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تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  2ُلك 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 الــمــقــدمــة

 

ّنة هلم الانحم الفضل لأ , ّنَةالم احلمد هلل العظيم   عىل رسولم  والسالم   والصالة  ,  السُّ

 هل احلديثم أأ  نم مم بعه  ن تأ ومأ , ه وصحبم  وعىل آلهم , الؤَيد بالوحي والعمصمة , الَمة 

  :وبعد   ..ّنة  والسُّ 

َتة"فهذا كتاب  تب السِّ وهي صحيح  البخاري . الشهورة  "زوائد الوطأ عىل الك 

سلٍم .  ربى  -والّنسائي . والرتمذي . وسّنن  أيب داود , وصحيح  م  غرى والك   -الصُّ

 .وابن  ماجه . 

 .( )خرجتها تب الزوائد التي أأ وهو خامس سلسلة ك  

وص عىل الطبعةم يف حتقيق الّنُّ  -بعد اهلل  –وقد اعتمدت   ها الدكتور شأ التي نأ  ص 

  ( ).ريظأ يف نأ  فضل الطبعاتم فهي أأ . اد حفظه اهلل ار عوَ بَش 

.  اإلسالمم  هلم أأ  إىل دواوينم  وعزوها, هّنا  حاديث الزائدةم الأ  تخريجم ق مت  بوقد 

_____________________ 

تب (  ) زوائد الدبم ال فرد عىل "والثاين , مطبوٌع يف جمَلد .  "زوائد الوطأ عىل الَصحيحني"فأَول  هذه الك 

سلم عىل البخاري"والثالث  "الَصحيحني وهذه  "زوائد الدب الفرد عىل الستة"والرابع .  "زوائد م 

ميلها  وهي موجودٌة عىل الشبكة لن أأرادأ . الثالثة الأخرية مل ت طبع   . واالنتفاع مّنها , حتأ

مته مّنهجي يف استخراج الزوائد "زوائد الوطأ عىل الَصحيحني"وقد ذكرت  يف كتايب   . فراجعه. يف مقدِّ

 .وقد ق مت بتعديلها. التي ال خيلو مّنها كتاب من كتب البش. فيها يشٌء من اللحوظات (  )



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  3ُلك 

جدت وبيانم علَ  ها إن و 
 الحدِّ ونقل كالم , تم

م
كم احل  من التقدمني يف  العللم  ثني وعلامء

 يف غالبم  يف التخريجم  الوسطم  مع سلوكم  ( ).مكنأ أأ  ن  إم  ثرم و الأ عىل احلديث أأ 

لَ  أو اختصاراٍت ,  ةٍ لَ م   طالةٍ حقيقات دون إم التَ   .  ةٍ ُم 

 الأ  وكذلك ضبط  . فاظم الغريبةم ل  الأ مع بيانم 
م
ع م.  إىل بيانٍ  ورشح ما حيتاج  ,  سامء

  من كالمم  واللطائفم  الفوائدم  بعضم نقلم 
م
  العلامء

م
  .وال حدثني من الفقهاء

 يّنفعأ به اإلسالمأ  وأن  , ه هذا العمل  خالصًا لوجهم  يكونأ  أن   اهلل  لأ وأسأأ . 

 . عليها  كمم واحل  , فيها  والّنظرم ,  سَددًا يف إخراج الزوائدم أكون م   وأن  , والسلمني 

لمٍل يف العملم مع  ن الزَ لم  يقيّني بوجود خأ بل عليه عمل  البشم مم  فالعمصمة  .  للم ا ج 

 . ههلل وحدأ 

  هـ 341 /    /     ريدةب    القصيم  . ر امم د العأ حممَ  الم بن  الَس  وكتب عبد  
_____________________ 

ن والزيلعي وابن حجر وغريهم  ( ) فتارًة . سلكت  يف التخريج والتحقيقم مّنهجأ أهل التحقيق كابن اللقِّ

وتارًة يّنقلون كالمأ الئمة واختالفهم عىل , وتارًة حيكمون , وتارًة يكتفون بالعزو فقط , يتوَسعون 

حة والَضعف وتارًة يسكتون عىل السّندم لوضوحه , احلديث اكتفاًء بقوهلم دون ترجيح  . من حيث الصِّ

ر  فيهم الورع والسالمة  . وهو مّنهٌج ي ظهم

ن أأكثر من احل كم عىل السانيد والتون  ه . كث ر خطأوه . فمأ د أهل  العلم يف كالمه. وقَل صواب   . وزهم

مني الكبار كأأمحدأ وابنم معني وابن الديّني والبخاري وباقي أصحاب ن تأَمل حالأ التقدِّ الكتب  بل مأ

هم وقَوة . السّتة مل يرأ أأحدًا مّنهم أأخذأ عىل نفسه أأنه ال يمرُّ عليه حديٌث إاَل حكمأ عليه  عة علمم مع سم

ررم يأتسابق ط الب العلم عىل لقطمه ومجعمه , . حفظمهم  هم عىل الأحاديث كالدُّ  .لّن درته . فأصبح حكم 

قني يف   .وعظ مت التّناقضات. فكث رتم الوهام . زمانمّنا وهو مّنهٌج غفلأ عّنه كثرٌي من ال حقِّ



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  4ُلك 

 
 
 الةكتاب وقوت الص

 
ُُقوتوُ ُ:بابُ ُةُِالالص 

  عن ملسأأ  بنم  زيدم  عن ى عن مالٍك حيي ( )حَدثّني  - 
م
:  لقا هنَ أأ , ر يسا بنم  عطاء

 عّنه فسكتأ :  لقا,  بحالصُّ  ةم الص وقتم  عن هلأ فسأأ .  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو ىلإ رجٌل  جاء

 صىَل  ثمَ ,  فجر  لا عأ لط حني بحأ الصُّ  صىَل  . غدلا من كان إذا ىحتَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  

 .رأ فأ س  أأ  ن  أأ  بعد غدم لا من بحأ الصُّ 

 ما:  لفقا,  اهلل يا رسولأ  نذاهأأ :  لقا ؟.ةالالَص  وقتم  عن ائلالَس  ينأأ :  لقا ثمّ 

 ( ) .وقٌت  هذينم  بني

_____________________ 

 . هو عبيد اهلل بن حييى بن حييى الليثي راوي الوَطأ عن أبيه حييى : القائل  ( )

ه اإلمام حييى . الفقيه العَمر أأبو مروان ( :  4/14 ) "السري"قال الذهبي يف   "الوطأ"روى عن والدم

فاعي , وحممدم بنم عبد اهلل بن الربقي , وتفَقه به , وارحتلأ للحجِّ والتجا رة , فسمعأ من أيب هشام الرِّ

 , وافرأ اجلاللةم . وطائفٍة 
خذ عّنه , وكان كبريأ القدرم

مره , وتّنافسوا يف الأ : قال ابن الفريض . وطال ع 

ه , ومل يأسمع ببلده من غري أأبيه , وكان كرياًم عاقاًل , عظيمأ اجلاه وا قَدمًا يف روى عن أأبيه علمأ لال , م 

ورى , مّنفردًا برئاسة البلد , غري مدافع , وكان آخر  من حَدث عّنه  ّنا أأبو عيسى حييى : الشُّ يعّني  -شيخ 

ه حييى , وكانت جّنازت ه مشهودة  12 ت ويفِّ يف عارشم رمضان , سّنة  -ابنأ أخيه  . , وصىَل عليه ولد 

 . انتهى بتجوز 

ال خالفأ عن مالك يف إرسالم ( :  3/44) "التمهيد"عبد الرب رمحه اهلل يف  قال احلافظ أبو عمر ابن ( )

وٍه شتَى من حديث أأيب م وسى الشعري , هذا احلديث كام رواه حييى سواء  ج  ل معّناه من و 
, وقد يتَصم

ائل رسولأ إاَل أأَن يف هذه الأحاديث كلِّها سؤالأ الس, وبريدة السلمي , وعبد اهلل بن عمرو , وجابر 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  5ُلك 

 ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبدم  ىلمو نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 

 ظأ حفم  يهالع وحافظأ  هاظأ حفم  من,  ةالالَص  عّندي مركمأأ  همَ أأ  نَ إم :  هلاَم ع   ىلإ كتبأ 

 .ضيعأأ  واهاسم  المأ  فهو عهاضيَ  ومن,  هديّنأ 

,  هلمث كمحدم أأ  ظلُّ  يكون أن   ىلإ اً ذراع فيء  لا كان إذا هرالظُّ  واصلُّ  أن  :  كتب ثمَ 

 لقب ثةً الث أو نيخأ سأ فر   اكبالرَ  يسري ما قدرأ  نقّيةٌ  بيضاء مرتفعةٌ  مسوالَش  عصأ لوا

 لثث   ىلإ فقالَش  غاب إذا عشاءأ لوا,  مسالَش  غربتم  إذا غربأ لوا,  مسالَش  غروب

,  هعيّن   نامت   الف نام نفمأ ,  هعيّن   نامت   الف نام نفمأ ,  هعيّن   نامت   الف نام نفمأ .  ليلال

 ( ).مشتبكةٌ  باديةٌ  جوموالّنُّ  بحأ والصُّ 

___________________ 

لةً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   .. عن مواقيت الصلوات مج 

ييّنة حَدث هبذا احلديث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : ثم قال أبو عمر   وبألغّني أَن سفيان بن ع 

وأأَما احلديث  عن زيدم بنم , وما أأدري كيف صحة  هذا عن سفيان ,  ملسو هيلع هللا ىلصعن أأنس بن مالك عن الّنبيِّ 

 انتهى . نه من م رسالت عطاءفالصحيح  فيه أأ . أأسلم 

ُالوجه  ُهذا ُغري ُمن ُمسلم ُصحيح ر  مجيعم الوقات من حديث أيب موسى ,  واحلديثُيف ك 
وفيه ذم

ت م "وفيه (   3 )ومن حديث بريدة , ( 3 3 ) كم بني ما رأأي 
 ."وقت  صالتم

والبيهقي ( 511 ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 42  ) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

 . من طريق مالك به(  31/ ) "العرفة"ويف ( 331/ ) "السّنن الكربى"يف 

مر. مّنقطٌع ( : 1/3) "التمهيد"قال أبو عمر يف    انتهى. ونافع ملأ  يلقأ ع 

مر الع مري عن ع( 542 )وصلأه عبد  الرزاق : قلت   عن أيوب كالمها ( 541 )وأيضًا . بد اهلل بن ع 

مر  مر عن ع   .عن نافع عن ابن ع 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  6ُلك 

 كتبأ  ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  أبيه عن هيلٍ س   أيب هعمِّ  عني عن مالٍك حَدثّنو -4

 نقّيةٌ  بيضاء   مس  والَش  عصأ لوا,  مسالَش  زاغتم  إذا هرأ الظُّ  صلِّ  ن  أأ :  موسى يبأأ  ىلإ

,  مّنأ تأ  ملأ   ما عشاءأ لا رم خِّ وأأ ,  مسالَش  غربتم  إذا غربأ لوا,  فرةٌ ص   هالأ دخ  يأ  ن  أأ  لقب

___________________ 

لم ( 121) "الوسط"ورواه ابن الّنذر يف   مر : قال , من طريق محاٍد عن أأيوب عن نافع عن أأس  كتب ع 

 .فذكر وقت العص فقط.. 

 ُ ُ)ُقوله عَرب , ذ( : 112/ ) "الفتح"قال ابن حجر يف  (فرسخنيُ: كرأ الفَراء  أأَن الفرسخأ فاريٌس م 

ّنتهى مدِّ البصم  لأَن البصأ يميل  عّنه عىل وجهم الأرض حتى , وهو ثالثة أأميال , واليل  من الأرض م 

فّنأى إمدراكه ,   .  وبذلكُجزمُاجلوهرييأ

ّنظرأ إىل الشخصم يف أأرض م سَطحة فال يدرى أأهو رج:  وقيلُ ه أأن  يأ دُّ ٌل أو امرأة  أو هو ذاهٌب أأو آٍت حأ

عتدلة , اليل  ستة  آالفم ذراٍع :  قالُالنووي.  بعًا م عرتضة م  واإلصبع  , والذراع  أأربعٌة وعشون إص 

عريات م عرتضة معتدلة   . انتهى . ستُّ ش 

 .وهذا الذي قاله هو الشهرُ

ٍم بقدم اإلنسان , :  ومنهم  دأ :  وقيلهو أربعة اآلف ذراع , :  وقيلمن عرَب عن ذلك باثّني عش ألف قأ

هو ألفا :  وقيل. ومخسامئة صَححه ابن عبد الرب :  وقيلنقله صاحب البيان , . بل ثالثة آالف ذراع 

مل , ثم إَن الذراعأ الذي :  ومنهمذراع ,  طوة للجأ ه قد من عرَب عن ذلك بأألف خ  ديدأ رأ الّنوويُّ حتأ كأ ذأ

ه يأّنقص عن ذراع  دأ ص واحلأجاز يف هذه الأعصار فوجأ
ه بذراع احلديد ال ستعمل اآلن يف مم حَرره غري 

احلديدم بقدر الثمن , فعىل هذا فاليل  بذراعم احلديدم عىل القول الشهور مخسةأ آالفم ذمراع ومائتان 

ن نَبه عليهومخسون ذراعًا , وهذه فائدٌة نفيسٌة  ُُ.قَل مأ

الكان :  وقيلالَسعة , :  وقيلذكره ابن سيده , . السكون :  فقيلاختلف يف معّنى الفرسخ , :ُتنبيهُُ

 .انتهى كالم ابن حجر . اليشء  الطويل  :  وقيلالذي ال ف رجة فيه , 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  7ُلك 

 .( )لفَص ل  ا من تنيلأ ويطأ  ورتنيبس   فيها واقرأ  ,  شتبكةٌ م   باديةٌ  جوم  والّنُّ  بحأ الصُّ  لِّ وص

 كتبأ  ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  بيهأأ  عن روةع   بنم  شامم هم  عني عن مالٍك حَدثّنو -3

 يسري ما قدرأ  .نقّيةٌ  بيضاء   مس  والَش  عصأ لا صلِّ  أن  :  شعريِّ الأ  موسى يبأأ  ىلإ

 ىلفإ تأ ر  أَخ  فإن  ,  ليلَ ال لثم ث   وبني بيّنك ما عشاءأ لا صلِّ  ن  وأأ ,  راسخفأ  ثةأ الث اكبالرَ 

 .( ) نيلافم غأ لا من تكن الو , ليلَ ال شطرم 

 - مةلس مِّ أ   ىلمو رافعٍ  بن اهلل عبد عن زيادٍ  بن يزيد عني عن مالٍك حَدثّنو -1

 كخرب  أ   انأ أأ  : هريرة أبو لفقا,  ةالالَص  وقتم  عن ريرةه   باأأ  لأ سأأ  أّنه - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوج

 إذا غربأ لوا,  كي  لأ مث كظلُّ  كان إذا عصأ لوا,  كلأ مث كلُّ ظم  كان إذا هرأ الظُّ  صلِّ . 

_____________________ 

 "العرفة"ويف ( 425/ ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 541 ) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 532 ) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 114)

تَصٌل ثابٌت عن عمر( : 1/3) "التمهيد"قال أبو عمر يف    .انتهى. وهو حديٌث م 

لُ:ُ)ُقولهُ  وهو ما كان يف السورة , ثم ذوات الئني , القرآن السبع الطوال  أول: قال العلامء (ُاملفص 

من :  وقيل, من حممد :  فقيل. واخت لف يف أَولمه , ثَم الفَصل , ثَم الثاين , مّنها مائة آية ونحوها 

 من القرآن . من ق : وقيلُ, احلجرات 
ٍ
َمي مفَصال لكثرة الفصل بني, واتفقوا عىل أَنه آخر جزء  وس 

ه بالبسملة  ورم وأأوسط ه مّنها . وآخر الطِّوال سورة  عَم . ويأّنقسم  الفَصل  إىل طموال وأأواسط وقصاٍر . س 

حى  ه مّنها حتَى آخر القرآن . إىل الضُّ  واهلل أعلم . وقيل غري هذا . وقصار 

 .من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 331/ ) "الكربى "أخرجه البيهقي يف  ( )

من ط رٍق عن هشام ( 445/ ) "الصّنَف"وابن أيب شيبة يف ( 111, 131/ )خرجه عبد الرزاق وأ 

 . لكن يشهد  له ما قبله, وهو مّنقطع .  بن عروة به 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  8ُلك 

:  يعّني .شٍ بأ بغأ  بحأ الصُّ  لِّ وص,  لم يلَ ال لثم ث   وبني بيّنك ما عشاءأ لوا,  مسالَش  غربتم 

.سأ لأ غأ لا
( ) 

 أّنه,  دٍ حممَ  بنم  قاسمم لا عن محنالرَ  عبد يبأأ  بنم  ربيعةأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -1

 ( ).بعيشي  هرأ الظُّ  ونصلُّ ي   وهم إاَل  اسأ الّنَ  دركت  أأ  ما:  لقا

ُعةُِمُ تُاجلُ وقُ ُ:بابُ

_____________________ 

عبد ) من طريق القعّنبي كالمها ( 511 ) "الوسط"وابن الّنذر يف (  53 )أخرجه عبد الرزاق  ( )

بح واقتصأ .  عن مالك به( الرزاق والقعّنبي   .ابن  الّنذر عىل صالة الصُّ

واتمه ( : 4/21 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   والواقيت  ال , هذا حديٌث موقوٌف يف الوطأ عّند مجاعة ر 

 انتهى. وال ت درك إاَل بالتوقيف, ت ؤخذ بالرأ ي 

فكأأنه , دون أأوائلمها اقتصأ فيه عىل ذمكر أأواخرم الأوقاتم الستحَبة ( :  1/ ) "االستذكار"وقال يف  

والعصأ من ذلك الوقت إىل أأن  يكون ظل ك , صلِّ الظُّهر من الزوال إىل أأن  يمكون ظل ك مثلأك : قال له 

لامء , مثلأيك  وذكرأ من العشاء أأيضًا آخرأ , وجعلأ للمغرب وقتًا واحدًا عىل ما مىض من اختيار أأكثرم الع 

 الستحبِّ 
ه , الوقتم  }ولقوله تعاىل , بفهمم ال خاطأب عّنه والشتهارم الأمرم بذلك والعمل وذلك لعلمم

 انتهى.  22اإلرساء  {أأقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل 

 .عن مالك به( 512 )أخرجه عبد الرزاق  ( )

يق : القاسم       . هو ابن حمَمد بن أيب بكر الَصدِّ
م
روى , السبعة بالديّنة كان أأفضلأ أأهلم زمانمه وأحدأ الفقهاء

 . عن مجٍع من الَصحابة كعائشة وأيب هريرة وغريمها

ُ ُقوله (ُ :ُ ي ريد : قال مالك : قال يف االستذكار ( : 15/ ) "رشح الوطأ"قال الزرقاين يف  (بعيشٍّ

ن الوقت :  قيل: اإلبراد بالظهر, وقال أبو عبد اللك  ه , أأرادأ بعد متكُّ ه إمثر , وم يض بعضم وأأنكرأ صالتأ

روب : ويف الّنهاية والطالع . الزوال , انتهى  اهـ. إىل الَصباح:  وقيل, العأيش ما بعد الزوال إىل الغ 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  9ُلك 

:  لقا هنَ أأ ,  بيهأأ  عن ٍك لما بن لهيس   يبأأ  هعمِّ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -2

,  غريبِّ لا سجدلا جدار ىلإ طرحت   معةجلا يوم ٍب لطا أيب بن لقيعأ ل ّنفسةً طأ  رىأأ  كّنت  

 .معةأ جل  ا ىَل وص.  ابطَ خلا بن   عمر   خرجأ  دارم جلا ظلُّ  هالَ ك ّنفسةأ الطَ  يشأ غأ  فإذا

 ( ).حاءالَض  ةأ لقائ لي  قم فّنأ  معةم جلا ةصال بعد رجع  نأ  مَ ث  :  ٌك لما لقا

 ثامنع   نَ أأ ,  يطٍ لسأ  يبأأ  ابنم  عن ازينِّ لا حييى بن مروعأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -2

.لٍ لأ مأ بم  عصأ لا ىَل وص,  ديّنةلبا معةأ جلا صىَل  انعفَ  بن
( ) 

_____________________ 

 . إسّناد ه صحيٌح ( : 4/451) "الفتح"قال احلافظ يف  ( )

ناد عن أبيه ( 24 / ) "أنساب الرشاف"روى البالذري يف : قلت   كانت ": قال , عن ابن أأيب الزِّ

لس عليها  قيل بن أيب طالب طأّن فسة َيأ عأ
اه الشمس  . ويتحَدث الّناس إليه , لم فكان , فال يقوم حتى تأغشأ

 ."وقتأ اجلمعة حني تبلغ  الشمس  طأّنفسةأ أأيب يزيد: أأهل  الديّنة يقولون 

هام وكرسمها , بمساٌط صغرٌي له مخٌل . اء عىل الفصح بكرس الطاء وفتح الف (طنفسةُ:ُ)ُقولهُ  وَيوز ضمُّ

 (.15 / ) "الفتح"قاله احلافظ يف . وفتحهام وفتح الطاء مع كرس الفاء

 ُ ُقوله (ُ :ُ حاء حى بالضمِّ والقصم فوقأ ( : 3 3/  ) "عمدة القاري"قال العيّني يف  (الض  والضُّ

ب عم السامء فام . الَضحاء بالفتح والد و, وهي ارتفاع  أأولم الّنهارم , الَضحوة  هو إذا علتم الشمس  إىل ر 

ه   انتهى. بعدأ

فيان قال ( 115) "الأوسط"أخرج ابن  الّنذر يف  ( ) حَدثّني عمرو بن حييى الازين عن عبد : من طريق س 

ليط , قال  ّنار , وما أأجد  شيئًا ي ظلُّّني: اهلل بن سأ ي 
ُ.كّنت  أ صيل مع عثامن اجلمعةأ , ثم آِتم بّني دم

ليط كان ( :    /3) "اإلصابة"قال ابن حجر يف  رَيًا عبد اهلل بن أأيب سأ حبة عبدم اهلل . أأبوه بأد  ويف ص 

وى يف الّنهيم عن حلوم احلمر الهلية . وهو مدين . نظٌر  وذكره ( : ابن حجر ) قلت . ذكره أبو عمر . رأ

حبة فيام يأزعمون: وقال , ثم يف التابعني , ابن  حبان يف الَصحابة   .انتهى كالمه . له ص 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  11ُلك 

ُةالّصالُمنُركعةًُُأدركُمن:ُبابُ

:  يقول كان ابطَ خلا بن مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -1

___________________ 

ل لُ:ُ)ُقولهُ  أل  (بم     :  وقيل,  2 :  وقيل, ميالً من الديّنة 2 ٌع بني مكة والديّنة عىل موض. بوزن مجأ

 .وذلك للَتهجري ورسعةم الَسريم : قال مالك يف الوطأ . مياًل 

: فرّويّنا عن ابن وَضاح أنه قال . اخت لف فيام بني الديّنة وملأٍل ( : 12/ ) "االستذكار"قال أبو عمريف 

 . ثامنية عش ميالً : وقال غريه . اثّنان وعشون مياًل ونحوها 

َم أأرسع السريأ فصىَل العص بملأٍل ليس . وهذا كام قاله مالك  أنه هَجر باجلمعة فصاَلها يف أأَول الزوال ث 

عةم الَسري , ولكّنَه صاَلها والشمس مل تغرب   -واهلل أعلم  -يف أول وقتها  ولعَله صاَلها ذلك اليوم لرس 

 .نقية والشمس بيضاء

 كام زعمأ مأن ظَن ذلك 
ثامن صىَل اجلمعة قبل الزوالم واحتَج بحديث . وليس يف هذا ما يدلُّ عىل أَن ع 

ليط قال  كّنَا ن صيلِّ مع عثامن بن عفان اجل معة فّنّنصف : مالٍك عن عمرو بن حييى الازين عن ابن أأيب سأ

در ظمل    . وما للج 

ثامن لي ا من آخر من عرضأ . س عّند القعّنبي وهذا اخلرب الثاين عن ع  وال عّند حييى بن حييى صاحبمّنا ومه 

 احتمل ما قال في حتمل أن  يكون عثامن  صىَل اجلمعة يف أأَول الزوال , عىل مالٍك الوطأ 
, وهذا وإنم

 . ومعلوٌم أَن احلجازأ ليس للقائم فيها كبري  ظلي عّند الزوال

ش أأقدام وقد ذكر أأهل  العلم بالتعديل  زيران عىل دون عأ وهذا أقلُّ ما , أأَن الشمسأ بمكة تأزول يف ح 

ر . تأزول الشمس  عليه يف سائرم السّنةم بمكة والديّنة  د  لي يكون للج 
فإذا كان هذا أأو فوقه قليالً فأيُّ ظم

هني مل َيأ ز أأن  ي ضاف إىل عثامن أأنَ ! حيّنئٍذ بالديّنة أو مكة؟ ج  ه صىَل اجلمعة قبل الزوال إاَل فإذا احتملأ الوأ

الفه , وال يقنيأ مع احتامل التأ ويل , بيقني  مر ال خي  َتبعًا لع  , والعروف  عن عثامن يف مثل هذا أأَنه كان م 

 . وقد ذكرنا عن عيلي أأَنه كان ي صليها بعد الزوال 
م
وعليه مجاعة  , وهو الذي يأصحُّ عن سائرم اخللفاء

 .انتهى كالمه. مد هللواحل. العلامء 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  11ُلك 

 .( ) جدةالَس  كت  فاتأ  فقد كعةأ الرَ  كت  فاتأ  إذا

ُُلوكُِدُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُوغُ ُمسُِالش  ُليلُ الُِقُس 

 وك  ل  د   : يقول كان مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -5 

 .( ) هاميل   مسم الَش 

 اهلل عبدأ  أنَ ,  ربٌ ُم   خربينأأ :  لقا , صنيحل  ا بن داود عني عن مالٍك حَدثّنو -  

 لم يلال اجتامع   لم يلال سق  وغأ ,  فيء  لا فاءأ  إذا مسم الَش  وك  ل  د  :  يقول كان اسٍ عبَ  بنأ 

 ( ) .همتم لوظ  

_____________________ 

 .     من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 15/ ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

( 15/ )والبيهقي (  11 ) "الوسط"وابن الّنذر يف (  441) "الصّنف"وأخرج عبد الرزاق يف  

مأ راكعًا فركعتأ قبل أأن  إذا أدركتأ اإلما: أأخربين نافع عن ابن عمر قال : من طريق ابن جريح قال 

ت ك, يرفع فقد أدركتأ  ريج مالكًا .  "وإن  رفعأ قبل أأن  تركعأ فقد فاتأ نأ البيهقيُّ مع ابنم ج   .وقرأ

 .من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 412/ ) "الكربى"أخرجه البيهقيُّ يف  ( )

حديث "وأبو القاسم البغويُّ يف  (1 2/1 ) "التفسري"والطربي يف ( 33/ )وأخرجه ابن  أيب شيبة  

 .من ط رٍق عن نافع به( 3 ) "أيب اجلهم

السّنن "والبيهقي يف , من طريق زيد بن احلباب ( 41 / ) "الصّنف"أخرجه ابن أيب شيبة يف  (4)

 . من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به( 412/ ) "الكربى

دي عن عكرمة , هّنا عكرمة ال خرب ها ( : 31/ ) "االستذكار"قال أبو عمر يف   ر  وكذلك رواه الَدراوأ

ه لكالم سعيد بن السيب في, عن ابن عباس  وقد رَصح به يف كتاب احلج , ه وكان مالٌك يكتم  اسمأ

. السببأ الوجبأ لكالم ابن السيب عن عكرمة ( 1 / ) "التمهيد"وقد ذكرنا يف , [ 351انظر رقم ]

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  12ُلك 

ُقوِتُوُ لاُجامع:ُبابُ

 من انصفأ  ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -  

 ةالص عن كسأ حبأ  ما : مرع   لفقا , عصأ لا شهدم يأ  ملأ   الً رج   قيأ لف عصم لا ةم الص

.تأ ف  طفَ  : مرع   لفقا,  اً ذرع   جل  الرَ  هل فذكر. ؟عصلا
( ) 

 فذهبأ  يهلع غميأ   مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -4 

 .ةأ الالَص  يقضم  ملف,  هقل  عأ 
( ) 

___________________ 

 اهـ. "ومات عكرمة  عّند داود بن احل صني بالديّنة , عليه  والثّناء, ومن قال بتفضيل عكرمة 

 .من طريق حييى به( 44 / ) "غوامض السامء ال بهمة"أخرجه ابن بشكوال يف  ( )

مر بن اخلطاب . وفيه انقطاع     . حييى بن سعيد النصاري ملأ  يلق ع 

عن أأيب حازم ( 44 / )ال ومن طريقه ابن بشكو( 11/ ) "االستذكار"وأخرج ابن عبد الرب يف  

ديدة النصاري  مر بن اخلَطاب بالزوراء : قال  - ملسو هيلع هللا ىلصصاحبم الّنبيِّ  -التاَمر عن ابن حأ يأّني ع 
قم وأأنا . لأ

؟ فقلت  . ذاهٌب إىل صالة العص  ّني أأينأ تأذهب  فذكر .. فأرسع . طَفف تأ : إىل الصالة فقال : فسأألأ

 . احلديث

م ابن بشكوال ابن عبد  ل الذي مل ي سَم يف رواية مالك .  الرب  وجزأ  .بأَن ابنأ حديدة هو الرج 

 ُ ُقوله (ُ فتُ: اء ( :   4/ ) "مشارق النوار عىل صحيح اآلثار"قال عياض يف  (طف  فأ ديد ال  بتأش 

جر: أأي . الوىل   .انتهى . نقصتأ من ال 

 .عن مالك به من طريق حييى بن ب كري( 422/ ) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

مر ( 13  ) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 14 3) "الصّنف"وروى عبد الرزاق يف      عن نافع عن ابن ع 

ه الذي أأفاقأ فيه, أأنه أ غمي عليه شهرًا فلم يقضم ",   . "وصىَل صالةأ يومم

وللدارقطّني  ,"أنه أ غمي عليه يومًا وليلة"( 224 ) "السّنن"والدارقطّني يف (  1 3)ولعبد الرزاق  

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  13ُلك 

ُُعنُُِومالن ُ:ُبابُ ُةُِالالص 

 ةً ليل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   سأ عرَ :  لقا أّنه,  ملأس بن زيد عني عن مالٍك حَدثّنو -3 

 ىحتَ ,  واد  ورقأ  ٌل الب فرقدأ ,  ةاللَص ل وقظهمي   أن   الالً ب لووكَ  . ةمكَ  بطريق

 مه  رأ مأ فأأ ,  واع  زم فأ  وقد قوم  لا فاستيقظأ ,  مسالَش  يهملع عت  لط وقد,  واظ  يقأ تأ اس  

 به وادٍ  هذا نَ إم :  لوقا,  واديلا كلذ من وارج  خيأ  ىحتَ  يركبوا أن   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  

 يّنزلوا أن   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   رهممأ أأ  ثمّ ,  واديلا كلذ من خرجوا ىحتَ  فركبوا .شيطانٌ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   ىَل فص,  قيمي   أو ةالبالَص  ّناديي   أن   الالً ب مرأ وأأ ,  ئوايتوَض  ن  وأأ , 

 زأ فأ  نمم  ىرأأ  وقد .يهملإ انصفأ  ثمَ .  اسبالّنَ 
 .همعم

,  هذا غري حنيٍ  يف يّنالإم  هاردَ ل شاءأ  ولو .ّنارواحأ أأ  قبضأ  اهلل إنَ  اسالّنَ اّيُّ أأ  يا : لفقا

 يف يهالِّ صي   كان كام هالِّ يصلف.  يهالإ عأ فزم  ثمَ  , هانسيأ  وأأ  ةالالَص  عن كمحد  أأ  رقدأ  فإذا

 .هاوقتم 

 قائمٌ  وهو - الالً ب تىأأ  يطانالَش  إنَ :  لفقا بكرٍ  يبأأ  ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   تفتأ لا ثمَ 

 .نام ىحتَ  بيُّ الَص  أ  دَ ّي   كام ئهدِّ ّي   ليز ملف,  هعأ جأ ض  فأأ  - ي صيلِّ 

 رسول   خربأ أأ  ذيلا لأ مث ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو ٌل الب خربفأأ  .الالً ب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   دعا ثمّ 

___________________ 

ه"أيضًا   . "أنه أ غمي عليه أأكثر من يومني فلم يقضم

وهي . وكلُّها من طريق نافع. "ثالثة أيام"( 223 )والدارقطّني ( 21  ) "الوسط"والبن الّنذر يف  

د القصة   .واهلل أعلم . لكثرة رواية نافع عن ابن عمر . حممولة عىل تعدُّ



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  14ُلك 

  ( ).اهلل رسول   كنَ أأ  شهد  أأ :  بكرٍ  أبو لفقا,  بكرٍ  باأأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُالن ُ:ُبابُ ُرةُِاجُِبالُ ُالةُِهيُعنُالص 

  عن ملسأأ  بن زيدم  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -1 
م
 لأ رسو نَ أأ ,  سارٍ يأ  بنم  عطاء

 .ةالالَص  عن بردوافأأ  رُّ حلا اشتدَ  فإذا,  مجهّنَ  حم ي  فأ  من رِّ حلا ةأ شدَ  إنَ :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 اهل نذم فأأ ,  اً بعضأ  بعيض لأ كأ أأ  ربِّ  يا:  تلفقا,  ارهبِّ  ىلإ ارالّنَ  اشتكتم :  لوقا

 ( ).يفالَص  يف ونفسٍ ,  تاءالشِّ  يف نفسٍ ,  عامٍ  لِّ ك يف ني  سأ ّنفأ بم 
_____________________ 

 . من طريق ابن ب كري عن مالك به ( 3/425) "دالئل الّنبوة"أخرجه البيهقي يف  ( )

ملأ  ي سّنده عن زيٍد أأحٌد من , هكذا هذا احلديث يف الوطآت ( : 53 /1) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

واة الوطأ  انتهى. ر 

, عن عمران بن حصني نحوه (  12)ومسلم ( 4331) "صحيح البخاري"وأصل احلديث يف : قلت  

 . من حديث أيب هريرة ُمتصًا ( 125)وأيضًا , عن أيب قتادة (  12)ورواه مسلٌم أيضًا 

ُاهللُ)دونُقولهُُ ُرسول  ُ(.ُإىلُآخرُاحلديثُ...ُإىلُأيبُبكرُملسو هيلع هللا ىلصُثمُالتفت 

رسل  ( )  . هذا م 

والربعة من طرق  (510)ومسلمُ(7503ُ-015-015)ُ"صحيحه"أ خرجهُالبخاريُيفُواحلديث 

دون من احلرِّ  "وزاد . مثله  عن أيب هريرة  دون من الَزمهرير.... فهو أأشدُّ ما َتأ  ."وأأشدُّ ما َتأ

مر  قُّ احلديث الول فأخرجه الشيخان أيضًا من حديث أيب ذر وابن ع 
   .أَما شم

رساًلُُ جهُأحٌدُمنُأصحابُالستةُعنُعطاءُم  رِّ ُي   ُ ت صاًلُ.ُوَل  طيُيفُمقدمة.ُوالُم  َُش  ُ.الكتابُكامُبي نت 

ُ:ُ)ُقولهُ  روا إىل أأن . بقطع اهلمزة وكرس الراء ( : 1 / ) "الفتح"قال ابن حجر يف  (فأبردوا أي أأخِّ

كأظهر إذا دخل يف الظهرية ومثله يف الكان أنجد إذا دخل . أبرد إذا دخل يف الربد : يقال , يأربد الوقت 

ة احلرِّ إىل أأن يأربد :  قالُمجهورُأهلُالعلم, وأأهتم إذا دخل هتامة , نجدًا  خري  الظُّهرم يف شدِّ
ي ستحبُّ تأ 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  15ُلك 

  

___________________ 

 .الوقت  ويّنكرسأ الوهج 

همُباجلامعةُ ُبعض  ه أأفضل .  وخصه ُوالشافعيُ, فأأَما الّنفرد فالتعجيل يف حقِّ ُاملالكية ُقولُأكثر وهذا

 .انتهى ُمتصًا . لكن خَصه بالبلد احلار,  أيضاًُ



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  16ُلك 

 
  كتاب

 
 هارةالط

ُ

ُوضوءُِلاُيفُلعملا:ُبابُ

 عبد بن عثامن عن ءالطح   بن دحممَ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -1 

 ( ) .هإزارم  حتت المأ  اءلبا أ  يتوَض ,  ّطابخلا بن مرع   سمعأ  هنَ أأ ,  ثهحدَ  باهأأ  نَ أأ ,  محنالرَ 

ُُىلإُقامُ ُإذاُائمُِالن ُُوضوء:ُبابُ ُةُِالالص 

 نام إذا:  لقا ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  ملسأأ  بن زيد عني عن مالٍك حَدثّنو -2 

 ( ).أيتوَض لف اً جعضطأ م   كمحد  أأ 

_____________________ 

من طريق عبد ( 12 ) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 2 1/4) "التاريخ الكبري"أخرجه البخاري يف  (1)

ه ثقاٌت . اهلل بن يوسف عن مالك به   . ورجال 

مرأ  "ويف رواية أيب مصعب    ."أأَنه رأأى ع 

 (.5 / ) "الدونة"نقله يف . يريد  االستّنجاءأ بالاء : قال مالك  (حتتُاإلزارُ:ُ)ُقولهُ 

رَدًا عىل من قال عن  "الوطأ"أأدخلأ مالٌك هذا احلديث يف ( :  3 / ) "االستذكار"قال أبو عمريف  

مر  ه هو وسائر  الهاجرين بالأحجارم , إنه كان ال يأستّنجي بالاء , ع   انتهى  "وإنام كان استّنجاؤ 

 "السّنن الكربى"ي يف والبيهق(  4 / )وابن أيب شيبة (  32) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

 .من ط رٍق عن مالك به( 1  / )

رسٌل : وقال البيهقي عقبه   مر : أي . انتهى . هذا م  َن زيدًا ملأ  يأسمع من ع 
 . أأ

ه عن ( 1  / )ثم رواه البيهقي   من طريق الواقديِّ حدثّنا أ سامة بن زيد بن أأسلم عن أأبيه عن جدِّ

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  17ُلك 

 الو ي صيلِّ  ثمَ ,  اً سلجا ّناميأ  كان مرع   ابنأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -2 

  ( ) .أتوَض يأ 

ُللُهورالطُ :ُبابُ ُوءُِوض 

 ارثحلا بن إبراهيم بن دمحم   عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -1 

 ٍب رك   يف خرجأ  ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  حاطٍب  بن محنالر عبد بن حييى عن يميِّ التَ 

 صاحبم ل عاصلا بن مروعأ  لفقا,  اً حوض واد  رأ وأ  ىحتَ  عاصلا بن مروعأ  فيهم

:  ابطَ خلا بن   عمر   لفقا ؟باع  السِّ  كحوضأ  د  رم تأ  له.  وضم حلا صاحبأ  يا:  وضم حلا

 يّنالع د  رم وت,  باعالسِّ  ىلع د  رم ن افإنَ ,  نارب  ت   ال وضحلا صاحبأ  يا
( ). 

___________________ 

مر قال  كم جّنبأ ": ع  عأ أأحد   . "ه فليتوضأإذا وضأ

 . وأ سامة  ضعيٌف , الواقدي مرتوٌك : قلت  

من طريق ابن ( 5  / ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 42  ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .                     عن مالك به( الشافعي وابن وهب)وهب كالمها 

وابن الّنذر ( 5  / )والبيهقي (  4 / )وابن أيب شيبة ( 323) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

 . من ط رٍق عن نافع به(  3) "الوسط"يف 

 "العرفة"ويف ( 15 / ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 15 ) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

 .من ط رٍق عن مالك به( 22/ )

من طريق محاد بن زيد ( 2 ) "السّنن"والدارقطّني يف ( 13 / ) "الوسط"وأخرجه ابن الّنذر يف   

 . وقرنأا مع حييى بنم عبد الرمحن أأبا سلمة بن عبد الرمحن. عن حييى بن سعيد 

ه صحيٌح إىل حييى بن عبد الرمحن ( : 23 / ) "الجموع"قال الّنووي يف   لكّنَه , هذا الأثر إسّناد 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  18ُلك 

ُُالُامُ :ُبابُ ُي  ُوضوءُِلاُمنهُب 

 زيدٍ  بن سعيدم ل اً ابّن طحّنَ  مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -5 

 .( ) أيتوَض  وملأ  ,  ىَل فص سجدأ لا لأ دخ ثمَ ,  هلأ ومحأ , 

ُُام ُُوضوءُِلاُترك:ُبابُ ُارُِالن ُُهتُ مس 

 امَّن أأ ,  يمٍ لس   بن صفوان وعن ّنكدرل  ا بن دمَ حم   عني عن مالٍك حَدثّنو -  

___________________ 

رسٌل مّنقطٌع  مر  -وإن كان ثقًة  -فإَن حييى , م  لد , ملأ  ي درك ع  ثامن بل و   ع 
هذا هو . يف خالفةم

 انتهى.الصواب  

 . من طريق عبدم الرمحن بن زيدم بنم أأسلم عن أأبيه به (  5 ) "كتاب الطهور"وأخرجه أبو عبيد يف  

مر نحوه (  52 ) "هتذيب اآلثار"والطربي يف ( 21/ )وأخرجه عبد الرزاق   من ط رٍق أ خرى عن ع 

 .دون ذمكر عمروم بنم العاص. 

 .عن مالك به( 1 1 ) "الصّنَف"ه عبد الرزاق يف أخرج ( )

وابن سعد ( 451/ ) "الكربى"والبيهقي يف ( 12 /4) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف  

 . من ط رٍق عن نافع به(  2) "حديث أيب اجلهم "والبغوي يف جزء ( 4/423)

 .وسَمى ابن  سعد وابن  اجلهم االبنأ عبدأ الرمحن  

 .يف باب غسل اليت "صحيحه"ه البخاري يف والثر عَلق 

ُُ ُقوله (ُ طَيبه : أي . بفتح الهملة والّنون الثقيلة ( : 1  /4) "الفتح"قال ابن حجر يف  (حن طُ:

لط من الطيب للمّيت خاصة. باحلّنوط   .انتهى . وهو كلُّ يشء خي 

ن حّنَط مّيتا ال( : 11/ ) "الّنتقى"قال الباجي يف  لأه فال وضوء ,  وضوءأ عليه ال خالفأ أأَن مأ ومن محأ

ُالفقهاءعليه  وي يف ذلك ,  عندُمجهور لأه فليتوضأ  , من غَسل ميتًا فليغتسل "وما ر  فليس  "ومن محأ

 في صيلِّ عليه مع الصلِّني. بثابٍت 
ٍ
دثًا ليكون عىل وضوء توَضأ إن  كان حم   .انتهى . ولو صَح كان معّناه أن  يأ



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  19ُلك 

,  ديراهل   بن اهلل عبد بن ربيعة عن يميِّ التَ  ارثحلا بن إبراهيم بن دمَ حم   عن اهربأ خ  أأ 

 .( )أ َض يتو وملأ  ,  صىَل  ثمَ ,  ابطَ خلا بن مرع   مع ىتعَش  أّنه

 أنَ ,  عثامن بن بانأأ  عن ازينِّ لا سعيدٍ  بن رةم  ضأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -  

 ثمَ ,  هوجهأ  هبام ومسحأ  يديه لأ وغس مضأ ض  مأ  ثمَ ,  امً حلو اً بزخ   لأ أك انعفَ  بن عثامن

 ( ) .أيتوَض  وملأ  ,  صىَل 

 بن عامر بن اهلل عبدأ  لأ سأأ  أّنه,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -4 

:  لقا ؟أ  وَض تأ يأ أأ .  ارالّنَ  هت  مَس  قد اً طعام صيبي   ثمّ ,  ةاللَص ل أيتوَض  لج  الرَ  عن ربيعة

  ( ).أ  يتوَض  الو,  كلذ يفعل   يبأأ  يت  رأأ 

 جابرأ  سمعأ  هنَ أأ ,  كيسان بن وهب عيمٍ ن   يبأأ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو -3 

 وملأ  ,  صىَل  ثمَ ,  امً حلأ  لأ أك يقدِّ الصِّ  بكرٍ  باأأ  يت  رأأ :  يقول نصارَي الأ  اهلل عبد بنأ 

 .( ) أيتوَض 

_____________________ 

 .من طريق عبد اهلل بنم وهب عن مالك به ( 12/ ) "رشح معاين اآلثار" أخرجه الطحاوي يف ( )

 .وإسّناده صحيح  

والطحاوي يف ( 12 / ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 4  ) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 52 / ) "رشح معاين اآلثار"

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

 . من طريق مالك به( 12 / ) "الكربى"والبيهقي يف ( 423)أخرجه الطحاوي  (3)

 .وإسّناده صحيح  

 .من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان به( 11/ ) "إحتاف الهرة"وأخرجه مسَدد كام يف  

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  21ُلك 

 يزيد بن محنالرَ  عبد عن قبةع   بن موسى عني عن مالٍك حَدثّنو -1 

  ٍك لما بنأ  نسأ أأ  نَ أأ ,  نصارّي لأ ا
 بن يبُّ وأ   حةلط بوأأ  يهلع لأ فدخ,  راقعم لا من مقدم

 .أفتوَض  نٌس أأ  فقام,  مّنه واكل  فأأ ,  ار  الّنَ  هت  مَس  قد اً طعام امهل بأ فقرَ  كعٍب 

 ملأ   يتّنيل:  أنٌس  لفقا ؟عراقّيةٌ أأ  . نسأأ  يا هذا ما:  كعٍب  بن   يبُّ وأ   حةلط بوأأ  لفقا

 .( ) آيتوَض  ملأ و,  يالَ فص كعٍب  بن   يبُّ وأ   حةلط بوأأ  وقام,  لأفع

ُوضوءُِلاُجامع:ُبابُ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  بيهأأ  عن روةع   بن هشام عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -1 

ئل  س  الا عن س 
 .( ) ؟حجارٍ أأ  ثةأ ثال كمحد  أأ  َيد   الأ وأ أأ  : لفقا,  طابةم تم

___________________ 

 . وما بعده( 132)مصّنف عبد الرزاق : انظر  أ خرى عن أأيب بكر  وله ط رٌق  

( 12 / ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 41 / ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به(    / )وابن الّنذر 

من ط رٍق ( 41 / ) والطحاوّي ( 12/ ) "الختارة"والضياء يف (   13 ) "السّند"ورواه أمحد يف  

ن هو خرٌي مّنك : زاد أمحد والضياء قاال . عن عبد الرمحن بن يزيد به  . ملأ  يتوضأ  مّنه مأ

 .إسّناد ه صحيٌح : قال الضياء  

 . من طريق ابن ب كري عن مالك( 43 ) "معرفة السّنن واآلثار"أخرجه البيهقي يف  ( )

ييّنة( 3 42) "الكبري"يف والطرباين (  34) "مسّنده"وأخرجه احلميدي يف      . من طريق سفيان  بن ع 

سَدد كام يف   .من طريق حييى بن سعيد كالمها عن هشام به(  2/ ) "إحتاف الهرة"وم 

رسل    .وها م 

ربى(  3/ ) "الجتبي"والّنسائي يف ( 35) "السّنن"وروى أبو داود يف   وأمحد (  3) "والك 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  21ُلك 

 ج  ل  ا دينِّ لا اهلل عبد بن عيمن   عني عن مالٍك حَدثّنو -2 
 هريرة باأأ  سمعأ  هنَ أأ  , رمم

 ما ةٍ الص يف هفإنَ ,  ةالالَص  ىلإ اً عامد خرجأ  ثمَ ,  هوضوءأ  حسنأ فأأ  أأ توَض  نمأ :  يقول

 عّنه ىمحأ وي  ,  حسّنةٌ  هي  طوتأ خ   بإحدى هل كتبي   هنَ وإم ,  ةالالَص  ىلإ عمد  يأ  دام

  .ئةٌ سيَ  خرىل  با

أ :  قالوا,  اً دار كمبعد  أأ  اً جرأأ  كمعظمأ أأ  فإنَ ,  عأ يس   الف قامةأ إلا كمحد  أأ  سمعأ  فإذا
 ملم

 طاخل  ا كثرةم  لم جأأ  نمم :  لقا ؟ريرةه   باأأ  يا
( ). 

___________________ 

روة ( 52 /1) كم : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , عن عائشة من طريق م سلم بن ق رط عن ع  إذا ذهبأ أحد 

 .ومها حديثان مستقالن. "إىل الغائط , فليذهب معه بثالثةم أأحجاٍر فليستطَب هبا ؛ فإّنا َتزي عّنه

وسّنن ( 1 / )علل الرتمذي ( 5 4/  )التمهيد : انظر . وعىل أبيه , وقد اخت لف فيه عىل هشام  

 (.41 )ابن أيب حاتم وعلل ( 54 / )البيهقي 

يأه  ملسو هيلع هللا ىلصأأتى الّنبيُّ : عن ابن مسعود قال ( 11 ) "صحيحه"وأخرج البخاري يف  
رين أأن  آتم الغائطأ فأأمأ

انا رسول  اهللم : عن سلامن (  1 )ولسلٍم . بثالثةم أأحجار  ن ثالثةم أأحجار ملسو هيلع هللا ىلصّنأ  .أأن  نأستّنجيأ بأأقَل مم

 .عن مالك به(  12 ) "الصّنَف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

 .  وهذا إسّناد صحيح  

ُالنسائي(1070ُ)ومسلمُ(543ُ)وأصلهُيفُصحيحُالبخاريُ  من رواية العمش عن أيب  واألربعةُإال 

ل يف مجاعٍة "بلفظ .. صالح عن أيب هريرة مرفوعًا بسياق آخر  وذلك أأَنه إذا توَضأ , صالة الَرج 

ه إاَل الصالة , فأحسن الوضوء  رج  فعت له هبا درجٌة , ثم خرجأ إىل السجد ال خي  طوة إاَل ر  , ملأ  خيط  خ 

َط عّنه هبا خطيئة   "احلديث... ..فإذا صىَل , وح 

ُأعظمكم)ُدونُقولهُُ طاُ.....ُفإن   (إىلُقولهُاخل 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  22ُلك 

ُملاُيفُجاءُ ُامُ :ُبابُ ُننيذُ أل ُواُسُِأُ بالرُ ُِحُس 

 اءأ لا خذ  يأ   كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -2 

 .هني  ذ  ل   عيهب  ص  بأ  
( )  

ُملاُيفُجاءُ ُامُ :ُبابُ ُنيفُ خلُ اُىلعُِحُس 

 ثمَ ,  وقالسُّ  يف لأ با عمر بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -1 

 لأ دخ حني يهالع يلِّ صي  لم  ّنازةٍ جل يعد   ثمَ ,  هسأ رأأ  ومسحأ ,  هدي  ويأ  هوجهأ  لأ فغس أوَض تأ 

 ( ).يهالع صىَل  ثمَ ,  يهخفَ  ىلع فمسحأ  سجدأ لا

 رأيت  :  لقا هنَ أأ ,  يشٍ قأ ر   بن محنالرَ  عبد بن سعيد عني عن مالٍك حَدثّنو -45

  ِتأ   ثمَ ,  لأ فبا ءباق   تىأأ  ٍك لما بنأ  نسأ أأ 
ٍ
 ىلإ هي  ويدأ  هوجهأ  لأ فغس .أفتوَض  بوضوء

___________________ 

هم "عن أيب موسى مرفوعًا ( 131 )ومسلم (  11)وللبخاري   إَن أعظمأ الّناسم أأجرًا يف الصالة أأبعد 

 ."احلديث .. إليها

 . من طريق حييى بن بكري عن مالك به( 11/ ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 "الوسط"وابن الّنذر يف ( 2 / )وابن أيب شيبة ( 45,  1 ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

 . مطوالً وُمتصًا بّنحوه. من ط رٍق عن نافع به ( 412)

والبيهقي يف (   3)وابن الّنذر (  4/ ) "ال م"ويف ( 2  , 2  ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من طريق مالك به( 11) "عرفةال"ويف ( 23/ ) "السّنن الكربى"

 . صحيح: وقال البيهقي  



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  23ُلك 

  ( ) .ىَل فص سجدأ لا جاء ثمَ  , نيفَ خلا ىلع ومسحأ ,  سهبرأ   ومسحأ ,  ني  قأ رفأ لا

ُعاِفُالرُ ُيفُجاءُ ُامُ :ُبابُ

 .فأ عأ رأ  إذا كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 4

 ( ) .ملَ يتك وملأ   .ىفبّنأ  رجعأ  ثمَ ,  أفتوَض  انصفأ 

_____________________ 

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

 . عن مالك به( 441/ ) "السّنن واآلثار

 . حَدثّنا سعيد بن عبد الرمحن به( 332) "حديث إسامعيل بن جعفر"وأخرجه ابن خزيمة يف  

: قال , عن عاصم الحول ( 24 / )وابن أيب شيبة ( 242) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

 . فذكر نحوه.. رأأيت  أأنساً 

من ( 11 / ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 11 / )وابن الّنذر ( 5  )أخرجه الشافعي رقم  ( )

 . طريق مالك به 

 . وإسّناده صحيح 

( 11 / )والبيهقي ( 11 / )وابن الّنذر ( 13 / )بن أيب شيبة وا(   41)وأخرجه عبد الرزاق  

 .من ط رٍق عن نافع به نحوه

ُ:ُ)ُقولهُ  ف  ع  حاح"قال يف  (ر  اف  الدم خيرج من الأن ف ( : 12 ص ) "ُمتار الصِّ عأ فأ . الرُّ عأ وقد رأ

ف كّنصأ يّن ص   ف أيضًا كيأقطأع . يرع  فأ بضم العني لغٌة فيه ضع, ويأرعأ ع   .انتهى. يفٌة و رأ

 ُ بيد اهلل بن معاذ (  52 ) "اجلامع لأخالق الراوي وآداب السامع"روى اخلطيب يف  :لطيفة عن ع 

ا إليه محادأ بن سلمة قال : العّنربي , قال  كأ سألت ه عن حديث هشام : جاء سيبويه إىل اخلليل بن أمحد فشأ

ف فانتهرين  ف .  أخطأتأ : وقال يل . بن عروة عن أبيه يف رجٍل رع  صدقأ : فقال له اخلليل . إنام هو رعأ

 !.أأتلقى هبذا الكالم أأبا سلمة؟. 

 فبأّنأى عىل ما تقَدم له مّنها  (فبنىُوَلُيتكل مُ:ُ)ُقولهُُُ
ه ث َم رجعأ إىل الصالةم

ومل , يريد انصفأ عن صالتم

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  24ُلك 

ُرُ ُوأُ ُح ُرُ ج ُُمنُمالد ُُبهلُ غُ ُفيمنُ ُلُِعملا:ُبابُ ُعاف 

 رمةُمأ  بنأ  سورأ لا نَ أأ ,  بيهأأ  عن روةع   بن هشام عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 4

 مرأ ع   قظأ ي  فأأ ,  فيها نأ عم ط   تيلا ةليلال من ابطَ خلا بن مرع   ىلع لدخ هنَ أأ  , خربهأأ 

 ىَل فص,  ةأ الالَص  تركأ  نل مسالإلا يف حظَ  الو . نعم:  مرع   لفقا,  بحالصُّ  ةالصل

.اً مأ دأ  ثعب  يأ  هح  ر  وج  .  مرع  
( ) 

___________________ 

 (.24/ ) "الّنتقى"قاله الباجي يف . ي ريد أأَنه استدامأ حكمأ الَصالةم . يتكَلم 

مر قال ابن  عباس وأأمحد  يف رواية : قلت   وبه قال أمحد يف , يستأ نف  الصالةأ :  وقيل. وبقول ابنم ع 

وإن  كان من , إن  كان احلدث  من السبيلني ابتدأأ :  وقيل. رواية واحلسن وعطاء والّنخعي وأكثر العلامء

كمأ نجاسةم السبيلم أأغلظ  , غريمها بأّنى   .وهو رواية عن أمحد . والأثر إمنام وردأ يف غريها , لأَن ح 

مر ال يصحُّ مّنها شٌئ   ويت  أأحاديث  مرفوعة يف البابم بمثل أثر ابن ع  انظر التلخيص احلبري . وقد ر 

 ( .43/ )و ( 12/ )وانظر نصب الراية . وضَعفها ابن حجر . ( 21 / )

من طريق ( 12 / ) "رشح السّنة"والبغوي يف ( 412/ ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . مالك به

( 51 / ) "العلل"لكن جزمأ احلافظ  الدارقطّني يف , أأَن السور بن ُمرمة أأخربه : كذا قال مالك  

م مالٍك  ليامن بن يسار عن السور بن ُمرمة , بوه  روة عن س   . وأأَن الصوابأ عن ع 

/  )وأيضًا , عن أيب معاوية ( 351/ )والدارقطّني . عن الثوري ( 121)أخرجه عبد الرزاق : قلت  

 .عن عبدة كلهم عن هشام عن أأبيه عن سليامن به(  1

روة عن أأبيه عن السور   شام بن ع  حوا باإلخبار , ورواه غري  مالٍك عن هم وإنام رووه , لكن ملأ  ي صِّ

 .    وهو ثقة. فالواسطة سليامن بن يسار . لكَن الثرأ صحيٌح , بالعّنعّنة 

 (.    – 5  / )يُّ انظر علل الدارقطّن. وله ط رٌق أ خرى  

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  25ُلك 

ُيذُِملاُمنُوضوءُِلا:ُبابُ

:  لقا ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  بيهأأ  عن ملسأأ  بن زيدم  عني عن مالٍك حَدثّنو -44

,  هذكرأ  ل  يغسلف كمحد  أأ  كلذ وجد فإذا,  يزةرأ خل  ا لمث يمّنِّ  ّنحدر  يأ  هجد  لأ  يّن إ

 .( ) ذيلا يعّني .ةاللَص ل هوضوءأ  أيتوَض لو

,  اشٍ عيَ  بن اهلل عبد ىلمو ّندٍب ج   عن ملسأأ  بنم  زيدم  عني عن مالٍك حَدثّنو -43

,  كفرجأ  ل  فاغس هتأ وجد   إذا:  لفقا,  يِّ ذم لأ ا عن عمر بنأ  اهلل عبدأ  ت  ل  سأأ :  لقا هنَ أأ 

 .( ) ةاللَص ل كوضوءأ  أوتوَض 

___________________ 

 .أي يتفَجر  (يثع بُ:ُ)ُقولهُُ

 . من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 411/ ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

ييّنة عن زيد به ( 151) "الصّنف"وأخرجه عبد  الرزاق يف   ر وابن ع  عمأ  .نحوه. عن مأ

ر  :  -وهو عىل الّنرب  -قال قال عمر  , رج عن عبد الرمحن الأع( 1 1)ولعبد الرزاق أأيضًا     
إنه ليّنحدم

 .فام أ باليه. أو مثل اخلرزة, يشٌء مثل اجل امن 

 ُ ُ)ُقوله :ُ ريزة ه زاي , بضمِّ اخلاء العجمة ( : 31/ ) "الشارق"قال يف  (اخل  شبَه ن قطته وما . وآخر 

زة واحدة اخلرز  .انتهى . يتحَدر  مّنه باخلأرأ

 "الوسط"وابن الّنذر يف , من طريق ابن ب كري ( 411/ ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 .من طريق إسحاق بن عيسى كالمها عن مالك به( 41 / )

ّندب    . وسكت عّنه(   1/ ) "اجلرح والتعديل"ذكره ابن أيب حاتم يف . ورواته ثقاٌت سوى ج 

ه : قلت . مل يذكره البخاري : قال ابن احلذاء : ( 23/ ) "تعجيل الّنفعه"وقال ابن حجر يف   ومل يذكر 

 .انتهى. احل سيّني



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  26ُلك 

ُُنمُُِوضوءُِلا:ُبابُ ُِجُرُ فُ لاُمسِّ

 عن اصٍ وقَ  يبأأ  بن سعد بن دحممَ  بنم  لعيسامإم  عني عن مالٍك حَدثّنو -41

 يبأأ  بن سعدم  ىلع صحف  ل  ا مسك  أ   كّنت  :  لقا هنَ أأ ,  اصٍ وقَ  يبأأ  بن سعدم  بنم  صعبم  

  . نعم:  ت  لفق:  لقا ؟كذكرأ  تأ س  سأ مأ  كلَ عل:  سعدٌ  لفقا,  ت  ك  فاحتكأ  اصٍ وقَ 

 ت  ع  رجأ  ثمَ ,  ت  أ  وَض فتأ  فقمت   .أ  فتوَض  قم  :  لفقا
( ). 

 َس مأ  إذا:  يقول كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -41

 .( ) وضوء  لا يهلع وجبأ  فقد   هذكرأ  كمحد  أأ 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -42  يت  رأأ :  لقا هنَ أأ ,  اهلل عبد بن ملم سا عن ابن شم

 من سل  غ  لا زيكَي   امأ أأ  بتم أأ  يا:  هل ت  لفق,  أتوَض يأ  ثمَ  غتسل  يأ  مرع   بن اهلل عبدأ  يبأأ 

_____________________ 

وابن  أيب داود يف ( 22/ ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 22) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به(    ص) "الصاحف"

 (.  1 / ) "رشح العاين"يف والطحاوي ( 3 3( )1 3)عّند عبد الرزاق . وله ط رٌق أ خرى  

والبيهقي يف ( 214/ ) "الكامل"وابن عدي يف ( 13 / ) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 24 / ) "الضعفاء"والعقييل يف (  4 / ) "الكربى"

من طريق ( 422/ ) "الضعفاء"والعقييل يف , عن عبد اهلل بن الحرر (   3)ورواه عبد الرزاق  

ويرية كالمها عن نافع به   .صخر بن ج 

مر   وي مرفوعًا عن ابن ع  ( 441/ ) "الكامل"وابن عدي يف ( 32 / )أأخرجه الدارقطّني .  ور 

مري عن نافع .  مر الع   .من طريق عبد اهلل بن ع 

قييل يف   ّنكٌر : وقال ابن عدي . الوقوف  أأوىل : الضعفاء "قال الع   ( .22/ )ية وانظر نصب الرا. م 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  27ُلك 

 لا
م
 .( ) أ  توَض فأأ  ريكأ ذأ  مسُّ أأ  اً حيانأأ  يكّنِّ لو . ىلب:  لقا ؟وضوء

 عبدم  مع كّنت  :  لقا هنَ أأ ,  اهلل عبد بن ملسا عن نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -42

:  هل ت  لفق:  لقا,  صىَل  ثمّ  أأ توَض  مسالَش  عتم لط أن   بعد هيت  فرأأ  رٍ فأ سأ  يف مرع   بن اهلل

 ت  س  سأ مأ  بحالصُّ  ةصالل ت  أأ توَض  ن  أأ  بعد ينِّ إم :  لقا,  هات صلِّي كّنتأ  ما ةٌ صاللأ  هذه إنَ 

 ِتالصأ ل ت  د  وع   ت  أ  فتوَض ,  أأ توَض أأ  ن  أأ  سيت  نأ  ثمَ ,  رجيفأ 
( ). 

ُهتُ امرأُ ُلُِج ُالرُ ُةُِلبُ قُ ُنمُُِوضوءُِلا:ُبابُ

هاٍب  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -41  عبدم  بيهأأ  عن اهلل عبد بن ملسا عن ابن شم

 نفمأ ,  مسةم الل  ا من بيده هاوجَس  هامرأتأ  لم ج  الرَ  ة  لبق  :  يقول كان أّنه,  مرع   بن اهلل

 .( ) ضوءو  لا يهلفع . بيده هاجَس  وأأ  هتأ امرأأ  لبَ قأ 

ُابةُِن ُجلُ اُلُِسغُ ُيفُلُِمعُ لا:ُبابُ

_____________________ 

(  4 / ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف , من طريق القعّنبي ( 21) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  ( )

 . من طريق حييى بن ب كري كالمها عن مالك به( 432/ ) "العرفة"ويف 

 . من طريق حييى بن ب كري عن مالك به(  4 / ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

من طريق ( 21/ ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 2 3) "الصّنف"ورواه عبد الرزاق يف  

هري عن ساملٍ به   . لكّنَه ذكرأ العصأ . الزُّ

والدارقطّني ( 2  / ) "الوسط"وابن الّنذر يف (  5 / ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (4)

من ط رٍق ( 433/ ) "رشح السّنة"والبغوي يف ( 3  / ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 33 / )

 . عن مالك به

هري نحوه( 311)ورواه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ  . عن مأ



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  28ُلك 

 من لاغتس إذا كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -35

,  ثرّن  واستأ  ضأ مأ مض   ثمَ  ؛ هفرجأ  لأ غس ثمَ  . هالأ فغسأ  مّنىي  لا هيدم  ىلع فرغأ فأأ  بدأأ  ّنابةجلا

 لأ غس ثمَ ,  رسىي  لا ثمَ  يمّنىلا هيدأ  لأ غس ثمَ ,  عيّنيه يف حأ ونضأ ,  ههأ وج لأ سغأ  ثمَ 

 اءأ لا يهلع اضأ فوأأ  . لأ سأ اغتأ  ثمَ ,  هسأ رأ  
( ). 

ُناناتُ خلُِاُىقُ تُ لُ اُإذاُلُِسغُ لاُواجب:ُبابُ

هاٍب  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 3  بن مرأ ع   نَ أأ ,  سّيبلا بن سعيد عن ابن شم

 مَس  إذا:  يقولون كانوا - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوجأ  - وعائشةأ  انعفَ  بنأ  وعثامنأ  ابطَ خلا

 ( ) .سلغ  لا وجبأ  فقد تانأ خلا تان  خلا

_____________________ 

أخربنا ( 22 / ) "السّنن الكربى"ومن طريقه البيهقي يف (  3/ ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . مالك به

 "إحتاف الهرة"ومسَدد كام يف ( 22 / )والبيهقي أيضًا ( 115) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

 . من ط رٍق عن نافع به( 115)

وي مرفوعًا : وقال البيهقي   ه, وقد ر   انتهى. وال يصحُّ سّند 

ه الاءأ يف عيّنيه إذ كان يغتسل  ( : 43 / ) "االستذكار" قال أبو عمر يف 
مر يف نأضحم وأأَما فعل  ابنم ع 

تابع عليه . من اجلّنابة  سل ما ظهر ال ما بطن , فيشٌء ملأ  ي  ئملأ . ويف أكثر الوَطآت , لَن الذي عليه غأ س 

مر يف عيّنأي ه  ح ابنم ع   انتهى . وليس هذا عّند حييى, عّندنا  ليس عىل ذلك الأمر  : فقال , مالٌك عن نض 

( 11 / ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 12/ ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

 . من طريق مالك به(  4ص) "االعتبار"واحلازمي يف 

هري به (112)وابن الّنذر ( 141)وأخرجه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ  من طريق مأ



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  29ُلك 

 بن مةلس يبأأ  عن اهلل بيدع   بن مرع   ىلمو ض  الّنَ  يبأأ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 3

 وجبي   ما - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوجأ  - عائشة ت  لسأأ :  لقا هنَ أأ ,  عوٍف  بن محنالرَ  عبد

 كةأ يأ الدِّ  سمعيأ  . وجفرُّ لا مثل ؟مةلسأ  باأأ  يا كثل  مأ  ما دريتأ  له:  ت  لفقا ؟لأ سغ  لا

 .( ) سلغ  لا وجب فقد تانأ خلا تان  خلا جاوزأ  إذا,  معها فيصخ   صخ  تأ 

 عثامن ىلمو كعٍب  بن اهلل عبدم  عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -34

 هلأ هأأ  صيبي   لج  الرَ  عن ثابٍت  بنأ  زيدأ  لأ سأ نصارّي ال بيدٍ ل بن حممود نَ أأ ,  انعفَ  بن

 ال كان كعٍب  بنأ  يبَ أ   نَ إم :  حممودٌ  هل لفقا,  غتسل  يأ :  زيدٌ  لفقا ؟ّنزلي   وال,  كسلي   ثمّ 

 ن  أأ  لأ قب كلذ عن نزعأ  كعٍب  بنأ  يبَ أ   إنَ :  ثابٍت  بن زيد هل لفقا, لسغ  لا رىيأ 

 ( ).يموتأ 

_____________________ 

والبيهقي يف ( 15/ ) "رشح العاين"والطحاوي يف (  13)  "الصّنف"ق يف أخرجه عبد الرزا ( )

 .وإسّناده صحيح. واختصه الطحاوي. من طريق مالك به( 11/ ) "الكربى"

إذا "من وجٍه آخر عن أيب موسى الشعري عن عائشة مرفوعًا ( 431) "صحيحه"وروى مسلم يف  

عبها الربع  سلومَس اخلتان  اخلتا, جلسأ بني ش   ."نأ فقد وجبأ الغ 

وجُ:ُ)ُقولهُ  ن ذ كور الَدجاج, بضم الفاء وتشديد الراء ال غري  (الفر   "الشارق"قاله يف . وهو الفتى مم

( / 22. ) 

ويف ( 11/ ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 12/ ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 12 / ) "العرفة"

 .من ط رٍق عن حييى بن سعيد به( 22/ ) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 115)وأخرجه عبد الرزاق  

سل : أي  (نزعُعنُذلكُ:ُ)ُقولهُ ( 1  ,  3  ) "السّنن"وأخرج أبو داود يف . رجع عن القول بالغ 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  31ُلك 

 جاوزأ  إذا:  يقول كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -33

 .( ) سل  غ  لا وجبأ  فقد تانأ خلا تان  خلا

ُغتسيُ ُنُ أُ ُلقبُطعمُ يُ ُوأُ ُنامُ يُ ُنُ أُ ُرادُ أُ ُإذاُنِبُجلُ اُوضوء:ُبابُ ُل 

 وأأ  يّنامأ  ن  أأ  رادأ أأ  إذا كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -31

 وأأ  مأ طعم  ثمَ ,  هسم برأ   ومسحأ  . ني  قأ رفأ لا ىلإ هويدي   هوجهأ  لأ غس - جّنٌب  وهو - طعمأ يأ 

 ( ).نامأ 

___________________ 

 حَدثّني أ يب بن  : قال  عن سهل بن سعد ( 55   )وأمحد ( 151)وابن ماجه ( 5  )والرتمذي 

خصة كان أ رخص هبا يف أأَولم اإلمسالم ": كعب   ر 
م
تيا التي كانوا ي فتون هبا يف قوهلم الاء  من الاء , أأَن الف 

 ( .42  )وابن  حبان ( 1  )صَححه ابن  خزيمة . "ثَم أ مرنا باالغتسال بعدها

 . من طريق مالك به( 11 / ) "الكربى"والبيهقي يف ( 12/ )أخرجه الطحاوي  ( )

 . وإسّناده صحيح 

 "الوسط"وابن الّنذر يف ( 22/ )وابن أيب شيبة ( 131) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

 . من ط رٍق عن نافع به( 11 / )والبيهقي ( 25/ )

من ( 5 / ) "الكربى"والبيهقي يف , من طريق القعّنبي (  1/ ) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  ( )

( 15/ )وابن أيب شيبة ( 522 ) "الصّنف"وعبد الرزاق يف , طريق حييى بن ب كري كالمها عن مالك 

 . من طريق أيوب كالمها عن نافع به( 2  / ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف 

 .يحوإسّناده صح 

الف لا يف الَصحيحني عن عائشة . أنه مل يغسل  رجليه  وظاهر فعلم ابن عمر   اهلل أَن رسولأ , وهو ُم 

ّنام[ زاد مسلم أو يأكل . ] كان إذا أرادأ أن  يّنامأ  ملسو هيلع هللا ىلص ه للصالة قبل أن  يأ وهو . "وهو جّنٌب توَضأأ وضوءأ

 . ظاهٌر يف إمتام أعضاء الوضوء 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  31ُلك 

ُُنِبُجلُ اُعادةُِإُِ:ُبابُ ُُإذاُهلسوغُ ُةالالص  ُهوبُ ثُ ُهلُ سوغُ ,ُُيذكرُوَل  ُُصىل 

 يسارٍ  بنأ  عطاءأ  نَ أأ  , حكيمٍ  أيب بن لعيإسام عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -31

 نم أأ :  بيده يهملإ شارأأ  ثمَ ,  واتلالَص  من ةٍ صال يف كرَب  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  خربهأأ 

 لا ثر  أأ  هدم لج ىلوع.  رجعأ  ثمَ  فذهبأ  .امكثوا
م
 ( ) .اء

___________________ 

ذٍر ( : 311/ ) "الفتح"قال احلافظ يف    مر لغأسل رجليه عىل أَن ذلك كان لع  مل ترك ابنم ع  وقال . وحي 

 هّنا الشعي : مجهور العلامء 
م
فِّف  احلدثأ , الراد بالوضوء  .انتهى. واحلكمة  فيه أنه خي 

 "رشح السّنة"والبغوي يف ( 451 ) "العرفة"والبيهقي يف (  43) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من طريق مالك به( 5  /4

رسٌل    .              كام سيأِت  "السّنن"وعَلقه أبو داود يف . وهذا م 

, من حديث أيب سلمة عن أيب هريرة  (151)ومسلم ( 141 – 21 ) "صحيح البخاري"وأأصله يف   

لتم الصفوف حتى إذا قام يف مصاله , وقد أ قيمت الصالة . خرج  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسول اهلل  " دِّ انتظرنا . وع 

ه ماًء . عىل مكانكمم : قال . أن  يكربأ انصف ف  رأأس 
ّنطم ّنا حَتى خرج إليّنا يأ

يئتم ث ّنا عىل هم وقد . فمكأ

فأ : ولسلم . اغتسل أ رأ فان صأ  .حتَى إذا قامأ يف م صاَله قبل أأن ي كربِّ ذكأ

رسل عطاء  "ملأ  ي كربِّ  "أنه , ففي الصحيحني       . دخلأ يف الصالة ملسو هيلع هللا ىلصأأنه , بخالف م 

     
ٍ
من طريق محاد عن زياٍد الأعلم عن احلسنم عن أأيب ( 44 )ما رواه أبو داود . ويأشهد لرسلم عطاء

ه أن  مكانكم . ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , بكرة  ه يأقط ر فصىَل ثَم , دخلأ يف صالةم الفجر فأأومأأ بيدم جاءأ ورأ س 

وإين , إنام أأنا بٌش : قال , فلاَم قىض الصالة : وقال يف آخره , فكرّب ( : 43 )ويف رواية له أيضًا . هبم

ّنباً  ّنت  ج   .ك 

هري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة : قال أبو داود    . فلاَم قام يف م صاَله : قال , رواه الزُّ

 .كام أنتم: ثم قال . أأن  ي كرب انصف وانتظرنا 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  32ُلك 

___________________ 

رساًل عن الّنبيِّ : قال أبو داود    ثم أأومأأ بيده , فكرَب : قال  ملسو هيلع هللا ىلصورواه أأيوب وابن  عون وهشاٌم عن حممد م 

وكذلك رواه مالٌك عن إسامعيل بن أأيب حكيم عن عطاء بن . فذهبأ فاغتسل . إىل القوم أأنم اجلسوا 

 .كرّب يف صالة ملسو هيلع هللا ىلص أأَن رسولأ اهلل, يسار 

وكذلك حَدثّناه مسلم بن إبراهيم حدثّنا أأبان عن حييى عن الَربيع بن حممد عن الّنبيِّ : قال أبو داود  

 .أأَنه كرَب ,  ملسو هيلع هللا ىلص

لم كالمم أأيب داود (  2 /3) "فتح الباري"قال ابن رجب احلّنبيل يف   رسالت : بعد نق  . وهذه كلُّها م 

َن احلسن ملأ  يسمع من أيب بكرة عّند اإلمام أمحد , يف معّنى ال رسل وحديث  احلسنم عن أأيب بكرة 
لأ

مني  وي حديث  ابنم سريين مسّندًا , والأكثرين من التقدِّ رواه احلسن بن عبد الرمحن احلارثي . وقد ر 

سّندًا   .وال رسل  أأصحُّ : قال البيهقي , عن ابنم عون عن ابنم سريين عن أيب هريرة م 

وي   خَرجه اإلمام أأمحد وابن ماجه من رواية أسامة بن زيد عن عبد اهلل . موصوالً من وجٍه آخروقد ر 

خرجأ : عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن أيب هريرة قال  -موىل السود بن سفيان  -بن يزيد 

رَب  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اهلل  ثوا , إىل الَصالة وكأ كأ قط ر ماًء و, ثم انطلقأ فاغتسلأ , ثم أأشار إليهم فمأ ه يأ كان رأأس 

ّنبًا : فلام انصفأ قال , فصىَل هبم   . وإمين أ نسيت حتى ق مت  يف الصالة, إين خرجت  إليكم ج 

 .وليس بذلك احلافظ. وأسامة بن زيد هو الليثي 

يف صالته  ملسو هيلع هللا ىلصدخلأ الّنبيُّ : حَدثّنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس قال : وروى معاذ بن معاذ   

قد اغتسل  ملسو هيلع هللا ىلصفلم نزل  قيامًا حتى أأتانا رسول  اهلل . ثم أأشار إىل الّناس أأن  كام أأنتم, فكرَب فكرَبنا معه 

ه يأقط ر  .ورأ س 

وقد بّنى , فرواه عن سعيد عن قتادة عن بكر الزين . خالفه عبد الوهاب بن عطاء : قال البيهقي  

وى أأنه  ن رأ  مأ
رأ  ملسو هيلع هللا ىلصالشافعيُّ عىل روايةم  "ووافقه اإلمام أمحد يف رواية الثرم وغريه , كان كرَب ثَم ذكأ

 .انتهى كالم ابن رجب

, عىل أراد أأن  ي كربِّ  "كرَب  "وي مكن اجلمع بيّنهام بحمل قوله ( : 311/ ) "الفتح"وقال ابن حجر يف  

وجزم به ابن حبان . إنه الظهر :  وقال الّنوويُّ , أأبداه عياٌض والقرطبيُّ احتامالً . أو بأأّنام واقعتان 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  33ُلك 

 أّنه تل  الَص  بن ييدز   عن أبيه عن روةع   بن هشام عني عن مالٍك حَدثّنو -32

 وملأ   ىَل وص ملأ تأ اح   قد هو فإذا فّنظرأ  . فر  جل  ا ىلإ ّطابخلا بن مرع   مع خرجت  :  لقا

,  ت  لاغتس وما يت  لوص,  شعرت   وما مت  لاحت إاَل  راينأأ  ما واهلل:  لفقا,  لغتسيأ 

 صىَل  ثمَ ,  امقأ أأ  أو نذَ وأأ ,  يرأ  ملأ   ما حأ ونضأ ,  هثوبم  يف رأى ما لأ سأ وغأ  . لأ فاغتس:  لقا

 ( ).اً ّنتمكِّ م   حىالضُّ  ارتفاع بعد

 أنَ ,  يسارٍ  بن يامنلس عن حكيمٍ  أيب بن لعيإسام عني عن مالٍك حَدثّنو -32

 يت  لابت   قدل:  لفقا,  اً مالأ احتأ  هثوبم  يف ىرأأ ف .فر  جل  با هرضم أأ  ىلإ غدا ابطَ خلا بن مرع  

,  مم حتالاال من هثوبم  يف ىرأأ  ما لأ وغسأ ,  لأ سأ تأ فاغ  ,  اسالّنَ  مرأ أأ  يت  لو مّنذ محتالباال

 ( ).مسالَش  عتم لط أن   بعد صىَل  ثمَ 

___________________ 

 انتهى. وإاَل فام يف الصحيحم أصحُّ . فإن  ثبتأ , كعادته 

 "الكربى"والبيهقي يف (  1/ ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 434)أخرجه الشافعي  ( )

 .من ط رٍق عن مالك به( 13 ) "العرفة"ويف ( 25 / )

ه صحيٌح   ييد . وإسّناد   ( ..1 1/ ) "اإلصابة"كام يف . حجر يف الصحابة  ذكره ابن. وز 

ييد بياءين مجيعًا باثّنتني من أأسفل ( : 1 1/ ) "الشارق"قال يف   وت ضمُّ الزاي وت كرس تأصغري زيد , ز 

ه,   . انتهى . وليس فيه سواه ما ي شبه 

فُ:ُ)ُقولهُ ر  فيه ماٌل . بالديّنةم بضم اجليم والراء موضع ( : 1 4/ ) "الشارق"قال عياض يف  (اجل 

مر بن اخلطاب , من أأمواهلا   .انتهى. وهو عىل ثالثةم أأمياٍل من ناحيةم الشامم , وفيه كان مال  ع 

 .من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 25 / ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . يسار به  من طريق أأيوب عن سليامن بن(  14) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  34ُلك 

 بن عمر أنَ ,  يسارٍ  بن يامنلس عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -31

, اً ماحتالأ  ثوبه يف فوجدأ  . فر  جل  با هرضم أأ  ىلإ اغدأ  ثمَ ,  بحالصُّ  اسبالّنَ  صىَل  ابطَ خلا

,  هثوبم  من مأ حتالاال لأ وغسأ ,  لأ سأ فاغتأ ,  عروق  لا تم نال كأ ودأ لا اّنأ صب  أأ  الَ  اإنَ :  لفقا

  ( ).هتم الصل وعادأ 

روة بن هشام عني عن مالٍك حَدثّنو -15  محنالرَ  عبد بن حييى عن بيهأأ  عن ع 

مرو فيهم ٍب رك   يف ابطَ خلا بن مرع   مع اعتمرأ  هنَ أأ ,  حاطٍب  بن  نَ وأأ ,  عاصلا بن عأ

 وقد,  عمر   مأ لأ فاحت . ياهلا بعض من اً قريب ريقالطَ  ببعض سعرَ  ابطَ خلا بن مرع  

 ما غسل  يأ  لأ فجع,  اءأ لا جاءأ  ىحتَ  بأ فركم  ماءً  بك  الرَ  مع َيد   ملف . صبحأ ي   ن  أأ  كادأ 

 .سفرأأ  ىحتَ  مم حتالاال كلذ من ىرأأ 

مرو هل لفقا  لفقا,  غسلي   كثوبأ  فدع   . ثياٌب  ومعّنا صبحتأ أأ  : عاصلا بن عأ

 فكَل أأ ,  اً ثياب َتد كّنتأ  ئنل .عاصلا بن مروعأ  يا كل اً بجأ واعأ :  ابطَ خلا بن عمر

 ملأ   ما نضح  وأأ ,  يت  رأأ  ما غسلأأ  لب,  ةً ّنَ س   كانتل هات  لفع ول واهلل ؟.اً ثياب َيد   اسالّنَ 

.رأ أأ 
( ) 

___________________ 

ّنقطٌع    . ويشهد  له ما قبله, وهذا م 

 .أخربنا مالٌك به( 42/ ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . عن عبدة بن سليامن عن حييى بن سعيد به( 431/ ) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف  

ج  من الَشحمم الذابم  (الودكُ:ُ)ُقولهُ  هن  اخلأارم  . هو الدُّ

 .من طريق مالك به(  1/ )والطحاوي ( 42/ ) "الم"فعي يف أخرجه الشا ( )

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  35ُلك 

ُابةُِن ُجلُ اُلُِسغُ ُجامعُِ:ُبابُ

 بأسأ  ال:  يقول كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 1

 .اً ّنبج   أو اً حائض تكن ملأ   ما . رأةلا لبفض لأ يغتس ن  أأ 
( ) 

 - وبالثَ  يف رق  ع  يأ  كان مرع   بن اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 1

___________________ 

ريج به( 331 ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف    .           من طريق ابن ج 

ر وابن ( 254)رقم  "الوسط"ومن طريقه ابن الّنذر يف ( 331 ( )141)ورواه عبد الرزاق    عمأ عن مأ

روة عن أبيه عن حييى بن ريج عن هشام بن ع  . أأنه اعتمر, أَن أأباه أأخربه , عبد الرمحن بن حاطب  ج 

 .فذكره

هري عن عروة به( 332 )وأخرجه عبد الرزاق أيضًا   ر عن الزُّ عمأ  . عن مأ

مر   مر . وهذا الصواب أنه عن أأبيه عن ع   . فإَن حييى ملأ  ي درك ع 

بعضهم يقول , الرمحن بن حاطب حييى بن عبد : رواية الدوري ( 115/ ) "تارخيه"قال ابن معني يف  

مر :  مر , إنام هو حييى بن عبد الرمحن بن حاطٍب عن أأبيه . وهذا باطٌل , سمعت  ع  مع ع  انتهى  "أأنه سأ

 (. 45)الحاديث التي خولف فيها مالك : انظر . 

 ُ ُقوله (ُ سُ: ُواجلمهور. بتشديد الراء  (عر  ُاخلليل التعريس  نزول  السافرم آخرأ الليلم للّنوم :  قال

 ( .2 / ) "تّنوير احلوالك"ذكره السيوطي يف . وال ي سَمى نزول  أولم الليل تعريسًا , واالسرتاحةم 

 "الوسط"وابن الّنذر يف ( 413) "الصّنف"وعبد الرزاق يف ( 32 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 22 / ) "ةالعرف"والبيهقي يف ( 14 / )

وابن ( 421)وعبد الرزاق ( 32  ) "السّنن"والدارمي يف ( 12 ) "الطهور"وأخرجه أبو عبيد يف  

 . من ط رٍق عن نافع به( 44/ )أيب شيبة 

 .وإسّناده صحيح  
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 ( ).فيه ي صيلِّ  ثمَ  - جّنٌب  وهو

 هجواري   يغسل   كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -14

 ( ) .ٌض يَ ح   نَ وه   . مرةاخل   هعطيّنأ وي  ,  هي  لأ رج

ُميمُ التُ ُيفُلُِمعُ لا:ُبابُ

 من مرع   بن اهلل وعبد   هو لأقب أّنه,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -13

 هي  ويدأ  هوجهأ  حأ فمسأ  اً بطيَ  اً يدعأ صأ  مأ فتيمَ  . اهلل عبد   لأ نز دبأ ر  لم با كانا إذا ىحتَ .  فر  اجل  

  ( ).صىَل  ثمَ ,  قنيرفأ لم ا ىلإ

_____________________ 

( 231)وابن الّنذر ( 4   )والدارمي ( 2 3 )وعبد الرزاق ( 2 / ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به(  1 / )وابن أيب شيبة ( 22 )والبيهقي 

 . من طريق مالك به( 14  ) "السّنن"والدارمي يف ( 11  )أخرجه عبد الرزاق  ( )

بيد اهلل بن عمر عن نافع به(  5 / )وأخرجه ابن أيب شيبة    . من طريق ع 

 "رشح العاين"والطحاوي يف ( 224)وعبد الرزاق ( 32 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  (4)

 .من ط رٍق عن مالك به( 21 / ) "العرفة"و ( 52 / ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 3  / )

, بسّنٍد صحيٍح عن نافع ( 35 / ) "الستدرك"واحلاكم يف ( 141)  "الوسط"وأخرج ابن الّنذر يف  

يلني من ال": قال  مر عىل رأ سم ميٍل أأو مم م . فصىَل العصأ , ديّنة تيَمم ابن  ع  رتفعة . فقدم وملأ  , والشمس م 

عمد الصالة  .    "ي 

ب دُ:ُ)ُقولهُ   . عىل ميل أو ميلني مّنها . موضٌع قريٌب من الديّنة (املِر 

بأد ( : 311/ ) "الّنهاية"قال ابن الثري يف ُ ر 
بأد : الم ر 

يأ مم مِّ بأس فيه اإلبل والغّنم وبه س  الوضع الذي حت  

ة الد بأد بالكان إذا أأقام فيه . يّنة والبأص  بأسه. وهو بكرس اليم وفتح الباء من رأ ه إذا حأ بأدأ  . انتهى . ورأ
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 ىلإ ميمَ تأ يأ  كان مرع   بن اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -11

 ( ).رفقنيلا

ُُما:ُبابُ ُحائٌضُُوهيُهتُِامرأُ ُمنُلُِج ُلرُ لُحيل 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو لأ سأأ  الً رج   أنَ ,  ملسأأ  بنم  زيدم  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -11

 يهالع دَ ش  تأ لم :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا ؟حائٌض  وهي ِتامرأأ  من يل حيلُّ  ما:  لفقا

_____________________ 

 "الكربى"والبيهقي يف (  2 / )  "السّنن"والدارقطّني يف ( 15/ ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . وإسّناده صحيح. من ط رٍق عن مالك به ( 52 / )

وي مرفوعًا    بيد اهلل بن عمر عن نافٍع ( 2 / )خرجه الدارقطّني أ. ور  من طريق عيلِّ بن ظأبيان عن ع 

مر   ."رضبٌة للوجهم ورضبٌة لليدين إىل الرفقني. التيمم رضبتان  ": عن ابن ع 

شيم وغريمها . كذا رواه عيلُّ بن  ظبيان مرفوعًا : قال الدارقطّني    ه حييى القطان وه  فأ وهو , ووقأ

 هىانت. الصواب  

 (. 52 )تلخيص احلبري رقم : انظر . وال يصحُّ حديٌث مرفوٌع يف السح إىل الرفقني : قلت      

حاديث الواردة  يف صفة التيمم ملأ  يصحُّ مّنها سوى حديثم أأيب ( :  4/ ) "الفتح"قال احلافظ يف  
الأ

هيم وعاَمر  ه, وما عدامها فضعيٌف , ج  تلأٌف يف رفعمه ووقفم  . الراجح عدم رفعمهو. أأو ُم 

ماًل . فأما حديث أيب جهيم   فورد بذكر الكَفني يف . وأأَما حديث عاَمر, فوردأ بذكر اليدين جم 

ّنن"وبذكر المرفقني يف ,  "الصحيحني" راع"ويف رواية ,  "السُّ  "إىل اآلباط"ويف رواية ,  "إىل نصفم الذِّ

إن  : فقال الشافعي وغريه , وأَما رواية اآلباط . هام مقاٌل ففي. وكذا نصف الذراع, فأما رواية المرفقني , 

ٍم صَح للّنبي  ملسو هيلع هللا ىلصكان ذلك وقعأ بأمرم الّنبيِّ  ه , بعده فهو ناسٌخ له  ملسو هيلع هللا ىلصفكلُّ تيمُّ . وإن  كان وقعأ بغري أأمرم

ي رواية الصحيحني يف االقتصار عىل الوجه والكفني كون عامر كان ي فتي . فاحل َجة فيام أأمر به  وما يقوِّ

 اهـ."وال سَيام الَصحايب ال جتهد, وراوي احلديثم أأعرف  بالراد به من غريه , بذلك  ملسو هيلع هللا ىلصبعد الّنبيِّ 
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.اهالع  بأ   كنأ شأ   ثمَ ,  هازارأ إم 
( ) 

 بيِّ الّنَ  زوج - عائشةأ  نَ أأ ,  محنالرَ  عبد يبأأ  بن ربيعة عني عن مالٍك حَدثّنو -12

 وثبةً  وثبت   قد اَّن وأأ ,  واحدٍ  ثوٍب  يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو مع مضطجعةً  كانت - ملسو هيلع هللا ىلص

:  ت  لفقا,  يضةحلا يعّني ؟نفستم  كم لعل كم ل ما:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   اهل لفقا,  شديدةً 

 جأ ض  مأ  ىلإ وديع   ثمَ ,  إزاركم  نفسكم  ىلع يدِّ ش  :  لقا . نعم
  ( ).كعم

_____________________ 

 .من طريق مالك به( 1 3/ ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 522 ) "السّنن"ه الدارمي يف أخرج ( )

سّندًا هبذا اللفظم ( : 15 /1) "التمهيد"قال أبو عمر يف   أَن رجالً , ال أأعلم أأحدًا روى هذا احلديث م 

 انتهى. ومعّناه صحيٌح ثابٌت , هكذا   ملسو هيلع هللا ىلصسألأ رسولأ اهلل 

وي السؤال  من حديث عائشةأ بسّنٍد . أو مالٍك , اية زيد بن أسلم لعَله قصدأ من رو: قلت   وإاَل فقد ر 

ام بنم حكيم عن , ( 21)ومن حديث عمرأ عّنده أيضًا , ( 3341 )ضعيٍف عّند أمحد  رأ ومن حديث حأ

ه عّند أيب داود يف  مِّ عاذ عّند أأيب داود أأيضًا , (    ) "السّنن"عأ  .بسّنٍد ضعيٍف ( 4  )ومن حديث م 

 ملسو هيلع هللا ىلصكان إحدانا إذا كانت  حائضًا أأمرها رسول  اهلل  ": فقد أخرج الشيخان عن عائشة قالت . ا معّناه أمَ  

 "احلديث ... ثَم ي بارشها, أن  تأتزر يف فور حيضتمها 

ها : أي ( :  52 / ) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (ثمُشأ ن كُبأ عالهاُ:ُ)ُقولهُ استمتع  بام فوقأ فرجم

ه عىل االبتداء . وشأأنك مّنصوب بإضامرم فعل . فإنه غري  م ضيٍَق عليك فيه  . واخلرب  حًمذوٌف , وَيوز  رفع 

ه  باح أأو جائز: تقدير   .انتهى. م 

 .ومل أرأ من خَرجه . هذا مرسٌل  ( )

واة الوطأ يف إرسال هذا احلديث( :  1 /4) "دالتمهي"قال يف    انتهى                     . وملأ  خيتلف ر 

والبيهقي . من طريق الوليد بن عبد الرمحن القريش ( 21 ,  1/11) "السّند"أخرجه أمحد يف : قلت  

طريق  من( 131) "الوسط"والطرباين يف ,  من طريق عطاء بن يسار (   4/ ) "السّنن الكربى"يف 

= 
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 ىلإ لأ رسأأ  مرع   بن اهلل عبد بن اهلل بيدع   أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -12

 ىلع هاإزارأ  تشدَ ل:  تلفقا ؟حائٌض  وهي هتأ امرأأ  جل  الرَ  بارش  ي   له.  اهل  يسأأ  عائشة

 ( ) .شاء إن   هابارش  ي   ثمَ ,  هالم سفأأ 

___________________ 

 . عروة كلهم عن عائشة نحوه

ه عّند البيهقيِّ صحيٌح ( : 12 / ) "التلخيص"قال ابن حجر يف    .انتهى. وإسّناد 

عن أمِّ سلمة ( 142)وابن ماجه ( 23 )والّنسائي ( 12 / )ومسلم (  2/ )ويف صحيح البخاري  

 .أأَنه وقعأ هلا ذلك أيضاً . نحوه 

تمل أن يكون وقع ذلك . ورواه مالٌك عن ربيعة عن عائشة مرساًل : عقبه  "السّنن"قال البيهقي يف        وحي 

 .انتهى. لعائشة وأ م سلمة مجيعاً 

أأصل  هذه الكلمةم من الّنَفأس وهو : قال اخلطايب ( : 354/ ) "الفتح"قال احلافظ يف  (نفسِتُ:ُ)ُقولهُ 

 الفعل من احليض والّنفاس , فقالوا يف احليض 
م
نأفست بفتح الّنون , ويف : الدم  , إاَل أأَّنم فَرقوا بني بّناء

ها  : حاتم عن الأصمعي قال  انتهى , وهذا قول  كثرٍي من أهلم اللغة , لكن حكى أبو. الوالدة بضمِّ

[ حديث أمِّ سلمة ] وقد ثبت يف روايتّنا . يقال ن فست الرأة يف احليض والوالدة , بضم الّنون فيهام 

ها مِّ هني  فتح الّنون وضأ  اهـ. بالوجأ

وابن الّنذر , ( 15 /2) "الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 431 ) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من طريق القعّنبي كالمها عن مالك به( 215) "الوسط"يف 

هري   يف ( 24)وحممد بن احلسن الشيباين ( 14)وسويد بن سعيد (  1 )وذكره أبو مصعب الزُّ

بيد اهلل بن . أَن عبدأ اهلل بن عمر أأرسلأ , موطآهتم عن مالك عن نافع  مر ال عن ع  فجعلوه عن ابنم ع 

 .عبد اهلل بن عمر

ريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر(  3  )ورواه عبد الرزاق    . عن ابن ج 

بد : قال , أخربنا خالد بن ُملد عن مالك عن نافع ( 521 ) "السّنن"وأخرجه الدارمي يف   أرسل عأ

= 
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ُائضُِحلاُرُِهُ طُ :ُبابُ

 مِّ أ   عائشة ةموال همِّ أ   عن قمةلع يبأأ  بن قمةلع عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -11

 فيها ةجأ رأ بالدِّ  ؤمّننيلا مِّ أ   عائشة ىلإ بعثنأ يأ  ساءالّنِّ  كان:  تلقا اَّن أأ ,  ؤمّننيلا

 نأ ل  عجتأ  ال:  نَ هل فتقول,  ةالالَص  عن ّنهال  يسأأ  . يضةحلا دم من فرةالصُّ  فيه فرس  ك  لا

  هرأ الطُّ  كلبذ تريد .بيضاءأ لا ةأ قَص لا رينأ تأ  ىحتَ 
.ةضأ ي  حلأ ا نمم

( ) 

___________________ 

 . واهلل أعلم . فجعله عن عبد اهلل الكرَب . اهلل بن عبد اهلل بن عمر 

رشح "والبغوي يف ( 4412) "السّنن الكربى"قي يف والبيه( 3 2) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 13 / ) "السّنة

ر عن علقمةأ به( 11  ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف   عمأ  .عن مأ

 . باب إقبال الحيض وإدباره "صحيحه"وعَلقه البخاري يف   

 عن عائشة من طريق سليامن بن موسى ( 442/ ) "الكربى"وروى البيهقي يف  
ٍ
أّّنا قالت  , عن عطاء

 الرأة  الّدمأ فلت مسك عن الَصالة حتَى تراه أأبيضأ كالقَصة : 
فإذا رأأت  ذلك فلتأغتسل  ولت صل  , إذا رأأتم

درًة فلتتوَضأ ولت صلِّ ,  فرًة أأو ك  لِّ , فإذا رأأت  بعد ذلك ص  تأسل  ولت صأ  .فإذا رأت  دمًا أمحرأ فلتغ 

 ُ ُقوله (ُ :ُ ة ج  ر  ج . بكرس أوله وفتح الراء واجليم ( : 5 3/ ) "الفتح"قال احلافظ يف  (بالدِّ ر  مجع د 

 "الوطأ"وضبطه ابن  عبد الرب يف , كذا يرويه أصحاب  احلديثم : قال ابن بطال . بالضم ثم السكون 

 .انتهى. إنه تأ نيث  درج: وقال . بالضم ثم السكون 

ويت بضم الدال الشدَدة ( : 1  / ) "حالفت"قال ابن رجب احلّنبيل يف   فتكون . وسكون الراء , ر 

ٌق ت لف وفيها قطن وهو الكرسف ( الدرج ) و . تأنيث  رأ
فتدخله الرأة احلائض يف . الراد به هّنا خم

ها باٍق , فرجها لتّنظر ما خيرج عىل القطن   الرأة أَن دمأ حيضم
, فإذا خرج عليه دٌم أمحر أأو أأسود علممتم

فرة  ها حتَى ترى , فقد أأفتت  عائشة بأنه حيٌض أيضًا , وإن  خرجأ عليه ص  وأَن احلائض ال يّنقطع  حيض 

= 
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 بن زيد ابّنةم  عن تهعمَ  عن بكرٍ  أيب بن اهلل عبد عني عن مالٍك حَدثّنو -15

 ىلإ رنّنظ  يأ ,  ليلال وفجأ  من صابيحلبا دعونيأ  كنَ  نساءً  أنّ  .هاغأ لب أّنه ( )ثابٍت 

___________________ 

 .القَصةأ البيضاء

رج , أصلها القمطعة من اجلصِّ الأبيض . بفتح القاف:  (القّصةُ)ُوُ  طّنة تأ وأأرادت  عائشة بذلك أَن الق 

فرة وال ال درةبيضاءأ ليس فيها يشٌء من الصُّ  .فيكون ذلك عالمة نقائها وط هرها. ك 

رج عقب الدمأ من الّنساء يف آخر احليضم فال :  وقالتُطائفة   أأبيض خيأ
ٍ
بل القَصة البيضاء عبارٌة عن ماء

رن بدونه  وروى الوليد بن مسلم عن . وهذا قول مالٍك وغريه. إمَنه ي شبه اخليطأ الأبيضأ :  وقيل, يأطه 

الطُّهر أن  تأرى الرأة  بعد الدم ماًء : قالت , عن عبد الرمحن بن ذؤيب عن عائشة عبد الرمحن بن ميرسة 

 خَرجه حرب الكمرماين . أأبيضأ قمطأعاً 

, رأأيتأ القطن البيض؟ كأنه هو : أأَنه قال يف تفسري القصة البيضاء ,  عنُابنُوهبوحكى اخلطايب  

ّنه عّند الطُّهر , ضاء سأألت  الّنساءأ عن القَصة البي: قال  وعنُمالك ري  فإذا ذاك أمر معروٌف عّند الّنساء يأ

وأأَن القَصة البيضاء عبارة عن يشء أأبيض , وهذا الأحكيُّ عن مالك ي وافق القول الثاين الذي ذكرناه , 

رج  يف آخر دمم احليضم   .انتهى كالمه  "خيأ

بهمة هّنا  (زيدُبنُثابتُوبلغُابنةُ:ُ)ُقولهُ( : 5 3/ ) "الفتح"قال ابن حجر يف  ( ) وكذا , كذا وقعت م 

ابن حمّمد بن عمرو بن حزم عن عّمته : أي . يف الوّطأ حيث روى هذا الثر عن عبد اهلل بن أيب بكر 

وملأ  أر لواحدٍة مّنهّن , وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البّنات حسّنًة وعمرةأ وأأَم كلثوم وغريهّن . عّنها 

 . فكأأَّنا هي ال بهمة هّنا  -وكانت زوجأ سامل بن عبد اهلل بن عمر -م رواية إاَل ل مِّ كلثو

اح   َ ها يف الَصحابة: قال . أأَّنا أ مُّ سعٍد , وزعم بعض الشُّ رأ  . انتهى .لَن ابنأ عبد الرب ذكأ

ره هلا دليل  الَدعي   وال عّند , يأتم هلا ذكٌر عّنده  بل ملأ  , لّنه ملأ  يقل إَّنا صاحبة  هذه القَصة , وليس يف ذمك 

ّنبسة بن عبد الّرمحن : فتارة يقول . وكان مع ذلك يأضطرب فيها , وقد كَذبوه . غريه إاَل من طريق عأ

وملأ  يذكر أأحٌد من أأهل العرفة بالّنَسب يف أأوالد زيٍد مأن , امرأة زيد : يقول . وتارة, بّنت زيد بن ثابت 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  42ُلك 

 .( ) اهذ عنأ ّنأ ص  يأ  ساءالّنَ  كان ما:  وتقول,  يهنَ لع كلذ تعيب   فكانت  ,  هرالطُّ 

ُملُ ا:ُبابُ ُةُِستحاض 

روة بنم  هشامم  عني عن مالٍك حَدثّنو - 1 ,  مةلس يبأأ  بّنتم  زيّنب عن بيهأأ  عن ع 

 وكانت - عوف بن محنالرَ  عبدم  حتت كانت   تيلا - جحشٍ  بّنتأ  زيّنبأ  ت  رأأ  اَّن أأ 

 .( ) ت صيلِّ و,  غتسل  تأ  فكانت,  ستحاضت  

___________________ 

قال هلا أ مُّ سعد  .ي 

م عَمة جدِّ عبد اهلل بن أيب بكر : فقال ابن احلَذاء , ا عَمة عبد اهلل بن أيب بكر وأأمَ   مرة بّنت  حز  , هي عأ

ازاً   .وقيل هلا عَمته جمأ

حابَية قأديمة : قلت   ففي روايتمها عن بّنت زيد بن . روى عّنها جابر بن عبد اهلل الَصحايّب . لكّنَها صأ

ّنقطعة فإن  كانت ثابت, ثابت ب عٌد   اهلل عّنها م 
أأن  تكونأ الرادة  :  وحيتمل, لّنه ملأ  ي دركها , ًة فرواية  عبدم

مرو أأو أ مُّ كلثوم. عَمته احلقيقَية  .انتهى "واهلل أعلم. وهي أمُّ عأ

من طريق ( 441/ ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف (  1/ )  "الصّنف"أخرجه ابن أيب شيبة يف  ( )

 . مالك به

ن عنُهذاُ:ُ)ُلاُوقو  ُيص  ا وما مىض  (ماُكانُالنساء  :  وقيل, فإَن ابّنةأ زيد تابعيٌة , حكايٌة عن عملم زماّنم

 .صحابيةٌ 

أَن الّنساء , وبلغ ابّنةأ زيد بن ثابت (. 1 )باب إقبال الحيض وإدباره  "صحيحه"وعَلقه البخاريُّ يف  

 . فذكره

وإسحاق بن راهوية يف (  13)  "السّنن"والدارمي يف ( 412 ) "الصّنف"أخرجه ابن أيب شيبة يف  ( )

وكانت , رأيت  بّنتأ جحش : من ط رٍق عن هشام عن أبيه عن زيّنب قالت  ( 122 ) "مسّنده"

وكانت عّند عبد الرمحن بن , ثم ت صيلِّ , والدم قايل . ثم ترج , ت ستحاض فتغتسل يف المركن ملوءًا ماًء 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  43ُلك 

___________________ 

 .واللفظ إلسحاق "عوف 

 (.        زيّنب ) أأَما مالٌك رمحه اهلل فساَمها . باإلهبام  "بّنت جحش"هكذا وقع عّندهم     

وهو وهٌم ,  "الوطأ"هكذا رواه حييى وغريه عن مالك يف ( : 434/ ) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

زيد بن  وإَنام كانت حتت, لنه ملأ  تكن قط زيّنب بّنت جحش حتت عبد الرمحن بن عوف , من مالك 

وكَن , وإنام التي كانت حتتأ عبد الرمحن أ مُّ حبيبة بّنت جحش ,  ملسو هيلع هللا ىلصثم كانت  حتتأ رسولم اهلل , حارثة 

ومحّنة بّنت جحش حتت طلحة , وأم حبيبة حتت عبد الرمحن بن عوف , ثالث أخواٍت زيّنب كام ذكرنا 

ن :  قيلوقد , بن عبيد اهلل  ملأ  ي ستحض  مّنهَن إاَل أ م حبيبة إّنن :  قيلوقد , إّنن ثالثتهَن استحض 

 . واهلل أعلم. ومحّنة

أَن أ َم حبيبة بّنت ", وروى الليث بن سعد عن هشام عن عروة عن أبيه عن زيّنب بّنت أيب سلمة  

وكذلك رواه حييى بن سعيد عن عروة وعمرة .  "فكانت تأغتسل وت صيلِّ , جحش كانت ت ستحاض 

 . وذكر احلديث.. م حبيبة أأَن أ, عن زيّنب بّنت أيب سلمة 

هري   روة عن عائشة [  1 أبو داود رقم ] وقد أأسّندأ حديثأ أ مِّ حبيبة هذا الزُّ أأَن أم , فرواه عن ع 

ها رسول  اهلل   . أن  تغتسلأ لكلِّ صالةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصحبيبة بّنت جحش است حيضت  فأأمرأ

هري   هري فإّنم يقولون فيه عّنه . فإن  قيل ملأ  يرفعه إاَل حممد بن إسحاق عن الزُّ وأأَما سائر أأصحابم الزُّ

روة عن عائشة :  إنام هو : فقال  ملسو هيلع هللا ىلصفسألت  رسولأ اهلل , أَن أم حبيبة بّنت جحش استحيضت , عن ع 

ها أن  تأغتسلأ وت صيلِّ . وليس باحليضة , عرٌق  رأ َلا أأمرها رسول  : قيل . غتسل  لكلِّ صالة فكانت ت, وأأمأ

ت  عّنه  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مأ ( تغتسل وت صيلِّ ) عىل أَن قوله , فكانت تغتسل  لكلِّ صالة . أن  تغتسلأ لكلِّ صالٍة فأهم

 انتهى كالم ابن عبد الرب  "يأقتيض أأاَل ت صيلِّ حتى تغتسلأ 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيّنب بّنت أيب وقعأ يف الوطأ ( : 2 3/ ) "الفتح"وقال احلافظ يف  

 فقيل. أَن زيّنبأ بّنت جحش التي كانت حتت عبد الرمحن بن عوف كانت تستحاض احلديث , سلمة 

وأَما كون اسم أ ختها أ م الؤمّنني , وأَن اسمها زيّنب وكّنيتأها أ م حبيبه , بل صواٌب :  وقيل, هو وهٌم : 

ها الأ  ويف أأسباب الّنزول .  ملسو هيلع هللا ىلصوإنام كان اسمها بَرة فغرَيه الّنبيُّ , صيل زيّنب فإنه ملأ  يكن اسم 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  44ُلك 

ُوغريهُقائامًُُلُِوبُ لاُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 عمر بنأ  اهلل عبدأ  يت  رأأ :  لقا هنَ أأ ,  ديّنارٍ  بن اهلل عبد عني عن مالٍك حَدثّنو - 1

  ( ) ..قائامً  بول  يأ 

  

___________________ 

لكون أ ختها , فلعَله ساّمها باسم أ ختها ,  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن تغيري اسمها كان بعد أأن  تزوجها الّنبيُّ . للواحدي

ّنيه فأ من الَلبس  .انتهى كالمه . غلبت  عليها الك 

 .واهلل أعلم. بعيدٌ ( ساّمها باسم أ ختها ) قوله : قلت  

والبيهقي يف ( 5 14) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 22 ) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به(  5 / ) "السّنن الكربى"



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  45ُلك 

 
 
الةكتاب الص  

 
ُلُداءُِالنُُِّيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُةُِاللص 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   كان:  لقا أّنه,  سعيدٍ  بن حييى عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -14

 بن اهلل عبد ريفأ  ,  ةاللَص ل اسالّنَ  يجتمعأ ل هبام ضب  ي   ني  تأ شبأ خأ  خذأ يتَ  أن   رادأأ  قد

 هاتني إنَ :  لفقا.  ومالّنَ  يف تني  بأ شأ خأ  زرجخلأ ا بن ارثحلا بّني نمم  ثمَ  نصارّي الأ  زيدٍ 

 حني ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو تىفأأ ,  ةاللَص ل نونؤذِّ ت   الأ أأ :  لفقي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   يريد   امَ  ّنحوٌ ل

 ( ).ذانبالأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   مرأ فأأ ,  كلذ هل فذكرأ  ظأ يقأ تأ اس  

_____________________ 

رسل  ( )  .هو الأنصاري الّنَجاري القايض تابعٌي ثقةٌ : حييى بن سعيد . هذا م 

, وشيخ عامل الديّنة , إلمام العاَلمة الجّود عامل الديّنة يف زمانه ا( : 1/312) "السري"قال الذهبي يف  

وسمع من أنس بن مالك , مولده قبل السبعني زمن ابن الزبري . وتلميذ الفقهاء السبعة أبو سعيد 

هري , والسائب بن يزيد وأيب أمامة بن سهل وسعيد بن السيب والقاسم بن حممد  مع  -روى عّنه الزُّ

 .انتهى بتجوز. ابن أيب ذئب وشعبة ومالك وعبد العزيز بن الاجشون وسفيان الثوريو -تقّدمه 

وى عن الّنبيِّ ( : 5 /3 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   يف قصة عبد اهلل بن زيد هذه يف بدء الأذان  ملسو هيلع هللا ىلصرأ

تلفٍة  تقاربٍة , مجاعٌة من الَصحابة بأألفاٍظ ُم  تَفق  عىل أنَ , ومعاٍن م  عبدأ اهلل بنأ زيٍد أ ري الّنداء يف  وكلُّها يأ

تواترٌة , وكان ذلك أأول أأمرم الأذان , أأمرأ به عّند ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصوأأَن رسولأ اهلل , الّنوم  والأسانيد يف ذلك م 

 . انتهى. حساٌن ثابتةٌ 

ّنن"أخرج أبو داود يف : قلت   عن عبدم اهلل ( 251)وابن ماجه ( 21 )والرتمذي (   1,  311) "السُّ

 .  من حديثم أأنٍس ( 312)وأخرجه أأبو داود أيضًا . قصةأ الرؤيا  زيد بنم 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  46ُلك 

:  له قانَ أأ , عن أبيه  بن مالٍك  لهييب س  ه أأ عن عمِّ  ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو -13

  .( )الة بالَص  داءأ الّنِّ  إاَل اس , عليه الّنَ  دركت  أأ  ايئًا مَ ش عرف  ما أأ 

___________________ 

وفتح (. 2  / )انظر نصب الراية . وعن غريه . وجاءت  من ط رق أ خرى عن عبدم اهلل بنم زيٍد  

 .باب بدء الذان( 25/ )الباري 

وال أأعلم فيها ذكر : ثم قال . نحوأ كالمه يف التمهيد ( 412/ ) "االستذكار"وقال أبو عمر يف  

رسل حييى بن سعيد هذا  ويف حديث أيب جابٍر البأيايض عن سعيد بنم السيب عن , اخلأشبتني إاَل يف م 

. عن أيب جابر البيايض  عن إبراهيم بن أيب حييى[  222 الصّنَف ] ذكره عبد الرزاق . عبد اهلل بن زيد 

ويف , فإنام فيها أأنه أأراد أن  يَتخذأ ب وقا كبوقم اليهودم . وأَما سائر اآلثار , وأبو جابر مرتوكان . وإبراهيم 

ها شبُّور كشبُّور الّنصارى 
حتى رأى عبد اهلل بن زيد . ويف أأكثرها الّناقوس كّناقوس الّنصارى , بعضم

فلاَم حكى عبد  اهلل بن  زيد لرسولم اهلل الذانأ الذي . بن  اخلطاب مثلأ ذلك  ورأأى عمر  , رؤياه يف الذان 

 .انتهى كالمه .  "أألقه عىل بالٍل فإَنه أأندى مّنك صوتًا : عَلمه يف الّنام قال له  

 "الراسيل"وأبو داود يف ( 221 )الصّنَف "فيام أخرجه عبد الرزاق يف . جاء ذكر  اخلأشبتني : قلت  

مري يقول ( 5 ) بيد بن ع  , وأصحاب ه كيف َيعلون شيئًا إذا أأرادوا مجعأ الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصإيتمر الّنبيُّ : عن ع 

شبتني للّناقوس إذ : قال . فائتمروا بالّناقوس . اجتمعوا هلا  ريد أن  يشرتي خأ مر بن اخلطاب ي  فبيّنا ع 

 . "ثاحلدي... بل أذنوا بالصالة , رأى يف الّنام أن ال َتعلوا الّناقوس 

من (  31 ) "جامع بيان العلم وفضله"وابن عبد الرب يف ( 23 ) "البدع"أخرجه ابن وَضاح يف  ( )

 . طريق مالك به

بحي أأبو أأنس :  (عنُأبيهُ:ُ)ُقولهُ  جدُّ مالك بن أنس . ويقال أأبو حممد , هو مالك بن أيب عامر الأص 

مر وعثامن وطلحة وعقيل وأيب هري. الفقيه  وروى عّنه أبّناؤه أنٌس والربيع . رة وعائشة روى عن ع 

مر : وقال , ذكره ابن سعد يف الطبقة الثانية . ونافع وسليامن بن يسار  , ثقٌة : وقال الّنسائي , فرضأ له ع 

يعّني سّنة . مات أأيب حني اجتمعأ الّناس  عىل عبدم اللك  : قال ابّن ه الربيع  "الثقات"وذكره ابن حبان يف 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  47ُلك 

 وهو - قامةأ إلا سمعأ  مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -11

 .( ) سجدم لا ىلإ يشأ لا رسعأ فأأ  - بقيعلبا

ُُيفُداءُِالنُِّ:ُبابُ ُ( )ُوضوءُ ُغريُُِىلوعُفرالس 

 قامةم اإل ىلع يزيد   ال كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -11

 ذان  لأ ا امنَ إم :  يقول وكان,  قيموي   فيها ّناديي   كان هفإنَ ,  بحالصُّ  يف إاَل  فرالَس  يف

 ( ).يهلإ اس  الّنَ تمعَيأ  ذيلا مامإلل

 كان أّنه,  سّيبلا بن سعيد عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -12

 نأ ذَ أأ  فإذا,  ٌك لأ مأ  هلم شام وعن,  ٌك لأ مأ  ميّنهيأ  عن صىَل  . ةٍ الف بأرضٍ  صىَل  نمأ :  يقول

___________________ 

 (. 2 /5 )التهذيب . 23

والشافعي يف ( 412/ ) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف (   43) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

 .من طريق مالك به( 1 1/ ) "العرفة"والبيهقي يف ( 15 /2) "الم"

 .وإسّناده صحيح  

 -وضوء وعىل غري  -هكذا عن حييى يف ترمجة هذا الباب ( : 355/ ) "االستذكار"قال أبو عمر يف  ( )

واة الوطأ فيام علمت   تابعه أأحٌد عىل هذه الزيادة من ر  وال يف غريم هذا البابم ما يدلُّ عىل ذلك . وملأ  ي 

وابًا . والأذان راكبًا ( وعىل غري وضوء ) ولو كان يف مكانم قولمه , أأيضًا  لأَّنا مسألة يف الباب , كان صأ

 انتهى. مذكورة

 .من طريق ابن وهب عن مالك به(   3/ ) "سّنن الكربىال"أخرجه البيهقي يف  (4)

 . من ط رٍق عن نافع به( 51  ) "الوسط"وابن الّنذر يف (  31/ )وأخرجه عبد الرزاق  



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  48ُلك 

 .( ) لم باجلم ا مثال  أأ  ئكةم اللا نمم  هوراءأ  صىَل  . قامأ أأ  وأأ ,  ةأ الالَص  قامأ وأأ 

ُُتتاِحُافُ :ُبابُ ُةالالص 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -12   يلِّ ع بن سنيح   بن يلِّ ع عن ابن شم
 يبأأ  بنم

 ل  تز ملف,  عأ ورفأ  ضأ خفأ  املَ ك ةالالَص  يف كربِّ ي   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   كان:  لقا هنَ أأ ,  ٍب لطا

 لأ  ىحتَ  هت  الأ صأ  كلت
 اهللأ يأ قم

( ). 

_____________________ 

ييّنة عن حييى به( 113 ) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )  . عن سفيان بن ع 

رسٌل له ( :  1/ ) "تّنوير احلوالك"قال السيوطي يف    هة . حكم  الرفعم هذا م  فإَن مثلأه ال ي قال من جم

رفوعاً , الرأ ي  وي مأوصوالً ومأ  .انتهى. وقد ر 

رويه حييى بن سعيد النصاري ( : 125) "العلل"قال الدارقطّني يف   فرواه الليث  بن  . واختلف عّنه . يأ

عاٍذ  ه مالٌك فرواه عن حييى عن ابن, سعد عن حييى عن ابن السيب عن م  فأ وقول , السيب قوله  وخالأ

ٍل , ومن عادةم مالٍك إمرسال الحاديث , الليث أأصحُّ   رج 
 .انتهى . وإسقاطم

 (.13 / )البن حجر  "التلخيص احلبري"انظر . وله شواهد  مرفوعة وموقوفة  

فر من الأرض  (فالةُ:ُ)ُقولهُ  لميت  عن كلِّ خرٍي , هي الأفازة والفأالة القأ لت أأي ف طم . لأّنا ف  زم ُ.مت وع 

  . هي الصحراء  الواسعة  :  وقيل
لأوات وف يلم اًل وفأ الفأالة التي ال ماءأ هبا وال :  قالُابنُشميل. واجلمع  فأ

لمئة يقال علونا فأالًة من الأرض. أأنيسأ  ك  الة الستوية التي ليس فيها يشٌء :  ويقال.ُوإن  كانت م  , الفأ

ُ( . 1 /1 ) "اللسان". فالةوأأف ىل القوم  إمذا صاروا إمىل 

السّنن "والبيهقي يف ( 4312) "الصّنف"وعبد الرزاق يف ( 5  / ) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . عن مالك به( 141/ ) "العرفة"ويف ( 12/ ) "الكربى

من ط رٍق عن ( 12/ ) "الكربى"والبيهقي يف (  3 / ) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف  

هري به  .الزُّ

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  49ُلك 

 لأ رسو نَ أأ ,  يسارٍ  بن يامنلس عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -11

 ( ) .ةالالَص  يف هي  دأ يأ  يرفع   كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

,  اهلل عبد بنم  جابر عن كيسان بن وهب عيمٍ ن   يبأأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -25

 ّناخفض   املَ ك نكربِّ  أن   رنام  يأ   فكان:  لقا,  ةالالَص  يف كبريالتَ  مهملِّ عي   كان هنَ أأ 

  ( ).اّنورفع  

___________________ 

حاٍح (. 24 /1) "التمهيد"قال أبو عمر يف   تَصل من وجوٍه صم رسٌل يأ واة الوطأ , م  وال أأعلم بني ر 

الفًا يف إرسال هذا احلديث  ورواه عبدالوهاب بن عطاء وخالد بن نأجيح عن مالٍك عن ابن شهاب , خم

رسٌل وال يصحُّ فيه إاَل ما يف ا, عن عيلِّ بن احل سني عن عيلِّ بن أيب طالب  وقد أخطأ فيه أيضًا , لوطأ م 

هري عن سامل عن أأبيه . حممد بن مصعب القرقساين  وال يصحُّ فيه هذا , فرواه عن مالك عن الزُّ

 .انتهى بتجوز. والصواب عّندهم ما يف الوطأ, اإلسّناد 

وأبو داود (  23)والّنسائي (  41)ومسلٌم ( 225,  211) "صحيحه"أخرج البخاري يف : قلت 

سلم قوله . "عن أيب سلمة عن أيب هريرة مثله( 241)  (.الخ ... فلم تزل  تلك )ومل يذكر م 

ه عن عمران بنم حصني    .وأأخرج الشيخان نحوأ

من طريق (  24) "العرفة"والبيهقي يف , من طريق ابن إدريس ( 43 / )أخرجه ابن أيب شيبة  ( )

عبة كالمها عن حييى بن سعيد به  . ش 

ن رواه عن مالك( : 11 /4 ) "التمهيد"يف  قال أبو عمر  رسالً عّند كلِّ مأ  اهـ. هكذا هذا احلديث م 

ُمشهوٌرُيفُالصحيحنيُوالسننُعنُابنُعمرُوأيبُهريرةُمنُغريُهذاُالطريقُ:ُقلتُُ ُ.ُاحلديث 

ُ.ُوانفردُبهُمالٌكُمنُهذاُالطريقُُ

وابن أيب شيبة ( 43 /4) "وسطال"وابن الّنذر يف ( 13/ ) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 331 ) "الكّنى"والدواليب يف ( 35 / )

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  51ُلك 

ُشاءُِعُِلواُِبُرُِغُ ملاُيفُراءةُِقُِلا:ُبابُ

 بن بادةع   عن كللا عبد بن يامنلس   ىلمو بيدٍ ع   يبأأ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 2

ي ن    يف ديّنةلا ت  م  قدم :  لقا,  ّنابحيِّ الصُّ  اهلل عبد يبأأ  عن ارثحلا بن قيس عن سأ

 بأمِّ  ينيلأ ول  ا كعتنيالرَ  يف فقرأ,  غربأ لا هوراءأ  يت  لفص . يقدِّ الَص  بكرٍ  يبأأ  فةم الخ

 إنِّ  ىحتَ  مّنه فدنوت   . ثةلاالثَ  يف قام ثمّ ,  لفَص ل  ا قصار من سورةٍ  وسورةٍ  قرآنلا

 قلوبّنا غ  زم ت   ال ّناربَ  } يةآلا وهبذه.  قرآنلا مِّ بأ   قرأأ  هفسمعت   , هثيابأ  متَس  أن   تكادل ثيايب

 ( ).[آل عمران]{ وّهابلا أنت إّنك رمحةً  دنكل من ّنال وهب   ّناتأ هدي   إذ بعد

 قرأ  يأ  هوحدأ  صىَل  إذا كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 2

 اً حيانأأ  يقرأ   وكان؛  قرآنلا من وسورةٍ  قرآنلا بأمِّ  ركعةٍ  لِّ ك يف اً مجيع ربعلأ ا يف

 من كعتنيالرَ  يف ويقرأ  ,  فريضةم لا ةم الص من واحدةلا كعةالرَ  يف ثالوالثَ  ورتنيبالسُّ 

 ( ).سورةٍ  وسورةٍ  قرآنلا مِّ بأ   كلكذ غربم لا

___________________ 

 .انظر ما قبله . وقد صَح مرفوعًا من وجوه  

والطحاوي ( 1 4 ) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 112 )وعبد الرزاق ( 53 / )أخرجه الشافعي  ( )

 . وغريهم من ط رٍق عن مالٍك به( 13/ )والبيهقي ( 11/ ) "رشح مشكل اآلثار"يف 

لُ:ُ)ُقولهُ  حى حتى آخر القرآن  (قِصارُامل فص   . (7)حديث رقم انظر . من سورة الضُّ

 "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 442 ) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 125)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 13/ )

رشح معاين "والطحاوي يف ( 412/ )وابن أيب شيبة ( 232 ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  51ُلك 

ُراءةُِقُِلاُيفُلُِمعُ لا:ُبابُ

 اّنَ ك  :  لقا هنَ أأ ,  أبيه عن ٍك لما بن لسهي أيب هعمِّ  عني عن مالٍك حَدثّنو -24

 .طالبلبا مٍ ه  جأ  يبأأ  دار عّند ابطَ خلا بنم  عمرأ  قراءةأ  سمع  نأ 
( ) 

 من يشءٌ  هفاتأ  إذا كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -23

 بن اهلل عبد قام , مام  إلا ملَ س إذا هنَ أأ ,  قراءةلبا مام  إلم ا فيه جهرأ  فيام مامإلا مع ةالالَص 

 رأ هأ وجأ ,  يقيض فيام هّنفسم ل فقرأأ  مرع  
( ). 

ُُيفُراءةُِقُِلا:ُبابُ ُبِحُالص 

روة بن هشام عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -21  يقدِّ الصِّ  بكرٍ  باأأ  أنَ ,  بيهأأ  عن ع 

.هامي  تأ لك كعتنيالرَ  يف بقرةم لا سورةأ  فيها فقرأ,  بحالصُّ  صىَل 
( ) 

___________________ 

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

من طريق حييى بن ( 11 / ) "الكربى"والبيهقي يف ( 4215) "الصّنَف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

 . عن مالٍك به( عبد الرزاق وابن ب كري)ب كري كالمها 

 . كان مفروشًا بالبالط. موضٌع بني السجد الّنبوي والسوقم  (البالطُ:ُ)ُقولهُ 

 . عن مالك به( 25 4)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 "العرفة "ويف ( 421/ ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 41 )رقم  "السّند"رجه الشافعي يف أخ (4)

 . عن مالك به( 5  / )

 "الم"والشافعي يف ( 5 4/ ) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف (   2 )وأأخرج عبد الرزاق     

بح بالبقرة , ف, وغريهم عن أنس ( 2  /2) بتم : قال له عمر  حني فرغ أأَن أبا بكر قرأ يف صالة الصُّ قر 

نا غافلمني : الشمس  أن  تأطل ع , قال  ه صحيٌح . لو طلعت  ملأ  َتد   . وإسّناد 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  52ُلك 

روة بن هشام عني عن مالٍك حَدثّنو -21  بن اهلل عبد سمعأ  هنَ أأ ,  أبيه عن ع 

 بسورة فيها فقرأأ  بحالصُّ  ابطَ خلا بن مرع   وراءأ  يّنالَ ص:  يقول ربيعة بن عامر

 يطلع   حني يقوم   كان قدل اً إذ واهللم:  تلفق,  بطيئةً  قراءةً  جِّ حلا وسورة وسفي  

.لجأ أأ :  لقا ؟فجر  لا
( ) 

 عن محنالرَ  عبد أيب بن وربيعة سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -22

 يوسف سورةأ  خذت  أأ  ما:  لقا,  ّنفّي حلا مريٍ ع   بنأ  فرافصةأ لا أنَ  , دٍ حممَ  بن قاسملا

 ّنال هاد  ردِّ ي   كان ما كثرةم  نمم  .بحالصُّ  يف اهاإيَ  انعفَ  بن عثامن قراءةم  نمم  إاَل 
( ). 

 يف بحالصُّ  يف يقرأ كان عمر بن اهلل عبد أنّ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -22

_____________________ 

 "التمييز"ومسلم يف ( 25 / ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 41 )أخرجه الشافعي  ( )

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

ه . عن هشام عن أبيه هكذا رواه مالٌك   ه غري  ه من الثقاتم عن هشام عن عبد اهلل بن . وتابعأ ورواه غري 

روة . عامر  كر ع 
ه صحيٌح . دون ذم  .وإسّناد 

لسلم ( التمييز)وكذا . للدارقطّني ( الحاديث التي خولف فيها مالك ) و ( . 12 / )العلل : انظر  

 ( .122/ )والعلل لإلمام أمحد ( 13/ )

 "الكربى"والبيهقي يف (  2 / ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 42 )أخرجه الشافعي  ( )

 . من طريق مالك به( 421/ )

مري   الفرافصة مديٌن : وقال العجيل ,  "الثقات"ذكره ابن حبان يف . ورجاله ثقات سوى الفرافصةأ بنم ع 

والدم زوجتمه  لفرافصة صهرم عثامن بن عفان وفَرق احلافظ ابن حجر بيّنه وبني ا. انتهى . تابعٌي ثقةٌ 

 (.  44/ )تعجيل الّنفعة : انظر . نائلة 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  53ُلك 

 .( ) وسورةٍ  قرآنلا بأمِّ  ركعةٍ  لِّ ك يف .لفَص ل  ا من لوأ ل  ا ورالسُّ  عشلبا فرالَس 

ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ
ُرآنُِقُ لاُمُِّأُ 

 باأأ  نَ أأ ,  يعقوب بن محنالرَ  عبد بن ءالعلا عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -21

 وهو.  كعٍب  بنأ  يبَ أ   نادى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  هخربأ أأ  ريزٍ ك   بن عامر ىلمو سعيدٍ 

 يريد وهو . هيدم  ىلع هيدأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فوضعأ  . هقأ حلأم  تهصال من فرغ اَم لف,  ي صيلِّ 

 مأ لتع ىحتَ  سجدلا من ترجأ  اَل  أن رجولأ  ينِّ إم :  لفقا.  سجدلا باب من جخير   أن  

 .هالأ مث قرآنلا يف الو,  لنجيإلا يف الو وراةالتَ  يف اهلل لنزأأ  ما سورةً 

 ورةالسُّ  .اهلل يا رسولأ :  ت  لق ثمَ ,  كلذ رجاءأ  يشلا يف بطئ  أ   ت  لفجع:  يب  أ   لقا

 هللم مد  حلا}  ت  فقرأ  :  لقا ؟ةالالَص  تأ ح  تأ تأ اف   إذا قرأ  تأ  كيف:  لقا ؟ّنيتأ د  وعأ  تيلا

 .آخرها ىلع تيت  أأ  ىحتَ {.نيلعالا ربِّ 

 عظيم  لا قرآن  لوا ثاينلا بعالَس  وهي,  ورةالسُّ  هذه هي:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا

 ( ) .عطيت  أ   ذيلا

_____________________ 

من ( 4 2 )وعبد الرزاق ( 4/421) "الكربى"والبيهقي يف ( 42 ) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .ط رٍق عن مالك به

إسحاق بن راهوية و( 411)رقم ( 4 / ) "فضائل القرآن"وأبو عبيد يف ( 112/ )أخرجه احلاكم  ( )

 . من طريق مالك به( 4222) "الطالب"كام يف 

رير ال ي وقف له عىل اسٍم ( : 2  /5 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   وهو , أأبو سعيد موىل عامر بن ك 

عدوٌد يف أأهل الديّنة  رسٌل . مأ  .انتهى.وحديث ه هذا م 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  54ُلك 

ُلخُقراءةُِلاُتركُِ:ُبابُ ُفيهُرُ هُ ج ُُفيامُمامُِإلُِاُف 

ئل إذا كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -25  له.  س 

,  مامإلا قراءة   هب  فحس   مامإلا فأ لخ كمحد  أأ  صىَل  إذا:  لقا ؟مامإلم ا فأ لخ حدٌ أأ  قرأ  يأ 

 .( ) مامإلا فأ لخ يقرأ   ال مرع   بن اهلل عبد وكان:  لقا . رأيق  لف هوحدأ  صىَل  وإذا

___________________ 

رسٌل صحيح  اإلسّناد:  "الطالب"وقال ابن حجر يف   رأ .. , ولكن اخت لمفأ فيه عىل العالء  هذا م  ثم ذكأ

 .اخلالفأ 

فرواه . واختلف عّنه , يرويه العالء بن عبد الرمحن ( : 3 /1) "العلل"قال احلافظ الدارقطّني يف 

وح بن القاسم وإسامعيل بن جعفر وأخوه حممد بن جعفر وابن أيب حازم والداروردي  الرتمذي ] رأ

عبد الرمحن بن إسحاق وجهضم بن عبد اهلل وإبراهيم بن طهامن وعبد السالم بن حفص و[  221 

,  ملسو هيلع هللا ىلصوعبد الرمحن بن إبراهيم ومسلم بن خالد وشعبة عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن الّنبيِّ 

فرواه عن العالء عن أبيه عن أيب [  3 1والّنسائي  1  4الرتمذي ] وخالفهم عبد احلميد بن جعفر 

عاوية الضير عن خارجة بن م صعب عن : وقيل ,  ملسو هيلع هللا ىلصن الّنبيِّ هريرة عن أ يب بن كعٍب ع عن أيب م 

ريرة عن أ يب بن كعب كذلك   عن أأبيه عن أيب ه 
م
فرواه عن العالء بن . وخالفهم مالك بن أنس , العالء

ريز مرسالً عن الّنبيِّ  وي شبه أن  يكون احلديث  عّند ,  ملسو هيلع هللا ىلصعبد الرمحن عن أيب سعيد موىل عامر بن ك 

 
م
 .انتهى.عىل الوجهني  العالء

 . وما بعدها( 21/ )والسّند اجلامع ( 2  /5 )التمهيد : وانظر  

من حديث أيب ( 4 1)والّنسائي ( 312 )وأبو داود ( 53 3) "صحيحه"أخرج البخاريُّ يف : قلت ُ

 .نحوه. سعيدم بن العىَل النصاري 

( 431) "جزء القراءة خلف اإلمام"والبيهقي يف ( 5  / ) "رشح العاين "أخرجه الطحاوي يف  ( )

 . من طريق مالك به



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  55ُلك 

ُُيفُلوسُِجلُ اُيفُلُِمعُ لا:ُبابُ ُةُِالالص 

.  عمر بنأ  اهلل عبدأ  سمع أّنه,  ديّنارٍ  بن اهلل عبد عني عن مالٍك حَدثّنو - 2

 انصفأ  اَم لف,  هي  لرج ىّنأ وثأ  عتربَ  ربعٍ أأ  يف جل  الرَ  سأ لج اَم لف,  رجٌل  جّنبه ىلإ ىَل وص

:  عمر بن اهلل عبد لفقا,  كلذ تفعل   كفإنَ :  جل  الرَ  لفقا,  يهلع كلذ عابأ  اهلل عبد  

 .( )  كيشتأ أأ  فإينِّ 

 ىرأأ  أّنه,  كيمٍ حأ  بن غريةل  ا عن يسارٍ  بنم  صدقةأ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 2

 كرذ   انصفأ  اَم لف,  هقدمي   دورص   ىلع ةالالَص  يف جدتني  سأ  يف يرجع   مرع   بن اهلل عبدأ 

 ( ).تكيش  أأ  يَن أأ  لجأأ  نمم  هذا فعلأأ  اموإنَ ,  ةالالَص  ةأ ّنَ س   يستل اَّن إم :  لفقا,  كلذ هل

_____________________ 

ُ. من طريق معن بن عيسى عن مالٍك به(   5 ) "الفقيه والتفقة"أخرجه اخلطيب يف  ( )

 .انظر الثرين اآلتيني. وأصلهُيفُصحيحُالبخاري 

بني( : 11 / ) "الّنتقى"قال الباجي يف  (ترب عُ:ُ)ُقولهُ  :الرتبُّع عىل رضأ

الف بني رجليه فيضع رجله اليمّنى حتت ركبته اليرسى ورجله اليرسى حتت ركبته : أحدمها أن  خي 

 .اليمّنى

ثّني رجلي ه من جانب واحٍد فتكون رجله اليرسى حتت فخذه وساقه : والضب الثاين   أن  يأرتَبع ويأ

ه الي مّنى ويثّني , اليمّنى 
 .انتهى . وي شبه أَن هذه كانت قعدة الرجل, رجله اليمّنى فتكون عّند أأليتم

 .عن مالك به( 4533)أخرجه عبد الرزاق  ( )

مر عىل صدور قدميه يف الَسجدتني يف ( : 52 / ) "الّنتقى"قال الباجي يف      معّنى رجوعم عبد اهلل بن ع 

ه من كلِّ واحدٍة من سجدتيه يف الَصالة إىل أن  يستويأ عىل أّنه كان يرجع  عليها عّند . الّصالة 
رف ع رأ سم

وعه من ال وىل إىل القعود عىل رجليه , قدميه  ك , فرج  فكان يفعل بني , لّنه ملأ  يكن يستطيع عىل الَتورُّ

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  56ُلك 

 راهمأأ  حمّمدٍ  بن قاسملا أنَ ,  سعيدٍ  بن حييى عن ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو -24

 ىلع سأ لوج,  رسىي  لا هلأ رج ىّنأ وثأ ,  مّنىي  لا هلأ رج فّنصبأ ,  دشهُّ التَ  يف لوسأ جلا

 .هقدمم  ىلع س  لَي وملأ  ,  يرسلأ ا كهور  

 يفعل   كان باهأأ  نَ أأ  حَدثّنيو,  عمر بن اهلل عبد بن اهلل عبد   هذا راينأأ :  لقا ثمّ 

 ( ).كلذ

___________________ 

قدر عليه من هيئات اجللوس مّا كان أأيرس عليه يف الّرجوع إىل جود الَسجدتني بأأقرب ما كان يأ ,  السُّ

جود  جوع مّنها إىل السُّ فأَما هيئت ه يف اجللوس يف الَصالة فإَنه يشقُّ عليه , وهذه اهليئة يتيرَس عليه الرُّ

جود  .الّرجوع إىل السُّ

فإن كان رجوعه إىل , فال خيلو أن يكون إىل قياٍم أو جلوٍس . وأّما رجوعه عىل قدميه يف الَسجدة الَثانية  

وإن كان إىل قياٍم رجعأ عىل , لّنه كان ال يقدر عىل غري ذلك , ثّم ترَبع , إىل تلك احلال جلوٍس عاد 

ثَم يأّنهض عىل تلك احلال إىل , صدور قدميه إىل االعتامد عليها وهو قاعٌد وأأليتاه تكاد أن متَس الرض 

ه مالٌك . القيام  هأ رم مر أن  , وهو اإلقعاء الذي كأ ّنَة الَصالة ونفى عبد اهلل بن ع  , يكون يشٌء مّنه من س 

 .انتهى.وأخرب أّنه إّنام كان يفعله لجل شكواه

من ط رٍق عن ( 45 / ) "الكربى"والبيهقي يف ( 4 1 )وابن الّنذر ( 12 / )أخرجه الطحاوي  ( )

 . مالك به

أّنه , ّنه أخربه أ, عبد الّرمحن بن القاسم عن عبد اهلل بن عبد اهلل  (053)ُ"صحيحُالبخاري"وأصلهُيفُُ

مر يأرتَبع يف الَصالة إذا جلس  ل ت ه , كان يرى عبدأ اهلل بن ع  فّنهاين عبد   -وأنا يومئٍذ حديث الَسنِّ  -ففعأ

مر  ثّني الي رسى : وقال , اهلل بن ع  ّنَة الَصالة أأن  تأّنصبأ رجلأك اليمّنى وتأ إّنك تفعل : فقلت , إَنام س 

َ : فقال , ذلك  يلأ ج  نى إّن رم الأ مم  ."ال حتأ

ه , وجلس عىل وركمه الأيرس ) دون قوله ُ وهذه الرواية ت بنيِّ ما أ مجل يف رواية  (وملأ  َيلس عىل قدمم

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  57ُلك 

ُُيفُدُِشهُ التُ :ُبابُ ُةُِالالص 

هاٍب  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -23 روة عن ابن شم  عبد عن بريالزُّ  بن ع 

 اسالّنَ  ملِّ عي   ّنربلا ىلع وهو - ابطَ خلا بن مرأ ع   سمعأ  هنَ أأ ,  قاريِّ لا عبدٍ  بن محنالرَ 

 مالالَس ,  هلل واتلالَص  باتيِّ الطَ  هلل اكياتالزَ  هلل اتحيَ التَ  ولواق   : يقول - دشهُّ التَ 

 شهد  أأ  . نيحلاالَص  اهللم عبادم  ىلوع يّنالع مالَس ال,  وبركاته اهلل ورمحة بيُّ الّن اأّيُّ  يكلع

 ( )  .هورسول   هعبد   اً دحممَ  أنَ  شهد  وأأ ,  اهلل إاَل  هلإ ال نأأ 

:  فيقول,  ديتشهَ  كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -21

___________________ 

وإنام اقتص البخاري عىل رواية عبد الرمحن : ثم قال ( .451/ )"الفتح"قاله ابن حجر يف . البخاري 

فع , بخالف رواية القاسم , ورجح ذلك عّنده لتصحيه فيها بأَن ذلك هو السّنة  القتضاء ذلك الر

الف   قال إّنا ال ت  ل بني اجللوس الول والثاين , عىل أَن الصفة الذكورة قد ي  يد ال فصِّ حديث أيب مح 

مر الذكور كان , حديثأ أيب محيد  لَن يف الوطأ أأيضًا عن عبد اهلل بن ديّنار التصيح بأَن جلوسأ ابنم ع 

أَن القاسم حَدثه , خري , وروى الّنسائي من طريق عمرو بن احلارث عن حييى بن سعيد يف التشهد ال

ن سّنَة الصالة أن  يّنصب الي مّنى  "عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه قال 
وَيلسأ عىل , مم

لت هذه الرواية عىل التشهد الول  "الي رسى نتفى عّنهام ا. ورواية مالك عىل التشهد الخري , فإذا مح 

 .ووافق ذلك التفصيل الذكور يف حديث أيب محيد , واهلل أعلم , التعارض 

 "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 11 / )واحلاكم (  1 / )والطحاوي (  2 )أخرجه الشافعي  ( )

 .                                        وإسّناده صحيح. من ط رٍق عن مالك به( 33 / )

هري به( 14 / )وابن أيب شيبة ( 4512)د الرزاق ورواه عب    . من ط رٍق عن الزُّ

 .وهو وهمٌ : (  2 / ) "العلل"قال الدارقطّني يف . مرفوعًا  عن مالٍك  رواه ابن أيب أويسو 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  58ُلك 

 اهلل ورمحة بيِّ الّن ىلع مالالَس ,  هلل اكياتالزَ  هلل واتلالَص  هلل اتحيِّ التَ  اهلل بسم

 , اهلل إاَل  هلإ ال أن شهدت  ,  نيحلاالَص  اهلل عباد ىلوع يّنالع مالالَس ,  وبركاته

 ىضأ قأ  إذا دعوويأ ,  ينيلول  ا كعتنيالرَ  يف هذا يقول  ,  اهلل رسول اً دحممَ  أنَ  شهدت  

 مقدِّ ي   أّنه إاَل ,  اً أيض كلكذ دشهَ تأ  تهصال آخر يف سأ لج فإذا,  هل بدا بام هدأ شهُّ تأ 

 .هل بدا بام ودع  يأ  ثمَ ,  دشهُّ التَ 

,  وبركاته اهلل ورمحة بيِّ الّنَ ىلع مالالَس :  لقا,  ملِّ سي   أن   رادوأأ  دهشهُّ تأ  ىضأ قأ  فإذا

 ىلع يردُّ  ثمَ ,  هميّنم يأ  عن يكملع مالالَس ,  نيحلاالَص  اهلل عباد ىلوع يّنالع مالالَس 

 .( ) يهلع ردَ  هسارم يأ  عن حدٌ أأ  يهلع ملَ س فإن,  مامإلا

 زوجم  - عائشة عن بيهأأ  عن قاسملا بن الّرمحن عبد عني عن مالٍك حَدثّنو -21

 اكياتالزَ  واتلالَص  باتالّطيِّ  اتحيَ التَ  : دت  تشهَ  إذا تقول   كانت اَّن أأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ 

 مالالَس ,  هورسول   هعبد   اً دمَ حم   نَ وأأ ,  هل رشيكأ  ال هوحدأ  اهلل إاَل  هلإ ال أن شهد  أأ ,  هلل

 مالالَس  .نيحلاالَص  اهلل عبادم  ىلوع يّنالع مالالَس ,  وبركاته اهلل ورمحة بيُّ الّن اّيُّ أأ  يكلع

_____________________ 

السّنن "والبيهقي يف (   1 ) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 31 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

ه صحيٌح غاية. من ط رٍق عن مالك به (  3 / ) "الكربى  . وإسّناد 

عن ابن (  1 / ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 4524) "الصّنف"ورواه عبد الرزاق يف  

ريج عن نافع به  .ج 

د  (اهللُالت حيِّاتُهللُبسمُ:ُ)قولهُ  . ال يأصحُّ مّنها يشءٌ . وردت  أأحاديث  مرفوعٌة يف التسمية قبل التشهُّ

 ( 11 / )التلخيص البن حجر : انظر 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  59ُلك 

 .( )يكملع

,  دٍ حممَ  بن قاسملا عن نصاريِّ لأ ا سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -22

 اتحيِّ التَ  : دت  تشهَ  إذا تقول كانت - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ زوجأ  - عائشة نَ أأ  هخربأ أأ  هنَ أأ 

,  هل رشيك ال وحده اهلل إاَل  هلإ ال أن أشهد . هلل اكياتالزَ  واتلالَص  باتيِّ الطَ 

,  وبركاته اهلل ورمحة بيُّ الّنَ  اّيُّ أأ  يكلع مالالَس ,  هورسول   اهلل عبد   اً حمّمد أنَ  وأشهد

  ( ).يكملع مالالَس . نيحلاالَص  اهلل عباد ىلوع يّنالع مالالَس 

ُيُ ُما:ُبابُ ُرأُ ُعُ رفُ ُنمُ ُفعل  ُقبُهس  ُمامُِإلُِاُل 

 مأ  عن قمةل  عأ  بن مروعأ  بن دحممَ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -22
 عبد بن يحلم

 امفإنَ ,  مامإلا لقب هوخيفض   هسأ رأ   يرفع   ذيلا:  لقا هنَ أأ  ريرةه   يبأأ  عن عديِّ الَس  اهلل

 .( ) يطانٍ شأ  بيدم  هناصيت  

_____________________ 

من (   3)رقم  "الغيالنيات"وأبو بكر الشافعي يف ( 33 / ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 .ط رٍق عن مالك به

وأبو بكر الشافعي يف ( 145) "العرفة"و( 33 / ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . من طريق مالك به( 112) "الغيالنيات"

وأبو (  1 / ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 14 / ) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف  

 . من ط رٍق عن حييى بن سعيد به( 112)بكر الشافعي 

قييل يف  (4) من ط رٍق ( 52 ) "غرائب حديث مالك"وابن الظَفر يف ( 4/314) "الضعفاء"أخرجه الع 

 .عن مالك به

ييّنة ( 121) "مسّنده"واحلميدي يف ( 4214)وأخرجه عبد الرزاق   وابن أيب شيبة يف , من طريق ابن ع 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  61ُلك 

ُصملُ اُمتامُِإُِ:ُبابُ ُُإذاُكرُ ذُ ُماُّلِّ ُُيفُشك  ُالص 
ُهتِ

 أنَ ,  اهلل عبد بن ملسا عن زيدٍ  بن دحممَ  بن مرع   عني عن مالٍك حَدثّنو -21

أ نأ  هنَ أأ  ظنُّ يأ  ذيلا َخ يتوأ ل  ف هتم الص يف مك  حد  أأ  شَك  إذا:  يقول كان مرع   بن اهلل عبدأ 
 سم

 ( ).ٌس لجا وهو .هوالَس  ِتأ جدأ سأ  يسجد  ل ثمَ ,  هلِّ صأ ي  ل  ف هتم الص من

___________________ 

مرو به( 31 2) "الصّنف" بدةأ بنم سليامن كالمها عن حممد بن عأ  .من طريق عأ

ه : قال احلميدي   ه. وقد كان سفيان رَبام رفعأ  انتهى. ورَبام ملأ  يرفع 

تلف عليه فيه ( : 4/11 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ورواه , هكذا رواه مالك موقوفًا مل خي 

دي  ر  ليح عن أيب هريرة عن الّنبيِّ [ 1353البزار رقم ] الَدراوأ رفوعًا  ملسو هيلع هللا ىلصعن حممد بن عمرو عن مأ . مأ

مر العدين , واهلل أعلم . وفًا هبذا اإلسّناد وال يصحُّ إاَل موق غرائب حديث مالك ] ورواه حفص  بن  ع 

تابع عليه عن , سواءأ  ملسو هيلع هللا ىلصعن مالٍك عن حممد بن عمرو عن أأيب هريرة عن الّنبيِّ [  51 رقم  ومل ي 

 .انتهى كالمه. مالٍك 

 .انتهى . وهو الحفوظ: عن الوقوف  "الفتح"وقال ابن حجر يف  

مرو ور  : قلت    . ال يصحُّ مّنها يشءٌ . وي احلديث مرفوعًا من ط رٍق أ خرى عن حممد بن عأ

قييل  "الضعفاء"و( 1  / )وعلل ابن أيب حاتم ( 425 )علل الدارقطّني رقم : انظر   ( 51 /2)للع 

 (.    / )للخلييل  "اإلرشاد"و

يد  لن فعلأ ذلك , وإخباٌر أأَن معّناه الوع: قال الباجي ( : 431/ )قال الزرقاين  (بيدُشيطانُ:ُ)ُقولهُ

ن  ه له وطاعتأه إمَياه يف البادرة باخلفض والرفع قبل إمامه انقياد  مأ ذلك من فعل الشيطان به , وأأَن انقيادأ

بأس . كانت ناصيت ه بيده ه أأن  : وقال يف القأ مم قبل اإلمام سبٌب إاَل طلبأ االستعجالم , ودواؤ  ليس للتقدُّ

 .انتهى.ه ال ي سلِّم قبل اإلمام فال يأستعجل  يف هذه الفعاليأستحضأ أأنَ 

والبيهقي ( 113 ) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 341/ ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  61ُلك 

 هنَ أأ  يسارٍ  بن عطاء عن هميِّ الَس  عمٍرو بن فيفعأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -15

 يف شكُّ يأ  ذيلا عن بارح  لأ ا وكعبأ  عاصلا بن مروعأ  بن اهلل عبدأ  ت  لسأ : لقا

,  خرىأ   ركعةً  لِّ يصل:  لقا مهاالفك؟ اً ربعأأ  مأأ  ثالثاً أأ .  صىَل  كم درييأ  الف.  هتم صال

 ( ).ٌس لجا وهو.  ني  سجدتأ  يسجد  ل ثمَ 

ئل إذا كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 1  عن س 

أ نأ  ّنهأأ  يظنُّ  ذيلا كمحد  أأ  يتوَخ ل : لقا ؟ةالالَص  يف سيانالّنِّ 
 . هتم الص نمم  سم

.هلِّ صي  ل  ف
( ) 

ُُيفُظرُِالن ُ:ُبابُ ُشغلُ يُ ُماُىلإُُِةُِالالص  ُعنهاُك 

 بيِّ الّنَ  زوجأ  - عائشة نَ أأ ,  قمةلعأ  أيب بنم  قمةأ لع عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 1

___________________ 

 . من ط رٍق عن مالك به( 444/ ) "السّنن الكربى"يف 

مر بن. وإسّناده صحيٌح   مر بن حممد بن زيد بن عبد اهلل بن ع  ووَثقه , أأخرجأ له الشيخان . اخلَطاب  ع 

مر بن حممد بن زيد العسقالين : وقال الثوري , أمحد وأبو حاتم وغريها  مر أأفضل من ع  ملأ  يكن يف آلم ع 

 .بعسقالن مرابطًا رمحه اهلل 15 تويف سّنة . 

 "العرفة"ويف  (444/ ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 1 /3) "الصّنف"أخرجه ابن أيب شيبة يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 12 / )

ه ال بأأس به   مرو الَسهمي . وإسّناد  فيف بن عأ , شيٌخ قديٌم : وقال اإلمام أمحد , ثقٌة : قال الّنسائي , وعأ

 . "الثقات"وذكره ابن  حبان يف 

من ( 444/ ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 431/ ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

 ط رٍق عن مالك به
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,  مٌ لأ عأ  اهل ةً شاميَ  مخيصةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهللم لم رسول ذيفةح   بن   مه  جأ  بوأأ  ىهدأ أأ :  ت  لقا - ملسو هيلع هللا ىلص

 فإينِّ ,  مٍ ه  جأ  يبأأ  ىلإ ميصةخلا هذه يدِّ ر  :  لقا انصفأ  اَم لف . ةالالَص  فيها دأ هم فشأ 

 فتأ يأ  فكاد ةم الالَص  يف هامم لأ ع ىلإ نظرت  
 ( ).ّنيّنم

 كان نصارَي لا حةلط باأأ  أنَ ,  بكرٍ  يبأأ  بنم  اهلل عبدم  عن ٌك لما حَدثّنيو -14

_____________________ 

 "صحيحه"وابن حبان يف ( 2 5 ) "مسّنده"وإسحاق بن راهوية يف ( 22 /1)أخرجه اإلمام أمحد  ( )

قيام "وابن نص يف ( 31  ) "العرفة "ويف ( 431/ ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 442 )

 . من ط رٍق عن مالك به( 5 ) "الليل

عن علقمةأ : هكذا قال حييى عن مالٍك يف إسّنادم هذا احلديث ( : 52 /5 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

واة . أأَن عائشة , بنم أأيب علقمة  ه عىل ذلك أأحٌد من الرُّ تابع  عن  "الوطأ"وكلهم رواه عن مالك يف , وملأ  ي 

ه عن عائشة  ه"وسقط ليحيى . علقمة بن أيب علقمة عن أ مِّ َد عليه  "عن أ مِّ واحلديث , وهو ما ع 

ه عن عائشة  كذلك رواه مجاعة  أأصحاب مالك . صحيٌح متصٌل لالٍك عن علقمة بن أيب علقمة عن أ مِّ

 .انتهى كالمه . "عّنه

(331ُ)والنسائيُ(414ُ)وأيبُداودُ(1555ُ)ومسلمُ(755ُ)ُ"صحيحُالبخاري"وأصلُاحلديثُيفُُ

روة عن عائشة  (7005)وابنُماجهُ : وقال , صىَل يف مخيصٍة هلا أأعالٌم  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي ", من طريق ع 

لتّني أأعالم  هذه  غأ  . "وائت وين بأأنبجانَية أأيب جهمٍ , فاذهبوا هبا إىل أأيب جهٍم . شأ

أبا جهم  ملسو هيلع هللا ىلصفيها السبب  الذي من أجله خَص . وقوله أهدى .ُ(شاميةُ)ُوقولهُ(ُأهدىُ)ُدونُقولهُ 

ُ(.22/ ) "الفتح"كام قال احلافظ يف . دون غريه 

بِجانيةُ)ُبفتح العجمة وكرس اليم وبالصاد الهملة , كساء مربٌع له علامن , و  (مخيصةُ:ُ)ُقولهُُ  (األ ن 

كساٌء غليٌظ ال علمأ : بفتح اهلمزة وسكون الّنون وكرس الوحدة وتفيف اجليم وبعد الّنون ياء الّنسبة 

وي صحايٌب مشهوٌر  -ويقال عامر  -هو عبيد اهلل  (أبوُجهمُ)ُو. له دأ قاله ابن . بن حذيفة القريش العأ

 . "الفتح"حجر يف 
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 لأ فجع . كلذ هبأ عجأ فأأ ,  اً ُمرجأ  تمس  لي ديرتدَ  قفطفم  بس  د   فطار . حائطه يف ي صيلِّ 

 .صىَل  كم درييأ  ال هو فإذا,  هتم الص ىلإ رجعأ  ثمَ ,  ساعةً  هبصأ  هتبع  يأ 

 ذيلا هل فذكرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو ىلإ فجاء,  فتّنةٌ  هذا يلما يف ّنيت  صابأ أأ  قدل:  لفقا

 حيث هع  فضأ  . هلل صدقةٌ  هو.  اهلل يا رسولأ :  لوقا,  فتّنةلا من هحائطم  يف ابهصأ أأ 

 ( ).شئتأ 

 كان نصارلأ ا من الً رج أنَ ,  بكرٍ  أيب بن اهلل عبد عني عن مالٍك حَدثّنو -13

 قد خلوالّنَ .  مرالثَ  زمان يف - ديّنةلا وديةأأ  من وادٍ  - فِّ ق  لبا هل حائطٍ  يف ي صيلِّ 

 ىلإ رجعأ  ثمَ ,  مرهاثم  من ىرأأ  ما هعجبأ فأأ  يهالإ فّنظرأ  بثمرها قةٌ مطوَ  فهي ت  للِّ ذ  

 .صىَل  كم درييأ  ال هو فإذا . تهالص

 يفةٌ لخ يومئذٍ  وهو - انعفَ  بنأ  عثامنأ  فجاء,  فتّنةٌ  هذا يلما يف ّنيصابت  أأ  قدل:  لفقا

 انعفَ  بن   عثامن   هفباعأ ,  ريخلا لم بس   يف هل  عأ فاج   صدقةٌ  هو:  لوقا,  كلذ هل فذكرأ  -

_____________________ 

( 3 4/ ) "الكربى"والبيهقي يف ( 1 1/3 )وابن عساكر ( 1 1) "الزهد"أخرجه ابن البارك يف  ( )

 .  من ط رٍق عن مالك به ( 25 / ) "العرفة"ويف 

رسٌل    .  يدرك أأبا طلحة عبد اهلل ملأ  . وهذا م 

ى من غري هذا الوجه ( : 2/421 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   روأ وهو , هذا احلديث ال أأعلم ي 

 .انتهى . مّنقطعٌ 

 .هو الياممة نفسها:  وقيل, طائر ي شبه الياممة ( : 2/411 )قال أبو عمر  (د بيسُ:ُ)ُقولهُ 
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 ( ).مسنيخلا:  اللا كلذ يمِّ فس   . اً فلأأ  بخمسني

_____________________ 

 . عن مالك به( 2 1) "الزهد"أخرجه ابن البارك يف  ( )

 .وهو مّنقطٌع كسابقه  
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ُ
  كتاب

 
 الس

 
 وه

 
ُُيفُلُِمعُ لا:ُبابُ ُهوالس 

أ  يَن إم :  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  هغأ لأ ب هنَ أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -11  وأأ ,  نسىلأ

.نَ س  لأ  ىنَس أ  
 ( ) 

_____________________ 

 .أأيب مصعب عن مالك به من طريق(  )رقم  "وصل بالغات مالك"أخرجه ابن الصالح يف  ( )

ه ي روى عن الّنبيِّ ( : 3/421 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ملسو هيلع هللا ىلصأَما هذا احلديث هبذا اللفظ فال أأعلأم 

قطوعًا من غري هذا الوجه سّندًا وال مأ وهو أأحد  الأحاديث الأربعة يف , واهلل أعلم . بوجٍه من الوجوه م 

رسلة سّندة وال م   .واهلل أعلم. الوطأ التي ال ت وجد يف غريه م 

وقد مضت آثاٌر يف باب نومه عن الصالة تدلُّ عىل هذا العّنى نحو  قول , ومعّناه صحيٌح يف الصول 

 ملسو هيلع هللا ىلصوثبتأ , إنام أأنا بٌش أأنسى كام تّنسون :  ملسو هيلع هللا ىلصوقال , إَن اهللأ قبضأ أأرواحّنا لتكون سّنًة لن بعدكم :  ملسو هيلع هللا ىلص

علِّاًم فام سَن لّنا اتبعّناه  ّنّنًا وفرائض واحلمد هلل , وقد بَلغ ما أ مر به , م  توَفاه اهلل  حتى أأكمل ديّنأه س   ".ومل يأ

 .انتهى كالم أيب عمر 

فإَنه من بالغات مالك , ال أأصلأ له  "إيّن ال أأنسى  "حديث ( : 13 /3) "الفتح"وقال احلافظ يف  

 .انتهى. التي ملأ  توجد م وصولة بعد البحث الَشديد

. إَن هذا مل ي عرف له إسّناٌد بالكلية: وقد قيل ( : 15 /3) "فتح الباري"قال احلافظ ابن رجب يف 

سمعت عبد اهلل بن البارك : حدثّنا سعيد بن عامر, قال:  "تاريخ الفضل بن غسان الغاليب"ولكن يف 

نَ , إنام أأنسى :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : قالت  عائشة : قال  .انتهى . أو أأسهو لأس 

ُ:ُ)ُقولهُ ن  ىُأل س  كذا جاء هذان اللفظان فيها ( : 32/ ) "الشارق"قال عياض يف  (إينُأل نسىُأوُأ نس 

شَدد السني الثاين عىل ما مل ي سَم ف.  تمل أن  يكونأ شَكًا من الراوي يف أحد اللفظني : قيل , اعله م  أو , حي 

= 
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___________________ 

, أأو قد ي ّنسيّني اهلل ذلك , أأنسى من قمبل نفس وسهوي : أي .  ملسو هيلع هللا ىلصيكون اللفظ كلمًة من كالمم الّنبيِّ 

غلبّني عليه   .ويأ

ثني  , أترك : أي . يكون أأنسى هذا بالفتح وقد  "ولكن أأنسى لأسَن , ال أأنسى  "وقد رواه بعض  الحدِّ

وا اهللأ فّنسيأهم  }ومّنه , معلوٌم مشهوٌر يف اللُّغة . ونأس بمعّنى تركأ  ه فرتكهم من : أي  {نس  تركوا أأمرأ

ه ال يضُّ أأو أأن ساه من اهلل فأأرى سّنةأ حكمتمه , رمحتمه  ويف ليلة , ويكون العّنى ما تركت ه قصدًا إَن تركأ

يتها عىل مامل ي سَم فاعل ه,  "قظأّني بعض  أأهيل فّنسيت هاأأي"القدر   .انتهى كالمه . وي روى فّن سِّ
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ُ
  كتاب

ُ
 ال

ُ
 عةم

 
ُعةمُ جلُ اُيومُ ُلُِسغُ ُيفُلُِمعُ لا:ُبابُ

 هنَ أأ ,  ريرةه   يبأأ  عن يِّ قرب  لا سعيدٍ  أيب بن سعيد عني عن مالٍك حَدثّنو -11

ُ( ) .ابةّنأ جلا لم سكغ   مٍ لم تحم   لِّ ك ىلع واجٌب  معةجل  ا يومم  سلغ  :  يقول كان

_____________________ 

وابن الظفر البزاز ( 212 ) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 1451) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 23 – 24)رقم  "غرائب حديث مالك"يف 

وي مرفوعًا من طريق   وي عّنه عن سعيد عن أأبيه عن أيب هريرة , مالك ور   .ور 

ي عن ( : 525 ) "العلل"قال الدارقطّني يف   ن تابعه القرب  الصحيح  قول  أصحابم الوطأ القعّنبي ومأ

 .انتهى. أيب هريرة موقوفًا 

 . مثله مرفوعاً  عن أيب سعيد ( 4/4)ومسلم ( 1/ )واحلديث يف صحيح البخاري : قلت ُ

سل اجلّنابة:  دون قوله   .كغ 

ه ( 215)ومسلم (  23)وللبخاري ُ عأ ن اغتسلأ يومأ اجلمعةم : والربعة إاَل ابن ماجه عن أيب هريرة رفأ مأ

 ثم راحأ فكأأَنام قَرب بدنًة 
سلأ اجلّنابةم  .احلديث ... غ 

مر يف  فمن . لأ والكيفيةأ أأرادأ به اهليئةأ واحلا (كغ سلُاجلنابةُ)ُقولهُ( : 5/21 ) "التمهيد"قال أبو ع 

سل اجلّنابة   وقعأ التشبيه  بغ 
جوب فافهم. هذا الوجهم  الو 

 انتهى. ال من جهةم

نابِةُ)ُقولهُ( : 441/ ) "الفتح"وقال ابن حجر يف  ُاجل  سل  . بالّنصب عىل أأَنه نعٌت لصدٍر حمذوٍف  (غ 

سل اجلّنابة , وهو كقوله تعاىل : أي  سالً كغ  رُّ مَر السح }غ   "ويف رواية عبد الرزاق  {اب وهي متأ

كم كام يأغتسل  من اجلّنابة   .انتهى. "فاغتسل أأحد 
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ُُمامواإلُمعةجلُ اُيومُ ُنصاِتُاإلُيفُجاءُما:ُبابُ  ُيطب 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -12  هنَ أأ ,  رظيِّ ق  لا ٍك لما يبأأ  بنم  بةأ لعثأ  عن ابن شم

,  مرع   خيرجأ  ىحتَ  معةم جلا يوم ونصلُّ ي   ابطَ خلا بن مرع   زمانم  يف كانوا مَّن أأ  هخربأ أأ 

 فإذا,  ثحدَ تأ نأ  ّناس  لجأ :  بةلثع لقا,  نؤذِّ لا نذَ وأأ ,  ّنربلا ىلع سأ لوج مرع   خرج فإذا

 ( ) .حدٌ أأ  امّنَ  ملَ تكيأ  ملف ّناصت  ن  أأ  . ب  ط  خيأ  مرع   وقام نؤذِّ لا سكتأ 

هاٍب  لقا  .مأ الكلا ع  قطأ يأ  هم  وكال,  ةأ الالَص  يقطع   مامم إلا فخروج  :  ابن شم

 أيب بن كلما عن اهلل بيدع   بن مرع   ىلمو ض  الّنَ أيب عني عن مالٍك حَدثّنو -12

 إذا:  - خطبأ  إذا كلذ ع  دأ يأ  ما َل ق - خطبته يف يقول كان انعفَ  بن عثامن أنَ ,  عامرٍ 

 سمع  يأ  ال ذيلا تّنصم م  لل فإنَ ,  وانصت  وأأ  عوامم تأ فاس   معةجلا يوم خيطب مام  إلا قام

,  فوفالصُّ  وال  فاعدم  ةالالَص  قامتم  فإذا,  امعالَس  تّنصم م  لل ما لمث ظِّ حلا من

 .ةالالَص  اممتأ  نمم  فوفالصُّ  لأ اعتدا نَ فإم ,  بم ّناكم لبا وحاذوا

 قد أن   هخربونأ في   . فوفالصُّ  بتسوية هملوكَ  قد رجاٌل  هتيأ يأ   ىحتَ  يكربِّ   ال ثمَ 

_____________________ 

رشح "والطحاوي يف ( 242 ) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 14 ) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

من ط رٍق عن ( 322/ ) "العرفة"ويف (  1 /4) "الكربى"والبيهقي يف (  4 /1) "مشكل اآلثار

 .مالك به

 .عن ابن أيب ذئب عن الزهري به(  1 /4) "السّنن"ومن طريقه البيهقي يف ( 13 )ورواه الشافعي  

ن ون ) وقع يف بعض الّنسخ :  تنبيه  وما أثبتُّه هو الوافق لرواية أيب , باجلمع يف كمال الوضعني ( الؤذِّ

ن أخرجه . مصعب وحممد بن احلسن الشيباين   .ومأ
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 ( ).كربِّ في   . استوت

 - ثانتحدَ يأ  نيلأ رج   ىرأأ  مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -11

 أأ  هامبأ فحصأ  - معةجل  ا يومأ  خيطب   مام  اإلو
 ( ).تااصم   نم

ُعةمُ جلُ اُيومُ ُركعةًُُركُ دُ أُ ُفيمنُ ُجاءُ ُما:ُبابُ

هاٍب  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -55   نمم  دركأ أأ  نمأ  : يقول كان هنَ أأ  , ابن شم

 .خرىأ   يهالإ لِّ يصلف ركعةً  معةجلا ةصال

هاٍب  لقا  .( ) ةّنَ السُّ  وهي:  ابن شم

_____________________ 

(   2 )وابن الّنذر ( 1424) "الصّنف"وعبد الرزاق يف ( 351) "سّندال"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من ط رٍق عن مالك به( 5  /4) "السّنن الكربى"والبيهقي يف 

عن ( 311) "حديث إسامعيل بن جعفر"وابن خزيمة يف , عن هشام (  33 )وأخرجه عبد الرزاق  

هيل كالمها عن مالكم بنم أيب عامر به   .أيب س 

 .من وجٍه آخرعن عثامن به باختصار ( 334 )الرزاق وأخرجه عبد  

ت الذي : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي , عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم (  22 )وأخرجه عبد الرزاق  ّنصم للم 

ه م عضل . ال يأسمع كأأجر ال ّنصت الذي يأسمع   .وعبد  الرمحن ضعيٌف . وإسّناد 

 . مالك به عن( 2 13) "الصّنَف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

 . من طريق أيوب عن نافع به( 1 13)وعبد الرزاق (   2 ) "الوسط"وأخرجه ابن الّنذر يف  

 .وإسّناده صحيح  

 . عن عبد اهلل بن يوسف عن مالك به( 41 )رقم  "القراءة خلف اإلمام"أخرجه البخاري يف  (4)

ن قبيل ال رسل   ّنة مم ن السُّ
 . هّنا ولذا أ وردت ه, وقول  التابعيِّ مم

هري عن سامل عن ابن عمر مرفوعًا  وي من طريق الزُّ وي عّنه عن أيب سلمة وابن السيب عن . ور  ور 

= 
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ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُعةمُ جلُ اُيومُ ُيعُ الس 

هاٍب  ابنأ  لأ سأأ  أّنه,  ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 5   يا} َل وج عزَ  اهللم لم قو عن شم

 [.1اجلمعة ]{اهلل ذكرم  ىلإ وافاسعأ  معةجل  ا يومم  نمم  ةم اللَص ل ودين   إذا آمّنوا ذينلا اّيُّ أأ 

هاٍب  لفقا  وميأ  نمم  ةاللَص ل ودين   إذا,  هايقرؤ   ابطَ خلا بن مرع   كان:  ابن شم

___________________ 

 . وهو خطأ يف السّند والتن. أيب هريرة مرفوعًا أيضًا 

كر اجل معة 
هري استّنباطًا ( أأي اجل معة)وإّنام قاله . والحفوظ يف احلديث دون ذم فأخرج ابن خزيمة . الزُّ

هري ( 2   ) "صحيحه"وأبو عوانة يف ( 231 ) سلم عن الأوزاعي عن الزُّ  بنم م 
من طريق الوليدم

هري . "مأن أدرك من الصالة ركعًة فقد أأدرك الصالة": عن أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعًا  : قال الزُّ

 ."فإن  أأدرك مّنها ركعًة فليصلِّ إليها أ خرى. فّنرى أَن صالة اجل معة من ذلك 

الرفوعأ مّنه من طريق مالك وغريه عن ( 152)ومسلٌم ( 111) "الصحيح"وقد أخرج البخاري يف 

هري به هري . الزُّ  . دون قول الزُّ

وعلل , البن أيب حاتم (  31)وعلل احلديث (  4/ )والتمهيد , ( 35/ )التلخيص . انظر 

 .البن عبد اهلادي( 11/ )والتّنقيح , ( 245 )الدارقطّني رقم 

اجل معة ال ت درك إاَل بركعٍة كام أأفتى به أصحاب  ( : 455/ ) "الفتاوى الكربى"ابن تيمية كام يف قال  

الٌف , مّنهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغريهم :  ملسو هيلع هللا ىلصرسولم اهلل  وقد , وال ي علم هلم يف الصحابة ُم 

وهلذا أأبو , غري  صحيح والتفريق بني اجلمعة واجلامعة , حكى غري  واحٍد أَن ذلك إمجاع  الصحابة 

ل  ما ذهبأ إلي ه, وسَوى بيّنهام . حّنيفة طردأ أأصلأه 
بطم  .انتهى. ولكَن الحاديثأ الثابتةأ وآثارأ الصحابةم ت 

 مّنها . والقصود بأصل أيب حّنيفة : قلت  
ٍ
زء  ج 

فجعلأ اجل معةأ , أأنه يرى أأَن اجلامعة ت درك بإدراكم

 .واهلل أعلم . كاجلأامعة
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  ( ) .اهلل ذكر ىلإ وافامض   معةجل  ا

ُُيةةُِلا:ُبابُ ُمعةجلُ اُيومُ ُمامُِإلُِاُلُِواستقباُقاِبُالرُُِّيطُِّوت 

 ىلإ يروح   ال كان,  مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 5 

.اً امرأ حأ  يكونأ  أن   إاَل ,  بوتطيَ  هنادَ  إاَل  معةجلا
 ( ) 

 يبأأ  عن ثهحدَ  نعمَ  حزمٍ  بن بكر يبأأ  بن اهلل عبد عني عن مالٍك حَدثّن -54 

 إذا ىحتَ  دأ قع  يأ  أن   من هل خريٌ  ةرَ حلا رم بظه   كمحد  أأ  ي صيلِّ  ن  لأ :  يقول كان هنَ أأ ,  ريرةه  

 ( ).معةجلا يوم اسم الّنَ  رقابأ  ىيتخطَ  جاءأ  خيطب   مام  إلا قامأ 

_____________________ 

( 222 )وابن الّنذر ( 1432) "الصّنف"وعبد الرزاق يف ( 411) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

هري عن ( 2  /4) "الكربى"والبيهقي يف (  4/42 ) "تفسريه"والطربي يف  من ط رٍق عن الزُّ

مر عن أأبيه  .فذكره: قال . سامل بن عبد اهلل بن ع 

 .من طريق مالك به(  1 /3) "طبقاتال"وابن سعد يف ( 1451)أخرجه عبد الرزاق  ( )

مرٍة : أي  (حراماًُ:ُ)ُقولهُ  مًا بحٍج أو ع   .كام يف رواية حممد بن احلسن رصحياً . حم  رم

من طريق القعّنبي وابن ( 2 1/ ) "العرفة"ويف (  4/44) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (4)

 . ب كري كالمها عن مالك به 

بهم    .ويف إسّناده م 

من طريق سفيان ( 323/ ) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف , عن رجٍل ( 1151)وأخرجه عبد الرزاق     

ريرة به  .نحوه. الثوري كالمها عن صالح موىل الت ؤمةأ عن أأيب ه 

ي عن أيب هريرة ( 1151)وأخرجه عبد الرزاق أيضًا      ييّنة عن ابنم عجالن عن سعيد القرب  عن ابن ع 

من طريق سعيدم بن مّنصور ( 221 ) "الوسط"لكن أأخرجه ابن  الّنذر يف , وهذا إسّناٌد حسٌن . به

ي عن أبيه عن أيب هريرة  اهلل بن أيب سعيد القرب 
ييّنة عن عبدم  . عن ابن ع 

= 
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ُُيفُراءةُِقُِلا:ُبابُ ُذرعُ ُغريُنمُُِهاركُ تُ ُنومُ ُحتباءُِالواُمعةُِجلُ اُةُِالص 

 عنم أأ  دريأأ  ال:  ٌك لما لقا . يمٍ لس بن صفوان عني عن مالٍك حَدثّنو -53 

 ةٍ لع الو,  عذرٍ  ريغم  نمم  اٍت مرَ  ثأ الث معةأ جل  ا تركأ  ن  مأ :  لقا هنَ أأ ,  ال مأأ  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ 

.هبم لق ىلع اهلل  بعأ طأ 
( ) 

___________________ 

ييّنة رواه عىل الوجهني مجيعاً . هلل ضعيٌف وعبد  ا   .ولعَل سفيانأ بن ع 

رسٌل  ( )  . وهذا م 

لأه الشافعيُّ يف   ليٍم عن إبراهيم بن ( 452) "السّند"ووصأ أخربنا إبراهيم بن حمَمٍد حَدثّني صفوان بن س 

عبٍد عن أأبيه عن عكرمة عن ابن عَباٍس  مأن تركأ اجل معةأ من غري : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن الّنَبَي ,  عبد اهلل بن مأ

بَدل  ى وال ي  ّنافقًا يف كتاٍب ال ي محأ تبأ م    "رضورٍة ك 

عيٌف    . وإبراهيم بن حمَمد شيخ  الشافعيِّ ضأ

جوه عن  الّنبيِّ ( : 1/441 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف      ن و 
أأحسّن ها إسّنادًا  ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث يأستّند  مم

 .انتهى . حديث أيب اجلعد الّضمري

والرتمذي يف (  51 ) "السّنن"وأبو داود يف ( 3 4/3)أخرجه أمحد .  وحديث أيب اجلعد : قلت   

وغريهم من ط رٍق عن حممد بن عمرو بن ( 4/22)والّنسائي ( 1   )وابن ماجه ( 155) "اجلامع"

اجلمعةأ ثالثأ  مأن تركأ :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : علقمة عن عبيدة بن سفيان احلضمي عن أأيب اجلعد قال 

 . "مَراٍت هتاونًا هبا طأبعأ اهلل  عىل قلبمه

 . حديٌث حسنٌ : وقال الرتمذي  

وأيب عبسم بنم جرٍب , وأيب قتادة عّند أمحد , من حديث جابر عّند الّنسائي . وللحديث شواهد  أ خرى  

ه عن ال, عّند أيب نعيم  رارةأ عن عمِّ أخرجه .  ملسو هيلع هللا ىلصّنبيِّ ومن حديث حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن ز 

 . وصَححه ابن الّنذر . وروات ه ثقاٌت , أبو يعىل 

= 
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  بيهأأ  عن دٍ حممَ  بن جعفرم  عني عن مالٍك حَدثّنو -51 

  ( ).بيّنهام سأ لوج,  معةجلا يومأ  ني  طبتأ خ   خطبأ 

  

___________________ 

 (. 1/32 )والسّند اجلامع ( 5 1)رقم (  1/ )التلخيص احلبري : انظر  

رسالً ( : 11 / ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( ) واة الوطأ م  ل من وجوٍه , هكذا رواه مجاعة  ر  وهو يَتصم

 .نتهى ا. ثابتٍة من غري حديث مالك

من طريق إبراهيم ( 13 / ) "رشح السّنة"والبغوي يف ( 21 ) "السّند"وصله الشافعيُّ يف : قلت  

من طريق سليامنأ بنم بالل كالمها عن جعفر بن ( 14/ ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف , بن حممد 

 . حممد عن أبيه عن جابر به

واألربعةُإالُالنسائيُمنُطريقُ(051ُ)ومسلمُ(455ُ)ُ"صحيحه"أخرجهُالبخاريُيفُ.ُواحلديثُُ

ُ.ُمثلهُنافعُعنُابنُعمرُ
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ُ
  كتاب

 
  الة  الص

 
 يف رم

 
 انض

 
ُضانمُ رُ ُيامُِقُُِيفُجاءُ ُما:ُبابُ

:  لقا هنَ أأ ,  يزيد بنم  ائبم الَس  عن يوسف بن دحممَ  عني عن مالٍك حَدثّنو -51 

 عشةأ  ىبإحدأ  اسلّنَ ل قومايأ  ن  أأ  ارَي الدَ  ومتيامً  كعٍب  بنأ  يبَ أ   ابطَ خلا بن   عمر   مرأ أأ 

 .ركعةً 

  صِّ عم لا ىلع عتمد  نأ  اّنَ ك   ىحتَ  ئنيلم با يقرأ   قارئ  لا كان وقد:  لقا
,  قياملا لطو نمم

 ( ).فجرم لا روعم ف   يف إاَل  صف  ّن  نأ  اّنَ ك   وما

_____________________ 

والبيهقي (  2 / ) "تاريخ الديّنة"وابن  شبة يف ( 14 / ) "رشح العاين"الطحاوي يف  أخرجه ( )

 .بتاممه . من ط رٍق عن مالك به( 451/ ) "العرفة"ويف ( 311/ ) "الكربى"يف 

ه صحيٌح   ين  الأعرج  هو : حممد بن يوسف . وإسّناد  ّندي  الأدأ
 .ثقٌة روى له الشيخان. ابن عبد اهلل الكم

أمرأ عمر  بن اخلطاب أ يَب كعب "عن قتيبة عن مالك ُمتصًا ( 3122) "الكربى"وأخرجه الّنسائي يف  

 .ومل يذكر باقيه . "ومتياًم الداري أن  يقوموا للّناس بإحدى عشة ركعة

وابن شبَة (  41/ )وابن أيب شيبة , بن قيس وغريه عن داود ( 2245)وأخرجه عبد الرزاق  

وحممد بن , ( 432) "حديث إسامعيل بن جعفر"وابن خزيمة يف , من طريق حييى القطان (  2 / )

من طريق حممد بن إسحاق كلهم عن حممد بن يوسف ( 14 /3) "فتح الباري"نص الروزي كام يف 

 . به

 . "ثالث عشة"وشَذ ابن إسحاق فقال  . "إحدى وعشين"ووقع عّند عبد الرزاق  

باب ( 2244)وأخرجه عبد الرزاق   كتاب "والفريايب يف , من طريق احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذ 

= 
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___________________ 

من طريق ( 3  / ) "الكربى"والبيهقي يف ( 422 ) "مسّنده"وابن اجلعد يف ( 22 )  "الصيام

صيفة كالمها عن السائب به   . يزيد بن خ 

 ."ثالثة وعشين"وقال احلارث بن عبد الرمحن . "شين ركعةع"قال يزيد  

الً ي صيلِّ هبم عشين ركعة , عن حييى بن سعيد (  212)وأخرج ابن أيب شيبة   مر أأمرأ رج   .أَن ع 

صيفة عن السائب ( 2 22)وعّند عبد الرزاق    . أَن أ بَيًا كان ي وتر بثالٍث , عن يزيد بن خ 

أأدركت  الّناس وهم ي صلُّون ثالثًا : بسّنٍد صحيٍح عن عطاء قال ( 2122)وأخرج ابن أيب شيبة  

ُ.وعشين ركعًة بالوتر 

ُركعًةُ:ُ)ُقولهُُ ىُعرشة  م ابن عبد الرب يف  (بإحد  مم وغلطم رواية مالك ( 11/ ) "االستذكار"جزأ , بوه 

 .وأأَن الصحيحأ ثالٌث وعشون وإحدى وعشونأ ركعًة 

ثم , وي مكن اجلمع بني الروايتني فإّنم كانوا يقومون بإحدى عشة : فقال  "لسّننا"أَما البيهقي يف ُ

 .انتهى . ويوترون بثالث. كانوا يقومون بعشين 

تمل ( : 14 /3) "الفتح"قال ابن حجر يف  : واجلمع بني هذه الروايات مكٌن باختالف الحوال , وحي 

. وبالعكس . فحيث ي طيل القراءة تأقلُّ الركعات . وتفيفها أأَن ذلك االختالف بحسب تطويل القراءة 

وبذلك جزمأ الداوديُّ وغريه , والعدد الأول موافق حلديث عائشة , والثاين قريٌب مّنه , واالختالف 

 .وتارة بثالث. وكأأَنه كان تارًة يوتر بواحدة , فيام زاد عن العشين راجٌع إىل االختالف يف الوتر 

أأدركت  الّناس يف إمارة أأبان بن عثامن وعمر بن : بن نص من طريق داود بن قيس قال وروى حممد 

هو المر : وقال مالك  "ويوترون بثالث. يقومون بست وثالثني ركعة  -يعّني بالديّنة  -عبد العزيز 

مكة رأيت  الّناسأ يقومون بالديّنة بتسع وثالثني وب: وعن الزعفراين عن الشافعي . القديم عّندنا 

إن  أأطالوا القيامأ وأأقلُّوا السجود فحسٌن : وعّنه قال  "بثالث وعشين , وليس يف يشء من ذلك ضيق 

 .الخ كالم ابن حجر .. , وإن  أأكثروا السجودأ وأأخفوا القراءةأ فحسٌن , والأَول أحبُّ إيل 

 .باب فضل من قام برمضان ( 14 /3)انظر فتح الباري  

ور التي يزيد  عدد آياهتا عن مائة آية  (املةنيُ:ُ)ُقولهُ   (.3)انظر ما تقَدم رقم . هي السُّ
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 ومونق  يأ  اس  الّنَ  انك:  لقا هنَ أأ ,  ومانر   بنم  زيدأ يأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -52 

 ( ) .ركعةً  وعشين ٍث بثال رمضانأ  يف ابطَ خلا بن مرع   زمانم  يف

 ما:  يقول   عرجأ لأ ا سمعأ  أّنه , صنيحل  ا بن داود عني عن مالٍك حَدثّنو -52 

 .رمضان يف رةأ فأ كأ لا عّنونأ ليأ  وهم إاَل  اسأ الّنَ  دركت  أأ 

 يتأ ّنأ اث   يف هبا قامأ  فإذا,  ركعاٍت  ثامنم  يف بقرةم لا سورةأ  قرأ  يأ  قارئ  لا وكان:  لقا

 ( ) .ففَ خأ  قد هنَ أأ  اس  الّنَ  ىرأأ ,  ركعةً  عشةأ 

 اّنَ ك  :  يقول يبم أأ  سمعت  :  لقا بكرٍ  أيب بن اهلل عبدم  عني عن مالٍك حَدثّنو -51 

 ( ).فجرم لا ُمافةأ  .عامبالطَ  مأ دأ خلأ ا ل  جم ستع  فّنأ  رمضان يف ّنصف  نأ 

_____________________ 

 "العرفة"ويف ( 311/ ) "الكربى"والبيهقي يف ( 25 ,  21 ) "كتاب الصيام"أخرجه الفريايب يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 222 ) "الرتغيب والرتهيب"والصبهاين يف ( 451/ )

ه ضعيٌف النقطاعم   مر . ه وإسّناد   .ويأشهد  له ما تقَدم قبله. يزيد  بن  رومان ملأ  ي درك ع 

 "السّنن الكربى"والبيهقي يف (  2 )والفريايب ( 2243) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

عب"ويف ( 312/ )  . من ط رٍق عن مالك به(  2 4) "الشُّ

ه صحيٌح    .                                       وإسّناد 

رمز . العرج    روى , الدين موىل ربيعة بن احلارث بن ربيعة . كيسان :  وقيل, هو عبد الرمحن بن ه 

. وهو ثقٌة أأخرجأ حديثأه اجلامعة  , عن أيب هريرة وأيب سعيد وابن بحيّنة وابن عباس ومعاوية وغريهم 

 (. 15 /1)التهذيب . 2  مات باإلسكّندرَية سّنة : قال ابن يونس وغريه 

عب "ويف ( 312/ ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 22 , 22 ) "الصيام"أخرجه الفريايب يف  (4) ش 

 . من ط رٍق عن مالك به(  2 4) "اإليامن

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  77ُلك 

روة بن هشامم  عني عن مالٍك حَدثّنو -5    - مٍروعأ  أبا كوانذأ  أنَ ,  أبيه عن ع 

 يف اهل قرأ  يأ  يقوم   كان.  مّنها برٍ د   عن هت  عتقأ فأأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ زوجم  - عائشةأ ل اً عبد وكان

 ( ) .مضانرأ 

___________________ 

م الأنصاري القايض . والد عبد اهلل . وإسّناده صحيٌح   ز  مرو بن حأ : يقال , هو أبو بكر بن حممد بن عأ

ّنيت ه :  قيلو, وكّنيت ه أأبو حممد . اسمه أبو بكر  َبة البدري , اسمه ك  ,  روى عن ابن عباس وأأيب حأ

ملأ  : قال مالك . 5   وقيل,  2   وقيل,  55 روى له اجلامعة تويف سّنة . وأأرسل عن غريمها ثقٌة 

 ما كان عّند أأيب بكر بن حزم
م
 . يكن عّند أأحٍد بالديّنة من علم القضاء

 . من طريق مالك به( 2  ) "فضائل الوقات"والبيهقي يف ( 12 ) "الصيام"أخرجه الفريايب يف  ( )

 (4/22) "الكربى"أخرجه البيهقي يف . وتابع مالكًا شعيب  بن  أيب محزة عن هشام به  

ي كة   لأ ها يف ال صحف , أَن عائشة , ورواه وكيٌع عن هشام عن ابن أيب م  أخرجه ابن أيب . وفيه كان يأؤمُّ

 (. 121) "الصاحف"وابن  أأيب داود يف ( 2  2) "الصّنف"شيبة يف 

 .من طريق القاسمم عن عائشة ( 124)وأخرجه ابن أيب داود  

رأ اإلمام  أأمحد , أأَنه  أصحُّ من : عن طريق القاسم (  1/1) "فتح الباري"قال ابن رجب احلّنبيل يف كأ وذأ

ه من ةأ ملأ  يسمع  وأ ر  ام بن ع  شأ
ليكة ؛ لأَن هم ديث ابن أأيبم م  ّنه   حأ ليكة , إنام بلأغه عأ : قأالأ أمحد . ابن أأيبم م 

ام , قأالأ  شأ ن هم ن ابن أأيبم مليكة : حَدثّنا أأبو معاوية عأ  .انتهى . فذكره –ن بئت عأ

 .وهو أأثأٌر صحيٌح : بعد ذمكر لط رقمه ( 3  / ) "التغليق  "قال ابن حجر يف  

ب رُ:ُ)ُقولهُ   السيِّدالتدبري هو تعليق  العتقم ع (عنُد 
 .ىل موتم



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  78ُلك 

 
ُ
  صالة   كتاب

 
 يلالل

 
ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُليلُ الُةُِالص 

 اهلل لأ رسو نَ أأ  هغأ لأ ب هنَ أأ ,  حكيمٍ  يبأأ  بن لعيإسام عني عن مالٍك حَدثّنو -   

 ويٍت ت   بّنت   ء  والحلأ ا هذه:  هل لفقي ؟هذه نمأ :  لفقا ت صيلِّ  ليلال من امرأةً  عأ سمم  ملسو هيلع هللا ىلص

 لقا ثمَ ,  ههم وج   يف راهية  كأ لا رفتم ع   ىحتَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   كلذ هرم فكأ ,  لأ يلال تّنام   ال .

