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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
احلمد كما   لك  رّب  اي  الصاحلات،  تتّم  وجالله  بعّزته  اّلذي  هلل  لنا  احلمد  اغفر  اللهّم  سلطانك،  ولعظيم  وجهك  جلالل  ينبغي 

األمور كّلها،  يف  عاقبتنا  أحسن  اللهم  شأننا كله،  لنا  وأصلح  الّنار،  من  وجننا  اجلنة  وأدخلنا  منا  وتقّبل  عنا،  وارض  وارمحنا 
جلريرة وال يهتك السرت، اي وأجران من خزي الّدنيا وعذاب األخرة. اللهّم اي من أظهر اجلميل وسرت القبيح، اي من ال يؤاخذ اب

 .عظيم العفو وحسن التجاوز، تقبل منا هذا العمل املتواضع يف خدمة سنة نبيك املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
على  املرفوعة واملوقوفة    -رمحه هللا تعاىل-يف استخراج زوائد موطأ اإلمام مالك    نضع بني أيديكم الكرمية هذا العمل اليسري

السبعة   ماجه،  )صحيالكتب  ابن  سنن  الرتمذي،  سنن  داود،  ايب  سنن  الصغرى،  النسائي  سنن  مسلم،  صحيح  البخاري،  ح 
 (. مسند أمحد

التالية حدى الصور إمت استخراج الزوائد اليت على وقد   
 منت احلديث الزائد خمتلف بلفظه او معناه ومل خيرج يف الكتب السبعة.  .1
 خر. آن يكون احلديث الزائد موجودا بلفظه أو مبعناه يف إحدى الكتب السبعة ولكن عن طريق صحايب أ .2
 أن يكون احلديث خمرجا يف الكتب السبعة بلفظه او مبعناه ولكن يف منت احلديث زايدة مؤثرة. .3
 العكس. أن يكون احلديث الزائد يف املوطأ مرسال أو معضال، وهو موصول يف أحد الكتب السبعة، أو  .4
 أو العكس.   ،أن يكون احلديث الزائد يف املوطأ موقوفا، وهو مرفوع يف أحد الكتب السبعة  .5

 
  904وقد ارفقت بكل حديث زائد حكم الشيخ سليم اهلاليل. ويتبني من العمل أن عدد األحاديث الزائدة وصل إىل  

 حديث موقوف.   674حديثا منها 
 

 مصادر العمل 
، أبو أسامة: سليم بن عيد اهلاليل السلفي،  األصبحي  عبد هللامالك بن أنس أبو  )برواايته الثمانية(،    موطأ اإلمام مالك •

 م. 2003-ه1424وىل، الطبعة: األجمموعة الفرقان التجارية، ديب،  
مالك • اإلمام  أبو    ،موطأ  أنس  بن  هللامالك  علي،  األصبحي  عبد  حسن كالل  انشرون،  ت:  الرسالة  ، بريوت،  مؤسسة 

 م. 2013-ه1434وىل، الطبعة األ
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 كِتَابُ وُقُوتِ الصَّلَاةِ   -  1
 

 بَابُ وُقُوتِ الصَّلَاةِ 
 

رَ   -  3 إيىَل  رَُجٌل  َجاَء  قَاَل:  أَنَُّه  َيَساٍر،  ْبني  َعطَاءي  َعْن  َأْسَلَم،  ْبني  زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َعَلْيهي َوَحدَّ هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  ُسولي 
اَّللَّي  َرُسوُل  َعْنُه  َفَسَكَت  قَاَل:   . الصُّْبحي َصاَلةي  َوْقتي  َعْن  َفَسأََلُه  َصلَّى َوَسلََّم،   ، اْلَغدي َن  مي إيَذا َكاَن  َحَّتَّ  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى   

ائيُل عَ  َن اْلَغدي بَ ْعَد َأْن َأْسَفَر. ُثَّ قَاَل: »أَْيَن السَّ نَي طََلَع اْلَفْجُر، ُثَّ َصلَّى الصُّْبَح مي ْن َوْقتي الصَّاَلةي؟« قَاَل: َهأََنَذا اَي  الصُّْبَح حي
  فَ َقاَل: »َما َبنْيَ َهَذْيني َوْقٌت«َرُسوَل اَّللَّي 

 ( بنحوه من حديث أنس[ 545]أخرجه النسائي ) صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

الي   -  6 ُعمَّ إيىَل  اْْلَطَّابي َكَتَب  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  ُعَمَر،  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َمْوىَل  اَنفيٍع  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  َأهَ َوَحدَّ إينَّ   " ي هي:  ْندي عي َأْمريُكْم  مَّ 
ُثَّ َكتَ  َأْضَيُع،  َواَها  سي ليَما  فَ ُهَو  َعَها  َضي َّ َوَمْن  يَنُه.  دي َحفيَظ  َها،  َعَلي ْ َوَحاَفَظ  َحفيَظَها  َفَمْن  إيَذا َكاَن الصَّاَلُة.  الظُّْهَر،  َصلُّوا  َأْن  َب: 

ثْ َلُه.  لُّ َأَحديُكْم مي رَاًعا، إيىَل َأْن َيُكوَن ظي رُي الرَّاكيُب فَ ْرَسَخنْيي َأْو َثاَلثًَة،  اْلَفْيُء ذي ْمُس ُمْرَتفيَعٌة بَ ْيَضاُء نَقييٌَّة، َقْدَر َما َيسي َواْلَعْصَر َوالشَّ
. فَ  َفُق إيىَل ثُ ُلثي اللَّْيلي ْمُس. َواْلعيَشاَء إيَذا َغاَب الشَّ ْمسي َواْلَمْغريَب إيَذا َغَرَبتي الشَّ ُنُه. َفَمْن  َمْن اَنَم فَ قَ ْبَل ُغُروبي الشَّ اَل اَنَمْت َعي ْ

يٌَة ُمْشَتبيَكةٌ  ُنُه ". َوالصُّْبَح َوالنُُّجوُم اَبدي ُنُه َفَمْن اَنَم َفاَل اَنَمْت َعي ْ  اَنَم َفاَل اَنَمْت َعي ْ
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

ُعمَ   -  7 َأنَّ  أَبييهي،  َعْن  ُسَهْيٍل،  َأيبي  هي  َعمّي َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  إيَذا َوَحدَّ الظُّْهَر،  »َصلّي  َأْن  ُموَسى:  َأيبي  إيىَل  اْْلَطَّابي َكَتَب  ْبَن  َر 
َغَرَبتي  إيَذا  َواْلَمْغريَب  ُصْفَرٌة.  َيْدُخَلَها  َأْن  قَ ْبَل  نَقييٌَّة،  بَ ْيَضاُء  ْمُس  َوالشَّ َواْلَعْصَر  ْمُس.  الشَّ مَلْ زَاَغتي  َما  اْلعيَشاَء  ري  َوَأخّي ْمُس،  الشَّ  

«تَ َنْم. َوصَ  َن اْلُمَفصَّلي يٌَة ُمْشَتبيَكٌة. َواقْ َرْأ فييَها بيُسورََتنْيي َطوييَلَتنْيي مي  لّي الصُّْبَح، َوالنُُّجوُم اَبدي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َشامي ْبني ُعْرَوَة، َعْن أَبييهي، َأنَّ ُعَمَر ْبَن    -  8 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن هي اْْلَطَّابي َكَتَب إيىَل َأيبي ُموَسى اأْلَْشَعرييّي َأْن »َصلّي اْلَعْصَر َوَحدَّ
َوبَ  َنَك  بَ ي ْ َما  اْلعيَشاَء،  َصلّي  َوَأْن  َخ،  فَ َراسي َثاَلثََة  الرَّاكيُب  رُي  َيسي َما  َقْدَر  نَقييٌَّة،  بَ ْيَضاُء  ْمُس  ىَل  َوالشَّ فَإي ْرَت  َأخَّ ْن  فَإي  . اللَّْيلي ثُ ُلثي  نْيَ 

َن اْلغَافيلينَي«َشْطري  ، َواَل َتُكْن مي  اللَّْيلي
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

ّي   -  9 َثِني َعْن ماليٍك، َعْن يَزييَد ْبني زياَيٍد، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني رَافيٍع َمْوىَل أُمّي َسَلَمَة، َزْوجي النَّبي  َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم. أَنَُّه َسَأَل َوَحدَّ
ثْ لَ َأابَ  لَُّك مي َُك »َصلّي الظُّْهَر إيَذا َكاَن ظي ثْ َلْيَك،  ُهَريْ َرَة َعْن َوْقتي الصَّاَلةي.؟ فَ َقاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: َأاَن ُأْخِبي لَُّك مي َك َواْلَعْصَر إيَذا َكاَن ظي

َنَك َوَبنْيَ ثُ ُلثي ال ْمُس، َواْلعيَشاَء َما بَ ي ْ ، َوَصلّي الصُّْبَح بيَغَبٍش« يَ ْعِني اْلَغَلسَ َواْلَمْغريَب إيَذا َغَرَبتي الشَّ  لَّْيلي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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ٍد أَنَُّه قَاَل: »َما أَ   -  12 مي ْبني ُُمَمَّ ، َعني اْلَقاسي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن رَبييَعَة ْبني َأيبي َعْبدي الرَّمْحَني  ْدرَْكُت النَّاَس إيالَّ َوُهْم ُيَصلُّونَ َوَحدَّ
» يٍّ  الظُّْهَر بيَعشي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ 
 

َفَسةً   -  13 ن ْ طي َأَرى  قَاَل: ُكنُت  أَنَُّه  أَبييهي،  َعْن  َمالٍك،  ْبني  ُسَهيلي  َأيبي  هي  َعمّي َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  طَاليٍب،    َحدَّ َأيبي  بني  ليَعقييلي 
لُّ اجلْيَداري »َخَرَج ُعَمُر ْبُن اْلَْ يوَم اجْلُُمَعةي   ْنفيَسَة ُكلََّها ظي َي الطّي َذا َغشي ، فَإي دي اْلَغْريبيّي َداري اْلَمْسجي طَّابي َوَصلَّى اجْلُُمَعَة«، ُتطَرُح إيىل جي

ُع بَ ْعَد َصاَلةي اجْلُُمَعةي فَ َنقييُل قَائيَلَة   الضََّحاءي قَاَل َماليٌك َواليُد َأيبي ُسَهيٍل: ُثَّ نَ ْرجي
 مقطوع صحيح.  # قال الهاللي:

 

»صَ   -  14 َعفَّاَن  ْبَن  ُعْثَماَن  َأنَّ  َسلييٍط،  َأيبي  اْبني  عني  ّي  اْلَمازيني ََيََْي  ْبني  َعْمريو  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  يَنةي، َوَحدَّ ْلَمدي ابي اجْلُُمَعَة  لَّى 
ََللٍ   «َوَصلَّى اْلَعْصَر مبي

 موقوف حسن.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي َكاَن يَ ُقوُل: »إيَذا فَاتَ ْتَك ال -  16 ْجَدُة«َوَحدَّ  رَّْكَعُة فَ َقْد فَاتَ ْتَك السَّ
 .موقوف صحيح # قال الهاللي:

 

: »َمْن أَ  -  17 َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َوزَْيَد ْبَن ََثبيٍت َكااَن يَ ُقواَلني ْجَدَة« َوَحدَّ  ْدَرَك الرَّْكَعَة فَ َقْد َأْدَرَك السَّ
 ضعيف. موقوف   # قال الهاللي:

 

َثِني ََيََْي، َعْن    -  18 ْجَدَة، َوَمنْ َوَحدَّ فَاَتُه قيَراَءُة أُمّي   ماليٍك؛ أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َأاَب ُهَريْ َرَة َكاَن يَ ُقوُل: »َمْن َأْدَرَك الرَّْكَعَة فَ َقْد َأْدَرَك السَّ
 اْلُقْرآني فَ َقْد فَاَتُه َخرْيٌ َكثيرٌي« 

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

 سِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ بَابُ مَا جَاءَ فِي دُلُوكِ الشَّمْ 
 

ُلَها«  -  19 ْمسي َمي ْ َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »ُدُلوُك الشَّ  َحدَّ
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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ٌ َأنَّ َعْبدَ  - 20 ْمسي إيَذا فَاَء اْلَفْيُء، َوَغَسُق اللَّْيلي  َعْن َداُوَد ْبني احْلَُصنْيي قَاَل َأْخَِبَني خُمِْبي اَّللَّي ْبَن َعبَّاٍس َكاَن يَ ُقوُل: »ُدُلوُك الشَّ
 اْجتيَماُع اللَّْيلي َوظُْلَمُتُه« 

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ جَامِعِ الْوُقُوتِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد،    -  22 ْن َصاَلةي اْلَعْصري فَ َلقيَي رَُجاًل مَلْ َيْشَهدي اْلَعْصَر.  َوَحدَّ َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي اْنَصَرَف مي
َيَْ  قَاَل  »طَفَّْفَت«  ُعَمُر:  فَ َقاَل  ُعْذرًا،  الرَُّجُل  َلُه  َفذََكَر  اْلَعْصري«؟  َصاَلةي  َعْن  َحَبَسَك  »َما  ُعَمُر:  َويُ قَ فَ َقاَل  َماليٌك،  قَاَل  اُل:  ََي: 

 »ليُكلّي َشْيٍء َوفَاٌء َوَتْطفييٌف«
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

يَ ْقضي   -  24 فَ َلْم  َعْقُلُه،  َفَذَهَب  َعَلْيهي،  َي  »ُأْغمي ُعَمَر  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َماليٌك: َوَحدَّ قَاَل  الصَّاَلَة«   
ُ َأْعَلُم  -»َوَذليَك فييَما نَ َرى  نَُّه ُيَصلّيي« -َواَّللَّ ، فَإي  َأنَّ اْلَوْقَت َقْد َذَهَب. فََأمَّا َمْن َأفَاَق يفي اْلَوْقتي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ 
 

َهاٍب، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّي   -  25 َثِني ََيََْي، َعني َماليٍك، َعني اْبني شي ْن  َحدَّ نَي قَ َفَل مي ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم حي بي
َرسُ  َواَنَم  الصُّْبَح«،  لََنا  »اْكََلْ  ليبياَلٍل:  َوقَاَل  َعرََّس  اللَّْيلي  ري  آخي ْن  مي إيَذا َكاَن  َحَّتَّ  َأْسَرى،  َوَسلََّم َخْيَِبَ،  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  وُل 

َناهُ َوَأْصَحابُ  َلتيهي، َوُهَو ُمَقابيُل اْلَفْجري، فَ َغَلبَ ْتُه َعي ْ َر لَُه، ُثَّ اْستَ َنَد إيىَل رَاحي ، فَ َلْم َيْستَ ْيقيْظ َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللُا ُه، وََكََلَ بياَلٌل َما ُقدّي
هُ  َضَربَ ت ْ َحَّتَّ   ، الرَّْكبي َن  مي َأَحٌد  َواَل  بياَلٌل،  َواَل  َوَسلََّم  اَي َعَلْيهي  بياَلٌل:  فَ َقاَل  َوَسلََّم،  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  فَ َفزيَع  ْمُس.  الشَّ ُم 

»اقْ َتادُ  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  فَ َقاَل  َك،  بينَ ْفسي َأَخَذ  ي  الَّذي ي  بينَ ْفسي َأَخَذ  اَّللَّي  َواقْ تَ َرُسوَل  َلُهْم  َرَواحي فَ بَ َعُثوا  اُدوا وا،«. 
ًئا، ُثَّ َأَمَر َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم بياَلاًل فََأقَاَم الصَّاَلَة، َفَصلَّى ِبييْم َرُسوُل   اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم الصُّْبَح، ُثَّ قَاَل َشي ْ

َي الصَّاَلَة فَ ْلُيَصلّيهَ  نَي َقَضى الصَّاَلَة: " َمْن َنسي نَّ اَّللََّ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل يَ ُقوُل يفي كيَتابيهي }َأقيمي الصَّاَلَة ليذيْكريي{ ]طه:  حي ا إيَذا ذََكَرَها فَإي
14 " ] 

 ( بنحوه موصوال من حديث أبي هريرة[ 1560]أخرجه مسلم ) صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، أَنَُّه قَاَل َعرََّس َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم لَ   -  26 َل بياَلاًل َوَحدَّ َة. َووَكَّ َلًة بيَطرييقي َمكَّ ي ْ
َقُظوا   اْستَ ي ْ َحَّتَّ  َورََقُدوا.  بياَلٌل  فَ َرَقَد  ليلصَّاَلةي.  يُوقيَظُهْم  فََأَمَرُهْم َأْن  َفزيُعوا.  َوَقْد  اْلَقْوُم،  َقَظ  فَاْستَ ي ْ ْمُس،  الشَّ ُم  َعَلْيهي طََلَعْت  َوَقْد 

َهذَ  »إينَّ  َوقَاَل:  ي،  اْلَوادي َذليَك  ْن  مي خَيُْرُجوا  َحَّتَّ  يَ رَْكُبوا  َأْن  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  حَ َرُسوُل  فَ رَكيُبوا  َشْيطَاٌن«،  بيهي  َواٍد  َّتَّ ا 
ي. ُثَّ َأَمَرُهْم َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َأْن يَ ْنزيُلوا، َوَأْن يَ ت َ  ْن َذليَك اْلَوادي لصَّاَلةي، َخَرُجوا مي َي ابي َوضَُّئوا. َوَأَمَر بياَلاًل َأْن يُ َنادي
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ْم، فَ َقاَل: »اَي أَي َُّها النَّاُس إينَّ َأْو يُقييَم. َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّ  هي ْن فَ َزعي ْم، َوَقْد رََأى مي . ُثَّ اْنَصَرَف إيلَْيهي لنَّاسي َم ابي
َذا رََقَد َأَحدُُكْم َعني الصَّاَل  نٍي َغرْيي َهَذا، فَإي َنا يفي حي يَ َها،  اَّللََّ قَ َبَض َأْرَواَحَنا، َوَلْو َشاَء َلَردََّها إيلَي ْ َها، فَ ْلُيَصلّيَها،  ةي َأْو َنسي ُثَّ َفزيَع إيلَي ْ

ْيطَاَن أََتى بياَلاًل َوُهَو قَائيٌم َكَما َكاَن ُيَصلّييَها يفي َوْقتيَها«، ُثَّ اْلتَ َفَت َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم إيىَل َأيبي َبْكٍر ف َ  َقاَل: »إينَّ الشَّ
يَ زَ  فَ َلْم  فََأْضَجَعُه،  بياَلاًل ُيَصلّيي،  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  َدَعا  ُثَّ  اَنَم«،  َحَّتَّ   ُّ الصَّبي أُ  يُ َهدَّ ئُُه، َكَما  يُ َهدّي بياَلٌل ْل  فََأْخَِبَ   .

ي َأْخَِبَ َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَليْ  ْثَل الَّذي هي َوَسلََّم َأاَب َبْكٍر فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر َأْشَهُد أَنََّك َرُسوُل َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم، مي
 اَّللَّي 

 حسن لغيره.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بِالْهَاجِرَةِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َعْن َعطَاءي ْبني َيَساٍر، َأنَّ    -  27 َة  َحدَّ دَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »إينَّ شي
رَ  إيىَل  النَّاُر  اْشَتَكتي   " َوقَاَل:  الصَّاَلةي«  َعني  فَأَْبريُدوا  احْلَرُّ  اْشَتدَّ  َذا  فَإي َجَهنََّم،  فَ ْيحي  ْن  مي ي احْلَرّي  بَ ْعضي َأَكَل  َربّي  اَي  فَ َقاَلْت:  َا،  ِبّي

نَ  ، َونَ َفٍس يفي الصَّْيفي "بَ ْعًضا، فََأذي َتاءي   هَلَا بينَ َفَسنْيي يفي ُكلّي َعاٍم: نَ َفٍس يفي الشّي
 ( موصوال من حديث أبي هريرة[ 1401(، ومسلم )7247]أخرجه البخاري ) صحيح لغيره. # قال الهاللي:

 

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ 
 

َهاٍب، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّيبي َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَليْ   -  30 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن اْبني شي هي َوَسلََّم قَاَل: »َمْن َأَكَل َحدَّ
» يَنا بيرييحي الثُّومي َداَن، يُ ْؤذي َجَرةي، َفاَل يَ ْقُرْب َمَساجي هي الشَّ ْن َهذي  مي

 ( موصوال من حديث أبي هريرة[ 1251(، ومسلم )7583]أخرجه أحمد ) صحيح. لهاللي:# قال ا 
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 كِتَابُ الطَّهَارَةِ   -  2
 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي الْوُضُوءِ 
 

َعَلى    -  5 َدَخَل  َقْد  َبْكٍر  َأيبي  ْبَن  الرَّمْحَني  َعْبَد  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  يَ ْوَم َوَحدَّ َوَسلََّم،  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  ّي  النَّبي َزْوجي  َعائيَشَة 
فَ  اْلُوُضوَء،  َأْسبيغي  الرَّمْحَني  َعْبَد  اَي  َعائيَشُة:  َلُه  فَ َقاَلْت  بيَوُضوٍء،  َفَدَعا  َوقَّاٍص،  َأيبي  ْبُن  َسْعُد  هللاُ َماَت  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  ْعُت  َسَي ّني  إي

َن النَّاري«  َعَلْيهي َوَسلَّمَ   يَ ُقوُل: »َوْيٌل ليَْلَْعَقابي مي
 ([ 566(، ومسلم )24516]أخرجه موصوال أحمد ) صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ وُضُوءِ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي قَ  -  10 ًعا فَ ْليَ تَ َوضَّْأ« َوَحدَّ  اَل: »إيَذا اَنَم َأَحدُُكْم ُمْضَطجي
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن »يَ َناُم َجاليًسا ُثَّ ُيَصلّيي َواَل يَ تَ َوضَُّأ«  -م11  َوَحدَّ
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 الطَّهُورِ لِلْوُضُوءِ بَابُ  
 

َيَْ   -  14 َعْن   ، يّي ْيمي الت َّ احْلَاريثي  ْبني  يَم  إيبْ َراهي ْبني  دي  ُُمَمَّ َعْن  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ْبني  َوَحدَّ الرَّمْحَني  َعْبدي  ْبني  ََي 
عَ  ْم  فييهي رَْكٍب،  يفي  َخَرَج  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  ٍب،  بي َحاطي ليَصاحي اْلَعاصي  ْبُن  َعْمُرو  فَ َقاَل  َحْوًضا،  َوَرُدوا  َحَّتَّ   ، اْلَعاصي ْبُن  ْمُرو 

َب احْلَْوضي اَل  : »اَي َصاحي َباُع؟ فَ َقاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي َب احْلَْوضي َهْل َتريُد َحْوَضَك السّي : اَي َصاحي انَّ نَريُد َعَلى   احْلَْوضي اَْن، فَإي ُُتِْبي
َبا  َنا« السّي ، َوَتريُد َعَلي ْ  عي

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا لَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ 
 

ُثَّ   -  18 َومَحََلُه  زَْيٍد  ْبني  ليَسعييدي  ابْ ًنا  »َحنََّط  ُعَمَر  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  َدَخَل  َوَحدَّ َومَلْ   َفَصلَّى  َد،  اْلَمْسجي
َذليَك،   ْن  مي لييَ َتَمْضَمْض  َوَلكيْن،  »اَل.  قَاَل:  ُوُضوٌء؟  اْلَقْيءي  يفي  َهْل  َماليٌك،  َوُسئيَل  ََيََْي:  قَاَل  َعَلْيهي  يَ تَ َوضَّْأ«  َولَْيَس  فَاُه،  ْل  َوْليَ ْغسي

 ُوُضوٌء«
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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 مَّا مَسَّتْهُ النَّارُ بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِ 
 

ُمَُ   -  21 َعْن  َأْخَِبَاُه  َُما  َأَّنَّ ُسَلْيٍم،  ْبني  َصْفَواَن  َوَعْن  ري،  اْلُمْنَكدي ْبني  دي  ُُمَمَّ َعْن  ماليٍك،  َعْن  َثِني  احْلَاريثي  َوَحدَّ ْبني  يَم  إيبْ َراهي ْبني  دي  مَّ
، َعْن رَبييَعَة ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني اهْلُدَ  يّي ْيمي ى َمَع ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي ُثَّ َصلَّى َومَلْ يَ تَ َوضَّْأ«الت َّ  ْيري، أَنَُّه »تَ َعشَّ

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َعفَّانَ   -  22 ْبَن  ُعْثَماَن  َأنَّ  ُعْثَماَن،  ْبني  َأاَبَن  َعْن   ، ّي اْلَمازيني َسعييٍد  ْبني  َضْمَرَة  َعْن  ماليٍك،  َعْن  َثِني  »َأَكَل  َوَحدَّ ُثَّ   َوحَلًْما،  ًزا  ُخب ْ
 َمْضَمَض، َوَغَسَل َيَدْيهي، َوَمَسَح ِبييَما َوْجَهُه، ُثَّ َصلَّى َومَلْ يَ تَ َوضَّْأ«

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َعلييَّ ْبَن َأيبي طَاليٍب َوَعْبَد اَّللَّي ْبَن  -م  22 تي النَّاُر« َوَحدَّ َّا َمسَّ  َعبَّاٍس َكااَن »اَل يَ تَ َوضََّآني ِمي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

الرَُّجلي   -  23 َعني  رَبييَعَة  ْبني  ري  َعامي ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َسَأَل  أَنَُّه  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ُيصي َوَحدَّ ُثَّ  ليلصَّاَلةي،  يَ تَ َوضَّأُ  يُب  
ْتُه النَّاُر، أَيَ تَ َوضَّأُ؟ قَاَل: »رَأَْيُت َأيبي يَ ْفَعُل َذليَك َواَل يَ تَ َوضَُّأ«   طََعاًما َقْد َمسَّ

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َوَسلَّ   -  25 َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  ري،  اْلُمْنَكدي ْبني  دي  ُُمَمَّ َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ٌز  َوَحدَّ ُخب ْ إيلَْيهي  فَ ُقرّيَب  ليطََعاٍم،  َي  »ُدعي َم، 
ْنُه ُثَّ َصلَّى وَ  ، فََأَكَل مي َ بيَفْضلي َذليَك الطََّعامي ْنُه، ُثَّ تَ َوضََّأ َوَصلَّى، ُثَّ ُأِتي  مَلْ يَ تَ َوضَّْأ« َوحَلٌْم، فََأَكَل مي

 ( من حديث جابر[ 191وهذا مرسل صحيح اإلسناد. ]وصله أبو داود ) صحيح. # قال الهاللي:
 

ْبَن    -  26 أََنَس  َأنَّ   ، اأْلَْنَصارييّي يَزييَد  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  َعْن  ُعْقَبَة،  ْبني  ُموَسى  َعْن  ماليٍك،  َعْن  َثِني  ، َوَحدَّ اْلعيَراقي َن  مي َم  َقدي َماليٍك 
ْنُه. فَ َقاَم أََنٌس فَ تَ َوضََّأ فَ َقاَل أَبُو طَْلَحَة َوُأيَبُّ  َفَدَخَل َعَلْيهي أَبُو طَْلَحَة َوُأيَبُّ ْبُن َكْعٍب فَ َقرََّب   ْتُه النَّاُر، فََأَكُلوا مي هَلَُما طََعاًما َقْد َمسَّ

َتِني مَلْ َأفْ َعْل«. َوقَاَم أَبُو طَْلَحَة َوُأيَبُّ  َراقييٌَّة؟ فَ َقاَل أََنٌس: »لَي ْ  ، َفَصلََّيا َومَلْ يَ تَ َوضَّآَ ْبُن َكْعبٍ ْبُن َكْعٍب َما َهَذا اَي أََنُس َأعي
 وسنده حسن.  موقوف حسن. # قال الهاللي:

 

 بَابُ جَامِعِ الْوُضُوءِ 
 

َشامي ْبني ُعْرَوَة َعْن أَبييهي َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّ   -  27 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن هي ْستيطَابَةي، فَ َقاَل: َم ُسئيَل َعْن  َحدَّ االي
 »َأَواَل َيَيُد َأَحدُُكْم َثاَلثََة َأْحَجاٍر؟«

 وسنده ضعيف إلرساله، لكن الحديث صحيح بشواهده الكثيرة.  صحيح لغيره. # قال الهاللي:
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ري، أَنَّهُ   -  33 ّي اْلُمْجمي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن نُ َعْيمي ْبني َعْبدي اَّللَّي اْلَمَدني َع َأاَب ُهَريْ َرَة يَ ُقوُل: »َمْن تَ َوضَّأَ فََأْحَسَن ُوُضوَءُه، ُثَّ   َوَحدَّ َسَي
ُد إيىَل الصَّاَلةي. َوإينَُّه يُْكَتُب َلُه ِبييْحَدى  نَُّه يفي َصاَلٍة َماَداَم يَ ْعمي ًدا إيىَل الصَّاَلةي، فَإي أْلُْخَرى  َخَرَج َعامي  ُخْطَوتَ ْيهي َحَسَنٌة، َومُيَْحى َعْنُه ابي

مليَ  قَاُلوا:  َدارًا«،  أَبْ َعدُُكْم  َأْجًرا  َأْعَظَمُكْم  نَّ  فَإي َيْسَع.  َفاَل  قَاَمَة  اإْلي َأَحدُُكُم  َع  َسَي َذا  فَإي َأْجلي َكثْ َرةي َسيّيَئٌة.  ْن  »مي قَاَل:  ُهَريْ َرَة؟  َأاَب  اَي   
 اْْلُطَا«

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَّ  - 36 َأْعَماليُكُم  ُه بَ َلَغُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »اْسَتقييُموا َوَلْن ُُتُْصوا. َواْعَمُلوا، َوَخرْيُ َوَحدَّ
ٌن«   الصَّاَلُة َواَل َُيَافيُظ َعَلى اْلُوُضوءي إيالَّ ُمْؤمي

 ( من حديث ثوبان[ 277(، وابن ماجه )22378]أخرجه أحمد ) صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ 
 

ُذُ  -  37 ْصبُ َعْيهي ألي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »َيَُْخُذ اْلَماَء ِبُي  نَ ْيهي«َحدَّ
 موقوف صحيح. قال الهاللي:# 

 

، ُسئيَل َعني اْلَمْسحي    -  38 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َجابيَر ْبَن َعْبدي اَّللَّي اأْلَْنَصارييَّ َعَلى اْلعيَماَمةي؟ فَ َقاَل: »اَل. َحَّتَّ َوَحدَّ
» ْلَماءي ْعُر ابي  مُيَْسَح الشَّ

 ([ 102]وصله الترمذي ) موقوف ضعيف. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ 
 

. ُثَّ تَ َوضَّأَ، فَ َغَسَل َوْجهَ   -  43 وقي َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر »اَبَل يفي السُّ ُه، َوَيَدْيهي، َوَمَسَح رَْأَسُه«.  َوَحدَّ
َها« ُثَّ  َد، »َفَمَسَح َعَلى ُخفَّْيهي، ُثَّ َصلَّى َعَلي ْ نَي َدَخَل اْلَمْسجي َها حي ََنازٍَة ليُيَصلّيَي َعَلي ْ َي جلي  ُدعي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

أَ   -  44 رَأَْيُت  قَاَل:  أَنَُّه  رُقَ ْيٍش،  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  ْبني  َسعييدي  َعْن  ماليٍك،  َعْن  َثِني  َ  َوَحدَّ »ُأِتي ُثَّ  فَ َباَل.  قُ َبا  أََتى  ماليٍك  ْبَن  َنَس 
 . هي. َوَمَسَح َعَلى اْْلُفَّنْيي ، َوَمَسَح بيَرْأسي ْرفَ َقنْيي َد َفَصلَّى«  بيَوُضوٍء فَ تَ َوضََّأ، فَ َغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيهي إيىَل اْلمي  ُثَّ َجاَء اْلَمْسجي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 جَاءَ فِي الرُّعَافِ بَابُ مَا  
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »إيَذا رََعَف اْنَصَرَف فَ تَ َوضََّأ، ُثَّ  -  46   رََجَع فَ َبََن َومَلْ يَ َتَكلَّْم«َحدَّ
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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َثِني َعْن َماليٍك أَنَّ   -  47 ُع فَ يَ ْبِني َوَحدَّ َم َعْنُه، ُثَّ يَ ْرجي ُل الدَّ  َعَلى َما َقْد  ُه بَ َلَغُه َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعبَّاٍس َكاَن »يَ ْرُعُف فَ َيْخُرُج فَ يَ ْغسي
 َصلَّى«

 ولم أجد من وصله. موقوف ضعيف. # قال الهاللي:
 

 أَوْ رُعَاف  بَابُ الْعَمَلِ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ  
 

ْسَوَر ْبَن خَمَْرَمَة َأْخَِبَُه، أَنَّ   -  51 َشامي ْبني ُعْرَوَة َعْن أَبييهي، َأنَّ اْلمي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن هي ُه َدَخَل َعَلى ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي  َحدَّ
َلةي الَّيتي طُعيَن فييَها، فَأَيْ َقَظ ُعَمَر ليَصاَلةي ال َن اللَّي ْ ْساَلمي ليَمْن تَ َرَك الصَّاَلَة«، َفَصلَّى مي ، فَ َقاَل: ُعَمُر: »نَ َعْم. َواَل َحظَّ يفي اإْلي صُّْبحي

 ُعَمُر، َوُجْرُحُه يَ ثْ َعُب َدًما 
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني    -  54 َذاَوَحدَّ ْثَل اْْلَُريْ َزةي، فَإي ِنّي مي ُر مي ُدُه يَ ْنَحدي  َأْسَلَم َعْن أَبييهي َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي قَاَل: »إيّني أَلَجي
ْل ذََكَرُه، َوْليَ تَ َوضَّْأ ُوُضوَءُه ليلصَّاَلةي«. يَ ْعِني اْلَمْذيَ   َوَجَد َذليَك َأَحدُُكْم فَ ْليَ ْغسي

 ح.موقوف صحي # قال الهاللي:
 

َسأَلْ   -  55 قَاَل  أَنَُّه  َعيَّاٍش،  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َمْوىَل  ُجْنُدٍب  َعْن  َأْسَلَم،  ْبني  زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َعني  َوَحدَّ ُعَمَر  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  ُت 
ْل فَ ْرَجَك، َوتَ َوضَّْأ ُوُضوَءَك ليلصَّ  ، فَ َقاَل: »إيَذا َوَجْدَتُه فَاْغسي  اَلةي«اْلَمْذيي

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ 
 

دي ْبني َسْعدي ْبني َأيبي َوقَّاٍص، َعْن ُمْصَعبي ْبني َسْعدي ْبني أَ   -  59 يَل ْبني ُُمَمَّ َثِني َعْن َماليٍك، َعْن إيَْسَاعي يبي َوقَّاٍص، أَنَُّه قَاَل ُكْنُت َوَحدَّ
اْلمُ  ُك  نَ َعْم.أُْمسي فَ ُقْلُت  قَاَل:  ذََكَرَك؟«  ْسَت  َمسي »َلَعلََّك  َسْعٌد:  فَ َقاَل  فَاْحَتَكْكُت  َوقَّاٍص  َأيبي  ْبني  َسْعدي  َعَلى  فَ َقاَل:   ْصَحَف 

 »ُقْم، فَ تَ َوضَّْأ«. فَ ُقْمُت فَ تَ َوضَّْأُت، ُثَّ رََجْعتُ 
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن  -  60  اْلُوُضوُء«  َماليٍك َعْن اَنفيٍع َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »إيَذا َمسَّ َأَحدُُكْم ذََكَرُه، فَ َقْد َوَجَب َعَلْيهي َوَحدَّ
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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أَنَّ   -  62 اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  َسامليي  َعْن  َهاٍب  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  َثِني  يَ تَ َوضَّأُ.  َوَحدَّ ُثَّ  ُل  يَ ْغَتسي ُعَمَر،  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد   ، َأيبي رَأَْيُت  قَاَل:  ُه 
؟ قَاَل: »بَ َلى َوَلكيِنّي َأْحَيااًن َأَمسُّ ذََكريي فَأَ  َن اْلُوُضوءي  تَ َوضَُّأ«فَ ُقْلُت َلُه: اَي أََبتي َأَما ََيْزييَك اْلُغْسُل مي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

ُعَمرَ وَ   -  63 ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َمَع  قَاَل: ُكْنُت  أَنَُّه  اَّللَّي،  َعْبدي  ْبني  َسامليي  َعْن  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  بَ ْعَد َأْن َحدَّ فَ َرأَيْ ُتُه،  َسَفٍر،  يفي   
مَ  َلَصاَلٌة  هي  َهذي إينَّ  َلُه:  فَ ُقْلُت  قَاَل:  َصلَّى.  ُثَّ  تَ َوضَّأَ  ْمُس،  الشَّ ليَصاَلةي طََلَعتي  تَ َوضَّْأُت  َأْن  بَ ْعَد  »إيّني  قَاَل:  ُتَصلّييَها،  ا ُكْنَت 

» يُت َأْن أَتَ َوضََّأ، فَ تَ َوضَّْأُت َوُعْدُت ليَصاَلِتي ي، ُثَّ َنسي ْسُت فَ ْرجي  الصُّْبحي َمسي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 امْرَأَتَهُ بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ  
 

ُعمَ   -  64 ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  أَبييهي  َعْن  اَّللَّي،  َعْبدي  ْبني  َسامليي  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َلُة  َحدَّ »قُ ب ْ يَ ُقوُل:  أَنَُّه َكاَن  َر، 
َن  هي، مي َها بيَيدي هي، فَ َعَلْيهي اْلُوُضوُء«الرَُّجلي اْمَرأََتُه، َوَجسُّ َها بيَيدي  اْلُماَلَمَسةي، َفَمْن قَ بََّل اْمَرأََتُه، َأْو َجسَّ

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َلةي الرَُّجلي اْمَرأَ  -  65 ْن قُ ب ْ َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن َمْسُعوٍد َكاَن يَ ُقوُل: »مي  اْلُوُضوُء«َتُه َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ 
 

»فَأَ   -  69 َبَدَأ  اجْلََنابَةي،  َن  مي اْغَتَسَل  إيَذا  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  هي َوَحدَّ َيدي َعَلى  اْلُيْمََن،  فْ رََغ   
نَ ْيهي، ُثَّ َغَسلَ  ثَ َر. ُثَّ َغَسَل َوْجَهُه، َوَنَضَح يفي َعي ْ  َيَدُه اْلُيْمََن، ُثَّ اْلُيْسَرى. ُثَّ َغَسَل فَ َغَسَلَها، ُثَّ َغَسَل فَ ْرَجُه، ُثَّ َمْضَمَض َواْستَ ن ْ

 رَْأَسُه. ُثَّ اْغَتَسَل َوَأفَاَض َعَلْيهي اْلَماَء«
 موقوف صحيح. لي:# قال الهال 

 

»لي   -  70 فَ َقاَلْت:  اجْلََنابَةي،  َن  مي اْلَمْرَأةي  ُغْسلي  َعْن  ُسئيَلْت  َعائيَشَة  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  َثاَلَث  َوَحدَّ َها  رَْأسي َعَلى  َتْحفيْن 
، َوْلَتْضَغْث رَْأَسَها بيَيَديْ َها«  َن اْلَماءي  َحَفَناٍت مي

 ضعيف إلعضاله.   وسنده موقوف ضعيف. # قال الهاللي:
 

 بَابُ وَاجِبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ 
 

، َوُعْثمَ   -  71 ، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َهاٍب، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّيبي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعني اْبني شي اَن ْبَن َعفَّاَن، َوَعائيَشَة َحدَّ
ّي َصلَّ   ى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َكانُوا يَ ُقوُلوَن: »إيَذا َمسَّ اْلْيَتاُن اْلْيَتاَن فَ َقْد َوَجَب اْلُغْسُل« َزْوَج النَّبي
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 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي النَّْضري َمْوىَل ُعَمَر ْبني ُعبَ ْيدي اَّللَّي َعْن َأيبي َسَلَمَة ْبني َعْبدي الرَّمحَْ   -  72 ني ْبني َعْوٍف، أَنَُّه قَاَل: َسأَْلُت َوَحدَّ
اْلُغْسَل؟   ُب  يُوجي َما  َوَسلََّم،  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  ّي  النَّبي َزْوَج  َيْسَمُع َعائيَشَة،  اْلَفرُّوجي  َمَثُل  َسَلَمَة  َأاَب  اَي  َمثَ ُلَك  َما  َتْدريي  َهْل  فَ َقاَلْت: 

َيَكَة َتْصُرُخ فَ َيْصُرُخ َمَعَها »إيَذا َجاَوَز اْلْيَتاُن اْلْيَتاَن فَ َقْد َوَجَب اْلُغْسُل«  الدّي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َعْن    -  74 َماليٍك،  َعْن  َثِني  اأْلَْنصَ َوَحدَّ لَبييٍد  ْبَن  َُمُْموَد  َأنَّ  َعفَّاَن،  ْبني  ُعْثَماَن  َمْوىَل  ْبني َكْعٍب  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َسعييٍد،  ْبني  ارييَّ  ََيََْي 
ُل. فَ َقا ُل َواَل يُ ْنزيُل؟ فَ َقاَل زَْيٌد: يَ ْغَتسي يُب َأْهَلُه ُثَّ يُْكسي َُمُْموٌد: إينَّ ُأيَبَّ ْبَن َكْعٍب َكاَن َسَأَل زَْيَد ْبَن ََثبيٍت، َعني الرَُّجلي ُيصي َل َلُه 

 اَل يَ َرى اْلُغْسَل. فَ َقاَل َلُه زَْيُد ْبُن ََثبيٍت: »إينَّ ُأيَبَّ ْبَن َكْعٍب نَ زََع َعْن َذليَك، قَ ْبَل َأْن مَيُوَت« 
 موقوف حسن.  # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعبْ  -  75  َد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »إيَذا َجاَوَز اْلْيَتاُن اْلْيَتاَن فَ َقْد َوَجَب اْلُغْسُل«َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ 
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن إيَذا َأرَاَد َأْن يَ َناَم َأْو َيْطَعَم َوُهوَ   -  78  ُجُنٌب َغَسَل َوْجَهُه، َوَيَدْيهي إيىَل  َوَحدَّ
هي، ُثَّ طَعيَم َأْو اَنمَ  ، َوَمَسَح بيَرْأسي ْرفَ َقنْيي  اْلمي

 وسنده صحيح على شرط الشيخين. موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ إِعَادَةِ الْجُنُبِ الصَّلَاةَ. وَغُسْلِهِ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ. وَغَسْلِهِ ثَوْبَهُ 
 

َرسُ   -  79 َأنَّ  َأْخَِبَُه  َيَساٍر  ْبَن  َعطَاَء  َأنَّ  َحكييٍم  َأيبي  ْبني  يَل  إيَْسَاعي َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َوَسلََّم،  َحدَّ َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  وَل 
لْ  هي َأني اْمُكُثوا، َفَذَهَب، ُثَّ رََجَع َوَعَلى جي ْم بيَيدي ، ُثَّ َأَشاَر إيلَْيهي َن الصََّلَواتي «»َكِبََّ يفي َصاَلٍة مي هي أَثَ ُر اْلَماءي  دي

هذا حديث منقطع وقد روي متصال مسندا من حديث أبي هريرة   (:1/174]قال ابن عبد البر في التمهيد )  صحيح لغيره.  # قال الهاللي:
 [ وحديث أبي بكرة 

 

زُيَ ْيدي   -  80 َعْن  أَبييهي  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  ماليٍك،  َعْن  َثِني  إيىَل    َوَحدَّ اْْلَطَّابي  ْبني  ُعَمَر  َمَع  َخَرْجُت  قَاَل:  أَنَُّه  الصَّْلتي  ْبني 
اْحتَ َلمْ  إيالَّ  َأرَاني  َما  »َواَّللَّي  فَ َقاَل:  ْل،  يَ ْغَتسي َومَلْ  َوَصلَّى  اْحتَ َلَم،  َقدي  ُهَو  َذا  فَإي فَ َنَظَر  َوَما اجْلُُرفي  َوَصلَّْيُت  َشَعْرُت،  َوَما  ُت 

  الضَُّحى ُمَتَمكّيًنا : فَاْغَتَسَل، َوَغَسَل َما رََأى يفي ثَ ْوبيهي، َوَنَضَح َما مَلْ يَ َر، َوَأذََّن َأْو َأقَاَم، ُثَّ َصلَّى بَ ْعَد اْرتيَفاعي اْغَتَسْلُت«. قَالَ 
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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ُسلَ   -  81 َعْن  َحكييٍم  َأيبي  ْبني  يَل  إيَْسَاعي َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  جْلُُرفي َوَحدَّ ابي هي  َأْرضي إيىَل  َغَدا  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  َيَساٍر  ْبني  ْيَماَن 
فَاْغَتَسَل،    ،» النَّاسي َأْمَر  ُولّييُت  ُمْنُذ  ْحتياَلمي  الي ابي ابْ ُتلييُت  »َلَقدي  فَ َقاَل:  اْحتياَلًما  ثَ ْوبيهي  يفي  َن فَ َوَجَد  مي ثَ ْوبيهي  يفي  رََأى  َما  َوَغَسَل 

ْحتياَل  ْمسُ االي ، ُثَّ َصلَّى بَ ْعَد َأْن طََلَعتي الشَّ  مي
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن ُسَلْيَماَن ْبني َيَساٍر، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َصلَّى ابي   -  82 لنَّاسي الصُّْبَح. ُثَّ َغَدا إيىَل  َوَحدَّ
فَاغْ  اْلُعُروُق«.  اَلَنتي  اْلَوَدَك  َنا  َأَصب ْ ا  َلمَّ »إيانَّ  فَ َقاَل:  اْحتياَلًما.  ثَ ْوبيهي  يفي  فَ َوَجَد  جْلُُرفي  ابي هي  ثَ ْوبيهي،  َأْرضي ْن  مي ْحتياَلَم  االي َوَغَسَل  َتَسَل، 

 َوَعاَد ليَصاَلتيهي 
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

َعْن    -  83 َثِني  َمَع  َوَحدَّ اْعَتَمَر  أَنَُّه  ٍب،  َحاطي ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  ْبني  ََيََْي  َعْن  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  ْبني  َماليٍك،  ُعَمَر 
َقري   ، الطَّرييقي بيبَ ْعضي  َعرََّس  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َوَأنَّ   ، اْلَعاصي ْبُن  َعْمُرو  ْم  فييهي رَْكٍب  يفي  ُعَمُر  اْْلَطَّابي  فَاْحتَ َلَم  َياهي.  اْلمي بَ ْعضي  ْن  مي يًبا 

ُل َما رََأى   ، َحَّتَّ َأْسَفَر. َوَقْد َكاَد َأْن ُيْصبيَح، فَ َلْم َيَيْد َمَع الرَّْكبي َماًء. فَ رَكيَب، َحَّتَّ َجاَء اْلَماَء، َفَجَعَل يَ ْغسي ْحتياَلمي ْن َذليَك االي مي
َأصْ   : اْلَعاصي ْبُن  َعْمُرو  َلُه  ْبَن  فَ َقاَل  َعْمُرو  اَي  َلَك  »َواَعَجًبا   : اْْلَطَّابي ْبُن  ُعَمُر  فَ َقاَل  يُ ْغَسُل،  ثَ ْوَبَك  َفدَْع  ثيَياٌب،  َوَمَعَنا  َبْحَت 

َبلْ  ُسنًَّة.  َلَكاَنْت  فَ َعْلتُ َها  َلْو  َواَّللَّي  ثيَيااًب؟  َيَيُد  النَّاسي  َأَفُكلُّ  ثيَيااًب  َتَيُد  لَئيْن ُكْنَت  مَ   اْلَعاصي  ُل  قَاَل َأْغسي َأَر«  مَلْ  َما  ُح  َوأَْنضي رَأَْيُت،  ا 
ًئا رََأى يفي َمَنامي  ْن َأْحَدثي نَ ْوٍم َماليٌك، يفي رَُجٍل َوَجَد يفي ثَ ْوبيهي أَثَ َر اْحتياَلٍم، َواَل َيْدريي َمََّت َكاَن؟ َواَل َيْذُكُر َشي ْ ْل مي هي، قَاَل: »لييَ ْغَتسي

ْن َكاَن َصلَّى بَ ْعَد َذلي  َا اْحتَ َلَم، َواَل يَ رَ اَنَمُه. فَإي ْن َأْجلي َأنَّ الرَُّجَل ُرمبَّ . مي ْومي ، فَ ْلُيعيْد َما َكاَن َصلَّى بَ ْعَد َذليَك الن َّ ْومي ًئا،  َك الن َّ ى َشي ْ
َما كَ  َأَعاَد  ُعَمَر  َأنَّ  َوَذليَك  اْلُغْسُل.  فَ َعَلْيهي  َماًء،  يفي ثَ ْوبيهي  َوَجَد  َذا  فَإي ََيَْتليُم،  َواَل  َما َكاَن َويَ َرى  يُعيْد  َومَلْ  اَنَمُه،  نَ ْوٍم  ري  خي َصلَّى، ِلي اَن 

َلُه«   قَ ب ْ
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ 
 

هاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبني الزُّبَ   -  84 َثِني َعْن َماليٍك، َعني اْبني شي رْيي، َأنَّ أُمَّ ُسَلْيٍم قَاَلْت ليَرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: اْلَمْرَأُة  َحدَّ
َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  هَلَا  فَ َقاَل  ُل؟  أَتَ ْغَتسي الرَُّجُل،  يَ َرى  َما  ْثَل  مي اْلَمَنامي  يفي  فَ َقالَ   تَ َرى  ْل«،  فَ ْلتَ ْغَتسي هَلَا »نَ َعْم  ْت 

ْن أَ  َعائيَشُة: ُأفٍّ َلكي   َبُه؟«َوَهْل تَ َرى َذليَك اْلَمْرَأُة؟ فَ َقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »َتريَبْت ميَييُنكي َومي  ْيَن َيُكوُن الشَّ
 ([709ومسلم )(، 24610]وصله بنحوه ألحمد ) صحيح لغيره. # قال الهاللي:

 

 بَابُ جَامِعِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ 
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بي   -  86 يُ ْغَتَسَل  َأْن  ِبََْس  »اَل  يَ ُقوُل:  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َتُكْن  َحدَّ مَلْ  َما  اْلَمْرَأةي  َفْضلي 
 َحائيًضا َأْو ُجنُ ًبا« 

 قوف صحيح.مو  # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »يَ ْعَرُق يفي الث َّْوبي َوُهَو ُجُنٌب ُثَّ يُ  -  87  َصلّيي فييهي« َوَحدَّ
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

يَنهُ  -  88 ُل َجَوارييهي ريْجَلْيهي، َويُ ْعطي َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »يَ ْغسي  اْْلُْمَرَة َوُهنَّ ُحيٌَّض«   َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي التَّيَمُّمِ 
 

إيَذا  -  90 َحَّتَّ  اجْلُُرفي  َن  مي ُعَمَر  ْبُن  اَّللَّي  َوَعْبُد  ُهَو  َأقْ َبَل  أَنَُّه  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  اَّللَّي   َحدَّ َعْبُد  نَ َزَل  ْرَبدي  ْلمي ابي َكااَن 
ْرفَ َقنْيي  َم َصعييًدا طَيّيًبا، َفَمَسَح َوْجَهُه، َوَيَدْيهي إيىَل اْلمي   ُثَّ َصلَّى« »فَ تَ َيمَّ

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

مَ   -  91 َوُسئيَل   » ْرفَ َقنْيي اْلمي إيىَل  ُم  »يَ تَ َيمَّ ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  ُلُغ َوَحدَّ يَ ب ْ َوأَْيَن  ُم  َيمُّ الت َّ اليٌك َكْيَف 
«بيهي؟ فَ َقاَل: »َيْضريُب َضْربًَة لي  ْرفَ َقنْيي ، َومَيَْسُحُهَما إيىَل اْلمي  ْلَوْجهي، َوَضْربًَة ليْلَيَدْيني

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِض  
 

َرسُ   -  93 َسَأَل  رَُجاًل  َأنَّ  َأْسَلَم  ْبني  زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  ني  َحدَّ مي يلي  َيَيلُّ  َما  فَ َقاَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  وَل 
َها إيزَارََها ُثَّ شَ  َي َحائيٌض؟ فَ َقاَل: َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم، »ليَتُشدَّ َعَلي ْ ْعاَلَها«اْمَرَأِتي َوهي  ْأَنَك ِبَي

 صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

َعَليْ   -  94 هللاُ  َصلَّى  ّي  النَّبي َزْوَج  َعائيَشَة،  َأنَّ  الرَّمْحَني  َعْبدي  َأيبي  ْبني  رَبييَعَة  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َمَع َوَحدَّ َعًة  ُمْضَطجي َوَسلََّم، َكاَنْت  هي 
َا َقْد َوثَ بَ  ٍد. َوَأَّنَّ يَدًة، فَ َقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »َما َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي ثَ ْوٍب َواحي ْت َوثْ َبًة َشدي

ي إيىَل  كي إيزَاَركي ُثَّ ُعودي ي َعَلى نَ ْفسي «، يَ ْعِني احْلَْيَضَة. فَ َقاَلْت: نَ َعْم، قَاَل: »ُشدّي ؟ َلَعلَّكي نَفيْستي «  َلكي  َمْضَجعيكي
هكذا هذا الحديث في الموطأ كما روي منقطع ويتصل معناه من (:  3/162]قال ابن عبد البر في التمهيد )  صحيح لغيره.  # قال الهاللي:

 [ البتةحديث أم سلمة عن النبي صلى هللا عليه وسلم وال أعلم أنه روي من حديث عائشة بهذا اللفظ 
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َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع َأنَّ ُعبَ ْيَد اَّللَّي ْبنَ   -  95 َي َوَحدَّ ُر الرَُّجُل اْمَرأََتُه َوهي  َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر َأْرَسَل إيىَل َعائيَشَة َيْسَأهُلَا: َهْل يُ َباشي
ُرَها إيْن َشاَء«  َحائيٌض؟ فَ َقاَلْت: »ليَتُشدَّ إيزَارََها َعَلى َأْسَفليَها ُثَّ يُ َباشي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 الْحَائِضِ بَابُ طُهْرِ  
 

نينيَ   -  97 هي َمْواَلةي َعائيَشَة أُمّي اْلُمْؤمي َثِني ََيََْي، َعْن ماليٍك، َعْن َعْلَقَمَة ْبني َأيبي َعْلَقَمَة، َعْن أُمّي َعْثَن َحدَّ َا قَاَلْت: َكاَن النّيَساُء يَ ب ْ ، َأَّنَّ
رََجةي فييَها اْلُكرْ  لدّي نينَي، ابي : »اَل تَ ْعَجْلَن  إيىَل َعائيَشَة أُمّي اْلُمْؤمي ْن َدمي احْلَْيَضةي، َيْسأَْلنَ َها َعني الصَّاَلةي. فَ تَ ُقوُل هَلُنَّ ُسُف، فييهي الصُّْفَرُة مي

َن احْلَْيَضةي   َحَّتَّ تَ َرْيَن اْلَقصََّة اْلبَ ْيَضاَء«. تُرييُد بيَذليَك الطُّْهَر مي
  موقوف صحيح لغيره. # قال الهاللي:

 

 ضَةِ بَابُ جَامِعِ الْحِي 
 

قَاَلتْ   -  100 َوَسلََّم،  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  ّي  النَّبي َعائيَشَة، َزْوَج  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َم: َحدَّ الدَّ تَ َرى  لي  احْلَامي اْلَمْرَأةي  يفي   :
َا »َتدَُع الصَّاَلَة«   َأَّنَّ

 موقوف حسن.  # قال الهاللي:
 

 الْمُسْتَحَاضَةِ بَابُ  
 

زَي ْ   -  106 رََأْت  َا  َأَّنَّ َسَلَمَة،  َأيبي  بيْنتي  زَيْ َنَب  َعْن  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  الَّيتي َوَحدَّ َجْحٍش  بيْنَت  َنَب 
ُل َوُتَصلّيي«َكاَنْت َُتَْت َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َعْوٍف وََكاَنْت ُتْسَتَحاُض َفَكاَنْت   »تَ ْغَتسي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا وَغَيْرِهِ 
 

فَ رْ   -  111 َعْن  َفَكَشَف  َد،  اْلَمْسجي  ٌّ َأْعَرايبي َدَخَل  قَاَل:  أَنَُّه  َسعييٍد  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  هي  َحدَّ َفَصاَح جي لييَ ُبوَل، 
فَ بَ  َفرَتَُكوُه،  »اتْ رُُكوُه«  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  فَ َقاَل  الصَّْوُت،  َعاَل  َحَّتَّ  بيهي،  هللاُ النَّاُس  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  َأَمَر  ُثَّ  اَل. 

ْن َماٍء، َفُصبَّ َعَلى َذليَك ا  ْلَمَكاني " َعَلْيهي َوَسلََّم: بيَذنُوٍب مي
 ضعيف بهذا اللفظ.  # قال الهاللي:
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يَناٍر، أَنَُّه قَاَل: رَأَْيُت َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر »يَ ُبوُل قَا  -  112 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني دي ئيًما« قَاَل ََيََْي: َوُسئيَل َماليٌك َوَحدَّ
َن اْلبَ ْولي َوا . َوأَ َعْن َغْسلي اْلَفْرجي مي َن اْلغَائيطي ، َهْل َجاَء فييهي أَثَ ٌر؟ فَ َقاَل: »بَ َلَغِني َأنَّ بَ ْعَض َمْن َمَضى، َكانُوا يَ تَ َوضَُّئوَن مي اَن ْلغَائيطي

» َن اْلبَ ْولي َل اْلَفْرَج مي بُّ َأْن َأْغسي  ُأحي
 وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 جَاءَ فِي السِّوَاكِ بَابُ مَا  
 

َوَسلَّ   -  113 َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  بَّاقي  السَّ اْبني  َعني  َهاٍب  شي اْبني  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َن َحدَّ مي ُُجَُعٍة  يفي  قَاَل  َم، 
اَّللَُّ  َجَعَلُه  يَ ْوٌم  َهَذا  »إينَّ  نَي  اْلُمْسليمي َمْعَشَر  اَي   : َوَعَلْيُكْم اجْلَُمعي ْنُه،  مي مَيَسَّ  َأْن  َيُضرُُّه  َفاَل  يٌب  طي ْنَدُه  عي َوَمْن َكاَن  ُلوا،  فَاْغَتسي يًدا  عي  

» َواكي لسّي  ابي
 ضعيف.  # قال الهاللي:

 

هُ   -  115 َأيبي  عْن  َعْوٍف  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  ْبني  مُحَْيدي  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َيُشقَّ  َوَحدَّ َأْن  »لْواَل  قَاَل:  أَنَُّه  َريْ َرَة 
، َمَع ُكلّي ُوُضوٍء«  َواكي لسّي  َعَلى أُمَّتيهي أَلََمَرُهْم ابي

 موقوف صحيح، وقد صح مرفوعا. وسنده صحيح على شرط الشيخين.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الصَّلَاةِ   -  3
 

 لِلصَّلَاةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ  
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد أَنَُّه قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّ   -  1 ،  َحدَّ َذ َخَشبَ َتنْيي َم َقْد َأرَاَد َأْن يَ تَّخي
َع النَّاُس ليلصَّاَلةي، فَُأريَي َعْبدُ  . فَ َقاَل:    ُيْضَرُب ِبييَما ليَيْجَتمي ْومي ْن َبِني احْلَاريثي ْبني اْْلَْزرَجي َخَشبَ َتنْيي يفي الن َّ اَّللَّي ْبُن زَْيٍد اأْلَْنَصارييُّ ُثَّ مي

ليلصَّاَل  نُوَن  تُ َؤذّي َأاَل  َفقييَل:  َوَسلََّم،  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  يُرييُد  َّا  ِمي لََنْحٌو  َهاَتنْيي  فَأََتى إينَّ  َوَسلََّم   ةي؟  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل 
» أْلََذاني َقَظ، َفذََكَر َلُه َذليَك، »فََأَمَر َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم ابي نَي اْستَ ي ْ  حي

 مرسل صحيح اإلسناد.  # قال الهاللي:
 

يّي أَنَُّه قَاَل: " َساَعَتاني   -  7 دي اعي يَناٍر َعْن َسْهلي ْبني َسْعٍد السَّ َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي َحازيمي ْبني دي ،    َوَحدَّ َماءي يُ ْفَتُح هَلَُما أَبْ َواُب السَّ
 يفي َسبييلي اَّللَّي  َوَقلَّ َداٍع تُ َردُّ َعَلْيهي َدْعَوتُُه: َحْضَرُة النّيَداءي ليلصَّاَلةي، َوالصَّفُّ 

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

نُُه ليَصاَلةي الصُّبْ   -  8 َن َجاَء إيىَل ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي يُ ْؤذي َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ اْلُمَؤذّي ، فَ َوَجَدُه اَنئيًما. فَ َقاَل: »الصَّاَلُة َوَحدَّ حي
، فََأَمرَ  ْومي َن الن َّ « َخرْيٌ مي  ُه ُعَمُر َأْن ََيَْعَلَها يفي نيَداءي الصُّْبحي

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

ئً  هي َأيبي ُسَهْيلي ْبني َماليٍك، َعْن أَبييهي أَنَُّه قَاَل: »َما َأْعريُف َشي ْ َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك َعْن َعمّي َّا َأْدرَْكُت َعَلْيهي النَّاَس، إيالَّ النّي َوَحدَّ َداَء ا ِمي
لصَّاَلةي«  ابي

 مقطوع صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

ْلَبقييعي فََأْسرََع  - 9 قَاَمَة َوُهَو ابي َع اإْلي َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر »َسَي « َوَحدَّ دي  اْلَمْشَي إيىَل اْلَمْسجي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ النِّدَاءِ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوء  
 

َفري إي   -  11 قَاَمةي يفي السَّ َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن اَل يَزييُد َعَلى اإْلي ي َوَحدَّ نَُّه َكاَن يُ َنادي الَّ يفي الصُّْبحي فَإي
ُع النَّاُس إيلَْيهي«فييَها، َويُقييُم. وََكانَ  ي ََيَْتمي َمامي الَّذي َا اأْلََذاُن ليْْلي   يَ ُقوُل: »إيَّنَّ

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ قَدْرِ السُّحُورِ مِنَ النِّدَاءِ 
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اَّللَّي   -  15 َرُسوَل  َأنَّ  اَّللَّي،  َعْبدي  ْبني  َسامليي  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعْن  ماليٍك،  َعْن  َثِني  بياَلاًل َوَحدَّ »إينَّ  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى   
رَُجاًل  َمْكُتوٍم  أُمّي  اْبُن  وََكاَن  قَاَل:  َمْكُتوٍم«،  أُمّي  اْبُن  َي  يُ َنادي َحَّتَّ  َواْشَربُوا  َفُكُلوا  بيَلْيٍل،  ي  َلُه:    يُ َنادي يُ َقاَل  َحَّتَّ  ي  يُ َنادي اَل  َأْعَمى، 

 َأْصَبْحَت. َأْصَبْحتَ 
 صحيح.  الهاللي: # قال

 

 بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ 
 

قَاَل َكانَ   -  17 أَنَُّه  طَاليٍب،  َأيبي  ْبني  َعلييّي  ْبني  ُحَسنْيي  ْبني  َعلييّي  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  هللاُ َوَحدَّ َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل   
ُ يفي   الصَّاَلةي ُكلََّما َخَفَض َورََفَع، فَ َلْم تَ َزْل تيْلَك َصاَلَتُه َحَّتَّ َلقيَي اَّللََّ َعَلْيهي َوَسلََّم يَُكِبّي

 صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن ماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد َعْن ُسَلْيَماَن ْبني َيَساٍر َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّ   -  18 يفي َوَحدَّ ى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَن يَ ْرَفُع َيَدْيهي 
 الصَّاَلةي 

 صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

َهاٍب، َعْن َسامليي ْبني َعْبدي اَّللَّي، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن "    -  20 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اْبني شي ُ يفي الصَّاَلةي ُكلََّما َخَفَض َوَحدَّ يَُكِبّي
 َورََفعَ 

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي نُ َعْيٍم َوْهبي ْبني َكْيَساَن، َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللَّي أَنَُّه َكاَن يُ َعلّيمُ   -  21 ُهُم التَّْكبيرَي يفي الصَّاَلةي، قَاَل: َوَحدَّ
َ ُكلََّما َخَفْضَنا َورَفَ ْعَنا« َفَكا  َن »َيَُْمُراَن َأْن نَُكِبّي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ 
 

، َعْن ق َ   -  25 ، َعْن ُعَباَدَة ْبني ُنَسيٍّ َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي ُعبَ ْيٍد َمْوىَل ُسَلْيَماَن ْبني َعْبدي اْلَمليكي ، َعْن َأيبي َوَحدَّ ْيسي ْبني احْلَاريثي
الصّي  َبْكٍر  َأيبي  اَلَفةي  خي يفي  يَنَة  اْلَمدي ْمُت  َقدي قَاَل:  الصَُّناِبيييّي  اَّللَّي  ُمّي  َعْبدي  ِبي اأْلُولََينْيي  الرَّْكَعَتنْيي  يفي  فَ َقَرَأ   " اْلَمْغريَب  َورَاَءُه  َفَصلَّْيُت  يقي  دّي

ْنُه َحَّتَّ إينَّ ثيَيايبي  ، ُثَّ قَاَم يفي الثَّاليَثةي، َفَدنَ ْوُت مي ْن قيَصاري اْلُمَفصَّلي ، َوُسورٍَة: ُسورٍَة مي ُمّي    لََتَكاُد َأْن َتََسَّ ثيَيابَُه. اْلُقْرآني ْعُتُه قَ َرَأ ِبي َفَسمي
ْن َلُدْنَك َرمْحًَة إي  هي اِْليَةي }رَب ََّنا اَل تُزيْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد إيْذ َهَديْ تَ َنا، َوَهْب لََنا مي َذي اُب{ ]آل عمران: اْلُقْرآني َوِبي  [ " 8نََّك أَْنَت اْلَوهَّ

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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َماليكٍ   -  26 َعْن  َثِني  رَكْ   َوَحدَّ يفي ُكلّي  يًعا.  ُجَي اأْلَْرَبعي  يفي  يَ ْقَرأُ  َوْحَدُه،  َصلَّى  »إيَذا  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  ُمّي  َعْن  ِبي َعٍة، 
الْ  الرَّْكَعةي  يفي  َوالثَّاَلثي  ورََتنْيي  لسُّ ابي َأْحَيااًن  يَ ْقَرأُ  وََكاَن   . اْلُقْرآني َن  مي َوُسورٍَة  ،  اْلُقْرآني  الرَّْكَعَتنْيي يفي  َويَ ْقَرأُ  اْلَفرييَضةي.  َصاَلةي  ْن  مي َدةي،  َواحي

ُمّي اْلُقْرآني َوُسورٍَة ُسورٍَة«  َن اْلَمْغريبي َكَذليَك ِبي  مي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي الْقِرَاءَةِ 
 

هي َأيبي    -  31 َثِني َعْن َماليٍك َعْن َعمّي ْنَد َداري َأيبي َوَحدَّ ُسَهْيلي ْبني َماليٍك، َعْن أَبييهي أَنَُّه قَاَل: ُكنَّا »َنْسَمُع قيَراَءَة ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي عي
 » ْلَباَلطي  َجْهٍم ابي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »  -  32 َماُم َوَحدَّ ، فييَما َجَهَر فييهي اإْلي َمامي َن الصَّاَلةي َمَع اإْلي إيَذا فَاَتُه َشْيٌء مي
ي، َوَجهَ  هي فييَما يَ ْقضي َماُم، قَاَم َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر »فَ َقَرَأ لينَ ْفسي ْلقيَراَءةي« أَنَُّه إيَذا َسلََّم اإْلي  َر« ابي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ بَابُ  
 

يَق »َصلَّى الصُّْبَح    -  33 دّي َشامي ْبني ُعْرَوَة، َعْن أَبييهي، َأنَّ َأاَب َبْكٍر الصّي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن هي فَ َقَرَأ فييَها ُسورََة اْلبَ َقَرةي،  َحدَّ
َما«  يفي الرَّْكَعَتنْيي كيْلتَ ْيهي

 لغيره. وهذا سند ضعيف النقطاعه. موقوف صحيح # قال الهاللي:
 

رَبييَعةَ   -  34 ْبني  ري  َعامي ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َع  َسَي أَنَُّه  أَبييهي  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ْبني    َوَحدَّ ُعَمَر  َورَاَء  َنا  َصلَّي ْ يَ ُقوُل: 
نَي َيْطُلُع اْلَفْجُر.  اْْلَطَّابي الصُّْبَح. »فَ َقَرَأ فييَها بيُسورَةي يُ  يَئًة، فَ ُقْلُت: َواَّللَّي، إيًذا، لََقْد َكاَن يَ ُقوُم حي «، قيَراَءًة َبطي وُسَف َوُسورَةي احْلَجّي

 قَاَل: َأَجلْ 
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َعْبدي    -  35 َأيبي  ْبني  َورَبييَعَة  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ُعَمرْيٍ  َوَحدَّ ْبَن  اْلُفَرافيَصَة  َأنَّ  ٍد،  ُُمَمَّ ْبني  مي  اْلَقاسي َعني   ، الرَّمْحَني
نْ  «، مي َها يفي الصُّْبحي ْن قيَراَءةي ُعْثَماَن ْبني َعفَّاَن إيايَّ ُدَها لََنا احْلََنفييَّ قَاَل: »َما َأَخْذُت ُسورََة يُوُسَف إيالَّ مي   َكثْ َرةي َما َكاَن يُ َردّي

 موقوف حسن.  لي:# قال الهال 
 

ْلعَ   -  36 ابي َفري،  السَّ يفي   ، الصُّْبحي يفي  »يَ ْقَرأُ  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  َن  َوَحدَّ مي اأْلَُولي  َوري  السُّ ْشري 
ُمّي اْلُقْرآني َوُسورَةٍ  «. يفي ُكلّي رَْكَعٍة، ِبي  اْلُمَفصَّلي

 موقوف صحيح. الهاللي:# قال 
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ 
 

ري ْبني ُكَرْيٍز، َأْخَِبَُه: َأنَّ   -  37 َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم    َعني اْلَعاَلءي ْبني َعْبدي الرَّمْحَني ْبني يَ ْعُقوَب، َأنَّ َأاَب َسعييٍد، َمْوىَل َعامي
ْن َصاَلتيهي حلَيَقُه، فَ َوَضَع َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ اَنَدى ُأيَبَّ   ا فَ رََغ مي هي. َوُهَو يُرييُد ْبَن َكْعٍب َوُهَو ُيَصلّيي، فَ َلمَّ  َيَدُه َعَلى َيدي

اْلمَ  َن  مي َُتُْرَج  اَل  َأْن  أَلَْرُجو  »إيّني  فَ َقاَل:   . دي اْلَمْسجي اَببي  ْن  مي خَيُْرَج  يفي َأْن  َواَل  ْورَاةي،  الت َّ يفي   ُ اَّللَّ أَنْ َزَل  َما  ُسورًَة،  تَ ْعَلَم  َحَّتَّ  دي  ْسجي
ُئ يفي اْلَمْشيي رََجاَء َذليَك. ُثَّ قُ ْلُت:   ثْ َلَها«، قَاَل ُأيَبٌّ َفَجَعْلُت أُْبطي ، َواَل يفي اْلُقْرآني مي جْنييلي ورََة الَّيتي َوَعْدَتِني اإْلي ،  اَي َرُسوَل اَّللَّي السُّ

]الفاُتة:   نَي{  اْلَعاَلمي َربّي  َّلليَّي  }احْلَْمُد  فَ َقَرْأُت  قَاَل  الصَّاَلَة؟«  افْ تَ َتْحَت  إيَذا  تَ ْقَرأُ  »َكْيَف  ريَها  2قَاَل:  آخي َعَلى  أَتَ ْيُت  َحَّتَّ   ،]
ْبعُ  َي السَّ ورَُة َوهي هي السُّ َي َهذي يُت« فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »هي ي ُأْعطي يُم الَّذي  اْلَمثَاني َواْلُقْرآُن اْلَعظي

 ( من حديث أبي هريرة عن أبي بن كعب[ 21095]أخرجه أحمد ) صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

 بَابُ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن ماليٍك، َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن إيَذا ُسئيَل: َهْل يَ ْقَرأُ َأَحٌد َخلْ   -  43 ؟ قَاَل: »إيَذا َصلَّى َحدَّ َمامي َف اإْلي
، َوإيَذا َصلَّى َوْحَدُه فَ لْ  َمامي َمامي َفَحْسُبُه قيَراَءُة اإْلي «  َأَحدُُكْم َخْلَف اإْلي َمامي  يَ ْقَرْأ«، قَاَل: وََكاَن َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر »اَل يَ ْقَرأُ َخْلَف اإْلي

 وهذا سند صحيح على الشيخين. موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ 
 

ْبني    -  49 اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  يفي َوَحدَّ الرَُّجُل  َجَلَس  ا  فَ َلمَّ رَُجٌل،  َجْنبيهي  إيىَل  َوَصلَّى  ُعَمَر،  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َع  َسَي أَنَُّه  يَناٍر  دي
نَّكَ  فَإي الرَُّجُل:  فَ َقاَل  َعَلْيهي،  َذليَك  َعاَب  اَّللَّي  َعْبُد  اْنَصَرَف  ا  فَ َلمَّ ريْجَلْيهي،  َوَثََن  تَ َربََّع  ُعَمَر   تَ ْفَعُل َذليَك.  َأْرَبٍع،  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  فَ َقاَل: 

ّني َأْشَتكيي«   »فَإي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

ُعَمرَ   -  50 ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  رََأى  أَنَُّه  َحكييٍم  ْبني  اْلُمغيريَةي  َعني  َيَساٍر  ْبني  َصَدَقَة  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  يفي   َوَحدَّ َسْجَدَتنْيي  يفي  ُع  يَ ْرجي
َوإيَّنََّ الصَّاَل  الصَّاَلةي.  ُسنََّة  لَْيَسْت  َا  »إيَّنَّ فَ َقاَل:  َذليَك.  َلُه  ذََكَر  اْنَصَرَف  ا  فَ َلمَّ َقَدَمْيهي،  ُصُدوري  َعَلى  َأّني  ةي،  َأْجلي  ْن  مي َهَذا  َأفْ َعُل  ا 

 َأْشَتكيي«
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي    -  52 ، فَ َنَصَب ريْجَلُه اْلُيْمََن،  َوَحدَّ دي ٍد »َأرَاُهُم اجْلُُلوَس يفي التََّشهُّ َم ْبَن ُُمَمَّ ْبني َسعييٍد، َأنَّ اْلَقاسي
َهذَ  َأرَاني  قَاَل:  ُثَّ  هي«.  َقَدمي َعَلى  ََيْليْس  َومَلْ  اأْلَْيَسري،  َوريكيهي  َعَلى  َوَجَلَس  اْلُيْسَرى،  ريْجَلُه  اَّللَّي َوَثََن  َعْبُد  ُعَمَر  ا  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ْبُن   

َثِني َأنَّ َأاَبُه َكاَن يَ ْفَعُل َذليكَ   َوَحدَّ
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 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ 
 

الْ   -  53 َعْبٍد  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  َعْن  الزَُّبرْيي،  ْبني  ُعْرَوَة  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  ْبَن  َحدَّ ُعَمَر  َع  َسَي أَنَُّه   ، َقارييّي
« ُقوُلوا:  يَ ُقوُل:  َد،  التََّشهُّ النَّاَس  يُ َعلّيُم  ْنَِبي  اْلمي َعَلى  َوُهَو  اَلُم اْْلَطَّابي  السَّ َّلليَّي،  الصََّلَواُت  الطَّيّيَباُت  َّلليَّي،  الزَّاكيَياُت  َّلليَّي،  يَّاُت  التَّحي

َبادي اَّللَّي الصَّاحليينَي، أَ  َنا َوَعَلى عي اَلُم َعَلي ْ ُّ َوَرمْحَُة اَّللَّي َوبَ رََكاتُُه، السَّ ُ.َعَلْيَك أَي َُّها النَّبي ًدا َعْبُدُه    ْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إيالَّ اَّللَّ َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ
 َوَرُسولُُه« 

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

التَّحي   -  54 اَّللَّي،  بيْسمي   " فَ يَ ُقوُل:  ُد  يَ َتَشهَّ ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  َّلليَّي، َوَحدَّ الصََّلَواُت  َّلليَّي،  يَّاُت 
الالزَّاكي  اَّللَّي  َبادي  عي َوَعَلى  َنا  َعَلي ْ اَلُم  السَّ َوبَ رََكاتُُه،  اَّللَّي  َوَرمْحَُة  ّي  النَّبي َعَلى  اَلُم  السَّ َّلليَّي،  ُ،  َياُت  اَّللَّ إيالَّ  إيَلَه  اَل  َأْن  ْدُت  َشهي صَّاحليينَي، 

الرَّْكَعَتنْيي   يفي  َهَذا  يَ ُقوُل  اَّللَّي،  َرُسوُل  ًدا  ُُمَمَّ َأنَّ  ْدُت  ري َشهي آخي يفي  َجَلَس  َذا  فَإي َلُه.  َبَدا  َا  مبي َدُه،  َتَشهُّ َقَضى  إيَذا  َوَيْدُعو،   . اأْلُولََينْيي
تَ  َقَضى  َذا  فَإي َلُه.  َبَدا  َا  مبي َيْدُعو  ُثَّ  َد،  التََّشهُّ ُم  يُ َقدّي أَنَُّه  إيالَّ  أَْيًضا،  َد َكَذليَك  َتَشهَّ ُيَسلّيمَ َصاَلتيهي،  َأْن  َوَأرَاَد  َدُه،  اَلُم َشهُّ السَّ قَاَل:   ،

َعلَ  اَلُم  السَّ الصَّاحليينَي،  اَّللَّي  َبادي  عي َوَعَلى  َنا  َعَلي ْ اَلُم  السَّ َوبَ رََكاتُُه،  اَّللَّي  َوَرمْحَُة  ّي  النَّبي ْن َعَلى  فَإي  . َمامي اإْلي َعَلى  يَ ُردُّ  ُثَّ  ميَيينيهي،  َعْن   " ْيُكْم 
 َعَلْيهي َسلََّم َعَلْيهي َأَحٌد َعْن َيَساريهي، َردَّ  

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

هللاُ   -  55 َصلَّى  ّي  النَّبي َزْوجي  َعائيَشَة  َعْن  أَبييهي،  َعْن   ، مي اْلَقاسي ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َا َكاَنْت َوَحدَّ َأَّنَّ َوَسلََّم،  َعَلْيهي   
الطَّ  يَّاُت  »التَّحي  : َدتي َتَشهَّ إيَذا  ُمَُ تَ ُقوُل،  َوَأنَّ  َلُه،  َشرييَك  اَل  َوْحَدُه   ُ اَّللَّ إيالَّ  إيَلَه  اَل  َأْن  َأْشَهُد  َّلليَّي،  الزَّاكيَياُت  الصََّلَواُت  ًدا يّيَباُت،  مَّ

َنا َوَعَلى اَلُم َعَلي ْ ُّ َوَرمْحَُة اَّللَّي َوبَ رََكاتُُه، السَّ اَلُم َعَلْيَك أَي َُّها النَّبي اَلُم َعَلْيُكْم« َعْبُدُه َوَرُسولُُه، السَّ َبادي اَّللَّي الصَّاحليينَي، السَّ  عي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َأنَّ   -  56 َأْخَِبَُه  أَنَُّه  ٍد،  ُُمَمَّ ْبني  مي  اْلَقاسي َعني   ، اأْلَْنَصارييّي َسعييٍد  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  هللاُ َوَحدَّ َصلَّى  ّي  النَّبي َزْوَج  َعائيَشَة   
يَّاُت الطَّيّيَباتُ  َدْت: »التَّحي ُ َوْحَدُه اَل َشرييَك  َعَلْيهي َوَسلََّم، َكاَنْت تَ ُقوُل إيَذا َتَشهَّ ، الصََّلَواُت الزَّاكيَياُت َّلليَّي، َأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إيالَّ اَّللَّ

ُّ َوَرمْحَُة اَّللَّي َوب َ  اَلُم َعَلْيَك أَي َُّها النَّبي ًدا َعْبُد اَّللَّي َوَرُسولُُه، السَّ َنا  َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ اَلُم َعَلي ْ َبادي اَّللَّي الصَّاحليينَي،  رََكاتُُه، السَّ َوَعَلى عي
اَلُم َعَلْيُكْم«   السَّ

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ 
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ْبني    -  57 َملييحي  َعْن  َعْلَقَمَة،  ْبني  َعْمريو  ْبني  دي  ُُمَمَّ َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  قَاَل:  َحدَّ أَنَُّه  ُهَريْ َرَة،  َأيبي  َعْن   ، يّي ْعدي السَّ اَّللَّي  َعْبدي 
يَ ُتُه بيَيدي َشْيطَاٍن« َا اَنصي َّنَّ ، فَإي َمامي ي يَ ْرَفُع رَْأَسُه َوخَيْفيُضُه قَ ْبَل اإْلي  »الَّذي

 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف لجهالة مليح بن عبد هللا السعدي. # قال الهاللي:
 

  الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ بَابُ إِتْمَامِ 
 

ْبنَ   -  63 اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَّللَّي،  َعْبدي  ْبني  َسامليي  َعْن  زَْيٍد،  ْبني  دي  ُُمَمَّ ْبني  ُعَمَر  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َشكَّ َوَحدَّ »إيَذا  يَ ُقوُل:  ُعَمَر َكاَن   
ْهوي َوُهَو َجاليٌس« َأَحدُُكْم يفي َصاَلتيهي فَ ْليَ تَ َوخَّ  ْن َصاَلتيهي، فَ ْلُيَصلّيهي، ُثَّ ْلَيْسُجْد َسْجَدِتَي السَّ َي مي ي َيُظنُّ أَنَُّه َنسي   الَّذي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

يّي َعْن َعطَاءي ْبني َيَساٍر أَنَُّه قَا  -  64 ْهمي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعفييفي ْبني َعْمٍرو السَّ َل َسأَْلُت َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعْمريو ْبني اْلَعاصي  َوَحدَّ
ي َيُشكُّ يفي َصاَلتيهي َفاَل َيْدريي َكْم َصلَّى أََثاَلًَث َأْم َأْربَ ًعا؟ َفكياَلُُهَا قَ  اَل: »ليُيَصلّي رَْكَعًة ُأْخَرى، ُثَّ ْلَيْسُجْد وََكْعَب اأْلَْحَباري َعني الَّذي

 «َسْجَدَتنْيي َوُهَو َجاليسٌ 
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن إيَذا ُسئيَل َعني النّيْسَياني يفي الصَّاَلةي   ي َيُظنُّ أَنَُّه   قَاَل: »لييَ تَ َوخَّ َوَحدَّ َأَحدُُكمي الَّذي
ْن َصاَلتيهي، فَ ْلُيَصلّيهي«  َي مي  َنسي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ النَّظَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ عَنْهَا 
 

هي،    -  67 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن َعْلَقَمَة ْبني َأيبي َعْلَقَمَة َعْن أُمّي ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَلْت: َأْهَدى  َحدَّ َأنَّ َعائيَشَة َزْوَج النَّبي
في  َد  َفَشهي َعَلٌم.  هَلَا  يًَّة،  َشامي يَصًة  َخَي َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  ليَرُسولي  ُحَذيْ َفَة  ْبُن  َجْهمي  قَاَل:  أَبُو  اْنَصَرَف  ا  فَ َلمَّ الصَّاَلَة.  يَها 

« »رُدّي  َها يفي الصَّاَلةي َفَكاَد يَ ْفتيُنِني ّني َنَظْرُت إيىَل َعَلمي يَصَة إيىَل أيبي َجْهٍم فَإي هي اْْلَمي  ي َهذي
 حسن.  # قال الهاللي:

 

َخَي   -  68 لَبيَس  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  أَبييهي  َعْن  ُعْرَوَة  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َثِني  َأْعطَاَها َأاَب َوَحدَّ ُثَّ  َعَلٌم  هَلَا  يَصًة 
ْن َأيبي َجْهٍم أَْنبيَجانييًَّة َلُه، فَ َقاَل اَي َرُسوَل اَّللَّي  َها يفي الصَّاَلةي«َجْهٍم َوَأَخَذ مي َ؟ فَ َقاَل: »إيّني َنَظْرُت إيىَل َعَلمي   َوملي

 ( من حديث عائشة[ 24190]وصله أحمد ) وهذا مرسل صحيح اإلسناد. صحيح. # قال الهاللي:
 

اأْلَْنَصارييَّ َكا  -  69 طَْلَحَة  َأاَب  َأنَّ  َبْكٍر،  َأيبي  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َثِني  َيرَتَدَُّد،  َوَحدَّ َفطَفيَق   ، يٌّ ُدْبسي َفطَاَر  هي  يفي َحائيطي ُيَصلّيي  َن 
اَل  ُهَو  َذا  فَإي َصاَلتيهي،  إيىَل  رََجَع  ُثَّ  َساَعًة.  َبَصَرُه  يُ ْتبيُعُه  َفَجَعَل  َذليَك.  فََأْعَجَبُه  خَمَْرًجا.  ُس  َلَقْد يَ ْلَتمي فَ َقاَل:  َصلَّى؟  َيْدريي َكْم   
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َمايلي   يفي  هي  َأَصابَ ْتِني  َحائيطي يفي  َأَصابَُه  ي  الَّذي َلُه  َفذََكَر  َوَسلََّم،  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  إيىَل  َفَجاَء  َنٌة،  فيت ْ اَي َهَذا  َوقَاَل:  َنةي  اْلفيت ْ َن  مي
ْئتَ   َرُسوَل اَّللَّي ُهَو َصَدَقٌة َّللَّي َفَضْعُه َحْيُث شي

 طاعه. ضعيف. وهذا إسناد ضعيف النق # قال الهاللي:
 

َن اأْلَْنَصاري َكاَن ُيَصلّيي يفي َحائيٍط لَ   -  70 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َأيبي َبْكٍر َأنَّ رَُجاًل مي ْلُقفّي  َوَحدَّ يَةي   -ُه ابي ْن َأْودي َواٍد مي
يَنةي   َي ُمَطوَّ   -اْلَمدي ْن ََثَريَها. ُثَّ رََجَع إيىَل َصاَلتيهي يفي زََماني الثََّمري، َوالنَّْخُل َقْد ُذلّيَلْت، َفهي َها، فََأْعَجَبُه َما رََأى مي َقٌة بيَثَمريَها فَ َنَظَر إيلَي ْ

َنٌة، َفَجاَء ُعْثَماَن ْبَن َعفَّانَ  َذا ُهَو اَل َيْدريي َكْم َصلَّى؟ فَ َقاَل: َلَقْد َأَصابَ ْتِني يفي َمايلي َهَذا فيت ْ َفذََكَر َلُه   -يَفٌة  َوُهَو يَ ْوَمئيٍذ َخلي   -  فَإي
نَي أَْلًفا« َفسُ  َْمسي نيَ َذليَك. َوقَاَل: ُهَو َصَدَقٌة فَاْجَعْلُه يفي ُسُبلي اْْلَرْيي. »فَ َباَعُه ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن ِبي َي َذليَك اْلَماُل اْْلَْمسي  مّي

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ السَّهْوِ   -  4
 

 الْعَمَلِ فِي السَّهْوِ بَابُ  
 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »إيّني أَلَْنَسى َأوْ  - 2 « َوَحدَّ َُسنَّ ى ألي   أَُنسَّ
 سنده وال مرسلة[ في غيره م وجدضعيف. ]وهو أحد األحاديث األربعة في الموطأ التي ال ت # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الْجُمُعَةِ   -  5
 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ 
 

، َعْن َأيبي ُهَريْ َرَة أَنَُّه َكاَن يَ ُقوُل: »ُغسْ  - 2 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َسعييدي ْبني َأيبي َسعييٍد اْلَمْقُِبييّي ٌب َعَلى ُكلّي ُل يَ ْومي َوَحدَّ اجْلُُمَعةي َواجي
 ُُمَْتليٍم َكُغْسلي اجْلََنابَةي« 

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

ْن َأْصَحابي    -  3 َهاٍب، َعْن َسامليي ْبني َعْبدي اَّللَّي، أَنَُّه قَاَل: َدَخَل رَُجٌل مي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اْبني شي ْيهي  َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعلَ َوَحدَّ
فَ َقالَ  هي؟  َهذي َساَعٍة  أَيَُّة  ُعَمُر:  فَ َقاَل  خَيُْطُب،  اْْلَطَّابي  ْبُن  َوُعَمُر  اجْلُُمَعةي،  يَ ْوَم  َد  اْلَمْسجي َن  َوَسلََّم  مي انْ َقَلْبُت  نينَي  اْلُمْؤمي رَي  َأمي اَي   :

ْعُت النّيَداَء، َفَما زيْدُت َعَلى َأْن تَ َوضَّْأُت. فَ َقاَل عُ  ، َفَسمي وقي َمُر َواْلُوُضوَء َأْيًضا؟ َوَقْد َعليْمَت َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي السُّ
» ْلُغْسلي  َوَسلََّم َكاَن »َيَُْمُر ابي

 ( من حديث عبد هللا بن عمر[ 1955(، ومسلم )878]وصله البخاري ) صحيح. # قال الهاللي:
 

 الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ  
 

ُْم كَ   -  7 َأَّنَّ َأْخَِبَُه  أَنَُّه  يّي  اْلُقَرظي َماليٍك  َأيبي  ْبني  ثَ ْعَلَبَة  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ، َوَحدَّ اْْلَطَّابي ْبني  ُعَمَر  زََماني  يفي  انُوا 
نُوَن ُيَصلُّوَن يَ ْوَم اجْلُُمَعةي، َحَّتَّ  ْنَِبي، َوَأذََّن اْلُمَؤذّي َذا َخَرَج ُعَمُر، َوَجَلَس َعَلى اْلمي ُث.  -قَاَل ثَ ْعَلَبُة   -خَيُْرَج ُعَمُر. فَإي َجَلْسَنا نَ َتَحدَّ

شي  اْبُن  قَاَل  َأَحٌد«  نَّا  مي يَ َتَكلَّْم  فَ َلْم  َنا،  أَْنَصت ْ خَيُْطُب،  ُعَمُر  َوقَاَم  نُوَن  اْلُمَؤذّي َسَكَت  َذا  الصَّاَلَة، »فَإي يَ ْقَطُع  َمامي  اإْلي »َفُخُروُج  َهاٍب: 
 وََكاَلُمُه يَ ْقَطُع اْلَكاَلَم« 

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

ٍر، َأنَّ    -  8 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي النَّْضري َمْوىَل ُعَمَر ْبني ُعبَ ْيدي اَّللَّي، َعْن َماليكي ْبني َأيبي َعامي َعفَّاَن َكاَن يَ ُقوُل يفي ُعْثَماَن ْبَن  َوَحدَّ
تُ  ُعوا َوأَْنصي َماُم خَيُْطُب يَ ْوَم اجْلُُمَعةي فَاْسَتمي ي اَل َيْسَمُع،  ُخْطَبتيهي، َقلَّ َما يَدَُع َذليَك إيَذا َخَطَب: »إيَذا قَاَم اإْلي ، الَّذي تي نَّ ليْلُمْنصي وا. فَإي

فَإي   . عي امي السَّ تي  ليْلُمْنصي َما  ْثَل  مي  ، احلَْظّي َن  ْن مي مي الصُُّفوفي  اْعتيَداَل  نَّ  فَإي  ، ْلَمَناكيبي ابي َوَحاُذوا  الصُُّفوَف،  ُلوا  فَاْعدي الصَّاَلُة  قَاَمتي  َذا 
ُونَهُ  ، فَ ُيْخِبي َلُهْم بيَتْسوييَةي الصُُّفوفي ُ، َحَّتَّ َيَْتيَيُه ريَجاٌل َقْد وَكَّ ُ َأْن َقدي اْستَ َوْت، ف َ  ََتَامي الصَّاَلةي«. ُثَّ اَل يَُكِبّي  ُيَكِبّي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

خَيْطُ   -  9 َماُم  َواإْلي ََثني  يَ َتَحدَّ رَُجَلنْيي  »رََأى  ُعَمَر  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  َأني َوَحدَّ َفَحَصبَ ُهَما  اجْلُُمَعةي  يَ ْوَم  ُب 
 اْصُمَتا«

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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 مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ   بَابُ 
 

يَن آَمنُ   -  13 َهاٍب َعْن قَ ْولي اَّللَّي َعزَّ َوَجلَّ }اَي أَي َُّها الَّذي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، أَنَُّه َسَأَل اْبَن شي ْن يَ ْومي َحدَّ َي ليلصَّاَلةي مي وا إيَذا نُودي
اَّللَّي  ذيْكري  إيىَل  فَاْسَعْوا  ]اجلمعة:  اجْلُُمَعةي  يَ ْومي 9{  ْن  مي ليلصَّاَلةي  َي  نُودي »إيَذا  يَ ْقَرُؤَها  اْْلَطَّابي  ْبُن  ُعَمُر  َهاٍب َكاَن  شي اْبُن  فَ َقاَل   ،]

 اجْلُُمَعةي فَاْمُضوا إيىَل ذيْكري اَّللَّي«  
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 مَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَابُ الْهَيْئَةِ وَتَخَطِّي الرِّقَابِ، وَاسْتِقْبَالِ الْإِ 
 

َوَسلَّ   -  17 َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َسعييٍد  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي  َثِني  َلوي َحدَّ َأَحديُكْم  َعَلى  »َما  قَاَل:  َم 
َوى ثَ ْويَبْ  ُُمَعتيهي سي ََذ ثَ ْوَبنْيي جلي ْهَنتيهي« اُتَّ  مي

 ([ 1095]وصله ابن ماجه من حديث عبد هللا بن سالم ) حسن لغيره.  # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »اَل يَ ُروُح إيىَل اجْلُُمَعةي إيالَّ ادََّهنَ   َحَراًما« َوَتطَيََّب إيالَّ َأْن َيُكوَن  َوَحدَّ
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

ثَُه َعْن َأيبي ُهَريْ َرَة، أَنَُّه    -  18 ْن َحدَّ َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َأيبي َبْكري ْبني َحْزٍم، َعمَّ َكاَن يَ ُقوُل: أَلَْن ُيَصلّيَي َأَحدُُكْم َحدَّ
ْن َأْن ي َ  َماُم خَيُْطُب، َجاَء يَ َتَخطَّى ريقَاَب النَّاسي يَ ْوَم اجْلُُمَعةي بيَظْهري احْلَرَّةي، َخرْيٌ َلُه مي  ْقُعَد، َحَّتَّ إيَذا قَاَم اإْلي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَالْاحْتِبَاءِ، وَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ 
 

ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي وَ   -  20 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َصْفَواَن ْبني ُسَلْيٍم قَاَل َماليٌك: اَل َأْدريي َأَعني النَّبي َسلََّم َأْم اَل؟ أَنَُّه قَاَل: »َمْن َوَحدَّ
ُ َعَلى  لٍَّة، طََبَع اَّللَّ ْن َغرْيي ُعْذٍر َواَل عي  قَ ْلبيهي« تَ َرَك اجْلُُمَعَة َثاَلَث َمرَّاٍت، مي

 ( من حديث جابر بن عبد هللا[ 1370(، والنسائي )14559]وصله أحمد ) صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

ٍد، َعْن أَبييهي أنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم »خَ   -  21 ُُمَمَّ َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َجْعَفري ْبني  اجْلُُمَعةي،    َطَب ُخْطبَ َتنْيي يَ ْومَ َوَحدَّ
نَ ُهَما«   َوَجَلَس بَ ي ْ

 ( من حديث عبد هللا بن عمر[ 1994(، ومسلم )920]وصله البخاري ) صحيح لغيره. # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ   -  6
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ 
 

اْلَْ   -  4 ْبُن  ُعَمُر  َأَمَر  قَاَل:  أَنَُّه  يَزييَد،  ْبني  ائيبي  السَّ َعني  يُوُسَف،  ْبني  دي  ُُمَمَّ َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َوَتَييًما َوَحدَّ ْبَن َكْعٍب  ُأيَبَّ  طَّابي 
اْلقَ  »َكاَن  َوَقْد  قَاَل:  رَْكَعًة  َعْشَرَة  ِبييْحَدى  ليلنَّاسي  يَ ُقوَما  َأْن  ارييَّ  ُطولي الدَّ ْن  مي يّي  اْلعيصي َعَلى  ُد  نَ ْعَتمي َحَّتَّ ُكنَّا  ئينَي،  ْلمي ابي يَ ْقَرأُ  اريُئ 

، َوَما ُكنَّا نَ ْنَصريُف إيالَّ يفي فُ ُروعي اْلَفْجري«  اْلقيَيامي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

»َكانَ   -  5 قَاَل:  أَنَُّه  ُروَماَن  ْبني  يَزييَد  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  بيَثاَلٍث  َوَحدَّ رََمَضاَن  يفي  اْْلَطَّابي  ْبني  ُعَمَر  زََماني  يفي  يَ ُقوُموَن  النَّاُس   
ْشرييَن رَْكَعًة«  َوعي

 موقوف منكر. # قال الهاللي:
 

النَّاَس    -  6 َأْدرَْكُت  »َما  يَ ُقوُل:  اأْلَْعَرَج  َع  َسَي أَنَُّه   ، احْلَُصنْيي ْبني  َداُوَد  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  يفي َوَحدَّ اْلَكَفَرَة  يَ ْلَعُنوَن  َوُهْم  إيالَّ 
َا يفي اثْ َنيَتْ عَ  َذا قَاَم ِبي  ْشَرَة رَْكَعًة رََأى النَّاُس أَنَُّه َقْد َخفََّف« رََمَضاَن« قَاَل: »وََكاَن اْلَقاريُئ يَ ْقَرأُ ُسورََة اْلبَ َقَرةي يفي ََثَاني رََكَعاٍت فَإي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َزْوجي َوَحدَّ  ليَعائيَشَة  َعْبًدا  وََكاَن  َعْمٍرو  َأاَب  ذَْكَواَن  َأنَّ  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  َوَسلََّم،    َثِني  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  ّي  النَّبي
َها َكاَن »يَ ُقوُم يَ ْقَرأُ هَلَا يفي رََمَضاَن« ن ْ  فََأْعتَ َقْتُه َعْن ُدبٍُر مي

 موقوف صحيح. الهاللي:# قال 
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 كِتَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ   -  7
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ 
 

َعَلْيهي   -  4 هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َحكييٍم،  َأيبي  ْبني  يَل  إيَْسَاعي َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َع    َوَحدَّ َسَي اللَّْيلي َوَسلََّم،  َن  مي اْمَرَأًة 
رَ  َذليَك  َفَكريَه  اللَّْيَل،  تَ َناُم  اَل  تُ َوْيٍت  بيْنُت  احْلَْواَلُء  هي  َهذي َلُه:  َفقييَل  هي؟«  َهذي »َمْن  فَ َقاَل:  َوَسلََّم،  ُتَصلّيي،  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  ُسوُل 

هي، ُثَّ قَاَل: » َيُة يفي َوْجهي َن اْلَعَملي َما َلُكْم بيهي طَاَقٌة« َحَّتَّ ُعريَفتي اْلَكَراهي  إينَّ اَّللََّ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل اَل مَيَلُّ َحَّتَّ ََتَلُّوا، اْكَلُفوا مي
لغيره. وهذا سند حسن.  # قال الهاللي: البر )  صحيح  هذا حديث منقطع من رواية اسماعيل ابن أبي حكيم وقد (:  1/191]قال ابن عبد 

 [ النبي صلى هللا عليه وسلم من حديث مالك وغيره من طرق صحاح ثابتة يتصل معنى ولفظا عن 
 

َن اللَّْيلي  - 5 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم َعْن أَبييهي، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َكاَن ُيَصلّيي مي ْن  َوَحدَّ ُ، َحَّتَّ إيَذا َكاَن مي  َما َشاَء اَّللَّ
  ، اللَّْيلي ري  لصَّ آخي ابي َأْهَلَك  }َوْأُمْر  اِْليََة  هي  َهذي ُلو  يَ ت ْ ُثَّ  الصَّاَلَة  الصَّاَلَة   " هَلُُم:  يَ ُقوُل  ليلصَّاَلةي.  َأْهَلُه  اَل أَيْ َقَظ  َها،  َعَلي ْ  ْ َواْصَطِبي اَلةي 

ْقَوى{ ]طه:    [ " 132َنْسأَُلَك ريْزقًا، ََنُْن نَ ْرزُُقَك، َواْلَعاقيَبُة ليلت َّ
 قوف صحيح.مو  # قال الهاللي:

 

مَ   -  7 َهاري  َوالن َّ اللَّْيلي  »َصاَلُة  يَ ُقوُل:  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  «  َوَحدَّ رَْكَعَتنْيي ْن ُكلّي  مي ُيَسلّيُم  َمْثََن،  ْثََن 
ْنَداَن«  قَاَل َماليٌك: »َوُهَو اأْلَْمُر عي

 ند ضعيف النقطاعه. موقوف صحيح. وهذا س # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْأَمْرِ بِالْوِتْرِ 
 

الصّي   -  16 َبْكٍر  أَبُو  »َكاَن  قَاَل:  أَنَُّه  اْلُمَسيّيبي  ْبني  َسعييدي  َعْن  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َ  َوَحدَّ َيَِْتي َأْن  َأرَاَد  إيَذا  يُق  دّي
  .» َر اللَّْيلي  فيَراَشُه َأْوتَ َر«، وََكاَن ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي »يُوتيُر آخي

 موقوف صحيح. لي:# قال الهال 
 

ٌب ُهَو؟ فَ قَ   -  17 َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ رَُجاًل َسَأَل َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َعني اْلويْتري َأَواجي اَل َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر: َقْد َأْوتَ َر َوَحدَّ
ُد َعَلْيهي َوَعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر يَ ُقوُل: »َأْوتَ َر َرُسوُل اَّللَّي َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم    َصلَّى َوَأْوتَ َر اْلُمْسليُموَن، َفَجَعَل الرَُّجُل يُ َردّي

 هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َوَأْوتَ َر اْلُمْسليُموَن«
 ([ 4834]وصله أحمد ) موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َثِني عَ   -  18 َي  َوَحدَّ ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَنْت تَ ُقوُل: »َمْن َخشي َأْن يَ َناَم َحَّتَّ ُيْصبيَح، ْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َعائيَشَة َزْوَج النَّبي
ْر ويتْ َرهُ  َر اللَّْيلي فَ ْليُ َؤخّي  «فَ ْلُيوتيْر قَ ْبَل َأْن يَ َناَم. َوَمْن رََجا َأْن َيْستَ ْيقيَظ آخي
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 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

ُمغييَمةٌ   -  19 َماُء  َوالسَّ َة  َكَّ مبي ُعَمَر  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َمَع  قَاَل: ُكْنُت  أَنَُّه  اَنفيٍع  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  الصُّْبَح،  َوَحدَّ اَّللَّي  َعْبُد  َي  َفَخشي  ،
فَ رَ  اْلَغْيُم،  اْنَكَشَف  ُثَّ  َدٍة،  بيَواحي َي »فََأْوتَ َر  َخشي ا  فَ َلمَّ  ، رَْكَعَتنْيي رَْكَعَتنْيي  َذليَك  بَ ْعَد  َصلَّى  ُثَّ  َدٍة،  بيَواحي َفَشَفَع  لَْياًل  َعَلْيهي  َأنَّ  َأى 

َدٍة«  الصُّْبَح َأْوتَ َر بيَواحي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

يَناٍر، َأنَّ َعبْ  -  22 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني دي َهاري«  َوَحدَّ  َد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »َصاَلُة اْلَمْغريبي ويتْ ُر َصاَلةي الن َّ
 ( من حديث عبد هللا بن عمر[ 5549]أخرجه أحمد مرفوعا مطوال ) موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْوِتْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن  - 23 ، َعْن َسعييدي ْبني ُجَبرْيٍ، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعبَّاٍس رََقدَ َحدَّ ُثَّ  َعْبدي اْلَكريميي ْبني َأيبي اْلُمَخاريقي اْلَبْصرييّي
النَّاُس   َصَنَع  َما  اْنظُْر  هي:  مي َادي ْلي فَ َقاَل  َقَظ،  َبَصُرُه    -اْستَ ي ْ َذَهَب  َقْد  يَ ْوَمئيٍذ  مُ   -َوُهَو  اْْلَادي اْنَصَرَف   َفَذَهَب  َقدي  فَ َقاَل:  رََجَع،  ُثَّ 

، فَ َقاَم َعْبُد اَّللَّي ْبُن َعبَّاٍس »فََأْوتَ َر ُثَّ َصلَّى الصُّْبَح« َن الصُّْبحي  النَّاُس مي
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

ْبَن    -  24 اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  ْبني َوَحدَّ ري  َعامي ْبَن  اَّللَّي  َوَعْبَد  ٍد  ُُمَمَّ ْبَن  َم  َواْلَقاسي  ، تي الصَّامي ْبَن  َوُعَباَدَة  َعبَّاٍس، 
 رَبييَعَة، َقْد »َأْوتَ ُروا بَ ْعَد اْلَفْجري«

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

َشامي ْبني ُعْرَوَة َعْن أَبييهي، َأنَّ  -  25 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن هي َعْبَد اَّللَّي ْبَن َمْسُعوٍد قَاَل: »َما ُأاَبيلي َلْو أُقييَمْت َصاَلُة الصُّْبحي َوَأاَن َوَحدَّ
 ُأوتيُر« 

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

َفَخرَ   -  26 قَ ْوًما  يَ ُؤمُّ  تي  الصَّامي ْبُن  ُعَباَدُة  قَاَل: َكاَن  أَنَُّه  َسعييٍد  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  فََأقَاَم َوَحدَّ الصُّْبحي  إيىَل  يَ ْوًما  َج 
ُن َصاَلَة الصُّْبحي فََأْسَكَتُه ُعَباَدُة َحَّتَّ »َأْوتَ َر ُثَّ َصلَّى ِبييُم الصُّْبَح«  اْلُمَؤذّي

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ 
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َعْن    -  31 َماليٍك،  َعْن  َثِني  اإْلي َوَحدَّ قَ ْوٌم  َع  َسَي قَاَل:  أَنَُّه   ، الرَّمْحَني َعْبدي  ْبني  َسَلَمَة  َأيبي  َعْن  َّنَيٍر،  َأيبي  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  قَاَمَة.  َشرييكي 
أَ  َمًعا؟  »َأَصاَلََتني  فَ َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  ْم  َعَلْيهي َفَخَرَج  ُيَصلُّوَن.  َصاَلةي  فَ َقاُموا  يفي  َوَذليَك  َمًعا؟«  َصاَلََتني 

. يفي الرَّْكَعَتنْيي اللََّتنْيي قَ ْبَل الصُّْبحي   الصُّْبحي
 صحيح لغيره. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر »فَاتَ ْتُه رَْكَعَتا اْلَفْجري. فَ َقَضاُُهَا  -  32 ْمُس« َوَحدَّ  بَ ْعَد َأْن طََلَعتي الشَّ
 موقوف صحيح. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ   -  8
 

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ 
 

َأنَّ   -  5  ، اْلُمَسيّيبي ْبني  َسعييدي  َعْن   ، يّي اأْلَْسَلمي َحْرَمَلَة  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َعَلْيهي َحدَّ هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل   
، اَل  نَ َنا َوَبنْيَ اْلُمَنافيقينَي ُشُهوُد اْلعيَشاءي َوالصُّْبحي يُعوََّنَُما« َأْو ََنَْو َهَذا َوَسلََّم قَاَل: »بَ ي ْ   َيْسَتطي

 ده ضعيف إلرساله. نصحيح لغيره. وس # قال الهاللي:
 

َهاٍب، َعْن َأيبي َبْكري ْبني ُسَلْيَماَن ْبني َأيبي َحْثَمَة، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَْ   -  7 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اْبني شي   طَّابي فَ َقَد ُسَلْيَماَن ْبَن َأيبي َوَحدَّ
وقي   السُّ َبنْيَ  ُسَلْيَماَن  َوَمْسَكُن   . وقي السُّ إيىَل  َغَدا  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َوَأنَّ   ، الصُّْبحي َصاَلةي  يفي  َعَلى َحْثَمَة  َفَمرَّ  َبوييّي  الن َّ دي  َواْلَمْسجي

«. فَ قَ  َفاءي أُمّي ُسَلْيَماَن، فَ َقاَل هَلَا: »مَلْ َأَر ُسَلْيَماَن يفي الصُّْبحي َناُه، فَ َقاَل ُعَمُر: »أَلَْن َأْشَهَد  الشّي اَلْت: إينَُّه اَبَت ُيَصلّيي، فَ َغَلبَ ْتُه َعي ْ
َلًة«  ْن َأْن َأُقوَم لَي ْ  َصاَلَة الصُّْبحي يفي اجْلََماَعةي َأَحبُّ إييَلَّ مي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني   ، أَنَُّه قَاَل: َجاَء عُ َوَحدَّ يَم َعْن َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َأيبي َعْمَرَة اأْلَْنَصارييّي دي ْبني إيبْ َراهي ْثَماُن َسعييٍد، َعْن ُُمَمَّ
َتظي  ، يَ ن ْ دي ري اْلَمْسجي دي َقليياًل، فَاْضَطَجَع يفي ُمَؤخَّ ُر النَّاَس َأْن َيْكثُ ُروا. فََأََتُه اْبُن َأيبي  ْبُن َعفَّاَن إيىَل َصاَلةي اْلعيَشاءي فَ َرَأى َأْهَل اْلَمْسجي

فَ َقالَ  فََأْخَِبَُه.  ؟  اْلُقْرآني َن  مي َمَعَك  َما  فَ َقاَل:  فََأْخَِبَُه.  ُهَو؟«  »َمْن  َفَسأََلُه:  إيلَْيهي،  َفَجَلَس  اْلعيَشاَء   َعْمَرَة  َد  َشهي »َمْن  ُعْثَماُن:  َلُه 
َلٍة. وَ  َا قَاَم نيْصَف لَي ْ َلًة« َفَكَأَّنَّ َا قَاَم لَي ْ َد الصُّْبَح َفَكَأَّنَّ  َمْن َشهي

 ( لكن رفع شطره األخير[ 656]أخرجه مسلم في صحيحه ) موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ 
 

9  -  ، بَ ْييتي يفي  ُأَصلّيي  إيّني  فَ َقاَل:  ُعَمَر  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َسَأَل  رَُجاًل  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  ،    َوَحدَّ َمامي اإْلي َمَع  الصَّاَلَة  ُأْدريُك  ُثَّ 
؟ فَ َقاَل َلُه اْبُن ُعَمَر: »َأَو َذليَك إيلَْيَك.  َأفَُأَصلّيي َمَعُه؟ فَ َقاَل َلُه َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر: »نَ َعْم«. فَ َقاَل الرَّ  ُجُل: أَي َّتَ ُهَما َأْجَعُل َصاَلِتي

َا َذليَك إيىَل اَّللَّي ََيَْعُل أَي َّتَ ُهَما َشاَء«  إيَّنَّ
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

بَ   -  11 ْن  مي رَُجٍل  َعْن   ، يّي ْهمي السَّ َعفييٍف  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  يفي َوَحدَّ ُأَصلّيي  إيّني  فَ َقاَل:  اأْلَْنَصارييَّ  أَيُّوَب  َأاَب  َسَأَل  أَنَُّه  َأَسٍد  ِني 
َماَم ُيَصلّيي، َأفَُأَصلّيي َمَعُه؟ فَ َقاَل أَبُو أَيُّوَب: »نَ َعْم َفَصلّي مَ  ُد اإْلي َد فََأجي ، ُثَّ آِتي اْلَمْسجي نَّ َلُه  بَ ْييتي نَّ َمْن َصَنَع َذليَك فَإي َسْهَم َعُه فَإي

ْثَل َسْهمي َُجٍْع«   َُجٍْع«، َأْو »مي
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
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َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »َمْن َصلَّى اْلَمْغريَب َأوي الصُّبْ   -  12 ،  َوَحدَّ َمامي َح، ُثَّ َأْدرََكُهَما َمَع اإْلي
َمامي َمْن َكاَن َقْد َصلَّى يفي بَ ْيتيهي، إيالَّ َفاَل  نَُّه إيَذا َأَعاَدَها، يَ ُعْد هَلَُما« قَاَل َماليٌك: »َواَل َأَرى ِبًَْسا َأْن ُيَصلّيَي َمَع اإْلي  َصاَلَة اْلَمْغريبي فَإي

 َكاَنْت َشْفًعا«
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 اعَةِ بَابُ الْعَمَلِ فِي صَلَاةِ الْجَمَ 
 

َن الصََّلَوا  -  14 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اَنفيٍع، أَنَُّه قَاَل: ُقْمُت َورَاَء َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر يفي َصاَلٍة مي ، َولَْيَس َمَعُه َأَحٌد َغرْييي،  َوَحدَّ تي
َذاَءُه«  هي، َفَجَعَلِني حي  »َفَخاَلَف َعْبُد اَّللَّي بيَيدي

 يح.موقوف صح # قال الهاللي:
 

 بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ جَالِس  
 

خَ   -  18 َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  فَ َوَجَد  َوَحدَّ فَأََتى  هي.  َمَرضي يفي  َرَج 
قَائيٌم   َوُهَو  َبْكٍر  َأْن َكمَ َأاَب  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  إيلَْيهي  »فََأَشاَر  َبْكٍر.  أَبُو  فَاْسَتْأَخَر   ، لنَّاسي ابي َفَجَلَس ُيَصلّيي  أَْنَت«.  ا 

بيَصاَل  ُيَصلّيي  َبْكٍر  أَبُو  َفَكاَن  َبْكٍر.  َأيبي  َجْنبي  إيىَل  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َوُهَو  َرُسوُل  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  ةي 
 َجاليٌس، وََكاَن النَّاُس ُيَصلُّوَن بيَصاَلةي َأيبي َبْكرٍ 

 ( من حديث عائشة[ 943(، ومسلم )683]وصله البخاري ) صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

 عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ  
 

ْمَنا  -  20 َقدي ا  َلمَّ قَاَل:  أَنَُّه  اْلَعاصي  ْبني  َعْمريو  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ْن    َوَحدَّ مي َواَبٌء  اَنلََنا  يَنَة.  اْلَمدي
يٌد َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَليْ  ْم قُ ُعوًدا، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َوْعكيَها َشدي هي َوَسلََّم َعَلى النَّاسي َوُهْم ُيَصلُّوَن يفي ُسْبَحتيهي

» ْثُل نيْصفي َصاَلةي اْلَقائيمي دي مي  َعَلْيهي َوَسلََّم: »َصاَلُة اْلَقاعي
 ضعيف بهذا السياق. # قال الهاللي:

 

 بَابُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى 
 

َفْ وَ   -  26 حلي ُمْصَحًفا  َأْكُتُب  قَاَل: ُكْنُت  أَنَُّه  رَافيٍع  ْبني  َعْمريو  َعْن  َأْسَلَم،  ْبني  زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  نينَي. َحدَّ اْلُمْؤمي أُمّي  َصَة 
اْلُوسْ  َوالصَّاَلةي   ، الصََّلَواتي َعَلى  }َحافيُظوا   » ّني فَآذي اِْليََة  هي  َهذي بَ َلْغَت  »إيَذا  ]البقرة:  فَ َقاَلْت:  قَانيتينَي،{  َّلليَّي  َوُقوُموا  [ 238َطى، 

، َوالصَّاَلةي اْلُوْسَطى، َوَصاَلةي اْلَعصْ  : »َحافيُظوا َعَلى الصََّلَواتي ا بَ َلْغتُ َها آَذنْ تُ َها فََأْمَلْت َعَليَّ  ري، َوُقوُموا َّلليَّي قَانيتينَي« فَ َلمَّ
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 موقوف حسن.  # قال الهاللي:
 

َثِني    -  27 ْعُت زَْيَد ْبَن ََثبيتٍ َوَحدَّ يّي أَنَُّه قَاَل: َسَي ، َعني اْبني يَ ْربُوٍع اْلَمْخُزومي يَ ُقوُل: »الصَّاَلُة    َعْن َماليٍك، َعْن َداُوَد ْبني احْلَُصنْيي
 اْلُوْسَطى َصاَلُة الظُّْهري«

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

أَنَُّه    -  28 َماليٍك  َعْن  َثِني  َصاَلُة َوَحدَّ اْلُوْسَطى  »الصَّاَلُة   : يَ ُقواَلني َعبَّاٍس َكااَن  ْبَن  اَّللَّي  َوَعْبَد  طَاليٍب  َأيبي  ْبَن  َعلييَّ  َأنَّ  بَ َلَغُه، 
ْعُت إييَلَّ يفي َذليَك«  « قَاَل َماليٌك: »َوقَ ْوُل َعلييٍّ َواْبني َعبَّاٍس َأَحبُّ َما َسَي  الصُّْبحي

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

 ابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ بَ 
 

يُ   -  31 َهْل  ُهَريْ َرَة:  أَبُو  ُسئيَل  قَاَل:  أَنَُّه   ، اْلُمَسيّيبي ْبني  َسعييدي  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ثَ ْوٍب  َوَحدَّ يفي  الرَُّجُل  َصلّيي 
ٍد؟ فَ َقاَل: »نَ َعْم«،  ٍد َوإينَّ ثيَيايبي َلَعَلى الْ َواحي « َفقييَل َلُه: َهْل تَ ْفَعُل أَْنَت َذليَك؟ فَ َقاَل: »نَ َعْم، إيّني أَلَُصلّيي يفي ثَ ْوٍب َواحي ْشَجبي  مي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َجابيَر ْبَن َعْبدي اَّللَّي َكاَن  -  32 « َوَحدَّ دي  »ُيَصلّيي يفي الث َّْوبي اْلَواحي
 ([518(، ومسلم )352]وصله البخاري ) موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َوسَ   -  34 َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  َجابيري  َعْن  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  َيَي َوَحدَّ مَلْ  »َمْن  قَاَل:  ثَ ْوَبنْيي لََّم  ْد 
ريًا فَ ْليَ تَّزيْر بيهي«   ْن َكاَن الث َّْوُب َقصي ًفا بيهي. فَإي ٍد، ُمْلَتحي  فَ ْلُيَصلّيي يفي ثَ ْوٍب َواحي

 ( من حديث جابر[ 3008(، ومسلم )361]أخرج معناه البخاري ) صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

  وَالْخِمَارِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي الدِّرْعِ 
 

ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَنْت » -  35 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َعائيَشَة َزْوَج النَّبي رْعي َواْلْيَماري« َحدَّ  ُتَصلّيي يفي الدّي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن    -  37 ، َعْن ُبْسري ْبني َسعييٍد، َعْن ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني اَوَحدَّ ْنَدُه، َعْن بَُكرْيي ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني اأْلََشجّي أْلَْسَودي  الثّيَقةي عي
ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َأنَّ َمْيُمونََة َكانَ  ّي وََكاَن يفي َحْجري َمْيُمونََة َزْوجي النَّبي َها إيزَاٌر« اْْلَْواَلني رْعي َواْلْيَماري لَْيَس َعَلي ْ  ْت »ُتَصلّيي يفي الدّي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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 كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ   -  9
 

 بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ 
 

َعْن    -  1 ماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َوَسلََّم َكانَ َحدَّ َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  ُهَريْ َرَة،  َأيبي  َعْن   ، اأْلَْعَرجي َعني   ، احْلَُصنْيي ْبني   َداُوَد 
 »ََيَْمُع َبنْيَ الظُّْهري َواْلَعْصري، يفي َسَفريهي إيىَل تَ ُبوَك« 

 صحيح.  # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن انَ  - 5  َمَعُهْم«  فيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »إيَذا َُجََع اأْلَُمَراُء َبنْيَ اْلَمْغريبي َواْلعيَشاءي يفي اْلَمَطري، َُجَعَ َوَحدَّ
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َعْن َعلييّي ْبني ُحَسنْيٍ أَنَُّه َكاَن   رَي يَ ْوَمُه َوَحدَّ يَ ُقوُل: َكاَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم »إيَذا َأرَاَد َأْن َيسي
» َلُه َُجََع َبنْيَ اْلَمْغريبي َواْلعيَشاءي رَي لَي ْ  َُجََع َبنْيَ الظُّْهري َواْلَعْصري، َوإيَذا َأرَاَد َأْن َيسي

 قطاعه لكنه صحيح المعنى بشاهده. وسنده ضعيف الن صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

 بَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ 
 

أَ   -  9 رَأَْيَت  َما  َأَشدَّ  َما  اَّللَّي:  َعْبدي  ْبني  ليَسامليي  قَاَل  أَنَُّه  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َفري،  َوَحدَّ السَّ يفي  اْلَمْغريَب  َر  َأخَّ اَبَك 
« فَ َقاَل َسامليٌ  ْلَعقييقي ْمُس َوََنُْن بيَذاتي اجْلَْيشي َفَصلَّى اْلَمْغريَب ابي  : »َغَرَبتي الشَّ

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن  -  10 َفةي« َحدَّ ي احْلَُلي ْ ًرا َقَصَر الصَّاَلَة بيذي ا َأْو ُمْعَتمي  »إيَذا َخَرَج َحاجًّ
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

ف َ   -  11 ريمٍي،  إيىَل  »رَكيَب  أَنَُّه  أَبييهي،  َعْن  اَّللَّي،  َعْبدي  ْبني  َسامليي  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  الصَّاَلَة  َوَحدَّ رييهي  َقَصَر  َمسي يفي 
ْن َأْربَ َعةي بُ ُرٍد«   َذليَك«، قَاَل َماليٌك: »َوَذليَك ََنٌْو مي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اَنفيٍع، َعْن َسامليي ْبني َعْبدي اَّللَّي، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر »رَكيَب إيىَل َذاتي   -  12  الصَّاَلَة يفي  النُُّصبي فَ َقَصرَ   َحدَّ
يَنةي َأْربَ َعُة بُ ُرٍد«  رييهي َذليَك«، قَاَل َماليٌك: »َوَبنْيَ َذاتي النُُّصبي َواْلَمدي  َمسي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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َخْيَِبَ    -  13 إيىَل  »ُيَسافيُر  َكاَن  أَنَُّه  ُعَمَر  اْبني  َعني  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  الصَّاَلَة« َوَحدَّ  فَ يَ ْقُصُر 
َهاٍب، َعْن َسامليي ْبني َعْبدي اَّللَّي، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »يَ قْ  َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اْبني شي رييهي اْليَ ْوَم التَّامَّ« َوَحدَّ  ُصُر الصَّاَلَة يفي َمسي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َمالي  -  14  ٍك، َعْن اَنفيٍع، أَنَُّه َكاَن »ُيَسافيُر َمَع اْبني ُعَمَر اْلَِبييَد َفاَل يَ ْقُصُر الصَّاَلَة«َوَحدَّ
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

ْثلي َما َبنْيَ   -  15 َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعبَّاٍس َكاَن »يَ ْقُصُر الصَّاَلَة يفي مي ْثلي َما َبنْيَ َوَحدَّ ، َويفي مي َة َوالطَّائيفي  َمكَّ
َة«   َة َوُجدَّ ْثلي َما َبنْيَ َمكَّ َة َوُعْسَفاَن، َويفي مي  َمكَّ

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ يُجْمِعْ مُكْثًا 
 

اْبني    -  16 َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َصاَلَة  َحدَّ »ُأَصلّيي  يَ ُقوُل:  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَّللَّي،  َعْبدي  ْبني  َسامليي  َعْن  َهاٍب،  شي
َلًة«  ْع ُمْكثًا َوإيْن َحَبَسِني َذليَك اثْ َنيَتْ َعْشَرَة لَي ْ  اْلُمَسافيري، َما مَلْ ُأُجْي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

مَ   -  17 َعْن  َثِني  اإْلي َوَحدَّ َمَع  ُيَصلّييَ َها  إيالَّ َأْن  الصَّاَلَة،  يَ ْقُصُر  لََياٍل  َعْشَر  َة  َكَّ مبي »َأقَاَم  ُعَمَر  اْبَن  َأنَّ  اَنفيٍع  َعْن  فَ ُيَصلّييَها اليٍك  َمامي 
 بيَصاَلتيهي« 

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 إيَمامٍ  اَبُب َصاَلةي اْلُمَسافيري إيَذا َكاَن إيَماًما َأْو َكاَن َورَاءَ 
 

اْلَْ   -  19 ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  أَبييهي،  َعْن  اَّللَّي،  َعْبدي  ْبني  َسامليي  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعني  ََيََْي،  َثِني  َة َحدَّ َمكَّ َم  َقدي إيَذا  طَّابي َكاَن 
ُّوا َصاَلَتكُ  َة َأَتي ، ُثَّ يَ ُقوُل: »اَي َأْهَل َمكَّ انَّ قَ ْوٌم َسْفٌر«، َصلَّى ِبييْم رَْكَعَتنْيي  ْم، فَإي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

ْثَل َذليكَ  َثِني َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم َعْن أَبييهي َعْن ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي مي  َوَحدَّ
 # قال الهاللي:

 

َعْبَد    -  20 َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  َصلَّى َوَحدَّ هي  لينَ ْفسي َصلَّى  َذا  فَإي َأْربَ ًعا،  مبييًَن  َمامي  اإْلي َورَاَء  »ُيَصلّيي  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي 
»  رَْكَعَتنْيي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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َهاٍب، َعْن َصْفَواَن، أَنَُّه قَاَل: َجاَء َعْبُد اَّللَّي بْ   -  21 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اْبني شي ُن ُعَمَر يَ ُعوُد َعْبَد اَّللَّي ْبَن َصْفَواَن »َفَصلَّى َوَحدَّ
، ُثَّ اْنَصَرَف فَ ُقْمَنا فََأَْتَْمَنا«   لََنا رَْكَعَتنْيي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ، بِالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه »مَلْ َيُكْن ُيَصلّيي َمَع َصاَلةي اْلَفرييضَ   -  22 َلَها َواَل َوَحدَّ ًئا، قَ ب ْ َفري َشي ْ ةي يفي السَّ
نَُّه َكاَن ُيَصلّيي َعَلى اأْلَْرضي َوَعَلى ، فَإي ْن َجْوفي اللَّْيلي َهْت«  بَ ْعَدَها، إيالَّ مي َلتيهي َحْيُث تَ َوجَّ  رَاحي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

اَّللَّي   -  24 ُعبَ ْيَد  ابْ َنُه  يَ َرى  »َكاَن  ُعَمَر  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  بَ َلَغِني  قَاَل:  َماليٍك،  َعْن  َثِني  يفي َوَحدَّ يَ تَ نَ فَُّل  اَّللَّي  َعْبدي  ْبَن   
َفري َفاَل يُ ْنكيرُ   َعَلْيهي«  السَّ

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

»ُيَصلّيي َعلَ  َوُهَو  َفري  السَّ يفي  ْبَن َماليٍك  أََنَس  رَأَْيُت  قَاَل:  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َغرْيي  َوَحدَّ إيىَل  ٌه  ُمتَ َوجّي َوُهَو  َاٍر،  محي ى 
َلةي، يَ رَْكُع َوَيسْ  ْن َغرْيي َأْن َيَضَع َوْجَهُه َعَلى َشْيٍء«اْلقيب ْ  ُجُد، إيميَاًء مي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى 
 

30  -    َ َا َكاَنْت »ُتَصلّيي الضَُّحى ََثَاني َثِني َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َعْن َعائيَشَة َأَّنَّ َر يلي  َوَحدَّ رََكَعاٍت«، ُثَّ تَ ُقوُل: »َلْو ُنشي
 »  أَبَ َواَي َما تَ رَْكتُ ُهنَّ

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ جَامِعِ سُبْحَةِ الضُّحَى 
 

ْبني    -  32 اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  اَّللَّي  ُعبَ ْيدي  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ْبني  َوَحدَّ ُعَمَر  َعَلى  َدَخْلُت  قَاَل:  أَنَُّه  أَبييهي،  َعْن  َبَة،  ُعت ْ
ميَيينيهي  َعْن  َذاَءُه  حي َجَعَلِني  َحَّتَّ  فَ َقرََّبِني  َورَاَءُه.  فَ ُقْمُت  ُيَسبّيُح،  »فَ َوَجْدتُُه  َرةي  هْلَاجي ابي َفَصَفْفَنا  اْْلَطَّابي  ْرُت  َتََخَّ يَ ْرفَا  َجاَء  ا  فَ َلمَّ  ،»

 َورَاَءهُ 
 موقوف صحيح. ل الهاللي:# قا

 

 بَابُ التَّشْدِيدِ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَد  بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي 
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ي النّي  -  36 َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »َيْكَرُه َأْن مَيُرَّ َبنْيَ أَْيدي ، َوُهنَّ َوَحدَّ  ُيَصلّينَي«َساءي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »اَل مَيُرُّ َبنْيَ َيَدْي َأَحٍد، َواَل َيدَعُ  -  37   َأَحًدا مَيُرُّ َبنْيَ َيَدْيهي« َوَحدَّ
 الشيخين.موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط  # قال الهاللي:

 

 بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي 
 

39  -  ، َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َسْعَد ْبَن َأيبي َوقَّاٍص َكاَن »مَيُرُّ َبنْيَ َيَدْي بَ ْعضي الصُُّفوفي  َوالصَّاَلُة قَائيَمٌة« َوَحدَّ
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

َّا ميَُ  -  40 َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َعلييَّ ْبَن َأيبي طَاليٍب قَاَل: »اَل يَ ْقَطُع الصَّاَلَة َشْيٌء ِمي  رُّ َبنْيَ َيَديي اْلُمَصلّيي«َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وهذا سند ضعيف العضاله.  # قال الهاللي:

 

َعني   َماليٍك،  َعْن  َثِني  َشيْ َوَحدَّ الصَّاَلَة  يَ ْقَطُع  يَ ُقوُل: »اَل  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  َسامليي  َعْن  َهاٍب،  شي مَيُرُّ اْبني  َّا  ِمي ٌء 
 َبنْيَ َيَديي اْلُمَصلّيي« 

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 ي السَّفَرِ بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فِ 
 

َلتيهي إيَذا َصلَّ  -  41 ُ بيَراحي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »َيْسَترتي  ى« َحدَّ
 (.507وأخرجه البخاري موصوال في صحيحه ) موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 الصَّلَاةِ بَابُ مَسْحِ الْحَصْبَاءِ فِي  
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي َجْعَفٍر اْلَقاريئي أَنَُّه قَاَل: رَأَْيُت َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر إيَذا َأهْ   -  42 َوى ليَيْسُجَد، »َمَسَح احلَْْصَباَء َحدَّ
َهتيهي، َمْسًحا َخفييًفا«  عي َجب ْ  ليَمْوضي

 وسنده صحيح.موقوف صحيح.  # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َأاَب َذرٍّ َكاَن يَ ُقوُل: »َمْسُح احلَْْصَباءي    -  43 َدًة، َوتَ رُْكَها، َخرْيٌ  َوَحدَّ َمْسَحًة َواحي
 » َعمي ْن مُحْري الن َّ  مي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف العضاله.  # قال الهاللي:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ 
 

ذَ   -  44 فَإي  ،» الصُُّفوفي بيَتْسوييَةي  »َيَُْمُر  اْْلَطَّابي َكاَن  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َقدي  َحدَّ َأْن  فََأْخَِبُوُه  َجاُءوُه  ا 
 اْستَ َوْت. »َكِبََّ« 

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

هي َأيبي ُسَهْيلي ْبني َماليٍك، َعْن أَبييهي أَنَُّه قَاَل: ُكْنُت َمَع ُعْثَماَن ْبني َعفَّ   -  45 َثِني َعْن ماليٍك َعْن َعمّي اَن، فَ َقاَمتي الصَّاَلُة، َوَأاَن َوَحدَّ
احلَْْصبَ  ُيَسوّيي  َوُهَو  ُأَكلّيُمُه،  َأَزْل  فَ َلْم   ، يَ ْفريَض يلي َأْن  يفي  ،  ُأَكلّيُمُه  الصُُّفوفي بيَتْسوييَةي  وََكَلُهْم  ريَجاٌل، َقْد َكاَن  َجاَءُه  َحَّتَّ  بينَ ْعَلْيهي،  اَء 

، ُثَّ َكِبََّ« : »اْسَتوي يفي الصَّفّي  فََأْخَِبُوُه َأنَّ الصُُّفوَف َقدي اْستَ َوْت. فَ َقاَل يلي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ  
 

ْن َكاَلمي ا  -  46 ، أَنَُّه قَاَل: »مي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي اْلَكريميي ْبني َأيبي اْلُمَخاريقي اْلَبْصرييّي ةي إيَذا مَلْ َتْسَتْحيي فَافْ َعْل َحدَّ بُ وَّ لن ُّ
ْئَت، َوَوْضُع اْلَيَدْيني إي  لسَّ َما شي ْستييَناُء ابي يُل اْلفيْطري َواالي  ُحوري« ْحَداُُهَا َعَلى اأْلُْخَرى يفي الصَّاَلةي، َيَضُع اْلُيْمََن َعَلى اْلُيْسَرى َوتَ ْعجي

 مقطوع صحيح.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ  -  48 َن الصَّاَلةي«َحدَّ  َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »اَل يَ ْقُنُت يفي َشْيٍء مي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ وَالْإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَةً 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َأنَّ ُعَمَر ْبَن  -  50  اْْلَطَّابي قَاَل: اَل ُيَصلّينَيَّ َأَحدُُكْم َوُهَو َضامٌّ َبنْيَ َوريَكْيهي َوَحدَّ
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا 
 

اْلُمْجمي   -  54 اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  نُ َعْيمي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  يفي َوَحدَّ َجَلَس  ُثَّ  َأَحدُُكْم،  َصلَّى  إيَذا   " يَ ُقوُل:  ُهَريْ َرَة  َأاَب  َع  َسَي أَنَُّه  ري، 
ْن مُ  ْن قَاَم مي ُه، مَلْ تَ َزلي اْلَماَلئيَكُة ُتَصلّيي َعَلْيهي: اللَُّهمَّ اْغفيْر َلُه، اللَُّهمَّ اْرمَحُْه. فَإي َتظي ُمَصالَّ دي يَ ن ْ ُه، َفَجَلَس يفي اْلَمْسجي ُر الصَّاَلَة،  َصالَّ

 مَلْ يَ َزْل يفي َصاَلٍة َحَّتَّ ُيَصلّيَي " 
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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 بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ الْوَجْهُ فِي السُّجُودِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن    -  59 َهَتُه، قَاَل َحدَّ ي َيَضُع َعَلْيهي َجب ْ ُعَمَر َكاَن إيَذا َسَجَد َوَضَع َكفَّْيهي َعَلى الَّذي
ْن َُتْتي بُ ْرُنٍس َلُه َحَّتَّ يَ  يدي اْلَِبْدي َوإينَُّه »لَُيْخريُج َكفَّْيهي مي « اَنفيٌع، َوَلَقْد رَأَيْ ُتُه يفي يَ ْوٍم َشدي  َضَعُهَما َعَلى احلَْْصَباءي

 موقوف صحيح. لي:# قال الهال 
 

60  -    ، أْلَْرضي ابي َهَتُه  َجب ْ َوَضَع  »َمْن  يَ ُقوُل:  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  ي  َوَحدَّ الَّذي َعَلى  فَ ْلَيَضْع َكفَّْيهي 
نَّ  َهَتُه، ُثَّ إيَذا رََفَع، فَ ْلرَيْفَ ْعُهَما. فَإي   اْلَيَدْيني َتْسُجَداني َكَما َيْسُجُد اْلَوْجُه« َيَضُع َعَلْيهي َجب ْ

 وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ الِالْتِفَاتِ وَالتَّصْفِيقِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ اْبَن ُعَمَر  -  62  »مَلْ َيُكْن يَ ْلَتفيُت يفي َصاَلتيهي«َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

َورَا  -  63 ُعَمَر  ْبُن  اَّللَّي  َوَعْبُد  ُأَصلّيي  قَاَل: »ُكْنُت  أَنَُّه   ، اْلَقاريئي َجْعَفٍر  َأيبي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  فَ َوَحدَّ بيهي،  َأْشُعُر  َواَل  اْلتَ َفتُّ ئيي. 
»  فَ َغَمَزني

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِع  
 

َهاٍب، َعْن َأيبي أَُماَمَة ْبني َسْهلي ْبني ُحنَ ْيٍف أَنَُّه قَاَل: َدَخَل زَ  -  64 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن اْبني شي َد، "  ْيُد ْبُن ََثبيٍت اَحدَّ ْلَمْسجي
 فَ َوَجَد النَّاَس رُُكوًعا فَ رََكَع، ُثَّ َدبَّ َحَّتَّ َوَصَل الصَّفَّ 

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

بُّ رَاكيًعا« -  65 َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن َمْسُعوٍد َكاَن »َيدي  َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وهذا سند ضعيف العضاله.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 

يَناٍر، قَاَل: رَأَْيُت َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر »يَقيُف َعَلى َقِْبي   -  68 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني دي ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم، النَّ   َوَحدَّ بي
ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َوَعَلى َأيبي َبْكٍر َوُعَمَر«  فَ ُيَصلّيي َعَلى النَّبي
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 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني    -  72 ْعَماني ْبني ُمرََّة َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »َما تَ َرْوَن يفي  َوَحدَّ َسعييٍد، َعني الن ُّ
ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل: » ْم«، قَاُلوا: اَّللَّ َزَل فييهي ؟ َوَذليَك قَ ْبَل َأْن يُ ن ْ اريقي َوالزَّاني ، َوالسَّ اريبي نَّ ُعُقوبٌَة. َوَأْسَوأُ ُهنَّ فَ َواحي الشَّ ُش. َوفييهي

ي َيْسريُق َصاَلَتُه«، قَاُلوا: وََكْيَف َيْسريُق َصاَلَتُه اَي َرُسوَل اَّللَّي؟ قَاَل: »اَل يُتيمُّ رُُكوعَ  ريَقةي الَّذي  َها َواَل ُسُجوَدَها« السَّ
 صحيح لغيره. # قال الهاللي:

 

شَ   -  73 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن هي ْن َصاَلتيُكْم يفي َوَحدَّ امي ْبني ُعْرَوَة َعْن أَبييهي َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »اْجَعُلوا مي
 بُ ُيوتيُكْم«

 صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي    -  74 هي إيميَاًء، َومَلْ َوَحدَّ ُجوَد، َأْوَمَأ بيَرْأسي عي اْلَمرييُض السُّ ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »إيَذا مَلْ َيْسَتطي
ًئا«  َهتيهي َشي ْ  يَ ْرَفْع إيىَل َجب ْ

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن رَبييَعَة ْبني َأيبي َعْبدي    -  75 َد، َوَقْد َصلَّى النَّاُس، َوَحدَّ ، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر »َكاَن إيَذا َجاَء اْلَمْسجي الرَّمْحَني
ًئا«  َلَها َشي ْ  َبَدَأ بيَصاَلةي اْلَمْكُتوبَةي، َومَلْ ُيَصلّي قَ ب ْ

 موقوف صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ عَ   -  76 ْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َمرَّ َعَلى رَُجٍل َوُهَو ُيَصلّيي. َفَسلََّم َعَلْيهي. فَ َردَّ الرَُّجُل َكاَلًما. فَ َرَجَع َوَحدَّ
هي« إيلَْيهي َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر فَ َقاَل َلُه: »إيَذا ُسلّيَم َعَلى َأَحديُكْم َوُهَو ُيَصلّيي َفاَل يَ َتَكلَّْم، َوْلُيشي   ْر بيَيدي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َي َصاَلًة فَ َلْم َيْذُكْرهَ   -  77 َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »َمْن َنسي َذا َوَحدَّ ، فَإي َمامي ا إيالَّ َوُهَو َمَع اإْلي
َماُم، فَ ْلُيَصلّي الصَّاَلَة الَّيتي َنسي   َي، ُثَّ ليُيَصلّي بَ ْعَدَها اأْلُْخَرى«َسلََّم اإْلي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

عي ْبني َحبَّ   -  78 هي َواسي دي ْبني ََيََْي ْبني َحبَّاَن َعْن َعمّي ُُمَمَّ َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن  اَن أَنَُّه قَاَل: ُكْنُت ُأَصلّيي  َوَحدَّ
قّيي اَوَعْبُد اَّللَّي   ْن قيَبلي شي ا َقَضْيُت َصاَلِتي اْنَصَرْفُت إيلَْيهي مي َلةي، فَ َلمَّ َداري اْلقيب ْ أْلَْيَسري، فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّي ْبُن  ْبُن ُعَمَر ُمْسنيٌد َظْهَرُه إيىَل جي

فَاْنَصرَ  رَأَيْ ُتَك،  فَ ُقْلُت:  قَاَل  ميَيينيَك؟«  َعْن  تَ ْنَصريَف  َأْن  َمنَ َعَك  »َما  إينَّ ُعَمَر:  َأَصْبَت.  َقْد  نََّك  فَإي  " اَّللَّي:  َعْبُد  قَاَل  إيلَْيَك.  ْفُت 
ْئَت َعْن ميَيينيَك. وَ  ْئَت. إيْن شي َذا ُكْنَت ُتَصلّيي، فَاْنَصريْف َحْيُث شي ْئَت َعْن َيَساريَك " قَائياًل يَ ُقوُل: اْنَصريْف َعْن ميَيينيَك، فَإي  إيْن شي
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 ده صحيح.موقوف صحيح. وسن # قال الهاللي:
 

رييَن مَلْ يَ َر بيهي ِبًَْسا، - 79 َن اْلُمَهاجي َشامي ْبني ُعْرَوَة، َعْن أَبييهي، َعْن رَُجٍل مي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن هي أَنَُّه َسَأَل َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعْمريو  َوَحدَّ
؟ فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّي: بيلي : أَُأَصلّيي يفي َعَطني اإْلي «  ْبني اْلَعاصي  »اَل َوَلكيْن َصلّي يفي ُمَراحي اْلَغَنمي

 موقوف صحيح. وسنده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم. # قال الهاللي:
 

 بَابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ 
 

ُعبَ ْيدي    -  84 َعْن   ، اللَّْيثييّي يَزييَد  ْبني  َعطَاءي  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َنَما  َوَحدَّ بَ ي ْ قَاَل:  أَنَُّه  اْلْيَياري  ْبني  يّي  َعدي ْبني  اَّللَّي 
ْدَر َما َسارَُّه بيهي، َحَّتَّ َجَهَر َرُسوُل اَّللَّي َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َجاليٌس َبنْيَ َظْهَرانَي النَّاسي إيْذ َجاَءُه رَُجٌل َفَسارَُّه. فَ َلْم يُ 

عَ  هللاُ  عَ َصلَّى  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  فَ َقاَل  اْلُمَنافيقينَي.  َن  مي رَُجٍل  قَ ْتلي  يفي  نُُه  َيْسَتْأذي ُهَو  َذا  فَإي َوَسلََّم.  َجَهَر:  َلْيهي  نَي  حي َوَسلََّم،  َلْيهي 
ال فَ َقاَل  اَّللَّي«،  َرُسوُل  ًدا  ُُمَمَّ َوَأنَّ  اَّللَُّ،  إيالَّ  إيَلَه  اَل  َأنَّ  َيْشَهُد  قَاَل:  »أَلَْيَس  ُيَصلّيي؟«  »أَلَْيَس  فَ َقاَل:  َلُه،  َشَهاَدَة  َواَل  بَ َلى.  رَُّجُل: 

ُهْم«  ُ َعن ْ يَن ََّنَاني اَّللَّ  بَ َلى. َواَل َصاَلَة َلُه، فَ َقاَل َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »ُأولَئيَك الَّذي
 صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:

 

َثِني    -  85 َل: »اللَُّهمَّ اَل ََتَْعْل َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َعْن َعطَاءي ْبني َيَساٍر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَوَحدَّ
ْم َمسَ  َُذوا قُ ُبوَر أَْنبيَيائيهي َد« َقِْبيي َوثَ ًنا يُ ْعَبُد. اْشَتدَّ َغَضُب اَّللَّي َعَلى قَ ْوٍم اُتَّ  اجي

 صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

زَ   -  88 يفي  »إينََّك  ْنَساٍن:  إليي قَاَل  َمْسُعوٍد،  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َقلييٌل َوَحدَّ فُ َقَهاُؤُه،  َماٍن َكثيرٌي 
ُحدُ  فييهي  ُُتَْفُظ  َويَ ْقُصُرونَ قُ رَّاُؤُه،  الصَّاَلَة،  فييهي  يُلوَن  يُطي ي.  يُ ْعطي َمْن  َيْسَأُل. َكثيرٌي  َمْن  َقلييٌل  ُحُروفُُه.  َوُتَضيَُّع   ، اْلُقْرآني اْْلُْطَبَة وُد   

ْم، َوَسَيْأِتي َعَلى النَّاسي زََماٌن قَلييٌل فُ َقَهاُؤُه، َكثيرٌي قُ رَّ  وَن. َأْعَماهَلُْم قَ ْبَل َأْهَوائيهي اُؤُه، َُيَْفُظ فييهي ُحُروُف اْلُقْرآني َوُتَضيَُّع ُحُدوُدُه. يُ َبدُّ
وَن فييهي َأْهَوا يُلوَن فييهي اْْلُْطَبَة، َويَ ْقُصُروَن الصَّاَلَة. يُ َبدُّ  َءُهْم قَ ْبَل َأْعَماهلييْم«َكثيرٌي َمْن َيْسَأُل، قَلييٌل َمْن يُ ْعطيي، يُطي

 النقطاعه. موقوف صحيح. وسنده ضعيف  # قال الهاللي:
 

ا  -  93 ى  ُتَسمَّ  ، دي اْلَمْسجي َيةي  اَنحي يفي  رَْحَبًة  َبََن  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  »َمْن َكاَن َوَحدَّ َوقَاَل:  ْلُبطَْيَحاَء، 
ْعًرا، َأْو يَ ْرَفَع َصْوَتُه، فْلَيْخرُ  َد شي هي الرَّْحَبةي« يُرييُد َأْن يَ ْلَغَط َأْو يُ ْنشي  ْج إيىَل َهذي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الْعِيدَيْنِ   -  10
 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي غُسْلِ الْعِيدَيْنِ، وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا وَالْإِقَامَةِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد  - 2 ُل يَ ْوَم اْلفيْطري قَ ْبَل َأْن يَ ْغُدَو إيىَل اْلُمَصلَّى«َوَحدَّ  اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »يَ ْغَتسي
 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ 
 

َمالي   -  3 َعْن  ََيََْي،  َثِني  اأْلَ َحدَّ َويَ ْوَم  اْلفيْطري  يَ ْوَم  »ُيَصلّيي  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َأنَّ َرُسوَل  َهاٍب،  شي اْبني  َعْن  ْضَحى ٍك، 
 قَ ْبَل اْْلُْطَبةي« 

 صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ  - 4  َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر َكااَن يَ ْفَعاَلني َذليكَ  َوَحدَّ
الهاللي: قال  النقطاعه.  #  ضعيف  وسنده  صحيح.  )  موقوف  أحمد  مرفوعا  )2171]أخرجه  حديث  من  والبخاري  ابن 962(،  حديث  من   )

 عباس[ 
 

َهاٍب، َعْن َأيبي ُعبَ ْيٍد َمْوىَل اْبني    -  5 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اْبني شي ْدُت اْلعييَد َمَع ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي َفَصلَّى، ُثَّ َوَحدَّ َأْزَهَر، قَاَل: َشهي
صي  َعْن  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  ََّنَى  يَ ْوَماني  َهَذْيني  إينَّ   " فَ َقاَل:  النَّاَس،  َفَخَطَب  ْن اْنَصَرَف  مي فيْطريُكْم  يَ ْوُم  َما:  هي َيامي

وَ  ُكْم،  َيامي َعفَّانَ صي ْبني  ُعْثَماَن  َمَع  اْلعييَد  ْدُت  َشهي ُثَّ  ُعبَ ْيٍد  أَبُو  قَاَل   " ُنُسكيُكْم  ْن  مي فييهي  ََتُْكُلوَن  يَ ْوٌم  ُثَّ اِْلَخُر  َفَصلَّى،  َفَجاَء   .
َأَحبَّ  َفَمْن   . يَداني عي َهَذا  ُكْم  يَ ْومي يفي  َلُكْم  »اْجَتَمَع  َقدي  إينَُّه  َوقَاَل:  َفَخَطَب.  اجْلُُمَعَة   اْنَصَرَف  َر  َتظي يَ ن ْ َأْن  اْلَعاليَيةي  َأْهلي  ْن  مي

ْنُت َلُه«  َع، فَ َقْد َأذي ْرَها، َوَمْن َأَحبَّ َأْن يَ ْرجي َتظي  فَ ْليَ ن ْ
ْدُت اْلعييَد َمَع َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب َوُعْثَماُن َُمُْصوٌر َفَجاَء »َفَصلَّى ُثَّ انْ    َفَخَطَب«َصَرفَ قَاَل أَبُو ُعبَ ْيٍد ُثَّ َشهي

 صحيح.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ فِي الْعِيدِ 
 

يدي اْلفيْطري قَ بْ  - 6 َشامي ْبني ُعْرَوَة، َعْن أَبييهي أَنَُّه َكاَن »َيَُْكُل يَ ْوَم عي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن هي  َل َأْن يَ ْغُدَو«َحدَّ
 موقوف صحيح. الهاللي:# قال 

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِريِ وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ 
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ْدُت اأْلَْضَحى َواْلفيْطَر مَ  - 9 َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َمْوىَل َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر، أَنَُّه قَاَل: َشهي َع َأيبي ُهَريْ َرَة »َفَكِبََّ يفي الرَّْكَعةي َوَحدَّ
َرةي ََخَْس َتْكبي   ريَاٍت قَ ْبَل اْلقيَراَءةي«  اأْلُوىَل َسْبَع َتْكبيريَاٍت قَ ْبَل اْلقيَراَءةي، َويفي اِْلخي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر »مَلْ َيُكْن ُيَصلّيي يَ ْوَم اْلفيْطري قَ ْبلَ  -  10  الصَّاَلةي َواَل بَ ْعَدَها«  َحدَّ
 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
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 كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ   -  11
 

 بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ 
 

اَّللَّي   -  4 َرُسوُل  َصلَّى  »َما  قَاَل:  أَنَُّه  اْلُمَسيّيبي  ْبني  َسعييدي  َعْن  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َوَسلََّم َوَحدَّ َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى   
ْمُس«   الظُّْهَر َواْلَعْصَر، يَ ْوَم اْْلَْنَدقي َحَّتَّ َغاَبتي الشَّ

ي «قَاَل َماليٌك: »َوَحدي ْعُت إييَلَّ يفي َصاَلةي اْْلَْوفي ٍد َعْن َصاليحي ْبني َخوَّاٍت َأَحبُّ َما َسَي مي ْبني ُُمَمَّ  ُث اْلَقاسي
 صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الِاسْتِسْقَاءِ   -  13
 

 بَابُ الِاسْتِمْطَارِ بِالنُّجُومِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل: »إيَذا أَْنشَ  - 5 َأْت َِبْرييًَّة ُثَّ َتَشاَءَمْت، فَتيْلَك َعنْيٌ  َوَحدَّ
 ُغَديْ َقٌة«

 موضوع. وهذا سند ضعيف العضاله.  # قال الهاللي:
 

مُ   -  6  " النَّاُس،  َر  ُمطي َوَقْد  َأْصَبَح  إيَذا  يَ ُقوُل:  ُهَريْ َرَة َكاَن  َأاَب  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  هي َوَحدَّ َهذي ُلو  يَ ت ْ ُثَّ  اْلَفْتحي  بينَ ْوءي  ْراَن  طي
َك هَلَا، َوَما  ْن َرمْحٍَة َفاَل ُِمْسي ُ ليلنَّاسي مي هي{ ]فاطر: اِْليََة }َما يَ ْفَتحي اَّللَّ ْن بَ ْعدي َل َلُه مي ْك َفاَل ُمْرسي  [ " 2مُيْسي

 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الْقِبْلَةِ   -  14
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالْإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ 
 

َثِني َعْن    -  2 َن اأْلَْنَصاري َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم »ََّنَى َأْن ُتْستَ قْ َوَحدَّ َلُة ليغَائيٍط َماليٍك َعْن اَنفيٍع َعْن رَُجٍل مي َبَل اْلقيب ْ
 َأْو بَ ْوٍل«

 صحيح لغيره. وهذا سند ضعيف لجهالة الرجل األنصاري. # قال الهاللي:
 

 بْلَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِ 
 

، أَنَُّه، قَاَل: »َصلَّى َرُسوُل اَّللَّي   - 7 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّيبي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم بَ ْعَد    َوَحدَّ
تََّة َعَشَر َشْهًرا، ََنَْو بَ ْيتي  يَنَة، سي َم اْلَمدي « َأْن َقدي َلُة قَ ْبَل َبْدٍر بيَشْهَرْيني . ُثَّ ُحوّيَلتي اْلقيب ْ سي  اْلَمْقدي

 ( من حديث البراء بنحوه[ 1177(، ومسلم )4492]أخرجه البخاري ) صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي قَالَ  - 8 « َحدَّ َه قيَبَل اْلبَ ْيتي َلٌة إيَذا تُ ُوجّي  : »َما َبنْيَ اْلَمْشريقي َواْلَمْغريبي قيب ْ
 موقوف صحيح. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ 
 

َعْن    -  13 بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  إيْحَداُكنَّ  َوَحدَّ َدْت  َشهي »إيَذا  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  َسعييٍد،  ْبني  ُبْسري 
يًبا«  نَّ طي ، َفاَل ََتَسَّ  َصاَلَة اْلعيَشاءي

 ( عن زينب الثقفية مرفوعا. 443صحيح. وأخرجه موصوال مسلم في صحيحه ) # قال الهاللي:
 

عَ   -  14 َثِني  اْْلَطَّ َوَحدَّ ْبني  ُعَمَر  اْمَرَأةي  نُ َفْيٍل  ْبني  َعْمريو  ْبني  زَْيدي  بيْنتي  َعاتيَكَة  َعْن  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َا َكاَنْت ْن  َأَّنَّ  ، ابي
دي فَ َيْسُكُت، فَ تَ ُقوُل: »َواَّللَّي أَلَْخُرَجنَّ إيالَّ  ُن ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي إيىَل اْلَمْسجي   َأْن ََتْنَ َعِني َفاَل مَيْنَ ُعَها« َتْسَتْأذي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الْقُرْآنِ   -  15
 

 بَابُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ 
 

ي َكتَ َبُه رَ   -  1 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َأيبي َبْكري ْبني َحْزٍم، َأنَّ يفي اْلكيَتابي الَّذي ُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َحدَّ
ٌر«    ليَعْمريو ْبني َحْزٍم: »َأْن اَل مَيَسَّ اْلُقْرآَن إيالَّ طَاهي

 صحيح لغيره. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  ي:# قال الهالل
 

 بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوء  
 

عُ   -  2 َأنَّ  ريييَن،  سي ْبني  دي  ُُمَمَّ َعْن   ، ّي ْختيَياني السَّ َتَييَمَة  َأيبي  ْبني  أَيُّوَب  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  ْبَن  َحدَّ قَ ْوٍم َمَر  يفي  اْْلَطَّابي َكاَن 
ريَ  َأمي اَي  رَُجٌل:  َلُه  فَ َقاَل  اْلُقْرآَن.  يَ ْقَرأُ  َوُهَو  رََجَع  ُثَّ  َاَجتيهي،  حلي َفَذَهَب  اْلُقْرآَن  يَ ْقَرُءوَن  َعَلى   َوُهْم  َوَلْسَت  اْلُقْرآَن  أَتَ ْقَرأُ  نينَي،  اْلُمْؤمي

 َذا َأُمَسْيليَمُة«ُوُضوٍء؟ فَ َقاَل َلُه ُعَمُر: »َمْن َأفْ َتاَك ِبيَ 
 موقوف صحيح لغيره. وهذا سند ضعيف النقطاعه. # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ 
 

ُد ْبُن ََيََْي ْبني َحبَّاَن، َجا  - 4 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، أَنَُّه قَاَل: ُكْنُت َأاَن َوُُمَمَّ ٌد رَُجاًل. فَ َقاَل:  ليسَ َوَحدَّ . َفَدَعا ُُمَمَّ نْيي
فَ َقاَل   ََثبيٍت،  ْبَن  زَْيَد  أََتى  أَنَُّه  َأيبي  َأْخَِبَني  الرَُّجُل:  فَ َقاَل  أَبييَك.  ْن  مي ْعَت  َسَي ي  لَّذي ابي ْني  يفي َأْخِبي اْلُقْرآني  قيَراَءةي  يفي  تَ َرى  َلُه: َكْيَف 

َوأَلَنْ  »َحَسٌن.  زَْيٌد:  فَ َقاَل  »ليَكيْ َسْبٍع؟  قَاَل زَْيٌد  َأْسأَُلَك.  ّني  فَإي قَاَل:  َذاَك؟   َ ملي َوَسْلِني  إييَلَّ«.  َأَحبُّ  َعْشٍر،  َأْو  نيْصٍف،  يفي  َأقْ َرَأُه    
 أََتَدب ََّرُه َوَأقيَف َعَلْيهي« 

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف فيه مجهوالن.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ 
 

]عبس:    -  8  } َوتَ َوىلَّ }َعَبَس  أُْنزيَلْت   " قَاَل:  أَنَُّه  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  أُمّي 1َوَحدَّ ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  يفي   ]
ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم رَُجٌل َمْكُتوٍم ". َجاَء إيىَل َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َفَجَعَل يَ ُقوُل: اَي ُمَُ  ْنَد النَّبي . َوعي ُد اْسَتْدنييِني مَّ

ُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم يُ ْعريُض َعْنُه، َويُ ْقبيُل َعَلى اِْلَخري  ْن ُعَظَماءي اْلُمْشريكينَي. َفَجَعَل النَّبي َا  مي ، َويَ ُقوُل: »اَي َأاَب ُفاَلٍن َهْل تَ َرى مبي
، َأْن َجاَءُه اأَ  َا تَ ُقوُل ِبًَْسا. فَأُْنزيَلْت }َعَبَس َوتَ َوىلَّ . َما َأَرى مبي َماءي  [2أْلَْعَمى{ ]عبس: ُقوُل ِبًَْسا؟« فَ يَ ُقوُل: اَل َوالدّي

 ( موصوال من حديث عائشة[3331]أخرجه الترمذي ) صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
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ني  -  11 َ سي َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر »َمَكَث َعَلى ُسورَةي اْلبَ َقَرةي، ََثَاني  نَي يَ تَ َعلَُّمَها« َوَحدَّ
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ 
 

ا  -  13 ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  َأْخَِبَُه  ْصَر،  مي َأْهلي  ْن  مي رَُجاًل  َأنَّ  ُعَمَر  اْبني  َمْوىَل  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  احْلَجّي َوَحدَّ ُسورََة  »قَ َرَأ  ْْلَطَّابي 
» َلْت بيَسْجَدَتنْيي ورََة ُفضّي هي السُّ «، ُثَّ قَاَل: »إينَّ َهذي  َفَسَجَد فييَها َسْجَدَتنْيي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم. # قال الهاللي:
 

يَناٍر، أَنَُّه قَاَل: رَأَْيُت َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر »َيْسُجُد يفي  -  14 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني دي « َوَحدَّ   ُسورَةي احْلَجّي َسْجَدَتنْيي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َهوَ   -  15 إيَذا  لنَّْجمي  ابي »قَ َرَأ   ، اْْلَطَّابي ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ   ، اأْلَْعَرجي َعني  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ُثَّ َوَحدَّ فييَها«،  َفَسَجَد  ى 
 قَاَم، فَ َقَرَأ بيُسورٍَة ُأْخَرى 

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَا 
 

، َعْن َعطَاءي ْبني يَزييَد اللَّْيثي   -  22 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي ُعبَ ْيٍد َمْوىَل ُسَلْيَماَن ْبني َعْبدي اْلَمليكي ، َعْن َأيبي ُهَريْ َرَة، أَنَُّه قَاَل: َوَحدَّ يّي
اَئَة بياَل »َمْن َسبََّح ُدبُ َر   َد َثاَلًَث َوَثاَلثينَي، َوَخَتَم اْلمي ُ، َوْحَدُه اَل َشرييَك  ُكلّي َصاَلٍة َثاَلًَث َوَثاَلثينَي، وََكِبََّ َثاَلًَث َوَثاَلثينَي، َومحَي  إيَلَه إيالَّ اَّللَّ

يٌر، ُغفيَرْت ذُ  ْثَل زََبدي اْلَبْحري« َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلّي َشْيٍء َقدي  نُوبُُه َوَلْو َكاَنْت مي
 ([ 1352(، ومسلم )8834]أخرجه مرفوعا أحمد ) موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

ِبيَ   -  24 ُأْخِبيُُكْم  َأاَل   "  : ْرَداءي الدَّ أَبُو  قَاَل  قَاَل:  أَنَُّه  زياَيٍد  َأيبي  ْبني  زياَيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َأعَوَحدَّ يفي رْيي  َوَأْرَفعيَها  َماليُكْم، 
أَ  ْن  مي َلُكْم  َوَخرْيٍ   ، َواْلَوريقي َهبي  الذَّ إيْعطَاءي  ْن  مي َلُكْم  َوَخرْيٍ  َملييكيُكْم،  ْنَد  عي َوَأزَْكاَها  َأْعَناقَ ُهْم،  َدرََجاتيُكْم،  فَ َتْضريبُوا  َعُدوَُّكْم  تَ ْلَقْوا  ْن 

َل : ذيْكُر اَّللَّي تَ َعاىَل " قَاَل زياَيُد ْبُن َأيبي زياَيٍد، َوقَاَل أَبُو َعْبدي الرَّمْحَني ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل: »َما َعمي َوَيْضريبُوا َأْعَناَقُكْم؟ قَاُلوا: بَ َلى، قَالَ 
ْن ذيْكري اَّللَّي«  ْن َعَذابي اَّللَّي، مي ْن َعَمٍل َأجْنَى َلُه مي  اْبُن آَدَم مي

 ( مرفوعا من حديث أبي الدرداء[ 3790، وابن ماجه )(3377]أخرجه الترمذي ) موقوف ضعيف. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ 
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َوَسلَّمَ   -  27 َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  "    َوَحدَّ فَ يَ ُقوُل:  َيْدُعو  اللَُّهمَّ َكاَن 
]األنعام:   ُحْسَبااًن{  َواْلَقَمري  ْمسي  }َوالشَّ َسَكًنا،  اللَّْيلي  َل  َوَجاعي  ، ْصَباحي اإْلي ،  96فَاليَق  اْلَفْقري َن  مي َوَأْغنيِني  ْيَن،  الدَّ َعِنّي  اْقضي   ،]

ِتي يفي َسبييليَك "   َوَأْمتيْعِني بيَسْمعيي َوَبَصريي، َوقُ وَّ
 عيف إلرساله. ضعيف. وسنده ض  # قال الهاللي:

 

، َأنَّ َعا  -  31 يّي ْيمي يَم ْبني احْلَاريثي الت َّ دي ْبني إيبْ َراهي َثِني َعْن ماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن ُُمَمَّ نينَي قَاَلْت: ُكْنُت َوَحدَّ ئيَشَة أُمَّ اْلُمْؤمي
ٌد،  اَنئيَمًة إيىَل َجْنبي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّ  ي َعَلى َقَدَمْيهي، َوُهَو َساجي ي، فَ َوَضْعُت َيدي ، فَ َلَمْسُتُه بيَيدي َن اللَّْيلي َم. فَ َفَقْدتُُه مي

أَنْ  َعَلْيَك،  ثَ َناًء  ي  ُأْحصي اَل  ْنَك  مي َوبيَك  ُعُقوبَتيَك،  ْن  مي َُعافَاتيَك  َومبي َك،  َسَخطي ْن  مي بيريَضاَك  »َأُعوُذ  َعلَ يَ ُقوُل:  أَثْ نَ ْيَت  ى  َت َكَما 
َك«   نَ ْفسي

هذا حديث مرسل في الموطأ عند جماعة الرواة لم يختلفوا عن (:  23/348]قال ابن عبد البر في التمهيد )  صحيح لغيره.  # قال الهاللي:
 [ مالك في ذلك وهو يستند من حديث األعرج عن أبي هريرة عن عائشة ومن حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح ثابتة

 

َثِني َعْن ماليٍك، َعْن زياَيدي ْبني َأيبي زياَيٍد، َعْن طَْلَحَة ْبني ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني َكرييٍز، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي   -  32  َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: َوَحدَّ
َعاءي ُدَعاُء يَ ْومي َعَرَفَة، َوَأْفَضُل َما قُ ْلُت َأاَن َوالنَّبييُّ  ُ َوْحَدُه اَل َشرييَك َلُه " " َأْفَضُل الدُّ ْن قَ ْبليي: اَل إيَلَه إيالَّ اَّللَّ  وَن مي

 ( من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده[ 6961]وصله أحمد ) صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

أَ   -  35 َعتييٍك،  ْبني  َجابيري  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  ماليٍك،  َعْن  َثِني  ُمَعاوييََة،  َوَحدَّ َبِني  يفي  ُعَمَر  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  َجاَءاَن  قَاَل:  نَُّه 
َوَسلَّمَ  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  َصلَّى  أَْيَن  َتْدُروَن  َهْل  فَ َقاَل:  اأْلَْنَصاري،  قُ َرى  ْن  مي قَ ْريٌَة  َي  َلُه:  َوهي فَ ُقْلُت  َهَذا؟  ديُكْم  َمْسجي ْن  مي  

َوَأَشرْ  فَ نَ َعْم،  قَاَل:  نَ َعْم،  فَ ُقْلُت:  فييهي؟  ِبيينَّ  َدَعا  الَّيتي  الثَّاَلُث  َما  َتْدريي  َهْل  فَ َقاَل:  ْنُه.  مي َيٍة  اَنحي إيىَل  َلُه  فَ ُقْلُت: ُت   . ِبيينَّ ْني  َأْخِبي
فَأُ  نينَي.  لسّي ابي يُ ْهليَكُهْم  َواَل  ْم.  َغرْييهي ْن  مي َعُدوًّا  ْم  َعَلْيهي َر  يُْظهي اَل  ْن  ِبَي َفُمنيَعَها«  »َدَعا  نَ ُهْم.  بَ ي ْ ِبََْسُهْم  ََيَْعَل  اَل  ْن  ِبَي َوَدَعا  يَ ُهَما.  ْعطي

 قَاَل: َصَدْقَت، قَاَل اْبُن ُعَمَر فَ َلْن يَ َزاَل اهْلَْرُج إيىَل يَ ْومي اْلقيَياَمةي 
 ([ 23747]أخرجه أحمد من حديث جابر بن عتيك بنحوه ) صحيح. وهذا سند صحيح. # قال الهاللي:

 

 الْعَمَلِ فِي الدُّعَاءِ   بَابُ 
 

يَناٍر، قَاَل: رَآني َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر »َوَأاَن َأْدُعو  -  37 َثِني ََيََْي، َعْن ماليٍك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني دي ْن    َحدَّ ، ُأْصُبٍع مي ْصبُ َعنْيي رُي ِبُي َوُأشي
 »  ُكلّي َيٍد فَ نَ َهاني

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَن َيْدُعو فَ يَ ُقوُل: »ا   -  40 ،  َوَحدَّ للَُّهمَّ إيّني َأْسأَُلَك فيْعَل اْْلَرْيَاتي
، َوُحبَّ ا َنًة فَاْقبيْضِني إيلَْيَك َغرْيَ َمْفُتوٍن«َوتَ ْرَك اْلُمْنَكَراتي ، َوإيَذا َأَرْدَت يفي النَّاسي فيت ْ  ْلَمَساكينيي

 [ (3233(، والترمذي )3484ابن عباس أحمد ) ]أخرجه مطوال من حديث  صحيح لغيره. وهذا سند ضعيف العضاله. # قال الهاللي:
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َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه    -  41 ْن َداٍع َيْدُعو إيىَل ُهًدى، إيالَّ َكاَن َلهُ َوَحدَّ ْثُل   بَ َلَغُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »َما مي مي
ْن َداٍع َيْدُعو إيىَل َضاَلَلٍة، إيالَّ َكانَ  ًئا. َوَما مي ْم َشي ْ ْن ُأُجوريهي ُقُص َذليَك مي ُقُص َذليَك َأْجري َمني ات َّبَ َعُه. اَل يَ ن ْ ْم. اَل يَ ن ْ ْثُل َأْوزَاريهي  َعَلْيهي مي

ًئا«  ْم َشي ْ ْن َأْوزَاريهي  مي
 ( من حديث أبي هريرة.[ 6804(، ومسلم )9160]أخرجه موصوال أحمد ) صحيح لغيره. وهذا سند ضعيف العضاله. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ  -  42 ةي اْلُمتَّقينَي«َوَحدَّ ْن أَئيمَّ  َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر قَاَل: »اللَُّهمَّ اْجَعْلِني مي
 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف العضاله.  # قال الهاللي:

 

فَ يَ قُ   -  43  ، اللَّْيلي َجْوفي  ْن  مي يَ ُقوُم  ْرَداءي َكاَن  الدَّ َأاَب  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  النُُّجوُم، َوَحدَّ َوَغاَرتي  اْلُعُيوُن،  »اَنَمتي  وُل: 
 َوأَْنَت احْلَيُّ اْلَقيُّوُم«

 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف العضاله.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ 
 

ُعْروَ   -  45 ْبني  َشامي  هي َعْن  ماليٍك،  َعْن  َثِني  َبَدا َوَحدَّ »إيَذا  يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  قَاَل: َكاَن  أَنَُّه  أَبييهي،  َعْن  َة، 
ُروا الصَّاَلَة َحَّتَّ َتغي  ، فََأخّي ْمسي ُب الشَّ ُروا الصَّاَلَة َحَّتَّ َتِْبَُز. َوإيَذا َغاَب َحاجي ، فََأخّي ْمسي ُب الشَّ  يَب« َحاجي

قال   ( من حديث ابن  1926ومسلم )(،  582البخاري )(،  4694]أخرجه موصوال أحمد )  صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد.  الهاللي:# 
 عمر.[ 

 

اْْلَطَّابي كَ   -  49 ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  ُعَمَر،  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  يَناٍر،  دي ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  ماليٍك،  َعْن  َثِني  يَ ُقولُ َوَحدَّ َُتَرَّْوا اَن  »اَل   :
، َويَ ْغُرابَ  ْمسي ْيطَاَن َيْطُلُع قَ ْراَنُه َمَع طُُلوعي الشَّ نَّ الشَّ ، َواَل ُغُروَِبَا، فَإي ْمسي َا، وََكاَن َيْضريُب النَّاَس بيَصاَلتيُكْم طُُلوَع الشَّ ني َمَع ُغُروِبي

 َعَلى تيْلَك الصَّاَلةي« 
 ( من حديث ابن عمر.[ 1925(، ومسلم )582(، البخاري )4696أحمد )]أخرجه مرفوعا  موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

الْ   -  50 َيْضريُب  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  »رََأى  أَنَُّه  يَزييَد  ْبني  ائيبي  السَّ َعني  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  ماليٍك،  َعْن  َثِني  الصَّاَلةي  َوَحدَّ يفي  َر  ُمْنَكدي
 بَ ْعَد اْلَعْصري«

 صحيح.  موقوف # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الْجَنَائِزِ   -  16
 

 بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ 
 

ٍد، َعْن أَبييهي، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوسَ  - 1 َثِني ََيََْي، َعْن ماليٍك، َعْن َجْعَفري ْبني ُُمَمَّ يٍص«َحدَّ َل يفي َقمي  لََّم »ُغسّي
 صحيح لغيره. # قال الهاللي:

 

الصّي   -  3 َبْكٍر  َأاَب  َلْت  َغسَّ ُعَمْيٍس  بيْنَت  َأَْسَاَء  َأنَّ  َبْكٍر،  َأيبي  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َخَرَجْت َوَحدَّ ُثَّ   ،َ تُ ُويفّي نَي  حي يَق  دّي
رييَن. فَ َقاَلْت: " إيّني َصائي  َن اْلُمَهاجي ْن ُغْسٍل؟ فَ َقاُلوا: اَل " َفَسأََلْت َمْن َحَضَرَها مي ، فَ َهْل َعَليَّ مي يُد اْلَِبْدي  َمٌة، َوإينَّ َهَذا يَ ْوٌم َشدي

 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد أَنَُّه قَاَل: - 6 يَق قَاَل ليَعائيَشَة، َوُهَو َمرييٌض: يفي َكْم ُكفّيَن َرُسوُل  َوَحدَّ دّي بَ َلَغِني َأنَّ َأاَب َبْكٍر الصّي
»ُخذُ  َبْكٍر:  أَبُو  فَ َقاَل  ُسُحولييٍَّة«،  بييٍض  أَثْ َواٍب  َثاَلثَةي  »يفي  فَ َقاَلْت:  َوَسلََّم؟  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  عَ اَّللَّي  ليثَ ْوٍب  الث َّْوَب  َهَذا  َقْد وا  َلْيهي، 

»وَ  َعائيَشُة:  فَ َقاَلْت   ،» آَخَرْيني ثَ ْوَبنْيي  َمَع  فييهي.  ُثَّ َكفّيُنوني  ُلوُه.  فَاْغسي زَْعَفَراٌن  َأْو  ْشٌق  مي »احْلَيُّ َأَصابَُه  َبْكٍر:  أَبُو  فَ َقاَل  َهَذا؟«  َما 
َا َهَذا ليْلُمْهَلةي«  ، َوإيَّنَّ َن اْلَميّيتي يدي مي  َأْحَوُج إيىَل اجْلَدي

 موقوف صحيح لغيره. وهذا سند ضعيف النقطاعه، وقد صح موصوال. # قال الهاللي:
 

َهاٍب، َعْن مُحَْيدي ْبني َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َعْوٍف، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني عَ   -  7 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اْبني شي ْمريو ْبني اْلَعاصي أَنَُّه قَاَل:  َوَحدَّ
ٌد ُكفّيَن فييهي« »اْلَميّيُت يُ َقمَّ  ْن مَلْ َيُكْن إيالَّ ثَ ْوٌب َواحي ، فَإي  ُص َويُ َؤزَُّر َويُ َلفُّ يفي الث َّْوبي الثَّاليثي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ 
 

َرُسوَل    -  8 َأنَّ  َهاٍب،  شي اْبني  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َأَماَم َحدَّ »مَيُْشوَن  َوُعَمَر َكانُوا  َبْكٍر  َوَأاَب  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي 
 اجْلََنازَةي«، َواْْلَُلَفاُء َهُلمَّ َجرًّا، َوَعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمرَ 

 يث ابن عمر.[ ( من حد1944(، والنسائي )1007(، والترمذي )3179]أخرجه موصوال أبو داود ) صحيح. # قال الهاللي:
 

ري، َعْن رَبييَعَة ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني اهْلَُدْيري أَنَُّه َأخْ   -  9 دي ْبني اْلُمْنَكدي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ُُمَمَّ َِبَُه أَنَُّه رََأى ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي »يَ ْقُدُم َوَحدَّ
 ْنتي َجْحٍش« النَّاَس َأَماَم اجْلََنازَةي، يفي َجَنازَةي زَيْ َنَب بي 

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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 بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ تُتْبَعَ الْجَنَازَةُ بِنَارٍ 
 

َْهليَها  -  12 ألي قَاَلْت  َا  َأَّنَّ َبْكٍر  َأيبي  بيْنتي  َأَْسَاَء  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  ُروا  َحدَّ ُثَّ : »َأُجْي  ، تُّ مي إيَذا  ثيَيايبي 
بَ ُعوني بيَناٍر«  َناطًا َواَل تَ ت ْ ، َواَل َتُذرُّوا َعَلى َكَفِني حي  َحنّيُطوني

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

، َعْن َأيبي ُهَريْ َرَة أَنَُّه »ََّنَى أَ  -  13 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َسعييدي ْبني َأيبي َسعييٍد اْلَمْقُِبييّي َبَع بَ ْعَد َمْوتيهي بيَناٍر«  َوَحدَّ  ْن يُ ت ْ
 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ 
 

أَنَّهُ   -  17 أَبييهي  َعْن   ، اْلَمْقُِبييّي َسعييٍد  َأيبي  ْبني  َسعييدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  اجْلََنازَةي؟   َحدَّ َعَلى  ُتَصلّيي  ُهَريْ َرَة َكْيَف  َأاَب  َسَأَل 
َعْت َكِبَُّْت، َومحَي  َذا ُوضي ْن َأْهليَها. فَإي َُك. أَتَّبيُعَها مي ْدُت اَّللََّ. َوَصلَّْيُت َعَلى نَبييّيهي«. ُثَّ َأُقوُل:  فَ َقاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: »َأاَن، َلَعْمُر اَّللَّي ُأْخِبي

َعْبُدكَ »اللَُّهمَّ  ًدا  ُُمَمَّ َوَأنَّ  أَْنَت.  إيالَّ  إيلََه  اَل  َأْن  َيْشَهُد  َأَمتيَك َكاَن  َك َواْبُن  َعْبدي َواْبُن  َعْبُدَك  إينَُّه  اللَُّهمَّ   بيهي.  َأْعَلُم  َوأَْنَت   َوَرُسوُلَك. 
يًئا، فَ َتَجاَوْز  ًنا، َفزيْد يفي إيْحَسانيهي. َوإيْن َكاَن ُمسي  َعْن َسيّيَئاتيهي. اللَُّهمَّ اَل َُتْريْمَنا َأْجَرُه، َواَل تَ ْفتينَّا بَ ْعَدُه« إيْن َكاَن ُُمْسي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

ْعُت َسعييَد ْبَن اْلُمَسيّيبي يَ ُقوُل: َصلَّْيُت َورَ   -  18 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد أَنَُّه قَاَل: َسَي ٍّ مَلْ اَء  َوَحدَّ َأيبي ُهَريْ َرَة َعَلى َصبي
ْن َعَذابي اْلَقِْبي« ْذُه مي ْعُتُه يَ ُقوُل: »اللَُّهمَّ َأعي يَئًة َقطُّ َفَسمي  يَ ْعَمْل َخطي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »اَل يَ ْقَرأُ يفي  -  19   الصَّاَلةي َعَلى اجْلََنازَةي«َوَحدَّ
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَى الْإِسْفَارِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى الِاصْفِرَارِ 
 

