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 الرحيمبسم اهلل الرمحن 
 

 الــمــقــدمــة
 

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

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

  :وبعد   ..ّنة  والسُّ 

بهج   ب اَل ها ط  جأ هأ تأ التي ان   الباركة   تلك الصحوة   رسُّ الّناظرأ اخلاطر وي   فإَن مما ي 

,  العلمم  طريقم  سلوكم  ّنذ بدايةم احلديث م   بحفظم  من االهتاممم يف زمانّنا  العلمم 

 والسّننم  حيحيم كالَص  وحضورم الَدوراتم والدروسم التي ت عّنى بحفظ السّنةم 

ّنى للمبتدئم  صولم ال   وكتبم  اإلسالمم  وغريها من دواوينم  والسانيدم  عّنها  التي ال غم

رين إلم فضاًل عن ال   التيم  لمي  العم  صيلم يف التأ    تصد 
م
 .السلميعوام   فتاء

ّنة  يف حفظم  ولو مل يكن   ى فروأ . كفى لأ  هلم احلديثم لأ  ملسو هيلع هللا ىلص الّنبي   بركة دعوةم  إاَل السُّ

 نََّض اهلل  :يقول  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولأ  سمعت  : قال  ثابت   بنم  زيدم  عنّنن السُّ  صحاب  أأ 

ن هو أأ , ه غأ ه حتى يبل  ظأ ا حديثًا فحفم مّنَ امرًأ سمعأ   إىل مأ
َب حاملم فقه  , ه ه مّن  فقأ فأر 

َب حاملم   .حبان  وصَححه ابن   ( ).فقه  ليس بفقيه   ور 

_________________ 

. حديث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي , وأخرجه أيضًا الرتمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود  ( )

 .ورواه ابن ماجه من حديث جبري بن مطعم وأنس ريض اهلل عّنهام 
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 يطلب  احلديثأ ن أأ ما مم : ييّنة قال سفيان بن ع  
ه نأ إاَل  حد   انتهى. ةٌ َّض   يف وجهم

م  ن نأظأر يف تراجم  ومأ
م
  وسريم  العلامء

م
 الّنُّ من احلَفاظم  الفضالء

م
محد وأأ  كالبخاري   جباء

يف  الّنزلةأ  م مل ي دركوا تلكأ َّن أأ  يقنأ أأ . معي وغريهم  الديّني وابنم  وابنم  والشافعي  

هم وصبم  إاَل  العلمم  لأدم  ّنَ س   هم عىل حفظم بجأ
 .الطلب ّنذ بدايةم م   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولم  ةم

قال  ؟كمرم أأ  دء  بأ  كيف كانأ :  خاري  اهلل الب   يب عبدم لأ  قلت  : يب حاتم أأ  بن   قال حممد  

مت  حفظأ :  َتاب وأأ  احلديثم  أ ْل  عرش : فقال  ؟.كم كان سّنُّك:  فقلت  . نا يف الك 

البارك  ابنم  قد حفظت  كتبأ  كّنت   عرشة سّنة يف سَت  فلاَم طعّنت  . قل  و أأ سّني , أأ 

 ( ).ووكيع  

ظت  :  وقال الشافعي رمحه اهلل
 .سّني عرشم  وأنا ابن  . الوطأ أ حفم

رعة قال يل أأ : محد اهلل بن أأ  وقال عبد   , فقيل  حديث   لفم أأ  لفأ أأ  فظ  بوك يأ أأ : بو ز 

ه فأأ : قال  ؟.دريكوما ي  : له   .  ( )انتهى . بوابخذت  عليه الأ ذاكرت 

ون بحفظ احلديث  هل  ومل يزل أأ  ه عىل فهمم  والوقوفم , ه فقهم  ومعرفةم , العلم ي وص 

 من قدرم  والرفعم , 
م
ر الر   حلقيقَي ا العلمأ  نَ وأأ , ه نم شأ   ه وإعالء د   هو ما يكون يف صأ

م
ال  ء

ت بمه  ه حمأ . ما يف ك   .فوظًا عّنده فحي يطلب ه جيد 

_________________ 

 للذهبي رمحه اهلل( 1/393 . )سري أعالم الّنبالء  ( )

ون ( : 81 /  ) "السري"قال الَذهبيُّ يف  (1) فهذه حكايٌة صحيحٌة يف سعةم عل م أأيب عبدم اهلل , وكانوا يعدُّ

 .انتهى. والأثر , وفتوى التابعي , وما ف رس  , ونحو ذلك, يف ذلك الَكرر 
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,   فقةم ك للّنَ سأ مالمك , وما يف قلبم رأأ  رتم ف  ما يف الدَ  اجعل  : محد  قال اخلليل بن أأ  

 :  نشدأ وأأ 

ط ر        ما العلم   مأ
ى القم وأ ر إاَل ليس بعلم  ما حأ اه الَصد  عأ ما وأ

( )  

ه ه احلاَمم فال تأ مع صاحبم  دخل  كلُّ علم  ال يأ :  ّنعاينالرزاق الَص  وقال عبد   عدُّ

 ( ).لامً عم 

 يبأأ  من فضائلم  يت  االبتداءأ قد حترَ ( : 1/151 ) "الستدرك"يف  وقال احلاكم  

والتابعي له بذلك , فإَن  الصحابةم  وشهادةم  ملسو هيلع هللا ىلصصطفى ال   ه حلديثم حلفظم  ريرة ه  

باعه ت  ن أأ م مم فإَّن . نا هذا وإىل عصم  سالمم ل اإلم وَ من أأ  احلديثم  حفظأ  طلبأ  ن  كَل مأ 

 .كالمه  انتهى. هم باسم احلفظحقُّ ْلم وأأ وَ إن  هو أأ . ه عتم وشي  

 . من فيض وهذا غيٌض 

ه عّند التقد   احلفظم  ةأ مهيَ أأ  ّنافإذا عرف ن أأ وجاللةأ قدرم ن أأ مي ومأ هل تى بعدهم مم

 هبا واالهتامم   العّناية   العلمم  بطالبم  تب التي يسن  أهَم الك   نَ أأ  عرفأ نأ  بقي أن  . العلم 

ما  ام وصحةم عىل قبوْلم  العلمم  لم هأأ  إلمجاعم . سلم خاري وم  ّنا مها صحيحا الب  بشأ  

 .احلديث  صحيحم  يف معرفةم  للطالبم  ل  صوالأ  ا القاعدة  َّن ولأ , فيهام 

, اإلمام مالك جلاللةم قدرهم  وطأم حيحي لم جه بعد الَص يتَ  ن  العلم أأ   بطالبم وىلأ وال  

_________________ 

 (. 3/1)  "الفقيه والتفقه"أخرجه اخلطيب يف  ( )

 (.111 ) "اجلامع "أخرجه اخلطيب يف  (1)
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 ( ).عليه الصحة ولأَن الغالبأ , وثقةم رجالهم , وعلوم سّندهم 

الوطأ  اإلعراض عن قراءةم  ( ).ّنااحلديث يف زمانم ب اَل ظهر من حال ط  ه يأ نَ  أأ إاَل 

ن  الفقهيُّ  ى عليه اجلانب  ولعَل السببأ الرئيسأ كون الوطأ طغأ , فضاًل عن حفظه  مم

ب . ثٌر بوابًا كاملًة ليس فيها حديٌث وال أأ رى أأ فقد تأ .   مالك   اإلمامم  كالمم  يسم

ن رآه  جيٌل خصوصًا يف  وهذا واضٌح ,  فقهٌي  نه كتاٌب أأ  - ظرأ ومل ي معن الّنَ -مأ

 .العامالت بوابم أأ 

وإخراج , بحت   ي  ككتاب  حديث الوطأأ  أ بزرأ  ن  يت  يف كتايب هذا أأ ولذا فقد رأأ 

مّنه قراءًة  االستفادة   له  وليس  ,  ب العلمم اَل ريبه لط  لتق   حيحيم عىل الَص  ( )هزوائدم 

_________________ 

 انتهى . ما أعلم كتابًا بعد كتاب اهلل أصحُّ من الوطأ : أَما قول اإلمام الشافعي  ( )

فأى عىل م ّنصف أأَّنام أأصحُّ من الوطأ , فقاله قبل وجودم الَصحيحي   .وال َيأ

خاٌص  فلهم اهتاممٌ . ويف بالد الغرب العريب خصوصًا , وي ستثى من ذلك إخوانّنا الالكية عمومًا  (1)

مه عىل الَصحيحي , بموطأ اإلمامم مّنذ بداية طلب العلم يف حفظمه وقراءتمه   .بل مّنهم مأن يقد 

ا وتداوْلا بيأ أأهلم العلمم وط اَلبمه يف زمانّنا , اقتصت  عىل رواية ييى بن ييى الليثي  (3) . وذلك لشهرِتم

ها ابن  عبد الب رمحه اهلل يف رشحه   . "التمهيد"للموطأ يف كتابه الفذ وهي التي اعتمدأ

نا من الثقةم ( : 1 / )فقال  إنام اعتمدت  عىل رواية ييى بن ييى الذكورة خاصًة لوضعه عّند أأهل بلدم

 . انتهى. ولكثرة استعامْلم لروايتمه وراثًة عن شيوخهم وعلامئهم , والدينم والفضلم والعلمم والفهمم 

ييى بن ييى بن كثري بن وسالس بن شمالل الليثي ( : 111/  ) "التهذيب"قال ابن حجر يف  

ه . موالهم الندليس القرطبي أأبو حممد الفقيه  روى عن مالك  الوطأم إاَل يسريًا مّنه فإَنه شَك يف سامعم

قال ابن عبد . وكان قد سمعأ مّنه الوطأ يف حياةم مالك  , فرواه عن زياد بن عبد اهلل شبطون عن مالك  

= 
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 .وحفظًا 

باستخراجم زوائدم بعضم الكتبم الشهورةم عىل  مّنذ زمن   وقد اعتّنيت  

.يحأ حي  الَص 
 .مالك   اإلمامم  أم موط من كتابم  البداية   تكونأ  فرأيت  أن   (1)

___________________ 

تيا الأندلس بعد عيسى بن ديّنار عليه :  الب وكان فقيهًا , وانتهى السلطان والعاَمة إىل رأ يه , عادت  ف 

وقال يف , ومل يكن له بٌص باحلديث : قال . وكان ثقًة عاقاًل حسنأ اْلدى والسمتم . حسنأ الرأ ي 

 -بن ييى عن مالك   يعّني نقل ييى -لأعمري لقد حصلت نقلأه  "التمهيد"ترمجة ابن شهاب يف 

هم حتقيقًا يف الواضع التي اختألأفت فيها رواة  الوطأ إاَل أَن , فأألفيت ه من أأحسن أأصحابه لفظًا  ن أأشد  ومم

ه , كان إمامأ وقته : وقال ابن الفريض , له ومهًا وتصحيفًا يف مواضع كثرية  وقال ابن , وأأوحدأ بلدم

سّنة ستٍّ :  وقيل, مات يف رجب سّنة أأربع  وثالثي : قال غري واحد , كان جمابأ الَدعوة : بشكوال 

ز. وثالثي ومائتي  .اهـ ابن حجر بتجو 

وقد انتهجت  يف , عامًا  1 استخرجت ه قبل ما يزيد عىل ( زوائد الرتمذي عىل الصحيحي ) مّنها ( )

ه مثل مّنهجي يف زوائد الوطأ هّنا ه واستخراجم زوائدم  .حتقيقم

أسأل اهلل أأن  ي يرس . زوائد الرتمذي من الفوائد الّنفيسةم والّنُّكتم البديعةم ما ال يوجد يف غريه ويف     

 . إخراجه وطبعه

ذكرت  فيه مجيعأ ما زاده البخاريُّ حتى أقوال وأفعال ( زوائد الدب الفرد عىل الصحيحي ) ومّنها     

 .ع بعد  ومل ي طب. وهو موجود يف الشبكة . التابعي وأتباعهم

 .ومل ي طبع بعد . موجود يف الشبكة العّنكبوتية ( زوائد مسلم عىل البخاري ) ومّنها  

. واستخرجت كتاب الطهارة والصالة فقط , بدأت  به قدياًم ( زوائد أيب داود عىل الصحيحي ) مّنها  

 .ثم توَقفت . فبلغ قريبًا من ال جَلد 

 .ولعيل  أ مت ه إن  شاء اهلل , ثم انقطعت  عّنه , بدأت  به  (زوائد البخاري  عىل م سلم ) ومّنها  
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وص عىل الطبعةم يف حتقيق الّنُّ  -بعد اهلل  –وقد اعتمدت   ها الدكتور رشأ التي نأ  ص 

 . ري ظأ يف نأ  فضل الطبعاتم فهي أأ . اد حفظه اهلل ار عوَ بَش 

إىل  ( ) وعزوها, هّنا  حاديث الزائدةم الأ  جَل وعال يف ختريجم  اهللأ استخرت  وقد 

جدت وبيانم علَ .  اإلسالمم  هلم أأ  دواوينم  ها إن و 
 ونقل كالم الحد  , تم

م
 ثي وعلامء

 الوسطم  مع سلوكم  ( ). مكنأ أأ  ن  إم  ثرم و الأ كم عىل احلديث أأ احل  من التقدمي يف  العللم 

 لَ مم   طالة  حقيقات دون إم التَ  يف غالبم  يف التخريجم 
لَ  أو اختصارات  ,  ة   .  ة  ُم 

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

  من كالمم  واللطائفم  الفوائدم  بعضم نقلم 
م
  العلامء

م
  .وال حدثي  من الفقهاء

_________________ 

ثي من , ومن بابم رد  الفضلم لهله  ( ) ن عزو الحاديث واآلثار ونقلم كالم الحد  فقد استفدت  كثريًا مم

 فجزاهم اهلل خرياً . الدكتور بشار عواد والشيخ سليم اْلاليل يف حتقيقهام لكتاب الوطأ

ن والزيلعي وابن حجر وغريهم  (1) فتارًة . سلكت  يف التخريج والتحقيقم مّنهجأ أهل التحقيق كابن اللق 

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

حة والَضعف وتارًة يسكتون عىل السّندم لوضوحه , احلديث اكتفاًء بقوْلم دون ترجيح  . من حيث الص 

ر  فيهم الورع والسالمة  . وهو مّنهٌج ي ظهم

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

مي الكبار كأأمحدأ وابنم معي وابن الديّني والبخاري وباقي أصحاب ن تأَمل حالأ التقد  الكتب  بل مأ

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

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

قي يف زما  .وعظ مت التّناقضات. فكث رتم الوهام . نمّنا وهو مّنهٌج غفلأ عّنه كثرٌي من ال حق 
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اُمنهجيُيفُاستخراجُ ُ:الزوائدُفهوُكاآليتُأم 

ُ

ُ  حاديثم الرفوعةم واآلثارم الوقوفةم الأ  اقتصت  يف كتايب هذا عىل إثباتم  :أوالً

 التابعي كشيوخ مالك    عىل الصحابةم 
م
هم ككبار التابعي يوخم و ش  أم . دون آراء

 .رمحة اهلل عىل اجلميع 
ُُثانيـاًُ سواًء   ( ) دون البالغات والتم عىل الوص   الزوائدم  اقتصت  يف إخراجم :

ها مالٌك بالغًا  ربعةم الأ  حاديثم سوى الأ . و موقوفًة كانت مرفوعًة أأ  رأ كأ ومل . التي ذأ

حاديث تلك الأ  العلمم  هلم أأ  وعزوم , ا هرِتم وذلك لش  , وجد موصولًة عّند غريه ت  

 (2).دون غريه لالك  
 وهو يف الوطأم ,  مها عن صحايب  حدم و يف أأ أأ  حيحيم يف الَص  إذا كان احلديث   :ًاُثالث

,  ه يف الزوائدم ر  ذك  فأأ  -فقا يف التن حتى لو اتَ  -آخر  آخر عن صحايب   من طريق  

 .ستقاًل ه حديثًا م  العتبارم  جوا الزوائدم ر  فق عليه ُم  ولعَل هذا مما اتَ 
ُرابع وهو يف ,  مها عن صحايب  حدم و يف أأ أأ . حيحي يف الَص  إذا كان احلديث   :ًا

_________________ 

ن قبيل الوصول عّندي ( حدثّني الثقة ) أَما قول مالك رمحه اهلل  ( ) ولذا ذكرت ه يف الزوائد , فهو مم

 .واهلل اعلم . فال يدلُّ عىل االتصال ( بلغّني ) بخالف قوله 

وكتاب االعتكاف رقم , ( 9 1)وكتاب االستسقاء رقم , ( 1  )انظرها يف كتاب السهو رقم  (1)

 ( .119)وكتاب اجلامع رقم , ( 318)
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 صم أو ختصي,  ق  مطل كتقييدم . يف التن ( ).لكن عّند مالك زيادٌة مؤثرةٌ , ه بسّندم  الوطأم 

همل  أوعكسهام , أأ  عامٍّ  ر ثَ أو اختالف  يف السياق مما أأ . و إدراج  أأ . و عدد  أأ . و بيان م 

ه هّنا  .و غريها من الزيادات أأ . عليه  ( ) يف احلديث واحلكمم  يت كام سيأأ  .فأ ورد 

 .التحقيق إن شاء اهلل تعاىل ءثّناذكرها أأ 

,  من طريق   مها عن صحايب  حدم و يف أأ حيحي أأ إذا كان احلديث  يف الَص  :خامسًاُ

 لعدمم  ذكره يف الزوائدم فال أأ . حايب الَص  آخر عن ذاتم  من طريق   وهو يف الوطأم 

 .يف التن  مؤث رة   ما مل يكن فيه زيادةٌ .  الفائدةم 

يضًا من أ أأ وهو يف الوطَ , مها حدم و يف أأ حيحي أأ إذا كان احلديث يف الَص  :سادسًاُ

عأ  الصحايبَ  ومل يذكرم ,  عن التابعي   ه مالٌك رسلأ لكن أأ ,  ريقم الطَ  نفسم  دُّ من فال ي 

 . صحايب احلديثم  إلسقاطم  مالك   دم الحتامل تعمُّ  الزوائدم 
 إرسال مالك   ن عادةم ومم ( : 1/13) "العلل  "رمحه اهلل يف  قال الدارقطّنيُّ 

_________________ 

علم زوائد احلديث ) وقد أل ف الشيخ  عبد السالم حممد علًّوش كتابًا حافاًل يف علم الزوائد أأسامه  ( )

 ال ؤث رة يف التون والأسانيد وكالمأ أهل العلم ( دراسة ومّنهج وم صّنفات 
مع , وذكرأ مجيعأ الزياداتم

قع الكتاب  يف جمَلد من , فهو بأحقٍّ أأفضل وأأوسع كتاب  أ ل ف يف هذا الباب , لأمثلةم لكل  زيادة ا  311يأ

 .وقد ابتدأأ الكتابأ بمّنظومة  حسّنة  عن علم الزوائد, صفحة أأو يأزيد 

ّنظرم يف كالمم يكون بجمعم ط رقم احلديثم وال. احل كم عىل الزيادة من حيث الشذوذ والّنكارة أو الصحة ( 1)

ٌن , أأئمةم العللم  سأ تلأف الروايات أو الأسانيد فحأ كم عليها بالشذوذ , فإن  أأمكن اجلمع  بي ُم  وإاَل ي 

 .أو يف الَسّند , سواٌء كانت الزيادة  يف التن . والّنكارة 
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 انتهى. حاديث وإسقاطم رجل  الأ 

روةأ عن أأبميهعن هش(  193 ) "طأالو"يف  مالٌك ما رواه ه مثال   أأَن . امم بنم ع 

ي َمى مناحل  إمَن :  قال ملسو هيلع هللا ىلص ولأ اهللرس ا بمالجه حم فأ وهأ اب رد   ّنَمأ فأ
م
 . اء

 رق  من ط  ( 1 11)ومسلم ( 3113)خرجه البخاري وقد أأ .  رسله مالٌك كذا أأ 

 . بيه عن عائشة ريض اهلل عّنها موصوالً عن هشام  عن أأ 

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

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

 

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

 . ههلل وحدأ 

َد اخلألأال           ال***  وإن  جتد  عيبًا فس  ي بأ في ه وعأ ن ال عأ  فجَل مأ

 . ر امم د العأ حممَ  الم بن  الَس  وكتب عبد  

 .11/ 1 / 13   ريدةب    القصيم  
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 الةكتاب وقوت الص

ُُقوتوُ ُ:بابُ ُةُِالالص 

  عن ملسأأ  بنم  زيدم  عن ى عن مالك  يي (1) حَدثّني  - 
م
:  لقا هنَ أأ , ر يسا بنم  عطاء

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

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

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

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

 ( ) .وقٌت  هذينم  بي

_________________ 

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

ه اإلمام ييى . الفقيه العَمر أأبو مروان ( :  3/53 ) "السري"قال الذهبي يف   "الوطأ"روى عن والدم

فاعي , وحممدم بنم عبد اهلل بن البقي ,  وتفَقه به , وارحتلأ للحج  والتجارة , فسمعأ من أيب هشام الر 

خذ عّنه , وكان كبريأ . وطائفة  
مره , وتّنافسوا يف الأ  , وافرأ اجلاللةم  وطال ع 

: قال ابن الفريض . القدرم

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

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

ه ييى , وكانت جّنازت ه مشهودة  198ت ويف  يف عارشم رمضان , سّنة  -أخيه ابنأ  . , وصىَل عليه ولد 

 . انتهى بتجوز 

ال خالفأ عن مالك يف إرسالم ( :  1/33) "التمهيد"قال احلافظ أبو عمر ابن عبد الب رمحه اهلل يف  (1)

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

وه  , ج 

إاَل أأَن يف هذه الأحاديث كل ها سؤالأ السائل رسولأ , وبريدة السلمي , وعبد اهلل بن عمرو , وجابر 

= 
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 ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبدم  ىلمو نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -1

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

 .ضيعأأ  واهاسم  المأ  فهو عهاضيَ  ومن,  هديّنأ 

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

 لقب ثةً الث أو يخأ سأ فر   اكبالرَ  يسري ما قدرأ  نقي ةٌ  بيضاء مرتفعةٌ  مسوالَش  عصأ لوا

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

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

 ( ).مشتبكةٌ  باديةٌ  جوموالّنُّ  بحأ والصُّ 

___________________ 

لةً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   .. عن مواقيت الصلوات مج 

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

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

 انتهى . فالصحيح  فيه أأنه من م رسالت عطاء. أأسلم 

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

ت م "وفيه ( 111 )حديث بريدة ومن , ( 111 ) كم بي ما رأأي 
 ."وقت صالتم

السّنن "والبيهقي يف ( 151 ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 38 1)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 . من طريق مالك به( 111/ ) "العرفة"ويف ( 115/ ) "الكبى

 انتهى. مرونافع ملأ  يلقأ ع  . مّنقطٌع ( : 5/1) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

مري( 1131)وصلأه عبد  الرزاق : قلت   مر الع  عن أيوب كالمها ( 1139)وأيضًا . عن عبد اهلل بن ع 

مر  مر عن ع   .عن نافع عن ابن ع 

= 
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 كتبأ  ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  أبيه عن هيل  س   أيب هعم   عني عن مالك  حَدثّنو -3

 نقي ةٌ  بيضاء   مس  والَش  عصأ لوا,  مسالَش  زاغتم  إذا هرأ الظُّ  صل   ن  أأ :  موسى يبأأ  ىلإ

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

___________________ 

لم ( 919) "الوسط"ورواه ابن الّنذر يف    عن أأيوب عن نافع عن أأس 
مر : قال , من طريق محاد  كتب ع 

 .فذكر وقت العص فقط.. 

 ُ ُُ:قوله عَرب , ( : 1/511) "الفتح"قال ابن حجر يف  (فرسخيُ) ذكرأ الفَراء  أأَن الفرسخأ فاريٌس م 

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

فّنأى إمدراكه ,   .  وبذلكُجزمُاجلوهرييأ

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

عتدلة , اليل  ستة  آالفم ذراع  :  قالُالنووي.  بعًا م عرتضة م  واإلصبع  , والذراع  أأربعٌة وعرشون إص 

عريات م عرتضة معتدلة   . انتهى . ستُّ ش 

 .الشهر وهذا الذي قاله هوُ

م  بقدم اإلنسان , :  ومنهم  :  وقيلهو أربعة اآلف ذراع , :  وقيلمن عَب عن ذلك باثّني عرش ألف قأدأ

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

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

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

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

ن نَبه عليه ومخسون ذراعًا , وهذه ُُ.فائدٌة نفيسٌة قَل مأ

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

 .انتهى كالم ابن حجر . اليشء  الطويل  :  وقيلالذي ال ف رجة فيه , 
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 .( )لفَص ل  ا من تيلأ ويطأ  ورتيبس   فيها واقرأ  ,  شتبكةٌ م   باديةٌ  جوم  والّنُّ  بحأ الصُّ  ل  وص

 كتبأ  ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  بيهأأ  عن روةع   بنم  شامم هم  عني عن مالك  حَدثّنو -1

 يسري ما قدرأ  .نقي ةٌ  بيضاء   مس  والَش  عصأ لا صل   أن  :  شعري  الأ  موسى يبأأ  ىلإ

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

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

 - مةلس م  أ   ىلمو رافع   بن اهلل عبد عن زياد   بن يزيد عني عن مالك  حَدثّنو -5

 كخب  أ   انأ أأ  : هريرة أبو لفقا,  ةالالَص  وقتم  عن ريرةه   باأأ  لأ سأأ  أن ه - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوج

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

_________________ 

وابن ( 193) "العرفة"ويف ( 311/ ) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1131)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 111 ) "الوسط"الّنذر يف 

تَصٌل ثابٌت عن عمر( : 5/1) "التمهيد"قال أبو عمر يف    .انتهى. وهو حديٌث م 

لُ:ُ)ُقولهُ  وهو ما كان يف السورة , ثم ذوات الئي , ع الطوال أول القرآن السب: قال العلامء (ُاملفص 

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

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

ه بالبسملة  ورم وأأوسط ه مّنها . وآخر الط وال سورة  عَم . ويأّنقسم  الفَصل  إىل طموال وأأواسط وقصار  . س 

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

 .من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 115/ ) "الكبى "أخرجه البيهقي يف  (1)

من ط رق  عن هشام ( 331/ ) "الصّنَف"وابن أيب شيبة يف ( 551, 519/ )وأخرجه عبد الرزاق  

 . لكن يشهد  له ما قبله, وهو مّنقطع .  بن عروة به 
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:  يعّني .ش  بأ بغأ  بحأ الصُّ  ل  وص,  لم يلَ ال لثم ث   وبي بيّنك ما عشاءأ لوا,  مسالَش  غربتم 

.سأ لأ غأ لا
( ) 

 أن ه,  د  حممَ  بنم  قاسمم لا عن محنالرَ  عبد يبأأ  بنم  ربيعةأ  عني عن مالك  حَدثّنو -1

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

ُعةُِمُ تُاجلُ وقُُْ:بابُ

_________________ 

عبد ) من طريق القعّنبي كالمها ( 155 ) "وسطال"وابن الّنذر يف (  111)أخرجه عبد الرزاق  ( )

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

واتمه ( : 13/81) "التمهيد"قال أبو عمر يف   والواقيت  ال , هذا حديٌث موقوٌف يف الوطأ عّند مجاعة ر 

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

فكأأنه , اقتصأ فيه عىل ذمكر أأواخرم الأوقاتم الستحَبة دون أأوائلمها ( : 51/ ) "االستذكار"وقال يف  

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

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

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

 انتهى.  18اإلرساء  {أأقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل 

 .عن مالك به( 1111)أخرجه عبد الرزاق  (1)

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

 . عن مجع  من الَصحابة كعائشة وأيب هريرة وغريمها

ُ ُقوله (ُ :ُ ي ريد : قال مالك : قال يف االستذكار ( : 91/ ) "رشح الوطأ"قال الزرقاين يف  (بعيشٍّ

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

روب : ويف الّنهاية والطالع . الزوال , انتهى  اهـ. إىل الَصباح:  وقيل, العأيش ما بعد الزوال إىل الغ 
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 لما بن لهيس   يبأأ  هعم   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -1
:  لقا هنَ أأ ,  بيهأأ  عن ك 

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

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

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

 ثامنع   نَ أأ ,  يط  لسأ  يبأأ  ابنم  عن ازين  لا ييى بن مروعأ  عني عن مالك  حَدثّنو -8

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

_________________ 

 . إسّناد ه صحيٌح ( : 3/311) "الفتح"قال احلافظ يف  ( )

ناد عن أبيه ( 113/ ) "أنساب الرشاف"ري يف روى البالذ: قلت   كانت : قال , عن ابن أأيب الز 

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

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

هام وكرسمها , بمساٌط صغرٌي له مخٌل . بكرس الطاء وفتح الفاء عىل الفصح  (ةُطنفس:ُ)ُقولهُ  وجيوز ضمُّ

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

 ُ ُقوله (ُ :ُ حاء حى بالضم  والقصم فوقأ ( : 1 1/  ) "عمدة القاري"قال العيّني يف  (الض  والضُّ

ب عم السامء فام . والَضحاء بالفتح والد , تفاع  أأولم الّنهارم وهي ار, الَضحوة  هو إذا علتم الشمس  إىل ر 

ه   انتهى. بعدأ

فيان قال ( 911) "الأوسط"أخرج ابن  الّنذر يف  (1) حَدثّني عمرو بن ييى الازين عن عبد : من طريق س 

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

ليط كان ( :  1 /1) "اإلصابة"قال ابن حجر يف  رَيًا عبد اهلل بن أأيب سأ حبة عبدم اهلل . أأبوه بأد  ويف ص 

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

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

= 
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ُةالّصالُمنُركعةًُُأدركُمن:ُبابُ

:  يقول كان ابطَ خلا بن مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -9

___________________ 

ل لُ:ُ)ُقولهُ  أل  (بم   11:  وقيل,  8 :  وقيل, ميالً من الديّنة 1 موضٌع بي مكة والديّنة عىل . بوزن مجأ

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

يّنا عن ابن وَضاح أنه قال . اخت لف فيام بي الديّنة وملأل  ( : 51/ ) "االستذكار"قال أبو عمريف  : فرو 

 . ثامنية عرش ميالً : وقال غريه . ن مياًل ونحوها اثّنان وعرشو

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

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

 .والشمس بيضاء نقية

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

ليط قال   عن عمرو بن ييى الازين عن ابن أأيب سأ
كّنَا ن صيل  مع عثامن بن عفان اجل معة فّنّنصف : مالك 

در ظمل    . وما للج 

ثامن ليس عّند القعّنبي وهذا اخلب ال ا من آخر من عرضأ . ثاين عن ع  وال عّند ييى بن ييى صاحبمّنا ومه 

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

 . ومعلوٌم أَن احلجازأ ليس للقائم فيها كبري  ظلٍّ عّند الزوال

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

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

هي مل جيأ ز أأن  ي ضاف! حيّنئذ  بالديّنة أو مكة؟ ج  إىل عثامن أأَنه صىَل اجلمعة قبل الزوال إاَل  فإذا احتملأ الوأ

الفه , وال يقيأ مع احتامل التأ ويل , بيقي  مر ال َي  َتبعًا لع  , والعروف  عن عثامن يف مثل هذا أأَنه كان م 

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

 انتهى. واحلمد هلل. العلامء 
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 .( ) جدةالَس  كت  فاتأ  فقد كعةأ الرَ  كت  فاتأ  إذا

ُُلوكُِدُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُوغُ ُمسُِالش  ُليلُ الُِقُس 

 وك  ل  د   : يقول كان مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -1 

 .( ) هاميل   مسم الَش 

 اهلل عبدأ  أنَ ,  بٌ ُم   خبينأأ :  لقا , صيحل  ا بن داود عني عن مالك  حَدثّنو -  

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

 ( ) .همتم لوظ  

_________________ 

 .     من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 1/91) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

: من طريق ابن جريح قال ( 1/91)والبيهقي ( 991 )وابن الّنذر (  331)وأخرج عبد الرزاق  

وإن  رفعأ , قبل أأن  يرفع فقد أدركتأ  إذا أدركتأ اإلمامأ راكعًا فركعتأ : أأخبين نافع عن ابن عمر قال 

ت ك ريج مالكًا .  "قبل أأن  تركعأ فقد فاتأ نأ البيهقيُّ مع ابنم ج   .وقرأ

 .من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 358/ ) "الكبى"أخرجه البيهقيُّ يف  (1)

حديث "غويُّ يف وأبو القاسم الب( 5 1/5 ) "التفسري"والطبي يف ( 1/11)وأخرجه ابن  أيب شيبة  

 .من ط رق  عن نافع به( 1 ) "أيب اجلهم

 "السّنن الكبى"والبيهقي يف , من طريق زيد بن احلباب ( 1/135)أخرجه ابن أيب شيبة  (3)

 . من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به( 358/ )

دي عن عكرمة وكذلك رواه الدَ , ال خب ها هّنا عكرمة ( : 15/ ) "االستذكار"قال أبو عمر يف   ر  راوأ

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

. السببأ الوجبأ لكالم ابن السيب عن عكرمة ( 1/11) "التمهيد"وقد ذكرنا يف , [  11انظر رقم 

= 
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ُقوِتُوُ لاُجامع:ُبابُ

 من انصفأ  ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -1 

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

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

 فذهبأ  يهلع غميأ   مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -3 

 ةأ الالَص  يقضم  ملف,  هقل  عأ 
( ). 

___________________ 

 اهـ. "د بن احل صي بالديّنة ومات عكرمة  عّند داو, والثّناء عليه , ومن قال بتفضيل عكرمة 

 .من طريق ييى به( 133/ ) "غوامض السامء ال بهمة"أخرجه ابن بشكوال يف  ( )

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

عن أأيب حازم ( 133/ )ومن طريقه ابن بشكوال ( 11/ ) "االستذكار"وأخرج ابن عبد الب يف  

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

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

 . احلديث

ا   مأ ل الذي مل ي سَم يف رواية مالك ( ابن بشكوال ابن عبد الب ) وجزأ  .بأَن ابنأ حديدة هو الرج 

 ُ ُقوله (ُ فتُ: اء ( :  31/ ) "مشارق النوار عىل صحيح اآلثار"قال عياض يف  (طف  فأ ديد ال  بتأش 

جر: أأي . الوىل   . انتهى. نقصتأ من ال 

 .من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 381/ ) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

مر ( 1191)وابن الّنذر ( 53 1)وروى عبد الرزاق      أأنه أ غمي عليه شهرًا فلم , عن نافع عن ابن ع 

ه الذي أأفاقأ فيه, يقضم   . وصىَل صالةأ يومم

وللدارقطّني , "أنه أ غمي عليه يومًا وليلة"( 883 ) "السّنن"والدارقطّني يف ( 51 1)ولعبد الرزاق  

= 
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ُُعنُُِومالن ُ:ُبابُ ُةُِالالص 

 ةً ليل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   سأ عرَ :  لقا أن ه,  ملأس بن زيد عني عن مالك  حَدثّنو -1 

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

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

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

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

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

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

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

 يف يهال  صي   كان كام هال  يصلف يهالإ عأ فزم  ثمَ  هانسيأ  وأأ  ةالالَص  عن كمحد  أأ  رقدأ  فإذا

 .هاوقتم 

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

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

 رسول   خبأ أأ  ذيلا لأ مث ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو ٌل الب خبفأأ  .الالً ب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   دعا ثم  

___________________ 

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

وهي . وكلُّها من طريق نافع. "ثالثة أيام"( 881 )والدارقطّني ( 1189) "الوسط"والبن الّنذر يف  

د   .واهلل أعلم . رة رواية نافع عن ابن عمر لكث. حممولة عىل التعدُّ
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  ( ).اهلل رسول   كنَ أأ  شهد  أأ :  بكر   أبو لفقا,  بكر   باأأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُالن ُ:ُبابُ ُرةُِاجُِبالُ ُالةُِهيُعنُالص 

  عن ملسأأ  بن زيدم  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -5 
م
 لأ رسو نَ أأ ,  سار  يأ  بنم  عطاء

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

 اْل نذم فأأ ,  اً بعضأ  بعيض لأ كأ أأ  رب   يا:  تلفقا,  ارهب   ىلإ ارالّنَ  اشتكتم :  لوقا

 ( ).يفالَص  يف ونفس  ,  تاءالش   يف نفس  ,  عام   ل  ك يف ي  سأ ّنفأ بم 
_________________ 

 . من طريق ابن ب كري عن مالك به ( 1/311) "دالئل الّنبوة"أخرجه البيهقي يف  ( )

ملأ  ي سّنده عن زيد  أأحٌد من , هكذا هذا احلديث يف الوطآت ( : 5/111) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

واة الوطأ  انتهى. ر 

عنُعمرانُبنُحصيُنحوهُ(286ُ)ومسلمُ(5443ُ)ُ"صحيحُالبخاري"وأصلُاحلديثُيفُ:ُقلتُ 

)ُدونُقولهُ.ُمنُحديثُأيبُهريرةُخمترصًاُ(286ُ)وأيضًاُ,ُعنُأيبُقتادةُ(286ُ)ورواهُمسلٌمُأيضًاُ,ُ

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

رسل  (1)  . هذا م 

 عن أيب هريرة  (263)ومسلمُ(5683ُ-366-366)ُ"صحيحه"رجهُالبخاريُيفُأ خواحلديث 

دون من احلر   "وزاد . مثله  دون من الَزمهرير, فهو أأشدُّ ما جتأ  ."وأأشدُّ ما جتأ

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

رسالًُُ جاهُمنُطريقُعطاءُالُم  رِّ ُُْي  ت صالًُُ.وَل  طيُيفُمقدمةُالكتاب.ُوالُم  َُش  ُ.كامُبي نت 

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

كأظهر إذا دخل يف الظهرية ومثله يف الكان أنجد إذا دخل . أبرد إذا دخل يف البد : يقال , يأبد الوقت 

ة احلر  إىل أأن يأبد :  قالُمجهورُأهلُالعلم, وأأِتم إذا دخل ِتامة , نجدًا  خري  الظُّهرم يف شد 
ي ستحبُّ تأ 

= 
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___________________ 

 .الوقت  ويّنكرسأ الوهج 

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

 .انتهى ُمتصًا . لكن خَصه بالبلد احلار,  أيضاًُ



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   23 ْيُحيح 

  كتاب
َّ
 هارةالط

ُ

ُوضوءُِلاُيفُلعملا:ُبابُ

 عبد بن عثامن عن ءالطح   بن دحممَ  بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -1 

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

ُُىلإُقامُ ُإذاُائمُِالن ُُوضوء:ُبابُ ُةُِالالص 

 نام إذا:  لقا ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  ملسأأ  بن زيد عني عن مالك  حَدثّنو -1 

 ( ).أيتوَض لف اً جعضطأ م   كمحد  أأ 

_________________ 

من طريق عبد ( 191) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 1/311) "التاريخ الكبري"أخرجه البخاري يف  (6)

ه ثقاٌت . اهلل بن يوسف عن مالك به   . ورجال 

مرأ  "ويف رواية أيب مصعب    ."أأَنه رأأى ع 

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

رَدًا عىل من قال عن  "الوطأ"أأدخلأ مالٌك هذا احلديث يف ( : 11 / ) "االستذكار"قال أبو عمريف  

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

من ( 9  / ) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 31 / )وابن أيب شيبة ( 181)أخرجه عبد الرزاق  (1)

 .ط رق  عن مالك به

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

ه ع( 9  / )ثم رواه البيهقي   ن من طريق الواقدي  حدثّنا أ سامة بن زيد بن أأسلم عن أأبيه عن جد 

مر قال  كم جّنبأه فليتوضأ: ع  عأ أأحد   . إذا وضأ

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   24 ْيُحيح 

 الو ي صيل   ثمَ ,  اً سلجا ّناميأ  كان مرع   ابنأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -8 

  ( ) .أتوَض يأ 

ُللُهورالطُ :ُبابُ ُوءُِوض 

 لم آ من مةلأ س بن سعيد عن يم  لس   بن صفوان عن ى عن مالك  يي حَدثّني -9 

 ريرةه   باأأ  سمعأ  هنَ أأ ,  - ارالدَ  عبد بّني من وهو - ردةب   يبأأ  بنم  غريةل  ا عن زرقلأ ا بّني

 ونحمل   بحرأ لا نركب   انَ إم  . اهلل يا رسولأ :  لفقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو ىلإ رجٌل  جاء:  يقول

 عأ  به ناأ  توَض  فإن  ,  اءلا من لأ يلقلا معّنا
 : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا ؟به أ  وَض تأ ّنأ فأأ ,  ّناش  طم

هيتت  مأ  لُّ حلم ا.  هماؤ   هورالطَ  هو
  ( ). 

 بّنتم  يدةمح   عن حةلط يبأأ  بن اهلل عبد بنم  إسحقأ  عني عن مالك  حَدثّنو -11

___________________ 

 . وأ سامة  ضعيٌف , الواقدي مرتوٌك : قلت  

من طريق ابن وهب كالمها ( 11 / ) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 38  )أخرجه الشافعي  ( )

 .                     عن مالك به( الشافعي وابن وهب)

وابن الّنذر يف ( 11 / )والبيهقي ( 31 / )شيبة  وابن أيب( 181)وأخرجه عبد الرزاق  

 . من ط رق  عن نافع به( 11) "الوسط"

( 51/ )والّنسائي ( 19)والرتمذي ( 83)وأبو داود ( 9 / )والشافعي (  1/31)أخرجه أمحد  (1)

 . وغريهم من ط رق  عن مالك به( 381)وابن ماجه 

 .هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : قال الرتمذي  

 ( 11/ ) "إرواء الغليل"و( 1 / ) "التلخيص "و( 91/ ) "نصب الراية": انظر  



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   25 ْيُحيح 

 قتادة يبأأ  ابنم  حتت وكانت - ك  لما بن كعب بّنت بشةكأ  هاتم لخا عن فاعةرم  بن بيدع  

 فجاءت  ,  اً وضوء هل ت  بأ فسكأ  يهالع لأ دخ قتادة باأأ  نَ أأ ,  اخبِت  أأ  اَّن أأ  - نصاري  لأ ا

.  يهلإ نظرأأ  فرآين:  كبشة   تلقا,  رشبت   ىحتَ  ناءأ إلا اْل ىغأ ص  فأأ ,  مّنه ترشبأ ل ةٌ رَ هم 

 : لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ إم :  لفقا .نعم:  ت  لفق:  تلقا؟ يخأأ  ابّنةأ  يا بيأ عجأ تأ أأ :  لفقا

 .( ) افاتوَ الطَ  وأأ  يكملع افيوَ الطَ  من هي امنَ إم ,  س  جأ بّنأ  يست  ل اإَّن 

 ارثحلا بن إبراهيم بن دمحم   عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو - 1

 ب  رك   يف خرجأ  ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  حاطب   بن محنالر عبد بن ييى عن يمي  التَ 

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

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

_________________ 

( 55/ )والّنسائي ( 91)والرتمذي ( 15)وأبو داود ( 5/313)وأمحد (  1/ )أخرجه الشافعي  ( )

وصَححه ابن حبان . وغريهم من ط رق  عن مالك به( 353)وعبد الرزاق ( 311)وابن ماجه 

( 199 ) 

 . هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : قال الرتمذي  

قييل والدارقطّني( :  1/ ) "التلخيص"وقال احلافظ يف    . صَححه البخاريُّ والرتمذي والع 

بيدة بن فروة . هكذا قاله ييى ( : 8 3/ ) "التمهيد"وقال أبو عمر يف   يده بّنت أيب ع  ه , مح  وملأ  يتابع 

واة للموطأ كلهم وإنام يقول ال, وهو غلٌط مّنه , أأحٌد عىل قوله ذلك  بيد بن رفاعة : رُّ إاَل أَن زيد , ابّنة  ع 

يدة بّنت عبيد بن رافع : قال فيه عن مالك , بن احلباب  وهو رفاعة بن رافع , والصواب رفاعة . مح 

 . انتهى. النصاري



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   26 ْيُحيح 

 يّنالع د  رم وت,  باعالس   ىلع د  رم ن افإنَ ,  ناب  خت   ال وضحلا صاحبأ  يا
( ). 

ُُالُامُ :ُبابُ ُي  ُوضوءُِلاُمنهُب 

 م  أ   عن براهيمإم  بن دحمم عن امرةع   بن دحممَ  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -11

 - ملسو هيلع هللا ىلص الّن بي   زوجأ  - مةلس مَ أ   ت  لسأأ  اَّن أأ ,  عوف   بن محنالر عبد بن براهيمإل د  لو

 لقا:  مةلس أمُّ  تلقا .؟رذم قأ لا كانم لا يف ميشوأأ ,  يليذأ  طيلأ   امرأةٌ  ين  إم :  تلفقا

 ( ).هبعد ما هر  طه  ي  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  

_________________ 

من ( 1/18) "العرفة"ويف ( 151/ ) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 151)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 .ق  عن مالك بهط ر

وقرنأا . من طريق محاد بن زيد عن ييى بن سعيد ( 8 )والدارقطّني ( 191/ )وأخرجه ابن الّنذر   

 . مع ييى بنم عبد الرمحن أأبا سلمة بن عبد الرمحن

ه صحيٌح إىل ييى بن عبد الرمحن ( : 11 / ) "الجموع"قال الّنووي يف   لكّنَه , هذا الأثر إسّناد 

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

 اهـ 

 . من طريق عبدم الرمحن بن زيدم بنم أأسلم عن أأبيه به (  11) "كتاب الطهور"وأخرجه أبو عبيد يف  

مر نحوه من ط  ( 1181) "ِتذيب اآلثار"والطبي يف ( 11/ )وأخرجه عبد الرزاق   رق  أ خرى عن ع 

 .دون ذمكر عمروم بنم العاص. 

والدارقطّنيُّ (  53)وابن ماجه ( 13 )والرتمذيُّ ( 383)وأأبو داود ( 11/91)أخرجه أمحد  (1)

 .من ط رق  عن مالك به( 193)والبغوي ( 13/359) "العجم الكبري"والطباين يف ( 118)

 .لّنذريُّ وغريمهاجَهلها اخلطايبُّ وا. وأ مُّ الولدم     

وغريهم عن امرأة  من بّني عبدم ( 533)وابن ماجه ( 381)وأيب داود ( 1/135) "السّند"ولمحد يف  

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   27 ْيُحيح 

 زيد   بن سعيدم ل اً ابّن طحّنَ  مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -13

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

ُُام ُُوضوءُِلاُترك:ُبابُ ُارُِالن ُُهتُْمس 

 امَّن أأ ,  يم  لس   بن صفوان وعن ّنكدرل  ا بن دمَ حم   عني عن مالك  حَدثّنو -11

___________________ 

ّنتّنٌة : قلت  يا رسولأ اهلل : قالت , الشهل  : فكيفأ نفعل  إذا م طرنا؟ قال . إَن لّنا طريقًا إىل السجد م 

 .فهذه هبذه: قال , بىل  قلت  : أأليس بعدها طريٌق هي أأطيب  مّنها؟ قالت 

ُ ُقوله (ُ ييلُ: ت ريد أأّنا كانت ت طيل ثوهبا الذي تلبسه ليسرت ( : 13/ ) "الّنتقى"قال الباجي يف  (ذ 

ربم   العأ
فافأ فكَن ي طلن الذيلأ للسرتم , قدمي ها يف مشيها عىل عادةم

ل بأسن اخلم هم يأ , ومل يكن نساؤ 

 . انتهى . يف ذلك لذلك العّنى ملسو هيلع هللا ىلصورَخص الّنبيُّ 

 ( 191)وانظر حديث رقم 

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

والبغوي ( 3/381)وابن سعد ( 311/ ) "الكبى"والبيهقي يف ( 3/118)وأخرجه ابن أيب شيبة  

 . من ط رق  عن نافع به(  1) "حديث أيب اجلهم "يف جزء 

 .عبدأ الرمحن وسَمى ابن  سعد وابن اجلهم االبنأ  

 .يف باب غسل اليت "صحيحه"والثر عَلقه البخاري يف  

ُُ ُقوله (ُ طَيبه : أي . بفتح الهملة والّنون الثقيلة ( : 11 /3) "الفتح"قال ابن حجر يف  (حن طُ:

لط من الطيب للمي ت خاصة. باحلّنوط   .انتهى . وهو كلُّ يشء َي 

ن حّنَط مي تا ال وضوءأ عليه ال خال( : 15/ ) "الّنتقى"قال الباجي يف  لأه فال وضوء , فأ أأَن مأ ومن محأ

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

 في صيل  عليه مع الصل ي. بثابت  
 
دثًا ليكون عىل وضوء توَضأ إن  كان حم   .نتهى ا. ولو صَح كان معّناه أن  يأ



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   28 ْيُحيح 

,  ديراْل   بن اهلل عبد بن ربيعة عن يمي  التَ  ارثحلا بن إبراهيم بن دمَ حم   عن اهبأ خ  أأ 

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

 أنَ ,  عثامن بن بانأأ  عن ازين  لا سعيد   بن رةم  ضأ  عني عن مالك  حَدثّنو -15

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

 ( ) .أيتوَض  وملأ  ,  صىَل 

 بن عامر بن اهلل عبدأ  لأ سأأ  أن ه,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -11

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

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

 جابرأ  سمعأ  هنَ أأ ,  كيسان بن وهب عيم  ن   يبأأ  عن ى عن مالك  يي حَدثّنيو -11

 وملأ  ,  صىَل  ثمَ ,  امً حلأ  لأ أك يقد  الص   بكر   باأأ  يت  رأأ :  يقول نصارَي الأ  اهلل عبد بنأ 

 .( ) أيتوَض 

_________________ 

 .من طريق عبد اهلل بنم وهب عن مالك به ( 18/ ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

رشح "والطحاوي يف ( 51 / ) "الكبى"والبيهقي يف ( 3  ) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  (1)

 . من ط رق  عن مالك به( 18 / ) "معاين اآلثار

 . من طريق ييى بن ب كري عن مالك به(  5 / ) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (3)

 . من طريق مالك به( 51 / ) "الكبى"والبيهقي يف ( 381)أخرجه الطحاوي  (1)

 .من طريق هشام بن عروة عن وهب بن كيسان به( 95/ ) "إحتاف الهرة"وأخرجه مسَدد كام يف  

 . وما بعده( 111)مصّنف عبد الرزاق : انظر  وله ط رٌق أ خرى عن أأيب بكر  



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   29 ْيُحيح 

 طعام  ل عيأ د   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  ّنكدرل  ا بن دحممَ  عني عن مالك  حَدثّنو -18

 لأ كفأأ  عامالطَ  كلذ لم بفض يتأ أ   ثمَ ,  ىَل وص أتوَض  ثمَ ,  مّنه لأ فأك مٌ حلو خبزٌ  يهلإ بر  فق  

 .( ) أيتوَض  وملأ   صىَل  ثمَ  , مّنه

 يزيد بن محنالرَ  عبد عن قبةع   بن موسى عني عن مالك  حَدثّنو -19

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

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

 ملأ   يتّنيل:  أنٌس  لفقا ؟عراقي ةٌ أأ  . نسأأ  يا هذا ما:  كعب   بن   يبُّ وأ   حةلط بوأأ  لفقا

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

_________________ 

واة فيام علمت  ( : 1/113 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( ) هكذا هذا احلديث يف الوطأ عّند مجيع الرُّ

رساًل  دامي كلهم عن مالك عن حممد , م  ردي وخالد بن يزيد العمري والق  مر بن إبراهيم الك  ورواه ع 

سّندًا  تجُّ بروايته عن مالك وكلهم ضعيٌف ال. بن الّنكدر عن جابر بن عبد اهلل م  وال عن غريه .  ي 

هم  رساًل , لضعفم  ما يف الوطأ م 
وقد رواه ثقاٌت عن حممد بن الّنكدر عن , والصواب  فيه عن مالك 

 .انتهى"جابر مسّنداً 

ييّنة (   9 ) "السّنن"فقد رواه ابن جريج عّند أيب داود يف . وهو كام قال أبو عمر : قلت   وسفيان بن ع 

وح بن القاسم , ( 139)عّند عبد الرزاق . ومعمٌر , ( 315,  11/113)عّند أمحد  عّند ابن حبان . ورأ

عن ابن الّنكدر  وغريهم( 15/ ) "مسّنده"عّند احلارث بن أيب أ سامة يف . وعبد  الوارث , ( 39  )

ه صحيٌح . مطَوالً وُمتصاً . عن جابر به   . وسّند 

( 58 / ) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 31 / ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (1)

 . من ط رق  عن مالك به( 111/ )وابن الّنذر 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   31 ْيُحيح 

ُوضوءُِلاُجامع:ُبابُ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  بيهأأ  عن روةع   بن هشام عن ى عن مالك  يي حَدثّني -31

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

  عن ملسأأ  بن زيدم  عني عن مالك  حَدثّنو - 3
م
 اهلل عبدم  عن يسار   بنم  عطاء

 تم خرج ضأ مأ فتمض   ؤمن  لا عبد  لا أأ توَض  إذا:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  ّنابحي  الصُّ 

 خرجتم  هوجهأ  لأ غس فإذا,  نفهأأ  من طاياخلا خرجتم  ثرأ ّن  تأ اس   وإذا,  هي  فم  من طاياخلا

 خرجتم  هيدي   لأ غس فإذا,  يّنيهعأ  شفارأأ  حتت من خترجأ  ىحتَ  وجهه من طاياخلا

___________________ 

ن ط رق  عن عبد م( 31 / )والطحاوي  ( 1/18) "الختارة"والضياء يف ( 1 11 )ورواه أمحد  

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

 .إسّناد ه صحيٌح : قال الضياء  

 . من طريق ابن ب كري عن مالك( 131) "معرفة السّنن واآلثار"أخرجه البيهقي يف  ( )

ييّنة عّند احلميدي يف      , ( 3111) "الكبري"والطباين يف ( 131) "مسّنده"وتابع مالكًا سفيان  بن ع 

سَدد كام يف   . م رسالً . كالمها عن هشام عن أبيه ( 11/ ) "إحتاف الهرة"وييى بن سعيد عّند م 

روة عن (  1/ )والّنسائي ( 11)وأبو داود ( 18 /1)ورواه أمحد   من طريق م سلم بن ق رط عن ع 

كم إىل الغائط , فليذهب معه بثالثةم أأحجار  فليستطَب إذا ذهبأ أح: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , عائشة  د 

 "هبا ؛ فإّنا جتزي عّنه

وسّنن ( 5 / )علل الرتمذي ( 1 11/3)التمهيد : انظر . وعىل أبيه , وقد اخت لف فيه عىل هشام  

 (.39 )وعلل ابن أيب حاتم ( 13 / )البيهقي 

يأه  ملسو هيلع هللا ىلصأأتى الّنبيُّ : عن ابن مسعود قال ( 55 ) "صحيحه"وأخرج البخاري يف  
رين أأن  آتم الغائطأ فأأمأ

انا رسول  اهللم : عن سلامن ( 111)ولسلم  . بثالثةم أأحجار  ن ثالثةم أأحجار ملسو هيلع هللا ىلصّنأ  .أأن  نأستّنجيأ بأأقَل مم
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 خرجتم  هسم برأ   مسحأ  فإذا,  يديه ظفارأأ  حتت من خترجأ  ىحتَ  يديه من طاياخلا

 من طاياخلا خرجتم  هي  لرج لأ غس فإذا,  ذنيهأ   من خترجأ  ىحتَ  هسم رأ   من طاياخلا

  .هي  لرج ظفارأأ  حتتم  من رجأ ختأ  ىحتَ  هي  لرج

 هل ةً لناف هت  الوص,  سجدم لا ىلإ همشي   كان ثمَ :  لقا
( ). 

 ج  ل  ا دين  لا اهلل عبد بن عيمن   عني عن مالك  حَدثّنو -31
 هريرة باأأ  سمعأ  هنَ أأ  , رمم

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

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

 كمبعد  أأ  اً جرأأ  كمعظمأ أأ  فإنَ ,  عأ يس   الف قامةأ إلا كمحد  أأ  سمعأ  فإذا .ئةٌ سيَ  خرىل  با

_________________ 

والبيهقي يف ( 19 / ) "الستدرك"واحلاكم يف ( 11/ )والّنسائي ( 1/319)أخرجه اإلمام أمحد  ( )

عب" واجلوهري ( 5/311) "التاريخ الكبري"والبخاري يف (  8/ ) "الكبى"ويف ( 1131) "الشُّ

 . من ط رق  عن مالك به( 313) "مسّند الوطأ"يف 

( 31) "الرتغيب يف فضائل العامل"وابن شاهي يف ( 181) "السّنن"وأخرجه ابن ماجه يف  

طبقات "وأبو الشيخ الصبهاين يف (  958 )واإلمام أمحد ( 1191) "وسطال"والطباينُّ يف 

 عن زيد بن أأسلمأ به( 115) "الحدثي بأصبهان
 .                     من ط رق 

ّنابحي ) ووقع عّند أمحد من رواية أيب غسان حممد بن مطرف   ووقع عّند أيب ( عن أيب عبد اهلل الصُّ

ّنابحي ) عد الشيخ من رواية هشامم بنم س  .وعبد الرمحن هو أبو عبد اهلل( عبد الرمحن الصُّ

سيلة ( : 1/ ) "علل الرتمذي الكبري"قال البخاري كام يف      وملأ  يسمع  من , واسمه عبد الرمحن بن ع 

رسل . ملسو هيلع هللا ىلصالّنبي   يق , وهذا احلديث  م  د   انتهى "وعبد الرمحن هو الذي روى عن أيب بكر الص 

ّنابحي  وسيأيت حديٌث      ّنابحيوفيه كالم ابن ( .  111رقم ) آخر  لعبد اهلل الصُّ  فانظره. عبد الب عن الصُّ
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أ :  قالوا,  اً دار
 طاخل  ا كثرةم  لم جأأ  نمم :  لقا ؟ريرةه   باأأ  يا ملم

( ). 

ُنيذُ ل ُواُسُِأُْبالرُ ُِحُْسُملاُيفُجاءُ ُامُ :ُبابُ

 اءأ لا خذ  يأ   كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -33

 .هني  ذ  ل   عيهب  ص  بأ  
( )  

ُيفُ لُ اُىلعُِحُْسُملاُيفُجاءُ ُامُ :ُبابُ

امأأ ,  ديّنار   بن اهلل وعبدم  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -31  اهلل عبدأ  نَ أأ  اهخبأ أأ  ّن 

 مرع   بن اهلل عبد فرآه - هامري  أأ  وهو - اص  وقَ  أيب بن سعد ىلع كوفةلا مأ قدم  عمر بن

,  يهلع قدمتأ  إذا باكأأ  ل  س:  سعدٌ  هل لفقا,  يهلع كلذ نكرأ فأأ  يفَ خل  ا ىلع مسح  يأ 

 تأ لسأأأ :  لفقا,  سعدٌ  قدمأ  ىحتَ ,  كلذ عن عمرأ  لأ يسأأ  ن  أأ  فّنيس اهلل عبد   مفقدم 

_________________ 

 . عن مالك به(  98 ) "الصّنَف"أخرجه عبد الرزاق يف  ( )

...ُفإنُأعظمكم)ُمرفوعًاُبسياقُآخرُدونُقولهُ(6358ُ)ومسلمُ(243ُ)وأصلهُيفُصحيحُالبخاريُ 

ل يف "بلفظ .(الخُ ثم خرجأ إىل السجد ال , وذلك أأَنه إذا توَضأ فأحسن الوضوء , مجاعة  صالة الَرج 

ه إاَل الصالة  رج  فعت له هبا درجٌة , َي  طوة إاَل ر  َط عّنه هبا خطيئة , ملأ  َيط  خ  ..... فإذا صىَل , وح 

 "احلديث

هم  إَن أعظمأ الّناسم أأجراً "عن أيب موسى مرفوعًا ( 515 )ومسلم (  15)وللبخاري   يف الصالة أأبعد 

 ."احلديث .. إليها

 . من طريق ييى بن بكري عن مالك به( 11/ ) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 "الوسط"وابن الّنذر يف ( 8 / ) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 31,  19)وأخرجه عبد الرزاق  

 . مطوالً وُمتصًا بّنحوه. من ط رق  عن نافع به ( 391)
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  .ال : لفقا ؟أباك

 طاهرتان ومها يفَ خل  ا يف كي  لرج تأ لدخأأ  إذا:  مرع   لفقا.  اهلل عبد   هلأ فسأأ 

 وإن   . نعم:  مرع   لفقا ؟غائطلا من ناحد  أأ  جاء وإن  :  اهلل عبد لقا,  يهاملع ح  سأ فام  

 .( ) غائطلا من كمحد  أأ  جاءأ 

 ثمَ ,  وقالسُّ  يف لأ با عمر بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -35

 لأ دخ حي يهالع يل  صي  لم  ّنازة  جل يعد   ثمَ ,  هسأ رأأ  ومسحأ  هدي  ويأ  هوجهأ  لأ فغس أوَض تأ 

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

 رأيت  :  لقا هنَ أأ ,  يش  قأ ر   بن محنالرَ  عبد بن سعيد عني عن مالك  حَدثّنو -31

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

  ( ) .ىَل فص سجدأ لا جاء ثم   , يفَ خلا ىلع ومسحأ ,  سهبرأ   ومسحأ ,  ي  قأ رفأ لا

_________________ 

 .عن مالك به( 338/ ) "العرفة"ومن طريقه البيهقي يف ( 1 1 ) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

ُيفُ. وْلذه القصةم طرق  أ خرى تركت ها اختصاراً   666ُ)ُ"صحيحُالبخاري"وأصلها )ُ من . خمترصًا

مر عن سعد بن أيب وقاص عن الّنبي   ه مسح أأن,  ملسو هيلع هللا ىلصطريق أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عبد اهلل بن ع 

مر , عىل اخلفي  مر سأألأ ع  فال  ملسو هيلع هللا ىلصإذا حَدثك شيئًا سعٌد عن الّنبي  . نعم : فقال , وأَن عبد اهلل بن ع 

ُ.تأسأأل  عّنه غريه

والبيهقي يف (   1)وابن الّنذر (  3/ ) "ال م"ويف ( 8  , 1  ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (1)

 . من طريق مالك به( 99) "العرفة"ويف ( 81/ ) "السّنن الكبى"

 . صحيح: وقال البيهقي  

معرفة "ومن طريقه البيهقي يف ( 1/111) "الم"ويف ( 11 / ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (3)

= 
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ُعاِفُالرُ ُيفُجاءُ ُامُ :ُبابُ

 .فأ عأ رأ  إذا كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -31

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

___________________ 

 . عن مالك به( 339/ ) "السّنن واآلثار

 . حَدثّنا سعيد بن عبد الرمحن به( 111) "حديث إسامعيل بن جعفر"وأخرجه ابن خزيمة يف  

فذكر .. رأأيت  أأنساً : قال , عن عاصم الحول ( 83 / )وابن أيب شيبة ( 138)الرزاق وأخرجه عبد  

 . نحوه

من ( 1/151) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 19 / )وابن الّنذر ( 11 )أخرجه الشافعي رقم  ( )

 . وإسّناده صحيح. طريق مالك به 

( 1/151)والبيهقي ( 19 / )الّنذر وابن ( 91 /1)وابن أيب شيبة ( 1 31)وأخرجه عبد الرزاق  

 .من ط رق  عن نافع به نحوه

ُ:ُ)ُقولهُ  ف  ع  حاح"قال يف  (ر  اف  الدم َيرج من الأن ف ( : 111ص ) "ُمتار الص  عأ فأ . الرُّ عأ وقد رأ

ف كّنصأ يّن ص   ف أيضًا كيأقطأع . يرع  فأ بضم العي لغٌة فيه ضعيفٌة , ويأرعأ ع   .انتهى. و رأ

 ُ بيد اهلل بن معاذ ( 181 ) "اجلامع لأخالق الراوي وآداب السامع"ى اخلطيب يف رو :لطيفة عن ع 

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

ف فانتهرين  ف . أخطأتأ : وقال يل . بن عروة عن أبيه يف رجل  رع  صدقأ : ه اخلليل فقال ل. إنام هو رعأ

 !.أأتلقى هبذا الكالم أأبا سلمة؟. 

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

ومل , يريد انصفأ عن صالتم

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

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

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

= 
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ُرُ ُوأُ ُح ُرُْج ُُمنُمالد ُُبهلُ غُ ُفيمنُُْلُِعملا:ُبابُ ُعاف 

 رمةُمأ  بنأ  سورأ لا نَ أأ ,  بيهأأ  عن روةع   بن هشام عن ى عن مالك  يي حَدثّني -38

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

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

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

ُيذُِملاُمنُوضوءُِلا:ُبابُ

 يامنلس عن اهلل بيدع   بن مرع   ىلمو َّض  الّنَ  يبأأ  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -39

___________________ 

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

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

 ( .1/31)و ( 18/ )وانظر نصب الراية . وضَعفها ابن حجر ( . 115/ )

 . من طريق مالك به( 51 /1)والبغوي ( 351/ )أخرجه البيهقي  ( )

( 1/119) "العلل"لكن جزمأ احلافظ  الدارقطّني يف , َن السور بن ُمرمة أأخبه أأ : كذا قال مالك  

م مالك   ليامن بن يسار عن السور بن ُمرمة, بوه  روة عن س  أخرجه عبد الرزاق . وأأَن الصوابأ عن ع 

عن عبدة كلهم عن ( 51/ 1)وأيضًا , عن أيب معاوية ( 111/ )والدارقطّني . عن الثوري ( 519)

 .م عن أأبيه عن سليامن بههشا

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

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

 (.  1 – 1 1/1)انظر علل الدارقطّنيُّ . وله ط رٌق أ خرى  

 .أي يتفَجر  (يثع بُ)ُُ:قولهُُ



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   36 ْيُحيح 

 اهلل لأ رسو هل لأ يسأأ  ن  أأ  همرأ أأ  ب  لطا يبأأ  بنأ  يلَ ع نَ أأ ,  سودالأ  بنم  قدادلم ا عن يسار   بن

 فإنَ :  يل  ع لقا,  ؟يهلع ماذا ذيُّ لا مّنه فخرجأ  . هلهأأ  من نادأ  إذا لجالرَ  عن ملسو هيلع هللا ىلص

 اهلل لأ رسو ت  لفسأأ :  قدادلا لقا .هلأ سأأ أأ  ن  أأ  حيستأ أأ  ناوأأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو ابّنةأ  عّندي

 هوضوءأ  أ  وَض يتأ ل  و , اءلبا هفرجأ  ح  ضأ يّن  لف كمحد  أأ  كلذ وجدأ  إذا:  لفقا كلذ عن ملسو هيلع هللا ىلص

 .( ) ةاللَص ل

_________________ 

وابن خزيمة يف ( 515)وابن ماجه ( 91/ )والّنسائي ( 111)وأبو داود ( 1/5)أخرجه أمحد  ( )

 . وغريهم من ط رق  عن مالك به(  1  )وابن حبان (  1) "صحيحه"

 .كام قال أبو عمر وغريه. وملأ  يره ,  وسليامن بن يسار ملأ  يأسمع من القداد  

أَن عيَل بن أيب طالب أأرسلأ القداد , عن سليامن بن يسار عن ابن عبَاس ( 19 / )ويف صحيح مسلم  

 .                            فذكر نحوه.. 

من طريق حممد ابن احلّنفية عن ( 19 / )ومسلم ( 15/ ) "صحيح البخاري"وأصل  احلديث يف   

َذاًء : قال  عيلٍّ  فأأمرت  القدادأ بنأ . لكان ابّنتمه  ملسو هيلع هللا ىلصّنت  أأستحي أن  أأسألأ رسولأ اهلل وك, كّنت  رجالً مأ

ه  َضأ: فقال . السود فسأألأ تأوأ ه ويأ  . يأغسل  ذكرأ

, الاء الرقيق التي َيرج عّند ال العبة . بفتح اليم ويقال بسكون الذال وكرسها معًا  (املذيُ:ُ)ُقولهُُ

 . "الفتح"ن حجر يف قاله اب. يقال مّنه مذى الرجل وأأمذى

ُ:وإنامُأوردتُاحلديثُلمرينُُ

 ي عتب من مسّند القداد :  الول 
سّند عيل  , بخالف ما يف الصحيحي . أَن حديثأ مالك  فإنام هو من م 

 . وابنم عباس

ه : ثانيًاُ  ن أأهلمه ) أَن قولأ بسبب  وأنه, وهي ت بي  السببأ يف وجودم الذي , ليست يف الصحيحي ( دنا مم

طلقاً  ه ال م 
 .واهلل أعلم . الالعبة والدنوم من أأهلم
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:  لقا ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  بيهأأ  عن ملسأأ  بن زيدم  عني عن مالك  حَدثّنو -11

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

 .( ) ذيلا يعّني .ةاللَص ل هوضوءأ  أيتوَض لو

,  اش  عيَ  بن اهلل عبد ىلمو ّندب  ج   عن ملسأأ  بنم  زيدم  عني عن مالك  حَدثّنو - 1

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

 .( ) ةاللَص ل كوضوءأ  أوتوَض 

ُُنمُُِوضوءُِلا:ُبابُ ُِجُرُْفُ لاُمسِّ

_________________ 

 . من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 351/ ) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

ييّنة عن زيد به ( 115)وأخرجه عبد  الرزاق   ر وابن ع  عمأ  .نحوه. عن مأ

ر  :  -وهو عىل الّنب  -ال عمر  قال ق, عن عبد الرمحن الأعرج ( 5 1)ولعبد الرزاق أأيضًا     
إنه ليّنحدم

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

 ُ ُ)ُقوله :ُ ريزة ه زاي , بضم  اخلاء العجمة ( : 19/ ) "الشارق"قال يف  (ال  شبَه ن قطته وما . وآخر 

زة واحدة اخلرز  .انتهى . يتحَدر  مّنه باخلأرأ

( 31 / ) "الوسط"وابن الّنذر يف , من طريق ابن ب كري ( 351/ ) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 .من طريق إسحاق بن عيسى كالمها عن مالك به

ّندب    . وسكت عّنه(   1/5) "اجلرح والتعديل"ذكره ابن أيب حاتم يف . ورواته ثقاٌت سوى ج 

ه : قلت . يذكره البخاري مل : قال ابن احلذاء ( : 11/ ) "تعجيل الّنفعه"وقال ابن حجر يف   ومل يذكر 

 .انتهى. احل سيّني
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مرو بن دحممَ  ( ) عن بكر يبأأ  بن اهلل عبدم  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -11  بن عأ

 ما نار  اكأ ذأ فتأ  مكأ حلا بن مروان ىلع ت  لدخ:  يقول بريالزُّ  بن روةع   سمعأ  هنَ أأ ,  حزم  

 ما:  روةع   لفقا ؟وضوءلا كرم الذَ  س  مأ  نومم :  مروان   لفقا,  وضوءلا مّنه يكون  

 سمعت   اَّن أأ ,  صفوان بّنت   رسة  ب   ّنيت  بأ خ  أأ  : مكأ حلا بن   مروان   لفقا,  هذا مت  لع

  ( ).أ يتوَض لف هرأ ذكأ  كمحد  أأ  مَس  إذا : قوليأ ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

 عن اص  وقَ  يبأأ  بن سعد بن دحممَ  بنم  لعيسامإم  عني عن مالك  حَدثّنو -13

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

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

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

_________________ 

 "التمهيد"قاله أبو عمر يف ( . بن حممد)والصواب , وهو خطأ ( عن حممد)كذا رواه ييى  ( )

( 1/ 83.) 

 "الكبى"والبيهقي يف ( 5 1/ )والشافعي ( 11 / )والّنسائي (  8 )أخرجه أبو داود  (1)

وغريهم من ط رق  عن ( 15 )والبغوي ( 91)وابن الّنذر ( 18) "االعتبار"واحلازمي يف ( 18 / )

 ( .1   )وصَححه ابن حبان . مالك به

 .وغريمها من ط رق  عن عبد اهلل بن أأيب بكر به( 55 /1)وإسحاق بن راهوية ( 11331)ورواه أمحد  

روة عن أأبيه عن( 119)وابن ماجه ( 81)ورواه الرتمذي رقم   مروان عن  من ط رق  عن هشام بن ع 

 . حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي . ب رسة 

وابن  أيب داود يف ( 88/ ) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 18) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  (3)

 . من ط رق  عن مالك به(   1ص) "الصاحف"

= 
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 َس مأ  إذا:  يقول كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -11

 .( ) وضوء  لا يهلع وجبأ  فقد   هذكرأ  كمحد  أأ 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -15  يت  رأأ :  لقا هنَ أأ ,  اهلل عبد بن ملم سا عن ابن شم

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

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

 عبدم  مع كّنت  :  لقا هنَ أأ ,  اهلل عبد بن ملسا عن نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -11

:  هل ت  لفق:  لقا,  صىَل  ثم   أأ توَض  مسالَش  عتلط أن   بعد هيت  فرأأ  ر  فأ سأ  يف مرع   بن اهلل

أأ  ن  أأ  بعد ين  إم :  لقا,  هات صل ي كّنتأ  ما ةٌ صاللأ  هذه إنَ   ت  س  سأ مأ  بحالصُّ  ةصالل ت  توض 

___________________ 

 (.  5 / )والطحاوي ( 1 1( )5 1)عّند عبد الرزاق . وله ط رٌق أ خرى  

والبيهقي يف ( 1/193) "الكامل"وابن عدي يف ( 91 / ) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 113/ ) "الضعفاء"والعقييل يف (  3 / ) "الكبى"

من طريق ( 1/311) "الضعفاء"والعقييل يف , عن عبد اهلل بن الحرر (  11)ورواه عبد الرزاق  

ويرية كالمها ع  .ن نافع به صخر بن ج 

مر   وي مرفوعًا عن ابن ع  ( 1/339) "الكامل"وابن عدي يف ( 11 / )أأخرجه الدارقطّني .  ور 

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

قييل يف   ّنكٌر : وقال ابن عدي . الوقوف  أأوىل : الضعفاء "قال الع   ( .11/ )وانظر نصب الراية . م 

 "العرفة"ويف (  3 / ) "السّنن الكبى"والبيهقي يف , من طريق القعّنبي ( 85)ر أخرجه ابن الّنذ (1)

 . من طريق ييى بن ب كري كالمها عن مالك به( 311/ )
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 يتالصأ ل ت  د  وع   ت  أ  فتوَض ,  أأ توَض أأ  ن  أأ  سيت  نأ  ثمَ ,  رجيفأ 
( ). 

ُهتُ امرأُ ُلُِج ُالرُ ُةُِلبُْقُ ُنمُُِوضوءُِلا:ُبابُ

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -11  عبدم  بيهأأ  عن اهلل عبد بن ملسا عن ابن شم

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

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

ُابةُِن ُجلُ اُلُِسغُ ُيفُلُِمعُ لا:ُبابُ

 من لاغتس إذا كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -18

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

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

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

_________________ 

 . من طريق ييى بن ب كري عن مالك به(  3 / ) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

هري عن سامل  ( 11/ ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 8 1)ورواه عبد الرزاق   من طريق الزُّ

 . لكّنَه ذكرأ العصأ . به 

السّنن "والبيهقي يف ( 11 / )والدارقطّني ( 1  / )وابن الّنذر (  1 / )أخرجه الشافعي  (1)

 . من ط رق  عن مالك به( 311/ )والبغوي ( 11 / ) "الكبى

هري نحوه( 191)ورواه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ  . عن مأ

أخبنا ( 11 / ) "السّنن الكبى"ومن طريقه البيهقي يف (  1/ ) "الم"أخرجه الشافعي يف  (3)

 . مالك به

= 
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ُناناتُ لُِاُىقُ تُ لُْاُإذاُلُِسغُ لاُواجب:ُبابُ

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -19  بن مرأ ع   نَ أأ ,  سي بلا بن سعيد عن ابن شم

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

 ( ) .سلغ  لا وجبأ  فقد تانأ خلا تان  خلا

 بن مةلس يبأأ  عن اهلل بيدع   بن مرع   ىلمو َّض  الّنَ  يبأأ  عني عن مالك  حَدثّنو -51

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

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

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

___________________ 

من ( 111) "إحتاف الهرة"ومسَدد كام يف ( 11 / )والبيهقي أيضًا ( 991)وأخرجه عبد الرزاق  

 . ط رق  عن نافع به

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

ه الاءأ يف عيّنيه إذ كان يغتسل  ( : 131/ ) "االستذكار"قال أبو عمر يف  
مر يف نأضحم وأأَما فعل  ابنم ع 

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

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

واحلازمي يف ( 11 / ) "الكبى"والبيهقي يف ( 51/ ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

 . من طريق مالك به( 31ص) "االعتبار"

هري به (551)وابن الّنذر ( 931)وأخرجه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ  من طريق مأ

من طريق مالك ( 11/ ) "الكبى"والبيهقي يف ( 11/ )والطحاوي (  91)عبد الرزاق أخرجه  (1)

 .وإسّناده صحيح. واختصه الطحاوي. به

= 
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 أبا أنَ ,  سي بلا بن سعيد عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو - 5

 ف  اختال يلَ ع شَق  قدل:  اْل لفقا - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوجأ  - عائشةأ  أتى شعرَي ال موسى

 كّنتأ  ما ؟هو ما:  تلفقا,  به كم لستقبأأ  ن  أأ  معظ  لأ  ين  إم  مر  أأ  يف ملسو هيلع هللا ىلص الّن بي   بم صحاأأ 

 ك  ي   ثمَ  هلأ هأأ  صيبي   جلالرَ :  لفقا,  عّنه ّنيل  فس كمَ أ   عّنه سائالً 
 .؟ّنزلي   وال,  لسم

 شعريُّ الأ  وسىم   بوأأ  لفقا,  سل  غ  لا وجبأ  فقد تانأ خلا تان  خلا جاوزأ  إذا:  تلفقا

 ( ) .بداً أأ  بعدكم  اً حدأأ  هذا عن ل  سأأ أأ  ال: 

___________________ 

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

(1/188. ) 

ومن طريقه البيهقي يف ( 31)رقم  "اختالف احلديث"ويف ( 3 1) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .                       أخبنا مالك به( 111/ ) "العرفة"

 .انتهى . هذا إسّناٌد صحيٌح إاَل أنه موقوٌف : قال البيهقي   

عن عيل بن زيد عن سعيد بن السيب عن عائشة ( 19 ) "اجلامع"وأخرجه الرتمذي يف : قلت  

 ."إذا جاوز اخلتان  اخلتانأ وجبأ الغسل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال الّنبي ُمتصًا  

وألفاظ  أ خرى من حديث أيب بردة عن . بسياق  آخر  (6/682)ُ"صحيحُمسلم"وأصلهُيفُ: قلت  

سل : فقال النصاريُّون , اختلفأ يف ذلك رهٌط من الهاجرين والنصار : قال , أيب موسى  ال جيب الغ 

 : قال . بل إذا خالطأ فقد وجبأ الغ سل: وقال الهاجرون . ء إاَل من الَدفق أو من الا

يا أ َماه أأو : فقلت ْلا . فأ ذن يل , فقمت فاستأذنت عىل عائشة . فأأنا أأشفيكم من ذلك : قال أبو موسى  

 . يا أ َم الؤمّني 
 
ن  تأسأألّني عاَم كّنتأ ال تأستأحي أأ : فقالت . وإمين  أأستحييك . إمين  أ ريد أن  أأسأألكم عن يشء

ت ك  ؟ قالت : قلت . فإَنام أأنا أ م ك , سائاًل عّنه أ َمك التى ولدأ سلأ , عىل اخلبريم سقطتأ : فام ي وجب  الغ 

عبها الأربع :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول  اهلل  سل, إذا جلسأ بي ش   .ومَس اخلتان  اخلتانأ فقد وجبأ الغ 

= 
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 عثامن ىلمو كعب   بن اهلل عبدم  عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -51

 هلأ هأأ  صيبي   لج  الرَ  عن ثابت   بنأ  زيدأ  لأ سأ نصاري  ال بيد  ل بن حممود نَ أأ ,  انعفَ  بن

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

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

 ( ).يموتأ 

 جاوزأ  إذا:  يقول كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -53

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

___________________ 

يقال . وجيوز فتحها , ضبطّناه بضم الياء ( : 1/38) "مسلمرشح "قال الّنووي يف  (ي كِسلُ:ُ)ُقولهُ 

اعه  ي , اذا ضع ف عن اإلنزال . أأكسلأ الرجل يف مجم م الس  ل أأيضًا بفتح الكاف وكرس  سم والول  . وكأ

 .انتهى . أأفصح

 "العرفة"ويف ( 11/ ) "الكبى"والبيهقي يف ( 51/ ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 158/ )

 .من ط رق  عن ييى بن سعيد به( 1/18)وابن الّنذر ( 911)وأخرجه عبد الرزاق  

سل : أي  (نزعُعنُذلكُ:ُ)ُقولهُ والرتمذي ( 5 1,  1 1)وأخرج أبو داود . رجع عن القول بالغ 

أأَن : حَدثّني أ يب بن  كعب : قال  عن سهل بن سعد ( 11  1)وأمحد ( 119)وابن ماجه ( 1  )

خصة كان أ رخص هبا يف أأَولم اإلمسالم   ر 
م
فتون هبا يف قوْلم الاء  من الاء تيا التي كانوا ي  ثَم أ مرنا , الف 

 ( .31  )وابن  حبان ( 115)صَححه ابن  خزيمة . باالغتسال بعدها

 . من طريق مالك به( 11 / ) "الكبى"والبيهقي يف ( 51/ )أخرجه الطحاوي  (1)

 . وإسّناده صحيح 

من ( 11 / )والبيهقي ( 1/81)وابن الّنذر ( 88/ )وابن أيب شيبة ( 911)وأخرجه عبد الرزاق  

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

 وأأ  يّنامأ  ن  أأ  رادأ أأ  إذا كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -51

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

 ( ).نامأ 

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

 يسار   بن عطاءأ  نَ أأ  , حكيم   أيب بن لعيإسام عن ى عن مالك  يي حَدثّني -55

 نم أأ :  بيده يهملإ شارأأ  ثمَ ,  واتلالَص  من ة  صال يف كَب  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  خبهأأ 

.اءلا ثر  أأ  هدم لج ىلوع رجعأ  ثمَ  فذهب .امكثوا
 ( ) 

___________________ 

 . ط رق  عن نافع به

من طريق ييى بن ( 11/ ) "الكبى"والبيهقي يف , من طريق القعّنبي ( 1/91)أخرجه ابن الّنذر  ( )

 .ب كري كالمها عن مالك به

 "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 11/ )وابن أيب شيبة ( 111 )وأخرجه عبد الرزاق  

 .من طريق أيوب عن نافع به( 18 / )

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

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

 . وهو ظاهٌر يف إمتام أعضاء الوضوء 

مل ترك ( : 155/ ) "الفتح"قال احلافظ يف    ذر  وي  مر لغأسل رجليه عىل أَن ذلك كان لع  وقال . ابنم ع 

 هّنا الرشعي : مجهور العلامء 
م
ف ف  احلدثأ , الراد بالوضوء  .انتهى. واحلكمة  فيه أنه َي 

. من طريق مالك به( 3/111)والبغوي ( 315 ) "العرفة"والبيهقي يف (  31)أخرجه الشافعي  (1)

= 
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___________________ 

رسٌل   .                   وهذا م 

 ", من حديث أيب سلمة عن أيب هريرة  (115)ومسلم ( 139 – 115) "صحيح البخاري"وأأصله يف  

 الصفوف حتى إذا قام يف م صاَله , وقد أ قيمت الصالة . خرج  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسول اهلل 
لتم د  انتظرنا أن  . وع 

ّنا حَتى خرج إليّنا يأ . عىل مكانكمم : قال . يكبأ انصف 
يئتم ث ّنا عىل هم ه ماًء فمكأ ف  رأأس 

. وقد اغتسل. ّنطم

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

رسلم عطاء  "ملأ  ي كب   "أنه , ففي الصحيحي       . دخلأ يف الصالة ملسو هيلع هللا ىلصأأنه , بخالف م 

     
 
من طريق محاد عن زياد  الأعلم عن احلسنم عن أأيب ( 133)ما رواه أبو داود . ويأشهد لرسلم عطاء

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

وإين , إنام أأنا برٌش : قال , اَم قىض الصالة فل: وقال يف آخره , فكب  ( : 131)ويف رواية له أيضًا . هبم

ّنباً  ّنت  ج   .ك 

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

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

رساًل عن الّنبي  ورواه أأيوب وابن  عون وهشاٌم : قال أبو داود    ثم أأومأأ بيده , فكَب : قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن حممد م 

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

 .كب  يف صالة ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , يسار 

عن الَربيع بن حممد عن الّنبي   وكذلك حَدثّناه مسلم بن إبراهيم حدثّنا أأبان عن ييى: قال أبو داود  

 .أأَنه كَب ,  ملسو هيلع هللا ىلص

لم كالمم أأيب داود (  1/11) "فتح الباري"قال ابن رجب احلّنبيل يف   رسالت : بعد نق  . وهذه كلُّها م 

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

مي والأكثرين من ا وي حديث  ابنم سريين مسّندًا , لتقد  رواه احلسن بن عبد الرمحن احلارثي . وقد ر 

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

وي موصوالً من وجه  آخر   خَرجه اإلمام أأمحد وابن ماجه من رواية أسامة بن زيد عن عبد اهلل. وقد ر 

= 
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 أن ه تل  الَص  بن ييدز   عن أبيه عن روةع   بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -51

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

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

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

 ( ).اً ّنتمك  م   حىالضُّ  ارتفاع بعد

___________________ 

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

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

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

 .وليس بذلك احلافظ. وأسامة بن زيد هو الليثي 

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

قد اغتسل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلم نزل  قيامًا حتى أأتانا رسول  . ثم أأشار إىل الّناس أأن  كام أأنتم, فكَب فكَبنا معه 

ه يأقط ر  .ورأ س 

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

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

 .انتهى كالم ابن رجب

, عىل أراد أأن  ي كب   "كَب  "وي مكن اجلمع بيّنهام بحمل قوله ( : 1/155) "الفتح"حجر يف وقال ابن  

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

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

 "الكبى"والبيهقي يف ( 51/ ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 313)الشافعي  أخرجه ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 111) "العرفة"ويف ( 11 / )

= 
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 أنَ ,  يسار   بن يامنلس عن حكيم   أيب بن لعيإسام عني عن مالك  حَدثّنو -51

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

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

 ( ).مسالَش  عتم لط أن   بعد صىَل  ثمَ 

 بن عمر أنَ ,  يسار   بن يامنلس عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -58

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

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

  ( ).هتم الصل وعادأ 

___________________ 

ه صحيٌح   ييد . وإسّناد   ( ..1/119) "اإلصابة"ذكره ابن حجر يف الصحابة كام يف . وز 

ييد بياءين مجيعًا باثّنتي( : 9 1/ ) "الشارق"قال يف   وت ضمُّ الزاي وت كرس تأصغري زيد ,  من أأسفل ز 

ه,   . انتهى . وليس فيه سواه مما ي شبه 

فُ:ُ)ُقولهُ ر  فيه ماٌل . بضم اجليم والراء موضع بالديّنةم ( : 315/ ) "الشارق"قال عياض يف  (اجل 

مر بن اخلطاب , من أأمواْلا   .انتهى. لشامم وهو عىل ثالثةم أأميال  من ناحيةم ا, وفيه كان مال  ع 

 .من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 11 / ) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . من طريق أأيوب عن سليامن بن يسار به ( 931)وأخرجه عبد الرزاق  

ّنقطٌع    . ويشهد  له ما قبله, وهذا م 

 .أخبنا مالٌك به( 31/ ) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

 . عن عبدة بن سليامن عن ييى بن سعيد به( 315/ )وأخرجه ابن أيب شيبة  

ج  من الَشحمم الذابم  (الودكُ:ُ)ُقولهُ  هن  اخلأارم  . هو الدُّ
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روة بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -59  محنالرَ  عبد بن ييى عن بيهأأ  عن ع 

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

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

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

 .سفرأأ  ىحتَ  مم حتالاال كلذ من ىرأأ 

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

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

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

.رأ أأ 
( ) 

_________________ 

 .من طريق مالك به( 51/ )والطحاوي ( 38/ ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

ريج به( 115 )وأخرجه عبد الرزاق    .           من طريق ابن ج 

ر وابن ( 113)رقم  "الوسط"ومن طريقه ابن الّنذر يف ( 111 ( )935)ورواه عبد الرزاق    عمأ عن مأ

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

 .فذكره

هري عن عروة به( 118 )وأخرجه عبد الرزاق أيضًا   ر عن الزُّ عمأ  . عن مأ

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

بعضهم يقول , ييى بن عبد الرمحن بن حاطب : رواية الدوري ( 1/151) "تارَيه"قال ابن معي يف  

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

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

= 
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ُابةُِن ُجلُ اُلُِسغُ ُجامعُِ:ُبابُ

 بأسأ  ال:  يقول كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -11

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

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

 ( ).فيه ي صيل   ثمَ  - جّنٌب  وهو

 هجواري   يغسل   كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -11

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

ُميمُ التُ ُيفُلُِمعُ لا:ُبابُ

 من مرع   بن اهلل وعبد   هو لأقب أن ه,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -13

___________________ 

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

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

والبيهقي يف ( 193/ )وابن الّنذر ( 391)وعبد الرزاق ( 1/111) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 118/ ) "العرفة"

وابن ( 381)وعبد الرزاق ( 18  ) "السّنن"والدارمي يف ( 91 ) "الطهور"وأخرجه أبو عبيد يف  

 . من ط رق  عن نافع به( 33/ )أيب شيبة 

( 111)وابن الّنذر ( 13  )والدارمي ( 118 )وعبد الرزاق ( 8 / ) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

 . من ط رق  عن مالك به(  9 / )وابن أيب شيبة ( 81 )والبيهقي 

 . من طريق مالك به( 53  ) "السّنن"والدارمي يف ( 155 )أخرجه عبد الرزاق  (3)

ب( 111/ )وأخرجه ابن أيب شيبة    . يد اهلل بن عمر عن نافع بهمن طريق ع 
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 هي  ويدأ  هوجهأ  حأ فمسأ  اً بطيَ  اً يدعأ صأ  مأ فتيمَ  . اهلل عبد   لأ نز دبأ ر  لم با كانا إذا ىحتَ .  فر  اجل  

  ( ).صىَل  ثمَ ,  قيرفأ لم ا ىلإ

 ىلإ ميمَ تأ يأ  كان مرع   بن اهلل عبدأ  أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -11

 ( ).رفقيلا

_________________ 

والبيهقي يف ( 1  / )والطحاوي ( 883)وعبد الرزاق ( 1/111) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 185/ ) "العرفة"ويف ( 111/ ) "الكبى"

مر : قال , بسّند  صحيح  عن نافع ( 11 /1)واحلاكم ( 539)وأخرج ابن الّنذر   عىل رأ سم تيَمم ابن  ع 

يلي من الديّنة  رتفعة . فصىَل العصأ , ميل  أأو مم م والشمس م  عمد الصالة, فقدم  .    وملأ  ي 

 . عىل ميل أو ميلي مّنها . موضٌع قريٌب من الديّنة (املِْرب دُ:ُ)ُقولهُ 

بأد ( : 1/155) "الّنهاية"قال ابن الثري يف ُ ر 
بأس فيه اإلبل وال: الم بأد الوضع الذي حت   ر 

يأ مم م  غّنم وبه س 

ة  بأد بالكان إذا أأقام فيه . الديّنة والبأص  بأسه. وهو بكرس اليم وفتح الباء من رأ ه إذا حأ بأدأ  . انتهى . ورأ

من ( 111/ ) "الكبى"والبيهقي يف (  8 / )والدارقطّني ( 51/ ) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

 . وإسّناده صحيح. ط رق  عن مالك به 

وي مرفوعًا و   بيد اهلل بن عمر عن نافع  ( 8 / )أخرجه الدارقطّني . ر  من طريق عيل  بن ظأبيان عن ع 

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

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

 انتهى. الصواب  

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

حاديث الواردة  يف صفة التيمم ملأ  يصحُّ مّنها سوى حديثم أأيب ( :  1/3) "الفتح"قال احلافظ يف  
الأ

هيم وعاَمر  تلأٌف يف رف, وما عدامها فضعيٌف , ج  هأأو ُم   . والراجح عدم رفعمه. عمه ووقفم

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   51 ْيُحيح 

ُُما:ُبابُ ُحائٌضُُوهيُهتُِامرأُ ُمنُلُِج ُلرُ لُحيل 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو لأ سأأ  الً رج   أنَ ,  ملسأأ  بنم  زيدم  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -15

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

.اهالع  بأ   كنأ شأ   ثمَ ,  هازارأ إم 
( ) 

___________________ 

مالً . فأما حديث أيب جهيم   فورد بذكر الكَفي يف الصحيحي . وأأَما حديث عاَمر, فوردأ بذكر اليدين جم 

ّنن ,  رفقي يف السُّ
راع , وبذكر الم , فأما رواية المرفقي , ويف رواية إىل اآلباط , ويف رواية إىل نصفم الذ 

إن  كان ذلك وقعأ بأمرم : فقال الشافعي وغريه , وأَما رواية اآلباط . ففيهام مقاٌل . وكذا نصف الذراع

م  صَح للّنبي  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبي   ه , بعده فهو ناسٌخ له  ملسو هيلع هللا ىلصفكلُّ تيمُّ  .فاحل َجة فيام أأمر به. وإن  كان وقعأ بغري أأمرم

ي رواية الصحيحي يف االقتصار عىل الوجه والكفي كون عام  بذلك  ملسو هيلع هللا ىلصر كان ي فتي بعد الّنبي  ومما يقو 

 اهـ."وال سياَم الَصحايب ال جتهد, وراوي احلديثم أأعرف  بالراد به من غريه , 

 .من طريق مالك به( 1/115)والبيهقي ( 118 ) "السّنن"أخرجه الدارمي يف  ( )

سّندًا هبذا اللفظم ( : 5/111) "التمهيد"قال أبو عمر يف   أَن رجالً , ال أأعلم أأحدًا روى هذا احلديث م 

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

وي السؤال  نحوه من حديث عائشةأ . أو مالك  , لعَله قصدأ من رواية زيد بنم أسلم : قلت   وإاَل فقد ر 

ام بنم , ( 81)ومن حديث عمر عّنده أيضًا , ( 11131)عيف  عّند أمحد بسّند  ض رأ ومن حديث حأ

ه عّند أيب داود يف  م  عاذ عّند أأيب داود أأيضًا , ( 1 1) "السّنن"حكيم عن عأ بسّند  ( 3 1)ومن حديث م 

 .ضعيف  

 ملسو هيلع هللا ىلصرها رسول  اهلل كان إحدانا إذا كانت  حائضًا أأم ": أَما معّناه فقد أخرج الشيخان عن عائشة قالت  

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

ها فإنه : أي ( :  11 /1) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (ثمُشأْن كُبْأعالهاُ:ُ)ُقولهُ استمتع  بام فوقأ فرجم

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   52 ْيُحيح 

 بي  الّنَ  زوج - عائشةأ  نَ أأ ,  محنالرَ  عبد يبأأ  بن ربيعة عني عن مالك  حَدثّنو -11

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

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

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

___________________ 

ه عىل االبتداء . وشأأنك مّنصوب بإضامرم فعل . غري  م ضَيق  عليك فيه  . ب  حًمذوٌف واخل, وجيوز  رفع 

ه  باح أأو جائز: تقدير   .انتهى. م 

 .وذكره البيهقي معَلقًا . ومل أرأ من خَرجه من هذا الوجه . هذا مرسٌل  ( )

واة الوطأ يف إرسال هذا احلديث( : 11 /3) "التمهيد"قال يف    انتهى                     . وملأ  َيتلف ر 

والبيهقي . من طريق الوليد بن عبد الرمحن القريش ( 85 ,  1/15) "السّند"أخرجه أمحد يف : قلت  

من طريق ( 515) "الوسط"والطباين يف ,  من طريق عطاء بن يسار (   3/ ) "السّنن الكبى"يف 

 . عروة كلهم عن عائشة نحوه

ه عّند البيهق( : 11 / ) "التلخيص"قال ابن حجر يف    .انتهى. ي  صحيٌح وإسّناد 

عن أم سلمة ( 131)وابن ماجه ( 181)والّنسائي ( 11 / )ومسلم ( 81/ )ويف صحيح البخاري  

 .أأَنه وقعأ ْلا ذلك أيضاً . نحوه 

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

 .انتهى .لعائشة وأ م سلمة مجيعاً 

أأصل  هذه الكلمةم من الّنَفأس وهو : قال اخلطايب ( : 113/ ) "الفتح"قال احلافظ يف  (نفسِتُ:ُ)ُقولهُ 

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

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

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

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   53 ْيُحيح 

 ىلإ لأ رسأأ  مرع   بن اهلل عبد بن اهلل بيدع   أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -11

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

 ( ) .شاء إن   هابارش  ي   ثمَ ,  هالم سفأأ 

ُائضُِحلاُرُِهُْطُ :ُبابُ

 م  أ   عائشة ةموال هم  أ   عن قمةلع يبأأ  بن قمةلع عن ى عن مالك  يي حَدثّني -18

 فيها ةجأ رأ بالد   ؤمّنيلا م  أ   عائشة ىلإ بعثنأ يأ  ساءالّن   كان:  تلقا اَّن أأ ,  ؤمّنيلا

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

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

( ) 

___________________ 

ها م  هي  فتح الّنون وضأ  اهـ. بالوجأ

بن الّنذر وا, ( 91 /1) "الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 315 ) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من طريق القعّنبي كالمها عن مالك به( 191) "الوسط"يف 

هري   يف ( 13)وحممد بن احلسن الشيباين ( 13)وسويد بن سعيد (  1 )وذكره أبو مصعب الزُّ

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

 .مرعبد اهلل بن ع

ريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر(  11 )ورواه عبد الرزاق    . عن ابن ج 

بد : قال , أخبنا خالد بن ُملد عن مالك عن نافع ( 119 ) "السّنن"وأخرجه الدارمي يف   أرسل عأ

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

( 51 /1) "رشح السّنة"والبغوي يف ( 3358)والبيهقي ( 1 8) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  (1)

 . من ط رق  عن مالك به

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   54 ْيُحيح 

___________________ 

ر عن علقمةأ به( 59  )وأخرجه عبد الرزاق   عمأ  .عن مأ

 . باب إقبال الحيض وإدباره "صحيحه"وعَلقه البخاري يف    

 عن عائشة من طريق سلي( 331/ ) "الكبى"وروى البيهقي يف  
 
ا قالت  , امن بن موسى عن عطاء أّن 

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

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

 ُ ُقوله (ُ :ُ ة ج  ر  ج . بكرس أوله وفتح الراء واجليم ( : 111/ ) "الفتح"قال احلافظ يف  (بالدِّ ر  مجع د 

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

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

ويت بضم الدال الشدَدة وسكون الراء فتكون تأنيث ( : 11 /1) "الفتح" يف قال ابن رجب احلّنبيل  ر 

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

ها با, لتّنظر ما َيرج عىل القطن   الرأة أَن دمأ حيضم
وإن  , ق  فإذا خرج عليه دٌم أمحر أأو أأسود علممتم

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

 .القَصةأ البيضاء

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

فرة و درةبيضاءأ ليس فيها يشٌء من الصُّ  .فيكون ذلك عالمة نقائها وط هرها. ال الك 

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

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

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

 خَرجه حرب الكمرماين . أأبيضأ قمطأعاً 

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

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

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

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   55 ْيُحيح 

 بن زيد ابّنةم  عن تهعمَ  عن بكر   أيب بن اهلل عبد عني عن مالك  حَدثّنو -19

 ىلإ رنّنظ  يأ ,  ليلال وفجأ  من صابيحلبا دعونيأ  كنَ  نساءً  أن   .هاغأ لب أن ه ( )ثابت  

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

___________________ 

رج  يف آخر دمم احليضم   .انتهى "َيأ

بهمة هّنا  (وبلغُابنةُزيدُبنُثابتُ:ُ)ُقولهُ( : 111/ ) "الفتح"قال ابن حجر يف  ( ) وكذا , كذا وقعت م 

ته : أي . يف الوط أ حيث روى هذا الثر عن عبد اهلل بن أيب بكر  د بن عمرو بن حزم عن عم  ابن حمم 

 .عّنها

ّنهن  رواية إاَل وملأ  أر لواحدة  م, وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البّنات حسّنًة وعمرةأ وأأَم كلثوم وغريهن   

اح . فكأأَّنا هي ال بهمة هّنا  -وكانت زوجأ سامل بن عبد اهلل بن عمر -ل م  كلثوم  َ أأَّنا , وزعم بعض الرشُّ

ها يف الَصحابة: قال . أ مُّ سعد   رأ ره ْلا دليل  الَدعي . انتهى .لَن ابنأ عبد الب ذكأ لن ه ملأ  , وليس يف ذمك 

ّنبسة بن عبد , بل ملأ  يأتم ْلا ذكٌر عّنده , ة  هذه القَصة يقل إَّنا صاحب وال عّند غريه إاَل من طريق عأ

محن : يقول . وتارة, بّنت زيد بن ثابت : فتارة يقول . وكان مع ذلك يأضطرب فيها , وقد كَذبوه . الر 

ن ي  , امرأة زيد   مأ
 .قال ْلا أ مُّ سعدوملأ  يذكر أأحٌد من أأهل العرفة بالّنَسب يف أأوالد زيد 

م عَمة جد  عبد اهلل بن أيب بكر : فقال ابن احلَذاء , وأأَما عَمة عبد اهلل بن أيب بكر   مرة بّنت  حز  , هي عأ

ازاً   .وقيل ْلا عَمته جمأ

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

ّنقطعة , ت ب عٌد ثاب  اهلل عّنها م 
أأن  تكونأ الرادة  :  وحيتمل, لن ه ملأ  ي دركها , فإن  كانت ثابتًة فرواية  عبدم

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

 . من طريق مالك به( 331/ ) "الكبى"والبيهقي يف (  9/ )أخرجه ابن أيب شيبة  (1)

ُيْصن عنُهذاُ:ُ)ُوقولاُ  ا وما مىض  (ماُكانُالنساء  :  وقيل, فإَن ابّنةأ زيد تابعيٌة , حكايٌة عن عملم زماّنم

 .صحابيةٌ 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   56 ْيُحيح 

ُملُ ا:ُبابُ ُةُِستحاض 

 زوج - مةلس م  أ   عن يسار   بن يامنلس عن نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -11

 أمُّ  اْل فاستفتت   . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسو عهد يف ماءالد   راق  ِت   كانت امرأةً  نَ أأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ 

 من حتيضهنَ  كانت تيلا اميَ وال يليالال عددم  ىلإ تّنظر  ل:  لفقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو مةلس

 فإذا,  هرالَش  من كلذ قدرأ  ةالالَص  ترتكلف .اصاهبأ أأ  ذيلا صيبهاي   أن   لقب هرالَش 

 .( ) ت صيل  ل ثمَ ,  بثوب   ستثفر  تأ ل ثمَ ,  لغتستأ ل  ف,  كلذ فت  لَ خ

___________________ 

أَن الّنساء , وبلغ ابّنةأ زيد بن ثابت (. 9 )باب إقبال الحيض وإدباره  "صحيحه"وعَلقه البخاريُّ يف  

 . فذكره

( 9  / )والّنسائي ( 111)وأبو داود ( 1 111 -1 115)وأمحد ( 31 / )أخرجه الشافعي  ( )

وغريهم من ( 811 )وإسحاق بن راهوية ( 331/ ) "الكبى"والبيهقي يف ( 81  )وعبد الرزاق 

 . ط رق  عن مالك به

الً أأ , من طريق الليث عن نافع عن سليامن بن يأسار ( 115)وأخرجه أبو داود   خبه عن أ م  أَن رج 

بيد اهلل عن نافع عن سليامن عن رجل  من النصار ( 111)ورواه أيضًا أبو داود . سلمة  من طريق ع 

 . وهبذا أأعَله بعض  احلَفاظ. عن أم سلمة

 (.1/55 )التمهيد : انظر  

ُ ُقوله (ُ :ُ راق والدم . ل ه كذا جاء عىل ما مل ي سَم فاع( : 5/591) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (ُت 

أو يكون قد , وله نظائر  -وإن كان معرفة  -وهو مّنصوب عىل التمييز , أي ِتراق هي الدم , مّنصوب 

ِتراق : وجيوز رفع  الدم عىل تقدير , ون تج الفرس مهرًا , نفست الرأة غالمًا : أ جري ِتراق جمرى 

ها  الً من اإلضافة كقوله تعاىل, دماؤ  أي  {أو يعفو الذي بيده عقدة الّنكاح  } وتكون اللف  والالم  بدأ

 .انتهى .عقدة نكاحه أو نكاحها: 

= 
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روة بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو - 1 ,  مةلس يبأأ  بّنتم  زيّنب عن بيهأأ  عن ع 

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

 .( ) ت صيل  و غتسل  تأ  فكانت,  ستحاضت  

___________________ 

ُ ُوقوله (ُ جعلتها : أي . من التخليف ( : 11 / ) "حاشية الّنسائي"قال السّندي يف  (خل فتُ:

ها  واالستثفار أن  , بمثَلة قبل الفاء  (لتستثفرُ:ُ)ُقولهُ. والراد إذا مضت  تلك اليام والليايل , وراءأ

 .انتهى. تأشَد ثوبًا حتتجر  به ي مسك موضعأ الدمم ليمّنع السيالنأ 

من ( 918 ) "مسّنده"وإسحاق بن راهوية يف (  91)والدارمي ( 318 )أخرجه ابن أيب شيبة  ( )

وكانت ت ستحاض فتغتسل يف المركن , رأيت  بّنتأ جحش : ط رق  عن هشام عن أبيه عن زيّنب قالت  

 .واللفظ إلسحاق "وكانت عّند عبد الرمحن بن عوف , ثم ت صيل  , والدم قايل .  ثم خترج, مملوءًا ماًء 

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

وهو وهٌم من , هكذا رواه ييى وغريه عن مالك يف الوطأ ( : 313/ ) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

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

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

ش حتت طلحة ومحّنة بّنت جح, وأم حبيبة حتت عبد الرمحن بن عوف , ثالث أخوات  زيّنب كام ذكرنا 

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

 . واهلل أعلم. ومحّنة

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

وكذلك رواه ييى بن سعيد عن عروة وعمرة عن زيّنب .  فكانت تأغتسل وت صيل  , كانت ت ستحاض 

 . وذكر احلديث.. أأَن أم حبيبة , بّنت أيب سلمة 

هري   روة عن عائشة ( 191أبو داود رقم ) وقد أأسّندأ حديثأ أ م  حبيبة هذا الزُّ أأَن أم , فرواه عن ع 

ها رسول  اهلل   . ل  صالة  أن  تغتسلأ لك ملسو هيلع هللا ىلصحبيبة بّنت جحش است حيضت  فأأمرأ

= 
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ُوغريهُقائامًُُلُِوبُ لاُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 عمر بنأ  اهلل عبدأ  يت  رأأ :  لقا هنَ أأ ,  ديّنار   بن اهلل عبد عني عن مالك  حَدثّنو -11

  ( ) ..قائامً  بول  يأ 

ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُواكالسِّ

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -13  اهلل لرسو أن  ,  اقبَ الَس  ابن عن ابن شم

 اً عيد اهلل  هلأ جع يومٌ  هذا إنَ  . ميلسلا معرش يا:  معجل  ا من مجعة   يف لقا ملسو هيلع هللا ىلص

___________________ 

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

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

ها أن  تأغتسلأ وت صيل  . وليس باحليضة , عرٌق  رأ َلا أأمرها رسول  : قيل . فكانت تغتسل  لكل  صالة,  وأأمأ

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

 انتهى كالم ابن عبد الب  "يأقتيض أأاَل ت صيل  حتى تغتسلأ 

وقعأ يف الوطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيّنب بّنت أيب ( : 111/ ) "الفتح"وقال احلافظ يف  

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

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

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

ها ,  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن تغيري اسمها كان بعد أأن  تزوجها الّنبيُّ  لكون أ ختها غلبت  عليها , باسم أ ختها فلعَله سام 

ّنيه فأ من الَلبس  .انتهى كالمه . الك 

ها باسم أختها ) قوله : قلت    .واهلل أعلم. بعيدٌ ( سام 

والبيهقي يف ( 1311) "رشح العاين"والطحاوي يف ( 118) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 11 / ) "الكبى"



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   59 ْيُحيح 

 .( ) واكبالس   يكملوع,  مّنه مَس يأ  ن  أأ  هيَّضُّ  الف طيٌب  عّنده كان ومن,  لواسم فاغتأ 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -11  عن عوف   بن محنالرَ  عبد بن يدمح   عن ابن شم

  ل  ك مع واكبالس   هممرأ لأ  تهمَ أ   ىلع شَق يأ  أن   الول:  لقا أن ه هريرة أيب
 
 .( ) وضوء

_________________ 

 "العرفة"ويف ( 3/113) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/91)وابن أيب شيبة (  39)خرجه الشافعي أ ( )

 . من ط رق  عن مالك به(  13) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف ( 811 )

رسٌل : وقال البيهقي     وي موصوالً , هذا هو الَصحيح  م   . انتهى. وال يصحُّ وصل ه, وقد ر 

ح  بن   
هري عن ابن السَباق عن ابنم عَباس . أأيب الخَّض  وخالفأ مالكًا صالم رواه ابن . فرواه عن الزُّ

 (.1/313)ماجه 

 "التمهيد"وابن عبد الب يف ( 119/ )والبيهقي ( 3133) "الوسط"وأخرجه الطباين يف  

من طريق يزيد بن سعيد اإلسكّندراين عن مالك  عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب (   1/  )

 م رسالً , وهذا خطأ . هريرة به
 . والصواب  عن مالك 

واة عىل ذلك : قال أبو عمر   ه أأحٌد من الرُّ تابع  . ويزيد بن سعيد هذا من أهل اإلسكّندرية ضعيٌف , ومل ي 

 .انتهى 

هري, وفيه اختالٌف آخر  عىل مالك    و (. 385– 1/381 )علل الدارقطّني : انظر . وكذا عىل الزُّ

 ( 1 1/  ) "التمهيد"

ن أخطأ "والبيهقي يف ( 13/ )والطحاوي ( 98 /1) "الكبى"أخرجه الّنسائي يف  (1) بيان خطأ مأ

ه صحيٌح . وغريهم من ط رق  عن مالك به( 3  ص) "عىل الشافعي  .                               وإسّناد 

ولمأا , صاله من غري ما وجه  هذا احلديث يأدخل يف ال سّند الت  ( : 91 /1) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

 . انتهى. يدلُّ عليه اللفظ  

ه   واة عن مالك  يف رفعمه ووقفم  . "مع كل صالة"وأأَن مّنهم من قال . ثم ذكر ابن عبد الب اختالفأ الرُّ

رفوعًا جمزومًا به( باب السواك الرطب واليابس للصائم )  "صحيحه"واحلديث  عَلقه البخاريُّ يف    . مأ

= 
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___________________ 

من طريق ( 31/ )والبيهقي ( 91 /1)والّنسائي ( 1/151)أأخرجه أأمحد . وللحديث طريٌق آخر   

مري  من طريق عبد الرمحن بن ( 31/ )والبيهقي ( 91 /1)والّنسائي أأيضًا , عبيد اهلل بن عمر الع 

ي عن أيب هريرة مرفوعًا   . الرساج كالمها عن القب 

 (.115/ )واحلاكم ( 511 )وصَححه ابن حبان  

 (. 11/ ) "التلخيص"وللحديث شواهد  ذكرها ابن حجر يف     

 . عّند كل  صالة: إاَل أأَنه قال . عن أيب هريرة مثله ( 151)وم سلم ( 881)وأخرج البخاري  
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الةكتاب الص  

 
ُلُداءُِالنُُِّيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُةُِاللص 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   كان:  لقا أن ه,  سعيد   بن ييى عن ى عن مالك  يي حَدثّني -15

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

 هاتي إنَ :  لفقا.  ومالّنَ  يف تي  بأ شأ خأ  زرجخلأ ا بن ارثحلا بّني نمم  ثمَ  نصاري  الأ  زيد  

 حي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو تىفأأ ,  ةاللَص ل نونؤذ  ت   الأ أأ :  لفقي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   يريد   اممَ  ّنحوٌ ل

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

_________________ 

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

د عامل الديّنة يف زمانه  ( :5/118) "السري"قال الذهبي يف   , وشيخ عامل الديّنة , اإلمام العاَلمة الجو 

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

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

مه   .انتهى بتجوز. وابن أيب ذئب وشعبة ومالك وعبد العزيز بن الاجشون وسفيان الثوري -تقد 

وى عن الّنبي  ( : 11/11) "التمهيد"قال أبو عمر يف   يف قصة عبد اهلل بن زيد هذه يف بدء الأذان  ملسو هيلع هللا ىلصرأ

تلفة   تقاربة  , مجاعٌة من الَصحابة بأألفاظ  ُم   م 
تَفق  عىل أَن عبدأ اهلل بنأ زيد  أ ري الّنداء يف , ومعان  وكلُّها يأ

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

 .انتهى . حساٌن ثابتةٌ 

ّنن"أخرج أبو داود يف : قلت   عن عبدم اهلل ( 111)وابن ماجه ( 89 )والرتمذي ( 1 5,  199) "السُّ

 .  من حديثم أأنس  ( 198)وأخرجه أأبو داود أيضًا . قصةأ الرؤيا  بنم زيد 

= 
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,  اعدي  الَس  سعد   بن لسه عن ديّنار   بن حازم يبأأ  عني عن مالك  حَدثّنو -11

 داءالّن   حَّضة   . هوت  ع  دأ  يهلع ردُّ ت   داع   َل وق,  امءالَس  بواب  أأ  امْل فتحي   ساعتان:  لقا أن ه

 .( ) اهلل لم سبي يف فُّ والَص ,  ةم اللَص ل

___________________ 

وفتح (. 1 1/ )نصب الراية  انظر. وعن غريه . وجاءت  من ط رق أ خرى عن عبدم اهلل بنم زيد   

 .باب بدء الذان( 1/81)الباري 

وال أأعلم فيها ذكر : ثم قال . نحوأ كالمه يف التمهيد ( 311/ ) "االستذكار"وقال أبو عمر يف  

رسل ييى بن سعيد هذا  ويف حديث أيب جابر  البأيايض عن سعيد بنم السيب عن , اخلأشبتي إاَل يف م 

. عن إبراهيم بن أيب ييى عن أيب جابر البيايض [  181 الصّنَف ] ذكره عبد الرزاق  .عبد اهلل بن زيد 

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

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

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

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

 "الراسيل"وأبو داود يف ( 115 )الصّنَف "جه عبد الرزاق يف فيام أخر. جاء ذكر  اخلأشبتي : قلت  

مري يقول ( 11) بيد بن ع  , وأصحاب ه كيف جيعلون شيئًا إذا أأرادوا مجعأ الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصإيتمر الّنبيُّ : عن ع 

شبتي للّناقوس إذ رأى : فائتمروا بالّناقوس قال . اجتمعوا ْلا  مر بن اخلطاب ي ريد أن  يشرتي خأ فبيّنا ع 

 "احلديث... بل أذنوا بالصالة , يف الّنام أن ال جتعلوا الّناقوس 

( 311/ ) "الدب الفرد"والبخاري يف ( 1/111 )وابن أيب شيبة ( 1 9 )أأخرجه عبد الرزاق  ( )

 . وغريهم من ط رق  عن مالك به(   1/ )والبيهقي ( 91  )"الوسط"وابن الّنذر يف 

عّند مجاعةم  "الوطأ"هكذا هو موقوٌف عىل سهل بن سعد يف ( : 38 / 1) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

واة  قال من جهةم الَرأي , الرُّ مر و, ومثل ه ال ي  ويد وحممد بن ُملد وإسامعيل بن ع  قد رواه أأيوب  بن س 

 .انتهى "عن مالك مرفوعًا 

= 
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:  له قانَ أأ , عن أبيه  بن مالك   لهييب س  ه أأ عن عم   ى عن مالك  يي حَدثّنيو -11

  .( )الة بالَص  داءأ الّن   إاَل اس , عليه الّنَ  أدركت   ايئًا ممَ ش عرف  ما أأ 

 وهو - قامةأ إلا سمعأ  مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -18

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

___________________ 

ويد : قلت   ( 38 / 1) "التمهيد"وابن عبد الب يف ( 111 )عّند ابن حبان . ورواية أأيوب بن س 

لد , ( 5111) "الكبري"والطباين يف  ورواية , ( 39 / 1)عّند ابن عبد الب أأيضًا . ورواية حممد بن ُمأ

 ( .111 )عّند ابن حبان أيضًا . إسامعيل 

 "الكبري"والطباين يف , من طريق موسى بن يعقوب ( 9 1)وابن خزيمة ( 1511)وأخرجه أبو داود  

من طريق ذياب بن حممد ( 899) "الكّنى"والدواليب يف , من طريق عبد احلميد بن سليامن ( 5811)

رفوعاً أأيب العَباس الديّني كلهم عن أأيب حاز  . م عن سهل  مأ

من (  11 ) "جامع بيان العلم وفضله"وابن عبد الب يف ( 11 ) "البدع"أخرجه ابن وَضاح يف  ( )

 . طريق مالك به

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

مر وعثامن وطلح. الفقيه  وروى عّنه أبّناؤه أنٌس والربيع . ة وعقيل وأيب هريرة وعائشة روى عن ع 

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

ة يعّني سّن. مات أأيب حي اجتمعأ الّناس  عىل عبدم اللك  : قال ابّن ه الربيع  "الثقات"وذكره ابن حبان يف 
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والبيهقي ( 1/151) "الم"والشافعي يف ( 1/358)وابن أيب شيبة (   31)أخرجه عبد الرزاق  (1)

 .من طريق مالك به( 5 1/5) "العرفة"يف 
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ُُيفُداءُِالنُِّ:ُبابُ ُ( )ُوضوءُ ُغريُُِىلوعُفرالس 

 قامةم اإل ىلع يزيد   ال كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -19

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

 .( ) يهلإ اس  الّنَ تمعجيأ  ذيلا مامإلل

 كان أن ه,  سي بلا بن سعيد عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -81

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

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

_________________ 

 -وعىل غري وضوء -هكذا عن ييى يف ترمجة هذا الباب ( : 111/ ) "االستذكار"قال أبو عمر يف  ( )

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

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

 انتهى. مذكورة

 .طريق ابن وهب عن مالك بهمن (   1/ ) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 . من ط رق  عن نافع به( 119 )وابن الّنذر ( 191/ )وأخرجه عبد الرزاق  

ييّنة عن ييى به( 951 )أخرجه عبد الرزاق  (3)  . عن سفيان بن ع 

رسل له حكم  الرفعم ( : 91/ ) "تّنوير احلوالك"قال السيوطي يف    هة . هذا م  فإَن مثلأه ال ي قال من جم

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

رويه ييى بن سعيد النصاري ( : 981) "العلل"قال الدارقطّني يف   فرواه الليث  بن  . واختلف عّنه . يأ

عاذ   ه مالٌك فرواه عن ييى عن ابن السيب قوله , سعد عن ييى عن ابن السيب عن م  فأ وقول , وخالأ

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

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

= 
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ُُتتاِحُافُْ:ُبابُ ُةالالص 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو - 8   يل  ع بن سيح   بن يل  ع عن ابن شم
 يبأأ  بنم

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

 لأ  ىحتَ  هت  الأ صأ  كلت
 اهللأ يأ قم

( ). 