 ( ) .طاقةٌ  به كمل ما لم عملا من واف  لأ اك,  والُّ متأ  ىحتَ  ملُّ يأ  ال ىلوتعا تبارك اهللأ نَ إم : 

_____________________ 

ل , هذا حديٌث مّنقطٌع من رواية إسامعيل بن أيب حكيم ( :  1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( ) وقد يتَصم

 انتهى "من ط رٍق صحاٍح ثابتٍة . من حديث مالٍك وغريه  ملسو هيلع هللا ىلصمعّنًى ولفظًا عن الّنبيِّ 

لأه الطرباين يف   صأ وأ وابن عبد الرب ( 2 2) "الغيالنَيات"وأبو بكر الشافعي يف ( 3444) "الوسط"وأ

مد ( 14 / ) "التمهيد"يف  كيم عن القاسمم بنم حم  من طريق الَضَحاك بن عثامن عن إسامعيل بن أأيب حأ

 . ويف إسّنادمه نظرٌ . نحوه . عن عائشة

شام عن أأبيه عن عائشة  (5/145)ومسلمُ(1/13ُ)واحلديثُأصل هُيفُصحيحُالبخاريُ  من طريق هم

ن هذه: فقال , وعّندي امرأٌة من بّني أأسد  ملسو هيلع هللا ىلصدخلأ عيَل رسول  اهلل : قالت  ,  امرأٌة ال تّنام  : ؟ فقلت .مأ

 . ".... عليكم من العمل : فقال , الليلأ 

 ُ هري عن هشام  (1054)وملسلم  ت ويت بن حبيب بن أأسد بن عبد أأَن احلوالءأ بّنتأ . من طريق الزُّ

 . احلديث.. هذه احلوالء : فقلت ,  ملسو هيلع هللا ىلصوعّندها رسول  اهلل . العزى مَرت  هبا

ويف  "دخلأ عليها وهي عّندها  "وقع يف حديث هشام : فإن قيل ( : 12/ ) "الفتح"قال احلافظ يف  

هري  ه الَتغاي ر  "أَن احلوالء مَرت  هبا  "رواية الزُّ أأن  تكونأ الاَرة  امرأة غريها من بّني : في حتمل . فظاهر 

 . أو أَن قَصتها تعَددت, أأسٍد أأيضًا 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  79ُلك 

 كان ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  بيهأأ  عن ملسأأ  بنم  زيدم  عني عن مالٍك حَدثّنو -   

 يقول,  ةاللَص ل هل  هأأ  يقظأ أأ  ليلال آخرم  من كان إذا ىحتَ ,  اهلل شاء ما ليلال من ي صيلِّ 

 ال يهالع ربواصطأ  ةم البالَص  كلأ هأأ  رم  وأأ } يةآلا هذه وتل  يأ  ثمَ ,  ةالالَص  الةالَص  : مهل

  ( ).[طه]{قوىلتَ ل عاقبة  لوا قكنرز   نحن   اً رزق كأ نسأل  

___________________ 

ولفظه . وي بنيِّ ذلك رواية حمَمد بن إسحاق عن هشام يف هذا احلديث , القَصةأ واحدٌة  أنَ : واجلواب  

في حمل , له  "كتاب قيام الليل"أخرجه حمَمد بن نص يف  "احلوالء  بّنت  تويت  ملسو هيلع هللا ىلصمّرت  برسولم اهلل "

 يف رواية مَحاد بن سلمة عن كام. عىل عائشة قامتم الرأة  ملسو هيلع هللا ىلصعىل أأَّنا كانت أأّوالً عّند عائشة فلاَم دخلأ 

ا فسأألأ عّنها "هشام عّند احلسن بن سفيان  تمع . فلاَم قامت  لتخرج مَرت  به يف خالل ذهاهبم وهبذا َتأ

وايات  .انتهى كالمه. الرِّ

ها تأقرأ  يف الَصالة : قلت   ذوذ  هذه الرواية, ويف الوطأ هّنا أأنه سمعأ  .والظاهر  ش 

. كذا رواية اجلمهور . بألف وصل وفتح الالم ( :  12/ ) "الشارق"ل عياض يف قا (اكل فواُ:ُ)قولهُ 

ّنا , يقال كلفت باليشء أ ولعت به , وهو الصواب  يوخم والرواة  بأألف القطع والم , ووقع عّند بعضم ش 

 .انتهى . وال يصحُّ عّند اللُّغويني. مأكسورٍة 

تمل معّنيني  (كلفواُمنُالعملُماُلكمُبهُطاقةُا)ُملسو هيلع هللا ىلصُوقولهُ( : 4  / ) "الّنتقى"وقال الباجي يف  . حيأ

ي ّنا عن تكلُّف ما ال ن طيق : والثاين , الّندب لّنا إىل تأكلُّفم ما لّنا به طاقٌة من العمل : أحدمها  والمر . ّنأ

الأظهر أأنه أراد به عملأ  (منُالعملُ:ُ)ُوقولهُ. وهو الليق بّنسق احلديث. باالقتصار عىل ما نطيقه 

أنه لفظ وردأ من جهة : والثاين , وهو قول مالك أأَن اللفظأ الواردأ مأقصوٌر عليه . لأَنه ورد عىل سببه  الربِّ 

مل عىل العامل الشعية   -واهلل أعلم  -يريد  (ماُلكمُبهُطاقةُ:ُ)ُوقولهُ. صاحبم الشعم فيأجب أأن  حي 

 .انتهى . ما لكم بالداومة عليه طاقة 

عب اإليامن"والبيهقي يف (  2) "الزهد"وأبو داود يف ( 3234)لرزاق أخرجه عبد ا ( ) ( 4521) "ش 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  81ُلك 

ُ:ُبابُ ُوترُِلاُيفُملسو هيلع هللا ىلصُبيُِّالن ُُةُِالص 

 بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  أبيه عن بكرٍ  أيب بن اهلل عبد عني عن مالٍك حَدثّنو -4  

 ةأ الص ةأ ليلال قنَ م  ر  لأ :  لقا هنَ أأ ,  هّنيِّ جل  ا دٍ لخا بن زيد عن خربهأأ  رمةُمأ  بن قيس

 ىَل فص ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فقام,  هسطاطأ ف   وأأ  هعتبتأ  ت  د  فتوَس :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو

 صىَل  ثمَ ,  هاملقب تنيلَ ال دونأ  ومها ركعتني صىَل  ثمَ ,  تني  لأ ويطأ  تنيلأ ويطأ  ركعتني

 صىَل  ثمَ ,  هاملقب تنيلَ ال دون ومها ركعتني صىَل  ثمَ ,  هاملقب تنيلَ ال دون ومها ركعتني

 .وترأ أأ  ثمَ ,  هاملقب تنيلَ ال دون ومها ركعتني صىَل  ثمَ ,  هاملقب تنيلَ ال دون ومها ركعتني

 ( ) .ركعةً  عشةأ  ثأ الث كلفت

___________________ 

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

 . وإسّناده صحيٌح  

نيا أيضًا ( 3312 ) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 42 /1 ) "تفسريه"ورواه الطربي يف   وابن أيب الدُّ

 . من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به ( 41)

(  41 )وابن ماجه ( 411 ) "السّنن"وأبو داود يف ( 235 ) "صحيحه"أخرجه مسلم يف  ( )

وابن حبان ( 4 /41)واإلمام أمحد (   32)وعبد  الرزاق ( 441 ,  411) "الكربى"والّنسائي يف 

 "العجم الكبري"والطرباين يف ( 21 )وعبد  بن محيد ( 4/2)والبيهقي ( 152 ) "صحيحه"يف 

فيفتنيُُ"ووقعُعندهم. ط رٍق عن مالك به غريهم من( 31 1) ُركعتنيُخ  ُفصىل  ُركعتنيُ, ُصىل  ثم 

   ."احلديث..ُط ويلتنيُط ويلتنيُ

فصىَل  ملسو هيلع هللا ىلصفقام رسول  اهلل , هكذا قال حييى يف احلديث ( : 22 /2 ) "التمهيد"فقال أبو عمر يف ُُ

وا "ركعتني طويلتني طويلتني  تابعه عىل هذا أأحٌد من ر  والذي يف , ة الوطأ عن مالك فيام علمت  وملأ  ي 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  81ُلك 

ُوترُِلباُمرُِأل ُا:ُبابُ

:  لقا هنَ أأ  سّيبلا بن سعيد عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -3  

 آخرأ  وتري   ّطابخلا بن عمر   وكان,  وترأ أأ  هفراشأ  ِتأ يأ   أن   رادأ أأ  إذا يقدِّ الصِّ  بكرٍ  أبو كان

 ( ) .وترت  أأ  فرايش جئت   فإذا ناأأ  امَ فأأ :  سّيبلا بن سعيد لقا,  لم يلال

___________________ 

فصىَل ركعتني خفيفتني ثم صىَل ركعتني طويلتني  ملسو هيلع هللا ىلصفقام رسول اهلل  "الوطأ عن مالٍك عّند مجيعهم 

من  ملسو هيلع هللا ىلصلَن الحفوظأ عن الّنبيِّ , وذلك خطٌأ واضٌح  "فأأسقطأ حييى ذكرأ الركعتني اخلفيفتني "طويلتني 

فتتح  صالةأ الليلم بركعتني خفيفتنيأأنَ , حديث زيد بن خالد وغريه  طويلتني : وقال حييى أأيضًا . ه كان يأ

ُ.انتهى كالمه  "وغريه يقوله ثالثأ مَراٍت طويلتني طويلتني طويلتني , طويلتني مَرتني 

من ط رٍق عن حييى ( 4 1 ) "الوسط"وابن الّنذر يف (  2 / ) "مصّنفه"أخرجه ابن أيب شيبة يف  ( )

 . هبن سعيد ب

وي عن ابن السيب عن أيب هريرة    .كام سيأِت يف كالم احلافظ. وال يصحُّ . ور 

مر , كان أأبو بكر ي وتر ث م يّنام ثم يقوم يتهجد "حديث ( : 2 / )"التلخيص"قال ابن حجر يف  وأأَن ع 

م  أأخذتأ : ليب بكر  ملسو هيلع هللا ىلصفقال الّنبيُّ . وي وتر , ثم يقوم وي صيلِّ , كان يّنام قبل أأن يوترأ  وقال لعمر . باحلز 

, أبو داود وابن خزيمة والطرباينُّ واحلاكم  من حديث أيب قتادة . وهو خرٌب مشهوٌر . "أأخذتأ بالقوة : 

ه ثقاٌت : قال ابن القَطان  قال . والبزار وابن  ماجه وابن  حبان واحلاكم من حديث ابن عمر, رجال 

مر: البزار   اهلل بن ع 
هو صدوٌق : قال ابن القطان . عن نافع إماَل حييى بن سليم  ال نعلم رواه عن عبيدم

َرة عن ابن عمر , فاحلديث  حسٌن  ثريم بن م  ويف , وله طريق أ خرى ضعيفٌة عّند البزار من حديث كأ

وفيه سليامن بن داود . رواه البزار . فحديث أيب هريرة . الباب عن أيب هريرة وجابر وعقبة بن عامر 

ييّنة عن ابن شهاب عن سعيد بن السيّب عن أيب , وك الياممي وهو مرت وله طريٌق أ خرى عن ابن ع 

ييّنة : وقال . ذكرها الدارقطّنيُّ . هريرة  بريي عن ابن ع  ه يأرويه . تفَرد به حممد بن يعقوب الزُّ وغري 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  82ُلك 

 ةأ بمكَ  مرع   بن اهلل عبد مع كّنت  :  لقا هنَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -1  

 . يم  غأ لا انكشفأ  ثمَ  , بواحدةٍ  وترأ فأأ  بحأ الصُّ  اهلل عبد   يشأ فخأ  - غيمةٌ م   امءوالَس  -

 خيش اَم لف ,ركعتني ركعتني كلذ بعد صىَل  ثمَ ,  بواحدةٍ  فشفعأ  . يالً ل يهلع نَ أأ  ىفرأأ 

  ( ).بواحدةٍ  وترأ أأ  بحأ الصُّ 

___________________ 

رساًل  هري . وهو الصواب . م  ييّنة  وكذا رواه الشافعيُّ عن: قلت . وكذلك رواه الزبيدي عن الزُّ ابن ع 

لد عن , وكذا رواه الشافعيُّ أيضًا عن إبراهيم بن سعد عن أأبيه عن ابن السّيب ,  وكذا رواه بقيُّ بن ُمأ

هري  م ح عن الليث عن الزُّ وحديث , وإسّناد ه حسٌن . رواه أأمحد وابن ماجه . وحديث جابر , ابن ر 

 . انتهى كالمه . ه ضعٌف ويف إسّنادم .  "الكبري"رواه الطرباين يف . عقبة بن عامر 

 .من طريق مالك به(   3 ) "العرفة"والبيهقي يف (  1 ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

هري عن سامل عن ابن عمر (  312)وأخرج عبد الرزاق   تٍر , عن معمر عن الزُّ أنه كان إذا نام عىل وم

تره فأيشفع  له   . ثم أأوتر بعد  يف آخر صالته , ثم قامأ ي صيلِّ من الليل صىَل ركعًة إىل وم

هري   ي وتر  يف الليلة ثالثأ مَرات: فقال . فبلغ ذلك ابنأ عباس فلم ي عجبه : قال الزُّ مر لأ . "إن ابنأ ع 

وي من ط رق أخرى عّنه . وإسّناده صحيح  . ور 

ُ ُقوله (ُ :ُ ِغيمة وي روى بفتحها وفتح الياء , بكرس الغني ( : 23 / ) "الشارق"قال عياض يف  (م 

بأط ّنا هذا احلرف عن شيوخّنا يف الوطأ . وبكرس الياء أأيضًا  غَيمت : يقال . وكلُّه صحيٌح , كذا ضأ

امم  .انتهى . وأأغامت كلُّه إذا كان هبا غأ

ُبواحدة ُ:ُ)ُقولهُ وذلك بعد , ضَمها مع الوتر حتى تكونأ صالت ه شفعًا صىَل ركعًة واحدًة : أي  (فشفع 

مر بعض  الصحابة والتابعني ومن بعدهم . ث م ي وتر آخر  الليلم . أأن  سَلم من الوىل   .وقال بقول ابن ع 

ه عمال ( :  32/ ) "الفتح"قال ابن حجر يف  ذهب الأكثر إىل أأَنه ي صيل شفعًا ما أأراد وال يأّنقض  وترأ

أأخرجه الّنسائي وابن  خزيمة وغريمها من حديث . وهو حديٌث حسٌن  "ال وتران يف ليلة :  ملسو هيلع هللا ىلصبقوله 

= 
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ُرُِج ُفُ لاُبعدُوترُِلا:ُبابُ

 عن بصيِّ لا خارقل  ا يبأأ  بن كريملا عبد عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -1  

 ما انظر:  هادمم خل لفقا,  قظي  تأ اس   ثمَ  رقد اسٍ عبَ  بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  بريٍ ج   بن سعيدم 

 قد:  لفقا,  رجعأ  ثمَ  ادم  خلا فذهبأ  - هبص   ذهبأ  قد يومئذٍ  وهو - اسالّنَ  صّنعأ 

 ( ) .بحأ الصُّ  صىَل  ثمَ ,  وترأ فأأ  اسٍ عبَ  بن اهلل عبد   فقامأ ,  بحم الصُّ  من اسالّنَ  انصفأ 

 مسعودٍ  بن اهلل عبدأ  نَ أأ  , بيهأأ  عن روةع   بن هشامم  عني عن مالٍك حَدثّنو -2  

 .( )وترأ   وأنا بحالصُّ  ةصال قيمت  أ   ول يلباأ   ما:  لقا

___________________ 

ل بركعة واحدة غري الوتر. طل ق بنم عيل  ن يقول بمشوعية التَّنف   . وإَنام يصحُّ نقض  الوترم عّند مأ

يل إَن مأن شفعأ الوترأ بركعة ( : 2  / ) "االستذكار"قال أبو عمر يف 
قيل له . فلأم  ي وتر يف ركعة فإن  قم

ى الأمر فيها , حمال أأن يأشفع ركعًة قد سَلم مّنها :  تأبها اللأك احلافظ  وترًا , ونام م صلِّيها وتراخأ . وقد كأ

ُ.واهلل أعلم. هذا ما ال يصحُّ يف قياٍس وال نظٍر ! فكيف تأعود شفعًا؟

وابن عدي يف ( 325/ ) "السّنن الكربى"يف  والبيهقي(  1 /1) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  ( )

 .من ط رٍق عن مالك به( 1/435) "الكامل"

ريج عن عطاء عن ابن عَباس نحوه(  311)وأخرج عبد الرزاق    . وإسّناده صحيح. عن ابن ج 

ُ:ُ)ُقولهُ ُ,ُفأ وتر  بح  ُالص  ُصىل  ذر كّنوٍم أو وإنام لع  . حمموٌل عىل أنه مل يتعَمد إخراج الوتر عن وقته  (ثم 

بادة يف الثرين اآلتيني . غفلٍة  ويدلُّ عليه ما رواه اخلمسة إاَل الّنسائي عن أيب . كذا فعل ابن مسعود وع 

رأ :  ملسو هيلع هللا ىلصسعيد قال رسول اهلل  أَما الدليل  عىل ّناية .  "من نام عن الوتر أو نسيه فليصلِّ إذا أأصبح أأو ذكأ

فتأ "ابن عمر مرفوعًا  وقت الوتر عّند الفجر ما أخرج الشيخان عن
صالة  الليل مثّنى مثّنى فإذا خم

بحأ فأأوتر بواحدة بحأ بالوتر"ولسلم  "الصُّ وا الصُّ  ُ.أأوتمروا قبل أأن ت صبحوا"ولسلٍم عن أيب سعيد  "بادر 

 . من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 325/ ) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

= 
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 بن عبادة   كان:  لقا أّنه,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -2  

 هتأ سكأ فأأ ,  بحالصُّ  ةأ صال نؤذِّ ل  ا قامأ فأأ ,  بحم الصُّ  ىلإ اً يوم فخرج اً قوم يؤمُّ  امتالَص 

 بحأ هبم الصُّ  ىَل صأ ثم ,  وترأ حتى أأ  بادة  ع
( ). 

ُرُِج ُفُ لاُيتُ عُ كُ رُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 بن مةلس أيب عن رٍ مم نأ  أيب بن اهلل عبد بن يكرشأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -1  

 اهلل رسول   يهملع فخرج,  ونصلُّ ي   فقاموا قامةأ اإل قومٌ  سمعأ :  لقا هأنَ ,  محنالرَ  عبد

 كعتنيالرَ  يف بحالصُّ  ةصال يف كلوذ,  !؟اً مع تانم صالأأ ,  اً مع تانم صالأأ  : لفقا ملسو هيلع هللا ىلص

  ( ) .بحالصُّ  لقب تنيلَ ال

___________________ 

من طرق ( 1 13-4 13) "العجم الكبري"والطرباين يف . للفظ له وا(  314)ورواه عبد الرزاق  

شام عن أأبيه قال   ."كان ابن  مسعود ي وتر بعد الفجر: عن هم

روة ملأ  يأسمع من ابن مسعود    . وانظر ما قبله. وع 

 . من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 325/ ) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

أَن عبدأ اهلل , أخربنا حييى : من طريق يزيد بن هارون قال ( 1 1 ) "الوسط"وأخرجه ابن الّنذر يف  

برية الشيباين أأخربه  بادة خرج إىل السجد , بن ه   . فذكر نحوه. أَن ع 

 .انظر أثر ابن عباس الذي قبله  

التاريخ "والبخاري يف , يمن طريق سفيان الثور( 434/ ) "الطالب"أخرجه مسَدد كام يف   ( )

 .من طريق إسامعيل بن جعفر كالمها عن رشيك عن أيب سلمة( 21 / ) "الكبري

رسٌل    .وهذا م 

ن روى الوطأ ( : 45 / ) "االستذكار"قال ابن عبد الرب يف   ورواه الوليد , هكذا رواه يف ال وطأ كلُّ مأ

= 
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___________________ 

ن أأصحابم رسولم اهلل , ر عن أأنس بن مسلم عن مالٍك عن رشيكم بنم عبد اهلل بن أأيب نأمم   ملسو هيلع هللا ىلصأَن ناسًا مم

عوا  مم لأه عن أأنس , فذكره . سأ . والصواب  عن مالٍك ما يف الوطأ, وقد أأخطأأ الوليد  بن  مسلم إذ جعأ

 .انتهى كالمه

( : 221 ) "العلل"والدارقطّنيُّ يف ( 411) "العلل"وأبو حاتم كام يف  "التاريخ"قال البخاري يف  

 . ل  أأصحُّ ال رس

من طريق حممد بن عامر ال ؤذِّن عن (  32/ ) "الختارة"والضياء  يف ( 1   )ورواه ابن خزيمة  

يك عن أأنس به  . رشأ

علوٌل رجاله موَثقون لكّنَ : وقال الضياء   ريٌب غ: وقال ابن خزيمة . ه مأ  .ريٌب غأ

ين عن أنٍس من طريق إبراهيم بن طأهامن ( 1   )ورواه ابن خزيمة أيضًا   وعن . عن رشيك كال اخلأربأ

ين خرب أأنٍس مّنفردًا : ثم قال ابن  خزيمة . أيب سلمة مجيعًا  ّنفردأ وخرب أأيب سلمة , باإلسّنادين مجيعًا م 

 انتهى. مّنفرداً 

دي : قلت   ر  ه . فرواه عن رشيٍك عن أيب سلمة عن عائشة . وخالفأ اجلميعأ عبد  العزيز الَدراوأ أأخرجأ

 ( 12/  ) "التمهيد"وابن  عبد الرب يف ( 4321) "رشح مشكل اآلثار"يف  الطحاويُّ 

رسالً ( : 411) "العلل"وذكرأ أأبو حاتم الرازي يف      دي رواه م  ر   . أَن الَدراوأ

واة اختلفوا عىل الدراوردي أيضًا : قلت   ذكره الدارقطّني يف . ويف السّند اختالٌف آخر . لعَل الرُّ

 .فانظره  (221 ) "العلل"

بح فرأأى : قال , عن ابن بحيّنة (   2)ومسلم ( 114) "صحيح البخاري"ويف   أ قيمت صالة  الصُّ

قيم . رجالً ي صيلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اهلل   . أت صيلِّ الصبحأ أأربعًا؟: فقال , وال ؤذِّن ي 

ُ ُقوله (ُ ُ(أ صالتانُمعًا؟: تيان بصالٍة غري توبيٌخ وإنكاٌر لإل( : 2  / ) "الّنتقى"قال الباجي يف  !

وذلكُيفُصالةُالصبحُيفُ)ُوقولهُ, الصالة التي اجت مع عىل االئتامم باإلمام فيها يف موضع االئتامم به 

إمليها هي صالة  الصبحم  ملسو هيلع هللا ىلصي ريد أأَن الصالةأ الجتمعأ هلا والتي خرج الّنبيُّ  (الركعتنيُاللتنيُقبلُالصالةُ

ه ,   .انتهى . لي صيلِّ الركعتني قبلها عىل كلِّ مأن قامأ  ملسو هيلع هللا ىلصوأأَن إمنكارأ
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ُ
  صالة   كتاب

 
 ال

 
 اعة  م

 
ُُةُِمُ تُ عُ لاُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُِحُبُ والص 

 سعيد عن ميِّ لسالأ  ةأ لمر  حأ  بن محنالرَ  عبد عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -5  

 لا هود  ش   ّنافقنيلا وبني بيّنّنا:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  سّيبلا بن
م
 ال .بحوالصُّ  عشاء

  ( ) .هذا نحو وأأ ,  اميستطيعوّنأ 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -    , مةث  حأ  أيب بن يامنلس بن بكر أيب عن ابن شم

 بن مرع   وأنَ  .بحالصُّ  ةصال يف مةث  حأ  أيب بنأ  يامنأ لس   دأ قأ فأ  ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ 

 ىلع فمرَ , بويِّ الّنَ  سجدم لوا وقالسُّ  بني يامنلس   ومسكن   .وقالسُّ  ىلإ غدا ابطَ خلا

  ملأ  :  اهل لفقا,  يامنلس   مِّ أ   فاءالشِّ 
 هبت  لفغ ي صيلِّ  باتأ  هنَ إم :  تلفقا,  بحالصُّ  يف يامنأ لس رأ أأ

 .اهعيّنأ 

_____________________ 

عب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  ( )  .من طريق القعّنبي وابنم ب كري عن مالك( 211 ) "ش 

ّنة"ورواه اخلالل يف   ملةأ به( 111 ) "كتاب السُّ ر   .من طريق وكيع عن ابن حأ

عن مالك ( 4/11) "ىالسّنن الكرب"ومن طريقه البيهقي يف ( 11 ) "السّند"وأأخرجه الشافعيُّ يف  

ر سعيد بن السيب. عن ابنم حرملة به   .دون ذمك 

تلف عن مالك يف إسّناد هذا احلديث وإرسالمه ( :   /5 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   وال , وملأ  خي 

فظ هذا اللفظ  عن الّنبيِّ  سّنداً  ملسو هيلع هللا ىلصحي  فوظ من وجوٍه ثابتٍة . م   .انتهى. ومعّناه حمأ

ه (  11)ومسلم ( 1 1) "صحيحه"أخرج البخاري يف : قلت   أثقل صالة عىل  "عن أيب هريرة رفعأ

ب وًا , الّنافقني صالة العشاء وصالة الفجر    ".احلديث... ولو يعلمونأ ما فيها لأتومها ولو حأ
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أ :  مرع   لفقا  ( ).ةً ليلأ  قومأ أأ  ن  أأ  من يلَ إ حبُّ أأ  . امعةجلأ ا يف بحم الصُّ  ةأ صال شهدأأ  ن  لأ

ُُعادةُِإُِ:ُبابُ ُمامُِمعُاإلُُِةُِالالص 

 ينِّ إم :  لفقا عمر بن اهلل عبدأ  لأ سأأ  الً رج   نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -   

:  مرع   بن اهلل عبد   هل لفقا؟ معه يلِّ صفأ  أأ ,  ماماإل مع ةالالَص  دركأ   مَ ث   بيتي يف يلِّ صأ  

 امإنَ ! ؟.يكلإ كلذ وأ أأ :  عمر ابن هل لفقا ؟ِتصال جعل  أأ  هامّيتأ أأ :  جلالرَ  لفقا .نعم

 ( ).شاء هامتأ يَ أأ  َيعل  ,  اهلل ىلإ كلذ

 صىَل  نمأ  : يقول كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -4  

 .امهل عد  يأ  فال . مامم اإل مع امه  دركأ أأ  ثمَ ,  بحأ الصُّ  أو غربأ لا
( ) 

_____________________ 

عب"أخرجه البيهقي يف  ( )                .                              من طريق مالك به( 2  /  )وابن عساكر ( 222 ) "الشُّ

(   5 )وعبد الرزاق ( 2  /  ) "تارخيه"أأخرجها ابن عساكر يف . وهلذه القصة طرٌق أ خرى  

 (. 444/ )وابن أيب شيبة 

 "العرفة"ويف (  45/ ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف (     ) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  ( )

 .  من طريق مالك به(  52 )

 .أخربنا مالك به( 41 / ) "العرفة"ومن طريقه البيهقي يف ( 455) "السّند"يف أخرجه الشافعي  (4)

 "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 411/ )والطحاوي , واللفظ له ( 4141)وأخرجه عبد الرزاق 

مر قال, من ط رٍق عن نافع ( 22 / ) إن  كّنتأ قد صليتأ يف أأهلك , ثَم أأدركتأ الصالةأ يف : أأَن ابنأ ع 

بح ال  -التي ي قال هلا صالة العشاء  -وصالة الغرب . سجد مع اإلمام , فصلِّ معه , غري صالة الصُّ

َرتني  .فإَّنام ال ت صَليان مأ

َرتني )  وقول ابن عمر : قلت  ي عارضه ما أخرجه أأصحاب  السّنن وأمحد عن ( فإَّنام ال ت صَليان مأ

= 
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ُامعةُِجلُ اُةُِصالُيفُلُِمعُ لا:ُبابُ

 يف مرع   بنم  اهلل عبدم  وراءأ  قمت  :  لقا هنَ أأ  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -3  

 ّنيلأ عأ فجأ  . هبيدم  اهلل عبد   فأ لفخا,  غريي حدٌ أأ  معه يسلو,  واتلالَص  من ةٍ صال

 ( ).هميّنم ن يأ ع هذاءأ حم 

ُفُ :ُبابُ ُُىلعُقائمُِلاُةُِصالُلُِض  ُاعدُِقُ لاُةُِالص 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -1   ,  عاصم لا بنم  مروعأ  بن اهلل عبدم  عن ابن شم

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فخرجأ ,  شديدٌ  هاكم وع   من وباءٌ  اّنأ لأ نا ديّنةأ لا مّنادم قأ  ـاَم لأ  : لقا هنَ أأ 

 ب  س   يف ونصلُّ ي   وهم اسالّنَ 
 مثل   قاعدم لا ة  صال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا,  اً قعود همحتم

 .( )  قائمم لا ةم صال نصفم 

___________________ 

بح ح ملسو هيلع هللا ىلصشهدت  مع الّنبيِّ "يزيد بن السود  فَلام قىضأ صالتأه إذا برجلني مل . َجته فصَليت  معه الصُّ

يا معه  يا معّنا؟ قاال : قال . ي صلِّ َليت ام يف . فال تفعال : صَليّنا يف رحالّنا , قال : ما مّنعكام أأن  ت صلِّ إذا صأ

يا معهم فإَّنا لكام نافلةٌ , رحالمكام  ي ت ام مسجدًا فصلِّ اآلحاديث اآلمرة بإعادة وكذا عموم . ".ثَم أأتأ

 .عّند مسلم وغريه. الصالة دون تصيصٍ 

ه صحيٌح  ( )  .وإسّناد 

ريج ( 4211)وأخرج عبد الرزاق   ه إىل , أأخربين نافٌع موىل ابن عمر : قال , عن ابن ج  أأَنه قام وحدأ

ه اليمن. يأسارم ابنم عمر   . فجَر بيميّنمه حتى جَره إىل شقِّ

 .من طريق مالك به( 11) "عوايل مالك"اكم يف أخرجه أبو أمحد احل ( )

هري ملأ  يسمع من عبد اهلل بن عمرو     هري اختالفًا كثريًا .  والزُّ بيَّنه الّنسائي . وقد اخت لف فيه عىل الزُّ

  "الكربى"يف 

= 
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ُ:ُبابُ ُوُ لاُةُِالالص  ُىطُ س 

مرو عن ملسأأ  بنم  زيدم  عني عن مالٍك حَدثّنو -1    : لقا هنَ أأ ,  رافعٍ  بن عأ

 فآذينِّ  يةآلا هذه غتأ لب إذا:  ت  لفقا,  ؤمّننيلا مِّ أ   فصةحل اً صحفم   كتب  أأ  كّنت  

,  هاآذنت   هاغت  لب اَم لف {نيقانتم  هللم واوم  وق   ىطأ وس  لا ةالالَص و واتلالَص  ىلع حافظوا}

 واوم  وق  .  عصلا ةوصال.  وسطىلا ةالوالَص  واتلالَص  ىلع حافظوا:  يلَ ع ت  لأ م  فأأ 

 ( ).قانتني هللم

___________________ 

واة فيام علم( : 31/  ) "التمهيد"قال أبو عمر يف     ت  هكذا روى هذا احلديثأ عن مالٍك مجاعة  الرُّ

رسالً  هري بأأسانيده . هبذا اإلسّناد م  ه. ثم ذكرأ ابن  عبد الرب االضطرابأ فيه عن الزُّ ع 
 فراجم

 . (إىلُقولهُقعودًاُ...ُمل اُقدمناُاملدينة)ُدونُقولهُبسياق آخر  "صحيح مسلم"واحلديث يف   

ثت  : قال , من طريق هالل بن يساف عن أأيب حييى عن عبد اهلل بن عمرو ( 231 )فأخرجه برقم   دِّ ح 

ت ه ي صيلِّ جالسًا : قال , صالة  الرجلم قاعدًا نصف الصالة : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل  . فأأتيت ه فوجد 

ي عىل رأ سه  ثت يا رسولأ اهلل : قلت . مالكأ يا عبدأ اهلل بنأ عمرو؟: فقال , فوضعت  يدم دِّ أأَنك قلتأ . ح 

ل  : قال , وأنت ت صيلِّ قاعدًا . صالة  الرجلم قاعدًا عىل نصفم الصالة:  ٍد مّنكم, أأجأ  .ولكّنِّي لست  كأأحأ

كِهاُ:ُ)ُقولهُ  ك ( :  1/  ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  (وع  ال يكون إاَل : فقال أهل اللغة . أأَما الوع 

بحة فهي الّنافلة من الصالة , سائر المراض  من احل َمى دون بحة :  وقدُقيلُ.وأأَما الس  إَن كَل صالٍة س 

واهلل . لأنه ال وجه له إاَل الّنافلة, ويشهد لصَحته حديث ابن شهاب يف هذا الباب , والأَول أأصحُّ . 

 .أعلم

بحةُ:ُ)ُقولهُ  ني  (الس  كون الباء . بضمِّ السِّ وال , موٌل عىل من كان قادرًا عىل القيام واحلديث  حم. وس 

ه كامالً , يشقُّ عليه كالرضم القليل   .واهلل أعلم. أَما من كان غريأ قادٍر لشَدة الرضم فله أأجر 

وابن أيب داود (  2 / ) "رشح العاين"ويف ( 1/21) "رشح مشكل اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

= 
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ُُيفُخصةُِالرُ :ُبابُ ُواحدُِلاُوِبُالثُ ُيفُةُِالالص 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -2   ئل:  لقا أّنه بسيَ لا بن سعيد عن ابن شم  س 

 تفعل   له:  هل لأ فقي . نعم:  لفقا ؟واحدٍ  ثوٍب  يف لج  الرَ  ي صيلِّ  له.  هريرة بوأأ 

 بجأ ش  لم ا ىلعلأ  ثيايب نَ وإم  . واحدٍ  ثوٍب  يف يلِّ صلأ   ينِّ إم  . نعم:  لفقا ؟كلذ نتأأ 
( ). 

ُُيفُخصةُِالرُ :ُبابُ ُامرُِخلُ واُرعُِالدُُِّيفُةُِرأُ ملاُةُِالص 

 عن شجِّ لأ ا بن اهلل عبد بن كريب   عن عّنده قةالثِّ  عني عن مالٍك حَدثّنو -2  

___________________ 

 "الكربى"والبيهقي يف (  32) "فضائل القرآن"الم يف والقاسم بن س( 51 ) "الصاحف"يف 

 . من طريق مالك به(  31/ )

من طريق ( 1/21)والطحاوي (  31/ )والبيهقي ( 4 14)وابن حبان ( 1  2)ورواه أبو يعىل  

مر , حدثّني أبو جعفر حممد بن عيل ونافٌع موىل ابنم عمر : ابن إسحاق قال  أَن عمرو بنأ نافع موىل ع 

 .فَصحت  برفعمه. ملسو هيلع هللا ىلصكام حفظت ها من رسولم اهلل : وفيه قالت حفصة  . فذكره . طاب حَدثهام بن اخل

 .ورجاله ثقات. رواه أبو يعىل ( : 1/415) "الجمع"قال اهليثمي يف  

رت ّني عائشة : قال , عن أأيب يونس موىل عائشة أ مِّ الؤمّنني (    / ) "صحيح مسلم"ويف   فذكر , أأمأ

ه مرف  .وعاً نحوأ

 . من طريق القعّنبي عن مالك به( 2 44) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  ( )

 . وإسّناده صحيح عىل رشط الشيخني 

 ُ ُ)قوله بكرس اليم وسكون العجمة وفتح اجليم ( : 312/ ) "الفتح"قال احلافظ يف  (املِشجبُ:

فَرج بني قوائمها ت وض, بعدها موحدة , هو عيدان ت ضم رءوسها  ع عليها الثياب وغريها , وقال ابن وي 

قال يف الثل : سيده  ه , وي  ه وسقاءأ علِّق عليها الراعي دلوأ بأاٌت ثالث  ي  شجب والشجاب خشأ
فالٌن  "الم

تأه تأه وجد   .انتهى كالمه.  "كالمشجب من حيث قصد 
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 زوجم  ميمونةأ  رج  حم  يف وكان - ينِّ والخلأ ا سودالأ  بن اهلل بيدع   عن سعيدٍ  بن رسب  

  ( ) .إزارٌ  يهالع يسل امرم خلوا رعالدِّ  يف ت صيلِّ  كانت يمونةأ مأ  نَ أأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ 

  

_____________________ 

 .عن مالك به( 445/ ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 1  / )أخرجه ابن أيب شيبة  ( )

, من طريق عمرو بن احلارث (  41 )وابن الّنذر , من طريق ُمرمة ( 41 /2)ورواه ابن سعد  

سّنده"واحلارث بن أسامة يف , من طريق ابنم هليعة ( 445/ )والبيهقي  من طريق الليث ( 41 ) "م 

 . بن سعد كلهم عن ب كري بن عبد اهلل به

 . صحيٌح موقوٌف ( : 341/ ) "الطالب"قال احلافظ يف  

 .بأَن الثقةأ الذي رواه عّنه مالٌك هو الليث بن سعد( 11 / ) "االستذكار"وجزم ابن عبد الرب يف  

نأة كمتاٍب ثوٌب ت غطِّي  (اخلامرُ:ُ)ُوقولهُ. والسابغ هو الساتر . هو القميص  (الدرعُ:ُ)ُقولهُ بمعجمة بمزم

ت ب  ه مخ  ر كك  ع  ها , ومجأ ُ( .311/ ) قاله الزرقاين.به الرأأة  رأ سأ

ه( : اإلزار ) وأَما ( : 4/11) "الفتح"قال ابن رجب احلّنبيل يف  ُ. فاخت لمف يف تفسريم

ر  به يف وسطه , وهذا قول إسحاق :  فقالتُطائفة لأه عّنه حرٌب , . هو مثل  إزار الرجل الذي يأتزم نقأ

فأت   إن  ترسولت  بدل اإلزار جاز ,: وقال إسحاق . وهو ظاهر كالم أأمحد أيضًا  تأحأ وإن مل تتَزر بل ال 

ها بدلأ اإلزارم جاز  فٍة فوق درعم ل حأ
ثّنا أبو هالل عن :  "كتاب الصالة"وروى الفضل بن د كني يف . بمم

تحب ون أن  ت صيلِّ الرأة  يف درٍع ومخاٍر وحقٍو : حممد بن سريين , قال   .كانوا يأس 

لحفة الَسابغة التي ي غطى هبا الرأس والثياب , وهذا  اجللباب ,: أَن الراد باإلزار :  والقولُالثاينُ
وهو الم

 . انتهى بتجّوز . قول الشافعي وأصحابّنا
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ُ
  كتاب

 
  ر  قص

 
  ة  الالص

 
 فر  يف الس

ُُبنيُمعجلا:ُبابُ ُِحلُ اُيفُتنيُِالالص  ُرُِفُ والس ُُض 

 اهلل لأ رسو نَ أأ ,  رجع  الأ  عن صنيحل  ا بن داود عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -1  

 ( ) .تبوك ىلإ هسفرم  يف عصم لوا هرم الظُّ  بني معَيأ  كان ملسو هيلع هللا ىلص

_____________________ 

 "التمهيد"وأبو عمر يف , من طريق أيب مصعب ( 1 4) "مسّند الوطأ"أخرجه اجلوهري يف  ( )

طريق حممد من (  4/1) "الكامل"وابن  عدي يف , من طريق إسامعيل بنم داود الخرايف ( 442/ )

ثمة كلهم عن مالك عن داود عن الأعرج عن أيب هريرة تصالً . بن خالد بن عأ  . م 

رسالً ( :  442/ ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   , وهذا احلديث رواه هكذا مجاعٌة من أأصحاب مالك م 

ط ف واحل ّنيّني إاَل أأبا الصعب يف غري الوطأ وحممد بن البارك الصوري وحممد بن خالد بن عثمة وم  رِّ

عن مالك عن داود بن احلصني عن العرج عن أيب هريرة : قالوا , وإسامعيل بن داود المخراقي فإّنم 

سّندا من طريق هؤالء مجيعًا . مسّنداً   . ثم رواه م 

وحَدثّنا خلف بن قاسم حدثّنا احلسن بن , وأصحاب مالك مجيعًا عىل إرساله عن العرج : ثم قال  

د بن زريق بن جامع حدثّنا أبو مصعب حدثّنا مالك عن داوود بن احلصني عن رشيق حدثّنا حمم

رسٌل  ".. ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول  اهلل : قال , العرج  وكذلك هو , هكذا حَدثّنا به يف الوطأ أأبو م صعب عّنه م 

 .عّنه يف الوطأ مرسٌل 

حلصني عن العرج أَن حييى بن حييى روى هذا احلديث عن مالك عن داود بن ا: وذكر أمحد بن خالد  

سّنداً  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , عن أيب هريرة   .م 

وقد ي مكن أن  يكونأ ابن  , وأصحاب مالٍك مجيعًا عىل إرساله عن العرج يف نسخة حييى وروايته : قال  

حأ أأبا هريرة من روايته عن حييى  ه من انتهت إليه روايته عن , وضاح طأرأ لَنه رأى ابنأ القاسم وغريأ

تابع عليه . يف الوطأ أرسلأ احلديثأ  مالك ى أأبا هريرة , فظَن أَن رواية حييى غلٌط ملأ  ي  وأأرسلأ , فرمأ

فأى عىل ذي ل ٍب . احلديثأ  لأ هذا ففيه ما ال خيأ ٌر يف الوطأ يف , فإن  كان فعأ وُّ وقد كان له عىل حييى تأس 

= 
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 مراء  ال   مجعأ  إذا كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -45 

 .( ) معهم عأ مجأ  طرم لا يف عشاءلوا غربلا بني

ُ:ُبابُ ُُقص  ُُيفُةُِالالص  ُرُِفُ الس 

 ما:  اهلل عبد بنم  ملم سال لقا هنَ أأ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو - 4 

 بذاتم  ونحن مسالَش  غربتم :  ملٌ سا لفقا ؟فرالَس  يف غربأ لا رَخ أأ  باكأأ  يتأ رأ   ما شدَ أأ 

___________________ 

ه  , ة حييى هلذا احلديث عىل اإلسّناد واالتِّصال فيمكن أن  يكون هذا من ذلك إن  صَح أَن رواي, بعضم

رسالً , وإاَل فقول  أأمحدأ وهٌم مّنه   يف الوطأ عن حييى م 
 .وما أأدري كيف هذا؟ إاَل أأَن روايتأّنا هلذا احلديثم

ه كام ذكره أمحد بن خالد : قال   ه حممد بن البارك الصوري وأبو الصعب يف , كان حييى قد أأسّندأ فقد تابعأ

خراقي ومأن ذكرنا معهم 
وقد , غري الوطأ واحل ّنيّني وحممد بن خالد بن عثمة وإسامعيل بن داود الم

فرأأيتها أأشَد موافقًة لرواية أيب مصعب يف . تأَملت  روايةأ حييى فيام أأرسل من احلديث ووصل يف الوطأ 

 .انتهى كالمه. اتفاقًا مّنها وما رأأيت  يف روايٍة يف الوطأ أأكثرأ , كلِّه من غريه  "الوطأ"

 (.5 5 رقم ) انظر علل الدارقطّني  

سلٌمُيفُ.ُواحلديثُحمفوٌظُُ عاذُ(355ُُ)ُُ"صحيحه"أ خرجهُم  ننُاأل ربعةُمنُحديِثُم  ُالس  وأصحاب 

ُُاملغربُوالعشاء"وزادُ.ُمثله".  

من ( 314/ ) "العرفة"ويف ( 12 /4) "الكربى"والبيهقي يف ( 111/ )أخرجه عبد الرزاق  ( )

 . عن مالٍك به( عبد الرزاق وابن ب كري)طريق حييى بن ب كري كالمها 

ه صحيٌح    . وهذا إسّناد 

معون بني الغرب (  333)ولعبد الرزاق   عمر عن أيوب عن نافع , أَن أأهلأ الديّنة كانوا َيأ عن مأ

 .يهموالعشاء يف الليلة الطرية , فيصيلِّ معهم ابن  عمر ال يأعيب  ذلك عل



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  94ُلك 

 ( ).قيقعأ لبا غربأ لا ىَل فص,  شم ي  جلا

ُُما:ُبابُ ُقُ ُفيهُيب  ُُص   ُةُِالالص 

 خرج إذا كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنّ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 4 

 ( ).يفةلحل  ا بذي ةالالَص  قصأ  اً عتمرم   أو اً حاَج 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -44   هنَ أأ ,  بيهأأ  عن اهلل عبد بن ملسا عن ابن شم

أ فقأ ,  مٍ ي  رم  ىلإ ركب   .كلذ هسريم مأ  يف ةأ الالَص  صأ

.دٍ ر  ب   أربعة من نحوٌ  كلوذ:  كلما لقا
( ) 

 عمر بن اهلل عبد نَ أأ ,  اهلل عبد بن ملسا عن نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّن -43 

_____________________ 

 . من طريق مالك به( 315/ ) "العرفة"ويف ( 11 /4) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

ما أأبعدأ ما : قلت  لسامل : عن الثوري عن حييى بن سعيد قال (   334,   5  )وأخرجه عبد الرزاق  

؟ قال  فوق: أَخر ابن  عمر الغربأ ن ذاتم اجليش إىل ذات السُّ  . "الوبيّنهام ثامنية أمي. مم

 . اهلل أعلم. والظاهر أأّنا تصحيٌف ( العفوق ) وقع يف الوضع الأَول عّند عبد الرزاق  

وبيّنها وبني : ذات  اجليش من الديّنة عىل بريد , قال ( :  34/ ) "فتح الباري"قال أبو عبيد كام يف  

 .انتهى. العقيق سبعة  أميال , والعقيق من طريق مكة

( 345/ ) "العرفة"والبيهقي يف ( 145/ )وعبد الرزاق ( 14 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من طريق مالك به

ويف ( 41 /4) "الكربى"والبيهقي يف ( 1 1/ )وعبد الرزاق ( 1 1)أخرجه الشافعي  (4)

 . من طريق مالك به( 1 3/ ) "العرفة"ويف ( 3  / ) "الصغرى"

 . ثالثني ميالً  مسرية  ( ريم : أي ) وهي : زاد عبد الرزاق  
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أ فقأ  , بص  الّنُّ  ذات ىلإ ركب  .كلذ هسريم مأ  يف ةالّصال صأ

 .( ) بردٍ  ربعة  أأ  ديّنةلوا بص  الّنُّ  ذات وبني:  كلما لاق

 ربي  خأ  ىلإ سافر  ي   كان هنَ أأ ,  مرع   ابنم  عن نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -41 

م فيأ   .ةأ الالَص  قص 
( ) 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -41   بن اهلل عبد نَ أأ ,  اهلل عبد بنم  ملم سا عن ابن شم

 ( ).امَ التَ  يومأ لا هسريم مأ  يف ةأ الالَص  قص   يأ  كان مرع  

 فال ربيدأ لا مرع   ابنم  مع سافر  ي   كان هنَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -42 

_____________________ 

( 15  ) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 24 / ) "الم"ويف ( 2 1) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

من ( 3  / ) "السّنن الصغرى"و( 1 3/ ) "العرفة"ويف ( 41 /4) "الكربى"والبيهقي يف 

 .ط رٍق عن مالك به

 ُ ُقوله (ُ :ُ ب  "الشارق"قاله عياض يف . بضم الّنون والصاد الهملة وآخره باء بواحدة  (الن ص 

ُ)ُولهُقو (. 1/ ) والربيد أربعة فراسخ , والفرسخ ثالثة أميال , فالسافة ثامنية . مجع بريد  (ب ردُ:

 .ومخسون ميال

 . عن مالك به( 41 /4)ومن طريقه البيهقي ( 13 3)أخرجه عبد الرزاق  ( )

ريج عن نافع به( 2   )ومن طريقه ابن الّنذر (.  345)الرزاق وأخرجه عبد    . نحوه. عن ابن ج 

 . من طريق مالك به( 41 /4) "الكربى"والبيهقي يف ( 14  )أخرجه ابن الّنذر  (4)

هري عن ( 25 4) "مسّند الشاميني"والطرباين يف ( 3455)وأخرجه عبد الرزاق    من ط رٍق عن الزُّ

 . سامل به

 . من طريق هشام بن الغاز عن نافع به(  5 / )وأخرجه ابن أيب شيبة  



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  96ُلك 

م يأ  .ةأ الالَص  قص 
( )  

َُُل  ُُماُسافرُِملُ اُةصال:ُبابُ ُاًُثكُ مُ ُمعُ ي 

هاٍب  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -42   اهلل عبدأ  نَ أأ  , اهلل عبد بن ملسا عن ابن شم

  ملأ   ما سافرأ ل  ا ةأ صال يلِّ صأ  :  يقول كان مرع   بن
 يتأ ّنأ اث   كلذ ّنيسأ حبأ  وإن  ,  اً كثم   مجعأ 

 .ةً ليل شةأ عأ 
( )  

_____________________ 

 "العرفة "ويف ( 42 /4) "الكربى "والبيهقي يف ( 11 3)وعبد الرزاق ( 2 1)أخرجه الشافعي  ( )

 .من طريق مالك به( 1 3/ )

 : ومجعها بعضهم بأبيات فقال. والفرسخ ثالثة أميال, عّند الفقهاء أربعة فراسخ  (الربيدُ:ُ)ُقولهُُُُ

ن الفراسـخم أأربـع     ُ
 ولفرسٍخ فثالث أأمياٍل ضعوا **   إَن الربيـدأ مم

ٍع فتأتبعوا**   من الباعاتم ق ل   : واليل أألٌف أي       والبــاع  أأربــع  أأذر 

 ( . ) انظر رقم . مةم فرسخ من كالم احلافظ ابن حجر وقد تقَدم ضبط  وحترير  كل 

رأ بعضأ اآلثار عن ابن عمر قال ( : 112/ ) "الفتح"قال احلافظ العسقالين يف  وقدُ: بعد أن  ذكأ

ريج أخربين  اختلف عن ابن عمر يف حتديد ذلك اختالفًا غري ما ذ كر , فروى عبد الرزاق عن ابن ج 

وبني الديّنة وخيرب ستة وتسعون ميالً . ى ما يقص  الصالةأ فيه ماٌل له بخيرب أَن ابن عمر كان أأدن, نافع 

مر .  ويداء : أأنه قال , وروى وكيٌع من وجٍه آخر عن ابنم ع  وبيّنهام اثّنان . يأقص  من الديّنة إىل السُّ

ارب سمعت  ابنأ عمر يقول . وسبعون مياًل  سعر عن حم 
إميّن  :وروى ابن أيب شيبة عن وكيع عن مم

مر يقول : وقال الثوريُّ . ل سافر  الساعةأ من الّنَهار فأأقص   حيم عن ابن ع  لو : سمعت  جبألأةأ بنأ س 

غايرٌة جدًا . إسّناد  كلي مّنهام صحيٌح . خرجت  مياًل قصت  الصالةأ  انتهى . فاهلل أعلم . وهذه أأقواٌل م 

 .كالم ابن حجر 

 "السّنن الصغرى"ويف , من طريق ابن ب كري (  1 /4) "ربىالسّنن الك"أخرجه البيهقي يف  ( )

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  97ُلك 

 يقص   يالٍ ل عش ةبمكَ  قامأ أأ  عمر ابن أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -41 

 .( ) تهبصال يهالِّ فيص . ماماإل مع يهالِّ صي   أن   إاَل ,  ةالالَص 

ُمامُ إُُِوراءُ ُكانُوأُ ُاًُمامإُُِكانُإذاُسافرُِملُ اُةصال:ُبابُ

هاٍب  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -35   أنَ ,  أبيه عن اهلل عبد بن ملسا عن ابن شم

ُّ أأ  ةمكَ  لأ هأأ  يا:  يقول ثمَ ,  ركعتني هبم صىَل ,  ةمكَ  مقدم  إذا كان ابطَ خلا بن مرع  
 وامتم

 .( ) سفرٌ  قومٌ  افإنَ  . كمتأ صال

 لمث .ابطَ خلا بن مرع   عن هبي  أأ  عن مأ لسأأ  بن زيد عني عن مالٍك حَدثّنو - 3 

  ( ).كلذ

___________________ 

 .من طريق القعّنبي كالمها عن مالك به( 1  / )

هري به(  3 / )والطحاوي ( 144/ )وأخرجه عبد الرزاق    .  من ط رٍق عن الزُّ

 . وإسّناده صحيح ( )

مر عن نافع عن ابن ع (544)ُ"صحيحُمسلم"وأصلهُيفُ  بيد اهلل بن ع  صىَل : قال , مر من طريق ع 

ثم إَن , وعثامن  صدرًا من خالفتمه , وعمر  بعد أيب بكر , وأبو بكر بعده , بمّنى ركعتني  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اهلل 

ه صىَل ركعتني, فكان ابن  عمر إذا صىَل مع اإلمام صىَل أربعًا . عثامنأ صىَل بعد  أربعًا   .وإذا صاَلها وحدأ

والطحاوي , من طريق ابن ب كري ( 21/ ) "ن خطأ عىل الشافعيبيان خطأ م"أخرجه البيهقي يف  ( )

وح (  3 / )  . من طريق أيب مصعب كلهم عن مالك به ( 1 5 )والبغوي , من طريق رأ

 . وقرنأ الطحاويُّ مع مالٍك صالحأ بنأ أيب الخص 

هري به( 3411)وأخرجه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ  . عن مأ

 "العرفة"ويف ( 1  /4) "الكربى"والبيهقي يف ( 1 3/ )الطحاوي و( 4 1)أخرجه الشافعي  (4)

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  98ُلك 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو - 3   اهلل عبد   جاء:  لقا أّنه,  صفوان عن ابن شم

 ( ).مّنامت  فأأ  مّنافق  ,  فأ صأ ان   ثمَ  ركعتني ّنال ىَل فص .صفوان بنأ  اهلل عبدأ  يعود   عمر بن  

ُُيفُةُِلافالن ُُةصال:ُبابُ ُُلُِيلُ والُهاربالن ُُرُِفُ الس  ُةُِابُ الد ُُىلعُةُِالوالص 

 ي صيلِّ  يكن ملأ   هنَ أأ ,  مرع   بنم  اهلل عبدم  عن نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -34 

 كان هفإنَ ,  لم يلَ ال جوفم  من إاَل ,  بعدها وال هالقب شيئاً  رفأ الَس  يف فريضةم لا ةم صال مع

 ( ).هت  توَج  حيث   هتم لراح ىلوع,  رضم الأ  ىلع ي صيلِّ 

 يف ٍك لما بنأ  نسأ أأ  يت  رأأ :  لقا سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -33 

___________________ 

 . واسّناده صحيح. من ط رٍق عن مالك به( 545 )البغوي ( 353/ )

من طريق ( 12 /4) "الكربى"والبيهقي يف , من طريق الثوري (  34/ )وأخرجه عبد الرزاق  

 .حييى بن أيب كثري كالمها عن زيد به

والطربيُّ , من طريق الأسود (  41/ ) "هتذيب اآلثار"والطربي يف ( 11 /2)وأخرجه ابن  الّنذر  

يمون كالمها عن عمر (  41/ ) مرو بن مأ  .به  من طريق عأ

صني مرفوعًا    (  1 / )التلخيص . انظر . أأخرجه أهل  السّنن . وي روى من حديث عمران بن ح 

السّنن "والبيهقي يف ( 5 3/ ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 135/ )أخرجه عبد الرزاق  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 12 /4) "الكربى

 بّنتم : وصفوان 
م
ريش كان زوجأ الدرداء هو ابن عبد اهلل بن صفوان بن أ مية بن خلف اجل محي الَكي الق 

وذكره ابن حبان يف . مديٌن تابعٌي ثقةٌ : وقال العجيلُّ , قليلأ احلديث كان : قال ابن سعد . أأيب الَدرداء 

 ( .3/421) "هتذيب التهذيب"قاله يف . ثقة: وقال الّنسائي, الثقات

من طريق ( 223 )وابن الّنذر ( 12 /4) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 142)أخرجه الشافعي  ( )

 . مالك به



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  99ُلك 

 من إيامءً  ويسجد   يركع   .ةلبقم لا غريم  ىلإ هٌ توجِّ م   وهو,  محارٍ  ىلع ي صيلِّ  وهو,  فرالَس 

  ىلع هوجهأ  ضعأ يأ  أن   غري
ٍ
 .( ) يشء

ُُجامع:ُبابُ ُُحةُِبُ س  ُىح ُالض 

هاٍب  ابنم  عني عن مالٍك حَدثّنو -31   عن تبةأ ع   بن اهلل عبد بن اهلل بيدع   عن شم

 هوراءأ  مت  فق  ,  حسبِّ ي   هت  فوجد   رةاجم هلبا ابطَ خلا بن مرع   ىلع ت  لدخ:  لقا هنَ أأ ,  بيهأأ 

 .( ) هوراءأ  ّنافصفف   رت  َخ تأأ  فار  يأ  جاءأ  اَم لف,  هيميّنم  عن هذاءأ حم  يّنم لجع ىحتَ  ّنيبأ فقرَ , 

_____________________ 

 .مالك بهعن ( 4 31)أخرجه عبد الرزاق  ( )

عمر عن حييى به ُمتصًا ( 3 31)وأخرجه عبد الرزاق       .عن مأ

ُمتصًا من طريق ابنم عجالن عن حييى بن سعيد عن أأنٍس ( 11 / ) "الكربى"وأخرجه الّنسائي يف  

 ."والقبلة  خلفه. وهو راكٌب إىل خيرب . ي صيلِّ عىل محاٍر   ملسو هيلع هللا ىلصأأنه رأأى الّنبَي , 

ُوي)ُدونُقولهُُ ُيركع  هُعىلُيشء  ُوجه  ُي ضع  ُإيامًءُمنُغريُأن  ُ(.سجد 

 . انتهى. والصواب  موقوٌف , هذا خطٌأ : قال الّنسائيُّ  

ّنا أأنسًا : عن أأنس بن سريين قال (  25)ومسلم ( 531 ) "صحيح البخاري"أصله يف : قلت  بأل  استق 

ه من ذا اجلانب . فرأأيت ه ي صيلِّ عىل محاٍر , حني قدم من الشام فلقيّناه بعني التمر  يعّني عىل يسار  -ووجه 

ل ه ملسو هيلع هللا ىلصأيت  رسول اهلل لوال أأين ر: رأأيت ك ت صيلِّ لغري القبلة؟ فقال : فقلت  -القبلة  عأ لأه مل أأف  ُ. فعأ

ُ.دونُالزيادة

والبيهقي يف ( 452/ ) "رشح العاين"والطحاوي يف ( 11 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 422/ ) "العرفة"ويف ( 4/11) "السّنن الكربى"

وٍز بفتح الثّناه حتت وسكون الراء وفاء غري مأ ُ(يرفاُ:ُ)ُقولهُ  ه , هم  زأ ن مهأ مر. ومّنهم مأ قاله . حاجب  ع 

 .الّنووي

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  111ُلك 

ُصملُ اُيُ د ُيُ ُبنيُحٌدُأُ ُمرُ يُ ُنُ أُ ُيفُشديدالتُ :ُبابُ ُّلِّ

 يدأ يأ  بني يمرُّ  ال كان مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -31 

 هي  دأ يأ  بني يمرُّ  اً حدأأ  يدع   وال,  حدٍ أأ 
( ). 

ُُرورُِملُ اُيفُخصةالرُ :ُبابُ ُصملُ اُيُ د ُيُ ُبني  ُّلِّ

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -32   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  اهلل عبدم  بنم  ملم سا عن ابن شم

  ( ).يلِّ صل  ا ييدأ  بني مرُّ يأ  امَ  يشءٌ  ةأ الالَص  يقطع   ال : يقول كان مرع  

___________________ 

مر ( : 51 /1) "الفتح"قال احلافظ يف      ن موايل ع 
وال ت عرف له , أأدركأ اجلاهليةأ . ويرفا هذا كان مم

حبة  .ص 

 . عن مالك به( 1 4 )أخرجه عبد الرزاق  ( )

ريج عن ( 2/411) "الوسط"ومن طريقه ابن الّنذر يف ( 2 4 )وأخرجه عبد الرزاق   عن ابن ج 

 .نافع به

 . من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 22 / ) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

من طريق ( 411 )وعبد الرزاق , من طريق سفيان ( 314/ ) "رشح العاين"وأخرجه الطحاوي يف  

هري به ر كالمها عن الزُّ عمأ تطعت  "وزادا . مأ رأ وا ما اس   . "مواد 

وابن ( 412 )وعبد الرزاق (  1 / ) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 314/ )وأخرجه الطحاوي  

وزاد . وادرأأ ما استطعتأ  "زادوا . من ط رٍق عن نافع عن ابن عمر به (   3 ) "الوسط"الّنذر يف 

رتة "عبد  الرزاق   ."وكان ال ي صيلِّ إاَل إىل س 

وقوفًا عن ( 411 )ورواه عبد الرزاق   مر مأ من ( 412/ )وأخرجه الدارقطّني . سامل عن ابن ع 

ه مرفوعًا بسّنٍد ضعيٍف كام قال ابن حجر يف  ووردت  أأيضًا : ثم قال ( . 122/ ) "الفتح"طريقم

ومن , ومن حديث أأنٍس وأأيب أ مامة عّند الدارقطّني , مرفوعٌة من حديث أيب سعيٍد عّند أأيب داود 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  111ُلك 

ُحلُ اُمسح:ُبابُ ُُيفُباءُِص  ُةُِالالص 

 اهلل عبدأ  يت  رأأ :  لقا هنَ أأ ,  قارئم لا عفرٍ جأ  يبأأ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -32 

  باءأ ص  حلأ ا مسحأ  . يسجدأ ل ىوأ ه  أأ  إذا مرع   بنأ 
 جأ  وضعم لم

  ( ) .اً فخفي   اً حمس   هبهتم

:  يقول كان ذري  باأأ  نَ أأ  هغأ لأ ب هنَ أأ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -31 

.معأ الّنَ  رمح   من خريٌ  هاوترك   , واحدةً  مسحةً  اءبأ ص  حلأ ا مسح  
( ) 

___________________ 

وروى سعيد بن مّنصور , ويف إسّنادم كٍل مّنهام ضعٌف .  "الوسط"يف حديث جابر عّند الطرباين 

وقوفًا   .انتهى كالمه . بإسّناٍد صحيٍح عن عيلي وعثامن وغريمها نحو ذلك مأ

 ( 22 / )والدراية البن حجر ( . 34/ )وانظر نصب الراية  

وابن عساكر يف ( 21 / ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 5 1 ) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  ( )

 . من طريق مالك به( 11) "تاريخ دمشق  "

ي : قال , من طريق عبدم احلميد بنم جعفر عن نافع ( 22 / )والبن أيب شيبة   كان ابن  عمر رَبام يسوِّ

 . وهو قائٌم يف الصالة, احلىص برجلمه 

ه مّنقطع  ( )  .ومل ي درك أبا ذر . حييى هو النصاري . وإسّناد 

وأبو داود ( 4/1)والّنسائي , وحَسّنه ( 421)والرتمذي ( 31 /1( )31 )اإلمام أمحد وأخرج  

ري مرفوعًا ( 2 5 )وابن ماجه ( 131) هري عن أأيب الأحوص عن أأيب ذأ كم : من طريق الزُّ إذا قامأ أأحد 

ه, يف الصالة فال يأمسحم احلأىص  ه 
 .فإَن الَرمحةأ ت واجم

عيقيب ( 131) "صحيحه"ولسلم يف   ي  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسول اهلل ,  من حديث م  قال يف الرجل يسوِّ

ابأ حيث  يأسجد    .إن  كّنتأ فاعاًل فواحدةٌ : قال , الرت 

وبفتح الّنون والعني , بسكون اليم من محر ( : 2/322) "الفتح"قال ابن حجر يف  (ُح  رُالن ع مُ:ُ)قولهُ 

:  وقيلالراد  خرٌي لك من أن  تكونأ لك فتأتأصَدق هبا , :  قيلوهو من أألوانم اإلبل الأحمودة , . الهملة 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  112ُلك 

ُتُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُُويةُِس  ُوِفُفُ الص 

 بتسويةم  مر  يأ   كان ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -15 

 ( ).كرَب  استوت   قد ن  أأ  وهربأ  خ  فأأ  وهجاء   فإذا فوفم الصُّ 

:  لقا هنَ أأ  , بيهأأ  عن ٍك لما بن لهيس   يبأأ  هعمِّ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 1 

 لزأأ  ملف,  يل يفرضأ  أن   يف هم  لِّ كأ   ناوأأ  .ةالالَص  فقامتم  انعفَ  بنم  عثامنأ  مع كّنت  

 بتسوية هملأ وكأ  كان قد رجاٌل  هجاءأ  ىحتَ  - هي  لأ ع  بّنأ  باءص  حلأ ا ييسوِّ  وهو - هم  لِّ كأ  

 ( ).كرَب  ثمَ ,  فِّ الَص  يف استوم :  يل لفقا,  استوت   قد فوفالصُّ  نَ أأ  وهخرب  فأأ  فوفالصُّ 

___________________ 

تأفاخر  العرب هبا ها , وكانت ما تأ ك 
 .انتهى كالمه . تقتأّنميها ومتلم

من ( 314/ ) "العرفة"ويف (   / ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 342 )عبد الرزاق أخرجه  ( )

 . طريق مالك به

ريج عن نافع به    (. 342 )أخرجه عبد الرزاق . وتابع مالكًا ابن ج 

مر بن اخلطاب   من طريق أأيوب ( 341 )لكن أأخرجه عبد الرزاق . ونافع موىل ابن عمر ملأ  ي درك ع 

 "ال حىَل "وابن حزم يف , من طريق الليث بن سعد (   ) "جزء أيب اجلهم"قاسم البغوي يف وأبو ال, 

مر به (  14/ ) بيد اهلل بن عمر كلهم عن نافع عن ابن عمر عن ع   . من طريق ع 

ثامن قال ( 451/ )وابن أيب شيبة ( 341 )وأخرج عبد الرزاق   رأأيت  : من طريق عاصم عن أأيب ع 

مر إذا تقدَ   نظرأ إىل الّناكب والأقدامم ع 
 .م إىل الصالةم

رشح "والطحاوي يف ( 5 1 )وابن الّنذر (  41/ )وابن أيب شيبة ( 352 )أخرجه عبد الرزاق  ( )

من ط رٍق ( 314/ ) "العرفة"ويف (   / ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 121) "مشكل اآلثار

 . عن مالك به
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ُ:ُبابُ ُحد ُإُُِنيُ د ُيُ لاُعوض  ُُيفُخرىاأل ُُىلعُااه  ُةُِالالص 

 لقا أّنه بصّي لا خارقل  ا أيب بن كريملا عبد عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 1 

 .شئتأ  ما لفافع تستحي ملأ   إذا ةبوَ الّنُّ  مكال من: 

 .رسىي  لا ىلع مّنىي  لا يضع   ةالالَص  يف خرىل  ا ىلع امهاحدأ إم  ينيدأ لا ع  ووض  

 س  الوا,  فطرلا وتعجيل  
 .( ) بالّسحور ّناءي  تم

_____________________ 

 . روى عن أأنٍس وجماهد وسعيد بن جبري وغريهم. عدوٌد يف التابعني عبد الكريم م, وهذا مرسٌل  ( )

 تلك الألفاظ يف مجلةم أأحاديث  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديثم رسول اهلل : أي  (منُكالمُالنبوةُ:ُ)ُوقولهُ 
م
بدليلم جميء

 . مشهورة

لة احلياء   مرو  (7404ُ)ُففيُصحيحُالبخاريُ. أأَما مج  قبة بن عأ  .مثله مرفوعًا  عن أيب مسعود ع 

ُالبخاريُيفُ. وكذا وضع اليدين يف الصالة   من طريق مالك عن أيب  (345ُ)ُُ"صحيحه"أخرجه

ه الي رسى يف : قال , حازم عن سهل بن سعد 
كان الّناس ي ؤمرون أن  يأضعأ الرجل  اليدأ الي مّنى عىل ذراعم

ّن مى ذلك إىل الّنبى : قال أبو حازم . الصالة  ه إاَل يأ لم   .ملسو هيلع هللا ىلصال أأع 

ن ِميُ:ُ)ُقولهُ( : 1  / ) "الفتح"قال احلافظ يف  ُي  بفتح أوله وسكون الّنون وكرس اليم , قال  (إال 

ته : أهل اللغة  ّندُّ ورَصح بذلك معن بن عيسى وابن  يوسف عّند , نأميت  احلديث إىل غريي رفعت ه وأأس 

ن اصطالحم  "ع  ذلك يرف "ثالثتهم عن مالك بلفظ : اإلسامعييل والدارقطّني , وزاد ابن وهب  , ومم

ه يرفع  ذلك إىل الّنبيِّ  يه فمراد 
ّنمم  .انتهى كالمه . ولو مل يقيِّده  ملسو هيلع هللا ىلصأأهلم احلديث إذا قال الراوي يأ

خري  الَسحور  
أَن , سهل بن سعد  (5550ُ)ُومسلمُ(1403ُُ)ُفأخرجُالبخاريُ. أَما تعجيل  الفطرم تأ 

 من حديث أيب ذر (   4  )زاد أمحد .  ما عَجلوا الفطر ال يزال الّناس  بخريٍ : قال  ملسو هيلع هللا ىلصرسولأ اهلل 

  "وأأَخروا السحور "

 . وما بعدها( 5/12 ) "التمهيد"انظر . وفيه أحاديث أخرى  

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  114ُلك 

ُُيفُنوتقُ لا:ُبابُ ُبِحُالص 

 يف يقّنت   ال كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -14 

 
ٍ
 ( ) .ةالالَص  من يشء

ُُعنُيهُ الن ُ:ُبابُ ُهحاجتُ ُريد ُيُ ُنسانُ واإلُُِةالالص 

 ال:  لقا ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  مأ لسأأ  بنم  زيد عني عن مالٍك حَدثّنو -13 

هي  كأ ور   بني ضام   وهو كمحد  أأ  نيَ لصي  
 ( ). 

ُُانتظار:ُبابُ ُيهالإُُِيشملواُةُِالالص 

___________________ 

 . التأأينِّ : أي  (واالستيناءُ:ُ)ُقولهُ 

 "العرفة"والبيهقي يف ( 14 / )والطحاوي (  311)وعبد الرزاق (  2 )أخرجه الشافعي  ( )

 .ال يقّنت  يف الفجر: ولفظ عبد الرزاق . من ط رٍق عن مالك به ( 11/ )

( 11/ )وابن  أأيب شيبة , من طريق أيوب (   2 )وابن الّنذر ( 3115)وأخرجه عبد الرزاق أيضًا  

ر وال يف الوتر, من طريق عبيد اهلل كالمها عن نافع عن ابن عمر   .أأَنه كان ال يقّنت  يف الفج 

 . ل زيد بن أسلم ملأ  ي درك عمر وهذا مرس ( )

ُبنيُوركي هُ:ُ)ُقولهُ   .أي بسبب احلقن  (ضامٌّ

حٍد أن  يصيلأ وهو حاقٌن ( : 11 / ) "االستذكار"قال ابن عبد الرب يف 
أمجعأ العلامء عىل أنه ال يّنبغي لأ

 من ف روض صالتمه 
ٍ
فيمن صىَل وهو .  واختلفوا, وإن  قَل . إذا كان حقّن ه ذلك ي شغله عن إقامة يشء

لأه ذلك فصىَل كذلك فإَنّني :  فقالُمالكُفيامُروىُابنُالقاسمُعنه. حاقٌن إاَل أأنه أأكمل صالتأه إذا شغأ

عيدأ يف الوقتم وبعده  ي كره أن  ي صيل وهو :  وقالُالشافعيُوأبوُحنيفةُوعبدُاهللُبنُاحلسن. أ حب  أأن  ي 

ك شيئًا من فروضها  وصالت ه جائزٌة مع ذلك إن مل, حاقٌن  ه البول  :  وقالُالثوري. يأرت  إذا خاف أن  يأسبقأ

 .انتهى كالمه. قَدم رجاًل وان صف
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محن الرَ  با بكر بن عبدأأ  نَ أأ ,  يب بكرٍ  أأ ىلمو ٍي مأ عن س  ي عن مالٍك حَدثّنو -11 

 مَ ث  , مه لِّ عي  لم م خريًا أو لَ يتعل . هغريأ  ريد  ال ي   إىل السجدم  و راحأ دا أأ ن غأ مأ : كان يقول 

  ( ) .امً غانم  عأ جاهد يف سبيل اهلل رجأ كان كال   . هإىل بيتم  رجعأ 

 ج  ل  ا اهلل عبدم  بن عيمم ن   عني عن مالٍك حَدثّنو -11 
 ريرةه   باأأ  معسأ  هأنَ ,  رمم

 همَ لال . يهلع ت صيلِّ  ئكة  اللا لم تز ملأ   . هصاَل م   يف سأ لأ ج ثمَ ,  كمحد  أأ  صىَل  إذا:  يقول

 ل  يز ملأ   . ةالالَص  ّنتظر  يأ  سجدم لا يف سأ لفج هصاَل م   من قامأ  فإن  ,  ارمحه همَ لال هل اغفر

 .( ) ي صيلِّ  ىحتَ  ةٍ الصأ  يف

_____________________ 

هم يف الَصحابة, أبو بكر بن عبد الرمحن من كمبار التابعني . وهذا مرسٌل  ( )  . بل عَده بعض 

لنه قطٌع عىل , لرأ ي واالجتهاد معلوٌم أَن هذا ال ي دركه ا( :  45/ ) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

ه يف ثوابه كمم اهلل وأأمرم  انتهى. غيٍب من ح 

يئ ه من ط رٍق مرفوعًا : قلت   رسالً جمأ وابن حبان ( 3 52 )فأخرج اإلمام أمحد . وما يؤيد كونأه م 

نا هذا ليتعَلم خريًا أو ي علمه: مرفوعًا  عن أيب هريرة ( 22) د يف كان كالجاه. من دخلأ مسجدأ

 . نحوه. عن سهل بن سعد (   11) "العجم الكبري "وللطرباين يف . سبيل اهلل

 .من طريق ابن وهب عن مالك به(  1) "غريب مالك"أخرجه ابن الظفر يف  ( )

 . لكن له حكم  الرفع, وهذا موقوٌف  

 "أماليه"وابن بشان يف ( 15)وابن الظفر ( 51  – 51 /1 ) "التمهيد"وأخرجه ابن عبد الرب يف  

 . مرفوعًا رصحياً . من ط رٍق عن مالك به( 1)

.. وقد أ سّند من طريق مالك وغريه, موقوٌف يف الوطأ ( : 51 /1 ) "التمهيد"قال ابن عبد الرب يف   

عن أيب هريرة عن  وهو حديٌث صحيٌح رواه مجاعٌة من ثقاتم أيب هريرة: ثم قال , ثم ساق أسانيده .. 

 انتهى. ملسو هيلع هللا ىلصالّنبيِّ 

= 
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ُُيفُهُ ج ُوُ لاُيهلعُوضعيُ ُماُىلعُنيُ د ُيُ لاُوضع:ُبابُ ُجودالس 

 سجدأ  إذا كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عن مالٍك ى عن حيي حَدثّني -12 

 .ههتأ جب   يهلع ضع  يأ  ذيلا ىلع هي  كفَ  وضعأ 

___________________ 

ه صحيٌح : ثم قال , اخلالفأ فيه عىل مالٍك ( 11  ) "العلل"وذكر الدارقطّني يف   إاَل أّن مالكًا , رفع 

ه يف الوطأ فأ  انتهى. وقأ

ه  (544)ومسلمُ(550ُ)ُ"صحيحه"احلديثُأخرجهُالبخاريُيفُ: قلت  من ط رٍق عن أيب هريرة رفعأ

كم ما دام يف م صاَله الالئكة  ت صيلِّ "
دث  اللهَم اغفر له [ الذي صىَل فيه ]  عىل أأحدم اللهَم . ما مل حي 

ّنقلبأ إىل أأهله إالِّ الصالة. ارمحه ه ال يمّنعه أن  يأ بمس   الصالة حتأ
كم يف صالٍة ما دامتم  . ال يزال أأحد 

هُ)ُدونُقولهُ  صال  ُقامُمنُم  جرأ غري   ..ُ(فإن 
وإنام كون ه , مرتبط بذاتم الكان الذي صىَل فيه  وفيها أَن الأ

 يأكفي لألجر يف أأيِّ مكان فيه
 . يف السجدم

يف هذا احلديث أَن قيام : فقال ( 41 / ) "االستذكار"ابن عبد الرب يف . وقد أشار إىل تلك الزيادة  

رجه من أن  يكون له ثواب  الصيلِّ إذا كان م إنه : إاَل أنه ال يقال , ّنتظرًا للصالة الصيلِّ من مصاَله ال خي 

 انتهى. ت صيلِّ عليه الالئكة كام ت صيلِّ عىل الذي يف مصاَله يّنتظر الصالة

إنه : إاَل أنه ال يقال : قال ابن عبد الرب : فقال ( 1 /1) "فتح الباري"لكن تأعَقبه احلافظ ابن رجب يف     

ل من مكانه عىل ال: يعّني . ت صيلِّ عليه الالئكة  وهو يّنتظر الصالة كام ت صيلِّ عىل الذي يف م صاَله . تحوِّ

إنام فيه صالة  الالئكة عىل من َيلس  يف مصاَله ال عىل . يشري إىل أَن احلديث الرفوع. يّنتظر  الصالة 

وي يف حديٍث مرفوٍع . الّنتظر للصالة  ى عطاء  بن  السائب عن أيب عبد الرمح, ولكن قد ر  ن فروأ

لأمي عن عيلي قال  ثَم جلسأ يف مصاَله صَلت , من صىَل الفجر : يقول  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت  رسول اهلل : السُّ

م عليه , عليه الالئكة  ن يّنتظرم الصالة صَلت عليه الالئكة , اللهَم اغفر له اللهَم ارمحه : وصالهت  , ومأ

م عليه  هو حديٌث : وقال عيّل بن الديّني . جه اإلمام أمحد خرَ . "اللهَم ارمحه. اللهَم اغفر له : وصالهت 

ويٌف  ه حسن, ك   .انتهى. وإسّناد 
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 هل رنسٍ ب   حتت من هي  كفَ  ج  خرم ي  ل هنَ وإم ,  ربدم لا شديدم  يومٍ  يف هيت  رأأ  قدلو:  نافعٌ  لقا

 ( ) .باءص  حلأ ا ىلع امه  يضعأ  ىحتَ 

ُُيفُاجةُِحلاُعندُصفيِقُوالتُ ُتفاتلالا:ُبابُ ُةُِالالص 

 ليأ  يكن ملأ   مرع   ابنأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -12 
 .( ) هتم صال يف ت  تفم

 وعبد  .  يلِّ صأ   كّنت  :  لقا هنَ أأ ,  قارئلا جعفرٍ  يبأأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -11 

ينزأ مأ فغأ  .تفتُّ لفا - به رشع  أأ  الو - يورائم  عمر بن   اهلل
( ). 

ُيُ ُما:ُبابُ ُراكعٌُُمامُ إلُِواُجاءُ ُنمُ ُفعل 

هاٍب  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -15   ّنيٍف ح   بن لسه بن مامةأ أ   يبأأ  عن ابن شم

 ىحتَ  دَب  مَ ث  ,  عأ فركأ  اً ركوع اسأ الّنَ  فوجدأ  سجدأ لا ثابٍت  بن   زيد   لدخ:  لقا هنَ أأ , 

_____________________ 

وابن الّنذر ( 5  – 1/ ) "العرفة"ويف ( 52 / ) "الكربى"والبيهقي يف (  1 )أخرجه الشافعي  ( )

 . وإسّناده صحيح. من ط رٍق عن مالك به ( 2 3 )

َراعة كان : قال اخلليل . بضم الّنون  (برن سُ:ُ)ُقولهُ  لتزٌق به فهو ب رنس د  ه م  َبه , كلُّ ثوٍب رأ س  , أأو ج 

طرًا   ( .11 / ) "الشارق"قاله عياض يف . أو مم

 . وهذا إسّناد صحيح ( )

أنه كان , عن حفص عن عبيد اهلل عن نافع عن بن عمر (3141) "الصّنف"وأخرج ابن أيب شيبة يف 

ه االلتفاتم يف الصالة    .ح وسّنده صحي. يكرأ

 . عن مالك به( 31 /11)وابن عساكر ( 23 4) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  (4)

 . وسّنده صحيح 
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  ( )  .َف الَص  لأ وص

ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُملسو هيلع هللا ىلصُبيُِّالن ُُىلعُةالالص 

 عمر بنأ  اهلل عبدأ  رأيت  :  لقا ديّنارٍ  بنم  اهلل عبدم  عني عن مالٍك حَدثّنو - 1 

م قأ  ىلع يقف     ( ) .وعمر,  بكرٍ  يبأأ  ىلوع,  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  ىلع يلِّ فيص,  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  رب 

_____________________ 

( 112 )وابن الّنذر ( 53 / ) "رشح العاين"ويف ( 3211) "رشح الشكل"أخرجه الطحاوي يف  ( )

 . من طريق مالك به

 "رشح العاين"والطحاوي يف ( 11 / )وابن أيب شيبة ( 15/ ) "الكربى"وأخرجه البيهقي يف  

هري به( 4554) "مسّند الشاميني"والطرباين يف ( 11 )وابن الّنذر ( 53 / ) . من ط رٍق عن الزُّ

 ."ثَم ركعأ , فاستقبلأ القبلةأ "وزادوا 

 انتهى. حديث  زيد بن ثابت يف هذا الباب متصٌل صحيٌح ( : 3 4/ ) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

عن ابن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة , أأَن زيدأ بن ثابت ( 3212) "رشح ال شكل "وللطحاوي يف  

ه الأيمن , ثَم يأعتدُّ هبا إن   قِّ
ًا عىل شم ضأ  , ثَم يأميش م عرتم

ه إىل القبلةم  السجد , ووجه 
تبةم كان يركع  عىل عأ

 . أأو مل يأصل, وصلأ إىل الصفِّ 

أَن البخارَي ذكر يف كتاب . ومن العجائب ( : 1/1) "فتح الباري"قال ابن رجب احلّنبيل يف :ُفائدةُُ

ه يف هذه السألة  "القراءة خلف اإلمام" ن خالفأ : فإنه قال , أَن الروَي عن زيد بن ثابت ال يقول به مأ

عأ : قال , روى الأعرج عن أأيب أ مامة بن سهٍل  . لة لغريم القب -وهو بالبالط  -رأيت  زيدأ بنأ ثابت ركأ

بلة ملأ  َيزئه : وقال هؤالء ( : أي البخاري ) ثم قال , حتى دخل يف الصف 
وهذه . إذا ركعأ لغريم القم

ّنكرة ال تصحُّ  عأ زيٌد للقبلةم , رواية م  ّنيف . وإنام ركأ هري عن أيب أ مامة بنم سهلم بن ح  , كذلك رواه الزُّ

ُ  .كالم ابن رجبانتهى . فذكر حديث الباب. رأيت  زيدأ بنأ ثابت : قال 

وإسامعيل القايض يف ( 31 /1) "الكربى"والبيهقي يف ( 5  /4) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 12) "ملسو هيلع هللا ىلصفضل الَصالة عىل الّنبي "

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  119ُلك 

ُُجامعُُِيفُلمعُ لا:ُبابُ ُةالالص 

 لأ رسو نَ أأ ,  ةرَ م   بن عامنالّنُّ  عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو - 1 

 فيهم لأ ّنزي   أن   لقب كلوذ - ؟.اينوالزَ  ارقوالَس  اربالَش  يف ترون ما:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .عقوبةٌ  وفيهنَ  , فواحش نَ ه  :  لقا,  م  لعأأ  هورسول   اهلل :  قالوا -

؟ اهلل يا رسولأ  هتأ صال رسق  يأ  وكيف:  قالوا , هتأ صال يرسق   ذيلا قةم الرَس  سوأ  وأأ 

 ( ) .هاسجودأ  الو هاركوعأ  تمُّ ي   ال:  لقا

___________________ 

والبيهقي يف ( 55 )وإسامعيل القايض ( 11 /3)وابن سعد ( 3 12)وأخرجه عبد  الرزاق  

عب اإليامن"ويف ( 31 /1) "الكربى" مأ : من ط رٍق عن نافع قال ( 4/322) "ش 
كان ابن  عمر إذا قدم

فٍر أأتى قربأ الّنبيِّ  السالم  , السالم  عليك يا أأبا بكر , السالم  عليك يا رسولأ اهلل : فقال . ملسو هيلع هللا ىلصمن سأ

 ."عليك يا أأبتاه

ويف ( 51 /2) "الكربى"والبيهقي يف ( 35 ) "اختالف احلديث"ويف (  1 )أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 111) "جامع بيان العلم"وابن عبد الرب يف ( 2 1/4) "العرفة"

واة عن مالك يف إرسال هذا احلديث عن ( : 4/351 ) "التمهيد  "قال أبو عمر يف   تلف الرُّ ملأ  خيأ

 انتهى. الّنعامن بن مرة

 . وهذا م رسل: وقال البيهقي  

مران بن حصني : قلت    "الدب الفرد"أخرجه البخاري يف .  ولشطره الَول شاهٌد من حديث عم

من طريق ( 51 /2) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 1  /2 ) "العجم الكبري"والطرباينُّ يف ( 45)

 . به قتادة عن احلسن عن عمران 

ُي نزلُفيهمُُ"دونُقولهُ     ويف سامعم احلسنم من , ويف إسّنادمه اختالٌف يف وصلمه وإمرسالمه  ."وذلكُقبلُأن 

مران أيضًا   . عم

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  111ُلك 

 لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  بيهأأ  عن روةع   بن هشام عني عن مالٍك حَدثّنو -14 

 الصأ  نمم  اجعلوا: 
 .( ) كميوتم ب   يف كمتم

___________________ 

أخرجه اإلمام أمحد .  فجاء من حديث أيب سعيد . الخ.. وأسوأ الّناس رسقة  "أأَما شطره اآلخر  

 – 544 )علل الدارقطّني : انظر . وأأيب قتادة ومن حديث أيب هريرة . وغريه بسّنٍد ضعيٍف ( 4/11)

 (. 322)وعلل ابن أيب حاتم رقم ( 421 

وجاء من حديث , بسّنٍد ضعيٍف (  41)أخرجه إسحاق بن راهوية . وله طريٌق آخر عن أيب هريرة  

 واهلل أعلم . بسّنٍد ضعيٍف أأيضاً (  41 ) "العجم الوسط"أخرجه الطرباين يف . عبد اهلل بن ال غَفل 

سَدٌد كام يف   ( ) رة  "أخرجه م   .عن عروة به ( 51 / ) "إحتاف الأهأ

رسٌل يف الوطأ عّند مجيعهم( :  44/  ) "التمهيد"عمر يف  قال أبو   .انتهى. وهذا م 

من طأريقني عن هشام عن أبيه عن ( 4/12) "الكامل"وابن عدي يف ( 3212)وأخرجه أبو يعىل  

 . عائشة موصوالً 

يف هذا  ال يقولون( : 424)البّنه  "العلل"فقال كام يف . لكن أأشار أأبو حاتمم إىل إعالله باإلرسال  

 انتهى . احلديث عن عائشة

روة عن عائشة ( 3411 )وأخرجه أمحد  وال  "وزاد . من رواية ابن هليعة عن أأيب الأسود عن ع 

بورًا  علوها عليكم ق   ."َتأ

عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا (333ُ)ومسلمُ(475ُ)ُ"صحيحه"أخرجهُالبخاريُيفُ.ُواحلديثُُ

 ."ورًا وال تَتخذوها قب "وزادا . مثله 

ُ( : 1 1/ ) "الفتح"قال احلافظ يف ُ ُ)ُقوله ن للتبعيض : قال القرطبي  (منُصالتكمُ: والراد , مم

ه فليجعل   "الّنوافل بدليل ما رواه مسلم من حديث جابٍر مرفوعًا  كم الصالةأ يف مسجدم إذا قىض أحد 

ن صالته ّنفي االح[ : ابن حجر ] قلت . "لبيتمه نصيبًا مم وقد حكى عياٌض عن , تامل وليس فيه ما يأ

هم أَن معّناه  رج إىل السجد من نسوٍة . بعضم م من ال خيأ كم يف بيوتكم ليقتديأ بك 
اجعلوا بعضأ فرائضم

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  111ُلك 

 ملأ   ذاإ:  يقول كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -13 

  ( ).شيئاً  هجبهتم  ىلإ يرفع وملأ  ,  إيامءً  هسم برأ   أأ ومأ أأ  جودأ السُّ  ريض  لا ستطعم يأ 

 مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  محنالرَ  عبد يبأأ  بنم  ربيعةأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -11 

 هالقب لِّ صي   وملأ  ,  كتوبةلا ةم بصال بدأأ  - اس  الّنَ  صىَل  وقد - سجدأ لا جاءأ  إذا كان

 ( ).شيئاً 

 وهو لٍ رج   ىلع مرَ  مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -11 

 إذا:  هل لفقا,  عمر بن   اهلل عبد   يهلإ فرجعأ ,  اً مالأ كأ  لج  الرَ  فردَ  يهلع ملَ فس,  ي صيلِّ 

___________________ 

هَن  تمال  -وهذا , وغريم ين فقال , لكَن الَول هو الراجح  -وإن  كان حم  ال : وقد بالغأ الشيخ  حميي الدِّ

 .انتهى. َيوز محل ه عىل الفريضه

من طريق حييى بن ب كري عن ( 525 ) "العرفة"ويف ( 451/ ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . مالك به

اعٌة عن نافع عن ابن عمر موقوفًا :  "العرفة "وقال البيهقي يف   ورواه عبد اهلل بن عامر , كذلك رواه مجأ

لأمي عن نافع مرفوعًا   .انتهى. وليس بيشء, الأس 

فعىل : ثم قال ( 441/ ) "االستذكار"ذكرها ابن عبد الرب يف . أ خرى موقوفٌة عن ابن عمر  وله ط رٌق  

 .انتهى. هذا العمل  عّند مالٍك وأأكثر الفقهاء

ّنقطٌع  ( ) مر . هذا م   . ربيعة مل ي درك ابنأ ع 

. فذكره. كان ابن  عمر إذا انتأهى إىل السجد : قال , عن أأيوب عن نافع ( 4343)وأخرجه عبد الرزاق  

مر ( 4341)ولعبد الرزاق أيضًا  م قد : قال , عن مالٍك عن نافٍع عن ابنم ع  هتأ إذا أأتيتأ السجدأ فوجد 

 . صَلوا فال تصلِّ إاَل الكتوبةأ 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  112ُلك 

 ( ).هبيدم  ش  ي  لو , ملَ تكيأ  الف ي صيلِّ  وهو كمحدم أأ  ىلع ملِّ س  

 سنأ  نمأ :  يقول كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -12 

,  سنأ  تيلا ةأ الالَص  لِّ يصلف مام  إلا مأ لَ س فإذا,  مامإلم ا مع وهو إاَل  هار  ك  يذ   ملف ةً صال

 ( ).خرىل  ا بعدها لِّ صي  لم  ثمَ 

 عن انبَ حأ  بن حييى بن دحممَ  عن عيدٍ سأ  بنم  حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -12 

 ىلإ هظهرأ  سّندٌ م   عمر بن اهلل وعبد - يلِّ صأ   كّنت:  لقا أّنه.  انبَ حأ  بنم  واسعم  هعمِّ 

  لبأ قم  من يهلإ انصفت   ِتالصأ  قضيت   اَم لف - ةلب  قم لا جدار
 عبد   لفقا,  يرسلا يقِّ شم

 فانصفت   كيت  رأأ :  ت  لفق لقا ؟ّنكمي  يأ  عن فأ ّنصم تأ  أن   كمّنعأ  ما:  عمر بن اهلل

_____________________ 

( 11 / ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 23/ )وابن أيب شيبة ( 441/ )أخرجه عبد  الرزاق  ( )

 .وإسّناده صحيح. من ط رٍق عن نافع به(  1 / ) "ال حىَل "وابن حزم يف 

هري عن سامل عن أأبيه مثله( 112 )وابن الّنذر ( 4111)وأخرجه عبد الرزاق    . من طريق الزُّ

( 312/ )والطحاوي ( 42  )وابن الّنذر ( 13  )وعبد الرزاق ( 12/ )أخرجه ابن أيب شيبة  ( )

وقرنأ الطحاويُّ . من ط رٍق عن مالك به( 123) "العرفة "ويف (    / ) "الكربى"والبيهقي يف 

مري  مر الع   .والبيهقيُّ مع مالٍك عبدأ اهلل بنأ ع 

م( :  2 /3) "الفتح"قال احلافظ ابن رجب احلّنبيل يف  ثامن بن سعيد احلم وى ع  ص عن مالك وقد رأ

ه باطٌل . مرفوعًا  كذا روي عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر . ذكره ابن عدي . ورفع 

وذكرأ عن موسى بنم هارون احلافظ , أَن , خَرجه أبو يعيل ال وصيل والَطرباين والدارقطّني . مرفوعاً 

ٌم , وإنام هو موقوٌف  ه وه  وأنكرأ حييى  بن  معني الرفوعأ إنكارًا شديدًا . وكذا قال أبو زرعة الَرازي . رفعأ

 .انتهى كالمه . ذكره ابن أيب حاتم. 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  113ُلك 

 .يكلإ

 كّنتأ  فإذا كيميّنم  عن انصف  :  يقول الً قائ إنَ ,  تأ صب  أأ  قد كفإنَ :  اهلل عبد   لقا

 ( ).يسارك نعأ  شئتأ  وإن  ,  ميّنكيأ  عن شئتأ  إن  ,  شئتأ  حيث   فانصف   ت صيلِّ 

 هاجرينلا من لٍ رج   عن بيهأأ  عن روةع   بن هشام عني عن مالٍك حَدثّنو -11 

  به يرأ  ملأ   -
 ؟لم بإلا نم عطأ  يف يلِّ صأ  أأ  .عاصلا بن مروعأ  بنأ  اهلل عبدأ  لأ سأ هنَ أأ  - اً سبأ 

 ( ).غّنمم لا راحم م   يف صلِّ  كن  لو,  ال : اهلل عبد   لفقا

_____________________ 

بيد ( 451/ )أخرجه ابن أيب شيبة  ( ) من طريق يزيد بن (  123)وأبو يعىل , من طريق يأعىل بن ع 

 . هارون كالمها عن حييى بن سعيد به

(  43/ ) "الجمع"واهليثمي يف ( 11/ ) "ةاحتاف الهرة بزوائد السانيد العش"قال البوصريي يف  

ه ثقاٌت :   .رجال 

هكذا احلديث  عن حييى عن مالٍك عن حييى عن حمَمد بن ( :  43/ ) "االستذكار"وقال أبو عمر يف  

َبان  واة الوطأ . حييى بن حأ ه طائفٌة من ر  ه يف الوطأ عن مالك عن حممد , وتابعأ ورواه أبو م صعب وغري 

َبان بن حييى بن   انتهى. ملأ  يذكروا حييى بنأ سعيد. حأ

اَمه عن حممد بنم حييى به(    4)وأخرجه عبد الرزاق   ييّنة عن رجٍل سأ  .عن ابن ع 

كم للشيطان شيئًا من : قال  عن ابن مسعود ( 252)ومسلم ( 3 2)وأخرج البخاري  عل  أأحد  ال َيأ

ه ملسو هيلع هللا ىلصلقد رأيت  الّنبَي . اَل عن يأميّنمه يأرى أأَن حَقًا عليه أن اَل يّنصفأ إم . صالتمه   . كثريًا يأّنصف  عن يسارم

 .هكذا رواه مالٌك رمحه اهلل ( )

ه مجٌع من الثقات   ه عن هشام . وخالفأ و  عّند ابن أيب شيبة يف . مّنهم وكيٌع ( عن أبيه ) وملأ  يذكروا . فروأ

ليامن , ( 4213) "الصّنف"  "الوسط"وابن الّنذر يف ( 4223)يضًا عّند ابن أيب شيبة أ. وعبدة  بن  س 

سَدد ) كلهم ( 44/ ) "إحتاف الهرة  "ومسَدد كام يف , ( 231) عن هشاٍم حَدثّني ( وكيع وعبدة وم 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  114ُلك 

___________________ 

سَدد من الهاجرين ) رجٌل   . سأألت  عبدأ اهلل بن عمرو به: قال ( زاد م 

ولف فيها مال "قال الدارقطّنيُّ يف كتابه   , مجاعٌة ( أي مالك ) خالفه ( : 23/ ) "ك الأحاديث التي خ 

ه عن عبد اهلل بن عمرو ملأ  يذكروا فيه عروةأ , رووه عن هشام بن عروة عن شيٍخ من الهاجرين  خربأ
أأنه أأ

عيب بن إسحاق وغري  واحد . وهو الصواب  .  ورواه مالٌك يف اجلامع عىل , مّنهم محاد  بن سلمة وش 

 . انتهى كالمه . الصواب

سلم , أَن الصواب ما قاله مالك ( : 433/ ) "االستذكار"وزعم ابن عبد الرب يف : ت قل   ورَد عىل م 

 . واهلل أعلم. وفيام قاله نظرٌ , بن احلجاج بتوهيمه لالٍك وتصويبمه لرواية اجلامعة 

 من طريق يونس بن ب كري( 22 /2) "الكامل"وابن عدي يف ( 1114) "الوسط"ورواه الطرباين يف  

مٌ . عن هشام عن أأبيه عن عبد اهلل بن عمرو مرفوعاً   .وهو وه 

وأَما عطأن اإلبل فهو موضع  بروكمها عّند ( : 431/ ) "االستذكار"قال احلافظ ابن عبد الرب يف   

د  الاءأ فيها مرتني , سقيها  بتان ترم فموضع  ب روكمها بني الَشبتني هو عط ّنها ال . لأَّنا يف سقيها هلا رشأ

 .انتهى . وموضع مبيتمها, موضع مقيلمها كام لم راح الغّنم . وموضع  بيتمها هو مراحها , موضع بيتمها 

:  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رجاًل سألأ رسولأ اهلل ,  عن جابر بن سمرة ( 415) "صحيحه"روى مسلم يف : قلت 

رابضم الغّنم؟ قال  باركم اإلبل؟ قال : قال . نعم : أ صيل يف مأ  .ال: أ صيلِّ يف مأ

 .وقد وردت  أحاديث  كثريٌة يف الّنَهي عن ذلك 

عظمها التعبري ( : 2 1/ ) "الفتح"بن حجر يف قال احلافظ ا ويف حديث ,  "بمعاطن اإلبل  "ويف م 

ضري عّند الطرباين  رابد اإلبل "ويف حديث عبد اهلل بن عمرو عّند أمحد ,  "مّناخ اإلبل  "أ سيد بن ح   "مأ

أأخصُّ من  بالواضع ؛ لأَّنا أأشمل  , والعاطن  [ باب الصالة يف مواضع اإلبل ] , فعرَب البخاري 

إىل أَن الّنهيأ خاٌص :  وقدُذهبُبعضهم. الواضع ؛ لأَن العاطنأ مواضع  إقامتمها عّند الاء خاَصة 

طلقًا :  وقيلبالعاطن دون غريها من الأماكن التي تكون  فيها اإلبل ,  نقله صاحب  . هو مأ واها م 

 .انتهى بتجّوز .ُعنُأُحدالغّني 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  115ُلك 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -25   ما:  لقا أّنه,  سّيبلا بن سعيد عن ابن شم

,  ركعةٌ  مّنها كت  فاتأ  إذا . غربلا هي:  سعيدٌ  لقا ثمَ  ؟مّنها ركعةٍ  لِّ ك يف س  لأ َي   ةٌ الص

 .( ) هاكلِّ  ةالالَص  ةّنَ س   كلوكذ

ُُجامع:ُبابُ ُةُِالالص 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو - 2   بيدع   عن يثيِّ لال يزيد بن عطاء عن ابن شم

 إذ اسالّنَ  ظهراينأ  بني ٌس لجا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   بيّنام:  لقا هنَ أأ ,  يارخلا بن عديِّ  بن اهلل

 هن  ذم ستأ  يأ  هو فإذا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   رأ جهأ  ىحتَ  به هسارَ  ما درأ ي   ملف,  هفسارَ  رجٌل  هجاءأ 

 .ّنافقنيلا من لٍ ج  رأ  لم قت   يف

 اً حمّمد نَ وأأ ,  اهلل إاَل  هلإ ال ن  أأ  شهد  يأ  يسأ لأأ :  رأ جهأ  حني ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لفقا

 الو . ىلب:  لقا ؟ي صيلِّ  يسأ لأأ :  لفقا,  هل شهادةأ  الو . ىلب:  لج  الرَ  لفقا ؟اهلل رسول  

_____________________ 

من طريق حييى بنم حييى الَليثي عن مالك ( 212) "جامع بيان العمل وفضله" يف أخرجه ابن عبد الرب ( )

 . به

هري به( 2/ ) "الكربى"وأخرجه البيهقي يف   عيب بن أيب محزة عن الزُّ  . من طريق ش 

رسٌل لقوله   ّنَة الصالةم كلها : ) وهذا إسّناٌد صحيٌح م   (.كذلك س 

ُ( : 432/ ) "االستذكار"قال أبو عمر يف  ُسعيد  اُقول  ن ةُالصالةُِكلهاُ)ُوأم  ّنَة  (وكذلكُس  فإَنام أأرادأ س 

اها لأَّنا آخر  صالتمه   الأمومأ مّنها ركعٌة أأن  يأقعدأ إذا قضأ
وكذلك لو أأدرك مّنها , الصالةم كلها إذا فاتتم

ّنَة الصالة )وقد حيتمل أأن  يكونأ أأراد بقوله , ثانيٌة له  ركعًة قعدأ يف ال وىل من قضائمه لأَّنا وكذلك س 

ته مّنها ركعٌة : أي ( كلها ّنَة صالةم الغربم وحدها اجللوس يف كلِّ ركعٍة مّنها لن  فاتأ أأو أأدركأ مّنها , س 

 واهلل أعلم . ركعةً 
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 ( ).عّنهم اهلل  اينأ ّنأ  ذينلا ئكأ لوأ  :  ملسو هيلع هللا ىلص لفقا . هل ةأ الص

 اهلل لأ رسو نَ أأ  , يسارٍ  بن عطاء عن مأ لسأأ  بن زيدم  عني عن مالٍك حَدثّنو - 2 

 قبورأ  ذوااَت  قومٍ  ىلع اهللم غضب   اشتدَ ,  عبدي   اً وثّن قربي ل  َتع ال همَ لال:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص

  ( ) .مساجدأ  هميائم بم ن  أأ 

_____________________ 

( 11 /2) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 12 /1) "الم"ويف ( 2) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

سّند "واجلوهري يف ( 111) "تعظيم قدر الصالة"وحممد بن نص يف ( 2  /4) "العرفة"ويف  م 

 . من ط رٍق عن مالك به( 12 ) "الوطأ

رسٌل : قال البيهقي    .                                  هذا م 

رسالً ( 112)وتابع مالكًا سفيان  عّند ابن نص     .  عن عطاء م 

بادة ( : 15 /5 ) "التمهيد"وقال أبو عمر يف   وح بن ع  واة الوطأ عن مالك إاَل رأ . هكذا رواه سائر  ر 

َتصاًل سّنده  ٍل من الأنصار. حَدثّناه , فإنه رواه عن مالٍك م  ه عن عبيد اهلل بن عدي عن رج   .فساق سّندأ

وابن (  112) "صحيحه"وابن حبان يف ( 2122 )وعبد الرزاق ( 344,   1/34)وأخرجه أمحد  

وأبو نعيم ( 24/ ) "الكربى"والبيهقي يف ( 315)وعبد بن محيد ( 115, 111, 112, 111)نص 

هري عن ( 112) "معجم الصحابة"وابن قانع يف ( 11 /  ) "العرفة"يف  وغريهم من ط رٍق عن الزُّ

ي عطاء عن  عّنه :  وقيل, عّنه عن عبد اهلل بن عدي النصاري :  لكنُاختلفواُفقيل. عبيد اهلل بن عدم

وه , عّنه :  وقيل, أَن رجاًل من الأن صار حَدثه  ربأ عن عطاء عن عبد اهلل : وقيلُ. أَن نفرًا من الأنصار أأخ 

 . دون ذمكر عبيد اهلل. بن عدي بن احلمراء 

 .وصَوب أبو حاتم الرسلأ ( 152)وعلل ابن أيب حاتم . وما بعدها( 15 /5 )التمهيد : انظر  

نا مالٌك به (  3  – 35 / ) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( ) ن بن عيسى أأخربأ ع  وهذا . أأخربنا مأ

رسٌل   .م 

ر ( 122 )وأخرجه عبد الرزاق   عمأ من طريق ابنم عجالن ( 4/45)وابن أيب شيبة , من طريق مأ

= 
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 لقا مسعودٍ  بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -24 

 ع  ضيَ وت   قرآنلا حدود   فيه فظحت  ,  اؤهرَ ق   يٌل لق فقهاؤه كثريٌ  زمانٍ  يف كنَ إم :  نسانٍ إل

,  طبةخلا ونقص  ويأ ,  ةالالَص  فيه طيلوني  ,  عطيي   من كثريٌ  سأليأ  من يٌل لق,  هحروف  

 .همهوائم أأ  لقب مهلأ عامأأ  وندُّ بأ ي  

 قرآنم لا حروف   فيه فظحي  ,  اؤهرَ ق   كثريٌ  هفقهاؤ   يٌل لق زمانٌ  اسالّنَ  ىلع ِتوسيأ  

___________________ 

 . وملأ  يذكر عطاءً . ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : قال . يدم بن أأسلم كالمها عن ز

بان عن زيد بن أسلم ( 335) "كشف الستار"وأخرجه البزار كام يف   ه  مر بن حممد بن صأ من طريق ع 

 . عن عطاء بن يسار عن أأيب سعيد مرفوعاً 

بان . رواه البزار ( : 2 / ) "الجمع"قال اهليثمي يف   ه  مر بن صأ ه, وفيه ع  وا عىل ضعفم ع   . وقد اجتمأ

مر هذا هو ابن صهبان جاء مّنسوبًا يف بعض ( : 1  / ) "فتح الباري"وقال ابن رجب احلّنبيل يف   وع 

سّند البزار  مري , ن سخم م  مٌ , وظَن ابن  عبد الرب أأَنه عمر  بن حممد الع   . انتهى. والظاهر أنه وه 

 (. 3 –  1/3)التمهيد : انظر  

والبخاري يف (  3 / )وابن سعد ( 331/ )أأخرجه أمحد . حديث أيب هريرة  وله شاهٌد من 

ويف عن ( 1 5 ) "مسّنده"واحلميدي يف ( 4/32) "التاريخ الكبري" زة بن م غرية الك  من طريق محأ

ريرة مرفوعًا به  هيل بن أأيب صالح عن أأبيه عن أأيب ه  ّنًا , لعنأ اهلل : س  . "...اللهَم ال َتعل  قربي وثأ

ه ثقاٌت   .وروات 

 ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , بسّنٍد صحيٍح عن سعيد بن أأيب سعيد موىل الأهري ( 1 11 )وأأخرجه عبد الرزاق  

ه: قال  رسٌل . فذكر نحوأ  .وهذا م 

قُّ احلديثم الأخري   لعنأ اهلل   "عن عائشة مرفوعًا بلفظ ( 1 1)ومسلم ( 1 3)فأأخرج البخاري . أأَما شم

بميائمهم مساجدأ اليهودأ والّنصا  ."رى اتذوا قبورأ أأن 
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 قصونويأ  طبةخل  ا فيه طيلوني  ,  عطيي   من يٌل لق يسأل من كثريٌ ,  هحدود   ع  ضيَ وت  

 .( ) مهلم عامأأ  لقب همهواءأ أأ  فيه وندُّ بأ ي  ,  ةالالَص 

 ّنظري   ما لأ وَ أأ  نَ أأ  ّنيغأ لأ بأ :  لقا هنَ أأ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -23 

 مأ عأ  نمم  بقيأ  فيام ظرن   مّنه تلبم ق   فإن  ,  ةالالَص  عبدم لا لم عم نمم  فيه
 مّنه لقبت   ملأ   وإن,  هلم

  يف ّنظري   ملأ  
ٍ
 مأ عأ  نمم  يشء

  ( ) .هلم

_____________________ 

عب اإليامن"والبيهقي يف ( 1 4) "الفتن"والداين يف ( 12) "فضائل القرآن"أخرجه الفريايب يف  ( )  "ش 

 . من ط رٍق عن مالك به( 1555)

نصاريُّ ملأ  ي درك ابنأ مسعود  
 . وحييى بن سعيد الأ

جوٍه متصلٍة حساٍن  هذا( : 414/ ) "االستذكار"قال أبو عمر يف   سعود من و  وي عن ابنم مأ احلديث ر 

 انتهى. متواترة

َدةم ط رق عن ابن مسعود. وهو كام قال رمحه اهلل   ه . فقد جاء من عم  .نحوأ

 "كتاب العلم"وأبو خثيمة يف ( 4222)وعبد الرزاق ( 221) "الدب الفرد"أخرجها البخاري يف  

والطرباين يف ( 25 ,  11 / ) "اإلبانة"وابن بَطة يف ( 2/12) "الستدرك"واحلاكم يف ( 51 )

هم عىل بعض( 12 ,  52 /1) "الكبري"  .يزيد بعض 

تصًا من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود ( . 5 5/1 ) "الفتح"قال ابن حجر يف   بعد أن  ذكره ُم 

ه صحيح : قال  "الدب الفرد"وعزاه للبخاري يف ,  بأل الرأ يومثل ه ال ي قال , وسّند 
 .انتهى . من قم

رسل  ( )  .حييى هو النصاري . وهذا م 

وقد , وإَنام هو توقيٌف , وال اجتهادًا , وهذا ال يكون رأ يًا ( : 3/21 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

سّندًا من وجوٍه صحاٍح  وي م   .انتهى. ر 

 ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل : عن أيب هريرة قال ( 311)والّنسائي ( 4 3) "اجلامع"وأخرج الرتمذي يف 

= 
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ُ
 الع   كتاب

 
 ي
 
 د
 
 ني

 
ُقامةواإلُُِفيهامُداءُِوالن ُُعيدينلاُلسغُ ُيفُلعملا:ُبابُ

 فطرلا يومأ  غتسل  يأ  كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -21 

 ( ).ىَل صل  ا ىلإ يغدوأ  أن   لأ قب

ُُمرأل ُا:ُبابُ ُنيُ د ُيُ عُِلاُيفُطبةُِخلُ اُلقبُةُِالبالص 

هاٍب  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -21   ي صيلِّ  كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  ابن شم

 .( ) طبةخل  ا لقب ضحىالأ  ويومأ  فطرم لا يوم

___________________ 

ن عملمه صالته : يقول  اسب به العبد يوم القيامة مم وإن  , فإن  صلحت  فقد أأفلحأ وأأنجحأ . إَن أأولأ ما حي 

ن : جَل قال الربُّ عَز و. فإنم انتقصأ من فريضتمه يشٌء . فسدت  فقد خابأ وخرسأ  انظ روا هل لعبدي مم

ع؟ في كمل هبا ما انتقصأ من الفريضة   . "ثَم يكون سائر  عملمه عىل ذلك, تطوُّ

 .حسٌن غريٌب : وقال الرتمذي 

ه بمعّناه من حديث متيٍم الداري وأأيب هريرة من ط رٍق عّنه : قلت  ورجٍل من , وأنٍس , وقد جاء نحو 

هم تكميلأ الفرا. الصحابة  . ئضم بالّنوافل كام يف حديث أيب هريرةوزاد بعض 

 (.11 / )وكشف اخلفاء (  11 )وعلل الدارقطّني ( 1 3)علل ابن أيب حاتم : يّنظر  

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

( 214 ) "العرفة"ويف ( 4/422) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 3  4) "الوسط"وابن الّنذر يف 

 من ط رٍق عن مالك به 

من طريق مالك ( 3 1 ) "العرفة"والبيهقي يف (  2,   2) "أحكام العيدين"أخرجه الفريايب يف  ( )

= 
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هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو - 22  :  لقا,  هرز  أأ  ابن ىلمو بيدٍ ع   يبأأ  عن ابن شم

 إنَ :  لفقا , اسأ الّنَ  فخطبأ  انصفأ  ثمَ  , ىَل فص ابطَ خلا بن مرع   مع عيدأ لا شهدت  

 يأ صم  عن ملسو هيلع هللا ىلص ىّنأ  يومانم  هذينم 
 يومٌ  خرآلوا,  مصيامكم  من مك  فطرم  يومأ ,  هامامم

 .كمسكم ن   نمم  فيه لونك  تأ  

 انصفأ  ثمَ ,  ىَل فص فجاء انعفَ  بن عثامن مع عيدلا شهدت   ثمَ :  عبيدٍ  أبو لقا

 لم هأأ  نمم  حَب أأ  نفمأ ,  عيدان هذا كميومم  يف كمل اجتمعأ  قد هنَ إم :  لوقا,  فخطبأ 

 .هل ذنت  أأ  فقد .رجعيأ  أن حَب أأ  نومأ ,  هايّنتظر  لف معةجل  ا ّنتظريأ  أن   يةم لعالا

 فجاء - حمصورٌ  وعثامن - ٍب لطا يبأأ  بن يلِّ ع مع عيدأ لا شهدت   ثمَ :  عبيدٍ  أبو لقا

 ( ) .فخطبأ  انصفأ  ثمَ  ىَل فص

___________________ 

رسل. به  . وهذا م 

( 21  )وابن ماجه (  14)والرتمذي ( 222)ومسلم ( 114)ويشهد له ما أخرجه البخاري  

مر من حديث نا( 113 )والّنسائي  مر  ي صلُّون  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول  اهلل : قال , فٍع عن ابنم ع  وأبو بكر وع 

 .العيدين قبلأ اخل طبة

والرتمذي ( 1 3 )وأبو داود ( 111 ( )42  )ومسلم (  112( ) 112)أخرجه البخاري  ( )

هري به ( 4 31, 221 ) "الكربى"يف (  3 33)والّنسائي (  22)  . من طرق عن الزُّ

مر   طبة ع  كر خ 
طبة عيلي ,  واتفق السَتة عىل ذم وانفرد البخاريُّ ,  واتفق الشيخان والّنسائيُّ عىل خ 

طبة عثامنأ   .بخ 

 "السّند"الشافعيُّ يف . وقد أخرج احلديثأ هبذه الزيادة . (وعثامنُحمصورُ)ُقولهُ.ُوليسُعندهمُمجيعًاُ 

( 3 2 )وابن الّنذر (  21 ) "العرفة"ويف ( 34 /4) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 34 )

= 
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___________________ 

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

والليث  بن (  144) "صحيحه"صالح  بن  كيسان عّند أيب عوانة يف . وتابع مالكًا عىل هذه الزيادة ُ

 "تاريخ الديّنة"بة يف وابن إسحاق عّند ابن ش( 412/ ) "رشح العاين"سعد عّند الطحاوي يف 

( /434.) 

 انتهى .وملأ  نعلم عثامنأ أأمره بذلك: قال الشافعيُّ يف القديم :  "العرفة "قال البيهقي يف  

. وهبذه الزيادة استدَل مجٌع من أهل العلم عىل جواز إقامة العيدين واجلمعة بدون سلطان : قلت ُ

ه  . كموتمه أو عزلمه أو حصم

بيد موىل ابن أأزهر يف حديثّنا الذكور يف هذا ( : 21 /5 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   وأَما قول أأيب ع 

ففيه  "فجاء فصىَل ثَم انصفأ فخطبأ ( وعثامن حمصور) ثم شهدت  مع عيلم بن أيب طالب  "الباب 

لطان ُدليٌل عىل أَن اجلمعة واجبٌة عىل أأهل ص بغري س 
وال سلطانأ عليهم وأَن أهله إذا أأقاموها , الم

زأأهتم  ُوحديثاًُُ.أأج  ُقدياًم ُفيه ُالعلامء ُاختلف ُموضع , وصالة العيدين مثل صالة اجلمعة ,  وهذا

َلف , واالختالف يف ذلك سواٌء  لَن صالة عيلي بالّناس العيد وعثامن حمصوٌر أصٌل يف كلِّ سبٍب تأ

ه أو خليفتمه أَن عىل السلمني إقامةأ ر ُمالكُوالشافعيُ. جٍل يقوم بهاإلمام عن حضورم ُمذهب  وهذا

 .َتوز اجلمعة  بغري سلطاٍن كسائرم الصلوات: عىل اختالف عّنه والطربي كلهم يقول واألوزاعيُ

فرُوحممد  زئ اجلمعة إذا ملأ  يكن سلطان:  وقالُأبوُحنيفةُوأبوُيوسفُوز   .ال َت 

ٍ لو ماتأ واليه:  ورويُعنُحممدُبنُاحلسنُ ص 
موا رجاًل ي صيلِّ هبم اجلمعةأ أأَن أأهل مم قدِّ م جازأ هلم أن  ي 

مأ عليهم  .حتى يقد 

لطان:  وقالُأُحدُبنُحنبلُ  .ي صلُّون بإذن السُّ

ر   عمأ هريذكرأ عبد  الرزاق عن مأ ه يوم اجلمعة . حيثام كان أأمرٌي : أنه كان يقول ,  عنُالز  فإنه يعظ أأصحابأ

هري هذا ذكرنا قول ال. وي صيلِّ هبم ركعتني ,  نه الذي روى حديثأ عيلي حني صىَل بالّناس العيد , زُّ
لأ

 ..وعثامن حمصور

قيم اجلمعةأ السلطان   والُُيتلفُالعلامء  وإنام اختلفوا عّند نزولم ما , وأَن ذلك سّنٌة مسّنونٌة , أَن الذي ي 

= 
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ُيدعُِلاُيفُدوُِّغُ لاُلقبُلُِكباأل ُُمرأل ُا:ُبابُ

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -22  ,  خربهأأ  أّنه,  سّيبلا بن سعيد عن ابن شم

.دوِّ غ  لا لقب فطرلا يوم لكلأ با ؤمروني   كانوا اسالّنَ أنَ 
( ) 

___________________ 

 وأصحابهُواألوزاعيُفذهبُأبوُحنيفة. واجلمعة قد جاءت. ذكرنا من موتم اإلمام أو قتلمه أو عزلمه 

ُ, إىل أأّنم ي صلون ظهرًا أربعًا  ُوأبوثور ُوإسحاق ُوالشافعيُوأُحد ُمالٌك ي صيلِّ هبم بعضهم : وقال

زّيم. بخطبة   .وَي 

. فإن ملأ  يكن إماٌم : فقلت  -يعّني أمحد بن حّنبل  -سألت  أأبا عبد اهلل : قال العباس بن عبد العظيم  

أأليس قد صىَل عيلُّ بن أأيب طالب بالّناس : ؟ فقال .بالّناس وصىَل ركعتني أأترى أن ن صيلِّ وراء من مجعأ 

صورٌ   .وعثامن حمأ

وإن  , قد ذكرنا أَن حديثأ أيب عبيد موىل ابن أزهر أأصٌل يف هذه السألة ( : ابن عبد الرب ) قال أبو عمر  

ُ.انتهى القصود مّنه بتّصف يسري "كان ذلك يف صالة العيد

ُُ ُقوله (ُ :ُ ى ال جتمعة حول ( .1 / . )"الفتح"قال احلافظ يف  (أهلُالعالية رأ العوايل عبارٌة عن الق 

ها  ها في قال هلا الَسافلة , الديّنة من جهة نجدم
وأأق رهبا إىل الديّنة عىل نحو . وأأَما ما كان من جهة هتامتم

ها مسافًة ستةأ أميال . ميلني  قال . أأبعد  العوايل مسافًة ثالثة أأميال  :ووقع يف الدونه عن مالك , وأأبعد 

وبذلك جزمأ ابن عبد الرب وغري  . انتهى . وإاَل فأبعدها ثامنية أميال. كأَنه أأرادأ معظمأ عامرهتا : عياض 

 .انتهى بتجّوز. آخرهم صاحب  الّنهاية. واحٍد 

أحكام "والفريايب يف (  1 / ) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 11 / ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 221 ) "العرفة"والبيهقي يف ( 3 ) "العيدين

ر ( 1241)وأخرجه عبد الرزاق    عمأ عن إبراهيم بن سعد كالمها ( 11 / )والشافعي أيضًا , عن مأ

هري به   . وال يفعلون ذلك يوم الّنحر: اد الشافعي ز. عن الزُّ

هم . وهذا ي عترب موقوفًا   كأ رأ كي واقعأ الّناسم الذين أأد  وقد أأد ركأ سعيٌد مجعًا كبريًا من صحابةم , فسعيٌد حيأ

= 
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ُيند ُيُ عُِلاُةُِصالُيفُقراءةُِلواُالّتكبريُُِيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 شهدت  :  لقا هنَ أأ  , مرع   بن اهلل عبدم  ىلمو نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -21 

 قراءةلا لقب تكبرياٍت  سبعأ  ىلول  ا كعةم الرَ  يف فكرَب  . هريرة يبأأ  مع فطرأ لوا حىض  الأ 

   ( ).قراءةلا لقب تكبرياٍت  مخسأ  خرةم آلا ويف, 

___________________ 

. بعد أن  ذكرأ اآلثار الداَلة عىل السألة ( 4 4/ ) "االستذكار"ولذا قال أبو عمر يف .  ملسو هيلع هللا ىلصرسولم اهلل 

 .انتهى كالمه . كان الّناس ي ؤمرون: ب ك بقول سعيٍد وحس: قال 

ال يغدو يومأ الفطرم حتى يأكلأ  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول  اهلل ": عن أنس قال ( 114)ويف صحيح البخاري  

 ."متراٍت 

 "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 1125)وعبد الرزاق ( 315) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

والفريايب يف ( 155 /1) "العرفة"ويف ( 22 /4) "الكربى السّنن"والبيهقي يف ( 3/433)

 . من ط رٍق عن مالك به( 5  ) "أحكام العيدين"

 . من ط رٍق أخرى عن نافع به ( 1254) "الصّنف"وأخرجوه أيضًا مع ابن أيب شيبة يف  

 .وإسّناد ه صحيح 

لبارك عن عبدة بن سليامن من طريق ن عيم بن محاد عن ابن ا( 2 /2) "الكامل"وأخرجه ابن عدي يف  

 .فذكره.كان ي كرب  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , عن عبيد اهلل العمري عن نافع عن أبى هريرة 

م , وهذا صواب ه موقوٌف ( : 5/151 ) "السري"قال الذهبي يف   وى ن عيم , فوهم ه أأحٌد سم ومل يرفع 

 .وكذا قال ابن عدي. انتهى.

ي عن نافٍع عن ابنم عمر مرفوعًا   وفيه الفرج بن فضالة ( . 32/ ) "السّنن"أأخرجه الدارقطّني يف . ور 

 .وهو مرتوك

وال يكون إاَل , مثل  هذا ال يكون  رأ يًا : عن رواية مالك الوقوفة ( 1/42 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

= 
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ُ
  صالة   كتاب

 
 وف  ال

 
ُوِفُخلاُةالص:ُبابُ

:  لقا أّنه,  سّيبلا بن سعيد عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -25 

  ( ) .مس  الَش  غابتم  ىحتَ  ّندقم خلأ ا يومأ  عصأ لوا هرأ الظُّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   صىَل  ما

___________________ 

وي عن الّنبيِّ , واهلل أعلم . لنه ال فرقأ بني سبع وأقَل وأكثأرأ من جهةم الرأ ي يف القياس, توقيفًا  وقد ر 

ي ن سبعًا يف الوىل ,  ملسو هيلع هللا ىلص يدأ
 انتهى. ومخسًا يف الثانية من ط رٍق كثريٍة حسانٍ , أنه كرَب يف العم

لأَنه بني ظهراينأ ال هاجرين والأنصار , وتكبري أأيب هريرة عاٌم ( :   1/4) "العرفة"وقال البيهقي يف  

 . انتهى. وأأهلم العلمم 

مرو بن شعيب , ( 2113)فجاءأ من حديث أأيب هريرة عّند أمحد . ل ابن عبد الرب وهو كام قا: قلت   وعأ

ه  مرو بن عوف ( 31  )وعائشة عّند أيب داود أيضًا (  1  )عّند أيب داود , عن أبيه عن جدِّ وعأ

 . وحَسّنه( 141)عّند الرتمذي . ال زين 

 (.5  / )والدراية البن حجر , ( 32 / )نصب الراية : انظر  

رسل ( )  . وهذا م 

وابن سيد (  4 /4) "التفق والفرتق"واخلطيب يف ( 2/422) "الصّنف"ووصله ابن أيب شيبة يف  

 . به من ط رٍق عن حييى بن سعيد عن ابن السيب عن عمر ( 34/ ) "عيون الثر"الّناس يف 

ئل عّنه الدارقطّني يف   مرو بن هاشم رواه زياد بن عبد اهلل ا: فقال ( 23 )رقم  "العلل"وس  لبكائي وعأ

مر  ييّنة وعيلُّ , أبو مالك اجلّنبي عن حييى بن سعيد عن سعيد بن السيب عن ع  وخالفهام مالٌك وابن ع 

كري وغريهم  سهر وحممد بن فضيل وأبو محزة السُّ وه عن حييى عن سعيد بن السيّب م رسالً . بن م  فروأ

 .انتهى. واهلل أعلم. وهو أأشبأه بالصواب . 

= 
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___________________ 

عن جابرم بنم عبد (  14)ومسلم , ومواضع أخرى (  131)  "صحيح البخاري"واحلديث يف : قلت  

واهلل ما كدتُّ . يا رسولأ اهلل: وقال , أَن عمرأ بنأ اخلطاب يوم اخلّندق جعلأ يأسبُّ كفارأ ق ريش  " اهلل 

ّنأا إىل ,  إن  صَليت ها فواهلل:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول  اهلل , أن  أ صيلِّ العصأ حتى كادت  أن  تأغربأ الشمس   فّنزل 

ثم , العصأ بعد ما غربتم الَشمس   ملسو هيلع هللا ىلصفصىَل رسول  اهلل , وتوضأنا ,  ملسو هيلع هللا ىلصفتوضأأ رسول  اهلل , ب طحان 

 ."صىَل بعدها الغرب

 .مل ي صلِّ العص حتى غابتم الشمس ملسو هيلع هللا ىلصأأَن الّنبَي ,  ويف الَصحيحني أأيضًا عن عيلي  

السّند  "والشافعي يف (  31, 1 / 4)أخرجه أمحد . حديث أيب سعيد : أأقواها ول رسلم سعيٍد شواهد   

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

( 215 )وصَححه ابن حبان . "صىَل الظهرأ والعصأ والغربأ والعشاءأ بعد أن  ذهبأ هوٌي من الليل

 (. 254 )ن خزيمة واب

, أَن الذي فاهتم الظُّهر والعص . وقع يف الوطأ من طريٍق أ خرى ( :  11/ )  "الفتح"قال احلافظ يف  

ويف , وأّنم صَلوا بعد هويي من الليل , ويف حديث أأيب سعيد الذي أرشنا إليه الظُّهر والعص والغرب 

غلوا رسولأ اهلل أَن  "حديث ابن مسعود عّند الرتمذي والّنسائي  عن أأربع صلوات يومأ  ملسو هيلع هللا ىلصالشكني شأ

ز  "أربع  "ويف قوله , اخلّندق حتى ذهبأ من الليل ما شاء اهلل  شاءأ ملأ  تكن فاتت  , َتوُّ
 .لأَن العم

إَن الصحيحأ : فقال , ورَصح بذلك ابن العريب , من الّناس من رَجح ما يف الصحيحني : قال اليعمري  

غل عّنها واحدٌة أَن الصالةأ ا  .وهي العص. لتي ش 

 ."شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العص  "ويؤيده حديث عيلي يف مسلم : قلت  

َيامًا : قال   : قال , فكان ذلك يف أأوقاٍت ُمتلفٍة يف تلك اليام , ومّنهم من مجأعأ بأَن اخلّندقأ كانت وقعت ه أأ

 .وهذا أوىل

ت: قلت   به أَن روايأ قرِّ مر وي   ع 
ٌض لقصةم ه , ي أأيب سعيد وابنم مسعود ليس فيهام تعرُّ بل فيهام أَن قضاءأ

روجم وقت الغرب  ففيها أَن ذلك كان [ . حديث جابر ] وأَما رواية  حديثم الباب , للصالة وقعأ بعد خ 

روب الشمس  .انتهى كالم ابن حجر. عقمب غ 
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ُ
  صالة   كتاب

ُ
 سوف  الك

 
سوِفُُالعمل:ُبابُ ُيفُصالِةُالك 

 بن اهلل عبد عن يسار بن عطاء عن سلمأأ  بن زيد عني عن مالٍك حَدثّنو -  2 

 فقام . معه والّناس   , ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فصىَل  , الشمس   خسفتم :  قال هنَ أأ  ؛ اسعبَ 

 رفعأ  ثمَ  . طويالً  ركوعاً  ركعأ  ثم:  قال .البقرة ورةس   من اً نحو:  قال , طويالً  قياماً 

 دون وهو - طويالً  ركوعاً  ركعأ  ثم - الول القيام دون وهو - طويالً  قياماً  فقام

 ركعأ  ثم - لوَ الأ  القيام دون وهو - طويالً  قياماً  قامأ  ثم . سجدأ  ثمَ  -ل الو الركوع

 دون وهو - طويالً  قياماً  فقام رفعأ  ثم - ولالأ  الركوعم  دون وهو - طويالً  ركوعاً 

 ثم . سجدأ  ثمَ  - لم وَ الأ  الركوعم  دونأ  وهو - طويالً  ركوعاً  ركعأ  ثمَ  - ولالأ  القيامم 

  .الشمس   تَتلَ  وقد صفأ ان  

 هحلياتم  وال حدٍ أأ  لوتم  سفانخيأ  ال , اهلل آيات من آيتانم  والقمرأ  الشمسأ  إنَ :  فقال

  .اهلل روافاذك   ذلك تمي  رأأ  فإذا ,

 اكّنأ ي  رأأ  ثمَ  , هذا كمقامم  يف شيئاً  تّناولتأ  اكرأيّنأ  , اهلل رسول يا:  فقالوا

 مّنه كلتملأ  هخذت  أأ  ولو , ّنقوداً ع   مّنها فتّناولت   , اجلّنةأ  يت  رأأ  ينإم :  فقال .تع  كأ تكع  

 .نياالدُّ  بقيتم  ما

 أأ  كثرأ أأ  يت  ورأأ  . قطُّ  مّنظراً  كاليوم رأ أأ  فلم , الّنارأ  ورأيت  
أ :  قالوا , الّنساء هاهلم

 يا  ملم

 ويكفرنأ  , العشريأ  ويكفرنأ :  قال ؟.باهلل يكفرنأ أأ :  قيل , هنَ فرم بك  :  قال ؟اهلل رسول



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  127ُلك 

 ما:  قالت   , يئاً شأ  مّنكأ  ت  رأأ  ثمَ  , هكلَ  الدهرأ  إحداهنَ  إىل حسّنتأ أأ  لو .اإلحسان

 ( ).قطُّ  خرياً  مّنكأ  يت  رأأ 

_____________________ 

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

 "الّنتقى"وابن اجلارود يف ( 332/ 4)والبيهقي ( 32) "السّنن الأثورة"والشافعي يف ( 314 )

 .مطَوالً وُمتصًا . وغريهم من ط رٍق عن مالك به ( 32 )

ُباهلل)ُلكنُوقعُعندهمُُ ُ:ُُ؟ُقال.قيلُأ يكفرن  ُالعشري  ُ.بدوِنُزيادةُالواو(ُي كفرن 

مهور  (يكفرنُالعشريُ:ُ؟ُقالُ.يكفرنُباهلل)ُقولهُ "( :   13/   )  "الفتح"قال احلافظ يف   كذا للج 

موطأ حييى "ووقع يف , وكذا أأخرجه مسلم من رواية حفص بن ميرسة عن زيد بن أأسلم , عن مالٍك 

فإن  كان . واتفقوا عىل أَن زيادةأ الواوم غلٌط مّنه , بزيادة واو . ري ويكفرن العش: قال  "بن حييى الندلس

واة فهو كذلك  ه من الرُّ ن تغليطه كونأه خالفأ غريأ وإن  كان الراد  , وأ طلق عىل الشذوذ غلطًا , الراد  مم

ه فسادأ العّنى فليس كذلك 
طلق لفظ الّنساء وذلك أَنه أأ , لَن اجلوابأ طابقأ السؤالأ وزادأ , من تغليطم

وكأَنه قال نعم , إلخ . ويكفرن العشري: ؟ فأجاب .يكفرن باهلل: فلاَم قيل , فعَم الؤمّنة مّنهَن والكافرة 

ه  وقال ابن عبد الرب . ومّنهَن من يكفر اإلحسان , لَن مّنهَن من يكفر باهلل , يقع مّنهَن الكفر  باهلل وغريم

ن وجه رواية حييى أن  يكون اجلو:  اب  مل يقع عىل وف ق سؤال السائل إلحاطة العلم بأَن من الّنساء مأ

تج إىل جوابمه   .انتهى كالم ابن حجر. لَن القصودأ يف احلديث خالف ه, يكفر باهلل فلم حيأ

من طريق ابن وهب والقعّنبي ( 121 ) "صحيحه"ما أخرجه أبو عوانة يف . لكن ي شكل عليه : قلت  

ال , يكفرن : ؟ قال .باهلل: بكفرهَن , قالوا : ؟ قال .ملأ يا رسول اهلل: قالوا  "فيه و. كالمها عن مالك 

فَصح بّنفي . من حديث أأيب هريرة مثله ( 3  /4 ) "رشح ال شكل"وللطحاوي يف .  "العشري

فر باهلل   .واهلل أعلم . الك 

 ُ ُقوله (ُ ها العشري ال( : 313/ ) "الّنتقى"قال الباجي يف  (العشريُ: ي عشريًا لأَنه ي عارش  مِّ زوج س 

ه   
تمل . وتعارشم  والتفسري , وحي 

ه : وهو قول أكثر أأهلم اللغةم ها من زوٍج أأو غريم أأن  ي ريد به كل من ي عارش 

= 
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ُ
  كتاب

 
 ت  االس

 
ُقاء  س

ُ

ُاال:ُبابُ ُجومُِبالن ُُتمطارس 

 ت  أأ شأ ن  أأ  إذا : يقول كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ  غهلب أّنه, ي عن مالٍك حَدثّنو - 2 

 .قةٌ ي  دأ غ   نيٌ عأ  كلفت . مت  شاءأ تأ  ثمَ ,  ةً حريَ بأ 
( )  

___________________ 

 .انتهى . واهلل أعلم . 

 .أيب مصعب عن مالك به من طريق(  ) "وصل بالغات مالك"كتاب أخرجه ابن الصالح يف  ( )

 .واخت لف فيها, ثاين الأحاديث التي ذكرها اإلمام مالٌك بالغًا وهذا   

, هذا احلديث  ال أأعرفه بوجٍه من الوجوهم يف غري الوطأ ( : 341/ ) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

ه عن مالك يف  رأ ه إنام ذكأ ن ذكرأ عن إبراهيم  "كتاب االستسقاء"إاَل ما ذكره الشافعيُّ يف ,  "الوطأ"ومأ

ثم استحالت  , إذا أأنشأت  بحريٌة : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن الّنبَي , ن حممد بن أيب حييى عن إسحاقأ بنم عبد اهلل ب

طعوٌن عليه مرتوٌك : وابن أأيب حييى ,  "شاميٌة فهو أأمطر  هلا  هو ابن  أأيب فأروة : وإسحاق بن عبد اهلل , مأ

عيٌف أأيضًا مرتوك  احلديث  .انتهى كالمه . ضأ

ن اَل أأهّتم عن إسحاق به (  1 / ) "الم"رب الشافعي يفوخ: قلت   ين مأ  . أأخربأ

ن اَل أأهَتم ؛ يريد به إمبرهيمأ : إذا قال الشافعي : لقول الربيع . وإنام جزمأ ابن  عبدم الرب بأأَنه إبراهيم   أأنا مأ

 .انتهى . بنأ أيب حييى

 "كتاب العظمة"وأأبو الشيخ يف (  3)نيا وابن أيب الدُّ ( 2212) "الوسط"وأخرج الطرباين يف  

مر الواقدي عن عبد احلكيم بن عبد اهلل بن أأيب ( 2ص)وابن الصالح (   2) من طريق حممد بن ع 

رفوعًا مثله  بنم احلارث عن عائشة مأ
 . فروة عن عوفم

ه بذاك وليس , وفيه استدراك عىل احلافظأني  محزة بن حممد وابن عبد الرب : قال ابن الَصالح   . إسّناد 

= 
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___________________ 

مر  مد بن ع   .انتهى. والظاهر  أأَنه الواقديُّ , لكان حم 

ظهرت سحابٌة من ناحية : أي  (إذاُأنشأتُبحريةُ)ُ( : 13 / ) "تّنوير احلوالك"قال السيوطي يف  

متُ)ُ, البحر  ,  ماٌء كثريٌ : أي . فتلك عنٌي غديقٌة بالتّنوين فيهام , أأخذت  نحوأ الشام : أي .  (ثمُتشاء 

دقًا  ها غأ ديقةُ.ُ)ُيقول فتلك سحابٌة يكون ماؤ  دقة  (وغ  قلع : قال الباجي . تصغري غأ العني مطر  أأياٍم ال ي 

ديقة عىل التصغري ,  نا يروون غ  وري احلافظ , وأهل  بلدم بأطأه يل . وقد حَدثّنا به أأبو عبد اهلل الصُّ وضأ

ه بفتح الغني  وقال , غّني احلافظ  عن محزةأ بنم حمَمد الكمّناين احلافظ وهكذا حَدثّني به عبد  ال. بخط يدم

 ما يفور  من العني . معّنى ذلك : سحّنون 
 .انتهى كالمه . أأّنا بمّنزلةم
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ُ
 بلة  الق   كتاب

 
ُُعنُُِهيالن ُ:ُبابُ ُهحاجتُُِىلعُنسانُ واإلُةُِلبقُِلاُلُِتقبااس 

 لأ رسو ه سمعأ نَ أأ ,  نصارالأ  من لٍ رج   عن نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -23 

 ( ) .بولٍ  وأأ  غائطٍ ل ةأ لبقم لا لأ ستقبت   ن  أأ  ىّنهأ يأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللم

ُةُِلبقُِلاُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

:  لقا هنَ أأ ,  سّيبلا بن سعيد عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -23 

_____________________ 

( 1  /1 ) "التمهيد"وابن عبد الرب يف (  4 /3) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 2 2) "وطأمسّند ال"واجلوهري يف ( 14 / ) "العرفة"والبيهقي يف 

ٍل ( : 1  /1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   هكذا روى هذا احلديثأ حييى عن مالٍك عن نافع عن رج 

واة الوطأ عن مالٍك فإّنم يقولون فيه ,  ملسو هيلع هللا ىلصمن الأنصار سمعأ رسولأ اهلل  عن مالٍك عن : وأأَما سائر  ر 

وي , إاَل أأَنه اختلف عن ابن ب كري يف ذلك ,  ملسو هيلع هللا ىلصسمعأ رسولأ اهلل نافٍع عن رجٍل من النصار عن أأبيه  فر 

وتم اجلامعة  عن مالٍك عن نافٍع , ليس فيها عن أأبيه . عّنه كرواية حييى  وي عّنه كام رأ عن رجٍل من : ور 

 .انتهى. وهو الصواب  إن  شاء اهلل, الأنصار عن أأبيه 

 "معرفة الصحابة"وأبو نعيم يف (  2/ ) "حتاف الهرةإ"ومسَدد كام يف ( 4131 )وأخرجه أمحد  

ٍل من الأنصار عن أأبيه به ( 1323)  . كرواية اجلامعة عن مالٍك . من طريق أيوب عن نافٍع عن رج 

 . ويف احلديث اختالف آخر  أأعرضت  عّنه لالختصار  

ّنة   ُالبخاريُمّنها ما . وللحديث شواهد  كثريٌة يف الس  عن أيب أيوب  (554)ُومسلم(705ُ)أخرجه

بل وا القبلةأ : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي ,  النصاري  يتم الغائطأ فال تأستق  وها ببوٍل وال . إذا أأتأ بمر  وال تأستأد 

بوا, غائٍط  قوا أأو غرِّ  ."ولكن  رشِّ
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 ثمَ ,  قدسم لا بيتم  نحوأ  اً شهر عشأ  ةأ ستَ  ديّنةأ لا مأ دم قأ  ن  أأ  بعد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   صىَل 

 لوِّ ح  
.نري  ه  بشأ  بدرٍ  لب  قأ  ة  لبقم لا تم

( ) 

 شقم لا بني ما:  لقا ابطَ خلا بن مرأ ع   نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -21 

  هجِّ و  ت   إذا ةٌ لبقم  غربم لوا
 .( ) بيتم لا لبأ قم

_____________________ 

من ( 215) "دالئل الّنبوة"ويف ( 111) "العرفة"والبيهقي يف ( 15 ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . طريق مالك به

ه الطربي يف . وتابع مالكًا مجاعٌة   وابن (  1/ ) "تفسريه"والثوري يف ( 43 /4) "تفسريه"أخرجأ

 "تارخيه"وخليفة بن خياط يف (  21) "دالئل الّنبوة"والبيهقي يف (  3 / ) "الطبقات"سعد يف 

رساًل ً ( 1/ )  . من ط رٍق عن حييى بن سعيد به م 

سمعت  سعدأ بنأ أيب وقاص : بن سعيد عن ابن السّيب قال  فرواه عن حييى. وخالفهم حممد بن فضيل  

ره .  ه ابن  عدي يف . فذكأ من رواية أمحد (  21) "الدالئل"والبيهقي يف (  1 / ) "الكامل"أأخرجأ

 . بن عبد اجلبار العطاردي عن ابن فضيل به 

 . والعطارديُّ ضعيٌف : قلت  

 . انتهى. ديث غري  حمفوٍظ هبذا اإلسّنادهذا احل( :  1 / ) "الكامل"وقال ابن عدي يف  

 .ال رسل  أأصحُّ ( :  14)رقم  "العلل"وقال الدارقطّني يف  

:ُنحوهُدونُقولهُُعنُالرباءُبنُعازبُ(050ُ)ومسلمُ(45ُ)احلديثُيفُصحيحُالبخاريُ:ُقلتُ 

ُبشهرينُ"  . "قبلُبدر 

ُ(. 11 / )وعمدة القاري للعيّني ( 312/ )االستذكار : انظر ُ

لية عن أأيوب عن نافع به(  41/ ) "الصّنف"أخرجه ابن أيب شيبة يف  ( )  . عن ابن ع 

وأبو ( 1/ ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف (  41/ )وابن أيب شيبة ( 431/ )وأخرجه عبد الرزاق  

بيد اهلل عن نافع عن ابن عمر ( 111 ) "مسّند ابن اجلعد"القاسم البغوي يف  وغريهم من ط رٍق عن ع 

= 
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___________________ 

 . به عمر عن 

( 454/ ) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 31 / ) "الستدرك"واحلاكم يف ( 1/ )وأخرجه البيهقي  

ه: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي , من طريق عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر ( 25 / )والدارقطّني  رأ  .                                   فذكأ

ن سلمة وزائدة بن قدامة وحييى القطان وغريهم عن عبيدم اهلل عن رواية  اجلامعةم محاد ب: قال البيهقي   

مر قولأه  مر عن ع   انتهى. نافع عن ابن ع 

رأ اخلالفأ ( 13)رقم  "العلل"وقال الدارقطّنيُّ يف   ن ذلك قول  عبيدم اهلل عن : بعد أن  ذكأ والصحيح  مم

 انتهى . نافع عن ابن عمر عن عمر

مر وصَححأ اإلمام  أمحد  إسّنادأ   ه عىل ع   (. 41 /4) "الفتح"كام نقله ابن  رجٍب احلّنبيل يف .  ه ووقفأ

مرو عن أيب سلمة عن أأيب هريرة : قلت   وي مرفوعًا من رواية أأيب معش عن حممد بن عأ . وقد ر 

ره الّنسائيُّ , وصَححه الرتمذي (  2 /3)والّنسائيُّ (  43)أأخرجه الرتمذيُّ  ي وأعَله ابن  عد, وأأنكأ

قييلّ   .بأأيب مأعش الدين. والع 

أنه أأقوى من حديث , ونقلأ عن البخاريِّ . من جٍه آخر عن أيب هريرة ( 433)وأخرجه الرتمذيُّ أأيضًا  

 .وأأصحُّ . أيب مأعش

ما بني "سألت  أأمحدأ بنأ حّنبل عن قول عمر : قال الثرم ( : 312/ ) "االستذكار"قال أبو عمر يف 

وإن  قَل  -هذا يف كلِّ البلدان إاَل مكة عّند البيت فإنه إن  زالأ عّنه بيشء : فقال  "قبلة الشق والغرب 

بلة  - بلة الب لدان : قال . فقد  تركأ القم
وهذا الغرب  , وأأشارأ بيده . هذا الشق  : ثم قال , وليس كذلك قم

ه ,  ب لة . وأأشارأ بيدم
ويّنبغي أن  يتحَرى . نعم :  بيّنهام جائزة؟ قال فصالة  مأن صىَل : قلت  له . وما بيّنهام قم

 . الوسطأ 

 .ثم حرفت القبلة مّنذ  سّننيأ يسرية, قد كّنَا نحن وأأهل بغداد ن صيلِّ نتيامن قلياًل : قال أبو عبد اهلل 

ي ريد أَن البلدان كَلها لأهلها من الَسعة  "هذا يف كلِّ البلدان"تفسري قول أمحد بن حّنبل : قال أبو عمر 

بلأتهم مثل ما لن  كانت  قبلت ه بالديّنة اجلّنوب التي تقع هلم فيها الكعبة فيستقبلون جهتأها 
, يف قم

والشقأ عن , علون الغربأ عن أأيامّنم َي. ويَتسعون يميّنًا وشامالً فيها ما بني الشق والغرب 

= 
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ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُساجدُِملاُىلإُساءُِالنُُِّروِجُخ 

مرو بن زيدم  بّنتم  كةأ عاتم  عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -21   بن عأ

 سجدم لا ىلإ ابطَ خلا بن عمرأ  ذن  ستأ  تأ  كانت   اَّن أأ أ - ابطَ خلا بن مرع   امرأةم  - نفيلٍ 

 ّنعأ متأ  أن   إاَل  جنَ ر  خ  لأ  واهللم:  فتقول,  ت  سك  فيأ 
 ( ) .هاّنع  يم   فال . يّنم

___________________ 

هم  ل الديّنةم ما بني الشق والغرب , يأسارم ل اليمن من الَسعة يف قبلتهم مثل ما لأه  وكذلك يكون لأه 

وكذلك أهل , إذا توَجهوا أأيضًا قبل البيت إاَل أأّنم َيعلون الشقأ عن أأيامّنم والغربأ عن يسارهم 

هلم من السعةم يف استقبال القبلةم ما بني اجلّنوب والشامل مثل ما كان لأهلم الديّنةم من العراق وخراسان 

 . وكذا هذا العمراق عىل ضدِّ ذلك أأيضًا , الَسعة فيام بني الشق والغرب 

بلة كَل الضيق عىل أأهل السجد احلرام  هل ثَم هي لأ , وهي لأهل مكة أأوسع  قلياًل . وإنام تضيق  القم

ل اآلفاقم من الَسعة عىل حسب ما ذكرنا, احلرمم أأوسع  قليالً   . ثم هي لأه 

ن كانت . قاله بالديّنة .  "ما بني الشق والغرب قبلة"قول عمر بن اخلطاب : قال أمحد بن خالد  فمأ

عة ما بني الشق والغرب   الديّنة فهو يف سأ
ن الَس . قبلت ه مثلأ قبلةم بلة مثل ولسائر الب لدان مم عة يف القم

وال خالفأ بني أهل , وهو صحيٌح ال مدفعأ له . هذا معّنى قوله . ذلك يف اجلّنوب والشامل ونحو ذلك

 .انتهى كالمه رمحه اهلل. العلم فيه

 . وهي صحابية . مّنقطٌع بني حييى وعاتكة  ( )

ال أعلمه سمعأ من صحايبي  ( :11 /  ) "التهذيب"يف ترمجة حييى كام يف  "العلل"قال ابن الديّني يف  

 اهـ. غري أنس

هري (    1) "مصّنفه"وأخرجه عبد الرزاق يف   ر عن الزُّ عمأ وفيه . فذكره . أَن عاتكة بّنت زيد, عن مأ

رسٌل أيضًا ."وإَّنا لفي السجد. فلقد ط عن عمر   "  . وهذا م 

هري عن سامل عن(   31)ووصله أمحد    .لكن مل ي سمِّ الرأة . أبيه  عن عبد العىل عن معمر عن الزُّ

= 
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ُ
  كتاب

ُ
 رآن  الق
 

ُُنملُوضوءُِلباُمرأل ُا:ُبابُ ُرآنُِقُ لاُمس 

 كتابلا يف نَ أأ ,  مٍ حز   بن بكر يبأأ  بن اهلل عبدم  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -22 

 ( ).رٌ طاه إاَل  قرآنأ لا يمَس  اَل  نأأ :  حزمٍ  بنم  عمروم ل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   هبأ تأ كأ  ذيلا

___________________ 

مر رجالً : قال , عن حييى بن أيب إسحاق عن سامل بن عبد اهلل ( 24 )وأخرجه اإلمام أمحد   كان ع 

يورًا  ه. فكان إذا خرجأ إىل الصالة اَتبعت ه عاتكة  بّنت  زيد , غأ  . فذكر نحوأ

مر( : 33/ ) "الجمع"قال اهليثمي يف    .سامل ملأ  يسمع من ع 

ُيفُُ مر قال (455ُ)ُ"صحيحُالبخاري"وأصله مر تأشهد  : من رواية نافع عن ابن ع   امرأٌة لع 
كانتم

رجني : فقيل هلا , صالةأ الصبح والعشاء يف اجلامعة يف السجد  مر يأكره ذلك . ملم تأ , وقد تأعلمني أأَن ع 

ه أن  يّنهاين : ويأغار؟ قالت  ه قول  رسولم اهللم: قال , وما يمّنع  ّنعوا إماءأ اهلل مساجدأ اهلل:  ملسو هيلع هللا ىلص يمّنع   . "ال متأ

 ) كتاب اجلمعة ( 424/ )انظر فتح الباري ُ
م
سٌل من الّنساء باب هل عىل من مل يشهدم اجلمعةأ غ 

 (.والصبيانم وغريهم 

 "الصاحف"وابن أيب داود يف ( 51 ) "العرفة"والبيهقي يف ( 14) "الراسيل"أخرجه أبو داود يف  ( )

رسل . من ط رٍق عن مالك به ( 32/ ) "رشح السّنة"وي يف والبغ( 1 1)  . وهذا م 

ه   م عن أأبيه عن جدِّ هري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حز  وي موصوالً عن الزُّ أأخرجه ابن . ور 

والدارقطّني يف (   4 )والدارمي ( 451/ ) "الكربى"والبيهقي يف ( 1111) "صحيحه"حبان يف 

 .رق عن سليامن بن داود عّنه بهمن ط  ( 21 / ) "السّنن"

كام قال أبو داود والّنسائي . وإنام هو سليامن بن أأرقم الضعيف , وسليامن ليس ابنأ داود اخلوالين الثقة  

 .وغريمها 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  135ُلك 

ُوضوءُ ُغريُُِىلعُرآنُِقُ لاُةُِراءُ قُُِيفُخصةالرُ :ُبابُ

 بنم  دحممَ  عن ختياينِّ الَس  يمةأ متأ  يبأأ  بنم  وبيُّ أأ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -22 

 ثمَ ,  هاجتم حل فذهبأ ,  قرآنأ لا قرءونيأ  وهم قومٍ  يف كان ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  سريين

 .رآنأ ق  لا قرأيأ  وهو رجعأ 

  ىلع ستأ لو قرآنأ لا تقرأ  أأ :  ؤمّننيلا مريأأ  يا رجٌل  هل لفقا
ٍ
 مرع   هل لفقا,  ؟.وضوء

 ي  سأ م  أأ  . هبذا فتاكأ أأ  نمأ : 
  ( ) ؟.مةلم

___________________ 

هري قال ( 13) "الراسيل"وأخرجه أبو داود يف  عيب عن الزُّ قرأ ت  صحيفًة عّند آل أيب بكر : عن ش 

م حني أَمره عىل نجران ملسو هيلع هللا ىلصذكرأ أأَن رسولأ اهلل . بن حممد بن عمرو بن حزم  و بنم حز  . ... كتأبأها لعمرم

 .فذكره 

سّندًا وال يصحُّ : قال أبو داود  وي هذا احلديث م   .ر 

ادٌة جيدٌة ( : 2/131) "تفسريه"وقال ابن كثري يف  جأ ه , ومثل هذا . وهذه وم هري وغري  قد قرأأها الزُّ

ه الدارقطّنيُّ عن عمرو بن حزم , وعبد اهلل بن عمر , وعثامن بن أيب العاص وقد أأسّنأد. يّنبغي الأخذ  به 

 ., ويف إسّنادم كلي مّنها نظٌر , واهلل أعلم

لامء ( :  32/ ) "االستذكار"قال احلافظ ابن عبد الرب يف  وكتاب  عمرو بن حزم هذا قد تلَقاه الع 

 .انتهى كالمه . اإلسّناد الواحدم التَصلم وهو عّندهم أأشهر  وأأظهر  من . بالقبولم والعملم 

 ( . 4 / )والتلخيص احلبري ( 21ص )والدراية ( 25 / )انظر نصب الراية 

الغوامض "وابن بشكوال يف , من طريق ابن ب كري ( 15/ ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . من طريق حييى عن مالٍك به( 341/ ) "والبهامت

,  411/ ) "فضائل القرآن"وأبو عبيد يف ( 411/ )وعبد الرزاق ( 54 / )شيبة وأخرجه ابن أيب  

مر . وسَموا الرجل أبا مريم. من ط رٍق عن ابن سريين به( 411  .وابن سريين مل يأسمع  من ع 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  136ُلك 

ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُرآنقُ لاُزيِبُحت 

 بن دوحممَ  ناأأ  كّنت  :  لقا هنَ أأ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -21 

 من سمعتأ  ذيلبا ينخربم أأ :  لفقا,  الً رج   دٌ حممَ  فدعا,  ني  سأ لجا انبَ حأ  بن حييى

أ خ  أأ :  لج  الرَ  لفقا,  بيكأ أأ   يف رىتأ  كيف:  هل لفقا,  ثابٍت  بنأ  زيدأ  تىأأ  هنَ أأ ,  يبأأ  ينربأ

 .؟سبعٍ  يف رآنق  لا قراءةم 

أ و,  حسنٌ :  زيدٌ  لفقا أ  ّنيل  وسأ  . يلَ إ حبُّ أأ  ٍش عأ  وأأ  شهرٍ  نصفم  يف ه  قرأأ أأ  ن  لأ
 ملم

 ( ).هيلع ف  قم وأأ ,  رهتدبَ أأ  كيل:  زيدٌ  لقا,  كل  سأأ أأ  فإيَن :  لقا ؟ذاك

___________________ 

من ( 54 / )وابن أيب شيبة (  2/1)وابن سعد ( 342/ ) "التاريخ الكبري"ووصله البخاري يف  

ريم إميأاس بنم صبيغ طريق هشام بن حَس  ريين عن أأيب مأ
ربدًا له , ان عن ابن سم مر دخلأ مم ثَم خرجأ , أأَن ع 

قرأ  القرآنأ   . فذكره.. يا أأمري الؤمّنني: فقال له أأبو مريم , فجعلأ يأ

مر : ووقع عّند ابن أيب شيبة    .عن ابن سريين عن أيب هريرة وعن أأيب مريم عن ع 

ه صحيٌح ( : 3  / ) "بةاإلصا"قال احلافظ يف    . إسّناد 

 .نحوه. عن قتادة عن عمر به ( 54 / )وأخرجه ابن أيب شيبة  

عب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  ( ) والفريايبُّ يف , من طريق حييى بن ب كري والقعّنبّي ( 415/ ) "ش 

أأو نصف شهر : وقالوا . من طريق قتيبة بن سعيد كلهم عن مالك به( 1  ) "فضائل القرآن"

 . عشين

 "فضائل القرآن"وأبو عبيد يف ( 25  ) "الزهد"وابن البارك يف (  111)وأخرجه عبد الرزاق  

ٍل حَدثه عن أأبيه ( 3  ) : وقال . أأَنه سأألأ زيدأ بنأ ثابت به , من ط رٍق عن حييى بن سعيد عن رج 

 . عشين

وأأظنُّ , بن ب كري وابن  القاسم عن مالٍك رواه ابن  وهب وا( : 322/ ) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  137ُلك 

ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُرآنُِقُ لاُجودُِس 

,  صمم  لم هأأ  من الً رج   نَ أأ  , مرع   ابنم  ىلمو نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -15 

 هذه نَ إم :  لقا ثمَ ,  ني  تأ جدأ سأ  فيها فسجدأ  جِّ حلا سورةأ  رأأ قأ  ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ  هربأ خ  أأ 

 ني  تأ بسجدأ  ت  لضِّ ف   ورةالسُّ 
( ). 

