,قال :
 -233وحدَ ثّني عن
أن عطا أء أ
يسار أأ أ
م
كان رسول اهلل ﷺ يف ال م
الرأ م
سجد فدخ أل ٌ
شار إليه رسول
س واللحية  ,أفأ أ
رجل ثائر َ
_____________________
( )5أخرجه ابن البارك يف "الزهد" ( )114والبيهقي يف "شعب اإليامن" ( )325/2ويف "السّنن
الكربى" ( ) 24/1من ط ٍ
رق عن مالك به.
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )344/2هكذا رواية ٍ
مالك أمل أخيتلف عليه رواة الوطأ يف ذلك عّنه ,
وقد رواه سفيان بن عييّنة عن صفوان ف أأسّنأدأ ه .انتهى.
قلت  :رواية سفيان  .أخرجها البخاري يف "الدب الفرد" ( ) 44واحلميدي يف "مسّنده" ()242
والطرباين يف "الكبري" ( )4 5/ 5والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )325/2والروياين يف "مسّنده"
فوان عن امر أأ ٍة  -يقال هلا أنيسة  -عن أم سعيد م
(  ) 32وغريهم من ط ٍ
رق عن سفيان عن أص أ
بّنت م َرة
ِّ
م
أ
رسول اهلل ﷺ قال  :فذكره.
الفهري عن أأبيها  ,أأ َن
ٍ
سعيد ال تعرفان .
وأنيسة و أأ ُّم

لكن رواه الطرباين أيض ًا ( )4 5/ 5وابن عساكر ( )11/34من طريق حممد بن أعجالن عن م
بّنت
الع َلة يف م
ت م
رسول اهلل ﷺ  .فذكره  .فانحص م
أ
م َرة عن أأبيها َ ,
بّنت م َرة.
أن
أ أ
واحلديث يف صحيح مسلم ( ) 142عن أيب هريرة مرفوع ًا مثله  .دونُقولهُ(إذاُاتقى)ُوهي عّند أمحد

(  )222بسّند مسل ٍم سواء .
وللبخاري يف "صحيحه" ( ) 5/2وأيب داود ( )1 15والرتمذي ( ) 1 2عن سهل بن سعد
مرفوع ًا مثله  .دونُقولهُ"لهُأوُلغريه"ُوقولهُ"إذاُاتقى".
ونص ابن حجر عىل زيادة "له أو لغريه" وعزاه للموطأ هّنا .
َ
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م م
كأ َنه يعّني إصالح أش م م
م
ثم
أ
اهلل ﷺ بيده أأن اخرج  .أ أ
الرجل َ ,
عر رأسه وحليته  ,ففع أل َ
م
أس أ
الر م
كأ َنه
أ
ثائر َ
رجع .فقال رسول اهلل ﷺ  :أأ أليس هذا خري ًا من أأن أيأِت أأحدكم أ
أش ٌ
يطان.؟

( )

بابُُ:ماُجاءُُيفُصُبُ ُِغُالشُعُرُ
ٍ
ٍ
حممد بن إبراهيم
خربين َ
 -231حدَ ثّني عن مالك عن حييى بن سعيد قال  :أأ أ
يمي عن أأيب أس ألمة م
الرمحن بن الأسود بن عبد أيغوث ,
الرمحن  ,أأ َن عبدأ َ
بن عبد َ
ال َت ُّ
م
والر م
ات
أس  ,-قال  :ف أغدأ ا عليهم ذ أ
قال  - :وكان جليس ًا هلم  ,وكان أ
أبيض اللحية َ
زوج
يو ٍم وقد َ
حسن  ,فقال  :إم َن أ ِّمي عائشة  -أ
محرمها  ,قال  :فقال له القوم  :هذا أأ أ
خربتّني
بي ﷺ  -أرسلت إ َيل البارح أة جاري أتها نخيلة أفأق أس أمت ع َيل لأصب َ
غن  ,و أأ أ
الّنَ ِّ
_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "شعب اإليامن" ( )1 21من طريق القعّنبي  ,ويف "اآلداب" (  )11من طريق
ابن بكري كالمها عن ٍ
مالك به.
البيهقي يف "اآلداب"  :هذا م ٌ
رسل جيدٌ .
قال
ُّ

خالف عن ٍ
احلديث م ٌ
أ
مالك َ
رسل  ,وقد يت مَصل معّناه
أن هذا
وقال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )15/1ال
أ
م
حديث جابر وغريه .انتهى.
من

قلت  :وحديث جابر  .أخرجه أمحد ( )412/4وأبو داود يف "السّنن" (  )351والّنسائي
بن أعطية عن حممد بن الّنك مأدر عن ٍ
حسان م
جابر قال  " :أأتأانا رسول اهلل ﷺ زائر ًا
( ) 24/2من طريق َ
م
م
وصححه ابن ح َبان
شعره" .
َ
يف مّنزلّنا فر أأى رجالً شعث ًا  .فقال  :أأ أما كان هذا أَيد ما يسكِّن به أ
الّنسائي .
وحسّنه ابن حجر  ,و أأع َله
()1324
ُّ
َ
وائل م
ويف الباب عن م
بن حجر  عّند أيب داود (.)3 15
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أأ َن أأبا ٍ
الصدِّ يق كان أيصبغ ( ).
بكر ِّ

بهُمنُالتُعوُذُ
بابُُ:ماُيُؤُمُرُُ ُِ
ٍ
ٍ
سعيد قال  :بل أغّني َ
بن الوليد ,
مالك عن حييى بن
 -231حدَ ثّني عن
أن خالد أ

قال لرسول اهلل ﷺ  :إم ّين أ أر َوع يف أمّنامي  ,فقال له رسول اهلل ﷺ  :قل أعوذ
_____________________
( )1أخرجه أبو أمحد احلاكم يف "عوايل مالك" ( ) 4وابن عساكر (1

) من طريق مالك به.

وأخرجه ابن سعد ( ) 21/4وابن أيب شيبة ( ) 24/1والبيهقي يف "شعب اإليامن" ()1 41
واخلطيب يف "اجلامع" ( )222من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد به.
ثقات.
ورجاله ٌ
قولهُُ(ُ:نخيلةُ) موالة عائشة  .بضم الّنون وفتح اخلاء العجمة مصغرة  .وقد اختلف فيها  .فأكثر
الرواة عن حييى كام تقدم  ,وكذا اجلامعة من رواة الوطأ  .ورواه عبد اللك بن م
الاجشون باحلاء الهملة ,
ُّ
وبالوجهني أضبطّناه عن ابن عتَاب  ,وبالباء واخلاء العجمة رواه بعضهم  .وهي رواية م
ابن القاسم
م
وابن أحبيب  ,قال ابن وضاح  :وقيل بفتح الباء  .قاله معياض يف "الشارق" ( . ) 1/
بضم الباء وفتحها لغتان مشهورتان .
قوله ُُ (ُ :يصبغ ُ) قال الّنووي يف "رشح مسلم" (: )11/2
ِّ
اجلوهري وغريه .انتهى
حكامها
ُّ
وقال عياض يف "الشارق" (  : )25/يقال صبغ يصبغ بضم الباء وفتحها وكرسها صبغ ًا  ,وصبغ ًا
والصبغة بالكرس اللة والدين  .ومّنه قوله تعاىل
والصبغة الرة الواحدة بالفتح ِّ ,
بفتح الصاد وكرسها َ ,
{ صبغة اهلل } انتهى.
وأخرج البخاري ( )4251ومسلم (  ) 43عن أنس َ , 
خضب باحلّناء وال أكتأم .
أن أبا بكر
أ
أ
الصبغ أأسو أد يميل إىل احلمرة  ,وصبغ
نبات باليمن خيرج
قال احلافظ يف "الفتح" ( : )411/ 5ال أكتأم ٌ
م
م
السواد واحلمرة .انتهى.
فالصبغ هبام مع ًا أخيرج بني
احلّنَاء أأمحر َ .
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م
عباده  ,م
م
م
م
مهزات َ
ياطني  ,و أأن
الش
ومن
ورش
بكلامت اهللم ال َتا َمة من أغضبمه وعقابمه ِّ
أحيضون( ).
_____________________
( ) وهذا م ٌ
رسل.
وأخرجه اإلمام أمحد ( ) 3112 , 4241 , 1124وابن أيب شيبة ( ) 4112ومسدَ د كام يف
"إحتاف اخلرية" ( ) 43/1والبيهقي يف "السامء والصفات" (  )34 /وغريهم من ط ٍ
رق عن حييى
م
الوليد م
بن الوليد  ,أأنه قال  :يا رسول اهلل  .إمين أأجد وحش ًة .
حممد بن حييى بن ح َبان عن
بن سعيد عن َ
فذك أأر نحوه.
قال البيهقي يف "السامء"  :هذا مرسل .
ّنقطع  ,لأ َن حممد بن حييى مل يدركه ( أي الوليد ) .اهـ
قال احلافظ يف "اإلصابة" ( : ) 1/1وهو م ٌ
وأخرجه ابن عبد الرب يف "االستذكار" ( )33 /2من رواية أيوب بن موسى عن حممد بن حييى بن
حبان َ ,
أن خالد بن الوليد .فذكره  .والصواب ما رواه اجلامعة.
م
ٌ
رواية أهل الديّنة مرسالً
حمفوظ من
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )33 /2وهذا احلديث
ومسّند ًا".انتهى
ٍ
ٍ
قلت  :هو كام قال أبو عمر رمحه اهلل  ,وقد روي من ط ٍ
ُمتلفة بمعّناه  ,لكن اختلف يف
بألفاظ
رق عدَ ٍة
الشاكي  .هل هو خالد  ,أو أخوه الوليد؟ .
روى الّنسائي يف "السّنن الكربى" ( ) 1 /1واللفظ له  .وأبو داود يف "السّنن" ( )4214والرتمذي
وحسّنه ( )41 2عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ ه قال  :كان خالد بن الوليد بن الغرية رجالً
َ
فذهب
اضطجعت فقل  :باسم اهلل .....فقاهلا
يفزع يف مّنامه  .فذكر ذلك لرسول اهلل ﷺ فقال له  :إذا
أ
أ
ذلك عّنه".
ولفظ أيب داود الرتمذي  :إذا فرغ أحدكم يف الّنوم  .فليقل  ..ومل يذكرا خالد ًا.
وقال أبو نعيم يف "معرفة الصحابة " ( )1151يف ترمجة الوليد  :والشهور من ذلك َ
أن خالد بن الوليد
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بابُُ:ماُجاءُُيفُاملُتُحا ُِّبنيُيفُاهللُ
ٍ
مالك عن أأيب حازم بن ٍ
ديّنار عن أأيب إمدريس اخلوال ِّين  ,أأ َنه
 -232وحدَ ثّني عن
دمشق فإذا فت ًى شاب َبراق ال َثّنايا .وإذا الّنَاس معه إذا
أ
قال  :دخلت مسجدأ
ٍ
وصدأ روا عن قوله  ,أ
فسألت عّنه  ,فقيل  :هذا معاذ
اختلفوا يف يشء أأسّنأدوا إليه  ,أ
بن ٍ
هجرت فوجدته قد أس أبقّن مي بال َتهجري ووجدته ي ِّ
صيل.
جبل  ,فل َام كان الغد َ
م
ثم
قال  :فان أتظرته ح َتى أقىض صال أته  ,ث َم مجئته من مق أبل
وجهه فس َلمت عليه ّ ,
قلت  :واهلل إم ِّين لح ُّبك هلل  ,فقال  :أاهلل؟ فقلت  :أاهلل؟ فقال  :أاهلل؟ فقلت  :أاهلل
فقال  :أاهلل؟ فقلت  :أاهلل؟.
قال  :أفأ أ
فج أب أذين إليه  ,وقال  :أأبش .فإم ِّين سمعت رسو أل اهلل
بحبوة مردائي أ
خذ أ
ﷺ يقول  :قال اهلل تبارك وتعاىل  :وجبت أحم َبتي للمتحا ِّبني َيف  ,والتجالسني َيف ,
والتزاورين َيف  ,والتباذلني َيف.