 لأ رسو نَ أأ ,  يسار   بن يامنلس عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -81

___________________ 

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

  . هي الصحراء  الواسعة  :  وقيلُ
لأوات وف يلم اًل وفأ ُ. واجلمع  فأ

الة التي ال ماءأ هبا وال أأنيسأ :  قالُابنُشميلُ لمئة يقال علونا فأالًة من الأرض. الفأ ك  ُ.وإن  كانت م 

الة الستوية التي ليس فيها يشٌء :  ويقالُ  ( . 1 /5 ) "اللسان". وأأف ىل القوم  إمذا صاروا إمىل فالة, الفأ

( 1/11) "الكبى"والبيهقي يف ( 3191)وعبد الرزاق ( 1 1/ ) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . عن مالك به( 539/ ) "العرفة"ويف 

هري به( 1/11) "الكبى"والبيهقي يف (  11/ )وأخرجه ابن أيب شيبة    .من ط رق  عن الزُّ

رسٌل يأ (. 13 /9) "التمهيد"قال أبو عمر يف   حاح  م  واة الوطأ , تَصل من وجوه  صم وال أأعلم بي ر 

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

رسٌل , عن عيل  بن احل سي عن عيل  بن أيب طالب  وقد أخطأ فيه أيضًا , وال يصحُّ فيه إاَل ما يف الوطأ م 

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

 .انتهى بتجوز. والصواب عّندهم ما يف الوطأ, اإلسّناد 

أنه كان ي كب  كَلام خفضأ , عن أيب هريرة ( 391)ومسلم ( 151) "صحيحه"وأخرج البخاري يف  

ث أَن رسول اهلل , ورفعأ  د   .ذلك كان يفعل ملسو هيلع هللا ىلصوي 
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 .( ) ةالالَص  يف يديه يرفع كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -83  بن اهلل عبد أنَ ,  اهلل عبد بن ملسا عن ابن شم

 .( ) ورفعأ  خفضأ  املَ ك ةالالَص  يف كب  ي   كان مرع  

 افتتحأ  إذا كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّنيو -81

 ( ).كلذ دون رفعهام كوعالرُّ  من هرأسأ  رفعأ  وإذا,  مّنكبيه حذوأ  هيدي   رفعأ  ةالالَص 

_________________ 

من طريق (  83) "العرفة"والبيهقي يف , من طريق ابن إدريس ( 131/ )أخرجه ابن أيب شيبة  ( )

عبة كالمها عن ييى بن سعيد به  . ش 

ن رواه عن مالك( : 59 /13) "التمهيد"قال أبو عمر يف   رسالً عّند كل  مأ  اهـ. هكذا هذا احلديث م 

ُمشهوٌرُيفُالصحيحيُعنُابنُعمرُوأيبُهريرةُمنُغريُهذاُالطريقُ:ُقلتُُ ُ.ُولذاُأوردت هُهنا,ُاحلديث 

 . من طريق مالك به(  33 ) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 1513) أخرجه عبد الرزاق  (1)

 ( . 81)انظر ما تقَدم قريبًا برقم  

( 15 ) "رفع اليدين يف الصالة"ري يف جزء والبخا( 93 / )والشافعي ( 111)أخرجه أبو داود  (3)

قييل يف (  51/ ) "العرفة"والبيهقي يف   . من ط رق  عن مالك به( 11 /3) "الضعفاء"والع 

هام دون ذلك  "ملأ  يذكر : قال أبو داود عقبه    انتهى  "أأحٌد غري  مالك فيام أأعلم  "رفعأ

م مالك  رمحه اهلل : قلت      ومن طريقه البخاري يف جزء ( 1511)واه عبد الرزاق ما ر. ومما يؤيد وه 

ريج ( 38) "رفع اليدين" . أأكانأ ابن عمر جيعل الوىل مّنهَن أأرفعهَن؟: قلت لّنافع . وفيه . عن ابن ج 

 . سواء. ال: قال 

ريج(  11)وذكره أبو داود   عَلقًا عن الليث عن ابن ج   . م 

بيد ( 139)ويف صحيح البخاري   مر عن نافع من طريق ع  أَن ابنأ عمر كان إذا دخلأ يف , اهلل بن ع 

ه , الَصالة كَب ورفعأ يديه  ه . وإذا قال سمعأ اهلل  لن محده, وإذا ركعأ رفعأ يدي  وإذا قامأ من , رفع يدي 

= 
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,  اهلل عبد بنم  جابر عن كيسان بن وهب عيم  ن   يبأأ  عني عن مالك  حَدثّنو -85

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

  ( ).اّنورفع  

ُشاءُِعُِلواُِبُرُِغُْملاُيفُراءةُِقُِلا:ُبابُ

 بن بادةع   عن كللا عبد بن يامنلس   ىلمو بيد  ع   يبأأ  عني عن مالك  حَدثّنو -81

ٍّ ن    يف ديّنةلا ت  م  قدم :  لقا,  ّنابحي  الصُّ  اهلل عبد يبأأ  عن ارثحلا بن قيس عن يسأ

 بأم   ييلأ ول  ا كعتيالرَ  يف فقرأ,  غربأ لا هوراءأ  يت  لفص . يقد  الَص  بكر   يبأأ  فةم الخ

 إن   ىحتَ  مّنه فدنوت   . ثةلاالثَ  يف قام ثم  ,  لفَص ل  ا قصار من سورة   وسورة   قرآنلا

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

ابلا أنت إن ك رمحةً  دنكل من ّنال وهب   ّناتأ هدي   إذ بعد  ( ).[آل عمران]{ وه 

___________________ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصورفع ذلك ابن  عمر إىل نبي  اهلل . الَركعتي رفعأ يديه

هاب  عن سامل  من(  88)ومسلم ( 131)ويف البخاري أيضًا   مر , طريق ابن شم رأيت  : قال , أَن ابنأ ع 

وإذا كَب للركوع , افتتح التكبري يف الصالة فرفعأ يدي ه حي ي كب  حتى جيعلأهام حذوأ مّنكبيه  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبَي 

 .احلديث . .. فعل مثله. سمع اهلل لن محده: وإذا قال , فعلأ مثله 

ُالتيُتفرُ   ُ(.رفعهامُدونُذلك)وهيُقولهُ.ُدُهباُمالٌكُوليسُعندهمُتلكُاللفظة 

والدواليب يف ( 111/ )وابن أيب شيبة ( 31 /3)وابن الّنذر ( 1/11)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 115 ) "الكّنى"

رشح "والطحاوي يف ( 319 )وابن الّنذر ( 1198)وعبد الرزاق ( 111/ )أخرجه الشافعي  (1)

 . وغريهم من ط رق  عن مالك  به( 1/11)والبيهقي ( 1/59) "مشكل اآلثار

= 
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 قرأ  يأ  هوحدأ  صىَل  إذا كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -81

 اً حيانأأ  يقرأ   وكان؛  قرآنلا من وسورة   قرآنلا بأم   ركعة   ل  ك يف اً مجيع ربعلأ ا يف

 من كعتيالرَ  يف ويقرأ  ,  فريضةم لا ةم الص من واحدةلا كعةالرَ  يف ثالوالثَ  ورتيبالسُّ 

 ( ).سورة   وسورة   قرآنلا م  بأ   كلكذ غربم لا

ُراءةُِقُِلاُيفُلُِمعُ لا:ُبابُ

 ارثحلا بن إبراهيم بن دحممَ  عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -88

 وهم اسالّنَ  ىلع خرجأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ ,  ايض  يأ بأ لا عن راَم التَ  حازم   يبأأ  عن يمي  التَ 

 بام يّنظر  لف هربَ  يّناجي يل  صل  ا إنَ :  لفقا,  قراءةلبا مصواِت  أأ  ت  لأ ع وقد,  ونصلُّ ي  

 ( ).قرآنلبا ض  بع   ىلع كمبعض   هر  جيأ  الو,  به ّناجيهي  

___________________ 

لُ:ُ)ُقولهُ  حى حتى آخر القرآن  (قِصارُامل فص   . (5)انظر حديث رقم . من سورة الضُّ

من ط رق  عن ( 1/11) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 338 )وابن الّنذر ( 911)أخرجه الشافعي  ( )

 . مالك به

. من ط رق  عن نافع ( 318/ )والطحاوي ( 311/ )وابن أيب شيبة ( 1811)وأخرجه عبد الرزاق  

 . بّنحوه

( 3/115) "ريخ الكبريالتا"ويف ( 19 ) "خلق أفعال العباد"والبخاري يف ( 1/311)أخرجه أمحد  (1)

وحممد بن نص ( 3/81)والبغوي (   /3)والبيهقي ( 5/31-1/111) "الكبى"والّنسائي يف 

من ط رق  عن ( 331/ ) "فضائل القرآن"وأأبو عبيد يف ( 1  ) "تعظيم قدر الصالة"الروزي يف 

 . مالك به

هم الغفاري  وذكره ابن حبان يف , ثقٌة : ب قال ابن عبد ال. اسمه ديّنار . وأأبو حازم موىل أأيب ر 

= 
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 اّنَ ك  :  لقا هنَ أأ ,  أبيه عن ك  لما بن لسهي أيب هعم   عني عن مالك  حَدثّنو -89

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

 من يشءٌ  هفاتأ  إذا كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -91

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

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

___________________ 

 ( .1/19 ) "التهذيب"قاله احلافظ يف .  "الثقات"

: وانظر .  "الكبى"بَي ذلك الّنسائيُّ يف . وكذا ييى بن سعيد , وقد اخت لف فيه عىل حممد بن إبراهيم  

 ( .33 / )وعللأ ابن أيب حاتم (. 5 13/3)التمهيد 

وصَححه ابن خزيمة . من حديث أأيب سعيد نحوه ( 3/91)وأأمحد ( 331 )وأأخرج أأبو داود  

مر ( 1/31)ورواه أأمحد (. 11  ) من حديث عائشة ( 1115) "الوسط"والطباين يف , عن ابن ع 

 . وأيب هريرة

قة بن عبيد بن ( : 389/ ) "االستيعاب"قال أبو عمر يف  (الب ي ايضُ:ُ)ُقولهُ فروة بن عمرو بن ودأ

ها من المشاهد. يض النصاري عامر بن بياضة البيا حديث ه عن الّنبي  . شهدأ العقبةأ وشهد بدرًا وما بعدأ

كم  " ملسو هيلع هللا ىلص ه يف  "ال جيهر  بعض  زين يقوالن . "الوطأ"ومل ي سم  إنام سكتأ مالٌك : وكان ابن  وَضاح وابن  م 

وال وجهأ لمأا قااله يف , ف هذا ال ي عر: قال أبو عمر .  عن اسمه لأَنه كان ممن أأعانأ عىل قتلم عثامن 

ز. ومل يكن لقائلم هذا علٌم بام كان من النصار يوم الدار, ذلك   .انتهى كالمه بتجو 

) من طريق ييى بن ب كري كالمها ( 95 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 3811)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 . عن مالك به( عبد الرزاق وابن ب كري 

 . كان مفروشًا بالبالط. بي السجد الّنبوي والسوقم  موضعٌ  (البالطُ:ُ)ُقولهُ 

 . عن مالك به( 11 3)أخرجه عبد الرزاق  (1)
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ُُيفُراءةُِقُِلا:ُبابُ ُبِحُالص 

روة بن هشام عن ى عن مالك  يي حَدثّني - 9  يقد  الص   بكر   باأأ  أنَ ,  بيهأأ  عن ع 

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

روة بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -91  بن اهلل عبد سمعأ  هنَ أأ ,  أبيه عن ع 

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

 يطلع   حي يقوم   كان قدل اً إذ واهللم:  تلفق,  بطيئةً  قراءةً  ج  حلا وسورة وسفي  

 لجأ أأ :  لقا ؟فجر  لا
( ). 

 عن محنالرَ  عبد أيب بن وربيعة سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -93

_________________ 

( 1 1/1) "العرفة "ويف ( 1/389) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 135)أخرجه الشافعي رقم  ( )

 . عن مالك به

 "الم"والشافعي يف ( 1 3/ )وابن أيب شيبة (   11) "الصّنف"وأأخرج عبد الرزاق يف     

بح بالبقرة , فقال له عمر  حي فرغ , وغريهم عن أنس ( 1/118) بتم : أأَن أبا بكر قرأ يف صالة الصُّ قر 

نا غافلمي : الشمس  أن  تأطل ع , قال  ه صحيٌح . لو طلعت  ملأ  جتد   . وإسّناد 

 "التمييز"ومسلم يف ( 81 / ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 131)رجه الشافعي أخ (1)

 . من طريق مالك به( 1/389) "الكبى"والبيهقي يف (  11ص)

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

روة . عامر  كر ع 
ه صحيٌح وإسّنا. دون ذم  .د 

لسلم ( التمييز)وكذا . للدارقطّني ( الحاديث التي خولف فيها مالك ) و ( . 18 /1)العلل : انظر  

 ( .1/518)والعلل لإلمام أمحد ( 51/ )
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 يوسف سورةأ  خذت  أأ  ما:  لقا,  ّنفي  حلا مري  ع   بنأ  فرافصةأ لا أنَ  , د  حممَ  بن قاسملا

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

 يف بحالصُّ  يف يقرأ كان عمر بن اهلل عبد أن  ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -91

 .( ) وسورة   قرآنلا بأم   ركعة   ل  ك يف .لفَص ل  ا من لوأ ل  ا ورالسُّ  عرشلبا فرالَس 

ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ
ُرآنُِقُ لاُمُِّأُ 

 باأأ  نَ أأ ,  يعقوب بن محنالرَ  عبد بن ءالعلا عن ى عن مالك  يي حَدثّني -95

 وهو.  كعب   بنأ  يبَ أ   نادى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  هخبأ أأ  ريز  ك   بن عامر ىلمو سعيد  

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

 مأ لتع ىحتَ  سجدلا من خترجأ  اَل  أن رجولأ  ين  إم :  لفقا.  سجدلا باب من جَير   أن  

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

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

_________________ 

والبيهقي يف ( 81 / ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 131) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . بهمن طريق مالك ( 1/389) "الكبى"

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

والدم زوجتمه  وفَرق احلافظ ابن حجر بيّنه وبي الفرافصة صهرم عثامن بن عفان . انتهى . تابعٌي ثقةٌ 

 (. 331/ )تعجيل الّنفعة : انظر . نائلة 

من ( 1113)وعبد الرزاق ( 3/389) "الكبى"والبيهقي يف ( 138) "مسّنده" أخرجه الشافعي يف (1)

 .ط رق  عن مالك به
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 هللم مد  حلا}  ت  فقرأ  :  لقا ؟ةالالَص  تأ ح  تأ تأ اف   إذا قرأ  تأ  كيف:  لقا ؟ّنيتأ د  وعأ  تيلا

 .آخرها ىلع تيت  أأ  ىحتَ {.يلعالا رب  

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

 ( ) .عطيت  أ   ذيلا

_________________ 

وإسحاق بن راهوية ( 395)رقم ( 1/13) "فضائل القرآن"وأبو عبيد يف ( 551/ )أخرجه احلاكم  ( )

 . من طريق مالك به( 3881) "الطالب العالية"كام يف 

رير ال ي وقف له عىل اسم  : ( 1 11/1) "التمهيد"قال أبو عمر يف   وهو , أأبو سعيد موىل عامر بن ك 

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

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

 .اخلالفأ 

فرواه . واختلف عّنه , يرويه العالء بن عبد الرمحن ( : 1 /9) "العلل"وقال احلافظ الدارقطّني يف 

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

ن وعبد السالم بن حفص وعبد الرمحن بن إسحاق وجهضم بن عبد اهلل وإبراهيم بن طهام[  1811

, ملسو هيلع هللا ىلص وعبد الرمحن بن إبراهيم ومسلم بن خالد وشعبة عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن الّنبي  

فرواه عن العالء عن أبيه عن أيب [  1 9والّنسائي  15 3الرتمذي ] وخالفهم عبد احلميد بن جعفر 

مصعب عن  عن أيب معاوية الَّضير عن خارجة بن: وقيل , ملسو هيلع هللا ىلص هريرة عن أ يب بن كعب  عن الّنبي  

فرواه عن العالء بن . وخالفهم مالك بن أنس , العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن أ يب بن كعب كذلك 

ريز مرسالً عن الّنبي   وي شبه أن  يكون احلديث  عّند ملسو هيلع هللا ىلص  عبد الرمحن عن أيب سعيد موىل عامر بن ك 

 عىل الوجهي
م
 . انتهى.العالء

 . وما بعدها( 11/ )امع والسّند اجل( 8 11/1)التمهيد : وانظر  

= 
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 عبد بنأ  جابرأ  سمعأ  هنَ أأ ,  كيسان بن وهب عيم  ن   يبأأ  عني عن مالك  حَدثّنو -91

 .( )ماماإل وراءأ  إاَل ,  ل  يص ملف قرآنلا بأم   فيها قرأيأ  ملأ   ركعةً  صىَل  نمأ :  يقول اهلل

ُلخُقراءةُِلاُتركُِ:ُبابُ ُفيهُرُ هُ ج ُُفيامُمامُِإلُِاُف 

ئل إذا كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -91  له.  س 

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

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

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّنيو -98  يبأأ  عن يثي  لال مةي  كأ أ   ابن عن ابن شم

 قرأأ  له:  لفقا,  قراءةم لبا فيها جهرأ  ة  الص من انصفأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  هريرة

 اهلل رسول   لفقا:  لقا,  اهلل يا رسولأ  ناأأ .  نعم:  رجٌل  لفقا ؟اً آنف حدٌ أأ  مّنكم معي

 فيام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو مع قراءةم لا عن اسالّنَ  فانتهى,  قرآنلا نازعأ   يل ما قولأأ  ين  إم :  ملسو هيلع هللا ىلص

___________________ 

ُالنصاريُُ ُاملعىل  ُبن ُمنُحديثُأيبُسعيد ُواحلديثُمعروٌف ُالبخاريُيفُ. ُ"صحيحه"أخرجه

 .نحوه(365ُ)والنسائيُ(6438ُ)وأبوُداودُ(4664ُ)

 "الكبى"والبيهقي يف ( 8 1/ )والطحاوي ( 1115)وعبد الرزاق ( 3 3)أخرجه الرتمذي  ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 311/ )والدارقطّني ( 11 /1)

رفوعاً    مأ
 (.8 1/ )أأخرجه الطحاوي . ورواه ييى بن سالم عن مالك 

عفاء عن مالك : قال البيهقي   ه من الضُّ ه ييى بن سالم وغري  وذاك مما ال يلُّ روايت ه عىل , وقد رفعأ

 انتهى . طريق االحتجاج به

( 311) "جزء القراءة خلف اإلمام"بيهقي يف وال( 111/ ) "رشح العاين "أخرجه الطحاوي يف  (1)

 . من طريق مالك به
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 سأ  حي قراءةلبا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فيه جهرأ 
 .( ) ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو نمم  كلذ عوامم

ُُيفُلوسُِجلُ اُيفُلُِمعُ لا:ُبابُ ُةُِالالص 

.  عمر بنأ  اهلل عبدأ  سمع أن ه,  ديّنار   بن اهلل عبد عني عن مالك  حَدثّنو -99

 انصفأ  اَم لف,  هي  لرج ىّنأ وثأ  عتربَ  ربع  أأ  يف جل  الرَ  سأ لج اَم لف,  رجٌل  جّنبه ىلإ ىَل وص

:  عمر بن اهلل عبد لفقا,  كلذ تفعل   كفإنَ :  جل  الرَ  لفقا,  يهلع كلذ عابأ  اهلل عبد  

 .( )  كيشتأ أأ  فإين  

_________________ 

والبخاري يف (  1/31)وأمحد ( 11 /1)والّنسائي ( 1 3)والرتمذي ( 811)أخرجه أبو داود  ( )

من ط رق  ( 1 1/ )والطحاوي ( 819 )وابن حبان ( 13 )و ( 11)رقم  "القراءة خلف اإلمام"

 . عن مالك به

جعله  "إىل آخره ... فانتهى الّناس  "إاَل أأَن قوله . وهو كام قال . حديٌث حسنٌ هذا : وقال الرتمذي  

هري من كالمه  واة عن الزُّ  .مجاعٌة من الرُّ

وِتذيب السّنن البن القيم ( 13/  )والتمهيد ( 11 3 )رقم ( 1/198 )انظر السّند اجلامع  

( /391.) 

عُالقرآنُ:ُ)ُقولهُ  هو بمعّنى التثريب والَلوم لن فعل ( : 311/ : )عىل الوطأ  قال الزرقاين (ماُيلُأ نار 

ّنازعونّني القرآن الذي . أي إذا جهرت  بالقراءة : ذلك , قال أبو عبد اللك فإن قرأ ت م ورائي فكأأنام ت 

من . ومعّنى مّنازعتهم له أن اَل يفردوه بالقراءة ويقرءوا معه : ولكن أنصتوا , وقال الباجي, أأقرأ  

 .انتهى . بمعّنى التجاذب, زع التّنا

ُيفُ. من طريق معن بن عيسى عن مالك  به( 111 ) "الفقيه والتفقة"أخرجه اخلطيب يف  (1) وأصله

 .انظر الثرين اآلتيي. صحيحُالبخاري

 :الرتبع عىل رضبي( : 15 / ) "الّنتقى"قال الباجي يف  (ترب عُ:ُ)ُقولهُ

= 
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 ىرأأ  أن ه,  كيم  حأ  بن غريةل  ا عن يسار   بنم  صدقةأ  عني عن مالك  حَدثّنو -11 

 كرذ   انصفأ  اَم لف,  هقدمي   دورص   ىلع ةالالَص  يف جدتي  سأ  يف يرجع   مرع   بن اهلل عبدأ 

 ( ).تكيش  أأ  يَن أأ  لجأأ  نمم  هذا فعلأأ  اموإنَ ,  ةالالَص  ةأ ّنَ س   يستل اَّن إم :  لفقا,  كلذ هل

د   بن قاسملا أنَ ,  سعيد   بن ييى عن ى عن مالك  يي حَدثّنيو - 1   راهمأأ  حمم 

___________________ 

الف بي رجليه فيضع ر: أحدمها جله اليمّنى حتت ركبته اليرسى ورجله اليرسى حتت ركبته أن  َي 

 .اليمّنى

ثّني رجلي ه من جانب واحد  فتكون رجله اليرسى حتت فخذه وساقه : والَّضب الثاين   أن  يأرتَبع ويأ

ه الي مّنى , اليمّنى 
 .انتهى . وي شبه أَن هذه كانت قعدة الرجل, ويثّني رجله اليمّنى فتكون عّند أأليتم

 .عن مالك به( 3111)عبد الرزاق أخرجه  ( )

مر عىل صدور قدميه يف الَسجدتي يف ( : 111/ ) "الّنتقى"قال الباجي يف      معّنى رجوعم عبد اهلل بن ع 

الة   من سجدتيه يف الَصالة إىل أن  يستويأ عىل . الص 
ه من كل  واحدة  أن ه كان يرجع  عليها عّند رف ع رأ سم

وعه من , قدميه  ك , ال وىل إىل القعود عىل رجليه فرج  فكان يفعل بي , لن ه ملأ  يكن يستطيع عىل الَتورُّ

جود  جوع إىل السُّ قدر عليه من هيئات اجللوس مم ا كان أأيرس عليه يف الر  , الَسجدتي بأأقرب ما كان يأ

جود  جوع مّنها إىل السُّ لوس يف الَصالة فإَنه يشقُّ عليه فأَما هيئت ه يف اجل, وهذه اْليئة يتيرَس عليه الرُّ

جود جوع إىل السُّ  .الر 

ا رجوعه عىل قدميه يف الَسجدة الَثانية   فإن كان رجوعه إىل , فال َيلو أن يكون إىل قيام  أو جلوس  . وأم 

 وإن كان إىل قيام  رجعأ عىل, لن ه كان ال يقدر عىل غري ذلك , ثم  ترَبع , جلوس  عاد إىل تلك احلال 

ثَم يأّنهض عىل تلك احلال إىل , صدور قدميه إىل االعتامد عليها وهو قاعٌد وأأليتاه تكاد أن متَس الرض 

ه مالٌك . القيام  هأ رم ّنَة الَصالة , وهو اإلقعاء الذي كأ مر أن  يكون يشٌء مّنه من س  , ونفى عبد اهلل بن ع 

 اهـ.وأخب أن ه إن ام كان يفعله لجل شكواه
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 ىلع سأ لوج,  رسىي  لا هلأ رج ىّنأ وثأ ,  مّنىي  لا هلأ رج فّنصبأ ,  دشهُّ التَ  يف لوسأ جلا

 .هقدمم  ىلع س  لجي وملأ  ,  يرسلأ ا كهور  

 يفعل   كان باهأأ  نَ أأ  حَدثّنيو,  عمر بن اهلل عبد بن اهلل عبد   هذا راينأأ :  لقا ثم  

 ( ).كلذ

_________________ 

والبيهقي يف ( 3 5 ) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 151/ ) "رشح العاين"الطحاوي يف أخرجه  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 31 /1) "الكبى"

محن بن القاسم عن عبد اهلل بن عبد اهلل  (863)ُ"صحيحُالبخاري"وأصلهُيفُُ أن ه , أن ه أخبه , عبد الر 

مر يأرتَبع يف الَصال ل ت ه , ة إذا جلس كان يرى عبدأ اهلل بن ع   حديث الَسن   -ففعأ
فّنهاين عبد   -وأنا يومئذ 

مر  ثّني الي رسى : وقال , اهلل بن ع  ّنَة الَصالة أأن  تأّنصبأ رجلأك اليمّنى وتأ إن ك تفعل : فقلت , إَنام س 

نى: فقال , ذلك  الأ مم َ ال حتأ يلأ ج 
 ."إن  رم

ُُ ُدونُقوله ُاليرسُ) ُوجلسُعىلُوركه ُيل, ْ ُوَل  وهذه الرواية ت بي  ما أ مجل يف رواية  (سُعىلُقدمه

وإنام اقتص البخاري عىل رواية عبد الرمحن : ثم قال (. 1/311)"الفتح"قاله ابن حجر يف . البخاري 

لتصيه فيها بأَن ذلك هو السّنة  القتضاء ذلك الرفع , بخالف رواية القاسم , ورجح ذلك عّنده 

ل يد ال فص  الف   حديث أيب مح  قال إّنا ال خت  بي اجللوس الول والثاين , عىل أَن الصفة الذكورة قد ي 

مر الذكور كان , حديثأ أيب محيد  لَن يف الوطأ أأيضًا عن عبد اهلل بن ديّنار التصيح بأَن جلوسأ ابنم ع 

القاسم حَدثه  أنَ , يف التشهد الخري , وروى الّنسائي من طريق عمرو بن احلارث عن ييى بن سعيد 

ن سّنَة الصالة أن  يّنصب الي مّنى  "عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه قال 
وجيلسأ عىل , مم

لت هذه الرواية عىل التشهد الول  "الي رسى انتفى عّنهام . ورواية مالك عىل التشهد الخري , فإذا مح 

 . , واهلل أعلم ووافق ذلك التفصيل الذكور يف حديث أيب محيد , التعارض 
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ُُيفُدُِشهُ التُ :ُبابُ ُةُِالالص 

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -11  روة عن ابن شم  عبد عن بريالزُّ  بن ع 

 اسالّنَ  مل  عي   ّنبلا ىلع وهو - ابطَ خلا بن مرأ ع   سمعأ  هنَ أأ ,  قاري  لا عبد   بن محنالرَ 

 مالالَس ,  هلل واتلالَص  باتي  الطَ  هلل اكياتالزَ  هلل اتحيَ التَ  ولواق   : يقول - دشهُّ التَ 

 شهد  أأ  . يحلاالَص  اهللم عبادم  ىلوع يّنالع مالَس ال,  وبركاته اهلل ورمحة بيُّ الّن اأّيُّ  يكلع

 ( )  .هورسول   هعبد   اً دحممَ  أنَ  شهد  وأأ ,  اهلل إاَل  هلإ ال نأأ 

:  فيقول,  ديتشهَ  كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -13 

 اهلل ورمحة بي  الّن ىلع مالالَس ,  هلل اكياتالزَ  هلل واتلالَص  هلل اتحي  التَ  اهلل بسم

 , اهلل إاَل  هلإ ال أن شهدت  ,  يحلاالَص  اهلل عباد ىلوع يّنالع مالالَس ,  وبركاته

 ىضأ قأ  إذا دعوويأ ,  ييلول  ا كعتيالرَ  يف هذا يقول  ,  اهلل رسول اً دحممَ  أنَ  شهدت  

 مقد  ي   أن ه إاَل ,  اً أيض كلكذ دشهَ تأ  تهصال آخر يف سأ لج فإذا,  هل بدا بام هدأ شهُّ تأ 

 .هل بدا بام ودع  يأ  ثمَ ,  دشهُّ التَ 

,  وبركاته اهلل ورمحة بي  الّنَ ىلع مالالَس :  لقا,  مل  سي   أن   رادوأأ  دهشهُّ تأ  ىضأ قأ  فإذا

 ىلع يردُّ  ثمَ ,  هميّنم يأ  عن يكملع مالالَس ,  يحلاالَص  اهلل عباد ىلوع يّنالع مالالَس 

_________________ 

 "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 115/ )واحلاكم (  19/ )والطحاوي ( 111)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 11 /1)

 .                                        وإسّناده صحيح 

هري به( 193/ )وابن أيب شيبة ( 3111)ورواه عبد الرزاق     . من ط رق  عن الزُّ
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 .( ) يهلع ردَ  هسارم يأ  عن حدٌ أأ  يهلع ملَ س فإن,  مامإلا

محن عبد عني عن مالك  حَدثّنو -11   - عائشة عن بيهأأ  عن قاسملا بن الر 

ي   اتحيَ التَ  : دت  تشهَ  إذا تقول   كانت اَّن أأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوجم   واتلالَص  باتالط 

, هورسول   هعبد   اً دمَ حم   نَ وأأ , هل رشيكأ  ال هوحدأ  اهلل إاَل  هلإ ال أن شهد  أأ , هلل اكياتالزَ 

 .يحلاالَص  اهلل عبادم  ىلوع يّنالع مالالَس , وبركاته اهلل ورمحة   بيُّ الّن اّيُّ أأ  يكلع مالالَس 

 .( )يكملع مالالَس 

,  د  حممَ  بن قاسملا عن نصاري  لأ ا سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -15 

 اتحي  التَ  : دت  تشهَ  إذا تقول كانت - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ زوجأ  - عائشة نَ أأ  هخبأ أأ  هنَ أأ 

,  هل رشيك ال وحده اهلل إاَل  هلإ ال أن أشهد . هلل اكياتالزَ  واتلالَص  باتي  الطَ 

د أنَ  وأشهد ,  وبركاته اهلل ورمحة بيُّ الّنَ  اّيُّ أأ  يكلع مالالَس ,  هورسول   اهلل عبد   اً حمم 

_________________ 

 "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 511 )وابن الّنذر ( 1/119) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به ( 11 /1)

ه صحيٌح غاية   . وإسّناد 

ريج عن نافع بهعن اب(  11/ )والطحاوي ( 3113)ورواه عبد الرزاق    .ن ج 

د  (بسمُاهللُالت حيِّاتُهللُ:ُ)قولهُ  . ال يأصحُّ مّنها يشءٌ . وردت  أأحاديث  مرفوعٌة يف التسمية قبل التشهُّ

 ( 115/ )التلخيص البن حجر : انظر 

من (   1)رقم  "الغيالنيات"وأبو بكر الشافعي يف ( 11 /1) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 .ن مالك بهط رق  ع
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  ( ).يكملع مالالَس . يحلاالَص  اهلل عباد ىلوع يّنالع مالالَس 

ُيُ ُما:ُبابُ ُرأُُْعُ رفُ ُنمُ ُفعل  ُقبُهس  ُمامُِإلُِاُل 

 مأ  عن قمةل  عأ  بن مروعأ  بن دحممَ  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -11 
 عبد بن يحلم

 امفإنَ ,  مامإلا لقب هوَيفض   هسأ رأ   يرفع   ذيلا:  لقا هنَ أأ  ريرةه   يبأأ  عن عدي  الَس  اهلل

 .( ) يطان  شأ  بيدم  هناصيت  

_________________ 

وأبو بكر الشافعي يف ( 931) "العرفة"و( 11 /1) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . من طريق مالك به( 911) "الغيالنيات"

وأبو ( 111/ ) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 193/ ) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف  

 . به من ط رق  عن ييى بن سعيد( 918)بكر الشافعي 

قييل يف  (1) من ط رق  ( 11 ) "غرائب حديث مالك"وابن الظَفر يف ( 3/153) "الضعفاء"أخرجه الع 

 .عن مالك به

ييّنة ( 989) "مسّنده"واحلميدي يف ( 3153) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف   , من طريق ابن ع 

بدةأ بنم سليامن كالمها عن حممد ب( 11 1)وابن أيب شيبة  مرو بهمن طريق عأ  .ن عأ

ه : قال احلميدي   ه. وقد كان سفيان رَبام رفعأ  انتهى. ورَبام ملأ  يرفع 

تلف عليه فيه ( : 3/59 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ورواه , هكذا رواه مالٌك موقوفًا مل َي 

دي  ر  ليح عن أيب هريرة عن الّنبي  [ 9111البزار رقم ] الَدراوأ رفوعًا  ملسو هيلع هللا ىلصعن حممد بن عمرو عن مأ . مأ

مر العدين , واهلل أعلم . وال يصحُّ إاَل موقوفًا هبذا اإلسّناد  غرائب حديث مالك ] ورواه حفص  بن  ع 

 عن حممد بن عمرو عن أأيب هريرة عن الّنبي  [  19 رقم 
تابع عليه عن , سواءأ  ملسو هيلع هللا ىلصعن مالك  ومل ي 

 .انتهى كالمه. مالك

 .انتهى . هو الحفوظو: عن الوقوف  "الفتح"وقال ابن حجر يف  

= 
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ُيُ ُما:ُبابُ ُُْيُتُ عُ ركُُْنمُُِملُ سُنُْمُ ُفعل  ُاًُياهُِس 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -11   ةمأ حث   يبأأ  بنم  يامنلس بن بكر يبأأ  عن ابن شم

 وأأ  هرالظُّ  هارالّنَ  يتأ الص إحدى من يركعتأ  ركعأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ  غّنيلب : لقا

 مأأ ,  اهلل يا رسولأ  ة  الالَص  تم صم ق  أأ :  يلامالش   ذو هل لفقا,  اثّنتي من ملَ فس,  عصلا

 .سيت  نأ  وما ةالالَص  صتم ق   ما:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول هل لفقا ؟نسيتأ 

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لأ فأقب,  اهلل يا رسولأ  كلذ بعض كان قد:  يلامالش   ذو لفقا

 اهلل رسول   مَ تأ فأأ  . اهلل يا رسولأ .  نعم:  فقالوا ؟يدينلا ذو قأ صدأ أأ :  لفقا,  اسالّنَ 

 ( ).ملَ س ثمَ ,  ةالالَص  من بقي ما ملسو هيلع هللا ىلص

___________________ 

مرو : قلت   وي احلديث  مرفوعًا من ط رق  أ خرى عن حممد بن عأ علل : انظر . ال يصحُّ مّنها يشءٌ . ور 

( 1/111)للعقييل  "الضعفاء"و( 111/ )وعلل ابن أيب حاتم ( 381 )الدارقطّني رقم 

 (. 1 1/ )للخلييل  "اإلرشاد"و

معّناه الوعيد  لن فعلأ ذلك , وإخباٌر أأَن : قال الباجي( : 315/ )قال الزرقاين  (بيدُشيطانُ:ُ)ُقولهُ

ن  ه له وطاعتأه إمَياه يف البادرة باخلفض والرفع قبل إمامه انقياد  مأ ذلك من فعل الشيطان به , وأأَن انقيادأ

 .كانت ناصيت ه بيده

بأس مم قبل اإلمام سبٌب إاَل : وقال يف القأ ه أأن  يأستحَّضأ أأَنه ال ي سل م ليس للتقدُّ  , ودواؤ 
 طلبأ االستعجالم

 .انتهى.قبل اإلمام فال يأستعجل  يف هذه الفعال

 .من طريق ييى بن ب كري والقعّنبي عن مالك به( 3/111) "العرفة"أخرجه البيهقي يف  ( )

ط رق  عن من ( 119  – 118 )وابن خزيمة ( 3/15)والّنسائي ( 3 1 )وأخرجه أبو داود  

هري به رسالً . الزُّ  .م 

= 
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___________________ 

واة عن مالك إاَل ( : 315/ ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   د هذا احلديث فيام علمت  أأحٌد من الرُّ
وملأ  ي سّنم

هري عن سعيد بن السيب  -أأخو ف ليح بن سليامن  -عبد احلميد بن سليامن  فإنه رواه عن مالك عن الزُّ

هري يف حديث ذي اليدين اضطرابًا شديدًا و. ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة عن الّنبي   أأوجبأ . قد اضطرب الزُّ

ه من روايتمه خاَصة ال أأعلم أحدًا من أأهل : ثم قال ... وذكرأ االضطرابأ . .. عّند أهل العلم بالّنقل تركأ

هاب  يف قصة ذي اليدين الضطرابه فيه  ّن في فيه عَول عىل حديث ابن شم ملأ  وأنه , العلم واحلديث ال صم

تم له إسّنادًا وال متّنًا  والكامل ليس , فالغلط  ال يسلم  مّنه أأحٌد . وإن  كان إممامًا عظياًم يف هذا الشأأنم , ي 

 ي ؤخذ من قوله وي رتك إاَل الّنبي  , لخلوق  
 .انتهى كالمه . ملسو هيلع هللا ىلصوكلُّ أأحد 

ُُُُُ ُ)ُقوله ة  احلديث كام نقله ابن عبد الب اتفق أأئم( : 3/91) "الفتح"فقال احلافظ يف  (ذوُالشامليُ:

م يف ذلك  هري وهم وذو الشاملي هو الذي , وسبب ه أأنه جعلأ القصةأ لذي الشاملي , وغريه عىل أَن الزُّ

لة -وهو خزاعي  -ق تل ببدر  مري بن عبد عمرو بن نض  ُ.واسمه ع 

كام أخرجه  ملسو هيلع هللا ىلصيث بعد الّنبي لنه حَدث هبذا احلد, بمدة  ملسو هيلع هللا ىلصفتأَخرأ بعد الّنبي  . وأما ذو اليدين  

لأمي , الطباين وغريه  وقد وقع عّند مسلم  من , واسمه اخلرباق عىل ما سيأيت البحث فيه , وهو س 

ليم . طريق أيب سلمة عن أيب هريرة  هري بلفظ. فقام رجٌل من بّني س  فقام ذو . ) فلاَم وقع عّند الزُّ

 .أأَن القصة وقعت قبل بدر: لم ذلك قال لأج  , وهو يأعرف  أنه ق تل ببدر ( الشاملي 

ُالئمة  زُبعض  وأأَن أبا هريرة روى , أن  تكونأ القصة  وقعت  لكل من ذي الشاملي وذي اليدين  وقدُجو 

مها وهو قصة ذي الشاملي . احلديثي  دأ اآلخر . فأرسلأ أحد  وهذا , وهي قصة ذي اليدين . وشاهأ

ع تمل من طريق اجلأم   .حم 

مل عىل أَن ذا الشاملي كان يقال له أأيضًا ذو اليدين :  وقيل  . فكان ذلك سببًا لالشتباه . وبالعكس . ي 

ما رواه مسلم وأمحد وغريمها من طريق ييى بن أيب كثري عن أيب . ويدفع الجازأ الذي ارتكبه الطحاوي

وقد اتفق معظم  أهلم .  ملسو هيلع هللا ىلص بيّنام أنا أصيل مع رسول اهلل "سلمة يف هذا احلديث عن أيب هريرة بلفظ 

املي غري ذي اليدي ن  ونَص عىل ذلك الشافعي رمحه اهلل , احلديث من ال صّن في وغريهم عىل أَن ذا الش 

 .انتهى.يف اختالف احلديث
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هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -18   مةلس أيب وعن سي بلا بنم  سعيدم  عن ابن شم

 .( ) كلذ لمث محنالرَ  عبد بن

ُصملُ اُمتامُِإُِ:ُبابُ ُُإذاُكرُ ذُ ُماُيلِّ ُُيفُشك  ُالص 
ُهتِ

 أنَ ,  اهلل عبد بن ملسا عن زيد   بن دحممَ  بن مرع   عني عن مالك  حَدثّنو -19 

أ نأ  هنَ أأ  ظنُّ يأ  ذيلا َخ يتوأ ل  ف هتم الص يف مك  حد  أأ  شَك  إذا:  يقول كان مرع   بن اهلل عبدأ 
 يسم

 .( ) ٌس لجا وهو .هوالَس  يتأ جدأ سأ  يسجد  ل ثمَ ,  هل  صأ ي  ل  ف هتم الص من

و بن فيفعأ  عني عن مالك  حَدثّنو -1    هنَ أأ  يسار   بن عطاء عن همي  الَس  عمر 

_________________ 

 . من ط رق  عن مالك به( 81 /1) "العرفة"والبيهقي يف ( 11 /1)أخرجه ابن خزيمة  ( )

رسل   جه الشيخان من طريق ابن السيب, الذي قبله  انظر احلديث. وهذا م   . وملأ  َير 

هري . أَما أأبو سلمة    "صحيحه"أخرجه البخاري يف .فقد جاء عّنه موصوالً من غري طريق الزُّ

من طريق ( 311 )وبرقم , من طريق ييى ( 9 3 )ومسلم , من طريق سعد بن إبراهيم ( 111 )

 . ُمتصًا ومطوالً . رة بهشيبان كلهم عن أيب سلمة عن أيب هري

ُهذاُيفُ  رسالًُوالُُ"الزوائد"وإنامُأوردت  رسلُسعيدُبنُاملسيبُفلمُُيّرجاهُمنُطريِقهُالُم  ِمنُأ ْجلُم 

وصوالًُ ُ .واحلديثُمشهوٌرُيفُالصحيحيُوغريمهاُمنُطريقُحممدُبنُسريينُعنُأيبُهريرة.ُم 

السّنن "والبيهقي يف ( 151 )بن الّنذر وا( 135/ ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (1)

 . من ط رق  عن مالك به( 1/333) "الكبى

مر بن اخلَطاب. وإسّناده صحيح   ووَثقه , أأخرجأ له الشيخان . عمر بن حممد بن زيد بن عبد اهلل بن ع 

مر بن حممد بن زي: وقال الثوري , أمحد وأبو حاتم وغريها  مر أأفضل من ع  د العسقالين ملأ  يكن يف آلم ع 

 .بعسقالن مرابطًا رمحه اهلل 51 تويف سّنة . 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   83 ْيُحيح 

 يف شكُّ يأ  ذيلا عن بارح  لأ ا وكعبأ  عاصلا بن مروعأ  بن اهلل عبدأ  ت  لسأ : لقا

,  خرىأ   ركعةً  ل  يصل:  لقا مهاالفك؟ اً ربعأأ  مأأ  ثالثاً أأ .  صىَل  كم درييأ  الف هتم صال

 ( ).ٌس لجا وهو.  ي  سجدتأ  يسجد  ل ثمَ 

ئل إذا كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -     عن س 

أ نأ  ن هأأ  يظنُّ  ذيلا كمحد  أأ  يتوَخ ل : لقا ؟ةالالَص  يف سيانالّن  
 . هتم الص نمم  يسم

هل  صي  ل  ف
( ). 

ُُيفُظرُِالن ُ:ُبابُ ُشغلُ يُ ُماُىلإُُِةُِالالص  ُعنهاُك 

 زوجأ  - عائشة نَ أأ ,  قمةلعأ  أيب بنم  قمةأ لع عن ى عن مالك  يي حَدثّني -1  

 اْل ةً شاميَ  مخيصةً  ملسو هيلع هللا ىلص اهللم لم رسول ذيفةح   بن   مه  جأ  بوأأ  ىهدأ أأ :  ت  لقا - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ 

,  م  ه  جأ  يبأأ  ىلإ ميصةخلا هذه يد  ر  :  لقا انصفأ  اَم لف . ةالالَص  فيها دأ هم فشأ ,  مٌ لأ عأ 

 فتأ يأ  فكاد ةم الالَص  يف هامم لأ ع ىلإ نظرت   فإين  
 ( ).ّنيّنم

_________________ 

من ط رق  ( 18 /1) "العرفة"ويف ( 1/333) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/11)أخرجه ابن أيب شيبة  ( )

 . عن مالك به

ه ال بأأس به   مرو الَسهمي . وإسّناد  فيف بن عأ , شيٌخ قديٌم : وقال اإلمام أمحد , ثقٌة : قال الّنسائي , وعأ

 . "الثقات"وذكره ابن  حبان يف 

من ( 1/333) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 315/ ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (1)

 ط رق  عن مالك به

والبيهقي يف ( 1338)وابن حبان ( 111 )وإسحاق بن راهوية ( 11 /1)أخرجه اإلمام أمحد  (3)

= 
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 كان نصارَي لا حةلط باأأ  أنَ ,  بكر   يبأأ  بنم  اهلل عبدم  عن ٌك لما حَدثّنيو -3  

 لأ فجع . كلذ هبأ عجأ فأأ ,  اً ُمرجأ  تمس  لي ديرتدَ  قفطفم  بيس  د   فطار . حائطه يف ي صيل  

 قدل:  لفقا,  صىَل  كم درييأ  ال هو فإذا,  هتم الص ىلإ رجعأ  ثمَ ,  ساعةً  هبصأ  هتبع  يأ 

 هحائطم  يف ابهصأ أأ  ذيلا هل فذكرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو ىلإ فجاء,  فتّنةٌ  هذا يلما يف ّنيت  صابأ أأ 

___________________ 

من ط رق  عن ( 11) "قيام الليل"وابن نص يف ( 19  ) "العرفة "ويف ( 1/319) "السّنن الكبى"

 . مالك به

عن علقمةأ :  هكذا قال ييى عن مالك  يف إسّنادم هذا احلديث( : 18 /11) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

واة . أأَن عائشة , بنم أأيب علقمة  ه عىل ذلك أأحٌد من الرُّ تابع  عن  "الوطأ"وكلهم رواه عن مالك يف , وملأ  ي 

ه عن عائشة  ه"وسقط ليحيى . علقمة بن أيب علقمة عن أ م  َد عليه  "عن أ م  واحلديث , وهو مما ع 

ه عن عائشة  صحيٌح متصٌل لالك  عن علقمة بن أيب علقمة عن كذلك رواه مجاعة  أأصحاب مالك . أ م 

 .انتهى كالمه . "عّنه

روة عن  (6622)ومسلمُ(522ُ)ُ"صحيحُالبخاري"وأصلُاحلديثُيفُ  هري عن ع  من طريق الزُّ

لتّني أأعالم  هذه : وقال , صىَل يف مخيصة  ْلا أأعالٌم  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبي ", عائشة  غأ فاذهبوا هبا إىل أأيب جهم  . شأ

 . "وائت وين بأأنبجانَية أأيب جهم   ,

أبا جهم  ملسو هيلع هللا ىلصفيها السبب  الذي من أجله خَص . وقوله أهدى .ُ(شاميةُ)ُوقولهُ(ُأهدىُ)ُدونُقولهُ 

ُ(.1/18) "الفتح"كام قال احلافظ يف . دون غريه 

 (ال ْنبِجانيةُ)ُبفتح العجمة وكرس اليم وبالصاد الهملة , كساء مربٌع له علامن , و  (مخيصةُ:ُ)ُقولهُُ

له كساء غليظ ال علم : بفتح اْلمزة وسكون الّنون وكرس الوحدة وختفيف اجليم وبعد الّنون ياء الّنسبة 

وي صحايٌب مشهوٌر  -ويقال عامر  -هو عبيد اهلل  (أبوُجهمُ)ُو.  دأ قاله ابن . بن حذيفة القريش العأ

 . "الفتح"حجر يف 
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 ( ).شئتأ  حيث هع  فضأ  . هلل صدقةٌ  هو.  اهلل يا رسولأ :  لوقا,  فتّنةلا من

 كان نصارلأ ا من الً رج أنَ ,  بكر   أيب بن اهلل عبد عني عن مالك  حَدثّنو -1  

 قد خلوالّنَ .  مرالثَ  زمان يف - ديّنةلا وديةأأ  من واد   - ف  ق  لبا هل حائط   يف ي صيل  

 ىلإ رجعأ  ثمَ ,  مرهاثم  من ىرأأ  ما هعجبأ فأأ  يهالإ فّنظرأ  بثمرها قةٌ مطوَ  فهي ت  لل  ذ  

 فجاء,  فتّنةٌ  هذا يلما يف ّنيصابت  أأ  قدل:  لفقا,  صىَل  كم درييأ  ال هو فإذا . تهالص

 يف هل  عأ فاج   صدقةٌ  هو:  لوقا,  كلذ هل فذكرأ  - يفةٌ لخ يومئذ   وهو - انعفَ  بنأ  عثامنأ 

 ( ).مسيخلا:  اللا كلذ يم  فس   . اً فلأأ  بخمسي انعفَ  بن   عثامن   هفباعأ ,  ريخلا لم بس  

_________________ 

( 1/311) "الكبى"والبيهقي يف ( 1 9/1 )وابن عساكر ( 511) "الزهد"أخرجه ابن البارك يف  ( )

 .  من ط رق  عن مالك به ( 81 /1) "العرفة"ويف 

رسٌل    . وعبد اهلل ملأ  يدرك أأبا طلحة . وهذا م 

ى من غري هذا الوجه ( : 1/389 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   روأ وهو , هذا احلديث ال أأعلم ي 

 .انتهى . مّنقطعٌ 

 .هو الياممة نفسها:  وقيل, طائر ي شبه الياممة ( : 1/395 )قال أبو عمر  (د بيسُ:ُ)ُقولهُ 

 . عن مالك به( 511) "الزهد"أخرجه ابن البارك يف  (1)
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ُ
  كتاب

َّ
 الس

 
 وه

 
ُُيفُلُِمعُ لا:ُبابُ ُهوالس 

أ  يَن إم :  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  هغأ لأ ب هنَ أأ ي عن مالك  حَدثّنو -5    وأأ ,  نسىلأ

.نَ س  لأ  ىنَس أ  
 ( ) 

_________________ 

 .أأيب مصعب عن مالك به من طريق( 1)رقم  "وصل بالغات مالك"أخرجه ابن الصالح يف  ( )

ه ي روى عن الّنبي  ( : 11/315) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ملسو هيلع هللا ىلصأَما هذا احلديث هبذا اللفظ فال أأعلأم 

قطوعًا من غري هذا الوجه سّندًا وال مأ  من الوجوه م 
وهو أأحد  الأحاديث الأربعة يف , واهلل أعلم . بوجه 

رسلة سّندة وال م   .واهلل أعلم. الوطأ التي ال ت وجد يف غريه م 

وقد مضت آثاٌر يف باب نومه عن الصالة تدلُّ عىل هذا العّنى نحو  قول , ومعّناه صحيٌح يف الصول 

 ملسو هيلع هللا ىلصوثبتأ , إنام أأنا برٌش أأنسى كام تّنسون :  ملسو هيلع هللا ىلصوقال , إَن اهللأ قبضأ أأرواحّنا لتكون سّنًة لن بعدكم :  ملسو هيلع هللا ىلص

عل اًم فام سَن لّنا اتبعّناه  ت, وقد بَلغ ما أ مر به , م  ّنّنًا وفرائض واحلمد هلل ومل يأ  ".وَفاه اهلل  حتى أأكمل ديّنأه س 

 .انتهى كالم أيب عمر 

فإَنه من بالغات مالك , ال أأصلأ له  "إين  ال أأنسى  "حديث ( : 1/191) "الفتح"وقال احلافظ يف  

 .انتهى. التي ملأ  توجد م وصولة بعد البحث الَشديد

. إَن هذا مل ي عرف له إسّناٌد بالكلية: وقد قيل ( : 51 /1) "فتح الباري"قال احلافظ ابن رجب يف 

سمعت عبد اهلل بن البارك : حدثّنا سعيد بن عامر, قال:  "تاريخ الفضل بن غسان الغاليب"ولكن يف 

نَ , إنام أأنسى :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : قالت  عائشة : قال  .انتهى . أو أأسهو لأس 

ىُ:ُ)ُقولهُ ُإينُل نسىُأوُأ نس  ن  كذا جاء هذان اللفظان فيها ( : 1/11) "الشارق"قال عياض يف  (ل س 

شَدد السي .  تمل أن  يكونأ شَكًا من الراوي يف أحد اللفظي : قيل , الثاين عىل ما مل ي سَم فاعله م  أو , ي 

= 
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___________________ 

ّن, أأنسى من قمبل نفيس وسهوي : أي .  ملسو هيلع هللا ىلصيكون اللفظ كلمًة من كالمم الّنبي   , سيّني اهلل ذلك أأو قد ي 

غلبّني عليه   .ويأ

ثي  , أترك : أي . وقد يكون أأنسى هذا بالفتح  "ولكن أأنسى لأسَن , ال أأنسى  "وقد رواه بعض  الحد 

وا اهللأ فّنسيأهم  }ومّنه , معلوٌم مشهوٌر يف اللُّغة . ونأيس بمعّنى تركأ  ه فرتكهم من : أي  {نس  تركوا أأمرأ

ه ال يَّضُّ أأو أأن ساه من اهلل فأأرى سّنةأ حكمتمه ويكون العّنى , رمحتمه  ويف ليلة , ما تركت ه قصدًا إَن تركأ

يتها عىل مامل ي سَم فاعل ه,  "أأيقظأّني بعض  أأهيل فّنسيت ها"القدر   .انتهى كالمه . وي روى فّن س 
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ُ
  كتاب

ُ
 ال

ُ
 عةم

 
ُعةمُ جلُ اُيومُ ُلُِسغُ ُيفُلُِمعُ لا:ُبابُ

 هنَ أأ ,  ريرةه   يبأأ  عن ي  قب  لا سعيد   أيب بن سعيد عني عن مالك  حَدثّنو -1  

ُ( ) .ابةّنأ جلا لم سكغ   م  لم تحم   ل  ك ىلع واجٌب  معةجل  ا يومم  سلغ  :  يقول كان

_________________ 

رقم  "غرائب حديث مالك"وابن الظفر البزاز يف ( 118 )وابن الّنذر ( 5315)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 81 – 83)

وي مرفوعًا من طريق مالك   وي عّنه عن سعيد عن أأبيه عن أيب هريرة , ور   .ور 

ي عن الصحيح  قول  أصحابم الوطأ ( : 1111) "العلل"قال الدارقطّني يف   ن تابعه القب  القعّنبي ومأ

 .انتهى. أيب هريرة موقوفًا 

  .مثلهُمرفوعاًُُعنُأيبُسعيدُ(5/5ُ)ومسلمُ(6/2ُ)واحلديثُيفُصحيحُالبخاريُ:ُقلتُُ

ُ.كغ سلُاجلنابة:ُدونُقولهُُ

ه ( 851)ومسلم (  81)وللبخاري ُ عأ سلأ اجلّنابةم ثم ر: عن أيب هريرة رفأ احأ مأن اغتسلأ يومأ اجلمعةم غ 

 .احلديث ... فكأأَنام قَرب بدنًة 

مر يف  فمن . أأرادأ به اْليئةأ واحلالأ والكيفيةأ  (كغ سلُاجلنابةُ)ُقولهُ( : 1/19 ) "التمهيد"قال أبو ع 

سل اجلّنابة   وقعأ التشبيه  بغ 
جوب فافهم. هذا الوجهم  الو 

 انتهى. ال من جهةم

نابِةُغُ )ُقولهُ( : 1/331) "الفتح"وقال ابن حجر يف  ُاجل  . بالّنصب عىل أأَنه نعٌت لصدر  حمذوف   (سل 

سل اجلّنابة , وهو كقوله تعاىل : أي  سالً كغ  رُّ مَر السحاب  }غ   "ويف رواية عبد الرزاق  {وهي متأ

كم كام يأغتسل  من اجلّنابة   .انتهى. "فاغتسل أأحد 
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ُُمامواإلُمعةجلُ اُيومُ ُنصاِتُاإلُيفُجاءُما:ُبابُ  ُيطب 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -1    هنَ أأ ,  رظي  ق  لا ك  لما يبأأ  بنم  بةأ لعثأ  عن ابن شم

,  مرع   َيرجأ  ىحتَ  معةم جلا يوم ونصلُّ ي   ابطَ خلا بن مرع   زمانم  يف كانوا مَّن أأ  هخبأ أأ 

 فإذا,  ثحدَ تأ نأ  ّناس  لجأ :  بةلثع لقا,  نؤذ  لا نذَ وأأ ,  ّنبلا ىلع سأ لوج مرع   خرج فإذا

 ( ) .حدٌ أأ  امّنَ  ملَ تكيأ  ملف ّناصت  ن  أأ  . ب  ط  َيأ  مرع   وقام نؤذ  لا سكتأ 

هاب   لقا  .مأ الكلا ع  قطأ يأ  هم  وكال,  ةأ الالَص  يقطع   مامم إلا فخروج  :  ابن شم

 بن كلما عن اهلل بيدع   بن مرع   ىلمو َّض  الّنَ  أيب عني عن مالك  حَدثّنو -8  

:  - خطبأ  إذا كلذ ع  دأ يأ  ما َل ق - خطبته يف يقول كان انعفَ  بن عثامن أنَ ,  عامر   أيب

 سمع  يأ  ال ذيلا تّنصم م  لل فإنَ ,  وانصت  وأأ  عوامم تأ فاس   معةجلا يوم َيطب مام  إلا قام إذا

,  فوفالصُّ  وال  فاعدم  ةالالَص  قامتم  فإذا,  امعالَس  تّنصم م  لل ما لمث ظ  حلا من

 .ةالالَص  اممتأ  نمم  فوفالصُّ  لأ اعتدا نَ فإم ,  بم ّناكم لبا وحاذوا

 قد أن   هخبونأ في   . فوفالصُّ  بتسوية هملوكَ  قد رجاٌل  هتيأ يأ   ىحتَ  يكب    ال ثمَ 

_________________ 

والبيهقي ( 31 /9) "ال شكل رشح"والطحاوي يف ( 831 )وابن الّنذر ( 153)أخرجه الشافعي  ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 1/111) "العرفة"ويف ( 91 /3) "الكبى"يف 

عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب ( 91 /3) "السّنن"ومن طريقه البيهقي يف ( 151)ورواه الشافعي  

 .به

ن ون ) وقع يف بعض الّنسخ :  تنبيه  ه هو الوافق لرواية أيب وما أثبتُّ , باجلمع يف كمال الوضعي ( الؤذ 

ن أخرجه . مصعب وحممد بن احلسن الشيباين   .ومأ
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 ( ).كب  في   . استوت

 ثانتحدَ يأ  يلأ رج   ىرأأ  مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -9  

 أأ  هامبأ فحصأ  - معةجل  ا يومأ  َيطب   مام  اإلو -
 ( ).تااصم   نم

ُعةمُ جلُ اُيومُ ُركعةًُُركُ دُْأُ ُفيمنُُْجاءُ ُما:ُبابُ

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -11   نمم  دركأ أأ  نمأ  : يقول كان هنَ أأ  , ابن شم

 .خرىأ   يهالإ ل  يصلف ركعةً  معةجلا ةصال

هاب   لقا  .( ) ةّنَ السُّ  وهي:  ابن شم

_________________ 

 "السّنن الكبى"والبيهقي يف (   8 )وابن الّنذر ( 5313)وعبد الرزاق ( 111)أخرجه الشافعي  ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 3/111)

عن ( 159) "فرحديث إسامعيل بن جع"وابن خزيمة يف , عن هشام ( 1111)وأخرجه عبد الرزاق  

هيل كالمها عن مالكم بنم أيب عامر به   .أيب س 

 .من وجه  آخرعن عثامن به باختصار ( 1113)وأخرجه عبد الرزاق  

ت الذي : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي , عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ( 1181)وأخرجه عبد الرزاق  ّنصم للم 

عض. ال يأسمع كأأجر ال ّنصت الذي يأسمع  ه م   .وعبد  الرمحن ضعيٌف . ل وإسّناد 

 . عن مالك به( 5111) "الصّنَف"أخرجه عبد الرزاق يف  (1)

 . من طريق أيوب عن نافع به( 5111)وعبد الرزاق ( 1 8 )وأخرجه ابن الّنذر  

 .وإسّناده صحيح  

 . عن عبد اهلل بن يوسف عن مالك به( 39 )رقم  "القراءة خلف اإلمام"أخرجه البخاري يف  (3)

ن قبيل ال رسل وقو  ّنة مم ن السُّ
 . ولذا أ وردت ه هّنا, ل  التابعي  مم

هري عن سامل عن ابن عمر مرفوعًا  وي مرفوعًا من طريق الزُّ وي عّنه عن أيب سلمة وابن . ور  ور 

= 
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ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُعةمُ جلُ اُيومُ ُيعُْالس 

هاب   ابنأ  لأ سأأ  أن ه,  ى عن مالك  يي حَدثّني - 1   يا} َل وج عز    اهللم لم قو عن شم

 [.9اجلمعة ]{اهلل ذكرم  ىلإ وافاسعأ  معةجل  ا يومم  نمم  ةم اللَص ل ودين   إذا آمّنوا ذينلا اّيُّ أأ 

هاب   لفقا  وميأ  نمم  ةاللَص ل ودين   إذا,  هايقرؤ   ابطَ خلا بن مرع   كان:  ابن شم

___________________ 

 . وهو خطأ يف السّند والتن. السيب عن أيب هريرة مرفوعًا أيضًا 

كر اجل معة 
هري استّنباطاً ( أأي اجل معة )  قاله وإن ام. والحفوظ يف احلديث دون ذم  .الزُّ

سلم عن ( 8 1 ) "صحيحه"وأبو عوانة يف ( 819 )فأخرج ابن خزيمة   بنم م 
من طريق الوليدم

هري عن أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعًا  ن أدرك من الصالة ركعًة فقد أأدرك : الأوزاعي عن الزُّ مأ

هري . الصالة  .فإن  أأدرك مّنها ركعًة فليصل  إليها أخرى. معة من ذلك فّنرى أَن صالة اجل  : قال الزُّ

الرفوعأ مّنه من طريق مالك وغريه عن ( 111)ومسلٌم ( 555) "الصحيح"وقد أخرج البخاري يف 

هري به هري . الزُّ  . دون قول الزُّ

وعلل , البن أيب حاتم (  19)وعلل احلديث (  1/3)والتمهيد , ( 1/11)التلخيص . انظر 

 .البن عبد اْلادي( 1/59)والتّنقيح , ( 131 )الدارقطّني رقم 

 كام أأفتى به أصحاب  ( : 1/311) "الفتاوى الكبى"قال ابن تيمية كام يف  
اجل معة ال ت درك إاَل بركعة 

الٌف , مّنهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغريهم :  ملسو هيلع هللا ىلصرسولم اهلل  وقد , وال ي علم ْلم يف الصحابة ُم 

 أَن ذلك إمجاع  الصحابة 
وْلذا أأبو , والتفريق بي اجلمعة واجلامعة غري  صحيح , حكى غري  واحد 

بطم , وسَوى بيّنهام . حّنيفة طردأ أأصلأه  انتهى . ل  ما ذهبأ إلي هولكَن الحاديثأ الثابتةأ وآثارأ الصحابةم ت 

 .كالمه

 مّنها . والقصود بأصل أيب حّنيفة : قلت  
 
زء  ج 

فجعلأ اجل معةأ , أأنه يرى أأَن اجلامعة ت درك بإدراكم

 .كاجلأامعة
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  ( ) .اهلل ذكر ىلإ وافامض   معةجل  ا

ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُعةمُ جلُ اُيومُُِيفُتيلاُاعةُِالس 

 إبراهيم بن دحممَ  عن ادْلا بن اهلل عبد بن يزيد عني عن مالك  حَدثّنو -11 

 : لقا هنَ أأ ,  هريرة يبأأ  عن عوف   بن محنالرَ  عبد بن مةلس يبأأ  عن يمي  التَ  ارثحلا بن

,  وراةالتَ  عن حَدثّنيف معه ست  لفج,  حبارلا كعبأ  قيت  لف .ورالطُّ  ىلإ خرجت  

 .ت  لق أن   هثت  حدَ  فيام فكان,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسو عن هثت  وحدَ 

,  آدم   قأ لم خ   فيه . معةجلا يوم مسالَش  يهلع عت  لط يوم   خري  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لقا

 من وما,  اعة  الَس  تقوم   وفيه,  مات وفيه,  يهلع بأ ي  تم  وفيه,  ةّنَ جلا من هبطأ   وفيه

ة   مس تطلعأ  ىحتَ  تصبح حي من معةجلا يوم صيخةٌ م   وهي إاَل  داب   من اً قفأ شأ  الش 

 يسأل   - ي صيل   وهو - مٌ لمس عبدٌ  هاصادف  ي   ال ساعةٌ  وفيه,  نسواإل ن  جلا إاَل  اعةالَس 

 . اهإيَ  عطاهأأ  إاَل  شيئاً  اهللأ

 مج   ل  ك يف لب:  ت  لفق ؟يومٌ  سّنة   ل  ك يف كلذ:  كعٌب  لقا
,  وراةأ التَ  كعٌب  فقرأأ  . عة 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   صدقأ :  لفقا

 ؟تأ لقبأأ  ينأأ  من:  لفقا ( ) غفاري  لا صةبأ  يبأأ  بنأ  بصةأ  قيت  لف:  هريرة أبو لقا

_________________ 

 "تفسريه"والطبي يف ( 181 )وابن الّنذر ( 5318)وعبد الرزاق ( 399)أخرجه الشافعي  ( )

مر عن أأبيه من ط رق  ( 3/111)والبيهقي (  13/38) هري عن سامل بن عبد اهلل بن ع  : قال . عن الزُّ

 فذكره 

ياقًة من ( : 38,  13/31) "التمهيد"قال أبو عمر يف  (1) ال أأعلم أأحدًا ساقأ هذا احلديث أأحسنأ سم

= 
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 :  ت  لفق
 سمعت   .خرجتأ  ما يهلإ خترجأ  ن  أأ  لقب كدركت  أأ  ول:  لفقا . ورالطُّ  نمم

,  رامحلا سجدم لا ىلإ,  مساجدأ  ثةم ثال ىلإ إاَل  يُّ طم لأ ا عمل  ت   ال:  يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

  .يشك   .سقدم لأ ا بيت وأأ ,  ياءلي  إم  مسجد ىلوإ,  هذا سجديمأ  ىلوإ

,  حبارلأ ا كعب   مع يسلم جبمأ  هثت  فحدَ  م  الس بن اهلل عبدأ  قيت  ل ثمَ :  هريرة أبو لقا

 لقا:  لقا ؟يومٌ  سّنة   ل  ك يف كلذ:  كعٌب  لقا:  ت  لفق . معةجلا يوم يف به هثت  حدَ  وما

 يف هي لب:  لفقا,  وراةالتَ  كعٌب  قرأأ  ثمَ :  ت  لفق .كعٌب  كذبأ :  م  الس بن اهلل عبد

 .كعٌب  صدقأ :  م  الس بن   اهلل عبد لفقا,  مجعة   ل  ك

 هل ت  لفق:  هريرة أبو لقا , هي ساعة   ةأيَ  مت  لع قد:  م  الس بن اهلل عبد لقا ثم  

 يوم يف ساعة   آخر   هي:  م  الس بن   اهلل عبد   لفقا . يلَ ع نَ ض  تأ  الو,  هبا خبينأأ 

 .معةجلا

 لقا وقد .معةجلا يوم يف ساعة   آخرأ  تكون   وكيف:  ت  لفق:  هريرة أبو لقا

 ىَل صأ ي   ال ساعةٌ  اعةالَس  كلوت,  ي صيل   وهو مٌ لمس عبدٌ  هاف  صادم ي   ال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 .؟فيها

___________________ 

ه أأحٌد وملأ  ي. بصةأ بن أيب بصة : إاَل أنه قال فيه , وال أأتَم معّنى مّنه فيه , مالك عن يزيد بن اْلادي  تابمع 

كذلك رواه ييى بن أيب كثري عن . فلقيت  أأبا بصة الغفاري . وإنام احلديث معروٌف لأيب هريرة , عليه 

ي عن أيب هريرة كلهم . أيب سلمة عن أيب هريرة  يقول فيه , كذلك رواه سعيد بن السيب وسعيد القب 

لقيت  بأصة بن أأيب بأصة كام يف حديث مالك عن وملأ  يقل واحٌد مّنهم ف. فلقيت أأبا بأصة الغفاري : 

بأل مالك , يزيد بن اْلاد 
 .انتهى. واهلل أعلم. أو من قبل يزيد بن اْلاد, وأأظنُّ الوهمأ فيه جاء من قم
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ملأ  :  م  الس بن اهلل عبد   لفقا
 ةالالَص  يّنتظر   اً سلجمم  سأ لج من:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   ليق أأ

 .( ) كلذ فهو : لقا,  ىلب:  تلفق:  هريرة أبو لقا. ؟ي صيل   ىحتَ  ة  الص يف فهو, 

ُُيةةُِلا:ُبابُ ُمعةجلُ اُيومُ ُمامُِإلُِاُلُِواستقباُقاِبُالرُُِّيطُِّوت 

_________________ 

والطحاوي (  19)والرتمذي ( 11 )وأبو داود ( 1/181)واإلمام أمحد ( 318)أخرجه الشافعي  ( )

( 3/151)والبيهقي ( 118/ )واحلاكم ( 1515)وأبو عوانة ( 1/51) "رشح مشكل اآلثار"يف 

 (. 1111)وصَححه ابن حبان . وغريهم من ط رق  عن مالك به

 حديث حسن صحيح : وقال الرتمذي  

 .حديٌث صحيٌح ( : 1/111) "نتائج الذكار"وقال احلافظ ابن حجر يف  

كل  جبل  إاَل أنه يف الرشع . هو لغٌة : لباجيقال ا (الطور)ُقولهُ( : 111/ )قال الزرقاين عىل الوَطأ 

ل م فيه موسى . جبٌل بعيّنمه   (فلقيتُكعبُالحبارُ:ُ)ُقولهُ.وهو الذي عّنى أبو هريرة . وهو الذي ك 

ب بكرس احلاء وفتحها ويضاف إليه كالول إَما لكثرة كتابته باحلب  أو معّناه ملجأ العلامء , وهو , مجع حم

وفيهُ:ُ)ُقولهُ. ية احلمريي أدرك الزمن الّنبوي وأسلم يف خالفة عمر عىل الشهور كعب بن ماتع بفوق

إاَل :  وقيلإاَل سبعي , :  وقيلكام يف حديث أيب هريرة وابن عباس مرفوعًا , . وله أألف سّنة  (ماتُ

باْلّند :  وقيل, عّند مسجد اخليف :  وقيلبمكة ودفن بغار أيب قبيس, :  قيلإاَل أأربعي , :  وقيلستي , 

ُ. رأسه عّند الَصخرة ورجاله عّند مسجد اخلليل . بالقدس :  وقيلوصَححه ابن كثري,  :ُقوله

وروي بسي بدل الصاد ومها , م ستمعة م صغية : أي . بالصاد الهملة واخلاء العجمة  (مصيخة)

ُ:ُ)ُقولهُ, والصل الصاد : بمعّنى, قال ابن الثري ُامل طي  ل  قولهُ. وي سافر عليها , ال تأسري : أي (ُالُت عم 

ُ (ُ :ُ ُإيلياء دوٌد  (وإىلُمسجد ٌف ممأ
وحكي , بكرس اْلمزة وإسكان التحتية والم مكسورة فتحتية فأألم

عرب  الراوي  (يشكُ.ُ)ُبدل مسجد إيليا  (أوُبيتُاملقدسُ:ُ)ُقولهُ. قصه وشدُّ الياء بيت القدس م 

 .انتهى بتجوز. والسجد القىص: وإن كان العّنى واحدا, ويف رواية الصحيحي, يف اللفظ الذي قاله 
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  هغأ لأ ب هنَ أأ ,  سعيد   بن ييى عن ى عن مالك  يي حَدثّني -13 

   ي  وبأ ثأ  ذاخَت  ول مك  حدم أأ  ىلع ما:  لقا
 هّنأ مأ  ويبأ ثأ  وىسم  معتهجلم

 .( ) هتم

 ىلإ يروح   ال كان,  مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -11 

.اً امرأ حأ  يكونأ  أن   إاَل ,  بوتطيَ  هنادَ  إاَل  معةجلا
 ( ) 

 يبأأ  عن ثهحدَ  نعمَ  حزم   بن بكر يبأأ  بن اهلل عبد عني عن مالك  حَدثّن -15 

 إذا ىحتَ  دأ قع  يأ  أن   من هل خريٌ  ةرَ حلا رم بظه   كمحد  أأ  ي صيل   ن  لأ :  يقول كان هنَ أأ ,  ريرةه  

 ( ).معةجلا يوم اسم الّنَ  رقابأ  ىيتخطَ  جاءأ  َيطب   مام  إلا قامأ 

_________________ 

والبيهقي ( 9/151) "الختارة"والضياء يف ( 5331)وعبد الرزاق ( 118 )أخرجه أبو داود  ( )

رسٌل . ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أأَن رسولأ , من ط رق  عن ييى بن سعيد عن حمَمد بن ييى بن حبان ( 3/311) وهذا م 

 . أأيضًا 

السّند اجلامع : انظر . وعىل ييى بن سعيد أيضاً , وقد اختلف فيه عىل حممد بن ييى بن حَبان  

والتمهيد ( 591/ )وعلل احلديث البن أيب حاتم ( 11 /19( )11 /31( )8/381 )

 (.1/311)وفتح الباري (.  1/1)وعلل الدارقطّني ( 11/31)

ه:ُ)ُقولهُ  وال : قال الصمعي , الأهّنة اخلدمة بفتح اليم ( : 11/31) "التمهيد"قال أبو عمر يف  (نتهُم 

قال بالكرس  كبة, ي  لسة والر 
دمة واجلم  "ثويب مهّنته"ومعّنى قوله . وأجاز الكسائيُّ فيها الكرسأ مثل اخلم

ّنّني القوم , أي ثويب بذلته  تأهأ ل وين : يقال مّنه ام  تأذأ  .انتهى . أي اب 

 .من طريق مالك به( 51 /1) "الطبقات"وابن سعد يف ( 5311)أخرجه عبد الرزاق  (1)

مرة  : أي  (حراماًُ:ُ)ُقولهُ  مًا بحج  أو ع   .كام يف رواية حممد بن احلسن رصياً . حم  رم

من طريق القعّنبي وابن ( 1 1/5) "العرفة"ويف (  3/33) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (3)

 . مها عن مالك به ب كري كال

= 
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ُُيفُراءةُِقُِلا:ُبابُ ُذرعُ ُغريُنمُُِهاركُ تُ ُنومُ ُحتباءُِالواُمعةُِجلُ اُةُِالص 

 عنم أأ  دريأأ  ال:  ٌك لما لقا . يم  لس بن صفوان عني عن مالك  حَدثّنو -11 

 ة  لع الو,  عذر   ريغم  نمم  ات  مرَ  ثأ الث معةأ جل  ا تركأ  ن  مأ :  لقا هنَ أأ ,  ال مأأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ 

.هبم لق ىلع اهلل  بعأ طأ 
( ) 

___________________ 

بهم    .ويف إسّناده م 

من طريق سفيان الثوري كالمها ( 111/ )وابن أيب شيبة , عن رجل  ( 5515)وأخرجه عبد الرزاق     

ريرة به  .نحوه. عن صالح موىل الت ؤمةأ عن أأيب ه 

ي ع( 5511)وأخرجه عبد الرزاق أيضًا      ييّنة عن ابنم عجالن عن سعيد القب  ن أيب هريرة عن ابن ع 

ييّنة عن ( 119 )لكن أأخرجه ابن  الّنذر , وهذا إسّناٌد حسٌن . به  بن مّنصور عن ابن ع 
من طريق سعيدم

ي عن أبيه عن أيب هريرة  اهلل بن أيب سعيد القب 
 . عبدم

ييّنة رواه عىل الوجهي مجيعاً . وعبد  اهلل ضعيٌف    .ولعَل سفيانأ بن ع 

رسٌل  ( )  . وهذا م 

لأه الشافعيُّ يف   ليم  عن إبراهيم بن ( 311) "السّند"ووصأ  حَدثّني صفوان بن س 
أخبنا إبراهيم بن حمَمد 

عبد  عن أأبيه عن عكرمة عن ابن عَباس   مأن تركأ اجل معةأ من غري : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن الّنَبَي ,  عبد اهلل بن مأ

بَدل  ى وال ي  ّنافقًا يف كتاب  ال ي محأ تبأ م   ك 
عيٌف  "رضورة   . وإبراهيم بن حمَمد شيخ  الشافعي  ضأ

جوه عن  الّنبي  ( : 1/339 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف      ن و 
أأحسّن ها إسّنادًا  ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث يأستّند  مم

مري  .تهى ان. حديث أيب اجلعد الض 

وابن ( 511)والرتمذي ( 151 )وأبو داود ( 3/111)أخرجه أمحد .  وحديث أيب اجلعد : قلت   

وغريهم من ط رق  عن حممد بن عمرو بن علقمة عن عبيدة بن ( 3/88)والّنسائي ( 15  )ماجه 

اونًا هبا طأبعأ مأن تركأ اجلمعةأ ثالثأ مَرات  ِت:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : سفيان احلَّضمي عن أأيب اجلعد قال 

= 
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  بيهأأ  عن د  حممَ  بن جعفرم  عني عن مالك  حَدثّنو -11 

  ( ).بيّنهام سأ لوج,  معةجلا يومأ  ي  طبتأ خ   خطبأ 

  

___________________ 

 . اهلل  عىل قلبمه

 . حديٌث حسنٌ : وقال الرتمذي  

وأيب عبسم بنم جب  , وأيب قتادة عّند أمحد , من حديث جابر عّند الّنسائي . وللحديث شواهد  أ خرى  

ه عن الّنبي  , عّند أيب نعيم  رارةأ عن عم  أخرجه .  ملسو هيلع هللا ىلصومن حديث حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن ز 

 . وصَححه ابن الّنذر . وروات ه ثقاٌت  ,أبو يعىل 

 (. 1/11 )والسّند اجلامع ( 111)رقم ( 1/51)التلخيص احلبري : انظر  

رسالً ( : 15 /1) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( ) واة الوطأ م  ل من وجوه  , هكذا رواه مجاعة  ر  وهو يَتصم

 .انتهى . ثابتة  من غري حديث مالك

السّنن "والبيهقي يف , من طريق إبراهيم بن حممد ( 1/151)والبغوي ( 185) وصله الشافعيُّ : قلت  

 . من طريق سليامنأ بنم بالل كالمها عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر به( 1/53) "الكبى

ُ.ُمثلهُعنُابنُعمرُ(826ُ)ومسلمُ(366ُ)ُ"صحيحه"أخرجهُالبخاريُيفُ.ُواحلديثُُ
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ُ
  كتاب

َّ
  الة  الص

 
 يف رم

 
 انض

 
ُضانمُ رُ ُيامُِقُُِيفُجاءُ ُما:ُبابُ

:  لقا هنَ أأ ,  يزيد بنم  ائبم الَس  عن يوسف بن دحممَ  عني عن مالك  حَدثّنو -18 

 عرشةأ  ىبإحدأ  اسلّنَ ل قومايأ  ن  أأ  ارَي الدَ  ومتيامً  كعب   بنأ  يبَ أ   ابطَ خلا بن   عمر   مرأ أأ 

 .ركعةً 

  ص  عم لا ىلع عتمد  نأ  اّنَ ك   ىحتَ  ئيلم با يقرأ   قارئ  لا كان وقد:  لقا
,  قياملا لطو نمم

 ( ).فجرم لا روعم ف   يف إاَل  صف  ّن  نأ  اّنَ ك   وما

_________________ 

 "تاريخ الديّنة"وابن  شبة يف ( 193/ )والطحاوي ( 1181) "الكبى"أخرجه الّنسائي يف  ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 1/315) "العرفة"ويف ( 1/191) "الكبى"والبيهقي يف (  1/18)

ه صحيٌح   ين  الأعرج  : حممد بن يوسف . وإسّناد  ّندي  الأدأ
 .ثقٌة روى له الشيخان . هو ابن عبد اهلل الكم

وابن شبَة (  1/39)وابن أيب شيبة , عن داود بن قيس وغريه ( 1131)رزاق وأخرجه عبد ال 

وحممد بن , ( 311) "حديث إسامعيل بن جعفر"وابن خزيمة يف , من طريق ييى القطان (  1/18)

من طريق حممد بن إسحاق كلهم عن حممد بن يوسف ( 1/153) "فتح الباري"نص الروزي كام يف 

 . به

 . "ثالث عرشة"وشَذ ابن إسحاق فقال .  "إحدى وعرشين"رزاق ووقع عّند عبد ال 

باب ( 1133)وأخرجه عبد الرزاق   كتاب "والفريايب يف , من طريق احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذ 

من طريق ( 1/111) "الكبى"والبيهقي يف ( 1381) "مسّنده"وابن اجلعد يف ( 11 )  "الصيام

صيفة كالمها عن السائ  . ب به يزيد بن خ 

= 
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 ومونق  يأ  اس  الّنَ  انك:  لقا هنَ أأ ,  ومانر   بنم  زيدأ يأ  عني عن مالك  حَدثّنو -19 

___________________ 

 ."ثالثة وعرشين"وقال احلارث بن عبد الرمحن . "عرشين ركعة"قال يزيد  

الً ي صيل  هبم عرشين ركعة , عن ييى بن سعيد (  118)وأخرج ابن أيب شيبة   مر أأمرأ رج   .أَن ع 

صيفة عن السائب ( 1111)وعّند عبد الرزاق    . أَن أ بَيًا كان ي وتر بثالث  , عن يزيد بن خ 

أأدركت  الّناس وهم ي صلُّون ثالثًا : بسّند  صحيح  عن عطاء قال ( 1181)وأخرج ابن أيب شيبة  

ُ.وعرشين ركعًة بالوتر 

ُركعًةُ:ُ)ُقولهُُ ىُعرشة  م ابن عبد الب يف  (بإحد  مم وغلطم رواية مالك ( 1/19) "االستذكار"جزأ , بوه 

 .وأأَن الصحيحأ ثالٌث وعرشون وإحدى وعرشونأ ركعًة 

ثم , وي مكن اجلمع بي الروايتي فإّنم كانوا يقومون بإحدى عرشة : فقال  "السّنن"أَما البيهقي يف ُ

 .انتهى . ويوترون بثالث. كانوا يقومون بعرشين 

تمل ( : 1/153) "الفتح"قال ابن حجر يف  : واجلمع بي هذه الروايات ممكٌن باختالف الحوال , وي 

. وبالعكس . فحيث ي طيل القراءة تأقلُّ الركعات . ويل القراءة وختفيفها أأَن ذلك االختالف بحسب تط

وبذلك جزمأ الداوديُّ وغريه , والعدد الأول موافق حلديث عائشة , والثاين قريٌب مّنه , واالختالف 

 .وتارة بثالث. وكأأَنه كان تارًة يوتر بواحدة , فيام زاد عن العرشين راجٌع إىل االختالف يف الوتر 

أأدركت  الّناس يف إمارة أأبان بن عثامن وعمر بن : وروى حممد بن نص من طريق داود بن قيس قال 

هو المر : وقال مالك  "ويوترون بثالث. يقومون بست وثالثي ركعة  -يعّني بالديّنة  -عبد العزيز 

ع وثالثي وبمكة رأيت  الّناسأ يقومون بالديّنة بتس: وعن الزعفراين عن الشافعي . القديم عّندنا 

إن  أأطالوا القيامأ وأأقلُّوا السجود فحسٌن : وعّنه قال  "بثالث وعرشين , وليس يف يشء من ذلك ضيق 

 .الخ كالم ابن حجر .. , وإن  أأكثروا السجودأ وأأخفوا القراءةأ فحسٌن , والأَول أحبُّ إيل 

 .باب فضل من قام برمضان ( 1/153)انظر فتح الباري  

ور التي يزيد  عدد آياِتا عن مائة آية  (املةيُ)ُُ:قولهُ   (.1)انظر ما تقَدم رقم . هي السُّ
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 ( ) .ركعةً  وعرشين ث  بثال رمضانأ  يف ابطَ خلا بن مرع   زمانم  يف

 ما:  يقول   عرجأ لأ ا سمعأ  أن ه , صيحل  ا بن داود عني عن مالك  حَدثّنو -31 

 .رمضان يف رةأ فأ كأ لا عّنونأ ليأ  وهم إاَل  اسأ الّنَ  دركت  أأ 

 يتأ ّنأ اث   يف هبا قامأ  فإذا,  ركعات   ثامنم  يف بقرةم لا سورةأ  قرأ  يأ  قارئ  لا وكان:  لقا

 ( ) .ففَ خأ  قد هنَ أأ  اس  الّنَ  ىرأأ ,  ركعةً  عرشةأ 

 اّنَ ك  :  يقول يبم أأ  سمعت  :  لقا بكر   أيب بن اهلل عبدم  عني عن مالك  حَدثّنو - 3 

 ( ).فجرم لا ُمافةأ  .عامبالطَ  مأ دأ خلأ ا ل  جم ستع  فّنأ  رمضان يف ّنصف  نأ 

_________________ 

 "العرفة"ويف ( 1/191) "الكبى"والبيهقي يف ( 81 ,  19 ) "كتاب الصيام"أخرجه الفريايب يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 181 ) "الرتغيب والرتهيب"والصبهاين يف ( 1/315)

ه   ه ضعيٌف النقطاعم مر . وإسّناد   .ويأشهد  له ما تقَدم قبله. يزيد  بن  رومان ملأ  ي درك ع 

ويف ( 1/111) "السّنن الكبى"والبيهقي يف (  8 )والفريايب ( 1131)أخرجه عبد الرزاق  (1)

عب"  . من ط رق  عن مالك به(  311) "الشُّ

ه صحيٌح               .                            وإسّناد 

رمز . العرج    روى , الدين موىل ربيعة بن احلارث بن ربيعة . كيسان :  وقيل, هو عبد الرمحن بن ه 

. وهو ثقٌة أأخرجأ حديثأه اجلامعة  , عن أيب هريرة وأيب سعيد وابن بحيّنة وابن عباس ومعاوية وغريهم 

 (. 1/111)التهذيب . 1  مات باإلسكّندرَية سّنة : قال ابن يونس وغريه 

عب "ويف ( 1/191) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 18 , 11 ) "الصيام"أخرجه الفريايب يف  (3) ش 

 . من ط رق  عن مالك به( 3111) "اإليامن

م الأنصاري القايض . والد عبد اهلل . وإسّناده صحيح  ز  مرو بن حأ : يقال , هو أبو بكر بن حممد بن عأ

ّنيت ه :  وقيل, حممد  وكّنيت ه أأبو. اسمه أبو بكر  َبة البدري , اسمه ك  ,  روى عن ابن عباس وأأيب حأ

= 
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روة بن هشامم  عني عن مالك  حَدثّنو -31  وعأ  أبا كوانذأ  أنَ ,  أبيه عن ع   - مر 

 يف اْل قرأ  يأ  يقوم   كان.  مّنها بر  د   عن هت  عتقأ فأأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ زوجم  - عائشةأ ل اً عبد وكان

 ( ) .مضانرأ 

___________________ 

ملأ  : قال مالك . 11  وقيل,  1   وقيل,  11 روى له اجلامعة تويف سّنة . وأأرسل عن غريمها ثقٌة 

 ما كان عّند أأيب بكر بن حزم
م
 . يكن عّند أأحد  بالديّنة من علم القضاء

 . من طريق مالك به( 11 ) "فضائل الوقات"والبيهقي يف ( 11 ) "مالصيا"أخرجه الفريايب يف  ( )

 (3/88) "الكبى"أخرجه البيهقي يف . وتابع مالكًا شعيب  بن  أيب محزة عن هشام به 

ي كة   لأ ها يف ال صحف , أَن عائشة , ورواه وكيٌع عن هشام عن ابن أيب م  أخرجه ابن أيب . وفيه كان يأؤمُّ

 (. 119) "الصاحف"أأيب داود يف  وابن  ( 1 11)شيبة 

 .من طريق القاسمم عن عائشة ( 113)وأخرجه ابن أيب داود  

رأ اإلمام  أأمحد , أأَنه  أصحُّ من : عن طريق القاسم (  5/9) "فتح الباري"قال ابن رجب احلّنبيل يف كأ وذأ

ه من ابن ةأ ملأ  يسمع  وأ ر  ام بن ع  شأ
ليكة ؛ لأَن هم ديث ابن أأيبم م  ّنه   حأ ليكة , إنام بلأغه عأ : قأالأ أمحد . أأيبم م 

ام , قأالأ  شأ ن هم ن ابن أأيبم مليكة : حَدثّنا أأبو معاوية عأ  .انتهى . فذكره –ن بئت عأ

 .وهو أأثأٌر صحيٌح : بعد ذمكر لط رقمه ( 111/ ) "التغليق  "قال ابن حجر يف  

ب رُ:ُ)ُقولهُ   السي د (عنُد 
 .التدبري هو تعليق  العتقم عىل موتم
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ُ
  صالة   كتاب

َّ
 يلالل

 
ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُليلُ الُةُِالص 

د عن ى عن مالك  يي حَدثّني -33   عن بري  ج   بن سعيد عن ردم ّنكأ ل  ا بن حمم 

 اهلل لأ رسو نَ أأ ,  هت  بأ خ  أأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ زوجأ  - عائشةأ  نَ أأ ,  هخبأ أأ  هنَ أأ ,  اً ضأ رم  عّنده ل  رج  

 رأ ج  أأ  هلأ  اهلل كتبأ  إاَل ,  نومٌ  يهالع هب  لغيأ  يل  لب ةٌ الص هل تكون   امرئ   نمم  ما:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ).صدقةً  يهلع هنوم   وكان,  هتم صال

_________________ 

هد"وابن البارك يف ( 3/151)والّنسائي ( 1 3 )وأبو داود ( 81 /1)أخرجه أمحد  ( ) ( 131 ) "الزُّ

 .وغريهم من ط رق  عن مالك به( 5 /3)والبيهقي ( 1591)وابن الّنذر 

من طريق أيب ( 11381)وأيضًا , من طريق أأيب أ ويس عبد اهلل الصبحي ( 11185)وأخرجه أمحد  

مر اليشكري ( 511 ) "مسّنده"والطياليس يف , جعفر  الرازي  والطباين . من طريق ورقاء بن ع 

بري عن عائشة ( 338 ) "الوسط"يف دون . من طريق زياد بن سعد كلهم عن ابن ال ّنكدر عن ابن ج 

 .واسطة 

بري مل يأسمع من عائشة    .م أمحد وأبو حاتمكام قال اإلما. وسعيد بن ج 

من طريق أأيب جعفر الَرازي عن ابنم ال ّنكدر عن ( 131 )وابن البارك ( 3/158)ورواه الّنسائي  

بري عن الأسود بن يزيد عن عائشة   . فسَمى الرجلأ الريَض . نحوه. سعيد بن ج 

ساَمه الّنسائيُّ يف رواية  .  وفيه رجٌل ملأ  ي سمَ ( : 311/ ) "ختريج أحاديث اإلحياء"لكن قال العراقي يف  

 انتهى. ليس بالقوي : قال الّنسائي , لكن يف طريقه أأبو جعفر الَرازي , الأسودأ بن يزيد 

وابن ( 311 )وابن ماجه ( 3/158)أأخرجه الّنسائي .  وللحديث شاهٌد من حديثم أأيب الَدرداء  

زيمة  ه صحيٌح , ( 11  )خ   (.1/111) "العلل"طّنيُّ بالوقف كام يف لكن  أأعَله الدارق, وإسّناد 
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 اهلل لأ رسو نَ أأ  هغأ لأ ب هنَ أأ ,  حكيم   يبأأ  بن لعيإسام عني عن مالك  حَدثّنو -31 

 ويت  ت   بّنت   ء  والحلأ ا هذه:  هل لفقي ؟هذه نمأ :  لفقا ت صيل   ليلال من امرأةً  عأ سمم  ملسو هيلع هللا ىلص

 لقا ثمَ ,  ههم وج   يف راهية  كأ لا رفتم ع   ىحتَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   كلذ هرم فكأ ,  لأ يلال تّنام   ال .

 ( ) .طاقةٌ  به كمل ما لم عملا من واف  لأ اك,  والُّ متأ  ىحتَ  ملُّ يأ  ال ىلوتعا تبارك اهللأ نَ إم : 

_________________ 

ل , هذا حديٌث مّنقطٌع من رواية إسامعيل بن أيب حكيم ( :  9 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( ) وقد يتَصم

 انتهى "من ط رق  صحاح  ثابتة  . من حديث مالك  وغريه  ملسو هيلع هللا ىلصمعّنًى ولفظًا عن الّنبي  

لأه الطباين يف   صأ وأ وابن عبد الب ( 111) "الغيالنَيات"وأبو بكر الشافعي يف ( 1333) "الوسط"وأ

مد ( 93 / ) "التمهيد"يف  كيم عن القاسمم بنم حم  من طريق الَضَحاك بن عثامن عن إسامعيل بن أأيب حأ

 . ويف إسّنادمه نظرٌ . نحوه . عن عائشة

شام عن أأبيه عن عائشة  (6/636)ومسلمُ(6/63ُ)واحلديثُأصل هُيفُصحيحُالبخاريُ  من طريق هم

ن هذه: فقال , وعّندي امرأٌة من بّني أأسد  ملسو هيلع هللا ىلصدخلأ عيَل رسول  اهلل : قالت  ,  امرأٌة ال تّنام  : ؟ فقلت .مأ

 . ".... عليكم من العمل : فقال , الليلأ 

 ُ هري عن هشام  (6823)وملسلم  ت ويت بن حبيب بن أأسد بن عبد أأَن احلوالءأ بّنتأ . من طريق الزُّ

 . احلديث.. هذه احلوالء : فقلت ,  ملسو هيلع هللا ىلصوعّندها رسول  اهلل . العزى مَرت  هبا

ويف  "دخلأ عليها وهي عّندها  "وقع يف حديث هشام : فإن قيل ( : 18/ ) "الفتح"قال احلافظ يف  

هري  ه الَتغاي ر  "أَن احلوالء مَرت  هبا  "رواية الزُّ أأن  تكونأ الاَرة  امرأة غريها من بّني : تمل في ح. فظاهر 

 . أو أَن قَصتها تعَددت, أأسد  أأيضًا 

ولفظه . وي بي  ذلك رواية حمَمد بن إسحاق عن هشام يف هذا احلديث , أَن القَصةأ واحدٌة : واجلواب  

ت  برسولم اهلل " في حمل , له  "قيام الليل كتاب"أخرجه حمَمد بن نص يف  "احلوالء  بّنت  تويت  ملسو هيلع هللا ىلصمر 

الً عّند عائشة فلاَم دخلأ  كام يف رواية مَحاد بن سلمة عن . عىل عائشة قامتم الرأة  ملسو هيلع هللا ىلصعىل أأَّنا كانت أأو 

= 
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 كان ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  بيهأأ  عن ملسأأ  بنم  زيدم  عني عن مالك  حَدثّنو -35 

 يقول,  ةاللَص ل هل  هأأ  يقظأ أأ  ليلال آخرم  من كان إذا ىحتَ ,  اهلل شاء ما ليلال من ي صيل  

 ال يهالع بواصطأ  ةم البالَص  كلأ هأأ  رم  وأأ } يةآلا هذه وتل  يأ  ثمَ ,  ةالالَص  الةالَص  : مْل

  ( ).[طه]{قوىلتَ ل عاقبة  لوا قكنرز   نحن   اً رزق كأ نسأل  

___________________ 

ا فسأألأ عّنها "هشام عّند احلسن بن سفيان  تمع . فلاَم قامت  لتخرج مَرت  به يف خالل ذهاهبم وهبذا جتأ

وايات  .انتهى كالمه. الر 

ها تأقرأ  يف الَصالة :  قلت  ذوذ  هذه الرواية, ويف الوطأ هّنا أأنه سمعأ  .والظاهر  ش 

. كذا رواية اجلمهور . بألف وصل وفتح الالم ( : 111/ ) "الشارق"قال عياض يف  (اكل فواُ:ُ)قولهُ 

ّنا , يقال كلفت باليشء أ ولعت به , وهو الصواب  يوخم لقطع والم والرواة  بأألف ا, ووقع عّند بعضم ش 

 .انتهى . وال يصحُّ عّند اللُّغويي. مأكسورة  

تمل معّنيي  (اكلفواُمنُالعملُماُلكمُبهُطاقةُ)ُملسو هيلع هللا ىلصُوقولهُ( : 3 1/ ) "الّنتقى"وقال الباجي يف  . يأ

ي ّنا عن تكلُّف ما ال ن طيق : والثاين , الّندب لّنا إىل تأكلُّفم ما لّنا به طاقٌة من العمل : أحدمها   والمر. ّنأ

الأظهر أأنه أراد به عملأ  (منُالعملُ:ُ)ُوقولهُ. وهو الليق بّنسق احلديث. باالقتصار عىل ما نطيقه 

أنه لفظ وردأ من جهة : والثاين , وهو قول مالك أأَن اللفظأ الواردأ مأقصوٌر عليه . الب  لأَنه ورد عىل سببه 

مل عىل العامل الرشعية   -واهلل أعلم  -يريد  (ماُلكمُبهُطاقةُ:ُ)ُوقولهُ. صاحبم الرشعم فيأجب أأن  ي 

 .انتهى . ما لكم بالداومة عليه طاقة 

عب اإليامن"والبيهقي يف (  8) "الزهد"وأبو داود يف ( 1113)أخرجه عبد الرزاق  ( ) ( 3181) "ش 

نيا يف   . من ط رق  عن مالك ( 111) "التهجد وقيام الليل"وابن أيب الدُّ

 . وإسّناده صحيٌح  

نيا أيضًا ( 1151 ) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 1/131 ) "تفسريه"ورواه الطبي يف   وابن أيب الدُّ

= 
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ُ:ُبابُ ُوترُِلاُيفُملسو هيلع هللا ىلصُبيُِّالن ُُةُِالص 

 بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  أبيه عن بكر   أيب بن اهلل عبد عني عن مالك  حَدثّنو -31 

 ةأ الص ةأ ليلال قنَ م  ر  لأ :  لقا هنَ أأ ,  هّني  جل  ا د  لخا بن زيد عن خبهأأ  رمةُمأ  بن قيس

 ىَل فص ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فقام,  هسطاطأ ف   وأأ  هعتبتأ  ت  د  فتوَس :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو

 ثمَ ,  هاملقب تيلَ ال دونأ  ومها ركعتي صىَل  ثمَ ,  تي  لأ ويطأ  تي  لأ ويطأ  تيلأ ويطأ  ركعتي

 ثمَ ,  هاملقب تيلَ ال دون ومها ركعتي صىَل  ثمَ ,  هاملقب تيلَ ال دون ومها ركعتي صىَل 

 ثمَ ,  هاملقب تيلَ ال دون ومها ركعتي صىَل  ثمَ ,  هاملقب تيلَ ال دون ومها ركعتي صىَل 

 ( ) .ركعةً  عرشةأ  ثأ الث كلفت .وترأ أأ 

___________________ 

 . من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به(  35)

 . من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك  به( 811 ) "صحيحه"أخرجه مسلم يف  ( )

 ُ ُدونُقوله (ُ ُعتبت ه ت  د  ُ(ُفتوس  ُوقوله ُركعتيُُ"وإنامُقالُ(ُفصىّلُركعتيُط ويلتيُط ويلتيُ) فصىل 

فيفتيُ ُركعتيُط ويلتيُط ويلتيُ,ُخ  ُصىل  رهُ..ُثم    ."ثمُذك 

واإلمام ( 311 )وابن ماجه ( 311 )وأبو داود ( 1 11)فأخرجها عبد الرزاق  .أّماُالزيادةُالوىلُُ

العجم "والطباين يف ( 115)وعبد بن محيد ( 3/8)والبيهقي ( 1118)وابن حبان ( 3 /31)أمحد 

 . غريهم من ط رق  عن مالك هبذه الزيادة ( 5115) "الكبري

 .كام يف صحيح م سلم ."ركعتي خفيفتي يف بداية الصالة  "ووقع عّندهم ُ

اُقولهُُُ ُركعتيُط ويلتيُط ويلتيُ)ُأم  ال هكذا ق( : 1/181 ) "التمهيد"فقال أبو عمر يف (.ُفصىل 

تابعه عىل هذا أأحٌد من  "فصىَل ركعتي طويلتي طويلتي  ملسو هيلع هللا ىلصفقام رسول  اهلل , ييى يف احلديث  وملأ  ي 

واة الوطأ عن مالك فيام علمت   فصىَل  ملسو هيلع هللا ىلصفقام رسول اهلل  "والذي يف الوطأ عن مالك  عّند مجيعهم , ر 

= 
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ُوترُِلباُمرُِل ُا:ُبابُ

 عن انحبَ  بن ييى بن دحممَ  عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -31 

 باأأ  ىكّنَ ي   امبالَش  الً رج   سمع جَي دم خ  ل  ا دعىي   ّنانةكم  بّني من الً رج   نَ أأ ,  رييز  حم   ابن

 امتالَص  بن عبادة ىلإ ت  ح  فر  :  جيُّ دم خ  ل  ا لفقا,  واجٌب  وترلا إنَ :  يقول,  د  حممَ 

 مَ حم   أبو لقا ذيلبا هخبت  فأأ ,  سجدلا ىلإ رائٌح  وهو,  هل رتضت  فاع  
 .د 

 وات  لص مخس  :  يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو سمعت   . د  حممَ  أبو ( ) كذبأ :  عبادة لفقا

 اً استخفاف شيئاً  مّنهنَ  عضي  ي   ملأ   هبنَ  جاء ن  فمأ ,  عبادلا ىلع َل وج عزَ  اهلل تبهنَ كأ 

___________________ 

وذلك  "يى ذكرأ الركعتي اخلفيفتيفأأسقطأ ي "ركعتي خفيفتي ثم صىَل ركعتي طويلتي طويلتي 

فتتح  صالةأ الليلم , من حديث زيد بن خالد وغريه  ملسو هيلع هللا ىلصلَن الحفوظأ عن الّنبي  , خطٌأ واضٌح  أأَنه كان يأ

وغريه يقوله ثالثأ مَرات  طويلتي , طويلتي طويلتي مَرتي : وقال ييى أأيضًا . بركعتي خفيفتي

ُ.مه انتهى كال "طويلتي طويلتي 

دق , يريد أخطأ أأبو حممد : قال اخلطايب  ( ) د الكذب الذي هو ضدُّ الص  رد به تعمُّ لَن الكذبأ إنام , وملأ  ي 

 .انتهى "جيري يف الأخبار

يقال إَن اسمه مسعود : فقال ابن عبد الب . وأَما أأبو حممد ( : 11 /1) "التلخيص"قال ابن حجر يف 

مسعود بن زيد : وقال ابن حَبان يف الصحابة . إنه بأدري : ويقال . بن أأوس سعيد : ويقال , بن أوس 

نأ الشامأ  حبة سكأ بادة بن الصامت , بن سبيع الأنصاري من بّني ديّنار بن الّنجار له ص  كذب ) وقول ع 

هم . أأرادأ أأخطأأ ( أبو حممد  بأ . وهذه لفظة م ستعملة لأهل احلجاز إذا أخطأأ أأحد  ويدلُّ ,  يقال له كذأ

بأ , عليه أأَن ذلك كان يف الفتوى  ن  أأخطأأ يف فتواه كذأ
قال له أأخطأأ . وال ي قال لم ووافق اخلطايب  , إنام ي 

وآخر من , وله شاهٌد من حديث أيب قتادة رواه ابن ماجه , وتعَقبأه ابن  اجلوزي , ابنأ حبان عىل تسميته 

 .كالمهانتهى . رواه أمحد . حديث كعب بن عجرة 
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  ملأ   ومن,  ةّنَ جلا هلأ دخي   أن   عهدٌ  اهلل عّند هل كان,  هنَ بحق  
 اهلل عّند هل يسلف هبنَ  تم يأ 

 .( ) ةّنَ جلا هلأ دخأأ  شاءأ  وإن  ,  هبأ عذَ  شاءأ  إن   . عهدٌ 

:  لقا هنَ أأ  سي بلا بن سعيد عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -38 

_________________ 

 "العرفة"ويف ( 1/8)والبيهقي ( 5 5/3)وأمحد ( 131/ )والّنسائي ( 111 )أخرجه أبو داود  ( )

(  8 1) "مسّند الشاميي"والطباين يف ( 1/113) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 393/ )

 . وغريهم من ط رق  عن مالك به

جي    فيع . ورجاله ثقاٌت سوى ال خدأ فيع :  وقيل, واسمه ر  وقال ,  "الثقات"ذكره ابن حبان يف . أأبو ر 

 .ال ي عرف( : 1/111) "اليزان"الذهبي يف 

جيُّ عّندهم ال ي عرف( : 1  /1) "االستذكار"وقال أبو عمر يف    .انتهى. وال خدأ

جي بضم اليم وسكون اخلاء وكرس الدال الهملة وجيم بعدها ( : 188/ )وقال عياض   قال . وال خدم

ه , هو لقٌب له : مالك  ج بطٌن من كّنانة . هو نسٌب : وقال غري  دم هم , وبّنو ُم  جي : وقال فيه بعض  ال خدأ

كمي ذلك عن القعّنبي عىل خالف  فيه عّنه, بفتح الدال   .انتهى . وح 

 بن يسار ( 115)وأبو داود ( 1 5/3)أأخرجه أمحد . وله طريٌق آخر    
م
من طريق زيد بن أأسلم عن عطاء

ّنابحي  عن بادة , أَن الوتر واجٌب . زعم أبو حممد : قال , ُمتصًا . عبد اهلل الصُّ كذب أبو حممد : فقال ع 

 (.13/188) "التمهيد"وصَححه ابن عبد الب يف . فذكره . 

تلف عن : قال ابن عبد الب ( : 11 /1) "التلخيص"قال ابن حجر يف  :تنبيهُ  هو صحيٌح ثابٌت مل َي 

هوٌل ال ي عرف إاَل هبذا احلديث : ثم قال . مالك فيه  جي جمأ قال الشيخ تقي الدين القشريي يف . وال خدأ

هوٌل :  "اإلمام" ه بأنه جمأ
كمم ه مع ح 

ه حلديثم  .انتهى كالم ابن حجر. انظر إىل تصحيحم

جي : قلت    ح حديثأ ال خدم بعد ( 13/189) "التمهيد"فقد قال يف . ابن عبد الب رمحه اهلل مل ي صح 

ق حديثم مالك  كره لط ر 
بادةأ من ط رق  ثابتة  صحاح  من : ذم وي عن ع  لّنا إمَنه حديٌث ثابٌت لأَنه ر  وإنام ق 

جي دم جي بمثل رواية ال خ   .انتهى كالمه. غري طريقم ال خدم
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 آخرأ  وتري   ط ابخلا بن عمر   وكان,  وترأ أأ  هفراشأ  يتأ يأ   أن   رادأ أأ  إذا يقد  الص   بكر   أبو كان

 ( ) .وترت  أأ  فرايش جئت   فإذا ناأأ  امَ فأأ :  سي بلا بن سعيد لقا,  لم يلال

 ةأ بمكَ  مرع   بن اهلل عبد مع كّنت  :  لقا هنَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -39 

 . يم  غأ لا انكشفأ  ثمَ  , بواحدة   وترأ فأأ  بحأ الصُّ  اهلل عبد   يشأ فخأ  - غيمةٌ م   امءوالَس  -

_________________ 

ى من ط رق  عن يي( 1113) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 1/181) "مصّنفه"أخرجه ابن أيب شيبة يف  ( )

 . بن سعيد به

 آخرأ مرفوعًا  
 . وال يصحُّ . وروي عن ابن السيب من طريق 

مر , كان أأبو بكر ي وتر ث م يّنام ثم يقوم يتهجد "حديث ( : 1 /1)"التلخيص"قال ابن حجر يف  وأأَن ع 

م : ليب بكر  ملسو هيلع هللا ىلصفقال الّنبي . ثم يقوم ويصيل ويوتر , كان يّنام قبل أأن يوترأ  : ال لعمر وق. أأخذتأ باحلز 

, أبو داود وابن خزيمة والطباينُّ واحلاكم  من حديث أيب قتادة . وهو خٌب مشهوٌر . "أأخذتأ بالقوة 

ه ثقاٌت : قال ابن القَطان  قال . والبزار وابن ماجه وابن حبان واحلاكم من حديث ابن عمر, رجال 

هو صدوٌق : قال ابن القطان . يى بن سليم ال نعلم رواه عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع إماَل ي: البزار 

َرة عن ابن عمر , فاحلديث  حسٌن  ثريم بن م  ويف , وله طريق أ خرى ضعيفٌة عّند البزار من حديث كأ

وفيه سليامن بن داود . رواه البزار . فحديث أيب هريرة . الباب عن أيب هريرة وجابر وعقبة بن عامر 

ييّنة عن ابن شهاب عن سعيد بن السي ب عن أيب وله طريق أ خر, الياممي وهو مرتوك  ى عن ابن ع 

ييّنة : وقال . ذكرها الدارقطّنيُّ . هريرة  بريي عن ابن ع  ه يأرويه . تفَرد به حممد بن يعقوب الزُّ وغري 

رساًل  هري . وهو الصواب . م  ييّنة : قلت . وكذلك رواه الزبيدي عن الزُّ وكذا رواه الشافعيُّ عن ابن ع 

لد عن , رواه الشافعيُّ أيضًا عن إبراهيم بن سعد عن أأبيه عن ابن السي ب وكذا ,  وكذا رواه بقيُّ بن ُمأ

هري  م ح عن الليث عن الزُّ وحديث , وإسّناد ه حسٌن . رواه أأمحد وابن ماجه . وحديث جابر , ابن ر 

 . ه انتهى كالم. ويف إسّنادمه ضعٌف .  "الكبري"رواه الطباين يف . عقبة بن عامر 
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 خيش اَم لف , ركعتي ركعتي كلذ بعد صىَل  ثمَ ,  بواحدة   فشفعأ  . يالً ل يهلع نَ أأ  ىفرأأ 

  ( ).بواحدة   وترأ أأ  بحأ الصُّ 

 يقول كان مرع   بن اهلل عبدأ  أنَ  , ديّنار   بن اهلل عبد عني عن مالك  حَدثّنو -11 

_________________ 

 .من طريق مالك به( 1 1 ) "العرفة"والبيهقي يف (  15)أخرجه الشافعي  ( )

هري عن سامل عن ابن عمر ( 1181)وأخرج عبد الرزاق   تر  , عن معمر عن الزُّ أنه كان إذا نام عىل وم

تره فأيشفع  له  هري . ثم أأوتر بعد  يف آخر صالته , ثم قامأ ي صيل  من الليل صىَل ركعًة إىل وم فبلغ : قال الزُّ

ي وتر  يف الليلة ثالثأ مَرات: فقال . ذلك ابنأ عباس فلم يعجبه  مر لأ وي . وإسّناده صحيح. إن ابنأ ع  ور 

 . من ط رق أخرى عّنه 

ُ ُقوله (ُ :ُ ِغيمة وي روى بفتحها وفتح الياء , بكرس الغي ( : 1/111) "الشارق"قال عياض يف  (م 

بأ . وبكرس الياء أأيضًا  غَيمت : يقال . وكلُّه صحيٌح , ط ّنا هذا احلرف عن شيوخّنا يف الوطأ كذا ضأ

امم  .انتهى . وأأغامت كلُّه إذا كان هبا غأ

ُُ:ُ)ُقولهُ ُبواحدة  وذلك , صىَل ركعًة واحدًة ضَمها مع الوتر حتى تكونأ صالتأه شفعًا : أي  (فشفع 

مر بعض  الصحابة والتابعي ومن و. ث م ي وتر آخر  الليلم . بعد أأن  سَلم من الوىل  قال بقول ابن ع 

 .بعدهم 

ه عماًل ( :  1/18) "الفتح"قال ابن حجر يف  ذهب الأكثر إىل أأَنه ي صيل شفعًا ما أأراد وال يأّنقض  وترأ

أأخرجه الّنسائي وابن  خزيمة وغريمها من حديث . وهو حديٌث حسٌن  "ال وتران يف ليلة :  ملسو هيلع هللا ىلصبقوله 

ل بركعة واحدة غري الوتر .طل ق بنم عيل  ن يقول بمرشوعية التَّنف   . وإَنام يصحُّ نقض  الوترم عّند مأ

يل إَن مأن شفعأ الوترأ بركعة فلأم  ي وتر يف ركعة ( : 8  /1) "االستذكار"قال أبو عمر يف 
قيل له . فإن  قم

ى الأمر , حمال أأن يأشفع ركعًة قد سَلم مّنها :  تأبها اللأك احلافظ  وترًا , فيها ونام م صل يها وتراخأ . وقد كأ

ُ.واهلل أعلم. هذا ما ال يصحُّ يف قياس  وال نظر  ! فكيف تأعود شفعًا؟
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 ( ).هارالّنَ  ةم صال ر  وت   غربم لا ةصال: 

ُرُِْجُفُ لاُبعدُوترُِلا:ُبابُ

 عن بصي  لا خارقل  ا يبأأ  بن كريملا عبد عن ى عن مالك  يي حَدثّني - 1 

 ما انظر:  هادمم خل لفقا,  قظي  تأ اس   ثمَ  رقد اس  عبَ  بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  بري  ج   بن سعيدم 

 قد:  لفقا,  رجعأ  ثمَ  ادم  خلا فذهبأ  - هبص   ذهبأ  قد يومئذ   وهو - اسالّنَ  صّنعأ 

 ( ) .بحأ الصُّ  صىَل  ثمَ ,  وترأ فأأ  اس  عبَ  بن اهلل عبد   فقامأ ,  بحم الصُّ  من اسالّنَ  انصفأ 

_________________ 

 .إسّناده صحيح ( )

وي عن مالك مرفوعاً ( 1/318) "احللية"ورواه أبو نعيم يف    .من طريق مالك بن سليامن اْلأرأ

 انتهى . به مالك  بن  سليامن  تفَرد. غريٌب من حديثم مالك  : قال أبو نعيم  

 .                       والصواب  موقوٌف , واْلروي ضعيف  : قلت     

وابن أيب شيبة ( 3/18)وعبد الرزاق ( 135/ ) "الكبى"والّنسائي يف ( 1/31)وأخرجه أمحد  

. عاً من ط رق  عن حممد بن سريين عن ابن عمر مرفو( 1 81) "الوسط"والطباين يف ( 1/181)

ه ثقاٌت   . لكن  أأعَله بعض  احلَفاظ بالوقف وباإلرسال أأيضًا , وروات 

من رواية عطية ونافع ( 551)عّند الرتمذي . وجاءت موقوفٌة , وله عن ابن عمر طرٌق أ خرى مرفوعٌة  

 .عن ابن عمر ضمنأ حديث 

وابن عدي يف ( 1/181) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 91 /5) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  (1)

 .من ط رق  عن مالك به( 5/311) "الكامل"

ريج عن عطاء عن ابن عَباس نحوه( 1591)وأخرج عبد الرزاق    . وإسّناده صحيح. عن ابن ج 

ُ:ُ)ُقولهُ ُ,ُفأ وتر  بح  ُالص  ُصىل  ذر كّنوم  أو . حمموٌل عىل أنه مل يتعَمد إخراج الوتر عن وقته  (ثم  وإنام لع 

بادة يف الثرين اآلتيي . غفلة   ويدلُّ عليه ما رواه اخلمسة إاَل الّنسائي عن أيب . كذا فعل ابن مسعود وع 

= 
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 مسعود   بن اهلل عبدأ  نَ أأ  , بيهأأ  عن روةع   بن هشامم  عني عن مالك  حَدثّنو -11 

 .( )وترأ   وأنا بحالصُّ  ةصال قيمت  أ   ول يلباأ   ما:  لقا

 بن عبادة   كان:  لقا أن ه,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -13 

 هتأ سكأ فأأ ,  بحالصُّ  ةأ صال نؤذ  ل  ا قامأ فأأ ,  بحم الصُّ  ىلإ اً يوم فخرج اً قوم يؤمُّ  امتالَص 

 بحأ هبم الصُّ  ىَل صأ ثم ,  وترأ حتى أأ  بادة  ع
( ). 