___________________ 

م يف قوله   .انتهى. "أو عش  "حييى وهم

 . عن مالك به( 512 ) "العرفة"ومن طريقه البيهقي يف ( 42 / ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . فذكره. أَن عمر , عن مالٍك عن نافع ( 415) "السّند"وأخرجه الشافعي يف  

من طريق عمرو بن سعد عن نافع حَدثّني رجٌل ( 332/ 1) "تاريخ دمشق"يف وأخرجه ابن عساكر  

ن أأهل مص قال  هرة مم ن م 
 .فذكره ... صَليت خلفأ عمر بن اخلطاب: مم

من طريق شجرةأ بنم ( 332/ 1)ومن طريقه ابن عساكر ( 4/411) "العرفة"وأخرجه البيهقي يف  

َمد   اهلل أأيب حم 
مر , عبد الرمحن الهري  أأَنه سمع أأبا, عبدم  .فذكره .أنه سجدأ مع ع 

صٌي , وي شبه أأن  يكونأ الذي روى عّنه نافٌع أأبو عبد الرمحن : قال البيهقي  
هذا إسّناٌد موصوٌل مم

 . انتهى كالمه . الأهري هذا

ؤاب أأيب عبد الرمحن الهري : وأورد ابن عساكر الثرأ يف ترمجة   ثَم قال , البيهقيِّ  ونقلأ كالمأ . ن بيه بن ص 

 .هو هذا بغري شكي : 

ويف ( 2 4/ ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف , وصَححه (    /2) "الستدرك"وأأخرج احلاكم يف  

عري (  2 /2 )وابن عساكر ( 4/411) "العرفة " مر : قال , عن عبد اهلل بن ثعلبة بن ص  صَليّنا مع ع 

بح  الة الصُّ  .فسجد فيها مَرتني, احلج  فقرأ سورة. باجلابية صأ

قبة بنم عامر  وي عن ع  ورة احلجِّ سجدتان. قلت  يارسولأ اهلل : قال ". ور  ومأن مل . نعم : ؟ قال .يف س 

مها فال يقرأ مها  . وفيه ابن  هليعة ( . 122)والرتمذي (  35 ) "السّنن"أخرجه أبو داود يف . "يسجد 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  138ُلك 

 بنأ  اهلل عبدأ  يت  رأأ :  لقا هنَ أأ  , ديّنارٍ  بن اهلل عبد عني عن مالٍك حَدثّنو - 1 

.ني  تأ سجدأ  جِّ حلا سورةم  يف سجد  يأ  عمر
 ( ) 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو - 1  ,  ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  عرجلأ ا عن ابن شم

 ( ) .خرىأ   ورةٍ بس   أأ رأ قأ فأ  قامأ  مَ ث  ,  فيها فسجدأ ,  { ىوأ هأ  إذا جمم الّنَ و } ـب قرأ

ُكلملُ اُهبيدُُِذيلاُوتباركُ ُ,ُأحٌدُُاهللُهوُلقُةُِراءُ قُُِيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 حّننيٍ  بنم  بيدع   عن محنالرَ  عبد بن (3) اهلل بيدع   عني عن مالٍك حَدثّنو -14 

___________________ 

ه: ولذا قال الرتمذيُّ   .بذاك القوي حديٌث ليس إسّناد 

(  5  ) "العرفة"والبيهقي يف (  121)وعبد الرزاق ( 532 ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به(  41/ ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف 

 . عن مالك به( 22  ) "العرفة"ومن طريقه البيهقي يف ( 113) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

والبيهقي يف ( 411/ )والطحاوي ( 3  3) "الطالب"ومسَدد كام يف ( 1225)الرزاق  ورواه عبد 

مر( 3 4/ ) "الكربى" هري عن العرج عن أأيب هريرة عن ع   .من ط رٍق عن مالك عن الزُّ

ويد بن سعيد (  1 ) "موطأ أيب مصعب"وهو كذلك يف     ( 12 )وحممد بن احلسن الشيباين ( 12)وس 

ريرة موصوالً بذكرم   . أأيب ه 

ر ( 1225)وأخرجه عبد الرزاق   عمأ من طريق يونس بن يزيد كالمها ( 411/ )والطحاوي , عن مأ

هري به موصوالً   . عن الزُّ

 (. 41 )علل الدارقطّني رقم : وانظر  

وتابعه . هكذا قال حييى يف هذا احلديث مالك عن عبيد اهلل ( : 1  /1 ) "التمهيد "قال أبو عمر يف  (4)

وقال فيه , أكثر الرواة مّنهم ابن وهب وابن القاسم وابن بكري وأبو الصعب وعبد اهلل بن يوسف 

بيد بن حّنني : القعّنبي ومطرف  ما قاله حييى ومن والصواب  , مالك عن عبد اهلل عن عبد الرمحن عن ع 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  139ُلك 

 اهلل لرسو مع ت  لقبأأ :  يقول ريرةه   أبا سمعت  :  لقا هنَ أأ  ابطَ خلا بنم  زيدم  لآ ىلمو

 هت  لفسأأ ,  وجبت  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا,  { أحدٌ  اهلل هو لق } يقرأ الً رج   فسمعأ  ملسو هيلع هللا ىلص

 .ةّنَ جلا:  لفقا ؟اهلل يا رسولأ  ماذا

دت  ف:  هريرة أبو لفقا  مع داء  غأ لا ّنييفوتأ  أن   ت  فرق   ثمّ ,  هبشِّ  فأ   يهلإ هبأ ذ  أأ  أن   أأرأ

 هت  فوجد   لج  الرَ  ىلإ ذهبت   ثمَ ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو مع غداءأ لا فآثرت  ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو

. بأ ذهأ  قد
( )  

___________________ 

ط يف هذا أأمحد  بن  خالد غلطًا بيّنًا فأأدخلأ هذا احلديث يف. تابعه 
لم باب أأيب طوالة عبد اهلل بن عبد  وقد غأ

فتَوهم , وقوله فيه عبد اهلل . وإنام دخل عليه الغلط فيه من رواية القعّنبي , الرمحن بن معمر النصاري 

بيد اهلل غلط  وهو عبيد اهلل بن عبد الرمحن بن السائب . فليس كام ظن . ظّنَه أأبا طوالة و, أأَن قولأ حييى ع 

 انتهى بتجوز . بن عمري مدين ثقة معروف عّند أهل احلديث

 "الستدرك"واحلاكم يف ( 11 ص) "فضائل القرآن"وأبو عبيد يف ( 1 51 )أخرجه أمحد  ( )

عب"والبيهقي يف ( 111/ ) وغريهم من ط رٍق (  3  ) "ح السّنةرش"والبغويُّ يف ( 142 ) "الشُّ

 .بتاممه. عن مالك به

 "عمل اليوم والليلة"ويف (  2 / ) "السّنن"والّنسائي يف ( 212 ) "اجلامع"وأخرجه الرتمذي يف  

 .من طريق مالك (  25)

هُ:ُفقالُأبوُهريرةُ)ُدونُقولهُُ ُإليهُفأ برشِّ  ُأ ذ هب  ُأن  دت  ُ(الخُ....ُفأ ر 

 . حديٌث حسٌن غريٌب ال نعرفه إاَل من حديث مالك بن أنس: وقال الرتمذي  

 .حديث صحيح ( : 13 /2) "التمهيد"وقال ابن عبد الرب يف  

 (.1  /1 )والتمهيد ( 2   )علل الدارقطّني رقم : انظر  

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

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  141ُلك 

هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو -13  ,  محن بن عوٍف الرّ  يد بن عبدعن مح   ابن شم

 { كله ال  الذي بيدم  تباركأ } نَ وأأ , القرآن  ثلث   { حدٌ أأ  هو اهلل  لق   } نَ أأ ه ربأ خ  ه أأ أنّ 

 ( ).هااحبم عن صأ  َتادل  

ُعاءُِالد ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 كان,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ  هغأ لب أّنه,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -11 

___________________ 

: فقال ( 11 1) "جامع الصول"وتّنَبه هلا ابن  الثري يف . "احتاف الهرة"يذكرها البوصريي يف 

 .انتهى. أخرجه الوطأ , وأخرج الرتمذي , والّنسائي السّندأ مّنه فقط

 . عن قتيبة بن سعيد عن مالك به( 45) "فضائل القرآن"أخرجه الفريايب يف  ( )

ه صح  رسٌل وإسّناد   . يٌح م 

, محيٌد تابعٌي أأحد  الثقات الثبات : قال ابن عبد الرب ( 13 / ) "تّنوير احلوالك"قال السيوطي يف  

 انتهى. وال بَد أأن  يكونم تأوقيفاً , ومثل هذا ال ي ؤخذ بالرأ ي 

هري فيه : قلت   يد عن أيب هريرة مرفوعًا :  فقيل. وقد اخت لف عىل الزُّ عّنه موقوفًا :  لوقي. عّنه عن مح 

لثوم :  وقيلُ.عىل أيب هريرة  ه أ مِّ ك  يد :  وقيل. عن محيد عن أ مِّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَن نفرًا من أأصحاب الّنبيِّ , عن مح 

 . حّدثوه 

انظر علل ابن أيب حاتم . واهلل أعلم .ومل أأر عّند أأحٍد من أخرجأ هذه الوجوه ذكرأ سورة تبارك  

 . قول  مالٍك أأشبأه ( : 3514) "العلل"قال الدارقطّني يف ( . 2 2 )

رفوعًا : قلت   أخرجهُالبخاريُ. فكون اإلخالص تعدل ثلث القرآن . ي ؤيد كالمأ ابن عبد الرب جميئه مأ

 . عنُأيبُهريرةُمثله(015ُ)ومسلمُ,ُعنُأيبُسعيدُ(0517ُ)

ه اآلخر   قُّ رسلة يف سورةأ تبارك. أَما شم ويت أأحاديث  مرفوعٌة وموقوفة وم   .  قد ر 

 (. 44 / )التلخيص احلبري : انظر  



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  141ُلك 

 قمرلوا مسوالَش ,  اً سكّن لم يلال لأ وجاع,  صباحم إلم ا قأ لفا همَ لال:  فيقول ويدع  

 م  وأأ ,  رق  فأ لا من ّنيّنم غ  وأأ ,  ينأ الدِّ  يعّنِّ  اقضم  . اً حسبان
 ِتوقوَ  يوبصم  عيسم  بم  يعّنم تم

 .( ) كسبيلم  يف

 ريزٍ كأ  بن اهلل بيدع   بنم  حةأ لط عن زيادٍ  يبأأ  بنم  زيادم  عني عن مالٍك حَدثّنو -11 

 الدُّ  فضل  أأ :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , 
م
 ناأأ  ت  لق ما فضل  وأأ ,  عرفة يومم  دعاء   عاء

 ( ).هل رشيكأ  ال هوحدأ  اهلل إاَل  هلإ ال:  يلقب نمم  ونبيُّ والّنَ 

_____________________ 

نيا يف , عن أأيب خالد الأمحر ( 52 /5 )أخرجه ابن أيب شيبة  ( ) (   3) "إصالح الال"وابن  أأيب الدُّ

مرو بن هاشم كالمها عن حييى بن سعيد عن م سلم بن يسار عن الّنبي   .  ملسو هيلع هللا ىلصمن طريق عأ

حييى بن سعيد عن م سلم بن يسار موىل آل عثامن عن ( : 22 /2) "التاريخ الكبري"قال البخاري يف  

رسل  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبيِّ   انتهى. م 

واة عن مالك يف إسّناد هذا احلديث ( : 3/15 ) "التمهيد"وقال أبو عمر يف   تلف الرُّ وال يف متّنه , ملأ  تأ

ل من وجوهٍ ,  الفٍة  وأأَما معّنى هذا احلديث فيتَصم ها. بأألفاٍظ ُم  رأ  . ثم ذكأ

 ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل .  والربعة عن أيب هريرة ( 4 2 ) "الصحيح"ومّنها ما أخرجه مسلم يف  

ه الأيمن  قِّ نا أن  يّنامأ أن  يضطجعأ عىل شم اللهم رَب الساموات ورَب : ثم يقول , يأمرنا إذا أأرادأ أأحد 

ر, اقضم عّنَا الَدين . يس دونك شٌئ وأأنت الباطن  فل: حتى قوله .. الرض  ق   . وأأغّنمّنا من الفأ

ويف ( 23 /3) "الكربى"والبيهقي يف ( 12 /2)والبغوي ( 3/422)أخرجه عبد الرزاق  (5)

 .من ط رٍق عن مالك به( 21 ) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 312) "الدعوات"

                           .      وطلحة  تابعٌي ثقٌة . وزياد هو موىل ابن عَياش  

وي عن مالٍك باسّناٍد آخر موصوالً , هذا مرسٌل : قال البيهقي    .انتهى. ووصل ه ضعيٌف , وقد ر 

وال , ال خالفأ عن مالٍك يف إمرسال هذا احلديث كام رأيت ( : 1/41) "التمهيد"وقال أبو عمر يف  

= 
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:  لقا هنَ أأ ,  تيٍك عأ  بن جابرم  بنم  اهلل عبدم  بنم  اهلل عبد عني عن مالٍك حَدثّنو -12 

 :يل  لفقا - نصارلأ ا رىق   من قريةٌ  وهي - معاوية بّني يف عمر بن اهلل عبد   ناجاءأ 

 رشت  وأأ  . عمنأ :  هل ت  لفق ؟هذا كممسجدم  من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   صىَل  ينأأ  درونأ تأ  له

 . نعم : تلفق ؟فيه هبنَ  دعا تيلا ث  الالثَ  ما دريتأ  له: يل  لفقا,  مّنه ناحيةٍ  ىلإ هل

 .؟هبنَ  ينربم خ  فأأ :  لقا

 . ّننيبالسِّ  كهملّي   وال,  غريهم نمم  اً عدوَ  يهملع ظهرأ ي   اَل  نبأأ  دعا:  تلفق

 ع  فأ  
 فم   . بيّنهم همسأ بأ   لأ َيع اَل  نبأأ  ودعا,  هاميأ طم

  . صدقتأ  : لقا,  هاعأ ّنم

  ( ) .قيامةلا يوم ىلإ رج  هلا لأ يزا نلف:  عمر ابن لقا

___________________ 

تج بمثله  سّندًا من وجٍه حي   .نتهىا. أأحفظه هبذا اإلسّناد م 

ه طريق مالٍك وطلحة : قلت    سّندٌة , ومقصود  وي من ط رٍق أ خرى م  وفيها مقاٌل , أَما احلديث  فقد ر 

ه ( 4121)فأخرجه الرتمذي . أأيضًا  عيب عن أبيه عن جدِّ مرو بن ش  يد عن عأ أَن : عن محاد بن أيب مح 

 .قال فذكره  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبَي 

وهو أبو , ومَحاد بن أيب محيد هو حممد بن أيب محيد , ه حديٌث غريٌب من هذا الوج: قال الرتمذي  

 .انتهى. وليس بالقويِّ عّند أأهلم احلديثم . إبراهيم النصاري الديّني 

قييل يف , ويف إسّناده محاد بن أيب محيد وهو ضعيف ( : 13 / ) "التلخيص"قال احلافظ يف   ورواه الع 

ل دعائي ودعاء النبياء قبيل عشية عرفة ال إله إال أفض"من حديث نافع عن ابن عمر بلفظ  "الضعفاء"

ّنكر احلديث : قال البخاري . وهو ضعيف جدًا . ويف إسّناده فرج بن فضالة  "احلديث.. اهلل  ورواه , م 

 . انتهى. ويف إسّنادمه قيس بن الربيع. من حديث عيلي نحو هذا  "الّناسك"الطرباين يف 

 "تاريخ الديّنة"وابن شَبة يف , من طريق إسحاق بن سليامن الرازي ( 2 3/1)أخرجه احلاكم  ( )

= 
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___________________ 

 . من طريق ابنم وهب كالمها عن مالك به( 11 /1 ) "التمهيد"وابن عبد الرب يف ( 12/ )

وى حييى هذا احلديثأ هبذا اإلسّناد ( : 11 /1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   وقد اضطربت  , هكذا رأ

واة الوطأ عن مالٍك اضطرابًا شديداً ف  .يه ر 

جاءنا عبد اهلل : أنه قال , عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر بن عتيك : فطائفٌة مّنهم تقول كام قال حييى  

مر  مّنهم ابن وهب وابن ب كري . هذا وبني ابن عمر أأحدًا  -شيخ مالك  -ملأ  َيعلوا بني عبد اهلل . بن ع 

 .ومعن بن عيسى

عن مالك عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر بن عتيك عن عتيك بن احلرث بن : وطائفٌة مّنهم تقول  

وي عّنه مثل , مّنهم ابن  القاسم عىل اختالف عّنه . جاءنا عبد اهلل بن عمر : أنه قال , عتيك  وقد ر 

 .رواية حييى وابن وهب وابن ب كري

: أنه قال , اهلل بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك مالك عن عبد اهلل بن عبد : وطائفة مّنهم تقول  

مر  والتّنيس . عىل اختالف عّنه يف ذلك ( 315مسّند اجلوهري ) مّنهم القعّنبي . جاءنا عبد اهلل بن ع 

ف  .وموسى بن أأعني ومطرِّ

ن رواية  -واهلل أعلم  -رواية حييى هذه أأوىل بالصواب عّندي إن  شاء اهلل : قال أبو عمر   القعّنبي مم

واة له عىل ذلك  ف لتابعة ابن وهب ومعن وأكثر الرُّ ٍن , ومطرِّ وقد , وحسب ك بإتقان ابن وهب ومع 

, صَحح البخاري رمحه اهلل وأبو حاتم الرازي سامع عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر بن عتيك من ابن عمر 

بيد اهلل بن عمر روى هذا . وب  والدليل عىل أَن رواية حييى وابن وهب يف إسّناد هذا احلديث أأص أَن ع 

. ثم ساق سّنده . كذلك حَدثّنا سعيد بن نص . احلديث عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر بن عتيك هذا 

 .انتهى كالمه رمحه اهلل 

من طريق ابن مهدي عن مالٍك عن عبدم اهلل بن عبدم اهلل عن جابر بن ( 1/331)وأخرجه اإلمام أمحد   

مر بهعتيك عن ا  .بن ع 

سلم يف . وللحديث شاهٌد قوٌي   عن عامرم بنم سعد بن أأيب وقاص عن ( 215 ) "صحيحه"أأخرجه م 

أأقبلأ ذاتأ يوٍم من العالية حتى إذا مَر بمسجد بّني معاويةأ دخلأ فركعأ فيه  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , أبيه 

= 
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 يدعو داعٍ  من ما:  يقول كان أّنه , ملسأأ  بن زيد عني عن مالٍك حَدثّنو -12 

 ركفَ ي   ن  أأ  اوإمَ ,  هل خرأ دَ ي   أن   اوإمَ ,  هل ستجابأ ي   ن  أأ  اإمَ ,  ٍث ثال ىحدأ إم  بني كان إاَل 

 ( ) .عّنه

ُعاءُِالد ُُيفُلمعُ لا:ُبابُ

 بن اهلل عبد   آينرأ :  لقاه نَ أأ ,  ديّنارٍ  بن اهلل عبدم  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني  -11 

  شري  وأ   . ودع  أأ  ناوأأ  مرع  
 ( ).هاينفّنأ  . يدٍ  لِّ ك من صبعٍ إ عنيصب  بأ 

___________________ 

إاَل أنه . فذكره . سأألت  ريبِّ ثالثًا : فقال ,  ثم انصفأ إليّنا, ودعا رَبه طويالً . وصَليّنا معه , ركعتني 

طانميها : قال  لك أ َمتي بالغرق فأع  دو . وسألت ه أأن ال ّي   .بدل العأ

ل  (بالسننيُ:ُ)ُقولهُ   .أي القتل  (الرجُ:ُ)ُوقولهُ. أي بالقحط والح 

عب اإليامن"ويف (  45) "الدعوات الكبري"أخرجه البيهقي يف  ( ) من طريق ابن ب كري عن ( 2   ) "ش 

 . مالك به 

كم ال رسل  مثل ه يستحيل  أن  يكونأ رأ يًا ( : 1/434) "التمهيد"ولذا قال أبو عمر يف . وهذا يف ح 

قال بالرأي. وإنام هو تأوقيف, واجتهادًا   انتهى. مثله ال ي 

وغريهم عن أأيب ( 1 5 )وأبو يعىل ( 5 2) "الدب الفرد"والبخاري يف ( 31   )وأأخرج أمحد  

ل الّنَاجي عن أأيب سعيد اخل دري عن الّنبيِّ  سلم يدعو :  ملسو هيلع هللا ىلصال توكِّ ن م 
ليس بإثٍم وال بقطيعةم رحٍم  -ما مم

ل له دعوتأه , إاَل أأعطاه إمحدى ثالث  - وإَما أن  يدفعأ عّنه , وإَما أن  يَدخرها له يف اآلخرة , إَما أأن  ي عجِّ

 مثلها 
م
وء  (.1 2 )وصَححه احلاكم .  "اهلل أكثر: قال . إذًا نكثر؟: وا قال, من السُّ

 . وإسّناده صحيح ( )

مَر عيَل الّنبيُّ : قال , وغريمها عن سعد بن أيب وَقاص ( 24  )والّنسائي ( 311 )وأأخرج أأبو داود  

َي ,  ملسو هيلع هللا ىلص د : فقال . وأأنا أأدعو بأ صبعأ د أأحِّ  . وأشار بالسَبابة. أأحِّ

= 
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 يقول كان سّيبلا بنأ  سعيدأ  نَ أأ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -55 

  فع  ري  ل لأ ج  الرَ  نَ إم : 
م
.امه  فرفعأ  .امءالَس  نحوأ  بيديه لوقا,  عدهبأ  نمم  هدم لو بدعاء

( ). 

ُُعنُيهُ الن ُ:ُبابُ ُُبعدُةُِالالص  ُِصُعُ لاُوبعدُبِحُالص 

 مرع   نَ أأ  , مرع   بن اهلل عبد عن يّنارٍ دم  بن اهلل عبد عني عن مالٍك حَدثّنو - 5 

 فإنَ  . اروهبأ غ   وال مسالَش  طلوعأ  كمتم بصال وارَ حتأ  ال:  يقول كان ابطَ خلا بن

 ضب  يأ  وكان,  روهباغ   مع بانر  غ  ويأ ,  سم م  الَش  طلوعم  مع قرناه طلع  يأ  يطانأ الَش 

___________________ 

 (.111)ل الدارقطّني رقم عل: انظر  

 .حسٌن صحيٌح غريٌب : وقال . عن أيب هريرة نحوه ( 4112)وللرتمذي  

 . من طريق ابن ب كري عن مالك به(  2 3) "العرفة "أخرجه البيهقي يف  ( )

وابن ( 32ص) "الرب والصلة"واحلسني بن حرب يف ( 1/14) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف  

نيا يف  رسٌل . من ط رٍق عن حييى عن سعيد به( 5  ) "مكارم الخالق"أيب الدُّ  . وهذا م 

واة الوطأ عن مالك يف أّن هذا احلديث ف( :  3 /4 ) "التمهيد"ولذا قال أبو عمر يف   يه ملأ  خيتلف ر 

 انتهى. وهذا ال ي درك بالرأ ي.... هكذا

والبغوي ( 31  ) "الدعاء"والطرباين يف ( 2/21) "الكربى"ويشهد له ما أخرجه البيهقي يف  

دلة عن أيب صالح عن أيب هريرة ( 312/ ) : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبي , وغريهم من ط رٍق عن عاصمم بنم هبأ

ك لك: أأَنى يل هذه الدرجة؟ فيقول  ربِّ : إَن اهلل لريفع العبدأ الدرجةأ فيقول  ه ."بدعاء ولدم وجَود إسّنادأ

 ( .3  /4 ) "التمهيد"ابن  عبد الرب يف 

, ورجال ه رجال  الصحيحم غري عاصم بن هبدله . رواه البزار ( : 1 /  ) "الجمع"قال اهليثمي يف  

 . وهو حسن  احلديث
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 .( )  ةم الالَص  كلت ىلع اسأ الّنَ 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو - 5   مرأ ع   ىرأأ  هنَ أأ ,  زيديأ  بنم  ائبالَس  عن ابن شم

   ( ).عصلا بعد ةالالَص  يف ردم ّنكأ ل  ا ضب  يأ  ابطَ خلا بنأ 

_____________________ 

 . من طريق مالك به ( 5   ) "وسطال"وابن الّنذر يف (  411)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 . واختصه ابن الّنذر 

مر مرفوعًا نحوه ( 2 2)ومسلم ( 112)وللبخاري    . من وجٍه آخر عن ابن ع 

الِةُ(ُأيُعمرُ)ُوكانُُ"دونُقولهُُ ُعىلُتلكُالص  ُ.وانظر ما بعده ُُ"ُيضبُالن اس 

 من طريق مالك به ( 2 4 ) "العرفة"والبيهقي يف ( 453/ )أخرجه الطحاوي  ( )

ر ( 4113)وأخرجه عبدالرزاق   عمأ عن ابن أيب ذئب كالمها عن ( 415/ )وابن أيب شيبة , عن مأ

هري به  ه صحيٌح .  الزُّ  . وإسّناد 

اب وجدأ الّنكدر ي صيلِّ أَن عمرأ بنأ اخلط, عن ابن جريج قال أخربين حممد (521 )وروى عبد  الرزاق  

رة قال  فاتتّني من العص ركعتان : قال . انصف . ما هذه الصالة : بعد العص فجلس إىل جّنبه معه الدِّ

ها : فقال .  كم العص  أو بعض  فرة الشمس. إذا فاتت أحدأ ل  حتى ت دركه ص   ."فال ي طوِّ

مر بن اخلطاب كّنت  أأ : قال . عن ابن عباس ( 242)ومسلم ( 21  )وللبخاري   رضب  الّناسأ مع ع 

 ُ.عّنها
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ُ
 النائز   كتاب

 
ُِتُيُِّملاُلُِسغُ :ُبابُ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  بيهأأ  عن دٍ حممَ  بنم  جعفرم  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -54 

 .( ) ميصٍ قأ  يف لأ سِّ غ  

_____________________ 

وابن ( 4 5 ) "السّنن الصغرى"ويف ( 514 ) "العرفة"والبيهقي يف ( 114)أخرجه الشافعي  ( )

 . من طريق مالك به( 21 /  )سعد 

 . هو ابن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب : جعفر بن حممد  

رساًل هكذا ( : 12 / ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   واة الوطأ م  فري . رواه سائر ر  عيد بن ع  إاَل سأ

فإن  . فإنه جعلأه عن مالٍك عن جعفرم بنم حممد عن أأبيه عن عائشة [   4/3الكامل البن عدي ]

َتصل  رسٌل عّند مالٍك لرواية اجلامعة له عن مالٍك كذلك , صَحت روايت ه فهو م  واحل كم عّندي فيه أأنه م 

وي مسّندًا من حديث عائشة , وسائر العلامء . ٌث مشهوٌر عّند أهلم السريم والغازي إاَل أأنه حدي,  وقد ر 

 .من وجٍه صحيٍح واحلمد هلل 

ل يف قميٍص  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن الّنبَي , ورواه الوحاظي عن مالٍك عن جعفر بن حممد عن أأبيه عن جابر   سِّ , غ 

. وكذلك رواه الباغّندي عن إسحاق بن عيسى الطباع عن مالٍك عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 

رسٌل , إاَل أنه خولف الباغّندي يف ذلك عن إسحاق   .انتهى كالمه . فأَما الوطأ فهو فيه م 

وابن (  3 4)أأبو داود و( 12 /1)رواه أمحد . حديث عائشة الذي صَححه ابن عبد الرب : قلت  

حَدثّني حييى بن عَباد عن : قال , وغريهم من طريق حممد بن إسحاق ( 2 11) "صحيحه"حبان يف 

واهلل : قالوا ,  ملسو هيلع هللا ىلصلَا أأرادوا غسلأ الّنبيِّ : تقول , سمعت  عائشةأ : قال , أأبيه عباد بن عبد اهلل بن الزبري 

د رسول اهلل  د موتانا من ثيابه ك ملسو هيلع هللا ىلصما ندري أأن جرِّ فلاَم اختلفوا أألقى اهلل  . أأم نغسل ه وعليه ثياب ه؟ , ام ن جرِّ

= 
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 ميسٍ ع   بّنتأ  سامءأ أأ  نَ أأ ,  بكرٍ  أيب بن اهلل عبد عني عن مالٍك حَدثّنو -53 

 هاجرينل  ا من هاحضأ  نمأ  ت  لفسأأ  خرجت   ثمَ ,  تويفِّ  حني يقدِّ الصِّ  بكرٍ  باأأ  ت  لغَس 

:  فقالوا ؟سلٍ غ   نمم  يلَ ع لفه . ربدم لا شديد   يومٌ  هذا وإنَ ,  صائمةٌ  إينِّ :  تلفقا, 

 ( ).ال

 ِتُيُِّملاُنُِفُ كُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 بكرٍ  باأأ  نَ أأ  غّنيلب:  لقا أّنه,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -51 

___________________ 

ه  كلٌِّم من ناحيةم البيت , عليهم الّنومأ حتَى ما مّنهم رجٌل إاَل وذمقّنه يف صدرم اليدرون مأن . ثَم كَلمهم م 

ه ملسو هيلع هللا ىلصأأنم اغسلوا الّنبَي : هو  ه فغَسلوه  ملسو هيلع هللا ىلصفقاموا إىل رسولم اهلل . وعليه ثياب  يصبُّون الاء , وعليه قأميص 

ميص  م , فوق القأ لو استقبلت  من أأمري ما : وكانت عائشة تقول , ويدلكونه بالقميص دون أأيدّيأ

ه  . استدبرت  ما غَسله إاَل نساؤ 

 .إسّناده صحيٌح ( : 41 /4) "التلخيص"قال احلافظ يف  

 . من طريق مالك به( 53 /4) "الطبقات"وابن سعد يف ( 4  1)أخرجه عبد الرزاق  ( )

ميس   .وعبد اهلل بن أيب بكر ملأ  يلقأ أأسامءأ بّنتأ ع 

من طريق هشام بن ( 53 /4)فأأخرج ابن سعد . جاءأ من ط رٍق أ خرى  وتأغسيل أأسامءأ لأيب بكر  

روة  روة عن عائشة ( 4/412) "الكربى"والبيهقي يف , ع  هري كالمها عن ع  كر أَن أأبا ب, من طريق الزُّ

 .غَسلت ه أأسامء  بّنت  عميس

ي كة : قال البيهقي   لأ وعن سعد بن إبراهيم , وعن عطاء بن أيب رباح , وله شواهد  مراسيل عن ابن أأيب م 

هم ,   .انتهى كالمه . أأَن أأبا بكر أأوىص بذلك , وذكر بعض 

, عن أيب بكر بنم حف ص بسّنٍد صحيٍح ( 23 /2)أخرجها ابن سعد أيضًا .  ووصيَة أأيب بكر : قلت  

لأه إذا مات   . وعن قتادة , ورواه أأيضًا عن احلسن . وهذا مرسٌل أأيضا ً. أَن أأبا بكر أأوىص أأسامءأ أن  ت غسِّ
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 يف:  تلفقا؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول نفِّ ك   كم يف:  - مريٌض  وهو - عائشةل لقا يقدِّ الصِّ 

 قد يهلع ثوٍب ل - وبالثَ  هذا خذوا:  بكرٍ  أبو لفقا,  ةٍ يَ لسحو بيضٍ  ثواٍب أأ  ثةم ثال

 تلفقا,  آخرين وبنيثأ  مع فيه ّنوينكفِّ  ثمَ  , فاغسلوه – زعفرانٌ  أو شٌق مأ  صابهأأ 

 هذا اموإنَ ,  تيِّ لا من ديدم جلا ىلإ حوج  أأ  يُّ حلا : بكرٍ  بوأأ  لفقا .؟هذا وما:  عائشة

 ( ).ةلهمم لل

_____________________ 

رسل  ( )  .حييى هو النصاري . وهذا م 

أخربنا معن بن عيسى أأخربنا مالك  بن أنس عن حييى بن (  2 / ) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد يف  

 ."سحولية"إىل قوله . ُمتصًا . سعيد به 

روةُعنُأ بيهُعنُعائشةُ(1703ُ)ُ"صحيحُالبخاري"ولهُشاهٌدُقوٌيُيفُ  قالتُ,ُمنُطريقُهشامُبنُع 

ُعىلُأ يبُبكرُ:ُ ُ.بهُردٌعُمنُزعفران:ُلكنُقالُ.ُفذكرهُ.ُكمُ:ُفقالُ,ُدخلت 

ولي ةُ:ُ)ُقولهُ  ح  ها : قال الّنووي  (س  قال ابن . وهو رواية الكثرين , والفتح أشهر . بفتح السني وضمِّ

طن : العرايب وغريه  ّصها : وقال ابن قتيبة , هي ثياٌب بيٌض نقيٌة ال تكون إاَل من الق  ثياٌب بيٌض ومل خيأ

مل مّنها هذه الثياب: وقال آخرون , بالقطن  ّنسوبٌة إىل سحول مديّنة باليمن حي  قاله السيوطي . هي مأ

 ( .24 / ) "تّنوير احلوالك"يف 

. وهي ال غرة التي يصبغ هبا المحر من الأشياء , بسكون الشني وفتح اليم وكرسها  (مشقُ:ُ)ُقولهُ 

 (.215/ ) "الشارق"قاله عياض يف 

 ُ ُقوله (ُ :ُ وي بضم اليم وفتحها : قال عياض ( : 13 /4) "الفتح"قال ابن حجر يف  (للمهلة ر 

ل , وبالضمِّ : ل ابن حبيب وقا. جزم به اخلليل: قلت . وكرسها  هو بالكرس الصديد , وبالفتح التمهُّ

 . والراد هّنا الصديد . عكر الزيت

تمل    ل  "بالهلة  "اجلديد , وأن  يكون الراد : أي  "إنام هو  "أأن  يكونأ الراد  بقوله : وحي  . عىل هذا الَتمهُّ

= 
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هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -51   عوٍف  بن محنالرَ  عبد بن يدمح   عن ابن شم

 وبم الثَ ب فُّ لوي  ,  ر  ؤزَ وي   ص  قمَ ي   تيِّ لا:  لقا أّنه,  عاصلا بن مروعأ  بن اهلل عبد عن

 ( ).فيه نفِّ ك   واحدٌ  ثوٌب  إاَل  يكن ملأ   فإن,  ثم لاالثَ 

ُنازةُِجلُ اُمامُِأُ ُيشملا:ُبابُ

 بن اهلل عبد بن ربيعةأ  عن ّنكدرلا بن دمَ حم   عني عن مالٍك حَدثّنو -52 

 جّنازةم  يف.  ّنازةم جلا مامأ أأ  اسأ الّنَ  م  د  ق  يأ  ابطَ خلا بنأ  مرأ ع   ىرأأ  أّنه,  هخربأ أأ  أّنه, ديراهل  

  ( ).شٍ جح   بّنتم  زيّنبأ 

___________________ 

ن أأبو : وي ؤيِّده قول القاسم بن حممد بن أيب بكر قال .  والأَول أظهر.  إَن اجلديد لن ي ريد البقاء: أي  فِّ ك 

أَصة  يطٍة بيضاء وريطٍة م  ي هم : وقال , بكر يف رأ
ه وفم وله عّنه . أخرجه ابن سعد . إنام هو لما خيرج من أأنفم

هل والرتاب  "من وجٍه آخر   .انتهى كالم احلافظ. وضبطأ الأصمعيُّ هذه بالفتح,  "إنام هو للمأ

من ط رٍق (  4/35) "الكربى"والبيهقي يف ( 11 /4)وابن أيب شيبة ( 22 1)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 .ورواته ثقاٌت . عن مالك به 

ُ:ُ)ُقولهُ  ص  لبس القميص  (يقم  رُ:ُ)ُوقولهُ. أي ي  وهو ما ي لفُّ عىل أأسافل . أي ي لبس اإلزار  (ويؤز 

 .اإلنسان 

 "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف (  2 / ) "الم"ويف (  11) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من طريق مالك به( 1   ) "العرفة"والبيهقي يف (  32/ )

من طريق ( 15/ ) "الكربى"والبيهقي يف (  12 )وابن الّنذر ( 15 1)وأخرجه عبد الرزاق  

ييّنة كالمها عن ا( 2 /1)وابن سعد , سفيان الثوري   .وإسّناده صحيح . بن الّنكدر بهعن ابن ع 

ُالناسُ:ُ)ُقولهُ  م  هم  (يقد   .ويميش أأمامهم . أي يتقَدم 
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هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -52   نمم  ّنازةم جلا فأ لخ يش  لا:  لقا هنَ أأ ,  ابن شم

 ( ).ةّنَ السُّ  خطإ

ُبنارُ ُنازةُ جلاُتبعتُ ُأنُ ُعنُهيالن ُ:ُبابُ

 اَّن أأ ,  كرٍ بأ  يبأأ  بّنتم  سامءأ أأ  عن روةع   بن هشامم  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -51 

أ  ت  لقا
  ّنيفأ كأ  ىلع وارُّ ذ  تأ  وال,  وينط  حّنِّ ثمَ ,  تُّ مم  إذا يايبثأ  مجرواأأ :  هالم ه  لم

,  اً اطّنأ حم

  ( ) .بّنارٍ  وينع  بأ ت  تأ  وال

_____________________ 

 . من طريق ابن وهب عن مالك به (  32/ ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

رسٌل   هري . وهذا م  ُاجلمهورُِوما قاله اإلمام الزُّ  .من الصحابةم والتابعني ومن بعدهم  هوُقول 

وابن ماجه ( 552 , 552 )والرتمذي ( 21 4)وأبو داود (    ,  42,  2/ )وأخرج أمحد 

وابن حبان (   13)وأبو يعىل (  52 ) "الكربى"و( 3/11) "الجتبى"والّنسائي يف (  32 )

وغريهم من ط رٍق عن ( 4 /3) "الكربى"والبيهقي يف ( 43 4 ) "الكبري"والطرباين يف ( 4531)

هري عن سامل  ."وعمرأ يمشون أمام اجلّنازةوأأبا بكر  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت  الّنبَي : قال .  عن أبيهالزُّ

ه صحيح  هري م رسالً , وسّند   ."زوائد الوطأ عىل الصحيحني"كام ذكرته يف .  لكن رواه احل فاظ عن الزُّ

 كلهم يرون أَن احلديثأ ال رسلأ يف ذلك أأصحُّ : قال الرتمذي 
 . وأهل  احلديثم

من طريق ابن ( 4/351)والبيهقي , عن معن بن عيسى ( 11 /2) "الطبقات"عد يف أخرجه ابن س ( )

من طريق أيب مصعب وأيب حذافة كلهم عن مالٍك عن هشام بن عروة ( 2 /11)وابن عساكر , ب كري 

 .وهذا إسّناٌد صحيٌح ( . عن أبيه ) فزادوا . عن أبيه عن أأسامء به 

ويد بن ( 3 5 )وهو يف موطأ أيب مصعب    . أيضًا عن أبيه ( 413)سعيد س 

 .من طريق عبد اهلل بن ن مري عن هشام عن أبيه عن أسامء أيضاً ( 13 /2)وأخرجه ابن سعد أيضًا  

وابن أيب (  455)وابن الّنذر ( 13 /2)وابن سعد ( 12  ( )12  )وأخرجه إسحاق بن راهوية  

= 
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 أّنه,  ريرةه   يبأأ  عن يِّ قرب  لا سعيدٍ  أيب بن سعيد عني عن مالٍك حَدثّنو -5  

 .( ) بّنارٍ  هموتم  بعدأ  تبعي   ن  أأ  ىّنأ 

___________________ 

شام عن فاطم(   /24)وابن عساكر ( 11 /4)شيبة   .ة بّنت الّنذر عن أأسامءمن ط رٍق عن هم

تبَخر به  (أمجرواُ:ُ)ُقولهُ  تاج إىل تأطييبم , َتمريها بالعود وغري ذلك ما ي  والأصل يف ذلك أأَن اليتأ حيأ

سله . رحيمه وريحم كفّنه  فإَن ذلك من إمكرامه وصيانتمه لئال تأظهر مّنه ريٌح مكروهٌة ولذلك رشع يف غأ

 ( .5 / )قاله الباجي .ريح كرّية إن كانت ولتخفى , الكافور ليطيب رحيه 

 ُ لط وهو احلّناط  (حنّط وينُ:ُ)قوله ن طيٍب خي 
ُ. احلّنوط بفتح احلاء ما ي طَيب  به اليت  مم ُقوله (ُ والُ:

ُ وا قوه : أي . كذا رويّناه من الثالثي من ذلك . بفتح التاء  (ت ذر  فرِّ ومّنه , ومّنه ذأروت الطعام , ال ت 

ُ:ُ)ُقولهُ. ّند بعضهم اشتقاق الذرية ع ّنا , بضم احلاء وكرسها  (حناطاً وبه , والكرس  عّند أأكثر شيوخم

الشارق "قاله عياض يف . وطَيبت ه باحلّنوط. إذا فعلت  ذلك به . وحّنَطت اليّتأ . ذكره اهلروي 

( /412-1 2. ) 

ُ:ُ)ُقولهُُ ت ب ع وينُبنار   . انظر حديث أيب هريرة اآلِت  (والُت 

 .من طريق مالك به( 4551) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 11 1)أخرجه عبد الرزاق  ( )

ي به( 4552)وابن الّنذر ( 11 1)وأخرجه عبد الرزاق    . من طريق ابن أيب ذئب عن القرب 

 .وإسّناده صحيح 

(  4/1) "الطالب"والطيالس كام يف ( 3/442) "الطبقات"وابن سعد يف ( 42 5 )وأخرج أمحد  

ريرة قال من  ريرة عن أأيب ه  ي عن عبد الرمحن بن مهران موىل أيب ه  : ط رق عن ابن أيب ذئب عن القرب 

عوا يب إىل ريبِّ , فإين سمعت  رسول اهلل  ت بعوين بّناٍر , وأأرسم تُّ فال تضبوا عيَل ف سطاطًا , وال تأ
 ملسو هيلع هللا ىلصإذا مم

ضع العبد : يقول   ..فذكر حديثاً .. إذا و 

ٍل من أأهلم الباديةم عن أأبيه عن أيب هريرة وروي مرفوعًا عن ر ال ت تبع : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , ج 

ا بّنار, اجلّنازة بصوٍت  ّي   (   2 4)وأبو داود (  14,  2 1/ )أخرجه أمحد  "وال ي مشى بني يدأ

= 
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ُُما:ُبابُ ُصملُ اُيقول  ُنازةُِجلاُىلعُّلِّ

 هنَ أأ ,  بيهأأ  عن يِّ قرب  لا سعيدٍ  يبأأ  بن سعيد عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -   

 . خربكأً  اهلل ر  م  عأ ل ناأأ :  ريرةه   بوأأ  لفقا ؟ّنازةجلا ىلع ت صيلِّ  كيف.  ريرةه   باأأ  لأ سأأ 

  هاع  بم أتَ 
 و   فإذا,  هالم هأأ  نمم

م  ت  كرَب  ت  عأ ضم  .هنبيِّ  ىلع يت  لوص,  اهلل دتُّ ومحأ

 أنت إاَل  هلإ ال أن يشهد   كان . أمتك وابن   عبدك وابن   كعبد   هإنَ  همَ لال:  أقول ثمّ 

 إحسانه يف فزد   اً حمسّن كان إن همَ لال,  به ملعأأ  نتوأأ ,  كورسول   كعبد   اً حمّمد وأنَ . 

 .( ) هبعدأ  اتّنَ ف  تأ  وال,  هجرأ أأ  ّنام  رم حتأ  ال همَ لال . ئاتهسيِّ  عن فتجاوز   اً مسيئ كان وإن  , 

___________________ 

هوالن (: 41 / ) "الدراية"قال ابن حجر يف   .انتهى . واختالٌف عىل روايه , فيه جمأ

 (.13  )لل الدارقطّني رقم ع: وانظر 

ُ ُ)ُقوله :ُ ُوالُنار  وال أأعلم بني العلامء خالفًا يف ( : 3 /4) "االستذكار"قال أبو عمر يف  (بصوت 

تبعوا , ورويّنا عن أيب سعيد اخلدري وعمران بن حصني وأيب هريرة , كراهةم ذلك  أّنم وَصوا بأن اَل ي 

عل عىل قطيفٍة محراء , بّناٍر وال نائحٍة  م باجلاهلية ن سخ وأأظنُّ اتباع اجلّنائز بالّنار كان من أأفعاهل, وال َي 

إَن اليهود :  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال الّنبيُّ , وال يّنبغي أن  يتشَبه بأفعاهلم , وهو من فعلم الّنَصارى , باإلسالم 

ضبون فخالفوهم , والّنصارى ال يأصبغون  ال َتعلوا آخرأ زادي إىل : وقال بعض العلامء . أو قال ال خيأ

 . انتهى كالمه . شفاٌء إن شاء اهلل وفيام ذكرنا من إمجاع العلامء فيه. قربي نارًا 

 . ويدخل يف ذلك الجامرم : قلت 

( 55  ) "الدعاء"والطرباين يف ( 11 4) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 1 13)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 عىل الّنبيِّ "وإسامعيل القايض يف 
من ( 311 ) "رشح السّنة"والبغوي يف ( 14) "ملسو هيلع هللا ىلصفضل الصالةم

  .ط رٍق عن مالك به

عن عبدة بن سليامن عن حييى بن سعيد عن سعيد ( 315/ ) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف   

= 
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 بن سعيد سمعت  :  لقا هنَ أأ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -   

 هفسمعت  ,  قطُّ  خطيئةً  ل  عميأ  ملأ   صبيي  ىلع هريرة يبأأ  وراءأ  يت  لص:  يقول سّيبلا

 .( ) قربم لا عذابم  نمم  هعذ  أأ  همَ لال:  يقول

 ةالالَص  يف قرأ  يأ  ال كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -4  

___________________ 

ي   ( عن أبيه ) ومل يذكر . أَن رجالً سأألأ أأبا هريرة , القرب 

ي عن أيب هريرة   عبة عن حييى بن سعيد عن سعيد القرب  بادة بن الصامت عن , ورواه ش  أنه سألأ ع 

بادة فذكره م. الصالةم   ( 3/35)أخرجه البيهقي . وقوفًا عىل ع 

من طريق عبد الرمحن بن إسحاق عن (  2  ) "الدعاء"والطرباين يف ( 4524)ورواه ابن حبان  

ي عن أيب هريرة  .فذكره مرفوعاً .. اللهم: قال , كان إذا صىَل عىل جّنازة  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسول اهلل , سعيد القرب 

 .ما قاله مالك: والحفوظ ( :  51 ) "العلل"قال الدارقطّني يف  

 "الصّنف"وابن أيب شيبة يف (  41) "الزهد"وهّنَاد بن الرَسي يف ( 5  1)أخرجه عبد الرزاق  ( )

وابن أيب ( 5 /3) "الكربى"والبيهقي يف ( 151/ )والطحاوي ( 1221)وابن الّنذر ( 4511)

نيا يف   .سعيد به من ط رٍق عن حييى بن( 5 3) "الّنفقة عىل العيال"الدُّ

هُِمنُالنارُ:ُ)ُقولهُ ُأ عذ  تمل أن  : قالُالباجيُ( : 22 / ) "تّنوير احلوالك"قال السيوطيُّ يف  (اللهم  حي 

ه من رسول اهلل   سمعأ
ٍ
ه ليشء دأ , أَن عذاب القربم أأمٌر عاٌم يف الصغري والكبري  ملسو هيلع هللا ىلصيكونأ أبو هريرة اعتقأ

ط  عن الصغري لعدمم  نيا  وأَن الفتّنةأ فيه ال تأسق  عذاب  القرب غري  فتّنة :  وقالُابنُعبدُالرب. التكليفم يف الدُّ

ه أأمجعني كان غريأ ظاملٍ هلم , القرب  ليس الراد  بعذاب القرب هّنا :  وقالُبعضهم. ولو عَذب اهلل  عبادأ

َرد  الأملأ بالغمِّ واهلمِّ واحلرسةم والوحشةم والضغطةم , وال السؤال , عقوبته  ذلك يعمُّ الطفالأ و, بل جم 

ُ. انتهى كالمه . وغريهم
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 .( ) ّنازةجلا ىلع

ُ:ُبابُ ُلاُوبعد ُُعِصُالُبعدُنائزُِجلاُىلعُةالالص  ُبِحُص 

 بن محنالرَ  عبد ىلمو ةأ لمر  حأ  أيب بن دحممَ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو -3  

 - ديّنةلا مري  أأ  وطارٌق  - يتوفِّ ت   مةلس أيب بّنتأ  زيّنبأ  نَ أأ ,  ويطٍب ح   بن فيانس   يبأأ 

 بأ لبا ضعت  فو   بحالصُّ  ةصال بعد ابجّنازهتم  ِتم فأ  
 سلِّ غي   طارٌق  وكان:  لقا,  يعم قم

 .بحبالصُّ 

 ىلع واصلُّ ت   ن  أأ  اإمَ :  هالم ه  لأ  يقول مرع   بن اهلل عبدأ  فسمعت  :  ةلمر  حأ  يبأأ  ابن   لقا

 .( )مسالَش  رتفعأ تأ  ن  إىل أأ  وهاك  رت  تأ  أن   اوإمَ ,  نأ اآل كمجّنازتم 

_____________________ 

: ولفظ ابن الّنذر . من طريق أأيُّوب عن نافع به ( 4511)وابن الّنذر (  31/ )أخرجه ابن أيب شيبة  ( )

 .ليس عىل اجلّنازةم قراءةٌ : قال ابن عمر 

وف قال (  25  ) روى البخاري : قلت   اهلل بن عأ
 عَباس  صَليت  خلفأ ابنم : عن طلحة بن عبدم

ّنة: فقال . عىل جّنازة فقرأأ بفاحتةم الكتابم   .ليعلموا أأّنا س 

وهي من السائل ال ختلف فيها , ونقل ابن  الّنذر عن ابنم مسعود ( : 53 /4) "الفتح"قال احلافظ يف 

ونقلأ . واحلسنم بنم عيل وابنم الزبري والسور بن ُمرمة مشوعيتأها , وبه قال الشافعيُّ وأمحد وإسحاق 

وروى عبد  الرزاق والّنسائيُّ . وهو قول  مالٍك والكوفيني , ليس فيها قراءة : عن أيب هريرة وابن عمر 

ّنيف قال  قرأ  بأ مِّ القرآنم : عن أيب أ مامة بن سهل بن ح   عىل اجلّنازة أن  ي كربِّ ثَم يأ
ّنة يف الصالةم ثم , السُّ

لص  الدع,  ملسو هيلع هللا ىلصي صيلِّ عىل الّنبيِّ  قرأ  إاَل يف الوىل , اءأ للميِّت ث َم خي   انتهى كالمه . إسّناد ه صحيح  "وال يأ

ن بن عيسى (  2/31)أخرجه ابن سعد  ( ) ع  عن ( 31 / ) "التاريخ الصغري"والبخاري يف , عن مأ

 "الكربى"من طريق ابن وهب , والبيهقي يف ( 135) "رشح الشكل"والطحاوي يف , إسامعيل 

= 
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 ىلع ىَل صي  :  لقا,  مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -1  

 ( ).هاموقتم ل يتالِّ ص   إذا .بحالصُّ  وبعد عصم لا بعد ّنازةم جلا

ُ:ُبابُ ُسجدُِملاُيفُنائزُِجلُ اُىلعُةالالص 

___________________ 

 .ب كري كلهم عن مالك بهمن طريق ابن (  3/3)

مر  ثالث ساعات كان : عقبة بن عامر اجلهّني يقول (  24)ما أخرجه م سلم . ويدلُّ عىل قول ابن ع 

, حني تطلع الشمس  بازغًة حتى ترتفع . يّنهانا أن  ن صيلِّ فيهَن أأو أأن  نقربأ فيهَن موتانا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

يل الش روب حتى تغرب, مس  وحني يقوم  قائم  الَظهرية حتى متأ  .  "وحني تأضَيف  الشمس  للغ 

 .وانظر ما بعده 

 "الوسط"وابن الّنذر يف ( 141) "رشح الشكل"والطحاوي يف (  111)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 .من ط رٍق عن مالك به( 311/ ) "الكربى"والبيهقي يف (  452)

من ( 5/2 )والطحاوي ( 4551)ّنذر وابن ال( 15 /4) "الفتح"ورواه سعيد بن مّنصور كام يف  

بح وبعد صالة  "ولفظ سعيد . طرق عن نافع به  ئل عن اجلّنازة بعد صالة الصُّ كان ابن  عمر إذا س 

يتا لوقتمهام: يقول . العأص   لِّ  .ما ص 

ليتا ) يف قوله  "ما  "( : 15 /4) "الفتح"قال احلافظ يف  ظرفيٌة , يدلُّ عليه رواية مالك عن ( ما ص 

يتا لوقتهام"ع قال ناف لِّ ومقتضاه أأَّنام إذا  "كان ابن  عمر ي صيلِّ عىل اجلّنازة بعد الصبح والعص إذا ص 

رتا إىل وقت الكراهة عّنده ال ي صىَل عليها حيّنئذ , ويبنّي ذلك ما رواه مالٌك أيضًا عن حممد بن أيب  أ خِّ

مر يرى اختصاصأ الكراهةأ بام عّند طلوع فكأَن ابنأ ( . فذكر رواية مالك ) أَن ابن عمر , حرملة  ع 

وروى ابن  أيب شيبة من . الشمس وعّند غروهبا ال مطلقأ ما بني الَصالة وطلوع الشمس أو غروهبا 

ران قال  ه 
يمون بنم مم ه الصالةأ عىل اجلّنازة إذا طلعتم الشمس وحني تغرب : طريق مأ كان ابن  عمر يكرأ

 اهـ.مالٌك والوزاعي والكوفيون وأمحد وإسحاق ذهب . وإىل قولم ابن عمر يف ذلك  "
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 ىلع يلِّ ص  :  لقا هنَ أأ ,  عمر بن اهلل عبد عن نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -1  

 .( ) سجدم لا يف ابطَ خلا بن مرأ ع  

ُُجامع:ُبابُ ُئزُِناجلُ اُىلعُةُِالالص 

 ىلع صىَل  إذا كان,  مرع   بنأ  اهلل عبد نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -2  

 يأ  نمأ  عأ سمم ي   ىحتَ  ملِّ سي   ّنائزجلا
 هي  لم

( ). 

 ي صيلِّ  ال:  يقول كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -2  

 .( ) طاهرٌ  وهو إاَل ,  ّنازةجلا ىلع لج  الرَ 

_____________________ 

وابن (    ) "معجمه"وابن العرايب يف ( 4/413)وابن أيب شيبة ( 1122)أخرجه عبد الرزاق  ( )

وأبو ( 32/441) "تارخيه"وابن عساكر يف ( 4  4)وابن الّنذر ( 4/412) "الطبقات"سعد يف 

 .  لك بهمن ط رٍق عن ما( 1/ ) "تارخيه"زرعة الدمشقي يف 

 .وإسّناده صحيح  

ويف ( 3/33) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 1 13)وعبد الرزاق ( 111 )أخرجه الشافعي  ( )

 . من طريق مالك به( 12  ) "العرفة"

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 431) "معرفة السّنن واآلثار"أخرجه البيهقي يف  (4)

وزاد يف أوله . من طريق الليث بن سعد عن نافع به (  4 / ) "السّنن الكربى"وأخرجه البيهقي يف  

 ."الفتح"وصَححه ابن حجر يف  ".وال يقرأ  إاَل وهو طاهٌر , ال يسجد  الرجل إاَل وهو طاهٌر "

إاَل عن , ونقلأ ابن  عبد الرب االتفاقأ عىل اشرتاط الَطهارة هلا ( : 3/425) "الفتح"قال احلافظ يف  

لية : قال , الشعبي  ه إبراهيم بن  ع  ه , وهو من ي رغب عن كثرٍي من قوله . ووافقأ لأ غري  أَن ابنأ جريٍر , ونأقأ

هام عىل ذلك   .انتهى. وهو مذهٌب شاذ  . الطربي وافقأ



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  158ُلك 

ُتيُِّملاُنُِفُ دُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 ديّنةلبا كان:  لقا أّنه,  بيهأأ  عن روةع   بن هشام عني عن مالٍك حَدثّنو -1  

,  هلأ عمأ  لأ عمم  لأوَ  جاء امأّيُّ :  فقالوا,  حد  ل  يأ  ال خر  آلوا,  حد  ل  يأ  حدمهاأأ  . نرجال

 .( )  ملسو هيلع هللا ىلص اهللم لم رسول دأ حأ لأ ف,  حدل  يأ  ذيلا فجاء

_____________________ 

 "رشح السّنة"والبغوي يف , من طريق معنم بنم عيسى ( 11 / ) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( )

 .كالمها عن مالك بهمن طريق أيب مصعب ( 5 1 )

تلف عن مالك يف إرسالم هذا احلديث( : 11 /  ) "التمهيد"قال أبو عمر يف    .انتهى كالمه. وملأ  خي 

من طريق أنس بن عياض ومَهام بن حييى كالمها عن هشام بن ( 11 ,  11 / )وأخرجه ابن سعد  

روة عن أأبيه   .                 م رسالً . ع 

 أأهل الديّنة به( 4 /4)شيبة وأخرجه ابن أيب   
م
 . عن جرير عن هشام عن ف قهاء

ر عن هشام ( 4/321)وأخرجه عبد الرزاق   عمأ اوز به. عن مأ  . وملأ  َي 

أخرجه ابن سعد . فرواه عن هشامم عن أأبيه عن عائشة به موصوالً . وخالف اجلميعأ محاد  بن  سلمة  

من طريق يزيد بن هارون وأأيب الوليد الطيالس ( 11 / ) "هتذيب اآلثار"والطربي يف ( 11 / )

 . كالمها عن محاٍد به

سأألت  أأيب عن حديٍث رواه أبو الوليد عن محاد بن سلمة ( : 544 ) "العلل  "قال ابن أيب حاتم يف  

 ..كان بالديّنة حَفاران: قالت , عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

وهذا الَصحيح  . بال عائشة . حَدثّنا محاد عن هشام بن عروة عن أبيه : حَدثّنا أبو سلمة قال : قال أيب  

 انتهى كالمه . أو من محاد , ال أأدري من أأيب الوليد : اخلطأ من أيب الوليد؟ قال : قلت ليب , بال عائشة 

عَدةم ط رٍق لكَن احلديثأ صحيٌح جاء من . وكذا رّجح الدارقطّنيُّ الرسلأ كام سيأِت يف كالم ابن حجر  

ها صحيٌح   .بعض 

وي أأنه كان بالديّنة رجالن أحدمها يألحد . حديث  ( : 2  , 2  /  ) "التلخيص"قال احلافظ يف   ر 

= 
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 - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوجأ  - عائشةأ  نَ أأ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -5  

  يف نأ ط  قأ سأ  قامرٍ أأ  ثةأ ثال يت  رأأ :  ت  لقا
يرج  حم

 بكرٍ  يبأأ  ىلع ؤياير   ت  ص  فقصأ , ( )

 هذا:  بكرٍ  بوأأ  اهل لاق,  يبيت يف ودفن   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   ويفِّ ت   اَم لف:  تلقا,  يقدِّ الصِّ 

  ( )  .هاخري   وهو . كقامرم أأ  حد  أأ 

___________________ 

ورواه أمحد والرتمذي من , وإسّناده حسٌن . أمحد وابن ماجه من حديث أنس .... واآلخر يأشق 

ح هو أبو عبي. حديث ابن عباس  أ ويف . وأَن الذي كان يألحد هو أبو طلحة, دة وبنَي أَن الذي كان يض 

ه ضعيٌف . ورواه ابن ماجه من حديث عائشة نحوأ حديثم أأنٍس . إسّنادمه ضعٌف  وله طريق , وإسّناد 

: وقال , عن أأيب الوليد عن مَحاد عن هشام  "العلل"رواه أبو حاتم يف . أ خرى عن هشام عن أبيه عّنها 

 انتهى . واهلل أعلم. وكذا رَجح الدارقطّنيُّ ال رسلأ , مرسٌل والصواب  الحفوظ  , إنه خطأ 

 (.1  / )نصب الراية : انظر  

طه , وهو احلفر للمّيت يف جانب القرب . حيفر  الَلحد : أي  (ي لحدُ:ُ)ُقولهُ  . والضيح  احلفر  له يف وسأ

أحد اجلانبني . يقال مّنه حلد وأأحلد  قاله عياض يف . الائل  عن طريق احلق ومّنه ال لحد, وأأصله اليل لم

   ( .112/ ) "الشارق"

جرِت ) ووقع يف الّن سخ الطبوعة , كذا وقع يف التمهيد واالستذكار وعّند ابن الظفر (  )  (.ح 

جريُ)ُ( : 413/ ) "الشارق"قال عياض يف  ن ثأويب . بفتح احلاء وكرسها :  (ح  ض 
وكذا . أي يف حم

يوخّنا عن جرِت ) وعّند ابن وَضاح . وكذا البن ب كري , حييى  رواه أأكثر ش  مّنزيل : أي ( سقطن يف ح 

 .انتهى . وكذا عّند القعّنبي وأكثر الرواة. وهو أأظهر يف الباب وعبارةم أأيب بكر . وبيتي 

عن بن عيسى كالمها عن  من طريق( 4) "غرائب مالك"أخرجه ابن الظّفر يف  ( ) ويد بن سعيد ومأ س 

 .فزاد سعيدأ بنأ السيب . مالٍك عن حييى عن سعيد بن السّيب عن عائشة

( 4/41 ) "الكبري"والطرباين يف ( 412 ) "مسّنده"واحلميدي يف ( 14 / )وأخرجه ابن سعد  

= 
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 اصٍ وقَ  يبأأ  بن سعدأ  أنَ ,  به ثق  يأ  نمَ  واحدٍ  غريم  عني عن مالٍك حَدثّنو -   

مرو بن زيد بنأ  وسعيدأ   .( ) هبا فّناود  ,  ديّنةم لا ىلإ الومح  ,  قيقعأ لبا ياوفِّ ت   نفيلٍ  بن عأ

___________________ 

سَدد (  1 /2) "الدالئل"والبيهقي يف ( 4/15) "الستدرك"واحلاكم يف ( 1424) "الوسط"و وم 

من طريقم مجاعٍة من الثقاتم عن حييى بنم سعيد عن ابنم السيب عن عائشة (  2/ ) "الطالب"كام يف 

 . به

جاه: وقال احلاكم    . حديٌث صحيٌح عىل رشط الشيخني وملأ  خيرِّ

وابن وهب عّند حييى والقعّنبي  "الوطأ"هكذا هذا احلديث  يف ( : 3/32 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

واته  تيبة بن سعيد عن مالٍك عن حييى بن سعيد عن سعيد بن السيب عن عائشة , وأكثرم ر  أّنا , ورواه ق 

 .انتهى كالمه. ذكره أبو داود عن قتيبة. قالت 

ي يف ( . 4/32 ) "الكبري"والطرباين يف ( 14 / )وأخرجه ابن سعد : قلت    "الشيعة"واآلجرِّ

 .من ط رٍق أ خرى عن عائشة( 3/32 ) "التمهيد" وابن عبد الرب يف( 213 )

 . هبذه القصة نحوه. عن أنٍس ( 4/15) "الستدرك"وأأخرج احلاكم يف  

 . وضَعفه اهليثمي ( 2  ) "الكبري"أخرجه الطرباين يف . وروي مرفوعًا بسّند ضعيف عن أيب بكرة  

نم بنم عيسى ( 32 /4) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( ) ع   "تارخيه"وابن عساكر يف , عن مأ

ف كالمها عن مالك به(  1/  ) طرِّ  . من طريق م 

أأخرجوه . مشهوٌر عّند أهل السري. ومحل هام إىل الديّنة , بالعقيق  وسعيد بن زيٍد  وموت سعٍد     

اخلرب  بذلك عن سعد وسعيد كام حكاه ( : 4/12) "االستذكار"ولذا قال ابن عبد الرب يف . بأأسانيدهم 

 .انتهى. مالك صحيٌح 

. واٍد عليه أأموال  أهل الديّنة , بفتح العني ( : 51 / ) "الشارق"قال عياض يف  (العقيقُ:ُ)ُقولهُ 

. قاله ابن وضاح . عىل ستة أو سبعة :  وقيل, عىل ثالثة أميال من الديّنة :  وقيل, عىل ميلني مّنها :  قيل

مي بذلك لأَنه عَق عن احلَرة أي قطعأ . ومها عقيقان  . وهو أصغر وأكرب . أدنامها عقيق الديّنة س 

= 
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 أّنه سمعأ , ّنيٍف بن ح   لعثامن بن سه يب بكر بنم عن أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -   

حّتى  اسم الّنَ  آخر   فام َيلس   . اجلّنائزأ  شهد  ا نأ ّنَ ك  : ّنيٍف يقول بن ح   لسه مامة بنأ با أ  أأ 

 .وانؤذأ ي  
( )  

___________________ 

عراء , فالأصغر فيه بئر رومة  ا الشُّ قربة مّنه , والكرب فيه بئر عروة التي ذكرهأ . والعقيق  اآلخر  عىل م 

زيّنة وه مل . وأأقطعه عمر  الّناسأ , باللأ بن احلارث  ملسو هيلع هللا ىلصو الذي أقطعه الّنبيُّ وهو من بالد م  فعىل هذا حت 

. هو الذي ببطن وادي ذي احلليفة . والعقيق الذي جاء فيه ّأَنك بواد مبارك , السافتان عىل اخلالف 

هلُّ أهلم العراقم يف بعض احلديثم هو , وهو القرب  مّنهام  . من ذاتم عرٍق والعقيق  الذي جاء أأَنه مأ

 .انتهى كالمه 

 . وإسّناده صحيح ( )

لد يف حياة الّنبيِّ : أبو أ مامة  مي , كام قال ابن  السكنم والبغوي وابن حبَان . ومل يسمع  مّنه  ملسو هيلع هللا ىلصو  وس 

ه أأسعد بن زرارة  ه ل مِّ ّنِّي بكّنيته , باسم جدِّ وقال يونس عن , مات سّنة مائة : وقال خليفة وغريه , وك 

 .وكان من أأكابر الأنصار وعلامئهم. أأخربين أبو إمامة بن سهل : ابن شهاب 

هري . ومل يسمع مّنه. ملسو هيلع هللا ىلصأدركأ الّنبَي : وقال البخاري  وقال أمحد بن صالح ثّنا عّنبسة ثّنا يونس عن الزُّ

قاله ابن حجر يف . هذا إسّناٌد صحيٌح . وساَمه وحّنَكه ,  ملسو هيلع هللا ىلصوكان قد أأدرك الّنبَي  -حدثّني أبو امامة 

ز (  4 / ) "التهذيب"  .بتجوُّ

ؤذنوا : قلت      ه أّنم كانوا إذا اَتبعوا اجلّنائز ال َيلسون حتى ي 
ربوا بأَن اجلّنازة قد : أي . ومعّنى كالمم خي 

ضعت يف الرض   . حتى َيلس ال شيِّعون.و 

 . إَن هذا مّنسوخ: فقيلُ, والسألة خالفيٌة بني أهل العلم مشهورٌة  

 . أأي بالصالة عليها . حتى يؤذنوا :  وقالُالباجيُ

وما ذكره ليس : فقال . ورَده الباجي . حتى ي ؤذنأ هلم باالنصاف بعد الصالة : معّناه :  وقالُالداودي 

وال يقال آخر الّناس فيمن  صىَل عىل اليت ( فال َيلس  آخر  الّناس حتى ي ؤذنوا ) بصحيٍح ؛ لأنه قال 

= 
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ُصيبةُِملُ اُيفُسبةحلُِا:ُبابُ

 عن بيهأأ  عن مٍ حز   بن مروعأ  بن بكر يبأأ  بن دحممَ  عني عن مالٍك حَدثّنو -4  

 ثةٌ ثال منيلسلا من حدٍ لأ  يموت   ال:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  ميِّ لأ الَس  ض  الّنَ  ابن

:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو عّند امرأةٌ  ت  لفقا,  ارالّنَ من ّنّةً ج   هل كانوا إاَل ,  همفيحتسب   دلولا من

 ( ).ّناناث   وأأ :  لقا,  ّناناث   وأأ .  اهلل يا رسولأ 

___________________ 

م قبل أن  وانتظر أأن  ي ؤذن ؛ لأّنم  ل  أأّوهل  كلهم سواء , وإنام يقال ذلك فيمن  يأِت بني يأدي اجلّنازة فيصم

هم  هم فتوضع اجلّنازة . يأصلأ آخر  م حتى يدركأ آخر  س أأوهل 
الخ . وي ؤذنوا بالصالة عليها , فرَبام مل َيلم

 .واهلل أعلم .كالمه 

( : 4/13) "االستذكار"كام يف . ر بن عثامن يؤيد كالمأ الداوديِّ رواية  ابن البارك عن أيب بك: قلت 

نوا" ؤذأ  .واهلل أعلم . "فام يّنصف  الّنَاس  حتى ي 

وابن أيب عاصم يف , من طريق القعّنبي (  1 ) "مسّند الوطأ"أخرجه أبو القاسم اجلوهري يف  ( )

 .عن أيب الّنض: وقاال . من طريق عبد اهلل بن نافع كالمها عن مالٍك به( 152 ) "اآلحاد والثاين"

, ابن  الّنض هذا جمهوٌل يف الصحابة والتابعني ( : 4/21 ) "التمهيد"قال أبو عمر بن عبد الرب يف  

واختلف الرواة للموطأ فيه فبعضهم يقول عن أيب الّنض السلمي هكذا قال القعّنبي وابن بكري 

وإن  -لك روى حييى بن معني وكذ. وهو الكثر  والشهر  . عن ابن الّنض : وبعضهم يقول , وغريمها 

 .انتهى. وهو جمهوٌل ال ي عرف إاَل هبذا اخلرب -كانت الّنسخ أأيضًا قد اختلفت عّنه يف ذلك 

تقول كام قال حييى عن ابن . هذا احلديث قد اضطرب فيه رواة  ال وَطأ ( 4/22) "االستذكار"وقال يف 

وهو رجٌل جمهوٌل ال ي عرف يف محل : القعّنبي مّنهم  -وطائفٌة تقول  عن أأيب الّنض السلمي , الّنض 

ٍب , العلم  , وهو جمهوٌل ظلمٌة من الظلامت , وال ي درى أصاحٌب هو أو تابٌع؟, وال ي وقف له عىل نسأ

هم . عبد اهلل بن الّنض: وقيل , حممد بن الّنض : قيل فيه  . الَسلأمي بفتح السني والالم : وقال فيه أأكثر 

= 
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ُصيبةُِملُ اُيفُسبةُِحلُِاُجامع:ُبابُ

,  بكرٍ  يبأأ  بن دحممَ  بن قاسملا بن محنالرَ  عبد عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -3  

 .( ) يب صيبة  لا همبم مصائم  يف منيلسلا زِّ عأ ي  ل:  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ 

___________________ 

لأمة ه : وقال بعض التأخرين فيه . يف النصار  كأنه من بّني سأ إنه أأنس بن مالك بن الّنض ن سب إىل جدِّ

وذلك أأَن أنس بن مالك بن الّنض , وهذا جهٌل واضٌح , وكّنية أنس بن مالك أأبو الّنض  :قال , الّنض 

لأمة  زة, وملأ  يكن قطُّ بأأيب الّنض , وإنام هو من بّني عدي بن الّنَجار , ليس من بّني سأ . وإنام كّنيته أأبو محأ

 انتهى

ُالبخاريُ. يشهد له : قلت   ُأخرجه وكذا , عن أيب سعيد اخلدري مثله (5577ُ)ومسلمُ(151ُ)ما

 .  أأخرجا نحوه عن أيب هريرة 

كام هو ظاهر كالم ( ابن الّنض)والصواب ( عن أيب الّنض)وقع يف طبعات موطأ حييى بن حييى :ُتنبيهُ 

 .مل فتأ. ابن عبد الرب 

 . عن مالك عن عبد الَرمحن به( 315) "الزهد"أخرجه ابن البارك يف  ( )

أأخربنا إسحاق بن عيسى أأخربنا مالك عن عبد الَرمحن ( 21 / ) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد يف  

 .ووافق حييى يف التن (. عن أبيه ) فزاد . بن القاسم عن أأبيه 

ورواه عبد , هكذا هذا احلديث يف الوطأ عّند أكثر الرواة ( : 4/21) "االستذكار"قال ابن عبد الرب يف  

ي السلمني يف , عن مالٍك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه (  152)الرزاق  أَن الّنبي كان يقول ي عزِّ

 .انتهى. فخالف يف اإلسّناد والتن. مأصائبهم 

تصلٌة من حديث سهلم بن سعد   رسلٌة عن عطاء , والمسور , وعائشةأ , وهلذا التن شواهد م  وأيضًا م 

تكلٌم فيها. وابن سابط   . وكلُّها م 

. ملأ  أجد له شاهدًا صحيحاً : بعد أن  رواه من حديث عائشة ( 12 /2) "الدالئل"قال البيهقي يف   

 انتهى

= 
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ُاشبُ ختفيُوهوُالن ُاملُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 همِّ أ   عن محنالرَ  عبدم  بن دحممَ  لجاالرِّ  يبأأ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -1  

 . ختفيةأ لوا يأ ختفلا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   عنأ ل:  تقول   هاعأ سمم  هنَ أأ ,  محنالرَ  عبد بّنتم  مرةأ عأ 

  ( ).بورق  لا ايشنبَ :  يعّني

___________________ 

 . وما بعدها( 4 1/4 )د والتمهي( 4/21)االستذكار : انظر  

ُ( : 35/ ) "رشح الوطأ"قال الزرقاين يف  ُ)ُقوله :ُ وهي احلمل عىل . بضم الياء من التعزية  (لِي عزِّ

الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه  -وبشِّ الصابرين  }: الصرب والتسيلِّ , قال تعاىل 

ُيبُاملسلمنيُيفُمصائبهمُا:ُ)ُوقولهُ {راجعون  إذ كلُّ مصاٍب به . لَن كَل م صاب به دوّنا  ; (ملصيبة 

ن بموته انقطعأ خرب  السامء .  ملسو هيلع هللا ىلصعّنه عوٌض وال عوضأ عّنه  ومن هو , وأيُّ مصيبٍة أأعظم  من م صيبٍة مأ

ين؟ وقالت طائفة من الصحابة , رمحٌة للمؤمّنني  ه : وّنٌج للدِّ ن ت راب قربم ّنا مم ّنا أأيديأ حتى  ملسو هيلع هللا ىلصما نفض 

ّنا , وليب العتاهية أأن ن أأهلم التُّقى يف حممدم : كرنا ق لوبأ وقال , لكلِّ أأخي ث كٍل عزاٌء وأ سوٌة    إذا كان مم

َن الـرءأ غري  ُمّلدم :      غريه 
ـّلد      واعلم بأأ  اصرب لكل مصيبـٍة وَتأ

 انتهى.  لّنبيِّ حممدم وإذا ذكرتأ مصيبًة تسل و هبا         فاذكر مصابأك با                    

ويف ( 25 /2) "الكربى"والبيهقي يف ( 22 ) "السّند"و( 31 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 "الضعفاء"والعقييل يف ( 25 /4) "غريب احلديث"وإبراهيم احلريب يف ( 1/352) "العرفة "

 . من ط رٍق عن مالك به( 3/351)

 . هذا م رسل: قال البيهقي  

قييل   من طريق حييى بن صالح ( 41 /4 ) "التمهيد"وابن عبد الرب يف ( 1/452)وأخرجه الع 

والبيهقي يف , من طريق عبدم اهلل بنم عبدم الوهاب ( 41 /4 )وابن عبد الرب أيضًا , الوَحاطي 

رة عن عائشة ( 42 / ) "الكربى" م  جال عن عأ قالت , من طريق أأيب قتيبة كلهم عن مالٍك عن أأيب الرِّ

= 
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ُنائزُِجلاُجامع:ُبابُ

 لقا:  لقا هأنَ ,  اهلل بيدع   بن مرع   ىلمو ضالّنَ  يبأأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -1  

 سبَ لت وملأ  .  تأ ب  هأ ذأ :  - هبجّنازتم  رَ وم  .  مظعونٍ  بن   عثامن   ماتأ  الَ  - ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  

  مّنها
ٍ
 ( ) .بيشء

___________________ 

ه. ملسو هيلع هللا ىلصلعنأ رسول  اهلل :  رأ  . فذكأ

رسٌل : قال البيهقي   قييل . الصحيح  م   .             ال رسل أوىل: وقال الع 

ريج ( 2222 ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف    مرة عن عائشة: قال , عن ابن ج  ,  أ خربت  عن عأ

تأفي وال ختفيةأ : قالت   . ل عن الخ 

يف هذا احلديث من قولم . نَباش القبور : أي . هذا التفسري ( : 42 /4 ) "لتمهيدا"قال أبو عمر يف  

ه يف ذلك , مالك   الظهور  والكشف  ؛ لأَن الّنَباشأ يكشف  اليتأ , وال أأعلم  أأحدًا خالفأ
وأأصل  الكلمةم

قلعه عّنه, عن ثيابمه  عىل قراءة من  {خفيها أكاد أ   }ومن هذا قول اهلل عز وجل يف الساعة . وي ظهره ويأ

بزِت أأخرجتها من الّنار : قال أبو عبيدة , قرأ بفتح اهلمزة  فيت خ  وأنشد المرئ القيس بن , يقال خأ

 .وإن تبعثوا احلرب ال نقعد  ...فإن تكتموا الداء ال نخفه . عابس الكّندي

فيت بغري أألف : قال أبو عبيدة   كون  أأيضًا باللف بمعّنى وقد ي, والغالب عىل هذا الّنحو أأن  يكونأ خأ

ها . واحد  فيت  اليشءأ أأظهرت ه : ويقال , ويكون من الضداد , أأخفاها أأظهرأ  اهـ. وأأخفيته سرتته, خأ

َمد بن عمر ومعن بن عيسى قاال ( 4/412) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( ) أأخربنا مالك : أأخربنا حم 

 . به

قطوعًا ( : 4  /  ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   رسالً مأ واة م  ملأ  . هكذا هو يف الوطأ عّند مجاعة الرُّ

 .    انتهى. خيتلفوا يف ذلك عن مالٍك 

من طريق عمرو بن ( 51 / ) "احللية"ويف ( 3421) "معرفة الصحابة"ووصلأه أبو نعيم يف   

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  166ُلك 

  

___________________ 

يعة كالمها عن أأيب ال( 4141)أأيضًا  "العرفة"ويف , احلارث  ّنَض عن زياد موىل عَياش من طريق ابنم هلأ

.. دخلأ عىل عثامن بن مظعون يومأ ماتأ فأأحّنأى عليه بثوبه كأّنه ي وصيه  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن الّنبَي , عن ابنم عَباس 

 .أي الدنيا . "قد خرجتأ وملأ  تلبَس مّنها بيشء  "وفيها قوله . فذكر قصة 

تصاًل ( :  4  /  ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   جٍه صالٍح حسٍن وقد رويّناه م  سّندًا من وأ ثم رواه .. م 

: من رواية حممد بن عبد اهلل بن عبيد بن عمري الليثي عن حييى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت 

ثامن  بن  مظعون كشفأ الّنبيُّ  ه  ملسو هيلع هللا ىلصَلا ماتأ ع  ى ب كاًء طويالً فلاَم , وقبَل بني عيّنيه , الثوبأ عن وجهم وبكأ

فع عىل الرسير  نيا . ط وبى لك يا عثامن  : قال . ر  ها, مل تل بأسك الدُّ  .انتهى . ومل تلبأس 

 .من هذا الوجه(  4 /  ) "السري"والذهبي يف (  21) "الطيوريات"وأخرجه السلفي يف : قلت  

 .انتهى. حممد بن عبد اهلل بن عبيد ليس بذاك القوي : قال البخاري . حديث غريٌب : قال الذهبي 
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ُ
  كتاب

 
 كاةالز
 

ُِعُ لاُيفُكاةالزُ :ُبابُ قرُِوُ لواُهبالذ ُُنمُُِني 
( )ُ

 قاسمأ لا لأ سأأ  هنَ أأ ,  بريالزُّ  ىلمو قبةع   بن دحممَ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -2  

 نَ إم  : قاسملا لفقا ؟زكاةٌ  فيه يهلع له . عظيمٍ  باملٍ  هقاطعأ .  هل ٍب مكاتأ  عن دٍ مَ حم   بنأ 

 .ول  حلا يهلع لأ حيو ىحتَ  زكاةً  مالٍ  من خذ  يأ   يكن ملأ   يقدِّ الَص  بكرٍ  باأأ 

 . لأ جالرَ  ل  يسأأ  عطياهتمأ   اسأ الّنَ  عطىأأ  إذا بكرٍ  بوأأ  وكان:  دٍ حممَ  بن قاسملا لقا

 زكاةأ  عطائه من خذأ أأ ,  نعم لقا ن  فإ ؟كاةالزَ  فيه يكلع وجبت مالٍ  من عّندكأ  له

 ( ) .شيئاً  مّنه يأخذ   وملأ  ,  هعطاءأ  يهلإ مأ لسأأ  , ال لقا وإن   , لالا كلذ

_____________________ 

ه . بكرس الراء وإسكاّنا  (ُالوِرق)ُ ( ) ا وغري  . واختلف أأهل اللغة يف أأصله . وهي هّنا الفضة مضوهب 

وال ي طلق عىل غريم . هو حقيقٌة للمضوب دراهٌم :  وقيل. يطلق يف الصل عىل مجيع الفضة  :فقيلُ

 (.21 / ) "تّنوير احلوالك"ذكره السيوطيُّ يف . الَدراهمم إاَل جمازًا 

( 2 1 ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 3 25)وعبد الرزاق ( 2 / ) "الم"الشافعي يف أخرجه  ( )

من (  4/12) "ال حىَل "وابن حزم يف (  1 /4) "العرفة"ويف ( 54 /3) "الكربى"والبيهقي يف 

 .ط رٍق عن مالك به

 .أمجعني القاسم بن حممد بن أيب بكر ملأ  ي درك جَده أأبا بكر . وهو مّنقطٌع  

ه عىل أي وجٍه كان  (أ عطياهتمُ:ُ)ُقولهُ إاَل أأنه يف الشع واقٌع عىل , يف اللغة اسٌم لا ي عطيه اإلنسان  غريأ

قاله . ولذلك كانوا يتبايعون إىل العطاء, ما ي عطيه اإلمام  الّناسأ من بيت الال عىل سبيلم الأرزاق 

 ( .14/ ) "الّنتقى"الباجي يف 
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,  بيهاأأ  عن دامةأ ق   بّنتم  عائشةأ  عن حسنيٍ  بن مرع   عني عن مالٍك حَدثّنو -2  

 مالٍ  من عّندك له.  ّنيلسأأ  طائيعأ  قبض  أأ  انعفَ  بنأ  عثامنأ  جئت   إذا كّنت  :  لقا هنَ أأ 

,  لالا كلذ زكاةأ  عطائي من خذأأ ,  نعم ت  لق فإن  :  لقا,  ؟كاةالزَ  فيه يكلع وجبت  

 ( ).يعطائ يلَ إ دفعأ ,  ال ت  لق   وإن  

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -1    عطيةم ل  ا من خذأ أأ ن مأ  ل  أوَ :  لقا هنَ أأ ,  ابن شم

 .( ) سفيان أيب بن   معاوية   كاةأ الزَ 

_____________________ 

وابن زنجويه يف ( 1 25) "الصّنف"وعبد الرزاق يف ( 2 / ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

من ط رٍق (  1 /4) "العرفة"ويف ( 51 /3) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 1 1 ) "الموال"

 . عن مالك به

ريش اجل محي   ذافةأ الق  ب بن ح  مر  وق دامة هو ابن  مظعون بن حبيب بن وه  عىل  استعمله ع 

مر وحفصة . وكان شهد بدرًا , البحرين  بد اهلل بن ع  أَما بّنت ه عائشة فهي صحابَية . وهو خال  عأ

دتم البيعةأ ريض اهلل عّنها   .شهم

( 14 /4) "العرفة"ويف ( 51 /3) "الكربى"والبيهقي يف ( 2 / ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من طريق مالك به( 54 /11)وابن عساكر 

ه عن أيب بكر وعثامن ( : 43 /4) "االستذكار  "أبو عمر يف  قال وابن عمر [ .تقَدم قبله ] وأَما ما ذكرأ

وي عن عيلي وابنم مسعود مثله   قدياًم وحديثًا ال خيتلفون فيه , فقد ر 
م
أأنه ال َتب يف . وعليه مجاعة  الفقهاء

وي عن ابن عباس وعن معاوية أيضًا وال يف ماشيٍة زكاٌة حتى حيولأ عليه احلو, مال من العني  ل  إاَل ما ر 

يه يوم : قال , يف الرجل يستفيد  الالأ . فرواه عكرمة عن ابن عباس . فأَما حديث  ابنم عباس .  زكِّ ي 

ومل يأعرف ابن  شهاب مذهبأ ابنم عباس يف , ذكره عبد الرزاق وغريه عن هشام بن حسان . يستفيده 

ن العطية الزكاة معاوية) ك قال فلذل. واهلل أعلم . ذلك  ن أخذأ مم ها يف ( أَول  مأ يريد  أأخذأ مّنها نفسأ

= 
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ُِوالتُُِّّلُِّحلُ اُمنُفيهُزكاةُ ُالُما:ُبابُ ُ( )نربعُ لواُرب 

 عائشةأ  نَ أأ ,  بيهأأ  عن قاسملا بن محنالرَ  عبد عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -45 

ُّ حل  ا نَ هل - هارم ج  حم  يف امىتأ يأ  - خيهاأأ  بّناتأ  يلم تأ  كانت - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوجأ  -
 فال,  يلم

 ح   من رج  ت  
  ( ) .كاةالزَ  هنَ يِّ لم

 هبّناتأ  يلِّ حي   مركانع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 4 

___________________ 

ه الستحقِّ للعطيَة . حني العطاء  وأأَما وجه  أأخذ , ال أَنه أأخذأ مّنها عن غريها ما حالأ عليه احلول عّند ربِّ

 أأنَ . من ال عطية زكاة  أأيب بكر وعثامن 
م
ه عّنده من الال الذي تلزم فيه الزكاة  فيام ي قرُّ صاحب  العطاء

    .انتهى كالمه .  "بمرورم احلولم وكاملم الّنِّصابم 

ُ:ُ)ُقولهُ ( ) ال : بكرس الثّناة وسكون الوحدة الذهب الذي مل ي صَف ومل ي ضب , قال اجلوهري  (التِّرب 

قال إاَل للذهبم  هم يف الفَضة . ي  هم عىل مجيعم جواهرم الأرض قبل وأأطلأقأ . انتهى . وقد قاله بعض  ه بعض 

ور , حكاه ابن  :  وقيل. حكاه ابن النباري عن الكسائي . أأن ت صاغ أأو ت ضب  هو الذهب الكس 

ي ده
 ( .442/ ) "الفتح"قاله ابن حجر يف . سم

 .نب ٌت طيَب الرائحة يؤخذ من البحر  (العنربُ:ُ)ُقولهُ 

( 42 /3) "الكربى"والبيهقي يف (  22 ) "الموال"زنجويه يف وابن ( 1 1)أخرجه الشافعي  ( )

وابن أيب شيبة , عن الثوري (  251)وعبد الرزاق , من ط رٍق عن مالك ( 14 /4) "العرفة"ويف 

ييّنة كلهم عن عبد الرمحن بن القاسم به( 11 /4)  .وإسّناده صحيح . عن ابن ع 

 . وله طرٌق أ خرى عن عائشة 

ّلُ:ُ)ُقولهُ تأحىَل به الرأأة وتتزَين  (احل  وبضمِّ احلاء وكرسها . بفتح احلاء وسكون الالم : يقال . هو ما تأ

 (.421/ ) "الشارق"قاله عياض يف . وقد ق رئ هبام مجيعاً , مع كرس الالم 
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 ح   من ج  رم خي   ال ثمَ ,  هبأ الذَ  هوجواريأ 
 ( ).كاةالزَ  هنَ يِّ لم

ُفيهاُملُجارةوالتُُِّىتامُ يُ لاُلُِمواأُ ُزكاة:ُبابُ

 كانت  :  لقا هنَ أأ ,  بيهأأ  عن قاسمم لا بنم  محنالرَ  عبد عني عن مالٍك حَدثّنو - 4 

 ي  لم تأ  عائشة  
 يأ  يل اً خأ وأأ نا أأ  يّنم

  يف نيمأ ي  تم
  رج  ت   فكانت,  جرهاحم

.كاةأ الزَ  ّنالم مواأأ  نمم
( ) 

ُهدين ُُؤدُِّفليُ ُنُكانُعليهُدينٌُمُ ُزكاة:ُبابُ

هاٍب  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -44   ثامنأ ع   نَ أأ ,  زيديأ  بنم  ائبم الَس  عن ابن شم

 ىحتَ  هّنأ ي  دأ  ؤدِّ ي  لف نٌ ي  دأ  يهلع كان ن  فمأ ,  كمزكاتم  شهر   هذا:  يقول كان انعفَ  بن

 ( ).ةكاالزَ  امّنه ونفتؤدُّ  كمموال  أأ  لأ صحتأ 

_____________________ 

( 42 /3) "الكربى"والبيهقي يف (  22 ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 2 1)أخرجه الشافعي  ( )

 .وإسّناده صحيح . من ط رٍق عن مالك به( 14 /4) "ةالعرف"ويف 

 "ليس يف احل يل زكاةٌ : عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ( 2532)وروى عبد الرزاق  

( 52 /3) "السّنن الكربى"والبيهقي يف (   2 )وابن زنجويه ( 1 1)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 32 /4) "العرفة"ويف ( 2   ) "الصغرى"ويف

ُُُُُ ُقوله (ُ :ُ كاة  ُالز  ُِمنُأ موالِنا رج  ُفكانتُت  فهّنا ( 45 )ال تعارض بني هذا وبني ما تقَدم عّنها برقم (

ي ن  أَما ما , واحلبوبم والثامرم وسائرم أأموالم الَزكاة . القصود الال العامُّ لليتيم كالَذهب والفَضة الكّن وزأ

ُ.واهلل أعلم . فالقصود به احل يل ال ستعمل الذي ي لبستقَدم 

ربى"والبيهقي يف ( 213 ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 5 1)أخرجه الشافعي  (4)  "السّنن الك 

 . من ط رٍق عن مالك به( 121 )والبغوي (  4/45) "العرفة"ويف ( 32 /3)

وأبو عبيد ( 1 1) "الطالب"َدد كام يف ومس( 13 /4)وابن أيب شيبة ( 2521)وأخرجه عبد الرزاق  

= 
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ُرُِقُ بُ لاُصدقةُُِيفُجاءُ ُامُ :ُبابُ

 نَ أأ ,  يامينِّ لا طاوسٍ  عن يِّ كَ لا قيسٍ  بن يدمح   عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -43 

 ِتوأ  ,  ةً سّنَ م   بقرةً  ربعنيأأ  ومن,  اً عي  بم تأ  بقرةً  ثنيثال من خذأ أأ  نصارَي الأ  جبلٍ  بنأ  معاذأ 

 .شيئاً  مّنه خذأ يأ   ن  أأ  ىبأ فأأ  كلذ دون بام

 اهلل رسول   ويفِّ فت  ,  هل  أأ س  فأأ  قاهل  أأ  ىحتَ  شيئاً  فيه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو نمم  أسمع   ملأ  :  لوقا

 .( ) جبلٍ  بن عاذم   مأ قد  يأ  أن   لقب ملسو هيلع هللا ىلص

___________________ 

هري به( 214 )وابن زنجويه ( 32  ) "الموال"يف  ثم لي ؤدِّ زكاةأ ما "وفيه . من ط رٍق عن الزُّ

 ."فضلأ 

ه صحيٌح :  "الطالب العالية"قال احلافظ يف    .إسّناد 

عن أيب اليامن عن شعيب رواه البخاريُّ : قال البيهقي ( : 14 / ) "التلخيص"قال احلافظ يف  :تنبيهُ

هري  ه هكذا : فقال  "رشح الهذب"وتعَقبه الّنوويُّ يف . عن الزُّ وإَنام , البخاري مل يذكره يف صحيحم

 الّنبيِّ , ذكرأ عن الَسائبم 
ثامن عىل مّنربم ويف . ذكره يف كتاب االعتصام . مل يزد  عىل هذا  ملسو هيلع هللا ىلصأأنه سمعأ ع 

ر المّن رب  وكأأَن البيهقَي : قال . ومقصود  البخاريِّ به إثبات الّنرب: قال . يف اجلمع  وكذا ذكر احل ميديُّ , ذمك 

 .انتهى كالمه . أأراد روى البخاريُّ أأصلأه ال كَله

والطرباين يف ( 1211)وعبد الرزاق ( 52 ) "الراسيل"وأبو داود يف ( 132)أخرجه الشافعي  ( )

(  12 )والبغوي (  4 /4) "العرفة"و( 3/12) "الكربى"والبيهقي يف ( 42 /5 ) "الكبري"

 . من ط رٍق عن مالك به( 351 ) "مسّنده"والشايش يف 

وابن زنجويه يف ( 352  – 352 )والشايش ( 42 /5 )والطرباين ( 45 /1)وأخرجه أمحد  

مرو بن ديّنار عن طاوٍس به( 15  ) "الموال"  .وهذا مرسٌل . من طريق عأ

وي احلديث  عن طاوٍس ع  والبيهقيُّ ( 11 / ) "السّنن"رواه الدارقطّنيُّ يف .  ن ابن عَباس ور 

= 
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ُُمنُبهُعتد ُيُ ُفيامُجاءُ ُما:ُبابُ ُُيفُلُِخ ُالس  ُدقةُِالص 

 بنم  اهللم عبدم ل ابنٍ  عن يلِّ يالدِّ  زيدٍ  بن ثورم  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -41 

,  اً قدِّ صأ م   هبعثأ  ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  اهلل عبد بنم  سفيان هجدِّ  عن قفيِّ الثَ  فيانس  

 .؟شيئاً  مّنه خذ  تأأ  وال,  لخبالَس  يّنالع تعدُّ أأ :  فقالوا,  لخبالَس  اسالّنَ  ىلع يعدُّ  فكان

 يهملع تعدُّ  . نعم  :  مرع   لفقا,  كلذ هل ذكرأ  ابطَ خلا بن مرع   ىلع مقدم  اّم لف

___________________ 

 . "الكربى"يف ( 3/21)

وه( : 32 / ) "التمهيد"قال أبو عمر يف    . الذين أأرسلوه أأثبت  من الذين أأسّنأد 

إاَل أأَن يف , ظاهر  هذا احلديث الوقوف  عىل معاذ بن جبل من قوله ( : 22 /4) "االستذكار"وقال يف  

دليالً واضحًا عىل أنه قد  "فيام دون الثالثني والربعني من البقر شيئاً  ملسو هيلع هللا ىلصأنه ملأ  يسمع  من الّنبيِّ "قوله 

ع أأَن مثلأه ال يكون  رأ يًا إَنام هو توقيٌف من م. يف الثالثني ويف الربعني ما عملأ به يف ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصسمعأ مّنه 

يهم هبا  رهم وي زكِّ ن الذين ي طهِّ
ّنة يف زكاة البقر ما ,  ملسو هيلع هللا ىلصأأمر بأأخذم الزكاةم مم وال خالف بني العلامء أَن السُّ

وحديث  طاوس هذا عّندهم عن معاذ غري  , وأأَنه الّنصاب الجتمع  عليه فيها , يف حديث معاٍذ هذا 

تَ  ر والثوري عن العمش عن أيب وائٍل عن , صٍل م  عمأ واحلديث عن معاذ ثابٌت متصٌل من رواية مأ

 .انتهى كالمه  "بمعّنى حديث مالك . مرسوق عن معاٍذ 

عاذ : قلت  ( 254 )وابن ماجه ( 1 /1)والّنسائي ( 4 1)رواه الرتمذي . وحديث  مرسوٍق عن م 

 .لكن حَسّنه لجيئمه من وجه آخر. مذيُّ باإلرسال وأأعَله الرت(. 12  )وصَححه ابن خزيمة 

ُمنهُشيةاًُ)ُدونُقولهُ ُيأ خذ  ُ(ُ.الخُ....وأ يتُبامُدونُذلكُفأ ب ىُأ ن 

 (.11 /4)وإرواء الغليل (  1 / )والتلخيص احلبري (  3 / )نصب الراية : انظر  

ي به لَنه يتبع أ َمه . ما له سّنٌة كاملٌة ودخل يف الثانية  (تبيعُ:ُ)ُقولهُ  مِّ نأه , س  تبع  أ ذ  وقولهُ. أأو لأَن قرنأه يأ

 ودخلت  يف الثالثة . وت سَمى ثّنيٌة  (مسن ةُ:ُ)ُ
ا. وهي ما هلا سّنتانم كاملتانم سّنٌة لكاملم أأسّنأاّنم يت م  مِّ  .س 
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 ضأ اخم لأ ا وال,  ىبَ الرُّ  وال,  ةأ لكوالأ  خذم تأأ  وال . هاذ  خ  تأ   وال اعيالرَ  ملهاحيأ  ةلخبالَس 

 غم  بني عدٌل  كلوذ,  ةّنيَ والثَ  عةأ ذأ جلا خذم وتأأ ,  ّنمغأ لا لأ حفأ  وال, 
م
 ( ).هوخيار ّنمم غأ لا ذاء

ُُيفُاسالن ُُىلعُضييِقُالتُ ُعنُهيُ الن ُ:ُبابُ ُدقةُِالص 

 انبَ حأ  بن حييى بن دحممَ  عن سعيدٍ  بن حييى عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -41 

 بن مرع   ىلع رَ م  :  تلقا اَّن أأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوجم  - عائشة عن دٍ مَ حم   بنم  قاسمم لا عن

_____________________ 

 "الكربى"والبيهقي يف (   1 ) "الموال"وابن زنجويه يف  (1411) "الكبري"أخرجه الطرباين يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 41 /4) "العرفة"ويف (1  /4) "الصغرى"ويف ( 55 /3)

وبقية  , وفيه رجٌل ملأ  ي سَم ,  "العجم الكبري"رواه الطرباين يف ( : 53 /4) "الجمع"وقال اهليثمي يف  

 انتهى. رجاله ثقات

مر لكن له طر  ريج ( 1252)مّنها ما رواه عبد الرزاق . ق  أأخرى عن ع  ويه , عن ابن ج  وابن  زن ج 

مري ( 5 1 ) ييّنة كلهم عن بمش بن ( 43 /4)وابن  أأيب شيبة , من طريق عبد اهلل الع  عن ابن ع 

فيان بنأ عبد اهلل, عاصم بن سفيان الثقفي عن أأبيه  مرأ استعملأ أأباه س   .أَن ع 

والتلخيص احلبري (.   1 )وابن زنجويه ( 1 12( )1251)وانظر باقي ط رقمه عّند عبد الرزاق    

( / 13 ) 

يّلُ:ُ)ُقولهُ  يل  (الدِّ  "الشارق"قاله عياض يف . بكرس الدال وسكون الياء بعدها مّنسوٌب إىل بّني الدِّ

( /1 4. ) 

ب ى, ّنتج الّصغرية حني ت: والّسخلةُ:  "الوطأ"قال اإلمام مالك يف   عأت  فهي ت ريبِّ :  والر  التي قد وضأ

ها   .انتهى كالمه . هي شاة  اللحم التي ت سَمن لتؤكل:  واأل كولة, هي احلامل  :  واملاخض, ولدأ

( : 32 / ) "الشارق"قال عياض يف ( غذاء الال ) يف رواية الطرباين والبيهقي  (ِغذاءُالغنمُ:ُ)ُقولهُ 

ذاء  الال بكرس ا
ها . لغني مدودًا غم ى مثل دأنى, هو رديئ ها وصغار  ذأ ها غأ  .انتهى . وأأحد 
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:  مرع   لفقا,  عظيمٍ  رضعٍ  ذاتأ  حافالً  شاةً  فيها ىفرأأ ,  دقةالَص  من بغّنمٍ  ابطَ خلا

 .دقةالَص  من شاةٌ :  فقالوا ؟اةالَش  هذه ما

 ذواخ  تأ   ال,  اسأ الّنَ  واّن  فتم تأ  ال,  طائعون وهم هاهل  أأ  هذه عطىأأ  ما:  عمر لفقا

 .( )  عامالطَ  عن واب  نكِّ  . منيلسلا اتم رأ زأ حأ 

 هنَ أأ ,  انحبَ  بن حييى بن دحممَ  عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -42 

 تيهميأ   كان نصارَي لا مةلمس بنأ  دحممَ  نَ أأ ,  شجعأ أأ  نمم  نالرج   خربينأأ  : لقا

 وفاءٌ  فيها شاةً  يهلإ يقود   فال,  كلم ما صدقةأ  يلَ إ ج  رم خ  أأ  : لم الا ربِّ ل فيقول,  اً قصدِّ م  

_____________________ 

وأبو عبيد يف ( 114 )وابن زنجويه ( 11/ ) "الم"ويف ( 113) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

من ط رٍق عن ( 21/ ) "الصغرى"ويف ( 12 /3) "الكربى"والبيهقي يف ( 522 ) "الموال"

 .مالك به

رم عائشة هكذا رواه ما  ك  (  41/ )فأخرجه ابن أيب شيبة . وخالفه مجٌع من الثقات . لٌك موصوالً بذم

من طريق حييى ( 521 )وأبو عبيٍد (  2 /4) "الطالب"ومسَدد كام يف , من طريق أأيب خالٍد الأمحر 

بيد (  11 )وابن  زنجويه , القطان  بيد أأيضًا , من طريق يأعىلأ بنم ع  شيم  من( 521 )وأبو ع  طريق ه 

 . مل يذكروا عائشة . كلهم عن حييى بن سعيد به 

مر   يق ملأ  يأسمع  من ع   . والقاسم بن حممد بن أيب بكر الصدِّ

 ُ ُقوله (ُ اتُ: ر  لم  (حز   الرج 
ة بسكون الزاي خيار  مالم رأ ز  َن صاحبها ملأ  يأزل , مجع حأ

ًة لأ رأ ز  يت  حأ مِّ س 

ها يف نفسه كَلام رآها  ر   .قاله يف اللسان. حيأ ز 

بواُعنُالطعامُ:ُ)ُقولهُُ من قولم  -واهلل أعلم  -مأخوذ ( : 54 /4) "االستذكار"قال أبو عمر يف  (نكِّ

تأهم:  ملسو هيلع هللا ىلصرسولم اهلل  م أأطعمأ بوا عن ذواتم الَدر : فكأأَنه قال  "إنام تزن  هلم رضوع  مواشيهم وخذوا . نكِّ

عةأ والثّنَيةأ   .انتهى. اجلذأ
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  ( ) .هالأ بم قأ  إاَل  هحقِّ  من

ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ
ُُخذُِأُ  ُفيهاُشديدُِوالتُ ُدقاِتُالص 

م :  لقا هنَ أأ ,  مأ لسأأ  بنم  زيدم  عني عن مالٍك حَدثّنو -42   ابطَ خلا بن مرع   بأ رشأ

أ فأأ ؟ بنلَ ال هذا ينأأ  نمم  سقاه ذيلا لأ فسأ,  هبأ عجأ فأأ  اً بّنل   ىلع وردأ  أّنه . هخربأ
ٍ
 قد ماء

 يف هت  لفجع,  اباّنم لأأ  من يل   واب  لأ فح,  ونسق  يأ  وهم دقةم الَص  مم عأ نأ  من مٌ عأ نأ  فإذا,  هاَم سأ 

 ( ).هقاءأ فاستأ .  هيدأ  ابطَ خلا بن   عمر   لأ دخفأأ ,  هذا فهو.  ائيقأ سم 

ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُلُِعسلواُلُِيخلواُقيِقُالرُ ُدقةُِص 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -41   امم الَش  لأ هأأ  نَ أأ ,  سارٍ يأ  بنم  يامنلس   عن ابن شم

 ىلإ كتبأ  مَ ث  ,  ىبأ فأأ .  صدقةً  ّنايقم ورقم  ّنالم يخأ  من ذخ  :  احرَ جلا بن بيدةع   يبلأ  قالوا

:  مرع   يهلإ فكتب.  مرع   ىلإ فكتبأ ,  اً يضأأ  موهلَ ك ثمَ ,  مرع   ىبأ فأأ .  ابطَ خلا بنم  عمرأ 

_____________________ 

(  5 / ) "الكربى"والبيهقي يف ( 113 ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 111)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 15  ) "العرفة"ويف 

قاُ)ُ( : 4  / ) "ال ّنتقى"قال الباجي يف  صدِّ ق اآلخذ للصدقة العامل عليها  (م  فيقول لربِّ . , ال َصدِّ

ّنَة أأَن االختيارأ إليه , وهذا عىل سبيل التفويض إليه , ك أأخرج  إيَل صدقةأ مالم : الال  وأنه , وهو من السُّ

ق ها ؛ لأَن التعينيأ لربِّ الاشيةم دون ال َصدِّ ّنَها يف الزكاة أأن  يأ خذأ
. من أأخرجأ إليه شاًة سليمًة َيوز مثل  سم

 .انتهى 

السّنن "والبيهقي يف ( 421/ ) "تفسريه" وابن أيب حاتم يف( 23/ ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 11 /1) "العرفة"ويف ( 3 /2) "الكربى

مر    . وزيد بن أسلم ملأ  يسمع من ع 
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  ( ) .همرقيقأ  قز  وار  ,  يهملع هاد  د  وار  ,  مّنهم هاذ  فخ   واحبُّ أأ  إن  

ُجوسُِملُ واُتاِبُكُِلاُلُِهأُ ُجزية:ُبابُ

 بن مرع   نَ أأ ,  أبيه عن يلي ع بن دحممَ  بن جعفر عني عن مالٍك حَدثّنو -35 

 بن   محنالرَ  عبد   لفقا ؟هممرم أأ  يف صّنع  أأ  كيفأ  دريأأ  ما:  لفقا وسأ ج  لا ذكرأ  ابطَ خلا

 .( ) كتابم لا لم هأأ  ةأ ّنَ س   هبم واّنُّ س  :  يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو سمعت  ل شهد  أأ :  عوٍف 

_____________________ 

 "الموال"وأبو عبيد يف ( 315 ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 41 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 11  ) "العرفة"و( 2  /3) "الكربى"والبيهقي يف ( 411 )

 . عىل فقرائهم: يقول  "وارددها عليهم"معّنى قوله : قال اإلمام مالك  

والّنَحاس يف ( 12 ) "السّند"والشايش يف ( 34 /  )وابن أيب شيبة (  34)أخرجه الشافعي  ( )

ويف ( 21 /1) "السّنن الكربى"والبيهقي يف (  21 )والبغوي ( 33 ) "الّناسخ والّنسوخ"

 . من ط رٍق عن مالك به( 4/214) "تاريخ الديّنة"وابن شّبة يف (   1 ) "العرفة "

(    )وابن زنجويه ( 22) "الموال"وأبو عبيد يف ( 14 1  – 1 55 )وأخرجه عبد الرزاق  

عفر بن حممد به( 2   ) "العجم"وابن العرايب يف (  21)وأبو يعىل   .وغريهم من ط رٍق عن جأ

مر , هذا مّنقطٌع ( : 3  / ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   َن حممدأ بن عيل ملأ  يلقأ ع 
وال عبدأ الرمحن , لأ

 انتهى .  بن عوف

من طريق أأيب عيلي احلّنفي عن مالٍك ( 3  / ) "التمهيد"وابن عبد الرب يف ( 511 )وأخرجه البزار  

ه به  .                   عن جعفرم بنم حممد عن أأبيه عن جدِّ

واة عن مالك ( :  2 /4) "التلخيص"قال احلافظ يف   تفَرد بقوله عن جده أأبو : قال اخلطيب يف الرُّ

ه إىل ذلك الدارقطّني يف : قلت  ,  عيل ّنقطٌع ,  "غرائب مالك"وسبأقأ لَن عيل بن , وهو مع ذلك م 

مر وال عبد الرمحن  ه يعود  عىل حممٍد , احلسني ملأ  يلقأ ع  سني سمعأ . إاَل أأن  يكونأ الضمري  يف جدِّ ه ح  فجدُّ

= 
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 مرع   أنَ  , ابطَ خلا بن مرع   ىلمو ملسأأ  عن نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 3 

 قرم وأ لا لم هأأ  ىلوع,  دنانري ربعةأ أأ  .هبم الذَ  لم هأأ  ىلع زيةأ جلا رضبأ  ابطَ خلا بن

___________________ 

سني نظٌر كبريٌ , مّنهام   . هانتهى كالم. لكن  يف سامع حممٍد من ح 

 (. 331 – 23 /4) "نصب الراية"و ( 122)علل الدارقطّني رقم : انظر  

من ( 321) "معرفة الصحابة"وأبو نعيم يف (  433) "الوسط"أخرجه الطرباين يف . وله طريٌق آخر  

كر عّنده الجوس  فوثبأ عبد  : قال , طريق أأيب رجاء ثّنا الأعمش  عن زيدم بنم وهب  مر فذ  كّنت  عّند ع 

ن أأهلم إنَ : لسمعت ه يقول  ملسو هيلع هللا ىلصأأشهد  باهلل عىل رسولم اهلل : فقال , الرمحن بن عوف  ام الجوس  طائفٌة مم

ل ون عليه أهلأ الكتاب. الكتاب  مم  . "فامحل وهم عىل ما حتأ
ٍ
ه ضعيٌف من أأجلم أأيب رجاء  . وإسّناد 

تصٌل ( : 31 /4) "التّنقيح"قال ابن عبد اهلادي يف   ه, م  هل حال   انتهى . لكن يف إسّناده من َي 

رواه عن  -جار  مَحادم بنم سلمة  -بو رجاء ويف إسّناده أ( : 44 ص) "الدراية"وقال احلافظ يف  

 . انتهى . وال ي عرف  حال ه, الأعمش 

وح بن السيب (  2 / ) "موافقة اخلرب اخلرب"وجزم ابن  حجر يف كتابه   جاء هذا هو رأ بأَن أأبا رأ

ل بي   .أأّنام اثّنان -واهلل أعلم  -لكن يظهر  يل , وهو لنٌي أأيضًا . الكأ

: من حديث م سلم بنم العالء احلضميِّ مرفوعًا ( 1/424 ) "العجم الكبري"ين يف وأخرجه الطربا 

ّنُّو هبم  ه ضعيٌف جداً . فذكره. س   .وإسّناد 

ر : قلت  جأ ُ"صحيحه"أخرجهُالبخاريُيفُ. ثابٌت ( البحرين ) وهي قاعدة  . أخذ اجلزية من جموس هأ

مر مل يكن يأخ, عن بأجالة بنم عبدةأ  (7105) ذ  اجلزيةأ من الجوس حتى شهد عبد  الرمحن بن  أأَن ع 

ر ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , عوف  جأ وس هأ  ."أأخذها من جمأ

وسُ:ُ)ُقولهُ  بأدة  الّنار (ُجم   .القائلون بأَن العاملأ نوٌر وظ لمٌة . هم عأ

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

 .لقيما
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 .( ) امٍ يَ أأ  ثةثال وضيافة,  منيلسلا رزاقأأ  كلذ مع,  اً درمه ربعنيأأ 

 ابطَ خلا بن مرع  ل لقا هنَ أأ ,  بيهأأ  عن ملسأأ  بن زيد عني عن مالٍك حَدثّنو - 3 

:  لقا,  هبا ّنتفعونيأ  بيٍت  لم هأأ  ىلإ ادفعها:  عمر لفقا,  مياءعأ  ناقةً  هرم الظَ  يف نَ إم : 

 من كل  تأأ  كيف ت  لفق:  لقا,  لبباإل اروّنأ قط  يأ :  عمر لفقا ؟مياءعأ  وهي:  ت  لفق

_____________________ 

وابن زنجويه يف ( 414 – 55 ) "الموال"وأبو عبيد يف ( 25 /3) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من ط رٍق عن مالك به( 1145) "العرفة "و( 11 /1) "الكربى"والبيهقي يف (  4 ) "الموال"

وابن ( 43 )وابن زنجوية ( 1 1/3)وابن أيب شيبة ( 5511 ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

 . من ط رٍق عن نافع به( 22)وأبو عبيد (  2 / ) "تاريخ دمشق"عساكر يف 

ن أأجّناد ( :  4 / ) "الّنتقى"قال الباجي يف  (معُأ رزاِقُامل سلمنيُ:ُ)ُقولهُُ ن عّندهم مم ي ريد أأقواتأ مأ

فرَساً , السلمني عىل قدرم ما جرت  عادة  أأهلم تلك اجلهة من االقتيات  , روى أأسلم .  وقد روي ذلك م 

رهم أن اَل يضبوا اجلزيةأ إاَل عىل مأن جرت عليه الوايس   الأجّناد يأ م 
م
مرأ بن اخلطاب كتبأ إىل أ مراء أَن ع 

رق مّنهم  ن أأرزاق , وعىل أأهلم الذهبم أأربعة  دنانري , , وجزيتهم أأربعون درمهًا عىل أأهل الوم وعليهم مم

دَ  والكسوة , وثالثة أأقساٍط زيٍت كَل شهر لكلِّ إنساٍن , ين من احلّنطة السلمني من احلّنطة والزيت م 

ن نزلأ هبم من السلمني ثالثأ لياٍل , التي يكسوها أأمري  الؤمّنني الّناسأ رضيبًة  وعىل أأهلم , وي ضيِّفون مأ

دأك . العراقم مخسة عش صاعًا لكلِّ إنساٍن يف كلِّ شهٍر  وأ بم اجلزية عىل ال أدري كم هو؟ وال تض -وأ

تم يف أأعّناقم رجالم أأهلم الذّمة , الّنساء والصبيان   . وخي 

َمة أأقىص أأمدم  (وضيافةُثالثةُأيامُ)ُوقولهُ يريد ضيافةأ الارِّ السافر من السلمني يكون ذلك عىل أأهلم الذِّ

 .انتهى كالمه. ضيافتمه ثالثة أيام

ة التي ذكرها الباجي : قلت  عّند ابن زنجوية والبيهقي من طريق عبيد اهلل عن نافع . والرواية ال فرسِّ

 . وعّند غريمها بّنحوه. مثله 
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 لب:  تلفق, ؟دقةالَص  مم عأ نأ  نمم  مأأ ,  هي زيةم جلا مم عأ نأ  نمم أأ :  عمر لفقا لقا ؟رضالأ 

 .زيةجلم ا مم عأ نأ  من

 مرع   هبا مرفأأ  . زيةجلم ا وسمأ  يهالع إنَ :  ت  لفق,  هالأ كأأ  واهلل مردت  أأ :  عمر لفقا

 يف مّنها لأ جع إاَل  ريفةٌ ط   وال فاكهةٌ  تكون فال . تسعٌ  حاٌف صم  عّنده وكان,  رت  حم فّن  

 حفصةأ  ىلإ به بعث  يأ  ذيلا ويكون,  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زواجم أأ  ىلإ هبا فبعث,  حافالصِّ  كلت

 .حفصةأ  حظِّ  يف كان نقصانٌ  فيه كان فإن   . كلذ آخرم  نمم  هابّنتم 

 بيِّ الّنَ  أزواج ىلإ به فبعثأ  زورجلا كلت محل من حافالصِّ  كلت يف لفجع:  لقا

  ( ).نصارأ لأ وا هاجرينلا يهلع اعأ فدأ  ّنعأ فص   زورجلا كلت محلأ   نمم  بقي بام مرأ وأأ ,  ملسو هيلع هللا ىلص

ُةُِمُ الذُُِّلُِهأُ ُشورعُ :ُبابُ

هاٍب  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -34   نَ أأ ,  بيهأأ  عن اهلل عبدم  بنم  ملسا عن ابن شم

  طبأ الّنَ  من خذ  يأ   كان ابطَ خلا بن مرع  
 يريد . شع  لا نصفأ  يتم والزَ  طةّن  حلم ا نمم

_____________________ 

والبيهقي يف ( 1 1) "الموال"وابن زنجويه يف (   1) "الزهد"أمحد يف ( 115)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 13 /32)وابن عساكر ( 3533) "العرفة"و( 2/41) "السّنن الكربى"

 . وإسّناده صحيح  

بفتح القاف وكرسم ي روى ( : 411/ ) "مشارق النوار"قال القايض عياض يف  (يقطروهناُ:ُ)ُقولهُ 

 وبتخفيفها وضمِّ الطاء 
م
وّنا مع اإلبل : أي . الطاء ها إىل بعٍض عىل , يأشدُّ طار اإلبل ي شدُّ بعض 

والقم

ق  .انتهى. نس 

رفة ( : 22 / )قال الزرقاين (ُط ريفٌةُ:ُ)ُقولهُُ نة غ  هملة تصغري ط رفة بزم : أي . ما ي ستطرف. بطاء م 

 .ي ستملح
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 ( ) .شع  لا ةطّنيَ قم لا من خذ  ويأ  ,  ديّنةلا ىلإ مل  حلا كثرأ يأ  ن  أأ  كلبذ

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -33   كّنت  :  لقا هنَ أأ ,  يزيد بنم  ائبالَس  عن ابن شم

 بنم  مرأ ع   زمانم  يف . ديّنةم لا وقم س   ىلع مسعودٍ  بن تبةع   بنم  اهلل عبدم  مع عامالً  اً مالغ  

 شأ ع  لا طبأ الّنَ  من ذ  خ  نأ   اّنَ فك  ,  ابطَ خلا
( ). 

هاٍب  لسأ أّنه, ي عن مالٍك حَدثّنو -31   مرع   ذ  خ  يأ   كان هٍ وج   أيِّ  ىلع.  ابن شم

هاٍب  لفقا ؟شأ ع  لا طبأ الّنَ  من ابطَ خلا بن  ةيَ لاهجلا يف مّنهم ؤخذي   كلذ كان:  ابن شم

_____________________ 

 "السّنن الكربى"والبيهقي يف (  11 ) "الموال"وأبو عبيد يف ( 112)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به(  113) "العرفة"ويف ( 5  /1)

هري به(  2 1 )وأخرجه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ  .عن مأ

ن العرب دخلوا يف العجمم والرُّ ( :  3/34) "الفتح"قال ابن حجر يف  (الن ب طُ:ُ)قولهُ
, ومم هم قوٌم مم

م مّنهم يّنزلون البطائحأ بني  جأ م وفأسدت  أألسّنت هم , وكان الذين اختلطوا بالعأ واختلطت  أأنساهب 

راقأني  ويقال هلم الّنَبأط , والذين اختلطوا بالروم يّنزلون يف بوادي الشام [ البصة والكوفة ] العم

وا بذلك لعرفتهم بأنباط : قيلُ. نباط والّنَبيط بفتح أوله وكرس ثانيه وزيادة حتتانية , وال. بفتحتني  مُّ س 

عاجلتمهم الفالحة : أي . الاء   م 
إَن : ويقال ( : 5  /2)وقال يف موضع آخر . انتهى .استخراجه لكثرةم

 .الّنَبأط يّنسبون إىل نأبط بن هانب بن أميم بن الوذ بن سام بن نوح 

طأاينم : هي بالكرس  والتشديد ( :  4 /3) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (الِقطني ةُ:ُ)ُقولهُ  . واحدة القأ

لوبياء ونحوها َمص والُّ س واحلم دأ  .انتهى. كالعأ

والبيهقي يف ( 1/114)وابن سعد (  11 ) "الموال"وأبو عبيد يف ( 112)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به(  2/  )وابن عساكر ( 1134) "العرفة"ويف ( 5  /1) "الكربى"
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 .( ) مرع   كلذ هممأ زأ ل  فأأ  .

ُُنمُ :ُبابُ ُت  ُطرُِفُِلاُزكاةُ ُيهلعُب 

 زكاة رجخي   كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -31 

 .( ) وبخيرب رىق  لا بوادي ذينلا امنهلغم  عن فطرم لا

ُ:ُبابُ ُفطرلاُزكاةُُِلُِسارُ إُُِوقت 

 بزكاةم  عث  ب  يأ  كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -32 

_____________________ 

 "السّنن الكربى"والبيهقي يف , عن إسحاق بن عيسى ( 111 ) "الموال"أخرجه أبو عبيد يف  ( )

 . من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به( 5  /1)

مر صالحأ أأهلأ الذَمة : قال أبو عبيد   مر يف الع ش ما فعل : قال . بعد أن  روى ما يدلُّ أَن ع  وإنام فعلأ ع 

 الّنبيِّ , ن مصاحلتمه إَياهم عليه لما أأعلمتك م
طأ , ملسو هيلع هللا ىلصُوملأ  يكن ذلك بعهدم لَن الذين صاحلهم ملأ  يكن رشأ

مر , وكذلك دهر  أأيب بكر , عليهم مّنه شيئًا  , فلهذا كان الذي كان , وإنام فت حت  بالد العجم يف زمن ع 

ه أأحبُّ إيل  مر فيه شيئًا غريأ َول عىل ع 
هاٍب يتأأ فأأقَرهم . كان ي ؤخذ مّنهم يف اجلاهلية, وقد كان ابن  شم

مر عىل ذلك لح أأشبه بعمر وأأوىل : قال أبو عبيد . ع  وبه كان , والوجه الَولأ الذي ذكرناه من الصُّ

ه  .انتهى كالمه . يقول مالٌك نفس 

السّنن "والبيهقي يف ( 2 3 ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 13/ ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 351 ) "العرفة"ويف (  1 /3) "الكربى

  ُ ُ)ُقوله ال  (واديُالق رىُ: رابة : ي عرف اليوم بوادي الع  كيال ,  415مديّنٌة عامرٌة شامل  الديّنةم عىل ق 

رى  -هم والزرعم والأهلم , ووادّيا كثرية  اليا ل  -وادي الق  ل  يف , يأصبُّ يف وادي اجلز  ثم يأصبُّ اجلز 

م » وادي احلمض  رُّ يف هذا الوادي سَكة حديدم احلجازم ال عَطلة , « إمضأ وقد قامت فيه مديّنة العال . ومتأ

ح » مكان  رأ ح  سوقًا من أسواق العرب « ق  رأ  (334/ ) "العامل اجلغرافية"ي يف قاله البالد. وكانت ق 
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 ( ) .ثةٍ ثال وأأ  بيومني طرفم لا لقب عّنده معَت   ذيلا ىلإم  طرفم لا

  

_____________________ 

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

 . من ط رٍق عن مالك به( 22  ) "العرفة"ويف 

كان ابن  عمر ي عطيها الذين , من طريق أأيوب عن نافع (   1 ) "صحيح البخاري"وأأصل ه يف  

ُ. وكانوا ي عطون قبل الفطرم بيوٍم أأو يومني ,يقبلوّنا 

معُعندهُُ"دونُقولهُُ ويف تلك الزيادتني فائدتان تظهر  فيام قاله ابن حجر يف . "ثالثةُُ"وقولهُُ"ت 

ُ( : 4/421) "الفتح" ُقوله (ُ ُيقبلوهنا ُللذين ُيعطيها ُعمر ُابن به اإلمام : أي :  (وكان الذي ي ّنصِّ

 .معّناه من قال أأنا فقريٌ : وقال ابن الّتيمّي , ٍل وبه جزمأ ابن  بّطا. لقبضها 

كانوا : قال أبو عبد اهلل هو البخاري  "ويؤّيده ما وقع يف نسخة الَصغاينِّ عقب احلديث . والّول أظهر 

: قلت  , وقد وقع يف رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أأيُّوب . يعطون للجمعم ال للفقراء 

قعد العامل؟ قال : قلت  . إذا قعدأ العامل  : ر ي عطي؟ قال متى كان ابن  عم قبل الفطر بيوٍم أأو : متى يأ

مع عّنده قبل , عن نافٍع  "الوّطأ  "ولالٍك يف . يومني أَن ابنأ عمر كان يأبعث  زكاةأ الفطرم إىل الذي َت 

يعّني تأعجيلأها قبل  -نا أأستحبُّه وأ, هذا حسٌن : وقال , وأخرجه الّشافعّي عّنه . الفطر بيومني أو ثالثٍة 

 .انتهى. يوم الفطر

ه البخاريُّ عن أيب هريرة   بحفظم زكاةم  ملسو هيلع هللا ىلصوَكلّني رسول  اهلل : قال , ويدلُّ عىل ذلك أيضًا ما أأخرجأ

ذ من التَمر, وفيه أأّنه أأمسكأ الَشيطانأ ثالثأ لياٍل . احلديث  "رمضان  فدَل عىل أأّّنم كانوا . وهو يأ خ 

لوّناي    .انتهى كالم احلافظ. عجِّ
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ُ
  كتاب

 
ُيامالص

ُ

ُرُِطُ فُِلاُلُِعجيتُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 بنم  سعيدم  عن ميِّ لسالأ  ةأ لمر  حأ  بنم  محنالرَ  عبد عني عن مالٍك حَدثّنو -32 

 .رأ طفم لا لواعجَ  ما بخريٍ  اسالّنَ  يزال   ال:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  سّيبلا
( ) 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -31   مرع   نَ أأ ,  محنالرَ  عبد بن يدمح   عن ابن شم

 سودم لأ ا لم يلال ىلإ ّنظرانم يأ  حني غربأ لا يانلِّ صي   كانا,  انعفَ  بن وعثامن ابطَ خلا بن

 .( ) رمضانأ  يف كلوذ . ةالالَص  بعد فطراني   ثمَ  , فطراي   أن   لقب

_____________________ 

 "العرفة"والبيهقي يف ( 12) "الصيام"والفريايب يف ( 413) "السّنن الأثورة"أخرجه الشافعي يف  ( )

عب"ويف ( 151 ) عن حاتم بن ( 22 / )وابن أيب شيبة , من ط رٍق عن مالك ( 3 41) "الشُّ

خريأ أأهلم الشقم  وملأ  : وزادوا . إسامعيل عن عبد الَرمحن بن حرملة به 
روه تأ   . يؤخِّ

ويد (   4ص)والقعّنبي ( 224)وهذه الزيادة يف موطأ أيب م صعب    ( 142)وس 

عب"وأأخرجه البيهقي يف   ملأة عن ابن ( 4212) "الشُّ بسّنٍد ضعيٍف عن ابن أأيب الزناد عن ابن حر 

ريرة مرفوعًا به  . السيب عن أأيب ه 

مرفوعاًُُعنُسهلُبنُسعدُ(1540ُ)ومسلمُ(1403ُ)ماُأخرجهُالبخاريُ.ُويشهدُملِاُرواهُمالٌكُ 

ُ.ُمثله

والبيهقي يف ( 13 /1)وابن سعد ( 12/ ) "الم"ويف (  24) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 151 ) "العرفة"ويف ( 42 /3) "الكربى"

 .مالٍك يونسأ وعمروأ بن احلارثوقرنأ البيهقيُّ مع  

= 
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ُلُةُِلبُ قُ لاُيفُخصةُِالرُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُائمُِلص 

  عن ملسأأ  بنم  زيدم  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -15 
م
 رجالً  نَ أأ  , يسارٍ  بنم  عطاء

 لأ رسفأأ ,  اً شديد اً دوج   كلذ من فوجدأ ,  رمضان يف - صائمٌ  وهو - امرأته لقبَ 

___________________ 

ر ( 2122)وعبد الرزاق ( 432/ )وأخرجه ابن أيب شيبة   عمأ مسّند "والطرباين يف , من طريق مأ

يد ( 4525) "الشاميني هري عن مح  عيب كالمها عن الزُّ  .فذكره. أأَن عمرأ وعثامنأ , من طريق ش 

عمٌر وشع) وخالفهم   هري . ابن  أيب ذئب ( يب أي مالٌك ويونس وعمرو بن احلارث ومأ فرواه عن الزُّ

يد بنم عبد الرمحن بن عوف  أخرجه ابن سعد . فذكر نحوه . رأيت  عمرأ وعثامنأ : قال , عن مح 

 .عّنه به(  1 / )والطحاوي ( 13 /1)

وأَن , وأ ثبت هام عّندنا حديث  مالٍك : قال الواقدي ( : 4/35) "التهذيب"قال احلافظ ابن حجر يف  

يداً  مر  مح  وت ه يدلُّ عىل ذلك , وملأ  يسمع مّنه شيئًا , ملأ  يرأ ع  ّنُّه ومأ
ثامن , وسم لأنه كان , ولعَله قد سمعأ من ع 

وقد سمعت  من : قال ابن سعد , سّنة  24وهو ابن ,  11تويف سّنة . وكان ثقًة كثري احلديث , خالأه 

 . وهذا غلط 51 إنه تويف سّنة : يقول 

قول الفاَلس وأمحد بن حّنبل وأيب إسحاق احلريب وابن أيب عاصم وخليفة بن هو ( ابن حجر ) قلت  

: قال  -يعّني ابن معني  -ثّنا حييى : قال الذهيل ,  "كتاب الكالباذي"يف . خياط ويعقوب بن سفيان 

ّنِّه : قلت . 51 مات سّنة  ّنقطعٌة , وإن صَح ذلك عىل تقدير صَحة ما ذ كر من سم فروايته عن عمر م 

حديث ه عن أأيب بكر وعيلي ريض اهلل عّنهام : وقال أبو زرعة , واهلل أعلم . وكذا عن عثامن وأأبيه,  قطعاً 

رسل    .انتهى كالم ابن حجر . م 

 أأن  يرتكأ عمر  وعثامن  ريض اهلل عّنهام السّنةأ يف , وعليه فالثر ضعيٌف ال يصحُّ : قلت  
ن ال ستبعدم ومم

ال خيفى عمل هام , فهام خليفتا السلمني , هذا لّن قل عّنهام نقاًل متواترًا  ولو كانا يفعالن, تعجيل الفطر 

 .واهلل أعلم . عىل أأحدٍ 
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 كلذ فذكرت   - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوجم  - مةأ لس مِّ أ   ىلع ت  لفدخ,  كلذ عن هل تسأل   هامرأتأ 

 خربت  فأأ  فرجعت  ,  صائمٌ  وهو لقبِّ ي   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  مةأ لس مُّ أ   ربهتاخ  فأأ ,  اهل

 لم رسول حيلُّ  اهلل ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو لأ مث سّنال:  لوقا,  اً رَش  كلذ هفزادأ ,  كلبذ هازوجأ 

 .شاء ما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 رسول   لفقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو عّندها فوجدت  .  مةلس مِّ أ   ىلإ هت  امرأأ  رجعت   ثمَ 

 يَن أأ  هاي  خربتم أأ  الأ أأ  : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لفقا,  مةلس مُّ أ   هربت  خ  فأأ  ؟ةرأأ لا هذم هل ما:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

,  اً رَش  كلذ فزاده,  هربت  خ  فأأ  هازوجم  ىلإ فذهبت   اهت  خربأ  أأ  قد:  تلفقا,  كلذ فعلأأ 

 اهلل رسول   بأ فغضم ,  شاءأ  ما ملسو هيلع هللا ىلص هلم رسول لُّ حي   اهلل  . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو لأ مث سّنال:  لوقا

  ( ) .هودم بحد   كمم  لع  وأأ ,  هلل اكمقأ ت  لأ  ينِّ إم  واهلل : لوقا,  ملسو هيلع هللا ىلص

_____________________ 

 "العرفة"والبيهقي يف ( 13/ ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 121)أخرجه الشافعي  ( )

 .من ط رٍق عن مالك به(  41) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف (  31 )

واة الوطأ عن مالك ( : 52 /1) "التمهيد" قال أبو عمر يف  رسٌل عّند مجيع ر   انتهى . هذا احلديث م 

ُمتصًا من طريق القعّنبي عن مالك عن زيد بن أأسلم عن (   1) "الكبري"أخرجه الطرباين يف : قلت 

قبل وهو صائم ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل : عطاء بن يسار عن أ مِّ سلمة   .كان ي 

ريج أأخربين زيد  بن أأسلم ( 1/343)وعّنه اإلمام أمحد (   23)وأأخرجه عبد الرزاق   أأخربنا ابن  ج 

ٍل من الأنصار أأخربه   بنم يسار عن رج 
م
 . عن عطاء

 انتهى. إسّناد ه صحيح( :  1 /3) "الفتح"قال ابن حجر يف  

ُقلتُ  :ُ ُيفُصحيحُمسلم مر بن أيب سلمة  (1150)وأصله أأيقبِّل  ملسو هيلع هللا ىلصأنه سألأ رسولأ اهلل , عن ع 

, يصّنع ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصفأأخربت ه أأَن رسول اهلل (. لم سلمة ) سل  هذه :  ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقال له رسول اهلل .الصائم  

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  186ُلك 

 بن مروعأ  بنم  زيدم  ابّنةأ  عاتكةأ  نَ أأ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو - 1 

 . صائمٌ  وهو ابطَ خلا بن مرع   سأ رأ   لقبِّ ت   كانت - ابطَ خلا بن مرع   امرأةأ  - فيلٍ ن  

 ( ).اهاهأ يّن   الف

 عائشةأ  نَ أأ ,  اهلل بيدع   بن مرع   ىلمو ض  الّنَ  يبأأ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 1 

 يهالع لفدخ - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوجم  - عائشة عّند كانت اَّن أأ ,  هت  خربأ أأ  حةأ لط بّنتأ 

 .صائمٌ  وهو - يقدِّ الصِّ  بكرٍ  يبأأ  بن محنالرَ  عبد بن اهلل عبد   وهو - كلهّنا هازوج  

 لهاقبِّ أ  :  لفقا ؟هاعب  الوت   هالقبِّ فت   كلم هأأ  نمم  تدنوأ  أن   كيمّنع   ما:  عائشة هل تلفقا

 .( ) نعم : تلقا ؟صائمٌ  وأنا

___________________ 

أأما واهلل إمينِّ :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال له رسول اهلل , قد غفرأ اهلل  لك ما تقَدم من ذنبك وما تأأَخر . يا رسولأ اهلل : فقال 

شاكم له. لأتقاكم هلل   .وأأخ 

 . أأخربنا معن بن عيسى حَدثّنا مالك به( 11 /2) "الطبقات"ن سعد يف أخرجه اب ( )

ييّنة (   1)وأخرجه عبد الرزاق   ( 11 /2)وابن سعد ( 1 4/ )وابن أيب شيبة , عن سفيان بن ع 

م عن عبدم اهلل بنم  مرو بن حز  مد بن عأ عن يزيد بن هارون كالمها عن حييى بن سعيد عن أأيب بكر بنم حم 

مر عبدم اهلل  وملأ  , ثم مأىضأ فصىَل , وهو يريد الَصالة : قال : زاد عبد الرزاق . فذكره . أأَن عاتكةأ , بن ع 

 .يتوَضأ

ه , وضوءًا وال صالًة ( أي مالك ) وملأ  يذكر ( : 14 / ) "االستذكار"قال أبو عمر يف   , وملأ  ي قم إسّنادأ

ه ما ملأ  يذهب إليه
ن متّنم  انتهى . وحذفأ مم

وابن ( 11/ ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف (    2) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 21 /24)عساكر 
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 يبأأ  بنأ  وسعدأ  ريرةه   باأأ  نَ أأ ,  ملسأأ  بنم  زيدم  عني عن مالٍك حَدثّنو -14 

 .( ) مائم لَص ل ةم لبق  لا يف صانرخِّ ي   كانا,  اصٍ وقَ 

ُلُةُِلبقُ لاُيفُشديدُِالتُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُائمُِلص 

 ةلب  ق  لا عن هىّن  يأ  كان,  مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -13 

 .( ) ائملَص ل بارشةم لوا

ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُُيفُيامُِالصِّ ُرُِفُ الس 

_____________________ 

قيل ليب هريرة : عن داود بن قيس عن زيد بن أأسلم قال (   23) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

 بنم مالك ت قبِّل  : قال .  -ي يفتح فاه إىل فيها يعّن -وأكفحها . نعم : ت قبِّل  وأنتأ صائم؟ قال . 
قيل لسعدم

 .اختصه مالٌك كعادته. "وآخذ بمتاعها. نعم : وأنتأ صائٌم؟ قال 

 . فيه انقطاٌع بني زيد بن أأسلم وأأيب هريرة وسعدم بنم أيب وَقاص  

ريرة  إنَ ": قال , عن سعيد بن أيب سعيد (  42/ ) "الطالب"وأخرج مسَدد كام يف   , رجالً سأألأ أأبا ه 

ها: قال . ال بأس : ؟ قال .فقال أ قبِّل امرأأِت وأأنا صائمٌ  قبِّل امرأًة غريأ
وسأألت  : قال , أ في : ؟ قال .فأ 

 . "ال بأأس: ؟ فقال .سعدأ بنأ مالك

ئل عن القبلة, عن أيب هريرة ( 4/15)وأخرج ابن أيب شيبة    . ال بأس: ؟ فقال .أنه س 

ه , عن ساملٍ الَدويس عن سعدم بنم أأيب وَقاص ( 12 / ) "رشح العاين"الطحاوي يف  وأخرج  وسأألأ

 . نعم: ؟ قال .أأتبارش  وأنتأ صائم. رجٌل 

 "الكربى"والبيهقي يف ( 1 4/ )وابن أيب شيبة , عن مالك ( 4 23)أخرجه عبد الرزاق  ( )

مر كالمها عن ناف(  4 /3) بيد اهلل بن ع   . ع بهمن طريق ع 

ئل ابن  عمر : عن زاذان قال ( 4 13)وابن أيب شيبة , واللفظ له ( 1 23)وروى عبد الرزاق   . س 

رة: أأيقبِّل  الرجل  وهو صائم؟ قال  قبِّل مجأ  ."أأفال ي 
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 بكر يبأأ  عن محنالرَ  عبد بنم  بكر يبأأ  ىلمو ميي س   عني عن مالٍك حَدثّنو -11 

 اسأ الّنَ  مرأ أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو صحابم أأ  بعضم  عن محنالرَ  عبد بن

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   وصامأ  . كمعدوِّ ل واتقوَ :  لوقا,  رم فط  لبا فتحم لا عامأ  هسفرم  يف

 اءأ لا يصبُّ  جم ر  عأ لبا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو رأيت   قدل:  حَدثّني ذيلا لقا:  بكرٍ  أبو لقا

 .رِّ حلا نمم  أو,  شم طأ عأ لا من هسم رأ   ىلع

 حني واام  صأ  قد اسالّنَ  من طائفةً  إنَ  . اهلل يا رسولأ  : ملسو هيلع هللا ىلص اهللم لم رسول لقي ثمّ 

 فطرأ فأأ ,  بأ فشم  حم دأ قأ الب دعا يددم كأ لبا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   كان اَم لف:  لقا,  تأ م  ص  

 ( ).اس  الّنَ 

_____________________ 

( 411 ) "السّنن"وأبو داود يف ( 425,  1/421و 4/321)وأمحد ( 1 2)أخرجه الشافعي  ( )

(  34/ )واحلاكم ( 11/ ) "رشح العاين"والطحاوي يف ( 11 / ) "الكربى"والّنسائي يف 

من ( 3 1 ) "العرفة"ويف (  3 /3) "الكربى"والبيهقي يف ( 15) "كتاب الصيام"والفريايب يف 

           . ط رٍق عن مالك به

ي التابع  , هذا حديٌث مسّنٌد صحيٌح ( : 32/  ) "التمهيد"قال أبو عمر يف    وال فرقأ بني أأن ي سمِّ

يه يف وجوب العمل بحديثه , الصاحبأ الذي حَدثه  دوٌل مرضيون , أو ال ي سمِّ لَن الصحابةأ كَلهم ع 

تمٌع عليه عّند أهلم العلمم , ثقاٌت أثباٌت   .انتهى كالمه . باحلديثوهذا أأمٌر جم 

ُقلتُ  ُاقتصُأبوُداودُوالنسائيُعىلُمجلةُاألمرُبالفطرُ: ُاملاءُ. ُقولهُ.ُوصبِّ ُقيلُ)ُوليسُعندها ثّم

ُاهللُ:ُملسو هيلع هللا ىلصُلرسوِلُاهللُِ واُُ.ُياُرسول  ام  ُطائفًةُمنُالن اسُقدُص  ُ(ُ.الخُ...ُإن 

 . وهو الفطر  لالقاة العدوِّ . شَقه الول . عن أيب سعيد ( 5   )وقد أخرج مسلٌم ُ

ه . عن ابنم عَباٍس ( 4   )ومسلم ( 21 3)وأخرج البخاري   ديد نحو   . قصةأ فطره بالكأ

= 
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 يف صوم  يأ  ال كان,  مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -11 

  ( ).فرالَس 

ُرمضانُيفُفطرُ أُ ُنمُ ُارةكفُ :ُبابُ

 بن سعيد عن راساينِّ خل  ا اهلل عبدم  بنم  عطاءأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -12 

,  هشعرأ  ويّنتف  ,  هنحرأ  يضب   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو ىلإ عرايب  أأ  جاءأ :  لقا هنَ أأ ,  سّيبلا

 ناوأأ  يلهأأ  ت  صب  أأ :  لفقا؟ ذاك وما:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   هل لفقا,  بعد  لا كأ له:  ويقول

 .رمضان يف صائمٌ 

 لهف:  لفقا,  ال : لفقا ؟رقبةً  عتقأ ت   أن   ستطيع  تأ  له:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   هل لفقا

 رأ بعأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   ِتفأ   . س  لفاج:  لقا,  ال:  لقا ؟بدنةً  ديهت   أن   ستطيع  تأ 
,  رٍ متأ  قم

 اً وميأ  وصم   . هل  ك  :  لفقا,  يمّنِّ  حوجأ أأ  حدٌ أأ  ما:  لفقا.  به قفتصدَ  هذا ذخ  :  لفقا

 .صبتأ أأ  ما مكانأ 

___________________ 

ُُ ُقوله (ُ ن تبعد  ع. قريٌة بني مكة والديّنة عىل الطريق القديم , بفتح العني وإسكان الراء ُ(بالعرجُ:

ج بتعريج السيول به, كياًل تقريبًا  4  الديّنة جّنوبًا  ي العر  مِّ ُ.وس 

ديدُ:ُ)ُقولهُُ سفان وأأمأج , وأأمأج ي سَمى اليوم ُ(الك  سفان معروٌف باسمه إىل ,  "خليص"قريٌة بني ع  وع 

ديد ي عرف اليوم باسم . اليوم  الء فيه "احلمض"والكأ ُ.لكثرة نبات العأص 

 . عن معن بن عيسى عن مالٍك به(  5 ) "الصيام"أخرجه الفريايب يف  ( )

( 51  ) "هتذيب اآلثار"والطربي يف (  5 )والفريايب ( 3321,  3321)وأخرجه عبد الرزاق  

 من ط رٍق عن نافع به ( 32 /3)وابن سعد ( 11/ ) "أخبار مكة"والفاكهي يف 
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 من قرأ عأ لا كلذ يف كم . سّيبلا بنأ  سعيدأ  ت  لفسأأ :  عطاءٌ  لقا:  كلما لقا

 ( ) .عشين ىلإ اً صاع عش مخسة بني ما:  لفقا ؟مرالتَ 

_____________________ 

ويف ( 2  /3) "الكربى"والبيهقي يف (  5 ) "سيلالرا"وأبو داود يف ( 111)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به(  32 ) "العرفة"

عمر كالمها عن عطاء به( 11 /3)وأخرجه عبد الرزاق   ريج ومأ  . عن ابن ج 

تَصلة    رسلة وم  وي عن سعيٍد من ط رٍق أ خرى م   (.122 )رقم  "العلل"ذكرها الدارقطّني يف . وقد ر 

(  41 ,  415 )وأبو داود (     )وغريها ومسلم ( 243 ) "يح البخاريصح"وأصله يف  

يد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة نحوه (    / )والّنسائي ( 2 3)والرتمذي   . عن مح 

هُ)ُدونُقولهُُ ُنحر  هُ,ُيضب  ُشعر  ديُبدنًةُ)ُوقولهُ,ُ(ُوينتف  ُيومًاُمكان هُ)ُوقولهُ,ُ(ُهت  ُ(وصم 

اُالزيادةُاأل وىل  ه : )  أم  ه . يضب  نحرأ ّنتف  شعرأ ريرة ( ويأ أخرجه اإلمام . فلها شاهٌد من حديث أأيب ه 

 .وجَود ابن  حجر أأسّنادأها يف التلخيص( .  3 /5 ) "العلل"الدارقطّني يف ( 5122 )أمحد 

 ُ ُالثانية ُالزيادة ُأما (ُ :ُ ديُبدنة ر ) والحفوظ ما يف الصحيحني . فهي روايٌة مّنكرٌة .  (هت  رِّ أَتد  ما حت 

تتابعني: قال . ال : رقبًة؟ قال  أأفتجد ما تطعم  به ستني : قال , ال : ؟ قال .فيستطيع أن  تصومأ شهرين م 

 .احلديث.. ال : ؟ قال .مسكيّناً 

دي بدنة هل ) قوله يف هذا احلديث ( : 2/  ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   غري حمفوٍظ ( تستطيع أن  هت 

حاح   عندُمجهوِرُالع لامءوال مدخلأ للب دن أأيضًا يف كَفارة الواطئم يف رمضان , يف الحاديث ال سّندة الصِّ

نةم هو الذي أ نكر عىل عطاء يف هذا احلديث,  ر البدأ  .انتهى كالمه. وذمك 

مُيومًاُمك)ُوهيُقولهُ:ُأماُالزيادةُالثالثةُُ  ُوص  رسلةٍ  (.انُماُأ صبت  َتصلٍة وم  . فقد جاءت  من ط رٍق م 

والبيهقي يف (  3/1) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 414 ) "السّنن"فأأخرج أبو داود يف 

هري عن أأيب سلمة عن أيب هريرة ( 2  /3) "الكربى" عد عن الزُّ وفيه  . من طريق هشام بن سأ

 ."واستغفر اهلل, وصم  يومًا مكانه "

= 
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ُُامةُِج ُحُُِيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُائمُِالص 

 تجم  حيأ  كان هنَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبد عن نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -12 

 .( ) فطري   ىحتَ  تجم  حيأ  ملأ   صامأ  إذا فكان , بعد   كلذ تركأ  ثمَ :  لقا,  صائمٌ  وهو

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -11   اهلل وعبدأ  اصٍ وقَ  يبأأ  بنأ  سعدأ  نَ أأ ,  ابن شم

 .( )ن ائامصأ  ومها.  تجامنحيأ  كانا مرع   بن

___________________ 

واة وتا  هري دوّنا , بع هشامًا بعض  الرُّ وقد أأنكر تلك , وهو الصواب  , لكن رواه احلَفاظ عن الزُّ

يٍد . الزيادةأ مجاعٌة من احل َفاظ  هري عن مح   .    ال عن أيب سلمة. زيادًة عىل ذلك أأَن الحفوظأ عن الزُّ

مرو( 1131)وأخرجه اإلمام أأمحد   ه به  وغريه من طريق احلَجاج عن عأ عيب عن أأبيه عن جدِّ . بن ش 

 . وإسّناد ه ضعيٌف . وذكرأ تلك الزيادة 

والعلل البن (  3/1) "إرواء الغليل"و (. 52 / ) "التلخيص احلبري". وانظر شواهد هذه الزيادة  

 (. 3 /5 )والعلل للدارقطّني ( 252)أيب حاتم 

قُ:ُ)ُقولهُ  ر  تل , فرَسه يف احلديث بالمكتل فهو نحٌو مّنه وقد . هو الزنبيل . بفتح العني والراء  (ع  والمك 

َفة والزنبيل  هم بسكون الراء , كالق  قة . والشهر الفتح , وضبطأه بعض  رأ وهي الضفرية التي . مجع عأ

َفة اط مّنها الق   .انتهى . ت 

 . من طريق مالك به(   4/3) "العرفة"والبيهقي يف ( 122)أخرجه الشافعي  ( )

 "الكربى"والبيهقي يف (  4/1)وابن أيب شيبة (  214) "الصّنف"بد الرزاق يف ورواه ع  

 . من ط رٍق عن نافع به( 11 /3)

هري عن سامل عن ابن عمر(  214)وأخرجه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ  .وسّنده صحيح أيضاً . عن مأ

 . باب احلجامة والقيء للصائم( 4/44) "صحيحه"وعَلقه البخاري يف  

هاٍب به( 43 – 44/ ) "تغليق التعليق"أخرجه احلافظ ابن حجر يف  ( )  . من طريق يونس عن ابن شم

= 
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ُاراتكفُ لواُمضانُ رُ ُضاءُِقُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 أنَ ,  مأ لسأأ  بنم  دم لخا خيهأأ  عن ملسأأ  بنم  زيدم  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -15 

 ىمسأ أأ  قد هنَ أأ  ىورأأ ,  يمٍ غأ  ذي يومٍ  يف رمضان يف يومٍ  ذاتأ  فطرأ أأ ,  ابطَ خلا بن مرع  

 مرع   لفقا,  مس  الَش  عتم لط ؤمّننيل  ا مريأ أأ  يا:  لفقا رجٌل  فجاءه,  مس  الَش  وغابتم 

 ناد  هأ اجتأ  وقد . يسريٌ  بط  اخلأ : 
( ). 

 يصوم  :  يقول   كان مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 1 

___________________ 

عَلقًا بصيغة التمريض  "صحيحه"وذكره البخاري يف        .وي ذكر عن سعد: فقال , م 

لكن ذكره ابن عبد الرب من وجٍه آخرأ عن , وهذا مّنقطٌع عن سعٍد ( : 21 /3) "الفتح"قال احلافظ يف  

 (.   4/4)االستذكار : وانظر . انتهى. عامر بن سعد عن أأبيه 

هري ( 2135)وأخرجه عبد الرزاق    ر عن الزُّ عمأ  . أأَن سعد بن أيب وقاص وعائشة به, عن مأ

مر فقد صَح عّنه . عائشة  وهو مّنقطٌع أأيضًا عن   . واهلل أعلم . كام تقَدم قبله . أَما ابن  ع 

ويعقوب بن ( 4/412) "العرفة "ويف ( 2  /3) "الكربى"والبيهقي يف ( 1 2)أخرجه الشافعي  ( )

 .من طريق مالك به( 12 / ) "العرفة والتاريخ"سفيان يف 

ريج ع(  241)وأخرجه عبد الرزاق   مر بهمن طريق ابن ج   . ن زيٍد عن أأبيه عن ع 

واة الوطأ (. نقيض يومًا ) وزاد ( عن أبيه ) فزاد   وأيب مصعب ( 151)كالقعّنبي . ورواه بعض  ر 

 ( . عن أبيه ) عن مالٍك هكذا ( 5 2)

مر( 212/ )وأخرجه يعقوب بن سفيان   فيان عن زيد بن أأسلمأ عن أأخيه عن أأبيه عن ع   . من طريق س 

مر وله طرٌق أ    للبيهقي  "السّنن الكربى"و( 22 /3/3)مصّنف عبد الرزاق : انظر . خرى عن ع 

وي  "العرفة والتاريخ"و( 55 /3) "فتح الباري"و( 2  /3) لكن ( . 212 – 212/ )للفأسأ

مر أأم ال. اخت لف  دةٍ .هل قىض ع  هاٍت متعدِّ ودمها من جم  لور 
م
 . ؟ ورَجح البيهقيُّ روايةأ القضاء
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  هرأ فطأ أً  نمأ  اً متتابع رمضان
 .( ) ٍ سفر يف وأأ ,  مرضٍ  نمم

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو - 1   ريرةه   باوأأ  اسٍ عبَ  بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  ابن شم

  يف فالأ اختأ 
م
,  هبيّنأ  ق  يفرِّ  ال:  خرآلا لوقا,  هبيّنأ  ق  يفرِّ  : مهاحد  أأ  لفقا,  رمضان قضاء

 ( ) .هبيّنأ  ق  ال يفرِّ  ام قالَّي وال أأ  . هبيّنأ  ق  يفرِّ  لقا امَّي أأ  دريأأ  ال

_____________________ 

 . من طريق أأيب مصعب عن مالٍك به(  22 ) "رشح السّنة"البغوي يف أخرجه  ( )

من طريق ( 11 /3) "الكربى"والبيهقي يف ( 4/43)وابن أيب شيبة ( 2112)ورواه عبد الرزاق  

مري كالمها عن نافع به مر الع   .أيوب وعبد اهلل بن ع 

تتابعًا كام : عّنه خالفًا أأَنه قال  أَما ابن  عمر فال أأعلم( : 4/431) "االستذكار"قال أبو عمر يف   ه م  م  ص 

ته  .انتهى . أأفطأر 

هري وبني ابن عَباس وأيب هريرة  ( )  .فيه انقطاٌع بني ابن شهاب الزُّ

وقد صَح عّندنا عن , وال أأدري عمن  أأخذ ابن  شهاب ذلك ( : 4/431) "االستذكار"قال أبو عمر يف 

ثم ذكر أبو عمر أأربعأ طرٍق عّند عبد . .. أن  ي فَرقأ قضاء رمضان أّنام أأجازا, ابن عباس وأيب هريرة 

 .الرزاق عّنهام أأّنام أأجازا ذلك 

عن ( 14 / ) "السّنن"والدارقطّني يف (  4/4)وابن أيب شيبة ( 2113)أخرجه عبد  الرزاق : قلت  

قه إذا: قاال يف رمضان , أأَن ابن عباس وأبا هريرة , عطاء بن أيب رباح   .                     أأحصيتأه فرِّ

( 12 /3) "السّنن الكربى"والبيهقي يف (  1 / )والدارقطّني ( 2111)وروى عبد  الرزاق أيضًا   

تبة عن ابن عباس  بيد اهلل بن عبد اهلل بن ع  هري عن ع  قًا : قال , عن الزُّ تفرِّ فعّدٌة }: قال تعاىل , يقضيه م 

 البقرة( 23 )  {ّمن أّياٍم أخر

ريرة ( 14 / )والدارقطّني ( 13 / )أخرج ابن أيب شيبة و  ني آخري ن عن أأيب ه  جهأ : قال . من وأ

واتره إن  شاء  . "ي 

 . كأَنه اخت لف فيه عن أيب هريرة( : 21 /3) "الفتح"قال احلافظ يف  
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 نم مأ :  يقول   كان هنَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبدم  عن نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -14 

 ضاء  قأ لا يهلع يسلف . يء  قأ لا هعأ رأ ذأ  نومأ ,  اء  ضأ قأ لا يهلفع صائمٌ  وهو اءأ قأ تأ اس  
( ). 

 مع كّنت  :  لقا خربهأأ  هنَ أأ ,  يِّ كِّ لا قيسٍ  بنم  يدمح   عني عن مالٍك حَدثّنو -13 

 . ارةكفَ لا اميَ أأ  صيامم  عن هلأ فسأأ  إنسانٌ  فجاءه - بيتلبا يطوف   وهو - جماهدٍ 

_____________________ 

والطحاوي (  211)وعبد الرزاق (  32) "السّند"ويف ( 12/ ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 من ط رٍق عن مالك به ( 321 ) "العرفة"ويف (   4 ) "الصغرى"والبيهقي يف ( 12/ )

مري ( 12 / )وأخرجه ابن أيب شيبة   مر الع  من ( 12/ )والطحاوي , من طريق عبد اهلل بن ع 

  . كالمها عن نافع به طريق صخر بن جويرية

وي من حديث أأيب هريرة مرفوعًا مثله   لكن  ضَعفه البخاريُّ والرتمذيُّ وأبو , أخرجه الربعة . ور 

 (.21 / )والتلخيص احلبري ( 2 4/ )نصب الراية : انظر . داود وغريهم 

هُ:ُ)ُقولهُ  ع  ر  الطعام اخلارج من  (القيءُُ:ُ)وقولهُ. أي غلبأه وسبقه يف اخلروج . بالذال ال عجمة  (ذ 

ه يف جوفمه . طلب خروجه عمدًا :: أي  (استقاءُ:ُ)ُقولهُ. اجلوف  تقَذر . كمن أأدخل يدأ أأو نظرأ إىل ما ي 

 .وغري ذلك . 

ُاجلمهورُ . أَما القيء ( : 23 /3) "الفتح"قال احلافظ ابن حجر يف   إىل التفرقة بني من سبأقه  فذهب 

لأ . فال ي فطر  دم القيء , لكن نقأ ر , ونقل ابن  الّنذر اإلمجاعأ عىل ب طالن الصوم بتعمُّ
ن تعَمده في فطم وبني مأ

 .وهي إحدى الروايتني عن مالٍك , ال ي فطر مطلقًا :  عنُابِنُعباسُوابِنُمسعودابن  بَطال 

  
م
فلو : قال . عَمن  تقيأ عمدًا بأَنه ال كفارةأ عليه عىل الأصحِّ عّندهم  واستدَل الأهبأري بإسقاطم القضاء

هم  سأ بعض  هذا يدلُّ عىل اختصاصم الكَفارة باجلامع : فقال . وجبأ القضاء  لوجبتم الكَفارة , وعكأ

ه من ال فطِّرات , وارتكب عطاء والوزاعي وأبو ثور فقالوا  ر: دون غريم  وي كفِّ
 .يقيضم

تعَمده إاَل يف إحدى الروايتني ونقل   ه القيء  ومل يأ عأ رأ  عىل من ذأ
م
ضاء ابن  الّنذر أأيضًا اإلمجاعأ عىل تركم القأ

 .انتهى كالمه . عن احلسنم 
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 ال:  جماهدٌ  لقا,  شاء إن   هاقطع  يأ .  عمنأ :  هل ت  لفق : محيدٌ  لقا ؟هاقطع  يأ  مأأ  تتابعاٍت م  أأ 

  ( ) .{ متتابعاٍت  امٍ يَ أأ  ثة  ثال} كعٍب  بنم  يبِّ أ   قراءةم  يف افإَّن ,  هاقطع  يأ 

_____________________ 

 . من طريق ابن وهب وابن ب كري كالمها عن مالك به( 5/15 ) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

وابن أيب داود يف ( 21 / ) "الستدرك"م يف واحلاك( 5 /2) "تفسريه"وأخرج الطربي يف  

من طريق أيب جعفر الَرازي عن الربيع بنم ( 5/15 ) "الكربى"والبيهقي يف ( 13ص) "الصاحف"

 . فذكره. أأنه كان يقرأ, أأنس عن أأيب العاليأة عن أ يب بنم كعب 

 . إسّناٌد جيدٌ ( :  15ص)  "الدراية"قال احلافظ ابن حجر يف  
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ُ
 عتكاف  الا كتاب

 
ُرُِد ُقُ لاُةُِليلُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 يأ  نمأ  سمع أّنه,  كلما عن ( ) زيادٌ  حَدثّنيو -11 
:  يقول مم لعلا لهأأ  من به ق  ثم

 تقارصأ  هفكأنَ ,  كلذ نمم  اهلل  شاءأ  ما وأأ ,  هلأ قب اسم الّنَ  عامر  أأ  يأ رم أ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو إنَ 

 عطاهفأأ ,  رم  ع  لا لوط   يف همغري   غأ لب ذيلا لمث لعملا من يبلغوا اَل  أن تهمَ أ   عامرأ أأ 

.رٍ شه   فل  أأ  من خريٌ  قدرم لا ةأ ليل اهلل 
( ) 

_____________________ 

 .راوي موطأ مالك . عبد الرمحن الندلس القرطبي شيخ حييى بن حييى الليثي  هو ابن(  )

 -وكان ثقًة  -زياد بن عبدالرمحن العروف بشبطون ( :  21 /   )  "التمهيد"قال ابن عبد الرب يف 

ه من ما  -ومالٌك يومئٍذ حي   -كان حييى بن حييى قد سمع الوطأأ مّنه بالندلس   عأ
لٍك ثَم رحلأ فسمم

ها  اها عن زياٍد عن مالك, حاشا ورقٍة يف االعتكاف مل يأسمع  وأ ها من مالٍك فرأ
 اهـ. أأو شَك يف سامعم

هذا الباب والبابان اللذان بعده :  -يف باب خروج العتكف للعيد  -( 4/413) "االستذكار"وقال يف 

, فرواه عن زيادم بنم عبدم الرمحن عن مالٍك . إىل آخر كتاب االعتكاف مل يسمع ذلك حييى عن مالٍك 

تَم الو, سمع الوطأأ من زياٍد عن مالٍك :  وقيل ه . طأأ ثَم دخلأ إىل مالٍك فلم ي  فاتأه مّنه عليه لرضم

اها عّنه عن مالٍك . وحضور أأجلمه هذه البواب  وأ فتحَملها عن زياٍد عّنه لأَا فاتأه عن مالٍك أأتى زيادًا فرأ

 .انتهى. 

عب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  ( ) وصل "وابن الصالح يف ( 22) "فضائل الوقات"ويف ( 4112) "ش 

 . ريق مالك بهمن ط( 4)رقم  "بالغات مالك

رساًل من وجٍه من ( : 1 4/3) "االستذكار"قال أبو عمر يف   ال أأعلم هذا احلديث ي روى مسّندًا وال م 

 .انتهى كالمه . وهو أأحد  الأربعة الأحاديث التي ال ت وجد يف غري الوطأ, الوجوه إاَل ما يف الوطأ 
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ُ
 حلا كتاب

 
 ج

 

ُلُِالهُ إللُُِلسغُ لا:ُبابُ

 أسامءأ  نَ أأ ,  سّيبلا بن سعيد عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -11 

 ثمَ ,  لأ غتستأ  ن  أأ  بكرٍ  بوأأ  هامرأ فأأ ,  فةي  لأ حل  ا بذي بكرٍ  أيب بنأ  حمّمدأ  دت  لو ميسٍ ع   بّنت

.لُّ هت  
( )  

 هحرامم إل يغتسل   كان,  مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -12 

 ( ).عرفة ةأ عشيَ  هوفم وق  لو,  ةمكَ  هلم ودخ  لو , مأ رم حي   أن   لقب

_____________________ 

 . بن نمري عن حييى بن سعيد بهعن عبد اهلل(  2 /2) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  (1)

من طريق عبد الكريم ( 2 ) "الغيالنيات"وأبو بكر الشافعي يف ( 2 2/2)ورواه ابن سعد أيضًا  

ها فلت فض  عليها من الاء : فقال  ملسو هيلع هللا ىلصفسأألأ أأبو بكر رسولأ اهلل  "وفيه . اجلزري عن بن السيب ر   "..م 

والضياء يف (  1/4) "الكربى"والبيهقي يف (    /3 ) "العجم الكبري "ورواه الطرباين يف  

ريج عن عبد الرمحن بن القاسم عن ابن السيب عن (  3 ,   3 / ) "الختارة" من طريق ابن ج 

 .فذكره مرفوعًا أيضًا . أسامء به

 .عن جابر مثله( 5   )وأأيضًا , عن عائشة ( 51  ) ماُأخرجهُمسلمٌُويشهد له  

 .من طريق مالٍك به( 153 ) "العرفة"والبيهقيُّ يف  ( 22)أخرجه الشافعيُّ  (5)

( 35 3) "الكربى"والّنسائي يف ( 211 )وأبو داود ( 122 )ومسلم ( 312 )وأخرج البخاري  

مر كان يبيت  بذي ط وى , من طريق أيوب عن نافع   . فعلأه ملسو هيلع هللا ىلصويذكر  أأَن الّنبَي , ثم يأغتأسل  , أَن ابنأ ع 

سلهُلُ"ول يسُعندهمُُ ه .  "إلحرامُغ  ن أأمرم  . انظر ما قبله . ومن فعلمه  ملسو هيلع هللا ىلصوقد صَح االغتسال مم

ُمنُالستةُاغتسالُابنُعمرُلإلحرامُُ ُعندُأحد    .وَلُأر 

= 
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ُرمُِحملُ اُلسغُ :ُبابُ

 مربنع   نَ أأ ,  رباٍح  يبأأ  بن عطاء عن قيسٍ  بن يدمح   عن كلما حَدثّنيو -12 

:  غتسل  يأ  وهو - ماءً  ابطَ خلا بن مرع   ىلع يصبُّ  وهو - يةّن  م   بن ىلأ يعل لقا ّطابخلا

 هل لفقا,  ببت  صأ  ّنيأمرتأ  إن   .؟يب هالأ عَتأ  أن   تريد  أأ :  ىلعيأ  لفقا,  يسم رأ   ىلع بب  اص  

.اً ثأ عأ شأ  إاَل  اء  لا هيزيدأ  نلف ب  ب  اص  :  ابطَ خلا بن   مرع  
 ( ) 

___________________ 

فةأ ُ رأ سل لعأ ه يوم عرفة  "( 122 ) "صحيحه"فروى البخاري يف . أَما الغ  مر أأفاضأ عىل رأ سم أَن ابنأ ع 

سل الوقوف  "بعد الزول   . فالظاهر  أنه لغ 

وي االغتسال لعرفة مرفوعًا من حديث الفاكه بنم سعٍد    "مسّنده"أأخرجه أمحد يف .  وقد ر 

ه ضعيٌف ( 1 4 ) "السّنن"وابن ماجه يف ( 5 12 )  "التلخيص"كام قال ابن حجر يف . وسّند 

ُُ(21/ )انظر نصب الراية . وجاء عن عيلي وابن مسعود وابن عباس ( .  1/ )

 . من طريق الشافعي عن مالك به( 212 ) "معرفة السّنن واآلثار"أخرجه البيهقي يف  (1)

من طريق سعيد بن سامل ( 1/14) "الكربى"والبيهقي يف (  25)لكن وصلأه الشافعي , وفيه انقطاع  

عن ( سعيد و حييى ) من طريق حييى بن سعيد القطان كالمها (    / ) "الطالب"ومسَدد كام يف , 

ريج حَدثّني عطاٌء   . وهذا إسّناٌد صحيٌح . أأخربين صفوان  بن يأعىل عن أأبيه به. ابن ج 

َجاج بن أأرطاة حَدثّني عطاء بهمن طريق ( 122/ ) "غريب احلديث "ورواه إبراهيم احلريب يف    . حأ

ن يةُ:ُ)ُقولهُ   .وهو يأعىل بن أميَة . هي أمُّ يعىل ريض اهلل عّنها  (م 

إن  : يقول . يريد الفدية ( أتريد أن َتعلها يب ) وقول يعىل ( :   /3) "االستذكار"قال أبو عمر يف 

ه  ه ماًء يكاد يموت  يشٌء من دوابِّ رأأسم
ّني , من ذلك صببت  عىل رأ سم مأ زم ه لأ

أو لس الشعر وزوال شعثم

له . فإن  أأمرتّني كانت  عليك . الفدية   مر أأَنه ال فديةأ يف ذلك الفعلم عىل فاعم ه ع  أ ربأ وال عىل اآلمر بمه , فأأخ 

 .انتهى كالمه . واهلل أعلم. هذا معّنى قوله , 
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 هسأ رأ   يغسل   ال كان,  مرع   بن اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -11 

 ح  اال من إاَل ,  رمٌ حم   وهو
 ( ) .مالتم

ُحرامُِإلُِاُيفُغةُِصبُ ملُ اُياِبُالثُُِّبسُِلُ :ُبابُُ

 ابطَ خلا بنم  مرع   ىلمو مأ لسأأ  سمعأ  ّنهأأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -25 

 اً ثوب اهلل بيدع   بنم  حةأ لط ىلع ىرأأ  ابطَ خلا بنأ  مرأ ع   نَ أأ ,  مرع   بنأ  اهلل عبدأ  ثدِّ حي  

 يا : حةلط لفقا ؟حةلط يا صبوغلا وب  الثَ  هذا ما:  مرع   لفقا,  رمٌ حم   وهو اً مصبوغ

 .رٌ دأ مأ  هو امإنَ  ؤمّننيلا مريأ أأ 

 ىرأأ  جاهالً  الً رج   نَ أأ  ولف,  اس  الّنَ  بكم قتدييأ  ئّمةٌ أأ  هطالرَ  اّيُّ أأ  كمإنَ  : عمر لفقا

,  حراماإل يف غةصبل  ا يابالثِّ  بس  لي كانقد  اهلل بيدع   بنأ  حةأ لط إنَ  : لقال وبأ الثَ  هذا

  ( ) .غةصبل  ا يابالثِّ  هذه نمم  شيئاً  هط  الرَ  اّيُّ أأ  وابس  لت فال

_____________________ 

( 224 ) "معرفة السّنن واآلثار" ومن طريقه البيهقي يف(  1 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .وإسّناده صحيح . أخربنا مالٌك به

من طريق ابن ب كري عن مالك ( 215 ) "العرفة "ويف ( 1/15) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 .                                        به

 "غريب احلديث"عبيد يف  وأبو( 312 ) "الزهد"وابن البارك يف ( 5  /4)وأخرجه ابن سعد  

 .من ط رٍق عن نافع به( 52  ) "الطالب"ومسَدد كام يف (   /3)

 .وهو أأصٌل يف سدِّ الذرائعم , هذا إسّناٌد صحيٌح موقوٌف : قال ابن حجر يف الطالب  

ٌرُ:ُ)ُقولهُ د  بغ بالأغ. يعّني تراباً ( : 241/ ) "الشارق"قال عياض يف  (إنامُهوُم  والدر  , رة ي ريد إنام ص 

  انتهى كالمه. الطني  اليابس  

= 
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,  بكرٍ  يبأأ  بّنت سامءأأ  عن بيهأأ  عن روةع   بن هشام عني عن مالٍك حَدثّنو - 2 

 ( ).زعفرانٌ  فيها يسل,  رمةٌ حم   وهي اتعأ شبل  ا راتعصفأ ل  ا بس  لتأ  كانت ّّناأأ 

ُقةطُ ن ُملُِاُحرمُِملُ اُبسلُ :ُبابُ

 بسأ ل   هكرأ يأ  كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 2 

  ( ) .حرمم  لل ةم ّنطقأ لم ا

___________________ 

 .بفتح اليم الطني المحر . والأغرة : قلت 

ويف ( 1/11) "الكربى"والبيهقي يف ( 15 /3)والطحاوي ( 32 / ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من ط رٍق عن مالك( 212 ) "العرفة"

 "مسّنده "وإسحاق بن راهوية يف ( 34 /4)وأخرجه ابن أيب شيبة . كذا قال مالٌك هشام عن أأبيه  

ّندٍر كالمها عن ( 15 /1)وابن أيب شيبة أيضًا , من طريق عبدة بن سليامن ( 13  ) من طريق غ 

 .هشام عن فاطمة بّنتم ال ّنذر عن أأسامء به

ه حييى بن سعيد القطان وأبو ( : 21/ ) "الحاديث التي خولف فيها مالك"قال الدارقطّني يف   خالفأ

وهو . رووه عن هشاٍم عن فاطمة بّنتم ال ّنذر عن أأسامء . مة محاد بن أسامة ومحاد بن زيد وغريهم أسا

 .انتهى . الصواب  

 .من طريق مالك به( 212 ) "العرفة"والبيهقي يف (  24)أخرجه الشافعي  ( )

ولعَل كراهةأ ابن عمر له . ما ي شدُّ به الوسط من سرٍي ونحوه . بكرس اليم وفتح الطاء (ُ:املِن طقةُ:ُ)ُقولهُ 

فال بأسأ . أأو وضع الّنقودم فيها , أأَما إذا كان له حاجٌة كشدِّ اإلزار خشيةأ السقوط , إذا كان لغري حاجة 

ميان .  أَّنا , نم حممد عن عائشة عن القاسمم ب( 1/11) "الكربى"وقد روى البيهقيُّ يف , ومثله اهلم

حرم  ميان للم 
ئلت  عن اهلم تمه! وما بأ ٌس؟: فقالت . س  ثمق من نفقأ  .ليستو 

عل  (الميانُ:ُ)ُ( 4/412: ) "الفتح"قال احلافظ يف  عَرب , ي شبه تَكة الرساويل َي  هو بكرس اهلاء م 

= 
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ُ:ُبابُ ُهوجهُ ُحرمُِملُ اُمريت 

 أّنه,  دٍ حممَ  بن قاسمم لا عن سعيدٍ  بن حييى عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -24 

 يغطِّ ي   جعر  لبا عّفان بنأ  عثامنأ  ىرأأ  أّنه,  ّنفيُّ حلا مريٍ ع   بن ةصأ رافم فأ لا خربينأأ :  لقا

 .رمٌ حم   وهو.  هوجهأ 
( ) 

 فوق ما:  يقول كان مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -23 

 م  حرم ال   رهمِّ خي   فال . سأ  الرَ  من نق  الذِّ 
( ). 

___________________ 

ري عن ابن إسحاق عن عطاء قال وقد روى الدارقطّني من طريق الثو. وي شد يف الوسط , فيها الّنفقة  

حرم :  يك عن أيب إسحاق عن عطاء . ال بأسأ باخلاتأم للم  ه عن  -وأأخرج أيضًا من طريق رشأ رأ ورَبام ذكأ

حرم : قال . عن ابن عباس  -سعيد بن جبري  ميان واخلاتأمم للم 
وأخرجه . والأَول أأصحُّ . ال بأسأ باهلم

قال ابن . وإسّناده ضعيف . من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا  "الكامل"الطرباينُّ وابن  عدي يف 

ن : عبد الرب  ّنقل عأ ه يف بعٍض , ومل ي  ه إذا مل ي مكن إدخال بعضم أأجازأ ذلك ف قهاء  الأم صار , وأأجازوا عقدأ

ه : أأحٍد كراهتأه إاَل عن ابن عمر , وعّن ه  واز  ه . جأ ك , وليس إنه تفَرد بذل: وقيل , ومّنعأ إسحاق  عقدأ

حرم , : فقد أأخرج ابن  أيب شيبة بسّنٍد صحيٍح عن سعيد بن السيب قال . كذلك  ميان للم 
ال بأ سأ باهلم

َفاً , ولكن ال يعقد  عليه السري  ه لأ  .انتهى كالمه . ولكن يلفُّ

 .من طريق ابن وهب عن مالك به( 221 ) "رشح مشكل اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

 .من ط رٍق عن حييى بن سعيد به( 1/13)والبيهقي ( 21 /4)شيبة  وأخرجه ابن أيب 

 (.452) برقم . سيأِت يف الوطأ . وله طرٌق أ خرى عن عثامن  

جُ:ُ)ُقولهُ  ر   (1 4)تقَدم برقم . قريٌة بني مكة والديّنة , بفتح العني وإسكان الراء  (الع 

 . من طريق مالك به ( 5 /1)والبيهقي ( 221 ) "رشح ال شكل"أخرجه الطحاوي يف  ( )

ريج ( 21 /4)وأخرجه ابن أيب شيبة   قييل يف , من طريق ابن ج  من طريق ( 1  / ) "الضعفاء"والع 

= 
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 عبدم  بنأ  واقدأ  هابّنأ  نفَ مر كأ ع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -21 

ّناهب  طيَ لأ  مٌ ر  ح   انَ أأ  الول:  لوقا,  هووجهأ  هسأ رأ   رومخَ ,  اً مرم حم   حفةجل  با وماتأ ,  اهلل
 ( ). 

 اَّن أأ ,  ّنذرم ل  ا بّنتم  فاطمة عن روةع   بن هشام عني عن مالٍك حَدثّنو -21 

.يقدِّ َص اليب بكٍر أأ  بّنتم  سامءأ أأ  مع ونحن رماٌت حم   ونحن ّناوجوهأ  رخمِّ ن   اّنَ ك   :تلقا
( ) 

ُجُِّحلاُيفُيِبُالطُُِّيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 اً عرابيَ أأ  نَ أأ ,  رباٍح  أيب بن عطاء عن قيسٍ  بن يدمح   عني عن مالٍك حَدثّنو -22 

:  لفقا,  فرةٍ ص   ثرأأ  هوبم  قميٌص  عرايبِّ الأ  ىلوع,  ّننيٍ بح   وهو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو ىلإ جاءأ 

 .؟صّنعأ أأ  ن  أأ  رينم  أ  ت فكيف . رةٍ م  بع   ت  لل  هأأ  ينِّ إم .  اهلل يا رسولأ 

 يف ل  وافع,  عّنك فرةأ الصُّ  هذه ل  سواغ  ,  كقميصأ  انزع : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   هل لفقا

___________________ 

 .عبيد اهلل بن عمر كالمها عن نافع به

 . وهذا إسّناد صحيح ( )

هري , عن سامل , قال ( 11 ) "حجة الوداع"وروى ابن حزم يف كتابه   ت ويفِّ واقد  بن  : من طريق الزُّ

ه وقَمصه وعَممه ولَفه يف ثالثةم  رم , فأأخذأ ابن  عمرأ رأأسأ مر مع ابنم عمر باجل حفة , وهو حم  عبد اهلل بن ع 

رمون ؛ أأمسسّناه طيباً : أثواب , قال   . هذا يأقطع إحرامه حني ت ويفِّ , ولوال أأَنا حم 

 .من طريق عبأدة بن سليامن عن هشام به( 11  )أخرجه إسحاق بن راهوية  ( )

يد ( 115 )وأخرجه ابن خزيمة   سهر ( 3/12)واحلاكم , من طريق إبراهيم بن مح  من طريق عيل بن م 

 . كّنَا ن غّطي وجوهّنا: قالت , كالمها عن هشام عن فاطمة عن أأسامء 

 .خني ملأ  خيّرجاهحديث صحيٌح عىل رشط الشي: وقال احلاكم  

 .وهذا أأرفع  من الول: قلت  
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.كجِّ حأ  يف تفعل ما كمرتم ع  
( ) 

_____________________ 

 .من طريق ابن بكري عن مالك به ( 2/21) "معرفة السّنن واآلثار"أخرجه البيهقي يف  ( )

 .عن مالك به  "القديم"وذكر البيهقي أَن الشافعَي رواه يف  

رسٌل عّند مجيعم ر  ( : 31 / ) "التمهيد"قال ابن عبد الرب يف   واة ال وَطأ فيام علمت  هذا حديٌث م 

 انتهى.