( )

___________________
أشكأا ذلك .انتهى
انظر  :مصّنف ابن أيب شيبة ( )25/1و"التمهيد" ( ) 51/ 3و"جممع الزوائد" ( )21/ 5و
"السلسلة الصحيحة" رقم (.) 242 – 13
( ) أأخرجه أمحد ( ) 44/1وابن سعد ( )121/4وعبد بن محيد (1

) والطحاوي يف "رشح

الشكل" ( )421 , 4215والطرباين يف "الكبري" ( )25/ 5والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( )324/1من
ط ٍ
وصححه ابن حبان ( )121واحلاكم (.) 11/4
رق عن مالك به.
َ
قال أبو عمر يف "التمهيد" (  : ) 1/ويف هذا احلديث لقاء أأيب إمدريس اخلوالين لعاذ م
بن جبل
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بابُُ:ماُجاءُُيفُالرُؤُياُ
م
 -232وحدَ ثّني عن ٍ
بن ٍ
عطاء م
يسار  ,أأ َن رسو أل اهلل
مالك عن زيد بن أأسل أم عن
بشات يا
بشات  ,فقالوا  :وما ال ِّ
ﷺ  ,قال  :لن أيب أقى بعدي من الّنُّ َبوة َإال ال ِّ
___________________

م
صحيح  ,ولكن لقاء أأيب إدريس هذا لعاذ بن جبل ُمت ألف فيه  .فطائفة تّنفيه ,
وسامعه مّنه  .وهو إسّنا ٌد
ٌ
وطائف ٌة ال تّنكره من أأجل هذا احلديث وغريه.
الزهري  ,قال  :سمعت أبا إدريس اخلوالين يقول :
و أمن نفاه
عمر وابن عييّنة عن ُّ
َ
احتج بام رواه أم أ
ٍ
معاذ عن معاذ .
بن الصامت وفالن ًا وفالن ًا  ,وفاتّني معاذ بن جبل .فحدَ ثّني أأصحاب
أدركت عباد أة أ
وذكر احلديث.
وحدثّنا عبد الوارث بن سفيان قال  :حدثّنا قاسم بن أصبغ قال  :حدثّنا أمحد بن زهري قال  :حدَ ثّنا أأيب
الزهري عن أأيب إدريس اخلوالين  ,قال  :أدركت عبادة بن الصامت ووعيت
 ,قال  :حدَ ثّنا سفيان عن ُّ

بن أأوس ووعيت عّنه  ,وفاتّني معاذ بن جبل
عّنه  ,و أأدركت أأبا الدرداء ووعيت عّنه  ,و أأدركت شدا أد أ
أن هذا احلديث خط ٌأ  ,فقال قوم  :م
الزهري زعم قو ٌم َ
ٌ
مالك  ,و أأسقط من
وه أم فيه
 .وهلذا اخلرب عن ُّ
ٌ
أن أبا إدريس رواه عن أأيب مسلم عن معاذ  ,وقال آخرون  :م
إسّناده أأبا مسلم اخلوالين  ,وزعموا َ
وه أم
فيه أأبو حازم  ,أ م
لقي معاذ بن جبل.
وغلط يف قوله عن أأيب إدريس اخلوالين أأنَه أ
ترص وتظّنَن ال يغّني من احلق شيئ ًا  ,وقد رواه غري مالك
قال أبو عمر ( ابن عبد الرب )  :هذا ك ُّله ُّ
ٍ
وجوه شتَى غري طريق أأيب
مجاع ٌة عن أأيب حازم كام رواه مالك سواء  ,وروي أأيض ًا عن أأيب إدريس من
ٍ
مالك  ,وال عىل أأيب حازم عّند أأ م
هل
وسمع مّنه  .فال يش أء يف هذا عىل
بن جبل ,
أ
حازم  ,أأنه لقي معا أذ أ
م
صح عن أأيب إدريس أأنه لقي معا أذ ب أن جبل  .فيحتمل ما حكاه
العلم باحلديث واالتّساع يف علمه  ,وإذا َ
ٍ
ابن مش ٍ
أ
جمالسة  ,أأو فاتّني يف حديث كذا أو
وطول
فوت لزو ٍم
هاب عّنه من قوله  :فاتّني معاذ  .يريد أ
معّنى كذا .واهلل أعلم  ,وعىل هذا يتَسق تريج الأخبار عّنه يف هذا الباب  .واهلل أعلم .انتهى
انظر  :علل الدارقطّني (رقم  )121وجامع التحصيل (ص.) 51
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أ
الصالح أو ترى له  ,جز ٌء من س َت ٍة
الرجل َ
الرؤيا َ
الصاحلة أيراها َ
رسول اهلل؟ قال ُّ :
و أأربعني جزء ًا من الّنُّ َبوة.

( )

_____________________
م
احلديث  ,وال أأعلمه
( ) قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )312/2مل خيتلف عىل مالك يف إمرسال هذا
مسّند ًا متص ً
حيح من حديث ابن عباس وغريه  .وإنام
ال يف رواية عطاء بن يسار  ,ومعّناه مسّندٌ أص ٌ
م
م
أأعرف لعطاء م
ٍ
عز
بن يسار عن
الّنبي ﷺ يف تأويل قول اهلل َ
رجل من أأهل مص عن أأيب الدَ رداء عن ِّ
َ
الصاحلة  .حدَ ثّني سعيدٌ وعبد
الرؤيا َ
وجل { هلم البشى يف احليوة الدُّ نيا } يونس  13قال  :هي ُّ
الوارث قاال حدَ ثّني قاسم بن أأصبغ قال  :حدَ ثّني حممد بن إسامعيل قال  :حدَ ثّني احلميدي قال :
حدَ ثّني سفيان قال  :حدَ ثّني عمرو بن ديّنار عن م
عبد العزيز بن ر أفيع عن أأيب صالح عن عطاء بن يسار
ٍ
عز َ
وجل { هلم البشى يف احليوة الدُّ نيا
عن
رجل من أهل مص قال  :س أألت أبا الدرداء عن قول اهلل َ
رسول اهلل ﷺ عّنها غريك َإال ٌ
أ
رجل
وّف اآلخرة } يونس  13قال  :ما س أأ ألّني عّنها أأحدٌ مّنذ س أألت
الرؤيا الصاحلة أيراها السلم  ,أو ترى له.
واحدٌ  .وهي ُّ
قال أبو عمر  :وروي من حديث جابر بن عبد اهلل وعبادة بن الصامت وأيب هريرة وعبد اهلل بن عمرو
الّنبي ﷺ  .بّنحو حديث أيب الدرداء ومعّناه .انتهى بتجوز.
بن العايص وطلحة بن عبيد اهلل عن ِّ
ٍ
ٍ
رجل عن أيب الدرداء  .أخرجه الرتمذي يف "اجلامع" ( ) 24مثله.
عطاء عن
قلت  :حديث
زءُمنُستةُوأربعنيُجزء ًاُمنُالنبوة"ُ
ُ دونُقولهُ"ُج ٌ
بشة  .وهي
بشات )  :بكرس الشني العجمة مجع م ِّ
وقال ابن حجر يف "الفتح" (  ( : )421/ال ِّ
البشى  ,وقد ورد يف قوله تعاىل { هلم البشى يف احلياة الدُّ نيا } هي الرؤيا الصاحلة  ,أأخرجه الرتمذي
ثقات
وابن ماجه
وصححه احلاكم من رواية أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عبادة بن الصامت  .ورواته ٌ
َ
َإال أأ َن أبا سلمة مل يسمعه من عبادة  ,و أأخرجه الرتمذي أيض ًا من ٍ
وجه آخر عن أيب سلمة قال  :ن ِّبئت
أ
رجل من أأ م
ٍ
هل
عن عبادة  ,و أأخرجه أأيض ًا هو و أأمحد وإسحاق و أأبو يعىل من طريق عطاء بن يسار عن
ٍ
ممص عن عبادة  ,وذكر ابن أيب حاتم عن أبيه َ .
بمعروف  ,و أأخرجه ابن مردويه
أن هذا الرجل ليس
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بابُُ:ماُجاءُُيفُالنُرُ ُِدُ
ٍ
مالك عن أعلقمة م
بن أأيب أعلقمة عن أ ِّمه عن عائشة  -زوج
 -231وحدَ ثّني عن
الّنَبي ﷺ  -أنّه ب أل أغها  :أأ َن أأه أل ٍ
بيت يف م
دارها كانوا س َكان ًا فيها  ,وعّندهم أنر ٌد ,
أ
ِّ
( )
أفأر أسلت إليهم  :لئن أمل ترجوها ل م
خر أجّنَكم من داري  ,و أأنكرت ذلك عليهم.
مالك عن ناف ٍع عن م
ٍ
عبد اهلل م
 -215وحدَ ثّني عن
بن عمر  ,أأ َنه كان إذا وجدأ
( )
م
م
م
رسها.
رض أبه  ,و أك أ أ
أأحدأ ًا من أأهله أيلعب بالّنَرد أ أ
___________________
أ
رسول اهلل ﷺ  .فذكر مثله  ,ويف الباب عن جابر عّند البزار ,
من حديث ابن مسعود قال  :سألت
وعن أيب هريرة عّند الطربي  ,وعن م
عبد اهلل بن عمرو عّند أأيب أيعىل  .انتهى كالم ابن حجرُ.
ُ قلت  :وحديث ابن عباس الذي ذكره ابن عبد الرب  .أخرجهُمسلمُ( . )434إىل قوله "ترى له ".
الصاحلة.
وأخرجهُالبخاريُيفُ"صحيحه"ُعنُأيبُهريرةُ( )0504مثله  .إىل قوله َ .
أأ َما مش ُّقه الثاين  .فأخرجهُالبخاريُأيض ًاُُ,ومسلم عن أيب سعيد وأيب هريرة وعبادة وغريهم.
( ) أخرجه البخاري يف "الدب الفرد" ( ) 23والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( ) 41/1ويف "الكربى"
( ) 41/1واآلجري يف "حتريم الّنرد والشطرنج والالهي" ( )41من ط ٍ
رق عن مالك به.
ِّ
وأخرجه اآلج ِّري ( )43من طريق عبد اهلل بن جعفر  ,والأصبهاين يف "الرتغيب والرتهيب" () 324
راوردي كالمها عن أعلقمة به.
من طريق عبد العزيز الدَ أ
( ) أخرجه البخاري يف "الدب" ( ) 24والبيهقي يف "شعب اإليامن "  ) 41/1ويف "السّنن
الكربى" ( ) 1/ 5من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه اآلجري ( )42 , 41والبيهقي يف "الكربى" ( ) 1/ 5وابن أيب شيبة ( )1 22من ط ٍ
رق
عن نافع به.
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )31 /2وذكر ابن وهب قال  :حدَ ثّنا سليامن بن بالل عن حييى بن
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بابُُ:العُمُلُُيفُالسُال ُِمُ
ٍ
مالك عن زيد بن أأسل أم َ ,
أن رسو أل اهلل ﷺ  ,قال  :يس ِّلم
 -21حدَ ثّني عن
الراكب عىل الايش  ,وإذا س َلم من القو مم واحدٌ أأج أز أأ عّنهم.
َ
ٍ
ٍ
حممد م
عطاء ,
بن أعمرو بن
 -21وحدَ ثّني عن مالك عن وهب بن أكيسان عن َ
( )

___________________
سعيد قال  :أ
فصاح ابن عمر  .وقال  :ما
ناس أيلعبون فيها بالّنرد
أ
داره فإذا أ ٌ
دخل عبد اهلل بن عمر أ
لمدأ اري أيلعبون فيها بالأرن قال  :وكانت الّنرد تدعى يف اجلاهلية بالأرن .انتهى
( ) أخرجه أبو داود يف "الراسيل" ( )315من طريق القعّنبي عن مالك به.
عمر  ,وابن عبد
و أأخرجه عبد الرزاق ( )422/ 5والبيهقي يف " شعب اإليامن " ( )311/1عن أم أ
مر القوم بالقو مم
الرب يف "االستذكار" ( )314/2من طريق ابن جريج كالمها عن زيد  .وفيه "وإذا َ
فس َلم مّنهم واحدٌ أأجز أأ عّنهم  ,وإذا ر َد من اآلخرين واحدٌ أأجز أأ عّنهم " .
م
إرسال هذا احلديث هكذا.
خالف بني رواة الوطأ يف
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 22/1ال
أ
انتهى.
عيل  عّند أيب داود ( )1 5والبزار ( )143والبيهقي يف "الكربى" ()32/1
قلت  :يف الباب عن ي
وأيب يعىل (  )33من طريق سعيد بن خالد اخلزاعي قال  :حدَ ثّني عبد اهلل بن الفضل ثّنا عبيد اهلل بن
عيل بن أيب طالب مرفوع ًا قال َ :يزىء عن اجلامعة إذا أم ُّروا أن يس ِّلم أأحدهم  ,وَيزيء
أيب رافع عن ِّ
م
ضعيف.
اجللوس أن أير َد أأحدهم .وإسّناده
عن
ٌ
تفرد به سعيد بن خالد الدين عن عبد
قال الدارقطّني يف "العلل" (رقم  : )3 4احلديث غري ثابت َ .
بن خالد  .انتهى
اهلل بن الفضل  ,وليس
بالقوي  .يعّني سعيدأ أ
ِّ
ُ أماُقولهُ" ُيس ِّلمُالراكب ُعىلُاملايشُ" ُفأخرجهُالبخاريُ(ُ)0030ومسلمُ(ُ)5155منُحديثُأيبُ
هريرةُُ.ُ
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أأ َنه قال  :كّنت جالس ًا عّند م
رجل من أأه مل ال أي م
عبد اهلل م
بن ع َب ٍ
اس فدخ أل عليه ٌ
من ,
ثم زاد شيئ ًا مع ذلك أأيض ًا.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته َ ,
فقال َ :
ٍ
قال ابن ع َب ٍ
يامين
يومئذ قد
اس  -وهو
أ
ذهب بصه  : -أمن هذا؟  ,قالوا  :هذا ال ُّ
فعرفوه إ َياه  ,قال  :فقال ابن ع َب ٍ
ربكة( ).
السالم ان أتهى إىل ال أ أ
اس  :إم َن َ
الذي أيغشاك َ ,
بابُُ:جامعُُالسُالُ ُِمُ
ٍ
إسحق م
بن عبد اهلل بن أأيب طلحة عن أأنس بن
مالك عن
 -214وحدَ ثّني عن
أ
مال ٍ
ثم أ
بن اخل َطاب  .وس َلم عليه ٌ
سأ أل
ك  ,أأ َنه
مر أ
أ
السالم َ ,
رجل فر َد عليه َ
سمع ع أ
الرج أل  :كيف أأنت؟ فقال  :أأمحد إمليك اهلل  ,فقال عمر  :ذلك الذي أأ أردت
عمر َ