َأيبي    -  20 ْبني  دي  ُُمَمَّ َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َأيبي  َحدَّ بيْنَت  زَيْ َنَب  َأنَّ  ٍب  ُحَوْيطي ْبني  ُسْفَياَن  َأيبي  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  َمْوىَل  َحْرَمَلَة 
ْلَبقيي ابي َعْت  فَ ُوضي  . الصُّْبحي َصاَلةي  بَ ْعَد  َا  ََناَزِتي ِبي  َ فَُأِتي يَنةي،  اْلَمدي رُي  َأمي َوطَاريٌق  تُ ُوفّيَيْت،  ي ُ َسَلَمَة  طَاريٌق  وََكاَن  قَاَل:   ، ، عي لصُّْبحي ابي َغلّيُس 

َجَنازَ  َعَلى  ُتَصلُّوا  َأْن  »إيمَّا  َْهليَها:  ألي يَ ُقوُل  ُعَمَر  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  ْعُت  َفَسمي َحْرَمَلَة:  َأيبي  اْبُن  َحَّتَّ قَاَل  َترْتُُكوَها  َأْن  َوإيمَّا  اِْلَن،  تيُكُم 
ْمُس«  تَ ْرَتفيَع الشَّ

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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وَ َوحَ   -  21 اْلَعْصري،  بَ ْعَد  اجْلََنازَةي  َعَلى  »ُيَصلَّى  قَاَل:  ُعَمَر  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  ُصلّييَ َتا دَّ إيَذا  الصُّْبحي  بَ ْعَد 
َما«  ليَوْقتيهي

 وسنده صحيح على شرط الشيخين. موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 جَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْ 
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه قَاَل: »ُصلّيَي َعَلى ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي  -  23 «  َوَحدَّ دي  يفي اْلَمْسجي
 وسنده صحيح على شرط الشيخين. موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ 
 

ُهَري ْ   -  24 َوَأاَب  ُعَمَر،  ْبَن  اَّللَّي  َوَعْبَد  َعفَّاَن،  ْبَن  ُعْثَماَن  َأنَّ  بَلَغُه  أَنَُّه  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  اجْلََنائيزي  َحدَّ َعَلى  »ُيَصلُّوَن  َرَة َكانُوا 
لْ  َلَة« ابي َّا يَليي اْلقيب ْ َماَم َوالنّيَساَء ِمي َّا يَليي اإْلي ، فَ َيْجَعُلوَن الرّيَجاَل ِمي يَنةي الرّيَجالي َوالنّيَساءي  َمدي

 موقوف صحيح. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن  -  25 َع َمْن يَلييهي« َوَحدَّ  ُعَمَر َكاَن »إيَذا َصلَّى َعَلى اجْلََنائيزي ُيَسلّيُم، َحَّتَّ ُيْسمي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »اَل ُيَصلّيي الرَُّجُل َعَلى اجْلَنَ  -  26 ٌر« ازَةي إيالَّ َوَحدَّ   َوُهَو طَاهي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ 
 

اإْلي   -  27 يَ ْوَم   َ َوَسلََّم »تُ ُويفّي َعَلْيهي  َصلَّى هللاُ  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َوَصلَّى َحدَّ  ، الثُّاَلََثءي يَ ْوَم  َوُدفيَن   ، ثْ َننْيي
يُْدفَ  اَنٌس:  فَ َقاَل  َأَحٌد«.  يَ ُؤمُُّهْم  اَل  َأْفَذاًذا  َعَلْيهي  يُق،  النَّاُس  دّي الصّي َبْكٍر  أَبُو  َفَجاَء   ، ْلَبقييعي ابي يُْدَفُن  آَخُروَن:  َوقَاَل  ْنَِبي،  اْلمي ْنَد  عي ُن 

الَّ  َمَكانيهي  يفي  إيالَّ  َقطُّ   ٌّ َنبي ُدفيَن  »َما  يَ ُقوُل:  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  ْعُت  َسَي َفُحفيَر  فَ َقاَل:  فييهي«،   َ ي تُ ُويفّي ا ذي فَ َلمَّ َلُه فييهي، 
ا زَعي  يُ ن ْ فَ َلْم  يَص«،  اْلَقمي تَ ْنزيُعوا  يَ ُقوُل: »اَل  َصْوًَت  ُعوا  َفَسمي هي.  يصي َقمي نَ زَْع  َأرَاُدوا  ُغْسليهي،  ْنَد  عي َعَلْيهي َكاَن  َوُهَو  َل  »َوُغسّي يُص،  ْلَقمي

 َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم« 
هذا الحديث ال أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بالغ (: 24/394في التمهيد )]قال ابن عبد البر  صحيح. # قال الهاللي:

 [ مالك هذا ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جميعها مالك 
 

يَنةي    -  28 ْلَمدي ابي قَاَل: َكاَن  أَنَُّه  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  يَ ْلَحُد  َوَحدَّ اَل  َواِْلَخُر  يَ ْلَحُد،  َأَحُدُُهَا  رَُجاَلني 
ي يَ ْلَحُد فَ َلَحَد ليَرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعلَ  َل َعَمَلُه«. َفَجاَء الَّذي  ْيهي َوَسلَّمَ فَ َقاُلوا: »أَي ُُّهَما َجاَء َأوَُّل، َعمي
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 صحيح.  # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَّهُ  - 29 َْوتي اَوَحدَّ ْقُت مبي ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَنْت تَ ُقوُل: »َما َصدَّ ّي َصلَّى  بَ َلَغُه، َأنَّ أُمَّ َسَلَمَة َزْوَج النَّبي لنَّبي
 » ْعُت َوْقَع اْلَكَرازييني  هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َحَّتَّ َسَي

 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَالَ   -  30 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َأنَّ َعائيَشَة َزْوَج النَّبي ْت: »رَأَْيُت َثاَلثََة َأْقَماٍر َسَقْطَن َوَحدَّ
، قَاَلْت: »فَ لَ  يقي دّي « فَ َقَصْصُت ُرْؤاَيَي َعَلى َأيبي َبْكٍر الصّي َ َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َوُدفيَن يفي بَ ْيتيَها«،  يفي ُحْجَرِتي ا تُ ُويفّي مَّ

 قَاَل هَلَا أَبُو َبْكٍر َهَذا َأَحُد َأْقَماريكي َوُهَو َخرْيَُها " 
 موقوف صحيح. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

َعْن    -  31 َماليٍك،  َعْن  َثِني  »تُ ُوفّي َوَحدَّ نُ َفْيٍل  ْبني  َعْمريو  ْبني  زَْيدي  ْبَن  َوَسعييَد  َوقَّاٍص  َأيبي  ْبَن  َسْعَد  َأنَّ  بيهي،  يَثيُق  َّْن  ِمي ٍد  َواحي َيا  َغرْيي 
َا« يَنةي َوُدفيَنا ِبي اَل إيىَل اْلَمدي ْلَعقييقي َومحُي  ابي

 موقوف ضعيف.   # قال الهاللي:
 

 جُلُوسِ عَلَى الْمَقَابِرِ بَابُ الْوُقُوفِ لِلْجَنَائِزِ، وَالْ 
 

ُع َعلَ  -  34 ُد اْلُقُبوَر، َوَيْضَطجي َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َعلييَّ ْبَن َأيبي طَاليٍب َكاَن »يَ تَ َوسَّ َها«  َوَحدَّ  ي ْ
 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف العضاله.  # قال الهاللي:

 

َعْن    -  35 َثِني  ُحنَ ْيفٍ َوَحدَّ ْبني  َسْهلي  ْبَن  أَُماَمَة  َأاَب  َع  َسَي أَنَُّه  ُحنَ ْيٍف،  ْبني  َسْهلي  ْبني  ُعْثَماَن  ْبني  َبْكري  َأيبي  َعْن  يَ ُقوُل: ُكنَّا   َماليٍك، 
ُر النَّاسي َحَّتَّ يُ ْؤَذنُوا«   »َنْشَهُد اجْلََنائيَز َفَما ََيْليُس آخي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَةِ فِي الْمُصِيبَةِ بَابُ الْحِسْ 
 

دي ْبني َأيبي َبْكري ْبني َعْمريو ْبني َحْزٍم، َعْن أَبييهي، َعْن َأيبي النَّْضري السَّ   -  39 ُُمَمَّ َثِني َعْن َماليٍك، َعْن  ّي َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى َوَحدَّ َلمي
َن اْلُمسْ  ََحٍد مي َن النَّاري«، فَ َقاَلتي اْمَرَأٌة هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »اَل مَيُوُت ألي بُ ُهْم، إيالَّ َكانُوا لَُه ُجنًَّة مي ، فَ َيْحَتسي َن اْلَوَلدي نَي َثاَلثٌَة مي ليمي

» ؟ قَاَل: »َأوي اثْ َناني ْنَد َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: اَي َرُسوَل اَّللَّي، َأوي اثْ َناني  عي
 ه.صحيح لغير  # قال الهاللي:

 

 بَابُ جَامِعِ الْحِسْبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ 
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دي ْبني َأيبي َبْكٍر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي   -  41 مي ْبني ُُمَمَّ َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي الرَّمْحَني ْبني اْلَقاسي  َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: َحدَّ
«»لييُ َعزّي  يَبُة يبي ُم، اْلُمصي نَي يفي َمَصائيبيهي  اْلُمْسليمي

 صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاخْتِفَاءِ 
 

هي    -  44 أُمّي َعْن   ، الرَّمْحَني َعْبدي  ْبني  دي  ُُمَمَّ الرّيَجالي  َأيبي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  تَ ُقوُل:  َحدَّ َعَها  َسَي أَنَُّه   ، الرَّمْحَني َعْبدي  بيْنتي  َعْمَرَة 
 »َلَعَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم اْلُمْخَتفيَي َواْلُمْخَتفيَيَة«، يَ ْعِني نَ بَّاَش اْلُقُبوري 

 ضعيف. وهذا سند ضعيف إلرساله. # قال الهاللي:
 

َماليكٍ   -  45 َعْن  َثِني  اْلُمسْ َوَحدَّ َعْظمي  »َكْسُر  تَ ُقوُل:  َوَسلََّم َكاَنْت  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  ّي  النَّبي َزْوَج  َعائيَشَة  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  ًتا    َمي ْ ليمي 
ُثْي  «. تَ ْعِني يفي اإْلي  َكَكْسريهي َوُهَو َحيٌّ

 ( مسندا[ 1616(، وابن ماجه )3207د )(، وأبو داو 24308]أخرجه أحمد ) ضعيف موقوفا، صحيح مرفوعا. # قال الهاللي:
 

 بَابُ جَامِعِ الْجَنَائِزِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي النَّْضري َمْوىَل ُعَمَر ْبني ُعبَ ْيدي اَّللَّي أَنَُّه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّ   -م    54 ا َماَت َوَحدَّ ى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َلمَّ
َها بيَشْيٍء« ن ْ ََنازَتيهي: »َذَهْبَت َومَلْ تَ َلبَّْس مي  ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن َوُمرَّ ِبي

 ضعيف، وهذا سند ضعيف إلرساله. # قال الهاللي:
 

»َأْسريُعوا    -  56 قَاَل:  ُهَريْ َرَة  َأاَب  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  َعْن  َوَحدَّ َتَضُعونَُه  َشرٌّ  َأْو  إيلَْيهي،  ُمونَُه  تُ َقدّي َخرْيٌ  ُهَو  َا  َّنَّ فَإي ََنائيزيُكْم،  ِبي
 ريقَابيُكْم«

 ([ 2186(، ومسلم )1315(، والبخاري )10332]أخرجه أحمد )  موقوف صحيح. وقد صح مرفوعا. # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الزَّكَاةِ   -  17
 

 الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَابُ  
 

ٍد    -  4 ُُمَمَّ َم ْبَن  دي ْبني ُعْقَبَة َمْوىَل الزَُّبرْيي، أَنَُّه َسَأَل اْلَقاسي ُُمَمَّ َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن  يٍم،  َحدَّ َاٍل َعظي َعْن ُمَكاَتٍب َلُه قَاطََعُه مبي
ْن َماٍل زََكاًة َحَّتَّ ََيُوَل َعَلْيهي احْلَوْ َهْل َعَلْيهي فييهي زََكاةٌ  يَق »مَلْ َيُكْن َيَُْخُذ مي دّي ُم إينَّ َأاَب َبْكٍر الصّي  ُل« ؟ فَ َقاَل اْلَقاسي

 

ْندَ  عي »َهْل  الرَُّجَل:  َيْسَأُل  َياِتييْم،  َأْعطي النَّاَس  َأْعَطى  إيَذا  َبْكٍر  أَبُو  وََكاَن  ٍد:  ُُمَمَّ ْبُن  ُم  اْلَقاسي فييهي قَاَل  َعَلْيَك  َوَجَبْت  َماٍل  ْن  مي َك 
«، َوإيْن قَاَل: اَل. »َأْسَلَم إيلَْيهي عَ  ْن َعطَائيهي زََكاَة َذليَك اْلَمالي َذا قَاَل: نَ َعْم، »َأَخَذ مي ًئا« الزََّكاُة؟« فَإي ْنُه َشي ْ  طَاَءُه، َومَلْ َيَُْخْذ مي

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن مَ   -  5 ْئُت ُعْثَمانَ َوَحدَّ ، َعْن َعائيَشَة بيْنتي ُقَداَمَة، َعْن أَبييَها أَنَُّه قَاَل: ُكْنُت إيَذا جي  ْبَن َعفَّاَن اليٍك، َعْن ُعَمَر ْبني ُحَسنْيٍ
ْن قُ ْلُت:   ْن َماٍل َوَجَبْت َعَلْيَك فييهي الزََّكاُة؟« قَاَل: فَإي ْنَدَك مي : »َهْل عي ْن َعطَائيي زََكاَة َذليَك  َأْقبيُض َعطَائيي، َسأََلِني نَ َعْم. »َأَخَذ مي

«. َوإيْن قُ ْلُت: اَل. »َدَفَع إييَلَّ َعطَائيي«  اْلَمالي
 موقوف صحيح، وهذا سند صحيح. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »اَل َتَيُب يفي  - 6  َماٍل زََكاٌة َحَّتَّ ََيُوَل َعَلْيهي احْلَْوُل« َوَحدَّ
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ 
 

، َعْن أَبييهي، َأنَّ    -  10 مي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي الرَّمْحَني ْبني اْلَقاسي ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَنْت َتليي َحدَّ َعائيَشَة َزْوَج النَّبي
نَّ الزََّكاَة« ْن ُحلييّيهي يَها يَ َتاَمى يفي َحْجريَها هَلُنَّ احْلَْلُي، »َفاَل ُُتْريُج مي  بَ َناَت َأخي

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

َثِني  -  11 َهَب. ُثَّ »اَل خيُْ  َوَحدَّ نَّ الزََّكاَة« َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن َُيَلّيي بَ َناَتُه َوَجَوارييَُه الذَّ ْن ُحلييّيهي  ريُج مي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 " بَابُ زَكَاةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالتِّجَارَةِ لَهُمْ فِيهَا  
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي قَاَل: »اَتَّيُروا يفي َأْمَوالي اْليَ َتاَمى  -  12  اَل َتَُْكُلَها الزََّكاُة«   َحدَّ
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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َعْبدي    -  13 َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َحْجريَها،  َوَحدَّ يفي  يَتييَمنْيي  يلي  َوَأًخا  َتلييِني  َعائيَشُة  قَاَل: َكاَنْت  أَنَُّه  أَبييهي،  َعْن   ، مي اْلَقاسي ْبني  الرَّمْحَني 
ْن َأْمَواليَنا الزََّكاَة«  َفَكاَنْت »ُُتْريُج مي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

أَنَُّه    -  14 َماليٍك  َعْن  َثِني  يَن  َوَحدَّ الَّذي اْليَ َتاَمى  َأْمَواَل  ي  »تُ ْعطي َوَسلََّم َكاَنْت  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  ّي  النَّبي َزْوَج  َعائيَشَة  َأنَّ  يفي بَ َلَغُه، 
ُر هَلُْم فييَها«   َحْجريَها، َمْن يَ تَّجي

 موقوف صحيح. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ الزَّكَاةِ فِي الدَّيْنِ 
 

ائيبي ْبني يَزييَد، َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َكاَن يَ ُقو   - 17 َهاٍب، َعني السَّ َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن اْبني شي ُل: »َهَذا َشْهُر زََكاتيُكْم.  َحدَّ
 ْنُه الزََّكاَة«َفَمْن َكاَن َعَلْيهي َدْيٌن فَ ْليُ َؤدّي َديْ َنُه. َحَّتَّ َُتُْصَل َأْمَواُلُكْم فَ تُ َؤدُّوَن مي 

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط البخاري.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَنْزِ 
 

َوُهوَ   -  21 ُعَمَر  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  ْعُت  َسَي قَاَل:  أَنَُّه  يَناٍر،  دي ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  ُهَو؟    َحدَّ َما  اْلَكْنزي  َعني  ُيْسَأُل 
ْنُه الزََّكاُة« ي اَل تُ َؤدَّى مي  فَ َقاَل: »ُهَو اْلَماُل الَّذي

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

عَ   -  22  ، اني مَّ السَّ َصاليٍح  َأيبي  َعْن  يَناٍر،  دي ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َمالٍك،  َعْن  َثِني  ْنَدُه  وَحدَّ عي َمْن َكاَن   " يَ ُقوُل:  أَنَُّه َكاَن  ُهَريْ َرَة  َأيبي  ْن 
. َيْطُلُبُه َحَّتَّ مُيْكي  ُزَك "َماٌل مَلْ يُ َؤدّي زََكاَتُه، ُمثّيَل َلُه يَ ْوَم اْلقيَياَمةي ُشَجاًعا َأقْ رََع، َلُه زَبييبَ َتاني  َنُه يَ ُقوُل: َأاَن َكن ْ

 ( كالهما بنحوه مرفوعا[ 1403(، والبخاري )8661]أخرجه أحمد ) د صحيح على شرط البخاري. موقوف صحيح. وهذا سن  # قال الهاللي:
 

 بَابُ صَدَقَةِ الْمَاشِيَةِ 
 

فييهي: »بي   -  23 فَ َوَجْدُت  قَاَل:  الصََّدَقةي،  يفي  اْْلَطَّابي  ْبني  ُعَمَر  قَ َرَأ كيَتاَب  أَنَُّه  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  يمي ْسمي  َحدَّ الرَّحي الرَّمْحَني  اَّللَّي 
 كيَتاُب الصََّدَقةي 

، َفُدوََّنَا اْلَغَنُم يفي ُكلّي ََخٍْس َشاٌة، َوفييَما فَ ْوَق َذليَك إيىَل ََخٍْس َوثَ  بيلي َن اإْلي ْشرييَن مي ْن مَلْ َتُكني ابْ َنُة يفي َأْرَبٍع َوعي اَلثينَي ابْ َنُة خَمَاٍض فَإي
قٌَّة َطُروقَ خَمَاٍض فَاْبُن لَُبوٍن ذَكَ  تّينَي، حي . َوفييَما ٌر. َوفييَما فَ ْوَق َذليَك إيىَل ََخٍْس َوَأْربَعينَي بيْنُت لَُبوٍن. َوفييَما فَ ْوَق َذليَك إيىَل سي ُة اْلَفْحلي

قََّتاني فَ ْوَق َذليَك إيىَل ََخٍْس َوَسْبعينَي، َجَذَعٌة. َوفييَما فَ ْوَق َذليَك إيىَل تيْسعينَي، ابْ نَ َتا لَُبوٍن،   اَئٍة، حي ْشرييَن َومي َوفييَما فَ ْوَق َذليَك إيىَل عي
نَي، بيلي َففيي ُكلّي َأْربَعينَي، بيْنُت لَُبوٍن، َويفي ُكلّي ََخْسي َن اإْلي ، َفَما زَاَد َعَلى َذليَك مي ، إيَذا بَ َلَغْت  َطُروقَ َتا اْلَفْحلي قٌَّة. َويفي َسائيَمةي اْلَغَنمي حي
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. َوفييَما فَ ْوَق َذليَك إيىَل َثاَلَثيياَئٍة،  َأْربَعينَي إيىَل   ، َشاََتني ائَ َتنْيي اَئٍة، َشاٌة. َوفييَما فَ ْوَق َذليَك إيىَل مي ْشرييَن َومي َياٍه.عي َفَما زَاَد َعَلى    َثاَلُث شي
اَئٍة، َشاٌة. َواَل خُيَْرُج يفي الصََّدَقةي تَ ْيٌس، َواَل َهريَمٌة، َواَل   ُق. َواَل َُيَْمُع َبنْيَ ُمْفرَتيٍق،  َذليَك َففيي ُكلّي مي َذاُت َعَواٍر إيالَّ َما َشاَء اْلُمصَّدّي

نَ ُهَما َُما َيرَتَاَجَعاني بَ ي ْ َّنَّ ْن َخلييَطنْيي فَإي ٍع. َخْشَيَة الصََّدَقةي. َوَما َكاَن مي وييَّةي، َويفي الرّيَقةي إيَذا بَ َلَغْت َخَْ   َواَل يُ َفرَُّق َبنْيَ جُمَْتمي لسَّ َس َأَواٍق ابي
 رُبُُع اْلُعْشري« 

 موقوف صحيح. ,وإسناده صحيح ألنه وجاده.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ 
 

َجَبلٍ   -  24 ْبَن  ُمَعاَذ  َأنَّ   ، ّي اْلَيَماني طَاُوٍس  َعْن   ، اْلَمكّييّي قَ ْيٍس  ْبني  مُحَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  ْن  َحدَّ مي َأَخَذ   " اأْلَْنَصارييَّ   
َا ُدوَن ذَ  َ مبي نًَّة. َوُأِتي ْن َأْربَعينَي بَ َقَرًة، ُمسي ْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى َثاَلثينَي بَ َقَرًة، تَبييًعا، َومي ًئا. َوقَاَل: مَلْ َأَْسَْع مي ْنُه َشي ْ ليَك، فََأََب َأْن َيَُْخَذ مي

َ َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي وَ  ًئا، َحَّتَّ أَْلَقاُه فََأْسأََلُه "، فَ تُ ُويفّي  ْبُن َجَبٍل   َسلََّم قَ ْبَل َأْن يَ ْقُدَم ُمَعاذُ هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم فييهي َشي ْ
 ضعيف.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ فِي الصَّدَقَةِ 
 

، َعني اْبٍن ليَعْبدي اَّللَّي ْبني ُسْفَياَن الث ََّقفييّي   -  26 يلييّي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن ثَ ْوري ْبني زَْيٍد الدّي هي سُ َحدَّ ْفَياَن ْبني َعْبدي اَّللَّي، ، َعْن َجدّي
َنا   َعَلي ْ أَتَ ُعدُّ  فَ َقاُلوا:   . ْخلي لسَّ ابي النَّاسي  َعَلى  يَ ُعدُّ  َفَكاَن  قًا  ُمَصدّي بَ َعَثُه  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  ا َأنَّ  فَ َلمَّ ًئا  َشي ْ ْنُه  مي َتَُْخُذ  َواَل  ؟  ْخلي لسَّ ابي

ذَ  َلُه  ذََكَر  اْْلَطَّابي  ْبني  ُعَمَر  َعَلى  َم  َتَُْخُذ  َقدي َواَل  َتَُْخُذَها  َواَل  ي،  الرَّاعي ُلَها  ََيْمي ْخَلةي،  لسَّ ابي ْم  َعَلْيهي تَ ُعدُّ  »نَ َعْم  ُعَمُر:  فَ َقاَل  ليَك. 
، َوََتُْخُذ اجْلََذَعَة َوالثَّنييََّة َوَذليَك َعْدٌل  َض َواَل َفْحَل اْلَغَنمي ذَ اأْلَُكوَلَة، َواَل الرَُّبَّ َواَل اْلَماخي َياريهي«  َبنْيَ غي  اءي اْلَغَنمي َوخي

 موقوف حسن.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ 
 

مي ْبني ُمَُ   -  28 دي ْبني ََيََْي ْبني َحبَّاَن، َعني اْلَقاسي َثِني َْيََي َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن ُُمَمَّ ّي َحدَّ ٍد، َعْن َعائيَشَة َزْوجي النَّبي مَّ
فيي فَ َرَأى  الصََّدَقةي.  َن  مي بيَغَنٍم  اْْلَطَّابي  ْبني  ُعَمَر  َعَلى  ُمرَّ  قَاَلْت:  َا  َأَّنَّ َوَسلََّم،  َعَلْيهي  هللاُ  يٍم.  َصلَّى  َعظي َضرٍْع  َذاَت  َحافياًل  َشاًة  َها 

اُة؟« فَ َقاُلوا:   هي الشَّ هي َأْهُلَها َوُهْم طَائيُعوَن، اَل تَ ْفتيُنوا النَّاَس.  فَ َقاَل ُعَمُر: »َما َهذي َن الصََّدَقةي، فَ َقاَل ُعَمُر: »َما َأْعَطى َهذي َشاٌة مي
» نَي َنكّيُبوا َعني الطََّعامي  اَل َتَُْخُذوا َحَزرَاتي اْلُمْسليمي

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح. # قال الهاللي:
 

دي ْبني ََيََْي ْبني َحبَّاَن أَنَُّه قَاَل: َأْخَِبَني رَ  َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن ُُمَمَّ َد ْبَن َمْسَلَمَة َوَحدَّ ْن َأْشَجَع، َأنَّ ُُمَمَّ ُجاَلني مي
»أَ   : اْلَمالي ليَربّي  فَ يَ ُقوُل  قًا.  ُمَصدّي ْم  َيَْتييهي إيالَّ اأْلَْنَصارييَّ َكاَن  َحقّيهي  ْن  مي َوفَاٌء  فييَها  َشاًة  إيلَْيهي  يَ ُقوُد  َفاَل  َماليَك.  َصَدَقَة  إييَلَّ  ْخريْج 

 قَبيَلَها«  
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 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف لجهالة الرجلين من أشجع. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا 
 

َثِني  -  30 َقااًل جَلَاَهْدُِتُْم َعَليْ  َحدَّ يَق قَاَل: »َلْو َمنَ ُعوني عي دّي  هي« ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َأاَب َبْكٍر الصّي
( من حديث أبي هريرة بنحوه في 1240(، ومسلم )7285]أخرجه البخاري )  موقوف صحيح، وهذا سند ضعيف العضاله.  # قال الهاللي:

 حديث طويل[ 
 

َفسَ   -  31 فََأْعَجَبُه.  لَبَ ًنا  اْْلَطَّابي  ْبُن  ُعَمُر  َشريَب  قَاَل:  أَنَُّه  َأْسَلَم  ْبني  زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  أَْيَن  َوَحدَّ ْن  »مي َسَقاُه،  ي  الَّذي َأَل 
اللََّبُ  َفَحَلبُ َهَذا  َيْسُقوَن.  َوُهْم  الصََّدَقةي  نَ َعمي  ْن  مي نَ َعٌم  َذا  فَإي ََسَّاُه،  َقْد  َماٍء،  َعَلى  َوَرَد  أَنَُّه  فََأْخَِبَُه  يفي ؟«  َفَجَعْلُتُه  َا،  أَْلَباَّني ْن  مي يلي  وا 

َقائيي فَ ُهَو َهَذا، " فََأْدَخَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي َيَدُه فَاْستَ َقاَءُه    سي
 موقوف ضعيف، وهذا سند ضعيف النقطاعه.  الهاللي: # قال

 

 بَابُ زَكَاةِ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ 
 

ْنَدُه، َعْن ُسَلْيَماَن ْبني َيَساٍر، َوَعْن ُبْسري ْبني َسعييٍد، َأنَّ    -  33 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن الثّيَقةي عي َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َحدَّ
لنَّْضحي نيْصُف اْلُعْشري  َماُء َواْلُعُيوُن، َواْلبَ ْعُل، اْلُعْشُر. َوفييَما ُسقيَي ابي  «َوَسلََّم قَاَل: »فييَما َسَقتي السَّ

 ( بنحوه من حديث جابر[ 2272(، ومسلم )14666]وصله أحمد ) صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

 جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْعَسَلِ   بَابُ مَا 
 

ُعبَ ْيَدةَ   -  38 َيبي  ألي قَاُلوا:  امي  الشَّ َأْهَل  َأنَّ  َيَساٍر  ْبني  ُسَلْيَماَن  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ْن  َوَحدَّ مي ُخْذ   : اجْلَرَّاحي ْبني   
، فََأََب ُعَمُر، ُثَّ َكلَُّموُه أَْيًضا، َفَكَتَب إيىَل ُعَمَر، َفَكَتَب إيلَيْ َخْيليَنا َورَقييقيَنا َصَدَقًة. فََأََب  هي ُعَمُر: »إيْن  ُثَّ َكَتَب إيىَل ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي

 َ ْم، َواْرُزْق رَقييَقُهْم« قَاَل َماليٌك: َمْعََن قَ ْوليهي َرمحي ُهْم. َواْرُدْدَها َعَلْيهي ن ْ مْ َأَحبُّوا َفُخْذَها مي ْم يَ ُقوُل َعَلى فُ َقَرائيهي ُ: َواْرُدْدَها َعَلْيهي  ُه اَّللَّ
 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ جِزْيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسِ 
 

َأنَّ    -  41 بَ َلَغِني  قَاَل:  َهاٍب  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  جَمُوسي َحدَّ ْن  مي اجلْيْزيََة  »َأَخَذ  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل 
نَ  ْن جَمُوسي فَاريَس، َوَأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َأَخَذَها مي «، َوَأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َأَخَذَها مي   اْلَِبْبَري اْلَبْحَرْيني

 صحيح اإلسناد. صحيح لغيره. وهذا مرسل # قال الهاللي:
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اْلمَ   -  42 ذََكَر  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  أَبييهي،  َعْن   ، َعلييٍّ ْبني  دي  ُُمَمَّ ْبني  َجْعَفري  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َأْدريي  َوَحدَّ »َما  فَ َقاَل:  ُجوَس 
ْم؟« فَ َقاَل َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن َعْوٍف: َأْشَهدُ  ْعُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقوُل »ُسنُّوا ِبييْم ُسنََّة َكْيَف َأْصَنُع يفي َأْمريهي  َلَسمي

»  َأْهلي اْلكيَتابي
 ضعيف بهذا اللفظ.  # قال الهاللي:

 

، َأنَّ ُعَمَر  - 43 َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َأْسَلَم َمْوىَل ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي َهبي َوَحدَّ ْبَن اْْلَطَّابي »َضَرَب اجلْيْزيََة َعَلى َأْهلي الذَّ
َياَفُة َثاَل  نَي َوضي ْرَُهًا، َمَع َذليَك َأْرزَاُق اْلُمْسليمي ٍم« َأْربَ َعَة َداَننيرَي، َوَعَلى َأْهلي اْلَوريقي َأْربَعينَي دي  ثَةي َأايَّ

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َمالي   -  44 َعْن  َثِني  َعْمَياَء،  َوَحدَّ اَنَقًة  الظَّْهري  يفي  إينَّ  اْْلَطَّابي  ْبني  ليُعَمَر  قَاَل:  أَنَُّه  أَبييهي  َعْن  َأْسَلَم،  ْبني  زَْيدي  َعْن  ُعَمُر:  ٍك،  فَ َقاَل 
َي َعْمَياُء؟ فَ َقاَل ُعَمُر: »يَ ْقطُُروَّنََ  َا«. قَاَل فَ ُقْلُت: َوهي َتفيُعوَن ِبي َن  »اْدفَ ْعَها إيىَل َأْهلي بَ ْيٍت يَ ن ْ « قَاَل فَ ُقْلُت: َكْيَف َتَُْكُل مي بيلي إْلي ا ابي

ْن نَ َعمي ا  ْن نَ َعمي الصََّدَقةي؟« فَ ُقْلُت: َبْل مي َي َأْم مي ْن نَ َعمي اجلْيْزيَةي هي ؟ قَاَل: فَ َقاَل ُعَمُر: »َأمي جلْيْزيَةي، فَ َقاَل ُعَمُر: »َأَرْدمُتْ، َواَّللَّي، اأْلَْرضي
َحاٌف تيْسٌع. َفاَل َتُكوُن فَاكيهَ َأْكَلَها«. فَ ُقْلُت: إي  ْنَدُه صي َرْت«، " وََكاَن عي َا ُعَمُر فَ ُنحي َها َوْسَم اجلْيْزيَةي. »فََأَمَر ِبي ٌة َواَل طَُريْ َفٌة نَّ َعَلي ْ

ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي وَ  َا إيىَل َأْزَواجي النَّبي . فَ بَ َعَث ِبي َحافي َها يفي تيْلَك الصّي ن ْ َعُث بيهي إيىَل َحْفَصَة ابْ َنتيهي،  إيالَّ َجَعَل مي ي يَ ب ْ َسلََّم. َوَيُكوُن الَّذي
حَلْمي   ْن  َحافي مي الصّي تيْلَك  يفي  َفَجَعَل  َحْفَصَة. قَاَل:  َحظّي  يفي  نُ ْقَصاٌن، َكاَن  فييهي  ْن َكاَن  فَإي َذليَك.  ري  آخي ْن  بيهي مي فَ بَ َعَث  اجْلَُزوري.  تيْلَك 

ّي َصلَّ  رييَن إيىَل َأْزَواجي النَّبي ْن حَلْمي تيْلَك اجْلَُزوري. َفُصنيَع َفَدَعا َعَلْيهي اْلُمَهاجي َا بَقيَي مي  َواأْلَْنَصاَر "  ى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم. َوَأَمَر مبي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ عُشُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعني اْبني    -  46 َبطي َحدَّ َن الن َّ َهاٍب، َعْن َسامليي ْبني َعْبدي اَّللَّي، َعْن أَبييهي، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َكاَن »َيَُْخُذ مي شي
َن  يَنةي، َوَيَُْخُذ مي ، نيْصَف اْلُعْشري. يُرييُد بيَذليَك َأْن َيْكثُ َر احْلَْمُل إيىَل اْلَمدي َن احلْيْنطَةي َوالزَّْيتي   اْلُعْشَر« اْلقيْطنييَّةي مي

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

َعبْ   -  47 َمَع  اًل  َعامي ُغاَلًما  قَاَل: ُكْنُت  أَنَُّه  يَزييَد،  ْبني  ائيبي  السَّ َعني  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ْبني  َوَحدَّ َبَة  ُعت ْ ْبني  اَّللَّي  دي 
َبطي اْلُعْشَر« َمْسُعوٍد َعَلى  َن الن َّ يَنةي يفي زََماني ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي َفُكنَّا »ََنُْخُذ مي  ُسوقي اْلَمدي
 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ 
 

اَنفي   -  51 َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  اْلُقَرى  َحدَّ ي  بيَوادي يَن  الَّذي ْلَمانيهي  غي َعْن  اْلفيْطري  زََكاَة  »خُيْريُج  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  ٍع، 
َْيَِبَ«    َوِبي
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 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَكِيلَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »اَل خُيْريُج يفي زََكاةي اْلفيْطري إيالَّ التَّ   -  54 نَُّه َأْخَرَج َوَحدَّ َدًة فَإي ْمَر. إيالَّ َمرًَّة َواحي
 َشعيريًا« 

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بُ وَقْتِ إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَا 
 

ْطري إيىَل الَّ   -  55 َعُث بيزََكاةي اْلفي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »يَ ب ْ ْنَدُه قَ ْبَل اْلفيْطري،  َحدَّ ي َُتَْمُع عي ذي
 بييَ ْوَمنْيي َأْو َثاَلثٍَة«  

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. الهاللي:# قال 
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 كِتَابُ الصِّيَامِ   -  18
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لِلصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ 
 

يُ فْ   -  4 فَ َلْم  يٍّ  بيَعشي َعفَّاَن  ْبني  ُعْثَماَن  زََماني  يفي  رُئيَي  اهلْياَلَل  »َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  َوَغاَبتي َوَحدَّ َأْمَسى  َحَّتَّ  ُعْثَماُن  ْر  طي
ْمُس«   الشَّ

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْفِطْرِ 
 

َرُسولَ   -  7 َأنَّ   ، اْلُمَسيّيبي ْبني  َسعييدي  َعْن  يّي  اأْلَْسَلمي َحْرمَلَة  ْبني  الرَّمْحَني  َعْن َعْبدي  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َوَسلََّم َوَحدَّ َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي   
ُلوا اْلفيْطَر« َرْيٍ َما َعجَّ  قَاَل: »اَل يَ َزاُل النَّاُس ِبي

 اللفظ. ضعيف بهذا   # قال الهاللي:
 

، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َوُعْثَما  -  8 َهاٍب، َعْن مُحَْيدي ْبني َعْبدي الرَّمْحَني َثِني َعْن َماليٍك، َعني اْبني شي َن ْبَن َعفَّاَن َكااَن »ُيَصلّيَياني َوَحدَّ
، قَ ْبَل َأْن  نَي يَ ْنظَُراني إيىَل اللَّْيلي اأْلَْسَودي َراني بَ ْعَد الصَّاَلةي«، َوَذليَك يفي رََمَضانَ اْلَمْغريَب حي َرا، ُثَّ يُ ْفطي  يُ ْفطي

 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َعْن َعطَاءي ْبني َيَساٍر، َأنَّ رَُجاًل قَ بََّل اْمَرأََتُه َوهُ   -  13 َو َصائيٌم يفي رََمَضاَن، فَ َوَجَد َحدَّ
َفَدَخَلْت   َذليَك.  َعْن  َلُه  َتْسَأُل  اْمَرأََتُه  فََأْرَسَل  يًدا  َشدي َوْجًدا  َذليَك  ْن  َفذََكَرْت مي َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  ّي  النَّبي َزْوجي  َسَلَمَة  أُمّي  َعَلى 

اَدُه  . فَ َرَجَعْت فََأْخَِبَْت َزْوَجَها بيَذليَك. فَ زَ َذليَك هَلَا. فََأْخَِبَِْتَا أُمُّ َسَلَمَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم »يُ َقبّيُل َوُهَو َصائيٌم«
َصلَّ  اَّللَّي  ليَرُسولي  َيُيلُّ   ُ اَّللَّ َوَسلََّم،  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  ْثَل  مي َلْسَنا  َوقَاَل:  َشرًّا.  رََجَعتي َذليَك  ُثَّ  َشاَء.  َما  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  ى 

اَّللَّي  َرُسوَل  ْنَدَها  عي فَ َوَجَدْت  َسَلَمَة  أُمّي  إيىَل  هي    اْمَرأَتُُه  َذي هلي »َما  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  فَ َقاَل  َوَسلََّم،  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى 
أَ  َأْخَِبْتييَها  »َأاَل  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  فَ َقاَل  َسَلَمَة  أُمُّ  فََأْخَِبَْتُه  فَ قَ اْلَمْرَأةي؟«  َذليَك«،  َأفْ َعُل  َأْخَِبُِْتَا، ّني  َقْد  اَلْت: 

َعلَ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  ْثَل  مي َلْسَنا  َوقَاَل:  َشرًّا،  َذليَك  فَ َزاَدُه  فََأْخَِبَْتُه.  َها  َزْوجي إيىَل  هللاُ َفَذَهَبْت  َصلَّى  ليَرُسوليهي  َيُيلُّ   ُ اَّللَّ َوَسلََّم.  ْيهي 
َب َرُسولُ  هي«  َعَلْيهي َوَسلََّم َما َشاَء. فَ َغضي ُُدودي  اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوقَاَل: َواَّللَّي. »إيّني أَلَتْ َقاُكْم َّلليَّي، َوَأْعَلُمُكْم ِبي

 صحيح.  # قال الهاللي:
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َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َْيََي ْبني َسعييٍد، َأنَّ َعاتيَكَة ابْ َنَة زَْيدي ْبني َعْمريو ْبني نُ َفيْ   -  15 ، َكاَنْت »تُ َقبّيُل َوَحدَّ ٍل اْمَرَأَة ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي
َهاَها«   رَْأَس ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي َوُهَو َصائيٌم َفاَل يَ ن ْ

 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي النَّْضري َمْوىَل ُعَمَر ْبني    -  16 ْنَد َعائيَشَة َزْوجي َوَحدَّ َا َكاَنْت عي ُعبَ ْيدي اَّللَّي َأنَّ َعائيَشَة بيْنَت طَْلَحَة َأْخَِبَْتُه: َأَّنَّ
الرَّمحَْ  َعْبدي  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  َوُهَو  ُهَناليَك،  َزْوُجَها  َها  َعَلي ْ َفَدَخَل  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  ّي  الصّي النَّبي َبْكٍر  َأيبي  ْبني  َصائيٌم. ني  َوُهَو  يقي  دّي

بَ َها؟« فَ َقاَل: أُقَ بّيُلَها وَ  ْن َأْهليَك فَ تُ َقبّيَلَها َوُتاَلعي  َأاَن َصائيٌم؟ قَاَلْت: »نَ َعْم«فَ َقاَلْت َلُه َعائيَشُة: »َما مَيْنَ ُعَك َأْن َتْدنُ َو مي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي بْ  -  17 « َوَحدَّ َلةي ليلصَّائيمي َصاني يفي اْلُقب ْ  ني َأْسَلَم، َأنَّ َأاَب ُهَريْ َرَة، َوَسْعَد ْبَن َأيبي َوقَّاٍص َكااَن »يُ َرخّي
 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ 
 

َوَسلََّم، َكاَنتْ   -  18 َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  ّي  النَّبي َعائيَشَة َزْوَج  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َصلَّى    َحدَّ اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  ذََكَرْت  إيَذا 
ْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم« هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم »يُ َقبّيُل َوُهَو َصائيٌم«، تَ ُقوُل: »َوأَيُُّكْم َأْمَلُك لي  هي مي  نَ ْفسي

 ( من حديث عائشة[ 2577(، ومسلم )1927]أخرجه موصوال البخاري ) صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َعْن َعطَاءي ْبني َيَساٍر، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن  - 19 ؟ »فََأْرَخَص َوَحدَّ َلةي ليلصَّائيمي َعبَّاٍس ُسئيَل َعني اْلُقب ْ
 » ابّي ، وََكريَهَها ليلشَّ ْيخي  فييَها ليلشَّ

 # قال الهاللي:
 

َلةي َواْلُمَباَشَرةي ليل  -  20 َهى َعني اْلُقب ْ َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »يَ ن ْ  « صَّائيمي َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ 
 

َفري«  -  25 َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »اَل َيُصوُم يفي السَّ  َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وسنده على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ 
 



64 

 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َكاَن »إيَذا َكاَن يفي َسَفٍر يفي رََمَضاَن،  -  27 ْن  فَ َعليَم أَنَّ   َحدَّ يَنَة مي ٌل اْلَمدي ُه َداخي
هي َدَخَل َوُهَو َصائيٌم«    َأوَّلي يَ ْومي

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ 
 

جَ   -  29 قَاَل:  أَنَُّه  اْلُمَسيّيبي  ْبني  َسعييدي  َعْن   ، ّي اْْلَُراَساني اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  َعطَاءي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  اَّللَّي َوَحدَّ َرُسولي  إيىَل   ٌّ َأْعَرايبي اَء 
َهلَ  َويَ ُقوُل:  َشْعَرُه،  َويَ ْنتيُف  ََنَْرُه،  َيْضريُب  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  »َوَما  َصلَّى  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  َلُه  فَ َقاَل  اأْلَبْ َعُد.  َك 

يُع َأْن تُ ْعتيَق رَقَ َبًة؟« َذاَك؟« فَ َقاَل: َأَصْبُت َأْهليي، َوَأاَن َصائيٌم يفي رََمَضاَن. فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   : »َهْل َتْسَتطي
َ َرُسوُل اَّللَّي صَ  َي َبَدنًَة«، قَاَل: اَل. قَاَل: »فَاْجليْس«. فَُأِتي يُع َأْن ُِتْدي لَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم بيَعَرقي ََتٍْر.  فَ َقاَل: اَل. فَ َقاَل: »َهْل َتْسَتطي

، فَ َقالَ  ِنّي ْق بيهي«، فَ َقاَل: َما َأَحٌد َأْحَوَج مي  : »ُكْلُه َوُصْم يَ ْوًما َمَكاَن َما َأَصْبَت«  فَ َقاَل: »ُخْذ َهَذا فَ َتَصدَّ
َن التَّْمري؟ فَ َقاَل: َما َبنْيَ  : َكْم يفي َذليَك اْلَعَرقي مي ْشرييَن  قَاَل َماليٌك قَاَل َعطَاٌء َفَسأَْلُت َسعييَد ْبَن اْلُمَسيّيبي   ََخَْسَة َعَشَر َصاًعا إيىَل عي

 . ضعيف. وسنده ضعيف إلرساله # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي حِجَامَةِ الصَّائِمِ 
 

قَا  -  30 َصائيٌم«.  َوُهَو  ُم  »ََيَْتجي أَنَُّه َكاَن  ُعَمَر  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  بَ ْعُد.  َحدَّ َذليَك  تَ َرَك  »ُثَّ  َل: 
ْم َحَّتَّ يُ فْ  َر«َفَكاَن إيَذا َصاَم مَلْ ََيَْتجي  طي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

َهاٍب، َأنَّ َسْعَد ْبَن َأيبي َوقَّاٍص َوَعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكااَن »ََيَْتجي  -  31 َثِني َعْن َماليٍك، َعني اْبني شي «َوَحدَّ  َماني َوُُهَا َصائيَماني
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ 
 

َغًدا  -  35 »َأنَّ  َشاٍم:  هي ْبني  احْلَاريثي  إيىَل  َأْرَسَل  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  َوْأُمْر   َوَحدَّ َفُصْم،  َعاُشورَاَء  يَ ْوُم 
 َأْهَلَك َأْن َيُصوُموا«

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف العضاله.  الهاللي:# قال 
 

 بَابُ النَّذْرِ فِي الصِّيَامِ، وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ 

َأَحٍد    -  43 َعْن  َأَحٌد  َيُصوُم  َهْل  ُيْسَأُل:  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  َأَحٌد  َوَحدَّ ُيَصلّيي  َأَحٍد؟ َأْو  َعْن 
 فَ يَ ُقوُل: »اَل َيُصوُم َأَحٌد َعْن َأَحٍد َواَل ُيَصلّيي َأَحٌد َعْن َأَحٍد« 
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 موقوف صحيح. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَالْكَفَّارَاتِ 
 

يهي َخاليدي ْبني َأْسَلَم، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي  - 44 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َعْن َأخي  َأْفَطَر َذاَت يَ ْوٍم يفي رََمَضاَن َحدَّ
رَُجلٌ  َفَجاَءُه  ْمُس.  الشَّ َوَغاَبتي  َأْمَسى  َقْد  أَنَُّه  َورََأى  َغْيٍم،  ي  ذي يَ ْوٍم  ُعَمُر:  يفي  فَ َقاَل  ْمُس،  الشَّ طََلَعتي  نينَي  اْلُمْؤمي رَي  َأمي اَي  فَ َقاَل:   

رٌي« اْلَقَضاَء، فييَما نُ َرى، َواَّللَُّ  رٌي َوَقدي اْجتَ َهْداَن« قَاَل َماليٌك يُرييُد بيَقْوليهي: »اْْلَْطُب َيسي فََّة َمُئونَتيهي َوَيَسارَتيهي.  »اْْلَْطُب َيسي  َأْعَلُم. َوخي
 ُل َنُصوُم يَ ْوًما َمَكانَُه " يَ ُقو 

 موقوف صحيح. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »َيُصوُم َقَضاَء رََمَضاَن ُمتَ َتابيعً   -  45 ْن َمَرٍض َأْو َوَحدَّ ا، َمْن َأْفَطَرُه مي
 َفٍر«يفي سَ 

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

رَ   -  46 َقَضاءي  يفي  اْختَ َلَفا  ُهَريْ َرَة  َوَأاَب  َعبَّاٍس  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َأَحُدُُهَا:  َوَحدَّ فَ َقاَل  َمَضاَن. 
َنهُ »يُ َفرّيُق  َنُه«. اَل َأْدريي أَي َُّهَما قَاَل: يُ َفرّيُق بَ ي ْ َنُه«، َوقَاَل اِْلَخُر: »اَل يُ َفرّيُق بَ ي ْ  بَ ي ْ

 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

يَ ُقولُ   -  47 أَنَُّه َكاَن  ُعَمَر،  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  َوَمْن َوَحدَّ اْلَقَضاُء.  فَ َعَلْيهي  َصائيٌم،  َوُهَو  اْستَ َقاَء  »َمني   :
 َذرََعُه اْلَقْيُء فَ َلْيَس َعَلْيهي اْلَقَضاُء«

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

َأخْ   -  49 أَنَُّه   ، اْلَمكّييّي قَ ْيٍس  ْبني  مُحَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  إيْنَساٌن َوَحدَّ َفَجاَءُه   . ْلبَ ْيتي ابي َيُطوُف  َوُهَو  ٍد  جُمَاهي َمَع  قَاَل: ُكْنُت  َِبَُه 
يَ قْ  نَ َعْم.  َلُه:  فَ ُقْلُت  مُحَْيٌد:  قَاَل  يَ ْقطَُعَها؟  َأْم  َأُمتَ َتابيَعاٍت  اْلَكفَّارَةي  مي  َأايَّ َيامي  صي َعْن  يَ قْ َفَسأََلُه  »اَل  ٌد:  جُمَاهي َشاَء. قَاَل  إيْن  طَُعَها طَُعَها 

ٍم ُمتَ َتابيَعاٍت«   َا يفي قيَراَءةي ُأيبَّي ْبني َكْعٍب َثاَلثَةي َأايَّ َّنَّ  فَإي
 موقوف حسن.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ قَضَاءِ التَّطَوُّعِ 
 

وَ   -  50 َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  ّي  النَّبي َزْوَجيي  َوَحْفَصَة  َعائيَشَة  َأنَّ  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َصائيَمَتنْيي  َحدَّ َأْصَبَحَتا  َسلََّم 
رَ  َما  َعَلْيهي َفَدَخَل  َعَلْيهي.  فََأْفَطَرََت  طََعاٌم.  هَلَُما  َي  فَُأْهدي َحْفَصُة ُمَتَطوّيَعَتنْيي  فَ َقاَلْت  َعائيَشُة،  قَاَلْت  َوَسلََّم،  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  ُسوُل 

ْلَكاَلمي   ابي أَبييَها    -َوَبَدرَْتِني  بيْنَت  طَعَ   -وََكاَنْت  َنا  إيلَي ْ َي  فَُأْهدي ُمَتَطوّيَعَتنْيي  َصائيَمَتنْيي  َوَعائيَشُة  َأاَن  َأْصَبْحُت  إيّني  اَّللَّي.  َرُسوَل  اٌم اَي 
َيا َمَكانَُه يَ ْوًما آَخَر«    فََأْفَطْراَن َعَلْيهي، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم »اْقضي
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 ( عن عروة عن عائشة[ 735(، والترمذي )2457(، وأبو داود )26267]وصله أحمد ) منكر. # قال الهاللي:
 

 رَمَضَانَ مِنْ عِلَّة  بَابُ فِدْيَةِ مَنْ أَفْطَرَ فِي  
 

َيا -  51 ُر َعَلى الصّي َ َحَّتَّ َكاَن اَل يَ ْقدي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ أََنَس ْبَن َماليٍك »َكِبي ي«  َحدَّ . َفَكاَن يَ ْفَتدي  مي
 موقوف صحيح. وهذا منقطع.  # قال الهاللي:

 

َعْن    -  52 َثِني  َها  َوَحدَّ َوَلدي َعَلى  َخاَفْت  إيَذا   ، لي احْلَامي اْلَمْرَأةي  َعني  ُسئيَل  ُعَمَر  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َها  َماليٍك  َعَلي ْ َواْشَتدَّ 
ّي  ُدّي النَّبي ْنطٍَة مبي ْن حي ا مي ْسكييًنا. ُمدًّ ُر، َوُتْطعيُم، َمَكاَن ُكلّي يَ ْوٍم مي َياُم؟ قَاَل: »تُ ْفطي  َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم« قَاَل َماليٌك: " َوَأْهُل الصّي

ْنُكْم َمرييًضا َأْو َعَلى َسَفٍر فَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ }َفَمْن َكاَن مي َها اْلَقَضاَء َكَما قَاَل اَّللَّ ٍم ُأَخَر{ ]البقرة:  اْلعيْلمي يَ َرْوَن َعَلي ْ ْن َأايَّ ٌة مي [  184عيدَّ
َها " َويَ َرْوَن َذليَك َمرَ  َن اأْلَْمَراضي َمَع اْْلَْوفي َعَلى َوَلدي  ًضا مي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 الصِّيَامِ   جَامِعِ   بَابُ 
 

هي َأيبي ُسَهْيلي ْبني َماليٍك، َعْن أَبييهي َعْن َأيبي ُهَريْ َرَة، أَنَُّه قَاَل: »إيَذا  - 59 َثِني َعْن َماليٍك َعْن َعمّي رََمَضاُن فُ تّيَحْت أَبْ َواُب َدَخَل    َوَحدَّ
نُي«  َياطي  اجْلَنَّةي، َوُغلّيَقْت أَبْ َواُب النَّاري َوُصفّيَدتي الشَّ

(، ومسلم 1899(، والبخاري )8684]أخرجه أحمد )  موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين وله حكم الرفع.  # قال الهاللي:
(2495 ]) 
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 الِاعْتِكَافِ كِتَابُ    -  19
 

 بَابُ ذِكْرِ الِاعْتِكَافِ 
 

اْعَتكَ   -  2 »إيَذا  َعائيَشَة َكاَنْت  َأنَّ   ، الرَّمْحَني َعْبدي  بيْنتي  َعْمَرَة  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َعني  َوَحدَّ َتْسَأُل  اَل  َفْت 
ي اَل َتقيُف«  َي ََتْشي  اْلَمرييضي إيالَّ َوهي

 وهذا سند على شرط الشيخين. موقوف صحيح. الهاللي:# قال 
 

 بَابُ قَضَاءِ الِاعْتِكَافِ 
 

َهاٍب َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَن َيْذَهُب حليَ  - 8 َثِني زياَيٌد، َعْن َماليٍك، َعني ابني شي ْنَساني يفي اْلبُ ُيوتي  وَحدَّ  اَجةي اإْلي
 وقد تقدم موصوال من حديث عائشة. صحيح. ي:# قال الهالل

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ 
 

َشامي ْبني ُعْرَوَة، َعْن أَبييهي، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّ   -  10 َثِني زياَيٌد َعْن َماليٍك، َعْن هي َلَة  وَحدَّ اْلَقْدري َم قَاَل: »َُتَرَّْوا لَي ْ
ْن رََمَضاَن« ري مي  يفي اْلَعْشري اأْلََواخي

 ( من حديث عائشة[ 2776(، ومسلم )2107(، والبخاري )24292]وصله أحمد ) صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

َثِني زياَيٌد، َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي النَّْضري َمْوىَل ُعَمَر ْبني ُعبَ ْيدي ا  -  12 َّ قَاَل ليَرُسولي اَّللَّي َصلَّى وَحدَّ َّللَّي َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن أُنَ ْيٍس اجْلَُهِني
َلهُ  فَ َقاَل  هَلَا.  أَْنزيُل  َلًة  لَي ْ َفُمْرني  اري  الدَّ ُع  َشاسي رَُجٌل  اَّللَّي. إيّني  اَي َرُسوَل  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  َوَسلَّ   هللاُ  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  »اْنزيْل َرُسوُل  َم: 

ْن رََمَضاَن« ْشرييَن مي َلَة َثاَلٍث َوعي  لَي ْ
 ([ 1380]أخرجه موصوال أبو داود ) صحيح. # قال الهاللي:

 

َنا َرُسولُ   -  13 ، َعْن أََنسي ْبني َماليٍك أَنَُّه قَاَل: َخَرَج َعَلي ْ َثِني زياَيٌد، َعْن َماليٍك، َعْن مُحَْيٍد الطَّوييلي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم    وَحدَّ
سُ  »فَاْلَتمي فَ ُرفيَعْت.  رَُجاَلني  َتاَلَحى  َحَّتَّ  رََمَضاَن«.  يفي  َلَة  اللَّي ْ هي  َهذي ُأرييُت  »إيّني  فَ َقاَل:  رََمَضاَن.  ابيَعةي يفي  َوالسَّ َعةي  التَّاسي يفي  وَها 

َسةي«  َواْْلَامي
 ( عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت[ 3022(، والبخاري )22672]أخرجه أحمد ) صحيح. # قال الهاللي:

 

ْن َأْهلي اْلعيْلمي يَ ُقوُل: إينَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّ   -  15 َع َمْن يَثيُق بيهي مي َثِني زياَيٌد، َعْن َماليٍك، أَنَُّه َسَي ى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »ُأريَي َأْعَماَر  وَحدَّ
َأوْ  َلُه.  قَ ب ْ ب َ   النَّاسي  ي  الَّذي ْثَل  مي  ، اْلَعَملي َن  مي ُلُغوا  يَ ب ْ اَل  َأْن  أُمَّتيهي  َأْعَماَر  تَ َقاَصَر  َفَكأَنَُّه  َذليَك.  ْن  مي  ُ اَّللَّ َشاَء  ُطولي َما  يفي  َغرْيُُهْم  َلَغ 

ْن أَْلفي َشْهٍر«  َلَة اْلَقْدري، َخرْيٌ مي ُ لَي ْ  اْلُعْمري، فََأْعطَاُه اَّللَّ
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( ال أعلم هذا الحديث يروى مسندا وال مرسال من وجه من الوجوه إال في 10/342ابن عبد البر في االستذكار )ضعيف. قال    # قال الهاللي:
 الموطأ" 
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 كِتَابُ الْحَجِّ   -  20
 

 بَابُ الْغُسْلِ لِلْإِهْلَالِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن َسعييدي    -  2 ي َوَحدَّ َد ْبَن َأيبي َبْكٍر بيذي ُُمَمَّ ، َأنَّ َأَْسَاَء بيْنَت ُعَمْيٍس َوَلَدْت  ْبني اْلُمَسيّيبي
َل ُثَّ ِتُيلَّ« َفةي فََأَمَرَها أَبُو َبْكٍر َأْن »تَ ْغَتسي  احْلَُلي ْ

 صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن    -  3 َة، َوليوُ َوَحدَّ هي قَ ْبَل َأْن َُيْريَم، َوليُدُخوليهي َمكَّ ْحَرامي ُل إليي يََّة اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »يَ ْغَتسي ُقوفيهي َعشي
 َعَرَفَة«

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ غُسْلِ الْمُحْرِمِ 
 

َثِني مَ   -  5 َيةَ وَحدَّ َوُهَو َيُصبُّ َعَلى   اليٌك َعْن مُحَْيدي ْبني قَ ْيٍس، َعْن َعطَاءي ْبني َأيبي َراَبٍح، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي قَاَل لييَ ْعَلى ْبني ُمن ْ
َتَْ  َأْن  أَتُرييُد  يَ ْعَلى:  فَ َقاَل  ي«،  رَْأسي َعَلى  »اْصُبْب  ُل:  يَ ْغَتسي َوُهَو  َماًء،  اْْلَطَّابي  ْبني  لَُه ُعَمَر  فَ َقاَل  َصبَ ْبُت.  َأَمْرَتِني  إيْن  ؟  يبي َعَلَها 

: »اْصُبْب فَ َلْن يَزييَدُه اْلَماُء إيالَّ َشَعثًا«   ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي
 موقوف صحيح لغيره. وهذا سند رجاله رجال الشيخين إال أنه منقطع بين عطاء وعمر.  # قال الهاللي:

 

ُل رَْأَسُه َوُهَو ُُمْريٌم إيالَّ  - 7 َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »اَل يَ ْغسي «  َوَحدَّ ْحتياَلمي َن االي  مي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 رَامِ بَابُ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الْإِحْ 
 

ُث َعْبَد اَّللَّي ْبنَ   -  10 َع َأْسَلَم َمْوىَل ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي َُيَدّي َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، أَنَُّه َسَي ُعَمَر، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي رََأى  َوَحدَّ
ُُمْريٌم. َوُهَو  َمْصُبوًغا  ثَ ْواًب  اَّللَّي  ُعبَ ْيدي  ْبني  طَْلَحَة  رَي    َعَلى  َأمي اَي  طَْلَحُة:  فَ َقاَل  طَْلَحُة؟«  اَي  اْلَمْصُبوُغ  الث َّْوُب  َهَذا  »َما  ُعَمُر:  فَ َقاَل 

فَ لَ  النَّاُس.  بيُكُم  ي  يَ ْقَتدي ٌة  أَئيمَّ الرَّْهُط  أَي َُّها  إينَُّكْم   " ُعَمُر:  فَ َقاَل  َمَدٌر،  ُهَو  َا  إيَّنَّ نينَي.  هَ اْلُمْؤمي رََأى  اًل  َجاهي رَُجاًل  َأنَّ  الث َّْوَب، ْو  َذا 
، َفاَل تَ ْلَبُسوا أَي ُّ  ْحَرامي َغَة يفي اإْلي َغةي َلَقاَل: إينَّ طَْلَحَة ْبَن ُعبَ ْيدي اَّللَّي َكاَن يَ ْلَبُس الثّيَياَب اْلُمَصب َّ هي الثّيَيابي اْلُمَصب َّ ْن َهذي ًئا مي َها الرَّْهُط َشي ْ

" 
 ن.موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخي  # قال الهاللي:
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»تَ لْ   -  11 َا َكاَنْت  َأَّنَّ َبْكٍر  َأيبي  بيْنتي  َأَْسَاَء  َعْن  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  اْلُمَعْصَفَراتي  َوَحدَّ الثّيَياَب  َبُس 
َي ُُمْريَمٌة لَْيَس فييَها زَْعَفَراٌن«  َعاتي َوهي  اْلُمَشب َّ

َما ُسئيَل  ََيََْي:  في قَاَل  َيُكْن  مَلْ  َما  نَ َعْم.   " فَ َقاَل:  فييهي؟  َُيْريُم  َهْل   ، يبي الطّي رييُح  ْنُه  مي َذَهَب  ُثَّ  طييٌب،  ُه  َمسَّ ثَ ْوٍب  َعْن  َباٌغ:  ليٌك  صي يهي 
 زَْعَفَراٌن َأْو َوْرٌس "

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

 الْمِنْطَقَةِ بَابُ لُبْسِ الْمُحْرِمِ  
 

12  - » ْنطََقةي ليْلُمْحريمي َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »َيْكَرُه لُْبَس اْلمي  َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ تَخْمِريِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ 
 

َثِني   -  13 بْ   َحدَّ اْلُفَرافيَصُة  َأْخَِبَني  قَاَل:  أَنَُّه  ٍد  ُُمَمَّ ْبني  مي  اْلَقاسي َعني  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  أَنَُّه ََيََْي،   ، احْلََنفييُّ ُعَمرْيٍ  ُن 
ي َوْجَهُه َوُهَو ُُمْريٌم«  ْلَعْرجي يُ َغطّي  »رََأى ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن ابي

 وف صحيح.موق # قال الهاللي:
 

َن الرَّْأسي  -  13 َقني مي َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »َما فَ ْوَق الذَّ ْرُه اْلُمْحريُم«َوَحدَّ  َفاَل خُيَمّي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

َوَماَت    -  14 اَّللَّي  َعْبدي  ْبَن  َواقيَد  ابْ َنُه  ُعَمَر َكفََّن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  رَْأَسُه َوَحدَّ َوََخََّر  ُُمْريًما  جْلُْحَفةي  ابي
َناُه«  َوَوْجَهُه، َوقَاَل: »َلْواَل َأانَّ ُحرُ  ب ْ  ٌم َلطَي َّ

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

َتقيُب اْلَمْرَأُة اْلُمْحري  -  15 َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »اَل تَ ن ْ « َمُة، َواَل تَ ْلَبُس َوَحدَّ  اْلُقفَّازَْيني
 وقد أخرجه البخاري مرفوعا.  موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

ُر    -  16 َا قَاَلْت: ُكنَّا »ُُنَمّي ري َأَّنَّ َمَة بيْنتي اْلُمْنذي َشامي ْبني ُعْرَوَة، َعْن فَاطي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن هي َوََنُْن ُُمْريَماٌت، َوََنُْن ُوُجوَهَنا  َوَحدَّ
» يقي دّي  َمَع َأَْسَاَء بيْنتي َأيبي َبْكٍر الصّي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الْحَجِّ 
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َثِني َعْن َماليٍك، َعْن مُحَْيدي ْبني قَ ْيٍس، َعْن َعطَاءي ْبني َأيبي َراَبٍح، َأنَّ َأْعرَ   -  18 ابييًّا َجاَء إيىَل َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَحدَّ
يٌص. َوبيهي أَثَ ُر ُصْفَرٍة، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّي إيّني َأْهَلْلُت بي  ، َوَعَلى اأْلَْعَرايبيّي َقمي َُننْيٍ ُعْمَرٍة. َفَكْيَف َتَُْمُرني َأْن َأْصَنَع؟ فَ َقاَل لَُه َوُهَو ِبي

هي الصُّْفَرَة َعْنَك، َوافْ َعْل يفي ُعْمَرتيكَ َرسُ  ْل َهذي يَصَك، َواْغسي َك« وُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »انْ زَْع َقمي   َما تَ ْفَعُل يفي َحجّي
 ( من حديث يعلى بن أمية[ 2800(، ومسلم )1536]وصله البخاري ) صحيح. # قال الهاللي:

 

، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َوَجَد ري   -  19 َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َأْسَلَم َمْوىَل ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي َجَرةي َوَحدَّ لشَّ يٍب َوُهَو ابي يَح طي
ريَ  ِنّي اَي َأمي ؟« فَ َقاَل ُمَعاوييَُة ْبُن َأيبي ُسْفَياَن: مي يبي َّْن رييُح َهَذا الطّي ْنَك؟ َلَعْمُر اَّللَّي«. فَ َقاَل ُمَعاوييَُة فَ َقاَل: »ِمي نينَي. فَ َقاَل: »مي  اْلُمْؤمي

َلنَّ  َعنَّ فَ ْلتَ ْغسي نينَي، فَ َقاَل ُعَمُر »َعَزْمُت َعَلْيَك َلرَتْجي رَي اْلُمْؤمي بَ ْتِني اَي َأمي  ُه« إينَّ أُمَّ َحبييَبَة طَي َّ
 خين.موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشي # قال الهاللي:

 

َوجَ   -  20 اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  َأْهليهي،  ْن  مي ٍد  َواحي َغرْيي  َعْن  زُيَ ْيٍد،  ْبني  الصَّْلتي  َعني  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َوُهَو  َوَحدَّ يٍب  طي رييَح  َد 
َّْن رييُح َهَذا الطّي  ، فَ َقاَل ُعَمُر: »ِمي َجَرةي، َوإيىَل َجْنبيهي َكثيرُي ْبُن الصَّْلتي لشَّ ي،  ابي نينَي. لَبَّْدُت رَْأسي رَي اْلُمْؤمي ِنّي اَي َأمي ؟« فَ َقاَل َكثيرٌي: مي يبي

«  َوَأَرْدُت َأْن اَل َأْحليَق. فَ َقاَل ُعَمُر: »فَاْذَهْب إيىَل َشَربٍَة. فَاْدُلْك رَْأَسَك َحَّتَّ تُ ْنقيَيُه فَ َفَعَل َكثيريُ    ْبُن الصَّْلتي
 ند ضعيف فيه رجل لم يسم. موقوف ضعيف. وهذا س # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِهْلَالِ " 
 

25  -  » َن اْلُفرُعي َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر »َأَهلَّ مي  َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

ْن إييليَياءَ  -  26 ْنَدُه، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َأَهلَّ مي َثِني َعْن ماليٍك َعْن الثّيَقةي عي  َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه  -  27 َن اجلْيعيرَّانَةي بيُعْمَرةٍ َوَحدَّ  بَ َلَغُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َأَهلَّ مي
 ( من حديث محرش الكعبي به. 935(، والترمذي )1996وأخرجه أبو داود ) صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي الْإِهْلَالِ 
 

َثِني َعْن    -  29 َشامي ْبني ُعْرَوَة، َعْن أَبييهي، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَن: »ُيَصلّيي يفي َوَحدَّ ي    َماليٍك، َعْن هي دي ذي َمْسجي
َلُتُه َأَهلَّ«  َذا اْستَ َوْت بيهي رَاحي . فَإي َفةي رَْكَعَتنْيي  احْلَُلي ْ

 ( من حديث عبد هللا بن عمر[ 2821(، ومسلم )1552]وصله البخاري ) صحيح لغيره. # قال الهاللي:
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َفةي. ُثَّ  - 32 ي احْلَُلي ْ دي ذي َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »ُيَصلّيي يفي َمْسجي َذا اْستَ َوْت  َوَحدَّ  خَيُْرُج َفرَيَْكُب. فَإي
َلُتُه َأْحرَ   َم« بيهي رَاحي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْقِرَانِ فِي الْحَجِّ 
 

ْقَداَد ْبَن اأْلَْسَودي َدَخَل َعلَ   -  40 ٍد، َعْن أَبييهي، َأنَّ اْلمي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن َجْعَفري ْبني ُُمَمَّ ْقَيا  ى َعلييّي ْبني َأيبي  َحدَّ لسُّ طَاليٍب ابي
احلَْ  َبنْيَ  يُ ْقَرَن  َأْن  َعْن  َهى  يَ ن ْ َعفَّاَن  ْبُن  ُعْثَماُن  َهَذا  فَ َقاَل  َوَخَبطًا،  َدقييًقا  َلُه  َبَكَراٍت  يَ ْنَجُع  َأيبي  َوُهَو  ْبُن  َعلييُّ  َفَخَرَج  َواْلُعْمَرةي،  جّي 

َواْْلََبطي   قييقي  الدَّ أَثَ ُر  َيَدْيهي  َوَعَلى  رَاَعْيهي  َفمَ   -طَاليٍب  ذي َعَلى  َواْْلََبطي  قييقي  الدَّ أَثَ َر  أَْنَسى  َعفَّاَن   -ا  ْبني  ُعْثَماَن  َعَلى  َدَخَل  َحَّتَّ 
َعلييٌّ  َفَخَرَج  رَْأييي.  َذليَك  ُعْثَماُن:  فَ َقاَل  َواْلُعْمَرةي؟  احْلَجّي  َبنْيَ  يُ ْقَرَن  َأْن  َعْن  َهى  تَ ن ْ أَْنَت  يَ ُقوُل:   فَ َقاَل:  َوُهَو  اللَُّهمَّ   ُمْغَضًبا  ْيَك  »لَب َّ

ْنَداَن َأنَّ َمْن قَ َرَن احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة مَلْ َيَْخُ  ٍة َوُعْمَرٍة َمًعا« قَاَل َماليٌك: »اأْلَْمُر عي َجَّ ْيَك ِبي ْن َشْيٍء َحَّتَّ لَب َّ ًئا، َومَلْ ََيْليْل مي ْن َشَعريهي َشي ْ ْذ مي
 مبييًَن يَ ْوَم النَّْحري« يَ ْنَحَر َهْداًي إيْن َكاَن َمَعُه، َوَيَيلَّ 

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

، َعْن ُسَلْيَماَن ْبني َيَساٍر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّ   -  41 دي ْبني َعْبدي الرَّمْحَني َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ُُمَمَّ ةي َوَحدَّ ى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعاَم َحجَّ
احلَْ  إيىَل  »َخَرَج  بيُعْمرَ اْلَوَداعي  َأَهلَّ  َمْن  ُهْم  ن ْ َومي َواْلُعْمَرَة،  احْلَجَّ  َُجََع  َمْن  ُهْم  ن ْ َومي  ، َجٍّ ِبي َأَهلَّ  َمْن  َأْصَحابيهي  ْن  َفمي  .» َأَهلَّ جّي َمْن  فََأمَّا  ٍة، 

َجٍّ َأْو َُجََع احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة فَ َلْم ََيْليْل، َوَأمَّا َمْن َكاَن َأَهلَّ بيُعْمَرٍة َفَحلُّ   واِبي
 صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:

 

 بَابُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ 
 

ا  -  44 يفي  »يُ َلبّي  طَاليٍب َكاَن  َأيبي  ْبَن  َعلييَّ  َأنَّ  أَبييهي،  َعْن  ٍد،  ُُمَمَّ ْبني  َجْعَفري  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  زَاَغتي َوَحدَّ إيَذا  َحَّتَّ   . حْلَجّي
ْلبيَيَة«   ْن يَ ْومي َعَرَفَة َقَطَع الت َّ ْمُس مي  الشَّ

 نقطاعه. موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف ال  # قال الهاللي:
 

هللاُ   -  45 َصلَّى  ّي  النَّبي َزْوجي  َعائيَشَة  َعْن  أَبييهي،  َعْن   ، مي اْلَقاسي ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َا َكاَنْت َوَحدَّ َأَّنَّ َوَسلََّم  َعَلْيهي   
» ْلبيَيَة إيَذا رََجَعْت إيىَل اْلَمْوقيفي  »َترْتُُك الت َّ

 وف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين.موق # قال الهاللي:
 

ان ْ   -  46 إيَذا  احْلَجّي  يفي  ْلبيَيَة  الت َّ »يَ ْقَطُع  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  َيُطوَف  َوَحدَّ َحَّتَّ  احْلََرمي  إيىَل  تَ َهى 
ْلبَ ْيتي َوَبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةي، ُثَّ  ْلبيَيَة يفي اْلعُ   ابي ْلبيَيَة وََكاَن َيرْتُُك الت َّ َذا َغَدا تَ َرَك الت َّ ًَن إيىَل َعَرَفَة فَإي ْن مي ْمَرةي إيَذا َدَخَل يُ َلبّي َحَّتَّ يَ ْغُدَو مي

 احْلََرَم«
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ُث َأنَّ َنبِّيَّ َّللاَِّّ ( وذكر في آخره:  1573]أخرجه البخاري مختصرا )  موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين.  # قال الهاللي: َوُيَحد ِّ
 [ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َكاَن َيْفَعُل َذلِّكَ 

 

َهاٍب أَنَُّه َكاَن يَ ُقوُل: َكاَن َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر »اَل يُ َلبّي َوُهَو يَ  -  47 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اْبني شي « َوَحدَّ ْلبَ ْيتي  ُطوُف ابي
 موقوف ضعيف. وإسناده ضعيف فإن ابن شهاب لم يسمع من ابن عمر. الهاللي:# قال 

 

َا    -  48 نينَي َأَّنَّ هي، َعْن َعائيَشَة أُمّي اْلُمْؤمي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعْلَقَمَة ْبني َأيبي َعْلَقَمَة، َعْن أُمّي َرَة ُثَّ  َوَحدَّ ْن َعَرَفَة بيَنمي َكاَنْت " تَ ْنزيُل مي
 َلْت إيىَل اأْلَرَاكي َُتَوَّ 

إيىَل  َهْت  فَ تَ َوجَّ رَكيَبْت  َذا  فَإي َمَعَها،  َوَمْن َكاَن  َا،  َمْنزيهلي يفي  َما َكاَنْت  »ِتُيلُّ  َعائيَشُة  وََكاَنْت  ْهاَلَل«  قَاَلْت:  اإْلي تَ رََكتي   اْلَمْوقيفي 
َة يفي  ْن َمكَّ ُر بَ ْعَد احْلَجّي مي َ  قَاَلْت: وََكاَنْت َعائيَشُة »تَ ْعَتمي . َحَّتَّ َتَِْتي اَللي اْلُمَحرَّمي ةي، ُثَّ تَ رََكْت َذليَك، َفَكاَنْت َُتُْرُج قَ ْبَل هي ي احلْيجَّ  ذي

َذا رََأتي اهلْياَلَل، َأَهلَّْت بيُعْمَرٍة« َا َحَّتَّ تَ َرى اهلْياَلَل، فَإي  اجْلُْحَفَة فَ ُتقييَم ِبي
 موقوف حسن. وسنده حسن.  # قال الهاللي:

 

 إِهْلَالِ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ بَابُ  
 

قَاَل:  -  49 اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  أَبييهي،  َعْن   ، مي اْلَقاسي ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َشْأُن   َحدَّ َما  َة  َمكَّ َأْهَل  »اَي 
لُّوا إيَذا رَأَيْ ُتُم اهلْياَلَل« النَّاسي َيَُْتوَن ُشْعثًا َوأَنْ ُتْم  ُنوَن َأهي هي  ُمدَّ

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف القاسم بن محمد لم يدرك عمر.  # قال الهاللي:
 

نينيَ   -  50 سي تيْسَع  َة  َكَّ مبي َأقَاَم  الزَُّبرْيي  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ي  َوَحدَّ ذي هليياَللي  حْلَجّي  ابي لُّ  »يُهي َوُهَو   ،
ةي«، َوُعْرَوُة ْبُن الزَُّبرْيي َمَعُه يَ ْفَعُل َذليَك    احلْيجَّ

 وف صحيح.موق # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا لَا يُوجِبُ الْإِحْرَامَ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ 
 

ي    -  52 الَّذي َعني  الرَّمْحَني  َعْبدي  بيْنَت  َعْمَرَة  َسأَْلُت  قَاَل:  أَنَُّه  َسعييٍد  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َهْل َوَحدَّ َويُقييُم،  َْدييهي  ِبي َعُث  يَ ب ْ
«  ََيُْرُم َعَلْيهي  َعْت َعائيَشَة تَ ُقوُل: »اَل ََيُْرُم إيالَّ َمْن َأَهلَّ َوَلَّبَّ َا َسَي  َشْيٌء؟ فََأْخَِبَْتِني َأَّنَّ

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرطهما.  # قال الهاللي:
 

، َعْن رَبي   -  53 يّي ْيمي يَم ْبني احْلَاريثي الت َّ دي ْبني إيبْ َراهي ُُمَمَّ َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن  يَعَة ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني اهْلَُدْيري،  َوَحدَّ
ْلعيَراقي َفَسَأَل النَّاَس َعْنُه. فَ َقالُ  َْدييهي َأْن يُ َقلََّد، َفليَذليَك ََتَرََّد. قَاَل رَبييَعُة فَ َلقييُت َعْبَد اَّللَّي ْبَن  أَنَُّه رََأى رَُجاًل ُمَتَجرّيًدا ابي وا: إينَُّه َأَمَر ِبي

 الزَُّبرْيي َفذََكْرُت َلُه َذليَك فَ َقاَل: »بيْدَعٌة َوَربّي اْلَكْعَبةي«  
 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:



74 

 

 

 ئِضُ فِي الْحَجِّ بَابُ مَا تَفْعَلُ الْحَا 
 

الَّيتي   -  54 احْلَائيُض  »اْلَمْرَأُة  يَ ُقوُل:  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َا  َحدَّ إيَّنَّ اْلُعْمَرةي،  َأوي  حْلَجّي  ابي ِتُيلُّ   
َوَلكي  َأرَاَدْت.  إيَذا  َا  ُعْمَرِتي َأْو  َها  َجّي ِبي .  ِتُيلُّ  النَّاسي َمَع  َك ُكلََّها  اْلَمَناسي َتْشَهُد  َي  َوهي َواْلَمْرَوةي،  الصََّفا  َبنْيَ  َواَل   ، ْلبَ ْيتي ابي َتُطوُف  اَل  ْن 

َد َحَّتَّ َتْطُهَر«  ، َواَل َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةي َواَل تَ ْقَرُب اْلَمْسجي ْلبَ ْيتي َا اَل َتُطوُف ابي  َغرْيَ َأَّنَّ
 وقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين.م # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ 
 

َثاَلَثً   -  55 »اْعَتَمَر  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َوَعاَم    َحدَّ احْلَُدْيبيَيةي،  يَّةي،  َعاَم  اْلَقضي
 َوَعاَم اجلْيعيرَّانَةي«
 صحيح لغيره. # قال الهاللي:

 

َشامي ْبني ُعْرَوَة، َعْن أَبييهي، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم "    -  56 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن هي ْر إيالَّ َثاَلًَث: إيْحَداُهنَّ  َوَحدَّ مَلْ يَ ْعَتمي
ي اْلَقْعَدةي " يفي   َشوَّاٍل، َواثْ نَ َتنْيي يفي ذي

 ( من حديث أبي داود[ 1991]وصله أبو داود ) صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

الْ   -  57 ْبَن  َسعييَد  َسَأَل  رَُجاًل  َأنَّ  يّي  اأْلَْسَلمي َحْرَمَلَة  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َأْن َوَحدَّ قَ ْبَل  ُر  َأْعَتمي فَ َقاَل:  ُمَسيّيبي 
» ؟ فَ َقاَل َسعييٌد: نَ َعْم. َقدي »اْعَتَمَر َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَ ْبَل َأْن ََيُجَّ  َأُحجَّ

 صحيح لغيره. وهذا مرسل حسن اإلسناد.  # قال الهاللي:
 

اْبني   -  58 َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َأْن   َوَحدَّ اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  اْسَتْأَذَن  َسَلَمَة  َأيبي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ   ، اْلُمَسيّيبي ْبني  َسعييدي  َعْن  َهاٍب،  شي
» َن َلُه. »فَاْعَتَمَر ُثَّ قَ َفَل إيىَل َأْهليهي َومَلْ ََيُجَّ َر يفي َشوَّاٍل. فََأذي  يَ ْعَتمي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َصَدَقَة ْبني َيَساٍر، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه قَاَل: َواَّللَّي. »أَلَْن َأعْ   -  61 َي، َأَحبُّ َوَحدَّ َر قَ ْبَل احْلَجّي َوُأْهدي َتمي
َر بَ ْعَد احْلَجّي يفي  ْن َأْن َأْعَتمي ةي«   إييَلَّ مي ي احلْيجَّ  ذي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
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اعْ   -  62 »َمني  يَ ُقوُل:  أَنَُّه َكاَن  ُعَمَر  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  يَناٍر،  دي ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  يفي َوَحدَّ احْلَجّي  َأْشُهري  يفي  َتَمَر 
ي اْلَقْعَدةي، أَ  . وَ َشوَّاٍل، َأْو ذي ، فَ ُهَو ُمَتَمتّيٌع، إيْن َحجَّ َة َحَّتَّ يُْدريَكُه احْلَجُّ َكَّ . ُثَّ َأقَاَم مبي ةي، قَ ْبَل احْلَجّي ي احلْيجَّ َعَلْيهي َما اْستَ ْيَسَر  ْو يفي ذي

َعٍة إيَذا رََجَع«  ، َوَسب ْ ٍم يفي احْلَجّي َياُم َثاَلثَةي َأايَّ ْن مَلْ َيَيْد َفصي َن اهْلَْديي فَإي  مي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. قال الهاللي: #

 

 بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ 
 

َع َأاَب َبْكري ْبَن َعْبدي   -  66 ، أَنَُّه َسَي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َُسَيٍّ َمْوىَل َأيبي َبْكري ْبني َعْبدي الرَّمْحَني  اْمَرَأٌة إيىَل الرَّمْحَني يَ ُقوُل: َجاَءتي   َوَحدَّ
. فَ َقالَ  . فَاْعرَتََض يلي ْزُت ليْلَحجّي هَلَا َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم:   َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم فَ َقاَلْت: إيّني َقْد ُكْنُت ََتَهَّ

جَّ  نَّ ُعْمَرًة فييهي َكحي ريي يفي رََمَضاَن. فَإي  ٍة«»اْعَتمي
 ( من حديث معقل بن أم معقل األسدية أن أمه ثم ذكره[ 17839]وصله أحمد ) صحيح. # قال الهاللي:

 

ُلوا َبنْيَ   -  67 َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي قَاَل: »اْفصي ُكْم  َوَحدَّ نَّ  َحجّي َوُعْمَرتيُكْم، فَإي
» َر يفي َغرْيي َأْشُهري احْلَجّي َجّي َأَحديُكْم، َوَأمَتُّ ليُعْمَرتيهي َأْن يَ ْعَتمي  َذليَك َأمَتُّ حلي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرطهما.  # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّانَ  -  68 َع«  َوَحدَّ َلتيهي َحَّتَّ يَ ْرجي َا مَلْ ََيُْطْط َعْن رَاحي   َكاَن »إيَذا اْعَتَمَر ُرمبَّ
 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف العضاله.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ 
 

َعْبدي    -  69 َأيبي  ْبني  رَبييَعَة  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َوَسلََّم  َحدَّ َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  َيَساٍر،  ْبني  ُسَلْيَماَن  َعْن   ، الرَّمْحَني
«، َوَرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ  َن اأْلَْنَصاري فَ َزوََّجاُه َمْيُمونََة بيْنَت احْلَاريثي يَنةي  »بَ َعَث َأاَب رَافيٍع َورَُجاًل مي ْلَمدي   قَ ْبَل َأْن خَيُْرَج "َعَلْيهي َوَسلََّم ابي

 ( من حديث أبي رافع بنحوه[ 841(، والترمذي )27197]وصله أحمد ) ضعيف. # قال الهاللي:
 

، َأنَّ َأاَب َغطََفاَن ْبَن َطرييٍف اْلُمرّييَّ َأْخَِبَُه َأنَّ َأابَ   -  71 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َداُوَد ْبني احْلَُصنْيي َج اْمَرَأًة َوُهَو ُُمْريٌم ُه َطرييًفا تَ َزوَّ َوَحدَّ
 »فَ َردَّ ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي نيَكاَحُه«

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

خَيْطُ   -  72 َواَل  اْلُمْحريُم  يَ ْنكيُح  »اَل  يَ ُقوُل:  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  وَ َوَحدَّ هي،  نَ ْفسي َعَلى  َعَلى ُب  اَل 
 َغرْييهي«

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرطهما.  # قال الهاللي:
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 بَابُ حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ 
 

َثِني ََيََْي َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن ُسَلْيَماَن ْبني َيَساٍر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ   -  74 َوَسلََّم »اْحَتَجَم َوُهَو  َعَلْيهي    َحدَّ
ةَ  هي، َوُهَو يَ ْوَمئيٍذ بيَلْحَيْي َُجٍَل«. َمَكاٌن بيَطرييقي َمكَّ  ُُمْريٌم، فَ ْوَق رَْأسي

( من حديث عبد هللا 2886(، ومسلم )1836(، والبخاري )22924]وصله أحمد )  صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد.  # قال الهاللي:
 بن بحينة[ 

 

ُم اْلُمْحريُم إيالَّ وَ  -  75 َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر، أَنَُّه َكاَن يَ ُقوُل: »اَل ََيَْتجي ْنُه«  َحدَّ َّا اَل بُدَّ َلُه مي   ِمي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرطهما.  # قال الهاللي:

 

 أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ  
 

صَ   -  77 »يَ تَ َزوَُّد  اْلَعوَّامي َكاَن  ْبَن  الزَُّبرْيَ  َأنَّ  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  قَاَل َوَحدَّ ُُمْريٌم«  َوُهَو  َباءي  الظّي فييَف 
يُد«  َماليٌك: »َوالصَّفييُف اْلَقدي

 . وهذا سند صحيح على شرط البخاري. موقوف صحيح # قال الهاللي:
 

ُث َعْن َأيبي ُهَريْ رَ   -  80 ، َُيَدّي َع َسعييَد ْبَن اْلُمَسيّيبي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، أَنَُّه َسَي َن اْلَبْحَرْيني َحَّتَّ َوَحدَّ َة أَنَُّه َأقْ َبَل مي
نْ  مي رَْكًبا  َوَجَد  لرََّبَذةي،  ابي ْكليهي.إيَذا َكاَن  ِبَي فََأَمَرُهْم  الرََّبَذةي.  َأْهلي  ْنَد  عي َوَجُدوُه  َصْيٍد  حَلْمي  َفَسأَُلوُه َعْن  نَي.  ُُمْريمي اْلعيَراقي  َأْهلي  قَاَل: ُثَّ    

. ف َ  يَنَة ذََكْرُت َذليَك ليُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي ْمُت اْلَمدي ا َقدي َقاَل ُعَمُر: َماَذا َأَمْرَِتُْم بيهي؟ فَ َقاَل: َأَمْرُِتُْم إيّني َشَكْكُت فييَما َأَمْرُِتُْم بيهي. فَ َلمَّ
: َلْو َأَمْرَِتُْم بيَغرْيي َذليَك َلَفَعْلُت بيَك يَ تَ َواَعُدهُ  ْكليهي. فَ َقاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي  ِبَي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

ُث َعبْ   -  81 َع َأاَب ُهَريْ َرَة َُيَدّي َهاٍب، َعْن َسامليي ْبني َعْبدي اَّللَّي أَنَُّه َسَي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اْبني شي َد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر أَنَُّه َمرَّ بيهي قَ ْوٌم َوَحدَّ
َأحي  اَنًسا  َوَجُدوا  َصْيٍد،  حَلْمي  يفي  فَاْستَ ْفتَ ْوُه  لرََّبَذةي.  ابي ْبني  ُُمْريُموَن  ُعَمَر  َعَلى  يَنَة  اْلَمدي ْمُت  َقدي ُثَّ  قَاَل:  ْكليهي.  ِبَي فَأَفْ َتاُهْم  َيَُْكُلونَُه.  لًَّة 

فَ َقا  قَاَل  ْكليهي،  ِبَي تُ ُهْم  َأفْ تَ ي ْ فَ ُقْلُت:  قَاَل  تَ ُهْم؟«  َأفْ تَ ي ْ  َ »ِبي فَ َقاَل:  َذليَك.  َعْن  َفَسأَْلُتُه   ، تَ ُهمْ اْْلَطَّابي َأفْ تَ ي ْ »َلْو  ُعَمُر:  َذليَك  َل  بيَغرْيي   
 أَلَْوَجْعُتَك«