يد بن قيس : قلت   ن تابعه عليها , وهي لفظة شاَذٌة . "وهو بحّنني"هكذا قال مح  وقد رواه مجٌع . ملأ  أرأ مأ

كذا . وهو أأصحُّ . وهو باجلعرانة : فقالوا , كبرٌي من الثقات عن عطاء عن صفوان بن أ مية عن أأبيه 

,     /3)وأمحد ( 25  )ومسلم ( 3255,  3523,  215 ,  112 ,  314 )أخرجه البخاري 

( 241)والرتمذي (   2 ,   2 ,  5 2 ,  1 2 )وأبو داود (   4/ )والشافعي ( 3  

( 111,  113رقم / 4 ) "الكبري"والطرباين يف ( 45 /1)وابن أيب شيبة ( 5 2 )والّنسائي 

 . رٍق عن عطاء بهمن ط  ( 1/11) "الكربى"والبيهقي يف (  4 / )والدارقطّني 

رم السلمون للعمرة , واجلعرانة هي حدُّ احلرم    .ومّنه حي 

الراد م ّنصفه من ( وهو بحّنني : ) اجلمع بيّنهام فقال ( 13 / ) "التمهيد"وحاول ابن  عبد الرب يف  

عرانة  ملسو هيلع هللا ىلصوالوضع الذي لقيأ فيه الأعرايبُّ رسولأ اهلل , غزوة حّنني  رب , هو اجلم وهو بطريق حّنني بق 

عروٌف  مأ رسول  اهلل , ذلك م  ّنني ملسو هيلع هللا ىلصوفيه قأسأ  .انتهى. غّنائمأ ح 

َبٌة  "يف رواية الشيخني  (وعليهُقميٌصُ:ُ)ُقولهُ  : إَما قال  "ويف رواية للشافعيِّ يف مسّنده  "وعليه ج 

يٌص  مم َبٌة : وإما قال , قأ ولذا بَوب البخاريُّ عىل احلديث . ص وزيادة واجل بة هي القمي. بالشكِّ  "ج 

 .باٌب إذا أأحرمأ جاهاًل وعليه قأميٌص : بقوله 

مدة القاري"قال العيّني يف  والذكور يف احلديث لفظ , فإن  قلتأ الذكور يف الرتمجة لفظ القميص :  "ع 

هام واحٌد يف الرتك : ؟ قلت .فمن أأين الطابقة. اجلبة  واجل بَة قميٌص مع . وكيف ال  ,ال شَك أأَن حكمأ

 آخرأ لَن اجلبةأ ذات  طاقأني
ٍ
 .انتهى. يشء

= 
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 مرع   نَ أأ ,  ابطَ خلا بن مرع   ىلمو مأ لسأأ  عن نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -22 

 لفقا ؟يبالطَ  هذا ريح   ن  مَ :  لفقا,  جرةبالَش  وهو طيٍب  ريحأ  وجدأ  ابطَ خلا بن

 لفقا !.اهلل ر  م  عأ ل مّنك: مر ع   لفقا,  ؤمّننيل  ا مريأ أأ  يا يمّنِّ  : فيانس   يبأأ  بن معاوية

 .ؤمّننيلا مريأأ  يا بتّنيطيَ  حبيبة مَ أ   إنَ  : معاوية

 ( ).هّنَ لسم تغ  لف نَ عأ رتجم ل يكلع عزمت  :  مرع   لفقا

 أنَ ,  هلم هأأ  من واحدٍ  غري عن ييدٍ ز   بن تل  الَص  عني عن مالٍك حَدثّنو -21 

,  تل  الَص  بن   كثري   بهجّن   ىلوإ,  جرةبالَش  وهو طيٍب  ريحأ  وجدأ  ّطابخلا بن مرع  

,  يسرأ   ت  د  بَ ل. ؤمّننيلا مريأ أأ  يا يّنِّ مم :  كثريٌ  لفقا ؟.يبم الطِّ  هذا ريح   نمَ :  مرع   لفقا

دت  و أ  ىلإ فاذهب:  مرع   لفقا .قأ لحأأ  أن   أأرأ  ت   ىحتَ  كسأ رأ   كفادل   بةٍ رشأ
 لأ ففع . هيأ ّنقم

___________________ 

فرةُ:ُ)ُقولهُ تضّمخ بالطيب"ففي رواية للشيخني , من أثر الطيب  (ص   ."م 

السّنن "والبيهقي يف , من طريق ابن وهب ( 1  / ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

 .                  من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به( 1/41) "الكربى

 .          من طريق أيوب عن نافع به( 52 /4)وأخرجه ابن أيب شيبة   

من ( 3  /11) "تاريخ دمشق"ن طريقه ابن عساكر يف وم(   / ) "الزهد"وأخرجه ابن البارك يف  

سلم بن جّندب عن أأسلم به  .وإسّناده صحيح . طريق م 

ليامن بن يأسار (  125 )وأخرجه اإلمام أمحد   مرأ وجدأ , من طريق حييى بن أأيب إمسحاق عن س  . أأَن ع 

 .وفيه انقطاعٌ 

رةُ:ُ)ُقولهُ  ج  وفيه مسجٌد كان ي سَمى مسجد . ميقات  أأهلم الديّنة وهو . وي سَمى ذا احلليفة  (وهوُبالش 

 .الشجرة 
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 ( ).تل  الَص  بن   كثري

ُ:ُبابُ ُلُِهالاإلُُِمواقيت 

  ( ).عرف  لا من َل هأأ  مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -25 

 من َل أه مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  عّنده قةالثِّ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 2 

.اءيأ لي  إم 
( ) 

_____________________ 

 .من طريق عبد اهلل بن يوسف أخربنا مالك به(  4/ ) "أخبار القضاة "أخرجه وكيع يف  ( )

ييد والد  الصلت   ٍد . وز  ي   ( ..1 1/ ) "اإلصابة"ذكره ابن حجر يف الصحابة كام يف . تصغري  زأ

ييد بياءين مجيعًا باثّنتني من أأسفل ( : 1 1/ ) "الشارق"قال يف   تأصغري . وت ضمُّ الزاي وت كرس , ز 

ه, زيٍد   . انتهى . وليس فيه سواه ما ي شبه 

بةُ:ُ)ُقولهُُ  .بفتح الشني والراء( : 413/ ) "الشارق"قال عياض يف  (َش  

بة ( : ) 1/452 ) "التمهيد"وقال أبو عمر يف   أ ستّنقع الاء عّند أ  ( الشأ حوٌض يكون , صولم الَشجر م 

ا  ّيِّ
 .انتهى. مقدارأ رم

 "السّنن الكربى"و (  22 ) "العرفة"والبيهقي يف ( 14 / ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 من طريق مالك به ( 1 /1)

رعُ:ُ)ُقولهُ  .  قريٌة جامعة بني مكة والديّنة. بضم الراء أيضًا :  وقيل, بضم الوَحدة وسكون الراء  (الف 

 .عىل الطريق الرسيع. كيلو تقريباً  15 تبعد عن الديّنة 

تملٌة عّند أأهل العلمم عىل أأنه مَر بميقاته ال ي ريد إمحرامًا ( : 15 /1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ث َم , حم 

َل مّنه  ن مَكة أو غريها , بدا له فأأهأ رع مم ذا ذكرأ الشافعيُّ هك. ثَم بدا له يف اإلحرام , أأو جاءأ إىل الف 

مر هذا ه يف معّنى حديث ابنم ع   .انتهى. وغري 

( 225 ) "معرفة السّنن واآلثار"ومن طريقه البيهقي يف ( 12 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  (4)

= 
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ُلُِهالاإلُُِيفُلمعُ لا:ُبابُ

كان  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ ,  بيهأأ  عن روةع   بن هشام عني عن مالٍك حَدثّنو - 2 

.َل هه أأ ت  لبه راح وت  تأ فإذا اس  ,  نييفة ركعتأ لحل  ذي ا يف مسجدم  ي صيلِّ 
( )  

ُجُِّحلاُيفُرانقُِلا:ُبابُ

 بنأ  قدادأ لا نَ أأ ,  بيهأأ  عن دٍ حممَ  بنم  جعفرم  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -24 

  يلِّ ع ىلع لأ دخ سودم لا
,  اً طبأ وخأ  اً دقيق هل بكراٍت  يّنجع   وهو,  قيابالسُّ  ٍب لطا أيب بنم

 بن يلُّ ع فخرج,  عمرةلوا جِّ حلا بني قرنأ ي   ن  أأ  نعأ  ىّنهأ يأ  انعفَ  بن ثامنع   هذا : لفقا

___________________ 

 .                                 أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر به

هاٍب , من طريق ابن وهب ( 1/45) "السّنن الكربى"وأخرجه البيهقي يف    ه عن ابن شم أ أأَن يونسأ أأخربأ

مني, عن نافع عن ابن عمر  م احلأكأ لياء عامأ حكأ ن إمي 
 . أأَنه أأحرم مم

 .رمحة اهلل عىل اجلميع. فتبنّي أأَن الثقة هو نافع موىل ابن عمر  

أنه , وحكى أبو عبيٍد البأكري .  معّناه بيت اهلل:  وقيل, بكرس أوله مدود بيت القدس  (إيلياءُ:ُ)ُقولهُ 

قال بالقص أأيضًا  قاله عياض يف . وهو الأقىص أأيضاً . ولغٌة ثالثٌة بحذف الياء الوىل وسكون الالم , ي 

 (.    / ) "الشارق"

استوت  به : ولفظه . عن وكيع بن اجلراح عن هشام بن عروة به( 4/412)أخرجه ابن أيب شيبة  ( )

 
م
 .السجدم أهَل راحلت ه بفّناء

واة عن مالك يف إرسال هذا احلديث هبذا ( : 22 /  ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   تلف الرُّ ملأ  خيأ

سّندًا من حديث ابن عمر وأنس من وجوٍه ثابتةٍ , اإلسّناد  وي معّناه م   انتهى. وقد ر 

مر : قلت   سلم . عن سامل عن أبيه  (1104)ومسلمُ(1555ُ)أخرجهُالبخاريُ. حديث ابنم ع  ولفظ م 

رجاه. مثل روايةم مالٍك هّنا  ه  وأ خ   .نحوه وأيضًا عن أنس . من ط رٍق أ خرى عن ابن عمر نحوأ
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 بأ خلأ وا قيقم الدَ  أثرأ  نسىأأ  فام . طبأ خلأ وا قيقالدَ  ثر  أأ  يديه ىلوع.  ٍب لطا أيب
 ذراعيه ىلع طم

 .انعفَ  بن ثامنع   ىلع لدخ ىحتَ , 

,  ييم رأ   كلذ:  عثامن لفقا ؟مرةع  لوا جِّ حلا بني قرنأ ي   أن   نعأ  ىهأ تّن   نتأ أأ :  لفقا

 ( ) .اً مع وعمرةٍ  ةٍ بحجَ  يكبَ ل همَ لال يكبَ ل:  يقول وهو,  اً غضبم   يل  ع فخرج

 أنَ ,  سارٍ يأ  بن يامنلس عن محنالرَ  عبد بن دحممَ  عني عن مالٍك حَدثّنو -23 

,  بحجي  َل هأأ  نمأ  هصحابم أأ  نفمم ,  جِّ حلا ىلإ خرجأ  وداعم لا ةحجَ  عامأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

 مجعأ  أو بحجي  َل هأأ  نمأ  امَ فأأ ,  مرةٍ بع   َل هأأ  نمأ  ومّنهم,  عمرةأ لوا َج حلا مجعأ  نمأ  ومّنهم

_____________________ 

 .من طريق عبد الرزاق عن مالك به( 3 3/ ) "حجة الوداع"أخرجه ابن حزم يف كتابه  ( )

ّنقطع ( : 3/11) "االستذكار"قال أبو عمر يف   َن حممد بن عيل بن احلسني ملأ  ي درك لأ , هذا احلديث م 

 انتهى . القدادأ وال علياً 

ُاحلديثُيفُصحيحُالبخاري: قلت   م  (5357)والنسائيُ(1400ُ) وأصل  ُمتصًا عن مروان بنم احلأكأ

ّنهى عن التعة , شهدت  عثامن وعليًا : قال  مع بيّنهام . وعثامن  يأ لبيك . أأهَل هبام . فلاَم رأأى عيٌل , وأن  َي 

 . لقولم أأحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصما كّنت  لأدعأ سّنةأ رسولم اهلل : قال , بعمرٍة وحجٍة 

 .بد اهلل بن شقيق عّنهام نحوه ُمتصًا ومسلٌم عن ع, وأأخرج الشيخان عن سعيد بن السيب  

ُ)ُقولهُ وهو أن  خيلطأ العلفأ . أي علفت ها الّنجوعأ والّنجيعأ : نجعت  اإلبل : يقال . ي علفها : أي  (ينجع 

واسم  . رضب  الَشجرم بالعصا ليتّناثرأ ورق ها :  (اخلبطُ)ُقولهُ. من اخلبأط والدقيق بالاء ثم ت سقاه اإلبل 

بأط بالتحريك الورقم الساق  خأ
ول . طم ل بمعّنى مفع  لأف اإلبل. فعأ ن عأ

ُ.قاله ابن الثري يف الّنهاية. وهو مم

قياُ:ُ)ُقولهُ وهي إحدى الأحَطات الكبرية بني الديّنة ومكة عىل طريق . قريٌة ما زالت موجودة  (الس 

ب , احلجِّ القديم  ها الاءأ العذ 
تبعد  عن الديّنة . ى اآلن أ َم الربك وت سمَ . يأستقي الّناس من آبارها وبركم

 . وهي تابعٌة لحافظة بدر. ثالثأ مراحل 
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 حي   ملف مرةأ ع  لوا َج حلا
 ( ).َل فح مرةٍ بع   َل هأأ  كان نمأ  امَ وأأ  , للم

ُبيةُِلالتُ ُطعُ قُ :ُبابُ

 ٍب لطا يبأأ  بنأ  يلَ ع نَ أأ ,  بيهأأ  عن دٍ حممَ  بن جعفر عني عن مالٍك حَدثّنو -21 

  ( ) .بيةأ لالتَ  قطعأ  عرفةأ  يوم نمم  مسالَش  تم زاغ إذا ىحتَ  . جِّ حلا يف يبِّ لي   كان

 - عائشة عن بيهأأ  عن قاسملا بن محنالرَ  عبد عني عن مالٍك حَدثّنو -21 

 ( ).وقفم لا ىلإ رجعت   إذا بيةأ لالتَ  كرت  تأ  كانت ّّناأأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوجم 

 يف بيةأ لالتَ  يقطع   كان,  مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -22 

_____________________ 

رسٌل  ( )  . هو ابن نوفٍل الأسدي. حممد بن عبد الرمحن . وهذا م 

هري   (  41)وحممد بن احلسن الشيباين ( 151)وسويد بن سعيد ( 525 )كذا رواه أبو مصعب الزُّ

رسالً . ك به يف موطآهتم عن مال( 113)والقعّنبي   .م 

روة عن عائشة ( 53  ) "الوطأ"ورواه أيضًا حييى يف    الرمحن عن ع 
وقدُ. عن مالٍك عن حممد بن عبدم

ُالبخاريُ ُمنُطريقه 1403ُُ)أخرجه ,4145ُ )ُ 1511ُ)ومسلم )ُ ُداود وغريهم من  (1334)وأبو

 .عن مالك به  -مّنهم القعّنبي عّند أيب داود  -ط رٍق 

رسالً وموصوالً . ّند مالٍك بالوجهني مجيعًا وهذا يدلُّ عىل أنه عُ  . م 

جهُأحٌدُمنُأصحابُالكتبُالستةُمنُروايةُسليامنُبنُيسارُامل رسلةُ ُ.وَلُُيرِّ

ه ثقاٌت  ( )  .ملأ  ي درك جَده علَيًا . إاَل أأَن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل . ورجال 

 .مالت : أي (ُزاغتُ:ُ)ُقولهُ 

 . من طريق ابن وهب عن مالك به( 1  / ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (4)

يد عن القاسم به( 12 /4)وأخرجه ابن أيب شيبة    . من طريق أأفلح بن مح 
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 ىحتَ  يبِّ لي   ثمَ ,  روةلوا فاالَص  وبني بيتلبا يطوفأ  ىحتَ  مم رأ حلأ ا ىلإ انتهى إذا جِّ حلا

 إذا مرةم ع  لا يف بيةأ لالتّ  رتك  يأ  وكان,  بيةأ لالتَ  تركأ  غدا فإذا,  رفةعأ  ىلإ ًى ّنمم  من يغدو

.رمأ حلا لأ دخ
( ) 

_____________________ 

 .من طريق مالك به(51 /3) "العرفة"والبيهقي يف ( 13 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

كان ابن  عمر إذا دخلأ أأدنى : قال , عن أأيوب عن نافع  خمتصاًُ(1440ُ)وأصلهُيفُصحيحُالبخاريُ 

بح , ثم يبيت  بذي ط وى , احلرمأ أأمسك عن التلبية  ث أأَن الّنبَي , ويغتسل  . ثم ي صيلِّ به الصُّ  ملسو هيلع هللا ىلصوحيدِّ

 ."كان يفعل ذلك

ّنني ( 12 /3) "مستخرجه"وأبو عوانة يف ( 111 ) "صحيحه"وأخرج ابن خزيمة يف   بيد بن ح  , ع 

مرة اثّنتي عشة مرة : قال  مر بن اخلطاب بني حَجٍة وع  يا : قلت  له : قال , حججت  مع عبد اهلل بن ع 

لتأ فدخلتأ رأأيتك إذا أأهل: وقال , فذكر احلديث . أبا عبد الرمحن لقد رأيت  مّنك أربع خصال 

ش قطعتأ التلبية  ر  ّنني : قال . الع  ش قطعأ  ملسو هيلع هللا ىلصخرجت  مع رسولم اهلل . صدقتأ يا ابنأ ح  ر  فلاَم دخلأ الع 

ل بيتي حَتى أأموتأ . التلبية   .فال تزال تأ

عتمر التلبيةأ حتى يأستلمأ احلجرأ أولأ ما يبتدىء  الطواف : قال أبو بكر بن خزيمة   قد كّنت  أأرى للم 

مرته كان ي مسك عن التلبية يف  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , خلرب ابن أيب ليىل عن عطاء عن ابن عباس .  لع 

مرة إذا استلم احلجر  شيم : حَدثّنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحممد بن هشام قاال : الع  حدثّنا ه 

 .عن ابن أيب ليىل: قال حممد بن هشام , أخربين ابن أيب ليىل 

بيدم بن حّنني كان فيه ما دَل عىل أَن الّنبَي ( : ن خزيمة أي اب) قال أبو بكر   قد كان  ملسو هيلع هللا ىلصفلاّم تدَبرت  خربأ ع 

روش مكة   , يقطع  التلبيةأ عّند دخول ع 
ٍ
لَن ابن أيب , وخرب  عبيد بن حّنني أأثبت  إسّنادًا من خرب عطاء

حرم كان بحٍج أو -وإن  كان فقيهًا عالًا  -ليىل ليس باحلافظ  عمرٍة أو هبام مجيعًا قطعأ التلبية  فأرى للم 

روش مكة  د إىل التلبية , عّند دخول ع  ع  فردًا أو قارنًا عادأ إىل التلبية عّند , فإن  كان معتمرًا ملأ  يأ وإن  كان م 

ه من السعي بني الصفا والروة  قطعأ التلبيةأ يف  ملسو هيلع هللا ىلصلَن فعلأ ابنم عمر كالدالِّ عىل أأنه رأأى الّنبَي , فراغم

= 
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هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -22   بن اهلل عبد   كان:  يقول كان هنَ أأ ,  ابن شم

 ( ).بيتلبا يطوف   وهو يبِّ لي   ال مرع  

 مِّ أ   عائشة عن همِّ أ   عن قمةلعأ  يبأأ  بنم  قمةأ لع عني عن مالٍك حَدثّنو -21 

 وكانت:  تلقا,  راكالأ  ىلإ ت  لحتوّ  ثمَ ,  رةمم بّنأ  رفةعأ  من تّنزل   كانت اَّن أأ ,  ؤمّننيلا

 وقفلا ىلإ هت  فتوَج  بت  ركم  فإذا,  معها كان نومأ .  اهلم مّنزم  يف كانت ما لُّ هت   عائشة

 .لهالإلا تركتم 

,  كلذ تركت   ثمّ ,  ةجَ حلا ذي يف ةمكَ  من جِّ حلا بعد عتمر  تأ  عائشة وكانت:  تلقا

 فإذا,  لالهلم ا رىتأ  ىحتَ  هبا فتقيم حفةاجل   تأِت ىحتِّ  محرَ ال   لالهم  لقب ترج فكانت

___________________ 

حَدثّناه الربيع بن سليامن حدثّنا بش بن بكر عن . ته إىل الفراغ من الَسعي بني الصفا و الروة حجَ 

ها بعد ما يقيض , كان ابن  عمر يدع  التلبيةأ إذا دخلأ : قال عطاء بن أيب رباح : قال , الأوزاعيِّ  ويراجع 

ه بني الصفا و الروة   انتهى كالمه رمحه اهلل "طوافأ

وأبو داود ( 1 1)أخرجه أيضًا الرتمذي . الذي رواه ابن خزيمة  ث ابن عباس وحدي: قلت  

علوٌل بضعف ابن أيب لييل (. 2 2 )  . والخالفة , وهو مأ

 .رواه عبد اللك بن أيب سليامن ومَهام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً : قال أبو داود  

 .وما بعدها( 11 /3) "إرواء الغليل"و ( 3  /4)للزيلعي  "نصب الراية"انظر  

 . من طريق ابن ب كري عن مالك به( 251 ) "العرفة"ويف ( 1/34) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

هري وابن عمر   مر كان , لكن يشهد  له الثر  الذي قبلأه .  وفيه انقطاع بني الزُّ وهو رصيٌح بأَن ابنأ ع 

 .إذا كان حاَجًا . يعود  إىل التلبية بعد الطواف والسعي
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 .( )  مرةٍ بع   ت  لَ هأأ  لأ الهلا تم رأأ 

ُهالإُِ:ُبابُ ُهمغريُُِنمُُِهباُنومُ ُةُِمكُ ُلُِهأُ ُل 

 بنأ  مرأ ع   نَ أأ ,  بيهأأ  عن قاسملا بن محنالرَ  عبد عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -15 

 إذا والُّ هم أأ  ؟.هّنوندَ م   تمن  وأأ  اً عثش   تونيأ   اسم الّنَ  شأن   ما ةأ مكَ  لأ أه يا:  لقا ابطَ خلا

.لأ الهلا ميت  رأ  
( ) 

_____________________ 

 .إسّناده ال بأس به ( )

ُ:ُ)ُوقولاُ    .انظر ما قبله. تركتم التلبيةأ : أي  (.تركِتُاإلهالل 

ُ( : 23 / ) "الّنتقى"قال الباجي يف   ُقولا ُإىلُاأل راكُُكانت) لت  ُثمُحتو  ,ُ ُبن مرة  (تنزلُمنُعرفة

فة  رأ رةأ من عأ
رأ مجاعٌة من أأصحابمّنا , يقتيض أَن نأمم رةأ والراكأ يشٌء , وأَن الراكأ موضٌع غريه , وذكأ أَن نأمم

الفًا للحديثم فإَن معّنى ا. وإنام نأمرة موضع الأراكم بعرفة , واحٌد  حلديث أأَّنا فإن مَل يكن ما قالوه ُم 

ّنبت الراك بّنمرة  ها ذلك إىل مأ
رة , ثم حتَولت من موضعم وهذا عىل معّنى , كانت تّنزل  يف موضٍع من نأمم

رفةأ حيث  شاءأ  ن عأ
ف , وكلُّ ذلك واسٌع أن  يّنزلأ اإلنسان  مم وجرى العمل  , أأنه أأرفق  يف الّنزول والتصُّ

 .انتهى . بّنزولم اإلمامم بّنمرة

بيد اهلل بن عمر ( 4/412)بن أيب شيبة أخرجه ا ( ) ( 132 ) "أخبار مكة"والفاكهي يف , من طريق ع 

 . من طريق سفيان كالمها عن عبد الرمحن بن القاسم به

يق : والقاسم   مر . هو ابن حممد بن أيب بكر الَصدِّ ن ع 
 .بل ملأ  ي دركه,  ملأ  يسمع مم

رها من طريق هذه ( : 3/111) "الحىَل "قال ابن حزم يف   رواية ال نعلمها تَتصل إىل عمر؛ إنام نذك 

مر بأعوام ؛ ثم لو صَح  مر ؛ وكالمها مل ي ولد إاَل بعد موت ع  القاسم بن حممد وإبراهيم الّنخعي عن ع 

 الّنبيِّ 
مر ملسو هيلع هللا ىلصعّنه لكان الثابت  ال تَصل  من فعل الصحابةم بحضةم ن رأ ٍي رآه ع 

 .انتهى. أأوىل مم

ل فيه ( : 4/151) "الفتح"ر يف وقال ابن حج  إىل أَن  فذهبُاجلمهور: اختلفوا يف الوقت الذي ّي 

= 
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 ةبمكَ  قامأ أأ  بريالزُّ  بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  روةع   بن هشام عني عن مالٍك حَدثّنو - 1 

 فعل  يأ  معه بريالزُّ  بن روةوع  ,  ةجَ حلم ا ذي لم الهل جِّ حلبا لُّ ّي   وهو.  سّنني تسعأ 

 ( ).كلذ

ُيد ُلاُيدُِلتقُنمُُِحراماإلُُِوجبيُ ُالُما:ُبابُ

 ارثحلا بن إبراهيم بن دمَ حم   عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو - 1 

___________________ 

تَصٍل عن عمر , الفضلأ أن  يكونأ يوم الرتوية  , وروى مالك وغريه بإسّناٍد مّنقطٍع وابن الّنذر بإسّناٍد م 

بيد بن ج   ".. ما لكم "أأنه قال لهل مكة  : ريج بقوله البن عمر وهو قول ابن الزبري ومأن أشار إليهم ع 

 .  وبهُقالُمالكُوأبوُثور. إَن ذلك حمموٌل عىل االستحباب :  وقيل. أأهَل الّناس  إذا رأوا اهلالل 

ل  : وقال ابن الّنذر   ل يوم الرتوية إاَل التمتِّع الذي ال َيد  اهلديأ ويريد  الصومأ فيعجِّ الأفضل أأن  ّي 

رم اإلهاللأ ليصوم ثالثة أيام بعد أأ  وهو الذي . واحتَج اجلمهور  بحديث أأيب الزبري عن جابٍر , ن  حي 

لألّنا مع رسول اهلل : وقد وصلأه م سلم من طريقه عن عطاء عن جابر قال , عَلقه البخاري  باحلجِّ  ملسو هيلع هللا ىلصأأه 

رب  ذلك عليّنا  مرًة فكأ ّنا مكةأ أأمرنا أن  ن حل ونجعلها ع  م 
لُّوا أأّيُّ  "وفيه . احلديث  "فلاَم قدم ا الّناس  أأحم

ل ّنا حتى كان يوم  الرتوية  ّنا باحلج . فأ حلأ ل  ٍر أأهلأ  .انتهى "وجعلّنا مكةأ بظأه 

ر : قلت   . الظاهر  أأنه قصدأ كتاب الوسط البن الّنذر ( وابن الّنذر بإسّناٍد متصٍل ) وقول ابنم حجأ

 .واهلل أعلم . وكتاب  احلجِّ مّنه مفقود

ه . من طريقم القعّنبي عن مالٍك به ( 24 /3) "تارخيه"عساكر يف أخرجه ابن  ( ) لُّ ) لكن مل يذكر قولأ ّي 

 ُ(باحلجِّ هلاللم ذي احلجة 

أَن , عن عبدة بن سليامن عن هشام بن عروة عن أبيه ( 4/412) "الصّنف"وأخرجه ابن  أيب شيبة يف  

لُّ باحلج هلاللم ذي احلج بري كان ي قيم بمكة السّنني ّي   . وإسّناده صحيح. ة ابنأ الزُّ

 .وانظر ما قبله  
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 لأ فسأ,  عراقلبا اً دتجرِّ م   الً رج   ىرأأ  أّنه,  ديرهل  ا بن اهلل عبد بن بيعةرأ  عن يميِّ التَ 

 .دأ َترَ  كلذلف دأ لَ قي   ن  أأ  يههبد   مرأ أأ  هنَ إم :  فقالوا,  عّنه اسأ الّنَ 

 وربِّ  عةٌ د  بم :  لفقا,  كلذ هل فذكرت   بريالزُّ  بنأ  اهلل عبدأ  قيت  لف:  ربيعة لقا

 ( ).بةكعلا

ُتُ ُما:ُبابُ ُحلاُفعل  ُجُِّحلاُيفُائض 

 ةرأأ لا - يقول كان مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -14 

,  رادت  أأ  إذا مرهتاع   أو هابحجِّ  لُّ هت   اَّن إم :  - مرةع  لا وأأ  جِّ حلبا لُّ هت   تيلا ائض  حلا

 مع هالَ ك ّناسكأ لا شهد  تأ  وهي,  روةلوا فاالَص  بني الو بيتلبا تطوف   ال كنلو

 ىحتَ  سجدأ لا تقرب   الو,  روةم لوا فاالَص  بني الو بيتم لبا تطوف   ال اَّن أأ  غريأ  اسالّنَ 

_____________________ 

 .من طريق ابن وهب عن مالك به( 12 / )أخرجه الطحاوي  ( )

أنه رأى ابنأ . ولفظه. عن عبد الوهاب الثقفي عن حييى بن سعيد به ( 1  /4)وأخرجه ابن أيب شيبة  

 عيلِّ بن أيب طالب  -عباس 
دًا عىل  -وهو أأمرٌي عىل البصة يف زمانم تجرِّ ّنرب البصة م   .فذكره. مم

ُ سلٌمُ(1517ُ)وأخرجُالبخاري  مرة بّنت عبد الرمحن  (1751)وم  أَن زياد بن أيب سفيان كتب , عن عأ

رم  عىل احلاجِّ حتى يأّنحرأ : قال  إن عبدأ اهلل بن عباس : إىل عائشة  م عليه ما حيأ ن أأهدى هديًا حر  مأ

مرة فقالت عائشة  ه؟ قالت عأ بيدي  ملسو هيلع هللا ىلصأأنا فأتلت  قالئدأ هديم رسولم اهلل . ابن عباس  ليس كام قال: هديأ

ه  ملسو هيلع هللا ىلصثم قَلدها رسول  اهلل ,  ي  رم  عىل رسولم اهلل , بيدأ يشٌء أأحَله اهلل  حتى  ملسو هيلع هللا ىلصثَم بعثأ هبا مع أأيب فلم حيأ

 ."نأحرأ اهلديأ 

فتح الباري للعسقالين  انظر. بل وافقه مجاعٌة من الصحابة والتابعني , ومل يّنفرد ابن  عَباس هبذا القول 

 .باب من قَلد القالئد بيده ( 4/131)
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.رأ طه  تأ 
( ) 

 لأ سأ رجالً  أنَ ,  ميِّ لسالأ  ةلحرم بن محنالرَ  عبد عني عن مالٍك حَدثّنو -13 

 رسول   اعتمرأ  قد . نعم : سعيدٌ  لفقا ؟َج ح  أأ  أن   لقب رمم أعتأ :  لفقا سّيبلا بنأ  سعيدأ 

 َج حيأ  أن   لقب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
( ). 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -11   بن مرع   أنَ ,  سّيبلا بن سعيد عن ابن شم

 لأ فأ قأ  ثمَ ,  تمرأ فاع   . هل نأ ذم فأأ  , الٍ شوَ  يف يعتمرأ  أن   ابطَ خلا بنأ  مرأ ع   ذنأ استأ   مةلس أيب

 ( ) .حيّج  وملأ  ,  هلم هأأ  ىلإ

ُعُِمتُ التُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 : لقا هأنَ ,  عمر بن اهلل عبد عن يسارٍ  بنم  صدقةأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -11 

_____________________ 

مر عن نافع به ( 11 /4)أخرجه ابن أيب شيبة  ( ) بيد اهلل بن ع  تأفيض ". ُمتصًا بلفظ . من طريق ع 

 .           "احلائض  الّناسكأ كَلها إاَل الطواف بالبيت وبني الصفا والروة

افعيل ما يفعل  احلاجُّ غريأ أن اَل ": قال هلا  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي , وقول  ابنم عمر قد صَح من حديث عائشة  

ري وستأِت . دونُِذكرُالسعي (.1511)ومسلمُ(1505ُ)أخرجهُالبخاريُ.ُُ"تطويف بالبيت حتى تأط ه 

 ( .341)هذه الزيادة من حديث عائشة عّند مالك 

 .وهذا مرسٌل  ( )

 (121 )والرباء يف البخاري أيضًا ( 123 )مّنها ابن عمر يف البخاري . ت  بذلك الحاديث  وقد صحَ  

جوٍه صحاٍح ( : 4 /5 ) "التمهيد "قال أبو عمر يف    وهذا أأمٌر جمتمٌع عليه , يتَصل  هذا احلديث  من و 

 اهـ. لك عّندهم ال بأسأ بذ, كلهم َييزون العمرة قبل احلجِّ لن شاء , الخالف بني العلامء فيه 

مر بن أيب سلمة, وهذا إسّناٌد صحيٌح  (4) ن ع 
ه مم  .ولعَل سعيدًا أأخذأ
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 ذي يف جِّ حلا بعد أعتمرأ  ن  أأ  نمم  يلَ إ حبُّ أأ  . هديوأ   جِّ حلا لقب عتمرأ أأ  ن  لأ  واهللم

 ( ).ّجةحلا

 كان أّنه,  مرع   بن اهلل عبد عن ديّنارٍ  بن اهلل عبد عني عن مالٍك حَدثّنو -12 

 جِّ حلا لقب ةجَ حلا ذي يف أو قعدةلا ذي أو الٍ شوَ  يف جِّ حلا رشه  أأ  يف اعتمرأ  نمأ :  يقول

أ ي  تأ اس   ما يهلوع,  حَج  إن   عٌ تمتِّ م   فهو جُّ حلا دركهي   حّتى ةبمكَ  قامأ أأ  ثمّ .  ,  ديهلا من رسأ

 ( ) .رجعأ  إذا وسبعةٍ  جِّ حلا يف امٍ أيَ  ثةثال فصيام   َيد   ملَ  فإن

ُمرةُِعُ لاُيفُجاءُ ُماُجامع:ُبابُ

 ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  عمر بن اهلل عبد عن نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -12 

 ن  أأ  هعمرتم ل تمُّ وأأ ,  كمحدم أأ  جِّ حل تمُّ أأ  كلذ فإنَ ,  كممرتم وع   كمحجِّ  بني افصلوا : لقا

 ( ).ّج حلا شهرم أأ  غري يف يعتمرأ 

_____________________ 

 "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 3  /2) "الم"ويف ( 113) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من ط رٍق عن مالك به( 3/431) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 32 / )

؟ فقال : قال , عن أيب يعفور ( 12 /4)وأخرج ابن أيب شيبة   مر عن العمرة بعد احلجِّ : سألت  ابنأ ع 

 .ولأن  أأعتمر يف غري ذي احلّجة أحّب إيَل من أن  أعتمر يف ذي احلجة, إَن ناسًا يفعلون ذلك 

 .من طريق ابنم وهٍب عن مالٍك به( 3 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 "التمهيد"وابن عبد الرب يف , من طريق حييى بن سعيد (  4/1) "فسريهت"وأخرجه الطربي يف  

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

 .                                       من طريق مالك به( 2 2 ) "العرفة"والبيهقي يف ( 32 / )أخرجه الطحاوي  (4)

= 
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ُمُِحرُِاملُ ُنكاح ُ:ُبابُ

 َي رِّ ل  ا ريٍف طأ  بنأ  فانطأ غأ  باأأ  أنَ , صنيحل  ا بنم  داودأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -11 

 ( ).هكاحأ نم  ابطَ خلا بن   عمر   فردَ ,  رمٌ حم   وهو امرأةً  جتزوَ  اً ريفطأ  باهأأ  أنَ ,  هخربأ أأ 

 يأ  ال:  يقول كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -455
 ح  ّنكم

 ( ).هغريم  ىلع الو,  هنفسم  ىلع طب  خيأ  الو,  حرمال  

ُحرمُِاملُ ُامةُ ج ُحُِ:ُبابُ

 نَ أأ ,  يسارٍ  بن يامنلس عن سعيدٍ  بن حييى عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 45

___________________ 

فإنه . فافصلوا حَجكم من عمرتكم "عن جابر عن عمر يف خطبته ( 2   )وأصله يف صحيح مسلم ُ

كم  مرتمكم, أتمُّ حلجِّ  . "وأتمُّ لع 

ُ)ُدونُقولهُُ رُاحلجِّ ُيفُغريُأ شه  ُي عتمر  مر .وفيها بياٌن لرواية مسلم  (.أن  أنه يرى أن  وأَن مذهبأ ع 

مرة يف سفرة واحدة  وأَن الفضل أن ي ّنشئ لكلِّ . االعتامر يف غري أشهر احلج أحسن  من مجعم احلجِّ والع 

 .واحدة سفرًا 

ويف ( 1/11) "الكربى"والبيهقي يف ( 1/22) "الم"ويف ( 1 2) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من طريق مالك به( 31 3) "العرفة"

 .قاتورجاله ث 

ويف ( 4  /2) "الكربى"والبيهقي يف ( 1/22) "الم"ويف ( 214) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من طريق مالك به( 32 3) "العرفة"

ّنكمح الحرم , وال : , قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن عثامن بن عفان , أَن رسولأ اهلل  (1454)ُ"صحيحه"وملسلمُيفُ ال يأ

طب ح , وال خيأ ّنكأ  .ي 
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 مكانٌ  . لٍ مجأ  يح  لب يومئذٍ  وهو,  سهرأ   فوقأ  رمٌ حم   وهو احتجمأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

  ( ) .ةمكَ  بطريق

 ال : يقول كان هنَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبد عن نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 45

 .( ) مّنه هل دَ ب   ال امَ  . إليه يضطرَ  أن   إاَل  حرم  ال   حيتجم  

ُُما:ُبابُ ُُمنُهلُ كُ أُ ُحرمُِمُ للُوزُ ي  ُيدُِالص 

ام بري بن العوَ الزُّ  نَ أأ , بيه روة عن أأ عن هشام بن ع  ي عن مالٍك حَدثّنو -454

 .( )باء يف اإلحرام الظِّ  د صفيفأ كان يتزوَ 

_____________________ 

 .عن مالك به(  22 ) "العرفة"والبيهقي يف (    /2) "الم"يف أخرجه الشافعي  ( )

ييّنة (   4/4)وأخرجه ابن أيب شيبة   من طريق يزيد بن هارون ( 1/41)وأيضًا , من طريق ابن ع 

 .كالمها عن حييى بن سعيد به

واة ( :  1 /4 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   رسٌل يف الوطأ عّند مجاعة الرُّ سّندًا من وقد ر  , هذا م  وي م 

 انتهى. وجوٍه صحاٍح 

ُ.مثلهُعنُاألعرجُعنُعبدُاهللُبنُبحينةُ(1557ُ)ومسلمُ(1075ُ,0737ُ)رواهُالبخاريُ:ُقلتُُ

ُ( :  3/1) "الفتح"قال ابن حجر يف ُ ُقوله ها . بفتح الالم  (بل حيُمج  لُ) كيأ كرس  وسكون , وح 

 .انتهى. وبفتح اجليم واليم. الهملة 

قيا . وهو موضع عىل طريق احلجِّ القديم : قلت    ( 24 )انظر رقم . بسبعة أميال( أم الربك ) قبلأ السُّ

من ( 224 ) "العرفة "والبيهقي يف (    /2) "الم"ويف ( 243) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .طريق مالك به

 . مالك بهمن طريق ابن ب كري عن ( 21 /1) "السّنن"أخرجه البيهقي يف  (4)

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  218ُلك 

 سّيبلا بنأ  سعيدأ  سمعأ  ّنهأأ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -453

 من اً برك   وجد . ذةبأ بالرَ  كان إذا ىحتَ  بحرينلا من لأ قبأأ  هنَ أأ ,  هريرة أيب عن ثدِّ حي  

 حم   راقعم لا لم هأأ 
 هممرأ فأأ ,  ذةبأ الرَ  لهأأ  عّند هوجدو   صيدٍ  مم حل عن وهل  فسأأ ,  نيرمم

 .هلم ك  بأأ 

 كلذ ذكرت   ديّنةلا قدمت   اَم لف,  به ممرهتأ أأ  فيام ت  ك  شكأ  يّن إم  ثمَ :  هريرة أبو لقا

 بن مرع   لفقا,  هلك  بأأ  ممرهت  أأ  : لفقا ؟به ممرهتأ أأ  ماذا:  مرع   لفقا,  ابطَ خلا بن مرع  ل

 .هد  تواعَ يأ  . بك ت  لفعل كلذ بغري ممرهتأ أأ  ول:  ابطَ خلا
( ) 

___________________ 

ر ( 2432)وأخرجه عبد الرزاق   عمأ والطربي يف ( 1 / ) "كتاب اآلثار"وأبو يوسف يف , عن مأ

عبة بن احلجاج ( 24/  ) "تفسريه" من طريق وكيع كلهم ( 4/452)وابن أيب شيبة يف , من طريق ش 

 .وهي من الوحش. بدل الظباء ( الوحش ) بلفظ . عن هشام به

من طريق أيب حّنيفة الّنعامن عن هشام عن أبيه ( 1/331)وابن عساكر ( 21 /1)وأخرجه البيهقي  

بري  ّنَا نأحمل  حلمأ الصيدم صفيفًا : قال , عن الزُّ رمون مع رسولم اهلل . وكّنَا نتزَوده , ك   . ملسو هيلع هللا ىلصونحن حم 

ّنكرات أيب حّنيفة رمحه اهلل   بري , وهذا من م  ه عىل الزُّ . كام رواه احل َفاظ عن هشام .والصواب  وقف 

تٌص من , (  3 /4) "نصب الراية"كام نقله الزيلعي يف . واَدعى ابن  دقيٍق العيد  أأَن حديثأ مالٍك ُم 

ّنيفة  في ب عده. حديث أيب حأ  .وال خيأ

ة صَفًا : يقال , قديدها : أي  (صفيفُالظباءُ:ُ)ُقولهُ  حتَى  إذا تركت ه يف الشمسم . صففت  اللحم أأصفُّ

 (. 45/25) "الّنهاية"قاله يف . َيَف 

 .من طريق ابن وهب عن مالك به( 23 / ) "رشح العاين "أخرجه الطحاوي يف  ( )

شيم (  2/  ) "تفسريه"وأخرجه الطربي يف    "السّنن الكربى"والبيهقي يف , من طريق ه 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  219ُلك 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -451  باأأ  سمعأ  هنَ أأ ,  اهلل عبدم  بنم  ملم سا عن ابن شم

 محل يف وهتأ ف  فاستأ ,  ذةبأ بالرَ  ونم  رم حم   قومٌ  به مرَ  ّنهأأ :  مرع   بن اهلل عبدأ  ثدِّ حي   ريرةه  

 .هلم كبأ   اهمتأ ف  فأأ ,  ونهل  ك  يأ   ةً لَ حم أأ  اً ناس وجدوا صيدٍ 

 مأ بم  : لفقا ؟كلذ عن هت  لفسأأ  ابطَ خلا بن مرع   ىلع ديّنةلا مت  قدم  ثمَ :  لقا

 كلذ بغري همفتيتأ أأ  ول : مرع   لفقا لقا,  هلم ك  بأأ  همفتيت  أأ :  ت  لفق : لقا ؟همفتيتأ أأ 

 .كت  ع  جأ و  لأ 
( ) 

___________________ 

 . من طريق ابن عون كالمها عن حييى بن سعيد به( 11 /1)

 . من طريق قتادة عن سعيد عن أيب هريرة به( 21/  )طربي أيضًا وأخرجه ال 

تلفظ هبا يف حال الرفع والّنصب :  "معجم البلدان"قال ياقوت احلموي يف (ُالبحرينُ:ُ)ُقولهُُ هكذا ي 

. إاَل أأَن الزُمشَي قد حكى أأنه بلفظ التثّنية , ومل ي سمع عىل لفظ الرفوع من أأحٍد مّنهم , واجلر 

ين , فيقولون هذه البحران  جامٌع لبالٍد عىل ومل يبل غّني من جهٍة أ خرى , وهو اسٌم , وانتهيّنا إىل البحرأ

امن  ر :  قيل. ساحلم بحرم اهلّند بني البأصة وع  جأ ر  قصبة البحرين :  وقيل, هي قصبأة  هأ جأ وقد عَدها , هأ

ها , وفيها عيوٌن ومياٌه , قوٌم من اليمن  ُ.انتهى. وبالٌد واسعةٌ , وجعلها آخرون قصبًة برأ سم

ُُ ُقوله (ُ :ُ ب ذة ُالر  بعد عن الديّنة قرابة . وٌر بفتح الراء والباء موضٌع مشه( كيلو عىل الطريق  55 يأ

كانت عىل طريق احلاجِّ . كيلو  15تدخل جّنوبًا .  41 قبل الديّنة , الرسيع الرابط بني القصيم والديّنة 

ٍك قديمة. القادم من العراق   .وهي اآلن خراٌب فيها آثار  بيوٍت وبمرأ

السّنن "والبيهقي يف , من طريق ابن وهب ( 23 / ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

 . من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به( 21 /1) "الكربى

 ُ ُقوله (ُ :ُ رمني  (أ ِحل ة لِّني غري حم  فسأألوين عن احلالل يصيد  الصيد فيأكل  "والبن أيب شيبة . أي حم 

لِّني أأهدوا هلم صيدًا  سأألّني قوٌم حمرمون عن: قال  "ويف رواية عبد الرزاق . "احلرام  . "قوٍم حم 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  221ُلك 

  عن مأ لسأأ  بنم  زيدم  عني عن مالٍك حَدثّنو -451
م
 كعبأ  نَ أأ ,  سارٍ يأ  بن عطاء

 . صيدٍ  مأ حل وجدوا ريقم الطَ  ببعضم  كانوا إذا ىحتَ  ٍب ٍرك   يف امالَش  من لأ قبأأ  حبارالأ 

 هل كلذ رواذكأ  ديّنةلبا ابطَ خلا بن مرع   ىلع وام  قدم  اَم لف:  لقا , هلك  بأأ  كعٌب  فتاهمفأأ 

 .ترجعوا ىحتَ  يكملع هرت  مَ أأ  قد يّن فإم :  لقا,  كعٌب :  قالوا ؟هبذا فتاكمأأ  نمأ :  لفقا, 

 أن   كعٌب  اهمتأ ف  فأأ  . جرادٍ  من ٌل ج  رم  هبم ت  مرَ  ةمكَ  طريقم  ببعضم  كانوا الَ  ثمَ 

 كلأ محأ  ما:  لفقا,  كلذ هل واذكر   ابطَ خلا بن مرع   ىلع مواقدم  اَم لف . لوهك  فيأأ  ذوهخ  يأ  

 مريأأ  يا:  لقا ؟دريكي   وما:  لقا,  بحرم لا يدصأ  نمم  هو:  لقا ؟هبذا همفتيتأ أأ  ن  أأ  ىلع

 .( )تنيمرَ  عامٍ  لِّ ك يف رهّنث  يأ  حوٍت  رة  ث  نأ  إاَل  هي إن   بيده نفس ذيلوا . ؤمّننيلا

___________________ 

 .وانظر ما قبله ُ

من طريق ابن ( 21 /1) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 2415) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

 .                 ب كري كالمها عن مالك به

من طريق خارجة بن مصعب عن زيد بن أأسلم عن عطاء (  2/  ) "تفسريه"وأخرجه الطربي يف  

 . دون قصة اجلراد. فذكره . أأقبلت : عن كعٍب قال 

 ُ ُوقوله (ُ :ُ وت  ُح  وي مرفوعًا بسّنٍد ضعيٍف  (نثرة  وابن ( 4 2 ) "اجلامع"أخرجه الرتمذي يف . ر 

براهيم الَتيمي عن أأبيه عن جابرم بنم عبد اهلل وأنسم بنم من رواية موسى بن حممد بن إ(    4)ماجه 

 . وضَعفه الرتمذيُّ بموسى بن حممد . ضمنأ حديٍث . مالك 

ن صيد البحرم "عن أيب هريرة رفعه ( 213 -214 )وأيب داود ( 215)وللرتمذي ُ وضَعفهام  "هو مم

 .كام سيأِت نقل كالمه  "الفتح"ابن حجر يف 

رقاين يف  (نثرةُ:ُ)ُوقولهُ ه ( : 2 3/ ) "رشح الوطأ"قال الزُّ وي وغري  ويف , أأي عطست ه : قال اهلأرأ

= 
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___________________ 

 .انتهى. الّنَثرة  للبهائمم كالعطسة لّنا: الصحاح وغريه

ّندار قال حدثّني حييى يعّني : ذكرأ الساجيُّ قال ( :  4 /3) "وقال أبو عمر يف االستذكار حدثّنا ب 

يق الّناجي : ال حدثّنا سامل بن هالل ق: القطان قال  أنه حَج مع أيب سعيد اخلدري هو , حدثّنا أبو الَصدِّ

ا بسوطمه . وكعٌب  ل  جرادٍة فجعل كعٌب يضهب  ج  رما؟ قال . يا أأبا إسحاق : فقلت . فجاء رم : أألستأ حم 

ّنخرم حوٍت . ولكّنَه من صيد البحر , بىل   .خرج أأَول ه من مم

ن نأثرةم ففي هذا اخلرب أَن أأ : قال أبو عمر  لوق  مم ّنخر حوٍت ال أأَنه اليوم ُمأ ولأ خلقم اجلرادم كان من مم

وت   .انتهى. لأَن الشاهدةأ تدفع  ذلك, ح 

ٌلُ:ُ)ُقولهُ   .قطعٌة من جراد: أي . بكرس الراء الهملة وإسكان اجليم  (ِرج 

والواحدة جرادة . عروف بفتح اجليم وتفيف الراء م (اجلرادُ)ُ( :   1/1) "الفتح"قال ابن حجر يف  

د :  ويقال, والذكر والنثى سواء كاحلاممة .  ه , , إنه م شتق من اجلر  دأ ّنزل  عىل يشء إاَل جرأ لنه ال يأ

جيبٌة فيها عشٌة من احليوانات   عأ
ل قة اجلرادم ها ابن  الشهرزوري يف قوله . وخم  : ذكر بعضأ

ـٍر وسـاقا نأعامة       وقادم     تا نأرس  وجـؤجؤ ضي ـغم هلـا فخـذا بك 

بت ها أأفاعي الرملم بطّنًا وأأنعمت     عليها جياد اخليل بالرأس والفم            . حأ

ه :  قيلُ  . وذنب احلية , وقرن اليل , وعّنق الثور , عني الفيل . وفاتأ

يبس ويأّنتش ُ  .بزرٍع إاَل اجتاحه فال يأمرُّ . وهو صّنفان طَيار ووَثاب , ويبيض يف الَصخر فيرتكه حتى يأ

. إنه نثرة  حوٍت فلذلك كان أأكله بغري ذكاة , وهذا ورد يف حديٍث ضعيٍف :  واختلفُيفُأ صلِهُفقيل 

 "ومن حديث أبى هريرة ,  "إَن اجلرادأ نثرة  حوٍت من البحر  "أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه 

ٌل  ملسو هيلع هللا ىلصخرجّنا مع رسولم اهلل  ج  من جراد , فجعلّنا نضب  بّنعالمّنا وأأسواطمّنا  يف حجي أو عمرٍة فاستقبلّنا رم

لوه فإنه من صيد البحر: , فقال  ه ضعيف , ولو صَح . أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه  "ك  وسّند 

َجٌة لن قال ال جزاءأ فيه إذا قتألأه ال حرم ,   .ومجهورُالعلامءُعىلُخالفِهلكان فيه ح 

ُ: قال ابن الّنذر   ُيقلُال ُواختلفُعنُكعبَُل ,ُ ُالزبري ُبن ُاخلدريُوعروة ُغريُأيبُسعيد ُفيه جزاء 

عىل جواز أكله بغري تذكية إاَل أأَن  وقدُأمجعُالعلامء. , وإذا ثبتأ فيه اجلزاء دَل عىل أنه بَري  األحبار

= 
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ُُالُما:ُبابُ ُحي  ُُمنُهلُ كُ أُ ُحرمُِمُ للُل  ُيدالص 

 بن عامر بن اهلل عبدم  عن بكرٍ  أيب بن اهلل عبد عني عن مالٍك حَدثّنو -452

 ىغطَ  قد - صائٍف  يومٍ  يف رمٌ حم   وهو - جر  عأ لبا انعفَ  بن عثامنأ  يت  رأأ :  لقا ربيعةأ 

 .رجوانٍ أ   بقطيفة هوجهأ 

 ينِّ إم :  لفقا؟ نتأأ  كل  تأ   الوأ أأ :  فقالوا,  لواك  :  هابم حأ ص  لأ  لفقا,  صيدٍ  مم ح  لأ ب ِتأ   ثمّ 

 .( ) يلجأأ  من دأ ي  صم  امنَ إم  . كمكهيئتم  ست  ل

___________________ 

ُعندُاملالكية ٍر إن و:  وقيل. بقطع رأسه :  فقيل.ُيف صفتها  واختلفواُ.اشرتاط تذكيته  املشهور  قع يف قمد 

ٌفُمنهمُاجلمهورأخذه ذكاته , :  وقالُابنُوهبأو ناٍر حَل ,  طرِّ فتقر  إىل ذكاتمه  ووافقُم  يف أنه ال يأ

أخرجه أمحد  "السمك واجلراد والكبد والطحال: أ حَلت لّنا ميتتان ودمان "حلديث ابنم عمر 

إَن له : بيهقيُّ أيضًا الوقوفأ إاَل أنه قال إَن الوقوفأ أأصحُّ , ورَجح ال: وقال . والدارقطّني مرفوعاً 

 .انتهى كالم ابن حجر . حكمأ الَرفعم 

 (.  33,   33)يف اجلراد اآلِت برقم  انظر قضاء عمر  

 "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف (  3 /2) "الم"يف ( 243) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

 من ط رٍق عن مالك به ( 21 4) "العرفة"ويف (  1 /1) "الكربى"والبيهقي يف ( 2/412)

ييّنة ( 2/412)والطحاوي ( 3 /4) "العلل"وأخرجه الدارقطّني يف   , من طريق سفيان بن ع 

لّية كالمها عن عبد اهلل بن أيب بكر به (   4/3) "غريب احلديث"وأبوعبيد يف  . من طريق ابن ع 

 .وإسّناده صحيح(. دون مسالة الصيد )

 ( .24 )برقم  ن وجٍه آخر عن عثامن وقد تقَدم م 

جُ:ُ)ُقولهُ  ر  تبعد  عن الديّنة . قريٌة بني مكة والديّنة عىل الطريقم القديمم , بفتح العني وإسكان الراء  (الع 

ج بتعريج السيول به, كياًل تقريبًا  4  جّنوبًا  َمي العر   .وس 

= 
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,  ؤمّننيلا مِّ أ   عائشةأ  عن بيهأأ  عن روةع   بن هشام عني عن مالٍك حَدثّنو -452

 . هفدع   يشءٌ  كنفسم  يف جأ لَ ت فإن  ,  يالٍ ل عش هي امنَ إم  ختيأ   ابنأ  يا:  هل ت  لقا اَّن أأ 

.دي  الَص  مم حلأ  لأ كأأ :  عّنيتأ 
( )  

ُيُ ُما:ُبابُ ُالد ُُمنُحرمُ املُ ُقتل  ُوابِّ

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -451  لم بقت مرأ أأ ,  ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  ابن شم

.مم رأ حلأ ا يف اتيَ حلا
( ) 

ُُما:ُبابُ ُهلُ فعيُ ُنُ أُ ُحرمُِمُ للُوزُ ي 

 بن إبراهيم بنم  دمَ حم   عن سعيدٍ  بن حييى عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -5 4

 دقرِّ ي   ابطَ خلا بن مرأ ع   ىأأ رأ  ّنهأأ ,  ديرهل  ا بن اهلل عبدم  بن بيعةرأ  عن يميِّ التَ  ارثحلا

___________________ 

 ( .11 )انظر احلديث رقم  

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 13 /1) "الكربىالسّنن "أخرجه البيهقي يف  ( )

روة عن أبيه ( 1 24)ورواه عبد الرزاق   عمر عن هشامم بنم ع  سأألت  عائشة عن حلمم : قال . عن مأ

حرم   للم 
ه. إَنام هي أأَياٌم قرائب . يا ابنأ أأخي : فقالت . الَصيدم ع  ي ّنه فدأ

قم ن يأ  .فام حَك عأ

 .مّنقطع  ( )

ييّنة (    /   /1) "الكربى"والبيهقي يف ( 4/415)أخرجه ابن أيب شيبة لكن   وعبد , عن ابن ع 

هري عن ساملٍ عن ابن عمر (  242)الرزاق  ر كالمها عن الزُّ عمأ مر  عن قت ل احليَة : قال , عن مأ ئل ع  س 

رم؟ فقال   .لفظ ابن أيب شيبة. اقتلوهنَ : وهو حم 

ُ.جاءُمرفوعًاُمنُوجوه ُيفُالبخاريُومسلمُواألربعةُوغريها.ُواألمرُبقتلُاحلي ةُيفُاحلرمُُ
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 .رمٌ حم   وهو.  ياق  بالسُّ  طنيٍ  يف هل اً بعري
( ). 

:  ت  لقا اَّن أأ ,  همِّ أ   عن قمةأ لع يبأأ  بنم  قمةأ لع عني عن مالٍك حَدثّنو -  4

 نعم:  ت  لفقا ؟هجسدأ  كُّ حيأ  أأ  . حرمال   عن ل  سأأ ت   - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوج - عائشة سمعت  

 .دشد  يأ لو,  هك  ك  يح  لف .

  وملأ   . ايأ دأ يأ  بطتر   ولو: قالت عائشة 
 ت  ك  كأ حل يلَ رج إاَل  جدأأ

( ). 

 يف رأ ظأ نأ  عمر بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  موسى بن وبيُّ أأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -  4

 رمٌ حم   وهو . يهّنأ عي  بأ  كان وٍ شك  ل رآةلم ا
( ). 

_____________________ 

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

 .من طريق مالك به( 35 4)

 .عن عَباد عن حييى بن سعيد به( 4/413)وأخرجه ابن أيب شيبة  

 .ن عبد اهلل العمري حدثّنا حممد بن إبراهيم التيمي بهع( 2351)وأخرجه عبد الرزاق  

دُ:ُ)ُقولهُ  قرِّ راد  (ي  ويبة صغريٌة معروفٌة تأعضُّ اإلبل. الق  ي ريد ( : 441/ ) "الّنتقى"قال الباجي يف . د 

راد   . انتهى . ويلقيها يف الطني , أأنه كان ي زيل عّنه الق 

قياُ:ُ)ُوقولهُ   ( .24 )انظر حديث رقم . قريبة من البواء. والديّنة قريٌة جامعة بني مكة  (الس 

 .من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 1/13) "السّنن الكربى "أخرجه البيهقي يف  ( )

 .ملأ  يذكر نافعاً . هكذا رواه اإلمام مالٌك عن أيوب عن ابن عمر (4)

من طريق سفيان ( 222 ) "العرفة"ويف ( 1/13) "الكربى"والبيهقي يف ( 2 2)وأخرجه الشافعي  

ييّنة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر  .بن ع 

من ( 4  /1) "الكربى"والبيهقي يف , من طريق حَجاج بن أأرطاة (35 /4)وأخرجه ابن أيب شيبة  

= 
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 ّنزعأ يأ  ن  أأ  هيكرأ  كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -4 4

 .( ) هعريم بأ  عن اً ادرأ ق   أو مةً لأ حأ  حرمال  

ُأُ ُفيمنُ ُجاءُ ُما:ُبابُ ُوٍُّد ُعُ ُبغريُُِحص 

___________________ 

 .        طريق عبد اهلل بن نافع كالمها عن نافع عن ابن عمر به

من طريق بقَية أأنا إمسامعيل ( 144)رقم  "وأدابه ملسو هيلع هللا ىلصلّنبي أخالق ا"وأخرجه أبو الشيخ الصبهاين يف   

مر  قبة عن ابنم ع  وسى بن ع  ّن دة عن م 
وىل كم  . فذكره مرفوعاً .  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي , مأ

 .والصحيح  موقوٌف , وإسامعيل ليس بشئ : قلت  

 . عن مالك به(  235) "الصّنف  "أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

ر عن نافع به(  235) وأخرجه عبد الرزاق أيضاً   عمأ  .عن مأ

ل مةُ:ُ)ُقولهُُ مأ البعري  : قال يف القاموس. بفتحتني (ح 
ردان , أو الضخمة ضد , وحلم الصغرية من الق 

ح  رم لأمه , فهو حلم : كفأ  . كث ر حأ

ُ:ُ)ُقولهُ رادًا راب  (ق  ل لإلنسان , واجلمع قمردان ب. بزنة غ  وزن ما يتعَلق بالبعري ونحوه , وهو كالقم 

 .قاله الزرقاين يف رشح الوطأ. غربان 

بأه 
قم  وذلك أأحبُّ ما سمعت  إيَل يف ذلك: قال مالٌك عأ

ه , رأى أَن قولأ ابنم عمر أأحوط  فاملأ إليه  (أيُمالكُ)ُكأنه :  "االستذكار"قال أبو عمر يف  وملأ  يتابع 

ُالعلامء راد ليس من الصيد فيدخل يف , عليه  مجهور  يا أّيا الذين آمّنوا }معّنى قول اهلل عز وجل لَن الق 

وال هو من يعترب  به ال حرم يف نفسه من الصرب ما يغري به , (11)الائدة  {ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم 

ه , ال حرم يف نفسه من الصيد عىل أأذاه  وملأ  يتعَد كونه يف هوامِّ جسدم , وال يف رأسه , وليس يف جسدم

ه  مر وجٌه وال معّنًى صحيح يف الّنظر فليس , بعريم ال بأس أأن  يأقتلأ : وقد قال ابن عباس , لقول ابنم ع 

راد واحلألأم والرباغيث  .ال حرم الق 

 .انتهى . عىل قولم ابنم عباس يف هذا أأكثر  الّناس: قال أبو عمر 
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هاٍب  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -3 4  اهلل عبد عن اهلل عبد بن ملسا عن ابن شم

 فاالَص  بني سعىويأ  بيتلبا يطوفأ  ىحتَ  حيلُّ  ال بمرضٍ  حصأ  ل  ا:  لقا أّنه,  مرع   بن

  سم ب  ل   ىلإ رَ اضط   نم فإ , روةم لوا
ٍ
 صّنعأ  . واءالدَ  وأأ  مّنها هل دَ ب   ال تيلا يابالثَ  من يشء

.ىدأ تأ واف  ,  كلذ
( )  

 لهأأ  من لٍ رج   عن ختياينِّ الَس  يمةمتأ  يبأأ  بنم  وبأيُّ  عني عن مالٍك حَدثّنو -1 4

 ريقالطَ  ببعض كّنت   إذا ىحتَ  ةمكَ  ىلإ خرجت  :  لقا هنَ أأ  - قديامً  كان - بصةم لا

 عمر بن اهلل وعبد   اسٍ عبَ  بن اهلل عبد   وهبا,  ةمكَ  ىلإ ت  لرسفأأ  فخذي رست  ك  

 لا كلذ ىلع ت  م  قأ فأأ ,  َل حأ   أن   حدٌ أأ  يل صرخِّ ي   ملف . اسوالّنَ 
م
 ىحتَ  رٍ شه  أأ  سبعةأ  اء

 ( ) .بعمرةٍ  ت  ل  لأ حأأ 

_____________________ 

( 4/31) "تفسريه"والطربي يف ( 14 / ) "الم"ويف ( 122) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

من ط رٍق عن ( 14 4) "العرفة "و( 1  /1) "السّنن الكربى"والبيهقي يف (  1 / )والطحاوي 

 .مالك به

 "الكربى"والبيهقي يف ( 15) "تفسريه"والطربي يف ( 13 / ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من طريق مالك به( 11 4) "العرفة"ويف ( 1  /1)

من ( 1  /1) "الكربى"والبيهقي يف ( 24/ ) "لعرفة والتاريخا"وأخرجه يعقوب بن سفيان يف  

لية كالمها عن ( 14 /4)وابن أيب شيبة ( 4/31)والطربيُّ , طريق محاد بن زيد  من طريق ابن ع 

ري قال  عتأمرًا : أيوب عن أأيب العالء يزيد بن عبد اهلل بن الَشخِّ  .فسَمى الرجلأ البصَي . خرجت  م 

وبذلك . من طريق أيب بش جعفر بن أأيب وحشَية عن أيب العالء به( 4/31)أيضًا  وأخرجه الطربيُّ  

 .أنه أأبو العالء  "الفتح"جزمأ ابن  حجر يف 

= 
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هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -1 4  بن اهلل عبد عن اهلل عبد بن ملسا عن ابن شم

 وبني بيتلبا يطوفأ  ىحتَ  حيلُّ  ال هفإنَ  بمرضٍ  بيتلا دون بسح   من:  لقا أّنه,  مرع  

  ( ) .روةلوا فاالَص 

 سعيدأ  نّ أأ ,  يسارٍ  بن يامنلس عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -2 4

م  خزومَي لا ابةزأ ح   بن  لا يل عىلن يأ مأ  لأ فسأأ  - رمٌ حم   وهو - ةمكَ  طريق ببعضم  عأ رص 
م
 اء

.  كمحلا بن ومروانأ  بريالزُّ  بن اهلل وعبدأ  مرع   بن اهلل عبدأ  فوجدأ  ؟يهلع كان ذيلا

 فإذا,  فتديويأ ,  مّنه هل دَ ب   ال بام اوىدأ تأ يأ  أن   همرأ أأ  همفكلُّ ,  هل ضأ عرأ  ذيلا مهل رأ فذكأ 

  رسأ ي  تأ اس   ما ديوّي  ,  قابلٍ  حجُّ  يهلع ثمَ ,  حرامهإم  من َل فح اعتمر صَح 
يد  هلأ ا نمم

( ). 

ُعبةُِكُ لاُاءُِن ُبُُِيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 ؤمّننيلا مَ أ   عائشةأ  نَ أأ ,  أبيه عن روةع   بن هشام عني عن مالٍك حَدثّنو -2 4

___________________ 

مي   ليامن بن حرب عن محاد عن أأيوب عن أأيب قالبة عبد اهلل بن زيد اجلأر  أخرجه البخاري يف . ورواه س 

وهبذا جزم ابن عبد الرب يف (. 2/34) "البخاريرشح "كام نقله ابن بطال يف  "علل الرتمذي"

 .واهلل أعلم . والصواب قول ابن حجر . أنه أبو قالبة ( 22 /3) "االستذكار"

ٌم  "تسعة أشهر"وقال فيها . روايةأ مالك  "الفتح"ذكر ابن حجر يف :  تنبيه  والصواب سبعة , وهو وه 

.  "سبعة أشهر أو ثامنية أشهر"فقال . الطربي بالشك وإنام رواه ,  "تسعة أشهر"ومل أأره بلفظ , كام هّنا 

 .واهلل أعلم .  "ستة أو سبعة"ويف رواية أيب بش عّنده 

 .تقدم يف أول الباب  ( )

السّنن "والبيهقي يف ( 4/42) "تفسريه"والطربي يف ( 13 / ) "الم"اخرجه الشافعي يف  ( )

 .به من طريق مالك( 13 4) "العرفة"ويف ( 5  /1) "الكربى
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 ( ).بيتلا يف م  أأ ,  رج  حلم ا يف يت  لصأأ .  يلباأ   ما:  تلقا

ُمُ الرُ :ُبابُ ُوافالطُ ُيفُل 

 بن اهلل عبدأ  ىرأأ  هنَ أأ ,  بيهأأ  عن روةع   بن هشام عني عن مالٍك حَدثّنو -1 4

 شواطالأ  بيتم لا لأ حو ىسعأ يأ  هيت  رأأ  مَ ث   : لقا,  ّنعيمالتَ  من بعمرةٍ  حرمأ أأ  بريالزُّ 

 ( ).ثةالالثَ 

_____________________ 

يس عن مالك به( 3413) "مسّنده"أخرجه أبو يعىل يف  ( )  .حدثّنا عبد العىل بن محاد الّنَر 

ر ( 11 1)وأخرجه عبد الرزاق   عمأ عن أيب خالد المحر كالمها عن ( 42 / )وابن أيب شيبة , عن مأ

 .هشام به

كام يف  "غرائب مالك"والدارقطّني يف ( 41 / ) "تاريخ مكة "وأخرجه أبو الوليد الزرقي يف  

روة عن أبيه عن عائشة ( 4/41)نصب الراية  : قالت , من طريق داود بن عبد الرمحن عن هشام بن ع 

 .مرفوعاً  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

ٌم ( : 4/41) "نصب الراية"قال الدارقطّني كام يف   ه  ه وأ ه, رفع   .انتهى. والصواب  وقف 

نأ البيتم . عن اجلدر  ملسو هيلع هللا ىلصسألت  الّنبَي : عن عائشة قالت ( 152 ) "صحيحه"أخرج البخاري يف 
أأمم

 .نعم: هو؟ قال 

 .وهذا إسّناد صحيح ( )

ُ( : 4/152) "الفتح"قال احلافظ يف   (ُ بفتح الثّناة وسكون الّنون وكرس الهملة مكاٌن  (التنعيم

كام نقله الفاكهي , وقال الحب . و عىل أربعة أميال من مكة إىل جهة الديّنة معروٌف خارج مكة , وه

بل بيّنهام نحٌو من ميل , , التّنعيم أأبعد من أأدنى احللِّ إىل مكة بقليل , وليس بطرفم احللِّ : الطربي 

ن أأطلق عليه أأدنى احللِّ فقد َتَوز  وروى الفاكهي من . ت أأو أأرادأ بالّنَسبة إىل بقية اجلها: قلت  . ومأ

مري قال  بيد بن ع  ي التّنعيم لأَن اجلبلأ الذي عن يأمني الداخل يقال له ناعم , والذي : طريق ع  مِّ إنام س 

= 
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 ةمكَ  من حرمأ أأ  إذا كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -5 4

 إذا يرمل   ال وكان,  ًى ّنمم  من يرجعأ  ىحتَ  روةلوا فاالَص  بني وال بيتلبا فط  يأ  ملأ  

 .( ) ةمكَ  من حرمأأ  إذا بيتم لا لأ حو طاف

ُواِفُالطُ ُيفُمُ ستالاال:ُبابُ

 رسول لقا : لقا هنَ أأ ,  أبيه عن عروة بن هشام عني عن مالٍك حَدثّنو -  4

 ( )؟.كنالرُّ  ماستال يف حمّمدٍ  باأأ  يا صّنعتأ  كيف:  عوٍف  بنم  محنالرَ  عبدم ل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 تأ صب  أأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول هل لفقا,  وتركت   مت  لاست:  محنالرَ  عبد لفقا
( ). 

___________________ 

ن ّنعم , والوادي نأعامأ  .انتهى كالمه . عن اليسار يقال له م 

من ( 132 ) "العرفة"ويف , من طريق ابن ب كري ( 1/23) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 .طريق الشافعي كالمها عن مالك به

سَدد كام يف    .من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع به(  2  ) "الطالب"وأخرجه م 

 .رواه مسَدد موقوفًا بسّنٍد صحيٍح ( : 4/31) "اإلحتاف"قال البوصريي يف  

كيف ) إنام احلديث : حييى كان ابن وَضاح يقول يف موطأ ( : 12 /  ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( )

كن السود  وأمر ابن  , وزعمأ أَن حييى سقطأ له من كتابه الأسود (. صّنعتأ يا أبا حممد يف استالم الرُّ

يى  يى السودأ , وَضاٍح بإحلاق الأسود يف كتاب حيأ ولكّنَه رواه ابن القاسم وابن وهب , وملأ  يرو حيأ

وكذلك رواه ابن , ملأ  يذكروا السود . مصعب وغريه كام روى حييى وقد روى أأبو . والقعّنبيُّ ومجاعٌة 

ييّنة وغريه عن هشام بن عروة عن أبيه وهو أمٌر حمتمٌل جائز يف . ملأ  يذكروا السودأ كام روى حييى . ع 

ر: فقال فيه . ورواه الثوري عن هشام عن أبيه . الوجهني مجيعًا  . كيف صّنعتأ يف استالمك احلأجأ

 انتهى

 "العرفة"والبيهقي يف ( 4/451)الستدرك "واحلاكم يف ( 2  / ) "الكبري  "أخرجه الطرباين يف  (4)

= 
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ُ:ُبابُ ُُبعدُةُ الالص  ُواِفُالطُ ُيفُعِصُلواُبِحُالص 

هاٍب  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -  4  بن محنالرَ  عبد بن يدمح   عن ابن شم

 بن مرع   مع بيتلبا طافأ  هنَ أأ :  هخربأ أأ  قارَي لا عبدٍ  بن محنالرَ  عبدأ  نَ أأ ,  عوٍف 

 بأ كأ فرم ,  مسأ الَش  يرأ  ملف رأ نظأ ,  هطوافأ  مر  ع   ىضأ قأ  اَم لف,  بحالصُّ  ةم صال بعد ابطَ خلا

  .( )ركعتني ىَل فص . وىط   بذي ناخأ أأ  ىحتَ 

___________________ 

 .                     من طريق مالك به( 144 )

وابن سعد (  2 /4)وابن أيب شيبة (  1/43/3)فرواه عبد الرزاق . وتابع مالكًا مجاعٌة من الثقات  

والطربي ( 1/25) "الكربى"والبيهقي يف (  4) "لرمحن بن عوفمسّند عبد ا"والربِت يف ( 3  /4)

( 33) "أخبار مكة"والفاكهي يف (  34) "أخبار مكة"والزرقي يف ( 1 / ) "هتذيب اآلثار"يف 

ر وحممد بن عبيد وأأيب معاوية ( 11 /42)وابن عساكر  عمأ ريج ومأ وغريهم من طريق وكيٍع وابنم ج 

روة به الضير وحييى بن أأيب زكريا ال َساين وجعفرم بنم عون وغريهم عن هشام بن ع  رسالً . غأ  .م 

هري بن معاوية ( 132)وأخرجه البزار    "الصغري"ويف ( 2 3 ) "الوسط"والطرباين يف , من طريق ز 

روة عن أبيه عن عبد الرمحن بن عوف به( 115) بيد اهلل بن عمر كالمها عن هشام بن ع   .من طريق ع 

رساًل . أَن الثورَي روى الوجهني . وذكرأ البَزار   روة عن عبد الرمحن بن عوف, م   . وعن ع 

 .الرسلأ ( 145 /3) "العلل"وصَوبأ الدارقطّنيُّ يف  

روة  سمعه من عبدم الرمحن , فهو ( : 1 3/ ) "الطالب"وقال ابن  حجر يف   روات ه ثقاٌت , فإن  كان ع 

 .انتهى. صحيٌح 

وعمره .  11:  وقيل.  13وت ويّف عروة سّنة .   4:  وقيل,   4ن عوف سّنة تويف عبد الرمحن ب: قلت ُ

ّنُّه عّند وفاة ابن عوف . سّنة  12  .واهلل أعلم. سّنني أو أقَل  1فيكون سم

ويف ( 314/ ) "الكربى"والبيهقي يف ( 22 / ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  231ُلك 

 بنأ  اهلل عبدأ  يت  رأأ  قدل:  لقا هنَ أأ ,  َي كَ لا بريالزُّ  يبأأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -4 4

 .( ) صّنع  يأ  ما دريأأ  فال . هجرتأ ح   يدخل   مَ ث   , ص  عأ لا ةم صال بعد يطوف   اسٍ عبَ 

 لوخيأ  بيتأ لا يت  رأأ  قدل:  لقا أّنه,  يِّ كَ لا بريالزُّ  أيب عني عن مالٍك حَدثّنو -3 4

___________________ 

 . من ط رٍق عن مالك به( 123 ) "والعرفة"

ر ( 1552)وأخرجه عبد الرزاق   عمأ واحلارث بن أيب أسامة ( 3 12) "العلل"وأمحد يف , عن مأ

هري به(  42)  .من طريق ابنم أيب ذئب كالمها عن الزُّ

وغريمها من طريقم سفيان ( 123 ) "العرفة"والبيهقي يف ( 4 12) "العلل"وأخرجه اإلمام أمحد يف  

روة عن عبدم الرمحن بن عبٍد القاري به هري عن ع  ييّنة عن الزُّ  . بن ع 

يد بن عبد الرمحن: قال اإلمام أمحد يف العلل    .                  الصواب مح 

روى كلُّ أأصحابم . يف هذا احلديث ( أي سفيان ) أخطأ ( :  2 / ) "العلل"وقال أبو حاتم يف   

يد بن عبد الرمحن  هري عن مح  هري عن الزُّ  انتهى . وهو الصحيح. الزُّ

واتذوا من }ثم تال , (  ملسو هيلع هللا ىلصأي الّنبي ) عّند م سلم طافأ ( : 4/322) "الفتح"قال احلافظ يف  :فائدةُ 

احتملت  قراءت ه أن  تكونأ صالة  : قال ابن الّنذر , ركعتني فصىَل عّند القام . {مقام إبراهيم مصىل

زئه ركعتا الطوافم حيث شاء , الركعتني خلفأ القامم فرضًا  , لكن أأمجع أأهل  العلمم عىل أَن الطائفأ َت 

عيد  جر ي 
 .افظانتهى كالم احل "إاَل شيئًا ذ كر عن مالٍك يف أَن مأن صىَل ركعتي الطوافم الواجب يف احلم

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 1 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

بري ( 151 ) "مسّند ابن اجلعد"وأخرجه أبو القاسم البغوي يف   هري بن معاوية عن أأيب الزُّ حَدثّنا ز 

ي به  .وإسّناده صحيح. الكِّ

ليكة عن (  1/1) "السّنن"والبيهقي يف ( 311)والفاكهي ( 1551)وروى عبد الرزاق   عن ابنم أأبى م 

 .وصىَل ركعتني. أأنه طافأ بعد العصم , ابن عَباس 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  232ُلك 

 ( ) .حدٌ أأ  به طوف  يأ  ما . عصم لا ةم الص وبعد بحالصُّ  ةم صال بعد

ُبيِتُلاُوداعُ :ُبابُ

 بن مرع   نَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبدم  عن نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -1 4

 سكالّنُّ  آخرأ  فإنَ ,  بيتم لبا يطوفأ  ىحتَ  اجِّ حلا من حدٌ أأ  نَ رأ د  يص  ال :  لقا ابطَ خلا

  ( ) .بيتلبا وافالطَ 

 الً رج   ردَ  ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -1 4

_____________________ 

 .عن عبد الجيد بن أأيب رَواد عن مالٍك به (  31) "أخبار مكة"أخرجه الفاكهي يف  ( )

بري الّكي   وتقَدم يف الثرم , وروى عّنهم , وقد أأدرك أأبو الزبري مجاعًة من الصحابة , كذا قال أبو الزُّ

ه م شكٌل . أأنه رأى ابنأ عباس يطوف  بعد العص, الذي قبلأه  مل نفي ه عىل الأغلب . وقول  أو , إاَل أن  حي 

مر (   4)وقد تقَدم رقم . فرتٍة من الَزمن  بح , عن ع  كام .  وبهُقالُمجهورُالعلامء. أأنه طافأ بعد الصُّ

بح والعأص. كتاب احلج ( 4/321) "الفتح"حكاه ابن حجر يف  اف بعد الصُّ  ُبأاب الَطوأ

بح ( : 52 /3) "االستذكار"قال أبو عمر يف   ن رأأى الطوافأ بعد الصُّ ه كلُّ مأ هذا خرٌب مّنكٌر يدفع 

 انتهى . حتى تغربأ الشمس  وال يأرى الصالةأ , وبعد العص 

 "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 25 / ) "الم"ويف (  13) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من طريق مالك به( 4512) "العرفة"ويف (  1 /1)

 .واسّناده صحيح 

ا الّناس إَن الّنف: من طريق حممد بن إسحاق عن نافع به بلفظ (  321)وأأخرجه أبو يعىل   رأ غدًا فال أّيُّ

 .فذكره.. يّنفرَن 

ف ون يف كلِّ : عن ابن عباس قال ( 2 4 )ومسلم ( 112 -4 4)وأخرج البخاري  كان الّناس  يأّنصم

ه بالبيت:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول  اهلل . وجٍه   .واللفظ ل سلم . ال يّنفرَن أأحٌد حتى يكونأ آخر  عهدم



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  233ُلك 

 ( ).عودَ  ىحتَ  - بيتأ لا عودَ  يكن ملأ   - هرانالظَ  مرِّ  نمم 

ُواِفُالطُ ُجامعُ :ُبابُ

 اهلل عبدأ  مَي لسالأ  ماعزٍ  باأأ  أنَ ,  يِّ كَ لا بريالزُّ  أيب عني عن مالٍك حَدثّنو -2 4

,  يهستفتم تأ  امرأةٌ  هفجاءت   مرع   بن اهلل عبدم  مع اً سلجا كان هنَ أأ :  هخربأ أأ  سفيان بنأ 

 هرقت   سجدلا بباب كّنت   إذا ىحتَ  بيتلبا طوفأ أأ  أن   ريدأ   ت  لقبأأ  ينِّ إم :  تلفقا

 سجدلا باب عّند كّنت   إذا ىحتَ  ت  لقبأأ  ثمَ  , يعّنِّ  كلذ ذهبأ  ىحتَ  فرجعت   ماءالدِّ 

 بابم  عّند كّنت   إذا ىحتَ  ت  لقبأأ  ثمَ  , يعّنِّ  كلذ ذهب ىحتَ  فرجعت   ماءالدِّ  هرقت  

 .ماءالدِّ  هرقت   سجدم لا

 ريفم ث  استأ  ثمَ ,  يلستأ فاغ   يطانالَش  من ركضةٌ  كلذ امنَ إم :  مرع   بن اهلل عبد لفقا

  ( ).ويفط   ثمَ ,  بثوٍب 

_____________________ 

 "العرفة"ويف (  1 /1) "سّنن الكربىال"والبيهقي يف ( 42 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من طريق مالك به( 4512)

 .وحييى بن سعيد النصاري ملأ  يدرك عمر  

ُالظ هرانُ:ُ)ُقولهُ  وي سَمى وادي , كيلو تقريبًا  45موضع شامل مكة عىل طريق الديّنة عىل ب عد  (مّر

 . وسكون اهلاء بلفظ تثّنية ظهر بفتح العجمة: والظهران . وهو يتبع  حمافظة اجل موم . فاطمة 

 "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 44 / ) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 11  )أخرجه عبد الرزاق  ( )

 .          لكن مل يقولوا السلمي.  من ط رٍق عن مالك به (   2 ) "الكّنى"والدواليب يف ( 1/22)

ي به ( 2 1 ) "مسّند ابن اجلعد"وأخرجه البغوي يف    بري الكأ هري بن معاوية عن أأيب الزُّ وفيه . حَدثّنا ز 

 امراٌة م ستحاضٌة  "قال ابن عمر 
 ."أنتم

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  234ُلك 

ُرفةعُ ُيومُُِصيامُ :ُبابُ

 عائشة أنَ ,  حمّمدٍ  بن قاسمم لا عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -2 4

 .عرفة يومأ  تصوم   كانت,  ؤمّننيلا أمَ 

 بيّنها ما يبيَض  ىحتَ  تقف   ثمَ ,  ماماإل يدفع   عرفة ةأ عشيَ  هايت  رأأ  قدلو:  قاسملا لقا

 رطم ف  فت   بشاٍب  وتدع   ثمَ ,  رضم ال من اسالّنَ  وبني
( ). 

ُُما:ُبابُ  يد ُلُ اُنمُُِوزُ ي 

 بن دمَ حم   بن بكرم  يبأأ  بنم  اهلل عبدم  عن نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -1 4

أ  كان الً مجأ  هدىأأ ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهللم لأ رسو نَ أأ ,  مٍ حز   بن مروعأ   حجي  يف هشامٍ  بنم  لم ه  جأ  يبلم

 .( ) عمرةٍ  وأأ 

___________________ 

وملأ  يقل ه أأحٌد من أأصحابم , إَن السلمَي : وقال حييى ( : 3/3) "رجال الوطأ"قال ابن احلذاء يف  

 انتهى. مالٍك فيام علمت  

أَن أبا الزبري تفَرد بالرواية عن عبدم اهلل بن ( : 5  ص)  "دانالوح"وذكر م سلم بن احلجاج يف كتاب  

 .سفيان هذا

 .من طريق القعّنبي وابن ب كري كالمها عن مالك به( 122 ) "العرفة"أخرجه البيهقي يف  ( )

عبة وعبد الوهاب ( 15/ ) "هتذيب اآلثار"وأخرجه الطربي يف   أخبار "والفاكهي , من طريق ش 

 .طريق سفيان كلهم عن حييى بن سعيد به من( 3 2 ) "مكة

عب"والبيهقي يف ( 1 2 )وأخرج الفاكهي   عن مرسوق عن (   1) "العرفة"و( 4153) "الشُّ

ه أأحبُّ إيَل من يومم عرفة": قالت , عائشة   ."ما من يوٍم من الَسّنة أأصوم 

 . مالك بهمن طريق ابن ب كري عن ( 45 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  235ُلك 

 مرع   بنأ  اهلل عبدأ  ىيرأ  كان هنَ أأ  , ديّنارٍ  بن اهلل عبدم  عني عن مالٍك حَدثّنو -445

 .بدنةً  بدنةً  عمرةلا ويف,  ني  دنتأ بأ  ني  دنتأ بأ  جِّ حلا يف ديّي  

 فيها وكان,  سيدٍ أأ  بنم  دم لخا دار يف قائمةٌ  وهي.  بدنةً  ّنحريأ  مرةع  لا يف هيت  ورأأ :  لقا

 ( ).هافم تم كأ  حتت من ربة  حلا خرجتم  ىحتَ  هدنتم بأ  ةم بَ لأ  يف طعنأ  هيت  رأأ  قدلو:  لقا,  هّنزل  مأ 

___________________ 

رسٌل    . وهذا م 

نا يف كتاب حييى يف ( : 3 4/3 2/3 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   يف  "الوطأ"وقعأ عّندنا وعّند غريم

 البنيِّ , مالك عن نافٍع عن عبدم اهلل بنم أيب بكر . هذا احلديث 
ه , وهذا من الغلطم وملأ  , وال أأدري ما وجه 

واة للموطأ عن مالك في لالك عن عبد  "الوطأ"أأَن هذا احلديث يف , ام علمت  قدياًم وحديثًا خيتلف الرُّ

ر نافٍع فيه , وليس لّنافع فيه ذمكٌر , اهلل بن أيب بكر  ك  وملأ  يرو نافٌع عن عبد اهلل بن أيب بكر , وال وجهأ لمذم

ن هو أأجلُّ مّنه وقد روى عن ن, بل عبد  اهلل بن أيب بكر من يأصل ح أن  يروي عن نافع , قطُّ شيئًا  , افٍع مأ

واته لالك عن عبد اهلل بن أيب بكر  ر 
ويد بن سعيد . وهذا احلديث يف الوطأ عّند مجاعةم البيهقي ]ورواه س 

هري عن أنٍس عن أأيب بكٍر [  45 /1 ى مجاًل لأيب جهٍل  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , عن مالٍك عن الزُّ  "أأهدأ

ويد وغلطمه   .انتهى كالمه "ديث يأستّند من حديث ابنم عباسوهذا احل, وهذا من خطأ س 

ويد : قلت   , وتكَلم عليها (. 21,  23,  3/24) "تاريخ بغداد"أخرجها اخلطيب يف . ورواية س 

 (.1  / )وانظر علل الدارقطّني . فراجعه. وذكر كالمأ أأهلم العلم فيها, وتوّسع بّنقدها 

( 212 )وصَححه ابن خزيمة ( 231 )  "لسّننا"فأخرجه أبو داود يف . أَما حديث ابن عباس  

م كالمها عن ابن عباس نحوه ( 55 4)وابن ماجه , من رواية جماهد ( 112 )واحلاكم  قسأ
من رواية مم

 .واهلل أعلم . ورَصح يف رواية أيب داود أنه عام احلديبية. ويف سّندم كلي مّنهام مقاٌل .  

فيان عن عبد اهلل بن ديّنار عن ابن عمر( 32 /4) "الصّنف  "أخرجه ابن أيب شيبة يف  ( ) . من طريق س 

 ُمتصًا 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  236ُلك 

 يبأأ  بن اشعيَ  بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  قارئلا جعفرٍ  يبأأ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 44

 .( ) ختّيةٌ ب   احدامه  إم .  ني  نتأ بدأ  ىهدأ أأ  ومَي خز  لأ ا ربيعة

 تجتم ن   إذا:  يقول كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 44

 ىحتَ  همِّ أ   ىلع لمح   مٌل حمأ  هل وجدي   ملأ   فإن,  معها ّنحرأ ي   ىحتَ  هاد  لو لحمي  لف اقةالّنَ 

  ( ).هامعأ  ّنحرأ ي  

ُعملا:ُبابُ ُيُ ُحنيُيد ُلُ اُيفُل  ُساق 

___________________ 

ّنق والصدر (لب ةُ:ُ)ُقولهُ  دة التي بني أأصلم الع   . الَلبة بفتح الالم وتشديد الوحدة , هي الوه 

 . وهذا إسّناد صحيح ( )

زم بذلك . دراٌك وعبد اهلل بن عياش له إ, هو يزيد بن القعقاع موىل عبد اهلل بن عياش : أبو جعفر   جأ

 (.51 /3) "اإلصابة"وأأَيده ابن  حجر يف , ابن  حبان 

امل الب خت ( :  5 / ) "الّنهاية"قال ابن الثري يف . بضّم الباء (ب ختي ةُ:ُ)ُقولهُ  الب ختية ال نثى من اجلم

عرَ  مع عىل ب خت وبأخاِت , واللفظة م  ال طوال العّناق , وَت 
 اهـ. بة, والذكر ب ختي , وهي مجم

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 42 /1) "السّنن الكربى"اخرجه البيهقي يف  ( )

 ُ ُقوله (ُ تُ: تِج  وال , إذا ولدت  . بضم الّنون وكرس الثّناة ( : 1/112) "الفتح"قال احلافظ يف  (ن 

 .انتهى. وإن  كان مبّنيًا للفاعل. ي ستعمل هذا الفعل إاَل هكذا 

تأجأ الرجل  الّناقةأ . بضم الّنون . ن تجت الّناقة : والشهور يف اللغة ( :  1/15) وقال يف موضع آخر  . ونأ

 .انتهى. محلأ عليها الفحلأ : أي 

لِّدت ( : 33 /3) "االستذكار"قال أبو عمر يف   تلف العلامء  أَن الّناقة إذا ق  ثم , وهي حامٌل . ال خيأ

ه يف الّنحر كحكمها  ها حكم  قلِّدها هلل تعاىل ل, ولدت  أَن ولدأ ها إخراٌج هلا من ملك م  , َن تقليدأ

ها وهي حامٌل  رأ نحرأ  . انتهى. وملأ  يقلِّدها. وكذلك إذا نأذأ



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  237ُلك 

 هدىأأ  إذا كان هنَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبد عن نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -444

 مكانٍ  يف كلوذ,  هشعرأ ي   أن   لقب هد  لِّ قي  ,  يفةلحل  ا بذي هرأ عأ ش  وأأ  هدأ لَ ق ديّنةلا نمم  اً هدي

 معه ساقي   مَ ث  ,  رسي  الأ  قِّ الشِّ  من هشعر  وي  ,  نيلأ بّنع   هد  لِّ قي   . ةم لقبلل هٌ موجِّ  وهو واحدٍ 

  . وافع  دأ  إذا معهم به دفعي   ثمّ ,  بعرفة اسالّنَ مع به وقفي   ىحتَ 

 ههديأ  يّنحر   هو وكان,  قصِّ ي   أو قأ لحيأ  ن  أأ  لبقأ  هرأ نحأ  حرالّنَ غداةأ  ًى مّن مدم قأ  فإذا

 .( )مطعم وي  .  كل  يأ   مَ ث  ,  ةلب  قم لا ىلإ ههنَ وجِّ وي  ,  اً قيام هنَ صفُّ يأ  . بيده

 ّنامم سأ  يف طعنأ  إذا كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -443

 كرب  أأ  واهلل .  اهلل بسمم :  لقا - شعرهي   وهو - يههد  
( ). 

 ما ي  د  هلا:  يقول كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -441

 .( ) بعرفة به قفوو  ,  رشعم وأ   دلِّ ق  

 هدنأ ب   ل  لِّ َي   كان,  عمر بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -441

_____________________ 

 "السّنن الكربى"والبيهقي يف , من طريق أيب مصعب ( 111 ) "رشح السّنة"أخرجه البغوي يف  ( )

 . من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به(  4 /1)

وقرنأ البيهقيُّ . من طريق مالك(  4 /1) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 111 )بغوي أخرجه ال ( )

مري  مر الع   .مع مالٍك عبدأ اهلل بنأ ع 

مر العمري (  4 /1) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  (4) من طريقم ابنم وهب عن مالك وعبد اهلل بن ع 

 .أأَن نافعًا حَدثهم , وغري واحٍد 

بيد اهلل بن عمر عن نافع به( 22 /4)شيبة وأخرجه ابن أيب    .من طريق ع 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  238ُلك 

 ( ).اهاإيَ  وهاس  فيك   كعبةم لا ىلإ هبا بعث  يأ  ثمّ ,  للأ حل  وا نامطأ لأ وا اطَي بأ قأ لا

 مرع   بن   اهلل عبد   كان ما .ديّنارٍ  بنأ  اهلل عبدأ  لأ سأأ  ّنهأأ , ي عن مالٍك حَدثّنو -442

 ب   لم الجم بم  صّنع  يأ 
 ( ).هبا ق  تصدَ يأ  كان:  لقا ؟سوةكم لا هذه كعبة  لا سيتك   حني هدنم

 حاياالَض  يف يقول كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافعٍ  عن كلما حَدثّنيو -442

 ( ) .فوقه فام ّنيُّ الثَ :  دنبُّ لوا

 لأ الجم  يشقُّ  ال كان عمر بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -441

_____________________ 

 .  من طريق ابن ب كري عن مالك به( 44 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 "فتح الباري"وابن الّنذر كام يف  "أخبار مكة"والزرقي يف ( 4/334)وأخرجه ابن أيب شيبة  

 .من ط رٍق عن نافع( 4/131)

لِّل:ُ)ُقولهُ    .يكسو : أي (ُُي 

الَثوب من ثياب مص رقيقة بيضاء : القبطَية ( : 5 /3) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (القباطيُ:ُ)ُقولهُُ

بط ,  مُّ القاف من تغيري الّنَسب . وهم أأهل مص. وكأَنه مّنسوٌب إىل القم فأَما يف , وهذا يف الثياب , وضأ

بطي  بالكرس. الّناس 
 .انتهى كالمه. فقم

أٌل رقيٌق  (األنامطُ:ُ)ُوقولهُ   .نمطٌ : واحدها . هي رضٌب من الب سط له مخأ

 .من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 44 /1) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

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

ّنَه : أهل اللغة قال ( : 3 /5 ) "الفتح"قال احلافظ يف   لقي سم ويكون يف ذات , ال سنُّ الثّنيُّ الذي ي 

إذا دخل ولد  : وقال ابن فارس , ويف ذاتم الظِّلف واحلافر يف السّنة الثالثة , اخل ف يف السّنة السادسة 

 انتهى. الشاة يف الثالثة فهو ثّنٌي وم سنٌ 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  239ُلك 

 ب  
 ( ).عرفة ىلإ ًى مّن من يغدوأ  حّتى هال  لِّ َي   الو,  هدنم

ُمعُ لا:ُبابُ ُعُ ُذاإُُِيد ُلُ اُيفُل 
ُطِ ُُوأُ ُب  ُض  ُل 

: قال  .اسٍ  بن عبَ عن عبد اهلل يلِّ يعن ثور بن زيٍد الدِّ ي عن مالٍك حَدثّنو -355

ها  ن ساقأ بدنًة تطوعًا فعطأبت  فّنحرأ لوّنا  ثمَ , مأ فليس . خىَل بيّنها وبني الّناس يأ ك 

ها, وإن  أأكلأ مّنها , عليه يشٌء  مأ رم ن يأأكل  مّنها غأ   ( ).أأو أأمر مأ

_____________________ 

 . ب كري عن مالك بهمن طريق ابن ( 44 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

ا ُمافةأ أن  ي فسدها الدم  . إاَل موضع السّنام ) زاد فيه غريه : قال البيهقي   هلأ الأ
ها نزعأ جم ثم , فإذا نحرأ

 (.يأتصَدق هبا 

عَلقة  "صحيحه"وهذا الزيادة ذكرها البخاري يف : قلت   ومل يذكر ابن  حجر مأن وصلأها ال يف الفتح , م 

 .واكتفى بّنقل كالم البيهقي, وال يف التغليق , 

 . من طريق ابن ب كري عن مالك به( 34 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

رسٌل    .ثوٌر مل يأسمع من ابن عَباس . وهذا م 

بيصة ( 1 4 ) "صحيحه"ويشهد له ما أخرجه مسلم يف   كان  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , عن ذ ؤيب أأيب قأ

ثَم اغمس نعلأها يف , إن  عطب مّنها يشٌء فخشيتأ عليه موتًا فانحرها : ثم يقول , يبعث  معه الب دن 

ها   ."وال أأحٌد من أأهلم رفقتك, وال تطعهام أنت . ثَم ارضب به صفحتأها , دمم

ز من : أي . بكرس الطاء ( : 1  /1) "عون العبود"قال يف  (عطِبُ:ُ)ُقولهُ  يمي وعجأ السري ووقف عأ

بأ من العطب . أي :  وقيل, يف الطريق  , كّنصأ النأ . عطأب :  "القاموس"ففي , وهو اهلالك . قر 

رحأ هلكأ 
ُ.انتهى. والعّنى عىل الثاين, وكفم

. ثَم رويا أأثرأ ابن عباس بعده , روى مالٌك والبيهقيُّ عن سعيد بن السيب قولأ ابنم عباس هذا  :تنبيهُُ

لنه ليس عىل رشطي يف , فحذفت  أأثرأ ابنم السيب . أي مثل كالم ابنم السّيب . له مث: ثم قاال 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  241ُلك 

 هدىأأ  نمأ :  لقا هنَ أأ  مرع   بن اهلل عبدم  عن نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو - 35

 شاء فإن   . اً عتطوُّ  كانت   وإن  ,  اهلأ بدأأ  اً نذر كانت إن   اَّن فإم  . ماتت   وأأ  ت  لَ ض ثمَ  بدنةً 

 .( ) هاتركأ  شاءأ  وإن   .اهلأ بدأأ 

ُهُاحلج ُنُفاتُ مُ ُيُ هد ُ:ُبابُ

 بن   يامن  لس خربينأأ :  لقا أّنه,  سعيدٍ  بن حييى عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 35

 ةمكَ  طريق من ازيةبالّنَ  كان إذا ىحتَ  اً حاَج  خرجأ  نصارَي لا وبيُّ أأ  أبا نَ أأ ,  يسارٍ 

 .هل كلذ فذكرأ  .حرالّنَ  يومأ  ابطَ خلا بن مرع   ىلع مدم قأ  هوإنَ ,  هلأ رواح َل ضأأ 

 قابالً  جُّ حلا كأ دركأ أأ  فإذا,  تأ للأ حأ  قد ثمَ .  عتمر  ل  ا صّنع  يأ  كام ّنعاص  :  مرع   لفقا

  رسأ ي  استأ  ما هدوأأ  .جج  فاح  
. يد  هلا نمم

( )  

___________________ 

 .االقتصار عىل الرفوعم والوقوفم 

من طريق ابن ب كري عن ( 212 ) "الصغرى"ويف ( 34 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 .مالك به 

 .        انتهى. وكذلك رواه شعيب بن أيب محزة عن نافع: قال البيهقي يف الصغرى  

ويف ( 33 /1) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 21 /3)واحلاكم ( 121 )وأخرجه ابن خزيمة  

مر مرفوعًا ( 212 ) "الصغرى" لأميِّ عن نافع عن ابن ع   . من طريق عبد اهلل بن عامر الأس 

عيٌف  وعبد  اهلل بن     .عامر ضأ

 .انتهى. فإَن يف القلبم من عبد اهلل بن عامر السلمي. و ال أأخال . إن  صَح اخلرب  : قال ابن خزيمة  

 . الصحيح رواية مالٍك عن نافع :  "الكربى"قال البيهقي يف  

من  (44 4) "العرفة"ويف ( 23 /1) "الكربى"والبيهقي يف ( 15 ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  241ُلك 

 جاءأ  سودالأ  بنأ  اربَ هأ  نَ أأ ,  يسارٍ  بن يامنلس عن نافعٍ  عن كلما حَدثّنيو -354

 . ةدَ عم لا ناخطأأ أأ  ؤمّننيلا مريأ أأ  يا:  لفقا - ههديأ  ّنحر  يأ  ابطَ خلا بن مروع   - حرالّنَ  يوم

 .عرفة يوم   يوملا هذا نَ أأ  رىنأ  اّنَ ك  

 معكم كان إن   اً هدي وار  حأ وان  ,  معك نومأ  نتأأ  فطف   ةمكَ  ىلإ اذهب  :  مرع   لفقا

 َيد ملأ   فمن,  واهد  وأأ  واجُّ فح   قابٌل  عامٌ  كان فإذا . واع  وارجم ,  واقصِّ  وأأ  قوال  اح ثمَ , 

 .( ) رجعأ  إذا وسبعةٍ .  جِّ حلا يف امٍ أيَ  ثةم ثال فصيام  

___________________ 

 . طريق مالك به

ّنقطعة: قال البيهقي    .ورواية سليامن بن يسار م 

 -لَن سليامن , لكن  صورت ه مّنقطٌع , ورجال  إسّنادمه ثقاٌت ( :  1 / ) "التلخيص"وقال احلافظ يف  

ه هبا , لكن ملأ  ي درك زمنأ القصة  -وإن  أأدرك أأبا أيوب  ّنقل أأَن أأبا أأيوب أأخربأ ّنَه عىل مذهبم ابنم لك, وملأ  ي 

 .انتهى كالمه . عبد الرب موصوٌل 

 .وانظر ما بعده 

ربوطة  (النازي ةُ:ُ)ُقولهُ ثّنَاة حتت ُمففة , وآخره تاٌء مأ وهي أأرٌض فياح . بعد الّنون واللف زاي ثم م 

ان , إذا خرجتأ من بلدة ال سيجيد تأؤمُّ مكةأ , رستأ فيها , يأسيل  فيها من عىل يأميّنك وادي رحق

وفيها بئر ت سَمى بئر عباس , وكان عباٌس هذا , « خرص»ويصبُّ عىل أأسفلها ما ييل الستعجلة وادي 

 (.  4/ ) "معجم العامل اجلغرافية يف السرية الّنبوية"قاله عاتق البالدي يف . شيخأ الظواهر من حرب

 .يق يّنبع الرسيععىل طر. كياًل  25ال سيجيد بل دٌة كبريٌة تبعد عن الديّنة : قلت 

(  2 /3) "العرفة"ويف ( 23 /1) "الكربى"والبيهقي يف (  11) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من ط رٍق عن مالك به( 1  / ) "تفسريه"والبغوي يف 

ليامن بنم يسار ( 2 4/3)وأخرجه ابن أيب شيبة   أَن هَبارًا رجٌل من , من طريق أأيوب عن نافٍع عن س 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  242ُلك 

ُأُ ُنمُ ُيُ د ُهُ :ُبابُ ُقبُهلُ هأُ ُصاب  ُيُ ُنُ أُ ُل  ُفيض 

 عن رباٍح  يبأأ  بن عطاء عن يِّ كَ لا بريالزُّ  أيب عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -353

ئل أّنه,  اسٍ عبَ  بنم  اهلل عبدم   همرأ فأأ  ؟فيضي   أن   لقب ًى بمّن وهو هلهبأأ  وقعأ  رجلٍ  عن س 

  ( ) .بدنةً  يّنحرأ  أن  

 اسٍ عبَ  ابن ىلمو عكرمة عن يلِّ يالدِّ  زيدٍ  بن ثور عني عن مالٍك حَدثّنو -351

___________________ 

مر : قال , ام أأهل الش مت  عىل ع 
 .هكذا رواه ُمتصاً . وهو يّنحر الب دن يف دار الّنحر. قدم

ه من هَبار   عأ
من (  2 /3) "العرفة"وي ؤيده ما أخرجه البيهقيُّ يف . وظاهر الرواية أأَن سليامنأ سمم

أأَنه فاته احلجُّ ,  طريق موسى بن عقبة عن نافع عن سليامن بن يسار عن هبَار بن السود , ّأَنه حَدثه

 .فذكره . حَتى يوم الّنحر 

رأ فيه سامعأ سليامنأ : ثم قال البيهقي    موسى بن عقبة , حيث  ذكأ
فصار حديث  هَباٍر موصوالً من جهةم

 .انتهى. بنم يأسار , من هَبار

مر ( 21 /1) "الكربى"وأخرجه البيهقيُّ يف    ئل عَمن , من طريقني آخرين عن ع  . فاته احلجُّ أأنه س 

ل بعمرٍة : فقال  رم اهلدي  "وعليه احلجُّ من قابل, ّي   .دون ذمك 

( 15 /3) "العرفة"ويف (  2 /1) "الكربى"والبيهقي يف ( 33 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من طريق مالك به

عن سعيد بن من طريق الليث بن سعد حَدثّني أبو الزبري (  2 /1) "الكربى"وأخرجه البيهقي يف  

 عن ابن عباس به
ٍ
 .جبرٍي وعطاء

 "نصب الراية"وابن أيب شيبة كام يف , عن أيب حّنيفة (  13) "اآلثار"وأخرجه أبو يوسف يف  

فيع كالمها عن عطاء به نحوه( 1  /4)  .من طريق عبد العزيز بن ر 

 .يطوف  طوافأ اإلفاضة: أي  (يفيضُ:ُ)ُقولهُ 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  243ُلك 

 ن  أأ  لقب هلأ هأأ  يصيب   ذيلا:  لقا أّنه,  اسٍ عبَ  بن اهلل عبد عن إاَل  ظّنّهأأ  ال:  لقا

  ( ).ديوّي  ,  يعتمر  ,  فيضأ ي  

ُيُ استُ ُما:ُبابُ ُيد ُلُ اُنمُُِس 

يب أ بنأ  يلَ ع أنَ ,  بيهأأ  عن دٍ حممَ  بن جعفر عن ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو -351

أ ي  تأ اس   ما} :  يقول كان ٍب لطا  ( ) .شاةٌ : { يد  هلأ ا من رسأ

_____________________ 

 .         من طريق ابن ب كري عن مالك به(  2 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

بأأنه (  2 /2) "التمهيد"وجزم ابن  عبد الرب يف . والظاهر أَن الشَك من ثور بن زيد . كذا وقع الرتدد  

َن أيوبأ روى لأ , ورواية ثوٍر عن عكرمة يف هذا ضعيفٌة : فقال . وليس عن ابنم عباس , عن عكرمةأ 

إحداهَن يف الذي ي صيب أأهله قبلأ أن  . ما أأفتيت  برأٍي قطُّ إاَل يف ثالثم مسائل : عن عكرمةأ أنه قال 

دي . يأطوفأ لإلفاضة   .انتهى كالمه . يعتمر  وّي 

ه. هذا هو الوضع الوحيد الذي سَمى فيه مالٌك عكرمةأ : قلت    .كام قال ابن الديّني وغري 

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

وسعيد بن , من طريق حفص بن غياث ( 4 / )وابن أيب حاتم ( 41 /4)وأخرجه ابن أيب شيبة  

 . من طريق عبد العزيز بن حممد كالمها عن جعفر به(  41/ )مّنصور 

 .  وحممد بن عيل بن احلسني ملأ  ي درك جَده علياً  

ين  (شاةُ:ُ)ُقولهُ  وروى ابن أيب . وهو قول الئمة الربعة . وإىل هذا ذهبأ ابن  عباس وأأكثر  الفرسِّ

أأّنام كانا ال يأريان ما استيرس من ": عن القاسم عن عائشة وابن عمر ( 1 / ) "تفسريه"حاتم يف 

 .وبه قال عروة وسعيد بن جبري . "إاَل من اإلبل والبقر. اهلدي 

ستّندأ هؤالء فيام ذهبوا إليه قضية احلديبية ( : 143/ ) "تفسريه"قال احلافظ ابن كثري يف  والظاهر أَن م 

ل عن أحٍد مّنهم أنه ذبحأ يف حتلُّله ذاك شاة , وإنام ذبحوا اإلبل والبقر , ففي الَصحيحني عن  ّن قأ , فإنه مل ي 

= 
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 ما} :  يقول كان مرع   بن اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -352

أ ي  تأ اس    ( ) .بقرةٌ  أو بدنةٌ  .{ يد  هلأ ا من رسأ

___________________ 

وروى عبد الرزاق .  "البقر كَل سبعة مّنا يف بقرةأأن  نشرتك يف اإلبل و ملسو هيلع هللا ىلصأمرنا رسول  اهلل : جابر قال 

يم  }: عن ابن عباس يف قوله أد  نأ اهل 
أ مم تأي رسأ ارته : قال {فأامأ اس  : عن ابن عباس . وقال العويف . بقدر يأسأ

فأامأ  }: وقال هشام بن عروة , عن أبيه. إن  كان مورًسا فمن اإلبل, وإاَل فمن البقر, وإاَل فمن الغّنم 

يم اس   أد  نأ اهل 
أ مم خص والغالء : قال {تأي رسأ فيام  قولُاجلمهوروالدليل  عىل صَحة . إنام ذلك فيام بني الرُّ

اء ذبح الشاة يف اإلحصار  زأ مهام تيرَس : أَن اهلل أأوجب ذبحأ ما استيرس من اهلدي , أي: ذهبوا إليه من إج 

ي من هبيمة النعام , و هي اإلبل والبقر والغّنم , كام قاله احلأرب  البحر ت رمجان ما ي سَمى هدًيا , واهلأد 

ى الّنبيُّ : وقد ثأبتأ يف الَصحيحني عن عائشة أّم الؤمّنني , قالت .  ملسو هيلع هللا ىلصوابن  عمِّ الرسول . القرآن  دأ أه 

رًة غّناًم  ملسو هيلع هللا ىلص  .انتهى بتجوز . مأ

أأظّنهم : له  "ام الحك "قال إسامعيل القايض يف ( : 4/141) "الفتح"وقال احلافظ ابن حجر يف 

فذهبوا إىل تصيصم ما يقع  عليه  {والب دن جعلّناها لكم من شعائر اهلل  }ذهبوا إىل ذلك لقوله تعاىل 

وأأمجعأ السلمون أأَن يف الظبي شاًة فوقع  {هديًا بالغ الكعبة  }ويردُّ هذا قوله تعاىل : قال . اسم  الب دن 

ي  د   . عليها اسم  هأ

بيد . قد احتَج بذلك ابن عباس ( : ابن حجر ) قلت  فأأخرج الطربي بإسّناٍد صحيٍح إىل عبد اهلل بن ع 

مري قال  أأنا أأقرأ  عليكم من كتاب اهلل ما : فقيل له يف ذلك , قال . اهلدي  شاٌة : قال ابن عباس : بن ع 

ون به  ر   .انتهى .  {لغ الكعبة هديًا با }فإَن اهللأ تعاىل يقول : قال . شاة : ما يف الظبي؟ قالوا . تد 

ويف ( 3 /1) "الكربى"والبيهقي يف (  1 /2) "الم"ويف ( 144) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من ط رٍق عن مالك به(  23 ) "العرفة"

 .من ط رٍق عن نافع والقاسم عن ابن عمر به(  4/4) "تفسريه"وأخرجه الطربي يف  

 .والتعليق عليه . وانظر ما تقَدم  
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ُيد ُلُ اُجامعُ :ُبابُ

 لهأأ  من رجالً  أنَ ,  يِّ كَ لا يسارٍ  بن صدقة عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -352

 ينِّ إم  محنالرَ  عبد أبا يا:  لفقا,  هسأ رأ   رأ فأ ضأ  وقد.  عمر بن اهلل عبدم  ىلإ جاء منيأ لا

 ّنيتأ ل  سأأ  أو,  كمعأ  كّنت   ول:  عمر بن   اهلل عبد   هل لفقا,  مفردةٍ  بعمرةٍ  قدمت  

 ما ذ  خ  :  عمر بن   اهلل عبد   لفقا,  كلذ كان قد:  امينُّ يأ لا لفقا,  قرنأ تأ  ن  أأ  كمرت  لأ 

 .هدوأأ ,  كسم رأ   نمم  تطايرأ 

 تلفقا,  هي  هد  :  لفقا ؟محنالرَ  عبد باأأ  يا هي  د  هأ  ما:  راقعم لا لم هأأ  من امرأةٌ  تلفقا

 من يلَ إ حَب أأ  كانل شاةً  ذبحأ أأ  أن   إاَل  أجد ملأ   ول:  عمر بن اهلل عبد لفقا ؟هي  د  هأ  ما:  هل

 ( ).صومأ أأ  ن  أأ 

 ة  رأأ لا:  يقول كان عمر بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -351

  ملأ   هدٌي  اهل كان وإن  ,  هاسم رأ   قرونم  من ذأ خ  تأ   ىحتَ  تشطمتأ  ملأ   تلَ ح إذا حرمةال  
 خذتأ 

.اّيأ هد   ّنحرأ تأ  ىحتَ  شيئاً  هاشعرم  نمم 
 ( ) 

_____________________ 

مر . وهذا إسّناد صحيح  ( ) ه وقد سمع صدقة  من ابن ع   .وأأد ركأ

رُ:ُ)ُقولهُ  ف   :  "الفتح"قال ابن حجر يف  (.ض 
م
َففًا ومثَقال . بفتح العجمة والفاء  .انتهى.ُم 

ر  إدخال الشعرم بعضه يف بعٍض : قلت    .وجعل ه غدائر . والضف 

 .وإسّناده صحيح ( )

ّنجاري حدثّنا مالك عن ( 311) "والفرتقالتفق "وأخرج اخلطيب يف   روان بن حممد السِّ من طريق مأ

مر مرفوعًا  ها": نافع عن ابن ع  عرم  ال حرمة أخذت  من ق رون شأ
 "إذا حَلتم

= 
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 خزوميِّ لا دٍ لخا بنم  عقوبأ يأ  عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -5 3

 جعفرٍ  بنم  اهلل عبدم  مع كان هنَ أأ ,  هخربأ أأ  ّنهأأ  جعفرٍ  بنم  اهلل عبدم  ىلمو سامءأ أأ  يبأأ  عن

 قامفأأ  - قيابالسُّ  مريٌض  وهو - يلي ع بن سنيح   ىلع وافمرُّ ,  ديّنةلا من معه فخرجأ 

 ٍب لطا يبأأ  بن يلِّ ع ىلإ وبعثأ ,  خرجأ  فواتأ لا خاف إذا ىحتَ  جعفرٍ  بن اهلل عبد   يهلع

 مرفأأ ,  هسم رأ   ىلإ شارأ أأ  اً سيّنح   نَ إم  ثمَ ,  يهلع مافقدم  ديّنةلبا ومها ميسٍ ع   بّنتم  سامءأ وأأ 

  .اً بعري عّنه رأ حأ فّنأ  . قيابالسُّ  عّنه سكأ نأ  مَ ث  ,  قأ لم فح   هسم برأ   يل  ع

 ىلإ كلذ هسفرم  يف انعفَ  بن ثامنع   مع خرجأ  سنيٌ ح   وكان : سعيدٍ  بن حييى لقا

  ( ).ةمكَ 

ُلا:ُبابُ ُفةلزدملواُرفةُ بعُ ُوقوف 

___________________ 

 . انتهى. ذاهب احلديث: قال الدارقطّني عّنه , ومروان بن حممد  

ّنكر , والصواب الوقوف : قلت    .ورفعه م 

 "الكربى"والبيهقي يف (  2 / ) "السّنن"والدارقطّني يف ( 31 /4)وأأخرج ابن أيب شيبة  

مر ( 53 /1) ها مثلأ الَسَبابة: قال , من حديث لأيث عن نافٍع عن ابنم ع  رم ع  .  "ال حرمة تأ خذ  من شأ

 ."قدر أنملة"ولفظ ابن أيب شيبة 

ن طريق ابن ب كري عن م(  11/4) "العرفة "ويف ( 2  /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . مالك به

رشح "والطحاوّي يف , من طريق يزيد بن هارون وهشيٍم ( 4/25) "تفسريه"وأخرجه الطربي يف  

 . من طريق الثوري كلهم عن حييى بن سعيد به(  3 / ) "العاين

قياُ:ُ)ُقولهُ   .( 24 )انظر رقم . وقد تقَدم الكالم عليها ( . أم الربك ) ت سَمى  (الس 
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 كان أّنه,  بريالزُّ  بن اهلل عبد عن روةع   بن هشام عني عن مالٍك حَدثّنو -  3

 إاَل  موقٌف  هالَ ك فةأ لزدلا نَ وأأ ,  رنةأ ع   بطنأ  إاَل  موقٌف  هالَ ك عرفةأ  نَ أأ  موالاع:  يقول

ٍ حم   بطنأ  .رسِّ
( ) 

ُ:ُبابُ ُبعرفةُ ُج ُحلاُهفاتُ ُنمُ ُوقوف 

 ملأ   من:  يقول كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نّ أأ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -  3

_____________________ 

روة به( 25 /3) "تفسريه"أخرجه الطربي يف  ( ) فيان عن هشام بن ع   .من طريق س 

روة عن أأبيه عن عبد اهلل بن ( 31 /4)  "الصّنف"وأخرج ابن  أيب شيبة يف    عن وكيٍع عن هشامم بن ع 

 .الشَق الول. الزبري

ي كة عن عبدم اهلل بن ا( 21 /3)وروى الطربيُّ   لأ  . الشَق الثاين مّنه. لزبري من طريق ابن أيب م 

َدٍة   بري بن ( .   45)من حديث جابٍر مثله عّند ابن ماجه . وقد جاء هذا الثر  مرفوعًا من وجوٍه عم وج 

طعٍم عّند أأمحد  سلٌم . وعن غريمها (  3/2)م  من وجٍه آخر عن جابر مثله دون ( 2   )وقد أخرج م 

( . 2 3/3 ) "التمهيد"و (. 4/13) "الراية نصب"و(  11 / ) "التلخيص"انظر . االستثّناء 

 ( .3 3)وانظر اآلِت برقم 

ُ)ُ( : 2  / )  "الشارق"قال القايض عياض يف  سِّ وكرسم السني , وفتحم احلاء . بضمِّ اليم  (بطنُحم 

رسِّ هو وادي الزدلفة , الهملتني  رسًا وهو من مّنى"وجاء يف مسلم , وحم  ويف احلديث  "حتى دخل حم 

رسِّ " رسِّ يف الزدلفة فهو مّنها : قال ابن أيب نأجيح . "والزدلفة كلُّها موقٌف إاَل بطن حم  , ما صَب من حم 

َب مّنها يف ّنى فمّنها وما صأ رنةُ:ُ)ُوقولهُُ. مم ريد بفتح , بضم العني والراء الرواية (ُبطنُع  وقاله ابن د 

ة الذي فيه مسجدها . وهو الصواب  : قال بعضهم . الراء  يقال إَن حائطأ مسجدم , هو بطن وادي عرفأ

ه لو سقط ما سقط إاَل فيه  بيل عىل حدِّ م , عرفةأ القم نة هو :  وقال ابن حبيب. وهو من احلرأ رأ بطن  وادي ع 

رفة   .انتهى كالمه . بطن  الوادي الذي فيه مأسجد عأ
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 بعرفةأ  وقفأ  نومأ ,  جُّ حلا هفاتأ  فقد فجر  لا يطلعأ  ن  أأ  لأ قب فةم لزدل  ا ةم ليل نمم  بعرفةأ  يقف

  ( ).َج حلا دركأ أأ  فقد   فجرلا يطلعأ  ن  أأ  لقب نمم  فةلزدل  ا ةم ليلأ  نمم 

ُُساءُِالنُُِّتقديمُ :ُبابُ ُبيانُِوالصِّ

,  هخربت  أأ  ّنذرل  ا بّنتأ  فاطمةأ  أنَ ,  روةع   بن هشام عني عن مالٍك حَدثّنو -4 3

أ و اهل ي صيلِّ  ذيلا تأمر   فةلزدل  با بكرٍ  يبأأ  بّنتأ  سامءأ أأ  ترى كانت اَّن أأ   بحالصُّ  اصحاهبم لم

 ( ).تقف   الو . ًى مّن ىلإ سري  فتأ  تركب   ثمَ ,  فجر  لا يطلع   حني بحالصُّ  مهل ي صيلِّ  .

_____________________ 

 .من طريق ابن وهب عن مالك به( 23 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 "الصغرى"ويف ( 23 /1) "الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 3 1) "السّند"وأخرجه الشافعي يف  

                    .من ط رٍق عن نافع به( 213 )

مر به(    /3) "الطالب العالية "وأخرجه مسَدد كام يف    . من طريق بكر بن عبد اهلل ال زين عن ابن ع 

 . صحيح:  "الطالب"وقال احلافظ ابن حجر يف 

 ونافٍع ( 132 ) "السّنن"ورواه الدارقطّني يف  
م
من طريق رمحةأ بنم م صعب عن ابنم أيب لييل عن عطاء

مر مرفوعًا عن ا مرٍة , فقد فاته احلج : وزاد . بنم ع  ّنكر .  "وعليه احلجُّ من قابل, فليحَل بع  ه م   .ورفع 

عيٌف : قال الدارقطّني   ه, رمحة بن م صعب ضأ  به غري 
 انتهى . وملأ  يأ تم

 . وهذا إسّناد صحيح  ( )

غايٌر لما رواه مالك يف  عن عطاء بن ( 4515)والّنسائي ( 315 ) "الوطأ"وفعل أسامء ريض اهلل عّنها م 

لأسٍ : قالت , أأَن موالًة لأسامء بّنت أيب بكٍر أأخربت ه , أأيب رباٍح  ئ ّنا مع أأسامء ابّنةم أيب بكٍر مّنًى بغأ قالت . جم

ن هو خرٌي مّنكم : فقالت  , لقد جئّنا مّنًى بغلٍس : فقلت  هلا :   ."قد كّنَا نصّنع  ذلك مع مأ

مل عىل التعّدد  ّنى بعد الصالة مبارشة أأ . لكن حي  ل  إليها بغلأٍس . و أّنا تأتعَجل السري إىل مم . فتصم

الط ها بياض  الفجرم   الليل خي 
 .كام نقله عياض . كام قال الأزهريُّ واخلطايبُّ . والغلس بقايا ظ لمةم

= 
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ُ:ُبابُ ُفعةالد ُُيفُريُ الس 

 يف هتأ لراح كرِّ حي   كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -3 3

ٍ حم   بطنم   ( ).رميٍة بحجرٍ  قدرأ  رسِّ

ُمعُ لا:ُبابُ ُحرُِالن ُُيفُل 

 بدنةً  نذر نمأ :  لقا مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -1 3

 اهل يسل,  حرالّنَ يوم ًى بمّن وأأ  بيتم لا عّند هاّنحر  يأ  ثمَ ,  شعرهاوي   نيلعنأ  دهالِّ قي   هفإنَ 

 ( ).شاءأ  حيث   هار  حأ يّن  ل  ف .بقرلا وأأ  لباإل من اً زورجأ  ذرأ نأ  نومأ ,  كلذ دون ل  حمأ 

___________________ 

 (1 3) "لَصحيحنيزوائد الوطأ عىل ا"رواية مالٍك والّنسائي أأصلها يف الَصحيحني كام بَيّنته يف : قلت 

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

من رواية ابن هليعة عن أيوب بنم موسى عن نافع عن ابن ( 441) "الوسط"وأخرجه الطرباين يف  

 .عمر مرفوعًا 

 .انتهى. وهو حسن  احلديث, وفيه ابن هليعة ( : 1 4/4) "الجمع"قال اهليثمي يف  

ه خولف يف رفعه . كذا قال رمحه اهلل    .وابن هليعة عىل ضعفم

 "الكامل"وابن عدي يف , من وجٍه آخر عن نافع ( 55 /2) "تاريخ دمشق"وأخرجه ابن عساكر يف  

 .وفيهام نظرٌ . عن عبد اهلل بن ديّنار كالمها عن ابن عمر مرفوعًا ( 1  /1)

من وجهني آخرين عن ابن عمر (  113 ) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 213 )وأخرجه الشافعي  

 . موقوفًا 

رّسٍ حَرك قليالً  ملسو هيلع هللا ىلصأنه , عن جابر ( 2   )ويف صحيح مسلم    . َلا أتى بطنأ حم 

 ( .  3)انظر ما تقَدم برقم  

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

= 
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ُقصريُ التُ :ُبابُ

 من فطرأ أأ  إذا كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -1 3

  ملأ   - َج حلا ريدي   وهو - رمضان
 َج حيأ  ىحتَ  شيئاً  هيتم حلم  من وال,  هسم رأ   نمم  خذ  يأ 

( ). 

 من الً رج   قيلأ  ّنهأأ ,  مرع   بن اهلل عبد عن نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -2 3

 حي وملأ  .  فاضأ أأ  قد -رَب جأ ل  ا هل قالي   - هلم ه  أأ 
 اهلل عبد   مرهفأأ ,  كلذ لأ هم جأ  . قصِّ ي   وملأ   قلم

 ح  فيأ  رجعأ يأ  ن  أأ 
 ( ) .فيضفي   بيتلا ىلإ يرجع   ثمَ ,  قصِّ ي   أو قلم

___________________ 

مر عن نافع به( 4/351)وأخرجه ابن أيب شيبة    . من طريق عبيد اهلل بن ع 

قلِّدهاُ)ُقولهُ( : 335/ ) "الّنتقى"قال الباجي يف   ّنطلق  (منُنذرُبدنًةُفإّنهُي   ال يأ
يقتيض أَن لفظأ البدنةم

ي إاَل عىل اهل رف االستعامل أأَن البدنةأ من اإلبل ما أ هدي , د  إّن مأن نذر بدنًة : ولذلك قال , ويف ع 

قلِّدها  ه أن  ي  م  زورًا , فحك  رأ جأ ن نذأ وصارأ عّنده اسم  , ففَرق بيّنهام يف اللفظ َلا افرتقا يف العّنى . ومأ

تَصًا باهلدي  تَصًا بام ليس, البدنة ُم   (  3/4)انظر االستذكار . انتهى كالمه . هبدٍي  واسم  اجلأزور ُم 

من ( 112 ) "العرفة"ويف ( 1/44) "الكربى"والبيهقي يف ( 14 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

ه صحيٌح كالشمس. طريق مالك به  .وسّند 

مر بن حممد بن زيد عن نافع عن ابن عمر ( 1114)وأخرج البخاري ُ أو  أأَنه كان إذا حَج , من طريق ع 

لأ أأخذه. اعتمرأ قبضأ عىل حليته  .فام فأضأ

مر ( 1 1/3) "هتذيب اآلثار"أخرجه الطربي يف  ( ) وسعيد بن مّنصور كام يف , من طريق عبد اهلل بن ع 

 . من طريق أأيوب وحييى بن سعيد كلهم عن نافع به ( 1 3/2)البن حزم  "ال حىَل "

ه صحيٌح    . وإسّناد 

مر لقيأ ابنأ أأخيه عبدأ الرمحن بن عبد الرمحن بن عمر: د ويف رواية حييى بن سعي   .فذكره. أّن ابنأ ع 

رَب لقٌب ( :  41/ ) "تعجيل الّنفعة"قال ابن حجر يف   واسمه عبد  الرمحن بن عبد الرمحن . وجم 

= 
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ُبيدلُ التُ :ُبابُ

 مرع   أنَ ,  سّيبلا بن سعيد عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -2 3

 .( ) قالحلا يهلع وجبأ  فقد . دبَ ل وأأ  رأ فأ ضأ  وأأ  هسأ رأ   صأ قأ عأ  نمأ :  لقا ابطَ خلا بنأ 

___________________ 

مر بن اخلطاب  بري بن بكار ,  الأصغر بن ع  لد سَمته . أَن أأباه ماتأ وهو مح ٌل , حكى الزُّ فلاَم و 

ه : وقالت , حفصة  باسم أأبيه  رب  الجرَب : فقيل له , كان قد سقطأ فتكرَس فجرب : وقال غريه , لعَل اهللأ َيأ

 انتهى كالمه . وهو بجيم وموحدة وزن حمَمد. فاشتهر هبا 

 .من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 41 /1) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

مر (0414ُ)وأصل هُيفُصحيحُالبخاريُ  مرأ يقول : قال , عن سامل عن عبد اهلل بن ع  من : سمعت  ع 

رأ فليحلق    .وال تشبَهوا بالتلبيد, ضفأ

مر   مر وابن ع  وي مرفوعًا عن ع  ورَجحأ , َلها وأأع(. 41 /1) "الكربى "أخرجها البيهقيُّ يف , ور 

مر وابن عمر . الوقفأ   .عىل ع 

ُ:ُ)ُوقولهُ. أأن  َيمع شعره يف قفاه  (عقصُ:ُ)ُقولهُ  ر  ف  وجعله . هو إدخال الشعر بعضه يف بعض (ض 

هو جعل  الَصمغ يف الَشعر ليتلَبد حتى ال يتشَعث يف اإلحرام  (لب دُ:ُ)ُوقولهُ. وهي الذوائب . ضفائر 

 . ويقمل. 

مر فحملأه ابن  بطال عىل أأَن الرادأ إن  أأرادأ اإلحرام ( :  5/41 ) "الفتح"احلافظ يف قال   وأَما قول  ع 

ه ليمّنعه من الَشعث مل َيز له أن  ي قصِّ , لأَنه فعلأ ما ي شبه التلبيدأ الذي أأوجب الشارع  فيه  ر شعرأ فضفأ

ه يف زئه التقصري , , اإلحرام تعنَي عليه احللق  والّنسك   احللقأ , وكان عمر  يرى أأَن مأن لَبد رأ سأ وال َي 

ن لَبده  ه بمأ ر رأ سأ ُ.فلذلك أأمرأ من ضفر أأن  حيلقأ . فشَبه من ضفأ

مر أأرادأ الأمرأ باحلل ق عّند اإلحرام حتى ال حيتاج إىل التلبيد :  وحيتملُ ر , أي , أأن  يكونأ ع  فأ : وال إىل الضأ

ن أرادأ أأن  يضفرأ أو يلبِّدأ فليحلق  فهو أأوىل من أن  يضفرأ أو يلبدأ , ثم إذا أراد بعد ذلك التقصريأ مل يصل   مأ

ن سائر الّنواحي كام هي السّنة  .انتهى كالمه . إىل الأخذم مم

= 
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ُ:ُبابُ ُُيومُىًُبمنُةُ الالص  ُوعرفةُ ُىًُبمنُمعةُِجلواُويةُِالّت 

 هرأ الظُّ  ي صيلِّ  كان مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -1 3

 ىلإ مس  الَش  عتم لط إذا وغد  يأ  ثمَ ,  ًى بمّن بحوالصُّ  عشاءأ لوا غربأ لوا عصأ لوا

 .( )رفةعأ 

ُىًُنمُُِةُ صال:ُبابُ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  بيهأأ  عن روةع   بن هشام عن ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو -5 3

 بنأ  مرع   نَ وأأ ,  ركعتني ًى بمّن هاصاَل  بكرٍ  باأأ  نَ وأأ ,  ركعتني ًى بمّن ةالالَص  صىَل 

,  همارتم إم  شطرأ .  ركعتني ًى بمّن هاصاَل  ثامنع   نَ وأأ ,  ركعتني ًى بمّن هاصاَل  ابطَ خلا

___________________ 

 .ويؤّيد ما قاله ابن بطال رواية مالك هّنا : قلت  

ن لَبد ( :  4/11)وقال يف موضع آخر    اجلمهورهل يتعنَي عليه احللق  أو ال؟ فّنقلأ ابن  بطال عن . مأ

ُالرأي, تعنيُّ ذلك حتى عن الشافعي  ُأ هل  وهذا قول . بل إن شاء قصأ انتهى. ال يتعنَي :  وقال

مر , وليس لألأَول دليٌل رصيٌح , فعي يف اجلديد الشا ه فليحلق "وأأعىل ما فيه عن ع  ر رأ سأ  اهـ."من ضفأ

من طريق ( 53 /3) "العرفة"ويف (    /1) "الكربى"والبيهقي يف ( 152)أخرجه الشافعي  ( )

 . عن مالك به( حييى والشافعي)حييى بن ب كري كالمها 

ه صحيٌح    .وإسّناد 

 . مرفوعاً . من طريق عبدم اللك بن زياد الّنَصيبي ثّنا مالٌك به (  1/41) "احللية"وأخرجه أبو نعيم يف  

 .انتهى. ويف الوطأ موقوٌف . تفّرد برفعه عبد  اللك : قال أبو نعيم  

 (.111/ ) "اليزان"كام يف . غري ثقة : قال الزدي . عبد اللك : قلت  

سلٌم    . مثله سواء ملسو هيلع هللا ىلصعن الّنبيِّ .  حديث جابٍر الطويل يف( 2   )وأخرجأ م 
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 ( ) .بعد   هامتَ أأ  ثمَ 

هاٍب  عني عن مالٍك حَدثّنو -  3  بنأ  مرأ ع   نَ أأ ,  بسيِّ لا بن سعيد عن ابن شم

ُّ أأ  . ةمكَ  لأ هأأ  يا : لفقا,  فأ انصأ  ثمَ ,  ركعتني هبم صىَل  ةمكَ  قدمأ  َلا ابطَ خلا
 وامتم

 لقا هنَ أأ  غّنال  ب  يأ  وملأ  ,  ًى بمّن ركعتني ابطَ خلا بن مر  ع   صىَل  ثمَ .  سفرٌ  قومٌ  افإنَ  كمتأ صال

 ( ).شيئاً  مهل

 ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  أبيه عن ملأس بن زيد عني عن مالٍك حَدثّنو -  3

 قومٌ  افإنَ  كمتأ صال وامتُّ أأ  . ةمكَ  لأ هأأ  يا:  لقا,  انصفأ  اَم لف ركعتني ةبمكَ  اسلّنَ ل صىَل 

 .( ) شيئاً  مهل لقا هأنَ  ّنايبلغ   وملأ  ,  ًى بمّن ركعتني عمر   صىَل  ثمَ ,  سفرٌ 

ُرشيِقُالتُ ُامُِيُ أُ ُتكبريُ :ُبابُ

 بن مرع   أنَ ,  غهلب أّنه سعيدٍ  بن حييى عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -4 3

_____________________ 

 (.عن أبيه)دون قوله .  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي , عن وكيع عن هشام ( 51 / )أخرجه ابن أيب شيبة  ( )

تلف يف إرساله يف الوطأ ( : 454/  ) "التمهيد"قال ابن عبد الرب يف   وهو م سّنٌد صحيٌح . وهذا مل خي 

 .انتهى. صىَل بمّنى ركعتني ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي , د ومعاوية من حديث ابنم عمر وابنم مسعو

من طريق أيب خالٍد الأمحر عن هشام عن أأبيه ( 222) "العجم الوسط"وأخرجه الطرباين يف : قلت  

مر به  .كام رواه مالٌك . والصواب الرسل  . عن ابن ع 

سلٌم (  12 )واحلديث أأخرجه البخاري   ُ. عن ابن عمر مثله ( 113)وم 

روةُُ تةُعنُهشامُبنُع  ّرجهُأحٌدُمنُأصحابُالسِّ ُي   ُ تصاًلُ.ُوَل  رسالًُ.ُالُم   .والُم 

مر . وإسّناده صحيح  ( ) ني آخرين عن ع   (.  3 ,  35 )برقم .  وقد تقَدم من وجهأ

ه رقم . إسّناده صحيح  (4)  ( .  3 ) وقد تقَدم بسّندم
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 اسالّنَ  فكرّب ,  فكرَب  شيئاً  هارالّنَ  ارتفعأ  حني حرالّنَ  يوم من غدأ لا خرجأ  ابطَ خلا

 اسالّنَ  فكرَب ,  فكرَب  هارالّنَ  ارتفاع بعد كلذ يومه من انيةالثَ  خرجأ  ثمّ ,  بتكبريه

 ىحتَ  هبتكبريم  اسالّنَ  فكرَب  .فكرَب  مسالَش  زاغت حني ثةلاالثَ  خرجأ  ثمَ ,  بتكبريه

  ( ) .رمييأ  خرجأ  قد مرع   نَ أأ  ملأ عفي   . بيتأ لا ويبلغ كبريالتَ  لصيتَ 

ُملُ واُسُِعرُ ملُ اُةُ صال:ُبابُ ُِبُحص 

 هرالظُّ  ي صيلِّ  كان مرع   بن اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -3 3

 .( )بيتلبا طوففيأ  لم يلال نمم  ةمكَ  دخل  يأ  ثمَ ,  بحَص ل  با عشاءأ لوا غربأ لوا صعأ لوا

_____________________ 

ّنقطع. ملأ  أجده  ( )  .وهو م 

السّنن "والبيهقي يف ( 151 ) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 11  ) "الوسط"الّنذر يف وأخرج ابن  

مري (   4/4) "الكربى بيد بن ع  مر ي كربِّ يف قَبته بمّنى : قال , عن ع  ّنى . كان ع  ه أأهل مم , فيأسمع 

ون وق . في كربِّ ه أأهل  السُّ ّنًى تكبريًا واحدًا . فيأسمع  ون حتى ترتَج مم َلقه البخاري يف صحيحه وع "فيكربِّ

 .باب التكبري أيام مّنى . كتاب العيدين 

بالغة يف اجتامع رفعم الأصوات. تضطرب وتتحَرك : أي . بتثقيل اجليم ُ( ترتج ُ:ُ)ُقولهُ  قاله . وهي م 

 ( . 31/ ) "الفتح"ابن حجر يف 

. أخربنا مالك به(  451) "العرفة "ومن طريقه البيهقي يف ( 31 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .وإسّناده صحيٌح 

بيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر ( 121 )وأأصل ه يف صحيح البخاري   أنه كان , من طريق ع 

عًة . الظهرأ والعصأ والغربأ والعشاءأ  -يعّني الحَصب  –ي صيلِّ هبا  ج  جع  هأ ويذكر  ذلك عن , وّيأ

ُ)ُدونُقولهُ.  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ةُِمنُالليِلُفي طوفُبالبيتُثم  ُمك    (ي دخل 

= 
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ُىًُمنُيليالُةبمكُ ُوتةُ تُ يُ بُ لا:ُبابُ

 ابطَ خلا بنأ  مرع   نَ أأ  وام  عأ زأ :  لقا هنَ أأ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -1 3

  نمم  اسالّنَ  دخلوني   رجاالً  يبعث   كان
م
 ( ).عقبةم لا وراء

 ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  مرع   بن اهلل عبد عن نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -1 3

  يليال اجِّ حلا من حدٌ أأ  نَ بيتأ يأ  ال:  لقا
  نمم  ًى ّنمم

م
 ( ).عقبةم لا وراء

ُامرُِجلُِاُيُ مُ رُ :ُبابُ

___________________ 

 . مرفوعاً . عن أنس مثله( 121 )ويف البخاري  

بُ:ُ)ُقولهُ  بضم اليمِّ وفتح الصاد واحلاء الهملتني ( : 414/ ) "الشارق"قال عياض يف  (املحص 

ّنى أأقرب  , بني مكة ومّنى . وآخره باٌء بواحدة 
يف . لأبطح  وهو ا. وهو بأطحاء مكة . وهو إىل مم وهو خم

ون ذاهبًا إىل مّنى, بّني كّنانة  ه من احلأج   . انتهى. وحدُّ

ويرية عن نافع به( 4515) "مسّند ابن اجلعد"أخرجه أبو القاسم البغوي يف  ( ) وإسّناده . ثّنا صخر بن ج 

 . وانظر ما بعده. واخت لف فيه عىل نافٍع . صحيح 

بةُ:ُ)ُقولهُ  ق  ّنى من جهة مكة . ى أي مجرة العقبة الكرب (الع   . وهي حدُّ مم

 .من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 14 /1) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

أخبار "والفاكهي يف , من طريق عبيد اهلل بن عمر ( 12 /4) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف  

من طريق ابن ( 152) "ةأخبار مك"والزرقي يف , من طريق إسامعيل بن أمية وأيوب (  32 ) "مكة

ريج كلهم عن نافع عن ابن عمر به  . ج 

 ."فال َيدونأ أأحدًا شَذ إاَل أأدخلوه. وكان ي رسل رجاالً ": واللفظ للفاكهيِّ . وزادوا  

مر (  32 )وأخرجه الفاكهي    . من طريق أأيوب بن موسى عن نافع عن أأسلمأ عن ع 

ولف فيها "انظر    .للدارقطّني(  1/ ) "مالٌك الحاديث التي خ 
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 عّند يقف   كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -2 3

 يقف   وال,  اهلل ودع  ويأ  همد  وحيأ  حهسبِّ وي   اهللأ كربِّ ي  ,  طويالً  اً وقوف ينيلأ وال   ني  مرتأ جلأ ا

 ( ) .قبةعأ لا مجرةم  عّند

 غربت   نمأ :  يقول كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنّ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -2 3

  امرأ جلا يأ رميأ  ىحتَ  ّنفرنَ يأ  فال,  ًى ّنبمم  وهو.  شيقالتَ  اميَ أأ  وسطأأ  نمم  مسالَش  هل
 نمم

 .( ) دغأ لا

 كانوا اسأ الّنَ  نَ أأ ,  بيهأأ  عن قاسملا بن محنالرَ  عبد عني عن مالٍك حَدثّنو -1 3

_____________________ 

 . من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 31 /1) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 .وإسّناده صحيح  

ريج عن نافع به(  14) "أخبار مكة"ورواه الزرقي يف   ريج . من طريق ابن ج  قال : وزاد قال ابن ج 

ورةأ البقرة رأيت  ابنأ عمر يقوم  عّند اجلمرتني قدرأ م: يل عطاٌء   . ا كّنتأ قارئًا س 

عن حَجاج ( 3433 )وبرقم , عن ابن جريج (. 3434 )ابن أيب شيبة . وأخرج هذه الزيادة أأيضًا  

 .كالمها عن عطاء به

مر فذكره ( 113 )وأأصله يف صحيح البخاري    : ثم قال ابن عمر . من وجٍه آخرأ عن سامل عن ابن ع 

ُ.  ملسو هيلع هللا ىلصهكذا رأيت  رسولأ اهلل 

مده"دونُقولهُُ ُاهللُوي سبِّحهُوحي  نُتنب هُلا.ُوهيُزيادٌةُعزيزٌةُُ"ي كربِّ ُم   .ُقل 

 .من طريق حييى بن ب كري عن مالك( 1  /1) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

مري عن نافع به( 1  /2) "تفسريه"وأخرجه ابن أيب حاتم يف    .من طريق عبد اهلل الع 

مر ورواه الثو: قال البيهقي   مر عن نافٍع عن ابن ع  بيد اهلل بن ع  مر: قال , ري عن ع  , فذكر معّناه. قال ع 

مر مرفوعاً  بيد اهلل عن نافع عن ابن ع  وي ذلك عن ابن ال بارك عن ع  ه ضعيٌف . ور   انتهى كالمه. ورفع 
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  نمأ  ل  وَ وأأ ,  وراجعني ذاهبني شوامأ  امرأ جلم ا وارمأ  إذا
 ( ).سفيان يبأأ  بن معاوية   بأ ركم

 ىرمأ ت   ال:  يقول كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -345

 ( ).مس  الَش  لأ تزو ىحتَ  ثةم الالثَ  اميَ الأ  يف امر  جلا

ُامرُِجلُِاُيمُ رُ ُيفُخصةُ الرُ :ُبابُ

ه نَ أأ , رباٍح  يبأأ  بنم  عطاء عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو - 34

  صأ رخم ه أ  نَ أأ ,  ذكر  ه يأ عأ سمم 
 لم

م
 ( ).لوَ ال مانالزَ  يف:  يقول ,ليلوا بالرم  يأ  ن  أأ  لباإلم  رعاء

_____________________ 

ٍق من ط ر(  4 /1)والبيهقي ( 121 ) "أخبار مكة"والفاكهي يف (  1 /2)أخرجه ابن أيب شيبة  ( )

 . عن نافع عن ابن عمر

 . وإسّناده صحيح 

 .من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 31 /1) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

ة بن عبد الرمحن ال سيل قال  (1435)وسننُأيبُداودُ(1504ُ)وأصلهُيفُالبخاريُ  رأ سأألت  ": عن وب 

مر  ؟ قال  ابنأ ع  . كّنَا نأتحنَي : قال , فأأعدت  عليه السألةأ , إذا رمى إمام ك فارمه : متى أأرمي اجلامرأ

 ."فإذا زالتم الشمس  رميّنا

من طريق ابن (  1 /1) "الكربى"والبيهقي يف (  2 /4) "الصّنف"أخرجه ابن أيب شيبة يف  (4)

ريج عن عطاء بن أيب رباح   . فذكره .  رَخص ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , ج 

رسٌل . وإسّناده قوٌي   (  222) "الوسط"ويف ( 11 /  ) "الكبري"ووصله الطرباين يف . إاَل أنه م 

مر بن قيس (  1 /1)والبيهقي , من طريق إسحاق بن عبد اهلل بن أأيب فأروة  والطربيُّ , من طريق ع 

سلم كلهم عن عط( 11  ) "هتذيب اآلثار"يف   . اء عن ابن عباس من طريق إسامعيلأ بنم م 

عفاء. وال يأصحُّ    .والصواب  اإلرسال. وهؤالء ض 

والدارية ( 14 / )والتلخيص ( 4/22)انظر نصب الراية . وللحديث شواهد  موصولٌة ومرسلٌة  

= 
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 بّنت ةصفيَ ل خٍ أأ  ابّنةأ  أنَ ,  بيهأأ  عن نافعٍ  بن بكر أيب عني عن مالٍك حَدثّنو - 34

 غربتم  أن   بعد ًى مّن ايأ تأ أأ  ىحتَ  ةوصفيَ  هي فت  لَ فتخ,  فةلزدلبا فست  ن   بيدٍ ع   يبأأ 

 يرأ  وملأ  ,  اتأ تأ أأ  حني مرةأ جلا رمياتأ  ن  أأ  مرع   بن اهلل عبد   رمهامأ فأأ ,  حرالّنَ  يوم من مس  الَش 

 ( ) .شيئاً  يهاملع

ُفاضةُ اإلُِ:ُبابُ

 مرع   بن اهلل عبد عن ديّنارٍ  بن اهلل وعبد نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -344

 لقا فيام مهل لوقا,  جِّ حلا أمرأ  مهملَ وع,  ةفأ رأ بعأ  اسالّنَ  خطبأ  ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ , 

 ساءالّنَ  إاَل  اجِّ حلا ىلع محر   ما هل َل ح فقد مرةأ جلا رمى فمن   . ًى مّن تمئ  جم  إذا: 

 ( ).بيتلبا يطوفأ  ىحتَ  اً طيب وال,  نساءً  حدٌ أأ  يمسُّ  ال,  يبوالطِّ 

___________________ 

 ( . 2 / )البن حجر 

 .من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 15 /1) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 .من طريق ف ليح بن سليامن عن نافع به( 2/324) "الطبقات" وأخرجه ابن سعد يف 

بيد اهلل بن عمر عن نافع عن أ مِّ سلمة ابّنة الختار ( 4/412)وأخرجه ابن أيب شيبة    -من طريق ع 

مر   اهلل بن ع 
 . فذكره. ولدت  بالزدلفة فتخَلفت  معها صفيَة  -وكانت حتت ابٍن لعبدم

ب  بيدوالختار هو ابن أيب ع   . يد أأخو صفَية بّنت أأيب ع 

من طريق ابن وهب أأخربين مالك  بن أنس وغري  ( 53 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

مر عن عمر, واحٍد   .فذكره . أأَن نافعًا حَدثهم عن عبد اهلل بن ع 

فذكر الرواية التي بعدها .  قال عمر: وحَدثّني عبد اهلل بن ديّنار عن ابن عمر قال : قال مالك : ثم قال  

 .ومل يذكر نافعًا . بزيادة احللق والّنحر

= 
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 أنَ ,  عمر بن اهلل عبد عن ديّنارٍ  بن اهلل وعبدم  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -343

 معه كان إن - اً هدي ونحرأ  قَصأ  أو قأ لح ثمَ  مرةأ جلا رمى نمأ :  لقا ابطَ خلا بن مرع  

 .( ) بيتلبا يطوفأ  ىحتَ  يبوالطِّ  ساءالّنِّ  إاَل  يهلع محر   ما هل َل ح فقد -

 اَّن أأ ,  عائشة عن بيهأأ  عن قاسملا بن محنالرَ  عبد عني عن مالٍك حَدثّن -341

 فشكوت  , روةلوا فاالَص  بني وال بيتم لبا فط  أأ  ملف, حائٌض  ناوأأ  ةمكَ  مت  قدم  :تلقا

 وال بيتلبا تطويف اَل  ن  أأ  غريأ  اجُّ حلا يفعل   ما يلافع:  لفقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو ىلإ كلذ

 .( ) ريطه  تأ  ىحتَ  روةلوا فاالَص  بني

___________________ 

عيب عن نافع به ( 41 /1)وأخرجه البيهقي أيضًا    . فذكر اجلمرة واحللق واهلدي. من طريق ش 

 . وانظر ما بعده 

 .               هكذا رواه حييى بن حييى عن مالٍك عن نافع وعبد اهلل بن ديّنار مجيعاً  ( )

هري و  يف (  31)وحممد بن احلسن الشيباين ( 1 1)وسويد بن سعيد ( 344 )رواه أبو مصعب الزُّ

 . دون ذمكر نافٍع . موطآهتم عن مالك عن عبد اهلل بن ديّنار عن ابن عمر به

 . وانظر ما قبله 

من (  4 / ) "معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 41) "حديث عيل بن حجر"وأخرجه ابن خزيمة يف  

 .                                      طريق إسامعيل بن جعفر عن عبد اهلل بن ديّنار به

والطرباين يف ( 41 /1)والبيهقي ( 141 )وابن خزيمة (    ) "مسّنده"وأخرجه احلميدي يف  

سّند الش" مر به ( 22 4) "امينيم  هري عن سامل عن أبيه عن ع  ه بتاممه . من ط رٍق عن الزُّ رأ . فذكأ

 . وإسّناده صحيح

 .من طريق عبد اهلل بن يوسف عن مالك به( 112 ) "صحيحه"أخرجه البخاري يف  ( )

والبيهقي ( 4241)وابن حبان ( 3 1 ) "رشح السّنة"والبغوي يف ( 214 )وأخرجه الدارمي  

= 
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___________________ 

 .من ط رٍق عن مالك به( 122) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف ( 554 )والشافعي ( 1/21)

من ط رٍق عن عبد الرمحن بن القاسم (     )ومسلم . ومواضع أ خرى ( 15 )وأخرجه البخاري  

ري: به بلفظ   .ال تطويف بالبيت حتى تأطه 

 .(والُبنيُالصفاُواملروةُ)ُدونُقولهُُ

غري أن ال تطويف ) هكذا قال حييى عن مالٍك يف هذا احلديث ( :  1 /1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

واة الوطأ , ( بالبيت وال بني الصفا والروة  ه من ر  ري ) وقال غري  ( غري أأن  ال تطويف بالبيت حتى تطه 

 انتهى. وهو عّندي وهٌم مّنه

واة ( ا والروةوال بني الصف)أما قوله يف هذا احلديث ( : 3/411) "االستذكار"وقال يف   ل ه من ر  فلم يق 

 انتهى. الوطأ وال غريهم إاَل حييى بن حييى يف هذا احلديث

 .وأقّروه. وقد نقل عبارةأ ابنم عبد الرب هذه مجاعٌة من احل َفاظ كابن حجر والعراقي  

 ( .14 )انظر رقم . وقد تقَدم عن ابن عمر مثل ه من قوله  

لَن , فإن  كان حييى حفظمه فال يدلُّ عىل اشرتاط الوضوء للسعي :  (4/153) "الفتح"قال احلافظ يف 

م طواٍف قبلأه  . ال الشرتاط الطهارة له . فإذا كان الطواف متّنعًا امتّنع لذلك . السعيأ يتوَقف  عىل تأقدُّ

وي عن ابن عمر أيضًا قال  تقيض احلائض الّناسك كلها إاَل الطواف بالبيت وبني الصفا "وقد ر 

قلت ليب العالية . وحَدثّنا ابن فضيل عن عاصم : قال , أخرجه ابن أيب شيبة بإسّناد صحيح  "الروةو

 . وال تطوف بالبيت وال بني الصفا والروة . ال : تقرأ احلائض؟ قال : 

وقد حكى , ومل يذكر ابن  الّنذر عن أحٍد من السلف اشرتاط الطهارة للسعيم إاَل عن احلسن البصي 

 . بن تيمية من احلّنابلة روايًة عّندهم مثله الجد

إذا طافت  ثَم حاضت  قبل أأن  تأسعى بني الصفا "وأَما ما رواه ابن أيب شيبة عن ابن عمر بإسّناد صحيح 

وهذا إسّناٌد صحيٌح عن احلسن فلعَله . وعن عبد العىل عن هشام عن احلسن مثله  "والروة فلتسعأ 

ق بني احلائض وال حد فرِّ  . ثي 

ى عىل ]كأأَن البخاري : وقال ابن بطال  عأ باب تقيض احلائض الّناسك كلها إاَل الطواف بالبيت وإذا سأ

= 
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ُائضُِحلاُإفاضةُ :ُبابُ

 بّنتم  مرةعأ  عن محنالرَ  عبد بن دحممَ  لجاالرِّ  يبأأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -341

 نأ ض  حيأ  أن   افتأ  نساءٌ  ومعها ت  حجَ  إذا انتك,  ؤمّننيلا مِّ أ   عائشةأ  أنَ ,  محنالرَ  عبد

 نَ وه   هبنَ  ّنفرتأ ,  ظرهنَ تأ ّن  تأ  ملأ   كلذ بعدأ  ضنأ حم  فإن .نأ ض  فأ فأأ ,  حرالّنَ  يوم متهنَ قدَ , 

.نأ أفض   قد كنَ  إذا .حّيٌض 
( ) 

 , ؤمّننيلا مِّ أ   عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عني عن مالٍك حَدثّنو -342

 رسول   لفقا,  حاضت   قدإّنا :  هل لفقي,  ييي ح   بّنتأ  ةصفيَ  ذكرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ 

___________________ 

م أَن قوله [ غري وضوء بني الصفا والروة  افعيل ما يفعل احلاج غري أن اَل تطويف "لعائشة  ملسو هيلع هللا ىلصفأهم

ى عىل غريم وض: وهلذا قال , أَن هلا أن  تأسعى  "بالبيت عأ  . انتهى . وءوإذا سأ

يه الذي قَدمته  الف التوجم  عنُعطاءُ وحكى ابن الّنذر ,  وهوُقولُاجلمهور. وهو توجيٌه جَيٌد ال خي 

واحتَج بحديث ,  قالُبعضُأهلُاحلديثوباإلجزاء , فيمن بدأأ بالسعي قبل الطواف بالبيت . قولني 

جأ : قبل أأن  أأطوفم قال سعيت  : فقال .  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رجاًل سأألأ الّنبَي "أ سامة بن رشيك  رأ . "ط ف وال حأ

ُاجلمهور زئه :  وقال ى بعد طواف القدوم . ال َي  عأ ن سأ وا حديثأ أ سامة عىل مأ وقبل طواف , وأأَول 

 .انتهى كالم ابن حجر.اإلفاضة 

( 14 /1) "الكربى"و البيهقي يف (  2 / ) "الم"ويف ( 132) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من طريق مالك به( 53 4) "ةالعرف"ويف 

جالُ:ُ)ُقولهُ  كّنيته أبو . أي ابن حارثة بن الّنعامن النصاري . باجليم حممد بن عبد الرمحن  (عنُأيبُالرِّ

ار التابعني , عبد الرمحن , وقيل له أبو الرجال  غأ ن صم لد له عشة  ذكور , وهو مم قاله ابن حجر . لأَنه و 

 ( .1/452) "الفتح"يف 
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 رسول اهلل لفقا . قد طافت   اإَّن  .اهلل يا رسولأ :  فقالوا ؟ّناست  حابم  هالَ عل:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ..ذاً إ فال : ملسو هيلع هللا ىلص

 مقدِّ ي   مأ لم ف .كلذ نذكر ونحن:  عائشة تلقا:  عروة لقا:  هشامٌ  لقا:  كلما لقا

 ًى بمّن صبحلأ  . يقولون ذيلا كان ولو,  ّنفعهنَ يأ  ال كلذ كان إن   همنساءأ  الّنّاس  

  .( ) .فاضتأأ  قد هنَ كلُّ  حائضٍ  امرأةٍ  فم الآ ةستَ  من كثر  أأ 

 بن مةلس أبا أنَ ,  بيهأأ  عن بكرٍ  يبأأ  بن اهلل عبد عني عن مالٍك حَدثّنو -342

 حاضت   وقد.  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو استفتت   حانل  مم  بّنت يمٍ لس   مَ أ   أنَ , خربهأأ  محنالرَ  عبد

 ( ).فخرجت   .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   اهل نأ ذم فأأ  . حرالّنَ  يوم فاضت  أأ  بعدما دت  لو أو

_____________________ 

(  1 /1) "الكربى"والبيهقي يف (  2 / ) "الم"و يف ( 131) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . بتاممه . من ط رٍق عن مالك به( 32 /3)  "العرفة"ويف 

 .                                           وإسّناده صحيح 

 .عن القعّنبي عن مالك به ( 554 ) "السّنن"وأخرجه أبو داود يف   

وابن ( 22 3) "الكربى"والّنسائي يف (     )ومسلم ( 35 3) "صحيحه"وأخرجه البخاري يف  

هري عن عروة وأيب سلمة عن عائشة به (  452)ماجه   . من طريق الزُّ

 .بالشق الول . وأأخرجه أصحاب الستة من طرٍق أ خرى عن عائشة 

ُذلكُ)ُوليسُعندُالستةُقولاُُ ُيقّدمُالن,ُونحنُنذكر  همُ.ُاسُفلِم  ُنساء  مُالنّاس  قدِّ ُي  ُ(ُ.اىلُآخرهُ..ُفلِم 

والطرباين يف ( 14  ) "وإسحاق بن راهوية يف مسّنده(  2 / ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 2  / 1 ) "العجم الكبري"

ه عن أ مِّ : ووقع عّند الطرباين عن عبد اهلل بن أيب بكر   أأّنا استفتت  , سليم بّنت ملحان  أَن أبا سلمة أأخربأ

= 
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ُأُ ُماُفديةُ :ُبابُ ُشُِح ُوُ لواُريُِالطُ ُمنُصيب 

 يف قىض ابطَ خلا بنأ  مرع   نَ أأ  , بريالزُّ  يبأأ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -341

 ( ).بجفرةٍ  وعب  ريأ لا ويف,  اٍق ّنأ بعأ  رنبم لأ ا ويف,  زٍ عّن  بأ  لغزالا ويف,  بكبشٍ  عب  الَض 

___________________ 

 .والد عبد اهلل ( . عن أبيه ) ومل يذكر .  ملسو هيلع هللا ىلصرسولأ اهلل 

أَن أهلأ الديّنة سأألوا ابنأ عَباس , من طريق أيوب عن عكرمة ( 1531)وأصلهُيفُصحيحُالبخاريُُ

  ؟ قال هلم إذا : قال , وندع  قولأ زيٍد . ال نأ خذ  بقولمك : قالوا . تّنفر: عن امرأٍة طافت  ثم حاضت 

 ."فذكرت حديث صفية. فكان فيمن  سألوا أَم سليم, فقدموا الديّنةأ فسأألوا . قدمت م الديّنة فسل وا 

ه أنَ . ومل يذكر باقيه, كذا اختصه البخاري يف الَصحيحم ُ ليم احتَجت بحديثم صفَية  وظاهر  . أَم س 

(  11 ) "مسّنده"والطيالس يف (  234 )لكن يف رواية أمحد . ومل حيصل هلا هذا . الذي تقَدم قريبًا 

رين رسول  اهلل . حضت  بعدما طفت  بالبيت يومأ الّنحر"قالت  أ مُّ سليم  وحاضت  . أن  أأنفرأ  ملسو هيلع هللا ىلصفأأمأ

 "احلديث... صفية 

(  3/42) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 3  2)وعبد الرزاق ( 212)افعي أخرجه الش ( )

من ط رٍق عن مالك ( 114 )والبغوي ( 21 /3) "العرفة"ويف ( 24 /1) "الكربى"والبيهقي يف 

بري عن جابر عن عمر  . عن أأيب الزُّ

 ( .23 / ) "التلخيص"وصَححه ابن حجر يف  

من طريق الليث بن سعد كالمها عن ( 23 /1)والبيهقي , ييّنة عن ابن ع  ( 212)وأخرجه الشافعي   

 .أأيب الزبري عن جابر به

أ حييى بن حييى فلم يذكر جابرًا يف إسّناده   كذا رواه أأيضًا أصحاب  . والصواب  إثباته , وقد قأصأ

ويد بن سعيد ( 33  )كأيب م صعب . ال وَطآت عن مالك  مد بن احلسن الشيبا( 122)وس  ين وحم 

 . عن جابر( 154)

= 
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 أنَ ,  سريين بن حمّمد عن ( ).ريرٍ ق   بن كللا عبد عني عن مالٍك حَدثّنو -335

 قستبم نأ  نيرسأ فأ  يل وصاحٌب  ناأأ  جريت  أأ  إينِّ :  لفقا,  ابطَ خلا بن مرع   ىلإ جاء الً رج  

 .؟ترى فامذا.  رمانحم   ونحن اً بيظأ  ّناب  صأ فأأ  ةٍ ثّنيَ  رةم غ  ث   ىلإ

 بعّنزٍ  يهلع امكأ فحأ :  لقا,  نتوأأ  ناأأ  حكم  أأ  ىحتَ  لأ تعا:  جّنبه ىلإ رجلٍ ل مرع   لفقا

 دعا ىحتَ  ظبٍي  يف حيكمأ  أن   يستطيع   ال ؤمّننيلا مري  أأ  هذا:  يقول وهو لج  الرَ  ىَل فو, 

___________________ 

ى وقأوي و  (العناقُ)ُ( :  31/ ) "الّنتقى"قال الباجي يف   عأ  (اجلفرةُ)ُال نثى من أوالد العز إذا رأ

ن أوالدها إذا بلغت  أأربعة أشهر 
ه. ال نثى مم  .انتهى كالمه . وف صل عن أ مِّ

اسم شيخ مالك يف ( عبد اللك ) أأمرأ ابن  وَضاح بطرح ( : 3/421) "االستذكار"قال أبو عمر يف  ( )

وكذلك روايت ه عن حييى عن مالٍك عن ابن ق رير عن حممد , اجعل ه عن ابن ق رير : فقال , هذا احلديث 

, ورواية  عبيد اهلل عن أأبيه حييى بن حييى عن مالٍك عن عبد اللك بن ق رير , بن سريين يف هذا احلديث 

مأ مالٌك يف : قال حييى بن معني . عبدأ اللك بن ق رير ال ي عرف  لأنَ , وهو عّند أكثر العلامء خطٌأ 
وهم

 .وهو الأصمعي. وإنام هو عبد اللك بن قأريب , شَك يف اسم أأبيه . اسمه 

مأ مالٌك يف اسمه ال يف اسم أأبيه : وقال آخرون  
رجٌل بصٌي . وإنام هو عبد العزيز بن ق رير , إنام وهم

وال , ملأ  ّيمم مالك يف اسمه : وقال أمحد بن عبد اهلل بن ب كري . يروي عن ابن سريين أأحاديث هذا مّنها 

 . أأخو عبد العزيز بن قرير . كام قال مالك . وإنام هو عبد اللك بن ق رير . يف اسم أبيه 

ثم رواه ابن .. واحلديث معروٌف حمفوٌظ من رواية البصيني والكوفيني, الرجل جمهوٌل : قال أبو عمر  

مر  بيصة بن جابر عن ع   . كام سيأِت ترَيه.  عبد الرب من طريق قأ

يرُ)ُ( : 421: ) "الشارق"قال القايض عياض يف   ر  شيخ . ء الوىل م صَغر بضم القاف وفتح الرا.  (ق 

 .كذا يف مجيع نسخ الوطأ. مالك 
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 ؟ائدةلا ورةس   تقرأ   له.  هلأ فسأأ ,  فدعاه لم جالرَ  لأ قو عمر   فسمعأ ,  !همعأ  حيكم   الً رج  

 ول:  لفقا,  ال:  لفقا ؟معي حكمأ  ذيلا لأ جالرَ  هذا تعرف   لفه:  لقا .ال:  لقا

 ىلوتعا تبارك اهلل إنَ :  لقا ثمَ ,  اً برض   كوجعت  لأ  ائدةلا سورةأ  قرأ  تأ  كنَ أأ  ّنيخربتأ أأ 

 وهذا .[11الائدة ] {كعبةم لا غأ لبا اً يهد   ممّنك   لٍ عد   ذوا به كم  حيأ } كتابه يف يقول

 ( ).عوٍف  بن محنالرَ  عبد  

ُأُ ُنمُ ُفديةُ :ُبابُ ُُوهوُرادُِجلُ اُمنُشيةاًُُصاب  ُرمٌُحم 

 بن مرع   ىلإ جاءأ  الً رج   أنَ ,  ملسأأ  بن زيد عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 33

_____________________ 

 "العرفة"ويف ( 25 /1) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 13 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .                                من طريق مالك به( 34 4)

ر وأيوب كالمها عن ابن من طريق أشعث بن سَوا( 2 ,  2 /5 ) "تفسريه"وأخرجه الطربي يف  

 . سريين به نحوه

وابن أيب حاتم يف ( 35 2,  41 2)وعبد الرزاق ( 3 /5 )لكن أأخرجه الطربي , وهذا مّنقطٌع 

بيصة (  2 /1) "الكربى"والبيهقي يف ( 1233) "تفسريه" مري عن قأ من ط رٍق عن عبد اللك بن ع 

رمًا فرأأيت  ظبياً : قال , بن جابر السدي  إَن أأمري الؤمّنني مل : وفيه فقال صاحٌب يل . فرميت ه  كّنت  حم 

سن أأن  ي فتيك حتى سألأ الرجلأ  رة رضبًا . حي  مر بالدِّ ه فعاله ع  مر كالمأ مر , فسمع ع  ثم أأقبل عيَل ع 

ن  تقتلأ أأردتأ أ: ثم قال , فرتكّني : قال . إَنام هو قاله . يا أمري الؤمّنني مل أأق ل شيئًا : فقلت . ليضبّني 

فيفسدها ذلك . إن يف اإلنسانم عشةأ أأخالٍق تسعة حسّنة وواحدة سيئة : قال . وتتعَدى الفتيا , احلرامأ 

 (. 4 /  ) "الفتح"وصّححه احلافظ يف .  "إياك وعثرةأ اللسان: السء وقال 

ُ( : 44 / ) "الشارق"قال عياض يف   (ُ رة م الَثاء  (ث غ  ا . بمضأ مأ ا أأي مأدخلها وأ ّن هأ
فأ مم شأ ُان كأ (ُ  (ثنية

 .انتهى . طريق يف اجلبل
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 هل لفقا,  رمٌ حم   ناوأأ  طيو  بسأ  جراداٍت  صبت  أأ  ينِّ إم  . ؤمّننيلا مريأ أأ  يا:  لفقا ابطَ خلا

 ط  أأ :  مرع  
 ( ).طعامٍ  من بضةً قأ  معم

 بن مرع   ىلإ جاء الً رج   أنَ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو - 33

,  مأ حك  نأ  ىحتَ  لأ تعا:  كعٍب ل مرع   لفقا,  رمٌ حم   وهو هالأ قت ةٍ جراد عن هلأ فسأأ  ابطَ خلا

 من خريٌ  تمرةٌ لأ ,  راهمالدَ  تجد  ل كنَ إم :  كعٍب ل مرع   لفقا,  همٌ ر  دم  : كعٌب  لفقا

 ( ).جرادةٍ 

_____________________ 

مأ يف , أأخربين زيد  بن  أأسلم ُمتصًا : قال , عن الأسلمي (  1 2)أخرج عبد الرزاق  ( ) كأ مرأ حأ أَن ع 

 . اجلراد بتمرٍة 

رسٌل أيضًا    . وهذا م 

 (. 21 / )البن حجر  "التلخيص"وانظر . انظر ما بعده  

رسل  ( )  .حييى هو النصاري . وهذا م 

من ط رٍق عن إبراهيم عن ( 1 4/3)وابن أيب شيبة ( 32 2) "الصّنف"وأخرج عبد الرزاق يف  

رم  -جرادٌة قذفت ها يف الّنار . يا أأمري الؤمّنني , بيّنا نحن ن وقد  : فقال . أَن كعبًا سأألأ , الأسود   -وأنا حم 

مر   ص كثريٌة أأوراقكم , مترٌة أأحبُّ إيَل من جرادمكمإنكم يا : فتصَدقت  بدرهم , فقال ع 
. "أأهلأ محم

 .وإسّناده صحيح 

 . بّنحوه ( 31 2)وعبد الرزاق ( 51 /1) "الكربى"وله طريٌق آخر عّند البيهقي يف  

 (.22 / )والتلخيص ( 42 /4)انظر نصب الراية  

ُ:ُ)ُقولهُ  ُالدراهم  وإَياهبا , إنكارًا عليه لتأساحمه بالدراهم  ( :4/12) "الّنتقى"قال الباجي يف  (لت ِجد 

ه . يف غري موضعها  ث رت درامه  لأ مأن كأ ع 
 .انتهى. وهانت  عليه, فم

 ( . 451) انظر رقم . وهل فيه جزاء أم ال؟, وقد تقَدم الكالم عىل مسألة اجلراد ُ
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ُيُ ُما:ُبابُ ُشيةاًُُهسكُِنُ ُنمُُِيسنُ ُنمُ ُفعل 

 بن سعيد عن ختياينِّ الَس  متيمة يبأأ  بن وبأيُّ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -334

  .اً مأ دأ  هرق  ي  لف هتركأ  وأأ ,  شيئاً  هسكم ن   من نسأ  نمأ :  لقا اسٍ عبَ  بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  بريٍ ج  

 ( ).نسأ  أو تركأ  لقا دريأأ  ال:  وبأيُّ  لقا

ُجُِّحلاُجامعُ :ُبابُ

 بن حةلط عن ةلبعأ  أيببن  (2) عبد اهلل بن إبراهيم عني عن مالٍك حَدثّنو -333

 وال صغر  أأ  فيه هو اً يوم يطانالَش  ئير   ما:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ ,  ريزٍ ك   بن اهلل عبيد

 محةالرَ  لتّنزُّ  نمم  ىرأأ  المأ  إاَل  ذاك وما,  عرفة يوم يف مّنه غيظ  أأ  وال حقر  أأ  وال دحر  أأ 

يا  بدرٍ  يومأ  ىرأأ  وما:  لقي,  بدرٍ  يوم ريأ   ما إاَل ,  عظاملا نوبالذُّ  عن اهلل وَتاوزم 

_____________________ 

ربى"أخرجه البيهقي يف  ( ) من ط رٍق عن مالك ( 211 ) "العرفة"ويف (  1 ,  1/45) "السّنن الك 

 .وإسّناده صحيح. به

 "الكربى"والبيهقي يف ( 231 ) "مسّند ابن اجلعد"والبغوي يف ( 33 / )وأخرجه الدارقطّني  

 .من ط رٍق عن أيوب به(  15) "أخبار أصبهان"وأبو نعيم يف ( 1/45)

وي مرفوعًا عن ابن عباس   البن  "لتلخيصا"كام يف . وضَعفه  "ال حىَل "أخرجه ابن حزم يف .ور 

 (.1  / )حجر 

مالك عن إبراهيم بن عبد اهلل بن : ويف جامع احلج ( :  12/ ) "الشارق"قال القايض عياض يف  ( )

مر , إمَنام هو إبراهيم بن أأيب عبلة . وهو خطٌأ . قاله حييى بن حييى . أيب عبلة  وليس , واسم أيب عبلة شم

ه ا, ابن  عبدم اهلل عّند غري حييى   .انتهى. بن  وَضاحوطرحأ

مم حييى بن حييى.  "رجال الوَطأ"وابن  احلذاء يف ,  "التهديب"وكذا جزمأ ابن  حجر يف : قلت    .بوه 
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 ( ) .ئكةأ اللا يزعأ  لأ جربي ىرأأ  قد هنَ إم  امأ أأ :  لقا ؟.اهلل رسولأ 

 بن اشعيَ  بن اهلل عبد ىلمو - زيادٍ  يبأأ  بنم  زيادم  عني عن مالٍك حَدثّنو -331

 فضل  أأ  : لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  ريزٍ ك   بن اهلل بيدع   بنم  حةأ لط عن - بيعةرأ  يبأأ 

 الدُّ 
م
 هوحدأ  اهلل إاَل  هلإ ال : يلقب من ونبيُّ والّنَ ناأأ  ت  لق ما فضل  وأأ ,  عرفة يومم  دعاء   عاء

 ( ).هل رشيك ال

_____________________ 

والبغوي يف ( 252 )والفاكهي ( 5 /4 ) "تفسريه"والطربي يف ( 1  2)أخرجه عبد الرزاق  ( )

والبيهقي يف ( 25 ) "الوطأمسّند "واجلوهري يف ( 4/412) "تفسريه"ويف ( 145 ) "رشح السّنة"

عب"  .من ط رٍق عن مالك به( 5 /32)وابن عساكر (  2 ) "فضائل الوقات"ويف ( 3511) "الشُّ

رسٌل حسٌن :  "فضائل الوقات"قال البيهقي يف   وي من وجٍه آخرأ ضعيف عن طلحة عن , هذا م  ور 

 .انتهى كالمه. ملسو هيلع هللا ىلصأيب الدرداء عن الّنبيِّ 

عب"البيهقي يف  أخرجه. الوصول : قلت  ويد عن أأبيه ( 3525) "الشُّ من طريق أمحدأ بن أيوب بن س 

 .عن ابن أأيب عبلة عن طلحة عن أيب الدرداء به 

واة له عن مالك ( : 1  / ) "التمهيد"وقال أبو عمر يف   , هكذا هذا احلديث يف الوطأ عّند مجاعة الرُّ

ن مالك عن إبراهيم بن أأيب عبلة عن طلحة بن عبيد اهلل ورواه أبو الّنض  إسامعيل  بن  إبراهيم العمجيل ع

ريز عن أبيه  ه ( عن أبيه )وملأ  يقل يف هذا احلديث . بن ك  وطلحة بن عبيد اهلل بن , وليس بيشء . غري 

زاعٌي من أأنفسهم تابعٌي مديٌن ثقٌة  ريز هذا خ  طلحة بن : وقال البخاري , سمعأ من ابن عمر وغريه . ك 

بيد اهلل ب ريز الكعبي اخلزاعي الدين سمعأ أ َم الدرداءع   .انتهى كالمه . ن ك 

ُ:ُ)ُقولهُ ُاملالئكة  هم : قال مالك ( : 111/ ) "الشارق"قال عياض يف  (يزع  فُّ : وقال غريه , يكفُّ يك 

تقَدم هذا  تأأَخر  هذا , يأأمر  ويّنهى أأن  يأ  .انتهى . واسم  الفاعل مّنه وازع, أأو يأ

 ( . 11 ) رقم ( باب ما جاء يف الدعاء ) ترَيه يف كتاب القرآن تقدم  ( )
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 إذا ىحتَ  ةمكَ  من لأ قبأأ  مرع   بن اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -331

  ( ).إحرامٍ  بغري ةأ مكَ  لأ فدخ فرجعأ ,  ديّنةلا من خربٌ  هجاءأ  ديدٍ بق   كان

,  يكةلم   يبأأ  ابن عن مٍ حز   بن بكر يبأأ  بن اهلل عبدم  عني عن مالٍك حَدثّنو -332

 اهلل مةأ أأ  يا:  اهل لفقا - بيتلبا تطوف   وهي - ومةٍ ذ  جمأ  ةٍ بامرأأ  مرَ  ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ 

 لفقا,  كلذ بعد ٌل رج   هبا فمرَ  ست  لفج,  بيتكم  يف ستم لج ول . اسأ الّنَ ؤذيت   ال .

 ّنأ  كان ذيلا إنَ :  اهل
,  اً حيَ  هطيع  ل   كّنت   ما:  تلفقا,  يجم فاخر   . ماتأ  قد اكم

 ( ).اً تمي هعصي  وأأ 

_____________________ 

العرفة "ويف ( 2 /1) "الكربى"والبيهقي يف ( 14 / ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

 .من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به( 1  4) "

بيد اهلل ( 5  /4) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف   مر من طريق ع  رشح "والطحاوي يف , بن ع 

يوش الفتّنة دخلوا : وفيه . من طريق أيوب كالمها عن نافع ( 14 /4) "العاين ه أأَن جيشًا من ج  بلغأ

ه أأن  يدخلأ عليهم فرجعأ . الديّنة  رم  .واللفظ البن أأيب شيبة "فكأ

كم تقريبًا عن مكة  15 قريٌة جامعٌة بني مكة والديّنة عىل ب عد . بضم القاف م صَغرًا  (بق ديدُ:ُ)ُقولهُ 

 .تابعٌة لحافظة خليص . عىل طريق الديّنة

 "اعتالل القلوب"واخلرائطي يف (  154)وعبد الرزاق ( 3 1) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف  ( )

 . مالك بهمن ط رٍق عن (  11) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 411)

ي كة ملأ  ي درك عمر   لأ بيد اهلل بن أيب م  بد اهلل بنأ ع   .ورواته ثقات إاَل أَن عأ

وحديثه عن عمر وعثامن ريض اهلل ( :  3  ص ) للعالئي  "جامع التحصيل"قال أبو زرعة كام يف  

رسٌل   انتهى . عّنهام م 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  271ُلك 

 أّنه,  انحبَ  بن حييى بن دحممَ  عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -332

:  لفقا ؟ريدت   ينأأ  هلأ سأأ  ذري  أبا نَ وأأ ,  ةذأ بأ بالرَ  ذري  أيب ىلع مرَ  رجالً  أنَ ,  ريذك   هسمعأ 

 .لأ عملا فم تّنم فأ  :  لقا .ال:  لفقا ؟.هغري   كنزعأ  له:  لفقا,  َج حلا دت  رأ أأ 

 اسبالّنَ  ناأأ  إذا ثمَ ,  اهلل شاءأ  ما ت  فمكث   ةمكَ  قدمت   ىحتَ  فخرجت  :  لج  الرَ  لقا

دت   ذيلا يخ  الَش  فإذا,  اسأ الّنَ  يهلع فضاغطتُّ  لٍ رج   ىلع نيفم صم مّنقأ   - ةذأ بأ بالرَ  وجأ

 ( ).كثت  حدَ  ذيلا هو : لفقا,  ّنيرفأ عأ  رآين اَم لف:  لقا - ذري  أبا يعّني

_____________________ 

 .عن مالك به( 2251) "الصّنَف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

ه ثقات إاَل أَن فيه رجالً مل ي سَم    .رجال 

( 212) "أخبار مكة"والفاكهيُّ يف , من طريق زهري ( 12  ) "الدب الفرد"وأأخرج البخاريُّ يف  

بيد  ة : قال , من طريق رشيك كالمها عن أيب إسحاق عن مالك بن ز  رنا عىل أأيب ذر بالَربأذأ : فقال , مرأ

ن أين أأقبلتم؟ قلّنا  ن مكة  :مم ا معه : قال . نعم : هذا عمل كم؟ قلّنا : قال , أو من البيت العتيق , مم أأمأ

وا العملأ : قال , ال : َتارٌة وال بيٌع؟ قلّنا   . استأ نمف 

بيد اهلمداين عن أيب ذر ال ي عرف ( : 1 4/3) "اليزان"قال الذهبي يف   وذكره ابن حبان يف , مالك بن ز 

 .انتهى كالمه. روى عّنه أبو إسحاق السبيعي.  فهو ثقٌة عّنده "تارخيه  "

وا بأأيب ذر بالربذة , من رواية الأعمش عن حبيب ( 131  )وأخرج ابن أيب شيبة  فقال . أَن قومًا مرُّ

 . "هلم ما أأنصبكم إاَل احلج؟ فاستأنفوا العمل

 . مزدمحني : أي  (منقصِفنيُ:ُ)ُقولهُ 
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ُ
 الهاد   كتاب

 
ُ:ُبابُ ُالّت  ُهادُِجلُ اُيفُغيب 

 احرَ جلا بن بيدةع   بوأأ  كتبأ :  لقا,  مأ لسأأ  بن زيد عني عن مالٍك حَدثّنو -331

 يهلإ فكتبأ ,  مّنهم ف  يتخوَ  وما,  ومالرُّ  من اً وعمج   هل يذكر   ابطَ خلا بن مرع   ىلإ

 اهلل  ل  َيع ةٍ دَ شم  لم ّنزأ م   من مؤمنٍ  بعبدٍ  ل  يّنز هاممأ  هفإنَ ؛  بعد امَ أأ  : ابطَ خلا بن مرع  

 يا} كتابه يف يقول ىلتعاو تبارك اهللأ نَ إو,  رسيني   رٌس ع   بأ لغيأ  نل هوإنَ ,  اً فرج بعده

آل ] {ونح  لم فت   كملَ عل اهللأ واق  واتَ  واابط  ورأ  واابر  وصأ  وااصربم   واآمّن   ذينأ لا اأّيُّ 

  ( ).[عمران

ُوزُ غُ لاُيفُدانُِلولواُساءُِالنُُِّلُِتُ قُ ُعنُهيُ الن ُ:ُبابُ

_____________________ 

ف بن عبد اهلل الدين عن مالك به( 2/154) "تفسريه"أخرجه الطربي يف  ( )  . من طريق م طرِّ

ّنقطٌع ( :   2/2) "الفتح"قال ابن حجر يف    . م 

من طريق ( 455/ )واحلاكم (    /3)وابن أيب شيبة ( 2  ) "اجلهاد"وصلأه ابن البارك يف : قلت  

نيا يف , هشام بن سعد  عب"والبيهقي يف (  4) "الفرج بعد الشدة"وابن  أيب الدُّ من ( 1113) "الشُّ

مر به  . طريق عبد اهلل بن زيد بن أأسلم كالمها عن زيد بن أسلم عن أبيه أأسلم موىل ع 

تلأٌف فيهام   الٌك , وهشاٌم أأقوى مّنه , لكّن هشامًا وعبدأ اهلل بنأ زيٍد ُم   واهلل أعلم . وهو أأثبت  . وأأرسلأه مأ

ٌسُي سينُ:ُ)ُوقولهُ رساًل  (لنُيغلبُع  وروي موقوفًا عىل ابن مسعود . روي مرفوعًا موصوالً وم 

وعزاه لعبد , وجَود إسّنادأ الوقوفم عىل ابنم مسعود , وضَعف ابن  حجر الرفوعأ . وعيلي ريض اهلل عّنهام 

يد   (.2/151) "فتح الباري"انظر كتاب التفسري من . بن مح 
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هاٍب  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -315 :  لقا,  ٍك لما بنم  كعبم ل ابنٍ  عن ابن شم

 ابنأ  قتلوا ذينلا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   ىّنأ :  لقا هنَ أأ  كعٍب  بن محنالرَ  عبد لقا هنَ أأ  حسبت  

 بّنا حت  برَ :  يقول مّنهم رجٌل  فكان:  لقا,  دانلولوا ساءالّنِّ  لقت عن قيقاحل   يبأأ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو يأ ّنأ  رك  ذ  أأ  ثمّ ,  يهالع يفأ الَس  رفع  فأأ  ياحبالصِّ  قيقاحل   يبأأ  ابنم  امرأة  

 .( ) مّنها ّنااسرتح   كلذ واللو,  ّف ك  فأأ 

 بعث يقدِّ الَص  بكرٍ  باأأ  نَ أأ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو - 31

 كلت من عٍ ب  رأ  مريأ أأ  وكان - سفيان أيب بنم  يزيدأ  مع ميشيأ  فخرجأ  امالَش  ىلإ اً يوشج  

_____________________ 

 "معجم الصحابة"وأبو القاسم البغوي يف ( 5 1/4) "التاريخ الكبري"أخرجه البخاري يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 1  ) "غرائب حديث مالك"وابن الظفر البزاز يف ( 1231)

رسل   .وهذا م 

ستخرجه"وأبو عوانة يف ( 2  )ووصله ابن الظفر   ( 1/23 ) "الكبري"والطرباين يف ( 22 1) "م 

هري عن عبد من طري(    /4) "رشح العاين"والطحاوي يف  ق الوليد بن م سلم عن مالٍك عن الزُّ

 .الرمحن بنم كعب عن أأبيه كعبم بنم مالك به

سلم عن مالك   لأه الوليد  بن  م  صأ رساًل , هكذا وأ واة عن مالك يف الوطأ وغريه م  كام قال . ورواه مجيع الرُّ

واالختالفأ . كعبم بن مالك  ثم ذكرأ االختالفأ يف اسم ابنم (. 11/  ) "التمهيد"ابن عبد الرب يف 

هري أأيضاً   (.5 1/4)للبخاري  "التاريخ الكبري"وانظر .  عىل الزُّ

جدتم امرأٌة مقتولٌة : قال , عن ابن عمر (  233 )ومسلم (  21 )ويشهد له ما أخرجه البخاري  و 

ى رسول  اهلل .  ملسو هيلع هللا ىلصيف بعضم مغازي رسول اهلل  بيان ملسو هيلع هللا ىلصفّنهأ  والصِّ
م
 . عن قتلم الّنساء

ُبناُ:ُ)ُقولهُ  حت  نا وأأظهرت ه: أي . بتشديد الراء (بر   (  1 / ) "الشارق"قاله عياض يف . كشفت  أأمرأ
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 أبو لفقا,  لأ نزأأ  أن   اوإمَ ,  تركبأ  أن   اإمَ :  بكرٍ  يبلأ  لقا يزيدأ  نَ أأ  وافزعم   - رباعالأ 

 .اهلل لم سبي يف هذه طايم خ   حتسب  أأ  إينِّ  . براكٍب  ناأأ  وما,  بّنازلٍ  نتأ أأ  ما:  بكرٍ 

 وازعم   وما مه  فذر   هلل نفسهمأأ  واس  حبأ  مَّن أأ  وازعم   اً قوم ستجد   كإنَ :  هل لقا ثمَ 

 .عرالَش  من همءوسم ر   وساطم أأ  عن وافحص   اً ومقأ  وستجد  ,  هل همنفسأ أأ  واس  حبأ  مَّن أأ 

 .يفبالَس  عّنه واص  فحأ  ما فارضب  

 قطعنَ تأ  الو,  اً مرم هأ  اً كبري الو,  اً صبيَ  الو,  امرأةً  نَ لتقت ال:  بعٍش  وصيكم   وإينِّ 

 رقنَ حتأ  الو,  ةٍ لأ كأ أ  لمأ  إاَل  اً بعري الو,  شاةً  عقرنَ تأ  الو,  اً عامر بنَ ترِّ  الو,  اً ثمرم   اً شجر

.نب  َتأ   الو,  لغل  تأ  الو,  هقّنَ غرم ت   الو,  الً ح  نأ 
( ) 

_____________________ 

 "العرفة"ويف ( 1/21) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 111 ) "رشح السّنة"أخرجه البغوي يف  ( )

 من طريق مالك به( 22/ ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 1 13)

ريج والثوري ( 21 1,  1421)لرزاق وأخرجه عبد ا  عن حممد ( 1/324)وابن أيب شيبة , عن ابن ج 

من طريق يزيد بن هارون كلهم عن حييى بن سعيد (  4 /  ) "الكبري"والطرباين يف , بن فضيل 

 . النصاري به

رسٌل   دٍة تدلُّ عىل أأَن هلذه القصة أأصاًل . وهذا م  تعدِّ وي من وجوٍه م  د أأخرجه الطحاوي فق. لكن قد ر 

هري عن ابن ( 1/21) "الكربى"والبيهقي يف ( 1411) "رشح الشكل"يف  وغريمها من طريق الزُّ

 .نحوه. السيب به

عن أيب عمران ( 1422)وعبد الرزاق , عن عبد اهلل بن عبيدة ( 424 )وأخرجه سعيد بن مّنصور  

ربى"والبيهقي يف . اجلوين  عن صالح ( 1/15)والبيهقي أيضًا . لك عن يزيد بن أيب ما( 1/21) "الك 

 . فذكروا نحوه .  بن كيسان كلهم عن أيب بكر 

= 
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ُمانُِأل ُباُفاءُِوُ لاُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  وفةك  لا لهأأ  من لٍ رج   عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 31

 إذا ىحتَ  جل  عم لا يطلبون مّنكم رجاالً  نَ أأ  ّنيغأ لأ ب هإنَ :  هبعثأ  كان جيشٍ  لم عام ىلإ كتبأ 

,  هلأ قت هدركأ أأ  فإذا,  تف   ال:  يقول .رسمط  :  رجٌل  لقا . وامتّنع لم بجلا يف سّندأ أأ 

 هّنقأ ع   رضبت   إاَل  كلذ لفع واحدٍ  مكانأ  م  لعأأ  ال . بيده نفس ذيلوا ينِّ وإم 
( ). 