ُرُِْجُفُ لاُيتُ عُ كُْرُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 بن مةلس أيب عن ر  مم نأ  أيب بن اهلل عبد بن يكرشأ  عني عن مالك  حَدثّنو -11 

___________________ 

رأ :  ملسو هيلع هللا ىلصسعيد قال رسول اهلل  أَما الدليل  عىل ّناية .  "من نام عن الوتر أو نسيه فليصل  إذا أأصبح أأو ذكأ

فتأ  "وقت الوتر عّند الفجر ما أخرج الشيخان عن ابن عمر مرفوعًا 
صالة  الليل مثّنى مثّنى فإذا خم

بحأ فأأوتر بواحدة  بحأ بالوتر "ولسلم  "الصُّ وا الصُّ أأوتمروا قبل أأن  "ولسلم  عن أيب سعيد  "بادر 

 ُ.ت صبحوا

 . من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 1/181) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

من طرق ( 5 91-3 91) "العجم الكبري"باين يف والط. واللفظ له ( 1131)ورواه عبد الرزاق  

شام عن أأبيه قال  وانظر . وعروة ملأ  يأسمع من ابن مسعود . كان ابن  مسعود ي وتر بعد الفجر: عن هم

 ما تقَدم 

 . من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 1/181) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

أَن عبدأ اهلل , أخبنا ييى : من طريق يزيد بن هارون قال ( 9 11) "الوسط"وأخرجه ابن الّنذر يف  

برية الشيباين أأخبه  بادة خرج إىل السجد , بن ه   .فذكر نحوه. أَن ع 

م قريبًا برقم    ( . 11 )وانظر أثر ابن عباس التقد 
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 اهلل رسول   يهملع فخرج,  ونصلُّ ي   فقاموا قامةأ اإل قومٌ  سمعأ :  لقا هأنَ ,  محنالرَ  عبد

 كعتيالرَ  يف بحالصُّ  ةصال يف كلوذ,  !؟اً مع تانم صالأأ ,  اً مع تانم صالأأ  : لفقا ملسو هيلع هللا ىلص

  ( ) .بحالصُّ  لقب تيلَ ال

_________________ 

التاريخ "يف  والبخاري, من طريق سفيان الثوري( 313/ ) "الطالب"أخرجه مسَدد كام يف   ( )

 .من طريق إسامعيل بن جعفر كالمها عن رشيك عن أيب سلمة م رسالً ( 85 / ) "الكبري

ورواه الوليد بن , هكذا رواه يف ال وطأ كلُّ مأن روى الوطأ ( : 31 /1) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

ر عن أأنس   ملسو هيلع هللا ىلصن أأصحابم رسول اهلل أَن ناسًا مم , مسلم عن مالك عن رشيك بن عبد اهلل بن أأيب نأمم

عوا  مم لأه عن أأنس , فذكره . سأ . والصواب  عن مالك ما يف الوطأ, وقد أأخطأأ الوليد  بن  مسلم إذ جعأ

 .انتهى كالمه 

( : 115 ) "العلل"والدارقطّنيُّ يف ( 319) "العلل"وأبو حاتم كام يف  "التاريخ"قال البخاري يف  

 . ال رسل  أأصحُّ 

من طريق حممد بن عامر ال ؤذ ن عن (  1/11) "الختارة"والضياء  يف ( 11  )مة ورواه ابن خزي 

يك عن أأنس به  . رشأ

علوٌل : وقال الضياء   ريٌب : وقال ابن خزيمة . رجاله موَثقون لكّنَه مأ ريٌب غأ  .عأ

وعن من طريق إبراهيم بن طأهامن عن رشيك كال اخلبين عن أنس ( 11  )ورواه ابن خزيمة أيضًا  

وخب أأيب سلمة , باإلسّنادين مجيعًا مّنفردين خب أأنس  مّنفردًا : ثم قال ابن خزيمة . أيب سلمة مجيعًا 

 انتهى. مّنفرداً 

دي : قلت   ر  ه . فرواه عن رشيك  عن أيب سلمة عن عائشة . وخالف اجلميعأ عبد  العزيز الَدراوأ أأخرجأ

 ( 11/18) "التمهيد"عبد الب يف وابن  ( 3115) "رشح مشكل اآلثار"الطحاويُّ يف 

رسالً ( : 319) "العلل"وذكرأ أأبو حاتم الرازي يف      دي رواه م  ر  واة اختلفوا عليه. أَن الَدراوأ . فلعَل الرُّ

 .فانظره ( 115 ) "العلل"ذكره الدارقطّني يف . ويف السّند اختالٌف آخر 

= 
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___________________ 

بح فرأأى : قال , ة عن ابن بحيّن(   1)ومسلم ( 113) "صحيح البخاري"ويف   أ قيمت صالة  الصُّ

قيم . رجالً ي صيل   ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اهلل   . أت صيل  الصبحأ أأربعًا؟: فقال , وال ؤذ ن ي 

ُ ُقوله (ُ ُ(أ صالتانُمعًا؟: توبيٌخ وإنكاٌر لإلتيان بصالة  غري ( : 118/ ) "الّنتقى"قال الباجي يف  !

وذلكُيفُصالةُالصبحُيفُ)ُوقولهُ, ها يف موضع االئتامم به الصالة التي اجت مع عىل االئتامم باإلمام في

إمليها هي صالة  الصبحم  ملسو هيلع هللا ىلصي ريد أأَن الصالةأ الجتمعأ ْلا والتي خرج الّنبي  (الركعتيُاللتيُقبلُالصالةُ

ه ,   .انتهى . عىل كل  مأن قامأ لي صيل  الركعتي قبلها ملسو هيلع هللا ىلصوأأَن إمنكارأ
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ُ
  صالة   كتاب

 
 ال

 
 اعة  م

 
ُُةُِمُ تُ عُ لاُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُِحُبُْوالص 

 سعيد عن مي  لسالأ  ةأ لمر  حأ  بن محنالرَ  عبد عن ى عن مالك  يي حَدثّني -15 

 لا هود  ش   ّنافقيلا وبي بيّنّنا:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  سي بلا بن
م
 ال .بحوالصُّ  عشاء

  ( ) .هذا نحو وأأ ,  اميستطيعوّنأ 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -11   مةث  حأ  أيب بن يامنلس بن بكر أيب عن ابن شم

 بن مرع   وأنَ  .بحالصُّ  ةصال يف مةث  حأ  أيب بنأ  يامنأ لس   دأ قأ فأ  ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ , 

 ىلع فمرَ ,  بوي  الّنَ  سجدم لوا وقالسُّ  بي يامنلس   ومسكن   . وقالسُّ  ىلإ غدا ابطَ خلا

  ملأ  :  اْل لفقا,  يامنلس   م  أ   فاءالش  
 هبت  لفغ ي صيل   باتأ  هنَ إم :  تلفقا,  بحالصُّ  يف يامنأ لس رأ أأ

أ :  مرع   لفقا,  اهعيّنأ   قومأ أأ  ن  أأ  من يلَ إ حبُّ أأ  . امعةجلأ ا يف بحم الصُّ  ةأ صال شهدأأ  ن  لأ

_________________ 

عب "أخرجه البيهقي يف  ( )  .من طريق القعّنبي وابنم ب كري عن مالك( 1851) "اإليامنش 

ّنة"ورواه اخلالل يف   ملةأ به( 115 ) "كتاب السُّ ر   .من طريق وكيع عن ابن حأ

عن مالك ( 3/59) "السّنن الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 191) "السّند"وأأخرجه الشافعيُّ يف  

ر سعيد بن السيب. عن ابنم حرملة به   .دون ذمك 

تلف عن مالك يف إسّناد هذا احلديث وإرسالمه ( :   /11) "التمهيد"قال أبو عمر يف   وال , وملأ  َي 

فظ هذا اللفظ  عن الّنبي   سّنداً  ملسو هيلع هللا ىلصي  فوظ من وجوه  ثابتة  . م   .انتهى. ومعّناه حمأ

ه (  15)ومسلم ( 111) "صحيحه"أخرج البخاري يف : قلت   أثقل صالة عىل  "عن أيب هريرة رفعأ

ب وًا , الّنافقي صالة العشاء وصالة الفجر    ".احلديث... ولو يعلمونأ ما فيها لأتومها ولو حأ
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 ( ).ةً ليلأ 

ُُعادةُِإُِ:ُبابُ ُمامُِمعُاإلُُِةُِالالص 

 - لي  الد   بّني من ل  رج   عن ملسأأ  بن زيد عن ى عن مالك  يي حَدثّني -11 

   أبيه عن - ن  جأ حمم   بن (2) رسب   هل يقال
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسو مع س  لجم يف كان هنَ أأ ,  ن  جأ حمم

 ل  يص ملأ   سهلجم يف وحمجنٌ .  رجع ثمَ ,  ىَل فص ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فقام,  ةالبالَص  نفأذَ 

 .معه

 ؟م  لسم   برجل   ستأ لأأ  . اسالّنَ مع ت صيل   أن   مّنعك ما:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول هل لفقا

 إذا:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول هل لفقا,  يلهأأ  يف يت  لَ ص قد يكّن  لو,  اهلل رسولأ  يا ىلب:  لفقا

 .( ) يتأ لَ ص قد كّنتأ  وإن   . اسالّنَ  مع ل  فص جئتأ 

_________________ 

عب"أخرجه البيهقي يف  ( )  .                                            من طريق مالك به( 1 11/1)وابن عساكر ( 1811) "الشُّ

(   11)وعبد الرزاق ( 1 11/1) "تارَيه" أأخرجها ابن عساكر يف. وْلذه القصة طرٌق أ خرى  

 (. 333/ )وابن أيب شيبة 

واة  الوطأ عن مالك يف اسم هذا الرجل أأنه ب رس ( : 19 /1) "االستذكار"قال أبو عمر يف  (1) تلف ر  مل َيأ

 ب رس : وقال فيه . فإنه رواه عن مالك [ الزهراين ] إاَل بمرش بن حممد 
رس أأو بمرش عن ب  : فقال . فقيل لالك 

جن : فقال . ثم حَدثّنا به بعد ذلك ,  قل ب رس وال بمرش. عن ابن حمم  . ومل يأ

وقال , بمرش بالشي الّنقوطة يف أكثر الروايات عن الثوري : فقال فيه . وروى الثوريُّ هذا احلديث  

كام قال . ثّنان أأنه بمرش فام اختلفأ عيَل مّنهم ا. سأألت  مجاعًة من ولده أو رهطه : أمحد بن صالح الصي 

 ( 1/111) "التمهيد"وبسطأ القولأ يف . انتهى . الثوري 

 "رشح العاين"والطحاوي يف ( 1  /1)والّنسائي ( 199)والشافعي ( 1/31)أخرجه أمحد  (3)

= 
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 ين  إم :  لفقا عمر بن اهلل عبدأ  لأ سأأ  الً رج   نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -18 

:  مرع   بن اهلل عبد   هل لفقا؟ معه يل  صفأ  أأ ,  ماماإل مع ةالالَص  دركأ   مَ ث   بيتي يف يل  صأ  

تأ أأ :  جلالرَ  لفقا .نعم  امإنَ ! ؟.يكلإ كلذ وأ أأ :  عمر ابن هل لفقا ؟يتصال جعل  أأ  هامي 

 ( ).شاء هامتأ يَ أأ  جيعل  ,  اهلل ىلإ كلذ

 أن ه,  سد  أأ  بّني من رجل   عن همي  الَس  فيف  عأ  عني عن مالك  حَدثّنو -19 

 مامإلا فأجد   سجدأ لا آيت ثمَ ,  بيتي يف يل  صأ   إين   : لفقا نصارَي لا وبيَ أأ  باأأ  لسأ

 هل فإنَ  .كلذ ّنعأ صأ  نمأ  فإنَ ,  معه ل  فص .نعم:  وبيُّ أأ  بوأأ  لفقا ؟معه يل  صفأ  أأ ,  ي صيل  

.ع  مجأ  سهمم  لأ مث وأأ ,  ع  مجأ  سهمأ 
( ) 

___________________ 

وغريهم من ط رق  عن ( 1/311)والبيهقي ( 111/ )واحلاكم ( 5 1/ )والدارقطّني ( 313/ )

 (.133)ن  حبان وصَححه اب. مالك به 

وغريهم من ط رق  ( 11/193)"الكبري"والطباين يف( 3933)وعبد الرزاق ( 1391 )ورواه أمحد  

 .عن زيد به

يلُ:ُ)ُقولهُ  عّند الكسائي وأيب عبيد وحممد بن حبيب وغريهم, وقال . بكرس الدال وسكون الياء  (الدِّ

ئمل : الأصمعيُّ وسيبويه والأخفش  وأأبو حاتم وغريهم  وهو ابن بكر . بضم الدال وكرس اْلمزة . الد 

 ( .113/ )قاله الزرقاين . بن عبد مّناف بن كّنانة

 "العرفة"ويف ( 1/311) "السّنن الكبى"والبيهقي يف (  1  ) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  ( )

 .  من طريق مالك به(  11 )

 . من طريق مالك به ( 35 /1) "العرفة"ويف ( 1/311) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

بهم   ه م 
فيف هو ابن عمرو الَسهمي . وهو الرجل  من بّني أأسد , ويف سّندم ه وذكر, وَثقه الّنسائي  . وعأ

= 
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 صىَل  نمأ  : يقول كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -51 

 .امْل عد  يأ  فال . مامم اإل مع امه  دركأ أأ  ثمَ ,  بحأ الصُّ  أو غربأ لا
( ) 

ُامعةُِجلُ اُةُِصالُيفُلُِمعُ لا:ُبابُ

 يف مرع   بنم  اهلل عبدم  وراءأ  قمت  :  لقا هنَ أأ  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو - 5 

 ّنيلأ عأ فجأ  . هبيدم  اهلل عبد   فأ لفخا,  غريي حدٌ أأ  معه يسلو,  واتلالَص  من ة  صال

___________________ 

 .ابن  حبان يف الثقات 

( 5 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 3998) "العجم الكبري"والطباين يف ( 518)وأخرجه أبو داود  

فيف حَدثّني رجٌل من بّني أسد  . وزاد . أنه سألأ أأبا أأيوب فذكره , من طريق ب كري بن الأشج عن عأ

ع   فذلك: ؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلصسأألّنأا عن ذلك رسولأ اهلل : قال أيوب  م  مجأ ه  وال , كذا رواه ب كري مرفوعًا . "له سأ

 .يصحُّ أيضًا مداره عىل الرجل ال بهم 

هامن مّنه . ي ضَعف له الأجر : قال ابن وهب  (سهمُمجعُ:ُ)ُقولهُ   .فيكون له سأ

 .أخبنا مالك به( 31 /1) "العرفة"ومن طريقه البيهقي يف ( 311) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 315/ )والطحاوي , واللفظ له ( 3939)رجه عبد الرزاق وأخ

مر قال, من ط رق  عن نافع ( 1/111) إن  كّنتأ قد صليتأ يف أأهلك , ثَم أأدركتأ الصالةأ يف : أأَن ابنأ ع 

فإَّنام  -ة العشاء التي يقال ْلا صال -السجد مع اإلمام , فصل  معه , غري صالة الصبح وصالة الغرب 

َرتي  .ال ت صَليان مأ

َرتي )  وقول ابن عمر : قلت  م ( فإَّنام ال ت صَليان مأ جن التقد  موم  حديثم حمم (. 19 )ي عارضه ع 

حَجته فصَليت   ملسو هيلع هللا ىلصشهدت  مع الّنبي  "وأيضًا ما أخرجه أأصحاب  السّنن وأمحد عن يزيد بن السود 

بح  يا معه فَلام قىضأ . معه الصُّ يا معّنا؟ قاال : قال .  صالتأه إذا برجلي مل ي صل  صَليّنا : ما مّنعكام أأن  ت صل 

َليت ام يف رحالمكام . فال تفعال : يف رحالّنا , قال  يا معهم فإَّنا لكام نافلةٌ , إذا صأ ي ت ام مسجدًا فصل   .".ثَم أأتأ



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   118 ْيُحيح 

 ( ).هميّنم ن يأ ع هذاءأ حم 

ُُىلعُقائمُِلاُةُِصالُلُِْضُفُ :ُبابُ ُاعدُِقُ لاُةُِالص 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -51  ,  عاصم لا بنم  مروعأ  بن اهلل عبدم  عن ابن شم

 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فخرجأ ,  شديدٌ  هاكم وع   من وباءٌ  اّنأ لأ نا ديّنةأ لا مّنادم قأ  ـاَم لأ  : لقا هنَ أأ 

 ب  س   يف ونصلُّ ي   وهم اسالّنَ 
 مثل   قاعدم لا ة  صال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا,  اً قعود همحتم

 .( )  قائمم لا ةم صال نصفم 

_________________ 

ه صحيٌح  ( )  .وإسّناد 

ريج ( 3819)وأخرج عبد الرزاق   ه إىل , أأخبين نافٌع موىل ابن عمر : قال , عن ابن ج  أأَنه قام وحدأ

ه اليمن. يأسارم ابنم عمر   . فجَر بيميّنمه حتى جَره إىل شق 

 .من طريق مالك به( 11) "عوايل مالك"أخرجه أبو أمحد احلاكم يف  (1)

هري ملأ  يسمع من عبد اهلل ب    هري اختالفًا كثريًا .  ن عمرو والزُّ بيَّنه الّنسائي . وقد اخت لف فيه عىل الزُّ

  "الكبى"يف 

واة فيام علمت  ( : 1/15 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف      مجاعة  الرُّ
هكذا روى هذا احلديثأ عن مالك 

رسالً  هري بأأسا. هبذا اإلسّناد م  ه. نيده ثم ذكرأ ابن  عبد الب االضطرابأ فيه عن الزُّ ع 
 فراجم

ُبسياق آخر  "صحيح مسلم"واحلديث يف    ُدونُقوله ُاملدينة) ُقدمنا ُمل ا ...ُ ُقعودًا أخرجه . (إىلُقوله

ثت  أأَن رسولأ : قال , من طريق هالل بن يساف عن أأيب ييى عن عبد اهلل بن عمرو ( 119 )برقم  د  ح 

ه ي صيل  جالسًا  :قال , صالة  الرجلم قاعدًا نصف الصالة : قال  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ت  ي . فأأتيت ه فوجد  فوضعت  يدم

ثت يا رسولأ اهلل : قلت . مالكأ يا عبدأ اهلل بنأ عمرو؟: فقال , عىل رأ سه  د  صالة  الرجلم : أأَنك قلتأ . ح 

ل  : قال , وأنت ت صيل  قاعدًا . قاعدًا عىل نصفم الصالة د  مّنكم, أأجأ  .ولكّن ي لست  كأأحأ

ك فقال أهل اللغة ( :  1/5 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  (هاُوْعكُِ:ُ)ُقولهُ  ال يكون إاَل من : أأَما الوع 

= 
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ُ:ُبابُ ُىطُ ْسُوُ لاُةُِالالص 

مرو عن ملسأأ  بنم  زيدم  عني عن مالك  حَدثّنو -53   : لقا هنَ أأ ,  رافع   بن عأ

 فآذين   يةآلا هذه غتأ لب إذا:  ت  لفقا,  ؤمّنيلا م  أ   فصةحل اً صحفم   كتب  أأ  كّنت  

,  هاآذنت   هاغت  لب اَم لف {يقانتم  هللم واوم  وق   ىطأ وس  لا ةالالَص و واتلالَص  ىلع حافظوا}

 واوم  وق  .  عصلا ةوصال.  وسطىلا ةالوالَص  واتلالَص  ىلع حافظوا:  يلَ ع ت  لأ م  فأأ 

 ( ).قانتي هللم

___________________ 

بحة فهي الّنافلة من الصالة , احل َمى دون سائر المراض  بحة  وقدُقيلُ.وأأَما الس   س 
. إَن كَل صالة 

واهلل . ال وجه له إاَل الّنافلة لأنه, ويشهد لصَحته حديث ابن شهاب يف هذا الباب , والأَول أأصحُّ 

 .أعلم

بحةُ:ُ)ُقولهُ  وال , واحلديث حمموٌل عىل من كان قادرًا عىل القيام . بضم السي وسكون الباء  (الس 

ه كامالً , يشقُّ عليه كالرضم القليل   .واهلل أعلم. أَما من كان غريأ قادر  لشَدة الرضم فله أأجر 

وابن أيب داود ( 11 / ) "رشح العاين"ويف ( 5/19) "مشكل اآلثاررشح "أخرجه الطحاوي يف  ( )

 "الكبى"والبيهقي يف (  18) "فضائل القرآن"والقاسم بن سالم يف ( 119) "الصاحف"يف 

 . من طريق مالك به( 111/ )

من طريق ( 5/19)والطحاوي ( 111/ )والبيهقي ( 1313)وابن حبان ( 19 1)ورواه أبو يعىل  

مر , حدثّني أبو جعفر حممد بن عيل ونافٌع موىل ابنم عمر : قال  ابن إسحاق أَن عمرو بنأ نافع موىل ع 

ه. ملسو هيلع هللا ىلصكام حفظت ها من رسولم اهلل : وفيه قالت حفصة  . فذكره . بن اخلطاب حَدثهام   .فَصحت  برفعم

 . ورجاله ثقات. رواه أبو يعىل ( : 1/351) "الجمع"قال اْليثمي يف   

رت ّني عائشة : قال , عن أأيب يونس موىل عائشة أ م  الؤمّني ( 1  /1) "مسلمصحيح "ويف   فذكر , أأمأ

ه مرفوعاً   .نحوأ
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 هنَ أأ ,  خزومي  لأ ا ربوع  يأ  ابنم  عن صيحل  ا بنم  داودم  عني عن مالك  حَدثّنو -51 

 .( )هرالظُّ  ة  صال ىطأ س  و  لا ة  الالَص :  يقول ثابت   بنأ  زيدأ  سمعت   : لقا

ُُيفُخصةُِالرُ :ُبابُ ُواحدُِلاُوِبُالثُ ُيفُةُِالالص 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -55  ئل:  لقا أن ه بسيَ لا بن سعيد عن ابن شم  س 

 تفعل   له:  هل لأ فقي . نعم:  لفقا ؟واحد   ثوب   يف لج  الرَ  ي صيل   له.  هريرة بوأأ 

 بجأ ش  لم ا ىلعلأ  ثيايب نَ وإم  . واحد   ثوب   يف يل  صلأ   ين  إم  . نعم:  لفقا ؟كلذ نتأأ 
( ). 

_________________ 

 . من طريق مالك به( 11 / )والطحاوي ( 9 11)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 .من ط رق  عدة  عن زيد ( 99 /5) "تفسريه"وأخرجه الطبي يف   

من طريق الَزبرقان عن عروة بن الزبري عن زيد بن ثابت  (  1)وأبو داود ( 83 /5)وروى أمحد  

وملأ  يكن ي صيل  صالًة أشَد عىل أأصحابم رسولم اهلل , ي صيل  الظُّهر باْلاجرة  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول  اهلل : قال 

سطى }مّنها فّنزلت  ملسو هيلع هللا ىلص  الو 
وبعدها , إمَن قبلأها صالتي : وقال  {حافظوا عىل الَصلواتم والصالةم

 ."صالتي

لوسًا مع : قال . عن الزبرقان بن عمرو بن أمية عن زهرة (  31) "الكبى"وروى الّنسائي يف   كّنَا ج 

ئل عن صالة الوسطى . زيد بن ثابت   .احلديث .. هي صالة الظهر: فقال . فس 

 . من طريق القعّنبي عن مالك به( 3311) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  (1)

 . يخيوإسّناده صحيح عىل رشط الش 

 ُ ُ)قوله بكرس اليم وسكون العجمة وفتح اجليم ( : 111/ ) "الفتح"قال احلافظ يف  (املِشجبُ:

فَرج بي قوائمها ت وضع عليها الثياب وغريها , وقال ابن , بعدها موحدة , هو عيدان ت ضم رءوسها  وي 

ه وس: سيده  عل ق عليها الراعي دلوأ بأاٌت ثالث  ي  شجب والشجاب خشأ
قال يف الثل الم ه , وي  فالٌن  "قاءأ

تأه تأه وجد   .انتهى كالمه.  "كالمشجب من حيث قصد 
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ُُيفُخصةُِالرُ :ُبابُ ُامرُِلُ واُرعُِالدُُِّيفُةُِرأُْملاُةُِالص 

 مَ أ   ت  لسأأ  اَّن أأ ,  هم  أ   عن ّنفذ  ق   بن زيد بن دحممَ  عني عن مالك  حَدثّنو -51 

 امرم خلا يف ت صيل  :  تلفقا ؟يابالث   من ة  رأأ لا فيه ت صيل   ماذا - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوج - مةلس

.هاي  مأ قدأ  هورأ ظ   بأ غيَ  إذا ابغم الَس  رعم والد  
 ( ) 

_________________ 

 "الكبى"والبيهقي يف ( 5/11)وابن الّنذر ( 139)وأبو داود ( 5118)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 511)والبغوي ( 1/131)

من طريق عبد الرمحن بن عبد اهلل ( 1/131)والبيهقي ( 1/11)الدارقطّني ( 111)ورواه أبو داود  

ه عن أم سلمة  ار  ليس :  ملسو هيلع هللا ىلصأأّنا سأألتم الّنبَي , بن ديّنار عن حممد بن زيد عن أم  أأت صيل  الرأة  يف دمرع  ومخم

 .فذكره : قال . عليها إزاٌر؟

ه "العلل"وصَحح الدارقطّنيُّ يف . وعبد الرمحن ضَعفه ابن معي وأبو حاتم وغريمها    . وقفأ

به   قم روى هذا احلديثأ مالك  بن  أنس وبكر  بن مَّض وحفص بن غياث وإسامعيل بن : وقال أبو داود عأ

ه عن أ م  سلمة   ملسو هيلع هللا ىلصملأ  يذكر أأحٌد مّنهم الّنبَي . جعفر وابن  أيب ذئب وابن  إسحاق عن حممد بن زيد عن أ م 

وا به عىل أ م  سلمة ريض اهلل عّنها.   انتهى. قصأ 

مر يف      قفوه عىل أ م  سلمة أأكثر  وأأحفظ  ( : 1/311) "التمهيد"وقال أبو ع   .والذين أأو 

ه : وقال ابن حجر يف البلوغ    .وصَحح الئمة  وقفأ

ها آمّنة. وهي أ مُّ حرام , ومدار  احلديثم عىل والدةم حمَمد : قلت   قال الذهبي . ذكر ابن بشكوال أأَن اسمأ

 . ال ت عرف ( : 1 1/1) "اليزان"يف 

ُ. والسابغ هو الساتر . هو القميص  (درعُ:ُ)ُقولهُ

ُ ُقوله (ُ :ُ ت ب (مخار ه مخ  ر كك  ع  ها , ومجأ تاب  ثوٌب ت غط ي به الرأأة  رأ سأ
نأة كم قاله الزرقاين .بمعجمة بمزم

( /199. ) 

= 
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 عن شج  لأ ا بن اهلل عبد بن كريب   عن عّنده قةالث   عني عن مالك  حَدثّنو -51 

 زوجم  ميمونةأ  رج  حم  يف وكان - ين  والخلأ ا سودالأ  بن اهلل بيدع   عن سعيد   بن رسب  

  ( ) .إزارٌ  يهالع يسل امرم خلوا رعالد   يف ت صيل   كانت يمونةأ مأ  نَ أأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ 

  

___________________ 

هفاخت لمف يف تف( : اإلزار ) وأَما ( : 3/99) "الفتح"قال ابن رجب احلّنبيل يف  ُ. سريم

ر  به يف وسطه , وهذا قول إسحاق :  فقالتُطائفة لأه عّنه حرٌب , . هو مثل  إزار الرجل الذي يأتزم نقأ

فأت  : وقال إسحاق . وهو ظاهر كالم أأمحد أيضًا  تأحأ إن  ترسولت  بدل اإلزار جاز , وإن مل تتَزر بل ال 

ها بدلأ اإلزارم جاز  فة  فوق درعم ل حأ
ثّنا أبو هالل عن :  "كتاب الصالة"د كي يف وروى الفضل بن . بمم

تحب ون أن  ت صيل  الرأة  يف درع  ومخار  وحقو  : حممد بن سريين , قال   .كانوا يأس 

لحفة الَسابغة التي ي غطى هبا الرأس والثياب , وهذا : أَن الراد باإلزار :  والقولُالثاينُ
اجللباب , وهو الم

ز انت. قول الشافعي وأصحابّنا  .هى بتجو 

 .عن مالك به( 1/331) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1/115)أخرجه ابن أيب شيبة  ( )

, من طريق عمرو بن احلارث (  131)وابن الّنذر , من طريق ُمرمة ( 39 /8)ورواه ابن سعد  

سّنده"واحلارث بن أسامة يف , من طريق ابنم ْليعة ( 1/331)والبيهقي  من طريق الليث ( 35 ) "م 

 . بن سعد كلهم عن ب كري بن عبد اهلل به

 . صحيٌح موقوٌف ( : 131/ ) "الطالب"قال احلافظ يف  

 .بأَن الثقةأ الذي رواه عّنه مالٌك هو الليث بن سعد( 99 /1) "االستذكار"وجزم ابن عبد الب يف  

 .انظر كالم ابن رجب يف احلديث الايض  (إزارُ:ُ)ُقولهُ 
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ُُبيُمعجلا:ُبابُ ُِحلُ اُيفُتيُِالالص  ُرُِفُ والس ُُض 

 اهلل لأ رسو نَ أأ ,  رجع  الأ  عن صيحل  ا بن داود عن ى عن مالك  يي حَدثّني -58 

 ( ) .تبوك ىلإ هسفرم  يف عصم لوا هرم الظُّ  بي معجيأ  كان ملسو هيلع هللا ىلص

_________________ 

 "التمهيد"وأبو عمر يف , من طريق أيب مصعب ( 311) "مسّند الوطأ"أخرجه اجلوهري يف  ( )

من طريق حممد ( 3/91) "الكامل"وابن  عدي يف , داود الخرايف  من طريق إسامعيل بنم ( 1/331)

ثمة كلهم عن مالك عن داود عن الأعرج عن أيب هريرة تصالً . بن خالد بن عأ  . م 

رسالً ( :  1/331) "التمهيد"قال أبو عمر يف   , وهذا احلديث رواه هكذا مجاعٌة من أأصحاب مالك م 

ف واحل ّنيّني إاَل أأبا الصعب يف غري الوطأ و حممد بن البارك الصوري وحممد بن خالد بن عثمة وم طر 

عن مالك عن داود بن احلصي عن العرج عن أيب هريرة : قالوا , وإسامعيل بن داود المخراقي فإّنم 

سّندا من طريق هؤالء مجيعًا . مسّنداً   . ثم رواه م 

حَدثّنا خلف بن قاسم حدثّنا احلسن بن و, وأصحاب مالك مجيعًا عىل إرساله عن العرج : ثم قال  

رشيق حدثّنا حممد بن زريق بن جامع حدثّنا أبو مصعب حدثّنا مالك عن داوود بن احلصي عن 

رسٌل  ".. ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول  اهلل : قال , العرج  وكذلك هو , هكذا حدثّنا به يف الوطأ أأبو م صعب عّنه م 

 .عّنه يف الوطأ مرسٌل 

يى بن ييى روى هذا احلديث عن مالك عن داود بن احلصي عن العرج أَن ي: وذكر أمحد بن خالد  

سّنداً  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , عن أيب هريرة   .م 

وقد ي مكن أن  يكونأ ابن  , وأصحاب مالك  مجيعًا عىل إرساله عن العرج يف نسخة ييى وروايته : قال  

حأ أأبا هريرة من روايته عن ييى  ه ممن انتهت إليه روايته عن لَنه رأى ا, وضاح طأرأ بنأ القاسم وغريأ

تابع عليه . مالك يف الوطأ أرسلأ احلديثأ  ى أأبا هريرة , فظَن أَن رواية ييى غلٌط ملأ  ي  وأأرسلأ , فرمأ

= 
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 مراء  ال   مجعأ  إذا كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -59 

 .( ) معهم عأ مجأ  طرم لا يف عشاءلوا غربلا بي

ُُقرْصُ:ُبابُ ُُيفُةُِالالص  ُرُِفُ الس 

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -11   يد  سم أأ  بنم  دلخا لآ من ل  رج   عن ابن شم

 ةأ وصال وفخلا ةأ صال نجد   انَ إم  محنالر   عبد باأأ  يا:  لفقا مرع   بنأ  اهلل عبدأ  لأ سأأ  هنَ أأ , 

 عزَ  اهللأ نَ إم  . خيأأ  ابنأ  يا:  عمر ابن لفقا ؟فرالَس  ةأ صال نجد   وال,  قرآنلا يف َّضحلا

___________________ 

فأى عىل ذي ل ب  . احلديثأ  لأ هذا ففيه ما ال َيأ ٌر يف الوطأ يف , فإن  كان فعأ وُّ وقد كان له عىل ييى تأس 

ه , فيمكن أن  يكون هذا من ذلك إن  صَح أَن رواية ييى ْلذا احلديث عىل اإلسّناد واالت صال ,  بعضم

رسالً , وإاَل فقول  أأمحدأ وهٌم مّنه   يف الوطأ عن ييى م 
 .وما أأدري كيف هذا؟ إاَل أأَن روايتأّنا ْلذا احلديثم

ه كام ذكره أمحد بن خالد : قال   ه حممد بن البارك الصوري وأبو الصعب يف  فقد, كان ييى قد أأسّندأ تابعأ

وقد , غري الوطأ واحل ّنيّني وحممد بن خالد بن عثمة وإسامعيل بن داود المخراقي ومن ذكرنا معهم 

فرأأيتها أأشَد موافقًة لرواية أيب مصعب يف . تأَملت  روايةأ ييى فيام أأرسل من احلديث ووصل يف الوطأ 

 يف الوطأ أأكثرأ اتفاقًا مّنها, غريه  كل ه من "الوطأ"
 .انتهى كالمه. وما رأأيت  يف رواية 

 (.1111رقم ) انظر علل الدارقطّني  

عاذُُ سلٌمُ.ُُواحلديثُحمفوٌظُمنُحديِثُم    "املغربُوالعشاء"وزادُ.ُمثلهُ(362ُُ)ُأ خرجهُم 

من ( 1/153) "العرفة"ويف ( 18 /3) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/551)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 . عن مالك به( عبد الرزاق وابن ب كري)طريق ييى بن ب كري كالمها 

 . وهذا إسّناده صحيح 

معون بي الغرب (  111)ولعبد الرزاق   عمر عن أيوب عن نافع , أَن أأهلأ الديّنة كانوا جيأ عن مأ

 .لعشاء يف الليلة الطرية , فيصيل  معهم ابن  عمر ال يأعيب  ذلك عليهموا
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دحم   يّنالإ بعث َل وج  ( ).يفعل ّناهي  رأأ  كام نفعل   امنَ فإم ,  شيئاً  ملنع وال,  ملسو هيلع هللا ىلص اً م 

 ما:  اهلل عبد بنم  ملم سال لقا هنَ أأ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو - 1 

 بذاتم  ونحن مسالَش  غربتم :  ملٌ سا لفقا ؟فرالَس  يف غربأ لا رَخ أأ  باكأأ  يتأ رأ   ما شدَ أأ 

_________________ 

من ( 119) "مسّند الوطأ"واجلوهريُّ يف ( 9/191)وابن عساكر ( 11/15)أخرجه اإلمام أمحد  ( )

 . ط رق  عن مالك به

 من طريق ابن أيب ذئب عن( 111) "ِتذيب اآلثار"ويف ( 19 /9) "تفسريه"وأخرجه الطبي يف  

هاب  عن أ مي ة بن عبد اهلل بن خالد بن أأسيد 
ه . أنه قال لعبد اهلل بن عمر , ابن شم رأ  . فذكأ

واة عن مالك ( : 11  –  1 /  ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   م مالٌك , هكذا رواه مجاعة الرُّ قم وملأ  ي 

الً ,  لنه ملأ  ي سم  الرجلأ الذي سأألأ ابنأ عمر, إسّنادأ هذا احلديث أيضًا   .وأأسقطأ من اإلسّناد رج 

ه   ل الذي ملأ  ي سم  يد بن أيب العيص بن أمية بن عبد شمس بن . والرج  هو أمية بن عبد اهلل بن خالد بن أأسم

هاب  عن عبد اهلل بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن . عبد مّناف  وهذا احلديث يرويه ابن شم

يد عن ابن عمر عن أ ميةأ بنم عبد اهلل بن خا, هشام  عمٌر والليث بن . لد بن عبد اهلل بن أأسم كذلك رواه مأ

عن يونس [   1 /1سّنن البيهقي ] وقال ابن وهب . سعد ويونس بن يزيد من غري رواية ابن وهب 

هاب  عن عبد اللك بن أيب بكر عن أمية بن عبد اهلل بن خالد  فجعل موضعأ عبدم اهلل بن أيب . عن ابن شم

م بكر عبدأ ال  .انتهى كالمه "لك بن أيب بكر فغلمط ووهم

هري عن عبد اهلل بن أيب بكر : قلت   ( 111/ )والّنسائي ( 18  – 1/91)أخرجه أمحد . وحديث  الزُّ

وابن , من طريق الليث بن سعد ( 158/ )واحلاكم ( 1135)وابن حبان ( 111 )وابن ماجه 

هري ب( 9/189)عساكر   .همن طريق يونس كالمها عن الزُّ

 . هكذا ضبأطأه ابن الثري وابن حجر وغريمها. بفتح اْلمزة وكرس السي  (أ ِسيدُ:ُ)ُقولهُ 
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 ( ).قيقعأ لبا غربأ لا ىَل فص,  شم ي  جلا

ُُما:ُبابُ ُقُ ُفيهُيب  ُُرْص  ُةُِالالص 

 خرج إذا كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أن  ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -11 

 ( ).يفةلحل  ا بذي ةالالَص  قصأ  اً عتمرم   أو اً حاَج 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -13   هنَ أأ ,  بيهأأ  عن اهلل عبد بن ملسا عن ابن شم

أ فقأ ,  م  ي  رم  ىلإ ركب   .كلذ هسريم مأ  يف ةأ الالَص  صأ

 ر  ب   أربعة من نحوٌ  كلوذ:  كلما لقا
 ( ).د 

 عمر بن اهلل عبد نَ أأ ,  اهلل عبد بن ملسا عن نافع   عني عن مالك  حَدثّن -11 

_________________ 

 . من طريق مالك به( 1/151) "العرفة"ويف ( 15 /3) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

ما ما أأبعدأ : قلت  لسامل : عن الثوري عن ييى بن سعيد قال (   113,   1 1)وأخرجه عبد الرزاق  

؟ قال  فوق: أَخر ابن  عمر الغربأ ن ذاتم اجليش إىل ذات السُّ  . "وبيّنهام ثامنية أميال. مم

 . اهلل أعلم. والظاهر أأّنا تصحيٌف ( العفوق ) وقع يف الوضع الأَول عّند عبد الرزاق  

وبيّنها وبي  :ذات  اجليش من الديّنة عىل بريد , قال ( : 131/ ) "فتح الباري"قال أبو عبيد كام يف  

 .انتهى. العقيق سبعة  أميال , والعقيق من طريق مكة

( 1/131) "العرفة"والبيهقي يف ( 1/531)وعبد الرزاق ( 1/153) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

 . من طريق مالك به

ويف ( 31 /3) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/515)وعبد الرزاق ( 519)أخرجه الشافعي  (3)

 . من طريق مالك به( 9 1/1) "العرفة"ويف ( 111/ ) "الصغرى"

 . مسرية  ثالثي ميالً ( ريم : أي ) وهي : زاد عبد الرزاق  
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أ فقأ  , بص  الّنُّ  ذات ىلإ ركب ال صأ  .كلذ هسريم مأ  يف ةالص 

 .( ) برد   ربعة  أأ  ديّنةلوا بص  الّنُّ  ذات وبي:  كلما لاق

 بي  خأ  ىلإ سافر  ي   كان هنَ أأ ,  مرع   ابنم  عن نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -15 

م فيأ   .ةأ الالَص  قص 
( ) 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -11   بن اهلل عبد نَ أأ ,  اهلل عبد بنم  ملم سا عن ابن شم

 ( ).امَ التَ  يومأ لا هسريم مأ  يف ةأ الالَص  قص   يأ  كان مرع  

 فال بيدأ لا مرع   ابنم  مع سافر  ي   كان هنَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -11 

_________________ 

والبيهقي يف ( 1111)وابن الّنذر ( 83 / ) "الم"ويف ( 518) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

من ط رق  عن مالك ( 111/ ) "السّنن الصغرى"و( 9 1/1) "العرفة"ويف ( 31 /3) "الكبى"

 .به

 ُ ُقوله (ُ :ُ ب  "الشارق"قاله عياض يف . بضم الّنون والصاد الهملة وآخره باء بواحدة  (الن ص 

(1/11.) 

 .ثة أميال , فالسافة ثامنية ومخسون ميالوالبيد أربعة فراسخ , والفرسخ ثال. مجع بريد  (ب ردُ:ُ)ُقولهُ

 . عن مالك به( 31 /3)ومن طريقه البيهقي ( 1191)أخرجه عبد الرزاق  (1)

ريج عن نافع به( 1111)ومن طريقه ابن الّنذر (. 1311)وأخرجه عبد الرزاق    . نحوه. عن ابن ج 

 . من طريق مالك به( 31 /3) "الكبى"والبيهقي يف ( 1113)أخرجه ابن الّنذر  (3)

هري عن ( 81 3) "مسّند الشاميي"والطباين يف ( 1311)وأخرجه عبد الرزاق    من ط رق  عن الزُّ

 . سامل به

 . من طريق هشام بن الغاز عن نافع به(  1/11)وأخرجه ابن أيب شيبة  
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م يأ  .ةأ الالَص  قص 
( )  

ُُْماُسافرُِملُ اُةصال:ُبابُ َُُل  ُاًُثكُْمُ ُمعُْي 

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -18   اهلل عبدأ  نَ أأ  , اهلل عبد بن ملسا عن ابن شم

  ملأ   ما سافرأ ل  ا ةأ صال يل  صأ  :  يقول كان مرع   بن
 يتأ ّنأ اث   كلذ ّنيسأ حبأ  وإن  ,  اً كثم   مجعأ 

 .ةً ليل رشةأ عأ 
( )  

_________________ 

 "العرفة "ويف ( 31 /3) "الكبى "والبيهقي يف ( 1195)وعبد الرزاق ( 511)أخرجه الشافعي  ( )

 .من طريق مالك به( 9 1/1)

 : ومجعها بعضهم بأبيات فقال. والفرسخ ثالثة أميال, عّند الفقهاء أربعة فراسخ  (الربيدُ:ُ)ُقولهُُُُ

ن الفراسـخم أأربـع     ُ
 ولفرسخ  فثالث أأميال  ضعوا **   إَن البيـدأ مم

ع  فتأتبعوا**   من الباعاتم ق ل   : واليل أألٌف أي       والبــاع  أأربــع  أأذر 

 ( .1) انظر رقم . وقد تقَدم ضبط  وحترير  كلمةم فرسخ من كالم احلافظ ابن حجر  

رأ بعضأ اآلثار عن ابن عمر قال ( : 1/511) "الفتح"قال احلافظ العسقالين يف  وقدُ: بعد أن  ذكأ

ريج أخبين  عن اختلف ابن عمر يف حتديد ذلك اختالفًا غري ما ذ كر , فروى عبد الرزاق عن ابن ج 

. وبي الديّنة وخيب ستة وتسعون ميال . أَن ابن عمر كان أأدنى ما يقص  الصالةأ فيه ماٌل له بخيب, نافع 

وبيّنهام اثّنان . ويداء يأقص  من الديّنة إىل السُّ : أأنه قال , وروى وكيٌع من وجه آخر عن ابن عمر 

ارب سمعت  ابنأ عمر يقول . وسبعون مياًل  سعر عن حم 
إمين  : وروى ابن أيب شيبة عن وكيع عن مم

مر يقول : وقال الثوريُّ . ل سافر  الساعةأ من الّنَهار فأأقص   حيم عن ابن ع  لو : سمعت  جبألأةأ بنأ س 

غايرٌة جدًا .  صحيٌح إسّناد  كلٍّ مّنهام. خرجت  مياًل قصت  الصالةأ  انتهى . فاهلل أعلم . وهذه أأقواٌل م 

 .كالم ابن حجر 

 "السّنن الصغرى"ويف , من طريق ابن ب كري ( 51 /3) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

= 
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 يقص   يال  ل عرش ةبمكَ  قامأ أأ  عمر ابن أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -19 

 .( ) تهبصال يهال  فيص . ماماإل مع يهال  صي   أن   إاَل ,  ةالالَص 

ُمامُ إُُِوراءُ ُكانُوأُ ُاًُمامإُُِكانُإذاُسافرُِملُ اُةصال:ُبابُ

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -11   أنَ ,  أبيه عن اهلل عبد بن ملسا عن ابن شم

ُّ أأ  ةمكَ  لأ هأأ  يا:  يقول ثمَ ,  ركعتي هبم صىَل ,  ةمكَ  مقدم  إذا كان ابطَ خلا بن مرع  
 وامتم

 .( ) سفرٌ  قومٌ  افإنَ  . كمتأ صال

 لمث .ابطَ خلا بن مرع   عن هبي  أأ  عن مأ لسأأ  بن زيد عني عن مالك  حَدثّنو - 1 

  ( ).كلذ

___________________ 

 .من طريق القعّنبي كالمها عن مالك به( 115/ )

هري بهمن ط رق  عن ا( 111/ )والطحاوي ( 1/533)وأخرجه عبد الرزاق    .  لزُّ

 . وإسّناده صحيح ( )

مر عن نافع عن ابن عمر  (234)ُ"صحيحُمسلم"وأصلهُيفُ  بيد اهلل بن ع  صىَل : قال , من طريق ع 

ثم إَن , وعثامن  صدرًا من خالفتمه , وعمر  بعد أيب بكر , وأبو بكر بعده , بمّنى ركعتي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اهلل 

ه صىَل ركعتي, فكان ابن  عمر إذا صىَل مع اإلمام صىَل أربعًا , عثامنأ صىَل بعد  أربعًا   .وإذا صاَلها وحدأ

والطحاوي , طريق ابن ب كري من ( 85/ ) "بيان خطأ من خطأ عىل الشافعي"أخرجه البيهقي يف  (1)

وح (  1/11) وقرنأ . من طريق أيب مصعب كلهم عن مالك به ( 1119)والبغوي , من طريق رأ

 صالحأ بنأ أيب الخص
 . الطحاويُّ مع مالك 

هري به( 1319)وأخرجه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ  . عن مأ

 "العرفة"ويف ( 11 /3) "كبىال"والبيهقي يف ( 9 1/ )والطحاوي ( 513)أخرجه الشافعي  (3)

= 
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هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -11   اهلل عبد   جاء:  لقا أن ه,  صفوان عن ابن شم

 ( ).مّنامت  فأأ  مّنافق  ,  فأ صأ ان   ثمَ  ركعتي ّنال ىَل فص .صفوان بنأ  اهلل عبدأ  يعود   عمر بن  

ُُيفُةُِلافالن ُُةصال:ُبابُ ُُلُِيلُ والُهاربالن ُُرُِفُ الس  ُةُِابُ الد ُُىلعُةُِالوالص 

 ي صيل   يكن ملأ   هنَ أأ ,  مرع   بنم  اهلل عبدم  عن نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -13 

 كان هفإنَ ,  لم يلَ ال جوفم  من إاَل ,  بعدها وال هالقب شيئاً  رفأ الَس  يف فريضةم لا ةم صال مع

 ( ).هت  توَج  حيث   هتم لراح ىلوع,  رضم الأ  ىلع ي صيل  

 لما بنأ  نسأ أأ  يت  رأأ :  لقا سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -11 
 يف ك 

___________________ 

 . واسّناده صحيح. من ط رق  عن مالك به( 131 )البغوي ( 1/111)

من طريق ( 51 /3) "الكبى"والبيهقي يف , من طريق الثوري (  13/ )وأخرجه عبد الرزاق  

 .ييى بن أيب كثري كالمها عن زيد به

والطبيُّ , من طريق الأسود (  39/ ) "ِتذيب اآلثار"والطبي يف ( 51 /1)وأخرجه ابن الّنذر  

مرو بن ميمون كالمها عن عمر ( 391/ )  .به من طريق عأ

صي مرفوعًا    ( 1/151)التلخيص . انظر . أأخرجه أهل  السّنن. وي روى من حديث عمران بن ح 

السّنن "والبيهقي يف ( 111/ ) "رشح معاين اآلثار"حاوي يف والط( 1/511)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 51 /3) "الكبى

 بّنتم : وصفوان 
م
ريش كان زوجأ الدرداء هو ابن عبد اهلل بن صفوان بن أ مية بن خلف اجل محي الَكي الق 

وذكره ابن حبان يف . ديٌن تابعٌي ثقةٌ م: وقال العجيلُّ , كان قليلأ احلديث : قال ابن سعد . أأيب الَدرداء 

 ( .1/315) "ِتذيب التهذيب"قاله يف . ثقة: وقال الّنسائي, الثقات

من طريق ( 1181)وابن الّنذر ( 58 /3) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 531)أخرجه الشافعي  (1)

 . مالك به
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 من إيامءً  ويسجد   يركع   .ةلبقم لا غريم  ىلإ هٌ توج  م   وهو,  محار   ىلع ي صيل   وهو,  فرالَس 

  ىلع هوجهأ  ضعأ يأ  أن   غري
 
 .( ) يشء

ُُةصال:ُبابُ ُىح ُالض 

 ت صيل   كانت اَّن أأ ,  عائشة عن مأ لسأأ  بنم  زيدم  عني عن مالك  حَدثّنو -15 

 ( ) .هنَ ركت  تأ  ما بوايأ أأ  يل رشم ن   ول : تقول   ثمَ ,  ركعات   ثامين حىالضُّ 

_________________ 

 .عن مالك به( 1513)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 .عن معمر عن ييى به ُمتصًا ( 1511)وأخرجه عبد الرزاق     

أأنه , من طريق ابنم عجالن عن ييى بن سعيد عن أأنس ( 119/ ) "الكبى"وأخرجه الّنسائي يف  

 .  ملسو هيلع هللا ىلصرأأى الّنبَي 

 . انتهى. والصواب  موقوٌف , هذا خطٌأ : قال الّنسائيُّ  

ّنا أأنسًا : عن أأنس بن سريين قال ( 111)ومسلم ( 115 ) "صحيح البخاري"أصله يف : قلت  بأل  استق 

ه من ذا اجلانب . فرأأيت ه ي صيل  عىل محار  , حي قدم من الشام فلقيّناه بعي التمر  يعّني عىل يسار  -ووجه 

ل ه ملسو هيلع هللا ىلصأيت  رسول اهلل لوال أأين ر: رأأيت ك ت صيل  لغري القبلة؟ فقال : فقلت  -القبلة  عأ لأه مل أأف  ُ. فعأ

هُعىلُيشءُ .ُيركعُويسجدُإيامًءُ)ُدونُقولهُ ُوجه  ُ.ُ(ُمنُغريُأْنُي ضع 

 . عن مالك به( 1811)أخرجه عبد الرزاق  (1)

 .وزيد ملأ  يسمع من عائشة ريض اهلل عّنها  

وأبو يعىل ( 11 / ) "التاريخ الصغري"والبخاري يف (  8 / ) "الكبى"وأخرجه الّنسائي يف  

ميثة ( 1 11) ه ر 
مر بن قتادة عن جَدتم ون أأخبين أأيب عن عاصم بن ع  ش  من طريق يوسف بن الاجم

ال أأدري أأقيامهَن أأطول أأم . فقامت  فصَلت  ثامين ركعات : وفيه .. أأصبأحت  عّند عائشة : قالت 

بأت  فخذي , ركوعهَن أأم سجودهَن  أ ميثة رأيت  رسولأ اهلل : فقالت , ثم التفتت  إيَل فَّضأ ي صل يها  ملسو هيلع هللا ىلصيا ر 

= 
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ُُجامع:ُبابُ ُُحةُِبُْس  ُىح ُالض 

هاب   ابنم  عني عن مالك  حَدثّنو -11   عن تبةأ ع   بن اهلل عبد بن اهلل بيدع   عن شم

 هوراءأ  مت  فق  ,  حسب  ي   هت  فوجد   رةاجم ْلبا ابطَ خلا بن مرع   ىلع ت  لدخ:  لقا هنَ أأ ,  بيهأأ 

 .( ) هوراءأ  ّنافصفف   رت  َخ تأأ  فار  يأ  جاءأ  اَم لف,  هيميّنم  عن هذاءأ حم  يّنم لجع ىحتَ  ّنيبأ فقرَ , 

ُصملُ اُيُْد ُيُ ُبيُحٌدُأُ ُمرُ يُ ُنُْأُ ُيفُشديدالتُ :ُبابُ ُيلِّ

 يدأ يأ  بي يمرُّ  ال كان مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -11 

 هي  دأ يأ  بي يمرُّ  اً حدأأ  يدع   وال,  حد  أأ 
( ). 

___________________ 

 .ولو ن رش يل أأبواي عىل تركمها ما تركت ها, 

أأخبين : من طريق ابن ال ّنكدر قال ( 11 / )والبخاري أيضًا ( 391 )وأخرجه إسحاق بن راهوية     

ه عن عائشة نحوه ميثة عن أ م   . ابن  ر 

 . صالح عن أ م  حكيم عن عائشة مثلأه من طريق أأبان بنم ( 11 15)ولمحد  

مر  ميثه بّنت حكيم جدة عاصمم بنم ع   . واهلل أعلم. وكأأن  أ َم حكيم هي ر 

ميثه عن عائشة به( 111) "الطالب"وأخرجه مسَدد كام يف    .من طريق القعقاع بنم حكيم  عن جَدته ر 

والبيهقي يف ( 311/ ) "لعاينرشح ا"والطحاوي يف ( 95 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 1/318) "العرفة"ويف ( 3/91) "السّنن الكبى"

وز  ُ(يرفاُ:ُ)ُقولهُ  هم  ه , بفتح الثّناه حتت وسكون الراء وفاء غري مأ زأ ن مهأ مر. ومّنهم مأ قاله . حاجب  ع 

 .الّنووي

مر ويرفا هذا كان ( : 1/115) "الفتح"قال احلافظ يف      ن موايل ع 
وال ت عرف له , أأدركأ اجلاهليةأ . مم

حبة  .ص 

 . عن مالك به( 1311)أخرجه عبد الرزاق  (1)

= 
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ُصملُ اُيُْد ُيُ ُبْيُُرورُِملُ اُيفُخصةالرُ :ُبابُ ُيلِّ

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -18   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  اهلل عبدم  بنم  ملم سا عن ابن شم

  ( ).يل  صل  ا ييدأ  بي مرُّ يأ  اممَ  يشءٌ  ةأ الالَص  يقطع   ال : يقول كان مرع  

ُُيفُباءُِْصُحلُ اُمسح:ُبابُ ُةُِالالص 

 اهلل عبدأ  يت  رأأ :  لقا هنَ أأ ,  قارئم لا عفر  جأ  يبأأ  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -19 

___________________ 

ريج عن ( 1/311) "الوسط"ومن طريقه ابن الّنذر يف ( 1311)وأخرجه عبد الرزاق   عن ابن ج 

 .نافع به

 . من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 1/118) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

من طريق ( 1311)وعبد الرزاق , من طريق سفيان ( 113/ ) "رشح العاين"وأخرجه الطحاوي يف  

هري به ر كالمها عن الزُّ عمأ تطعت م"وزادا . مأ رأ وا ما اس   . "واد 

( 1111)وابن الّنذر ( 1318)وعبد الرزاق (  15/ )وابن أيب شيبة ( 113/ )وأخرجه الطحاوي  

وكان ال ي صيل  إاَل  "وزاد عبد  الرزاق . وادرأأ ما استطعتأ  "زادوا . من ط رق  عن نافع عن ابن عمر به 

رتة  ."إىل س 

وقوفًا ( 1311)ورواه عبد الرزاق   مر مأ من ( 311/ )وأخرجه الدارقطّني . عن سامل عن ابن ع 

ه مرفوعاً  ووردت  أأيضًا : ثم قال ( . 588/ ) "الفتح"بسّند  ضعيف  كام قال ابن حجر يف  طريقم

ومن , ومن حديث أأنس  وأأيب أ مامة عّند الدارقطّني , مرفوعٌة من حديث أيب سعيد عّند أأيب داود 

وروى سعيد بن مّنصور , ويف إسّنادم كل  مّنهام ضعٌف .  "الوسط"حديث جابر عّند الطباين يف 

وقوفًا بإسّناد  صح  .انتهى كالمه . يح  عن عيلٍّ وعثامن وغريمها نحو ذلك مأ

 ( 11 / )والدراية البن حجر ( . 1/13)وانظر نصب الراية  
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  باءأ ص  حلأ ا مسحأ  . يسجدأ ل ىوأ ه  أأ  إذا مرع   بنأ 
 جأ  وضعم لم

  ( ) .اً فخفي   اً حمس   هبهتم

:  يقول كان ذرٍّ  باأأ  نَ أأ  هغأ لأ ب هنَ أأ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -81 

.معأ الّنَ  رمح   من خريٌ  هاوترك   , واحدةً  مسحةً  اءبأ ص  حلأ ا مسح  
( ) 

ُُويةُِْسُتُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُوِفُفُ الص 

 بتسويةم  مر  يأ   كان ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني - 8 

 ( ).كَب  استوت   قد ن  أأ  وهبأ  خ  فأأ  وهجاء   فإذا فوفم الصُّ 

_________________ 

وابن عساكر يف ( 1/185) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1 1 ) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  ( )

 . من طريق مالك به( 19) "تاريخ دمشق  "

ي : قال , من طريق عبدم احلميد بنم جعفر عن نافع ( 11 /1)ة والبن أيب شيب  كان ابن  عمر رَبام يسو 

 . وهو قائٌم يف الصالة, احلىص برجلمه 

ه مّنقطع (1)  . ييى هو النصاري . وإسّناد 

وأبو داود ( 3/1)والّنسائي , وحَسّنه ( 319)والرتمذي ( 19 /5( )19 )وأخرج اإلمام أمحد  

رٍّ مرفوعًا ( 111 )ه وابن ماج( 915) هري عن أأيب الأحوص عن أأيب ذأ كم : من طريق الزُّ إذا قامأ أأحد 

ه, يف الصالة فال يأمسحم احلأىص  ه 
 .فإَن الَرمحةأ ت واجم

عيقيب ( 511) "صحيحه"ولسلم يف   ي  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسول اهلل ,  من حديث م  قال يف الرجل يسو 

ابأ حيث  يأسجد    .ّنتأ فاعاًل فواحدةٌ إن  ك: قال , الرت 

ْرُالن ع مُ:ُ)قولهُ  وبفتح الّنون والعي , بسكون اليم من محر ( : 1/118) "الفتح"قال ابن حجر يف  (ُح 

:  وقيلالراد  خرٌي لك من أن  تكونأ لك فتأتأصَدق هبا , :  قيلوهو من أألوانم اإلبل الأحمودة , . الهملة 

تأفاخر  العرب هبا ها , وكانت مما تأ ك 
 .انتهى كالمه . تقتأّنميها ومتلم

 "العرفة"ويف (  1/1) "السّنن الكبى"يف  والبيهقي( 1138) "الصّنف"الرزاق يف أخرجه عبد  (3)

= 
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 لما بن لهيس   يبأأ  هعم   عني عن مالك  حَدثّنو -81 
:  لقا هنَ أأ  , بيهأأ  عن ك 

 لزأأ  ملف,  يل يفرضأ  أن   يف هم  ل  كأ   ناوأأ  .ةالالَص  فقامتم  انعفَ  بنم  عثامنأ  مع كّنت  

 بتسوية هملأ وكأ  كان قد رجاٌل  هجاءأ  ىحتَ  - هي  لأ ع  بّنأ  باءص  حلأ ا ييسو   وهو - هم  ل  كأ  

 ( ).كَب  ثمَ ,  ف  الَص  يف استوم :  يل لفقا,  استوت   قد فوفالصُّ  نَ أأ  وهخب  فأأ  فوفالصُّ 

ُحد ُإُُِنيُْد ُيُ لاُعوْضُ:ُبابُ ُُيفُخرىال ُُىلعُاامه  ُةُِالالص 

 لقا أن ه بصي  لا خارقل  ا أيب بن كريملا عبد عن ى عن مالك  يي حَدثّني -83 

 .شئتأ  ما لفافع تستحي ملأ   إذا ةبوَ الّنُّ  مكال من: 

 .رسىي  لا ىلع مّنىي  لا يضع   ةالالَص  يف خرىل  ا ىلع امهاحدأ إم  ينيدأ لا ع  ووض  

___________________ 

 . من طريق مالك به( 193/ )

ريج عن نافع به    (. 1131)أخرجه عبد الرزاق . وتابع مالكًا ابن ج 

مر بن اخلطاب ونافع مو  من طريق أأيوب ( 1139)لكن أأخرجه عبد الرزاق . ىل ابن عمر ملأ  ي درك ع 

 "ال حىَل "وابن حزم يف , من طريق الليث بن سعد (  1) "جزء أيب اجلهم"وأبو القاسم البغوي يف , 

مر به (  1/53) بيد اهلل بن عمر كلهم عن نافع عن ابن عمر عن ع   . من طريق ع 

ثامن قال ( 319/ )وابن أيب شيبة ( 1131)د الرزاق وأخرج عب  رأأيت  : من طريق عاصم عن أأيب ع 

 نظرأ إىل الّناكب والأقدامم 
مر إذا تقَدم إىل الصالةم  .ع 

رشح "والطحاوي يف ( 111 )وابن الّنذر ( 351/ )وابن أيب شيبة ( 1118)أخرجه عبد الرزاق  ( )

من ط رق  ( 193/ ) "العرفة"ويف (  1/1) "سّنن الكبىال"والبيهقي يف ( 111) "مشكل اآلثار

 . عن مالك به
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 س  الوا,  فطرلا وتعجيل  
حور ّناءي  تم  .( ) بالس 

ُُيفُنوتقُ لا:ُبابُ ُبِحُالص 

 يف يقّنت   ال كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -81 

_________________ 

 . روى عن أأنس  وجماهد وسعيد بن جبري وغريهم. عبد الكريم معدوٌد يف التابعي , وهذا مرسٌل  ( )

 تلك الألفاظ يف مجلةم أأحاديث  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديثم رسول اهلل : أي  (منُكالمُالنبوةُ:ُ)ُوقولهُ 
م
بدليلم جميء

 . مشهورة

لة احلياء   مرو  (5484ُ)ُففيُصحيحُالبخاريُ. أأَما مج  قبة بن عأ  .مرفوعًا مثله  عن أيب مسعود ع 

ُالبخاريُيفُ. وكذا وضع اليدين يف الصالة   من طريق مالك عن أيب  (346ُ)ُُ"صحيحه"أخرجه

ه الي رسى يف : قال , حازم عن سهل بن سعد 
كان الّناس ي ؤمرون أن  يأضعأ الرجل  اليدأ الي مّنى عىل ذراعم

ّن مى ذلك إىل الّنبى : قال أبو حازم . الصالة  ه إاَل يأ لم   .ملسو هيلع هللا ىلصال أأع 

نِْميُ:ُ)ُقولهُ( : 1/115) "الفتح"قال احلافظ يف  ُي  بفتح أوله وسكون الّنون وكرس اليم , قال  (إال 

ته نأميت  احلد: أهل اللغة  ّندُّ ورَصح بذلك معن بن عيسى وابن  يوسف عّند , يث إىل غريي رفعت ه وأأس 

ن اصطالحم  "يرفع  ذلك  "ثالثتهم عن مالك بلفظ : اإلسامعييل والدارقطّني , وزاد ابن وهب  , ومم

ه يرفع  ذلك إىل الّنبي   يه فمراد 
ّنمم  .ه انتهى كالم. ولو مل يقي ده  ملسو هيلع هللا ىلصأأهلم احلديث إذا قال الراوي يأ

خري  الَسحور  
أَن , سهل بن سعد  (6268ُ)ُومسلمُ(6333ُُ)ُفأخرجُالبخاريُ. أَما تعجيل  الفطرم تأ 

 من حديث أيب ذر ( 1 3 1)زاد أمحد . ال يزال الّناس  بخري  ما عَجلوا الفطر : قال  ملسو هيلع هللا ىلصرسولأ اهلل 

  "وأأَخروا السحور "

 . وما بعدها (11/11) "التمهيد"انظر . وفيه أحاديث أخرى  

 . التأأين  : أي  (واالستيناءُ:ُ)ُقولهُ 
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 ( ) .ةالالَص  من يشء

ُُعنُيهُْالن ُ:ُبابُ ُهحاجتُ ُريد ُيُ ُنسانُ واإلُُِةالالص 

 بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  بيهأأ  عن روةأ ع   بن هشامم  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -85 

 لفقا,  رجعأ  ثمَ ,  هاجتم حل فذهبأ ,  اً يوم ةالالَص  فحَّضتم  هصحابأ أأ  ؤمُّ يأ  كان رقملأ ا

 لأ قب به يبدأ  لف غائطأ لا كمحد  أأ  رادأ أأ  إذا:  يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو سمعت   ين  إم : 

 ( ).ةالالَص 

_________________ 

 "العرفة"والبيهقي يف ( 153/ )والطحاوي ( 1951)وعبد الرزاق (  11)أخرجه الشافعي  ( )

 .ال يقّنت  يف الفجر: ولفظ عبد الرزاق . من ط رق  عن مالك به ( 1/19)

( 1/99)وابن  أأيب شيبة , طريق أيوب من ( 1 11)وابن الّنذر ( 1951)وأخرجه عبد الرزاق أيضًا  

ر وال يف الوتر, من طريق عبيد اهلل كالمها عن نافع عن ابن عمر   .أأَنه كان ال يقّنت  يف الفج 

والطحاوي ( 1  /1)والّنسائي ( 5/33) "التاريخ الكبري"والبخاري يف ( 318)أخرجه الشافعي  (1)

من ط رق  عن مالك ( 1 9 )وابن الّنذر ( 151) "الكبري"والطباين يف ( 991 ) "رشح الشكل"يف 

 ( 111)وصَححه ابن حبان . به

واة للموطأ يف إسّناد هذا احلديث( : 1/191) "االستذكار"وقال أبو عمر يف    انتهى . ملأ  َيتلف الرُّ

( 931)وصَححه ابن خزيمة ( 1 1)وابن ماجه ( 111 )والرتمذي ( 88)وأخرجه أبو داود  

 . من ط رق  عن هشام به( 1/151)واحلاكم 

 . حديث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي  

ل  عن عبدم اهلل ( : 1/31) "التلخيص"وقال احلافظ يف   روة عن رج  هم عن هشام عن ع  , ورواه بعض 

ن زاد فيه  "العلل الفرد"ورَجح البخاريُّ فيام حكاه الرتمذي يف   . انتهى . "عن رجل   "مأ

: ذكرأ عبد  الرزاق قال : ثم قال ( 111 – 11/113) "التمهيد"ابن عبد الب يف  وذكرأ اخلالفأ احلافظ   

= 
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 ال:  لقا ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  مأ لسأأ  بنم  زيد عني عن مالك  حَدثّنو -81 

هي  كأ ور   بي ضام   وهو كمحد  أأ  يَ لصي  
 ( ). 

ُُانتظار:ُبابُ ُيهالإُُِيشملواُةُِالالص 

محن الرَ  با بكر بن عبدأأ  نَ أأ ,  يب بكر   أأ ىلمو ي  مأ عن س  ي عن مالك  حَدثّنو -81 

 مَ ث  , مه ل  عي  لم م خريًا أو لَ يتعل .هغريأ  ريد  ال ي   إىل السجدم  و راحأ دا أأ ن غأ مأ : كان يقول 

___________________ 

روة قال  روة عن ع  مرة  مع : أأخبنا ابن  جريج عن أأيوب بن موسى عن هشام بن ع  ّنا يف حجٍّ أأو ع  خرج 

هري فأأقامأ الَصالة  إَن رسولأ : جعأ قال فلام ر. وذهب حلاجتمه . صلُّوا : ثم قال , عبد اهلل بن الرقم الزُّ

تَصلة . فذكره : قال  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ه يف هذا احلديث م  ن  تابعأ  ومأ
وابن  , فهذا اإلسّناد يأشهد بأأَن روايةأ مالك 

 .انتهى كالمه. جريج وأأي وب بن موسى ثقتان حافظان

وال  ,ال صالةأ بحَّضةم الَطعام "عن عائشة مرفوعًا ( 511)ويشهد للحديث ما أخرجه مسلم : قلت 

ه الأخبثان  . "هو يدافع 

 . وهذا مرسل زيد بن أسلم ملأ  ي درك عمر  ( )

ُبيُوركْيهُ:ُ)ُقولهُ   .أي بسبب احلقن  (ضامٌّ

 أن  يصيلأ وهو حاقٌن ( : 1/191) "االستذكار"قال ابن عبد الب يف 
أمجعأ العلامء عىل أنه ال يّنبغي لأحد 

 من ف روض صالتمه 
 
فيمن صىَل وهو .  واختلفوا, وإن  قَل . إذا كان حقّن ه ذلك ي شغله عن إقامة يشء

لأه ذلك فصىَل كذلك فإَنّني :  عنهفقالُمالكُفيامُروىُابنُالقاسمُ. حاقٌن إاَل أأنه أأكمل صالتأه إذا شغأ

عيدأ يف الوقتم وبعده  ي كره أن  ي صيل وهو :  وقالُالشافعيُوأبوُحنيفةُوعبدُاهللُبنُاحلسن. أ حب  أأن  ي 

ك شيئًا من فروضها , حاقٌن  ه البول  :  وقالُالثوري. وصالت ه جائزٌة مع ذلك إن مل يأرت  إذا خاف أن  يأسبقأ

 .انتهى كالمه . وان صفقَدم رجاًل 
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  ( ) .امً غانم  عأ جاهد يف سبيل اهلل رجأ كان كال   . هإىل بيتم  رجعأ 

 ج  ل  ا اهلل عبدم  بن عيمم ن   عني عن مالك  حَدثّنو -88 
 ريرةه   باأأ  معسأ  هأنَ ,  رمم

 همَ لال . يهلع ت صيل   ئكة  اللا لم تز ملأ   . هصاَل م   يف سأ لأ ج ثمَ ,  كمحد  أأ  صىَل  إذا:  يقول

 ل  يز ملأ   . ةالالَص  ّنتظر  يأ  سجدم لا يف سأ لفج هصاَل م   من قامأ  فإن  ,  ارمحه همَ لال هل اغفر

 الصأ  يف
 .( ) ي صيل   ىحتَ  ة 

_________________ 

هم يف الصحابة, أبو بكر بن عبد الرمحن من كمبار التابعي . وهذا مرسل ( )  . بل عَده بعض 

لنه قطٌع عىل , معلوٌم أَن هذا ال ي دركه الرأ ي واالجتهاد ( : 1/311) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

ه يف ثوابه كمم اهلل وأأمرم  انتهى. غيب  من ح 

يئ ه من ط رق  مرفوعًا : قلت   رسالً جمأ وابن حبان ( 1 18 )فأخرج اإلمام أمحد . ومما يؤيد كونأه م 

نا هذا ليتعَلم خريًا أو ي علمه: مرفوعًا  عن أيب هريرة ( 81) كان كالجاهد يف . من دخلأ مسجدأ

 . نحوه. عن سهل بن سعد (   59) "العجم الكبري "وللطباين يف . سبيل اهلل

 .من طريق ابن وهب عن مالك به(  9) "غريب مالك"خرجه ابن الظفر يف أ (1)

 . لكن له حكم  الرفع, وهذا موقوٌف  

 "أماليه"وابن برشان يف ( 91)وابن الظفر ( 111 – 1/115 ) "التمهيد"وأخرجه ابن عبد الب يف  

 . مرفوعًا رصياً . من ط رق  عن مالك به( 9)

.. وقد أ سّند من طريق مالك وغريه, موقوٌف يف الوطأ ( : 1/115 ) "التمهيد"قال ابن عبد الب يف   

وهو حديٌث صحيٌح رواه مجاعٌة من ثقاتم أيب هريرة عن أيب هريرة عن : ثم قال , ثم ساق أسانيده 

 انتهى. ملسو هيلع هللا ىلصالّنبي  

ه صحيٌح : ثم قال , اخلالفأ فيه عىل مالك  ( 95 1) "العلل"وذكر الدارقطّني يف   إاَل أن  مالكًا , رفع 

ه يف الوطأ فأ  انتهى. وقأ

= 
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ُُيفُهُ ْجُوُ لاُيهلعُوضعيُ ُماُىلعُنيُْد ُيُ لاُوضع:ُبابُ ُجودالس 

 سجدأ  إذا كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -89 

 .ههتأ جب   يهلع ضع  يأ  ذيلا ىلع هي  كفَ  وضعأ 

___________________ 

ه  (243)ومسلمُ(268ُ)ُ"صحيحه"احلديثُأخرجهُالبخاريُيفُ: قلت   عن أيب هريرة رفعأ
من ط رق 

كم ما دام يف م صاَله "
دث  اللهَم اغفر له [ الذي صىَل فيه ] الالئكة  ت صيل  عىل أأحدم اللهَم . ما مل ي 

ّنقلبأ إىل أأهله إال  الصالة. ارمحه ه ال يمّنعه أن  يأ بمس   الصالة حتأ
كم يف صالة  ما دامتم  . ال يزال أأحد 

هُ)ُدونُقولهُ  صال  جرأ غري  مرتبط بذاتم الكان الذي صىَل فيه  (فإْنُقامُمنُم 
وإنام كون ه يف , وفيها أَن الأ

 يأكفي لألجر يف أأي  مكان فيه
 . السجدم

يف هذا احلديث أَن قيام : فقال ( 1/139) "االستذكار"د أشار إىل تلك الزيادة ابن عبد الب يف وق 

رجه من أن  يكون له ثواب  الصيل  إذا كان مّنتظرًا للصالة  إنه : إاَل أنه ال يقال , الصيل  من مصاَله ال َي 

 انتهى. ظر الصالةت صيل  عليه الالئكة كام ت صيل  عىل الذي يف مصاَله يّنت

إنه : إاَل أنه ال يقال : قال ابن عبد الب : فقال ( 5/19) "فتح الباري"لكن تأعَقبه احلافظ ابن رجب يف     

ل من مكانه : يعّني . ت صيل  عليه الالئكة  وهو يّنتظر الصالة كام ت صيل  عىل الذي يف م صاَله . عىل التحو 

إنام فيه صالة  الالئكة عىل من جيلس  يف مصاَله ال عىل . احلديث الرفوع يشري إىل أنَ . يّنتظر  الصالة 

 .الّنتظر للصالة

وي يف حديث  مرفوع    : فروى عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عيل  قال , ولكن قد ر 

م , الئكة ثَم جلسأ يف مصاَله صَلت عليه ال, من صىَل الفجر : يقول  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل  وصالِت 

م عليه , ومن يّنتظرم الصالة صَلت عليه الالئكة , اللهم اغفر له اللهم ارمحه : عليه  اللهم : وصالِت 

ويٌف : وقال عيل  بن الديّني . خَرجه اإلمام أمحد . اغفر له اللهم ارمحه ه حسن, هو حديٌث ك  . وإسّناد 

 .انتهى
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 هل رنس  ب   حتت من هي  كفَ  ج  خرم ي  ل هنَ وإم ,  بدم لا شديدم  يوم   يف هيت  رأأ  قدلو:  نافعٌ  لقا

 ( ) .باءص  حلأ ا ىلع امه  يضعأ  ىحتَ 

 وضعأ  من:  يقول كان مرع   بن اهلل عبدأ  أنَ  , نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -91 

,  امه  ريفع  لف رفعأ  إذا ثمَ ,  هجبهتأ  يهلع يضع   ذيلا ىلع هي  كفَ  يضع  لف,  رضم لأ با هجبهتأ 

 .( )هوج  لا سجد  يأ  كام سجدانم تأ  ني  يدأ لا فإنَ 

_________________ 

وابن الّنذر ( 1  – 1/9) "العرفة"ويف ( 11 /1) "لكبىا"والبيهقي يف ( 111)أخرجه الشافعي  ( )

 . وإسّناده صحيح. من ط رق  عن مالك به ( 1 1 )

َراعة كان : قال اخلليل . بضم الّنون  (برن سُ:ُ)ُقولهُ  لتزٌق به فهو ب رنس د  ه م  َبه , كلُّ ثوب  رأ س  , أأو ج 

طرًا   ( .11 / ) "الشارق"قاله عياض يف . أو ممم

 . من طريق ابن ب كري عن مالك به( 11 /1) "السّنن الكبى"خرجه البيهقي يف أ (1)

مري كالمها عن نافع به موقوفًا   مر الع  ريج وعبد  اهلل بن ع  أأخرجه عبد الرزاق . وتابع مالكًا ابن  ج 

(1/ 11 .) 

( 319/ )واحلاكم ( 1/111)والّنسائي ( 891)فرواه أبو داود . واخت لف عليه . ورواه أيوب  

لَية ( 131)وابن خزيمة ( 311) "مسّنده"والرَساج يف  اج أيضًا , من طريق إسامعيل بن ع  َ والرس 

هيب بن ( 11 /1) "الكبى"والبيهقي يف (  11) "الّنتقى"وابن اجلارود يف ( 339) من طريق و 

 . مرفوعاً  عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ( إسامعيل ووهيب)خالد كالمها 

ومن طريقه ابن حجر (  1 /1) "الكبى"أخرجه البيهقي يف . ورواه محاد  بن  زيد عن أيوب موقوفًا  

 (. 151/ ) "تغليق التعليق"يف 

من طريق ابن أيب ( 131) "طالوس"والطباين يف , من طريق أ سامة بن زيد ( 11 )ورواه ابن الظَفر  

 . ليىل كالمها عن نافع مرفوعًا 
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ُُيفُاجةُِحلاُعندُصفيِقُوالتُ ُتفاتلالا:ُبابُ ُةُِالالص 

 ليأ  يكن ملأ   مرع   ابنأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو - 9 
 .( ) هتم صال يف ت  تفم

 وعبد  .  يل  صأ   كّنت  :  لقا هنَ أأ ,  قارئلا جعفر   يبأأ  عني عن مالك  حَدثّنو -91 

ينزأ مأ فغأ  .تفتُّ لفا - به رشع  أأ  الو - يورائم  عمر بن   اهلل
( ). 

ُيُ ُما:ُبابُ ُراكعٌُُمامُ إلُِواُجاءُ ُنمُ ُفعل 

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -93   ّنيف  ح   بن لسه بن مامةأ أ   يبأأ  عن ابن شم

 ىحتَ  دَب  مَ ث  ,  عأ فركأ  اً ركوع اسأ الّنَ  فوجدأ  سجدأ لا ثابت   بن   زيد   لدخ:  لقا هنَ أأ , 

  ( )  .َف الَص  لأ وص

_________________ 

 . وهذا إسّناد صحيح ( )

أنه كان , عن حفص عن عبيد اهلل عن نافع عن بن عمر (1531) "الصّنف"وأخرج ابن أيب شيبة يف 

ه االلتفاتم يف الصالة    .وسّنده صحيح . يكرأ

 . وسّنده صحيح. مالك بهعن ( 15 /19)وابن عساكر ( 3111)أخرجه عبد الرزاق  (1)

( 998 )وابن الّنذر ( 1/111) "رشح العاين"ويف ( 1851) "رشح الشكل"أخرجه الطحاوي يف  (3)

 . من طريق مالك به

 "رشح العاين"والطحاوي يف ( 151/ )وابن أيب شيبة ( 1/91) "الكبى"وأخرجه البيهقي يف  

هري به( 3113) "شامييمسّند ال"والطباين يف ( 99 )وابن الّنذر ( 1/111) . من ط رق  عن الزُّ

 ."ثَم ركعأ , فاستقبلأ القبلةأ "وزادوا 

 انتهى. حديث  زيد بن ثابت يف هذا الباب متصٌل صحيٌح ( : 1 1/3) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

بت عن ابن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة , أأَن زيدأ بن ثا( 1851) "رشح ال شكل "وللطحاوي يف  

= 
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ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُملسو هيلع هللا ىلصُبيُِّالن ُُىلعُةالالص 

 عمر بنأ  اهلل عبدأ  رأيت  :  لقا ديّنار   بنم  اهلل عبدم  عني عن مالك  حَدثّنو -91 

م قأ  ىلع يقف     ( ) .وعمر,  بكر   يبأأ  ىلوع,  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  ىلع يل  فيص,  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  ب 

ُُجامعُُِيفُلمعُ لا:ُبابُ ُةالالص 

 لأ رسو نَ أأ ,  ةرَ م   بن عامنالّنُّ  عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -95 

 فيهم لأ ّنزي   أن   لقب كلوذ - ؟.اينوالزَ  ارقوالَس  اربالَش  يف ترون ما:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

___________________ 

ه الأيمن , ثَم يأعتدُّ هبا إن   ق 
ًا عىل شم ضأ  , ثَم يأميش م عرتم

ه إىل القبلةم  السجد , ووجه 
تبةم كان يركع  عىل عأ

 . أأو مل يأصل, وصلأ إىل الصف  

أَن البخارَي ذكر يف كتاب . ومن العجائب ( : 1/5) "فتح الباري"قال ابن رجب احلّنبيل يف :ُفائدةُُ

ه يف هذه السألة  "اإلمام القراءة خلف" ن خالفأ : فإنه قال , أَن الروَي عن زيد بن ثابت ال يقول به مأ

عأ : قال , روى الأعرج عن أأيب أ مامة بن سهل   . لغريم القبلة  -وهو بالبالط  -رأيت  زيدأ بنأ ثابت ركأ

بلة ملأ  جيزئه  إذا ركعأ لغريم : وقال هؤالء ( : أي البخاري ) ثم قال , حتى دخل يف الصف 
وهذه . القم

ّنكرة ال تصحُّ  عأ زيٌد للقبلةم , رواية م  هري عن أيب أمامة بن سهل بن حّنيف . وإنام ركأ , كذلك رواه الزُّ

ُ  .انتهى كالم ابن رجب. فذكر حديث الباب. رأيت  زيدأ بنأ ثابت : قال 

وإسامعيل القايض يف ( 5/115) "الكبى"والبيهقي يف ( 1 3/1) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 98) "ملسو هيلع هللا ىلصفضل الَصالة عىل الّنبي "

والبيهقي يف ( 11 )وإسامعيل القايض ( 51 /1)وابن سعد ( 1111)وأخرجه عبد  الرزاق  

عب اإليامن"ويف ( 5/115) "الكبى" مأ : من ط رق  عن نافع قال ( 3/118) "ش 
كان ابن  عمر إذا قدم

فر أأتى قبأ الّنبي   لسالم ا, السالم عليك يا أبا بكر , السالم عليك يا رسول اهلل : فقال . ملسو هيلع هللا ىلصمن سأ

 .عليك يا أبتاه
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 .عقوبةٌ  وفيهنَ  , فواحش نَ ه  :  لقا,  م  لعأأ  هورسول   اهلل :  قالوا -

؟ اهلل يا رسولأ  هتأ صال رسق  يأ  وكيف:  قالوا , هتأ صال يرسق   ذيلا قةم الرَس  سوأ  وأأ 

 ( ) .هاسجودأ  الو هاركوعأ  تمُّ ي   ال:  لقا

 لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  بيهأأ  عن روةع   بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -91 

_________________ 

ويف ( 8/119) "الكبى"والبيهقي يف ( 11 ) "اختالف احلديث"ويف ( 191)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 559) "جامع بيان العلم"وابن عبد الب يف ( 8 1/3) "العرفة"

واة عن مالك يف ( : 13/119) "التمهيد  "قال أبو عمر يف   تلف الرُّ إرسال هذا احلديث عن ملأ  َيأ

 انتهى. الّنعامن بن مرة

 . وهذا م رسل: وقال البيهقي  

مران بن حصي : قلت    "الدب الفرد"أخرجه البخاري يف .  ولشطره الَول شاهٌد من حديث عم

من طريق ( 8/119) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1  /8 ) "العجم الكبري"والطباينُّ يف ( 31)

 . به حلسن عن عمران قتادة عن ا

ويف سامعم احلسنم من , ويف إسّنادمه اختالٌف يف وصلمه وإمرسالمه  ."وذلكُقبلُأْنُي نزلُفيهمُُ"دونُقولهُ    

مران أيضًا   . عم

أخرجه اإلمام أمحد .  فجاء من حديث أيب سعيد . الخ.. وأسوأ الّناس رسقة  "أأَما شطره اآلخر  

 – 133 )علل الدارقطّني : انظر . ومن حديث أيب هريرة وأأيب قتادة . وغريه بسّند  ضعيف  ( 3/51)

 (. 181)وعلل ابن أيب حاتم رقم ( 319 

وجاء من حديث , بسّند  ضعيف  (  39)أخرجه إسحاق بن راهوية . وله طريٌق آخر عن أيب هريرة  

 واهلل أعلم . بسّند  ضعيف  أأيضاً ( 1391) "العجم الوسط"خرجه الطباين يف أ. عبد اهلل بن ال غَفل 
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 الصأ  نمم  اجعلوا: 
 .( ) كميوتم ب   يف كمتم

 ملأ   ذاإ:  يقول كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -91 

  ( ).شيئاً  هجبهتم  ىلإ يرفع وملأ  ,  إيامءً  هسم برأ   أأ ومأ أأ  جودأ السُّ  ريض  لا ستطعم يأ 

_________________ 

سَدٌد كام يف   ( ) رة  "أخرجه م   .عن عروة به ( 19 /1) "إحتاف الأهأ

رسٌل يف الوطأ عّند مجيعهم( : 11/331) "التمهيد"قال أبو عمر يف    . وهذا م 

من طأريقي عن هشام عن أبيه عن ( 3/51) "الكامل"وابن عدي يف ( 1811)وأخرجه أبو يعىل  

 . عائشة موصوالً 

ال يقولون يف هذا ( : 313)البّنه  "العلل"فقال كام يف . لكن أأشار أأبو حاتمم إىل إعالله باإلرسال  

 انتهى . احلديث عن عائشة

روة عن عائشة ( 11311)وأخرجه أمحد  ال و "وزاد . من رواية ابن ْليعة عن أأيب الأسود عن ع 

بورًا  علوها عليكم ق   ."جتأ

عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا (333ُ)ومسلمُ(456ُ)ُ"صحيحه"أخرجهُالبخاريُيفُ.ُواحلديثُُ

 ."وال تَتخذوها قبورًا  "وزادا . مثله 

ُ( : 915/ ) "الفتح"قال احلافظ يف ُ ُ)ُقوله ن للتبعيض : قال القرطبي  (منُصالتكمُ: والراد , مم

ه فليجعل   "رواه مسلم من حديث جابر مرفوعًا الّنوافل بدليل ما  كم الصالةأ يف مسجدم إذا قىض أحد 

ن صالته  ."لبيتمه نصيبًا مم

ّنفي االحتامل [ : ابن حجر ] قلت   هم أَن معّناه , وليس فيه ما يأ اجعلوا . وقد حكى عياٌض عن بعضم

رج إىل السجد من ن م من ال َيأ كم يف بيوتكم ليقتديأ بك 
هَن بعضأ فرائضم وإن  كان  -وهذا , سوة  وغريم

تمال  ين فقال , لكَن الَول هو الراجح  -حم  . ال جيوز محل ه عىل الفريضه: وقد بالغأ الشيخ  حميي الد 

 .انتهى كالمه 

من طريق ييى بن ب كري عن ( 181 ) "العرفة"ويف ( 1/311) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   146 ْيُحيح 

 مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  محنالرَ  عبد يبأأ  بنم  ربيعةأ  عني عن مالك  حَدثّنو -98 

 هالقب ل  صي   وملأ  ,  كتوبةلا ةم بصال بدأأ  - اس  الّنَ  صىَل  وقد - سجدأ لا جاءأ  إذا كان

 ( ).شيئاً 

 وهو ل  رج   ىلع مرَ  مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -99 

 إذا:  هل لفقا,  عمر بن   اهلل عبد   يهلإ فرجعأ ,  اً مالأ كأ  لج  الرَ  فردَ  يهلع ملَ فس,  ي صيل  

 ( ).هبيدم  رش  ي  لو , ملَ تكيأ  الف ي صيل   وهو كمحدم أأ  ىلع مل  س  

 يسنأ  نمأ :  يقول كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -111

___________________ 

 . مالك به

اعٌة عن نافع عن ابن عمر موقوفًا :  "العرفة "البيهقي يف وقال   ورواه عبد اهلل بن عامر , كذلك رواه مجأ

لأمي عن نافع مرفوعًا   .انتهى. وليس بيشء, الأس 

فعىل : ثم قال ( 1/335) "االستذكار"ذكرها ابن عبد الب يف . وله ط رٌق أ خرى موقوفٌة عن ابن عمر  

 .انتهى. وأأكثر الفقهاءهذا العمل  عّند مالك  

ّنقطٌع  ( ) مر . هذا م   . ربيعة مل ي درك ابنأ ع 

. فذكره. كان ابن  عمر إذا انتأهى إىل السجد : قال , عن أأيوب عن نافع ( 3131)وأخرجه عبد الرزاق  

مر ( 3135)ولعبد الرزاق أيضًا   عن نافع  عن ابنم ع 
ِتأ : قال , عن مالك  م قد إذا أأتيتأ السجدأ فوجد 

 . صَلوا فال تصل  إاَل الكتوبةأ 

( 1/159) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1/11)وابن أيب شيبة ( 1/331)أخرجه عبد  الرزاق  (1)

 .من ط رق  عن نافع به(  5 /1) "ال حىَل "وابن حزم يف 

هري عن سامل عن أأب( 598 )وابن الّنذر ( 3591)وأخرجه عبد الرزاق    . يه مثلهمن طريق الزُّ
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,  يسنأ  تيلا ةأ الالَص  ل  يصلف مام  إلا مأ لَ س فإذا,  مامإلم ا مع وهو إاَل  هار  ك  يذ   ملف ةً صال

 ( ).خرىل  ا بعدها ل  صي  لم  ثمَ 

 عن انبَ حأ  بن ييى بن دحممَ  عن عيد  سأ  بنم  ييى عني عن مالك  حَدثّنو - 11

 ىلإ هظهرأ  سّندٌ م   عمر بن اهلل وعبد - يل  صأ   كّنت:  لقا أن ه.  انبَ حأ  بنم  واسعم  هعم  

  لبأ قم  من يهلإ انصفت   يتالصأ  قضيت   اَم لف - ةلب  قم لا جدار
 عبد   لفقا,  يرسلا يق  شم

 فانصفت   كيت  رأأ :  ت  لفق لقا ؟ّنكمي  يأ  عن فأ ّنصم تأ  أن   كمّنعأ  ما:  عمر بن اهلل

 .يكلإ

 كّنتأ  فإذا كيميّنم  عن انصف  :  يقول الً قائ إنَ ,  تأ صب  أأ  قد كفإنَ :  اهلل عبد   لقا

 ( ).يسارك نعأ  شئتأ  وإن  ,  ميّنكيأ  عن شئتأ  إن  ,  شئتأ  حيث   فانصف   ت صيل  

_________________ 

( 111/ )والطحاوي ( 38  )وابن الّنذر ( 1151)وعبد الرزاق ( 1/18)أخرجه ابن أيب شيبة  ( )

وقرنأ الطحاويُّ . من ط رق  عن مالك به( 981) "العرفة "ويف ( 1/111) "الكبى"والبيهقي يف 

مري  مر الع   عبدأ اهلل بنأ ع 
 .والبيهقيُّ مع مالك 

مص عن مالك ( :  1 /1) "الفتح"احلّنبيل يف قال احلافظ ابن رجب  ثامن بن سعيد احلم وى ع  وقد رأ

ه باطٌل . مرفوعًا  كذا روي عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر . ذكره ابن عدي . ورفع 

وذكرأ عن موسى بنم هارون احلافظ , أَن , خَرجه أبو يعيل ال وصيل والَطباين والدارقطّني . مرفوعاً 

ٌم , وإنام هو موقوٌف رفعأ  وأنكرأ ييى  بن  معي الرفوعأ إنكارًا شديدًا . وكذا قال أبو زرعة الَرازي . ه وه 

 .انتهى كالمه . ذكره ابن أيب حاتم. 

بيد ( 315/ )أخرجه ابن أيب شيبة  (1) من طريق يزيد بن (  511)وأبو يعىل , من طريق يأعىل بن ع 

 . به هارون كالمها عن ييى بن سعيد

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   148 ْيُحيح 

 هاجرينلا من ل  رج   عن بيهأأ  عن روةع   بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -111

  به يرأ  ملأ   -
 ؟لم بإلا نم عطأ  يف يل  صأ  أأ  .عاصلا بن مروعأ  بنأ  اهلل عبدأ  لأ سأ هنَ أأ  - اً سبأ 

 ( ).غّنملا راحم م   يف صل   كن  لو,  ال : اهلل عبد   لفقا

___________________ 

ه ثقاٌت ( : 1/311) "الجمع"واْليثمي يف ( 1/19) "اإلحتاف"قال البوصريي يف    .رجال 

هكذا احلديث  عن ييى عن مالك  عن ييى عن حمَمد بن ( : 1/311) "االستذكار"وقال أبو عمر يف  

َبان  واة الوطأ . ييى بن حأ ه طائفٌة من ر  ه يف ال, وتابعأ وطأ عن مالك  عن حممد ورواه أأبو م صعب وغري 

َبان   انتهى. ملأ  يذكروا ييى بنأ سعيد. بن ييى بن حأ

اَمه عن حممد بنم ييى به( 1 31)وأخرجه عبد الرزاق   ييّنة عن رجل  سأ  .عن ابن ع 

كم للشيطان شيئًا من : قال  عن ابن مسعود ( 111)ومسلم ( 1 8)وأخرج البخاري  عل  أأحد  ال جيأ

ه ملسو هيلع هللا ىلصلقد رأيت  الّنبَي . َن حَقًا عليه أن اَل يّنصفأ إماَل عن يأميّنمه يأرى أأ . صالتمه   . كثريًا يأّنصف  عن يسارم

ه مجٌع من الثقات , هكذا رواه مالك رمحه اهلل  ( ) ه عن هشام . وخالفأ و  مّنهم ( عن أبيه ) وملأ  يذكروا . فروأ

وابن الّنذر ( 3881)عّند ابن أيب شيبة أيضًا . وعبدة  بن سليامن , ( 3891)عّند ابن أيب شيبة . وكيٌع 

سَدد وكيع وع) كلهم ( 1/33) "إحتاف الهرة  "ومسَدد كام يف , ( 111) عن هشام  حَدثّني ( بدة وم 

سَدد من الهاجرين ) رجٌل   . سأألت  عبدأ اهلل بن عمرو به: قال ( زاد م 

ولف فيها مالك  "قال الدارقطّنيُّ يف كتابه   , مجاعٌة ( أي مالك ) خالفه ( : 81/ ) "الأحاديث التي خ 

ه , رووه عن هشام بن عروة عن شيخ  من الهاجرين  عن عبد اهلل بن عمرو ملأ  يذكروا فيه عروةأ أأنه أأخبأ

عيب بن إسحاق وغري  واحد . وهو الصواب .  ورواه مالٌك يف اجلامع عىل , مّنهم محاد  بن سلمة وش 

 . انتهى كالمه . الصواب

سلمم , أَن الصواب ما قاله مالك ( : 1/311) "االستذكار"وزعم ابن عبد الب يف : قلت    ورَد عىل م 

 . واهلل أعلم. وفيام قاله نظرٌ , وتصويبمه لرواية اجلامعة . َجاج بتوهيمه لالك  بنم احل

من طريق يونس بن ب كري ( 11 /1) "الكامل"وابن عدي يف ( 5553) "الوسط"ورواه الطباين يف  

= 
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هاب   ابن عني عن مالك  حَدثّنو -113  ما:  لقا أن ه,  سي بلا بن سعيد عن شم

,  ركعةٌ  مّنها كت  فاتأ  إذا . غربلا هي:  سعيدٌ  لقا ثمَ  ؟مّنها ركعة   ل  ك يف س  لأ جي   ةٌ الص

 .( ) هاكل   ةالالَص  ةّنَ س   كلوكذ

___________________ 

مٌ . عن هشام عن أأبيه عن عبد اهلل بن عمرو مرفوعاً   .وهو وه 

وأَما عطأن اإلبل فهو موضع  بروكمها عّند ( : 1/315) "تذكاراالس"قال احلافظ ابن عبد الب يف   

د  الاءأ فيها مرتي , سقيها  بتان ترم فموضع  ب روكمها بي الرَشبتي هو عط ّنها ال . لأَّنا يف سقيها ْلا رشأ

 .هى انت. وموضع مبيتمها, كام لم راح الغّنم موضع مقيلمها . وموضع  بيتمها هو مراحها , موضع بيتمها 

أ صيل :  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رجاًل سألأ رسولأ اهلل , عن جابر بن سمرة ( 311) "صحيحه"روى مسلم يف : قلت 

رابضم الغّنم؟ قال  باركم اإلبل؟ قال : قال . نعم : يف مأ  .ال: أ صيل  يف مأ

 .وقد وردت  أحاديث  كثريٌة يف الّنَهي عن ذلك 

ع( : 511/ ) "الفتح"قال احلافظ ابن حجر يف  ويف حديث ,  "بمعاطن اإلبل  "ظمها التعبري ويف م 

ضري عّند الطباين  رابد اإلبل "ويف حديث عبد اهلل بن عمرو عّند أمحد ,  "مّناخ اإلبل  "أ سيد بن ح   "مأ

بالواضع ؛ لأَّنا أأشمل  , والعاطن  أأخصُّ من [ باب الصالة يف مواضع اإلبل ] , فعَب البخاري 

إىل أَن الّنهيأ خاٌص :  وقدُذهبُبعضهم. نأ مواضع  إقامتمها عّند الاء خاَصة الواضع ؛ لأَن العاط

طلقًا :  وقيلبالعاطن دون غريها من الأماكن التي تكون  فيها اإلبل ,  نقله صاحب  . هو مأ واها م 

ز .ُعنُأُحدالغّني   .انتهى بتجو 

من طريق ييى بنم ييى الَليثي عن مالك ( 111) "جامع بيان العمل وفضله"أخرجه ابن عبد الب يف  ( )

 . به

هري به( 1/1) "الكبى"وأخرجه البيهقي يف   عيب بن أيب محزة عن الزُّ  . من طريق ش 

رسٌل لقوله   ّنَة الصالةم كلها : ) وهذا إسّناٌد صحيٌح م   (.كذلك س 

ُ( : 1/311) "ستذكاراال"قال أبو عمر يف  ُسعيد  اُقول  ن ةُالصالةُِكلهاُ)ُوأم  ّنَة  (وكذلكُس  فإَنام أأرادأ س 

= 
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ُُجامع:ُبابُ ُةُِالالص 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -111  بيدع   عن يثي  لال يزيد بن عطاء عن ابن شم

 إذ اسالّنَ  ظهراينأ  بي ٌس لجا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   بيّنام:  لقا هنَ أأ ,  يارخلا بن عدي   بن اهلل

 هن  ذم ستأ  يأ  هو فإذا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   رأ جهأ  ىحتَ  به هسارَ  ما درأ ي   ملف,  هفسارَ  رجٌل  هجاءأ 

 .ّنافقيلا من جل  ر   لم قت   يف

د نَ وأأ ,  اهلل إاَل  هلإ ال ن  أأ  شهد  يأ  يسأ لأأ :  رأ جهأ  حي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لفقا  اً حمم 

 الو . ىلب:  لقا ؟ي صيل   يسأ لأأ :  لفقا,  هل شهادةأ  الو . ىلب:  لج  الرَ  لفقا ؟اهلل رسول  

 ( ).عّنهم اهلل  اينأ ّنأ  ذينلا ئكأ لوأ  :  ملسو هيلع هللا ىلص لفقا . هل ةأ الص

___________________ 

اها لأَّنا آخر  صالتمه   الأمومأ مّنها ركعٌة أأن  يأقعدأ إذا قضأ
وكذلك لو أأدرك مّنها , الصالةم كلها إذا فاتتم

ّنَة الصالة )تمل أأن  يكونأ أأراد بقوله وقد ي, ركعًة قعدأ يف ال وىل من قضائمه لأَّنا ثانيٌة له  وكذلك س 

ته مّنها ركعٌة : أي ( كلها  مّنها لن  فاتأ
ّنَة صالةم الغربم وحدها اجللوس يف كل  ركعة  أأو أأدركأ مّنها , س 

 واهلل أعلم . ركعةً 

( 91 /8) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 51 /1) "الم"ويف ( 8) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

سّند "واجلوهري يف ( 955) "تعظيم قدر الصالة"وحممد بن نص يف ( 8  /3) "العرفة"ويف  م 

 . من ط رق  عن مالك به( 98 ) "الوطأ

رسٌل : قال البيهقي    .                                  هذا م 

رسالً ( 951)وتابع مالكًا سفيان  عّند ابن نص    .عن عطاء م 

بادة ( : 51 /1 ) "التمهيد"وقال أبو عمر يف   وح بن ع  واة الوطأ عن مالك إاَل رأ . هكذا رواه سائر  ر 

َتصاًل سّنده   م 
ل  من الأنصار. حَدثّناه , فإنه رواه عن مالك  ه عن عبيد اهلل بن عدي عن رج   .فساق سّندأ

= 
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 اهلل لأ رسو نَ أأ  , يسار   بن عطاء عن مأ لسأأ  بن زيدم  عني عن مالك  حَدثّنو -115

 قبورأ  ذوااخَت  قوم   ىلع اهللم غضب   اشتدَ ,  عبدي   اً وثّن قبي ل  جتع ال همَ لال:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص

  ( ) .مساجدأ  هميائم بم ن  أأ 

___________________ 

, 951)وابن نص (  591)وابن حبان ( 8188 )وعبد الرزاق ( 133,  5/131)وأخرجه أمحد  

 "العرفة"وأبو نعيم يف ( 1/83) "الكبى"والبيهقي يف ( 191)وعبد بن محيد ( 911, 959, 958

هري عن عطاء عن ( 951) "معجم الصحابة"وابن قانع يف ( 1/115 ) وغريهم من ط رق  عن الزُّ

ي  عّنه أَن رجالً :  وقيل, عّنه عن عبد اهلل بن عدي النصاري :  لكنُاختلفواُفقيل. عبيد اهلل بن عدم

وه , عّنه :  وقيل, من الأن صار حَدثه  بأ عن عطاء عن عبد اهلل بن عدي : وقيلُ. أَن نفرًا من الأنصار أأخ 

 . دون ذمكر عبيد اهلل. بن احلمراء 

 .وصَوب أبو حاتم الرسلأ ( 911)وعلل ابن أيب حاتم . وما بعدها( 51 /1 )التمهيد : انظر  

نا مالٌك به (  11 – 1/111) "الطبقات"عد يف أخرجه ابن س ( ) ن بن عيسى أأخبأ ع  وهذا . أأخبنا مأ

رسٌل   .م 

ر ( 581 )وأخرجه عبد الرزاق   عمأ من طريق ابنم عجالن ( 3/31)وابن أيب شيبة , من طريق مأ

 . وملأ  يذكر عطاءً . ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : قال . كالمها عن زيدم بن أأسلم 

بان عن زيد بن أسلم ( 111) "كشف الستار" وأخرجه البزار كام يف  ه  مر بن حممد بن صأ من طريق ع 

 . عن عطاء بن يسار عن أأيب سعيد مرفوعاً 

بان . رواه البزار ( : 1/18) "الجمع"قال اْليثمي يف   ه  مر بن صأ ه, وفيه ع  وا عىل ضعفم ع   . وقد اجتمأ

مر هذا هو ابن صهبان جاء مّنسوبًا يف بعض وع  ( : 1 1/1) "فتح الباري"وقال ابن رجب احلّنبيل يف  

سّند البزار  مري , ن سخم م  مٌ , وظَن ابن  عبد الب أأَنه عمر  بن حممد الع   . انتهى. والظاهر أنه وه 

 (.11 –  5/1)التمهيد : انظر  

والبخاري يف (  1/11)وابن سعد ( 1/111)أأخرجه أمحد . وله شاهٌد من حديث أيب هريرة  

= 
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 لقا مسعود   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -111

 ع  ضيَ وت   قرآنلا حدود   فيه فظحت  ,  اؤهرَ ق   يٌل لق فقهاؤه كثريٌ  زمان   يف كنَ إم :  نسان  إل

,  طبةخلا ونقص  ويأ ,  ةالالَص  فيه طيلوني  ,  عطيي   من كثريٌ  سأليأ  من يٌل لق,  هحروف  

 .همهوائم أأ  لقب مْلأ عامأأ  وندُّ بأ ي  

 قرآنلا حروف   فيه فظي  ,  اؤهرَ ق   كثريٌ  هفقهاؤ   يٌل لق زمانٌ  اسالّنَ  ىلع يتوسيأ  

 قصونويأ  طبةخل  ا فيه طيلوني  ,  عطيي   من يٌل لق يسأل من كثريٌ ,  هحدود   ع  ضيَ وت  

 .( ) مْلم عامأأ  لقب همهواءأ أأ  فيه وندُّ بأ ي  ,  ةالالَص 

___________________ 

هيل بن أأيب ( 115 )واحلميدي ( 3/11) "لكبريالتاريخ ا" ويف عن س  غرية الك  زة بن م  من طريق محأ

ريرة مرفوعًا به  ّنًا , لعنأ اهلل : صالح عن أأبيه عن أأيب ه   .وروات ه ثقاٌت .... اللهَم ال جتعل  قبي وثأ

 ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل ,  بسّند  صحيح  عن سعيد بن أأيب سعيد موىل الأهري( 1 59 )وأأخرجه عبد الرزاق  

ه: قال  رسٌل . فذكر نحوأ  .وهذا م 

قُّ احلديثم الأخري   لعنأ اهلل   "عن عائشة مرفوعًا بلفظ ( 519)ومسلم ( 115)فأأخرج البخاري . أأَما شم

بميائمهم مساجدأ   ."اليهودأ والّنصارى اختذوا قبورأ أأن 

عب اإليامن"والبيهقي يف ( 9 3) "الفتن"والداين يف ( 98) "فضائل القرآن"أخرجه الفريايب يف  ( )  "ش 

 . من ط رق  عن مالك به( 5111)

نصاريُّ ملأ  ي درك ابنأ مسعود  
 . وييى بن سعيد الأ

ج( : 1/313) "االستذكار"قال يف   سعود من و  وي عن ابنم مأ . متواترةوه  متصلة  حسان  هذا احلديث ر 

 انتهى

َدةم ط رق عن ابن مسعود. وهو كام قال رمحه اهلل   ه . فقد جاء من عم  .نحوأ

 "كتاب العلم"وأبو خثيمة يف ( 3181)وعبد الرزاق ( 189) "الدب الفرد"أخرجها البخاري يف  

= 
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 ّنظري   ما لأ وَ أأ  نَ أأ  ّنيغأ لأ بأ :  لقا هنَ أأ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -111

 مأ عأ  نمم  بقيأ  فيام ظرن   مّنه تلبم ق   فإن  ,  ةالالَص  عبدم لا لم عم نمم  فيه
 مّنه لقبت   ملأ   وإن,  هلم

  يف ّنظري   ملأ  
 
 مأ عأ  نمم  يشء

  ( ) .هلم

___________________ 

 18 /9) "الكبري"والطباين يف ( 111,  1/119) "اإلبانة"وابن بَطة يف ( 1/58)واحلاكم ( 19 )

 .يزيد بعضهم عىل بعض( 198, 

تصًا من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود ( . 1 1/5 ) "الفتح"قال ابن حجر يف   بعد أن  ذكره ُم 

ه صحيح : قال  "الدب الفرد"وعزاه للبخاري يف ,  بأل الرأ ي, وسّند 
 .انتهى . ومثل ه ال ي قال من قم

رسل  ( )  .ييى هو النصاري . وهذا م 

وقد , وإَنام هو توقيٌف , وال اجتهادًا , وهذا ال يكون رأ يًا ( : 11/19) "التمهيد"أبو عمر يف قال  

سّندًا من وجوه  صحاح   وي م   .انتهى. ر 

إَن أأولأ : يقول  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل : عن أيب هريرة قال ( 115)والّنسائي ( 3 1)وأخرج الرتمذي 

ن عملم  اسب به العبد يوم القيامة مم وإن  فسدت  فقد , فإن  صلحت  فقد أأفلحأ وأأنجحأ . ه صالته ما ي 

ع؟ : فإنم انتقص من فريضتمه يشٌء قال الرب عز و جل . خابأ وخرسأ  انظروا هل لعبدي من تطوُّ

 . ثَم يكون سائر عملمه عىل ذلك , فيكمل هبا ما انتقص من الفريضة 

 .حسٌن غريٌب : وقال الرتمذي 

ه بمعّناه   ورجل  من , وأنس  , من حديث متيم  الداري وأأيب هريرة من ط رق  عّنه وقد جاء نحو 

هم تكميلأ الفرائضم بالّنوافل كام يف حديث أيب هريرة. الصحابة  . وزاد بعض 

 (.115/ )وكشف اخلفاء (  55 )وعلل الدارقطّني ( 111)علل ابن أيب حاتم : يّنظر  
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ُقامةواإلُُِفيهامُداءُِوالن ُُعيدينلاُلسغُ ُيفُلعملا:ُبابُ

 فطرلا يومأ  غتسل  يأ  كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -118

 ( ).ىَل صل  ا ىلإ يغدوأ  أن   لأ قب

ُُمرل ُا:ُبابُ ُنيُْد ُيُْعُِلاُيفُطبةُِلُ اُلقبُةُِالبالص 

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -119  ي صيل   كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  ابن شم

 .( ) طبةخل  ا لقب ضحىالأ  ويومأ  فطرم لا يوم

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو - 1 1 :  لقا,  هرز  أأ  ابن ىلمو بيد  ع   يبأأ  عن ابن شم

 إنَ :  لفقا , اسأ الّنَ  فخطبأ  انصفأ  ثمَ  , ىَل فص ابطَ خلا بن مرع   مع عيدأ لا شهدت  

 يأ صم  عن ملسو هيلع هللا ىلص ىّنأ  يومانم  هذينم 
 يومٌ  خرآلوا,  مصيامكم  من مك  فطرم  يومأ ,  هامامم

 .كمسكم ن   نمم  فيه لونك  تأ  

_________________ 

وابن الّنذر ( 5153)وعبد الرزاق (  13/ ) "الم"و( 311) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 من ط رق  عن مالك به ( 813 ) "العرفة"ويف ( 3/318)والبيهقي ( 1  3)

من طريق مالك ( 1 9 ) "العرفة"والبيهقي يف ( 11,   1) "أحكام العيدين"أخرجه الفريايب يف  (1)

رسل. به  . وهذا م 

كان : قال , من حديث نافع عن ابن عمر ( 888)ومسلم ( 913)هد له ما أخرجه البخاري ويش 

مر  ي صلُّون العيدين قبلأ اخل طبة ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اهلل   .وأبو بكر وع 
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 انصفأ  ثمَ ,  ىَل فص فجاء انعفَ  بن عثامن مع عيدلا شهدت   ثمَ :  عبيد   أبو لقا

 لم هأأ  نمم  حَب أأ  نفمأ ,  عيدان هذا كميومم  يف كمل اجتمعأ  قد هنَ إم :  لوقا,  فخطبأ 

 .هل ذنت  أأ  فقد .رجعيأ  أن حَب أأ  نومأ ,  هايّنتظر  لف معةجل  ا ّنتظريأ  أن   يةم لعالا

 فجاء - حمصورٌ  وعثامن - ب  لطا يبأأ  بن يل  ع مع عيدأ لا شهدت   ثمَ :  عبيد   أبو لقا

 ( ) .فخطبأ  انصفأ  ثمَ  ىَل فص

_________________ 

هري به ( 919 ( )31  )ومسلم ( 5511( ) 951)أخرجه البخاري  ( )  . من طريق الزُّ

مر   طبة ع  كر خ 
طبة عثامنأ  وانفرد, واتفق الشيخانم عىل ذم ط بة عيل  , البخاريُّ بخ  سلٌم بخ   .وانفردأ م 

 . (وعثامنُحمصورُ)ُوليسُعندُمسلمُقولهُ 

 "العرفة"ويف ( 3/113) "الكبى"والبيهقي يف ( 113)الشافعيُّ . وقد أخرج احلديثأ هبذه الزيادة  

ريهم من طريق وغ( 1 3/  ) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 1 8 )وابن الّنذر (  19 )

 . مالك  به

 انتهى .وملأ  نعلم عثامنأ أأمره بذلك: قال الشافعيُّ يف القديم :  "العرفة "قال البيهقي يف  

كموتمه أو . وهبذه الزيادة استدَل مجٌع من أهل العلم بجواز إقامة العيدين واجلمعة بدون سلطان : قلت ُ

ه  . عزلمه أو حصم

بيد موىل ابن أأزهر يف حديثّنا الذكور يف هذا ( : 1/185 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   وأَما قول أأيب ع 

ففيه  "فجاء فصىَل ثم انصف فخطب ( وعثامن حمصور) ثم شهدت  مع عيلم بن أيب طالب  "الباب 

لطان ُدليٌل عىل أَن اجلمعة واجبٌة عىل أأهل ص بغري س 
هم وأَن أهله إذا أأقاموها وال سلطانأ علي, الم

زأأِتم  .أأج 

ُوحديثاًُ  ُموضعُاختلفُالعلامءُفيهُقدياًم واالختالف يف , وصالة العيدين مثل صالة اجلمعة ,  وهذا

ه , ذلك سواء  َلف اإلمام عن حضورم لَن صالة عيلٍّ بالّناس العيد وعثامن حمصور أصٌل يف كل سبب ختأ

= 
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___________________ 

عىل اختالف وهذاُمذهبُمالكُوالشافعيُوالوزاعيُ. أو خليفتمه أَن عىل السلمي إقامة رجل  يقوم به

 .جتوز اجلمعة  بغري سلطان  كسائرم الصلوات: عّنه والطبي كلهم يقول 

فرُوحممد  زئ اجلمعة إذا ملأ  يكن سلطان:  وقالُأبوُحنيفةُوأبوُيوسفُوز   .ال جت 

موا رجاًل ي صيل  هبم اجلمعةأ :  ورويُعنُحممدُبنُاحلسنُ قد  ص   لو ماتأ واليهم جازأ ْلم أن  ي 
أأَن أأهل مم

مأ عليهم  .حتى يقد 

لطان:  وقالُأُحدُبنُحنبلُ  .ي صلُّون بإذن السُّ

ر   عمأ هريذكرأ عبد  الرزاق عن مأ ه يوم اجلمعة . حيثام كان أأمرٌي : أنه كان يقول ,  عنُالز  فإنه يعظ أأصحابأ

هري هذا . وي صيل  هبم ركعتي ,  نه الذي روى حديثأ عيلٍّ حي صىَل بالّناس العيد , ذكرنا قول الزُّ
لأ

 ..وعثامن حمصور

قيم اجلمعةأ السلطان   والُُيتلفُالعلامء  وإنام اختلفوا عّند نزولم ما , وأَن ذلك سّنٌة مسّنونٌة , أَن الذي ي 

 فذهبُأبوُحنيفةُوأصحابهُوالوزاعي. واجلمعة قد جاءت.  ذكرنا من موتم اإلمام أو قتلمه أو عزلمه

ُ, إىل أأّنم ي صلون ظهرًا أربعًا  ُوأبوثور ُوإسحاق ُوالشافعيُوأُحد ُمالٌك ي صيل  هبم بعضهم : وقال

زّيم. بخطبة   .وجي 

. اٌم فإن ملأ  يكن إم: فقلت  -يعّني أمحد بن حّنبل  -سألت  أأبا عبد اهلل : قال العباس بن عبد العظيم  

أأليس قد صىَل عيلُّ بن أأيب طالب بالّناس : ؟ فقال .أأترى أن ن صيل  وراء من مجعأ بالّناس وصىَل ركعتي

صورٌ   .وعثامن حمأ

وإن  , قد ذكرنا أَن حديثأ أيب عبيد موىل ابن أزهر أأصٌل يف هذه السألة ( : ابن عبد الب ) قال أبو عمر  

ف يسريانتهى ا "كان ذلك يف صالة العيد ُ.لقصود مّنه بتص 

ُُ ُقوله (ُ :ُ ى ال جتمعة حول ( .1/19. )"الفتح"قال احلافظ يف  (أهلُالعالية رأ العوايل عبارٌة عن الق 

ها  ها في قال ْلا الَسافلة , الديّنة من جهة نجدم
وأأق رهبا إىل الديّنة عىل نحو . وأأَما ما كان من جهة ِتامتم

ها مسافًة ستةأ . ميلي  قال . أأبعد  العوايل مسافًة ثالثة أأميال : ووقع يف الدونه عن مالك , أميال  وأأبعد 

وبذلك جزمأ ابن عبد الب وغري  . انتهى . وإاَل فأبعدها ثامنية أميال. كأَنه أأرادأ معظمأ عامرِتا : عياض 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   157 ْيُحيح 

ُيدعُِلاُيفُدوُِّغُ لاُلقبُلُِكبال ُُمرل ُا:ُبابُ

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -  1 ,  خبهأأ  أن ه,  سي بلا بن سعيد عن ابن شم

.دو  غ  لا لقب فطرلا يوم لكلأ با ؤمروني   كانوا اسالّنَ أنَ 
( ) 

ُيند ُيُْعُِلاُةُِصالُيفُقراءةُِلواُالّتكبريُُِيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 شهدت  :  لقا هنَ أأ  , مرع   بن اهلل عبدم  ىلمو نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -1 1

 قراءةلا لقب تكبريات   سبعأ  ىلول  ا كعةم الرَ  يف فكَب  . هريرة يبأأ  مع فطرأ لوا حىض  الأ 

 ( ).قراءةلا لقب تكبريات   مخسأ  خرةم آلا ويف, 

___________________ 

ز. آخرهم صاحب  الّنهاية. واحد    .انتهى بتجو 

 "أحكام العيدين"والفريايب يف ( 11 /1)وابن أيب شيبة ( 111/ ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 889 ) "العرفة"والبيهقي يف ( 11)

ر ( 5135)وأخرجه عبد الرزاق    عمأ عن إبراهيم بن سعد كالمها ( 111/ )والشافعي أيضًا , عن مأ

هري به   . وال يفعلون ذلك يوم الّنحر :زاد الشافعي . عن الزُّ

هم . وهذا ي عتب موقوفًا   كأ رأ كي واقعأ الّناسم الذين أأد  وقد أأد ركأ سعيٌد مجعًا كبريًا من صحابةم , فسعيٌد يأ

. بعد أن  ذكرأ اآلثار الداَلة عىل السألة ( 3 1/3) "االستذكار"ولذا قال أبو عمر يف .  ملسو هيلع هللا ىلصرسولم اهلل 

 .انتهى كالمه . كان الّناس ي ؤمرون: د  وحسب ك بقول سعي: قال 

 .ال يغدو يومأ الفطرم حتى يأكلأ مترات   ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول  اهلل : عن أنس قال ( 953)ويف صحيح البخاري  

( 1/311) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 5181)وعبد الرزاق ( 111)أخرجه الشافعي  (1)

( 1  ) "أحكام العيدين"والفريايب يف ( 911 /9) "العرفة"ويف ( 3/188) "الكبى"والبيهقي يف 

 . من ط رق  عن مالك به

ه . من ط رق  أخرى عن نافع به ( 5113) "الصّنف"وأخرجوه أيضًا مع ابن أيب شيبة يف   وإسّناد 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   158 ْيُحيح 

ُُترك:ُبابُ ُمهاوبعد ُُنيُْد ُيُْعُِلاُلقبُةُِالالص 

 يوم ي صيل   يكن ملأ   مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -3 1

  ( ) .هابعدأ  الو,  ةالالَص  لقب فطرلا
___________________ 

 .صحيح

من طريق ن عيم بن محاد عن ابن البارك عن عبدة بن سليامن ( 8 /1) "الكامل"وأخرجه ابن عدي يف  

 .فذكره.كان ي كب  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , هلل العمري عن نافع عن أبى هريرة عن عبيد ا

م , وهذا صواب ه موقوٌف ( : 1/111 ) "السري"قال الذهبي يف   وى ن عيم  فوهم ه أأحٌد سم ومل يرفع 

 .وكذا قال ابن عدي. انتهى.