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

َن الشَّ   -  82 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َعْن َعطَاءي ْبني َيَساٍر، َأنَّ َكْعَب اأْلَْحَباري َأقْ َبَل مي امي يفي رَْكٍب. َحَّتَّ إيَذا َكانُوا  َوَحدَّ
الطَّ  لْ بيبَ ْعضي  ابي اْْلَطَّابي  ْبني  ُعَمَر  َعَلى  ُموا  َقدي ا  فَ َلمَّ قَاَل:  ْكليهي.  ِبَي فََأفْ َتاُهْم َكْعٌب  َصْيٍد.  حَلَْم  َوَجُدوا   ، َلُه. رييقي َذليَك  ذََكُروا  يَنةي  َمدي

ّني َقْد َأمَّْرتُُه َعَلْيُكْم  ََذا؟« قَاُلوا: َكْعٌب. قَاَل: »فَإي َة َمرَّْت ِبييْم فَ َقاَل: »َمْن َأفْ َتاُكْم ِبي ا َكانُوا بيبَ ْعضي َطرييقي َمكَّ ُعوا«. ُثَّ َلمَّ َحَّتَّ تَ ْرجي
ُموا َعَلى ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي ذَ  ا َقدي َأْن َيَُْخُذوُه، فَ َيْأُكُلوُه، فَ َلمَّ ْن َجَراٍد. فََأفْ َتاُهْم َكْعٌب  َكُروا َلُه َذليَك. فَ َقاَل: »َما مَحََلَك ريْجٌل مي
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نينَي. وَ َعَلى أَ  رَي اْلُمْؤمي ْن َصْيدي اْلَبْحري. قَاَل: »َوَما يُْدرييَك؟« قَاَل: اَي َأمي ََذا؟« قَاَل: ُهَو مي َي ْن تُ ْفتييَ ُهْم ِبي هي. إيْن هي ي بيَيدي ي نَ ْفسي الَّذي
ثُ ُرُه يفي ُكلّي َعاٍم َمرََّتنْيي    إيالَّ نَ ثْ َرُة ُحوٍت يَ ن ْ

 ضعيف النقطاعه. موقوف ضعيف. وسنده   # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ 
 

رَأَ   -  84 قَاَل  رَبييَعَة،  ْبني  ري  َعامي ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َبْكٍر،  َأيبي  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َعفَّاَن  َوَحدَّ ْبَن  ُعْثَماَن  ْلَعْرجي ْيُت  ابي
َصْ  ألي فَ َقاَل  َصْيٍد،  بيَلْحمي   َ ُأِتي ُثَّ  ُأْرُجَواٍن،  يَفةي  بيَقطي َوْجَهُه  َغطَّى  َقْد  َصائيٍف  يَ ْوٍم  يفي  ُُمْريٌم،  َتَُْكُل َوُهَو  َأَواَل  فَ َقاُلوا:  َحابيهي: ُكُلوا، 

ْن َأْجلي  يَد مي َا صي َئتيُكْم إيَّنَّ  ي« أَْنَت؟ فَ َقاَل: »إيّني َلْسُت َكَهي ْ
 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:

 

َا قَاَلْت َلهُ   -  85 نينَي َأَّنَّ َشامي ْبني ُعْرَوَة، َعْن أَبييهي، َعْن َعائيَشَة أُمّي اْلُمْؤمي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن هي َي َعْشُر َوَحدَّ َا هي : اَي اْبَن ُأْخيتي »إيَّنَّ
ْن َُتَلََّج يفي  َك َشْيٌء َفَدْعُه« تَ ْعِني َأْكَل حَلْمي الصَّْيدي لََياٍل فَإي  . نَ ْفسي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ 
 

َشامي ْبني ُعْرَوَة، َعْن أَبييهي، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي   -  90 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن هي ُق. يُ ْقتَ ْلَن  َوَحدَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: " ََخٌْس فَ َواسي
: اْلَفْأرَُة، َواْلَعْقَرُب، َواْلُغَراُب، َواحلْيَدَأُة، َواْلَكْلُب اْلَعُقوُر "   يفي احْلََرمي

 ( من حديث عائشة[ 2836(، ومسلم )3314(، والبخاري )26244]وصله أحمد ) صحيح. # قال الهاللي:
 

91  -  » : »َأَمَر بيَقْتلي احْلَيَّاتي يفي احْلََرمي َهاٍب، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َثِني َعْن َماليٍك، َعني اْبني شي  َوَحدَّ
 اب لم يدرك عمر.موقوف صحيح. وهذا سند ضعيف النقطاعه فإن ابن شه # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ 
 

عَ   -  92  ، يّي ْيمي الت َّ احْلَاريثي  ْبني  يَم  إيبْ َراهي ْبني  دي  ُُمَمَّ َعْن  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي  َثِني  ْبني َحدَّ اَّللَّي  َعْبدي  َأيبي  ْبني  رَبييَعَة  ْن 
ْقَيا َوُهَو ُُمْريٌم«  اهْلَُدْيري، أَنَُّه »رََأى ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي يُ َقرّيُد بَعيريًا َلُه يفي طي  لسُّ  نٍي ابي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

ال  -  93 َزْوَج  َعائيَشَة  ْعُت  َسَي قَاَلْت:  َا  َأَّنَّ هي  أُمّي َعْن  َعْلَقَمَة،  َأيبي  ْبني  َعْلَقَمَة  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َوَسلََّم َوَحدَّ َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  ّي  نَّبي
ْد إيالَّ ُتْسَأُل َعني  . َأََيُكُّ َجَسَدُه؟ فَ َقاَلْت: نَ َعْم. »فَ ْلَيْحُكْكُه َوْلَيْشُدْد، َوَلْو رُبيَطْت َيَداَي، َومَلْ َأجي   ريْجَليَّ حَلََكْكُت«اْلُمْحريمي

 موقوف حسن.  # قال الهاللي:
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َثِني َعْن َماليٍك، َعْن أَيُّوَب ْبني ُموَسى، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي  -  94 نَ ْيهي، َوُهَو ُُمْريٌم«َوَحدَّ ْرآةي ليَشْكٍو َكاَن بيَعي ْ   ْبَن ُعَمَر »َنَظَر يفي اْلمي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »َيْكَرُه َأْن يَ ْنزيَع اْلُمْحريُم َحَلَمًة أَ  -  95  ْن بَعيرييهي«  ْو قُ َراًدا عَ َوَحدَّ
ْعُت إييَلَّ يفي َذليَك«   قَاَل َماليٌك: »َوَذليَك َأَحبُّ َما َسَي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َر بيَعُدوٍّ   اَبُب َما َجاَء فييَمْن ُأْحصي
 

»حَ  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  َوَحَلُقوا َوَحدَّ اهْلَْدَي،  فَ َنَحُروا  حْلَُدْيبيَيةي.  ابي َوَأْصَحابُُه  ُهَو  لَّ 
ملَْ  ُثَّ  اهْلَْدُي«  إيلَْيهي  َل  َيصي َوقَ ْبَل َأْن   . ْلبَ ْيتي ابي َيُطوُفوا  َأْن  َشْيٍء قَ ْبَل  ْن ُكلّي  مي َوَحلُّوا  َعَلْيهي رُُءوَسُهْم،  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  يُ ْعَلْم   

ًئا، َواَل يَ ُعوُدوا ليَشْيٍء "  َّْن َكاَن َمَعُه، َأْن يَ ْقُضوا َشي ْ ْن َأْصَحابيهي، َواَل ِمي  َوَسلََّم َأَمَر َأَحًدا مي
 صحيح لغيره. وهذا سند ضعيف العضاله.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُو  
 

َثِني  - 100 َهاٍب، َعْن َسامليي ْبني َعْبدي اَّللَّي، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه قَاَل: »َحدَّ ََرٍض اَل ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعني اْبني شي اْلُمْحَصُر مبي
َذا اْضطُرَّ إيىَل لُْبسي  ، َوَيْسَعى َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةي. فَإي ْلبَ ْيتي ، َيَيلُّ. َحَّتَّ َيُطوَف ابي َواءي َها، َأوي الدَّ ن ْ َن الثّيَيابي الَّيتي اَل بُدَّ َلُه مي  َشْيٍء مي

 َصَنَع َذليَك َوافْ َتَدى« 
 # قال الهاللي:

 

َعَلْيهي   -  101 هللاُ  َصلَّى  ّي  النَّبي َزْوجي  َعائيَشَة  َعْن  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َسعييٍد  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  تَ ُقوُل:    َوَحدَّ َا َكاَنْت  َأَّنَّ َوَسلََّم 
لُُّه إيالَّ اْلبَ ْيُت«   »اْلُمْحريُم اَل َيُي

 موقوف صحيح. وهذا سند ضعيف النقطاعه وقد صح موصوال.  # قال الهاللي:
 

َأْهل  -  102 ْن  مي رَُجٍل  َعْن  ّي  ْختيَياني السَّ َأيبي َتَييَمَة  ْبني  أَيُّوَب  َماليٍك، َعْن  َعْن  َثِني  إيىَل    َوَحدَّ َخَرْجُت  قَاَل:  أَنَُّه  ميًا،  َقدي اْلَبْصَرةي َكاَن 
َا َعْبُد اَّللَّي ْبُن َعبَّ  َة َوِبي ي، فََأْرَسْلُت إيىَل َمكَّ ذي َرْت َفخي َة َحَّتَّ إيَذا ُكْنُت بيبَ ْعضي الطَّرييقي ُكسي اٍس َوَعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر َوالنَّاُس. فَ َلْم َمكَّ

ْص يلي َأَحدٌ  َعَة َأْشُهٍر َحَّتَّ َأْحَلْلُت بيُعْمَرٍة " يُ َرخّي لَّ فََأَقْمُت َعَلى َذليَك اْلَماءي َسب ْ   َأْن َأحي
 عيف لجهالة الرجل الذي لم يسم.ضموقوف صحيح. وهذا سند  # قال الهاللي:

 

َهاٍب، َعْن َسامليي ْبني َعْبدي    -  103 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اْبني شي اَّللَّي، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه قَاَل: »َمْن ُحبيَس ُدوَن اْلبَ ْيتي َوَحدَّ
ْلبَ ْيتي َوَبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةي« نَُّه اَل َيَيلُّ َحَّتَّ َيُطوَف ابي ََرٍض، فَإي  مبي
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 موقوف صحيح. وهذا سند على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليكٍ  يَّ ُصريَع بيبَ ْعضي َطري َوَحدَّ َة َوُهَو  ، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن ُسَلْيَماَن ْبني َيَساٍر، َأنَّ َسعييَد ْبَن ُحَزابََة اْلَمْخُزومي يقي َمكَّ
ي َكاَن َعَلْيهي؟ فَ َوَجَد َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َوَعْبَد اَّللَّي  ي  ُُمْريٌم. َفَسَأَل: َمْن يَليي اْلَماَء الَّذي  ْبَن الزَُّبرْيي َوَمْرَواَن ْبَن احْلََكمي َفذََكَر هَلُمي الَّذي

َذا َصحَّ اْعَتَمَر، َفَحلَّ مي  َي، فَإي ْنُه َويَ ْفَتدي َا اَل بُدَّ َلُه مي ي َعَرَض َلُه َفُكلُُّهْم َأَمَرُه َأْن يَ َتَداَوى مبي هي، ُثَّ َعَلْيهي َحجُّ قَابيٍل، َويُ ْهدي ْن إيْحَرامي
َن اهْلَْديي "    َما اْستَ ْيَسَر مي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ 
 

نينَي قَاَلْت: »َما ُأاَبيلي   -  105 َشامي ْبني ُعْرَوَة، عْن أَبييهي، َأنَّ َعائيَشَة أُمَّ اْلُمْؤمي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن هي َأَصلَّْيُت يفي احلْيْجري َأْم يفي   َوَحدَّ
 »  اْلبَ ْيتي

 موقوف صحيح. وهذا سند على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ 
 

108  -   ، َن احْلََجري اأْلَْسَودي َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »يَ ْرُمُل مي إيىَل احْلََجري اأْلَْسَودي َثاَلثََة َأْطَواٍف.   َوَحدَّ
ي َأْربَ َعَة َأْطَواٍف«  َومَيْشي

 موقوف صحيح. وهذا سند على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

ْبَن    -  110 اَّللَّي  َعْبَد  رََأى  أَنَُّه  أَبييهي  َعْن  ُعْرَوَة  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ُثَّ َوَحدَّ قَاَل:   ،» ْنعييمي الت َّ َن  مي بيُعْمَرٍة  »َأْحَرَم  الزَُّبرْيي 
 رَأَيْ ُتُه »َيْسَعى َحْوَل اْلبَ ْيتي اأْلَْشَواَط الثَّاَلثََة« 

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َأْحرَ   -  111 »إيَذا  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  الصََّفا َوَحدَّ َبنْيَ  َواَل   ، ْلبَ ْيتي ابي َيُطْف  مَلْ  َة،  َمكَّ ْن  مي َم 
َة«  ْن َمكَّ ، إيَذا َأْحَرَم مي ًَن. وََكاَن اَل يَ ْرُمُل إيَذا طَاَف َحْوَل اْلبَ ْيتي ْن مي َع مي  َواْلَمْرَوةي، َحَّتَّ يَ ْرجي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ الِاسْتِلَامِ فِي الطَّوَافِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَن »إيَذا َقَضى طَ   -  112 ،  َحدَّ ، َورََكَع الرَّْكَعَتنْيي ْلبَ ْيتي َواَفُه ابي
 ْسَوَد قَ ْبَل َأْن خَيُْرَج«َوَأرَاَد َأْن خَيُْرَج إيىَل الصََّفا َواْلَمْرَوةي اْستَ َلَم الرُّْكَن اأْلَ 

 (.1218صحيح. وأخرجه موصوال مسلم من حديث جابر ) # قال الهاللي:
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َعَلْيهي   -  113 هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  أَنَُّه  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  الرَّمْحَني  َوَحدَّ ليَعْبدي  َوَسلََّم  ْبني  
: »اْستَ َلْمُت َوتَ رَْكُت«، ؟« فَ َقاَل َعْبُد الرَّمْحَني ٍد يفي اْستياَلمي الرُّْكني فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ  َعْوٍف: »َكْيَف َصنَ ْعَت اَي َأاَب ُُمَمَّ

 َعَلْيهي َوَسلََّم: »َأَصْبَت« 
 من حديث عبد الرحمن بن عوف[ ( 3823]وصله ابن حبان في صحيحه ) ضعيف. # قال الهاللي:

 

ْستياَلمي   اَبُب تَ ْقبييلي الرُّْكني اأْلَْسَودي يفي االي
 

َيُطوفُ   -  115 َوُهَو  قَاَل  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  ليلرُّْكني   َحدَّ ْلبَ ْيتي  ابي
" : ْلُتكَ  اأْلَْسَودي َلَك، َما قَ ب َّ َا أَْنَت َحَجٌر، َوَلْواَل َأّني رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: قَ ب َّ َلُه "  إيَّنَّ  . ُثَّ قَ ب َّ

 ( من طرق أخرى من حديث عمر[ 1597(، والبخاري )380]وصله أحمد ). موقوف صحيح لغيره الهاللي:# قال 
 

 الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ فِي الطَّوَافِ بَابُ  
 

الرَّمحَْ   -  117 َعْبَد  َأنَّ  َعْوٍف،  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  ْبني  مُحَْيدي  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  اْلَقارييَّ َحدَّ َعْبٍد  ْبَن  ني 
مَ  ْلبَ ْيتي  ابي طَاَف  أَنَُّه  طََلَعتْ َأْخَِبَُه:  ْمَس  الشَّ يَ َر  فَ َلْم  َنَظَر  َطَوافَُه،  ُعَمُر  »َقَضى  ا  فَ َلمَّ  ، الصُّْبحي َصاَلةي  بَ ْعَد  اْْلَطَّابي  ْبني  ُعَمَر  .  َع 

» ي ُطًوى. َفَصلَّى رَْكَعَتنْيي  فَ رَكيَب َحَّتَّ َأاَنَخ بيذي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َماليٍك،    -  118 َعْن  َثِني  اْلَعصْ َوَحدَّ َصاَلةي  بَ ْعَد  »َيُطوُف  َعبَّاٍس  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  رَأَْيُت  َلَقْد  قَاَل:  أَنَُّه  اْلَمكّييّي  الزَُّبرْيي  َأيبي  ُثَّ َعْن  ري، 
 َيْدُخُل ُحْجَرَتُه«، َفاَل َأْدريي َما َيْصَنعُ 

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ وَدَاعِ الْبَيْتِ 
 

َثِني   -  120 أَ   َحدَّ َيْصُدَرنَّ  »اَل  قَاَل:  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  ْبني ُعَمَر،  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  ،  ََيََْي،  احْلَاجّي َن  مي َحٌد 
  » ْلبَ ْيتي َر النُُّسكي الطََّواُف ابي نَّ آخي ، فَإي ْلبَ ْيتي  َحَّتَّ َيُطوَف ابي

 سند صحيح على شرط الشيخين.موقوف صحيح. وهذا  # قال الهاللي:
 

ْن َمرّي الظَّْهَراني ملَْ   -  121 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي »َردَّ رَُجاًل مي  َيُكْن َودََّع اْلبَ ْيَت، َحَّتَّ َوَحدَّ
 َودََّع«

 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
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 بَابُ جَامِعِ الطَّوَافِ 
 

يَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُسْفَيا  -  124 ٍز اأْلَْسَلمي ، َأنَّ َأاَب َماعي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي الزَُّبرْيي اْلَمكّييّي َن، َأْخَِبَُه أَنَُّه َكاَن َجاليًسا َمَع َعْبدي َوَحدَّ
بْ  إيَذااَّللَّي  َحَّتَّ   . ْلبَ ْيتي ابي َأُطوَف  َأْن  ُأرييُد  َأقْ بَ ْلُت،  إيّني  فَ َقاَلْت:  َتْستَ ْفتييهي.  اْمَرَأٌة  َفَجاَءْتُه  ُعَمَر.  َهَرْقُت    ني  دي  اْلَمْسجي بيَبابي  ُكْنُت 

ْندَ  عي إيَذا ُكْنُت  َحَّتَّ  َأقْ بَ ْلُت  ُثَّ   . َعِنّي َذليَك  َذَهَب  َحَّتَّ  فَ َرَجْعُت  َماَء.  َذَهَب الدّي َحَّتَّ  فَ َرَجْعُت  َماَء.  الدّي َهَرْقُت  دي  اْلَمْسجي اَببي   
ْبنُ  اَّللَّي  َعْبُد  فَ َقاَل  َماَء.  الدّي َهَرْقُت  دي  اْلَمْسجي اَببي  ْنَد  عي إيَذا ُكْنُت  َحَّتَّ  َأقْ بَ ْلُت،  ُثَّ   . َعِنّي َن َذليَك  مي رَْكَضٌة  َذليكي  َا  »إيَّنَّ ُعَمَر:   

لي  . فَاْغَتسي ْيطَاني « الشَّ  ي ُثَّ اْستَ ْثفيريي بيثَ ْوٍب ُثَّ ُطويفي
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

إي   -  125 َخَرَج  ًقا  ُمَراهي َة  َمكَّ َدَخَل  »إيَذا  َوقَّاٍص َكاَن  َأيبي  ْبَن  َسْعَد  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  َيُطوَف َوَحدَّ َأْن  قَ ْبَل  َعَرَفَة.  ىَل 
َع«   ، َوَبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةي ُثَّ َيُطوُف بَ ْعَد َأْن يَ ْرجي ْلبَ ْيتي  ابي

 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  اللي:# قال اله
 

 بَابُ الْبَدْءِ بِالصَّفَا فِي السَّعْيِ 
 

َع َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َوُهَو َعَلى الصََّفا َيْدُعو يَ ُقوُل: " ال  -  128 َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، أَنَُّه َسَي }اْدُعوني  لَُّهمَّ إينََّك قُ ْلَت:  َوَحدَّ
ْب َلُكْم{ ]غافر:   . َحَّتَّ 60َأْسَتجي ِنّي ْساَلمي َأْن اَل تَ ْنزيَعُه مي يَعاَد، َوإيّني َأْسأَُلَك َكَما َهَديْ َتِني ليْْلي تَ تَ َوفَّاني َوَأاَن   [، َوإينََّك اَل ُُتْليُف اْلمي

 ُمْسليٌم " 
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 ابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ بَ 
 

نينَي كَ   -  133 اْلُمْؤمي أُمَّ  َعائيَشَة  َأنَّ  ٍد،  ُُمَمَّ ْبني  مي  اْلَقاسي َعني  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َعَرَفَة«،  َوَحدَّ يَ ْوَم  »َتُصوُم  اَنْت 
يَ  َعَرَفَة،  يََّة  َعشي رَأَيْ تُ َها  َوَلَقْد  ُم:  اْلَقاسي بيَشَراٍب  قَاَل  َتْدُعو  ُثَّ   ، اأْلَْرضي َن  مي النَّاسي  َوَبنْيَ  نَ َها  بَ ي ْ َما  َيضَّ  يَ ب ْ َحَّتَّ  َتقيُف  ُثَّ  َماُم  اإْلي ْدَفُع 

رُ   فَ تُ ْفطي
 موقوف صحيح.  الهاللي:# قال 

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى 
 

َعْن    -  134 َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  هللُا َحدَّ َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  َيَساٍر،  ْبني  ُسَلْيَماَن  َعْن  اَّللَّي،  ُعبَ ْيدي  ْبني  ُعَمَر  َمْوىَل  النَّْضري  َأيبي 
ًَن« مي مي َيامي َأايَّ  َعَلْيهي َوَسلََّم: »ََّنَى َعْن صي

 صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:



82 

 

 

َما  -  135 َعْن  َثِني  مَ َوَحدَّ َأايَّ ُحَذاَفَة  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  بَ َعَث  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  ًَن ليٍك،  مي  
ُم َأْكٍل َوُشْرٍب َوذيْكري اَّللَّي« َي َأايَّ َا هي  َيُطوُف. يَ ُقوُل: »إيَّنَّ

 ( من حديث أبي هريرة[ 10664]وصله أحمد )  عه.صحيح لغيره. وهذا سند ضعيف النقطا # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَدْيِ 
 

دي ْبني َعْمريو ْبني َحْزمٍ   -  138 ُُمَمَّ َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َأيبي َبْكري ْبني  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللُا َحدَّ
َشاٍم يفي َحجٍّ َأْو ُعْمَرٍة« َيبي َجْهلي ْبني هي  َعَلْيهي َوَسلََّم: »َأْهَدى َُجَاًل َكاَن ألي

 ( من حديث ابن عباس[ 1749]وصله أبو داود ) صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

احلَْ   -  140 يفي  ي  »يُ ْهدي ُعَمَر  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  يَ َرى  أَنَُّه َكاَن  يَناٍر،  دي ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َويفي َوَحدَّ  ، َبَدنَ َتنْيي َبَدنَ َتنْيي  جّي 
 اْلُعْمَرةي َبَدنًَة َبَدنًَة«.  

َبَدنَةً  يَ ْنَحُر  اْلُعْمَرةي  يفي  »َورَأَيْ ُتُه  لَبَّةي قَاَل:  يفي  طََعَن  رَأَيْ ُتُه  »َوَلَقْد  قَاَل:  َمْنزيلُُه.  فييَها  وََكاَن  يٍد«.  َأسي ْبني  َخاليدي  َداري  يفي  قَائيَمٌة  َي  َوهي   
ْن َُتْتي َكتيفيَها«   َبَدنَتيهي، َحَّتَّ َخَرَجتي احْلَْربَُة مي

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعيَّاشي ْبني َأيبي رَبييَعَة اْلَمْخُزومي وَ   -  142 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي َجْعَفٍر اْلَقاريئي ، إيْحَداُُهَا  َحدَّ : َأْهَدى َبَدنَ َتنْيي يَّ
 ُِبْتييَّةٌ 

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. الهاللي:# قال 
 

َثِني َعْن    - 143  يُ ْنَحَر َمَعَها،  َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »إيَذا نُتيَجتي النَّاَقُة، فَ ْلُيْحَمْل َوَلُدَها َحَّتَّ َوَحدَّ
هي َحَّتَّ يُ ْنَحَر َمَعَها«  َل َعَلى أُمّي ْن مَلْ يُوَجْد َلُه َُمَْمٌل محُي  فَإي

 ده صحيح على شرط الشيخين.موقوف صحيح. وسن # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي الْهَدْيِ حِنيَ يُسَاقُ 
 

َن الْ   -  145 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه َكاَن: »إيَذا َأْهَدى َهْداًي مي ي  َحدَّ يَنةي، قَ لََّدُه َوَأْشَعَرُه بيذي َمدي
َفةي  ، احْلَُلي ْ بينَ ْعَلنْيي يُ َقلّيُدُه  َلةي.  ليْلقيب ْ ٌه  ُمَوجَّ َوُهَو  ٍد.  َواحي َمَكاٍن  يفي  َوَذليَك  ُيْشعيَرُه.  َأْن  قَ ْبَل  يُ َقلّيُدُه  ُثَّ   .  اأْلَْيَسري.  قّي  الشّي َن  مي َوُيْشعيُرُه 

َمعَ  بيهي  َيْدَفُع  ُثَّ  بيَعَرَفَة.  النَّاسي  َمَع  بيهي  يُوَقَف  َحَّتَّ  َمَعُه  َأْو ُيَساُق  ََيْليَق  َأْن  قَ ْبَل  ََنََرُه  النَّْحري.  َغَداَة  ًَن  مي َم  َقدي َذا  فَإي َدفَ ُعوا.  إيَذا  ُهْم 
َلةي. ُثَّ َيَُْكلُ  ُهُهنَّ إيىَل اْلقيب ْ هي. َيُصفُُّهنَّ قيَياًما، َويُ َوجّي َر. وََكاَن ُهَو يَ ْنَحُر َهْديَُه بيَيدي  َويُْطعيُم« يُ َقصّي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. الهاللي:# قال 
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َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن إيَذا طََعَن يفي َسَنامي َهْدييهي، َوُهَو ُيشْ   -  146 ُ َوَحدَّ عيُرُه قَاَل: »بيْسمي اَّللَّي َواَّللَّ
 َأْكَِبُ«

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »اهْلَْدُي َما قُ لّيَد َوُأْشعيَر َووُ   قيَف بيهي بيَعَرَفَة«َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

ثَ  َواحلُْ َوَحدَّ َواأْلََّْنَاَط   ، يَّ اْلُقَباطي بُْدنَُه  »َُيَلّيُل  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  اْلَكْعَبةي ِني  إيىَل  َا  ِبي َعُث  يَ ب ْ ُثَّ  َلَل. 
َها«   فَ َيْكُسوَها إيايَّ

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

ياَللي  َوحَ  ِبي َيْصَنُع  ُعَمَر  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  َما َكاَن  يَناٍر،  دي ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َسَأَل  أَنَُّه  َماليٍك،  َعْن  َثِني  هي  دَّ َهذي اْلَكْعَبُة  َيتي  نَي ُكسي حي بُْدنيهي 
َا« ُق ِبي  اْلكيْسَوَة؟ قَاَل: »َكاَن يَ َتَصدَّ

 شرط الشيخين.موقوف صحيح. وسنده صحيح على  # قال الهاللي:
 

ُّ فَ  - 147 ، الثَِّني َثِني َماليٍك، َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »يفي الضََّحااَي َواْلُبْدني  َما فَ ْوَقُه« وَحدَّ
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن  ًَن إي َوَحدَّ ْن مي اَلَل بُْدنيهي َواَل َُيَلّيُلَها َحَّتَّ يَ ْغُدَو مي  ىَل َعَرَفَة« اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »اَل َيُشقُّ جي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ أَوْ ضَلَّ 
 

َب َهْديي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ   -  148 َشامي ْبني ُعْرَوَة، َعْن أَبييهي، َأنَّ َصاحي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن هي َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: اَي   َحدَّ
َصلَّ  اَّللَّي  َرُسوُل  َلُه  فَ َقاَل  ؟  اهْلَْديي َن  مي َب  َعطي َا  مبي َأْصَنُع  اَّللَّي. َكْيَف  اهْلَْديي َرُسوَل  َن  مي َبْت  َعطي َبَدنٍَة  »ُكلُّ  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  ى 

نَ َها َوَبنْيَ النَّاسي َيَُْكُلوََّنَا«  َها، ُثَّ َخلّي بَ ي ْ  فَاَْنَْرَها. ُثَّ أَْلقي قياَلَدَِتَا يفي َدمي
 ([ 3106(، ابن ماجه من حديث ناجية األسلمي )1762]وصله أبو داود ) صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:

 

ًعا    -  149 َتَطوُّ َبَدنًَة  َساَق  »َمْن  قَاَل:  أَنَُّه  اْلُمَسيّيبي  ْبني  َسعييدي  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َماليٍك، َعْن  َعْن  َثِني  فَ َنَحَرَها ُثَّ َوَحدَّ َبْت  فَ َعطي
نَ َها َوَبنْيَ النَّ  َها، َغريَمَها،«َخلَّى بَ ي ْ ن ْ َها، َأْو َأَمَر َمْن َيَُْكُل مي ن ْ  اسي َيَُْكُلوََّنَا، فَ َلْيَس َعَلْيهي َشْيٌء. َوإيْن َأَكَل مي

 المقطوع صحيح.  # قال الهاللي:
 

ْثَل َذليكَ  ، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َعبَّاٍس مي يلييّي َثِني َعْن ماليٍك، َعْن ثَ ْوري ْبني زَْيٍد الدّي  َوَحدَّ
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 الموقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

أَ  َضلَّْت  ُثَّ  َبَدنًَة  َأْهَدى  »َمْن  قَاَل:  أَنَُّه  ُعَمَر  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  َنْذرًا،  َوَحدَّ إيْن َكاَنْت  َا  َّنَّ فَإي َماَتْت.  ْو 
ْن َشاَء أَْبَدهَلَا َوإيْن َشاَء تَ رََكهَ  ًعا، فَإي  ا«  أَْبَدهَلَا. َوإيْن َكاَنْت َتَطوُّ

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 اَبُب َهْديي اْلُمْحريمي إيَذا َأَصاَب َأْهَلهُ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َوَعلييَّ ْبَن َأيبي طَاليٍب َوَأاَب ُهَريْ رَ   - 151 َعْن رَُجٍل َأَصاَب َأْهَلُه    َة ُسئيُلوا: َحدَّ
َما   ُهَما. ُثَّ َعَلْيهي َيا َحجَّ َما َحَّتَّ يَ ْقضي هي َياني ليَوْجهي ُفَذاني مَيْضي ؟ فَ َقاُلوا: »يَ ن ْ حْلَجّي َحجُّ قَابيٍل َواهْلَْدُي«، قَاَل َوقَاَل َعلييُّ ْبُن  َوُهَو ُُمْريٌم ابي

حْلَجّي مي  ُهَما«َأيبي طَاليٍب: »َوإيَذا َأَهالَّ ابي َيا َحجَّ  ْن َعاٍم قَابيٍل تَ َفرَّقَا َحَّتَّ يَ ْقضي
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ هَدْيِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، أَنَُّه قَاَل: َأْخَِبَني ُسَلْيَماُن ْبُن َيَساٍر، َأنَّ َأابَ  - 153 ا  َحدَّ أَيُّوَب اأْلَْنَصارييَّ َخَرَج َحاجًّ
َلُه. َوإينَّ  َة. َأَضلَّ َرَواحي ْن َطرييقي َمكَّ لنَّازييَةي مي َم َعَلى ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي يَ ْوَم النَّْحري. َفذََكَر َذليَك َلُه. فَ َقاَل ُعَمُر:  َحَّتَّ إيَذا َكاَن ابي ُه َقدي

َذا َأْدرََكَك احْلَجُّ قَابياًل فَاْحُجْج. َوَأْهدي َما اْست َ  ُر. ُثَّ َقْد َحَلْلَت. فَإي « »اْصَنْع َكَما َيْصَنُع اْلُمْعَتمي َن اهْلَْديي  ْيَسَر مي
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  لي:# قال الهال 

 

وَ   -  154 النَّْحري،  يَ ْوَم  َجاَء   ، اأْلَْسَودي ْبَن  َهبَّاَر  َأنَّ  َيَساٍر،  ْبني  ُسَلْيَماَن  َعْن  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٌك،  َثِني  يَ ْنَحُر  وَحدَّ اْْلَطَّابي  ْبُن  ُعَمُر 
َأْخطَأْ  نينَي  اْلُمْؤمي رَي  َأمي اَي  فَ َقاَل:  أَْنَت َهْديَُه.  َفُطْف  َة،  َمكَّ إيىَل  »اْذَهْب  ُعَمُر:  فَ َقاَل  َعَرَفَة،  يَ ْوُم  اْليَ ْوَم  َهَذا  َأنَّ  نَ َرى  َة. ُكنَّا  اْلعيدَّ اَن 

قَابي  َعاٌم  َذا َكاَن  فَإي ُعوا.  َواْرجي ُروا  َقصّي َأْو  اْحليُقوا  ُثَّ  َمَعُكْم.  إيْن َكاَن  َهْداًي  َواَْنَُروا  َمَعَك.  َفُحجُّ َوَمْن  َيَيْد  ٌل  مَلْ  َفَمْن  َوَأْهُدوا.  وا 
َعٍة إيَذا رََجَع«   ٍم يفي احْلَجّي َوَسب ْ َياُم َثاَلثَةي َأايَّ  َفصي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ هَدْيِ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن    -  155 ، َعْن َعطَاءي ْبني َأيبي َراَبٍح، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َعبَّاٍس أَنَُّه ُسئيلَ َحدَّ  َعْن رَُجٍل َماليٍك، َعْن َأيبي الزَُّبرْيي اْلَمكّييّي
ْهليهي َوُهَو مبييًَن قَ ْبَل َأْن يُفييَض؟ »فََأَمَرُه َأْن يَ ْنَحَر َبَدنًَة«   َوَقَع ِبَي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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ْكريَمَة َمْوىَل اْبني َعبَّاٍس، قَاَل: اَل َأظُنُُّه    -  156 ، َعْن عي يلييّي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ثَ ْوري ْبني زَْيٍد الدّي إيالَّ َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َعبَّاٍس َوَحدَّ
ي« ُر َويُ ْهدي يُب َأْهَلُه قَ ْبَل َأْن يُفييَض يَ ْعَتمي ي ُيصي  . أَنَُّه قَاَل: »الَّذي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ 
 

يَ ُقولُ   -  158 طَاليٍب َكاَن  َأيبي  ْبني  َعلييّي  َعْن  أَبييهي،  َعْن  ٍد،  ُُمَمَّ ْبني  َجْعَفري  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َن َوَحدَّ مي اْستَ ْيَسَر  »}َما   :
{، َشاٌة«   اهْلَْديي

 # قال الهاللي:
 

َن اهْلَْديي  - 159 َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعبَّاٍس َكاَن يَ ُقوُل: }َما اْستَ ْيَسَر مي    .{ »َشاٌة«َوَحدَّ
 موقوف صحيح لغيره. وهذا سند ضعيف إلعضاله.  # قال الهاللي:

 

{ َبدَ  - 160 َن اهْلَْديي َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »}َما اْستَ ْيَسَر مي  نٌَة َأْو بَ َقَرٌة« َوَحدَّ
 الشيخين.موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط  # قال الهاللي:

 

 بَابُ جَامِعِ الْهَدْيِ 
 

ْن َأْهلي اْلَيَمني َجاَء إيىَل َعبْ   -  162 ، َأنَّ رَُجاًل مي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن َصَدَقَة ْبني َيَساٍر اْلَمكّييّي دي اَّللَّي ْبني ُعَمَر َوَقْد َضَفَر َحدَّ
، »أَلََمرْ رَْأَسُه، فَ َقاَل: اَي َأاَب َعْبدي الرَّمْحَني إي  ْمُت بيُعْمَرٍة ُمْفَرَدٍة. فَ َقاَل َلُه َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر: َلْو ُكْنُت َمَعَك، َأْو َسأَْلَتِني ُتَك َأْن ّني َقدي

َك،   رَْأسي ْن  مي َتطَايَ َر  َما  »ُخْذ  ُعَمَر،  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  فَ َقاَل  َذليَك.  َقْد َكاَن   : اْلَيَماني فَ َقاَل  َأْهلي تَ ْقريَن«  ْن  مي اْمَرَأٌة  فَ َقاَلتي   .» َوَأْهدي
؟ فَ َقاَل: »َهْديُُه«. فَ َقاَلْت َلُه: َما َهْديُُه؟ فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّي  : َما َهْديُُه اَي َأاَب َعْبدي الرَّمْحَني ْد إيالَّ َأْن َأْذَبَح اْلعيَراقي  ْبُن ُعَمَر: »َلْو مَلْ َأجي

 ْن َأْن َأُصوَم«َشاًة، َلَكاَن َأَحبَّ إييَلَّ مي 
 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »اْلَمْرَأُة اْلُمْحريَمُة إيَذا َحلَّ   -  163 ْن  َوَحدَّ ْط، َحَّتَّ َتَُْخَذ مي ْت مَلْ ََتَْتشي
ًئا، َحَّتَّ تَ ْنَحَر َهْديَ َها« قُ ُروني  ْن َشْعريَها َشي ْ َها. َوإيْن َكاَن هَلَا َهْدٌي مَلْ ََتُْخْذ مي  رَْأسي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن يَ ْعُقوَب ْبني َخاليٍد اْلَمْخزُ   -  165 ، َعْن َأيبي َأَْسَاَء َمْوىَل َعْبدي اَّللَّي ْبني َجْعَفٍر أَنَُّه َوَحدَّ يّي ومي
يَنةي. َفَمرُّوا َعَلى ُحَسنْيي ْبني  َن اْلَمدي ْقَيا، فََأقَاَم َعَلْيهي   َأْخَِبَُه: أَنَُّه َكاَن َمَع َعْبدي اَّللَّي ْبني َجْعَفٍر. َفَخَرَج َمَعُه مي لسُّ َعلييٍّ َوُهَو َمرييٌض ابي

بي  َوَأَْسَاَء  طَاليٍب،  َأيبي  ْبني  إيىَل َعلييّي  َوبَ َعَث  َخَرَج.  اْلَفَواَت  َخاَف  إيَذا  َحَّتَّ  َجْعَفٍر،  ْبُن  اَّللَّي  َما َعْبُد  فَ َقدي يَنةي،  ْلَمدي ابي َوُُهَا  ُعَمْيٍس  ْنتي 
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هي  هي. »فََأَمَر َعلييٌّ بيَرْأسي ًنا َأَشاَر إيىَل رَْأسي ْقَيا، فَ َنَحَر َعْنُه بَعيريًا«، قَاَل ََيََْي ْبُن َسعييٍد:  َعَلْيهي، ُثَّ إينَّ ُحَسي ْ لسُّ  َفُحلّيَق، ُثَّ َنَسَك َعْنُه ابي
ةَ   وََكاَن ُحَسنْيٌ َخَرَج َمَع ُعْثَماَن ْبني َعفَّاَن يفي َسَفريهي َذليَك إيىَل َمكَّ

 موقوف حسن.  # قال الهاللي:
 

 وَالْمُزْدَلِفَةِ بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ  
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه: َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »َعَرَفُة ُكلُّ   -  166 َها َمْوقيٌف، َواْرَتفيُعوا َعْن َبْطني َحدَّ
ٍر« ُعَرنََة، َواْلُمْزَدليَفُة ُكلَُّها َمْوقيٌف،   َواْرَتفيُعوا َعْن َبْطني ُُمَسّي

 ( من حديث جابر بن عبد هللا.149/ 893/ 2صحيح. وهذا سند ضعيف إلعضاله لكن وصله مسلم ) # قال الهاللي:
 

َشامي ْبني ُعْرَوَة، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني الزَُّبرْيي، أَنَُّه َكاَن يَ ُقولُ   -  167 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن هي : اْعَلُموا َأنَّ »َعَرَفَة ُكلََّها َمْوقيٌف، إيالَّ َوَحدَّ
ٍر«    َبْطَن ُعَرنََة. َوَأنَّ اْلُمْزَدليَفَة ُكلََّها َمْوقيٌف. إيالَّ َبْطَن ُُمَسّي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ وُقُوفِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِعَرَفَةَ 
 

َثِني ََيََْي،    -  169 َلةي اْلُمزْ َحدَّ ْن لَي ْ َدليَفةي، قَ ْبَل َأْن َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »َمْن مَلْ يَقيْف بيَعَرَفَة، مي
ْن ق َ  َلةي اْلُمْزَدليَفةي، مي ْن لَي ْ ، َوَمْن َوَقَف بيَعَرَفَة، مي « َيْطُلَع اْلَفْجُر، فَ َقْد فَاَتُه احْلَجُّ  ْبلي َأْن َيْطُلَع اْلَفْجُر، فَ َقْد َأْدَرَك احْلَجَّ

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ تَقْدِيمِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ 
 

نَ  - 173 َيانَُه مي ب ْ ُم نيَساَءُه َوصي َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ طَْلَحَة ْبَن ُعبَ ْيدي اَّللَّي َكاَن »يُ َقدّي ًَن« َوَحدَّ   اْلُمْزَدليَفةي إيىَل مي
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

َعنْ   -  175 ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َبْكٍر    َوَحدَّ َأيبي  بيْنَت  َأَْسَاَء  تَ َرى  َا َكاَنْت  َأَّنَّ َأْخَِبَْتُه:  ري،  اْلُمْنذي بيْنتي  فَاطيَمَة 
اْلفَ  َيْطُلُع  نَي  حي الصُّْبَح  هَلُُم  ُيَصلّيي  الصُّْبَح.  َا  َْصَحاِبي َوألي هَلَا  ُيَصلّيي  ي  الَّذي »ََتُْمُر  ْلُمْزَدليَفةي  إي ابي رُي  فَ َتسي تَ رَْكُب  ُثَّ  َواَل ْجُر،  ًَن  مي ىَل 

 َتقيُف«
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ السَّيْرِ فِي الدَّفْعَةِ 
 

ٍر«  - 177 َلَتُه يفي َبْطني ُُمَسّي َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »َُيَرّيُك رَاحي ََجٍر " َوَحدَّ  َقْدَر رَْمَيٍة ِبي
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 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّحْرِ فِي الْحَجِّ 
 

قَاَل    -  178 َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َمْنَحٌر«،  َحدَّ ًَن  مي وَُكلُّ  اْلَمْنَحُر  »َهَذا  مبييًَن: 
َة َوطُُرقيَها َمْنَحٌر«   -يَ ْعِني اْلَمْرَوَة  -َوقَاَل يفي اْلُعْمَرةي: »َهَذا اْلَمْنَحُر    وَُكلُّ فيَجاجي َمكَّ

 ([ 3048(، وابن ماجه )1937(، وأبو داود )14498]أخرجه موصوال بنحوه من حديث جابر أحمد ) صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي النَّحْرِ 
 

يُ َقلّيُدَها  -  182 نَُّه  فَإي َبَدنًَة،  َنَذَر  »َمْن  ُعَمَر قَاَل:  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  يَ ْنَحُرَها   َوَحدَّ ُثَّ  َوُيْشعيُرَها،   ، نَ ْعَلنْيي
ْنَد  بيلي َأوي اْلبَ قَ عي َن اإْلي  ري فَ ْليَ ْنَحْرَها َحْيُث َشاَء« اْلبَ ْيتي َأْو مبييًَن يَ ْوَم النَّْحري. لَْيَس هَلَا ُمَيلٌّ ُدوَن َذليَك. َوَمْن نََذَر َجُزورًا مي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ التَّقْصِريِ 
 

َوُهَو    -  186 رََمَضاَن،  ْن  مي َأْفَطَر  »إيَذا  ْبَن ُعَمَر َكاَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  ْن  َحدَّ مي َيَُْخْذ  مَلْ   ، احْلَجَّ يُرييُد 
 » ًئا، َحَّتَّ ََيُجَّ َْيتيهي َشي ْ ْن حلي هي َواَل مي  رَْأسي

 ه صحيح على شرط الشيخين.موقوف صحيح. وسند # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »إيَذا َحَلَق يفي َحجٍّ َأْو ُعْمَرٍة، َأَخَذ  - 187 َْيتيهي َوَشاريبيهي« َوَحدَّ ْن حلي  مي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

ْن َأْهليهي يُ َقاُل َلُه اْلُمَجِبَُّ َوَحدَّ   -  189 . َقْد َأفَاَض َومَلْ ََيْليْق َومَلْ َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه َلقيَي رَُجاًل مي
رَ  َع فَ َيْحليَق َأْو يُ َقصّي َل َذليَك. فََأَمَرُه َعْبُد اَّللَّي َأْن »يَ ْرجي ْر. َجهي َع إيىَل اْلبَ ْيتي فَ ُيفييَض«يُ َقصّي  ، ُثَّ يَ ْرجي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ التَّلْبِيدِ 
 

اْْلَطَّابي    -  192 ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ   ، اْلُمَسيّيبي ْبني  َسعييدي  َعْن  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َأْو َوَحدَّ رَْأَسُه  َعَقَص  »َمْن  قَاَل: 
 َضَفَر َأْو لَبََّد فَ َقْد َوَجَب َعَلْيهي احلْياَلُق«

 موقوف صحيح.  # قال الهاللي:
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 بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالْجُمُعَةِ بِمِنًى وَعَرَفَةَ 
 

َأنَّ   -  195 اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َوالصُّْبَح َحدَّ َواْلعيَشاَء  َواْلَمْغريَب  َواْلَعْصَر  الظُّْهَر  »ُيَصلّيي  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد   
ْمُس إيىَل َعَرَفَة«    مبييًَن. ُثَّ يَ ْغُدو إيَذا طََلَعتي الشَّ

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 الْمُزْدَلِفَةِ بَابُ صَلَاةِ  
 

ْلُمْزدَ  - 199 َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »ُيَصلّيي اْلَمْغريَب َواْلعيَشاَء ابي يًعا«َوَحدَّ  ليَفةي ُجَي
 بد هللا بن عمر مرفوعا[ (، وغياله عن ع1926]أخرجه أبو داود ) موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ صَلَاةِ مِنًى 
 

َوسَ   -  201 َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  الصَّاَلَة َوَحدَّ »َصلَّى  لََّم 
َوَأنَّ    » رَْكَعَتنْيي مبييًَن  يََّة  ُعْثَماَن  الرُّاَبعي َوَأنَّ  رَْكَعَتنْيي  مبييًَن  َها  َصالَّ اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َوَأنَّ  رَْكَعَتنْيي  مبييًَن  َها  َصالَّ َبْكٍر  مبييًَن َأاَب  َها  َصالَّ

 رَْكَعَتنْيي َشْطَر إيَمارَتيهي ُثَّ َأَتََّها بَ ْعدُ 
 من غير طريق مالك عن ابن عمر[ ( 1590)(، ومسلم 1082البخاري )]وصله  صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:

 

َم مَ   -  202 ا َقدي ، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َلمَّ َهاٍب، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّيبي َثِني َعْن َماليٍك، َعني اْبني شي َة، َصلَّى ِبييْم رَْكَعَتنْيي َوَحدَّ كَّ
اْنَصَرَف.   رَْكَعَتنْيي ُثَّ  اْْلَطَّابي  ْبُن  ُعَمُر  َصلَّى  ُثَّ  َسْفٌر«،  قَ ْوٌم  انَّ  فَإي َصاَلَتُكْم  ُّوا  َأَتي َة  َمكَّ َأْهَل  »اَي  قَاَل   فَ َقاَل:  أَنَُّه  ُلْغَنا  يَ ب ْ َومَلْ  مبييًَن، 

ًئا   هَلُْم َشي ْ
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َة  - 203 َكَّ َثِني َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َعْن أَبييهي، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َصلَّى ليلنَّاسي مبي ا اْنَصَرَف قَاَل:  َوَحدَّ . فَ َلمَّ رَْكَعَتنْيي
انَّ قَ ْوٌم َسْفٌر "، ُثَّ َصلَّى عُ  ُّوا َصاَلَتُكْم فَإي َة: َأَتي ًئا  " اَي َأْهَل َمكَّ ُلْغَنا أَنَُّه قَاَل هَلُْم َشي ْ  َمُر رَْكَعَتنْيي مبييًَن، َومَلْ يَ ب ْ

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ تَكْبِريِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، أَنَُّه بَ َلَغهُ   -  205 نَي اْرتَ َفَع َحدَّ ْن يَ ْومي النَّْحري حي ، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي »َخَرَج اْلَغَد مي
اْرتيفَ  بَ ْعَد  َذليَك  هي  يَ ْومي ْن  مي الثَّانيَيَة  َخَرَج  ُثَّ  بيَتْكبيرييهي.  النَّاُس  َفَكِبََّ  َفَكِبََّ  ًئا.  َشي ْ َهاُر  النَّاسُ الن َّ َفَكِبََّ  َفَكِبََّ،  َهاري.  الن َّ ُثَّ    اعي  بيَتْكبيرييهي. 
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َويَ ب ْ  التَّْكبيرُي  َل  يَ تَّصي َحَّتَّ  بيَتْكبيرييهي«.  النَّاُس  َفَكِبََّ  َفَكِبََّ،  ْمُس  الشَّ زَاَغتي  نَي  حي الثَّاليَثَة  َخَرَج َخَرَج  َقْد  ُعَمَر  َأنَّ  فَ يُ ْعَلَم  اْلبَ ْيَت.  ُلَغ 
ي   يَ ْرمي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ صَلَاةِ الْمُعَرَّسِ وَالْمُحَصَّبِ 
 

َواْلَمْغريَب    -  207 َواْلَعْصَر  الظُّْهَر  »ُيَصلّيي  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  ُثَّ َوَحدَّ  ، ْلُمَحصَّبي ابي َواْلعيَشاَء 
َن اللَّْيلي  َة مي « َيْدُخُل َمكَّ ْلبَ ْيتي  فَ َيُطوُف ابي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى 
 

َعُث ريجَ   -  208 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن اَنفيٍع، أَنَُّه قَاَل زََعُموا َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َكاَن »يَ ب ْ ْن َورَاءي َحدَّ ُلوَن النَّاَس مي ااًل يُْدخي
 اْلَعَقَبةي«

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي قَاَل: »اَل يَبيينَتَّ   -  209 َن    َوَحدَّ ًَن َأَحٌد مي َ مي احْلَاجّي لََيايلي
ْن َورَاءي اْلَعَقَبةي«   مي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ 
 

اجْلَْمَرَتنْيي   -  211 ْنَد  عي »يَقيُف  اْْلَطَّابي َكاَن  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  مَيَلَّ  َحدَّ َحَّتَّ  َطويياًل  ُوُقوفًا  اأْلُولََينْيي   
 اْلَقائيُم«

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

اجْلَْمَرَتنْيي    -  212 ْنَد  عي »يَقيُف  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  اَّللََّ،  َوَحدَّ  ُ ُيَكِبّي َطويياًل.  ُوُقوفًا  اأْلُولََينْيي 
ْنَد َُجَْرةي اْلَعَقَبةي«   َوُيَسبّيُحُه َوََيَْمُدُه، َوَيْدُعو اَّللََّ. َواَل يَقيُف عي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبدَ  - 213 ََصاٍة« َوَحدَّ ْنَد رَْميي اجْلَْمَرةي ُكلََّما رََمى ِبي ُ عي   اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن »يَُكِبّي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
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»َمْن    -م    214 يَ ُقوُل:  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  التَّْشرييقي  َوَحدَّ مي  َأايَّ َأْوَسطي  ْن  مي ْمُس  الشَّ َلُه  َغَرَبْت 
 » َن اْلَغدي َي اجلْيَماَر مي  َوُهَو مبييًَن َفاَل يَ ْنفيَرنَّ َحَّتَّ يَ ْرمي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

اَّللَّي   -  217 َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  تَ ُزوَل َوَحدَّ َحَّتَّ  الثَّاَلثَةي  مي  اأْلَايَّ يفي  اجلْيَماُر  تُ ْرَمى  »اَل  يَ ُقوُل:  ُعَمَر َكاَن  ْبَن   
ْمُس«   الشَّ

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ الرُّخْصَةِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي َبْكري ْبني اَنفيٍع، َعْن أَبييهي، َأنَّ ابْ َنَة َأٍخ ليَصفييََّة بيْنتي َأيبي ُعبَ ْيدٍ   -  220 ْلُمْزَدليَفةي. فَ َتَخلََّفْت    َوَحدَّ نُفيَسْت ابي
ْن يَ ْومي  ْمُس مي ًَن، بَ ْعَد َأْن َغَرَبتي الشَّ َي َوَصفييَُّة َحَّتَّ أَتَ َتا مي نَي أَتَ َتا َومَلْ يَ َر  هي َيا اجْلَْمَرَة حي النَّْحري. فََأَمَرُُهَا َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر َأْن »تَ ْرمي

ًئا«   َما َشي ْ  َعَلْيهي
 موقوف حسن.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْإِفَاضَةِ 
 

ينَ   -  221 دي ْبني  اَّللَّي  َوَعْبدي  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  النَّاَس َحدَّ َخَطَب  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  ُعَمَر،  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  اٍر، 
فَ قَ  اجْلَْمَرَة،  رََمى  َفَمْن  ًَن،  مي ُتْم  ئ ْ جي »إيَذا  قَاَل:  فييَما  هَلُْم  َوقَاَل   ، احْلَجّي َأْمَر  َوَعلََّمُهْم  إيالَّ بيَعَرَفَة،   . احْلَاجّي َعَلى  َحُرَم  َما  َلُه  َحلَّ   ْد 

» ْلبَ ْيتي يًبا، َحَّتَّ َيُطوَف ابي يَب. اَل مَيَسَّ َأَحٌد نيَساًء َواَل طي  النّيَساَء َوالطّي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

َعْبدي    -  222 َعْن  يَناٍر،  دي ْبني  اَّللَّي  َوَعْبدي  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  رََمى َوَحدَّ »َمْن  قَاَل:  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  ُعَمَر،  ْبني  اَّللَّي 
« اجْلَْمَرَة، ُثَّ َحَلَق َأْو َقصََّر، َوََنََر َهْداًي، إيْن َكاَن َمَعُه، فَ َقْد َحلَّ لَُه َما َحُرَم َعَلْيهي. إيالَّ ال  ْلبَ ْيتي يَب، َحَّتَّ َيُطوَف ابي  نّيَساَء َوالطّي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. ي:# قال الهالل
 

 بَابُ دُخُولِ الْحَائِضِ مَكَّةَ 
 

َمكَّ   -  224 ْمُت  َقدي قَاَلْت:  َا  َأَّنَّ َعائيَشَة  َعْن  أَبييهي،  َعْن   ، مي اْلَقاسي ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  فَ َلْم َحدَّ َحائيٌض.  َوَأاَن  َة 
، َواَل َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةي. َفَشَكْوُت َذليَك إيىَل َرُسولي اَّللَّي  ْلبَ ْيتي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم فَ َقاَل: »افْ َعليي َما يَ ْفَعُل احْلَاجُّ َغرْيَ  َأُطْف ابي

، َواَل َبنْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوةي َحَّتَّ َتْطُهريي«  ْلبَ ْيتي  َأْن اَل َتُطويفي ابي
َفا َواْلَمْرَوةِّ َحتَّى   صحيح عدا قوله " # قال الهاللي:  " فإنه شاذ.  َتْطُهرِّي َواَل َبْيَن الصَّ
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 بَابُ إِفَاضَةِ الْحَائِضِ 
 

227  -    ، الرَّمْحَني َعْبدي  بيْنتي  َعْمَرَة  َعْن   ، الرَّمْحَني َعْبدي  ْبني  دي  ُُمَمَّ الرّيَجالي  َأيبي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  نينَي َوَحدَّ اْلُمْؤمي أُمَّ  َعائيَشَة  َأنَّ 
ْت، َوَمَعَها ني  ْرُهنَّ ف َ َكاَنْت »إيَذا َحجَّ َتظي ْضَن بَ ْعَد َذليَك مَلْ تَ ن ْ ْن حي ُهنَّ يَ ْوَم النَّْحري فََأَفْضَن. فَإي َمت ْ ، َساٌء َُتَاُف َأْن َيَيْضَن، َقدَّ تَ ْنفيُر ِبيينَّ

 َوُهنَّ ُحيٌَّض إيَذا ُكنَّ َقْد َأَفْضَن« 
 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:

 

إي   قَالَ   -م    228 نيَساَءُهْم  ُم النَّاُس  يُ َقدّي فَليَم  َذليَك.  َنْذُكُر  َوََنُْن  َعائيَشُة.  قَاَلْت  ُعْرَوُة،  قَاَل  َشاٌم،  هي قَاَل  اَل َماليٌك:  َذليَك  ْن َكاَن 
تَّةي آاَلفي اْمَرَأٍة َحائي  ْن سي ي يَ ُقوُلوَن أَلَْصَبَح مبييًَن َأْكثَ ُر مي . َوَلْو َكاَن الَّذي َفُعُهنَّ  ٍض، ُكلُُّهنَّ َقْد َأفَاَضتْ يَ ن ْ

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرطهما.  # قال الهاللي:
 

229  -  ، الرَّمْحَني َعْبدي  ْبَن  َسَلَمَة  َأاَب  َأنَّ  أَبييهي،  َعْن  َبْكٍر،  َأيبي  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  بيْنَت   َوَحدَّ ُسَلْيٍم  أُمَّ  َأنَّ  َأْخَِبَُه: 
َن هَلَا َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى  ْلَحاَن »اْستَ ْفَتْت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َوَحاَضْت َأْو َوَلَدْت بَ ْعَدَما َأفَاَضْت يَ ْوَم النَّ مي  ْحري فََأذي

 هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َفَخَرَجْت«  
 ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 فِدْيَةِ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ   بَابُ 
 

َويفي    -  230 بيَكْبٍش،  الضَُّبعي  يفي  »َقَضى  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  الزَُّبرْيي،  َأيبي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َويفي َحدَّ بيَعْنٍز،  اْلَغَزالي 
َْفَرٍة«اأْلَْرَنبي بيَعَناٍق، َويفي   اْلرَيْبُوعي ِبي

 موقوف صحيح. وهذا سند ضعيف، أبو الزبير مدلس وقد عنعن. # قال الهاللي:
 

ريييَن، َأنَّ رَُجاًل َجاَء إيىَل ُعَمرَ   - 231 دي ْبني سي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي اْلَمليكي ْبني قُ َرْيٍر، َعْن ُُمَمَّ ، فَ َقاَل: إي َوَحدَّ ّني   ْبني اْْلَطَّابي
َفمَ   ، ُُمْريَماني َوََنُْن  ًيا  ظَب ْ َنا  فََأَصب ْ ثَنييٍَّة،  ثُ ْغَرةي  إيىَل  َنْسَتبيُق   . فَ َرَسنْيي يلي  ٌب  َوَصاحي َأاَن  َجْنبيهي:  َأْجَرْيُت  إيىَل  ليَرُجٍل  ُعَمُر  فَ َقاَل  تَ َرى؟  اَذا 

يُع َأْن ََيُْكَم يفي »تَ َعاَل َحَّتَّ َأْحُكَم َأاَن َوأَْنَت«، قَاَل: َفَحَكَما َعَلْيهي بيعَ  نينَي اَل َيْسَتطي رُي اْلُمْؤمي ْنٍز، فَ َوىلَّ الرَُّجُل َوُهَو يَ ُقوُل: َهَذا َأمي
، َفَدَعاُه َفَسأََلُه: »َهْل تَ ْقَرأُ ُسورََة   َع ُعَمُر قَ ْوَل الرَُّجلي ، َحَّتَّ َدَعا رَُجاًل ََيُْكُم َمَعُه. َفَسمي قَاَل: »فَ َهْل اْلَمائيَدةي؟« قَاَل: اَل،  َظبٍْ

اْلَمائيدَ  ُسورََة  تَ ْقَرأُ  أَنََّك  »َلْو َأْخَِبَْتِني  فَ َقاَل:  اَل.  فَ َقاَل:  َحَكَم َمعيي؟«  ي  الَّذي الرَُّجَل  َهَذا  "  تَ ْعريُف  قَاَل:  ُثَّ  َضْراًب«.  أَلَْوَجْعُتَك  ةي 
بيهي   }ََيُْكُم  يفي كيَتابيهي  يَ ُقوُل  َوتَ َعاىَل  تَ َباَرَك  اَّللََّ  ]املائدة:  إينَّ  اْلَكْعَبةي{  اَبليَغ  َهْداًي  ْنُكْم  مي َعْدٍل  ْبُن 95َذَوا  الرَّمْحَني  َعْبُد  َوَهَذا   "  ]

 َعْوفٍ 
 موقوف صحيح. وهذا سند ضعيف النقطاعه محمد بن سيرين لم يدرك عمر رضي هللا عنه. # قال الهاللي:

 

 بَابُ فِدْيَةِ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الْجَرَادِ وَهُوَ مُحْرِم  
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َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َأنَّ رَُجاًل َجاَء إيىَل ُعَمَر ْبني اْلَْ  - 235 نينَي. إيّني َأَصْبُت َحدَّ رَي اْلُمْؤمي ، فَ َقاَل: اَي َأمي طَّابي
ْن طََعاٍم« ي َوَأاَن ُُمْريٌم. فَ َقاَل َلُه ُعَمُر: »َأْطعيْم قَ ْبَضًة مي  َجَراَداٍت بيَسْوطي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه زيد بن أسلم لم يدرك عمر رضي هللا عنه. # قال الهاللي:
 

، َفَسأََلُه َعْن َجَراَداٍت  َوَحدَّ   -  236 قَ تَ َلَها َوُهَو ُُمْريٌم. َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َأنَّ رَُجاًل َجاَء إيىَل ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي
« ليَكْعٍب:  ُعَمُر  فَ َقاَل  ْرَهٌم.  دي فَ َقاَل َكْعٌب:  ََنُْكَم«.  َحَّتَّ  »تَ َعاَل  ليَكْعٍب:  ُعَمُر  ْن  فَ َقاَل  مي َخرْيٌ  لََتْمَرٌة  َم،  رَاهي الدَّ ُد  لََتجي إينََّك 

 َجَراَدٍة« 
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا 
 

، َعْن َسعييدي ْبني ُجَبرْيٍ، َعْن َعبْ   -  240 ّي ْختيَياني َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن أَيُّوَب ْبني َأيبي َتَييَمَة السَّ دي اَّللَّي ْبني َعبَّاٍس قَاَل: »َمْن  َحدَّ
ًئا، َأْو تَ رََكُه فَ ْليُ ْهريْق َدًما«. قَاَل أَيُّوُب: اَل أَ  ْن ُنُسكيهي َشي ْ َي مي َي  َنسي  ْدريي قَاَل: تَ َرَك َأْو َنسي

ْن َذليَك ُنُسًكا، فَ ُهَو َيُكونُ  َة. َوَما َكاَن مي َكَّ ْن َذليَك َهْداًي َفاَل َيُكوُن إيالَّ مبي «  قَاَل َماليٌك: »َما َكاَن مي ُب النُُّسكي  َحْيُث َأَحبَّ َصاحي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:

 

 الْحَجِّ بَابُ جَامِعِ  
 

َلَة، َعْن طَْلَحَة ْبني ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني َكرييٍز، َأنَّ َرسُ   -  245 يَم ْبني َأيبي َعب ْ َثِني َعْن َماليٍك، َعْن إيبْ َراهي وَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم  َوَحدَّ
ْيطَاُن يَ ْوًما، ُهَو فييهي َأْصَغُر َواَل أَ  ْن تَ نَ زُّلي قَاَل: »َما رُئيَي الشَّ ْنُه يفي يَ ْومي َعَرَفَة. َوَما َذاَك إيالَّ ليَما رََأى مي ْدَحُر َواَل َأْحَقُر َواَل َأْغَيُظ، مي

َبْدرٍ  يَ ْوَم  رََأى  َوَما  قييَل  َبْدٍر«.  يَ ْوَم  ُأريَي  َما  إيالَّ   ، اْلعيظَامي نُوبي  الذُّ َعني  اَّللَّي  َوََتَاُوزي  اَّللَّي الرَّمْحَةي،  اَي َرُسوَل  رََأى    َقْد  إينَُّه  »َأَما  قَاَل:  ؟ 
ِْبييَل يَ زَُع اْلَماَلئيَكَة«  جي

 ضعيف. وسنده ضعيف إلرساله.  # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن زياَيدي ْبني َأيبي زياَيٍد َمْوىَل َعْبدي اَّللَّي ْبني َعيَّاشي ْبني َأيبي رَبييَعَة، َعْن    -  246 طَْلَحَة ْبني ُعبَ ْيدي اَّللَّي ْبني َكرييٍز،  َوَحدَّ
َعاءي ُدَعاُء يَ ْومي َعَرَفَة«، َوَأْفَضُل َما ق ُ  ْن قَ ْبليي: اَل إيَلَه إيالَّ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »َأْفَضُل الدُّ ْلُت َأاَن َوالنَّبييُّوَن مي

ُ َوْحَدُه اَل َشرييكَ    َلُه " اَّللَّ
 [ (3585) حماد بن أبي حميد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده]وصله الترمذي من حديث  صحيح لغيره. # قال الهاللي:

 

إيَذا َكاَن    -  248 َحَّتَّ  َة.  َمكَّ ْن  مي »َأقْ َبَل  ُعَمَر  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  يَنةي. َوَحدَّ اْلَمدي َن  مي َخَِبٌ  َجاَءُه  بيُقَدْيٍد 
َة بيَغرْيي إيْحَراٍم«   فَ َرَجَع َفَدَخَل َمكَّ

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
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َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َأيبي َبْكري ْبني َحْزٍم، َعني اْبني َأيبي ُمَلْيكَ   -  250 ْمَرَأٍة جَمُْذوَمٍة َوَحدَّ َة، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َمرَّ ابي
َفَجَلَستْ   .» بَ ْيتيكي يفي  َجَلْستي  َلْو  النَّاَس.  ي  تُ ْؤذي اَل  اَّللَّي.  َأَمَة  »اَي  هَلَا:  فَ َقاَل   ، ْلبَ ْيتي ابي َتُطوُف  َي  َذليَك.  َوهي بَ ْعَد  رَُجٌل  َا  ِبي َفَمرَّ   .

ي َيُه َميّيًتا«   فَ َقاَل هَلَا: إينَّ الَّذي يَعُه َحيًّا َوَأْعصي ُطي ي. فَ َقاَلْت: »َما ُكْنُت ألي  َكاَن َقْد ََّنَاكي َقْد َماَت، فَاْخُرجي
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعبَّاٍس َكاَن  - 251  يَ ُقوُل: »َما َبنْيَ الرُّْكني َواْلَبابي اْلُمْلتَ َزُم« َوَحدَّ
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف إلعضاله.  # قال الهاللي:

 

أَ   -  252 َيْذُكُر  َعُه  َسَي أَنَُّه  َحبَّاَن،  ْبني  ََيََْي  ْبني  دي  ُُمَمَّ َعْن  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  عَ َوَحدَّ َمرَّ  رَُجاًل  َذرٍّ  نَّ  َأيبي  َلى 
. فَ َقاَل: »َهْل نَ َزَعَك َغرْيُُه؟« لرََّبَذةي، َوَأنَّ َأاَب َذرٍّ َسأََلُه: »أَْيَن تُرييُد؟« فَ َقاَل: َأَرْدُت احْلَجَّ فَ َقاَل: اَل، قَاَل: »فَْأتَنيفي اْلَعَمَل«.    ابي

َة. َفَمَكْثُت َما   ْمُت َمكَّ فينَي َعَلى رَُجٍل َفَضاَغْطُت َعَلْيهي النَّاَس.  قَاَل الرَُّجُل: َفَخَرْجُت َحَّتَّ َقدي َقصي لنَّاسي ُمن ْ ُ. ُثَّ إيَذا َأاَن ابي َشاَء اَّللَّ
، فَ َقاَل: »ُهوَ  ا رَآني َعَرَفِني لرََّبَذةي يَ ْعِني َأاَب َذرٍّ قَاَل: فَ َلمَّ ي َوَجْدُت ابي ْيخي الَّذي لشَّ َذا َأاَن ابي ثْ ُتَك«  فَإي ي َحدَّ  الَّذي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  لهاللي:# قال ا 
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 كِتَابُ الْجِهَادِ   -  21
 

 بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْجِهَادِ 
 

، َعْن َعطَاءي ْبني َيَساٍر، أَنَُّه قَا   -  4 َثِني َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َمْعَمٍر اأْلَْنَصارييّي َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي  َل: قَاَل  وَحدَّ
ُد يفي َسبييلي اَّللَّي. أَ  هي، َُيَاهي ٌذ بيعيَناني فَ َرسي َرْيي النَّاسي َمْنزياًل؟ رَُجٌل آخي َرْيي النَّاسي َمْنزياًل بَ ْعَدُه؟ رَُجٌل َوَسلََّم: »َأاَل ُأْخِبيُُكْم ِبي اَل ُأْخِبيُُكْم ِبي

ًئا« ُمْعَتزيٌل يفي ُغنَ ْيَمتيهي. يُ   قييُم الصَّاَلَة َويُ ْؤِتي الزََّكاَة، َويَ ْعُبُد اَّللََّ اَل ُيْشريُك بيهي َشي ْ
 ([ 10779]وصله أحمد من حديث أبي هريرة ) صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، قَاَل َكَتَب أَبُو    -  6 َن الرُّومي َوَحدَّ ، َيْذُكُر َلُه ُُجُوًعا مي ُعبَ ْيَدَة ْبُن اجْلَرَّاحي إيىَل ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي
مُ  بيَعْبٍد  يَ ْنزيْل  َمْهَما  نَُّه  فَإي بَ ْعُد.  َأمَّا   "  : اْْلَطَّابي ْبُن  ُعَمُر  إيلَْيهي  َفَكَتَب  ُهْم.  ن ْ مي ُف  يَ َتَخوَّ َيَْ َوَما  ٍة،  دَّ شي َزلي  ُمن ْ ْن  مي ٍن  بَ ْعَدُه  ْؤمي  ُ اَّللَّ َعلي 

آمَ  يَن  الَّذي أَي َُّها  }اَي  يفي كيَتابيهي  يَ ُقوُل  تَ َعاىَل  اَّللََّ  َوَأنَّ   . ُيْسَرْيني ُعْسٌر  يَ ْغليَب  َلْن  َوإينَُّه  اَّللََّ فَ َرًجا.  َوات َُّقوا  َورَابيُطوا،  َوَصابيُروا  ُوا  اْصِبي ُنوا 
 [ " 200َلَعلَُّكْم تُ ْفليُحوَن{ ]آل عمران:  

 موقوف صحيح. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  الهاللي:# قال 
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي الْغَزْوِ 
 

ْبُت أَنَُّه قَاَل: َعْبدي    -  8 َهاٍب، َعني اْبٍن ليَكْعبي ْبني َماليٍك قَاَل: َحسي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعني اْبني شي الرَّمْحَني ْبني َكْعٍب، أَنَُّه َحدَّ
يَن قَ تَ ُلوا اْبَن َأيبي احْلَُقْيقي َعْن قَ ْتلي النّيَسا ُهْم قَاَل: »ََّنَى َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم الَّذي ن ْ «. قَاَل: َفَكاَن رَُجٌل مي ءي َواْلويْلَداني

َها، ُثَّ َأذُْكُر ََّنَْي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّ يَ ُقوُل: بَ رََّحْت بيَنا اْمَرَأُة اْبني َأيبي   ْيَف َعَلي ْ . فََأْرَفُع السَّ َياحي لصّي . احْلَُقْيقي ابي َم فََأُكفُّ
َها  ن ْ  َوَلْواَل َذليَك اْسرَتَْحَنا مي

 صحيح.  # قال الهاللي:
 

ْبني    -  10 ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َأيبي  َوَحدَّ ْبني  يَزييَد  َمَع  ي  مَيْشي َفَخَرَج   . امي الشَّ إيىَل  ُجُيوًشا  بَ َعَث  يَق  دّي الصّي َبْكٍر  َأاَب  َأنَّ  َسعييٍد، 
تَ رَْكبَ  َأْن  إيمَّا  َبْكٍر:  َيبي  ألي قَاَل  يَزييَد  َأنَّ  فَ َزَعُموا   . اأْلَْراَبعي تيْلَك  ْن  مي رُْبٍع  رَي  َأمي وََكاَن  أَ ُسْفَياَن  َأْن  َوإيمَّا  »َما ،  َبْكٍر  أَبُو  فَ َقاَل  ْنزيَل. 

سَ  »إينََّك  َلُه:  قَاَل  ُثَّ  اَّللَّي«.  َسبييلي  يفي  هي  َهذي ُخطَاَي  ُب  َأْحَتسي إيّني  بيَراكيٍب.  َأاَن  َوَما  بيَنازيٍل،  َحبَُّسوا أَْنَت  ُْم  َأَّنَّ زََعُموا  قَ ْوًما  ُد  َتجي
َأَّنَُّ  زََعُموا  َوَما  َفَذْرُهْم  َّلليَّي.  َما  أَنْ ُفَسُهْم  فَاْضريْب  َعري.  الشَّ َن  مي ْم  هي َأْوَساطي رُُءوسي َعْن  َفَحُصوا  قَ ْوًما  ُد  َوَسَتجي َلُه.  أَنْ ُفَسُهْم  َحبَُّسوا  ْم 

يَك بيَعْشٍر: »اَل تَ ْقتُ َلنَّ اْمَرَأًة، َواَل َصبييًّا، َواَل َكبيريًا َهريًما، «. َوإيّني ُموصي ْيفي لسَّ ًرا، َواَل ُُتَرّيَبنَّ َواَل تَ قْ   َفَحُصوا َعْنُه ابي طََعنَّ َشَجًرا ُمْثمي
ًرا، َواَل تَ ْعقيَرنَّ َشاًة، َواَل بَعيريًا، إيالَّ ليَمْأَكَلٍة. َواَل َُتْريَقنَّ ََنْاًل، َواَل تُ َغرّيقَ نَُّه، َواَل  « َعامي   تَ ْغُلْل َواَل ََتُْبْ

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
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اليهي أَنَُّه بَ لَ َوحَ   -  11 ْن ُعمَّ ٍل مي َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبدي اْلَعزييزي َكَتَب إيىَل َعامي غََنا َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي دَّ
ْسمي اَّللَّي. ُروا. َواَل َُتَثّيُلوا،   َوَسلََّم َكاَن إيَذا بَ َعَث َسرييًَّة يَ ُقوُل هَلُُم: »اْغُزوا ابي َّللَّي. اَل تَ ُغلُّوا، َواَل تَ ْغدي يفي َسبييلي اَّللَّي. تُ َقاتيُلوَن َمْن َكَفَر ابي

اَلُم َعَلْيَك«  ُ َوالسَّ َك َوَسَرااَيَك إيْن َشاَء اَّللَّ ُُيوشي  َواَل تَ ْقتُ ُلوا َولييًدا َوُقْل َذليَك جلي
 حيح لغيره. مقطوع الضعيف، والمرفوع ص # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ 
 

َجيْ   -  12 لي  َعامي إيىَل  اْْلَطَّابي َكَتَب  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  اْلُكوَفةي،  َأْهلي  ْن  مي رَُجٍل  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  إينَُّه َحدَّ  " بَ َعَثُه:  ٍش، َكاَن 
ْنُكْم َيْطلُُبوَن اْلعيْلَج. َحَّتَّ إيَذا َأْسَنَد يفي اجْلََبلي َوا َذا َأْدرََكُه قَ تَ َلُه. بَ َلَغِني َأنَّ ريَجااًل مي ْمتَ َنَع. قَاَل رَُجٌل: َمْطَرْس )يَ ُقوُل: اَل َُتَْف( فَإي

ٍد فَ َعَل َذليَك، إيالَّ َضَرْبُت ُعنُ َقُه "   هي، اَل َأْعَلُم َمَكاَن َواحي ي بيَيدي ي نَ ْفسي . َوالَّذي  َوإيّني
 موقوف ضعيف. وهذا إسناد ضعيف. # قال الهاللي:

 

 فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَابُ الْعَمَلِ  
 

ًئا يفي َسبيي  -  13 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه َكاَن إيَذا َأْعَطى َشي ْ بيهي: »إيَذا َحدَّ لي اَّللَّي، يَ ُقوُل ليَصاحي
َي اْلُقَرى َفَشْأَنَك بيهي   «بَ َلْغَت َوادي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

َّا َأَصاَب اْلَعُدو  اَبُب َما يُ َردُّ قَ ْبَل َأْن يَ َقَع اْلَقْسُم ِمي
 

عَ   -  17 َلُه  فَ َرًسا  َوَأنَّ  أََبَق.  ُعَمَر  ْبني  اَّللَّي  ليَعْبدي  َعْبًدا  »َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  ُثَّ َحدَّ اْلُمْشريُكوَن.  فََأَصاَِبَُما  اَر. 
ُم« َغنيَمُهَما اْلُمْسليُموَن فَ ُردَّا َعَلى َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر. َوَذليَك قَ بْ  يبَ ُهَما اْلَمَقاسي  َل َأْن ُتصي

 ( من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.3069، 3068)صحيح. وسنده ضعيف النقطاعه، لكن وصله البخاري في صحيحه  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلَبِ فِي النَّفَلِ 
 

اَّللَّي   -  19 َعْبَد  َيْسَأُل  رَُجاًل  ْعُت  َسَي قَاَل:  أَنَُّه  ٍد  ُُمَمَّ ْبني  مي  اْلَقاسي َعني  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َثِني  ؟ َوَحدَّ اأْلَنْ َفالي َعني  َعبَّاٍس  ْبَن   
«. قَاَل: ُثَّ  َفلي َن الن َّ َلُب مي . َوالسَّ َفلي َن الن َّ  َعاَد الرَُّجُل ليَمْسأَلَتيهي: فَ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس، َذليَك أَْيًضا. ُثَّ فَ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: »اْلَفَرُس مي

َحَّتَّ  َيْسأَلُُه  يَ َزْل  فَ َلْم  ُم:  اْلَقاسي قَاَل  َي؟  هي َما  يفي كيَتابيهي   ُ اَّللَّ قَاَل  الَّيتي  اأْلَنْ َفاُل  الرَُّجُل:  َعبَّاسٍ   قَاَل  اْبُن  قَاَل  ُثَّ  َُيْريَجُه  َأْن  :  َكاَد 
  » ي َضَربَُه ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي  »أََتْدُروَن َما َمَثُل َهَذا؟ َمَثُل َصبييٍغ الَّذي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ 
 

ْبني    -  22 َعْمريو  َعْن  َسعييٍد،  ْبني  رَبّيهي  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  نَي َحدَّ حي َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  ُشَعْيٍب، 
فَ َتَشبَّ  َشَجَرٍة،  ْن  مي اَنقَ ُتُه  بيهي  َدَنْت  َحَّتَّ  النَّاُس،  َسأََلُه  اجلْيعيرَّانََة،  يُرييُد  َوُهَو   ، ُحَننْيٍ ْن  مي َظْهريهي.  َصَدَر  َعْن  نَ َزَعْتُه  َحَّتَّ  بيريَدائيهي  َكْت 

رَ  َأفَافَ َقاَل  َما  َنُكْم  بَ ي ْ َم  َأْقسي اَل  َأْن  َأَُتَاُفوَن  ريَدائيي.  َعَليَّ  »رُدُّوا  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  ي ُسوُل  نَ ْفسي ي  َوالَّذي َعَلْيُكْم؟   ُ اَّللَّ َء 
َاَمَة نَ َعًما، َلَقَسْمُتُه ب َ  ْثَل ََسُري ِتي ُ َعَلْيُكْم مي هي. َلْو َأفَاَء اَّللَّ ا نَ َزَل َرُسوُل بيَيدي ااًب«، فَ َلمَّ َنُكْم. ُثَّ اَل َتَيُدوني ِبَيياًل، َواَل َجَبااًن، َواَل َكذَّ ي ْ

عَ  اْلُغُلوَل  نَّ  فَإي ْخَيَط،  َواْلمي اْلْيَياَط  »َأدُّوا  فَ َقاَل:   ، النَّاسي يفي  قَاَم  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  أَ اَّللَّي  َعَلى  َوَشَناٌر  َواَنٌر،  يَ ْوَم اٌر،  ْهليهي 
بييَ  ي  نَ ْفسي ي  »َوالَّذي قَاَل:  ُثَّ  ًئا،  َشي ْ َأْو  بَعيرٍي،  ْن  مي َوبَ َرًة  اأْلَْرضي  َن  مي تَ َناَوَل  ُثَّ  قَاَل:  َواَل اْلقيَياَمةي«،  َعَلْيُكْم.   ُ اَّللَّ َأفَاَء  َّا  ِمي يلي  َما  هي،  دي

هي، إيالَّ اْْلُُمُس َواْْلُُمُس َمْرُدوٌد َعَلْيكُ  ْثُل َهذي  ْم«مي
ال خالف عن مالك في إرسال هذا الحديث عن (:  20/38]قال ابن عبد البر في التمهيد )حسن. وسنده ضعيف إلعضاله.    # قال الهاللي:

عمرو بن شعيب وقد روي متصال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه وسلم بأكمل من هذا المساق وأتم ألفاظ 
 [ الثقات من رواية 

 

ّي   -  24 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني اْلُمغيريَةي ْبني َأيبي بُ ْرَدَة اْلكيَناني ، أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى  َوَحدَّ
ْم َيْدُعو  «.  هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم »أََتى النَّاَس يفي قَ َبائيليهي َن اْلَقَبائيلي  هَلُْم. َوأَنَُّه تَ َرَك قَبييَلًة مي

ْقَد َجزٍْع ُغُلواًل. »فََأََتُهْم َرُسوُل اَّللَّي َصلَّ  ُهْم عي ن ْ ْم، َكَما قَاَل، َوإينَّ اْلَقبييَلَة َوَجُدوا يفي بَ ْرَدَعةي رَُجٍل مي ى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم. َفَكِبََّ َعَلْيهي
ُ َعَلى الْ  « يَُكِبّي  َميّيتي

هذا الحديث ال أعلمه بها اللفظ والمعنى يستند عن النبي صلى هللا عليه (: 5/86قال ابن عبد البر في اإلستذكار )] ضعيف. # قال الهاللي:
 [ وعبد هللا بن المغيرة هذا مجهول غير معروف بحمل العلم وسلم بوجه من الوجوه

 

َعْن    -  26 َماليٍك،  َعْن  َثِني  َقطُّ َوَحدَّ قَ ْوٍم  يفي  اْلُغُلوُل  َظَهَر  »َما  قَاَل:  أَنَُّه  َعبَّاٍس  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َسعييٍد،  ْبني  إيالَّ ََيََْي   
ق َ  نَ َقَص  َواَل  اْلَمْوُت،  ُم  فييهي إيالَّ َكثُ َر  َقطُّ  قَ ْوٍم  يفي  الزّياَن  َفَشا  َواَل  الرُّْعُب،  قُ ُلوِبييُم  يفي  ُهُم أُْلقيَي  َعن ْ َع  ُقطي إيالَّ  يَزاَن  َواْلمي ْكَياَل  اْلمي ْوٌم 

ْلَعْهدي إيالَّ َسلَّطَ  ُم. َواَل َخرَتَ قَ ْوٌم ابي ُم الدَّ « الرّيْزُق. َواَل َحَكَم قَ ْوٌم بيَغرْيي احْلَقّي إيالَّ َفَشا فييهي ُم اْلَعُدوَّ ُ َعَلْيهي  اَّللَّ
 اعه لكنه صح موصوال. صحيح لغيره. وسنده ضعيف النقط  # قال الهاللي:

 

 بَابُ الشُّهَدَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 
 

ق َ   -  30 ََتَْعْل  اَل  »اللَُّهمَّ  يَ ُقوُل:  اْْلَطَّابي َكاَن  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  َأْسَلَم،  ْبني  زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َلَك َوَحدَّ َصلَّى  رَُجٍل  بيَيدي  ْتليي 
َدًة.  ْنَدَك يَ ْوَم اْلقيَياَمةي« َسْجَدًة َواحي َا عي ِني ِبي  َُيَاجُّ

 موقوف صحيح. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
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اَّللَّي   -  32 َرُسوَل  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  اَّللَّي،  ُعبَ ْيدي  ْبني  ُعَمَر  َمْوىَل  النَّْضري  َأيبي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َوَسلَّ   َوَحدَّ َعَلْيهي  هللاُ  قَاَل:  َصلَّى  َم 
ِبييْخَوا اَّللَّي  َرُسوَل  اَي  أََلْسَنا  يُق:  دّي الصّي َبْكٍر  أَبُو  فَ َقاَل  ْم«،  َعَلْيهي َأْشَهُد  »َهُؤاَلءي  ُأُحٍد  َوَجاَهْداَن ليُشَهَداءي  َأْسَلُموا.  َأْسَلْمَنا َكَما  َّنييْم؟ 

ي؟« فَ َبَكى أَبُو َبْكٍر. ُثَّ َبَكى. ُثَّ َكَما َجاَهُدوا. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّ  ثُوَن بَ ْعدي َم: »بَ َلى َوَلكيْن اَل َأْدريي َما ُُتْدي
 قَاَل: أَئينَّا َلَكائيُنوَن بَ ْعَدكَ 

 ضعيف.  # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، قَاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى    -  33 يَنةي، فَاطََّلَع َوَحدَّ ْلَمدي هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َجاليًسا َوَقِْبٌ َُيَْفُر ابي
»بيْئَس   َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  فَ َقاَل   . ني اْلُمْؤمي َمْضَجُع  بيْئَس  فَ َقاَل:  اْلَقِْبي،  يفي  مَلْ  رَُجٌل  إيّني  الرَُّجُل:  فَ َقاَل  قُ ْلَت«،  َما 

َا َأَرْدُت اْلَقْتَل يفي َسبييلي اَّللَّي. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوسَ ُأريْد هَ  ْثَل ليْلَقْتلي يفي َسبييلي اَّللَّي. َما َذا اَي َرُسوَل اَّللَّي. إيَّنَّ لََّم: »اَل مي
َا، مي  َي َأَحبُّ إييَلَّ َأْن َيُكوَن َقِْبيي ِبي يَنةَ َعَلى اأْلَْرضي بُ ْقَعٌة هي َها َثاَلَث َمرَّاٍت«، يَ ْعِني اْلَمدي  ن ْ

 ضعيف. وسنده ضعيف إلرساله.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ 
 

وَ   -  35 تَ ْقَواُه،  ني  اْلُمْؤمي »َكَرُم  قَاَل:  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َوُمُروَءتُُه َوَحدَّ َحَسُبُه،  يُنُه  دي
وَ  هي،  َوأُمّي أَبييهي  َعْن  يَفيرُّ  فَاجْلََباُن  َشاَء،  َحْيُث   ُ اَّللَّ َيَضُعَها  َغَرائيُز  َواجْلُْبُ  َواجْلُْرَأُة  رَْحليهي،  ُخُلُقُه،  إيىَل  بيهي  يَ ُئوُب  اَل  ا  َعمَّ يُ َقاتيُل  اجْلَرييُء 

، وَ  َن احْلُُتوفي يُد َمني اْحَتَسَب نَ ْفَسُه َعَلى اَّللَّي«َواْلَقْتُل َحْتٌف مي هي  الشَّ
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي غَسْلِ الشَّهِيدِ 
 

ْبَن    -  36 ُعَمَر  َأنَّ  ُعَمَر،  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  وََكاَن َحدَّ َعَلْيهي،  َوُصلّيَي  وَُكفّيَن  َل  »ُغسّي اْْلَطَّابي 
يًدا يَ ْرمَحُُه اَّللَُّ«   َشهي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 
 

ُل يفي اْلَعامي اْلَوا  -  38 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َكاَن ََيْمي دي َعَلى َأْربَعينَي أَْلفي بَعيرٍي، َحدَّ حي
اْلعيرَ  إيىَل  الرَُّجَلنْيي  ُل  َوََيْمي بَعيرٍي،  َعَلى  امي  الشَّ إيىَل  الرَُّجَل  ُل  ْلِني ََيْمي امحْي فَ َقاَل:   ، اْلعيَراقي َأْهلي  ْن  مي رَُجٌل  َفَجاَءُه  بَعيرٍي،  َعَلى  اقي 

؟« قَاَل َلُه: نَ َعمْ  : »َنَشْدُتَك اَّللََّ َأُسَحْيٌم زيقٌّ  َوُسَحْيًما، فَ َقاَل َلُه ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 



98 

 

  فِي الْجِهَادِ بَابُ التَّرْغِيبِ 
 

ا َكاَن يَ ْوُم ُأُحٍد قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ عَ  -  41 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، قَاَل، َلمَّ ََِبي  َوَحدَّ َلْيهي َوَسلََّم: »َمْن َيَْتييِني ِبي
َأاَن   رَُجٌل:  فَ َقاَل   ،» اأْلَْنَصارييّي الرَّبييعي  ْبني  َما َسْعدي   : الرَّبييعي ْبُن  َسْعُد  َلُه  فَ َقاَل  َلى،  اْلَقت ْ َبنْيَ  َيُطوُف  الرَُّجُل  َفَذَهَب  اَّللَّي.  َرُسوَل  اَي 

قَ  ََِبيَك،  ِبي تيَيُه  ِلي َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  إيلَْيَك  بَ َعَثِني  الرَُّجُل:  َلُه  فَ َقاَل  إيلَْيهي َشْأُنَك؟  فَاْذَهْب  اَلَم.   اَل:  السَّ ِنّي  مي فَاقْ َرْأُه 
ْ قَ ْوَمَك أَنَّ  ُْه َأّني َقْد طُعيْنُت اثْ َنيَتْ َعْشَرَة طَْعَنًة. َوَأّني َقْد أُْنفيَذْت َمَقاتيليي. َوَأْخِبي ْنَد اَّللَّي، إيْن قُتيَل َرُسوُل اَّللَّي َوَأْخِبي ُه اَل ُعْذَر هَلُْم عي

ُهْم َحيٌّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم وَ  ن ْ ٌد مي  َواحي
 ضعيف، وسنده ضعيف إلرساله.  # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم »رَغََّب يفي اجلْي   -  42 ، َوذََكَر اجْلَنََّة«، َورَُجٌل َوَحدَّ َهادي
َن   ُهنَّ مي ن ْ مي َأفْ رَُغ  َحَّتَّ  َجَلْسُت  إيْن  نْ َيا  الدُّ َعَلى  حَلَرييٌص  إيّني  فَ َقاَل:  هي،  يَدي يفي  ََتََراٍت  َيَُْكُل  َفَحَمَل اأْلَْنَصاري  هي،  َيدي يفي  َما  فَ َرَمى   ،

 بيَسْيفيهي، فَ َقاَتَل َحَّتَّ قُتيلَ 
 ضعيف بهذا السياق. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن مَ   -  43 َفُق فييهي الْ َوَحدَّ : فَ َغْزٌو تُ ن ْ َكريميَُة، َويُ َياَسُر  اليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن ُمَعاذي ْبني َجَبٍل أَنَُّه قَاَل: " اْلَغْزُو َغْزَواني
َخرْيٌ كُ  اْلَغْزُو  َفَذليَك  اْلَفَساُد،  فييهي  َوَُيْتَ َنُب  اأْلَْمري،  ُذو  فييهي  َويُطَاُع  رييُك،  الشَّ فييهي فييهي  يُ َياَسُر  َواَل  اْلَكريميَُة  فييهي  َفُق  تُ ن ْ اَل  َوَغْزٌو  لُُّه. 