___________________ 

رسل سعيد . ومل يأسمعوا من أيب بكر    .وأأقواها م 

 ُ ُقوله (ُ :ُ َلة  القومم ( : 1  / ) "الصباح الّنري"قال يف . بفتح الراء وسكون الوحدة  (رب ع , حمأ

م  .انتهى. ومّنزهل 

وكان , افتتح أأبو بكر الصديق يف آخرم أأَيامه قطعًة من الشام ( : 2 /1) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

سّنة . له عليها أ مراء   مّنهم أبو عبيدة بن اجلراح ويزيد  بن أيب سفيان وعمرو بن العاص ورشحبيل  بن حأ

ري مأشهورٌة ,  ن الأ , والأخبأار  بذلك عّندأ أأهلم السِّ ٍع مم  .انتهى. رباع الشهورةم وكان يزيد  عىل رب 

واُ:ُ)ُقولهُُ ُ.ُُحلقوا: أي (ُفحص 

عر)ُقولهُُ ءوِسهمُمنُالش  ُر  وقال يف ... وتركوا مّنها أأمثالأ العصائب "زاد عبد الرزاق .  (عنُأ وساط 

ؤوسهم : آخره  وا عن ر  هم , الَشاممسة . الذين فحص  وا أأنفسأ  اهـ. "الذين يف الصوامع. واللذين حبس 

أخربنا مالك أأنه ( 1 13) "العرفة"ومن طريقه البيهقي يف (  3 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

ه  مر , بلأغأ  .وهو مّنكر. وهذا إسّناٌد ضعيٌف (. عن رجٍل من أأهل الكوفة ) وملأ  يقل . فذكره . أَن ع 

 .نتهىا. وليس عليه العمل, ليس هذا احلديث بالجتمع عليه : قال اإلمام مالك عقبه  

لأَن فيه , ليس عليه العمل . إنام قال مالك يف حديث عمر( : 1/41) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

تمع بالديّنة عليه وال بغريها , قتلأ الؤمن بالكافر  وي عن الّنبي , وهذا أمٌر ملأ  َي  ال : أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ر 

قتل مؤمٌن بكافٍر  َم  وال خالفأ علمت ه بني العلامء يف.  "ي  ربيًا بأأيِّ كالٍم هلم به الأمان فقد تأ أَن من أَمنأ حأ

= 
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ُمعُ لا:ُبابُ ُُىعطُ أُ ُفيمنُل  ُاهللُُِلُِسبيُيفُيةاًُش 

 ىعطأ أأ  إذا كان هنَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبدم  عن نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -314

 .به كنأ فشأ   رىق  لا وادي غتأ لب إذا:  هصاحبم ل يقول   اهلل لم سبي يف شيئاً 
( )  

___________________ 

هم َيعلون اإلشارةأ الأمانأ إذا كانت مفهومًة بمّنزلة الكالمم , له الأمان    .انتهى كالمه. وأأكثر 

كتبأ : قال , عن العمش عن أيب وائل ( 111 )وسعيد بن مّنصور ( . 1 13)وأخرج عبد الرزاق  

مر ونحن س: فقال . فإذا لقي رجٌل رجالً : وفيه . بخانقني  إليّنا ع  رت  َمّنأه. مأ فإَن اهللأ يعلم  الأل سّنة . فقد أأ

 ."صحيحه"وعَلقه البخاريُّ يف . "

 .إسّناده صحيح:  "التغليق"قال ابن حجر يف  

مم  (الِعلجُ:ُ)ُقولهُ جأ ّفار العأ م  مّنهم, الَرجل  من ك  ّي الَضخ  وم  .العروس  قاله يف تاج. والقأ

ّت  سُ:ُ)ُقولهُُ وهي بفتح , معّناها ال تف : كلمة فارسية ( : 21 /1) "الفتح"قال ابن حجر يف  (م 

َفف التاء , اليم وتشديد الثّناة وإسكان الراء بعدها مهملة  ن , وقد ت  وبه جزم بعض  مأن لقيّناه مم

م ,  جأ  "مطرس"طأ رواية حييى بن حييى الندلس ووقع يف الو, بإسكان الثّناة وفتح الراء :  وقيلالعأ

هي كلمٌة أعجميٌة , والظاهر أَن الراوي فَخم الثّناة فصارت  ت شبه : بالطاء بدل الثّناة , قال ابن قرقول 

 اهـ. كام يقع من كثرٍي من الندلسيني. الطاء 

 "الصّنف"يبة يف وابن أيب ش( 411 ) "السّنن"وسعيد بن مّنصور يف ( 1112)أخرجه عبد الرزاق  ( )

( 1  – 1 ) "السرية"وأبو إسحاق الفزاري يف ( 14 ص) "الزهد"وعبد  اهلل بن أمحد يف (   1/1)

 .من ط رٍق عن نافع به

مرُكانُإذاُأعطىُشيةاًُيفُسبيلُاهللُ:ُ)ُقولهُ( :  4/4) "الّنتقى"قال الباجي يف   ُعبدُاهللُبنُع  ي ريد  (إن 

إذا بلغتأ وادي  -ي ريد الذي يأدفع إليه ذلك  -يقول لصاحبه . أأخرجأ فيه نفقًة أو فرسًا أو سالحًا 

رى  ه . الق  فرم ه غازيًا من الشام , ي ريد أَن هذا ّنايٌة يف سأ ه يف رجوعم  (فشأنكُبهُ:ُ)ُوقولهُ. ومقتىض غزوم

 .انتهى كالمه . هو لك: يعّني 

= 
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ُزوغُ لاُيفُلُِفالن ُُجامعُ :ُبابُ

 سّيبلا بنأ  سعيدأ  سمعأ  هنَ أأ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -313

  ( ). ياهٍ شم  بعشم  بعريأ لا ونل  يعدم  هممأ غّنائم  واسم  تأ اق   إذا غزولا يف اس  الّنَ  كان:  يقول

ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُلُِفالن ُُيفُِبُلُ الس 

هاٍب  عن ٌك لما حَدثّنيو -311  سمعت  :  لقا هنَ أأ ,  دٍ مَ حم   بنم  قاسمم لا عن ابن شم

,  لف  الّنَ  من س  فرأ لا:  اسٍ عبَ  ابن لفقا,  لنفاالأ  عن اسٍ عبَ  بن اهلل عبدأ  ل  سأأ يأ  الً رج  

 لسأأ ل ل  ج  الرَ  عاد ثمَ :  لقا,  لف  الّنَ  من ب  لأ والَس 
 ثمَ ,  اً يضأأ  كلذ اسٍ عبَ  ابن لفقا,  هتم

 هل  يسأأ  ليز ملف:  قاسم  لا لقا ؟هيأ  ما هكتابم  يف اهلل  لقا تيلا نفاللأ ا:  لج  الرَ  لقا

 .هرجأ حي   ن  أأ  كاد ىحتَ 

غٍ ي  بم صأ  مثل ؟هذا مثل   ما تدرونأأ  : اسٍ عبَ  ابن   لقا ثمّ 
 بن مرع   هرضبأ  ذيلا ( )

___________________ 

ال  (ُواديُالق رى:ُ)ُقولهُ   ( .31 )وقد تقَدم الكالم عليه برقم . ي عرف اليوم بمديّنة الع 

 .وهذا إسّناٌد صحيٌح  ( )

هم ابن  السّيب  كأ رأ هم من أأد 
 .وقد أدرك مجعًا من الصحابة . وهو حكايٌة عن فعلم الَصحابة يف غزوم

عن رافع ( 112 )ومسلم , ومواضع أ خرى ( 411 ) "صحيحه"ويشهد له ما أخرج البخاري يف  

 . عشًة من الغّنم ببعري ملسو هيلع هللا ىلصفعدلأ الّنبي : وفيه . ضمن حديٍث  بن خديج 

ل بمهملتني الوىل مكسورة والثانية ساكّنة  ( ) س 
عجمة ابن  عم بيغ بوزن عظيم وآخره م  : ويقال , صأ

مر م شهورة , ابن سهل احلّنظيل له إمدراك : ويقال , بالتصغري  روى الدارمي من طريق . وقصت ه مع ع 

بيغ بن عمسل فجعل يسأأل  : سليامن بن يسار قال  مأ الديّنةأ رجٌل يقال له صأ
. عن متشابه القرآن قدم

راجني الّنخلم  مر فأعَد له عأ ؟ قال : فقال . فأأرسل إليه ع  ن أأنتأ وأنا عبد  اهلل : قال . أأنا عبد  اهلل صبيغ  : مأ

= 
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 .( )ابطَ خلا

ُمسخلُ اُنمُُِلُِفالن ُُعطاءُِإُُِيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 كان:  لقا هنَ أأ ,  سّيبلا بن سعيد عن نادالزِّ  يبأأ  عن ى عن مالٍك حيي -311

 .( ) مسخل  ا من لفالّنَ  ونعطأ ي   اس  الّنَ 

ُللوغُ لاُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 أنَ  ( )انحبَ  بن حييى بن دحممَ  عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -312

___________________ 

مر   ه . ع  ه يف رأ يس : فقال . فضبأه حتى أأدمى رأ سأ . حسب ك يا أأمريأ الؤمّنني قد ذهبأ الذي كّنت  أأجد 

 (.4/312) "اإلصابة"قاله احلافظ يف . ثم نفاه إىل البصة : قال . َم مّنهوأخرجه من طريق نافع أأت

( 45  )وابن زنجويه ( 215) "الموال"وأبو عبيد يف ( 4/413 ) "تفسريه"أخرجه الطربي يف  ( )

من ( 4/42 ) "الختارة"والضياء يف ( 2211) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 45 /4)والطحاوي 

 .وإسّناده صحيح  .ط رٍق عن مالك به

( 431) "اإلبانة"وابن بطة يف ( 43 1 )وابن أيب شيبة ( 111) "تفسريه"أخرجه عبد الرزاق يف  

هري به( 4/413 )والطربي   . من ط رٍق عن الزُّ

 "العرفة"ويف ( 3 1/4) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 34 /3) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

                           .   من طريق مالك به( 4112)

من ( 144) "الموال"وابن زنجويه يف ( 251 )وسعيد بن مّنصور (  143)وأخرجه عبد الرزاق   

 . طريق حييى بن سعيد عن سعيد بن السيب به

ه صحيٌح له حكم  الوقف   ه اتِّفاق  ( :  3 /1) "الفتح"ولذا قال ابن حجر يف . وإسّناد  وظاهر 

 .انتهى. الصحابةم عىل ذلك

أَن زيد , عن حممد بن حييى بن حَبان . هكذا يف كتاب حييى ( : 21 /4 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  (4)

= 
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,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسول هذكرو   موإَّن ,  حّننيٍ  يوم ٌل رج   ويفِّ ت  :  لقا,  هّنَي جلا دٍ لخا بن زيدأ 

 اسم الّنَ  وهوج   تفتغرَي ,  كمصاحبم  ىلع واصلُّ :  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ  زيدٌ  فزعمأ 

 لقا,  اهلل لسبي يف َل غ قد كمصاحبأ  إنَ :  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ  زيدٌ  فزعم,  كلذل

 رأ خأ  من خرزاٍت  نافوجد   . همتاعأ  ّناتح  ففأ : 
 .( ) نيرمهأ دم  ساوينت   ما ودّيأ  زم

___________________ 

مرة وال عن ابنم أيب عمرة . بن خالد  ر  أأيب عمرة , وهو غلٌط مّنه , ملأ  يقل عن أأيب عأ ك 
 . وسقطأ من كتابه ذم

فقال القعّنبي وابن . ة يف هذا احلديث أيضاً واختلف أصحاب  مالك يف أيب عمرة أو ابن أيب عمر 

وأكثر الّنسخ عن ابن ب كري كلهم قالوا يف هذا , القاسم ومعن بن عيسى وأبو الصعب وسعيد بن عفري 

وقال ابن وهب وم صعٌب .. ت ويفِّ : قال , أَن زيد بن خالد اجلهّني , عن ابن أيب عمرة : احلديث 

ييّنة عن حييى بن . الد عن أيب عمرة عن زيد بن خ: الزبريي  ريج ومَحاد بن زيد وابن ع  وروى ابن ج 

: وقالت  فيه طائفٌة , كام قال ابن وهب وم صعب . عن حمَمد بن حييى عن أأيب عمرة : فقالوا فيه . سعيد 

مرة  .انتهى بتجوز. عن ابنم أأيب عأ

( 1 2 )والبغوي (  5 /1) "الكربى"واليبهقي يف ( 45 /1) "الكبري"أخرجه الطرباين يف  ( )

 "الباطيل والّناكري"واجلوزقي يف ( 14/  )وابن الّنذر ( 1 2) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف 

 .من ط رٍق عن مالك به( 32) "الحاديث الائة"وابن طولون يف ( 121)

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

وابن ( 131 ) "السّنة"واخلالل يف ( 112) "السّنن الأثورة"والشافعي يف ( 1 2) واحلميدي

(  4 /1) "العجم الكبري"والطرباين يف ( 135/ ) "الصالة"وابن نص يف ( 514 )اجلارود 

ابن :  وقيل, وهو الكثر . عن أيب عمرة :  فقيل.وغريهم من ط رٍق كثريٍة عن حممد بن حييى بن حَبان 

 .كام نقلّنا يف التعليق السابق . كاختالف الرواة عن مالك . ة عن زيد بن خالد بهأيب عمر

اُروايةُالبابُ.ُوهوُالصوابُ(ُيومُخيربُ)ُووقعُعندهمُُ ُ.وهيُمنُأوهامُحييىُ.ُفهيُشاذةُ.ُأم 

= 
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 يبأأ  بنم  غريةل  ا بن اهلل عبد عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -312

 تركأ  ّنهوأأ ,  مهل ويدع   هملم قبائم  يف اسأ الّنَ  تىأأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  هغأ لأ ب هنَ أأ  كّناينِّ لا ردةب  

 .لم قبائلا من ةً لقبي

 دأ ر  بأ  يف وجدوا ةأ لقبيلا وإنَ  : لقا
 رسول   ماه  تأ فأأ ,  الً لوغ   عٍ ز  جأ  عقدأ  مّنهم لٍ رج   عةم

.تيِّ لا ىلع كربِّ ي   كام يهملع فكرَب ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
( ) 

___________________ 

 تويف) عّند أكثر شيوخّنا يف الوطأ عن حييى يف هذا احلديث ( : 21 /4 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   

واة (. يوم خيرب ) إنام هو , وهو وهٌم ( رجٌل يوم حّنني  والدليل  , وهو الصحيح . وعىل ذلك مجاعة  الرُّ

 .انتهى كالمه. واهلل أعلم. وملأ  يكن بحّننٍي ّيود  "فوجدنا خرزاٍت من خرزات ّيود  "عىل صَحته قوله 

 .بهحَدثّني مالك بن أنس ( 1 1ص) "الغازي"أخرجه الواقدي يف  ( )

ري"وأبو إسحاق الفزاري يف , عن ابن جريج ( 1154)وأخرجه عبد الرزاق   له  "كتاب السِّ

 .عن حييى بن سعيد به( ابن جريج وأبو إسحاق الفزاري ) كالمها ( 2  ص)

من طريق (  25 ) "اآلحاد والثاين"وابن  أيب عاصم يف ( 11 /  ) "الكبري"ورواه الطرباينُّ يف  

 . حييى بن سعيد عن عبد اهلل بنم ال غرية عن أأيب ب ردة بن نميار  مَحاد بن زيد عن

ه رجال الصحيح غري عبد اهلل بن الغرية . رواه الطرباين ( : 1/352) "الجمع"وقال اهليثمي يف   ورجال 

 .انتهى. وهو ثقة. بن أيب بردة 

 . رسالً أَن الثقات عن حييى بن سعيد رووه م  :  أوالًُ: وفيه نظٌر من وجوه  

هول :  ً ثانيا   .نكارة  التن :  ثالثاًُُ.أَن عبد اهلل بن الغرية جمأ

ه هبذا اللفظ والعّنى يأستّند عن الّنبيِّ ( : 1/21) "االستذكار"قال أبو عمر يف   هذا احلديث ال أأعلأم 

ل العلم , بوجٍه من الوجوه  ملسو هيلع هللا ىلص م من يقول  فيه مّنه, وعبد اهلل بن ال غرية هذا جمهوٌل غري  معروٍف بحم 

 انتهى. عبد اهلل بن الغرية بن أيب بردة الكّناين: كام قال مالك 

= 
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, اسٍ عبَ  بن اهلل عبدم  عن هغأ لب أّنه,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -311

 يف ناالزِّ  فشا الو,  عبالرُّ  مقلوهبم  يف قيأ لأ   إاَل  قطُّ  قومٍ  يف لول  غ  لا رأ هأ ظأ  ما:  لقا هنَ أأ 

 .زق  الرِّ  عّنهم عأ طم ق   إاَل  يزانأ لوا لأ كيالا قومٌ  نقصأ  الو,  وت  لا فيهم رث  كأ  إاَل  قطُّ  قومٍ 

أ خأ  وال,  مالدَ  فيهم فشا إاَل  قِّ حلا بغري قومٌ  مأ كأ حأ  وال  اهلل  طلَ س إاَل  عهدم لبا قومٌ  رتأ

 .( ) عدوَ لا يهملع

___________________ 

 . وقوٌم يقولون الغرية بن عبد اهلل بن أيب بردة( : 4/345 ) "التمهيد"وقال يف  

جازٌي روى عن الّنبيِّ ( : 21 /1) "اجلرح"وقال أبو حاتم كام يف    
رسٌل يف الغلول  ملسو هيلع هللا ىلصحم روى عّنه . م 

 .انتهى . سعيدحييى بن 

 ُ ُ:ُ)ُقوله د عة لس : وجهان . بفتح باء موحدة وسكون مهملة وفتح معجمة أو مهملة  (بر  . هي احلم

رم البعري , وهي بالكرس ل عىل ظأه  ساء ي لقي حتت الَرح 
 (.13 /1)قاله السّندي يف حاشية الّنسائي . كم

ُ:ُ)ُقولهُُ ع  ز  ُج  . ع بفتح اجليم وسكون الزاي ال غري جز( : 21 / ) "الشارق"قال عياض يف (ُعقد 

علوم  لَوٌن مأ ٌز م  رأ يوخّنا , هو خأ  .انتهى . بفتح الزاي وسكوّنا. وكان عّند بعضم ش 

ز فت ّنظم  فيه القالئد  والعقودٌ ( : 4/15) "الّنتقى"وقال الباجي يف   تخذ مّنها أأمثال  اخلأرأ ارة ي  جأ
ع حم . اجلز 

 .انتهى 

َتصالً عن ابن عَباس ( : 4/345 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( )  -ومثله , وهذا حديٌث قد رويّناه م 

يًا أأبدًا  -واهلل أعلم   .انتهى كالمه . ال يكون رأ 

ومن ( 224 ) "العلل"فأخرجه أبو حاتم كام يف . وله ط رٌق أ خرى عن ابن عباس بّنحوه : قلت  

من طريق عبد اهلل بن ب ريدة عن ابن ( 15 4) "عبالشُّ "ويف ( 335/ ) "الكربى"طريقه البيهقي يف 

 . ورَجح أأبو حاتم الوقفأ . عباس مرفوعًا وموقوفاً 

عبة عن ( 4/345 ) "التمهيد"وابن عبد الرب يف (   4) "الفتن"وأخرجه الداين يف   من طريقم ش 

= 
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ُ:ُبابُ ُُيفُهداءُ الش   اهللُِلُِبيس 

:  يقول كان ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  ملسأأ  بنم  زيدم  عني عن مالٍك حَدثّنو -315

 اجُّ حي  ,  واحدةً  سجدةً  كل صىَل  لٍ رج   بيدم  يلت  قأ  ل  َتع ال همَ لال
 يومأ  عّندكأ  هبا يّنم

 ( ).قيامةلا

___________________ 

سلم عن ابن عباس  م عن احلسنم بنم م   . نحوه موقوفاً . احلكأ

ه ثقات   سلٍم عن ابن عباس نظرٌ , وروات   .                ويف سامع احلسنم بنم م 

قالوا , مخٌس بخمس  "من وجٍه آخرأ عن ابن عباس مرفوعًا ( 31/  ) "الكبري"وأخرجه الطرباين يف  

ه ضعيٌف . "فذكره .. ما مخٌس بخمٍس؟ : يا رسولأ اهلل :   .وإسّناد 

هم احلديث بشواهدم     . واهلل أعلم.مّنهم ابن عبد الرب يف االستذكار . ه التقدمة وقّوى بعض 

ُ:ُ)ُقولهُ  ّت  وه : أي ( :   31/  ) "مشارق النوار "قال القايض عياض يف  (خ  واخلرت  , غدروا ونقض 

ر  .انتهى. الغد 

مُ:ُ)ُقولهُُ  .وسيل الدماء , أي القتل (ُفشاُفيهمُالد 

 . حَدثّنا القعّنبي عن مالك به ( 4/154) "ّنةتاريخ الدي"أخرجه ابن شَبة يف  ( )

رسٌل    . وهذا م 

نا عيسى بن  يونس عن مالك عن زيد بن ( 4214) "الطالب"وصله إسحاق بن راهوية كام يف   أأخربأ

مر   . أأسلم عن أبيه عن ع 

 . هذا إسّناٌد صحيٌح :  "الطالب"قال احلافظ يف  

من طريق هشام بن سعد عن زيد عن ( 14/ ) "احللية"نعيم يف ما أخرجه أبو . ما ي ؤّيد وصلأه : قلت   

مر به  .أبيه عن ع 

يمون ( 4255) "صحيحه"وأخرج البخاري يف   مرو بن مأ مر َلا ط عن , عن عأ احلمد هلل : قال , أَن ع 

= 
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 نَ أأ  هغأ لب هنَ أأ ,  اهلل بيدع   بن مرع   ىلمو ض  الّنَ  أيب عني عن مالٍك حَدثّنو - 31

 ش  ل لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو
م
 هؤال:  حدٍ أ   هداء

م
:  يقدِّ الصِّ  بكرٍ  بوأأ  لفقا,  يهملع شهد  أأ  ء

 .؟واجاهد   كام ناوجاهد  ,  موالس  أأ  كام ّنام  لأ سأأ  .مبإخواّنم  اهلل يا رسولأ  ّناس  لأ أأ 

,  بكرٍ  بوأأ  ىفبكأ ,  بعدي دثونحت   ما دريأأ  ال كنلو,  ىلب:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا

  ( ).؟كبعدأ  ونكائّن  ل ائّنَ أأ  : لقا ثمَ ,  ىبكأ  ثمَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   كان:  لقاأّنه ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو - 31

___________________ 

ٍل يَدعي اإلسالم  رج 
ّنّيتي بيدم  .الذي ملأ  َيعل مأ

عّنبي رواه بذكر ( 4/42) "أ برواياته الثامنيةالوط"ذكر سليٌم اهلاليل يف كتابه  :تنبيهُ  أسلم موىل "أَن القأ

مٌ  "عمر  .وهو وه 

رسٌل ( : 2  /  ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( ) واة للموطأ . هذا احلديث  م  ّنقطٌع عّند مجيع الرُّ هكذا م 

أأشهد  هلم باإليامنم : أي  (أشهدُعليهمُ)ُومعنىُقولهُ. ولكن معّناه يأستّند من وجوٍه صحاٍح كثريٍة , 

نوب ال وبقات , الصحيحم  نيا ونحو , والسالمةم من الذُّ ومن التبديلم والتغيريم والّنافسةم يف الدُّ

 انتهى.ذلك

تلف عن مالك يف انقطاعه ( :  51 /1) "االستذكار"وقال يف   وي , هذا حديٌث مّنقطٌع مل خي  وقد ر 

سّندًا متصاًل من وجوٍه  ثَم . وحديث أنس وغريه , وحديث جابر , حديث عقبة بن عامر من . معّناه م 

قبة  ثَم انصفأ إىل , خرج يومًا فصىَل عىل أأهلم أ حٍد صالتأه عىل اليت  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي ,  روى حديثأ ع 

  وليس فيه قصة أأيب بكر . انتهى  "احلديث .. وأأنا شهيد عليكم. أنا فرٌط لكم : الّنرب فقال 

قبة أخرجه الشيخان : قلت   لم من كالم ابن عبد الرب . حديث ع  ه بقوله , وع  وي معّناه ) أَن مقصودأ ( ر 

هداء أ حٍد : أي   .واهلل أعلم  .الصالة عىل ش 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  283ُلك 

 .ؤمنم لا ع  جأ ض  مأ  بئسأ :  لفقا,  قربلا يف ٌل رج   علفاطَ ,  ديّنةلبا فرحي   وقربٌ ,  اً سلجا

  ملأ   إينِّ :  جل  الرَ  لفقا,  تأ لق ما بئسأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا
,  اهلل يا رسولأ  هذا درم أ 

دت   امإنَ   .اهلل لسبي يف لأ قتلا أأرأ

 حبُّ أأ  هي قعةٌ ب   رضم الأ  ىلع ما,  اهلل لم سبي يف لم قتلل لأ ثمم  ال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا

  .( ) اٍت مرَ  ثأ ثال . مّنها هبا يرب  قأ  يكونأ  أن   يلَ إ

ُُفيهُتكونُ ُما:ُبابُ ُهادةُِالش 

 م  رأ كأ :  لقا ابطَ خلا بنأ  مرع   نَ أأ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -314

 اهلل   هاضع  يأ  رائزغأ  نب  جل  وا ةرأ  جل  وا,  هلق  خ   هومروءت  ,  هسب  حأ  هوديّن  ,  تقواه ؤمنم لا

 يأ  انبأ جلأ فا,  شاء حيث  
 ح  رأ  ىلإ به وب  ئ  يأ  ال عاَم  قاتلي   ريء  جلأ وا,  همِّ وأ   بيهأأ  عن رُّ فم

,  هلم

 .( ) اهلل ىلع هنفسأ  بسأ احتأ  نمأ  هيد  والَش ,  توفم حل  ا من حتٌف  لت  قأ لوا

_____________________ 

رسٌل  ( )  . هو النصاري. حييى بن سعيد . وهذا م 

سّندًا ( :  3/1 ) "التمهيد"قال أبوعمر يف  ولكن معّناه موجوٌد من , وهذا احلديث ال أأحفظه م 

للقتل يف سبيل اهلل فمحفوٌظ  ملسو هيلع هللا ىلصوأَما متّنِّي رسول اهلل , وفضائل  اجلهادم كثريٌة جدًا , رواية مالك وغريه 

 انتهى. من روايةم الثقات

 . لكن جاء موصوالً من وجٍه آخر, وهذا مّنقطٌع  ( )

واخلرائطي يف ( 25 /1) "الكربى"والبيهقي يف ( 143 ) "الصّنف"فأخرج ابن أيب شيبة يف  

عبه ( 55 ) "مكارم الخالق" وسعيد بن , من طريق سفيان ( 322/ )والدارقطّني , من طريق ش 

ب سِّ  من طريق أيب الحوص كلهم عن أيب إسحاق( 143 )مّنصور  . اهلمداين عن حَسان بن فائد العأ

مر   .وهذا إسّناٌد صحيٌح . فذكر نحوه بتقديم وتأخري. سمعت  ع 

= 
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ُمُ عُ لا:ُبابُ ُُلُِسغُ ُيفُل  ُداءُِهالش 

 بن مرأ ع   أنَ ,  عمر بن اهلل عبد عن نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -313

 .( ) اهلل رمحهيأ  اً شهيد وكان,  يهلع يلِّ وص   نفِّ وك   لسِّ غ   ابطَ خلا

ُُمنُهكرُ يُ ُما:ُبابُ ُُءُِاليش  ُي  ُُ( )ُاهللُِلُِسبيُيفُعل 

___________________ 

ه مرفوعًا   وي بعض   "كشف اخلفاء"و , للَسخاوي  "القاصد احلسّنة"انظر . ويف أأسانيدها نظٌر . ور 

جلوين   ( . 44/ )للعأ

ُ:ُ)ُقولهُ( : 4/11)قال الزرقاين  لنه جلبّنه ال يستطيع الدفع عّنهام فضاًل  (عنُأبيهُوأمهُفاجلبانُيفر 

ةوبُ:ُ)ُقولهُ. عن غريمها  ُالُي  قاتلُعام  ه بمحضم اهل جوم  (بهُإىلُرحلهُ)ُ. يرجع  (واجلريءُي  لَن قتالأ

أأي نوٌع من أأنواع الوت  (والقتلُحتفُمنُاحلتوفُ:ُ)ُقولهُ. والرسعة من غري نظٍر لّنفع يعود عليه

ه , فيجب أن ال يرتاع  كالوتم  بمرض أو نحوه , فألن  يموتأ به يف سبيل اهلل خرٌي من موتمه عىل فراشم

 .وال ّياب  هيبًة ت ورث اجلبن, مّنه 

 .  والرء باجل بن ال يّنجو من القدر ...يف اجل بنم عاٌر ويف اإلقدام مكرمٌة  :قال الشاعر  

هُعىلُاهللُ:ُ)ُقولهُ   .انتهى .ريضأ بالقتل يف طاعة اهلل رجاءأ ثوابه تعاىل: أي ُ(والشهيدُمنُاحتسبُنفس 

 "معجم الصحابة"والبغوي يف ( 4/411) "الطبقات"وابن سعد يف ( 113)أخرجه الشافعي  ( )

من (  5  ) "العرفة"ويف ( 1 /3) "الكربى"والبيهقي يف ( 32/441)وابن عساكر (   3/4)

 . ط رٍق عن مالك به

 . من ط رٍق عن نافع به( 4/411)وأخرجه ابن سعد   

وملأ  يذكر فيه إاَل , هكذا وقعت  ترمجة  هذا الباب عّند حييى ( :    /1) "االستذكار"قال أبو عمر يف  ( )

مر إىل الشام  وترمجة  البابم عّندأ القعّنبي وابن ب كري . وإىل العراق , حديثأ حييى بن سعيد يف محلم ع 

عل يف سبيل اهلل باب ما ي كر) لأ ( ه من الَرجعة يف اليشء َي  وفيه عّندمها حديث  عمر يف الفرس الذي محأ

= 
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 كان ابطَ خلا بنأ  عمرأ  أنَ ,  سعيدٍ  بن حييى عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -311

,  بعريٍ  ىلع امالَش  ىلإ لأ ج  الرَ  مل  حيأ ,  بعريٍ  فلأأ  ربعنيأأ  ىلع واحدلا عاملا يف مل  حيأ 

 .بعريٍ  ىلع عراقلا ىلإ نيلج  الرَ  ملوحيأ 

 ابطَ خلا بن   مرع   هل لفقا,  امً ي  حأ وس   ّنيلامح:  لفقا.  عراقلا لهأأ  من رجٌل  هفجاءأ 

 .( ) عمنأ :  هل لقا ؟ق  زم  حيمٌ س  أأ  . اهللأ كت  شد  نأ : 

ُ:ُبابُ ُالّت  ُهادُِجلُ اُيفُغيب 

 لقا,  حدٍ أ   يوم   كان الأّ :  لقا,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -311

م بخأ  تيّنييأ   نمأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يا  ناأأ :  رجٌل  لفقا , نصاريِّ الأ  بيعالرَ  بنم  سعدم  ربأ

 ؟كن  شأ   ما:  بيعالرَ  بن   عد  سأ  هل لفقا,  ىلتقأ لا بني يطوف   جل  الرَ  فذهبأ ,  اهلل رسولأ 

 .كربم بخأ  تيهآل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   يكأ لإ بعثّني:  جل  الرَ  هل لفقا

___________________ 

 .انتهى. ثم حَدثّنا حييى بن سعيد هذا , ومن طريق نافع . عليه يف سبيلم اهلل من طريق زيد بن أسلم

 "ريخ الديّنةتا"وابن شّبة يف , من طريق معن بن عيسى (  4/45) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( )

عّنبي كالمها عن مالك به ( 4/235)  . من طريق القأ

رسٌل    . حييى هو النصاري . وهذا م 

ُ)ُقولهُ  ب (ُِزقٌّ ق بكرس الزاي من ال ه  ذ لشاٍب ونحوه . الزِّ  اتُّ
ٍ
 .قاله يف اللسان. كلُّ وعاء

ُ)ُ: وقول العراقّي له ( : 4/11) "الّنتقى"قال الباجي يف     عىل وجه الَتورية والَتحيُّل  (حياًمُاُحلنيُوس 

حياًم  يه أّن له رفيقًا ي سَمى س  وكان عمر  بن , ويّنفرد  بركوبمه , فيدفع إليه البعريأ فيأ خذه العراقيُّ . لري 

طئه . أأل عّيًا ي صيب بمظّنِّه  اخلَطاب  قُّ . فال يكاد  خي  حياًم الذي ذأكر هو الزِّ فّناشده . فسبقأ إىل ظّنِّه أنِّ س 

ل . اهللأ لي خربه باحلقِّ فيأعلم  عمر  صدقأ ظّنِّه   .انتهى . نعم: فقال له الَرج 
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,  طعّنةً  عشة اثّنتي عّنت  ط   قد ينِّ أأ  هخرب  وأأ ,  مالالَس  يمّنِّ  هفاقرأ   يهلإ فاذهب  :  لقا

 اهلل رسول   لأ تق   إن   اهلل عّند مهل ذرأ ع   ال هنَ أأ  كقومأ  خرب  وأأ ,  يلمقاتم  ت  نفذأ أ   قد ينِّ وأأ 

 ( ).حي   مّنهم وواحدٌ  .ملسو هيلع هللا ىلص

 يف برغَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -312

 ريٌص حلأ  ينِّ إم :  لفقا,  هيدم  يف متراٍت  كل  يأ   نصارم الأ  من ورجٌل ,  ةأ ّنَ جلا وذكرأ ,  هادجلا

  غأ فر  أأ  ىحتَ  ست  لج إن   نياالدُّ  ىلع
 لأ فقات,  هفم بسي   لأ فحمأ ,  هيدم  يف ما ىفرمأ  . ّنهنَ مم

_____________________ 

 "أ سد الغابة"وابن الثري يف , عن معن بن عيسى ( 4 4/1) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( )

 . من طريق حييى بن حييى كالمها عن مالك به( 345/ )

رسل   . وهذا م 

ري , هذا احلديث ال أأحفظ ه ( : 3/13 ) "التمهيد"قال أبوعمر يف   فهو . وال أأعرفه إاَل عّند أأهلم السِّ

 . انتهى . عّندهم مشهوٌر معروٌف 

أأَن ابنأ إسحاق رواه يف السرية بّنحوم رواية مالك حَدثّني حممد بن عبد اهلل بن عبد , ثم ذكر ابن عبد الرب  

ع صعة  .الازين أأحد  بّني الّنَجار الرمحن بن أأيب صأ

ٍل من بّني مازن (   23 ) ورواه سعيد بن مّنصور : قلت   أأَنه , من طريق سعيد بن أيب هالل , عن رج 

ه  .فذكره. بلغأ

تمل أن  يكونأ حممد بن عبد اهلل بن أيب صعصعة شيخ ابن إسحاق    .واهلل أعلم. والرجل الازين حي 

: وصَححه عن خارجة بن زيد بن ثابت , عن أبيه , قال ( 3213) "الستدرك"وأخرج احلاكم يف  

فذكر .. إن  رأيتأه فأقرئه مّنِّي السالم: يومأ أ حٍد لطلبم سعدم بنم الربيع , وقال يل  ملسو هيلع هللا ىلصبعثّني رسول  اهلل 

 .نحوه
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 ( ).لتم ق   ىحتَ 

ُوزُ غُ لاُيفُفقةُ والن ُُهابين ُُسابقةملُ واُلُِيخلُ اُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 وهو ئير   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -312

ئلف,  هبردائم  هفرسم  هوجأ  مسح  يأ   .لي  خلا يف ةأ ليلال وتبت  ع   ينِّ إم :  لفقا ؟.كلذ عن س 
( ) 

_____________________ 

رسل ( )  . وهذا م 

 من طريق ثابٍت عن أأنس بنم مالٍك (  15 ) "الصحيح"ما أخرجه مسلٌم يف . لكن يشهد له  

ها السموات  والرض  : وفيه . ضمنأ حديٍث يف غزوة بدر  ّنٍَة عرض  وا إىل جأ مري بن احل امم : فقال . قوم  ع 

 . فذكر نحوه . 

مريأ بنأ احل امم هو ال بهم يف رواية مالك  "التمهيد"وجزم ابن عبد الرب يف    .     أَن ع 

أأين أأنا يا رسولأ اهلل إن  : قال رجٌل يومأ أ حٍد , عن جابٍر ( 211 )ومسلم ( 3531) وأأخرجأ البخاريُّ  

؟ قال  لت 
تم ه , يف اجلّنَة : ق  َن يف يدم  ."ثَم قاتلأ حتى ق تل, فأألقى ثمراٍت ك 

حًا به يف كام جاء مَص . أَما حديث  الباب فهو يف غزوةم بدٍر , ومها قصتان وقعتا يف أ حٍد وبدٍر مجيعًا  

 (. 152) "موطأ أيب مصعب"

واته فيام علمت  ( : 55 /3 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( )  ر 
, هكذا هذا احلديث يف الوطأ عّند مجاعةم

سّندًا عن حييى بن سعيد عن أنس  وي عن مالك م  ثم رواه ابن عبد الرب من طريق .. وال يصح . وقد ر 

هري عن مالٍك به الّنض  بن سلمة عن عبد اهلل بن عمرو  . الفم

فيان بن (   /1) "االستذكار"وأبو عمر يف ( 342 )وأخرجه سعيد بن مّنصور : قلت   من طريق س 

ييّنة عن حييى بن سعيد عن م سلم بنم يأسار    "... عاتبّني جربيل : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسول اهلل , ع 

رسٌل أيضًا   سلم بن يأسار . وهذا م  هم , من النصار وهم . هو موىل آل عثامن : وم  وموىل القومم من أأنفسم

 .وهو تابعٌي . 

ٍل من الأنصارم ( 123 ) "الطالب"وأخرجه مسَدد كام يف      عن حييى القطان عن حييى بن سعيد عن رج 

= 
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ُ قُ ُيفُفنُ الد ُ:ُبابُ ُرب 
ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُةد ُعُُُِبكرُ ُيبأُ ُوإنفاذ,ُُرضورةُ ُمنُواحدُ 

ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُوفاةُُِبعد

 نَ أأ  هغأ لب هنَ أأ ,  عةصأ ع  صأ  أيب بن محنالرَ  عبد عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -311

 يل  الَس  فرأ حأ  قد كانا نيميَ لم الَس  مَ ث   ني  نصاريَ الأ  مٍروعأ  بن اهلل وعبدأ  موحجلا بنأ  مروعأ 

 يومأ  شهداست   نمَ  ومها,  واحدٍ  قربٍ  يف وكانا,  لأ يالَس  يلي امَ  مهاقرب   وكان,  مهاقربأ 

 .مسم لأ با ماتا امَّن كأأ  اتغرَي يأ  ملأ   داجم فو   . مكاّنام من اغرَي ي  ل عّنهام فرأ فح  ,  حدٍ أ  

 ميطت  فأ  ,  كلكذ وهو فنفد   . هرحم ج   ىلع هيدأ  فوضعأ  رحج   قد مهاحد  أأ  وكان

 ح   يومأ  وبني حدٍ أ   بني وكان,  كانت كام فرجعت   ت  لرسأ   ثمَ ,  هرحم ج   عن هيد  
 رأ فم

 ( ).سّنةً  ربعونأ وأأ  ست   عّنهام

___________________ 

ره.. ملسو هيلع هللا ىلصأأصبحأ الّنبيُّ : قال ,   . فذكأ

, م سلم بن يأسار موىل الأنصار سمعأ سعيدأ بنأ السيب ( : 22 /2) "التاريخ الكبري"قال البخاري يف  

عن : قال ابن وهب عن عمرو عن حييى بن سعيد , روى عّنه حييى بن سعيد وعبد الرمحن اإلفريقي 

رسٌل . ملسو هيلع هللا ىلصعن الّنبي  -موىل آل عثامن  -مسلم بن يسار   .انتهى كالم البخاري . م 

 . ه شاهدان م رسالن ول 

عن ن عيم بن أيب هّند (  1 ) "الراسيل"وأبو داود يف ( 11  ) "مسّنده"أخرجه الطيالس يف :  األول 

وي مرفوعًا عن ن عيم عن عروة بن اجلعد . نحوه   . به ور 

 فذكره . عن أيب عبد اهلل بن واقٍد بلغه ( 315/ ) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف :  الثاين 

 "أ سد الغابة"وابن الثري يف , عن القعّنبي وأيب غسان (  2ص) "تاريخ الديّنة"رجه ابن شبّة يف أخ ( )

 . من طريق حييى بن حييى كلهم عن مالك به( 11 / )

= 
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 يبأأ  ىلع مأ قدم :  لقا هأنَ  محنالرَ  عبد يبأأ  بن ربيعة عني عن مالٍك حَدثّن -325

ٌة دأ و عم ٌي أأ وأ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم ه عّند رسولن كان مأ :  لحرين فقابأ ليق ماٌل من ادِّ الصِّ  بكرٍ 

 ( ) .حفّناٍت  ثأ ثاله ل نأ  فحفأ عبد اهلل بن   ه جابر  فجاءأ . تّني يأ  لف

___________________ 

تلف عىل مالٍك . هكذا هذا احلديث يف الوطأ مقطوعًا ( : 41 /1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ملأ  خي 

ل من وجو, فيه  تقاربوهو يتَصم  . انتهى. ٍه صحاٍح بمعّنى واحٍد م 

ُوأربعونُسنًةُ:ُ)ُقولهُ  فرُعنهامُستٌّ ُح  ُوبنيُيوم 
عن جابر (  41 )أخرج البخاري  (وكانُبنيُأ حد 

  ثم مل تطب نفس أن  أمتركمه مع اآلخر فاستخرجته , ودفن معه آخر يف قرب : قال . يف قَصة قتل والده

 .ضعتهبعد ستة أشهر فإذا هو كيوم و

وهذا , أي من يوم دفّنه  (فاستخرجتهُبعدُستةُأشهرُ:ُ)ُقولهُ( : 1  /4) "الفتح"قال ابن حجر يف 

الف يف الظاهر ما وقع يف   .بتعّدد القصة[  3 /1 التمهيد ] وقد مجع بيّنهام ابن عبد الرب .  "الوطأ"خي 

ه بعد ستةم أأشهر أنه دفن أأباه يف قرٍب , لأَن الذي يف حديث جابر , وفيه نظٌر  , ويف حديث الوطأ , وحدأ

جدا يف قرٍب واحٍد بعد ستي وأأربعني سّنًة , فإَما أن  يكونأ ال راد بكوّنام يف قرب واحٍد ق رب  أأّنام و 

ربين فصارا كقرٍب واحدٍ   .الجاورة , أأو أأَن السيلأ خرقأ أأحد القأ

َلا رضبأ : حَدثّني أأيب عن أأشياٍخ من النصار قالوا  "وقد ذكر ابن إسحاق القصة يف الغازي فقال 

ّنامها   العني  عليهم فجئّنا فأخرج 
هداء انفجرتم بورم الشُّ يعّني عمرًا وعبدأ  -معاوية  عيّنأه التي مَرت عىل ق 

طِّي هبام وجوههام  -اهلل  وعىل أأقدامهم يشٌء من نباتم الأرض , فأأخرجّنأامها , وعليهام ب ردتان قد غ 

فّنا بالمس  ثّنِّيا كأأّنام د  وله شاهٌد بإسّناٍد صحيٍح عّند ابن سعد من طريق أأيب الزبري عن .  "يتثّنَيان تأ

 .انتهى كالمه. جابر 

 .وما بعدها(  3 /1 )وانظر التمهيد      

رسل  ( )  . هذا م 

ه ( : 12 /1) "االستذكار"قال أبوعمر يف   تلف عن مالٍك يف انقطاعم ل من وهو ح, ملأ  خي  ديٌث يَتصم

= 
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___________________ 

 انتهى       . وجوٍه صحاٍح عن جابر

من طريق حممد بن عيل وابنم ال ّنكدر عن ( 3 4 )ومسلم ( 13 4, 11  )رواه البخاري : قلت  

 نحوه. جابر به 

ّرجوهُمنُطريقُربيعةُ  ُي   ُ رسالًُ,ُالُموصوالًُ.ُوَل   .والُم 

امن اسٌم جامٌع لبالٍد عىل ساحلم ب(ُالبحرينُ:ُ)ُقولهُُ ر :  قيل. حرم اهلّند بني البأصة وع  جأ , هي قصبأة  هأ

ر  قصبة البحرين :  وقيل جأ ه برقم . قاله ياقوت . هأ  ( .453)انظر متامأ كالمم

ٌةُ:ُ)ُقولهُ ة من غري :  قيل( : 1/452) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (وأٌيُأوُِعد  الوأي التعريض  بالعمدأ

ة:  وقيل. تأصيٍح  ونة  هو العمدأ  بوأ ٍي فليفم به  "وحديث عمر , الضم 
ٍ
ن وأأى المرىء ل الوأي  "مأ وأأص 

كمة أأَن  "ومّنه حديث  وهٍب . ويعزم  عىل الوفاء به , الوعد الذي يوثِّقه الرجل  عىل نفسه :  قرأت  يف احلم

ين : اهلل تعاىل يقول  ر مأن ذكرأ جعلت  عىل : ه أأعطاه معّنى عَداه بعىل لأنَ  "إمين وأأي ت  عىل نفس أن  أأذك 

 . انتهى كالمه . نفس



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  291ُلك 

 
ُ
  كتاب

 
 ل  وا ذور  الن

 
 ماني

 
ُُما:ُبابُ ُملاُيفُذورُِالن ُُنمُُِيب  ُيش 

 عن هثت  حدَ  اَّن أأ ,  هتم عمَ  عن بكرٍ  أيب بن اهلل عبدم  عني عن مالٍك حَدثّنو - 32

 ق   مسجدم  ىلإ اً مشي هانفسم  ىلع ت  لجع كانت   أّّنا,  هتم جدَ 
ٍ
 ق  تأ  وملأ   فامتت  ,  باء

 . هضم

 ( ) .عّنها يشأ متأ  أن   .هاابّنتأ  اسٍ عبَ  بن   اهلل عبد   ىتأ ف  فأأ 

ُزفعج ُُاهللُِبيِتُُىلإُاًُشيمُ ُرُ ذ ُنُ ُنفيمُ ُجاءُ ُما:ُبابُ

 مع خرجت  :  لقا أّنه,  يثيِّ لال ّنةي  ذأ أ   بن روةع   عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 32

 ت  لرسفأأ ,  ت  زأ عجأ  ريقالطَ  ببعض اّنَ ك   إذا ىحتَ ,  اهلل بيت ىلإ ميٌش  يهالع يل ةٍ دَ جأ 

 هل لفقا,  مرع   بنأ  اهلل عبدأ  لفسأأ ,  معه فخرجت   مرع   بنأ  اهلل عبدأ  ل  سأأ يأ  اهل موىلً 

_____________________ 

 . باب من مات وعليه ندر "صحيحه"يف . ذكره البخاري معَلقًا  ( )

تهُ:ُ)ُقولهُ مرة بّنت حزم عَمة جدِّ عبد اهلل بن : قال ابن احلذاء ( : 4/21)قال الزرقاين  (عنُعم  هي عأ

مرة صحابية قديمة , روى عّنها جابٌر الَصحايب , . وتعَقبه احلافظ , وقيل هلا عَمته جمازًا , أيب بكر  لَن عأ

ّنقطعة  مرو أو أ م . ادأ عَمت ه احلقيقية لأنه مل ي دركها , فالأظهر أأَن الر, فرواية عبد اهلل عّنها م  وهي أ م عأ

َدعي العَمة الجازية بيان الرواية التي فيها دعواه . انتهى. كلثوم  . والأصل احلمل  عىل احلقيقة , وعىل م 

م عليها من انقطاع الَسّند  زم صوصًا مع ما لأ  . انتهى كالمه . والصل خالفه. خ 

 (.123/  )وانظر فتح الباري 

عن ابن . واللفظ له ( 112  ) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف (  35 ) "السّنن"أبو داود يف وروى 

ر قىض عّنه وليُّه": عباس قال   .وهو مطلق . "إذا مات وعليه نذ 
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 ( ).زت  جأ عأ  حيث   من شم م  تأ ل ثمَ ,  رتكب  لف هار  م  :  عمر بن   اهلل بد  عأ 

ُُالُما:ُبابُ ُاهللُُِصيةُِعُ مُ ُيفُذورُِالن ُُنمُُِوزُ ي 

 امَّن أأ ,  يلِّ يالدِّ  زيدٍ  بنم  وثورم  قيسٍ  بن يدمح   عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -324

 اهلل لأ رسو أنَ  - هصاحبم  ىلع ديثحلا يف يزيد   مهاحد  وأأ  - ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو عن خرباهأأ 

,  مأ لَ يتك اَل  نأأ  نذرأ :  فقالوا,  ؟هذا بال   ما:  لفقا,  مسالَش  يف قائامً  الً رج   ىرأأ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ملَ يتكلف وهر  م  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لفقا .ويصوم. سأ لَيأ  وال, مسم الَش  من َل ستظيأ  وال

 ( ) .هصيامأ  يتمَ لو,  س  ليجلو,  َل يستظلو, 

_____________________ 

( 1  /4) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 12 /2) "الم"ويف ( 34 ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

ويف (  5/2 ) "السّنن الكربى "والبيهقي يف ( 1  /4) "والتاريخالعرفة "ويعقوب بن سفيان يف 

 . من ط رٍق عن مالك به( 12 / 3)وابن عساكر ( 1234) "العرفة"

مر ( 1  /4)وأخرجه ابن أيب شيبة  بيد اهلل بن ع  من (  11) "أخبار مكة"والفاكهي يف , من طريق ع 

روها أأن  تأعودأ من العام ال قبل , : قال ابن عمر وفيه . طريق عبدم احلميد الدين كالمها عن عروة به  م 

زت جأ  .فتميش من حيث عأ

روة بن أ ذيّنة يف الوطأ سوى هذا اخلرب ( : 23 /1) "االستذكار"قال أبو عمر يف   روة , ليس لع  وهو ع 

مر الَليثي كان شاعرًا رقيقأ , وأ ذيّنة لقبه . بن أ ذيّنة  الً  واسمه حييى بن مالك بن احلارث بن ع  زم عر غأ الشِّ

ًا عّندهم ,  بيد اهلل بن عمر. وكان مع ذلك صاحبأ فقٍه خريِّ  .انتهى. روى عّنه مالك وع 

 . صدوق :  "اليزان"وقال الذهبي يف  

 . ذكره ابن  حَبان يف الثقات( : 21 ص )  "تعجيل الّنفعة"وقال ابن حجر يف  

من طريق عبد اهلل القعّنبي عن ( 24 ص) "الحكمةالسامء البهمة يف النباء "أخرجه اخلطيب يف  ( )

رسٌل . مالك به   . وهذا م 

= 
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 سمعه أّنه,  حمّمدٍ  بن قاسملا عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -323

 لفقا,  ابّني نحرأ أأ  أن   نذرت   يّن إم :  تلفقا,  اسٍ عبَ  بن اهلل عبدم  ىلإ ةٌ امرأأ  تتم أأ :  يقول

 .ميّنكيأ  عن ريوكفِّ ,  ابّنكم  ّنحريتأ  ال:  اسٍ عبَ  ابن

 نَ إم :  عّباسٍ  ابن لفقا ؟ارةٌ كفَ  هذا يف يكون   وكيف:  اسٍ عبَ  ابن عّند شيٌخ  لفقا

 من فيه لأ جع ثمّ [ 4الجادلة ] {همسائم نأ  نمم  ظاهروني   ذينلوا} لقا ىلتعا اهلل

 .( ) يتأ رأأ  قد ما ارةكفَ لا

ُمعُ لا:ُبابُ ُنُِاميُ األ ُُارةُِفُ كُ ُيفُل 

:  يقول كان هنَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبدم  عن نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -321

 .ساكنيمأ  عشةم  كسوة   أو,  رقبةٍ  عتق يهلفع . ثأ حّنأ  مّ ث  ,  هادأ فوكَ  بيمنيٍ  فأ لح من  

 لِّ كل مساكني عشةم  إطعام   يهلفع .ّنثأ حأ  ثمّ ,  هاد  ؤكِّ ي   ملف بيمنيٍ  فأ لح ن  ومأ 

  ( ).أّيامٍ  ثةم ثال فصيام   َيد ملأ   فمن,  ّنطةٍ حم  من مد   مسكنيٍ 

___________________ 

 ُ ُالبخاريُيف ُأخرجه ُما ُله من طريق أأيوب عن ( 4455)وأبو داود  (5755)ُ"صحيحه"ويشهد 

َمى الرجلأ أأبا إرسائيل. نحوه . عكرمة عن ابن عباس به   . وسأ

 .       يى بن ب كري عن مالك بهمن طريق حي(  5/2 ) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

( 32 / )والدارقطّني ( 53 /4)وابن أيب شيبة ( 1151 , 1154 )وأخرجه عبد الرزاق  

 . من ط رٍق عن حييى بن سعيد به( 3525) "الصغرى"ويف (  5/2 ) "الكربى"والبيهقي يف 

 . نحوه. من طريقني آخرين عن ابن عباس به( 2/315)وأخرجه عبد الرزاق  

والبيهقي يف ( 2  /4) "رشح معاين اآلثار "والطحاوي يف ( 2  /2) "الم"خرجه الشافعي يف أ ( )

= 
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 عن ركفِّ ي   كان أّنه,  عمر بن اهلل عبد عن نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -321

 دأ وكَ  إذا رارلم ا عتقي   وكان,  حّنطةٍ  من مد   مسكنيٍ  لِّ كل مساكني عشةم  بإطعامم  ميّنهيأ 

  ( ) .يمنيأ لا

:  لقا أّنه,  سارٍ يأ  بن يامنلس   عن سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -322

,  صغرم الأ  دِّ لبا حّنطةٍ  من اً دَ م   عطواأأ  يمنيلا ارةكفَ  يف عطواأأ  إذا وهم اسالّنَ  دركت  أأ 

___________________ 

 . من ط رٍق عن مالك به( 3 12) "العرفة"ويف ( 5/11 ) "السّنن الكربى"

, عن أيوب عن نافع ( 11 /1) "االستذكار"وابن أيب شيبة كام يف ( 2/154)وأخرجه عبد الرزاق  

؟ قال : فقلت  لّنافع , وإذا وَكدأ أأعتق , ا حلفأ أأطعمأ عشًة كان ابن  عمر إذ: قال  ترداد  : مالتوكيد 

 الواحدم 
م
 .اليامنم يف اليشء

فالواجب  أحد  الثالث التي ذكرها اهلل . عىل سبيل االستحباب ال الوجوب  وفعل ابن عمر : قلت 

. ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أيامنكم ولكن يؤاخذكم بام عَقدتم اليامن  }تعاىل يف سورة الائدة بقوله 

فمن مل َيد . فكفارته إطعام عشة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة 

فصيام ثالثةم أأياٍم ذلك كفارة أيامنكم إذا حلفتم واحفظوا أيامنكم كذلك يبني اهلل لكم آياته لعلكم 

 {تشكرون 

 "العرفة"ويف ( 3545/ ) "الصغرى"ويف ( 5/11 ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 3131)

مري عن نافع عن عأ ( 1512 ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف   مر الع  كان ابن  عمر : بد اهلل بن ع 

 .وتابع بيّنها يف جملٍس أأعتقأ رقبةً , إذا وَكد الأيامنأ 

 . وانظر ما قبله 
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 ( ).عّنهم اً زئجم   كلذ واورأأ 

ُيامنُِاأل ُُجامعُ :ُبابُ

 محنالرَ  عبد بن مّنصور عن موسى بنم  وبيُّ أأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -322

ئلأ  اَّن أأ ,  عّنها اهلل ريض ؤمّننيلا أمِّ  عائشة عن همِّ أ   عن بيِّ جأ حلأ ا :  لقا لٍ رج   عن ت  س 

 ( ).يمنيأ لا ركفِّ ي   ما هر  كفِّ ي  :  عائشة تلفقا ؟كعبةلا اجتأ رم  يف يلما

_____________________ 

من طريق حييى بن ب كري ( 1/142) "العرفة"ويف ( 5/11 ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . عن مالك به

التفسري "وسعيد بن مّنصور يف , من طريق أيب الحوص ( 5/141 ) "تفسريه"وأخرجه الطربي يف  

 . من طريق سفيان كالمها عن حييى بن سعيد به( 231) "يف السّنن

ه صحيٌح    .                                           وإسّناد 

  ُ ُ)ُقوله ُاألصغرُ: دُّ الّنبيِّ  (بامل دِّ قال له .  ملسو هيلع هللا ىلصأي م  دُّ هشامم بنم أأَما ال. الدُّ الول  : وي  دُّ الكرب فهو م 

 .كان أأمريًا عىل الديّنة هلشامم بنم عبد اللك. إسامعيل الخزومي 

د  ونصف:  وقيل, مدُّ وثلٌث :  فقيل,ُواخت لف يف مقدار مدِّ هشام ُ  .م 

دِّ الّنبيِّ :  وقيل  ثأي رطل  ملسو هيلع هللا ىلصأكرب من م  فإَن الَد  .وهو كام قال : قال ابن حجر . قاله ابن بطال . بث ل 

شامي رطالنم   .انتهى . والصاع  مّنه ثامنية  أرطال, اهلم

هري ( 332 ) "رشح السّنة"أخرجه البغوي يف  ( ) وابن بشكوال يف . من طريق أيب مصعب الزُّ

 . من طريق حييى عن مالٍك به( 124/ ) "الغوامض والبهامت"

( 3 3/4) "غريب احلديث"وأبو عبيد يف ( 433  )وعبد الرزاق ( 4/21)وأخرجه ابن أيب شيبة  

ه صفَية به(   12) "العرفة"ويف ( 5/11 ) "الكربى"والبيهقي يف   . من ط رٍق عن مّنصور عن أ مِّ

 .وصَححه ابن  السكن . سّنٌد صحيٌح ( :  2 /3) "التلخيص"قال ابن حجر يف  

= 
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ُ
  كتاب

 
 حاياالض
 

ُُنمُُِهعن ُُنهىيُ ُما:ُبابُ ُاياح ُالض 

 من قيتَ يأ  كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نّ أأ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -321

 ( ).هاقم ل  خأ  نمم  قصأ نأ  تيلوا,  سنَ تأ  ملأ   تيلا دنم ب  لوا حاياالَض 

ُيُ ُما:ُبابُ ُُنمُُِستحب  ُاياح ُالض 

___________________ 

بيُاحل ُ:ُ)ُقولهُ  مّنسوٌب إىل . بفتح احلاء واجليم وباء بواحدة ( : 331/ ) "الشارق"قال عياض يف (ُج 

بة البيت جأ ُ.انتهى . حأ

تاج بالكرس : قال أهل اللغة  (ِرتاجُالكعبةُ:ُ)ُقولهُ وجعلأ , والباب  الغلق  أأيضًا , الباب  العظيم  . الرِّ

تأاج الكعبة  ه يف رم د  : أي . فالٌن مالأ ه هأ رأ  .وليس الراد  نفسأ الباب, يًا نذأ

تيبة يف  ( ) من ( 1 3/ ) "غريب احلديث"واخلطايب يف ( 451/ ) "غريب احلديث"أخرجه ابن ق 

 . طريق القعّنبي عن مالك به

ُ:ُ)ُقولهُ  ملأ  "ورواه , ذكره ابن قتيبة يف كتابه ( : 1 3/ ) "غريب احلديث"قال اخلطايب يف  (َل  ُت سن 

هي التي ملأ  تّنب ت : وقال , التاء مفتوحة الّنون عىل مذهب الفعول ملأ  ي سَم فاعل ه  مضمومة "ت سّنأن

ا  لبأن , كأّنا ملأ  ت عط أأسّنانًا . أأسّناّن  ملأ  ي عطأ : أي . وملأ  ي سمن , ملأ  ي عطأ لبّنًا : أي . وهذا كام تقول فالن ملأ  ي 

مّناً   .سأ

بأع . ووجه الكالم بنٌي ومعّناه واضٌح , هذا أأيرس من ذلك  اخلطب يف( : اخلطايب ) قال أبو سليامن   إذا اتُّ

ه  ه , صواب  غرَي إعراب  ريد بذلك . فأظهر الّنونني , رّده إىل الصل . ملأ  تسن : أي . وإنام هو ملأ  تسّنن , وملأ  ي  ي 

ن أأصحابّنا عن عيل بن عبد العزيز عن ال, سَن اإلثّناء  قعّنبي عن مالك عن وكذلك رواه لّنا الث بات مم

 (.5  /4 ) وانظر اللسان . انتهى كالمه. ملأ  أر مّنهم يف ذلك اختالفاً . نافع عن ابن عمر 
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 مّرةً  ىضحَ  مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -325

 يوم هبح  ذ  أأ  مَ ث  ,  قرنأ أأ  الً حي  فأ  اً بشكأ  هل شرتيأأ  ن  أأ  مرينفأأ :  نافعٌ  لقا,  ديّنةلبا

 .اسالّنَ  ىَل صم   يف ضحىالأ 

  ثمَ  ت  لففع:  نافعٌ  لقا
م
,  بشأ كأ لا ذبحأ  حني هسأ رأ   قأ لأ فحأ  .مرع   بنم  اهلل عبدم  ىلإ لأ مح 

 .اسالّنَ  مع عيدأ لا شهدم يأ  ملأ   اً مريض وكان

 من ىلع بواجٍب  سم أ  الرَ  ق  الحم  يسل:  يقول مرع   بن   اهلل عبد   وكان:  نافعٌ  لقا

.مرع   ابن   هلأ فع وقد,  ىحَ ضأ 
( ) 

ُضاحياأل ُُومُِحلُ ُخارُِادُِّ:ُبابُ

 دريِّ خلا سعيدٍ  يبأأ  عن محنالرَ  عبد أيب بن ربيعة عني عن مالٍك حَدثّنو - 32

 ومحل   من هذا يكونأ  أن   انظروا:  لفقا,  امً حلأ  ههل  أأ  يهلإ مأ فقدَ ,  سفرٍ  من مأ قدم  ّنهأأ , 

ملأ  :  سعيدٍ  بوأأ  لفقا,  مّنها هو:  فقالوا,  ىضحأ لأ ا
 ؟هاعّن   ىّنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   يكن أأ

 . مرٌ أأ  بعدك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو من كان قد هنَ إم :  فقالوا

_____________________ 

 . من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 22 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . وهذا إسّناٌد صحيٌح  

بيد( 11 /3) "غريب احلديث"ورواه أبو عبيد يف   مر عن نافع به من طريق ع   . اهلل بن ع 

ُ ُقوله (ُ :ُ وهو الراد يف , الفحيل العظيم اخللق ( : 24 / ) "الشارق"قال عياض يف  (فحيالً

ابه , ال ضحية  ي الول لشبهه به يف خلقته وعظمه . وأأَما يف غريها فال ّنجب يف رضم مِّ وقال ابن , وبه س 

 .انتهى.  إذا كان نجيبًا كريامً . فحٌل فأحيٌل : دريد 
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 عن يتكمّنأ :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ  خربفأ  ,  كلذ عن لأ فسأأ  . سعيدٍ  أبو فخرج 

 .رواخم وادَ  واق  وتصدَ  وافكل   ٍث ثال بعد ضحىلأ ا ومحل  

 قبورلا زيارة عن كميت  وّنأ ,  حرامٌ  مسكرٍ  وكلُّ ,  واذ  بم فانتأ  نتباذم الا عن كموّنيت  

  ( ) .اً سوء تقولوا ال .يعّني .اً رج  هأ  تقولوا الو,  وهار  و  فز  

_____________________ 

 "العرفة"ويف ( 313/ ) "الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 452/ ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . ُمتصاً . أأخربنا مالٌك عن ربيعة به( 412 )

رسٌل : قال البيهقي    . انتهى . ريبعة ملأ  ي درك أأبا سعيد. م 

 (.                           3  /4) "التمهيد"وكذا قال أبو عمر يف  

عبد  من طريق ُمتصاً ( 2 33)والّنسائي ( 32 1,  4221) "صحيح البخاري"وأصل احلديث يف   

م من سفرٍ  أأَن أأبا سعيد بن مالك اخلدرَي , اهلل بن خباب فقَدم إليه أهل ه حلاًم من حلوم الضاحي . قدم

ه , ما أأنا بآكله حتى أأسألأ : فقال ,  ه؟ فقال . قتادة بن الّنعامن  -وكان بدريًا  -فانطلق إىل أأخيه ل مِّ فسأألأ

ومم الأضحى بعد ثالثة أيام:  ّنهون عّنه من أأكل حل  ا كانوا ي 
ثأ بعدكأ أأمٌر نقٌض لم  . "إنه حدأ

 يا أهل الديّنة ال تأكلوا حلومأ الأضاحي فوق: عن أيب نضة عن  أيب سعيد رفعه ( 124 )ولسلم 

وا : أَن هلم عياالً وحشاًم وخدمًا فقال ,  ملسو هيلع هللا ىلصفشكوا إىل رسولم اهلل . ثالٍث  وا أو , كلوا وأأطعم  واحبس 

 ."اَدخروا 

وا ) أَما قوله   وها , مسكٍر حراٌم  وكلُّ , وّنيت كم عن االنتباذم فانتأبمذ  ر  و  يت كم عن زيارة القبور فز  وال , وّنأ

راً  ج   .فلم أره عّند أصحاب الستة عن أيب سعيد(. ال تقولوا سوءاً . يعّني. تقولوا هأ

ي ن عن أيب سعيد   واحلاكم يف ( 2 1  )عّند أمحد .  وقد جاءت هذه الزيادة من طريقني آخرأ

 "الكربى"والبيهقي يف (  4 3) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 3 4/3) "الستدرك"

ُ. وغريهم( 3/22)

سلٌم يف   الّنهَي عن هذه الثالث . مرفوعًا  عن ب ريدة ( 122) "صحيحه"ويشهد هلا ما أأخرجه م 

= 
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ُ:ُبابُ ُُةحيُ الض  ُاأل ُُامُِيُ أُ ُوذكر,ُُةرأُ ملاُبطنُُِيفُعام  ُىح ُض 

 ىحأ ض  الأ :  لقا عمر بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو - 32

.ىحأ ض  لأ ا يومم  بعد يومان
( ) 

 يف عاَم  يضحِّ ي   يكن ملأ   مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عني عن مالٍك حَدثّنو -324

 ( ) .رأةلا بطنم 

___________________ 

 . "وال تقولوا هجراً "دون قوله . مجيعًا نحوه 

عوايل "وأبو أمحد احلاكم يف , من طريق ابن ب كري ( 12 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . من طريق هشام بن عاَمر كالمها عن مالك به(    ) "مالك

. من ط رٍق عن نافع به ( 1/431) "ال حىَل "وابن حزم يف (  1  ) "الوسط"وأخرجه ابن الّنذر يف  

 . نحوه

 . من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 22 /1) "السّنن الكربى"البيهقي يف أخرجه  ( )

ر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ( 41 2) "الصّنف"وأخرج عبد الرزاق يف   عمأ أنه كان ال , عن مأ

بأٍل  ي عن حأ ه الصغارم والكبارم , ي ضحِّ ي عن ولدم  .لكن كان يضحِّ

, االختالف يف الضحية عن ما يف بطن الرأةم شذوٌذ ( : 32 /1) "االستذكار"قال ابن عبد الرب يف 

وي عن ابن عمرأ يف ذلك  عىل ما ر 
م
 .انتهى. ومجهور  العلامء



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  311ُلك 

 
ُ
  كتاب

 
 حبائ  الذ
 

ُحةُِبيُ الذ ُُىلعُسميةُِالتُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 يبأأ  بن اشعيَ  بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  سعيدٍ  بن حييى عني عن مالٍك حَدثّنو -323

 مِّ سأ :  هل لقا,  هايذبحأ  أن   رادأ أأ  اَم لف,  ذبيحةً  يذبحأ  ن  أأ  هل اً مالغ   مرأ أأ  خزومّي لا ربيعة

 يت  سمَ  قد:  هل لقا,  وحيك اهللأ مِّ سأ :  هل لفقا,  يت  سمَ  قد:  مغاللا هل لفقا,  اهللأ

 ( ) .بداً أأ  هاطعم  أأ  ال واهللم:  عّياشٍ  بن   اهلل عبد   هل لفقا,  اهللأ

ُُلُِحاُيفُكاةُِالذ ُُنمُُِيوزُ ُما:ُبابُ ُورةُِالض 

 هنَ أأ ,  اسٍ عبَ  بنم  اهلل عبدم  عن يلّ يالدِّ  زيدٍ  بن ثورم  عني عن مالٍك حَدثّنو -321

ئلأ   مهلَ تويأ  نومأ } يةآلا هذه وتال . هبا سأ بأ   ال:  لفقا ؟عربم لا ىصارأ نأ  ذبائحم  عن س 

  ( ) [ 1الائدة ] {مّنهم هفإنَ  مّنكم

_____________________ 

 .ملأ  أره يف غري الوطأ ( )

 (. 51 /3) "اإلصابة"وأأَيده ابن  حجر يف , جزم بذلك ابن حبان . وابن عياش له إدراك  

 .من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 2  /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

من طريق القعّنبي وابن (  3 /2) "العرفة"ويف ( 2  /1)أيضًا  "الكربى"وأخرجه البيهقي يف  

 .وهب كالمها عن مالٍك عن ثورم بن زيد عن عكرمةأ عن ابن عباس

ه يف . عكرمة ملأ  ير االحتجاج برواية ( أي مالك ) وكأّنه :  "العرفة"قال البيهقي يف   فلم يذكر اسمأ

 انتهى.الوطأ

= 
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ُكاةُِالذ ُُيفُحةُِبيُ الذ ُُنمُُِهكرُ يُ ُما:ُبابُ

 أيب بنم  لم عقي ىلمو ةرَ م   يبأأ  عن سعيدٍ  بنم  حييى عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -321

 .هالأ كأ  يأ  ن  أأ  همرأ فأأ  .؟هابعض   كفتحرَ  حت  بم ذ   شاةٍ  عن ريرةه   باأأ  لأ أأ سأ  هنَ أأ ,  ٍب لطا

 .( ) كلذ عن اهوّنأ ,  كحرَ تتأ ل يتةأ لا نَ إم :  لفقا ثابٍت  بنأ  زيدأ  كلذ عن لأ أأ سأ  مَ ث  

___________________ 

والذي يروى من حديث ابن عباس يف إحالل ( : 414/ ) "السّند"وقال اإلمام الشافعي يف  

دي وابن  أأيب حييى عن ثوٍر عن عكرمة عن ابن  ر   عكرمة أأخربنيه ابن الَدراوأ
ذبائحهم إنام هو من حديثم

تأ عن اسم عكرمة ( أي مالك ) لكن صاحبّنا , فذكره . عَباٍس   انتهى. وثوٌر ملأ  يلقأ ابن عباس, سكأ

من (  2 /1 ) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف (  5/35 ) "تفسريه"وأخرجه الطربيُّ يف  

(  1 ) "هتذيب اآلثار"والطربي يف ( 1132) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف , طريق عطاء بن السائب 

 .عكرمة عن ابن عباس بهمن طريق عاصٍم الحول كالمها عن 

ّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )  . من طريق حيي بن ب كري عن مالك به( 15 /1) "السُّ

 .   وكذلك رواه سليامن بن بالل عن حييى بن سعيد: قال البيهقي  

ييّنة ( 2142)وأخرجه عبد الرزاق   عن عبد الرحيم ( ط عوامة  5/342 )وابن أيب شيبة , عن ابن ع 

َرة بن سل أأنه وجدأ شاًة هلم متوت , يامن كالمها عن حييى بن سعيد عن حمَمد بن حييى بن حَبان عن أأيب م 

ها فتحَركت .   .فذكره. فذبحأ

ه   اه بزيادة حممد بن حييى يف سّندم يأ من طريق ابنم أيب ( 2141)وأخرجه أيضًا عبد  الرزاق . هكذا روأ

َرة به  .ذئب عن حممد بن حييى عن أأيب م 

(  2 /4) "الصغرى"ويف ( 15 /1) "الكربى"فأخرجه البيهقي يف . وخالف أأبو معاوية اجلميعأ  

اًل ذبحأ , من طريقه عن حييى بن سعيد عن حممد بن حييى بن حَبان عن حممد بن زيد  . فذكره. أَن رج 

 . والصواب  الأَول 
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ُحةُِبيُ الذ ُُنُِطُ بُ ُيفُماُكاةُ ذُ :ُبابُ

:  يقول كان ّنهأأ  , مرع   بن اهلل عبدم  عن نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -322

 فإذا,  رهشع   ونبتأ ,  هق  لخ تمَ  قد كان إذا اذكاهت   هابطّنم  يف ما فذكاة   اقة  الّنَ  حرتم ن   إذا

  رجأ خأ 
  م  الدَ  رجأ خيأ  ىحتَ  بحذ   همِّ أ   بطنم  نمم

 .( ) هجوفم  نمم

  

_____________________ 

 .  وابن وهب عن مالك بهمن طريق ابن ب كري( 1/441) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

, من طريق عبد اهلل عمر وغريه ( 1/441)والبيهقي , من طريق أيوب (  213)وأخرجه عبد الرزاق  

 . من طريق الليث كلهم عن نافع عن ابن عمر به موقوفاً ( 21  ) "معجمه"وابن القري يف 

هم موقوفًا أيضاً    .ورواه غري 

من طريق حممد بن ( 2211) "الوسط"والطرباين يف  ( 1/2) "الستدرك"وأخرجه احلاكم يف  

( 1/441) "الكربى"والبيهقي يف , من طريق أيوب بن موسى ( 1314)والطرباين أيضًا , إسحاق 

مر كلهم عن نافع عن ابن ( 43 2)والطرباين أيضًا (  2 /3)والدارقطّني   اهلل بن ع 
من طريق عبيدم

 . عمر مرفوعاً 

وي : قال البيهقي      ه عّنه ضعيٌف , من أوجٍه عن ابن عمر مرفوعًا ور   اهـ          .والصحيح  موقوٌف . ورفع 

ه الدارقطّنيُّ وأأبو حاتمم كام يف     "الكامل"وابن  عدي يف ( 3 1 )البّنه  "العلل"وكذا صَوبأ وقفأ

 .وغريهم من احلّفاظ  "التلخيص"وابن حجر يف (  4/1)

ونصب الراية ( 12 /3)والتلخيص احلبري . عبد اهلادي  البن( 11 /4)تّنقيح التحقيق : انظر  

 (. 21 /2)وإرواء الغليل ( 12 /3)
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ُ
  كتاب

 
 الص
 
 دي

 
ُتُ قُ ُماُلُِكأُ ُتركُ :ُبابُ ُملُِاُل  ُجرُ حلواُعراض 

 وأنا - رٍ بحجأ  نطائري   رميت  :  لقا هنَ أأ  نافعٍ  عن عن مالٍك ى حيي حَدثّني -322

 خر  آلا امَ وأأ ,  مرع   بن اهلل عبد   هفطرحأ ,  فامتأ  مهاحد  أأ  امَ فأأ ,  هامت  صب  فأأ  - فر  جل  با

 ( ).اً يضأأ  اهلل عبد   هفطرحأ ,  هيأ ذكِّ ي   ن  أأ  لأ قب فامتأ  ومٍ د  بقأ  يهذكِّ ي   عمر بن اهلل عبد   فذهبأ 

ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُامتلُ عمل ُاُدُِيُ ص 

 يف يقول   كان هنَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبدم  عن نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -321

لقت  يأ  ملأ   نوإم ,  لأ تقأ  إن   يكأ لع مسكأ أأ  ما ل  ك  :  ملَ عل  ا بم ل  كلا
( ).  

 وإن  :  مرع   بن اهلل عبد   لقا : يقول اً نافع سمعأ  هنَ أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -315

_____________________ 

 .من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 31 /1) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

من طريق عبد اهلل بن عمر ( 42 /3)وابن أيب شيبة , من طريق أيوب ( 1 21)وأخرجه عبد الرزاق   

 .به نحوه كالمها عن نافع

 (.23 /4)البن حجر ( تغليق التعليق ) انظر  

فُ:ُ)ُقولهُ ر  ف بضم اجليم والراء ( : 1 4/ ) "الشارق"قال عياض يف .  (اجل  موضع . وسب خة اجلر 

مرأ بن اخلطاب . بالديّنة فيه ماٌل من أمواهلا  ن ناحيةم الشام . وفيه كان مال  ع  . وهو عىل ثالثةم أأميال مم

ومُُ:ُ)وقولهُ َففة ال غري  (بقد   .انتهى. آلة الّنََجار. ُم 

 . انظر ما بعده. وهذا إسّناٌد صحيٌح  ( )
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 .( ) لك  يأ   ملَ  وإن,  لكأأ 

ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُبُ لاُدُِيُ ص  ُرح 

 لأ أسأ  هريرة أيب بن محنالرَ  عبدأ  أنَ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو - 31

 .هلم ك  أأ  نعأ  فّنهاه,  ؟بحر  لا ظأ فأ لأ  عاَم  مرع   بنأ  اهلل عبدأ 

 بحرم لا صيد   كمل َل حأ  } فقرأ فم حأ ص  ل  با عافدأ  اهلل عبد   بأ لانق ثمّ  : نافعٌ  لقا

 [.11الائدة ] {هوطعام  

 سبأ   ال هنَ إم :  هريرة يبأأ  بنم  محنالرَ  عبد ىلإ مرع   بن اهلل عبد   ّنيلرسفأأ :  نافعٌ  لقا

 .( ) هلم ك  بأأ 

اريِّ جلا سعدٍ  عن مأ لسأأ  بن زيدم  عني عن مالٍك حَدثّنو - 31
 بن مرع   ىلمو ( )

_____________________ 

( 43 /3)وابن أيب شيبة ( 1/114) "تفسريه"والطربي يف ( 1 1/21 21)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 .من عَدة طرق عن نافع به( 1/412) "الكربى"والبيهقي يف 

 (. 1/15)باري فتح ال: وانظر . وإسّناده صحيح  

وابن عساكر ( 3 1/3) "الفقيه والتفقه"واخلطيب يف ( 11 /1) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 .   من ط رٍق عن مالك به( 41/41)

 "الطالب"ومسَدد كام يف ( 13/  ) "تفسريه"والطربي يف ( 2111)وأخرجه عبد الرزاق  

 . من ط رٍق عن نافع به( 21 /5 )

ُ:ُ)ُقولهُ  ظ   .رمأى عىل الساحل : أي  (لف 

ب ليدة عىل الساحلم . اجلاري نسبة إىل اجلار ( : 1/432)البن حجر  "التهذيب"قال السمعاين كام يف  (4)

رب الديّنة  .بق 
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 وت  متأ  وأأ ,  اً بعضأ  هابعض   ل  قت  يأ  يتانم حلم ا عن مرع   بن اهلل عبدأ  ت  لسأأ :  لقا هنَ أأ  ابطَ خلا

أ   .ٌس بأ   هبا يسل:  لفقا ؟.اً درصأ

 ( ).كلذ لمث:  لفقا,  عاصلا بن مروعأ  بن اهلل عبدأ  ت  لسأأ  ثمَ :  سعدٌ  لقا

 يبأأ  عن محنالرَ  عبد بن مةلسأ  يبأأ  عن نادالزِّ  يبأأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -314

 .( ) اً سبأ   بحر  لا ظأ فأ لأ  بام ريانم يأ  ال كانا امَّن أأ ,  ثابٍت  بن وزيدم  هريرة

 اً ناس نَ أأ ,  الّرمحن عبد بن مةلس أيب عن نادالزِّ  أيب عني عن مالٍك حَدثّنو -313

 به يسل:  لفقا .؟بحر  لا ظأ فأ لأ  عاَم  كمحلا بنأ  مروانأ  لوافسأأ ,  وام  قدم  ارم جلا لهأأ  من

 . وينت  ائ   ثمّ  , كلذ عن ومهال  أأ فاس   هريرة يبوأأ  ثابٍت  بنم  زيدم  ىلإ واهب  اذ   : لوقا,  بأٌس 

 مروانأ  توافأأ  . به سأ بأأ  ال:  فقاال,  اومه  ل  فسأأ  اومه  تأ فأأ  ؟نقواليأ  ماذا وينربم خ  فأأ 

 ( ) .كملأ  ت  لق قد:  مروان   لفقا,  وهرب  خ  فأأ 

_____________________ 

من ط رٍق عن ( 11 /1) "الكربى"والبيهقي يف ( 15 /3) "الصّنف  "أخرجه ابن أيب شيبة يف  ( )

 مالك به 

دًاُ:ُ)ُقولهُ  دًا . بفتح الصاد والراء  (َص    ( .22/ ) "الشارق"قاله عياض يف . أي بر 

 .من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 13 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

من طريق سفيان عن أأيب ( 23 /3) "التاريخ الكبري"والبخاري يف ( 31 /3)وأخرجه ابن أيب شيبة   

 .الزناد به

 .حَدثّني عبد اهلل بن يوسف عن مالك به( 23 / ) "التاريخ الكبري"خاري يف أخرجه الب (4)

( 13 /1) "الكربى"والبيهقي يف ( 23 / ) "التاريخ"والبخاري يف ( 2113)ورواه عبد الرزاق  

ر كالمها عن أيب الزناد عن أيب سلمة ( 2111)وعبد الرزاق أيضًا , من طريق سفيان الثوري  عمأ عن مأ

= 
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ُ
 لا كتاب

 
 ق  ع

 
 ي
 
 ةق

 
ُقةيُ قُِعُ لاُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 عن رةم  ضأ  بّني من لٍ رج   عن مأ لسأأ  بن زيد عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -311

ئلأ :  لقا هنَ أأ ,  بيهأأ   هنَ وكأأ ,  قوقأ ع  لا حبُّ أأ  ال:  لفقا,  قيقةم عأ لا عن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   س 

 ( ).لعيف  لف هدم لو عن كأ ّنس  يأ  أن   حَب فأأ  دٌ لأ وأ  هل دلو   نمأ :  لوقا,  سماال هرم كأ  امنَ إم 

___________________ 

ٍك كبرٍي فاستفتيّنا أأبا هريرة : قال , عن ث ويب  مأ ى البحر  بسأ وهو . فزادا يف اإلسّناد ث ويبًا . فذكره . رمأ

 . من أأهلم اجلارم 

مل قوله عن ثويب   . وهلذا نظائر  كثريٌة يف السانيد , وث ويب مّنهم . عن قصة أأهلم اجلارم : أي . وحي 

 ( 32/ ) "عديلاحلرج والت"وأأشار إىل هذا اخلالف أبو حاتم يف 

 (. 5 /3) "الثقات"ذكره ابن حبان يف . وث ويب تأصغري ثأوب هو أبو راشد الوصايب  

سّند الوطأ"واجلوهري يف ( 1/411) "السّند"أخرجه أمحد يف  ( ) وأبو نعيم يف ( 445) "م 

( 35 /2) "العرفة"ويف ( 1/455) "السّنن الكربى "والبيهقي يف ( 2/4523) "معرفةالصحابة"

 . ط رٍق عن مالك به من

دي عن زيد ( 125) "اآلحاد والثاين"فأخرجه ابن أيب عاصم يف . واختلف عىل زيد   ر  . عن الَدراوأ

ييّنة ( 1/345)ورواه أمحد . بمثل رواية مالك  ه : فقال . عن ابن ع  مِّ ورواه أمحد أيضًا . عن أأبيه أأو عأ

من طريق ( 411)واحلارث بن أيب أسامة ( 4/21) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 4134 )

ه : الثوري فقال   . ملسو هيلع هللا ىلصسألت  الّنبَي : قال , عن رجٍل من قومم

وي معّنى هذا احلديث عن الّنبيِّ ( : 451,  3/453) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ه ر  إاَل من  ملسو هيلع هللا ىلصال أأعلم 

ه عن الّنبيِّ , هذا الوجه  مرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ مرو ,  ملسو هيلع هللا ىلصومن حديث عأ واخت لف فيه عىل عأ

= 
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 فاطمة   وزنت  :  لقا هنَ أأ ,  بيهأأ  عن دٍ حممَ  بن جعفر عني عن مالٍك حَدثّنو -311

___________________ 

ن أأحسن أأسانيد حديثمه , بن شعيب أيضًا  أأخربنا داود بن : قال [   211]ما ذكره عبد الرزاق . ومم

ه : قال , قيس  ث عن أأبيه عن جدِّ دِّ ئلأ الّنبيُّ : قال , سمعت  عمروأ بن شعيب حي  . عن العقيقة  ملسو هيلع هللا ىلصس 

 انتهى. فذكره 

(  23 ) "السّنن"وأبو داود يف (  2 / )خرجه اإلمام أمحد أ. حديث  عمرو بن شعيب : قلت  

عيب (  1 /2)والّنسائي  مرو بن ش  ك عن "وفيه . وغريهم من ط رٍق عن عأ من أأحَب مّنكم أأن يّنس 

ه فليفعل   كافأتان . ولدم  (. 42 /3)وصَححه احلاكم  "وعن اجلاريةم شاٌة , عن الغ الم شاتان م 

ه عن عأ ) ووقع عّند أيب داود   عيب عن أأبيه أ راه عن جدِّ  .بالشكِّ ( قال , مرو بن ش 

ى أأحد  احلديثني باآلخر , قال أبو عمر ( : 1/122) "الفتح"قال ابن حجر يف   رفوعًا : ويأقوأ ه مأ ال أأعلم 

ذي ن   .انتهى كالمه. من حديث أيب سعيد "العقيقة"وقد أأخرجه البَزار وأبو الشيخ يف : قلت . إماَل عن  هأ

قيقةُ:ُ)ُقولهُ  بفتح العني الهملة , وهو اسٌم لا ي ذبح عن ( : 1/121) "الفتح"قال ابن حجر يف  (الع 

 .واختلف يف اشتقاقها. الولود 

رج عىل رأس الولود , وتبعه الزُمشي وغريه : فقال أبو عبيد والصمعي ُ . أأصل ها الشعر  الذي خيأ

يت الشاة التي ت ذبح عّنه يف تلك  مِّ لق عّنه ذلك الشعر عّند الذبح وس  ُ. احلالة عقيقٌة لأنه حي 

 . وهو الشقُّ والقطع  , ورَجحه ابن عبد الرب وطائفٌة . أّنا مأخوذة من العقِّ :  وعنُأُحدُ

يت  بذلك لأّنا ت عقُّ مذاب حها : قال اخلطايب ُ مِّ  عن الولد , س 
أي تشق . العقيقة  اسم  الشاةم الذبوحةم

 . هي الشعر الذي حيلق :  وقيل:  قال. وتقطع 

الشاة التي تذبح والشعر كل مّنهام يسمى عقيقة , يقال عَق يعق إذا حلق عن ابّنه : وقال ابن فارس  

 . عقيقته وذبح للمساكني شاة 

ه . ومَا وردأ يف تسمية الشاة عقيقة : قلت   للغالم "ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعأ

قيقٌة ,  عقيقتان  انتهى كالمه . ال نعلمه هبذا اللفظ إال هبذا اإلسّناد : وقال  "وللجارية عأ
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 كلذ ةبزنأ  قت  فتصدَ  ثومٍ لك مِّ وأ   وزيّنبأ  سنيٍ وح   حسنٍ  شعرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو بّنت  

 ( ).ةً فَض 

 بن يلِّ ع بن دحممَ  عن محنالرَ  عبد أيب بنم  ربيعةأ  عني عن مالٍك حَدثّنو -312

 وحسنيٍ  حسنٍ  شعرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو بّنتم  فاطمة   وزنت  :  لقا ّنهأأ ,  سنيحل  ا

 ( ) .ةً فَض  هتم نأ زم بم  قت  دَ فتصأ 

ُمُ عُ لا:ُبابُ ُةقُ يُ قُ عُ لاُيفُل 

_____________________ 

, من طريق القعّنبي ( 1/453) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 425)الراسيل "أخرجه أبو داود يف  ( )

 . من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به( 41 /2)أيضًا  "العرفة"ويف 

رسٌل    . هو ابن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب : ر بن حممد جعف. وهذا م 

ريج ( 2124) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف   : يقول , سمعت حممدأ بنأ عيلي : قال , عن ابن ج 

لمق  ملسو هيلع هللا ىلصكانت  فاطمة  ابّنة  رسولم اهلل  قًا , ال ي ولد هلا ولٌد إاَل أأمرت  به فح  رم ه وأ  شعرم
, ثم تصَدقت  بوزنم

 .وكان أأيب يفعل  ذلك: قالت 

ه   وي عن جعفٍر عن أبيه عن جدِّ ه عن عيلي , وقد ر  وي أيضًا عن أأبيه عن جدِّ أخرجها البيهقي .  ور 

 . بعده انظر ما. وال يصحُّ مّنها شيٌئ (. 453) "السّنن الكربى"يف 

 .من طريق حييى بن ب كري عن مالك به( 1/453) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

وي عن ربيعة عن أأنس( : 3 1/4) "االستذكار"قال أبو عمر يف   , وهو خطٌأ . وهذا احلديث  قد ر 

زية حَدثّني ابن  هليعة ع: قال , رواه حييى بن ب كري .  "الوطأ"والصواب  عن ربيعة ما يف  امرة بنم غأ ن ع 

أأمر برأ سم احلأسن واحل سني يوم  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن أنس بن مالك 

لمقأ وتصَدق بوزنمه فضةً . سابعهام   انتهى كالمه . فح 

وي احلديث من ط رٍق أ خرى : قلت   َلة , ر  عأ  (.32 /3)البن حجر  "التلخيص احلبري"انظر . لكّنّها م 
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 حدٌ أأ  هل  يسأأ  يكن   ملأ   مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافعٍ  عن ى عن مالٍك حيي حَدثّني -312

 كورم الذُّ  عن شاةٍ  بشاةٍ  هدم لو عن يعقُّ  وكان, اهايَ إم  عطاهأأ  إاَل  عقيقةً  هلم هأأ  نمم 

 ( ).ناثم واإلم 

_____________________ 

 .من طريق حييى بن ب كري عن مالك به(  1/45) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

. من طريق أيوب عن نافع به ( 3  /1) "مصّنفه"وابن أيب شيبة يف ( 2113)وأخرجه عبد الرزاق  

 .واختصه ابن أيب شيبة

ُشاةُ:ُ)ُقولهُ  ّنة بأَنه عن الغالم شاتان . ذبح لكلِّ واحٍد شاًة واحدًة : أي  (بشاة  وعن , وجاءت السُّ

ك عن عائشة . أأخرجه الرتمذي . اجلارية بشاة  وأخرجه أأصحاب , وصَححه من رواية يوسف بن ماهأ

رز ريض اهلل عّنها  ّنن الربعة من حديث أم ك  سائي صحيح , وأخرجه أبو داود والّن: قال الرتمذي . السُّ

ه  ورواه , ورواه البزار وأبو الشيخ من حديث أيب هريرة , من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ

عيب , أمحد  من حديث أسامء بّنت يزيد ريض اهلل عّنها  مرو بن ش  . وعن أيب سعيد نحو حديث عأ

 .أخرجه أبو الشيخ

ره هلذه الدلةم (  1/11) "الفتح"قال ابن حجر يف   َجة و: بعد ذمك  يف  للجمهورهذه الأحاديث  ح 

فيعقُّ عن كلِّ واحٍد مّنهام شاًة , واحتَج له بام جاء . مها سواء :  وعنُمالك. التفرقة بني الغالم واجلارية 

فقد أأخرجه أأبو . وال حجةأ فيه , أخرجه أبو داود  "عَق عن احلسنم واحل سنيم كبشًا كبشًا  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبي  "

بشني  "الشيخ من وجٍه آخرأ عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ  بشني كأ مرو  "كأ وأخرج أيضًا من طريق عأ

عيب عن أبيه عن جده مثله , وعىل تقدير ثبوت رواية أيب داود فليس يف احلديث ما يردُّ به  بن ش 

الحاديثأ التواردةأ يف التّنصيصم عىل التثّنيةم للغالم , بل غايت ه أن  يدَل عىل جواز االقتصار , وهو 

 . كذلك , فإَن العددأ ليس رشطًا بل م ستحٌب 

 من الذكرم أَن القصودأ استبقاء  الّنفسم فأأشب: وذكر احلألميمي  
هتم أأَن احلكمةأ يف كون ال نثى عىل الّنصفم

ن أأعتق ذكرًا أ عتقأ عضٌو مّنه , ومن أأعتق جاريتني   يف أَن مأ
الديةأ , وقَواه ابن  القيم باحلديث الواردم

= 
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ُ
  كتاب

 
ض  رائ  الف  
 

ُمُِ:ُبابُ ُاجلدُُِّرياث 

أيب  بنأ  معاويةأ  نَ أأ , ه غأ لّنه بعن حييى بن سعيٍد ؛ أأ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -311

 .؟دِّ جلأ ه عن ال  ثابٍت يسأأ  بنم   زيدم ىلإ سفيان كتبأ 

ك لوذ - م  لعأأ  واهلل  - دِّ جلأ ّني عن ال  سأأ تأ  يلَ إم  ك كتبتأ نَ إم :  يه زيد بن ثابٍت لإ فكتبأ 

ك لأ  قبني  تأ يفأ لخلا وقد حضت   - فاءأ لخل  يعّني ا - مراء  ال   إاَل قيض فيه كن يأ ي ملأ  ما 

 ملأ  خوة إلم ا رتم ث  كأ  فإن   ,ثّنني مع اال لثأ والثَ  . واحدم لاخ مع الأ  صفأ عطيانه الّنَ ي  

 ي  
  ( ).لثن الثُّ وه مم ص  ّنقم

___________________ 

يرَس العدد  . كذلك , إىل غريم ذلك ما ورد  تمل أن  يكونأ يف ذلك الوقت  ما تأ  .انتهى كالمه. وحي 

 .ن ب كري عن مالك بهمن طريق اب( 31 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

ريج قال (  151 ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف   أأَنه قأرأأ , أخربين حييى بن سعيد : عن ابن ج 

 .كتابًا من معاوية 

شيم ( 14)رقم  "سّنّنه"وأخرجه سعيد بن مّنصور يف   قال مرًة . أأخربنا حييى بن سعيد : قال , حَدثّنا ه 

ٍل :   .كتب معاوية: قال , وملأ  يذكر رجٌل , ث م أأماله عليّنا ,  وملأ  يذكر اخلربأ , عن رج 

(  2  ) "الدب الفرد"والبخاري يف ( 3215) "الكبري"والطرباين يف ( 31 /1)وأخرجه البيهقي  

 آلم . أأنه أأخذأ هذه الرسالة من خارجة بن زيد , حَدثّني أأيب : قال , من طريق ابن أيب الزناد 
م
رباء ومن ك 

عاوية أأمري الؤمّنني  -بسم اهلل الرمحن الرحيم لعبد اهلل : زيٍد  سالٌم عليك أأمريأ : من زيد بن ثابت  -م 

ّني عن مرياث اجلدِّ : أأَما بعد , فإين أأمحد  إمليكأ اهللأ الذي ال إله إاَل هو . الؤمّنني ورمحة  اهلل  فإَنك تأسأأل 

= 
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هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو -155  مر بنأ ع   نَ ؤيٍب ؛ أأ ذ   بنم  بيصةأ عن قأ  ابن شم

 ( ).يومله ال اس  الّنَ  فرض  ذي يأ لا جدِّ لل اب فرضأ طَ خلا

ُمُِ:ُبابُ ُةُِاجلد ُُرياث 

: له قانَ قاسم بن حمّمٍد ؛ أأ لعن حييى بن سعيٍد عن اي عن مالٍك حَدثّنو - 15

,  مِّ ال   لبأ ن قم تي مم لل دسأ السُّ  لأ عَيأ  ن  أأ  رادأ فأأ . يق دِّ الَص يب بكٍر  أأ ىلتان إدَ جلا تم تأ أأ 

 , اها يرث  وهو حي  كان إيَ  و ماتت  لتي لا رتك  ك تأ نَ ا إم مأ أأ : نصار ه رجٌل من الأ ل لفقا

  ( ).بيّنهام دسأ بو بكٍر السُّ أأ  لفجع

ُةُِمُ عُ ليفُاُماُجاءُ :ُبابُ

مرود بن يب بكر بن حممَ أأ  بنم د عن حممَ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 15 ٍم بن حز   عأ

يقال  كان قديامً  -قريٍش ل خربه عن موىلً ّنه أأ ؛ أأ  رقيِّ ة الزُّ لّنظحأ  محن بنم عن عبد الرَ 

___________________ 

 (.ومن كرباء آل زيد )  وليس عّند الطرباين. فذكره مطَوالً .. واإلخوة

يعّني : قلت  له  "وزاد . عن ابن مهدي عن مالك به(  1 /1) "الصّنَف"أخرجه ابن أيب شيبة يف  (1)

 . "نعم: زيدأ بنأ ثابت ؟ قال 

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 41 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

والبيهقي ( 3/15)والدارقطّني ( 1523 )رزاق وعبد ال(  2,   2)وأخرجه سعيد بن مّنصور  

 .من ط رٍق عن حييى بن سعيد به( 41 /1)

 .أمجعني والقاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق ملأ  ي درك جَده  

ّنقطعٌ ( : 4/21) "التلخيص"ولذا قال احلافظ يف    .م 
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:  لقا, هر الظُّ  صىَل  اَم لاب فطَ خلمر بن اعّند ع   اً سلجا كّنت   : له قانَ أأ  -ى سأ ر  ه ابن مم ل

فيها  عّنها ونستخرب   ل  فّنسأأ  -ة مَ عأ لا نم ه يف شأ  بأ كتاٍب كتأ ل -كتاب لك الذ يا يرفا هلمَ 

و ل:  لقا ثمَ , كتاب فيه لك الا ذحأ و قدٍح فيه ماٌء فمأ فدعا بتوٍر أأ , تاه به يرفا فأأ  ,

 ( ).كم قرَ أأ  اهلل  و رضيكم ل , كم قرَ أأ  اهلل  رضيكم 

 اً باه كثريأأ  ه سمعأ د بن أيب بكر بن حزٍم ؛ أنَ عن حممَ ي عن مالٍك حَدثّنو -154

 ( ).رث  تأ  وال, ث ورأ ة ت  مَ عأ لل اً عجب:  يقول,  ابطَ خلمر بن اكان ع  : يقول 

ُمُِ:ُبابُ ُاُلُِهُ أُ ُرياث 
ُللُ ملِ

_____________________ 

ريق ابن ب كري عن من ط( 1/24) "العرفة"ويف ( 4  /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 .مالك به

ى جمهوٌل . وإسّناده ضعيٌف  ُ سأ ر 
قال , ابن مم س : وي  ر 

قال , ابن مم رساء : وي   .ابن مم

اء فلم أأعرف  , كشفت  عن ابنم حّنظلة ( : 4  /1) "اجلوهرالّنقي"وقال ابن الرتكامين يف   رسأ
وابنم مم

اء غري  : وقال الَطحاويُّ , هلام حاالً  سأ ر 
 .انتهى . معروفابن  مم

وٍز ُ(يرفاُ:ُ)ُقولهُُ هم  ه , بفتح الثّناه حتت وسكون الراء وفاء غري مأ زأ ن مهأ قاله . حاجب  عمر. ومّنهم مأ

 .الّنووي

مر ( : 51 /1) "الفتح"وقال احلافظ يف      ن موايل ع 
وال ت عرف له , أأدركأ اجلاهليةأ . ويرفأ هذا كان مم

حبة  .انتهى . ص 

 "العرفة"ويف ( 4  /1) "الكربى"والبيهقي يف , عن ابن إدريس ( 31 /1)شيبة  أخرجه ابن أيب (5)

 ( عن أبيه ) وليس عّند ابن أيب شيبة . من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به( 1/23)

مر . وهذا مّنقطٌع    .أبو بكر بن عمرو بن حزم ملأ  يسمع  من ع 
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د حممَ  أنَ , ساٍر يامن بن يلعن حييى بن سعيٍد عن س  ي عن مالٍك حَدثّنو -153

أ شعث أأ الأ  بنأ  شعث الأ  بنأ  دأ حممَ  نَ أأ و, يت وفِّ ه ّيودّيًة أو نصانّيًة ت  لًة عمَ  نَ أأ  هخربأ

ها رث  يأ : اب طَ خلمر بن اه ع  ل لفقا ؟هارث  ن يأ مأ : ه ل لوقا, اب طَ خلمر بن اع  لك لذ ذكرأ 

 .هاديّنم  هل  أأ 

ك ل لما قا راين نسيت  ت  أأ :  ثامنه ع  ل لفقا, ك له عن ذلأ ان فسأأ عفَ  بنأ  ثامنأ تى ع  أأ  ثمَ 

  .( ) هاديّنم  هل  ها أأ رث  يأ  ؟ابطَ خلمر بن اع  

_____________________ 

من ( 1  / 1) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 2  /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 . طريق مالك به

وابن . عن يزيد بن هارون ( 4532)والدارمي , عن ابن جريج ( 1211)وأخرجه عبد الرزاق  

 . من طريق محاد بن سلمة كلهم عن حييى بن سعيد به ( 45 / 1)عساكر 

مرأ بنم اخلَطاب  "ولفظ عبد الرزاق   ويف لفظ ابن عساكر .  "..وأأَن الأشعثأ بنأ قيس , ذكرأ ذلك لع 

مر  مّنها شيئاً " ثه ع  ورِّ  . أَن عَمه الشعث ماتت  وهي نصانية فلم ي 

عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بنم شهاٍب ( 4532)والدارمي ( 1215)ورواه عبد الرزاق  

 وليس ابّنه حممداً . ث أَن السائلأ الشع. مثله 

عن .. ثم ساق سّنده . أَن الشعثأ هو الذي استفتى عمرأ , وروي من وجٍه آخر : قال ابن عساكر  

مر بن اخلطاب , الشعبي عن مرسوق بن الجدع  مأ وافدًا عىل ع 
وقد ماتت  -أَن الشعثأ بن قيس قدم

مر  -وكانت نصانية . عَمته الغزلة بّنت احلارث  : أأتريد  مرياثأ الغزلة بّنت احلارث؟ قال  :فقال ع 

مر . نعم   . "إنه ال يتوارث أأهل  مَلتني شتَى: قال ع 

ر عن ذلك . وهذا أأشبه بالصواب : قال ابن عساكر   لد بعد أيب بكر , فإَن حممدًا يصغ  أو يف . وإَنام و 

ي إىل زمان احلسن بن عيل . خالفته  ارث لأَّنا عَمته أأو عَمة ابّنه فهي وهو كان الو, وأبو الشعث بقأ

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  314ُلك 

: ب يقول سيَ لا بنأ  سعيدأ  قة عّنده ؛ أّنه سمعأ عن الثِّ ي عن مالٍك حَدثّنو -151

 ( ).عربم لد يف الو   حداً أأ  إاَل م عاجم لأ ن امم  حداً ث أأ ورِّ ي   ن  اب أأ طَ خلبن ا ى عمر  بأ أأ 

___________________ 

مٌ . ونسبها يدلُّ عىل أأّنا عَمته . أخته   .انتهى كالمه . واهلل أعلم. فحديث  مالٍك وه 

هم : عن رواية مالك ( 11 :1) "اإلصابة"وقال احلافظ يف  وا عىل هذه الرواية بالو  م  ويف . احلَفاظ حكأ

عَمة حممٍد تكون أأختأ أأبيه الأشعث , ووارثها لو كانت مسلمًة إمنام  هذه الرواية أأيضًا وهٌم من جهةم أنَ 

 .انتهى كالمه . هو أأبوه الأشعث , وقد كان موجودًا إذ ذاك , لأنه إنام مات يف خالفة معاوية

أخربنا مالك أخربنا ب كري بن عبد اهلل بن الشح عن (  24) "موطأه"أخرجه حممد بن احلسن يف  (5)

ٌف . سعيد به  .وحممد بن احلسن فيه ضع 

أخربين ابن وهب عن ُمرمة ويزيد بن عياض عن ( 15 /2) "الدونة الكربى"ورواه ابن القاسم يف     

 .ب كري بن عبد اهلل به

ن هو( : 1 1/4) "االستذكار"قال أبو عمر يف    انتهى . ال أأعلم الثقة هاهّنا مأ

 "العلل"لكن قال اإلمام أمحد كام يف , وأنه ب كري بن الشح ,  ولعَل هذه الروايات تبنّي هذا الثقة: قلت  

وقد حَدثّنا وكيٌع عن , ملأ  يسمع مالك بن أنس من ب كري بن عبد اهلل شيئًا : البّنه عبد اهلل ( 1  / )

تب  ابّنمه: قال أأيب , مالٍك عن ب كري بن عبد اهلل   . "يقولون إمّنا ك 

ّني أأَن م: وقال ابن معني   ث عّنها , الكًا كان يستعري  كتبأ ب كرٍي فيّنظر فيها بلغأ دِّ وقال عيلُّ بن , وحي 

ه مالٌك : الديّني  جيلُّ , وملأ  يسمع مّنه , أأدركأ
خرجأ قدياًم إىل ممص . ملأ  يسمع مّنه مالٌك شيئًا : وقال العم

 (. 34/ )التهذيب . "فّنزلأ هبا

رمة بن ب كري الشج أأكثر م( : 55 / ) "االستذكار"قال أبو عمر يف   ا يقول  مالٌك حَدثّني الثقة  فهو ُمأ

رمة :  -ابن وهب وغريه  -وقال أصحاب مالٍك ,  ها من ُمأ تب ب كري فإنه يأ خذ  ن ك 
ه مالٌك مم كلُّ ما أأخذأ

 .انتهى كالمه . فيّنظر فيها. ابّنمه

 .واهلل أعلم. لأ ال ت فيد  االتصا "عن الثقة عّنده"وعليه فقوله يف رواية حييى هّنا : قلت  
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ُمُِ:ُبابُ ُهُِنُج ُمُ ُرياث  ُكلذُوُغريُِأُ ُلُِقتلهُبامرُ أُ ُل 

واحٍد من  محن عن غريم أيب عبد الرَ  بنم  عن ربيعةأ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -151

 لع  
كان  مَ ث   ,ة رَ حلا ويومأ , ني فِّ ويوم صم ,  لم مجلا يومأ  لتن ق  يتوارث مأ  ملأ  ه نَ أأ : هم امئم

 لأ قب لأ تم ّنه ق  م أأ لمن ع   إاَل ,  شيئاً ه ن صاحبم حٌد مّنهم مم ث أأ م يورَ لديٍد فق   يوم  

 ( ).هصاحبم 

  

_____________________ 

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به(    /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

يتوارثُمنُقتلُيومُاجلملُويومُصّفنيُويومُاحلّرةُ)ُقولهُ( :  2 /4) "الّنتقى"قال الباجي يف         ُ أّنهَُل 

ُ , وذلك أّن هذه الّيام كانت فيها حروٌب شداٌد ق تل يف كلِّ واحدٍة مّنها عدٌد عظيٌم من  (ويومُقديد 

هل القتول مّنهم أّوالً . الّنّاس حتّى تّناول ذلك كثريًا مّن كان يتوارث  فلم يكن بيّنهم توارٌث . فج 

. علم أأّّيام ق تل أّوالً فال ي  . ومثال  ذلك أن  يكون أأخوان لأبوين فيقتتالن يف مثل ذلك اليوم , لذلك 

جب عن ماله , فهذان ال يرث  أأحدمها من اآلخر  ن , وإن  كان ال حي  ن بقي مم ويرث  كلُّ واحٍد مّنهام مأ

 .انتهى "فإن ملأ  يبق له وارٌث خاص  فبيت  الال , ورثتمه إن  كان بقي له وارٌث خاص  

ديدُ:ُ)ُقولهُُ كم تقريبًا عن  15 جامعٌة بني مكة والديّنة عىل ب عد  قريةٌ . بضم القاف م صَغرًا  (يومُق 

 45 وقعت  فيها معركٌة بني أهل الديّنة واخلوارج سّنة . تابعٌة لحافظة خليص . مكة عىل طريق الديّنة

 العروف بأيب محزةأ اخلارجي. وانتهت هبزيمةم أهلم الديّنةم عىل يدم ال ختار بن عوف الزدي . هـ 
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ُ
  كتاب

 
ُكاح  الن

ُ

ُُماُجاءُ :ُبابُ اءبُ حلُِواُداِقُيفُالص 
 ( )ُ

:  لّنه قاسّيب ؛ أأ لعن حييى بن سعيٍد عن سعيد بن اي عن مالٍك حَدثّنو -152

ها رٌص فمَس ذاٌم أو بأ ّنوٌن أو ج  ج امرأًة وهبا ج  ام رجٍل تزوَ يُّ أأ : اب طَ خلمر بن اع   لقا

.هايِّ ل وىلرٌم عها غ  زوجم لك لوذ,  الً كامم ها ا صداق  هأ لف
( ) 

 زيدم  ها بّنتأ وأمَ  -مر  بن ع  بيد اهللع   ابّنةأ  نَ عن نافٍع ؛ أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -152

ا هل سمِّ ي   وملأ   . هبا ليدخ وملأ   . مر فامت بن ع  اهلل عبدم لكانت حتت ابٍن  -اب طَ خلا بنم 

ا هلو كان لو, داٌق ا صأ هليس ل: مر  بن ع  عبد اهلل لفقا, ها ها صداقأ مُّ أ   ت  غأ تأ فاب   اً صداق

 بنأ  دأ فجعلوا بيّنهم زي, ك لذ لأ قبتأ  ها أن  مُّ أ   بت  فأأ  ,ها م  لظنأ  وملأ  , ه ك  مسم ن   ملأ  صداٌق 

_____________________ 

 .وهو العطية من الزوج لوالد الزوجة أأو أأحد أأقارهبا زائدًا عن الهر .  بكرس احلاء(  )

(  1/41) "العرفة "ويف ( 3  /2) "الكربى"والبيهقي يف ( 1/23) "الم"أخرجه الشافعي يف  (5)

 .من ط رٍق عن مالك به(    /1)والبغوي 

( 4/411)والدارقطّني  (21 /3)وابن أيب شيبة ( 5121 ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

ن"زاد البيهقي . من ط رٍق عن حييى بن سعيد به( 41 /2) "الكربى"والبيهقي يف   . "أو قر 

 ُ ُ)ُوقوله نُ: يب  . بإسكان الراء  (قر 
ذم ن : قال يف الَته  مّنع  مم انٌع يأ ها مأ

 التي يفم فرجم
م
ناء  من الّنِّساء ر  القأ

ليظأ  َدة غأ رم فيه , إمَما غ  لوك الَذكأ ن  , ٌة س  رأ  القأ
لِّهم ال  لمذلكأ ك  قأ ظ ٌم , ي  تأتقة أأو عأ ر  ٌة م  مأ لمسان العرب . أأو حلأ

( 4/441 ) 
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  ( ).رياث  لا اهلو, ا هل صداقأ  فقىض أن اَل  .ثابٍت 

ُُخاءُ رُ إُِ:ُبابُ ُتورُِالس 

 سّيب ؛ أنَ لعن حييى بن سعيٍد عن سعيد بن ا ى عن مالٍك حيي حَدثّني -151

د تور فقالسُّ  رخيتم ه إذا أ  نَ أأ  . ل  ججها الرَ ة إذا تزوَ رأ  لىض يف ااب قأ طَ خلمر بن اع  

 ( ).داق  الَص  وجبأ 

هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو -5 1  لأ إذا دخ: زيد بن ثابٍت قال  ؛ أنَ  ابن شم

 ( ).داق  الَص  فقد وجبأ , تور يهام السُّ لع رخيت  ه فأ  تم بامرأأ  جل  الرَ 

_____________________ 

رشح     "والطحاوي يف ( 31 /2) "الكربى"والبيهقي يف (   / ) "السّنن"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من ط رٍق عن مالك به ( 451 )والبغوي ( 2  /1) "الشكل

بد اهلل ( 2  2 )وابن أيب شيبة , من طريق عَطاف بن خالد ( 215) وأخرجه سعيد بن مّنصور  عن عأ

مري كالمها عن نافع به  .أأسامء بّنت زيد. وسّمى ابن  أأيب شيبة الَم . الع 

رشح "والطحاوي يف ( 11 /2) "الكربى"والبيهقي يف ( 4  /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  (5)

 .لك بهمن ط رٍق عن ما( 15  ) "مشكل اآلثار

والدارقطّني ( 41 /3)وابن أيب شيبة ( 212)وسعيد بن مّنصور ( 22 /1)وأخرجه عبد الرزاق  

 .من ط رٍق عن حييى بن سعيد به( 4/452)

مر ( 21 -21 /1)ورواه عبد الرزاق    .من أأربعم ط رٍق أ خرى عن ع 

تورُ:ُ)ُقولهُ  رت . هي عبارٌة عن الدخول واخللوة  (الس   "الشارق"قاله عياض يف . وإن مَل يكن ثأَم سم

( / 52. ) 

 "العرفة"ويف ( 11 /2) "الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 32 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  (5)

= 
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ُنُِ:ُبابُ ُههشبُ اُأُ ومُ ُلُِلُِّحملُ اُكاح 

بري بن عبد عن الزُّ  رظيِّ ق  لرفاعة ا سور بنم لم عن ا ى عن مالٍك حيي حَدثّني -  1

 وهٍب يف عهدم  بّنتأ  يمةأ ه متأ تأ امرأأ  طَلقٍل أأ سمو   بنأ  رفاعةأ  بري ؛ أنَ محن بن الزَ الرَ 

 م يستطع  لف, عّنها  ضأ رت  فاع  , ري بم محن بن الزَ الرَ  عبدأ  فّنكحت  ,  ثالثاً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو

 قهالَ ذي كان طلل اوَ ها الأ وهو زوج  , ها ّنكحأ يأ  أن   رفاعة   رادأ فأأ , ها قأ ها ففارأ مَس يأ  أن  

 ذوقأ ى تأ حتَ  كأ ل حتلُّ  ال:  لوقا, ها زوَيم عن تأ اه هأ فّنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسولك لذ كرأ فذأ  .

.ةأ لسيع  لا
( ) 

___________________ 

 .عن مالك به( 32/  )

هريُّ ملأ  ي درك زيدأ بنأ ثابٍت      عن ابن , عن ابن جريج ( 5211 )لكن  أأخرجه عبد  الرزاق ,  والزُّ

ئلت الرأأة , فقالت  -شهاب  مل يمسسّني , : يف رجٍل نكحأ امرأًة فبّنى هبا , ثَم طلقها بعد يومني , فس 

ئل الرجل , فقال مثل ذلك , فقال  فقد وجب الَصداق , . وأأرخى عليها الأستار , إذا دخل هبا : وس 

ثَم أأخربين عن سليامن بن يسار , أأَن احلارثأ بن احلكم تزَوج امرأًة غريبًة فدخل هبا , . عَدة وعليها ال

ها كام قال , واستحيى أأن خيرج مكانه , فقالأ  ف  ليًا هبا ( أي نام ) فإذا هي خضاء فلم يأكشم . عّندها ُم 

رأ قضاءأ زيٍد بالَصداق كاماًل   .فذكأ

 "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 11 /2) "الكربى"والبيهقي يف ( 1 4/1)ورواه ابن أيب شيبة  

ليامن بن يأسار ( 134)  .نحوه . من طريق أيب الزناد عن س 

وابن ( 1 1/1) "العرفة"ويف ( 2/412) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 25/ )أخرجه الشافعي  (1)

معرفة "وأبو نعيم يف ( 4 4 )وابن حبان ( 2/312)وابن سعد (  12) "الّنتقى"اجلارود يف 

 .من ط رٍق عن مالك به(  24 ) "الصحابة

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  319ُلك 

ُماُال:ُبابُ ُهتُِامرأُ ُمُ أُ ُلُِج ُالرُ ُنُنكاِحُمُُِوزُ ُي 

ئم :  لّنه قاعن حييى بن سعيٍد ؛ أأ  ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو -  1 بن  زيد   لأ س 

___________________ 

هكذا روى حييى هذا احلديثأ عن مالٍك عن السور عن ( : 5  /4 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف     

واة للموطأ إاَل ابن وهب , وهو مرسٌل يف روايته . الزبري  ه عىل ذلك أأكثر  الرُّ عن : فإنه قال فيه . وتابعأ

بري بن عبدم الرمحن عن أأبيه ما , فوصلأ احلديثأ ( . عن أبيه ) فزادأ يف اإلسّناد . لٍك عن السور عن الزُّ

وى عن مالٍك هذا الشأن  ن رأ وعبد الرمحن بن الَزبري هو الذي , وأأثبتهم فيه , وابن  وهب من أأجلِّ مأ

يمةأ هذه  وي معّناه عن الّنبي , يٌح فاحلديث  مسّنٌد متصٌل صح. واعرتض عّنها , كان تزوج متأ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ر 

 .فراجعه. ثم ذكر ابن عبد الرب مأن تابع ابن وهب عىل قول أبيه .. من وجوٍه شتَى ثابتة أيضًا كلها 

روة عن ( 344 )ومسلم أيضًا , ومواضع أخرى ( 141 )واحلديث يف صحيح البخاري ُ من طريق ع 

فاعة فطَلقّني: فقالت , ملسو هيلع هللا ىلصي الّنبَي جاءتم امرأة  رفاعةأ القرظ: عائشة ريض اهلل عّنها  فأأبَت . كّنت  عّند رم

 .نحوه. فذكر.. فتزَوجت  عبد الرمحن بن الَزبري , طالقي 

واخت لف هل , وهي بمثّناة  ( :1/313) "الفتح"قال احلافظ يف . متيمة  ومل يقع عّندمها تسمية الطَلقة  

زومًا به يف الّنكاح لسعيد بن أيب عروبة من روايته ووقعأ جمأ , هي بفتحها أو بالتصغري؟ والثاين أأرجح  

 .انتهى. عن قتادة

بريُ:ُ)ُقولهُ  كام . بفتح الزاي بال خالف بني العلامء . والَزبري . ابن باطا اليهودي  (عبدُالرُحنُبنُالز 

 ."هتذيب السامء"حكاه الّنووي يف 

ضُعنهاُ:ُ)ُقولهُُ ّت  حصلأ له عارٌض حال بيّنه وبني إتياّنا : أي . بضم الثّناة وآخره ضاد معجمة (ُفاع 

 (.1/311) "الفتح"قاله ابن حجر يف . وإَما من الأرضم , إَما من اجلنِّ . 

سلة . هو بضمِّ العني وفتح السني( :  /5 ) "رشح مسلم"قال الّنووي يف  (الع سيلةُ:ُ)ُقولهُ تصغريعأ

 العأ , 
ه بلَذةم سيلة : قالوا , سلم وحالوتمه وهي كّنايٌة عن اجلامع شبَه لَذتأ سيلة نأعتأني  , وأأَنث الع  لَن الع 

 .انتهى. لَن اإلنزال ال ي شرتط , وهذا ضعيٌف . أأَنثها عىل إرادة الّنطفة :  وقيل, التذكري والتأنيث 
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 زيد   لاق؟ فهامُّ ه أ  ل حتلُّ  له .هاصيبأ ي   ن  أأ  لأ ها قبفارقأ  مَ ث  , ج امرأًة ٍل تزوَ ثابٍت عن رج  

 ( ).بائبيف الرَ ط ام الَش نَ وإم , يس فيها رشٌط لهمٌة ب  م   مُّ ل  ا .ال: بن ثابٍت 

ُُماُالُجامعُ :ُبابُ ُكاِحُنُالنُِّمُُِوزُ ي 

ِت بّنكاٍح اب أ  طَ خلمر بن اع   أنَ ,  يِّ كَ لبري ايب الزُّ أأ عن ي عن مالٍك حَدثّنو -4 1

ِّ  كاح  هذا ن:  لفقا, رجٌل وامرأٌة  إاَل يه لع شهد  يأ  ملأ    و كّنت  لو, جيزه أ  وال ,  الرسِّ

.ت  رمجأ لفيه  مت  تقدَ 
( )  

_____________________ 

 . أخربنا مالك به( 15 /2)ومن طريقه البيهقي ( 1 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

ّنقطعٌ : ولذا قال البيهقي عقبه . وحييى النصاري ملأ  يسمع من زيد    . هذا م 

ُ( : 4/454) "الّنتقى"قال الباجي يف   ُقوله (ُ ُقبلُأنُي صيبها ُثمُفارقها جُامرأة ي ريد  أأَنه عقدأ  (تزو 

ها ثَم طَلقها قبل أن  يطأأها  تزَوج أ َمها , نكاحأ فقال . هل حيلُّ له ذلك . فسألأ زيدأ بنأ ثابت . ثم أرادأ أن  يأ

بهمة : زيد بن ثابت  ها يف آية التحريم م طلق غري  مقيٍد بصفٍة لأَنه قال . ال م م  كرأ
وأ مهات  }ي ريد أأَن ذم

قَيد بالبّناء وال غريه  فلم {نسائكم  , لأَن التقييدأ بمعّنى الشط  (ليسُفيهاَُشطُ)ُوهذاُمعنىُقولهُ, ي 

ه  مِّ دخوالً وال غريأ
ي ريد أأَن التقييدأ إنام  (وإنامُالرشطُيفُالربائبُ)ُُوقولهُ. لأنه مل يأشرتط يف حتريمم ال 

فقيَدأ  {جوركم من نسائكم الالِت دخلتم هبن وربائبكم الالِت يف ح }وردأ يف الربائب يف قوله تعاىل 

يت  غري  الدخول هبا داخلًة حتت عمومم قوله تعاىل 
وأ حَل لكم ما رواء  }حتريمأ ذلك بالدخول بال مِّ فبقم

 . انتهى كالمه. {ذالكم 

 "العرفة"ويف ( 1  /2) "الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 451 ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (1)

 . أأخربنا مالك به( 12 /  )

ّنقطع: قال البيهقي ُ مر م   .هذا عن ع 
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هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو -3 1 يامن لعن سسّيب ولعن سعيد بن ا ابن شم

 ,هتادَ يف عم  فّنكحت   قهالَ فط قفيِّ ة كانت حتت رشيٍد الثَ سديَ الأ  يحةأ لط   نَ أأ ,  بن يسارٍ 

 .ق بيّنهاموفرَ  .قة رضباٍت فأ خ  لم ها بازوجأ  ورضبأ , اب طَ خلا مر بن  ا ع  فضهبأ 

ذي لكان زوجها ا هتا فإن  يف عدَ  ام امرأٍة نكحت  يُّ أأ : اب طَ خلمر بن اع   لثّم قا

كان  مَ ث  ,  لوَ ها الأ هتا من زوجدَ ة عم بقيَ  ت  اعتدَ  ثمَ , ق بيّنهام رِّ هبا ف   ليدخ ملأ  جها تزوَ 

 .ابطَ خل  من ا اً اطبخأ  ر  خم اآل

ت من دَ اعتأ  مَ ث  ,  لوَ هتا من الأ دَ ة عم بقيَ  تدَ اعتأ  ثمَ , ق بيّنهام رِّ هبا ف   لأ كان دخ ن  وإ

 ( ) .بداً أأ تمعان َيأ  ال مَ ؛ ث  اآلخرم 

ُميُ ُلُِج ُيفُالرُ ُماُجاءُ :ُبابُ
ُُوقد ُُةُ مُ كُاأل ُلِ ُُكانت  ُهاقُ ارُ فُ هُفُ تُ حت 

هاٍب عن  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -1 1 ن عن زيد بن محعن أيب عبد الرَ  ابن شم

ى ه حتَ ل حتلُّ  ا الَّن إم  : شرتّيايأ  ثمَ  . ثالثاً  مةأ الأ  ق  لِّ طي   لم جيف الرَ  ول  ّنه كان يقأأ , ثابٍت 

  ( ).هغريأ  اً وجزأ  ّنكحأ تأ 

_____________________ 

والطحاوي يف ( 25 / ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 4/455) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (1)

 .من طريق مالٍك به(  1 /4) "رشح معاين اآلثار"

هري عن ابن السيّ ( 5411 )وأخرجه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ ه عن مأ  .فذكره. أَن ط ليحة , ب وحدأ

رةأ  (املِخفقةُ:ُ)ُقولهُ   .كام قال أهل اللغة . أي الدِّ

وعبد ( 511 ) "الكّنى والسامء"والدواليب يف ( 14 / )والبيهقي (  11  )أخرجه عبد الرزاق  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به ( 425/ ) "العلل"اهلل بن أمحد يف 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  322ُلك 

ُاأل ُُصابةُِإُُِةُِيُ راهُِيفُكُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُتُ خ  ُن ُوابُ ُةُ رأُ ملواُنيُِمُِيُ لاُِكُلُ ُبمُ ني 
ُهاتِ

هاٍب عن  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -1 1 ة تب بن ع  بد اهلل بن عأ اهلل بيدم عن ع   ابن شم

ئلاب طَ خلمر بن اع   نَ أأ  ,بيه عن أأ بن مسعوٍد  يمني لك الن م  ها مم وابّنتم  رأةم لعن ا س 

أ ,  اً مها مجيعخربأ أ   ن  أأ  حبُّ ما أ  : مر ع   لفقا,  ؟خرىحدامها بعد ال  إم  وطأ  ت   ى عن وّنأ

 ( ).كلذ

___________________ 

ن هو؟ . عبد الرمحن هذا واختلف أهل  العلم يف أأيب    مأ

إن ملأ  يكن ( : 425/ )البّنه  "العلل"وقال اإلمام أمحد كام يف . جزم به وكيٌع . سليامن بن يأسار :  فقيل 

ن هو  ُ. انتهى . أبو عبد الرمحن سليامن بن يسار فال أأدري مأ

ُ. واستبعده ابن عبد الرب. أبو الزناد :  وقيلُ

واحتَج بأَن طاوسًا (.  1/32) "االستذكار"وانتص له ابن عبد الرب يف . طاوس بن كيسان : وقيل 

هري يدخل عليهم . كان يطعن يف بّني أميَة  ويقبل جوائزهم فكان يكتم اسمأ طاوس من , وكان الزُّ

 .أجلهم

واللفظ له عن (  11  ) "الصّنف"فأخرج عبد الرزاق يف . والقرب  أنه سليامن بن يسار : قلت  

شيم كالمها عن عثامن بن حكيم عن سليامن بن ( 321 ) "سّنّنه"مّنصور يف وسعيد بن , ي الثور عن ه 

ا . أَن جارية كثري بن الصلت كانت حتت عبٍد , يسار  . فأأرادأ أن  يشرتّيا . ثم ق يض له أن  أ عتق , فأأباّنأ

ك: فقال زيد بن ثابت   . "ال حتلُّ لك حتَى تّنكحأ زوجًا غريأ

 .واهلل أعلم . ورَصح سليامن بأّنم سألوا زيدًا وهو حارض . مطَوالً  وذكره سعيدٌ 

والبيهقي (  2 /4)والدارقطّني ( 1 2  )وعبد الرزاق (  1  ) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

أن  ) ويف لفظ عبد الرزاق ( أن  أ جيزمها ) بلفظ .  من ط رٍق عن مالك به(  1 /2) "الكربى"يف 

مها مجيعًا  رسأ  (.حيأ

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  323ُلك 

هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو -2 1  الً رج   ؤيٍب ؛ أنَ ذ   بنم  ةأ بيصعن قأ  ابن شم

 ني  ختأ ان عن ال  عفَ  بنأ  ثامنأ ع لأ سأأ 
 ل  ن م   مم

 يأ لا كم
:  عثامن   ل؟ فقامع بيّنهامَي   له. ني مم

 .كلذ صّنعأ أأ  ن  أأ  حبُّ أ   نا فالا أأ مَ فأأ  .ام آيٌة ه  مت  وحرَ  ,ام آيٌة ه  ت  لَ حأأ 

 ؟كله عن ذلفسأأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو صحابم من أأ  الً رج   يأ قم لمن عّنده ف فخرجأ :  لقا

  . ه نكاالً ت  لعجلأ ك لذ لأ فع اً دأ حأ أأ  ت  د  وجأ  مَ ث  , مر يشٌء الأ ن  مم يلو كان ل:  لافق

هاٍب  ابن   لقا  ( ).ٍب لبن أيب طا يلَ راه عأ  :  شم

___________________ 

وسعيد بن مّنصور يف , من طريق شعيب بن أيب محزة ( 44 4) "مسّند الشاميني"ورواه الطرباين يف  

هري به( 131 ) "السّنن"  .من طريق سفيان كالمها عن الزُّ

هاُ:ُ)ُقولهُ خرب 
ُأ  لك يمني ( : 1/321) "االستذكار"قال أبو عمر يف  (أ ن  ومّنه , يريد  أأطأأمها مجيعًا بم 

ابرة , اخلبري قيل للحَراث   .انتهى(.نساؤكم حرث لكم ) وقال اهلل عز و جَل , ومّنه قيل للمزارعة ُم 

ف  حالأ هذه ( : 1 4/4) "الّنتقى"وقال الباجي يف  واهلل  -مأخوٌذ . وحالأ هذه بالوطء , معّناه أأعرم

 .انتهى كالمه. من االختبار -أأعلم 

 "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 2 2  )اق وعبد الرز(  1  ) "السّند"أخرجه الشافعي يف ( )

من ط رٍق عن ( 14 /2) "الكربى"والبيهقي يف ( 4 4/1) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 11 /3)

 .وقرنأ عبد  الرزاق معمرًا مع مالٍك . مالك به

هري ( 14 /2)والبيهقي (  24  )ورواه عبد الرزاق   ى عن الزُّ وسَمى البيهقيُّ . من طرٍق أ خرأ

 (. نيار الأسلمي ) ائلأ الس

 ُ ُقوله (ُ :ُ ُآيٌة ام مت ه  ُوحر  ُآيٌة ام ت ه  ريد قوله تعاىل  (أ حل  مت عليكم أّمهاتكم}: ي  رِّ معوا بني ... ح  وأن  َتأ

. كتابأ اهلل عليكم . والحصّنات  من الّنّساء إاَل ما ملكت  أأيامن كم  }والتحليل عموم  قوله  {.الختني 

 (1)الؤمّنون  {أأو ما ملكت  أأيامن كم  }وقوله ( 3 , 4 . )الّنساء {ذالكم  وأ حَل لكم ما وراء

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  324ُلك 

ُنُِ:ُبابُ ُةعُ تُ ملُ اُكاح 

هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو -2 1 بّنت  ةأ لخو بري ؛ أنَ روة بن الزُّ عن ع   ابن شم

ٍة بامرأأ  تعأ م  ة استأ ميَ بن أ   ربيعةأ  إنَ : ت لفقا, اب طَ خلمر بن ا ع  ىلع ت  لحكيٍم دخ

 .تعةل  هذه ا:  لفقا, ه رداءأ  َيرُّ  اً عاب فزم طَ خلمر بن اع   فخرجأ , مّنه  ت  لأ مدٍة فحأ ولَ م  

 ( ).رمجت  لفيها  مت  و كّنت تقدَ لو

ُنُِ:ُبابُ ُمُ لُ سذاُأُ إُُِرشكُِملُ اُكاح  ُهلُ بُ هُقُ زوجتُ ُت 

هاٍب ك عن لما حَدثّني -1 1  اهللم  لم رسو يف عهدم  نَ نساًء ك   نَ ه أأ غأ لّنه بأأ ,  ابن شم

___________________ 

 ُ ُقوله (ُ ُبنُأيبُطالبُ: ُعّل  راه
وابن عبد الرب يف (  24  )فقد روى عبد الرزاق . هو كام قال  (أ 

 .من طريقني عّنه الّنهيأ عن ذلك ( 1/322) "االستذكار"

 ملسو هيلع هللا ىلصقبيصة بن ذؤيب عن عيلي برجٍل من أأصحابم الّنبيِّ  وأَما كّناية:  "االستذكار"قال أبو عمر يف 

حبتمه عبد اللك بن مروان  وأأَما . وال سيام فيام خالفأ فيه عثامن , واشتغال بّني أ مية للسامع بذكره , فلص 

ّنًة ( لو أَن الأمرأ إيَل جلعلت ه نكاالً ) قول  عيلي  ن تأأَول آيًة أو س  ته حَد الزاين فألَن مأ د  ل حلدأ ومل يطأ  . ومل يق 

ه حرامًا فليس بزا طئًا , ن بإمجاع عّند نفسم  .انتهى. إاَل أن  يَدعي يف ذلك ما ال ي عذر بجهله, وإن  كان ُم 

 "العرفة "ويف ( 51 /2) "الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 532 ) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من طريق مالٍك به( 1/431)

مر مّنقطعٌ ( :   1/1) "االستذكار"قال أبو عمر يف   َتصالً ,  اخلرب  من رواية ع  . ثم رواه , وقد رويّناه م 

مر [   11/ 4وهو عّند ابن أيب شيبة أيضًا   ]  قال : قال , من طريق حييى بن سعيد عن نافع عن ابن ع 

مر   لرمجت  : ع 
م
تعة الّنساء  .لو تقَدم ت  يف م 

 . هذا إسّناٌد صحيٌح : وقال , لسَدد ( 3/25) "إحتاف الهرة"وعزاه احلافظ الب وصريي يف  



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  325ُلك 

 سي   ملسو هيلع هللا ىلص
 مّنهنَ , اٌر فَ ك   نأ م  لأ سحني أأ  هنَ زواج  وأأ , هاجراٍت م   غري   وهنَ  رضهنَ ن بأأ م  لم

 بأ رأ وهأ ,  فتحم لا يومأ  مت  لسة فأأ ميَ أ   صفوان بنم  وكانت حتتأ , غرية ل  ا بنم  يدم لولا بّنت  

 بنأ  ه وهبأ مِّ عأ  ابنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يه رسول  لإ فبعثأ , سالم ة من اإلميَ أ   بن   ها صفوان  زوج  

 ع  
م
 ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اه رسول  عأ ودأ , مّية بن أ   صفوانم ل اً انمأ أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو مرٍي برداء

 .رينه  ه شأ سرَي  وإاَل , ه لأ بم قأ  اً مرريض أأ  فإن   . يهلع مأ قد  يأ  ن  وأأ , م سالاإل

يا :  لفقا,  اسم وس الّنَ ؤ ر  ىلناداه عبردائه  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلع صفوان   مأ دم  قأ اَم لف

 يكلع دومق  ل اىلّني إّنك دعوتأ أأ  مأ عأ وزأ  . كين بردائم مرٍي جاءأ بن ع   هب  هذا وأ  د إنَ حممَ 

 .هرينتّني شأ سرَي  وإاَل . ه تأ ل  بم قأ  مراً أأ  رضيت   فإن   .

 لفقا , يل بنيِّ ى ت  حتَ  نزل  أأ  ال ال واهللم:  لفقا با وهٍب أأ  ل  انز:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا

 .أشهرٍ  ربعةأ سري أأ ك تأ ل لب:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

ه ستعري  ة يأ ميَ  صفوان بن أ  ىلإ لأ رسفأأ , ّننٍي بح   هوازنأ  لبأ قم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فخرج رسول  

عاره فأأ  , عاً و  طأ  لب:  لفقا ؟هاً ر  م كأ طوعًا أأ أأ : صفوان  لفقا , عّنده حاً الداًة وسم أأ 

 .ذي عّندهلا حأ الوالسِّ  داةأ الأ 

وهو  ائفأ والطَ  اً ّنيّنح   دأ فشهم  -وهو كافٌر  - ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لمع رسو خرج صفوان   مَ ث  

م لسى أأ ه حتَ تم بيّنه وبني امرأأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ق رسول  يفرِّ  وملأ  , مٌة لسه م  ت  وامرأأ , كافٌر 

  ( ) .كاحك الّنِّ له بذت  عّنده امرأأ  ت  واستقرَ  , صفوان  

_____________________ 

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

= 
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هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو -5 1 صفوان  كان بني إسالمم :  لقاه نَ ؛ أأ  ابن شم

 ( ).هرٍ ه نحٌو من شأ تم امرأأ  مم سالوبني إم 

هاٍب  لقا: مالٌك  لقا -  1 ه لم  ورسو اهللىلإ امرأًة هاجرت   نَ ّنا أأ يبلغ   وملأ  :  ابن شم

 ن  أأ  إاَل  . هايّنها وبني زوجم ا بهجرهت   قت  فرَ  إاَل  -فر ك  لا قيٌم بدارم م   ها كافرٌ وزوج   -

.اهت  دَ ّنقيض عم تأ  ن  أأ  لقب اً ها مهاجرزوج   مأ قد  يأ 
( ) 

هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو -  1 ارث بن هشاٍم حلحكيٍم بّنت ا مَ أ   نَ ؛ أأ  ابن شم

ها زوج   وهربأ , فتح لا يومأ  مت  لأ س  فأأ  -ٍل ه  يب جأ أأ  بنم  وكانت حتت عكرمةأ  -

___________________ 

من ( 1124) "العرفة"وأبو نعيم يف ( 21 /1) "الكربى"ويف ( 31 /1) "الدالئل"والبيهقي يف 

 .وهذا م رسل. طريق مالك به 

هري به ( 131  )ورواه عبد الرزاق   عمر عن الزُّ  .عن مأ

ل  من وجٍه صحيٍح ( : 1 /  ) "التمهيد"عمر يف  قال أبو  وهو حديٌث . هذا احلديث  ال أعلمه يَتصم

هاٍب إمام  أهلم السريم وعاله , مشهوٌر معلوٌم عّند أهل السري 
وشهرة  هذا . وكذلك الشعبي , وابن  شم

ى من إسّنادمه إن  شاء اهلل  .انتهى.احلديث أأقوأ

 "الكربى"والّنسائي يف (  411) "السّنن"اها أبو داود يف رو. ومجلة استعارة السالح : قلت 

وله طريٌق آخر عّند أيب داود . من وجٍه آخر عن أ مية بن صفوان بن أمية عن أبيه نحوه ( 1221)

 .فذكر القصة. من رواية أ ناس من آل عبد اهلل بن صفوان ( 4114)

( 31 /1) "الدالئل"لبيهقي يف وا( 14 / ) "الطبقات"وابن سعد يف ( 42/ )أخرجه الشافعي  (5)

 .من طريق مالك به( 22 /2) "الكربى"ويف 

 .من طريق مالك به( 22 /2) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

هري به ( 131  ) "الصّنَف"ورواه عبد الرزاق يف   عمر عن الزُّ  .عن مأ
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 مت  ى قدم حكيٍم حتَ  مُّ أ   ت  لفارحت , يمنأ لا مأ ى قدم م حتَ ساليب جهٍل من اإلأأ  بن   ة  عكرم

 .مأ لأ سفأأ  مم سال اإلم ىله إفدعت  , من يأ لايه بلع

,  اً حأ رأ يه فأ لإ وثبأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول    رآه  اَم لف ,فتح لا عامأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلع وقدمأ 

 ( ).كلهام ذ نكاحم ىلا عتأ بأ فثأ , ه ى بايعأ يه رداٌء حتَ لوما ع

ُكاِحُالنُُِّجامعُ :ُبابُ

إذا :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو م ؛ أنَ لعن زيد بن أس مالٍك ى عن حيي حَدثّني -4 1

وإذا ,  ةم ربكلبا ع  د  يأ ل  و, يتها بّناصم  ذ  خ  يأ  لف اريةأ جلو اشرتى اأأ ,  ةأ رأأ لكم احد  أأ  جأ تزوَ 

 ر  ذ بذم خ  يأ  لف بعريأ لى ارتأ اش  
 .( )يطان  من الَش باهلل يستعذ  ل  و, امه ّنأ سأ  وةم

_____________________ 

دالئل "ويف ( 22 /2) "ىالسّنن الكرب"والبيهقي يف (  5 / ) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  (5)

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به ( 231 ) "الّنبوة

هري به ( 131  ) "الصّنَف"وأخرجه عبد الرزاق يف ُ عمر عن الزُّ  .عن مأ

بري . وله شواهد نحوه    اهلل بن الزُّ
 "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف (  5 / )عّند ابن سعد  عن عبدم

رساًل عّند ابن سعد أيضًا (. 14/ 3) ليكة م  رسالً عّند ( . 54 / )وعن ابن أأيب م  وعن عروةأ م 

تصًا عّند عبد الرزاق (. 1515) "الستدرك"احلاكم يف  رساًل ُم   (.132  )وعن عكرمة بن خالد م 

 .من طريق أيب مصعب عن مالك به( 331/ ) "رشح الّسّنة"أخرجه البغوي يف  (5)

رسل    .هذا حديٌث مّنقطعٌ : ولذا قال البغوي عقبه . وهذا م 

واة للموطأ ( : 1/455) "التمهيد"وقال أبو عمر يف   رسٌل عّند مجيع الرُّ ومعّناه  -واهلل أعلم  -وهذا م 

ّنبس, يأستّند من حديث عبد اهلل بن عمرو وأأيب الٍس اخل زاعي  ة بن عبد الرمحن عن زيد بن وقد رواه عأ

مر عن الّنبي  تج به.  ملسو هيلع هللا ىلصأسلم عن أبيه عن ع  ّنبسة ضعيٌف ال حي   انتهى. وعأ

= 
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ه ختأ ٍل أ   رج  ىلإ خطبأ  الً رج   نَ ؛ أأ  يِّ كِّ لري ابالزُّ عن أيب ي عن مالٍك حَدثّنو -3 1

أ طَ خلبن ا ك عمرأ لذ غأ لفب,  ت  ثأ حدأ أأ  ّّنا قد كانت  أأ  فذكرأ  , ه ضب  يأ  و كادأ أأ , ه بأ اب فضأ

 ( ).ربخأ للم و كأ لأ ما :  لقا ثمَ : 

___________________ 

 (.155 /1) "الكامل"أخرجه ابن عدي يف . وطريق عّنبسة : قلت  

ّنبسة  -يعّني اإلسّناد  -هذا حديٌث مّنكٌر : قال أأيب ( 25  )رقم  "العلل"قال ابن أيب حاتم يف   وعأ

 انتهى. ضعيف  احلديث

ه أأبو داود يف . أَما حديث  عبد اهلل بن عمرو الذي أأشار إليه ابن  عبدم الرب   ( 15  ) "السّنن"فأخرجأ

مرو ( 1/23) "الكربى"والّنسائي يف ( 2 1 )وابن ماجه  وغريهم من ط رٍق عن ابن عجالن عن عأ

ه عن الّنبي  كم ا: أنه قال ,  ملسو هيلع هللا ىلصبن شعيب عن أبيه عن جدِّ فليضع  . لرأةأ أو اخلادمأ أأو البعريأ إذا أأفادأ أأحد 

ه عىل ناصيتمها  تأها عليه : ثم يقول  , يدأ بأل  ها وخريأ ما جأ ها ورشِّ , اللهَم إمين أأسأأل ك خريأ وأأعوذ  بكأ من رشِّ

تأها عليه  بأل  ه , ما جأ روةم سّنامم  .لفظ الّنسائي.  "ويقول مثل ذلك, وأأَما البعري  فإَنه يأأخذ  بذم

 .من طريق حييى بن سعيد عن أيب الزبري به( 1/123) "تفسريه"أخرجه الطربي يف  (1)

مر        .                             هذا م رسل أبو الزبري مل ي درك ع 

والطربي . عن سفيان ( 11 / ) "الّناسخ والّنسوخ"وأبو عبيد يف ( 5121 )وأخرج عبد الرزاق     

عبة كالمها ( 1/124) طبت إليه ابّنٌة له , عن قيس بن مسلم عن طارق بنم شهاب عن ش  الً خ   -أأَن رج 

ثأت   جها : فقال , ما رأيت  مّنها إاَل خريًا : فقال , فأتى عمرأ فذكرأ ذلك له  -وكانت  قد أأحدأ وال , زوِّ

رب ي ت  : فقالت   "ويف رواية الطربي .  "ت  غأ حأ أيب , فقد بأ ى أن  أأفضأ أأليسأ : تى عمرأ , فقال فأ! إمين أأخشأ

؟ قال  جها: قال ! بىل : قد تابت   .وإسّناده صحيح عىل رشط الشيخني. فزوِّ

مر نحوه( 152)واحلارث بن أيب أسامة ( 1/124)وللطربي    .عن الشعبي عن ع 

 .زنت : أي  (قدُأ حدثتُ:ُ)ُقولهُ 
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هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو -1 1  ج بّنتأ ه تزوَ نَ عن رافع بن خديٍج ؛ أأ  ابن شم

, ًة يها فتاًة شابَ لج عفتزوَ  ,ت رب  ى كأ عّنده حتَ  فكانت   نصاريِّ مة الأ لد بن مسمَ حم  

 لُّ ى إذا كادت حتأ حتَ  هالأ مهأ أأ  ثمَ , قها واحدًة لَ فط قأ اله الطَ ت  دأ فّناشأ , يها لع ةأ ابَ الَش  رأ فآثأ 

ها راجعأ  ثمَ , قها واحدًة لَ فط, ق اله الطَ دت  فّناشأ , عليها  ةأ ابَ الَش  فآثرأ  عادأ  مَ ث  , ها عأ راجأ 

  .قاله الطَ دت  فّناشأ , ة عليها ابَ الَش  عاد فآثرأ  ثمَ , 

رة ث  رين من ال   ما تأ ىلع تم استقرر شئتم  فإن   ,واحدٌة  ام بقيت  نَ إم  , ما شئتم :  لفقا

 يرأ  وملأ  , ك ل ذىلها عسكأ م  فأأ , رة ث   ال  ىلع ستقرُّ أأ  لب:  تلقا كم فارقت   شئتم  وإن  , 

  ( ).رةث   ال  ىلعّنده ع ت  ني قرَ ح امً ثيه إم لرافٌع ع

_____________________ 

هري عن رافع  ( )  .دون واسطة . كذا رواه مالٌك عن الزُّ

(   2)وإسحاق بن راهوية ( 1311 ) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 24  )شافعي وأخرجه ال 

هري عن سعيد بن السيب ( 2/12) "الكربى"والبيهقي يف  ييّنة عن الزُّ أَن رافعأ بن , من طريق ابن ع 

ه من أأمرها . خديج كانت حتته بّنت حممد بن مسلمة  رم : فقالت , قها فأأراد أن ي طلِّ , إَما كمربًا أو غريه , فكأ

م يل ما شئتأ , ال ت طلِّقّني 
ّنة بذلك , واقسم  السُّ

وإن امرأٌة خافت من }: فأنزل اهلل عّز وجل . فجرتم

 .اآلية {بعلها نشوزًا أو إعراضًا فال جّناح عليهام أن يصلحا بيّنهام صلحاً 

ر ( 21 /1) "تفسريه"والطربي يف . واللفظ له ( 5114 ) "الصّنف"ورواه عبد الرزاق يف   عمأ عن مأ

هري( 1522) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ,  أخربين ابن  : قال , عن شعيب بن أيب محزة كالمها عن  الزُّ

لح  الذي : قال  "وفيه . فذكره . أَن رافعأ بنأ خديج كان حتته , السيب وسليامن بن يسار  فذلك الصُّ

ّنأا أأنزل اهلل  فيه   . رسال وظاهره اإل {.. وإنم امرأة }. بلغأ

من رواية إسحاق بن إبراهيم الَدبري عن عبد الرزاق عن ( 442/ ) "الستدرك"ووصلأه احلاكم يف  

= 
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___________________ 

هري عن سعيٍد وسليامن عن رافع بن خديج  عمر عن الزُّ  .واهلل أعلم. وفيه نظٌر . مأ

أخربين أيوب : عن معمر قال :  فقال . عقمب روايته ( 5113 )أخرجه عبد الرزاق . وله طريق آخر  

بيدة  فإن أأرَض هبا يف الثالثة فإَن هلا أن  يوفيها "وزاد فيه , مثل حديث الزهري . عن ابن سريين عن عأ

ها  . "حَقها أأو ي طلِّق 

وإنم امرأٌة خافت  }يف قوله عز و جل : عائشة عن (   45)ومسلم ( 2 4 )روى البخاري  :إكاملُ

فلعَله . نزلت  يف الرأة تكون  عّند الرجل : قالت [  2  / الّنساء /  3]  {من بعلها نشوزا أو إعراضا 

حبة وولٌد , أن ال يستكثر مّنها   . "أنتأ يف حلي من شأين: فتقول له . فتكره أن  ي فارقها . وتكون هلا ص 

 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  331ُلك 

 
ُ
  كتاب

 
 ق  الالط
 

ُةُوأُ ربيُ لةُوايُ لخلُ يفُاُماُجاءُ :ُبابُ ُكلباهُذش 

 ةيَ لخليف ا مركان يقول   بن ع  اهلل عبدأ  عن نافٍع ؛ أنَ ي عن مالٍك حَدثّنو -1 1

 ( ).واحدٍة مّنهام كلُّ . يقاٍت لتط ث  ا ثالإَّن : ة ربيَ لوا

ُيِكُلمنُالتُ بنيُمُِماُيُ :ُبابُ

ك لَ م إذا: مر كان يقول  بن ع  اهلل عبدأ  عن نافٍع ؛ أنَ ي عن مالٍك حَدثّنو -2 1

 ي   أن   إاَل به  ما قضت   ضاء  قأ لافه تأ امرأأ  جل  الرَ 
  ملأ  : فيقول  .هايلر عّنكم

واحدًة  إاَل  د  رم أ 

  ( ).اهتم دَ يف عم  ما كانت   هبا كأ لمأأ  ك ؛ ويكون  ل ذىلع ف  لفيح

_____________________ 

 .عن مالك به( 1/321) "العرفة"ومن طريقه البيهقي يف ( 25/ ) "مسّنده"الشافعي يف أخرجه  (1)

مر عن ( 2/433) "الكربى"والبيهقي يف ( 21   )وأخرجه عبد الرزاق    بيد اهلل بن ع  من طريق ع 

 .نافع به

ولذلك ال , زواج معّنى اخللَية التي خلت  من ال( :   /3)قال الباجي (ُيفُاخللي ةُوالربي ةُ:ُ)ُقولهُ 

ن عمصمةم : وكذلك معّنى الربَية , ي ستعمل يف الرجعيَة ؛ لَن الرجعيةأ ذات  زوٍج  ئأت  مم هي التي برم

ه برَية إليه  ؛ لأَن كالمأ الزوج راجٌع إىل ذلك ؛ لَنه مل يأطلب ها بديٍن فريجع قول 
 .انتهى . الزوجيةم

من ( 1/322) "العرفة"ويف ( 2/432) "سّنن الكربىال"والبيهقي يف ( 25/ )أخرجه الشافعي  ( )

 .طريق مالك به

ملِّك الرجل  امرأأتأه أأن  ( : 1 /3) "الّنتقى"قال الباجي يف  (مل كُالرجلُ:ُ)ُقولهُُ التمليك هو أن ي 

= 
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ُ:ُبابُ ُيِكُلمقٌةُواحدٌةُمنُالتُ يُ لُِطفيهُتُ ُماُيب 

عن , يامن بن زيد بن ثابٍت لعيد بن س  عن سأ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -2 1

 بن   د  تاه حممَ ثابٍت فأأ  بنم  عّند زيدم  اً سله كان جانَ ه أأ خربأ زيد بن ثابٍت ؛ أّنه أأ  بنم  خارجةأ 

ها مرأ ِت أأ امرأأ  كت  لَ م:  لفقا ؟نكما شأ  : ه زيٌد ل لفقا, معان ّناه تد  ي  تيٍق وعأ يب عأ أأ 

 .ّنيت  قأ ارأ ففأ 

م ار  : زيٌد  لفقا . ردأ قأ لا:  لقا ؟كل ذىلع كأ لأ ما مح: ه زيٌد ل لفقا  . شئتأ  ها إن  ع  َتأ

  ( ) .هبا ك  لمأأ  نتأ وأأ , ام هي واحدٌة فإنَ 

ُيكلمبنيُمنُالتُ يُ ُماُال:ُبابُ

بيه عن عائشة قاسم عن أأ لمحن بن اعن عبد الرَ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -1 1

 ,وهج  ة فزوَ ميَ يب أ  أأ  بّنت   بة  ي  رأ محن بن أيب بكٍر ق   عبد الرَ ىلع ا خطبت  َّن ؤمّنني ؛ أأ لا مِّ أ  

___________________ 

: واز ويف كتاب ابن ال, أأمركم بيدك : أو يقول هلا , ت طلِّق نفسها , وذلك بأن  يقولأ هلا قد مَلكتك أمرك 

قال . طالقكم إليكم أو بيدكم : أمرك وال نفسك , وكذلك قوله : وكذلك قوله قد مَلكتك , إن مل يقل 

 انتهى . فهذا كلُّه متليٌك حمٌض . أأو أأنتم طالٌق إذا شئتم , أو قال هلا أأمركم بيدكم إن شئتم : ابن القاسم 

ُبهُ:ُ)قولهُُ ُماُقضت   .و ثّنتان أأو ثالث أأ , أي طلقٌة واحدٌة  (فالق ضاء 

ويف ( 2/432) "السّنن الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 25/ ) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  (1)

( 24 / ) "التاريخ الصغري"والبخاري يف ( 112 ) "الطالب"ومسَدد كام يف ( 1/322) "العرفة"

 .من ط رٍق عن مالك به

 ( 121 )وسعيد بن مّنصور ( 114  ) "الصّنف"يف عّند عبد الرزاق . وهلذا الثر  طريقان آخران  
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 .عائشة إاَل ا ّنأ ج  ما زوَ : وقالوا , محن الرَ   عبدم ىلوا عب  تأ م عأ َّن إم  ثمَ 

 .هابيدم  بةأ ي  رأ ق   مرأ أأ  لأ فجع ,ه لك لذ رت  محن فذكأ  عبد الرَ ىلإ عائشة   ت  لفأرس

 ( ).اً قالك طأ لم يكن ذلف, ها جأ وزأ  فاختارت  

 - عائشةأ  نَ بيه ؛ أأ قاسم عن أأ لمحن بن اعن عبد الرَ ي عن مالٍك حَدثّنو -145

محن الرَ  وعبد   -بري الزُّ  بنأ  ّنذرأ ل  محن االرَ  عبدم  بّنتأ  فصةأ حأ  جت  زوَ  -ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوجأ 

 فتات   ي  يلثومم  ؟هذا به صّنع   ي  يلث  ومم :  لمحن قاالرَ  عبد   مأ دم  قأ اَم لف -ام غائٌب بالَش 

 .محنالرَ  عبدم  ك بيدم لذ فإنَ : ّنذر لا لفقا ,بري الزُّ  بنأ  ّنذرأ لا عائشة   مت  لَ فك ؟يهلع

أ  ما كّنت  : محن الرَ  عبد   لفقا  ي  ضأ قأ  اً مرأأ  دَ ر  لم
 وملأ  , ّنذر ل  عّند ا حفصة   ت  فقرَ  . هتم

  ( ).ك طالقاً ليكن ذ

_____________________ 

وعبد الرزاق يف ,  من طريق ابن ب كري عن مالك ( 2/432) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

مر كالمها عن عبد الرمحن به ( 155  ) "الصّنف"  نحوه. عن عبد اهلل بن ع 

 . وإسّناده صحيح 

مري عن القاسم بن حممد نحوه من رواية عبد ا( 211  )وأخرجه عبد الرزاق   بيد بن ع   .هلل بن ع 

 "العرفة"ويف (    /2) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 4/2) "رشح العاين"أخرجه الطحاوي يف  (5)

 .                  من ط رٍق عن مالك به( 15 /15) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف (  5/4 )

عن حييى بن سعيد عن (  11 )وسعيد بن مّنصور ( 4/312) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف  

 .القاسم به

ونحن  نحمل  هذا عىل أأَّنا مَهدت أأسباب تزوَيمها , ثَم أأشارت  عىل :  "العرفة"قال احلافظ البيهقي يف 

يلم أأمرها عّند غيبةم أأبيها حَتى عقدأ الّنَكاح , وإمَنام أ ضيف الّنكاح  إليها الختياره ا ذلك , وإذّنا فيه من وأ

= 
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ُُءُ الـيُ اإلُِ:ُبابُُ

يب بن أأ  يلِّ بيه عن عٍد عن أأ حممَ  بنم  عفرم عن جأ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 14

 ضتم مأ  وإن  . يه طالٌق لع يقعأ  ملأ  ه تم ن امرأأ ل مم ج   الرَ ىلأ إذا آ: ّنه كان يقول ٍب ؛ أأ لطا

  ( ).فيءأ يأ  ن  ا أأ وإمَ , ق لِّ طي   ا أن  فإمَ  . وقفأ ى ي  حتَ .  شهر  الأ  ربعة  الأ 

___________________ 

: والذي يدلُّ عىل صحة هذا التأويل, ما أخربنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا . ومتهيدها أسبابه

حدثّنا أبو العباس أخربنا الربيع أخربنا الشافعي أخربنا الثقة عن ابن جريج عن عبد الرمحن بن القاسم 

قدة الّنكاح قالت لبعض كانت عائشة تطب  إليها الرأأ : , عن أبيه قال  ة من أأهلها فت شهد , فإذا بقيت  ع 

قدة الّنكاح : أأهلها  ج فإَن الرأةأ ال تيل ع  ريج عن عبد الرمحن . "زوِّ رواه عبد اهلل بن إدريس عن ابن ج 

بقأ فإذا مل ي: كانت عائشة  فذكرأ معّنى هذه القصة , وقال : ال أأعلمه إماَل عن أأبيه قال : بن القاسم قال 

ّنكمحن»: قالت. إاَل الّنكاح  ح , فإَن الّنساءأ ال ي 
ليس إىل »: وقالت, , ويف رواية أخرى « يا فالن أأن كم

 . «الّنساء الّنكاح

ّنا أأَن الراد بقوله  -وراوي احلديثني عبد الرمحن بن القاسم  -فإذا كان هذا مذهبها  م 
لم زَوجت  : عأ

الف ما روت ه عن الّنبيِّ «ناعائشة  حفصةأ بّنتأ عبدم الرمحن ما ذكر , وإذا كان حمموالً عىل ما ذكرنا مل خي 

ها باطٌل ]  ملسو هيلع هللا ىلص  ولّيها فّنكاح 
ام امرأأة ن كحت بغري إذنم ّنا يف السألة بام أخربنا [ أأيُّ ..... , واحتَج أأصحاب 

 .مه الخ كال...« ال نكاح إال بويل»:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : عن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيه قال

عن ( 2/422) "السّنن الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 24/ ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (1)

 .مالك به

 . جعفر بن حممد هو ابن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب  

 "الوطأ"وإن  كان مّنقطعًا يف . بوقفم ال ويل  اخلرب عن عيٍل ( : 1/41) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

حاٍح  َتصٌل من ط رٍق كثريٍة صم  . ثم رواه من طريقني عن عيلي .. فإنه م 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  335ُلك 

ُرُِّحلُ اُارُ هُ ظُِ:ُبابُ

 لأ ه سأأ نَ ؛ أأ  قيِّ رأ يٍم الزُّ لس   مرو بنم عن سعيد بن عأ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 14

 إنَ : ٍد م بن حممَ قاسلا لفقا ؟هاجأ هو تزوَ  امرأًة إن   طَلقٍل ٍد عن رج  حممَ  بنأ  قاسمأ لا

هو  إن  :  ابطَ خلمر بن اره ع  مأ فأأ , ها جأ هو تزوَ  ه إن  مِّ أ   هرم يه كظأ لًة عامرأأ  لأ جع الً رج  

 ( ).تظاهرم ل  ا ارةأ كفَ  رأ كفِّ ى ي  ا حتَ قرهبأ يأ  ن اَل جها أأ تزوَ 

ُيارُِخلُِيفُاُماُجاءُ :ُبابُ

ّنه كان يقول يف أأ ,  مر بن ع  عن نافٍع عن عبد اهللي عن مالٍك حَدثّنو -144

___________________ 

ها البيهقيُّ (. 2/422)أيضًا  "سّنن البيهقي"وانظر طرقه يف    .وحَسّنه احلافظ يف الفتح. وصَححأ بعضأ

امع : أي  (إذاُآىلُ:ُ)ُقولهُ  امع . يأرجع  عن يأميّنه : أي  (يفيءُ:ُ)ُوقولهُ. زوجتأه حلفأ أن اَل َي  وَي 

 .زوجتأه 

رشح "والطحاوي يف ( 4 5 ) "السّنن"وسعيد بن مّنصور يف ( 115  )أخرجه عبد الرزاق  (1)

من ( 2/424) "السّنن"والبيهقي يف ( 3/14) "احتاف الهرة"ومسدد كام يف ( 41 / ) "الشكل

 . طريق مالك به

مر : والبوصريي قال البيهقي    .                  هذا مّنقطٌع القاسم ملأ  ي درك ع 

مري عن القاسم به( 2234 )وأخرجه ابن أيب شيبة       .عن عبد اهلل الع 

مري عن ( 41 / )وأخرجه الطحاوي   مر الع  من طريق حييى بن عبد اهلل بن سامل عن عبيد اهلل بن ع 

رقي ليم الزُّ مرو بن س  مر القاسمم عن عأ  .عن ع 

مر . ورواته ثقاٌت    .واهلل أعلم . وروى ما يدلُّ عليه .وجزم الطحاويُّ بسامع عمرو بن سليم من ع 
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 مأ الأ 
 ( ) .هامَس يأ  ملأ  ما  يارأ خلا اهل إنَ  : قعتأ فت   عبدم لا حتتأ  تكون   ةم

هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو -143 بّني لًة موال بري ؛ أنَ بن الزُّ روة عن ع   ابن شم

 - قت  ت  ٌة يومئٍذ فعأ مأ وهي أأ  -ا كانت حتت عبٍد َّن أأ , ه ت  خربأ أأ  -راء ب  ا زأ هليقال  -عديي 

 .ّنيت  عأ فدأ  -ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوج   - حفصة   يلَ إ ت  لرسفأأ :  ت  لقا

 بأ  مركم أأ  إنَ ,  شيئاً عي صّنأتأ  أن   حبُّ أ   وال . اً خرب كم ربت   ُم  ينِّ إم : ت لفقا
 ملأ  ك ما يدم

 س  يمسأ 
هو :  ت  لفق: ت لقا, يشٌء  مرم من الأ  كم ليس لف كم مَس  فإن   , كم زوج   كم

 ( ).ه ثالثاً ت  ففارقأ  , الق  الطَ  ثمَ  الق  الطَ  ثمَ  ق  الالطَ 

_____________________ 

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

 .عن مالك به( 324/  )

من طريق عبيد اهلل بن عمر عن ( 1  /2) "السّنن"والبيهقي يف ( 1141 )وأخرجه ابن أيب شيبة  

 . نافع به

 "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 1  /2) "الكربى"والبيهقي يف ( 22/ )أخرجه الشافعي  (1)

هري به( 2 45 ) "الصّنَف"وعبد الرزاق يف , عن مالك ( 142 ) ر كالمها عن الزُّ عمأ  .عن مأ

بأه  
قم ييّنة : قال عبد الرزاق عأ راء . وأَما ابن  ع  هري عن سامل عن زب   انتهى . فذكره عن الزُّ

( . 4 1/3) "الفتح"ومع هذا صَححه ابن حجر يف . ومل أرأ من وَثقها . وزب راء ال ت عرف : قلت  

ه  مت  وال ي عرف من الّنساء. لَن زبراء هي صاحبة القصة , ولعَله َتَوز بتصحيحم كام قال . من اهت 

 .واهلل أعلم. الذهبي 

أأَّنا أأعتقت جارية ,  ملسو هيلع هللا ىلصعن قتادة عن حفصة زوجم الّنبيِّ (  125 ) "الصّنف"وروى ابن أيب شيبة يف  

 فال خيارأ لك: هلا فقالت 
 .إن  وطئكم زوجكم
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ُعلُ خلُ يفُاُماُجاءُ :ُبابُ

ا َّن بيٍد ؛ أأ يب ع  أأ  ة بّنتم صفيَ لٍة عن نافٍع عن موالي عن مالٍك حَدثّنو -141

  ت  عأ لتاخ  
  لِّ ها بكن زوجم مم

ٍ
 .( )مر بن ع  اهلل ك عبد  لر ذّنكم م ي  لف, ا هلأ يشء

ُطُ :ُبابُ ُال  ُعةلُِتُ خ ُملُ اُق 

 اء جاءت  فرأ عأ  ذ بنم عوِّ م   ع بّنتأ بيِّ ر   عن نافٍع ؛ أنَ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -141

عثامن  نم ها يف زمان زوجم مم  عت  لا اختَّن ه أأ ت  ربأ خ  فأأ  .مر بن ع  اهلل  عبدم ىلها إهي وعمُّ 

 .هّنكر  م ي  لان فعفَ  نأ ب ك عثامنأ لذ غأ لفب, ان بن عفَ 

  ( ).قةلَ طل  ة ادَ ا عم هت  دَ عم : مر  بن ع  اهلل عبد   لوقا

_____________________ 

 "عرفةال"ويف ( 1 2/4) "الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 11/ ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

ه صحيٌح . عن مالك به(  1/33)  .وإسّناد 

مري ( 2 21 )وابن أيب شيبة , عن موسى بن عقبة ( 214  )ورواه عبد الرزاق   عن عبد اهلل الع 

 هلا  ", عن نافع 
ٍ
ن كلِّ يشء ه اختلعت  مم

مر جاءت ه موالٌة المرأأتم وكلِّ ثوٍب عليها حتى نأفسها , أَن ابنأ ع 

ّنكر ذلك عب. .   .لفظ عبد الرزاق . "د  اهلل فلم ي 

من طريق ( 51 /4) "الصغرى"ويف , من طريق ابن ب كري ( 1 2/4) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 .الشافعي كالمها عن مالك به

من طريق ( 4/423 ) "التمهيد"وابن عبد الرب يف ( 41 ) "الّناسخ والّنسوخ"ورواه الّنحاس يف 

, وال مرياثأ بيّنهام . لتّنتقل :  أأتّنتقل؟ فقال . أّنم سأألوا عثامن  "وفيه . الليث بن سعد عن نافع به 

ثامن : فقال ابن عمر ,  ولكن ال تأّنكح  حتى حتيضأ حيضًة خشيةأ أن  يكونأ هبا مح ٌل , وال عدةأ عليها  ع 

ّنا نا وأأعلم   .خري 

= 
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ُطُ :ُبابُ ُال  ُركُ بُِلاُق 

هاٍب عن  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -142 محن بن د بن عبد الرَ عن حممَ  ابن شم

 ن  أأ  لقب ثاً ه ثالتأ جٌل امرأأ ر طَلق:  له قانَ أأ : كري ب  لإياس بن ا د بنم ثوبان عن حممَ 

 يأ  ن  ه أأ لبدا  ثمَ  ,هبا  لأ دخ  يأ 
  . هل ل  سأأ معه أأ  فذهبت  , ستفتي يأ  فجاءأ , ها حأ ّنكم

ى ها حتَ تّنكحأ  نرى أن   ال: فقاال , ك لريرة عن ذه   اٍس وأباعبَ   بنأ اهلل عبدأ  لأ فسأأ 

ك إنَ : اٍس ابن عبَ  لفقا ,اها واحدٌة قي إيَ ام طالفإنَ :  لقا ,ك ريأ غ اً زوج تّنكحأ 

  تأ لرسأأ 
 ن يأ مم

 ( ).ضلٍ ن فأ مم  كأ لما كان  كأ دم

___________________ 

بادة بن الوليد بن  (5500)وابنُماجهُ(7440ُ)وأصلهُعندُالنسائيُ بسّنٍد حسٍن من وجٍه آخر عن ع 

بّيع نحوه بادة عن الرُّ  .ع 

ُ مرُ)ُدونُقوله ُاهللُبنُع  ُامل طل قةُ:ُوقالُعبد  ة ُِعد  ا هت  قىض  حيث. لكّنها ت عارض رواية الليث .  (ِعد 

مر . عثامن بأَن عَدهتا حيضٌة واحدٌة  وأخرج أبو داود يف . عثامن خرينا وأعلمّنا : وقال . وأقَره ابن  ع 

وهذا . "عدة الختلعة حيضة: حدثّنا القعّنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال ( 45  ) "السّنن"

مر   . من الواضع التي اخت لف فيها عىل ابن ع 

وجزم بأَن . وعزاها البن حزم , روايةأ الليث ( 51 /4) "التلخيص"ظ ابن حجر يف ذكر احلاف :تّنبيه 

عن نافع  "الوطأ"وكذا رواه مالٌك يف : ثم قال ابن حجر . عَدهتا عدة الطلقة : ابن عمر قال يف آخره 

 ."نحوه

ن تقَدم ذكرهم بلفظ آخر. "ال حىَل "ومل أرأ رواية الليث عّند ابن حزم يف : قلت   واهلل أعلم . وهي عّند مأ

ويف ( 1 2/4) "الكربى"والبيهقي يف ( 4/12)والطحاوي ( 25/ ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (5)

 . من ط رٍق عن مالك به(  4 /1)والبغوي ( 1/321) "العرفة"

= 
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 شجِّ  بن الأ بن عبد اهلل كريحييى بن سعيٍد عن ب  عن ي عن مالٍك حَدثّنو -142

 ل  جاء رجٌل يسأأ :  لعن عطاء بن يساٍر ؛ أّنه قا نصاريِّ اٍش الامن بن أيب عيَ ععن الّنُّ 

 عطاءٌ  لقا .هامَس يأ  أن   لأ قب ثاً ه ثالتأ امرأأ  طَلقٍل رج  عاص عن لمرو بن اعأ   بنأ اهلل عبدأ 

  .واحدةٌ  رم ك  بم لق اام طالإنَ : ت لفق: 

, ها ّن  بي  واحدة تأ لا ,نت قاص  ام أأ إنَ : عاص لمرو بن ا بن عأ اهلل  عبد  يل لفقا

 ( ).هغريأ  اً زوج ّنكحأ ى تأ ها حتَ م  رِّ حت   ث  الوالثَ 

___________________ 

ُدا ُأبو ُوأخرجه ُيف 5140ُ)ُ"السنن"ود  "الصّنَف"وعبد الرزاق يف , من رواية معمر  خمتصاًُ(

هري عن ( 4/12)والطحاوي , من رواية ابن جريج (  52  ) من رواية ابن أيب ذئب كلهم عن الزُّ

أأَن ابنأ عباس وأأبا , عن حممد بن إياس ( زاد أبو داود وأيب سلمة بن عبد الرمحن ) حممد بن عبد الرمحن 

مرو ب ريرة وعبدأ اهلل بن عأ ها ثالثًا فكلُّهم قالوا : ن العاص ه  ر ي طلِّقها زوج  ئلوا عن البمك  ال حتلُّ له : س 

ه  ( .141)وانظر رقم . حتى تأّنكحأ زوجًا غريأ

 "الكربى"والبيهقي يف ( 2 /4)والطحاوي ( 523  )وعبد الرزاق (  2/ )أخرجه الشافعي  ( )

 .عن مالك بهمن ط رٍق ( 35/332)وابن عساكر ( 1/315) "العرفة"و( 2/441)

واة الوَطأ عن مالك يف هذا احلديث عن حييى بن ( :    /1) "االستذكار"قال أبو عمر يف     ملأ  خيتلف ر 

سلم  بن  احلَجاج , سعيد عن ب كري بن الشج عن الّنعامن بن أيب عياش عن عطاء بن يسار  وأأنكرأ م 

ت بأع مالكًا أأحٌد من : وقال , أأيب عياش  إدخالأ مالٍك فيه بني ب كري وعطاء بن يسار الّنعامنأ بنأ  ملأ  يأ

مرأ وعثامنأ . والّنعامن  أأقدم  من عطاء , أأصحاب حييى بن سعيد عىل ذلك  كأ ع   .انتهى كالمه . أأدرأ

ه حييى بن  سعيد القطان ويزيد بن . كذا رواه مالٌك ( : 1  /4 ) "العرفة"وقال البيهقي يف      وخالفأ

دون . فرووه عن حييى بن سعيد عن ب كري بن عبد اهلل عن عطاء بن يسار . ليامن هارون وعبدة  بن س