ي عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا   وفيه الفرج بن فضالة  ( .1/18) "السّنن"أخرجه الدارقطّني يف . ور 

 .وهو مرتوك

وال يكون إاَل , مثل  هذا ال يكون  رأ يًا : عن رواية مالك الوقوفة ( 1/31 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

وي عن الّنبي  , واهلل أعلم . لنه ال فرقأ بي سبع وأقَل وأكثأرأ من جهةم الرأ ي يف القياس, توقيفًا  وقد ر 

ي ن سبعًا يف الوىل أنه كَب يف ا,  ملسو هيلع هللا ىلص يدأ
 انتهى. ومخسًا يف الثانية من ط رق  كثرية  حسان  , لعم

لأَنه بي ظهراينأ ال هاجرين والأنصار , وتكبري أأيب هريرة عاٌم ( :  5/31) "العرفة"وقال البيهقي يف  

 . انتهى. وأأهلم العلمم 

مرو بن شعيب , ( 8111)يرة عّند أمحد فجاءأ من حديث أأيب هر. وهو كام قال ابن عبد الب : قلت   وعأ

ه  مرو بن عوف ( 19  )وعائشة عّند أيب داود أيضًا (  5  )عّند أيب داود , عن أبيه عن جد  وعأ

 . وحَسّنه( 531)عّند الرتمذي . ال زين 

 (. 111/ )والدراية البن حجر , ( 11 /1)نصب الراية : انظر  

أحكام "والفريايب يف (  93 ) "العرفة"والبيهقي يف ( 31 1)وابن الّنذر ( 111)أخرجه الشافعي  ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 59 ,  58 ) "العيدين

= 
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ُ
  صالة   كتاب

 
 وف  ال

 
ُوِفُلاُةالص:ُبابُ

:  لقا أن ه,  سي بلا بن سعيد عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -1 1

  ( ) .مس  الَش  غابتم  ىحتَ  ّندقم خلأ ا يومأ  عصأ لوا هرأ الظُّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   صىَل  ما

___________________ 

,  1 , 11 )والفريايب ( 18 /1)وابن أيب شيبة ( 1 51,  1 51,   51)وأخرجه عبد الرزاق  

 .   وإسّناده صحيح. من ط رق  عن نافع به( 11 

وغريهم من طريق أيب بكر بن ( 13 /1)وابن أيب شيبة ( 538)والرتمذي ( 1/51)وأخرجه أمحد   

ها , حفص بن عمر بن سعد بن أيب وقاص عن ابن عمر  , أنه خرجأ يف يوم عيد  فلم يصل  قبلأها وال بعدأ

رأ أَن الّنبَي  كأ لأه ملسو هيلع هللا ىلصوذأ  .حديث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذيُّ .  فعأ

ملأ  يصل  قبلأها , صىَل يومأ الفطرم ركعتي  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي , عن ابن عباس ( 911) "بخاريصحيح ال"ويف  

ها  . وال بعدأ

رسل ( )  . وهذا م 

وابن سيد الّناس يف ( 3/131) "التفق والفرتق"واخلطيب يف ( 1/318)ووصله ابن أيب شيبة  

 . به يب عن عمر من ط رق  عن ييى بن سعيد عن ابن الس( 1/13) "عيون الثر"

ئل عّنه الدارقطّني يف   مرو بن هاشم : فقال ( 81 )رقم  "العلل"وس  رواه زياد بن عبد اهلل البكائي وعأ

مر  ييّنة وعيلُّ , أبو مالك اجلّنبي عن ييى بن سعيد عن سعيد بن السيب عن ع  وخالفهام مالٌك وابن ع 

كري وغريهم  سهر وحممد بن فضيل وأبو محزة السُّ وه عن ييى عن سعيد بن السي ب . بن م  فروأ

رسالً   .انتهى "واهلل أعلم . وهو أأشبأه بالصواب . م 

عن جابرم بنم عبد (  13)ومسلم , ومواضع أخرى (  915)  "صحيح البخاري"واحلديث يف : قلت  

= 
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___________________ 

ما كدتُّ أن   واهلل. يا رسولأ اهلل: وقال , أَن عمر بن اخلطاب يوم اخلّندق جعل يسبُّ كفارأ ق ريش , اهلل 

ّنأا إىل , فواهلل إن  صَليت ها :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول  اهلل , أ صيل  العصأ حتى كادت  أن  تأغربأ الشمس   فّنزل 

ثم , العصأ بعد ما غربتم الَشمس   ملسو هيلع هللا ىلصفصىَل رسول  اهلل , وتوضأنا ,  ملسو هيلع هللا ىلصفتوضأأ رسول  اهلل , ب طحان 

 .صىَل بعدها الغرب

 .مل ي صل  حتى غابتم الشمس ملسو هيلع هللا ىلصأأَن الّنبَي ,   ويف الصحيحي أأيضًا عن عيلٍّ  

السّند  "والشافعي يف (  19, 15/ 3)أخرجه أمحد . حديث أيب سعيد : ول رسلم سعيد  شواهد  أأقواها  

أنه , وفيه . وغريهم من طريق عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه( 1 /1)والّنسائي ( 1  ) "

( 1891)وصَححه ابن حبان . الغربأ والعشاءأ بعد أن  ذهبأ هوٌي من الليلصىَل الظهرأ والعصأ و

 (. 113 )وابن خزيمة 

, أَن الذي فاِتم الظُّهر والعص . وقع يف الوطأ من طريق أ خرى ( :  1/19)  "الفتح"قال احلافظ يف  

ويف , وا بعد هويٍّ من الليل وأّنم صلَ , ويف حديث أأيب سعيد الذي أرشنا إليه الظُّهر والعص والغرب 

غلوا رسولأ اهلل  "حديث ابن مسعود عّند الرتمذي والّنسائي  عن أأربع صلوات يومأ  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الرشكي شأ

ز  "أربع  "ويف قوله , اخلّندق حتى ذهبأ من الليل ما شاء اهلل  شاءأ ملأ  تكن فاتت  , جتوُّ
 .لأَن العم

إَن الصحيحأ : فقال , ورَصح بذلك ابن العريب , الصحيحي  من الّناس من رَجح ما يف: قال اليعمري  

غل عّنها واحدٌة   .وهي العص. أَن الصالةأ التي ش 

 ."شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العص  "ويؤيده حديث عيلٍّ يف مسلم : قلت  

َيامًا : قال   : قال , أأوقات  ُمتلفة  يف تلك اليام فكان ذلك يف , ومّنهم من مجأعأ بأَن اخلّندقأ كانت وقعت ه أأ

 .وهذا أوىل

مر : قلت    ع 
ٌض لقصةم تي أأيب سعيد وابنم مسعود ليس فيهام تعرُّ به أَن روايأ قر  ه , وي  بل فيهام أَن قضاءأ

روجم وقت الغرب  روب . وأَما رواية  حديثم الباب, للصالة وقعأ بعد خ  ففيها أَن ذلك كان عقمب غ 

 .هى كالم ابن حجرانت. الشمس
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ُ
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ُ
 سوف  الك

 
سوِفُُالعمل:ُبابُ ُيفُصالِةُالك 

 بن اهلل عبد عن يسار بن عطاء عن سلمأأ  بن زيد عني عن مالك  حَدثّنو - 5 1

 فقام . معه والّناس   , ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فصىَل  , الشمس   خسفتم :  قال هنَ أأ  ؛ اسعبَ 

 رفعأ  ثمَ  . طويالً  ركوعاً  ركعأ  ثم:  قال .البقرة ورةس   من اً نحو:  قال , طويالً  قياماً 

 دون وهو - طويالً  ركوعاً  ركعأ  ثم - الول القيام دون وهو - طويالً  قياماً  فقام

 ركعأ  ثم - لوَ الأ  القيام دون وهو - طويالً  قياماً  قامأ  ثم . سجدأ  ثمَ  -ل الو الركوع

 دون وهو - طويالً  قياماً  فقام رفعأ  ثم - ولالأ  الركوعم  دون وهو - طويالً  ركوعاً 

 ثم . سجدأ  ثمَ  - لم وَ الأ  الركوعم  دونأ  وهو - طويالً  ركوعاً  ركعأ  ثمَ  - ولالأ  القيامم 

  .الشمس   تجتلَ  وقد صفأ ان  

 هحلياتم  وال حد  أأ  لوتم  سفانَيأ  ال , اهلل آيات من آيتانم  والقمرأ  الشمسأ  إنَ :  فقال

  .اهلل روافاذك   ذلك تمي  رأأ  فإذا ,

 اكّنأ ي  رأأ  ثمَ  , هذا كمقامم  يف شيئاً  تّناولتأ  اكرأيّنأ  , اهلل رسول يا:  فقالوا

 مّنه كلتملأ  هخذت  أأ  ولو , ّنقوداً ع   مّنها فتّناولت   , اجلّنةأ  يت  رأأ  ينإم :  فقال .تع  كأ تكع  

 .نياالدُّ  بقيتم  ما

 أأ  كثرأ أأ  يت  ورأأ  . قطُّ  مّنظراً  كاليوم رأ أأ  فلم , الّنارأ  ورأيت  
أ :  قالوا , الّنساء هاهلم

 يا ملم

 ويكفرنأ  , العشريأ  ويكفرنأ :  قال ؟.باهلل يكفرنأ أأ :  قيل , هنَ فرم بك  :  قال ؟اهلل رسول
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 ما:  قالت   , يئاً شأ  مّنكأ  ت  رأأ  ثمَ  , هكلَ  الدهرأ  إحداهنَ  إىل حسّنتأ أأ  لو .اإلحسان

 ( ).قطُّ  خرياً  مّنكأ  يت  رأأ 

_________________ 

والّنسائي ( 911)ومسلم (  191,  3131,  111 ,  5 1,   11,  19) أخرجه البخاري  ( )

 "الّنتقى"وابن اجلارود يف ( 118/ 3)والبيهقي ( 11) "السّنن الأثورة"والشافعي يف ( 193 )

 .مطَوالً وُمتصًا . وغريهم من ط رق  عن مالك به ( 118)

ُباهللقيلُ)ُلكنُوقعُعندهمُُ ُ:ُ؟ُقالُ.أ يكفرن  ُالعشري  ُ.بدوِنُزيادةُالواو(ُي كفرن 

مهور  (يكفرنُالعشريُ:ُ؟ُقالُ.يكفرنُباهلل)ُقولهُ "( :  511/  1)  "الفتح"قال احلافظ يف   كذا للج 

موطأ ييى  "ووقع يف , وكذا أأخرجه مسلم من رواية حفص بن ميرسة عن زيد بن أأسلم , عن مالك 

فإن  . واتفقوا عىل أَن زيادةأ الواوم غلٌط مّنه , بزيادة واو . ويكفرن العشري : قال  " بن ييى الندليس

واة فهو كذلك  ه من الرُّ ن تغليطه كونأه خالفأ غريأ وإن  كان , وأ طلق عىل الشذوذ غلطًا , كان الراد  مم

ه فسادأ العّنى فليس كذلك 
وذلك أَنه أأطلق لفظ , وزادأ  لَن اجلوابأ طابقأ السؤالأ , الراد  من تغليطم

وكأَنه , إلخ . ويكفرن العشري: ؟ فأجاب .يكفرن باهلل: فلاَم قيل , الّنساء فعَم الؤمّنة مّنهَن والكافرة 

ه  وقال ابن . ومّنهَن من يكفر اإلحسان , لَن مّنهَن من يكفر باهلل , قال نعم يقع مّنهَن الكفر  باهلل وغريم

ية ييى أن  يكون اجلواب  مل يقع عىل وف ق سؤال السائل إلحاطة العلم بأَن من وجه روا: عبد الب 

تج إىل جوابمه  ن يكفر باهلل فلم يأ ه, الّنساء مأ  .انتهى كالم ابن حجر. لَن القصودأ يف احلديث خالف 

بي من طريق ابن وهب والقعّن( 915 ) "صحيحه"ما أخرجه أبو عوانة يف . لكن ي شكل عليه : قلت  

ال , يكفرن : ؟ قال .باهلل: بكفرهَن , قالوا : ؟ قال .ملأ يا رسول اهلل: قالوا  "وفيه . كالمها عن مالك 

فَصح بّنفي . من حديث أأيب هريرة مثله ( 1  /3 ) "رشح ال شكل"وللطحاوي يف  ".العشري 

فر باهلل   .واهلل أعلم . الك 

 ُ ُقوله (ُ ها ( : 151/ ) "الّنتقى"قال الباجي يف  (العشريُ: ي عشريًا لأَنه ي عارش  م  العشري الزوج س 

ه   
تمل . وتعارشم  والتفسري , وي 

ه : وهو قول أكثر أأهلم اللغةم ها من زوج  أأو غريم أأن  ي ريد به كل من ي عارش 

= 
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 ت  االس

 
ُقاء  س

ُ

ُستسقاءُِالاُيفُجاءُ ُامُ :ُبابُ

 نَ أأ ,  عيب  ش   بنم  مروم عأ  عن سعيد   بن ييى عن ى عن مالك  يي حَدثّني -1 1

 كرمحتأ  وانرش  ,  كتأ مأ ي  وهبأ  كعبادأ  اسقم  همَ لال:  لقا ىقأ س  تأ اس   إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

.تي  ال كأ دأ لب يح  وأأ , 
( )  

___________________ 

 .انتهى . واهلل أعلم . 

عبدم اهلل القعّنبي عن من طريق ( 181) "الدعوات الكبري"والبيهقي يف ( 11  )أخرجه أبو داود  ( )

رسل. مالك به   . وهذا م 

 "تاريخ الديّنة"وابن  شَبة يف , من طريق العتمر بن سليامن التيمي ( 1 19)وأخرجه عبد الرزاق  

رساًل ( 91/ ) مرو م   الوهاب كالمها عن ييى بن سعيد عن عأ
 . من طريق عبدم

وابن ( 181) "الدعوات"ويف ( 3/351) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 11  )ووصله أبو داود  

نيا يف  وابن عدي يف ( 919 ) "العجم"وابن العرايب يف ( 11) "الطر والرعد والبق"أيب الدُّ

ه( 9 1/3) "الكامل" عيب عن أأبيه عن جد  مرو بن ش   . من ط رق  عن ييى بن سعيد عن عأ

رساًل  هكذا رواه مالٌك عن( : 13/131) "التمهيد"قال أبو عمر يف   , ييى عن عمرو بن شعيب م 

سميل . وتابعه مجاعٌة عىل إرساله  ورواه مجاعٌة عن , مّنهم العتمر بن سليامن وعبد العزيز بن مسلم القأ

ه مسّنداً  عيب عن أأبيه عن جد  مّنهم حفص بن غياث والثوري وعبد  . ييى بن سعيد عن عمروم بنم ش 

ز انت. الرحيم بن سليامن وسالم أبو الّنذر  .هى بتجو 

 . ال رسلأ (. 1 1) "العلل"ورَجح أبو حاتم يف : قلت  
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ُجومُِبالن ُُتمطارْسُاال:ُبابُ

 ت  أأ شأ ن  أأ  إذا : يقول كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ  غهلب أن ه, ي عن مالك  حَدثّنو -1 1

 .قةٌ ي  دأ غ   يٌ عأ  كلفت . مت  شاءأ تأ  ثمَ ,  ةً حريَ بأ 
( )  

_________________ 

 .أيب مصعب عن مالك به من طريق( 1) "وصل بالغات مالك"كتاب أخرجه ابن الصالح يف  ( )

 .واخت لف فيها, وهذا ثاين الأحاديث التي ذكرها اإلمام مالٌك بالغًا   

, هذا احلديث  ال أأعرفه بوجه  من الوجوهم يف غري الوطأ ( : 1/139) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

ه عن مالك يف  رأ ه إنام ذكأ ن ذكرأ عن إبراهيم  "كتاب االستسقاء"إاَل ما ذكره الشافعيُّ يف ,  "الوطأ"ومأ

ثم استحالت  , إذا أأنشأت  بحريٌة :  قال ملسو هيلع هللا ىلصأأَن الّنبَي , بن حممد بن أيب ييى عن إسحاقأ بنم عبد اهلل 

طعوٌن عليه مرتوٌك : وابن أأيب ييى ,  "شاميٌة فهو أأمطر  ْلا  هو ابن  أأيب فأروة : وإسحاق بن عبد اهلل , مأ

عيٌف أأيضًا مرتوك  احلديث  .انتهى كالمه . ضأ

م عن إسحاق ب(  19/ ) "الم"وخب الشافعي يف: قلت   ن اَل أأِت  ين مأ  . ه أأخبأ

ن اَل أأَِتم ؛ يريد به إمبرهيمأ : إذا قال الشافعي : لقول الربيع . وإنام جزمأ ابن  عبدم الب بأأَنه إبراهيم   أأنا مأ

 .انتهى . بنأ أيب ييى

نيا ( 1158) "الوسط"وأخرج الطباين يف    "كتاب العظمة"وأأبو الشيخ يف ( 11)وابن أيب الدُّ

مر الواقدي عن عبد احلكيم بن عبد اهلل بن أأيب م( 8ص)وابن الصالح ( 111) ن طريق حممد بن ع 

رفوعًا مثله  بنم احلارث عن عائشة مأ
 . فروة عن عوفم

ه بذاك , وفيه استدراك عىل احلافظأي  محزة بن حممد وابن عبد الب : قال ابن الَصالح   . وليس إسّناد 

مر  مد بن ع   .انتهى .والظاهر  أأَنه الواقديُّ , لكان حم 

ظهرت سحابٌة من ناحية : أي  (إذاُأنشأتُبحريةُ)ُ( : 51 / ) "تّنوير احلوالك"قال السيوطي يف  

متُ)ُ, البحر  , ماٌء كثرٌي : أي . فتلك عٌي غديقٌة بالتّنوين فيهام , أأخذت  نحوأ الشام : أي .  (ثمُتشاء 

دقًا  ها غأ ديقةُ.ُ)ُيقول فتلك سحابٌة يكون ماؤ  قلع : قال الباجي . دقة تصغري غأ  (وغ   =العي مطر  أأيام  ال ي 
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ُ
 بلة  الق   كتاب

 
ُهحاجتُُِىلعُنسانُ واإلُةُِلبقُِلاُلُِتقبااْسُُعنُُِهيالن ُ:ُبابُ

 رافع عن حةلط يبأأ  بن اهلل عبد بنم  قأ اإسح عن ى عن مالك  يي حَدثّني -8 1

 باأأ  سمعأ  أن ه - حةلط يبأأ  ىلمو هل قالي   وكان - ( ).فاءالش   لآل موىلً  إسحق بنم 

 دريأأ  ما واهلل:  يقول   - ص  بمم  وهو.  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو صاحبأ  - نصارَي الأ  وبيُّ أأ 

 أو غائطأ لا كمحد  أأ  ذهبأ  إذا:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لقا وقد , كرابيسم لا هبذه صّنع  أأ  كيف

___________________ 

ديقة عىل التصغري ,  نا يروون غ  وري احلافظ , وأهل  بلدم بأطأه يل . وقد حَدثّنا به أأبو عبد اهلل الصُّ وضأ

ه بفتح الغي  وقال , وهكذا حَدثّني به عبد  الغّني احلافظ  عن محزةأ بنم حمَمد الكمّناين احلافظ . بخط يدم

 ما يفور  من العي . معّنى ذلك : سحّنون 
 .انتهى كالمه . أأّنا بمّنزلةم

وقال يف ( موىل آلل الشفاء ) هكذا قال مالك يف هذا احلديث ( : 313/ )التمهيد "قال أبو عمر يف  ( )

فاء"موضع آخر  وقد قال عن مالك  يف , فيام رواه ييى بن ييى عّنه [  813سيأيت رقم ]  "موىل الش 

واة  موىل آل الشفاء : عي مجيعًا وقال آخرون عّنه يف الوض, موىل الشفاء : الوضعي مجيعًا طائفٌة من الرُّ

 . وهذا إنام جاء من مالك  , وقال قوٌم كام قال ييى , 

فاء اسم  امرأأة  من الَصحابة من ق ريش   فاء بّنت  عبدم اهلل بن عبد شمس بن خالد من بّني , والش  وهي الش 

يثمة , عدي بن كعب  وكان محاد بن , الَصحابة وقد ذكرناها يف كتابمّنا يف , وهي أ مُّ سليامن بن أأيب خأ

وكان مالٌك , عن إسحاق بن عبد اهلل بن أأيب طلحة عن رافع بن إسحاق موىل أأيب أأيُّوب : سلمة يقول 

ألأ , وكان يقال له موىل أأيب طلحة : يقول  لأ ومحأ ن تابعي  أأهلم الديّنة ثقٌة فيام نقأ
وحديث ه هذا , وهو مم

حيٌح  تَصٌل صأ  اهـ. حديٌث م 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   166 ْيُحيح 

 ر  بفأ  اهأ ستدبر  يأ  وال,  ةأ لقبلا ليستقب فال,  لأ بولا
 ( ).هجم

 لأ رسو ه سمعأ نَ أأ ,  نصارالأ  من ل  رج   عن نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -9 1

 ( ) .بول   وأأ  غائط  ل ةأ لبقم لا لأ ستقبت   ن  أأ  ىّنهأ يأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللم

_________________ 

وابن الّنذر ( 51 / )وابن أيب شيبة ( 11,   1/ )والّنسائي ( 1 5/1)خرجه اإلمام أمحد أ ( )

 "العرفة"والبيهقي يف (  393) "العجم الكبري"والطباين يف ( 1/131)والطحاوي ( 111)

 . من ط رق  عن مالك به( 91 / )

 . حديٌث متصٌل صحيٌح ( : 113/ ) "التمهيد"قال ابن عبد الب يف  

من وجه  آخر عن عطاء بن يزيد الليثي عن  (624)ومسلمُ(582ُ)أخرجهُالبخاريُاحلديث :  قلت 

وها ببول  وال غائط  : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي , أيب أيوب  بمر  بل وا القبلةأ وال تأستأد  تأيتم الغائطأ فال تأستق  , إذا أأ

بوا  قوا أأو غر  مّنا الشامأ فوجد  : قال أبو أيوب . ولكن  رش 
بأل القبلة فقدم

ّنيت قم فّنّن حرف , نا مراحيضأ قد ب 

 . أنه يف الشام. هكذا يف الصحيحي  "عّنها ونستغفر اهلل

: قال الشيخ ويل الدين العراقي يف رشح أيب داود ( :  1/ ) "حاشيته عىل الّنسائي"قال السيوطي يف   

ين معًا , ال تّنايف بي الروايتي  الًّ مّنهام  ,في مكن أأنه وقعأ له هذا يف البلدأ مأ ك 
هام إىل , قدم فرأأى مراحيضأ

 .انتهى كالمه . القبلة

بال , الكرابيس هي الراحيض (: 1 3/ ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ها كمرباس مثل رسم واحد 

رف :  وقدُقيل, ورسابيل  ّن ف: فإّنا يقال ْلا . وأأَما مراحيض  البيوتم , إَن الكرابيسأ مراحيض  الغ  . الك 

 .هىانت

 "العرفة"والبيهقي يف ( 11 /1 ) "التمهيد"وابن عبد الب يف ( 1/131)أخرجه الطحاوي  (1)

 . من ط رق  عن مالك به( 111) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف ( 93 / )

ل  ( : 15 /1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف    عن نافع عن رج 
هكذا روى هذا احلديثأ ييى عن مالك 

واة الوطأ عن مالك  فإّنم يقولون فيه ,  ملسو هيلع هللا ىلصرسولأ اهلل من الأنصار سمعأ  عن مالك  عن : وأأَما سائر  ر 

= 
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ُةُِلبقُِلاُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

:  لقا هنَ أأ ,  سي بلا بن سعيد عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -111

 ثمَ ,  قدسم لا بيتم  نحوأ  اً شهر عرشأ  ةأ ستَ  ديّنةأ لا مأ دم قأ  ن  أأ  بعد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   صىَل 

 لو  ح  
 ( ).بشهرين بدر   لب  قأ  ة  لبقم لا تم

___________________ 

وي , إاَل أأَنه اختلف عن ابن ب كري يف ذلك ,  ملسو هيلع هللا ىلصنافع  عن رجل  من النصار عن أأبيه سمعأ رسولأ اهلل  فر 

وتم اجلامعة  عن مال, ليس فيها عن أأبيه . عّنه كرواية ييى  وي عّنه كام رأ عن رجل  من : ك  عن نافع  ور 

 .انتهى. وهو الصواب  إن  شاء اهلل, الأنصار عن أأبيه 

 "معرفة الصحابة"وأبو نعيم يف (  1/ ) "إحتاف الهرة"ومسَدد كام يف ( 13111)وأخرجه أمحد  

ل  من الأنصار عن أأبيه به ( 1181)  . كرواية اجلامعة عن مالك  . من طريق أيوب عن نافع  عن رج 

ّنة . ويف احلديث اختالف آخر  أأعرضت  عّنه لالختصار    . وللحديث شواهد  كثريٌة يف الس 

 . احلديث الذي قبله: انظر  

 . من طريق مالك به( 851) "الدالئل"ويف ( 151) "العرفة"والبيهقي يف ( 91 )أخرجه الشافعي  ( )

ه الطبي يف . وتابع مالكًا مجاعٌة   وابن (  5/ ) "تفسريه"والثوري يف ( 31 /3) "تفسريه"أخرجأ

من ط رق  ( 5/ ) "تارَيه"وخليفة بن خياط يف (  85) "دالئل الّنبوة"والبيهقي يف ( 111/ )سعد 

رساًل ً   . عن ييى بن سعيد به م 

سمعت  سعدأ بنأ أيب وقاص : بن السي ب قال فرواه عن ييى بن سعيد عن ا. وخالفهم حممد بن فضيل  

ره .  ه ابن  عدي يف . فذكأ من رواية أمحد ( 851) "الدالئل"والبيهقي يف (  9 / ) "الكامل"أأخرجأ

 . بن عبد اجلبار العطاردي عن ابن فضيل به 

 . والعطارديُّ ضعيٌف  

 . انتهى. هذا احلديث غري  حمفوظ  هبذا اإلسّناد( :  9 / ) "الكامل"وقال ابن عدي يف  

= 
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 رشقم لا بي ما:  لقا ابطَ خلا بن مرأ ع   نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو - 11

  هج  و  ت   إذا ةٌ لبقم  غربم لوا
 .( ) بيتم لا لبأ قم

___________________ 

 .ال رسل  أأصحُّ ( :  13)رقم  "العلل"وقال الدارقطّني يف  

قبلُُ":ُدونُقولهُ.ُعنُالرباءُبنُعازبُ(363ُ)ومسلمُ(46ُ)احلديثُيفُصحيحُالبخاريُ:ُقلتُ 

ُبشهرينُ  . "بدر 

ُ(. 55 /1)وعمدة القاري للعيّني ( 1/151)االستذكار : انظر ُ

لية عن أأيوب عن نافع به( 1/311)أخرجه ابن أيب شيبة  ( )  . عن ابن ع 

وأبو ( 1/9) "السّنن الكبى"والبيهقي يف (  1/31)وابن أيب شيبة ( 1/315)وأخرجه عبد الرزاق  

بيد ( 995 ) "مسّند ابن اجلعد"القاسم البغوي يف  اهلل عن نافع عن ابن عمر وغريهم من ط رق  عن ع 

 . به عن عمر 

والدارقطّني ( 313/ ) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 1/111)واحلاكم ( 1/9)وأخرجه البيهقي  

ه: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي , من طريق عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر ( 111/ ) رأ  .                                   فذكأ

امعةم محاد بن سلمة وزائدة بن قدامة وييى القطان وغريهم عن عبيدم اهلل عن رواية  اجل: قال البيهقي   

مر قولأه  مر عن ع   انتهى. نافع عن ابن ع 

رأ اخلالفأ ( 91)رقم  "العلل"وقال الدارقطّنيُّ يف   ن ذلك قول  عبيدم اهلل عن : بعد أن  ذكأ والصحيح  مم

 انتهى . نافع عن ابن عمر عن عمر

مر   ه عىل ع  ه ووقفأ  (. 39 /3) "الفتح"كام نقله ابن  رجب  احلّنبيل يف .  وصَححأ اإلمام  أمحد  إسّنادأ

مرو عن أيب سلمة عن أأيب هريرة : قلت   وي مرفوعًا من رواية أأيب معرش عن حممد بن عأ . وقد ر 

ره , وصَححه الرتمذي (  1 /1)والّنسائيُّ ( 311)أأخرجه الرتمذيُّ  وأعَله ابن  عدي , الّنسائيُّ وأأنكأ

قييل    .بأأيب مأعرش الدين. والع 

ونقلأ عن البخاري  أنه أأقوى من حديث . من جه  آخر عن أيب هريرة ( 311)وأخرجه الرتمذيُّ أأيضًا  

= 
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___________________ 

 .وأأصحُّ . أيب مأعرش

ما بي "ر سألت  أأمحدأ بنأ حّنبل عن قول عم: قال الثرم ( : 1/158) "االستذكار"قال أبو عمر يف 

وإن  قَل  -هذا يف كل  البلدان إاَل مكة عّند البيت فإنه إن  زالأ عّنه بيشء : فقال  "الرشق والغرب قبلة 

بلة  - بلة الب لدان : قال . فقد  تركأ القم
وهذا الغرب  , وأشار بيده . هذا الرشق  : ثم قال , وليس كذلك قم

ب لة . وأشار بيده 
ويّنبغي أن  يتحَرى . نعم : ؟ قال .فصالة  مأن صىَل بيّنهام جائزة: له قلت  . وما بيّنهام قم

 . الوسطأ 

 .ثم حرفت القبلة مّنذ  سّنيأ يسرية, قد كّنَا نحن وأأهل بغداد ن صيل  نتيامن قلياًل : قال أبو عبد اهلل 

كَلها لأهلها من الَسعة  ي ريد أَن البلدان "هذا يف كل  البلدان"تفسري قول أمحد بن حّنبل : قال أبو عمر 

بلأتهم مثل ما لن  كانت  قبلت ه بالديّنة اجلّنوب التي تقع ْلم فيها الكعبة فيستقبلون جهتأها 
, يف قم

والرشقأ عن , جيعلون الغربأ عن أأيامّنم . ويَتسعون يميّنًا وشامالً فيها ما بي الرشق والغرب 

هم   يأسارم

ل اليمن من  ل الديّنةم ما بي الرشق والغرب إذا توَجهوا وكذلك يكون لأه  الَسعة يف قبلتهم مثل ما لأه 

وكذلك أهل العراق , أأيضًا قبل البيت إاَل أأّنم جيعلون الرشقأ عن أأيامّنم والغربأ عن يسارهم 

ّنةم من الَسعة وخراسان ْلم من السعةم يف استقبال القبلةم ما بي اجلّنوب والشامل مثل ما كان لأهلم الدي

 . وكذا هذا العمراق عىل ضد  ذلك أأيضًا , فيام بي الرشق والغرب 

بلة كَل الضيق عىل أأهل السجد احلرام  ثَم هي لأهل , وهي لأهل مكة أأوسع  قلياًل . وإنام تضيق  القم

ل اآلفاقم من الَسعة عىل حسب ما ذكرنا, احلرمم أأوسع  قليالً   . ثم هي لأه 

ن كانت قبلت ه . قاله بالديّنة . قول عمر بن اخلطاب ما بي الرشق والغرب قبلة : ال أمحد بن خالد ق فمأ

عة ما بي الرشق والغرب   الديّنة فهو يف سأ
بلة مثل ذلك يف . مثلأ قبلةم ن الَسعة يف القم ولسائر الب لدان مم

 . اجلّنوب والشامل ونحو ذلك

 .انتهى كالمه رمحه اهلل. وال خالفأ بي أهل العلم فيه,  مدفعأ له وهو صحيٌح ال. هذا معّنى قوله 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   171 ْيُحيح 

ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُساجدُِملاُىلإُساءُِالنُُِّروِجُخ 

مرو بن زيدم  بّنتم  كةأ عاتم  عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -111  بن عأ

 سجدم لا ىلإ ابطَ خلا بن عمرأ  ذن  ستأ  تأ  كانت   اَّن أأ أ - ابطَ خلا بن مرع   امرأةم  - نفيل  

 ّنعأ متأ  أن   إاَل  جنَ ر  خ  لأ  واهللم:  فتقول,  ت  سك  فيأ 
 ( ) .هاّنع  يم   فال . يّنم

_________________ 

 . وهي صحابية . مّنقطٌع بي ييى وعاتكة  ( )

 اهـ. ال أعلمه سمعأ من صحايبٍّ غري أنس( : 95 /  ) "التهذيب"كام يف  "العلل"قال ابن الديّني يف  

هري (    5) "مصّنفه"وأخرجه عبد الرزاق يف   ر عن الزُّ عمأ وفيه . فذكره . أَن عاتكة بّنت زيد, عن مأ

رسٌل أيضًا ."وإَّنا لفي السجد. فلقد ط عن عمر   "  . وهذا م 

هري عن سامل عن أبيه ( 1511)ووصله أمحد    .لكن مل ي سم  الرأة . عن عبد العىل عن معمر عن الزُّ

مر رجالً : قال , عن ييى بن أيب إسحاق عن سامل بن عبد اهلل ( 183)إلمام أمحد وأخرجه ا  كان ع 

يورًا  ه. فكان إذا خرجأ إىل الصالة اَتبعت ه عاتكة  بّنت  زيد , غأ  . فذكر نحوأ

مر( : 1/11) "الجمع"قال اْليثمي يف    .سامل ملأ  يسمع من ع 

ُيفُُ مر قال من رواية ن(366ُ)ُ"صحيحُالبخاري"وأصله مر تأشهد  : افع عن ابن ع   امرأٌة لع 
كانتم

رجي : فقيل ْلا , صالةأ الصبح والعشاء يف اجلامعة يف السجد  مر يأكره ذلك . ملم ختأ , وقد تأعلمي أأَن ع 

ه أن  يّنهاين : ويأغار؟ قالت  ه قول  رسولم اهللم : قال , وما يمّنع  ّنعوا إماءأ اهلل مساجدأ اهلل:  ملسو هيلع هللا ىلصيمّنع   . ال متأ

 ) كتاب اجلمعة ( 1/383)انظر فتح الباري ُ
م
سٌل من الّنساء باب هل عىل من مل يشهدم اجلمعةأ غ 

 (.والصبيانم وغريهم 
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ُ
  كتاب

ُ
 رآن  الق
 

ُُنملُوضوءُِلباُمرل ُا:ُبابُ ُرآنُِقُ لاُمس 

 كتابلا يف نَ أأ ,  م  حز   بن بكر يبأأ  بن اهلل عبدم  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -113

 ( ).رٌ طاه إاَل  قرآنأ لا يمَس  اَل  نأأ :  حزم   بنم  عمروم ل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   هبأ تأ كأ  ذيلا

_________________ 

 "الصاحف"وابن أيب داود يف ( 11 ) "العرفة"والبيهقي يف ( 93) "الراسيل"أخرجه أبو داود يف  ( )

 . وهذا م رسل . من ط رق  عن مالك به ( 1/11)والبغوي ( 115)

ه   م عن أأبيه عن جد  هري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حز  وي موصوالً عن الزُّ أأخرجه ابن . ور 

من ( 1/185)والدارقطّني (  131)والدارمي ( 319/ ) "الكبى"هقي يف والبي( 1559)حبان 

 .ط رق عن سليامن بن داود عّنه به

كام قال أبو داود والّنسائي . وإنام هو سليامن بن أأرقم الضعيف , وسليامن ليس ابنأ داود اخلوالين الثقة  

 .وغريمها 

ه( 91) "الراسيل"وأخرجه أبو داود يف  عيب عن الزُّ قرأ ت  صحيفًة عّند آل أيب بكر : ري قال عن ش 

م حي أَمره عىل نجران ملسو هيلع هللا ىلصذكرأ أأَن رسولأ اهلل . بن حممد بن عمرو بن حزم  و بنم حز  . ... كتأبأها لعمرم

 .فذكره 

سّندًا وال يصحُّ : قال أبو داود  وي هذا احلديث م   .ر 

ادٌة جيدٌة ( : 1/515) "تفسريه"وقال ابن كثري يف  جأ ه , ومثل هذا قد . وهذه وم هري وغري  قرأأها الزُّ

وقد أأسّنأده الدارقطّنيُّ عن عمرو بن حزم , وعبد اهلل بن عمر , وعثامن بن أيب العاص . يّنبغي الأخذ  به 

 ., ويف إسّنادم كلٍّ مّنها نظٌر , واهلل أعلم

لامء وكتاب  عمرو بن حزم هذا قد تلَقا( :  1/11) "االستذكار"قال احلافظ ابن عبد الب يف  ه الع 

= 
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ُوضوءُ ُغريُُِىلعُرآنُِقُ لاُةُِراءُ قُُِيفُخصةالرُ :ُبابُ

 بنم  دحممَ  عن ختياين  الَس  يمةأ متأ  يبأأ  بنم  وبيُّ أأ  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -111

 ثمَ ,  هاجتم حل فذهبأ ,  قرآنأ لا قرءونيأ  وهم قوم   يف كان ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  سريين

 .رآنأ ق  لا قرأيأ  وهو رجعأ 

  ىلع ستأ لو قرآنأ لا تقرأ  أأ :  ؤمّنيلا مريأأ  يا رجٌل  هل لفقا
 
 مرع   هل لفقا,  ؟.وضوء

 ي  سأ م  أأ  . هبذا فتاكأ أأ  نمأ : 
  ( ) ؟.مةلم

ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُرآنقُ لاُزيِبُحت 

___________________ 

 .انتهى كالمه . وهو عّندهم أأشهر  وأأظهر  من اإلسّناد الواحدم التَصلم . بالقبولم والعملم 

 ( . 3 / )والتلخيص احلبري ( 81ص )والدراية ( 11 / )انظر نصب الراية 

الغوامض "وابن بشكوال يف , من طريق ابن ب كري ( 91/ ) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . من طريق ييى عن مالك  به( 131/ ) "بهامتوال

,  315/ ) "فضائل القرآن"وأبو عبيد يف ( 399/ )وعبد الرزاق ( 13 / )وأخرجه ابن أيب شيبة  

مر . وسَموا الرجل أبا مريم. من ط رق  عن ابن سريين به( 311  .وابن سريين مل يأسمع  من ع 

من ( 13 / )وابن أيب شيبة (  1/9)وابن سعد  (131/ ) "التاريخ الكبري"ووصله البخاري يف  

ريم إميأاس بنم صبيغ  ريين عن أأيب مأ
ربدًا له , طريق هشام بن حَسان عن ابن سم مر دخلأ مم ثَم خرجأ , أأَن ع 

قرأ  القرآنأ   . فذكره.. يا أأمري الؤمّني: فقال له أأبو مريم , فجعلأ يأ

مر عن ابن سريين : ووقع عّند ابن أيب شيبة    .عن أيب هريرة وعن أأيب مريم عن ع 

ه صحيٌح ( : 111/ ) "اإلصابة"قال احلافظ يف    . إسّناد 

 .نحوه. عن قتادة عن عمر به ( 13 / )وأخرجه ابن أيب شيبة  
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 عبد عن عرجالأ  عن صيحل  ا بن داود عن ى عن مالك  يي حَدثّني -115

 هفقرأأ  لم يلال من هحزبأ  هفاتأ  نمأ :  لقا ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  قاري  لا عبد   بن محنالرَ 

 ( ).  هدركأ أأ  هكأنَ  أو,  هت  يف   ملأ   هفإنَ ,  هرالظُّ  ةم صال ىلإ مس  الَش  تزول   حي

 بن دوحممَ  ناأأ  كّنت  :  لقا هنَ أأ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -111

 من سمعتأ  ذيلبا ينخبم أأ :  لفقا,  الً رج   دٌ حممَ  فدعا,  ي  سأ لجا انبَ حأ  بن ييى

_________________ 

 "فضائل القرآن"وأبو عبيد يف ( 158/ ) "الكبى"ويف ( 3/111) "الجتبى"أخرجه الّنسائي يف  ( )

( 1/115) "العرفة والتاريخ"ويعقوب بن سفيان يف ( 1/181) "بىالك"والبيهقي يف ( 351/ )

 . من ط رق  عن مالك به

 . وهذا اللفظ غري  حمفوظ كام سيأيت  

هاب  عن السائب بن يزيد وعبيد اهلل بن عبد اهلل أخباه عن (343ُ)وقدُأخرجهُمسلمُ  من طريق ابن شم

مأن نام عن :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : اب يقول قال سمعت عمر بن اخلط, عبد الرمحن بن عبد القاري 

 مّنه , حزبمه 
 
ن الليلم . فقرأأه فيام بي صالةم الفجرم وصالةم الظُّهر. أأو عن يشء تب له كأأَنام قرأأه مم  .ك 

وقوفًا   مر مأ وي عن ع   (111رقم )انظر العلل . ور 

 عن داود بن احل صي ( : 1/115)  "االستذكار"قال أبو عمر يف  
وهو , هكذا هذا احلديث يف الوطأم

ٌم من داود  هاب  عن السائب بن يزيد وعبيد , واهلل أعلم . عّندهم وه  لَن الحفوظأ من حديث ابن شم

ن ن: اهلل بن عبد اهلل عن عبد الرمحن بن عبد القارئ عن عمر بن اخلطاب قال  فقرأأه ما . امأ عن حزبمه مأ

تب له كأأَنام قرأأه من الليل رويه عّنه . "بي صالةم الفجرم وصالةم الظُّهر ك  ن يأ هاب  مأ
ن أصحاب ابن شم ومم

مر عن الّنبي   صي ,  ملسو هيلع هللا ىلصبإسّناده عن ع  . وهذا عّند أهلم العلمم أأوىل بالصواب من حديث داود بن ح 

لأه من زوال الشمس إىل صالة الظُّ  ك فيه الرء  حزبأه من , هر حي جعأ
لَن ضيقأ ذلك الوقت ال ي درم

زب ه نصٌف وثلٌث وربٌع نحو ذلك, الَليل 
ب  رجل  حم  .انتهى كالمه . ور 
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أ خ  أأ :  لج  الرَ  لفقا,  بيكأ أأ   يف رىتأ  كيف:  هل لفقا,  ثابت   بنأ  زيدأ  تىأأ  هنَ أأ ,  يبأأ  ينبأ

 .؟سبع   يف رآنق  لا قراءةم 

أ و,  حسنٌ :  زيدٌ  لفقا أ  ّنيل  وسأ  .يلَ إ حبُّ أأ  رش  عأ  وأأ  شهر   نصفم  يف ه  قرأأ أأ  ن  لأ
 ملم

 ( ).هيلع ف  قم وأأ ,  رهتدبَ أأ  كيل:  زيدٌ  لقا,  كل  سأأ أأ  فإيَن :  لقا ؟ذاك

ُرآنُِقُ لاُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 تلنزأ   : لقا أن ه,  أبيه عن عروة بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -111

 يا:  يقول لأ فجع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو ىلإ جاء . مكتوم   م  أ   بن اهلل عبدم  يف {ىَل وتو عبس}

 ع   من ٌل رج   ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  وعّند,  ّنينم د  استأ  دحممَ 
م
 ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ الّنَ لفجع,  رشكيل  ا ظامء

 ؟.اً سبأأ  قول  أأ  بام ترى له . ن  فال باأأ  يا:  ويقول,  خرم آلا ىلع قبلوي  ,  عّنه عرضي  

 والد   .ال:  فيقول
م
 هجاءأ  أن   ىَل وتو بسأ عأ  } تلنزفأ  ,  اً سبأ   تقول   امبم  رىأأ  ما . ماء

_________________ 

عب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  ( ) والفريايبُّ يف , من طريق ييى بن ب كري والقعّنبي  ( 1/311) "ش 

نصف شهر أأو : إاَل أأّنم قالوا . سعيد كلهم عن مالك بهمن طريق قتيبة بن ( 19 ) "فضائل القرآن"

 . عرشين

 "فضائل القرآن"وأبو عبيد يف ( 81  ) "الزهد"وابن البارك يف (  595)وأخرجه عبد الرزاق  

ل  حَدثه عن أأبيه ( 1 1)  عن ييى بن سعيد عن رج 
: وقال . أأَنه سأألأ زيدأ بنأ ثابت به , من ط رق 

 . عرشين

وأأظنُّ , رواه ابن  وهب وابن ب كري وابن  القاسم عن مالك  ( : 1/111) "االستذكار"أبو عمر يف  قال 

م يف قوله   .انتهى. "أو عرش  "ييى وهم
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 .( ) { ىعمأ الأ 

ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُرآنُِقُ لاُجودُِس 

,  صمم  لم هأأ  من الً رج   نَ أأ  , مرع   ابنم  ىلمو نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -118

 هذه نَ إم :  لقا ثمَ ,  ي  تأ جدأ سأ  فيها فسجدأ  ج  حلا سورةأ  رأأ قأ  ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ  هبأ خ  أأ 

_________________ 

رسالً . من طريق أيب معاوية عن هشام به ( 1/118) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( )  . م 

وأبو يعىل ( 1 11/1) "تفسريه"يف والطبي ( 11 /9)واحلاكم (  333)وأخرجه الرتمذي  

من طريق عبد الرمحن بن سليامن ( 535)وابن حبان , من طريق ييى بن سعيد ال موي ( 1818)

 . كالمها عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موصوالً 

هم هذا احلديث عن هشام عن أأبيه , حديٌث غريٌب : قال الرتمذي   أ نزل عبس : قال , وروى بعض 

 .وملأ  يذكر عن عائشة. يف ابن أم مكتوم,  وتوىل

واة عن مالك يف إرسالمه ( : 11/311) "التمهيد"وقال أبو عمر يف   تلف الرُّ وهو , هذا احلديث ملأ  َيأ

روة  هاوي عن هشام بن ع  يأستّند من حديث عائشة من رواية ييى بن سعيد الموي ويزيد بن سّنان الر 

روة بمثل حديث , ت  من هؤالء ومالٌك أأثب. عن أبيه عن عائشة  ريج عن هشام بن ع  ورواه ابن ج 

 .مالك

روة   : قال  {عبس وتوىل أن جاءه العمى  }يف قوله عز وجل . وروى وكيٌع عن هشام عن أأبيه ع 

ر عن قتادة , نزلت  يف ابن أ م  مكتوم  عمأ وهو  - ملسو هيلع هللا ىلصجاء ابن  أ م  مكتوم  إىل رسول اهلل : قال , وقال مأ

لف   يكل م  اهـ "فكان بعد ذلك ي كرمه  {عبس وتوىل  }فّنزلت اآلية . فأأعرضأ عّنه  -يومئذ أ يَب بنأ خأ

رسل  قتادةأ : قلت   ورواه مسّندًا أيضًا عن ابنم عباس والَضحاكم وابنم . أخرجه الطبي يف تفسريه . وم 

 .وهو خٌب مشهوٌر . زيد
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 ي  تأ بسجدأ  ت  لض  ف   ورةالسُّ 
( ). 

 بنأ  اهلل عبدأ  يت  رأأ :  لقا هنَ أأ  , ديّنار   بن اهلل عبد عني عن مالك  حَدثّنو -119

.ي  تأ سجدأ  ج  حلا سورةم  يف سجد  يأ  عمر
 ( ) 

_________________ 

 . عن مالك به( 198 ) "العرفة"قه البيهقي يف ومن طري( 31 / ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . فذكره. أَن عمر , عن مالك  عن نافع ( 311) "السّند"وأخرجه الشافعي يف  

ن أأهل ( 118/ 1)وأخرجه ابن عساكر   هرة مم ن م 
من طريق عمرو بن سعد عن نافع حَدثّني رجٌل مم

 .فذكره ... صَليت خلفأ عمر بن اخلطاب: مص قال 

من طريق شجرةأ بنم ( 118/ 1)ومن طريقه ابن عساكر ( 3/395) "العرفة"ه البيهقي يف وأخرج 

َمد   اهلل أأيب حم 
مر , أأَنه سمع أأبا عبد الرمحن الهري , عبدم  .فذكره .أنه سجدأ مع ع 

صٌي , وي شبه أأن  يكونأ الذي روى عّنه نافٌع أأبو عبد الر: قال البيهقي  
محن هذا إسّناٌد موصوٌل مم

 . انتهى كالمه . الأهري هذا

ؤاب أأيب عبد الرمحن الهري : وأورد ابن عساكر الثرأ يف ترمجة   ثَم قال , ونقلأ كالمأ البيهقي  . ن بيه بن ص 

 .هو هذا بغري شكٍّ : 

( 3/395) "العرفة "ويف ( 1 1/3) "الكبى"والبيهقي يف , وصَححه (  1 /8)وأأخرج احلاكم  

عري (  8 /11) وابن عساكر بح : قال , عن عبد اهلل بن ثعلبة بن ص  الة الصُّ مر باجلابية صأ صَليّنا مع ع 

 .فسجد فيها مَرتي, فقرأ سورة احلج . 

قبة بنم عامر  وي عن ع  ورة احلج  سجدتان. قلت  يارسولأ اهلل : قال . ور  ن مل . نعم : ؟ قال .يف س  ومأ

مها فال يقرأ مها ه ابن  ْليعة ( . 518)والرتمذي ( 111 )أخرجه أبو داود . يسجد 
 . ويف إسّنادم

ه بذاك القوي: ولذا قال الرتمذيُّ   .حديٌث ليس إسّناد 

والطحاوي يف (  1  ) "العرفة"والبيهقي يف (  589)وعبد الرزاق ( 111 )أخرجه الشافعي  (1)

 . من ط رق  عن مالك به( 311/ ) "رشح معاين اآلثار"
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هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -131 ,  ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  عرجلأ ا عن ابن شم

 ( ) .خرىأ   ورة  بس   أأ رأ قأ فأ  قامأ  مَ ث  ,  فيها فسجدأ ,  { ىوأ هأ  إذا جمم الّنَ و } ـب قرأ

ُكلملُ اُهبيدُُِذيلاُوتباركُ ُ,ُأحٌدُُاهللُهوُلقُةُِراءُ قُُِيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 حّني   بنم  بيدع   عن محنالرَ  عبد بن (2) اهلل بيدع   عني عن مالك  حَدثّنو - 13

 اهلل لرسو مع ت  لقبأأ :  يقول ريرةه   أبا سمعت  :  لقا هنَ أأ  ابطَ خلا بنم  زيدم  لآ ىلمو

_________________ 

 . عن مالك به( 18  ) "العرفة"ومن طريقه البيهقي يف ( 951)أخرجه الشافعي  ( )

والبيهقي يف ( 351/ )والطحاوي ( 11 1) "الطالب"ومسَدد كام يف ( 5881)ورواه عبد الرزاق  

مر( 1 1/3) "الكبى" هري عن العرج عن أأيب هريرة عن ع   .من ط رق  عن مالك عن الزُّ

ويد بن سعيد (  11) "موطأ أيب مصعب"وهو كذلك يف     ( 118)وحممد بن احلسن الشيباين ( 91)وس 

ريرة   . موصوالً بذكرم أأيب ه 

ر ( 5881)وأخرجه عبد الرزاق   عمأ من طريق يونس بن يزيد كالمها ( 355/ )لطحاوي وا, عن مأ

هري به موصوالً   . عن الزُّ

 (. 31 )علل الدارقطّني رقم : وانظر  

وتابعه . هكذا قال ييى يف هذا احلديث مالك عن عبيد اهلل ( : 5 9/1 ) "التمهيد "قال أبو عمر يف  (1)

وقال فيه , ب وعبد اهلل بن يوسف أكثر الرواة مّنهم ابن وهب وابن القاسم وابن بكري وأبو الصع

بيد بن حّني : القعّنبي ومطرف  والصواب  ما قاله ييى ومن , مالك عن عبد اهلل عن عبد الرمحن عن ع 

ط يف هذا أأمحد  بن  خالد غلطًا بيّنًا فأأدخلأ هذا احلديث يف. تابعه 
لم باب أأيب طوالة عبد اهلل بن عبد  وقد غأ

فتَوهم , وقوله فيه عبد اهلل . إنام دخل عليه الغلط فيه من رواية القعّنبي و, الرمحن بن معمر النصاري 

بيد اهلل غلط  وهو عبيد اهلل بن عبد الرمحن بن السائب . فليس كام ظن . وظّنَه أأبا طوالة , أأَن قولأ ييى ع 

 انتهى بتجوز . بن عمري مدين ثقة معروف عّند أهل احلديث
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 هت  لفسأأ ,  وجبت  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا,  { أحدٌ  اهلل هو لق } يقرأ الً رج   فسمعأ  ملسو هيلع هللا ىلص

 .ةّنَ جلا:  لفقا ؟اهلل يا رسولأ  ماذا

دت  ف:  هريرة أبو لفقا  مع داء  غأ لا ّنييفوتأ  أن   ت  فرق   ثم  ,  هبرش   فأ   يهلإ هبأ ذ  أأ  أن   أأرأ

 هت  فوجد   لج  الرَ  ىلإ ذهبت   ثمَ ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو مع غداءأ لا فآثرت  ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو

. بأ ذهأ  قد
( )  

هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -131 ,  محن بن عوف  الر   يد بن عبدعن مح   ابن شم

 { كله ال  الذي بيدم  تباركأ } نَ وأأ , القرآن  ثلث   { حدٌ أأ  هو اهلل  لق   } نَ أأ ه بأ خ  ه أأ أن  

 ( ).هااحبم عن صأ  جتادل  

_________________ 

( 111) "عمل اليوم والليلة"ويف (  1 /1) "السّنن"والّنسائي يف ( 535,  1/311)أخرجه أمحد  ( )

والبيهقي يف ( 511/ )واحلاكم ( 111ص) "فضائل القرآن"وأبو عبيد يف ( 1891)والرتمذي 

عب"  .وغريهم من ط رق  عن مالك به(  11 )والبغويُّ ( 1538) "الشُّ

 . مالك بن أنس حديٌث حسٌن غريٌب ال نعرفه إاَل من حديث: وقال الرتمذي  

 .حديث صحيح ( : 1/151) "التمهيد"وقال ابن عبد الب يف  

 (. 5 9/1 )والتمهيد ( 18 1)علل الدارقطّني رقم : انظر  

 . عن قتيبة بن سعيد عن مالك به( 31) "فضائل القرآن"أخرجه الفريايب يف  (1)

رسٌل   ه صحيٌح م  هري فيه . وإسّناد  يد عن أيب هريرة مرفوعًا :  فقيل. وقد اخت لف عىل الزُّ . عّنه عن مح 

لثوم :  وقيلُ.عّنه موقوفًا عىل أيب هريرة :  وقيل ه أ م  ك  يد :  وقيل. عن محيد عن أ م  أَن نفرًا من , عن مح 

ثوه  ملسو هيلع هللا ىلصأأصحاب الّنبي    . حد 

 ممن أخرج هذه الوجوه ذكرأ سورة تبارك  
يب حاتم انظر علل ابن أ. واهلل أعلم .ومل أأر عّند أأحد 

= 
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ُىلوتعاُتباركُ ُاهللُِركُْذُُِيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 الأ أأ :  رداءالدَ  بوأأ  لقا:  لقا هنَ أأ ,  زياد   يبأأ  بنم  زيادم  عني عن مالك  حَدثّنو -133

 كمل وخري  ,  كميكم لم عّند كاهاز  وأأ ,  كمدرجاتم  يف هارفعم وأأ ,  كملم عامأأ  بخري مك  خب  أ  

 هماقأ عّنأ أأ  واب  فتَّضم  كمعدوَ  واقأ لتأ  أن   من كمل وخري  ,  قرم وأ لوا هبالذَ  عطاءإم  من

م   .اهلل ذكر  :  لقا,  ىلب:  قالوا ؟كمعّناقأ أأ  واب  ويَّض 

 من آدم ابن   لأ عمم  ما:  جبل   بن معاذ   محنالرَ  عبد بوأأ  لوقا:  زياد   يبأأ  بن زياد لقا

  هل ىجأ ن  أأ  ل  مأ عأ 
 .( ) اهللم ذكر نمم  اهللم عذابم  نمم

___________________ 

 أأشبأه ( : 1113) "العلل"قال الدارقطّني يف ( . 118 )
 .قول  مالك 

, محيٌد تابعٌي أحد  الثقات الثبات : قال ابن عبد الب ( 11 / ) "تّنوير احلوالك"قال السيوطي يف  

 انتهى. وال بَد أأن  يكونم تأوقيفاً , ومثل هذا ال ي ؤخذ بالرأ ي 

ه جميئه مأ : قلت   ُالبخاريُ. فكون اإلخالص تعدل ثلث القرآن . رفوعًا ي ؤيد كالمأ (3665ُ)أخرجه

 . عنُأيبُهريرةُمثله(866ُ)ومسلمُ,ُعنُأيبُسعيدُ

ه اآلخر   قُّ رسلة يف سورةأ تبارك . أَما شم ويت أحاديث  مرفوعٌة وموقوفة وم   . قد ر 

 (. 133/ )التلخيص احلبري : انظر  

 .عن أأبيه عن مالك به( 511) "تفسريه"أخرجه ابن أيب حاتم يف  ( )

: من طريق موسى بن عقبة عن زياد بن أيب زياد عن أيب الدرداء قال ( 11515)وأخرجه اإلمام أمحد  

 .فذكره..  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

والبيهقي يف ( 1/318)والبغوي ( 111 1)وأمحد ( 3191)وابن ماجه ( 3311)وأخرجه الرتمذي  

من طريق عبدم اهلل بنم سعيد بن أيب هّند عن زياد بن أأيب ( 119 )وصَححه احلاكم ( 9 ) "الدعوات"

 . عن أأيب بأحرَية عن أأيب الَدرداء مرفوعاً  -موىل ابن عياش  -زياد 

= 
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ُعاءُِالد ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 كان,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ  هغأ لب أن ه,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -131

 قمرلوا مسوالَش ,  اً سكّن لم يلال لأ وجاع,  صباحم إلم ا قأ لفا همَ لال:  فيقول ويدع  

 م  وأأ ,  رق  فأ لا من ّنيّنم غ  وأأ ,  ينأ الد   يعّن   اقضم  . اً حسبان
 يتوقوَ  يوبصم  عيسم  بم  يعّنم تم

 .( ) كسبيلم  يف

___________________ 

هم هذا احلديثأ عن عبدم اهلل بنم سعيد مثل هذا هبذا اإلسّناد ر: قال الرتمذي   هم , وى بعض  وروى بعض 

 .انتهى . عّنه فأأرسلأه

 . حديٌث حسنٌ : وقال البغوي  

ه عن معاذ , عن عبد العزيز بن أيب سلمة عن زياد ( 11119)ورواه اإلمام أمحد   فذكره كَله . . أنه بلأغأ

 .مرفوعًا 

 (. 1/51)والتمهيد ( 181 )طّني علل الدارق: وانظر  

عاذ     آخرأ . أَما قول م 
وي من وجه  وابن أيب شيبة كام ( 111 ) "الدعاء"أأخرجه الطباين يف . فقد ر 

عاذ مرفوعًا ( 11 /1) "إحتاف الهرة"يف  بري الَكي عن طاووس  عن م  وحَسّنه ابن  . من طريق أأيب الزُّ

 .نقطاع بي طاوس ومعاذ وأ عَل باال. حجر يف بلوغ الرام 

, عن أيب الزبري ( 131/ ) "احللية"وأبو نعيم يف ( 81 ص) "الزهد"وأخرجه عبد اهلل بن أمحد يف  

ه موق وفاً . أأخبين مأن سمعأ معاذأ بن جبل : قال  رأ  .فذكأ

نيا يف , عن أأيب خالد الأمحر ( 1/118 )أخرجه ابن أيب شيبة  ( ) (  11) "الإصالح ال"وابن  أأيب الدُّ

مرو بن هاشم كالمها عن ييى بن سعيد عن م سلم بن يسار عن الّنبي   .  ملسو هيلع هللا ىلصمن طريق عأ

ييى بن سعيد عن م سلم بن يسار موىل آل عثامن عن ( : 1/111) "التاريخ الكبري"قال البخاري يف  

رسل  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبي    انتهى. م 

= 
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 ريز  كأ  بن اهلل بيدع   بنم  حةأ لط عن زياد   يبأأ  بنم  زيادم  عني عن مالك  حَدثّنو -135

 الدُّ  فضل  أأ :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , 
م
 ناأأ  ت  لق ما فضل  وأأ ,  عرفة يومم  دعاء   عاء

 ( ).هل رشيكأ  ال هوحدأ  اهلل إاَل  هلإ ال:  يلقب نمم  ونبيُّ والّنَ 

___________________ 

و( : 11/51) "التمهيد"وقال أبو عمر يف   تلف الرُّ وال يف متّنه , اة عن مالك يف إسّناد هذا احلديث ملأ  ختأ

الفة  ,  ل من وجوه  بأألفاظ  ُم  ها. وأأَما معّنى هذا احلديث فيتَصم رأ  . ثم ذكأ

يأمرنا إذا أأرادأ  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل .  عن أيب هريرة ( 3 11) "الصحيح"ومّنها ما أخرجه مسلم يف  

ه الأ  ق  نا أن  يّنامأ أن  يضطجعأ عىل شم حتى .. اللهم رَب الساموات ورَب الرض : ثم يقول , يمن أأحد 

ر, اقضم عّنَا الَدين . وأأنت الباطن  فليس دونك شٌئ : قوله  ق   . وأأغّنمّنا من الفأ

ويف ( 1/181) "الكبى"والبيهقي يف ( 51 /1)والبغوي ( 1/318)أخرجه عبد الرزاق  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 115) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 118) "الدعوات"

 .                                    وطلحة  تابعٌي ثقٌة . وزياد هو موىل ابن عَياش  

وي عن مالك  باسّناد  آخر موصوالً , هذا مرسٌل : قال البيهقي    .انتهى. ووصل ه ضعيٌف , وقد ر 

وال , إمرسال هذا احلديث كام رأيت  ال خالفأ عن مالك  يف( : 1/39) "التمهيد"وقال أبو عمر يف  

تج بمثله   ي 
سّندًا من وجه   .انتهى. أأحفظه هبذا اإلسّناد م 

ه طريق مالك  وطلحة : قلت    سّندٌة , ومقصود   أ خرى م 
وي من ط رق  وفيها مقاٌل , أَما احلديث  فقد ر 

عيب( 3585)فأخرجه الرتمذي . أأيضًا  مرو بن ش  يد عن عأ ه  عن محاد بن أيب مح  أَن : عن أبيه عن جد 

 .قال فذكره  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبَي 

وهو أبو , ومَحاد بن أيب محيد هو حممد بن أيب محيد , حديٌث غريٌب من هذا الوجه : قال الرتمذي  

 .انتهى. وليس بالقوي  عّند أأهلم احلديثم . إبراهيم النصاري الديّني 

قييل يف , بن أيب محيد وهو ضعيف  ويف إسّناده محاد( : 1/151) "التلخيص"قال احلافظ يف   ورواه الع 

أفضل دعائي ودعاء النبياء قبيل عشية عرفة ال إله إال "من حديث نافع عن ابن عمر بلفظ  "الضعفاء"

= 
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:  لقا هنَ أأ ,  تيك  عأ  بن جابرم  بنم  اهلل عبدم  بنم  اهلل عبد عني عن مالك  حَدثّنو -131

 :يل  لفقا - نصارلأ ا رىق   من قريةٌ  وهي - معاوية بّني يف عمر بن اهلل عبد   ناجاءأ 

 رشت  وأأ  . عمنأ :  هل ت  لفق ؟هذا كممسجدم  من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   صىَل  ينأأ  درونأ تأ  له

 . نعم : تلفق ؟فيه هبنَ  دعا تيلا ث  الالثَ  ما دريتأ  له: يل  لفقا,  مّنه ناحية   ىلإ هل

 .؟هبنَ  ينبم خ  فأأ :  لقا

 . ّنيبالس   كهملّي   وال,  غريهم نمم  اً عدوَ  يهملع ظهرأ ي   اَل  نبأأ  دعا:  تلفق

 ع  فأ  
 فم   . بيّنهم همسأ بأ   لأ جيع اَل  نبأأ  ودعا,  هاميأ طم

  . صدقتأ  : لقا,  هاعأ ّنم

  ( ) .قيامةلا يوم ىلإ رج  ْلا لأ يزا نلف:  عمر ابن لقا

___________________ 

ّنكر احلديث : قال البخاري . وهو ضعيف جدًا . ويف إسّناده فرج بن فضالة  "احلديث.. اهلل  ورواه , م 

 . انتهى. ويف إسّنادمه قيس بن الربيع. عيلٍّ نحو هذا  من حديث "الّناسك"الطباين يف 

 "تاريخ الديّنة"وابن شَبة يف , من طريق إسحاق بن سليامن الرازي ( 1 1/5)أخرجه احلاكم  ( )

 . من طريق ابنم وهب كالمها عن مالك به( 95 /9 ) "التمهيد"وابن عبد الب يف ( 11/ )

وى ييى هذا احلديثأ هبذا اإلسّناد  ( :95 /9 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   وقد اضطربت  , هكذا رأ

واة الوطأ عن مالك  اضطرابًا شديداً   .فيه ر 

جاءنا عبد اهلل : أنه قال , عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر بن عتيك : فطائفٌة مّنهم تقول كام قال ييى  

مر  مّنهم ابن وهب وابن ب كري . ابن عمر أأحدًا هذا وبي  -شيخ مالك  -ملأ  جيعلوا بي عبد اهلل . بن ع 

 .ومعن بن عيسى

عن مالك عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر بن عتيك عن عتيك بن احلرث بن : وطائفٌة مّنهم تقول  

وي عّنه مثل , مّنهم ابن  القاسم عىل اختالف عّنه . جاءنا عبد اهلل بن عمر : أنه قال , عتيك  وقد ر 

= 
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 يدعو داع   من ما:  يقول كان أن ه , ملسأأ  بن زيد عني عن مالك  حَدثّنو -131

 ركفَ ي   ن  أأ  اوإمَ ,  هل خرأ دَ ي   أن   اوإمَ ,  هل ستجابأ ي   ن  أأ  اإمَ ,  ث  ثال ىحدأ إم  بي كان إاَل 

 ( ) .عّنه

___________________ 

 .وابن ب كريرواية ييى وابن وهب 

: أنه قال , مالك عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك : وطائفة مّنهم تقول  

مر  والتّنييس . عىل اختالف عّنه يف ذلك ( 151مسّند اجلوهري ) مّنهم القعّنبي . جاءنا عبد اهلل بن ع 

ف  .وموسى بن أأعي ومطر 

ن رواية القعّنبي  -واهلل أعلم  -بالصواب عّندي إن  شاء اهلل رواية ييى هذه أأوىل : قال أبو عمر   مم

واة له عىل ذلك  ف لتابعة ابن وهب ومعن وأكثر الرُّ ن  , ومطر  وقد , وحسب ك بإتقان ابن وهب ومع 

, صَحح البخاري رمحه اهلل وأبو حاتم الرازي سامع عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر بن عتيك من ابن عمر 

بيد اهلل بن عمر روى هذا . ىل أَن رواية ييى وابن وهب يف إسّناد هذا احلديث أأصوب  والدليل ع أَن ع 

. ثم ساق سّنده . كذلك حَدثّنا سعيد بن نص . احلديث عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن جابر بن عتيك هذا 

 .انتهى كالمه رمحه اهلل 

الك  عن عبدم اهلل بن عبدم اهلل عن جابر بن من طريق ابن مهدي عن م( 5/115)وأخرجه اإلمام أمحد   

مر به  .عتيك عن ابن ع 

سلم يف . وللحديث شاهٌد قوٌي   عن عامرم بنم سعد بن أأيب وقاص عن ( 1891) "صحيحه"أأخرجه م 

أأقبلأ ذاتأ يوم  من العالية حتى إذا مَر بمسجد بّني معاويةأ دخلأ فركعأ فيه  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , أبيه 

إاَل أنه . فذكره . سأألت  ريب  ثالثًا : فقال , ثم انصفأ إليّنا , ودعا رَبه طويالً . وصَليّنا معه  ,ركعتي 

طانميها : قال  لك أ َمتي بالغرق فأع  دو . وسألت ه أأن ال ّي   .بدل العأ

ل  (بالسنيُ:ُ)ُقولهُ   .أي القتل  (الرجُ:ُ)ُوقولهُ. أي بالقحط والح 

عب اإليامن"ويف ( 311) "الدعوات الكبري"أخرجه البيهقي يف  ( ) من طريق ابن ب كري عن ( 11  ) "ش 

= 
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ُعاءُِالد ُُيفُلمعُ لا:ُبابُ

 بن اهلل عبد   آينرأ :  لقاه نَ أأ ,  ديّنار   بن اهلل عبدم  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -138

  شري  وأ   . ودع  أأ  ناوأأ  مرع  
 ( ).هاينفّنأ  . يد   ل  ك من صبع  إ عيصب  بأ 

 يقول كان سي بلا بنأ  سعيدأ  نَ أأ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -139

  فع  ري  ل لأ ج  الرَ  نَ إم : 
م
.امه  فرفعأ  .امءالَس  نحوأ  بيديه لوقا,  عدهبأ  نمم  هدم لو بدعاء

( ). 

___________________ 

 . مالك به 

مثل ه يستحيل  أن  يكونأ رأ يًا ( : 5/313) "التمهيد"ولذا قال أبو عمر يف . وهذا يف حكم ال رسل 

قال بالرأي. وإنام هو تأوقيف, واجتهادًا   انتهى. مثله ال ي 

وغريهم عن أأيب ( 9 1 )وأبو يعىل ( 1 1) "الدب الفرد"والبخاري يف ( 19   )أمحد وأأخرج  

ل الّنَاجي عن أأيب سعيد اخل دري عن الّنبي   سلم يدعو :  ملسو هيلع هللا ىلصال توك  ن م 
ليس بإثم  وال بقطيعةم رحم   -ما مم

ل له دعوتأه , إاَل أأعطاه إمحدى ثالث  - وإَما أن  يدفعأ عّنه , رها له يف اآلخرة وإَما أن  يَدخ, إَما أأن  ي عج 

 مثلها 
م
وء  (.1 8 )وصَححه احلاكم .  "اهلل أكثر: قال . إذًا نكثر؟: قالوا , من السُّ

 . وإسّناده صحيح ( )

مَر عيَل الّنبيُّ : قال , وغريمها عن سعد بن أيب وَقاص ( 113 )والّنسائي ( 199 )وأأخرج أأبو داود  

َي وأأنا أأدعو بأ  ,  ملسو هيلع هللا ىلص د : فقال . صبعأ د أأح   . وأشار بالسَبابة. أأح 

 (.155)علل الدارقطّني رقم : انظر  

 .حسٌن صحيٌح غريٌب : وقال . عن أيب هريرة نحوه ( 3551)وللرتمذي  

 . من طريق ابن ب كري عن مالك به( 1181) "العرفة "أخرجه البيهقي يف  (1)

نيا يف ( 11ص) "الب والصلة"حرب يف  واحلسي بن( 1/93)وأخرجه ابن أيب شيبة   وابن أيب الدُّ

رسٌل . من ط رق  عن ييى عن سعيد به( 111) "مكارم الخالق"  . وهذا م 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   185 ْيُحيح 

ُُعنُيهُْالن ُ:ُبابُ ُُبعدُةُِالالص  ُرِصُعُ لاُوبعدُبِحُالص 

 اهلل عبد عن يسار   بن عطاء عن مأ لسأأ  بنم  زيدم  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -111

 فإذا,  يطانالَش  رن  قأ  ومعها تطلع   مسأ الَش  إنَ :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ ,  ّنابحي  الصُّ 

 روبغ  لل دنت   فإذا,  هافارقأ  ت  لزا فإذا,  اقارّنأ  استوت   إذا مَ ث  ,  هافارقأ  ارتفعت  

 .( ) اتاعالَس  كلت يف ةالالَص  عن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   ىوّنأ ,  هافارقأ  غربت   فإذا,  اقارّنأ 

___________________ 

واة الوطأ عن مالك يف أن  هذا احلديث فيه ( : 11 /13) "التمهيد"ولذا قال أبو عمر يف   ملأ  َيتلف ر 

 انتهى. وهذا ال ي درك بالرأ ي.... هكذا

والبغوي ( 119 ) "الدعاء"والطباين يف ( 1/19) "الكبى"ه ما أخرجه البيهقي يف ويشهد ل 

دلة عن أيب صالح عن أيب هريرة ( 1/198)  عن عاصمم بنم هبأ
: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبي , وغريهم من ط رق 

ك لك: رب  أأَنى يل هذه الدرجة؟ فيقول : إَن اهلل لريفع العبدأ الدرجةأ فيقول  ه و."بدعاء ولدم جَود إسّنادأ

 ( .11 /13) "التمهيد"ابن  عبد الب يف 

, ورجال ه رجال  الصحيحم غري عاصم بن هبدله . رواه البزار ( : 1 /  ) "الجمع"قال اْليثمي يف  

 . وهو حسن  احلديث

 "الجتبى"والّنسائي يف ( 5/311) "التاريخ الكبري"والبخاري يف ( 1/319)أخرجه أمحد  ( )

رشح "والطحاوي يف (  15 )وأبو يعىل ( 51 )والشافعي ( 511 ) "الكبى"ويف ( 115/ )

( 1111) "العرفة"وأبو نعيم يف ( 311) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف ( 3915 – 3911) "الشكل

 . وغريهم من ط رق  عن مالك به( 1/151)والبيهقي ( 3/311)والبغوي 

هري  ( 1111)وأبو نعيم ( 8/111)وأخرجه الطحاوي   بادة حَدثّنا مالٌك وز  وح بن ع   عن رأ
من ط رق 

 .ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل : قال , بن حممد عن زيد بن أأسلم عن عطاء عن عبد اهلل الصّنابحي 

مر . وفيه نظرٌ . ملسو هيلع هللا ىلصكذا فيه سمعت  رسولأ اهلل       .كام سيأيت كالم  أأيب ع 

= 
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___________________ 

ر عن زيد ( 153 )وابن ماجه ( 1/318)وعّنه اإلمام أمحد ( 3951)اق وأأخرجه عبد الرز  عمأ عن مأ

ّنابحي  . عن عطاء عن أأيب عبد اهلل الصُّ

هكذا قال ييى يف هذا احلديث عن مالك  عن عبد اهلل ( :  3,  1/ 1)التمهيد "قال أبو عمر يف     

ّنابحي  واة عن مالك . الصُّ الت طائفة مّنهم مطرف وإسحاق بن عيسى وق, وتابعه القعّنبيُّ ومجهور الرُّ

 .عن مالك عن زيد عن عطاء عن أيب عبد اهلل الصّنابحي : الطباع فيه 

. عبد اهلل الصّنابحي : فطائفٌة قالت عّنه يف ذلك , واختلف عن زيد بن أسلم يف ذلك من حديثه هذا  

لم عن عطاء بن يسار عن عن زيد بن أس: وقالت طائفة أخرى , كام قال مالك يف أكثر الروايات عّنه 

دي وحممد بن مطرف أبو , أيب عبد اهلل الصّنابحي  ر  اوأ ر وهشام  بن سعد والَدرأ عمأ وممن قال ذلك مأ

 .واهلل أعلم. وما أأظنُّ هذا االضطراب جاءأ إاَل من زيد بن أسلم, غسان وغريهم 

ن يسار عن الصّنابحي أيب ابن أيب مريم عن أيب غسان عن زيد بن أسلم عن عطاء ب: وقال البخاري  

وكذلك قال الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد , يف الوضوء وفضله  ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهلل عنم الّنبي  

حديث الّنهي عن ) بن أيب هالل عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب عبد اهلل الصّنابحي فذكر 

وهو عبد الرمحن بن . أبو عبد اهلل والصواب  عّندهم قول من قال فيه (. الصالة يف الثالث ساعات 

سيلة تابعٌي ثقٌة  حبة , ع   .ليست  له ص 

عن زيدم بنم أأسلم عن عطاء عن (  1/111الطبقات البن سعد ) وروى زهري بن حممد هذا احلديث  

ّنابحي   اهلل الصُّ
والصّنابحي ملأ  , وهذا خطٌأ عّند أهل العلم . فذكره .  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت  رسولأ اهلل : قال , عبدم

ه ,  ملسو هيلع هللا ىلصيلقأ رسولأ اهلل  ه غري  تجُّ به إذا خالفأ ه , وزهري  بن حممد ال ي  , وقد صَحف فجعل كّنيتأه اسمأ

وقد قال فيه الَصلت  بن هبرام عن احلرث بن , لأَنه أأبو عبد اهلل , وكذلك فعلأ كلُّ مأن قال فيه عبد اهلل 

ه كّنيتأه . عن أيب عبد الرمحن الصّنابحي: هب و وكلُّ هذا خطأ , فهذا صَحف أأيضًا فجعلأ اسمأ

 .وتصحيف

ف وإسحاق بن عيسى الطباع   طر  ن رواه كروايتهام عن , والصواب ما قاله مالك فيه يف رواية م  ومأ

وي عن ابن  -الرمحن  واسمه عبد   -مالك  يف قوْلم يف عبد اهلل الصّنابحي أَن كّنيته أأبو عبد اهلل  وقد ر 

= 
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 نسأأ  ىلع ّنال  خأ دأ :  لقا,  محنالرَ  عبد بن ءعاللا عني عن مالك  حَدثّنو - 11

 لأ تعجي ناذكر   هتم صال من فرغأ  اَم لف,  عصأ لا ي صيل   فقام,  هرالظُّ  بعد ك  لما بن

,  ّنافقيلا ة  صال كلت:  يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسو سمعت  :  لفقا.  هارأ ذكأ  وأأ ,  ةم الالَص 

 تم اصفرَ  إذا ىحتَ  همحد  أأ  س  لجي . ّنافقيلا ةصال كلت,  ّنافقيلا ةصال كلت

 ر  قأ  ىلع وأأ ,  يطانالَش  رينأ قأ  بي وكانت  ,  مسالَش 
 ال اً ربعأأ  رأ قأ فّنأ  قام . يطانالَش  نم

 ( ).يالً لق إاَل  فيها اهللأ ذكر  يأ 

___________________ 

حبة : أنه قال , معي  ن هذا عن , عبد اهلل الصّنابحي يروي عّنه الدنيون ي شبه أأن  تكون له ص  وأأصحُّ مم

عي  ّناحبي عن الّنبي , ابنم مأ  الصُّ
ئل عن أأحاديثم حبة: ؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلصأنه س  رسلة ليست  له ص   .م 

قال له عبد اهلل الصّنابحي ليس يف ا. صدقأ ييى بن معي : قال أبو عمر   وإنام يف , لصحابة أأحٌد ي 

ّنابح الأمحيس  ّنابح بن العرس كويف . الَصحابة الصُّ روى عّنه قيس بن أيب حازم أأحاديث . وهو الصُّ

ّنابحي , مّنها حديثه يف احلوض  فالأصحُّ قول  من قال . وال يف التابعي أأيضًا أأحٌد ي قال له عبد اهلل الصُّ

ّنابحي مشهوٌر يف التابعي كبرٌي من كبائهم , و عبد اهلل إنه أأب  اهلل الصُّ
واسمه عبد الرمحن . لَن أأبا عبدم

سيلة   عليه . بن ع 
م
بادة بن  الصامت كثريأ الثّناء  .انتهى كالمه . وهو جليٌل كان ع 

ن خزيمة واب(  11)وابن حبان ( 1181)وعبد الرزاق ( 183)وأبو داود ( 39 /3)أخرجه أمحد  ( )

 . وغريهم من ط رق  عن مالك به( 111/ )والبيهقي ( 11 / )

ُبه(666ُ)ُ"صحيحُمسلم"واحلديثُيفُ  ُ.ُمنُطريقُإسامعيلُبنُجعفرُعنُالعالء ُنحوه ,ُ ُ"وفيه

ِتُالشمسُ)ُودونُقولهُ.ُدونُالتكرارُ.ُ"صالةُاملنافقُ ُ(.إذاُاصفر 

د بدايةأ وقتم اقرتان الشيطان   د  واالصفرار , وأأَنه من االصفرار إىل الغروب , بالشمس ورواية مالك  حت 

 .واهلل أعلم. وثلثم ساعة  يف الشتاء . يكون قبل الغروبم بحوايل نصف ساعة تقريبًا يف الَصيف 

فهذا : ثم قال , وعزاها ليب داود , إىل هذه الزيادة ( 1/11) "الفتح"وقد أشار ابن رجب احلّنبيل يف 

= 
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 مرع   نَ أأ  , مرع   بن اهلل عبد عن يّنار  دم  بن اهلل عبد عني عن مالك  حَدثّنو -111

 فإنَ  . اروهبأ غ   وال مسالَش  طلوعأ  كمتم بصال وارَ حتأ  ال:  يقول كان ابطَ خلا بن

 َّضب  يأ  وكان,  روهباغ   مع بانر  غ  ويأ ,  سم م  الَش  طلوعم  مع قرناه طلع  يأ  يطانأ الَش 

 .( )  ةم الالَص  كلت ىلع اسأ الّنَ 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -113  مرأ ع   ىرأأ  هنَ أأ ,  زيديأ  بنم  ائبالَس  عن ابن شم

   ( ).عصلا بعد ةالالَص  يف ردم ّنكأ ل  ا َّضب  يأ  ابطَ خلا بنأ 

___________________ 

انتهى . وتضي قها للمغرب غري جائز  لن ال عذرأ له, يدلُّ عىل أَن تأخريها إىل بعد اصفرارم الشمس 

 كالمه 

مرو ( 1 1)يف صحيح مسلم  : قلت   ."ما مل تصفرُّ الشمس وقت  العصم "مرفوعًا  عن ابن عأ

 . من طريق مالك به ( 1 1 ) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 3951)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 . واختصه ابن الّنذر 

مر مرفوعًا نحوه ( 818)ومسلم ( 558)وللبخاري   ( أي عمر) وكان  "دون قوله . من حديث ابن ع 

 .وانظر ما بعده .  الخ ... يَّضب 

 من طريق مالك به ( 8 3 ) "العرفة"والبيهقي يف ( 311/ )وي أخرجه الطحا (1)

ر ( 3911)وأخرجه عبدالرزاق   عمأ عن ابن أيب ذئب كالمها عن ( 1/351)وابن أيب شيبة , عن مأ

هري به  ه صحيٌح .  الزُّ  . وإسّناد 

مر بن اخلط: قال . عن ابن عباس ( 831)ومسلم ( 11  )وللبخاري   اب كّنت  أأرضب  الّناسأ مع ع 

 ُ.عّنها
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ُ
 النائز   كتاب

 
ُِتُيُِّملاُلُِسغُ :ُبابُ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  بيهأأ  عن د  حممَ  بنم  جعفرم  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -111

 .( ) ميص  قأ  يف لأ س  غ  

_________________ 

وابن ( 113 ) "السّنن الصغرى"ويف ( 1113) "العرفة"والبيهقي يف ( 513)أخرجه الشافعي  ( )

 . من طريق مالك به( 11/115)سعد 

 . هو ابن عيل بن احلسي بن عيل بن أيب طالب : جعفر بن حممد  

واة الوطأ م رسالً ( : 58 /1) "التمهيد"قال أبو عمر يف   فري .  هكذا رواه سائر ر  عيد بن ع  إاَل سأ

فإن  . فإنه جعلأه عن مالك  عن جعفرم بنم حممد عن أأبيه عن عائشة (   3/1الكامل البن عدي )

َتصل  رسٌل عّند مالك  لرواية اجلامعة له عن مالك  كذلك , صَحت روايت ه فهو م  واحل كم عّندي فيه أأنه م 

وي مسّندًا من حديث عائشة , زي وسائر العلامء إاَل أأنه حديٌث مشهوٌر عّند أهل السري والغا,  وقد ر 

 .من وجه  صحيح  واحلمد هلل 

ل يف قميص   ملسو هيلع هللا ىلصأأَن الّنبَي , ورواه الوحاظي عن مالك  عن جعفر بن حممد عن أأبيه عن جابر   س  , غ 

. وكذلك رواه الباغّندي عن إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك  عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر 

رسٌل , إاَل أنه خولف الباغّندي يف ذلك عن إسحاق   .انتهى كالمه . فأَما الوطأ فهو فيه م 

وابن (  1 3)أأبو داود و( 1/111)رواه أمحد . حديث عائشة الذي صَححه ابن عبد الب : قلت  

حَدثّني ييى بن عَباد عن : قال , وغريهم من طريق حممد بن إسحاق ( 1111) "صحيحه"حبان يف 

واهلل : قالوا ,  ملسو هيلع هللا ىلصلَا أأرادوا غسلأ الّنبي  : تقول , سمعت  عائشةأ : قال , أأبيه عباد بن عبد اهلل بن الزبري 

د رسول اهلل  د موتانا من ثيابه ك ملسو هيلع هللا ىلصما ندري أأن جر  أأم نغسل ه وعليه ثياب ه؟ فلاَم اختلفوا أألقى اهلل  , ام ن جر 

= 
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 ميس  ع   بّنتأ  سامءأ أأ  نَ أأ ,  بكر   أيب بن اهلل عبد عني عن مالك  حَدثّنو -115

 هاجرينل  ا من هاحَّضأ  نمأ  ت  لفسأأ  خرجت   ثمَ ,  تويف   حي يقد  الص   بكر   باأأ  ت  لغَس 

:  فقالوا ؟سل  غ   نمم  يلَ ع لفه . بدم لا شديد   يومٌ  هذا وإنَ ,  صائمةٌ  إين  :  تلفقا, 

 .( )ال

 ِتُيُِّملاُنُِفُ كُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 بكر   باأأ  نَ أأ  غّنيلب:  لقا أن ه,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -111

___________________ 

ه  اليدرون مأن . ثم كَلمهم مكل ٌم من ناحية البيت , عليهم الّنوم حتى ما مّنهم رجٌل إاَل وذمقّنه يف صدرم

ه ملسو هيلع هللا ىلصأأنم اغسلوا الّنبَي : هو   .وعليه ثياب 

ه فغَسلوه وعليه قأ  ملسو هيلع هللا ىلصفقاموا إىل رسولم اهلل   ميص , ميص  ويدلكونه بالقميص , يصبُّون الاء فوق القأ

م  ه: وكانت عائشة تقول , دون أأيدّيأ  . لو استقبلت  من أأمري ما استدبرت  ما غَسله إاَل نساؤ 

 .إسّناده صحيٌح ( : 3/131) "التلخيص"قال احلافظ يف  

 . ريق مالك بهمن ط( 3/111) "الطبقات"وابن سعد يف ( 13 1)أخرجه عبد الرزاق  ( )

ميس   .وعبد اهلل بن أيب بكر ملأ  يلقأ أأسامءأ بّنتأ ع 

من طريق هشام بن ( 3/111)فأأخرج ابن سعد . جاءأ من ط رق  أ خرى  وتأغسيل أأسامءأ لأيب بكر  

روة  روة عن عائشة ( 3/391) "الكبى"والبيهقي يف , ع  هري كالمها عن ع  أَن أأبا بكر , من طريق الزُّ

 .غَسلت ه أأسامء  بّنت  عميس

ي كة : قال البيهقي   لأ وعن سعد بن إبراهيم , رباح  وعن عطاء بن أيب, وله شواهد  مراسيل عن ابن أأيب م 

هم ,   .انتهى كالمه . أأَن أأبا بكر أأوىص بذلك , وذكر بعض 

, بسّند  صحيح  عن أيب بكر بنم حف ص ( 8/181)أخرجها ابن سعد أيضًا .  ووصيَة أأيب بكر : قلت  

لأه إذا مات   . وعن قتادة , يضًا عن احلسن ورواه أأ . وهذا مرسٌل أأيضا ً. أَن أأبا بكر أأوىص أأسامءأ أن  ت غس 
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 يف:  تلفقا؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول نف  ك   كم يف:  - مريٌض  وهو - عائشةل لقا يقد  الص  

 قد يهلع ثوب  ل - وبالثَ  هذا خذوا:  بكر   أبو لفقا,  ة  يَ لسحو بيض   ثواب  أأ  ثةم ثال

 تلفقا,  آخرين وبيثأ  مع فيه ّنوينكف   ثمَ  , فاغسلوه – زعفرانٌ  أو شٌق مأ  صابهأأ 

 هذا اموإنَ ,  تي  لا من ديدم جلا ىلإ حوج  أأ  يُّ حلا : بكر   بوأأ  لفقا .؟هذا وما:  عائشة

 ( ).ةلهمم لل

_________________ 

رسل  ( )  .ييى هو النصاري . وهذا م 

أخبنا معن بن عيسى أأخبنا مالك  بن أنس عن ييى بن ( 1/181) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد يف  

 ."سحولية"إىل قوله . ُمتصًا . سعيد به 

 ُ ُيف ُالبخاري"وأ ْصله 6583ُ)ُ"صحيح ُأ بيه( ُعن روة ُع  ُبن ُهشام ُطريق ُُمن ُعائشة ُعن :ُقالتُ,

ُعىلُأ يبُبكرُ ُ.بهُردٌعُمنُزعفران:ُلكنُقالُ.ُفذكره.ُكمُ:ُفقالُ,ُدخلت 

ولي ةُ:ُ)ُقولهُ  ح  ها : قال الّنووي  (س  قال ابن . وهو رواية الكثرين , والفتح أشهر . بفتح السي وضم 

ها : بن قتيبة وقال ا, هي ثياٌب بيٌض نقيٌة ال تكون إاَل من القطن : العرايب وغريه  ص  ثياٌب بيٌض ومل َيأ

مل مّنها هذه الثياب: وقال آخرون , بالقطن  ّنسوبٌة إىل سحول مديّنة باليمن ي  قاله السيوطي . هي مأ

 ( .13 / ) "تّنوير احلوالك"يف 

. وهي ال غرة التي يصبغ هبا المحر من الأشياء , بسكون الشي وفتح اليم وكرسها  (مشقُ:ُ)ُقولهُ 

 (.111/ ) "الشارق"ياض يف قاله ع

 ُ ُقوله (ُ :ُ وي بضم اليم وفتحها : قال عياض ( : 3/151) "الفتح"قال ابن حجر يف  (للمهلة ر 

ل , وبالضم  : وقال ابن حبيب . جزم به اخلليل: قلت . وكرسها  هو بالكرس الصديد , وبالفتح التمهُّ

 . والراد هّنا الصديد . عكر الزيت

تمل    ل  "بالهلة  "اجلديد , وأن  يكون الراد : أي  "إنام هو  "ونأ الراد  بقوله أأن  يك: وي  . عىل هذا الَتمهُّ

= 
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هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -111  عوف   بن محنالرَ  عبد بن يدمح   عن ابن شم

 وبم الثَ ب فُّ لوي  ,  ر  ؤزَ وي   ص  قمَ ي   تي  لا:  لقا أن ه,  عاصلا بن مروعأ  بن اهلل عبد عن

 ( ).فيه نف  ك   واحدٌ  ثوٌب  إاَل  يكن ملأ   فإن,  ثم لاالثَ 

ُنازةُِجلُ اُمامُِأُ ُيشملا:ُبابُ

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -118  بكر   باوأأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  ابن شم

 رمع   بن اهلل وعبد   .اً رَ جأ  مَ ل  هأ  فاء  لخلوا,  ّنازةجلا مامأ أأ  ونمش  يأ  كانوا مروع  
( ). 

___________________ 

ريد البقاء: أي   .إَن اجلديد لن ي 

يطة  بيضاء وريطة  : وي ؤي ده قول القاسم بن حممد بن أيب بكر قال . والأَول أظهر   ن أأبو بكر يف رأ ف  ك 

أَصة  ي هم إنام : وقال , مم 
ه وفم إنام هو  "وله عّنه من وجه  آخر . أخرجه ابن سعد . هو لما َيرج من أأنفم

هل والرتاب   .انتهى كالم احلافظ. وضبطأ الأصمعيُّ هذه بالفتح,  "للمأ

من ط رق  ( 3/111) "الكبى"والبيهقي يف ( 3/159)وابن أيب شيبة ( 88 1)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 .اٌت ورواته ثق. عن مالك به 

ُ:ُ)ُقولهُ  ص  لبس القميص  (يقم  رُ:ُ)ُوقولهُ. أي ي  وهو ما ي لفُّ عىل أأسافل . أي ي لبس اإلزار  (ويؤز 

 .اإلنسان 

واخلطيب يف ( 8  1) "العرفة "والبيهقي يف ( 18/ ) "رشح العاين"أخرجه الطحاوي يف  (1)

 . م رسالً . من ط رق  عن مالك به ( 331/ ) "الفصل للوصل الدرج يف الّنقل"

هاب  عن سامل عن أبيه  واة عن مالك موصوالً عن ابن شم  . ورواه بعض  الرُّ

لأه مجاعٌة ثقاٌت , صحيح  فيه عن مالك  اإلرسال ال( : 1/85 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   صأ لكن قد وأ

عمر وييى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أخي ابن  ييّنة ومأ هاب  مّنهم ابن ع 
من أصحاب ابن شم

هاب  وزياد بن سعد وعباس بن احلسن اجلزري   .انتهى كالمه . عىل اختالف عن بعضهم. شم

= 
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___________________ 

وابن ماجه ( 118 , 111 )والرتمذي ( 19 3)أبو داود و( 11 ,  31,  1/8)أخرجه أمحد : قلت  

وابن حبان (  511)وأبو يعىل (  111) "الكبى"و( 1/51) "الجتبى"والّنسائي يف ( 181 )

( 1/13) "الكبى"والبيهقي يف ( 31 3 ) "الكبري"والطباين يف ( 1/11)والدارقطّني ( 3115)

هري عن سامل عن أبيه  . من ط رق  عن الزُّ

هري عن . حديث ابن عمر : لرتمذي قال ا   عن الزُّ
ريج وزياد بن سعد وغري واحد  هكذا رواه ابن ج 

ييّنة  نحو. سامل عن أبيه  ر ويونس بن يزيد ومالك وغري واحد من احلَفاظ , حديث ابن ع  عمأ وروى مأ

هري  هري , كان يميش أأمام اجلّنازة  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي , عن الزُّ خبين ساملٌ : قال الزُّ
أَن أأباه كان يأميش ,  وأأ

 . أأمام اجلّنازة 

لُّهم يأرون أَن احلديثأ ال رسل يف ذلك أأصحُّ    ك 
 . وأأهل  احلديثم

هري : قال ابن البارك : قال عبد الرزاق : يقول , سمعت  ييى بنأ موسى : قال أبو عيسى   حديث الزُّ

ييّنة  رسٌل أأصحُّ من حديث ابن ع  ييّنة : بارك قال ابن ال, يف هذا م  ه عن ابن ع  ذأ ريج أخأ , وأأرى ابنأ ج 

هري عن  -وهو ابن  سعد   -وروى مَهام بن ييى هذا احلديث عن زياد  ومّنصور وبكر وسفيان عن الزُّ

ييّنة روى عّنه مَهام , سامل  عن أبيه  . وحديث  أأنس  يف هذا الباب غري  حمفوظ , وإنام هو سفيان بن ع 

 .انتهى كالم الرتمذي

من طريق حممد ( 183 )وابن ماجه ( 1 1 )رواه الرتمذيُّ . وحديث  أنس  الذي أأشارأ إليه الرتمذيُّ     

هري عّنه به  .بن بكر البساين عن يونس بن يزيد عن الزُّ

ه البخاري   
 .والحفوظ  ال رسل  , أَن حممدأ بن بكر أخطأأ فيه , ثَم نقلأ الرتمذيُّ عن شيخم

وصَحح الوصولأ البيهقيُّ وابن  الّنذر وابن  حزم , ديثأ البابم باإلرسال أيضًا الّنسائيُّ وأأعَل ح: قلت  

 ( .1 1/1)ونصب الراية (    /1)انظر التلخيص . 

اُ:ُ)ُقولهُ  ُجر  ل م  ّنقطع  عمل هم : أي  (ه  وا كذلك مل يأ :  "الفتح"قال ابن حجر يف . وثبأت وا عليه , أّنم سار 

در . أأمٌر باالستمرار  بأ عىل الص   .جَر جَرا: أي . انتأصأ



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   194 ْيُحيح 

 بن اهلل عبد بن ربيعةأ  عن ّنكدرلا بن دمَ حم   عني عن مالك  حَدثّنو -119

 جّنازةم  يف.  ّنازةم جلا مامأ أأ  اسأ الّنَ  م  د  ق  يأ  ابطَ خلا بنأ  مرأ ع   ىرأأ  أن ه,  هخبأ أأ  أن ه, ديراْل  

  ( ).ش  جح   بّنتم  زيّنبأ 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -151  نمم  ّنازةم جلا فأ لخ يش  لا:  لقا هنَ أأ ,  ابن شم

 ( ).ةّنَ السُّ  خطإ

ُبنارُ ُنازةُ جلاُتبعتُ ُأنُُْعنُهيالن ُ:ُبابُ

 اَّن أأ ,  كر  بأ  يبأأ  بّنتم  سامءأ أأ  عن روةع   بن هشامم  عن ى عن مالك  يي حَدثّني - 15

أ  ت  لقا
  ّنيفأ كأ  ىلع وارُّ ذ  تأ  وال,  وينط  حّن  ثمَ ,  تُّ مم  إذا يايبثأ  مجرواأأ :  هالم ه  لم

,  اً اطّنأ حم

  ( ) .بّنار   وينع  بأ ت  تأ  وال

_________________ 

 "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 111/ ) "الم"ويف ( 591) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من طريق مالك به( 9  1) "العرفة"والبيهقي يف (  18/ )

من طريق ( 1/51) "الكبى"والبيهقي يف (  191)وابن الّنذر ( 1111)وأخرجه عبد الرزاق  

ييّنة كالمها عن ابن الّنكدر به( 5/11)وابن سعد , سفيان الثوري   .وإسّناده صحيح . عن ابن ع 

ُالناسُ:ُ)ُقولهُ  م  هم  (يقد   .ويميش أأمامهم . أي يتقَدم 

 . من طريق ابن وهب عن مالك به (  18/ ) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (1)

رسٌل   هري . وهذا م  ُاجلمهورُِوما قاله اإلمام الزُّ وانظر ما . من الصحابةم والتابعي ومن بعدهم  هوُقول 

 .تقَدم 

من طريق ابن ( 3/115)والبيهقي , عن معن بن عيسى ( 8/155) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  (3)

من طريق أيب مصعب وأيب حذافة كلهم عن مالك  عن هشام بن عروة ( 19/18)وابن عساكر , ب كري 

= 
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 أن ه,  ريرةه   يبأأ  عن ي  قب  لا سعيد   أيب بن سعيد عني عن مالك  حَدثّنو -151

 .( ) بّنار   هموتم  بعدأ  تبعي   ن  أأ  ىّنأ 

___________________ 

 .وهذا إسّناٌد صحيٌح ( . عن أبيه ) فزادوا . عن أبيه عن أأسامء به

ويد بن سعيد ( 1 1 )وهو يف موطأ أيب مصعب    . أيضًا عن أبيه ( 391)س 

 .من طريق عبد اهلل بن ن مري عن هشام عن أبيه عن أسامء أيضاً ( 8/151)وأخرجه ابن سعد أيضًا  

وابن أيب ( 3111)وابن الّنذر ( 8/151)وابن سعد ( 1158( )1151)وأخرجه إسحاق بن راهوية  

شام عن فاطمة بّنت الّنذر عن أأسامء(  13/1)وابن عساكر ( 3/115)شيبة   .من ط رق  عن هم

تبَخر به جتمريها با (أمجرواُ:ُ)ُقولهُ  تاج إىل تأطييبم , لعود وغري ذلك مما ي  والأصل يف ذلك أأَن اليتأ يأ

سله . ريمه وريحم كفّنه  فإَن ذلك من إمكرامه وصيانتمه لئال تأظهر مّنه ريٌح مكروهٌة ولذلك رشع يف غأ

 ( .1 /1)قاله الباجي .ولتخفى ريح كرّية إن كانت , الكافور ليطيب ريه 

لط وهو احلّناط  (وينُحنّطُ :ُ)قولهُ  ن طيب  َي 
والُ:ُ)ُقولهُ. واحلّنوط بفتح احلاء ما ي طَيب  به اليت  مم

ُ وا قوه : أي . كذا رويّناه من الثالثي من ذلك . بفتح التاء  (ت ذر  فر  ومّنه , ومّنه ذأروت الطعام , ال ت 

ُ:ُ)ُقولهُ. اشتقاق الذرية عّند بعضهم  ّنا والك, بضم احلاء وكرسها  (حناطاً وبه , رس  عّند أأكثر شيوخم

الشارق "قاله عياض يف . وطَيبت ه باحلّنوط. إذا فعلت  ذلك به . وحّنَطت الي تأ . ذكره اْلروي 

( /391-511. ) 

ُ:ُ)ُقولهُُ ْتب ع وينُبنار   . انظر حديث أيب هريرة اآليت  (والُت 

 .من طريق مالك به( 3111) "الوسط"وابن الّنذر يف ( 55 1)أخرجه عبد الرزاق  ( )

ي به( 3111)وابن الّنذر ( 51 1)وأخرجه عبد الرزاق    . من طريق ابن أيب ذئب عن القب 

 .وإسّناده صحيح 

من ط رق عن ( 3/51) "الطالب"والطياليس كام يف ( 1/338)وابن سعد ( 31 1 )وأخرجه أمحد  

ر ي عن عبد الرمحن بن مهران موىل أيب ه  ريرة قال ابن أيب ذئب عن القب  تُّ فال : يرة عن أأيب ه 
إذا مم

= 
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ُنائزُِجلاُىلعُالّتكبري:ُبابُ

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -153 ,  ّنيف  ح   بن لسه بن مامةأ   يبأأ  عن ابن شم

 اهلل رسول   وكان - هابمرضم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   خبفأ   مرضت   سكيّنةً مم  نَ أأ  بهخ  أأ  هنَ أأ 

,  هبا وينم ن  فآذم  ماتت   إذا:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لفقا - عّنهم لويسأأ ,  ساكيلا يعود   ملسو هيلع هللا ىلص

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو وقظواي   أن   هوارم فكأ ,  يالً ل بجّنازِتا جأ رم فخ  

 أن   مرك  آم   ملأ  أأ :  لفقا,  شأّنا نمم  كان ذيلبا خبأ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   صبحأ أأ  ام  لف

___________________ 

عوا يب إىل ريب  , فإين سمعت  رسول اهلل  ت بعوين بّنار  , وأأرسم إذا : يقول  ملسو هيلع هللا ىلصتَّضبوا عيَل ف سطاطًا , وال تأ

ضع العبد   ..فذكر حديثاً .. و 

ل  من أأهلم الباديةم عن أأبيه عن أيب هريرة  ال ت تبع : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , وروي مرفوعًا عن رج 

ا بّنار , اجلّنازة بصوت   ّي   "(  1 3)وأبو داود (  53 – 1/518)أخرجه أمحد . وال ي مشى بي يدأ

 .وإسّناده ضعيف

هوالن (: 131/ ) "الدراية"قال ابن حجر يف   .انتهى . واختالٌف عىل روايه , فيه جمأ

 (.1111)علل الدارقطّني رقم : وانظر 

ُ ُ)ُقوله :ُ ُوالُنار  وال أأعلم بي العلامء خالفًا يف ( : 3/11) "االستذكار"قال أبو عمر يف  (بصوت 

تبعوا , ورويّنا عن أيب سعيد اخلدري وعمران بن حصي وأيب هريرة , كراهةم ذلك  أّنم وَصوا بأن اَل ي 

عل عىل قطيفة  محراء , بّنار  وال نائحة   م باجلاهلية ن سخ وأأظنُّ اتباع اجلّنائز بالّنار كان من أأفعاْل, وال جي 

إَن اليهود :  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال الّنبيُّ , وال يّنبغي أن  يتشَبه بأفعاْلم , وهو من فعلم الّنَصارى , باإلسالم 

ضبون فخالفوهم , والّنصارى ال يأصبغون  ال جتعلوا آخرأ زادي إىل : وقال بعض العلامء . أو قال ال َيأ

 . انتهى كالمه . شفاٌء إن شاء اهلل وفيام ذكرنا من إمجاع العلامء فيه. قبي نارًا 

 . ويدخل يف ذلك الجامرم : قلت 
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 رجأ فخأ ,  كوقظأ ون   يالً ل كخرجأ ن   ن  أأ  هّنارم كأ  . اهلل يا رسولأ :  فقالوا ؟هبا وينؤذن  ت  

  ( ) .ات  ري  تكبم  ربعأ أأ  َب وكأ ,  هاقبم  ىلع اسبالّنَ  صَف  ىحتَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  

_________________ 

( 113/ ) "الكبى"ويف ( 1/11) "الجتبي"والّنسائي يف ( 511,  511)أخرجه الشافعي  ( )

( 8/118) "تارَيه"وابن  عساكر يف (  1 1) "العرفة"والبيهقي يف ( 138 ) "مسّنده"والروياين يف 

 .من ط رق  عن مالك به

ريج ( 1511)وأخرجه عبد الرزاق    "الكبى"ويف ( 1/11) "الجتبى"والّنسائي يف , عن ابن ج 

هري به( 1318)  .من طريق سفيان كالمها عن الزُّ

واحلارث بن أيب ( 1/18) "الكبى"والبيهقي يف ( 1551) "معرفة الصحابة"وأخرجه أبو نعيم يف  

هري حد( 111)أسامة  أأخبين رجاٌل من أأصحابم : قال , ثّني أأبو أمامة من طريق الوزاعي عن الزُّ

 .فذكره.  ملسو هيلع هللا ىلصرسولم اهلل 

تلف عىل مالك  يف الوطأ يف إرسال هذا احلديث ( : 1/151) "التمهيد"قال أبو عمر يف   وقد , ملأ  َي 

هاب  عن أيب أ مامة بن سهل بن حّنيف  وى موسى بن حممد بن إبراهيم القريش عن مالك  عن ابن شم رأ

ل  من الأنصار عن ر فّنت  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل  "ج   بعدما د 
وهذا . "فكَب عليها أأربعاً , صىَل عىل قبم امرأة 

تابع عليه  تاريخ بغداد ) وقد روى سفيان بن حسي , وموسى بن حممد هذا مرتوك  احلديث , ملأ  ي 

هاب  عن أيب أمامة بن سهل عن أبيه عن ال(  9/15 وهو حديث ,  ملسو هيلع هللا ىلصّنبي  هذا احلديثأ عن ابن شم

تصٌل صحيٌح من غري حديث مالك  سّنٌد م  هري وغريه , م  وي من وجوه  كثرية  عن , من حديث الزُّ ور 

 .انتهى كالمه "كلها ثابتة  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبي 

عن أيب (332ُ)ومسلمُ,ُواللفظُلهُ(6636ُ-448-442)وأ ْصلهُيفُالب خاريُ.ُُوهو كام قال: قلت  

. بموتمه  ملسو هيلع هللا ىلصومل يعلمم الّنبيُّ . سودأ رجاًل أأو امرأًة كان يقمُّ السجدأ فامت أَن أأ  "هريرة نحوه ُمتصًا 

ه ذاتأ يوم  رأ فقالوا . أفال آذنتموين : قال . مات يا رسول اهلل : ما فعل ذلك اإلنسان؟ قالوا : فقال . فذكأ

ه : قال. فحَقروا شأنه : قال. إنه كان كذا وكذا قصته:  ه فصىَل عليه. فدلُّوين عىل قبم  ."فأأتى قبأ
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ُُما:ُبابُ ُصملُ اُيقول  ُنازةُِجلاُىلعُيلِّ

 هنَ أأ ,  بيهأأ  عن ي  قب  لا سعيد   يبأأ  بن سعيد عن ى عن مالك  يي حَدثّني -151

 . خبكأً  اهلل ر  م  عأ ل ناأأ :  ريرةه   بوأأ  لفقا ؟ّنازةجلا ىلع ت صيل   كيف.  ريرةه   باأأ  لأ سأأ 

  هاع  بم أتَ 
 و   فإذا,  هالم هأأ  نمم

م  ت  كَب  ت  عأ ضم  .هنبي   ىلع يت  لوص,  اهلل دتُّ ومحأ

 أنت إاَل  هلإ ال أن يشهد   كان . أمتك وابن   عبدك وابن   كعبد   هإنَ  همَ لال:  أقول ثم  

د وأنَ .   إحسانه يف فزد   اً حمسّن كان إن همَ لال,  به ملعأأ  نتوأأ ,  كورسول   كعبد   اً حمم 

 .( ) هبعدأ  اتّنَ ف  تأ  وال,  هجرأ أأ  ّنام  رم حتأ  ال همَ لال . ئاتهسي   عن فتجاوز   اً مسيئ كان وإن  , 

 بن سعيد سمعت  :  لقا هنَ أأ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -155

_________________ 

وإسامعيل ( 111 ) "الدعاء"والطباين يف  (19 3)وابن الّنذر ( 1115)أخرجه عبد الرزاق  ( )

من ط رق  عن ( 191 ) "رشح السّنة"والبغوي يف ( 93) "ملسو هيلع هللا ىلصفضل الصالةم عىل الّنبي "القايض يف 

 . مالك به

ي ( 1/191)وأخرجه ابن أيب شيبة    أَن , عن عبدة بن سليامن عن ييى بن سعيد عن سعيد القب 

 ( عن أبيه ) ومل يذكر . رجاًل سأألأ أأبا هريرة 

ي عن أيب هريرة   عبة عن ييى بن سعيد عن سعيد القب  بادة بن الصامت عن , ورواه ش  أنه سألأ ع 

بادة . الصالةم   ( 1/11)أخرجه البيهقي . فذكره موقوفًا عىل ع 

من طريق عبد الرمحن بن إسحاق عن ( 81  ) "الدعاء"والطباين يف ( 3113)ورواه ابن حبان  

ي فذكره مرفوعًا .. اللهم: قال , كان إذا صىَل عىل جّنازة  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسول اهلل , عن أيب هريرة  سعيد القب 

. 

 .ما قاله مالك: والحفوظ ( : 1151) "العلل"قال الدارقطّني يف  
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 هفسمعت  ,  قطُّ  خطيئةً  ل  عميأ  ملأ   صبيٍّ  ىلع هريرة يبأأ  وراءأ  يت  لص:  يقول سي بلا

 .( ) قبم لا عذابم  نمم  هعذ  أأ  همَ لال:  يقول

 ةالالَص  يف قرأ  يأ  ال كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -151

 .( ) ّنازةجلا ىلع

_________________ 

وابن ( 3191)وابن أيب شيبة (  35) "الزهد"وهّنَاد بن الرَسي يف ( 1  1)أخرجه عبد الرزاق  ( )

نيا يف ( 1 /1)والبيهقي ( 519/ )طحاوي وال( 9885)الّنذر   "الّنفقة عىل العيال"وابن أيب الدُّ

 .من ط رق  عن ييى بن سعيد به( 111)

ُأ عْذهُِمنُالنارُ:ُ)ُقولهُ تمل أن  : قالُالباجيُ( : 11 / ) "تّنوير احلوالك"قال السيوطيُّ يف  (اللهم  ي 

ه من رسول اهلل  سمعأ
 
ه ليشء دأ , أَن عذاب القبم أأمٌر عاٌم يف الصغري والكبري  ملسو هيلع هللا ىلص يكونأ أبو هريرة اعتقأ

نيا  ط  عن الصغري لعدمم التكليفم يف الدُّ عذاب  القب غري  فتّنة :  وقالُابنُعبدُالرب. وأَن الفتّنةأ فيه ال تأسق 

ه أأمجعي كان غريأ ظامل  ْلم , القب  قب هّنا ليس الراد  بعذاب ال:  وقالُبعضهم. ولو عَذب اهلل  عبادأ

َرد  الأملأ بالغم  واْلم  واحلرسةم والوحشةم والضغطةم , وال السؤال , عقوبته  وذلك يعمُّ الطفالأ , بل جم 

ُ. انتهى كالمه . وغريهم

: ولفظ ابن الّنذر . من طريق أأيُّوب عن نافع به ( 3191)وابن الّنذر ( 1/191)أخرجه ابن أيب شيبة  (1)

 .اجلّنازةم قراءةٌ  ليس عىل: قال ابن عمر 

وف قال (  111 ) روى البخاري : قلت   اهلل بن عأ
 صَليت  خلفأ ابنم عَباس : عن طلحة بن عبدم

ّنة: فقال . عىل جّنازة فقرأأ بفاحتةم الكتابم   .ليعلموا أأّنا س 

وهي من السائل ال ختلف فيها , ونقل ابن  الّنذر عن ابنم مسعود ( : 3/111) "الفتح"قال احلافظ يف 

ونقلأ . واحلسنم بنم عيل وابنم الزبري والسور بن ُمرمة مرشوعيتأها , وبه قال الشافعي وأمحد وإسحاق 

وروى عبد  الرزاق والّنسائيُّ . وهو قول  مالك  والكوفيي , ليس فيها قراءة : عن أيب هريرة وابن عمر 

= 
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ُ:ُبابُ ُلاُوبعد ُُعرِصُالُبعدُنائزُِجلاُىلعُةالالص  ُبِحُص 

 بن محنالرَ  عبد ىلمو ةأ لمر  حأ  أيب بن دحممَ  عن ى عن مالك  يي حَدثّنيو -151

 - ديّنةلا مري  أأ  وطارٌق  - يتوف  ت   مةلس أيب بّنتأ  زيّنبأ  نَ أأ ,  ويطب  ح   بن فيانس   يبأأ 

 بأ لبا ضعت  فو   بحالصُّ  ةصال بعد ابجّنازِتم  يتم فأ  
 سل  غي   طارٌق  وكان:  لقا,  يعم قم

 .بحبالصُّ 

 ىلع واصلُّ ت   ن  أأ  اإمَ :  هالم ه  لأ  يقول مرع   بن اهلل عبدأ  فسمعت  :  ةلمر  حأ  يبأأ  ابن   لقا

 .( )مسالَش  رتفعأ تأ  ن  إىل أأ  وهاك  رت  تأ  أن   اوإمَ ,  نأ اآل كمجّنازتم 

 ىلع ىَل صي  :  لقا,  مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -158

 .( ) هاموقتم ل يتال  ص   إذا .بحالصُّ  وبعد عصم لا بعد ّنازةم جلا

___________________ 

ّنيف قال  قرأ  بأ م  القرآنم : عن أيب أ مامة بن سهل بن ح   عىل اجلّنازة أن  ي كب  ثَم يأ
ّنة يف الصالةم ثم , السُّ

لص  الدعاءأ للمي ت ,  ملسو هيلع هللا ىلصي صيل  عىل الّنبي   قرأ  إاَل يف الوىل, ث َم َي   انتهى كالمه . إسّناد ه صحيح  " وال يأ

ن بن عيسى (  8/11)أخرجه ابن سعد  ( ) ع  عن ( 15 / ) "التاريخ الصغري"والبخاري يف , عن مأ

 "الكبى"من طريق ابن وهب , والبيهقي يف ( 511) "رشح الشكل"والطحاوي يف , إسامعيل 

 .من طريق ابن ب كري كلهم عن مالك به( 1/11)

مر  ثالث ساعات كان : بن عامر اجلهّني يقول عقبة (  83)ما أخرجه م سلم . ويدلُّ عىل قول ابن ع 

, حي تطلع الشمس  بازغًة حتى ترتفع . يّنهانا أن  ن صيل  فيهَن أأو أأن  نقبأ فيهَن موتانا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

يل الشمس   روب حتى تغرب, وحي يقوم  قائم  الَظهرية حتى متأ  .  "وحي تأضَيف  الشمس  للغ 

 .وانظر ما بعده 

والبيهقي ( 3111)وابن الّنذر ( 539) "رشح الشكل"والطحاوي يف (  151)بد الرزاق أخرجه ع (1)

= 
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ُ:ُبابُ ُسجدُِملاُيفُنائزُِجلُ اُىلعُةالالص 

 ىلع يل  ص  :  لقا هنَ أأ ,  عمر بن اهلل عبد عن نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -159

 .( ) سجدم لا يف ابطَ خلا بن مرأ ع  

ُُجامع:ُبابُ ُئزُِناجلُ اُىلعُةُِالالص 

 ىلع صىَل  إذا كان,  مرع   بنأ  اهلل عبد نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -111

 يأ  نمأ  عأ سمم ي   ىحتَ  مل  سي   ّنائزجلا
 هي  لم

( ). 