_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف " شعب اإليامن " ( )42 5من طريق ابن أحل أحلة  ,وأيض ًا ( )2155من طريق
م
الوليد م
م
الرجل  :وبركاته وصالته ومغفرته.
بن كثري كالمها عن حم َمد بن عمرو به نحوه .وفيه قول
وأخرجه احلاكم يف "الستدرك" ( )4 23وابن أيب حاتم يف "تفسريه" ( ) 212من طريقني عن
ٍ
عطاء بن أيب رباح َ ,
جملس فس َلم عليهم  ,فقال  :سال ٌم عليكم ورمحة اهلل
ابن عباس أتاهم يوم ًا يف
أن أ
وبركاته  ,فقلت  :وعليك السالم ورمحة اهلل وبركاته ومغفرته  ,فقال  :أمن هذا؟ فقلت  :عطاء  ,فقال :
م
انتأه إىل بركاته  ,قال  :ثم تال { رمحة اهلل وبركاته عليكم أأ أ
البيت إنَه محيد جميد} .لفظ ابن أيب حاتم .
هل
ويف رواية احلاكم قال " انتأه إىل ما انتهت إليه الالئكة" .وهي مق َصة أخرى لأ َن عطا ًء مك ٌِّي  .ورواية
ٍ
مالك أنَه يام ٍ
ين .
أ
يصح مّنها يش ٌء .انظر  :فتح الباري
حاديث مرفوع ٌة ال
وقد جاءت هذه اللفظة أأعّني ( ومغفرته ) يف أأ
ُّ
(

 )1/باب بدء السالم.
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مّنك ( ).
إسحق م م
 -213وحدَ ثّني عن ٍ
بن
مالك عن
أ
بن عبد اهلل بن أأيب طلحة  ,أأ َن ال ُّطفيل أ
يب م
ٍ
السوق  ,قال :
بن
ربه  :أأ َنه كان يأِت عبدأ اهلل أ
أ ِّ
بن عمر فيغدو معه إىل ُّ
كعب أأخ أ
فإذا أغدأ ونا إىل السوق أمل يمر عبد اهلل بن عمر عىل س َق ٍ
م
صاحب أبي أع ٍة  ,وال
اط  ,وال
أ َ
ُّ
مسكني  ,وال أأ ٍ
ٍ
حد َإال س َلم عليه.
السوق  ,فقلت له :
قال ال ُّطفيل  :فجئت عبدأ اهلل أ
بن عمر يوم ًا فاس أتت أب أعّني إىل ُّ
السوق و أأنت ال تقف عىل الب َيع  ,وال أ
السلع  ,وال أتسوم هبا
تسأل عن ِّ
وما تصّنع يف ُّ
 ,وال َتلس يف جمال م
السوق؟ قال  :و أأقول  :اجلس بّنا هاهّنا أنتحدَ ث.
س ُّ
بطن  -وكان ال ُّطفيل ذا ٍ
قال  :فقال يل عبد اهلل بن عمر  :يا أأبا ٍ
بطن  : -إم َنام نغدو
( )
السالم  .نس ِّلم عىل أمن أل مقيّنا.
من أأج مل َ
_____________________
البخاري يف "الدب الفرد" ( 4
( ) أخرجه
ُّ
اإليامن " (  ) 51/من ط ٍ
رق عن مالك به.

والبيهقي يف " شعب
) وابن البارك يف "الزهد" () 51
ُّ

أ
محد إم أ
عّندك .
ليك اهلل  .أأي  :أأشكره
قولهُ(ُ:أُحدُإليكُاهللُ) قال يف "تاج العروس" وقول العرب  :أأ أ
ليك أأ م
معك اهلل  .قلت  :وهو قول اخلليل  .وقالُغريه  :أأشكر إم أ
ويفُالتهذيب  :أأي أأمحد أ
ياد أيه ون أع أمه .
وقالُبعضهم  :أأشكر إمليك نم أع أمه وأ أحدِّ ثك هبا .انتهى.
أمحد
أمحده م أعك  .ف أأقا أم إىل مقام أمع  .وقيل  :معّناه أ
وقال ابن الثري يف "الّنهاية" (  : ) 534/أي أ
إليك نمعمة اهلل بمتأح مديثك إ َياها .انتهى.
( ) أخرجه البخاري يف "الدب الفرد" ( ) 551والبيهقي يف " شعب اإليامن " ( )343/1وأبو نعيم
يف "احللية" (  )4 5/من ط ٍ
رق عن مالك به.
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ال س َلم عىل م
ٍ
ٍ
سعيد  ,أأ َن رج ً
عبد اهلل بن
مالك عن حييى بن
 -211وحدَ ثّني عن
والرائحات  ,فقال له
السالم عليك ورمحة اهلل وبركاته والغاديات َ
عمر  ,فقال َ :
عبد اهلل بن عمر  :وعليك أألف ًا  ,ث َم كأ َنه أك مره ذلك.

( )

___________________
وصححه الّنووي يف "رياض الصاحلني" ( .)331/
َ
وأخرج ابن أيب شيبة ( ) 32/1من طريق جماهد  ,وابن سعد يف "الطبقات" ( ) 25/3من طريق
السوق ما يل
نافع  ,وأيض ًا ( ) 11/3من طريق القربي كلهم عن ابن عمر  ,أنه قال  :إين لأخرج إىل ُّ
حاج ٌة َإال أن أس ِّلم.
قولهُُ(ُ:سقاطُ) الس َقاط  :هو الذي يبيع السقط من التاع  ,م
وسقط التاع هو الردئ واحلقري  .قاله يف
أ
ِّ
اللسان.
الرواة بفتح
قولهُ(ُ:صاحبُبيعة ُ) قال القايض عياض يف "مشارق النوار" (  : ) 52/كذا لعا َمة ُّ
الباء  ,وقيده اجلياين وابن عتاب بكرسها  .قال اجلياين  :هي حال ٌة من البيع م
كالقعدة م
واجللسة .انتهى
َ
َ
للمرة ,
وقال القاري يف "الرقاة" ( ( : )313/ 4صاحب أبيعة ) بفتح موحدة وبكرس  .فالأ َول َ
والثاين للّنوع واهليئة  ,قال الطيبي  :يروى بفتح الباء وهي الصفقة  ,وبكرسها احلالة كالركبة م
والقعدة.
َ
ِّ
انتهى.
السوق  .قاله يف الرقاة .
قولهُُ(ُ:فاستُتبعنيُ) أي  :طلبّني أن أأت أب أعه يف ذهابمه إىل ُّ
م
وتشديد الياء مجع بائع  .قاله عياض .
بضم الباء
قولهُُ(ُ:وأنتُفالُتقفُعىلُالبيعُ) ِّ
( ) يف إسّناده انقطاع بني حييى النصاري وابن عمر .
قال القايض عياض يف "مشارق الأنوار" (  : )11 /والغاديات والرائحات  .يروى بغري واو  .أي :
التحيات التي تغدو وتروح عليك  .أي  :تغدو برمحة اهلل  ,وتروح عليك .انتهى كالمه .
قلت  :وظاهر هذا الثر  .أأ َن هذه الزيادة من م
قول الرجل َ ,
ابن عمر ك مأرهها  .خالف ًا البن حجر يف
وأن أ
"الفتح" (  )1/حيث أ
جعل تلك الزيادة من قول ابن عمر .وهو وه ٌم .
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بابُُ:االسُ ُتِةُذانُُ
يم عن عطاء بن ٍ
 -211حدَ ثّني مالك عن صفوان بن سل ٍ
يسار  ,أأ َن رسو أل اهلل
م
ﷺ أ
أ
سأ أله ٌ
الرجل :
رجل  ,فقال  :يا
رسول اهلل أأستأذن عىل أ ِّمي؟ فقال  :نعم قال َ
م
الرجل  :إم ِّين
إم ِّين معها يف البيت  ,فقال رسول اهلل ﷺ  :استأذن عليها  ,فقال َ

م
حتب أن أتراها عريان ًة؟  ,قال :
خادمها  ,فقال له رسول اهلل ﷺ  :استأذن عليها .أأ ُّ
( )
ال .قال  :فاستأ مذن عليها.
شميُتُُيفُالعُطاسُ
بابُُ:التُ ُِ
 -212حدَ ثّني مالك عن م
بن أأيب ٍ
عبد اهلل م
بكر عن أأبيه  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ قال :
عطس  ,فقل
ثم إن
ثم إن
ثم إن
إن
أ
أ
أ
أ
شمته ّ ,
عطس أف ِّ
شمته َ ,
عطس أف ِّ
عطس أف أش ِّمته َ ,
 :إم َنك أمض ٌ
ّنوك .
___________________
فقال عّند كالمه يف مشوعية الزيادة يف ر ِّد السالم  :وجاء عن ابن عمر اجلواز  ,ف أأخرج مالك أيض ًا يف
"الوطأ" عّنه أأنَه زاد يف اجلواب " والغاديات والرائحات " .انتهى .
( ) أخرجه أبو داود يف "الراسيل" ( )323واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( )214والبيهقي يف
"الكربى" ( )12/2ويف "اآلداب" (  )15من ط ٍ
رق عن مالك به.
وأخرجه الطربي يف "تفسريه" ( ) 32/ 1وابن عبد الرب يف "االستذكار" ( )324/2من طريق م
زياد
م
بن سعد عن صفوان به.
قال أبو عمر يف "التمهيد" (1/ 1

)  :وهذا احلديث ال أأعلم يستّند من ٍ
وجه صحيحٍ هبذا اللفظ ,
أ

صحة معّناه  ,وال َيوز عّند أأ م
وهو م ٌ
هل العلم أن أيرى الرجل أ َمه  ,وال ابّنتأه ,
صحيح
رسل
جمتمع عىل َ
ٌ
ٌ
ذات أحمر ٍم مّنه عريانة .انتهى
وال أختأه  ,وال أ
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قال عبد اهلل بن أيب ٍ
الرابعة؟ ( ).
بكر  :ال أأدري أأبعدأ ال َثالثة أأو َ
 -212وحدَ ثّني مالك عن ناف ٍع عن م
عبد اهلل م
طس  ,فقيل له :
بن عمر كان إذا أع أ
أيرمحك اهلل  ,قال  :يرمحّنا اهلل وإ َياكم  ,و أيغفر لّنا ولكم.