رم الّنعامن بن أيب عياش يف إسّناده  .انتهى كالمه. ذمك 
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؛  شجِّ  بن الأ بن عبد اهلل عن حييى بن سعيٍد عن بكريي عن مالٍك حَدثّنو -141

أ خ  ّنه أأ أأ   بن اهلل مع عبدم  ساً لأّنه كان جا, صارّي نالأ  اشٍ يَ يب عأ وية بن أأ عاه عن م  ربأ

, كري ب  لياس بن اإم  د بن  مَ مها حم  فجاءأ :  لاق,  ابطَ خلمر بن اع   بنم  بري وعاصمم الزُّ 

 .؟انريأ فامذا تأ  . هبا لأ يدخ أن   لقب ثاً ه ثالتأ امرأأ  طَلقدية بالا لهمن أأ  الً رج   نَ إم :  لفقا

  بنم اهلل  عبدم ىلإ فاذهب   ,ّنا فيه قوٌل لما  مرأ هذا الأ  إنَ : بريالزُّ   بن  اهلل عبد   لفقا

 .ناربم خ  ّنا فأأ ائتم  مَ ث . هامل  هام عّند عائشة فسأ يب هريرة فإيّن تركت  اٍس وأأ عبَ 

تك فقد جاءأ  ةبا هريره يا أأ فتم أأ : يب هريرة لأ اٍس عبَ  ابن   لفقا, ام هلأ فسأأ  بأ فذهأ 

 غريه اً ّنكح زوجى تأ تَ مها حرِّ حت   ثالوالثَ , ها ّن  ي  بواحدة تأ لا: أبو هريرة  لفقا, ٌة لعضم م  

  ( ) .ك أيضاً لذ لمث: عّباٍس  ابن   لوقا, 

ُطُ :ُبابُ ُال  ُريضُِملُ اُق 

هاٍب عن  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -135  بن عوٍف عبد اهلل بنم  حةأ لعن ط ابن شم

 عبدأ  نَ بن عوٍف ؛ أأ محن مة بن عبد الرَ ليب سوعن أأ  -ك لمهم بذلأ عوكان أأ :  لقا -

ان مّنه بعد عفَ  بن   ثها عثامن  فورَ ,  وهو مريٌض  ةأ بتَ له اتأ امرأأ  طَلقأ عوٍف  محن بنأ الرَ 

_____________________ 

السّنن "والبيهقي يف ( 4/12) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف (  2/ )أخرجه الشافعي  ( )

 .به من ط رٍق عن مالك( 1/315) "العرفة"ويف ( 2/441) "الكربى

ه ثقاٌت      وقد تفَرد مالٌك . "الثقات"وقد ذكره ابن  حبان يف , سوى ابن أيب عياش ملأ  أر من وَثقه . ورجال 

 .كام تقَدم يف التعليق السابق . بذكر ابنم أأيب عَياش 

 . وانظر ما قبله( . 12  ) "السّنن"وعَلقه أبو داود يف  
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م
  ( ).اهتم دَ عم  انقضاء

 بنأ  ثامنأ ع   عرج ؛ أنَ عن الأ  لفض  ل بن اهللعن عبد اي عن مالٍك حَدثّنو - 13

 ك  م   ابنم  ث نساءأ ان ورَ عفَ 
 ( ).ريٌض وهو مأ ,  قهنَ لَ وكان ط, ه ٍل مّن  مم

_____________________ 

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

 .من ط رٍق عن مالك به( 1/311) "العرفة"ويف (  2/41)

رسٌل   مل يسمع أأبو سلمة وال طلحة بن عبد اهلل من عبدم الَرمحن بنم . كام الشافعي والبيهقي . وهو م 

 .عوف 

عن ابن أيب (  2/41)والبيهقي ( 3/13) "السّنن"والدارقطّني يف (    / )وروى الشافعي  

ل , ي طلِّق الرأةأ فيأبتُّها  بري عن الرج  ليكة , أنه سألأ ابنأ الزُّ َدهتا  -ثم يموت  , م  فقال عبد  اهلل  -وهي يف عم

بري   فذكره ... طَلق عبد  الرمحن بن عوف متارضأ : بن  الزُّ

َتصٌل : بيهقي قال الشافعي كام نقله ال   .انتهى. وحديث ابنم شهاب مقطوعٌ , حديث  ابنم الزبري م 

هري عن ابن السَيب (  1   )وروى عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ أأَن عثامنأ وَرثأ امرأأةأ عبد , عن مأ

 .فذكره . الرمحن 

 .انظر ما بعده . وله طرٌق أ خرى  

ريج( 11   )أخرجه عبد الرزاق  ( ) مرو بن ديّنار : قال  عن ابن ج  مز , أأخربين عأ ر  أأَن عبد الرمحن بن ه 

ل كان عّنده ثالث  نمسوة , أأخربه ( العرج )  كمم : قال , إمحداهَن ابّنة  قارظ , أَن عبدأ الرمحن بن م 

ويرية  ليامن أأَّنا ج  الَطريق  خرجأ تاجرًا حتى إذا كان ببعضم , وكان ذا ماٍل كثرٍي , فأأخربين عثامن بن أأيب س 

ه الفالج   ثم مكثأ بعد , وإنه طَلق اثّنتني مّنهم , فركبأ إليه ناٌس من قريش فيهم نافع بن طأريف , أأخذأ

ثامن , طالقمه إَيامها سّنتني  د ع  ثاه وماتأ يف عه  تا, وَرثهام  -أأظّن  -وهو , وإّنام ورم حأ
 ."وال أأظّنُّهام ن كم

 "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف . من طريق يونس ( 11 / ) "السّنن الكربى"وأخرج البيهقي يف  

عاوية بن عبد اهلل بن جعفر عن ( 32 /11) هري كالمها عن ابن شهاب عن م  من طريق ابن أخي الزُّ

= 
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غّني لب: يقول , محن أيب عبد الرَ  بنأ  ربيعةأ  ه سمعأ ؛ أنَ ي عن مالٍك حَدثّنو - 13

 ض  إذا حم :  لفقا, قها لِّ طي   ن  ه أأ ت  لأ محن بن عوٍف سأأ الرَ  عبدم  امرأةأ  نَ أأ 
 رتم طه   مَ ث   تم

 ي  نم فآذم 
قها لَ فط, ه ت  نأ آذأ  رت   طه  اَم لف, محن بن عوٍف الرَ  عبد   ى مرضأ حتَ  م حتض  لف, ي ّنم

عوٍف  محن بن  بد الرَ وع, ها ق غري  اليها من الطَ له علي يكن بق ملأ  يقًة لة أو تطبتَ لا

 ضأ ان مّنه بعد انقم عفَ  بن   ثها عثامن  فورَ  .ريٌض يومئٍذ مأ 
م
 ( ).اهتم دَ عم  اء

___________________ 

ثامن يف متارض بّنت الصبغ وَرثها من عبد   ع 
م
هد عىل قضاء ر , أنه شأ الَسائب بن يزيد ابن أ خت نأمم

ل بعد ما حَلت الرمحن بن عوف بعد ما حَلت كمم ه يف أ م حكيم وَرثها من عبد اهلل بن م 
 .  ", وعىل قضائم

تَصل : قال البيهقي    .هذا إسّناٌد م 

ل بن عبد بن عوف بن عبد احلارث بن ( : 31 /3) "اإلصابة"قال ابن حجر يف   كمم عبد  اهلل بن م 

َبة يف , ذكره الطربي . زهرة بن كالب  وذكرأ أأنه اتذأ دارًا بالديّنة عّند .  "ابةالصح"وذكره عمر  بن  شأ

 
م
ثامن  مّنه : قال , دارم القضاء ه فورثهَن ع  ه يف مرضم . وأ راه الذي ت ويف يف عهد عثامن بعد أأن  طَلق نساءأ

ل غري م سَمى : قال . استدركه ابن فتحون 
كمم واية ابن  م  هم عبدأ , وأأكثر  ما يأ ِت يف الرِّ وساَمه بعض 

ٌم . ن الرمح هري. وإمَنام عبد  الرمحن ابّن ه , وهو وه   .انتهى بتجوز. وهو شيخ الزُّ

من طريق ابن ب كري عن  ( 432/  ) "العرفة"ويف ( 2/414) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . مالك به

ّنقطع: قال البيهقي   .وهو م 

مر بن ( 111 , 112 ) "السّنن"وروى سعيد بن مّنصور يف   قال عبد  : أأيب سلمة عن أأبيه قال عن ع 

ارض  بّنت الأصبغ فأأرسلت  إمليه : الَرمحن بن  عوف  ّني امرأٌة الطالقأ إاَل طَلقت ها , فغارت  متأ ال تأسأأل 

قها   .وانظر ما قبله . فذكر نحوه . تأسأأل ه طالأ
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 لقا, ان بَ د بن حييى بن حأ عن حييى بن سعيٍد عن حممَ ي عن مالٍك حَدثّنو -134

وهي  ةأ اريَ نصأ ق الأ لَ فط . ةٌ نصاريَ وأأ ٌة هاشميَ : ان امرأتان بَ ي حأ عّند جدَ  كانت  : 

  ملأ  ه رث  نا أأ أأ : ت لفقا , ض  حتأ  وملأ  , عّنها  كأ له ثمَ  , ت هبا سّنةٌ فمرَ , ع رضم ت  
 .حض  أأ

 مأ فالأ  .رياثلا باهلقىض ف ,ان ثامن بن عفَ  ع  ىلتا إمأ صأ تأ فاخ  
 , عثامنأ  اشمّية  هلا تم

 مِّ عأ  ابنم  ذا عمل  ه: عثامن لفقا
 ( ).ٍب ليب طاأأ  بنأ  يلَ ع: يعّني  ,يّنا هبذالع شارأ هو أأ  .كم

ُقالالطُ ُتعةُِيفُمُ ُماُجاءُ :ُبابُ

 لِّ كل:  ه كان يقول  أنَ ,  مر بن ع  ن عبد اهللعن نافٍع عي عن مالٍك حَدثّنو -133

ما  ها نصف  ب  س  فحأ , س سأ مت    وملأ  داٌق ا صأ هل ضأ رم وقد ف   . قلَ طتي ت  لا إاَل ,  تعةٌ قٍة م  لَ طم  

_____________________ 

غرىال"ويف ( 1 2/3) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 52 / )أخرجه الشافعي  ( ) (  1 /4) "صُّ

 .عن مالك به( الشافعي وابن ب كري ) من طريق ابن ب كري كالمها 

من طريق أأيوب بن موسى وحييى بن (  5   )وعبد الرزاق ( 21 / )وأخرجه سعيد بن مّنصور  

َمد بن حييى بن حبان به  لفني عّند مّنربم رسولم اهلل :  فقال عيٌل , وفيه . سعيد عن حم  نك ملأ   ملسو هيلع هللا ىلصحتأ
أأ

تم فلكم الرياث  لأف  ها عيٌل مع اهلاشمَية يف الث من. حتييض ثالثأ حيض؟ فإن  حأ لفظ . "فحلفت  فأأرشكأ

 .سعيد 

ه حَبان    .واهلل أعلم . وفيه انقطاع بني حممد بن حييى وجدِّ

ه (  5   )وعبد الرزاق ( 451 )وأخرجه الشافعي   ٍر أأخربأ ريج عن عبد اهلل بن أيب بك  , عن ابن ج 

اًل من النصار أ ّنقذ  -َن رج  بان بن م  قال له حأ  . فذكره ... طَلق امرأأته وهو صحيٌح  -ي 

هري ( 55   )ورواه عبد الرزاق   ريج عن الزُّ  .فذكر مثل حديث ابن أيب بكر. عن ابن ج 
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.اهل ضأ رم ف  
( )  

ُيفُطُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُدُِبُ عُ لاُِقُال 

 اً فيعن   نَ ساٍر ؛ أأ يامن بن يأ لناد عن س  عن أيب الزِّ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -131

ٌة رَ ه امرأٌة ح  حتتأ كانت , ا هل اً أو عبد - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ زوج الّنَ  -مة لس مِّ كان ل   اً بكاتأ م  

ان بن عفَ  ثامنأ ع   ِتأ يأأ  أن   ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زواج  ه أأ مرأ فأأ  ,ها راجعأ ي   ن  أأ  رادأ أأ  ثمَ , ا اثّنتني قهلَ فط

,  فابتدراه مجيعاً ام هلفسأأ , بن ثابٍت  زيدم  بيدم  آخذاً  رجم ه عّند الدَ قيأ لف, ك له عن ذلفيسأأ 

  ( ).يكلع مت  حر  , يك لع مت  حر  :  فقاال

هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو -131  - نفيعاً  ب ؛ أنَ سيَ لعن سعيد بن ا ابن شم

 ثامنأ ى ع  تأ ف  فاستأ , تني يقأ لطًة تأ رَ ًة ح  امرأأ  طَلق - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  مة زوجم لس مِّ ان ل  بًا ككاتأ م  

 ( ).يكلع مت  حر  :  لفقا, ان فَ عأ  بنأ 

_____________________ 

 "السّنن الكربى"والبيهقي يف (  31 ) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 5 / )أخرجه الشافعي  (1) 

 .من طريق مالك به( 45 /1)والبغوي (  1/35) "العرفة"و( 12 /2)

 .من ط رٍق عن نافع به( 13 /1)وابن أيب شيبة ( 2/12)وأخرجه عبد الرزاق  

السّنن "والبيهقي يف ( 341 ) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 21/ )أخرجه الشافعي  (5)

 .مالك بهمن ط رٍق عن ( 1/152) "العرفة"ويف ( 2/415) "الكربى

من طريق يونس كالمها عن (  1 /3)والطحاوي , عن الثوري ( 41 /2)وأخرجه عبد الرزاق   

هاٍب به  . وانظر ما بعده. ابن شم

 "الكربى"والبيهقي يف ( 335 ) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 22/ )أخرجه الشافعي (4)

 .    من ط رٍق عن مالك به( 1/311) "العرفة"ويف ( 2/412)

= 
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إبراهيم بن  د بنم حممَ  ه بن سعيٍد عنربِّ  عن عبدم ي عن مالٍك حَدثّنو -132

 ى زيدأ تأ ف  استأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ مة زوجم لس مِّ كان ل   اً مكاتب - اً فيعن   نَ ؛ أأ  يميِّ ارث التَ حلا

 مت  حر  :  ثابٍت  بن   زيد   لفقا, تني يقأ لًة تطرَ امرأًة ح   قت  لَ  طينِّ إم :  لفقا, ثابٍت  بنأ 

 ( ).يكلع

 طَلقإذا : مر كان يقول  بن ع  اهلل عبدأ  أنَ , عن نافٍع ي عن مالٍك حَدثّنو -132

مًة و أأأ  ًة كانت  حرَ  . هغريأ  اً زوج ى تّنكحأ يه حتَ لع مت  تني فقد حر  يقأ له تطتأ امرأأ  عبد  لا

.انتأ ضأ حي   مةم الأ  ة  دَ وعم  ,حيٍض  ة ثالث  رَ حل  ا ة  دَ وعم  ,
( ) 

 نأ ذم ن أأ مأ : يقول مر كان  بن ع  عبد اهلل نَ عن نافٍع ؛ أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -131

 خذأ يأأ  ا أن  مَ فأأ ,  ه يشءٌ قم ه من طالغريم  يس بيدم ل , عبدم لق بيد االفالطَ  يّنكحأ  ه أن  بدم عل

 الغ   ةأ مأ أأ  جل  الرَ 
 ( ).يهلجّناح ع فال. ه يدتم لو ةأ مأ و أأ ه أأ مم

___________________ 

ر ( 133  ) "الصّنف"واه عبد الرزاق يف ور   عمأ عن يونس كالمها (  1 /3)والطحاوي , عن مأ

هاٍب به  . عن ابن شم

ويف ( 2/411) "السّنن الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 21/ ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .عن مالك به( 1/311) "العرفة"

 .وانظر ما قبله 

والبيهقي يف (  3/ )والدارقطّني (  4/1)والطحاوي ( 23 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (5)

 .من طريق مالك به( 1/151) "العرفة"و( 2/411) "الكربى"

 "العرفة"ويف ( 2/415) "السّنن الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 21/ )أخرجه الشافعي  (7)

 .عن مالك به( 1/311)

= 
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ُُهازوج ُُفقد ُيُتُ تُ لاُةُ د ُعُِ:ُبابُُ

 سّيب ؛ أنَ لعن حييى بن سعيٍد عن سعيد بن ا ى عن مالٍك حيي حَدثّني -115

 ربعأ أأ  ّنتظر  ا تأ ين هو ؛ فإَّن أأ  م تدرم لها فزوجأ  تأ دأ ام امرأٍة فقأ يُّ أأ :  لاب قاطَ خلمر بن اع  

 ( ).لُّ حتأ  مَ ث .شهٍر وعشاً أأ  ربعةأ أأ  عتدُّ تأ  ثمَ , سّنني 

ُائضُِحلاُِقُالقُوطالةُالطُ يفُعد ُُراءُِقُ األ ُيفُُماُجاءُ :ُبابُ

هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو - 11  مِّ بري عن عائشة أ  روة بن الزُّ عن ع   ابن شم

يف  ت  لحني دخ يقدِّ محن بن أيب بكٍر الَص عبد الرَ  بّنتأ  حفصةأ  ت  لا انتقَّن ؤمّنني ؛ أأ لا

___________________ 

من طريق الليث بن سعد عن ( 42)رقم  "همحديث أيب اجل"وأخرجه أبو القاسم البغوي يف جزء  

 .بالشقِّ الول مّنه. نافع به 

ُ ُقوله (ُ :ُ الِمه ُغ  ة  ُأ م  جل  ُالر  ُيأ خذ  ُأن  ا ُفأ م  ,ُ ُوليدتِه ة  ُأ وُأ م  .ُ قال ابن عبد الرب يف اال  (فالُجناحُعليه

أأَن السيدأ له أأن  يأ خذأ ما بيد عبده من مجيع مالمه ما مل , العّنى يف ذلك عّند مالٍك ( : 2  /1) "ستذكار

ه أأو غريه , يأ ذن له يف َتارة مدايّنةم الّناسم عىل ما بيده من ذلك الال  . والعبد عّنده يملك كَلام مَلكه سيد 

ّنتزعأ  ه أأن يأ
ه كَله أأو ما شاء مّنه ولسيدم  .انتهى . مّنه مالأ

 "العرفة "ويف ( 2/331) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 41 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

 .ورواته ثقات . من طريق مالك به(  1/2)

وابن أيب شيبة يف  ( 41 / )وسعيد بن مّنصور ( 4 44 ) "الصّنف"ورواه عبد الرزاق يف  

 .              من طريقني آخرين عن ابن السَيب به(   4/1) "الصّنف"

مر هذا جاءأ من وجوٍه أ خرى   التلخيص "و(  4/32)للزيلعي  "نصب الراية"انظرها يف . وقضاء ع 

 (. 41 /4) "احلبري
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  .ثةلايضة الثَ حلم من االدَ 

هاٍب  لقا وقد , روة ع   صدقأ : ت لفقامحن عبد الرَ  بّنتم  عمرةأ لك لر ذكم فذ  :  ابن شم

 ثة  ثال}ه  يقول يف كتابم ىلتبارك وتعا اهللأ نَ إم :  فقالوا, اٌس ك نأ لا يف ذهلجادأ 

 
ٍ
 قراء  ام الأ نَ إم  ؟.قراءما الأ  درونأ وتأ .  مت  ق  صدأ :  ت عائشةلفقا[. 2  البقرة ]{قروء

  ( ).هارط  الأ 

هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو - 11 ر بن عبد ك  با بأ أأ  سمعت  :  ل؛ أّنه قا ابن شم

 لأ يريد قو . هذا يقول  وهو  إاَل , ّنا قهائم من ف   حداً أأ  دركت  ما أأ :  محن يقولالرَ 

 ( ).عائشة

 نَ ساٍر ؛ أأ امن بن يأ يلعن س   مأ لسأأ  بنم  عن نافٍع وزيدم ي عن مالٍك حَدثّنو -114

وقد كان  . ثةم لاالثَ  يضةم حلم من اه يف الدَ امرأت   تم لام حني دخبالَش  كأ له حوصأ الأ 

_____________________ 

السّنن "والبيهقي يف (  4/1) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 5  / )أخرجه الشافعي  ( )

 . من طرق عن مالك به( 1 /1) "العرفة"يف و( 1 2/3) "الكربى

لأت  "يف رواية الطحاوي  (انتقلتُ:ُ)ُقولهُُ بري بن . ومها بمعّنًى . "نقأ وذلك عّندما طَلقها الّنذر بن الزُّ

 .العوام 

السّنن "والبيهقي يف (  4/1) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف (   / )أخرجه الشافعي  (5)

 . من طريق مالك به( 1 /1) "فةالعر"و( 1 2/3) "الكربى

مر , هو ابن احلارث بن هشام أحد  الفقهاء  السبعة : وأبو بكر بن عبد الرمحن ُ  ع 
الفةم لمد يف خم ,  و 

 . وروى عّنهم كأأيب هريرة وأأيب مسعود وعائشة وعاَمر وغريهم, وأأدركأ مجعًا من الصحابة 
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 .؟كله عن ذل  ثابٍت يسأأ  بنم   زيدم ىلبن أيب سفيان إ عاوية  م   فكتبأ  ,قها لَ ط

 ت  فقد برئ, ثة لايضة الثَ حلم من ايف الدَ  ت  لا إذا دخَّن إم : ثابٍت  بن   يه زيد  لإ كتبأ ف

  ( ).هايرث   وال, ه ترث   وال, مّنها  وبرئأ ,  مّنه

إذا : ه كان يقول نَ  بن عمر ؛ أأ اهلل عبدم عن نافٍع عن ي عن مالٍك حَدثّنو -113

 رئأ وبأ , مّنه  رئت  فقد بأ , ثة لايضة الثَ حلأ م من ايف الدَ  ت  لفدخ, ه تأ امرأأ  جل  الرَ  طَلق

 ( ).مّنها

ُلُ هاُإذاُطيتُِيفُبُ ُةُِرأُ ملاُةُِد ُيفُعُُِماُجاءُ :ُبابُ ُفيهُقت 

فيٍل مرو بن ن  سعيد بن زيد بن عأ  بّنتأ  عن نافٍع ؛ أنَ ي عن مالٍك حَدثّنو -111

 رأ نكأ فأأ  , ت  لفانتق, ة بتَ لقها الَ ان فطمرو بن عثامن بن عفَ  بن عأ اهلل عبدم  كانت حتتأ 

_____________________ 

وابن القاسم ( 1 /1) "العرفة"و(  2/12) "الكربى"والبيهقي يف ( 51 / )أخرجه الشافعي  ( )

 .عن مالك به(  4 / ) "الدونة الكربى"يف 

والبيهقي ( 3/152) "تفسريه"والطربي يف ( 551  )وعبد الرزاق ( 11 )وأخرجه الشافعي أيضًا  

ربى"يف  من ط رٍق عن سليامن بن يأسار عن (  4/1) "رشح العاين"والطحاوي يف (  2/12) "الك 

 .مطوالً وُمتصاً  .زيد به 

 . دون القَصة. من ط رٍق أ خرى عن زيد ( 5 3/1) "تفسريه"ورواه الطربي يف     

السّنن "والبيهقي يف (  4/1) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 5  / )أخرجه الشافعي  (5)

 .من ط رٍق عن مالك به( 2 /1) "العرفة"ويف ( 1 2/3) "الكربى
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 ( ).مر بن ع  اهلل يها عبد  لك علذ

ه يف لامرأًة  طَلقمر  بن ع  عبد اهلل نَ عن نافٍع ؛ أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -111

 ريقأ الطَ  سلك  كان يأ ف ,سجد ل اىله إوكان طريق   - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوجم  -سكن حفصة مم 

.هاعأ ى راجأ يها حتَ لع ذنأ ستأ  يأ  ن  أأ  كراهيةأ  . يوتب  لدبار ان أأ خرى مم ال  
( ) 

ُِقُالالطُ ُةُِد ُعُُِجامعُ :ُبابُ

 بن عن حييى بن سعيٍد ؛ وعن يزيد بن عبد اهلل ى عن مالٍك حيي حَدثّني -112

ٍة ام امرأأ يُّ أأ : اب طَ خلمر بن اع   لقا:  له قانَ سّيب ؛ أأ لعن سعيد بن ا يثيِّ لسيٍط الق  

ٍر شه  أأ  ّنتظر تسعةأ ا تأ فإَّن , ها ها حيضت  ت  عأ رفأ  ثمَ ,  ني  تأ و حيضأ حيضًة أأ  فحاضت   قت  لِّ ط  

.ت  لَ ح ثمَ  , رٍ شه  أأ  ثةأ ٍر ثالشه  أأ  سعةم عد التِّ ب ت  دَ عتأ ا وإاَل , ك لفذٌل هبا محأ   بانأ  فإن  , 
( ) 

_____________________ 

السّنن "والبيهقي يف ( 4/25) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 53 / )أخرجه الشافعي  (7)

من ط رٍق ( 11 / 4)  "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف (  1/1) "العرفة"ويف (  2/34) "الكربى

 .عن مالك به

عن (   1/1) "العرفة"ويف (  2/42) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 51 / )أخرجه الشافعي  (1)

 .مالك به

 "العرفة"ويف ( 1 2/3) "السّنن الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 52 / )خرجه الشافعي أ (5)

 عن مالك به ( 1/41)

والبغوي (  1 /1) "الصغرى"والبيهقي يف ( 1/441)وعبد الرزاق ( 51 /1)ورواه ابن أيب شيبة     

 .بهمن ط رٍق عن حييى بن سعيد عن ابن السيّب (  455) "حديث عيل بن اجلعد"يف 
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ُالطُ ُجامعُ :ُبابُ ُِقُال 

هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو -112 سّيب لا بنأ  سعيدأ  سمعت  :  له قاأنَ  ابن شم

 يامنأ لتبة بن مسعوٍد وس بن ع   بن عبد اهللاهلل محن بن عوٍف وعبيدأ يد بن عبد الرَ ومح  

 :اب يقول طَ خلمر بن اع   سمعت  : با هريرة يقول أأ  سمعت  : هم يقول كلُّ ,بن يساٍر 

 اً زوج وتّنكحأ  َل ى حتأ ها حتَ تركأ  ثمَ , يقتني ليقًة أو تطلها تطقها زوج  لَ ام امرأٍة طيُّ أأ 

 يأ  ثمَ قها لِّ طو ي  عّنها أأ  فيموت  , ه غريأ 
 ما ىلعّنده ع ا تكون  فإَّن , ل وَ ها الأ ها زوج  ح  ّنكم

  ( ).هاقم الن طأ قي مم بأ 

عبد لٍد لو مَ أ   جأ تزوَ حّنف ؛ أّنه عن ثابت بن الأ ي عن مالٍك حَدثّنو -111

محن بن زيد بن  بن عبد الرَ اهلل فدعاين عبد  :  لقا ابطَ خلمحن بن زيد بن االرَ 

, من حديٍد  وإذا قيدانم , فإذا سياٌط موضوعٌة , يه لع ت  له فدخئت  اب فجم طَ خلا

_____________________ 

هري به(  1/41) "الصّنَف"أخرجه عبد الرزاق يف  (1) ييّنة عن الزُّ  . عن مالك وابن ع 

والبيهقي (    /3)وابن أيب شيبة ( 31   )وعبد الرزاق ( 1 3 ) "مسّنده"وأخرجه الشافعي يف  

هري به( 1 1 )وسعيد بن مّنصور ( 2/413) "السّنن الكربى"يف   .من ط رٍق عن الزُّ

ه صحيٌح ( : 2  /4) "التلخيص" قال احلافظ يف   .إسّناد 

ُ ُ)قوله :ُ ُبقيُمنُطالقها ّنَة عّندنا التي ال : قال مالك . ) واحدًة أأو ثّنتني  (عىلُما وعىل ذلك السُّ

ُقالُاجلمهورُ بدار اهلجرة , ( اختالفأ فيها  لَن الزوجأ  ;من الصحابة والتابعني والئمة الثالثة  وبه

ها لألأَول قبله  مّنع  رجوعأ  لَنه ال يأ
 . الثاين ال ّيدم  ما دون الثالثم

ّيدم  الثاين ما دون الثالث كام ّيدم  الثالث , فإذا عادت :  وقال أبو حّنيفة وبعض الصحابة والتابعني

 ( .2 4/4)قاله الزرقاين . انتهى .لألَول كانت معه عىل عصمٍة كاملٍة 
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بك كذا  ت  لفع ,به  ف  لذي حيل واوإاَل  .قهالِّ ط:  لفقا, ام هسأ لأ جه قد أأ ل وعبدانم 

 . فاً لق أأ الهي الطَ :  ت  لفق:  لقا ,وكذا 

ه خربت  فأأ : قال  ,ة مر بطريق مكَ ع    بنأ اهلل عبدأ  دركت  فأأ  . من عّنده فخرجت  :  لقا

 ملأ  ا َّن وإم , ٍق ك بطالليس ذل:  لوقا,  مر بن ع  اهلل ظ عبد  فتغيَ , ين ذي كان من شأ  لبا

 .كلم ه أأ ىلإ يك فارجع  لع حترم  

مرٌي ة أأ وهو يومئٍذ بمكَ  -بري  بن الزُّ اهلل عبدأ  تيت  ى أأ س حتَ ف  ين نأ ر  قر  م تأ لف:  لقا

:  لقا, مر  بن ع   عبد اهلليل لذي قالوبا, ين ن شأ  ذي كان مم له باخربت  فأأ  -يها لع

 بنم   جابرم ىلإ كتبأ و ,ك لم ه أأ ىليك فارجع إلع رم  حتأ  ملأ  :  بري بن الزُّ  عبد اهلليل لفقا

, محن  بن عبد الرَ اهلل عبدأ  بأ عاقم ي   ن  ه أأ مر  يأأ  -ديّنة لا مري  وهو أأ  - هريِّ الزُّ سود الأ 

أ خي   ن  وأأ   .يلهبيّني وبني أأ  يلِّ

ى ِت حتَ امرأأ  - بن عمر عبد اهلل امرأة   - صفّية   زت  ديّنة فجهَ لا فقدمت  :  لقا

 .تيمأ ي  لم ولم ريس مر يوم ع  بن ع   اهلل عبدأ  دعوت   ثمَ  مر بن ع  اهلل عبدم  مم لبع يلَ ها عت  لأ دخأ أأ 

 ( ).ينفجاءأ 

_____________________ 

من ط رٍق ( 1/313) "معرفة السّنن واآلثار"ويف ( 2/412) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . عن مالك به

وَثقه الّنسائي وأمحد بن . ابن عياض بن الحّنف العدوي موالهم : قيل . ثابت . وإسّناده صحيٌح 

 .ال بأس به : وقال أبو حاتم . صالح 

 . مطوالً وُمتصاً . من ط رٍق عن ثابت به( 1/352) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  
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ه تأ أأ ق امرلِّ كان يط لأ ج  الرَ  نَ ؛ أأ  يلِّ يعن ثور بن زيٍد الدِّ ي عن مالٍك حَدثّنو -115

 ةأ دَ عليها الك علل بذطوِّ ها كيام ي  مساكأ إم  ريد  ي   وال, ه هبا ل وال حاجةأ . ها راجع  ثّم ي  

  .ها ضارَ ي  ل

ك فقد لذ ل  يفع نومأ , وا د  تعتأ ل اً اررضم  كوهنَ سمت   وال } ىلوتعاتبارك  اهلل  لأ نزفأأ 

 يأ [  4 : البقرة ]{ هنفسأ  مأ لظ
 ( ).كلبذ اهلل  همظ  عم

ُملُ اُةُ عد ُ:ُبابُ ُزوج ُهاُُعن ُتوّف  ُالًُامُِح ُُهاُإذاُكانت 

ئلأ ه نَ أأ , مر  بن ع  ن عبد اهللعن نافٍع عي عن مالٍك حَدثّنو - 11  ةم رأأ لعن ا س 

ها فقد لأ محأ  ت  عأ إذا وضأ : مر  بن ع  اهلل عبد   لفقا ؟ها وهي حامٌل عّنها زوج   توَّف ي  

و ل:  لاق, اب طَ خلمر بن اع   نَ أأ , نصار كان عّنده ه رجٌل من الأ خربأ فأأ  .ت  لَ حأ 

.تلَ حلأ  د  دفن بع  ي   ملأ  ه  رسيرم ىلعها وزوج   ت  عأ وضأ 
( ) 

_____________________ 

 . من طريق إسامعيل بن أيب أويس عن مالك به( 5 /1) "تفسريه"أخرجه الطربي يف  (1)

ل   عضأ  . ملسو هيلع هللا ىلصملأ  يلقأ أأحدًا من صحابةم رسول اهلل . ثور بن  زيد . وهذا م 

رساًل (  1  )والرتمذي ( 23  ) "الوطأ"وله شاهٌد عّند مالك يف   عن هشام بن عروة عن أبيه م 

البخاري والدارقطّني والرتمذي : وقال , عن عروة عن عائشة (  1  )ووصله الرتمذي . نحوه 

 ."زوائد الوطأ عىل الصحيحني"كام بيّنت ه يف . الرسل  أأصحُّ : والبيهقي 

 "العرفة"ويف ( 2/345) "لسّنن الكربىا"والبيهقي يف ( 55 / ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .وإسّناده صحيٌح . من طريق مالك به( 1/32)

عن أيوب ( 1 2  )وعبد الرزاق , من طريق حييى بن سعيد (   1 )وأخرجه سعيد بن مّنصور  

= 
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ُملُ اُقامُ مُ :ُبابُ ُيُ هاُيفُبُِهاُزوج ُُعن ُتوّف 
ُهاُحتُ تِ ُىُحت  ُل 

عن عيٍب مرو بن ش  عن عأ  يِّ كَ لقيٍس ا يد بنم عن مح  ي عن مالٍك حَدثّنو - 11

, اء دأ ي  بأ لامن  هنَ زواج  أأ   عّنهنَ وَّف تال   ردُّ كان يأ اب طَ خلمر بن اع   نَ أأ , سّيبلسعيد بن ا

  ( ).َج حلا هنَ ع  مّنأ يأ 

اٍب خبَ  ائب بنأ الَس  نَ أأ , غه له بنَ عن حييى بن سعيٍد ؛ أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -114

ه ل وذكرت  , ها وجم ز ه وفاةأ ل مر فذكرت  ع    بنم اهلل  عبدم ىلإ ه جاءت  تأ امرأأ  نَ وإم ,  ويفِّ ت  

فكانت , ك لن ذاها عهأ ؟ فّنأ فيه تبيتأ  ا أن  هلح صل  يأ  له: ه ت  لأ وسأأ  ,اة ّنأ م بقأ ثًا هلحر  

إذا  ديّنةأ لا دخل  تأ  مَ ث   ,ها فيه يومأ  فتظلُّ , هم رثم يف حأ  صبح  فت   اً رحأ ديّنة سأ لرج من اتأ 

 يف بأ  بيت  تأ فأ  مست  أأ 
  ( ).هايتم

___________________ 

 .كالمها عن نافع به

هري عن سامل عن أبيه( 2 2  )وأخرجه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ  .عن مأ

السّنن "والبيهقي يف ( 4/25) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 3/13)شيبة  أخرجه ابن أيب (5)

 .من ط رٍق عن مالك( 2/341) "الكربى

 "معجمه"وابن  القري يف , من طريق جرير بن عبد احلميد ( 23 / )وأخرجه سعيد بن مّنصور  

فرَدهَن من ذي "ال وفيه ق.من طريق سفيان كالمها عن مّنصور عن جماهد عن ابن السيب به (  1 )

 . "احل ليفة

مر نحو رواية جماهد ( 21 / )ولسعيد بن مّنصور أيضًا        .عن عطاء عن ع 

 .من طريق حييى بن ب كري عن مالك( 2/341) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

من طريق (  1 /3) "التاريخ الكبري"والبخاري يف ( 4/25) "معاين اآلثار"وأخرج الطحاوي يف 

= 
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 ال : ه كان يقول  نَ مر ؛ أأ ع    بنم اهلل عن نافٍع عن عبدم ي عن مالٍك حَدثّنو -113

 يف بأ  إاَل  وتة  بت  لأ ا وال, ها  عّنها زوج  توَّف ل  ا بيت  تأ 
 ( ).هايتم

ُإذاُتُ ُدُِلولاُمُِّأُ ُةُ د ُعُِ:ُبابُ ُهاد ُهاُسيُُِّعن ُويفِّ

د لولا مِّ أ   ة  دَ عم :  له قانَ مر ؛ أأ  بن ع  ك عن نافٍع عن عبد اهلللما حَدثّنيو  -111

 ( ).يضةٌ ها حأ د   عّنها سيِّ إذا تويفِّ 

___________________ 

ه قالت   فقال "وفيه .. َلا ت ويفِّ السائب  : ابن إسحاق عن يزيد بن ق سيط عن م سلم بن السائب عن أ مِّ

مر  ك : ابن ع  وج  وارجعي إىل , يعتكم بالّنهار اذهبي إىل ضأ . ال تعتَدي إاَل يف البيت الذي ت ويف فيه زأ

 . "فكّنت  أأفعل ذلك. بيتمك بالليل فبيتي فيه 

رمة عن أ مِّ السائب به ُمتصًا ( 4/25)وللطحاوي   . عن ُمرمة بن بكري عن أأبيه عن أ مِّ ُمأ

 وانظر ما بعده 

ن أأودية الديّنةم عليه ماٌل من أأمواهلا. قّناة  (بقناةُ:ُ)ُقولهُ  .واٍد مم

من (    / ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 4/25) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (5)

 طريق مالك به 

. من ط رٍق عن نافع به( 4/25)والطحاوي ( 22 /1)وابن أيب شيبة (  2/4)وأخرجه عبد الرزاق  

ة نحوه تصأ طَولة وُم   . بألفاظ م 

 .مر نحوهعن سامل عن ابن ع(  45) "مسّنده"وللشافعي يف  

 .وهي الطلقة ثالثًا . القطوعة عن الّنكاح : أي . البت القطع  (املبتوتةُ:ُ)ُقولهُ 

والبغوي ( 1/23) "العرفة "ويف ( 2/332) "الكربى"والبيهقي يف( 52 / )أخرجه الشافعي  (1)

 .من ط رٍق عن مالك به( 2 1/4)

ويعقوب بن سفيان يف ( 451/ )وسعيد بن مّنصور ( 2/332)"الكربى"وأخرجه البيهقي يف  

= 
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ُلُِزُ عُ ليفُاُماُجاءُ :ُبابُ

 بنم   عن عامرم بيد اهللمر بن ع   ع  ىل موض  عن أيب الّنَ ي عن مالٍك حَدثّنو  -111

 ( ).ل  عزم ه كان يأ نَ بيه ؛ أأ اٍص عن أأ يب وقَ سعد بن أأ 

 حأ لف  أأ   عن ابنم بيد اهللمر بن ع   ع  ىل موض  عن أيب الّنَ ي عن مالٍك حَدثّنو  -112

 ( ) .عزل  ه كان يأ نَ ؛ أأ  نصاريِّ وب الأ يُّ يب أأ ٍد لأ لو مِّ عن أ   صاريِّ نوب الأ يُّ يب أأ  أأ ىلمو

,  عزل  يأ  ه كان الأنَ , مر  بن ع  نافٍع عن عبد اهلل عني عن مالٍك حَدثّنو  -112

.لأ ز  عأ له اكرأ وكان يأ 
( ) 

___________________ 

 .من ط رٍق عن نافع به( 424/ ) "العرفة والتاريخ"

ها  (أ مُالولدُ:ُ)ُقولهُ  ئها سيِّد 
 . وأنجبت  مّنه , هي المة التي وطم

 .     من طريق ابن ب كري عن مالك به( 45 /2) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (5)

( 45 /2)والبيهقي (  5 / )وسعيد بن مّنصور ( 34 /2) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

 .من طريق حصني بن عبد الرمحن عن مصعب بن سعد عن أبيه به

ه خارج الفرج , أن َيامع الرجل  الرأأةأ . العزل  (يعزلُ:ُ)ُقولهُ   .فإذا جاء القذف  أأنزل ماءأ

من طريق مالك عن أيب الّنض ( 45 /2)والبيهقي ( 124  ) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

 .عن عبد الرمحن بن أفلح به 

نكحت  : عن الضَحاك بن عثامن عن سامل عن عبد الرمحن بن أأفلح قال ( 5 4/1)ورواه ابن أيب شيبة  

 . "كان يعزل   أ َم ولد أأيب أأيُّوب , فأأخربت ّني , أأَن أأبا أأيُّوب

رقاين بأَن ابنأ أأفلح   مر بن كثري بن أأفلحأ : وجزم الزُّ ٌم . هو ع   واهلل أعلم . وهو وه 

من طريق ابن عون عن نافع (  4 /2)والبيهقي (  4  ) "السّنن"أخرجه سعيد بن مّنصور يف  (5)

= 
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مرو اج بن عأ جَ حلعن ا ازينِّ لرة بن سعيٍد ام  عن ضأ ي عن مالٍك حَدثّنو -111

يمن لا لرجٌل من أه -ٍد قه   ه ابن  ثابٍت فجاءأ  بنم  عّند زيدم  ساً لجاه كان نَ ة ؛ أأ زيَ بن غأ 

 يلَ إم  بأ جأ ع  بأأ  نُّ كم ِت أ  يس نسائي الاَل ل,  يل اريأ عّندي جو نَ إم  . يا أبا سعيدٍ :  لفقا -

 ؟.ل  عزم فأأ أأ  .يّنِّ مم  لأ محتأ  ن  ّني أأ ب  عجم ي   هنَ لُّ يس ك  لو,  ّنهنَ مم 

م لَ عتأ ّنأ لعّندك  س  لجام نأ نَ إم  كل اهلل غفر  يأ :  ت  لفق:  لقا , اج  فته يا حجَ أأ :  زيدٌ  لفقا

 ,ه طشتأ ع  أأ  شئتأ  وإن  , ه سقيتأ  شئتأ  ك إن  هو حرث  :  ت  لقف:  لقا . هتم ف  أأ  : لقا ,ّنك مم 

.قأ دأ صأ : زيٌد  لفقا ,ك من زيٍد لسمع ذأأ  وكّنت  :  لقا
( ) 

___________________ 

مر  ل , عن ابن ع  ه عىل العز 
بأ بعضأ ولدم أ ه, أأنه رضأ ره   .وكان يأك 

هري عن سامل عن ابن عمر( 122  ) "الصّنف"عبد الرزاق يف  وأخرج  لأ . عن الزُّ ه العز   .كان يكرأ

جامع بيان "وابن عبد الرب يف ( 45 /2)والبيهقي ( 111  ) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

 .بالفاء الوَحدة( ابن فهد ) ووقع عّندهم . من طريق مالك به( 113) "العلم

ٍل ( 2   ) "السّنن"ّنصور يف وأخرج سعيد بن م  رة بن سعيد عن رج  م  أأَن زيدأ , حَدثّنا سفيان عن ضأ

ئل عن العزلم  ه . قل يا حَجاج : فقال . بن ثابت س   .فذكرأ

عن ابن عييّنة عن أيب الزناد عن خارجة بن زيد , أَن ( 1122 ) "الصّنَف"وروى ابن أيب شيبة يف  

وي عن زيد من طرق أخرى . زيدًا كان يأعزل  عن جاريٍة له   .ور 

وجَوز أنه قيس بن . بالقاف الفتوحة ضبطه ابن  احلَذاء ( : 13 /4)قال الزرقاين  (ابنُقهدُ:ُ)ُقولهُُ

ه قوله : قال يف التبصة . قهد الصحايب  فإَن قيسًا الصحايَب ( رجٌل من أأهلم اليمن ) وفيه ب عٌد لعَل وجهأ

قا  .انتهى . وإن  كان أأصل  الأنصار من اليمن. ل فيه ذلك من الأنصار فيبعد أأن ي 

, كذا رويّناه يف الوطأ . ابن فهد بفتح الفاء وآخره دال مهملة ( : 1 4/ ) "الشارق"وقال عياض يف  

واة الوطأ  ه أأهل  احلديث واحل َفاظ ور  فحكى الدارقطّنيُّ أأَن ابنأ . وقد اختلف فيه حييى , وكذا يقول 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  357ُلك 

 ( )ٌف ي  فم ه ذأ لٍل يقال عن رج   يِّ كَ لقيٍس ا يد بنعن مح  ي عن مالٍك حَدثّنو -125

ئل:  له قانَ أأ  م خربم أأ :  لفقا ,ه ل فدعا جاريةً  ؟لز  عأ لاٍس عن اعبَ  ابن   س   اَّن فكأأ  . مّي 

 ( ).عزل  ه يأ نَ عّني أأ يأ  . هفعل  أأ نا فأ ا أأ مَ أأ  ,ك لهو ذ:  لفقا , ت  يأ ح  تأ اس  

ُدادُِح ُيفُاإلُُِماُجاءُ 

-ها ي  ّنأ عي   بيٍد اشتكت  يب ع  أأ  بّنتأ  ةأ صفيَ  نَ أأ  ,عن نافٍع ي عن مالٍك حَدثّنو - 12

 تأ ك  تأ  م  لف -مر بن ع  اهلل ها عبدم  زوجم ىلوهي حاد  ع
ا ّناهأ عي   ى كادت  حتَ  لحم

___________________ 

هدي ي كذا قال . إنام هو بالفاء . وأأخطأأ فيه ابن مهدي : قال . بالقاف ( بن قهد ) عن مالك : قول فيه مأ

 .انتهى كالمه . ابن وهب

ُ:ُ)ُقولهُُ  ( .13 /4)قاله الزرقاين . أضمُّ إيَل . بضم اهلمزة وكرس الكاف  (أ كِن 

فيٌف الدين ( :    / ) "تعجيل الّنفعة"قال احلافظ يف  ( ) وىل ابنم عَباس ذأ روى عن ابن عَباس يف . مأ

يد بن قيس, العزل  مات سّنةأ : وقال أأبو جعفر , وملأ  يزد عىل ما يف الَسّند , ذكره البخاريُّ . روى عّنه مح 

ظيم ,  "رجال الوطأ"ذكره ابن  احلَذاء يف . تسٍع ومائٍة يف خالفةم هشامم بنم عبدم اللك  وملأ  , وهو بوزن عأ

ر    .انتهى كالمه . ه احل سيّنييذك 

 (.3  /3) "الثقات"وذكره ابن حبان يف : قلت  

ه ال بأس به  ( )  . إسّناد 

أأنه كان , من طريق مّنصور عن جماهد عن ابنم عبَاس (  4 /2) "السّنن الكربى"وأخرج البيهقي يف  

 .ث م ي رّيا, يعزل  عن جاريتمه 

من ( 3/313) "رشح مشكل اآلثار"طحاوي يف وال( 114  ) "الصّنف"وأخرج عبد الرزاق يف  

 .نحو حديث الباب . طريقني آخرين عن ابن عَباس 
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.انصأ مأ تر  
( ) 

  

_____________________ 

من طريق (  3/43) "غريب احلديث"وأبو عبيد يف ( 1    ) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  (5)

 .وإسّناده صحيح. مالك به

ُ ُقوله (ُ :ُ ان ص  بالصاد الهملة وفتح التاء وفتح اليمم ( :  1 / ) "الشارق"قال عياض يف  (ت رم 

ها أأيضًا   .انتهى . كذا روايت ّنا فيه يف الوطأ. وضمِّ

فحَدثّنيه أأبو . اختلف عليّنا يف الرواية عن مالك ( :  435/ 3)  "غريب احلديث"وقال أبو عبيد يف 

فإن  : قال . بالضاد  "ترمضان"بن عيسى عن مالٍك  وحَدثّني إسحاق,  "ترمصان"الّنذر عن مالك 

وهو الَرمأص الذي يظهر بمأأقأي العنيم إذا , فإمَن العّنى فيه معروٌف . كانتم الرواية  عىل ما قال أأبو الّنذر 

د   .وتألصق  مّنه الأشفار. هاجت  بالَرمأ

وذ من الَرمضاء. وإن  كان الحفوظ  بالضاد   وهو أأن  يأشتَد احلرُّ عىل احلجارة حتى .  فإَنه عّندي مأ خ 

مى  مأضأ اإلنسان  يأرمض  رمضًا إذا مأشى : هاج بأعيّنأي ها من احلرِّ مثل ذلك يقال مّنه : فيقول . حتأ قد رأ

 انتهى.وهي احلىص ال حامة  بالَشمسم فشَبه احلَر الذي يأظهر  بالعنيم بذلك. عىل الَرمضاء 
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ُ
  كتاب

 
 ضاع  الر
 

ُرُ :ُبابُ ُُاعةُ ض  ُريغُِالص 

ه نَ اٍس ؛ أأ عبَ   بنم اهلل عن عبدم  يلِّ يزيٍد الدِّ  بنم  عن ثورم ي عن مالٍك حَدثّنو - 12

 م  رِّ حي  ًة واحدًة فهو كان مَص  وإن  , ني لأ و  حلأ ما كان يف ا: كان يقول 
( ). 

 رضاعةأ  ال: مر كان يقول ع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ , عن نافٍع ي عن مالٍك حَدثّنو -124

_____________________ 

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 5 /4 ) "العرفة"أخرجه البيهقي يف  (1)

ه عن عكرمةأ عن ابن . وأ راه من حديث عكرمة : قال الشافعي : قال البيهقي      ي ريد أَن ثورًا إمنام أأخذأ

دي عن ثأور عن عكرمة عن ابن عَباس . وهو كام قال , عَباس  ر  وإن  كان : وزاد , فكذلك رواه الَدراوأ

 .انتهى كالمه . لأني فليس بيشءبعد احلأو

دي : قلت   ر  السّنن "والبيهقي يف (  /4) "السّنن"أأخرجه سعيد بن مّنصور يف . وحديث الَدراوأ

 . عّنه به(  2/31) "الكربى

: يف حديث رؤية اهلالل ( 15 / ) "الحاديث التي خولف فيها مالك"قال احلافظ الدارقطّني يف  

ومالٌك ال يأرىض , نام روى هذا احلديث عن عكرمةأ عن ابنم عَباس وإ, وثور ملأ  يسمع ابنأ عباس 

رسلًة , عكرمةأ  دَلسًة م  ه من اإلسّناد يف غري حديٍث يف الوطأ. ويأروي أأحاديثأه م   انتهى. ي سقط اسمأ

يلزم  مأن جعلأ . مالك  بن أأنس اإلمام الشهور  ( : 4 / ) "طبقات الدلِّسني"قال ابن حجر يف  

ه فيهم التس وكان , لأنه كان يروي عن ثورم بنم زيٍد حديثأ عكرمة عن ابن عباس , ويةأ تدليسًا أأن  يأذكرأ

ذف عكرمة  وال يأذكر  , عن ثوٍر عن ابن عَباس : يقول .  "الوطأ"وقع ذلك يف غري ما حديث يف , حيأ

بيد اهلل من إسّناٍد آخر , عكرمةأ  ط  عاصمأ بنأ ع 
وأأنكرأ ابن  عبد الرب أأن  , الدارقطّني  ذكره. وكذا كان ي سقم

 . انتهى كالمه. يكونأ تدليساً 
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 .( )كبرٍي لم  رضاعةأ  وال ,ر غأ يف الصِّ  عأ رضم ن أ  ل إاَل 

 نَ أأ : خربه مر أأ  بن ع  عبد اهلل بنأ  ملأ سا نَ عن نافٍع ؛ أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -123

, يب بكٍر ثوٍم بّنت أأ لك مِّ ختها أ   أ  ىلإ - رضع  وهو يأ  -به  ت  لرسؤمّنني أأ لا مَ أ   عائشةأ 

 .يلَ ع لأ دخى يأ ش رضعاٍت حتَ ه عأ ي  عم رضم أأ :  ت  لفقا

 :  ملٌ سا لقا
 ت  عأ ضأ رفأأ

 رضعّني غريأ م ت  لف . ضت  رم مأ  مَ ث  , رضعاٍت  ثأ ثوٍم ثاللك   مُّ ي أ  ّنم

 ت   ملأ  ثوٍم لك   مَ أ   نَ أأ  لجن أأ  عائشة مم ىلع دخل  أأ  ن  ك  م أأ لف اٍت مرَ  ثم ثال
 شأ  عأ يل مَ تم

 ( ).اٍت عأ ضأ رأ 

 نَ أأ : ه خربت  بيٍد أأ يب ع  أأ  بّنتأ  ةأ صفيَ  نَ عن نافٍع ؛ أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -121

مر ت ع  ا فاطمة بّنخته أ  ىلإ بن سعٍد عبد اهلل بنم  بعاصمم  ت  لرسؤمّنني أأ لا مَ أ   حفصةأ 

 , ت  لففع - رضع  وهو صغرٌي يأ  -يها لع لأ خ  د  يأ لم رضعاٍت  ه عشأ رضع  اب ت  طَ خلبن ا

 ( ).يهالع دخل  فكان يأ 

_____________________ 

والبيهقي يف (  1 /4) "العلل"واإلمام أمحد يف ( 2/311) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

 .عن مالك به( 1/11) "العرفة"ويف (  2/31) "السّنن الكربى"

 .وإسّناده صحيح 

 "العرفة"ويف ( 2/312) "السّنن الكربى"البيهقي يف ومن طريقه ( 33/ )أخرجه الشافعي  (5)

 .عن مالك به( 2 /4 )

ريج عن نافع به( 2 41 ) "الصّنَف"وأخرجه عبد الرزاق يف    .عن ابن ج 

هري ( 2 41 )وأخرجه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ لثوم, عن مأ رت  أ َم ك   .أَن عائشةأ أأمأ

( 1 /4 ) "العرفة"ويف ( 2/312) "الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 33/ )أخرجه الشافعي  (7)

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  361ُلك 

 نَ أأ ,  خربهه أأ نَ بيه ؛ أأ عن أأ  قاسمم لمحن بن اعن عبد الرَ ي عن مالٍك حَدثّنو -121

, خيها أأ  ا وبّنات  اهت  خوه أأ رضعأ ن أأ يها مأ لع كان يدخل   - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوجأ  - عائشةأ 

 ( ).اخوهتم إم  ساء  ه نم رضعأ ن أأ يها مأ لع يدخل   وال

___________________ 

 عن مالك به 

 "السّنن"وسعيد بن مّنصور يف ( 432)رقم  "حديث إسامعيل بن جعفر"أخرجه ابن خزيمة يف  ( )

عائشة  كان يدخل  عىل: من ط رق أخرى عن القاسم قال ( 1/221) "ال حىَل "وابن حزم يف ( 114)

ن أأرضع بّنات أيب بكر  ن أأرضع نساء  بّني أيب بكر, مأ  ."وال يدخل  عليها مأ

يف قصة رضاع سامل من امرأة أيب  -من رواية عروة عن عائشة (  51 ) "السّنن"وأخرج أبو داود يف  

ن أأحبَ "وفيه . -حذيفة الشهورة  ت  عائشة  كانت عائشة  تأمر  بّنات أأخواهتا وبّنات إخوهتا أن  ي رضعن مأ

وصَححه ابن حجر يف  ".. ثَم يدخل  عليها , وإن  كان كبريًا مخسأ رضعاٍت . ويدخل  عليها , أن  يراها 

 . "الفتح"

ُإِخوهِتاُ:ُ)ُدونُقولهُُ هُنِساء  رضع 
نُأ  ُعليهاُم  ُ(.ُوالُيدخل 

بالتحريمم بلبنم  هذا مع صحةم إمسّنادمه ترٌك مّنها للقولم ( : 31 /1) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

عيس , الفحلم  ك فليلج عليكم : قال هلا  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , وقد ثبتأ عّنها حديث  أأيب الق  بعد . هو عمُّ

, وهذا نصُّ التحريم بلبن الفحلم .  "وملأ  ي رضعّني الرجل, إنام أأرضعت ّني الرأأة . يا رسولأ اهلل : قوهلا له 

أأنه كان يدخل  عليها , ذت  بام رواه عبد  الرمحن بن  القاسم عن أأبيه وأأخ, فخالفت  داللةأ حديثمها هذا 

ن أأرضعة أأخواهتا  ن أأرضعت  نساء  إمخوهتا , مأ فلو ذهبأ إىل التحريمم بلبنم الفحلم , وال يدخل  عليها مأ

كم أأخواهتنَ  هَن كح 
هَن من التحريم بلبّنم كم  ا ح 

بنم إمخوهتم يف التحريمم  لكان نساء  إخوهتا من أأجلم لأ

واء , بلبّنمهَن   عليهَن سأ
 انتهى. ال يف قوهلا ملسو هيلع هللا ىلصواحل َجة يف حديثم رسولم اهلل , ويف الدخولم

عيس : قلت    .أأخرجه الشيخان. مشهوٌر . وحديث أأفلح أيب الق 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  362ُلك 

ُكُِلبعدُاُضاعةُِيفُالرُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُرب 

  عبدم ىلجاء رجٌل إ:  ل بن ديّناٍر ؛ أّنه قاعن عبد اهللي عن مالٍك حَدثّنو -122

 لا نا معه عّند دارم وأأ  -مر  بن ع  اهلل
م
 اهلل عبد   ل؟ فقاكبريم لا ه عن رضاعةم ل  سأأ يأ  - قضاء

وكّنت , يدٌة ل ويل  كانت  ينِّ إم :  لفقا, اب طَ خلامر بن  ع  ىلجاء رجٌل إ: مر بن ع  

فقد  . كدونأ : ت لفقا ,يها لع ت  لفدخ ,ها ت  رضعأ يها فأأ لِت إم امرأأ  دت  مأ فعأ  .هاطؤ  أأ 

 .هات  ع  رضأ أأ  واهللم

 و  أأ :  مرع   لفقا
 ( ).غريالَص  ضاعة رضاعة  ام الرَ فإنَ  .كجاريتأ  تم ا وأأ هأ ع  جم

با موسى أأ  لأ سأأ  الً رج   حييى بن سعيٍد ؛ أنَ عن ي عن مالٍك حَدثّنو -122

  ت  ص  صأ  مأ ينِّ إم :  لفقا . شعرَي الأ 
بو أأ  لفقا ,ّني طيف بأ  فذهبأ  اً بّنلا ّيم د  ن امرأِت من ثأ مم

 .يكلع مت  ر  قد حأ  إاَل راها أ   ال: وسى م  

 تقول   فام: وسى بو م  أأ  لفقا , لأ جفتي به الرَ انظر ماذا ت  : سعوٍد  بن مأ اهلل عبد   لفقا

 .ني  لأ وحلأ ما كان يف ا إاَل  رضاعةأ  ال: سعوٍد  بن مأ اهلل د  عب لفقا ؟نتأ أأ 

 ما كان هذا ال  سأأ تأ  ال :بو موسى أأ  لفقا
ٍ
  ( ).ركمظه  بني أأ  رب  حلوين عن يشء

_____________________ 

 "العرفة"ويف (  1/31) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 1 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .وإسّناده صحيح . لك بهعن ما( 1/13)

عن سامل ( 4215 )وعبد الرزاق , من طريق نافع (  1/31) "السّنن الكربى"وأخرجه البيهقي يف  

 . كالمها عن ابن عمر نحوه

 "العرفة"ويف (  2/31) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 1 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (5)

= 
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___________________ 

 .عن مالك به( 1/11)

رسالً  -هذا :  "السّنن"قال البيهقي يف      واهٌد عن ابنم مسعود  -وإن  كان م   اهـ. فله شأ

ّنقطٌع ( : 12 /1) "االستذكار"وقال أبو عمر يف      وهو , وخرب  ابنم مسعود هذا من رواية مالٍك م 

جوه  ل من و 
 انتهى. حديٌث ٌكويف يتَصم

( 2/314)وعبد الرزاق ( 1 25 ) "الصّنف"فقد أخرجه ابن أيب شيبة يف . وهو كام قاال : قلت     

, عن أيب عطية الوادعي ( 12 / ) "السّنن"والدارقطّني  يف ( 1255) "العجم الكبري"والطرباين يف 

عن ( 2/314)وعبد الرزاق أيضًا . عن إبراهيم الّنخعي ( 42 / ) "سّنّنه"وسعيد بن مّنصور يف 

مرو الشيباين كلهم عنم ابن مسعود نحوه ( 352) "أماليه"والحاميل يف , تادة ق  . عن أيب عأ

 . "إنام الرضاع  ما أأنبتأ اللحمأ وأأنشزأ العظمأ "وزاد بعضهم  

ُ:ُ)ُقولهُ ت  ص  ص  ُم  وسى ": يف رواية الدارقطّني والبيهقي عن أأيب عطية قال  (إيِنِّ جاء رجٌل إىل أأيب م 

ّنمىإَن : فقال  ي شىٌء سبأقأ
لأ حل قم ت ه فدخأ ص  ا فمصأ م ثدّي 

 . "امرأأتى ورم
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ُ
  كتاب

ُ
 يوع  الب
 

ُعُ لا:ُبابُ ُيِقُقُِيفُالرُ ُيب 

 عبدأ   ؛ أنَ اهلل عبدم  بنم  ملم عن حييى بن سعيٍد عن سا ى عن مالٍك حيي حَدثّني -121

عبد لذي ابتاعه لا لفقا,  رباءةم له باوباعأ , رهٍم مائة دم  ه بثامنم ل الماً غ   مر باعأ  بن ع  اهلل

:  جل  الرَ  لفقا ,ان  عثامن بن عفَ ىلام إصأ تأ فاخ   , يله سمِّ ت   ملأ  م داٌء غاللبا: مر  بن ع  اهلل

 .رباءةم له باعت  بم :  عبد اهلل لوقا ,ه يل سمِّ ي   ملأ  وبه داٌء  اً ّني عبدباعأ 

وما به  عبدأ له اقد باعأ ل . هلف لحيأ  ن  مر أأ  بن ع   عبد اهللىلان عثامن بن عفَ فقىض ع  

 بعد اهلل ه عبد  فباعأ  ,عّنده  فصَح  . عبدأ لا وارَتعأ ,  فأ لحيأ  ن   أأ اهلل بى عبد  فأأ , ه م  لأ عاٌء يأ دأ 

 ( ).ٍف ومخس مائة درهمٍ ل  ك بأأ لذ

_____________________ 

ويف ( 2 1/4) "السّنن الكربى"والبيهقي يف (   32 ) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  (1)

نأ عبد  الرزاق مع مالٍك السلمَي بن حممد. عن مالك به ( 3/411) "العرفة"  . وقرأ

عيٍد بهعن عبَ ( 3/411)وأخرجه ابن أيب شيبة    . اد بن العَوام عن حييى بنم سأ

 .من طريق عبد اهلل بن عبد الرمحن الأنصاري عن سامل به(   32 )ورواه عبد  الرزاق  

 .  وجزم الرافعيُّ الكبريُّ بأأَن الشرتي هو زيد  بن  ثابت 

مِّ أأحٌد مّنهم ومل ي سم : بعد أن  خَرجه من الصادرم الاضية ( 3 /4) "التلخيص"قال ابن حجر يف 

. البن الصَباغ بغري إسّناد  "الشامل"ويف . للاموردي  "احلاوي"ذكره يف . وتعيني  هذا ال بهم , الشرتي 

مر كان يقول  "وزاد   .انتهى كالمه .  "تركت  اليمنيأ هلل فعَوضّني اهلل عّنها: أَن ابنأ ع 
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ُماُيُ :ُبابُ ُوُ ليفُاُفعل 
ُعُ يُ إذاُبُُِيدةُِلِ ُُت  ُطُفيهاوالرش 

هاٍب عن  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -125  بن عتبة  بن عبد اهللاهلل بيدأ ع   أنَ ,  ابن شم

, ة قفيَ ه زيّنب الثَ تم جاريًة من امرأأ   بن مسعوٍد ابتاعأ اهلل عبدأ  أنَ , خربه أأ  سعودٍ مأ بن 

 .بيعها بهذي تأ لمن ابالثَ  يلها فهي بعتأ  ك إن  نَ يه أأ لع واشرتطت  

: اب طَ خلا بن  مر ه ع  ل لفقا .ابطَ خلا بنأ  مرأ ك ع  ل بن مسعوٍد عن ذاهلل عبد   لأ فسأأ 

  ( ).حدٍ وفيها رشٌط لأ  .اال تقرهب  

_____________________ 

 .بن ب كري عن مالك بهمن طريق ا( 1/441) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

وابن أيب شيبة (  /4) "سّنّنه"وسعيد بن مّنصور يف (  1 3 ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

هري به( 212  )  . من ط رٍق عن الزُّ

بيد اهلل بن عبد اهلل ملأ  يسمع من عمِّ أأبيه عبدم اهلل بن مسعود   ه ثقاٌت إاَل أَن ع   .ورجال 

ابتعت  جاريًة : بسّند صحيح عن الوزاعي قال ( 11  )وسعيد ( 232  )وأخرجه ابن أيب شيبة 

وسألت  الزهرَي ... وفيه . فإذا متُّ فهي حرة  . وال أمهر , وال أأهب , ورشطت  عيَل أهل ها أن ال أبيع 

مر يسأله  مر  . .. فأخربين أن ابَن مسعود كتب إىل ع   ."ال تطأ فرجًا فيه يشٌء لغريك: فقال ع 

(  /1) "رشح العاين"فرواه الطحاوي يف . لكن خالفوا روايةأ مالٍك يف الَشط , وله ط رٌق أ خرى  

من طريق خالد بن سلمة سمعت  حممد بن عمرو بن احلارث عن ( 322/ ) "الطالب"ومسَدد كام يف 

 اجلاريةأ واشرتطت  عليه خدمتأها حتى ت, زيّنب امرأة عبد اهلل بن مسعود 
وفيه . شرتيأ خادمًا أّنا باعتم

مر  ثّنوَية. ال تشرتّيا : قال ع  ٍد فيه مأ  . ولأحأ

( 33 /1) "الكبري"والطرباين يف ( 232  )وابن أيب شيبة ( 11 / )وأخرجه سعيد بن مّنصور  

سعر عن القاسم بن عبد الرمحن    "وفيه أَّنا اشرتطت  خدمتها. اشرتى عبد اهلل : قال , من طريق مم

رسٌل ك   .ام قال البيهقيوهو م 

= 
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ال :  ه كان يقول  أنَ , ر  بن عمعن نافٍع عن عبد اهللي عن مالٍك حَدثّنو - 12

, ها مسكأ أأ  شاءأ  ن  وإ, ها بأ وهأ  اءأ ش وإن  , ا هأ باعأ  شاءأ  ن  يدًة إلو إاَل  يدةً لو جل  الرَ  يطأ  

  ( ).هبا ما شاء صّنعأ  اءأ ش وإن  

ُج ُطأُالرُ يُ ُنُ عنُأُ ُيُ هُ الن ُ:ُبابُ ُاُزوٌجُليدًةُولوُل 

هاٍب عن  ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 12 ى دأ ه  أأ  ( ) بن عامرعبد اهلل نَ ؛ أأ  ابن شم

ى ا حتَ قرهب  أأ  ال:  عثامن   لفقا, ة ص  بأ لها بازوٌج ابتاعأ ا هلو, ان جاريًة عفَ  بنم  عثامنأ ل

.هاقأ ارأ ففأ  .هاعامٍر زوجأ   ابن  رىضأ فأأ , هاها زوج  فارقأ ي  
( ) 

هاٍب  ابنم عن ي عن مالٍك حَدثّنو -124 محن بن الرَ  عبدم  نم ب مةأ ليب سعن أأ  شم

___________________ 

اُ:ُ)ُقولهُ  تمل أأن  يكونأ الّنهي عن الشاء  (الُتقرهب  تمل أأن  . وهو نصُّ رواية الطحاوي ومسَدد . حي  وحي 

لكَن الّنهَي عن الشاء يشمل الّنهي . وهي نصُّ رواية ابن أيب شيبة وسغيد . يكونأ الّنهي عن الوطء 

 .ذكرأ االحتاملني ابن  عبدم الرب وغريه . واهلل أعلم. عن الوطء 

من طريق ابن ب كري عن (  2 /1) "العرفة"ويف ( 1/441) "السّنن الكربى"يف  أخرجه البيهقي (1)

 .مالك به

مر عن ( 1/441) "الكربى"والبيهقي يف ( 1/315)وأخرجه ابن أيب شيبة   بيد اهلل بن ع  من طريق ع 

 ."ال يطأ فرجًا فيه رشطٌ "نافع ُمتصًا 

اهلل بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد  هذا هو عبد( : 12 /1) "االستذكار"قال أبو عمر يف  (5)

 الّنبيِّ 
لد عىل عهدم  انتهى. كان أمريًا عىل العراق لعثامن .  ملسو هيلع هللا ىلصشمس و 

 . من طريق ابن وهب عن مالك به(   42) "رشح م شكل اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (7)

هري به ُمتصاً ( 22 4 )وأخرجه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ  . عن مأ
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 ( ).هافردَ  .زوٍج  ها ذاتأ يدًة فوجدأ لو ن عوٍف ابتاعأ محن بالرَ  عبدأ  نَ ؛ أأ  عوٍف 

ُبد ُىُيُ حتُ ُامرُِالثُِّعُيُ يُعنُبُ هُ الن ُ:ُبابُ ُهاح ُوُصال 

عن  حارثةأ  محن بنم الرَ  عبدم  بنم  دم حممَ  لجايب الرِّ عن أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -123

ن مم  ّنجوأ تأ امر حَتى الثِّ  ى عن بيعم ّنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , محن الرَ عبد  بّنتم  مرةأ ه عأ مِّ أ  

 اهأ عأ لا
  ( ).ةم

_____________________ 

ابتاع وليدًة : وقال . من طريق ابن ب كري عن مالك به(  41/ ) "السّنن الكربى"يهقي يف أخرجه الب (4)

 (.213)وكذا جاء يف موطأ حممد بن احلسن الشيباين , من عاصم بنم عدي 

وعبد  , عن سفيان (  5 /3) "الصّنف"وابن أأيب شيبة يف ( 251 ) "السّند"وأخرجه الشافعي يف  

عمأ (  2 /2)الرزاق  عن الليث كلُّهم عن ابن ( 1/355) "رشح ال شكل"والطحاويُّ يف , ر عن مأ

هاٍب به   .وفيه أَن البائع عاصم بن عدي. شم

عيب بن ( 1/355)لكن أأخرجه الطحاوي , وأبو سلمة بن عبد الرمحن ملأ  يسمع من أأبيه      من طريق ش 

هاٍب عن أأيب سلمة عن ع أأَن عبدأ الرمحن بن عوف , اصمم بنم عدي الَليث حدثّنا الَليث حَدثّنا ابن شم

ه . كان ابتاعأ مّنه   .فذكرأ

ويف ( 451/ ) "السّنن الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 451/ ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . عن مالك به(  4 /1) "العرفة"

رسٌل  ولف مالٌك . وهذا م   "ح العاينرش"والطحاوي يف ( 51 /1) "السّند"فأأخرجه أمحد يف . وخ 

( 1/25)وأمحد أيضًا , بن عبد اهلل بن سليامن بن زيد بن ثابت  من طريق خارجةأ ( 4 /3)

وابن عدي يف ( 11 / ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 35 / ) "مسّنده"واحلارث بن أيب أسامة يف 

جال عن عأ ( 23 /3) "الكامل" جال كالمها عن أيب الرِّ مرة عن من طريق عبد الرمحن بن أيب الرِّ

 .موصوالً . عائشة

= 
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 ناد عن خارجة بن زيد بن ثابٍت عن زيدم يب الزِّ عن أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -121

 .( )ا ريَ الثُّ  طلعأ ى تأ ه حتَ ثامرأ  يبيع   ه كان الثابٍت ؛ أنَ  بنم 

___________________ 

 .هذا حديٌث رجال  إسّنادمه ثقاٌت : عن طريق عبد الرمحن ( 4/14) "احتاف الهرة"قال البوصريي يف  

سلٌم . وله شاهد  عن (  311)والّنسائي ( 2   )والرتمذي ( 4412)وأبو داود (   /1)أخرجه  م 

ه  وفيه الّنهي عن بيع الثامر حتى يبدو . ط رٍق أخرى من  "الصحيحني"وهو يف . نافع عن ابن عمر نحوأ

ها  . صالح 

مر مثله وزاد (   15)ولإلمام أمحد  اقة عن ابن ع  أبا عبد الرمحن : قلت  "عن عثامن بن عبد اهلل بن رس 

 . "طلوع  الثُّريا: ما العاهة؟ قال . وما تذهب  العاهة  . 

 .انظر ما بعده

ا عاهٌة ( 53 / ) "لشارقا"قال عياض يف  (العاهةُ:ُ)ُقولهُ وأأكثر  ما ي ستعمل يف , آفة : أي . وأأصاهبأ

 .العاهة  الباليا ت صيب الَزرعأ والّناسأ : قال اخلليل . الال 

(  1/45) "الكربى"والبيهقي يف , من طريق سفيان ( 1/152) "الصّنف"أخرجه ابن أيب شيبة يف  ( )

عن عبد الرمحن ( 55 / )البن حجر  "ليق التعليقتغ"وسعيد بن مّنصور كام يف , من طريق يونس 

 ."فيتبني الصفر  من الأمحرم "وزاد البيهقي . بن أيب الزناد كلهم عن أأيب الزناد به

ها ( 4/21) "صحيحه"وعَلقه البخاري يف   بدو صالح  وقال الَليث عن أيب  "باب بيع الثامر قبل أن  يأ

 . الزناد به

هري عن خارجة عن أأبيه ( 1 34 )وأخرجه عبد الرزاق      ييّنة عن الزُّ ر وابنم ع  عمأ وهو  -قال , عن مأ

 .ال تأبتاعوا الثامرأ حَتى تأطلعأ الثُّرّيا:  -يف الديّنة 

من طريق ابنم أيب الخض والّنعامن بن راشد كالمها ( 45 /1) "العجم الكبري"وأخرجه الطرباين يف  

هري به مرفوعاً   .والوقف  أصحُّ . عن الزُّ

اُ:ُ)ُقولهُُ ُالث ري  أي مع الفجر , وقد روى أبو داود ( . 3/411) "الفتح"قال ابن حجر يف  (حت ىُتطلع 

= 
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ُعُِرُ امرُوالزُ الثُُِّيفُبيعُُِحةُ ائُِجلُ ا:ُبابُ

ه مِّ محن عن أ  د بن عبد الرَ حممَ  لجايب الرِّ ؛ عن أأ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -122

 لم رسو حائٍط يف زمانم  ابتاع رجٌل ثمرأ : ها تقول عأ ه سمم محن ؛ أنَ بّنت عبد الرَ  مرةأ عأ 

أ فعا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل و أأ , ه ل ضعأ يأ  أن   ائطم حلا رَب  لأ فسأأ , قصان ه الّنُّ ل ى تبنَيأ ه وقام فيه حتَ جلأ

ك لذ فذكرت   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو ىلشرتي إلا مُّ أ   فذهبت  ,  ليفع ن اَل أأ  فأ لفح , هلأ قيي   ن  أأ 

ى تأ فأأ  . ائطم حلا ك ربُّ لبذ عأ فسمم ,  اً خري لأ يفع ن اَل  أأ ىَل تأ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا, ه ل

 ( ).هل هو اهلل يا رسولأ :  لفقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

___________________ 

فعت العاهة  عن كلِّ بلٍد  "من طريق عطاء عن أيب هريرة مرفوعًا قال  ويف  "إذا طلعأ الّنجم  صباحًا ر 

فعت العاهة  عن الثِّامر "رواية أيب حّنيفة عن عطاء  ها صباحًا يقع يف أأول والّن "ر  جم هو الثريا , وطلوع 

 احلرِّ يف بالد احلجاز وابتداء ن ضج الثامر ؛ فالعترب  يف احلقيقة الّنضج  . فصلم الصيفم 
وذلك عّند اشتدادم

تأبنَي الأصفر  من الأمحرم  "وطلوع  الّنجمم عالمٌة له , وقد بَيّنه يف احلديث بقوله ,   اهـ "ويأ

عن ( 3/444) "العرفة"ويف ( 1/451) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 3 4/ )أخرجه الشافعي  ( )

رسٌل . مالك به  .وهذا م 

ه (  154)وابن حبان ( 3351 )ووصلأه اإلمام أأمحد  جال عن أأبيه عن أمِّ عن عبد الرمحن بن أيب الرِّ

مرة عن عائشة   .فذكر نحوه . عأ

ُآخ(0/75ُ)ومسلمُ(5350ُ)وأخرجهُالبخاريُ  من طريقم حييى بن سعيٍد .  رُدونُِذكِرُالث مرُِبسياق 

جال حمَمد بن عبد الّرمحن  محن , عن أأيب الرِّ مرة بّنتأ عبد الرِّ : سمعت  عائشةأ تقول : قالت , أَن أ َمه عأ

ام  ملسو هيلع هللا ىلصسمعأ رسول  اهللّ  مها يأستوضع  اآلخرأ , صوتأ خصوٍم بالباب عاليًة أأصواهت  ه , وإذا أأحد  ويأسرتفق 

 يف يش
ٍ
أأين التأأيلِّ عىل اهلل ال يفعل  : فقال , عليهام  ملسو هيلع هللا ىلصفخرجأ رسول اهلل . واهلل ال أأفعل : وهو يقول , ء

= 
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ُرمُ التُ ُعُِيُ هُمنُبُ رُ كُ ماُيُ :ُبابُ

  مأ لسأأ  بنم  عن زيدم  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -122
م
:  له قانَ ؛ أأ  يسارٍ  بنم  عن عطاء

 خذ  يرب يأ   خأ ىلك علأ عام إنَ : ه ل لفقي ,بمثٍل  ثالً مر مم بالتَ  مر  التَ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لقا

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ل لفقا .هلعي فد   يل  وه ع  اد  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا, اعنياع بالَص الَص 

 عم م  جلأ با ّنيبأ جلأ ّني اونأ بيع  يأ .  ال.  اهلل يا رسولأ :  لفقا ؟اعنياع بالَص الَص  خذ  تأ  أأ : 

راهم ابتع بالدَ  ثمَ , راهم بالدَ  معأ جلا بعم :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ل لفقا. بصاٍع  اً صاع

.اً ّنيبجأ 
( ) 

___________________ 

 .أأنا يا رسولأ اهلل فله أأيُّ ذلك أحَب : قال . العروف؟

 من طريق ابن ب كري عن مالك به ( 11 /1) "معرفة السّنن واآلثار"أخرجه البيهقي يف  (1)

رسالً يف ( : 1 1/4) "االستذكار" قال أبو عمر يف     وعّند مالٍك يف ,  "الوطأ"هكذا هذا احلديث م 

َتصٌل   .     انتهى. معّناه حديٌث م 

والّنسائي ( 1/32)ومسلٌم (  5  )ومن طريقه البخاريُّ (   4 ) "الوطأ"حديث مالك يف : قلت  

هيل عن ابن السيّ . بسياق آخر نحوه ( 3114) ب عن أيب سعيٍد اخلدرّى وأيب عن عبد الجيد بن س 

يرب  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل ", هريرة  ه بتمٍر جّنيٍب , استعمل رجالً عىل خأ :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال له رسول اهللّ , فجاءأ

َل مترم خيرب هكذا والَصاعني , إمَنا لّنأ خذ  الَصاع من هذا بالَصاعني . ال واهلل يا رسولأ اهلل : ؟ فقال .أأك 

ّنيباً , بعم اجلمع بالَدراهم . فال تفعل  :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل , بالَثالثة  َم ابتع  بالَدراهم جأ  . "ث 

 ُ ُقوله (ُ :ُ نيب هو الكبيس , وقال : بجيم ونون وحتتانية وموحدة وزن عظيم , قال مالك  (اجل 

هم :  وقيل, الَصل ب :  وقيل, هو الطّيب : الطحاوي  ه ورديئ ه , وقال غري  شف  هو : الذي أ خرج مّنه حأ

ع  ه بخالف اجلم  لط  بغريم عُ:ُ)ُوقولهُ. الذي ال خي  . ختلط التمر ال. وهو بفتح اجليم وسكون اليم  (اجلم 

 (.3/355) "الفتح"قاله ابن حجر يف 
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ُلباُهِبُالذ ُُعُ بيُ :ُبابُ ُتُُِةُِفض  ُاًُنيُ وعُ ُاًُرب 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   مرأ أأ :  له قانَ عن حييى بن سعيٍد ؛ أأ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -121

,  اً ربعٍة عيّنثٍة بأأ ثال َل فباعا ك ,ٍة و فَض م من ذهٍب أأ غانم لا آنيًة من ابيعأ يأ  ن أن  ي  عدأ الَس 

  ( ) .ّداام فر  ت  بي  ر  أأ :  ملسو هيلع هللا ىلص ام رسول اهللهل لفقا , اً ربعٍة بثالثٍة عيّنأأ  َل و كأأ 

_____________________ 

( 1 2 ) "معرفة الصحابة"وأبو نعيم يف ( 53 /3 ) "التمهيد"أخرجه ابن وهب يف جامعه كام يف  ( )

: من ط رٍق عن حييى بن سعيد عن عبد اهلل بن أأيب سلمة قال ( 11 ) "المايل والقراءة"وابّنا عَفان يف 

 .واللفظ البّني عَفان . احلديث . د بن مالك وسعدًا آخرأ إىل خيرب الَسعدي ن سع ملسو هيلع هللا ىلصبعث رسول  اهلل 

 ! كذا قال مكة؟ ".. سعد بن مالك وسعد اخلري إىل مكة  "ولفظ أأيب نعيم  

ثم ذكر ابن  (  4/2) "اإلصابة"كام قال احلافظ يف . العّنس  وقيل. وسعد اخلري هو ابن قيس العّنزي  

رسلأ عبدم اهلل بنم أيب س  . لمةحجر م 

م احلافظ  ابن عبد الرب يف   ين (. 5/12 ) "الجموع"والّنوويُّ يف , كام سيأِت  "التمهيد"وجزأ بأَن الَسعدأ

بادة  .مها سعد بن أيب وقاص وسعد بن ع 

وال أأعلم يف الصحابة سعد بن مالك إاَل سعد بن أيب وقاص ( : 52 /3 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

ر سّنِّه و, وأبا سعيد اخلدري  غأ والأظهر  , يبعد  عّندي أن  يكونأ أأحد  الَسعدي ن أأبا سعيد اخلدري لصم

بادة بن دليم النصاري , الأغلب  أأنه سعد بن أيب وقاص  وأَما اآلخر فلم خيتلفوا أأنه سعد بن ع 

هاجري  . فعىل هذا . اخلزرجي   .واآلخر أأنصاري  , أأحد  الَسعدين م 

بادة إَن ا: وقد قيل  ين يف هذا اخلرب مها سعد بن معاذ وسعد بن ع  ورأ وزعم قائل ذلك , لَسعدين الذك 

 . أأّنام الَسعدان العروفان يف ذلك الزمان

فإن  ي سلمم السعدان ي صبح  . أأَن قريشًا سمعوا صائحًا يأصيح  لياًل عىل أأيب ق بيس, واحتَج باخلرب الأثور 

 . ال خالف حممٌد بمكة ال خيشى خالفأ 

= 
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 كّنت  :  له قانَ عن جماهٍد ؛ أأ  يِّ كَ لعن محيد بن قيٍس اي عن مالٍك حَدثّنو -115

 ثمَ ,  هبأ الذَ  صوغ   أأ محن إينِّ با عبد الرَ يا أأ :  لفقا, ه صائٌغ مر فجاءأ  بن ع  اهلل مع عبدم 

 فّنهاه عبد   ,دي يأ  لم معأ  ك قدرأ لل من ذضم ستف  ه فأأ من وزنم  كثرأ ك بأأ لمن ذ ءأ اليَش  بيع  أأ 

___________________ 

فلاَم كان الليلة الثانية . وسعد هذيم من قضاعة , فظّنَت قريش أأّنام سعد بن زيد مّناة بن متيم : قال 

 .سمعوا صوتًا عىل أيب قبيس

 أأيا سعد سعد الوس هل كّنتأ نارصًا  ويا سعد  سعد اخلزرجيّني الغطارف 

ـــــــــدى ومتّنَيا   عىل اهلل ّنية عارف أأجيبا إىل داعي اهلـ   .يف الفـــردوس م 

 .فإَن ثواب اهلل للطــــالب اهل دى   جّناٌن من الفـــردوس ذات رفارف

بادة. فقالوا هذان : قال   . واهللم سعد بن معاذ وسعد بن ع 

لَن سعد بن معاذ , وهذا غلٌط ال َيوز أأن  يكونأ سعد  بن معاذ أأحدأ السعدين الذكورين يف هذا الباب   

ٍم أأصابه يوم اخلّندق ت ويفِّ   . وملأ  ي درك خيرب,  بعد اخلّندق بيسري من سه 

وصًا , والقول الَول أأوىل وأأصحُّ   ّنص  نا ذلك مأ ذكرأ يعقوب  بن  شيبة وسعد بن عبد اهلل بن . وقد وجد 

م الشجعي عن أأبيه قال : احلكم قاال  ش  رمة  بن  ب كري حَدثّني ُمأ : حَدثّنا ق دامة بن حممد بن ق دامة بن خأ

الح موىل عبد الرمحن أو عبد العزيز بن مروان : عن أأبيه قال  ّنأشًا : يقول , سمعت  أأبا كثرٍي ج  سمعت  حأ

بيد يقول  عىل الغّنائم سعدأ بن أيب وقاص  ملسو هيلع هللا ىلصكّنَا يوم خيرب فجعلأ رسول  اهلل : الَسبائي عن ف ضالة بن ع 

بادة  يّنارين بالثالثة والثالثةأ باخلمسة . وسعدأ بن ع  بيعوا الدِّ إاَل . ال:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول  اهلل , فأأرادوا أأن  يأ

تصٌل حسنٌ . مثاًل بمثل  .انتهى كالمه. وهذا إسّناٌد صحيٌح م 

 .ذكره الذي تقَدم . وحيتمل أن يكون اآلخر سعد بن قيس العّنزي: قلت  

أَما عبد اهلل بن أيب سلمة الذي روى عّنه حييى بن سعيد هذا ( : 52 /3 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

أنه : وزعمأ البخاريُّ , يروي عن ابن عمر وغريه . إنه عبد اهلل بن أيب سلمة اهلذيل :  فقيل, احلديث 

 .انتهى كالمه  "فاهلل أعلم . عبد اهلل بن أيب سلمة والد عبد العزيز بن أيب سلمة الاجشون
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 ىلى انتهى إحتَ  . ّنهاه يأ اهلل وعبد  ,  ةأ لسأأ ليه الد عردِّ ي   ائغ  الَص  لأ فجع ,ك ل عن ذاهلل

 .هابأ يركأ  ن  أأ  ريد  ٍة ي   دابَ ىلو إم أأ ,  سجدم لا بابم 

, بيّنهام  لأ فض رهم الرهم بالدِّ والدِّ , يّنار يّنار بالدِّ الدِّ : مر  بن ع  اهلل عبد   لثّم قا

 ( ).يكملنا إوعهد  , يّنا لّنا إم نبيِّ  هذا عهد  

 لسأأ  بنم  عن زيدم ي عن مالٍك حَدثّنو - 11
م
 بنأ  معاويةأ  نَ يساٍر ؛ أأ  بنم  م عن عطاء

: رداء بو الدَ أأ  لفقا, ا كثر من وزّنم ٍق بأأ رم و وأ ن ذهٍب أأ قايًة مم سم  يب سفيان باعأ أأ 

 .بمثٍل  مثالً  إاَل  . هذا لم ن مثّنهى عيأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو سمعت  

ن ين مم عذر  ن يأ مأ : رداء بو الدَ أأ  لفقا,  ساً هذا بأ   لم رى بمثما أأ : ه معاوية ل لفقا

نت رٍض أأ ك بأأ ّن ساكم أ   ال . هيم ربين عن رأ  وخي   . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم ه عن رسوخرب  نا أ  أأ  ؟عاويةم  

مر بن ع   فكتبأ  ,ه لك لاب فذكر ذطَ خلمر بن ا ع  ىلرداء عبو الدَ م أأ قدم  مَ ث   .هبا

 ( ).بوزنٍ  اً بمثٍل وزن مثالً  إاَل ك لبيع ذ يأ اَل ن أأ :  معاوية ىلاب إطَ خلا

_____________________ 

رشح معاين "والطحاوي يف ( 1  /2) "الصّنف"وعبد الرزاق يف ( 1 4/ )أخرجه الشافعي  (1)

وغريهم ( 21 /1) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 33 /3) "رشح الشكل"ويف ( 3/11) "اآلثار

 .وإسّناده صحيح .  من ط رٍق عن مالك به بتاممه

ُ.دونُقصةُالصائغُ.ُباملرفوعُفقطُ.ُعنُقتيبةُعنُمالكُ(4050ُ)وهوُيفُسننُالنسائيُُ

والبغوي يف ( 25 /1) "السّنن الكربى"والبيهقي يف (    )السّنن الأثورة "أخرجه الشافعي يف  (5)

. وغريهم من ط رٍق عن مالك به( 21 ) "ذم الكالم وأهله "واهلروي يف ( 2/13) "رشح السّنة"

 .بتاممه

ُالنسائيُُ ُ(5/440ُ)وأُحدُ(3/534ُ)وأخرجه ُخمتصًا ي نهىُعنُمثِلُُ"إىلُقولهُ.ُمنُطريقُمالك 

= 
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___________________ 

ُ.ُهذاُ ُمثالًُبمثل  ُ.ُوَلُيذكراُاعّتاضُمعاويةُعىلُأيبُالدرداءُُ".ُإال 

امعًا من , ظاهر  هذا احلديث االنقطاع ( :  3/2) "التمهيد"قال أبو عمر يف   لأَن عطاًء ال أأحفظ  له سأ

ثامن لسّنتني بقيتا من , وما أأظّنُّه سمعأ مّنه شيئًا  .أأيب الَدرداء   ع 
لَن أأبا الَدرداء ت ويف بالشام يف خالفةم

تويفِّ أبو الدرداء : وقال الواقدي , ذكرأ ذلك أأبو زرعة عن أأيب م سهر عن سعيد بن عبد العزيز . خالفتمه 

 . 5 وقيل,   ومولد عطاء بن يسار سّنة ,   4سّنة 

. وقد روى عطاء بن يسار عن رجٍل من أهل مص عن أيب الدرداء حديثأ هلم البشى : قال أبو عمر  

وقد سمعأ عطاء  بن يسار . 15لأَن معاوية تويف سّنة , ومكٌن أأن  يكونأ سمعأ عطاء بن يسار من معاوية 

قدم  موتًا من من أيب هريرة وعبد اهلل بن عمرو بن العايص و عبد اهلل بن عمر ومجاعٍة من الصحابة هم أأ 

مر , ولكّنَه ملأ  يشهد هذه القصة , معاوية  مر سّنة . لأَّنا كانت يف زمن ع  من 3 أو ,  4 وت ويف ع 

 .اهلجرة

تويف : وقال الواقدي ,  12تويف سّنة : فقال اهليثم بن عدي , واخت لف يف وقت وفاةم عطاء بن يسار  

 . بذلك أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه أخربين . سّنة  23وهو ابن  54 عطاء بن يسار سّنة 

, عىل أَن هذه القصة ال يأعرف ها أأهل العلم لأيب الَدرداء إاَل من حديث زيد بن أأسلم عن عطاء بن يسار  

هم  بادة بن الصامت , وأأنكرها بعض  وهي صحيحٌة , لأَن شبيهًا هبذه القصة عرضت  لعاوية مع ع 

بادة م عاوية من وجوٍه وطرٍق شتَى مشهورٌة حمفوظٌة لع  ق , ع م  رم ق بالوأ رم ريم التفاضلم يف الوأ وحديث حتأ

بادة حمفوٌظ عّند أأهل العلم  ف  ملسو هيلع هللا ىلصوال أأعلم أَن أأبا الدرداء روى عنم الّنبيِّ , والَذهب لع  وال , يف الَص 

ق حديثاً , يف بيع الذهبم بالذهب  رم ق بالوأ رم  .رمحه اهللانتهى كالمه . واهلل أعلم. وال الوأ

بادة الذي أأشار إليه ابن  عبد الرب   بادة بن ( 122 )أخرجه مسلم . وحديث ع  عن أأيب الشعث عن ع 

فغّنمّنا غّنائم كثرية , فكان فيام غّنمّنا آنية من  -وعىل الّناس معاوية  -غزونا غزاة : الصامت , قال 

بيعها يف أ عطيات الّناس , فتسارع الّناس  عاوية  رجاًل أن  يأ بادة بن فضة , فأأمرأ م  يف ذلك , فبلغ ع 

فذكر الفَضة والربأ . يأّنهى عن بيع الَذهب بالذهب :  ملسو هيلع هللا ىلصإين سمعت  رسول اهلل : الصامت فقام , فقال 

فرَد الّناس  ما .  "إاَل سواء بسواء , عيّنًا بعني , فمن زاد , أو ازداد , فقد أأربى.. والشعريأ والتمرأ واللحأ 

= 
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 ابطَ خلمر بن اع    بن عمر ؛ أنَ عن نافٍع عن عبد اهللي عن مالٍك حَدثّنو - 11

 وال,  بعٍض ىلها عوا بعضأ فُّ شم ت   وال, بمثٍل  مثالً  إاَل  بم هبالذَ  هب  بيعوا الذَ تأ  ال:  لقا

وا بيع  تأ  وال,  بعٍض ىلعها وا بعضأ فُّ شم ت   وال, بمثٍل  مثالً  إاَل ق رم وأ لق بارم وأ لبيعوا اتأ 

 ه فالبيتأ  جأ لن يأ  أأ ىلإ ركأ ظأ ّن  استأ  وإنم , ناجٌز  خر  مها غائٌب واآلحد  أأ  هبم بالذَ  قأ رم وأ لا

  ( ).باماء هو الرِّ والرَ  . ماءأ يكم الرَ لع خاف  أأ  ينِّ إم  . هر  ظم ّن  ت  

___________________ 

أحاديثأ  ملسو هيلع هللا ىلصأال ما بال  رجاٍل يتحَدثون عن رسول اهلل : قام خطيبًا , فقالأأخذوا , فبلغ ذلك معاويةأ ف

بادة بن الَصامت فأأعادأ القصة , ثم قال  ه ونصحب ه فلم نسمعها مّنه , فقام ع  ثن بام : قد كّنَا نشهد  لّن حدِّ

عاوية  ملسو هيلع هللا ىلصسمعّنا من رسولم اهلل  ه م  ه ليلة ما أ بايل أن اَل أأ  -وإن رغم : أو قال  -, وإن كرم ّندم صحب ه يف ج 

 ."سوداء

وغريهم من ط ريق ( 3/12) "رشح العاين"والطحاوي يف ( 1 1/4)وأمحد ( 22 /2)وللّنسائي  

بادة بن الصامت  سلم . حكيم بنم جابٍر عن ع   م 
 . فذكر نحوأ روايةم

 هتذيب"والطربي يف (   3/4) "العرفة"والبيهقي يف (  2 4/ )  "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من طريق مالك به( 241/ ) "اآلثار

والبيهقي ( 3/25) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف (    /2) "الصّنف"ورواه عبد الرزاق يف  

 . من ط رٍق عن نافع به(  4/24)والطربي ( 21 /1) "الكربى"يف 

 . عن أيب سعيد اخلدري مرفوعًا مثله ( 123 )ومسلم ( 22  )وأخرج البخاري  

 .إىل آخره .. وإنم استّنظرك  " دون قوله 

واُ:ُ)ُقولهُُ لوا : أي . بضم أأولمه وكرسم الشني العجمة وتشديد الفاء (ُت شف  وهو رباعي من أأشَف . ت فضِّ

ف بالكرس الزيادة ,   ( .3/425) "الفتح"قاله ابن حجر يف . وت طلق عىل الّنقصم , والشِّ

فَ  (الرماءُ:ُ)ُقولهُ  ه , فرَسه يف احلديث الربا . كذا قاله الكسائي . ف اليم مدود مفتوح الراء ُم  وذكرأ

= 
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مر ع   أنَ :  بن عمر  بن ديّناٍر عن عبد اهللعن عبد اهللي عن مالٍك حَدثّنو -114

 ىلها عوا بعضأ فُّ شم ت   وال, بمثٍل  مثالً  إاَل  بم هبالذَ  هبأ بيعوا الذَ تأ  ال:  لاب قاطَ خلبن ا

,  بعٍض ىلها عوا بعضأ فُّ شم ت   وال, بمثٍل  ثالً م إاَل ق رم وأ لبا قأ رم وأ لعوا ابيتأ  وال, بعٍض 

 ينِّ إم  . هر  ظم ّن  ت   ه فاليتأ بأ  جأ لي ن   أأ ىلإاستّنظرك  وإنم , بّناجٍز  اً مّنها غائب شيئاً بيعوا تأ  وال

 ( ) .باو الرِّ هماء والرَ  .ماءيكم الرَ لع خاف  أأ 

ُاُيُ ومُ ُينةُ عُِلا:ُبابُُُ ُهاهُ بُ ش 

  بنأ  كيمأ حأ  نَ عن نافٍع ؛ أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -113
به  مرأ أأ  اً عامطأ  زاٍم ابتاعأ حم

مر بن ك ع  لذ غأ لفب, ه ستوفيأ يأ  ن  أأ  لقب عامأ فباع حكيٌم الطَ  . اسلّنَ لاب طَ خلا بن   مر  ع  

  ( ) .هستوفيأ ى تأ ه حتَ تأ ع  تأ اب   اً طعام بع  تأ  ال:  لوقا, يه له عفردَ  .ابطَ خلا

___________________ 

هم بالقأص  مفتوحًا  ه, بعض  أ هم وقصأ ه بعض   ( . 1 / ) "الشارق"قاله عياض يف . وكرسأ

. من طريق سليامن بن بالل عن عبد اهلل بن ديّنار به( 23 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 .وانظر ما قبله 

فتوح "وابن عبد احلكم يف (  3/41) "العرفة"ويف ( 1 1/4) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (5)

 .من طريق مالك به(  2 / ) "مص وأخبارها

 .ومل يتبنَي يل هل سمع نافع من حكيم أم ال . ورواته ثقات  

 "الوسط"يف والطرباين . من طريق أيوب واللفظ له ( 1 /2) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

أَن حكيمأ بنأ حزام كان يأشرتي الأرزاق يف عهدم , من طريق عبد اهلل العمري كالمها عن نافع ( 2 12)

مر من اجلار  ه. ع  قبضأ ها حتى يأ بيعأ مر  أأن يأ ا إَن الّنبَي : وقال عمر  "زاد الطرباين .  "فّنهاه ع  ى  ملسو هيلع هللا ىلصأأمأ ّنأ

 .والعمري ضعيف. "أأسأ مالمهفرَد إليه ر. عن بيع الطعامم حتى ي قبضأ 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  377ُلك 

ُ:ُبابُ   معاميفُالطُ ُفةُ لالس 

س بأ   ال:  له قانَ مر ؛ أأ ع   نم  باهلل عن نافٍع عن عبدم  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -111

 ملأ  ما ,  ًى سمَ جٍل م  أأ  ىلبسعٍر معلوٍم إ وصوفم لعام ايف الطَ  لأ جالرَ  جل  الرَ  فأ لسي   ن  بأأ 

 , ه ح  الصأ  د  ب  يأ  ملأ  كن يف زرٍع ي
.هح  الصأ  د  ب  يأ  ملأ  و متٍر أأ

( ) 

ُفُ ُالُعامُِبالطُ ُعامُِالطُ ُيعُ ب:ُبابُ ُض  ُهامن ُيُ بُ ُل 

 عبدأ  أنَ : ه أخربه نَ أأ ,  سارٍ يامن بن يأ لعن س   عن نافعٍ ي عن مالٍك حَدثّنو -111

 ّنطةم ن حم م ذخ  : مه الغ  ل لفقا, ه تم دابَ  ف  لأ ي عّنم غوث فأ سود بن عبد يأ بن الأ محن رَ ال

 .( )ه لأ مث إاَل ذ خ  تأ   وال,  عرياً ع هبا شأ تأ فاب  ك طعامًا لم هأأ 

ُُرةُ كُ حلُ ا:ُبابُ ُصبُ والّت 

 نَ ب ؛ أأ سيَ لبن ا يوسف عن سعيدم  بنم  عن يونسأ ي عن مالٍك حَدثّنو -112

ه ل لفقا -وق ه بالسُّ ل اً زبيب وهو يبيع   -تعة لبأ يب أأ  بنم  بحاطبم  اب مرَ طَ خلمر بن اع  

___________________ 

 ( . 31)كام تقَدم قريبًا . موضع عىل ساحل البحر  (اجلارُ:ُ)ُقولهُ 

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 11 / ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 .من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع به( 3/325) "الصّنف"ورواه ابن أيب شيبة يف  

 .باب السلم إىل أجٍل معلوم( 4/21) "صحيحه"البخاري يف وعَلقه  

 .عن مالك به( 15 3 ) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

وقرنأه خليفة  بعبد اهلل بن الزبري , ذكره مجٌع يف الصحابة . وعبد الرمحن بن السود بن عبد يغوث     

 (.22  – 21 /3) "اإلصابة"انظر ترمجته يف . وغريه من أأحداث الصحابة 
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 ( ) .ّناوقم ن س  مم  ترفعأ  ن  ا أأ مَ وإم , عر يف السِّ  زيدأ تأ  ن  ا أأ مَ إم : ابطَ خلمر بن اع  

ُ:ُبابُ ُُيوانُِحلُ اُمنُبيعُُِوزُ ماُي  ُوالس  ُلُ بعضهُببعض  ُفيهُف 

 يلِّ ن عد بحممَ  سن بنم سان عن حأ ي  كأ  بنم  حم لعن صا ى عن مالٍك حيي حَدثّني -112

أ  ٍب باعأ ليب طاأأ  بنأ  يلَ ع نَ أأ , ٍب ليب طابن أأ   ي  صأ ى ع  دعأ ه ي  ل الً مجأ
 ىلإم  اً ريعم عشين بأ بم  اً ريفم

  ( ).جلٍ أأ 

 ربعةم ًة بأأ لى راحمر اشرتأ  بن ع  اهلل عبدأ  نَ عن نافٍع ؛ أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -111

_____________________ 

 "العرفة"ويف ( 1 /1) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 3151 ) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

 . من طريق مالك به( 1/321)

 .                              روى له مسلم . ويونس بن يوسف بن محاس . ورجاله ثقاٌت  

دي عن داود بن صالح الَتاَمر عن من طريق عبد العز( 1 /1) "الكربى"وللبيهقي يف   ر  يز الَدراوأ

وق ال صىَل ", القاسم بن حممد عن عمر  فسأألأه , وبني يديه غرارتان فيهام زبيب . أأَنه مَر بحاطٍب بس 

عرمها  َدين لكلِّ درهم . عن سم مل :  فقال له عمر , فسَعر له م  قبلٍة من الطائف حتأ ٍ م  ري 
ثت  بعم دِّ قد ح 

عر . وهم يأعتربون بسعرك , زبيبًا  , وإَما أن ت دخلأ زبيبأك البيتأ فتبيعه كيف شئتأ , فإَما أن  ترفع يف السِّ

ه  ه , فلاَم رجع عمر  حاسبأ نفسأ مة مّنِّي : فقال له , ثَم أأتى حاطبًا يف دارم وال  ,إَن الذي قلت  ليس بعز 

 . "وكيف شئتأ فبع, فحيث شئتأ فبع . إنام هو يشٌء أأردتُّ به اخلري لأهل البلد . قضاء 

َبة يف . وله طريقان آخران    (3151 )وعبد الرزاق ( 311/ ) "تاريخ الديّنة"عّند ابن شأ

 " العرفة "ويف ( 22 /1) "الكربى"والبيهقي يف (   /2)وعبد الرزاق ( 145)أخرجه الشافعي  (1)

 . من ط رٍق عن مالك به( 4/343) "الطالب"ومسَدد كام يف ( 3/455)

ولد يف زمّنه, احلسن بن عيل ملأ  يسمع من عيلي ( : 1/321) "رشح الشكل"قال الطحاوي يف    اهـ                   .وملأ  ي 

 .يف إسّنادمه انقطاعٌ ( : 1/35) "الجموع"ولذا قال الّنووي يف     



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  379ُلك 

.ةذأ بأ ها بالرَ وفيها صاحبأ ي   ,يه لمونٍة عض  بعرٍة مأ أأ 
( )  

ُُماُال:ُبابُ ُوانُِيُ حلُ اُمنُبيعُُِوزُ ي 

هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو -155  ال:  له قانَ أأ , ب سيَ لعن سعيد بن ا ابن شم

 لم بأ وحأ , يح قم اللأ وا, امني ضأ لأ عن ا:  ثةٍ يوان عن ثالحلي من اام ّن  وإنَ , يوان حليف ا اً رب

 ( ).لامجلم ا هورم ما يف ظ  :  قيح  اللأ وا , لم ناث اإلبإم  طونم ما يف ب   : ضامنيلفا .ة لبأ حلأ ا

_____________________ 

 .عن مالك به( 22 /1)والبيهقي ( 4/42) "الم"شافعي يف أخرجه ال (5)

 ."باب بيع العبيد واحليوان باحليوان نسيئة( 4/24) "صحيحه"وعَلقه البخاري يف  

قاله . واجلمل  خاصًة للَذكر كالّناقة لأل نثى, وهو ي طلق عىل الَذكر والنثى , مجع بعري  (أب عرةُ:ُ)ُقولهُ 

 ( .21 / ) "الشارق"عياض يف 

ُُ ُقوله (ُ :ُ ة ب ذ  ُبالر  بعد عن الديّنة قرابة . بفتح الراء والباء موضٌع مشهوٌر ( كيلو عىل الطريق  55 يأ

بلأ الديّنة , الرسيع الرابط بني القصيم والديّنة  كانت عىل طريقم احلاجِّ . كيلو  15تأدخل جّنوبًا .  41 قأ

ٍك قديمةوهي اآلن خراٌب فيها آثار  بيو. القادم من العراق   .ٍت وبمرأ

ويف ( 22 /1) "السّنن الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 4/42) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .عن مالك به( 3/455) "العرفة"

ر ( 42 3 ) "الصّنف"ورواه عبد الرزاق يف   عمأ عن (  2 ) "السّنة"وحممد بن نص يف . عن مأ

هري به  .الوزاعي كالمها عن الزُّ

رسٌل   ي ) لقول سعيٍد فيه . وهذا م  رواه ( :   /4) "التلخيص"فقال يف , وهبذا جزمأ ابن  حجر ( إنام ّن 

هري عن سعيد م رسالً  "الوطأ"مالك يف   انتهى . عن الزُّ

 .ي شبمه الرفوعأ ( : 1 /3) "نصب الراية"وقال الزيلعي يف  

ريرة موصوٌل   هري عن سعيد عن أأيب ه  وي عن الزُّ مد بن نص  .ور  ه حم  من طريق صالح ( 25 )أأخرجأ

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  381ُلك 

ُحمُِلُ بالُوانُِيُ حلُ اُبيعُ :ُبابُ

 نَ ب ؛ أأ سيَ لا بنم  عن سعيدم  مأ لس؛ عن زيد بن أأ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني - 15

 ( ).حملَ بال يوانم حلا ى عن بيعم ّنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

___________________ 

هري به   . وصالٌح ضعيٌف . بن أيب الأخض عن الزُّ

 (. 24 /1)علل الدارقطّني : انظر . والصواب  ال رسل   

مل التي نأتجت"وحديث   بألم احلأبألةم أأن  تّنتج الّناقة ثم حتأ (  4/1)أخرجه البخاري .  "الّنهي عن حأ

سلم  مر عن ابن ( 1/4)وم   .مرفوعاً  ع 

انظر . وعن ابن عباس عّند الطرباين . وباقي احلديث له شواهد  من حديث ابن عمر عّند عبد الرزاق     

 (.  /4) "التلخيص"و( 1 /3) "نصب الراية"

السّنن "والبيهقي يف ( 22 )رقم  "الراسيل"وأبو داود يف (  4/2) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

والدارقطّني يف ( 2/21) "رشح السّنة"والبغوي يف ( 1 3/4) "العرفة"ويف ( 11 /1) "الكربى

 .                                            من ط رٍق عن مالك به( 41/ ) "الستدرك"واحلاكم يف (  4/2) "السّنن"

ر ( 2 /2)ورواه عبد الرزاق    عمأ ر  ( 11 /1) "الكربى"والبيهقي يف , عن مأ دي من طريق الَدراوأ

 . وحفص بن ميرسة كلهم عن زيد بن أأسلم به

ر   عمأ ى عن بيع الَلحم بالشاةم احلَية: ولفظ مأ  .ّنأ

ل  من وجٍه ثابٍت من الوجوه عن ( : 4 3/4) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ال أأعلم  هذا احلديث يتَصم

رسل  سعيدم بن السيب هذا ,  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبيِّ  عن مالٍك يف إرسالمه إاَل ما وال خالفأ , وأأحسن أأسانيده م 

حَدثّنا خلف بن قاسم حدثّنا حممد بن عبد اهلل بن أمحد حدثّنا أأيب حدثّنا أمحد بن محاد بن سفيان الكويف 

هل بنم سعٍد  هاٍب عن سأ
حدثّنا يزيد بن عمرو العبدي حدثّنا يزيد بن مروان أأخربنا مالك عن ابن شم

ى رسول  اهلل ": قال , الساعدي  ه موضوٌع ال . "ع اللحم باحليوانعن بي ملسو هيلع هللا ىلصّنأ وهذا حديٌث إسّناد 

 .انتهى كالمه .وال أأصلأ له يف حديثمه, يأصحُّ عن مالٍك 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  381ُلك 

ب سيَ لا بنأ  سعيدأ  ه سمعأ نَ صني ؛ أأ حل  عن داود بن اي عن مالٍك حَدثّنو - 15

  ( ).اتنياة والَش بالَش . حم لَ بال يوانم حلا ة بيع  يَ لاهجلا لم هرس أأ ي  ن مأ مم :  يقول

: ه كان يقول نَ ب ؛ أأ سيَ لناد عن سعيد بن اعن أيب الزِّ ي عن مالٍك حَدثّنو -154

 .حملَ بال يوانم حلا ي عن بيعم ّن  

 بعشةم  فاً ارم ى شأ رتأ اش   الً رج   يتأ رأأ أأ : ب سيَ لا سعيد بنل ت  لفق: ناد أبو الزِّ  لقا

 .كليف ذ خريأ  ها فالرأ حأ ّن  يأ لاشرتاها  كان إن  : سعيٌد  لفقا ؟ياهٍ شم 

 .حملبال يوانم حلا هون عن بيعم ّناس يأ من الّنَ  دركت  ن أأ مأ  وكلُّ :  نادبو الزِّ أأ  لقا

 , بان بن عثامنيف زمان أأ  لاَم ع  لكتب يف عهود اك ي  لوكان ذ: ناد أبو الزِّ  لقا

 .( )ك لّنهون عن ذيأ .  لعيسامن إم بوهشام 

ُ:ُبابُ ُروضعُ ليفُاُفةُ لُ الس 

___________________ 

 .وكّذبه ابن  معني, هو اخلاَلل مرتوك : ويزيد بن مروان : قلت     

وتّنقيح التحقيق البن عبد اهلادي , (  1/ ) "نصب الراية"وانظر باقي شواهد احلديث يف  

 (. 12  – 11 /1)وإرواء الغليل ( 413/ )

من طريق ( 2/21) "رشح السّنة"والبغوي يف ( 12 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 . مالك به

 . من طريق مالك به( 12 /1) والبيهقي(  4/2) "السّنن"أخرجه الدارقطّني يف  (5)

رسل ُ  (.155)انظر ما تقدم برقم . وهذا م 

ف , ال سّنَة من الّنُّوق : بشني معجمة وألف وراء وفاء  (شارفًاُ:ُ)ُقولهُ  ل. واجلمع الش   ز  . مثل بازل وب 

 ( .4/311)قاله الزرقاين 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  382ُلك 

ه نَ ؛ أأ  دٍ حممَ  بنم  قاسمم لسعيٍد عن ا عن حييى بنم  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -153

 رادأ فأأ  بائبأ ف يف سأ لَ عن رجٍل س: ه ل  سأأ ٌل يأ ورج  . اٍس  بن عبَ اهلل عبدأ  سمعت  :  لقا

 رم وأ لبا ق  رم وأ لك الت: اٍس عبَ  ابن   لفقا, ها قبضأ يأ  ن  أأ  لأ يعها قببأ 
 ( ).كله ذرم وكأ  , قم

ُرُِرُ غُ لاُبيعُ :ُبابُ

 نَ ب ؛ أأ سيَ لا بنم  ديّنار عن سعيدم  بنم  يب حازمم عن أأ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -151

 ( ).ررم غأ ليع اى عن بأ ّنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

ُينالد ُباُيفُيفُالرُُِّماُجاءُ :ُبابُ

يب رس بن سعيٍد عن عبيٍد أأ ناد عن ب  يب الزِّ عن أأ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -151

 يل اً زَ بأ  عت  بم :  له قانَ اح ؛ أأ فَ  الَس ىلٍح مولصا
دت   مَ ث  , جٍل  أأ ىلإ ةٍ لخنأ  دارم  لم هن أأ  مم  أأرأ

_____________________ 

  "العرفة"والبيهقي يف ( 2/33) "الصّنف"وعبد الرزاق يف (  1 / ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

ييّنة )عن مالك ( 3/412) نأ معه عبد  الرزاق ابنأ ع   . به( وقرأ

 .وإسّناده صحيح

بيبة( : 245/ ) "الّنهاية"قال يف ُ(سبائبُ:ُ)ُقولهُُ َقة من الثياب أأّي نوٍع كان . مجع سأ  قيلو, وهي شم

َتان:   انتهى. هي من الكأ

 "رشح السّنة"والبغوي يف ( 3/423) "العرفة"ويف ( 1/442) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (5)

 . من ط رٍق عن مالك به(  4 /2)

 .هذا م رسل: قال البيهقي  

سلمُ  ى رسول  اهلل : قال , من طريق العرج عن أيب هريرة  واألربعة(0/7ُ)وأخرجهُم  عن بيع  ملسو هيلع هللا ىلصّنأ

ررم , احلأصاةم   .وعن ابن عباس عّند ابن ماجه . ويف الباب عن عيلي عّند أيب داود .  "وعن بيعم الغأ



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  383ُلك 

 ت  لفسأأ , وين ّنقد  ويأ  . منم الثَ  عّنهم بعضأ  ضعأ أأ  ن  أأ  يلَ وا عرض  فعأ ,  كوفةم ل اىلإ روجأ خلا

.هلأ وكت   وال, هذا  لأ كتأ   ن  أأ  مركأ آ ال:  لفقا ؟ثابٍت  بنأ  يدأ ك زلعن ذ
( ) 

هاٍب دة عن ل  عن عثامن بن حفص بن خأ ي عن مالٍك حَدثّنو -152 عن  ابن شم

ئلأ ه نَ مر ؛ أأ  بن ع  عن عبد اهلل  بن عبد اهللملسا  ىلين عه الدَ ل يكون   لج  عن الرَ  س 

 بن اهلل ك عبد  له ذرم فكأ  ؟خرأ اآل لهعجِّ وي  ,  قِّ حلا عّنه صاحب   فيضع  جٍل أأ  ىلإ لم ج  الرَ 

 ( ).ى عّنهوّنأ , مر ع  

_____________________ 

السّنن "والبيهقي يف , من طريق ابن وهب ( 12 /1) "رشح مشكل اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (1)

 .من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به( 2 /1) "الكربى

 .من طريق ابنم ذكوان عن ب رس بن سعيد به( 3411 )وأخرجه عبد الرزاق   

كام يف . وقال ابن معني,  "الثقات"ذكره ابن  حبان يف . وأبو صالح موىل السَفاح . وإسّناده صحيح  

ديّنٌي ثقٌة ( : 11 / ) "تاريخ أسامء الثقات"وابن  شاهني يف ( 1/1) "اجلرح والتعديل" وجزم . مأ

الةم أأيب صالح ( 1/322) "االستذكار"الرب يف ابن عبد   .بجهأ

ًاُ:ُ)ُقولهُ  ز  البأزُّ :  وقيل, البأزُّ من الثياب أأمتعة البأَزاز :  وقيل, رضٌب من الثياب :  وقيل, البأزُّ الثياب  (ب 

 ( .  1/4) "اللسان"قاله يف . متاع  البيتم من الثياب خاصًة 

 ( . 1/ ) "الشارق"قاله عياض يف . ٍق بالديّنةموضع  سو (دارُنخلةُ:ُ)ُقولهُُ

السّنن "والبيهقي يف , من طريق ابن وهب ( 11 /1) "رشح مشكل اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (5)

 .من طريق عبد اهلل بن يوسف كالمها عن مالك به( 2 /1) "الكربى

مر  (  2/2)زاق وعبد الر( 2 /1) "الكربى"عّند البيهقي يف . وله طرٌق أ خرى عن ابن ع 

 (.3    )وابن أيب شيبة ( 11 /1)والطحاوي 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  384ُلك 

 ن  ة أأ يَ لاهجلبا يف اكان الرِّ :  له قانَ أأ ,  مأ لسأأ  ك عن زيد بنم لما حَدثّنيو -152

 ؟ريبم ت  تقيض أأ أأ :  لقا.  جل  الأ  َل ٍل فإذا حجأ  أأ ىلإ قُّ حلا لم ج   الرَ ىلع لم ج  لرَ ل يكونأ 

 ( ).لجعّنه يف الأ  رأ َخ وأأ , ه قِّ ه يف حزادأ  وإاَل  , خذأ ىض أأ قأ  فإن  

ُُماُيوزُ :ُبابُ ُِفُلُ منُالس 

 فأ لأ س  تأ اس  :  له قانَ أأ , اهٍد عن جم   يِّ كَ لٍس ايد بن قيك عن مح  لما حَدثّنيو -151

يا : جل الرَ  لفقا, مّنها  اً خري ضاه دراهمأ قأ  مَ ث  ,  مر من رجٍل دراهمأ  بن ع  اهلل عبد  

 .كفت  لستي أأ لي ارامهم هذه خرٌي من دأ . محن با عبد الرَ أأ 

 ( ).بةٌ ك طيَ لفس بذنأ  كنَ لو,  مت  لم قد عأ : مر  بن ع  عبد اهلل لفقا

_____________________ 

ويف ( 1/421) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 25 ) "السّنة"أخرجه حممد بن نص الروزي يف  (1)

 .                 من طريق مالك به( 21 /3) "العرفة"

رسٌل    وا به , وقد تلَقاه أأهل  العلم بالقبول , وهذا م  قاعدًة يف  "تقيض أم ت ريب"جعلوا قولأه و, واستدلُّ

ين أأَن هذا العمل يف اجلاهلية هو القصود بقوله . وفيصالً يف مسائل الربا , البيوع  وذكرأ مجٌع من الفرسِّ

 . {يا أّّيا الذين آمّنوا ال تأكلوا الّربا أضعافًا ّمضاعفةً }: تعاىل 

(  1/41) "السّنن الكربى"والبيهقي يف , عن القعّنبي ( 11 /3) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( )

 .  من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به

 . وصَححه ابن  حجر يف الفتح 

عن (  452 ) "الكبري"ومن طريقه الطرباين يف ( 3  /4) "إحتاف الهرة"وروى مسَدد كام يف 

اين أأجودأ ": قال : ن عطاء بن يعقوب القاسم بن أيب بَزة ع مر أألفأ درهٍم فقضأ استسلف مّنِّي ابن  ع 

 ."نائٌل لك من عّندي. ماكان فيها من فضٍل : فقال . إَن درامهأك أأجود  من درامهي : فقلت  له . مّنها



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  385ُلك 

ُُُيوزُ ماُال:ُبابُ ُِفُلُ منُالس 

 فأ لأ من أس  : ل مر يقو بن ع  ك عن نافٍع ؛ أّنه سمع عبد اهلللما حَدثّنيو -5 1

   ( ).هقضاءأ  إاَل شرتط يأ  فال فاً لسأ 

_____________________ 

غرى"ويف ( 1/415) "الكربى"أخرجه البيهقي يف  (5)  .من طريق مالك به( 24 /4) "السّنن الصُّ

لوذان بن سليامن نا هشام بن عروة (  1/1) "الكامل"وابن عدي يف ( 4/31)وأخرجه الدارقطّني  

 .مرفوعاً . عن نافع عن ابن عمر

تابع عليه, جمهوٌل . لوذان بن سليامن : وقال ابن عدي    ّناكري  ال ي    . وما رواه مأ

 عن نافع : قال البيهقي  
م
ه بعض  الضعفاء  .وليس بيشء, وقد رفعأ

 إسّناده ضعيٌف : عن الرفوع  "الفتح"ال ابن حجر يف وق 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  386ُلك 

 
ُ
 راض  ق  لا كتاب

 

ُاضُِرُ قُِليفُاُماُجاءُ :ُبابُ

بيد  وع  عبد اهلل خرجأ :  له قانَ بيه ؛ أأ عن أأ  مأ لسك عن زيد بن أأ لما حَدثّني -  1

يب موسى  أأ ىلا عمرَ  الفأ  قأ اَم لف,  عراقم ل اىلاب يف جيٍش إطَ خلمر بن ا ابّنا ع  اهلل

 ىلكام عل ر  قدم و أأ ل:  لقا ثمَ ,  لوسهَ  .هبام بأ فرَح  - بصةم لا مري  وهو أأ  - شعريِّ الأ 

 .ت  لفعلام به ك  نفع  مٍر أأ أأ 

. امهك  ف  لم سؤمّنني فأ  لمري ا أأ ىلبه إ بعثأ أأ  ريد أن   أ  اهلل لم  هاهّنا ماٌل من ماىلب:  لقا ثمَ 

 مريم  أأ ىلإ لالا سأ يان رأ  ؤدِّ فت  ديّنة لبيعانه باتأ  ثمَ , عراق لمن متاع ا اً بتاعان به متاعفتأ 

  .لففع, نا د  ودأ :  فقاال, كام ل بحويكون الرِّ  . ؤمّننيلا

 اّم لف ,ربحا ما باعا فأ   قدم اَم لف , لالمّنهام ا خذأ يأ   ن  اب أأ طَ خلمر بن ا ع  ىلإ وكتبأ 

مر ع   لفقا.  ال:  قاال ؟امفك  لأ س  ما أأ  له مثفأ لسيش أأ جلا كَل أأ :  لمر قا ع  ىلك إلدفعا ذ

  فسكتأ اهلل ا عبد  مَ فأأ  ,ه وربحأ  لأ اليا ادِّ أأ !  .امك  فأ لأ سؤمّنني فأأ لابّنا أمري ا: اب طَ خلبن ا

 كأ لو هأأ  ال  لا و نقصأ ل, ؤمّنني هذا لا مريأ ك يا أأ لّنبغي ما يأ :  ل فقابيد اهللا ع  مَ وأأ  ,

 .بيد اهللع   هوراجعأ ,  اهلل عبد   فسكتأ  ,ياه دِّ أأ : مر ع   لفقا ,اه ضمّنَ ل

 لرجٌل من ج   لفقا
م
قد : عمر  لفقا , اً راضه قم تأ لو جعلؤمّنني لمري ايا أأ : مر ع   ساء

 ابّنا بيد اهلل وع  بد اهللعأ  خذأ وأأ , ه ربحم  ونصفأ  لأ الا سأ مر رأ  ع   خذأ فأأ  , اً راضه قم ت  لجع



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  387ُلك 

 ( ).لم الا ربحم  اب نصفأ طَ خلمر بن اع  

 ثامنع   نَ أأ , ه بيه عن جدِّ محن عن أأ الرَ  ء بن عبدعاللك عن الما حَدثّنيو -  1

 ( ).بيّنهام بحأ الرِّ   أنَ ىلفيه ع يعمل   اً راضقم  عطاه ماالً ان أأ بن عفَ 

_____________________ 

وابن عساكر ( 3/312) "العرفة"ويف ( 5  /1) "الكربى"والبيهقي يف ( 113)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 11 /2)والبغوي ( 42/12)

 .إسّناده صحيح( : 4/12) "التلخيص"قال احلافظ يف  

 . والربح بيّنهام. و أن  يدفع رجٌل آلخر ماالً يأعمل به وه. أي مضاربة  (قراضًاُ:ُ)ُقولهُ 

وأأهل العراق ال يقولون , أَما أهل  احلجازم ي سَمونه القراض ( : 2/4)  "االستذكار"قال أبو عمر يف 

أأخذوا ذلك من . وكتاب مضاربة ( مضاربة ) وإَنام يقولون , وليس عّندهم كتاب قراض . قراضًا البَتة 

وآخرون يضبون يف الرض  }وقوله تعاىل   5 الّنساء  {واذا رضبتم يف االرض  } قوله تعاىل

مرأ يف قَصته مع ابّنأي ه .  5 الزمل  {يبتغون من فضل اهلل   بالديّنة لع 
لو جعلته ) ويف قول الصحابةم

غت هم ( قراضًا  وٌذ و. وأَن ذلك هو العروف عّندهم , ومل يقولوا م ضاربة دليٌل عىل أَّنا ل  القمراض  مأ خ 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصوكان يف اجلاهلية فأَقره الرسول  , من اإلمجاع الذي ال خالفأ فيه عّند أأحٍد من أأهلم العلمم 

 انتهى. اإلسالم

من طريق ابن ( 41 / ) "السّنن الصغرى"ويف ( 1 3/ ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (5)

 .ب كري عن مالك به

. من طريق ابن وهب عن مالٍك عن العالء عن أأبيه ( 1 3/ ) "الكربىالسّنن "وأخرجه البيهقي يف  

ه ) وليس فيه . فذكر القصة بّنحوه. جئت  عثامن : قال   (عن جدِّ

أخربنا حممد  بن  عمر وشبل بن العالء عن العالء بن عبد ( 4/15) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد يف  

 .أَن عثامن, الرمحن عن أأبيه 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  388ُلك 

 
ُ
  كتاب

ُ
 امل

 
 اقاة  س

 

ُملُ يفُاُماُجاءُ :ُبابُ ُاةُِاقُ س 

هاٍب عن  ى عن مالٍك حّدثّنا حيي -4 1  لأ رسو أنَ  ,ب سيَ لا بنم  عن سعيدم  ابن شم

 نَ  أأ ىلع . َل وج عزَ  كم اهلل قرَ م ما أأ ك  قرُّ أ  : افتتح خيرب  خيرب يومأ يهود لم  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 واحة فيخرص  رأ   بنأ اهلل بعث عبدأ يأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فكان رسول  :  لقا ,كم ّنا وبيّنأ بيّنأ  مرأ الثَ 

.هونأ ذ  خ  وا يأأ فكان   , يلم ئتم فأ شم  وإن   . مك  لم فئت  شم  إن  :  يقول   مَ ث   ,هم ه وبيّنأ بيّنأ 
( ) 

_____________________ 

 "العرفة"ويف (    /3) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 1 3/ ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (1)

من ( 125 )رقم  "الموال"وابن زنجويه يف ( 22 / ) "تاريخ الديّنة"وابن شَبة يف ( 24 /4)

 ط رٍق عن مالك به 

هري به(  1/42) "الصّنَف"وأخرجه عبد الرزاق يف   ر عن الزُّ عمأ  .عن مأ

هري عن سعيد عن أأيب هريرة وق  وي عن الزُّ ه , وهو وهٌم , د ر  كذا قال الدارقطّني . والصواب  إمرسال 

كام يف . وأأبو حاتم وغريهم ( 3 1/3) "التمهيد"وابن عبد الرب يف ( 415 )رقم  "العلل"يف 

 (.  2 / ) "التلخيص"

ومسلٌم , ومواضع أخرى ( 21  )خيربأ مع اليهود ثابٌت يف صحيح البخاري  ملسو هيلع هللا ىلصومشاطرة  الّنبيِّ  

ها  ملسو هيلع هللا ىلصأأعطأى رسول  اهلل : قال , من حديث ابن عمر ( 3532) هلم . خيربأ اليهودأ أأن يأعملوها ويأزروع 

اه أيضًا مطَوالً . شطر  ما خيرج  مّنها  يأ ئ ّنا: وفيه . وروأ
كم عىل ذلك ما شم  .ن قرُّ

واحة  ملسو هيلع هللا ىلصأأَما بعث  الّنبيِّ   ثرية ليست يف الَصحيحني  فقد جاءأ من ط رٍق . البنم رأ عّند أيب داود . أ خرى كأ

 . عن ابن عباس ( 5 2 )وابن ماجه ( 5 43)وعّند أيب داود أأيضًا . عن عائشة ( 4 43)

 .وانظر ما بعده (. 25 /4)وإرواء الغليل ( 25 / )التلخيص احلبري : انظر  

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  389ُلك 

هاٍب ك عن لما حَدثّنيو -3 1  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ يامن بن يساٍر ؛ أأ لعن س ابن شم

:  لقا, بيّنه وبني ّيود خيرب  يرب فيخرص   خأ ىلرواحة إ  بنأ اهلل عبدأ  بعث  كان يأ 

ِّ من ح   اً يَ لم ه ح  لمعوا فجأ 
يف  وَتاوز  , ا عّنَ  ف  وخفِّ , ك لهذا : فقالوا  ,نسائهم  يلم

 .مس  قأ لا

م كم  إنَ واهلل . يهودلا يا معشأ : رواحة   بن  اهلل عبد   لفقا ,  يلّ إم  اهللم قم لخ بغضم أأ  ن  لأ

 . حٌت ا س  فإَّن  شوةم من الرِّ ا ما عرضت  مَ فأأ , يكم لع حيفأ أأ  ن   أأ ىل عيلوما ذاك بحام

 ( ).رض  والأ  موات  الَس  ذا قامتم هب: فقالوا  ,ها ل  ك  نأ   ا النَ وإم 

___________________ 

ص ب( : 4/433) "الفتح"قال ابن حجر يف  (فيخرصُ:ُ)ُقولهُ  كمي كرسها , فتح العجمة اخلر  وح 

طب مترًا , حكى الرتمذيُّ عن بعض أأهل . وبسكون الراء بعدها مهملة  ن الرُّ
ر ما عىل الّنَخل مم هو حز 

ب فيه الزكاة بعثأ السلطان  خارصًا , العلمم  طب والعّنب ما َتأ ه أأَن الثامرأ إذا أأدركت  من الرُّ أأَن تفسريأ

, وكذا وكذا مترًا فيحصيه ويّنظر  مبلغأ الع ش في ثبت ه عليهم , كذا وكذا زبيبًا خيرج من هذا : يّنظر فيقول 

يلِّ بيّنهم وبني الثامر , فإذا جاء وقت  اجلذاذم أأخذأ مّنهم العش   . انتهى . وخي 

هوها   ن وإيثار الهل واجلريا, وفائدة اخلرصم التوسعة  عىل أأربابم الثامرم يف التّناول مّنها والبيع من زأ

فى  .انتهى كالمه . والفقراء , لأَن يف مّنعهم مّنها تضييقًا ال خيأ

 "العرفة"ويف (    /3) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 332) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به(    /2 ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 23 /4)

أَن بكري بن عبد اهلل حَدثه عن , من طريق ابن هليعة ( 1  / ) "تاريخ الديّنة"وأخرجه ابن شَبة يف  

 .نحوه . سليامن بن يسار به 

رسٌل    . وانظر ما قبله. وهذا م 
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ُ
  كتاب

 
 الش
 
 عة  ف

 

ُُتقعُ ُماُال:ُبابُ ُةعُ فُ فيهُالش 

 نَ ٍم ؛ أأ يب بكر بن حز  امرة عن أأ د بن ع  عن حممَ : ك لما لقا: حييى  لقا -1 1

فعة يف وال ش   ,فيها  فعةأ فال ش   رضم يف الأ  دود  حلا ا وقعتم إذ:  لان قاثامن بن عفَ ع  

 ( ).لم خالّنَ  لم ح  يف فأ  وال, ٍر ئ  بم 

  
_____________________ 

ويف ( 51 /1) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 1 33 ) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  (5)

 .عن مالك به( 2 2/4) "العرفة"

وابن ( 3/313) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 21  ) "ّنه صالحمسائل اب"ورواه اإلمام أمحد كام يف  

ثامن عن ( 342 )رقم  "العلل"أيب حاتم يف  عن ابن إدريس عن ابن عامرة عن أيب بكر عن أأبان بن ع 

 . فزاد فيه أبان . أأبيه 

ه اخلاَلل . ما أأصَحه من حديٍث : قال اإلمام أمحد    "يح التحقيقتّنق"نقله ابن  عبد اهلادي يف . ذكرأ

(3/ 22. ) 

ورواه يزيد بن عياض عن أيب بكر بن حزم عن أبان بنم ( : 1 , 3 /4) "العلل"قال الدارقطّني يف 

ثامن عن أبيه عن الّنبيِّ   .انتهى.والوقوف  أأصحُّ , ويزيد  بن  عياض ضعيٌف .  ملسو هيلع هللا ىلصع 

ُ ُقوله (ُ :ُ لُالن خِل كذا يف ( : 11 /1) "ثارمطالع النوار عىل صحاح اآل"قال ابن قرقول يف  (ف ح 

ّنكرونه , وقالوا  "الوطأ" ف حال بضم الفاء ال غري , وإنام الفحل  من : إنام ي قال : للجميع , وأهل اللغة ي 

 .انتهى . احليوان , والف حال ذكر  الّنخلم 
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ُ
 ال   كتاب

 
 ية  ض  ق

ُ

ُ:ُبابُ ُالّت  ُقُ ليفُاُغيب  ُحلباُاءُِض  ُقِّ

مر بن ع   سّيب ؛ أنَ لعن حييى بن سعيٍد عن سعيد بن ا ٌك لما حَدثّنيو -1 1

, ه ل ىضأ فقأ  يهوديِّ لل َق حلا نَ أأ  مر  ى ع  فرأأ , ٌم وّيودي  لسيه م  لإ اب اختصمأ طَ خلا

وما :  لقا ثمَ , ّرة مر بالدِّ ه ع  بأ فضأ ,  قِّ حلبا قد قضيتأ ل واهللم:  يهوديُّ له ال لفقا

 .؟دريكي  

, ٌك لكان عن يميّنه مأ  إاَل ,  قِّ حلقيض بايس قاٍض يأ له نَ أأ  جد  ا نأ نَ إم :  يهوديُّ لا لفقا

, ا رجأ عأ  َق حلا ركأ فإذا تأ ,  قِّ حلما دام مع ا حقِّ للقانه وفِّ ه وي  دانم سدِّ ٌك ي  له مأ لوعن شام

 ( ).ركاهوتأ 

ُُماُجاءُ :ُبابُ ُهاداِتُيفُالش 

مر بن  ع  ىلع مأ قدم :  له قانَ أأ , محن يب عبد الرَ بن أأ عن ربيعة  ٌك لما حَدثّنيو -2 1

 ,ذنٌب  ه رأٌس واللٍر ما م  ك لأ ئت  قد جم ل:  لفقا , راقعم لا لم هاب رجٌل من أأ طَ خلا

قد كان  وأ أأ : مر ع   لفقا ,ّنا رضم بأأ  ور ظهرت  الزُّ  شهادات  :  لقا ؟ما هو: عمر  لفقا

_____________________ 

 .بهحَدثّنا أأيب عبد  اهلل بن  عبد احلكم عن مالك ( 31 ص) "فتوح مص"أخرجه ابن عبد احلكم يف  (1)

من طريق عيلُّ بن عاصم ومحاد  بن زيد كالمها عن حييى ( 31/ ) "أخبار القضاة"وأخرجه وكيع يف  

 . بن سعيد عن حممد بن سعيد بن السّيب عن أأبيه به 

ان عىل لمسانه: وفيه قال اليهودي    .إَن جربيلأ وميكائيلأ ليأّنطمقأ
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 ( ).لدوع  لم بغري اؤرس رجٌل يف اإلسالال ي   واهللم: مر ع   لفقا,  نعم:  لقا ؟.كلذ

ُقُ لا:ُبابُ ُُاءُ ض  ُُهادةُِيفُش  ُيانُِبُ الصِّ

بري كان الزُّ   بنأ اهلل عبدأ  نَ أأ ,  روةع   عن هشام بنم  ٌك لما لقا: حييى  لقا -2 1

 ( ).راحجلم ن ابيان فيام بيّنهم مم الصِّ  يقيض بشهادةم 

ُِمُِيُ ليفُاُاُجاءُ مُ ُجامعُ :ُبابُ ُُاىلعُني 
ُربُِن ُملِ

 ان بنأ فأ طأ با غأ أأ  ه سمعأ صني ؛ أنَ حل  عن داود بن ا ٌك لما لقا: حييى  لقا -1 1

 م   ثابٍت وابن   بن   زيد   اختصمأ : ّي يقول رِّ لريٍف اطأ 
 ىليٍع يف داٍر كانت بيّنهام إطم

يمني ل زيد بن ثابٍت باىلع  مروان  فقىضأ  -ديّنة ل اىلمرٌي عوهو أأ  -كم حلمروان بن ا

 إاَل  واهللم ال: مروان  لفقا:  لقا ,كاين ه مأ ل ف  لحأأ : زيد بن ثابٍت  لفقا ,ّنرب ل اىلع

 .قوقم حلا اطعم عّند مقأ 

_____________________ 

 . من طريق ابن ب كري عن مالك به( 11 /5 ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

ّنقطع   .وهذا م 

بس  (الُيؤرسُ:ُ)ُقولهُ   .أي حي 

 . من طريق ابن ب كري عن مالك به(  1 /5 ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (7)

والبيهقي ( 1/425)وابن أيب شيبة ( 431,  2 2/4) "الصّنف"وأخرج عبد الرزاق يف  

لأي كة ( 21 / ) "الستدرك"واحلاكم يف (  1 /5 ) : قال , من طريقني عن عبد اهلل بنم أيب م 

بيان"  الصِّ
ه عن شهادةم مّن ترضون من }قال اهلل عَز وجَل : ؟ فقال .أأرسلت  إىل ابنم عَباس أأسأأل 

ه؟ فقال  فأأرسلت  : قال , وليسوا من نرىض (  2 )البقرة  {الّشهداء بري أأسأأل  باحلري إن  : إىل ابنم الزُّ

قوا  ئلوا أأن  يأصد   ."فام رأيت  القضاء إاَل عىل ما قال ابن  الزبري: قال , س 
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 لقا , ّنربم ل اىلع فأ لحيأ  ن  بى أأ ويأ  , ق  حلأ ه حقَ  نَ أأ  ف  لثابٍت حيأ  بن   زيد   لأ فجع:  لقا

 ( ).كلمن ذ عجب  كم يأ حلا بن   مروان   لأ فجع: 

ُقُ لا:ُبابُ ُاإلُُِعنُُِنُارتد ُفيمُ ُاءُ ض  ُمُِالس 

ن مأ :  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو م ؛ أنَ لعن زيد بن أس ى عن مالٍك حّدثّنا حيي -5 1

 .( )ه ّنقأ وا ع  ه فارضب   ديّنأ رَي غأ 

عن  قاريِّ ل بن عبٍد اد بن عبد اهللمحن بن حممَ ك عن عبد الرَ لما حَدثّنيو -  1

_____________________ 

 "العرفة"ويف ( 22 /5 ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف (  3 ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (1)

 .من طريق مالك به( 4 2/3)

وال , باب حيلف  الَدعى عليه حيثام وجبت  عليه اليمني ( 22 /4) "صحيحه"وعَلقه البخاري يف  

 .فذكره. قىض مروان  باليمني عىل زيد بن ثابت , ت صف من موضٍع إىل غريه 

وابن ( 11 /1) "العرفة"ويف ( 11 /2) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 23 )أخرجه الشافعي  (5)

من طريق (  41) "الرد عىل اجلهمية"وأبو سعيد الدارمي يف ( 22) "غرائب حديث مالك"الظفر يف 

 .               مالك به

رسالً ( : 1/453) "التمهيد"قال أبو عمر يف   واة الوطأ م  وال يصحُّ فيه عن مالك , هكذا رواه مجاعة  ر 

وي فيه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن الّنبيِّ , غري  هذا ال رسلم عن زيد  من بَدلأ : قال  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ر 

ّنكر عّندي. ديّنأه فاقتلوه  .انتهى كالمه. وهو م 

مر : قلت   من ( 23) "غريب حديث مالك"أخرجه ابن الظَفر يف . حديث  مالك عن نافع عن ابن ع 

عيٌف . طريق موسى بن حمَمد القريش عن مالٍك به   .وموسى ضأ

قال , أيوب عن عكرمة عن ابن عباس  من رواية( 213 ) "صحيحه"ويشهد له ما رواه البخاري يف  

ن بّدل ديّنأه فاقت لوه:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل :   .مأ
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ه لأ فسأأ  شعريِّ يب موسى الأ أأ  لبأ من قم  اب رجٌل طَ خلمر بن ا ع  ىلع مأ دم قأ :  له قانَ بيه ؛ أأ أأ 

ٍ بة خأ غرِّ كان فيكم من م   له: مر ه ع  ل لقا مَ ث  , خربه اس فأأ عن الّنَ   . منع:  لفقا ؟ربأ

 .هّنقأ ع  ّنا اه فضب  ّنأ ب  قرَ :  لقا ؟تم بهلعفام فأ :  لقا ,ه مم سالبعد إم  رجٌل كفرأ 

ه لَ علموه ت  ب  تأ تأ واس  ,  اً يوٍم رغيف َل موه كت  عم  ط  وأأ ,  ثاً موه ثالت  س  بأ ال حأ فأ أأ :  مرع   لقا

 .؟اهلل مرأ أأ  راجع  وي  ,  يتوب  

  ملأ   ينِّ إم  همَ لال: عمر  لثّم قا
  وملأ  , ر آم   وملأ  ,  حض  أأ

 ( ).ّنيغأ لإذ ب رضأ أأ

ُقُ لا:ُبابُ ُالًُهُرج ُتُِرأُ معُامُ ُد ُج ُنُوُ فيمُ ُاءُ ض 

_____________________ 

من ( 1/451) "العرفة"ويف ( 51 /2) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 21 )أخرجه الشافعي  (1)

 . طريق مالك به

فزاد . ه من طريق ابن وهٍب عن مالٍك عن عبد الرمحن عن أأبيه عن جدِّ (    /4)وأخرجه الطحاوي  

ه)  .                   ولعَل الصوابأ عن مالٍك ما تأقَدم(. عن جدِّ

دي ( 351 ) "السّنن"وأخرجه سعيد بن مّنصور يف   ر  وأيضًا برقم , عن عبد العزيز بن حممد الَدراوأ

عن يعقوب بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن عبٍد القاري (    /4)والطحاوي ( 352 )

 . عن عبد الرمحن عن أأبيه كالمها 

َصة. ويف إسّنادمه انقطاٌع    . حممد بن عبد اهلل بن عبد القاري ملأ  ي درك القم

عمٍر ( 2111 )وأخرجه عبد الرزاق      يبة , عن مأ ييّنة كالمها عن حمَمد (  1/11)وابن  أأيب شأ عن ابنم ع 

مأ : قال , بن عبد الرمحن عن أأبيه 
 . وهذا موصوٌل . فذكره . َلا قدم

بةُ:ُ)ُقولهُ    .يقال بكرس الراء وفتحها مع اإلضافة فيها ( : 3/15) "التلخيص"قال احلافظ يف  (مغرِّ

ن بالٍد بعيدة  رب جديٍد جاءأ مم ن خأ شيوخ الوطأ فأتحوا الغني وكرسوا الراء : وقال الرافعي , معّناه هل مم

 انتهى. وشَدد وها



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  395ُلك 

من  الً رج   ب ؛ أنَ سيّ لسعيد بن اك عن حييى بن سعيٍد عن لما حَدثّنيو -  1

 لأ كأ ش  فأأ  ,ها لأ تأ و قأ ه أأ لأ فقتأ  الً ه رج  تم مع امرأأ  وجدأ  - خيربيي  ابن   هليقال  -ام الَش  لهأأ 

 يلَ ه عل ل  سأأ يأ  شعريِّ يب موسى الأ  أأ ىلإ فكتبأ , فيه  قضاء  لعاوية بن أيب سفيان ا م  ىلع

 .ٍب لأيب طا بنأ  يلَ ك علعن ذبو موسى أأ  لأ فسأأ ,  كلٍب عن ذلأيب طا بنأ 

بو ه أأ ل لفقا , ينِّ ربم خ  ت  ليك لع زمت   عأ ريضم ما هو بأأ  ءأ هذا اليَش  إنَ :  يل  ه عل لفقا

بو نا أأ أأ :  يل  ع لفقا ,ك لك عن ذلأ سأأ أأ  ن  معاوية بن أيب سفيان أأ  يلَ إ كتبأ : موسى 

  ملأ  إن : سٍن حأ 
 مَ بر   طأ ع  ي  لهداء فش   ربعةم بأأ  تم يأ 

 ( ) .هتم

ُقُ لا:ُبابُ ُوذُِبُ ن ُملُ يفُاُاءُ ض 

هاٍب عن : ك لما لقا: حييى  لقا -4 1  رجلٍ  -ة ليب مجيأأ  ( )ّننٍي عن س   ابن شم

_____________________ 

عن ( 1/432) "العرفة"ويف ( 45 /2) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 15 / )أخرجه الشافعي  (1)

 .مالك به

من ( 32 /5 ) "الكربى"والبيهقي يف ( 1/331)وابن أيب شيبة ( 1/344)وأخرجه عبد الرزاق  

 .ط رٍق عن حييى بن سعيد به

تِهُ:ُ)ُقولهُ  م  َمة بضم الراء احلبل  (بِر   القاتلم ي سَلم مّنه إىل ويلِّ , الرُّ
والراد هّنا احلبل الذي ي ربط يف رقبةم

تيل  سلم"قاله الّنووي يف . القأ  (.31 /  ) "رشح م 

ني , وفتح الّنون الخففة , ( : 41 / ) "هتذيب السامء واللغات"قال الّنووي يف  (5) هو بضمِّ السِّ

تب : وقال البخاري يف تارخيه . من أصحاب الفّنون ُاجلمهور وإسكان الياء , هذا هو الشهور يف ك 

حبته : وقال ابن أيب أويس  ّننيِّ بكرس الياء الشددة , وهو صحايٌب متفٌق عىل ص  ثم إَن اجلمهورأ ملأ   .س 

ٍد , ويقال له , وحكى ابن ماكوال . يذكروا اسم أبيه  رقأ لأمي , ويقال : أنه سّنني بن فأ . الَصخري : الس 

= 
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 ىلبه إ ت  ئ  جم فأ :  لقا, اب طَ خلمر بن اع   يف زمانم  اً ّنبوذه وجد مأ نَ أأ  -يٍم لمن بّني س

 مأ سأ هذه الّنَ  خذم  أأ ىلع كأ لما مح:  لفقا ,اب طَ خلمر بن اع  
ا ضائعًة هت  وجد  :  لفقا ؟ةم

 ؟كأ لكذأأ : مر ه ع  ل لفقا ,ٌح له رجٌل صانَ ؤمّنني إم لا مريأ يا أأ : ه ريف  ه عأ ل لفقا ,ا هت  خذ  فأأ 

 .نعم:  لقا

 ( ).هيّنا نفقت  لوع, ه ؤ  ك واللو .اذهب فهو حر  : اب طَ خلمر بن اع   لفقا

ُقُ لا:ُبابُ ُهيُ بأبُدُِلولاُاِقُحلُ بإُُِاءُ ض 

د بن إبراهيم بن اد عن حممَ هل بن اعن يزيد بن عبد اهلل كلما حَدثّنيو -3 1

___________________ 

هري  ليطي : وعن الزُّ ليم من أنفسهم , له أحاديث , : قال ابن  سعد . أنه س  وهو رجٌل من بّني س 

مرأ  ق , بضم ال وسمعأ ع  م  ه بالع   انتهى ملخصاً  .عني الهملة وفتح اليم, وكان مّنزل 

 "الكبري"والطرباين يف (  2 1 ) "الصّنف"وعبد الرزاق يف ( 312) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

ويف (  5 /1) "الكربى"والبيهقي يف ( 1  /1) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف (  5 /2)

 . من ط رٍق عن مالك به( 1/41) "العرفة"

 "الطبقات"وابن سعد يف ( 351/  ) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 2/331)زاق وأخرجه عبد الر 

هري به(  5 /1)والبيهقي ( 1  /1)والطحاوي ( 2/11)  . من ط رٍق عن الزُّ

اه (  13/ ) "صحيحه"وعَلقه البخاري  يف   فأ ه ُمتصًا . باب إذا زَكى رجٌل رجالً كأ  فذكر نحوأ

 .إسّناده صحيٌح ( : 54 / ) "تغليق التعليق"قال احلافظ يف  

ّنني بن مجيلة :  األول .تنبيهان( : 4/22) "التلخيص"وقال يف  والصواب  , يقع يف ن سخ الرافعي س 

ّنني أبو مجيلة  هول . س  ن قال إَنه جمأ ّنان :  الثاين. وهو صحايٌب معروٌف مل ي صب مأ اسم العريف الذكور سم

ه الشيخ  أأبو حامد يف تعليقه.   .انتهى كالمه . أأفادأ
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عّنها  كأ لًة هامرأأ  نَ أأ  ة ؛ميَ يب أ   بن أأ اهلل ساٍر عن عبدم يامن بن يأ لعن س يميِّ ارث التَ حلا

عّند  فمكثت  , ت لَ حني ح جت  ثّم تزوَ ,  اً شهٍر وعشأأ  ربعةأ أأ  ت  ها فاعتدَ زوج  

مر بن  ع  ىلها إفجاء زوج  ,  اً دًا تامَ لو دت  لو ثمَ , ف شهٍر شهٍر ونصربعة أأ ها أأ زوجم 

عن  نَ هلأ أأ دماء فسأ ة ق  يَ لاهجلسوًة من نساء امر نم فدعا ع  ,  هلك لذ اب فذكرأ طَ خلا

 .كلذ

 ت  لها حني محعّنها زوج   كأ له , ةم رأأ لخربك عن هذه انا أ  أأ :  امرأٌة مّنهنَ  ت  لفقا

ذي لها اا زوج  صاهبأ  أأ اَم لف, ها ها يف بطّنم د  لو فحَش , ماء يه الدِّ لع هريقت  فأ  , مّنه 

بن مر ها ع  قأ فصدَ  , رب  ها وكأ يف بطّنم  د  لولا كأ رَ حتأ  اء  لا دأ لولا صابأ وأأ , ها حأ نكأ 

 .ق بيّنهاموفرَ  .ابطَ خلا

 ( ).لم وَ بالأ  دأ لولا قأ حل  وأأ ,  خريٌ  إاَل ي عّنكام ّنم يبلغ   ملأ  ه نَ ا إم مأ أأ : عمر  لوقا

مر بن ع   ساٍر ؛ أنَ يامن بن يأ لسعيٍد عن س عن حييى بنم  ٌك لما حَدثّنيو -1 1

 يَ لاهجلا دأ والأأ ط ي  لم ّطاب كان يأ خلا
مها الن كالأ ى رج  تأ فأأ  , مسالعاهم يف اإلبمن ادَ  ةم

_____________________ 

 . من طريق مالك به( 12 /3) "الصغرى"ويف ( 2/333) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

ريج ( 4315 )  "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف   ( 2/333) "الكربى"والبيهقي يف , عن ابن ج 

 . لليث كالمها عن يزيد بن عبد اهلل بهمن طريق ا

هاُ:ُ)ُقولهُ  ُولد  حّش حيّش : يقال . يبس : أي ( : 4/421)  "غريب احلديث"قال أبو عبيد يف  (فحش 

ها ذلك . وقد أأحشتم الرأأة  فهي حمش  ,  ب ست : ومّنه قيل لليدم إذا شلأت , إذا فعل ولد  . قد حَشت ويأ

ه. وبعضهم يأرويه  َش ولد   .انتهى كالمه  "ا بضم احلاء ح 
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قد ل:  قائف  لا لفقا , يهاملإم  فّنظرأ  اً اب قائفطَ خلمر بن افدعا ع  , ٍة امرأأ  دأ لعي ويدَ 

 .ةرَ اب بالدِّ طَ خلمر بن اه ع  بأ فضأ , اشرتكا فيه 

 ربأ يّني خأ ربم خ  أأ :  لفقا,  ةأ رأأ لدعا ا ثمَ 
يّني تأ أ  يأ ني لجحد الرَ كان هذا لأ : ت لفقا , كم

 ثمَ , ٌل بأ هبا حأ  ه قد استمرَ نَ أأ  وتظنَ  ى يظنَ فارقها حتَ ي   فال, ها لهوهي يف إبٍل لأ 

دري أأ  فال,  تعّني اآلخرأ  . ها هذايلع فأ لخ ثمَ  ,يه دماٌء لع هريقت  عّنها فأ   انصفأ 

  ( ).ام شئتأ َّي أأ  لم وا:  مم غالللمر ع   لفقا , ائف  قل افكرَب :  لقا ؟ام هوّيِّ أأ  ن  مم 

ُقُ لا:ُبابُ ُاءُ ض 
ُدُِوالاأل ُُهاِتُمُ يفُأُ 

_____________________ 

السّنن "والبيهقي يف ( 3/41) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 32 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

 . من ط رٍق عن مالك به( 2/325) "العرفة"ويف ( 14 /5 ) "الكربى

ييّنة ( 23 4 )وأخرجه عبد الرزاق   من طريق أنس بن عياض ( 3/41)والطحاوي , عن ابن ع 

لني . كالمها عن حييى بن سعيد به   .ُمتصًا دون قصة الرج 

 .  وسليامن بن يسار ملأ  يدرك عمر     

روة عن أأبيه عن حييى بنم عبدم الرمحن بنم ( 14 /5 ) "الكربى"وروى البيهقي يف   عن هشام بن ع 

مرأ بنأ اخلطاب , حاطب عن أأبيه  اًل ال أَن ع  لني اَدعيا رج  ام أأبوه  قأىضأ يف رج  مر . ي درى أأّيُّ فقال ع 

  اَتبمع أَّيام شئتأ : للرجل. 

 .هذا إسّناٌد صحيٌح موصوٌل : قال البيهقي  

مر من طرٍق أ خرى   (  1 /3)ورشح معاين اآلثار للطحاوي . انظر سّنن البيهقي . وجاء عن ع 

 (.1 /1)وإرواء الغليل 

   ُُ ُقوله (ُ :ُ ليط  "الّنهاية"قاله ابن الثري يف . طه يليطه إذا أل صقه به ي لحقهم هبم من أأالأ : أي  (ي 

(3/121  .) 
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هاٍب عن : ك لما لقا: حييى  لقا -1 1 مر عن ع    بنم عبد اهلل بنم  ملم عن سا ابن شم

 ال . وهنَ ل  عزم يأ  ثمَ , هم دأ ئون والئ  رجاٍل يطأ  ا بال  م:  لاب قاطَ خلمر بن اع   أنَ , بيه أأ 

َ قد أأ  ا أن  هد  سيِّ  عرتف  يدٌة يأ لتيّني وأ  تأ  و أأ ,  فاعزلوا بعد   ,ها دأ لبه و قت  حلأأ  إاَل , هبا  ملأ

 ( ).وااترك  

 أنَ , ه ربت  خ  أأ ا َّن أأ , بيٍد يب ع  أأ  ة بّنتم عن نافٍع عن صفيَ ي عن مالٍك حَدثّن -2 1

 ال . نج  رخيأ  نَ وه  عأ يدأ  ثمَ , هم ئدأ طئون والا بال رجاٍل يأ م : لقا, اب طَ خلامر بن ع  

 بعد   وهنَ رسلم فأأ , ها دأ لبه و قت  حل  أأ  إاَل , هبا َم ـلأ قد أ ا أن  هد  سيِّ  عرتف  يأ  يدةٌ لتيّني وتأ  

  ( ).وهنَ سك  م  و أأ أأ 

ُالقُ :ُبابُ ُواِتُاملُ ُامرةُِيفُعُُِاءُ ض 

هاٍب ك عن لما حَدثّنيو -2 1 مر ع   نَ أأ , بيه  عن أأ اهلل عبدم  بنم  ملم عن سا ابن شم

 ( ).هلتًة فهي ميِّ  اً رضأ حيا أأ ن أأ مأ :  لاب قاطَ خلبن ا

_____________________ 

 "العرفة "ويف ( 4 2/3) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 13) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (1)

 .                         من ط رٍق عن مالك به( 1/421)والبغوي ( 3  /4) "رشح العاين"والطحاوي يف ( 5 /1)

هري به(   1  )وأخرجه عبد الرزاق   ريج عن الزُّ ر وابن ج  عمأ ه صحيٌح . عن مأ  . وسّند 

 (. 44  –  4 /2)لعبد الرزاق  "الصّنَف": وانظر  

والطحاوي (   /1)"العرفة "و( 4 2/3) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 11)أخرجه الشافعي  (5)

 .من ط رٍق عن مالك به( 21 /1)والبغوي ( 3 /4)

ريج عن موسى عن نافع به( 1 1  )وأخرجه عبد الرزاق    . عن ابن ج 

(  52 ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 1 2) "الموال"وأبو عبيد يف (  33)أخرجه الشافعي  (4)

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  411ُلك 

ُقُ لا:ُبابُ ُاهيُ ملُِيفُاُاءُ ض 

مرو بن د بن عأ  بن أيب بكر بن حممَ اهلل عن عبدم  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -1 1

ى حتَ  ك  مسأ ي  : ذيّنٍب وٍر وم  ز  ه  مأ  ليف سي لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ , ه غأ لأ أّنه ب, ٍم حز  

 ( ).لم سف الأ ىل عىلعالأ  ل  رسم ي   ثمَ , عبني كأ لا

___________________ 

والبيهقي يف ( 1  /4) "احتاف الهرة"ومسَدد كام يف ( 25 /4) "رشح العاين"والطحاوي يف 

 . من ط رٍق عن مالك به(   3/1) "فةالعر"ويف ( 34 /1) "الكربى"

 .هذا إسّناٌد صحيٌح عىل رشط الشيخني موقوف:  "االحتاف"وقال البوصريي يف 

والطحاوي ( 525 )وابن زنجويه ( 3 2)وأبو عبيد ( 2/24) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف  

هري به ( 32 /1) "الكربى"والبيهقي يف ( 25 /4) لّناس يتحَجرون يف كان ا". من ط رٍق عن الزُّ

 .فذكره : فقال . عهد عمر 

 . "باب من أحيا أرضًا مواتاً "( 51 /4) "صحيحه"وعَلقه البخاري يف  

رسٌل  (1) ويد بن سعيد ( 211 )وهو كذلك يف موطأ أيب م صعب , وهذا م  وحممد بن احلسن ( 25 )وس 

ه, عن عبد اهلل بن أيب بكر ( 241)  .أأنه بلأغأ

 "تاريخ الديّنة"وابن  شَبة يف , عن عمر بن أيب حّنيفة ( 45) "فتوح البلدان"يف  وأخرجه البالذري 

هدي كالمها عن عبد اهلل بن أيب بكر عن أبيه ( 51 / )  (.عن أبيه) فزادا . عن عبد الرمحن بن مأ

رسٌل أيضًا    . وهو م 

 .الفم كعادتمهإىل هذا اخل "االستذكار"وال يف  "التمهيد"وملأ  ي ش ابن  عبد الرب يف  

تلف يف إرسال هذا احلديث يف الوطأ( : 21 /2) "االستذكار"بل قال يف    انتهى. ملأ  خي 

ه ( 4111)ما أخرجه أبو داود . وللحديث شواهد  مّنها   عيب عن أأبيه عن جدِّ مرو بن ش  . من حديث عأ

ومن , (  32 )ن ماجه واب( 4142)عّند أيب داود أيضًا . ومن حديثم ثعلبةأ بنم أيب مالٍك , نحوه 

= 
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ُقُ لا:ُبابُ ُقرفُ ملُِيفُاُاءُ ض 

مروعن  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -145  لأ ورس أنَ , بيه عن أأ  ازينِّ لبن حييى ا عأ

 ارأ رضم  وال رأ ال رضأ :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
( ). 