___________________ 

 .من ط رق  عن مالك به( 1/159) "الكبى"يف 

من ( 1/1 )والطحاوي ( 3111)وابن الّنذر ( 91 /3) "الفتح"ورواه سعيد بن مّنصور كام يف  

ئل عن اجل "ولفظ سعيد . طرق عن نافع به  بح وبعد صالة كان ابن  عمر إذا س  ّنازة بعد صالة الصُّ

يتا لوقتمهام: يقول . العأص   ل   .ما ص 

ليتا ) يف قوله  "ما  "( : 91 /3) "الفتح"قال احلافظ يف  ظرفيٌة , يدلُّ عليه رواية مالك عن ( ما ص 

يتا لوقتهام"نافع قال  ل  أأَّنام إذا ومقتضاه  "كان ابن  عمر ي صيل  عىل اجلّنازة بعد الصبح والعص إذا ص 

رتا إىل وقت الكراهة عّنده ال ي صىَل عليها حيّنئذ , ويبي  ذلك ما رواه مالك أيضًا عن حممد بن أيب  أ خ 

مر يرى اختصاصأ الكراهةأ بام عّند طلوع ( . فذكر رواية مالك ) أَن ابن عمر , حرملة  فكأَن ابنأ ع 

وروى ابن  أيب شيبة من . الشمس أو غروهبا الشمس وعّند غروهبا ال مطلقأ ما بي الَصالة وطلوع 

ران قال  ه 
يمون بنم مم ه الصالةأ عىل اجلّنازة إذا طلعتم الشمس وحي تغرب : طريق مأ كان ابن  عمر يكرأ

 اهـ.ذهب مالٌك والوزاعي والكوفيون وأمحد وإسحاق . وإىل قولم ابن عمر يف ذلك  "

وابن (  1 ) "معجمه"وابن العرايب يف ( 3/311)وابن أيب شيبة ( 1511)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 11/331) "تارَيه"وابن عساكر يف ( 3  3)وابن الّنذر ( 3/311)سعد 

ويف ( 1/11) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1119)وعبد الرزاق ( 155 )أخرجه الشافعي  (1)

= 
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 ي صيل   ال:  يقول كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو - 11

 .( ) طاهرٌ  وهو إاَل ,  ّنازةجلا ىلع لج  الرَ 

ُتيُِّملاُنُِفُْدُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 ديّنةلبا كان:  لقا أن ه,  بيهأأ  عن روةع   بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -111

,  هلأ عمأ  لأ عمم  لأوَ  جاء امأّيُّ :  فقالوا,  حد  ل  يأ  ال خر  آلوا,  حد  ل  يأ  حدمهاأأ  . نرجال

 .( )  ملسو هيلع هللا ىلص اهللم لم رسول دأ حأ لأ ف,  حدل  يأ  ذيلا فجاء

___________________ 

 . من طريق مالك به( 51 1) "العرفة"

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 319) "معرفة السّنن واآلثار"البيهقي يف أخرجه  ( )

وزاد يف أوله . من طريق الليث بن سعد عن نافع به (  13/ ) "السّنن الكبى"وأخرجه البيهقي يف  

 ."الفتح"وصَححه ابن حجر يف  ".وال يقرأ  إاَل وهو طاهٌر , ال يسجد  الرجل إاَل وهو طاهٌر "

إاَل عن , ونقل ابن  عبد الب االتفاقأ عىل اشرتاط الَطهارة ْلا ( : 1/381) "الفتح"احلافظ يف قال  

لية : قال , الشعبي  ه إبراهيم بن  ع  ه , وهو ممن ي رغب عن كثري  من قوله . ووافقأ لأ غري  أَن ابنأ جرير  , ونأقأ

هام عىل ذلك   .انتهى. وهو مذهٌب شاذ  . الطبي وافقأ

 "رشح السّنة"والبغوي يف , من طريق معنم بنم عيسى ( 1/191) "الطبقات"رجه ابن سعد يف أخ (1)

 .من طريق أيب مصعب كالمها عن مالك به( 1 5 )

تلف عن مالك يف إرسالم هذا احلديث( : 11/191) "التمهيد"قال أبو عمر يف    .انتهى كالمه. وملأ  َي 

س بن عياض ومَهام بن ييى كالمها عن هشام بن من طريق أن( 191,  1/195)وأخرجه ابن سعد  

روة عن أأبيه   .                 م رسالً . ع 

 أأهل الديّنة به( 3 /3)وأخرجه ابن أيب شيبة   
م
 . عن جرير عن هشام عن ف قهاء

ر عن هشام ( 3/111)وأخرجه عبد الرزاق   عمأ اوز به. عن مأ  . وملأ  جي 

= 
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 - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوجأ  - عائشةأ  نَ أأ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -113

___________________ 

أخرجه ابن سعد . فرواه عن هشامم عن أأبيه عن عائشة به موصوالً . وخالف اجلميعأ محاد  بن  سلمة  

من طريق يزيد بن هارون وأأيب الوليد الطياليس ( 1/155) "ِتذيب اآلثار"والطبي يف ( 1/195)

 . كالمها عن محاد  به

سلمة  سأألت  أأيب عن حديث  رواه أبو الوليد عن محاد بن( : 133 ) "العلل  "قال ابن أيب حاتم يف  

 ..كان بالديّنة حَفاران: قالت , عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

وهذا الَصحيح  . بال عائشة . حَدثّنا محاد عن هشام بن عروة عن أبيه : حَدثّنا أبو سلمة قال : قال أيب  

 انتهى كالمه . اد أو من مح, ليد ال أأدري من أأيب الو: اخلطأ من أيب الوليد؟ قال : قلت ليب , بال عائشة 

ح الدارقطّنيُّ الرسلأ كام سيأيت يف كالم ابن حجر   لكَن احلديثأ صحيٌح جاء من عَدةم ط رق  . وكذا رج 

ها صحيٌح   .بعض 

وي أأنه كان بالديّنة رجالن أحدمها يألحد . حديث  ( : 18 , 11 / 1) "التلخيص"قال احلافظ يف   ر 

ورواه أمحد والرتمذي من , وإسّناده حسٌن . حديث أنس  أمحد وابن ماجه من.... واآلخر يأشق 

ح هو أبو عبيدة . حديث ابن عباس  أ ويف . وأَن الذي كان يألحد هو أبو طلحة, وبَي أَن الذي كان يَّض 

ه ضعيٌف . ورواه ابن ماجه من حديث عائشة نحوأ حديثم أأنس  . إسّنادمه ضعٌف  وله طريق , وإسّناد 

: وقال , عن أأيب الوليد عن مَحاد عن هشام  "العلل"رواه أبو حاتم يف . ه عّنها أ خرى عن هشام عن أبي

 انتهى . واهلل أعلم. وكذا رَجح الدارقطّنيُّ ال رسلأ , والصواب  الحفوظ  مرسٌل , إنه خطأ 

 (.5 1/1)نصب الراية : انظر  

طه , القب  وهو احلفر للمي ت يف جانب. يفر  الَلحد : أي  (ي لحدُ:ُ)ُقولهُ  . والَّضيح  احلفر  له يف وسأ

أحد اجلانبي . يقال مّنه حلد وأأحلد  قاله عياض يف . ومّنه ال لحد الائل  عن طريق احلق, وأأصله اليل لم

   ( .198/ ) "الشارق"
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  يف نأ ط  قأ سأ  قامر  أأ  ثةأ ثال يت  رأأ :  ت  لقا
 يرج  حم

 بكر   يبأأ  ىلع ؤياير   ت  ص  فقصأ , ( )

 هذا:  بكر   بوأأ  اْل لاق,  يبيت يف ودفن   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   ويف  ت   اَم لف:  تلقا,  يقد  الص  

  ( )  .هاخري   وهو . كقامرم أأ  حد  أأ 

_________________ 

جريت ) ووقع يف الّن سخ الطبوعة , كذا وقع يف التمهيد واالستذكار وعّند ابن الظفر (  )  (.ح 

جري ( : ) 351/ ) "الشارق"عياض يف قال  ن ثأويب . بفتح احلاء وكرسها ( : حأ ض 
وكذا . أي يف حم

يوخّنا عن ييى  جريت ) وعّند ابن وَضاح . وكذا البن ب كري , رواه أأكثر ش  مّنزيل : أي ( سقطن يف ح 

 .نتهى ا. وكذا عّند القعّنبي وأكثر الرواة. وهو أأظهر يف الباب وعبارةم أأيب بكر . وبيتي 

ر يف  (1) عن بن عيسى كالمها عن  من طريق( 3) "غرائب مالك"أخرجه ابن الظف  ويد بن سعيد ومأ س 

 عن ييى عن سعيد بن السي ب عن عائشة
 .فزاد سعيدأ بنأ السيب . مالك 

 "الوسط"و( 13/39) "الكبري"والطباين يف ( 358 )واحلميدي ( 1/193)وأخرجه ابن سعد  

سَدد كام يف (  1/11) "الدالئل"والبيهقي يف ( 3/11) واحلاكم( 1313) ( 81/ ) "الطالب"وم 

 . من طريقم مجاعة  من الثقاتم عن ييى بنم سعيد عن ابنم السيب عن عائشة به

جاه: وقال احلاكم    . حديٌث صحيٌح عىل رشط الشيخي وملأ  َير 

عّند ييى والقعّنبي وابن وهب  "الوطأ"يف  هكذا هذا احلديث  ( : 11/11) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

واته  تيبة بن سعيد عن مالك  عن ييى بن سعيد عن سعيد بن السيب عن عائشة , وأكثرم ر  أّنا , ورواه ق 

 .انتهى كالمه. ذكره أبو داود عن قتيبة. قالت 

ي يف ( . 13/18) "الكبري"والطباين يف ( 1/193)وأخرجه ابن سعد : قلت    "الرشيعة"واآلجر 

 .من ط رق  أ خرى عن عائشة( 11/18) "التمهيد"وابن عبد الب يف ( 191 )

 . هبذه القصة نحوه. عن أنس  ( 3/11) "الستدرك"وأأخرج احلاكم يف  

 . وضَعفه اْليثمي ( 18 ) "الكبري"أخرجه الطباين يف . وروي مرفوعًا بسّند ضعيف عن أيب بكرة   
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 اص  وقَ  يبأأ  بن سعدأ  أنَ ,  به ثق  يأ  نممَ  واحد   غريم  عني عن مالك  حَدثّنو -111

مرو بن زيد بنأ  وسعيدأ   .( ) هبا فّناود  ,  ديّنةم لا ىلإ الومح  ,  قيقعأ لبا ياوف  ت   نفيل   بن عأ

 أن ه سمعأ , ّنيف  بن ح   لعثامن بن سه يب بكر بنم عن أأ ي عن مالك  حَدثّنو -115

حت ى  اسم الّنَ  آخر   فام جيلس   .اجلّنائزأ  شهد  ا نأ ّنَ ك  : ّنيف  يقول بن ح   لسه مامة بنأ با أ  أأ 

 .وانؤذأ ي  
( )  

_________________ 

 "تارَيه"وابن عساكر يف , عن معن بن عيسى ( 11 /3) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( )

ف كالمها عن مالك به( 91/ 1) طر   . من طريق م 

أأخرجوه . مشهوٌر عّند أهل السري. ومحل هام إىل الديّنة , بالعقيق  وسعيد بن زيد   وموت سعد      

اخلب  بذلك عن سعد وسعيد كام حكاه ( : 3/51) "ستذكاراال"ولذا قال ابن عبد الب يف . بأأسانيدهم 

 .انتهى. مالك صحيٌح 

. واد  عليه أأموال  أهل الديّنة , بفتح العي ( : 1/119) "الشارق"قال عياض يف  (العقيقُ:ُ)ُقولهُ 

. قاله ابن وضاح . عىل ستة أو سبعة :  وقيل, عىل ثالثة أميال من الديّنة :  وقيل, عىل ميلي مّنها :  قيل

مي بذلك لأَنه عَق عن احلَرة أي قطعأ . ومها عقيقان  . وهو أصغر وأكب . أدنامها عقيق الديّنة س 

عراء , فالأصغر فيه بئر رومة  ا الشُّ قربة مّنه , والكب فيه بئر عروة التي ذكرهأ . والعقيق  اآلخر  عىل م 

زيّنة وه مل . وأأقطعه عمر  الّناسأ , باللأ بن احلارث  ملسو هيلع هللا ىلصو الذي أقطعه الّنبيُّ وهو من بالد م  فعىل هذا حت 

. هو الذي ببطن وادي ذي احلليفة . والعقيق الذي جاء فيه أ َنك بواد مبارك , السافتان عىل اخلالف 

هلُّ أهلم العراقم يف بعض احلديثم هو , وهو القرب  مّنهام  . من ذاتم عرق  والعقيق  الذي جاء أأَنه مأ

 .انتهى كالمه 

 . وإسّناده صحيح (1)

لد يف حياة الّنبي  : وأبو أمامة  مي , كام قال ابن  السكنم والبغوي وابن حبَان . ومل يسمع  مّنه  ملسو هيلع هللا ىلصو  وس 

= 
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ُتيُِّملاُىلعُكاءُِبُ لاُعنُُِهيُ الن ُ:ُبابُ

 عن تيك  عأ  بن جابر بنم  اهلل عبدم  بنم  اهلل عبدم  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -111

 نَ أأ ,  هخبأ أأ  هنَ أأ  - هم  أ   بوأأ  جابر   بن اهلل عبد بن اهلل عبدم  جدُّ  وهو - ارثحلا بنم  تيكم عأ 

 قد هفوجدأ  . ثابت   بنأ  اهلل عبدأ  يعود   جاءأ ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  هخبأ أأ  تيك  عأ  بنأ  جابرأ 

___________________ 

ه أأسعد بن زرارة  ه ل م  ّن ي بكّنيته , باسم جد  وقال يونس عن , مات سّنة مائة : وقال خليفة وغريه , وك 

 .وكان من أأكابر الأنصار وعلامئهم. أأخبين أبو إمامة بن سهل : ابن شهاب 

وقال أمحد بن صالح ثّنا عّنبسة ثّنا يونس عن . ومل يسمع مّنه .  ملسو هيلع هللا ىلصأدركأ الّنبَي : وقال البخاري 

هري حدثّني أبو امامة  قاله . انتهى. هذا إسّناٌد صحيٌح . وساَمه وحّنَكه ,  ملسو هيلع هللا ىلصوكان قد أأدرك الّنبَي  -الزُّ

ز (  13/ ) "التهذيب"حجر يف  ابن  .بتجوُّ

ؤذنوا : قلت      ه أّنم كانوا إذا اَتبعوا اجلّنائز ال جيلسون حتى ي 
بوا بأَن اجلّنازة قد : أي . ومعّنى كالمم َي 

ضعت يف الرض   .حتى جيلس ال شي عون.و 

ُ. إَن هذا مّنسوخ: فقيلُ, والسألة خالفيٌة بي أهل العلم مشهورٌة  

 . أأي بالصالة عليها . حتى يؤذنوا :  لباجيوقالُاُ

وما ذكره ليس : فقال . ورَده الباجي . حتى يؤذنأ ْلم باالنصاف بعد الصالة : معّناه :  وقالُالداودي 

وال يقال آخر الّناس فيمن  صىَل عىل اليت ( فال جيلس  آخر  الّناس حتى ي ؤذنوا ) بصحيح  ؛ لأنه قال 

م قبل أن  وانتظر أأن  ي ؤذن ؛  ْل  ل  أأو 
لأّنم كلهم سواء , وإنام يقال ذلك فيمن  يأيت بي يأدي اجلّنازة فيصم

هم  هم فتوضع اجلّنازة . يأصلأ آخر  م حتى يدركأ آخر  س أأوْل 
الخ . وي ؤذنوا بالصالة عليها , فرَبام مل جيلم

 .واهلل أعلم .كالمه 

( : 3/11) "االستذكار"كام يف . أيب بكر بن عثامن  يؤيد كالمأ الداودي  رواية  ابن البارك عن: قلت 

نوا" ؤذأ  .واهلل أعلم . "فام يّنصف  الّنَاس  حتى ي 
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 باأأ  يا يكلع بّنالغ  :  لوقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فاسرتجعأ  .بهجي   ملف به فصاحأ ,  بلغ  

:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لفقا,  تهنَ سك  ي   جابرٌ  لفجع,  كي  وبأ  سوةالّن   فصاحأ  . بيعالرَ 

 .باكيةٌ  بكيَ تأ  فال وجبأ  فإذا .هنَ دع  

 كّنت   إن   واهللم:  هابّنت   تلفقا . ماتأ  إذا:  لقا ؟وجوبلا وما اهلل يا رسولأ :  قالوا

 نَ إم :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لفقا , كجهازأ  قضيتأ  قد كّنتأ  كفإنَ ,  اً شهيد تكون أن   ورج  لأ 

 ني   قدرم  ىلع هجرأ أأ  وقعأ أأ  قد اهللأ
 .اهلل لسبي يف قتلأ لا:  قالوا ؟هادةالَش  ونتعدُّ  وما,  هتم

 , شهيدٌ  طعونلا,  اهلل لسبي يف لم قتلا سوى سبعةٌ  هداءالشُّ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لفقا

 , شهيدٌ  قرأ حلوا,  شهيدٌ  بطونلاو,  شهيدٌ  ّنبم جلا ذاتم  وصاحب  ,  شهيدٌ  غرقلوا

  ( ) .شهيدٌ  مع  بج   متوت   ة  رأأ لوا,  شهيدٌ  مد  ْلا حتتأ  يموت ذيلوا

_________________ 

والطحاوي يف ( 3 /1)والّنسائي (    3)وأبو داود ( 5/111)وأمحد ( 551)أخرجه الشافعي  ( )

 "والثايناآلحاد "وابن أيب عاصم يف (  9 /1) "الكبري"والطباين يف ( 11 5) "رشح الشكل"

وصَححه ابن حبان . وغريهم من ط رق  عن مالك به( 533 )والبغوي ( 1/19)والبيهقي (  1 1)

 (. 35/ )واحلاكم ( 89 3)

 فيام علمت  ( : 9/113 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  
واةم عن مالك  ملأ  َيتلفوا يف . هكذا رواه مجاعة  الرُّ

ه إاَل أأَن غريأ ما
 .انتهى. دعهَن يبكيأ ما دام عّندهنَ : لك  يقول  يف هذا احلديث إسّنادمه وال متّنم

ه ( 1 9 )ومسلم ( 1111)وللبخاري  الشهداء  مخسٌة الطعون  والبطون  والغرق   "عن أيب هريرة رفعأ

  "وصاحب  اْلدمم والشهيد  يف سبيل اهلل عز و جل 

لبُعليهُ:ُ)ُقولهُ فاسرتجعُ)ُ. ناداه : أي  (فصاحُبهُ)ُ.  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبي  غلبأه الأملأ حتى مّنعه إجابة: أي  (غ 

. وإشعارًا ْلا أأَن الكل هلل وراجع إليه. تصبريًا لّنفسه . إنا هلل وإنا إليه راجعون: أي قال (ملسو هيلع هللا ىلصُرسولُاهللُ

= 
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___________________ 

ُ ُقوله (ُ ُقضيتُ: ُأي أمتمت  (قد (ُ بفتح اجليم وكرسها, ما حتتاج إليه يف سفرك للغزو  (جهازك

حاحويف . واخلطاب لبيها  فقالُرسولُاهللُ:ُ)ُقولهُ. وأما جهاز العروس والسفر فيفتح ويكرس : الص 

عىل مقدار العملم الذي نواه كام نواه , فالّنية بمعّنى : أي  (إنُاهللُقدُأوقعُأجرهُعىلُقدرُنيتهُ:ُملسو هيلع هللا ىلصُ

ل أأظهر من أأَن له من الجر بقدر ما جيب لّنيته , وهذا أظهر من جهة اللفظ , والوَ : الّنوي , ويتمل 

ب أأَن ما نواه مل يفت ه , ولو مل يكن له من الجر إاَل بقدر الّنية لا كان البّنته  ;جهة العّنى  لَن القصدأ أن  َي 

يل بيّنه وبيّنه ي كتب له أأجر : يف ذلك راحة , قاله الباجي , وقال ابن عبد الب 
ز للغزوم إذا حم فيه أأَن ال تجه 

 ( .11 /1)قاله الزرقاين . , واآلثار بذلك متواترة صحاحالغزو عىل قدر نيته 

ُ ُقوله (ُ :ُ ُ. الذي يموت بمرض الطاعون  (املطعون ُوقوله (ُ :ُ صاحب داء البطن وهو  (املبطون

هو الذى تشتكي بطّنأه :  وقيل, هو الذى به االستسقاء وانتفاخ البطن :  وقيل: قال القايض . االسهال 

طلقاً هو الذى يأموت بدا:  وقيل,  ه م 
 بطّنم

م
 قاله الّنووي . ء

 ُُ ُقوله (ُ هو ورٌم حارُّ يعرض يف الغشاء ( : 11 /1 ) "الفتح"قال ابن حجر يف  (ذاتُاجلنبُ:

تقن  بي الصفاقات   حتأ
ن لألضالع , وقد ي طلق عىل ما ي عارض يف نواحي اجلّنب من رياح غليظة 

الستبطم

ذات اجلّنبم احلقيقي الذي تكَلم عليه : فالول  والعضل التي يف الصدر والضالع فت حدث وجعًا ,

دث بسببه مخسة  أأعراض : الطباء , قالوا  س وضيق  الّنفس والّنَبض : ويأ عال والّنخ  احل مى والسُّ

دث بي . ويقال لذات اجلّنبم أأيضًا وجع  اخلارصةم . الّنشاري  وفة لأّنا حتأ وهي من الأمراض الخ 

ن س. القلب والكبد   .انتهى . "ما كان اهلل ليسلطها عيل  " ملسو هيلع هللا ىلصيئم الأسقام , وْلذا قال وهي مم

معُ:ُ)ُقولهُُ وقد ت فتح , بضم اجليم وسكون اليم ( : 1/13) "الفتح"قال ابن حجر يف  (متوتُبج 

ها يف بطّنها ثم متوت بسبب ذلك :  وقيل, وهي الّنفساء , اجليم وتكرس أيضًا  :  وقيل, التي يموت ولد 

ولمحد من حديث . والول أشهر. التي متوت عذراء :  وقيل. وهو خطأ ظاهر . التي متوت بمزدلفة 

تيك   جابرم بنم عأ
بادة بن الصامت نحو حديثم ها مجعًا شهادٌة  "ولفظه . ع   "ويف الّنُّفساء يقت لها ولد 

 انتهى كالمه 
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ُصيبةُِملُ اُيفُسبةحلُِا:ُبابُ

 عن بيهأأ  عن م  حز   بن مروعأ  بن بكر يبأأ  بن دحممَ  عني عن مالك  حَدثّنو -111

 من ثةٌ ثال ميلسلا من حد  لأ  يموت   ال:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  مي  لأ الَس  َّض  الّنَ  يبأأ 

يا :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو عّند امرأةٌ  ت  لفقا,  ارالّنَ  من ّن ةً ج   هل كانوا إاَل ,  همفيحتسب   دلولا

 ( ).ّناناث   وأأ :  لقا,  ّناناث   وأأ .  اهلل رسولأ 

_________________ 

وابن أيب عاصم يف , طريق القعّنبي من ( 111) "مسّند الوطأ"أخرجه أبو القاسم اجلوهري يف  ( )

 .عن أيب الّنَّض: وقاال . من طريق عبد اهلل بن نافع كالمها عن مالك  به( 911 ) "اآلحاد والثاين"

, ابن  الّنَّض هذا جمهوٌل يف الصحابة والتابعي ( : 3/81 ) "التمهيد"قال أبو عمر بن عبد الب يف  

أيب الّنَّض السلمي هكذا قال القعّنبي وابن بكري  واختلف الرواة للموطأ فيه فبعضهم يقول عن

وإن  -وكذلك روى ييى بن معي . وهو الكثر  والشهر  . عن ابن الّنَّض : وبعضهم يقول , وغريمها 

 .انتهى. وهو جمهوٌل ال ي عرف إاَل هبذا اخلب -كانت الّنسخ أأيضًا قد اختلفت عّنه يف ذلك 

تقول كام قال ييى عن ابن . ديث قد اضطرب فيه رواة  ال وَطأ هذا احل( 3/18) "االستذكار"وقال يف 

وهو رجٌل جمهوٌل ال ي عرف يف محل : مّنهم القعّنبي  -وطائفٌة تقول  عن أأيب الّنَّض السلمي , الّنَّض 

ب  , العلم  , وهو جمهوٌل ظلمٌة من الظلامت , وال ي درى أصاحٌب هو أو تابٌع؟, وال ي وقف له عىل نسأ

هم . عبد اهلل بن الّنَّض: وقيل , حممد بن الّنَّض : قيل فيه  . الَسلأمي بفتح السي والالم : وقال فيه أأكثر 

لأمة يف النصار  ه : وقال بعض التأخرين فيه . كأنه من بّني سأ إنه أأنس بن مالك بن الّنَّض ن سب إىل جد 

ك أأَن أنس بن مالك بن الّنَّض وذل, وهذا جهٌل واضٌح , وكّنية أنس بن مالك أأبو الّنَّض  :قال , الّنَّض 

لأمة  زة, وملأ  يكن قطُّ بأأيب الّنَّض , وإنام هو من بّني عدي بن الّنَجار , ليس من بّني سأ . وإنام كّنيته أأبو محأ

 انتهى

ُالبخاريُ. يشهد له : قلت   ُأخرجه وكذا , عن أيب سعيد اخلدري مثله (6255ُ)ومسلمُ(666ُ)ما

= 
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ُصيبةُِملُ اُيفُسبةُِحلُِاُجامع:ُبابُ

,  بكر   يبأأ  بن دحممَ  بن قاسملا بن محنالرَ  عبد عن ى عن مالك  يي حَدثّني -118

 .( ) يب صيبة  لا همبم مصائم  يف ميلسلا ز  عأ ي  ل:  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ 

___________________ 

 .  أأخرجا نحوه عن أيب هريرة 

كام هو ظاهر كالم ( ابن الّنَّض)والصواب ( عن أيب الّنَّض)وقع يف طبعات موطأ ييى بن ييى :ُتنبيهُ 

 .فتأمل . ابن عبد الب 

 . عن مالك عن عبد الَرمحن به( 111) "الزهد"أخرجه ابن البارك يف  ( )

عن عبد الَرمحن أأخبنا إسحاق بن عيسى أأخبنا مالك ( 1/115) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد يف  

 .ووافق ييى يف التن (. عن أبيه ) فزاد . بن القاسم عن أأبيه 

ورواه عبد , هكذا هذا احلديث يف الوطأ عّند أكثر الرواة ( : 3/19) "االستذكار"قال ابن عبد الب يف  

ي السلمي يف أَن الّنبي كان يقول ي عز  , عن مالك  عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه (  111)الرزاق 

 .انتهى. فخالف يف اإلسّناد والتن. مأصائبهم 

تصلٌة من حديث سهلم بن سعد   رسلٌة عن عطاء , والمسور , وعائشةأ , وْلذا التن شواهد م  وأيضًا م 

تكلٌم فيها. وابن سابط   . وكلُّها م 

. د له شاهدًا صحيحاً ملأ  أج: بعد أن  رواه من حديث عائشة ( 8/191) "الدالئل"قال البيهقي يف   

 انتهى

 . وما بعدها( 9/313 )والتمهيد ( 3/19)االستذكار : انظر  

ُ( : 1/11) "رشح الوطأ"قال الزرقاين يف   ُ)ُقوله :ُ وهي احلمل عىل . بضم الياء من التعزية  (لِي عزِّ

إنا هلل وإنا إليه  الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا -وبرش  الصابرين  }: الصب والتسيل  , قال تعاىل 

ُيبُ:ُ)ُوقولهُ {راجعون  إذ كلُّ مصاب  به . لَن كَل م صاب به دوّنا  ; (املسلميُيفُمصائبهمُاملصيبة 

ن بموته انقطعأ خب  السامء .  ملسو هيلع هللا ىلصعّنه عوٌض وال عوضأ عّنه   مأ
 أأعظم  من م صيبة 

ومن هو , وأيُّ مصيبة 

= 
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ُاشبُ ختفيُوهوُالن ُاملُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 هم  أ   عن محنالرَ  عبدم  بن دحممَ  لجاالر   يبأأ  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -119

 . ختفيةأ لوا يأ ختفلا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   عنأ ل:  تقول   هاعأ سمم  هنَ أأ ,  محنالرَ  عبد بّنتم  مرةأ عأ 

  ( ).بورق  لا ايشنبَ :  يعّني

___________________ 

ين؟ وقالت طائف, رمحٌة للمؤمّني  ه : ة من الصحابة وّنٌج للد  ن ت راب قبم ّنا مم ّنا أأيديأ حتى  ملسو هيلع هللا ىلصما نفض 

ّنا , وليب العتاهية  ن أأهلم التُّقى يف حممدم : أأنكرنا ق لوبأ  لكل  أأخي ث كل  عزاٌء وأ سوٌة    إذا كان مم

َن الـرءأ غري  ُمل دم : وقال غريه 
ـل د    واعلم بأأ  اصب لكل مصيبـة  وجتأ

 انتهى.  وإذا ذكرتأ مصيبًة تسل و هبا   فاذكر مصابأك بالّنبي  حممدم            

ويف ( 8/111) "الكبى"والبيهقي يف ( 188) "السّند"و( 15 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 "الضعفاء"والعقييل يف ( 3/111) "غريب احلديث"وإبراهيم احلريب يف ( 1/118) "العرفة "

 . من ط رق  عن مالك به( 1/119)

 . هذا م رسل: قال البيهقي  

قييل   من طريق ييى بن صالح ( 39 /3 ) "التمهيد"ب يف وابن عبد ال( 9/318)وأخرجه الع 

والبيهقي يف , من طريق عبدم اهلل بنم عبدم الوهاب ( 39 /3 )وابن عبد الب أيضًا , الوَحاطي 

رة عن عائشة ( 1/131) "الكبى" م  جال عن عأ  عن أأيب الر 
قالت , من طريق أأيب قتيبة كلهم عن مالك 

ه. ملسو هيلع هللا ىلصلعنأ رسول  اهلل :  رأ  . فذكأ

رسٌل : قال البيهقي   قييل . الصحيح  م   .             ال رسل أوىل: وقال الع 

ريج ( 8888 )وأخرجه عبد الرزاق    مرة عن عائشة : قال , عن ابن ج  ل عن : قالت , أ خبت  عن عأ

تأفي وال ختفيةأ   . الخ 

يف هذا احلديث من قولم . قبور نَباش ال: أي . هذا التفسري ( : 38 /3 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

= 
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ُنائزُِجلاُجامع:ُبابُ

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -111  ك  لما بن كعب بن محنالرَ  عبد عن ابن شم

 لما بنأ  كعبأ  باهأأ  نَ أأ ,  هخبأ أأ  هنَ أأ ,  نصاري  الأ 
 لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ  ثد  ي   كان,  ك 

 .هعث  ب  يأ  يومأ  هجسدم  ىلإ اهلل  هرجعأ ي   ىحتَ  ةّنَ جلا رم جأ شأ  يف قلأ يع   طريٌ  ؤمنم لا ة  مأ سأ نأ  امنَ إم : 
( )  

___________________ 

ه يف ذلك , مالك   الظهور  والكشف  ؛ لأَن الّنَباشأ يكشف  اليتأ , وال أأعلم  أأحدًا خالفأ
وأأصل  الكلمةم

قلعه عّنه, عن ثيابمه  عىل قراءة من  {أكاد أخفيها  }ومن هذا قول اهلل عز وجل يف الساعة . وي ظهره ويأ

بزيت أأخرجتها من الّنار : بيدة قال أبو ع, قرأ بفتح اْلمزة  فيت خ  وأنشد المرئ القيس بن , يقال خأ

 .عابس الكّندي

 .وإن تبعثوا احلرب ال نقعد  ...فإن تكتموا الداء ال نخفه  

فيت بغري أألف : قال أبو عبيدة   وقد يكون  أأيضًا باللف بمعّنى , والغالب عىل هذا الّنحو أأن  يكونأ خأ

ه. واحد  فيت  اليشءأ أأظهرت ه : ويقال , ويكون من الضداد , ا أأخفاها أأظهرأ  اهـ. وأأخفيته سرتته, خأ

وابن ماجه ( 18 /1)والّنسائي ( 5/315) "التاريخ الكبري"والبخاري يف ( 3/155)أخرجه أمحد  ( )

 "احللية"وأبو نعيم يف ( 1311) "العرفة"والبيهقي يف ( 9/11 ) "الكبري"والطباين يف (  111)

 . من ط رق  عن مالك به( 3 1)واجلوهري ( 9/51)

 "الكبري"والطباين يف ( 11 11)وعبد الرزاق ( 11 11)وأمحد (  11 )وأخرجه الرتمذي  

هري به ( 1 /9 )  "....أأرواح الشهداء. بلفظ . من ط رق  عن الزُّ

 .حديٌث حسٌن صحيٌح : قال الرتمذي  

 ُ وقد رويّنا يف مسّند اإلمام أأمحد حديثًا فيه ( : 11 /1) "تفسريه"قال احلافظ ابن كثري يف : لطيفة

ه تكون يف اجلّنة ترسح  أأيضًا فيها , وتأكل  من ثامرها , وترى ما فيها من  ؤمن  بأأَن روحأ البشارة لكل  م 

د  ما أأعَده اهلل ْلا من الكرامة , وهو بإسّناد  صحيح  عزيز  عظيم  , اجتمع فيه ور , وتشاهم  الّنَُّّضة والرسُّ

= 
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 لقا:  لقا أن ه,  اهلل بيدع   بن مرع   ىلمو َّضالّنَ  يبأأ  عني عن مالك  حَدثّنو - 11

 مّنها سبَ لت وملأ  .  تأ ب  هأ ذأ :  - هبجّنازتم  رَ وم   مظعون   بن   عثامن   ماتأ  ال   - ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 
 
 .( ) بيشء

___________________ 

ثالثٌة من الئمة الربعة أأصحاب الذاهب التَبعة ؛ فإَن اإلمامأ أأمحدأ , رمحه اهلل , رواه عن اإلمام حممد 

هري   انتهى .الخ .. بن إدريس الشافعي, رمحه اهلل, عن مالك بن أنس الصبحي, رمحه اهلل , عن الزُّ

قال الباجي يف كتاب أيب القاسم  (ؤمنُإنامُنسمةُامل)ُ( : 18 / ) "تّنوير احلوالك"قال السيوطي يف 

وح , إَن الّنَسمةأ الروح  والّنفس  والبدن  : اجلوهري  وعّندي أَنه : قال . ويف هذا احلديث إنام يأعّني الرُّ

تمل وح من الي ت قبل البعثم  حي  ريدأ به ما يكون  فيه الرُّ تمل. أأن ي  بقى فيه :  وحي  وح تأ أأنه يشٌء من حمل  الرُّ

ى : أي . بفتح الالم ويروى بالضم  (طرٌيُيعل قُ:ُ)ُقولهُ. الروح  واختلف يف هذا احلديث . تأكل وترعأ

هم عن اجلّنة كبريٌة وال ديٌن :  فقيل.  بمس  هم إذا مل حتأ إنه خاٌص :  وقيل, إنه عام  يف الشهداء وغريم

 .انتهى كالمه . َن القرآن والسّنةأ ال يأداَلن إاَل عىل ذلك لأ , بالشهداء دون غريهم 

َمد بن عمر ومعن بن عيسى قاال ( 3/391) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( ) أأخبنا مالك : أأخبنا حم 

 . به

قطوعًا ( : 113/ 1) "التمهيد"قال أبو عمر يف   رسالً مأ واة م   ملأ  . هكذا هو يف الوطأ عّند مجاعة الرُّ

 .    انتهى. َيتلفوا يف ذلك عن مالك  

من طريق عمرو بن ( 15 / ) "احللية"ويف ( 1389) "معرفة الصحابة"ووصلأه أبو نعيم يف   

يعة كالمها عن أأيب الّنََّض عن زياد موىل عَياش ( 3931)أأيضًا  "العرفة"ويف , احلارث  من طريق ابنم ْلأ

.. لأ عىل عثامن بن مظعون يومأ ماتأ فأأحّنأى عليه بثوبه كأن ه ي وصيه دخ ملسو هيلع هللا ىلصأأَن الّنبَي , عن ابنم عَباس 

 . "قد خرجتأ وملأ  تلبَس مّنها بيشء  "وفيها قوله . فذكر قصة 

جه  صالح  حسن  ( :  113/ 1) "التمهيد"قال أبو عمر يف   سّندًا من وأ تصاًل م  ثم رواه .. وقد رويّناه م 

: من رواية حممد بن عبد اهلل بن عبيد بن عمري الليثي عن ييى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت 

= 
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 سمعت  :  ت  لقا اَّن أأ ,  هم  أ   عن قمةلع يبأأ  بنم  قمةأ لع عن كلما حَدثّنيو -111

 ثمَ ,  هثيابأ  بسأ لف ة  ليل ذاتأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   قامأ :  تقول - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوج - عائشةأ 

 يف فوقفأ  . بقيعأ لا جاءأ  ىحتَ  هت  عأ بم فتأ ,  هع  بأ تت   بريرة تيجاريأ  مرت  فأأ :  تلقا,  خرجأ 

 شيئاً  هل ذكرأأ  ملف . ّنيخبت  فأأ ,  بريرة هقت  بأ فسأ  انصفأ  ثمَ ,  يقفأ  ن  أأ  اهلل شاء ما دناهأأ 

 .( )يهملع يل  صل   بقيعم لا لم هأأ  ىلإ عثت  ب   ين  إم :  لفقا هل كلذ ذكرت   ثمَ ,  صبحأأ  ىحتَ 

___________________ 

ثامن  بن  مظعون كشفأ الّنبيُّ  ه  ملسو هيلع هللا ىلصَلا ماتأ ع  ى ب كاًء طويالً فلاَم , ي عيّنيه وقبَل ب, الثوبأ عن وجهم وبكأ

فع عىل الرسير  نيا . ط وبى لك يا عثامن  : قال . ر  ها, مل تل بأسك الدُّ  .انتهى . ومل تلبأس 

 .من هذا الوجه(  3 /  ) "السري"والذهبي يف ( 851) "الطيوريات"وأخرجه السلفي يف : قلت  

 .انتهى. بن عبد اهلل بن عبيد ليس بذاك القوي  حممد: قال البخاري . حديث غريٌب : قال الذهبي  

( 188/ )واحلاكم ( 3118)وابن حبان ( 118 )وإسحاق بن راهوية ( 1/93)أخرجه الّنسائي  ( )

(  9/ ) "تاريخ الديّنة"وابن شَبة يف ( 1/113)وابن سعد ( 3 1) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف 

 . من ط رق  عن مالك به

من طريق عبد العزيز بن ( 83) "جزء رفع اليدين"والبخاري يف ( 11151)وأخرجه اإلمام أمحد  

دي عن علقمة به ر   . حممد بن الَدراوأ

ُُ ث : قال , من طريق حممد بن قيس  (334)وأصلُاحلديثُيفُصحيحُمسلم , سمعت  عائشة حتد 

ثكم عّن ي وعن رسولم اهلل : فقالت  وفيها أَن عائشة هي التي , ؟ فذكرتم القصةأ مطولًة ملسو هيلع هللا ىلصأأالأ أ حد 

مأ الّنبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصتبمعت  رسولأ اهلل 
 . هبا ملسو هيلع هللا ىلصوعلم

د ُ من وجه  آخر عن عطاء بن يسار عن ( 911)ففي صحيحم مسلم أيضًا , فالظاهر  محل ه عىل التعدُّ

رج  من آخرم الليلم  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول  اهلل : قالت . عائشة  تأها َيأ . السالم : فيقول , إىل البقيع كَلام كان ليلأ

 .فذكر الدعاء 
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ُ
  كتاب

َّ
 كاةالز
 

قرُِوُ لواُهبالذ ُُنمُُِْيُِعُ لاُيفُكاةالزُ :ُبابُ
( )ُ

 قاسمأ لا لأ سأأ  هنَ أأ ,  بريالزُّ  ىلمو قبةع   بن دحممَ  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -113

 مَ حم   بنأ 
 نَ إم  : قاسملا لفقا ؟زكاةٌ  فيه يهلع له . عظيم   بامل   هقاطعأ .  هل ب  مكاتأ  عن د 

 .ول  حلا يهلع لأ يو ىحتَ  زكاةً  مال   من خذ  يأ   يكن ملأ   يقد  الَص  بكر   باأأ 

 . لأ جالرَ  ل  يسأأ  عطياِتمأ   اسأ الّنَ  عطىأأ  إذا بكر   بوأأ  وكان:  د  حممَ  بن قاسملا لقا

 زكاةأ  عطائه من خذأ أأ ,  نعم لقا ن  فإ ؟كاةالزَ  فيه يكلع وجبت مال   من عّندكأ  له

 ( ) .شيئاً  مّنه يأخذ   وملأ  ,  هعطاءأ  يهلإ مأ لسأأ  , ال لقا وإن   , لالا كلذ

_________________ 

ه . بكرس الراء وإسكاّنا  (الوِرقُ)ُ ( ) ا وغري  . واختلف أأهل اللغة يف أأصله . وهي هّنا الفضة مَّضوهب 

وال ي طلق عىل غريم . هو حقيقٌة للمَّضوب دراهٌم :  وقيل. يطلق يف الصل عىل مجيع الفضة  :فقيلُ

 (.89 / ) "تّنوير احلوالك"ذكره السيوطيُّ يف .  الَدراهمم إاَل جمازاً 

( 1 1 ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 1111)وعبد الرزاق ( 1 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

من ( 3/511) "ال حىَل "وابن حزم يف ( 3/151) "العرفة"ويف ( 13 /1) "الكبى"والبيهقي يف 

 .ط رق  عن مالك به

 .أمجعي بن حممد بن أيب بكر ملأ  ي درك جَده أأبا بكر  القاسم. وهو مّنقطٌع  

ه عىل أي وجه  كان  (أ عطياُتمُ:ُ)ُقولهُ إاَل أأنه يف الرشع واقٌع عىل , يف اللغة اسٌم لا ي عطيه اإلنسان  غريأ

قاله . ولذلك كانوا يتبايعون إىل العطاء, ما ي عطيه اإلمام  الّناسأ من بيت الال عىل سبيلم الأرزاق 

 ( .1/93) "الّنتقى"الباجي يف 
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,  بيهاأأ  عن دامةأ ق   بّنتم  عائشةأ  عن حسي   بن مرع   عني عن مالك  حَدثّنو -111

 مال   من عّندك له.  ّنيلسأأ  طائيعأ  قبض  أأ  انعفَ  بنأ  عثامنأ  جئت   إذا كّنت  :  لقا هنَ أأ 

,  لالا كلذ زكاةأ  عطائي من خذأأ ,  نعم ت  لق فإن  :  لقا,  ؟كاةالزَ  فيه يكلع وجبت  

 ( ).يعطائ يلَ إ دفعأ ,  ال ت  لق   وإن  

م  ال:  يقول   كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -115  يف ب  جتأ

 ( ) .ول  حلا يهلع لأ يو ىحتَ  زكاةٌ  مال  

_________________ 

والبيهقي يف ( 9 1 )وابن زنجويه ( 1119)لرزاق وعبد ا( 1 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 3/151) "العرفة"ويف ( 19 /1) "الكبى"

ريش اجل محي   ذافةأ الق  ب بن ح  مر  وق دامة هو ابن  مظعون بن حبيب بن وه  عىل  استعمله ع 

مر وحفصة . وكان شهد بدرًا , البحرين  بد اهلل بن ع  َما بّنت ه عائشة فهي صحابَية أ. وهو خال  عأ

دتم البيعةأ ريض اهلل عّنها   .شهم

 "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 113 ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 9 1)أخرجه الشافعي  (1)

 .                  من ط رق  عن مالك به( 3/311) "العرفة"ويف ( 19 /1)

 "الموال"وأبو عبيد يف ( 1/381)ابن أيب شيبة و( 1/11)وعبد الرزاق ( 131)وأخرجه الرتمذي   

 . وغريهم من ط رق  عن نافع به ( 1/131)

مر مرفوعًا . وهذا إسّناد صحيٌح موقوٌف   ه الدارقطّني . وروي من طريق نافع  عن ابن ع  أأخرجأ

(1/91 .) 

 .كام قال الرتمذيُّ والدارقطّنيُّ والبيهقيُّ وابن اجلوزي وغريهم . والصواب  الوقف  

رفوعًا مثله (  13)وأخرج الرتمذي   مر مأ . من طريق عبد الرمحن بن زيد بن أأسلم عن أأبيه عن ابن ع 

 . وضَعفه الرتمذي

= 
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هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -111  عطيةم ل  ا من خذأ أأ ن مأ  ل  أوَ :  لقا هنَ أأ ,  ابن شم

 .( ) سفيان أيب بن   معاوية   كاةأ الزَ 

ُنادُِعُ ملُ اُيفُكاةالزُ :ُبابُ

 نَ أأ ,  واحد   غريم  عن محنالرَ  عبدم  يبأأ  بنم  ربيعةأ  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -111

 ناحية من وهي,  ةيَ لبقأ لا معادنأ  زين  ل  ا ارثحلا بنم  لم بالل قطعأ ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

 ( ).ةكاالزَ  إاَل  . يوملا ىلإ مّنها ؤخذ  ي   ال عادن  لا كأ لفت .عر  ف  لا

___________________ 

والتمهيد ( 1/131)ونصب الراية ( 51 /1)التلخيص احلبري : انظر . وللحديث شواهد نحوه  

 .العرَشاتسوى .واإلمجاع قائٌم عىل اعتبار احلول يف الزكاة (. 51 /11)

( 3/153) "العرفة"ويف ( 19 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 1 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من طريق مالك به( 59/113)وابن عساكر 

ه عن أيب بكر وعثامن وابن عمر ( : 31 /3) "االستذكار  "قال أبو عمر يف  انظر رقم ) وأَما ما ذكرأ

وي ع(  111,  111,  115  قدياًم وحديثًا ال , ن عيلٍّ وابنم مسعود مثله فقد ر 
م
وعليه مجاعة  الفقهاء

أأنه ال جتب يف مال من العي وال يف ماشية زكاة حتى يولأ عليه احلول  إاَل ما روي عن . َيتلفون فيه 

يف الرجل . فرواه عكرمة عن بن عباس . فأَما حديث  ابنم عباس . ابن عباس وعن معاوية أيضًا 

يه يوم يستفيده : قال , يد الال يستف زك  ومل يأعرف ابن  , ذكره عبد الرزاق وغريه عن هشام بن حسان . ي 

ن العطية الزكاة معاوية ) فلذلك قال . واهلل أعلم . شهاب مذهبأ ابنم عباس يف ذلك  أول من أخذأ مم

ها يف حي العطاء (  ها مما حالأ عليه احلول عّند رب ه ال أَنه أأخذأ مّنها عن غري. يريد  أأخذأ مّنها نفسأ

 أأَنه . من ال عطية زكاة  وأأَما وجه  أأخذ أأيب بكر وعثامن , الستحق  للعطَية 
م
فيام ي قرُّ صاحب  العطاء

    .انتهى كالمه .  "عّنده من الال الذي تلزم فيه الزكاة  بمرورم احلولم وكاملم الّن صابم 

( 111 ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 1/13) "الم"الشافعي يف و(  311)أخرجه أبو داود  (1)

= 
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___________________ 

( 3 ص) "فتوح البلدان"والبالذري يف ( 3/311) "العرفة"ويف ( 51 /1) "الكبى"والبيهقي يف 

 وغريهم من ط رق  عن مالك به( 588 )والبغوي 

واة م رسالً هكذا هو يف ال وطأ عّند مجيع ال( : 131,  3/131) "التمهيد"قال أبو عمر يف   تلف , رُّ وملأ  َي 

دي عن ربيعةأ عن احلارث بن بالل بن احلارث ال زين عن , فيه عن مالك  ر  وهذا احلديث رواه الَدراوأ

 انتهى.  ملسو هيلع هللا ىلصأأبيه عن الّنبي  

دي: قلت   ر  ( 51 /1)والبيهقي ( 111/ )واحلاكم ( 1313)أخرجها ابن خزيمة . ورواية الَدراوأ

من طريق ( 3/131) "التمهيد"وابن عبد الب يف , من طريق نعيم بن محاد (  31)وابن اجلارود 

دي به ر   . يوسف بن سليامن كالمها عن الَدراوأ

ه . لكَن احلارثأ بن بالل ال ي عرف   وصَوب غري  واحد  من احلَفاظ روايةأ , كام قال اإلمام  أأمحد  وغري 

ونصب (  8 /1)والتلخيص احلبري ( 3/131)التمهيد : انظر . وللحديث طرٌق أ خرى.  مالك

 (.1 3/3)وإرواء الغليل ( 1/111)الراية 

 (.أقطع ) يف رواية أيب مصعب وحممد بن احلسن  (قطعُ)ُقولهُ

وكذا , كذا رويّناه عن مجيع شيوخّنا  (قطعُ:ُ)ُقولهُ( : 1/358) "الشارق"قال القايض عياض يف 

ه إَياها إَما , واالسم اإلقطاع . احلرف أأقطعأ رباعي والعلوم  يف هذا , وقع يف مجيع ال صول  وهو تسويغ 

لكّنه َيرج من , وللفقهاء يف اإلقطاع وما جيوز مّنه وما ال جيوز اختالٌف . أو لالنتفاع هبا مدة , تأبيدًا 

ن الرض   .انتهى. باب القطع كأَنه قطع له هذا مم

الواضع التي ت ستخرج مّنها جواهر  الأرضم : العادن  "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (معادنُ:ُ)ُوقولهُ

ن  دم ع  ها مأ ن . كالذهبم والفَضةم والّنُّحاس وغريم ذلك واحد  د  ُ.مركز  كل  يشء: والأعدن . اإلقامة: والعأ

ن ساحل -بفتح القاف والباء  -مّنسوبة إىل قأبل :  (القبليةُ)ُوُ البحر بيّنها وبي الديّنة  وهي ناحيٌة مم

َيام  رع :  وقيل. مخسة أأ هذا هو الحفوظ  يف احلديث . وهو موضٌع بي نخلة والديّنة . هي من ناحية الف 

 .انتهى كالمه . 

ْرعُ:ُ)ُوقولهُ  أأيضًا :  وقيل, بضم الوَحدة وسكون الراء  (الف 
م
قريٌة جامعٌة بي مكة والديّنة . بضم  الراء

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   221 ْيُحيح 

ُ( )نربعُ لواُرْبُِوالتُُِّيلُِّحلُ اُمنُفيهُزكاةُ ُالُما:ُبابُ

 عائشةأ  نَ أأ ,  بيهأأ  عن قاسملا بن محنالرَ  عبد عن ى عن مالك  يي حَدثّني -118

ُّ حل  ا نَ ْل - هارم ج  حم  يف امىتأ يأ  - خيهاأأ  بّناتأ  يلم تأ  كانت - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوجأ  -
 فال,  يلم

 ح   من رج  خت  
  ( ) .كاةالزَ  هنَ ي  لم

 هبّناتأ  يل  ي   مركانع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -119

 ح   من ج  رم َي   ال ثمَ ,  هبأ الذَ  هوجواريأ 
 ( ).كاةالزَ  هنَ ي  لم

___________________ 

 . كيلو تقريباً  51 عن الديّنة تبعد  . 

ال : بكرس الثّناة وسكون الوحدة الذهب الذي مل ي صَف ومل ي َّضب , قال اجلوهري  (التِّرْبُ:ُ)ُقولهُ ( )

قال إاَل للذهبم  هم يف الفَضة . ي  هم عىل مجيعم جواهرم الأرض قبل . انتهى . وقد قاله بعض  ه بعض  وأأطلأقأ

ور , حكاه ابن  :  وقيل. حكاه ابن النباري عن الكسائي . أأن ت صاغ أأو ت َّضب  هو الذهب الكس 

ي ده
 ( .1/331) "الفتح"قاله ابن حجر يف . سم

 .نب ٌت طيَب الرائحة يؤخذ من البحر  (العنربُ:ُ)ُقولهُ 

( 38 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 181 ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 111)أخرجه الشافعي  (1)

 . من ط رق  عن مالك به( 3/193) "لعرفةا"ويف 

ييّنة كالمها عن عبد ( 55 /3)وابن أيب شيبة , عن الثوري ( 1151)وأخرجه عبد الرزاق   عن ابن ع 

 . الرمحن بن القاسم به

 . وله طرٌق أ خرى عن عائشة 

يلُ:ُ)ُقولهُ تأحىَل به الرأأة وتتزَين  (احل  وبضم  احلاء وكرسها . بفتح احلاء وسكون الالم : يقال . هو ما تأ

 (.381/ ) "الشارق"قاله عياض يف . وقد ق رئ هبام مجيعاً , مع كرس الالم 

 "السّنن الكبى"والبيهقي يف (  18 ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 118)أخرجه الشافعي  (3)

= 
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ُفيهاُملُجارةوالتُُِّىتامُ يُ لاُلُِمواأُ ُزكاة:ُبابُ

 كانت  :  لقا هنَ أأ ,  بيهأأ  عن قاسمم لا بنم  محنالرَ  عبد عني عن مالك  حَدثّنو -181

 ي  لم تأ  عائشة  
 يأ  يل اً خأ وأأ نا أأ  يّنم

  يف يمأ ي  تم
  رج  خت   فكانت,  جرهاحم

.كاةأ الزَ  ّنالم مواأأ  نمم
( ) 

ُهدين ُُؤدُِّفليُ ُنُكانُعليهُدينٌُمُ ُزكاة:ُبابُ

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني - 18  ثامنأ ع   نَ أأ ,  زيديأ  بنم  ائبم الَس  عن ابن شم

 ىحتَ  هّنأ ي  دأ  ؤد  ي  لف نٌ ي  دأ  يهلع كان ن  فمأ ,  كمزكاتم  شهر   هذا:  يقول كان انعفَ  بن

 ( ).ةكاالزَ  امّنه ونفتؤدُّ  كمموال  أأ  لأ صحتأ 

___________________ 

 .وإسّناده صحيح. من ط رق  عن مالك به( 3/193) "العرفة"ويف ( 38 /1)

 "ليس يف احل يل زكاةٌ : عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ( 1111)وروى عبد الرزاق   

( 18 /1) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1 8 )وابن زنجويه ( 1 1)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 3/118) "العرفة"ويف ( 8 1 ) "الصغرى"ويف

ُُُُُ ُقوله (ُ :ُ كاة  ُالز  ُِمنُأ موالِنا رج  ُفكانتُت  فهّنا ( 181)ال تعارض بي هذا وبي ما تقَدم عّنها برقم (

ي ن القصود الال  أَما ما , واحلبوبم والثامرم وسائرم أأموالم الَزكاة . العامُّ لليتيم كالَذهب والفَضة الكّن وزأ

لبس  ُ.تقَدم فالقصود به احل يل ال ستعمل الذي ي 

بى"والبيهقي يف ( 151 ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 111)أخرجه الشافعي  (1) ( 18 /1) "الك 

 . من ط رق  عن مالك به( 585 )والبغوي ( 3/311) "العرفة"ويف 

وأبو عبيد ( 915) "الطالب"ومسَدد كام يف ( 91 /3)وابن أيب شيبة ( 1181)وأخرجه عبد الرزاق  

هري به( 153 )وابن زنجويه ( 111 ) "الموال"يف  ثم لي ؤد  زكاةأ ما "وفيه . من ط رق  عن الزُّ

 ."فضلأ 

ه صحيٌح إسّنا:  "الطالب"قال احلافظ يف    .د 

= 
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ُاشيةُِملاُصدقة:ُبابُ

 لقا دقةالَص  يف ابطَ خلا بن مرع   كتابأ  قرأأ  هنَ أأ ,  ى عن مالك  يي حَدثّني -181

محن اهلل بسم فيه ت  فوجد  :  حيم الر   : دقةالَص  كتاب . الر 

 ىلإ كلذ فوق وفيام,  شاةٌ  مخس   ل  ك يف,  غّنم  لا وّنافد   لم باإل من وعرشين أربع   يف

 كلذ فوق وفيام,  ذكرٌ  بون  لأ  فابن ُماض   ابّنة   تكن ملأ   فإن,  ُماض   ابّنة   ثيوثال مخس  

 وفيام,  لم فح  لا روقة  طأ  ةٌ قَ حم  يست   ىلإ كلذ فوق وفيام,  بون  لأ  بّنت   ربعيوأأ  مخس   ىلإ

 وفيام,  بون  ل اتأ ّنأ اب   تسعي ىلإ كلذ فوق وفيام,  عةٌ جذأ  وسبعي مخس   ىلإ كلذ فوق

  كلذ ىلع زادأ  فام,  لم ح  فأ لا اتأ وقأ طر   تانقَ حم  ومائة   عرشين ىلإ كلذ فوق
 لبإلا نمم

 .ةٌ قَ حم  سيمخأ  ل  ك ويف,  بون  لأ  بّنت   ربعيأأ  ل  ك ففي

 ىلإ كلذ فوق وفيام,  شاةٌ  ومائة   عرشين ىلإ ربعيأأ  غت  لب إذا غّنمم لا سائمةم  ويف

 ففي كلذ ىلع زاد فام,  شياه   ث  ثال مائة   ثثال ىلإ كلذ فوقأ  وفيام,  شاتان مائتيم 

 شاء ما إاَل  ار  وأ عأ  ذات   وال,  ةٌ مأ رم هأ  وال,  تيٌس  دقةالَص  يف ج  رأ َي   وال,  شاةٌ  مائة   ل  ك

 جم   بي ق  فرَ ي   وال مفرتق   بي معجي   وال,  قد  َص ل  ا
 من كان وما , دقةم الَص  خشيةأ  ع  تمم

___________________ 

رواه البخاريُّ عن أيب اليامن عن شعيب : قال البيهقي ( : 13 /1) "التلخيص"قال احلافظ يف  :تنبيهُ

هري  ه هكذا : فقال  "رشح الهذب"وتعَقبه الّنوويُّ يف . عن الزُّ وإَنام , البخاري مل يذكره يف صحيحم

 الّنبي  , ذكرأ عن الَسائبم 
ثامن عىل مّنبم ويف . ذكره يف كتاب االعتصام . مل يزد  عىل هذا  ملسو هيلع هللا ىلصأأنه سمعأ ع 

ر المّن ب  وكأأَن البيهقَي : قال . ومقصود  البخاري  به إثبات الّنب: قال . وكذا ذكر احل ميديُّ يف اجلمع , ذمك 

 .انتهى كالمه . أأراد روى البخاريُّ أأصلأه ال كَله
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 ربع   واق  أأ  مخسأ  غت  لب إذا ةم قأ الر   ويف,  ةويَ بالَس  بيّنهام عاناجأ رتأ يأ  امفإَّن  يطيلخ

م ع  لا رش 
( ). 

ُرُِقُ بُ لاُصدقةُُِيفُجاءُ ُامُ :ُبابُ

 نَ أأ ,  يامين  لا طاوس   عن ي  كَ لا قيس   بن يدمح   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -183

 يتوأ  ,  ةً سّنَ م   بقرةً  ربعيأأ  ومن,  اً عي  بم تأ  بقرةً  ثيثال من خذأ أأ  نصارَي الأ  جبل   بنأ  معاذأ 

 .شيئاً  مّنه خذأ يأ   ن  أأ  ىبأ فأأ  كلذ دون بام

 اهلل رسول   ويف  فت  ,  هل  أأ س  فأأ  قاهل  أأ  ىحتَ  شيئاً  فيه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو نمم  أسمع   ملأ  :  لوقا

 .( ) جبل   بن عاذم   مأ قد  يأ  أن   لقب ملسو هيلع هللا ىلص

_________________ 

( 111  – 911) "الموال"وأبو عبيد يف ( 111  – 515  – 398 )أخرجه ابن زنجويه  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 3/119) "العرفة السّنن"والبيهقي يف 

لامء معروٌف مشهوٌر يف الديّنة ( :  8 /3) "االستذكار"قال أبو عمر يف   كتاب  عمرأ هذا عّند الع 

 .انتهى. حمفوٌظ 

وابن ماجه (  11)والرتمذي ( 519  – 518 )وأبو داود ( 1 /1)وأخرجه اإلمام أمحد : قلت  

هري عن سامل  عن أأبيه ( 198 ) ه  ملسو هيلع هللا ىلصكتبأ رسول  اهلل : قال , من طريق الزُّ رج   فلم َي 
كتابأ الصدقةم

ه  نأه بسي فم اَمله حتى ق بض فقرأ ل به أأبو بكر حتى ق بض , إىل ع  مم ل به عمر  حتى ق بمض, فعأ
مم فكان . ثم عأ

 ."فذكره.. فيه 

قًا واحلديث يف  ( 1555,  1355,  381 ,  385 ,  383 ,  381 ,  381 ) صحيح البخاري مفر 

ه , أأَن أأنسًا حَدثه , من حديث ثاممة   .فذكره .  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن أبا بكر كتبأ له فأريضةأ الصدقةم التي أأمر اهلل  رسولأ

والطباين يف ( 1851)وعبد الرزاق ( 18 ) "الراسيل"وأبو داود يف ( 118)أخرجه الشافعي  (1)

= 
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ُُمنُبهُعتد ُيُ ُفيامُجاءُ ُما:ُبابُ ُُيفُلُِخ ُالس  ُدقةُِالص 

 بنم  اهللم عبدم ل ابن   عن يل  يالد   زيد   بن ثورم  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -181

___________________ 

( 511 )والبغوي ( 3/131) "العرفة"و( 1/98) "الكبى"والبيهقي يف ( 31 /11) "الكبري"

 . من ط رق  عن مالك به( 119 ) "مسّنده"والشايش يف 

وابن زنجويه يف ( 118  – 111 )والشايش ( 31 /11)والطباين ( 5/131)وأخرجه أمحد  

مرو بن ديّنا( 51  ) "الموال"  . ر عن طاوس  بهمن طريق عأ

وي احلديث  عن طاوس  عن ابن عَباس   والبيهقيُّ ( 55 /1) "السّنن"رواه الدارقطّنيُّ يف .  ور 

(1/89 . ) 

وه( : 1/111) "التمهيد"قال أبو عمر يف    . الذين أأرسلوه أأثبت  من الذين أأسّنأد 

إاَل أأَن يف , ظاهر  هذا احلديث الوقوف  عىل معاذ بن جبل من قوله ( : 88 /3) "االستذكار"وقال يف  

دليالً واضحًا عىل أنه قد  "فيام دون الثالثي والربعي من البقر شيئاً  ملسو هيلع هللا ىلصأنه ملأ  يسمع  من الّنبي  "قوله 

ع أأَن مثلأه ال يكون  رأ يًا إَنام هو توقيٌف ممن م. يف الثالثي ويف الربعي ما عملأ به يف ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصسمعأ مّنه 

يهم هبا  رهم وي زك  ن الذين ي طه 
ّنة يف زكاة البقر ما ,  ملسو هيلع هللا ىلصأأمر بأأخذم الزكاةم مم وال خالف بي العلامء أَن السُّ

وحديث  طاوس هذا عّندهم عن معاذ غري  , وأأَنه الّنصاب الجتمع  عليه فيها , يف حديث معاذ  هذا 

تَ  ر والثوري عن العمش عن أيب وائل  عن , صل  م  عمأ واحلديث عن معاذ ثابٌت متصٌل من رواية مأ

 .انتهى كالمه  "بمعّنى حديث مالك . مرسوق عن معاذ  

عاذ : قلت    عن م 
وصَححه ابن خزيمة ( 5/11)والّنسائي ( 113)رواه الرتمذي . وحديث  مرسوق 

 .لكن حَسّنه لجيئمه من وجه آخر . وأأعَله الرتمذيُّ باإلرسال(. 1118)

 (.3/119)وإرواء الغليل ( 51 /1)والتلخيص احلبري ( 1/111)نصب الراية : انظر  

ي به لَنه يتبع أ َمه . ما له سّنٌة كاملٌة ودخل يف الثانية  (تبيعُ:ُ)ُقولهُ  م  نأه , س  تبع  أ ذ  وقولهُ. أأو لأَن قرنأه يأ

 ودخلت  يف الثالثة .  وت سَمى ثّنيةٌ  (مسن ةُ:ُ)ُ
ا. وهي ما ْلا سّنتانم كاملتانم سّنٌة لكاملم أأسّنأاّنم يت م  م   .س 
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,  اً قد  صأ م   هبعثأ  ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  اهلل عبد بنم  سفيان هجد   عن قفي  الثَ  فيانس  

 .؟شيئاً  مّنه خذ  تأأ  وال,  لخبالَس  يّنالع تعدُّ أأ :  فقالوا,  لخبالَس  اسالّنَ  ىلع يعدُّ  فكان

  ام  لف
 يهملع تعدُّ  . نعم  :  مرع   لفقا,  كلذ هل ذكرأ  ابطَ خلا بن مرع   ىلع مقدم

 ضأ اخم لأ ا وال,  ىبَ الرُّ  وال,  ةأ لكوالأ  خذم تأأ  وال . هاذ  خ  تأ   وال اعيالرَ  ملهايأ  ةلخبالَس 

 غم  بي عدٌل  كلوذ,  ةّنيَ والثَ  عةأ ذأ جلا خذم وتأأ ,  ّنمغأ لا لأ حفأ  وال, 
م
 ( ).هوخيار ّنمم غأ لا ذاء

_________________ 

 "الكبى"والبيهقي يف (   5 ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 1395) "الكبري"أخرجه الطباين يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 3/139) "العرفة"ويف (1  /3) "الصغرى"ويف ( 11 /1)

وبقية  , وفيه رجٌل ملأ  ي سَم ,  "العجم الكبري"رواه الطباين يف ( : 11 /3) "الجمع"اْليثمي يف وقال  

 انتهى. رجاله ثقات

مر   ريج ( 1818)مّنها ما رواه عبد الرزاق . لكن له طرق  أأخرى عن ع  ويه , عن ابن ج  وابن  زن ج 

مري ( 1 5 ) ييّنة كلهم عن بمرش بن ( 31 /3)وابن  أأيب شيبة , من طريق عبد اهلل الع  عن ابن ع 

فيان بنأ عبد اهلل, عاصم بن سفيان الثقفي عن أأبيه  مرأ استعملأ أأباه س   .أَن ع 

والتلخيص احلبري (.   5 )وابن زنجويه ( 1 18( )1811)وانظر باقي ط رقمه عّند عبد الرزاق    

(1/ 51 ) 

ييلُ:ُ)ُقولهُ  يل بكرس الدال وسكون الياء بعد (الدِّ  "الشارق"قاله عياض يف . ها مّنسوٌب إىل بّني الد 

( /513. ) 

غرية حي تّنتج : والّسخلةُ:  "الوطأ"قال اإلمام مالك يف   ب ى, الص  عأت  فهي ت ريب  :  والر  التي قد وضأ

ها   .انتهى كالمه . هي شاة  اللحم التي ت سَمن لتؤكل:  وال كولة, هي احلامل  :  واملاخض, ولدأ

( : 1/118) "الشارق"قال عياض يف ( غذاء الال ) يف رواية الطباين والبيهقي  (ِغذاءُالغنمُ:ُ)ُقولهُ 

ذاء  الال بكرس الغي ممدودًا 
ها . غم ى مثل دأنى, هو رديئ ها وصغار  ذأ ها غأ  .انتهى . وأأحد 
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ُُيفُاسالن ُُىلعُضييِقُالتُ ُعنُهيُ الن ُ:ُبابُ ُدقةُِالص 

 انبَ حأ  بن ييى بن دحممَ  عن سعيد   بن ييى عن ى عن مالك  يي حَدثّني -185

 مَ حم   بنم  قاسمم لا عن
 بن مرع   ىلع رَ م  :  تلقا اَّن أأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوجم  - عائشة عن د 

:  مرع   لفقا,  عظيم   رضع   ذاتأ  حافالً  شاةً  فيها ىفرأأ ,  دقةالَص  من بغّنم   ابطَ خلا

 وهم هاهل  أأ  هذه عطىأأ  ما:  عمر لفقا,  دقةالَص  من شاةٌ :  فقالوا ؟اةالَش  هذه ما

 .( )  عامالطَ  عن واب  نك   . ميلسلا اتم رأ زأ حأ  ذواخ  تأ   ال,  اسأ الّنَ  واّن فتم تأ  ال,  طائعون

 هنَ أأ ,  انحبَ  بن ييى بن دحممَ  عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -181

_________________ 

وأبو عبيد يف ( 513 )وابن زنجويه ( 1/51) "الم"ويف ( 151) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

من ط رق  عن ( 1/19) "الصغرى"ويف ( 58 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 188 ) "الموال"

 .مالك به

رم عائشة   ك  ( 1/311)فأخرجه ابن أيب شيبة . وخالفه مجٌع من الثقات . هكذا رواه مالٌك موصوالً بذم

من طريق ييى ( 181 )وأبو عبيد  ( 11 /3) "الطالب"ومسَدد كام يف , من طريق أأيب خالد  الأمحر 

بيد ( 511 )وابن  زنجويه , القطان  بيد أأيضًا , من طريق يأعىلأ بنم ع  شيم ( 181 )وأبو ع  من طريق ه 

 . مل يذكروا عائشة . كلهم عن ييى بن سعيد به 

مر   يق ملأ  يأسمع  من ع   . والقاسم بن حممد بن أيب بكر الصد 

 ُ ُقوله (ُ اتُ: ر  لم  (حز   الرج 
ة بسكون الزاي خيار  مالم رأ ز  َن صاحبها ملأ  يأزل , مجع حأ

ًة لأ رأ ز  يت  حأ م  س 

ها يف نفسه كَلام رآها  ر   .قاله يف اللسان. يأ ز 

بواُعنُالطعامُ:ُ)ُقولهُُ من قولم  -واهلل أعلم  -مأخوذ ( : 3/113) "االستذكار"قال أبو عمر يف  (نكِّ

تأهمإنام خت:  ملسو هيلع هللا ىلصرسولم اهلل  م أأطعمأ بوا عن ذواتم الَدر : فكأأَنه قال  "زن  ْلم رضوع  مواشيهم وخذوا . نك 

عةأ والثّنَيةأ   .انتهى. اجلذأ
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 تيهميأ   كان نصارَي لا مةلمس بنأ  دحممَ  نَ أأ ,  شجعأ أأ  نمم  نالرج   خبينأأ  : لقا

 وفاءٌ  فيها شاةً  يهلإ يقود   فال,  كلم ما صدقةأ  يلَ إ ج  رم خ  أأ  : لم الا رب  ل فيقول,  اً قصد  م  

  ( ) .هالأ بم قأ  إاَل  هحق   من

ُُخذأُ :ُبابُ ُُنومُ ُدقةُِالص  ُهاخذ ُأُ ُهلُوزُ ي 

  عن مأ لسأأ  بنم  زيدم  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -181
م
 لأ رسو نَ أأ  , يسار   بنم  عطاء

 يهالع عامل  ل وأأ ,  اهلل لم سبي يف غاز  ل,  مسة  خل إاَل  غّنيٍّ ل دقة  الَص  لُّ حتأ  ال:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ىلع قد  ص  فت  ,  مسكيٌ  جارٌ  هل ل  رج  لم  وأأ ,  هلم بام اشرتاها ل  رج   وأأ ,  غارم  ل وأأ , 

 ( ).غّني  لل سكي  لا ىهدأ فأأ  سكيم لا

_________________ 

( 11 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 511 ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 155)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 1151) "العرفة"ويف 

قاُ)ُ( : 3  /1) "ّنتقىال  "قال الباجي يف  صدِّ ق اآلخذ للصدقة العامل عليها  (م  فيقول لرب  . , ال َصد 

ّنَة أأَن االختيارأ إليه , وهذا عىل سبيل التفويض إليه , أأخرج  إيَل صدقةأ مالمك : الال  وأنه , وهو من السُّ

ّنَها يف الزكاة أأن  يأ   قمن أأخرجأ إليه شاًة سليمًة جيوز مثل  سم ها ؛ لأَن التعييأ لرب  الاشيةم دون ال َصد  . خذأ

 .انتهى 

( 1158) "الموال"وابن زنجويه يف ( 135 )وأبو داود ( 1/13) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

من ( 111 )والبغوي ( 1133) "العرفة"ويف ( 5 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 118/ )واحلاكم 

 .    ط رق  عن مالك به

 "الموال"وأبو عبيد يف ( 9 1/3 ) "تفسريه"والطبي يف ( 1 3/1)وأخرجه ابن أيب شيبة   

ييّنة عن زيد  به( 1151)وابن زنجويه ( 981 )  .من طريق سفيان بن ع 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   228 ْيُحيح 

___________________ 

رساًل ( : 5/95) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ييّنة , هكذا رواه مالٌك م  ه ابن  ع 
ه عىل إرسالم وتابعأ

ره  ملسو هيلع هللا ىلصحَدثّني الَثب ت  عن الّنبي  : ورواه الثوري عن زيد بن أأسلم قال , وإسامعيل  بن أ مَية  ورواه , فذكأ

 عن الّنبي  
عمٌر عن زيد بن أسلم عن عطاء بنم يسار  عن أأيب سعيدم  .انتهى كالمه  " ملسو هيلع هللا ىلصمأ

ر : قلت   عمأ ورواه ابن ماجه , ( 555  )وعّنه اإلمام أمحد (  5 1)أخرجها عبد الرزاق . رواية مأ

وابن اجلارود يف ( 5 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 1 /1)واحلاكم ( 1311)وابن خزيمة (  81 )

ر عن زيد بن أسلم به ( 99/ ) "الّنتقى" عمأ  عن عبد الرزاق عن مأ
 .مرفوعاً . وغريهم من ط رق 

ه  ر وحدأ عمأ  .هكذا رواه اجلامعة  عن عبد الرزاق عن مأ

عمر كالمها به . وخالفهم أأبو الزهر    الَرزاق عن الثَوري  ومأ
أأخرجه البيهقي يف . فرواه عن عبدم

 . وهذا خطأ(. 5 /1) "الكبى"

ّنفرد  به أأبو الأزهر عن عبد . فأَما حديث  الثوري  ( : 3/111) "السّنن الصغرى"قال البيهقي يف   فإنه يأ

ه عن الثوري  . الرزاق  سلأه ورواه غري   انتهى. فأأر 

لكن رواه ابن (.  11/  ) "العلل"عّند الدارقطّني  يف . وتابع أأبا الأزهر حممد  بن سهل بن عسكر  

ه( 1311)خزيمة  ر وحدأ عمأ سكر عن عبد الَرزاق عن مأ  . حَدثّنا حمَمد بن سهل بن عأ

ه أأصحُّ ( : 1119)رقم  "العلل"قال الدارقطّني يف    انتهى . معمٌر وحدأ

رعةأ عن حديث  رواه عبد الَرَزاق عن ( : 111)رقم  "العلل"وقال ابن أيب حاتم يف   سأألت  أأيب وأأبا ز 

 عن الّن بي  
دقة  إاَل : قال ,  ملسو هيلع هللا ىلصمعمر  عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  عن أيب سعيد  ال حتل  الص 

قال رسول اهلل : حَدثّني الثَب ت قال : ل قا, رواه الثوريُّ عن زيد بن أأسلم . هذا خطٌأ : فقاال . خلمسة  

 .وهو أأشبه.  ملسو هيلع هللا ىلص

؟ قيل له : فإن  قال قائٌل : وقال أأيب    ن هو أليس هو عطاء بن يسار   ملأ  : الَثبت مأ
لو كان عطاء بن يسار 

َن عّنه  كأ رعة . ي  وقد , عّنه لو كان عطاًء ما كان ي كّن ي . ال : أأليس الثَبت هو عطاٌء؟ قال : قلت  لأيب ز 

 عن الّن بي  
 
ييّنة عن زيد  عن عطاء رساًل  ملسو هيلع هللا ىلصرواه ابن  ع   انتهى. والث وريُّ أأحفظ  : قال أأيب , م 

ييّنة وإسامعيل بن أ مية : قلت    وابنم ع 
. أَما رواية  الثوري  , والصواب  يف احلديث اإلرسال الت فاق مالك 

= 
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ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ
ُُخذُِأُ  ُفيهاُشديدُِوالتُ ُدقاِتُالص 

م :  لقا هنَ أأ ,  مأ لسأأ  بنم  زيدم  عني عن مالك  حَدثّنو -188  ابطَ خلا بن مرع   بأ رشأ

أ فأأ ؟ بنلَ ال هذا ينأأ  نمم  سقاه ذيلا لأ فسأ,  هبأ عجأ فأأ  اً بّنل   ىلع وردأ  أن ه . هخبأ
 
 قد ماء

___________________ 

ن تابعه   ومأ
وي عّنه كرواية مالك  ن أأصحابم الّنبي   وروي عّنه, فقد ر 

ل  مم  عن عطاء عن رج 
عن زيد 

 .واهلل أعلم . والظاهر  أأَّنا خطأٌ (. 51 1)عّند عبد الرزاق .  ملسو هيلع هللا ىلص

رسلٌة أأيضًا    حَدثّني الَثبت  فهي م 
من ( 1319) "العلل"أخرجها الدارقطّني يف . أَما قول ه يف رواية زيد 

هدي عن الثوري  به  . طريق عبد الَرمحن بنم مأ

رعة , فإن  كان عطاءأ بنأ يسار فهو واضح   ه كام جزم بذلك أبو حاتم وأبو ز  فالظاهر أأَنه . وإن كان غريأ

 . وملأ  يسمع مّنهم . فإَن زيدًا روى عن مجع  من الَصحابة , تابعٌي 

 (. 18 ص)جامع التحصيل : انظر  

ر ال وصولة ومالأ البيهقيُّ واحلاكم  إىل تأصحيحم احلديثم بّناًء عىل رو  عمأ قبولٌة . وهو ثقة. اية مأ فروايته مأ

 . عّندهم

ُ:ُتنبيهانُُ

 بن يسار "االستذكار"و "التمهيد"وقع يف : ُالول 
م
. حَدثّني الَليث : قال , عن زيد بن أأسلم عن عطاء

 . والصواب عن زيد بن أأسلم حَدثّني الَثبت. وهو خطٌأ 

عن ( 1/191) "الوطأ برواياته الثامن"اليل حفظه اهلل لكتاب وقع يف حتقيق الشيخ سليم اْل:  الثاينُ

ر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أيب سعيد   عمأ لأم  . مأ . وإنام هو عن زيد عن عطاء بن يسار, وهو سب ق  قأ

 . واهلل أعلم( . عن أبيه ) وليس 

تّنَبه , عىل اخلطأ الثاين ( 311) "للموطأ رواية ييى"ونَبه الدكتور بَشار عَواد حفظه اهلل يف حتقيقه ُ وملأ  يأ

 .                                        والعلم عّند اهلل . لألَول
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 يف هت  لفجع,  اباّنم لأأ  من يل   واب  لأ فح,  ونسق  يأ  وهم دقةم الَص  مم عأ نأ  من مٌ عأ نأ  فإذا,  هاَم سأ 

 ( ).هقاءأ فاستأ .  هيدأ  ابطَ خلا بن   عمر   لأ دخفأأ ,  هذا فهو.  ائيقأ سم 

ُُماُزكاة:ُبابُ ُُي   ُ ُناِبُعُْوال ُُلُِخيالن ُُامرُِثُُِنمُُِر

 بن رسب   وعن يسار   بنم  يامنلس   عن عّنده قةالث   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -189

 ياموفأ ,  رشع  لا ل  ع  بأ لوا يون  ع  لوا امء  الَس  تم سقأ  فيام:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  سعيد  

  حم ض  بالّنَ  يأ قس  
م ع  لا ف  ص  نم  رش 

( ). 

_________________ 

السّنن "والبيهقي يف ( 1/319) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 1/81) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 91 /5) "العرفة"ويف ( 1 /1) "الكبى

مر    . وزيد بن أسلم ملأ  يسمع من ع 

من (  3/185) "العرفة"ويف , من طريق ابن ب كري ( 31 /1) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 . طريق القعّنبي كالمها عن مالك به

رسل   . وهذا م 

رسبن من طريق الليث عن بكري بن عبد اهلل بن الشج عن ب  ( 1 1 ) "الموال"وأخرجه أبو عبيد يف  

 .فذكره : سعيد قال 

وغريمها من طريق عاصمم بنم عبدم العزيز الأديّني عن ( 1 8 )وابن ماجه ( 139)وأخرجه الرتمذي  

ليامن بن يسار وب رس بن سعيد عن أيب هريرة  باب عن س   .احلارث بن عبد الَرمحن بن أأيب ذ 

وي هذا احلديث عن ب كري بن عبد اهلل : قال الرتمذي   بن الشح عن سليامن بن يسار وب رس بن وقد ر 

 .انتهى كالمه . وكأَن هذا أصحُّ . م رسالً  ملسو هيلع هللا ىلصسعيد عن الّنبي 

 وما بعدها (  1 /11)والتمهيد البن عبد الب ( 1131)علل الدارقطّني رقم : انظر   

ُواحلديثُ  ُالبخاريُيفُ. 6466ُ)ُ"صحيحه"أخرجه )ُ ُمثله ُمرفوعاً ُمنُحديثُابنُعمر سلمُ, وم 

= 
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ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُلُِعسلواُلُِيلواُقيِقُالرُ ُدقةُِص 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -191  امم الَش  لأ هأأ  نَ أأ ,  سار  يأ  بنم  يامنلس   عن ابن شم

 عمرأ  ىلإ كتبأ  مَ ث  ,  ىبأ فأأ  صدقةً  ّنايقم ورقم  ّنالم يخأ  من ذخ  :  احرَ جلا بن بيدةع   يبلأ  قالوا

 إن  :  مرع   يهلإ فكتب.  مرع   ىلإ فكتبأ ,  اً يضأأ  موهلَ ك ثمَ ,  مرع   ىبأ فأأ  ابطَ خلا بنم 

  ( ) .همرقيقأ  قز  وار  ,  يهملع هاد  د  وار  ,  مّنهم هاذ  فخ   واحبُّ أأ 

ُجوسُِملُ واُتاِبُكُِلاُلُِهأُ ُجزية:ُبابُ

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني - 19  ملسو هيلع هللا ىلص اهللم لأ رسو نَ أأ  يّنم غأ لب:  لقا,  ابن شم

,  فارس وسجمأ  من هاخذأ أأ  ابطَ خلا بن مرع   نَ وأأ ,  حرينبأ لا وسجمأ  نمم  زيةأ جلا خذأ أأ 

 .ربأ بأ  لا نمم  هاخذأ أأ  انعفَ  بن ثامنع   نَ وأأ 
( )  

___________________ 

ُ.نحوهُ.ُعنُجابرُ(386)

 وال (ُالبعلُ)ُ( : 111/ ) "تّنوير احلوالك"قال السيوطي يف 
 
وقه من غري سقيم سامء هو ما رشبأ بعر 

 انتهى . بالرش  والصب  بامء ي ستخرج  من اآلبارم والأّنار بآلة  : أي  (وماُسقيُبالنضحُ)ُ, غريها 

( 311 ) "الموال"وأبو عبيد يف ( 191 )وابن زنجويه ( 1/131) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 1199) "العرفة"و( 8  /1) "الكبى"والبيهقي يف 

 . عىل فقرائهم: يقول  "وارددها عليهم"معّنى قوله : قال اإلمام مالك  

 "فتوح البلدان"والبالذري يف ( 1/111 )وابن أيب شيبة ( 11 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

 . من ط رق  عن مالك به( 3 55) "العرفة "ويف ( 91 /9) "الكبى"والبيهقي يف ( 81ص )

من طريق ابن أيب ذئب ويونس بن ( 519)وعّنه ابن زنجويه ( 381) "الموال"وأخرجه أبو عبيد يف  

قيل بن خالد وشعيب بن أيب محزة ( 11/ )وأبو عبيد  ,يزيد  ( 31119)وابن أيب شيبة , من طريق ع 

= 
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___________________ 

من طريق ( 31 ) وابن زنجوية , من طريق أأشعث بن سَوار ( 111) "فتوح البلدان"والبالذري يف 

رسالً . إسامعيل بن أمية  هري م   .كلهم عن الزُّ

ن جموسم "ولفظ ابن أيب شيبة   صأ الببر اجلزيةأ  وأأخذأ عثامن  مم
 "مم

هري عن سعيد بن السيب به. وخالفهم يونس بن يزيد الأي يل   أخرجه . فزاد ابنأ السي ب . فرواه عن الزُّ

 (.111)والبالذري (  113) "رشح مشكل اآلثار"الطحاوي يف 

( 1/91) "اجلامع"واخلطيب يف ( 19 /1) "العجم الكبري"والطباين يف ( 588 )ووصله الرتمذي  

هري عن ( 1/191) "الكامل"وابن عدي يف   عن الزُّ
دي عن مالك  ه   الرمحن بن مأ

من طريق عبدم

 . فذكره.  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن الّنبي , السائب بن يزيد 

هري عن الّنبي  ( :  1/9) "علل الرتمذي"قال البخاري كام يف    عن الزُّ
رسٌل  ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح  عن مالك  م 

 . انتهى 

هدي عن مل يصل  : وقال الدارقطّني   ه غري  احل سي بن أأيب كب شة البصي عن عبد الرمحن بن مأ إسّنادأ

هري عن الّنبي  , مالك  رساًل  ملسو هيلع هللا ىلصورواه الّنَاس عن مالك عن الزُّ . وهو الحفوظ  . ليس فيه السائب  . م 

 .انتهى

وسُ:ُ)ُقولهُ  بأدة  الّنار (َُم   .القائلون بأَن العامل نوٌر وظ لمٌة . هم عأ

تلفظ هبا يف حال الرفع والّنصب :  "معجم البلدان"قال ياقوت احلموي يف  (لبحرينُا:ُ)ُقولهُُ هكذا ي 

. إاَل أأَن الزُمرشَي قد حكى أأنه بلفظ التثّنية , ومل ي سمع عىل لفظ الرفوع من أأحد  مّنهم , واجلر 

ين , فيقولون هذه البحران  وهو اسٌم جامٌع لبالد  عىل ومل يبل غّني من جهة  أ خرى , , وانتهيّنا إىل البحرأ

امن  ر :  قيل. ساحلم بحرم اْلّند بي البأصة وع  جأ ر  قصبة البحرين :  وقيل, هي قصبأة  هأ جأ وقد عَدها , هأ

ها , وفيها عيوٌن ومياٌه , قوٌم من اليمن   .انتهى كالمه . وبالٌد واسعةٌ , وجعلها آخرون قصبًة برأ سم

هو اسٌم يأشمل قبائلأ كثريًة يف جبال الغرب :  "معجم البلدان"موي يف قال ياقوت احل (الرببرُ:ُ)ُقولهُ 

ة ثَم إىل آخر الغرب والبحر الحيط .  ا برقأ ودان . أأَوْل   السُّ
وهم أ مٌم وقبائل  ال , ويف اجلّنوبم إىل بالدم

ىص  ّن زله , حت  هم بالد  ا, ي ّنسب كلُّ موضع  إىل القبيلة التي تأ
 .انتهى كالمه . لببر ويقال لجموع بالدم

= 
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 بن مرع   نَ أأ ,  أبيه عن يلٍّ ع بن دحممَ  بن جعفر عني عن مالك  حَدثّنو -191

 بن   محنالرَ  عبد   لفقا ؟هممرم أأ  يف صّنع  أأ  كيفأ  دريأأ  ما:  لفقا وسأ ج  لا ذكرأ  ابطَ خلا

 .( ) كتابم لا لم هأأ  ةأ ّنَ س   هبم واّنُّ س  :  يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو سمعت  ل شهد  أأ :  عوف  

___________________ 

 .وانظر ما بعده 

والّنَحاس يف ( 151) "السّند"والشايش يف ( 1/113 )وابن أيب شيبة (  13)أخرجه الشافعي  ( )

ويف ( 89 /9) "السّنن الكبى"والبيهقي يف (  115)والبغوي ( 111) "الّناسخ والّنسوخ"

 . من ط رق  عن مالك به( 3/853) "تاريخ الديّنة"وابن شب ة يف ( 1 15) "العرفة "

( 11 )وابن زنجويه ( 18) "الموال"وأبو عبيد يف ( 9153  – 1115 )وأخرجه عبد الرزاق  

عفر بن حممد به( 18 1) "العجم"وابن العرايب يف ( 811)وأبو يعىل   عن جأ
 .وغريهم من ط رق 

مر , هذا مّنقطٌع ( : 1  /1) "التمهيد"قال أبو عمر يف   َن حممدأ بن عيل ملأ  يلقأ ع 
وال عبدأ الرمحن , لأ

 انتهى .  بن عوف

من طريق أأيب عيلٍّ احلّنفي عن مالك  ( 1  /1) "التمهيد"وابن عبد الب يف ( 151 )وأخرجه البزار  

ه به  .                   عن جعفرم بنم حممد عن أأبيه عن جد 

واة عن مالك ( : 11 /3) "التلخيص"قال احلافظ يف   تفَرد بقوله عن جده أأبو : قال اخلطيب يف الرُّ

ه إىل ذلك الدارقطّني يف : قلت  ,  عيل ّنقطٌع ,  "غرائب مالك"وسبأقأ لَن عيل بن , وهو مع ذلك م 

مر وال عبد الرمحن  ه يعود  عىل حممد  , احلسي ملأ  يلقأ ع  سي سمعأ . إاَل أأن  يكونأ الضمري  يف جد  ه ح  فجدُّ

سي نظٌر كبريٌ , مّنهام   من ح 
 . هانتهى كالم. لكن  يف سامع حممد 

 (. 111 – 11 /3) "نصب الراية"و ( 518)علل الدارقطّني رقم : انظر  

من ( 111) "معرفة الصحابة"وأبو نعيم يف ( 3111) "الوسط"أخرجه الطباين يف . وله طريٌق آخر  

كر عّنده الجوس  فوثبأ عبد  : قال , طريق أأيب رجاء ثّنا الأعمش  عن زيدم بنم وهب  مر فذ  كّنت  عّند ع 

ن أأهلم : لسمعت ه يقول  ملسو هيلع هللا ىلصأأشهد  باهلل عىل رسولم اهلل : فقال , ن بن عوف الرمح إَنام الجوس  طائفٌة مم

= 
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 مرع   أنَ  , ابطَ خلا بن مرع   ىلمو ملسأأ  عن نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -193

 قرم وأ لا لم هأأ  ىلوع,  دنانري ربعةأ أأ  .هبم الذَ  لم هأأ  ىلع زيةأ جلا رضبأ  ابطَ خلا بن

 .( ) ام  يَ أأ  ثةثال وضيافة,  ميلسلا رزاقأأ  كلذ مع,  اً درمه ربعيأأ 

___________________ 

ل ون عليه أهلأ الكتاب. الكتاب  مم  . "فامحل وهم عىل ما حتأ
 
ه ضعيٌف من أأجلم أأيب رجاء  . وإسّناد 

تصٌل ( : 11 /3) "التّنقيح"قال ابن عبد اْلادي يف   هل حال ه لكن يف إسّناده من, م   انتهى . جي 

رواه عن  -جار  مَحادم بنم سلمة  -ويف إسّناده أبو رجاء ( : 33 ص) "الدراية"وقال احلافظ يف  

 . انتهى . وال ي عرف  حال ه, الأعمش 

وح بن السيب (  8 /1) "موافقة اخلب اخلب"وجزم ابن  حجر يف كتابه   جاء هذا هو رأ بأَن أأبا رأ

ل بي   .أأّنام اثّنان -واهلل أعلم  -لكن يظهر  يل ,  أأيضًا وهو ليٌ . الكأ

: من حديث م سلم بنم العالء احلَّضمي  مرفوعًا ( 9/313 ) "العجم الكبري"وأخرجه الطباين يف  

ّنُّو هبم  ه ضعيٌف جداً . فذكره. س   .وإسّناد 

ر   جأ ُ"صحيحه"البخاريُيفُأخرجهُ. ثابٌت ( البحرين ) وهي قاعدة  . لكَن أخذ اجلزية من جموس هأ

مر مل يكن يأخذ  اجلزيةأ من الجوس حتى شهد عبد  الرمحن بن  , عن بأجالة بنم عبدةأ  (5632) أأَن ع 

ر ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , عوف  جأ وس هأ  .أأخذها من جمأ

البن ( 81/ )وأحكام أهل الذمة ( . 9/115)وفتح الباري . وما بعدها ( 1  /1)التمهيد : انظر 

 .القيم

والبيهقي يف ( 31 )وابن زنجويه ( 393 – 11 )وأبو عبيد ( 81 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 5531) "العرفة "و( 91 /9) "الكبى"

وابن عساكر ( 31 )وابن زنجوية ( 1/119)وابن أيب شيبة ( 1195 )وأخرجه عبد الرزاق  

 . نافع به من ط رق  عن( 88)وأبو عبيد ( 81 /1)

ُ ُ)ُقوله ُامل سلميُ: ن أأجّناد ( : 31 /1) "الّنتقى"قال الباجي يف  (معُأ رزاِق ن عّندهم مم ي ريد أأقواتأ مأ

= 
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 ابطَ خلا بن مرع  ل لقا هنَ أأ ,  بيهأأ  عن ملسأأ  بن زيد عني عن مالك  حَدثّنو -191

:  لقا,  هبا ّنتفعونيأ  بيت   لم هأأ  ىلإ ادفعها:  عمر لفقا,  مياءعأ  ناقةً  هرم الظَ  يف نَ إم : 

 من كل  تأأ  كيف ت  لفق:  لقا,  لبباإل اروّنأ قط  يأ :  عمر لفقا ؟مياءعأ  وهي:  ت  لفق

 لب:  تلفق, ؟دقةالَص  مم عأ نأ  نمم  مأأ ,  هي زيةم جلا مم عأ نأ  نمم أأ :  عمر لفقا لقا ؟رضالأ 

 .زيةجلم ا مم عأ نأ  من

 مرع   هبا مرفأأ  . زيةجلم ا وسمأ  يهالع إنَ :  ت  لفق,  هالأ كأأ  واهلل مردت  أأ :  عمر لفقا

 يف مّنها لأ جع إاَل  ريفةٌ ط   وال فاكهةٌ  تكون فال . تسعٌ  حاٌف صم  عّنده وكان,  رت  حم فّن  

 حفصةأ  ىلإ به بعث  يأ  ذيلا ويكون,  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زواجم أأ  ىلإ هبا فبعث,  حافالص   كلت

___________________ 

فرَسًا , السلمي عىل قدرم ما جرت  عادة  أأهلم تلك اجلهة من االقتيات  , روى أأسلم . وقد روي ذلك م 

رهم أن اَل يَّضبوا اجلزيةأ إاَل عىل  الأجّناد يأ م 
م
مرأ بن اخلطاب كتبأ إىل أ مراء مأن جرت عليه الوايس  أَن ع 

رق مّنهم  ن أأرزاق , وعىل أأهلم الذهبم أأربعة  دنانري , , وجزيتهم أأربعون درمهًا عىل أأهل الوم وعليهم مم

َدين من احلّنطة  والكسوة , وثالثة أأقساط  زيت  كَل شهر لكل  إنسان  , السلمي من احلّنطة والزيت م 

ن نزلأ هبم من السلمي ثالثأ ليال  , رضيبًة التي يكسوها أأمري  الؤمّني الّناسأ  وعىل أأهلم , وي ضي فون مأ

دأك . العراقم مخسة عرش صاعًا لكل  إنسان  يف كل  شهر   وأ ال أدري كم هو؟ وال تَّضبم اجلزية عىل  -وأ

ة , الّنساء والصبيان   أأهلم الذم 
تم يف أأعّناقم رجالم  . وَي 

َمة أأقىص أأمدم يري (وضيافةُثالثةُأيامُ)ُوقولهُ د ضيافةأ الار  السافر من السلمي يكون ذلك عىل أأهلم الذ 

 .انتهى كالمه. ضيافتمه ثالثة أيام

ة التي ذكرها الباجي : قلت  عّند ابن زنجوية والبيهقي من طريق عبيد اهلل عن نافع . والرواية ال فرس 

 . وعّند غريمها بّنحوه. مثله 
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 .حفصةأ  حظ   يف كان نقصانٌ  فيه كان فإن   . كلذ آخرم  نمم  هابّنتم 

 بي  الّنَ  أزواج ىلإ به فبعثأ  زورجلا كلت محل من حافالص   كلت يف لفجع:  لقا

  ( ). نصارأ لأ وا هاجرينلا يهلع اعأ فدأ  ّنعأ فص   زورجلا كلت محلأ   نمم  بقي بام مرأ وأأ ,  ملسو هيلع هللا ىلص

ُةُِمُ الذُُِّلُِهأُ ُشورعُ :ُبابُ

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -195  نَ أأ ,  بيهأأ  عن اهلل عبدم  بنم  ملسا عن ابن شم

  طبأ الّنَ  من خذ  يأ   كان ابطَ خلا بن مرع  
 يريد . رشع  لا نصفأ  يتم والزَ  طةّن  حلم ا نمم

 ( ) .رشع  لا ةطّنيَ قم لا من خذ  ويأ  ,  ديّنةلا ىلإ مل  حلا كثرأ يأ  ن  أأ  كلبذ

_________________ 

والبيهقي يف ( 919) "الموال"وابن زنجويه يف ( 1 1) "الزهد"أمحد يف ( 151)أخرجه الشافعي  ( )

وإسّناده . من ط رق  عن مالك به( 11/111)وابن عساكر ( 1111) "العرفة"و( 1/35) "الكبى"

 . صحيح 

ي روى بفتح القاف وكرسم ( : 1/355) "مشارق النوار"قال القايض عياض يف  (يقطروهناُ:ُ)ُقولهُ 

 وب
م
وّنا مع اإلبل : أي . تخفيفها وضم  الطاء الطاء ها إىل بعض  عىل , يأشدُّ طار اإلبل ي شدُّ بعض 

والقم

ق  .انتهى. نس 

رفة ( : 88 /1)قال الزرقاين (ُط ريفٌةُ:ُ)ُقولهُُ نة غ  هملة تصغري ط رفة بزم : أي . ما ي ستطرف . بطاء م 

 .ي ستملح

 "السّنن الكبى"والبيهقي يف (  11 ) "لالموا"وأبو عبيد يف ( 151)أخرجه الشافعي  (1)

 . من ط رق  عن مالك به( 5511) "العرفة"ويف ( 1 9/1)

هري به( 9181 )وأخرجه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ  .عن مأ

ومم ( :  1/13) "الفتح"قال ابن حجر يف  (الن ب طُ:ُ)قولهُ ن العرب دخلوا يف العجمم والرُّ
, هم قوٌم مم

م مّنهم يّنزلون البطائحأ بي واختلطت  أأنساهب   جأ م وفأسدت  أألسّنت هم , وكان الذين اختلطوا بالعأ

= 
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هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -191  كّنت  :  لقا هنَ أأ ,  يزيد بنم  ائبالَس  عن ابن شم

 بنم  مرأ ع   زمانم  يف . ديّنةم لا وقم س   ىلع مسعود   بن تبةع   بنم  اهلل عبدم  مع عامالً  اً مالغ  

 رشأ ع  لا طبأ الّنَ  من ذ  خ  نأ   اّنَ فك  ,  ابطَ خلا
( ). 

هاب   لسأ أن ه, ي عن مالك  حَدثّنو -191  مرع   ذ  خ  يأ   كان ه  وج   أي   ىلع.  ابن شم

هاب   لفقا ؟رشأ ع  لا طبأ الّنَ  من ابطَ خلا بن  يف مّنهم ؤخذي   كلذ كان:  ابن شم

 .( ) مرع   كلذ هممأ زأ ل  فأأ  .ةيَ لاهجلا

___________________ 

راقأي  ويقال ْلم الّنَبأط , والذين اختلطوا بالروم يّنزلون يف بوادي الشام [ البصة والكوفة ] العم

وا بذل: قيلُ. والّنَبيط بفتح أوله وكرس ثانيه وزيادة حتتانية , والنباط . بفتحتي  مُّ ك لعرفتهم بأنباط س 

عاجلتمهم الفالحة : أي . الاء   م 
إَن : ويقال ( : 11 /8)وقال يف موضع آخر . انتهى .استخراجه لكثرةم

 .الّنَبأط يّنسبون إىل نأبط بن هانب بن أميم بن الوذ بن سام بن نوح 

طأاينم : شديد هي بالكرس  والت( : 31 /1) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (الِقطني ةُ:ُ)ُقولهُ  . واحدة القأ

لوبياء ونحوها َمص والُّ س واحلم دأ  .انتهى. كالعأ

والبيهقي يف ( 1/553)وابن سعد (  11 ) "الموال"وأبو عبيد يف ( 158)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 11/81)وابن عساكر ( 5513) "العرفة"ويف ( 1 9/1) "الكبى"

 "السّنن الكبى"والبيهقي يف , عن إسحاق بن عيسى ( 119 ) "الموال"أخرجه أبو عبيد يف  (1)

 . من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به( 1 9/1)

مر صالحأ أأهلأ الذَمة : قال أبو عبيد   مر يف الع رش ما فعل : قال . بعد أن  روى ما يدلُّ أَن ع  وإنام فعلأ ع 

 الّنبي   ,لما أأعلمتك من مصاحلتمه إَياهم عليه 
طأ , ملسو هيلع هللا ىلصُوملأ  يكن ذلك بعهدم لَن الذين صاحلهم ملأ  يكن رشأ

مر , وكذلك دهر  أأيب بكر , عليهم مّنه شيئًا  , فلهذا كان الذي كان , وإنام فت حت  بالد العجم يف زمن ع 

ه أأحبُّ إيل  مر فيه شيئًا غريأ َول عىل ع 
هاب  يتأأ فأأقَرهم . ليةكان ي ؤخذ مّنهم يف اجلاه, وقد كان ابن  شم

= 
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ُُنمُ :ُبابُ ُت  ُطرُِفُِلاُزكاةُ ُيهلعُب 

 زكاة رجَي   كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -198

 .( ) وبخيب رىق  لا بوادي ذينلا امنهلغم  عن فطرم لا

ُ:ُبابُ ُفطرلاُزكاةُُِلُِسارُْإُُِوقت 

 بزكاةم  عث  ب  يأ  كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -199

 ( ) .ثة  ثال وأأ  بيومي طرفم لا لقب عّنده معجت   ذيلا ىلإم  طرفم لا

___________________ 

مر عىل ذلك  .                          ع 

لح أأشبه بعمر وأأوىل : قال أبو عبيد    ه, والوجه الَولأ الذي ذكرناه من الصُّ . وبه كان يقول مالٌك نفس 

 .انتهى كالمه 

السّنن "والبيهقي يف ( 1 11) "الموال"وابن زنجويه يف ( 1/11) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 1115) "العرفة"ويف (  1 /1) "الكبى

  ُ ُ)ُقوله ال  (واديُالق رىُ: رابة : ي عرف اليوم بوادي الع  كيال ,  351مديّنٌة عامرٌة شامل  الديّنةم عىل ق 

رى  -هم والزرعم والأهلم , ووادّيا كثرية  اليا ل  -وادي الق  ل  يف , يأصبُّ يف وادي اجلز  ثم يأصبُّ اجلز 

م » وادي احلمض  رُّ يف هذا الوادي سَكة حديدم احلجازم ال عَطلة , « إمضأ وقد قامت فيه مديّنة العال . ومتأ

ح » مكان  رأ ح  سوقًا من أسواق العرب « ق  رأ  (113/ ) "العامل اجلغرافية"ي يف قاله البالد. وكانت ق 

( 1  /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 1399) "الموال"وابن زنجويه يف ( 181)أخرجه الشافعي  (1)

 . من ط رق  عن مالك به( 1188) "العرفة"ويف 

كان ابن  عمر ي عطيها الذين , من طريق أأيوب عن نافع (   5 ) "صحيح البخاري"وأأصل ه يف  

ُ. وكانوا ي عطون قبل الفطرم بيوم  أأو يومي ,يقبلوّنا 

معُعندهُُ"دونُقولهُُ ويف تلك الزيادتي فائدتان تظهر  فيام قاله ابن حجر يف . "ثالثةُُ"وقولهُُ"ت 

= 
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___________________ 

ُ( : 3/311) "الفتح" ُقوله (ُ ُيقبلوهنا ُللذين ُيعطيها ُعمر ُابن به اإلمام : أي :  (وكان الذي ي ّنص 

 .معّناه من قال أأنا فقريٌ : وقال ابن الت يمي  , ل  وبه جزمأ ابن  بط ا. لقبضها 

ل أظهر  كانوا : قال أبو عبد اهلل هو البخاري  "ويؤي ده ما وقع يف نسخة الَصغاين  عقب احلديث . والو 

: قلت  , وقد وقع يف رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أأيُّوب . يعطون للجمعم ال للفقراء 

قعد العامل؟ قال : قلت  . إذا قعدأ العامل  : ر ي عطي؟ قال متى كان ابن  عم قبل الفطر بيوم  أأو : متى يأ

مع عّنده قبل , عن نافع   "الوط أ  "ولالك  يف . يومي أَن ابنأ عمر كان يأبعث  زكاةأ الفطرم إىل الذي جت 

افعي  عّنه . الفطر بيومي أو ثالثة   يعّني تأعجيلأها قبل  -نا أأستحبُّه وأ, هذا حسٌن : وقال , وأخرجه الش 

 .انتهى. يوم الفطر

ه البخاريُّ عن أيب هريرة   بحفظم زكاةم  ملسو هيلع هللا ىلصوَكلّني رسول  اهلل : قال , ويدلُّ عىل ذلك أيضًا ما أأخرجأ

ذ من التَمر, وفيه أأن ه أأمسكأ الَشيطانأ ثالثأ ليال  . احلديث  "رمضان  م كانوا . وهو يأ خ  فدَل عىل أأّن 

لوّنا  .انتهى كالم احلافظ. ي عج 
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ُ
  كتاب

 
ُيامالص

ُ

ُلُلُِاللُِاُؤيةُِيفُرُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُمضانيفُرُ ُفطرُِلواُومُِلص 

 نَ أأ ,  اس  عبَ  بن اهلل عبد عن يل  يالد   زيد   بنم  ثورم  عني عن مالك  حَدثّنو -311

 ىحتَ  روافطم ت   الو,  لأ الْلا رواتأ  ىحتَ  ومواص  تأ  ال : لفقا رمضانأ  ذكرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

 ( ).ثيثال عددأ لا لواكمم فأأ  يكملع مَ غ   فإن  ,  هرو  تأ 

_________________ 

وأبو ( 118ص) "بيان من أخطأ عىل الشافعي"ويف ( 1/115) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 311) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف ( 95 ) "غيالنياتال"بكر الشافعي يف 

وابن خزيمة , من طريق سامك ( 31 /1)والّنسائي ( 188)والرتمذي ( 1311)وأخرجه أبو داود  

عبة كالمها عن عكرمة عن ابن عباس به( 3591)وعّنه ابن حبان ( 1 9 )  . من طريق ش 

 .                            يٌح حديٌث حسٌن صح: وقال الرتمذي  

وإنام , وثوٌر ملأ  يسمع ابن عباس ( : 51 / ) "الحاديث التي خولف فيها مالك"قال الدارقطّني يف  

دَلسًة , ومالٌك ال يأرىض عكرمةأ . روى هذا احلديث عن عكرمة عن ابن عباس ويروي أأحاديثأه م 

رسلًة  ن اإلسّناد يف غري حد. م  ه مم  انتهى. "يث  يف الوطأ ي سقط اسمأ

واة عن مالك عن ( : 1/11) "التمهيد"وقال أبو عمر يف   هكذا هذا احلديث يف الوطأ عّند مجاعة الرُّ

وإنام , واحلديث حمفوٌظ لعكرمة عن ابن عباس , ليس فيه ذمكر عكرمة . ثور بن زيد  عن ابن عباس 

بادة هذ, رواه ثوٌر عن عكرمة  وح  بن  ع  ا احلديث عن مالك عن ثور عن عكرمة عن وقد روى عّنه رأ

ه سواءأ . ذكرأ رمضانأ  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , ابن عباس  ه إىل آخرم وليس يف الوطأ يف هذا اإلسّناد , ثم ساقأ

ه أن  يكون يف كتابه , وزعموا أأَن مالكًا أأسقط ذكرأ عكرمة مّنه , عكرمة  رم لكالم سعيدم بنم . لأَنه كأ

ه يف كتاب احلج , وال أأدري صحةأ هذا , السيأب وغريه فيه  رأ ومال , ورَصح باسمه , لأَن مالكًا قد ذكأ

= 
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ُُمجعُ أُ ُنمُ :ُبابُ ُقبُيامُ الصِّ ُرُِْجُفُ لاُل 

 ال:  يقول كان هنَ أأ ,  عمر بن اهلل عبد عن نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني - 31

 رم ج  فأ لا لأ قب يامأ الص   مجعأ أأ  من إاَل  يصوم  
( ). 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -311  بي  الّنَ  يزوجأ  وحفصةأ  عائشةأ  عن ابن شم

 .( ) كلذ لمث . ملسو هيلع هللا ىلص

___________________ 

 يف تلك السألة , إىل روايته عن ابن عباس 
 
وعطاء  أأجلُّ التابعي يف عل مم الّناسكم . وتركأ روايةأ عطاء

 .انتهى كالمه. والثقةم والأمانةم 

وفيه قال . من حديث أأيب البخرتي عن ابنم عَباس يف قصة   (6688)وأصلهُيفُصحيحُمسلمُ:ُقلتُ 

ؤيتمه :  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ملوا العدةأ . إَن اهللأ قد أأمَده لر  ه البخاريُّ . فإن أ غمي عليكم فأأك  وأأخرجأ

 . عن ابن عمر وغريه نحوه( 181 )ومسلم ( 911 )

( 98 /1) "الجتبى"ويف ( 8  /1) "الكبى"والّنسائي يف ( 1/95) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 1131) "العرفة"ويف ( 1/111) "الكبى"والبيهقي يف 

رشح مشكل "والطحاوي يف , من طريق عبد اهلل بن عمر ( 8  /1) "الكبى"وأخرجه الّنسائي يف  

 . من طريق موسى بن عقبة كالمها عن نافع به( 1/193) "اآلثار

 . وانظر ما بعده. موقوٌف  وإسّناده صحيح 

 "رشح العاين"والطحاوي يف ( 91 /1) "الجتبى"ويف ( 8  /1) "الكبى"أخرجه الّنسائي يف  (1)

 . من ط رق  عن مالك به( 3/311) "العرفة"والبيهقي يف ( 1/191)

وابن خزيمة ( 91 /1)والّنسائي ( 111 )وابن ماجه ( 131)والرتمذي ( 1151)ورواه أبو داود   

هاب  عن ( 933 ) وغريهم من طريق ييى بن أأيُّوب وابنم ْليعة عن عبدم اهلل بنم أأيب بكر عن ابن شم

 . مرفوعاً  ملسو هيلع هللا ىلصسامل بنم عبد اهلل عن أأبيه عن حفصة عن الّنبي 

= 
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ُرُِطُْفُِلاُلُِعجيتُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 بنم  سعيدم  عن مي  لسالأ  ةأ لمر  حأ  بنم  محنالرَ  عبد عني عن مالك  حَدثّنو -313

 .رأ طفم لا لواعجَ  ما بخري   اسالّنَ  يزال   ال:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  سي بلا
( ) 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -311  مرع   نَ أأ ,  محنالرَ  عبد بن يدمح   عن ابن شم

 سودم لأ ا لم يلال ىلإ ّنظرانم يأ  حي غربأ لا يانل  صي   كانا,  انعفَ  بن وعثامن ابطَ خلا بن

 .( ) رمضانأ  يف كلوذ . ةالالَص  بعد فطراني   ثمَ  , فطراي   أن   لقب

___________________ 

ه عىل حفصةأ , رواه الليث وإسحاق بن حازم مجيعًا عن عبد اهلل بن أيب بكر مثله : قال أبو داود   . ووقأفأ

هريمعمٌر وا ييّنة ويونس  الييل عن الزُّ  انتهى. لزبيديُّ وابن  ع 

هري   ه . وفيه اختالٌف آخر عىل الزُّ هم , ورَجح غري  واحد  من احلَفاظ وقفأ : انظر . وتوَقف بعض 

 (. 111ص)والدراية ( 1 1/3)ونصب الراية ( 11 /1)وسّنن الدارقطّني ( 88 /1)التلخيص 

 "العرفة"والبيهقي يف ( 51) "الصيام"والفريايب يف ( 351) "لأثورةالسّنن ا"أخرجه الشافعي يف  ( )

عب"ويف ( 1515)  . من ط رق  عن مالك به( 1 39) "الشُّ

وملأ  : وزادوا . حَدثّنا حاتم  بن إسامعيل عن عبد الَرمحن بن حرملة به ( 1/111)وأخرجه ابن أيب شيبة  

خريأ أأهلم الرشقم 
روه تأ   . يؤخ 

ويد ( 311ص)والقعّنبي ( 113)ادة يف موطأ أيب مصعب وهذه الزي   ( 938)وس 

عب"وأأخرجه البيهقي يف   ملأة عن ابن ( 3158) "الشُّ  عن ابن أيب الزناد عن ابن حر 
بسّند  ضعيف 

ريرة مرفوعًا به  . السيب عن أأيب ه 

ُمالكُ  ُرواه ُويشهدُملِا ُالبخاريُ. ُرواه مرفوعاًُُعنُسهلُبنُسعدُ(6638ُ)ومسلمُ(6333ُ)ما

ُ.ُمثله

والبيهقي يف ( 51 /5)وابن سعد ( 1/91) "الم"ويف (  13) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (1)

= 
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ُلُةُِلبُْقُ لاُيفُخصةُِالرُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُائمُِلص 

___________________ 

 . من ط رق  عن مالك به( 1511) "العرفة"ويف ( 1/138) "الكبى"

 .وقرنأ البيهقيُّ مع مالك  يونسأ وعمروأ بن احلارث 

ر ( 1/318)وأخرجه ابن أيب شيبة   عمأ من ( 3111) "مسّند الشاميي"الطباين يف و, من طريق مأ

يد  هري عن مح  عيب كالمها عن الزُّ  .فذكره. أأَن عمرأ وعثامنأ , طريق ش 

عمٌر وشعيب ) وخالفهم   هري . ابن  أيب ذئب ( أي مالٌك ويونس وعمرو بن احلارث ومأ فرواه عن الزُّ

يد بنم عبد الرمحن بن عوف  أخرجه ابن سعد . فذكر نحوه . رأيت  عمرأ وعثامنأ : قال , عن مح 

 .عّنه به( 111/ )والطحاوي ( 51 /5)

وأَن , وأ ثبت هام عّندنا حديث  مالك  : قال الواقدي ( : 3/11) "التهذيب"قال احلافظ ابن حجر يف  

مر  يدًا ملأ  يرأ ع  وت ه يدلُّ عىل ذلك , وملأ  يسمع مّنه شيئًا , مح  ّنُّه ومأ
ثام, وسم لأنه كان , ن ولعَله قد سمعأ من ع 

وقد سمعت  من : قال ابن سعد , سّنة  13وهو ابن ,  95تويف سّنة . وكان ثقًة كثري احلديث , خالأه 

 . وهذا غلط 15 إنه تويف سّنة : يقول 

هو قول الفاَلس وأمحد بن حّنبل وأيب إسحاق احلريب وابن أيب عاصم وخليفة بن ( ابن حجر ) قلت  

: قال  -يعّني ابن معي  -ثّنا ييى : قال الذهيل ,  "كتاب الكالباذي"يف . خياط ويعقوب بن سفيان 

 . 15 مات سّنة 

ّن ه : قلت   ّنقطعٌة قطعًا , وإن صَح ذلك عىل تقدير صَحة ما ذ كر من سم وكذا عن , فروايته عن عمر م 

رسل  حديث ه عن أأيب بكر وعيلٍّ ريض اهلل عّنهام: وقال أبو زرعة , واهلل أعلم . عثامن وأأبيه انتهى كالم .  م 

 .ابن حجر 

 أأن  يرتكأ عمر  وعثامن  ريض اهلل عّنهام السّنةأ يف , وعليه فالثر ضعيٌف ال يصحُّ : قلت  
ن ال ستبعدم ومم

ال َيفى عمل هام , فهام خليفتا السلمي , ولو كانا يفعالن هذا لّن قل عّنهام نقاًل متواترًا , تعجيل الفطر 

 . واهلل أعلم. عىل أأحد  
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 رجالً  أنَ  , يسار   بن عطاء عن ملأس بن زيد عن ى عن مالك  يي حَدثّني -315

 لأ رسفأأ ,  اً شديد اً دوج   كلذ من فوجدأ ,  رمضان يف - صائمٌ  وهو - امرأته لقبَ 

 كلذ فذكرت   - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوجم  - مةأ لس م  أ   ىلع ت  لفدخ,  كلذ عن هل تسأل   هامرأتأ 

 خبت  فأأ  فرجعت  ,  صائمٌ  وهو لقب  ي   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  مةأ لس مُّ أ   بِتاخ  فأأ ,  اْل

 لم رسول يلُّ  اهلل ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو لأ مث سّنال:  لوقا,  اً رَش  كلذ هفزادأ ,  كلبذ هازوجأ 

 .شاء ما ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 رسول   لفقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو عّندها فوجدت  .  مةلس م  أ   ىلإ هت  امرأأ  رجعت   ثمَ 

 يَن أأ  هاي  خبتم أأ  الأ أأ  : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لفقا,  مةلس مُّ أ   هبت  خ  فأأ  ؟ةرأأ لا هذم ْل ما:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

,  اً رَش  كلذ فزاده,  هبت  خ  فأأ  هازوجم  ىلإ فذهبت   اِت  خبأ  أأ  قد:  تلفقا,  كلذ فعلأأ 

 اهلل رسول   بأ فغضم ,  شاءأ  ما ملسو هيلع هللا ىلص هلم رسول لُّ ي   اهلل  . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو لأ مث سّنال:  لوقا

  ( ) .هودم بحد   كمم  لع  وأأ ,  هلل اكمقأ ت  لأ  ين  إم  واهلل : لوقا,  ملسو هيلع هللا ىلص