( )

_____________________
( ) أخرجه البيهقي يف "شعب اإليامن" ( )1532من طريق القعّنبي عن مالك به.
عمر عن عبد اهلل بن أيب بكر به.
وأخرجه عبد الرزاق ( ) 14/ 5عن أم أ
ٍ
ٌ
حديث
مالك يف إرسال هذا احلديث  ,وهو
خالف عن
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )441/ 2ال
أ
ٍ
م
وجوه مّنها حديث سلمة بن الكوع  ,وحديث أيب هريرة .انتهى
الّنبي ﷺ من
يتَصل عن ِّ
ٍ
ٍ
أويس عن عبد اهلل بن أيب
حديث رواه أبو
قال ابن أيب حاتم يف "العلل" ( : ) 4 5وس أألت أأيب عن
ٍ
م
ٍ
عطس
ثم إن
َبي ﷺ  ,أنَه قال  :إن
أ
أ
فشمته ّ ,
عطس ِّ
عمه عبد اهلل بن زيد عن الّن ِّ
بكر عن ع َباد بن متي ٍم عن ِّ
أنس عن م
عبد اهلل م
وهم  ,رواه مالك بن ٍ
عطس .فقل  :إنَك أمض ٌ
بن
ثم إن
أ
ّنوك  .قال أأيب  :هذا ٌ
فشمته ّ ,
ِّ
أيب ٍ
َبي ﷺ م ٌ
رسل  ,وهو أأشبه .انتهى كالمه .
بكر عن أبيه عن الّن ِّ
قلت  :ويشهد له ما أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( ) 114عن إياس بن سلمة بن الكوعَ " ,
أن أأباه
وعطس ٌ
عطس أخرى  ,فقال له
ثم
َبي ﷺ
حدَ ثه ,أنّه
أ
أ
أ
رجل عّنده  .فقال له  :يرمحك اهللّ .
سمع الّن َ
الرجل أمزكو ٌم"  .زاد الرتمذي ( .) 234قال له يف الثالثة  :أأنت مزكوم.
رسول اهلل ﷺ َ :
الصحيحني" .وهو ُمطوط .
وقد ذكرت هذه الزيادة يف كتايب "زوائد الرتمذي عىل َ
ويف الباب عن أيب هريرة وغريه  .عّند أيب داود ()1541 , 1541 , 1543
م
وقد أ
والحاديث الواردة فيها  ,انظر فتح الباري ( )151/ 5باب
أطال ابن حجر الكال أم عىل السألة ,
تأشميت العاطس  .لوال خشية اإلطالة لّنقلته بحروفه لّنفاسته .
الزكام ,
الضّناك بالضمُّ :
قولهُُ(ُ:مضنوكُ) قال ابن الثري يف "الّنهاية" ( : ) 1/4أي  :مزكومُّ .
يقال أأضّنكه اهلل و أأزكمه  ,والقياس أأن يقال  :فهو مضّنك ومزكم  ,ولكّنه جاء عىل أأضّنك و أأزكم .اهـ
( ) أخرجه البخاري يف "الدب الفرد" ( )144والبيهقي يف "الشعب" ( )1415من طريق مالك به.
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بُ
لُالضُ ِّ ُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُأُكُ ُِ
الرمحن بن أأيب
الرمحن بن عبد اهلل بن عبد َ
 -211حدَ ثّني مالك عن عبد َ
بيت ميمون أة م
ٍ
بّنت
أصع أصعة عن سليامن بن
يسار  ,أأ َنه قال  :دخ أل رسول اهلل ﷺ أ
م
باب فيها أبي ٌض  ,ومعه عبد اهلل بن ع َب ٍ
اس وخالد بن الوليد  ,فقال :
احلارث فإذا ض ٌ
ممن أأين لكم هذا؟ فقالت  :أأهدأ ته إ َيل أختي هزيلة بّنت احلارث  ,فقال لعبد اهلل بن
___________________
وأخرجه البيهقي أيض ًا ( )1431وابن أيب شيبة ( )115/2من طريقني عن نافع به.
عطس أأحدكم فليقل  :احلمد هلل ,
أخرج البخاري يف "صحيحه" ( )1 3عن أيب هريرة مرفوع ًا " إذا
أ
وليقل له أأخوه أأو صاحبه  :يرمحك اهلل  ,فإذا قال له  :يرمحك اهلل  ,فليقل ّ :يديكم اهلل ويصلمح
صح ما ور أد يف الر ِّد عىل العاطس.
با ألكم" .وهو أأ ُّ
قال ابن حجر يف "الفتح" ( : )151/ 5قال ابن بطال  :ذهبُاجلمهورُ إىل هذا  ,وذهبُالكوفيون إىل
الطربي عن ابن مسعود وابن عمر وغريمها  .قلت  :وأخرجه
أنه يقول ( يغفر اهلل لّنا ولكم ) .وأخرجه
ُّ
البخاري يف "الدب الفرد" والطرباين من حديث ابن مسعود  ,وهو يف حديث سامل بن عبيد عّند أمحد
والّنسائي  .ففيه "وليقل يغفر اهلل لّنا ولكم".
ٌ
يتخري بني ال َلفظني  ,وقال أبو الوليد بن رشد  :الثاين
وقال ابن بطال :
ذهبُمالك ُوالشافعيُ إىل أنه َ
أأوىل  ,لأ َن الك َلف أحيتاج إىل م
طلب الغفرة  ,واجلمع بيّنهام أأحسن َإال للذ ّمي.
وأ َما ما أأخرجه البيهقي يف " ُّ
الّنبي ﷺ
اجتمع اليهود والسلمون
الشعب" عن ابن عمر قال :
أ
أ
فعطس ُّ
فشمته الفريقان مجيع ًا  .فقال للمسلمني  :يغفر اهلل لكم ويرمحّنا وإ َياكم  ,وقال لليهود  :أّيديكم اهلل
َ
ضعيف
رواد عن أبيه عن نافع  ,وعبد اهلل
ٌ
تفرد به عبد اهلل بن عبد العزيز بن أيب َ
ويصلح بالكم" فقال َ :
ورجحه
مع الجيب بني اللفظني فيكون أأمجع للخري  ,وخيرج من اخلالف َ .
 .واختار ابن أيب مجرة أأن أَي أ
ابن دقيق العيد  .انتهى بتجوز.
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ع َب ٍ
أ
رسول اهلل؟  ,فقال  :إم ِّين
أنت يا
اس وخالد بن الوليد  :ك أال  .فقاال  :وال تأكل أ
أحتضين ممن اهلل حارض ٌة.
بن عّندنا؟ فقال  :نعم فل َام م
رسول اهلل ممن ل ٍ
أ
رش أب قال
قالت أميمونة  :أأ أنس مقيك يا
م
رأيتك
 :ممن أأين لكم هذا؟ فقالت  :أأهدأ ته إ َيل أختي هزيلة  ,فقال رسول اهلل ﷺ  :أأ
مح م
كّنت اس أتأمرتميّني يف معت مقها .أأع مطيها أ م
جاريتك التي م
م
ختك  ,م
ك أترعى
وص ميل هبا أر م أ
خري لك.
عليها  ,فإ َنه ٌ

( )

_____________________
( ) أخرجه أبو نعيم يف "معرفة الصحابة" ( )2 2واخلطيب يف "السامء البهمة" (  )24/من طريق
القعّنبي عن مالك به .
م
الرواة للموطأ يف إمسّناد هذا احلديث وإرسالمه عىل
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 41/ 1ومل خيتلف ُّ
الشج عن سليامن م
بن أيسار عن أميمونة .انتهى كالمه.
حسبام ذكرناه عن حييى  ,وقد رواه بكري بن
ِّ
قلت  :ورواية بكري عن سليامن  .عّند اإلمام أمحد ( ) 1 22وأيب داود يف "السّنن" ( ) 115عن
م
آجرك اهلل  ,أأ أما إمنك
الّنبي ﷺ ,ف أأخربته  ,فقال :
عيل ُّ
ميمونة قالت  :كانت يل جاري ٌة ف أأعتقتها  ,فدخل َ
م
لو م
خوالك كان أأعظم لأجرك.
كّنت أأعطيتها أأ
هكذاُيفُسننُأيبُداودُخمتص ًاُُ.وَلُيذكرُباقيهُُ.وليسُعندُأحدُمنُالستةُُ.منُهذاُالوجهُُ.
وأخرجُالبخاريُ(ُ)5475ُ,ُ 0535ومسلمُ( )1445ُ,ُ 1440من ط ٍ
أ
قصة
رق عن ابن عباس 
نحوه .
الضب فقط أ
ِّ
ُ قولهُُ(ُ:إينُحتضينُمنُاهللُحارضةٌُ) أي  :الالئكة  .كذا ع َلل عد أم الأ م
كل  ,أ َما يف الصحيحني  .فقال
"ولكّنَه أمل يكن ب أأرض أقومي ف أأجدين أأعافه".
ُ قال ابن حجر يف "الفتح" ( . )111/1عن رواية مالك  :قال الازري  :يعّني الالئك أة  ,وك أأ َن للح مم
فرتك أأك أله لأ م
الضب رحي ًا أ
جل رحيمه كام ت أأر أك أأ أ
صح  -يمكن
كل الثُّوم مع كونه حالالً  .قلت  :وهذا  -إن َ
ِّ

=
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بابُُ:ماُيُتُقُىُمنُالشُؤُمُ
م
ٍ
جاءت امرأ ٌة إىل رسو مل اهلل
سعيد  ,أأ َنه قال :
 -215وحدَ ثّني مالك عن حييى بن
أ
وافر  ,فق َل العدد ,
ﷺ فقالت  :يا
كثري  ,والال ٌ
رسول اهلل ٌ
دار سكّنَاها  ,والعدد ٌ
وذهب الال  ,فقال رسول اهلل ﷺ  :أدعوها ذميم ًة.
أ

( )

___________________

أض ُّمه إىل الأ َول  ,ويكون لرتكمه الأ م
الضب سببان .انتهى
كل من
ِّ
وقال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 41/ 1أ َما قوله يف هذا احلديث فقال "إين حتضين من اهلل
صحت هذه اللفظة لأ َّنا ال توجد يف غري هذا احلديث .انتهى بتجوز.
حارضة" إن َ

قولهُُ(ُ:أهدتهُإيلُأختيُهزيلةُبنتُاحلارثُ) وللشيخني من رواية سعيد بن جبري عن ابن عباس َ ,
أن
َبي ﷺ سمّن ًا و أأ مقط ًا و أأض ّب ًا.
أ َم حفيدة بّنت احلارث بن حزن  -خالة ابن ع َباس  -أأهدت للّن ِّ
قال ابن حجر يف "الفتح" ( : )113/ 5وقد قيل يف اسمها  :هزيلة بالتَصغري  ,وهي رواية الو َطأ من
مرسل عطاء بن يسار  .فإن كان حمفوظ ًا َ
ولقب .انتهى.
اسم
ٌ
فلعل هلا اسمني  ,أأو ٌ
وقد استوّف ابن حجر يف "الفتح" روايات احلديث  .وأشار إىل تلك الزيادات .فراجعه.
خربين ٌ
مالك به .
( ) أخرجه ابن وهب يف "جامعه" ( )132أأ أ
وهذا م ٌ
رسل.
والبيهقي ( ) 35/2من
والبخاري يف "الدب الفرد" ()1 2
وروى أأبو داود يف "السّنن" ()41 3
ُّ
ُّ
طريق أعكرم أة م
عامر عن إسحاق بن عبد اهلل بن أأيب طلحة عن أأ ٍ
وصححه
نحوه .
َ
الّنبي ﷺ أ
نس عن ِّ
بن َ
الضياء يف "الختارة" ( . ) 43/
م
م
نظر.
وقال البخاري أعقبة  :يف إسّناده ٌ
قلت  :له شاهدٌ آخر من حديث سهل بن حارثة  . أخرجه الطرباين يف "الكبري" ( )1141وابن أيب
م
حديث م
ابن مسعود  . عّند البيهقي يف " ُّ
الشعب"
عاصم يف "اآلحاد والثاين" ( ) 15وآخر من
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امءُ
هُمنُاألُسُ ُِ
بابُُ:ماُيُكرُ ُِ
سعيد  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ قال لم ألق ٍ
ٍ
حة حتلب :
 -21حدَ ثّني مال ٌك عن حييى بن
أمن أحيلب هذه؟  ,فقام ٌ
الرجل
رجل  ,فقال له رسول اهلل ﷺ  :ما اسمك؟ فقال له َ
م
ثم قال  :أمن أحيلب هذه.؟ فقام ٌ
رجل ,
 :م َرة  ,فقال له رسول اهلل ﷺ  :اجلس َ ,
فقال له رسول اهلل ﷺ  :ما اسمك.؟ فقال  :حر ٌب  ,فقال له رسول اهلل ﷺ :
م
ثم قال  :أمن أحيلب هذه.؟ فقام ٌ
رجل  ,فقال له رسول اهلل ﷺ  :ما
اجلس َ ,
( )
اسمك؟ فقال  :أي معيش  ,فقال له رسول اهلل ﷺ  :احلب.
___________________
(. ) 413
قال احلافظ يف "الفتح" ( : )323/2وله شاهدٌ من حديث عبد اهلل بن شدَ اد  -أأ م
حد كم م
بار التابعني -
ٍ
ٍ
صحيح إليه عّند عبد الرزاق  .انتهى كالمه.
بإسّناد
وله رواي ٌة .
( ) أخرجه ابن وهب يف "جامعه" (  )11سمعت مالك ًا به.
وأخرج الطرباين يف "الكبري" ( )2 5وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" (  )112وابن عبد الرب يف
م
"التمهيد" ( )2 / 3وابن قانع يف "معجم الصحابة" ( ) 112من ط ٍ
احلارث
رق عن ابن أهليعة عن
م
م
الّنبي ﷺ مثله .
بن يزيد عن عبد الرمحن بن جبري عن أيعيش بن طخفة الغفاري عن ِّ
َإال َ
سامه  ( .مجرة ) بدل ( حرب ).
أن الثاين َ
ورواه ابن وهب ( )114عن م
ابن أهليعة عن احلرث عن عبد الرمحن مرس ً
ال.
ورواه ابن عبد الرب يف "االستيعاب" (  )311/من طريق عمر بن عبد اهلل م
الزرقي عن أأبيه
بن أخلدة ُّ
م
رسول اهلل ﷺ به  ,لكن مل يذكر م َرة .
عن جدَ ه أخلدة  ,عن
و أأخرجه ابن وهب أيض ًا ( )114من رواية موسى بن عيل عن أأبيه مرس ً
ال  .و أأخرجه ( )113عن حم َمد
بن إبراهيم التيمي مرس ً
الو أل الساور  ,والثاين مخدأ اش.
وسمى َ
ال  .ومل يذكر سوى رجلني َ ,