ُبُه كَ  ُع َصاحي رييُك، َواَل يُطَاُع فييهي ُذو اأْلَْمري، َواَل َُيْتَ َنُب فييهي اْلَفَساُد، َفَذليَك اْلَغْزُو اَل يَ ْرجي  َفافًا " الشَّ
 ([ 2515رجه مرفوعا أبو داود من حديث معاذ )]أخموقوف صحيح. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ وَالْمُسَابَقَةِ بَيْنَهَا، وَالنَّفَقَةِ فِي الْغَزْوِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم رُئيَي َوُهوَ   -  47 هي بيريَدائيهي. َفُسئيَل َوَحدَّ  مَيَْسُح َوْجَه فَ َرسي
» َلَة يفي اْْلَْيلي  َعْن َذليَك فَ َقاَل: »إيّني ُعوتيْبُت اللَّي ْ

 صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اهللُ  وَاحِد  مِنْ ضَرُورَة ، وَإِنْفَاذِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِدَةَ    قَبْرٍ   فِي   الدَّفْنِ   بَابُ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 

اجْلَمُ   -  49 ْبَن  َعْمَرو  »َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َصْعَصَعَة،  َأيبي  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َعْمٍرو َحدَّ ْبَن  اَّللَّي  َوَعْبَد  وحي 
وََكانَ  َقِْبَُُهَا،  ْيُل  السَّ َحَفَر  َقْد  يَّنْيي َكااَن  َلمي السَّ ُثَّ  يَ ْوَم   اأْلَْنَصارييَّنْيي  َد  اْسُتْشهي َّني  ِمي َوُُهَا  ٍد  َواحي َقِْبٍ  يفي  وََكااَن  ْيَل،  السَّ يَليي  َّا  ِمي َقِْبُُُهَا 

، وََكا أْلَْمسي َُما َماََت ابي َا، َكَأَّنَّ َدا مَلْ يَ تَ َغريَّ ْن َمَكاَّنييَما، فَ ُوجي َا مي ُهَما لييُ َغريَّ هي،  َن َأَحُدُُهَا َقْد ُجريَح فَ وَ ُأُحٍد َفُحفيَر َعن ْ َضَع َيَدُه َعَلى ُجْرحي
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ُأُحٍد، َبنْيَ  وََكاَن  فَ َرَجَعْت َكَما َكاَنْت،  َلْت  ُأْرسي ُثَّ  هي،  ُجْرحي َعْن  َيُدُه  يَطْت  فَأُمي َوُهَو َكَذليَك.  تٌّ   َفُدفيَن  سي ُهَما  َعن ْ ُحفيَر  يَ ْوَم  َوَبنْيَ 
 َوَأْربَ ُعوَن َسَنًة«  

 مقطوع ضعيف.  # قال الهاللي:
 

يقي مَ   -  50 دّي َم َعَلى َأيبي َبْكٍر الصّي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن رَبييَعَة ْبني َأيبي َعْبدي الرَّمْحَني أَنَُّه قَاَل: َقدي ، فَ َقاَل: »َمْن َحدَّ َن اْلَبْحَرْيني اٌل مي
َدٌة ف َ  ْنَد َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوْأٌي َأْو عي «. َفَجاَءُه َجابيُر ْبُن َعْبدي اَّللَّي َفَحَفَن َلُه َثاَلَث َحَفَناتٍ َكاَن َلُه عي  ْلَيْأتيِني

 ([ 2297]وصله البخاري من حديث جابر بنحوه )صحيح لغيره.  # قال الهاللي:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 كِتَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ   -  22
 

 الْمَشْيِ بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي  
 

تيهي َأَّنََّ   -  2 ثَ ْتُه َعْن، َجدَّ َا َحدَّ تيهي َأَّنَّ َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َأيبي َبْكٍر، َعْن َعمَّ َها َمْشًيا إيىَل  َوَحدَّ ا َكاَنْت َجَعَلْت َعَلى نَ ْفسي
هي، فََأْفََّت َعْبُد اَّللَّي  دي قُ َباٍء َفَماَتْت َومَلْ تَ ْقضي َها«  َمْسجي َي َعن ْ   ْبُن َعبَّاٍس ابْ نَ تَ َها »َأْن ََتْشي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف، فيه من لم يعرف. # قال الهاللي:
 

 بَاب  فِيمَنْ نَذَرَ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَعَجَزَ 
 

أَنَّ   -  4  ، اللَّْيثييّي ُأَذيْ َنَة  ْبني  ُعْرَوَة  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  إيَذا َحدَّ َحَّتَّ  اَّللَّي.  بَ ْيتي  إيىَل  َمْشٌي  َها  َعَلي ْ يلي  ٍة  َجدَّ َمَع  َخَرْجُت  قَاَل  ُه 
 َعْبُد  َل َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر، فَ َقاَل َلهُ ُكنَّا بيبَ ْعضي الطَّرييقي َعَجَزْت. فََأْرَسَلْت َمْوىًل هَلَا َيْسَأُل َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َفَخَرْجُت َمَعُه. َفَسأَ 

»وَ  يَ ُقوُل:  َماليًكا  ْعُت  وَسَي ََيََْي:  قَاَل  َعَجَزْت«  َحْيُث  ْن  مي ْلَتْمشي  فَ ْلرَتَْكْب ُثَّ  »ُمْرَها  ُعَمَر:  ْبُن  اهْلَْدَي،  اَّللَّي  َذليَك  َمَع  َها  َعَلي ْ نَ َرى 
َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َسعييَد ْبَن اْلُمَسيّيبي َوَأابَ  ْثَل قَ ْولي َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر«  َوَحدَّ  َسَلَمَة ْبَن َعْبدي الرَّمْحَني َكااَن يَ ُقواَلني مي

 موقوف حسن. وسنده حسن.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ 
 

قَ يْ   -  6 ْبني  مُحَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َوَسلََّم  َحدَّ َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  َعْن  َأْخَِبَاُه  َُما  َأَّنَّ يلييّي  الدّي زَْيٍد  ْبني  َوثَ ْوري    -ٍس 
بيهي   َصاحي َعَلى  يثي  احْلَدي يفي  يَزييُد  الشَّ   -َوَأَحُدُُهَا  يفي  قَائيًما  رَُجاًل  رََأى  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  اَبُل َأنَّ  »َما  فَ َقاَل:  ْمسي 

َرُسوُل   فَ َقاَل  َوَيُصوَم.  ََيْليَس،  َواَل   ، ْمسي الشَّ َن  مي لَّ  َيْسَتظي َواَل  يَ َتَكلََّم،  اَل  َأْن  َنَذَر  فَ َقاُلوا:  َوَسلََّم:  َهَذا؟«  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي 
لَّ، َوْلَيْجليْس َوْلُيتيمَّ  َياَمُه«  »ُمُروُه فَ ْليَ َتَكلَّْم، َوْلَيْسَتظي   صي

 ( من حديث ابن عباس[ 6704]وصله البخاري ) صحيح لغيره. وسنده ضعيف، إلرساله. # قال الهاللي:
 

اْمَرأَ   -  7 أََتتي  يَ ُقوُل:  َعُه  َسَي أَنَُّه  ٍد  ُُمَمَّ ْبني  مي  اْلَقاسي َعني  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َعْبدي  َوَحدَّ إيىَل  َعبَّاٍس، ٌة  ْبني  اَّللَّي 
  ،» ميَيينيكي َعْن  وََكفّيريي   ، ابْ َنكي تَ ْنَحريي  »اَل  َعبَّاٍس:  اْبُن  فَ َقاَل   . اْبِني َأَْنََر  َأْن  َنَذْرُت  إيّني  َعبَّاٍس فَ َقاَلْت:  اْبني  ْنَد  عي َشْيٌخ  فَ َقاَل 

إينَّ    " َعبَّاٍس:  اْبُن  فَ َقاَل  َهَذا َكفَّارٌَة؟  يفي  َيُكوُن  َن وََكْيَف  مي فييهي  َجَعَل  ُثَّ  ْم{  نيَسائيهي ْن  مي ْنُكْم  مي ُروَن  يُظَاهي يَن  }َوالَّذي قَاَل:  تَ َعاىَل  اَّللََّ 
 اْلَكفَّارَةي َما َقْد رَأَْيَت " 

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ اللَّغْوِ فِي الْيَمِنيِ 
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َا َكا  -  9 َأَّنَّ نينَي،  اْلُمْؤمي أُمّي  َعائيَشَة  َعْن  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  قَ ْوُل َحدَّ نيي  اْلَيمي »َلْغُو  تَ ُقوُل:  َنْت 
ْنَساني اَل َواَّللَّي، وبَ َلى َواَّللَّي«   اإْلي

 ( مرفوعا من حديث أم المؤمنين عائشة[ 3254]أخرجه أبو داود ) موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْيَمِنيِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه َكانَ   -  10 ُ. ُثَّ مَلْ   َحدَّ يَ ُقوُل: " َمْن قَاَل: َواَّللَّي. ُثَّ قَاَل: إيْن َشاَء اَّللَّ
ي َحَلَف َعَلْيهي، مَلْ ََيَْنْث "    يَ ْفَعلي الَّذي

 ( مرفوعا من حديث ابن عمر[ 4340]أخرجه ابن حبان مرفوعا ) موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِنيِ 
 

نٍي    -  12 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه َكاَن يَ ُقوُل: »َمْن َحَلَف بيَيمي َدَها، ُثَّ َحنيثَ َحدَّ . فَ َعَلْيهي فَ وَكَّ
نٍي فَ َلْم يُ ؤَكّيْدَها، ُثَّ َحنيَث فَ َعَلْيهي إيطْ  ْتُق رَقَ َبٍة. َأْو كيْسَوُة َعَشَرةي َمَساكينَي، َوَمْن َحَلَف بيَيمي ْسكينٍي ُمدٌّ عي َعاُم َعَشَرةي َمَساكينَي. ليُكلّي مي

ٍم« َياُم َثاَلثَةي َأايَّ ْنطٍَة. َفَمْن مَلْ َيَيْد َفصي ْن حي  مي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. قال الهاللي: #

 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه َكاَن »يَُكفّيُر َعْن ميَيينيهي ِبييْطَعامي عَ   -  13 ْسكينٍي ُمدٌّ َوَحدَّ َشَرةي َمَساكينَي، ليُكلّي مي
ْنطٍَة وََكاَن يَ عْ  ْن حي نَي« مي َد اْلَيمي َراَر إيَذا وَكَّ  تيُق اْلمي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل: »اَل َوُمقَ  -  15 « َوَحدَّ  لّيبي اْلُقُلوبي
 ( من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما. 7391، 6628، 6617صحيح. وقد وصله البخاري في صحيحه ) # قال الهاللي:

 

بَ َلَغُه    -  16 أَنَُّه  َهاٍب  شي اْبني  َعني  َخْلَدَة،  ْبني  ُعَمَر  ْبني  َحْفصي  ْبني  ُعْثَماَن  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ري  َوَحدَّ اْلُمْنذي َعْبدي  ْبَن  لَُبابََة  َأاَب  َأنَّ 
ْنَب، َوُأَجاويرُ  ي الَّيتي َأَصْبُت فييَها الذَّ ُ َعَلْيهي قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّي. َأْهُجُر َداَر قَ ْومي نَي ََتَب اَّللَّ ْن َمايلي َصَدَقًة إيىَل اَّللَّي، حي َك َوَأُْنَليُع مي

ْن َذليَك الث ُُّلُث« َوإيىَل َرُسوليهي؟ فَ َقاَل َرُسو   ُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »َُيْزييَك مي
 صحيح. وهذا سند ضعيف إلرساله. # قال الهاللي:
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هي، َعنْ  - 17 ، َعْن أُمّي ّي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن أَيُّوَب ْبني ُموَسى، َعْن َمْنُصوري ْبني َعْبدي الرَّمْحَني احْلََجبي َي عَ  َوَحدَّ نينَي َرضي ائيَشَة أُمّي اْلُمْؤمي
يُ  َما  »يَُكفّيُرُه  َعائيَشُة:  فَ َقاَلْت  اْلَكْعَبةي.  ريََتجي  يفي  َمايلي  قَاَل:  رَُجٍل  َعْن  ُسئيَلْت  َا  َأَّنَّ َها  َعن ْ  ُ ي  اَّللَّ الَّذي يفي  َماليٌك:  قَاَل  نَي«  اْلَيمي َكفّيُر 

ََيْنَ  ُثَّ  اَّللَّي،  َسبييلي  يفي  َمايلي  َعَلْيهي يَ ُقوُل  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  َعْن  َجاَء  ي  ليلَّذي َوَذليَك  اَّللَّي.  َسبييلي  يفي  َماليهي  ثُ ُلَث  »ََيَْعُل  قَاَل:  ُث 
 َوَسلََّم يفي َأْمري َأيبي لَُبابََة« 

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح. # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الضَّحَايَا   -  23
 

 مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا بَابُ  
 

َن الضََّحااَي َواْلُبْدني الَّيتي  - 2 َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن " يَ تَّقيي مي ْن َخْلقيَهاَوَحدَّ نَّ َوالَّيتي نَ َقَص مي   "  مَلْ ُتسي
 صحيح على شرط الشيخين.موقوف صحيح. وسنده   # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا 
 

يَنةي«    -  3 ْلَمدي ابي َمرًَّة  ى  »َضحَّ ُعَمَر  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َلُه   -َحدَّ َأْشرَتيَي  َأْن  »فََأَمَرني  اَنفيٌع  قَاَل 
ياًل َأقْ َرنَ  َل إيىَل َعْبدي اَّللَّي ْبني َكْبًشا َفحي « قَاَل اَنفيٌع: فَ َفَعْلُت. ُثَّ محُي  ُعَمَر »َفَحَلَق رَْأَسُه ، ُثَّ َأْذَِبَُه يَ ْوَم اأْلَْضَحى يفي ُمَصلَّى النَّاسي

عَ  وََكاَن  اَنفيٌع  قَاَل   ،» النَّاسي َمَع  اْلعييَد  َيْشَهدي  مَلْ  َمرييًضا  وََكاَن  اْلَكْبُش،  ُذبيَح  نَي  الرَّْأسي حي اَلُق  حي »لَْيَس  يَ ُقوُل:  ُعَمَر  ْبُن  اَّللَّي  ْبُد 
ى«، َوَقْد فَ َعَلُه اْبُن ُعَمرَ  ٍب َعَلى َمْن َضحَّ  بيَواجي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ 
 

ْن   - 8 َم مي ، َعْن َأيبي َسعييٍد اْْلُْدرييّي أَنَُّه َقدي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن رَبييَعَة ْبني َأيبي َعْبدي الرَّمْحَني َم إيلَْيهي َأْهُلُه حَلًْما، فَ َقاَل:  َوَحدَّ َسَفٍر فَ َقدَّ
ن ْ  مي ُهَو  فَ َقاُلوا:  اأْلَْضَحى؟  حُلُومي  ْن  مي َهَذا  َيُكوَن  َأْن  ََّنَى اْنظُُروا  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  َيُكْن  َأمَلْ  َسعييٍد:  أَبُو  فَ َقاَل  َها، 

سَ  أَبُو  َفَخَرَج  َأْمٌر،  بَ ْعَدَك  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  ْن  مي َقْد َكاَن  إينَُّه  فَ َقاُلوا:  َها؟  فَُأخْ َعن ْ َذليَك،  َعْن  َفَسَأَل  َأنَّ عييٍد   َ ِبي
َوَتصَ  َفُكُلوا  َثاَلٍث،  بَ ْعَد  اأْلَْضَحى  حُلُومي  َعْن  ُتُكْم  ََّنَي ْ  " قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  ُقوا  َرُسوَل  ُروا،دَّ َعني   َوادَّخي ُتُكْم  َوََّنَي ْ

ُتُكْم َعْن زياَيرَةي اْلُقُبوري فَ ُزوُروَها، َواَل تَ ُقوُلوا  ْنتيَباذي فَانْ َتبيُذوا، وَُكلُّ ُمْسكيٍر َحَراٌم، َوََّنَي ْ  ُهْجًرا يَ ْعِني اَل تَ ُقوُلوا ُسوًءااالي
 [ ( بنحوه 16211]أخرجه أحمد ) صحيح لغيره. وسنده ضعيف النقطاعه. # قال الهاللي:

 

 بَابُ الشِّرْكَةِ فِي الضَّحَايَا وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَةُ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ُعَمارََة ْبني َصيَّاٍد، َأنَّ َعطَاَء ْبَن َيَساٍر، َأْخَِبَُه َأنَّ َأاَب أَيُّوَب اأْلَْنصَ   -  10 ي ارييَّ َأْخَِبَُه قَاَل: ُكنَّا »ُنَضحّي َوَحدَّ
َدةي َيْذَِبَُها الرَُّجُل َعْنُه، َوَعْن َأْهلي بَ ْيتيهي، ُثَّ تَ َباَهى النَّاُس بَ ْعُد َفَصاَرْت  اةي اْلَواحي لشَّ  ُمَباَهاًة« ابي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
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»َما    -  11 قَاَل:  أَنَُّه  َهاٍب  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َبَدنًَة َوَحدَّ إيالَّ  بَ ْيتيهي  َأْهلي  َوَعْن  َعْنُه  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  ََنََر 
َهابٍ  َدًة« قَاَل َماليٌك: اَل َأْدريي أَي َّتَ ُهَما قَاَل ْابُن شي َدًة َأْو بَ َقَرًة َواحي  َواحي

 صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

 طْنِ الْمَرْأَةِ وَذِكْرِ أَيَّامِ الْأَضْحَى بَابُ الضَّحِيَّةِ عَمَّا فِي بَ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر قَاَل: »اأْلَْضَحى يَ ْوَماني بَ ْعَد يَ ْومي  -  12  اأْلَْضَحى«َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

ثَ  ْثُل َذليكَ َوَحدَّ  ِني َعْن ماليٍك، أَنَُّه بَ َلَغُه َعْن َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب مي
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

ا يفي َبْطني  -  13 ي َعمَّ َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر " مَلْ َيُكْن ُيَضحّي    "اْلَمْرَأةي َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الذَّبَائِحِ   -  24
 

 

 بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ 
 

َعْبدي    -  5 َعْن   ، يلييّي الدّي زَْيٍد  ْبني  ثَ ْوري  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  »اَل َوَحدَّ فَ َقاَل:  ؟  اْلَعَربي َنَصاَرى  َذاَبئيحي  َعْن  ُسئيَل  أَنَُّه  َعبَّاٍس  ْبني  اَّللَّي 
ُهْم{ ]املائدة:  ن ْ نَُّه مي ْنُكْم فَإي ُْم مي هي اِْليََة }َوَمْن يَ تَ َوهلَّ َا«، َوَتاَل َهذي  [ 51ِبََْس ِبي

 موقوف صحيح. وسنده ضعيف النقطاعه، لكن ورد موصوال.  # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعبَّاٍس َكاَن يَ ُقوُل: " َما فَ َرى اأْلَْوَداَج َفُكُلو  - 6  " هُ َوَحدَّ
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 نَ الذَّبِيحَةِ فِي الذَّكَاةِ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِ 
 

سَ   -  7 أَنَُّه  طَاليٍب،  َأيبي  ْبني  َعقييلي  َمْوىَل  ُمرََّة  َأيبي  َعْن  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  »َشاٍة َحدَّ َعْن  ُهَريْ َرَة  َأاَب  َأَل 
َْت، فَ َتَحرََّك بَ ْعُضَها، فََأَمَرُه َأْن َيَُْكَلهَ   ا« ُذِبي

َتَة لَتَ َتَحرَُّك َوََّنَاُه َعْن َذليَك«    ُثَّ َسَأَل َعْن َذليَك زَْيَد ْبَن ََثبيٍت فَ َقاَل: »إينَّ اْلَمي ْ
 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ ذَكَاةِ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك َعْن    -  8 َا، اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه َكاَن يَ ُقوُل: »إيَذا َنُيَرتي النَّاَقُة َفذََكاُة َما يفي َبْطنيَها يفي ذَ َحدَّ َكاِتي
نْ  ُم مي هي ُذبيَح، َحَّتَّ خَيُْرَج الدَّ ْن َبْطني أُمّي َذا َخَرَج مي  َجْوفيهي«  إيَذا َكاَن َقْد مَتَّ َخْلُقُه، نَ َبَت َشَعُرُه، فَإي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الصَّيْدِ   -  25
 

 بَابُ تَرْكِ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ وَالْحَجَرُ 
 

طَائيَرْيني    -  1 »رََمْيُت  قَاَل:  أَنَُّه  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َفَماَت،  َحدَّ َأَحُدُُهَا  فََأمَّا  تُ ُهَما،  فََأَصب ْ جْلُْرفي  ابي َوَأاَن  ََجٍر،  ِبي
 « َل َأْن يُذَكّيَيُه َفَطَرَحُه َعْبُد اَّللَّي أَْيًضاَفَطَرَحُه َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر، َوَأمَّا اِْلَخُر َفَذَهَب َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر يُذَكّييهي بيَقُدوٍم َفَماَت قَ بْ 

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ 
 

اْلُمَعلَّ   -  5 اْلَكْلبي  يفي  يَ ُقوُل  أَنَُّه َكاَن  ُعَمَر  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  اَنفيٍع،  َماليٍك َعْن  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َما  َحدَّ »ُكْل   : إيْن مي َعَلْيَك  َأْمَسَك 
 قَ َتَل، َوإيْن مَلْ يَ ْقُتْل« 

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

َع اَنفيًعا يَ ُقوُل: قَاَل َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر: »َوإيْن َأَكَل َوإيْن مَلْ َيَْكُ  - 6 َثِني َعْن ماليٍك أَنَُّه َسَي  ْل«َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وسنده ضعيف النقطاعه.  الهاللي:# قال 

 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َعْن َسْعدي ْبني َأيبي َوقَّاٍص، أَنَُّه ُسئيَل َعني اْلَكْلبي اْلُمَعلَّمي إيَذا   -  7 قَ َتَل الصَّْيَد؟ فَ َقاَل َسْعٌد: »ُكْل   َوَحدَّ
دَ   ٌة« َوإيْن مَلْ تَ ْبَق إيالَّ َبْضَعٌة َواحي

 موقوف حسن.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَني ْبَن َأيبي ُهَريْ َرَة، َسَأَل َعْبَد اَّللَّي ْبَن عُ   -  9 ا َلَفَظ اْلَبْحُر، فَ نَ َهاُه َعْن َوَحدَّ َمَر »َعمَّ
 َأْكليهي«،  

، ْلُمْصَحفي لَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحري َوطََعاُمُه{ ]املائدة:    قَاَل اَنفيٌع، ُثَّ انْ َقَلَب َعْبُد اَّللَّي َفَدَعا ابي [، قَاَل اَنفيٌع: فََأْرَسَلِني 96فَ َقَرَأ: }ُأحي
ْكليهي«  َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر إيىَل َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َأيبي ُهَريْ َرَة »إينَُّه اَل ِبََْس ِبَي

 يخين.موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الش # قال الهاللي:
 

قَاَل:  -  10 أَنَُّه  اْْلَطَّابي  ْبني  ُعَمَر  َمْوىَل   ، اجْلَارييّي َسْعٍد  َعْن  َأْسَلَم،  ْبني  زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ُعَمَر   َوَحدَّ ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َسأَْلُت 
»لَْيسَ  فَ َقاَل  َصَرًدا؟  ََتُوُت  َأْو  بَ ْعًضا  بَ ْعُضَها  يَ ْقُتُل  احلْييَتاني  اْلَعاصي    َعني  ْبني  َعْمريو  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َسأَْلُت  ُثَّ  َسْعٌد  قَاَل  ِبٌَْس«،  َا  ِبي

ْثَل َذليكَ   فَ َقاَل: مي
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 موقوف حسن. وسنده حسن.  # قال الهاللي:
 

َأيبي   -  11 َعْن   ، الرَّمْحَني َعْبدي  ْبني  َسَلَمَة  َأيبي  َعْن   ، الزّياَندي َأيبي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  »اَل َوَحدَّ َُما َكااَن:  َأَّنَّ ََثبيٍت  ْبني  َوزَْيدي  ُهَريْ َرَة،   
َا َلَفَظ اْلَبْحُر ِبًَْسا«   يَ َراَيني مبي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

اَنًسا  -  12 َأنَّ   ، الرَّمْحَني َعْبدي  ْبني  َسَلَمَة  َأيبي  َعْن   ، الزّياَندي َأيبي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ْبَن    َوَحدَّ َمْرَواَن  َفَسأَُلوا  ُموا  َقدي اجْلَاري  َأْهلي  ْن  مي
ُهرَ  َوَأيبي  ََثبيٍت،  ْبني  زَْيدي  إيىَل  اْذَهُبوا  َوقَاَل:  ِبٌَْس«،  بيهي  »لَْيَس  فَ َقاَل:  اْلَبْحُر«؟  َلَفَظ  ا  »َعمَّ ُثَّ  احْلََكمي  َذليَك  َعْن  فَاْسأَُلوُُهَا  يْ َرَة، 

، َماذَ  ُوني ؟ فَأَتَ ْوُُهَا َفَسأَُلوُُهَا، فَ َقااَل: »اَل ِبََْس بيهي« فَأَتَ ْوا َمْرَواَن فََأْخَِبُوُه، فَ َقاَل َمْرَواُن:ائْ ُتوني فََأْخِبي  َقْد قُ ْلُت َلُكْم.   ا يَ ُقواَلني
 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الْعَقِيقَةِ   -  26
 

 الْعَقِيقَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي  
 

اَّللَّي   -  2 بيْنُت َرُسولي  َمُة  فَاطي »َوزََنْت  قَاَل:  أَنَُّه  أَبييهي  َعْن  ٍد،  ُُمَمَّ ْبني  َعْن َجْعَفري  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َشَعَر َوَحدَّ َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى   
َقْت بيزينَةي  ، َوزَيْ َنَب َوأُمّي ُكْلثُوٍم، فَ َتَصدَّ   َذليَك فيضًَّة«َحَسٍن َوُحَسنْيٍ

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف إلرساله.  # قال الهاللي:
 

، أَنَّهُ   -  3 دي ْبني َعلييّي ْبني احْلَُسنْيي ، َعْن ُُمَمَّ َثِني َعْن َماليٍك، َعْن رَبييَعَة ْبني َأيبي َعْبدي الرَّمْحَني َمُة بيْنُت َرُسولي َوَحدَّ  قَاَل: »َوزََنْت فَاطي
َقْت بيزينَتيهي فيضًَّة«اَّللَّي َصلَّى هللاُ    َعَلْيهي َوَسلََّم َشَعَر َحَسٍن َوُحَسنْيٍ فَ َتَصدَّ

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف إلرساله.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَقِيقَةِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر  - 4 َها، وََكاَن يَ ُعقُّ  َحدَّ ْن َأْهليهي َعقييَقًة، إيالَّ َأْعطَاُه إيايَّ »مَلْ َيُكْن َيْسأَلُُه َأَحٌد مي
» اَنثي هي بيَشاٍة َشاٍة َعني الذُُّكوري َواإْلي  َعْن َوَلدي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ لَ  - 6  َغُه، أَنَُّه: »ُعقَّ َعْن َحَسٍن َوُحَسنْيٍ اْبَِنْ َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب« َوَحدَّ
الهاللي: قال  لغيره.  #  )  صحيح  أحمد  )23001]أخرجه  والنسائي   ،)4218( داود  أبو  وأخرجه  بريدة.  حديث  من  من 2841(  والنسائي   ،)

 ([ 4224حديث عبد هللا بن عباس )
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 الْفَرَائِضِ كِتَابُ    -  27
 

 بَابُ مِريَاثِ الْجَدِّ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ ُمَعاوييََة ْبَن َأيبي ُسْفَياَن َكَتَب إي   -  1 ىَل زَْيدي ْبني ََثبيٍت َيْسأَلُُه َعني اجْلَدّي  َحدَّ
ْبُن   زَْيُد  إيلَْيهي  إي َفَكَتَب  فييهي  ي  يَ ْقضي َيُكْن  مَلْ  َّا  ِمي َوَذليَك  َأْعَلُم،   ُ َواَّللَّ  ، اجْلَدّي َعني  َتْسأَُلِني  إييَلَّ  »إينََّك َكتَ ْبَت  اأْلَُمَراُء  ََثبيٍت  يَ ْعِني   -الَّ 

اْلَواحي   -اْْلَُلَفاَء   اأْلَخي  َمَع  النّيْصَف  َيانيهي«  يُ ْعطي َلَك  قَ ب ْ اْْلَلييَفَتنْيي  َحَضْرُت  مَلْ َوَقْد  ْخَوُة  اإْلي ْن َكثُ َرتي  فَإي  ، ثْ َننْيي االي َمَع  َوالث ُُّلَث   ، دي
َن الث ُُّلثي "   يُ نَ قّيُصوُه مي

 موقوف صحيح. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

َهاٍب، َعْن قَبييَصَة ْبني ُذَؤْيٍب، َأنَّ ُعَمَر ْبَن    -  2 َثِني َعْن َماليٍك، َعني اْبني شي ي يَ ْفريُض النَّاُس لَُه َوَحدَّ اْْلَطَّابي »فَ َرَض ليْلَجدّي الَّذي
 اْليَ ْوَم«

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

َوُعْثَمانُ   -  3 اْْلَطَّابي  ْبُن  ُعَمُر  فَ َرَض  قَاَل:  أَنَُّه  َيَساٍر  ْبني  ُسَلْيَماَن  َعْن  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َثِني  َعفَّانَ َوَحدَّ ْبُن  ََثبيٍت   ْبُن  َوزَْيُد   
ْخَوةي الث ُُّلَث«    »ليْلَجدّي َمَع اإْلي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مِريَاثِ الْجَدَّةِ 
 

ٍد أَنَُّه قَاَل: أََتتي اجلَْ  - 5 مي ْبني ُُمَمَّ َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعني اْلَقاسي يقي فََأرَاَد َأْن ََيَْعَل َوَحدَّ دّي ََتني إيىَل َأيبي َبْكٍر الصّي دَّ
َن اأْلَْنَصاري: »َأَما إينََّك َترْتُُك الَّيتي َلْو َماَتْت   ، فَ َقاَل َلُه رَُجٌل مي ْن قيَبلي اأْلُمّي ُدَس ليلَّيتي مي َها يَريُث، َفَجَعَل أَبُو  السُّ َوُهَو َحيٌّ َكاَن إيايَّ

دُ  نَ ُهَما«َبْكٍر السُّ  َس بَ ي ْ
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مِريَاثِ الْكَلَالَةِ 
 

هللاُ   -  7 َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َسَأَل  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  َأْسَلَم،  ْبني  زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  اْلَكاَلَلةي؟ َحدَّ َعني  َوَسلََّم  َعَلْيهي   
ْن َذليَك،  «  فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »َيْكفييَك، مي َر ُسورَةي النّيَساءي ، آخي  اِْليَُة الَّيتي أُْنزيَلْت يفي الصَّْيفي

 ( من حديث عمر[ 4150(، ومسلم )89]اخرجه موصوال أحمد ) صحيح لغيره. وسنده ضعيف إلرساله. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَمَّةِ 



110 

 

 

َعْن    -  8 َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  أَنَّ َحدَّ الزُّرَقيّي،  َحْنظََلَة  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  َعْن  َحْزٍم،  ْبني  َعْمريو  ْبني  دي  ُُمَمَّ ْبني  َبْكري  َأيبي  ْبني  دي  ُه ُُمَمَّ
ْنَد ُعَمَر بْ  ْرَسى أَنَُّه قَاَل: ُكْنُت َجاليًسا عي ميًا، يُ َقاُل َلُه: اْبُن مي ا َصلَّى الظُّْهَر، قَاَل:  َأْخَِبَُه َعْن َمْوىًل ليُقَرْيٍش َكاَن َقدي ني اْْلَطَّابي فَ َلمَّ

َها، َ َعن ْ َها َوَنْسَتْخِبي ةي، فَ َنْسَأَل َعن ْ فََأََتُه بيهي يَ ْرفَا. َفَدَعا بيتَ ْوٍر َأْو َقَدٍح فييهي   " اَي يَ ْرفَا َهُلمَّ َذليَك اْلكيَتاَب. ليكيَتاٍب َكتَ َبُه يفي َشْأني اْلَعمَّ
« َماٌء. َفَمَحا َذليَك  ُ َأقَ رَّكي َيكي اَّللَّ ُ َواريثًَة َأقَ رَّكي َلْو َرضي َيكي اَّللَّ  اْلكيَتاَب فييهي. ُثَّ قَاَل: »َلْو َرضي

 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف لجهالة ابن مرسي، وعبد الرحمن بن حنظلة.  # قال الهاللي:
 

َأيبي    -  9 ْبني  دي  ُُمَمَّ َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  »َعَجًبا  َوَحدَّ يَ ُقوُل:  اْْلَطَّابي  ْبُن  ُعَمُر  يَ ُقوُل: َكاَن  َأاَبُه َكثيريًا  َع  َسَي أَنَُّه  َحْزٍم،  ْبني  َبْكري 
ةي ُتوَرُث َواَل َتريُث«   ليْلَعمَّ

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مِريَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ 
 

ْبني    -  12 ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َأْو َوَحدَّ يًَّة  يَ ُهودي َلُه  ًة  َعمَّ َأنَّ  َأْخَِبَُه:  اأْلَْشَعثي  ْبَن  َد  ُُمَمَّ َأنَّ  َيَساٍر،  ْبني  ُسَلْيَماَن  َعْن  َسعييٍد، 
، َوقَاَل َلُه: َمْن يَ  َد ْبَن اأْلَْشَعثي ذََكَر َذليَك ليُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي : »يَريثُ َها  ريثُ َها؟ َنْصَرانييًَّة تُ ُوفّيَيْت، َوَأنَّ ُُمَمَّ فَ َقاَل َلُه ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي

يُت َما  ينيَها«، ُثَّ أََتى عْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َفَسأََلُه َعْن َذليَك؟ فَ َقاَل لَُه ُعْثَماُن: " أَتُ َراني َنسي : يَريثُ َها   َأْهُل دي قَاَل َلَك ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي
ينيَها "   َأْهُل دي

 قوف حسن. وسنده حسن. مو  # قال الهاللي:
 

اْْلَطَّ   -  14 ْبُن  ُعَمُر  َأََب  يَ ُقوُل:  اْلُمَسيّيبي  ْبَن  َسعييَد  َع  َسَي أَنَُّه  ْنَدُه  عي الثّيَقةي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َن  َوَحدَّ مي َأَحًدا  يُ َورّيَث  »َأْن  ابي 
  » مي إيالَّ َأَحًدا ُوليَد يفي اْلَعَربي  اأْلََعاجي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَنْ جُهِلَ أَمْرُهُ بِالْقَتْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ 
 

أَنَّ   -  15 ْم:  ُعَلَمائيهي ْن  مي ٍد  َواحي َغرْيي  َعْن   ، الرَّمْحَني َعْبدي  َأيبي  ْبني  رَبييَعَة  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  يَ ْوَم َحدَّ قُتيَل  َمْن  يَ تَ َواَرْث  »مَلْ  ُه 
فّي  ، َويَ ْوَم صي ًئا إيالَّ َمْن ُعلي اجْلََملي بيهي َشي ْ ْن َصاحي ُهْم مي ن ْ بيهي«  نَي، َويَ ْوَم احْلَرَّةي، ُثَّ َكاَن يَ ْوَم ُقَدْيٍد فَ َلْم يُ َورَّْث َأَحٌد مي  َم أَنَُّه قُتيَل قَ ْبَل َصاحي

 مقطوع صحيح.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ النِّكَاحِ   -  28
 

 الْبِكْرِ وَالْأَيِّمِ فِي أَنْفُسِهِمَا بَابُ اسْتِئْذَانِ  
 

: »اَل   -  5 َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّيبي أَنَُّه قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي تُ ْنَكُح اْلَمْرَأُة إيالَّ ِبييْذني َولييّيَها،    َوَحدَّ
ْن َأْهليَها  ي الرَّْأيي مي « َأْو ذي ْلطَاني  َأوي السُّ

 موقوف صحيح. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ وَالْحِبَاءِ 
 

َثِني َعْن ماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّيبي أَنَُّه قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّ   -  9 َا رَُجٍل تَ َزوََّج اْمَرَأًة،  َوَحدَّ : »َأميُّ ابي
اًل، وَ  َها، فَ َلَها َصَداقُ َها َكامي َا ُجُنوٌن َأْو ُجَذاٌم َأْو بَ َرٌص َفَمسَّ َها ُغْرٌم َعَلى َولييّيَها«  َوِبي  َذليَك ليَزْوجي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

اْْلَطَّابي   -  10 ْبني  زَْيدي  بيْنُت  َوأُمَُّها  ُعَمَر،  ْبني  اَّللَّي  ُعبَ ْيدي  ابْ َنَة  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  اَّللَّي  َوَحدَّ ليَعْبدي  اْبٍن  َُتَْت  ْبني  ، َكاَنْت 
َا، َومَلْ ُيَسمّي هَلَا َصَداقًا، فَابْ تَ َغْت أُمَُّها َصَداقَ َها، فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّي  ْبُن ُعَمَر »لَْيَس هَلَا َصَداٌق، َوَلْو َكاَن   ُعَمَر َفَماَت، َومَلْ َيْدُخْل ِبي

تَ قْ  َأْن  أُمَُّها  فَأََبْت  َنْظليْمَها،  َومَلْ  ْكُه  َّنُْسي مَلْ  َصَداٌق  َوهَلَا  هَلَا  هَلَا  َصَداَق  اَل  َأْن  فَ َقَضى  ََثبيٍت«  ْبَن  زَْيَد  نَ ُهْم  بَ ي ْ َفَجَعُلوا  َذليَك،  َبَل 
ريَاُث "  اْلمي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ إِرْخَاءِ السُّتُورِ 
 

ْبني    -  12 ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  إيَذا َحدَّ اْلَمْرَأةي  يفي  »َقَضى   : اْْلَطَّابي ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ   ، اْلُمَسيّيبي ْبني  َسعييدي  َعْن  َسعييٍد، 
ُتوُر فَ َقْد َوَجَب الصََّداُق«  َيتي السُّ  تَ َزوََّجَها الرَُّجُل أَنَُّه إيَذا ُأْرخي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليكٍ   -  13 مَ َوَحدَّ َيْت َعَلْيهي ْمَرأَتيهي، فَُأْرخي َهاٍب، َأنَّ زَْيَد ْبَن ََثبيٍت َكاَن يَ ُقوُل: »إيَذا َدَخَل الرَُّجُل ابي ُتوُر  ، َعْن اْبني شي ا السُّ
 فَ َقْد َوَجَب الصََّداُق«  

 (.7/255أخرجه البيهقي في الكبرى )# 

 بَابُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ 
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ْبني   -  17 الرَّمْحَني  َعْبدي  ْبني  الزَُّبرْيي  َعني   ، يّي اْلُقَرظي ريفَاَعَة  ْبني  ْسَوري  اْلمي َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َْواٍل   َحدَّ َسي ْبَن  ريفَاَعَة  َأنَّ  الزَّبيريي، 
َها،  طَلََّق اْمَرأََتُه َتَييَمَة بيْنَت َوْهٍب يفي َعْهدي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعلَ  ْيهي َوَسلََّم َثاَلًَث، فَ َنَكَحْت َعْبَد الرَّمْحَني ْبَن الزَّبيريي فَاْعرَتََض َعن ْ

ي َكا َها فَ َفارَقَ َها، فََأرَاَد ريفَاَعُة َأْن يَ ْنكيَحَها، َوُهَو َزْوُجَها اأْلَوَُّل الَّذي ْع َأْن مَيَسَّ لي اَّللَّي َصلَّى َن طَلََّقَها، َفذََكَر َذليَك ليَرُسو فَ َلْم َيْسَتطي
َلَة«   هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »فَ نَ َهاُه َعْن تَ ْزويَييَها«، َوقَاَل: »اَل ُتَيلُّ َلَك َحَّتَّ َتُذوَق اْلُعَسي ْ

 ( من حديث عائشة[ 3526(، مسلم )2639]وصله البخاري ) صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

 الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ  
 

تَ َزوَّجَ   -  22 رَُجٍل  َعْن  ََثبيٍت  ْبُن  زَْيُد  ُسئيَل  قَاَل:  أَنَُّه  َسعييٍد  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َأْن   َوَحدَّ قَ ْبَل  فَارَقَ َها  ُثَّ  اْمَرَأًة 
يبَ َها، َهْل ُتَيلُّ َلُه أُمَُّها؟ فَ َقاَل زَْيُد بْ  « ُيصي ْرُط يفي الرَّاَبئيبي َا الشَّ َهَمٌة، لَْيَس فييَها َشْرٌط، َوإيَّنَّ  ُن ََثبيٍت: »اَل اأْلُمُّ ُمب ْ

 (.7/160أخرجه البيهقي في الكبرى )# 
نيكَ   -  23 َعْن  ْلُكوَفةي،  ابي َوُهَو   َ اْستُ ْفيتي َمْسُعوٍد  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  ٍد،  َواحي َغرْيي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  مَلْ َوَحدَّ إيَذا  بْ َنةي  االي بَ ْعَد  اأْلُمّي  احي 

مَ  ْت فََأْرَخَص يفي َذليَك، ُثَّ إينَّ اْبَن َمْسُعوٍد َقدي بْ َنُة ُمسَّ ْرُط   َتُكني االي َا الشَّ َ أَنَُّه لَْيَس َكَما قَاَل، َوإيَّنَّ يَنَة، َفَسَأَل َعْن َذليَك، فَُأْخِبي اْلَمدي
ي َأف ْ  ْل إيىَل َمْنزيليهي، َحَّتَّ أََتى الرَُّجَل الَّذي  يُ َفاريَق اْمَرأََتُه«  َتاُه بيَذليَك، »فََأَمَرُه َأْن يفي الرَّاَبئيبي فَ َرَجَع اْبُن َمْسُعوٍد إيىَل اْلُكوَفةي فَ َلْم َيصي

 (.8579(، والطبراني في الكبير )10811أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )# 
 

 بَابُ جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ 
 

َ بينيَكاٍح ملَْ   -  26 ، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي ُأِتي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي الزَُّبرْيي اْلَمكّييّي َهَذا   فَ َقاَل: َيْشَهْد َعَلْيهي إيالَّ رَُجٌل َواْمَرَأٌة،  َوَحدَّ
ْمُت فييهي َلَرَُجُْت "  يُزُه َوَلْو ُكْنُت تَ َقدَّ رّي َواَل ُأجي  نيَكاُح السّي

 (. 7/126( في سننه، والبيهقي في الكبرى )1394أخرجه الشافعي )# 
 

طَُلْيحَ   -  27 َأنَّ  َيَساٍر،  ْبني  ُسَلْيَماَن  َوَعْن   ، اْلُمَسيّيبي ْبني  َسعييدي  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  يََّة، َكاَنْت َوَحدَّ اأْلََسدي َة 
َا َفَضَرَِبَا ُعَمُر ْبُن اْلَْ  ِتي دَّ نَ ُهَما، ُثَّ َُتَْت ُرَشْيٍد الث ََّقفييّي َفطَلََّقَها، فَ َنَكَحْت يفي عي ْخَفَقةي َضَراَبٍت، َوفَ رََّق بَ ي ْ ْلمي طَّابي َوَضَرَب َزْوَجَها ابي

ي تَ َزوََّجَها مَلْ  ْن َكاَن َزْوُجَها الَّذي َا، فَإي ِتي دَّ َا اْمَرَأٍة َنَكَحْت يفي عي : »َأميُّ نَ ُهَما، ُثَّ اْعَتدَّ قَاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي َا فُ رّيَق بَ ي ْ ْت بَقييََّة َيْدُخْل ِبي
ن َ  َا فُ رّيَق بَ ي ْ ، َوإيْن َكاَن َدَخَل ِبي َن اْْلُطَّابي ًبا مي ، ُثَّ َكاَن اِْلَخُر َخاطي َها اأْلَوَّلي ْن َزْوجي َا مي ِتي دَّ ،  عي َن اأْلَوَّلي َا مي ِتي دَّ ْت بَقييََّة عي ُهَما، ُثَّ اْعَتدَّ

َعاني  َن اِْلَخري ُثَّ اَل ََيَْتمي ْت مي  أََبًدا«  ُثَّ اْعَتدَّ
 (.5424( في سننه، والطحاوي في شرح معاني األثار )1430أخرجه الشافعي )# 

 

 بَابُ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ 
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عَ   -  28 ُسئياَل  ُعَمَر  ْبَن  اَّللَّي  َوَعْبَد  َعبَّاٍس  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  ُحرٌَّة  نْ َحدَّ اْمَرَأٌة  َُتَْتُه  »رَُجٍل َكاَنْت   
نَ ُهَما« َها َأَمًة َفَكريَها َأْن ََيَْمَع بَ ي ْ  فََأرَاَد َأْن يَ ْنكيَح َعَلي ْ

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 قَهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ فَفَارَ 
 

ي َ   -  30 أَنَُّه َكاَن  ََثبيٍت  ْبني  زَْيدي  َعْن   ، الرَّمْحَني َعْبدي  َأيبي  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  يُطَلّيُق  َحدَّ »الرَُّجلي  يفي  ُقوُل 
َا اَل ُتَيلُّ َلُه َحَّتَّ تَ ْنكيَح َزوْ   ًجا َغرْيَُه« اأْلََمَة َثاَلًَث، ُثَّ َيْشرَتييَها، إيَّنَّ

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِنيِ وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا 
 

ْبني    -  33 اَّللَّي  ُعبَ ْيدي  عْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  ْبَن  َحدَّ ُعَمَر  َأنَّ  أَبييهي،  َعْن  َمْسُعوٍد،  ْبني  َبَة  ُعت ْ ْبني  اَّللَّي  َعْبدي 
نيي ُتوطَأُ إيْحَداُُهَا بَ ْعَد اأْلُْخَرى، فَ َقاَل ُعَمرُ  ْلكي اْلَيمي ْن مي يًعا َوََّنَى اْْلَطَّابي ُسئيَل َعني اْلَمْرَأةي َوابْ َنتيَها مي بُّ َأْن َأْخُِبَُُهَا ُجَي : »َما ُأحي

 ْن َذليَك«عَ 
 (.3/281(، والدارقطني في سننه )1381أخرجه الشافعي في سننه )# 

 

َعني   -  34 َعفَّاَن  ْبَن  ُعْثَماَن  َسَأَل  رَُجاًل  َأنَّ  ُذَؤْيٍب،  ْبني  قَبييَصَة  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ْلكي  َوَحدَّ مي ْن  مي اأْلُْخَتنْيي   
نيي َهْل َُيَْمُع   بُّ َأْن َأْصَنَع ذَ اْلَيمي ُهَما آيٌَة، فََأمَّا َأاَن َفاَل ُأحي ُهَما آيٌَة، َوَحرََّمت ْ نَ ُهَما؟ فَ َقاَل ُعْثَماُن: " َأَحلَّت ْ ْن  بَ ي ْ ليَك، قَاَل: َفَخَرَج مي

َعنْ  َفَسأََلُه  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  َأْصَحابي  ْن  مي رَُجاًل  فَ َلقيَي  هي  ْندي ُثَّ    عي َشْيٌء  اأْلَْمري  َن  مي يلي  َلْو َكاَن  فَ َقاَل:  َذليَك؟ 
َهاٍب: ُأرَاُه َعلييَّ ْبَن َأيبي طَاليبٍ   َوَجْدُت َأَحًدا فَ َعَل َذليَك جَلََعْلُتُه َنَكااًل " قَاَل اْبُن شي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن ماليٍك    -  35 ْنَد الرَُّجلي فَ ُيصي َوَحدَّ ْثُل َذليَك قَاَل َماليٌك: يفي اأْلََمةي َتُكوُن عي يبُ َها، ُثَّ يُرييُد  أَنَُّه بَ َلَغُه َعني الزَُّبرْيي ْبني اْلَعوَّامي مي
َأْو   بينيَكاٍح،  ُأْختيَها  فَ ْرَج  َعَلْيهي  َُيَرّيَم  َحَّتَّ  َلُه  ُتَيلُّ  »اَل  َا  إيَّنَّ ُأْختَ َها  يَب  ُيصي َأْو َأْن  َعْبَدُه  يُ َزوّيُجَها  َذليَك  َأْشَبَه  َما  َأْو  َأْو كيَتابٍَة  َعَتاَقٍة، 

هي«   َغرْيَ َعْبدي
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَ  -  36 ّني َقْد َكَشْفتُ هَ َحدَّ َها، فَإي ْبنيهي َجارييًَة، فَ َقاَل: »اَل ََتَسَّ : َوَهَب الي  ا« نَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
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 بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ 

َثِني َعْن َماليٍك، َعني اْبني    -  42 َهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبني الزَُّبرْيي َأنَّ َخْوَلَة بيْنَت َحكييٍم َدَخَلْت َعَلى ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي فَ َقاَلْت:  َوَحدَّ شي
ري  ََيُرُّ  َفزيًعا  اْْلَطَّابي  ْبُن  ُعَمُر  َفَخَرَج  ْنُه،  مي َفَحَمَلْت  ْمَرَأٍة  ابي اْسَتْمَتَع  أَُميََّة  ْبَن  رَبييَعَة  ف َ إينَّ  َوَلْو ُكْنُت َداَءُه،  َعُة.  اْلُمت ْ هي  »َهذي َقاَل: 

ْمُت فييَها، َلَرَُجُْت«  تَ َقدَّ
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه. لكن قول عمر صحيح.  الهاللي:# قال 

 

 بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ 
 

َهاٍب، أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ نيَساًء ُكنَّ يفي َعْهدي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي   -  44 َثِني َماليٌك، َعني اْبني شي ، َوُهنَّ    َحدَّ نَّ هي ْرضي َوَسلََّم ُيْسليْمَن ِبَي
بيْنتُ  ُهنَّ  ن ْ مي َأْسَلْمَن ُكفَّاٌر.  نَي  حي َوَأْزَواُجُهنَّ  َراٍت،  ُمَهاجي يَ ْوَم   َغرْيُ  فََأْسَلَمْت  أَُميََّة.  ْبني  َصْفَواَن  َُتَْت  وََكاَنْت  اْلُمغيريَةي.  ْبني  اْلَولييدي 

َعلَ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  إيلَْيهي  فَ بَ َعَث   . ْساَلمي اإْلي َن  مي أَُميََّة  ْبُن  َصْفَواُن  َزْوُجَها  َوَهَرَب   . بْ اْلَفْتحي َوْهَب  هي  َعمّي اْبَن  َوَسلََّم  ُعَمرْيٍ. ْيهي  َن 
. َوَأْن يَ ْقَدَم بيريَداءي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم. َأَمااًن ليَصْفَواَن ْبني أَُميََّة. َوَدَعاُه َرُسوُل اَّللَّي َصلَّ  ْساَلمي ى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم إيىَل اإْلي

سَ  َوإيالَّ  قَبيَلُه.  َأْمًرا  َي  َرضي ْن  فَإي َُه  َعَلْيهي.  ،ريَّ َعَلى    َشْهَرْيني اَنَداُه  بيريَدائيهي،  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  َعَلى  َصْفَواُن  َم  َقدي ا  فَ َلمَّ
،رُُءوسي   ُد إينَّ َهَذا َوْهَب ْبَن ُعَمرْيٍ َجاَءني بيريَدائيَك. َوزََعَم أَنََّك َدَعْوَتِني إي   النَّاسي يُت َأْمًرا فَ َقاَل: اَي ُُمَمَّ ْن َرضي ىَل اْلُقُدومي َعَلْيَك. فَإي

. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »اْنزيْل َأاَب َوْهٍب« فَ َقاَل: اَل   قَبيْلُتُه،  َْتِني َشْهَرْيني .  َوإيالَّ َسريَّ َ يلي  َواَّللَّي. اَل أَْنزيُل َحَّتَّ تُ َبنيّي
رُي َأْربَ َعَة َأْشُهٍر« َفَخَرَج َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّ  فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي  .  َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »َبْل َلَك َتسي َُننْيٍ َم قيَبَل َهَوازيَن ِبي

ْنَدُه. فَ َقاَل َصفْ  اَلًحا عي فََأَعارَُه اأْلََداَة    ،  َواُن: َأَطْوًعا َأْم َكْرًها؟ فَ َقاَل: »َبْل َطْوًعا«فََأْرَسَل إيىَل َصْفَواَن ْبني أَُميََّة َيْسَتعيريُُه َأَداًة َوسي
َفشَ  َوُهَو َكافيٌر  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  َمَع  َصْفَواُن  َخَرَج  ُثَّ  ْنَدُه.  عي ي  الَّذي اَلَح  ًنا  َوالسّي ُحنَ ي ْ َد  َوُهَو َكافيٌر،   َوالطَّائيَف،هي

َنُه َوَبنْيَ اْمَرأَتيهي َحَّتَّ أَ َوامْ  ْنَدُه اْمَرأَتُُه بيَذليَك  َرأَتُُه ُمْسليَمٌة، َومَلْ يُ َفرّيْق َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم بَ ي ْ ْسَلَم َصْفَواُن. َواْستَ َقرَّْت عي
 النّيَكاحي " 

علمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن هذا الحديث ال أ(:  12/19قال ابن عبد البر في التمهيد )#  
 لحديث أقوى من إسناده إن شاء هللا ا شهاب إمام أهل السير وعالمهم وكذلك الشعبي وشهرة هذا 

 

َهاٍب، أنَُّه قَاَل »َكاَن َبنْيَ إيْساَلمي  -  45 َثِني َعْن َماليٍك َعني اْبني شي «،   َصْفَواَن،َوَحدَّ ْن َشْهَرْيني  َوَبنْيَ إيْساَلمي اْمَرأَتيهي ََنٌْو مي
ُلْغَنا َأنَّ اْمَرَأًة َهاَجَرْت إيىَل اَّللَّي َوَرُسوليهي، َوَزوْ  َهاٍب: »َومَلْ يَ ب ْ نَ َها َوَبنْيَ قَاَل اْبُن شي ْجَرُِتَا بَ ي ْ ُجَها َكافيٌر ُمقييٌم بيَداري اْلُكْفري، إيالَّ فَ رََّقْت هي

ُِتَا«  دَّ َي عي َقضي ًرا قَ ْبَل َأْن تَ ن ْ َها إيالَّ َأْن يَ ْقَدَم َزْوُجَها ُمَهاجي  َزْوجي
 ضعيف. وسنده ضعيف إلرساله.  # قال الهاللي:

 

َعني    -  46 َماليٍك،  َعْن  َثِني  َجْهٍل،  َوَحدَّ َأيبي  ْبني  ْكريَمَة  عي َُتَْت  وََكاَنْت  َشاٍم،  هي ْبني  احْلَاريثي  بيْنَت  َحكييٍم  أُمَّ  َأنَّ  َهاٍب،  شي اْبني 
فَارْ  اْلَيَمَن  َم  َقدي َحَّتَّ  ْساَلمي  اإْلي َن  مي َجْهٍل  َأيبي  ْبُن  ْكريَمُة  عي َزْوُجَها  َوَهَرَب  اْلَفْتحي  يَ ْوَم  حَ فََأْسَلَمْت  أُمُّ  َعَلْيهي َُتََلْت  َمْت  َقدي َحَّتَّ  كييٍم 
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َم َعَلى َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعاَم الْ  ْساَلمي فََأْسَلَم، َوَقدي ْلَيَمني َفَدَعْتُه إيىَل اإْلي ا رَآُه َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي ابي َفْتحي فَ َلمَّ
َما َذليَك«  َوَسلََّم »َوَثَب إيلَْيهي َفريًحا، َومَ  هي  ا َعَلْيهي ريَداٌء َحَّتَّ اَبيَ َعُه فَ ثَ بَ َتا َعَلى نيَكاحي

 ضعيف. وسنده ضعيف إلرساله.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ 
 

َلَقْد    -  48 قَاَل:  أَنَُّه  َسعييٍد  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  ُ َحدَّ »يُوملي َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  بَ َلَغِني 
ٌز َواَل حَلٌْم«  ْلَولييَمةي َما فييَها ُخب ْ  ابي

 صحيح. وسنده ضعيف إلرساله.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ جَامِعِ النِّكَاحِ 
 

ْبني    -  52 زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َأوي َحدَّ اْلَمْرَأَة  َأَحدُُكُم  تَ َزوََّج  »إيَذا  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  َأْسَلَم، 
رْ  ْلَِبََكةي، َوإيَذا اْشرَتَى اْلَبعيرَي فَ ْلَيْأُخْذ بيذي َيتيَها، َوْلَيدُْع ابي هي،اْشرَتَى اجْلَارييََة، فَ ْلَيْأُخْذ بيَناصي «  َوةي َسَنامي ْيطَاني َن الشَّ َّللَّي مي  َوْلَيْسَتعيْذ ابي

الهاللي: قال  لكن متنه صحيح بشواهده.  #  لغيره. وسنده ضعيف إلرساله،  داود )  صحيح  أبو  ( من 1918(، وابن ماجه )2160]وصله 
 حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده[ 

 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي    -  53 َا َقْد َكاَنْت َأْحَدَثْت، فَ بَ َلَغ َذلي َوَحدَّ ، َأنَّ رَُجاًل َخَطَب إيىَل رَُجٍل ُأْخَتُه، َفذََكَر َأَّنَّ َك  الزَُّبرْيي اْلَمكّييّي
 ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َفَضَربَُه َأْو »َكاَد َيْضريبُُه« ُثَّ قَاَل: »َما َلَك َوليْلَخَِبي« 

 وسنده ضعيف النقطاعه. صحيح لغيره.موقوف   # قال الهاللي:
 

دي ْبني َمْسَلَمَة    -  57 يٍج، أَنَُّه تَ َزوََّج بيْنَت ُُمَمَّ َهاٍب، َعْن رَافيعي ْبني َخدي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اْبني شي ْنَدُه  َوَحدَّ ، َفَكاَنْت عي اأْلَْنَصارييّي
ا فَآثَ َر  َشابًَّة،  فَ َتاًة  َها  َعَلي ْ فَ تَ َزوََّج  َْت،  ُتَيلُّ َحَّتَّ َكِبي إيَذا َكاَدْت  َحَّتَّ  َأْمَهَلَها  ُثَّ  َدًة،  َواحي َفطَلََّقَها  الطَّاَلَق،  فَ َناَشَدْتُه  َها،  َعَلي ْ ابََّة  لشَّ

َدًة، ُثَّ رَاَجَعَها ُثَّ َعاَد فَآ ابََّة فَ َناَشَدْتُه الطَّاَلَق َفطَلََّقَها َواحي ابَّ رَاَجَعَها، ُثَّ َعاَد فَآثَ َر الشَّ َة، فَ َناَشَدْتُه الطَّاَلَق، فَ َقاَل: " َما  ثَ َر الشَّ
فَارَقْ ُتكي  ْئتي  شي َوإيْن  اأْلُثْ َرةي،  َن  مي تَ َرْيَن  َما  َعَلى  اْستَ ْقَرْرتي  ْئتي  شي ْن  فَإي َدٌة،  َواحي بَقيَيْت  َا  إيَّنَّ ْئتي  اأْلُثْ َرةي  شي َعَلى  َأْسَتقيرُّ  َبْل  قَاَلْت:  ؟ 

ْنَدُه َعَلى اأْلُثْ َرةي " فََأْمَسَكَها َعَلى َذليَك، َومَلْ ي َ  نَي قَ رَّْت عي  َر رَافيٌع َعَلْيهي إيَْثًا حي
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الطَّلَاقِ   -  29
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ 
 

َأنَّ    -  1 بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  ؟ َحدَّ َعَليَّ تَ َرى  َفَماَذا  َتْطلييَقٍة  اَئَة  مي اْمَرَأِتي  طَلَّْقُت  إيّني  َعبَّاٍس  ْبني  اَّللَّي  ليَعْبدي  قَاَل  رَُجاًل 
َا آاَيتي اَّللَّي ُهُزًوا« َْذَت ِبي ْنَك ليَثاَلٍث، َوَسْبٌع َوتيْسُعوَن اُتَّ  فَ َقاَل َلُه اْبُن َعبَّاٍس »طَُلَقْت مي

 صحيح. وسنده ضعيف النقطاعه، وقد صح موصوال. موقوف   # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ رَُجاًل َجاَء إيىَل َعْبدي اَّللَّي ْبني َمْسُعوٍد فَ َقاَل: إيّني طَلَّْقتُ   -  2 َ َتْطلييَقاٍت، فَ َقاَل اْبُن   َوَحدَّ اْمَرَأِتي ََثَاني
قييَل   »َفَماَذا  اَّللَُّ َمْسُعوٍد:  َأَمَرُه  طَلََّق َكَما  َمْن  »َصَدُقوا،  َمْسُعوٍد:  اْبُن  فَ َقاَل   ، ِنّي مي اَبَنْت  َقْد  َا  إيَّنَّ يلي  قييَل  قَاَل:  َ   َلَك«؟  َبنيَّ فَ َقْد 

هي لَْبًسا َجَعْلَنا لَْبَسُه ُمْلَصًقا بيهي، اَل تَ ْلبيُسوا َعَلى أَنْ ُفسي  ُ َلُه، َوَمْن لََبَس َعَلى نَ ْفسي ُلُه َعْنُكْم، ُهَو َكَما يَ ُقوُلوَن« اَّللَّ  ُكْم، َونَ َتَحمَّ
 موقوف صحيح. وسنده ضعيف النقطاعه، وقد صح موصوال.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ 
 

عُ   -  5 إيىَل  أَنَُّه ُكتيَب  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  ، َحدَّ َغاريبيكي َعَلى  ُلكي  َحب ْ ْمَرأَتيهي:  الي قَاَل  رَُجاًل  َأنَّ   ، اْلعيَراقي َن  مي اْْلَطَّابي  ْبني  َمَر 
َنَما ُعَمُر َيُطوفُ  ، فَ بَ ي ْ مي َة يفي اْلَمْوسي َكَّ ليهي َأْن ُمْرُه يُ َوافييِني مبي ْلبَ ْيتي إيْذ َلقيَيُه الَفَكَتَب ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي إيىَل َعامي رَُّجُل َفَسلََّم َعَلْيهي،  ابي

بيَربّي  َأْسأَُلَك   " ُعَمُر:  َلُه  فَ َقاَل  َعَلْيَك  ُأْجَلَب  َأْن  َأَمْرَت  ي  الَّذي َأاَن  فَ َقاَل:  أَْنَت«؟  »َمْن  ُعَمُر:  َأَرْدَت فَ َقاَل  َما  اْلَبنييَّةي،  هي  َهذي  
؟ فَ َقاَل َلُه الرَُّجُل: َلوي  ُلكي َعَلى َغاريبيكي ، َما َصَدقْ ُتَك؟ َأَرْدُت بيَذليَك اْلفيَراَق، فَ َقاَل   بيَقْوليَك: َحب ْ اْسَتْحَلْفَتِني يفي َغرْيي َهَذا اْلَمَكاني

: »ُهَو َما َأَرْدَت«  ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

َعلييَّ   -  6 َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  َثاَلُث  َوَحدَّ َا  إيَّنَّ َحَراٌم،  َعَليَّ  »أَْنتي  ْمَرأَتيهي:  الي يَ ُقوُل  الرَُّجلي  يفي  يَ ُقوُل  طَاليٍب َكاَن  َأيبي  ْبَن   
ْعُت يفي َذليكَ   َتْطلييَقاٍت« قَاَل َماليٌك َوَذليَك َأْحَسُن َما َسَي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف إلعضاله.  # قال الهاللي:
 

إيَّنََّ   -  7 َواْلَِبييَّةي،  اْْلَلييَّةي  »يفي  يَ ُقوُل:  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  َدٍة َوَحدَّ َواحي َتْطلييَقاٍت ُكلُّ  َثاَلُث  ا 
ُهَما« ن ْ  مي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 نَ التَّمْلِيكِ بَابُ مَا يُبِنيُ مِ 
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عَ   -  10 َأاَب  اَي  فَ َقاَل:  ُعَمَر،  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  إيىَل  َجاَء  رَُجاًل  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َأْمَر  َحدَّ »َجَعْلُت  إيّني  الرَّمْحَني  ْبدي 
َها، َفطَلََّقْت نَ ْفَسَها«، َفَماَذا   تَ َرى؟ فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر: " ُأرَاُه َكَما قَاَلْت، فَ َقاَل الرَُّجُل: اَل تَ ْفَعْل اَي َأاَب َعْبدي  اْمَرَأِتي يفي َيدي

، فَ َقاَل اْبُن ُعَمَر: »َأاَن َأفْ َعُل أَْنَت فَ َعْلَتُه«   الرَّمْحَني
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

َثِني عَ   -  11 اْلَقَضاُء َما َقَضْت بيهي، ْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: " إيَذا َملََّك الرَُّجُل اْمَرأََتُه َأْمَرَها، فَ َوَحدَّ
َدًة، فَ َيْحليُف َعَلى َذليَك، َوَيكُ  َها، َويَ ُقوُل: مَلْ ُأريْد إيالَّ َواحي َا " إيالَّ َأْن يُ ْنكيَر َعَلي ْ ِتي دَّ َا َما َكاَنْت يفي عي  وُن َأْمَلَك ِبي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَة  مِنَ التَّمْلِيكِ 
 

ْبني    -  12 زَْيدي  ْبني  ُسَلْيَماَن  ْبني  َسعييدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  أَنَُّه َكاَن َحدَّ َأْخَِبَُه  أَنَُّه  ََثبيٍت،  ْبني  زَْيدي  ْبني  َخاريَجَة  َعْن  ََثبيٍت، 
، فَ َقاَل َلُه زَْيٌد: »مَ  َناُه َتْدَمَعاني ُد ْبُن َأيبي َعتييٍق َوَعي ْ ُُمَمَّ ْنَد زَْيدي ْبني ََثبيٍت، فََأََتُه  َها ا َشْأُنَك«؟ فَ َقاَل: َملَّْكُت اْمَرَأِتي َأْمرَ َجاليًسا عي

ْئتَ  ، فَ َقاَل َلُه زَْيٌد: »َما مَحََلَك َعَلى َذليَك«؟ قَاَل: اْلَقَدُر، فَ َقاَل زَْيٌد: »اْرَتَيْعَها إيْن شي َدٌة َوأَْنَت َأْمَلُك  فَ َفارَقَ ْتِني َي َواحي َا هي َّنَّ ، فَإي
َا«  ِبي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

 مْلِيكِ بَابُ مَا لَا يُبِنيُ مِنَ التَّ 

نينَي    -  14 اْلُمْؤمي أُمّي  َعائيَشَة  َعْن  أَبييهي،  َعْن   ، مي اْلَقاسي ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َعْبدي  َحدَّ َعَلى  »َخطََبْت  َا:  َأَّنَّ
ُثَّ  فَ َزوَُّجوُه«،  أَُميََّة  َأيبي  بيْنَت  َقرييَبَة  َبْكٍر،  َأيبي  ْبني  فََأْرَسَلْت    الرَّمْحَني  َعائيَشَة،  إيالَّ  َزوَّْجَنا  َما  َوقَاُلوا:   ، الرَّمْحَني َعْبدي  َعَلى  َعتَ ُبوا  ُْم  إيَّنَّ

َها فَاْخَتاَرْت َزْوَجَها فَ َلمْ  ، َفذََكَرْت َذليَك َلُه، َفَجَعَل َأْمَر َقرييَبَة بيَيدي  َيُكْن َذليَك َطاَلقًا "  َعائيَشُة إيىَل َعْبدي الرَّمْحَني
 موقوف صحيح. وسنده صحيح. قال الهاللي:# 

 

ّي َصلَّى هللاُ  -  15 ، َعْن أَبييهي، َأنَّ َعائيَشَة َزْوَج النَّبي مي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي الرَّمْحَني ْبني اْلَقاسي  َعَلْيهي َوَسلََّم " َزوََّجْت َحْفَصَة َوَحدَّ
ْثلييبيْنَت َعْبدي الرَّمْحَني   ، قَاَل: " َومي َم َعْبُد الرَّمْحَني ا َقدي ، فَ َلمَّ امي لشَّ َر ْبَن الزَُّبرْيي، َوَعْبُد الرَّمْحَني َغائيٌب ابي ْثليي   اْلُمْنذي ُيْصَنُع َهَذا بيهي، َومي

نَّ  ُر: فَإي َر ْبَن الزَُّبرْيي، فَ َقاَل اْلُمْنذي َرُدَّ يُ ْفَتاُت َعَلْيهي؟ َفَكلََّمْت َعائيَشُة اْلُمْنذي : َما ُكْنُت ألي ، فَ َقاَل َعْبُد الرَّمْحَني  َذليَك بيَيدي َعْبدي الرَّمْحَني
ري، َومَلْ َيُكْن َذليَك َطاَلقًا "  ْنَد اْلُمْنذي  َأْمًرا َقَضْيتيهي، فَ َقرَّْت َحْفَصُة عي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك    -  16 َفرَتُدُّ بيَذليَك إيلَْيهي، َواَل   أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َوَأاَب ُهَريْ َرَة ُسئياَل َعني الرَُّجلي مُيَلّيُك اْمَرأََتُه َأْمَرَها، َوَحدَّ
ًئا، فَ َقااَل: »لَْيَس َذليَك بيَطاَلٍق« ي فييهي َشي ْ  تَ ْقضي

 ف النقطاعه. موقوف ضعيف. وسنده ضعي # قال الهاللي:
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 بَابُ الْإِيلَاءِ 
 

ي َ   -  17 أَنَُّه َكاَن  طَاليٍب  َأيبي  ْبني  َعلييّي  َعْن  أَبييهي،  َعْن  ٍد،  ُُمَمَّ ْبني  َجْعَفري  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  ني  َحدَّ مي الرَُّجُل  آىَل  »إيَذا  ُقوُل: 
مَّا َأْن يُطَلّيَق َوإيمَّا َأْن يَفييَء« اْمَرأَتيهي، مَلْ يَ َقْع َعَلْيهي َطاَلٌق، َوإيْن َمَضتي اأْلَْربَ َعُة اأْلَْشُهري َحَّتَّ يُ   وَقَف، فَإي

ْنَداَن«  قَاَل َماليٌك: »َوَذليَك اأْلَْمُر عي
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه َكاَن يَ ُقوُل: »َأميَُّ   -  18 نَُّه إيَذا َمَضتي اأْلَْربَ َعُة َوَحدَّ ني اْمَرأَتيهي، فَإي ا رَُجٍل آىَل مي
  يُوَقَف«اأْلَْشُهري، ُوقيَف َحَّتَّ يُطَلّيَق َأْو يَفييَء، َواَل يَ َقُع َعَلْيهي َطاَلٌق إيَذا َمَضتي اأْلَْربَ َعُة اأْلَْشُهري َحَّتَّ 

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ ظِهَارِ الْحُرِّ 
 

َم ْبَن ُُمَمَّ  -  20 ، أَنَُّه َسَأَل اْلَقاسي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن َسعييدي ْبني َعْمريو ْبني ُسَلْيٍم الزُّرَقييّي ٍد، َعْن رَُجٍل طَلََّق اْمَرَأًة إيْن ُهَو  َحدَّ
هي، إيْن ُهَو تَ َزوََّجَها فََأَمَرهُ   تَ َزوََّجَها، ٍد: إينَّ رَُجاًل َجَعَل اْمَرَأًة َعَلْيهي َكَظْهري أُمّي ُم ْبُن ُُمَمَّ  ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي إيْن ُهَو تَ َزوََّجَها  فَ َقاَل اْلَقاسي

ري«   َأْن »اَل يَ ْقَرَِبَا َحَّتَّ يَُكفّيَر َكفَّارََة اْلُمَتظَاهي
 موقوف حسن.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ 
 

الْ   -  26 َُتَْت  َتُكوُن  اأْلََمةي  يفي  يَ ُقوُل  أَنَُّه َكاَن  ُعَمَر  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  هَلَا  َوَحدَّ اأْلََمَة  »إينَّ  فَ تَ ْعتيُق  َعْبدي 
َها« قَاَل   قُ اْلْيَياُر َما مَلْ مَيَسَّ َهُم َواَل ُتَصدَّ َا تُ ت َّ َّنَّ َلْت، َأنَّ هَلَا اْلْيَياَر، فَإي َا َجهي َها َزْوُجَها فَ َزَعَمْت َأَّنَّ َن  َماليٌك: »َوإيْن َمسَّ َا ادََّعْت مي  مبي

َها«  َياَر هَلَا بَ ْعَد َأْن مَيَسَّ  اجْلََهاَلةي، َواَل خي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

يٍّ يُ َقاُل هَلَا زَ   -  27 َهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبني الزَُّبرْيي َأنَّ َمْواَلًة ليَبِني َعدي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اْبني شي َا َكاَنْت َُتَْت َوَحدَّ بْ َراُء، َأْخَِبَْتُه َأَّنَّ
ف َ  يَ ْوَمئيٍذ.  َأَمٌة  َي  َوهي فَ َقاَلْت: »إي َعْبٍد،   . َوَسلََّم َفَدَعْتِني َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  ّي  النَّبي َحْفَصُة َزْوُج  إييَلَّ  فََأْرَسَلْت  قَاَلْت:  َُتكي  َعتَ َقْت،  خُمِْبي ّني 

َمسَّ  ْن  فَإي  ، َزْوُجكي مَيَْسْسكي  مَلْ  َما   ، كي بيَيدي َأْمَركي  إينَّ  ًئا.  َشي ْ َتْصَنعيي  َأْن  بُّ  ُأحي َواَل  قَاَلْت، َخَِبًا.  َشْيٌء«.  اأْلَْمري  َن  مي َلكي  فَ َلْيَس  كي 
 فَ ُقْلُت: »ُهَو الطَّاَلُق ُثَّ الطَّاَلُق ُثَّ الطَّاَلُق فَ َفارَقَ ْتُه َثاَلًَث«

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف لجهالة زبراء.  # قال الهاللي:
 



119 

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ 
 

هَ   -  32 َزْوجي ْن  مي »اْختَ َلَعْت  َا:  َأَّنَّ ُعبَ ْيٍد  َأيبي  بيْنتي  ليَصفييََّة  َمْواَلٍة  َعْن  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  يُ ْنكيْر َوَحدَّ فَ َلْم  هَلَا،  َشْيٍء  بيُكلّي  ا 
 َذليَك َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر« 

 صفية بنت أبي عبيد.  موقوف ضعيف. وسنده ضعيف لجهالة موالة # قال الهاللي:
 

 بَابُ طَلَاقِ الْمُخْتَلِعَةِ 
 

َها إيىَل    -  33 َي َوَعمُّ ذي ْبني َعْفَراَء َجاَءْت هي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ رُبَ يّيَع بيْنَت ُمَعوَّ َا  َحدَّ َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر فََأْخَِبَْتُه َأَّنَّ
ْن َزوْ  َها يفي زََماني ُعْثَماَن ْبني َعفَّاَن، فَ بَ َلَغ َذليَك ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن فَ َلْم يُ ْنكيْرُه، َوقَاَل َعْبُد اَّللَّي »اْختَ َلَعْت مي ُة   جي دَّ ُِتَا عي دَّ ْبُن ُعَمَر« عي

 اْلُمطَلََّقةي "
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ طَلَاقِ الْبِكْرِ 
 

بْ   -  37 دي  ُُمَمَّ َعْن  ثَ ْواَبَن،  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  ْبني  دي  ُُمَمَّ َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  أَنَُّه  َحدَّ اْلُبَكرْيي،  ْبني  إياَيسي  ني 
َا، ُثَّ   ، َفَذَهْبُت َمَعُه َأْسَأُل َلُه، َفَسَأَل َعْبَد اَّللَّي قَاَل: طَلََّق رَُجٌل اْمَرأََتُه َثاَلًَث قَ ْبَل َأْن َيْدُخَل ِبي َبَدا َلُه َأْن يَ ْنكيَحَها، َفَجاَء َيْستَ ْفيتي

َا َطاَلقيي إيايَّ ْبَن َعبَّاٍس َوَأاَب ُهَريْ َرَة َعْن َذليَك فَ َقااَل: " اَل نَ َرى َأْن تَ ْنكيَحَها َحَّتَّ تَ ْنكيَح َزْوًجا َغرْيََك، قَاَل:  َّنَّ َدٌة، قَاَل اْبُن فَإي َها َواحي
ْن َفْضٍل "  َك َما َكاَن َلَك مي ْن َيدي  َعبَّاٍس: إينََّك َأْرَسْلَت مي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن بَُكرْيي ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني    -  38 ، َعْن  َوَحدَّ ْعَماني ْبني َأيبي َعيَّاٍش اأْلَْنَصارييّي ، َعني الن ُّ اأْلََشجّي
َها؟ قَاَل َعطَاٌء َعطَاءي ْبني َيَساٍر، أَنَُّه قَاَل: َجاَء رَُجٌل َيْسَأُل َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعْمريو ْبني اْلَعاصي َعْن رَُجٍل طَلََّق اْمرَ  أََتُه َثاَلًَث قَ ْبَل َأْن مَيَسَّ

»الْ فَ قُ  قَاصٌّ  أَْنَت  َا  إيَّنَّ  : اْلَعاصي ْبني  َعْمريو  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  يلي  فَ َقاَل  َدٌة،  َواحي اْلبيْكري  َطاَلُق  َا  إيَّنَّ ُُتَرّيُمَها  ْلُت:  َوالثَّاَلثَُة  تُبيينُ َها،  َدُة  َواحي
 َحَّتَّ تَ ْنكيَح َزْوًجا َغرْيَُه« 

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

َأْخَِبَُه،    -  39 أَنَُّه   ، اأْلََشجّي ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  بَُكرْيي  َعْن  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َعيَّاٍش َوَحدَّ َأيبي  ْبني  ُمَعاوييََة  َعْن 
مي ْبني ُعمَ  ُد ْبُن إياَيسي ْبني اْلُبَكرْيي فَ َقاَل:  اأْلَْنَصارييّي أَنَُّه َكاَن َجاليًسا َمَع َعْبدي اَّللَّي ْبني الزَُّبرْيي َوَعاصي ، قَاَل َفَجاَءُُهَا ُُمَمَّ َر ْبني اْْلَطَّابي

؟ فَ َقاَل عَ  َا، َفَماَذا تَ َراَيني يَةي طَلََّق اْمَرأََتُه َثاَلًَث قَ ْبَل َأْن َيْدُخَل ِبي ْن َأْهلي اْلَبادي ا اأْلَْمَر َما لََنا فييهي ْبُد اَّللَّي ْبُن الزَُّبرْيي إينَّ َهذَ إينَّ رَُجاًل مي
ْنَد َعائيَشَة، َفَسْلُهَما   ّني تَ رَْكتُ ُهَما عي اَْن، َفَذَهَب َفَسَأهَلَُما، فَ َقاَل قَ ْوٌل، فَاْذَهْب إيىَل َعْبدي اَّللَّي ْبني َعبَّاٍس َوَأيبي ُهَريْ َرَة فَإي ُثَّ اْئتيَنا فََأْخِبي

َأْفتي  ُهَريْ َرَة:  َيبي  ألي َعبَّاٍس  ُتَُ اْبُن  َوالثَّاَلثَُة  تُبيينُ َها،  َدُة  اْلَواحي  " ُهَريْ َرَة:  أَبُو  فَ َقاَل  َلٌة،  ُمْعضي َجاَءْتَك  فَ َقْد  ُهَريْ َرَة  َأاَب  اَي  َحَّتَّ هي  رّيُمَها، 



120 

 

ْنَداَن   ْثَل َذليَك قَاَل َماليٌك: »َوَعَلى َذليَك اأْلَْمُر عي َا، تَ ْنكيَح َزْوًجا َغرْيَُه َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس مي َوالث َّيّيُب إيَذا َمَلَكَها الرَُّجُل فَ َلْم َيْدُخْل ِبي
َدُة تَبيينُ َها، َوالثَّاَلُث َُتْريُمَها َحَّتَّ تَ ْنكيَح َزْوًجا َغرْيَُه«  َا ََتْريي جَمَْرى اْلبيْكري. اْلَواحي  َأَّنَّ

 موقوف صحيح.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ 
 

َأْعَلَمهُ   -  40 وََكاَن  قَاَل  َعْوٍف،  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  طَْلَحَة  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َأيبي  َحدَّ َوَعْن  بيَذليَك،  ْم 
ْنُه بَ ْعَد َسَلَمَة ْبني َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َعْوٍف، َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَني ْبَن َعْوٍف »طَلََّق اْمَرأََتُه ا ْلبَ تََّة َوُهَو َمرييٌض، فَ َورَّثَ َها ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن مي

َا«  ِتي دَّ  اْنقيَضاءي عي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

ني   -  41 »َورََّث  َعفَّاَن  ْبَن  ُعْثَماَن  َأنَّ   ، اأْلَْعَرجي َعني   ، اْلَفْضلي ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  وََكاَن َوَحدَّ ْنُه،  مي ٍل  ُمْكمي اْبني  َساَء 
 طَلََّقُهنَّ َوُهَو َمرييٌض«

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

، يَ ُقوُل: بَ َلَغِني َأنَّ اْمَرَأَة َعْبدي    -  42 َع رَبييَعَة ْبَن َأيبي َعْبدي الرَّمْحَني َثِني َعْن َماليٍك، أَنَُّه َسَي  ْبني َعْوٍف َسأَلَْتُه َأْن يُطَلّيَقَها،  الرَّمْحَني َوَحدَّ
َطُهرَ  ا  فَ َلمَّ َعْوٍف،  ْبُن  الرَّمْحَني  َعْبُد  َمريَض  َحَّتَّ  ُتَيْض  فَ َلْم   ، نييِني فَآذي َطُهْرتي  ُثَّ  ْضتي  حي »إيَذا  َأْو  فَ َقاَل:  اْلبَ تََّة  َفطَلََّقَها  آَذنَ ْتُه  ْت 

هَ  َعَلي ْ َلُه  بَقيَي  َيُكْن  مَلْ  ْنهُ َتْطلييَقًة  مي َعفَّاَن  ْبُن  ُعْثَماُن  فَ َورَّثَ َها  َمرييٌض،  يَ ْوَمئيٍذ  َعْوٍف  ْبُن  الرَّمْحَني  َوَعْبُد  َغرْيَُها،  الطَّاَلقي  َن  مي بَ ْعَد   ا 
َا«  ِتي دَّ  اْنقيَضاءي عي

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

َعْن    -  43 َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  يٌَّة،  َوَحدَّ َهاِشيي اْمَرَأََتني  َحبَّاَن  ي  َجدّي ْنَد  قَاَل: َكاَنْت عي َحبَّاَن،  ْبني  ََيََْي  ْبني  دي  ُُمَمَّ
ف َ  ُتَيْض،  َومَلْ  َها،  َعن ْ َهَلَك  ُثَّ  َسَنٌة  َا  ِبي َفَمرَّْت  ُع  تُ ْرضي َي  َوهي اأْلَْنَصارييََّة،  َفطَلََّق  ملَْ َوأَْنَصارييٌَّة،  َأريثُُه  َأاَن  إيىَل   َقاَلْت:  ْض، فَاْخَتَصَمَتا  َأحي

يَُّة ُعْثَماَن فَ َقاَل: َهَذا َعَمُل اْبني َعمّي  ، َفاَلَمتي اهْلَاِشيي ريَاثي ْلمي ََذا يَ ْعِني َعلييَّ  ُعْثَماَن ْبني َعفَّاَن: " فَ َقَضى هَلَا ابي َنا ِبي كي ُهَو َأَشاَر َعَلي ْ
 ْبَن َأيبي طَاليٍب " 

 ده ضعيف. موقوف ضعيف. وسن # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلَاقِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَني ْبَن َعْوٍف »طَلََّق اْمَرَأًة َلُه َفَمتََّع بيوَ  -  45  لييَدٍة«َحدَّ
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف إلعضاله.  # قال الهاللي:
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َعٌة   َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه َكاَن يَ ُقوُل: »ليُكلّي ُمطَلََّقٍة ُمت ْ إيالَّ الَّيتي ُتطَلَُّق، َوَقْد ُفريَض هَلَا َصَداٌق،  َوَحدَّ
 َومَلْ َتَُْس َفَحْسبُ َها نيْصُف َما ُفريَض هَلَا« 

 . وسنده صحيح على شرط الشيخين.موقوف صحيح # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ 
 

ًعا ُمَكاتَ ًبا َكاَن أليُ   -  47 ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبني َيَساٍر، َأنَّ نُ َفي ْ َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي الزّياَندي ّي َصلَّى هللاُ َحدَّ مّي َسَلَمَة َزْوجي النَّبي
َعَها، فَأَ َعَلْيهي وَ  ، ُثَّ َأرَاَد َأْن يُ َراجي ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َأْن َسلََّم َأْو َعْبًدا هَلَا َكاَنْت َُتَْتُه اْمَرَأٌة ُحرٌَّة َفطَلََّقَها اثْ نَ َتنْيي َمَرُه َأْزَواُج النَّبي

فَ َلقي  َذليَك،  َعْن  فَ َيْسأََلُه  َعفَّاَن  ْبَن  ُعْثَماَن   َ »َحُرَمْت َيَِْتي فَ َقااَل:  يًعا  ُجَي فَابْ َتَدرَاُه  َفَسَأهَلَُما  ََثبيٍت  ْبني  زَْيدي  بيَيدي  ًذا  آخي رَجي  الدَّ ْنَد  عي َيُه 
 َعَلْيَك َحُرَمْت َعَلْيَك« 

 موقوف صحيح لغيره. وسنده ضعيف النقطاعه. # قال الهاللي:
 

اْبني    -  48 َعني  َماليٍك،  َعْن  َثِني  هللُا َوَحدَّ َصلَّى  ّي  النَّبي َزْوجي  َسَلَمَة  ُمّي  ألي ُمَكاتَ ًبا َكاَن  ًعا  نُ َفي ْ َأنَّ   ، اْلُمَسيّيبي ْبني  َسعييدي  َعْن  َهاٍب،  شي
، فَاْستَ ْفََّت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن فَ َقاَل: »َحُرَمْت َعَلْيكَ   « َعَلْيهي َوَسلََّم طَلََّق اْمَرَأًة ُحرًَّة َتْطلييَقَتنْيي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. قال الهاللي:# 
 

، أَ   -  49 يّي ْيمي يَم ْبني احْلَاريثي الت َّ دي ْبني إيبْ َراهي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي رَبّيهي ْبني َسعييٍد، َعْن ُُمَمَّ ُمّي َسَلَمَة َوَحدَّ ًعا ُمَكاتَ ًبا َكاَن ألي نَّ نُ َفي ْ
ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي  « فَ َقاَل زَْيُد ْبُن  َزْوجي النَّبي ََثبيٍت: »َحُرَمْت  َوَسلََّم اْستَ ْفََّت زَْيَد ْبَن ََثبيٍت فَ َقاَل: »إيّني طَلَّْقُت اْمَرَأًة ُحرًَّة َتْطلييَقَتنْيي