_________________ 

 "العرفة"والبيهقي يف ( 1/91) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 189)أخرجه الشافعي  ( )

 .من ط رق  عن مالك به(  35) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف ( 1191)

واة الوطأ عن مالك ( : 18 /5) "التمهيد"قال أبو عمر يف   رسٌل عّند مجيع ر   انتهى . هذا احلديث م 

ُمتصًا من طريق القعّنبي عن مالك عن زيد بن أأسلم عن (  11) "الكبري"اين يف أخرجه الطب: قلت 

قبل وهو صائم ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل : عطاء بن يسار عن أ م  سلمة   .كان ي 

ريج أأخبين زيد  بن أأسلم ( 5/131)وعّنه اإلمام أمحد ( 1 11)وأأخرجه عبد الرزاق   أأخبنا ابن  ج 

 بنم يسار عن ر
م
ل  من الأنصار أأخبه عن عطاء  . ج 

= 
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 بن مروعأ  بنم  زيدم  ابّنةأ  عاتكةأ  نَ أأ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -311

 . صائمٌ  وهو ابطَ خلا بن مرع   سأ رأ   لقب  ت   كانت - ابطَ خلا بن مرع   امرأةأ  - فيل  ن  

 ( ).اهاهأ يّن   الف

 عائشةأ  نَ أأ ,  اهلل بيدع   بن مرع   ىلمو َّض  الّنَ  يبأأ  عني عن مالك  حَدثّنو -311

 يهالع لفدخ - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوجم  - عائشة عّند كانت اَّن أأ ,  هت  خبأ أأ  حةأ لط بّنتأ 

 .صائمٌ  وهو - يقد  الص   بكر   يبأأ  بن محنالرَ  عبد بن اهلل عبد   وهو - كلهّنا هازوج  

 لهاقب  أ  :  لفقا ؟هاعب  الوت   هالقب  فت   كلم هأأ  نمم  تدنوأ  أن   كيمّنع   ما:  عائشة هل تلفقا

___________________ 

 انتهى. إسّناد ه صحيح( :  5 /1) "الفتح"قال ابن حجر يف  

ُقلتُ  :ُ ُيفُصحيحُمسلم مر بن أيب سلمة  (6668)وأصله أأيقب ل  ملسو هيلع هللا ىلصأنه سألأ رسولأ اهلل , عن ع 

, ك يصّنع ذل ملسو هيلع هللا ىلصفأأخبت ه أأَن رسول اهلل (. لم سلمة ) سل  هذه :  ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقال له رسول اهلل .الصائم  

أأما واهلل إمين  :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال له رسول اهلل , قد غفرأ اهلل  لك ما تقَدم من ذنبك وما تأأَخر . يا رسولأ اهلل : فقال 

شاكم له. لأتقاكم هلل   .وأأخ 

 . أأخبنا معن بن عيسى حَدثّنا مالك به( 8/111) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( )

ييّنة عن سفيان ( 1 5)وأخرجه عبد الرزاق   عن ( 8/111)وابن سعد ( 5 /1)وابن أيب شيبة , بن ع 

م عن عبدم اهلل بنم عبدم  مرو بن حز  مد بن عأ يزيد بن هارون كالمها عن ييى بن سعيد عن أأيب بكر بنم حم 

مر   وملأ  , فصىَل , ثم مأىضأ , وهو يريد الَصالة : قال : زاد عبد الرزاق . فذكره . أأَن عاتكةأ , اهلل بن ع 

 .يتوَضأ

ه , وضوءًا وال صالًة ( أي مالك ) وملأ  يذكر ( : 153/ ) "االستذكار"قال أبو عمر يف   , وملأ  ي قم إسّنادأ

ه ما ملأ  يذهب إليه
ن متّنم  انتهى . وحذفأ مم



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   246 ْيُحيح 

 .( ) نعم : تلقا ؟صائمٌ  وأنا

 يبأأ  بنأ  وسعدأ  ريرةه   باأأ  نَ أأ ,  ملسأأ  بنم  زيدم  عني عن مالك  حَدثّنو -318

 .( ) مائم لَص ل ةم لبق  لا يف صانرخ  ي   كانا,  اص  وقَ 

ُلُةُِلبقُ لاُيفُشديدُِالتُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُائمُِلص 

  عن مأ لسأأ  بن زيدم  عني عن مالك  حَدثّنو -319
م
 بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  يسار   بنم  عطاء

ئل.  اس  عبَ   .( ) اب  لَش ل هاهأ رم وكأ  , يخم لَش ل فيها خصأ ر  فأأ  ؟مائم لَص ل ةلب  ق  لا عن س 

_________________ 

وابن عساكر ( 1/95) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف (   11)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 . به من ط رق  عن مالك( 89 /13)

قيل ليب هريرة : عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال (  111) "الصّنف"أخرجه عبد الرزاق يف  (1)

قب ل  : قال . وأكفحها يعّني يفتح فاه إىل فيها . نعم : ت قب ل  وأنتأ صائم؟ قال .   بنم مالك ت 
قيل لسعدم

 .هاختصه مالك كعادت. "وآخذ بمتاعها. نعم : وأنتأ صائٌم؟ قال 

 . فيه انقطاٌع بي زيد بن أأسلم وأأيب هريرة وسعدم بنم أيب وَقاص  

إَن رجاًل سأألأ أأبا : قال , عن سعيد بن أيب سعيد (  31/ ) "الطالب العالية"وأخرج مسَدد كام يف  

ريرة  ها: قال . ال بأس : ؟ قال .فقال أ قب ل امرأأيت وأأنا صائمٌ , ه  قب ل امرأًة غريأ
: قال , أ فٍّ : قال ؟ .فأ 

 . ال بأأس: ؟ فقال .وسأألت  سعدأ بنأ مالك

بلة, عن أيب هريرة ( 3/11)وأخرج ابن  أيب شيبة   ئل عن الق   . ال بأس: ؟ فقال .أنه س 

ه , عن سامل  الَدويس عن سعدم بنم أأيب وَقاص ( 18 / ) "رشح العاين"وأخرج الطحاوي يف   وسأألأ

 . نعم: ؟ قال .مرجٌل أأتبارش وأنتأ صائ

ويف ( 1/131) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1/95)والطحاوي ( 191)أخرجه الشافعي  (3)

 .                                         وإسّناده صحيح. من ط رق  عن مالك به ( 3/183) "العرفة"

= 
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 ةلب  ق  لا عن هىّن  يأ  كان,  مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -1 3

 .( ) ائملَص ل بارشةم لوا

ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُُيفُيامُِالصِّ ُرُِفُ الس 

 بكر يبأأ  عن محنالرَ  عبد بنم  بكر يبأأ  ىلمو ميٍّ س   عني عن مالك  حَدثّنو -  3

 اسأ الّنَ  مرأ أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو صحابم أأ  بعضم  عن محنالرَ  عبد بن

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   وصامأ  . كمعدو  ل واتقوَ :  لوقا,  رم فط  لبا فتحم لا عامأ  هسفرم  يف

 اءأ لا يصبُّ  جم ر  عأ لبا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو رأيت   قدل:  حَدثّني ذيلا لقا:  بكر   أبو لقا

 .ر  حلا نمم  أو,  شم طأ عأ لا من هسم رأ   ىلع

 حي واام  صأ  قد اسالّنَ  من طائفةً  إنَ  . اهلل يا رسولأ  : ملسو هيلع هللا ىلص اهللم لم رسول لقي ثم  

 فطرأ فأأ ,  بأ فرشم  حم دأ قأ الب دعا يددم كأ لبا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   كان اَم لف:  لقا,  تأ م  ص  

___________________ 

( 8 11)وعبد الرزاق ( 188 ) "السّنن"عّند ابن ماجه يف . وله طريقان آخران عن ابنم عَباس  

وي مرفوعًا عن ابن عباس عن الّنبي  ( . 1/111 ) "العجم الكبري"والطباين يف  . وال يصحُّ .  ملسو هيلع هللا ىلصور 

ه"أأخرجه اخلطيب يف كتاب   (. 3/315) "الفقيه والتفق 

 (. 1381)وسّنن أيب داود ( 95 /1)التلخيص احلبري : انظر  

 "الكبى"والبيهقي يف ( 1 1/3)وابن أيب شيبة , عن مالك ( 1113)أخرجه عبد الرزاق  ( )

مر كالمها عن نافع به( 1/131) بيد اهلل بن ع   . من طريق ع 

ئل ابن  عمر : عن زاذان قال ( 3 91)وابن أيب شيبة , واللفظ له ( 1115)وروى عبد الرزاق   . س 

رة: ل  الرجل  وهو صائم؟ قال أأيقب   قب ل مجأ  ."أأفال ي 
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 ( ).اس  الّنَ 

 يف صوم  يأ  ال كان,  مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -1 3

  ( ).فرالَس 

ُرمضانُيفُفطرُ أُ ُنمُ ُارةكفُ :ُبابُ

_________________ 

والّنسائي يف ( 1315)وأبو داود ( 381,  5/311و 3/115)وأمحد ( 1 1)أخرجه الشافعي  ( )

والبيهقي يف ( 91)والفريايب ( 131/ )واحلاكم ( 1/11)والطحاوي ( 91 /1) "الكبى"

 .           من ط رق  عن مالك به( 1 15) "العرفة"ويف ( 1/111) "الكبى"

ي التابع  , هذا حديٌث مسّنٌد صحيٌح :  (11/11) "التمهيد"قال أبو عمر يف    وال فرقأ بي أأن ي سم 

يه يف وجوب العمل بحديثه , الصاحبأ الذي حَدثه  دوٌل مرضيون , أو ال ي سم  لَن الصحابةأ كَلهم ع 

 .انتهى كالمه . وهذا أمٌر جمتمٌع عليه عّند أهلم العلمم باحلديث, ثقاٌت أثباٌت 

وأخرجُالبخاريُ. وهو الفطر  لالقاة العدو  . شَقه الول .  نُأيبُسعيدع(6666ُ)وقدُأخرجُمسلٌمُُ

ديد نحوه  .عنُابنُعباس(6665ُ)ومسلمُ(4632ُ)  .قصةأ فطره بالكأ

هُالوسطُُ ُاملاِءُعىلُالرأسُ:ُأماُشق  ّرجاه.ُوهوُصب  ُ.فلمُُي 

ُُ ُقوله (ُ تبعد  عن . ّنة عىل الطريق القديم قريٌة بي مكة والدي, بفتح العي وإسكان الراء ُ(بالعرجُ:

ج بتعريج السيول به, كياًل تقريبًا  3  الديّنة جّنوبًا  ي العر  م  ُ.وس 

ديدُ:ُ)ُقولهُُ سفان وأأمأج , وأأمأج ي سَمى اليوم ُ(الك  وعسفان معروٌف باسمه إىل ,  "خليص"قريٌة بي ع 

ديد ي عرف اليوم باسم . اليوم الء فيهلكثرة نبات العأ  "احلمض"والكأ ُ.ص 

 . عن معن بن عيسى عن مالك  به( 11 ) "الصيام"أخرجه الفريايب يف  (1)

( 11 1) "ِتذيب اآلثار"والطبي يف (  1 )والفريايب ( 1111,  1115)وأخرجه عبد الرزاق  

 من ط رق  عن نافع به ( 18 /1)وابن سعد ( 1/95) "أخبار مكة"والفاكهي يف 
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 بن سعيد عن راساين  خل  ا اهلل عبدم  بنم  عطاءأ  عني عن مالك  حَدثّنو -3 3

,  هشعرأ  ويّنتف  ,  هنحرأ  يَّضب   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو ىلإ عرايب  أأ  جاءأ :  لقا هنَ أأ ,  سي بلا

 ناوأأ  يلهأأ  ت  صب  أأ :  لفقا؟ ذاك وما:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   هل لفقا,  بعد  لا كأ له:  ويقول

 .رمضان يف صائمٌ 

 لهف:  لفقا,  ال : لفقا ؟رقبةً  عتقأ ت   أن   ستطيع  تأ  له:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   هل لفقا

 رأ بعأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   يتفأ   . س  لفاج:  لقا,  ال:  لقا ؟بدنةً  ديِت   أن   ستطيع  تأ 
,  ر  متأ  قم

 اً وميأ  وصم   . هل  ك  :  لفقا,  يمّن   حوجأ أأ  حدٌ أأ  ما:  لفقا.  به قفتصدَ  هذا ذخ  :  لفقا

 .صبتأ أأ  ما مكانأ 

 من قرأ عأ لا كلذ يف كم . سي بلا بنأ  سعيدأ  ت  لفسأأ :  عطاءٌ  لقا:  كلما لقا

 ( ) .عرشين ىلإ اً صاع عرش مخسة بي ما:  لفقا ؟مرالتَ 

_________________ 

ويف ( 1/111) "الكبى"والبيهقي يف ( 11 ) "الراسيل"داود يف  وأبو( 191)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رق  عن مالك به(  118) "العرفة"

عمر كالمها عن عطاء به( 95 /1)وأخرجه عبد الرزاق   ريج ومأ  . عن ابن ج 

تَصلة    رسلة وم   أ خرى م 
وي عن سعيد  من ط رق   .(988 )رقم  "العلل"ذكرها الدارقطّني يف . وقد ر 

ُ.ُمنُحديثُأيبُهريرة(6666ُ)وغريهاُومسلمُ(6854ُ)ُ"صحيحُالبخاري"وأصلهُيفُ 

هُ)ُدونُقولهُُ ُشعر  هُوينتف  ُنحر  ديُبدنًةُ)ُوقولهُ,ُ(ُيضب  ُ(وصْمُيومًاُمكان هُ)ُوقولهُ,ُ(ُُت 

اُالزيادةُال وىل  ه : )  أم  ه . يَّضب  نحرأ ّنتف  شعرأ ريرة ( ويأ أخرجه اإلمام . فلها شاهٌد من حديث أأيب ه 

 .وجَود ابن  حجر أأسّنادأها يف التلخيص( .  1/11 ) "العلل"الدارقطّني يف ( 1188 )أمحد 

 ُ ُالثانية ُالزيادة ُأما (ُ :ُ ديُبدنة ر ) والحفوظ ما يف الصحيحي . فهي روايٌة مّنكرٌة .  (ُت  ر  أجتد  ما حت 

= 
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ُُامةُِج ُحُُِيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُائمُِالص 

 تجم  يأ  كان هنَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبد عن نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -1 3

___________________ 

تتابعي: قال . ال : رقبًة؟ قال  أأفتجد ما تطعم  به ستي : قال , ال : ؟ قال .فيستطيع أن  تصومأ شهرين م 

 .احلديث.. ال : ؟ قال .مسكيّناً 

دي بدنة هل ) قوله يف هذا احلديث ( : 8/ 1) "التمهيد"قال أبو عمر يف   غري حمفوظ  ( تستطيع أن  ِت 

حاح   عندُمجهوِرُالع لامءوال مدخلأ للب دن أأيضًا يف كَفارة الواطئم يف رمضان , يف الحاديث ال سّندة الص 

نةم هو الذي أ نكر عىل عطاء يف هذا احلديث,  ر البدأ  .انتهى كالمه. وذمك 

مُيومًاُمك)ُوهيُقولهُ:ُأماُالزيادةُالثالثةُُ  ُوص  رسلة   (.انُماُأ صبت   وم 
َتصلة   م 

. فقد جاءت  من ط رق 

 "الكبى"والبيهقي يف (  1/5) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 1393)فأأخرج أبو داود 

هري عن أأيب سلمة عن أيب هريرة ( 1/111) عد عن الزُّ وصم  يومًا ) وفيه . من طريق هشام بن سأ

 (.واستغفر اهلل , مكانه 

واة وتابع هشامًا   هري دوّنا , بعض  الرُّ وقد أأنكر تلك , وهو الصواب  , لكن رواه احلَفاظ عن الزُّ

يد  . الزيادةأ مجاعٌة من احل َفاظ  هري عن مح   .    ال عن أيب سلمة. زيادًة عىل ذلك أأَن الحفوظأ عن الزُّ

عيب ( 1915)وأخرجه اإلمام أأمحد   مرو بن ش  ه به وغريه من طريق احلَجاج عن عأ . عن أأبيه عن جد 

 . وإسّناد ه ضعيٌف . وذكرأ تلك الزيادة 

رسلة   إرواء "و (. 1/111) "التلخيص"ذكرها احلافظ يف . ولتلك الزيادة شواهد  موصولٌة وم 

 (. 1/11 )والعلل للدارقطّني ( 118)والعلل البن أيب حاتم ( 1/91) "الغليل

قُ:ُ)ُقولهُ  ر  تل , وقد فرَسه يف احلديث بالمكتل فهو نحٌو مّنه . زنبيل هو ال. بفتح العي والراء  (ع  والمك 

َفة والزنبيل  هم بسكون الراء , كالق  قة . والشهر الفتح , وضبطأه بعض  رأ وهي الضفرية التي . مجع عأ

َفة اط مّنها الق   .انتهى . خت 
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 .( ) فطري   ىحتَ  تجم  يأ  ملأ   صامأ  إذا فكان , بعد   كلذ تركأ  ثمَ :  لقا,  صائمٌ  وهو

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -5 3  اهلل وعبدأ  اص  وقَ  يبأأ  بنأ  سعدأ  نَ أأ ,  ابن شم

 .( )ن ائامصأ  ومها تجامنيأ  كانا مرع   بن

ُاراتكفُ لواُمضانُ رُ ُضاءُِقُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 أنَ ,  مأ لسأأ  بنم  دم لخا خيهأأ  عن ملسأأ  بنم  زيدم  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -1 3

 ىمسأ أأ  قد هنَ أأ  ىورأأ ,  يم  غأ  ذي يوم   يف رمضان يف يوم   ذاتأ  فطرأ أأ ,  ابطَ خلا بن مرع  

 مرع   لفقا,  مس  الَش  عتم لط ؤمّنيل  ا مريأ أأ  يا:  لفقا رجٌل  فجاءه,  مس  الَش  وغابتم 

_________________ 

 . من طريق مالك به(   3/1) "العرفة"والبيهقي يف ( 181)أخرجه الشافعي  ( )

من ط رق  عن ( 1/119) "الكبى"والبيهقي يف (  3/5)وابن أيب شيبة ( 1531)ورواه عبد الرزاق   

 . نافع به

هري عن سامل عن ابن عمر به(  153)وأخرجه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ  .عن مأ

 . باب احلجامة والقيء للصائم( 3/33) "صحيحه"وعَلقه البخاري يف  

هاب  به( 31 – 1/33) "تغليق التعليق"أخرجه احلافظ ابن حجر يف  (1)  . من طريق يونس عن ابن شم

عَلقًا بصيغة التمريض  "صحيحه"وذكره البخاري يف         .وي ذكر عن سعد: فقال , م 

 آخرأ , وهذا مّنقطٌع عن سعد  ( : 11 /1) "الفتح"قال احلافظ يف  
لكن ذكره ابن  عبد الب من وجه 

 (. 3/311)االستذكار : وانظر . انتهى. عامر بن سعد عن أأبيه  عن

هري ( 1511)وأخرجه عبد الرزاق    ر عن الزُّ عمأ  . أأَن سعدأ بنأ أيب وَقاص وعائشة به, عن مأ

مر فقد صَح عّنه . وهو مّنقطٌع أأيضًا عن عائشة     .واهلل أعلم . كام تقَدم قبله . أَما ابن  ع 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   252 ْيُحيح 

 ناد  هأ اجتأ  وقد . يسريٌ  بط  اخلأ : 
( ). 

 يصوم  :  يقول   كان مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -1 3

  هرأ فطأ أً  نمأ  اً متتابع رمضان
 .( )   سفر يف وأأ ,  مرض   نمم

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -8 3  ريرةه   باوأأ  اس  عبَ  بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  ابن شم

  يف فالأ اختأ 
م
,  هبيّنأ  ق  يفر   ال:  خرآلا لوقا,  هبيّنأ  ق  يفر   : مهاحد  أأ  لفقا,  رمضان قضاء

_________________ 

ويعقوب بن ( 3/311) "العرفة "ويف ( 1 1/1) "الكبى"والبيهقي يف ( 119)الشافعي أخرجه  ( )

 .من طريق مالك به( 1/111) "العرفة والتاريخ"سفيان يف 

مر به( 1391)وأخرجه عبد الرزاق    عن أأبيه عن ع 
ريج عن زيد   . من طريق ابن ج 

و(. نقيض يومًا ) وزاد ( عن أبيه ) فزاد   وأيب مصعب ( 519)كالقعّنبي . اة الوطأ ورواه بعض  ر 

 ( . عن أبيه ) عن مالك  هكذا ( 811)

مر( 1/118)وأخرجه يعقوب بن سفيان   فيان عن زيد بن أأسلمأ عن أأخيه عن أأبيه عن ع   . من طريق س 

مر   للبيهقي  "السّنن الكبى"و( 18 /1/1)مصّنف عبد الرزاق : انظر . وله طرٌق أ خرى عن ع 

وي  "العرفة والتاريخ"و( 1/111) "فتح الباري"و( 1 1/1) لكن ( . 118 – 1/111)للفأسأ

مر أأم ال. اخت لف  دة  .هل قىض ع  هات  متعد  ودمها من جم  لور 
م
 . ؟ ورَجح البيهقيُّ روايةأ القضاء

 . من طريق أأيب مصعب عن مالك  به( 111 ) "رشح السّنة"أخرجه البغوي يف  (1)

من طريق ( 1/159) "الكبى"والبيهقي يف ( 3/31)وابن أيب شيبة ( 1158)ورواه عبد الرزاق  

مري كالمها عن نافع به مر الع   .أيوب وعبد اهلل بن ع 

تتابعًا كام : أَما ابن  عمر فال أأعلم عّنه خالفًا أأَنه قال ( : 3/311) "االستذكار"قال أبو عمر يف   ه م  م  ص 

ته  .انتهى . أأفطأر 
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 ( ) .هبيّنأ  ق  ال يفر   ام قالَّي وال أأ  . هبيّنأ  ق  يفر   لقا امَّي أأ  دريأأ  ال

 نم مأ :  يقول   كان هنَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبدم  عن نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -9 3

 ضاء  قأ لا يهلع يسلف . يء  قأ لا هعأ رأ ذأ  نومأ ,  اء  ضأ قأ لا يهلفع صائمٌ  وهو اءأ قأ تأ اس  
( ). 

_________________ 

هري وبي ابن عَباس وأيب هريرة فيه انقطاٌع بي ( )  . ابن شهاب الزُّ

وقد صَح عّندنا عن , وال أأدري عمن  أأخذ ابن  شهاب ذلك ( : 3/311) "االستذكار"قال أبو عمر يف 

ثم ذكر أبو عمر أأربعأ طرق  عّند عبد . .. أّنام أأجازا أن  ي فَرقأ قضاء رمضان, ابن عباس وأيب هريرة 

 . أأجازا ذلك الرزاق عّنهام أأّنام

عن ( 93 /1) "السّنن"والدارقطّني يف ( 3/31)وابن أيب شيبة ( 1111)أخرجه عبد  الرزاق : قلت  

قه إذا أأحصيتأه: قاال يف رمضان , أأَن ابن عباس وأبا هريرة , عطاء بن أيب رباح   .                     فر 

( 1/158) "السّنن الكبى"والبيهقي يف  (91 /1)والدارقطّني ( 1115)وروى عبد  الرزاق أيضًا   

تبة عن ابن عباس  بيد اهلل بن عبد اهلل بن ع  هري عن ع  قًا : قال , عن الزُّ تفر  ٌة }: قال تعاىل , يقضيه م  فعد 

ام  أخر ن أي   البقرة( 81 )  {م 

ريرة ( 93 /1)والدارقطّني ( 1/191)وأخرج ابن أيب شيبة   ي آخري ن عن أأيب ه  جهأ : قال . من وأ

واتره إن  شاء  . "ي 

 .كأَنه اخت لف فيه عن أيب هريرة( : 89 /1) "الفتح"قال احلافظ يف  

والطحاوي (  155)وعبد الرزاق ( 181) "السّند"ويف ( 1/91) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

 من ط رق  عن مالك به ( 1115) "العرفة"ويف ( 311 ) "الصغرى"والبيهقي يف ( 1/98)

مري ( 1/191)وأخرجه ابن أيب شيبة   مر الع  من ( 1/98)والطحاوي , من طريق عبد اهلل بن ع 

  . طريق صخر بن جويرية كالمها عن نافع به

وي عن حديث أأيب هريرة مرفوعًا مثله   انظر . البخاريُّ والرتمذيُّ وأبو داود وغريهم لكن  ضَعفه , ور 

 (.89 /1)والتلخيص احلبري ( 1/311)نصب الراية : 

= 
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 مع كّنت  :  لقا خبهأأ  هنَ أأ ,  ي  ك  لا قيس   بنم  يدمح   عني عن مالك  حَدثّنو -311

 . ارةكفَ لا اميَ أأ  صيامم  عن هلأ فسأأ  إنسانٌ  فجاءه - بيتلبا يطوف   وهو - جماهد  

 ال:  جماهدٌ  لقا,  شاء إن   هاقطع  يأ .  عمنأ :  هل ت  لفق : محيدٌ  لقا ؟هاقطع  يأ  مأأ  تتابعات  م  أأ 

  ( ) .{ متتابعات   ام  يَ أأ  ثة  ثال} كعب   بنم  يب  أ   قراءةم  يف افإَّن ,  هاقطع  يأ 

___________________ 

هُ:ُ)ُقولهُ  ع  ر  الطعام اخلارج من  (القيءُ:ُ)ُوقولهُ. أي غلبأه وسبقه يف اخلروج . بالذال ال عجمة  (ذ 

ه . طلب خروجه عمدًا :: أي  (استقاءُ:ُ)ُقولهُ. اجلوف  تقَذر . يف جوفمه كمن أأدخل يدأ أأو نظرأ إىل ما ي 

 .وغري ذلك . 

ُاجلمهورُ . أَما القيء ( : 11 /1) "الفتح"قال احلافظ ابن حجر يف   إىل التفرقة بي من سبأقه  فذهب 

لأ . فال ي فطر  دم القيء , لكن نقأ ر , ونقل ابن  الّنذر اإلمجاعأ عىل ب طالن الصوم بتعمُّ
ن تعَمده في فطم وبي مأ

 .وهي إحدى الروايتي عن مالك  , ال ي فطر مطلقًا :  عنُابِنُعباسُوابِنُمسعودبَطال  ابن  

 عَمن  تقيأ عمدًا بأَنه ال كفارةأ عليه عىل الأصح  عّندهم  
م
فلو : قال . واستدَل الأهبأري بإسقاطم القضاء

هم  سأ بعض  ىل اختصاصم الكَفارة باجلامع هذا يدلُّ ع: فقال . وجبأ القضاء  لوجبتم الكَفارة , وعكأ

ه من ال فط رات , وارتكب عطاء والوزاعي وأبو ثور فقالوا  ر: دون غريم  وي كف 
 .يقيضم

تعَمده إاَل يف إحدى الروايتي   ه القيء  ومل يأ عأ رأ  عىل من ذأ
م
ضاء ونقل ابن  الّنذر أأيضًا اإلمجاعأ عىل تركم القأ

 .انتهى كالمه . عن احلسنم 

 . من طريق ابن وهب وابن ب كري كالمها عن مالك به( 1/11 )رجه البيهقي أخ ( )

( 11ص) "الصاحف"وابن أيب داود يف ( 1/111)واحلاكم ( 1/11) "تفسريه"وأخرج الطبي يف  

, من طريق أيب جعفر الَرازي عن الربيع بنم أأنس عن أأيب العاليأة عن أ يب بنم كعب ( 1/11 )والبيهقي 

 . فذكره. قرأأأنه كان ي

 . إسّناٌد جيدٌ ( :  91ص)  "الدراية"قال احلافظ ابن حجر يف  
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ُعُِطوُ التُ ُقضاءُ :ُبابُ

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني - 31  زوجَي  وحفصةأ  عائشةأ  نَ أأ ,  ابن شم

 لأ فدخ . يهلع فطرتافأأ ,  طعامٌ  امْل هديأ فأ  ,  يعتأ تطو  م   يصائمتأ  اصبحتأ أأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ 

 وكانت - مكاللبا ّنيرت  دأ وبأ  حفصة   ت  لفقا:  عائشة ت  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   يهاملع

 هديفأ   يعتأ تطو  م   يصائمتأ  وعائشة ناأأ  صبحت  أأ  ين  إم  . اهلل يا رسولأ :  - بيهاأأ  بّنتأ 

 ( ).آخر اً يوم همكانأ  ايأ ضم اق  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لفقا,  يهلع فطرنافأأ ,  طعامٌ  يّنالإ

_________________ 

رشح "والطحاوي يف ( 1/118) "الكبى"والّنسائي يف ( 3/119) "العلل"أخرجه اإلمام أمحد يف  ( )

ر يف ( 18 /1) "العاين ( 1/119) "الكبى"والبيهقي يف ( 11) "غرائب حديث مالك"وابن الظف 

 . لك بهمن ط رق  عن ما

عفاء عن مالك موصوالً    . ورواه بعض  الضُّ

واة الوطأ فيام علمت  ( : 3/353) "االستذكار"قال أبو عمر يف   وقد , هكذا هذا احلديث عّند مجاعة ر 

هاب  عن عروة  بادة والقدامي عن مالك عن ابن شم وح بن ع  ف ورأ وي عن عبد العزيز بن ييى ومطر  ر 

سّندًا  ن ليس بذاك من أصحابه  إاَل . عن عائشة م   ... أنه ملأ  يروه عّنه إاَل مأ

هري عن عروة عن عائشة موصوالً   ن رواه عن الزُّ  ... وأعَلها كلها , ثم ذكر ابن عبد الب مأ

رسالً عن ابنم شهاب : ثم قال   هاب يروونأه م 
َفاظ ابنم شم  .الخ كالمه ... أأَن عائشةأ وحفصةأ , وح 

 انتهى . وال يصحُّ عن مالك  إاَل ما يف الوطأ( : 1/11 ) "التمهيد"وقال يف  

وعبد الرزاق ( 1  )وإسحاق بن راهوية ( 115)والشافعي ( 3/151) "العلل"وأخرجه أمحد يف  

والطحاوي (  1/18) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/118) "الكبى"والّنسائي يف ( 1/111)

هري عن م رسالً ( 1/119)  عن الزُّ
 . من ط رق 

 "الكبى"والّنسائي يف , من طريق جعفر بن برقان ( 1/113)وأمحد ( 135)وأخرجه الرتمذي  

= 
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___________________ 

(  1 /1)وأمحد , من طريق صالح بن أيب الخَّض ( 1  )وإسحاق بن راهوية ( 1/118)

سي ( 1/111)والّنسائي  مر ( 18 /1)والطحاوي , من طريق سفيان بن ح  من طريق عبد اهلل بن ع 

مري  قبة وصالح بن كيسان وإسامعيلأ ( 1/118) والّنسائي, الع  من طريق إسامعيلأ بنم إمبراهيم بنم ع 

روة عن عائشة به هري عن ع   . بنم أ مية كلهم عن الزُّ

 .                              الرفع: أي . هذا خطٌأ : قال الّنسائي  

هري عن : وقال الرتمذي    وروى صالح بن أيب الخَّض وحممد بن أيب حفصة هذا احلديث عن الزُّ

ر وعبيد اهلل بن عمر وزياد بن سعد وغري  واحد  , عروة عن عائشة مثل هذا  عمأ ورواه مالك بن أنس و مأ

رساًل  هري عن عائشة م  وي عن , أأصحُّ  وهذا(. عروة ) وملأ  يذكروا فيه عن . من احل َفاط عن الزُّ لنه ر 

ريج  هري : قال , ابن ج  روة عن عائشة: قلت له , سأألت  الزُّ روة يف : ؟ قال .أأحَدثك ع  ملأ  أسمع من ع 

ن سأألأ عائشةأ عن هذا , هذا شيئًا  ولكّن ي سمعت  يف خالفة سليامن بن عبد اللك من ناس  عن بعض مأ

ريج حَدثّنا بذلك عيلُّ بن عيسى بن ي, احلديث  بادة عن ابن ج  وح بن ع  فذكر . زيد البغدادي حَدثّنا رأ

 .انتهى كالمه . احلديث

ييّنة يف روايته ( : 1 1/1) "الفتح"وقال ابن حجر يف   هري عّنه: وقال ابن ع  ئل الزُّ روة؟ . س  و عن ع  أأه 

لأه , اتفق الث قات  عىل إمرساله : وقال اخلاَلل , ال : فقال  صأ اردأ احل َفاظ عىل احل كم وتو, وشَذ مأن وأ

 مأوصوالً , بضعفم حديثم عائشةأ هذا 
ن اَل ي وثق به عن مالك  ه الَدارقطّني يف . وقد رواه مأ ذكرأ

عاً : فقال , وبَي مالٌك يف روايتمه ,  "غرائب مالك" هام كان تطوُّ  .إَن صيامأ

ميل عن عروة ( 1151)وله من طريق أ خرى عّند أيب داود   وضَعفه أمحد , عن عائشة من طريق ز 

ميل   ملسو هيلع هللا ىلصفقد صَح عن عائشة أنه . وعىل تقدير أأن  يكون حمفوظًا . والبخاري والّنسائي بجهالة حال ز 

وم يومًا مكانأه : ثم قال , فأكل "وزاد فيه بعضهم , كان ي فطر من صوم التطوع  وقد ضَعف  "لكن أأص 

ئمها , الّنسائيُّ هذه الزيادة  مأ بخطأ  عىل . تقديرم الَصحة  وعىل, وحكأ
م
لم الأمرم بالقضاء في جمع بيّنهام بحم 

 .انتهى كالمه. الّنَدب 
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ُ
 عتكاف  الا كتاب

 
ُرُِْدُقُ لاُةُِليلُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 نَ أأ ,  اهلل بيدع   بن مرع   ىلمو َّض  الّنَ  يبأأ  عن كلما عن ( )  زيادٌ  حَدثّنيو -311

 ع  شاسم  ٌل رج   ين  إم  اهلل يا رسولأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسول لقا,  هّنَي جل  ا نيس  أ   بنأ  اهلل عبدأ 

 من وعرشين ث  ثال ةأ ليل ل  انز:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   هل لفقا,  اْل نزل  أأ  ةً ليل ينر  فم   .ارالدَ 

 ( ).رمضان

_________________ 

 .راوي موطأ مالك . هو ابن عبد الرمحن الندليس القرطبي شيخ ييى بن ييى الليثي  ( )

 -وكان ثقًة  -زياد بن عبدالرمحن العروف بشبطون ( :  89 /   )  "التمهيد"قال ابن عبد الب يف 

ه من مالك    -ومالك يومئذ حي   -كان ييى بن ييى قد سمع الوطأأ مّنه بالندلس   عأ
ثَم رحلأ فسمم

ها   يف االعتكاف مل يأسمع 
اها عن زياد  عن مالك, حاشا ورقة  وأ  فرأ

ها من مالك   اهـ. أو شَك يف سامعم

لباب والبابان اللذان بعده هذا ا:  -يف باب خروج العتكف للعيد  -( 3/391) "االستذكار"وقال يف 

, فرواه عن زيادم بنم عبدم الرمحن عن مالك  . إىل آخر كتاب االعتكاف مل يسمع ذلك ييى عن مالك  

تَم الوطأأ , سمع الوطأأ من زياد  عن مالك :  وقيل  فلم ي 
فاته مّنه عليه لرضه . ثم دخلأ إىل مالك 

اها عّنه عن مالك  فتحَملها عن ز. وحضور أأجلمه هذه البواب  وأ  أأتى زيادًا فرأ
ياد  عّنه لأَا فاتأه عن مالك 

 .انتهى. 

عب اإليامن"و( 1111) "العرفة"والبيهقي يف (  119)أخرجه عبد الرزاق  (1) ( 18 /8) "ش 

 .        من ط رق  عن مالك به( 391) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف 

, وملأ  يلق أأبو الّنَّض  عبدأ اهلل بنأ أنيس , حديٌث مّنقطٌع  هذا( : 1 1/ 1) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

اح ثابتة, وال رآه   شَتى صحأ
ل من وجوه   انتهى . لكّنَه يتَصم

= 
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 مح   عن كلما عن زيادٌ  حَدثّنيو -313
:  لقا أن ه,  ك  لما بن نسأأ  عن لويالطَ  يد 

 ىحتَ  رمضان يف ةليلال هذه ريت  أ   ين  إم  : لفقا,  رمضان يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   يّنالع خرجأ 

 فر   نالرج   ىحأ تال
 تأ لفا,  ت  عأ فم

 ( ).امسةم خلوا ابعةم والَس  اسعةم التَ  يف وهاس  مم

___________________ 

من طريق أيب الّنَّض  عن ب رس بن سعيد عن عبد اهلل بن ( 1/811) "صحيح مسلم"وأصل احلديث يف  

 وطي  . ثم أ نسيتها , رأيت  ليلةأ القدر : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسول اهلل , أ نيس 
 
ها أأسجد  يف ماء بحأ , وأ راين ص 

طرنا ليلةأ ثالثة  وعرشين : قال  بهتمه  ملسو هيلع هللا ىلصفصىَل بّنا رسول  اهلل . فم   والطيم عىل جأ
م
فانصف وإَن أثرأ الاء

ه  . "وأأنفم

 .فقد جاء من عَدةم ط رق  كام قال أبو عمر. أما لفظ حديث مالك  

( 81,  3/85) "رشح معاين اآلثار"و( 1191)ومصّنف عبد الرزاق ( 381 )سّنن أيب داود : انظر  

 (. 1181 )ومسّند أمحد . للطحاوي 

والبيهقي يف (  1/11) "الكبى"والّنسائي يف ( 1 3) "السّنن الأثورة"أخرجه الشافعي يف  ( )

( 353/  ) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف ( 1 3) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف ( 1151) "العرفة"

 . من ط رق  عن مالك به

ُُ ُالبخاريُيف عن ( 9 9 )ويف , عن إسامعيل بن جعفر ( 19)رقم ُ"صحيحه"واحلديثُأخرجه

بادة ( 5111)و , خالد بن احلارث  يد عن أأنس عن ع   .  عن برش بن الفَضل كلهم عن مح 

خرجأ عليّنا : قال , هكذا روى مالٌك هذا احلديث عن أنس  ( :   3/1) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

يد  ,  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اهلل  ه أأصحاب  مح  باد. وخالفأ : قال , ة بن الصامت فإّنم رووه عن محيد عن أأنس عن ع 

حدثّنا ابن : قال , حدثّنا قاسم بن أصبغ : أخبناه سعيد بن نص قال . ملسو هيلع هللا ىلصخرج عليّنا رسول  اهلل 

بادة : حدثّنا أبو بكر بن أيب شيبة قال : وضاح قال  يد عن أنس عن ع  : قال , حدثّنا عبد الوهاب عن مح 

ن الفَضل وابن أيب عدي ومحاد بن سلمة وكذلك رواه ييى القطان وبرش ب.  ملسو هيلع هللا ىلصخرجأ عليّنا رسول  اهلل 

بادة  سّند ع  بادة كلهم جعلأه من م  يد عن أنس عن ع  م فيه : وقال عيل بن الديّني , وغريهم عن مح  هم وأ

= 
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 يأ  نمأ  سمع أن ه,  كلما عن زيادٌ  حَدثّنيو -311
 إنَ :  يقول مم لعلا لهأأ  من به ق  ثم

  اهلل  شاءأ  ما وأأ ,  هلأ قب اسم الّنَ  عامر  أأ  يأ رم أ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو
 عامرأ أأ  تقارصأ  هفكأنَ ,  كلذ نمم

 ةأ ليل اهلل  عطاهفأأ ,  رم  ع  لا لوط   يف همغري   غأ لب ذيلا لمث لعملا من يبلغوا اَل  أن تهمَ أ  

.ر  شه   فل  أأ  من خريٌ  قدرم لا
( ) 

___________________ 

يد , مالٌك  ه أأصحاب مح  ه بمشيخةم أهل , وهم أأعلم  به مّنه , وخالفأ وملأ  يكن له بحميد  علٌم كعلمم

 .انتهى كالمه . الديّنة

أ به ( : 31 ص) "الحاديث التي خولف فيها مالك"ال الدارقطّني يف وق     بادة . ومالٌك قأصأ ملأ  يذكر ع 

 . انتهى . 

ةم  (تالحىُ:ُ)ُقولهُ  لأ يّنهامأ مالحاة : بمال همأ قعت بأ ة والّنازعة والشامتة . أأي وأ اصمأ ي ال  خأ
هم م , وأ س 

االم وأ

الد   م وأ رس   ( .135/ ) "تّنوير احلوالك"يف  قاله السيوطي. اللحاء بمالكأ

عب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  ( ) وصل "وابن الصالح يف ( 18) "فضائل الوقات"ويف ( 3111) "ش 

 . من طريق مالك به( 3)رقم  "بالغات مالك

رساًل من وجه  من ( : 1 3/1) "االستذكار"قال أبو عمر يف   ال أأعلم هذا احلديث ي روى مسّندًا وال م 

 .انتهى كالمه . وهو أأحد  الأربعة الأحاديث التي ال ت وجد يف غري الوطأ, الوجوه إاَل ما يف الوطأ 
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ُ
 حلا كتاب

 
 ج

 

ُلُِالهُْإللُُِلسغُ لا:ُبابُ

 أسامءأ  نَ أأ ,  سي بلا بن سعيد عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -315

دأ  دت  لو ميس  ع   بّنت  ثمَ ,  لأ غتستأ  ن  أأ  بكر   بوأأ  هامرأ فأأ ,  فةي  لأ حل  ا بذي بكر   أيب بنأ  حمم 

.لُّ ِت  
( )  

 هحرامم إل يغتسل   كان,  مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -311

 ( ).عرفة ةأ عشيَ  هوفم وق  لو,  ةمكَ  هلم ودخ  لو , مأ رم ي   أن   لقب

_________________ 

 .عن عبد اهلل بن نمري عن ييى بن سعيد به( 8/181)أخرجه ابن سعد  (6)

من طريق عبد الكريم ( 8 ) "الغيالنيات"وأبو بكر الشافعي يف ( 8/818)ورواه ابن سعد أيضًا  

ها فلت فض  عليها من الاء : فقال  ملسو هيلع هللا ىلصفسأألأ أأبو بكر رسولأ اهلل  "وفيه . ري عن سعيد اجلز ر   "..م 

 "الختارة"والضياء يف ( 5/31) "الكبى"والبيهقي يف ( 1  /11) "الكبري"ورواه الطباين يف  

ريج عن عبد الرمحن بن القاسم عن ابن السيب عن أسامء ( 11 ,   1 / ) . بهمن طريق ابن ج 

 .فذكره مرفوعًا أيضًا 

 .عن جابر مثله( 1 1 )وأأيضًا , عن عائشة ( 119 ) ماُأخرجهُمسلمويشهد له  

 .من طريق مالك  به( 1911) "العرفة"والبيهقيُّ يف (  81)أخرجه الشافعيُّ  (6)

مر كان يبيت  ب, من طريق أيوب عن نافع ( 511 )ومسلم ( 198 )وأخرج البخاري   ذي أَن ابنأ ع 

غتأسل  , ط وى   . فعلأه ملسو هيلع هللا ىلصويذكر  أأَن الّنبَي , ثم يأ

سلهُلإلحرامُُ"ول يسُعندمهاُُ  ملسو هيلع هللا ىلصفقد صَح من أأمره . أَما االغتسال لإلحرام  ."والُلوقوفهُبعرفةُ,ُغ 

= 
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ُرمُِحملُ اُلسغُ :ُبابُ

 مربنع   نَ أأ ,  رباح   يبأأ  بن عطاء عن قيس   بن يدمح   عن كلما حَدثّنيو -311

:  غتسل  يأ  وهو - ماءً  ابطَ خلا بن مرع   ىلع يصبُّ  وهو - يةّن  م   بن ىلأ يعل لقا ط ابخلا

 هل لفقا,  ببت  صأ  ّنيأمرتأ  إن   .؟يب هالأ عجتأ  أن   تريد  أأ :  ىلعيأ  لفقا,  يسم رأ   ىلع بب  اص  

.اً ثأ عأ شأ  إاَل  اء  لا هيزيدأ  نلف ب  ب  اص  :  ابطَ خلا بن   مرع  
 ( ) 

 هسأ رأ   يغسل   ال كان,  مرع   بن اهلل عبدأ  أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -318

___________________ 

 . انظر ما قبله. 

سل لعرفةأ ُ وي مرفوعًا من حديث الفاكه بن سعد . أَما الغ  بن وا( 1111 )أخرجه أمحد .  فقد ر 

ه ضعيٌف ( 1 3 )ماجه  وجاء عن عيلٍّ وابن ( . 1/91) "التلخيص"كام قال ابن حجر يف . وسّند 

ُُ(85/ )انظر نصب الراية . مسعود وابن عباس 

 . من طريق الشافعي عن مالك به( 1818) "معرفة السّنن واآلثار"أخرجه البيهقي يف  (6)

من طريق سعيد بن سامل ( 5/13) "الكبى"والبيهقي يف ( 811)لكن وصلأه الشافعي , وفيه انقطاع  

عن ( سعيد و ييى ) من طريق ييى بن سعيد القطان كالمها ( 111/ ) "الطالب"ومسَدد كام يف , 

ريج حَدثّني عطاٌء   . وهذا إسّناٌد صحيٌح . أأخبين صفوان  بن يأعىل عن أأبيه به. ابن ج 

َجاج بن أأرطاة حَدثّني عطاء به( 1/588) "غريب احلديث "ورواه إبراهيم احلريب يف    . من طريق حأ

نْيةُ:ُ)ُقولهُ   .وهو يأعىل بن أميَة . هي أمُّ يعىل ريض اهلل عّنها  (م 

ن  إ: يقول . يريد الفدية ( أتريد أن جتعلها يب ) وقول يعىل ( :   /1) "االستذكار"قال أبو عمر يف 

ه من ذلك  ه ماًء يكاد يموت  يشٌء من دواب  رأأسم
ّني , صببت  عىل رأ سم مأ زم ه لأ

أو لس الشعر وزوال شعثم

له . فإن  أأمرتّني كانت  عليك . الفدية   مر أأَنه ال فديةأ يف ذلك الفعلم عىل فاعم ه ع  أ بأ وال عىل اآلمر بمه , فأأخ 

 .انتهى كالمه . واهلل أعلم. هذا معّنى قوله , 
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 ح  اال من إاَل ,  رمٌ حم   وهو
 ( ) .مالتم

ُحرامُِإلُِاُيفُغةُِصبُ ملُ اُياِبُالثُُِّبسُِلُ :ُبابُُ

 ابطَ خلا بنم  مرع   ىلمو مأ لسأأ  سمعأ  ن هأأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -319

 اً ثوب اهلل بيدع   بنم  حةأ لط ىلع ىرأأ  ابطَ خلا بنأ  مرأ ع   نَ أأ ,  مرع   بنأ  اهلل عبدأ  ثد  ي  

 يا : حةلط لفقا ؟حةلط يا صبوغلا وب  الثَ  هذا ما:  مرع   لفقا,  رمٌ حم   وهو اً مصبوغ

 .رٌ دأ مأ  هو امإنَ  ؤمّنيلا مريأ أأ 

ةٌ أأ  هطالرَ  اّيُّ أأ  كمإنَ  : عمر لفقا  ىرأأ  جاهالً  الً رج   نَ أأ  ولف,  اس  الّنَ  بكم قتدييأ  ئم 

,  حراماإل يف غةصبل  ا يابالث   بس  لي كانقد  اهلل بيدع   بنأ  حةأ لط إنَ  : لقال وبأ الثَ  هذا

  ( ) .غةصبل  ا يابالث   هذه نمم  شيئاً  هط  الرَ  اّيُّ أأ  بسوالت فال

,  بكر   يبأأ  بّنت سامءأأ  عن بيهأأ  عن روةع   بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -331

_________________ 

 . أخبنا مالك به( 1813) "العرفة"ومن طريقه البيهقي يف ( 1/151) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

من طريق ابن ب كري عن مالك ( 1811) "العرفة "ويف ( 5/11) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 .                                        به

 "غريب احلديث"وأبو عبيد يف ( 111 ) "الزهد"البارك يف  وابن( 3/111)وأخرجه ابن سعد  

 .من ط رق  عن نافع به( 118 ) "الطالب"ومسَدد كام يف (   /1)

 .وهو أأصٌل يف سد  الذرائعم , هذا إسّناٌد صحيٌح موقوٌف : قال ابن حجر يف الطالب  

ٌرُ:ُ)ُقولهُ د  بغ بالأغرة . ترابًا  يعّني( : 135/ ) "الشارق"قال عياض يف  (إنامُهوُم  , ي ريد إنام ص 

  انتهى كالمه. والدر  الطي  اليابس  

 .بفتح اليم الطي المحر . والأغرة : قلت 
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اأأ   ( ).زعفرانٌ  فيها يسل,  رمةٌ حم   وهي اتعأ شبل  ا راتعصفأ ل  ا بس  لتأ  كانت ّن 

ُقةطُ نُْملُِاُحرمُِملُ اُبسلُ :ُبابُ

 بسأ ل   هكرأ يأ  كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني - 33

  ( ) .حرمم  لل ةم ّنطقأ لم ا

_________________ 

ويف ( 5/59) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/151)والطحاوي ( 11 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من ط رق  عن مالك( 1851) "العرفة"

 "مسّنده "وإسحاق بن راهوية يف ( 13 /3)وأخرجه ابن أيب شيبة . عن أأبيه  كذا قال مالٌك هشام 

ّندر  كالمها عن ( 11 /5)وابن أيب شيبة أيضًا , من طريق عبدة بن سليامن ( 1151) من طريق غ 

 .هشام عن فاطمة بّنتم ال ّنذر عن أأسامء به

ه ييى بن سعيد القطان وأبو خال( : 11/ ) "الحاديث التي خولف فيها مالك"قال الدارقطّني يف   فأ

وهو . رووه عن هشام عن فاطمة بّنت الّنذر عن أسامء . أسامة محاد بن أسامة ومحاد بن زيد وغريهم 

 .انتهى . الصواب

 .من طريق مالك به( 1891) "العرفة"والبيهقي يف ( 831)أخرجه الشافعي  (1)

ولعَل كراهةأ ابن عمر له . ما ي شدُّ به الوسط من سري ونحوه . بكرس اليم وفتح الطاء (ُ:املِنْطقةُ:ُ)ُقولهُ 

فال بأس . أأو وضع الّنقودم فيها , أأَما إذا كان له حاجٌة كشد  اإلزار خشيةأ السقوط , إذا كان لغري حاجة 

ميان .  أَّنا , مد عن عائشة عن القاسم بن حم( 5/19) "الكبى"وقد روى البيهقيُّ يف , ومثله اْلم

حرم  ميان للم 
ئلت  عن اْلم تمه! وما بأ ٌس؟: فقالت . س  ثمق من نفقأ  .ليستو 

عل  (الميانُ:ُ)ُ( 3/391: ) "الفتح"قال احلافظ يف  عَرب , ي شبه تَكة الرساويل جي  هو بكرس اْلاء م 

ن ابن إسحاق عن عطاء قال وقد روى الدارقطّني من طريق الثوري ع. وي شد يف الوسط , فيها الّنفقة  

حرم :  يك عن أيب إسحاق عن عطاء . ال بأسأ باخلاتأم للم  ه عن  -وأأخرج أيضًا من طريق رشأ رأ ورَبام ذكأ

= 
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ُ:ُبابُ ُهوجهُ ُحرمُِملُ اُمريت 

 أن ه,  د  حممَ  بن قاسمم لا عن سعيد   بن ييى عن ى عن مالك  يي حَدثّني -331

ان بنأ  عثامنأ  ىرأأ  أن ه,  ّنفيُّ حلا مري  ع   بن ةصأ رافم فأ لا خبينأأ :  لقا  يغط  ي   جعر  لبا عف 

 .رمٌ حم   وهو.  هوجهأ 
( ) 

 فوق ما:  يقول كان مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -333

 م  حرم ال   رهم  َي   فال . سأ  الرَ  من نق  الذ  
( ). 

 عبدم  بنأ  واقدأ  هابّنأ  نفَ مر كأ ع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -331

___________________ 

حرم : قال . عن ابن عباس  -سعيد بن جبري  ميان واخلاتأمم للم 
وأخرجه . والأَول أأصحُّ . ال بأسأ باْلم

قال ابن . وإسّناده ضعيف . وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا من  "الكامل"الطباينُّ وابن  عدي يف 

ن : عبد الب  ّنقل عأ ه يف بعض  , ومل ي  ه إذا مل ي مكن إدخال بعضم أأجازأ ذلك ف قهاء  الأم صار , وأأجازوا عقدأ

ه : أأحد  كراهتأه إاَل عن ابن عمر , وعّن ه  واز  ه . جأ وليس إنه تفَرد بذلك , : وقيل , ومّنعأ إسحاق  عقدأ

حرم , : فقد أأخرج ابن  أيب شيبة بسّند  صحيح  عن سعيد بن السيب قال . كذلك  ميان للم 
ال بأ سأ باْلم

َفاً , ولكن ال يعقد  عليه السري  ه لأ  .انتهى كالمه . ولكن يلفُّ

 .من طريق ابن وهب عن مالك به( 881 ) "رشح مشكل اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

 .من ط رق  عن ييى بن سعيد به( 5/51)والبيهقي ( 3/185)شيبة وأخرجه ابن أيب  

 (.318) برقم . سيأيت يف الوطأ . وله طرٌق أ خرى عن عثامن  

ْرجُ:ُ)ُقولهُ   (5 3)تقَدم برقم . قريٌة بي مكة والديّنة , بفتح العي وإسكان الراء  (الع 

 . من طريق مالك به ( 5/11)والبيهقي ( 881 ) "رشح ال شكل"أخرجه الطحاوي يف  (1)

ريج ( 3/185)وأخرجه ابن أيب شيبة   قييل يف , من طريق ابن ج  من طريق ( 1  / ) "الضعفاء"والع 

 .عبيد اهلل بن عمر كالمها عن نافع به
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ّناهب  طيَ لأ  مٌ ر  ح   انَ أأ  الول:  لوقا,  هووجهأ  هسأ رأ   رومخَ ,  اً مرم حم   حفةجل  با وماتأ ,  اهلل
 ( ). 

 ّنتقب  تأ  ال:  يقول كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -335

 .( ) ينازأ فَ ق  لا بس  لت الو,  حرمة  ال   رأة  لا

_________________ 

 . وهذا إسّناد صحيح ( )

هري , عن سامل , قال ( 119) "حجة الوداع"وروى ابن حزم يف كتابه   واقد  بن   ت ويف  : من طريق الزُّ

ه وقَمصه وعَممه ولَفه يف ثالثةم  رم , فأأخذأ ابن  عمرأ رأأسأ مر مع ابنم عمر باجل حفة , وهو حم  عبد اهلل بن ع 

رمون ؛ أأمسسّناه طيباً : أثواب , قال   . هذا يأقطع إحرامه حي ت ويف  , ولوال أأَنا حم 

 . بن ب كري عن مالك به من طريق ييى ( 9 18) "العرفة"أخرجه البيهقي يف  (1)

من طريق الليث بن ( 838 ) "صحيحه"وأخرجه البخاري يف . كذا رواه مالٌك عن نافع  موقوفًا  

مر قال  ن . يا رسولأ اهلل : فقال , قام رجٌل : سعد حَدثّنا نافع عن عبد اهلل بن ع  رنا أن  نلبسأ مم ماذا تأ م 

وا القميص ال تلبأ : ملسو هيلع هللا ىلصالث ياب يف اإلحرام؟ فقال الّنبيُّ  ّنتقب  الرأة  ال حرمة  "وفيه . احلديث .. س  , وال تأ

َفازين  ره مرفوعًا كَله . وال تلبس  الق  كأ  .فذأ

 .دون الّنقاب والقفازين. من طريق مالك ( 11  )ومسلم ( 513 )وأخرجه البخاري  

بيد ا( القفازين والّنقاب ) ثم ذكرأ اإلمام  البخاريُّ اخلالفأ يف   لأ الرفوعأ عن وأَن ع  مر فأصأ هلل بن ع 

 . الوقوف 

ه : فقال   ويرية وابن  إسحق يف ( أي الليث ) تابعأ قبة وج  موسى بن عقبة وإسامعيل بن إبراهيم بن ع 

بيد اهلل . الّنقاب والقفازين وال , ال تّنتقب  ال حرمة  ( أي ابن عمر ) وكان يقول . وال ورسأ : وقال ع 

ين  مر . تلبس  القَفازأ وتابعه ليث  بن  أأيب . حرمة ال تّنتقب  ال  : وقال مالٌك عن نافع عن ابن ع 

ليم  انتهى كالمه "س 

بيد اهلل : قلت   .  "فتح الباري"وإسحاق بن راهوية كام يف ( 1591)أخرجها ابن خزيمة . رواية ع 

ه كيحيى بن سعيد النصاري وأيوب ومالك  ه عىل وقفم  . وتابعه غري 

= 
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 اَّن أأ ,  ّنذرم ل  ا بّنتم  فاطمة عن روةع   بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -331

يب بكر  أأ  بّنتم  سامءأ أأ  مع ونحن,  رماٌت حم   ونحن ّناوجوهأ  رخم  ن   اّنَ ك   : تلقا

.يقد  َص ال
( ) 

___________________ 

 .ورَجح ابن  حجر الوقوفأ ل مور 

بيد اهلل: الأَول   ن خالفهأَن ع  ن مجيع مأ
مر يف نافع أأحفظ  مم  . بن ع 

س"فذكرأ الرفوعأ إىل قوله . كونه فصلأ الرفوعأ عن الوقوف : الثاين   وكان عبد  اهلل يقول : ثم قال  "ور 

رأ الّنقاب والقفازين :  ه موقوفًا كَله . فذكأ رأ رفوعًا كَله, بخالف غريه فذكأ  .أأو مأ

 .حيث ذكره موقوفًا هّنا يف الوطأ.  متابعة مالك  له: ثالثًا  

 "التمهيد"و ( 3/11) "نصب الراية"و ( 189/ ) "تغليق التعليق"و (  1/53) "فتح الباري"انظر  

 .وما بعدها( 15 /5 )

ه الرأة عىل الأنف  (تنتقبُ:ُ)ُقولهُ ب من . الّنقاب , وهو اخلامر الذي تشدُّ أو حتت الحاجر , وإن  قر 

صواص بفتح الواو وسكون الصاد الوىل , فإن  نزلأ إىل طرفم العي حتى ال يب دو أأجفاّنا فهو الوأ

الأنف فهو الل فاف بكرس الالم وبالفاء , فإن  نزلأ إىل الفم ومل يكن عىل الرنبة مّنه يشٌء فهو الل ثام 

 .بالثلثة

ازينُ:ُ)ُقولهُ  ف  مَ  (الق  َفاز بوزن ر  شى بقطن بضم القاف وشد الفاء , تثّنية ق  ان , يشٌء ي عمل لليدين ي 

ل , تلبسهام الرأأة  للبد  ز   يف غأ
م
أأو ما تلبسه الرأة يف يأدّيا فت غط ي أأصابعها وكَفيها عّند معاناةم اليشء

 ( .1/318)قاله الزرقاين . ونحوه 

 .من طريق عبأدة بن سليامن عن هشام به( 1155)أخرجه إسحاق بن راهوية  ( )

يد ( 1191)بن خزيمة وأخرجه ا  سهر ( 1/98)واحلاكم , من طريق إبراهيم بن مح  من طريق عيل بن م 

 . كّنَا ن غط ي وجوهّنا: قالت , كالمها عن هشام عن فاطمة عن أأسامء 

جاه: وقال احلاكم    .حديث صحيٌح عىل رشط الشيخي ملأ  َير 

= 
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ُجُِّحلاُيفُيِبُالطُُِّيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 اً عرابيَ أأ  نَ أأ ,  رباح   أيب بن عطاء عن قيس   بن يدمح   عني عن مالك  حَدثّنو -331

:  لفقا,  فرة  ص   ثرأأ  هوبم  قميٌص  عرايب  الأ  ىلوع,  ّني  بح   وهو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو ىلإ جاءأ 

 م  بع   ت  لل  هأأ  ين  إم .  اهلل يا رسولأ 
 .؟صّنعأ أأ  ن  أأ  رينم  أ  ت فكيف . رة 

 يف ل  وافع,  عّنك فرةأ الصُّ  هذه ل  سواغ  ,  كقميصأ  انزع : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   هل لفقا

.كج  حأ  يف تفعل ما كمرتم ع  
( ) 

___________________ 

 .وهذا أأرفع  من الول: قلت  

 .من طريق ابن بكري عن مالك به ( 8/15) "السّنن واآلثار معرفة"أخرجه البيهقي يف  ( )

 .عن مالك به  "القديم"وذكر البيهقي أَن الشافعَي رواه يف  

واة ال وَطأ فيام علمت  ( : 1/119) "التمهيد"قال ابن عبد الب يف   رسٌل عّند مجيعم ر  . هذا حديٌث م 

 انتهى

يد بن قيس : قلت   ن تابعه عليها , وهي لفظة شاَذٌة . "وهو بحّني"هكذا قال مح  وقد رواه مجٌع . ملأ  أرأ مأ

 . وهو أأصحُّ . وهو باجلعرانة : فقالوا , كبرٌي من الثقات عن عطاء عن صفوان بن أ مية عن أأبيه 

وأمحد (  81  )ومسلم (  1111,  1111,  151 ,  191 ,  113 ) وأخرجه البخاري  

والرتمذي ( 811 ,  81 ,  811 ,  9 8 ) أبو داود و( 1 3/ )والشافعي ( 111,  1/111)

والدارقطّني ( 155,  151رقم / 13) "الكبري"والطباين يف ( 31 /5)وابن أيب شيبة ( 831)

من ط رق  عن عطاء عن صفوان بن يعىل بن أ مَية عن أبيه ( 5/51) "الكبى"والبيهقي يف (  1/13)

 . وهو الصواب "باجلعرانة  "كلهم قالوا . به 

الراد م ّنصفه من ( وهو بحّني : ) اجلمع بيّنهام فقال ( 1/151) "التمهيد"وحاول ابن  عبد الب يف  

عرانة  ملسو هيلع هللا ىلصوالوضع الذي لقيأ فيه الأعرايبُّ رسولأ اهلل , غزوة حّني  رب , هو اجلم وهو بطريق حّني بق 

= 
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 مرع   نَ أأ ,  ابطَ خلا بن مرع   ىلمو مأ لسأأ  عن نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -338

 لفقا ؟يبالطَ  هذا ريح   ن  ممَ :  لفقا,  جرةبالَش  وهو طيب   ريحأ  وجدأ  ابطَ خلا بن

 لفقا !.اهلل ر  م  عأ ل مّنك: مر ع   لفقا,  ؤمّنيل  ا مريأ أأ  يا يمّن   : فيانس   يبأأ  بن معاوية

 .ؤمّنيلا مريأأ  يا بتّنيطيَ  حبيبة مَ أ   إنَ  : معاوية

 ( ).هّنَ لسم تغ  لف نَ عأ رتجم ل يكلع عزمت  :  مرع   لفقا

___________________ 

عروٌف  مأ رسول  اهلل , ذلك م  ّني ملسو هيلع هللا ىلصوفيه قأسأ  .انتهى. غّنائمأ ح 

َبٌة  "يف رواية الشيخي  (وعليهُقميٌصُ:ُ)ُقولهُ  : إَما قال  "ويف رواية للشافعي  يف مسّنده  "وعليه ج 

يٌص  مم َبٌة : وإما قال , قأ ولذا بَوب البخاريُّ عىل احلديث . واجل بة هي القميص وزيادة . بالشك   "ج 

 .باٌب إذا أأحرمأ جاهاًل وعليه قأميٌص : بقوله 

مدة القاري"يف  قال العيّني والذكور يف احلديث لفظ , فإن  قلتأ الذكور يف الرتمجة لفظ القميص :  "ع 

هام واحٌد يف الرتك : ؟ قلت .فمن أأين الطابقة. اجلبة  واجل بَة قميٌص مع . وكيف ال , ال شَك أأَن حكمأ

 آخرأ لَن اجلبةأ ذات  طاقأي
 
 .انتهى. يشء

فرةُ:ُ)ُقولهُ خ بالطيب"ففي رواية للشيخي , لطيب من أثر ا (ص  تضم   ."م 

السّنن "والبيهقي يف , من طريق ابن وهب ( 11 /1) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

 .                  من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به( 5/35) "الكبى

       .    من طريق أيوب عن نافع به( 3/111)وأخرجه ابن أيب شيبة   

من ( 1  /59) "تاريخ دمشق"ومن طريقه ابن عساكر يف ( 11/ ) "الزهد"وأخرجه ابن البارك يف  

سلم بن جّندب عن أأسلم به  .وإسّناده صحيح . طريق م 

ليامن بن يأسار ( 11811)وأخرجه اإلمام أمحد   مرأ وجدأ , من طريق ييى بن أأيب إمسحاق عن س  . أأَن ع 

 .وفيه انقطاعٌ 

= 
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 أنَ ,  هلم هأأ  من واحد   غري عن ييد  ز   بن تل  الَص  عني عن مالك  حَدثّنو -339

,  تل  الَص  بن   كثري   بهجّن   ىلوإ,  جرةبالَش  وهو طيب   ريحأ  وجدأ  ط ابخلا بن مرع  

,  يسرأ   ت  د  بَ ل. ؤمّنيلا مريأ أأ  يا يّن  مم :  كثريٌ  لفقا ؟.يبم الط   هذا ريح   نممَ :  مرع   لفقا

دت  و أ  ىلإ فاذهب:  مرع   لفقا .قأ لحأأ  أن   أأرأ  رشأ
 ت   ىحتَ  كسأ رأ   كفادل   بة 

 لأ ففع . هيأ ّنقم

 ( ).تل  الَص  بن   كثري

ُ:ُبابُ ُلُِهالاإلُُِمواقيت 

  ( ).عرف  لا من َل هأأ  مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -311

___________________ 

رةُ:ُ)ُُقوله  ج  وفيه مسجٌد كان ي سَمى مسجد . وهو ميقات  أأهلم الديّنة . وي سَمى ذا احلليفة  (وهوُبالش 

 .الشجرة 

 .من طريق عبد اهلل بن يوسف أخبنا مالك به( 31/ ) "أخبار القضاة "أخرجه وكيع يف  ( )

ييد والد الصلت   د  . وز  ي   ( ..1/119) "اإلصابة" ذكره ابن حجر يف الصحابة كام يف. تصغري  زأ

ييد بياءين مجيعًا باثّنتي من أأسفل ( : 9 1/ ) "الشارق"قال يف   وت ضمُّ الزاي وت كرس تأصغري زيد  , ز 

ه,   . انتهى . وليس فيه سواه مما ي شبه 

بةُ:ُ)ُقولهُُ  .بفتح الشي والراء( : 1/391) "الشارق"قال عياض يف  (َش  

بة ( : ) 9/311 ) "التمهيد"وقال أبو عمر يف   أ ستّنقع الاء عّند أ صولم الَشجر ( الرشأ حوٌض يكون , م 

ا  ّي 
 .انتهى. مقدارأ رم

 "السّنن الكبى"و ( 1811) "العرفة"والبيهقي يف ( 53 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

 من طريق مالك به ( 5/19)

رعُ:ُ)ُقولهُ  . قريٌة جامعة بي مكة والديّنة . م الراء أيضًا بض:  وقيل, بضم الوَحدة وسكون الراء  (الف 

  .كيلو تقريباً  51 تبعد عن الديّنة 

= 
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 من َل أه مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  عّنده قةالث   عني عن مالك  حَدثّنو - 31

.اءيأ لي  إم 
( ) 

ُلُِهالاإلُُِيفُلمعُ لا:ُبابُ

كان  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ ,  بيهأأ  عن روةع   بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -311

.َل هه أأ ت  لبه راح وت  تأ فإذا اس  ,  ييفة ركعتأ لحل  ذي ا يف مسجدم  ي صيل  
( )  

___________________ 

تملٌة عّند أأهل العلمم عىل أأنه مَر بميقاته ال ي ريد إمحرامًا ( : 51 /5 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ث َم , حم 

َل مّنه  ن مَكة أو غريها , بدا له فأأهأ رع مم هكذا ذكرأ الشافعيُّ . َم بدا له يف اإلحرام ث, أأو جاءأ إىل الف 

مر هذا ه يف معّنى حديث ابنم ع   .انتهى. وغري 

( 1881) "معرفة السّنن واآلثار"ومن طريقه البيهقي يف ( 1/118) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .                                 أخبنا مالك عن نافع عن ابن عمر به

هاب  , من طريق ابن وهب ( 5/31) "السّنن الكبى"وأخرجه البيهقي يف    ه عن ابن شم أ أأَن يونسأ أأخبأ

مي, عن نافع عن ابن عمر  م احلأكأ لياء عامأ حكأ ن إمي 
 . أأَنه أأحرم مم

 .رمحة اهلل عىل اجلميع. فتبي  أأَن الثقة هو نافع موىل ابن عمر  

 البأكري . معّناه بيت اهلل :  وقيل, بكرس أوله ممدود بيت القدس  (إيلياءُ:ُ)ُقولهُ 
أنه , وحكى أبو عبيد 

قال بالقص أأيضًا  قاله عياض يف . وهو الأقىص أأيضاً . ولغٌة ثالثٌة بحذف الياء الوىل وسكون الالم , ي 

 (. 1  / ) "الشارق"

استوت  به : ولفظه . شام بن عروة بهعن وكيع بن اجلراح عن ه( 3/391)أخرجه ابن أيب شيبة  (1)

 السجدم أهَل 
م
 .راحلت ه بفّناء

واة عن مالك يف إرسال هذا احلديث هبذا ( : 11/181) "التمهيد"قال أبو عمر يف   تلف الرُّ ملأ  َيأ

سّندًا من حديث ابن عمر وأنس من وجوه  ثابتة  , اإلسّناد  وي معّناه م   انتهى. وقد ر 

= 
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ُُرفعُ :ُبابُ ُلُِهالباإلُُِوِتُالص 

مرو بن دحممَ  بن بكر أيب بن اهلل عبد عن ى عن مالك  يي حَدثّني -313  بن عأ

 بن دخاَل  عن هشام   بن ارثحلاعبد الرمحن بن  بن بكر يبأأ  بنم  كللا عبد عن حزم  

 آمرأ  ن  أأ  ينمرأ فأأ  جبيل   تاينأأ :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لأ رسو نَ أأ ,  بيهأأ  عن نصاري  الأ  ائبالَس 

 ( ) .مهاحدأ أأ  ريدي   . لم هالإلبا وأأ  يةبم لبالتَ  مصواِتأ أأ  رفعوايأ  ن  أأ  يأ مع نمأ  وأأ ,  صحايبأأ 

ُجُِّحلاُيفُرانقُِلا:ُبابُ

___________________ 

مر : قلت   سلم . عن سامل عن أبيه  (6684)ومسلمُ(6262ُ)أخرجهُالبخاريُ. حديث ابنم ع  ولفظ م 

ه . مثل روايةم مالك  هّنا   أ خرى عن ابن عمر نحوأ
رجاه من ط رق   .نحوه وأيضًا عن أنس . وأأخ 

والطباينُّ يف ( 813 )والدارميُّ ( 1 8 )وأبو داود ( 1/51)وأمحد ( 191)أخرجه الشافعي  ( )

( 811 )والبغوي ( 1811) "والعرفة"ويف (  5/1) "الكبى"والبيهقي يف ( 11 /1) "الكبري"

 .                                            من ط رق  عن مالك به

الطحاويُّ ( 11 /5)ابن أيب شيبة ( 1191)وابن ماجه ( 119)مذي والرت( 1111 )وأخرجه أمحد   

ييّنة عن عبد اهلل بن أيب بكر به( 5313) "رشح مشكل اآلثار"يف  . وغريهم من طريق سفيان بن ع 

حه ابن حبان   (.3811)وصح 

هم هذا احلديث عن خاَلد عن زيدم بنم خالد  عن , حديث حسٌن صحيٌح : قال الرتمذي   وروى بعض 

 انتهى. والصحيح  هو عن خاَلد عن أأبيه. وال يصحُّ ,  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبي 

ه ثقاٌت إاَل أنه اخت لف عىل التابعي  يف صحابي ه( : 3/118) "الفتح"وقال ابن حجر يف    اهـ. ورجال 

ه اختالٌف كثرٌي ( : 1/139 ) "التمهيد "وقال أبو عمر يف   وأأرجوا أن  تكون رواية  مالك  فيه , يف سّندم

 انتهى. صحُّ ذلك إن  شاء اهللأأ 

ييّنة :  "السّنن"وقال البيهقي يف    وابنم ع 
 انتهى. وكذلك قاله البخاري وغريه, الصحيح رواية مالك 
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 بنأ  قدادأ لا نَ أأ ,  بيهأأ  عن د  حممَ  بنم  جعفرم  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -311

  يل  ع ىلع لأ دخ سودم لا
,  اً طبأ وخأ  اً دقيق هل بكرات   يّنجع   وهو,  قيابالسُّ  ب  لطا أيب بنم

 بن يلُّ ع فخرج,  عمرةلوا ج  حلا بي قرنأ ي   ن  أأ  نعأ  ىّنهأ يأ  انعفَ  بن ثامنع   هذا : لفقا

 بأ خلأ وا قيقم الدَ  أثرأ  نسىأأ  فام . طبأ خلأ وا قيقالدَ  ثر  أأ  يديه ىلوع.  ب  لطا أيب
 ذراعيه ىلع طم

 .انعفَ  بن ثامنع   ىلع لدخ ىحتَ , 

,  ييم رأ   كلذ:  عثامن لفقا ؟مرةع  لوا ج  حلا بي قرنأ ي   أن   نعأ  ىهأ تّن   نتأ أأ :  لفقا

 ( ) .اً مع وعمرة   ة  بحجَ  يكبَ ل همَ لال يكبَ ل:  يقول وهو,  اً غضبم   يل  ع فخرج

_________________ 

 .من طريق عبد الرزاق عن مالك به( 1 1/ ) "حجة الوداع"أخرجه ابن حزم يف كتابه  ( )

ّنقطع( : 1/15) "االستذكار"قال أبو عمر يف   َن حممد بن عيل بن احلسي ملأ  ي درك ,  هذا احلديث م 
لأ

 انتهى . القدادأ وال علياً 

م قال ( 188 ) وأصلُاحلديثُيفُصحيحُالبخاري: قلت   , شهدت  عثامن وعليًا : عن مروان بنم احلأكأ

ّنهى عن التعة  مع بيّنهام . وعثامن  يأ ما : قال ,  لبيك بعمرة  وحجة  . أأهَل هبام . فلاَم رأأى عيٌل , وأن  جي 

 . لقولم أأحد   ملسو هيلع هللا ىلصكّنت  لأدعأ سّنةأ رسولم اهلل 

 .ومسلٌم عن عبد اهلل بن شقيق عّنهام نحوه ُمتصًا , وأأخرج الشيخان عن سعيد بن السيب  

ُ)ُقولهُ وهو أن  َيلطأ العلفأ . أي علفت ها الّنجوعأ والّنجيعأ : نجعت  اإلبل : يقال . ي علفها : أي  (ينجع 

واسم  . رضب  الَشجرم بالعصا ليتّناثرأ ورق ها :  (البطُ)ُقولهُ. من اخلبأط والدقيق بالاء ثم ت سقاه اإلبل 

بأط بالتحريك   خأ
ول . الورقم الساقطم ل بمعّنى مفع  لأ . فعأ ن عأ

ُقاله ابن الثري يف الّنهاية. ل ف اإلبوهو مم

قياُ:ُ)ُقولهُ وهي إحدى الأحَطات الكبرية بي الديّنة ومكة عىل طريق . قريٌة ما زالت موجودة  (الس 

ب , احلج  القديم  ها الاءأ العذ 
تبعد  عن الديّنة . وت سَمى اآلن أ َم البك . يأستقي الّناس من آبارها وبركم

 . وهي تابعة لحافظة بدر. ثالثأ مراحل 
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 أنَ ,  سار  يأ  بن يامنلس عن محنالرَ  عبد بن دحممَ  عني عن مالك  حَدثّنو -315

,  بحجٍّ  َل هأأ  نمأ  هصحابم أأ  نفمم ,  ج  حلا ىلإ خرجأ  وداعم لا ةحجَ  عامأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

 مجعأ  أو بحجٍّ  َل هأأ  نمأ  امَ فأأ ,  مرة  بع   َل هأأ  نمأ  ومّنهم,  عمرةأ لوا َج حلا مجعأ  نمأ  ومّنهم

 ي   ملف مرةأ ع  لوا َج حلا
 ( ).َل فح مرة  بع   َل هأأ  كان نمأ  امَ وأأ  , للم

ُبيةُِلالتُ ُطعُ قُ :ُبابُ

 ب  لطا يبأأ  بنأ  يلَ ع نَ أأ ,  بيهأأ  عن د  حممَ  بن جعفر عني عن مالك  حَدثّنو -311

  ( ) .بيةأ لالتَ  قطعأ  عرفةأ  يوم نمم  مسالَش  تم زاغ إذا ىحتَ  . ج  حلا يف يب  لي   كان

 - عائشة عن بيهأأ  عن قاسملا بن محنالرَ  عبد عني عن مالك  حَدثّنو -311

_________________ 

رسٌل  ( )  . هو ابن نوفل  الأسدي. لرمحن وحممد بن عبد ا. وهذا م 

هري   ( 391)وحممد بن احلسن الشيباين ( 519)وسويد بن سعيد ( 181 )كذا رواه أبو مصعب الزُّ

رسالً . يف موطآِتم عن مالك به ( 591)والقعّنبي   .م 

روة عن عائشة ( 111 ) "الوطأ"ورواه أيضًا ييى يف    الرمحن عن ع 
. عن مالك  عن حممد بن عبدم

 .ا يدلُّ عىل أنه عّند مالك  بالوجهي مجيعًا فهذ

 -وغريهم من ط رق  ( 119 )وأبو داود  (6666)ومسلمُ(6483ُُ,4642ُ)وقدُأخرجهُالبخاريُ 

روة عن عائشة به  -مّنهم القعّنبي عّند أيب داود   عن حممد بن عبد الرمحن عن ع 

جاهُمنُروايةُسليامنُبنُيسارُامل رسلةُُ ُ.ُوَلُُيرِّ

 .ملأ  ي درك جَده علَيًا . إاَل أأَن حممد بن عيل بن احلسي بن عيل . ه ثقاٌت ورجال   (1)

 .مالت : أي (ُزاغتُ:ُ)ُقولهُ 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   274 ْيُحيح 

اأأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوجم   ( ).وقفم لا ىلإ رجعت   إذا بيةأ لالتَ  كرت  تأ  كانت ّن 

 يف بيةأ لالتَ  يقطع   كان,  مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -318

 ىحتَ  يب  لي   ثمَ ,  روةلوا فاالَص  وبي بيتلبا يطوفأ  ىحتَ  مم رأ حلأ ا ىلإ انتهى إذا ج  حلا

 إذا مرةم ع  لا يف بيةأ لالت   رتك  يأ  وكان,  بيةأ لالتَ  تركأ  غدا فإذا,  رفةعأ  ىلإ ًى ّنمم  من يغدو

.رمأ حلا لأ دخ
( ) 

_________________ 

 . من طريق ابن وهب عن مالك به( 1/111) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

يد عن القاسم به( 3/158)وأخرجه ابن أيب شيبة    . من طريق أأفلح بن مح 

 .من طريق مالك به(15 /1) "العرفة"والبيهقي يف ( 1/151) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

كان ابن  عمر إذا دخلأ أأدنى احلرمأ : قال , عن أأيوب عن نافع  (6438)وأصلهُيفُصحيحُالبخاريُ 

بح , ثم يبيت  بذي ط وى , أأمسك عن التلبية  ث أأنَ , ويغتسل  . ثم ي صيل  به الصُّ كان  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبَي  ويد 

 .يفعل ذلك

ّني ( 11 /1) "مستخرجه"وأبو عوانة يف ( 1191) "صحيحه"وأخرج ابن خزيمة يف   بيد بن ح  , ع 

مر بن اخلطاب بي حجة و عمرة اثّنتي عرشة مرة : قال  يا : قلت له : قال , حججت  مع عبد اهلل بن ع 

ش : وقال , فذكر احلديث . أبا عبد الرمحن لقد رأيت  مّنك أربع خصال ر  رأأيتك إذا أأهللتأ فدخلتأ الع 

ش قطعأ التلبية  ملسو هيلع هللا ىلصخرجت  مع رسول اهلل . صدقتأ يا ابن حّني : قال . قطعتأ التلبية  ر  . فلاَم دخل الع 

 .فال تزال تلبيتي حتى أأموتأ 

عتمر التلبيةأ حتى يأستلمأ احلجرأ أولأ ما يبتدىء  الطواف : قال أبو بكر بن خزيمة   قد كّنت  أأرى للم 

مرته  كان ي مسك عن التلبية يف  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , خلب ابن أيب ليىل عن عطاء عن ابن عباس . لع 

مرة إذا استلم احلجر  شيم : هشام قاال  حَدثّنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحممد بن: الع  حدثّنا ه 

 .عن ابن أيب ليىل: قال حممد بن هشام , أخبين ابن أيب ليىل 

= 
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هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -319  بن اهلل عبد   كان:  يقول كان هنَ أأ ,  ابن شم

 ( ).بيتلبا يطوف   وهو يب  لي   ال مرع  

 م  أ   عائشة عن هم  أ   عن قمةلعأ  يبأأ  بنم  قمةأ لع عني عن مالك  حَدثّنو -351

 وكانت:  تلقا,  راكالأ  ىلإ ت  لحتو   ثمَ ,  رةمم بّنأ  رفةعأ  من تّنزل   كانت اَّن أأ ,  ؤمّنيلا

 وقفلا ىلإ هت  فتوَج  بت  ركم  فإذا,  معها كان نومأ .  اْلم مّنزم  يف كانت ما لُّ ِت   عائشة

___________________ 

بيدم بن حّني كان فيه ما دَل عىل أَن الّنبَي ( : أي ابن خزيمة ) قال أبو بكر   قد كان  ملسو هيلع هللا ىلصفلام  تدَبرت  خبأ ع 

روش مكة   وخب  عبيد بن حّني أأثبت  إس, يقطع  التلبيةأ عّند دخول ع 
 
لَن ابن أيب , ّنادًا من خب عطاء

 أو هبام مجيعًا قطعأ التلبية  -وإن  كان فقيهًا عالًا  -ليىل ليس باحلافظ 
حرم كان بحج  أو عمرة  فأرى للم 

روش مكة  د إىل التلبية , عّند دخول ع  ع  وإن كان مفردًا أو قارنًا عادأ إىل التلبية عّند , فإن  كان معتمرًا ملأ  يأ

ه من قطعأ التلبيةأ يف  ملسو هيلع هللا ىلصلَن فعلأ ابنم عمر كالدال  عىل أأنه رأأى الّنبَي , السعي بي الصفا و الروة  فراغم

حَدثّناه الربيع بن سليامن حدثّنا برش بن بكر عن . حَجته إىل الفراغ من الَسعي بي الصفا و الروة 

ها بعد ما يقيض , لتلبيةأ إذا دخلأ كان ابن  عمر يدع  ا: قال عطاء بن أيب رباح : قال , الأوزاعي   ويراجع 

ه بي الصفا و الروة   انتهى كالمه رمحه اهلل "طوافأ

وأبو داود ( 9 9)أخرجه أيضًا الرتمذي . الذي رواه ابن خزيمة  وحديث ابن عباس : قلت  

علوٌل بضعف ابن أيب لييل والخالفة (. 1 8 )  . وهو مأ

 .بن أيب سليامن ومَهام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً رواه عبد اللك : قال أبو داود  

 .وما بعدها( 1/119) "إرواء الغليل"و ( 1  /3)للزيلعي  "نصب الراية"انظر  

 . من طريق ابن ب كري عن مالك به( 1819) "العرفة"ويف ( 5/13) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

هري وابن عمر   مر كان , هد  له الثر  الذي قبلأه لكن يش.  وفيه انقطاع بي الزُّ وهو رصيٌح بأَن ابنأ ع 

 .إذا كان حاجًا . يعود  إىل التلبية بعد الطواف والسعي
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 .لهالإلا تركتم 

,  كلذ تركت   ثم  ,  ةجَ حلا ذي يف ةمكَ  من ج  حلا بعد عتمر  تأ  عائشة وكانت:  تلقا

 فإذا,  لالْلم ا رىتأ  ىحتَ  هبا فتقيم حفةاجل   تأيت ىحت   محرَ ال   لالهم  لقب خترج فكانت

 .( )  مرة  بع   ت  لَ هأأ  لأ الْلا تم رأأ 

ُهالإُِ:ُبابُ ُهمغريُُِنمُُِهباُنومُ ُةُِمكُ ُلُِهأُ ُل 

 بنأ  مرأ ع   نَ أأ ,  بيهأأ  عن قاسملا بن محنالرَ  عبد عن ى عن مالك  يي حَدثّني - 35

 إذا والُّ هم أأ  ؟.هّنوندَ م   تمن  وأأ  اً عثش   تونيأ   اسم الّنَ  شأن   ما ةأ مكَ  لأ أه يا:  لقا ابطَ خلا

.لأ الْلا ميت  رأ  
( ) 

_________________ 

 .إسّناده ال بأس به ( )

ُ:ُ)ُوقولاُ    (.353)انظر . تركتم التلبيةأ : أي  (.تركِتُاإلهالل 

ُ( : 1/181) "الّنتقى"قال الباجي يف   ُقولا ُإىلُال راكُُكانتُتنزلُمنُعرفة) لْت ُثمُحتو  ,ُ  (بن مرة

فة  رأ رةأ من عأ
رأ مجاعٌة من أأصحابمّنا , يقتيض أَن نأمم رةأ والراكأ يشٌء , وأَن الراكأ موضٌع غريه , وذكأ أَن نأمم

الفًا للحديثم فإَن معّنى احلديث أأَّنا. وإنام نأمرة موضع الأراكم بعرفة , واحٌد   فإن مَل يكن ما قالوه ُم 

ّنبت الراك بّنمرة  ها ذلك إىل مأ
رة , ثم حتَولت من موضعم وهذا عىل معّنى , كانت تّنزل  يف موضع  من نأمم

رفةأ حيث  شاءأ  ن عأ
ف , وكلُّ ذلك واسٌع أن  يّنزلأ اإلنسان  مم وجرى العمل  , أأنه أأرفق  يف الّنزول والتصُّ

 .انتهى . بّنزولم اإلمامم بّنمرة

بيد اهلل بن عمر ( 3/318)أخرجه ابن أيب شيبة  (1) ( 511 ) "أخبار مكة"والفاكهي يف , من طريق ع 

 . من طريق سفيان كالمها عن عبد الرمحن بن القاسم به

يق : والقاسم   مر . هو ابن حممد بن أيب بكر الَصد  ن ع 
 .بل ملأ  ي دركه,  ملأ  يسمع مم

= 
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 ةبمكَ  قامأ أأ  بريالزُّ  بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  روةع   بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -351

 فعل  يأ  معه بريالزُّ  بن روةوع  ,  ةجَ حلم ا ذي لم الْل ج  حلبا لُّ ّي   وهو.  سّني تسعأ 

 ( ).كلذ

___________________ 

رها من طريق هذه رواية ال نعلم( : 1/519) "الحىَل "قال ابن حزم يف   ها تَتصل إىل عمر؛ إنام نذك 

مر بأعوام ؛ ثم لو صَح  مر ؛ وكالمها مل ي ولد إاَل بعد موت ع  القاسم بن حممد وإبراهيم الّنخعي عن ع 

 الّنبي  
مر ملسو هيلع هللا ىلصعّنه لكان الثابت  ال تَصل  من فعل الصحابةم بحَّضةم ن رأ ي  رآه ع 

 .انتهى. أأوىل مم

ل فيه ( : 3/511) "الفتح"وقال ابن حجر يف   إىل أَن  فذهبُاجلمهور: اختلفوا يف الوقت الذي ّي 

تَصل  عن عمر , الفضلأ أن  يكونأ يوم الرتوية   م 
, وروى مالك وغريه بإسّناد  مّنقطع  وابن الّنذر بإسّناد 

ريج بقوله البن.. ما لكم  "أأنه قال لهل مكة  بيد بن ج  : عمر  وهو قول ابن الزبري ومأن أشار إليهم ع 

 .  وبهُقالُمالكُوأبوُثور. إَن ذلك حمموٌل عىل االستحباب :  وقيل. أأهَل الّناس  إذا رأوا اْلالل 

ل  : وقال ابن الّنذر   ل يوم الرتوية إاَل التمت ع الذي ال جيد  اْلديأ ويريد  الصومأ فيعج  الأفضل أأن  ّي 

رم  وهو الذي . حتَج اجلمهور  بحديث أأيب الزبري عن جابر  وا, اإلهاللأ ليصوم ثالثة أيام بعد أأن  ي 

لألّنا مع رسول اهلل : وقد وصلأه م سلم من طريقه عن عطاء عن جابر قال , عَلقه البخاري  باحلج   ملسو هيلع هللا ىلصأأه 

ب  ذلك عليّنا  مرًة فكأ ّنا مكةأ أأمرنا أن  ن حل ونجعلها ع  م 
لُّ  "وفيه . احلديث  "فلاَم قدم ا الّناس  أأحم وا أأّيُّ

ل ّنا حتى كان يوم  الرتوية  ّنا باحلج . فأ حلأ ل  ر  أأهلأ  .انتهى "وجعلّنا مكةأ بظأه 

. الظاهر أأنه قصدأ كتاب الوسط البن الّنذر ( وابن الّنذر بإسّناد  متصل  ) وقول ابن حجر : قلت  

 .واهلل أعلم . وكتاب  احلج  مّنه مفقود

 . ن طريق القعّنبي عن مالك بهم( 1/113) "تارَيه"أخرجه ابن عساكر يف  ( )

لُباحلجُلاللُذيُاحلجةُ)ُدونُقولهُُ ُ(ُُي 

أَن , عن عبدة بن سليامن عن هشام بن عروة عن أبيه ( 3/318) "الصّنف "وأخرجه ابن أيب شيبة يف  

لُّ باحلج ْلاللم ذي احلجة  بري كان ي قيم بمكة السّني ّي   .وانظر ما قبله . وإسّناده صحيح. ابنأ الزُّ
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ُيْدُلاُيدُِلتقُنمُُِحراماإلُُِوجبيُ ُالُما:ُبابُ

 ارثحلا بن إبراهيم بن دمَ حم   عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -353

 لأ فسأ,  عراقلبا اً دتجر  م   الً رج   ىرأأ  أن ه,  ديرْل  ا بن اهلل عبد بن بيعةرأ  عن يمي  التَ 

 .دأ جترَ  كلذلف دأ لَ قي   ن  أأ  يههبد   مرأ أأ  هنَ إم :  فقالوا,  عّنه اسأ الّنَ 

 ورب   عةٌ د  بم :  لفقا,  كلذ هل فذكرت   بريالزُّ  بنأ  اهلل عبدأ  قيت  لف:  ربيعة لقا

 ( ).بةكعلا

ُتُ ُما:ُبابُ ُحلاُفعل  ُجُِّحلاُيفُائض 

 ةرأأ لا - يقول كان مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -351

,  رادت  أأ  إذا مرِتاع   أو هابحج   لُّ ِت   اَّن إم :  - مرةع  لا وأأ  ج  حلبا لُّ ِت   تيلا ائض  حلا

_________________ 

 .من طريق ابن وهب عن مالك به( 1/111)أخرجه الطحاوي  ( )

أنه رأى ابنأ . ولفظه. عن عبد الوهاب الثقفي عن ييى بن سعيد به ( 11 /3)وأخرجه ابن أيب شيبة  

 عيل  بن أيب طالب  -عباس 
ّنب البصة  -وهو أأمرٌي عىل البصة يف زمانم دًا عىل مم تجر   .فذكره. م 

سلٌمُ(6265ُ)ُوأخرجُالبخاريُ  مرة بّنت عبد الرمحن  (6566)وم  أَن زياد بن أيب سفيان كتب , عن عأ

رم  عىل احلاج  حتى يأّنحرأ : قال  إن عبدأ اهلل بن عباس : إىل عائشة  م عليه ما يأ ن أأهدى هديًا حر  مأ

مرة فقالت عائشة  ه؟ قالت عأ بيدي  ملسو هيلع هللا ىلصسولم اهلل أأنا فأتلت  قالئدأ هديم ر. ليس كام قال ابن عباس : هديأ

ه  ملسو هيلع هللا ىلصثم قَلدها رسول  اهلل ,  ي  رم  عىل رسولم اهلل , بيدأ يشٌء أأحَله اهلل  حتى  ملسو هيلع هللا ىلصثم بعث هبا مع أأيب فلم يأ

 .نأحرأ اْلديأ 

انظر فتح الباري للعسقالين . بل وافقه مجاعٌة من الصحابة والتابعي , ومل يّنفرد ابن  عَباس هبذا القول 

 .د القالئد بيده باب من قلَ ( 3/511)
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 مع هالَ ك ّناسكأ لا شهد  تأ  وهي,  روةلوا فاالَص  بي الو بيتلبا تطوف   ال كنلو

 ىحتَ  سجدأ لا تقرب   الو,  روةم لوا فاالَص  بي الو بيتم لبا تطوف   ال اَّن أأ  غريأ  اسالّنَ 

.رأ طه  تأ 
( ) 

 ملأ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسو أن  ,  بيهأأ  عن عروة بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -355

 ( ).قعدةلا ذي يف واثّنتي , ال  شوَ  يف إحداهنَ  .اً ثثال إاَل  يعتمر

_________________ 

مر عن نافع به ( 3/191)أخرجه ابن أيب شيبة  ( ) بيد اهلل بن ع  تأفيض . ُمتصًا بلفظ . من طريق ع 

 .           احلائض  الّناسكأ كَلها إاَل الطواف بالبيت وبي الصفا والروة

غريأ أن اَل تطويف بالبيت حتى افعيل ما يفعل  احلاجُّ : وقول  ابنم عمر قد صَح مرفوعًا من حديث عائشة  

ري  .دونُِذكرُالسعي (.6666)ومسلمُ(6236ُ)أخرجهُالبخاريُ.ُُتأط ه 

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به(   /5) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

واة عن مالك ( : 11/189) "التمهيد"قال يف   رسٌل عّند مجيع الرُّ وي مسّنداً , وهذا احلديث م   وقد ر 

 .عن عائشة

 "التمهيد"وابن عبد الب يف ( 1/15) "الدالئل"والبيهقي يف ( 111 )السّند أخرجه أبو داود : قلت   

من طريق ( 1/311) "الكبى"والبيهقي يف , من طريق داود بن عبد الرمحن العَطار ( 11/189)

دي  ر  لهم عن هشام عن أبيه عن من طريق ابن أيب الزناد ك( 11 /1)وابن سعد , عبد العزيز الَدراوأ

 .عائشة به

اعتمرأ رسول  : قال , عن أنس  (6635)ومسلمُ(5363ُ)ويفُصحيحُالبخاريُ( يف شوال ) كذا قال  

مر كلهن يف ذي القعدة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َجته . أربعأ ع   .ثم ذكرهن. إاَل التي كانت مع حأ

رساًل  وذكر, إسّنادأ حديثم عائشة ( 3/111) "الفتح"قَوى ابن  حجر يف    .أَن مالكًا رواه م 

الُ)ُقولاُ: ثم قال   ها  (يفُشو  مع بيّنهام ( يف ذي القعدة ) مغايٌر لقول غريم بأن  يكون ذلك وقع يف : وجي 

= 
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 لأ سأ رجالً  أنَ ,  مي  لسالأ  ةلحرم بن محنالرَ  عبد عني عن مالك  حَدثّنو -351

 رسول   اعتمرأ  قد . نعم : سعيدٌ  لفقا ؟َج ح  أأ  أن   لقب رمم أعتأ :  لفقا سي بلا بنأ  سعيدأ 

 َج يأ  أن   لقب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
( ). 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -351  بن مرع   أنَ ,  سي بلا بن سعيد عن ابن شم

 لأ فأ قأ  ثمَ ,  تمرأ فاع   . هل نأ ذم فأأ  , ال  شوَ  يف يعتمرأ  أن   ابطَ خلا بنأ  مرأ ع   ذنأ استأ   مةلس أيب

___________________ 

ملأ  يعتمر رسول  اهلل : ويؤي ده ما رواه ابن ماجه بإسّناد صحيح عن عائشة , آخرم شَوال وأأول ذي القعدة 

 .هىانت. إاَل يف ذي القعدة ملسو هيلع هللا ىلص

مأ ابن  حجر يف موضع  آخرأ   زأ وجاء عن هشام  بن عروة عن : فقال , بشذوذم هذه الروايةم ( 1/111)وجأ

 .انتهى. "وشَذ بذلك . واعتمرأ يف شوال , أأنه خرج يف رمضان , أبيه 

ال أن ه اعتمر يف شوَ  "فإن  كان هذا حمفوظًا عن عائشة ( : 118/ ) "ِتذيب السّنن"وقال ابن القيم يف  

ضأ البن عمر يف قوله  " رأ ضأ ْلا يف ذلك ما عأ رأ وإن ملأ  يكن حمفوظًا عن  "إنه اعتمرأ يف رجب "فلعَله عأ

 .انتهى. عائشة كان الوهم  من عروة أو من هشام

 أنه ي سقط بعضأ , وتقوية ابن حجر حلديث عائشة مع كون مالك  أأرسله : قلت  
رف عن مالك  ا ع 

لم

جال من الأسا مة"كم نقلت ه عن الدارقطّني يف . نيد الر   ."القد 

 .وهذا مرسٌل  ( )

وعن الباء يف البخاري أيضًا , ( 181 )مّنها ابن عمر يف البخاري . وقد صَحت  بذلك الحاديث   

( 189) 

جوه  صحاح  ( : 3 /11) "التمهيد "قال أبو عمر يف     وهذا أأمٌر جمتمٌع عليه, يتَصل  هذا احلديث  من و 

 اهـ. ال بأسأ بذلك عّندهم , كلهم جييزون العمرة قبل احلج  لن شاء , الخالف بي العلامء فيه 
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 ( ) .يج   وملأ  ,  هلم هأأ  ىلإ

ُعُِمتُ التُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -358  ارثحلا بن اهلل عبد بن دمَ حم   عن ابن شم

 بنأ  اكأ حَ والَض  وق اص   أيب بنأ  سعدأ  سمعأ  هأنَ ,  ثهحدَ  هنَ أأ ,  بلطَ لا عبد بن لنوف بن

 .ج  حلا ىلإ مرةع  لبا عأ متُّ التَ  يذكران ومها . سفيان أيب بن عاويةم   حَج  عامأ  قيس  

 لفقا,  َل وج عزَ  اهلل مرأ أأ  لهم جأ  من إاَل  كلذ صّنع  يأ  ال:  قيس   بن   اكحَ الَض  لفقا

 ىّنأ  قد ط ابخلا بن مرع   فإنَ  : اكحَ الَض  لفقا,  خيأأ  ابنأ  يا تأ لق ما بئسأ :  سعدٌ 

 .( ) معه اهاّنأ ّنع  وصأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   هاّنعأ صأ  قد:  سعدٌ  لفقا,  كلذ عن

_________________ 

مر بن أيب سلمة, وهذا إسّناٌد صحيٌح  ( ) ن ع 
ه مم  .ولعَل سعيدًا أأخذأ

ويف ( 51 /5) "الجتبى"والّنسائي يف ( 813)والرتمذي ( 911) "مسّنده  "أخرجه الشافعي يف  (1)

 "التاريخ الكبري"والبخاري يف ( 815)وأبو يعىل ( 11 / )واإلمام أمحد ( 1/318) "الكبى"

وصَححه ابن حبان . من ط رق  عن مالك به( 1 /5)والبيهقي (  1 /1)والطحاوي ( 15 / )

(3939 .) 

 .                            هذا حديٌث صحيٌح : وقال الرتمذي  

سألت  سعدأ بنأ أيب وَقاص عن التعة؟ : قال , عن غّنيم بن قيس  (6663)ُ"صحيحُمسلم"وأ صل هُيفُُُ

ش  -أأي معاوية  -فعلّناها وهذا : فقال  ر   كافٌر بالع 
 .بيوت مكة: يعّني . يومئذ 

ىُعنُذلكُ:ُ)ُقولهُُ مرُبنُالّطابُقدُهن  ثم احلج يف , وهي االعتامر يف أشهر احلج , أي التَمتع  (فإّنُع 

مرة وليس فسخ احل, عامه   .كام قاله بعضهم . ج إىل الع 

مر عن التمتع مع انعقاد االتفاق عىل جوازها   . كام قال الّنووي . واخت لف يف سببم ّنيم ع 

= 
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 : لقا هأنَ ,  عمر بن اهلل عبد عن يسار   بنم  صدقةأ  عني عن مالك  حَدثّنو -359

 ذي يف ج  حلا بعد أعتمرأ  ن  أأ  نمم  يلَ إ حبُّ أأ  . هديوأ   ج  حلا لقب عتمرأ أأ  ن  لأ  واهللم

ةحلا .ج 
( ) 

 كان أن ه,  مرع   بن اهلل عبد عن ديّنار   بن اهلل عبد عني عن مالك  حَدثّنو -311

___________________ 

ى عّنه ليّنتجع البيت مرتي أو أكثر يف العام :  فقيل  .إنام ّنأ

لنه رأى الّناسأ مالوا إىل التمتُّع ليسارتمه وخَفتمه فخيش أن  , إنام ّنى عّنها عمر ّنيأ تّنزيه :  وقالُآخرون

 للّنبي  . يأضيعأ اإلفراد والقران 
 . ملسو هيلع هللا ىلصومها سّنتانم

ه للحج بكل طريق  :  وقيل مر عدم الرتفُّ فكره ْلم ق رب عهدهم بالّنساء لئال يستمَر . كان من رأ ي ع 

ه به اليل  إىل ذلك ب د عهد  ّنفطم , خالف من بأع  لا روى مسلم يف صحيحه عن أيب موسى . ومن ي فطم يأ

رويدك ببعض فتياك فإَنك ال تدري ما أأحدث أمري  الؤمي يف : فقال له رجٌل . أنه كان يفتي بالتعة , 

ولكن , وأصحابه  قد فعلأه ملسو هيلع هللا ىلصقد علمت  أأَن الّنبَي : فقال عمر . الّنُّسك بعدك حتى لقيأه بعد  فسأله 

سي هبَن يف الراك  عر  ون يف احلج  تقط ر رؤسهم, كرهت  أأن  يظلُّوا م  هذه : قال ابن حجر . ثم يروح 

ه الَتمتعأ  رم  . الرواية تبيي عمر العَلة التي لأجلها كأ

َدًا : وقال ابن حجر أيضًا  . انتهى . للَذريعةوتبَي من جمموع ما جاء عن عمر يف ذلك أأَنه مّنعأ مّنه سأ

 ( . 311)انظر رقم . غري ذلك :  وقيل

 ( 1 8/1)والتمهيد ( 8 3/1)انظر فتح الباري 

 "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 1 1/1) "الم"ويف ( 911) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 1/315) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 18 /1)

؟ فقال : قال , عن أيب يعفور ( 58 /3)أيب شيبة  وأخرج ابن  مر عن العمرة بعد احلج  : سألت  ابنأ ع 

ة أحب  إيَل من أن  أعتمر يف ذي احلجة, إَن ناسًا يفعلون ذلك   .ولأن  أأعتمر يف غري ذي احلج 
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 ج  حلا لقب ةجَ حلا ذي يف أو قعدةلا ذي أو ال  شوَ  يف ج  حلا رشه  أأ  يف اعتمرأ  نمأ :  يقول

,  ديْلا من استيرس ما يهلوع,  حَج  إن   عٌ تمت  م   فهو جُّ حلا دركهي   حت ى ةبمكَ  قامأ أأ  ثم  . 

 ( ) .رجعأ  إذا وسبعة   ج  حلا يف ام  أيَ  ثةثال فصيام   جيد   ملَ  فإن

ُمرةُِعُ لاُيفُجاءُ ُماُجامع:ُبابُ

 باأأ  سمعأ  أن ه محنالرَ  عبد بن بكر أيب ىلمو ميٍّ س   عني عن مالك  حَدثّنو - 31

 كّنت   قد ين  إم :  تلفقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو ىلإ امرأةٌ  جاءتم :  يقول محنالرَ  عبد بن بكر

 فإنَ  . رمضان يف يمرم اعتأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   اْل لفقا,  يل ضأ فاعرت   حج  لل زت  جتهَ 

  ( ) .ة  كحجَ  فيه مرةً ع  

_________________ 

 .من طريق ابن وهب عن مالك به( 5/11) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 "التمهيد"وابن عبد الب يف , من طريق ييى بن سعيد ( 3/91) "تفسريه"لطبي يف وأخرجه ا 

 .من طريق عبيد اهلل بن عمركالمها نافع عن ابن عمر( 11/311)

من طريق عبد اهلل القعّنبي عن ( 11/ ) "السامء البهمة يف النباء الحكمة"أخرجه اخلطيب يف  (1)

 .مالك به

واة للموطأ ( : 11/55) "دالتمهي"قال أبو عمر يف   رسٌل , هكذا روى هذا احلديثأ مجاعة  الرُّ وهو م 

ن تلك الراة. يف ظاهره  ه مم سّندًا بذلك . إاَل إنه قد صَح أَن أبا بكر سمعأ واحلديث صحيٌح , فصارأ م 

 .انتهى كالمه. مشهوٌر من رواية أيب بكر وغريه

( 3139) "اآلحاد الثاين"وابن أيب عاصم يف ( 13 /15) "العجم الكبري"أخرجه الطباين يف : قلت  

مي    عن س 
السّنن "والّنسائي يف ( 1/111)واإلمام أمحد , من طريق عبد اهلل بن نافع عن مالك 

بى قمل به( 1/111) "الك  ع  هري كالمها عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أم مأ  .عن الزُّ

= 
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 ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  عمر بن اهلل عبد عن نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -311

 ن  أأ  هعمرتم ل وأتمُّ ,  كمحدم أأ  ج  حل تمُّ أأ  كلذ فإنَ ,  كممرتم وع   كمحج   بي افصلوا : لقا

.ج  حلا أشهر غري يف يعتمرأ 
( ) 

___________________ 

 مروان عن أ م  معقل :  وقيل 
ُ(. 3111)وابن خزيمة ( 988 )أخرجه أبو داود . عّنه عن رسولم

 (.13 /1) "الكبى"أخرجه الّنسائي يف . عن أيب بكر عن أيب معقل:  وقيلُ

لا رجعأ الّنبيُّ : عن ابن عباس قال( 151 )ومسلم ( 111  -191 )ويشهد له ما أخرجه البخاري  

؟, قالت : ان النصارية من حَجته قال لم سّن ملسو هيلع هللا ىلص  من احلج 
ها , كان له : ما مّنعكم أأبو فالن , تأعّنأي زوجأ

مها , واآلخر يأسقي أأرضًا لّنا , قال . ناضحان 
مرة يف رمضان تقيض حجًة : حَج عىل أأحدم أو , فإَن ع 

 .حجًة معي

عقل   غايرة لقصة أم  مأ عّند ابن مّندة وابن السكن يف  وجاءت  أيضًا قصٌة ثالثٌة ل م  طليق, وهي قصة م 

ّنى"والدواليب يف  "الصحابة" ورَد ابن  حجر عىل ابن عبد الب ( 3/111)كام يف فتح الباري .  "الك 

ه  عقل هي أ مُّ طأليق ْلا كّنيتان , زعمأ  . أَن أ َم مأ

ضُيلُ:ُ)ُقولهُ  القرحة  ؛  فأصابتّني هذه"من وجه آخر  -واللفظ له  -والبن خزيمة والبيهقي  (فاعرت 

 ."احلصبة أو اجل دري

ُ:ُ)ُقولهُُ ة  مرًةُفيهُكحج  ُع  احلاصل أأنه أعلمها أَن العمرة ( : 3/111) "الفتح"قال ابن حجر يف  (فإن 

ها يف إمسقاط الفرضم لإلمجاع عىل أَن االعتامرأ ال . يف رمضان تعدل احلجة يف الثواب  ال أأّنا تقوم  مقامأ

زئ عن حج  الفرضم  أن  "أن معّنى احلديث نظري ما جاء , ونقل الرتمذيُّ عن إسحاق بن راهويه  ,جي 

وهو فضٌل من اهلل . حديث  العمرة هذا صحيٌح : وقال ابن العريب  "قل هو اهلل أحد تعدل ثلث القرآن

العملم فيه أَن ثوابأ : وقال ابن اجلوزي . فقد أدركتم العمرة  مّنزلةأ احلج بانضامم رمضان إليها . ونعمٌة 

 انتهى كالمه . وبخلوصم القصدم , يزيد  بزيادةم رشفم الوقتم كام يزيد بحضورم القلب 

 .                                       من طريق مالك به( 1118) "العرفة"والبيهقي يف ( 11 /1)أخرجه الطحاوي  ( )

= 
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ُمُِحرُِاملُ ُنكاح ُ:ُبابُ

 بن يامنلس عن محنالرَ  عبد يبأأ  بن ربيعة عن ى عن مالك  يي حَدثّني -313

 ميمونةأ  جاهفزوَ  نصارالأ  من الً ورج  واله مأ  رافع   باأأ  بعثأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  سار  يأ 

 رجأ َيأ  ن  أأ  لقب ديّنةلبا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسول  ,  ارثحلا بّنتأ 
( ). 

___________________ 

ُيفُغريُ)ُدونُقولهُ.ُعنُجابرُعنُعمرُيفُخطبتهُنحوهُ(6663ُ)وأصلهُيفُصحيحُمسلمُُُ ُي عتمر  أْن

ُ رُاحلجِّ ُ( .313)انظر ما تقَدم برقم  (.أ شه 

( 33 /8) "الطبقات"وابن سعد يف ( 1/111)والطحاوي ( 811/811)أخرجه الشافعي  ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 1888) "العرفة"والبيهقي يف 

وكذا تابعة أنس  بن  عياض , كالم الرتمذي  كام سيأيت من. وتابع مالكًا سليامن  بن  بالل عىل إرساله  

 (.31 /8)عّند ابن سعد 

أخرجه أمحد . فرواه عن ربيعة عن سليامن بن يسار عن أأيب رافع  به موصوالً . وخالفهم مطٌر الوَراق   

والطباين يف ( 31 /8)وابن سعد ( 81 /5) "الكبى"والّنسائي يف (  81)والرتمذي ( 1/391)

 .وغريهم من طريق مَحاد بن زيد عن مطأر  به( 35 1)وابن حبان ( 188/ ) "الكبري"

, وال نعلم أحدًا أأسّنده غري محاد بن زيد عن مطر الوَراق عن ربيعة , هذا حديٌث حسٌن : قال الرتمذي  

ليامن بن يسار  واه ر. تزَوج ميمونة وهو حالٌل  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي , وروى مالك  بن أأنس عن ربيعةأ عن س 

رساًل  رسالً , مالك م  ليامن بن بالل عن ربيعة م   انتهى. ورواه أأيضًا س 

ورواه بعض  , باالنقطاع بي سليامن بن يسار وأيب رافع (  5 /3) "التمهيد"وأعَله ابن عبد الب يف  

واة عن مالك كرواية مطأر    (.15  رقم )انظر علل الدارقطّني (. عن أيب رافع ) الرُّ

ُلهُ  أَن رسولأ اهلل , عن يزيد بن الصم حَدثتّني ميمونة  بّنت  احلارث  (6466)ماُأخرجهُمسلمُويشهد 

 .تزَوجها وهو حالٌل  ملسو هيلع هللا ىلص
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 ريف  طأ  بنأ  فانطأ غأ  باأأ  أنَ ,  صيحل  ا بنم  داودأ  عني عن مالك  حَدثّنو -311

 .( )هكاحأ نم  ابطَ خلا بن   عمر   فردَ ,  رمٌ حم   وهو امرأةً  جتزوَ  اً ريفطأ  باهأأ  أنَ ,  هخبأ أأ  َي ر  ل  ا

 يأ  ال:  يقول كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -315
 ح  ّنكم

 .( ) هغريم  ىلع الو,  هنفسم  ىلع طب  َيأ  الو,  حرمال  

ُحرمُِاملُ ُامةُ ج ُحُِ:ُبابُ

 نَ أأ ,  يسار   بن يامنلس عن سعيد   بن ييى عن ى عن مالك  يي حَدثّني -311

 مكانٌ  . ل  مجأ  يح  لب يومئذ   وهو,  سهرأ   فوقأ  رمٌ حم   وهو احتجمأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

  ( ) .ةمكَ  بطريق

_________________ 

ويف ( 5/11) "الكبى"والبيهقي يف ( 5/18) "الم"ويف ( 815) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .ورجاله ثقات. من طريق مالك به( 1111) "العرفة"

ويف ( 3 1/1) "الكبى"والبيهقي يف ( 5/18) "الم"ويف ( 853) "مسّنده"ي يف أخرجه الشافع (1)

 .من طريق مالك به( 1111) "العرفة"

ّنكمح الحرم , وال : , قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن عثامن بن عفان, أَن رسولأ اهلل  (6463)ُ"صحيحه"وملسلمُيفُ ال يأ

طب ح , وال َيأ ّنكأ  .ي 

 .عن مالك به(  188) "العرفة"يهقي يف والب( 1 1/1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (3)

ييّنة (  3/31)وأخرجه ابن أيب شيبة   من طريق يزيد بن هارون ( 5/39)وأيضًا , من طريق ابن ع 

 .كالمها عن ييى بن سعيد به

واة ( : 11 /13) "التمهيد"قال أبو عمر يف   رسٌل يف الوطأ عّند مجاعة الرُّ سّندًا من , هذا م  وي م  وقد ر 

 انتهى. حاح  وجوه  ص

= 
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 ال : يقول كان هنَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبد عن نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -311

 .( ) مّنه هل دَ ب   ال اممَ  . إليه يضطرَ  أن   إاَل  حرم  ال   يتجم  

ُُما:ُبابُ ُُمنُهلُ كُْأُ ُحرمُِمُ للُوزُ ي  ُيدُِالص 

ام بري بن العوَ الزُّ  نَ أأ , بيه روة عن أأ عن هشام بن ع  ي عن مالك  حَدثّنو -318

 .( )باء يف اإلحرام الظ   د صفيفأ كان يتزوَ 

___________________ 

ُ.بهُمنُطريقُالعرجُعنُعبدُاهللُبنُبحينةُ(6665ُ)ومسلمُ(6852ُ)أخرجهُالبخاريُ:ُقلتُُ

ُ( :  1/5) "الفتح"قال ابن حجر يف ُ ُقوله ها . بفتح الالم  (بل حيُمجلُ) كيأ كرس  وسكون , وح 

 .انتهى. وبفتح اجليم واليم. الهملة 

قيا . وهو موضع عىل طريق احلج  القديم : قلت    ( 318)انظر رقم . بسبعة أميال( أم البك ) قبلأ السُّ

من ( 1883) "العرفة "والبيهقي يف ( 1 1/1) "الم"ويف ( 831) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .طريق مالك به

 . مالك بهمن طريق ابن ب كري عن ( 89 /5) "السّنن"أخرجه البيهقي يف  (1)

ر ( 8318)وأخرجه عبد الرزاق   عمأ والطبي يف ( 1 /1) "كتاب اآلثار"وأبو يوسف يف , عن مأ

عبة بن احلجاج ( 83/  ) "تفسريه" من طريق وكيع كلهم ( 3/311)وابن أيب شيبة يف , من طريق ش 

 .وهي من الوحش. بدل الظباء ( الوحش ) بلفظ . عن هشام به

من طريق أيب حّنيفة الّنعامن عن هشام عن أبيه ( 5/111)وابن عساكر  (89 /5)وأخرجه البيهقي  

بري  ّنَا نأحمل  حلمأ الصيدم صفيفًا : قال , عن الزُّ رمون مع رسول اهلل . وكّنَا نتزَوده , ك   . ملسو هيلع هللا ىلصونحن حم 

ّنكرات أيب حّنيفة رمحه اهلل   بري , وهذا من م  ه عىل الزُّ . هشامكام رواه احل َفاظ عن . والصواب  وقف 

تٌص من (  1 /3) "نصب الراية"واَدعى ابن دقيق العيد كام نقله الزيلعي يف  أأَن حديثأ مالك  ُم 

ّنيفة في ب عده. حديث أيب حأ  .وال َيأ

= 
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 دمَ حم   خبينأأ :  لقا أن ه,  نصارَي لأ ا سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّن -319

 مةلس بن مريع   عن اهلل بيدع   بن حةلط بن عيسى عن يميُّ التَ  ارثحلا بن إبراهيم بن

 إذا حت ى - رمٌ حم   وهو - ةمكَ  يريد خرج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  ي  هزم بأ لا عن مري  الَض 

 هفإنَ  . وهع  دأ :  لفقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسول كلذ رأ كم فذ  ,  عقريٌ  وحيش   محارٌ  إذا وحاءبالرَ  كان

يا :  لفقا,  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  ىلإ - هصاحب   وهو - هزيُّ بأ لا فجاء,  هصاحب   يتيأ   أن   وشكي  

 . فاقالر   بي مهفقسأ  بكر   باأأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   مرأ فأأ ,  امرم حلا هبذا كمنأ شأ   اهلل رسولأ 

 فيه ظلٍّ  يف حاقٌف  ظبٌي  إذا.  جعر  لوا ويثةالرُّ  بي ةياثبال   كان إذا ىحتَ  مىض ثمَ 

 اسالّنَ  من حدٌ أأ  هريب  ي   ال عّنده يقفأ  أن   رجالً  مرأ أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ  : فزعم,  سهمٌ 

 .( ) هجياوزأ  ىحتَ 

___________________ 

ة صفًا : يقال , قديدها : أي  (صفيفُالظباءُ:ُ)ُقولهُ  إذا تركت ه يف الشمسم حتَى . صففت  اللحم أأصفُّ

 (. 31/11) "الّنهاية"قاله يف . جيَف 

وابن ( 8339)وعبد الرزاق ( 1/319) "الكبى"ويف ( 81 /5) "الجتبى"أخرجه الّنسائي يف  ( )

(  9 3) "العرفة"ويف (  1 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 11 /1)والطحاوي (    5)حبان 

 .من ط رق  عن مالك به

تلف عىل مال( : 313/ 13/31) "التمهيد"قال أبو عمر يف   واختألأف , ك يف إسّناد هذا احلديث ملأ  َي 

ورواه مَحاد بن زيد , فرواه مجاعٌة كام رواه مالك . أأصحاب  ييى بن سعيد فيه عىل ييى بن سعيد 

مد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة  سهر عن ييى بن سعيد عن حمأ شيم ويزيد بن هارون وعيل بن م  وه 

مري بن سلمة عن الّنبي   ه من طريق يزيد بن هارون ومحاد بن زيدثَم روا...  ملسو هيلع هللا ىلصعن ع   .ه بسّندم

مري بن سلمة عن الّنبي  : ثم قال أبو عمر   مري بن .  ملسو هيلع هللا ىلصهكذا قال مَحاد بن زيد يف هذا احلديث عن ع  وع 

= 
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___________________ 

بأار الَصحابة 
مري . بام ي غّني عن ذكره ههّنا "كتاب الصحابة"وقد ذكرناه يف , سلمة من كم فاحلديث لع 

سهر ويزيد بن هارون . فيام قال محاد بن زيد .  ملسو هيلع هللا ىلصبن سلمة عن الّنبي  شيم وعيل بن م  , وتابعه ه 

ومما يدلُّك عىل صحة رواية محاد بن زيد ومن تابعه . ملسو هيلع هللا ىلصُوجعله مالٌك عن عمري عن البهزي  عن الّنبي 

ه بن سعيد رويا هذا احلديث عن حممد . عن ييى بن سعيد عىل ما ذكرنا بن أَن يزيد بن اْلادي وعبدأ رب 

ّنا مع رسولم اهلل : قال , إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمري بن سلمة الضمري  رج  ويف ,  ملسو هيلع هللا ىلصخأ

 .رواه الليث بن سعد هكذا عن يزيد بن اْلادي. ملسو هيلع هللا ىلصُبيّنام نحن  مع رسول اهلل  "حديث يزيد بن اْلادي 

ليس بيّنه  ملسو هيلع هللا ىلصوالصحيح  عّندنا أَن هذا احلديث رواه عمري بن سلمة عن الّنبي : وقال موسى بن هارون  

 . فيه أحدٌ  ملسو هيلع هللا ىلصوبي الّنبي 

ه بن سعيد( : ابن عبد الب ) قال    رب 
ٌ يف رواية يزيد بن اْلادي وعبدم  .وذلك بي 

, ه عن ييى بن سعيد كام رواه مالٌك لَن مجاعًة روو, وملأ  يأت ذلك من مالك  : قال موسى بن هارون  

وأأحيانًا ال يقول , عن البهزي : فيقول فيه . ولكن إنام جاء ذلك من ييى بن سعيد كان يرويه أأحيانًا 

وإنام هو , وليس هو روايًة عن فالن , وأظنُّ الشيخةأ ال وىل كان ذلك جائزًا عّندهم , فيه عن البهزي 

وقد , البهزيُّ اسمه زيد بن كعب : قال أبو عمر .  كالم موسى بن هارونهذا كلُّه . عن قَصة ف الن 

 .انتهى كالمه . ذكرناه يف الصحابة 

وحاءُ:ُ)ُقولهُ   ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل . عىل طريق مكة القديم .كيلو  81موضٌع معروٌف عن الديّنة  (الر 

ّنزل فيه   .فيه بئٌر ومسجٌد ي قال له مسجد  الرشف, ويصيَل , يأ

 ُ ُ)ُقوله :ُ بضم اْلمزة ( : 19 / ) "الشارق"قال القايض عياض يف . وت سَمى أثاية العرج  (ال ثاية

موضٌع بطريق اجل حفة بيّنها وبي الديّنة ستة . وبعدها ثاء مثلثة وبعد اللف ياء باثّنتي من أسفل 

هم , لثلثة فيهام اإلثاثة با: وبعضهم قال , ورواه بعض  الشيوخ بكرس اْلمزة , وسبعون ميالً  وبعض 

 .انتهى. والشهور  والصواب  الَول ال غري. بالّنون يف اآلخرة 

ثَلث . أ ثاية بالضم ( : 111 ص ) وقال صاحب القاموس   , موضٌع بي احلرمي فيه مسجٌد نبوٌي : وي 

 .انتهى. ملسو هيلع هللا ىلصعليها مسجٌد للّنبي  . دون العرج . أو بئٌر 

= 
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هأأ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -311  سي بلا بنأ  سعيدأ  سمعأ  ن 

 من اً برك   وجد . ذةبأ بالرَ  كان إذا ىحتَ  بحرينلا من لأ قبأأ  هنَ أأ ,  هريرة أيب عن ثد  ي  

 حم   راقعم لا لم هأأ 
 هممرأ فأأ ,  ذةبأ الرَ  لهأأ  عّند هوجدو   صيد   مم حل عن وهل  فسأأ ,  يرمم

 .هلم ك  بأأ 

 كلذ ذكرت   ديّنةلا قدمت   اَم لف,  به ممرِتأ أأ  فيام ت  ك  شكأ  ين  إم  ثمَ :  هريرة أبو لقا

 بن مرع   لفقا,  هلك  بأأ  ممرِت  أأ  : لفقا ؟به ممرِتأ أأ  ماذا:  مرع   لفقا,  ابطَ خلا بن مرع  ل

 .هد  تواعَ يأ  . بك ت  لفعل كلذ بغري ممرِتأ أأ  ول:  ابطَ خلا
( ) 

___________________ 

ويثةُوال:ُ)ُقولهُ  ويثة إىل ال ثاية اثّنا عرش ميالً . موضعان أأيضًا  (عرجُبيُالر  ومن ال ثاية إىل , من الرُّ

ج ميٌل   .العر 

: أي . بمهملة ثم قاف ثم فاء ( : 83 /5) "حاشيته عىل الّنسائي"قال السّندي يف  (حاقفُ:ُ)ُقولهُ 

احلاقف  الذي جلأ :  وقيل ,أي واقف مّنحن  رأسه بي يديه إىل رجليه :  وقيل, نائم قد انحّنى يف نومه 

وال , ال يتعَرض له : أي . أو أأراب . من راب يريب  (الُيريبهُ)ُوهو ما انعطف من الرمل . إىل حقف 

 .انتهى كالمه. ي زعجه

 .من طريق ابن وهب عن مالك به( 11 /1) "رشح العاين "أخرجه الطحاوي يف  ( )

 "السّنن الكبى"والبيهقي يف , هشيم من طريق ( 81/  ) "تفسريه"وأخرجه الطبي يف  

 . من طريق ابن عون كالمها عن ييى بن سعيد به( 9/155)

 . من طريق قتادة عن سعيد عن أيب هريرة به( 19/  )وأخرجه الطبي أيضًا  

امن (ُالبحرينُ:ُ)ُقولهُُ  عىل ساحلم بحرم اْلّند بي البأصة وع 
ر :  قيل. اسٌم جامٌع لبالد  جأ , هي قصبأة  هأ

ر  قصبة البحرين :  وقيل جأ ُ( .191)انظر متام كالمه برقم . قاله ياقوت . هأ

ُُ ُقوله (ُ :ُ ب ذة ُالر  بعد عن الديّنة قرابة . بفتح الراء والباء موضٌع مشهوٌر ( كيلو عىل الطريق  111يأ

= 
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هاب   عني عن مالك  حَدثّنو - 31  باأأ  سمعأ  هنَ أأ ,  اهلل عبدم  بنم  ملم سا عن ابن شم

 محل يف وهتأ ف  فاستأ ,  ذةبأ بالرَ  ونم  رم حم   قومٌ  به مرَ  ن هأأ :  مرع   بن اهلل عبدأ  ثد  ي   ريرةه  

 .هلم كبأ   اهمتأ ف  فأأ ,  ونهل  ك  يأ   ةً لَ حم أأ  اً ناس وجدوا صيد  

 مأ بم  : لفقا ؟كلذ عن هت  لفسأأ  ابطَ خلا بن مرع   ىلع ديّنةلا مت  قدم  ثمَ :  لقا

 كلذ بغري همفتيتأ أأ  ول : مرع   لفقا لقا,  هلم ك  بأأ  همفتيت  أأ :  ت  لفق : لقا ؟همفتيتأ أأ 

 كت  ع  جأ و  لأ 
( ). 