=
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ٍ
أن عمر بن اخل َطاب قال ل ٍ
سعيد َ ,
رجل  :ما
 -21وحدَ ثّني مال ٌك عن حييى بن
اسمك؟ فقال  :أمجرة فقال  :ابن أمن.؟ فقال  :ابن مش ٍ
هاب قال  :م َن.؟ قال  :ممن
م
م
بذات ل أظ ًى  ,قال
بحرة الّنِّار قال  :ب ِّأّيا.؟ قال :
احل أر أقة قال  :أأين مسكّنك.؟ قال َ :
عمر  :أأدرك أأه ألك فقد اح أرتقوا .قال  :فكان كام قال عمر بن اخل َطاب .
اتُوماُيُقالُُيفُذلك
لُاحليُ ِ ُ
بابُُ:ماُجاءُُيفُقُتُ ُِ

( )

 -214وحدَ ثّني مالك عن ناف ٍع عن أس مائبة موال ٍة لعائش أة  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ أّنى
م
بص ,
عن قت مل ا مجلّنَان التي يف البيوت َإال ذا ال ُّطف أيتني والأبرت َ ,
فإّنام أخي أطفان ال أ
___________________
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )2 / 3وهذا عّندي  -واهلل أأعلم  -ليس من باب ال ِّطرية لأنَه حمال أأن
أيّنهى عن يشء و أيفعله  ,وإمنام هو من باب طلب الفأل احلسن .انتهى .
( ) أخرجه ابن وهب يف "اجلامع" ( )22وابن ش َبة يف "تاريخ الديّنة" (ص )124وابن عساكر
) من ط ٍ
رق عن مالك به.
(/32
وهذا مّنقطع  .حييى هو النصاري .
رجل عن م
ٍ
ابن الس ّيب َ ,
أن رج ً
ال
عم ٌر يف "جامعه" ( )312وعّنه عبد الرزاق (  )34/عن
وأخرجه أم أ
أأتى عمر مثله.
وأخرجه ابن بشان يف "فوائده" ( 5

) من طريق معصمة بن حممد عن موسى بن عقبة عن نافع عن

ابن عمر عن عمر .
ذكر رمحه اهلل أأ َن عبدأ الرزاق رواه
وله طريق أخرى ذكرها ابن حجر يف "اإلصابة" (  , )141/لكن أ
عمر" كام
عمر عن ُّ
الزهري عن ابن الس ّيب  .والأثر يف "الصّنَف" عن رج ٍل  ,وكذا يف "جامع أم أ
عن أم أ
ذكرت يف التخريج  .واهلل أعلم.
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طون الّنِّ م
ويطرحان ما يف ب م
ساء.
أ

( )

_____________________
( )قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 4 / 1هكذا روى هذا احلديث حييى عن ٍ
مالك عن نافع عن سائبة
القعّنبي وال عّند ابن بكري وال عّند ابن وهب وال
مرسالً  .مل يذكر عائشة  ,وليس هذا احلديث عّند
ِّ
معروف من حديث ٍ
غري م ٍ
مالك مرس ً
عّند ابن القاسم ال مرس ً
ال  ,ومن حديث نافع
رسل  .وهو
ٌ
ال وال أ
م
صحاب ناف ٍع وح َفاظهم يروونه عن نافع عن سائب أة عن عائشة مسّند ًا متَصالً .انتهى
أأيض ًا  ,و أأكثر أأ
قلت  :والتَصل رواه أأمحد ( ) 3 1وإسحاق بن راهوية ( ) 223من طريق عبيد اهلل بن عمر ,
وأمحد أيض ًا (  ) 1 3وابن اجلعد (  ) 12من طريق عبد ر ِّبه بن سعيد  .وأمحد ( ) 3141عن
م
جرير م
بن حازم  ,وأبو يعىل ( )3221عن جويرية كلهم عن نافع عن سائب أة عن عائشة  .وزادوا "و أمن
تركهام فليس ممّنِّى".
ُ وَلُُيرجهُأحدٌ ُمنُالستةُمنُروايةُسائبةُالُموصوالًُوالُمرسالًُُ.
و أأخرج البخاري ( ) 11/3ومسلم ( )42/2وابن ماجه ( )4143والّنسائي (  ) 24من ٍ
وجه آخر
م
عن عائشة أ
حديث الباب  .دون الّنهي عن قتل مجّنَان البيوت.
مثل
وأخرج البخاري يف "صحيحه" ( )4 4ومسلم ( ) 44من طريق سامل عن ابن عمر مثله مرفوع ًا
أ
 .وفيه  .قال عبد اهلل  :فبيّنا أأنا أطارد حي ًة لأقتلها  ,فّناداين أأبو لبابة  :ال تأقتلها  ,فقلت َ :
رسول اهلل
إن
بقتل احليات  ,قال  :إنه ّنى بعدأ ذلك عن أذ م
وات البيوت  .وهي العوامر" .
مر م َ
أ
ﷺ قد أأ أ
وله ٌ
خرى عّندمها.
طرق أ أ
قال الزرقاين ( : )1 /3قولهُُ(ُ:اجلنانُ) بكرس اجليم  ,وفتح الّنون الثقيلة  -مجع َ
جان  ,وهي احلية
الصغرية  ,وقيل  :الرفيعة اخلفيفة  ,وقيل :الرقيقة البيضاء  ,وقيل  :ما ال أيتعرض إلذاية الّناس  .وعن
م
سخت القردة من بّني إرسائيل  .قولهُُ(ُ:التيُيفُالبيوتُ) عموم ًا
ابن عباس  :اجلّنان مسخ اجلن  ,كام م
 ,أأو بيوت خاص ٌة عىل ما أم َر حتى تّنذر  ,ويقتل ما وجد يف الصحاري بال إنذار  .قال مالك  :ويقتل ما
وجد مّنها يف الساجد  .قولهُُ(ُ:إال ُذاُالطفيتنيُ) بضم الطاء الهملة  ,وسكون الفاء تثّنية طفية  ,وهو
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ساءُ
لرجُا ُِلُوالنُِّ ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُال ُِوحُدةُيفُالسُفُ ُِرُل ُِّ
م
سعيد م
بن الس ّيب  ,أأ َنه
الرمحن بن أحر أم ألة عن
 -213وحدَ ثّني مالك عن عبد َ
كان يقول  :قال رسول اهلل ﷺ َ :
الشيطان أّي ُّم بالواحد واالثّنني  ,فإذا كانوا ثالث ًة أمل
أّي َم مهبم.

( )

___________________
خوصة القل ش َبه به اخل َطني اللذين عىل أظهر احل َية  ,قاله الازري وغريه  .وقال ابن عبد الرب  :يقال إن
ذا الطفيني جّنس من احليات يكون عىل ظهره خطان أبيضان .قولهُُ(ُ:واألبّتُ) أمقطوع الذنب  ,أأو
احل َية الصغرية الذنب .وقال الداودي  :هو الأفعى التي أقدر أشرب  ,أأو أأكثر قلي ً
ال  .قوله ُُ (ُ :فإهنامُ
ُيطفان ُ) بفتح الطاء  ,ويف رواية  :يطمسان ُ ,قوله ُُ (ُ :البص ُ)  ,أي :يمحوان نوره  ,قوله ُُ(ُ :
ويطرحانُماُيفُبطونُالنساءُ) من احلمل  ,ويف رواية  :ويسقطان احلبل بفتح الوحدة  .قال ال ِّيب  :إما
للفزع  ,أو خلاصية فيهام  ,وقد تكون اخلاصية قول ابن شهاب  :نرى ذلك من س ِّمهام .انتهى كالمه
ملخص ًا .
( ) أخرجه البيهقي يف "السّنن الكربى" ( ) 12/1من طريق ابن وهب عن مالك به.
وهذا م ٌ
رسل .
ووصله البزار كام يف "كشف الستار" ( ) 112وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( )2/ 5من طريق م
عبد
الزناد عن م
العزيز بن حم َمد الكويف عن عبد الرمحن م
ابن حرملة عن سعيد بن السيّب عن أأيب
بن أأيب ِّ
هريرة مرفوع ًا.
وعبد العزيز بن حممد  ,ويقال ابن عبد اهلل  .فيه أج أهال ٌة  .كام يف "اللسان" (.)4 /3
وقال الدارقطّني يف "العلل" ( ) 2 3عن الرسل  :وهو أأشبه.انتهى.
وروى مالك يف "الوطأ" ( ) 213وأبو داود ( ) 152والرتمذي ( ) 1 /3والّنسائي يف "الكربى"
( ) 11/1وأمحد ( )2552 , 1232والبيهقي ( ) 12/1من ط ٍ
رق عن أعمرو بن ش ٍ
عيب عن أأبيه
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لُيفُالسُفُرُ
بهُمنُالعُمُ ُِ
بابُُ:ماُيُؤمُرُُ ُِ
 -211حدَ ثّني مال ٌك عن أأيب ع ٍ
بيد موىل سليامن بن عبد اللك عن خال مد م
بن
رىض به  ,ويعني عليه
الر أ
أمعدان يرفعه قال  :إم َن اهللأ تبارك وتعاىل ٌ
فق  ,و أي أ
رفيق ُّ
حيب ِّ
م
جم أفأنزلوها مّناز أهلا  .فإن
ما ال يعني عىل العّنف  .فإذا أركبتم هذه الدَ َ
واب الع أ
كانت الأرض أجدب ًة فانجوا عليها بمّن مق ميها.
وعليكم م
بسري ال ِّليل َ .
رض تطوى بالليل ما ال تطوى بالّنَهار.
فإن الأ أ
واب  ,وم أأوى احل َيات.
فإّنا طرق الدَ ِّ
وإ َياكم وال َت أ
عريس عىل ال َطريق ّ .

( )

___________________
أ
ٌ
وصححه
ب"
الراكب
عن جدِّ ه  ,أأ َن
َ
والراكبان شيطانان  ,وال َثالثة أرك ٌ
شيطان َ ,
رسول اهلل ﷺ قال َ :
وحسّنه الرتمذي  ,وابن حجر يف الفتح (. )312/2
احلاكم ( ) 315وابن خزيمة (.) 125
َ
انظر " :التمهيد" ( )2 , 1/ 5و "فتح الباري" (.)312/2
( ) أخرجه وكيع يف "الزهد" (  )31وعّنه ابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( ) 51/1عن ٍ
الشامي عن
ثور
ِّ
خالد بن معدان به  .مرسالً ُمتص ًا.
الرواة .انتهى
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : ) 21/ 2هذا احلديث
ٌ
مّنقطع يف الوطأ عّند مجيع ُّ
قلت  :وأخرجه أبو نعيم يف "معرفة الصحابة" ( )1213والطرباين يف "العجم الكبري" (

 )2من

طريق زياد بن سعد عن خالد بن أمعدان عن أأبيه.
بان م
ورواه سفيان الثوري عن ابن عجالن عن أأ أ
بن صالح عن خالد بن معدان  ,لكن اختلف فيه عىل
سفيان  .فرواه عبد الرزاق (  )1 1عّنه  .فقال  :عن أبيه  .ورواه سعيد بن مّنصور ( ) 1 5عن
الثوري  .فقال  :عن خالد مرس ً
ال .
ومعدان  -والد ٍ
خالد ُ -مت ألف يف صحبته.

=

521

زوائدُُاملوطُأُعىلُالك ِ
تبُالستةُ

فقُباملُمُلُوكُ
بالر ِ ُ
بابُُ:األُمُرُُ ُِّ
 -211وحدَ ثّني مال ٌك عن عمه أأيب سهيل بن مال ٍ
سمع ع أ
ثامن
ك عن أأبيه  ,أأ َنه
أ
ِّ
ذات الص م
بن ع َفان  -وهو خيطب  -وهو يقول  :ال تك ِّلفوا الأم أة غري م
كسب .
ّنعة ال
أ
َ
أ
أ
م
كسب  .فإ َنه إذا
غري ال
فإ َنكم متى ك َلفتموها ذلك كسبت
أ
بفرجها  ,وال تك ِّلفوا َ
الص أ
( )
طاب مّنها.
أمل َيد أرس أق  ,وع ُّفوا إذ أأع َفكم اهلل  ,وعليكم من الطاع مم بام أ
___________________
 )3وابن عساكر ( )422/44من طريق أصدأ قة بن عبد

وأخرجه الطرباين يف "مسّند الشاميني" (
ثور عن م
اهلل عن ٍ
خالد بن أمعدان عن أأيب أمامة به ُمتص ًا.