___________________ 

كام  "العجم الكبري"أخرجه الطرباين يف . وعن عامرم بنم ربيعة , ( 4 4 )عّند احلاكم . حديثم عائشة 

 .وغريهم( 22 /3)يف الجمع 

ذيّنيب ( : 5 2/3 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   زور وم  ه  حديٌث مديٌن مشهوٌر عّند . حديث  سيل مأ

عروٌف معموٌل به  أأهل الديّنة م ستعمٌل عّندهم ذيّنيب واٍد أأيضًا , ومهزوٌر واٍد بالديّنة , مأ وكذلك م 

توارثًا عّندهم العمل به . ومها مجيعًا يسقيان بالسيل , عّندهم   .انتهى كالمه . فكان هذا احلديث م 

] ا فأمَ , وادي بّني ق ريظة باحلجاز : مهزور ( :  1/15) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (مهزورُ:ُ)ُقولهُ

وقم الديّنةم تأصَدق به رسول  اهلل . بتقديم الراء عىل الزاي [ مهروز   . انتهى. عىل السلمني ملسو هيلع هللا ىلصفموضع  س 

 "العرفة"ويف ( 12 /1) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 121) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . عن مالك به ( 3/141)

ه صحيٌح  رسٌل . وإسّناد   . إاَل أأَنه م 

تلف عن مالٍك يف إمسّنادم هذا احلديثم وإرسالمه ( : 12 /5 ) "التمهيد"قال ابن عبد الرب يف   ملأ  خي 

 انتهى .هكذا

من طريق ( 1/11) "الكربى"والبيهقي يف ( 12/ )واحلاكم ( 2  /3)أخرجه الدارقطّني : قلت  

عبد اللك بن معاذ  من طريق( 11 /5 ) "التمهيد"وابن عبد الرب يف , عثامن بن حممد بن ربيعة 

مرو بن حييى عن أأبيه عن أأيب سعيد موصوالً  دي عن عأ ر   .الّنَصيبي كالمها عن عبد العزيز الَدراوأ

ه الدارقطّنيُّ   , كام قال الذهبيُّ وابن  القَطان . وعبد  اللك بن  معاذ ال ي عرف , لكن  عثامن بن حممد ضَعفأ

 . والصواب  ال رسل

= 
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اك بن حَ الَض  نَ أأ , بيه عن أأ  ازينِّ لمرو بن حييى اعن عأ  ٌك لما حَدثّنيو - 14

 . مةلد بن مسحممَ  رضم به يف أأ  مرَ يأ  ن  أأ  رادأ فأأ , ريض ع  له من ال اً يجلخأ  ساقأ  يفةلخ

أ : اك حَ ه الَض ل لفقا, ٌد ى حممَ بأ فأأ 
,  اً رأ الً وآخم وَ شب به أأ تأ  . ّنفعةٌ ك ملّني وهو متّنع   ملم

  ؟.كضُّ يأ  وال
 .ابطَ خلا بنأ  مرأ ع   اك  حَ م فيه الَض لَ فك,  دٌ بى حممَ فأأ

 .ال:  دٌ حممَ  لفقا, ه لأ  سبييلِّ خي   ن  ره أأ مأ مة فأأ لمس بنأ  اب حمّمدأ طَ خلبن ا مر  فدعا ع  

___________________ 

ن عَلٍة   لو مم مّنهم الّنوويُّ . وقَواه مجاعٌة لكثرة طرقمه , وللحديث شواهد  عن مجٍع من الَصحابةم ال تأ

َحة معّناه . وابن رجب والبيهقيُّ وغريهم   . مع اّتفاق أأهلم العلمم عىل صم

 "جامع العلوم واحلكم"و ( 15 )رقم  "السلسلة الصحيحة"و ( 3/331) "نصب الراية": انظر  

 (.211)رقم  "إرواء الغليل"و (  4)حديث رقم 

الَضر والضار : أعّني  -هل بني اللفظتني : واختلفوا ( :  4/4) "جامع العلوم"قال ابن رجب يف 

 التأكيد , والشهور  أَن بيّنهام فرقاً :  فمنهمُمنُقالُ.فرٌق أم ال؟  -
 .مها بمعّنى واحٍد عىل وجهم

ار إَن الَضرأ هو اال:  ثمُقيل ه مّنتٍف يف الَشع , وإدخال : سم , والضِّ الفعل , فالعّنى أَن الَضر نفسأ

 . الَضر بغري حقي كذلك 

ار : الَضر :  وقيل ه رضرًا بام يّنتفع هو به , والضِّ لأ عىل غريم أن ي دخل عىل غريه رضرًا بام ال : أن  ي دخم

ه ويتَضر   به المّنوع , ورَجح هذا القول طائفٌة , مّنهم ابن  عبد الربِّ , مّنفعةأ له به , كمن مّنع ما ال يضُّ

 .وابن  الصالح 

ار : الَضر  :  وقيل ه , والضِّ  .أن  يَض بمن قد أأرَض به عىل وجٍه غريم جائٍز : أن  يَض بمن اَل يأضُّ

ارأ بغري حق  ملسو هيلع هللا ىلصوبكلِّ حال فالّنَبيُّ  إدخال  الضرم عىل أأحٍد بحق , إَما فأَما . إَنام نفأى الضرأ والضِّ

ه , أأو كونه ظلمأ غريه , فيطلب الظلوم  مقابلتأه بالعدلم , 
لكونه تعَدى حدودأ اهلل , فيعاقأب  بقدر جريمتم

 .انتهى كالمه . إحلاق  الَضرم بغريم حقي : فهذا غري مراٍد قطعًا , وإنام الراد  
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أ : مر ع   لفقا
 الوهو ,  اً رالً وآخم وَ سقي به أأ تأ  . ك نافعٌ له وهو ّنفع  خاك ما يأ ّنع أأ متأ  ملم

 .واهللم ال : دٌ حممَ  لفقا,  ؟كضُّ يأ 

 لأ ففع . به مرَ يأ  ن  مر أأ ه ع  مرأ فأأ  ,ك طّنم  بأ ىلو علبه و نَ مرَ يأ لأ  واهلل: مر ع   لفقا

 ( ).اكحَ الَض 

كان يف :  لّنه قاأأ , بيه عن أأ  ازينِّ لمرو بن حييى اك عن عأ لما حَدثّنيو - 14

 ىله إلأ وِّ حي   ن  محن بن عوٍف أأ الرَ  عبد   رادأ فأأ , عوٍف  محن بنم عبد الرَ له ربيٌع دِّ جأ  حائطم 

محن الرَ  م عبد  لَ فك , ائطم حلا ه صاحب  عأ ه فمّنأ رضم  أأ ىلإ قرب  هي أأ  ائطم حلناحيٍة من ا

  ( ).هلم ويمحن بن عوٍف بتح  عبد الرَ لفقىض , ك لاب يف ذطَ خلا بنأ  بن عوٍف عمرأ 

_____________________ 

 "العرفة"ويف ( 12 /1) "السّنن الكربى"لبيهقي يف وا( 333) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

من ط رٍق ( 1 4/ ) "اخلراج"وحييى بن آدم يف (  41 ) "هتذيب اآلثار"والطربي يف (  3/13)

 . عن مالك به 

 . لكن حييى الازين ملأ  ي درك القصة. ورواته ثقات 

قبه  رسٌل : ولذا قال البيهقيُّ عأ ى بن سعيد النصاري هو أأيضًا وبمعّناه رواه أيضًا حيي, هذا م 

رسٌل   انتهى.م 

رسل  حييى بن سعيد : قلت ُ  (. 3 4/ ) "اخلراج"أخرجه حييى بن آدم يف . م 

عجمة  (الع ريضُ:ُ)ُقولهُ  الثّناة التحتية , وآخره ضاد م 
 , وسكونم

م
: بضمِّ العني الهملة , وفتحم الراء

َرة واقم , شملأه  حأ
عروفة ناحيٌة من الديّنة يف طرفم جاء ذكرها يف غارةم أأيب . ا اليوم العمران , ما زالت  مأ

 ."العامل اجلغرافية الواردة يف السّنة الّنبوية "قاله يف . سفيان يف غزوة السويق 

 

= 
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ُقُ لا:ُبابُ ُلُِوامُ األ ُُمُِس ُيفُقُ ُاءُ ض 

 نَ ي أأ ّنم غأ لب:  لأّنه قا,  يلِّ يعن ثور بن زيٍد الدِّ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -144

,  ةيَ لاهجلم ا قس  ىلة فهي عيَ لاهجليف ا سمت  رٍض ق  و أأ أأ  ام دارٍ يُّ أأ  : لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

 ( ).مسالاإل مم  قس  ىلقسم فهي عت   وملأ  . م سالها اإلدركأ رٍض أأ ٍر أو أأ ام دايُّ وأأ 

___________________ 

 . عن مالك به(  3/13) "العرفة"والبيهقي يف (  4 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

ه مّنقطٌع كسابقه   . وإسّناد 

ه الشافعي يف  ( )  "العرفة"ويف (    /1) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 1  /2) "الم"أخرجأ

 .عن مالك به(  2/2) 

( أأنه بلغه ) هكذا هذا احلديث يف الوطأ ملأ  يتجاور به ثور بن زيد ( : 32/ ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

واة الوطأ   ر 
بن طهامن عن مالٍك عن ثوٍر عن عكرمة عن ابن  ورواه إبراهيم, واهلل أعلم . عّند مجاعةم

 .انتهى كالمه. وهو ثقةٌ . تفَرد به عن مالٍك هبذا اإلسّناد . عباس 

 "الكربى"ومن طريقه البيهقي يف (  2)رقم  "مشيخته"ورواية إبراهيم بن طهامن يف : قلت  

 .عن مالٍك به (    /1)

وأبو يعىل ( 321 )وابن ماجه ( 3 1 )بو داود أخرجه أ. وله شاهٌد من حديثم ابنم عبَاس     

(    /1) "الكربى"والبيهقي يف (  3/1) "الختارة"والضياء يف ( 1  /2)والطحاوي ( 411 )

سلٍم الطائفي عن عمرو بن ديّنار عن أيب الشعثاء جابر بن (  2/2) "العرفة"ويف  من طريق حممد بن م 

 . زيد عّنه بّنحوه 

ه حسٌن   ٌل باإلرسال إاَل . وإسّناد  عأ ييّنة عّند سعيد بن مّنصور يف . أنه م   "السّنن"فقد رواه سفيان بن ع 

 ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهللم , كالمها عن عمرو بن ديّنار ( 142  )وابن  جريج عّند عبد الرزاق , ( 22/ )

رسالً   .فذكره م 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  415ُلك 

ُقُ لا:ُبابُ ُُاءُ ض  ُيُ رُِحلُ يُواارُِوُ يفُالض  ُةُِس 

محن بن روة عن أبيه عن حييى بن عبد الرَ بن ع   عن هشامم  ٌك لما حَدثّنيو -143

 ىلك إلفع ذفر   ,وها ر  تحأ فان   زيّنةأ من م   رجلٍ لاطٍب رسقوا ناقًة حل اً رقيق نَ أأ , حاطٍب 

 راكأ أأ : عمر  لثّم قا ,يدّيم أأ  يقطعأ  ن  ت أأ ل  الَص  بنأ  كثريأ  مر  ع   مرأ فأأ , اب طَ خلمر بن اع  

 .هميع  َت  

كم ثمن :  زينِّ م  لل لثّم قا, يك لع يشقُّ  رماً ك غ  مّنَ غرِّ  ل  واهلل: مر ع   لّم قاث

ه عطم أأ : مر ع   لفقا ,مائة درهٍم  ربعم مّنعها من أأ  أأ واهلل قد كّنت  :  زينُّ ل  ا لفقا ؟.كناقتم 

___________________ 

مر نحوه ( 231 )وشاهٌد عّند ابن ماجه    اهلل بن ع 
آخر عّند عبد و. بسّنٍد ضعيٍف . من حديث عبدم

رساًل ( 143  )الرزاق   .عن عطاء م 

ُق سمتُيفُاجلاهليةُ:ُ)ُقولهُ( : 1/32) "الّنتقى"قال الباجي يف  ُ,ُأ وُأرض  تمل أأن  يريد به  (أ ي امُدار  حي 

ت  قمسمت ها يف اجلاهلية   . وهو التأويل  الظاهر  من تأويل ابن نافع وغريه من أأصحابّنا . نفذأ

تمل  يَت فورثه ورثت ه قبل أأن  ي سلموا فصار أأن  : وحي  ها يف اجلاهلية بأن  ماتأ مأ ي ريد هبا استحَقت  سهام 

سمة هبا ي ريد 
هم عىل أأحكام اجلاهلية بمّنزلة القم قودمهم  ملسو هيلع هللا ىلصاستحقاق هم لسهامم ن ع 

تركأ الردِّ لا سلفأ مم

ردُّ يشءٌ  ها عىل ما وقعت  عليه , ولذلك ال ي 
هم وإن  كانت   يف جاهلَيتهم وإمضائم

ن ب يوعهم وال أأنكحتم
مم

ح اإلسالم  الملكأ الواقع هبا , فاسدًة  حِّ  .بل ي صأ

 ُ ُوقوله (ُ مُاإلسالم ُت قسمُفهيُعىلُقس  ُوَل ُاإلسالم ها ُأوُأرضُأ درك  ,ُ ُدار تمل من التأويل  (وأ ي ام حيأ

أأهل اجلاهلية م شرتكًا فدخلأ أَن ما كان من مالم  -واهلل أعلم  -والظاهر مّنه , الوجهني التقدمني 

ونه ويقتسمون عليه يف جاهليتهم  كم اإلسالم دون ما كانوا يعتقد  عليهم اإلسالم  ومل ت قسم فهي عىل ح 

وّنا عىل .  قتأسم  مثل أأن  يأرثوا دارًا يف اجلاهلية فال يأقتسموّنا حتى يأدخلأ عىل مجيعهم اإلسالم فإَّنم يأ

 .م الباجي انتهى كال. مواريثم اإلسالم
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 ( ).ثامن مائة درهمٍ 

_____________________ 

رشح "والطحاوي يف ( 1332) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 12 ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (1)

من ( 111 ) "رشح السّنة"والبغوي يف ( 5 1/3) "العرفة"والبيهقي يف ( 3131) "مشكل اآلثار

 . ط رٍق عن مالك به

عن حييى بن عبد : ك فقال عن مال(    /2) "االستذكار"كام يف  "موطئه"ورواه ابن وهب يف  

 .الرمحن عن أبيه 

ويف موطأ مالٍك عن هشام عن أبيه عن حييى ( : 413 ) "العلل البن أيب حاتم"قال أبو زرعة كام يف 

 .انتهى . وهذا الصحيح( عن أبيه ) ومل يقل , بن عبدالرمحن عن عمر 

واة له عن مالك عن أبيه عّند مجهو "الوطأ"وليس يف  "االستذكار"وقال أبو عمر يف    الرُّ
وأظنُّ ابنأ , رم

مأ فيه عن مالك
 .انتهى . وهٍب وهم

 . من طريق جعفرم بنم عون عن هشام به( 22 /2) "الكربى"وأخرجه البيهقي يف  

عن ابن ( 2122 )لكن  رواه عبد الرزاق , وحييى بن عبد الرمحن بن حاطب ملأ  ي درك القصة : قلت  

عن ابن أيب الزناد عن أبيه (    /2) "كام يف االستذكار "موطئه"وابن وهب يف . جريج عن هشام 

 . كالمها عن عروة عن حييى بن عبد الرمحن عن أبيه

مر ( عن أبيه ) جَوده من قال فيه وقد :  "االستذكار"قال أبو عمر يف  فإَن حييى بن عبد الرمحن مل يلقأ ع 

مر , وال سمع مّنه .  عأ من ع 
مم إن هذه القصة كانت . وروى عّنه إاَل أَنه قال فيه , وأبوه عبد الرمحن سأ

ث, وهذا غلٌط عّند أأهلم السريم , بعد موت حاطب   ع 
. امنلأَن حاطبًا مات يف سّنة ثالثني يف خالفةم

روة بن : قال  "موطئه"واحلديث ذكره ابن  وهب يف  ناد عن أأبيه عن ع  وأأخربين عبد الرمحن بن أأيب الزِّ

.. وتركأ عبيدًا يأعملون يف ماله . ت ويفِّ حاطٌب : الزبري عن حييى بن عبد الرمحن بن حاطٍب عن أبيه قال 

 له قيمتها ولكن , ليس االمر عّندنا عىل هذا : قال ابن وهب قال مالك 

لزمه : قال أبو عمر   ه ال يأ
مر , أمجع العلامء عىل أأّن إقرار العبد عىل سيده يف مالم ويف هذا احلديث أَن ع 

= 
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ُُماُال:ُبابُ ُلح ُالنُُِّنمُُِوزُ ي 

هاٍب ك عن لما حَدثّنيو -141  زوجم  -بري عن عائشة عن عروة بن الزُّ  ابن شم

ه لمن ما اً قس  عشين وأ  ها جادَ لأ يق كان نحأ دِّ با بكٍر الَص أأ  إنَ : ت لا قاَّن أأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ 

 ًى غّن يلَ إ حَب حٌد أأ اس أأ ة ما من الّنَ ّنيَ  يا ب  واهلل:  لقا,  وفاة  له ا حضت  اَم لف ,غابة لبا

 قاً س  عشين و جادَ  كم ت  ل  نح  كّنت  ينِّ وإم ,  بعدي مّنكم  اً رق  فأ  يلَ ع عزَ أأ  وال,  بعدي مّنكم 

 اكم خوأ ام مها أأ نَ وإم , يوم مال وارٍث لام هو انَ وإم ,  كم لكان  تيهم تز  ه واح  ي  ددتأ جأ  و كّنتم لف

 . كتاب اهللىلفاقتسموه ع,  اكم تأ خ  وأ  

م لم و كان كذا وكذا ل واهللم . بتم أأ  يا:  ت  لفق: ت عائشة لقا  سامء  ام هي أأ نَ إم . ه كت  رتأ

 (1).راها جاريةً أ   خارجةأ  بّنتم  ذو بطنم : أبو بكٍر  ل؟ فقاخرىن ال  فمأ 

___________________ 

بيده  ه الصول من كلِّ وجٍه , أأغرمأ عبدأ الرمحن بن حاطب ما اعرتفأ بمه عأ وباهلل . وهذا خرٌب تدفع 

 .انتهى كالمه بتجّوز. التوفيق

ولكن  , وليس عىل هذا العمل  عّندنا يف تأضعيفم القيمة ( : 13 / ) "الوطأ"يف  قال اإلمام مالك 

ها ذ   انتهى. مىض أأمر  الّناسم عّندنا عىل أأنه إمنام يأغرم الرجل  قيمةأ البعريم أأو الدابةم يوم يأ خ 

من ك:ُ)وقولهُ( : 3/13) "الّنتقى رشح الوطأ"قال أبو الوليد الباجي يف   ُعليكُواهللُأل غرِّ رمًاُي شق   (غ 

رم الكثري الذي يعلم أأَن حاطبًا يتوَجع له مع كثرةم مالمه  ولعَله أأَداه اجتهاده عىل أأَن ذلك , يريد به الغ 

َيوز له عىل وجهم الأدب والتَعزيرم حلاطٍب عىل إمجاعتمه لرقيقه وإحواجه هلم إىل الرَسقة التي كانت  

مه إَياها . إتالف ناقة ال زينِّ  وسببأ , سببأ قطعم أأيدّيم  َرر ّنيه إمَياه عن , فرأأى أأن  ي غرِّ ولعَله قد كان كأ

تثل ه, ذلك  م  م حّدًا ملأ  يأ
 .انتهى كالمه . وحَد له يف قوهتم

والبيهقي يف ( 3/22) "رشح العاين"والطحاوي يف (  4/1) "العلل"أخرجه اإلمام أمحد يف  (1)

= 
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هاٍب ك عن لما حَدثّنيو -141 محن بن بري عن عبد الرَ روة بن الزُّ عن ع   ابن شم

 مَ ث   حالً هم ن  بّناءأ ّنحلون أأ رجاٍل يأ  ما بال  :  لاب قاطَ خلمر بن اع   نَ أأ ,  قاريِّ لعبٍد ا

  ملأ   بيدي يلام:  لقا, هم حدم أأ  ابن   ماتأ  فإن  , مسكوّنا ي  
هو  ماتأ  إن  و , اً حدعطه أأ أ 

  لأ حأ نأ  ن  مأ , اه ه إيَ عطيت  أأ  كّنت  قد  . ّنيب  و اله  :  لقا
ى ها حتَ لأ حم ذي ن  لها از  م حي  لًة فلحنم

___________________ 

وابن عساكر (  2/45) "رشح السّنة"والبغوي يف ( 1/4) "العرفة"و( 11 /1) "السّنن الكربى"

 .من ط رٍق عن مالك به( 21 / 4) "تاريخ دمشق"يف 

 "الطبقات"وابن سعد يف ( 41 5 )وابن أيب شيبة (  5 /1) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

ّنة"الاللكائي يف ( 13 /4)والبيهقي ( 13 /4)  السُّ
هري به ( 1) "رشح أ صولم  .من ط رٍق عن الزُّ

ُ.الّنِّحلة العطية من غري عوض (ُنحل تكُ:ُ)ُقولهُ

ُ:ُ)ُقولهُ قًا س  ُعرشينُو  : قال عيسى بن ديّنار ( : 3/11) "الّنتقى رشح الوطأ"قال الباجيُّ يف  (جاد 

َد , وقال ثابت  ه إذا ج 
يعّني أأَن ذلك . قوله جاَد عشين وسقًا : معّناه جداد عشين وسقًا من متر نخلم

دُّ مّنها وي صم   . دُّ مّنها يريد أأَن ذلك َي  . يقال هذه أأرض  جادِّ مائةم وسٍق : قال الأصمعيُّ . َي 

ه وهبها عشين وسقًا ( جاد عشين وسقًا ) قوله . فعىل تفسري عيسى  صفٌة للثمرة الوهوبة فتقدير 

ا ( جاَد عشين وسقًا ) قوله . وعىل تفسري ثابت , جمدودة  فمعّناه , صفٌة للّنخل التي وهبأ ثمرهتأ

د مّنها عشون وسقًا  ا ثمرةأ نخٍل َي   .انتهى كالمه  .واهلل أعلم وأحكم . وهبهأ

أو . حبيبة بّنت خارجة بن زيد ( 1/121) "اإلصابة"قال ابن حجر يف  (ذوُبطِنُبنِتُخارجةُ:ُ)ُقولهُ

يق  ه التي ماتأ أأبو بكر وهي . بّنت زيد بن خارجة اخلزرجية زوج أأيب بكر الَصدِّ
ووالدة أ مِّ كلثوم ابّنتم

أأسلمت  : وقال ابن  سعد .  أ نثى فكان كذلكذو بطن بّنت خارجة ما أأظّنها إاَل : فقال . حامٌل هبا 

 .انتهى كالمه . وخلأفأ عىل حبيبةأ بعد أيب بكر إساف  بن  عتبة بن عمرو: قال . وبايعت  
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 ( ).فهي باطٌل , ه ورثتم لات يكون إن م

ُقُ لا:ُبابُ ُةُِبُ لُِيفُاُاءُ ض 

 نَ أأ ,  يِّ رِّ ل  ان بن طريٍف افأ طأ يب غأ صني عن أأ حل  ك عن داود بن الما حَدثّني -142

 رأ  ةم لصلم بًة هم  ن وهبأ مأ  : لاب قاطَ خلمر بن اع  
 ه النَ فإم  . دقةٍ صأ  وجهم  ىلأو ع, ٍم حم

 .فيها رجع  يأ 

 ملأ  فيها إذا  رجع  يأ , ه بتم  هم ىلفهو ع, واب هبا الثَ  رادأ ام أأ نَ ه إم نَ رى أأ بًة يأ هم  هبأ ومن وأ 

 ( ).مّنها يرضأ 

_____________________ 

من طريق ابن وهب عن ( 1/3) "العرفة"ويف ( 25 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

هاٍب به  .مالٍك ويونس كالمها ابن شم

ر (  5 /1) "الصّنف"الرزاق يف  وأخرجه عبد  عمأ والبيهقي يف ( 1/35)وابن أيب شيبة , عن مأ

هري به ( 25 /1) "الكربى" ييّنة كالمها عن الزُّ وقرن معمٌر السورأ بن ُمرمة بعبد الرمحن . عن ابن ع 

 .وإسّناده صحيح. بن عبد القارئ 

هري  "زاد عبد الرزاق   كي ذلك إليه : ل فأخربين سعيد بن السيب قا: قال الزُّ فقال . فلاَم كان عثامن ش 

وز عىل الصبيِّ أأبوه: عثامن  ن حيأ ّنا أأَن أأحَق مأ ي  ه الّنُّحول فرأأ
نا يف هذم  . "نظر 

 ( .131)اآلِت برقم  انظر أثرأ عثامن  

 "العرفة"ويف (  2 /1) "السّنن الكربى"والبيهقي يف (  3/1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

من ط رٍق عن ( 3521) "رشح الشكل"ويف (  3/2) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 2 /1)

مر به  م عن ع  روان بن احلكأ طفان عن مأ  .فزادوا يف اإلسّناد مروان . مالٍك عن داود عن أأيب غأ

ويف رواياتم أيب , هكذا يف رواية حييى ( :  455/ الوطأ رواية حييى ) قال الدكتور بَشار عَواد ُ

عن أيب غطفان بن ( 251)وحممد بن احلسن الشيباين ( 31 )وسويد بن سعيد ( 132 )مصعب 

= 
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ُقُ لا:ُبابُ ُرىمُ عُ ليفُاُاءُ ض 

 ه سمعأ نَ أأ , اسم قلمحن بن اعن حييى بن سعيٍد عن عبد الرَ  ٌك لما حَدثّنيو -142

 ؟فيها اس  وما يقول الّنَ  . ىرأ م  ع  لٍد عن ابن حممَ  قاسمأ لا ل  سأأ يأ  مشقَي الدِّ  والً ح  ك  مأ 

وفيام , م هلم مواهم يف أأ وطم  رش  ىلوهم ع إاَل اس الّنَ  دركت  ما أأ :  حمّمدٍ  بن   قاسم  لا لفقا

 ( ) .واعطأ أأ 

مر ع   بّنتأ  حفصةأ  ثأ مر ورم  بن ع  اهلل عبدأ  أنَ , عن نافٍع  ٌك لما حَدثّنيو -141

 اَم لف , اب ما عاشت  طَ خلا بنم  زيدم  بّنتأ  سكّنت  قد أأ  حفصة   وكانت  :  لقا, ها دارأ 

 ( ).هله نَ ى أأ أأ ورأ ,  سكنأ لمر ا بن ع  اهلل عبد   ن اخلطاب قبضأ زيٍد ب بّنت   يت  وفِّ ت  

___________________ 

روان بن احلكم  ي عن مأ  .انتهى. وهو الأصوب  . طريف الرِّ

مر نحوه (  2 /1) "الكربى"وللبيهقي يف   ثَم رواه البيهقيُّ من وجٍه . من رواية سامل عن أأبيه عن ع 

مر من قوله :  وقال. آخر عن ساملٍ مرفوعًا   . الحفوظ  عن ع 

 (. 1/11) "إرواء الغليل"و ( 4/24) "التلخيص احلبري": انظر  

 . عن مالك به(   /1) "العرفة"والبيهقي يف ( 3/14) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

كم  الوقفم   أأدركأ  والقاسم  قد( : 3  /2) "التمهيد"فقال يف . كام أأشار إليه ابن  عبد الرب . وله ح 

 .انتهى . مجاعًة من الصحابة وكبارم التابعني

ُُ ُقوله (ُ مر ( : 1  /1) "الّنتقى"قال الباجي يف  (الع مرىُ: لك مدةأ ع 
بة مّنافع الم مرى هم معّنى الع 

ر عقبمه , الوهوبم له  م  ره وع  م  دةأ ع  تّناول الأعامر هبة  . أو م  مر , وإمنام يأ مرى لتعّلقها بالع  يت  ع  مِّ فأس 

 .انتهى كالمه. الّنافعم ال هبةأ الرقبة

 . من طريق ابن ب كري عن مالك به( 21  – 23 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (5)
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ُقُ لا:ُبابُ ُةطُ قُ يفُاللُ ُاءُ ض 

 بن بدٍر عاوية بن عبد اهللوب بن موسى عن م  يُّ عن أأ  ٌك لما حَدثّنيو -135

َ  .امقوٍم بطريق الَش  لأ مّنز لأ ه نزنَ أأ , ه خربأ باه أأ أأ  نَ أأ ,  هّنيِّ جل  ا ًة فيها ثامنون فوجد رص 

,  ساجدم لبواب ا أأ ىلفها عرِّ عأ : مر ه ع  ل لفقا, اب طَ خلمر بن اع  لا هفذكرأ ,  اً ديّنار

  ( ).نك هباّنة فشأأ الَس  فإذا مضتم ,  أم سّنةً ن الَش ِت من يأ  مأ  لِّ كلرها ك  واذ  

 بن اهلل  عبدم ىلفجاء إ .قطةً ل   وجدأ  الً رج   نَ أأ , عن نافٍع  ٌك لام حَدثّنيو - 13

دت   ينِّ إم :  لفقا, مر ع   , ها ف  عرِّ : مر ع    بن  اهلل ه عبد  ل لفقا ؟رى فيهاقطًة فامذا تأ ل   وجأ

, ها لأ كتأ   ن  آمرك أأ  ال:  اهلل عبد   لفقا , ت  لقد فع:  لقا . د  زم :  لقا ت  لقد فع:  لقا

  ملأ   و شئتأ لو
  ( ).هاخذ  تأ 

ُقُ لا:ُبابُ ُُاءُ ض  ُوايفُالض  ُلِّ

_____________________ 

( 14 /1) "السّنن الكربى"والبيهقي يف (  3/2) "الم"ويف ( 311) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (7)

 . من طريق مالك به( 3/331) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 1 /1) "العرفة"ويف 

( 1 21 )وعبد الرزاق , من طريق حييى بن سعيد ( 2  /3) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف  

 . بن أمية كالمها عن معاوية بن عبد اهلل به من طريق إسامعيل

رحًا وال . "تارخيه"وذكره البخاري يف , روى عّنه مجٌع من الثقات . ومعاوية بن عبد اهلل   وملأ  يذكر فيه جأ

 . كان ي فتي بالديّنة: وقال . "الثقات"وذكره ابن حبان يف , تأعدياًل 

( 1/45) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 3/11) "الم"ويف ( 311) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . عن مالك به( 1/45) "العرفة"ويف 

ه صحيٌح   .وإسّناد 
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 بنأ  ثابتأ  أنَ , يامن بن يساٍر لعن حييى بن سعيٍد عن س ٌك لماحَدثّني  - 13

مر بن ع  له رأ ذك ثمَ , ه لأ قأ ة فعأ رَ حلبا اً بعري ه وجدأ نَ أأ  .هخربأ أأ  نصارَي الأ اك حَ الَض 

ّني عن لغقد شأ ه نَ إم : ه ثابٌت ل لفقا.  اٍت ث مرَ ه ثالفأ عرِّ ن ي  مر أأ ه ع  رأ مأ فأأ , اب طَ خلا

 ر  أأ : مر ه ع  ل لفقا ,عتي ي  ضأ 
 .هتأ وجد   ه حيث  ل  سم

( )  

مر بن ع   أنَ , ب سيَ لا سعيٍد عن سعيد بنم  ك عن حييى بنم لما حَدثّنيو -134

  ( ).ًة فهو ضال  لَ ضا خذأ ن أأ مأ :  -كعبة ل اىله إهرأ سّنٌد ظأ وهو م   - لقا, اب طَ خلا

_____________________ 

من ط رٍق ( 42 /3) "رشح معاين اآلثار "ويف ( 222 ) "رشح مشكل اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (5)

 . عن مالك به

 "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 5 21 )وعبد الرزاق ( 1/311) "الصّنف"ورواه ابن أيب شيبة يف  

 .من ط رٍق عن حييى بن سعيد به(  1 /1)والبيهقي ( 42 /3) "العاين"ويف ( 222 )

يعتيُ:ُ)ُقولهُ  وهي معاش  الرجل . بالضاد العجمة ( : 2/11 ) "رشح مسلم"قال الّنووي يف  (ض 

 .انتهى. من ماٍل أو حرفٍة أو صّناعةٍ 

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به(  1 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

ييّنة (   21 ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف   عن ابن أيب ( 2 3/3)وابن أيب شيبة , عن ابن ع 

 . زائدة كالمها عن حييى بن سعيد به

 ال تقع الضاَلة: قال الزهري وغريه ( : 24 /4) "هتذيب السامء"قال الّنووي يف  (ضال ةُ:ُ)ُقولهُ 

ضَل اإلنسان والبعري وغريمها من : إاَل عىل احليوان , فأَما التاع فال ي سَمى ضاالا بل ي سَمى لقطة , يقال 

ية وهافمية . احليوان فهو ضال   ومهأت  , والَضوال مجع ضالة, ويقال هلا اهلوامي واهلوايف, واحدهتا هامم

لت  , إذا ذهبت  عىل وجهها بال راعٍ  أ  .انتهى . وال سائٍق  وهفأت  ومهأ

ُ ُقوله (ُ :ُ عرَب به عن الضالل . عن طريق الصوابم , أو آثٌم , أو ضامٌن إن  هلكت عّنده  (ضالٌّ

= 
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هاٍب  ابنأ  ه سمعأ أنَ  , كلما حَدثّنيو -133 يف  لم باإل كانت ضوالُّ : يقول  شم

عثامن  ى إذا كان زمان  حتَ  ,ٌد حأ ها أأ مسُّ يأ  ال جاتأ ّنأ ًة تأ لؤبَ م   اب إبالً طَ خلمر بن اع   زمانم 

   ( ).هامّن  ي ثأ عطم ها أ  فإذا جاء صاحب   , باعت   مَ ث   , هاريفم بتع   مرأ ان أأ بن عفَ 
___________________ 

فكان . وصار سببًا يف تأضلي له عّنها , للمشاكلة , وذلك أنه إذا التقطها فلم يعرف ها فقد أأرَض بصاحبها 

طئًا ضاالً عن احلق , وأأصل  هذا حديٌث مرفوعٌ  , أخرجه أمحد ومسلٌم والّنسائي عن زيدم بنم خالٍد  ُم 

فقيَد الَضالل بعدم التعريفم , فال . "من آوى ضاَلة فهو ضال  ما مل ي عّرفها": قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي : اجل هّني

طلقًا يف أأثر عمر هذا , وال يف قولمه  ه اللقطةأ م  رم َجة لن كأ ق  الّنار:  ملسو هيلع هللا ىلصح   أخرجه. "ضالة  السلم حرأ

فها مجعًا بني  اجلمهورُ لَن  ;الّنسائي بإسّناٍد صحيٍح عن اجلارود العبدي  عرِّ ا عىل مأن مل ي  محلومه 

 . احلديثني 

قأ  رأ ها للتمليك إىل الّنار , فهو تأشبيٌه بليٌغ بحذف : بفتح احلاء والراء وقد تسكن , أي : وحأ يؤدي أأخذ 

ُ( . 5 /3)قاله الزرقاين عىل الوطأ .الأداةم للمبالغة 

من طريق ( 5/451 ) "معرفة السّنن واآلثار"ويف (  1 /1) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 .ابن ب كري عن مالك به

هري ( : 42 /2) "االستذكار"قال ابن عبد الرب يف   ر عن الزُّ عمأ ييّنة عن مأ روى هذا اخلرب سفيان بن ع 

مر بن اخلطاب تّناتج مهاًل كانت  ضوالُّ اإلب": قال , عن سعيد بن السيب  ال ي عرف هلا . لم يف زمن ع 

يسم الَصدقةم . أأحٌد  هاٍب ( الوطأ ) وهو يف , "فلاَم كان عثامن وضعأ عليها مأ ملأ  يتجاوز . لالٍك عن ابن شم

هاٍب  هاٍب أأتمُّ معّنًى , وملأ  يذكر سعيد بن السيب , به ابن شم
 وأأحسن  , وسياقة  مالٍك له عن ابن شم

 .انتهى.لفظاً 

عمر عن الزهري ( 2152 ) "مصّنف عبد الرزاق"وهو يف : قلت    . عن مأ

لًةُ:ُ)قولهُ  ؤب  فإذا كانت . إبل أّبل: قيل . إذا كانت مهملًة ( : 1 / ) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (إباًلُم 

وَبلة : قيل . للقّنية تعَرض إمليها, إبل م  تمعة حيث  ال ي  ا جم 
 انتهى. أأراد أأّنا كانت لكثرهتم
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ُ
  كتاب

 
 الو

 
 ةصي

 

ُُةُِصيُ وُ ُوازُ ج ُ:ُبابُ ُغُِالص  ُُصاِبُملواُعيِفُريُوالض  ُهيُ فُِوالس 

بن  عمروأ  نَ أأ , بيه ٍم عن أأ  بن أيب بكر بن حز  اهلل عن عبدم  ٌك لما حَدثّني -131

. م لتحيأ  ملأ   اً اعأ فأ يأ  اً مّنا غالهاه   إنَ : ّطاب خلمر بن اع  ل لّنه قيأأ , ه خربأ أأ  رقَي يٍم الزُّ لس  

 .هلعمي  ابّنة   إاَل ه هاهّنا ليس لو, اٍل ذو موهو  . امووارثه بالَش , ان من غَس 

 ,شٍم بئر ج  : ه لا بامٍل يقال هلوىص فأأ :  لقا ,ا هل يوصم لف: اب طَ خلمر بن اع   لفقا

ا هل وىصأ تي أأ له اعمِّ  وابّنة   ,ف درهٍم لثني أأ ال بثاللك الذ يعأ فبم  :يٍم لمرو بن س  عأ  لقا

 ( ).رقّي يٍم الزُّ لس عمرو بنم  مُّ هي أ  

_____________________ 

يى بن من طريق حي( 22 1)رقم  "العرفة"ويف ( 11 /15) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 . ب كري عن مالك به

ييّنة ( 345) "السّنن"وسعيد بن مّنصور يف ( 5 13 ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف   , عن ابن ع 

ٍم ( 1351 )وعبد الرزاق أيضًا  مرو , عن الثوري كالمها عن حييى بن سعيد عن أأيب بكر بن حز  أَن عأ

ليم الغَساين أأوىص   .واللفظ لعبد الرزاق .  "الغساين"كذا قال . فذكره . بن س 

مر  -وهذا :  "العرفة"قال البيهقي يف  رسالً من جهة أأَن عمرو بن سليم مل ي درك أأَيامأ ع   -وإن  كان م 

ه التي وقعت الوصية  هلا ه عن أ مِّ . واهلل أعلم . ففيه قوٌة من حيث إّنا كانت أأم عمرو , والغالب  أأنه أأخذأ

 .انتهى

بأَن القصةأ لعمرو بن سليم الغساين كام يف رواية عبد الرزاق (  1 / ) "الدراية"وجزم ابن حجر يف 

رقي .   .واهلل أعلم . وليس للزُّ

= 
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من  اً مالغ   أنَ , ٍم ر بن حز   بك  يبك عن حييى بن سعيٍد عن أأ لما حَدثّنيو -131

أ غَس   لفقي, اب طَ خلمر بن اع  لك لذ كرأ فذ  , ام ه بالَش ووارث   , ديّنةلبا وفاة  له ات  ان حضأ

  .يوصم لف:  ل؟ قافيويصأأ . موت يأ  الناً ف   نَ إم : ه ل

 و اثّنتي عشةأ أأ , عش سّنني  ابنأ  م  غاللوكان ا: أبو بكٍر  لقا: حييى بن سعيٍد  لقا

  ( ).ف درهمٍ لثني أأ ها بثالهل  ها أأ فباعأ , ٍم شج   رم بئ   بم وىصأ فأأ , سّنًة 

ُقُ لاُجامعُ :ُبابُ ُهوكراهيتُُِاءُِض 

امن ل سىلإ رداء كتبأ با الدَ أأ  أنَ , ٍد ك عن حييى بن سعيلما حَدثّني -132

 .سةقدَ ل  ا رضم  الأ ىلإ مَ هل   ن  أأ :  ريسِّ فالا

 ,ه عمل   نسانأ اإل س  قدِّ ام ي  نَ وإم  , اً حدس أأ قدِّ ت   ال رضأ الأ  إنَ : امن ليه سلإ فكتبأ 

 اً بتطبِّ م   كّنتأ  وإن  , ك ل فّنعاَم  ربئ  ت   فإن كّنتأ  ,داوي ت   اً طبيب تأ لعم ك ج  نَ ّني أأ غأ لوقد ب

 .ارالّنَ  لأ فتدخ اً نسانإم  لأ قتن تأ فاحذر أأ 

___________________ 

ُ.هو الذي شارف االحتالم  (يفاعًاُ:ُ)ُقولهُ

مُ:ُ)ُقولهُ ش  ف : قيل . موضع فيه أأموال أهل الديّنة . بضم اجليم وفتح الشني العجمة (ُبةرُج  إنه باجل ر 

 (.322)رقم  انظر. 

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 2 5/4 ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 .عن هشيم عن حييى بن سعيد(  34) "السّنن"وأخرجه سعيد بن مّنصور يف  

ر عن عبد اهلل بن أيب بكر عن أبيه( 1/22)ورواه عبد الرزاق   عمأ  .عن مأ

رسٌل    . وانظر ما تقَدم . وهذا م 
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 يلَ ارجعا إ:  لوقا, يهام لإم  دبرا عّنه نظرأ أأ  مَ ىض بني اثّنني ث  رداء إذا قأ الدَ بو فكان أأ 

  ( ).ٌب واهللتطبِّ م   ,كام تأ َص قم  يلَ عيدا عأأ 

_____________________ 

وأبو ( 4/455) "أخبار القضاة"ووكيع يف ( 14 ص) "زوائد الزهد"أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف  (1)

 . عن مالك به(  33/  ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 51 / ) "حلية الولياء"نعيم يف 

 لكن أأخرجه ابن  أيب شيبة يف. وحييى بن سعيد ملأ  ي درك أبا الدرداء وال سلامن ريض اهلل عّنهام  

 "رشح أصول اعتقال أهل السّنة"والاللكائي يف , من طريق أأيب خالد المحر ( 4  /2) "الصّنف"

من ( 15 / )وابن عساكر , من طريق عَباد بن العَوام ( 42  ) "الجالسة"والديّنوري يف ( 421 )

برية هبذه القصة ها . طريق أأيب شهاب احلّنَاط كلهم عن حييى بن سعيد عن عبد اهلل بن ه  واختصأ

هم  . بعض 

رسٌل أأيضًا   برية ملأ  ي درك أأبا الدرداء وال سلامن . وهذا م  فري كام يف . فإَن عبدأ اهلل بن ه  قال سعيد  بن ع 

لمدأ سّنةأ اجلامعة( : 5 3/4) "هتذيب الكامل"  .و 

 .وقد ت ويف سلامن  وأأبو الدرداء قبلأها. للهجرة   3وسّنة  اجلامعة عام : قلت     

ُإىلُاألرضُاملقدسةُ:ُ)ُقولهُ( :  4 /3)ل الزرقاين قا ُهلم  فكتبُ)وأرض اجلهاد : زاد الديّنوري  (أن 

ُ:ُإليهُسلامنُ ُأ حدًا س  ُالُت قدِّ ُاأل رض  ره من ذنوبه  (إن  ه إىل أأعىل الدرجات , ال ت طهِّ وإن امُ)ُوال تأرفع 

ُعمل هُ سُاإلنسان  بيبًاُُوقد)ُ. الصالح  يف أيِّ مكان  (ي قدِّ ُط  علت  أي قاضيًا , وكان أأبو  (بلغنيُأنكُج 

ي بذلك لأنه ي ربئ من الأمراض  مِّ عل قاضيًا بالشام , وهو أأَول من ويل القضاءأ هبا , كأنأه س  الدرداء ج 

ُلك)ُ: العّنوية كام ي ربئ  الداوي من احلسَية , وإليه ي شري قوله  بكرس  (تداويُ,ُفإنُكنتُت ربئُفنعام 

تطبِّبا). لّنون وفتحها والعني مكسورة , وهبام ق رئ , أي نعم شيئًا اإلبراء ا ُم  ُكنت  بموَحدتني ,  (وإن 

 
ٍ
تعاطيًا لعلمم الطبِّ بدون إبراء ُفتدخلُالنارُ.ُ)ُم  ُإنسانًا ُت قتل  تأستحق دخوهلا إن  مل : أأي  (فاحذرُأ ن 

ُأ دبراُفكانُأ بوُالدرداءُإذاُق ىضُبنيُاثننيُثُ )ُ. يأعف عّنك  ُإليهامُ)ُ. وَليا  (م  ُ:ُوقالُ,ُعنهُنظر  ارجعاُإيل 

تكامُ ُقص  عيداُعّل 
تطبٌِّبُواهللُ)ُ. لكي أأتثبَت  يف الأمر  (أ  تعاٍط للطب بال إبراء (م   .انتهى كالمه . م 
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 الً رج   نَ أأ ,  (1) ينِّ زل  ٍف االمحن بن دأ ن عبد الرَ مر بعن ع   ٌك لما حَدثّنيو -132

 سبق  ري فيأ رسع الَس ي   ثمَ ,  هبا يلغفي   لأ واحفيشرتي الرَ  اَج حلا سبق  هيّنة كان يأ من ج  

 .سأ لففأأ  اَج حلا

 فر  
 -سيفع ال   فإنَ  . اسا الّنَ ّيُّ أأ  ا بعد  مَ أأ :  لاب فقاطَ خلمر بن ا ع  ىله إمر  أأ  عأ فم

 ه قد دانأ نَ وإم  الأ أأ ,  اَج حلا بقأ سأ  لقاي   ن  بأأ  . همانتم ه وأأ يّنم ن دم مم  ريضأ  -سيفع جهيّنة أ  

, ه بيّنهم لأ ما قسم  نأ  غداةم لّنا باتم يأ  ليٌن فيه دأ له علكان  ن  فمأ , به  نأ ي  قد رم صبح فأأ  اً عرضم  

.ٌب رأ ه حأ وآخرأ , م  ه هأ لأ وَ أأ  فإنَ  . ني  اكم والدَ يَ وإم 
( )  

_____________________ 

 (.عن أبيه ) وقع يف بعض الّنسخ زيادة  (1)

مر بن عبد الرمحن بن :  "التعريف برجال الوطأ"قال ابن احلذاء يف كتابه  رواه حييى بن حييى عن ع 

وى أأصحاب  مالك , عطية بن دأالف  مر بن اخلطاب مل يقل  عن أأبيه , والصواب  ما رأ  انتهى . "أأَن ع 

ويد بن سعيد يف موطآهتم ( عن أبيه ) وكذا قال : قلت   ن بكري عّند البيهقي كام واب. أبو مصعب وس 

لكن زاد ابن , (  4/3) "التلخيص"وابن  وهب وعبد الرمحن بن مهدي كام قال ابن حجر يف , سيأِت 

 ( .عن أبيه عن جَده ) فقال . مهدي 

من طريق ابن بكري عن ( 3/313) "العرفة"ويف ( 1/31) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . مالك به 

مر بن عبد ( 15 /5 ) "رشح ال شكل"يف  وأخرجه الطحاوي من طريق ق ريش بن حَيان عن ع 

 .الرمحن به 

ّنقطٌع  من طريق ( 3/141)لكن أخرجه ابن أيب شيبة .  "التلخيص"كام قال ابن حجر يف . وهذا م 

مِّ أأبيه باللم بنم احلارث  مر بن عبد الرمحن بن دأالف عن أأبيه عن عأ مر عن ع  بيد اهلل بن ع   .فذكره .ع 

 . وهو الصواب( :    / ) "الحاديث التي خولف فيها مالك"قال الدارقطّني يف  

= 
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___________________ 

 "التلخيص احلبري"و (  2 /1) "التاريخ الكبري"و (  2 )رقم  "علل الدارقطّني"وانظر  

(4/35.) 

ه قيل إمَن ذلك الرجل كا( : 12 /1) "الّنتقى"قال الباجي يف  (األ سيفعُأ سيفعُجهينةُ:ُ)ُقولهُ ن اسم 

زين عن ابن وهب وابن نافع , ال سيفع  ه : وقال ابن م  مأ زم ٍب , هو لقٌب لأ زين عن ابنم وه  : وقال ابن م 

تبي , إنه وصفه بذلك للونه : وقال , وهو الضارب إىل السواد . وهو تصغري أأسفع  السفع : قال الع 

الٌف لسائرم لونمه من سواد  . الذي أأصابأ خَده لوٌن ُم 

ُاحلاجُ:ُ)ُهُوقول قالُسبق  ُي  أنه ريض بذلك عوضًا ما  -واهلل أعلم  -يريد  (ريضُمنُدينهُوأ مانتهُبأن 

ه من دميّنه وأأمانتمه بإتالف أأموال الّناس فيام مل تكن  له ثأمرٌة إماَل قول الّناسم إنه سبقأ احلاج   .أأتلفأ

ُ ُوقوله (ُ عرضاً ُم  دان ( [ أدان ) يف رواية البيهقي والطحاوي ]  (دان إذا . يقال أأدان الرجل فهو م 

وروى أبو حاتم . معّناه ي عرض إذا قيل له ال تأستدن : قال ابن شميل . وأَما العرض . اشرتى بالدين 

بالم أن ال يؤديه. معّناه أنه أأخذأ الدين : أنه قال , عن الصمعي   .ومل ي 

ُبهُفأصبحُقدُ)ُوقولهُ ين : وقال أبو زيد , معّناه قد أأحاطأ الدين  باملمه : قال أبو عبيد اهلروي .  (ِرين  رم

زين . بالرجل إذا أ وقع يف أمٍر ال يستطيع اخلروج مّنه  قد شهر : وقال ابن نافع وابن وهب : قال ابن م 

ان عىل }وقال يف قوله تعاىل . قد أ حيط به : وقال غريه : قال حييى . به  ط بع عىل : يقول  { قلوهبم بل رأ

م  م , قلوهبم  وأأحاطأ هبا سوء  أأعامهلم

ٌبُ)ُوقولهُ ر  ب السلأب . بتحريك الراء  (ح  روب بمعّنى مسلوب , احلرأ يريد أأَن أأَول أأمرم . ورجٌل حمأ

يق يده عّنه  ن عليه الَدين اهلمُّ بأأدائه مع ضم  عاقبته , مأ
م
وء ه أ ن , والخافة لس  ه وآخرأ أأمرم وما , ي سلب مال 

 .انتهى كالم الباجي بتجّوز. يأضن به من عقار وحيوان 

ُ( : 412/ ) "الشارق"وقال عياض يف  بُ) ر  ّناه . حزن : أي . بفتح احلاء والراء  (ح  كذا ضبط 

يوخّنا  با بالسكون , بأفتحهام عن كافِّة ش  ب : أي . وأأتقّنه اجلَياين حر  شارٌة وُماصمٌة كاحلر  ال, م  ٌك أو هأ

يت احلرب  . واحلرب  اهلالك , وسلٌب لاله  مِّ ه , وبه س  لب مال  بأ الرجل إذا س  وكذلك الَدين , وحرأ

غاضبة . وقد يصحُّ عىل هذا بالفتح ويرجع  إىل نحٍو مّنه , سبٌب هلذا  اصمة وم  يقال حرب . أي ُم 

= 
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ُ:ُبابُ ُلُِح ُنُالنُِّمُُِوزُ ماُي 

هاٍب ك عن لما حَدثّني -131 ان ثامن بن عفَ ع   أنَ , سّيب لعن سعيد بن ا ابن شم

يها لع شهدأ وأأ  . هلك لذ نأ لعه فأأ لأ ح  ن   وزأ حيأ  ن  يبلغ أأ  ملأ   اً ه صغريل اً دلو لأ حن نأ مأ :  لقا

.وهب  ها أأ يأ لم و وإن  , ائزٌة فهي جأ 
( ) 

___________________ 

 .انتهى كالمه . الرجل إذا غضب حرباً 

ب ( 25 /1) "ربىالسّنن الك"أخرجه البيهقي يف  (1) ( 33 /5 ) "العرفة"ويف , من طريق ابنم وه 

 .من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به

نأ البيهقيُّ يف    ( .131)انظر ما تقَدم برقم . يونسأ بنأ يزيد مع مالٍك  "الك ربى"وقرأ
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ُ
 ع  لا كتاب

 
 لوا ق  ت

 
 ء  ال  و

 

ُقُ لا:ُبابُ ُقتُ إذاُعُ ُدُِبُ عُ لاُلُِيفُماُاءُ ض 

هاٍب ك عن لما حَدثّني -115  ضأ مأ : ه يقول عأ مم أّنه س,  ابن شم
 عبدأ لا أنَ  ة  ّنَ السُّ  تم

 ( ).هه مال  عأ بم عتق تأ إذا أ  

ُتُ عُِ:ُبابُ ُقُ لاُوجامعُِ,ُُدُِوالاأل ُُهاِتُمُ أُ ُق  ُةُِاقُ تُ عُ ليفُاُاءُِض 

 لقا, اب طَ خلا بنأ  مرأ ع   أنَ  , مر بن ع  عن نافٍع عن عبد اهلل ٌك لما حَدثّني - 11

أ  , هابيع  ه ال يأ فإنَ  . دهامن سيِّ  ت  دليدٍة ولام ويُّ أأ :  و وه. ثها يورِّ  وال, ها ب  وال ّيأ

_____________________ 

 . عن مالك به( 334/ ) "الدونة"أخرجه ابن القاسم يف  ( )

ّنة من قبيلم الأراسيل   . وقول  التابعيِّ من السُّ

هاٍب ( : 2 2/4) "االستذكار"قال أبو عمر يف   ّنٍَة ماضيٍة من ابنم شم قالوا إنه مل يكن أأحٌد أعلمأ بس 

هري  .انتهى . الزُّ

هريِّ قاال ( 4 31 ) "الصّنف"وأخرج عبد الرزاق يف   ر عن احلسنم والزُّ عمأ ل  إذا أأعتقأ الر": عن مأ ج 

ه فالال للعبد  ."عبدأ

مر  وي مرفوعًا من طريق ب كري بن عبد اهلل بن الشج عن نافع عن ابن ع  ن أأعتقأ ":  ويشهد له ما ر  مأ

يأه الَسيِّد  . عبدًا وله مال 
ه له إاَل أأن  يأستث ّنم والّنسائي يف (  411) "السّنن"أأخرجه أبو داود يف .  "فامل 

.  "الفتح"وصَححه ابن  حجر يف (. 44 /3)والدارقطّني ( 1 1 ) وابن ماجه(  312) "الكربى"

 .وأعَله اإلمام أمحد وأأبو حاتم وابن  عبد الرب يف التمهيد 

 .كام ثبت يف الصحيح. أَما مسألة البيع فامله للبائع إاَل أن يشرتط البتاع. هذه السألة يف العتق  :تنبيهُ
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 ( ).ةٌ رَ فهي ح   فإذا ماتأ , مّنها  ع  ستمتم يأ 

ُ:ُبابُ ُاجبةُِوُ لقابُايفُالرُُِِّقُتُ عُِلنُامُُِوزُ ماُي 

هاٍب ك عن لما حَدثّنيو - 11 ة بن تب بن ع   بن عبد اهللبيد اهللعن ع  :  ابن شم

يا :  لافق, ه سوداء لبجاريٍة  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلإ نصار جاءأ ن الأ رجاًل مم  أنَ , مسعوٍد 

 .؟هاعتق  أ  . ؤمّنًة تراها م   كّنتأ  ن  فإ ,مؤمّنًة  رقبةً  يلَ ع نَ  إم اهلل رسولأ 

:  لقا .نعم:  ت  لفقا ؟اهلل إاَل ه لإ ن الأأ  تشهدينأ أأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ا رسول  هل لفقا

 ؟وتم لا بعدأ  بعثم لوقّنني بات  أأ :  لقا, عم نأ :  ت  لقا ؟رسول اهلل اً دمَ حم   نَ أأ  تشهدينأ أأ 

_____________________ 

رشح "والبغوي يف (  2/11) "العرفة"ويف (  5/43 ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . من طريق مالك به( 1/411) "السّنة

 .وإسّناده صحيح

 "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 1  4 )وعبد الرزاق ( 514 ) "سّنّنه"روواه سعيد بن مّنصور يف 

 .من ط رق عن نافع به ( 5 3/3)

والدارقطّني يف , من طريق الثوري (  5/43 ) "الكربى"البيهقي يف ( 2  4 )ورواه عبد الرزاق 

مر ( 43 /3) "السّنن"  اهلل بن ديّنار عن ابنم ع 
من طريق ف ليح وعبدم العزيز بن مسلم كلهم عن عبدم

مر به  .نحوه . عن ع 

ه , هكذا رواية  اجلامعة عن ابن ديّنار : قال البيهقي  عأ وغلمط فيه بعض الرواة عن عبد اهلل بن ديّنار فرفأ

ه .  ملسو هيلع هللا ىلصإىل الّنبيِّ  لُّ ذكر   .انتهى. وهو وهٌم ال حيأ

 .من طريقني عن ابن ديّنار مرفوعًا ( 43 /3)أخرجه الدارقطّني : قلت 
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 ع  أأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا,  عمنأ :  ت  لقا
 ( ).هاق  تم

ُتُ عُِ:ُبابُ ُِتُيُِّملعنُاُيُِّحلاُق 

 رادت  ه أأ مَ أ   نَ أأ ,  نصاريِّ مرة الأ يب عأ محن بن أأ عن عبد الرَ  ٌك لما حَدثّني  -114

,  قأ عتم ن ت  ت بأأ مهَ  وقد كانت  ,  كت  لفه حأ صبن ت   أأ ىلك إلذ رت  َخ أأ  ثمَ , ويص ت   ن  أأ 

 .؟عّنها عتقأ أ   ن  ها أأ يّنفع  أأ : ٍد قاسم بن حممَ لل ت  لفق: محن عبد الرَ  لافق

 لفه.  كت  لي همِّ أ   نَ إم  : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسول لبادة قاع   بنأ  سعدأ  نَ إم : قاسم لا لفقا

  ( ).عمنأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لافق , ؟.عّنها عتقأ أ   ن  ا أأ هّنفع  يأ 

_____________________ 

والبيهقي يف ( 13 /1) "إحتاف الهرة"ومسَدد كام يف ( 22 / ) "التوحيد"أخرجه ابن خزيمة يف  ( )

 . من طريق مالك به (  1/14) "العرفة"ويف ( 2/422) "الكربى"

رسٌل وهذا   ييّنة . م  ويونس بن , ( 13 /1) "اإلحتاف"رواه مسَدد كام يف . وتابع مالكًا سفيان  بن ع 

هري به( 5/12 ) "الكربى"يزيد كام رواه البيهقي يف   .كالمها عن الزُّ

بيد اهلل بن عبد اهلل عن رجٍل من الأنصار موصوالً   هري عن ع  ٌر عن الزُّ عمأ أخرجه أمحد . ورواه مأ

 (.21 /1)وعبد الرزاق ( 21 / )ابن خزيمة أيضًا و(  4/31)

بيد اهلل عن أيب هريرة  هري عن ع  واة عن مالك عن الزُّ  . ورواه بعض الرُّ

رسالً ( : 3 1 )رقم  "العلل"قال الدارقطّني يف   هري م   .والصحيح عن الزُّ

 (.2/441)وانظر االستذكار  

 يسار عن معاوية بن احلكم السلمي  من رواية عن عطاء بن( 142) "صحيحه"وروى مسلم يف  

 .نحوه 

 "العرفة"ويف ( 21 /1) "السّنن الكربى"والبيهقي يف (  1/41) "رشح السّنة"أخرجه البغوي يف  ( )

 . من طريق مالك به( 51 /1)

= 
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يب أأ  محن بن  الرَ   عبد  ويفِّ ت  :  له قانَ أأ , عن حييى بن سعيٍد  ٌك لما حَدثّنيو -113

 ( ).كثريةً  اً رقاب - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوج   - عّنه عائشة   ت  عتقأ فأأ , ه وٍم نامأ بكٍر يف نأ 

ُفُ :ُبابُ ُض  ُناالزُُِّوابنُُِانيةُِالزُ ُِقُتُ وعُُِقاِبُالرُُِِّقُتُ عُُِل 

___________________ 

بادة, هذا حديٌث مّنقطٌع ( : 1 /5 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   َن القاسمأ ملأ  يلقأ سعدأ بن ع 
              اهـ     . لأ

هاٍب (  142 ) ومسلم (   21 ) أخرجه البخاري . وللمرفوع شاهٌد : قلت   من ط رٍق عن ابن شم

بادة ", عن عبيد اهلل عن ابن عباس  ي ماتت  : فقال ,  ملسو هيلع هللا ىلصاستفتأى رسولأ اهلل  أّن سعدأ بن ع  إّن أ مِّ

ه عّنها: فقال . وعليها نذٌر   . "اقضم

هري نحوه ( 14 /1)والّنسائي ( 3432 )ولأمحد   أأفي جزئ أأن  أ عتقأ ". وزاد . من وجٍه آخر عن الزُّ

ن أ مِّك: ؟ قال .عّنها  ."أأعتق عأ

بأَن روايةأ القاسمم تفسرٌي للّنذرم ال جمل الذي ذكره ابن  ( 1/45) "التمهيد"وجزمأ ابن عبد الرب يف  

 .عباس يف حديثه

ب( : 121/  ) "الفتح"قال ابن حجر يف   بأأَنه مع إمرسالمه ليس فيه التصيح  بأأَّنا كانت  نذرت   وت عقِّ

 .باب من مات وعليه نذٌر . كتاب اليامن والّنذور . انظر الفتح . انتهى . ذلك

( 2  – 1 /42) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 2 3/3) "معجم الصحابة"أخرجه البغوي يف  ( )

 . من طريق مالك به 

رسالً   ييّنة ( 1431 ) "الصّنف"ورواه عبد الرزاق يف . هكذا رواه مالٌك م  وابن  أيب , من طريق ابن ع 

من (   1)وأيضًا برقم , من طريق أأيب ضمره أأنسم بنم عياض ( 5 1) "اآلحاد والثاين"عاصم يف 

بيد اهلل بن ( 41/42)وابن  عساكر , طريق عبدم العىل  عمر كلهم عن حييى من طريق حييى القطان وع 

 . فذكره . أأن عبدأ الرمحن مات , بن سعيد عن القاسمم بنم حممد 

 . وهذا إسّناٌد صحيٌح  
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 ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوجم  -بيه عن عائشة روة عن أأ ك عن هشام بن ع  لما حَدثّني -111

ئل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ  - ها غالأأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لافق, ؟ .فضلا أأ ّيُّ قاب أأ عن الرِّ  س 

 ( ).هالم هها عّند أأ نفس  وأأ ,  اً مّنثأ 

.همَ وأ   اً زن دأ لو عتقأ ه أأ نَ أأ , مر  بن ع  ن نافٍع عن عبد اهللع ٌك لما حَدثّنيو -111
( ) 

_____________________ 

وابن عبد الرب يف ( 1/413) "احللية"وأبو نعيم يف (  5/31 ) "العرفة"أخرجه البيهقي يف  (1)

 . من ط رٍق عن مالك به( 12 /  ) "التمهيد"

واة عن مالك يف  هم عن مالٍك , وإرسالمه عن عروة ,  وصلمه عن عائشة وقد اختلف الرُّ ورواه بعض 

 (. 12 /  ) "التمهيد"كام بنّي ذلك أبو عمر يف . كرواية اجلامعة عن أيب ذر 

راوح عن أأيب ذر   ُالبخاريُ. به  فقد رواه مجٌع من الثقات عن هشام عن أبيه عن أأيب م  أخرجه

 . وغريمها  (04)ومسلمُ(5705ُ)

سلٌم أيضًا ورواه   روة عن عروة به ( 23)م   . عن حبيٍب موىل ع 

رووه عن . وذكرأ اإلسامعييلُّ عددًا كثريًا نحوأ العشين نفسًا ( : 2/321) "الفتح"قال احلافظ يف  

, ورواه  ملسو هيلع هللا ىلصوخالفهم مالٌك فأأرسلأه يف الشهور عّنه عن هشام عن أأبيه عن الّنّبّي , هشام هبذا اإلسّناد 

لليثيُّ وطائفٌة عّنه عن هشام عن أأبيه عن عائشة , ورواه سعيد بن داود عّنه عن هشام حييى بن حييى ا

واية ال رسلة عن مالٍك ًأصحُّ , والحفوظ عن هشام : كرواية اجلامعة , قال الَدارقطّنيُّ  كام قال . الرِّ

 انتهى.اجلامعة

علم أأحدًا قال عن عائشة غري مالك ال أأ : قال ابن اجلارود ( : 11 /  ) "التمهيد "وقال أبو عمر يف   

ييّنة ووكيٌع وغري واحٍد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أأيب : قال ,  ورواه الثوريُّ وحييى القطان وابن ع 

راوح عن أيب ذر  . انتهى. م 

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 5/11 ) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (5)

 "الصّنف"وعبد  الرزاق يف , عن ب رد بن سّنان ( 52 /4) "مصّنفه"وأخرجه ابن أيب شيبة يف  

= 
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إُُِءُ واللاُدُِبُ عُ لاُجرُ :ُبابُ
ُعتُِذاُأُ  ُق 

ام اشرتى عوَ لبري بن االزُّ  نَ أأ , محن عن ربيعة بن أيب عبد الرَ  ٌك لما حَدثّني -112

 يلَ م مواه  :  لقا, بري ه الزُّ عتقأ  أأ اَم لف,  ةٍ رَ ٍة ح  امرأأ  بّنون منم  عبد  لك الذلو, ه عتقأ فأأ  اً عبد

  عثامن  فقىض ,ان ثامن بن عفَ  ع  ىلإ فاختصموا, يّنا لوام مأ ه   لب :هم مِّ  أ  يلموا لوقا ,

 ( ).همئم بري بواللزُّ ل

ٍم عن مرو بن حز  د بن عأ حممَ  يب بكر بنم أأ   بنم اهلل ك عن عبدم لما حَدثّني -112

 نَ أأ , ه خربأ ه أأ نَ أأ , بيه ارث بن هشاٍم عن أأ حلمحن بن ايب بكر بن عبد الرَ ك بن أأ للا عبدم 

___________________ 

 (. وأ ّمه ) وليس عّند عبد الرزاق . عن عبد الكريم كالمها عن نافع به ( 2/312)

 .من طريق سامل عن أبيه به( 2/312)وأخرجه عبد الرزاق  

 .وهذا مرسٌل  (1)

هري يف      روة عن أبيه عن م( 215 ) "الوطأ"وقد رواه أبو مصعب الزُّ مثل . الٍك عن هشام بن ع 

 .  حديث ربيعة

ر والثوري (  3- 1/3) "الصّنف"ورواه عبد الرزاق يف   عمأ  "السّنن الكربى"والبيهقي يف , عن مأ

ييّنة كلهم عن هشام به ( 5/452 ) بري . من طريق ابن ع  وذكروا أأَن اخلصومة بني رافع بن خديج والزُّ

 .ريض اهلل عّنهام 

من (  2 1 )وعبد الرزاق , من رواية حييى بن عبد الرمحن بن حاطب ( 5/452 )لبيهقي ورواه ا 

 .فذكرا القَصة . رواية حممد بن إبراهيم التيمي كالمها أَن الزبري قدم خيرب 

ثامن : قال البيهقي    .  هذا هو الشهور عن ع 

هري ( 5/452 )ثَم رواه البيهقي   والرواية ! كذا قال : ثم قال . ىض بخالفه أَن عثامن ق, من طريق الزُّ

دها  ال وىل عن عثامن  هري ردَية, أأصحُّ بشواهم راسيل  الزُّ  .انتهى . ومأ



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  426ُلك 

 حد  أأ  كأ لفه, ٍة لَ عأ لم ورجٌل , مي اثّنان ل   . ثةً ه ثاللني ّنبأ  وتركأ ,  كأ لهشاٍم ه نأ عايص بلا

 ثمَ , يه لموا ءأ ه وواللأ ه مامِّ بيه وأ  خوه لأ ه أأ فورثأ  . يلمواو ماالً  وتركأ , ذين لمي لَ لا

قد : ه ابّن   لفقا ,بيه خاه لأ ه وأأ وترك ابّنأ ,  يلوالا ءأ ووال لأ الا ثأ ذي ورم لا كأ له

 ووال لم المن ا حرزأ  أأ يبما كان أأ  رزت  ح  أأ 
م
ام نَ إم  . كليس كذل: خوه أأ  لوقا,  يلوالا ء

 ؟ناه أأ ث  رم أأ  ست  ليوم أأ لخي اأأ  كأ لو هل تأ يرأأ أأ  ,  فاليلوالا ا والء  مَ وأأ ,  لأ الا حرزتأ أأ 

 خيه بوالفقىض لأ , ان ن عفَ ن بثام ع  ىلفاختصام إ
م
 .( ) يلوالا ء

_____________________ 

 "العرفة"ويف ( 5/454 ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 1 1) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (1)

 .من طريق مالك به( 2/411) "رشح السّنة"والبغوي يف ( 2 2/1)

ُ:ُ)ُقولهُ  ة  ل  اَلت بفتح الهملة الضائر  . أأخو الب : أي  (ورجٌلُلِع  , وأأصل ه أأَن مأن تزَوج امرأأًة , والعأ

ب . ثَم تزَوجأ أ خرى كأأنه عَل مّنها  ب بعد الشُّ لل الشُّ اَلت الأخوة لأب , والعأ م , وأأوالد  العأ وأ َمهاهت 

َتى  ( .1/321) "حالفت"قاله احلافظ يف . شأ
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ُ
 ا كتاب

ُ
 مل

 
 بكات

 

ُقُ لا:ُبابُ ُِبُاتُ كُ ملُ يفُاُاءُ ض 

ب عبٌد ما كاتأ لا: مر كان يقول  بن ع  عبد اهلل أنَ , ك عن نافٍع لما حَدثّني -111

 ( ).ه يشءٌ ن كتابتم يه مم لع بقيأ 

_____________________ 

من ( 1/424) "رشح السّنة"والبغوي يف (    /4) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (1)

 .طريق مالك به

ويف ( 3 5/4 ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 31 /1) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف  

 .من ط رٍق عن نافع به( 51 /1 ) "العرفة"

ورواه ابن قانع من طريق أ خرى عن نافع عن ابن عمر ( : 1  /3) "التلخيص"قال احلافظ يف 

 انتهى . وأأعَله . مرفوعًا 

ده : قلت   عيب عن أأبيه عن جِّ مرو بن ش  وي مرفوعًا من حديث عأ ( 1 41)أأخرجه أبو داود . ور 

مرو وأخرجه ابن حبان من وجٍه آخر عن عبد اهلل ب, ( 11  )والرتمذي  وأخرجه ابن عدي يف , ن عأ

 . من حديث أم سلمة  "الكامل"

 (.15 / )البن حجر  "الدراية"و (21 /3) "نصب الراية"و( 1  /3) "التلخيص احلبري": انظر 
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ُ
 ا كتاب

ُ
 مل

 
 ردب

 

ُ:ُبابُ ُرهاهُإذاُدبُ يدتُ لوُلُِجالرُ ُمس 

فكان , ه لني جاريتأ ر  بن عمر دبَ أّن عبد اهلل, ك عن نافٍع لما حَدثّني -115

 ( ).انرتأ دبَ ا م  ومه  .  مهاطؤ  يأ 

_____________________ 

 "العرفة"ويف ( 1 5/4 ) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 1 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

 . من طريق مالٍك به( 2/145)

 .من طريقني آخرين عن نافع به( 32 /1) "الصّنف"رجه عبد الرزاق يف وأأخ 

 ُ ُقوله (ُ ه بموتم مالكمه , ( :   3/3) "الفتح"قال ابن حجر يف  (امل دب رُ: ه عتقأ أأي الذي عَلقأ مالك 

ي بذلك  مِّ ب ر احلياة , س  ه عىل أأَما د  : أأو لَن فاعلأه دَبر أأمر دنياه وآخرتمه , لَن الوتأ د  نياه فباستمرارم

َن تدبريأ الأمرم 
ه , وأأَما آخرت ه فبتحصيلم ثوابم العتقم , وهو راجٌع إىل الَول , لأ االنتفاع بخدمةم عبدم

ب ر المرم   فريجع إىل د 
 .انتهى كالمه .وهو آخره. مأ خوٌذ من الّنظرم يف العاقبةم



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  429ُلك 

  
ُ
 ا كتاب

ُ
 دود  حل

 

ُمُِج ُيفُالرُ ُماُجاءُ :ُبابُ

عن  حةأ لبن ط بيه زيدم عن أأ  حةأ لط بنم  زيدم  عقوب بنم ك عن يأ لما حَدثّني - 11

ا َّن ه أأ ربت  خ  فأأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلإ امرأًة جاءت   نَ أأ , ه خربأ ه أأ نَ أأ , يكة ليب م  أأ   بنم اهلل عبدم 

  وضعت  اَم لف ,عي ضأ ى تأ اذهبي حتَ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ا رسول  هل لفقا, وهي حامٌل  زنت  

 لفقا, ه ت  ه جاءأ رضعت   أأ اَم لف,  هعي  رضم ى ت  اذهبي حتَ  : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ا رسول  هل لفقا, ه ت  جاءأ 

.ت  مجم هبا فر   مرأ فأأ  . جاءت   ثمَ ,  هعت  ودأ تأ فاس   : لقا,  يهعم ودم هبي فاستأ اذ   :
( ) 

_____________________ 

ابن وهب عن مالك عن يعقوب بن زيد بن من طريق (  1/35) "الستدرك"أخرجه احلاكم يف  ( )

ره. أَن امرأًة , طلحة عن أبيه    . فذكأ

ن . هكذا قال حييى يف هذا عن مالك ( : 2/325) "االستذكار"قال أبو عمر يف   فجعل احلديثأ مم

ي كة  لأ  اهلل بن أيب م 
رسل عبدم وكذلك روى ابن  . كام قال حييى . وكذلك قال أبو مصعب عن مالك , م 

ف ف وابن ب كري يف أكثر الروايات عّنه , ( الوطأ)ري يف ع  عن مالك : وقال القعّنبي وابن القاسم ومطرِّ

ي كة لأ ن . عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أأبيه زيد بن طلحة بن عبد اهلل بن أيب م  فجعلوا احلديث مم

رسل زيد بن طلحة   .وهو الصواب  إمن  شاء اهلل تعاىل. م 

لأي كة , موضعم اإلشكال مّنه  ورواه ابن وهب برفع  وال جاء فيه بذكر ابن أيب , وملأ  يقل عن ابن أيب م 

ي كة  لأ  ملسو هيلع هللا ىلصأَن امراًة أأتت  رسولأ اهلل , عن مالك عن زيد بن طلحة الَتيمي عن أأبيه ( الوطأ ) فرواه يف , م 

 .انتهى بتجوز  "الخ . فقالت

ه م( 111 )يشهد له ما أأخرجه م سلٌم : قلت    عبد اهلل بن  ب ريدة نحوأ
يف قصة . مطَوالً  ن حديثم

 .الغامدية ريض اهلل عّنها
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يب واقٍد يامن بن يساٍر عن أأ لك عن حييى بن سعيٍد عن سلما حَدثّني - 11

ه تم مع امرأأ  وجدأ  هنَ ه أأ ل فذكرأ  . امتاه رجٌل وهو بالَش اب أأ طَ خلمر بن اع   نَ أأ ,  يثيِّ لال

تاها فأأ , ك لا عن ذهل  سأأ ه يأ تم  امرأأ ىليثّي إلبا واقٍد الاب أأ طَ خلبن ا مر  ع   فبعثأ ,  الً رج  

ا َّن ها أأ خربأ وأأ , اب طَ خلامر بن ع  لها ج  زو لذي قالاا هل فذكرأ , ا هلسوٌة حووعّندها نم 

 ىلع وثبتت  ,  عأ ّنزم ن تأ أأ  بت  فأأ , زع ّن  تأ لك لذشباه ّنها أأ قِّ لي   لأ وجع, ه لم ؤخذ بقوت   ال

 .ت  مجم مر فر  هبا ع   مرأ أأ ف,  عرتافم اال
( ) 

ه سمعه يقول نَ أأ , ب سيَ لعن سعيد بن اك عن حييى بن سعيٍد لما حَدثّني -114

  كومةأ  مأ كوَ  ثمَ , بطح بالأ  ناخأ أأ  . ن مّنًى اب مم طَ خلمر بن اع   رأ دأ ا صأ لَ : 
ٍ
 ثمَ ,  بطحاء

  ت  رب  كأ  همَ لال:  لفقا, امء  الَس ىله إيدي   مدَ  ثمَ  , ىقأ لته واس  يها رداءأ لع طرحأ 
, ي ّنِّ سم

 .طٍ فرِّ م   ٍع والمضيِّ  يك غريأ لإم  ّنيبض  فاق   . تيرعيَ  وانتشت  , ِت قوَ  فت  ع  وضأ 

 ضت  رم وف  , ّننكم السُّ ل ت  ّنَ قد س  اس ا الّنَّيُّ أأ :  لفقا, اسالّنَ  فخطبأ  ةأ ديّنلا مأ قدم  ثمَ 

 بأ ورض,  وشامالً  اً ا بالّنّاس يميّنوضلُّ ن تأ أأ  إاَل واضحة ل اىلم عت  ك  روت  , فرائضلكم ال

 .خرى ال  ىله عبإحدى يدي  

_____________________ 

والبيهقي (  3 /4) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 14 /1) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالك به( 4 1/4) "العرفة"ويف ( 5  /2) "السّنن الكربى"يف 

 .وإسّناده صحيح 

من وجٍه ( 2/412)والبيهقي (  3 /4)والطحاوي (  433 ) "الصّنف"يف  وأخرجه عبد الرزاق 

هري عن عبيدم اهلل بن عبد اهلل بن عتبة  ه , آخر عن الزُّ  .فذكر نحوه. أَن أأبا واقٍد أأخربأ
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ين يف حدَ  نجد   ال: قائٌل  لأ يقو ن  أأ  . جمرَ وا عن آية الك  لأ هتأ  ن  اكم أأ إيَ :  لثّم قا

 لأ يقو أن   والل . ذي نفس بيدهلاو, ورمجّنا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فقد رجمأ ,  كتاب اهلل

يخة فارمجومها يخ والَش الَش : ها ت  ب  كتأ ل ىل تعااهلل اب يف كتابم طَ خلمر بن ازاد ع  اس الّنَ 

  .اهانأ رأ  ا قد قأ فإنَ , ة بتَ لا

ة جَ حلذو ا خأ لسفام ان  : سّيب لسعيد بن ا لقا: حييى بن سعيٍد  لقا: ك لما لقا

 ( ).مر رمحه اهللع   لتى ق  حتَ 

_____________________ 

والبيهقي يف ( 12 /32) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ( 11 ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . ُمتصًا ومطوالً . من ط رٍق عن مالك به ( 4 1/4) "العرفة"ويف (    /2) "الكربى"

وطأ حممد بن احلسن  "إذا زنيا فارمجومها"وزادوا   ( . 11)وهي يف م 

وابن سعد يف (  2 /4 ) "الصّنف"بن أيب شيبة يف وا( 41/ ) "السّند"وأخرجه أمحد يف  

 "الستدرك"واحلاكم يف ( 11 /2 )وابن عساكر ( 5141 )وعبد الرزاق ( 4/443) "الطبقات"

وأبو نعيم ( 4/15) "تاريخ الديّنة"وابن شبّة يف ( 3/342) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف (  2 /3)

 .مطوالً وُمتصاً . ن سعيد بهوغريهم من ط رٍق عن حييى ب( 13/ ) "احللية"يف 

ه , هذا حديٌث مسّنٌد صحيٌح ( : 4/14 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  فقد رجمأ : والذي يأستّند فيه قول 

تألف فيه .  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اهلل  خ  مر بن اخلَطاب فم  امع سعيد بن السّيب من ع   . وأَما سأ

ن أهل العلم  مر شيئًا : قالت  طائفٌة مم ه إدراكأ مأن حيفظ عّنه , مل يأسمع من ع  وذكروا ما رواه , وال أأدركأ

مر بن اخلطاب؟ قال . قيل لسعيدم بنم السيب : ابن هليعة عن ب كري بن الأشج قال   . ال: أأدركتأ ع 

مر أأحاديث حفظأها عّنه مّنها هذا احلديث : وقال آخرون  ن ع 
ومّنها قوله , قد سمع سعيد  بن السيب مم

مر وزع, حني رأأى البيت  هدأ هذه احلأجةأ مع ع  وحفظ عّنه فيها أأشياء . موا أأَن سعيد بن السيب شأ

مر , وأأَداها عّنه  جٌة حَجها ع  َيام , وهي آخر  حأ وق تل , وكانت  خالفت ه عشأ سّنني وستةأ أأشهر وأأربعة أأ

= 
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ُ اعُ ُنُِفيمُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُّت  ُناهُبالزُُِّنفِسُىلعُف 

 ىلنا ع نفسه بالزِّ ىلع اعرتفأ  الً رج   أنَ , م ليد بن أسك عن زلما حَدثّني -113

:  لفقا,  بسوٍط مكسوٍر ِتم فأ  . بسوٍط  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  لفدعا ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو عهدم 

___________________ 

َجته تلك لأربٍع بأقني من ذي احلجة سّنة أربع وعشين  ه من حأ
 .ى كالمه انته. بعد انصافم

قال عمر : عن ابن عباس  مّنه فقطاملرفوعُ(1541ُ)ومسلمُ(5445ُ-5441)أخرجُالبخاريُ:ُقلتُ

وأأنزلأ عليه , باحلق  ملسو هيلع هللا ىلصإَن اهللأ قد بعثأ حممدًا :  - ملسو هيلع هللا ىلصوهو جالٌس عىل مّنربم رسولم اهلل  -بن اخلطاب 

عي ّناها وعقلّناه. الكتاب  ورمجّنا بعده  ملسو هيلع هللا ىلصفرجمأ رسول  اهلل . ا فكان ما أ نزل عليه آية الرجم قرأ ناها ووأ

شى إن  طال بالّناس زمان أأن  يقولأ قائٌل .  ما نجد  الَرجمأ يف كتاب اهلل فيضلُّوا برتك فريضٍة أأنزهلا : فأأخ 

ن زنى إمذا أ حصن من الرجال والّنساء , اهلل  أأو , إذا قامت  البيّنة  . وإَن الرجمأ يف كتاب اهلل حٌق عىل مأ

ا "( 114 )وابن ماجه ( 11 2) "الكربى"زاد الّنسائي يف .  "أو االعرتاف,  كان احلبل   وقد قرأ هت 

 ."(الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارمجومها البَتة)

 .باب االعرتاف بالزنا, كتاب احلدود , انظر فتح الباري . وهلذه الزيادة طرٌق أ خرى 

ُ:ُ)ُقولهُ ُبطحاء  مُكومة  وي , كذا رويّناه . متسعة : أي ( : 25 / ) "قالشار"قال عياض يف  (كو  ور 

, وهذا ي ؤيد رواية اإلضافة  "كومًة من بطحاء"وعّند القعّنبي , بغري تّنوين عىل اإلضافة كذا ليحيى 

البطحاء : وقال أبو عيل . البطحا والبطح والبطاح الَرمل الّنبسط عىل وجه الرض: قال أهل اللغة 

 انتهى بتجوز . ٌل وحىصبطن  الوادي إذا كان فيه رم

 .كام قال مالٌك يف الوطأ. الثيِّب والثيِّبة : أي (ُالشيخُوالشيخةُ:ُ)ُقولهُ

ُ ُقوله (ُ :ُ وجزمأ , معّناه القطع وأألمفها أألف وصٍل ( : 2/324) "الفتح"قال ابن حجر يف  (البّتة 

: قال اجلوهري , مم أأحٍد من أأهلم اللُّغةم ومل أأر ما قاله يف كال, الكمرماين بأأَّنا أألف قأطع عىل غري القياس 

ّنبأت  , االنبتات االنقطاع  وال أأفعله البتةأ لكلِّ أأمٍر ال , ويقال ال أأفعل ه بتًة , مّنقطع به : أي . ورجٌل م 

 .انتهى . ونصب ه عىل الصدر , رجعةأ فيه 
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بسوٍط قد  ِتفأ   . دون هذا:  لفقا, ه قطع ثمرت  ت   ملأ   بسوٍط جديٍد ِتم فأ   . فوق هذا

 .دأ لم فج   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل مر به رسول  فأأ  . نأ به والأ  كبأ ر  

ن هذه صاب مم ن أأ مأ ,  دود اهللّنتهوا عن ح  تأ  ن  كم أأ ل قد آنأ  . ا الّنّاسّيُّ أأ :  لقا ثمَ 

يه كتاب لقم عن   . هّنا صفحتأ لبدي ه من ي  نَ فإم ,  اهلل رت بسرتم تأ يس  لف شيئاً قاذورات لا

 ( ).اهلل

_____________________ 

طي يف ( 31 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1) والبيهقي يف ( 51 / ) "يثغريب احلد"والرَسق س 

 .من ط رٍق عن مالك به( 1/311) "العرفة"ويف ( 1 2/4) "السّنن الكربى"

عن أيب خالٍد المحر عن ( 1  /3) "غريب احلديث"واحلريب يف ( 1/145)وأخرجه ابن أيب شيبة  

 (.ره إىل آخ... أّيا الّناس قد آن ) دون قوله . حممد بن عجالن عن زيد بن أأسلم به ُمتصًا 

مر عن ( : 31 /3) "التلخيص"قال ابن حجر يف  ع  رسٌل , وله شاهٌد عّند عبد الرزاق عن مأ وهذا م 

ريب موىل ابنم عباس بمعّناه , فهذه الراسيل   ب من طريق ك  حييى بن أيب كثري نحوه , وآخر  عّند ابنم وه 

اً  ها بعضأ ُ.انتهى كالمه. الثالثة , يأشدُّ بعض 

واة ( :   1/4) "التمهيد"وقال أبو عمر رمحه اهلل يف   رسالً مجاعة  الرُّ وى هذا احلديثأ م  هكذا رأ

ثَم ذكرأ ط رقًا أ خرى للحديثم من غري .... وال أأعلمه يأستّند هبذا اللفظم من وجٍه من الوجوه , للموطأ 

 . روايةم مالٍك 

ه يأستّند : وقول ابن عبد الرب : قلت   .خ ال.. ال أأعلم 

ه بذلك من حديثم مالٍك ( : 3/12) "التلخيص احلبري"فقال يف . فرَسه ابن حجر  وإاَل فقد . ومراد 

, عن الصمِّ عن الَربيع عن أأسد بن موسى عن أنس بن عياض عن حييى  "الستدرك"روى احلاكم  يف 

مر   اهلل بن ديّنار عن ابنم ع 
لمي , فقالقال بعد رأ  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي : بن سعيد عن عبدم م الأس  اجتّنبوا هذه : ج 

عن احلسني بن حييى القطان عن حفص بن  "جزء هالل احلَفار"ورويّناه يف , احلديث .. القاذورات 

= 
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با بكٍر أأ  نَ أأ : ربته خ  بيٍد أأ يب ع  أأ  ة بّنتأ صفيَ  أنَ , ك عن نافٍع لما حَدثّني -111

, نا ه بالزِّ  نفسم ىلع اعرتفأ  ثمَ , ها لأ بأ ح  ٍر فأأ ك  جاريٍة بم  ىلع ٍل قد وقعأ ِت برج  يق أ  دِّ الَص 

.كدأ  فأ ىلفي إثّم ن  ,  دَ حلد الم بو بكٍر فج  به أأ  رأ مأ فأأ , صن ح  يكن أ   وملأ  
( ) 

___________________ 

« فليسترت بسرت اهلل»: إىل قوله . عمرو الربايل عن عبد الوهاب الثقفي عن حييى بن سعيد النصاري به 

سّندًا : , وقال "العلل"وصَححه ابن السكن , وذكره الدارقطّني يف  وي عن عبد اهلل بن ديّنار م  ر 

رساًل , وال رسل أأشبأه  . انتهى. وم 

ُفقالُ:ُ)ُقولهُ( 43 /3)قال الزرقاين  ُمكسور  ه  (فوقُهذاُ:ُفأ يتُبسوط  فأيتُ:ُ)ُوقولهُ,ُخلَفةم إيالمم

وثمرة  : , قال اجلوهري  طرفه: أي . بفتح الثلثة واليم والراء وفوقية  (بسوطُجديدَُلُتقطعُثمرتهُ

ن  , أي مل ي متهن : السياط عقد  أأطرافها , وقال أبو عمر 
لم أقل : أي  (فقالُدونُ)ُوالثمرة الطرف , ومل يأ

ُبهُ)ُ, وفوق الأَول  (هذاُ)ُ, من  كِّب  ُ)ُ, فذهبت عقدة  طرفه  (فأيتُبسوطُقدُر  ن  صار لَيّنا مع  (وال 

ه  كلُّ قوٍل أو فعٍل ي ستقبح كالزنى  (القاذوراتُ)ُ, أي حان . بالد  (آنُُقد)ُ, بقاء صالبته بعدم كرسم

ب والقذف  يت قاذورة . والشُّ مِّ صفت بام ي وصف به . لأَن حَقها أأن  تقذر  ;ومجعها قاذورات , س  فو 

 (لناُ)ُ ,ويف رواية بحذفها أي ي ظهر  {من يتقي  }بالياء لإلشباع كقراءة  (فإنهُمنُيبديُ)ُ, صاحب ها 

ه أأفضل  من : هي لغة  (صفحتهُ)ُمعارش احلكام  رت   ه وناحيت ه , والراد من يظهر لّنا ما سأ جانب ه ووجه 

 انتهى. حٍد أأو تعزيزٍ 

من طريق عبد الرزاق ( 11 /4) "الصغرى"ويف ( 4  /2) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

                                           .                                عن مالك به

 "العرفة"ويف ( 4  /2) "الكربى"البيهقي يف (   44 ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف     

من (  1 ) "الّناسخ والّنسوخ"والقاسم بن سالم يف (  2 / ) "العلل"والدارقطّني يف ( 1/445)

عيب بن أيب محزة كال مر وش  بيد اهلل بن ع   . مها عن نافع بهطريق ع 

قبة عن صفَية به(   44 )وأخرجه عبد الرزاق    . من طريق موسى بن ع 

= 
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ُانُ الزُُِّيفُحدُُِّماُجاءُ ُجامعُ :ُبابُ

 هنَ وأأ ,  مسم خل  ا قيقم  رأ ىلع كان يقوم   اً عبد أنَ , عن نافٍع  ٌك لما حَدثّني -111

 لَي وملأ  , اه فأ اب ونأ طَ خلا ن  مر به ع  دأ لأ فج . ع هباقيق فوقأ ك الرَ له جاريًة من ذرأ تك  اس  
 دم

.هاهأ رأ تك  ه اس  نَ لأ ,  يدةأ لولا
( ) 

___________________ 

مر عن أأيب بكر . ورواه نوح بن دَراج فسلك اجلادة   بيد اهلل عن نافع عن ابن ع  ذكره . فرواه عن ع 

 .انتهى. وقول  مالٍك هو الصواب  : ثم قال ( .  2 / ) "العلل"الدارقطّني يف 

كُُ:ُ)قولهُ   والدالم قريٌة يف احلجاز ق رب خيرب  (فد 
م
ها اهلل  عىل رسولمه . بفتح الفاء يف سّنة سبٍع  ملسو هيلع هللا ىلصأأفاءأ

لحًا   .وتتبع مّنطقة حائل , ( احلائط ) وت عرف اآلن بـ , كيلو تقريبًا  15 تأبعد عن الديّنة , ص 

أأَن أهلأ فدك , وكان من شأ ّنا ما ذأكر أأصحاب  الغازيِّ قاطبًة (: 54 /1) "الفتح"قال ابن حجر يف ُ

يرب أأرسلأ أأهل  فدك يطلبون من الّنبيِّ  المانأ عىل أأن يأرتكوا البلدأ  ملسو هيلع هللا ىلصكانوا من ّيود , فلاَم ف تحت خأ

هري و ه قالوا ويأرحلوا , وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن الزُّ قيٌَة من خيرب : غريم بأقيت  بأ

ل وا عىل مثل  ملسو هيلع هللا ىلصحتَصّنوا فسأألوا الّنبَي  ك فّنزأ ع بذلك أأهل  فأدأ
هم وي سرَيهم ففعلأ , فسمم قن دماءأ أأن  حيأ

 .انتهى. خاَصةً  ملسو هيلع هللا ىلصذلك , وكانت  لرسولم اهلل 

 "العرفة"ويف  (34 /2) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 44 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

غرى"ويف ( 1/441)  .من طرق عن مالك به( 1 3 ) "الصُّ

ريج كالمها عن نافع به( 4325 )وبرقم , عن أأيوب ( 4312 )وأأخرجه عبد الرزاق   . عن ابنم ج 

مر . واختصه أيوب   .ونافع ملأ  ي درك ع 

مر نأفى إىل , بيه عن وكيع عن سفيان عن زيد بن أأسلمأ عن أأ ( 2222 )وأخرج ابن أيب شيبة   أأَن ع 

ك  ."فأدأ

مر فجاء من طرٍق كثريٍة عّنه   ّنفيان ) انظر فتح الباري . أَما تغريب ع   (باب البكر َيلدان وي 
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عبد  نَ خربه أأ أأ , يساٍر  يامن بنأ لس أنَ  , عن حييى بن سعيدٍ  ٌك لما حَدثّني -112

من  اب يف فتيةٍ طَ خلمر بن اين ع  رأ مأ أأ :  لقا,  خزومَي لبيعة ايب رأ اش بن أأ  بن عيَ اهلل

 ( ).نايف الزِّ  مخسنيأ  مخسنيأ  مارةم اإلم  الئدم ن وأ مم  نا والئدأ د  لأ فج . قريشٍ 

ُضُِيُ رُِعُ يُوالتُ فُ والن ُُِفُذ ُقُ ليفُاُد ُحلا:ُبابُ

يف  اً بدعزيز علمر بن عبد اع   دأ لج:  له قانَ أأ  , نادعن أيب الزِّ  ٌك لما حَدثّني -112

:  لفقا ؟كلعامر بن ربيعة عن ذ  بنأ اهلل عبدأ  ت  لفسأأ : ناد بو الزِّ أأ  لقا. ريٍة ثامنني فم 

 دأ لج اً دحأ أأ  يت  فام رأأ  .اً رَ جأ  مَ ل  هأ  فاءأ لخلان وابن عفَ  اب وعثامنأ طَ خلبن امر ع   دركت  أأ 

 ( ).ربعنيكثر من أأ ريٍة أأ يف فم  اً عبد

_____________________ 

من ( 1/411) "العرفة"ويف , من طريق ابنم ب كري (  3 /2) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 . طريق القعّنبي كالمها عن مالك به

ييّنة كالمها عن حييى بن سعيد به( 2/411)عبد الرزاق  وأأخرجه  ريج وابنم ع   .من طريق ابنم ج 

ليدة  (والئدُ:ُ)ُقولهُ  هري (   41 )روى عبد الرزاق . وهي الَصبمَية . مجع وأ مر بن , عن الزُّ أأَن ع 

نى ن اخل مس أب كارًا يف الزِّ
 . "اخلطاب جلدأ والئدأ مم

من طريق (  1 /2) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 2/342) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  (5)

 . مالك به

 "الطبقات"وابن سعد يف (  1/15) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 2/342)وأخرجه عبد الرزاق  

مر : من طريقني عن أأيب الزناد عن عبد اهلل بن عامر قال (  1 /2)والبيهقي ( 1/1) .. أأدركت  ع 

ه دون ق رأ مر بن عبد العزيز فذكأ  .وهذا إمسّناٌد صحيٌح . صة ع 

اُ:ُ)ُقولهُ   ُجر  وا كذلك مل يأّنقطع  عمل هم وثبأت وا عليه : أي  (هلم   . أّنم سار 

= 
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عامن ارثة بن الّنَ محن بن حد بن عبد الرَ حممَ  لجاعن أيب الرِّ  ٌك لما حَدثّني -111

ا يف ني استبَ لأ رج   نَ أأ , محن عبد الرَ  مرة بّنتم ه عأ مِّ ار عن أ  جَ ن بّني الّنَ مم  ثمَ  نصاريِّ الأ 

  . انيةٍ ي بزأ مِّ أ   وال, اٍن  بزأ يبم ما أأ  اهللمو: خر آللحدمها أأ  لفقا, اب طَ خلمر بن اع   زمانم 

: آخرون  لقاو ,ه مَ باه وأ  أأ  مدحأ : قائٌل  لفقا, اب طَ خلمر بن اك ع  لفاستشار يف ذ

 ( ).امننيثأ  دَ حلا مر  ه ع  دأ لأ فجأ ,  دَ حله ادأ لَتأ  ن  نرى أأ , هذا  ه مدٌح غري  مِّ بيه وأ  قد كان لأ 

ُهفيُ ُحد ُُاُالمُ :ُبابُ

 لقا, اب طَ خلمر بن اع   نَ أأ , محن يب عبد الرَ أأ  بنم  ك عن ربيعةأ لما حَدثّني -125

ك لذ رت  فذكأ , ه ت  امرأأ  ا فغارتم اهبأ صأ ه يف سفٍر فأأ ه معأ تم مرأأ بجاريٍة ال رجٍل خرجأ ل

 ,ّنة بيِّ لي بايّنِّتم أ  تأ ل: مرع   لفقا , يلها ت  بأ وهأ :  لفقا ؟كله عن ذلأ أأ اب فسأ طَ خلمر بن اع  ل

 ر  أو لأ 
.هلا هأ ا وهبت  َّن ه أأ ت  امرأأ  فاعرتفتم :  لقا ,ة ارجأ حلم ك باّنَ يأ مم

( ) 

___________________ 

در . أأمٌر باالستمرار :  "الفتح"قال ابن حجر يف ُ بأ عىل الص   .انتهى. جَر جَرا: أي . انتأصأ

 "ال حىَل "وابن حزم يف , من طريق ابن ب كري (  1 /2) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . من طريق ابن وهب وكالمها عن مالك به( 311/  )

 . ورواته ثقاٌت 

 "ال حىَل "وابن حزم يف , من طريق حييى بن سعيد ( 1/142) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف  

جال به( 312/  )  .من طريق الثوري كالمها عن أأيب الرِّ

رسٌل هذا  (5)  .م 

ر عن قتادة ( 4335 )وأخرج عبد الرزاق   عمأ مر , عن مأ مر . نحوه .. أأَن امرأًة جاءت  إىل ع  وفيه أَن ع 

ها احلَد  رسٌل أأيضًا . جلدأ  . وهذا م 

= 
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ُ:ُبابُ ُماُي  ُعُ طُ قُ لهُافيُ ُب 

 نَ أأ ,  يِّ كِّ لسنٍي امحن بن أيب ح   بن عبد الرَ عن عبد اهللي عن مالٍك حَدثّنو - 12

لٍ بأ جأ  ريسةم يف حأ  وال, ٍق لَ عأ يف ثمٍر م   طعأ ق ال:  لاق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو
و راح أأ ل  فإذا آواه ا,  

 ا منأ ثأ  بلغ  فيام يأ  قطع  لين فارم جلأ ا
.نِّ جأ لم

( ) 

___________________ 

بيد اهلل بن عمر عن نافع (  3 /2) "الكربى"وأخرجه البيهقي يف   بأتم امرأٌة : قال , من طريق ع  وهأ

ها  مر  احلَد  "وزاد . فذكره . لزوجم ها ع  ف . فأقَرت أَّنا وهبت ها له فجلدأ  . "أ راه حَد القذ 

رسٌل جيدٌ : قال البيهقي    .إسّناٌد م 

( 315/ ) "الصغرى"ويف , من طريق ابن ب كري ( 11 /2) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 .من طريق القعّنبي كالمها عن مالك به

ٌل ( : 3/11) "التلخيص"قال احلافظ يف    .وهو م عضأ

 "الصغرى"ويف ( 14 /2) "الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 22 ) "السّند"ورواه الشافعي يف   

مرو بن شعيب ( 1/451) "العرفة "ويف ( 5 4/4) سني عن عأ أأَن رسولأ , عن مالٍك عن ابنم أأيب ح 

 .وهو مرسٌل أيضًا . "فذكره : قال  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

واة فيام علمت  يف إمرسالم هذا احلديث يف الوطأ ( :    /1 ) "التمهيد"عمر يف  قال أبو   ملأ  خيتلف الرُّ

ل معّناه من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص وغريه,   .انتهى. وهو حديٌث يتَصم

مرو : قلت   ه أمحد . أما حديث عبد اهلل بن عأ السّنن "وأبو داود يف ( 52 ,ُ 54 , 25 / )فأأخرجأ

والبيهقي يف ( 111 )وابن ماجه ( 2/21)والّنسائي ( 21  )والرتمذي ( 3415, 5 2 )

( 3 1/3)واحلاكم ( 41 /3)والدارقطّني ( 2 2) "الّنتقى"وابن اجلارود يف ( 14 /2) "الكربى"

ه عبد اهلل بن عمرو ( 31 /4)والطحاوي  عيب عن أأبيه عن جدِّ مرو بن ش  . وغريهم من ط رٍق عن عأ

طَوالً و اً م  تصأ  . ُم 

= 
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عبد  بّنتم  مرةأ بيه عن عأ  بن أيب بكٍر عن أأ اهلل عن عبدم ي عن مالٍك حَدثّنو - 12

,  مأ قوَ ت   ن  ان أأ ثامن بن عفَ هبا ع   فأمرأ , ًة َج ر  ت  ثامن أ  ع   يف زمانم  رسقأ  اً سارق نَ أأ , محن الرَ 

.هيدأ  عثامن   فقطعأ , بديّناٍر  اً رمهدم  اثّني عشأ  ن رصفم راهم مم دأ  ثةم بثال مت  وِّ فق  
( ) 

___________________ 

 ُ ُقوله (ُ عل قُ: ُم  ر رنأ  (ث م  َذ وَي  عَلقًا يف الّنخل قبل أ ن َي  طبم , الراد ما كان م  والثمر  اسٌم جامٌع للرُّ

مها  ر والعّنبم وغريم ن التَم 
ُ. واليابسم مم

ِرينُ:ُ)ُقولهُُ فيف الَتمرم . بفتح اجليم وكرس الراء  (اجل  ّن طة وهو له كالبأي درم . هو موضع  َتأ مع , للحم وَي 

ن بضمتني  ر   (. 1/1) "عون العبود"قاله يف . كذا يف الّنهاية . عىل ج 

ب لُ)ُقولهُُ ريسةُج  ق قأطٌع : أي ( : 144/ )قال ابن الثري يف الّنهاية (ُح  رس باجلبل إذا رس  ليس فيام حي 

ٍز ,  فظ ها  أَن هلا مأن: أي : واحلريسة فعيلة بمعّنى مفعولة , لأَنه ليس بمحر  ها وحيأ رس  عل  , حيأ ومّنهم من َيأ

ها  قأ فهو حارٌس وحمرتٌس : احلريسةأ الرَسقةأ نفسأ سًا إذا رسأ رس  حر  قال  حرسأ حيأ ليس فيام : أي , ي 

 .انتهى. ي رسق من اجلبل قأطع  

 .الكان تأوي إليه الاشية بالليل. بضم اليم  (امل راحُ:ُ)ُقولهُُ

ّنُ:ُ)ُقولهُ و ال (املِج  اري حاملأه ه  وأ ه : رتُّ س لنه ي  ة: لأَنه من اجل ّنَة , واليم زائدة . أي يأسرت  رت  قاله . السُّ

 "الّنهاية"ابن الثري يف 

رَتٍب ( أي احلديث ) وفيه ( : 23 / ) "تّنوير احلوالك"قال السيوطي يف  ٌ غري م   .ُُلف  ونش 

 "العرفة"ويف ( 15 /2) "ن الكربىالسّن"والبيهقي يف ( 24 ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من طريق مالك به(  1/41)

ييّنة عن عبد اهلل بن أيب بكر به(  1/32) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف    .عن ابن ع 

ةُ:ُ)ُقولهُ ج  وي قال أأيضًا أ ترن جة , بضم اهلمزة وتشديد اجليم ( :  4/ ) "الشارق"قال عياض يف  (أ تر 

وي بالوجهني الأَولني يف الوطأ , حكاها أبو زيد . وفيها لغٌة ثالثٌة ترنجة بغري مهزة , بزيادة نون  وقد ر 

فقال . رسقتها بالقطع  واخت لف يف التي حكمأ يف, وال وىل أأفصح  . ومها لغتان معروفتان , وغريه 

= 
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عبد  مرة بّنتم ٍم عن عأ ز  يب بكر بن حأ  بن أأ اهلل عن عبدم ي عن مالٍك حَدثّنو -124

 تانم والها مأ ة ومعأ  مكَ ىلإ - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوج   - عائشة   خرجت  : ت لا قاَّن أأ , محن الرَ 

ربٍد تني ب  واللمع ا فبعثت   ,يق دِّ  بن أيب بكٍر الصِّ اهلل بّني عبدم لٌم ومعها غال, ا هل

عّنه  قأ تأ ففأ  , دأ رب  لا م  غاللا خذأ فأأ : ت لقا,  اءأ ض  رقٌة خأ يه خم لع يطأ ٍل قد خم رَج م  

 .هيلع وخاطأ , روًة أو فأ  اً دب  لم مكانه  لأ وجع, ه جأ رأ خ  فاستأ 

بد لِّ وا عّنه وجدوا فيه الق  تأ  فأ اَم لف ,ه لم ه أأ ىلك إلتا ذعأ فأ دأ  ديّنةأ لا تانم واللا  قدمتم اَم لف

, يها لا إم تأ بأ تأ كأ و أأ ,  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوجأ  ا عائشةأ تأ مأ لَ فك,  ني  تأ أأ ر  لأ موا الَ فك , دأ رب   لَيدوا ا وملأ  

 ف , بدأ عأ لا اتأ مأ واهَتأ 
ئم  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوجم  به عائشة   مرت  فأأ ,  رتفأ ك فاع  لعن ذ عبد  لا لأ س 

  ( ).اً يّناٍر فصاعدبع دم يف ر   قطع  لا: ت عائشة لوقا .هيد   ت  عأ طم فق  

___________________ 

وقاله . ويف احلديث ذكرأ قيمتأها . ولو كانت ذهبًا مل ت قَوم . ومل تكن ذهبًا . هي هذه التي ت ؤكل : مالٌك 

هم  عل فيها الطيب: وقال ابن  كّنانة . أأكثر  صة َي  رأ احل مُّ  .كانت من ذأهٍب قأد 

باع يف كثرٍي من البالد بثالثة دراهم  وال يأبعد قول مالك رمحه اهلل: قال القايض رمحه اهلل   فكيف . فقد  ت 

ث رت الدراهم, بالديّنة وحني فاضأ الال    .انتهى كالمه . وكأ

ييّنة عن حييى (  212 )ما رواه عبد الرزاق ( . عثامن بن عيسى ) ي ؤيد قول ابن كّنانة : قلت   عن ابن ع 

ه أأَن سارقًا رسقأ أ ت, بن سعيد عن سعيد بن السيّب  ثامن يدأ ن جة ثأمّنها ثالثة دراهم فقطعأ ع  : قال , ر 

ّنق الَصبيِّ  ن ذأهب تكون  يف ع 
ٌة مم زأ رأ  .انتهى. وال ترنجة خأ

ن هو الذي فرَس الترنجة : قلت    .وال أدري مأ

السّنن "والبيهقي يف ( 11 /4) "رشح العاين"والطحاوي يف ( 25 ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من ط رٍق عن مالك به( 2 1/3) "العرفة"ويف ( 21 /2) "الكربى

= 
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ُُبِقُاآلُعُِطُ يفُقُ ُجاءُ ُما:ُبابُ ُارِقُوالس 

وهو آبٌق  - مر رسقأ  بن ع  اهلل عبدم ل اً عبد نَ أأ , عن نافٍع ي عن مالٍك حَدثّن  -123

ه يدأ  طعأ يق  ل - ديّنةلا مري  وهو أأ  -عاص لا بنم   سعيدم ىلمر إ بن ع  به عبد اهلل لأ رسفأأ  -

 .إذا رسقأ  ارقم الَس  بقم اآل يد   ع  قطأ ال ت  :  لوقا, ه يدأ  قطعأ يأ  ن  بى سعيٌد أأ فأأ  ,

  بن  اهلل به عبد   مرأ أأ  ثمَ  ؟.هذا تأ  وجد  اهلل كتابم  يِّ يف أأ : مر  بن ع  اهلل ه عبد  ل لفقا

 فق   .مرع  
.هيد   عت  طم

( ) 

___________________ 

 .وهذا إسّناد صحيح 

خمتصًاُمنُطريقُمالكُ(4/774ُ)ُ"السننُالكربى"ويفُ(0/05ُ)ُ"املجتبى"وأخرجهُالنسائيُيفُ 

ُدينارُفصاعدًاُُ":ُمنُقولُعائشةُ.ُبهُ ُ.ُفقطُدونُالقصةُ.ُ"القطعُيفُربع 

ه البخاريُّ   مرة عن عائشة مرفوعًا ( 123 )ومسلم ( 1352)وأأخرجأ . من وجٍه آخر عن عروة وعأ

 .دون القصة

دُ:ُ)ُقولهُ  ر   .نوٌع من الثياب مأعروف ( : 14 / ) "الّنهاية"قال يف  (ب 

لُ:ُ)ُقولهُ  رج  رَحل باحلاء , كذا للهروي باجليم ( : 112/ ) "الشارق"قال عياض يف  (م  , ولغريه م 

جال , في قال باحلاء . ي ي وشى بصور الرحالم وهو الذ. ومها مجيعًا صواٌب   الأراجل أو الرِّ
. أو بصورم

رجل, فيكون باجليم  راجل وثوٌب م   .انتهى. وقد جاءأ ثوب مأ

ُُ ُقوله (ُ :ُ ُلِب دًا قأ ( زم ب ٌد , التأبأدأ تداخلأ ولأ
ه عىل بعض فهو لم لتبد بعض  قاله يف . وكلُّ شعٍر أأو صوٍف م 

 ( .4/421) "اللسان"

 "العرفة"ويف ( 12 /2) "السّنن الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 11 )أخرجه الشافعي  (1)

 .أخربنا مالك به( 1/352)

وابن حزم يف ( 52 /4) "السّنن"والدارقطّني يف (  3 /5 ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  442ُلك 

ُُكُ ترُ :ُبابُ ُلُةُِاعُ فُ الش  ُُغُ لُ إذاُبُارِقُلس  ُطانُِلُ الس 

ام عوَ لا بري بنأ الزُّ  نَ أأ , محن يب عبد الرَ عن ربيعة بن أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -121

 بريه الزُّ ل عأ فأ فشأ  -طان ل السُّ ىلبه إ بأ ذهيأ  ن  أأ  و يريد  وه -ًا سارق خذأ قد أأ  الً رج   يأ قم ل

 .طانلبه السُّ  بلغأ ى أأ حتَ  ال:  لافق ,ه لأ سري  ل

 ( ).عشفِّ ل  وا افعأ الَش  اهلل  عنأ لأ ف. طان لبه السُّ  غتأ لإذا ب: بري الزُّ  لافق

___________________ 

مر عن نافع به نحوه ( 13 /  ) "ال حىَل " بيد اهلل بن ع  إمنام : فأرسلت  إليه عائشة   " وزاد. من طريق ع 

لمت ك  لمتي غم طأعه , غم  ."فقطأعه ابن عمر. وإنام جاعأ وركبأ احلامرأ يتبَلغ عليه فال تق 

هري قال ( 35 /5 )وأخرج عبد الرزاق  عمٍر عن الزُّ مر بن عبد العزيز فسأألأّني : عن مأ دخلت  عىل ع 

مر . ه بيشء مل أأسمع في: ؟ قلت .أ يقطع العبد اآلبق إذا رسقأ  روان ال يقطعانه : فقال يل ع  ثامن ومأ فإَن ع 

هري .  ّني عّنه : قال الزُّ فع إليه عبٌد آبٌق فسأألأ فأأخربته ما أخربين به . فلام است خلف يزيد بن عبد اللك ر 

مر بن عبد العزيز عن عثامن ومروان  مر إماَل ما أأخربين به . ال : فقلت . أسمعتأ فيه بيشء؟: فقال . ع  ع 

هري . فواهللم لأق طعّنَه : قال .  المًا لعبد : قال الزُّ ربين أأَن غ  جت  عامي فلقيت  سامل بن عبد اهلل فأأخ  فحجأ

 .وإسّناده صحيح . فذكره . اهلل بن عمر رسق 

ل من وجٍه صحيٍح , هذا خرٌب مّنقطٌع ( : 2/135) "االستذكار"قال أبو عمر يف  ( )  .انتهى. ويَتصم

 .انتهى. وهو مّنقطٌع مع وقفه( : 22/  ) "الفتح"يف وقال ابن حجر 

( 1/313)ابن أيب شيبة ( 1  /5 )الصّنف "ما أخرجه عبد الرزاق يف . ومن هذه الوجه : قلت  

روة عن ( 2/444)والبيهقي( 42 /3) "رشح الشكل"والطحاوي يف   اهلل بنم ع 
من طريق عبدم

صة احلّنفيِّ 
رافم َر عليّنا الزُّ : قال , الفأ نا سارقًا . بري مأ يا أأبا عبد اهلل : فقلت , فجعلأ يأشفع له . وقد أأخذ 

رنا أأن  ن رسلأه .  "فإذا بلغأ السلطانأ فال أأعفاه اهلل إمن  أأعفاه. إَن ذلك ي فعل دون السلطان : ؟ قال .تأ م 

 (  22/  ) "الفتح"وحَسّنه احلافظ يف 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  443ُلك 

ُعُِطُ قُ لاُجامعُ :ُبابُ

 الً رج   نَ أأ , بيه اسم عن أأ قلمحن بن اعن عبد الرَ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني  -121

 نَ يه أأ لفشكا إم , يق دِّ يب بكٍر الصِّ  أأ ىلع لأ فّنز مأ قدم  .لجوالرِّ  يدم لا قطعأ أأ  منم يأ لا لهمن أأ 

ك يل  لأ ما  . بيكوأأ : بو بكٍر فيقول أأ ,  ليلمن ال ي صيلِّ فكان  ,ه مأ لأ قد ظأ  يمنم لا لأ عام

 .سارٍق  لم يلب

 لأ فجع -يق دِّ يب بكٍر الصِّ أأ  امرأةم  -ميٍس ع   بّنتم  سامءأ لأ  اً قدم فقدوا عم َّن إم  ثمَ 

 ,ح لاالَص  بيتم لهذا ا لأ هأأ  تأ بيَ  من  يك بم لع همَ لال: ويقول , معهم  طوف  يأ  جل  الرَ 

د هم و شأ أأ ,  قطع  به الأ  فأ فاعرتأ , ه به ءأ قطع جاالأ  نَ أأ  ّند صائٍغ زعمأ ع يلَ حل  فوجدوا ا

 .رسىي  له ايد   عت  طم يق فق  دِّ بو بكٍر الصِّ به أأ  مرأ فأأ  ,يه به لع

 ( ).هن رسقتم يه مم لعّندي ع شدُّ ه أأ  نفسم ىله ععاؤ  د  لأ  واهللم: بو بكٍر أأ  لوقا

___________________ 

اشفعوا يف احلدود ما ملأ  ": قال , روة بن الزبري عن أأبيه من طريق ع  (  2/444)  "الكربى"وللبيهقي يف  

وا, تبلغم السلطان  لطانأ فال تأشفع  ت السُّ
 . "فإذا بلغم

بري   روة عن أبيه الزُّ وي مرفوعًا عن ع  والطرباين يف ( 414/ ) "السّنن"أأخرجه الدارقطّنيُّ يف .  ور 

 (.12 ) "الصغري"يف ( 23  ) "العجم الوسط"

وفيه أبو غزية حممد بن موسى النصاري ضَعفه أبو حاتم ( : 25 /1) "الجمع"قال اهليثمي يف 

 . انتهى.وعبد الرمحن بن أيب الزناد ضعيف. ووثقه احلاكم , وغريه 

 . والوقوف  هو العتمد( : 22/  ) "الفتح"قال ابن حجر يف  

السّنن "والبيهقي يف ( 13 4) "رشح الشكل"والطحاوي يف (  2 ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

عن ط رق عن ( 3 5/4 ) "رشح السّنة"والبغوي يف (   1/3) "العرفة"ويف ( 24 /2) "الكربى

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  444ُلك 

ُهفيُ ُعُ طُ قُ ُماُال:ُبابُ

هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّن  -122   بنأ اهلل عبدأ  نَ أأ , زيد يأ  ائب بنم عن الَس  ابن شم

مي الغ   ع يدأ طأ اق  : ه ل لقاف, اب طَ خلمر بن ا ع  ىله إلٍم المّي جاء بغ  ض  حلأ ن امرو بعأ 

ون ها ستُّ مّن  ِت ثأ مرأأ آًة الر  مم  رسقأ :  لفقا ؟قأ ماذا رسأ : مره ع  ل لفقا,  ه رسقأ نَ هذا فإم 

 ( ).مك  تاعأ مأ  رسقأ كم م  خادم , يه قطٌع ليس علف . هل  سر  أأ  :عمر  لفقا .اً رمهدم 

هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو  -122 نساٍن قد ِت بإم م أ  كأ حلا بنأ  مروانأ  أنَ ,  ابن شم

___________________ 

 .  مالك به

ه ثقاٌت   يق . وروات  دِّ   .ملأ  ي درك القصة. لكَن القاسمأ بنأ حممد بن أيب بكر الصِّ

ه انقطاٌع ( : 3/25) "التلخيص"ولذا قال احلافظ يف    . ويف سّندم

والبيهقي ( 454) "السّنن"ومن طريقه الدارقطّني يف ( 2223 ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

روة عن عائشة يف قصة مطَوله نحوه ( 2/31)  .عن معمر عن الزهري عن ع 

 عن نافع عن ابن عمر نحوه وأخربين أيوب: قال معمر : ثم قال عبد الرزاق  

 "سّنن الدارقطّني"و( 2/133) "االستذكار"و( 3/25) "التلخيص"انظر . وله طرٌق أ خرى  

 (.  1 / )وسّنن البيهقي ( 22 /5 ) "مصّنف عبد الرزاق"و( 24 /4)

 "العرفة"ويف (  2 /2) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 12 ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (1)

 .من ط رٍق عن مالك به( 4 5/4 ) "رشح السّنة"البغوي يف و( 3 2/3)

 "السّنن"والدارقطّني يف ( 5  /5 )وعبد الرزاق ( 1 1/1) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف 

هري به ( 112 ) "مسّند الشاميني"والطرباين يف ( 22 /4)  . من ط رٍق عن الزُّ

 ."ولكّنَه لو رسقأ من غريكم ق طمع"زاد عبد الرزاق 

 .والب وصريي يف اإلحتاف, وصَححه ابن اللقن يف البدر الّنري . وهذا إسّناٌد صحيٌح  



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  445ُلك 

زيد  لفقا ؟.كله عن ذل  سأأ  زيد بن ثابٍت يأ ىلإ لأ رسفأأ , ه يدم  قطعأ  رادأ فأأ  اً تاعس مأ لأ تاخ  

 ( ).عٌ ط  سة قأ ل  خل  يس يف ال: بن ثابٍت 
  

_____________________ 

 "العرفة"ويف ( 25 /2) "السّنن الكربى"والبيهقي يف (  1 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (5)

من طريق (  11/  ) "الحىل"وابن حزم يف ( 1 /  ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف (   2/3)

ر كالمها عن ( 5/31 )وابن أيب شيبة ( 52 /5 ) "الصّنف"وعبد الرزاق يف , مالك  عمأ عن مأ

هري به  .الزُّ

 "الجتبى"والّنسائي يف ( 3414) "السّنن"وأبو داود يف ( 332 ) "اجلامع"وروى الرتمذي يف  

ه (  11 )وابن ماجه (  312) ّنتهٍب , ليس عىل خائٍن "عن جابٍر رفعأ تلٍس قطعٌ , وال م   "وال ُم 

 .وصَححه الرتمذي 

لسةُ:ُ)ُقولهُ  كابرًة . بالَضمِّ :  "تاج العروس"قال يف  (اخل  السالب  : والختلس . وهو ما ي ؤخذ سلبًا وم 

َرة  انتهى. عىل غم

واالختالس افتعال من  "الّنهاية"ووقع يف , اختطاٌف برسعٍة ( : 41 / ) "الفتح"وقال ابن حجر يف  

كابرًة وهي ما ي ؤخذ . اخل لسة  بًا وم  ل  ه , وفيه نظٌر . سأ لبٍة : وقال غري  ن غري غأ طف مم , ال ختلس الذي خيأ

رب ولو مع معايّنة الالمك له  ذ بقوة , وّيأ فية, والّناهب  يأ خ   . انتهى كالمه. والسارق  يأ خذ  يف خ 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  446ُلك 

 
ُ
 ال   كتاب

 
 ربة  ش
 

ُرُِمُ خلُ يفُاُد ُحلا:ُبابُ

هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو -121 ئله نَ أأ ,  ابن شم  ؟رم  خلأ يف ا عبدم لا عن حدِّ  س 

بن  اب وعثامنأ طَ خلمر بن اع   نَ وأأ  ,ر م  خلأ يف ا رِّ حلا حدِّ  يه نصفأ لع نَ ي أأ ّنم غأ لب:  لفقا

.مرخلأ يف ا رِّ حل  ا حدِّ  هم نصفأ وا عبيدأ د  لأ مر قد جأ  بن ع  اهلل ان وعبدأ عفَ 
( ) 

ُُنبذ ُيُ ُنُ هُأُ رُ كُ ماُيُ :ُبابُ ُعاًُيُ مج 

 لسبن أأ  عن زيدم  ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو -125
م
 أنَ , بن يساٍر  م عن عطاء

  ( ).اً مجيع بيب  والزَ  ر  موالتَ ,  اً مجيع طب  والرُّ  رس  ب  لذ اّنبي   ن  ى أأ ّنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

_____________________ 

ق وقرن عبد الرزا)عن مالك (  2/44) "الكربى"والبيهقي يف ( 4111 )أخرجه عبد الرزاق  ( )

هري ( معمرًا مع مالك  وا , عن الزُّ بد اهلل بن عمر جلد  ثامن وعأ مر وع   . فذكره. أَن ع 

مر . لكَن الزهرَي مل ي درك عمر وعثامن . وروات ه ثقات  لكن قال أبو حاتم كام يف . وقد أدرك ابنأ ع 

ه من ابن عمر ( : 251)البّنه  "الراسيل"  .ومل يسمع مّنه. رآه . مل يصح  سامع 

 .واهلل أعلم . أنه مل يسمع  مّنه , وكذا نأقلأ عن اإلمام أمحد 

 .من طريق مالك به( 1/314) "العرفة"والبيهقي يف ( 1 4) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (5)

رسالً ( : 13 /1) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ال خالفأ عّنه يف ذلك فيام . هكذا رواه مالٌك بإسّناده م 

ريج عن زيد بن أأسلم عن عطاء بن [  112 الصّنف ] بد الرزاق وقد رواه ع, علمت   عن ابن ج 

حاٍح كثريةٍ . مثله ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , يسار عن أيب هريرة  َتصالً من وجوٍه صم . وهو حديٌث ي روى م 

 .انتهى

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  447ُلك 

ُ:ُبابُ ُرمُ خلُ اُريمُ حت 

  مأ لسأأ  عن زيد بني عن مالٍك حَدثّنو - 12
م
 اهلل لأ رسو نَ أأ , يساٍر  بنم  عن عطاء

ئل ملسو هيلع هللا ىلص  ري  بأ غ  لا عن س 
م
 .ى عّنهاوّنأ  . فيها خريأ ال :  لفقا ؟اء

.ةكأ ر  كأ س  هي ال  :  لفقا ؟اءري  بأ غ  لما ا: م لسأأ  بنأ  زيدأ  ت  لفسأأ :  ٌك لما لقا
( ) 

___________________ 

 "مالعج"أخرجه ابن العرايب يف . رواه القعّنبيُّ عن مالٍك عن زيد عن عطاء عن ابن عباس : قلت  

 .حَدثّنا أبو إسامعيل الرتمذي عن القعّنبي به ( 21 )

 .انتهى.والصحيح  عن مالٍك ال رسل  ( :  3  ) "العلل"قال الدارقطّني يف  

( 1111)والّنسائي ( 221 )والرتمذي ( 121 )ومسلم ( 1   )واحلديث يف صحيح البخاري ُ

 . من طريق عطاء بن أيب رباح عن جابر مثله( 4411)وابن ماجه 

مر . وأأخرجه الشيخان من حديث أيب قتادة    . ومسلٌم عن أيب سعيد وأيب هريرة وابن عَباس وابن ع 

رسالًُُ جهُأ حٌدُمنُأصحابُالستةُعنُعطاءُبنُيسارُالُموصوالًُوالُم  رِّ ُي   ُ ت هُيفُالزوائد.ُوَل  ُ.ولذاُأ ورد 

نبذُ:ُ)ُقولهُ ر . االنتباذ ( : 21 / ) "رشح مسلم"قال الّنووي يف  (ي   حباٍت من متأ
م
علأ يف الاء هو أن  َي 

بيٍب أأو نحومها ليأحل و وي شب  .انتهى . أأو زأ

ُ( : 11 /3)قال الزرقاين  بضم الوحدة وإسكان الهملة التمر قبل إرطابه واحدته برسة  (الب سُ)

ُباهلاء  طأبة باهلاء بضمِّ الراء وفتح  (والرطبُ) ُالطاء ما نضج من الب رس, الواحدة ر  (ُ يف إناء  (مجيعًا

بلغ  حَد اإلسكار وهو  ;واحد  لَن اإلمسكارأ ي رسع إليه بسبب اخللط قبلأ أأن  يأشتَد فيظنُّ الشارب  أأنه مل يأ

 .هى كالمه انت. الشتداد أحدمها باآلخر(ُوالزبيبُمجيعًاُ)ُ. بفوقيٍة فميٌم  (التمرُ)و. قد بلغه 

 .عن مالك به( 1/342) "العرفة"والبيهقي يف ( 451) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (1)

من طريق ابن وهٍب عن مالٍك عن زيدم عن عطاء بن ( 11 /1) "التمهيد"وأخرجه ابن عبد الرب يف  

 . يسار عن ابن عباس موصوالً 

= 
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ُُجامعُ :ُبابُ ُرمُ خلُ اُمُِريُ حت 

مرو بنم  صني عن واقدم حل  ا بنم  عن داودأ ي عن مالٍك حَدثّنو - 12 بن سعد بن  عأ

 مأ دم اب حني قأ طَ خلمر بن اع   نَ أأ ,  نصاريِّ بيٍد الأ لأ عن حممود بن ه خربأ ه أأ نَ أأ , معاٍذ 

 صي   ال: وقالوا , ها لأ وثق رضم الأ  ام وباءأ الَش  هل  أأ يه لا إكأ ام شأ الَش 
هذا  إاَل ّنا ح  لم

___________________ 

رسالً : قال أبو عمر   واة الوطأ م  ه عن مالٍك إاَل ابن وهب, هكذا رواه أأكثر  ر  ... وما علمت  أأحدًا أأسّندأ

وأنه يف , وغَلطه . أَن ابنأ شعبان رواه من طريق ابن القاسم كرواية ابن وهب : ثم ذكر ابن عبد الرب 

 .انتهى. موطأ ابن القاسم كرواية اجلامعة

مرو( 4121) "السّنن"وله شاهٌد عّند أيب داود يف : قلت  أى "  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي ,  عن عبد اهلل بن عأ ... ّنأ

  "كل مسكر حرام: وقال , والغبرياء 

بضم الغني العجمة وفتح الوحدة وسكون التحتية فراء فألف  (الغبرياءُ)ُ( : 25 /3)قال الزرقاين 

وّنى ) لّنا مسكرة ( ال خري فيها : فقال ) وبه جزم أبو عمر . نبيذ الرز :  وقيلمدودة نبيذ الذرة , 

ُ. حتريامً ( عّنها  ُ)ُقوله :ُ ة ك  ر  ك  بضم اهلمزة وإسكان الهملة وكافني مفتوحتني بيّنهام راء ساكّنة  (األ س 

ة بفتح السني وسكون الكاف الوىل وفتح الراء والكاف كأ رأ الثانية وباهلاء  وآخره هاء , ويف نسخٍة الَسك 

برياء فإَّنا مخر  الأعاجمم » ": , ويف احلديث ه : قال أبو عبيد  "إياكم والغ  َتخذ  ٌب من الَشاب يأ هي رض 

رة ي سكر  ة: ويقال هلا , احلأبأش من الذُّ كأ رأ  .انتهى كالمه. الَسك 

كة ( : 112/ ) "الّنهاية"وقال ابن الثري يف ُ ر  ك  نوٌع من : لكاف وسكون الراء هي بضم السني وا. السُّ

رة  َتخذ  من الذُّ بت  , وهي لفظٌة حبشية , هي مخر  احلأبأش : قال اجلوهري . اخلمور ي  رِّ فقيل . وقد ع 

 .انتهى. الَسقرقع

وابن أيب شيبة (  132 )أخرجه اإلمام أمحد .  "إياكم والغبرياء فإَّنا مخر  الأعاجم"حديث : قلت  

ه عن قيس بن س( 1/12) عأ بادة رفأ ه ضعيف. "فإّنا ثلث  مخرم العاملأ "لكن بلفظ . عد بن ع   .وسّند 
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 صي   ال: قالوا  , لأ عسلا هذا اارشبو: مر ع   لفقا ,اب الَش 
 .عسل  لّنا اح  لم

 ال شيئاً  ابم ن هذا الَش ك مم ل لأ جعنأ  ن  أأ  كأ ل له: رض الأ  لهرجٌل من أأ  لفقا

 ,مر توا به ع  فأأ  ,لث لثان وبقي الثُّ مّنه الثُّ  ى ذهبأ وه حتَ خ  فطبأ  . نعم:  لقا,  ؟سكري  

 هذا مثل  , ء الا الطِّ هذ:  لفقا , ط  طَ مأ تأ ها يأ عأ بم ه فتأ يدأ  رفعأ  ثمَ , ه صبعأ مر إم فيه ع   لأ دخفأأ 

 طم 
م
 .وهشب  يأ  ن  مر أأ م ع  ه  مرأ فأأ  , لم باإل الء

  الينِّ إم  همَ لال . واهلل اَل كأ : مر ع   لفقا , اهللها وتأ ل  لأ حأأ : امت بادة بن الَص ه ع  ل لفقا

.مهله تأ ل  لأ حأأ  شيئاً يهم لم عحرِّ أ   وال, يهم له عمتأ حرَ  شيئاً م هل حلُّ أ  
( )  

_____________________ 

 "العرفة"ويف ( 2/455) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 451) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . عن مالك به( 1/335)

لأز عن عامرم ( : 5/14 ) "الفتح"قال ابن حجر يف   بنم عبد أأخرج سعيد بن مّنصور من طريق أأيب جمم

مر  إىل عاَمر : اهلل قال  ين عرٌي حتمل  رشابًا أأسود كأنه طالء اإلبل , فذكروا أأّنم : كتبأ ع  أأَما بعد  فإنه جاءأ

لثاه الأخبثان  يه : يطبخونه حتى يذهبأ ث  بألأك أأن  يأشبوه . ثلٌث برحيه وثلٌث بمبأغ 
ن قم ر مأ ومن .  "فم 

مر, طريق سعيد بن السيب  ل ثه  أَن ع  لثاه وبقي ث  ن الَشاب ما ط بخ فذهبأ ث  وأأخرجأ الّنسائيُّ .  "أأحَل مم

مر : من طريق عبد اهلل بن يزيدأ اخلأط مي قال  اطبخوا رشابأكم حتى يذهبأ نأصيب  الَشيطانم : كتبأ ع 

ها ب. وهذه أأسانيد  صحيحٌة  "ولكم واحد , مّنه , فإمَن للشيطان اثّننيم  أأَن الحذورأ مّنه وقد أأفصحأ بعض 

ر  ك  ل , السُّ رأ مل حيأ  .فمتى أأسكأ

َبه بطالء اإلبل . والطِّالء بكرس الهملة والد : ثم قال احلافظ   وهو القطران الذي ي دهن , هو الدبس ش 

َدد أأشبه طمالء اإلبل . به   غالبًا ال ي سكر . فإذا ط بخ عصري  العّنبم حتى متأ
افقأ وقد و, وهو يف تلك احلالةم

مرأ ومن ذ كر معه  عىل احل كم الذكور أبو موسى وأبو الدرداء [ ذكرهم البخاري . أبو عبيدة ومعاذ ] ع 

, أأخرجها ابن أأيب شيبة وغريه . وعيل  وأبو أ مامة وخالد بن الوليد وغريهم , أخرجه الّنسائي عّنهام . 

= 
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 لهن أأ مم  االً رجأ  نَ أأ , مر ع    بنم اهلل عن نافٍع عن عبدم ي عن مالٍك حَدثّنو -124

 اً ه مخرّنعص  فأ  عّنبم لوا لم خمر الّنَمن ثأ  اع  تأ ب  ا نأ نَ محن إم الرَ  با عبدم يا أأ : ه لقالوا ,  راقم عم لا

 .هابيع  ّنأ فأ 

 نِّ جلمن ا سمعأ ن مأ و, ه ئكتأ يكم وماللع هد اهللأش أ  ينِّ إم : مر  بن ع  عبد اهلل لفقا

, وها شب  وال تأ , وها عص  وال تأ , وها بتاع  وال تأ , ا وهبيع  تأ  ن  م أأ آمرك    الينِّ أأ  نسم واإل

 ( ).يطانالَش  لم من عأ ٌس مم ج  ا رم َّن فإم , وها سق  تأ  وال

___________________ 

, واجلمهورُري والليث ومالك وأأمحد ومن الفقهاء الثو, ومن التابعني ابن  السيب واحلسن وعكرمة 

ه عّندهم ما مل ي سكر 
ط  تّناولم  .انتهى كالمه . ورش 

 "العرفة"و ( 21 /2) "السّنن الكربى"والبيهقي يف (  31/ )  "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . عن مالك به (  1/34)

 .وهذا إسّناٌد صحيٌح 
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ُ
  كتاب

ُ
 الع
ُ
 (1)ول  ق
 

ُلُ بُِقُ ُدُِمُ العُ ُةُ يُ دُِ:ُبابُ ُونن ُج ُاملُ ُنايةُِوجُُِت 

 ىلإ م كتبأ كأ حلا مروان بنأ  أنَ , عن حييى بن سعيٍد ي عن مالٍك حَدثّنو -123

, ه ل  اعقم  نم أأ : عاوية يه ملإ فكتبأ .  الً رج   لأ  بمجّنوٍن قتأ ِتم ه أ  نَ أأ : معاوية بن أيب سفيان 

.دٌ وأ  جمّنوٍن قأ ىليس عله نَ فإم , مّنه  د  قم ت   وال
( ) 

ُلُِتُ قُ ليفُاُطإُِخلُ اُيةُ دُِ:ُبابُ

هاٍب عن  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -121 امن بن يلٍك وسلراك بن ماعن عم  ابن شم

ٍل من صبع رج   إم ىلع ئأ وطم فأ  اً رسأ ى فأ رأ ج  يٍث أأ ل بنم  من بّني سعدم  الً رج   نَ أأ , يساٍر 

 فونأ لحتأأ : يهم لع عيأ ذين ادُّ للَ اب طَ خلمر بن اع   لفقا , مّنها فامتأ  يأ زم فّن   ,هيّنة ج  

_____________________ 

ل , يقال  (1) ميت الدية عقاًل تأسميًة بالصدر : عقلت  القتيلأ عقاًل أأَديت  ديتأه , قال الصمعي : مجع عق  س 

ية إباًل كانت أو , لأَن اإلبلأ كانت ت عقل بفّناء ويل القتيل  ; ثم كث ر االستعامل حتى أ طلق العقل  عىل الدِّ

 (.22 /3.)"رشح الوطأ"قاله الزرقاين يف . نقداً 

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به(  2/3) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . وال معاوية , حييى النصاري مل ي درك مروان . وهذا مّنقطٌع  

ُ( : 25 /3)قال الزرقاين   ُقوله (ُ ِقله: ُاع  بمسه . هبمزة وصل وسكون العني وكرس القاف  (أن اح 

ال القيد  قأ ن أأقادأ المري  القاتلأ بالقتيلم . أي ال تقتص  (منهُ)ُ. بضمِّ فكرس  (والُت قدُ:ُ)قولهُ. بالعم
مم

ٌدُ:ُ)قولهُ. قتألأه به  و  .. رفع القلم عن ثالث »: أي قمصاٌص حلديث . بفتحتني  (فإنهُليسُعىلُجمنونُق 

 .انتهى . مّنها الجّنون حتى يربأ
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 ؟نتمفون أأ لحتأأ : خرين آلل لفقا ,وا ج  رَ وا وحتأ بأ فأأ  ؟مّنها ما ماتأ  اً سني يميّن مخأ باهلل

 ع   الَس ىلع يةم ر الدِّ شط  اب بم طَ خلمر بن افقىض ع  . وا بأ فأأ 
.نييِّ دم

( ) 

ُعق:ُبابُ ُةُِأُ رُ ملُ اُل 

هاٍب  ابنأ أّنه سمع , ي عن مالٍك حَدثّنو -121  ة أنَ ّنَ السُّ  مضتم : يقول  شم

 ( ).قاد مّنهي   وال, رح جل  ك الذ لأ ه عقيلع نَ رٍح أأ ه بج  امرأتأ  صابأ إذا أأ  لج  الرَ 

ُهُ إذاُذُ ُنيُِعُ لاُلُِقُ يفُعُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُُب   هابص  

 زيدأ  نَ أأ , يامن بن يساٍر لعن حييى بن سعيٍد عن س   ى عن مالٍك حيي حَدثّني -122

_____________________ 

والبيهقي ( 411/ ) "العرفة والتاريخ"ويعقوب بن سفيان يف ( 423) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (1)

 .من ط رٍق عن مالك به(   2/3) "معرفة السّنن واآلثار"و ( 1  /2) "السّنن الكربى"يف 

هري به نحوه ( 12 2 ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف   عمر عن الزُّ  .عن مأ

مر : وهو مّنقطٌع    .  واهلل أعلم. بل مل ي دركاه . سليامن وعراك مل يسمعا من ع 

ُ:ُ)ُقولهُُ ه حتى ماتأ : أي  (فن زي  ف , كذا ليحيى بن حييى . سال دم   "فّنزفه"وعّند ابن بكري وم طرِّ

 (.2 -1 / )قاله عياض . والعّنى قريٌب عىل ما فرَسناه . بالفاء 

 . وهذا يف حكم ال رسل (5)

ما . امرأأتأه فيصيبها من رضبه  وإنام ذلك يف اخلطأ أن  يضبأ ( : 4 3/ ) "الوطأ"قال اإلمام مالك يف     

 . انتهى . يأضهبا بسوط فيفقأ عيّنها ونحو ذلك. ملأ  يتعَمد 

وذكر عبد الرزاق . هو كام قال مالٌك يف اخلطأ ال خالفأ فيه (: 1/15) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

هري قال [ 2141 ] ها ال تأقتأصُّ الرأأ : عن الثوري عن إسامعيل بن أمية عن الزُّ ن زوجم قال . ة  مم

 .انتهى كالمه . ونحن نقول  تأقتصُّ مّنه إماَل يف الأدب: سفيان 
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 ( ).ديّنارٍ  ت مائة  ئأ طفم إذا  قائمةم لا عنيم ليف ا: ثابٍت كان يقول  بنأ 

ُُلُِيفُعقُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُاِجُج ُالشِّ

  بنأ اهلل عبدأ  نَ أأ , محن الرَ  يب عبدم عن ربيعة بن أأ  ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو -122

  قادأ بري أأ الزُّ 
 ( ).ةلّنقِّ ل  ا نمم

_____________________ 

أأخربنا ( 2/12) "السّنن الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 11 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف (1)

 . مالٌك عن حييى بن سعيد عن ب كري بن عبد اهلل بن الأشج عن سليامن به

( 2332 -2334 ) "الصّنف"فقد أأخرجه عبد الرزاق يف . وهو الصواب . كريًا فزاد يف اإلسّناد ب   

من ط رٍق عن حييى بن سعيد عن ( 2/12) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 51 /1)وابن أيب شيبة 

 .ب كري به

. أأسقطأ مالٌك من إسّناد هذا احلديث ب كري بنأ الأشج ( :    /1 ) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

امعاً   . انتهى كالمه. وهو الراوي له عن سليامن بن يسار سأ

ِفةتُ:ُ)ُقولهُ ُط  , كذا يف رواية الطرابلس ( : 145/ ) "الشارق"قال عياض يف  (العنيُالقائمةُإذا

ن سببم رضبٍة ونحوها , ا صحيحان ومه "أ طفيت"ولغريه  ها مم وبقيت  قائمًة مل , ومعّناه ذهبأ بص 

تأغرَي شكل ها   .انتهى . وعّند مالك فيها االجتهاد, وال صفت ها , يأ

ها قد ذهبت  , وإمنام بقيأ مّنها يشٌء من ( : 2/21) "الّنتقى"وقال الباجي يف   ومعّنى ذلك أَن مّنافعأ

االجتهاد  , ومل يتقَدر عقل ها ؛ لأَن ذلك إنام يكون يف عضٍو باقي الّنافع أأو فلذلك كان فيها . اجلامل 

 .بعضها , واهلل أعلم وأحكم

 .انتهى . وما أأثبتّناه من الّنُّسخ  "طفئت"يف م : ثم قال ( أ طفئت ( ) 2 3/ )وقع يف ط د بشار عَواد  

 .وهذا مّنقطعٌ  (5)

عن الثوريِّ عن حييى بن ( 1/311)وعبد الرزاق ( 1/413) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف  

لة, سعيد  ّنقِّ بري أقادأ من م   .أَن ابنأ الز 

= 
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ُاأل ُُلُِقُ يفُعُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُابعُِص 

ت لسأأ :  له قانَ أأ , محن الرَ  يب عبدم أأ  عن ربيعة بنم  ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو -121

كم يف : ت لفق , لبعٌش من اإل:  لفقا ؟.أةرلصبع اكم يف إم : سّيب لا بنأ  سعيدأ 

 لبثالثون من اإل:  لفقا ؟ٍث كم يف ثال: ت لفق,  لعشون من اإلب:  لقا ؟ني  عأ بأ ص  إم 

 .لبعشون من اإل:  لقا ؟.عٍ ربكم يف أأ : ت لفق ,

: سعيٌد  لفقا .؟هاعقل   ها نقصأ مصيبت   ت  واشتدَ , ها رح  م ج  حني عظ  : ت لفق

___________________ 

أَن ابن , من طريق محاد بن سلمة عن عمرو بن ديّنار ( 1/431)وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة أيضًا  

لة , الزبري  ّنقِّ  .ونأو جعلأ الّناس  يتعَجب, فأ عجب الّناس : قال , أأقادأ من م 

ُالعلامءُِوالذي عليه ( : 55 /2) "االستذكار"قال أبو عمر يف ُ ومجاعة  أئمة الفتوى بالمصار  مجهور 

لٍة  ّنقِّ وكذلك كل عظٍم وعضٍو , لنه ُموٌف مّنها تلف الّنفس , أنه ال قودأ يف مأ مومٍة وال يف جائفٍة وال م 

شى مّنه ذهاب الّنفس  لأفًا وال , ولعَل ابنأ الزبري ملأ  خيف  من ال ّنقلة التي أأقاد مّنها , خي  وال من الأمومةم تأ

وتًا  وذكر عبد  الرزاق ,  31الائدة  {واجلروح قصاص  }عىل عموم قول اهلل تعاىل ُاد مّنهافأأق. مأ

ريج قال [   25 الصّنف ]  : عن ابنم ج 
ٍ
ما سمعّنا أأحدًا أأقادأ : ؟ قال .أأي قاد من الأ مومة: قلت  لعطاء

 .انتهى كالمه . مّنها قبل ابن الزبري

لةُ:ُ)ُقولهُ   نقِّ غار  العمظام ( : 45 /1) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (م 
ّن تأقمل , هي التي تأ رج مّنها صم وتأ

ظ م :  وقيل, عن أماكّنمها  ل العأ ّنق  ه: التي تأ رسم  .انتهى . أي تأك 

اُاملأمومة وماٌت , وهي , قيل هلا مأأمومة :  أم  ها عىل لفظها مأ م  لأَن فيها معّنى الفعولية يف الأصل , ومجع 

ماغ التي تأصل إىل أ   وصاحبها ي صعق لصوت الَرعد : وهي أشدُّ الشجاج , قال ابن السكيت . مِّ الدِّ

غاء اإلبل , وال ي طيق الربوز يف الشمس , وت سَمى أيضا آَمة  ر 
. مثل دابة ودواب . ومجعها أأوامُّ , ولم

 . اسم فاعل من جافته َتَوفه إذا وصلت  جلوفه.ُواجلائفةُُ
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ة ّنَ هي السُّ : سعيٌد  لفقا ,ٌم لِّ تعأو جاهٌل م  , ٌت تثبِّ  م  ملٌ عا لب:  ت  لفق ؟.نتأ عراقي  أأ أأ 

 ( ).خييا ابن أأ 

ُاأل ُُلُِعقُ ُجامعُ :ُبابُ ُنانُِس 

ّندٍب عن ج   بنم  مم لسم عن م  لسعن زيد بن أأ  ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو -115

ويف , ٍل مأ بجأ  سم  يف الضِّ ىضأ اب قأ طَ خلا بنأ مر ع   أنَ , اب طَ خلمر بن ا ع  ىلم مولسأأ 

.لٍ مأ ع بجأ لأ ويف الضِّ , ٍل مأ وة بجأ ق  الرتُّ 
( ) 

_____________________ 

الفقيه "واخلطيب يف ( 1  /1) "العرفة"ويف ( 2/11) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 .من ط رٍق عن مالك به( 11/ ) "تأويل ُمتلف احلديث"وابن قتيبة يف ( 412/ ) "والتفقه

( 1  /1) "العرفة"ويف ( 2/11) "الكربى"والبيهقي يف ( 411,  1/413)وأخرجه عبد الرزاق  

 .من ط رٍق عن ربيعة به( 431) "ن جعفرحديث إسامعيل ب"وابن خزيمة يف 

ّنة ) وقول  سعيٍد ( : 2/11) "االستذكار"قال أبو عمر يف   يدلُّ عىل أأنه أأرسلأه عن الّنَبيِّ ( هي السُّ

 انتهى.ملسو هيلع هللا ىلص

من طريق إسامعيل بن (  4/1) "السّنن"والدارقطّني يف ( 41 /3) "الكربى"وأخرج الّنسائي يف  

مرو ريج عن عأ ه  عَياش عن ابنم ج  ل  الرأأة ": ملسو هيلع هللا ىلصُقال رسول  اهلل : قال , بن شعيب عن أأبيه عن جدِّ ق  عأ

ن دميتها لم حتى تبلغأ الثلث مم  . "مثل  عقلم الرج 

بأه  
قم  .إسامعيل بن عَياش ضعيٌف كثري  اخلطأ: قال الّنسائي عأ

حزم يف  وابن(  4 /1) "العرفة"ويف ( 2/11) "الكربى"والبيهقي يف ( 423)أخرجه الشافعي  (5)

 . من ط رٍق عن مالك به( 4 5/3 ) "ال حىَل "

 "الطالب"وإسحاق بن راهوية كام يف ( 23 /1)وابن أيب شيبة ( 1/431)وأخرجه عبد الرزاق  

 . من ط رٍق عن زيد بن أسلم به( 5/354 ) "ال حىَل "وابن حزم يف ( 1/311)

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  456ُلك 

سّيب لبن ا ع سعيدأ مم ه سأ نَ أأ , عن حييى بن سعيٍد  ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو - 11

أ يف الأ  ابطَ خلا مر بن   ع  ىضأ قأ : يقول  يب بن أأ  عاوية   م  ىضأ وقأ  ,عرٍي بعرٍي بأ بم  اسم رض 

 ب  أأ  عرٍة مخسةم ب  أأ  بخمسةم  رضاسم فيان يف الأ س  
 . رةٍ عم

  ية تّنقص  فالدِّ : سّيب لسعيد بن ا لقا
م
  زيد  اب وتأ طَ خلمر بن اع   يف قضاء

م
 يف قضاء

 ( ) .ية سواءٌ ك الدِّ لفت, ن ي  ن بعريأ ي  بعريأ  رضاسم يف الأ  ت  لعجلأ نا أأ  كّنت  و لف, عاوية م  

ُمعُ لا:ُبابُ ُاأل ُُلُِيفُعقُ ُل  ُنانُِس 

ريٍف طأ  فان بنم طأ يب غأ صني عن أأ حل  ا بنم  عن داودأ  ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو - 11

ماذا يف : ه ل  سأأ اٍس يأ عبَ   بنم اهلل  عبدم ىله إم م بعثأ كأ حلا بنأ  روانأ مأ  أنَ : خربه ه أأ أنَ ,  يِّ رِّ ل  ا

 .لبفيه مخٌس من اإل: اٍس بَ  بن عاهلل عبد   لفقا ؟.سالضِّ 

___________________ 

 .وإسّناده صحيح 

قوةُ:ُ)ُقولهُ   اهـ.عظٌم بني ثأغرةم الّنحرم والعاتقم معلوٌم ( : 43 / )  "الشارق"قال عياض يف  (الّت 

 "العرفة"ويف ( 2/15) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 43 /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

 .من ط رٍق عن مالك به( 4 5/3 ) "ال حىَل "وابن حزم يف ( 5  /1)

من ط رٍق عن حييى ( 4 5/3 )وابن حزم ( 15 /1)أيب شيبة وابن ( 1/432)وأخرجه عبد الرزاق  

 .بن سعيد به



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  457ُلك 

 لأ مث فمم لم اقدَ م   عل  َتأ أأ :  لاٍس فقا بن عبَ  عبد اهللىلإ ين مروان  فردَ :  لقا

 تعتأ  ملأ  و ل: اٍس  بن عبَ اهلل عبد   لفقا ؟.رضاسم الأ 
ها عقل  . صابع بالأ  إاَل ك ل ذربم

 ( ).سواءٌ 

ُماُيُ :ُبابُ ُقُ عُ لاُوجب  ُُلُِج ُُالرُ ىلعُل  ُهلُِماُةُِيفُخاص 

هاٍب عن  ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو -114  نَ ة أأ ّنَ لسُّ ا مضتم : ه قال نَ أأ ,  ابن شم

 م  عأ لا يةم دم  نمم  يئاً شأ  مل  حتأ  ال ةأ لعاقلا
 ( ).كليشاءوا ذ أن   إاَل  دم

 ( ).كلذ لعن حييى بن سعيٍد مث ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو -113

_____________________ 

( 1/431) "الصّنف"وعبد الرزاق يف ( 422) "السّند"ويف ( 1  /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (5)

 . من ط رٍق عن مالك به( 4 5/3 ) "ال حىَل "وابن حزم يف ( 2/15)والبيهقي 

 .السّنانأ بالصابع وقد قاسأ ابن  عباس . وإسّناده جيد  

: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبي , والربعة  عن عكرمة عن ابن عَباٍس ( 1155) "صحيحه"وأخرج البخاري يف  

 .يعّني اخلّنصأ واإلهبامأ . هذه وهذه سواء 

من طريق ( 51 /2) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 1/351) "الصّنف"أخرجه ابن أيب شيبة يف  (5)

رسٌل . مالك به    .وهذا م 

هم ُ وي مرفوعًا وموقوفًا . وهبذا قال مجهور  أأهلم العلمم من الصحابةم وغريم مل  : وقد ر  أَن العاقلة  ال حتأ

 . وال يأصحُّ الرفع  . العمدأ 

 (.3/342) "نصب الراية"( 2/441) "إرواء الغليل"و (  3/4) "التلخيص احلبري": انظر  

 . من طريقم ابنم وهب به( 51 /2) "السّنن الكربى"أخرجه البيهقي يف  (7)

 .  "ومل  أ درك الّناسأ إاَل عىل ذلك": قال حييى . وزاد .  

وحييى هو النصاري سمعأ أنسأ بن مالك والسائبأ بن يزيد ريض اهلل . وهذا من قبيل ال رسل أيضًا  

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  458ُلك 

ُيفُمُُِماُجاءُ :ُبابُ ُفيهُيظُِلغوالتُ ُلُِقُ عُ لاُاِثُري 

اًل من رج   نَ أأ , بري بن الزُّ  روةك عن حييى بن سعيٍد عن ع  لما حَدثّنيو -111

 , ةحأ ي  حأ ن أ  مم  صغر  هو أأ  , ه عم  صغريٌ لكان  .ح الأ جل  حيحة بن اه أ  لل قاي   -نصار الأ 

مِّ مِّ ث   لأ ها أأ ّنَ ك  : ه خوال  أأ  لفقا, ه لأ تأ فقأ  يحة  حأ ه أ  خذأ فأأ  .ه لم خواوكان عّند أأ  ى ه حتَ ه ور 

 مأ  عأ ىلوى عتأ إذا اس  
.همِّ امرٍئ يف عأ  ا حقُّ ّنأ بأ له غمم

( )  

 .لأ تأ ن قأ رث قاتٌل مأ يأ  ك اللذلف: عروة  لقا

ُُةُِليُ غُِليفُاُماُجاءُ :ُبابُ ُرُِح ُوالسِّ

 نَ أأ , ب سيَ لا سعيٍد عن سعيد بنم  عن حييى بنم  ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو -111

: مر ع   لقاو ,ٍة ليغم  لأ وه قتل  تأ ٍل واحٍد قأ و سبعًة برج  مخسًة أأ  اً رفأ نأ  لأ تاب قأ طَ خلمر بن اع  

___________________ 

 .لصالة وتقَدم نقل كالم الذهبي يف أول كتاب ا( . 1/312)"السري"كام قال الذهبي يف . عّنهام 

 .ملأ  أره يف غري الوطأ ( )

ايٌب   حأ  (.41/ ) "اإلصابة"كام مالأ إىل ذلك ابن  حجٍر يف . وأ حيحة  بن اجل الحم صأ

هُ:ُ)ُقولهُ  مِّ هُور  ثون يروونه بالّضم : قال أبو عبيد ( : 133/ ) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (ث مِّ , الحدِّ

الَثم قامش :  وقيل, وهو والَرمُّ بمعّنى اإلصالح , وهو إصالح اليشء وإحكامه , والوجه عّندي الفتح 

رَمة البيت , البيت  خرأأو بمعّنى ا, مها بالّضم مصدران كالّشكر :  وقيل, والَرمُّ م  كّنَا : أي . لفعول كالذُّ

ربيتمه والتولِّني إلصالح شأ نه  .انتهى. أهلأ تأ

مهُ:ُ)ُوقولهُ  م  يقال للّنَب ت . أأرادأ عىل طولمه واعتدالم شبابمه ( : 4/124)قال يف الّنهاية  (استوىُعىلُع 

تأمَ : إذا طالأ   .انتهى . قد اع 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  459ُلك 

أ ل  ( ).اً هم مجيعت  ل  قتلأ اء عأ ّن  صأ  هل  يه أأ لع الأ و متأ

ه نَ أأ  رارةأ محن بن سعد بن ز  د بن عبد الرَ عن حممَ  ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو -112

ا رهت  دبَ  وقد كانت  , ا رهت  حأ ا سأ هلجاريًة  ت  لتقأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ زوجأ  - حفصةأ  نَ أأ , ه غأ لأ ب

.ت  لتم هبا فق   مرت  فأأ 
( ) 

_____________________ 

والبغوي (  324) "العرفة"ويف ( 2/35) "كربىالسّنن ال"والبيهقي يف ( 444)أخرجه الشافعي  (1)

 . من طريق مالك به( 141 ) "رشح السّنة"يف 

 "السّنن"والدارقطّني يف ( 2114 )وابن أيب شيبة ( 2521 ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

 .من طرق عن حييى بن سعيد به ( 21 /3)

يلة , مر من طريق نافع عن ابن ع( 1211) "صحيحه"وأخرج البخاري يف    المًا ق تل غم فقال , أأَن غ 

مر   .لو اشرتك فيها أأهل  صّنعاءأ لقتلت هم: ع 

هُقت ل همُُ"عددُاملقتولني"وليسُعندُالبخاريُُ     . والُالتصيحُبأ ن 

به ُ قم بّيًا , وقال الغرية بن حكيم عن أأبيه : ثم قال البخاريُّ عأ ر مثلأه . أَن أأربعًة قتلوا صأ  . فذكأ

لأه ابن  وهٍب يف . ا التعليق  وهذُ ( 2/23) "السّنن"ومن طريقه البيهقي يف ( 322) "اجلامع"وصأ

 قتلهم للصبيِّ 
 . مطَوالً بمذكر صفةم

ه   مر عّند عبدم الرزاق وغريم . لكن اخت لف يف عددمهم . وفيه أَن عمرأ قتلأهم . وله طرٌق أ خرى عن ع 

 (.2  /  ) "ريفتح البا"و ( . 22 /1) "االستذكار"وانظر 

ني  الأ ( :  3 / ) "الشارق"قال عياض يف (ُِغيلةُ:ُ)ُقولهُ  غأ رس  ال  ت ل بمخادعٍة وحيلٍة بمكأ قأ يلة ال  الغم

 انتهى. غري

ّنقطعٌ . ملأ  أره يف غري الوطأ من هذا الطريق  (5)  . وهذا م 

والبيهقي يف ( 22 /4 ) "العجم الكبري"والطرباين يف ( 25 /1) "الصّنف"وروى عبد الرزاق يف 

مر عن نافع عن ابن عمر ( 1 1/3)وابن أيب شيبة ( 41 /2) "الكربى" بيد اهلل بن ع  من طرق عن ع 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  461ُلك 

ُُيةُِيفُدُُِماُجاءُ :ُبابُ ُهوجنايتُُِبةُِائُِالس 

سائبًة  نَ أأ , ساٍر يامن بن يأ لناد عن سعن أيب الزِّ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -112

 لقتولأبو ا - عائذيُّ لا فجاءأ  ,ّني عائٍذ رجٍل من بم  ابنأ  لفقت . اججَ حل  ا ه بعض  عتقأ أأ 

 .هل ديةأ  ال: مر ع   لفقا ,ه ابّنم  يةأ د طلب  اب يأ طَ خلمر بن ا ع  ىلإ -

 لفقا ,ه ون ديتأ ج  رم ت   اً إذ: مر ع   لفقا ؟ه ابّنيلأ تو قأ ل يتأ رأأ أأ  : عائذّي لا لفقا

أ إن ي   .مقأ ر  كالأ  اً هو إذ:  ائذيُّ الع .م  قأ ّن  يأ  ل  تأ ق  ي   وإن  ,  م  قأ ل  يأ  ك  رت 
( ).   

___________________ 

ا ,  رهت  حأ فأأنكرأ ذلك عليها , فأمرت  عبدأ الرمحن بن زيد فقتألأها , واعرتفت  بذلك , أَن جاريًة حلفصة سأ

ا واعرتفت  به , وكان عثامن  أأنكرأ عليها ما فعلت  دون إّنا سحرهت  : عثامن , فأأتاه عبد  اهلل بن عمر, فقال 

لطان   .ووقع عّند عبد الرزاق بالشك عبد اهلل أو عبيد اهلل . وإسّناده صحيح . "السُّ

حرت  , عن معمر عن أيوب عن نافع ( 2212 )وأخرج عبد الرزاق  فأأمرت  عبيدأ اهلل . أَن حفصةأ س 

تلأ ساحرتأني  "أخاها فقأ

بر : أي  (دب رهتاُ:ُ)ُقولهُ  السيِّد . أعتقتها عن د 
ن أأجل . وهو تعليق  العتقم عىل موتم ا مم رهت  ولذا سحأ

تقها   .استعجالم عم

 . وفيه انقطاع. عن مالك به ( 5/22 ) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

ة عن عطاء بن من رواية حَجاج بن أأرطا(  4  / 2)  "السّنن الكربى"وله طريٌق آخر عّند البيهقي يف  

ّنقطع كسابقه. أيب رباح به  ه م   . وإسّناد 

واة الوطأ ( : 24 /1) "االستذكار"قال أبو عمر بن عبد الرب يف   , ليس هذا احلديث عّند أأكثرم ر 

 , وسقطأ من رواية حييى صفة  قتلمه 
م
لَن العاقلةأ ال حتمل  , وقتل ه كان خطًأ ال خالفأ يف ذلك بني العلامء

مر شيئاً , اخلطأ  إاَل عقلأ  عتأق سائبًة عاقلٌة ملأ  ي وجب له ع   انتهى. وَلا ملأ  يكن للم 

ُ ُ)ُقوله :ُ ه ( :  3/  ) "الفتح"قال ابن حجر يف  (سائية ال والءأ لأحٍد . العبد  الذي يقول له سيد 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  461ُلك 

  

___________________ 

ه . أو أأنت سائبٌة , عليك  أو , له أأعتقت ك سائبًة وقد يقول , وأأن اَل والءأ لأحٍد عليه , يريد بذلك عتقأ

ه إىل نَية . أأنت حر  سائبًة  فتقر  يف عتقم يغتني ال وليني يأ واختلف يف , ويف ال خريني يأعتق , ففي الصِّ

 .انتهى. واخت لف يف والئه, وشَذ من قال بإباحته , عىل كراهيتمه  فاجلمهور. الَشط 

, بالقاف احلية التي فيها بياٌض وسواٌد  (كاألرقمُ)ُُ:قولهُ( : 1 3/4) "رشح الوطأ"قال الزرقاين يف 

رة وسواد  ُ. أو مح 

ق مُ:ُ)ُوقولهُ ل  ُ. بفتح أوله وإسكان الالم وفتح القاف , وأصله الكل برسعة (إنُيّتكُي 

قتلُ:ُ)ُقولهُ ُ. بضم أوله وفتح ثالثه  (وإنُي 

نق مُ:ُ)ُقولهُ وهي . ة بفتح القاف من باب تعب القرآن , ويف لغ بكرس القاف من باب رضب لغة (ي 

ت لأه قتلأك  ّنا بالسجع , ومعّناه إن  تأركتأ قأ م  مّنك , وهو مثٌل من أأمثالم , أأوىل ه 
ّنتقم تأه كان له من يأ وإن قتل 

وهي احلية  -كانوا يف اجلاهلية يأزعمون أأَن اجلَن تأطلب  ثأر اجلانِّ : قال ابن الثري . العربم مأشهورٌ 

تمع عليه رَشان ال يأدري كيف , َبام ماتأ قاتل ها فر -الرقيقة  لأٌل , وهذا مثٌل فيمن َيأ ورَبام أأصابه خأ

 .انتهى كالم الزرقاين . يصّنع  هبام



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  462ُلك 

 
ُ
 الامع   كتاب

ُ

ُُماُجاءُ :ُبابُ ُهامن ُُواخلروِجُُىُاملدينةُِن ُكُ يفُس 

ال : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , روة عن أأبيه مالك عن هشام بن ع   حَدثّنيو -111

 ( ).ا اهلل  خريًا مّنهالديّنة رغبًة عّنها إاَل أأبدهلأ خيرج  أأحٌد من 

أاسٍ  ى عن مالٍك حيي حَدثّني -255 ريرة  ( ).عن ابنم محأ ه عن أيب ه  أأَن , عن عمِّ

_____________________ 

ي يف  (1) َرة ( 42)رقم  "فضائل الديّنة"أخرجه الفّضل اجلأّنأدم مسّند "واجلوهريُّ يف , من طريق أأيب ق 

 .مها عن مالٍك بهمن طريق القعّنبي كال( 211) "الوطأ

ي ( 11 , 11 /1)ورواه عبد الرزاق    .من ط رٍق عن هشام به(  3/ )واجلأّنأدم

وأأسّنده عن مالٍك عن , هذا احلديث وصلأه معن  بن  عيسى ( : 21 /  ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

ه يف الوطأ, هشام عن أبيه عن عائشة يف الوطأ  ه غري   .نتهىا. واهلل أعلم. وملأ  ي سّند 

وأيضاً ً ,  من حديث سعد بن أيب وقاص (1757ُ)ُ"صحيحه"واحلديثُأخرجهُمسلمُيفُ:ُقلتُ 

 . من حديث أيب هريرة مثله مرفوعًا (  42 )برقم 

رساًلُُ رجهُأصحابُالكتبُالستةُمنُطريقُعروةُالُموصوالًُوالُم  ُي   ُ ُ.واهللُأعلم.ُوَل 

 ُ ل دٌة من بالد . ويف آخرها الدال  الهملة  . بفتح اجليم والّنون : اجلأّنأدي  :فائدة ّنأد بأ هذه الّنِّسبة إىل جأ

وهو أبو سعيد الفَضل بن حممد بن إبراهيم بن مفضل بن سعيد بن عامر بن رشاحيل . اليمن مشهورة 

 ( 11/ ) "النساب"قاله السمعاين يف . اجلّندي , من أوالد الشعبي

واة الوطأ عن مالك يف اسمه ا  ( ) قاله أبو م صعٌب . يونس بن يوسف بن محاس :  فقيل, ضطرب ر 

ن  ع   وقالُعبدُاهللُبنُيوسفُالتنييس, يوسف بن محاس :  وقيل, يوسف بن يونس :  وقالُبعضهم, ومأ

تابأع عىل ذلك . يوسف بن سّنان :   : قال ثم (.    /3 ) "التمهيد"ذكره ابن عبد الرب يف . وملأ  ي 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  463ُلك 

َن الديّنة  : قال  ملسو هيلع هللا ىلصرسولأ اهلل  كأ عىل أأحسنم ما كانت حَتى يدخلأ الكلب  أأو  لت رت 

ي عىل بعضم  ذِّ ئب  في غأ . يا رسولأ اهلل : فقالوا ,  و عىل الّنربم أأ , سواري السجدم  الذِّ

ن تكون الثِّامر   ايف : قال ,  ؟ذلك الَزمان فلمأ وأ باع. للعأ   ( ).الَطري والسِّ

___________________ 

بأل مالك  
لنه , ورواية حييى يف ذلك حسّنٌة , واهلل أأعلم . وهذا االضطراب يدلُّ عىل أَن ذلك جاء من قم

وأأظنُّ أأَن مالكًا َلا اضطرب حفظ ه يف اسم هذا الرجلم رجعأ إىل إسقاط , سلمم من التخليط يف االسم 

ه  اس : وقال , اسمم ن عأ , عن ابنم محأ ن آخر مأ
ضأ عليه الوطأوحييى مم  .انتهى كالمه . وشهد وفاتأه. رأ

 .احلديث الذي بعده. ويؤيد أنه يونس بن يوسف : قلت  

( 1 3/3)واحلاكم ( 1224)وابن حبان ( 2/423) "التاريخ الكبري"أخرجه البخاري يف  ( )

من (  1 / ) "تاريخ الديّنة"وابن شّبة يف ( 455/ ) "موضح أوهام اجلمع والتفريق"واخلطيب يف 

 . ط رٍق عن مالك به

سلٌم . ويونس بن يوسف    . لكَن عَمه ملأ  يوَثق, ووَثقه الّنسائيُّ وابن  حبان , أخرج له م 

ُمتصًا من طريق سعيد بن السيّب عن  (1704)ومسلمُ(1330ُ)ُ"صحيحُالبخاري"واحلديثُيفُ 

اها إاَل العوايف , يأرتكون الديّنةأ عىل خريم ما كانت : أيب هريرة مرفوعًا  يريد  عوافم السباعم . ال يأغشأ

 .والطريم 

قال . مجع عافية ( : 3/15) "الفتح"قال ابن حجر يف  (العوايفُ:ُ)ُقولهُ  وهي التي تطلب  أأقواهتا , وي 

أأَّنا طالبٌة لأقواهتا من قولك :  أحدها. اجتمع يف العوايف شيئان : قال ابن اجلوزي .  للذكرم عاٍف 

فاة , أي . عفوت  فالنًا أأعفوه فأأنا عاٍف  عروفه , : واجلمع ع  فاء :  والثاينأأتيت  أأطلب  مأ وهو . من العأ

ه لأ . الوضع  اخلايل الذي ال أأنيس به   .انتهى . مّنها عىل نفسها فيهفإَن الطريأ والوحشأ تأقصد 

يُ:ُ)ُقولهُُ شَددة (. 32 / ) "الشارق"قال عياض يف  (فيغذِّ ُُ.بفتح الغني وكرس الذال م 

ه من الّناس : أي ( : 4/111) "الّنهاية"وقال يف ُ ل وِّ َكانه وخ  ب ول عليها لعدم س  َذى بمبأوله : يقال . يأ غأ

ي  ذِّ غأ ةً . ي  فعأ ًة د  فعأ قاه د   .انتهى. إذا أل 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  464ُلك 

ُُماُجاءُ :ُبابُ ُدينةُِاملُ ُيمُِريفُحت 

مالك عن يونسأ بنم يوسفأ عن عطاء بن يساٍر عن أأيب أأيُّوب  حَدثّنيو - 25

دأهم عّنه, الأنصاريِّ  لبًا إىل زاويٍة فطأرأ ع  ئوا ثأ لامنًا قد أأجل 
 .  أأَنه وجدأ غم

ه إاَل أأَنه قال : قال مالك  مم رسولم اهلل : ال أأعلأم  رأ  ( ).ي صّنع هذا؟ ملسو هيلع هللا ىلصأأيف حأ

ٍل  ى عن مالٍك حيي حَدثّنيو - 25 دخلأ عيَل زيد  بن  ثابٍت وأأنا : قال , عن رج 

ًا  -بالأسواف  أسأ ت  ّن  طأد  لأه -وقد اص  سأ ن يأدي فأأر 
ه مم  ( ).فأأخذأ

_____________________ 

واخلطيب يف ( 42 /3) "الكبري"والطرباين يف ( 545 )والشايش (  1 /3)أخرجه الطحاوي  (1)

ه ال بأس به. من ط رٍق عن مالك به( 12 /1)والبيهقي (  45/ ) "موضح الوهام"  . وإسّناد 

واة فيام علمت  عن مالٍك يف ا( : 1  /3 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   تلف الرُّ ه يف هذا وملأ  خيأ سمم شيخم

أاس : وقد قيل  "يونس بن يوسف"وكلُّهم قال فيه , احلديث  وهو ابن . وليس بيشء , إنه غري  ابن محأ

أاس   انتهى . وهذا يقيض لرواية مأعن وأأيب م صعب بالصواب, محأ

أاس)ووقع عّند الطرباين من رواية عبد اهلل بن يوسف عن مالك : قلت    وقول  ابنم ( . يوسف بن محأ

 .يعّني احلديث الذي قبله .. ( يأقيض لرواية ) عبد الرب 

ي يف ( 11 /1)أخرجه البيهقي  (5)  .من طريق مالك به( 21) "فضائل الديّنة"واجلأّنأدم

ل الذي ملأ  ي سّمه مالك يقولون ( : 43 /2) "االستذكار"قال أبو عمر يف   حبيل بن : والرج  هو رش 

اه فلم ي س, سعد  ه كان مالٌك ال يرضأ حبيل بن سعد من وجوٍه , مِّ  .انتهى "واحلديث حمفوٌظ لش 

( 134/ )وابن أيب شيبة ( 125  -12   )فقد أخرجه اإلمام أمحد . وهو كام قال رمحه اهلل : قلت  

حبيل بن سعد ( 2/321) "العرفة"ويف ( 55 /1) "الكربى"والبيهقي يف  : قال . من ط رٍق عن رش 

ًا بالأسواف أسأ ّنِّي زيد بن ثابت فأأرسلأه .  أأخذت  ّن  ه مم ا علمتأ أأَن رسولأ اهلل : وقال , فأأخذأ حَرم  ملسو هيلع هللا ىلصأأمأ

 .ما بني البتيها

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  465ُلك 

ُدينةُِنُاملُ مُُِودُِهُ اليُ ُالءُِج ُيفُإُُِماُجاءُ :ُبابُ

كيٍم ي عن مالٍك حَدثّنو -254 مر بن عبد , عن إسامعيل بنم أأيب حأ أّنه سمعأ ع 

ن آخرم ما تكَلم به رسول  اهلل : العزيز يقول  قاتلأ اهلل  اليهودأ : أأن  قال  ملسو هيلع هللا ىلصكان مم

وا قبورأ أأنبيائمهم مساجدأ  بقنَي ديّنان بأأرضم العربم , والّنَصارى اَتذ  ال يأ
( ). 

هاٍب ي عن مالٍك حَدثّنو -253 ال َيتمع  : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , عن ابن شم

 . ديّنانم يف جزيرةم العرب

___________________ 

 ُ ُ)ُقوله :ُ وآخره سني . بضمِّ الّنون وفتح اهلاء ( : 13/ ) "الشارق"قال القايض عياض يف  (هن  سًا

 .انتهى . مهملة

ه وذنبمه طائٌر ي  ( : 21 /1) "الّنهاية"وقال ابن الثري يف   د ي ديم حتريك رأ سم أ يأصطاد . شبه الصُّ

 .انتهى. ويأ وي إىل القابر, العصافري 

افُ:ُ)ُقولهُُ و  رمم . بفتح أوله بعدها سني مهملة ( :    / ) "الشارق"قال عياض يف (ُاأل س  هو من حأ

ُى انته. وهو صدقة زيد بن ثابت. هو بّناحية البقيع : قال ابن عبد الرب . الديّنة 

 "الدالئل"والبيهقي يف ( 35 / ) "الطبقات"وابن سعد يف ( 1/13)أخرجه عبد الرزاق  ( )

من طريق حييى ( 35 / )ابن سعد أيضًا , من ط رٍق عن مالك ( 52 /1) "الكربى"و( 53 /2)

 . من طريق محاد بن سلمة كلهم عن إسامعيل به ( 41 /1)والبيهقي , بن سعيد 

رسٌل    . وهذا م 

ه ُ قُّ لأ برسول  " عنُعائشةُوابنُعباس(071ُ)ومسلمُ(450ُ)فقدُأخرجهُالبخاريُ. الول أما شم لا ن زم

ه  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يصًة له عىل وجهم ق يطرح  مخأ
ه . طفم هم ج  ها عن وأ تأَم كشفأ وأخرجاهُأيضًاُ. فذكره : فقال . فإذا اغ 

 . بالرفوع .  منُحديثُأيبُهريرة

ه الثاين ُ  . فانظر ما بعده "ال يبقنَي ديّنانم بأأرضم العربم  "وهو قوله : وأَما شقُّ



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  466ُلك 

هاٍب : قال مالك  مر بن  اخلَطاب حَتى أأتاه : قال ابن شم ففحصأ عن ذلك ع 

تمع  ديّنان يف جزيرةم العربم : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , الَثلأج  واليقني   فأأجىلأ . ال َيأ

 ( ).ّيودأ خيرب

_____________________ 

والبالذري يف ( 52 /1) "الكربى"والبيهقي يف ( 2/44) "رشح الشكل"أخرجه الطحاوي يف  (1)

 . من ط رٍق عن مالك به(  4/ ) "فتوح البلدان"

مر . وهذا مرسٌل ُ  .ابن شهاب الزهري مل ي درك ع 

هري   عّنه عن سعيد :  وقيل, عّنه عن سعيد بن السيب عن أيب هريرة :  فقيل. وقد اخت لف فيه عىل الزُّ

رساًل   . عّنه عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن عائشة :  وقيل, م 

 (.  4/31) "نصب الراية"و ( 3  /3)البن حجر  "التلخيص": انظر  

ُأخرجهُا. لكن يشهد هلذا احلديث يف اجلملة   (1573ُ)ومسلمُ(5000ُ)ُ"صحيحه"لبخاريُيفُما

ربم ":  عنُابنُعباسُمرفوعاًُ  العأ
ن جزيرةم جوا الشكني مم أنه , عن عمر ( 15 /1)ولسلم . "أأخرم

سلاًم : يقول  ملسو هيلع هللا ىلصسمعأ رسولأ اهلل  َن اليهود والّنصارى من جزيرة العرب حتى ال أأدع  إاَل م  جأ  .  "ل خرم

مر ليهود خيرب  مر ( 125 )فأخرجه البخاري .  أَما إجالء ع   . من حديث ابن ع 

ُ ُقوله (ُ :ُ لأجًا ( : 143/ ) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (الثل ج ث لأج ثأ لمجت  نأف س بالمرم تأ , يقال ثأ

ث ل ج ث لوجًا إذا اط مأَنت  إليه  لأجت تأ ّنت , وثأ بأت فيها , وسكأ ت  به, وثأ  .انتهى. ووثمقأ

 "أخبار الديّنة"قال الزبري بن بكار يف ( :  2 /1) "الفتح"قال ابن حجر يف  (ِبُجزيرةُالعر:ُ)ُقولهُ

جزيرة العرب : قال غريه : قال الزبري . جزيرة العرب الديّنة : أ خربت عن مالك عن ابن شهاب قال 

ذيب إىل حض موت , قال الزبري   .وهذا أأشبه , وحضموت آخر  اليمن: ما بني الع 

يت جزيرة العرب لأَن بحرأ فارٍس وبحر احلبشة والفرات ودجلة أأحاطت  : أمحد  وقال اخلليل بن مِّ س 

 . هبا , وهي أأرض العرب ومعدّنا

دن إىل أطراف الشام : وقال الصمعي  ه ملك  فارس من أأقىص عأ بل غ   . هي ما مل يأ

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  467ُلك 

ُدينةُِاملُ ُرُ مُ يفُأُ ُماُجاءُ ُامعُ ج ُ:ُبابُ

طلأعأ  ملسو هيلع هللا ىلص َن رسولأ اهللمأأ , بيه روة عن أأ عن هشام بن ع  ي عن مالٍك حَدثّنو -251

بُّّنا ون حبُّه : فقال . له أ حٌد  هذا جبٌل حي 
( ). 

___________________ 

ن أأقىص عدٍن إىل ريف العراق طوالً : وقال أبو عبيد  َدة وما , مم واالها من الساحل إىل أطراف ومن ج 

 , الشام عرضًا 

َدة وما واالها , جزيرة العرب ما بني أقىص عدنم أأبني إىل ريفم العراق ط والً : وقال الصمعي  ومن ج 

 وبحرأ القلزمم 
 هبا , يعّني بحرأ اهلّندم

يت جزيرة  العربم إلحاطةم البحارم مِّ إىل أأطراف الشامم عرضًا , وس 

وهبا أأوطاّنم , احلبشة , وأ ضيفت إىل العرب لأّنا كانت بأأيدّيم قبل اإلسالم  وبحر فارسم وبحرأ 

كّناه مّنها احلجاز خاصة  ن س 
وهو مكة والديّنة والياممة ما . ومّنازهلم , لكن الذي ي مّنأع  الشكون مم

اليمنأ ال ي مّنعون  واالها , ال فيام سوى ذلك ما ي طلق عليه اسم جزيرة العرب , التِّفاق اجلميعم عىل أأنَ 

لة جزيرةم العربم ,    .هذاُمذهبُاجلمهورُمّنها مع أأّنا من مج 

م احلرم للتجارة , :  وعنُمالكَيوز مطلقًا إاَل السجد ,  :وعنُاحلنفيةُ وز دخوهل  ال :  وقالُالشافعيَيأ

 .انتهى كالمه. يدخلون احلرمأ أأصالً إاَل بإذنم اإلمامم لمصلحةم السلمني خاصة

ي يف ( 11/ ) "تاريخ الديّنة"أخرجه ابن شَبة يف  (1) من طريق مالك (   / ) "فضائل الديّنة"واجلأّنأدم

 . به

ي ( 3/412 )وابن أيب شيبة ( 12 /1)وأأخرجه عبد الرزاق   من ط رٍق عن (    -  / )واجلأّنأدم

 . هشام به 

اعة الرواة( : 445/  ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   رسٌل يف الوطأ عّند مجأ  . انتهى . وهذا م 

ُ.وَلُأرهُيفُالكتبُالستةُعنُعروةُمرساًلُوالُموصوالًُُ

. عن أنس مثله (  41 )ومسلم (  24 ) "صحيحه"يشهد له ما أأخرجه البخاري يف : قلت  

اه أأي رجأ يد الساعديِّ وأأخ   أأيب مح 
 .مثله ضًا من حديثم



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  468ُلك 

 أأنَ , عن حييى بن سعيٍد عن عبد الَرمحن بن القاسم ي عن مالٍك حَدثّنو -251

مر بن اخلَطاب س  أأ  ومّي , أأخربه لمأ موىل ع  فرأأى .  أأَنه زارأ عبدأ اهلل بن عَياٍش الخز 

مر بن : فقال له أأسلم  , وهو بطريق مَكة . عّنده نأبيذًا  بُّه ع  إَن هذا الَشابأ حي 

مر بن اخلَطاب , اخلَطاب  حًا عظياًم فجاء به إىل ع  دأ فحملأ عبد اهلل  بن  عّياٍش قأ

ه  ه يف يدم عأ ي هم فقَربه ع  , فوضأ
ه , مر إىل فم هذا لأشاٌب  إنَ :  فقال عمر  , ثَم رفعأ رأ سأ

اًل عن يميّنمه , فشبأ مّنه , طيٌِّب  ه رج  َم ناولأ  .ث 

مر بن اخلَطاب . اهلل   أأدبرأ عبد  فلاَم  لأَكة خرٌي من : أأنتأ القائل  : فقال , ناداه ع 

ّن ه : فقال عبد  اهلل  ؟الديّنة رم  اهللم وأأم  ال أأقول  : فقال عمر , وفيها بيت ه , فقلت  هي حأ

ه شيئًا  مر , يف بيت اهلل وال يف حرمم  ؟لأَكة خرٌي من الديّنة: أأأنتأ القائل  : ثّم قال ع 

ّن ه : قال  هللم وال ال أأقول  يف حرمم ا: فقال عمر , وفيها بيت ه , فقلت  هي حرم  اهللم وأأم 

 ( ). ثَم ان صفأ , يف بيتمه شيئًا 

_____________________ 

عن إسامعيل عن مالٍك عن عبدم الرمحن بن القاسم ( 42 / ) "التاريخ الصغري"أخرجه البخاري يف  ( )

 .وملأ  يذكر  حييى بنأ سعيد . أأَن أسلمأ أأخربه , 

 (. 32 /2) "االستذكار": انظر  

من طريق يزيد بن هارون (  4 /3) "أخبار مكة"والفاكهيُّ يف ( 42 / )وأأخرجه البخاري أيضًا  

ه, إَن عبدأ الرمحن بنأ القاسم أأخربه : ثّنا حييى بن سعيد قال  مر. أأنه بلغأ وىل ع   .أَن أأسلمأ مأ

ه أأصحُّ : قال البخاري    .إرسال 

ورواه ابن وهب والقعّنبي عن ( : 42 / ) "الحاديث التي خولف فيها مالك"وقال الدارقطّني يف  

سلم  قديٌم ملأ  . وهذا ال يأصحُّ . أأَن أأسلمأ أأخربه , مالك عن حييى بن سعيد عن عبد الرمحن بن القاسم 
أأ

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  469ُلك 

ُرُِد ُبالقُ ُالقولُُِعنُُِيُ هُ الن ُ:ُبابُ

 بنم سعٍد عن عأ  مالٌك  حَدثّنيو -252
سمعت  : أأَنه قال , مرو بن ديّناٍر عن زيادم

طبتمه  بري يقول يف خ   ( ).إمَن اهللأ هو اهلادي والفاتن: عبدأ اهلل بنأ الزُّ

___________________ 

وى هذا احلديثأ يزيد  بن  هارون عن حييى بن سعيد , ي دركه عبد  الرمحن بن القاسم  أأَن عبدأ , وقد رأ

ربه أأنه بلأغه , الرمحن بنأ القاسم  مر رأأى مع عبدم اهلل بن عياش نبيذًا يف طريق أأَن أأسلمأ م, أأخ  وىل ع 

 .احلديث ".. مكة

وي عن إسحاق الطَباع عن مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه , وهذا أأصحُّ من الأَول   وقد ر 

تابأع ابن  الطباع عىل هذا , عن أأسلم  .  أعلم واهلل. فإن  كان حفظأ ذلك فقد أأتى بام ي شبه الصواب. وملأ  ي 

رة وحييى بن أيوب عن حييى بن سعيد عن عبد الرمحن بن القاسم  م  أأَن أسلمأ أأتى عبدأ اهلل , ورواه أبو ضأ

 .انتهى كالمه . واهلل أعلم . وهذا أأصحُّ من الول, ( أي القاسم ) ملأ  ي ذكر فيه . بنأ عَياش 

القضاء "والبيهقي يف ( 31) "القدر"وابن وهب يف كتابه (  2 / ) "اإلبانة"أخرجه ابن بّطة يف  ( )

من ط رٍق عن (  11)رقم  "رشح أصول اعتقاد أهل السّنة"والاللكائي يف ( 345)رقم  "والقدر

 .وإسّناده صحيٌح . مالك به

ليامن  }لقوله تعاىل  (والفاتنُ:ُ)ُقولهُُ وهذا من باب اإلخبار  {ي ضل من يشاء  }: وقوله  {ولقد فتّنَا س 

 .فال مانعأ من اإلخبار به . وسع  من باب الأسامء وهو أأ . والفعل 

ه ( : 4/424) "مدارج السالكني"قال ابن القيم يف  الفعل  أأوسع  من االسم , وهلذا أأطلقأ اهلل  عىل نفسم

تسَم مّنها بأأسامء الفاعل , كأراد , وشاء , وأأحدث , ومل ي سَم بالريد والشائي والحدث , كام  أأفعاالً مل يأ

ه بالصانع والفاعل والتقن وغري ذلك من الأسامء التي أأطلق عىل نفسه , فباب الأفعال  مل ي سمِّ نفسأ

 .أأوسع من باب السامء

ن كلِّ فعل اساًم , وبلغ بأأسامئه زيادًة عىل الألف , فساَمه الاكرأ ,  -أقبح خطأ  -وقد أخطأ   من اشتَق له مم

ونحو ذلك , وكذلك باب اإلخبار عّنه باالسم أأوسع  من تأسميتمه به ,  والخادعأ , والفاتنأ , والكائد

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  471ُلك 

ُرُِد ُالقُ ُلُِهُ يفُأُ ُاُجاءُ مُ ُجامعُ :ُبابُ

رظيِّ قال ي عن مالٍك حَدثّنو -252 َمد بن كعٍب الق  : عن يزيد بن زياٍد عن حم 

ا الّنّاس إمَنه ال مانع لمأا أأعطأى اهلل  :  - وهو عىل الّنربم  -يب سفيان عاوية بن أأ قال م   , أأّيُّ

عطمي لمأا مّنع  ين, وال يّنفع  ذا اجلدِّ مّنه اجلدُّ , وال م  هه يف الدِّ فقِّ  اهلل  به خريًا ي 
ردم ن ي   .مأ

 الكلامتم من رسولم : قال  ثمَ 
م
 ( ).عىل هذه الأعواد ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سمعت  هؤالء

___________________ 

رب عّنه بأأَنه يشء , وموجود , ومذكور , ومعلوم , ومراد , وال ي سَمى بذلك وانظر . انتهى . فإنه خي 

 ( .445/ )طريق اهلجرتني 

والرَساج ( 123 ) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 111) "الدب الفرد"أخرجه البخاري يف  (1)

واخلطيب يف ( 452ص) "القضاء والقدر"والبيهقي يف (  1 /1 ) "الكبري"والطرباين يف ( 214)

 وغريهم من ط رٍق عن مالك به ( 1 4) "التوحيد"وابن مّنده يف (  22 ) "التفق والفرتق"

هم بسامع كعٍب من معاوية   ( 1215 ) واإلمام أمحد( 35 /1)فأخرجه ابن أيب شيبة . ورَصح بعض 

ثامن بن حكيم ( 1 3)وعبد بن محيد ( 112) "الدب"والبخاري يف  ( 1241 )وأمحد , من طريق ع 

 ,من طريق أ سامة ( 3  ) "الزهد"ووكيع يف  (5) "إبطال حليل"وابن بطة يف ( 213)والرساج 

من طريق حممد بن عجالن كلهم عن ( 31/ ) "إحتاف الهرة"ومسَدد كام يف ( 112)والبخاريُّ أيضًا 

َمد بنم كعب   .سمعت معاوية: قال بعضهم , حم 

وإن كان ظاهره يف هذا اإلسّناد . هذا حديٌث سّنٌد صحيٌح ( : 22/ 4) "التمهيد"قال أبو عمر يف     

واة مالك عن مالٍك . ية وقد سمعأ ذلك من معاو, االنقطاع  وهو حمفوٌظ أأيضًا من , ذكرأ ذلك بعض ر 

 انتهى . غريم طريقم مالٍك 

 (.3/422)والضعفاء للعقييل (     )علل الدارقطّني : انظر  

 ُ ُاحلديثُيف ُالبخاري"وأصل  044ُ)ُ"صحيح ُأخرىُ( ُومواضع ,ُ عن وَراد موىل ( 047)ومسلم

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  471ُلك 

ُِقُلُ اخلُ ُنُِس ُيفُح ُُماُجاءُ :ُبابُ

عاذ بن جبٍل قال , ي عن مالٍك حَدثّنو -251 آخر  ما أأوصاين به رسول  : أَن م 

ز ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ر  جيل  يف الغأ
ك للّنَاس معاذ بن أأحسم : أن  قال . حني وضعت  رم لقأ ن  خ 

___________________ 

عبة  , يقول خلفأ الَصالة  ملسو هيلع هللا ىلصاكتب إيَل ما سمعتأ الّنبَي : إىل الغرية  كتب معاوية  : قال , الغرية بن ش 

ال إله إاَل اهلل , وحده ال رشيك له , : يقول خلف الّصالة  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت  الّنبَي : فأأمىلأ عيَل الغرية  قال 

ا مّنعتأ , وال يّنفع  ذا اجلدِّ مّنك اجلدّ 
عطي لم ا أأعطيت , وال م 

 .اللهَم ال مانع لم

ه اآلخر  أمَ   قُّ
سمعت  رسول : عن معاوية قال ( 542 )ومسلم ( 132 ,   2)فأخرجه البخاري . ا شم

هه يف الدين: يقول  -وهو خيطب  - ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقِّ ن ي رد اهلل  به خريًا ي   .                                       مأ

. إذا كان قد سمعأ هذا من رسولم اهلل  فإن  قلتأ إَن معاوية( : 31/ ) "عمدة القاري"قال العيّني يف   

ه , أأراد أن  يستثبتأ ذلك : ؟ قلت  .فكيف يأسأل  عّنه روفه , ويّنظرأ هل رواه غري  أأو ما , أأو نأس بعضأ ح 

 .انتهى كالمه . أأشبه ذلك

ه مّنه ومل يأ , عىل الّنرب  ملسو هيلع هللا ىلصفمعاوية سمعأ هذا الدعاء من الّنبيِّ . الصواب أنه ال مّنافاة بيّنهام : قلت   سمع 

عاوية  الغريةأ عام ي قال بعد الصالة , بعدأ الصالة  ها معاوية  . فسأألأ م  فوافق أأّنا هي الكلامت التي سمعأ

 .واهلل أعلم . عىل الّنرب ملسو هيلع هللا ىلصمن رسولم اهلل 

قال . عن حممد بن ف ضيل عن عثامن بن حكيم عن حممد بن كعب (  1221 ) أَما ما رواه أمحد  

اللهَم ال مانع لمأا : يقول  إذا انصفأ وقتأ الَصالةم  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت  رسول اهلل : يقول سمعت  معاويةأ 

لة الفقه يف الدين. أعطيتأ   .دون مج 

فقد رواه مجاعٌة من الثقات عن حممد  -وإن  كان ثقًة  -وعثامن بن حكيم . فالظاهر  شذوذ  هذه اللفظة  

ن . بن كعب  وكذا رواه الثقات  عن عثامن بن . عىل الّنرب  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبيِّ بأَن معاويةأ سمعأ هذه الكلامت مم

ه ( 1215 )أخرجه اإلمام أمحد .مّنهم ابن  ن مري ويأعىل وأأبو بدر شجاع بن الوليد عّنه . حكيم  . وغري 

ها اختصارًا  كرأ
 .واهلل أعلم. تركت  ذم
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  ( ). جبلٍ 

ّني أأَن : ه قال نَ أأ , عن حييى بن سعيٍد ي عن مالٍك حَدثّنو -5 2 الرءأ لي درك بلغأ

سنم  هبح  لقم ر ئالَظام, يل درجةأ القائمم باللَ  خ   ( ).باهلأواجم

_____________________ 

عب"والبيهقي يف , من طريق القعّنبي ( 4/21)أخرجه ابن سعد  (1) من طريق سعيد بن  (2212) "الشُّ

من طريق أيب مصعب كلهم عن مالٍك ( 3/ ) "وصل بالغات مالك"وابن الصالح يف , أيب مريم 

 .فذكره: أَن معاذأ بنم جبل قال , عن حييى بن سعيد 

وتابعه ابن القاسم والقعّنبي . هكذا روى حييى هذا احلديث ( : 3/455 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

عاذ بن جبل ,  ّنقطٌع جدًا . ورواه ابن ب كري عن مالٍك عن حييى بن سعيد عن م  وال , وهو مع هذا م 

 نتهىا. واهلل أعلم. وال غريه هبذا اللفظ. من حديث معاذ  ملسو هيلع هللا ىلصي وجد مسّندًا عن الّنبيِّ 

مر بن نعيم بن ميرسة روى عن مالٍك عن حييى بن سعيد عن ( : 3/441) "اللسان"وقال احلافظ يف   ع 

يا معاذ : أن  قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَول  ما أأوصاين به حممٌد رسول  اهلل : قال معاذ بن جبل : قال , سعيد بن السيب 

ك للّناس لقأ مر بن نعيم ملأ  يروه هكذا : قال الدارقطّني يف الغرائب . أأحسن خ  وقال اخلطيب يف , غري ع 

واة عن مالك  تابع عليه: الرُّ  انتهى  . ملأ  ي 

 (.2 حديث رقم )البن رجب  "جامع العلوم واحلكم": انظر  

 . وهذا احلديث أحد  العَلقات الربعة يف الوَطأ التي ال توجد موصولة: قلت  

ُ ُقوله (ُ :ُ لإلبل بمّنزلة  -أي الغرز  -بفتح الغني العجمة وسكون الراء بعدها زاي , وهو  (الغرز

كاب يكون من احلديد واخلشب :  وقيل, الَركب للفرس  : وقيلُ. والغرز ال يكون إاَل من اجللد , الرِّ

 قاله احلافظ يف الفتح . مها مرتادفان , أو الغرز للجمل والركاب للفرس

 .قاله الزرقاين. مّنادى بحذف الداة  (لُمعاذُبنُجب:ُ)ُقولهُ 

عب"أخرجه البيهقي يف  (5)  .من طريق سعيد بن أيب مريم عن مالك به(  222) "الشُّ

( 3/24 ) "التمهيد"وقد أأشار إىل ذلك أبو عمر يف . حييى هو النصاري . وهذا من قبيل ال رسل     

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  473ُلك 

 بنأ  سعيدأ  سمعت  :  لأّنه قا, عن حييى بن سعيٍد ي عن مالٍك حَدثّنو -  2

:  لقا . ىلب: ؟ قالوا دقةة والَص الرٍي من كثرٍي من الَص كم بخخرب  أ   الأ أأ : ب يقول سيَ لا

 .( ) قة  لاحلا هي افإَّن ة غضأ بم لاكم واوإيَ ,  بنيم لا ذاتم  ح  إصال

___________________ 

يًا : فقال  وي مرفوعًا عن الّنبيِّ , ل ه إاَل تأوقيفًا وال يكون مث, هذا ال َيوز أن  يكونأ رأ  سّندًا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ر  م 

 .انتهى كالمه. من وجوٍه حساٍن من حديث حييى بن سعيد هذا وغريه 

قييل يف ( 5  /4)وابن عدي ( 3/24 ) "التمهيد"وأخرجه أبو عمر يف     "الضعفاء"والع 

هري بن حم( 3/313) مد عن حييى بن سعيد عن وغريهم من طريق اليامن بن عدي احلمص عن ز 

ه ضعيٌف . مثله.  ملسو هيلع هللا ىلصالقاسم عن عائشة عن الّنبيِّ   . وإسّناد 

وعبد اهلل بن , ( 3212)من حديثم عائشة عّند أيب داود . وقد جاء نحو  هذا احلديث من ط رٍق أ خرى  

مرو عّند أمحد  يف وأيب هريرة عّند البخاري ( 2251) "الكبري"وأيب أمامة عّند الطرباين يف ( 1252)عأ

 .وغريهم( 23 ) "الدب الفرد"

 اهـ. الظامئ مهموز أي العطشان من الصوم( : 1 4/ ) "الشارق"قال عياض يف  (الظامئُ:ُ)ُقولهُ 

من طريق معنم بن عيسى عن مالٍك عن حييى بن ( 31 /4 ) "التمهيد"أخرجه ابن عبد الرب يف  ( )

كره : سعيد سمعت  سعيد بن السيب يقول   .!معت  س: كذا قال . فذأ

قال رأيًا    .كام سيأِت.  ملسو هيلع هللا ىلصورواه بعضهم عن سعيد عن الّنبيِّ . فهو من قبيل الراسيل, وهذا كسابقه ال ي 

ا عيلُّ بن  الديّني ( : 31 /4 )قال أبو عمر  هأ َلٌة ذكرأ
فقال وذلك ما أأخربناه عبد اهلل بن حممد . وفيه عم

عن ..   .فذكره من طريق ابن الديّني عن مأ

ه حييى بن سعيد من سعيد بن السيّب بيّنهام رجٌل فال . فقلت  لعنم :  قال عيلٌ  إَن هذا احلديث مل يسمع 

فكان ال يقول فيه إاَل عن سعيد بن . واجعل ه عن سعيد بن السيب , تقل  فيه سمعت  سعيدأ بنأ السيب 

عن حييى بن سعيد عن وقد حَدثّناه عبد  الوهاب ويزيد بن هارون وغريمها : قال عيل  . السيب 

 .انتهى. إسامعيل بن أيب حكيم عن سعيد بن السيب مرفوعاً 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  474ُلك 

ُاءُِيُ حلُ يفُاُماُجاءُ :ُبابُ

 ( ) يدم ن زأ ع رقيِّ مة الزُّ لأ صفوان بن سأ  بنم  مةأ لأ عن سأ ي عن مالٍك حَدثّنو -  2

يٍن خلٌق دم  لِّ كل:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لقا:  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ  الّنىله إكانة يرفع  حة بن ر  لط بنم 

___________________ 

ه من . إنه وهٌم ( : 14/ ) "الحاديث التي خولف فيه مالك"وكذا قال الدارقطّني يف   عأ
وأنه سمم

 .إسامعيل

نيا يف : قلت   يٍد عن جرير عن حييى عن إسامعيل عن سع( 32 ) "مداراة الّناس"أخرجه ابن أيب الدُّ

 . ملسو هيلع هللا ىلصعن الّنبي 

 .عن أ سامة بن زيد عن إسامعيل به ( 242) "الزهد"وأخرجه ابن البارك يف  

وي عن سعيد بن السيب قال    "البدع"أأخرجه ابن  وَضاح يف . فذكره :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : وقد ر 

بنم غياث من طريق حفصم ( 31 /4 ) "التمهيد"وابن عبد الرب يف , من طريق مَحاد بن زيد (    )

 .كالمها عن حييى بن سعيد عن ابن السيب به

وي عن سعيٍد عن أأيب الَدرداء مرفوعًا   والصواب عن إسامعيل ( . 31 /4 )أخرجه ابن عبد الرب . ور 

رساًل   (  52 رقم ) "العلل"كام قال الدارقطّني يف . عن سعيٍد م 

وغريهم من طريق ( 1 31)وأبو داود ( 151 )والرتمذي ( 1/333)رواه أمحد : وللحديث شاهٌد  

رفوعًا نحوه   مأ
م
وقال (.   151) وصَححه ابن  حبان . سامل بن أيب اجلعد عن أ مِّ الدرداء عن أأيب الدرداء

 .حديٌث حسٌن صحيٌح : الرتمذي 

 .وهي شَدة البغض . بكرس الباء  (البِغضةُ:ُ)ُقولهُ 

ُ ُ)ُقوله :ُ , أي تأستأ صل كحالق الشعرم . أي ال هلكة( : 421/ ) "الشارق"قال عياض يف  (احلالقة

هم بعضاً  لق بعض  قال القوم حيأ قتل . ي   .انتهى . الراد هّنا قأطيعة  الرحمم :  وقيل, أي يأ

 .كام سيأِت يف كالم ابن عبد الرب. يزيد : فقالو . وخالفه الكثر . كذا قال حييى  (1)
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 ياء  حلا مم اإلسال ق  ل  وخ  , 
( ). 