  عن مأ لسأأ  بنم  زيدم  عني عن مالك  حَدثّنو -311
م
 كعبأ  نَ أأ ,  سار  يأ  بن عطاء

 . صيد   مأ حل وجدوا ريقم الطَ  ببعضم  كانوا إذا ىحتَ  ب   رك   يف امالَش  من لأ قبأأ  حبارالأ 

 هل كلذ رواذكأ  ديّنةلبا ابطَ خلا بن مرع   ىلع وام  قدم  اَم لف:  لقا , هلك  بأأ  كعٌب  فتاهمفأأ 

 .ترجعوا ىحتَ  يكملع هرت  مَ أأ  قد ين  فإم :  لقا,  كعٌب :  قالوا ؟هبذا فتاكمأأ  نمأ :  لفقا, 

 أن   كعٌب  اهمتأ ف  فأأ  . جراد   من ٌل ج  رم  هبم ت  مرَ  ةمكَ  طريقم  ببعضم  كانوا الَ  ثمَ 

___________________ 

كانت عىل طريق احلاج  . كيلو  11تدخل جّنوبًا .  35 قبل الديّنة , الرسيع الرابط بي القصيم والديّنة 

ك  قديمة. القادم من العراق   وبمرأ
 .وهي اآلن خراٌب فيها آثار  بيوت 

السّنن "والبيهقي يف , من طريق ابن وهب ( 11 /1) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

 . من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به( 89 /5) "الكبى

 ُ ُقوله (ُ :ُ رمي  (أ ِحل ة ل ي غري حم  فسأألوين عن احلالل يصيد  الصيد فيأكل  "والبن أيب شيبة . أي حم 

ل ي أأهدوا ْلم صيدًا : قال  "ويف رواية عبد الرزاق . "احلرام  . "سأألّني قوٌم حمرمون عن قوم  حم 

 .وانظر ما قبله ُ
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 كلأ محأ  ما:  لفقا,  كلذ هل واذكر   ابطَ خلا بن مرع   ىلع مواقدم  اَم لف . لوهك  فيأأ  ذوهخ  يأ  

 مريأأ  يا:  لقا ؟دريكي   وما:  لقا,  بحرم لا يدصأ  نمم  هو:  لقا ؟هبذا همفتيتأ أأ  ن  أأ  ىلع

 .( )تيمرَ  عام   ل  ك يف رهّنث  يأ  حوت   رة  ث  نأ  إاَل  هي إن   بيده نفيس ذيلوا . ؤمّنيلا

_________________ 

ق ابن ب كري كالمها عن من طري( 89 /5) "الكبى"والبيهقي يف ( 8351)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 .                 مالك به

من طريق خارجة بن مصعب عن زيد بن أأسلم عن عطاء (  8/  ) "تفسريه"وأخرجه الطبي يف  

 . دون قصة اجلراد. فذكره . أقبلت : عن كعب قال 

ُ:ُ)ُوقولهُ  وت  ُح  وي مرفوعًا بسّند  ضعيف   (نثرة  (  311)ه وابن ماج( 813 )أخرجه الرتمذي . ر 

ضمنأ . من رواية موسى بن حممد بن إبراهيم الَتيمي عن أأبيه عن جابرم بنم عبد اهلل وأنسم بنم مالك 

 . وضَعفه الرتمذيُّ بموسى بن حممد . حديث  

ن صيد البحرم "عن أيب هريرة رفعه ( 851 -853 )وأيب داود ( 851)وللرتمذي ُ وضَعفهام  "هو مم

 .سيأيت نقل كالمه كام  "الفتح"ابن حجر يف 

رقاين يف  (نثرةُ:ُ)ُوقولهُ ه ( : 8 1/1) "رشح الوطأ"قال الزُّ وي وغري  ويف , أأي عطست ه : قال اْلأرأ

 .انتهى. الّنَثرة  للبهائمم كالعطسة لّنا: الصحاح وغريه

ّندار قال حدثّني ييى يعّن: ذكرأ الساجيُّ قال ( : 31 /1) "وقال أبو عمر يف االستذكار ي حدثّنا ب 

يق الّناجي : حدثّنا سامل بن هالل قال : القطان قال  أنه حَج مع أيب سعيد اخلدري هو , حدثّنا أبو الَصد 

ا بسوطمه . وكعٌب  ل  جرادة  فجعل كعٌب يَّضهب  ج  رما؟ قال . يا أأبا إسحاق : فقلت . فجاء رم : أألستأ حم 

ّنخرم حوت  . ولكّنَه من صيد البحر , بىل   .خرج أأَول ه من مم

ن نأثرةم : قال أبو عمر  لوق  مم ّنخر حوت  ال أأَنه اليوم ُمأ ففي هذا اخلب أَن أأولأ خلقم اجلرادم كان من مم

وت   .انتهى. لأَن الشاهدةأ تدفع  ذلك, ح 

 .قطعٌة من جراد: أي . بكرس الراء الهملة وإسكان اجليم  (ِرْجٌلُ:ُ)ُقولهُ 

= 
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ُُالُما:ُبابُ ُحي  ُُمنُهلُ كُْأُ ُحرمُِمُ للُل  ُيدالص 

___________________ 

والواحدة جرادة . بفتح اجليم وختفيف الراء معروف  (اجلرادُُ)( :  9/11) "الفتح"قال ابن حجر يف  

د :  ويقال, والذكر والنثى سواء كاحلاممة .  ه , , إنه م شتق من اجلر  دأ ّنزل  عىل يشء إاَل جرأ لنه ال يأ

جيبٌة فيها عرشٌة من احليوانات   عأ
ل قة اجلرادم ها ابن  الشهرزوري يف قوله . وخم  : ذكر بعضأ

ـر  وسـاقا نأعامة       وقادمتا نأرس  وجـؤجؤ ضي ـغم      ْلـا فخـذا بك 

بت ها أأفاعي الرملم بطّنًا وأأنعمت     عليها جياد اخليل بالرأس والفم            . حأ

ه :  قيلُ  . وذنب احلية , وقرن اليل , وعّنق الثور , عي الفيل . وفاتأ

يبس ويأّنترش وهو صّنفان طَيار ووَثاب , ويبيض يف الُ  .فال يأمرُّ بزرع  إاَل اجتاحه. َصخر فيرتكه حتى يأ

. إنه نثرة  حوت  فلذلك كان أأكله بغري ذكاة , وهذا ورد يف حديث  ضعيف  :  واختلفُيفُأ صلِهُفقيل 

 "ومن حديث أبى هريرة ,  "إَن اجلرادأ نثرة  حوت  من البحر  "أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه 

ٌل من جراد , فجعلّنا نَّضب  بّنعالمّنا وأأسواطمّنا  ملسو هيلع هللا ىلصولم اهلل خرجّنا مع رس ج   فاستقبلّنا رم
يف حجٍّ أو عمرة 

لوه فإنه من صيد البحر: , فقال  ه ضعيف , ولو صَح . أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه  "ك  وسّند 

َجٌة لن قال ال جزاءأ فيه إذا قتألأه ال حرم ,   .ىلُخالفِهومجهورُالعلامءُعلكان فيه ح 

ُواختلفُعنُكعبُ: قال ابن الّنذر   ,ُ ُالزبري ُبن ُالدريُوعروة ُغريُأيبُسعيد ُفيه ُيقلُالُجزاء  َل

عىل جواز أكله بغري تذكية إاَل أأَن  وقدُأمجعُالعلامء. , وإذا ثبتأ فيه اجلزاء دَل عىل أنه بَري  الحبار

ُعندُاملالكية ر  :  وقيل. بقطع رأسه :  فقيل.ُصفتها  يف واختلفواُ.اشرتاط تذكيته  املشهور  إن وقع يف قمد 

ٌفُمنهمُاجلمهورأخذه ذكاته , :  وقالُابنُوهبأو نار  حَل ,  طرِّ فتقر  إىل ذكاتمه  ووافقُم  يف أنه ال يأ

أخرجه أمحد  "السمك واجلراد والكبد والطحال: أ حَلت لّنا ميتتان ودمان "حلديث ابنم عمر 

إَن له : إَن الوقوفأ أأصحُّ , ورَجح البيهقيُّ أيضًا الوقوفأ إاَل أنه قال : وقال . والدارقطّني مرفوعاً 

 .انتهى كالم ابن حجر . حكمأ الَرفعم 

 ( .311- 11)يف اجلراد اآليت برقم  انظر قضاء عمر  
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 بن عامر بن اهلل عبدم  عن بكر   أيب بن اهلل عبد عني عن مالك  حَدثّنو -313

 ىغطَ  قد - صائف   يوم   يف رمٌ حم   وهو - جر  عأ لبا انعفَ  بن عثامنأ  يت  رأأ :  لقا ربيعةأ 

 .رجوان  أ   بقطيفة هوجهأ 

 ين  إم :  لفقا؟ نتأأ  كل  تأ   الوأ أأ :  فقالوا,  لواك  :  هابم حأ ص  لأ  لفقا,  صيد   مم ح  لأ ب يتأ   ثم  

 .( ) يلجأأ  من دأ ي  صم  امنَ إم  . كمكهيئتم  ست  ل

,  ؤمّنيلا م  أ   عائشةأ  عن بيهأأ  عن روةع   بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -311

 . هفدع   يشءٌ  كنفسم  يف جأ لَ خت فإن  ,  يال  ل عرش هي امنَ إم  ختيأ   ابنأ  يا:  هل ت  لقا اَّن أأ 

.دي  الَص  مم حلأ  لأ كأأ :  عّنيتأ 
( )  

_________________ 

 "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف (  1/11) "الم"يف ( 831) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

 من ط رق  عن مالك به ( 89 3) "العرفة"ويف (  9 /5) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/318)

ييّنة ( 1/318)والطحاوي ( 1 /3) "العلل"وأخرجه الدارقطّني يف   , من طريق سفيان بن ع 

لي ة كالمها عن عبد اهلل بن أيب بكر به (  3/11) "حلديثغريب ا"وأبوعبيد يف  . ) من طريق ابن ع 

 .وإسّناده صحيح(. دون مسالة الصيد 

 ( .331)برقم  وقد تقَدم من وجه  آخر عن عثامن  

ْرجُ:ُ)ُقولهُ  يّنة تبعد  عن الد. قريٌة بي مكة والديّنة عىل الطريقم القديمم , بفتح العي وإسكان الراء  (الع 

ج بتعريج السيول به, كياًل تقريبًا  3  جّنوبًا  َمي العر   .وس 

 ( .311)انظر احلديث رقم  

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 91 /5) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

سأألت  عائشة عن حلم : قال . عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه ( 8311)ورواه عبد الرزاق  

= 
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ُيُ ُما:ُبابُ ُالد ُُمنُحرمُ املُ ُقتل  ُوابِّ

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -315  لم بقت مرأ أأ ,  ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  ابن شم

.مم رأ حلأ ا يف اتيَ حلا
( ) 

ُُما:ُبابُ ُهلُ فعيُ ُنُْأُ ُحرمُِمُ للُوزُ ي 

 بن إبراهيم بنم  دمَ حم   عن سعيد   بن ييى عن ى عن مالك  يي حَدثّني -311

 دقر  ي   ابطَ خلا بن مرأ ع   ىأأ رأ  ن هأأ ,  ديرْل  ا بن اهلل عبدم  بن بيعةرأ  عن يمي  التَ  ارثحلا

 .رمٌ حم   وهو.  ياق  بالسُّ  طي   يف هل اً بعري
( ). 

___________________ 

ه. إَنام هي أأَياٌم قرائب . يا بن أأخي : فقالت . محرم الصيد لل ع  ي ّنه فدأ
قم ن يأ  .فام حَك عأ

ييّنة ( 1 1/  5/1) "الكبى"والبيهقي يف ( 3/351)أخرجه ابن أيب شيبة  ( ) وعبد , عن ابن ع 

هري عن سامل عن ابن عمر ( 8381)الرزاق  ر كالمها عن الزُّ عمأ مر  عن قت  : قال , عن مأ ئل ع  ل احليَة س 

رم؟ فقال   .لفظ ابن أيب شيبة. اقتلوهنَ : وهو حم 

ُ.جاءُمرفوعًاُمنُوجوه ُيفُالبخاريُومسلمُوغريمها.ُوالمرُبقتلُاحلي ةُيفُاحلرمُُ

 "والعرفة "ويف ( 1 5/1) " "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1/131) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

 .من طريق مالك به( 3111)

 .عن عَباد عن ييى بن سعيد به( 3/391)وأخرجه ابن أيب شيبة  

 .عن عبد اهلل العمري حدثّنا حممد بن إبراهيم التيمي به( 8119)وأخرجه عبد الرزاق  

دُ:ُ)ُقولهُ  قرِّ راد  (ي  ويبة صغريٌة معروفٌة تأعضُّ اإلبل. الق  ي ريد ( : 1/331) "الّنتقى"قال الباجي يف . د 

راد   . انتهى . ويلقيها يف الطي , أأنه كان ي زيل عّنه الق 

قياُ:ُ)ُوقولهُ   ( .318)انظر حديث رقم . قريبة من البواء. قريٌة جامعة بي مكة والديّنة  (الس 
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:  ت  لقا اَّن أأ ,  هم  أ   عن قمةأ لع يبأأ  بنم  قمةأ لع عني عن مالك  حَدثّنو -311

 نعم:  ت  لفقا ؟هجسدأ  كُّ يأ  أأ  . حرمال   عن ل  سأأ ت   - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوج - عائشة سمعت  

 .دشد  يأ لو,  هك  ك  يح  لف .

  وملأ   . ايأ دأ يأ  بطتر   ولو: قالت عائشة 
 ت  ك  كأ حل يلَ رج إاَل  جدأأ

( ). 

 يف رأ ظأ نأ  عمر بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  موسى بن وبيُّ أأ  عني عن مالك  حَدثّنو -318

 رمٌ حم   وهو . يهّنأ عي  بأ  كان و  شك  ل رآةلم ا
( ). 

 ّنزعأ يأ  ن  أأ  هيكرأ  كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -319

 .( ) عريهبأ  عن اً رادق   أو مةً لأ حأ  حرمال  

_________________ 

 .من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 5/11) "السّنن الكبى " أخرجه البيهقي يف ( )

 .ملأ  يذكر نافعاً . هكذا رواه اإلمام مالك عن أيوب عن ابن عمر (1)

من طريق سفيان ( 1811) "العرفة"ويف ( 5/11) "الكبى"والبيهقي يف ( 1 8)وأخرجه الشافعي  

ييّنة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر  .بن ع 

من ( 3 5/1) "الكبى"والبيهقي يف , من طريق حَجاج بن أأرطاة (11 /3)أخرجه ابن أيب شيبة و 

 .        طريق عبد اهلل بن نافع كالمها عن نافع عن ابن عمر به

من طريق بقَية أأنا إمسامعيل ( 533)رقم  "وأدابه ملسو هيلع هللا ىلصأخالق الّنبي "وأخرجه أبو الشيخ الصبهاين يف   

ّن دة عن م  
وىل كم مر مأ قبة عن ابنم ع   . فذكره مرفوعاً .  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي , وسى بن ع 

 .والصحيح  موقوٌف , وإسامعيل ليس بشئ : قلت  

 . عن مالك به(  811) "الصّنف  "أخرجه عبد الرزاق يف  (3)

ر عن نافع به(  811)وأخرجه عبد الرزاق أيضًا   عمأ  .عن مأ

= 
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ُأُ ُفيمنُُْجاءُ ُما:ُبابُ ُوٍُّد ُعُ ُبغريُُِحرص 

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -381  اهلل عبد عن اهلل عبد بن ملسا عن ابن شم

 فاالَص  بي سعىويأ  بيتلبا يطوفأ  ىحتَ  يلُّ  ال بمرض   حصأ  ل  ا:  لقا أن ه,  مرع   بن

  سم ب  ل   ىلإ رَ اضط   نم فإ , روةم لوا
 
 صّنعأ  . واءالدَ  وأأ  مّنها هل دَ ب   ال تيلا يابالثَ  من يشء

.ىدأ تأ واف  ,  كلذ
( )  

___________________ 

ل مةُ:ُ)ُقولهُُ مأ البعري  : سقال يف القامو. بفتحتي (ح 
ردان , أو الضخمة ضد , وحلم الصغرية من الق 

ح  رم لأمه , فهو حلم : كفأ  . كث ر حأ

ُ:ُ)ُقولهُ رادًا راب  (ق  ل لإلنسان , واجلمع قمردان بوزن . بزنة غ  ما يتعَلق بالبعري ونحوه , وهو كالقم 

 .قاله الزرقاين يف رشح الوطأ. غربان 

بأه 
قم  ما سمعت  إيَل يف ذلك وذلك أأحبُّ : قال مالٌك عأ

ه , رأى أَن قولأ ابنم عمر أأحوط  فاملأ إليه  (أيُمالكُ)ُكأنه :  "االستذكار"قال أبو عمر يف  وملأ  يتابع 

ُالعلامء راد ليس من الصيد فيدخل يف معّنى قول اهلل عز وجل , عليه  مجهور  يا أّيا الذين آمّنوا }لَن الق 

وال هو ممن يعتب  به ال حرم يف نفسه من الصب مما يغري به , (95)الائدة  {ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم 

ه , ال حرم يف نفسه من الصيد عىل أأذاه   يتعَد كونه يف هوام  جسدم وملأ  , وال يف رأسه , وليس يف جسدم

ه  مر وجٌه وال معّنًى صحيح يف الّنظر , بعريم ال بأس أأن  يأقتلأ : وقد قال ابن عباس , فليس لقول ابنم ع 

راد واحلألأم والباغيث  .ال حرم الق 

 .انتهى . عىل قولم ابنم عباس يف هذا أأكثر  الّناس: قال أبو عمر 

( 3/19) "تفسريه"والطبي يف ( 13 /1) "الم"و(988) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

من ط رق  عن مالك ( 3153) "العرفة "و( 9 5/1) "الكبى"والبيهقي يف (  1/15)والطحاوي 

 .به
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 زوجم  - عائشة عن هغأ لأ ب ن هأأ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو - 38

 .( ) بيتلا إاَل  هلُّ ي   ال حرمال  :  تقول كانت اَّن أأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ 

 لهأأ  من ل  رج   عن ختياين  الَس  يمةمتأ  يبأأ  بنم  وبأيُّ  عني عن مالك  حَدثّنو -381

 ريقالطَ  ببعض كّنت   إذا ىحتَ  ةمكَ  ىلإ خرجت  :  لقا هنَ أأ  - قديامً  كان - بصةم لا

 عمر بن اهلل وعبد   اس  عبَ  بن اهلل عبد   وهبا,  ةمكَ  ىلإ ت  لرسفأأ  فخذي رست  ك  

 لا كلذ ىلع ت  م  قأ فأأ ,  َل حأ   أن   حدٌ أأ  يل صرخ  ي   ملف . اسوالّنَ 
م
 ىحتَ  ر  شه  أأ  سبعةأ  اء

 ( ) .بعمرة   ت  ل  لأ حأأ 

_________________ 

( 3151) "معرفة السّنن واآلثار"ومن طريقه البيهقي يف ( 18 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . أخبنا مالك به

: من طريق عبد الوهاب الثقفي سمعت  ييى بن سعيد يقول ( 3/11) "فسريهت"ووصله الطبي يف  

 دون البيت : قالت , أَن عائشةأ , أأخبين عبد  الرمحن بن القاسم 
 
 . ال أأعلم ال حرمأ يلُّ بيشء

 .                       إسّناٌد صحيٌح ( : 1/3) "الفتح"قال احلافظ يف  

من طريق سفيان بن ( 111) "مسّنده"واحلميدي يف ( 15 /5)ائي والّنس( 11551)وأخرجه أمحد  

ييّنة  من طريق الأوزاعي كالمها عن عبد الرمحن بن ( 3/315) "رشح العاين"والطحاوي يف , ع 

بيدَي هاتي , ثم ال يعتزل  شيئًا مما  ملسو هيلع هللا ىلصكّنت  أأفتل قالئدأ هديم رسولم اهلل : القاسم عن أأبيه عن عائشة 

ه ال حرم لُّه شىٌء إاَل الطوافأ بالبيت: قالت عائشة . وال يرتكه ,  يعتزل   .وما نعلم  احلاَج ي 

سلم    ييّنة به (  31 )وأخرجه م   .دون قولم عائشة . الرفوع فقط . عن ابن ع 

 "الكبى"والبيهقي يف ( 51) "تفسريه"والطبي يف ( 11 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

 .من طريق مالك به( 3155) "العرفة"ويف ( 9 5/1)

من ( 9 5/1) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/83) "العرفة والتاريخ"وأخرجه يعقوب بن سفيان يف  

= 
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هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -383  بن اهلل عبد عن اهلل عبد بن ملسا عن ابن شم

 وبي بيتلبا يطوفأ  ىحتَ  يلُّ  ال هفإنَ  بمرض   بيتلا دون بسح   من:  لقا أن ه,  مرع  

  ( ) .روةلوا فاالَص 

 سعيدأ  ن  أأ ,  يسار   بن يامنلس عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -381

م  خزومَي لا ابةزأ ح   بن  لا يل عىلن يأ مأ  لأ فسأأ ,  رمٌ حم   وهو ةمكَ  طريق ببعضم  عأ رص 
م
 اء

.  كمحلا بن ومروانأ  بريالزُّ  بن اهلل وعبدأ  مرع   بن اهلل عبدأ  فوجدأ  ؟يهلع كان ذيلا

 فإذا,  فتديويأ ,  مّنه هل دَ ب   ال بام اوىدأ تأ يأ  أن   همرأ أأ  همفكلُّ ,  هل ضأ عرأ  ذيلا مْل رأ فذكأ 

___________________ 

لية كالمها عن ( 13 /3)وابن أيب شيبة ( 3/19)والطبيُّ , طريق محاد بن زيد  من طريق ابن ع 

ري قال  عتأمرًا  خرجت  : أيوب عن أأيب العالء يزيد بن عبد اهلل بن الَشخ   .فسَمى الرجلأ البصَي . م 

وبذلك . من طريق أيب برش جعفر بن أأيب وحشَية عن أيب العالء به( 3/19)وأخرجه الطبيُّ أيضًا  

 .أنه أأبو العالء  "الفتح"جزمأ ابن  حجر يف 

مي   ليامن بن حرب عن محاد عن أأيوب عن أأيب قالبة عبد اهلل بن زيد اجلأر  ه البخاري يف أخرج. ورواه س 

وهبذا جزم ابن عبد الب يف (. 8/13) "رشح البخاري"كام نقله ابن بطال يف  "علل الرتمذي"

 .واهلل أعلم . والصواب قول ابن حجر . أنه أبو قالبة ( 11 /1) "االستذكار"

ٌم  "تسعة أشهر"وقال فيها . روايةأ مالك  "الفتح"ذكر ابن حجر يف :  تنبيه  بعة والصواب س, وهو وه 

.  "سبعة أشهر أو ثامنية أشهر"فقال . وإنام رواه الطبي بالشك ,  "تسعة أشهر"ومل أأره بلفظ , كام هّنا 

 .واهلل أعلم .  "ستة أو سبعة"ويف رواية أيب برش عّنده 

 .تقدم نحوه يف أول الباب  ( )
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  رسأ ي  تأ اس   ما ديوّي  ,  قابل   حجُّ  يهلع ثمَ ,  حرامهإم  من َل فح اعتمر صَح 
يد  ْلأ ا نمم

( ). 

ُعبةُِكُ لاُاءُِن ُبُُِيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 ؤمّنيلا مَ أ   عائشةأ  نَ أأ ,  أبيه عن روةع   بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -385

 .( ) بيتلا يف م  أأ ,  رج  حلم ا يف يت  لصأأ  يلباأ   ما:  تلقا

ُمُ الرُ :ُبابُ ُوافالطُ ُيفُل 

 بن اهلل عبدأ  ىرأأ  هنَ أأ ,  بيهأأ  عن روةع   بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -381

 شواطالأ  بيتم لا لأ حو ىسعأ يأ  هيت  رأأ  مَ ث   : لقا,  ّنعيمالتَ  من بعمرة   حرمأ أأ  بريالزُّ 

 ( ).ثةالالثَ 

_________________ 

السّنن " والبيهقي يف( 3/38) "تفسريه"والطبي يف ( 11 /1) "الم"اخرجه الشافعي يف  ( )

 .من طريق مالك به( 3151) "العرفة"ويف ( 5/111) "الكبى

يس عن مالك به( 1311) "مسّنده"أخرجه أبو يعىل يف  (1)  .حدثّنا عبد العىل بن محاد الّنَر 

ر ( 55 9)وأخرجه عبد الرزاق   عمأ عن أيب خالد المحر كالمها عن ( 1/138)وابن أيب شيبة , عن مأ

 .هشام به

كام يف  "غرائب مالك"والدارقطّني يف ( 35 / ) "تاريخ مكة "وأخرجه أبو الوليد الزرقي يف  

روة عن أبيه عن عائشة ( 3/31)نصب الراية  : قالت , من طريق داود بن عبد الرمحن عن هشام بن ع 

 .مرفوعاً  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

ٌم ( : 3/31) "نصب الراية"قال الدارقطّني كام يف   ه  ه وأ ه, رفع   انتهى. والصواب  وقف 

 .وهذا إسّناد صحيح (3)

ُ( : 3/111) "الفتح"قال احلافظ يف   (ُ بفتح الثّناة وسكون الّنون وكرس الهملة مكاٌن  (التنعيم

= 
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 ةمكَ  من حرمأ أأ  إذا كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -381

 إذا يرمل   ال وكان,  ًى ّنمم  من يرجعأ  ىحتَ  روةلوا فاالَص  بي وال بيتلبا فط  يأ  ملأ  

 .( ) ةمكَ  من حرمأأ  إذا بيتم لا لأ حو طاف

ُواِفُالطُ ُيفُمُ ستالاال:ُبابُ

 رسول لقا : لقا هنَ أأ ,  أبيه عن عروة بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -388

د   باأأ  يا صّنعتأ  كيف:  عوف   بنم  محنالرَ  عبدل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ( )؟.كنالرُّ  ماستال يف حمم 

___________________ 

كام نقله الفاكهي , وقال الحب . معروٌف خارج مكة , وهو عىل أربعة أميال من مكة إىل جهة الديّنة 

بل بيّنهام نحٌو من ميل , , احلل  إىل مكة بقليل , وليس بطرفم احلل   التّنعيم أأبعد من أأدنى: الطبي 

ن أأطلق عليه أأدنى احلل  فقد جتَوز  وروى الفاكهي من . أأو أأرادأ بالّنَسبة إىل بقية اجلهات : قلت  . ومأ

مري قال  بيد بن ع  ي التّنعيم لأَن اجلبلأ الذي عن يأمي الداخل يقا: طريق ع  م  ل له ناعم , والذي إنام س 

ن ّنعم , والوادي نأعامأ  .انتهى كالمه . عن اليسار يقال له م 

من ( 1918) "العرفة"ويف , من طريق ابن ب كري ( 5/81) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 .طريق الشافعي كالمها عن مالك به

سَدد كام يف    .عمر عن نافع بهمن طريق عبيد اهلل بن ( 81  ) "الطالب"وأخرجه م 

 .رواه مسَدد موقوفًا بسّند  صحيح  ( : 3/15) "اإلحتاف"قال البوصريي يف  

كيف ) إنام احلديث : كان ابن وَضاح يقول يف موطأ ييى ( : 11/158) "التمهيد"قال أبو عمر يف  (1)

كن السود  وأمر ابن  , الأسود  وزعمأ أَن ييى سقطأ له من كتابه(. صّنعتأ يا أبا حممد يف استالم الرُّ

يى  يى السودأ , وَضاح  بإحلاق الأسود يف كتاب يأ ولكّنَه رواه ابن القاسم وابن وهب , وملأ  يرو يأ

وكذلك رواه ابن , ملأ  يذكروا السود . وقد روى أأبو مصعب وغريه كام روى ييى . والقعّنبيُّ ومجاعٌة 

ييّنة وغريه عن هشام بن عروة عن أبيه وهو أمٌر حمتمٌل جائز يف . يذكروا السودأ كام روى ييى  ملأ  . ع 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   312 ْيُحيح 

 تأ صب  أأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول هل لفقا,  وتركت   مت  لاست:  محنالرَ  عبد لفقا
( ). 

ُ:ُبابُ ُُبعدُةُ الالص  ُواِفُالطُ ُيفُعرِصُلواُبِحُالص 

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -389   بن محنالرَ  عبد بن يدمح   عن ابن شم

___________________ 

ر: فقال فيه . ورواه الثوري عن هشام عن أبيه . الوجهي مجيعًا  . كيف صّنعتأ يف استالمك احلأجأ

 انتهى

 "العرفة"والبيهقي يف ( 3/311)الستدرك "واحلاكم يف ( 11 / ) "الكبري  "أخرجه الطباين يف  ( )

 .                     ق مالك بهمن طري( 1933)

وابن سعد ( 11 /3)وابن أيب شيبة (  5/31/1)فرواه عبد الرزاق . وتابع مالكًا مجاعٌة من الثقات  

والطبي ( 5/81) "الكبى"والبيهقي يف ( 31) "مسّند عبد الرمحن بن عوف"والبيت يف ( 11 /3)

( 11) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 131) "أخبار مكة"والزرقي يف ( 9 / ) "ِتذيب اآلثار"يف 

ر وحممد بن عبيد وأأيب معاوية ( 19 /31)وابن عساكر  عمأ ريج ومأ وغريهم من طريق وكيع  وابنم ج 

روة به  َساين وجعفرم بنم عون وغريهم عن هشام بن ع  رسالً . الَّضير وييى بن أأيب زكريا الغأ  .م 

هري بن معا( 918)وأخرجه البزار    "الصغري"ويف ( 118 ) "الوسط"والطباين يف , وية من طريق ز 

روة عن أبيه عن عبد الرمحن بن عوف به( 151) بيد اهلل بن عمر كالمها عن هشام بن ع   .من طريق ع 

رساًل . أَن الثورَي روى الوجهي . وذكرأ البَزار   روة عن عبد الرمحن بن عوف, م   . وعن ع 

 .الرسلأ ( 1/1931) "العلل"وصَوبأ الدارقطّنيُّ يف  

روة  سمعه من عبدم الرمحن , فهو ( : 115/ ) "الطالب"وقال ابن  حجر يف   روات ه ثقاٌت , فإن  كان ع 

 .انتهى. صحيٌح 

وعمره .  95:  وقيل.  91وت ويف  عروة سّنة .  31:  وقيل,   3تويف عبد الرمحن بن عوف سّنة : قلت ُ

ّنُّه عّند وفاة ابن عوف . سّنة  11  .سّني أو أقَل  5فيكون سم
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 بن مرع   مع بيتلبا طافأ  هنَ أأ :  هخبأ أأ  قارَي لا عبد   بن محنالرَ  عبدأ  نَ أأ ,  عوف  

 بأ كأ فرم ,  مسأ الَش  يرأ  ملف رأ نظأ ,  هطوافأ  مر  ع   ىضأ قأ  اَم لف,  بحالصُّ  ةم صال بعد ابطَ خلا

  .( )ركعتي ىَل فص . وىط   بذي ناخأ أأ  ىحتَ 

 بنأ  اهلل عبدأ  يت  رأأ  قدل:  لقا هنَ أأ ,  َي كَ لا بريالزُّ  يبأأ  عني عن مالك  حَدثّنو -391

 .( ) يصّنع ما دريأأ  فال . هجرتأ ح   يدخل   مَ ث   , ص  عأ لا ةم صال بعد يطوف   اس  عبَ 

_________________ 

ويف ( 1/113) "الكبى"والبيهقي يف ( 81 /1) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 1911) "والعرفة"

ر ( 9118)وأخرجه عبد الرزاق   عمأ حلارث بن أيب أسامة وا( 1 51) "العلل"وأمحد يف , عن مأ

هري به( 311)  .من طريق ابنم أيب ذئب كالمها عن الزُّ

وغريمها من طريقم سفيان بن ( 1911) "العرفة"والبيهقي يف ( 3 51) "العلل"وأخرجه أمحد يف  

روة عن عبدم الرمحن بن عبد  القاري به هري عن ع  ييّنة عن الزُّ  . ع 

 .                  يد بن عبد الرمحنالصواب مح  : قال اإلمام أمحد يف العلل  

روى كلُّ أأصحابم . يف هذا احلديث ( أي سفيان ) أخطأ ( : 181/ ) "العلل"وقال أبو حاتم يف   

يد بن عبد الرمحن  هري عن مح  هري عن الزُّ  انتهى . وهو الصحيح. الزُّ

سلم طافأ ( : 3/181) "الفتح"قال احلافظ يف   واختذوا من مقام }تال  ثم, (  ملسو هيلع هللا ىلصأي الّنبي ) عّند م 

احتملت  قراءت ه أن  تكونأ صالة  الركعتي : قال ابن الّنذر , فصىَل عّند القام ركعتي . {إبراهيم مصىل

زئه ركعتا الطوافم حيث شاء , خلفأ القامم فرضًا  إاَل شيئًا , لكن أأمجع أأهل  العلمم عىل أَن الطائفأ جت 

 يف أَن مأن صىَل 
جر ي عيد ذ كر عن مالك 

 .انتهى كالم احلافظ " ركعتي الطوافم الواجب يف احلم

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 9 /5) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

بري ( 1119) "مسّند ابن اجلعد"وأخرجه أبو القاسم البغوي يف   هري بن معاوية عن أأيب الزُّ حَدثّنا ز 

= 
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 لوَيأ  بيتأ لا يت  رأأ  قدل:  لقا أن ه,  ي  كَ لا بريالزُّ  أيب عني عن مالك  حَدثّنو - 39

 ( ) .حدٌ أأ  به طوف  يأ  ما . عصم لا ةم الص وبعد بحالصُّ  ةم صال بعد

ُبيِتُلاُوداعُ :ُبابُ

 بن مرع   نَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبدم  عن نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -391

 سكالّنُّ  آخرأ  فإنَ ,  بيتم لبا يطوفأ  ىحتَ  اج  حلا من حدٌ أأ  نَ رأ د  يص  ال :  لقا ابطَ خلا

  ( ) .بيتلبا وافالطَ 

___________________ 

ي به  .وإسّناده صحيح. الك 

ليكة عن ( 5/91) "السّنن"والبيهقي يف ( 115)والفاكهي ( 9115)وى عبد الرزاق ور  عن ابنم أأبى م 

 .وصىَل ركعتي. أأنه طافأ بعد العصم , ابن عَباس 

 .عن عبد الجيد بن أأيب رَواد عن مالك  به ( 191) "أخبار مكة"أخرجه الفاكهي يف  ( )

ي   بري الك  وتقَدم يف الثرم , وروى عّنهم , درك أأبو الزبري مجاعًة من الصحابة وقد أأ , كذا قال أبو الزُّ

مل نفي ه عىل الأغلب . وقوله م شكل. أأنه رأى ابنأ عباس يطوف  بعد العص, الذي قبلأه  أو , إاَل أن  ي 

مر ( 391)وقد تقَدم . فرتة  من الَزمن  بح , عن ع  كام حكاه .  ءوبهُقالُمجهورُالعلام. أأنه طافأ بعد الصُّ

بح والعأص. كتاب احلج ( 3/189) "الفتح"ابن حجر يف  اف بعد الصُّ  ُبأاب الَطوأ

بح ( : 1/118) "االستذكار"قال أبو عمر يف   ن رأأى الطوافأ بعد الصُّ ه كلُّ مأ هذا خٌب مّنكٌر يدفع 

 انتهى . وال يأرى الصالةأ حتى تغربأ الشمس  , وبعد العص 

ويف ( 11 /5) "الكبى"والبيهقي يف ( 81 /1) "الم"ويف ( 911) "السّند"يف أخرجه الشافعي  (1)

 .واسّناده صحيح. من طريق مالك به( 3191) "العرفة"

ا الّناس إَن الّنفرأ غدًا فال : من طريق حممد بن إسحاق عن نافع به بلفظ ( 1111)وأخرجه أبو يعىل   أّيُّ

 .فذكره.. يّنفرَن 

= 
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 الً رج   ردَ  ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -393

 ( ).عودَ  ىحتَ  - بيتأ لا عودَ  يكن ملأ   - هرانالظَ  مر   نمم 

ُواِفُالطُ ُجامعُ :ُبابُ

 اهلل عبدأ  مَي لسالأ  ماعز   باأأ  أنَ ,  ي  كَ لا بريالزُّ  أيب عني عن مالك  حَدثّنو -391

,  يهستفتم تأ  امرأةٌ  هفجاءت   مرع   بن اهلل عبدم  مع اً سلجا كان هنَ أأ :  هخبأ أأ  سفيان بنأ 

 هرقت   سجدلا بباب كّنت   إذا ىحتَ  بيتلبا طوفأ أأ  أن   ريدأ   ت  لقبأأ  ين  إم :  تلفقا

 سجدلا باب عّند كّنت   إذا ىحتَ  ت  لقبأأ  ثمَ  , يعّن   كلذ ذهبأ  ىحتَ  فرجعت   ماءالد  

 بابم  عّند كّنت   إذا ىحتَ  ت  لقبأأ  ثمَ  , يعّن   كلذ ذهب ىحتَ  فرجعت   ماءالد   هرقت  

 .ماءالد   هرقت   سجدم لا

 ريفم ث  استأ  ثمَ ,  يلستأ فاغ   يطانالَش  من ركضةٌ  كلذ امنَ إم :  مرع   بن اهلل عبد لفقا

___________________ 

ف ون يف كل  : عن ابن عباس قال ( 318 )ومسلم ( 118 -313)وأخرج البخاري  كان الّناس  يأّنصم

ه بالبيت:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول  اهلل . وجه    .واللفظ ل سلم . ال يّنفرَن أأحٌد حتى يكونأ آخر  عهدم

( 3198) "العرفة"ويف ( 11 /5) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/138) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من طريق مالك به

 .وييى بن سعيد النصاري ملأ  يدرك عمر  

ُالظ هرانُ:ُ)ُقولهُ  وي سَمى وادي , كيلو تقريبًا  31موضع شامل مكة عىل طريق الديّنة عىل ب عد  (مّر

 . بفتح العجمة وسكون اْلاء بلفظ تثّنية ظهر: والظهران . وهو يتبع  حمافظة اجل موم . فاطمة 
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  ( ).ويفط   ثمَ ,  بثوب  

ُرفةعُ ُيومُُِصيامُ :ُبابُ

د   بن قاسمم لا عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -395  عائشة أنَ ,  حمم 

 .عرفة يومأ  تصوم   كانت,  ؤمّنيلا أمَ 

 بيّنها ما يبيَض  ىحتَ  تقف   ثمَ ,  ماماإل يدفع   عرفة ةأ عشيَ  هايت  رأأ  قدلو:  قاسملا لقا

 رطم ف  فت   برشاب   وتدع   ثمَ ,  رضم ال من اسالّنَ  وبي
( ). 

ُيامُِِصُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ
ُىًُنمُُِاميُ أُ 

_________________ 

 "الكبى"والبيهقي يف ( 1/133) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 95  )رجه عبد الرزاق أخ ( )

 .            من ط رق  عن مالك به(  11 ) "الكّنى"والدواليب يف ( 5/88)

ي به ( 8 11) "مسّند ابن اجلعد"وأخرجه البغوي يف    بري الكأ هري بن معاوية عن أأيب الزُّ وفيه . حَدثّنا ز 

 امراٌة م ستحاضٌة  "قال ابن عمر 
 ."أنتم

وملأ  يقل ه أأحٌد من أأصحابم , إَن السلمَي : وقال ييى ( : 1/1) "رجال الوطأ"قال ابن احلذاء يف  

 فيام علمت  
 انتهى. مالك 

أَن أبا الزبري تفَرد بالرواية عن عبدم اهلل بن ( : 11 ص)  "الوحدان"وذكر م سلم بن احلجاج يف كتاب  

 .ذاسفيان ه

 .من طريق القعّنبي وابن ب كري كالمها عن مالك به( 1518) "العرفة"أخرجه البيهقي يف  (1)

عبة وعبد الوهاب ( 1/91) "ِتذيب اآلثار"وأخرجه الطبي يف   أخبار "والفاكهي , من طريق ش 

 .من طريق سفيان كلهم عن ييى بن سعيد به( 1 11) "مكة

عب" والبيهقي يف( 5 11)وأخرج الفاكهي   عن مرسوق عن ( 1 5) "العرفة"و( 3111) "الشُّ

ه أأحبُّ إيَل من يومم عرفة: قالت , عائشة   .ما من يوم  من الَسّنة أأصوم 
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 يامنلس عن اهلل بيدع   بنم  مرع   ىلمو َّض  الّنَ  أيب عن ى عن مالك  يي حَدثّني -391

 ( ).ًى ّنمم  اميَ أأ  صيامم  عن ىّنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  يسار   بن

هاب  ابن  عني عن مالك  حَدثّنو -391  بنأ  اهلل عبدأ  بعثأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ ,  شم

_________________ 

وابن عبد الب يف ( 1113) "العرفة"والبيهقي يف ( 11 /1) "الكبى"أخرجه الّنسائي يف  ( )

 .  من ط رق  عن مالك به( 1/138 ) "االستذكار"

فرواه عن أيب الّنَّض وعبدم اهلل بن أيب بكر عن سليامن بن يسار عن عبد اهلل بن . وخالف مالكًا الثوريُّ  

(  1/1)وابن أيب شيبة ( 11 /1)والّنسائي ( 3/151)أخرجه اإلمام أمحد .  حذافة الَسهمي 

 .به من طريق عبد الرمحن بن مهدي عن الثوري  ( 1/111) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف 

ن حديث سفيان ( أي رواية مالك ) وال أراه إاَل أأثبت : قال ابن مهدي    ."مم

حدثّني : قال . حدثّني قاسم: قال , حَدثّني عبد الوارث ( : 1/131) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

ئل ييى بن معي عن حديث عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان : قال , أمحد بن زهري  : فقال .. س 

ر  .سلم 

رساًل : قال أبو عمر   ذافة , إنام صار م   اهلل بن ح 
َن سليامن بن يسار ملأ  يأسمع من عبدم

وإن  كان  -وهذا , لأ

رساًل  ل من غري ما وجه  . -م   انتهى. فإنه يتَصم

رسٌل ( :  11/ )البن رجب  "رشح العلل"وقال اإلمام أمحد كام يف   سليامن بن يسار ملأ  ي درك , هو م 

 . اهلل بنأ حذافة  عبدأ 

 .وانظر ما بعده . ويف الباب يف الّنهي عن صيام أيام الترشيق أحاديث كثرية  

رس  . بكرس اليم مقصور معلوٌم  (ِمنىُ:ُ)ُقولهُ   إىل حم 
ه من العقبةم ي بذلك لا ي مّنى فيها , وحدود  م  وس 

ماء  ّنَى هبا اجل:  وقيل, ت راق : أي . من الد   ( .393/ ) "الشارق"قاله يف . ّنةلأَن آدمأ متأ
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  ( ) .اهلل كرم وذم ,  ب  ورش   ل  ك  أأ  اميَ أأ  هي امإنَ : يقول,  يطوف   ًى مّن اميَ أأ  ذافةح  

 م  أ   ىلمو ةرَ م   يبأأ  عن اديْلا بنم  اهلل عبدم  بنم  يزيد عني عن مالك  حَدثّنو -398

 لقيعأ  امرأة - هانئ  
 أن ه,  عاصلا بن مروعأ  بن اهلل عبد عن - ب  لطا أيب بن ( )

_________________ 

 .من طريق ابن القاسم عن مالك به( 18 /11 /1) "الكبى"أخرجه الّنسائي يف  ( )

 "الطبقات"وابن  سعد يف , من طريق سفيان بن حسي (  1 /3) "تفسريه"وأخرجه الطبي يف  

هري به( 91 /1)  .                              من طريق ابن أيب ذئب كالمها عن الزُّ

( 1/183)والدارقطّني ( 1/11)والطحاوي ( 11 /1)والّنسائي ( 3 1/5)وأخرجه أمحد   

هري عن ابن السي ب عن عبدم اهلل بن حذافة من طر( 1 39)والطبي  وح عن صالح عن الزُّ  يق رأ

 .به

هري , وحديث ه خطأ . صالح هذا هو ابن  أيب الخص: قال الّنسائي  ه , وهو كثري  اخلطأ عن الزُّ ونظري 

بادة ليس بالقوي  . حممد بن أيب حفصة وكالمها ضعيف  وح بن ع   انتهى . ورأ

هري بهوتابع صاحلًا سليامن   ( 1 31) "معرفة الصحابة"أخرجه أبو نعيم يف . بن أأرقم أبو معاذ عن الزُّ

 .وسليامن أأضعف  مّنه(. 81 /1)والدارقطّني 

مري عن ( : 11 /1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ورواه يونس بن يزيد وابن أيب ذئب وعبد اهلل الع 

رساًل كام قال مالك هري م   انتهى. وهو الصحيح  . الزُّ

هري    (.199 )انظر علل الدارقطّني رقم . ويف احلديث اختالف آخر عىل الزُّ

 ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل ,  عنُكعبُبنُمالك(6646ُ)ُ"صحيحه"ماُأخرجهُمسلمُيفُ. لكن يشهد له  

ثان أأَيام الترشيق فّنادى   . فذكره. بعثأه وأأوسأ بنأ احلأدأ

 .مثله . عن ن بيشة (  1  )ولسلم أيضًا  

, وهو خطٌأ فاحٌش , موىل أ م  هاينء امرأة عقيل : قال ييى ( : 13/11) "التمهيد"قال أبو عمر يف  (1)

اح  ه . أأدركه عليه ابن  وض  حم  .انتهى كالمه . والصواب  أأَّنا أ خت ه ال امرأأته: قال , وأأمرأ بطر 
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مرو بيهأأ  ىلع لأ دخ هنَ أأ  هخبأ أأ  :  لقا,  اينفدعأ :  لقا,  كل  يأ   هدأ فوجأ  عاصلا بن عأ

,  يامهنَ صم  عن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   ّنانا تيلا اميَ الأ  هذه:  لفقا,  صائمٌ  إين  :  هل ت  لفق

  ( ).هنَ رم بفط   نامرأ وأأ 

_________________ 

والبيهقي يف ( 135/ ) واحلاكم(  191)وابن خزيمة ( 8 11)وأبو داود ( 91 /1)أخرجه أمحد  ( )

غريهم من ط رق  ( 811) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف (  111) "العرفة"ويف ( 1/111) "الكبى"

َرة  مرو بن العاص , عن مالك عن يزيد عن أأيب م  مرو عىل عأ وقرن ابن . أأنه دخلأ هو وعبد اهلل بن عأ

 ابنأ ْليعة 
 . خزيمة مع مالك 

 .وإسّناده صحيح  

, من طريق الليث بن سعد ( 1/111)والطحاوي ( 19 1)وابن خزيمة (  81 )دارمي وأخرجه ال 

دي ( 1111) "العرفة"والبيهقي يف  ر  ّنى"والدواليب يف , من طريق الَدراوأ من طريق (   3 ) "الك 

َرة أنه دخلأ مع عبدم اهلل بنم عمرو  يح كلهم عن يزيد بن اْلاد عن أيب م  يوة بنم رش   . حأ

وىل أ م  ( : 13/11/18) "التمهيد"عمر يف قال أبو   هكذا يقول ييى يف هذا احلديث عن أيب مرة مأ

فجعل احلديث عن أأيب . أأنه دخل عىل أأبيه عمرو بن العايص, أأنه أأخبه , هاينء عن عبد اهلل بن عمرو 

َرة عن عبد اهلل بن عمرو عن أبيه  َرة من عمرو بن ال. م  واة عن . عايص ملأ  يذكر سامع أأيب م  وقال سائر الرُّ

وح بن  ن والشافعي ورأ ع  مالك مّنهم القعّنبي وابن القاسم وابن وهب وابن ب كري وأبو مصعب ومأ

بادة وحممد بن احلسن وغريهم يف هذا احلديث  َرة موىل أم هاينء : ع  أنه , عن يزيد بن اْلادي عن أيب م 

 .دخل مع عبد اهلل بن عمرو بن العايص

رمة بن ب كري بن الشج عن أأبيه وروى ابن   ث عن أأيب : قال , وهب وغريه عن ُمأ د  رة ي  سمعت  أأبا م 

جامء عن عبد اهلل بن عمرو بن العايص  دخلت  عىل عمرو بن العايص الغدأ من : قال , رافع موىل ابنم العأ

بن عبد اهلل حممد بن ذكره أبو احلسن الدارقطّني حدثّنا أبو بكر الّنيسابوري حدثّنا أمحد . يوم الّنحر 

ورواية ُمرمة بن ب كري هذه تشهد لرواية ييى بن ييى . وهب حدثّنا عَمي عبد اهلل بن وهب فذكره 

= 
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ام هي:  كلما لقا  . الت رشيق أي 

ُُما:ُبابُ  يْدُلُ اُنمُُِوزُ ي 

 بن دمَ حم   بن بكرم  يبأأ  بنم  اهلل عبدم  عن نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -399

أ  كان الً مجأ  هدىأأ ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهللم لأ رسو نَ أأ ,  م  حز   بن مروعأ   حجٍّ  يف هشام   بنم  لم ه  جأ  يبلم

 .( ) عمرة   وأأ 

___________________ 

رة ملأ  يسمع احلديث من عمرو بن العايص . عن مالك   َن أبا م 
 .انتهى كالمه "واهلل أعلم . بأأ

 .ورواية اجلامعةم أأوىل بالَصواب من رواية ُمرمة : قلت  

والّنسائي ( 1119 )وأمحد ( 1/313) "التاريخ الكبري"أخرجه البخاري يف . وللحديث طريٌق آخر  

ريج ( 1/111)وابن سعد ( 11 /1) "الكبى"يف  إَن جعفرأ , قال سعيد بن كثري , من طريق ابن ج 

ّنى, بن الطلب أأخبه  مرو دخل عىل أأبيه أأَيام مم  .فذكره. أأَن عبدأ اهلل بنأ عأ

اعة. وفيه إرسال    دأ  .جعفر بن الطلب هو ابن  أيب وأ

 . من طريق ابن ب كري عن مالك به( 5/131) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

رسٌل    . وهذا م 

نا يف كتاب ييى يف الوطأ يف هذا ( : 1 3/1 1/1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   وقعأ عّندنا وعّند غريم

 البي  , عن عبدم اهلل بنم أيب بكر  مالك عن نافع  . احلديث 
ه , وهذا من الغلطم وملأ  , وال أأدري ما وجه 

واة للموطأ عن مالك فيام علمت  قدياًم وحديثًا أأَن هذا احلديث يف الوطأ لالك عن عبد اهلل  َيتلف الرُّ

ر نافع  فيه , وليس لّنافع فيه ذمكٌر , بن أيب بكر  ك  نافٌع عن عبد اهلل بن أيب بكر قطُّ وملأ  يرو , وال وجهأ لمذم

ن هو أأجلُّ مّنه , بل عبد  اهلل بن أيب بكر ممن يأصل ح أن  يروي عن نافع , شيئًا  , وقد روى عن نافع  مأ

واته لالك عن عبد اهلل بن أيب بكر  ر 
ويد بن سعيد . وهذا احلديث يف الوطأ عّند مجاعةم ) ورواه س 

ى مجاًل لأيب  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , هري عن أنس عن أأيب بكر عن مالك عن الزُّ (  5/131البيهقي  أأهدأ

= 
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 مرع   بنأ  اهلل عبدأ  ىيرأ  كان هنَ أأ  , ديّنار   بن اهلل عبدم  عني عن مالك  حَدثّنو -111

 .بدنةً  بدنةً  عمرةلا ويف,  ي  دنتأ بأ  ي  دنتأ بأ  ج  حلا يف ديّي  

 فيها وكان,  سيد  أأ  بنم  دم لخا دار يف قائمةٌ  وهي.  بدنةً  ّنحريأ  مرةع  لا يف هيت  ورأأ :  لقا

 ( ).هافم تم كأ  حتت من ربة  حلا خرجتم  ىحتَ  هدنتم بأ  ةم بَ لأ  يف طعنأ  هيت  رأأ  قدلو:  لقا,  هّنزل  مأ 

 يبأأ  بن اشعيَ  بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  قارئلا جعفر   يبأأ  عني عن مالك  حَدثّنو - 11

 .( ) ختي ةٌ ب   احدامه  إم .  ي  نتأ بدأ  ىهدأ أأ  ومَي خز  لأ ا ربيعة

 تجتم ن   إذا:  يقول كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -111

___________________ 

ويد وغلطمه  "جهل    .انتهى كالمه "وهذا احلديث يأستّند من حديث ابنم عباس , وهذا من خطأ س 

ويد : قلت   , وتكَلم عليها (. 85,  81,  1/83) "تاريخ بغداد"أخرجها اخلطيب يف . ورواية س 

ع بّنقدها   . فراجعه. ر كالمأ أأهلم العلم فيهاوذك, وتوس 

 (.111/ )وانظر علل الدارقطّني  

 .ويف سّندم كلٍّ مّنهام مقاٌل . وللحديث شاهٌد من حديث ابنم عباس من طريقي عّنه  

فيان عن عبد اهلل بن ديّنار عن ابن عمر( 3/111) "الصّنف  "أخرجه ابن أيب شيبة يف  ( ) . من طريق س 

 ُمتصًا 

ّنق والصدر (لب ةُ:ُ)ُقولهُ  دة التي بي أأصلم الع   . الَلبة بفتح الالم وتشديد الوحدة , هي الوه 

 . وهذا إسّناد صحيح (1)

زم بذلك ابن  . وعبد اهلل بن عياش له إدراٌك , أبو جعفر هو يزيد بن القعقاع موىل عبد اهلل بن عياش   جأ

 (.1/115) "اإلصابة"وأأَيده ابن  حجر يف , حبان 

ُقو  ُله (ُ :ُ امل : الب ختية ( :  1 / ) "الّنهاية"قال ابن الثري يف . بضم  الباء (ب ختي ة ال نثى من اجلم

عَربة مع عىل ب خت وبأخايت , واللفظة م  ال طوال العّناق , وجت 
 اهـ. الب خت , والذكر ب ختي , وهي مجم
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 ىحتَ  هم  أ   ىلع لمح   مٌل حمأ  هل وجدي   ملأ   فإن,  معها ّنحرأ ي   ىحتَ  هاد  لو لحمي  لف اقةالّنَ 

  ( ).هامعأ  ّنحرأ ي  

ُعملا:ُبابُ ُيُ ُحيُيْدُلُ اُيفُل  ُساق 

 هدىأأ  إذا كان هنَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبد عن نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -113

 مكان   يف كلوذ,  هشعرأ ي   أن   لقب هد  ل  قي  ,  يفةلحل  ا بذي هرأ عأ ش  وأأ  هدأ لَ ق ديّنةلا نمم  اً هدي

 معه ساقي   مَ ث  ,  رسي  الأ  ق  الش   من هشعر  وي  ,  يلأ بّنع   هد  ل  قي   . ةم لقبلل هٌ موج   وهو واحد  

 غداةأ  ًى مّن مدم قأ  فإذا . وافع  دأ  إذا معهم به دفعي   ثم  ,  بعرفة اسالّنَ  مع به وقفي   ىحتَ 

,  اً قيام هنَ صفُّ يأ  . بيده ههديأ  يّنحر   هو وكان,  قص  ي   أو قأ ليأ  ن  أأ  لبقأ  هرأ نحأ  حرالّنَ 

 .( )مطعم وي  .  كل  يأ   مَ ث  ,  ةلب  قم لا ىلإ ههنَ وج  وي  

_________________ 

 .عن مالك به من طريق ابن ب كري( 5/131) "السّنن الكبى"اخرجه البيهقي يف  ( )

 ُ ُقوله (ُ تُ: تِج  وال , إذا ولدت  . بضم الّنون وكرس الثّناة ( : 9/591) "الفتح"قال احلافظ يف  (ن 

 .انتهى. وإن  كان مبّنيًا للفاعل. ي ستعمل هذا الفعل إاَل هكذا 

تأجأ الرجل  . بضم الّنون . ن تجت الّناقة : والشهور يف اللغة ( : 1/511)وقال يف موضع آخر   . الّناقةأ  ونأ

 .انتهى. محلأ عليها الفحلأ : أي 

ل دت ( : 1/111) "االستذكار"قال أبو عمر يف   تلف العلامء  أَن الّناقة إذا ق  ثم , وهي حامٌل . ال َيأ

ه يف الّنحر كحكمها  ها حكم  قل دها هلل تعاىل , ولدت  أَن ولدأ ها إخراٌج ْلا من ملك م  , لَن تقليدأ

رأ ن ها وهي حامٌل وكذلك إذا نأذأ  . انتهى. وملأ  يقل دها. حرأ

 "السّنن الكبى"والبيهقي يف , من طريق أيب مصعب ( 959 ) "رشح السّنة"أخرجه البغوي يف  (1)

 . من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به( 5/131)
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 ّنامم سأ  يف طعنأ  إذا كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -111

 كب  أأ  واهلل .  اهلل بسمم :  لقا - شعرهي   وهو - يههد  
( ). 

 ما ي  د  ْلا:  يقول كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -115

 .( ) بعرفة به قفوو  ,  رشعم وأ   دل  ق  

 هدنأ ب   ل  ل  جي   كان,  عمر بنأ  اهلل عبدأ  أن  ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -111

 ( ).اهاإيَ  وهاس  فيك   كعبةم لا ىلإ هبا بعث  يأ  ثم  ,  للأ حل  وا نامطأ لأ وا اطَي بأ قأ لا

_________________ 

هقيُّ وقرنأ البي. من طريق مالك( 5/131) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 959 )أخرجه البغوي  ( )

مري  مر الع   عبدأ اهلل بنأ ع 
 .مع مالك 

مر العمري ( 5/131) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1) من طريقم ابنم وهب عن مالك وعبد اهلل بن ع 

 .وغري واحد  أأَن نافعًا حَدثهم 

بيد اهلل بن عمر عن نافع به( 11 /3)وأخرجه ابن أيب شيبة    .من طريق ع 

 .  من طريق ابن ب كري عن مالك به( 5/133) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (3)

 "فتح الباري"وابن الّنذر كام يف  "أخبار مكة"والزرقي يف ( 3/113)وأخرجه ابن أيب شيبة  

 .من ط رق  عن نافع( 3/519)

لِّلُ:ُ)ُقولهُ    .يكسو : أي (ُي 

الَثوب من ثياب مص رقيقة بيضاء : القبطَية ( : 1 /1) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (القباطيُ:ُ)ُقولهُُ

بط ,  مُّ القاف من تغيري الّنَسب . وهم أأهل مص. وكأَنه مّنسوٌب إىل القم فأَما يف , وهذا يف الثياب , وضأ

بطي  بالكرس. الّناس 
 .انتهى كالمه. فقم

أٌل رقيٌق هي رضٌب من ا (النامطُ:ُ)ُوقولهُ   .نمطٌ : واحدها . لب سط له مخأ
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 مرع   بن   اهلل عبد   كان ما .ديّنار   بنأ  اهلل عبدأ  لأ سأأ  ن هأأ , ي عن مالك  حَدثّنو -111

 ب   لم الجم بم  صّنع  يأ 
 ( ).هبا ق  تصدَ يأ  كان:  لقا ؟سوةكم لا هذه كعبة  لا سيتك   حي هدنم

 حاياالَض  يف يقول كان مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافع   عن كلما حَدثّنيو -118

 ( ) .فوقه فام ّنيُّ الثَ :  دنبُّ لوا

 لأ الجم  يشقُّ  ال كان عمر بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -119

 ب  
 ( ).عرفة ىلإ ًى مّن من يغدوأ  حت ى هال  ل  جي   الو,  هدنم

ُمعُ لا:ُبابُ ُعُ ُذاإُُِيْدُلُ اُيفُل 
ُطِ ُُوأُ ُب  ُض  ُل 

 هديم  صاحبأ  نَ أأ ,  أبيه عن عروة بن هشام عن مالك  ى عن يي حَدثّني -1 1

 عأ  بام صّنع  أأ  كيفأ  اهلل يا رسولأ :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو
 رسول   هل لفقا ؟يد  ْلا من بأ طم

_________________ 

 .من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 5/133) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 5/119) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

ّنَه ال سنُّ الثّنيُّ الذي ي  : قال أهل اللغة ( : 1 /1 ) "الفتح"قال احلافظ يف   ويكون يف ذات , لقي سم

إذا دخل ولد  : وقال ابن فارس , ويف ذاتم الظ لف واحلافر يف السّنة الثالثة , اخل ف يف السّنة السادسة 

 انتهى. الشاة يف الثالثة فهو ثّنٌي وم سنٌ 

 . من طريق ابن ب كري عن مالك به( 5/133) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (3)

ا ُمافةأ أن  ي فسدها الدم  . إاَل موضع السّنام ) اد فيه غريه ز: قال البيهقي   ْلأ الأ
ها نزعأ جم ثم , فإذا نحرأ

 (.يأتصَدق هبا 

عَلقة  "صحيحه"وهذا الزيادة ذكرها البخاري يف : قلت   ومل يذكر ابن  حجر مأن وصلأها ال يف الفتح , م 

 .واكتفى بّنقل كالم البيهقي, وال يف التغليق , 
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 عأ  بدنة   كلُّ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
 ل  أأ  ثم  ,  حرهافان   يد  ْلا من بت  طم

 دأ  يف اِتأ دأ الق قم
 ل  خ ثم  ,  هامم

 ( ).لوّناك  يأ   اسم الّنَ وبي بيّنها

_________________ 

والبيهقي يف (  31 ) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 138) "السّنن الأثورة"جه الشافعي يف أخر ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 115) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف ( 953 )والبغوي ( 3191) "العرفة"

سّنٌد , هذا حديٌث مرسٌل يف الوطأ ( : 11/113) "التمهيد"قال أبو عمر يف   لأَن , وهو يف غري الوطأ م 

وغري   - ملسو هيلع هللا ىلصصاحبم ب دنم رسولم اهلل  -مجاعًة من احل َفاظ رووه عن هشام بن عروة عن أأبيه عن ناجيةأ 

روة  انتهى كالمه. نأكري  أن  يأسمعأ مّنه ع 

,  1 9)والرتمذي ( 111 )وأبوداود ( 139) "السّنن الأثورة"والشافعي يف ( 1/331)ورواه أمحد  

واحلميدي ( 919 )والدارمي ( 11 3)وابن ماجه ( 31 1) "ىالكب"والّنسائي يف ( 11 3

من طريق السفياني وجعفر بن عون وأأيب ( 1318) "اآلحاد الثاين"وابن أيب عاصم يف ( 881)

ليامن وعبد الرحيم بن سليامن وحفص بن غياث كلهم عن  بده بن س  عاوية وسعيد بن إسحاق وعأ م 

 . هشام عن أأبيه عن ناجية به

 ( . 81 /1)واحلاكم ( 1511)ابن خزيمة  وصَححه 

 .حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي  

بيصة ( 311 ) "صحيحه"ويشهد له ما أخرجه مسلم يف   كان  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , عن ذ ؤيب أأيب قأ

 .فذكره .. إذا عطب : ثم يقول , يبعث  معه الب دن 

ل  وأأمره فيها , قال  ملسو هيلع هللا ىلصبعثأ رسول  اهلل : عن ابن عباس ( 315 )ولسلم  : بسَت عرشةأ بدنًة مع رج 

. فذكره : عيَل مّنها , قال ( أي انقطع ) يا رسول اهلل , كيف أأصّنع بام أ بدع : فمىض ث َم رجعأ , فقال 

فقتمك "وزاد  ن أأهل ر 
 «وال تأكل  مّنها أأنتأ وال أأحٌد مم

ز من السري ووقف : أي . الطاء بكرس ( : 15 /5) "عون العبود"قال يف  (عطِبُ:ُ)ُقولهُ يمي وعجأ عأ

بأ من العطب . أي :  وقيل, يف الطريق  , كّنصأ النأ . عطأب :  "القاموس"ففي , وهو اْلالك . قر 

= 
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 لمث .اس  عبَ  بن اهلل عبد عن يل  يالد   زيد   بن ثور عني عن مالك  حَدثّنو -  1

  ( ).كلذ

 هدىأأ  نمأ :  لقا هنَ أأ  مرع   بن اهلل عبدم  عن نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -1 1

 شاء فإن   . اً عتطوُّ  كانت   وإن  ,  اْلأ بدأأ  اً نذر كانت إن   اَّن فإم  . ماتت   وأأ  ت  لَ ض ثمَ  بدنةً 

 .( ) هاتركأ  شاءأ  وإن   .اْلأ بدأأ 

___________________ 

رحأ هلكأ 
 .انتهى. والعّنى عىل الثاين, وكفم

 . من طريق ابن ب كري عن مالك به( 5/113) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

رس   .ثوٌر مل يأسمع من ابن عَباس . ٌل وهذا م 

ه قبلأ هذا الثر ) قول مالك مثل ذلك   وحَدثّني : ولفظه , ( أي مثل قول سعيد بن السيب الذي ساقأ

هاب  عن سعيد بن السيب أنه قال  ها : عن مالك  عن ابن شم ثم , مأن ساقأ بدنًة تطوعًا فعطأبت  فّنحرأ

لوّنا  ها, وإن  أأكلأ مّنها , فليس عليه يشٌء  .خىَل بيّنها وبي الّناس يأ ك  مأ رم ن يأأكل  مّنها غأ  ."أأو أأمر مأ

 .لنه ليس عىل رشطي يف االقتصار عىل الرفوع والوقوف , وإنام حذفت  أأثرأ ابنم السيب  

من طريق ابن ب كري عن ( 198 ) "الصغرى"ويف ( 5/113) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 .مالك به 

 .        انتهى. وكذلك رواه شعيب بن أيب محزة عن نافع: ل البيهقي يف الصغرى قا 

ويف ( 5/111) "الكبى"والبيهقي يف ( 85 /1)واحلاكم ( 1519)وأخرجه ابن خزيمة  

مر مرفوعًا ( 191 ) "الصغرى" لأمي  عن نافع عن ابن ع  وعبد  اهلل . من طريق عبد اهلل بن عامر الأس 

عي  .ٌف بن  عامر ضأ

 .و ال أأخال فإَن يف القلبم من عبد اهلل بن عامر السلمي. إن  صَح اخلب  : قال ابن خزيمة  

 . الصحيح رواية مالك عن نافع :  "الكبى"قال البيهقي يف  
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ُهُاحلج ُنُفاتُ مُ ُيُ هْدُ:ُبابُ

 بن   يامن  لس خبينأأ :  لقا أن ه,  سعيد   بن ييى عن ى عن مالك  يي حَدثّني -3 1

 ةمكَ  طريق من ازيةبالّنَ  كان إذا ىحتَ  اً حاَج  خرجأ  نصارَي لا وبيُّ أأ  أبا نَ أأ ,  يسار  

 .هل كلذ فذكرأ  .حرالّنَ  يومأ  ابطَ خلا بن مرع   ىلع مدم قأ  هوإنَ ,  هلأ رواح َل ضأأ 

 قابالً  جُّ حلا كأ دركأ أأ  فإذا,  تأ للأ حأ  قد ثمَ .  عتمر  ل  ا صّنع  يأ  كام ّنعاص  :  مرع   لفقا

  رسأ ي  استأ  ما هدوأأ  .جج  فاح  
. يد  ْلا نمم

( )  

 جاءأ  سودالأ  بنأ  اربَ هأ  نَ أأ ,  يسار   بن يامنلس عن نافع   عن كلما حَدثّنيو -1 1

_________________ 

من ( 33 3) "العرفة"ويف ( 11 /5) "الكبى"والبيهقي يف ( 191) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . طريق مالك به

ّنقطعة: قال البيهقي    .ورواية سليامن بن يسار م 

 -لَن سليامن , لكن  صورت ه مّنقطٌع , ورجال  إسّنادمه ثقاٌت ( : 1/191) "التلخيص"وقال احلافظ يف  

ه هبا , لكن ملأ  ي درك زمنأ القصة  -وإن  أأدرك أأبا أيوب  ّنقل أأَن أأبا أأيوب أأخبأ لكّنَه عىل مذهبم ابنم , وملأ  ي 

 .انتهى كالمه . عبد الب موصوٌل 

 .وانظر ما بعده 

ربوطة  (النازيةُ:ُ)ُقولهُ ثّنَاة حتت ُمففة , وآخره تاٌء مأ وهي أأرٌض فياح . بعد الّنون واللف زاي ثم م 

إذا خرجتأ من بلدة ال سيجيد تأؤمُّ مكةأ , رستأ فيها , يأسيل  فيها من عىل يأميّنك وادي رحقان , 

وفيها بئر ت سَمى بئر عباس , وكان عباٌس هذا , « خرص»ها مما ييل الستعجلة وادي ويصبُّ عىل أأسفل

 (.  3/ ) "معجم العامل اجلغرافية يف السرية الّنبوية"قاله عاتق البالدي يف . شيخأ الظواهر من حرب

 .عىل طريق يّنبع الرسيع. كياًل  81ال سيجيد بل دٌة كبريٌة تبعد عن الديّنة : قلت 
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 . ةدَ عم لا ناخطأأ أأ  ؤمّنيلا مريأ أأ  يا:  لفقا - ههديأ  ّنحر  يأ  ابطَ خلا بن مروع   - حرالّنَ  يوم

 .عرفة يوم   يوملا هذا نَ أأ  رىنأ  اّنَ ك  

 معكم كان إن   اً هدي وار  حأ وان  ,  معك نومأ  نتأأ  فطف   ةمكَ  ىلإ اذهب  :  مرع   لفقا

 جيد ملأ   فمن,  واهد  وأأ  واجُّ فح   قابٌل  عامٌ  كان فإذا . واع  وارجم ,  واقص   وأأ  قوال  اح ثمَ , 

 .( ) رجعأ  إذا وسبعة  .  ج  حلا يف ام  أيَ  ثةم ثال فصيام  

ُأُ ُنمُ ُيُ ْدُهُ :ُبابُ ُقبُهلُ هأُ ُصاب  ُيُ ُنُْأُ ُل  ُفيض 

 عن رباح   يبأأ  بن عطاء عن ي  كَ لا بريالزُّ  أيب عن ى عن مالك  يي حَدثّني -5 1

ئل أن ه,  اس  عبَ  بنم  اهلل عبدم   همرأ فأأ  ؟فيضي   أن   لقب ًى بمّن وهو هلهبأأ  وقعأ  رجل   عن س 

_________________ 

(  1 /1) "العرفة"ويف ( 11 /5) "الكبى"والبيهقي يف (  99) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 115/ ) "تفسريه"والبغوي يف 

ليامن بنم يسار ( 1 3/1)وأخرجه ابن أيب شيبة   أَن هَبارًا رجٌل من , من طريق أأيوب عن نافع  عن س 

مت  عىل: قال , أأهل الشام 
مر قدم  .هكذا رواه ُمتصاً . وهو يّنحر الب دن يف دار الّنحر.  ع 

ه من هَبار   عأ
من (  1 /1) "العرفة"وي ؤيده ما أخرجه البيهقيُّ يف . وظاهر الرواية أأَن سليامنأ سمم

أأَنه فاته احلج , طريق موسى بن عقبة عن نافع عن سليامن بن يسار عن هبَار بن السود , أ َنه حَدثه 

 .فذكره . حَتى يوم الّنحر 

رأ فيه سامعأ سليامنأ : ثم قال البيهقي    موسى بن عقبة , حيث  ذكأ
فصار حديث  هَبار  موصوالً من جهةم

 .انتهى. بنم يأسار , من هَبار

مر ( 15 /5) "الكبى"وأخرجه البيهقيُّ يف    ئل عَمن فاته احلجُّ , من طريقي آخرين عن ع  . أأنه س 

ل بعمرة  : فقال  رم اْلدي  "وعليه احلج من قابل, ّي   .دون ذمك 
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  ( ) .بدنةً  يّنحرأ  أن  

 اس  عبَ  ابن ىلمو عكرمة عن يل  يالد   زيد   بن ثور عني عن مالك  حَدثّنو -1 1

 نأأ  لقب هلأ هأأ  يصيب   ذيلا:  لقا أن ه,  اس  عبَ  بن اهلل عبد عن إاَل  ظّن هأأ  ال:  لقا

  ( ).ديوّي  ,  يعتمر  ,  فيضأ ي  

ُيُْاستُ ُما:ُبابُ ُيْدُلُ اُنمُُِرس 

يب أ بنأ  يلَ ع أنَ ,  بيهأأ  عن د  حممَ  بن جعفر عن ى عن مالك  يي حَدثّنيو -1 1

_________________ 

( 11 /1) "العرفة"ويف (  1 /5) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/111) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من طريق مالك به

من طريق الليث بن سعد حَدثّني أبو الزبري عن سعيد بن (  1 /5) "الكبى"وأخرجه البيهقي يف  

 
 
 .عن ابن عباس به جبري  وعطاء

 "نصب الراية"وابن أيب شيبة كام يف , عن أيب حّنيفة ( 511) "اآلثار"وأخرجه أبو يوسف يف  

فيع كالمها عن عطاء به نحوه( 19 /3)  .من طريق عبد العزيز بن ر 

 .يطوف  طوافأ اإلفاضة: أي  (يفيضُ:ُ)ُقولهُ 

 .         ابن ب كري عن مالك بهمن طريق (  1 /5) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

بأأنه (  1/11) "التمهيد"وجزم ابن  عبد الب يف . والظاهر أَن الشَك من ثور بن زيد . كذا وقع الرتدد  

لأَن أيوبأ روى , ورواية ثور  عن عكرمة يف هذا ضعيفٌة : فقال . وليس عن ابنم عباس , عن عكرمةأ 

إحداهَن يف الذي ي صيب أأهله قبلأ أن  . رأي  قطُّ إاَل يف ثالث مسائل ما أأفتيت  ب: عن عكرمةأ أنه قال 

دي . يأطوفأ لإلفاضة   .انتهى كالمه . يعتمر  وّي 

ه. هذا هو الوضع الوحيد الذي سَمى فيه مالٌك عكرمةأ : قلت    .كام قال ابن الديّني وغري 
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أ ي  تأ اس   ما}:  يقول كان ب  لطا  ( ) .شاةٌ :  {يد  ْلأ ا من رسأ

_________________ 

 .ن ط رق  عن مالك بهم( 5/11)والبيهقي ( 3/19) "تفسريه"أخرجه الطبي يف  ( )

وسعيد بن , من طريق حفص بن غياث ( 3 /1)وابن أيب حاتم ( 35 /3)وأخرجه ابن أيب شيبة  

 . من طريق عبد العزيز بن حممد كالمها عن جعفر به( 311/ )مّنصور 

 . وحممد بن عيل بن احلسي ملأ  ي درك جَده عليًا  

ين وإىل هذا ذهبأ ابن  عباس وأأ  (شاةُ:ُ)ُقولهُ  وروى ابن أيب . وهو قول الئمة الربعة . كثر  الفرس 

أأّنام كانا ال يأريان ما استيرس من : عن القاسم عن عائشة وابن عمر ( 5 /1) "تفسريه"حاتم يف 

 .وبه قال عروة وسعيد بن جبري . إاَل من اإلبل والبقر. اْلدي 

ن مستّند هؤالء فيام ذهبوا إليه قضية والظاهر أ( : 531/ ) "تفسريه"قال احلافظ ابن كثري يف 

ل عن أحد مّنهم أنه ذبح يف حتلله ذاك شاة, وإنام ذبحوا اإلبل والبقر, ففي  ّن قأ احلديبية, فإنه مل ي 

. أأن  نشرتك يف اإلبل والبقر كل سبعة مّنا يف بقرة  ملسو هيلع هللا ىلصأمرنا رسول  اهلل : الصحيحي عن جابر قال 

يم  }: وروى عبد الرزاق عن ابن عباس يف قوله أد  نأ اْل 
أ مم تأي رسأ امأ اس  ارته : قال {فأ سأ وقال العويف . بقدر يأ

وقال هشام بن عروة, . إن  كان مورًسا فمن اإلبل, وإاَل فمن البقر, وإاَل فمن الغّنم : عن ابن عباس . 

يم  }: ن أبيهع أد  نأ اْل 
أ مم تأي رسأ امأ اس  خص والغالء : قال {فأ قولُوالدليل عىل صحة . إنام ذلك فيام بي الرُّ

اء ذبح الشاة يف اإلحصار  اجلمهور زأ أَن اهلل أأوجب ذبح ما استيرس من اْلدي , : فيام ذهبوا إليه من إج 

ي من هبي: أي مة النعام , وهي اإلبل والبقر والغّنم , كام قاله احلأب  مهام تيرَس مما ي سَمى هدًيا , واْلأد 

: وقد ثأبتأ يف الصحيحي عن عائشة أم  الؤمّني , قالت .  ملسو هيلع هللا ىلصوابن  عم  الرسول . البحر ت رمجان القرآن 

ى الّنبيُّ  دأ رًة غّناًم  ملسو هيلع هللا ىلصأه   .انتهى بتجوز . مأ

أأظّنهم : له  "الحكام  " يف قال إسامعيل القايض( : 3/535) "الفتح"وقال احلافظ ابن حجر يف 

فذهبوا إىل ختصيصم ما يقع  عليه  {والب دن جعلّناها لكم من شعائر اهلل  }ذهبوا إىل ذلك لقوله تعاىل 

وأأمجعأ السلمون أأَن يف الظبي شاًة فوقع  {هديًا بالغ الكعبة  }ويردُّ هذا قوله تعاىل : قال . اسم  الب دن 

= 
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 ما} :  يقول كان مرع   بن اهلل عبدأ  أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -8 1

أ ي  تأ اس    ( ) .بقرةٌ  أو بدنةٌ  .{ يد  ْلأ ا من رسأ

ُيْدُلُ اُجامعُ :ُبابُ

 لهأأ  من رجالً  أنَ ,  ي  كَ لا يسار   بن صدقة عن ى عن مالك  يي حَدثّني -9 1

 ين  إم  محنالرَ  عبد أبا يا:  لفقا,  هسأ رأ   رأ فأ ضأ  وقد.  عمر بن اهلل عبدم  ىلإ جاء منيأ لا

 ّنيتأ ل  سأأ  أو,  كمعأ  كّنت   ول:  عمر بن   اهلل عبد   هل لفقا,  مفردة   بعمرة   قدمت  

 ما ذ  خ  :  عمر بن   اهلل عبد   لفقا,  كلذ كان قد:  امينُّ يأ لا لفقا,  قرنأ تأ  ن  أأ  كمرت  لأ 

 .هدوأأ ,  كسم رأ   نمم  تطايرأ 

 تلفقا,  هي  هد  :  لفقا ؟محنالرَ  عبد باأأ  يا هي  د  هأ  ما:  راقعم لا لم هأأ  من امرأةٌ  تلفقا

 من يلَ إ حَب أأ  كانل شاةً  ذبحأ أأ  أن   إاَل  أجد ملأ   ول:  عمر بن اهلل عبد لفقا ؟هي  د  هأ  ما:  هل

___________________ 

ي  د   . عليها اسم  هأ

بيد . قد احتَج بذلك ابن عباس ( : ابن حجر ) قلت   صحيح  إىل عبد اهلل بن ع 
فأأخرج الطبي بإسّناد 

مري قال  أنا أقرأ عليكم من كتاب اهلل ما : فقيل له يف ذلك , قال . اْلدي شاة : قال ابن عباس : بن ع 

ون به  ر   .انتهى .  {ديًا بالغ الكعبة ه }فإَن اهللأ تعاىل يقول : قال . شاة : ما يف الظبي؟ قالوا . تد 

ويف ( 5/11) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/151) "الم"ويف ( 933) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 1111) "العرفة"

 .من ط رق  عن نافع والقاسم عن ابن عمر به(  3/3) "تفسريه"وأخرجه الطبي يف  

 .وانظر ما تقَدم  
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 .( ) صومأ أأ  ن  أأ 

 ة  رأأ لا:  يقول كان عمر بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -115

  ملأ   هدٌي  اْل كان وإن  ,  هاسم رأ   قرونم  من ذأ خ  تأ   ىحتَ  تشطمتأ  ملأ   تلَ ح إذا حرمةال  
 خذتأ 

.اّيأ هد   ّنحرأ تأ  ىحتَ  شيئاً  هاشعرم  نمم 
 ( ) 

 خزومي  لا د  لخا بنم  عقوبأ يأ  عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -111

 جعفر   بنم  اهلل عبدم  مع كان هنَ أأ ,  هخبأ أأ  ن هأأ  جعفر   بنم  اهلل عبدم  ىلمو سامءأ أأ  يبأأ  عن

 قامفأأ  - قيابالسُّ  مريٌض  وهو - يلٍّ ع بن سيح   ىلع وافمرُّ ,  ديّنةلا من معه فخرجأ 

 ب  لطا يبأأ  بن يل  ع ىلإ وبعثأ ,  خرجأ  فواتأ لا خاف إذا ىحتَ  جعفر   بن اهلل عبد   يهلع

_________________ 

مر . سّناد صحيحوهذا إ ( ) ه وقد سمع صدقة  من ابن ع   .وأأد ركأ

رُ:ُ)ُقولهُ  ف   :  "الفتح"قال ابن حجر يف  (.ض 
م
َففًا ومثَقال . بفتح العجمة والفاء  .انتهى.ُم 

ر  إدخال الشعرم بعضه يف بعض  : قلت    .وجعل ه غدائر . والضف 

 .وإسّناده صحيح (1)

ّنجاري حدثّنا مالك عن ( 111) "التفق والفرتق"وأخرج اخلطيب يف   روان بن حممد الس  من طريق مأ

مر مرفوعًا  ها: نافع عن ابن ع  عرم  ال حرمة أخذت  من ق رون شأ
قال , ومروان بن حممد  "إذا حَلتم

 . انتهى. ذاهب احلديث: الدارقطّني عّنه 

ّنكر , والصواب الوقوف : قلت    .ورفعه م 

 "الكبى"والبيهقي يف (  1/11) "السّنن"والدارقطّني يف ( 11 /3)وأأخرج ابن أيب شيبة  

مر ( 11 /5) ها مثلأ الَسَبابة: قال , من حديث لأيث عن نافع  عن ابنم ع  رم ع  .  "ال حرمة تأ خذ  من شأ

 ."قدر أنملة"ولفظ ابن أيب شيبة 
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 مرفأأ ,  هسم رأ   ىلإ شارأ أأ  اً سيّنح   نَ إم  ثمَ ,  يهلع مافقدم  ديّنةلبا ومها ميس  ع   بّنتم  سامءأ وأأ 

  .اً بعري عّنه رأ حأ فّنأ  .قيابالسُّ  عّنه سكأ نأ  مَ ث  ,  قأ لم فح   هسم برأ   يل  ع

 ىلإ كلذ هسفرم  يف انعفَ  بن ثامنع   مع خرجأ  سيٌ ح   وكان : سعيد   بن ييى لقا

  ( ).ةمكَ 

ُلا:ُبابُ ُفةلزدملواُرفةُ بعُ ُوقوف 

 كان أن ه,  بريالزُّ  بن اهلل عبد عن روةع   بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو - 11

 إاَل  موقٌف  هالَ ك فةأ لزدلا نَ وأأ ,  رنةأ ع   بطنأ  إاَل  موقٌف  هالَ ك عرفةأ  نَ أأ  موالاع:  يقول

 رس   حم   بطنأ 
( ). 

_________________ 

من طريق ابن ب كري عن ( 59/31) "العرفة " ويف( 8 5/1) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . مالك به

رشح "والطحاوي  يف , من طريق يزيد بن هارون وهشيم  ( 3/81) "تفسريه"وأخرجه الطبي يف  

 . من طريق الثوري كلهم عن ييى بن سعيد به( 1/111) "العاين

قياُ:ُ)ُقولهُ   ( .318)انظر رقم . ليها وقد تقَدم الكالم ع( . أم البك ) ت سَمى  (الس 

روة به( 81 /1) "تفسريه"أخرجه الطبي يف  (1) فيان عن هشام بن ع   .من طريق س 

روة عن أأبيه عن عبد اهلل بن الزبري( 3/115)وأخرج ابن  أيب شيبة    الشَق . عن وكيع عن هشام بن ع 

 .الول

ي كة عن عبدم اهلل( 19 /1)وروى الطبيُّ   لأ  . الشَق الثاين مّنه.  بن الزبري من طريق ابن أيب م 

َدة    بري بن ( . 1 31)من حديث جابر  مثله عّند ابن ماجه . وقد جاء هذا الثر  مرفوعًا من وجوه  عم وج 

طعم  عّند أأمحد  سلٌم . وعن غريمها ( 1/81)م  . من وجه  آخر عن جابر مثله ( 8 1 )وقد أخرج م 

= 
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ُ:ُبابُ ُبعرفةُ ُج ُحلاُهفاتُ ُنمُ ُوقوف 

 ملأ   من:  يقول كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  ن  أأ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -111

 بعرفةأ  وقفأ  نومأ ,  جُّ حلا هفاتأ  فقد فجر  لا يطلعأ  ن  أأ  لأ قب فةم لزدل  ا ةم ليل نمم  بعرفةأ  يقف

  ( ) .َج حلا دركأ أأ  فقد   فجرلا يطلعأ  ن  أأ  لقب نمم  فةلزدل  ا ةم ليلأ  نمم 

___________________ 

( 1 11/1) "التمهيد"و (. 3/51) "نصب الراية"و(  1/155) "التلخيص"انظر . دون االستثّناء 

 ( . 13)وانظر اآليت برقم . 

ُ)ُ( : 111/ )  "الشارق"قال القايض عياض يف  رسِّ وكرسم السي , وفتحم احلاء . بضم  اليم  (بطنُحم 

رس  هو وادي الزدلفة , الهملتي  رسًا وهو من مّنى"وجاء يف مسلم , وحم  ويف احلديث  "حتى دخل حم 

رس  " رس  يف الزدلفة فهو مّنها : قال ابن أيب نجيح . "والزدلفة كلُّها موقٌف إاَل بطن حم  , ما صَب من حم 

َب مّنها يف ّنى فمّنها  وما صأ رنةُ:ُ)ُوقولهُُ.مم ريد بفتح , بضم العي والراء الرواية (ُبطنُع  وقاله ابن د 

ة الذي فيه مسجدها . وهو الصواب  : قال بعضهم . الراء  يقال إَن حائطأ مسجدم , هو بطن وادي عرفأ

ه لو سقط ما سقط إاَل فيه  بيل عىل حد  م , عرفةأ القم نة هو : وقال ابن حبيب . وهو من احلرأ رأ بطن  وادي ع 

رفة   . انتهى كالمه . بطن  الوادي الذي فيه مأسجد عأ

 .من طريق ابن وهب عن مالك به( 11 /5) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 "الصغرى"ويف ( 11 /5) "الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 1 9) "السّند"وأخرجه الشافعي يف  

                    .من ط رق  عن نافع به( 191 )

مر به( 11 /1) "الطالب العالية "وأخرجه مسَدد كام يف    . من طريق بكر بن عبد اهلل ال زين عن ابن ع 

 . صحيح:  "الطالب"وقال احلافظ ابن حجر يف 

 ونافع  ( 1518) "السّنن"ورواه الدارقطّني يف  
م
من طريق رمحةأ بنم م صعب عن ابنم أيب لييل عن عطاء

مر مرفوعًا عن ا مرة  , فقد فاته احلج : وزاد . بنم ع  ّنكر .  "وعليه احلجُّ من قابل, فليحَل بع  ه م   .ورفع 

= 
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ُُساءُِالنُُِّتقديمُ :ُبابُ ُبيانُِوالصِّ

 ةً المو نَ أأ ,  رباح   يبأأ  بن عطاء عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -113

 تلقا,  س  لأ بغأ  ًى مّن بكر   أيب ابّنةم  سامءأأ  مع ّنائ  جم :  تلقا,  هخبت  أأ  بكر   أيب بّنت سامءلأ 

 خريٌ  هو نمأ  مع كلذ نصّنع   اكّنَ  قد:  ت  لفقا,  س  لبغ ًى مّن جئّنا قدل:  اْل ت  لفق: 

 ( ).مّنكم 

___________________ 

عيٌف : قال الدارقطّني   ه, رمحة بن م صعب ضأ  به غري 
 انتهى . وملأ  يأ تم

من طريق ابن القاسم عن مالك ( 1/131) "الكبى"ويف ( 5/111) "الجتبى"أخرجه الّنسائي يف  ( )

 .إاَل أأنه قال موىل لأسامءأ . هب

 "الكبري"والطباين يف , من طريق عبد الوهاب الثقفي (  113)وأخرجه إسحاق بن راهوية  

. من طريق أيب خالد الأمحر كالمها عن ييى بن سعيد عن عطاء عن موىًل لأسامء به ( 11181)

وي( 351 )وكذا وقع يف رواية أيب مصعب . بالتذكري أيضًا   . عن موىل ( 598)د وس 

ٌ عن أأسامء به ( 913 )ما أخرجه أبو داود . ويؤي ده   بم ريج أأخبين عطاٌء أأخبين ُم  . من طريق ابن ج 

ّنَا نصّنع هذا عىل عهدم رسولم اهللم : وفيه   .ملسو هيلع هللا ىلصك 

حَدثّني : من حديث ابن جريح قال  (6636)ومسلمُ(6333ُ)وأصلُاحلديثُيفُصحيحُالبخاريُ

ثم , فصَلت ساعة . فقامت تصيل . أَّنا نزلت  ليلة مجع عّند الزدلفة , عبد اهلل موىل أأسامء عن أسامء 

. نعم : هل غاب القمر؟ قلت : ثم قالت , فصَلت ساعة . ال : يا ب ّني هل غاب القمر؟ قلت : قالت 

ّنا . فارحتلوا : قالت  ي  . فارحتل  ا . ّنا حتى رمتم اجلمرةأ ومضأ بحأ يف مّنزْلم فقلت . ثَم رجعت  فصَلت الصُّ

ّن تأاه : ْلا   .أأذمنأ للظُّعن ملسو هيلع هللا ىلصيا ب ّني إَن رسولأ اهلل : ما أأرانا إاَل قد غَلسّنا قالت . يا هأ

 ملسو هيلع هللا ىلص فإّنا حكت  ما صّنعت ه مع رسولم اهلل, ورواية مالك وأيب داود أأبلغ يف الداللة من رواية الشيخي  

ا . بإقراره  ن للظُّع ن"بخالف قوْلم
هًا واجتهادًا ( أي الّنساء )  "أأذم تمل أن  تكونأ قالت ه تفقُّ واهلل . فإنه ي 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   326 ْيُحيح 

,  هخبت  أأ  ّنذرل  ا بّنتأ  فاطمةأ  أنَ ,  روةع   بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -111

أ و اْل ي صيل   ذيلا تأمر   فةلزدل  با بكر   يبأأ  بّنتأ  سامءأ أأ  ترى كانت اَّن أأ   بحالصُّ  اصحاهبم لم

 ( ).تقف   الو . ًى مّن ىلإ سري  فتأ  تركب   ثمَ ,  فجر  لا يطلع   حي بحالصُّ  مْل ي صيل   .

ُ:ُبابُ ُفعةالد ُُيفُريُ الس 

 يف هتأ لراح كر  ي   كان مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -115

 ( ).رمية  بحجر   قدرأ  رس   حم   بطنم 

___________________ 

 .أعلم 

 . وهذا إسّناد صحيح  ( )

د , وفعل أسامء ريض اهلل عّنها مغايٌر لما تقدم يف الثر الذي قبله   مل عىل التعد  أو أّنا تتعَجل . لكن ي 

ل  إليها بغلأس  . ىل مّنى بعد الصالة مبارشة السري إ الط ها بياض  . فتصم  الليل َي 
والغلس بقايا ظ لمةم

 .كام نقله عياض . كام قال الأزهريُّ واخلطايبُّ . الفجرم 

 .من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 11 /5) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

من رواية ابن ْليعة عن أيوب بنم موسى عن نافع عن ابن ( 335) "الوسط"وأخرجه الطباين يف  

 .عمر مرفوعًا 

 .انتهى. وهو حسن  احلديث, وفيه ابن ْليعة ( : 3/315) "الجمع"قال اْليثمي يف  

ه خولف يف رفعه . كذا قال رمحه اهلل    .وابن  ْليعة عىل ضعفم

 "الكامل"وابن عدي يف , نافع من وجه  آخر عن ( 1/111) "تاريخ دمشق"وأخرجه ابن عساكر يف  

 .وفيهام نظرٌ . عن عبد اهلل بن ديّنار كالمها عن ابن عمر مرفوعًا ( 5/119)

من وجهي آخرين عن ابن عمر (  511 ) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 151 )وأخرجه الشافعي  

 . موقوفًا 

= 
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ُمعُ لا:ُبابُ ُحرُِالن ُُيفُل 

 أيب بن يل  ع عن بيهأأ  عن د  حممَ  بن جعفر عن ى عن مالك  يي حَدثّني -111

 ( ).هبعضأ  هغري   ونحرأ ,  هديه بعضأ  نحرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  ب  لطا

 بدنةً  نذر نمأ :  لقا مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -111

 اْل يسل,  حرالّنَ يوم ًى بمّن وأأ  بيتم لا عّند هاّنحر  يأ  ثمَ ,  شعرهاوي   يلعنأ  دهال  قي   هفإنَ 

___________________ 

رس   حرَ  ملسو هيلع هللا ىلصأنه , عن جابر ( 8 1 )ويف صحيح مسلم    . ك قليالً َلا أتى بطنأ حم 

 ( .111)انظر ما تقَدم برقم  

 من طريق القعّنبي عن مالك  به( 1 3) "مسّند الوطأ  "أخرجه اجلوهريُّ يف  ( )

( 1 3)اجلوهري ( 3/388)وأمحد ( 158) "الكبى"يف (  1/13) "الجتبى"وأخرجه الّنسائي يف  

من ط رق  عن مالك عن جعفر ( 38 ) "بغيه اللتمس"والعالئي يف ( 3188) "العرفة"والبيهقي يف 

 .عن أأبيه عن جابر

وتابعه , عن عيلٍّ : هكذا قال ييى عن مالك  يف هذا احلديث ( : 11 /1) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

فري وابن القاسم وعبد اهلل , القعّنبيُّ فجعلأه عن عيلٍّ أأيضًا كام رواه ييى  ورواه ابن ب كري وسعيد بن ع 

. عن مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر : فقالوا فيه , عب والشافعي بن نافع وأبو مص

وال , ملأ  يقل عن جابر  . احلديث .  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , وأأرسلأه ابن  وهب عن مالك عن جعفر عن أبيه 

 وذلك موجوٌد يف رواية حممد بن عيل عن, والصحيح فيه جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر , عن عيلٍّ 

ال . وإنام جاء حديث عيلٍّ من حديث عبد الرمحن بن أيب ليىل عّنه , جابر يف احلديث الطويل يف احلج 

 انتهى. وحديث عيلٍّ . وهذا التن  صحيٌح ثابٌت من حديث جابر , أأحفظ ه من وجه  آخر 

سلٌم . وحديث جابر الطويل يف احلج : قلت   ّنحرم فّنحرأ ثم انصفأ إىل الأ  "وفيه (. 8 1 )أخرجه م 

ه  أ , ثالثًا وستي بيدم بأ َم أأعطى علَيًا فّنحر ما غأ  ."احلديث.. ث 
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 ( ).شاءأ  حيث   هار  حأ يّن  ل  ف .بقرلا وأأ  لباإل من اً زورجأ  ذرأ نأ  نومأ ,  كلذ دون ل  حمأ 

ُقصريُ التُ :ُبابُ

 من فطرأ أأ  إذا كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عن عن مالك  ى يي حَدثّني -118

  ملأ   - َج حلا ريدي   وهو - رمضان
 َج يأ  ىحتَ  شيئاً  هيتم حلم  من وال,  هسم رأ   نمم  خذ  يأ 

( ). 

 من الً رج   قيلأ  ن هأأ ,  مرع   بن اهلل عبد عن نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -119

 ي وملأ  .  فاضأ أأ  قد -جَب ل  ا هل يقال - هلم ه  أأ 
 اهلل عبد   مرهفأأ ,  كلذ لأ هم جأ  . قص  ي   وملأ   قلم

 ح  فيأ  رجعأ يأ  ن  أأ 
 .( ) فيضفي   بيتلا ىلإ يرجع   ثمَ ,  قص  ي   أو قلم

_________________ 

 . من طريق ييى بن ب كري عن مالك به(  5/13) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

مر عن نافع به( 3/111)وأخرجه ابن أيب شيبة    . من طريق عبيد اهلل بن ع 

قلِّدهاُ)ُقولهُ( : 1/111) "الّنتقى"قال الباجي يف   ّنطلق  (منُنذرُبدنًةُفإّنهُي   ال يأ
يقتيض أَن لفظأ البدنةم

ي  رف االستعامل أأَن البدنةأ من اإلبل ما أ هدي , إاَل عىل اْلد  إن  مأن نذر بدنًة : ولذلك قال , ويف ع 

قل دها  ه أن  ي  م  زورًا , فحك  رأ جأ ن نذأ وصارأ عّنده اسم  ,  العّنى ففَرق بيّنهام يف اللفظ َلا افرتقا يف. ومأ

تَصًا باْلدي  تَصًا بام ليس هبدي  , البدنة ُم   (  1/3)انظر االستذكار . انتهى كالمه . واسم  اجلأزور ُم 

من ( 1991) "العرفة"ويف ( 5/33) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/153) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

ه صحيٌح كالشمس. طريق مالك به  .وسّند 

مر ( 1 5/1) "ِتذيب اآلثار"أخرجه الطبي يف  (3) وسعيد بن مّنصور كام يف , من طريق عبد اهلل بن ع 

 . من طريق أأيوب وييى بن سعيد كلهم عن نافع به ( 9 1/1)البن حزم  "ال حىَل "

ه صحيٌح    . وإسّناد 

مر لقيأ ابنأ أأخيه عبدأ الرمحن بن عب: ويف رواية ييى بن سعيد    .فذكره. د الرمحن بن عمرأن  ابنأ ع 

َب لقٌب ( : 391/ ) "تعجيل الّنفعة"قال ابن حجر يف   واسمه عبد الرمحن بن عبد الرمحن . وجم 

= 
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ُبيدلُْالتُ :ُبابُ

 مرع   أنَ ,  سي بلا بن سعيد عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -131

 .( ) قالحلا يهلع وجبأ  فقد . دبَ ل وأأ  رأ فأ ضأ  وأأ  هسأ رأ   صأ قأ عأ  نمأ :  لقا ابطَ خلا بنأ 

___________________ 

مر بن اخلطاب  بري بن بكار ,  الأصغر بن ع  لد سَمته حفصة  . أَن أأباه ماتأ وهو مح ل, حكى الزُّ فلاَم و 

ب  : وقالت , باسم أأبيه  الجَب فاشتهر : فقيل له , كان قد سقطأ فتكرَس فجب : وقال غريه , ه لعَل اهللأ جيأ

 انتهى كالمه . وهو بجيم وموحدة وزن حمَمد. هبا 

 .من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 35 /5) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

مر (3364ُ)وأصل هُيفُصحيحُالبخاريُ  مرأ يقول : قال , عن سامل عن عبد اهلل بن ع  من : سمعت  ع 

رأ فليحلق    .وال تشبَهوا بالتلبيد, ضفأ

مر   مر وابن ع  وي مرفوعًا عن ع  ورَجحأ , وأأعَلها (. 35 /5) "الكبى "أخرجها البيهقيُّ يف , ور 

 . الوقفأ 

ُ:ُ)ُوقولهُ. أأن  جيمع شعره يف قفاه  (عقصُ:ُ)ُقولهُ  ر  ف  ه وجعل. هو إدخال الشعر بعضه يف بعض (ض 

هو جعل  الَصمغ يف الَشعر ليتلَبد حتى ال يتشَعث يف اإلحرام  (لب دُ:ُ)ُوقولهُ. وهي الذوائب . ضفائر 

 . ويقمل. 