ٍ
ٍ
راشد
حديث رواه عبد اهلل بن يزيد بن
قال ابن أيب حاتم يف "العلل" (  : )445/وسئل أبو زرعة عن
َبي ﷺ ,
الدِّ
مشقي عن صدقة بن عبد اهلل عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أأيب أمامة  ,أأ َن الّن َ
ّ
أنس عن أأيب ع ٍ
فق  ,ويعني عليه ما ال يعني عىل العّنف  .ورواه مالك بن ٍ
بيد
الر أ
قال  :إم َن اهلل ٌ
رفيق حي ُّ
ب ِّ
وكيع والوليد بن مسل ٍم عن ٍ
م
ثور عن خالد بن
حاجب سليامن  -عن خالد بن معدان يرفعه  .ورواه
ٌ
َبي ﷺ م ٌ
صح " انتهى
رسل أأ ُّ
الّنبي ﷺ  .قال أأبو زرعة  :خالدٌ عن الّن ِّ
معدان قال  :قال ُّ
تفرقة.
وللحديث شواهد عدَ ة م ِّ
سلم يف "صحيحه" ( ) 114من حديث عائشة مرفوع ًا.
فجملة الرفق  :أخرجها م ٌ
سلم أيض ًا ( ) 1 1عن أيب
أ َما مجلة الّنزول بالدواب والتحذير من التعريس عىل الطريق  :فأخرجها م ٌ
هريرة مرفوع ًا نحوه.
م
السري بالليل  :فأخرجها أبو داود (  ) 12من حديث أنس نحوه.
أ َما مجلة
والو أدك  ,والعّنى أأرسعوا عليها ما دامت قوي ًة عىل
قولهُُ(ُ:بنقيهاُ) الّنِّقي يف كالم العرب الشحم أ
السري قبل أأن أهتزل.
( ) أخرجه الشافعي يف "الم" ( ) 54/1والطحاوي يف "رشح الشكل" رقم ( ) 221والبيهقي يف
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بابُُ:ماُجاءُُيفُالبُيُعُةُ
كتب إىل
 - 212وحدَ ثّني مالك  ,عن عبد اهلل بن ديّنار  ,أأ َن عبدأ اهلل بن عمر أ
بن مروان يبايعه  ,فكتب إليه  :بسم اهلل الرمحن الرحيم  .أأما بعد  ,م
م
عبد اللك م
لعبد
أ
َ
اهلل م
عبد اللك أأ م
مري الؤمّنني  ,سال ٌم عليك  ,فإ ِّنى أأمحد إمليك اهللأ الذي ال إله إال هو
م
الطاعة  ,عىل سّنَ مة اهللم وسّنَ مة رسول مه  ,فيام اس أتطعت.
 ,وأ مق ُّر لك بالسم مع و
هُمنُال ُكِالُمُ
بابُُ:ماُيُكُرُ ُِ

()1

ٍ
قي
 -212وحدَ ثّني مالك عن حييى بن سعيد  ,أأ َن عيسى أ
ابن مريم  ل أ
___________________

الشعب" رقم (  )211ويف "العرفة" رقم (  )322من ط ٍ
"السّنن الكربى" ( )1/2ويف " ُّ
رق عن

مالك به .وإسّناده صحيح
أ
عثامن .
وأخرجه ابن أيب شيبة ( ) 31حدَ ثّنا سفيان عن أأيب الّنض عن أأيب أأنس  ,قال  :سمعت
مالك جدُّ اإلما مم ٍ
فذكره  .وأبو أنس هو ٌ :
مالك.
وأخرجه أبو نعيم يف "تاريخ أصبهان" (  )3 /من طريق أأيب هانئ إمسامعيل بن خليفة عن سفيان
الّنبي ﷺ مرفوع ًا.
الثوري عن أأيب سهيل عن أأيب أأنس عن عثامن عن ِّ
وإسامعيل ضعيف  .وتركه ابن مهدي .
م
ضعيف.
الثوري  .ورفعه
حديث
قال البيهقي يف "الكربى"  :ر أف أعه بعضهم عن عثامن من
ٌ
ِّ
( ) أخرجه البخاري يف "الدب الفرد" (  ) 1والبيهقي يف "الكربى" ( ) 32/2وابن البار يف
"معجمه" (  ) 5/من طرق عن مالك به  .وإسّناده صحيح .
وأخرجه عبد الرزاق يف "الصّنَف" ( )12 4وابن سعد يف "الطبقات" ( ) 24/3عن الثوري عن
عبد اهلل بن ديّنار به .
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مخّنزير ًا بال َطريق  ,فقال له  :انفذ بسال ٍم  ,فقيل له  :تقول هذا خل ٍ
ّنزير؟!  ,فقال
بالسوء.
عود لساين ال أ
عيسى  :إم ِّين أأخاف أأن أ ِّ
ّنطق ُّ

( )

بابُُ:ماُجاءُُيفُال ُِغيُبةُ
ٍ
 -211حدَ ثّني مالك عن الول م
يد م
بن عبد اهلل
ب أ
بن عبد اهلل بن ص َياد  ,أأ َن ال َطل أ

ٍ ( )
ال أ
مي أأخ أربه  :أأ َن رج ً
سأل رسو أل اهللم ﷺ  :ما الغيبة؟  ,فقال
بن ح
ويطب الخزو َ
م
أ
رسول اهلل  .وإمن كان
سمع  ,قال  :يا
يكره أأن أي أ
تذكر من الرء ما أ
رسول اهلل ﷺ  :أن أ

أح َق ًا؟ قال رسول اهلل ﷺ  :إذا قل أت باط ً
ال فذلك البهتان ( ).
_____________________
( ) هذا مرسل .
م
م
وهذا الأثر ليس من رشطي يف الزوائد  ,لكن َلا كان كالم ًا فيه من الأدب وح م
اللسان ما
حفظ
سن
ذكره.
أحيتاجه السلم ر أأيت أ
( ) قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 1/ 4هكذا قال حييى  :حويطب  ,وإنام هو أحّنطب  .كذلك قال
ابن وهب وابن القاسم وابن بكري ومطرف وابن نافع والقعّنبي عن ٍ
مالك يف هذا احلديث  :أحّنطب ال
ُّ
ِّ
حويطب  .وهو الصواب إن شاء اهلل  .وهو الطلب بن عبد اهلل بن الطلب بن أحّن ٍ
طب ا ألخزومي  .عا َمة
أأحاديثمه أمراسيل  .انتهى
( )4أخرجه ابن وهب يف "جامعه" ( ) 11وابن البارك يف "الزهد" ( )253عن مالك به.
وأخرجه وكيع يف "الزهد" ( )345ومن طريقه اخلرائطي يف "مساوئ الخالق" (  ) 5عن
الأوزاعي عن ال َطلب به  .وهذا مرسل.
أ
رسول اهلل ﷺ قال  :أأتدرون ما
يشهد له ما أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( ) 121عن أيب هريرة  ,أأ َن
الغيبة.؟  ..فذكر نحوه.
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بابُُ:ماُجاءُُفيامُُيُافُُ ُِمنُال ُِّلسانُ
 -225حدَ ثّني مال ٌك عن م
بن أأسلم عن عطاء بن ٍ
زيد م
يسار  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ
أ
جلّنَة  ,فقال ٌ
رسول اهلل ال تربنا( ) ,
رجل  :يا
رش اثّنني و أل أج ا أ
قال  :أمن أو أقاه اهلل َ
ثم عاد رسول اهلل ﷺ  ,فقال مثل مقالتمه الوىل  ,فقال له
أ
فسكت رسول اهلل ﷺ َ ,
أ
ثم قال رسول اهلل ﷺ
رسول اهلل ,
الرجل  :ال تربنا يا
أ
فسكت رسول اهلل ﷺ ّ ,
َ
أ
ثم قال رسول اهلل ﷺ مثل
الرجل  :ال تربنا يا
رسول اهلل َ ,
مثل ذلك أأيض ًا  ,فقال َ
الرجل يقول مث أل مقالتمه الوىل  ,أفأسك أته ٌ
رجل إىل جّنبمه.
ثم أ
ذهب َ
ذلك أيض ًا َ ,
رش اثّنني و أل أج اجلّنَ أة  .ما بني أحل أييه  ,وما بني
فقال رسول اهلل ﷺ  :أمن أو أقاه اهلل َ

مرج أليه .ما بني أحل أييه وما بني مرجليه .ما بني أحل أييه وما بني مرج أليه.

( )

_____________________
( ) قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )1 /1هكذا قال حييى يف هذا احلديث ( ال تربنا ) عىل لفظ الّنهي ,
م
م
واإلغراء .انتهى.
العرض
وتابعه ابن القاسم وغريه  ,وقال القعّنبي ( أأ أال تربنا ) عىل لفظ
وذكر التلمساين يف "االقتضاب" ( َ : )1 1 – 1 1/
طرف ًا روياه أأيض ًا كذلك بلفظ
أن أ
ابن نافع وم ِّ
العرض.
الّنهي  .كام رواه حييى وغريه
قلت  :وهو يف جامع ابن وهب بلفظ العرض أأيض ًا  .والصواب أأنه بلفظ
ِّ
 ,ويؤ ّيده  .ما أأخرجه اإلمام أأمحد ( ) 4 1من طريق أمتيم م
بن أيزيد  -موىل بّني زمعة  -عن رج ٍل من
م
ذات يوم  .فقال  " :أأ ُّّيا الّناس اثّنأتأان أمن وقاه اهلل
أأ
الّنبي ﷺ  ,قال  :خط أبّنأا رسول اهلل ﷺ أ
صحاب ِّ
أ
يبشنا فتمّنأعه  .فقال :
رشمها  ..فقال رجل  :ال تربنا ....وفيه  ,فقالوا  :تأرى
رسول اهلل ﷺ يريد أن ِّ أ
أَ
إين أأخاف أن يت أ
َكل الّناس".
( ) أخرجه ابن وهب يف "جامعه" ( )451أخربين مالك به.
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 -22وحدَ ثّني مال ٌك عن م
زيد م
بن أأسل أم عن أأبيه  ,أأ َن عمر بن اخل َطاب دخل
عىل أأيب ٍ
الصدِّ يق  -وهو أَيبمذ لسا أنه  -فقال له عمر  :أمه  .أغ أف أر اهلل لك  ,فقال
بكر ِّ
إن هذا أأو أر أدين ا أل م
أأبو ٍ
بكر َ :
وار أد.

( )

___________________

قال يف "التمهيد" ( : )1 /1وال أأعلم عن ٍ
مالك خالف ًا يف إرسال هذا احلديث .انتهى

بن ٍ
سهل م
م
سعد  مرفوع ًا :
قلت  :يشهد للمرفوع  .ما أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( )1323عن
أمن أيضمن يل ما بني أحل أييه وما بني مرجليه أأضمن له اجلّنة" .وللرتمذي ( ) 351عن أيب هريرة مرفوع ًا
مثل لفظ مالك.
قولهُُ(ُ:حلييهُ) قال ابن حجر يف "الفتح" (  : )4 5/بفتح الالم وسكون الهملة والتثّنية  .مها
العظامن يف جان أبي الف مم  ,والراد بام بيّنهام اللسان وما يتأتَى به الّنطق  ,وبام بني الرجلني ال أفرج  .وقال
أ
أ
وسائر ما يت أأتَى بالف مم
والشب
والكل
القوال
الداودي  :الراد بام بني اللحيني الفم  ,قال  :فيتّناول
أ
أ
البالء عىل الأ م
م
من الفعل  .وقال ابن بطال َ :
رء يف الدُّ نيا لسانه وفرجه  ,فمن
عظم
دل احلديث عىل أأ َن أأ أ
عظم الش .انتهى .
رشمها وقي أأ أ
وقي ُّ
( ) أخرجه ابن وهب يف "جامعه" (, 452