_____________________ 

( 11  ) "السّنة"واخلالل يف ( 212 ) "الطالب"ومسَدد كام يف ( 1 2/1) شيبة أخرجه ابن أيب (5)

عب"والبيهقي يف ( 12 /1) "التمهيد"وابن عبد الرب يف  مسّند "والقضاعي يف ( 41 /1) "الشُّ

رسل. من ط رٍق عن مالك به( 1 5 ) "الشهاب  .وهذا م 

واة عن هكذا هذا ( :  3 ,   3 /  ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   احلديث يف الوطأ عّند مجهور الرُّ

كانة عن أأبيه , مالك  وال أأعلم , ورواه وكيع عن مالٍك عن سلمة بن صفوان عن يزيد بن طلحة بن ر 

فاحلديث  مسّنٌد من هذا . فإن  صَحت  رواية  وكيع . إاَل وكيع ( عن أبيه عن مالك ) أأحدًا قال فيه 

 .الطريق

زيد بن : وقال حييى بن حييى يف هذا احلديث .  ملسو هيلع هللا ىلصمستّنٌد من وجوٍه عن الّنبيِّ وأأَما معّناه فمتصٌل  

, وهو الصواب . يزيد بن طلحة بن ركانة : وقال القعّنبي وابن بكري وابن القاسم وغريهم , طلحة 

وقد أأنكرأ حييى بن  , وهو يزيد بن طلحة بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن الطلب ابن عبد مّناف 

رسٌل . ليس فيه عن أبيه : وقال ( عن أبيه ) عىل وكيع يف هذا احلديث قوله  مأعني وقد رواه , وهو م 

كانة  قال : قال , حممد بن سليامن الأنباري عن وكيع عن مالك بن أنس عن سلمة بن صفوان عن ابنم ر 

عن ) لنه ملأ  يقل فيه , وهذا ي شبه أأن  يكونأ مثلأ رواية مجاعةم أأصحاب مالك . فذكره .  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ه ( أبيه  إاَل ما انفردأ به . هذا احلديث بغري هذا اإلسّناد  ملسو هيلع هللا ىلصوال أأعلمه ي روى عنم الّنبيِّ , وإن كان ملأ  يسمِّ

هري عن أأنس  ومعاوية بن حييى ضعيٌف ال . فذكره : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , معاوية بن حييى عن الزُّ

تجُّ بمحملمه   .ّنقلمهوال ي وثق ب, حي 

وي من حديث الشاميني بإسّناٍد حسٍن   قال حدثّنا أبو بكر . حَدثّناه خلف  بن  القاسم رمحه اهلل. وقد ر 

حدثّنا أبو عمر عبد اهلل بن حممد بن حييى : حممد بن احلسني بن صالح السبيعي احللبي بدمشق قال 

عن ثور بن زيد عن خالد بن حدثّنا آدم بن أيب إياس العسقالين عن معن بن الوليد : قال , الزدي 

ن ال . وخلق اإلسالم احلياء, لكل ديٍن خلٌق :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : قال , معدان عن معاذ بن جبل  مأ

= 
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___________________ 

 .حياءأ له ال دينأ له

: وما مها؟ فقال : قلّنا . زّيّنوا اإلسالم بخصلتني :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : وبإسّناده عن معاذ بن جبل قال   

 .  ال يف غريهاحلياء والسامحة يف اهلل

ثم رواه من طريق هّناد بن الرَسي ويوسف بن موسى القطان كالمها عن وكيع .. وأما حديث وكيع 

.  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : قال , عن مالك بن أنس عن سلمة بن صفوان عن يزيد بن ركانة عن أبيه 

 .فذكره

هري عن أنس عن الّنبي   وي عن عيسى بن يونس عن مالك عن الزُّ فذكر احلديث : أنه قال ,  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ر 

هري عن أأنس , وإنام هو لالٍك عن سلمة بن صفوان , وذلك عّندنا خطأ .  وحديث عيسى , ال عن الزُّ

هري عن أأنس  : قال . ذكره البزار . ال عن مالك بن أنس. بن يونس إنام هو عن معاوية بن حييى عن الزُّ

هري حدثّنا أمحد بن مّنصور حدثّنا نعيم بن محاد حدثّنا عي سى بن يونس عن معاوية بن حييى عن الزُّ

 .انتهى القصود مّنه. فذكره  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس عن الّنبي 

هري : قلت   وأبو يعىل (  2 3)أخرجها ابن ماجه . ورواية عيسى بن يونس عن معاوية عن الزُّ

 . ومعاوية ضعيف ( . 4124)

عب اإليامن للبيهقي : انظر . وقد اضطرب فيه أيضًا    (. 2311)ش 

هري   من طريق عيسى بن (  4/ ) "ال عجم الصغري"فأخرجها الطرباين يف . أَما رواية  مالٍك عن الزُّ

 (.  1 / )اإلرشاد للخلييل : وانظر . وهي خطأ كام قال أبو عمر. يونس عن معاوية بن حييى ومالٍك 

عن ( 421)لوكيع  "لزهدا"لكّنه يف كتاب , فكذا رواه ابن عبد الرب ( أبيه ) أما رواية وكيع بزيادة  

حَدثّنا وكيع عن ( 435 ) "الزهد"وكذا أخرجه هّنَاد بن الرَسي يف (. أبيه ) ليس فيه عن . مالٍك 

 . ولعَله رواه من وجهني, وهذا اختالف عن وكيع نفسه . وملأ  يذكر عن أبيه. مالك به 

لكن قال أبو حاتم يف ,  (12 / ) "الكامل"أخرجه ابن عدي يف . وللحديث شاهٌد عن ابن عباس  

ّنكرٌ ( : 22 / ) "العملل"  .حديٌث م 
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ُغُ ليفُاُجاءُ ماُ:ُبابُ ُِبُض 

هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو -4 2 , وٍف عأ  محن بنم يد بن عبد الرَ عن مح   ابن شم

 . نَ هبم  عيش  امٍت أأ لك ّنيم  لِّ عأ .  اهلل يا رسولأ :  لفقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلتى إأأ  الً رج   نَ أأ 

 ( ).غضب  تأ  ال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا. ى نسأ فأأ  يلَ ع كثر  ت   وال

_____________________ 

 . عن مالك به( 1542) "العرفة"والبيهقي يف (  35) "جامعه"أخرجه ابن وهب يف  (1)

هري به( 444) "مساوئ الخالق"وأخرجه اخلرائطي يف    . من طريق أيب أويس عن الزُّ

رساًل هكذا رواه مج( : 31 /2) "التمهيد"قال أبو عمر يف   واة عن مالك يف الوطأ م  وهو . اعة  الرُّ

ف , الَصحيح  فيه عن مالك  وغرائب  1/443احللية ليب نعيم ] وقد رواه ابن  سربة الدين عن مطرِّ

يد بن عبد الرمحن عن أأيب هريرة [  24مالك البن الظفر رقم  هري عن مح  ورواه , عن مالٍك عن الزُّ

يد بن عبد الرمحن عن أأبيه  إسحاق بن بأشري الكاهيل عن هري عن مح  , وكالمها خطٌأ . مالٍك عن الزُّ

رسٌل كام يف الوطأ  ٍل من , والصواب فيه عن مالٍك م  يد عن رج  هاٍب عن مح 
ييّنة عن ابن شم ورواه ابن ع 

لأه. مثله  ملسو هيلع هللا ىلصأأصحابم الّنبيِّ   .انتهى كالمه . فوصأ

ييّنة : قلت   ورواه عبد , ( 2  /1)وابن أيب شيبة ( 4312 ) أخرجها اإلمام أمحد. رواية ابن ع 

 "العرفة"وأبو نعيم يف (  41/ ) "الكربى"والبيهقي يف (  42 / )وأمحد ( 21 5 )الرزاق 

ر ( 55 2) عمأ ييّنة ) من طريق الليث بن سعد كلهم ( 13/31)وابن عساكر , من طريق مأ ابن ع 

عمر والليث  هري به ( ومأ  . موصوالً . عن الزُّ

مع  . ما قال  ملسو هيلع هللا ىلصففَكرت  حني قال رسول  اهلل : قال الرجل  : بد الرزاق وغريه زاد ع  فإذا الغضب َيأ

ه الب وصرييُّ يف . "الَش كَله  (.           44 /2) "إحتاف الهرة"وصَححأ

                           (             1121)وصَححه ابن حبان ( 1113 )رواه أمحد . ويف الباب عن جاريةأ بنم ق دامة مثله   

الً قال للّنبي , عن أيب هريرة  (0350)ويفُصحيحُالبخاريُُ  ّني؟ قال :  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رج  . ال تغضب  : أأوصم

رارًا   . ال تأغضب  : قال , فرَدد مم

= 
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ُيفُاملُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُةُِح ُافُ ص 

 ي عن مالٍك حَدثّنو -3 2
م
:  لقا,  راساينِّ خل ااهلل ٍم عبدم لسيب م  بن أأ  عن عطاء

 ( ).حّناء  الَش  وتذهب  , وا وا حتابَ ادأ وهتأ ,  لُّ غم لا وا يذهب  ح  افأ صأ تأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لقا

ُُلُِامج ُللُياِبُالثُ ُسُِبُ يفُلُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُاهب 

,  نصاريِّ  العبد اهلل بنم  ابرم م عن جلسعن زيد بن أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -1 2

نا نازٌل فبيّنا أأ : جابٌر  لقا ,نامٍر يف غزوة بّني أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم ّنا مع رسورج  خأ :  لّنه قاأأ 

 لأ فّنز:  لقا , لِّ  الظىلإ هلمَ  . اهلل يا رسولأ :  ت  لفق.  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل حتت شجرٍة إذا رسول  

___________________ 

 ( 31 /2)البن عبد الرب  "التمهيد"و ( 1 5/1 )البن حجر  "فتح الباري": انظر  

 . عن مالك به (  3 )رقم  "جامعه"أخرجه ابن وهب يف  ( )

رسلم عطاء هذا ( 11/  ) "الفتح"قال احلافظ يف   والً : عن م  وص   . وملأ  نقف  عليه مأ

ه: أي : قلت    . عن عطاء نفسم

وقد أ سّند من ط رٍق , رواه هكذا مالٌك م عضالً ( :  1 /4) "الرتغيب والرتهيب"وقال الّنذريُّ يف  

 .انتهى كالمه . قاٌل فيها م

مر بن : قال . أأخربين أ سامة بن زيد ( :  3 )مّنها ما أخرجه ابن  وهب : قلت   حَدثّني عبد  العزيز بن ع 

رسٌل أيضًا . عبد العزيز عن أبيه به   .وهذا م 

دي يف   ة عن نافع عن ابن عمر ( 51 /1) "الكامل"وأخرجه ابن  عأ عأ ي زم عأ من طريق حممد بن أيب الزُّ

وا فإَن الصافحةأ ت ذهب  بالشحّناء : مرفوعًا  ب  الغمَل , تصافح 
وفيه ابن  أيب . "وهتادأوا فإَن اهلديةأ ت ذهم

ة  عأ ي زم عأ ّنكر  احلديثم : قال البخاري وأبو حاتم . الزُّ  . م 

وي مرفوعًا من ط رق   ادوا حتابوا "ور  .  "التلخيص احلبري"و( .  1 /3) "نصب الراية"انظر  "هتأ

(4/11.) 
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 فكأ ثَ قم  جروأ  ت  فيها فوجد   ت  س  مأ تأ لفا ّنالرارٍة  غم ىلإ فقمت   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  
ٍ
ثّم , ه ت  رسأ  اء

 يا رسولأ ّنا به خرج  :  ت  لفق:  لقا ؟كم هذالين ن أأ مم :  لفقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىله إبت  قرَ 

 .ديّنةم ل من ااهلل

 مَ ه ث  ت  ز  فجهَ :  لقا ,نا هرأ رعى ظأ يأ  زه يذهب  جهِّ ّنا ن  لوعّندنا صاحٌب : جابٌر  لقا

, يه لإ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فّنظر رسول  :  لقا, ا قأ لم ه قد خأ لردان يه ب  لوع .هريف الظَ  ذهب  يأ  دبرأ أأ 

ه ت  و  سأ بة كأ ي  عأ له ثوبان يف ال . اهلل يا رسولأ  ىلب:  ت  لفق ؟ه ثوبان غري هذينلا مأ أأ :  لفقا

 .ذهب   يأ ىَل و مَ ث  , ام سه  بم لأ ه ففدعوت  :  لقا ,ام ه  س  بأ ليل  ه فر  ه فم  ع  فاد  :  لقا ,امها إيَ 

:  لقا, ؟ اً هذا خري يسأ لأأ ,  هعّنقأ  اهلل  ه رضبأ لأ ما:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا:  لقا

 لم يف سبي:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا ؟اهلل ليف سبي اهللم يا رسولأ :  لفقا, ل ج  ه الرَ عأ فسمم 

 ( ).اهلل ليف سبي جل  الرَ  لأ تم فق  :  لقا,  اهلل

_____________________ 

البيهقي يف ( 24 /3)واحلاكم ( 114 )والبزار ( 2 13) "صحيحه"أخرجه ابن حبان يف  (1)

 .من ط رٍق عن مالك به( 14 /  )وابن عساكر (  3 / ) "الدالئل"

ه صحيٌح   وأأثبته ابن , فّنفاه ابن  معني ,  إاَل أنه اخت لف يف سامع زيٍد من جابر بن عبد اهلل . وإسّناد 

 (.  1 /4) "التمهيد"ابن عبد الرب يف حَبان و

ومات أأسلم  موىل عمر .  21لَن جابرًا مات سّنة , وزيٌد سمعأ من جابٍر :  "صحيحه"قال ابن حبان يف  

عاوية سّنة بضع ومخسني ( والد زيد )  روان , يف إمارة م  فهذا , وكان عىل الديّنة إذ ذاك , وصىَل عليه مأ

ر,  41 ومات زيد بن أسلم سّنة , وهو كبري .  يدلُّك عىل أنه سمع جابراً  مِّ  .انتهى كالمه. وقد ع 

ه من جابر غري  مدفوٍع عّندي ( :  1 /4) "التمهيد"وقال أبو عمر يف   وقد سمعأ من ابنم عمر , وسامع 

مر قبل جابر بن عبد اهلل بّنحوم أأربعةم أأعوام .  وتويف ابن  , وتويفِّ جابر سّنة ثامن وسبعني , وتويفِّ ابن  ع 

= 
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ُملُ اُياِبُالثُُِّسُِبُ يفُلُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُهِبُوالذ ُُةُِغُ بص 

 وبأ الثَ  بس  لمر كان يأ  بن ع  اهلل عبدأ  نَ أأ , عن نافٍع ي عن مالٍك حَدثّنو -1 2

 ( ).عفرانم بالزَ  وغأ صب  لوا,  قم ش  لم با وغأ صب  لا

ُزُِّخلُ اُسُِبُ يفُلُ ُماُجاءُ :ُبابُ

 ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوجم  -بيه عن عائشة ك عن هشام بن عروة عن أأ لما حَدثّنيو -2 2

___________________ 

 .انتهى . عمر سّنة أربع وسبعني

من طريق (  11 ) "كشف الستار"ما أأخرجه البَزار كام يف . ولعَل ما ي ؤيد قولأ ابنم معني : قلت  

 . هشامم بنم سعٍد عن زيد بن أأسلم عن عطاء بن يسار عن جابر به

 عن جابر به من طريق حمَمدم بنم إسحاق عن حممد بن إبر( 113 )وأخرجه أيضًا  
ٍ
لكن . اهيم عن عطاء

قال إَن زيدًا  عأ مّنه أأحاديث أ خرى , مل يأسمع هذ احلديث من جابر . قد ي 
مم  .واهلل أعلم . لكن سأ

ُ.وهو الوعاء . بكرس الغني (ُِغرارةُ:ُ)ُقولهُ 

ة الصحيحة  ( :  3/45) "الّنتقى"قال الباجي يف  (جروُقث اءُ:ُ)ُقولهُُ الأستطيلة  :  وقيل, واجلرو  القثاءأ

بيد , حكاه أأبو القاسم اجلوهري . الَصغرية :  وقيل,  َمان: وقال أبو ع  َثاء والرُّ
 .انتهى. اجلرو صغري  القم

ويدلُّ عليه قول ه يف احلديث , هو الواحد  مّنها  وقيل( : 25 / ) "الشارق"وقال عياض يف  

ت ه" ه "فكرسأ  م ربأ
 .انتهى. وهذا يدلُّ عىل كم

ُ:ُ)ُولهُق  يبة   . كام قال أهل اللغة. هو مستودع الثياب  (الع 

مرو بنم اهليثم ( 24 /3) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( ) عوايل "وأأبو أأمحد احلاكم يف , من طريق عأ

لة كالمها عن مالٍك به( 11 ) "مالك  . من طريق حييى بنم سليامن بنم نض 

 . وإسّناده صحيح

 . طنٌي أمحر ي صبغ به الثياب. هي ال غرة  (.املِشقُ:ُ)ُقولهُ 
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 ( ).هبس  ل  تأ  زي كانت عائشة  خأ  رفأ ط  بري مم الزُّ   بنأ اهلل عبدأ  ت  سأ ا كأ َّن أأ  -

ُبُ لُ ُساءُِلنُِّلهُرُ كُ ماُيُ :ُبابُ ُيابنُالثُِّهُمُِس 

:  ت  لا قاَّن أأ , ه مِّ قمة عن أ  ليب عأ أأ  بنم  قمةأ لعن عي عن مالٍك حَدثّنو -2 2

حفصة مخاٌر  ىلوع - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ  زوجم  - عائشة ىلمحن ععبد الرَ  بّنت   حفصة   ت  لدخ

 ( ).اً يفأ ثم كأ  اً ارها مخم ت  سأ وكأ ,  شة  ه عائم ت  فشقَ  . قيٌق رأ 

ريرة يب ه  ٍح عن أأ ليب صاريم عن أأ يب مأ أأ  بنم  مم لسعن م  ي عن مالٍك حَدثّنو -1 2

م ياٌت مائم نساٌء كاسياٌت عار:  له قانَ أأ ,   نأ د  َيأ  وال, ة ّنَ جلن ال  دخ  يأ  ٌت اليالالٌت م 

_____________________ 

ويف (  2 /4) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 11 /3)والطحاوي (  2/2)أخرجه ابن سعد  ( )

عب"  .وإسّناده صحيح. من ط رٍق عن مالك به( 1142) "الشُّ

روة قال (  111 )وأخرجه عبد الرزاق   ر عن هشام بن ع  عمأ بري رأأيت  عىل عبدم اهلل بنم : عن مأ الزُّ

ت ه إمياه عائشة سأ زي أأخض كأ ن خأ
طرفًا مم  . مم

 ُ ُقوله (ُ :ُ ُخزٍّ رس اليم وفتحها وضمها ( : 11 /4) "الّنهاية"قال يف  (ِمطرف  الثوب  الذي يف : بكأ

لأامن  يه عأ فأ رأ  .انتهى. طأ

جٍف من حرير( :  1 /5 ) "الفتح"وقال ابن حجر يف   ه بس  جفت أأطراف   .هو ما س 

ن بن عيسى (  2/2) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  (1) ع   "السّنن الكربى"والبيهقي يف , من طريق مأ

 . من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به( 451/ )

ه (  2/2)وأخرجه ابن سعد   لقمةأ عن أ مِّ قالت . وفيه . فذكره . من طريق سليامن بن بالل عن عأ

ا تأعلمنيأ ما أأنزل اهلل: عائشة   !.يف سورة الّنور؟ أأمأ

ها: بكرس أوله والتخفيف  (مِخارُ:ُ)ُقولهُ   .قاله ابن حجر . ما ت غطِّي به الرأأة  رأ سأ
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أ رم   ( ).ّنةس مائة سأ مخأ  سريةم ن مأ وجد مم ها ي  ورحي   ,ها حي 

ُياِبُالثُُِّسُِبُ يفُلُ ُماُجاءُ :ُبابُ

 لقا:  له قانَ أأ , حة ليب ط بن أأ سحق بن عبد اهللعن إم ي عن مالٍك حَدثّنو -5 2

ني ب عأ وقد رقأ  -الؤمّنني  مري  وهو يومئٍذ أأ  -اب طَ خلمر بن اع   يت  رأأ : ٍك لما بن   نس  أأ 

_____________________ 

عب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  (5)  "رشح السّنة"والبغوي يف , من طريق القعّنبي (  211) "ش 

هري كالمها عن مالٍك به( 3 /  )  . من طريق أأيب م صعب الزُّ

واه مرفوعًا ابن  نافع وابن  ب كري عن مالك , له حكم  الرفعم  وهذا موقوٌف   أخرجه ابن عبد الرب . وقد رأ

 (.  13 رقم ) "علل الدارقطّني": وانظر (.  5 /4) "التمهيد"يف 

هيل بن أيب صالح عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعًا (5150ُ)ُ"صحيحُمسلم"واحلديثُيفُ  من طريق س 

ن أأهلم الّنا" ّنفانم مم ا صم ناب البقرم يأضبون هبا الّناس . رم مل أأرمه  .. ونساٌء كاسياٌت , قوٌم معهم سياٌط كأأذ 

 . "وفيه مسرية كذا وكذا . احلديث 

ُاملسريةُُ بنّيُمدة  ي   ُ ُذلكُ.ُوَل  اُ,ُلكنُروايةُمالكُفيهاُبيان  ُ(.مخسُمائةُسنة)وأ هن 

هاففيه أأوجٌه  .أما الكاسيات ( :  1 /2 ) "رشح مسلم"قال الّنووي يف ُ معّناه كاسياٌت ٍمن  أ حد 

كاسياٌت من الثيابم عارياٌت من فعل اخلري واالهتامم آلخرهتن :  والثانى, نمعمة اهلل عارياٌت من شكرها

ن بأدّنا إظهارًا جلامهلا فهَن كاسياٌت عارياٌت :  والثالثُ,واالعتّناء بالطاعات
ُ.تأكشف  شيئًا مم

 . قًا تأصف  ما حتتها كاسياٌت عارياٌت ّف العّنى يلبسن ثيابًا رقا:  والرابعُ

, زائغات عن طاعة اهلل تعاىل وما يلزمهَن من حفظ الفروج وغريها :  فقيل. وأَما مائالٌت ميالٌت  

هن مثلأ فمعلمهن  يالت ي علمنأ غريأ يالت أأكتافهَن :  وقيل, وم  شيتهَن م 
تبخرتاٌت ّف مم  . مائالٌت م 

تمَشطن الشطة اليالء مائال:  وقيل  يالت يأمشطنأ غريهَن تلك . ت يأ وهي مشطة البغايا معروفٌة هلَن م 

يّنتهَن وغريها:  وقيل, الشطة  يالت هلم بام يبدينأ من زم جال م   .انتهى . مائالٌت إىل الرِّ
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 ( ).بعضٍ  ها فوقأ د بعضأ بَ ل. ٍث ثالاٍع رقأ ه بم ي  فأ تم كأ 

ُُماُجاءُ :ُبابُ ُةُِرُ طُ فُِليفُاُةُِن ُيفُالس 

:  لأّنه قا, سّيب لعن حييى بن سعيٍد عن سعيد بن اي عن مالٍك حَدثّنو -  2

اس الّن لأ وَ وأأ , ن تأ تأ اس اخ  الّن لأ وأوَ , يف ف الَض ضيَ  اسم الّن لأ وَ أأ  ملسو هيلع هللا ىلص براهيم  كان إم 

تبارك  اهلل  لفقا ؟.ما هذا يا ربِّ :  لفقا .يبأ ى الَش رأأ  اسم الّن لوَ وأأ , ه شاربأ  قَص 

 .( ) اً ارقأ ين وأ د  زم  يا ربِّ :  لفقا ,براهيم قاٌر يا إم وأ :  ىلوتعا

ُُماُجاءُ :ُبابُ ُائمٌُوهوُقُ ُلُِج ُالرُ ُِبُيفَُش  

هاٍب عن ي عن مالٍك حَدثّنو  -  2 يب أأ  بنأ  ؤمّنني وسعدأ ل  ا مَ أ   عائشةأ  نَ أأ ,  ابن شم

_____________________ 

(  1 ) "معرفة الصحابة"وابن نعيم يف ( 2 4/4)وابن سعد ( 12) "الزهد"أخرجه أبو داود يف  ( )

عب اإليامن"والبيهقي يف   . من ط رٍق عن مالك به(41 /32)وابن عساكر ( 12 /1) "ش 

 .وله طرق أ خرى عّند ابن سعد بألفاٍظ متقاربة. وإسّناده صحيح

عب "والبيهقي يف , من طريق أيب مصعب ( 11 /1) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف  (1) ش 

 .من طريق القعّنبي كالمها عن مالك به( 1121) "اإليامن

( 1/12)وابن أيب شيبة ( 15  ) "الدب الفرد"والبخاري يف ( 31 5 )وأخرجه عبد الرزاق  

عب"والبيهقي يف   . د بهوغريهم من ط رٍق عن حييى بن سعي( 55 /1)وابن عساكر ( 2135) "الشُّ

ريرة عن الّنبيِّ . فمثل ه ال ي قال رأ يًا . وهذا مرسٌل   وي عن حييى عن ابن السيب عن أأيب ه  .  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ر 

عب"أخرجه البيهقي يف   (  2 2) "الشُّ

 . الصحيح الوقوف: وقال البيهقي  
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 ( ).اً بأس –وهو قائٌم  -نسان ب اإلريان بش   اٍص كانا ال يأ وقَ 

مر ع    بنأ اهلل عبدأ  يت  رأأ :  له قانَ قارئ أأ ليب جعفٍر اك عن أأ لما حَدثّنيو -4 2

  ( ).قائامً  شب  يأ 

ه كان نَ أأ , ه بي  بري عن أأ  بن الزُّ عبد اهلل بنم  ن عامرم عي عن مالٍك حَدثّنو -3 2

  ( ).قائامً  شب  يأ 

ُُعامُِيفُالطُ ُماُجاءُ ُجامعُ :ُبابُ  اِبُوالرش 

عاٍذ عن مرو بن سعد بن م  م عن عأ لسعن زيد بن أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -1 2

و لو .اارهتم جل نَ اك  حدأ إم  حتقرنَ  ال ؤمّناتم لا يا نساءأ  : لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , ته دَ جأ 

.اً قرأ شاٍة حم   راع  ك  
( )  

_____________________ 

( 24 /2) "السّنن الكربى"والبيهقي يف ( 54 /2)وابن أيب شيبة (  111 )أخرجه عبد الرزاق  ( )

هري به ر عن الزُّ عمأ  . من طريق مأ

هري ملأ  ي درك سعدًا    . وال عائشةأ , والزُّ

هو يزيد بن القعقاع موىل عبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة من أهلم : أبو جعفر . وهذا إسّناٌد صحيٌح  ( )

 .وَثقه ابن  معني والّنسائيُّ . وكان إمامأ أأهلمها يف القراءاتم , الديّنة 

وابن  أيب شيبة , عن عيلِّ بن عبد اهلل البارقي ( 21 /3) "رشح معاين اآلثار"الطحاوي يف  وأخرج 

ن قمربٍة وهو قائم , عن سعيد بن السيّب كالمها عن ابن عمر ( 52 3 ) بأ مم م  .أأنه رشأ

دي عن مالك به( 21 /3) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (4) قأ  .عن أأيب عامٍر العأ

( 3/13)وأمحد ( 121 ) "سّنّنه"والدارمي يف (    ) "الدب الفرد"جه البخاري يف أخر (3)

والبيهقي يف ( 23 /3 ) "العجم الكبري"والطرباين يف ( 4  /1) "مسّنده"وإسحاق بن راهوية يف 

= 
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لقا:  لّنه قايب بكٍر أأ  بن أأ اهلل عن عبدم ي عن مالٍك حَدثّنو -1 2

 ( ).همّنأ وا ثأ ل  كأ وه فأأ فباع  , م ح  الَش  لكوا عن أأ ّن   . يهودأ لا اهلل  لأ قات: 

___________________ 

عب"  .من ط رٍق عن مالك به(  431) "الشُّ

يانساءأ ال سلامت ال : فوعًا من حديث أيب هريرة مر (7/47)ومسلمُ(5055ُ)ويفُصحيحُالبخاريُ 

ن شاة. حتقرَن جارٌة جلارهتا  سم ر 
 . ولو فم

ِسنُ:ُ)ُقولهُ  هو عظ ٌم قليل  اللحمم , وهو . بيّنهام راء ساكّنة وآخره نوٌن . بكرس الفاء والهملة :  (فِر 

ازًا , ونون ه زائدٌة  قاله احلافظ يف . أأصلَية :  وقيل, للبعري موضع  احلافرم للفرسم , وي طلق عىل الشاة جمأ

 .الفتح 

تهُ:ُ)ُقولهُ( : 3  / ) "تّنوير احلوالك"قال السيوطيُّ يف  نُجد  اذُع  روُبنُسعدُبنُمع  م  نُع  قال (ُع 

:ُقولهُ. إّنا جدة ابن بجيد أيضًا :  قيلوقد . إَن اسمها حواء بّنت يزيد بن السكن :  قيل: ابن عبد الرب 

ن يأرويه برفعم : قال الباجي . ضافةم الوصوفم إىل الَصفة بتأويٍل من إ (ياُنساءُاملؤمنات) وقد رأأيت  مأ

ُجلارهتا:ُ)قولهُ. الّنَساء ورفع الؤمّناتم عىل الّنَعت  ُجارة  أن يكون ّنيًا :  حيتمل: قال الباجي  (الُحتقرن 

هدى إليها . للمهدية  ُشاةُ ولوُكر:ُ)قولهُ. والول أظهر : قال . وأأن  يكون للم  : قال ابن عبد الرب  (اع 

راع من اإلمنس ومن الدواب وسائر الوايش ما دون العقمب : قال صاحب العني  رقاًُ:ُ)قولهُ. الك   (حم 

راع مؤنث : قال الباجي  رقة . الك  ه حم  , إاَل أأَن الرواية وردت  هكذا يف الوَطآت وغريها , فكان حق 

ره  أأَن بعضأ . وحكى ابن  الأعرايبِّ   .انتهى كالم السيوطي. فلعَل الروايةأ عىل تلك اللُّغة . العربم ي ذكِّ

قًاُ:ُ)ُقولهُُ:قلت  ر  بأطأها الّناوي يف  (حم   . بفتح الراء دون التشديد  "فيض القدير"ضأ

عن زيد بن أأسلمأ عن ( 1 43) "الوطأ"رواه مالك يف . الذي ذكره السيوطي . وحديث ابنم ب جيد 

َدتمه  ابن ب جيدٍ  وا السكنيأ : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , الأنصاريِّ ثَم احلارثيِّ عن جأ دُّ ولو بظمل ٍف . ر 

َرٍق     "زوائد الوطأ عىل الصحيحني"كام ذكرته يف . روواه اخلمسة  إاَل ابن ماجه . "حم 

رسل  ( )  . هذا م 

= 
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 كل  اب كان يأ  طَ خلمر بن اع   نَ أأ , عن حييى بن سعيٍد ي عن مالٍك حَدثّنو -2 2

  الً ج  فدعا ر . سمنٍ بم  اً بزخ  
أ باللُّ  بع  ويتَ  كل  يأ   لأ فجع, بادية لا لم هن أأ مم  قمة ورضأ

به  كالً أأ  ت  ك  ل   وال,  اً ّنم  سأ  ت  لك ما أأ هللوا:  لفقا ,ٌر قفم كأّنك م  : عمر  لفقا , حفةم الَص 

 ( ).ونيأ ما حي   لاس من أوَ يا الّنَ ى حي  ن حتَ م  الَس  آكل   ال: مر ع   لفقا .ا وكذاكذ مّنذ  

___________________ 

ه البخاري   سلم (     )وأأخرجأ وه"وزاد . له من حديثم جابٍر مث(  12 )وم  : أي  "مجل وه ثَم باع 

ا مثلأه من حديثم ابنم عَباس وغريه . أذابوه  جأ  . وأأخرأ

ريرة نحوه ( 124 )ول سلم   ذابة . من حديث أأيب ه  ُ.لكن دون قيدم اإلم

رسالًُُ سندًاُوالُم  جهُأحٌدُمنُالستةُمنُطريقُعبدُاهللُبنُأيبُبكرُالُم  رِّ ُي   ُ  .وَل 

عب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  ( )  . من طريق القعّنبي عن مالك به(  112) "ش 

رسٌل   مر . وهذا م   .   حييى النصاري مل ي درك ع 

( 4 4/4) "الطبقات"وابن  سعد يف , من طريق أيب خالٍد المحر (  2 4 )وأخرجه ابن  أيب شيبة   

من طريق يزيدأ بن هارون كلهم عن ( 452/ ) "ّنةتاريخ الدي"وابن  شَبة يف , من طريق محادم بن زيد 

َبان به نحوه   . أنه يف عامم الَرمادة. زاد ابن  سعد وابن  شَبة . حييى بن سعيد عن حممد بن حييى بن حأ

رسٌل أأيضاً    . وهذا م 

بيد اهلل عن ثابت البّناين عن أنس ب( : 4 4/4)وأخرج ابن سعد   ن مالك أأخربنا عبد  اهلل بن ن مري عن ع 

مر بن اخلطاب : قال  قرأ بطن  ع  ر  قأ رأ , تأ ادة , وكان حَرم عليه الَسمن , فّنأقأ وكان يأأكل  الزيتأ عامأ الَرمأ

يا الّناس: قال . بطّنأه بإمصبمعه  ه حَتى حي  ق رك , إمَنه ليس لك عّندنا غري  ر  قأ ر تأ
ه صحيٌح . ت قرقم  وإسّناد 

 .بشدِّ الفوقية ( 3/313)قال الزرقاين  (ويت بعُ:ُ)ُقولهُ

حفةُ:ُ)ُقولهُ(  2/42) "االستذكار"قال ابن عبد الرب يف  ُالص  هو ما يتعَلق هبا من ودأكم الطعام  (ورض  

ُو ,  (ُ ُامل قفر ل ( ل الذي ال زاد له , هو كال رمم ُ, وال قوت معه , وال رمم ُ)ُوقوله ُالناسُ: يا  (حتىُحي 

= 
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نس بن حة عن أأ ليب ط بن أأ اهلل عبدم  بنم  سحقأ إم  عني عن مالٍك حَدثّنو -2 2

ه ل ح  طرأ ي   -ؤمّنني ل  ا مري  وهو يومئٍذ أأ  -اب طَ خلمر بن اع   يت  رأأ :  له قانَ أأ , ٍك لما

.هافأ شأ حأ  لأ كى يأأ ه حتَ كل  صاٌع من متٍر فيأ  
( ) 

:  لقا ّنهأأ , مر  بن ع  اهلل يّناٍر عن عبدم  بن دم عن عبد اهللي عن مالٍك حَدثّنو -1 2

ئم   ( ).مّنه كل  ًة نأ  عأ ف  عّندي قأ  نَ أأ  ت  د  ودم :  لفقا ؟.رادم جلأ اب عن اطَ خلبن ا عمر   لأ س 

___________________ 

ب , يب الّناس احلياء  بالطر ويعانوا وخيصبوا والعّنى قد ي ص. فالرواية بضم الياء  واحلياء  هو اخلص 

ن أأهله. قد أأحيا القوم  إذا أأصاهبم احلياء  بالطر واخلصبم : تقول العرب . والغيث  انتهى . وصاروا مم

 .كالمه

ُ:ُ)ُقولهُ ت  ( : 152 / 3) "الصحاح"قال اجلوهري يف  "وال رأيت  أكالً  "وقع يف بعض الّنُّسخ  (ل ك 

ت ه  لأك  ه  , إذا عأ ي أألوك 
ت  الشئأ يف فأمم  .انتهى . ل ك 

عب "والبيهقي يف , من طريق معن بن عيسى ( 2  /4 ) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( ) ش 

عىَل بن مّنصور كالمها عن مالك به( 1341) "اإليامن  . من طريق م 

 .مّهام بن حييى عن إسحاق بهمن طريق ( 2  /4)وابن سعد ( 2/11)وأخرجه ابن أيب شيبة  

مر نحوه( 2 4/4)وأخرجه ابن سعد    .من طريق مالك عن زيد بن أأسلم عن أأبيه عن ع 

هاُ:ُ)ُقولهُ  ف  هو دنيُّه وما يب س مّنه . احلشف بفتح احلاء ( : 2 3/ ) "الشارق"قال عياض يف  (حش 

م له ه ما ال طع 
جم  .انتهى. قبل ن ض 

 . من طريق ابن وهب عن مالك به(  44/ ) "سّنن الكربىال"أخرجه البيهقي يف  ( )

غريب "وإبراهيم احلريب يف ( 3/145)وعبد الرزاق ( 2 4/4) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد يف  

مر بأأسانيدأ صحيحةٍ ( 232/ ) "احلديث  . من ط رٍق أ خرى عن ع 

ةُ:ُ)ُقولهُ  ع  ف  ليس بالكبري ي عمل من . لزنبيل يشٌء شبيه با( : 4/451) "الغريب"قال أبو عبيد يف  (ق 

= 
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ك ليد بن ماة عن مح  لأ حأ ل  مرو بن حأ د بن عأ عن حممَ ي عن مالٍك حَدثّنو -245

 لم هاه قوٌم من أأ تأ فأأ  ,قيق عأ له بارضم يب هريرة بأأ مع أأ  ساً لجا كّنت  :  له قانَ أأ , ٍم ثي  بن خ  

 .فّنزلوا عّنده  دوابي ىلديّنة علا

,  مأ الئك الَس قرم ك ي  ابّنأ  نَ إ : لي فقمِّ  أ  ىلاذهب إ: أبو هريرة  لفقا: محيٌد  لقا

من زيٍت  شيئاً و. فٍة قراٍص يف صح  أأ  ثةأ ثال فوضعت  :  لقا , شيئاً  ميّناعم ط  أأ : ويقول 

 أبو كرَب يدّيم ها بني أأ وضعت   اَم لف ,يهم لها إت  ليس ومح رأ  ىلها عت  عأ وضأ  ثمَ , ٍح لوم

 .هريرة

اء لين اودأ سالأ  إاَل ّنا يكن طعام   ملأ  ن بز بعد أأ خل  ّنا من اشبعأ ذي أأ ل اهللمد حلا:  لوقا

حسن أخي أأ  يا ابنأ :  لقا,  انصفوا اَم لف.  شيئاً عام من الطَ  قوم  لصب ام ي  لف .مروالتَ 

ا من فإَّن , يف ناحيتها  لِّ وص, ها راحأ م  طب وأأ , عّنها  عامأ سح الرُّ وام  , ك  غّنمم ىلإ

من  ة  لالثُّ  اس زماٌن تكون   الّنَ ىلع يأِتأ  وشك أن  ي  له ذي نفس بيدم لوا, ة ّنَ جلا دوابِّ 

  ( ).روانمأ  ها من دارم  صاحبم ىلإ حَب غّنم أأ لا

___________________ 

وصٍ  رى , خ  يه الّنساء  يف العمراق الّقّفة. ليست  له ع   انتهى. وهو الذي ي سمِّ

والذهبي يف , من طريق إسامعيل بن أيب أويس (  12) "الدب الفرد"أخرجه البخاري يف  ( )

هري كالمها عن مالك به( 5 1/ ) "سريالعالم"  .من طريق أيب مصعب الزُّ

غريب "وإبراهيم احلريب يف , من طريق عبد اهلل بن سعيد بن أيب هّند ( 155 )أخرجه عبد الرزاق و 

أحسن ". ُمتصًا . من طريق الضحاك بن عثامن كالمها عن حممد بن عمرو به ( 521 /4) "احلديث

 ."إىل قوله اجلّنة... إىل غّنمك 

= 
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 بنأ  قاسمأ لا سمعت  :  له قانَ عن حييى بن سعيٍد أأ ي عن مالٍك حَدثّنو - 24

___________________ 

ويت هذه اللفظة    . وفيها نأظأٌر . هذا الطريق  مرفوعٌة عن أيب هريرة من( الغّنم ) قد ر 

ه غري  ثابٍت : بعد أن  ذكرأ اخلالفأ (  11 ) "العلل"قال الدارقطّني يف   ع   . رف 

 .وكالمأ الزرقاين اآلِت (. 425)رقم . وانظر عللأ احلديث البن أيب حاتم  

. واٍد عليه أأموال  أأهلم الديّنة , بفتح العني ( : 51 / ) "الشارق"قال عياض يف  (العقيقُ:ُ)ُقولهُ 

 ( .   )انظر رقم . وتقَدم مبسوطًا 

ُ( : 3/311)قال الزرقاين  ُقوله (ُ عامُ: , بضم الراء , وإمهال العني عىل الشهر روايًة  (وامسحُالر 

امسح الرتاب عّنها, قال يف : غني معجمة , أي ُماط رقيق َيري من أ نوف الغّنم , وبفتح الراء , و

إنه ما يأسيل من النف , والشهور فيه والرويُّ بعني : رواه بعضهم بغني معجمة , وقال : الّنهاية 

اب عّنها رعيًا هلا وإصالحًا لشأ ّنا  عىل رواية : أي . انتهى . مهملة , وَيوز أأن  يكونأ أأراد مسحأ الرت 

 .ه ذلك البعض , فإَنام يأصحُّ عىل اإلمهالاإلعجام , ال ما فرَس 

ُ ُقوله (ُ :ُ ُ. نأظِّف  (وأ طب  ُقوله (ُ :ُ راحها مكاّنا الذي تأوي فيه , والأمر لإلرشاد . بضم اليم  (م 

 .واإلصالح

ُاجلنةُ:ُ)ُقولهُ اُمنُدوابِّ ن نوعم ما يف اجلّنة , نزلت  مّنها : , أي  (فإهن  . أو تأدخل ها بعد احلش , أأو مم

كم الَرفع , فإنه ال  له , وهذا موقوٌف صحيٌح له ح  ب ه اليشء ي كرم لأج 
بمعّنى أأَن فيها أأشباهها , وشم

قال إاَل بتوقيف ريرة عن الّنبيِّ . ي  غامها, :  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أأخرجأ البزار  عن أأيب ه  عزى , وامسحوا بر 
أأكرموا الم

ه ضعيٌف . "فإَّنا من دوابِّ اجلّنة   . لكّنَه ي قويه هذا الوقوف  الصحيح  , وإسّناد 

راح الغّنم , وامسحوا برغامها , فإّنا ": وأخرج ابن عدي والبيهقي عن أيب هريرة مرفوعًا  صلُّوا يف م 

 . وموقوفًا وهو أأصحُّ  روي مرفوعاً : قال البيهقي . "من دواب اجلّنة

بن احلكم  (دارُمروانُ)ُ: قوله . الطائفة القليلة الائة ونحوها: بضم الثلثة وشدِّ الالم  (الث ل ةُ:ُ)ُقولهُ

ي ٍب يأِت   يأومئٍذ , وهذا أيضًا ال ي قال إاَل بتوقيٍف لأَنه إمخبار عن غأ
 .انتهى كالمه.أأمري  الديّنةم
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 . ٌل بم ه إم لو.  تيامً  يأ يل نَ إم : ه ل لفقا, اٍس عبَ   بنم اهلل  عبدم ىلرجٌل إ جاءأ :  ٍد يقولحممَ 

 .؟هلم ببن إم لأ ن مم  رشب  فأأ أأ 

, ها حوضأ  لمط  وتأ , اها بأ ر  جأ  ّنأ  وهتأ , ه لم بإم  ةأ لَ بغي ضاتأ  كّنتأ  إن  : اٍس ه ابن عبَ ل لفقا

ي م   ب غريأ فارش. دها ر  وم  ها يومأ ي  سقم وتأ 
 ( ).بل  حلناهٍك يف ا وال, بّنسٍل  ضم

ُحمُِلُ الُلُِكُ يفُأُ ُماُجاءُ :ُبابُ

اكم إيَ :  لاب قاطَ خلمر بن اع   أنَ , عن حييى بن سعيٍد ي عن مالٍك حَدثّنو - 24

_____________________ 

, من طريق أيب مصعب ( 12 / ) "تفسريه"ويف ( 2/451) "رشح السّنة"أخرجه البغوي يف  ( )

وح كالمها عن مالك به( 12 / ) "الّناسخ والّنسوخ"والّنَحاس يف  نأ الّنَحاس  مع . من طريق رأ وقرأ

عبة بنأ احلجاج  ها ) وفيه قال . مالٍك ش  وضأ يط  حأ
لم  (وتأ

وسعيد بن مّنصور ( 24 /3) "تفسريه"والطربي يف ( 32 / ) "تفسريه"وأخرجه عبد الرزاق يف  

وفيه قال . من ط رٍق عن حييى بن سعيد به ( 12 / )والّنَحاس ( 23 /1)والبيهقي ( 12  /4)

ها) وضأ ه صحيٌح (. تألوط  حأ  .وإسّناد 

ُإِبلهُ)ُقولهُ( : 3/431) "الّنتقى"قال الباجي يف  ه , تطلب ما ضَل مّنها : أي  (تبغيُضال ة  وتقتفي أأثرأ

يريد   (وهتنأ ُجرب اها)وقولهُ. يريد  عىل حسب ما تفعل بضاَلةم إمبلك ؛ لَنه هو االبتغاء العتاد . ه وتّنشد  

بة مّنها باهلّناء  هاُ)ُوقولهُ. وهو القطران . تأطيل اجلر  ُحوض  ها الذي تأشب مّنه :  (وتليط  يريد  ترمُّ حوضأ

ُ. وتكّنسه  ُقوله (ُ ُِوردها ُيوم ُوتسقيها قاله عيسى بن ديّنار وحممد بن عيسى . هبا يريد  يومأ رش: (

شى وابن نافع  ُ. ل طتُّ احلوضأ لوطًا طَيّنت ه : وقال صاحب العني . الأع 

ُبنسلُ)ُوقولهُ ضٍّ ُم  ُغري  ن لبّنها عىل هذين الشطني  (فاَشب  مها . عىل معّنى اإلباحة له ليشبأ مم أأحد 

ُ:ُ)ُوقولهُ. أأن اَل يَض بأوالدها  قاله عيسى بن ديّنار وابن . يريد  م ستأصل اللبن  (يفُاحلل ِبُوالُناهك 

 انتهى كالم الباجي . وبتسكني الالم الفعل, نافع وحممد بن عيسى العشى , واحلأل ب بفتح الالم اللبن 
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.رم  خلأ ا اوةم ه رضاوًة كضأ ل نَ فإم ,  حمأ لوال
( ) 

 جابرأ  دركأ اب أأ طَ خلا مر بنأ ع   نَ أأ  , عن حييى بن سعيدٍ ي عن مالٍك حَدثّنو -244

أ عأ  ومأ عبد اهلل بنأ 
 ىلإا ّنم  رم ؤمّنني قأ لمري ايا أأ :  لفقا,  ؟.ما هذا:  لفقا, ٍم حل ال  ه محم

ه عن بطّنأ  يطويأ  كم أن  حد  ريد أأ ا ي  مأ أأ : مر ع   لفقا,  امً حلبدرهٍم  فاشرتيت  حم لَ ال

نياكم حياتم كم يف باتم م طيِّ ذهبت  أأ  }ية عّنكم هذه اآل ذهب  ن تأ يأأ  ؟هعمِّ  ه أو ابنم جارم   الدُّ

_____________________ 

رسٌل  ( )  . وهذا م 

مر    .وال حييى بن سعيد , وملأ  أره من طريق مالك .  حييى هو النصاري مل ي درك ع 

اق يف   رأ
عب"لالك والبيهقي يف ( 42 / ) "تّنزيه الشيعة"وقد عزاه ابن عم , أي البيهقي : قال  "الشُّ

لأه بعض  الضعفاء   , وصأ
ٍ
ه ليس بيشء ع   . انتهى. ورف 

نيا يف ( 32) "الزهد"وأخرجه أبو داود يف   مر (  2 ) "اجلوع"وابن أيب الدُّ من طريق عبد اهلل بن ع 

مري عن نافع عن   ."اتقوا هذه الأوضام"ولفظ أيب داود . ابن عمر عن عمر فذكره الع 

ام  ض  باع عليها اللحم:  واأل و   . هي الوائد  التي ي 

سعر بن كمدام عن القاسمم ( 11 ) "الزهد"أخرجه ال عاّف بن عبد الرمحن يف . وله طريٌق آخر  حدثّنا مم

سلم قال  ه "اد وز. فذكره بلفظ حديث مالك . قال عمر : بنم م  وعليكم بالزيت , فإن  آذاكم حرُّ

ن ّنوه , فإنه يكون كأَنه سم 
ُ."فأأسخم

ّنزع إليها كعادةم اخلمر : أي ( : 21 /4) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (رضاوةُ:ُ)ُقولهُ  , أَن له عادًة يأ

ا : وقال الزهري  ارهبم  اخلأمر مع شأ
ا  ومن, أأراد أَن له عادًة طالبًة لأكلمه كعادةم تأاد اخلأمرأ ورشهبأ اع 

ها . أأرسف يف الّنّفقة  ن اعتاد اللحمأ ملأ  يكد  يأصرب عّنه , وملأ  يرتك  فدخلأ يف دأ ب ال رسف يف . وكذلك مأ

 .انتهى. نفقته
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  ( ).الحقاف .{ م هباعت  تأ م  واست

ُعُ لنُامُُِقيةُ الرُ :ُبابُ ُني 

 د  :  له قاأنَ ,  يِّ كِّ ليد بن قيٍس اعن مح  ي عن مالٍك حَدثّن -243
 ل رسوىلع لأ خم

ت لفقا, ني عأ ارم ا ضأ رامه   أأ يلما : هام تم ّنأاضم حل لفقا, ٍب لي جعفر بن أيب طاّنأ باب   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ا النَ أأ  إاَل ام هل قيأ سرتنأ  ن  ّنا أأ مّنع  يأ  وملأ  , عني ليهام الإم  رسع  ه ت  نَ  إم اهلل يا رسولأ : هام حاضّنت  

بأقأ يشله فإنَ , ام هلقوا رتأ اس  :  ملسو هيلع هللا ىلص ول اهللرس لفقا . كلقك من ذوافندري ما ي   ٌء و سأ

  ( ) .عني  له اقت  سبأ لأ  رأ قدأ لا

_____________________ 

عب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  ( ) عّنبي عن مالك به(  134) "ش   . من طريق القأ

ّنقطٌع كسابقه    .وهو م 

 "هتذيب اآلثار"والطربي يف ( 13) "الزهد"فأخرجه أبو داود يف : رٌق أ خرى يصحُّ هبا وهلذا الأثرم ط   

بم بنم كيسان ( 141) عب"والبيهقي يف , من طريق وه  من طريق أيب حازم كالمها عن ( 1344) "الشُّ

 .جابر به

, أأصحابمه  من طريقم الأعمشم عن بعض( 111) "الزهد"واإلمام أأمحد يف ( 35 /1)والبن أيب شيبة  

 .فذكره . . مَر جابٌر : قال 

, من طريق القاسم بن عبد اهلل بن عمر عن عبد اهلل بن دميّنار عن ابن عمر (  2 /2)وأخرجه احلاكم  

مر رأأى يف يدم جابرٍ   .أأَن ع 

ييّنة قال ( 1  /4) "تفسريه"وأخرجه عبد الرزاق يف   ٌل من أأهلم الديّنةم به: عن ابن ع   .  أأخربين رج 

ِرمناُ:ُ)ُقولهُ  رب عّنه ( :  13/ 3)  "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (ق  وة الَلحم حتَى ال يأص  , هي شَدة  شه 

قال   ماً : ي  م قأرأ رأ مم أأق  مت  إمىل الَلح  م فميهم . قأرم ه  ى بعض  كأ ت ه: وحأ م  رم  .انتهى. قأ

عن مالك عن  "الوطأ"هكذا رواه أصحاب مالك يف ( :  2/35) "االستذكار"قال أبو عمر يف   ( )

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  493ُلك 

روة ع   نَ أأ , ساٍر يامن بن يأ لعن س  عن حييى بن سعيٍد ي عن مالٍك حَدثّنو  -241

ويف  - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ زوج الّنَ  -مة لس مِّ أ   بيتأ  لدخ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ : ثه بري حدَ الزُّ  بنأ 

 الأ أأ  : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا:  عروة لقا, عني لبه ا نَ ه أأ لفذكروا  ,بكي بي  يأ صأ  بيتم لا

 ؟ني  عأ لن اه مم لون ق  سرتأ  تأ 
( ). 

___________________ 

يد بن قيس  يد بن قيس : فقال . "جامعه"ورواه ابن وهب يف , ملأ  يذكروا غريه . مح  حَدثّني مالٌك عن مح 

كرمةأ بنم خالد  لأ عىل رسولم اهلل : قال , عن عم ّنقطٌع وهو م. فذكر مثلأه سواء .  ملسو هيلع هللا ىلصد خم , ع ذلك م 

ميس   ع 
حاٍح , ومن حديثم جابر أأيضًا , ويأستّند  من حديث أأسامء بّنتم  انتهى . ومن ط رٍق صم

( 5 41)وابن ماجه ( 511 ) "اجلامع"فأخرجه الرتمذي يف : حديث أسامء بّنت عميس : قلت  

 .حسن صحيح: وقال الرتمذي . بّنحوه ( 1/342)واإلمام أمحد 

قية  ملسو هيلع هللا ىلصرَخص الّنبيُّ : قال , ( 12  ) "صحيحه"فأخرجه مسلم يف . وأَما حديث جابر   م يف ر   حز 
آللم

ميس , احلَية   ع 
ارعًة : وقال لأسامء بّنتم ؟ قالت . ما يل أأرى أأجسامأ بأّني أأخي ضأ , ال : ت صيبهم  احلاجة 

ي هم: قال , ولكَن العنيأ ت رسع  إليهم 
ت  عليه : قالت . ارقم ض   . يهمارق: فقال , فعرأ

وإذا . ولو كان يشٌء سابقأ القدرأ سبقت ه العني  . العنٌي حق  "عن ابن عباٍس مرفوعًا ( 22  )ولسلم  

 .وانظر ما بعده "است غسلتم فاغسلوا 

 (.52 / ) "الشارق"قاله يف . ضعيفٌة ونحيفٌة : أي  (ضارعةُ)ُوُ(ُضارعنيُ:ُ)ُقولهُ 

واة عن مالك يف ( : 14 /4 ) "التمهيد"قال ابن عبد الرب يف  ( ) رسٌل عّند مجيعم الرُّ هذا حديٌث م 

 اهـ.الوطأ

ومسلٌم ( 1352) "صحيحه"وقد أأخرج احلديثأ البخاريُّ يف !  "صبٌي يبكي"كذا قال هّنا : قلت  

روة عن زيّنب بّنت أ مِّ سلمة عن أ مِّ سلمة ( 12  ) هري عن ع  قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , من طريق الزُّ

عفًة  جلاريٍة يف  . فذكره.. بيت أ م سلمة رأأى بوجهها سأ

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  494ُلك 

ُضُِريُ مل ُاُرُِج ُيفُأُ ُماُجاءُ :ُبابُ

 لسأأ  بنم  عن زيدم ي عن مالٍك حَدثّن  -241
م
 اهلل لأ رسو نَ أأ  , سارٍ يأ  بنم  م عن عطاء

 انظرا ماذا يقول  :  لفقا, ني كأ لأ يه مأ ل إىل تعااهلل بعثأ  عبد  لا ضأ إذا مرم :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص

 وَ ع  لم 
وهو .  َل وج عزَ   اهللمىلك إلا ذعأ يه رفأ لثّنى عوأأ ,  اهللأ دأ وه محم هو إذا جاء   فإن   ؟هادم

 .م  لعأأ 

اًم حله ل لأ بدأ   ه أن  ت  ي  فأ نا شأ أأ  وإن  , ة ّنَ جله الأ دخأ   ه أن  يت  وفَ تأ  إن   يلَ عبدي عل: فيقول 

 حل  خريًا من 
 ( ).ئاتهعّنه سيِّ  رأ كفِّ أ   وأن  , ه ن دمم مم  ًا خرياً مأ ودأ , ه مم

___________________ 

 ُ ل فيه عّندي عىل حييى بن سعيد  .وليسُصبيًاُُ"أهناُجاريٌةُُ"وماُيفُالصحيحُأصح  ليامن , واحلم  أو س 

 .بن يأسار

ه مجاعٌة من الثِّقاتم عن حييى بن سعيد . أَما مالٌك   "الصغري"عّند الطرباين يف . أبو معاوية . فقد تابعأ

وعبد  الرحيم بن سليامن , ( 1141)عّند أيب يعىل أيضًا . وابن  نمري , ( 1221)وأيب يعىل ( 325)

كلهم عن حييى عن سليامن بن يسار عن عروة بن الزبري عن أ مِّ ( 1/31)عّند ابن أيب شيبة . الأشلُّ 

وه بكونه صبياً لكن  , وإن  خالفوا مالكًا يف الَسّند . وهذا موصوٌل  "..دخلأ عليّنا : سلمة قالت   .                            وافق 

ٌةُ  ُاملوطأُشاذ  ُرواية  رج,ُويظهرُيلُأن  ادُامل خ  ٌرُالحتِّ تعذِّ ِدُم  ُ.واهللُأعلم.ُوُحل هُعىلُالتعد 

عب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  ( ) من ( 235) "اآلداب"وأيضًا يف , من طريق القعّنبي ( 1122) "ش 

 . طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به

رساًل   نيا يف . وتابع مالكًا هشام  بن  سعد عن زيد به م   (.4 ) "الرض والكفارات"رواه ابن أيب الدُّ

 . ق إسامعيل بن أيب حكيم عن عطاء م رسالً من طري( 342) "الزهد"وأخرجه هّنَاد يف   

سلٌم    . ووَثقه ابن  معني والّنسائي. وإسامعيل  روى له م 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  495ُلك 

 يف زمانم  وت  له اجاءأ  الً رج   نَ أأ , يى بن سعيٍد عن حيي عن مالٍك حَدثّنو  -242

 ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا ,بمرٍض  لأ تب  ي   وملأ  مات  . هل اً هّنيئ: رجٌل  لفقا , ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو

 ( ).ئاتهبه من سيِّ  ر  كفَ ه بمرٍض ي  ابتال اهللأ نَ و أأ ليك دروما ي  , ك وحي  : 

ُضُِرُ ملُ نُامُُِقيةُِوالرُ ُذُ عوُ التُ :ُبابُ

 أنَ , الّرمحن  مرة بّنت عبديٍد عن عأ سععن حييى بن ي عن مالٍك حَدثّنو  -242

و بكٍر بأأ  لفقا, ا هرقي  ٌة تأ وّيوديَ  -كي تأ ش  وهي تأ  -  عائشةأ ىلع لأ يق دخدِّ ا بكٍر الَص بأ أأ 

 ار   :
  ( ).يها بكتاب اهللقم

___________________ 

عب"ووصلأه البيهقي يف   من طريق سليامن بن (  41 ) "مسّند الشاميني"والطرباين يف ( 1121) "الشُّ

عب"والبيهقي أيضًا يف .  -وهو ثقة  -سليم  من ( 1/32) "التمهيد"وابن عبد الرب يف ( 1121) "الشُّ

 . طريق عَباد بن كثري كالمها عن زيد بن أأسلم عن عطاء عن أأيب سعيٍد اخل دري 

 . والصواب  ال رسل 

 .يروونه م رسالً ( : 521 ) "العلل"فقال كام يف , وأشار أبو حاتم إىل ترجيح اإلرسال  

 "الكربى"والبيهقيُّ يف ( 42  )أأخرجه احلاكم . نحوه  وله شاهٌد من حديث أأيب هريرة   

ه ضعيٌف ( 4/421)  ( . 215 . )رقطّني وانظر علل احلافظ الدا. وأأعَله البيهقيُّ بالوقف . وسّند 

رسل ( )  . وهذا م 

من وجٍه  ملسو هيلع هللا ىلصال أأعلم  هذا اخلرب هبذا اللفظ يأستّند عن الّنبيِّ ( : 3/12 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

 .انتهى. والحاديث ال سّندة يف تكفري الرض للذنوب واخلطايا والسيئات كثريٌة جدًا , حمفوٍظ 

ن : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل : عن عائشة (  12 )سلم وم( 2 14)مّنها ما أخرجه البخاري : قلت  ما مم

 .م صيبٍة ي صاب  هبا السلم  إاَل كَفر هبا عّنه حتى الشوكة ي شاكها

 "العرفة"ويف ( 1/431) "الكربى"ومن طريقه البيهقي يف ( 2  /2) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  496ُلك 

ُريضُِملُ اُج ُالُ عُ تُ :ُبابُ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو يف زمانم  الً رج   نَ أأ , م لسأأ  بنم  يدم عن زي عن مالٍك حَدثّن  -241

 . يهلنامٍر فّنظرا إ من بّني أأ ني  لأ دعا رج   لأ ج  الرَ  نَ وأأ ,  مأ الدَ  رح  جل  ا قنأ تأ رٌح فاح  ه ج  صابأ أأ 

 يا رسولأ خرٌي  بِّ يف الطِّ  وأ أأ :  فقاال,  ؟طبُّ كام أأ يُّ أأ : ام هل لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ ام أأ عأ زأ فأ 

 ( ).دواءأ الأ  لأ نزذي أأ لا واءأ لدَ ا لأ نزأأ :  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , فزعم زيٌد  .؟اهلل

___________________ 

 .عن مالك به(  2 /2)

 .ريق عبد الرحيم بن سليامن عن حييى بهمن ط( 1/32)وأخرجه ابن أيب شيبة  

من طريق حممد بن يوسف ( 1/431) "السّنن الكربى"لكن رواه البيهقي يف , وظاهره اإلرسال  

مرة عن عائشة   .الفريايب عن سفيان عن حييى بن سعيد عن عأ

بريي عن سفيان عن حييى ع( 1512) "صحيحه"وأخرجه ابن حبان يف    ن من طريق أأيب أأمحد الزُّ

مرة عن عائشة  عاجليها بكتاب : فقال , وامرأٌة تعاجل ها أأو ترقي ها . دخلأ عليها  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , عأ

 . اهلل

بريي عن سفيان مرفوعًا   ه مّنكر, وأبو أمحد ثقٌة , هكذا رواه أبو أمحد الزُّ  .لكن رفع 

 .كان كثريأ اخلطأ يف حديثم سفيان: قال اإلمام أمحد عّنه  

وقوفًا خال: قلت   فيان فذكره مأ ريايبُّ عن س 
 . كرواية مالٍك وغريه من احل َفاظ. فه الفم

عن عبدم الرحيم بن ( 4 2/3) "التمهيد"ومن طريقه ابن عبد الرب يف (  1/4)أخرجه ابن  أيب شيبة  ( )

 . سليامن عن حييى بن سعيد عن زيد به 

رسل  . وهذا م 

ريرة رفعه ( 1413)وأخرج البخاري    .ما أأنزل اهلل  داًء إاَل أنزل له شفاءً : عن أأيب ه 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  497ُلك 

 بنأ  ( ) سعدأ  نَ ّني أأ غأ لب:  لقا, عن حييى بن سعيٍد ي عن مالٍك حَدثّنو -235

 ( ).فامت بحةن الذُّ مم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو وى يف زمانم تأ اك   ارةأ رأ ز  

, قوة لَ وى من التأ مر اك  ع    بنأ اهلل عبدأ  أنَ , عن نافٍع ي عن مالٍك حَدثّنو  - 23

  قيأ ور  
  ( ) .ربق  عأ لن امم

_____________________ 

وإنام , هكذا وقع يف رواية حييى عن مالٍك سعد بن زرارة ( : 3 2/3) "االستذكار"قال أبو عمر يف  ( )

رارة أأبو أ مامة   انتهى . هو أأسعد  بن  ز 

 (.أي أسعد ) وهو الوافق لرواية أيب مصعب وسويد : قلت  

رسل ( )  .النصاري  حييى هو. وهذا م 

بري (   3/4)والطحاوي ( 5 4/1) وابن  سعد ( 1/422و  3/11)وأأخرج أمحد  من طريق أأيب الزُّ

عيب عن أأبيه عن بعضم أأصحابم الّنبيِّ  مرو بن ش  دًا : قال ,  ملسو هيلع هللا ىلصعن عأ ع  وى رسول  اهلل سأ أأو أأسعد . كأ

ه  ل قم بحة يف حأ رارة من الذُّ رأ : وقال , بن ز  د ال أأدع يف نفس حأ ع  رارة, جًا من سأ  ."أأو أأسعد بن ز 

ُ( عن أبيه ) وليس عّند ابن سعد والطحاوي 

وي من ط رٍق أ خرى   ن الَشوكة , ور  ها أأَنه كواه مم عن أنس ( 515 )عّند الرتمذي . لكن وقع يف بعضم

  , ( 3/15 ) "التمهيد"انظر . الشوكة هي الذبحة : وقال ابن عبد الرب 

 ُ ُ)ُقوله بحة: وجٌع يأعرض يف . بفتح الباء وقد ت سَكن( :  42/ ) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (ُالذ 

ها . هي ق رحة تأظهر فيه :  وقيل, احلل ق من الدم   . انتهى. ويأّنقطع الّنَفس  فيقت ل, فيّنسدُّ معأ

ةُ)ُ( : 31  / )وقال أيضًا ُ وك  ه واجلأسد .  (الش  يك الرجل فهو : يقال مّنه . هي مح  رة تأعلو الوج  شم

وك  ش   .انتهى. مأ

 .أأخربنا مالك به( 253) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف  (1)

( 1/434)والبيهقي ( 253)وابن وهب ( 2/13)وابن أيب شيبة ( 1223 )ورواه عبد الرزاق  

 . نافع بهمن ط رٍق عن ( 12 /3)وابن سعد (  4 / )والطحاوي 

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  498ُلك 

ُ:ُبابُ ُُةُ ن ُالس  ُرعُ يفُالش 

كره ه كان يأ نَ أأ , ر م بن ع  عن نافٍع عن عبد اهللي عن مالٍك حَدثّنو - 23

 ( ).قم ل  خلا فيه متام  : ويقول ,  صاءأ خ  اإل

:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص بَي الّنَ  نَ ه أأ غأ لأ ه بنَ أأ , يٍم لفوان بن س  عن صأ ي عن مالٍك حَدثّنو  -234

ه ي  عأ صبم بإم  شارأ وأأ , قى  إذا اتَ ني  ة كهاتأ ّنَ جليف ا -ه غريم لم و ه أأ ل - يتيمم لا وكافل  نا أأ 

___________________ 

 .وإسّناده صحيح 

زاد . من وجهني آخرين عن ابن عمر( 4 3/4)والطحاوي ( 1 11 )وأخرجه عبد الرزاق  

ل أ ذنه "الطحاوي   ."يف أأص 

بأاء  (الل قوةُ:ُ)ُقولهُ 
وال يقدر , الَلقوة أن  يتعَوج وجهه :  "فقه اللغة"قال الثعالبي يف : قال بعض  الأطم

دق , : اللقوة  "لسان العرب"ه , وقال يف عىل تغميض إحدى عيّني  يعوجُّ مّنه الشِّ
داٌء يكون يف الوجهم

تأوى من الَلقوة , وهو مرٌض يأعرض  للوجهم : ويف حديث ابن عمر   .في ميله إىل أأحد جانبيه. أأنه اك 

فها الطبُّ احلديث    الت أأو شلٌل م, بأأّنا خلٌل ما يصيب  العصبأ السابعأ : والَلقوة ي عرِّ ؤَقٌت لعضأ

ب السابع . الوجهم يف إحدى اجلهتني  صأ رى العأ ركز نواةم عصبم الوجهم , ناتٌج عن التهاب جمأ  مأ
أو إصابةم

ه , يف ال خِّ  ي الوجأ تأحَكم يف حركة عضالته, وهو أأحد  الأعصابم التي ت غذِّ  .انتهى . وتأ

 .ريق مالك بهمن ط( 2 3/4)والطحاويُّ ( 3/311)أخرجه عبد  الرزاق  (1)

مر عن نافع به( 3 /5 ) "الكربى"وأأخرجه البيهقيُّ يف   بيد اهلل بن ع   . من طريق ع 

وي مرفوعاً , هذا هو الصحيح موقوٌف : وقال البيهقي   ه الرفوعة والوقوفة . وقد ر  ثم ذكرأ بأأسانيدم

 (. 2 / ) "الكامل البن عدي": وانظر . واخلالفأ فيه 

 . واهلل أعلم. الذي بعده ملأ  أأرأ هلام مّناسبًة ظاهرًة يف البابهذا الثر واحلديث  



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  499ُلك 

 .امأ هب   اإلم يلتي تأ لى واسطأ و  لا
( ) 

ُإُِ:ُبابُ ُص  ُُح ُال  ُرعُ الش 

:  لقا, ه خربأ يساٍر أأ  بنأ  عطاءأ  أنَ ,  مأ لسعن زيد بن أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -233

 يه رسول  لإ شارأ فأأ  , حيةم لوال سم أ  الرَ  رجٌل ثائر   لأ فدخ سجدم ليف ا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كان رسول  

_____________________ 

عب اإليامن"والبيهقي يف ( 114) "الزهد"أخرجه ابن البارك يف  (5) السّنن "ويف ( 2/325) "ش 

 .من ط رٍق عن مالك به( 24 /1) "الكربى

تلف ( : 2/344) "االستذكار"قال أبو عمر يف   واة الوطأ يف ذلك عّنه هكذا رواية  مالٍك ملأ  خيأ , عليه ر 

ه ييّنة عن صفوان فأأسّنأدأ فيان بن ع   .انتهى. وقد رواه س 

( 242) "مسّنده"واحلميدي يف ( 44 ) "الدب الفرد"أخرجها البخاري يف . رواية سفيان : قلت  

عب"والبيهقي يف ( 5 5/4 ) "الكبري"والطرباين يف   "مسّنده"والروياين يف ( 2/325) "الشُّ

فوانأ عن امرأأٍة (  32 ) قال هلا أ نيسة  -وغريهم من ط رٍق عن سفيان عن صأ َرة  -ي   م 
عن أ مِّ سعيد بّنتم

ري عن أأبي ها  ه 
 .  فذكره: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , الفم

 . وأ نيسة وأأمُّ سعيٍد ال ت عرفان  

جالن عن بّنتم من طريق حممد ب( 34/11)وابن عساكر ( 5 5/4 )لكن رواه الطرباين أيضًا   ن عأ

َرة عن أأبيها  َرة. فذكره .  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , م   م 
َلة يف بّنتم تم العم صأ  .                                     فان حأ

وهي عّند أمحد (ُإذاُاتقى)دونُقولهُ. عن أيب هريرة مرفوعًا مثله ( 142 )واحلديث يف صحيح مسلم   

سلٍم سواء (  222)  . بسّند م 

عن سهل بن سعد ( 2 1 )والرتمذي ( 15 1)وأيب داود ( 5 /2) "صحيحه"وللبخاري يف  

   ."إذاُاتقى"وقولهُُ"لهُأوُلغريه"دونُقولهُ. مرفوعًا مثله 

 .وعزاه للموطأ هّنا  "له أو لغريه"ونَص ابن  حجر عىل زيادة  



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  511ُلك 

 رأ   عرم شأ  حأ عّني إصاله يأ نَ كأأ  . جر  اخ   نم بيده أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
 ثمَ , ل ج  الرَ  لأ ففع ,ه يتم حلم ه وسم

ه نَ كأأ  أسم الرَ  كم ثائرأ حد  ِت أأ يأأ  ن  ن أأ مم  اً يس هذا خريلأ أأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا .رجعأ 

 ( )؟.يطانٌ شأ 

ُُماُجاءُ :ُبابُ ُُغُِبُ يفُص  ُرعُ الش 

د بن إبراهيم ين حممَ خربأ أأ :  ليٍد قاعن حييى بن سعي عن مالٍك حَدثّن -231

 ,غوث سود بن عبد يأ محن بن الأ الرَ  عبدأ  نَ أأ , محن عبد الرَ  مة بنم لأ يب سأ عن أأ  يميُّ التَ 

 اتأ يهم ذلا عدأ فغأ :  لقا, - أسم والرَ  ةم حيلال وكان أبيضأ , م هل اً يسلوكان ج -:  لقا

 زوجأ  -ي عائشة مِّ أ   نَ إم :  لفقا, ن حسأ هذا أأ :  قوم  له ال لفقا:  لقا, ا رمه  يوٍم وقد محَ 

ّني ت  خربأ وأأ ,  غنَ ب  ص  لأ  يلَ ع ت  مأ سأ ق  ة فأأ لي  خها ن  جاريتأ  بارحةأ لا يلَ إ ت  لأرس - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ 

_____________________ 

عب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  ( ) من طريق (  11) "داباآل"ويف , من طريق القعّنبي ( 21 1) "ش 

 . ابن ب كري كالمها عن مالٍك به

رسٌل جيدٌ :  "اآلداب"قال البيهقيُّ يف    .هذا م 

رسٌل ( : 1/15) "التمهيد"وقال أبو عمر يف   ل معّناه , ال خالفأ عن مالٍك أَن هذا احلديثأ م  وقد يَتصم

 . انتهى. من حديثم جابر وغريه

والّنسائي (  351)  "السّنن"وأبو داود يف ( 4/412)أخرجه أمحد . وحديث جابر : قلت  

ر عن جابٍر قال ( 24 /2) دم طية عن حممد بن ال ّنكأ انا رسول  اهلل ": من طريق حَسان بنم عأ تأ زائرًا  ملسو هيلع هللا ىلصأأ

ثًا  الً شعم ّنا فرأأى رج 
ه: فقال . يف مّنزلم ن به شعرأ د  ما ي سكِّ ا كان هذا َيأ وصَححه ابن  حَبان .  "أأمأ

 . وأأعَله الّنسائيُّ , وحَسّنه ابن حجر ( 1324)

ر     ج   (.15 3)عّند أيب داود  ويف الباب عن وائلم بنم ح 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  511ُلك 

 .( ) صبغ  يق كان يأ دِّ با بكٍر الصِّ أأ  نَ أأ 

ُذعوُ نُالتُ بهُمُُِرُ مُ ؤُ ماُيُ :ُبابُ

 , يدلولا د بنأ لخاأَن ّني غأ لب:  لعن حييى بن سعيٍد قاي عن مالٍك حَدثّن -231

عوذ أ   لق  :  ملسو هيلع هللا ىلص ه رسول اهللل لفقا ,ّنامي يف مأ  ع  وَ رأ يّن أ  إم :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول لقا

_____________________ 

 . من طريق مالك به( 1  )وابن عساكر ( 4  ) "عوايل مالك"أخرجه أبو أمحد احلاكم يف  (1)

عب اإليامن"بيهقي يف وال( 24 /1)وابن أيب شيبة ( 21 /4)وأخرجه ابن سعد   ( 41 1) "ش 

 . من ط رٍق عن حييى بن سعيد به( 222) "اجلامع"واخلطيب يف 

ه ثقاٌت    .ورجال 

 ُ ُ)ُقوله :ُ فأكثر . وقد اختلف فيها . بضم الّنون وفتح اخلاء العجمة مصغرة . موالة عائشة  (ن خيلة

واة عن حييى كام تقدم  واة الوطأ , الرُّ شون باحلاء الهملة و. وكذا اجلامعة من ر  , رواه عبد اللك بن الاجم

بطّناه عن ابن عَتاب  هم , وبالوجهني ضأ وهي رواية  ابنم القاسم . وبالباء واخلاء العجمة رواه بعض 

بيب  ياض يف . بفتح الباء  وقيل: قال ابن  وضاح , وابنم حأ  ( .1  / ) "الشارق"قاله عم

 ُ ُقوله (ُ :ُ . بضمِّ الباء وفتحها لغتان مشهورتان ( : 2/11) "مسلم رشح"قال الّنووي يف  (يصبغ

 انتهى. حكامها اجلوهريُّ وغريه

وصبغًا , يقال صبغ يصبغ بضم الباء وفتحها وكرسها صبغًا ( : 25/ ) "الشارق"وقال عياض يف 

بغة بالكرس اللة والدين , والَصبغة الرة الواحدة بالفتح , بفتح الصاد وكرسها  قوله تعاىل  ومّنه. والصِّ

 .انتهى {صبغة اهلل  }

تأم ,  عن أنس (  43 )ومسلم ( 4251)وأخرج البخاري   .أَن أبا بكر خضبأ باحلّناء والكأ

رج الصبغأ أأسودأ يميل  إىل احل مرة , وصب غ ( : 5/411 ) "الفتح"قال احلافظ يف  تأم نباٌت باليمن خي  الكأ

ّنَاء أأمحر  ر. احلم  واحل مرةفالَصبغ هبام معًا خيأ
 .انتهى. ج بني السوادم



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  512ُلك 

 ن  وأأ ,  ياطنيم الَش  مهزاتم ن ومم , ه عبادم  ه ورشِّ ه وعقابم ضبم ة من غأ امَ التَ  اهللم امتم لبك

 .( )ونض  حيأ 

_____________________ 

رسٌل  ( )  . وهذا م 

ومسَدد كام يف ( 4112 )وابن أيب شيبة ( 3112 ,  4241 ,  1124 )وأخرجه اإلمام أمحد  

وغريهم من ط رٍق عن حييى (  34/ ) "السامء والصفات"والبيهقي يف ( 43 /1) "إحتاف اخلرية"

. إمين أأجد  وحشًة . يا رسول اهلل : أأنه قال , الوليدم بنم الوليد بن سعيد عن حمَمد بن حييى بن حَبان عن 

رأ نحوه  .فذكأ

 .هذا مرسل :  "السامء"قال البيهقي يف  

ّنقطٌع ( : 1  /1) "اإلصابة"قال احلافظ يف    اهـ(. أي الوليد ) لأَن حممد بن حييى مل ي دركه , وهو م 

من رواية أيوب بن موسى عن حممد بن حييى بن (   2/33) "االستذكار"وأخرجه ابن عبد الرب يف  

 .والصواب ما رواه اجلامعة.  فذكره . أَن خالد بن الوليد, حبان 

رسالً ( :  2/33) "االستذكار"قال أبو عمر يف    أهل الديّنة م 
وهذا احلديث  حمفوٌظ من روايةم

سّنداً   انتهى."وم 

وي من ط رٍق عَدٍة بألفاٍظ ُمتلفٍة بمعّناه وق, هو كام قال أبو عمر رمحه اهلل : قلت   لكن اخت لف يف , د ر 

 .أو أخوه الوليد؟ , هل هو خالد . الشاكي 

والرتمذي ( 4214) "السّنن"وأبو داود يف . واللفظ له (  1 /1) "السّنن الكربى"روى الّنسائي يف  

ه قال ( 2 41)ّنه وحَس  الوليد بن الغرية رجالً كان خالد بن : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ

فقاهلا فذهبأ ..... باسم اهلل: إذا اضطجعتأ فقل : فقال له   ملسو هيلع هللا ىلصفذكر ذلك لرسول اهلل . يفزع  يف مّنامه 

 . "ذلك عّنه

كم يف الّنوم : ولفظ أيب داود الرتمذي    .را خالداً ومل يذك  .. فليقل . إذا فرغ أحد 

والشهور  من ذلك أَن خالد بن الوليد : رمجة الوليد يف ت( 1151) "معرفة الصحابة "وقال أبو نعيم يف  

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  513ُلك 

ُنيُيفُاهللحابُِّتُ ملُ يفُاُماُجاءُ :ُبابُ

ه نَ أأ ,  ينِّ والخلدريس ايب إم عن أأ  يب حازم بن ديّنارٍ عن أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -232

اس معه إذا وإذا الّنَ  .ّنايااق الثَ شاب  برَ  ًى فإذا فت دمشقأ  مسجدأ  ت  لدخ:  لقا

 أأ لاخت
ٍ
هذا معاذ :  لفقي, عّنه  ت  لفسأأ  ,ه لروا عن قودأ وصأ , يه لوا إد  سّنأ فوا يف يشء

 بأ ه قد سأ ت  فوجد   رت  غد هجَ ل كان ااَم لف ,بن جبٍل 
 .ي صيلِّ ه هجري ووجدت  ي بالتَ قّنم

ثّم , يه لع مت  لَ ه فسوجهم  لبأ ه من قم ت  ئ  جم  مَ ث  , ه تأ ىض صالى قأ ه حتَ ظرت  تأ ان  ف:  لقا

 أاهلل: ت لفق ؟أاهلل:  لفقا ؟أاهلل:  ت  لفق ؟أاهلل:  لفقا , هللك حبُّ ل   ينِّ  إم واهلل:  ت  لق

 .؟أاهلل:  ت  لفق ؟أاهلل:  لفقا

 اهلل لأ رسو  سمعت  ينِّ فإم  .بشأأ :  لوقا, يه لين إذأ بأ دائي فجأ وة رم ب  بحأ  خذأ فأأ :  لقا

,  سني يفَ لتجال  وا,  ني يفَ متحابِّ للتي بَ حمأ  وجبت  :  ىلتبارك وتعا اهلل  لقا: يقول  ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ).ني يفَ لتباذل  وا,  تزاورين يفَ ل  وا

___________________ 

ا ذلك كأ  انتهى. شأ

و ( 5/21 ) "جممع الزوائد"و( 51 /3 ) "التمهيد"و( 1/25)م صّنف ابن أيب شيبة : انظر  

 (. 242  – 13 )رقم  "السلسلة الصحيحة"

ح رش"والطحاوي يف ( 1  )وعبد بن محيد ( 4/121)وابن سعد ( 44 /1)أأخرجه أمحد  ( )

عب"والبيهقي يف ( 5/25 ) "الكبري"والطرباين يف (  421,  4215) "الشكل من ( 1/324) "الشُّ

 (.11 /4)واحلاكم ( 121)وصَححه ابن حبان . ط رٍق عن مالك به

ويف هذا احلديث لقاء  أأيب إمدريس اخلوالين لعاذ بنم جبل ( : 1  /  ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  514ُلك 

ُياؤُ يفُالرُ ُماُجاءُ :ُبابُ

  مأ لسعن زيد بن أأ ي عن مالٍك حَدثّنو -232
م
 اهلل لأ رسو نَ أأ , يساٍر  بنم  عن عطاء

يا  ات  بشِّ لوما ا: فقالوا , ات بشِّ ل  ا إاَل ة بوَ بعدي من الّنُّ  ىبقأ يأ  ن  ل:  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص

___________________ 

ه مّنه  , فطائفة  تّنفيه . ولكن لقاء أأيب إدريس هذا لعاذ بن جبل ُمتلأف فيه , إسّناٌد صحيٌح وهو . وسامعم

 .وطائفٌة ال ت ّنكره من أأجل هذا احلديث وغريه

هري   ييّنة عن الزُّ ر وابن ع  عمأ ن نفاه احتَج بام رواه مأ : سمعت  أبا إدريس اخلوالين يقول : قال , ومأ

بادةأ بنأ الصامت وفالناً  . فحَدثّني أأصحاب معاٍذ عن معاذ . وفاتّني معاذ بن جبل, وفالنًا  أدركت  ع 

 .وذكر احلديث

حَدثّنا أأيب : حدثّنا أمحد بن زهري قال : حدثّنا قاسم بن أصبغ قال : وحدثّنا عبد الوارث بن سفيان قال  

هري عن أأيب إدريس اخلوالين : قال ,  بادة بن : قال , حَدثّنا سفيان عن الزُّ الصامت ووعيت  أدركت  ع 

وفاتّني معاذ بن جبل , وأأدركت  شدادأ بنأ أأوس ووعيت  عّنه , وأأدركت  أأبا الدرداء ووعيت  عّنه , عّنه 

هري زعم قوٌم أَن هذا احلديث خطٌأ .  مأ فيه مالٌك : فقال قوٌم , وهلذا اخلرب عن الزُّ
وأأسقط من , وهم

سلم اخلوالين  مأ : وقال آخرون , ريس رواه عن أأيب مسلم عن معاذ وزعموا أَن أبا إد, إسّناده أأبا م 
وهم

لمط يف قوله عن أأيب إدريس اخلوالين أأَنه لقيأ معاذ بن جبل, فيه أأبو حازم   .وغأ

ص وتظّنَن ال ي غّني من احلق شيئًا ( : ابن عبد الرب ) قال أبو عمر      وقد رواه غري  مالك , هذا كلُّه ترُّ

وروي أأيضًا عن أأيب إدريس من وجوٍه شَتى غري طريق أأيب ,  رواه مالك سواء مجاعٌة عن أأيب حازم كام

وال عىل أأيب حازم عّند أأهلم , فال يشءأ يف هذا عىل مالٍك . وسمعأ مّنه , أأنه لقي معاذأ بنأ جبل , حازم 

ه  في حتمل ما حكاه . وإذا صَح عن أأيب إدريس أأنه لقي معاذأ بنأ جبل , العلم باحلديث واالّتساع يف علمم

هاٍب عّنه من قوله  أأو فاتّني يف حديث كذا أو , يريد فوتأ لزوٍم وطولأ جمالسٍة . فاتّني معاذ : ابن شم

 انتهى . واهلل أعلم. وعىل هذا يَتسق تريج الأخبار عّنه يف هذا الباب , واهلل أعلم . معّنى كذا

 (. 51 ص)وجامع التحصيل ( 121رقم )علل الدارقطّني : انظر  
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ٍة زٌء من ستَ ج  , ه لرى ح أو ت  لاجل الَص راها الرَ ة يأ حلاؤيا الَص الرُّ :  لقا ؟اهلل رسولأ 

 ( ).ةبوَ من الّنُّ  اً زءربعني ج  وأأ 

_____________________ 

تلف عىل مالك يف إمرسال هذا احلديثم ( : 2/312) "االستذكار"قال أبو عمر يف  ( ) وال أأعلمه  , مل خي 

سّندًا متصالً يف رواية عطاء بن يسار  حيٌح من حديث ابن عباس وغريه , م  سّنٌد صأ وإنام . ومعّناه م 

 عن الّنبيِّ 
م
ص  عن أأيب الَدرداء

يف تأويل قول اهلل عَز  ملسو هيلع هللا ىلص أأعرف لعطاء بنم يسار عن رجٍل من أأهل مم

نيا  }وجَل  ؤيا الَصاحلة : قال  13يونس  {هلم البشى يف احليوة الدُّ حَدثّني سعيٌد وعبد  . هي الرُّ

: حَدثّني احل ميدي قال : حَدثّني حممد بن إسامعيل قال : الوارث قاال حَدثّني قاسم  بن  أأصبغ قال 

فأيع عن أأيب صالح عن عطاء بن يسار حَدثّني عمرو بن د: حَدثّني سفيان قال   العزيز بن ر 
يّنار عن عبدم

نيا  }سأألت  أبا الدرداء عن قول اهلل عَز وجَل : عن رجٍل من أهل مص قال  هلم البشى يف احليوة الدُّ

ّني عّنها أأحٌد مّنذ سأألت  رسولأ اهلل : قال  13يونس  {وّف اآلخرة  ك إاَل رجٌل  ملسو هيلع هللا ىلصما سأألأ عّنها غري 

ؤيا الصاحلة  يأراها السلم . ٌد واح  . أو ت رى له, وهي الرُّ

بادة بن الصامت وأيب هريرة وعبد اهلل بن عمرو : قال أبو عمر   وروي من حديث جابر بن عبد اهلل وع 

 .انتهى بتجوز. بّنحو حديث أيب الدرداء ومعّناه.  ملسو هيلع هللا ىلصبن العايص وطلحة بن عبيد اهلل عن الّنبيِّ 

 عن : قلت  
ٍ
 .مثله( 24  ) "اجلامع"أخرجه الرتمذي يف . رجٍل عن أيب الدرداء حديث عطاء

ةُ"دونُقولهُُ زءًاُمنُالن بو  ُوأ ربعنيُج 
زٌءُمنُست ة  ُ"ج 

ات ( : ) 421/  ) "الفتح"وقال ابن حجر يف   ة ( : ال بشِّ بشِّ وهي . بكرس الشني العجمة مجع م 

نيا  هلم البشى }الب شى , وقد ورد يف قوله تعاىل  هي الرؤيا الصاحلة , أأخرجه الرتمذي  {يف احلياة الدُّ

بادة بن الصامت  وروات ه ثقاٌت . وابن ماجه وصَححه احلاكم من رواية أيب سلمة بن عبد الرمحن عن ع 

بادة , وأأخرجه الرتمذي أيضًا من وجٍه آخر عن أيب سلمة قال  ه من ع  بِّئت  : إاَل أأَن أبا سلمة مل يأسمع  ن 

بادة ع وأأخرجه أأيضًا هو وأأمحد وإسحاق وأأبو يعىل من طريق عطاء بن يسار عن رجٍل من أأهلم , ن ع 

بادة , وذكر ابن  أيب حاتم عن أبيه  ص عن ع 
ل ليس بمعروٍف , وأأخرجه ابن مردويه . مم أَن هذا الرج 

= 
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ُدُِرُ يفُالن ُُماُجاءُ :ُبابُ

زوج  -ه عن عائشة مِّ قمة عن أ  ليب عأ أأ  قمة بنم لعن عأ ي عن مالٍك حَدثّنو -231

, ٌد ر  وعّندهم نأ , فيها  اناً كَ ها كانوا س  يف دارم  بيٍت  لأ هأأ  نَ أأ : ها غأ لأ أّنه بأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ الّنَ 

 ( ).يهملك علذ نكرت  وأأ , كم من داري ّنَ جأ خرم وها ل  رج  ت   ملأ  ئن ل:  يهملإ ت  لسأ ر  فأأ 

 ه كان إذا وجدأ نَ أأ , مر ع    بنم اهلل عن نافٍع عن عبدم ي عن مالٍك حَدثّنو -215

أ  ردم بالّنَ عب  له يأ لم هن أأ مم  اً حدأ أأ  أ وكأ , ه بأ رضأ .هارسأ
( ) 

___________________ 

, جابر عّند البزار  فذكر مثله , ويف الباب عن.  ملسو هيلع هللا ىلصسألت  رسولأ اهلل : من حديث ابن مسعود قال 

ىل , وعن أيب هريرة عّند الطربي  ع   اهلل بن عمرو عّند أأيب يأ
ُ.انتهى كالم ابن حجر. وعن عبدم

سلمُ. وحديث ابن عباس الذي ذكره ابن عبد الرب : قلت ُ  ."ت رى له "إىل قوله .  (434)أ خرجهُم 

ريرةُُ"صحيحه"وأخرجهُالبخاريُيفُ   .الَصاحلة. إىل قوله . مثله  (0504)عنُأ يبُه 

ه الثاين   قُّ ُأيضًاُ. أأَما شم سلم,ُفأ خرجهُالبخاري  بادة وغريهم وم   . عن أيب سعيد وأيب هريرة وع 

عب"والبيهقي يف ( 23  ) "الدب الفرد"أخرجه البخاري يف  ( )  "الكربى"ويف ( 41 /1) "الشُّ

ي يف ( 41 /1) رِّ  .من ط رٍق عن مالك به( 41) "والالهي حتريم الّنرد والشطرنج"واآلج 

ي   رِّ ( 324 ) "الرتغيب والرتهيب"والأصبهاين يف , من طريق عبد اهلل بن جعفر ( 43)وأخرجه اآلج 

لقمة به دي كالمها عن عأ ر   . من طريق عبد العزيز الَدراوأ

عب اإليامن "والبيهقي يف ( 24  ) "الدب"أخرجه البخاري يف  ( ) السّنن " ويف( 41 /1 "ش 

 .من ط رٍق عن مالك به( 1  /5 ) "الكربى

من ط رٍق ( 22 1)وابن أيب شيبة ( 1  /5 ) "الكربى"والبيهقي يف ( 42,  41)وأخرجه اآلجري  

 .عن نافع به

حَدثّنا سليامن بن بالل عن حييى بن : وذكر ابن وهب قال ( :  2/31) "االستذكار"قال أبو عمر يف 

= 
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ُمُ عُ لا:ُبابُ ُُل  ُمُِاليفُالس 

م لِّ سي  :  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ ,  مأ لسعن زيد بن أأ ي عن مالٍك حَدثّن - 21

 ( ).عّنهم أأ زأ ج  واحٌد أأ  قومم لم من الَ وإذا س, ايش ل اىلع اكب  الرَ 

 عأ  بنم  ديسان عن حممَ ب بن كأ عن وه  ي عن مالٍك حَدثّنو - 21
ٍ
,  مرو بن عطاء

___________________ 

د فصاحأ ابن  عمر دخلأ عبد  ا: سعيد قال  لعبون فيها بالّنر  ه فإذا أ ناٌس يأ مر دارأ ما : وقال . هلل بن ع 

لعبون فيها بالأرن قال  اري يأ دأ
 انتهى . وكانت الّنرد ت دعى يف اجلاهلية بالأرن: لم

 .من طريق القعّنبي عن مالك به( 315) "الراسيل"أخرجه أبو داود يف  ( )

عب اإليامن  "لبيهقي يف وا( 5/422 )وأأخرجه عبد الرزاق  ر ( 1/311) "ش  عمأ وابن عبد , عن مأ

ريج كالمها عن زيد ( 2/314) "االستذكار"الرب يف  وإذا مَر القوم  بالقومم "وفيه . من طريق ابن ج 

زأأ عّنهم , فسَلم مّنهم واحٌد أأجزأأ عّنهم   . "وإذا رَد من اآلخرين واحٌد أأج 

واة الوطأ يف إرسالم هذا احلديث هكذا( : 22 /1) "التمهيد"قال أبو عمر يف   . ال خالفأ بني ر 

 .انتهى

( 1/32) "الكربى"والبيهقي يف ( 143)والبزار ( 5  1)عّند أيب داود  يف الباب عن عيلي : قلت  

بيد اهلل بن : من طريق سعيد بن خالد اخلزاعي قال (  33)وأيب يعىل  حَدثّني عبد اهلل بن الفضل ثّنا ع 

هم : ع عن عيلِّ بن أيب طالب مرفوعًا قال أيب راف وا أن  ي سلِّم أأحد  رُّ زىء عن اجلامعة إذا مأ زيء , َي  وَي 

هم رَد أأحد  ه ضعيٌف . عن اجللوسم أن  يأ  .وإسّناد 

تفَرد به سعيد  بن  خالد الدين عن عبد . احلديث غري  ثابت ( : 4 3رقم ) "العلل"قال الدارقطّني يف   

 انتهى . يعّني سعيدأ بنأ خالد . وليس بالقويِّ , اهلل بن الفضل 

اُقولهُُ ُعىلُاملايشُُ"أم  منُحديثُأ يبُ(5155ُ)ومسلمُ(0030ُ)فأخرجهُالبخاريُُ"ي سلِّمُالراكب 

ُ.ُهريرةُ



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  518ُلك 

,  منم يأ لا لم هيه رجٌل من أأ لع لأ اٍس فدخعبَ   بنم اهلل عّند عبدم  ساً لجا ّنت  ك  :  له قانَ أأ 

 .اً يضك أأ لمع ذ شيئاً زاد  ثمَ ,  وبركاته يكم ورمحة اهلللم عالالَس :  لفقا

 يامينُّ لهذا ا: قالوا ,  ؟ن هذامأ :  -ه بص   وهو يومئٍذ قد ذهبأ  -اٍس ابن عبَ  لقا

أ ل اىلهى إم انتأ الالَس  نَ إم : اٍس ابن عبَ  لفقا:  لقا ,اه فوه إيَ فعرَ  ,غشاك ذي يأ لا كةربأ
( ). 

ُُجامعُ :ُبابُ ُالس  ُمُِال 

نس بن حة عن أأ ليب ط بن أأ عبد اهلل بنم  عن إسحقأ ي عن مالٍك حَدثّنو -214

 لأ سأأ  ثمَ  ,م اليه الَس لع فردَ رجٌل يه لم علَ وس . ابطَ خلا بنأ  مرأ ع   ه سمعأ نَ أأ , ٍك لما

د  :  لفقا ؟نتكيف أأ :  لأ ج  الرَ  عمر   دت  ذي لك الذ: مر ع   لفقا, اهلل يك لإم  أأمح   أأرأ

_____________________ 

عب اإليامن  "أخرجه البيهقي يف  ( ) لة ( 5 42) "ش  ل حأ من طريق ( 2155)وأيضًا , من طريق ابن حأ

َمد بن عمرو به نحوه  بنم كثري كالمها عن حم 
 . وبركات ه وصالت ه ومغفرت ه: وفيه قول  الرجلم . الوليدم

من طريقني عن ( 212  ) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 23 4) "الستدرك"وأخرجه احلاكم يف 

سالٌم عليكم ورمحة  اهلل : أَن ابنأ عباس أتاهم يومًا يف جملٍس فسَلم عليهم , فقال , عطاء بن أيب رباح 

: عطاء , فقال : مأن هذا؟ فقلت : وعليك السالم ورمحة  اهلل وبركات ه ومغفرت ه , فقال : وبركات ه , فقلت  

تأه إىل بركاته , قال   . لفظ ابن أيب حاتم . {ة اهلل وبركاته عليكم أأهلأ البيتم إَنه محيد جميدرمح }ثم تال : ان 

تأه إىل ما انتهت  إليه الالئكة "ويف رواية احلاكم قال  ٌي . "ان  ورواية . وهي قمَصة أ خرى لأَن عطاًء مكِّ

 .مالٍك أَنه ياميٍن 

فتح الباري : انظر . عٌة ال يصحُّ مّنها يشءٌ يف أأحاديثأ مرفو( ومغفرت ه ) وقد جاءت  هذه اللفظة أأعّني  

 .باب بدء السالم( 1/  )
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 .( )مّنك 

 بنأ  لفيالطُّ  نَ أأ , حة ليب ط بن أأ اهلل عبدم  بنم  عن إسحقأ ي عن مالٍك حَدثّنو -213

:  لاق ,وق  السُّ ىلو معه إمر فيغد  ع    بنأ اهلل ِت عبدأ ه كان يأ  نَ أأ : ه خربأ كعٍب أأ  بنم  يبِّ أ  

 وال, ٍة عأ ي  بأ  وال صاحبم  , اطٍ  سقَ ىلمر عع   ن   باهلل عبد   مرَ يأ  ملأ   وق السُّ ىلنا إو  دأ فإذا غأ 

 .يهلم علَ س إاَل حٍد أأ  وال, مسكنٍي 

: ه ل ت  لفق, وق  السُّ ىلّني إعأ بأ ت  فاستأ  اً مر يومع    بنأ اهلل عبدأ  فجئت  : فيل الطُّ  لقا

هبا  سوم  وال تأ , ع لعن السِّ  ل  تسأأ  وال, ع يَ ب  ل اىلع نت ال تقف  وق وأأ يف السُّ  صّنع  وما ت

 .ثتحدَ س بّنا هاهّنا نأ لاج:  قول  وأأ :  لقا ؟وقالسُّ  سم ليف جما س  لَت وال, 

ام نغدو نَ إم :  - فيل ذا بطنٍ وكان الطُّ  -با بطٍن أأ يا : مر ع    بن  اهلل  عبد  يل لفقا:  لقا

.ّناي  قم لأ ن  مأ ىلم علِّ سن   . مالالَس  لم جمن أأ 
( ) 

_____________________ 

عب  "والبيهقيُّ يف ( 51 ) "الزهد"وابن البارك يف (  4  ) "الدب الفرد"أخرجه البخاريُّ يف  ( ) ش 

 .من ط رٍق عن مالك به( 51 / ) "اإليامن 

أد  إمليكأ اهلل :  وقول العرب "تاج العروس"قال يف  (أُحدُإليكُاهللُ:ُ)قولهُ  ه عّندكأ : أأي . أأمح  ر  . أأشك 

ه :  وقالُغريه. وهو قول  اخلليل : قلت . أأي أأمحد  معكأ اهلل :  ويفُالتهذيب مأ ه ونعأ يأ
ر إمليكأ أأيادم . أأشك 

ث ك هبا:  وقالُبعضهم دِّ ه وأ حأ مأ عأ
ر إمليك نم  .انتهى. أأشك 

ه معأك  أي( : 534 / ) "الّنهاية"وقال ابن الثري يف  أد  ع . أمح  قام مأ أد :  وقيل. فأأقامأ إىل م  معّناه أمح 

يثك إَياها دم عمة اهلل بمتأح 
 .انتهى. إليك نم

عب اإليامن  "والبيهقي يف ( 551 ) "الدب الفرد"أخرجه البخاري يف  ( ) وأبو نعيم ( 1/343) "ش 

 . من ط رٍق عن مالك به( 5 4/ ) "احللية"يف 

= 
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بن  اهلل  عبدم ىلم علَ س الً رج   نَ أأ , يى بن سعيٍد عن حيي عن مالٍك حَدثّنو -211

ه ل لفقا ,ائحات والرَ  غاديات  ل وبركاته وااهلل يك ورمحة  لم عالالَس :  لفقا , مرع  

 ( ).كله ذرم كأ ه كأنَ  مَ ث   , فاً ل  يك أأ لوع :مر  بن ع  عبد اهلل

___________________ 

 (.331/ ) "رياض الصاحلني"وصَححه الّنووي يف  

من طريق ( 25 /3) "الطبقات"وابن سعد يف , من طريق جماهد ( 32 /1)وأخرج ابن أيب شيبة  

ي كلهم عن ابن عمر ( 11 /3)وأيضًا , نافع  وق ما يل : أنه قال , من طريق القرب  إين لأخرج  إىل السُّ

 . حاجٌة إاَل أن  أ سلِّم

اطُ:ُ)ُقولهُ  قط من التاع : السَقاط  (سق  بيع السِّ ط  التاع هو الردئ  واحلقري  , هو الذي يأ ق 
قاله يف . وسم

 .اللسان

ُ:ُ)قولهُ ة  واة بفتح ( : 52 / ) "مشارق النوار"قال القايض عياض يف  (صاحبُب يع  كذا لعاَمة الرُّ

لسة هي ح: قال اجلياين . وقَيده اجلَياين وابن  عتاب بكرسها , الباء  عدة واجلم  انتهى.الٌة من البيع كالقم

يعة ( : ) 4/313 ) "الرقاة"وقال القاري يف   , فالأَول للمَرة . بفتح موحدة وبكرس ( صاحب بأ

عدة, ي روى بفتح الباء وهي الَصفقة : قال الطيبي , والثاين للّنوع واهليئة  كبة والقم . وبكرسها احلالة كالرِّ

 .انتهى

وق : أي  (ت ب عنيُفاستُ :ُ)ُقولهُ  ه يف ذهابمه إىل السُّ بأعأ  .قاله يف الرقاة . طلبّني أن  أأت 

 .قاله عياض . بضمِّ الباء وتشديدم الياء مجع بائع  (وأنتُفالُتقفُعىلُالب ي عُ:ُ)ُقولهُ

 .يف إسّناده انقطاع بني حييى النصاري وابن عمر  ( )

: أي . ي روى بغري واو . والغاديات والرائحات ( :  11/ ) "مشارق الأنوار"قال القايض عياض يف  

 .انتهى كالمه . وتروح عليك, تغدو برمحة اهلل : أي . التحيات التي تغدو وتروح عليك 

ل . وظاهر هذا الثر : قلت    الرج 
هها , أأَن هذه الزيادة من قولم رم خالفًا البن حجر يف . وأَن ابنأ عمر كأ

ٌم .تلك الزيادة من قول ابن عمر  حيث جعلأ ( 1/  ) "الفتح"  . وهو وه 

= 
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ُاال:ُبابُ ُس 
ُذانُ ةُ تِ

 اهلل لأ رسو نَ أأ , يٍم عن عطاء بن يساٍر لك عن صفوان بن س  لما حَدثّني -211

: ل ج  الرَ  لقا نعم:  لفقا ؟يمِّ  أ  ىلع ن  ذم ستأ   أأ اهلل يا رسولأ :  لفقا, ه رجٌل لأ سأأ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ينِّ إم : جل الرَ  لفقا ,يها لع ن  ذم استأ  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا ,بيت ل معها يف اينِّ إم 

:  لقا,  ؟ريانةً اها ع  رتأ  أن   حتبُّ أأ  .يهالع ن  ذم استأ  :  ملسو هيلع هللا ىلص ه رسول اهللل لفقا ,ها خادم  

 ( ).يهالع ن  ذم فاستأ  :  لقا .ال

ُيُ شمُِالتُ :ُبابُ ُطاسعُ ليفُاُت 

:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , بيه يب بكٍر عن أأ أأ   بنم اهلل ك عن عبدم لما حَدثّني -212

 لفق,  عطسأ  ثّم إن  , ه ت  شمِّ فأ  عطسأ  إن   ثمَ , ه ت  شمِّ فأ  عطسأ  إن   ثمَ , ه ت  مِّ شأ فأ  عطسأ  إن  

  .ّنوٌك ض  ك مأ نَ إم : 

___________________ 

مر اجلواز  , فأأخرج مالك أيضًا يف : فقال عّند كالمه يف مشوعية الزيادة يف ردِّ السالم   وجاء عن ابن ع 

 .انتهى . "والغاديات والرائحات  "عّنه أأَنه زاد يف اجلواب  "الوطأ"

والبيهقي يف ( 214) "مكارم الخالق"ي يف واخلرائط( 323) "الراسيل"أخرجه أبو داود يف  ( )

 .من ط رٍق عن مالك به(  15) "اآلداب"ويف ( 2/12) "الكربى"

من طريق زيادم ( 2/324) "االستذكار"وابن عبد الرب يف ( 32 /1 ) "تفسريه"وأخرجه الطربي يف  

 . بنم سعد عن صفوان به

, أأعلم  يأستّند  من وجٍه صحيٍح هبذا اللفظ وهذا احلديث ال ( : 1  /1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

رسٌل صحيٌح جمتمٌع عىل صَحة معّناه  , وال ابّنتأه , وال َيوز  عّند أأهلم العلم أن  يأرى الرجل  أ َمه , وهو م 

ريانة, وال أ ختأه  رٍم مّنه ع   انتهى . وال ذاتأ حمأ
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 .( ) ؟ابعةو الرَ ثة أأ لاالثَ  بعدأ أأ  ريد  أأ  ال:  بن أيب بكٍر اهلل عبد   لقا

: ه ل لفقي,  طسأ مر كان إذا عأ ع    بنم اهلل ك عن نافٍع عن عبدم لما حَدثّنيو -212

 ( ).كملّنا ول غفر  ويأ , اكم وإيَ  ّنا اهلل يرمح  :  لقا,  ك اهللرمح  يأ 

_____________________ 

عب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  ( )  . من طريق القعّنبي عن مالك به( 1532) "ش 

ر عن عبد اهلل بن أيب بكر به( 14 /5 )وأخرجه عبد الرزاق   عمأ  .عن مأ

وهو حديٌث , ال خالفأ عن مالٍك يف إرسال هذا احلديث ( : 2/441 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

ل عن الّنبيِّ 
 انتهى. وحديث أيب هريرة, من وجوٍه مّنها حديث سلمة بن الكوع  ملسو هيلع هللا ىلصيَتصم

وسأألت  أأيب عن حديٍث رواه أبو أويٍس عن عبد اهلل بن أيب ( : 5 4 ) "العلل"قال ابن أيب حاتم يف  

 اهلل بن زيٍد عن الّنَبيِّ 
ه عبدم ته : أَنه قال ,  ملسو هيلع هللا ىلصبكٍر عن عَباد بن متيٍم عن عمِّ إن  عطسأ  ثمّ , إن  عطسأ فشمِّ

ته  ّنوٌك : فقل . ثّم إن  عطسأ , فشمِّ ض  هذا وهٌم , رواه مالك بن أنٍس عن عبدم اهلل بنم : قال أأيب . إَنك مأ

رسٌل  ملسو هيلع هللا ىلصأيب بكٍر عن أبيه عن الّنَبيِّ   .انتهى كالمه . وهو أأشبه, م 

أَن أأباه ", عن إياس بن سلمة بن الكوع( 114 ) "صحيحه"ويشهد له ما أخرجه مسلم يف : قلت  

فقال له , ثّم عطسأ أ خرى . يرمح ك اهلل: فقال له . وعطسأ رجٌل عّنده  ملسو هيلع هللا ىلصأّنه سمعأ الّنَبَي , حَدثه

زكومٌ :  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اهلل  ل مأ  .أأنت مزكوم: قال له يف الثالثة (. 234 )زاد الرتمذي .  "الَرج 

 .وهو ُمطوط . "زوائد الرتمذي عىل الَصحيحني"وقد ذكرت  هذه الزيادة يف كتايب  

 (1541,  1541,  1543)عّند أيب داود . ويف الباب عن أيب هريرة وغريه  

باب ( 5/151 )انظر فتح الباري , والحاديثم الواردة فيها , وقد أطالأ ابن  حجر الكالمأ عىل السألة  

 .لوال خشية اإلطالة لّنقلت ه بحروفه لّنفاسته . تأشميت العاطس 

 ُ ُ)ُقوله ّناك بالضم. مزكوم: أي ( : 1  /4) "الّنهاية"ل ابن الثري يف قا (مضنوكُ: كام : الضُّ , الزُّ

 اهـ. ولكّنه جاء عىل أأضّنك وأأزكم, فهو مضّنك ومزكم : والقياس  أأن  ي قال , يقال أأضّنكه اهلل  وأأزكمه 

عب"والبيهقي يف ( 144) "الدب الفرد"أخرجه البخاري يف  ( )  .به من طريق مالك( 1415) "الش 

= 
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ُُلُِكُ يفُأُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُالض  ُبِّ

يب محن بن أأ  بن عبد الرَ محن بن عبد اهللك عن عبد الرَ لما حَدثّني -211

 بّنتم  ميمونةأ  بيتأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لأ دخ:  له قانَ أأ , يامن بن يساٍر لعة عن سصأ ع  صأ 

:  لفقا, يد لولبن ا د  لاٍس وخا بن عبَ اهلل ومعه عبد  , ٌض ي  باٌب فيها بأ ارث فإذا ضم حلا

 بن عبد اهللل لفقا ,ارث حلبّنت ا ة  لزيختي ه  أ   يلَ ه إت  دأ ه  أأ :  ت  لفقا ؟كم هذالين ن أأ مم 

___________________ 

 .من طريقني عن نافع به( 2/115)وابن أيب شيبة ( 1431)وأخرجه البيهقي أيضًا  

كم فليقل  "عن أيب هريرة مرفوعًا ( 3  1) "صحيحه"أخرج البخاري يف    احلمد هلل , : إذا عطسأ أأحد 

ح   ّيديكم: يرمح ك اهلل , فليقل : يرمح ك اهلل , فإذا قال له : وليقل  له أأخوه أأو صاحب ه 
اهلل وي صلم

 .وهو أأصحُّ ما وردأ يف الردِّ عىل العاطس. "بالأكم

ُاجلمهورُ : قال ابن بطال ( : 5/151 ) "الفتح"قال ابن حجر يف  إىل  وذهبُالكوفيون, إىل هذا  ذهب 

مر وغريمها (. يغفر اهلل لّنا ولكم ) أنه يقول  وأخرجه : قلت . وأخرجه الطربيُّ عن ابن مسعود وابن ع 

وهو يف حديث سامل بن عبيد عّند أمحد , والطرباين من حديث ابن مسعود  "الدب الفرد"ري يف البخا

 ."وليقل يغفر  اهلل لّنا ولكم"ففيه . والّنسائي 

شد , إىل أنه يتخرَي بني الَلفظني  ذهبُمالٌكُوالشافعيُ : وقال ابن بطال  الثاين : وقال أبو الوليد بن ر 

تاج إىل طلبم الغفرة لأَن الكَلف , أأوىل   .واجلمع  بيّنهام أأحسن إاَل للذّمي, حيأ

عب"وأَما ما أأخرجه البيهقي يف   ملسو هيلع هللا ىلصاجتمعأ اليهود  والسلمون فعطسأ الّنبيُّ : عن ابن عمر قال  "الشُّ

ديكم اهلل : وقال لليهود , يغفر  اهلل  لكم ويرمح ّنا وإَياكم : فقال للمسلمني . فشَمته الفريقان مجيعًا  ّيأ

وعبد اهلل ضعيٌف , تفَرد به عبد اهلل بن عبد العزيز بن أيب رَواد عن أبيه عن نافع : فقال  "وي صلح بالكم

معأ ال جيب بني ال.  ورَجحه . وخيرج من اخلالف , لفظني فيكون أأمجع للخري واختار ابن أيب مجرة أأن  َيأ

 .انتهى بتجوز. ابن دقيق العيد 
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 ينِّ إم :  لفقا, ؟ اهلل يا رسولأ  أنتأ  كل  تأ   وال:  فقاال.  الأ ك  : يد لولد بن الاٍس وخاعبَ 

 . حارضةٌ ن اهللين مم ض   حتأ 

 س  نأ أأ : يمونة مأ  ت  لقا
 لقا بأ  رشم اَم لف نعم:  لفقا ؟بٍن عّندنالن  مم اهلل يا رسولأ يك قم

 رأيتكم أأ :  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا ,ة لزيتي ه  خ  أ   يلَ ه إت  دأ ه  أأ : ت لفقا ؟كم هذالين ن أأ مم : 

 ع  أأ  .هاقم ت  يّني يف عم أمرتم تأ اس   تي كّنتم لا جاريتكم 
أ  هبا رأ يلم وصم ,  ختكم ها أ  ي  طم

رعى تأ  كم محم

 ( ).كله خرٌي فإنَ , يها لع

_____________________ 

من طريق ( 24/ ) "السامء البهمة"واخلطيب يف ( 2  2) "معرفة الصحابة"أخرجه أبو نعيم يف  ( )

 . القعّنبي عن مالك به 

واة  للموط( : 41 /1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف    الرُّ
أ يف إمسّناد هذا احلديث وإرسالمه عىل ومل خيتلفم

ونة, حسبام ذكرناه عن حييى  يم  ليامن بنم يأسار عن مأ  .انتهى كالمه. وقد رواه ب كري بن الشجِّ عن س 

ليامن : قلت   عن ( 115 ) "السّنن"وأيب داود يف ( 22 1 )عّند اإلمام أمحد . ورواية بكري عن س 

ه , فقال ملسو هيلع هللا ىلصت ها , فدخل عيَل الّنبيُّ كانت يل جاريٌة فأأعتق  : ميمونة قالت   ا إمنك : , فأأخربت   اهلل , أأمأ
آجركم

 . لو كّنتم أأعطيتها أأخوالكم كان أأعظم لأجرك

ُمنُالستةُ.ُوَلُيذكرُباقيهُ.ُهكذاُيفُسننُأيبُداودُخمتصًاُ  ُ.منُهذاُالوجهُ.ُوليسُعندُأحد 

0535ُُ)وأخرجُالبخاريُ  1440ُُ)ومسلمُ(5475ُ, قصةأ  ن ط رٍق عن ابن عباس م (1445,

ه   . الضبِّ فقط نحوأ

ينُمنُاهللُحارضٌةُ:ُ)ُقولهُُ فقال . أَما يف الصحيحني , كذا عَلل عدمأ الأكلم . الالئكة : أي  (إينُحتض 

ين أأعاف ه"  . "ولكّنَه ملأ يكن بأأرض قأومي فأأجد 

وكأأَن للحمم , يعّني الالئكةأ : الازري قال : عن رواية مالك ( . 1/111) "الفتح"قال ابن حجر يف ُ

كأ أأكلأ الثُّوم مع كونه حالالً  ه كام تأرأ
ي مكن  -إن  صَح  -وهذا : قلت . الضبِّ رحيًا فرتكأ أأكلأه لأجلم رحيم

= 
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ُقُ تُ ماُيُ :ُبابُ ُمؤُ ىُمنُالش 

 اهلل لم  رسوىلامرأٌة إ جاءتم :  له قانَ أأ , ك عن حييى بن سعيٍد لما حَدثّنيو -215

,  عدد  لا َل فق, وافٌر  ال  لوا, كثرٌي  عدد  لوا, اها  داٌر سكّنَ اهلل يا رسولأ : ت لفقا ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ).وها ذميمةً ع  دأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا,  ال  لا وذهبأ 

___________________ 

ه إىل الأَول  مُّ ه الأكلم من الضبِّ سببان , ضأ
 انتهى.ويكون  لرتكم

إين حتضين من اهلل "أَما قوله يف هذا احلديث فقال  ( :41 /1 ) "التمهيد"وقال أبو عمر يف  

 .انتهى بتجوز. إن  صَحت هذه اللفظة لأَّنا ال ت وجد يف غري هذا احلديث "حارضة

زيلةُبنتُاحلارثُ:ُ)ُقولهُ  ُأ ختيُه  دت هُإيل  ه 
أَن , وللشيخني من رواية سعيد بن جبري عن ابن عباس  (أ 

فيدة بّنت احلارث بن  . سمّنًا وأأقمطًا وأأضّباً  ملسو هيلع هللا ىلصأأهدت  للّنَبيِّ  -خالة ابن عَباس  -حزن  أ َم ح 

زيلة بالَتصغري : وقد قيل يف اسمها ( : 5/113 ) "الفتح"قال ابن حجر يف  وهي رواية الوَطأ من , ه 

رسل عطاء بن يسار   .انتهى. أأو اسٌم ولقٌب , فإن  كان حمفوظًا فلعَل هلا اسمني . م 

 .فراجعه. وأشار إىل تلك الزيادات. روايات احلديث  "الفتح"ابن حجر يف  وقد استوّف 

ين مالٌك به ( 132) "جامعه"أخرجه ابن وهب يف  ( )  . أأخربأ

رسٌل    .وهذا م 

من ( 35 /2)والبيهقيُّ ( 2 1) "الدب الفرد"والبخاريُّ يف ( 3 41) "السّنن"وروى أأبو داود يف  

كرمةأ بنم عاَمر عن  ه  ملسو هيلع هللا ىلصإسحاق بن عبد اهلل بن أأيب طلحة عن أأنٍس عن الّنبيِّ طريق عأ وصَححه . نحوأ

 ( .43 / ) "الختارة"الضياء يف 

بة   قم  . يف إسّنادمه نظرٌ : وقال البخاري عأ

وابن أيب ( 1141) "الكبري"أخرجه الطرباين يف .  له شاهٌد آخر من حديث سهل بن حارثة : قلت  

عب"عّند البيهقي يف .  وآخر  من حديثم ابنم مسعود ( 15  ) "اآلحاد والثاين"عاصم يف   "الشُّ

= 
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ُنُاأل ُهُمُِكرُ ماُيُ :ُبابُ ُامءُِس 

:  ب  لحٍة حت  ق  لأ لم  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , عن حييى بن سعيٍد  ٌك لما حَدثّني - 21

ل ج  ه الرَ ل لفقا ؟كما اسم  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ل لفقا, فقام رجٌل ,  ؟هذه لب  ن حيأ مأ 

, فقام رجٌل  ؟.هذه لب  ن حيأ مأ :  لقا ثمَ  ,س لم اج  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ل لفقا ,ة رَ م  : 

:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ل لفقا ,ٌب حر  :  لفقا ؟.كما اسم  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ل لفقا

ما :  ملسو هيلع هللا ىلص ه رسول اهللل لفقا, فقام رجٌل  ؟.هذه لب  ن حيأ مأ :  لقا ثمَ  ,س لم اج

 يأ :  لفقا ؟كاسم  
 ( ).بل  اح  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  ه ل لفقا ,ش ي  عم

___________________ 

( 413. ) 

 -أأحدم كمبارم التابعني  -وله شاهٌد من حديث عبد اهلل بن شَداد ( : 2/323) "الفتح"قال احلافظ يف  

 . انتهى كالمه. بإسّناٍد صحيٍح إليه عّند عبد الرزاق . وله روايٌة 

 .سمعت  مالكًا به(  11) "جامعه"أخرجه ابن وهب يف  ( )

وابن عبد الرب يف (  112) "معرفة الصحابة"وأبو نعيم يف ( 5 2) "الكبري"وأخرج الطرباين يف  

يعة عن احلارثم ( 112 ) "معجم الصحابة"وابن قانع يف (  3/2 ) "التمهيد" من ط رٍق عن ابن هلأ

بري عن يأعيش بن طخفة ال فاري عن الّنبيِّ بنم يزيد عن عبد الرمحن بن ج 
 . مثله  ملسو هيلع هللا ىلصغم

 (. حرب ) بدل ( مجرة . ) إاَل أَن الثاين ساَمه  

يعة عن احلرث عن عبد الرمحن م رسالً ( 114)ورواه ابن  وهب    .عن ابنم هلأ

رقي عن أأبيه ( 311/ ) "االستيعاب"ورواه ابن عبد الرب يف   ل دة الزُّ مر بن عبد اهلل بنم خأ من طريق ع 

َرة , به  ملسو هيلع هللا ىلصلدة , عن رسولم اهلل عن جَده خأ   . لكن مل يذكر م 

رساًل ( 114)وأأخرجه ابن وهب أيضًا   يل عن أأبيه م  َمد ( 113)وأأخرجه . من رواية م وسى بن ع  عن حم 

رساًل  لني . بن إبراهيم التيمي م  اش, وسَمى الَولأ ال ساور , ومل يذكر  سوى رج  دأ  .والثاين خم

= 
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ما  :رجٍل ل لاب قاطَ خلن امر بع   أنَ , عن حييى بن سعيٍد  ٌك لما حَدثّنيو - 21

هاٍب  ابن  :  لفقا ؟.نمأ  ابن  :  لفقا رةمجأ  :  لفقا ؟كم  اس    :  لقا ؟.نمَ :  لقا شم
ن مم

 لقا , ًى ظأ ل بذاتم :  لقا ؟.اأّيِّ ب:  لقا ارة الّنِّ بحرَ :  لقا ؟.كّن ين مسكم أأ :  لقا ةقأ رأ حل  ا

 ( ).اب طَ خلمر بن اع   لفكان كام قا:  لقا .واق  رتأ ك فقد اح  لأ ه  أأ  درك  أأ : عمر 

ُوماُيُ ُاِتُيُ حلاُلُِتُ يفُقُ ُماُجاءُ :ُبابُ  كليفُذُقال 

ى ّنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  عائشةأ لٍة بة موالائم نافٍع عن سأ  ك عنلما حَدثّنيو -214

,  بصأ لا فانم طأ ام خيأ فإَّن , برت تني والأ فيأ ذا الطُّ  إاَل بيوت ليف اتي لان اّنَ جلم ا لم عن قت

___________________ 

ال أأن   -واهلل أأعلم  -وهذا عّندي ( :  3/2 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ليس من باب الطِّرية لأَنه حم 

فعل ه  ّنهى عن يشء ويأ  .انتهى . وإمنام هو من باب طلب الفأ ل احلسن, يأ

وابن عساكر ( 124ص) "تاريخ الديّنة"وابن شبَة يف ( 22) "اجلامع"أخرجه ابن  وهب يف  ( )

 . مالك بهمن ط رٍق عن (    /32)

ّنقطع    .حييى هو النصاري . وهذا م 

ٌر يف   عمأ أَن رجاًل , عن رجٍل عن ابنم السيّب ( 34/  )وعّنه عبد الرزاق ( 312) "جامعه"وأخرجه مأ

مر مثله  . أأتى ع 

قبة عن نافع عن (  5  ) "فوائده"وأخرجه ابن بشان يف   وسى بن ع  صمة بن حممد عن م 
من طريق عم

مر عن ع    .مر ابن ع 

لكن ذكرأ رمحه اهلل  أأَن عبدأ الرزاق رواه , ( 141/ ) "اإلصابة"وله طريق أ خرى ذكرها ابن حجر يف  

هري عن ابن السّيب  ر عن الزُّ عمأ ٍل  "الصّنَف"والأثر يف . عن مأ ر"وكذا يف , عن رج  عمأ كام  "جامع مأ

 . واهلل أعلم. ذكرت  يف التخريج 
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 الّنِّ  طونم طرحان ما يف ب  ويأ 
م
  ( ).ساء

_____________________ 

هكذا روى هذا احلديث حييى عن مالٍك عن نافع عن سائبة ( :  4 /1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف ( )

رسالً  وليس هذا احلديث عّند القعّنبيِّ وال عّند ابن بكري وال عّند ابن وهب وال , مل يذكر عائشة . م 

رسٍل  رساًل وال غريأ م  ومن حديث نافع ,  وهو معروٌف من حديث مالٍك م رسالً . عّند ابن القاسم ال م 

تَصالً , أأيضًا  سّندًا م   انتهى . وأأكثر  أأصحابم نافٍع وحَفاظهم يروونه عن نافع عن سائبةأ عن عائشة م 

مر ( 223 )وإسحاق بن راهوية ( 1  3 )وال تَصل رواه أأمحد : قلت   بيد اهلل بن ع  , من طريق ع 

ه بن سعيد من طريق عب(  12 )وابن اجلعد (  3 1 )وأمحد أيضًا  عن ( 3141 )وأمحد . د ربِّ

ويرية كلهم عن نافع عن  سائبةأ عن عائشة ( 3221)وأبو يعىل , جريرم بنم حازم  ن "وزادوا . عن ج  ومأ

ّنِّى  ."تركهام فليس مم

رساًلُُ ُ.وَلُُيرجهُأحٌدُمنُالستةُمنُروايةُسائبةُالُموصوالًُوالُم 

من وجٍه آخر (  24 )والّنسائي ( 4143)ماجه وابن ( 2/42)ومسلم ( 11 /3)وأأخرج البخاري  

ّنَان البيوت. عن عائشة مثلأ حديثم الباب   .دون الّنهي عن قتل جم

مر مثله مرفوعًا ( 44  )ومسلم ( 4  4) "صحيحه"وأخرج البخاري يف   من طريق سامل عن ابن ع 

بابة  فّناداين أأبو, فبيّنا أأنا أ طارد حيًة لأقتلها : قال عبد  اهلل . وفيه .  إَن رسولأ اهلل : فقلت , ال تأقت ل ها : ل 

 الب يوت : قال , قد أأمرأ بقتلم احلَيات  ملسو هيلع هللا ىلص
ى بعدأ ذلك عن ذأواتم  .  "وهي العوامر  . إنه ّنأ

ى عّندمها   .وله طرٌق أ خرأ

ية مجع جاَن , وهي احل -بكرس اجليم , وفتح الّنون الثقيلة  (اجلنانُ:ُ)ُقولهُ( :   3/1)قال الزرقاين 

وعن . ما ال يأتعرض إلذاية الّناس :  وقيلالرقيقة البيضاء , : وقيلالرفيعة اخلفيفة , :  وقيلالصغرية , 

عمومًا  (التيُيفُالبيوتُ:ُ)ُقولهُ. اجلّنان مسخ اجلن , كام م سختم القردة من بّني إرسائيل : ابن عباس 

قتل ما وجد يف,  َر حتى ت ّنذر , وي  ويقتل ما : قال مالك .  الصحاري بال إنذار أأو ب يوت خاصٌة عىل ما مأ

ُذاُالط فيتنيُ:ُ)ُقولهُ. وجد مّنها يف الساجد  بضم الطاء الهملة , وسكون الفاء تثّنية طفية , وهو  (إال 

= 
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ُح ُوُِليفُاُماُجاءُ :ُبابُ ُساءُِوالنُُِّلُِاج ُلرُِّلُرُِفُ دةُيفُالس 

ه نَ أأ  , سّيبلا بنم  ة عن سعيدم لأ مأ ر  محن بن حأ ك عن عبد الرَ لما حَدثّنيو -213

 ملأ  ثًة فإذا كانوا ثال, واحد واالثّنني لبا مُّ ان ّيأ يطالَش :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لقا :كان يقول 

.مهبم  مَ ّيأ 
( ) 

___________________ 

وصة القل شبَه به اخلَطني اللذين عىل ظأهر احلَية , قاله الازري وغريه  يقال إن : وقال ابن عبد الرب . خ 

قطوع  الذنب , أأو  (واأل بّتُ:ُ)ُقولهُ. ني جّنس من احليات يكون عىل ظهره خطان أبيضانذا الطفي مأ

رب , أأو أأكثر قلياًل : وقال الداودي . احلَية الصغرية الذنب ر شأ ُ. هو الأفعى التي قأد  ُقوله (ُ فإهنامُ:

ُ ُيطمسان : ويف رواية , بفتح الطاء  (ُيط فان ,ُ ُقوله (ُ ُيمحوان نوره , : , أي (البصُ: ُ)ُقوله :

إما : قال ال يبِّ . ويسقطان احلبل بفتح الوحدة : من احلمل , ويف رواية  (ويطرحانُماُيفُبطونُالنساءُ

هام: للفزع , أو خلاصية فيهام , وقد تكون اخلاصية قول ابن شهاب  مِّ انتهى كالمه . نرى ذلك من س 

لخصًا   .م 

 .من طريق ابن وهب عن مالك به( 12 /1) "ن الكربىالسّن"أخرجه البيهقي يف  ( )

رسٌل    . وهذا م 

من طريق عبدم ( 5/2 ) "التمهيد"وابن عبد الرب يف ( 112 ) "كشف الستار"ووصله البزار كام يف  

ناد عن ابنم حرملة عن سعيد بن السيّب عن أأيب  َمد الكويف عن عبد الرمحن بنم أأيب الزِّ العزيز بن حم 

 .رفوعاً هريرة م

الٌة . ويقال ابن عبد اهلل , وعبد العزيز بن حممد   هأ  (. 3/4) "اللسان"كام يف . فيه جأ

 .انتهى.وهو أأشبه: عن ال رسل ( 3 2 ) "العلل"وقال الدارقطّني يف  

 "الكربى"والّنسائي يف (  1 /3)والرتمذي ( 152 )وأبو داود ( 213 ) "الوطأ"وروى مالك يف  

عيٍب عن أأبيه ( 12 /1)والبيهقي ( 2552,  1232)وأمحد (  11 /1) مرو بن ش  من ط رٍق عن عأ

= 
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ُُلُِمُ عُ لنُابهُمُُِرُ ؤمُ ماُيُ :ُبابُ ُرفُ يفُالس 

 بنم  دم لك عن خالليامن بن عبد ال س  ىلبيٍد مويب ع  عن أأ  ٌك لما حَدثّني -211

يه لعني عوي  , به  رىضأ ويأ ,  فقأ الرِّ   رفيٌق حيبُّ ىلتبارك وتعا اهللأ نَ إم : ه قال عدان يرفع  مأ 

 فإن   . اهلأ ّنازوها مزل  ن  فأأ  جمأ ع  لا واَب م هذه الدَ ت  ب  كم فإذا رأ . ّنف ع  ل اىلعني عي   ما ال

 .هايم ق  ّنم بم  يهالوا عج  بًة فان  د  رض جأ كانت الأ 

 .هاربالّنَ طوى ت   ما ال ليلطوى بالت   رضأ الأ  فإنَ  . ليلِّ ال بسريم يكم لوع

 ( ).اتيَ حلى او  أأ وم,  وابِّ الدَ  فإّّنا طرق   . ريق الطَ ىلع عريسأ والتَ  اكموإيَ 

___________________ 

ه  ٌب , والَراكبان شيطانان , الَراكب شيطاٌن : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , عن جدِّ ك  وصَححه  "والثاَلثة رأ

 ( . 2/312)وابن حجر يف الفتح , وحَسّنه الرتمذي (. 125 )وابن خزيمة ( 315 )احلاكم 

 (. 2/312) "فتح الباري"و ( 2,  5/1 ) "التمهيد":  انظر 

عن ثوٍر الشاميِّ عن ( 51 /1) "الصّنف"وعّنه ابن أيب شيبة يف (  31) "الزهد"أخرجه وكيع يف  ( )

تصاً . خالد بن معدان به  رسالً ُم   .م 

 انتهى. واةهذا احلديث مّنقطٌع يف الوطأ عّند مجيع الرُّ ( : 21 /2 ) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

من (   2) "العجم الكبري"والطرباين يف ( 1213) "معرفة الصحابة"وأخرجه أبو نعيم يف : قلت  

عدان عن أأبيه  .طريق زياد بن سعد عن خالد بن مأ

لكن اختلف فيه عىل , ورواه سفيان الثوري عن ابن عجالن عن أأبانأ بنم صالح عن خالد بن معدان  

عن ( 5 1 )ورواه سعيد بن مّنصور . عن أبيه : فقال . عّنه (  1 1)ق فرواه عبد الرزا. سفيان 

رساًل : فقال . الثوري   . عن خالد م 

حبته -والد  خالٍد  -ومعدان   تلأف يف ص   .ُم 

= 
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ُوكلُ مُ ملُ باُفِقُبالرُُِّرُ مُ األ ُ:ُبابُ

 ثامنأ ع   ه سمعأ نَ أأ , بيه ٍك عن أأ لبن ما لهييب س  ه أأ عن عمِّ  ٌك لما حَدثّنيو -211

 . كسبأ لا ّنعةم الَص  ذاتم  غريأ  مةأ فوا الأ لِّ كال ت  : وهو يقول  -هو خيطب و -ان عفَ  بنأ 

ه إذا فإنَ  . كسبأ لا غريأ فوا الَص لِّ كت   وال ,ها بفرجم  ك كسبت  لوها ذفتم  لَ كم متى كفإنَ 

 ( ).مّنها بام طابأ  طاعمم ليكم من الوع,  م اهلل ك  عفَ وا إذ أأ وعفُّ ,  قأ رسأ  َيد   ملأ  

___________________ 

قة بن عبد ( 44/422)وابن عساكر (   3) "مسّند الشاميني"وأخرجه الطرباين يف   دأ من طريق صأ

عدان   بن مأ
تصاً اهلل عن ثوٍر عن خالدم  .عن أأيب أ مامة به ُم 

ئل أبو زرعة عن حديٍث رواه عبد اهلل بن يزيد بن راشٍد ( : 445/ ) "العلل"قال ابن أيب حاتم يف   وس 

مشقّي عن صدقة بن عبد اهلل عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أأيب أ مامة  ,  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن الّنَبَي , الدِّ

بُّ الرِّ : قال  ّنف , فقأ إمَن اهلل رفيٌق حي  بيٍد . وي عني عليه ما ال ي عني عىل الع  ورواه مالك بن أنٍس عن أأيب ع 

ورواه وكيٌع والوليد بن مسلٍم عن ثوٍر عن خالد بن . عن خالد بن معدان يرفعه  -حاجبم سليامن  -

رسٌل أأصحُّ  ملسو هيلع هللا ىلصخالٌد عن الّنَبيِّ : قال أأبو زرعة .  ملسو هيلع هللا ىلصقال الّنبيُّ : معدان قال   انتهى  "م 

قة  تفرِّ  .وللحديث شواهد عَدة م 

سلٌم يف : فجملة الرفق    .من حديث عائشة مرفوعاً ( 114 ) "صحيحه"أخرجها م 

سلٌم أيضًا : أَما مجلة الّنزول بالدواب والتحذير من التعريس عىل الطريق   عن أيب ( 1 1 )فأخرجها م 

 .هريرة مرفوعًا نحوه

 . من حديث أنس نحوه(  12 )فأخرجها أبو داود : أَما مجلة  السريم بالليل  

 ُ ُقوله (ُ :ُ دأك   (بنقيها والعّنى أأرسعوا عليها ما دامت  قويًة عىل , الّنِّقي يف كالم العرب الشحم  والوأ

زل  . السري قبل أأن  هتأ

والبيهقي يف ( 221 )رقم  "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 54 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

= 
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ُةعُ يُ بُ ليفُاُماُجاءُ :ُبابُ

إىل  مر كتبأ اهلل بن ع   عبدأ  نَ , أأ  عبد اهلل بن ديّنار , عن ثّني مالكوحدَ  - 212

 , لعبدم  ا بعدمَ أأ .  بسم اهلل الرمحن الرحيم: إليه  , فكتبأ  بايعهمروان ي   اللك بنم  عبدم 

 الذي ال إله إال هو ليك اهللأمحد إم ى أأ , فإنِّ  عليك , سالمٌ  الؤمّنني مريم اللك أأ  اهلل عبدم 

 ّنَ وس   اهللم ةم ّنَ , عىل س   الطاعةم و لك بالسمعم  رُّ قم , وأ  
.ت  طع  , فيام استأ  هرسولم  ةم

(1) 

ُكُِلنُاهُمُِرُ كُ ماُيُ :ُبابُ ُمال 

 قيأ ل مريم  عيسى ابنأ  نَ أأ , ك عن حييى بن سعيٍد لما حَدثّنيو -212

___________________ 

عب"ويف ( 2/1) "السّنن الكربى" من ط رٍق عن (  322)رقم  "العرفة"ويف (  211)رقم  "الشُّ

 وإسّناده صحيح . مالك به

. سمعت  عثامنأ : قال , حَدثّنا سفيان عن أأيب الّنض  عن أأيب أأنس ( 31   )وأخرجه ابن أيب شيبة  

 . اإلمامم مالٍك مالٌك جدُّ : وأبو أنس هو . فذكره 

من طريق أأيب هانئ إمسامعيل بن خليفة عن سفيان (   3/ ) "تاريخ أصبهان"وأخرجه أبو نعيم يف  

ثامن عن الّنبيِّ  هيل عن أأيب أأنس عن ع   . مرفوعاً  ملسو هيلع هللا ىلصالثوري عن أأيب س 

 .وتركه ابن مهدي . وإسامعيل ضعيف   

ثامن:  "الكربى"قال البيهقي يف   هم عن ع  ه بعض   الثوريِّ  رفأعأ
ه ضعيٌف . من حديثم  .ورف ع 

وابن البار يف ( 32 /2) "الكربى"والبيهقي يف (  1  ) "الدب الفرد"أخرجه البخاري يف  ( )

 .وإسّناد ه صحيح . من ط رق عن مالك به ( 5 / ) "معجمه"

ن عن الثوري ع( 24 /3) "الطبقات"وابن سعد يف ( 4 12) "الصّنَف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

 .عبد اهلل بن ديّنار به 
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 لفقا,  !؟ّنزيرٍ خلهذا  تقول  : ه ل لفقي ,ٍم ذ بسالف  ان  : ه ل لفقا , ريقبالطَ  اً ّنزيرخم 

 ( ).وءبالسُّ  ّنطقأ لساين الد عوِّ أ   ن  أأ  خاف   أأ ينِّ إم : عيسى 

ُبةيُ غُِليفُاُماُجاءُ :ُبابُ

 عبد اهلل بنأ  بأ لطَ ل  ا نَ أأ , اٍد  بن صيَ عبد اهلل بنم  يدم لولك عن الما حَدثّني -211

 لفقا,  ؟غيبة  لما ا:  ملسو هيلع هللا ىلص اهللم لأ رسو لسأأ  الً رج   نَ أأ : ه ربأ خ  أأ  مَي خزولا ( ) ويطٍب بن ح  

 لمن ا تذكرأ  أن  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  
م
كان  ن  وإم  . اهلل يا رسولأ :  لقا , سمعأ يأ  ن  ه أأ ما يكرأ  رء

 .( )هتان ب  لك الفذ باطالً  تأ لإذا ق:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لقا ؟اً قَ حأ 

_____________________ 

رسل  ( )  . هذا م 

سنم حفظم اللسانم ما , وهذا الأثر ليس من رشطي يف الزوائد   لكن لَا كان كالمًا فيه من الأدب وح 

ه ه ال سلم رأأيت  ذكرأ تاج   .  حيأ

ويطب : هكذا قال حييى ( : 1 /4 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( ) ّن طب , ح  كذلك قال . وإنام هو حأ

ف وابن نافع والقعّنبيُّ عن مالٍك يف هذا احلديث  ّنطب ال : ابن وهب وابن القاسم وابن ب كري ومطرِّ حأ

ويطب  ّن طٍب الأخزومي . وهو الصواب إن  شاء اهلل . ح  عاَمة . وهو ال طلب بن عبد اهلل بن الطلب بن حأ

راسيل  ه مأ
 انتهى. أأحاديثم

 .عن مالك به( 253) "الزهد"وابن البارك يف ( 11 ) "جامعه"أخرجه ابن وهب يف  (4)

عن (  5 ) "مساوئ الخالق"ومن طريقه اخلرائطي يف ( 345) "الزهد"وأخرجه وكيع يف  

رسل. الأوزاعي عن الَطلب به   . وهذا م 

ا أأتدرون م: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , عن أيب هريرة ( 121 ) "صحيحه"يشهد له ما أخرجه مسلم يف  

 .فذكر نحوه.. ؟ .الغيبة
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ُُماُجاءُ :ُبابُ ُفيامُُي  ُسانلُِّنُالمُُِاف 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , م عن عطاء بن يساٍر لسأأ  بنم  عن زيدم  ٌك لما حَدثّني -225

نارب  ت    الاهلل يا رسولأ : رجٌل  لفقا, ة ّنَ جلأ ا جأ لأ اثّنني و رَش  اه اهلل قأ ن وأ مأ :  لقا
( )  ,

ه ل لفقا,  ىلوال   هتم لمقا لمث لفقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل عاد رسول   ثمَ ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فسكتأ 

 ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لثّم قا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فسكتأ  , اهلل يا رسولأ نا رب  ت   ال: ل ج  الرَ 

 لمث ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لقا ثمَ  , اهلل يا رسولأ نا رب  ت   ال: جل الرَ  لفقا,  اً يضأأ  كلذ لمث

 .هبم  جّن  ىله رجٌل إسكتأ فأأ ,  ىلوه ال  تم لمقا لأ يقول مثل ج  الرَ  ذهبأ  ثمَ  , اً ك أيضلذ

وما بني , ه ي  يأ حلأ ما بني .  ةأ ّنَ جلا جأ لأ اثّنني و  رَش اه اهللقأ ن وأ مأ :  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا

 .هي  لأ جه وما بني رم ي  يأ حلأ ما بني  .هي  لجه وما بني رم ي  يأ حلأ ما بني  .هي  لأ ج  رم 
( )  

_____________________ 

نا ) هكذا قال حييى يف هذا احلديث ( :  1/1) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( ) , عىل لفظ الّنهي ( ال ترب 

نا ) وقال القعّنبي , وتابعه ابن  القاسم وغريه  رب   ( أأالأ ت 
م
 .انتهى. عىل لفظ العرضم واإلغراء

فًا روياه أأيضًا كذلك بلفظ ( : 1 1 – 1 1/ ) "االقتضاب"وذكر التلمساين يف   طرِّ أَن ابنأ نافع وم 

 .العرض

كام رواه حييى وغريه . والصواب أأنه بلفظ الّنهيِّ . وهو يف جامع ابن وهب بلفظ العرض أأيضًا : قلت  

زيد ( 1  4 )ما أأخرجه اإلمام أأمحد . وي ؤّيده ,  يم بنم يأ ٍل من -موىل بّني زمعة  -من طريق متأ  عن رج 

ا الّناس  اثّنأتأان مأن وقاه اهلل ": فقال . ذاتأ يوم  ملسو هيلع هللا ىلصخطبأّنأا رسول  اهلل : قال ,  ملسو هيلع هللا ىلصأأصحابم الّنبيِّ  أأّيُّ

مها  َ ه  ملسو هيلع هللا ىلصتأرى رسولأ اهلل : فقالوا , وفيه .... ال تربنا: فقال رجل .. رشأ نا فتمّنأع  أ : فقال . ي ريد أن  يبشِّ

 ."إين أأخاف  أن  يتَكلأ الّناس  

 . أخربين مالك به( 451) "جامعه"ابن وهب يف أخرجه  ( )

= 
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 لاب دخطَ خلمر بن اع   نَ أأ , بيه عن أأ  مأ لسأأ  بنم  عن زيدم  ٌك لما حَدثّنيو - 22

 لفقا ,ك ل اهلل  رأ فأ غأ .  ه  مأ : مر ه ع  ل لفقا -ه سانأ ل ذ  بم وهو َيأ   -يق دِّ يب بكٍر الصِّ  أأ ىلع

.دأ وارم لأ ين ادأ رأ و  هذا أأ  إنَ : بو بكٍر أأ 
( ) 

___________________ 

 انتهى . وال أأعلم  عن مالٍك خالفًا يف إرسال هذا احلديث( :  1/1) "التمهيد"قال يف  

: مرفوعًا  عن سهلم بنم سعٍد ( 1323) "صحيحه"ما أخرجه البخاري يف . يشهد للمرفوع : قلت  

لي ه أأضمن  له اجلّنة ج  يأي ه وما بني رم ن يأضمن  يل ما بني حلأ عن أيب هريرة مرفوعًا ( 351 )وللرتمذي . "مأ

 .مثل لفظ مالك

 ُ ُقوله (ُ :ُ ي ي ه مها . بفتح الالم وسكون الهملة والتثّنية ( : 5 4/  ) "الفتح"قال ابن حجر يف  (حل 

رج والراد , العظامن يف جانبأي الفمم  وقال . بام بيّنهام اللسان وما يتأَتى به الّنطق , وبام بني الرجلني الفأ

فيتّناول  القوالأ والكلأ والشبأ وسائرأ ما يتأأَتى بالفمم : الراد بام بني اللحيني الفم , قال : الداودي 

 يف: وقال ابن بطال . من الفعل 
م
 عىل الأرء

م
ه , فمن دَل احلديث  عىل أأَن أأعظمأ البالء نيا لسان ه وفرج   الدُّ

قي أأعظمأ الش  مها و  قي رشُّ  .انتهى .و 

عب "والبيهقي يف ( 44/ ) "احللية"وأبو نعيم يف (   3,  452) "جامعه"أخرجه ابن وهب يف  ( ) ش 

 .من طريق مالك به( 11 /3) "اإليامن

واإلمام ( 1/11) "لصّنفا"وابن أيب شيبة يف ( 42 ) "الزهد"ووكيع يف ( 452)وأخرجه ابن وهب  

والبيهقي يف ( 2 /1)وأبو نعيم ( 411) "الزهد"وابن البارك يف ( 41 ص) "الزهد"أمحد يف 

عب"  . وغريهم من ط رٍق عن زيد بن أسلم به( 4/ ) "الختارة"والضياء يف (  23 ) "الشُّ

مر  هم ع   . ومل يذكر بعض 

دي عن زي( 1)ورواه أبو يعىل   ر  : قال  ملسو هيلع هللا ىلصإَن رسولأ اهلل : فقال أأبو بكر : وزاد . د من طريق الَدراوأ

بأ اللِّسان ر  و ذأ  إاَل وهو يأشك 
 . "ليس يشٌء من اجلسدم

ٌم    (. )رقم  "العلل"انظر . كام قال الدارقطّني . وهو وه 
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ُواحدُ ُدونُ ُننيُِاثُ ُناجاةُِيفُمُ ُماُجاءُ :ُبابُ

مر ع    بن  اهلل نا وعبد  أأ  كّنت  :  لقا,  بن ديّناٍر اهلل عن عبدم  ٌك لما حَدثّني - 22

 يس مع عبدم لو, ه ّناجيأ ي   ن  أأ  ريد  فجاء رجٌل ي   . وقتي بالسُّ لقبة اع   بنم  دم لخا عّند دارم 

مر  بن ع  اهلل بد  فدعا ع, ه يّناجيأ  ريد أن  ذي ي  لا لج  حٌد غريي وغري الرَ مر أأ ع    بنم اهلل

 أ  تأ اس  : ذي دعا لا لج  لرَ ل ويل لفقا, ربعًة ا أأ ى كّنَ حتَ  آخرأ  الً رج  
 ينِّ فإم  . شيئاً را خم

 ( ).واحدٍ  دونأ  ى اثّنانم اجأ ّنأ تأ يأ  ال: يقول  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو سمعت  

ُُماُجاءُ :ُبابُ ُِبُذُِكُ لواُِقُد ُيفُالصِّ

:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول لقا الً رج   نَ أأ , يٍم لس   عن صفوان بنم  ٌك لما حَدثّني -224

 لفقا , بم ذم كأ ليف ا خريأ  ال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا,  ؟اهلل يا رسولأ ِت امرأأ  ب  ذم ك  أأ 

 احأ ّنأ ج   ال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا, ؟ اهل قول  وأأ , ها د  عم أأ .  اهلل يا رسولأ : ل ج  الرَ 

 ( ).يكلع

_____________________ 

رشح "والطحاوي يف ( 4151) "رشح السّنة"والبغوي يف (  12) "صحيحه"أخرجه ابن حبان يف  ( )

 . من ط رٍق عن مالٍك به( 1/3) "مشكل اآلثار

ه صحيٌح    .وإسّناد 

ُالبخاريُيفُ  وابنُماجهُ,ُمنُطريقُنافعُ(5107ُ)ومسلمُ(5500ُ)ُ"صحيحه"واحلديثُأخرجه

(7335ُ ُعمر( ُابن ُعن ُكالها ُدينار ُبن ُاهلل ُعبد ُعن .ُ ُفقط ُباملرفوع .ُ ُالقصة ُدون ةُ, فسِّ ُم  وهي

ُ(.10/500)ُ"التمهيد"للحديِثُكامُقالُابنُعبدُالربُيفُ

 .من طريق حييى عن مالٍك به( 23 / ) "رسائله"أخرجه ابن حزم يف  ( )

واحلميدي يف ( 143)وابن وهب أيضًا , حدثّني مالك ( 143) "جامعه"وأخرجه ابن وهب يف  

= 
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:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسول لقي:  له قانَ أأ , يٍم لعن صفوان بن س ٌك لما حَدثّنيو -223

نعم :  لفقا,  ؟.خيالً بأ  ؤمن  لا يكون  أأ : ه ل لفقي ,نعم :  لفقا,  ؟.اً بانجأ  ؤمن  لا يكون  أأ 

 ( ).ال:  لفقا,  ؟.اباً ذَ كأ  من  ؤلا يكون  أأ : ه ل لفقي ,

ُيفُإُُِماُجاءُ :ُبابُ  نيُِهُ ج ُوذيُالوُ ُاملالُُِاعةُِض 

 أنَ ,  ريرةيب ه  بيه عن أأ هيل بن أيب صالح عن أأ ثّني مالك عن س  حدَ  -221

 ن  رىض لكم أأ يأ  , لكم ثالثاً  سخط  ويأ ,   لكم ثالثاً رىضأ يأ  اهللأ إنَ : قال  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ 

___________________ 

ييّنة كالمها ( 32 /1 ) "التمهيد"وابن عبد الرب يف ( 432) "مسّنده" مالك )من طريق سفيان بن ع 

رسالً ( وسفيان  بنم يسار م 
م
تأ : قال يا رسول اهلل  "وفيه . عن صفوان عن عطاء ها وأأس  ح 

لم يب  أأستص 
طم

ها   . "نفسأ

سّنداً  ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث ال أأحفظه هبذا اللفظ عن الّنبيِّ ( : 1/432 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   . م 

 انتهى 

ريرة : قلت    عن أأيب ه 
م
ويأ عن مالك عن صفوان عن عطاء  "علل الدارقطّني": انظر . وال يصحُّ . ور 

 (.31  )برقم 

عب اإليامن"البيهقي يف و(   1) "جامعه"أخرجه ابن وهب يف  ( ) نيا يف ( 52 /3) "ش  وابن أيب الدُّ

 "رسائله"وابن حزم يف (  1 / ) "عيون الخبار"وابن قتيبة يف ( 32 ) "مكارم الخالق"

 . من ط رٍق عن مالك به( 23 / )

سّندًا من وجٍه ثابٍت ( : 2/121) "االستذكار"قال أبو عمر يف    وهو حديٌث , ال أأحفظ هذا احلديثأ م 

رسٌل   .انتهى. حسٌن م 

 .للعجلوين (  52 / )انظر كشف اخلفاء  
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ن وا مأ ح  ّناصم ت   ن  وأأ  , مجيعاً  اهللم لم وا بحب  م  صم عتأ تأ  ن  وأأ  , شكوا به شيئاً وال ت  . دوه عب  تأ 

 ( ).ؤالالسُّ  وكثرةأ ,  الالم  ضاعةأ وإم  , وقالأ  قيلأ : لكم  ويسخط  , كم مرأ أأ  ه اهلل واَل 

ُخلُ اُلُِمُ بعُ ُةُِعامُ لاُذاِبُيفُعُُِماُجاءُ :ُبابُ ُةُِاص 

عبد  مر بنأ ع   ه سمعأ أنَ , كيٍم يب حأ أأ  بنم  لعيك عن إساملما حَدثّنيو -221

, ة اَص خلب ابذن   ةأ عامَ لا ب  عذِّ ي    الىلبارك وتعات اهللأ نَ إم : كان يقال : عزيز يقول لا

 ( ).كّلهم قوبةأ ع  لوا اقُّ حأ استأ  اً ارهأ جم  ّنكر  ل  ا لأ مم كن إذا ع  لو

_____________________ 

رشح "والبغوي يف ( 4422) "صحيحه"ابن حبان يف ( 332) "الدب الفرد"أخرجه البخاري يف  ( )

عب اإليامن"ويف ( 512 ) "السامء والصفات"والبيهقي يف (  5 ) "السّنة من طريق ( 2314) "ش 

 .مالك به

عب"والبيهقي ( 1421) "صحيحه"وأبو عوانة يف ( 2211)أمحد وأأخرجه اإلمام   من ( 2314) "الشُّ

 .طرق عن سهيل به 

هيل به( 1 2 )وهو يف صحيح مسلم   مجيعًا وال  "زاد جرير . من طريق جرير وأأيب عوانة عن س 

 ."تفَرقوا

كم"دونُقولهُُ هُاهللُأ مر  ُ.ُ"وأنُت ناصحواُمنُوال 

كم"قوله أعّني . وهذه الزيادة   هي الثالثة من الرضيَات كام جزم به  "وأن ت ّناصحوا من واَله اهلل أأمرأ

: وعليه فال وىل . ورَد عىل الّنوويِّ , استدالالً هبذه الزيادة (  45/ ) "فيض القدير"الّناوي يف 

 .الّناصحة: والثالثة , االعتصام : والثانية , العبادة وعدم الشك 

. هي اخلصلة الثانية "وال ت شكوا به شيئًا  "فجزم بأن قوله ( 1 /  ) "رشح مسلم"أَما الّنووي يف  

 .واهلل أعلم . ولعَله مل يَطلع عىل رواية الباب , بّناء عىل رواية م سلم 

وأبو عمرو (   2 ) "زوائد الزهد"وعبد اهلل بن أمحد يف (  41 ) "الزهد"أخرجه ابن البارك يف  ( )

= 
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ُىقُ يفُالتُ ُماُجاءُ :ُبابُ

, ٍك لنس بن ماحة عن أأ ليب ط بن أأ عبد اهلل بنم  عن إسحقأ  ٌك لما حَدثّني -222

ه وهو ت  ع  سمم فأ  اً حائط لأ ى دخه حتَ معأ  وخرجت  . اب طَ خلمر بن اع   سمعت  :  لقا

 مري  اب أأ طَ خلمر بن اع  :  - ائطم حلا وهو يف جوفم . وبيّني وبيّنه جداٌر  -يقول 

  ( ).كبّنَ عذِّ ي  لأ و أأ ,  اهللأ قنيَ تَ تأ لأ اب اخلطَ  نأ  يا ابواهلل,  ٍخ بٍخ ب! .ؤمّننيل  ا

___________________ 

عب اإليامن"والبيهقي يف ( 2 4) "الفتن"الداين يف  ( 12 /1) "احللية"وأبو نعيم يف ( 1/11) "ش 

من طريق حييى بن (  1/42) "الطبقات"وابن سعد يف ( 22 )واحلميدي . من ط رٍق عن مالك به

 .سعيد كالمها عن إسامعيل به

رسٌل   قال رأ يًا . وهذا م   .وقد جاء من ط رٍق عدٍة مرفوعًا بّنحوه, ومثل ه ال ي 

اىلأ ( 4/3 ) "الفتح"قال احلافظ يف  عأ ل اهللَ تأ اءأ يفم قأو  ا جأ ينأ  }عّند بأاب مأ
يبأَن اَلذم

وا فمت ّنأًة الأ ت صم اَتق  وأ

اَصًة  م  خأ ّن ك 
وا مم لأم  رأ اهلل   "وعّند الطربي من طريق عيلِّ بن أيب طلحة عن ابن عباس قال :  {ظأ أأمأ

وا الّنكر  قرِّ دي بن ,  "بني أأظهرهم فيعَمهم العذابالؤمّنني أن اَل ي  وهلذا الأثرم شاهٌد من حديث عأ

مرية سمعت رسول اهلل  ب العاَمة بعملم اخلاَصة حتى يروا الّنكرأ : يقول  ملسو هيلع هللا ىلصع  إَن اهللأ عَز وجَل ال ي عذِّ

أخرجه أمحد ."اَمةأ بني ظهرانيهم وهم قادرون عىل أأن  يّنكروه , فإذا فعلوا ذلك عَذبأ اهلل  اخلاَصةأ والع

مرية , بسّنٍد حسٍن  رس بن ع   الع 
اود من حديثم دي  -وهو عّند أأيب دأ وله شواهد  من  -وهو أأخو عأ

ذيفة وجرير وغريمها عّند أمحد وغريه   ح 
 .انتهى كالمه.حديثم

 "الزهد"وأبو داود يف ( 33 ص) "زوائد الزهد"وعبد اهلل بن أمحد يف (  1 /4)أخرجه ابن سعد  ( )

. من ط رٍق عن مالك به ( 35 /32)وابن عساكر ( 15/ ) "معرفة الصحابة"وأبو نعيم يف ( 1 )

 .وإسّناد ه صحيح 

يقال بإسكان اخلاء فيهام وبكرسها فيهام دون التّنوين ( : 13 / ) "الشارق"قال يف  (بخُبخُ:ُ)ُقولهُ

= 
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ُقولا:ُبابُ ُُل  ُعُ مُِإذاُس  ُعدُِالرُ ُت 

 عدأ الرَ  معأ ه كان إذا سأ نَ أأ , بري  بن الزُّ اهلل عبدم  بنم  ك عن عامرم لما حَدثّني -222

 ثمَ  ,ه يفتم من خم  ئكة  الله وابحمدم  عد  الرَ  حسبِّ ذي ي  لبحان اس  :  لوقا,  ديثأ حلا تركأ 

 ( ).شديدٌ  رضم الأ  لم هوعيٌد لأ لأ هذا  إنَ :  ول  يق

ُمجهن ُُةُِفُ يفُِصُُجاءُ ماُ:ُبابُ

ه نَ أأ , ريرة يب ه  ه عن أأ بيٍك عن أأ لبن ما لهييب س  ه أأ ن عمِّ ع ٌك لما حَدثّنيو -221

م ؟ .م هذهاركم ّنأ كأ  تروّنا محراءأ أأ :  لقا  .( ) فت  الزِّ :  قار  لوا , ارم قأ لمن ا سود  أأ  يأ هلأ

___________________ 

رت  تأّنوين  : خلطايب قال ا. والضم والتّنوين , وبالتشديدم أأيضًا , وبالكرس مع التّنوين ,  رِّ واالختيار إذا ك 

 إذا رضيتأه : قال اخلليل . ال وىل وتسكني الثانية 
م
قال ذلك لليشء لتعظيم الأمرم فمن  سَكن :  وقيل, ي 

ه  وشَبهها من الصوات, شَبهها هبل وبل  ه  ومأ رى صأ ها ونَوّنا أأجراها جمأ رسأ  .انتهى . ومن كأ

وابن أيب شيبة ( 31 ص) "الزهد"واإلمام أمحد يف ( 4 2) "الدب الفرد"أخرجه البخاري يف  ( )

 "العظمة"وأبو الشيخ يف ( 11/ )وابن سعد ( 551 ) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 14 1)

ٍة عن ( 3/454) "غريب احلديث"وأبو عبيد يف (  4/41)والبيهقي ( 224) وغريهم من ط رٍق عدِّ

بري عن أأبيهمالٍك عن عامرم بنم عبد اهلل  (عن أأبيه ) فزادوا .  بن الزُّ

بري ال عن ابّنمه عامٍر    "موطأ أيب مصعب"وهو كذلك يف . وهذا هو الحفوظ أأَنه عن عبد اهلل بن الزُّ

 (.222)وسويد بن سعيد ( 513 )

واة الوطأ ( : 2/122) "االستذكار"وقال أبو عمر يف   ه من ر  عن عامرم مالك : فقالوا فيه , ورواه غري 

 .انتهى. بنم عبدم اهلل بنم الزبري عن أأبيه

لم عن أأيب هريرة( 1/421 ) "تفسريه"أخرجه الطربي يف . وروي مرفوعاً : قلت    .عن رج 

لأَنه ال ي درك , ومعّناه مرفوٌع , موقوٌف عىل أأيب هريرة ( : 5/35 ) "االستذكار"قال أبو عمر يف  ( )

= 



تِبُالست ةأُعىلُااملوطُ ُزوائد ُ  531ُلك 

ُ:ُبابُ ُالّت  ُُغيب  ُةُِقُ د ُيفُالص 

وا عط  أأ :  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  مأ لسك عن زيد بن أأ لما حَدثّنيو -225

 ( ).سٍ رأ  فأ ىلع جاءأ  وإن  ,  لأ ائالَس 

___________________ 

 انتهى .  ت وقيفاً وال يكون إاَل , مثل ه بالرأ ي 

ن وابنم أأيب بأكر مرفوعًا : بعد أن  ذكرأ روايةأ مالٍك (  22 ) "العلل"وقال الدارقطّني يف   ع  وي عن مأ ور 

 انتهى . والصحيح  موقوٌف , 

. نحوه ( 321) "العجم الوسط"أأخرجها الطرباينُّ يف . ورواية معن بن عيسى عن مالٍك : قلت  

واداً : بلفظ  فاً  أأشدُّ سأ ع 
ه بمسبعني ضم كم هذم  .من د خان نارم

هيل ( 323) "البعث والّنشور"وأخرجه البيهقي يف   دي عن أأيب س  ر  واوأ من رواية عبد العزيز الدرأ

 مرفوعًا 

ُ:ُ)ُقولهُ هجورٌة ( : 2/114) "االستذكار"قال أبو عمر يف  (أ سود  واللغة  الفصيحة  أأشدُّ , هي لغٌة مأ

دخٌل للقول والّنظر , دُّ بياضًا سوادًا من القارم وأأش وإمنام فيه الَتسليم  والوقوف  , وليس يف هذا الباب مأ

 .انتهى . وباهلل التوفيق . عّند الَتوقيف 

ر عن زيد به ( 2 55 ) "مصّنفه"أخرجه عبد الرزاق يف  ( ) عمأ  . عن مأ

واة مالك ( : 13 /1) "التمهيد"قال أبو عمر يف     هذا احلديث خالفًا بني ر 
وليس , ال أأعلم يف إمرسالم

تجُّ به فيام علمت   سّنٌد حي   . انتهى. يف هذا اللفظ م 

أخرجه ابن عدي . فروي عّنه عن أبيه عن أيب صالح عن أيب هريرة, وقد اختلف فيه عىل زيٍد : قلت   

 "الموال"أخرجه ابن زنجويه يف . وروي عّنه عن عطاء بن يسار م رسالً , ( 154 /3) "الكامل"يف 

عمرٍ , وال يأصَحان (. 121 )  . والصواب  قول مالٍك ومأ

السلسلة "و (   )حديث رقم ( 11/ )البن حجر  "القول السَدد"انظر . وللحديث طرٌق أ خرى  

 .للشيخ اللباين( 422 ) "الضعيفة
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  يلِّ هش  عاٍذ الأ مرو بن م  عن عأ  مأ لسأأ  بنم  ك عن زيدم لما حَدثّنيو - 22
 نصاريِّ الأ

 نَ اك  حدأ إم  قرنَ حتأ  ال مّناتم ؤلا يا نساءأ :  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لقا: ت لا قاَّن أأ , ته عن جدَ 

.اً قرأ شاٍة حم   كراع  و لو .اارهتم جلم 
( )  

ُةُِلسأُ ملُ اُعنُُِِفُعفُ يفُالتُ ُماُجاءُ :ُبابُ

 اهلل لأ رسو نَ أأ , م عن عطاء بن يساٍر لسعن زيد بن أأ ي عن مالٍك حَدثّنو - 22

 فردَ طأ اب بعأ طَ خلمر بن ا ع  ىلإ لأ رسأأ  ملسو هيلع هللا ىلص
ٍ
أ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ل لفقا ,مر ه ع  اء

 ملم

أ  اً خري نَ ّنا أأ ربتأ خ  أأ يس لأ أأ  . اهلل رسولأ يا :  لفقا .؟هتأ د  ردأ  حٍد ن أأ مم  خذأ يأ   ن اَل نا أأ حدم لم

  .؟شيئاً 

ام هو ٍة فإنَ لا ما كان من غري مسأمَ فأأ  , ةم لسأأ لك عن الام ذنَ إم :  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا

 اً حدأأ  ل  سأأ ه ال أأ ذي نفس بيدم لا وامأ أأ : اب طَ خلمر بن اع   لفقا , ه اهللكأ رزق  رزٌق يأ 

.هت  خذ  أأ  إاَل ٍة لٌء من غري مسأأ ّني يشي  تم يأ   وال,  شيئاً 
( ) 

_____________________ 

 ( .1 2)يه برقم تقدم الكالم عل ( )

 . عن إسامعيل عن مالٍك به( 2/453) "التاريخ الكبري"أخرجه البخاري يف  ( )

 (.5533 )أأخرجه عبد الرزاق . وتابع مالكًا عىل إرساله معمٌر عن زيٍد به  

( 21) "الختارة"والضياء يف (  2 )والبزار ( 12 )عّند أأيب يعىل رقم . وخالفهام هشام  بن  سعد  

عب"ي يف والبيهق كري حييى بن حممد بن قيس , ( 4131) "الشُّ  "التاريخ"عّند البخاري يف . وأأبو ز 

كري ) كالمها ( 2/453) مر موصوالً ( هشام وأبو ز   . عن زيد بن أأسلم عن أبيه عن ع 

 .وال رسل أأقوى 

ل هُيفُصحيحُالبخاريُ  من طريقني عن (0/154)والنسائيُ(1540ُ)ومسلمُ(1454,5344ُ)وأ ص 

= 
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ُرُ كُ ماُيُ :ُبابُ ُةُِقُ د ُهُمنُالص 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , بيه يب بكٍر عن أأ أأ   بنم اهلل عن عبدم ي عن مالٍك حَدثّنو -224

 , دقةم من الَص  ه إبالً لأ م سأأ  قدم اَم لف ,دقة  الَص ىلع لشهالأ  من بّني عبدم  الً رج   لأ استعم

 غضب  لعرف به اا ي  وكان مَ  -ه يف وجهم  غضب  لا فأ رم ى ع  حتَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   بأ فغضم 

 . -عيّناه  مرَ حتأ  ن  ه أأ يف وجهم 

 وإن  ,  ّنعأ لا ه كرهت  ّنعت  مأ  فإن  , ه ل  واليل صلح  ّني ما ال يأ ل  يسأأ لأ  لج  الرَ  إنَ :  لقا ثمَ 

لك مّنها أأ س  أأ  ال . اهلل يا رسولأ : ل ج  الرَ  لفقا ,ه ل وال يلح صل  ه ما ال يأ عطيت  ه أأ طيت  ع  أأ 

 .( ) بداً أأ  شيئاً 

___________________ 

ّنّي  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل : عمر  ن هو أأفقر إليه مم ه مأ
ن : فقال . ي عطيّني العطاء فأأقول  أأعطم ك مم ذه إذا جاءأ خ 

ك  ت بعه نفسأ ه وما ال فال ت   . "هذا الال يشٌء وأأنتأ غري مشٍف وال سائٍل فخذ 

اُوالذيُنفيسُبيدهُ:ُفقالُعمرُُ"دونُقولهُُ ُُ"الخُ...ُأ م 

ف وابنم أأيب أ ويس كالمها عن (  11 ) "كتاب الموال"أخرجه ابن زنجويه يف  ( ) من طريق م طرِّ

 . مالٍك به

واة فيام علمت  عن ( : 423,  2/424 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف ُ هكذا روى هذا احلديث مجاعة  الرُّ

رساًل عن عبد اهلل بن أأيب بكر   عن مالٍك عن عبد اهلل بن أيب بكر ورواه أأمحد بن مّنصور الّتيّل , مالٍك م 

ه بمتٍن ُمتٍص .. عن أأنس حَدثّناه  : ثم قال ابن عبد الرب  "الغضب يف وجهه  "إىل قوله . ثم ساق سّندأ

ُ. هكذا حَدثّنا ملأ  يزد  ُاحلديثُ.. ُقول هُيفُهذا ا ُمنُإبلُالصدقةُ)ُوأ م  ُسأ لهُإبالً فهذا عّندي  (فل امُقدم 

تمل أأن  يكونأ  ه ال يأستحقه هبا حي 
, وكأَنه أأدىل بعاملتمه , سأألأه من إبل الصدقة شيئًا زائدًا عىل قدرم عاملتم

مه  ن سه 
ه عىل ما َيب  له مم ه فغضبأ لذلك رسول  اهلل , وظَن أنه سيزيد  ه ماال يصلح   ملسو هيلع هللا ىلصأو أأجرم إذ سأألأ

= 
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 بن اهلل عبد   لقا:  له قانَ أأ , بيه م عن أأ لسأأ  بنم  عن زيدم ي عن مالٍك حَدثّنو -223

 . نعم:  ت  لفق ,ني ؤمّنلا مريأ يه أأ لع ل  مم ستح  طايا أأ لأ  بعرٍي من اىلّني عل  ادل  : رقم الأ 

أ   لأ سيف يوٍم حاري غأ  اً بادن الً رج   نَ أأ  بُّ حت  أأ : رقم  بن الأ اهلل عبد   لقاف,  دقةمن الَص  الً مجأ

م عطاكأ أأ  ثمَ , يه غأ ف  ه ور  زارم إم  ك ما حتتأ ل  .؟هتأ ب  ه فشأ

  بن  اهلل عبد   لفقا ؟هذا لأ  مثيل تقول  أأ  ,ك ل غفر اهلل يأ : ت لوق,  فغضبت  :  لقا

   ( ).وّنا عّنهمغسل  يأ  اسم الّنَ  وساخ  أأ دقة ام الَص نَ إم : رقم الأ 

___________________ 

مل أأحٌد هذا . يغضب  إذا رأأى ماال يصلح  أأو سمعأ به  ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا كان رسول  اهلل ,  وز أن  حيأ وال َيأ

بأ 
ضم ه وغأ ه يف العملم عليها فمّنأعأ ه وحقِّ

ن سهمم ه ما َيب  له مم  سأألأ
احلديثأ عىل أأَن العاملأ عىل الصدقاتم

لني عليها حَقًا واجبًا . لذلك   .انتهى ملَخصًا .لَن اهللأ عَز وجَل قد جعلأ يف الَصدقاتم للعامم

 .أأي الرسل . انتهى . والصحيح  ما يف الوطأ( : 1 2/1) "راالستذكا"وقال يف  

ف وابنم أأيب أ ويس كالمها عن ( 114 ) "كتاب الموال"أخرجه ابن زنجويه يف  ( ) من طريق م طرِّ

 .مالك به

 ُ ُقوله (ُ :ُ ُاملطايا لسان العرب . يقع عىل الَذكرم وال نثى. مجع مطَية البعري الذي ي متطى ظهره(

( 1/ 23. )ُ

ن : أي (ُبادنًاُ:ُ)ُقولهُُُ ُ( .12 / ) "الشارق"قاله يف . سميّنًا عظيم البأدأ

يهُ:ُ)ُقولهُ فغ   (ُور 
م
عجمة , ويقال بفتحها أأيضا , بضمِّ الراء ذين . والفاء ساكّنة والغني م  خم ال الفأ مها أأص 

تمعهام من أأسفلم البطنم  فغان وجب الغسل"ومّنه , وجم  فغان يف غري هذا ,  "إذا التقى الرُّ ويقال أيضًا الرُّ

د. أ صول الغابن :  وقيل, احلديث اإلبطان ن اجلأسأ
ّنطأوي مم  "الشارق"قاله يف . فكلُّها أأرفاغ  وأأصله ما يأ

( /12  . ) 
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