 َعَلْيَك« 
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

عَ   -  50 َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  َعَلْيهي، َوَحدَّ َحُرَمْت  فَ َقْد  َتْطلييَقَتنْيي  اْمَرأََتُه  اْلَعْبُد  طَلََّق  إيَذا   " يَ ُقوُل:  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  ْبَد 
ُة اأْلََمةي َحْيضَ  دَّ َيٍض، َوعي ُة احْلُرَّةي َثاَلُث حي دَّ  َتاني " َحَّتَّ تَ ْنكيَح َزْوًجا َغرْيَُه: ُحرًَّة َكاَنْت َأْو َأَمًة، َوعي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. قال الهاللي: #
 

هي َأْن يَ ْنكيحَ   -  51 َن ليَعْبدي َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل: »َمْن َأذي ، لَْيَس َوَحدَّ ، فَالطَّاَلُق بيَيدي اْلَعْبدي
ْن  هي، َأْو َأَمَة َولييَدتيهي َفاَل ُجَناَح َعَلْيهي« بيَيدي َغرْييهي مي  َطاَلقيهي َشْيٌء، فََأمَّا َأْن َيَُْخَذ الرَُّجُل َأَمَة ُغاَلمي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 زَوْجَهَا   تَفْقِدُ   الَّتِي   عِدَّةِ   بَابُ 
 

قَالَ   -  52 اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ   ، اْلُمَسيّيبي ْبني  َسعييدي  َعْن  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َيََي،  َثِني  فَ َقَدْت  َحدَّ اْمَرَأٍة  َا  »َأميُّ  :
نينَي، ُثَّ تَ ْعَتدُّ أَ  ُر َأْرَبَع سي َتظي َا تَ ن ْ َّنَّ  ْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا ُثَّ ُتَيلُّ«  َزْوَجَها فَ َلْم َتْدري أَْيَن ُهَو؟ فَإي
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 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ وَطَلَاقِ الْحَائِضِ 
 

ْبني    -  54 ُعْرَوَة  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َعْبدي  َوَحدَّ بيْنَت  َحْفَصَة  انْ تَ َقَلْت  َا  َأَّنَّ نينَي  اْلُمْؤمي أُمّي  َعائيَشَة  َعْن  الزَُّبرْيي، 
َفذُكي  َهاٍب  شي اْبُن  قَاَل  الثَّاليَثةي،  احْلَْيَضةي  َن  مي مي  الدَّ يفي  َدَخَلْت  نَي  حي يقي  دّي الصّي َبْكٍر  َأيبي  ْبني  الالرَّمْحَني  َعْبدي  بيْنتي  ليَعْمَرَة  َذليَك  رَّمْحَني َر 

يفي كيتَ  يَ ُقوُل  َوتَ َعاىَل  تَ َباَرَك  اَّللََّ  إينَّ  اَنٌس، فَ َقاُلوا:  َذليَك  يفي  َجاَدهَلَا  َوَقْد  ُعْرَوُة  َصَدَق  ]البقرة:  فَ َقاَلْت:  قُ ُروٍء{  }َثاَلثََة  [  228ابيهي 
َا اأْلَقْ رَ   اُء اأْلَْطَهاُر " فَ َقاَلْت َعائيَشُة: »َصَدقْ ُتْم، َتْدُروَن َما اأْلَقْ َراُء؟« إيَّنَّ

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

لشَّ   - 56 َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َوزَْيدي ْبني َأْسَلَم، َعْن ُسَلْيَماَن ْبني َيَساٍر َأنَّ اأْلَْحَوَص َهَلَك ابي نَي َدَخَلتي اْمَرأَتُُه يفي َوَحدَّ ، حي امي
َن   مي مي  َيْسأَ الدَّ ََثبيٍت،  ْبني  زَْيدي  إيىَل  ُسْفَياَن  َأيبي  ْبُن  ُمَعاوييَُة  َفَكَتَب  طَلََّقَها،  َوَقْد َكاَن  الثَّاليَثةي،  زَْيٌد  احْلَْيَضةي  إيلَْيهي  َفَكَتَب  َذليَك  َعْن  لُُه 

نْ  َن احْلَْيَضةي الثَّاليَثةي، فَ َقْد بَريَئْت مي مي مي َا: »إيَذا َدَخَلْت يفي الدَّ َها َواَل َتريثُُه َواَل يَريثُ َها« إيَّنَّ ن ْ  ُه َوبَريَئ مي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:

 

اْمرَ   -  58 الرَُّجُل  طَلََّق  »إيَذا  يَ ُقوُل:  أَنَُّه َكاَن  ُعَمَر  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  مي َوَحدَّ مي  الدَّ يفي  َفَدَخَلْت  َن  أََتُه، 
َها«   ن ْ ْنُه، َوبَريَئ مي  احْلَْيَضةي الثَّاليَثةي، فَ َقْد بَريَئْت مي

ْنَداَن«  قَاَل َماليٌك: »َوُهَو اأْلَْمُر عي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اَنفيٍع، َأنَّ بيْنَت َسعييدي ْبني زَْيدي ْبني َعْمريو ْبني نُ َفْيٍل َكاَنْت َُتَْت َعْبدي اَّللَّي   -  64  ْبني َعْمريو ْبني ُعْثَماَن ْبني  َوَحدَّ
َها َعْبُد اَّللَّي    ْبُن ُعَمرَ َعفَّاَن، »َفطَلََّقَها اْلبَ تََّة فَانْ تَ َقَلْت«، فَأَْنَكَر َذليَك َعَلي ْ

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر »طَلََّق اْمَرَأًة َلُه يفي َمْسَكني َحْفَصَة َزْوجي   -  65 ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي    َوَحدَّ َوَسلََّم،  النَّبي
َيَة َأْن َيْستَ  ، َكَراهي ْن َأْداَبري اْلبُ ُيوتي ، َفَكاَن َيْسُلُك الطَّرييَق اأْلُْخَرى مي دي َها َحَّتَّ رَاَجَعَها«وََكاَن َطرييَقُه إيىَل اْلَمْسجي َن َعَلي ْ  ْأذي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 عِدَّةِ الطَّلَاقِ بَابُ جَامِعِ  
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عَ   -  70  ، اللَّْيثييّي ُقَسْيٍط  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  يَزييَد  َوَعْن  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  أَنَُّه َحدَّ  ، اْلُمَسيّيبي ْبني  َسعييدي  ْن 
َا اْمَرَأٍة طُلّيَقتْ  : »َأميُّ ُر تيْسَعَة َأْشُهٍر،  قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي َتظي َا تَ ن ْ َّنَّ َها َحْيَضتُ َها، فَإي ، ُثَّ رَفَ َعت ْ  َفَحاَضْت َحْيَضًة َأْو َحْيَضَتنْيي

ْت بَ ْعَد التّيْسَعةي َأْشُهٍر َثاَلثََة َأْشُهٍر ُثَّ َحلَّْت«  َا مَحٌْل َفَذليَك، َوإيالَّ اْعَتدَّ ْن اَبَن ِبي  فَإي
 صحيح. وسنده صحيح.موقوف   # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َعلييَّ ْبَن َأيبي طَاليٍب قَاَل: يفي احْلََكَمنْيي اللََّذْيني قَالَ   -  72 َقاَق َحدَّ ْفُتْم شي }َوإيْن خي ُ تَ َعاىَل   اَّللَّ
َما، فَابْ َعُثوا حَ  نَ ُهَما، إينَّ اَّللََّ َكاَن  بَ ْينيهي ُ بَ ي ْ ْن َأْهليَها، إيْن يُرييَدا إيْصاَلًحا، يُ َوفّيقي اَّللَّ ْن َأْهليهي، َوَحَكًما مي َعلييًما َخبيريًا{ ]النساء: َكًما مي

نَ ُهَما َوااْلْجتيَماَع« قَاَل َماليٌك: »َوَذليَك َأْحَسُن َما  35 َما اْلُفْرَقَة بَ ي ْ ، َأنَّ احْلََكَمنْيي ََيُوُز قَ ْوهُلَُما  [: »إينَّ إيلَْيهي ْن َأْهلي اْلعيْلمي ْعُت مي َسَي
»  َبنْيَ الرَُّجلي َواْمَرأَتيهي يفي اْلُفْرَقةي َوااْلْجتيَماعي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف إلعضاله.  # قال الهاللي:
 

 يَنْكِحْ بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِنيِ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَا لَمْ  
 

، َوَعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر، َوَعْبَد اَّللَّي   -  73 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َ ْبَن َعْبدي اَّللَّي َحدَّ  ْبَن َمْسُعوٍد، َوَساملي
َهاٍب، َوُسَلْيَماَن ْبَن   ٍد، َواْبَن شي َم ْبَن ُُمَمَّ َ َواْلَقاسي َيَساٍر: َكانُوا يَ ُقوُلوَن: »إيَذا َحَلَف الرَُّجُل بيَطاَلقي اْلَمْرَأةي قَ ْبَل َأْن يَ ْنكيَحَها، ُثَّ َأُثي

 إينَّ َذليَك اَلزيٌم َلُه إيَذا َنَكَحَها«  
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 
أَنَُّه   َماليٍك  َعْن  َثِني  إينَّ َوَحدَّ طَاليٌق،  َي  َفهي أَْنكيُحَها  اْمَرَأٍة  قَاَل: ُكلُّ  فييَمْن  يَ ُقوُل:  َمْسُعوٍد َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  ُيَسمّي بَ َلَغُه،  مَلْ  »إيَذا  ُه 

قَ  ْعُت«  َسَي َما  َأْحَسُن  »َوَهَذا  َماليٌك:  قَاَل  َعَلْيهي«  َشْيَء  َفاَل  بيَعْينيَها  اْمَرَأًة  َأوي  أَْنتي قَبييَلًة  ْمَرأَتيهي  الي يَ ُقوُل  الرَُّجلي  يفي   " َماليٌك:  اَل 
َي طَاليٌق، َوَمالُُه َصَدَقٌة، إيْن مَلْ يَ ْفَعْل َكَذا وََكَذا، َفَحنيَث قَالَ  : َأمَّا نيَساُؤُه َفَطاَلٌق َكَما قَاَل، َوَأمَّا  الطَّاَلُق، وَُكلُّ اْمَرَأٍة أَْنكيُحَها َفهي

نَُّه إيَذا مَلْ ُيَسمّي اْمَرَأًة بيَعْينيَها، َأْو قَبييَلًة، َأْو َأْرًضا َأْو ََنْوَ قَ ْولُُه ُكلُّ اْمرَ  َي طَاليٌق، فَإي َهَذا، فَ َلْيَس يَ ْلَزُمُه َذليَك، َوْليَ تَ َزوَّْج   َأٍة أَْنكيُحَها َفهي
ْق بيثُ لُثيهي "   َما َشاَء َوَأمَّا َمالُُه فَ ْليَ َتَصدَّ

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ جَامِعِ الطَّلَاقِ 
 

، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي   -  76 َهاٍب، أَنَُّه قَاَل: بَ َلَغِني َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعني اْبني شي ْن ثَقييٍف   َوَحدَّ َوَسلََّم قَاَل ليَرُجٍل مي
ْنَدُه َعشْ  « َأْسَلَم َوعي ُهنَّ َأْربَ ًعا َوفَاريْق َسائيَرُهنَّ ن ْ ْك مي : »َأْمسي نَي َأْسَلَم الث ََّقفييُّ  ُر نيْسَوٍة، حي
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 صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

ْعُت َسعييَد ْبَن اْلُمَسيّيبي َومُحَْيَد ْبَن َعْبدي الرَّ   -  77 َهاٍب، أَنَُّه قَاَل: َسَي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اْبني شي مْحَني ْبني َعْوٍف َوُعبَ ْيَد اَّللَّي َوَحدَّ
َبَة ْبني َمْسُعوٍد َوُسَلْيَماَن ْبَن َيَساٍر ُكلُُّهْم ي َ  َا  ْبَن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعت ْ ْعُت ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي يَ ُقوُل: »َأميُّ ْعُت َأاَب ُهَريْ َرَة يَ ُقوُل: َسَي ُقوُل: َسَي

َغرْيَُه،   َزْوًجا  َوتَ ْنكيَح  ُتَيلَّ،  َحَّتَّ  تَ رََكَها  ُثَّ  َتْطلييَقَتنْيي  َأْو  َتْطلييَقًة  َزْوُجَها  طَلََّقَها  ُثَّ اْمَرَأٍة  يُطَلّيَقَها  َأْو  َها  َعن ْ َزْوُجَها  فَ َيُموَت  يَ ْنكيُحَها   
ْن َطاَلقيَها«   ْنَدُه َعَلى َما بَقيَي مي َا َتُكوُن عي َّنَّ  اأْلَوَُّل، فَإي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

، أَنَُّه تَ َزوََّج ُأمَّ َوَلٍد ليَعْبدي الرَّمْحَني   -  78 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََثبيتي ْبني اأْلَْحَنفي ، قَاَل: َفَدَعاني َعْبُد اَّللَّي َوَحدَّ  ْبني زَْيدي ْبني اْْلَطَّابي
قَ يْ  َوإيَذا  َمْوُضوَعٌة،  َياٌط  سي َذا  فَإي َعَلْيهي،  َفَدَخْلُت  ُتُه  ئ ْ َفجي اْْلَطَّابي  ْبني  زَْيدي  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  َقْد  ْبُن  َلُه  َوَعْبَداني  يٍد،  َحدي ْن  مي َداني 

فَ َقاَل:  َفخَ   َأْجَلَسُهَما،  قَاَل:  أَْلًفا،  الطَّاَلُق  َي  هي فَ ُقْلُت:  قَاَل:  وََكَذا،  بيَك َكَذا  فَ َعْلُت  بيهي  َُيَْلُف  ي  َوالَّذي َوإيالَّ  ْن  طَلّيْقَها  مي َرْجُت 
فَ ت َ   ، َشْأني ْن  مي ي َكاَن  لَّذي ابي فََأْخَِبْتُُه  َة  َمكَّ بيَطرييقي  ُعَمَر  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  فََأْدرَْكُت  هي،  ْندي بيَطاَلٍق،  عي َذليَك  لَْيَس   " َوقَاَل:  اَّللَّي،  َعْبُد  َغيََّظ 

ي، َحَّتَّ أَتَ ْيُت َعْبَد اَّللَّي  ْع إيىَل َأْهليَك، قَاَل: فَ َلْم تُ ْقريْرني نَ ْفسي َا مَلْ َُتُْرْم َعَلْيَك، فَاْرجي َها،  َوإيَّنَّ رٌي َعَلي ْ َة َأمي  ْبَن الزَُّبرْيي، َوُهَو يَ ْوَمئيٍذ مبيَكَّ
بْ فَأَ  اَّللَّي  َعْبُد  يلي  فَ َقاَل  قَاَل  ُعَمَر  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  يلي  قَاَل  ي  لَّذي َوابي  ، َشْأني ْن  مي ي َكاَن  لَّذي ابي إيىَل  ْخَِبْتُُه  ْع  فَاْرجي َعَلْيَك  َُتُْرْم  مَلْ  الزَُّبرْيي:  ُن 

ريُ  ، َوُهَو َأمي ، َوَأْن خُيَلّيَي بَ ْيِني َوَبنْيَ َأْهليَك، وََكَتَب إيىَل َجابيري ْبني اأْلَْسَودي الزُّْهرييّي يَنةي َيَُْمُرُه َأْن يُ َعاقيَب َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعْبدي الرَّمْحَني  اْلَمدي
َأْدَخلَ  َحَّتَّ  اْمَرَأِتي  ُعَمَر  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  اْمَرَأُة  َصفييَُّة  َزْت  َفَجهَّ يَنَة،  اْلَمدي ْمُت  فَ َقدي قَاَل:  َعَليَّ  َأْهليي،  َها  ُثَّ ت ْ ُعَمَر  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  بيعيْلمي 

ي ليَولييَميتي َفَجاَءني "   َدَعْوُت َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر يَ ْوَم ُعْرسي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:

 

ْعُت َعْبدَ   -  79 يَناٍر، أَنَُّه قَاَل: َسَي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني دي ُّ إيَذا طَلَّْقُتُم النّيَساَء َوَحدَّ  اَّللَّي ْبَن ُعَمَر: " قَ َرَأ }اَي أَي َُّها النَّبي
{ ]الطالق:  ِتيينَّ " قَاَل َماليٌك: »يَ ْعِني بيَذليَك َأْن يُطَلّيَق يفي ُكلّي طُْهٍر َمرًَّة« 1َفطَلّيُقوُهنَّ دَّ  [ ليُقُبلي عي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

ُعهَ   -  81 يُ َراجي ُثَّ  اْمَرأََتُه  يُطَلّيُق  الرَُّجَل َكاَن  َأنَّ   "  ، يلييّي الدّي زَْيٍد  ْبني  ثَ ْوري  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  يُرييُد َوَحدَّ َواَل  َا،  ِبي َلُه  َحاَجَة  َواَل  ا، 
بيَذليكَ  يَُطوّيُل  َوَمنْ   إيْمَساَكَها َكْيَما  ليتَ ْعَتُدوا  َرارًا  ضي ُكوُهنَّ  َتُْسي }َواَل  َوتَ َعاىَل  تَ َباَرَك   ُ اَّللَّ فَأَنْ َزَل  ليُيَضارََّها،  َة  اْلعيدَّ َها  َذليَك  َعَلي ْ يَ ْفَعْل   
ُ بيَذليَك " 231فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه{ ]البقرة:    [ يَعيظُُهُم اَّللَّ

 ضعيف. وسنده ضعيف إلعضاله.  # قال الهاللي:
 

 ابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا بَ 
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َها زَ  -  84 َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه ُسئيَل َعني اْلَمْرَأةي يُ تَ َوَّفَّ َعن ْ ٌل؟ فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّي َوَحدَّ َي َحامي ْوُجَها َوهي
َحلَّْت« ْبُن   فَ َقْد  مَحَْلَها  َوَضَعْت  »إيَذا  َوَضَعْت   ُعَمَر:  »َلْو  قَاَل:  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  ْنَدُه  عي اأْلَْنَصاري َكاَن  َن  مي رَُجٌل  فََأْخَِبَُه 

 َوَزْوُجَها َعَلى َسرييريهي مَلْ يُْدَفْن بَ ْعُد، حَلَلَّْت« 
 صحيح على شرط الشيخين.موقوف صحيح. وسنده   # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَقَامِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ 
 

88  -  ، ، َعْن َعْمريو ْبني ُشَعْيٍب، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّيبي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن مُحَْيدي ْبني قَ ْيٍس اْلَمكّييّي :  َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّ   َوَحدَّ ابي
 » ، مَيْنَ ُعُهنَّ احْلَجَّ َن اْلبَ ْيَداءي ُهنَّ َأْزَواُجُهنَّ مي  َكاَن »يَ ُردُّ اْلُمتَ َوَّفَّ َعن ْ

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

 ،َ تُ ُويفّي َخبَّاٍب  ْبَن  ائيَب  السَّ َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َسعييٍد  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ُعَمَر،    َوَحدَّ ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  إيىَل  َجاَءْت  اْمَرأََتُه  َوإينَّ 
َها، َوذََكَرْت َلُه َحْرًَث هَلُْم بيَقَناَة، َوَسأَلَْتُه: »َهْل َيْصُلُح هَلَا َأْن تَبييَت   فييهي؟ فَ نَ َهاَها َعْن َذليَك، َفَكاَنْت َُتُْرُج َفذََكَرْت َلُه َوفَاَة َزْوجي

يَنةي  َن اْلَمدي يَنَة إيَذا َأْمَسْت فَ َتبييُت يفي بَ ْيتي مي ْم، فَ َتَظلُّ فييهي يَ ْوَمَها، ُثَّ َتْدُخُل اْلَمدي  َها« َسَحًرا فَ ُتْصبيُح يفي َحْرثيهي
 ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه. موقوف   # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر، أَنَُّه َكاَن يَ ُقوُل: »اَل تَبييُت اْلُمتَ َوَّفَّ عَ   -  90 ُتوَتُة إيالَّ َوَحدَّ َها َزْوُجَها، َواَل اْلَمب ْ ن ْ
 يفي بَ ْيتيَها« 

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 ةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا بَابُ عِدَّ 
 

َ عَ  -  92 ُة أُمّي اْلَوَلدي إيَذا تُ ُويفّي دَّ َثِني َماليٌك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه قَاَل: »عي َها َسيّيُدَها َحْيَضٌة«َوَحدَّ  ن ْ
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ 
 

ري ْبني َسْعدي ْبني َأيبي وَ   -  96 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي النَّْضري، َمْوىَل ُعَمَر ْبني ُعبَ ْيدي اَّللَّي، َعْن َعامي قَّاٍص، َعْن أَبييهي أَنَُّه: »َكاَن َوَحدَّ
 يَ ْعزيُل«

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن    -  97 ، َعْن أُمّي  َوَحدَّ َيبي  َأيبي النَّْضري َمْوىَل ُعَمَر ْبني ُعبَ ْيدي اَّللَّي، َعني اْبني َأفْ َلَح َمْوىَل َأيبي أَيُّوَب اأْلَْنَصارييّي َوَلٍد ألي
 أَيُّوَب اأْلَْنَصارييّي أَنَُّه: »َكاَن يَ ْعزيُل«
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 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف لجهالة أم ولد ألبي أيوب. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه: »َكاَن اَل يَ ْعزيُل، وََكاَن َيْكَرُه اْلَعزْ  -  98  َل«َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َضْمَرَة ْبني َسعييٍد اْلمَ   -  99 ْنَد زَْيدي ْبني ََثبيٍت َوَحدَّ اجي ْبني َعْمريو ْبني َغزييََّة، أَنَُّه َكاَن َجاليًسا عي ، َعني احْلَجَّ ّي ازيني
ا نيَسائيي  لَْيَس   ، يلي َجَواريَي  ي  ْندي إينَّ عي َسعييٍد  َأاَب  اَي  فَ َقاَل   ، اْلَيَمني َأْهلي  ْن  مي رَُجٌل  قَ ْهٍد  اْبُن  ْعجَ َفَجاَءُه  ُأكينُّ ِبَي ِتي  ،  لالَّ ُهنَّ ن ْ مي إييَلَّ  َب 

اُج«، قَا ِنّي َأفََأْعزيُل، فَ َقاَل زَْيُد ْبُن ََثبيٍت: »َأْفتيهي اَي َحجَّ َل مي ، َأْن َُتْمي ُبِني َا جَنْليُس َولَْيَس ُكلُُّهنَّ يُ ْعجي ُ َلَك، إيَّنَّ َل فَ ُقْلُت: »يَ ْغفيُر اَّللَّ
ْنَك«، قَاَل: َأْفتيهي، قَالَ  ْنَدَك لينَ تَ َعلََّم مي ْئَت َأْعَطْشَتُه«، قَاَل: وَُكْنُت َأَْسَُع َذليَك    عي َتُه، َوإيْن شي ْئَت َسَقي ْ فَ ُقْلُت: »ُهَو َحْرُثَك إيْن شي

ْن زَْيٍد، فَ َقاَل زَْيٌد: »َصَدَق«   مي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:

 

ابْ   -  100 ُسئيَل  قَاَل:  أَنَُّه  َذفييٌف،  َلُه  يُ َقاُل  رَُجٍل  َعْن   ، اْلَمكّييّي قَ ْيٍس  ْبني  مُحَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  اْلَعْزلي َوَحدَّ َعني  َعبَّاٍس  ُن 
َا اْسَتْحَيْت، فَ َقاَل: ُهَو َذليَك »َأمَّ  ْم َفَكَأَّنَّ ييهي  ا َأاَن فََأفْ َعُلُه« يَ ْعِني أَنَُّه يَ ْعزيُل َفَدَعا َجارييًَة َلُه، فَ َقاَل: َأْخِبي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف لجهالة ذفيف.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ 
 

ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّ   -  105 َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ أُمَّ َسَلَمَة َزْوَج النَّبي َها، اْشَتَكْت َوَحدَّ ْمَرَأٍة َحادٍّ َعَلى َزْوجي َم قَاَلْت الي
َهاري«  لن َّ يهي ابي للَّْيلي َواْمَسحي ليي بيُكْحلي اجلْياَلءي ابي َها: »اْكَتحي ن ْ َها فَ بَ َلَغ َذليَك مي نَ ي ْ  َعي ْ

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

أُمّي َسَلَمةَ   -  108 َعَلى  َدَخَل  َوَسلََّم  َعَلْيهي  َصلَّى هللاُ  اَّللَّي  َأنَّ َرُسوَل  بَ َلَغُه:  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  َسَلَمَة، َوَحدَّ َأيبي  َعَلى  َحادٌّ  َي  َوهي  ،
فَ قَ  َسَلَمَة؟  أُمَّ  اَي  َهَذا  َما   " فَ َقاَل:  ًا،  َصِبي َها  نَ ي ْ َعي ْ َعَلى  َجَعَلْت  اللَّْيلي َوَقْد  يفي  »اْجَعلييهي  قَاَل:  اَّللَّي،  َرُسوَل  اَي   ٌ َصِبي ُهَو  َا  إيَّنَّ اَلْت: 

َهاري«   لن َّ يهي ابي  َواْمَسحي
 ( من حديث أم حكيم بنت أسيد عن أمها[ 3567(، والنسائي )2305]اخرجه أبو داود )  ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َما  -  109 ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَنْت تَ ُقوُل: »ََتَْمُع احلَْ َوَحدَّ ْدري  ليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ أُمَّ َسَلَمَة َزْوَج النَّبي لسّي ادُّ رَْأَسَها ابي
 »  َوالزَّْيتي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الرَّضَاعِ   -  30
 

 رَضَاعَةِ الصَّغِريِ بَابُ  
 

، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َعبَّاٍس أَنَُّه َكاَن يَ ُقوُل: »َما  -  4 يلييّي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ثَ ْوري ْبني زَْيٍد الدّي َكاَن يفي احْلَْوَلنْيي َوإيْن َكاَن َمصًَّة   َوَحدَّ
َدًة فَ ُهَو َُيَرّيُم«   َواحي

 موقوف صحيح. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

عَ   -  6 ُأْرضي ليَمْن  إيالَّ  َرَضاَعَة  »اَل  يَ ُقوُل:  ُعَمَر َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  َرَضاَعَة   َوَحدَّ َواَل  َغري،  الصّي يفي 
 ليَكبيرٍي« 

 .صحيح على شرط الشيخينموقوف صحيح. وسنده   # قال الهاللي:
 

اْلمُ   -  7 أُمَّ  َعائيَشَة  َأنَّ  َأْخَِبَُه  ُعَمَر،  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ْبَن   َ َساملي َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  إيىَل َوَحدَّ يَ ْرَضُع  َوُهَو  بيهي،  َأْرَسَلْت  نينَي  ْؤمي
َأيبي  بيْنتي  أُمّي ُكْلُثوٍم  أُمُّ ُأْختيَها  فََأْرَضَعْتِني   ٌ َساملي قَاَل   ،» َعَليَّ َيْدُخَل  َحَّتَّ  َرَضَعاٍت  َعْشَر  عييهي  »َأْرضي فَ َقاَلْت:   ، يقي دّي الصّي َبْكٍر  ُكْلُثوٍم    

مي  َعائيَشَة  َعَلى  َأْدُخُل  َأُكْن  فَ َلْم  َرَضَعاٍت،  َثاَلثي  َغرْيَ  ْعِني  تُ ْرضي َمريَضْت، فَ َلْم  ُثَّ  َرَضَعاٍت،  تُتيمَّ يلي  َثاَلَث  مَلْ  أُمَّ ُكْلُثوٍم  َأنَّ  َأْجلي  ْن 
 َعْشَر َرَضَعاتٍ 
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

نينيَ   -  8 َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َصفييََّة بيْنَت َأيبي ُعبَ ْيٍد، َأْخَِبَْتُه َأنَّ َحْفَصَة أُمَّ اْلُمْؤمي مي ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني  ، َأْرسَ َوَحدَّ َلْت بيَعاصي
صَ  َوُهَو  َها،  َعَلي ْ ليَيْدُخَل  َرَضَعاٍت  َعْشَر  ُعُه  »تُ ْرضي اْْلَطَّابي  ْبني  ُعَمَر  بيْنتي  َمَة  فَاطي ُأْختيَها  إيىَل  َفَكاَن َسْعٍد،  فَ َفَعَلْت  يَ ْرَضُع،  غيرٌي 

َها«   َيْدُخُل َعَلي ْ
 ح.صحيموقوف صحيح. وسنده   # قال الهاللي:

 

َزْوَج    -  9 َعائيَشَة  َأنَّ  َأْخَِبَُه،  أَنَُّه  أَبييهي،  َعْن   ، مي اْلَقاسي ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َوَسلََّم َكاَن َوَحدَّ َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  ّي  النَّبي
َها َمْن َأْرَضَعْتُه َأَخَواُِتَا، َوبَ َناُت  َا« »َيْدُخُل َعَلي ْ َها َمْن َأْرَضَعُه نيَساُء إيْخَوِتي يَها، َواَل َيْدُخُل َعَلي ْ  َأخي

 صحيح.موقوف صحيح. وسنده   # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ 
 

يَناٍر، أَنَُّه قَاَل: َجاَء رَجُ   -  13 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني دي ْنَد َداري اْلَقَضاءي َيْسأَلُُه َوَحدَّ ٌل إيىَل َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر، َوَأاَن َمَعُه عي
إيّني كَ  فَ َقاَل:   ، اْْلَطَّابي ْبني  ُعَمَر  إيىَل  رَُجٌل  َجاَء  ُعَمَر،  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  فَ َقاَل  اْلَكبيريي؟  َرَضاَعةي  َأَطُؤَها َعْن  وَُكْنُت  َولييَدٌة،  يلي  اَنْت 
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َها، فَ َقاَلْت: ُدوَنَك، فَ َقْد َواَّللَّي َأْرَضْعتُ َها، فَ َقافَ عَ  َها، َفَدَخْلُت َعَلي ْ َها فََأْرَضَعت ْ ْعَها، َوْأتي َجارييَ َتَك  َمَدتي اْمَرَأِتي إيلَي ْ َل ُعَمُر: »َأْوجي
َا الرََّضاَعُة َرَضاَعُة الصَّغيريي«  َّنَّ  فَإي

 .صحيح على شرط الشيخينموقوف صحيح. وسنده   # قال الهاللي:
 

صْ   -  14 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َأنَّ رَُجاًل َسَأَل َأاَب ُموَسى اأْلَْشَعرييَّ فَ َقاَل: إيّني َمصي ْن َثْدييَها  َوَحدَّ ُت َعني اْمَرَأِتي مي
ُموَسى أَبُو  فَ َقاَل   ، َبْطِني يفي  َفَذَهَب  بيهي لَبَ ًنا  تُ ْفيتي  َماَذا  »اْنظُْر  َمْسُعوٍد:  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  فَ َقاَل  َعَلْيَك،  َحُرَمْت  َقْد  إيالَّ  ُأرَاَها  اَل   :

َما كَ  إيالَّ  َرَضاَعَة  »اَل  َمْسُعوٍد:  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  فَ َقاَل  أَْنَت؟  تَ ُقوُل  َفَماَذا  ُموَسى:  أَبُو  فَ َقاَل  احْلَْولَ الرَُّجَل«؟  يفي  أَبُو اَن  فَ َقاَل   ،» نْيي
 ُموَسى: اَل َتْسأَُلوني َعْن َشْيٍء، َما َكاَن َهَذا احْلَِْبُ َبنْيَ َأْظُهريُكْم "

 موقوف صحيح. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الْبُيُوعِ   -  31
 

 

 بَابُ الْعَيْبِ فِي الرَّقِيقِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن َسامليي ْبني َعْبدي اَّللَّي، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعمَ   -  4 ْرَهٍم، َحدَّ َر اَبَع ُغاَلًما َلُه بيَثَماَّنيياَئةي دي
ُعمَ  ْبني  اَّللَّي  ليَعْبدي  ابْ َتاَعُه  ي  الَّذي فَ َقاَل  ْلَِبَاَءةي  ابي الرَُّجُل: َواَبَعُه  فَ َقاَل  َعفَّاَن،  ْبني  ُعْثَماَن  إيىَل  فَاْخَتَصَما   ، يلي هي  ُتَسمّي مَلْ  َداٌء  ْلُغاَلمي  ابي َر: 

ْلَِبَاَءةي«، فَ َقَضى ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ  هي، َوقَاَل َعْبُد اَّللَّي: »بيْعُتُه ابي  ْبني ُعَمَر َأْن ََيْليَف لَُه اَن، َعَلى َعْبدي اَّللَّي اَبَعِني َعْبًدا، َوبيهي َداٌء مَلْ ُيَسمّي
عي  َفَصحَّ  اْلَعْبَد،  َواْرََتََع  ََيْليَف،  َأْن  اَّللَّي  َعْبُد  فََأََب  يَ ْعَلُمُه،  َداٌء  بيهي  َوَما  اْلَعْبَد،  اَبَعُه  َْلٍف َلَقْد  ِبي َذليَك  بَ ْعَد  اَّللَّي  َعْبُد  فَ َباَعُه  ْنَدُه، 

ْرَهٍم "   اَئةي دي مي  َوََخْسي
 موقوف ضعيف.  الهاللي:# قال 

 

 بَابُ مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ إِذَا بِيعَتْ وَالشَّرْطُ فِيهَا 
 

َبَة ْبني َمْسُعودٍ   -  5 َهاٍب، َأنَّ ُعبَ ْيَد اَّللَّي ْبَن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعت ْ َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعني اْبني شي اَّللَّي ْبَن َمْسَعوٍد ، َأْخَِبَُه َأنَّ َعْبَد  َحدَّ
لثَّ  ابي يلي  َي  َفهي بيْعتَ َها  إيْن  أَنََّك  َعَلْيهي  َواْشرَتََطْت  الث ََّقفييَّةي،  زَيْ َنَب  اْمَرأَتيهي  ني  مي َجارييًَة  ْبُن ابْ َتاَع  اَّللَّي  َعْبُد  َفَسَأَل  بيهي.  تَبييُعَها  ي  الَّذي َمني 

، ف َ  ََحٍد« َمْسُعوٍد َعْن َذليَك ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي : »اَل تَ ْقَرِْبَا َوفييَها َشْرٌط ألي  َقاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه َكاَن يَ ُقوُل: »اَل َيطَأُ الرَُّجُل َولييَدةً   -  6 ، إيالَّ َولييَدًة إيْن َشاَء اَبَعَها، َوإيْن َوَحدَّ
َا َما َشاَء«    َشاَء َوَهبَ َها، َوإيْن َشاَء َأْمَسَكَها، َوإيْن َشاَء َصَنَع ِبي

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَلَهَا زَوْج  
 

َعفَّانَ   -  7 ْبني  ليُعْثَماَن  َأْهَدى  ٍر  َعامي ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  ابْ َتاَعَها  َحدَّ َزْوٌج.  َوهَلَا  َجارييًَة،   
ٍر َزْوَجَها فَ َفارَق َ  ْلَبْصَرةي، فَ َقاَل ُعْثَماُن: »اَل َأقْ َرُِبَا َحَّتَّ يُ َفاريقَ َها َزْوُجَها، فََأْرَضى اْبُن َعامي  َها« ابي

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

َهاٍب، َعْن    -  8 َثِني َعْن َماليٍك، َعني اْبني شي َأيبي َسَلَمَة ْبني َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َعْوٍف، َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَني ْبَن َعْوٍف: »ابْ َتاَع َولييَدًة  َوَحدَّ
 فَ َوَجَدَها َذاَت َزْوٍج فَ َردََّها« 

 موقوف صحيح  # قال الهاللي:



130 

 

 

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا 
 

هي َعْمَرَة بينْ   -  12 دي ْبني َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َحاريثََة، َعْن أُمّي ُُمَمَّ َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي الرّيَجالي  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َوَحدَّ تي َعْبدي الرَّمْحَني
 َن اْلَعاَهةي« َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »ََّنَى َعْن بَ ْيعي الثّيَماري َحَّتَّ تَ ْنُجَو مي 

 ( من حديث عائشة[ 24407]أخرجه موصوال أحمد ) صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْجَائِحَةِ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ 
 

هي َعْمَرَة بيْنتي َعْبدي  - 15 ، َعْن أُمّي دي ْبني َعْبدي الرَّمْحَني َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي الرّيَجالي ُُمَمَّ َعَها تَ ُقوُل: ابْ َتاَع َحدَّ  الرَّمْحَني أَنَُّه َسَي
َوسَ  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  زََماني  يفي  َحائيٍط،  ََثََر  َأْن رَُجٌل  احْلَائيطي  َربَّ  َفَسَأَل  ْقَصاُن،  الن ُّ َلُه   َ تَ َبنيَّ َحَّتَّ  فييهي  َوقَاَم  فَ َعاجَلَُه،  لََّم 

 َذليَك َلُه، فَ َقاَل  َعَلْيهي َوَسلََّم َفذََكَرتْ َيَضَع َلُه، َأْو َأْن يُقييَلُه، َفَحَلَف َأْن اَل يَ ْفَعَل، َفَذَهَبْت أُمُّ اْلُمْشرَتيي إيىَل َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ 
فَ   ، احْلَائيطي بيَذليَك َربُّ  َع  َفَسمي َخرْيًا،  يَ ْفَعَل  اَل  َأْن  َتََىلَّ   " َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َوَسلََّم َرُسوُل  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  أََتى 

 فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّي ُهَو َلُه " 
 ([ 24405]وصله أحمد من حديث عائشة بنحوه )  صحيح لغيره. :# قال الهاللي

 

 بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ 
 

اَّللَّي    -  20 َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  أَنَُّه  َيَساٍر،  ْبني  َعطَاءي  َعْن  َأْسَلَم،  ْبني  زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  هللاُ  َحدَّ َوَسلََّم:  َصلَّى  َعَلْيهي 
فَ َقا لصَّاَعنْيي  ابي الصَّاَع  َيَُْخُذ  َخْيَِبَ  َعَلى  َلَك  َعامي إينَّ  َلُه:  َفقييَل  مبييْثٍل«،  ْثاًل  مي لتَّْمري  ابي َوَسلََّم:  »التَّْمُر  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  َل 

َي َلُه، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّي  «، َفُدعي ، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّي اَل يَبييُعوَنِني  »اْدُعوُه يلي لصَّاَعنْيي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: " َأََتُْخُذ الصَّاَع ابي
رَ  لدَّ جْلَْمعي َصاًعا بيَصاٍع؟ فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »بيعي اجْلَْمَع ابي ، ُثَّ اجْلَنييَب ابي مي مي َجنييًبا« اهي رَاهي لدَّ   ابْ َتْع ابي

 صحيح لغيره. وسنده ضعيف إلرساله.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ تِبْرًا وَعَيْنًا 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، أَنَُّه قَاَل: َأَمَر َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ   -  28 َن   َحدَّ ْعَدْيني َأْن يَبييَعا آنيَيًة مي َعَلْيهي َوَسلََّم السَّ
نً  ًنا َأْو ُكلَّ َأْربَ َعٍة بيَثاَلثٍَة َعي ْ ْربَ َعٍة َعي ْ ْن َذَهٍب َأْو فيضٍَّة، فَ َباَعا ُكلَّ َثاَلثٍَة ِبَي ا، فَ َقاَل هَلَُما َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: اْلَمغَاِنيي مي

ُتَما فَ ُردَّا«»أَ   ْربَ ي ْ
 ضعيف. وهذا سنده ضعيف إلعضاله أو إرساله. # قال الهاللي:
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ٍد، أَنَُّه قَاَل ُكْنُت َمَع َعْبدي اَّللَّي بْ   -  31 ، َعْن جُمَاهي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن مُحَْيدي ْبني قَ ْيٍس اْلَمكّييّي ني ُعَمَر َفَجاَءُه َصائيٌغ، فَ َقاَل َوَحدَّ
فََأْست َ َلُه   َوْزنيهي،  ْن  مي ْكثَ َر  ِبَي َذليَك  ْن  مي ْيَء  الشَّ أَبييُع  ُثَّ  َهَب  الذَّ َأُصوُغ  إيّني   ، الرَّمْحَني َعْبدي  َأاَب  ي،  اَي  َيدي َعَملي  َقْدَر  َذليَك  ْن  مي ُل  ْفضي

ُد َعَلْيهي اْلَمْسأََلَة،   دي َأْو إيىَل َدابٍَّة يُرييُد فَ نَ َهاُه َعْبُد اَّللَّي َعْن َذليَك َفَجَعَل الصَّائيُغ يُ َردّي َهاُه َحَّتَّ انْ تَ َهى إيىَل اَببي اْلَمْسجي َوَعْبُد اَّللَّي يَ ن ْ
َفْضَل   اَل  ْرَهمي  لدّي ابي ْرَهُم  َوالدّي يَناري،  لدّي ابي يَناُر  »الدّي ُعَمَر:  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  قَاَل  ُثَّ  يَ رَْكبَ َها،  نَبييّيَناَأْن  َعْهُد  َهَذا  نَ ُهَما،  َوَعْهُداَن   بَ ي ْ َنا  إيلَي ْ

 إيلَْيُكْم«
 صحيح.  # قال الهاللي:

 

اَبعَ   -  33 ُسْفَياَن  َأيبي  ْبَن  ُمَعاوييََة  َأنَّ  َيَساٍر،  ْبني  َعطَاءي  َعْن  َأْسَلَم،  ْبني  زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َوريٍق   َوَحدَّ َأْو  َذَهٍب  ْن  مي َقايًَة  سي
فَ َقالَ  َا،  َوْزَّني ْن  مي ْكثَ َر  مبيي ِبَي ْثاًل  مي إيالَّ  َهَذا  ْثلي  مي َعْن  َهى  »يَ ن ْ َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  ْعُت  َسَي ْرَداءي  الدَّ أَبُو  لَُه   فَ َقاَل  ْثٍل«، 

أَ  ُمَعاوييََة؟  ْن  مي ُرني  يَ ْعذي َمْن   : ْرَداءي الدَّ أَبُو  فَ َقاَل  ِبًَْسا.  َهَذا  مبييْثلي  َأَرى  َما  َوَسلََّم،  ُمَعاوييَُة:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  َعْن  ُُه  ُأْخِبي اَن 
اْْلَطَّ  ْبني  ُعَمَر  َعَلى  ْرَداءي  الدَّ أَبُو  َم  َقدي ُثَّ   " َا  ِبي أَْنَت  ْرٍض  ِبَي ُأَساكيُنَك  اَل  رَْأييهي،  َعْن  ُني  ْبُن  َوخُيِْبي ُعَمُر  َفَكَتَب  َلُه،  َذليَك  َفذََكَر  ابي 

ْثاًل مبييْثٍل َوْزاًن بيَوْزٍن " اْْلَطَّابي   إيىَل ُمَعاوييََة: َأْن اَل تَبييَع َذليَك إيالَّ مي
 ضعيف.  # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي قَاَل: »اَل تَبييُعوا    -  34 لذَّ َوَحدَّ َهَب ابي ْثاًل الذَّ . إيالَّ مي َهبي
فُّ  ْثاًل مبييْثٍل، َواَل ُتشي . إيالَّ مي ْلَوريقي فُّوا بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعٍض، َواَل تَبييُعوا اْلَوريقي ابي وا بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعٍض، َواَل تَبييُعوا اْلَوريَق مبييْثٍل، َواَل ُتشي

وَ  ٌز،  اَنجي َواِْلَخُر  َغائيٌب،  َأَحُدُُهَا  َهبي  لذَّ ُهَو  ابي َوالرََّماُء  الرََّماَء«،  َعَلْيُكُم  َأَخاُف  إيّني  ْرُه  تُ ْنظي َفاَل  َتُه،  بَ ي ْ يَليَج  َأْن  إيىَل  اْستَ ْنَظَرَك  إيني 
 الرّيابَ 

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

بني    -  35 اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َهَب َوَحدَّ الذَّ تَبييُعوا  »اَل  قَاَل:  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  ُعَمَر،  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  يناٍر،  دي
مي  إيالَّ   . ْلَوريقي ابي اْلَوريقي  تَبييُعوا  َواَل  بَ ْعٍض،  َعَلى  بَ ْعَضَها  فُّوا  ُتشي َواَل  مبييْثٍل،  ْثاًل  مي إيالَّ   . َهبي لذَّ ُتشي ابي َواَل  مبييْثٍل،  َعَلى ْثاًل  بَ ْعَضَها  فُّوا 

ْرهُ  َتُه، َفاَل تُ ْنظي ٍز، َوإيني اْستَ ْنَظَرَك إيىَل َأْن يَليَج بَ ي ْ َها َغائيًبا بيَناجي ن ْ ًئا مي إيّني َأَخاُف َعَلْيُكُم الرََّماَء«، َوالرََّماُء ُهَو   بَ ْعٍض، َواَل تَبييُعوا َشي ْ
 الرّيابَ 

 لى شرط الشيخين.موقوف صحيح. وهذا سند صحيح ع # قال الهاللي:
 

»الدّي   -  36  : اْْلَطَّابي ْبُن  ُعَمُر  قَاَل  قَاَل:  أَنَُّه  ٍد  ُُمَمَّ ْبني  مي  اْلَقاسي َعني  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  ْرَهُم َوَحدَّ َوالدّي يَناري،  لدّي ابي يَناُر 
ٍز«  ، َواَل يُ َباُع َكاليٌئ بيَناجي لصَّاعي ، َوالصَّاُع ابي ْرَهمي لدّي  ابي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْعِينَةِ وَمَا يُشْبِهُهَا 
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ليل  -  43 اْْلَطَّابي  ْبُن  ُعَمُر  بيهي  َأَمَر  طََعاًما  ابْ َتاَع  َزاٍم  حي ْبَن  َحكييَم  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  الطََّعاَم َوَحدَّ َحكييٌم  فَ َباَع   ، نَّاسي
، فَ َردَُّه َعَلْيهي، َوقَاَل: »اَل تَبيْع طََعاًما ابْ تَ ْعَتُه حَ قَ ْبَل   َّتَّ َتْستَ ْوفيَيُه« َأْن َيْستَ ْوفيَيُه، فَ بَ َلَغ َذليَك ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ ُصكُ   -  44 ْن طََعامي اجْلَاري، فَ تَ َباَيَع النَّاُس تيْلَك َوَحدَّ وًكا َخَرَجْت ليلنَّاسي يفي زََماني َمْرَواَن ْبني احْلََكمي مي
اَّللَّي َصلَّ  َرُسولي  َأْصَحابي  ْن  مي َورَُجٌل  ََثبيٍت،  ْبُن  َفَدَخَل زَْيُد  َيْستَ ْوُفوَها،  َأْن  قَ ْبَل  نَ ُهْم  بَ ي ْ وَ الصُُّكوَك  َعَلْيهي  هللاُ  َمْرَواَن ى  َعَلى  َسلََّم 

ا هي  َهذي فَقاَل:  َذاَك؟  َوَما  َّللَّي،  ابي َأُعوُذ  فَ َقاَل:  َمْرَواُن؟  اَي  بَ ْيَع الرّياَب  َأُتُيلُّ   " فَ َقاَل:   ، احْلََكمي اَبُعوَها،  ْبني  ُثَّ  النَّاُس،  تَ َبايَ َعَها  لصُُّكوُك 
، َويَ ُردُّوََّنَا إيىَل َأْهليَها " قَ ْبَل َأْن َيْستَ ْوُفوَها، فَ بَ َعَث َمْرَواُن احْلََرَس  ي النَّاسي ْن أَْيدي بَ ُعوََّنَا، يَ ْنزيُعوََّنَا مي  يَ ت ْ

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

إيىَل    -  45 رَُجٍل  ْن  مي طََعاًما  َتاَع  يَ ب ْ َأْن  َأرَاَد  رَُجاًل  َأنَّ  أَنَُّه بَ َلَغُه  َماليٍك  َعْن  َثِني  يَبييَعُه َوَحدَّ َأْن  يُرييُد  ي  الَّذي الرَُّجُل  بيهي  َفَذَهَب  َأَجٍل، 
اْلمُ  فَ َقاَل  َلَك؟  أَبْ َتاَع  َأْن  ُتُيبُّ  أَيّيَها  ْن  مي َلُه:  َويَ ُقوُل  الصَُِّبَ  يُرييهي  َفَجَعَل   ، وقي السُّ إيىَل  فَأَتَ َيا  الطََّعاَم  ْنَدَك؟  عي لَْيَس  َما  أَتَبييُعِني  َتاُع:  ب ْ

ْنَدهُ   َعْبَد اَّللَّي  ْنُه َما لَْيَس عي َتْع مي : »اَل تَ ب ْ َتاعي ، َوقَاَل ليْلَبائيعي اَل تَبيْع َما لَْيَس ْبَن ُعَمَر َفذََكَرا َذليَك لَُه، فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر ليْلُمب ْ
ْنَدَك«  عي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 عَامِ بَابُ السُّلْفَةِ فِي الطَّ 
 

ال  -  49 ُيَسلّيَف  ْن  ِبَي ِبََْس  »اَل  قَاَل:  أَنَُّه  ُعَمَر  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  الطََّعامي َحدَّ يفي  الرَُّجَل  رَُّجُل 
ى، َما مَلْ َيُكْن يفي َزرٍْع مَلْ يَ ْبدُ  ْعٍر َمْعُلوٍم إيىَل َأَجٍل ُمَسمًّ  َصاَلُحُه، َأْو ََتٍْر مَلْ يَ ْبُد َصاَلُحُه«  اْلَمْوُصوفي بيسي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا 
 

َاري سَ   -  50 َ َعَلُف محي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ ُسَلْيَماَن ْبَن َيَساٍر قَاَل: َفِني هي: »ُخْذ َحدَّ ْعدي ْبني َأيبي َوقَّاٍص فَ َقاَل ليُغاَلمي
ثْ َلُه«  َا َشعيريًا، َواَل ََتُْخْذ إيالَّ مي ْنطَةي َأْهليَك، فَابْ َتْع ِبي ْن حي  مي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْحُكْرَةِ وَالتَّرَبُّصِ 
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ريَجا  -  56 ُد  يَ ْعمي اَل  ُسوقيَنا،  يفي  ُحْكَرَة  »اَل  قَاَل:  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  ْن َحدَّ مي ُفُضوٌل  ْم  يهي َْيدي ِبي ٌل 
َنا، َولَ  ْن ريْزقي اَّللَّي نَ َزَل بيَساَحتيَنا، فَ َيْحَتكيُرونَُه َعَلي ْ ،  َأْذَهاٍب إيىَل ريْزٍق مي َتاءي َوالصَّْيفي هي يفي الشّي َا َجاليٍب َجَلَب َعَلى َعُمودي َكبيدي كيْن َأميُّ

ْك َكْيَف َشاَء اَّللَُّ« ُ، َوْلُيْمسي  َفَذليَك َضْيُف ُعَمَر فَ ْلَيبيْع َكْيَف َشاَء اَّللَّ
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف إلعضاله.  # قال الهاللي:

 

َعنْ   -  57 َماليٍك،  َعْن  َثِني  بَ ْلتَ َعَة َوَحدَّ َأيبي  ْبني  بي  َاطي ِبي َمرَّ  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ   ، اْلُمَسيّيبي ْبني  َسعييدي  َعْن  يُوُسَف،  ْبني  يُوُنَس   
ْعري، َوإيمَّا أَ  : »إيمَّا َأْن َتزييَد يفي السّي ، فَ َقاَل َلُه ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي وقي لسُّ ْن ُسوقيَنا« ْن تُ رْ َوُهَو يَبييُع زَبييًبا َلُه ابي  َفَع مي

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح. # قال الهاللي:
 

َهى َعني احْلُْكَرةي«  -  58 َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َكاَن »يَ ن ْ  َوَحدَّ
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف إلعضاله.  # قال الهاللي:

 

 بَيْعِ الْحَيَوَانِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَالسَّلَفِ فِيهِ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ  
 

دي ْبني َعلييّي ْبني َأيبي طَاليٍب، أَ   -  59 ُُمَمَّ َحَسني ْبني  َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن َصاليحي ْبني َكْيَساَن، َعْن  نَّ َعلييَّ ْبَن َأيبي طَاليٍب َحدَّ
 ُعَصْيفيريًا بيعيْشرييَن بَعيريًا إيىَل َأَجٍل« »اَبَع َُجَاًل َلُه يُْدَعى 

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

ْربَ َعةي أَْبعيَرٍة َمْضُمونَ  -  60 َلًة ِبَي َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر »اْشرَتَى رَاحي لرََّبَذةي« ٍة َعَلْيهي َوَحدَّ بَ َها ابي  يُوفييَها َصاحي
 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ 
 

، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي    -  64 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّيبي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »ََّنَى َعْن  َحدَّ
» للَّْحمي  بَ ْيعي احْلَيَ َواني ابي

ال أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى (:  4/322]قال ابن عبد البر في التمهيد )  حسن لغيره.  # قال الهاللي:
 [ هللا عليه وسلم وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب 

 

 بَابُ السَّلَفِ وَبَيْعِ الْعُرُوضِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »ََّنَى َعْن بَ ْيٍع   -  69  َوَسَلٍف« َحدَّ
 [ من حديث عبد هللا بن عمرو  (٦٦٧١(، وأحمد )٤٦٢٩النسائي ) وصله] صحيح لغيره. وسنده ضعيف إلعضاله. # قال الهاللي:
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 بَابُ السُّلْفَةِ فِي الْعُرُوضِ 
 

َعبْ   -  70 ْعُت  َسَي قَاَل:  أَنَُّه  ٍد  ُُمَمَّ ْبني  مي  اْلَقاسي َعني  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َيْسأَلُُه َحدَّ َورَُجٌل  َعبَّاٍس  ْبَن  اَّللَّي  َد 
لْ  َعَها قَ ْبَل َأْن يَ ْقبيَضَها؟ فَ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: »تيْلَك اْلَوريُق ابي  َوريقي وََكريَه َذليَك«  َعْن رَُجٍل َسلََّف يفي َسَبائيَب فََأرَاَد بَ ي ْ

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة  
 

َعتَ  -  72 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »ََّنَى َعْن بَ ي ْ َعٍة« َحدَّ  نْيي يفي بَ ي ْ
 [ موصوال من حديث أبي هريرة (٤٦٣٢(، والنسائي )١٢٣١أخرجه الترمذي )] وسنده ضعيف إلعضاله.صحيح لغيره.  # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ رَُجاًل قَاَل ليَرُجٍل: »ابْ َتْع يلي َهَذا اْلَبعيرَي بينَ ْقٍد، َحَّتَّ أَب ْ   -  73 ْنَك إيىَل َأَجٍل،  َوَحدَّ َفُسئيَل َعْن َتاَعُه مي
 َذليَك َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر َفَكريَهُه َوََّنَى َعْنُه«

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ 
 

يَناٍر، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّيبي َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّ   -  75 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن َأيبي َحازيمي ْبني دي ى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »ََّنَى َحدَّ
 َعْن بَ ْيعي اْلَغَرري«  

 ( من حديث أبي هريرة[ 3808(، ومسلم )7411]وصله أحمد ) صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

 بَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ 
 

ُث َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى    -  80 َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن َمْسُعوٍد َكاَن َُيَدّي َا بَ يّي َوَحدَّ َعنْيي هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »َأميُّ
 »  تَ َبايَ َعا، فَاْلَقْوُل َما قَاَل اْلَبائيُع َأْو َيرَتَادَّاني

 ([ 4446]وصله أحمد من حديث ابن مسعود ) صحيح لغيره. وسنده ضعيف إلعضاله. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن    -  81 فَّاحي أَنَُّه قَاَل: بيْعُت بَ زًّا يلي  َحدَّ ، َعْن ُبْسري ْبني َسعييٍد، َعْن ُعبَ ْيٍد َأيبي َصاليٍح َمْوىَل السَّ َأيبي الزّياَندي
ب َ  ُهْم  َعن ْ َأَضَع  َأْن  َعَليَّ  فَ َعَرُضوا  اْلُكوَفةي  إيىَل  اْْلُُروَج  َأَرْدُت  ُثَّ  َأَجٍل،  إيىَل  َُنَْلَة  َداري  َأْهلي  ْن  َعْن ْعَض  مي َفَسأَْلُت  ُقُدوني  َويَ ن ْ  ، الثََّمني

 َذليَك زَْيَد ْبَن ََثبيٍت فَ َقاَل: »اَل آُمُرَك َأْن ََتُْكَل َهَذا َواَل ُتوكيَلُه« 
 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح. # قال الهاللي:
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َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ُعْثَماَن ْبني َحْفصي ْبني َخْلَدَة، َعني  - 82 َهاٍب، َعْن َسامليي ْبني َعْبدي اَّللَّي، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه َوَحدَّ اْبني شي
ُلُه ا َويُ َعجّي  ، احْلَقّي ُب  َصاحي َعْنُه  فَ َيَضُع  َأَجٍل،  إيىَل  الرَُّجلي  َعَلى  ْيُن  الدَّ َلُه  َيُكوُن  »الرَُّجلي  َعني  بْ ُسئيَل  اَّللَّي  َعْبُد  َذليَك  َفَكريَه  ُن ِْلَخُر، 

 ُعَمَر َوََّنَى َعْنُه«
 موقوف حسن. وهذا سند حسن.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ 
 

ٍد أَنَُّه قَاَل: اْسَتْسَلَف َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعمَ  - 90 ، َعْن جُمَاهي َثِني َماليٌك، َعْن مُحَْيدي ْبني قَ ْيٍس اْلَمكّييّي ْن رَُجٍل َدرَاهي وَحدَّ َم، ُثَّ َقَضاُه َر مي
ي الَّيتي َأْسَلْفُتكَ  ْن َدرَاُهيي هي َخرْيٌ مي َها، فَ َقاَل الرَُّجُل: اَي َأاَب َعْبدي الرَّمْحَني َهذي ن ْ َم َخرْيًا مي ، فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر »َقْد َعليْمُت َدرَاهي

ي بيَذليَك طَيّيَبٌة«    َوَلكيْن نَ ْفسي
 صحيح. وهذا سند صحيح.موقوف   # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي قَاَل يفي " رَُجٍل َأْسَلَف رَُجاًل طََعاًما  -  91 ُه يفي بَ َلٍد   َحدَّ َيُه إيايَّ َعَلى َأْن يُ ْعطي
 َفَكريَه َذليَك ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي َوقَاَل: »فَأَْيَن احْلَْمُل« يَ ْعِني مُحْاَلنَهُ آَخَر، 

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف إلعضاله.  # قال الهاللي:
 

َعبْ   -  92 َأاَب  اَي  فَ َقاَل:  ُعَمَر  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  أََتى  رَُجاًل  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  َسَلًفا، َوَحدَّ رَُجاًل  َأْسَلْفُت  إيّني   : الرَّمْحَني دي 
َّا َأْسَلْفُتُه، فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر: »َفَذليَك الرّياَب«، قَاَل: َفَكْيفَ  ؟ فَ َقاَل َعْبُد    َواْشرَتَْطُت َعَلْيهي َأْفَضَل ِمي َتَُْمُرني اَي َأاَب َعْبدي الرَّمْحَني

َلُف   بيَك، فَ َلَك  َعَلى َثاَلثَةي ُوُجوٍه: َسَلٌف ُتْسليُفُه تُرييُد بيهي َوْجَه اَّللَّي، فَ َلَك َوْجُه اَّللَّي، َوَسَلٌف ُتْسليُفُه تُرييُد بي اَّللَّي: " السَّ هي َوْجَه َصاحي
َفَكيْ  قَاَل:   ،" الرّياَب  َفَذليَك  بيطَيّيٍب،  َخبييثًا  ليَتْأُخَذ  ُتْسليُفُه  َوَسَلٌف  بيَك،  َصاحي َأْن َوْجُه  »َأَرى  قَاَل:  ؟  الرَّمْحَني َعْبدي  َأاَب  اَي  َتَُْمُرني  َف 

ي َأْسَلْفَتُه فَ  ي َأْسَلْفَتُه قَبيْلَتُه، َوإيْن َأْعطَاَك ُدوَن الَّذي ْثَل الَّذي ْن َأْعطَاَك مي يَفَة، فَإي َّا  َتُشقَّ الصَّحي ْرَت، َوإيْن َأْعطَاَك َأْفَضَل ِمي َأَخْذَتُه ُأجي
 طَيّيَبًة بيهي نَ ْفُسُه، َفَذليَك ُشْكٌر َشَكَرُه َلَك َوَلَك َأْجُر َما أَْنَظْرَتُه« َأْسَلْفَتُه 

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

َع َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر يَ ُقوُل: »َمْن َأْسَلَف َسَلًفا َفاَل  -  93 َثِني َماليٌك َعْن اَنفيٍع، أَنَُّه َسَي  َيْشرَتيْط إيالَّ َقَضاَءُه«  َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

َيْشرَتي   -  94 َفاَل  َسَلًفا  َأْسَلَف  »َمْن  يَ ُقوُل:  َمْسُعوٍد َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٍك  َثِني  َوإيْن َكاَنْت َوَحدَّ ْنُه،  مي َأْفَضَل  ْط 
ْن َعَلٍف فَ ُهَو رياًب«    قَ ْبَضًة مي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الْقِرَاضِ   -  32
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ 
 

َثِني َماليٌك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َعْن أَبييهي أَنَُّه قَاَل: َخَرَج َعْبُد اَّللَّي َوُعبَ ْيُد اَّللَّي ابْ َنا عُ   -  1 َمَر ْبني اْْلَطَّابي يفي َجْيٍش إيىَل اْلعيَراقي َحدَّ
رُي الْ  ، َوُهَو َأمي ا قَ َفاَل َمرَّا َعَلى َأيبي ُموَسى اأْلَْشَعرييّي ُر َلُكَما َعَلى َأْمٍر أَنْ َفُعُكَما بيهي فَ َلمَّ َل، ُثَّ قَاَل: َلْو َأْقدي َب ِبييَما َوَسهَّ َبْصَرةي، فَ َرحَّ

فَ  نينَي،  اْلُمْؤمي ريي  َأمي إيىَل  بيهي  أَبْ َعَث  َأْن  ُأرييُد  اَّللَّي،  َمالي  ْن  مي َماٌل  َهاُهَنا  بَ َلى  قَاَل:  ُثَّ  َتاَلَفَعْلُت،  فَ تَ ب ْ َمَتاعي ُأْسليُفُكَماُه  ْن  مي َمَتاًعا  بيهي  َعاني 
الرّيبْ  َوَيُكوُن  نينَي،  اْلُمْؤمي ريي  َأمي إيىَل  اْلَمالي  رَْأَس  اَيني  فَ تُ َؤدّي يَنةي،  ْلَمدي ابي تَبييَعانيهي  ُثَّ   ، وََكَتَب اْلعيَراقي فَ َفَعَل،  َذليَك،  ْداَن  َودي فَ َقااَل:  َلُكَما،  ُح 

َيَْ  َأْن  اْْلَطَّابي  ْبني  ُعَمَر  اجْلَْيشي  إيىَل  »َأُكلُّ  قَاَل:  ُعَمَر  إيىَل  َذليَك  َدفَ َعا  ا  فَ َلمَّ َا،  فَُأْرِبي اَبَعا  َما  َقدي ا  فَ َلمَّ اْلَماَل،  ُهَما  ن ْ مي َأْسَلَفُه، ُخَذ 
فََأْسَلَفُكمَ  نينَي،  اْلُمْؤمي ريي  َأمي »ابْ َنا   : اْْلَطَّابي ْبُن  ُعَمُر  فَ َقاَل  اَل،  قَااَل:  َأْسَلَفُكَما«؟  َما  ْثَل  اَّللَّي مي َعْبُد  فََأمَّا  َوريِْبَُه«،  اْلَماَل  اَي  َأدّي ا، 

اْلَماُل   َهَذا  نَ َقَص  َلْو  َهَذا  نينَي،  اْلُمْؤمي رَي  َأمي اَي  َلَك  َبغيي  يَ ن ْ َما  فَ َقاَل:  اَّللَّي  ُعبَ ْيُد  َوَأمَّا  ُعَمُر: َفَسَكَت،  فَ َقاَل  نَّاُه؟  َلَضمي َهَلَك  َأْو 
اَيُه، َفَسَكَت َعْبُد اَّللَّي  نينَي َلْو َجَعْلَتُه قيَراًضاَأدّي رَي اْلُمْؤمي ْن ُجَلَساءي ُعَمَر: اَي َأمي ؟ فَ َقاَل ُعَمُر: َقْد ، َورَاَجَعُه ُعبَ ْيُد اَّللَّي، فَ َقاَل رَُجٌل مي

 َّللَّي ابْ َنا ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي نيْصَف ريْبحي اْلَمالي " َجَعْلُتُه قيَراًضا، فََأَخَذ ُعَمُر رَْأَس اْلَمالي َونيْصَف ريِبْيهي، َوَأَخَذ َعْبُد اَّللَّي َوُعبَ ْيُد ا
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

»أَ   -  2 َعفَّاَن:  ْبَن  ُعْثَماَن  َأنَّ  هي،  َجدّي َعْن  أَبييهي،  َعْن   ، الرَّمْحَني َعْبدي  ْبني  اْلَعاَلءي  َعني  َماليٌك،  َثِني  في َوَحدَّ يَ ْعَمُل  قيَراًضا  َمااًل  يهي ْعطَاُه 
نَ ُهَما«   َعَلى َأنَّ الرّيْبَح بَ ي ْ

 موقوف حسن. وسنده حسن.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ   -  33
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ 
 

، َأنَّ  - 1 َهاٍب، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّيبي ثَ َنا ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعني اْبني شي َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: لييَ ُهودي َخْيَِبَ  َحدَّ
نَ  نَ َنا َوبَ ي ْ ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َأنَّ الثََّمَر بَ ي ْ هي ُكْم«، قَاَل: َفَكاَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَليْ يَ ْوَم افْ تَ َتَح َخْيَِبَ: »أُقيرُُّكْم فييَها، َما َأقَ رَُّكُم اَّللَّ

ُتْم فَ َلُكْم، َوإي  ئ ْ نَ ُهْم، ُثَّ يَ ُقوُل: إيْن شي َنُه َوبَ ي ْ َعُث َعْبَد اَّللَّي ْبَن َرَواَحَة فَ َيْخُرُص بَ ي ْ ُتْم َفليَي، َفَكانُوا َيَُْخُذونَُه " َوَسلََّم يَ ب ْ ئ ْ  ْن شي
 صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:

 

عَ   -  2 َماليٌك،  َثِني  َعْبَد  وَحدَّ َعُث  يَ ب ْ َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  َيَساٍر،  ْبني  ُسَلْيَماَن  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  ْبَن ني  اَّللَّي 
ْن َحْليي ني  َنُه، َوَبنْيَ يَ ُهودي َخْيَِبَ، قَاَل: َفَجَمُعوا َلُه َحْلًيا مي ْم، فَ َقاُلوا َلُه: َهَذا َلَك، َوَخفّيْف َعنَّا،  َرَواَحَة إيىَل َخْيَِبَ فَ َيْخُرُص بَ ي ْ َسائيهي

ْن أَبْ َغضي  ، َواَّللَّي إينَُّكْم َلمي ، فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّي ْبُن َرَواَحَة: اَي َمْعَشَر اْليَ ُهودي ليي َعَلى َأْن َوََتَاَوْز يفي اْلَقْسمي َامي  َخْلقي اَّللَّي إييَلَّ، َوَما َذاَك ِبي
يَف َعَليْ  ََذا قَاَمتي السَّ َأحي َا ُسْحٌت، َوإيانَّ اَل ََنُْكُلَها، فَ َقاُلوا: ِبي َّنَّ َن الرَّْشَوةي، فَإي  َمَواُت َواأْلَْرُض "  ُكْم، فََأمَّا َما َعَرْضُتْم مي

 صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
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 كِتَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ   -  34
 

 جَاءَ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ بَابُ مَا  
 

بيكيرَ   -  4 َيَدْيهي  يفي  تَ َزْل  فَ َلْم  أْرًضا،  »َتَكاَرى  َعْوٍف  ْبَن  الرَّمْحَني  َعْبَد  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٍك  َثِني  َفَما َوَحدَّ ابْ ُنُه:  قَاَل  َماَت«،  َحَّتَّ  اٍء 
ْن ُطولي َما َمَكَثْت يفي  ْن كيَرائيَها َذَهٍب َأْو    ُكْنُت ُأرَاَها إيالَّ لََنا مي ْنَد َمْوتيهي، فََأَمَراَن بيَقَضاءي َشْيٍء َكاَن َعَلْيهي مي َيَدْيهي، َحَّتَّ ذََكَرَها لََنا عي

 َوريٍق " 
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الشُّفْعَةِ   -  35
 

 

 الشُّفْعَةُ بَابُ مَا لَا تَقَعُ فِيهِ  
 

قَالَ   -  4 َعفَّاَن  ْبَن  ُعْثَماَن  َأنَّ  َحْزٍم،  ْبني  َبْكري  َأيبي  َعْن  ُعَمارََة،  ْبني  دي  ُُمَمَّ َعْن  َماليٌك  قَاَل  ََيََْي:  يفي  قَاَل  احْلُُدوُد  َوقَ َعتي  »إيَذا   :
، َفاَل ُشْفَعَة فييَها، َواَل ُشْفَعَة يفي بيْئٍر َواَل يفي َفْحلي ال «  اأْلَْرضي  نَّْخلي

 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ   -  36
 

 بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ 
 

، َأنَّ ُعَمَر ْبَن    -  2 َثِني َماليٌك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّيبي يٌّ، فَ َرَأى  وَحدَّ : اْخَتَصَم إيلَْيهي ُمْسليٌم َويَ ُهودي اْْلَطَّابي
. َفَضَربَ  حْلَقّي : َواَّللَّي َلَقْد َقَضْيَت ابي يُّ ، فَ َقَضى َلُه. فَ َقاَل َلُه اْليَ ُهودي يّي رَّةي، ُثَّ قَاَل: َوَما ُعَمُر َأنَّ احْلَقَّ ليْليَ ُهودي لدّي ُه ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي ابي

وَ يُْدريي َمَلٌك،  ميَيينيهي  َعْن  إيالَّ َكاَن   ، حْلَقّي ابي ي  يَ ْقضي قَاٍض  لَْيَس  أَنَُّه  جنَيُد  إيانَّ   : يُّ اْليَ ُهودي َلُه  فَ َقاَل  َدانيهي َك؟  ُيَسدّي َمَلٌك،  َاليهي  ِشي َعْن 
َذا تَ َرَك احْلَقَّ َعَرَجا َوتَ رََكا ، فَإي  ُه "َويُ َوفّيَقانيهي ليْلَحقّي َما َداَم َمَع احْلَقّي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. الهاللي:# قال 
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَاتِ 
 

َم َعَلى ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي رَُجلٌ   -  4 ، أَنَُّه قَاَل: َقدي َثِني َماليٌك، َعْن رَبييَعَة ْبني َأيبي َعْبدي الرَّمْحَني ، فَ َقاَل: َلَقْد َوَحدَّ ْن َأْهلي اْلعيَراقي  مي
ئ ْ  َنا، ف َ جي ْرضي ِبَي َظَهَرْت  الزُّوري  َشَهاَداُت  ُهَو«؟ قَاَل:  ُعَمُر: »َما  فَ َقاَل  َواَل َذَنٌب،  رَْأٌس،  َلُه  َما  َْمٍر،  ألي َقْد َكاَن ُتَك  »َأَو  ُعَمُر:  َقاَل 

ْساَلمي بيَغرْيي الْ  «َذليَك«؟ قَاَل: نَ َعْم، فَ َقاَل ُعَمُر: »َواَّللَّي اَل يُ ْؤَسُر رَُجٌل يفي اإْلي  ُعُدولي
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

َثِني َماليٌك، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي قَاَل: »اَل ََتُوُز َشَهاَدُة َخْصٍم َواَل ظَنينٍي«   َوَحدَّ
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف إلعضاله.. # قال الهاللي:

 

 الصِّبْيَانِ بَابُ الْقَضَاءِ فِي شَهَادَةِ  
 

ال  -  9 بيَشَهاَدةي  ي  »يَ ْقضي الزَُّبرْيي َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٌك،  قَاَل  ََيََْي:  َن قَاَل  مي نَ ُهْم  بَ ي ْ فييَما  َياني  ب ْ صّي
  »  اجلْيَراحي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

 عَلَى الْمِنْبَرِ بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْيَمنِيِ  
 

يَ ُقوُل:   -  12  ، اْلُمرّييَّ َطرييٍف  ْبَن  َغطََفاَن  َأاَب  َع  َسَي أَنَُّه  احْلَُصنْيي  ْبني  َداُوَد  َعْن  َماليٌك:  قَاَل  ََيََْي:  ََثبيٍت   قَاَل  ْبُن  زَْيُد  اْخَتَصَم 
نَ ُهَما. إيىَل َمْروَ  يٍع يفي َداٍر َكاَنْت بَ ي ْ يَنةي، فَ َقَضى َمْرَواُن َعَلى زَْيدي ْبني ََثبيٍت اأْلَْنَصارييُّ َواْبُن ُمطي رٌي َعَلى اْلَمدي . َوُهَو َأمي اَن ْبني احْلََكمي

َواَّللَّي  اَل  َمْرَواُن:  فَ َقاَل:  قَاَل   ،» َمَكاني َلُه  »َأْحليُف  ََثبيٍت:  ْبُن  زَْيُد  فَ َقاَل  ْنَِبي،  اْلمي َعَلى  نيي  ْلَيمي احْلُقُ ابي عي  َمَقاطي ْنَد  عي إيالَّ  قَاَل:     ، وقي
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ْنَِبي، قَاَل: َفَجَعَل َمْروَ  ْن َذليَك " قَاَل َفَجَعَل زَْيُد ْبُن ََثبيٍت ََيْليُف َأنَّ َحقَُّه حَلَقٌّ، َوَيَََْب َأْن ََيْليَف َعَلى اْلمي اُن ْبُن احْلََكمي يَ ْعَجُب مي
ْنَِبي َعَلى َأقَ  مَ َماليٌك: اَل َأَرى َأْن َُيَلََّف َأَحٌد َعَلى اْلمي يَناٍر َوَذليَك َثاَلثَُة َدرَاهي ْن رُبُعي دي  لَّ مي

 ([ 2673]أخرجه البخاري معلقا قبل ) موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَلَقِ الرَّهْنِ 
 

َعلَ   -  13 هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ   ، اْلُمَسيّيبي ْبني  َسعييدي  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٌك،  ثَ َنا  َحدَّ ََيََْي،  »اَل قَاَل  قَاَل:  َوَسلََّم  ْيهي 
 يَ ْغَلُق الرَّْهُن«  
 ( موصوال من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه[ 2441]أخرجه ابن ماجه ) ضعيف. # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْقَضَاءِ فِيمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ 
 

ثَ َنا ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »مَ   -  15 يَنُه فَاْضريبُوا ُعنُ َقُه«  ْن َغريََّ َحدَّ  دي
ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم فييَما نُ َرى   ُ َأْعَلُم    -َوَمْعََن قَ ْولي النَّبي ْساَلمي   -َواَّللَّ َن اإْلي يَنُه فَاْضريبُوا ُعنُ َقُه ». أَنَُّه َمْن َخَرَج مي َمْن َغريََّ دي

َوَأشْ  َقةي  الزَّاَندي ْثُل  مي َغرْييهي،  وَ إيىَل  تَ ْوبَ تُ ُهْم،  تُ ْعَرُف  اَل  َنَُّه  ألي ُيْستَ َتابُوا،  َومَلْ  قُتيُلوا،  ْم  َعَلْيهي َر  ظُهي إيَذا  ُأولَئيَك،  نَّ  فَإي ْم.  هي ُْم َكانُوا َباهي َأَّنَّ
ُهمْ  ن ْ مي يُ ْقَبُل  َواَل   . َهُؤاَلءي ُيْستَ َتاَب  َأْن  َأَرى  َفاَل  ْساَلَم،  اإْلي َويُ ْعليُنوَن  اْلُكْفَر  رُّوَن  َغرْييهي،    ُيسي إيىَل  ْساَلمي  اإْلي َن  مي َخَرَج  َمْن  َوَأمَّا  قَ ْوهُلُْم. 

رَ  َذليَك،  َعَلى  قَ ْوًما َكانُوا  َأنَّ  َلْو  َوَذليَك  قُتيَل.  َوإيالَّ  ََتَب.  ْن  فَإي ُيْستَ َتاُب.  نَُّه  فَإي َذليَك،  ْساَلمي َوَأْظَهَر  اإْلي إيىَل  يُْدَعْوا  َأْن  أَْيُت 
نْ  فَإي مَ َوُيْستَ َتابُوا،  َأْعَلُم،   ُ َواَّللَّ نُ َرى  فييَما  بيَذليَك،  يَ ْعني  َومَلْ  قُتيُلوا،  يَ ُتوبُوا  مَلْ  َوإيْن  ُهْم،  ن ْ مي َذليَك  قُبيَل  ََتبُوا  إيىَل    يَّةي  اْليَ ُهودي َن  مي َخَرَج  ْن 

ُ دي  يُ َغريّي َمْن  َواَل  يَّةي،  اْليَ ُهودي إيىَل  النَّْصَرانييَّةي  َن  مي َواَل  إيىَل  النَّْصَرانييَّةي،  ْساَلمي  اإْلي َن  مي َخَرَج  َفَمْن  ْساَلَم  اإْلي إيالَّ  اأْلَْداَيني ُكلّيَها.  َأْهلي  ْن  مي يَنُه 
ُ َأْعَلُم«  َ بيهي َواَّللَّ ي ُعِني  َغرْييهي، َوَأْظَهَر َذليَك، َفَذليَك الَّذي

 ( من حديث ابن عباس[ 3017(، والبخاري )1871]وصله أحمد )  صحيح لغيره. وهذا سند ضعيف إلرساله. # قال الهاللي:
 

، َعْن أَبييهي، أَنَّ   -  16 دي ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني َعْبٍد اْلَقارّييّي َثِني َماليٌك، َعْن َعْبدي الرَّمْحَني ْبني ُُمَمَّ َم َعَلى ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي  َوَحدَّ ُه قَاَل: َقدي
َفسَ   . اأْلَْشَعرييّي ُموَسى  َأيبي  قيَبلي  ْن  مي نَ َعْم،  رَُجٌل  فَ َقاَل:  َخَِبٍ؟  ُمَغرّيبَةي  ْن  مي فييُكْم  َهْل َكاَن  ُعَمُر:  َلُه  قَاَل  ُثَّ  فََأْخَِبَُه.   ، النَّاسي َعني  أََلُه 

»أَ  ُعَمُر:  فَ َقاَل  ُعنُ َقُه،  َفَضَربْ َنا  قَ رَّبْ َناُه  قَاَل:  بيهي؟  فَ َعْلُتْم  َفَما  قَاَل:  هي،  إيْساَلمي بَ ْعَد  َوَأْطَعْمُتُموُه ُكلَّ َفاَل َحبَ رَُجٌل َكَفَر  َثاَلًَث،  ْسُتُموُه 
ُع َأْمَر اَّللَّي«؟ ُثَّ قَاَل ُعَمُر: »اللَُّهمَّ إيّني ملَْ  ُتُموُه َلَعلَُّه يَ ُتوُب، َويُ َراجي يًفا، َواْستَ تَ ب ْ « يَ ْوٍم رَغي   َأْحُضْر، َومَلْ آُمْر، َومَلْ َأْرَض إيْذ بَ َلَغِني

 ذا سند ضعيف. موقوف ضعيف. وه # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْقَضَاءِ فِيمَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا 
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امي يُ َقاُل لَ   -  18 ْن َأْهلي الشَّ ، َأنَّ رَُجاًل مي َثِني َماليٌك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّيبي ، َوَجَد َمَع َوَحدَّ ُه: اْبُن َخْيَِبييٍّ
، َيْسَأُل َلُه اْمَرأَتيهي رَُجاًل فَ َقتَ َلُه َأْو قَ تَ َلُهَما َمًعا، فََأْشَكَل َعَلى ُمَعاوييََة ْبني أَ  يبي ُسْفَياَن اْلَقَضاُء فييهي، َفَكَتَب إيىَل َأيبي ُموَسى اأْلَْشَعرييّي

  : َعلييٌّ َلُه:  فَ َقاَل  طَاليٍب،  َأيبي  ْبَن  َعلييَّ  َذليَك  َعْن  ُموَسى  أَبُو  َفَسَأَل  َذليَك،  َعْن  طَاليٍب  َأيبي  ْبَن  ُهَو  َعلييَّ  َما  ْيَء  الشَّ َهَذا  »إينَّ 
ْرضي  «. فَ َقاَل َلُه أَبُو ُموَسى: َكَتَب إييَلَّ ُمَعاوييَُة ْبُن َأيبي ُسْفَياَن َأْن َأْسأَلَ ِبَي َّني : َأاَن ي، َعَزْمُت َعَلْيَك لَُتْخِبي َك َعْن َذليَك، فَ َقاَل َعلييٌّ

ْربَ َعةي ُشَهَداَء فَ ْليُ ْعَط بيُرمَّتيهي "   أَبُو َحَسٍن، إيْن مَلْ َيَْتي ِبَي
 موقوف صحيح. ي:# قال الهالل

 

 بَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمَنْبُوذِ 
 

مَ   -  19 َوَجَد  أَنَُّه  ُسَلْيٍم،  َبِني  ْن  مي رَُجٌل  يَلَة  ُجَي َأيبي  ُسَننْيٍ  َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٌك:  قَاَل  ََيََْي:  ْبني قَاَل  ُعَمَر  زََماني  يفي  ُبوًذا  ن ْ
ْئُت بيهي إيىَل   ، قَاَل: َفجي هي النََّسَمةي«؟ فَ َقاَل: َوَجْدُِتَا َضائيَعًة فََأَخْذِتَُ اْْلَطَّابي ، فَ َقاَل: »َما مَحََلَك َعَلى َأْخذي َهذي ا، ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي

نينَي إينَُّه رَُجٌل َصاليٌح، فَ َقاَل َلُه ُعَمُر: َأَكَذليَك؟ قَاَل: نَ َعْم، ف َ  رَي اْلُمْؤمي : »اْذَهْب فَ ُهَو  َقافَ َقاَل َلُه َعرييُفُه: اَي َأمي َل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي
ُبو  اْلَمن ْ يفي  ْنَداَن  عي »اأْلَْمُر  يَ ُقوُل:  َماليًكا  ْعُت  َسَي ََيََْي:  قَاَل  نَ َفَقُتُه«  َنا  َوَعَلي ْ َواَلُؤُه  َوَلَك،  ُهْم ُحرٌّ  نَي  ليْلُمْسليمي َواَلَءُه  َوَأنَّ  ُحرٌّ  أَنَُّه  ذي 

ُلوَن َعْنهُ   « يَريثُونَُه َويَ ْعقي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْقَضَاءِ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ 
 

الت َّ   -  21 احْلَاريثي  ْبني  يَم  إيبْ َراهي ْبني  دي  ُُمَمَّ َعْن  ي،  اهْلَادي ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  يَزييَد  َعْن  َماليٌك،  َثِني  َيَساٍر، َوَحدَّ ْبني  ُسَلْيَماَن  َعْن   ، يّي ْيمي
فَا َزْوُجَها،  َها  َعن ْ َهَلَك  اْمَرَأًة  َأنَّ  أَُميََّة  َأيبي  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ْنَد  َعْن  عي َفَمَكَثْت  َحلَّْت،  نَي  حي تَ َزوََّجْت  ُثَّ  َوَعْشًرا،  َأْشُهٍر  َأْربَ َعَة  ْت  ْعَتدَّ

اْْلَطَّابي  ْبني  ُعَمَر  إيىَل  َفَجاَء َزْوُجَها  ََتمًّا،  َوَلًدا  َوَلَدْت  ُثَّ  َشْهٍر،  َونيْصَف  َأْشُهٍر  َأْربَ َعَة  َها  ُعَمرُ َزْوجي َفَدَعا  َلُه،  َذليَك  نيْسَوًة    ، َفذََكَر 
هي  َهذي َعْن  َُك  ُأْخِبي َأاَن   : ُهنَّ ن ْ مي اْمَرَأٌة  فَ َقاَلتي  َذليَك.  َعْن  َفَسَأهَلُنَّ  ُقَدَماَء،  لييَّةي  اجْلَاهي نيَساءي  ْن  مَحََلْت مي نَي  حي َزْوُجَها  َها  َعن ْ َهَلَك  اْلَمْرَأةي   

بَ  يفي  َوَلُدَها  َفَحشَّ  َماُء،  الدّي َعَلْيهي  فَُأْهرييَقْت  ْنُه،  يفي مي اْلَوَلُد  َُتَرََّك  اْلَماُء  اْلَوَلَد  َوَأَصاَب  َنَكَحَها،  ي  الَّذي َزْوُجَها  َأَصاَِبَا  ا  فَ َلمَّ ْطنيَها، 
ُلغْ  نَ ُهَما، َوقَاَل ُعَمُر: َأَما إينَُّه " مَلْ يَ ب ْ قَ َها ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي َوفَ رََّق بَ ي ْ َ َفَصدَّ أْلَوَّلي  ِني َعْنُكَما إيالَّ َبْطنيَها، وََكِبي  َخرْيٌ َوَأحْلََق اْلَوَلَد ابي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن ُسَلْيَماَن ْبني َيَساٍر، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َكاَن يُلييُط أَ   -  22 َني ادََّعاُهْم َوَحدَّ لييَّةي مبي ْواَلَد اجْلَاهي
سْ  َما،يفي اإْلي ي َوَلَد اْمَرَأٍة، َفَدَعا ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي قَائيًفا فَ َنَظَر إيلَْيهي عي ، فَأََتى رَُجاَلني كياَلُُهَا َيدَّ فَ َقاَل اْلَقائيُف: َلَقدي اْشرَتََكا فييهي   اَلمي

رَّةي، ُثَّ َدَعا اْلَمْرَأَة، فَ َقاَل: َأخْ  لدّي َي يفي إيبيٍل َفَضَربَُه ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي ابي ، َوهي ََحدي الرَُّجَلنْيي َيَْتييِني ؟ فَ َقاَلْت: َكاَن َهَذا ألي ييِني َخَِبَكي ِبي
َها، فَُأهْ  َا َحَبٌل، ُثَّ اْنَصَرَف َعن ْ َْهليَها، َفاَل يُ َفاريقُ َها َحَّتَّ َيُظنَّ َوَتُظنَّ أَنَُّه َقدي اْسَتَمرَّ ِبي َماٌء، ُثَّ خَ ألي َها َهَذا  رييَقْت َعَلْيهي دي  -َلَف َعَلي ْ

ْئَت« -تَ ْعِني اِْلَخَر  : »َوالي أَي َُّهَما شي َما ُهَو؟ قَاَل َفَكِبََّ اْلَقائيُف فَ َقاَل ُعَمُر ليْلُغاَلمي ْن أَيّيهي  َفاَل َأْدريي مي
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 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

»اْمرَ   -  23 يفي  َأَحُدُُهَا  َقَضى  َعفَّاَن  ْبَن  ُعْثَماَن  َأْو  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٌك  َثِني  َها،  َوَحدَّ بينَ ْفسي رَُجاًل  َغرَّْت  َأٍة 
َا ُحرٌَّة فَ تَ َزوََّجَها، فَ َوَلَدْت َلُه َأْواَلًدا، فَ َقَضى َأْن يَ ْفدي  ْم«  َوذََكَرْت َأَّنَّ  َي َوَلَدُه مبييْثليهي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْقَضَاءِ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ 
 

َهاٍب، َعْن َسامليي ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر، َعْن أَبييهي، َأنَّ ُعَمَر بْ   -  24 اْْلَطَّابي قَاَل: »َما اَبُل   نَ قَاَل ََيََْي: قَاَل َماليٌك، َعني اْبني شي
َا ِبي َأملَّ  َقْد  َأْن  َسيّيُدَها  يَ ْعرَتيُف  َولييَدٌة  ََتْتييِني  اَل   . يَ ْعزيُلوُهنَّ ُثَّ  َواَلئيَدُهْم،  َيطَُئوَن  َأوي ريَجاٍل  بَ ْعُد،  فَاْعزيُلوا  َوَلَدَها.  بيهي  َأحْلَْقُت  إيالَّ   ،

 اتْ رُُكوا« 
 هذا سند صحيح على شرط الشيخين.موقوف صحيح. و  # قال الهاللي:

 

اْْلَطَّابي    -  25 ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  َأْخَِبَْتُه  َا  َأَّنَّ ُعبَ ْيٍد،  َأيبي  بيْنتي  َصفييََّة  َعْن  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٌك  َثِني  َيطَُئوَن َوَحدَّ ريَجاٍل  اَبُل  »َما  قَاَل: 
ََتْتييِني  اَل  خَيُْرْجَن  َيَدُعوُهنَّ  ُثَّ  َأْو َواَلئيَدُهْم.  بَ ْعُد  ُلوُهنَّ  فََأْرسي َوَلَدَها  بيهي  َأحْلَْقُت  َقْد  إيالَّ  َا  ِبي َأملَّ  َقْد  َأْن  َسيّيُدَها  يَ ْعرَتيُف  َولييَدٌة   

  » ُكوُهنَّ  َأْمسي
 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْقَضَاءِ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ 
 

َثِني    -  26 قَاَل:َحدَّ َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  َأْرًضا   ََيََْي،  َأْحَيا  »َمْن 
ُ: ُكلُّ َما ا َي َلُه، َولَْيَس ليعيْرٍق ظَاملٍي َحقٌّ« قَاَل َماليٌك: " َواْلعيْرُق الظَّاملي َذ َأْو ُغريَس بيَغرْيي َحقٍّ " َميّيَتًة َفهي  ْحُتفيَر َأْو ُأخي