 )3وأبو نعيم يف "احللية" (  )44/والبيهقي يف "شعب

اإليامن" ( ) 11/3من طريق مالك به.
وأخرجه ابن وهب ( )452ووكيع يف "الزهد" ( ) 42وابن أيب شيبة يف "الصّنف" ( )11/1واإلمام
أمحد يف "الزهد" (ص ) 41وابن البارك يف "الزهد" ( )411وأبو نعيم ( ) 2/1والبيهقي يف
الشعب" (  ) 23والضياء يف "الختارة" (  )4/وغريهم من ط ٍ
" ُّ
رق عن زيد بن أسلم به.
ومل يذكر بعضهم عمر.
أ
راوردي عن زيد  .وزاد  :فقال أأبو بكر َ :
رسول اهلل ﷺ قال :
إن
ورواه أبو يعىل ( )1من طريق الدَ أ
م
اجلسد َإال وهو أيشكو أذر أب ال ِّلسان".
ليس يش ٌء من
وهو وه ٌم  .كام قال الدارقطّني  .انظر "العلل" رقم ( ).
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ننيُدونُُواحدُُ
ناجاةُاثُ ُِ
ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُمُ
 -22حدَ ثّني مال ٌك عن م
ٍ
ديّنار  ,قال  :كّنت أأنا وعبد اهلل بن عمر
عبد اهلل بن
رجل يريد أأن يّناجيه  ,وليس مع م
عّند م
دار خال مد م
بالسوق  .فجاء ٌ
عبد
أ
بن عقبة التي ُّ
اهلل م
الرجل الذي يريد أن يّناج أيه  ,فدعا عبد اهلل بن عمر
بن عمر أأحدٌ غريي وغري َ
رج ً
آخر ح َتى كّنَا أأربع ًة  ,فقال يل ول َلرجل الذي دعا  :اس أتأ مخرا شيئ ًا  .فإم ِّين
ال أ
ٍ ( )
سمعت رسو أل اهلل ﷺ يقول  :ال ي أتّنأاجى م
اثّنان أ
دون واحد.
أ أ
بُ
قُوالكُ ُِذ ِ ُ
يفُالصدُ ِ ُ
ِّ ُ
بابُُ:ماُجاءُُ
 -224حدَ ثّني مال ٌك عن صفوان م
بن سلي ٍم  ,أأ َن رج ً
ال قال لرسول اهلل ﷺ :
خري يف ال أك مذ م
أ
ب  ,فقال
أأك مذب امر أأِت يا
رسول اهلل؟  ,فقال رسول اهلل ﷺ  :ال أ
م
أ
اح
الرجل  :يا
رسول اهلل  .أأعدها  ,و أأقول هلا؟  ,فقال رسول اهلل ﷺ  :ال جّنأ أ
َ
عليك.

( )

_____________________
( ) أخرجه ابن حبان يف "صحيحه" (  )12والبغوي يف "رشح السّنة" ( )4151والطحاوي يف "رشح
رق عن ٍ
مشكل اآلثار" ( )3/1من ط ٍ
مالك به.
صحيح.
وإسّناده
ٌ
واحلديثُأخرجهُالبخاريُيفُ"صحيحه" ُ(ُ)5500ومسلمُ(ُ)5107منُطريقُنافعُُ,وابنُماجهُ
فسةُ
(ُ )7335عن ُعبد ُاهلل ُبن ُدينار ُكالها ُعن ُابن ُعمرُ .باملرفوع ُفقط ُُ .دون ُالقصة ُُ ,وهي ُم ِّ
ِ
للحديثُكامُقالُابنُعبدُالربُيفُ"التمهيد"ُ(ُ.)500/10
( ) أخرجه ابن حزم يف "رسائله" (  ) 23/من طريق حييى عن ٍ
مالك به.
وأخرجه ابن وهب يف "جامعه" ( )143حدثّني مالك  ,وابن وهب أيض ًا ( )143واحلميدي يف
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 -223وحدَ ثّني مال ٌك عن صفوان بن سلي ٍم  ,أأ َنه قال  :قيل لرسو مل اهلل ﷺ :
أأيكون الؤمن أجبان ًا.؟  ,فقال  :نعم  ,فقيل له  :أأيكون الؤمن أبخي ً
ال.؟  ,فقال  :نعم
 ,فقيل له  :أأيكون الؤمن أك َذاب ًا.؟  ,فقال  :ال.
املالُوذيُالوُجُهُ ُِ
ني
اعةُ ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُ ُإِضُ ُِ
( )

 -221حدَ ثّني مالك عن سهيل بن أيب صالح عن أأبيه عن أأيب هريرة َ ,
أن
أ
رسول اهلل ﷺ قال َ :
رىض لكم ثالث ًا  ,و أيسخط لكم ثالث ًا  ,أيرىض لكم أأن
إن اهللأ أي أ
___________________
"مسّنده" ( )432وابن عبد الرب يف "التمهيد" ( ) 32/ 1من طريق سفيان بن عييّنة كالمها (مالك
م
عطاء م
بن يسار مرسالً  .وفيه " قال يا رسول اهلل  :أأستصلمحها و أأس أتطميب
وسفيان) عن صفوان عن
نفسها ".
أ
الّنبي ﷺ مسّند ًا.
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )432/ 1هذا احلديث ال أأحفظه هبذا اللفظ عن ِّ
انتهى
م
يصح  .انظر " :علل الدارقطّني"
عطاء عن أأيب هريرة  .وال
وي عن مالك عن صفوان عن
ُّ
قلت  :ور أ
برقم (.) 31
( ) أخرجه ابن وهب يف "جامعه" (  )1والبيهقي يف "شعب اإليامن" ( ) 52/3وابن أيب الدُّ نيا يف
"مكارم الخالق" ( ) 32وابن قتيبة يف "عيون الخبار" (  ) 1 /وابن حزم يف "رسائله"
(  ) 23/من ط ٍ
رق عن مالك به.
وجه ٍ
احلديث مسّند ًا من ٍ
ٌ
أ
حديث
ثابت  ,وهو
قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )121/2ال أأحفظ هذا
حسن م ٌ
رسل .انتهى.
ٌ
انظر كشف اخلفاء (  ) 52/للعجلوين .
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أتعبدوه  .وال تشكوا به شيئ ًا  ,و أأن أتع أت مصموا بحب مل اهللم مجيع ًا  ,و أأن ت م
ّناصحوا أمن
م
قيل أ
مركم  ,ويسخط لكم  :أ
َ
السؤال.
وقال  ,وإمضاع أة الال  ,وكثر أة ُّ
واله اهلل أأ أ
لُاخلُاصُ ُِةُ
ذابُالعامُ ُِةُبعُمُ ُِ
يفُع ِ ُ
بابُُ:ماُجاءُُ ُِ

( )

 -221وحدَ ثّني مالك عن إسامعيل م
سمع عمر ب أن عبد
بن أأيب أحكي ٍم  ,أ َنه
أ
العزيز يقول  :كان يقال  :إم َن اهللأ تبارك وتعاىل ال ي ِّ
اصة ,
عذب العا َم أة بذنب اخل َ
( )
ولكن إذا ع مم أل الّنكر مج أهار ًا اس أت أح ُّقوا العقوب أة ك ّلهم.
_____________________
( ) أخرجه البخاري يف "الدب الفرد" ( )332ابن حبان يف "صحيحه" ( )4422والبغوي يف "رشح
السّنة" (  ) 5والبيهقي يف "السامء والصفات" ( ) 512ويف "شعب اإليامن" ( )2314من طريق
مالك به.
و أأخرجه اإلمام أمحد ( )2211وأبو عوانة يف "صحيحه" ( )1421والبيهقي " ُّ
الشعب" ( )2314من
طرق عن سهيل به .
وهو يف صحيح مسلم ( ) 2 1من طريق جرير و أأيب عوانة عن سهيل به .زاد جرير " مجيع ًا وال
تفرقوا".
َ
ُ دونُقولهُ"وأنُتناصحواُمنُوالهُاهللُأمركم"ُُ.
وهذه الزيادة  .أعّني قوله "وأن تّناصحوا من َ
مركم" هي الثالثة من الرض َيات كام جزم به
واله اهلل أأ أ
الّنووي  .وعليه فالوىل :
الّناوي يف "فيض القدير" (  )45 /استدالالً هبذه الزيادة  ,ور َد عىل
ِّ
العبادة وعدم الشك  ,والثانية  :االعتصام  ,والثالثة  :الّناصحة.
أ َما الّنووي يف "رشح مسلم" (

 ) 1/فجزم بأن قوله " وال تشكوا به شيئ ًا " هي اخلصلة الثانية.

بّناء عىل رواية مسلم  ,ولع َله مل ي َطلع عىل رواية الباب  .واهلل أعلم .
( ) أخرجه ابن البارك يف "الزهد" (  ) 41وعبد اهلل بن أمحد يف "زوائد الزهد" (

 ) 2وأبو عمرو

=
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بابُُ:ماُجاءُُيفُالتُقُىُ
بن عبد اهلل بن أأيب طلحة عن أأنس بن مال ٍ
إسحق م
ك,
 -222حدَ ثّني مال ٌك عن
أ
قال  :سمعت عمر بن اخل َطاب  .وخرجت معه ح َتى دخ أل حائط ًا أف م
سمعته وهو
أ
جوف احل م
م
ائط  : -عمر بن اخل َطاب أأمري
جدار  .وهو يف
يقول  -وبيّني وبيّنه
ٌ
قني اهللأ  ,أأو ألي ِّ
عذبّنَك.
الؤمّنني !.بخٍ ب ٍخ  ,واهلل يا اب أن اخل َطاب أل أت َت َ

( )

___________________
الداين يف "الفتن" ( )4 2والبيهقي يف "شعب اإليامن" ( )11/1وأبو نعيم يف "احللية" () 12/1
من ط ٍ
رق عن مالك به .واحلميدي ( ) 22وابن سعد يف "الطبقات" ( )42 /1من طريق حييى بن
سعيد كالمها عن إسامعيل به.
رق ٍ
رسل  .ومثله ال يقال رأي ًا  ,وقد جاء من ط ٍ
وهذا م ٌ
عدة مرفوع ًا بّنحوه.
م
م
م
ين
قال احلافظ يف "الفتح" ( )3/ 4عّند أباب أما أجا أء ميف أقول اهللَ أت أع أاىل { أواتَقوا فتّنأ ًة أال تصي أب َن ا َلذ أ
م
عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس قال " أأ أم أر اهلل
أظ ألموا مّنكم أخ َ
اص ًة }  :وعّند الطربي من طريق ِّ
فيعمهم العذاب"  ,وهلذا الأ مثر شاهدٌ من حديث أعدي بن
قروا الّنكر بني أأظهرهم َ
الؤمّنني أن َال ي ِّ
م
عز َ
وجل ال ي ِّ
عمرية سمعت رسول اهلل ﷺ يقول َ :
الّنكر
اخلاصة حتى يروا
بعمل
عذب العا َمة
إن اهللأ َ
َ
أ
بني ظهرانيهم وهم قادرون عىل أأن يّنكروه  ,فإذا فعلوا ذلك َ
اخلاص أة والعا َم أة".أخرجه أمحد
عذ أب اهلل
َ
م
ٍ
ٍ
حديث العرس بن عمرية  -وهو أأخو أعدي  -وله شواهد من
حسن  ,وهو عّند أأيب أداود من
بسّند
م
حديث حذيفة وجرير وغريمها عّند أمحد وغريه .انتهى كالمه.
( ) أخرجه ابن سعد ( ) 1 /4وعبد اهلل بن أمحد يف "زوائد الزهد" (ص ) 33وأبو داود يف "الزهد"
( ) 1وأبو نعيم يف "معرفة الصحابة" (  )15/وابن عساكر ( ) 35/32من ط ٍ
رق عن مالك به .
وإسّناده صحيح .
قولهُُ(ُ:بخُبخُ) قال يف "الشارق" (  : ) 13/يقال بإسكان اخلاء فيهام وبكرسها فيهام دون التّنوين
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عدُ
بابُُ:القولُُإذاُسُ ُِمعُتُُالرُ ُِ
بن م
 -222حدَ ثّني مالك عن م
عامر م
الرعدأ
عبد اهلل بن ُّ
الزبري  ,أأ َنه كان إذا أس أ
مع َ
م م
م
أ
ترك احل أ
ثم
الرعد بحمده والالئكة من خيفته َ ,
ديث  ,وقال  :سبحان الذي يس ِّبح َ
إن هذا ألوعيدٌ لأه مل الأ م
يقول َ :
رض شديدٌ .