 ( من حديث سعيد بن زيد[ 1378(، والترمذي )3073]وصله أبو داود ) صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

َهاٍب، َعْن َسامليي ْبني َعْبدي اَّللَّي، َعْن أَبييهي، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي قَالَ  - 27 َثِني َماليٌك، َعني اْبني شي َي َوَحدَّ : »َمْن َأْحَيا َأْرًضا َميّيَتًة َفهي
 َلُه« 

 ([ 2335]أخرجه البخاري معلقا قبل ) موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 فِي الْمِيَاهِ   بَابُ الْقَضَاءِ 
 

دي ْبني َعْمريو ْبني َحْزٍم، أَنَُّه بَ لَ   -  28 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َأيبي َبْكري ْبني ُُمَمَّ َغُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َحدَّ
« َوَسلََّم قَاَل: »يفي َسْيلي َمْهُزوٍر َوُمَذْينيٍب مُيْسَ  ُل اأْلَْعَلى َعَلى اأْلَْسَفلي ، ُثَّ يُ ْرسي  ُك َحَّتَّ اْلَكْعَبنْيي

 صحيح لغيره. وسنده ضعيف إلعضاله.  # قال الهاللي:
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هي َعْمَرَة بيْنتي َعْبدي الرَّمْحَني   -  30 ، َعْن أُمّي دي ْبني َعْبدي الرَّمْحَني َثِني َماليٌك، َعْن َأيبي الرّيَجالي ُُمَمَّ ا َأْخَِبَْتُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى َأَّنََّ   وَحدَّ
 هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »اَل مُيَْنُع نَ ْقُع بيْئٍر« 

 ( من حديث عائشة[ 266]وصله الطبراني في األوسط ) صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمَرْفِقِ 
 

، َعْن أَبييهي، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ عَ   -  31 ّي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن َعْمريو ْبني ََيََْي اْلَمازيني َلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »اَل َضَرَر َواَل َحدَّ
َراَر«   ضي

 ( من حديث ابن عباس[ 2341) (، وابن ماجه2865]وصله أحمد ) صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

اَك ْبَن َخلييَفَة َساَق َخلييًجا لَ   -  33 ، َعْن أَبييهي َأنَّ الضَّحَّ ّي َثِني َماليٌك، َعْن َعْمريو ْبني ََيََْي اْلَمازيني ، فََأرَاَد َأْن مَيُرَّ  َوَحدَّ َن اْلُعَرْيضي ُه مي
ُمَُ  فََأََب  َمْسَلَمَة،  ْبني  دي  ُُمَمَّ َأْرضي  يفي  َيُضرَُّك، بيهي  َواَل  ًرا،  َوآخي َأوَّاًل  بيهي  َتْشَرُب  َفَعٌة  َمن ْ َلَك  َوُهَو   ، ََتْنَ ُعِني  َ ملي اُك:  الضَّحَّ َلُه  فَ َقاَل  ٌد،    مَّ

َد ْبَن َمْسَلمَ  اُك ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َفَدَعا ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي ُُمَمَّ ٌد، َفَكلََّم فييهي الضَّحَّ ٌد:  َة فَ فََأََب ُُمَمَّ أََمَرُه َأْن خُيَلّيَي َسبييَلُه، فَ َقاَل ُُمَمَّ
ًرا، َوُهَو اَل   َفُعُه، َوُهَو َلَك اَنفيٌع، َتْسقيي بيهي َأوَّاًل َوآخي َ ََتَْنُع َأَخاَك َما يَ ن ْ ٌد: اَل َواَّللَّي. فَ َقاَل اَل، فَ َقاَل ُعَمُر: " ملي َيُضرَُّك، فَ َقاَل ُُمَمَّ

اُك "ُعَمُر: َواَّللَّي لََيمُ   رَّنَّ بيهي، َوَلْو َعَلى َبْطنيَك، فََأَمَرُه ُعَمُر َأْن مَيُرَّ بيهي، فَ َفَعَل الضَّحَّ
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

هي    -  34 ، َعْن أَبييهي، أَنَُّه قَاَل: َكاَن يفي َحائيطي َجدّي ّي َثِني َماليٌك، َعْن َعْمريو ْبني ََيََْي اْلَمازيني رَبييٌع ليَعْبدي الرَّمْحَني ْبني َعْوٍف، فََأرَاَد َوَحدَّ
هي، َفَمنَ َعُه َصاحي  َي َأقْ َرُب إيىَل َأْرضي َن احْلَائيطي هي َيٍة مي ُب احْلَائيطي َفَكلََّم َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن َعْوٍف َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن َعْوٍف َأْن َُيَوّيَلُه إيىَل اَنحي

 يفي َذليَك »فَ َقَضى ليَعْبدي الرَّمْحَني ْبني َعْوٍف بيَتْحوييليهي«  ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي 
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْقَضَاءِ فِي قَسْمِ الْأَمْوَالِ 
 

، أَنَُّه قَاَل بَ َلَغِني َأنَّ    -  35 يلييّي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن ثَ ْوري ْبني زَْيٍد الدّي َا َداٍر َحدَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »َأميُّ
اإْلي  َأْدرََكَها  َأْرٍض  َأْو  َداٍر  َا  َوَأميُّ لييَّةي،  اجْلَاهي َقْسمي  َعَلى  َي  َفهي لييَّةي،  اجْلَاهي يفي  َمْت  ُقسي َأْرٍض  َقْسمي َأْو  َعَلى  َي  َفهي تُ ْقَسْم  َومَلْ  ْساَلُم، 

 » ْساَلمي  اإْلي
 ( موصوال من حديث ابن عباس[ 2485(، وابن ماجه )2914]أخرجه أبو داود )  صحيح. وسنده ضعيف النقطاعه. قال الهاللي: #

 

 بَابُ الْقَضَاءِ فِي الضَّوَارِي وَالْحَرِيسَةِ 
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رَقي   -  38 َأنَّ  َحاطيٍب،  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  ْبني  ََيََْي  َعْن  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َثِني  اَنَقًة َوَحدَّ َسَرُقوا  ٍب  َاطي حلي يًقا 
، »فَأَ  ْن ُمَزيْ َنَة فَانْ َتَحُروَها، فَ ُرفيَع َذليَك إيىَل ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي يَ ُهْم«، ُثَّ قَاَل ُعَمُر:  ليَرُجٍل مي َمَر ُعَمُر َكثيرَي ْبَن الصَّْلتي َأْن يَ ْقَطَع أَْيدي

ّي  ُّ »َأرَاَك َتُييُعُهْم«، ُثَّ قَاَل ُعَمُر ": »َواَّللَّي« أَلَُغرّيَمنََّك ُغْرًما َيُشقُّ َعَلْيَك "، ُثَّ قَاَل ليْلُمَزني : َقْد  : »َكْم ََثَُن اَنقَتيَك؟« فَ َقاَل اْلُمَزني
ََيََْي: قَاَل  ْرَهٍم«  دي ََثَاَّنَياَئةي  هي  »َأْعطي ُعَمُر:  فَ َقاَل  ْرَهٍم،  دي اَئةي  َأْربَعيمي ْن  مي َأْمنَ ُعَها  َواَّللَّي  َهَذا   ُكْنُت  َعَلى  »َولَْيَس  يَ ُقوُل:  َماليًكا  ْعُت  َسَي

ْنَداَن، يفي َتْضعييفي اْلقييَمةي، َوَلكيْن َمَضى َأْمُر النَّ  ابَّةي يَ ْوَم َيَُْخُذَها«اْلَعَمُل عي َا يَ ْغَرُم الرَُّجُل قييَمَة اْلَبعيريي َأوي الدَّ ْنَداَن َعَلى أَنَُّه، إيَّنَّ  اسي عي
 موقوف صحيح. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ 
 

َعْن    -  40 َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٌك،  َثِني  َأاَب  َوَحدَّ إينَّ  قَاَلْت:  َا  َأَّنَّ َوَسلََّم،  َعَلْيهي  َصلَّى هللاُ  ّي  النَّبي َزْوجي  َعائيَشَة  َعْن  الزَُّبرْيي  ْبني  ُعْرَوَة 
ا َحَضَرْتُه اْلَوفَاُة قَاَل:   ْلغَابَةي، فَ َلمَّ ْن َماليهي ابي ْشرييَن َوْسًقا مي يَق َكاَن ََنََلَها َجادَّ عي دّي َن النَّاسي َأَحٌد َأَحبُّ " َواَّللَّي َبْكٍر الصّي  اَي بُ نَ يَُّة َما مي

ْشرييَن َوْسقً  ، َوإيّني ُكْنُت ََنَْلُتكي َجادَّ عي ْنكي ي مي ، َواَل َأَعزُّ َعَليَّ فَ ْقًرا بَ ْعدي ْنكي ي مي ًَن بَ ْعدي ا، فَ َلْو ُكْنتي َجَدْدتييهي َواْحتَ ْزتييهي َكاَن إييَلَّ غي
َا ُهَو اْليَ ْومَ  . َوإيَّنَّ ُموُه َعَلى كيَتابي اَّللَّي، قَاَلْت َعائيَشُة، فَ ُقْلُت:  َلكي ، فَاقْ َتسي ، َوُأْخَتاكي ُُهَا َأَخَواكي َا  ، َواَّللَّي  َماُل َواريٍث، َوإيَّنَّ اَي أََبتي

َي َأَْسَاُء، َفَمني اأْلُْخَرى؟ فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر: ُذو  َا هي  َبْطني بيْنتي َخاريَجَة، ُأرَاَها َجارييًَة " َلْو َكاَن َكَذا وََكَذا َلرَتَْكُتُه، إيَّنَّ
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

، َأنَّ   -  41 َهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبني الزَُّبرْيي، َعْن َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َعْبٍد اْلَقارييّي َثِني َماليٌك، عني اْبني شي  ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي قَاَل: َما َوَحدَّ
ْن َماَت اْبنُ  ُكوََّنَا فَإي هي َأَحًدا، َوإيْن َماَت ُهَو، قَاَل:    اَبُل ريَجاٍل يَ ْنَحُلوَن أَبْ َناَءُهْم َُنْاًل، ُثَّ مُيْسي ي مَلْ أُْعطي ْم، قَاَل: َما يلي بيَيدي هي َأَحدي

َلَها، َحَّتَّ َيُكوَن إي  ي َنُي َْلًة، فَ َلْم ََيُْزَها الَّذي ُه. َمْن ََنََل َني ُتُه إيايَّ ْبِني َقْد ُكْنُت َأْعطَي ْ ٌل«»ُهَو الي َي اَبطي  ْن َماَت ليَورَثَتيهي، َفهي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. قال الهاللي:# 

 

 بَابُ الْقَضَاءِ فِي الْهِبَةِ 
 

اْْلَطَّا  -  42 ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ   ، اْلُمرّييّي َطرييٍف  ْبني  َغطََفاَن  َأيبي  َعْن   ، احْلَُصنْيي ْبني  َداُوَد  َعْن  َماليٌك،  َثِني  َبًة  َحدَّ هي َوَهَب  »َمْن  قَاَل:  بي 
َبةً  ُع فييَها، َوَمْن َوَهَب هي نَُّه اَل يَ ْرجي ٍم، َأْو َعَلى َوْجهي َصَدَقٍة، فَإي َلةي رَحي ُع فييَها   ليصي َبتيهي يَ ْرجي َا الث ََّواَب، فَ ُهَو َعَلى هي َا َأرَاَد ِبي يَ َرى أَنَُّه إيَّنَّ

َها«   ن ْ  إيَذا مَلْ يُ ْرَض مي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْقَضَاءِ فِي الْعُمْرَى 
 

َثِني َماليٌك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َوري   -  45 ْن َحْفَصَة بيْنتي ُعَمَر َداَرَها، قَاَل: »وََكاَنْت َحْفَصُة َقْد َأْسَكَنْت َوَحدَّ َث مي
ا تُ ُوفّيَيْت بيْنُت زَْيٍد، قَ َبَض َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر اْلَمْسَكنَ  ، َما َعاَشْت، فَ َلمَّ  ، َورََأى أَنَُّه َلُه« بيْنَت زَْيدي ْبني اْْلَطَّابي
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 حيح.موقوف ص # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْقَضَاءِ فِي اللُّقَطَةِ 
 

َأاَبهُ   -  47 َأنَّ   ، اجْلَُهِنيّي َبْدٍر  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  ُمَعاوييََة  َعْن  ُموَسى،  ْبني  أَيُّوَب  َعْن  َماليٌك،  َثِني  قَ ْوٍم   َوَحدَّ َمْنزيَل  نَ َزَل  أَنَُّه  َأْخَِبَُه: 
فَ َوَجَد   امي  الشَّ أَبْ َوابي  بيَطرييقي  َعَلى  »َعرّيفْ َها  ُعَمُر:  َلُه  فَ َقاَل   ، اْْلَطَّابي ْبني  ليُعَمَر  َفذََكَرَها  يَنارًا،  دي ََثَانُوَن  فييَها  ، ُصرًَّة  دي اْلَمَساجي

َا«  َنُة َفَشْأَنَك ِبي َذا َمَضتي السَّ ْأمي َسَنًة، فَإي َن الشَّ  َواذُْكْرَها ليُكلّي َمْن َيَِْتي مي
 قوف حسن. مو  # قال الهاللي:

 

إيّني   -  48 َلُه:  فَ َقاَل  ُعَمَر،  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  إيىَل  َفَجاَء  لَُقطًَة  َوَجَد  رَُجاًل  َأنَّ  اَنفيٍع  َعْن  َماليٌك،  َثِني  تَ َرى وَحدَّ َفَماَذا  لَُقطًَة  َوَجْدُت   
ُت؟ قَاَل: »زيْد«، قَاَل: َقْد فَ َعْلُت، فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّي: »اَل آُمُرَك َأْن فييَها؟ فَ َقاَل َلُه َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر: »َعرّيفْ َها«، قَاَل: َقْد فَ َعلْ 

ْئَت مَلْ ََتُْخْذَها«   َتَُْكَلَها َوَلْو شي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

   بَابُ الْقَضَاءِ فِي الضَّوَالِّ 

َثِني    -  49 َعْن  َوَحدَّ َوَجدَ َماليٌك،  أَنَُّه  َأْخَِبَُه،  اأْلَْنَصارييَّ  اكي  الضَّحَّ ْبَن  ََثبيَت  َأنَّ  َيَساٍر،  ْبني  ُسَلْيَماَن  َعْن  َسعييٍد،  ْبني  بَعيريًا ََيََْي   
َمرَّاٍت« َثاَلَث  يُ َعرّيَفُه  َأْن  ُعَمُر  »فََأَمَرُه   ، اْْلَطَّابي ْبني  ليُعَمَر  ُثَّ ذََكَرُه  فَ َعَقَلُه،  حْلَرَّةي  ،  ابي َعيتي َضي ْ َعْن  َشَغَلِني  َقْد  إينَُّه  ََثبيٌت:  َلُه  فَ َقاَل   ،

ْلُه َحْيُث َوَجْدَتُه«  فَ َقاَل َلُه ُعَمُر: »َأْرسي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّ   -  50 َثِني َماليٌك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّيبي ابي قَاَل َوُهَو ُمْسنيٌد َظْهَرُه إيىَل اْلَكْعَبةي:  َوَحدَّ
 »  »َمْن َأَخَذ َضالًَّة فَ ُهَو َضالٌّ

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح. # قال الهاللي:
 

بيلي يفي زََماني ُعَمَر ْبني اْلَْ   -  51 َهاٍب يَ ُقوُل: َكاَنْت َضَوالُّ اإْلي َع اْبَن شي َثِني َماليٌك، أَنَُّه َسَي َها َوَحدَّ طَّابي إيبياًل ُمَؤب ََّلًة تَ َناَتُج. اَل مَيَسُّ
بُ َها. أُ  َذا َجاَء َصاحي َي ََثَنَ َها " َأَحٌد. َحَّتَّ إيَذا َكاَن زََماُن ُعْثَماَن ْبني َعفَّاَن، َأَمَر بيتَ ْعرييفيَها. ُثَّ تُ َباُع. فَإي  ْعطي

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

 الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ بَابُ صَدَقَةِ  
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َعَلى  -  54 َق  َتَصدَّ اْْلَْزرَجي  ْبني  احْلَاريثي  َبِني  ْن  مي اأْلَْنَصاري  َن  مي رَُجاًل  َأنَّ  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  َماليٌك  َثِني  فَ َوريَث   َوَحدَّ فَ َهَلَكا  بيَصَدَقٍة،  أَبَ َوْيهي 
َذليكَ  َعْن  َفَسَأَل  َُنٌْل.  َوُهَو  اْلَماَل،  َوُخْذَها    ابْ نُ ُهَما  َصَدقَتيَك،  يفي  ْرَت  ُأجي »َقْد  فَ َقاَل:  َوَسلََّم.  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل 

 مبييريَاثيَك« 
 ضعيف. وسنده ضعيف إلعضاله.  # قال الهاللي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 كِتَابُ الْوَصِيَّةِ   -  37
 

 وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ بَابُ جَوَازِ وَصِيَّةِ الصَّغِريِ  
 

َثِني َماليٌك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َأيبي َبْكري ْبني َحْزٍم، َعْن أَبييهي، َأنَّ َعْمَرو ْبَن ُسَلْيٍم الزُّرَقييَّ  - 2 :  َحدَّ ، َأْخَِبَُه أَنَُّه قييَل ليُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي
يَ َفاًعا  ُغاَلًما  َهاُهَنا  قَ   إينَّ  َلُه.  َعمٍّ  ابْ َنُة  إيالَّ  َهاُهَنا  َلُه  َولَْيَس  َماٍل،  ُذو  َوُهَو   ، امي لشَّ ابي َوَواريثُُه  اَن،  َغسَّ ْن  مي ََيَْتليْم  ْبُن مَلْ  ُعَمُر  اَل 

ُسلَ  ْبُن  َعْمُرو  قَاَل  ُجَشٍم،  ُر  بيئ ْ َلُه  يُ َقاَل  َاٍل  مبي هَلَا  فََأْوَصى  قَاَل:  هَلَا«.  »فَ ْلُيوصي   : أَْلَف اْْلَطَّابي بيَثاَلثينَي  اْلَماُل  َذليَك  فَبييَع  ْيٍم: 
َي أُمُّ َعْمريو ْبني ُسَلْيٍم الزُّرَقييّي  هي الَّيتي َأْوَصى هَلَا، هي ْرَهٍم. َوابْ َنُة َعمّي  دي

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

اَن، َحَضَرْتُه اْلوَ   -  3 ْن َغسَّ َثِني َماليٌك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن َأيبي َبْكري ْبني َحْزٍم َأنَّ ُغاَلًما مي ، َوَحدَّ امي لشَّ يَنةي، َوَواريثُُه ابي ْلَمدي فَاُة ابي
أَ  مَيُوُت  ُفاَلاًن  إينَّ  َلُه:  فَقييَل  اْْلَطَّابي  ْبني  ليُعَمَر  َذليَك  وََكاَن َفذُكيَر  َبْكٍر:  أَبُو  قَاَل  َسعييٍد،  ْبُن  َْيََي  قَاَل   » »فَ ْلُيوصي قَاَل:  ي؟  فَ ُيوصي

نينَي َأوي اثْ َنيَتْ َعَشَرَة َسَنًة، قَاَل: فََأْوَصى بيبيْئري ُجَشٍم فَ َباَعَها َأْهُلَها بيَثاَل  ْرَهٍم اْلُغاَلُم اْبَن َعْشري سي  ثينَي أَْلَف دي
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ الرِّجَالِ وَمَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ 
 

ّي صَ  - 5 ْنَد أُمّي َسَلَمَة َزْوجي النَّبي ثًا َكاَن عي َشامي ْبني ُعْرَوَة َعْن أَبييهي، َأنَّ خُمَن َّ َثِني َماليٌك، َعْن هي َلْيهي َوَسلََّم. فَ َقاَل ليَعْبدي اَّللَّي  لَّى هللاُ عَ َحدَّ
ُ َعَليْ  ُكُم الطَّائيَف َغًدا فََأاَن َأُدلَُّك َعَلى ابْ َنةي َغْياَلَن ْبني َأيبي أَُميََّة َوَرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َيْسَمُع: اَي َعْبَد اَّللَّي إيْن فَ َتَح اَّللَّ

َا تُ ْقبيُل ِبيَ  َّنَّ  «ْرَبٍع. َوُتْدبيُر بيَثَماٍن. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »اَل َيْدُخَلنَّ َهُؤاَلءي َعَلْيُكمْ فَإي
 ( من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة[ 5690(، ومسلم )4324]أخرجه موصوال البخاري ) صحيح. # قال الهاللي:

 

َثِني    -  6 اْلَْ وَحدَّ ْبني  ُعَمَر  ْنَد  عي يَ ُقوُل: َكاَنْت  ٍد،  ُُمَمَّ ْبَن  َم  اْلَقاسي ْعُت  َسَي قَاَل:  أَنَُّه  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َن  َماليٌك،  مي اْمَرَأٌة  طَّابي 
َم ْبَن ُعَمَر، ُثَّ إينَُّه فَارَقَ َها، َفَجاَء ُعَمُر قُ َباًء فَ َوَجدَ  هي  اأْلَْنَصاري فَ َوَلَدْت َلُه َعاصي دي فََأَخَذ بيَعُضدي ًما يَ ْلَعُب بيفيَناءي اْلَمْسجي  ابْ َنُه َعاصي

ُه. َحَّتَّ أَتَ َيا َأابَ  . فَ َنازََعْتُه إيايَّ ُة اْلُغاَلمي ابَّةي. فََأْدرََكْتُه َجدَّ . َوقَاَلتي اْلَمرْ   فَ َوَضَعُه َبنْيَ َيَدْيهي َعَلى الدَّ يَق فَ َقاَل ُعَمُر: اْبِني دّي َأُة: َبْكٍر الصّي
ْعُت َماليكً  َنُه. قَاَل: َفَما رَاَجَعُه ُعَمُر اْلَكاَلَم. قَاَل: َوَسَي نَ َها َوبَ ي ْ . فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر: َخلّي بَ ي ْ ي آُخُذ بيهي اْبِني ا يَ ُقوُل: َوَهَذا اأْلَْمُر الَّذي

 يفي َذليكَ 
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

 هِ بَابُ جَامِعِ الْقَضَاءِ وَكَرَاهِيَتِ 
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، َأْن َهُلمَّ إي   -  7 يّي ، َكَتَب إيىَل َسْلَماَن اْلَفاريسي ْرَداءي َثِني َماليٌك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد َأنَّ َأاَب الدَّ َسةي َفَكَتَب إيلَْيهي َحدَّ ىَل اأْلَْرضي اْلُمَقدَّ
اإْلي  ُس  يُ َقدّي َا  َوإيَّنَّ َأَحًدا.  ُس  تُ َقدّي اَل  اأْلَْرَض  »إينَّ  ُتِْبيُئ  َسْلَماُن:  ْن ُكْنَت  فَإي ُتَداويي  طَبييًبا  ُجعيْلَت  أَنََّك  بَ َلَغِني  َوَقْد  َعَمُلُه.  ْنَساَن 

ْرَداءي  ا َلَك. َوإيْن ُكْنَت ُمَتطَبّيًبا فَاْحَذْر َأْن تَ ْقُتَل إيْنَسااًن فَ َتْدُخَل النَّاَر« َفَكاَن أَبُو الدَّ  َأْدبَ َرا َعْنُه َنظََر   إيَذا َقَضى َبنْيَ اثْ َننْيي ُثَّ فَ َنعيمَّ
يَدا َعَليَّ قيصََّتُكَما ُمَتطَبّيٌب َواَّللَّي  َعا إييَلَّ َأعي َما. َوقَاَل: اْرجي  إيلَْيهي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

8  -    ، ّي اْلُمَزني َداَلٍف  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  ْبني  ُعَمَر  َعْن  َماليٌك،  َثِني  فَ َيْشرَتيي َوَحدَّ احْلَاجَّ  َيْسبيُق  َنَة َكاَن  ُجَهي ْ ْن  مي رَُجاًل  َأنَّ  أَبييهي،  َعْن 
. فَأَفْ َلَس فَ ُرفيَع َأْمُرُه إيىَل ُعَمَر ْبني   رْيَ فَ َيْسبيُق احْلَاجَّ َا. ُثَّ ُيْسريُع السَّ َل. فَ يُ ْغليي ِبي ، فَ َقاَل: َأمَّا بَ ْعُد. »أَي َُّها النَّ الرََّواحي اُس. اْْلَطَّابي

ْن يُ َقاَل َسَبَق احْلَاجَّ َأاَل َوإينَّ  ينيهي َوَأَمانَتيهي. ِبَي ْن دي َي مي َنَة َرضي نَّ اأْلَُسْيفيَع، ُأَسْيفيَع ُجَهي ْ ُه َقْد َداَن ُمْعريًضا. فََأْصَبَح َقْد رييَن بيهي. َفَمْن  فَإي
ُم  ْلَغَداةي. نَ ْقسي َرُه َحْرٌب«َكاَن َلُه َعَلْيهي َدْيٌن فَ ْلَيْأتيَنا ابي نَّ َأوََّلُه َهمٌّ َوآخي ْيَن فَإي ُكْم َوالدَّ نَ ُهْم. َوإيايَّ  َماَلُه بَ ي ْ

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ 
 

، َأنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن، قَاَل: »َمْن ََنََل وَ   -  9 َهاٍب، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّيبي َثِني َماليٌك، َعني اْبني شي ُلْغ َأْن َحدَّ َلًدا َلُه َصغيريًا مَلْ يَ ب ْ
َي َجائيَزٌة. َوإيْن  َها. َفهي  َولييَ َها أَبُوُه«  ََيُوَز َُنَْلُه فََأْعَلَن َذليَك َلُه. َوَأْشَهَد َعَلي ْ

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ   -  38
 

 بَابُ مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَا يَمْلِكُ مَالًا غَيْرَهُمْ 
 

ٍد، َعني احلََْسني ْبني  - 3 َثِني َماليٌك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َوَعْن َغرْيي َواحي ريييَن، َأنَّ رَُجاًل َحدَّ دي ْبني سي ، َوَعْن ُُمَمَّ َأيبي احْلََسني اْلَبْصرييّي
ْنَد َمْوتيهي فََأْسَهَم َرُسولُ  تًَّة عي نَ ُهْم فَأَ   يفي زََماني َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َأْعَتَق َعبييًدا َلُه سي ْعَتَق  اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم بَ ي ْ

 ثُ ُلَث تيْلَك اْلَعبييدي قَاَل َماليٌك: َوبَ َلَغِني أَنَُّه مَلْ َيُكْن ليَذليَك الرَُّجلي َماٌل َغرْيُُهمْ 
 [ ( من حديث عمران بن حصين.4335وصله مسلم في صحيحه )]  .صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد # قال الهاللي:

 

 الْأَوْلَادِ وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ بَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ  
 

َولييَدٍة    -  6 َا  »َأميُّ قَاَل:   ، اْْلَطَّابي ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  ُعَمَر،  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٌك،  َثِني  اَل َحدَّ نَُّه  فَإي َها.  َسيّيدي ْن  مي َوَلَدْت 
َي ُحرٌَّة« يَبييُعَها َواَل  َذا َماَت َفهي َا. فَإي  يَ َهبُ َها َواَل يُ َورّيثُ َها. َوُهَو َيْسَتْمتيُع ِبي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

َثِني َماليٌك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي أَتَ ْتُه َولييَدٌة َقْد َضَرَِبَا َسيّيدُ  - 7 َا فََأْعتَ َقَها  َوَحدَّ  َها بيَناٍر َأْو َأَصاَِبَا ِبي
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعِتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ 
 

عُ   -  9 ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  اَّللَّي  ُعبَ ْيدي  َعْن  َهاٍب،  اْبني شي َعني  َماليٌك،  َثِني  َرُسولي وَحدَّ إيىَل  َجاَء  اأْلَْنَصاري  َن  مي رَُجاًل  َأنَّ  َمْسُعوٍد  ْبني  َبَة  ت ْ
َارييٍَة َلُه َسْوَداَء. فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّي إينَّ َعَليَّ رَقَ َبًة ُمْؤمي  َنًة ُأْعتيُقَها. ف َ اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم ِبي ْن ُكْنَت تَ َراَها ُمْؤمي َقاَل هَلَا  َنًة. فَإي

ُ؟« قَاَلْت: نَ َعْم. قَاَل: »أَتَ  يَن َأْن اَل إيَلَه إيالَّ اَّللَّ ًدا َرُسوُل اَّللَّي« قَاَلْت:  َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »أََتْشَهدي يَن َأنَّ ُُمَمَّ ْشَهدي
؟« قَالَ  ْلبَ ْعثي بَ ْعَد اْلَمْوتي  ْت: نَ َعْم. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »َأْعتيْقَها« نَ َعْم. قَاَل: »أَُتوقينينَي ابي

 ( من حديث أبي هريرة[ 2598]وصله الطبراني في األوسط ) وهذا مرسل صحيح اإلسناد. صحيح. # قال الهاللي:
 

َثِني َماليٌك أَنَُّه بَ َلَغُه َعني    -  10 ، أَنَُّه قَاَل: ُسئيَل أَبُو ُهَريْ َرَة، َعني الرَُّجلي َتُكوُن َعَلْيهي رَقَ َبٌة. َهْل يُ ْعتيُق فييَها اْبَن  َوَحدَّ زياًن؟ اْلَمْقُِبييّي
 فَ َقاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: نَ َعْم. َذليَك َُيْزيُئ َعْنهُ 

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

َثِني   -  11 عَ   َوَحدَّ هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  َأْصَحابي  ْن  مي وََكاَن   ، اأْلَْنَصارييّي ُعبَ ْيٍد  ْبني  َفَضاَلَة  َعْن  بَ َلَغُه،  أَنَُّه  أَنَُّه  َماليٌك  َوَسلََّم.  َلْيهي 
 نَ َعْم. َذليَك َُيْزيُئ َعْنُه«ُسئيَل َعني الرَُّجلي َتُكوُن َعَلْيهي رَقَ َبٌة. َهْل ََيُوُز َلُه َأْن يُ ْعتيَق َوَلَد زياًن؟ قَاَل: »
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 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْعِتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ 
 

َبةي َهْل ُتْشرَتَى بيشَ  -  12 َثِني َماليٌك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر ُسئيَل َعني الرَّقَ َبةي اْلَواجي  ْرٍط؟ فَ َقاَل: »اَل«  َحدَّ
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ عِتْقِ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ 
 

َثِني   -  13 َرتْ َحدَّ َأخَّ ُثَّ  َي،  ُتوصي َأْن  َأرَاَدْت  أُمَُّه  َأنَّ   ، اأْلَْنَصارييّي َعْمَرَة  َأيبي  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  َعْن  َماليٌك،  ُتْصبيَح.      َأْن  إيىَل  َذليَك 
مي بْ  : فَ ُقْلُت ليْلَقاسي ْن تُ ْعتيَق. فَ َقاَل َعْبُد الرَّمْحَني ُم: إينَّ فَ َهَلَكْت، َوَقْد َكاَنْت َُهَّْت ِبَي َها، فَ َقاَل اْلَقاسي َفُعَها َأْن ُأْعتيَق َعن ْ ٍد: أَيَ ن ْ ني ُُمَمَّ

َفُعَها َأْن   ي َهَلَكْت فَ َهْل يَ ن ْ َها؟ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة قَاَل ليَرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: إينَّ أُمّي  ُأْعتيَق َعن ْ
 َعَلْيهي َوَسلََّم: »نَ َعْم« 

 ضعيف.  # قال الهاللي:
 

َ َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن َأيبي َبْكٍر يفي نَ ْوٍم اَنمَ   -  14 َثِني َماليٌك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد أَنَُّه قَاَل: تُ ُويفّي ّي َوَحدَّ ُه فََأْعتَ َقْت َعْنُه َعائيَشُة َزْوُج النَّبي
 َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم ريقَااًب َكثيريًَة 

 حيح. وسنده ضعيف النقطاعه لكن صح موصوال. موقوف ص # قال الهاللي:
 

 بَابُ فَضْلِ عِتْقِ الرِّقَابِ وَعِتْقِ الزَّانِيَةِ وَابْنِ الزِّنَا 
 

ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ  - 15 َشامي ْبني ُعْرَوَة، َعْن أَبييهي، َعْن َعائيَشَة َزْوجي النَّبي َثِني َماليٌك، َعْن هي وَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي   َأنَّ َرسُ َحدَّ
ْنَد َأْهليَها« َوَسلََّم ُسئيَل َعني الرّيقَابي أَي َُّها َأْفَضُل؟ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »َأْغاَلَها َثََ   ًنا َوأَنْ َفُسَها عي

 صحيح.  # قال الهاللي:
 

َثِني َماليٌك َعْن  -  16  اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر، أَنَُّه »َأْعَتَق َوَلَد زياًن َوأُمَُّه«َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وهذا سند على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ جَرِّ الْعَبْدِ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ 
 

َثِني َماليٌك، َعْن رَبييَعَة ْبني َأيبي َعْبدي الرَّمحَْ   -  21 ني اْمَرَأٍة  َحدَّ ، اْشرَتَى َعْبًدا. فََأْعتَ َقُه. َوليَذليَك اْلَعْبدي بَ ُنوَن مي ، َأنَّ الزَُّبرْيَ ْبَن اْلَعوَّامي ني
فَاْخَتصَ  َمَوالييَنا.  ُهْم  َبْل  ْم.  هي أُمّي َمَوايلي  َوقَاَل:   .َّ َمَوايلي ُهْم  قَاَل:  الزَُّبرْيُ  َأْعتَ َقُه  ا  فَ َلمَّ ُعثْ ُحرٍَّة.  إيىَل  »فَ َقَضى ُموا  َعفَّاَن،  ْبني  َماَن 

ْم«  ُعْثَماُن، ليلزَُّبرْيي بيَواَلئيهي



152 

 

 موقوف صحيح لغيره. وسنده ضعيف النقطاعه، وقد صح موصوال.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مِريَاثِ الْوَلَاءِ 
 

دي ْبني    -  22 َثِني َماليٌك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َأيبي َبْكري ْبني ُُمَمَّ َعْمريو ْبني َحْزٍم، َعْن َعْبدي اْلَمليكي ْبني َأيبي َبْكري ْبني َعْبدي الرَّمْحَني ْبني  َحدَّ
َشاٍم َهَلَك. َوتَ َرَك بَنينَي َلُه َثاَلثَ  َي ْبَن هي َشاٍم، َعْن أَبييهي، أَنَُّه َأْخَِبَُه َأنَّ اْلَعاصي ، َورَُجٌل ليَعلٍَّة.احْلَاريثي ْبني هي ُمٍّ فَ َهَلَك َأَحُد    ًة. اثْ َناني ألي

ُثَّ  َمَوالييهي،  َوَواَلَءُه  َماَلُه  هي.  َوأُمّي َبييهي  ألي َأُخوُه  فَ َوريثَُه   َ َوَمَوايلي َمااًل  َوتَ َرَك   . ُمٍّ ألي َوتَ َرَك اللََّذْيني   . اْلَمَوايلي َوَواَلَء  اْلَماَل  َوريَث  ي  الَّذي َهَلَك   
َقدْ  ابْ ُنُه:  فَ َقاَل  َبييهي.  ألي َوَأَخاُه  َأْحَرزْ ابْ َنُه  َا  إيَّنَّ لَْيَس َكَذليَك  َأُخوُه:  َوقَاَل   . اْلَمَوايلي َوَواَلءي  اْلَمالي  َن  مي َأْحَرَز  َأيبي  َما َكاَن  َأْحَرْزُت  َت  

إي  فَاْخَتَصَما  َأاَن؟  َأريثُُه  أََلْسُت  اْليَ ْوَم  ي  َأخي َهَلَك  َلْو  َأرَأَْيَت  َفاَل.   ، اْلَمَوايلي َواَلُء  َوَأمَّا  يهي   ىَل اْلَماَل  َخي ألي »فَ َقَضى  َعفَّاَن  ْبني  ُعْثَماَن 
 »  بيَواَلءي اْلَمَوايلي
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الْمُكَاتَبِ   -  39
 

 بَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن  - 1 ْن كيَتابَتيهي َشْيءٌ َوَحدَّ  ُعَمَر، َكاَن يَ ُقوُل اْلُمَكاَتُب َعْبٌد َما بَقيَي َعَلْيهي مي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْقِطَاعَةِ فِي الْكِتَابَةِ 
 

ّي  - 5 َثِني َماليٌك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ أُمَّ َسَلَمَة َزْوَج النَّبي «  َحدَّ َهبي َواْلَوريقي لذَّ ُع ُمَكاتَبييَها ابي   َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم »َكاَنْت تُ َقاطي
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الْمُدَبَّرِ   -  40
 

 بَابُ مَسِّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا 
 

َثِني َماليٌك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر، »َدب ََّر َجارييَ َتنْيي َلُه َفَكاَن َيَطُؤُُهَا َوُُهَا مُ  - 4 «َحدَّ  َدب ََّرََتني
 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الْحُدُودِ   -  41
 

 جَاءَ فِي الرَّجْمِ بَابُ مَا  
 

ْن َأْسَلَم َجاَء إيىَل َأيبي    -  2 ، َأنَّ رَُجاًل مي َثِني َماليٌك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّيبي ، فَ َقاَل َلُه: إينَّ َحدَّ يقي دّي َبْكٍر الصّي
أليَ  َهَذا  ذََكْرَت  َهْل  َبْكٍر:  أَبُو  َلُه  فَ َقاَل  َزََن  َر  اَّللَّي، اِْلخي رْتي  بيسي  ْ َواْسَترتي اَّللَّي  إيىَل  َبْكٍر: »فَ ُتْب  أَبُو  َلُه  فَ َقاَل  اَل.  فَ َقاَل:  َغرْييي؟  َحٍد 

هي«. فَ َلْم تُ ْقريْرُه نَ ْفُسُه، َحَّتَّ أََتى ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي فَ َقالَ  َبادي ْوبََة َعْن عي نَّ اَّللََّ يَ ْقَبُل الت َّ ْثَل َما قَالَ فَإي َيبي َبْكٍر فَ َقاَل َلُه ُعَمُر    َلُه مي ألي
َوَسلَّ  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  إيىَل  َجاَء  َحَّتَّ  نَ ْفُسُه  تُ ْقريْرُه  فَ َلْم  َبْكٍر.  أَبُو  َلُه  قَاَل  َما  ْثَل  فَ َقاَل مي َزََن.  َر  اأْلَخي إينَّ  َلُه:  فَ َقاَل  َم. 

صَ  اَّللَّي  َرُسوُل  َعْنُه  فََأْعَرَض  َوَسلَّمَ َسعييٌد:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  َعْنُه  يُ ْعريُض  َذليَك  َمرَّاٍت، ُكلُّ  َثاَلَث  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  ،  لَّى 
نٌَّة؟« فَ َقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللَّي، َواَّللَّي ْم بي َحَّتَّ إيَذا َأْكثَ َر َعَلْيهي بَ َعَث َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم إيىَل َأْهليهي فَ َقاَل: »أََيْشَتكيي أَ  هي جي

ايَ  ثَ يّيٌب  َبْل  فَ َقاُلوا:  ثَ يّيٌب؟«  َأْم  »أَبيْكٌر  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  فَ َقاَل  يٌح،  َلَصحي اَّللَّي إينَُّه  َرُسوُل  بيهي  فََأَمَر  اَّللَّي،  َرُسوَل   
َم«َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوسَ   لََّم »فَ ُرجي

   ضعيف. وسنده ضعيف إلرساله. # قال الهاللي:
 

اَّللَّي    -  3 َرُسوَل  َأنَّ  بَ َلَغِني  قَاَل  أَنَُّه   ، اْلُمَسيّيبي ْبني  َسعييدي  َعْن  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٌك،  َثِني  قَاَل َحدَّ َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى 
ْن   يثي يفي َأْسَلَم يُ َقاُل َلُه َهزَّاٌل: »اَي َهزَّاُل، َلْو َسرَتَْتُه بيريَدائيَك َلَكاَن َخرْيًا َلَك« قَاَل ََيََْي ْبُن َسعييٍد:  ليَرُجٍل مي ََذا احْلَدي ْثُت ِبي َفَحدَّ

يّي فَ َقاَل يَزييُد: َهزَّاٌل َجدّي  يُث َحقٌّ جَمْليٍس فييهي يَزييُد ْبُن نُ َعْيمي ْبني َهزَّاٍل اأْلَْسَلمي  ي، َوَهَذا احْلَدي
( من حديث زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم 4337(، وأبو داود )21892]أخرجه أحمد )  صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:

 عن أبيه[ 
 

َهاٍب، أَنَُّه َأْخَِبَُه َأنَّ رَُجاًل اْعرَتََف َعَلى    -  4 َثِني َماليٌك، َعني اْبني شي لزّياَن َعَلى َعْهدي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم.  َحدَّ هي ابي نَ ْفسي
اْبنُ  قَاَل  َم«  »فَ ُرجي َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  بيهي  فََأَمَر  َمرَّاٍت  َأْرَبَع  هي  نَ ْفسي َعَلى  َد  يُ ْؤَخُذ  َوَشهي َذليَك  َأْجلي  ْن  َفمي َهاٍب:  شي  

هي الرَُّجلُ  َافيهي َعَلى نَ ْفسي ْعرتي   ابي
 ( من حديث جابر رضي هللا عنه. 1318(، ومسلم )6814صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. وقد وصله البخاري ) # قال الهاللي:

 

َعْبدي   -  5 َعْن  طَْلَحَة،  ْبني  زَْيدي  أَبييهي  َعْن  طَْلَحَة،  ْبني  زَْيدي  ْبني  يَ ْعُقوَب  َعْن  َماليٌك،  َثِني  اْمَرَأًة    َحدَّ َأنَّ  َأْخَِبَُه  أَنَُّه  ُمَلْيَكَة،  َأيبي  ْبني  اَّللَّي 
ٌل. فَ َقاَل هَلَا رَ  َي َحامي َا زََنْت َوهي ُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »اْذَهبي َجاَءْت إيىَل َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم فََأْخَِبَْتُه َأَّنَّ

عي َحَّتَّ   تُ ْرضي َحَّتَّ  »اْذَهبي  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  هَلَا  فَ َقاَل  َجاَءْتُه.  َوَضَعْت  ا  فَ َلمَّ َجاَءْتُه.  َتَضعيي«  َأْرَضَعْتُه  ا  فَ َلمَّ يهي« 
َا ف َ  يهي« قَاَل: فَاْستَ ْوَدَعْتُه ُثَّ َجاَءْت فََأَمَر ِبي عي َتْ فَ َقاَل: »اْذَهبي فَاْستَ ْودي  ُرُجي

 صحيح لغيره. وهذا مرسل حسن اإلسناد.  # قال الهاللي:
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بْ   -  9 ُعَمَر  َأنَّ   ، اللَّْيثييّي َواقيٍد  َأيبي  َعْن  َيَساٍر،  ْبني  ُسَلْيَماَن  َعْن  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٌك،  َثِني  َوُهَو َحدَّ رَُجٌل  َأََتُه  اْْلَطَّابي  َن 
أَ  َلُه  َفذََكَر  امي  لشَّ َيْسَأهلَُ ابي اْمَرأَتيهي  إيىَل  اللَّْيثييَّ  َواقيٍد  َأاَب   ، اْْلَطَّابي ْبُن  ُعَمُر  فَ بَ َعَث  رَُجاًل.  اْمَرأَتيهي  َمَع  َوَجَد  فََأََتَها نَُّه  َذليَك.  َعْن  ا 

َوَأخْ   . اْْلَطَّابي ْبني  ليُعَمَر  َزْوُجَها  قَاَل  ي  الَّذي هَلَا  َفذََكَر  َحْوهَلَا  نيْسَوٌة  ْنَدَها  َذليَك َوعي َأْشَباَه  يُ َلقّينُ َها  َوَجَعَل  بيَقْوليهي  تُ ْؤَخُذ  اَل  َا  َأَّنَّ َِبََها 
َتْ  َا ُعَمُر فَ ُرُجي َافي فََأَمَر ِبي ْعرتي  ليتَ ْنزيَع فَأََبْت َأْن تَ ْنزيَع َوَتَّْت َعَلى االي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط مسلم.  # قال الهاللي:
 

ا َصَدَر ُعَمرُ  - 10 َعُه يَ ُقوُل: َلمَّ ، أَنَُّه َسَي َثِني َماليٌك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّيبي ًَن َأاَنَخ  َحدَّ ْن مي ، مي ْبُن اْْلَطَّابي
ُثَّ  َبْطَحاَء  َم َكْوَمًة  ُثَّ َكوَّ أْلَْبَطحي  وَ ابي  ، ِنّي سي َْت  »اللَُّهمَّ َكِبي فَ َقاَل:  َماءي  السَّ إيىَل  َيَدْيهي  َمدَّ  ُثَّ  َواْستَ ْلَقى.  ريَداَءُه.  َها  َعَلي ْ َطَرَح  َضُعَفْت  

َفخَ  يَنَة  اْلَمدي َم  َقدي ُثَّ  ُمَفرّيٍط«  َواَل  ُمَضيّيٍع،  َغرْيَ  إيلَْيَك  فَاْقبيْضِني   ، يَّيتي رَعي َوانْ َتَشَرْت   ، ِتي َقْد  قُ وَّ النَّاُس  »أَي َُّها  فَ َقاَل:  النَّاَس.  َطَب 
لنَّاسي ميَي  لُّوا ابي َحةي. إيالَّ َأْن َتضي َنُن. َوُفريَضْت َلُكُم اْلَفَرائيُض. َوتُريْكُتْم َعَلى اْلَواضي َااًل«. َوَضَرَب ِبييْحَدى َيَدْيهي ُسنَّْت َلُكُم السُّ يًنا َوِشي

ْيني يفي كيَتابي اَّللَّي. فَ َقْد رَجَ َعَلى اأْلُْخَرى ". ُثَّ قَاَل:   «. َأْن يَ ُقوَل قَائيٌل اَل جنَيُد َحدَّ ُكْم َأْن َِتْليُكوا َعْن آيَةي الرَّْجمي َم َرُسوُل اَّللَّي »إيايَّ
هي، َلْواَل َأْن يَ ُقوَل النَّاُس: زَاَد عُ  ي بيَيدي ي نَ ْفسي تُ َها  َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَرَُجَْنا. َوالَّذي  -َمُر ْبُن اْْلَطَّابي يفي كيَتابي اَّللَّي تَ َعاىَل َلَكتَ ب ْ

ْيَخُة فَاْرُُجُوُُهَا أَْلبَ تََّة  ْيُخ َوالشَّ انَّ َقْد قَ َرْأاَنَها  -الشَّ  فَإي
ةي   : »َفَما اْنَسَلَخ ُذو احلْيجَّ ْعُت قَاَل َماليٌك: قَاَل ََيََْي ْبُن َسعييٍد: قَاَل َسعييُد ْبُن اْلُمَسيّيبي َُه اَّللَُّ« قَاَل ََيََْي: َسَي َحَّتَّ قُتيَل ُعَمُر َرمحي

: »الث َّيّيَب َوالث َّيّيَبَة فَاْرُُجُوُُهَا أَْلبَ تََّة«  ْيَخُة يَ ْعِني ْيُخ َوالشَّ  َماليًكا يَ ُقوُل: قَ ْولُُه الشَّ
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َثِني َماليٌك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ   -  11 َا َأْن تُ ْرَجَم. فَ َقاَل َلُه َعلي   َوَحدَّ تَّةي َأْشُهٍر فََأَمَر ِبي ْمَرَأٍة َقْد َوَلَدْت يفي سي َ ابي يُّ ْبُن  ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن ُأِتي
َوفيَصالُُه   }َومَحُْلُه  يفي كيَتابيهي  يَ ُقوُل  َوتَ َعاىَل  تَ َباَرَك  اَّللََّ  إينَّ   " َها  َعَلي ْ َذليَك  لَْيَس  طَاليٍب  ]األحقاف:  َأيبي  َشْهًرا{  َوقَاَل 15َثاَلثُوَن   ]

َلنْيي ليَمْن َأرَاَد َأْن يُتيمَّ الرََّضاَعَة{ ]البقرة:   َحْوَلنْيي َكامي ْعَن َأْواَلَدُهنَّ  تََّة َأْشُهٍر َفاَل رَْجَم 233}َواْلَواليَداُت يُ ْرضي [ فَاحْلَْمُل َيُكوُن سي
َها ". فَ بَ َعَث ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ  َتْ َعَلي ْ  اَن يفي أَثَريَها فَ َوَجَدَها َقْد ُرُجي

 موقوف صحيح. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا 
 

هي    -  12 َثِني َماليٌك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َأنَّ رَُجاًل اْعرَتََف َعَلى نَ ْفسي لزّياَن َعَلى َعْهدي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َفَدَعا َحدَّ ابي
بيسَ   َ فَُأِتي َهَذا  فَ ْوَق  فَ َقاَل:  َمْكُسوٍر  بيَسْوٍط   َ فَُأِتي بيَسْوٍط  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  فَ َقاَل:  َلُه  ََثََرتُُه.  تُ ْقَطْع  مَلْ  يٍد  َجدي ْوٍط 

َ بيَسْوٍط َقْد رُكيَب بيهي َواَلَن فََأَمَر بيهي َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َفُجليَد. ُثَّ ُدو   قَاَل: »أَي َُّها النَّاُس َقْد آَن َلُكْم َأْن َن َهَذا فَُأِتي
ًئا هي اْلَقاُذورَاتي َشي ْ ْن َهذي تَ ُهوا َعْن ُحُدودي اَّللَّي َمْن َأَصاَب مي ي لََنا َصْفَحَتُه، نُقيْم َعَلْيهي كيَتاَب  تَ ن ْ نَُّه َمْن يُ ْبدي رْتي اَّللَّي. فَإي ْ بيسي . فَ ْلَيْسَترتي

 اَّللَّي«
 (: ال أعلمه يستند بهذا اللفظ بوجه من الوجوه[ 5/321]قال ابن عبد البر في التمهيد ) ضعيف. # قال الهاللي:
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بي   -  13  َ ُأِتي يَق،  دّي الصّي َبْكٍر  َأاَب  َأنَّ  َأْخَِبَْتُه  ُعبَ ْيٍد،  َأيبي  بيْنَت  َصفييََّة  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٌك  َثِني  بيْكٍر  َحدَّ َجارييٍَة  َعَلى  َوَقَع  َقْد  َرُجٍل 
لزّياَن. َومَلْ َيُكْن َأْحَصَن. فََأَمَر بيهي أَبُو َبْكٍر »َفُجليَد احْلَدَّ  هي ابي  . ُثَّ نُفيَي إيىَل َفَدَك«  فََأْحبَ َلَها. ُثَّ اْعرَتََف َعَلى نَ ْفسي

 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا 
 

َذليَك  َحدَّ   -  15 ْن  مي َجارييًَة  اْسَتْكَرَه  َوأَنَُّه  اْْلُُمسي  رَقييقي  َعَلى  يَ ُقوُم  َعْبًدا َكاَن  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٌك،  َا.  َثِني  ِبي فَ َوَقَع  الرَّقييقي 
َنَُّه اْسَتْكَرَهَها«  »َفَجَلَدُه ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي َونَ َفاُه َومَلْ ََيْليدي اْلَولييَدَة ألي

 ( معلقا[ 6949]أخرجه البخاري ) موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه. ال الهاللي:# ق
 

َثِني َماليٌك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َأنَّ ُسَلْيَماَن ْبَن َيَساٍر، َأْخَِبَُه َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعيَّاشي    -  16 يَّ قَاَل:  َحدَّ ْبني َأيبي رَبييَعَة اْلَمْخُزومي
ْن قُ َرْيٍش َفَجَلْداَن َواَلئيدَ  َيٍة مي نَي يفي الزّياَن«َأَمَرني ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي »يفي فيت ْ نَي ََخْسي َمارَةي ََخْسي ْن َواَلئيدي اإْلي   مي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ وَالنَّفْيِ وَالتَّعْرِيضِ 
 

الْ   -  17 َعْبدي  ْبُن  ُعَمُر  »َجَلَد  قَاَل:  أَنَُّه   ، الزّياَندي َأيبي  َعْن  َماليٌك،  َثِني  ََثَانينَي« َحدَّ فيْريٍَة  يفي  َعْبًدا   َعزييزي، 
ري ْبني رَبييَعَة، َعْن َذليَك فَ َقاَل: »َأْدرَْكُت ُعَمَر ْبَن ا : َفَسأَْلُت َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعامي ، َوُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َواْْلَُلَفاَء  قَاَل أَبُو الزّياَندي ْْلَطَّابي

ْن َأْربَعينَي«َهُلمَّ َجرًّا َفَما رَأَْيُت َأَحدً   ا َجَلَد َعْبًدا يفي فيْريٍَة َأْكثَ َر مي
 مقطوع صحيح.  # قال الهاللي:

 

 ، اأْلَْنَصارييّي ْعَماني  الن ُّ ْبني  َحاريثََة  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  ْبني  دي  ُُمَمَّ الرّيَجالي  َأيبي  َعْن  َماليٌك،  َثِني  بيْنتي   َحدَّ َعْمَرَة  هي  أُمّي َعْن  اري  النَّجَّ َبِني  ْن  مي ُثَّ 
، َأنَّ رَُجَلنْيي اْستَ بَّا يفي زََماني ُعَمَر ْبني ا ي بيَزانيَيٍة. فَاْسَتَشاَر يفي َعْبدي الرَّمْحَني ْْلَطَّابي فَ َقاَل َأَحُدُُهَا ليْْلَخري: َواَّللَّي َما َأيبي بيَزاٍن. َواَل أُمّي

َمدْ  هي  َوأُمّي َبييهي  ألي َقْد َكاَن  آَخُروَن  َوقَاَل  َوأُمَُّه.  َأاَبُه  َمَدَح  قَائيٌل:  فَ َقاَل  اْْلَطَّابي  ْبُن  ُعَمُر  َهَذا  َذليَك  َغرْيُ  احْلَدَّ  ٌح  ََتْليَدُه  َأْن  نَ َرى 
 »َفَجَلَدُه ُعَمُر احْلَدَّ ََثَانينَي«  

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا لَا حَدَّ فِيهِ 
 

قَالَ   -  20  ، اْْلَطَّابي ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ   ، الرَّمْحَني َعْبدي  َأيبي  ْبني  رَبييَعَة  َعْن  َماليٌك،  َثِني  َسَفٍر.  َحدَّ يفي  َمَعُه  ْمَرأَتيهي  الي َارييٍَة  ِبي َخَرَج  ليَرُجٍل   
َها   ْلبَ يّيَنةي. َأْو فََأَصاَِبَا فَ غَاَرتي اْمَرأَتُُه. َفذََكَرْت َذليَك ليُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي َفَسأََلُه َعْن َذليَك؟ فَ َقاَل: َوَهبَ ت ْ . فَ َقاَل ُعَمُر: »لََتْأتييِني ابي يلي

يَ نَّ  َها َلهُ أَلَْرمي َا َوَهبَ ت ْ حلْيَجارَةي«. قَاَل: فَاْعرَتََفتي اْمَرأَتُُه َأَّنَّ  َك ابي
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 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ 
 

َأيبي    -  22 ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َماليٌك،  َثِني  »اَل َوَحدَّ قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ   ، اْلَمكّييّي ُحَسنْيٍ 
ُلغُ  َذا آَواُه اْلُمَراُح َأوي اجْلَرييُن فَاْلَقْطُع فييَما يَ ب ْ «  َقْطَع يفي ََثٍَر ُمَعلٍَّق. َواَل يفي َحرييَسةي َجَبٍل فَإي َجنّي  ََثََن اْلمي

 ده ضعيف إلعضاله. لكن ثبت موصوال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. حسن. وسن  # قال الهاللي:
 

، َأنَّ   -  23 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َأيبي َبْكٍر، َعْن أَبييهي، َعْن َعْمَرَة بيْنتي َعْبدي الرَّمْحَني  َساريقًا َسَرَق يفي زََماني ُعْثَماَن َوَحدَّ
ًة فََأَمرَ  يأُتْ ُرجَّ ْرَُهًا بيدي ْن َصْرفي اْثَِنْ َعَشَر دي َم. مي َم. فَ ُقوّيَمْت بيَثاَلثَةي َدرَاهي َا ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َأْن تُ َقوَّ  َناٍر. »فَ َقَطَع ُعْثَماُن َيَدُه« ِبي

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح رجاله ثقات. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعبْ   -  25 َا قَاَلْت: َخَرَجْت َعائيَشُة َزْوجُ َوَحدَّ ، َأَّنَّ  دي اَّللَّي ْبني َأيبي َبْكري ْبني َحْزٍم، َعْن َعْمَرَة بيْنتي َعْبدي الرَّمْحَني
َوَمَعَها ُغاَلٌم ليَبِني َعْبدي اَّللَّي  َة َوَمَعَها َمْواَلََتني هَلَا.  ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم إيىَل َمكَّ يقي فَ بَ َعَثْت َمَع اْلَمْواَلَتنْيي  بْ النَّبي دّي ني َأيبي َبْكٍر الصّي

فَاْسَتْخَرجَ  َعْنُه  فَ َفَتَق  اْلُِبَْد  اْلُغاَلُم  فََأَخَذ  قَاَلْت:  َخْضَراُء  ْرقٌَة  خي َعَلْيهي  يَط  خي َقْد  ٍل  ُمَرجَّ َوَخاَط  بيُِبٍْد  فَ ْرَوًة  َأْو  ليْبًدا  َمَكانَُه  َوَجَعَل  ُه 
ا فَ تَ ُقوا َعْنُه َوَجُدوا فييهي اللّيْبَد َوملَْ َعَلْيهي فَ َلمَّ  يَنَة َدفَ َعَتا َذليَك إيىَل َأْهليهي فَ َلمَّ َمتي اْلَمْواَلََتني اْلَمدي  َيَيُدوا اْلُِبَْد. َفَكلَُّموا اْلَمْرأََتنْيي ا َقدي

َأْو كَ  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  ّي  النَّبي َزْوَج  َعائيَشَة  بيهي َفَكلََّمَتا  فََأَمَرْت  فَاْعرَتََف.  َذليَك.  َعْن  اْلَعْبُد  َفُسئيَل  اْلَعْبَد.  ََمَتا  َواِتَّ َها  إيلَي ْ تَ بَ َتا 
َعْت َيُدُه«. َوقَاَلْت َعائيَشُة: »اْلَقْطُع يفي رُبُعي  ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »فَ ُقطي ًدا«  َعائيَشُة َزْوُج النَّبي يَناٍر َفَصاعي  دي

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. ل الهاللي:# قا
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَطْعِ الْآبِقِ وَالسَّارِقِ 
 

َعْبُد    -  26 بيهي  فََأْرَسَل  آبيٌق  َوُهَو  َسَرَق  ُعَمَر،  ْبني  اَّللَّي  ليَعْبدي  َعْبًدا  َأنَّ  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  ْبُن  َحدَّ ْبني  اَّللَّي  َسعييدي  إيىَل  ُعَمَر 
يَنةي  -اْلَعاصي  رُي اْلَمدي اريقي إيَذا َسَرَق«. فَ َقالَ   -َوُهَو َأمي  َلُه لييَ ْقَطَع َيَدُه فََأََب َسعييٌد َأْن يَ ْقَطَع َيَدُه. َوقَاَل: »اَل تُ ْقَطُع َيُد اِْلبيقي السَّ

َعْت َيُدُه« َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر: يفي َأيّي كيَتابي اَّللَّي َوجَ   ْدَت َهَذا ُثَّ َأَمَر بيهي َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر »فَ ُقطي
 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 بَابُ تَرْكِ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ 
 

عَ   -  28 َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  َثِني  مَلْ  َوَحدَّ َمْن  إينَُّه  َلُه:  قييَل  أَُميََّة  ْبَن  َصْفَواَن  َأنَّ  َصْفَواَن،  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  َصْفَواَن  ْن 
َساري  َفَجاَء  ريَداَءُه.  َد  َوتَ َوسَّ  . دي اْلَمْسجي يفي  فَ َناَم  يَنَة  اْلَمدي أَُميََّة  ْبُن  َصْفَواُن  َم  فَ َقدي َهَلَك  ْر  ريَداَءهُ يُ َهاجي فََأَخَذ  َصْفَواُن ٌق  فََأَخَذ   .
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َعلَ  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  بيهي  فََأَمَر  َوَسلََّم.  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  إيىَل  بيهي  َفَجاَء  اريَق  َلُه السَّ فَ َقاَل  َيُدُه«  تُ ْقَطَع  »َأْن  َوَسلََّم  ْيهي 
 َو َعَلْيهي َصَدَقٌة. فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »فَ َهالَّ قَ ْبَل َأْن َتَْتيَيِني بيهي« َصْفَواُن: إيّني مَلْ ُأريْد َهَذا اَي َرُسوَل اَّللَّي هُ 

 صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

قَ   -  29 رَُجاًل  َلقيَي   ، اْلَعوَّامي ْبَن  الزَُّبرْيَ  َأنَّ   ، الرَّمْحَني َعْبدي  َأيبي  ْبني  رَبييَعَة  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َأْن َوَحدَّ يُرييُد  َوُهَو  َساريقًا.  َأَخَذ  ْد 
اَل  فَ َقاَل:  َلُه.  ليرُيْسي الزَُّبرْيُ  َلُه  َفَشَفَع   . ْلطَاني السُّ إيىَل  بيهي  ْلطَاَن َيْذَهَب  السُّ بيهي  بَ َلْغَت  »إيَذا  الزَُّبرْيُ:  فَ َقاَل  ْلطَاَن.  السُّ بيهي  أَبْ ُلَغ  َحَّتَّ   

افيَع َواْلُمَشفّيَع« ُ الشَّ  فَ َلَعَن اَّللَّ
 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ جَامِعِ الْقَطْعِ 
 

َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن َعْبدي   -  30 َم فَ نَ َزَل   َحدَّ ْن َأْهلي اْلَيَمني َأْقَطَع اْلَيدي َوالرّيْجلي َقدي ، َعْن أَبييهي، َأنَّ رَُجاًل مي مي الرَّمْحَني ْبني اْلَقاسي
َن اللَّْيلي فَ يَ قُ  َل اْلَيَمني َقْد ظََلَمُه. َفَكاَن ُيَصلّيي مي يقي َفَشَكا إيلَْيهي َأنَّ َعامي دّي ُلَك بيَلْيلي وُل أَ َعَلى َأيبي َبْكٍر الصّي بُو َبْكٍر: »َوأَبييَك َما لَي ْ

يقي َفَجَعَل الرَُّجُل   دّي ََْسَاَء بيْنتي ُعَمْيٍس اْمَرَأةي َأيبي َبْكٍر الصّي ْقًدا ألي ُْم فَ َقُدوا عي َيُطوُف َمَعُهْم. َويَ ُقوُل: »اللَُّهمَّ َعَلْيَك  َساريٍق«. ُثَّ إيَّنَّ
اْلبَ ْيتي  َهَذا  َأْهَل  بَ يََّت  َْن  َأْو  مبي اأْلَْقَطُع،  بيهي  فَاْعرَتََف  بيهي  َجاَءُه  اأْلَْقَطَع  َأنَّ  زََعَم  َصائيٍغ.  ْنَد  عي احْلُلييَّ  فَ َوَجُدوا   . الصَّاليحي َعَلْيهي   َد  ُشهي

َعْت َيُدُه اْلُيْسَرى«. َوقَاَل أَبُو َبْكٍر: »َواَّللَّي َلُدعَ  يُق فَ ُقطي دّي ْن َسريقَتيهي«  بيهي. فََأَمَر بيهي أَبُو َبْكٍر الصّي ي َعَلْيهي مي ْندي هي َأَشدُّ عي  اُؤُه َعَلى نَ ْفسي
َرارًا ُثَّ ُيْستَ ْعَدى َعَلْيهي: »إينَُّه لَْيَس عَ  ي َيْسريُق مي ْنَداَن يفي الَّذي يعي َمْن َسَرَق قَاَل ََيََْي، قَاَل َماليٌك: اأْلَْمُر عي َمي َلْيهي إيالَّ َأْن تُ ْقَطَع َيُدُه جلي

ْنُه إي  ْن َكاَن َقْد أُقييَم َعَلْيهي احْلَدُّ قَ ْبَل َذليَك، ُثَّ َسَرَق َما َيَيبُ مي . فَإي َع أَْيًضا«. َذا مَلْ َيُكْن أُقييَم َعَلْيهي احْلَدُّ  فييهي اْلَقْطُع، ُقطي
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ابْ   -  33 يّي َجاَء بيُغاَلٍم َلُه إيىَل عُ َحدَّ ائيبي ْبني يَزييَد، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن َعْمريو ْبني احلَْْضَرمي َهاٍب، َعني السَّ َمَر ني شي
نَُّه َسَرَق. فَ َقاَل َلُه ُعَمُر: »َماَذا َسَرَق؟« فَ َقاَل: سَ  ي َهَذا فَإي تُّوَن ْبني اْْلَطَّابي فَ َقاَل َلُه: اْقَطْع َيَد ُغاَلمي ْمَرَأِتي ََثَنُ َها سي ْرآًة الي َرَق مي

ُمُكْم َسَرَق َمَتاَعُكْم« ْلُه فَ َلْيَس َعَلْيهي َقْطٌع َخادي ْرَُهًا. فَ َقاَل ُعَمُر: »َأْرسي  دي
 موقوف صحيح.  # قال الهاللي:

 

َهاٍب، َأنَّ َمْرَواَن ْبَن    -  34 َثِني َعْن َماليٍك، َعني اْبني شي هي. فََأْرَسَل إيىَل َوَحدَّ َ ِبييْنَساٍن َقدي اْختَ َلَس َمَتاًعا فََأرَاَد َقْطَع َيدي ، ُأِتي احْلََكمي
 زَْيدي ْبني ََثبيٍت َيْسأَلُُه َعْن َذليَك. فَ َقاَل زَْيُد ْبُن ََثبيٍت: »لَْيَس يفي اْْلُْلَسةي َقْطٌع«

 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ   -  42
 

 بَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ 
 

اْْلَْمري َيْشرَ   -  2 يفي  اْسَتَشاَر   ، اْْلَطَّابي ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ   ، يلييّي الدّي ْبني زَْيٍد  َعْن ثَ ْوري  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ْبُن َوَحدَّ َعلييُّ  َلُه  فَ َقاَل  الرَُّجُل  ُِبَا 
ََتْليَدُه   َأْن  نَ َرى  طَاليٍب:  يفي َأيبي  ُعَمُر  َفَجَلَد  قَاَل:  َأْو َكَما  اْفرَتَى.  َهَذى،  َوإيَذا  َهَذى،  َسكيَر  َوإيَذا  َسكيَر.  َشريَب  إيَذا  نَُّه  فَإي  ََثَانينَي. 

 اْْلَْمري ََثَانينيَ 
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:

 

ا  -  3 َحدّي  َعْن  ُسئيَل  أَنَُّه  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  َثِني  يفي َوَحدَّ احْلُرّي  َحدّي  نيْصَف  َعَلْيهي  »َأنَّ  بَ َلَغِني  فَ َقاَل  اْْلَْمري؟  يفي  ْلَعْبدي 
، َوُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن، َوَعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر« َقْد َجَلُدوا َعبييَدُهمْ    نيْصَف َحدّي احْلُرّي يفي اْْلَْمري " اْْلَْمري، َوَأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  لهاللي:# قال ا 
 

 بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ جَمِيعًا 
 

هللاُ    -  7 َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  َيَساٍر،  ْبني  َعطَاءي  َعْن  َأْسَلَم،  ْبني  زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  َبَذ َوَحدَّ يُ ن ْ َأْن  »ََّنَى  َوَسلََّم  َعَلْيهي 
يًعا«  يًعا َوالتَّْمُر َوالزَّبييُب ُجَي  اْلُبْسُر َوالرَُّطُب ُجَي

 ( من حديث جابر[ 1986(، ومسلم )14199]وصله أحمد ) صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

 بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ 
 

َعَلْيهي    -  10 هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  َيَساٍر،  ْبني  َعطَاءي  َعْن  َأْسَلَم،  ْبني  زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ؟ َوَحدَّ اْلغَُبرْيَاءي َعني  ُسئيَل  َوَسلََّم 
َها« قَاَل َماليٌك َفَسأَْلُت زَْيَد ْبَن َأْسلَ  َي اأْلُْسَكرَْكةُ فَ َقاَل: »اَل َخرْيَ فييَها َوََّنَى َعن ْ  َم َما اْلغَُبرْيَاُء؟ فَ َقاَل: هي

 صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

 بَابُ جَامِعِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ 
 

أَنَّ   -  14 ُمَعاٍذ،  ْبني  َسْعدي  ْبني  َعْمريو  ْبني  َواقيدي  َعْن   ، احْلَُصنْيي ْبني  َداُوَد  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  لَبييٍد َوَحدَّ ْبني  َُمُْمودي  َعْن  َأْخَِبَُه  ُه 
َوثيقَ  اأْلَْرضي  َواَبَء  امي  الشَّ َأْهُل  إيلَْيهي  َشَكا  اَم  الشَّ َم  َقدي نَي  حي  ، اْْلَطَّابي ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ   ، َهَذا اأْلَْنَصارييّي إيالَّ  ُيْصليُحَنا  اَل  َوقَاُلوا:  َلَها. 

َراُب. فَ َقاَل ُعَمُر: اْشَربُوا َهذَ  ْن  الشَّ : َهْل َلَك َأْن جَنَْعَل َلَك مي ْن َأْهلي اأْلَْرضي ا اْلَعَسَل. قَاُلوا: اَل ُيْصليُحَنا اْلَعَسُل. فَ َقاَل رَُجٌل مي
فَأَت َ  الث ُُّلُث.  َوبَقيَي  الث ُّلُثَاني  ْنُه  مي َذَهَب  َحَّتَّ  َفطََبُخوُه  نَ َعْم.  قَاَل:  ُيْسكيُر؟  اَل  ًئا  َشي ْ َرابي  الشَّ بيهي  َهَذا  ُعَمُر  ْوا  فييهي  فََأْدَخَل  ُعَمَر 
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فََأَمَرُهمْ  بيلي  اإْلي اَلءي  طي ْثُل  مي َهَذا  اَلُء  الطّي َهَذا  فَ َقاَل:  يَ َتَمطَُّط  فَ َتبيَعَها  َيَدُه.  رََفَع  ُثَّ  ْبُن    إيْصبَ َعُه  ُعَباَدُة  َلُه  فَ َقاَل  َيْشَربُوُه.  َأْن  ُعَمُر 
تي َأْحَلْلتَ َها. َواَّللَّي فَ َقاَل عُ  ئً الصَّامي ْم َشي ْ ْم. َواَل ُأَحرّيُم َعَلْيهي ًئا َحرَّْمَتُه َعَلْيهي لُّ هَلُْم َشي ْ  ا َأْحَلْلَتُه هَلُْم«َمُر: َكالَّ َواَّللَّي »اللَُّهمَّ إيّني اَل ُأحي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

بْ   -  15 اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  اَنفيٍع،  َعْن  َماليٍك  َعْن  َثِني  َتاُع َوَحدَّ نَ ب ْ إيانَّ   ، الرَّمْحَني َعْبدي  َأاَب  اَي  َلُه  قَاُلوا  اْلعيَراقي  َأْهلي  ْن  مي ريَجااًل  ُعَمَر، َأنَّ  ني 
اَّللََّ  ُد  ُأْشهي إيّني  ُعَمَر:  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  فَ َقاَل  فَ َنبييُعَها.  ََخًْرا  ُرُه  فَ نَ ْعصي َواْلعيَنبي  النَّْخلي  ََثَري  ْن  َوَماَل مي َعَلْيُكْم  اجلْينّي   َن  مي َع  َسَي َوَمْن  ئيَكَتُه 

ُروَها َواَل َتْشَربُوَها َواَل َتْسُقوَها َتاُعوَها َواَل تَ ْعصي . َأّني اَل آُمرُُكْم َأْن تَبييُعوَها َواَل تَ ب ْ ْنسي ْيطَاني  َواإْلي ْن َعَملي الشَّ َا ريْجٌس مي َّنَّ  فَإي
 الشيخين.موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط  # قال الهاللي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

 كِتَابُ الْعُقُولِ   -  43
 

 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي الدِّيَةِ 
 

يََة َعَلى َأْهلي اْلُقَرى، َفَجَعَلَها َعلَ  - 2 َم الدّي ، »قَ وَّ َثِني َماليٌك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي يَناٍر، َحدَّ َهبي أَْلَف دي َوَعَلى ى َأْهلي الذَّ
َوأَ  ْصَر.  مي َوَأْهُل   ، امي الشَّ َأْهُل   : َهبي الذَّ فََأْهُل   " َماليٌك:  قَاَل  ْرَهٍم«،  دي أَْلَف  َعَشَر  اْثَِنْ  اْلَوريقي  »،  َأْهلي  اْلعيَراقي  َأْهُل   : اْلَوريقي ْهُل 

يََة تُ ْقَطُع يفي َثاَلثي  َع َأنَّ الدّي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك أَنَُّه َسَي ْعُت إييَلَّ   َوَحدَّ نينَي«، قَاَل َماليٌك: »َوالثَّاَلُث َأَحبُّ َما َسَي نينَي َأْو َأْرَبعي سي سي
يَ  الدّي يفي  اْلُقَرى  َأْهلي  ْن  مي يُ ْقَبُل  اَل  أَنَُّه  ْنَداَن،  عي َعَلْيهي  اْلُمْجَتَمُع  »اأْلَْمُر  َماليٌك:  قَاَل  َذليَك«،  اْلَعمُ يفي  َأْهلي  ْن  مي َواَل  بيُل،  اإْلي ودي  ةي 

َهُب« ْن َأْهلي اْلَوريقي الذَّ َهبي اْلَوريُق، َواَل مي ْن َأْهلي الذَّ َهُب، َواَل اْلَوريُق، َواَل مي  الذَّ
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف إلعضاله.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ، إِذَا قُبِلَتْ وَجِنَايَةِ الْمَجْنُونِ 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َأنَّ َمْرَواَن ْبَن احْلََكمي َكَتَب إيىَل ُمَعاوييََة ْبني َأيبي ُسفْ   -  3 َ مبيَْجُنوٍن قَ َتَل رَُجاًل،  َوَحدَّ َياَن، أَنَُّه ُأِتي
نَّهُ  ْنُه، فَإي ْلُه َواَل تُقيْد مي  لَْيَس َعَلى جَمُْنوٍن قَ َوٌد«   َفَكَتَب إيلَْيهي ُمَعاوييَُة، »َأني اْعقي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ دِيَةِ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ 
 

مي   -  4 رَُجاًل،  َأنَّ  َيَساٍر،  ْبني  َوُسَلْيَماَن  َماليٍك،  ْبني  َراكي  عي َعْن  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  بَ َحدَّ لَْيٍث ْن  ْبني  َسْعدي  ِني 
َها، َفَماَت، فَ َقاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي لي  ن ْ َنَة، فَ ُنزيَي مي ْن ُجَهي ْ َئ َعَلى إيْصَبعي رَُجٍل مي ْم: »َأَُتْليُفوَن َأْجَرى فَ َرًسا، فَ َوطي َي َعَلْيهي ي ادُّعي لَّذي

َوُتََ  فَأَبَ ْوا  َها؟«  ن ْ مي َماَت  َما  ميَييًنا  نَي  ََخْسي َّللَّي  بيَشْطري  ابي اْْلَطَّابي  ْبُن  ُعَمُر  فَ َقَضى  فَأَبَ ْوا،  أَنْ ُتْم؟«  »َأَُتْليُفوَن  ليْْلَخرييَن:  َوقَاَل  رَُّجوا، 
يّينَي   ْعدي يَةي َعَلى السَّ  الدّي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَصَرُهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الْعَيْنِ إِذَا ذَهَبَ  

ََثبيٍت، َكاَن   ْبَن  زَْيَد  َأنَّ  َيَساٍر،  ْبني  ُسَلْيَماَن  َعْن  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  إيَذا َحدَّ اْلَقائيَمةي  اْلَعنْيي  »يفي  يَ ُقوُل: 
يَناٍر«   اَئُة دي  طَفيَئْت مي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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 عَقْلِ الشِّجَاجِ بَابُ مَا جَاءَ فِي  

، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن الزَُّبرْيي، »َأقَا َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن رَبييَعَة ْبني َأيبي َعْبدي الرَّمْحَني َلةي«َحدَّ َن اْلُمنَ قّي  َد مي
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الْأَصَابِعِ 
 

اْلُمسَ  ْبَن  َسعييَد  َسأَْلُت  قَاَل:  أَنَُّه   ، الرَّمْحَني َعْبدي  َأيبي  ْبني  رَبييَعَة  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  فَ َقاَل:  َوَحدَّ اْلَمْرَأةي؟  إيْصَبعي  يفي  : َكْم  يّيبي
َن   مي ْشُروَن  عي قَاَل:  ؟  إيْصبَ َعنْيي يفي  فَ ُقْلُت: َكْم   » بيلي اإْلي َن  مي «  »َعْشٌر  بيلي اإْلي َن  مي »َثاَلثُوَن  فَ َقاَل:  َثاَلٍث؟  يفي  فَ ُقْلُت: َكْم   ، بيلي اإْلي

يبَ تُ َها، ن َ  ْت ُمصي نَي َعظَُم ُجْرُحَها، َواْشَتدَّ « فَ ُقْلُت: حي بيلي َن اإْلي ْشُروَن مي َقَص َعْقُلَها؟ فَ َقاَل َسعييٌد:  فَ ُقْلُت: َكْم يفي َأْرَبٍع؟ قَاَل: »عي
َراقييٌّ أَْنَت؟ ي« »َأعي نَُّة اَي اْبَن َأخي َي السُّ ٌل ُمتَ َعلّيٌم، فَ َقاَل َسعييٌد: »هي ٌ ُمتَ ثَ بّيٌت، َأْو َجاهي  « فَ ُقْلُت: َبْل َعاملي

 مقطوع صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ جَامِعِ عَقْلِ الْأَسْنَانِ 
 

ْبني    -  7 زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  ْبَن  َوَحدَّ ُعَمَر  َأنَّ   ، اْْلَطَّابي ْبني  ُعَمَر  َمْوىَل  َأْسَلَم  َعْن  ُجْنُدٍب،  ْبني  ُمْسليمي  َعْن  َأْسَلَم، 
ََمٍل«  َلعي ِبي ََمٍل، َويفي الضّي ْقُ َوةي ِبي ََمٍل، َويفي الرتَّ ْرسي ِبي ، »َقَضى يفي الضّي  اْْلَطَّابي

 مقطوع صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

َع َسعييَد ْبَن اْلُمَسيّيبي يَ ُقوُل: »َقَضى ُعَمرُ  َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، أَنَُّه َسَي  ْبُن اْْلَطَّابي يفي اأْلَْضَراسي بيَبعيرٍي  َوَحدَّ
َْمَسةي أَْبعي   َرٍة ََخَْسةي أَْبعيَرٍة.  بَعيرٍي«، َوَقَضى ُمَعاوييَُة ْبُن َأيبي ُسْفَياَن يفي اأْلَْضَراسي ِبي

ُمَعاوييَةَ  َقَضاءي  يفي  َوَتزييُد   ، اْْلَطَّابي ْبني  ُعَمَر  َقَضاءي  يفي  ُقُص  تَ ن ْ يَُة  »فَالدّي  : اْلُمَسيّيبي ْبُن  َسعييُد  يفي قَاَل  جَلََعْلُت  َأاَن  فَ َلْو ُكْنُت   ،
ٍد َمْأُجورٌ  يَُة َسَواٌء، وَُكلُّ جُمَْتهي ، فَتيْلَك الدّي  «اأْلَْضَراسي بَعيريَْيني بَعيريَْيني

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي عَقْلِ الْأَسْنَانِ 
 

، أَنَُّه َأخْ   -  8 ، َعْن َأيبي َغطََفاَن ْبني َطرييٍف اْلُمرّييّي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن َداُوَد ْبني احْلَُصنْيي َِبَُه، َأنَّ َمْرَواَن ْبَن احْلََكمي بَ َعَثُه َوَحدَّ
َن اإْلي   إيىَل  ، فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّي ْبُن َعبَّاٍس: »فييهي ََخٌْس مي ْرسي «. قَاَل فَ َردَّني َمْرَواُن إيىَل َعْبدي َعْبدي اَّللَّي ْبني َعبَّاٍس َيْسأَلُُه: َماَذا يفي الضّي بيلي

ف َ   ، اأْلَْضَراسي ْثَل  مي اْلَفمي  َم  ُمَقدَّ َأََتَْعُل  فَ َقاَل:  َعبَّاٍس  ْبني  َعْقُلَها اَّللَّي  أْلََصابيعي  ابي إيالَّ  َذليَك   ْ تَ ْعَتِبي مَلْ  »َلْو  َعبَّاٍس:  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  َقاَل 
 َسَواٌء«

 صحيح. وسنده صحيح.موقوف   # قال الهاللي:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي مِريَاثِ الْعَقْلِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ 
 

َن اأْلَْنَصاري يُ َقاُل لَ   -  11 َثِني َماليٌك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن ُعْرَوَة ْبني الزَُّبرْيي، " َأنَّ رَُجاًل مي ، َكاَن َلُه َوَحدَّ ُه ُأَحْيَحُة ْبُن اجْلاَُلحي
ْنَد َأْخَواليهي، فََأَخَذُه   ْن ُأَحْيَحَة، وََكاَن عي هي َحَّتَّ إيَذا اْستَ َوى  َعمٌّ َصغيرٌي ُهَو َأْصَغُر مي ُأَحْيَحُة فَ َقتَ َلُه، فَ َقاَل َأْخَوالُُه: ُكنَّا َأْهَل َثُّيهي َورُمّي

هي "، قَاَل ُعْرَوُة: »َفليَذليَك اَل يَريُث قَاتيٌل َمْن قَ َتَل«   هي، َغَلبَ َنا َحقُّ اْمريٍئ يفي َعمّي  َعَلى ُعَممي
 مقطوع صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:

 

 ابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسِّحْرِ بَ 
 

، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي ق َ   -  13 َثِني ََيََْي َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن َسعييدي ْبني اْلُمَسيّيبي َعًة َوَحدَّ َتَل نَ َفًرا، ََخَْسًة َأْو َسب ْ
يَلٍة وَ  ٍد قَ تَ ُلوُه قَ ْتَل غي يًعا« بيَرُجٍل َواحي َعاَء َلَقتَ ْلتُ ُهْم ُجَي  قَاَل ُعَمُر: »َلْو ََتَاأَلَ َعَلْيهي َأْهُل َصن ْ

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

دي ْبني َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َسْعدي ْبني ُزرَارََة، أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ   -  14 َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن ُُمَمَّ ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي    َوَحدَّ َحْفَصَة، َزْوَج النَّبي
َا فَ ُقتيَلْت«  َوَسلََّم قَ تَ َلْت َجارييًَة هَلَا َسَحَرِْتَا، َوَقْد َكاَنْت َدب ََّرِْتَا  ، »فََأَمَرْت ِبي

 موقوف صحيح. سنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ 
 

ُسْفَيانَ  َأيبي  ْبني  ُمَعاوييََة  إيىَل  احْلََكمي َكَتَب  ْبَن  َمْرَواَن  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  ََيََْي،  َثِني  أَنَّ َحدَّ يَْذُكُر  رَُجاًل،   قَ َتَل  َقْد  بيَسْكَراَن   َ ُأِتي ُه 
 َفَكَتَب إيلَْيهي ُمَعاوييَُة: »َأني اقْ تُ ْلُه بيهي«.  

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ السَّائِبَةِ وَجِنَايَتِهِ 
 

َأيبي    -  16 َعْن  َماليٍك،  َعْن  ََيََْي،  َثِني  ْن  َحدَّ مي رَُجٍل  اْبَن  فَ َقَتَل   ، اجي احْلُجَّ بَ ْعُض  َأْعتَ َقُه  َسائيَبًة  َأنَّ  َيَساٍر،  ُسَلْيَماَن ْبني  َعْن   ، الزّياَندي
ُعَمرُ  فَ َقاَل  اْبنيهي،  يََة  دي َيْطُلُب   ، اْْلَطَّابي ْبني  ُعَمَر  إيىَل  اْلَمْقُتولي  أَبُو  يُّ  اْلَعائيذي َفَجاَء  َعائيٍذ،  يَةَ َبِني  دي »اَل   :   : يُّ اْلَعائيذي فَ َقاَل  َلُه«. 

يَ َتُه«. فَ َقاَل: ُهَو إيًذا َكاأْلَْرَقمي إيْن ُيرْتَكْ  ؟ فَ َقاَل ُعَمُر: »إيًذا ُُتْريُجوَن دي َقْم " َأرَأَْيَت َلْو قَ تَ َلُه اْبِني   يَ ْلَقْم، َوإيْن يُ ْقَتْل يَ ن ْ
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف.  # قال الهاللي:
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 مِعِ كِتَابُ الْجَا   -  45
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا 
 

قَاَل:    -  6 َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٌك،  َثِني  يَنةي َوَحدَّ اْلَمدي َن  مي َأَحٌد  خَيُْرُج  »اَل 
ْنُه«رَْغَبًة  ُ َخرْيًا مي َها، إيالَّ أَْبَدهَلَا اَّللَّ  َعن ْ

وهذا الحديث قد وصله معن بن عيسى ( في التمهيد:  22/279)  رصحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. وقال ابن عبد الب  # قال الهاللي:
   وأسنده عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة في الموطأ ولم يسنده غيره في الموطأ 

 

هي، َعْن َأيبي ُهَريْ َرَة، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ   -  8 َاٍس، َعْن َعمّي َثِني ََيََْي، َعْن َماليٍك، َعْن اْبني محي  َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »لَُترْتََكنَّ  َوَحدَّ
ْئُب فَ يُ غَ  يَنُة َعَلى َأْحَسني َما َكاَنْت، َحَّتَّ َيْدُخَل اْلَكْلُب َأوي الذّي ْنَِبي«، فَ َقاُلوا: اْلَمدي دي َأْو َعَلى اْلمي ي َعَلى بَ ْعضي َسَواريي اْلَمْسجي ذّي

» َباعي  اَي َرُسوَل اَّللَّي، َفليَمْن َتُكوُن الثّيَماُر َذليَك الزََّماَن، قَاَل: »ليْلَعَوايفي الطَّرْيي َوالسّي
 صحيح دون جملة الكلب. # قال الهاللي:

 

 الْمَدِينَةِ   بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ 
 

َوجَ   -  12 »أَنَُّه   ، اأْلَْنَصارييّي أَيُّوَب  َأيبي  َعْن  َيَساٍر،  ْبني  َعطَاءي  َعْن  يُوُسَف،  ْبني  يُوُنَس  َعْن  َماليٌك،  َثِني  َأجْلَُئوا َوَحدَّ َقْد  ْلَمااًن  غي َد 
 الَّ أَنَُّه قَاَل: َأيفي َحَرمي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم ُيْصَنُع َهَذا؟ " ثَ ْعَلًبا إيىَل زَاوييٍَة، َفَطَرَدُهْم َعْنُه« قَاَل َماليٌك: " اَل َأْعَلُم إي 

 موقوف صحيح.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ 
 

يَل ْبني َأيبي    -  17 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن إيَْسَاعي ري َما َتَكلََّم بيهي َرُسوُل َوَحدَّ ْن آخي َع ُعَمَر ْبَن َعْبدي اْلَعزييزي يَ ُقوُل: َكاَن مي َحكييٍم، أَنَُّه َسَي
َُذوا قُ ُبوَر أَنْبيَيائيهي  ُ اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى اُتَّ قَ اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َأْن قَاَل: »قَاَتَل اَّللَّ َد، اَل يَ ب ْ «ْم َمَساجي ْرضي اْلَعَربي يَناني ِبَي  نَيَّ دي

 صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

دي   -  18 ُع  ََيَْتمي »اَل  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  َثِني  «  َوَحدَّ اْلَعَربي َجزييَرةي  يفي  يَناني 
قَاَل   َماليٌك:  َصلَّ قَاَل  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  َواْلَيقينُي،  الث ََّلُج  َأََتُه  َحَّتَّ  اْْلَطَّابي  ْبُن  ُعَمُر  َذليَك  َعْن  فَ َفَحَص  َهاٍب:  شي َعَلْيهي اْبُن  هللاُ  ى 

«، فََأْجَلى يَ ُهوَد َخْيَِبَ.  يَناني يفي َجزييَرةي اْلَعَربي ُع دي  َوَسلََّم قَاَل: »اَل ََيَْتمي
 [ : هذا الحديث يتصل من وجوه كثيرة (12/13)في التمهيد ]قال ابن عبد البر  يح لغيره. وسنده ضعيف إلرساله.صح # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمَدِينَةِ 
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هللاُ    -  20 َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  »َهَذا َوَحدَّ فَ َقاَل:  ُأُحٌد  َلُه  طََلَع  َوَسلََّم  َعَلْيهي 
َنا َوَنُيبُُّه«   َجَبٌل َيُيب ُّ

 ([ 7333]وصله البخاري من حديث أنس ) صحيح. # قال الهاللي:
 

، َأنَّ َأْسَلمَ   -  21 مي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن َعْبدي الرَّمْحَني ْبني اْلَقاسي َمْوىَل ُعَمَر ْبني اْْلَطَّابي َأْخَِبَُه، أَنَُّه زَاَر    َوَحدَّ
إينَّ  َأْسَلُم:  َلُه  فَ َقاَل  َة،  بيَطرييقي َمكَّ َوُهَو  نَبييًذا،  ْنَدُه  عي فَ َرَأى  يَّ  اْلَمْخُزومي َعيَّاٍش  ْبَن  اَّللَّي  ،  َعْبَد  اْْلَطَّابي ْبُن  ُعَمُر  َيُيبُُّه  َراَب  َهَذا الشَّ  

اَّللَّي  َعْبُد  ُعَمُر  َفَحَمَل  فَ َقرَّبَُه  َيَدْيهي،  يفي  فَ َوَضَعُه  اْْلَطَّابي  ْبني  ُعَمَر  إيىَل  بيهي  َفَجاَء  يًما،  َعظي َقَدًحا  َعيَّاٍش  ْبُن  رَْأَسُه   رََفَع  ُثَّ  فييهي،  إيىَل 
ميَي  َعْن  رَُجاًل  اَنَوَلُه  ُثَّ  ْنُه،  مي َفَشريَب  طَيّيٌب«،  َلَشَراٌب  َهَذا  »إينَّ  ُعَمُر:  اْْلَطَّابي  فَ َقاَل  ْبُن  ُعَمُر  اَنَداُه  اَّللَّي  َعْبُد  َأْدبَ َر  ا  فَ َلمَّ ينيهي، 

َوأَ  اَّللَّي  َحَرُم  َي  هي فَ ُقْلُت:  اَّللَّي،  َعْبُد  فَ َقاَل  يَنةي«؟  اْلَمدي َن  مي َخرْيٌ  ُة  َلَمكَّ اْلَقائيُل  »أَأَْنَت  »اَل فَ َقاَل:  ُعَمُر:  فَ َقاَل  ُتُه،  بَ ي ْ َوفييَها  ْمُنُه، 
يَنةي«،  َأُقولُ  اْلَمدي َن  مي َخرْيٌ  ُة  َلَمكَّ اْلَقائيُل  »أَأَْنَت  ُعَمُر:  قَاَل  ُثَّ  ًئا«،  َشي ْ هي  َحَرمي يفي  َواَل  اَّللَّي  بَ ْيتي  اَّللَّي   يفي  َحَرُم  َي  هي فَ ُقْلُت:  قَاَل 

ُتُه، فَ َقاَل ُعَمُر: »اَل َأُقوُل يفي َحَرمي اَّللَّي َواَل يفي بَ يْ  ًئا« ُثَّ اْنَصَرفَ َوَأْمُنُه، َوفييَها بَ ي ْ  تيهي َشي ْ
 مقطوع صحيح. وسنده صحيح رجاله ثقات. # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّاعُونِ 
 

َثِني َعْن ماليٍك، أَنَُّه قَاَل: بَ َلَغِني َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي قَاَل: »لَبَ ْيٌت بيرُْكَبَة َأَحبُّ إييَلَّ    -  26 ْن َعَشرَ َوَحدَّ « قَاَل مي امي لشَّ ةي أَبْ َياٍت ابي
 » امي لشَّ ةي اْلَوِبَي ابي دَّ ، َوليشي  َماليٌك: »يُرييُد ليُطولي اأْلَْعَماري َواْلبَ َقاءي

 موقوف ضعيف. سنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الْقَدَرِ   -  46
 

 بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَوْلِ بِالْقَدَرِ 
 

، َلْن َتضي َعْن    -  3 ْكُتْم ِبييَما: كيَتاَب  َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: " تَ رَْكُت فييُكْم َأْمَرْيني لُّوا َما ََتَسَّ
 اَّللَّي َوُسنََّة نَبييّيهي " 

 صحيح لغيره. وهذا سند ضعيف إلعضاله.  # قال الهاللي:
 

الزُّ   -  5 ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  ْعُت  َسَي أَنَُّه قَاَل:  يَناٍر،  دي ْبني  َعْمريو  َعْن  َسْعٍد،  زياَيدي ْبني  َعْن  َماليٌك،  َثِني  َ َوَحدَّ اَّللَّ »إينَّ  ُخْطَبتيهي:  يفي  يَ ُقوُل  َبرْيي 
ي َواْلَفاتيُن«  ُهَو اهْلَادي

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح، ورجاله ثقات.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ 
 

أَ   -  8 ْبُن  ُمَعاوييَُة  قَاَل  قَاَل:  يّي  اْلُقَرظي ْبني َكْعٍب  دي  ُُمَمَّ َعْن  زياَيٍد،  ْبني  يَزييَد  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ْنَِبي َوَحدَّ اْلمي َعَلى  َوُهَو  ُسْفَياَن  :  يبي 
اجْلَدّي  َذا  َفُع  يَ ن ْ َواَل   ،ُ اَّللَّ َمَنَع  ليَما  َي  ُمْعطي َواَل   ،ُ اَّللَّ َأْعَطى  ليَما  َمانيَع  اَل  إينَُّه  النَّاُس،  يُ َفقّيْهُه يفي »أَي َُّها  َخرْيًا  بيهي   ُ اَّللَّ يُريدي  َمْن  اجْلَدُّ  ْنُه  مي  

ْعُت َهُؤاَلءي اْلَكلي  « ُثَّ قَاَل ُمَعاوييَُة َسَي يني هي اأْلَْعَوادي الدّي ْن َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َعَلى َهذي  َماتي مي
 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح، ورجاله ثقات.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ حُسْنِ الْخَلُقِ   -  47
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ 
 

َماليٍك    -  1 َعْن  َثِني  ريجْ َوَحدَّ َوَضْعُت  نَي  حي َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  بيهي َرُسوُل  َأْوَصاني  َما  ُر  آخي قَاَل:  َجَبٍل  ْبَن  ُمَعاَذ  يفي َأنَّ  ليي 
ْن ُخُلَقَك ليلنَّاسي اَي ُمَعاُذ ْبَن َجَبٍل«  اْلَغْرزي َأْن قَاَل: »َأْحسي

(: وال يوجد مسندا عن النبي صلى هللا عليه 24/300]قال ابن عبد البر في التمهيد )  ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 وسلم من حديث معاذ وال غيره بهذا اللفظ[ 

 

ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   -  4 َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َعْن َعائيَشَة َزْوجي النَّبي : اْسَتْأَذَن رَُجٌل َعَلى َرُسولي اَّللَّي َصلَّى َوَحدَّ َا قَاَلتي  َأَّنَّ
َوَسلَّ  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  فَ َقاَل   ، اْلبَ ْيتي يفي  َمَعُه  َوَأاَن  َعائيَشُة  قَاَلْت  َوَسلََّم،  َعَلْيهي  لَُه هللاُ  َن  َأذي ُثَّ  ريَةي«،  اْلَعشي اْبُن  »بيْئَس  َم: 

اَّللَّي  عَ َرُسوُل  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  َك  َضحي ْعُت  َسَي َأْن  أَْنَشْب  فَ َلْم  َعائيَشُة:  قَاَلْت  َوَسلََّم،  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  ا   فَ َلمَّ َمَعُه،  َوَسلََّم  َلْيهي 
ْكَت َمَعُه؟ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم:   َخَرَج الرَُّجُل، قُ ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللَّي، قُ ْلَت فييهي َما قُ ْلَت، ُثَّ مَلْ تَ ْنَشْب َأنْ  َضحي

ْن َشرّي النَّاسي َمني ات ََّقاُه النَّاُس ليَشرّيهي«   »إينَّ مي
الهاللي: قال  موصوال  #  صح  لكن  النقطاعه،  ضعيف  وإسناده  )  صحيح.  البخاري  )6032أخرجه  ومسلم  عن 2591(،  أخر  طريق  من   )
 . عائشة موصوال

 

َُتَّي  - 8 َثِني َعْن ماليٍك أَنَُّه َقْد بَ َلَغُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »بُعيْثُت ألي « َوَحدَّ  َم ُحْسَن اأْلَْخاَلقي
 .( وغيره من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه2/381صحيح. وقد وصله اإلمام أحمد في المسند ) # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ 
 

رَُكانَةَ   -  9 ْبني  طَْلَحَة  ْبني  يَزييَد  َعْن   ، الزُّرَقييّي َسَلَمَة  ْبني  َصْفَواَن  ْبني  َسَلَمَة  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  هللُا َوَحدَّ َصلَّى  ّي  النَّبي إيىَل  يَ ْرفَ ُعُه   ،
ْساَلمي احْلََياُء«َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: قَاَل َرُسوُل  يٍن ُخُلٌق، َوُخُلُق اإْلي  اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »ليُكلّي دي

 ( من حديث أبي هريرة[ 4181]وصله ابن ماجه ) صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَضَبِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن اْبني    -  11 َهاٍب، َعْن مُحَْيدي ْبني َعْبدي الرَّمْحَني ْبني َعْوٍف، َأنَّ رَُجاًل أََتى إيىَل َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَحدَّ شي
َرُسو  فَ َقاَل  فَأَْنَسى،  َعَليَّ  ُتْكثيْر  َواَل   ، ِبيينَّ يُش  َأعي َعلّيْمِني َكليَماٍت  اَّللَّي،  َرُسوَل  اَي  فَ َقاَل:  اَّللَّي َوَسلََّم  »اَل ُل  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى   

 تَ ْغَضْب« 
 من حديث أبي هريرة[  (2020والترمذي ) (،6116أخرجه البخاري )] صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعطَاءي ْبني  - 16 ّي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »َتَصاَفُحوا  َوَحدَّ َأيبي ُمْسليٍم َعْبدي اَّللَّي اْْلَُراَساني
ْحَناُء«   َيْذَهبي اْلغيلُّ، َوَِتَاَدْوا َُتَابُّوا، َوَتْذَهبي الشَّ

 (: وهذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها[ 21/12]قال ابن عبد البر في التمهيد ) ضعيف بهذا اللفظ.  # قال الهاللي:
 

، َعْن َأيبي ُهَريْ َرَة، أَنَُّه    -  18 اني مَّ َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ُمْسليمي ْبني َأيبي َمْرمَيَ، َعْن َأيبي َصاليٍح السَّ قَاَل: " تُ ْعَرُض َأْعَماُل النَّاسي  َوَحدَّ
َنُه وَ ُكلَّ ُُجَُعٍة   ٍن، إيالَّ َعْبًدا َكاَنْت بَ ي ْ ، فَ يُ ْغَفُر ليُكلّي َعْبٍد ُمْؤمي يسي ثْ َننْيي َويَ ْوَم اْْلَمي : يَ ْوَم اإْلي يهي َشْحَناُء، فَ يُ َقاُل: اتْ رُُكوا َمرََّتنْيي َبنْيَ َأخي

 َهَذْيني َحَّتَّ يَفييَئا، َأوي ارُْكوا َهَذْيني َحَّتَّ يَفييَئا " 
 ( مرفوعا[ 6547]أخرجه مسلم ) وف صحيح.موق # قال الهاللي:
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 كِتَابُ اللِّبَاسِ   -  48
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ لِلْجَمَالِ بِهَا 
 

، أَنَُّه    -  1 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللَّي اأْلَْنَصارييّي قَاَل: َخَرْجَنا َمَع َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي  َوَحدَّ
َنا َأاَن اَنزيٌل َُتَْت َشَجَرٍة، إيَذا َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى   هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َأقْ َبَل، فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل َوَسلََّم يفي َغْزَوةي َبِني َأَّْنَاٍر. قَاَل َجابيٌر: فَ بَ ي ْ

َهُلمَّ  فَاْلَتَمسْ اَّللَّي،  لََنا،  َرارٍَة  غي إيىَل  فَ ُقْمُت  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  فَ نَ َزَل  قَاَل:   ، لّي الظّي إيىَل  فييَها    فَ َوَجْدُت  ًئا،  َشي ْ فييَها  ُت 
وَ  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسولي  إيىَل  قَ رَّبْ ُتُه  ُثَّ  َفَكَسْرتُُه،  قيثَّاٍء  ْرَو  اَي جي بيهي  َخَرْجَنا  فَ ُقْلُت:  قَاَل  َهَذا؟«  َلُكْم  أَْيَن  ْن  »مي فَ َقاَل:  َسلََّم، 

ُزُه، َيْذَهُب يَ ْرَعى َظْهَراَن، قَاَل: فَ  ٌب لََنا جُنَهّي ْنَداَن َصاحي يَنةي، قَاَل َجابيٌر: َوعي َن اْلَمدي ْزتُُه ُثَّ َأْدبَ َر َيْذَهُب يفي الظَّْهري َرُسوَل اَّللَّي مي ، َجهَّ
؟« فَ ُقْلُت: بَ َلى اَي َوَعَلْيهي بُ ْرَداني َلُه َقْد َخَلَقا، قَاَل: فَ َنَظَر َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم إيلَْيهي فَ َقاَل: »أَ  َما َلُه ثَ ْواَبني َغرْيُ َهَذْيني

ُُهَا، َبةي َكَسْوتُُه إيايَّ قَاَل: »فَاْدُعُه َفُمْرُه فَ ْليَ ْلَبْسُهَما«، قَاَل: َفَدَعْوتُُه فَ َلبيَسُهَما، ُثَّ َوىلَّ َيْذَهُب، قَاَل:    َرُسوَل اَّللَّي، َلُه ثَ ْواَبني يفي اْلَعي ْ
ُ ُعنُ َقُه، أَلَْيَس َهَذا َخرْيًا َلُه؟« قَا َعُه الرَّ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »َما َلُه َضَرَب اَّللَّ ُجُل، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل َل: َفَسمي

 الرَُّجُل يفي َسبييلي اَّللَّي""""""  اَّللَّي، يفي َسبييلي اَّللَّي، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »يفي َسبييلي اَّللَّي«، قَاَل: فَ ُقتيلَ 
 صحيح. وهذا سند صحيح، ورجاله ثقات. # قال الهاللي:

 

بُّ َأْن أَْنظَُر إيىَل اْلَقاري  - 2 َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي قَاَل: »إيّني أَلُحي « َوَحدَّ  ئي أَبْ َيَض الثّيَيابي
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف إلعضاله.  # قال الهاللي:

 

 ذَّهَبِ بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ وَال 
 

ْشقي  - 4 ْلمي َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر: »َكاَن يَ ْلَبُس الث َّْوَب اْلَمْصُبوَغ ابي « َوَحدَّ لزَّْعَفَراني  َواْلَمْصُبوَغ ابي
 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

 الْخَزِّ بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ  
 

َوَسلَّ   -  5 َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  ّي  النَّبي َزْوجي  َعائيَشَة،  َعْن  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٌك،  َثِني  ْبَن  َوَحدَّ اَّللَّي  َعْبَد  َا َكَسْت  »َأَّنَّ َم 
ْطَرَف َخزٍّ َكاَنْت َعائيَشُة تَ ْلَبُسُه«   الزَُّبرْيي مي

 قوف صحيح وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.مو  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لُبْسُهُ مِنَ الثِّيَابِ 
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َا قَاَلْت: »َدَخَلْت َحْفَصُة بيْنُت عَ   -  6 هي، َأَّنَّ َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعْلَقَمَة ْبني َأيبي َعْلَقَمَة، َعْن أُمّي ئيَشَة َزْوجي ْبدي الرَّمْحَني َعَلى َعاَوَحدَّ
َارًا َكثي  َها َخي َاٌر رَقييٌق، َفَشقَّْتُه َعائيَشُة وََكَست ْ ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َوَعَلى َحْفَصَة َخي  يًفا« النَّبي

 موقوف حسن.  # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ُمْسليمي ْبني َأيبي َمْرمَيَ، َعْن َأيبي َصاليحٍ   -  7 َياٌت َعارياَيٌت، َمائياَلٌت َوَحدَّ ، َعْن َأيبي ُهَريْ َرَة، أَنَُّه قَاَل: »نيَساٌء َكاسي
اَئةي َسَنٍة«  مي ريَةي ََخْسي ْن َمسي  ِمُيياَلٌت اَل َيْدُخْلَن اجْلَنََّة، َواَل َيَيْدَن ريََيَها، َوريَُيَها يُوَجُد مي

 ( مرفوعا من حديث أبي هريرة[ 5582]اخرجه مسلم ) له حكم الرفع.موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط مسلم، و  # قال الهاللي:
 

َوَسلَّ   -  8 َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  يفي َوَحدَّ فَ َنَظَر  اللَّْيلي  َن  مي قَاَم  َم 
َماءي   السَّ َعاأُُفقي  نْ َيا  الدُّ يفي  َيٍة  ْن َكاسي مي ؟ َكْم  اْلفينَتي َن  مي َوَقَع  َوَماَذا  ؟  اْْلََزائيني َن  مي َلَة  اللَّي ْ فُتيَح  »َماَذا  أَْيقيُظوا فَ َقاَل:  اْلقيَياَمةي؟  يَ ْوَم  رييٌَة 

َب احْلَُجري«  َصَواحي
 حديث عائشة رضي هللا عنها.  ( من 115صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. وقد وصله البخاري ) # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ 
 

19  -  « َماليٍك:  ْبُن  أََنُس  قَاَل  قَاَل:  أَنَُّه  طَْلَحَة،  َأيبي  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  إيْسَحَق  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  اْْلَطَّابي  َوَحدَّ ْبَن  ُعَمَر  رَأَْيُت 
ريُ  يَنةي، َوَقْد رََقَع َبنْيَ َكتيَفْيهي بيريقَاٍع َثاَلٍث لَبََّد بَ ْعَضَها فَ ْوَق بَ ْعٍض« َوُهَو يَ ْوَمئيٍذ َأمي   اْلَمدي

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
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 كِتَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -  49
 

 

 شُرْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَائِم  بَابُ مَا جَاءَ فِي  
 

، َوَعلييَّ ْبَن َأيبي طَاليٍب، َوُعْثَماَن ْبَن َعفَّا -  13 َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي  َن َكانُوا »َيْشَربُوَن قيَياًما« َحدَّ
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف إلعضاله.  # قال الهاللي:

 

اَل   -  14 »َكااَن  َوقَّاٍص  َأيبي  ْبَن  َوَسْعَد  نينَي،  اْلُمْؤمي أُمَّ  َعائيَشَة  َأنَّ  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ْنَساني   َوَحدَّ اإْلي بيُشْربي  يَ َراَيني 
 َوُهَو قَائيٌم ِبًَْسا« 

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

َثِني  -  15 ، أَنَُّه قَاَل: رَأَْيُت َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر »َيْشَرُب قَائيًما« َماليٌك،َوَحدَّ  َعْن َأيبي َجْعَفٍر اْلَقاريئي
 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:

 

ري ْبني  -  16 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َعامي  َعْبدي اَّللَّي ْبني الزَُّبرْيي، َعْن أَبييهي، أَنَُّه َكاَن »َيْشَرُب قَائيًما« َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ 
 

َبْكٍر    -  26 َأيبي  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  اْليَ ُهوَد َُّنُوا َوَحدَّ  ُ اَّللَّ »قَاَتَل  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  قَاَل َرُسوُل  قَاَل:  أَنَُّه 
، فَ َباُعوُه فََأَكُلوا ََثََنُه«  ْحمي  َعْن َأْكلي الشَّ

 ن حديث جابر[ ( م4048(، ومسلم ) 2236]وصله البخاري )  صحيح لغيره. وهذا سند ضعيف إلعضاله أو إرساله. # قال الهاللي:
 

َد فَ َوَجَد    -  28 َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َدَخَل اْلَمْسجي يَق َوُعَمَر ْبَن َوَحدَّ دّي فييهي َأاَب َبْكٍر الصّي
َثمي ْبني  اجْلُوُع، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَأاَن َأْخَرَجِني اجْلُوُع، َفَذَهُبوا إيىَل َأيبي اهْلَي ْ اْْلَطَّابي َفَسَأهَلَُما، فَ َقااَل: َأْخَرَجَنا  

َرُسو  فَ َقاَل  َشاًة،  هَلُْم  َيْذَبُح  َوقَاَم  يُ ْعَمُل،  ْنَدُه  عي بيَشعيرٍي  هَلُْم  فََأَمَر   ، اأْلَْنَصارييّي يّيَهاني  َعْن  الت َّ »َنكّيْب  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  ُل 
، رّي«، َفَذَبَح هَلُْم َشاًة، َواْستَ ْعَذَب هَلُْم َماًء، فَ ُعلّيَق يفي َُنَْلٍة، ُثَّ أُُتوا بيَذليَك الطََّعامي ،   َذاتي الدَّ ْن َذليَك اْلَماءي ْنُه، َوَشريبُوا مي فََأَكُلوا مي

« فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي    َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »لَُتْسأَُلنَّ َعْن نَعييمي َهَذا اْليَ ْومي
 ( من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه. 2038صحيح. وقد وصله مسلم ) # قال الهاللي:
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َيَْ   -  29 ، َكاَن  اْْلَطَّابي ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  يَةي َوَحدَّ اْلَبادي َأْهلي  ْن  مي رَُجاًل  َفَدَعا  بيَسْمٍن،  ًزا  ُخب ْ ُكُل 
للُّْقَمةي َوَضَر الصَّْحَفةي، فَ َقاَل ُعَمُر: »َكأَنََّك ُمْقفيٌر«، فَ َقاَل: َواَّللَّي َما   َأَكْلُت ََسًْنا، َواَل رَأَْيُت أْكاًل بيهي ُمْنُذ  َفَجَعَل َيَُْكُل َويَ تَّبيُع ابي

ْن َأوَّلي َما ََيْيَ ْوَن«َكَذا وََكَذا ْمَن َحَّتَّ ََيَْيا النَّاُس مي  ، فَ َقاَل ُعَمُر: »اَل آُكُل السَّ
 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:

 

َماليٍك،    -  30 ْبني  أََنسي  َعْن  َأيبي طَْلَحَة،  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  إيْسَحاَق  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  اْْلَطَّابي َوَحدَّ ْبَن  ُعَمَر  »رَأَْيُت  قَاَل:  أَنَُّه 
ْن ََتٍْر، فَ َيْأُكُلُه َحَّتَّ َيَُْكَل َحَشَفَها«  نينَي يُْطَرُح َلُه َصاٌع مي رُي اْلُمْؤمي  َوُهَو يَ ْوَمئيٍذ َأمي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن  ؟ َوَحدَّ يَناٍر، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر أَنَُّه قَاَل: ُسئيَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي َعني اجْلََرادي ْدُت  َعْبدي اَّللَّي ْبني دي فَ َقاَل: »َودي
ْنُه«  ي قَ ْفَعًة ََنُْكُل مي ْندي  َأنَّ عي

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

قَا  -  31 أَنَُّه  ُخثَ ْيٍم،  ْبني  َماليكي  ْبني  مُحَْيدي  َعْن  َحْلَحَلَة،  ْبني  َعْمريو  ْبني  دي  ُُمَمَّ َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َأيبي  َوَحدَّ َمَع  َجاليًسا  َل: ُكْنُت 
يَنةي َعَلى َدَوابٍّ ف َ  ْن َأْهلي اْلَمدي ، فََأََتُه قَ ْوٌم مي ْلَعقييقي هي ابي ْرضي ْنَدُه،  ُهَريْ َرَة ِبَي  نَ َزُلوا عي

اَلَم، َويَ ُقوُل َأطْ  ي، فَ ُقْل: إينَّ ابْ َنكي يُ ْقريُئكي السَّ ًئا "، قَاَل: فَ َوَضَعْت َثاَلثََة قَاَل مُحَْيٌد: فَ َقاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: " اْذَهْب إيىَل أُمّي يَنا َشي ْ عيمي
ْلٍح، ُثَّ وَ  ْن زَْيٍت َومي ًئا مي ْم، َكِبََّ أَبُو ُهَريْ َرَة  َأقْ َراٍص يفي َصْحَفٍة، َوَشي ْ يهي ا َوَضْعتُ َها َبنْيَ أَْيدي ْم، فَ َلمَّ ي، َومَحَْلتُ َها إيلَْيهي َها َعَلى رَْأسي َضَعت ْ

: الْ  َن اْْلُْبزي بَ ْعَد َأْن مَلْ َيُكْن طََعاُمَنا إيالَّ اأْلَْسَوَدْيني ي َأْشبَ َعَنا مي َن الطََّعامي َماَء َوالتَّ َوقَاَل: " احْلَْمُد َّلليَّي الَّذي بي اْلَقْوُم مي ْمَر "، فَ َلْم ُيصي
ُمَرا ْب  َها، َوَأطي َك، َواْمَسحي الرَُّعاَم َعن ْ ْن إيىَل َغَنمي ي، َأْحسي ا اْنَصَرُفوا، قَاَل: »اَي اْبَن َأخي ًئا، فَ َلمَّ َا  َشي ْ َّنَّ َيتيَها، فَإي َحَها، َوَصلّي يفي اَنحي

ن َ  ي  َوالَّذي اجْلَنَّةي،  َدَوابّي  ْن  نْ مي مي بيَها  َصاحي إيىَل  َأَحبَّ  اْلَغَنمي  َن  مي الث َّلَُّة  َتُكوُن  زََماٌن  النَّاسي  َعَلى   َ َيَِْتي َأْن  ُك  لَُيوشي هي،  بيَيدي ي  َداري  ْفسي  
 َمْرَواَن« 

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

ْعُت    -  33 َسَي قَاَل:  أَنَُّه  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َعبَّاٍس َوَحدَّ ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  إيىَل  رَُجٌل  َجاَء  يَ ُقوُل:  ٍد  ُُمَمَّ ْبَن  َم  اْلَقاسي
تَ ْبغي  »إيْن ُكْنَت  َعبَّاٍس:  اْبُن  فَ َقاَل  إيبيليهي؟  َلَبي  ْن  مي َأفََأْشَرُب  إيبيٌل  َوَلُه  يَتييًما،  يلي  إينَّ  َلُه:  َوت َ فَ َقاَل  َجْراَبَها،  َوَِتَْنأُ  إيبيليهي،  َضالََّة  ُلطُّ ي 

 » ٍك يفي احْلَْلبي رٍّ بيَنْسٍل، َواَل اَنهي َها، فَاْشَرْب َغرْيَ ُمضي  َحْوَضَها، َوَتْسقييَها يَ ْوَم ويْردي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َأنَّ ُعَمَر ْبنَ  -  36 نَّ َلُه َضَراَوًة َكَضَراَوةي اْْلَْمري«َوَحدَّ ُكْم َواللَّْحَم، فَإي   اْْلَطَّابي قَاَل: »إيايَّ
 موقوف حسن لغيره. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
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َومَ  اَّللَّي  َعْبدي  ْبَن  َجابيَر  َأْدَرَك  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َهَذا؟« َوَحدَّ »َما  فَ َقاَل:  حَلٍْم،  َاُل  محي َعُه 
ْرَهمٍ  ، فَاْشرَتَْيُت بيدي نينَي، َقريْمَنا إيىَل اللَّْحمي رَي اْلُمْؤمي حَلًْما، فَ َقاَل ُعَمُر: " َأَما يُرييُد َأَحدُُكْم َأْن َيْطويَي َبْطَنُه َعْن َجاريهي، َأوي   فَ َقاَل: اَي َأمي

نْ َيا َواْسَتْمتَ عْ  ُتْم طَيّيَباتيُكْم يفي َحَياتيُكُم الدُّ هي اِْليَُة: }َأْذَهب ْ هي، أَْيَن َتْذَهُب َعْنُكْم َهذي َا{ ]األحقاف: اْبني َعمّي  [؟ " 20ُتْم ِبي
 موقوف حسن لغيره. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  الهاللي:# قال 
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 كِتَابُ الْعَيْنِ   -  50
 

 بَابُ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ 
 

َل َعَلى َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعلَ   -  3 ، أَنَُّه قَاَل: ُدخي َثِني َعْن َماليٍك، َعْن مُحَْيدي ْبني قَ ْيٍس اْلَمكّييّي ْبَِنْ َجْعَفري ْبني َأيبي  َحدَّ ْيهي َوَسلََّم ابي
ن َ  َحاضي فَ َقاَلْت  ؟  َضاريَعنْيي َأرَاُُهَا  يلي  َما  َما:  َنتيهي َاضي حلي فَ َقاَل  َأْن طَاليٍب  مَيْنَ ْعَنا  َومَلْ   ، اْلَعنْيُ َما  إيلَْيهي َتْسرَُع  إينَُّه  اَّللَّي،  َرُسوَل  اَي  تُ ُهَما: 

ْن َذليَك، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوسَ  نَّ َنْسرَتْقيَي هَلَُما إيالَّ َأانَّ اَل َنْدريي َما يُ َوافيُقَك مي ُه َلْو َسَبَق َشْيٌء لََّم: »اْسرَتُْقوا هَلَُما، فَإي
 »  اْلَقَدَر َلَسبَ َقْتُه اْلَعنْيُ

 صحيح بشواهده. وهذا سند ضعيف إلعضاله.  # قال الهاللي:
 

ثَ   - 4 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َعْن ُسَلْيَماَن ْبني َيَساٍر، َأنَّ ُعْرَوَة ْبَن الزَُّبرْيي، َحدَّ  اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي ُه، َأنَّ َرُسولَ َوَحدَّ
ٌّ يَ ْبكيي، فَ  ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َويفي اْلبَ ْيتي َصبي ، قَاَل ُعْرَوُة: فَ َقاَل َوَسلََّم َدَخَل بَ ْيَت أُمّي َسَلَمَة َزْوجي النَّبي ذََكُروا َلُه َأنَّ بيهي اْلَعنْيَ

« َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي وَ  َن اْلَعنْيي  َسلََّم: »َأاَل َتْسرَتُْقوَن َلُه مي
 صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد وقد صح موصوال.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْمَرِيضِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َعْن َعطَاءي ْبني َيَساٍر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي وَ   -  5 َسلََّم قَاَل: " إيَذا َمريَض اْلَعْبُد  َحدَّ
، فَ َقاَل: اْنظَُرا َماَذا يَ ُقوُل ليُعوَّادي  ُ تَ َعاىَل إيلَْيهي َمَلَكنْيي َد اَّللََّ َوأَْثََن َعَلْيهي، رَفَ َعا َذليَك إيىَل اَّللَّي َعزَّ بَ َعَث اَّللَّ ْن ُهَو إيَذا َجاُءوُه، محَي هي، فَإي

ُتُه   َلُه اجْلَنََّة، َوإيْن َأاَن َشَفي ْ ُتُه َأْن ُأْدخي ي َعَليَّ إيْن تَ َوف َّي ْ َل َلُه حَلًْما خَ َوَجلَّ َوُهَو َأْعَلُم، فَ يَ ُقوُل: ليَعْبدي هي، َوَدًما َخرْيًا َأْن أُْبدي ْن حَلْمي رْيًا مي
هي، َوَأْن ُأَكفّيَر َعْنُه َسيّيَئاتيهي " ْن َدمي  مي

 صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َأنَّ رَُجاًل َجاَءُه اْلَمْوُت يفي زََماني َرُسولي اَّللَّي   -  8  َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم، فَ َقاَل رَُجٌل: َوَحدَّ
ََرٍض، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »َوَْيََك، َوَما يُدْ  َتَل مبي ََرٍض ُيَكفّيُر بيهي َهنييًئا َلُه. َماَت َومَلْ يُ ب ْ َ ابْ َتاَلُه مبي رييَك، َلْو َأنَّ اَّللَّ

ْن َسيّيَئاتيهي   « مي
(: ال أعلم هذا الخبر يستند بهذا اللفظ عن النبي صلى هللا عليه وسلم من 27/57ضعيف. وقال ابن عبد البر في التمهيد )  # قال الهاللي:
 وجه محفوظ.  

 

 بَابُ التَّعَوُّذِ وَالرُّقْيَةِ مِنَ الْمَرَضِ 
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ْبني    -  11 ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َي َوَحدَّ َوهي َعائيَشَة  َعَلى  َدَخَل  يَق  دّي الصّي َبْكٍر  َأاَب  َأنَّ   ، الرَّمْحَني َعْبدي  بيْنتي  َعْمَرَة  َعْن  َسعييٍد، 
يٌَّة تَ ْرقييَها، فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر »اْرقييَها بيكيَتابي اَّللَّي«   َتْشَتكيي َويَ ُهودي

 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

  تَعَالُجِ الْمَرِيضِ بَابُ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َأنَّ رَُجاًل يفي زََماني َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ   -  12 َأَصابَُه ُجْرٌح، فَاْحتَ َقَن اجْلُْرُح   َحدَّ
ْن َبِني َأَّنَْ  َم، َوَأنَّ الرَُّجَل َدَعا رَُجَلنْيي مي «؟ الدَّ  اٍر فَ َنَظَرا إيلَْيهي، فَ َزَعَما َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل هَلَُما: »أَيُُّكَما َأَطبُّ

َوَسلَّمَ  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  زَْيٌد  فَ َزَعَم  اَّللَّي؟  َرُسوَل  اَي  َخرْيٌ  بّي  الطّي يفي  َأَو  أَنْ َزَل قَالَ   فَ َقااَل:  ي  الَّذي َواَء  الدَّ »أَنْ َزَل   :
 اأْلَْدَواَء« 

 ضعيف. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

َرسُ   -  13 زََماني  يفي  اْكتَ َوى  ُزرَارََة،  ْبَن  َسْعَد  »َأنَّ  بَ َلَغِني  قَاَل:  َسعييٍد  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َصلَّى  َوَحدَّ اَّللَّي  َعَلْيهي ولي  هللاُ 
ِْبَةي َفَماَت«  َن الذُّ  َوَسلََّم مي

 صحيح لغيره. وهذا سند ضعيف إلعضاله أو إرساله.  # قال الهاللي:
 

َن اْلَعْقَربي  -  14 َن اللَّْقَوةي، َورُقيَي مي َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر »اْكتَ َوى مي  «َوَحدَّ
 موقوف صحيح. وهذا سند على شرط الشيخين. لي:# قال الهال 

 

 بَابُ الْغَسْلِ بِالْمَاءِ مِنَ الْحُمَّى 
 

قَ   -  16 َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  أَبييهي،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبني  َشامي  هي َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  فَ ْيحي َوَحدَّ ْن  مي ى  احْلُمَّ »إينَّ  اَل: 
 » ْلَماءي  َجَهنََّم، فَابْ ُرُدوَها ابي

إال عند معن بن (: وهكذا هذا الحديث في الموطأ  293-292/  22د البر )صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. قال ابن عب   # قال الهاللي:
(، مسلم 3263]أخرجه موصوال من حديث عائشة البخاري )  ة.عيسى فإنه رواه مسندا في الموطأ عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائش

(5755 ]) 
 

 بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَالطِّيَرَةِ 
 

َثِني َعْن  - 17 ا َعاَد الرَُّجُل اْلَمرييَض،  َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللَّي، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »إيذَ َحدَّ
ْنَدُه قَ رَّْت فييهي« َأْو ََنَْو َهَذا   َخاَض الرَّمْحََة َحَّتَّ إيَذا قَ َعَد عي

 ([ 14260]أخرجه أحمد موصوال من حديث جابر ) صحيح. # قال الهاللي:
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يََّة اأَلْشَجعي   -  18 ، َعْن َأيبي َعطي َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َعْن بَُكرْيي ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني اأْلََشجّي ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي  َوَحدَّ يّي
حُّ َحْيُث َشاَء«، فَ َقاُلوا: اَي َرسُ َوَسلََّم قَاَل: »اَل َعْدَوى، َواَل  ، َوْلَيْحُللي اْلُمصي حّي وَل  َهاَم، َواَل َصَفَر، َواَل ََيُلَّ اْلُمْمريُض َعَلى اْلُمصي

 اَّللَّي، َوَما َذاَك؟ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »إينَُّه َأًذى«
 ضعيف بهذا اللفظ.  # قال الهاللي:
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 كتابُ الشَّعَرِ   -  51
 

 بَابُ السُّنَّةِ فِي الشَّعَرِ 
 

صَ   -  3 اَّللَّي  َرُسوُل  »َسَدَل  يَ ُقوُل:  َعُه  َسَي أَنَُّه  َهاٍب،  شي اْبني  َعني  َسْعٍد،  ْبني  زياَيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َوَسلََّم َوَحدَّ َعَلْيهي  هللاُ  لَّى 
يَ َتُه َما  ُ، ُثَّ فَ َرَق بَ ْعَد َذليكَ اَنصي  َشاَء اَّللَّ

 ( من حديث ابن عباس. 2336(، ومسلم )5917صحيح. وصله البخاري ) # قال الهاللي:
 

ْخَصاَء، َويَ ُقوُل فييهي  - 4 َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر، »أَنَُّه َكاَن َيْكَرُه اإْلي «  َوَحدَّ  ََتَاُم اْْلَْلقي
 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:

 

َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَ  - 5 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َصْفَواَن ْبني ُسَلْيٍم، أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ النَّبي هي يفي اَل: »َأاَن وََكافيُل اْلَيتييمي َلُه َأْو ليَغرْيي َوَحدَّ
ِْبَامَ   اجْلَنَّةي َكَهاَتنْيي إيَذا ات ََّقى«، َوَأَشاَر ِبييْصبُ َعْيهي اْلُوْسَطى َوالَّيتي َتليي اإْلي

 ( موصوال من حديث أبي هريرة[ 8881]اخرجه أحمد ) صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ إِصْلَاحِ الشَّعَرِ 
 

ْبني   -  6 ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ُُجًَّة   َحدَّ يلي  إينَّ  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  ليَرُسولي  قَاَل  اأْلَْنَصارييَّ  قَ َتاَدَة  َأاَب  َأنَّ  َسعييٍد، 
رُ  قَ َتاَدَة  أَبُو  َفَكاَن  َوَأْكريْمَها«،  »نَ َعْم  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  فَ َقاَل  ُلَها؟  دَ َأفَُأرَجّي َا  َلُه مبَّ قَاَل  ا  َلمَّ  ، َمرََّتنْيي اْليَ ْومي  يفي  َهنَ َها 

 َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: َوَأْكريْمَها
 ضعيف.  # قال الهاللي:

 

قَاَل: َكاَن    -  7 َأْخَِبَُه  َيَساٍر،  ْبَن  َعطَاَء  َأنَّ  َأْسَلَم،  ْبني  زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  يفي َوَحدَّ َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل 
، َفَدَخَل رَُجٌل ََثئيَر الرَّْأسي َواللّيْحَيةي، فََأَشاَر إيلَْيهي َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّ  دي هي َأني اْخُرْج  اْلَمْسجي َكأَنَُّه يَ ْعِني إيْصاَلَح   -َم بيَيدي

ْيَ  هي َوحلي ْن َأْن َيَْ   -تيهي  َشَعري رَْأسي َ َأَحدُُكْم ََثئيَر  فَ َفَعَل الرَُّجُل، ُثَّ رََجَع فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »أَلَْيَس َهَذا َخرْيًا مي ِتي
 الرَّْأسي َكأَنَُّه َشْيطَاٌن« 

 ضعيف. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:
 

 ي صَبْغِ الشَّعَرِ بَابُ مَا جَاءَ فِ 
 

سَ   -  8 َأيبي  َعْن   ، يُّ ْيمي الت َّ يَم  إيبْ َراهي ْبُن  ُد  ُُمَمَّ َأْخَِبَني  قَاَل:  َسعييٍد  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َعْبَد  َحدَّ َأنَّ   ، الرَّمْحَني َعْبدي  ْبني  َلَمَة 
ْم َذاَت يَ ْوٍم َوَقْد  -اَن َجلييًسا هَلُْم، وََكاَن أَبْ َيَض اللّيْحَيةي َوالرَّْأسي قَاَل  وَكَ   -الرَّمْحَني ْبَن اأْلَْسَودي ْبني َعْبدي يَ ُغوَث قَاَل   : فَ َغَدا َعَلْيهي
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عَ  هللاُ  َصلَّى  ّي  النَّبي َزْوَج  َعائيَشَة  ي  أُمّي إينَّ  فَ َقاَل:  َأْحَسُن،  َهَذا  اْلَقْوُم:  َلُه  فَ َقاَل  قَاَل:  أَ مَحََّرُُهَا،  َوَسلََّم،  اْلَباريَحَة َلْيهي  إييَلَّ  ْرَسَلْت 
يَق َكاَن َيْصُبُغ«  دّي ، َوَأْخَِبَْتِني َأنَّ َأاَب َبْكٍر الصّي َلَة »فََأْقَسَمْت َعَليَّ أَلَْصبُ َغنَّ  َجارييَ تَ َها ُُنَي ْ

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّعَوُّذِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك،   -  9 َم: إيّني ُأَروَُّع َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد قَاَل: بَ َلَغِني َأنَّ َخاليَد ْبَن اْلَولييدي قَاَل ليَرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّ   َحدَّ
اَّللَّي  بيَكليَماتي  َأُعوُذ  »ُقْل  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  َلُه  فَ َقاَل  ي،  َمَنامي ْن يفي  َومي هي،  َبادي عي َوَشرّي  َقابيهي،  َوعي َغَضبيهي  ْن  مي التَّامَّةي،   

» نيي َوَأْن ََيُْضُروني َياطي  َُهََزاتي الشَّ
 حسن لغيره. وسنده ضعيف العضاله.  # قال الهاللي:

 

اَّللَّي   -  10 بيَرُسولي  ُأْسريَي   " قَاَل:  أَنَُّه  َسعييٍد  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  اجلْينّي  َوَحدَّ َن  مي ْفرييًتا  عي فَ َرَأى  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى   
ِْبي  جي َلُه  فَ َقاَل  رَآُه،  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  اْلتَ َفَت  اَنٍر، ُكلََّما  ْن  مي بيُشْعَلٍة  إيَذا َيْطُلُبُه   ، تَ ُقوهُلُنَّ ُأَعلّيُمَك َكليَماٍت  َأَفاَل  يُل: 

ِْبي قُ لْ  جي فَ َقاَل  بَ َلى،  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  فَ َقاَل  ليفييهي؟  َوَخرَّ  ُشْعَلُتُه،  طَفيَئْت  ، تَ ُهنَّ  اْلَكريميي اَّللَّي  بيَوْجهي  َأُعوُذ  فَ ُقْل:  يُل 
رٌ  فَاجي َواَل  بَ رٌّ  َُيَاويزُُهنَّ  اَل  ِتي  الالَّ التَّامَّاتي  اَّللَّي  يفي َوبيَكليَماتي  َذرََأ  َما  َوَشرّي  فييَها،  يَ ْعُرُج  َما  َوَشرّي   ، َماءي السَّ َن  مي يَ ْنزيُل  َما  َشرّي  ْن  مي  ،

َهاري، إيالَّ  ْن َطَواريقي اللَّْيلي َوالن َّ َهاري، َومي ْن فينَتي اللَّْيلي َوالن َّ َها، َومي ن ْ ، َوَشرّي َما خَيُْرُج مي َرْيٍ اَي رَ اأْلَْرضي  مْحَُن "  طَاريقًا َيْطُرُق ِبي
 ( من حديث عبد هللا بن مسعود[ 43]أخرجه الطبراني في األوسط )  حسن لغيره. وسنده ضعيف العضاله. # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَحَابِّنيَ فِي اللَّهِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك أَنَُّه بَ َلَغُه َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َعبَّاٍس    -  17 ْن ََخَْسٍة َوَحدَّ ْمتي ُجْزٌء مي َؤَدُة َوُحْسُن السَّ أَنَُّه َكاَن يَ ُقوُل: »اْلَقْصُد َوالت ُّ
ةي«  بُ وَّ َن الن ُّ ْشرييَن ُجْزًءا مي  َوعي

 موقوف ضعيف. سنده ضعيف إلعضاله. # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الرُّؤْيَا   -  52
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّؤْيَا 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َعْن َعطَاءي ْبني َيَساٍر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي    -  3 ي َوَحدَّ َقى بَ ْعدي َوَسلََّم قَاَل: »َلْن يَ ب ْ
اَّللَّي  َرُسوَل  اَي  َراُت  اْلُمَبشّي َوَما  فَ َقاُلوا:  َراُت«،  اْلُمَبشّي إيالَّ  ةي  بُ وَّ الن ُّ َن  َلُه، مي تُ َرى  َأْو  الصَّاليُح  الرَُّجُل  يَ َراَها  َُة  الصَّاحلي »الرُّْؤاَي  قَاَل:  ؟ 

ةي«  بُ وَّ َن الن ُّ تٍَّة َوَأْربَعينَي ُجْزًءا مي ْن سي  ُجْزٌء مي
 صحيح لغيره. # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّرْدِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن  ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم أَنَُّه بَ لَ َوَحدَّ هي، َعْن َعائيَشَة َزْوجي النَّبي َغَها: »َأنَّ َأْهَل بَ ْيٍت  َعْلَقَمَة ْبني َأيبي َعْلَقَمَة، َعْن أُمّي
ْم لَئيْن مَلْ ُُتْريجُ  ْنَدُهْم نَ ْرٌد فََأْرَسَلْت إيلَْيهي ااًن فييَها، َوعي ْم« يفي َداريَها َكانُوا ُسكَّ ْن َداريي، َوأَْنَكَرْت َذليَك َعَلْيهي  وَها أَلُْخريَجنَُّكْم مي

 موقوف حسن.  # قال الهاللي:
 

ْن َأْهليهي ي َ  - 7 َثِني َعْن َماليٍك َعْن اَنفيٍع، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر، »أَنَُّه َكاَن إيَذا َوَجَد َأَحًدا مي ْردي َضَربَُه وَكَ َوَحدَّ لن َّ  َسَرَها«  ْلَعُب ابي
 موقوف صحيح.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ السَّلَامَ   -  53
 

 بَابُ الْعَمَلِ فِي السَّلَامِ 
 

ا  -  1 »ُيَسلّيُم  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  َأْسَلَم،  ْبني  زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َعَلى  َحدَّ َوإيَذا  لرَّاكيُب  ي،  اْلَماشي
ُهْم« ٌد َأْجَزَأ َعن ْ َن اْلَقْومي َواحي  َسلََّم مي

 صحيح لغيره. وهذا سند ضعيف إلرساله.  # قال الهاللي:
 

دي ْبني َعْمريو ْبني َعطَاٍء، أَنَُّه قَاَل: ُكْنُت َجاليسً   -  2 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن َوْهبي ْبني َكْيَساَن، َعْن ُُمَمَّ نْ َوَحدَّ َد َعْبدي اَّللَّي ْبني َعبَّاٍس ا عي
اَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اَّللَّي َوبَ رََكاتُُه، ُثَّ زَاَد شَ  ْن َأْهلي اْلَيَمني فَ َقاَل: السَّ ًئا َمَع َذليَك أَْيًضا، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس، َوُهَو  َفَدَخَل َعَلْيهي رَُجٌل مي ي ْ

َهذَ  َمْن  َبَصُرُه،  َذَهَب  َقْد  انْ ت َ يَ ْوَمئيٍذ  اَلَم  السَّ »إينَّ  َعبَّاٍس:  فَ َقاَل اْبُن  قَاَل:  ُه،  إيايَّ فَ َعرَُّفوُه  يَ ْغَشاَك  ي  الَّذي اْلَيَماني  َهَذا  قَاُلوا:  َهى ا؟ 
 إيىَل اْلَِبََكةي« 

 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:
 

 بَابُ جَامِعِ السَّلَامِ 
 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن إي   -  5 ، َوَسلََّم  َوَحدَّ َع ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َعَلْيهي ْسَحاَق ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني َأيبي طَْلَحَة، َعْن أََنسي ْبني َماليٍك، أَنَُّه َسَي
ف َ  اَّللََّ،  إيلَْيَك  َأمْحَُد  فَ َقاَل:  أَْنَت؟«  »َكْيَف  الرَُّجَل:  ُعَمُر  َسَأَل  ُثَّ  اَلَم،  السَّ َعَلْيهي  فَ َردَّ  َأرَْدُت  رَُجٌل،  ي  الَّذي »َذليَك  ُعَمُر:  َقاَل 

ْنَك«   مي
 موقوف صحيح. # قال الهاللي:

 

َثِني َعْن َماليٍك، َعْن إيْسَحاَق ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني َأيبي طَْلَحَة، َأنَّ الطَُّفْيَل ْبَن ُأيبَّي ْبني َكْعبٍ  - 6 ْبَن  ، َأْخَِبَُه أَنَُّه َكاَن َيَِْتي َعْبَد اَّللَّي َوَحدَّ
َعلَ  ُعَمَر  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  مَيُرَّ  مَلْ   ، وقي السُّ إيىَل  َغَدْواَن  َذا  فَإي قَاَل:   ، وقي السُّ إيىَل  َمَعُه  فَ يَ ْغُدو  َواَل ُعَمَر  بييَعٍة،  بي  َصاحي َواَل  َسَقاٍط،  ى 

ْئُت َعْبَد اَّللَّي  ْسكينٍي، َواَل َأَحٍد إيالَّ َسلََّم َعَلْيهي، قَاَل الطَُّفْيُل: َفجي ، فَ ُقْلُت َلُه: َوَما َتْصَنُع يفي مي وقي بَ َعِني إيىَل السُّ  ْبَن ُعَمَر يَ ْوًما فَاْستَ ت ْ
جَمَالي  َا، َواَل ََتْليُس يفي  ، َواَل َتُسوُم ِبي َلعي ، َواَل َتْسَأُل َعني السّي ؟ َوأَْنَت اَل َتقيُف َعَلى اْلبَ يّيعي وقي ؟ قَاَل: َوَأُقوُل اْجليسْ السُّ وقي  سي السُّ

َبْطٍن   َأاَب  »اَي  ُعَمَر:  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  يلي  فَ َقاَل  قَاَل  ُث،  نَ َتَحدَّ َهاُهَنا  َبْطٍن    -بيَنا  َذا  الطَُّفْيُل  ،    -وََكاَن  اَلمي السَّ َأْجلي  ْن  مي نَ ْغُدو  َا  إيَّنَّ
 ُنَسلّيُم َعَلى َمْن َلقييَ َنا« 

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

اَل   -  7 َثِني َعْن َماليٍك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َأنَّ رَُجاًل َسلََّم َعَلى َعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر، فَ َقاَل: السَّ ُم َعَلْيَك َوَرمْحَُة اَّللَّي َوبَ رََكاتُُه،  َوَحدَّ
اَيُت َوالرَّائيَحاُت، فَ َقاَل َلُه َعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر: »َوَعَليْ   َك أَْلًفا، ُثَّ َكأَنَُّه َكريَه َذليَك«َواْلغَادي
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 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف النقطاعه.  # قال الهاللي:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

 كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ   -  54
 

 بَابُ الِاسْتِئْذَانِ 
 

َيَساٍر،    -  1 ْبني  َعطَاءي  َعْن  ُسَلْيٍم،  ْبني  َصْفَواَن  َعْن  َماليٌك،  َثِني  اَي َحدَّ فَ َقاَل:  رَُجٌل،  َسأََلُه  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ 
َرُسولُ  فَ َقاَل   ، اْلبَ ْيتي يفي  َمَعَها  إيّني  الرَُّجُل:  قَاَل  »نَ َعْم«،  فَ َقاَل:  ي؟  أُمّي َعَلى  ُن  َأْسَتْأذي اَّللَّي،  َوَسلََّم:   َرُسوَل  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي 

»اْستَ »اْستَ  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  َلُه  فَ َقاَل  ُمَها،  َخادي إيّني  الرَُّجُل:  فَ َقاَل  َها«،  َعَلي ْ ْن  تَ َراَها ْأذي َأْن  َأُتُيبُّ  َها،  َعَلي ْ ْن  ْأذي
َها«  ْن َعَلي ْ  ُعْراَينًَة؟« قَاَل: اَل، قَاَل: »فَاْسَتْأذي

(: وهذا الحديث ال أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ، وهو مرسل 16/229]قال ابن عبد البر في التمهيد )  ضعيف. # قال الهاللي:
 صحيح مجتمع على صحة معناه[ 

 
 بَابُ التَّشْمِيتِ فِي الْعُطَاسِ 

 

َثِني َماليٌك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َأيبي َبْكٍر، َعْن أَبييهي، َأنَّ    -  4 ْتُه، ُثَّ إيْن َحدَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: " إيْن َعَطَس َفَشمّي
أَ  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  قَاَل   " َمْضُنوٌك  إينََّك  فَ ُقْل:  َعَطَس  إيْن  ُثَّ  ْتُه،  َفَشمّي َعَطَس  إيْن  ُثَّ  ْتُه،  َفَشمّي الثَّاَعَطَس  أَبَ ْعَد  َأْدريي  اَل  َبْكٍر  ليَثةي َأوي يبي 

 الرَّابيَعةي 
 صحيح لغيره. # قال الهاللي:

 

ُ؟ قَا   -  5 َثِني َماليٌك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ َعْبَد اَّللَّي ْبَن ُعَمَر َكاَن إيَذا َعَطَس، َفقييَل َلُه: يَ ْرمَحَُك اَّللَّ ُكْم، َويَ ْغفيُر َوَحدَّ ُ َوإيايَّ َل: »يَ ْرمَحَُنا اَّللَّ
 لََنا َوَلُكْم«

 موقوف صحيح. وسنده صحيح على شرط الشيخين. قال الهاللي:# 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ 
 

ُسَلْيَما  -  9 َعْن  َصْعَصَعَة،  َأيبي  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  َعْن  َماليٌك،  َثِني  َدخَ َحدَّ قَاَل:  أَنَُّه  َيَساٍر،  ْبني  َل َن 
َباٌب فييَها بَ ْيٌض، َوَمَعُه   َذا ضي َعْبُد اَّللَّي ْبُن َعبَّاٍس َوَخاليُد ْبُن اْلَولييدي  َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم بَ ْيَت َمْيُمونََة بيْنتي احْلَاريثي فَإي

ْن أَْيَن َلُكْم َهَذا؟ فَ َقاَلْت: َأْهَدْتُه يلي ُأْخيتي ُهزَ  : »ُكاَل«، فَ َقاَل: مي ، فَ َقاَل: ليَعْبدي اَّللَّي ْبني َعبَّاٍس َوَخاليدي ْبني اْلَولييدي يْ َلُة بيْنُت احْلَاريثي
َمْيُمونَ  قَاَلْت  َرٌة«،  َحاضي اَّللَّي  َن  مي َُتُْضُرني  »إيّني  فَ َقاَل:  اَّللَّي؟  َرُسوَل  اَي  أَْنَت  ََتُْكُل  َأَواَل  َرُسولَ فَ َقااَل:  اَي  أََنْسقييَك  َلَبٍ   ُة:  ْن  مي اَّللَّي 

ْن أَْيَن َلُكْم َهَذا؟ فَ َقاَلْت: َأْهَدْتُه يلي ُأْخيتي ُهَزيْ َلُة،   ا َشريَب قَاَل: مي ْنَداَن؟ فَ َقاَل: »نَ َعْم«، فَ َلمَّ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي عي
« َوَسلََّم: »َأرَأَْيتيكي َجارييَ َتكي الَّيتي ُكْنتي اْسَتْأَمْرتي  نَُّه َخرْيٌ َلكي َها فَإي ، تَ ْرَعى َعَلي ْ َكي َا َرمحي ليي ِبي ، َوصي يَها ُأْخَتكي ْتقيَها، َأْعطي  يِني يفي عي

 ضعيف.  # قال الهاللي:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْغَنَمِ 
 

هللاُ    -  18 َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٍك،  َثِني  اَي  َوَحدَّ َوأَْنَت  قييَل:  َغَنًما«،  رََعى  َقْد  إيالَّ   ٍّ َنبي ْن  مي »َما  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهي 
 َرُسوَل اَّللَّي؟ قَاَل: »َوَأاَن« 

 ( من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه. 2262صحيح. وقد وصله البخاري ) # قال الهاللي:
 

 ، وَالْبَدْءِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ 
 

َمامي وَ   -  19 َثِني َماليٌك َعْن اَنفيٍع، َأنَّ اْبَن ُعَمَر، »َكاَن يُ َقرَُّب إيلَْيهي َعَشاُؤُه، فَ َيْسَمُع قيَراَءَة اإْلي ُهَو يفي بَ ْيتيهي، َفاَل يَ ْعَجُل َعْن َوَحدَّ
نْ  َي َحاَجَتُه مي هي َحَّتَّ يَ ْقضي  ُه« طََعامي

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا يُنَّقَى مِنَ الشُّؤْمِ 
 

َثِني َماليٌك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد أَنَُّه قَاَل: َجاَءتي اْمَرَأٌة إيىَل َرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي    -  23 فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَّي،  َوَسلََّم،  َوَحدَّ
َصلَّ  اَّللَّي  َرُسوُل  فَ َقاَل  اْلَماُل،  َوَذَهَب  اْلَعَدُد،  فَ َقلَّ  َوافيٌر،  َواْلَماُل  َواْلَعَدُد َكثيرٌي،  َسَكنَّاَها،  »َدُعوَها  َداٌر  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  ى 

يَمًة«  َذمي
 ([ 3924]أخرجه أبو داود موصوال من حديث أنس )  .صحيح لغيره. وهذا سند ضعيف الرساله # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ 
 

ُُتَْلبُ   -  24 ليَلْقَحٍة  قَاَل  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  َسعييٍد،  ْبني  ََيََْي  َعْن  َماليٌك،  َثِني  هي؟«  َحدَّ َهذي ََيُْلُب  »َمْن  فَ َقاَم : 
فَ َقالَ  ُمرَُّة،  الرَُّجُل:  َلُه  فَ َقاَل  اَْسَُك؟«  »َما  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  َلُه  فَ َقاَل  َعَلْيهي   رَُجٌل،  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  َلُه 

هي؟« فَ َقاَم رَُجٌل فَ َقالَ  َلُه َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »َما اَْسَُك؟«، فَ َقاَل َحْرٌب،   َوَسلََّم: اْجليْس، ُثَّ قَاَل: »َمْن ََيُْلُب َهذي
رَُجٌل   فَ َقاَم  هي؟«  َهذي ََيُْلُب  »َمْن  قَاَل:  ُثَّ  »اْجليْس«،  َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  َلُه  هللاُ فَ َقاَل  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  َلُه  فَ َقاَل 

 َلْيهي َوَسلََّم: »َما اَْسَُك؟«، فَ َقاَل: يَعييُش، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »اْحُلْب«عَ 
 صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:

 

َثِني َماليٌك، َعْن ََيََْي ْبني َسعييٍد، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّ   -  25 ، قَاَل ليَرُجٍل: »َما اَْسَُك؟« فَ َقاَل َُجَْرُة، فَ َقاَل: »اْبُن َمْن؟«،  َوَحدَّ ابي
قَا النَّاري،  َرَّةي  ِبي قَاَل:  َمْسَكُنَك؟«  »أَْيَن  قَاَل:  احْلَُرَقةي،  َن  مي قَاَل:  َّْن؟«  »ِمي قَاَل:  َهاٍب:  شي اْبُن  بيَذاتي فَ َقاَل:  قَاَل:  َيّيَها؟«،  »ِبي َل: 

ُ َعْنهُ َلًظى، قَاَل ُعَمرُ  َي اَّللَّ  : »َأْدريْك َأْهَلَك فَ َقدي اْحرَتَُقوا«، قَاَل: َفَكاَن َكَما قَاَل ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي َرضي
 موقوف ضعيف.  # قال الهاللي:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ وَأُجْرَةِ الْحَجَّامِ 
 

َثِني َماليٌك أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ  -  27 ُلُغهُ َوَحدَّ نَّ احلْيَجاَمَة تَ ب ْ اَء، فَإي ُلُغ الدَّ  « َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »إيْن َكاَن َدَواٌء يَ ب ْ
 ضعيف، وسنده ضعيف العضاله.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْرِقِ 
 

َثِني َماليٍك، أَنَُّه بَ َلَغُه    -  30 َها ايَ وَحدَّ رَي  َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّابي َأرَاَد اْْلُُروَج إيىَل اْلعيَراقي فَ َقاَل َلُه َكْعُب اأْلَْحَباري: »اَل َُتُْرْج إيلَي ْ  َأمي
اُء اْلُعَضاُل«  َا الدَّ ، َوِبي َا َفَسَقُة اجلْينّي ْحري، َوِبي َا تيْسَعَة َأْعَشاري السّي نَّ ِبي نينَي، فَإي  اْلُمْؤمي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف إلعضاله.  ل الهاللي:# قا
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَمَا يُقَالُ فِي ذَلِكَ 
 

َثِني َماليٌك، َعْن اَنفيٍع، َعْن َسائيَبَة َمْواَلٍة ليَعائيَشَة »َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلَّ   -  32 ْتلي اجلْينَّاني الَّيتي يفي َم ََّنَى َعْن ق َ َوَحدَّ
َفاني اْلَبَصَر، َوَيْطَرَحاني َما يفي بُُطوني النّي  َُما خَيْطي َّنَّ ، َواأْلَْبرَتَ فَإي ، إيالَّ َذا الطُّْفيَ َتنْيي « اْلبُ ُيوتي  َساءي

 صحيح. وإسناده ضعيف إلرساله، وجهالة السائبة موالة عائشة، وقد ثبت موصوال من حديث عائشة.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْكَلَامِ فِي السَّفَرِ 
 

إيَذا    -  34 َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٌك  َثِني  يَ ُقوُل:  َحدَّ َفَر  السَّ يُرييُد  َوُهَو  اْلَغْرزي،  يفي  ريْجَلُه  َوَضَع 
اأْلَْرَض، لََنا  اْزوي  اللَُّهمَّ   ، اأْلَْهلي يفي  َواْْلَلييَفُة  َفري،  السَّ يفي  ُب  الصَّاحي أَْنَت  اللَُّهمَّ  اَّللَّي،  ْسمي  َأُعوُذ    »ابي إيّني  اللَُّهمَّ  َفَر،  السَّ َنا  َعَلي ْ َوَهوّيْن 

نْ  « بيَك مي ْن ُسوءي اْلَمْنَظري يفي اْلَمالي َواأْلَْهلي ، َومي َقَلبي ْن َكآبَةي اْلُمن ْ َفري، َومي   َوْعثَاءي السَّ
الهاللي: قال  ضعيف إلعضاله.  #  سند  وهذا  لغيره.  )  صحيح  هريرة  أبي  حديث  من  بنحوه  موصوال  )9599]أخرجه  داود  وأبو   ،)2598 ،)

 ([ 3438والترمذي )
 

 الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ   بَابُ مَا جَاءَ فِي 
 

رَ   -  36 قَاَل  يَ ُقوُل:  أَنَُّه َكاَن   ، اْلُمَسيّيبي ْبني  َسعييدي  َعْن  َحْرَمَلَة،  ْبني  الرَّمْحَني  َعْبدي  َعْن  َماليٌك،  َثِني  َعَلْيهي َوَحدَّ هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  ُسوُل 
ْيطَاُن يَ ُهمُّ ابي  َذا َكانُوا َثاَلثًَة مَلْ يَ ُهمَّ ِبييْم«َوَسلََّم: »الشَّ ، فَإي دي َوااْلثْ َننْيي  ْلَواحي

 ضعيف.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْعَمَلِ فِي السَّفَرِ 
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، َعْن    -  38 َثِني َماليٌك، َعْن َأيبي ُعبَ ْيٍد، َمْوىَل ُسَلْيَماَن ْبني َعْبدي اْلَمليكي َخاليدي ْبني َمْعَداَن يَ ْرفَ ُعُه، »إينَّ اَّللََّ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل رَفييٌق َحدَّ
َوابَّ   الدَّ هي  َهذي ُتْم  رَكيب ْ َذا  فَإي  ، اْلُعْنفي َعَلى  يُعينُي  اَل  َما  َعَلْيهي  َويُعينُي  بيهي،  َويَ ْرَضى  الرّيْفَق،  ْن َكاَنتي َيُيبُّ  فَإي َمَنازيهَلَا،  فَأَْنزيُلوَها   اْلُعْجَم 

مَ   ، للَّْيلي ابي ُتْطَوى  اأْلَْرَض  نَّ  فَإي  ، اللَّْيلي بيَسرْيي  َوَعَلْيُكْم  بينيْقييَها،  َها  َعَلي ْ فَاجْنُوا  َجْدبًَة  ْعرييَس اأْلَْرُض  َوالت َّ ُكْم  َوإيايَّ َهاري،  لن َّ ابي ُتْطَوى  اَل  ا 
 » ، َوَمْأَوى احْلَيَّاتي َوابّي َا طُُرُق الدَّ َّنَّ ، فَإي  َعَلى الطَّرييقي

 ( موصوال من حديث أبي هريرة[ 4959]أخرجه مسلم بنحوه ) صحيح لغيره. # قال الهاللي:
 

 بَابُ الْأَمْرِ بِالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ 
 

يَ ْومي    -  41 اْلَعَوايلي ُكلَّ  إيىَل  يَْذَهُب  »َكاَن  اْْلَطَّابي  ْبَن  ُعَمَر  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٍك  َثِني  اَل َوَحدَّ َعَمٍل  يفي  َعْبًدا  َوَجَد  َذا  فَإي َسْبٍت، 
ْنُه«  يُقُه َوَضَع َعْنُه مي  يُطي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف إلعضاله.  # قال الهاللي:
 

َع ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن، َوُهَو    -  42 هي َأيبي ُسَهْيلي ْبني َماليٍك، َعْن أَبييهي، أَنَُّه َسَي َثِني َماليٌك َعْن َعمّي خَيُْطُب َوُهَو يَ ُقوُل: »اَل ُتَكلّيُفوا َوَحدَّ
َها، َواَل ُتَكلّيفُ  نَُّكْم َمََّت َكلَّْفُتُموَها َذليَك، َكَسَبْت بيَفْرجي َعةي، اْلَكْسَب، فَإي نَُّه إيَذا مَلْ َيَيْد  اأْلََمَة َغرْيَ َذاتي الصَّن ْ وا الصَّغيرَي اْلَكْسَب، فَإي

فُّوا إيْذ َأَعفَُّكُم  َها« َسَرَق، َوعي ن ْ َا طَاَب مي مي مبي َن اْلَمطَاعي ُ، َوَعَلْيُكْم مي  اَّللَّ
 موقوف صحيح. وسنده صحيح. # قال الهاللي:

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَمْلُوكِ وَهِبَتِهِ 
 

َثِني َماليٌك، أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َأَمًة َكاَنْت ليَعْبدي اَّللَّي ْبني ُعَمَر ْبني    -  44 َئةي احْلََرائيري،  وَحدَّ َي ْ اْْلَطَّابي رَآَها ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي َوَقْد َِتَيََّأْت ِبي
َئةي احلَْ  َي ْ يكي ََتُوُس النَّاَس، َوَقْد َِتَيََّأْت ِبي  َرائيري« َوأَْنَكَر َذليَك ُعَمرُ َفَدَخَل َعَلى ابْ َنتيهي َحْفَصَة فَ َقاَل: »َأمَلْ َأَر َجارييََة َأخي

 موقوف ضعيف. وسنده ضعيف إلعضاله.  هاللي:# قال ال
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 كِتَابُ الْكَلَامِ   -  56
 

 بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّحَفُّظِ فِي الْكَلَامِ 
 

َأنَّ    -  6 َأْخَِبَُه،  أَنَُّه   ، اني مَّ السَّ َصاليٍح  َأيبي  َعْن  يَناٍر،  دي ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َماليٌك،  َثِني  لَيَ َتَكلَُّم َوَحدَّ الرَُّجَل  »إينَّ  قَاَل:  ُهَريْ َرَة  َأاَب 
ْلَكليَمةي َما  َا يفي اَنري َجَهنََّم، َوإينَّ الرَُّجَل لَيَ َتَكلَُّم ابي ْلَكليَمةي َما يُ ْلقيي هَلَا اَباًل، يَ ْهويي ِبي َا يفي اجْلَنَّةي« ابي ُ ِبي  يُ ْلقيي هَلَا اَباًل، يَ ْرفَ ُعُه اَّللَّ

 موقوف صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وله حكم الرفع.  :الهاللي# قال 
 

 بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ 
 

ُل    -  9 ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكاَنْت تُ ْرسي َثِني َماليٌك، أَنَُّه بَ َلَغُه َأنَّ َعائيَشَة َزْوَج النَّبي إيىَل بَ ْعضي َأْهليَها، بَ ْعَد اْلَعَتَمةي فَ تَ ُقوُل: وَحدَّ
 »َأاَل تُريَُيوَن اْلُكتَّاَب«

 موقوف ضعيف، وسنده ضعيف العضاله.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ 
 

َثِني َماليٌك، َعني اْلَولييدي ْبني َعْبدي اَّللَّي ْبني َصيَّاٍد، َأنَّ  - 10 يَّ َأْخَِبَُه، َأنَّ رَُجاًل َسَأَل َحدَّ اْلُمطَّليَب ْبَن َعْبدي اَّللَّي ْبني َحْنَطَب اْلَمْخُزومي
َن اْلَمْرءي َما َيكْ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: َما اْلغييَبُة؟ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »أَ  َرُه َأْن َيْسَمَع«،  ْن َتْذُكَر مي

اًل    َفَذليَك اْلبُ ْهَتاُن« قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّي، َوإيْن َكاَن َحقًّا؟ قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »إيَذا قُ ْلَت اَبطي
 صحيح لغيره. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:

 

 نَ اللِّسَانِ بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُخَافُ مِ 
 

َوَسلَّ   -  11 َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  َيَساٍر،  ْبني  َعطَاءي  َعْن  َأْسَلَم،  ْبني  زَْيدي  َعْن  َماليٌك،  َثِني  َشرَّ  َحدَّ  ُ اَّللَّ َوقَاُه  »َمْن  قَاَل:  َم 
، َوََلَ اجْلَنََّة«، فَ َقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل   اَْن، َفَسَكَت َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم، ُثَّ َعاَد َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللُا اثْ َننْيي اَّللَّي، اَل ُُتِْبي

َفَسَكتَ  اَّللَّي،  َرُسوَل  اَي  اَْن  ُُتِْبي اَل  الرَُّجُل:  َلُه  فَ َقاَل  اأْلُوىَل،  َمَقالَتيهي  ْثَل  مي فَ َقاَل  َوَسلََّم  َرسُ َعَلْيهي  ُثَّ   َوَسلََّم،  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  وُل 
اَْن اَي َرُسوَل ا ْثَل َذليَك أَْيًضا، فَ َقاَل الرَُّجُل: اَل ُُتِْبي َّللَّي، ُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي قَاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم مي

َذليكَ  ْثَل  مي اَوَسلََّم  َرُسوُل  فَ َقاَل  َجْنبيهي،  إيىَل  رَُجٌل  فََأْسَكَتُه  اأْلُوىَل،  َمَقالَتيهي  ْثَل  مي يَ ُقوُل  الرَُّجُل  َذَهَب  ُثَّ  أَْيًضا،  َعَلْيهي    هللاُ  َصلَّى  َّللَّي 
َبنْيَ  َوَما  حَلْيَ ْيهي  َبنْيَ  َما  اجْلَنََّة،  َوََلَ  اثْ َننْيي  َشرَّ   ُ اَّللَّ َوقَاُه  »َمْن  َبنْيَ   َوَسلََّم:  َوَما  حَلْيَ ْيهي  َبنْيَ  َما  ريْجَلْيهي،  َبنْيَ  َوَما  حَلْيَ ْيهي  َبنْيَ  َما  ريْجَلْيهي، 

 ريْجَلْيهي« 
 ، والمرفوع منه صحيح بشواهده.إلرسالهضعيف، وهذا سند ضعيف  # قال الهاللي:
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َثِني َماليٌك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َعْن أَبييهي، َأنَّ عُ   -  12 يقي َوُهَو ََيْبيُذ ليَسانَُه، فَ َقاَل َوَحدَّ دّي َمَر ْبَن اْْلَطَّابي َدَخَل َعَلى َأيبي َبْكٍر الصّي
ُ َلَك، فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر: »إينَّ َهَذا َأْوَرَدني اْلَمَواريَد«  َلُه ُعَمُر: َمْه َغَفَر اَّللَّ

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
 

 ثْنَيْنِ دُونَ وَاحِد  بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنَاجَاةِ ا 
 

ْنَد َداري َخاليدي   -  13 يَناٍر، قَاَل: ُكْنُت َأاَن َوَعْبُد اَّللَّي ْبُن ُعَمَر عي َثِني َماليٌك، َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني دي ، َفَجاَء َوَحدَّ وقي لسُّ  ْبني ُعْقَبَة الَّيتي ابي
اَّللَّي  َعْبدي  َمَع  َولَْيَس  َيُه،  يُ َناجي َأْن  يُرييُد  ُعَمَر  رَُجٌل  ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  َفَدَعا  َيُه،  يُ َناجي َأْن  يُرييُد  ي  الَّذي الرَُّجلي  َوَغرْيُ  َغرْييي،  َأَحٌد  ُعَمَر  ْبني   

ْعُت َرسُ  ّني َسَي ًئا، فَإي َرا َشي ْ ي َدَعاُه: اْسَتْأخي  َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم يَ ُقوُل:  وَل اَّللَّي رَُجاًل آَخَر َحَّتَّ ُكنَّا َأْربَ َعًة، فَ َقاَل يلي َوليلرَُّجلي الَّذي
ٍد«  »اَل يَ تَ َناَجى اثْ َناني ُدوَن َواحي

 صحيح. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.  # قال الهاللي:
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ 
 

َأنَّ    -  15 ُسَلْيٍم،  ْبني  َصْفَواَن  َعْن  َماليٌك،  َثِني  اَّللَّي؟ َحدَّ َرُسوَل  اَي  اْمَرَأِتي  ُب  َأْكذي َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  ليَرُسولي  قَاَل  رَُجاًل 
«، فَ َقاَل الرَُّجُل: اَي َرُسوَل اَّللَّي أَ  بي ُدَها، َوَأُقوُل هَلَافَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »اَل َخرْيَ يفي اْلَكذي ، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي عي

 َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »اَل ُجَناَح َعَلْيَك« 
ال أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يستند إلى النبي صلى هللا عليه وسلم من وجه من  (:  8/572]قال ابن عبد البر )  ضعيف.  # قال الهاللي:

 [ الوجوه
 

أَنَُّه    -  16 َماليٌك  َثِني  ّي َوَحدَّ اْلِبي إيىَل  ي  يَ ْهدي ْدَق  الصّي نَّ  فَإي  ، ْدقي لصّي ابي َعَلْيُكْم   " يَ ُقوُل:  َمْسُعوٍد َكاَن  ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  َّ بَ َلَغُه  َواْلِبي  ،
ي   ي إيىَل اْلُفُجوري، َواْلُفُجوَر يَ ْهدي َب يَ ْهدي نَّ اْلَكذي َب، فَإي ُكْم َواْلَكذي ي إيىَل اجْلَنَّةي، َوإيايَّ إيىَل النَّاري، َأاَل تَ َرى أَنَُّه يُ َقاُل: َصَدَق َوبَ رَّ يَ ْهدي

 وََكَذَب َوَفَجَر " 
 ( مرفوعا[ 6637(، ومسلم )6094]أخرجه البخاري ) ضعيف موقوفا، صحيح مرفوعا. # قال الهاللي:

 

َمْسُعوٍد َكاَن    -  18 ْبَن  اَّللَّي  َعْبَد  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٌك،  َثِني  َسْوَداُء  وَحدَّ ُنْكَتٌة  قَ ْلبيهي  يفي  َوتُ ْنَكُت  ُب،  َيْكذي اْلَعْبُد  يَ َزاُل  »اَل  يَ ُقوُل: 
بينَي«  َن اْلَكاذي ْنَد اَّللَّي مي  َحَّتَّ َيْسَودَّ قَ ْلُبُه ُكلُُّه، فَ ُيْكَتَب عي

 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف العضاله.  # قال الهاللي:
 

َثِني َماليٌك، َعْن َصْفوَ   -  19 ُن َجَبااًن؟ ف َ َوَحدَّ َقاَل:  اَن ْبني ُسَلْيٍم، أَنَُّه قَاَل: قييَل ليَرُسولي اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: أََيُكوُن اْلُمْؤمي
ااًب«؟  ُن َكذَّ ُن ِبَيياًل؟ فَ َقاَل: »نَ َعْم«، َفقييَل َلُه: »أََيُكوُن اْلُمْؤمي  فَ َقاَل: »اَل« »نَ َعْم«، َفقييَل َلُه: أََيُكوُن اْلُمْؤمي

 ضعيف. وهذا سند ضعيف إلرساله. # قال الهاللي:
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 بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْعَامَّةِ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ 
 

اَي    -  22 قَاَلْت:  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  ّي  النَّبي َزْوَج  َسَلَمَة  أُمَّ  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٌك  َثِني  ُوَن؟ َحدَّ الصَّاحلي َوفييَنا  َأََّنْليُك،  اَّللَّي،  َرُسوَل 
 فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم: »نَ َعْم، إيَذا َكثُ َر اْْلََبُث« 

لغيره.  # قال الهاللي: البر في    صحيح  النبي ملسو هيلع هللا ىلص إال من وج:  ٣٠٤/ ٢٤التمهيد  ]قال ابن عبد  اللفظ عن  ه ليس ال يعرف ألم سلمة بهذا 
 [ بالقوي 

 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي التُّقَى 
 

بْ   -  24 ُعَمَر  ْعُت  َسَي قَاَل:  َماليٍك  ْبني  أََنسي  َعْن  طَْلَحَة،  َأيبي  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ْبني  إيْسَحاَق  َعْن  َماليٌك،  َثِني  َوَخَرْجُت َحدَّ اْْلَطَّابي  َن 
َداٌر َوُهَو يفي  َنُه جي ْعُتُه َوُهَو يَ ُقوُل: َوبَ ْيِني َوبَ ي ْ نينَي، َبٍخ    َمَعُه، َحَّتَّ َدَخَل َحائيطًا َفَسمي رُي اْلُمْؤمي : »ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّابي َأمي َجْوفي احْلَائيطي

بَ نََّك«  َبٍخ، َواَّللَّي لَتَ تَّقينَيَّ اَّللََّ َأْو لَيُ َعذّي
 موقوف صحيح.  # قال الهاللي:

 

 بَابُ الْقَوْلِ إِذَا سَمِعْتَ الرَّعْدَ 
 

ري ْبني    -  26 َثِني َماليٌك َعْن َعامي ي ُيَسبّي َحدَّ يَث، َوقَاَل: »ُسْبَحاَن الَّذي َع الرَّْعَد تَ َرَك احْلَدي ُح  َعْبدي اَّللَّي ْبني الزَُّبرْيي، أَنَُّه َكاَن " إيَذا َسَي
يٌد«  َْهلي اأْلَْرضي َشدي يٌد ألي يَفتيهي«، ُثَّ يَ ُقوُل: »إينَّ َهَذا َلَوعي ْن خي هي، َواْلَماَلئيَكُة مي َْمدي  الرَّْعُد ِبي

 موقوف صحيح. قال الهاللي:# 
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 كِتَابُ جَهَنَّمَ   -  57
 

 بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ 
 

هي َأيبي ُسَهْيلي ْبني َماليٍك، َعْن أَبييهي، َعْن َأيبي ُهَريْ َرَة أَنَُّه قَاَل: »أَتُ َرْوَّنََ   -  2 َثِني َماليٌك َعْن َعمّي هي، هلَيَي َأْسَوُد ا مَحَْراَء  َوَحدَّ َكَناريُكْم َهذي
َن اْلَقاري َواْلَقاُر الزّيْفُت«   مي

 موقوف صحيح. وإسناده صحيح.  # قال الهاللي:
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 كِتَابُ الصَّدَقَةِ   -  58
 

 بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ 
 

َثِني َماليٌك، َعْن زَْيدي ْبني َأْسَلَم، َأنَّ   - 3 ائيَل، َوإيْن َجاَء َعَلى فَ َرٍس«َوَحدَّ  َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم قَاَل: »َأْعُطوا السَّ
ال أعلم في إرسال هذا الحديث خالفا بين رواة مالك وليس في هذا اللفظ (:  5/294]قال ابن عبد البر في التمهيد )  ضعيف.  # قال الهاللي:
 [ مسند يحتج به

 

ْسكييًنا    -  5 ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم َأنَّ مي َثِني َعْن َماليٌك أَنَُّه بَ َلَغُه َعْن َعائيَشَة َزْوجي النَّبي َي َصائيَمٌة، َولَْيَس يفي بَ ْيتيَها َوَحدَّ َسَأهَلَا، َوهي
لَ  فَ َقاَلْت:  ُه«،  إيايَّ يهي  »َأْعطي هَلَا:  ليَمْواَلٍة  فَ َقاَلْت  يٌف،  رَغي فَ َفَعْلُت، إيالَّ  قَاَلْت:  ُه«،  إيايَّ يهي  فَ َقاَلْت: »َأْعطي َعَلْيهي،  رييَن  تُ ْفطي َما  َلكي  ْيَس 

ي لََنا َشاًة وََكَفنَ َها، َفَدَعْتِني  َنا َأْهَدى لََنا َأْهُل بَ ْيٍت َأْو إيْنَساٌن َما َكاَن يُ ْهدي ا َأْمَسي ْ نينَي فَ َقالَ قَاَلْت: فَ َلمَّ ْت: »ُكليي  َعائيَشُة أُمُّ اْلُمْؤمي
» كي ْن قُ ْرصي ْن َهَذا، َهَذا َخرْيٌ مي  مي

 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف العضاله.  # قال الهاللي:
 

نَ  - 6 نينَي َوَبنْيَ َيَديْ َها عي ْسكييًنا اْسَتْطَعَم َعائيَشَة أُمَّ اْلُمْؤمي َثِني َعْن ماليٍك، قَاَل: بَ َلَغِني َأنَّ مي ْنسَ َوَحدَّ اٍن: " ُخْذ َحبًَّة،  ٌب، فَ َقاَلْت إليي
هي احْلَبَّ  َها َويَ ْعَجُب، فَ َقاَلْت َعائيَشُة: »أَتَ ْعَجُب َكْم تَ َرى يفي َهذي َها، َفَجَعَل يَ ْنظُُر إيلَي ْ هي إيايَّ ثْ َقالي َذرٍَّة« فََأْعطي ْن مي  ةي مي

 موقوف ضعيف. وهذا سند ضعيف العضاله.  # قال الهاللي:
 

 التَّعَفُّفِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي  
 

َعَلْيهي    -  9 هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  َيَساٍر،  ْبني  َعطَاءي  َعْن  َأْسَلَم،  ْبني  زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  ْبني  َوَحدَّ ُعَمَر  إيىَل  َأْرَسَل  َوَسلََّم 
رَ  َلُه  فَ َقاَل  ُعَمُر،  فَ َردَُّه  بيَعطَاٍء،  َخريًْ اْْلَطَّابي  َأنَّ  َأْخَِبْتَ َنا  أَلَْيَس  اَّللَّي  َرُسوَل  اَي  فَ َقاَل:  َرَدْدَتُه؟   َ ملي َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  ا ُسوُل 

َذليَك   َا  »إيَّنَّ َوَسلََّم:  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  فَ َقاَل  ًئا؟  َشي ْ َأَحٍد  ْن  مي َيَُْخَذ  اَل  َأْن  اَن  ََحدي َغرْيي  عَ ألي ْن  مي َما َكاَن  فََأمَّا  اْلَمْسأََلةي،  ني 
هي،   بيَيدي ي  نَ ْفسي ي  َوالَّذي : »َأَما  اْْلَطَّابي ْبُن  ُعَمُر  فَ َقاَل  اَّللَُّ«  يَ ْرزُُقَكُه  ريْزٌق  ُهَو  َا  َّنَّ فَإي َشْيٌء َمْسأََلٍة،  َيَْتييِني  َواَل  ًئا،  َشي ْ َأَحًدا  َأْسَأُل  اَل 

ْن َغرْيي َمْسأََلٍة إيالَّ    َأَخْذتُُه« مي
 صحيح. وهذا مرسل صحيح اإلسناد. # قال الهاللي:

 

ْن َماٍل، َوَما زَ   -  12 َعُه يَ ُقوُل: »َما نَ َقَصْت َصَدَقٌة مي ، أَنَُّه َسَي زًّا، َوَعْن َماليٍك َعني اْلَعاَلءي ْبني َعْبدي الرَّمْحَني ُ َعْبًدا بيَعْفٍو إيالَّ عي اَد اَّللَّ
ّي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوسَ َوَما تَ َواَضَع َعْبدٌ  يُث َعني النَّبي  لََّم َأْم اَل«  إيالَّ رَفَ َعُه اَّللَُّ« قَاَل َماليٌك: »اَل َأْدريي أَيُ ْرَفُع َهَذا احْلَدي

 ( مرفوعا من حديث أبي هريرة[ 6592(، ومسلم )7206]أخرجه أحمد ) صحيح. # قال الهاللي:
 

 الصَّدَقَةِ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ  
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الصََّدَقةُ   -  13 ُتَيلُّ  »اَل  قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  بَ َلَغُه  أَنَُّه  َماليٍك  َعْن  َثِني  َأْوَساُخ َحدَّ َي  هي َا  إيَّنَّ ٍد  ُُمَمَّ لي  ِلي  
»  النَّاسي

 ( موصوال مطوال من حديث عبد المطلب بن الحارث[ 2481(، مسلم )17518]أخرجه أحمد ) صحيح. # قال الهاللي:
 

وَ   -  14 َعَلْيهي  هللاُ  َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوَل  َأنَّ  أَبييهي،  َعْن  َبْكٍر،  َأيبي  ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  َبِني َوَحدَّ ْن  مي رَُجاًل  اْستَ ْعَمَل  َسلََّم 
هللاُ َعَليْ َعْبدي   َصلَّى  اَّللَّي  َرُسوُل  َب  فَ َغضي الصََّدَقةي.  َن  مي إيبياًل  َسأََلُه  َم  َقدي ا  فَ َلمَّ الصََّدَقةي،  َعَلى  اْلَغَضُب اأْلَْشَهلي  ُعريَف  َحَّتَّ  َوَسلََّم  هي 

َناُه،   َعي ْ َُتَْمرَّ  َأْن  هي،  َوْجهي يفي  اْلَغَضُب  بيهي  يُ ْعَرُف  َّا  ِمي وََكاَن  هي،  َوْجهي ْن  يفي  فَإي َلُه،  َواَل   ، َيْصُلُح يلي اَل  َما  لََيْسأَُلِني  الرَُّجَل  قَاَل: »إينَّ  ُثَّ 
ُتُه َما اَل َيْصُلُح يلي َواَل َلُه«، فَ َقاَل الرَُّجُل: اَي َرسُ  ُتُه َأْعطَي ْ ًئا أَ َمنَ ْعُتُه َكريْهُت اْلَمْنَع، َوإيْن َأْعطَي ْ َها َشي ْ ن ْ  َبًداوَل اَّللَّي، اَل َأْسأَُلَك مي

 . إلرسالهضعيف. وسنده ضعيف  # قال الهاللي:
 

»ادْ   -  15  : اأْلَْرَقمي ْبُن  اَّللَّي  َعْبُد  قَاَل  قَاَل:  أَنَُّه  أَبييهي،  َعْن  َأْسَلَم،  ْبني  زَْيدي  َعْن  َماليٍك،  َعْن  َثِني  اْلَمطَااَي   لُْلِني َوَحدَّ َن  مي بَعيرٍي  َعَلى 
َن الصََّدَقةي، فَ َقاَل َعْبُد اَّللَّي ْبُن اأْلَرْ  نينَي«، فَ ُقْلُت: نَ َعْم َُجَاًل مي رَي اْلُمْؤمي ُل َعَلْيهي َأمي اًن يفي يَ ْوٍم َحارٍّ  َأْسَتْحمي : »َأُتُيبُّ َأنَّ رَُجاًل اَبدي َقمي

ْثَل َهَذا؟ فَ َقالَ َغَسَل َلَك َما َُتَْت إيزَاريهي َورُفْ غَ  ُ َلَك، أَتَ ُقوُل يلي مي ْبُت، َوقُ ْلُت: يَ ْغفيُر اَّللَّ َعْبُد   ْيهي، ُثَّ َأْعطَاَكُه َفَشريبْ َتُه« قَاَل: فَ َغضي
ُهْم«  ُلوََّنَا َعن ْ َا الصََّدَقُة َأْوَساُخ النَّاسي يَ ْغسي : »إيَّنَّ  اَّللَّي ْبُن اأْلَْرَقمي

 موقوف صحيح. # قال الهاللي:
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َّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوسَ   - 1 دي ْبني ُجَبرْيي ْبني ُمْطعيٍم، َأنَّ النَّبي َهاٍب، عْن ُُمَمَّ َثِني َماليٌك، َعني اْبني شي لََّم قَاَل: " يلي ََخَْسُة َأَْسَاٍء: َأاَن َحدَّ
ي َُيَْشُر ا ُر الَّذي َ اْلُكْفَر، َوَأاَن احْلَاشي ُ يبي ي مَيُْحو اَّللَّ ي، الَّذي ٌد، َوَأاَن َأمْحَُد، َوَأاَن اْلَماحي ي، َوَأاَن اْلَعاقيُب " ُُمَمَّ  لنَّاُس َعَلى َقَدمي

 ( من حديث جبير بن مطعم[ 6105(، ومسلم )3532صحيح. ]أخرجه البخاري ) # قال الهاللي:
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