( )

يفُصفُ ُِةُجهنُمُ
بابُُ:ماُجاءُُ ِ ُ
 -221وحدَ ثّني مال ٌك عن عمه أأيب سهيل بن مال ٍ
ك عن أأبيه عن أأيب هريرة  ,أأ َنه
ِّ
قال  :أأتروّنا محرا أء أكّنأاركمم هذه.؟ أ مهل أي أأسود من ال أق م
الزفت ( ).
ار  ,والقار ِّ :
___________________

م
وبالتشديد أأيض ًا  ,والضم والتّنوين  .قال اخلطايب  :واالختيار إذا ك ِّررت تأّنوين
 ,وبالكرس مع التّنوين ,
م
لليشء إذا رضيتأه  ,وقيل  :لتعظيم الأ م
مر فمن سكَن
الوىل وتسكني الثانية  .قال اخلليل  :يقال ذلك

ونوّنا أأجراها أجمرى أصه و أمه وش َبهها من الصوات .انتهى .
ش َبهها هبل وبل  ,ومن ك أأرسها َ
( ) أخرجه البخاري يف "الدب الفرد" ( )2 4واإلمام أمحد يف "الزهد" (ص ) 31وابن أيب شيبة
( )1 14واخلرائطي يف "مكارم الخالق" ( ) 551وابن سعد (  )11/وأبو الشيخ يف "العظمة"
( )224والبيهقي ( )41 /4وأبو عبيد يف "غريب احلديث" ( )454/3وغريهم من ط ٍ
رق عدِّ ٍة عن
ٍ
مالك عن م
عامر م
الزبري عن أأبيه .فزادوا ( عن أأبيه )
بن عبد اهلل بن ُّ
ٍ
عامر  .وهو كذلك يف "موطأ أيب مصعب"
الزبري ال عن ابّنمه
وهذا هو الحفوظ أأنَه عن عبد اهلل بن ُّ
( ) 513وسويد بن سعيد (.)222
وقال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )122/2ورواه غريه من رواة الوطأ  ,فقالوا فيه  :مالك عن م
عامر
بن م
عبد اهلل م
م
بن الزبري عن أأبيه .انتهى.
قلت  :وروي مرفوع ًا .أخرجه الطربي يف "تفسريه" ( )421/ 1عن رج مل عن أأيب هريرة.
مرفوع  ,لأنَه ال يدرك
موقوف عىل أأيب هريرة  ,ومعّناه
( ) قال أبو عمر يف "االستذكار" (: )35/ 5
ٌ
ٌ
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بابُُ:الّتُغيبُُيفُالصُدُقُ ُِةُ
 -225وحدَ ثّني مالك عن زيد بن أأسل أم  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ  ,قال  :أأعطوا
السائ أل  ,وإن جا أء عىل أف أر ٍ
س.
َ

( )

___________________
مثله بالرأي  ,وال يكون َإال توقيف ًا .انتهى
وقال الدارقطّني يف "العلل" (  ) 22بعد أن ذكر رواي أة ٍ
مالك  :وروي عن أمعن م
وابن أأيب أبكر مرفوع ًا
أ
موقوف .انتهى
 ,والصحيح
ٌ
ٍ
الطرباين يف "العجم الوسط" ( )321نحوه .
مالك  .أأخرجها
قلت  :ورواية معن بن عيسى عن
ُّ
ناركم م
بلفظ  :أأشدُّ أسواد ًا من دخان م
هذه بمسبعني مضعف ًا.
واوردي عن أأيب سهيل
الدر أ
وأخرجه البيهقي يف "البعث والّنشور" ( )323من رواية عبد العزيز أ
مرفوع ًا
قولهُُ(ُ:أسود ُ) قال أبو عمر يف "االستذكار" ( : )114/2هي لغ ٌة أمهجور ٌة  ,واللغة الفصيحة أأشدُّ
سواد ًا من م
القار و أأشدُّ بياض ًا  ,وليس يف هذا الباب أم ٌ
دخل للقول والّنظر  ,وإمنام فيه التَسليم والوقوف
عّند التَوقيف  .وباهلل التوفيق  .انتهى .
عمر عن زيد به .
( ) أخرجه عبد الرزاق يف "مصّنفه" ( ) 55 2عن أم أ
م
قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : ) 13/1ال أأعلم يف إم
رسال هذا احلديث خالف ًا بني رواة مالك  ,وليس
تج به فيام علمت  .انتهى.
يف هذا اللفظ مسّندٌ حي ُّ
قلت  :وقد اختلف فيه عىل ٍ
زيد  ,فروي عّنه عن أبيه عن أيب صالح عن أيب هريرة .أخرجه ابن عدي
يف "الكامل" ( , ) 154/3وروي عّنه عن عطاء بن يسار مرس ً
ال .أخرجه ابن زنجويه يف "الموال"
( .) 121وال يصحان  ,والصواب قول ٍ
مالك و أم ٍ
عمر.
أ َ
وللحديث ٌ
طرق أخرى  .انظر "القول السدَ د" البن حجر (  )11/حديث رقم ( ) و "السلسلة
الضعيفة" ( ) 422للشيخ اللباين.
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بن أأسلم عن أعمرو بن م ٍ
 -22وحدَ ثّني مالك عن م
عاذ الأشه ِّيل الأ
زيد م
نصاري
ِّ
أ
عن جدَ ته  ,أأّنا قالت  :قال رسول اهلل ﷺ  :يا نساء الؤ م
مّنات ال أحت َ
قرن إمحدأ اك َن
أ
َ
( )
ارهتا .ولو كراع ٍ
مجل م
شاة حم أرق ًا.

عنُاملُسأُل ُِةُ
فُ ُِ
بابُُ:ماُجاءُُيفُالتُعفُ ِ ُ
 -22وحدَ ثّني عن ٍ
مالك عن زيد بن أأسلم عن عطاء بن ٍ
يسار  ,أأ َن رسو أل اهلل
ﷺ أأرس أل إىل عمر بن اخل َطاب بع أط ٍ
اء فر َده عمر  ,فقال له رسول اهلل ﷺ  :م أمل
أ
خذ ممن أأ ٍ
رسول اهلل  .أأ أليس أأخرب أتّنا أأ َن خري ًا ملأ م
أ
حدنا أأن َال يأ أ
حد
ر أدد أته؟ .فقال  :يا
شيئ ًا؟.
فقال رسول اهلل ﷺ  :إم َنام ذلك عن ال أ
سأل مة  ,أفأ َما ما كان من غري مسأل ٍة فإ َنام هو
رزق يرزق أكه اهلل  ,فقال عمر بن اخل َطاب  :أأما والذي نفس م
بيده ال أأ أ
سأل أأحد ًا
ٌ أ
أ
( )
شيئ ًا  ,وال يأتميّني يش ٌء من غري أ
مسأل ٍة َإال أأخذته.
_____________________
( ) تقدم الكالم عليه برقم (. )2 1
( ) أخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري" ( )453/2عن إسامعيل عن ٍ
مالك به.
وتابع مالك ًا عىل إرساله معمر عن ٍ
زيد به  .أأخرجه عبد الرزاق (.) 5533
ٌ
وخالفهام هشام بن سعد  .عّند أأيب يعىل رقم ( ) 12والبزار (  ) 2والضياء يف "الختارة" ()21
والبيهقي يف " ُّ
الشعب" ( , )4131و أأبو زكري حييى بن حممد بن قيس  .عّند البخاري يف "التاريخ"
( )453/2كالمها ( هشام وأبو زكري ) عن زيد بن أأسلم عن أبيه عن عمر موصوالً.
والرسل أأقوى.
وأصلهُيفُصحيحُالبخاريُ(ُ)1454,5344ومسلمُ(ُ)1540والنسائيُ( )154/0من طريقني عن
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بابُُ:ماُيُكُرُهُمنُالصُدُقُ ُِةُ
مالك عن م
ٍ
بن أأيب ٍ
عبد اهلل م
بكر عن أأبيه  ,أأ َن رسو أل اهلل ﷺ
 -224وحدَ ثّني عن
ال من الص م
عبد الأشهل عىل الصدقة  ,فلام م
ال من بّني م
قدم أ
سأ أله إب ً
استعم أل رج ً
دقة ,
َ
َ
َ
م
ف الغضب يف م
وجهه  -وكان م َا يعرف به الغضب
ب رسول اهلل ﷺ ح َتى ع مر أ
فغض أ
يف م
مر عيّناه . -
وجهه أأن أحت َ
الرجل أل أ
ثم قال َ :
ّنع  ,وإن
يسألّني ما ال أيصلح يل وال له  ,فإن أمّنعته كرهت ال أ
إن َ
َ
أ
رسول اهلل  .ال أأس أألك مّنها
الرجل  :يا
أأعطيته أأعطيته ما ال أيصلح يل وال له  ,فقال َ
شيئ ًا أأبد ًا ( ).
___________________

عمر  :كان رسول اهلل ﷺ يعطيّني العطاء ف أأقول أأعطمه أمن هو أأفقر إليه ممّنّي  .فقال  :خذه إذا جا أءك ممن
ٍ
ٍ
نفسك ".
مشف وال
نت غري
هذا الال يش ٌء و أأ أ
سائل فخذه وما ال فال تتبعه أ

ُ دونُقولهُ"ُفقالُعمرُُ:أماُوالذيُنفيسُبيدهُُ...الخُ"ُُ
م
وابن أأيب أويس كالمها عن
طرف
( ) أخرجه ابن زنجويه يف "كتاب الموال" (  ) 11من طريق م ِّ
ٍ
مالك به.
الرواة فيام علمت عن
ُ قال أبو عمر يف "التمهيد" ( : )423 , 424/ 2هكذا روى هذا احلديث مجاعة ُّ
ٍ
ٍ
مالك مرس ً
مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر
ال عن عبد اهلل بن أأيب بكر  ,ورواه أأمحد بن مّنصور الت ّّيل عن
ٍ
عن أأنس حدَ ثّناه  ..ثم ساق سّندأ ه ٍ
ُمتص  .إىل قوله " الغضب يف وجهه " ثم قال ابن عبد الرب :
بمتن
هكذا حدَ ثّنا أمل يزد ُ.. .وأماُقولهُيفُهذاُاحلديثُ(ُفلامُقدم ُسألهُإبالًُمنُإبلُالصدقةُ) فهذا عّندي
يكون س أأ أله من إبل الصدقة شيئ ًا زائد ًا عىل م
أ
قدر عاملتمه ال أيستحقه هبا  ,وكأنَه أأدىل بعاملتمه ,
حيتمل أأن
وظن أنه سيزيده عىل ما َيب له ممن سهمه  ,أو أأ م
فغضب لذلك رسول اهلل ﷺ إذ س أأ أله ماال يصلح
جره
أ
َ
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مالك عن م
 -223وحدَ ثّني عن ٍ
زيد م
بن أأسلم عن أأبيه  ,أأ َنه قال  :قال عبد اهلل بن
م
ٍ
مري الؤمّنني  ,فقلت  :نعم .
الأرقم  :ادللّني عىل بعري من ا ألطايا أأستحمل عليه أأ أ
ب أأ َن رج ً
مج ً
حار أغس أل
أأ
الصدقة  ,فقال عبد اهلل بن الأرقم  :أأحت ُّ
ال من َ
ال بادن ًا يف يو ٍم ي
حتت إم م
ثم أأعطا أكه أ م
فشب أته؟.
لك ما أ
زاره ورف أغيه َ ,
قال  :فغضبت  ,وقلت  :أيغفر اهلل لك  ,أأتقول يل مث أل هذا؟ فقال عبد اهلل بن
الصدقة أأوساخ الّنَ م
اس أيغسلوّنا عّنهم.
الأرقم  :إم َنام َ

( )

___________________
سمع به  .وال أَيوز أن أحيمل أأحدٌ هذا
 ,وهكذا كان رسول اهلل ﷺ يغضب إذا ر أأى ماال يصلح أأو
أ
الصدقات س أأ أله ما َيب له ممن م
م
العمل عليها فمّنأعه أ م
م
أ
أ
ب
سهمه وح ِّقه يف
العامل عىل
احلديث عىل أأ َن
وغض أ
أ
م
جعل يف الص م
وجل قد أ
عز َ
لذلك َ .
للعاملني عليها ح َق ًا واجب ًا .انتهى َ
ملخص ًا .
دقات
لن اهللأ َ
َ
وقال يف "االستذكار" ( : )1 1/2والصحيح ما يف الوطأ .انتهى  .أأي الرسل .
م
وابن أأيب أويس كالمها عن
طرف
( ) أخرجه ابن زنجويه يف "كتاب الموال" ( ) 114من طريق م ِّ
مالك به.
الذ م
قوله ُُ (ُ :املطايا ُ) ُمجع مط َية البعري الذي يمتطى ظهره .يقع عىل َ
كر والنثى .لسان العرب
(ُ. ) 23/ 1
ُ ُقولهُُ(ُ:بادن ًاُ)ُأي  :سميّن ًا عظيم ال أبدأ ن  .قاله يف "الشارق" ( ُ. ) 12/
قولهُُ(ُ:ورفغيهُ)ُبضم م
الراء  ,ويقال بفتحها أأيضا  ,والفاء ساكّنة والغني معجمة  .مها أأصال ال أف م
خذين
ِّ
م
وجمتمعهام من أأ م
الرفغان يف غري هذا
سفل
الرفغان وجب الغسل"  ,ويقال أيض ًا ُّ
البطن  ,ومّنه "إذا التقى ُّ
م
جل أسد فك ُّلها أأرفاغ  .قاله يف "الشارق"
احلديث اإلبطان ,وقيل  :أصول الغابن  .و أأصله ما أيّن أطوي من ا أ
( . )12 /
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