مر فحملأه ابن  بطال عىل أأَن الرادأ إن  أأرادأ اإلحرام ( :  1/31 ) "الفتح"قال احلافظ يف   وأَما قول  ع 

ه ليمّنعه من الَشعث مل جيز  ر شعرأ له أن  ي قص  , لأَنه فعلأ ما ي شبه التلبيدأ الذي أأوجب الشارع  فيه فضفأ

ه يف اإلحرام تعَي عليه احللق  والّنسك   زئه التقصري , , احللقأ , وكان عمر  يرى أأَن مأن لَبد رأ سأ وال جي 

ن لَبده  ه بمأ ر رأ سأ ُ.فلذلك أأمرأ من ضفر أأن  يلقأ . فشَبه من ضفأ

مر أأرادأ الأمرأ باحلل ق عّند اإلحرام حتى ال يتاج إىل التلبيد أأ :  وحيتملُ ر , أي , ن  يكونأ ع  فأ : وال إىل الضأ

ن أرادأ أأن  يضفرأ أو يلب دأ فليحلق  فهو أأوىل من أن  يضفرأ أو يلبدأ , ثم إذا أراد بعد ذلك التقصريأ مل يصل   مأ

ن سائر الّنواحي كام هي السّنة  .تهى كالمه ان. إىل الأخذم مم

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   331 ْيُحيح 

ُ:ُبابُ ُُيومُىًُبمنُةُ الالص  ُوعرفةُ ُىًُبمنُمعةُِجلواُويةُِالرت 

 هرأ الظُّ  ي صيل   كان مرع   بن اهلل عبد نَ أأ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني - 13

 ىلإ مس  الَش  عتم لط إذا وغد  يأ  ثمَ ,  ًى بمّن بحوالصُّ  عشاءأ لوا غربأ لوا عصأ لوا

 .( )رفةعأ 

ُىًُنمُُِةُ صال:ُبابُ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  بيهأأ  عن روةع   بن هشام عن ى عن مالك  يي حَدثّنيو -131

 بنأ  مرع   نَ وأأ ,  ركعتي ًى بمّن هاصاَل  بكر   باأأ  نَ وأأ ,  ركعتي ًى بمّن ةالالَص  صىَل 

,  همارتم إم  شطرأ .  ركعتي ًى بمّن هاصاَل  ثامنع   نَ وأأ ,  ركعتي ًى بمّن هاصاَل  ابطَ خلا

___________________ 

 .ويؤي د ما قاله ابن بطال رواية مالك هّنا : قلت  

ن لَبد ( :  3/51)وقال يف موضع آخر    اجلمهورهل يتعَي عليه احللق  أو ال؟ فّنقلأ ابن  بطال عن . مأ

ُالرأي, تعيُّ ذلك حتى عن الشافعي  ُأ هل  وهذا قول . بل إن شاء قصأ انتهى. ال يتعَي :  وقال

مر , وليس لألأَول دليٌل رصيٌح , يف اجلديد الشافعي  ه فليحلق "وأأعىل ما فيه عن ع  ر رأ سأ  اهـ."من ضفأ

من طريق ( 11 /1) "العرفة"ويف ( 1  /5) "الكبى"والبيهقي يف ( 918)أخرجه الشافعي  ( )

 .وإسّناد ه صحيٌح . عن مالك به( ييى والشافعي)ييى بن ب كري كالمها 

 . مرفوعاً . من طريق عبدم اللك بن زياد الّنَصيبي ثّنا مالٌك به (  1/35) "احللية"يف وأخرجه أبو نعيم  

د برفعه عبد  اللك : قال أبو نعيم    . ويف الوطأ موقوٌف . تفر 

 (.1/155) "اليزان"كام يف . غري ثقة : قال الزدي . عبد اللك : قلت  

سلٌم    . مثله سواء ملسو هيلع هللا ىلصعن الّنبي  . يف حديث جابر  الطويل ( 8 1 )وأخرجأ م 
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 .( ) بعد   هامتَ أأ  ثمَ 

هاب   عني عن مالك  حَدثّنو -133  بنأ  مرأ ع   نَ أأ ,  بسي  لا بن سعيد عن ابن شم

ُّ أأ  . ةمكَ  لأ هأأ  يا : لفقا,  فأ انصأ  ثمَ ,  ركعتي هبم صىَل  ةمكَ  قدمأ  َلا ابطَ خلا
 وامتم

 لقا هنَ أأ  غّنال  ب  يأ  وملأ  ,  ًى بمّن ركعتي ابطَ خلا بن مر  ع   صىَل  ثمَ .  سفرٌ  قومٌ  افإنَ  كمتأ صال

 ( ).شيئاً  مْل

 ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  أبيه عن ملأس بن زيد عني عن مالك  حَدثّنو -131

 قومٌ  افإنَ  كمتأ صال وامتُّ أأ  . ةمكَ  لأ هأأ  يا:  لقا,  انصفأ  اَم لف ركعتي ةبمكَ  اسلّنَ ل صىَل 

 .( ) شيئاً  مْل لقا هأنَ  ّنايبلغ   وملأ  ,  ًى بمّن ركعتي عمر   صىَل  ثمَ ,  سفرٌ 

ُرشيِقُالتُ ُامُِيُ أُ ُتكبريُ :ُبابُ

 بن مرع   أنَ ,  غهلب أن ه سعيد   بن ييى عن ى عن مالك  يي حَدثّني -135

 اسالّنَ  فكب  ,  فكَب  شيئاً  هارالّنَ  ارتفعأ  حي حرالّنَ  يوم من غدأ لا خرجأ  ابطَ خلا

_________________ 

 (.عن أبيه)دون قوله .  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي , عن وكيع عن هشام ( 1/115)أخرجه ابن أيب شيبة  ( )

من طريق أيب خالد  الأمحر عن هشام عن أأبيه عن ابن ( 111) "العجم الوسط"وأخرجه الطباين يف  

مر به  .ع 

سلٌم ( 511 )واحلديث أأخرجه البخاري   ُبنُ. عن ابن عمر مثله  (191)وم  ُعنُهشام ّرجاه ُُي  ْ وَل 

روةُ رسالًُ.ُالُمتصالًُ.ُع   .والُم 

مر . وإسّناده صحيح  (1) ي آخرين عن ع   (. 13 ,  11 )برقم .  وقد تقَدم من وجهأ

ه رقم . إسّناده صحيح  (3)  ( . 13 ) وقد تقَدم بسّندم
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 اسالّنَ  فكَب ,  فكَب  هارالّنَ  ارتفاع بعد كلذ يومه من انيةالثَ  خرجأ  ثم  ,  بتكبريه

 ىحتَ  هبتكبريم  اسالّنَ  فكَب  .فكَب  مسالَش  زاغت حي ثةلاالثَ  خرجأ  ثمَ ,  بتكبريه

  ( ) .رمييأ  خرجأ  قد مرع   نَ أأ  ملأ عفي   . بيتأ لا ويبلغ كبريالتَ  لصيتَ 

ُملُ واُسُِعرُ ملُ اُةُ صال:ُبابُ ُِبُحص 

 هرالظُّ  ي صيل   كان مرع   بن اهلل عبدأ  أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -131

 .( )بيتلبا طوففيأ  لم يلال نمم  ةمكَ  دخل  يأ  ثمَ ,  بحَص ل  با عشاءأ لوا غربأ لوا صعأ لوا

_________________ 

ّنقطع. ملأ  أجده  ( )  .وهو م 

السّنن "والبيهقي يف ( 1511) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 51 1) "الوسط"وأخرج ابن الّنذر يف  

مري ( 1 3/3) "الكبى بيد بن ع  مر ي كب  يف قَبته بمّنى : قال , عن ع  ّنى . كان ع  ه أأهل مم , فيأسمع 

ون وق . في كب  ه أأهل  السُّ ون . فيأسمع  ّنًى تكبريًا واحدًا . فيكب  بخاري يف وعَلقه ال "حتى ترتَج مم

 .باب التكبري أيام مّنى . صحيحه كتاب العيدين 

بالغة يف اجتامع رفعم الأصوات. تضطرب وتتحَرك : أي . بتثقيل اجليم ُ( ترتج ُ:ُ)ُقولهُ  قاله . وهي م 

 ( .1/111) "الفتح"ابن حجر يف 

. خبنا مالك بهأ(  319) "العرفة "ومن طريقه البيهقي يف ( 1/111) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

 .وإسّناده صحيح

بيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر ( 119 )وأصله يف صحيح البخاري   أنه كان , من طريق ع 

عًة . الظهرأ والعصأ والغربأ والعشاءأ  -يعّني الحَصب  –ي صيل  هبا  ج  جع  هأ ويذكر  ذلك عن , وّيأ

 . مرفوعاً . عن أنس مثله( 115 )ويف البخاري . ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

بُ:ُ)ُقولهُ  بضم اليم  وفتح الصاد واحلاء الهملتي ( : 393/ ) "الشارق"قال عياض يف  (املحص 

ّنى أأقرب  , بي مكة ومّنى . وآخره باٌء بواحدة 
يف . وهو الأبطح  . وهو بأطحاء مكة . وهو إىل مم وهو خم

= 
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ُىًُمنُيليالُةبمكُ ُوتةُ تُ يُْبُ لا:ُبابُ

 ابطَ خلا بنأ  مرع   نَ أأ  وام  عأ زأ :  لقا هنَ أأ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -131

  نمم  اسالّنَ  دخلوني   رجاالً  يبعث   كان
م
 ( ).عقبةم لا وراء

 ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  مرع   بن اهلل عبد عن نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -138

  يليال اج  حلا من حدٌ أأ  نَ بيتأ يأ  ال:  لقا
  نمم  ًى ّنمم

م
 ( ).عقبةم لا وراء

ُامرُِجلُِاُيُ مُْرُ :ُبابُ

 عّند يقف   كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -139

 يقف   وال,  اهلل ودع  ويأ  همد  ويأ  حهسب  وي   اهللأ كب  ي  ,  طويالً  اً وقوف ييلأ وال   ي  مرتأ جلأ ا

___________________ 

ه من, بّني كّنانة  ون ذاهبًا إىل مّنى وحدُّ  . انتهى. احلأج 

ويرية عن نافع به( 3151) "مسّند ابن اجلعد"أخرجه أبو القاسم البغوي يف  ( ) وإسّناده . ثّنا صخر بن ج 

 . وانظر ما بعده. واخت لف فيه عىل نافع  . صحيح 

بةُ:ُ)ُقولهُ  ق  ّنى من جهة مكة . أي مجرة العقبة الكبى  (الع   . وهي حدُّ مم

 .من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 53 /5) "الكبى"ه البيهقي يف أخرج (1)

( 1181) "أخبار مكة"والفاكهي يف , من طريق عبيد اهلل بن عمر ( 3/191)وأخرجه ابن أيب شيبة  

ريج كلهم ( 918) "أخبار مكة"والزرقي يف , من طريق إسامعيل بن أمية وأيوب  من طريق ابن ج 

 . هعن نافع عن ابن عمر ب

 .فال جيدونأ أأحدًا شَذ إاَل أأدخلوه. وكان ي رسل رجاالً : واللفظ للفاكهي  . وزادوا  

مر ( 1181)وأخرجه الفاكهي    . من طريق أأيوب بن موسى عن نافع عن أأسلمأ عن ع 

ولف فيها مالٌك "انظر    .للدارقطّني( 91/ ) "الحاديث التي خ 
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 ( ) .قبةعأ لا مجرةم  عّند

 غربت   نمأ :  يقول كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أن  ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -111

  امرأ جلا يأ رميأ  ىحتَ  ّنفرنَ يأ  فال,  ًى ّنبمم  وهو.  رشيقالتَ  اميَ أأ  وسطأأ  نمم  مسالَش  هل
 نمم

 .( ) دغأ لا

 كانوا اسأ الّنَ  نَ أأ ,  بيهأأ  عن قاسملا بن محنالرَ  عبد عني عن مالك  حَدثّنو - 11

_________________ 

 . من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 19 /5) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 .وإسّناده صحيح  

ريج عن نافع به( 931) "أخبار مكة"ورواه الزرقي يف   ريج . من طريق ابن ج  قال : وزاد قال ابن ج 

ورةأ البقرة : يل عطاٌء   . رأيت  ابنأ عمر يقوم  عّند اجلمرتي قدرأ ما كّنتأ قارئًا س 

عن حَجاج ( 1311 )وبرقم , عن ابن جريج (. 1313 )ابن أيب شيبة . وأخرج هذه الزيادة أأيضًا  

 .كالمها عن عطاء به

مر فذكره ( 111 )وأأصله يف صحيح البخاري     آخرأ عن سامل عن ابن ع 
: ثم قال ابن عمر . من وجه 

ُ.  ملسو هيلع هللا ىلصهكذا رأيت  رسولأ اهلل 

مده"دونُقولهُُ ُاهللُوي سبِّحهُوحي  نُتنب هُلا.ُوهيُزيادٌةُعزيزٌةُُ"ي كربِّ ُم   .ُقل 

 .من طريق ييى بن ب كري عن مالك( 15 /5) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

مري عن نافع به( 1/119) "تفسريه"وأخرجه ابن أيب حاتم يف    .من طريق عبد اهلل الع 

مر ورواه الثو: قال البيهقي   مر عن نافع  عن ابن ع  بيد اهلل بن ع  مر: قال , ري عن ع  فذكر معّناه . قال ع 

مر مرفوعاً ,  بيد اهلل عن نافع عن ابن ع  وي ذلك عن ابن ال بارك عن ع  ه ضعيٌف . ور  انتهى . ورفع 

 .كالمه
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  نمأ  ل  وَ وأأ ,  وراجعي ذاهبي شوامأ  امرأ جلم ا وارمأ  إذا
 .( ) سفيان يبأأ  بن معاوية   بأ ركم

 ىرمأ ت   ال:  يقول كان مرع   بن اهلل عبدأ  نَ أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -111

 ( ).مس  الَش  لأ تزو ىحتَ  ثةم الالثَ  اميَ الأ  يف امر  جلا

ُامرُِجلُِاُيمُْرُ ُيفُخصةُ الرُ :ُبابُ

 باأأ  أنَ ,  أبيه عن حزم   بن بكر أيب بن اهلل عبد عن ى عن مالك  يي حَدثّني -113

 لم  رخصأ أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ ,  بيهأأ  عن هخبأ أأ  عديٍّ  بن عاصم بنأ  احبدَ لا
م
 لباإلم  رعاء

,  يوميل غدم لا بعد ومن.  غدلا يرمونأ  ثمَ ,  حرالّنَ  يوم يرمون,  ًى ّنمم  عن وتةم يت  بأ لا يف

 ( ).فرم الّنَ  يومأ  يرمونأ  ثمَ 

_________________ 

رق  من ط  (  3 /5)والبيهقي ( 1585) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 1/111)أخرجه ابن أيب شيبة  ( )

 . عن نافع عن ابن عمر

 . وإسّناده صحيح 

 .من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 19 /5) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

ُيفُالبخاريُ  ة بن عبد الرمحن ال سيل قال ( 6233)وأصله رأ مر : عن وب  متى أأرمي  سأألت  ابنأ ع 

؟ قال   .فإذا زالتم الشمس  رميّنا. كّنَا نأتحَي : قال , السألةأ فأأعدت  عليه , إذا رمى إمام ك فارمه: اجلامرأ

( 5/113) "الجتبى"والّنسائي يف ( 955)والرتمذي ( 915 )وأبو داود ( 5/151)أخرجه أمحد  (3)

والبخاري يف ( 58 /1 ) "الكبري"والطباين يف ( 1118)والدارمي ( 18 1) "الكبى"ويف 

وصَححه ابن . من ط رق  عن مالك به ( 3/111) "الختارة" والضياء يف( 1/111) "التاريخ الكبري"

 (. 118/ )واحلاكم ( 1915)خريمة 

 .حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي  

= 
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ه نَ أأ , رباح   يبأأ  بنم  عطاء عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -111

  صأ رخم ه أ  نَ أأ ,  ذكر  ه يأ عأ سمم 
 لم

م
 .( )لوَ ال مانالزَ  يف:  يقول , ليلوا بالرم  يأ  ن  أأ  لباإلم  رعاء

 بّنت ةصفيَ ل خ  أأ  ابّنةأ  أنَ ,  بيهأأ  عن نافع   بن بكر أيب عني عن مالك  حَدثّنو -115

 غربتم  أن   بعد ًى مّن ايأ تأ أأ  ىحتَ  ةوصفيَ  هي فت  لَ فتخ,  فةلزدلبا فست  ن   بيد  ع   يبأأ 

 يرأ  وملأ  ,  اتأ تأ أأ  حي مرةأ جلا رمياتأ  ن  أأ  مرع   بن اهلل عبد   رمهامأ فأأ ,  حرالّنَ  يوم من مس  الَش 

 .( ) شيئاً  يهاملع

___________________ 

 (. 1/151 )والتمهيد ( 1/113)انظر التلخيص  

اِءُ:ُ)ُقولهُ  له وبالد  (لِرع  عاة بضم أوله وهاء آخره مع القص , . بكرس أأو  مع أيضًا عىل ر  مجع راع  , وجي 

ي احلفظ  اَلن يف . والرع   ( .111/ ) "دليل الفاحلي"قاله ابن عم

ُالغدُ:ُ)ُقولهُُ ُيرمون   "يرموا يومًا ويدعوا يوماً "يف رواية للرتمذي وغريه  (ومنُبعدُالغِدُليوميُ.ُثم 

 . "ثم جيمعوا رميأ يأومي بعد الّنحر فريمونه يف أأحدمها, يرموا يوم الّنحر  " ولمحد

ريج عن عطاء (  5 /5) "الكبى"والبيهقي يف (  3/11)أخرجه ابن أيب شيبة  ( ) من طريق ابن ج 

 . فذكره . رَخص  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , بن أيب رباح 

رسٌل . وإسّناده قوٌي   (  188) "الوسط"ويف ( 11 /  ) "الكبري"اين يف ووصله الطب. إاَل أنه م 

مر بن قيس (  5 /5)والبيهقي , من طريق إسحاق بن عبد اهلل بن أأيب فأروة  والطبيُّ , من طريق ع 

سلم كلهم عن عطاء عن ابن عباس ( 1151) "ِتذيب اآلثار"يف  وال يأصحُّ . من طريق إسامعيلأ بنم م 

عفاء.   .سالوالصواب  اإلر. وهؤالء ض 

والدارية ( 1/113)والتلخيص ( 3/88)انظر نصب الراية . وللحديث شواهد  موصولٌة ومرسلٌة  

 .وانظر ما قبله( . 1/18)البن حجر 

 .من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 51 /5) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

= 
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ُفاضةُ اإلُِ:ُبابُ

 مرع   بن اهلل عبد عن ديّنار   بن اهلل وعبد نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -111

 لقا فيام مْل لوقا,  ج  حلا أمرأ  مهملَ وع,  ةفأ رأ بعأ  اسالّنَ  خطبأ  ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ , 

 ساءالّنَ  إاَل  اج  حلا ىلع محر   ما هل َل ح فقد مرةأ جلا رمى فمن   . ًى مّن تمئ  جم  إذا: 

 .( )بيتلبا يطوفأ  ىحتَ  اً طيب وال,  نساءً  حدٌ أأ  يمسُّ  ال,  يبوالط  

 أنَ ,  عمر بن اهلل عبد عن ديّنار   بن اهلل وعبدم  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -111

 معه كان إن - اً هدي ونحرأ  قَصأ  أو قأ لح ثمَ  مرةأ جلا رمى نمأ :  لقا ابطَ خلا بن مرع  

 .( ) بيتلبا يطوفأ  ىحتَ  يبوالط   ساءالّن   إاَل  يهلع محر   ما هل َل ح فقد -

___________________ 

 .نافع به من طريق ف ليح بن سليامن عن( 8/113) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد يف  

بيد اهلل بن عمر عن نافع عن أ م  سلمة ابّنة الختار ( 3/398)وأخرجه ابن أيب شيبة    -من طريق ع 

مر   اهلل بن ع 
والختار هو ابن . فذكره. ولدت  بالزدلفة فتخَلفت  معها صفَية  -وكانت حتت ابن  لعبدم

بيد بيد أأخو صفَية بّنت أأيب ع   . أيب ع 

من طريق ابن وهب أأخبين مالك  بن أنس وغري  ( 5/111) "السّنن الكبى"ي يف أخرجه البيهق ( )

مر عن عمر, واحد    .فذكره . أأَن نافعًا حَدثهم عن عبد اهلل بن ع 

فذكر الرواية التي بعدها . قال عمر : وحَدثّني عبد اهلل بن ديّنار عن ابن عمر قال : قال مالك : ثم قال  

 .ومل يذكر نافعًا . بزيادة احللق والّنحر

عيب عن نافع به ( 35 /5)وأخرجه البيهقي أيضًا   وانظر . فذكر اجلمرة واحللق واْلدي. من طريق ش 

 . ما بعده

 .               هكذا رواه ييى بن ييى عن مالك  عن نافع وعبد اهلل بن ديّنار مجيعاً  (1)

= 
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 اَّن أأ  عائشة عن بيهأأ  عن قاسملا بن محنالرَ  عبد عني عن مالك  حَدثّن -118

,  روةلوا فاالَص  بي وال بيتلبا فط  أأ  ملف,  حائٌض  ناوأأ  ةمكَ  مت  قدم  : تلقا

 تطويف اَل  ن  أأ  غريأ  اجُّ حلا يفعل   ما يلافع:  لفقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو ىلإ كلذ فشكوت  

 .( ) ريطه  تأ  ىحتَ  روةلوا فاالَص  بي وال بيتلبا

___________________ 

هري   يف ( 191)وحممد بن احلسن الشيباين ( 9 1)وسويد بن سعيد ( 133 )ورواه أبو مصعب الزُّ

 . وانظر ما قبله. دون ذمكر نافع  . موطآِتم عن مالك عن عبد اهلل بن ديّنار عن ابن عمر به

من (  1/13) "معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 31) "حديث عيل بن حجر"وأخرجه ابن خزيمة يف  

 .                                      إسامعيل بن جعفر عن عبد اهلل بن ديّنار بهطريق 

والطباين يف ( 35 /5)والبيهقي ( 1939)وابن خزيمة ( 111) "مسّنده"وأخرجه احلميدي يف  

سّند الشاميي" مر به ( 18 3) "م  هري عن سامل عن أبيه عن ع  ه بتاممه . من ط رق  عن الزُّ رأ . فذكأ

 . ده صحيحوإسّنا

 .من طريق عبد اهلل بن يوسف عن مالك به( 511 ) "صحيحه"أخرجه البخاري يف  ( )

والشافعي ( 5/81)والبيهقي ( 3835)وابن حبان ( 1 9 )والبغوي ( 853 )وأخرجه الدارمي  

 .من ط رق  عن مالك به( 581) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف ( 113 )

من ط رق  عن عبد الرمحن بن القاسم (   1 )ومسلم . أ خرى ومواضع ( 191)وأخرجه البخاري  

ري: به بلفظ   .ال تطويف بالبيت حتى تأطه 

 .(والُبيُالصفاُواملروةُ)ُدونُقولهُُ

غري أن ال تطويف ) هكذا قال ييى عن مالك  يف هذا احلديث ( :  9/11 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

واة الوطأ و, ( بالبيت وال بي الصفا والروة  ه من ر  ري ) قال غري  ( غري أأن  ال تطويف بالبيت حتى تطه 

 انتهى. وهو عّندي وهٌم مّنه

= 
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___________________ 

واة ( وال بي الصفا والروة)أما قوله يف هذا احلديث ( : 1/319) "االستذكار"وقال يف   ل ه من ر  فلم يق 

 انتهى. الوطأ وال غريهم إاَل ييى بن ييى يف هذا احلديث

وه. بارةأ ابنم عبد الب هذه مجاعٌة من احل َفاظ كابن حجر والعراقي وقد نقل ع   .وأقر 

 ( .359)انظر رقم . وقد تقَدم عن ابن عمر مثل ه من قوله  

لَن , فإن  كان ييى حفظمه فال يدلُّ عىل اشرتاط الوضوء للسعي ( : 3/511) "الفتح"قال احلافظ يف 

م طواف   . ال الشرتاط الطهارة له . فإذا كان الطواف ممتّنعًا امتّنع لذلك . قبلأه  السعيأ يتوَقف  عىل تأقدُّ

وي عن ابن عمر أيضًا قال  تقيض احلائض الّناسك كلها إاَل الطواف بالبيت وبي الصفا  "وقد ر 

: قلت ليب العالية . وحَدثّنا ابن فضيل عن عاصم : أخرجه ابن أيب شيبة بإسّناد صحيح قال  "والروة 

 . وال تطوف بالبيت وال بي الصفا والروة . ال : احلائض؟ قال  تقرأ

وقد حكى , ومل يذكر ابن  الّنذر عن أحد  من السلف اشرتاط الطهارة للسعيم إاَل عن احلسن البصي 

 . الجد بن تيمية من احلّنابلة روايًة عّندهم مثله

طافت  ثَم حاضت  قبل أأن  تأسعى بي الصفا إذا "وأَما ما رواه ابن أيب شيبة عن ابن عمر بإسّناد صحيح 

وهذا إسّناٌد صحيٌح عن احلسن فلعَله . وعن عبد العىل عن هشام عن احلسن مثله  "والروة فلتسعأ 

ق بي احلائض وال حدث فر   . ي 

ى عىل]كأأَن البخاري : وقال ابن بطال  عأ  باب تقيض احلائض الّناسك كلها إاَل الطواف بالبيت وإذا سأ

م أَن قوله [ غري وضوء بي الصفا والروة  افعيل ما يفعل احلاج غري أن اَل تطويف بالبيت  "لعائشة  ملسو هيلع هللا ىلصفأهم

ى عىل غريم وضوء: وْلذا قال , أَن ْلا أن  تأسعى .  " عأ  . انتهى . وإذا سأ

يه الذي قَدمته  الف التوجم  عنُعطاءُ ّنذر وحكى ابن ال,  وهوُقولُاجلمهور. وهو توجيٌه جَيٌد ال َي 

واحتَج بحديث ,  قالُبعضُأهلُاحلديثوباإلجزاء , فيمن بدأأ بالسعي قبل الطواف بالبيت . قولي 

جأ : سعيت  قبل أأن  أأطوفم قال : فقال .  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رجاًل سأألأ الّنبَي  "أ سامة بن رشيك  رأ . "ط ف وال حأ

ُاجلمهور زئه :  وقال وا حديثأ أ سامة عىل. ال جي  ى بعد طواف القدوم وأأَول  عأ ن سأ وقبل طواف ,  مأ

 .انتهى كالم ابن حجر.اإلفاضة 
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ُائضُِحلاُإفاضةُ :ُبابُ

 بّنتم  مرةعأ  عن محنالرَ  عبد بن دحممَ  لجاالر   يبأأ  عني عن مالك  حَدثّنو -119

 نأ ض  يأ  أن   افختأ  نساءٌ  ومعها ت  حجَ  إذا انتك,  ؤمّنيلا م  أ   عائشةأ  أنَ ,  محنالرَ  عبد

 نَ وه   هبنَ  ّنفرتأ ,  ظرهنَ تأ ّن  تأ  ملأ   كلذ بعدأ  ضنأ حم  فإن .نأ ض  فأ فأأ ,  حرالّنَ  يوم متهنَ قدَ , 

.نأ أفض   قد كنَ  إذا .حي ٌض 
( ) 

 , ؤمّنيلا م  أ   عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عني عن مالك  حَدثّنو -151

 رسول   لفقا,  حاضت   قدإّنا :  هل لفقي,  ييٍّ ح   بّنتأ  ةصفيَ  ذكرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ 

 رسول اهلل لفقا . قد طافت   اإَّن  .اهلل يا رسولأ :  فقالوا ؟ّناست  حابم  هالَ عل:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ..ذاً إ فال : ملسو هيلع هللا ىلص

 مقد  ي   مأ لم ف .كلذ نذكر ونحن:  عائشة تلقا:  عروة لقا:  هشامٌ  لقا:  كلما لقا

 ًى بمّن صبحلأ  . يقولون ذيلا كان ولو,  ّنفعهنَ يأ  ال كلذ كان إن   همنساءأ  الّن اس  

  .( ) .فاضتأأ  قد هنَ كلُّ  حائض   امرأة   فم الآ ةستَ  من كثر  أأ 

_________________ 

( 13 /5) "الكبى"و البيهقي يف (  8 /1) "الم"ويف ( 911) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من طريق مالك به( 11 3) "العرفة"ويف 

جالُ:ُ)ُقولهُ  كّنيته أبو . رثة بن الّنعامن النصاري أي ابن حا. باجليم حممد بن عبد الرمحن  (عنُأيبُالرِّ

ار التابعي , عبد الرمحن , وقيل له أبو الرجال  غأ ن صم لد له عرشة  ذكور , وهو مم قاله ابن حجر . لأَنه و 

 ( .5/318) "الفتح"يف 

رشح "والطحاوي يف ( 1113)وأبو داود (  8 /1) "الم"و( 919) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  (1)

= 
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 بن مةلس أبا أنَ ,  بيهأأ  عن بكر   يبأأ  بن اهلل عبد عني عن مالك  حَدثّنو - 15

 وقد - ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو استفتت   حانل  مم  بّنت يم  لس   مَ أ   أنَ ,  خبهأأ  محنالرَ  عبد

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   اْل نأ ذم فأأ  - حرالّنَ يوم فاضت  أأ  بعدما دت  لو أو حاضت  

 ( ).فخرجت  

___________________ 

) واجلوهري ( 18 /1)  "العرفة"ويف ( 11 /5) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/131) "الشكل

 .                                           وإسّناده صحيح. من ط رق  عن مالك به( 158

هري عن عروة وأيب سلمة (   1 )ومسلم ( 11 1) "صحيحه"وأخرجه البخاري يف    من طريق الزُّ

اه. عن عائشة به   .من طريقي آخرين عن عائشة وأأخرجأ

ُذلكُ)ُدونُقولاُ  ُيقّدمُالناسُ,ُونحنُنذكر    (اىلُآخرهُ...ُفلِم 

والطباين يف ( 13 1) "وإسحاق بن راهوية يف مسّنده(  8 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 18 / 15) "العجم الكبري"

أأّنا استفتت  , أَن أبا سلمة أأخبه عن أم سليم بّنت ملحان : أيب بكر ووقع عّند الطباين عن عبد اهلل بن  

 ( .عن أبيه ) ومل يذكر .  ملسو هيلع هللا ىلصرسولأ اهلل 

أَن أهلأ الديّنة سأألوا ابنأ عَباس , من طريق أيوب عن عكرمة ( 6236)وأصلهُيفُصحيحُالبخاريُُ

  ؟ قال ْلم  طافت  ثم حاضت 
إذا : قال , وندع  قولأ زيد  . ال نأ خذ  بقولمك : قالوا . تّنفر: عن امرأة 

 "فذكرت حديث صفية. فكان فيمن  سألوا أَم سليم , فقدموا الديّنةأ فسأألوا . قدمت م الديّنة فسل وا 

ه أنَ . ومل يذكر باقيه, كذا اختصه البخاري يف الَصحيحم ُ ليم احتَجت بحديثم صفَية الذي  وظاهر  أَم س 

قالت  (  15 ) "مسّنده"والطياليس يف ( 11131)لكن يف رواية أمحد . ومل يصل ْلا هذا . تقَدم قريبًا 

رين رسول  اهلل . حضت  بعدما طفت  بالبيت يومأ الّنحر"أ مُّ سليم  ... وحاضت  صفية . أن  أأنفرأ  ملسو هيلع هللا ىلصفأأمأ

 "احلديث
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ُأُ ُماُفديةُ :ُبابُ ُشُِْحُوُ لواُريُِالطُ ُمنُصيب 

 يف قىض ابطَ خلا بنأ  مرع   نَ أأ  , بريالزُّ  يبأأ  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -151

 ّنأ بعأ  رنبم لأ ا ويف,  ز  عّن  بأ  لغزالا ويف,  بكبش   عب  الَض 
 ( ).بجفرة   وعب  ريأ لا ويف,  اق 

د عن ( ).رير  ق   بن كللا عبد عني عن مالك  حَدثّنو -153  أنَ ,  سريين بن حمم 

_________________ 

( 1/311) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 8111)وعبد الرزاق ( 851)عي أخرجه الشاف ( )

من ط رق  عن مالك ( 993 )والبغوي ( 85 /1) "العرفة"ويف ( 83 /5) "الكبى"والبيهقي يف 

بري عن جابر عن عمر  . عن أأيب الزُّ

 ( .1/181) "التلخيص"وصَححه ابن حجر يف  

ييّنة عن ابن ( 851)وأخرجه الشافعي    من طريق الليث بن سعد كالمها عن ( 81 /5)والبيهقي , ع 

 .أأيب الزبري عن جابر به

أ ييى بن ييى فلم يذكر جابرًا يف إسّناده   كذا رواه أأيضًا أصحاب  . والصواب  إثباته , وقد قأصأ

ويد بن سعيد ( 111 )كأيب م صعب . ال وَطآت عن مالك  مد بن احلسن الشيب( 588)وس  اين وحم 

 . عن جابر( 513)

ى وقأوي و  (العناقُ)ُ( : 1/191) "الّنتقى"قال الباجي يف   عأ  (اجلفرةُ)ُال نثى من أوالد العز إذا رأ

ن أوالدها إذا بلغت  أأربعة أشهر 
ه. ال نثى مم  .انتهى كالمه . وف صل عن أ م 

اسم شيخ مالك يف ( عبد اللك )  أأمرأ ابن  وَضاح بطرح( : 1/311) "االستذكار"قال أبو عمر يف  (1)

وكذلك روايت ه عن ييى عن مالك  عن ابن ق رير عن حممد , اجعل ه عن ابن ق رير : فقال , هذا احلديث 

, ورواية  عبيد اهلل عن أأبيه ييى بن ييى عن مالك  عن عبد اللك بن ق رير , بن سريين يف هذا احلديث 

مأ مالٌك يف : قال ييى بن معي . عبدأ اللك بن ق رير ال ي عرف  لأنَ , وهو عّند أكثر العلامء خطٌأ 
وهم

 .وهو الأصمعي. وإنام هو عبد اللك بن قأريب , شَك يف اسم أأبيه . اسمه 

= 
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 قستبم نأ  يرسأ فأ  يل وصاحٌب  ناأأ  جريت  أأ  إين  :  لفقا,  ابطَ خلا بن مرع   ىلإ جاء الً رج  

 .؟ترى فامذا.  رمانحم   ونحن اً بيظأ  ّناب  صأ فأأ  ة  ثّنيَ  رةم غ  ث   ىلإ

 بعّنز   يهلع امكأ فحأ :  لقا,  نتوأأ  ناأأ  حكم  أأ  ىحتَ  لأ تعا:  جّنبه ىلإ رجل  ل مرع   لفقا

 دعا ىحتَ  ظبي   يف يكمأ  أن   يستطيع   ال ؤمّنيلا مري  أأ  هذا:  يقول وهو لج  الرَ  ىَل فو, 

 ؟ائدةلا ورةس   تقرأ   له.  هلأ فسأأ ,  فدعاه لم جالرَ  لأ قو عمر   فسمعأ ,  !همعأ  يكم   الً رج  

 ول:  لفقا,  ال:  لفقا ؟معي حكمأ  ذيلا لأ جالرَ  هذا تعرف   لفه:  لقا .ال:  لقا

 ىلوتعا تبارك اهلل إنَ :  لقا ثمَ ,  اً برض   كوجعت  لأ  ائدةلا سورةأ  قرأ  تأ  كنَ أأ  ّنيخبتأ أأ 

 وهذا .[95الائدة ] {كعبةم لا غأ لبا اً يهد   ممّنك   ل  عد   ذوا به كم  يأ } كتابه يف يقول

 ( ).عوف   بن محنالرَ  عبد  

___________________ 

مأ مالٌك يف اسمه ال يف اسم أأبيه : وقال آخرون  
رجٌل بصٌي . وإنام هو عبد العزيز بن ق رير , إنام وهم

وال , ملأ  ّيمم مالك يف اسمه : وقال أمحد بن عبد اهلل بن ب كري . حاديث هذا مّنها يروي عن ابن سريين أأ 

 . أأخو عبد العزيز بن قرير . كام قال مالك . وإنام هو عبد اللك بن ق رير . يف اسم أبيه 

ابن ثم رواه .. واحلديث معروٌف حمفوٌظ من رواية البصيي والكوفيي, الرجل جمهوٌل : قال أبو عمر  

مر  بيصة بن جابر عن ع   . كام سيأيت خترجيه.  عبد الب من طريق قأ

يرُ)ُ( : 1:389) "الشارق"قال القايض عياض يف   ر  شيخ . بضم القاف وفتح الراء الوىل م صَغر .  (ق 

 .كذا يف مجيع نسخ الوطأ. مالك 

 "العرفة"ويف ( 81 /5) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1/151) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .                                من طريق مالك به( 13 3)

من طريق أشعث بن سَوار وأيوب كالمها عن ابن ( 18,  1/11 ) "تفسريه"وأخرجه الطبي يف  

= 
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ُأُ ُنمُ ُفديةُ :ُبابُ ُُوهوُرادُِجلُ اُمنُشيةاًُُصاب  ُرمٌُحم 

 بن مرع   ىلإ جاءأ  الً رج   أنَ ,  ملسأأ  بن زيد عن ى عن مالك  يي حَدثّني -151

 هل لفقا,  رمٌ حم   ناوأأ  طيو  بسأ  جرادات   صبت  أأ  ين  إم  . ؤمّنيلا مريأ أأ  يا:  لفقا ابطَ خلا

 ط  أأ :  مرع  
 ( ).طعام   من بضةً قأ  معم

 بن مرع   ىلإ جاء الً رج   أنَ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -155

,  مأ حك  نأ  ىحتَ  لأ تعا:  كعب  ل مرع   لفقا,  رمٌ حم   وهو هالأ قت ة  جراد عن هلأ فسأأ  ابطَ خلا

 من خريٌ  تمرةٌ لأ ,  راهمالدَ  تجد  ل كنَ إم :  كعب  ل مرع   لفقا,  همٌ ر  دم  : كعٌب  لفقا

___________________ 

 . سريين به نحوه

يف  وابن أيب حاتم( 8111,  8139)وعبد الرزاق ( 1/11 )لكن أأخرجه الطبي , وهذا مّنقطٌع 

بيصة (  8 /5) "الكبى"والبيهقي يف ( 1811) "تفسريه" مري عن قأ من ط رق  عن عبد اللك بن ع 

رمًا فرأأيت  ظبيًا فرميت ه : قال , بن جابر السدي  إَن أأمري الؤمّني مل : وفيه فقال صاحٌب يل . كّنت  حم 

سن أأن  ي فتيك حتى سألأ الرجلأ  م. ي  ه فعاله ع  مر كالمأ رة رضبًا فسمع ع  مر , ر بالد  ثم أأقبل عيَل ع 

أأردتأ أن  تقتلأ : ثم قال , فرتكّني : قال . إَنام هو قاله . يا أمري الؤمّني مل أأق ل شيئًا : فقلت . ليَّضبّني 

فيفسدها ذلك . إن يف اإلنسانم عرشةأ أأخالق  تسعة حسّنة وواحدة سيئة : قال . وتتعَدى الفتيا , احلرامأ 

حه احلافظ يف .  "إياك وعثرةأ اللسان: ل اليسء وقا  (.31 /1 ) "الفتح"وصح 

ُ( : 33 / ) "الشارق"قال عياض يف   (ُ ْغرة م الَثاء  (ث  ا . بمضأ ّن هأ
فأ مم شأ ا ان كأ مأ ُأأي مأدخلها وأ (ُ  (ثنية

 .انتهى . طريق يف اجلبل

مأ يف , لم ُمتصًا أأخبين زيد  بن  أأس: قال , عن الأسلمي (  815)أخرج عبد الرزاق  ( ) كأ مرأ حأ أَن ع 

 . انظر ما بعده. وهذا م رسل. اجلراد بتمرة  

 (. 1/181)البن حجر  "التلخيص"وانظر  
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 ( ).جرادة  

ُلُ ح ُُنمُ ُفديةُ :ُبابُ ُقبُق  ُنُْيُ ُنُْأُ ُل  ُرُ ح 

زري  جلا ك  لما بن كريملا عبد عن ى عن مالك  يي حَدثّني -151
 عبد عن ( )

 فآذاه اً رمحم   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو مع كان هنَ أأ ,  جرةأ ع   بن عبكأ  عن ىليل أيب بن محنالرَ 

_________________ 

رسل ( )  .ييى هو النصاري . وهذا م 

أَن كعبًا , من طرق  عن إبراهيم عن الأسود ( 3/115)وابن أيب شيبة ( 8111)وأخرج عبد الرزاق  

رم  -جرادٌة قذفت ها يف الّنار . أأمري الؤمّني , بيّنا نحن نوقد  يا : فقال . سأألأ  فتصَدقت  بدرهم ,  -وأنا حم 

مر   ص كثريٌة أأوراقكم , مترٌة أأحبُّ إيَل من جرادمكم: فقال ع 
 .وإسّناده صحيح . إنكم يا أأهلأ محم

 . وه بّنح( 8111)وعبد الرزاق ( 5/111) "الكبى"وله طريٌق آخر عّند البيهقي يف  

 (.1/181)والتلخيص ( 38 /3)انظر نصب الراية  

ُ:ُ)ُقولهُ  ُالدراهم  وإجياهبا , إنكارًا عليه لتأساحمه بالدراهم ( : 3/11) "الّنتقى"قال الباجي يف  (لت ِجد 

ه . يف غري موضعها  ث رت درامه  لأ مأن كأ ع 
 .انتهى. وهانت  عليه, فم

 ( . 311) انظر . هل فيه جزاء أم ال؟و, وقد تقَدم الكالم عىل مسألة اجلراد ُ

واة الوطأ , عن عبد الكريم عن ابن أأيب ليىل دون واسطة : هكذا رواه ييى  (1) ه مجاعٌة من ر  ورواه , وتابعأ

اهد عن عبد الرمحن بن أيب ليىل هم عن عبد الكريم عن جم   .بعض 

اهدًا الصواب  قول  مأن جعلأ في( : 11/11) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ن أأسقطه فقد أأخطأأ , ه جم  , ومأ

م فيه  وعبد  الكريم ملأ  يلق ابن أيب , وأأسقط من إسّنادمه جماهدًا , وزعمأ الشافعيُّ أَن مالكًا هو الذي وهم

حاٌح كلها , ليىل  وهذا عّندأ أأهلم م احلديث , واحلديث حمفوٌظ لجاهد  عن ابن أيب ليىل من ط رق  شتَى صم

 .انتهى ُمتصاً  "يتاج إىل استشهاد أأبي  من أن  

 .ورواية جماهد عن ابن أيب ليىل يف الصحيحي كام سيأيت يف ختريج احلديث : قلت  
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 أو,  ام  أيَ  ثةأ ثال مص  :  لوقا,  هسأ رأ   قأ لي ن  أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   همرأ فأأ ,  هسم رأأ  يف قمل  لا

 جزأأ أأ  تأ لفع كلذ أَي ,  بشاة   كس  ان   أو,  إنسان   ل  كل يندَ م   يندَ م   ساكيمأ  ةستَ  مطعم أأ 

 .( ) عّنك

 حَدثّني:  لقا ن هأأ ,  راساين  خلا اهلل عبد بن عطاء عني عن مالك  حَدثّنو -151

أ لا وقبس   شيٌخ   .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   جاءين:  لقا هنَ أأ ,  جرةع   بن كعب عن كوفةلبا مم ب 

 ثمَ ,  تيهأ بجب   خذأ فأأ ,  الً م  قأ  تييأ حلم و يسرأ   امتألأ  وقد . صحايبلأ  در  قم  حتت خنف  أأ  وأنا

ام  أأ  ثةثال وصم  ,  عرالَش  هذا ق  لاح:  لقا  رسول   كانأ  وقد,  مساكي ةستَ  طعم  أأ  أو,  ي 

  ( ) .به ك  نسم أأ  ما عّندي يسل ن هأأ  ملم عأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

_________________ 

والبيهقي (  81 )وأبو داود ( 118) "السّنن الأثورة"والشافعي يف (  1/11)أخرجه أمحد  ( )

من ( 18/311) "دمشقتاريخ "وابن عساكر يف ( 591) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف ( 19 /5)

 .ط رق  عن مالك به

والطبي يف ( 151) "الّنتقى"وابن اجلارود يف ( 91 /5)والّنسائي ( 3831)وأخرجه ابن أيب شيبة  

من ط رق  عن مالك ( 185 ) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 5/55)والبيهقي ( 31 /1)  "تفسريه"

 .ة جماهدبزياد. عن عبد الكريم عن جماهد عن ابن أيب ليىل به

ُواحلديثُ   .ُ ُالبخاريُيف 6363ُ)ُ"صحيحه"أخرجه ُأ خرىُ( ُويفُمواضع ,ُ 6666ُ)ومسلٌم منُ(

ُِعّدة ُ اهدُعنُابنُأيبُليىلُبهُُ-منهمُعبدُالكريمُعندُمسلمُُ-ط رق  ُ)ُدونُقولهُ.ُعنَُم  ُذلكُفعلت  أي 

ُ(.ُأ جزأ ُعنك

واجلوهري يف ( 11 /9 ) "م الكبريالعج"ويف (  111) "مسّند الشاميي"أخرجه الطباين يف  (1)

وابن عساكر ( 53 / ) "موضح أوهام اجلمع والتفريق"واخلطيب يف ( 1 1) "مسّند الوطأ"

= 
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ُيُ ُما:ُبابُ ُشيةاًُُهسكُِنُ ُنمُُِيسنُ ُنمُ ُفعل 

 بن سعيد عن ختياين  الَس  متيمة يبأأ  بن وبأيُّ  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -158

 .اً مأ دأ  هرق  ي  لف هتركأ  وأأ ,  شيئاً  هسكم ن   من نيسأ  نمأ :  لقا اس  عبَ  بنأ  اهلل عبدأ  نَ أأ ,  بري  ج  

 ( ).نيسأ  أو تركأ  لقا دريأأ  ال:  وبأيُّ  لقا

___________________ 

 .من ط رق  عن مالك به( 13/11)

(. 5/ 1) "التمهيد"واستبعده ابن عبد الب يف . ابن أيب ليىل :  فقيل, اختلف فيه . وشيخ عطاء  

عقم   .ل الكويفورَجح أأنه عبد اهلل بن مأ

عقل عن كعب . واحلديث   أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد الرمحن بن أيب ليىل وعبد اهلل بن مأ

ُاهللُ)ُدونُقولهُ.ُبه ُ(.علِمُأ نهُليسُعنديُماُأ نِسكُملسو هيلع هللا ىلصُوقدُكانُرسول 

 والطحاوي( 111) "السّنن الأثورة"والشافعي يف ( 3181)عّند ابن ماجه . وْلذه الزيادة طريق آخر  

جرة به( 11 /3) رظي عن كعب بن ع  ها. وغريهم من طريق حممد بن كعب الق  رأ  .فذكأ

ه عن الَشاة , اقتصأ عىل الأمر بالصوم أأو اإلطعام  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل . وظاهر  تلك الزيادة   , وملأ  يسأأل 

ك شاًة ) كقوله . لكَن السؤالأ جاء رصيًا يف الَصحيحي وغريمها  : أجتد شاة ؟ فقلت  ) وقوله ( أأو انس 

 .واهلل أعلم. وما يف الَصحيح أصحُّ (. ال 

مُ:ُ)ُقولهُ  ارةوهي القدور من احلم . مجع ب رمة (الرب   .جأ

من ط رق  عن مالك ( 1111) "العرفة"ويف ( 51 ,  5/31) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . به

 .وإسّناده صحيح 

 "الكبى"والبيهقي يف ( 119 ) "مسّند ابن اجلعد"والبغوي يف ( 1/111)وأخرجه الدارقطّني  

 .همن ط رق  عن أيوب ب( 911) "أخبار أصبهان"وأبو نعيم يف ( 5/31)

= 
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ُجُِّحلاُجامعُ :ُبابُ

 بن حةلط عن ةلبعأ  أيببن  (1) عبد اهلل بن إبراهيم عني عن مالك  حَدثّنو -159

 وال صغر  أأ  فيه هو اً يوم يطانالَش  ئير   ما:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ ,  ريز  ك   بن اهلل عبيد

 محةالرَ  لتّنزُّ  نمم  ىرأأ  المأ  إاَل  ذاك وما,  عرفة يوم يف مّنه غيظ  أأ  وال حقر  أأ  وال دحر  أأ 

يا  بدر   يومأ  ىرأأ  وما:  لقي,  بدر   يوم ريأ   ما إاَل ,  عظاملا نوبالذُّ  عن اهلل وجتاوزم 

 ( ) .ئكةأ اللا يزعأ  لأ جبي ىرأأ  قد هنَ إم  امأ أأ :  لقا ؟.اهلل رسولأ 

___________________ 

وي مرفوعًا عن ابن عباس   البن  "التلخيص"كام يف . وضَعفه  "ال حىَل "أخرجه ابن حزم يف .ور 

 (.1/119)حجر 

مالك عن إبراهيم بن عبد اهلل بن : ويف جامع احلج ( : 1/111) "الشارق"قال القايض عياض يف  ( )

مر , إمَنام هو إبراهيم بن أأيب عبلة . وهو خطٌأ . قاله ييى بن ييى . أيب عبلة  وليس , واسم أيب عبلة شم

ه ابن  وَضاح, ابن  عبدم اهلل عّند غري ييى   .انتهى. وطرحأ

مم ييى بن ييى.  "رجال الوَطأ"وابن  احلذاء يف ,  "التهديب"ا جزمأ ابن  حجر يف وكذ: قلت    .بوه 

والبغوي يف ( 1111)والفاكهي ( 1 /3 ) "تفسريه"والطبي يف ( 15 8)أخرجه عبد الرزاق  (1)

والبيهقي يف ( 111) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف ( 3/311) "تفسريه"ويف ( 931 ) "رشح السّنة"

عبال"  .من ط رق  عن مالك به( 1 /11)وابن عساكر ( 81 ) "فضائل الوقات"ويف ( 1119) "شُّ

رسٌل حسٌن :  "فضائل الوقات"قال البيهقي يف    آخرأ ضعيف عن طلحة عن , هذا م 
وي من وجه  ور 

 .انتهى كالمه. ملسو هيلع هللا ىلصأيب الدرداء عن الّنبي  

عب"أخرجه البيهقي يف . الوصول : قلت  ويد عن أأبيه ( 1111) "الشُّ من طريق أمحدأ بن أيوب بن س 

 .عن ابن أأيب عبلة عن طلحة عن أيب الدرداء به 

واة له عن مالك ( : 5  / ) "التمهيد"وقال أبو عمر يف   , هكذا هذا احلديث يف الوطأ عّند مجاعة الرُّ

= 
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 بن اشعيَ  بن اهلل عبد ىلمو - زياد   يبأأ  بنم  زيادم  عني عن مالك  حَدثّنو -111

 فضل  أأ  : لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  ريز  ك   بن اهلل بيدع   بنم  حةأ لط عن - بيعةرأ  يبأأ 

 الدُّ 
م
 هوحدأ  اهلل إاَل  هلإ ال : يلقب من ونبيُّ والّنَ ناأأ  ت  لق ما فضل  وأأ ,  عرفة يومم  دعاء   عاء

 ( ).هل رشيك ال

 إذا ىحتَ  ةمكَ  من لأ قبأأ  مرع   بن اهلل عبدأ  أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو - 11

  ( ).إحرام   بغري ةأ مكَ  لأ فدخ فرجعأ ,  ديّنةلا من خبٌ  هجاءأ  ديد  بق   كان

___________________ 

ة عن طلحة بن عبيد اهلل ورواه أبو الّنَّض  إسامعيل  بن  إبراهيم العمجيل عن مالك عن إبراهيم بن أأيب عبل

ريز عن أبيه  ه ( عن أبيه )وملأ  يقل يف هذا احلديث . بن ك  وطلحة بن عبيد اهلل بن , وليس بيشء . غري 

زاعٌي من أأنفسهم تابعٌي مديٌن ثقٌة  ريز هذا خ  طلحة بن : وقال البخاري , سمعأ من ابن عمر وغريه . ك 

ريز الكعبي اخلزاعي الدين بيد اهلل بن ك   .انتهى كالمه . سمعأ أ َم الدرداء ع 

ُ:ُ)ُقولهُ ُاملالئكة  هم : قال مالك ( : 1/519) "الشارق"قال عياض يف  (يزع  فُّ : وقال غريه , يكفُّ يك 

تقَدم هذا  تأأَخر  هذا , يأأمر  ويّنهى أأن  يأ  .انتهى . واسم  الفاعل مّنه وازع, أأو يأ

 (  131) رقم ( ا جاء يف الدعاء باب م) تقدم خترجيه يف كتاب الصالة  ( )

العرفة "ويف ( 8 /5) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/113) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (1)

 .من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به( 19 3) "

مر ( 1 3/1)وأخرجه ابن أيب شيبة   بيد اهلل بن ع   "رشح العاين"والطحاوي يف , من طريق ع 

يوش الفتّنة دخلوا الديّنة : وفيه . من طريق أيوب كالمها عن نافع ( 3/113) ه أأَن جيشًا من ج  . بلغأ

ه أأن  يدخلأ عليهم فرجعأ  رم  .واللفظ البن أأيب شيبة "فكأ

كم تقريبًا عن مكة  51 قريٌة جامعٌة بي مكة والديّنة عىل ب عد . بضم القاف م صَغرًا  (بق ديدُ:ُ)ُقولهُ 

 .تابعٌة لحافظة خليص . عىل طريق الديّنة
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مرو بن دحممَ  عني عن مالك  حَدثّنو -111  بن دحممَ  عن يل  يالد   ةلأ حأ ل  ح بن عأ

 حتت نازٌل  وأنا.  مرع   بن اهلل عبد   يلَ إ لأ عد:  لقا هأنَ ,  أبيه عن نصاري  لأ ا عمران

دت  :  ت  لفق ؟.حةالرَس   هذه حتتأ  كأ لنزأأ  ما:  لفقا,  ةمكَ  بطريق حة  رس   ,  هالَ ظ أأرأ

 . كلذ إاَل  ّنيلنزأأ  ما .ال:  ت  لفق ؟كلذ غري   له : لفقا

ي  خشبأ الأ  بي كّنتأ  إذا:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لقا:  عمر بن اهلل عبد   لفقا
 - ًى مّن من 

َ  شجرةٌ  به,  رالرَسأ  هل قال  ي   اً وادي هّناك فإنَ  - رشقلأ ا نحوأ  بيده ونفخ  هاحتتأ  رس 

 .اً بيَ نأ  سبعون
( ) 

_________________ 

وابن حبان يف ( 3981) "الكبى"وأيضًا يف ( 5/118)والّنسائي ( 38 /1)أخرجه أمحد  ( )

(  11) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف (  133) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 1111) "صحيحه"

 .من ط رق  عن مالك به( 39 /5) "الكبى"والبيهقي يف 

ن هو وال أأبوه : يف ترمجة حممد ( 3/111) "اليزان"قال الذهبي يف   روى عّنه حممد بن . ال ي درى مأ

ل حلة  . عمرو بن حأ

ن هو: يف ترمجة عمران ( 3/115)وقال الذهبي أيضًا   مد تف. ال ي درى مأ د عّنه ابّن ه حم  وحديثه يف , ر 

ّنكر. الوطأ   انتهى. وهو م 

 ُ ُقوله (ُ :ُ عب وظمل  : قال اخلليل . بفتح السي وسكون الراء  (رْسحة . هي الشجر الطوال ْلا ش 

ا رسحٌة   ( .3/11 ) "التمهيد"ذكره يف . واحدِت 

كأأنه يقول . هّنا اإلشارة بيده  الّنفخ ها( : 3/15 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف (ُنفخُبيدهُ:ُ)ُقولهُ 

ُ.انتهى. مَدها وأأشار هبا: أي . رمى بيده نحو الرشق 

 .أأراد بالخشبي اجلبلي اللذين حتت العقبة بمّنى فوق السجد: قال ابن وهب  (الخشبيُ:ُ)ُقولهُُ

ُحتت هاُ:ُ)ُقولهُ  ّ لدوا حتتها : أ ي (ُرس  ِتم إذ و  َ ور هو من ال:  وقيل, ق طعت رس  تّنبَئوا حتتها : أي . رسُّ

= 
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,  يكةلم   يبأأ  ابن عن م  حز   بن بكر يبأأ  بن اهلل عبدم  عني عن مالك  حَدثّنو -113

 اهلل مةأ أأ  يا:  اْل لفقا - بيتلبا تطوف   وهي - ومة  ذ  جمأ  ة  بامرأأ  مرَ  ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ 

 لفقا,  كلذ بعد ٌل رج   هبا فمرَ  ست  لفج,  بيتكم  يف ستم لج ول . اسأ الّنَ ؤذيت   ال .

 ّنأ  كان ذيلا إنَ :  اْل
,  اً حيَ  هطيع  ل   كّنت   ما:  تلفقا,  يجم فاخر   . ماتأ  قد اكم

 ( ).اً تمي هعصي  وأأ 

 أن ه,  انحبَ  بن ييى بن دحممَ  عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -111

:  لفقا ؟ريدت   ينأأ  هلأ سأأ  ذرٍّ  أبا نَ وأأ ,  ةذأ بأ بالرَ  ذرٍّ  أيب ىلع مرَ  رجالً  أنَ ,  ريذك   هسمعأ 

 لقا,  لأ عملا فم تّنم فأ  :  لقا .ال:  لفقا ؟.هغري   كنزعأ  له:  لفقا,  َج حلا دت  رأ أأ 

 اسبالّنَ  ناأأ  إذا ثمَ ,  اهلل شاءأ  ما ت  فمكث   ةمكَ  قدمت   ىحتَ  فخرجت  :  لج  الرَ 

دت   ذيلا يخ  الَش  فإذا,  اسأ الّنَ  يهلع فضاغطتُّ  ل  رج   ىلع يفم صم مّنقأ   - ةذأ بأ بالرَ  وجأ

 ( ).كثت  حدَ  ذيلا هو : لفقا,  ّنيرفأ عأ  رآين اَم لف:  لقا - ذرٍّ  أبا يعّني

___________________ 

وا بذلك. واحدًا بعد واحد   ُّ ُ( .193/ ) "تّنوير احلوالك"قاله السيوطي يف . فرس 

 "اعتالل القلوب"واخلرائطي يف (  913)وعبد الرزاق ( 111) "اجلامع"أخرجه ابن وهب يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به(  11) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 391)

ي كة ملأ  ي درك عمر ورواته ث  لأ بيد اهلل بن أيب م  بد اهلل بنأ ع   .قات إاَل أَن عأ

وحديثه عن عمر وعثامن ريض اهلل ( :  1 1ص ) للعالئي  "جامع التحصيل"قال أبو زرعة كام يف  

رسٌل   انتهى . عّنهام م 

 .عن مالك به( 8815) "الصّنَف"أخرجه عبد الرزاق يف  (1)

= 
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ُ
 الهاد   كتاب

 
ُ:ُبابُ ُالرت  ُهادُِجلُ اُيفُغيب 

 بنم  عطاءأ  عن نصاري  الأ  عمر  مأ  بن محنالرَ  عبد بن اهلل عبد عن حَدثّنيو -115

 آخذٌ  رجٌل  ؟مّنزالً  اسالّنَ  بخري كمخب  أ   الأ أأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لقا:  لقا هنَ أأ ,  يسار  

 معتزٌل  رجٌل  ؟بعده مّنزالً  اسالّنَ  بخري كمخب  أ   الأ أأ ,  اهلل لسبي يف اهدجي   هفرسم  بعّنانم 

 ( ) .شيئاً  به رشك  ي   ال اهلل ويعبد   , كاةالزَ  ؤيتوي  ,  ةالالَص  قيم  ي   . هّنيمتم غ   يف

___________________ 

ه ثقات إاَل    .أَن فيه رجالً مل ي سَم رجال 

( 898) "أخبار مكة"والفاكهيُّ يف , من طريق زهري ( 58  ) "الدب الفرد"وأأخرج البخاريُّ يف  

بيد  ة : قال , من طريق رشيك كالمها عن أيب إسحاق عن مالك بن ز  رنا عىل أأيب ذر بالَربأذأ : فقال , مرأ

ن أين أأقبلتم؟ قلّنا  ن مكة : مم ا معه : قال . نعم : هذا عمل كم؟ قلّنا : قال , لبيت العتيق أو من ا, مم أأمأ

وا العملأ : قال , ال : جتارٌة وال بيٌع؟ قلّنا   . استأ نمف 

بيد اْلمداين عن أيب ذر ال ي عرف ( : 3/111) "اليزان"قال الذهبي يف   وذكره ابن حبان يف , مالك بن ز 

 .انتهى كالمه. اق السبيعيروى عّنه أبو إسح. فهو ثقٌة عّنده  "تارَيه  "

وا بأأيب ذر بالربذة , من رواية الأعمش عن حبيب ( 1115 )وأخرج ابن أيب شيبة  فقال . أَن قومًا مرُّ

 . "ْلم ما أأنصبكم إاَل احلج؟ فاستأنفوا العمل

 . مزدمحي : أي  (منقصِفيُ:ُ)ُقولهُ 

رسٌل من رواية مالك ( : 1/139 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( ) , ال خالفأ عّنه فيه . هذا حديٌث م 

 عن الّنبي  
ل من وجوه  ثابتة   بنم يسار  وغريه ملسو هيلع هللا ىلصوقد يَتصم

م
 انتهى. من حديثم عطاء

= 
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 احرَ جلا بن بيدةع   بوأأ  كتبأ :  لقا,  مأ لسأأ  بن زيد عني عن مالك  حَدثّنو -111

 يهلإ فكتبأ ,  مّنهم ف  يتخوَ  وما,  ومالرُّ  من اً وعمج   هل يذكر   ابطَ خلا بن مرع   ىلإ

 اهلل  ل  جيع ة  دَ شم  لم ّنزأ م   من مؤمن   بعبد   ل  يّنز هاممأ  هفإنَ ؛  بعد امَ أأ  : ابطَ خلا بن مرع  

 يا} كتابه يف يقول ىلتعاو تبارك اهللأ نَ إو,  رسيني   رٌس ع   بأ لغيأ  نل هوإنَ ,  اً فرج بعده

آل ] {ونح  لم فت   كملَ عل اهللأ واق  واتَ  واابط  ورأ  واابر  وصأ  وااصبم   واآمّن   ذينأ لا اأّيُّ 

  ( ).[عمران

___________________ 

والرتمذي ( 1131)وسعيد بن مّنصور ( 5/13)والّنسائي ( 9 3,  131/ )وصلأه أمحد : قلت  

( 1111 ) "العجم الكبري"والطباين يف ( 1111)والدارمي ( 5/191)ن أيب شيبة واب( 151 )

 (.111)وصَححه ابن حبان . وغريهم من طريقي عن عطاء بن يسار عن ابن عباس

ُ. وللحديث شواهد مّنها   ُالبخاريُيف ُأخرجه 6382ُ)ُ"صحيحه"ما )ُ 6888ُ)ومسلم ُأيبُ( عن

ُ.عنُأيبُهريرةُنحوهُ(6883ُ)وملسلمُأ يضًاُ,ُسعيدُمرفوعاًُنحوهُ

ف بن عبد اهلل الدين عن مالك به( 1/513) "تفسريه"أخرجه الطبي يف  ( )  . من طريق م طر 

ّنقطٌع ( : 1 8/1) "الفتح"قال ابن حجر يف    . م 

من طريق ( 1/311)واحلاكم ( 1/111)وابن أيب شيبة ( 1 1) "اجلهاد"وصلأه ابن البارك يف : قلت  

نيا يف  ,هشام بن سعد  عب"والبيهقي يف (  3) "الفرج بعد الشدة"وابن  أيب الدُّ من ( 9151) "الشُّ

مر به  . طريق عبد اهلل بن زيد بن أأسلم كالمها عن زيد بن أسلم عن أبيه أأسلم موىل ع 

تلأٌف فيهام   الٌك , وهشاٌم أأقوى مّنه , لكن  هشامًا وعبدأ اهلل بنأ زيد  ُم   واهلل أعلم . وهو أأثبت  . وأأرسلأه مأ

رٌسُي رسينُ:ُ)ُوقولهُ رساًل  (لنُيغلبُع  وروي موقوفًا عىل ابن مسعود . روي مرفوعًا موصوالً وم 

وعزاه لعبد , وجَود إسّنادأ الوقوفم عىل ابنم مسعود , وضَعف ابن  حجر الرفوعأ . وعيلٍّ ريض اهلل عّنهام 

يد   (.8/919) "فتح الباري"انظر كتاب التفسري من . بن مح 
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ُوزُْغُ لاُيفُدانُِلولواُساءُِالنُُِّلُِتُْقُ ُعنُهيُ الن ُ:ُبابُ

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -111 :  لقا,  ك  لما بنم  كعبم ل ابن   عن ابن شم

 ابنأ  قتلوا ذينلا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   ىّنأ :  لقا هنَ أأ  كعب   بن محنالرَ  عبد لقا هنَ أأ  حسبت  

 بّنا حت  برَ :  يقول مّنهم رجٌل  فكان:  لقا,  دانلولوا ساءالّن   لقت عن قيقاحل   يبأأ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو يأ ّنأ  رك  ذ  أأ  ثم  ,  يهالع يفأ الَس  رفع  فأأ  ياحبالص   قيقاحل   يبأأ  ابنم  امرأة  

 .( ) مّنها ّنااسرتح   كلذ واللو,  ف  ك  فأأ 

 بعث يقد  الَص  بكر   باأأ  نَ أأ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -118

 كلت من ع  ب  رأ  مريأ أأ  وكان - سفيان أيب بنم  يزيدأ  مع ميشيأ  فخرجأ  امالَش  ىلإ اً يوشج  

_________________ 

 "معجم الصحابة"وأبو القاسم البغوي يف ( 1 5/3) "التاريخ الكبري"أخرجه البخاري يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 9  ) "غرائب حديث مالك"وابن الظفر البزاز يف ( 1119)

رسل   .وهذا م 

ستخرجه"وأبو عوانة يف ( 8  )ووصله ابن الظفر   ( 9/11 ) "الكبري"والطباين يف ( 5188) "م 

هري عن عبد (  3/11) "رشح العاين"والطحاوي يف   عن الزُّ
من طريق الوليد بن م سلم عن مالك 

 .الرمحن بنم كعب عن أأبيه كعبم بنم مالك به

لأه الوليد  بن  م سلم عن مالك   صأ واة عن مالك يف الوطأ وغريه م رساًل , هكذا وأ قاله . ورواه مجيع الرُّ

واالختالف عىل . وذكرأ االختالفأ يف اسم ابنم كعبم بن مالك (. 11/  ) "تمهيدال"ابن عبد الب يف 

هري أأيضاً   (. 1 5/3)للبخاري  "التاريخ الكبري"وانظر .  الزُّ

حْتُبناُ:ُ)ُقولهُ  نا وأأظهرت ه: أي . بتشديد الراء (بر  (  1 / ) "الشارق"قاله عياض يف . كشفت  أأمرأ

. 
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 أبو لفقا,  لأ نزأأ  أن   اوإمَ ,  تركبأ  أن   اإمَ :  بكر   يبلأ  لقا يزيدأ  نَ أأ  وافزعم   - رباعالأ 

 .اهلل لم سبي يف هذه طايم خ   حتسب  أأ  إين   . براكب   ناأأ  وما,  بّنازل   نتأ أأ  ما:  بكر  

 وازعم   وما مه  فذر   هلل نفسهمأأ  واس  حبأ  مَّن أأ  وازعم   اً قوم ستجد   كإنَ :  هل لقا ثمَ 

 .عرالَش  من همءوسم ر   وساطم أأ  عن وافحص   اً ومقأ  وستجد  ,  هل همنفسأ أأ  واس  حبأ  مَّن أأ 

 .يفبالَس  عّنه واص  فحأ  ما فارضب  

 قطعنَ تأ  الو,  اً مرم هأ  اً كبري الو,  اً صبيَ  الو,  امرأةً  نَ لتقت ال:  بعرش   وصيكم   وإين  

 رقنَ حتأ  الو,  ة  لأ كأ أ  لمأ  إاَل  اً بعري الو,  شاةً  عقرنَ تأ  الو,  اً عامر بنَ ختر   الو,  اً ثمرم   اً شجر

.نب  جتأ   الو,  لغل  تأ  الو,  هقّنَ غرم ت   الو,  الً ح  نأ 
( ) 

_________________ 

( 1 51) "العرفة"ويف ( 9/89) "الكبى"والبيهقي يف ( 1191) "ح السّنةرش"أخرجه البغوي يف  ( )

 من طريق مالك به( 1/11)وابن عساكر 

ريج والثوري ( 9111,  9315)وأخرجه عبد الرزاق   عن حممد ( 1/183)وابن أيب شيبة , عن ابن ج 

من طريق يزيد بن هارون كلهم عن ييى بن سعيد (  11/13) "الكبري"والطباين يف , بن فضيل 

 . النصاري به

رسٌل   دة  تدلُّ عىل أأَن ْلذه القصة. وهذا م  تعد   م 
وي من وجوه  فقد أأخرجه الطحاوي . أأصاًل  لكن قد ر 

هري عن ابن ( 9/85) "الكبى"والبيهقي يف ( 5319) "رشح الشكل"يف  وغريمها من طريق الزُّ

 .نحوه. السيب به

عن أيب عمران ( 9318)وعبد الرزاق , عن عبد اهلل بن عبيدة ( 1383)وأخرجه سعيد بن مّنصور  

بى"والبيهقي يف . اجلوين  عن صالح ( 9/91)والبيهقي أيضًا . يد بن أيب مالك عن يز( 9/89) "الك 

 . فذكروا نحوه .  بن كيسان كلهم عن أيب بكر 

= 
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ُمانُِل ُباُفاءُِوُ لاُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 ابطَ خلا بن مرع   نَ أأ ,  وفةك  لا لهأأ  من ل  رج   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -119

 إذا ىحتَ  جل  عم لا يطلبون مّنكم رجاالً  نَ أأ  ّنيغأ لأ ب هإنَ :  هبعثأ  كان جيش   لم عام ىلإ كتبأ 

,  هلأ قت هدركأ أأ  فإذا,  ختف   ال:  يقول .رسمط  :  رجٌل  لقا . وامتّنع لم بجلا يف سّندأ أأ 

 هّنقأ ع   رضبت   إاَل  كلذ لفع واحد   مكانأ  م  لعأأ  ال . بيده نفيس ذيلوا ين  وإم 
( ). 

___________________ 

رسل سعيد . ومل يأسمعوا من أيب بكر    .وأأقواها م 

 ُ ُقوله (ُ :ُ َلة  القومم ( : 1 1/ ) "الصباح الّنري"قال يف . بفتح الراء وسكون الوحدة  (رْبع , حمأ

م  .انتهى. ومّنزْل 

وكان , افتتح أأبو بكر الصديق يف آخرم أأَيامه قطعًة من الشام ( : 5/18) "االستذكار"أبو عمر يف  قال 

سّنة . له عليها أ مراء   مّنهم أبو عبيدة بن اجلراح ويزيد  بن أيب سفيان وعمرو بن العاص ورشحبيل  بن حأ

ري مأشهورٌة ,  ن الأرباع الشهورةم وكان يزيد  عىل ر, والأخبأار  بذلك عّندأ أأهلم الس   .انتهى. ب ع  مم

واُ:ُ)ُقولهُُ ُ.ُُحلقوا: أي (ُفحص 

عر)ُقولهُُ ءوِسهمُمنُالش  ُر  وقال يف ... وتركوا مّنها أأمثالأ العصائب "زاد عبد الرزاق .  (عنُأ وساط 

ؤوسهم : آخره  وا عن ر  هم , الَشاممسة . الذين فحص  وا أأنفسأ  اهـ. "الذين يف الصوامع. واللذين حبس 

أخبنا مالك أأنه ( 5119) "العرفة"ومن طريقه البيهقي يف (  1/11) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

ه  مر , بلأغأ  .وهو مّنكر. وهذا إسّناٌد ضعيٌف (. عن رجل  من أأهل الكوفة ) وملأ  يقل . فذكره . أَن ع 

 .انتهى. عليه العملوليس , ليس هذا احلديث بالجتمع عليه : قال اإلمام مالك عقبه  

لأَن فيه , ليس عليه العمل . إنام قال مالك يف حديث عمر( : 5/31) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

تمع بالديّنة عليه وال بغريها , قتلأ الؤمن بالكافر  وي عن الّنبي , وهذا أمٌر ملأ  جي  ال : أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ر 

قتل مؤمٌن بكافر   ربيًا بأأي  كالم  ْلم به الأمان فقد تأَم وال خالفأ علمت ه ب.  "ي  ي العلامء يف أَن من أَمنأ حأ

= 
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ُمعُ لا:ُبابُ ُُىعطُ أُ ُفيمنُل  ُاهللُُِلُِسبيُيفُيةاًُش 

 ىعطأ أأ  إذا كان هنَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبدم  عن نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -111

 .به كنأ فشأ   رىق  لا وادي غتأ لب إذا:  هصاحبم ل يقول   اهلل لم سبي يف شيئاً 
( )  

___________________ 

هم جيعلون اإلشارةأ الأمانأ إذا كانت مفهومًة بمّنزلة الكالمم , له الأمان    .انتهى كالمه. وأأكثر 

كتبأ : قال , عن العمش عن أيب وائل ( 1599)وسعيد بن مّنصور ( . 9119)وأخرج عبد الرزاق  

مر ونحن بخانقي إل س: فقال . فإذا لقي رجٌل رجالً : وفيه . يّنا ع  رت  َمّنأه. مأ فإَن اهللأ يعلم  الأل سّنة . فقد أأ

 ."صحيحه"وعَلقه البخاريُّ يف . "

 .إسّناده صحيح:  "التغليق"قال ابن حجر يف  

مم  (الِعلجُ:ُ)ُقولهُ جأ ار العأ ف  م  مّنهم, الَرجل  من ك  ي  الَضخ  وم  .قاله يف تاج العروس . والقأ

ْسُ:ُ)ُقولهُُ رت  وهي بفتح , معّناها ال ختف : كلمة فارسية ( : 1/115) "الفتح"قال ابن حجر يف  (م 

َفف التاء , اليم وتشديد الثّناة وإسكان الراء بعدها مهملة  ن , وقد خت  وبه جزم بعض  مأن لقيّناه مم

م ,  جأ  "مطرس"ووقع يف الوطأ رواية ييى بن ييى الندليس  ,بإسكان الثّناة وفتح الراء :  وقيلالعأ

هي كلمٌة أعجميٌة , والظاهر أَن الراوي فَخم الثّناة فصارت  ت شبه : بالطاء بدل الثّناة , قال ابن قرقول 

 اهـ. كام يقع من كثري  من الندلسيي. الطاء 

وعبد اهلل بن ( 1/511)شيبة  وابن أيب( 1359)وسعيد بن مّنصور ( 9118)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 .من ط رق  عن نافع به( 1  – 5 ) "السرية"وأبو إسحاق الفزاري يف ( 93 ص) "الزهد"أمحد يف 

مرُكانُإذاُأعطىُشيةاًُيفُسبيلُاهللُ:ُ)ُقولهُ( : 3/31) "الّنتقى"قال الباجي يف   ُعبدُاهللُبنُع  ي ريد  (إن 

إذا بلغتأ وادي  -ي ريد الذي يأدفع إليه ذلك  -قول لصاحبه ي. أأخرجأ فيه نفقًة أو فرسًا أو سالحًا 

رى  ه . الق  فرم ه غازيًا من الشام , ي ريد أَن هذا ّنايٌة يف سأ ه يف رجوعم  (فشأنكُبهُ:ُ)ُوقولهُ. ومقتىض غزوم

 .انتهى كالمه . هو لك: يعّني 

ال  (واديُالق رىُ:ُ)ُقولهُ   ( . 31)وقد تقَدم الكالم عليه برقم . ي عرف اليوم بمديّنة الع 
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ُزوغُ لاُيفُلُِفالن ُُجامعُ :ُبابُ

 سي بلا بنأ  سعيدأ  سمعأ  هنَ أأ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو - 11

  ( ). ياه  شم  بعرشم  بعريأ لا ونل  يعدم  هممأ غّنائم  واسم  تأ اق   إذا غزولا يف اس  الّنَ  كان:  يقول

ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُلُِفالن ُُيفُِبُلُ الس 

هاب   عن ٌك لما حَدثّنيو -111  مَ حم   بنم  قاسمم لا عن ابن شم
 سمعت  :  لقا هنَ أأ ,  د 

,  لف  الّنَ  من س  فرأ لا:  اس  عبَ  ابن لفقا,  لنفاالأ  عن اس  عبَ  بن اهلل عبدأ  ل  سأأ يأ  الً رج  

 لسأأ ل ل  ج  الرَ  عاد ثمَ :  لقا,  لف  الّنَ  من ب  لأ والَس 
 ثمَ ,  اً يضأأ  كلذ اس  عبَ  ابن لفقا,  هتم

 هل  يسأأ  ليز ملف:  قاسم  لا لقا ؟هيأ  ما هكتابم  يف اهلل  لقا تيلا نفاللأ ا:  لج  الرَ  لقا

 .هرجأ ي   ن  أأ  كاد ىحتَ 

 غ  ي  بم صأ  مثل ؟هذا مثل   ما تدرونأأ  : اس  عبَ  ابن   لقا ثم  
 بن مرع   هرضبأ  ذيلا ( )

_________________ 

هم ابن  السي ب, وهذا إسّناٌد صحيٌح  ( ) كأ رأ هم ممن أأد 
 .وهو حكايٌة عن فعلم الَصحابة يف غزوم

 عن رافع بن خديج ( 918 )ومسلم , ومواضع أ خرى ( 1351) "صحيحه"وأخرج البخاري يف  

 . دلأ عرشًة من الغّنم ببعريفع: وفيه . ضمن حديث  

ل بمهملتي الوىل مكسورة والثانية ساكّنة  (1) س 
عجمة ابن  عم بيغ بوزن عظيم وآخره م  : ويقال , صأ

مر م شهورة , ابن سهل احلّنظيل له إمدراك : ويقال , بالتصغري  روى الدارمي من طريق . وقصت ه مع ع 

بيغ بن عمسل فجعل يسأأل  : سليامن بن يسار قال  مأ الديّنةأ رجٌل يقال له صأ
. عن متشابه القرآن قدم

راجي الّنخلم  مر فأعَد له عأ ؟ قال : فقال . فأأرسل إليه ع  ن أأنتأ وأنا عبد  اهلل : قال . أأنا عبد  اهلل صبيغ  : مأ

مر   ه . ع  ه يف رأ يس : فقال . فَّضبأه حتى أأدمى رأ سأ . حسب ك يا أأمريأ الؤمّني قد ذهبأ الذي كّنت  أأجد 

 (.3/158) "اإلصابة"قاله احلافظ يف . ثم نفاه إىل البصة : قال . َم مّنهوأخرجه من طريق نافع أأت
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 .( ) ابطَ خلا

ُمسلُ اُنمُُِلُِفالن ُُعطاءُِإُُِيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 كان:  لقا هنَ أأ ,  سي بلا بن سعيد عن نادالز   يبأأ  عن ى عن مالك  يي -113

 .( ) مسخل  ا من لفالّنَ  ونعطأ ي   اس  الّنَ 

ُللوغُ لاُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 نَ أأ ,  عيب  ش   بن مروعأ  عن سعيد   بن هرب   عبد عن ى عن مالك  يي حَدثّني -111

 دنت   ىحتَ  اس  الّنَ  هلأ سأأ  - انةعرَ جلم ا ريدي   وهو - ّني  ح   من صدرأ  حي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا.  رهظه   عن هنزعت   ىحتَ  هبردائم  كتفتشبَ  شجرة   من هناقت   به

_________________ 

( 31  )وابن زنجويه ( 111) "الموال"وأبو عبيد يف ( 3/311 ) "تفسريه"أخرجه الطبي يف  ( )

من ( 3/38 ) "الختارة"والضياء يف ( 8159) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 3/131)والطحاوي 

 .وإسّناده صحيح  .ط رق  عن مالك به

( 311) "اإلبانة"وابن بطة يف ( 31 5 )وابن أيب شيبة ( 951) "تفسريه"أخرجه عبد الرزاق يف  

هري به( 3/311 )والطبي   . من ط رق  عن الزُّ

 "العرفة"ويف ( 1 1/3) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 13 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

                           .   من طريق مالك به( 3958)

من ( 933) "الموال"وابن زنجويه يف ( 1111)وسعيد بن مّنصور ( 9311)وأخرجه عبد الرزاق   

 . طريق ييى بن سعيد عن سعيد بن السيب به

ه صحيٌح له حكم  الوقف   ه ات فاق  ( :  1/11) "الفتح"ولذا قال ابن حجر يف . وإسّناد  وظاهر 

 .انتهى. الصحابةم عىل ذلك
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 هبيدم  فيسنأ  ذيلوا ؟يكملع اهلل  فاءأأ  ما بيّنكم قسمأ أأ  اَل  نأأ  ختافونأأ  . ردائي يلَ ع وادُّ ر  

  رم  سأ  لأ مث يكملع اهلل  فاءأ أأ  ول
 الو,  الً خيبأ  جتدوين ال مَ ث  ,  مبيّنك   هقسمت  ل امً عأ نأ  امةِتم

 .اً ابذَ كأ  الو,  اً بانجأ 

 ا وادُّ أأ :  لفقا اسالّنَ  يف قام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لأ نز ام  لف
 لأ غلولا فإنَ ,  يطأ خ  لم وا ياطأ خلم

 .قيامةلا يومأ  هلم هأأ  ىلع وشّنارٌ  ونارٌ  عارٌ 

 . هبيدم  نفيس ذيلوا:  لقا ثمَ ,  شيئاً  وأأ  بعري   من وبرةً  رضم ال من لأ تّناو ثمَ :  لقا

 .( ) يكملع مردودٌ  سم  خل  وا,  سم  خل  ا إاَل  هذه مثلأ  وال يكملع اهلل  فاءأ أأ  اممَ  يل ما

_________________ 

 . من طريق ابن وهب عن مالك به( 111/  ) "الوسط"أخرجه ابن الّنذر يف  ( )

وأبو ( 318) "الموال"وابن زنجويه يف , من طريق ييى بن سعيد ( 1 1/1)وأخرجه ابن أيب شيبة  

رسالً . من طريق الوزاعي كالمها عن عمرو بن شعيب به ( 81 ) "السرية"إسحاق الفزاري يف   . م 

ال خالفأ عن مالك  يف إرسال هذا احلديث عن عمرو بن ( : 11/38) "التمهيد"ل أبو عمر يف قا 

 .انتهى كالمه. شعيب

( 81 /1)وأمحد ( 5 15) "الكبى"و( 1/111) "الجتبى"الّنسائي يف ( 1191)ورواه أبو داود  

بن مّنصور وسعيد ( 811 ) "الوسط"والطباين يف ( 885)وابن زنجويه ( 9198)وعبد الرزاق 

وغريهم من طريق ابن ( 1839)والفاكهي ( 1/353)والبيهقي ( 181 )ابن اجلارود ( 1151)

ه  ُمتصًا .إسحاق وحممد بن عجالن وعمرو بن ديّنار كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد 

طَوالً  ه حسنٌ . وم   . وإسّناد 

حاٌح كلُّها تتَصل  معانيه من وجوه  ( : 11/31) "التمهيد"قال أبو عمر يف    انتهى . شتَى صم

ر  احلديثم إىل قوله . وهو كام قال رمحه اهلل : قلت   من (  181)يف صحيح البخاري  "كَذابًا  "وصد 

طعم  بري بن م   .نحوه. حديث ج 

= 
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 أنَ  ( )انحبَ  بن ييى بن دحممَ  عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -115

,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسول هذكرو   موإَّن  ( )حّني   يوم ٌل رج   ويف  ت  :  لقا,  هّنَي جلا د  لخا بن زيدأ 

 اسم الّنَ  وهوج   تفتغرَي ,  كمصاحبم  ىلع واصلُّ :  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ  زيدٌ  فزعمأ 

___________________ 

 (. 5/13)وإرواء الغليل ( 1 /8 )السّند اجلامع : انظر  

. ال خالفأ أَن المخيط بكرس اليم اإلبرة  (املِخيطُ)ُُ:وقولهُ. واحد اخل يوط العروفة  (الياطُ:ُ)ُقولهُ 

. ومعّناها الَشي والّنار  , فالشّنار  لفظٌة جامعٌة لعّنى العارم والّنارم  (عاٌرُوناٌرُوشناٌرُيومُالقيامةُ)ُقولهُ

نيا لولأ شٌي وعاٌر ومّنقصٌة يف الدُّ ريد أأَن الغ   (  11/1) "يدالتمه"قاله يف . وناٌر وعذاٌب يف اآلخرة, ي 

. وهو خطٌأ نَبه عليه الدكتور  بشار عواد حفظمه اهلل "عبد الرمحن بن سعيد"وقع يف مطبوع الوطأ  :تنبيهُ 

. وعبد الرمحن بن سعيد ملأ  أجد من ترمجة( : 5/11) "اإلرواء"ولذا قال الشيخ  اللباين رمحه اهلل يف 

ح. انتهى   . فلي صح 

أَن زيد , عن حممد بن ييى بن حَبان . هكذا يف كتاب ييى ( : 13/185) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( )

مرة وال عن ابنم أيب عمرة . بن خالد  ر  أأيب عمرة , وهو غلٌط مّنه , ملأ  يقل عن أأيب عأ ك 
 . وسقطأ من كتابه ذم

ي وابن فقال القعّنب. واختلف أصحاب  مالك يف أيب عمرة أو ابن أيب عمرة يف هذا احلديث أيضاً  

القاسم ومعن بن عيسى وأبو الصعب وسعيد بن عفري وأكثر الّنسخ عن ابن ب كري كلهم قالوا يف هذا 

وقال ابن وهب وم صعٌب .. ت ويف  : قال , أَن زيد بن خالد اجلهّني , عن ابن أيب عمرة : احلديث 

ريج ومَحاد بن زيد . عن أيب عمرة عن زيد بن خالد : الزبريي  ييّنة عن ييى بن وروى ابن ج  وابن ع 

: وقالت  فيه طائفٌة , كام قال ابن وهب وم صعب . عن حمَمد بن ييى عن أأيب عمرة : فقالوا فيه . سعيد 

مرة  .انتهى بتجوز. عن ابنم أأيب عأ

تويف ) عّند أكثر شيوخّنا يف الوطأ عن ييى يف هذا احلديث ( : 13/181) "التمهيد"قال أبو عمر يف  (1)

واة (. يوم خيب ) إنام هو , وهو وهٌم ( م حّني رجٌل يو والدليل  , وهو الصحيح . وعىل ذلك مجاعة  الرُّ

 .انتهى كالمه. واهلل أعلم. وملأ  يكن بحّني  ّيود  "فوجدنا خرزات  من خرزات ّيود  "عىل صَحته قوله 
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 لقا,  اهلل لسبي يف َل غ قد كمصاحبأ  إنَ :  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ  زيدٌ  فزعم,  كلذل

 رأ خأ  من خرزات   نافوجد   . همتاعأ  ّناتح  ففأ : 
 .( ) يرمهأ دم  ساوينت   ما ودّيأ  زم

 يبأأ  بنم  غريةل  ا بن اهلل عبد عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -111

 تركأ  ن هوأأ ,  مْل ويدع   هملم قبائم  يف اسأ الّنَ  تىأأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  هغأ لأ ب هنَ أأ  كّناين  لا ردةب  

 .لم قبائلا من ةً لقبي

 دأ ر  بأ  يف وجدوا ةأ لقبيلا وإنَ  : لقا
 رسول   ماه  تأ فأأ ,  الً لوغ   ع  ز  جأ  عقدأ  مّنهم ل  رج   عةم

.تي  لا ىلع كب  ي   كام يهملع فكَب ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
( ) 

_________________ 

واجلوهري يف ( 1119)والبغوي (  1 /9)واليبهقي ( 5/131) "الكبري"أخرجه الطباين يف  ( )

وابن ( 589) "الباطيل والّناكري"واجلوزقي يف ( 53/  )وابن الّنذر ( 9 8) "مسّند الوطأ"

 .من ط رق  عن مالك به( 18) "الحاديث الائة"طولون يف 

واحلميدي ( 1818)وابن ماجه ( 1/11)والّنسائي ( 1 11)وأبو داود ( 1  /1)وأخرجه أمحد  

( 153 )وابن اجلارود ( 111 ) "السّنة"واخلالل يف ( 598) "لسّنن الأثورةا"والشافعي يف ( 5 8)

وغريهم من ط رق  كثرية  عن حممد بن ييى (  5/13)والطباين ( 1/111) "الصالة"وابن نص يف 

كاختالف . ابن أيب عمرة عن زيد بن خالد به:  وقيل, وهو الكثر . عن أيب عمرة :  فقيل.بن حَبان 

 .الك الرواة عن م

 .حَدثّني مالك بن أنس به( 9 9ص) "الغازي"أخرجه الواقدي يف  (1)

ري"وأبو إسحاق الفزاري يف , عن ابن جريج ( 9513)وأخرجه عبد الرزاق   له  "كتاب الس 

 .عن ييى بن سعيد به( ابن جريج وأبو إسحاق الفزاري ) كالمها ( 1 1ص)

من طريق ( 111 ) "اآلحاد والثاين"ن  أيب عاصم يف واب( 95 /11) "الكبري"ورواه الطباينُّ يف  

 . مَحاد بن زيد عن ييى بن سعيد عن عبد اهلل بنم ال غرية عن أأيب ب ردة بن نميار 

= 
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, اس  عبَ  بن اهلل عبدم  عن هغأ لب أن ه,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -111

 يف ناالز   فشا الو,  عبالرُّ  مقلوهبم  يف قيأ لأ   إاَل  قطُّ  قوم   يف لول  غ  لا رأ هأ ظأ  ما:  لقا هنَ أأ 

 .زق  الر   عّنهم عأ طم ق   إاَل  يزانأ لوا لأ كيالا قومٌ  نقصأ  الو,  وت  لا فيهم رث  كأ  إاَل  قطُّ  قوم  

أ خأ  وال,  مالدَ  فيهم فشا إاَل  ق  حلا بغري قومٌ  مأ كأ حأ  وال  اهلل  طلَ س إاَل  عهدم لبا قومٌ  رتأ

___________________ 

ه رجال الصحيح غري عبد اهلل بن الغرية . رواه الطباين ( : 5/111) "الجمع"وقال اْليثمي يف   ورجال 

 .انتهى. وهو ثقة. بن أيب بردة 

رساًل :  أوالًُ: وفيه نظٌر من وجوه   أَن عبد اهلل بن الغرية :  ً ثانيا. أَن الثقات عن ييى بن سعيد رووه م 

هول   .نكارة  التن :  ثالثاًُُ.جمأ

ه هبذا اللفظ والعّنى يأستّند عن الّنبي  ( : 5/81) "االستذكار"قال أبو عمر يف   هذا احلديث ال أأعلأم 

ل العلم , بوجه  من الوجوه  ملسو هيلع هللا ىلص  بحم 
مّنهم من يقول  فيه , وعبد اهلل بن ال غرية هذا جمهوٌل غري  معروف 

 انتهى. عبد اهلل بن الغرية بن أيب بردة الكّناين: كام قال مالك 

 . وقوٌم يقولون الغرية بن عبد اهلل بن أيب بردة( : 13/131) "التمهيد"وقال يف  

جازٌي روى عن الّنبي  : ( 15 /5) "اجلرح"وقال أبو حاتم كام يف    
رسٌل يف الغلول  ملسو هيلع هللا ىلصحم روى عّنه . م 

 .انتهى . ييى بن سعيد

 ُ ُ:ُ)ُقوله لس : وجهان . بفتح باء موحدة وسكون مهملة وفتح معجمة أو مهملة  (بْرد عة . هي احلم

رم البعري , وهي بالكرس ل عىل ظأه  ساء ي لقي حتت الَرح 
 (.1/111)قاله السّندي يف حاشية الّنسائي . كم

ُ:ُ)ُقولهُُ ْزع  ُج  . جزع بفتح اجليم وسكون الزاي ال غري ( : 181/ ) "الشارق"قال عياض يف (ُعقد 

علوم  لَوٌن مأ ٌز م  رأ يوخّنا , هو خأ  .انتهى . بفتح الزاي وسكوّنا. وكان عّند بعضم ش 

ز فت ّنظم   ( :3/51) "الّنتقى"اجي يف وقال الب  تخذ مّنها أأمثال  اخلأرأ ارة ي  جأ
 اهـ. فيه القالئد  والعقودٌ  حم
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 .( ) عدوَ لا يهملع

ُ:ُبابُ ُُيفُهداءُ الش   اهللُِلُِبيس 

:  يقول كان ابطَ خلا بن مرع   أنَ ,  ملسأأ  بنم  زيدم  عني عن مالك  حَدثّنو -118

 اجُّ ي  ,  واحدةً  سجدةً  كل صىَل  ل  رج   بيدم  يلت  قأ  ل  جتع ال همَ لال
 يومأ  عّندكأ  هبا يّنم

 ( ).قيامةلا

_________________ 

َتصالً عن ابن عَباس ( : 13/131) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( )  -ومثله , وهذا حديٌث قد رويّناه م 

يًا أأبدًا  -واهلل أعلم   .انتهى كالمه . ال يكون رأ 

ومن ( 1113) "العلل"فأخرجه أبو حاتم كام يف . وله ط رٌق أ خرى عن ابن عباس بّنحوه : قلت  

عب"ويف ( 1/111) "الكبى"طريقه البيهقي يف  من طريق عبد اهلل بن ب ريدة عن ابن ( 11 3) "الشُّ

 . ورَجح أأبو حاتم الوقفأ . عباس مرفوعًا وموقوفاً 

عبة عن ( 13/131) "التمهيد"وابن عبد الب يف ( 311) "الفتن"وأخرجه الداين يف   من طريقم ش 

سلم ع م عن احلسنم بنم م   . نحوه موقوفاً . ن ابن عباس احلكأ

ه ثقات   سلم  عن ابن عباس نظرٌ , وروات   .                ويف سامع احلسنم بنم م 

 آخرأ عن ابن عباس مرفوعًا ( 15/  ) "الكبري"وأخرجه الطباين يف  
قالوا , مخٌس بخمس  "من وجه 

؟ فذكره: يا رسولأ اهلل :  ه ضعيٌف . ما مخٌس بخمس   .وإسّناد 

ه التقدمة وقو     هم احلديث بشواهدم  . واهلل أعلم.مّنهم ابن عبد الب يف االستذكار . ى بعض 

ُ:ُ)ُقولهُ  رت  وه : أي ( :  151/  ) "مشارق النوار "قال القايض عياض يف  (خ  واخلرت  , غدروا ونقض 

ر  .انتهى. الغد 

مُ:ُ)ُقولهُُ  .وسيل الدماء , أي القتل (ُفشاُفيهمُالد 

رسٌل . حَدثّنا القعّنبي عن مالك به ( 3/913) "تاريخ الديّنة"بن شَبة يف أخرجه ا (1)  وهذا م 

= 
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 نَ أأ  هغأ لب هنَ أأ ,  اهلل بيدع   بن مرع   ىلمو َّض  الّنَ  أيب عني عن مالك  حَدثّنو -119

 ش  ل لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو
م
 هؤال:  حد  أ   هداء

م
:  يقد  الص   بكر   بوأأ  لفقا,  يهملع شهد  أأ  ء

 لفقا ؟واجاهد   كام ناوجاهد  ,  موالس  أأ  كام ّنام  لأ سأأ  .مبإخواّنم  اهلل يا رسولأ  ّناس  لأ أأ 

,  ىبكأ  ثمَ ,  بكر   بوأأ  ىفبكأ ,  بعدي دثونحت   ما دريأأ  ال كنلو,  ىلب:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  

  ( ).؟كبعدأ  ونكائّن  ل ائّنَ أأ  : لقا ثمَ 

___________________ 

نا عيسى بن  يونس عن مالك عن زيد بن ( 3893) "الطالب"ووصله إسحاق بن راهوية كام يف   أأخبأ

مر   . أأسلم عن أبيه عن ع 

 . هذا إسّناٌد صحيٌح :  "الطالب"قال احلافظ يف  

من طريق هشام بن سعد عن زيد عن ( 53/ ) "احللية"ما أخرجه أبو نعيم يف . وصلأه  مما ي ؤي د: قلت   

مر به  .أبيه عن ع 

يمون ( 3111) "صحيحه"وأخرج البخاري يف   مرو بن مأ مر َلا ط عن , عن عأ احلمد هلل : قال , أَن ع 

ل  يَدعي اإلسالم  رج 
ّني تي بيدم  .الذي ملأ  جيعل مأ

عّنبي رواه بذكر ( 3/38) "الوطأ برواياته الثامنية"يف كتابه وذكر سليٌم اْلاليل   أسلم موىل "أَن القأ

مٌ  "عمر  .وهو وه 

رسٌل ( : 118/ 1) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( ) واة للموطأ . هذا احلديث  م  ّنقطع عّند مجيع الرُّ هكذا م 

ُ. ولكن معّناه يأستّند من وجوه  صحاح  كثرية  ,  أشهد ْلم باإليامنم : أي  (همأشهدُعلي)ومعنىُقوله

نوب ال وبقات  نيا ونحو ذلك, الصحيحم والسالمةم من الذُّ  انتهى.ومن التبديلم والتغيريم والّنافسةم يف الدُّ

تلف عن مالك يف انقطاعه ( :  15 /5) "االستذكار"وقال يف    وي , هذا حديٌث مّنقطٌع مل َي  وقد ر 

سّندًا متصالً من وجوه  من حد ثَم . وحديث أنس وغريه, وحديث جابر , يث عقبة بن عامر معّناه م 

قبة  ثَم انصفأ إىل , خرج يومًا فصىَل عىل أأهلم أ حد  صالتأه عىل اليت  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي ,  روى حديثأ ع 

= 
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   كان:  لقاأن ه ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -181

,  ؤمنم لا ع  جأ ض  مأ  بئسأ :  لفقا,  قبلا يف ٌل رج   علفاطَ ,  ديّنةلبا فري   وقبٌ ,  اً سلجا

  ملأ   إين  :  جل  الرَ  لفقا,  تأ لق ما بئسأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا
,  اهلل يا رسولأ  هذا درم أ 

دت   امإنَ   .اهلل لسبي يف لأ قتلا أأرأ

 حبُّ أأ  هي قعةٌ ب   رضم الأ  ىلع ما,  اهلل لم سبي يف لم قتلل لأ ثمم  ال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا

  .( ) ات  مرَ  ثأ ثال . مّنها هبا يب  قأ  يكونأ  أن   يلَ إ

ُُفيهُتكونُ ُما:ُبابُ ُهادةُِالش 

 م  رأ كأ :  لقا ابطَ خلا بنأ  مرع   نَ أأ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو - 18

 اهلل   هاضع  يأ  رائزغأ  نب  جل  وا ةرأ  جل  وا,  هلق  خ   هومروءت  ,  هسب  حأ  هوديّن  ,  تقواه ؤمنم لا

 يأ  انبأ جلأ فا,  شاء حيث  
 ح  رأ  ىلإ به وب  ئ  يأ  ال عاَم  قاتلي   ريء  جلأ وا,  هم  وأ   بيهأأ  عن رُّ فم

,  هلم

___________________ 

  وليس فيه قصة أأيب بكر . انتهى  "احلديث .. وأأنا شهيد عليكم. أنا فرٌط لكم : الّنب فقال 

قبة أخرجه الشيخان : قلت   لم من كالم ابن عبد الب . حديث ع  ه بقوله , وع  وي معّناه ) أَن مقصودأ ( ر 

هداء أ حد  : أي   .واهلل أعلم  .الصالة عىل ش 

رسٌل  ( )  . هو النصاري. ييى بن سعيد . وهذا م 

سّندًا ( : 11/91) "التمهيد"قال أبوعمر يف  ه موجوٌد من ولكن معّنا, وهذا احلديث ال أأحفظه م 

للقتل يف سبيل اهلل فمحفوٌظ  ملسو هيلع هللا ىلصوأَما متّن ي رسول اهلل , وفضائل  اجلهادم كثريٌة جدًا , رواية مالك وغريه 

 انتهى. من روايةم الثقات
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 .( ) اهلل ىلع هنفسأ  بسأ احتأ  نمأ  هيد  والَش ,  توفم حل  ا من حتٌف  لت  قأ لوا

ُمُ عُ لا:ُبابُ ُُلُِسغُ ُيفُل  ُداءُِهالش 

 بن مرأ ع   أنَ ,  عمر بن اهلل عبد عن نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -181

 .( ) اهلل رمحهيأ  اً شهيد وكان,  يهلع يل  وص   نف  وك   لس  غ   ابطَ خلا

_________________ 

 . لكن جاء موصوالً من وجه  آخر, وهذا مّنقطٌع  ( )

 "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 11 /9) "الكبى"والبيهقي يف ( 1531)فأخرج ابن أيب شيبة  

عبه ( 111) من ( 1531)وسعيد بن مّنصور , من طريق سفيان ( 111/ )والدارقطّني , من طريق ش 

ب يس   مر . طريق أيب الحوص كلهم عن أيب إسحاق اْلمداين عن حَسان بن فائد العأ فذكر . سمعت  ع 

 .وهذا إسّناٌد صحيٌح . نحوه بتقديم وتأخري

ه مرفوعًا   وي بعض   "كشف اخلفاء"و , للَسخاوي  "القاصد احلسّنة"انظر . سانيدها نظٌر ويف أأ . ور 

جلوين   ( . 33/ )للعأ

ُعنُأبيهُوأمهُ:ُ)ُقولهُ( : 3/59)قال الزرقاين  لنه جلبّنه ال يستطيع الدفع عّنهام فضاًل  (فاجلبانُيفر 

ةوبُ:ُ)ُقولهُ. عن غريمها  ُالُي  قاتلُعام  ه بمحضم اْل جوم  (هُبهُإىلُرحل)ُ. يرجع  (واجلريءُي  لَن قتالأ

أأي نوٌع من أأنواع الوت  (والقتلُحتفُمنُاحلتوفُ:ُ)ُقولهُ. والرسعة من غري نظر  لّنفع يعود عليه

ه , فيجب أن ال يرتاع  كالوتم بمرض أو نحوه , فألن  يموتأ به يف سبيل اهلل خرٌي من موتمه عىل فراشم

 .وال ّياب  هيبًة ت ورث اجلبن, مّنه 

 .  والرء باجل بن ال يّنجو من القدر ...يف اجل بنم عاٌر ويف اإلقدام مكرمٌة  :قال الشاعر  

هُعىلُاهللُ:ُ)ُقولهُ   .انتهى .ريضأ بالقتل يف طاعة اهلل رجاءأ ثوابه تعاىل: أي (ُوالشهيدُمنُاحتسبُنفس 

وابن ( 1 1/3) "معجم الصحابة"والبغوي يف ( 3/311)وابن سعد ( 511)أخرجه الشافعي  (1)

 . من ط رق  عن مالك به( 11 1) "العرفة"ويف ( 1 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 11/335)عساكر 

= 
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ُُمنُهكرُ يُ ُما:ُبابُ ُُءُِاليش  ُي  ُُ( )ُاهللُِلُِسبيُيفُعل 

 كان ابطَ خلا بنأ  عمرأ  أنَ ,  سعيد   بن ييى عن ى عن مالك  يي حَدثّني -183

,  بعري   ىلع امالَش  ىلإ لأ ج  الرَ  مل  يأ ,  بعري   فلأأ  ربعيأأ  ىلع واحدلا عاملا يف مل  يأ 

 ّنيلامح:  لفقا عراقلا لهأأ  من رجٌل  هفجاءأ ,  بعري   ىلع عراقلا ىلإ يلج  الرَ  ملويأ 

 .( ) عمنأ :  هل لقا ؟ق  زم  حيمٌ س  أأ  . اهللأ كت  شد  نأ :  ابطَ خلا بن   مرع   هل لفقا,  امً ي  حأ وس  

ُ:ُبابُ ُالرت  ُهادُِجلُ اُيفُغيب 

 لقا,  حد  أ   يوم   كان الأ  :  لقا,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -181

___________________ 

 . من ط رق  عن نافع به( 3/311)وأخرجه ابن سعد   

وملأ  يذكر فيه إاَل , هكذا وقعت  ترمجة  هذا الباب عّند ييى ( : 11 /5) "االستذكار"قال أبو عمر يف  ( )

مر إىل الشام وإىل العراق حديثأ يي باب ) وترمجة  البابم عّندأ القعّنبي وابن ب كري . ى بن سعيد يف محلم ع 

عل يف سبيل اهلل  لأ عليه ( ما ي كره من الَرجعة يف اليشء جي  وفيه عّندمها حديث  عمر يف الفرس الذي محأ

 .انتهى كالمه . بن سعيد هذا  ثم حَدثّنا ييى, ومن طريق نافع . يف سبيلم اهلل من طريق زيد بن أسلم

 "تاريخ الديّنة"وابن شب ة يف , من طريق معن بن عيسى ( 3/311) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  (1)

عّنبي كالمها عن مالك به ( 3/811)  . من طريق القأ

رسٌل    . ييى هو النصاري . وهذا م 

ُ)ُقولهُ  ب (ُِزقٌّ ق بكرس الزاي من ال ه  ذ لرشاب  ونحوه كلُّ . الز   اختُّ
 
 .قاله يف اللسان. وعاء

حياًمُ)ُ: وقول العراقي  له ( : 3/15) "الّنتقى"قال الباجي يف     عىل وجه الَتورية والَتحيُّل  (اُحلنيُوس 

حياًم  يه أن  له رفيقًا ي سَمى س  ن وكان عمر  ب, ويّنفرد  بركوبمه , فيدفع إليه البعريأ فيأ خذه العراقيُّ . لري 

طئه . أأل عي ًا ي صيب بمظّن ه  اخلَطاب  قُّ . فال يكاد  َي  حياًم الذي ذأكر هو الز  فّناشده . فسبقأ إىل ظّن ه أن  س 

ل . اهللأ لي خبه باحلق  فيأعلم  عمر  صدقأ ظّن ه   .انتهى . نعم: فقال له الَرج 
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م بخأ  تيّنييأ   نمأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يا  ناأأ :  رجٌل  لفقا , نصاري  الأ  بيعالرَ  بنم  سعدم  بأ

 ؟كن  شأ   ما:  بيعالرَ  بن   عد  سأ  هل لفقا,  ىلتقأ لا بي يطوف   جل  الرَ  فذهبأ ,  اهلل رسولأ 

 .كبم بخأ  تيهآل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   يكأ لإ بعثّني:  جل  الرَ  هل لفقا

,  طعّنةً  عرشة اثّنتي عّنت  ط   قد ين  أأ  هخب  وأأ ,  مالالَس  يمّن   هفاقرأ   يهلإ فاذهب  :  لقا

 اهلل رسول   لأ تق   إن   اهلل عّند مْل ذرأ ع   ال هنَ أأ  كقومأ  خب  وأأ ,  يلمقاتم  ت  نفذأ أ   قد ين  وأأ 

 ( ).حي   مّنهم وواحدٌ  .ملسو هيلع هللا ىلص

 يف برغَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -185

_________________ 

 "أ سد الغابة"ابن الثري يف و, عن معن بن عيسى ( 3/513) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( )

 . من طريق ييى بن ييى كالمها عن مالك به( 131/ )

رسل   . وهذا م 

ري , هذا احلديث ال أأحفظ ه ( : 11/91) "التمهيد"قال أبوعمر يف   فهو . وال أأعرفه إاَل عّند أأهلم الس 

 . انتهى . عّندهم مشهوٌر معروٌف 

إسحاق رواه يف السرية بّنحوم رواية مالك حَدثّني حممد بن عبد اهلل بن عبد أأَن ابنأ , ثم ذكر ابن عبد الب  

ع صعة الازين أأحد  بّني الّنَجار  .الرمحن بن أأيب صأ

ل  من بّني مازن (  1811) ورواه سعيد بن مّنصور : قلت   أأَنه , من طريق سعيد بن أيب هالل , عن رج 

ه  .فذكره. بلغأ

تمل أن  ي   .واهلل أعلم. كونأ حممد بن عبد اهلل بن أيب صعصعة شيخ ابن إسحاق والرجل الازين ي 

: وصَححه عن خارجة بن زيد بن ثابت , عن أبيه , قال ( 1891) "الستدرك"وأخرج احلاكم يف  

فذكر .. إن  رأيتأه فأقرئه مّن ي السالم: يومأ أ حد  لطلبم سعدم بنم الربيع , وقال يل  ملسو هيلع هللا ىلصبعثّني رسول  اهلل 

 .نحوه
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 ريٌص حلأ  ين  إم :  لفقا,  هيدم  يف مترات   كل  يأ   نصارم الأ  من ورجٌل ,  ةأ ّنَ جلا وذكرأ ,  هادجلا

  غأ فر  أأ  ىحتَ  ست  لج إن   نياالدُّ  ىلع
 لأ فقات,  هفم بسي   لأ فحمأ ,  هيدم  يف ما ىفرمأ  . ّنهنَ مم

 ( ).لتم ق   ىحتَ 

:  لقا أن ه,  جبل   بن عاذم   عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -181

,  مرلأ ا ذو فيه طاعوي  ,  يك  الرَش  فيه ارسيأ وي  ,  كريمة  لا فيه قّنفأ ت   فغزوٌ  .غزوان غزولا

 .هكلُّ  خريٌ  غزولا كلفذ , فساد  لا فيه تّنب  وجي  

 , مرلأ ا ذو فيه طاع  ي   وال,  يك  الرَش  فيه ارس  يأ ي   الو,  كريمة  لا فيه ّنفق  ت   ال وغزوٌ 

 ( ).اً افكفأ  هصاحب   رجع  يأ  ال غزو  لا كلفذ,  ساد  فأ لا فيه تّنب  جي   الو

_________________ 

رسل ( )  . وهذا م 

 من طريق ثابت  عن أأنس بنم مالك  (  91 ) "الصحيح"ما أخرجه مسلٌم يف . لكن يشهد له  

ها السموات  والرض  : وفيه . ضمنأ حديث  يف غزوة بدر   عرض 
ّنَة  وا إىل جأ مري بن احل امم : فقال . قوم  ع 

 . فذكر نحوه . 

مريأ بنأ احل امم هو ال بهم يف رواية مالك  "التمهيد"وجزم ابن عبد الب يف    .     أَن ع 

أأين أأنا يا رسولأ اهلل إن  : قال رجٌل يومأ أ حد  , عن جابر  ( 899 )ومسلم ( 1111)وأأخرجأ البخاريُّ  

؟ قال  لت 
تم ه , يف اجلّنَة : ق  َن يف يدم  ."حتى ق تلثَم قاتلأ , فأألقى ثمرات  ك 

كام جاء مَصحًا به يف . أَما حديث  الباب فهو يف غزوةم بدر  , ومها قصتان وقعتا يف أ حد  وبدر  مجيعًا  

 (. 918) "موطأ أيب مصعب"

رسٌل  (1)  . وهذا م 

بيد اهلل وبمرش بن عبد اهلل بن يسار ( 1313)وأخرج سعيد بن مّنصور   من طريق عبد العزيز بن ع 

= 
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ُوزُْغُ لاُيفُفقةُ والن ُُهابين ُُسابقةملُ واُلُِيلُ اُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 وهو ئير   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -181

___________________ 

 . فذكره موقوفًا  ادةأ بنم أ مَية الزدي عن معاذ السلمي عن جّن

والدارمي ( 1/19)والّنسائي ( 5 15)وأبو داود ( 5/131)أخرجه أمحد . وجاء مرفوعًا عن معاذ   

والبيهقي يف ( 1/353)واحلاكم ( 9 11/9) "الكبري"والطباين يف ( 1  )عبد بن محيد ( 1111)

من طريق بقية بن ( 9 3 )والشافعي ( 33 ) "اجلهاد"وابن أيب عاصم يف ( 1/111) "الكبى"

هم , حَدثّنا : قال الكثر  ) الوليد  عدانأ عن أأيب بأحرَية ( عن : وقال بعضم
بأحري بنم سعد عن خالد بن مم

 عن الّنبي  
عاذ  ه أأجٌر كلُّه : وقال . نحوه  ملسو هيلع هللا ىلصعن م  ه ونبهأ  فإَن نومأ

ه يف  وحَسن ابن  . ورجال إسّنادمه ال بأس هبم    (.31 /5) "االستذكار"عبد الب إسّنادأ

أن : ويتمل , يريد كرائمأ الموالم  (ت نفقُفيهُالكريمةُ:ُ)ُقولهُ( : 3/11) "الّنتقى"قال الباجي يف 

بيثه  ه إذا أأرادأ بالّنفقة الّنفقةأ : ويتمل , ودون ما فيه شبهة , يريد به حاللأ الالم دون خأ ريد به كثريأ أن  ي 

تمل , والصدقة  عىل نفسه ها : وي  أن  ي ريد بالكريمة أأفضلأ التاعم مثل أن  يغزو عىل أأفضل اخليلم وأأسبقم

تّنيها لذلك  , فيكون إنفاقها يف سبيل اهلل ابتمياعها لذلك . وكذلك يغزو بأأفضل السالح واآللة , ويق 

 . ويكون استعامْلا يف ذلك حتى يعطبأ الفأرس  وتفّنى اآللة والسالح 

ُ ُوقوله (ُ ُالرشيكُ: يارسُفيه ميارسته ي ريد موافقتأه يف رأ يمه مما يكون طاعًة ومتابعت ه عليه وقَلة  (وي 

امتثال أأمرم الأمري بأن  يمتّنع مما يمّنع  مّنه . وطاعة ذي المر , مشاحاتمه فيام يشاركه فيه من نفقة  أأو عمل  

وال تقدم , ع ذلك الفسادأ فيام ال يعود  بموافقة الرشيك وجيتّنب  م, ويمتثل ما يأ مر  به من الطاعة هلل , 

ُ. لإلمام فيه أأمٌر وال ّنٌي 

ُ ُ)ُوقوله :ُ ُكفافًا ه بام يكسب ه من الآثم  (فذلكُالغزوُالُيرجعُصاحبه . ي ريد أأنه ال يفي سعي ه وغزو 

 انتهى كالمه 
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ئلف,  هبردائم  هفرسم  هوجأ  مسح  يأ   .لي  خلا يف ةأ ليلال وتبت  ع   ين  إم :  لفقا ؟.كلذ عن س 
( ) 

ُرْبُ قُ ُيفُفنُ الد ُ:ُبابُ
ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُةد ُعُُُِبكرُ ُيبأُ ُوإنفاذ,ُُرضورةُ ُمنُواحدُ 

ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُوفاةُُِبعد

 نَ أأ  هغأ لب هنَ أأ ,  عةصأ ع  صأ  أيب بن محنالرَ  عبد عن مالك  ى عن يي حَدثّني -188

_________________ 

واته فيام علمت  هكذا هذا احلديث يف ال( : 11 /11) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( )  ر 
, وطأ عّند مجاعةم

سّندًا عن ييى بن سعيد عن أنس  وي عن مالك م  ثم رواه ابن عبد الب من طريق .. وال يصح . وقد ر 

هري عن مالك  به  . الّنَّض  بن سلمة عن عبد اهلل بن عمرو الفم

فيان بن من طريق ( 1 /5) "االستذكار"وأبو عمر يف ( 1138)وأخرجه سعيد بن مّنصور : قلت   س 

ييّنة عن ييى بن سعيد عن م سلم بنم يأسار   فذكره .. ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسول اهلل , ع 

رسٌل أيضًا   سلم بن يأسار . وهذا م  هم , وهم من النصار . هو موىل آل عثامن : وم  وموىل القومم من أأنفسم

 .وهو تابعٌي . 

ل  من الأنصارم عن ييى القطان عن ي( 981 ) "الطالب"وأخرجه مسَدد كام يف      يى بن سعيد عن رج 

ره.. ملسو هيلع هللا ىلصأأصبحأ الّنبيُّ : قال ,   . فذكأ

م سلم بن يأسار موىل الأنصار سمعأ سعيدأ بنأ السيب ( : 1/111) "التاريخ الكبري"قال البخاري يف  

عن : قال ابن وهب عن عمرو عن ييى بن سعيد , روى عّنه ييى بن سعيد وعبد الرمحن اإلفريقي 

رسٌل . ملسو هيلع هللا ىلصعن الّنبي  -موىل آل عثامن  -يسار مسلم بن   .انتهى كالم البخاري . م 

 . وله شاهدان م رسالن  

عن ن عيم بن أيب هّند (  19) "الراسيل"وأبو داود يف ( 55  ) "مسّنده"أخرجه الطياليس يف :  الول 

رساًل نحوه  وي مرفوعًا عن ن عيم عن عروة بن اجلعد . م   . به ور 

 فذكره . عن أيب عبد اهلل بن واقد  بلغه ( 191/ ) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف :  الثاين 
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وعأ  بن اهلل وعبدأ  موحجلا بنأ  مروعأ   يل  الَس  فرأ حأ  قد كانا يميَ لم الَس  مَ ث   ي  نصاريَ الأ  مر 

 يومأ  شهداست   نممَ  ومها,  واحد   قب   يف وكانا,  لأ يالَس  يلي اممَ  مهاقب   وكان,  مهاقبأ 

 .مسم لأ با ماتا امَّن كأأ  اتغرَي يأ  ملأ   داجم فو   . مكاّنام من اغرَي ي  ل عّنهام فرأ فح  ,  حد  أ  

 ميطت  فأ  ,  كلكذ وهو فنفد   . هرحم ج   ىلع هيدأ  فوضعأ  رحج   قد مهاحد  أأ  وكان

 ح   يومأ  وبي حد  أ   بي وكان,  كانت كام فرجعت   ت  لرسأ   ثمَ ,  هرحم ج   عن هيد  
 رأ فم

 ( ).سّنةً  ربعونأ وأأ  ست   عّنهام

_________________ 

 "أ سد الغابة"وابن الثري يف , عن القعّنبي وأيب غسان ( 81ص) "تاريخ الديّنة"أخرجه ابن شب ة يف  ( )

 . من طريق ييى بن ييى كلهم عن مالك به( 51 /1)

تلف عىل مالك  . هكذا هذا احلديث يف الوطأ مقطوعًا  ( :9/139 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ملأ  َي 

تقارب, فيه   م 
ل من وجوه  صحاح  بمعّنى واحد   . انتهى. وهو يتَصم

ُوأربعونُسنًةُ:ُ)ُقولهُ  فرُعنهامُستٌّ ُح  ُوبيُيوم 
عن جابر (  35 )أخرج البخاري  (وكانُبيُأ حد 

قب ثم مل تطب نفيس أن أتركه مع اآلخر فاستخرجته بعد ودفن معه آخر يف : يف قَصة قتل والده قال 

 .ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته

وهذا , أي من يوم دفّنه  (فاستخرجتهُبعدُستةُأشهرُ:ُ)ُقولهُ( : 1 3/1) "الفتح"قال ابن حجر يف 

الف يف الظاهر ما وقع يف  د القصةبتع[  9/11 التمهيد ] وقد مجع بيّنهام ابن عبد الب .  "الوطأ"َي   .د 

ه بعد ستةم أأشهر , لأَن الذي يف حديث جابر , وفيه نظٌر  , ويف حديث الوطأ , أنه دفن أأباه يف قب  وحدأ

 بعد ستٍّ وأأربعي سّنًة , فإَما أن  يكونأ ال راد بكوّنام يف قب واحد  ق رب 
جدا يف قب  واحد  أأّنام و 

بين فصارا كقب  واحد  الجاورة , أأو أأَن السيلأ خرقأ أأحد ال  .قأ

َلا رضبأ : حَدثّني أأيب عن أأشياخ  من النصار قالوا  "وقد ذكر ابن إسحاق القصة يف الغازي فقال 

ّنامها   العي  عليهم فجئّنا فأخرج 
هداء انفجرتم بورم الشُّ يعّني عمرًا وعبدأ  -معاوية  عيّنأه التي مَرت عىل ق 

= 
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 يبأأ  ىلع مأ قدم :  لقا هأنَ  محنالرَ  عبد يبأأ  بن ربيعة عني عن مالك  حَدثّن -189

ٌة دأ و عم ٌي أأ وأ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم ه عّند رسولن كان مأ :  لحرين فقابأ ليق ماٌل من اد  الص   بكر  

 ( ) .حفّنات   ثأ ثاله ل نأ  فحفأ عبد اهلل بن   ه جابر  فجاءأ . تّني يأ  لف

  

___________________ 

ط   -اهلل  وعىل أأقدامهم يشٌء من نباتم الأرض , فأأخرجّنأامها , ي هبام وجوههام وعليهام ب ردتان قد غ 

فّنا بالمس  ثّن يا كأأّنام د  وله شاهٌد بإسّناد  صحيح  عّند ابن سعد من طريق أأيب الزبري عن .  "يتثّنَيان تأ

 .انتهى كالمه. جابر 

 .وما بعدها(  9/11 )وانظر التمهيد      

رسل  ( )  . هذا م 

ه ( : 58 /5) "االستذكار"مر يف قال أبوع  تلف عن مالك  يف انقطاعم ل من , ملأ  َي  وهو حديٌث يَتصم

 انتهى       . وجوه  صحاح  عن جابر

 نحوه. من طريقي عن جابر به ( 1 13)ومسلم ( 11 3, 1191)رواه البخاري : قلت  

ّرجاهُمنُطريقُربيعةُ  ُُْي  رسالًُ,ُالُموصوالًُ.ُوَل   .والُم 

امن (ُالبحرينُ:ُ)ُقولهُُ  عىل ساحلم بحرم اْلّند بي البأصة وع 
ر :  قيل. اسٌم جامٌع لبالد  جأ , هي قصبأة  هأ

ر  قصبة البحرين :  وقيل جأ ه برقم . قاله ياقوت . هأ  ( .191)انظر متامأ كالمم

ٌةُ:ُ)ُقولهُ ة من غري :  قيل( : 5/318) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (وأٌيُأوُِعد  الوأي التعريض  بالعمدأ

ونة :  وقيل. تأصيح   ة الضم  دأ
 بوأ ي  فليفم به  "وحديث عمر , هو العم

 
ن وأأى المرىء ل الوأي  "مأ وأأص 

كمة أأَن  "ومّنه حديث  وهب  . ويعزم  عىل الوفاء به , الوعد الذي يوث قه الرجل  عىل نفسه :  قرأت  يف احلم

ين إم : اهلل تعاىل يقول  ر مأن ذكرأ جعلت  عىل : عَداه بعىل لأَنه أأعطاه معّنى  "ين وأأي ت  عىل نفيس أن  أأذك 

 . انتهى كالمه . نفيس
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ُ
  كتاب

 
 ل  وا ذور  الن

 
 ماني

 
ُُما:ُبابُ ُيْشُملاُيفُذورُِالن ُُنمُُِيب 

 عن هثت  حدَ  اَّن أأ ,  هتم عمَ  عن بكر   أيب بن اهلل عبدم  عني عن مالك  حَدثّنو -191

ا,  هتم جدَ   ق   مسجدم  ىلإ اً مشي هانفسم  ىلع ت  لجع كانت   أّن 
 
 ق  تأ  وملأ   فامتت  ,  باء

 . هضم

 ( ) .عّنها يشأ متأ  أن   .هاابّنتأ  اس  عبَ  بن   اهلل عبد   ىتأ ف  فأأ 

ُزفعج ُُاهللُِبيِتُُىلإُاًُشيمُ ُرُ ذ ُنُ ُنفيمُ ُجاءُ ُما:ُبابُ

 مع خرجت  :  لقا أن ه,  يثي  لال ّنةي  ذأ أ   بن روةع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني - 19

 دَ جأ 
 ت  لرسفأأ ,  ت  زأ عجأ  ريقالطَ  ببعض اّنَ ك   إذا ىحتَ ,  اهلل بيت ىلإ ميٌش  يهالع يل ة 

 هل لفقا,  مرع   بنأ  اهلل عبدأ  لفسأأ ,  معه فخرجت   مرع   بنأ  اهلل عبدأ  ل  سأأ يأ  اْل موىلً 

_________________ 

 . باب من مات وعليه ندر "صحيحه"يف . ذكره البخاري معَلقاً  ( )

تهُ:ُ)ُقولهُ مرة بّنت حزم عَمة جد  : قال ابن احلذاء ( : 3/85)قال الزرقاين  (عنُعم  عبد اهلل بن  هي عأ

مرة صحابية قديمة , روى عّنها جابر الَصحايب , . وتعَقبه احلافظ , وقيل ْلا عَمته جمازًا , أيب بكر  لَن عأ

ّنقطعة  مرو وأ م . لأنه مل ي دركها , فالأظهر أأَن الرادأ عَمت ه احلقيقية , فرواية عبد اهلل عّنها م  وهي أ م عأ

َدعي العَمة الجازية بيان الرواية التي فيها دعواه والأصل ا. انتهى. كلثوم  . حلمل  عىل احلقيقة , وعىل م 

م عليها من انقطاع الَسّند  زم صوصًا مع ما لأ  . انتهى كالمه . والصل خالفه. خ 

 (.581/  )وانظر فتح الباري 

ذا مات وعليه إ: عن ابن عباس قال . واللفظ له ( 1598 )وابن أيب شيبة (  111)روى أبو داود 

ر قىض عّنه وليُّه  . نذ 
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 ( ).زت  جأ عأ  حيث   من شم م  تأ ل ثمَ ,  رتكب  لف هار  م  :  عمر بن   اهلل بد  عأ 

ُُالُما:ُبابُ ُاهللُُِصيةُِعُْمُ ُيفُذورُِالن ُُنمُُِوزُ ي 

 امَّن أأ ,  يل  يالد   زيد   بنم  وثورم  قيس   بن يدمح   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -191

 اهلل لأ رسو أنَ  - هصاحبم  ىلع ديثحلا يف يزيد   مهاحد  وأأ  - ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو عن خباهأأ 

,  مأ لَ يتك اَل  نأأ  نذرأ :  فقالوا,  ؟هذا بال   ما:  لفقا,  مسالَش  يف قائامً  الً رج   ىرأأ  ملسو هيلع هللا ىلص

 وهر  م  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لفقا .ويصوم.  سأ لجيأ  وال,  مسم الَش  من َل ستظيأ  وال

 ( ) .هصيامأ  يتمَ لو,  س  ليجلو,  َل يستظلو,  ملَ يتكلف

_________________ 

ويعقوب بن ( 1 3/1)وابن أيب شيبة ( 1/151) "الم"ويف ( 113) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

( 5813) "العرفة"ويف (  1/8 ) "الكبى"والبيهقي يف ( 5  /3) "العرفة والتاريخ"سفيان يف 

 . من ط رق  عن مالك به( 51 /11)وابن عساكر 

مر ( 1 3/1)ابن أيب شيبة  وأخرجه بيد اهلل بن ع  من ( 191) "أخبار مكة"والفاكهي يف , من طريق عأ

روها أأن  تأعودأ من العام ال قبل , : وفيه قال ابن عمر . طريق عبدم احلميد الدين كالمها عن عروة به  م 

زت جأ  .فتميش من حيث عأ

روة ب( : 11 /5) "االستذكار"قال أبو عمر يف   روة , ن أ ذيّنة يف الوطأ سوى هذا اخلب ليس لع  وهو ع 

الً , وأ ذيّنة لقبه . بن أ ذيّنة  زم عر غأ مر الَليثي كان شاعرًا رقيقأ الش  واسمه ييى بن مالك بن احلارث بن ع 

ًا عّندهم ,   خري 
بيد اهلل بن عمر. وكان مع ذلك صاحبأ فقه   .انتهى. روى عّنه مالك وع 

 . صدوق :  "اليزان"وقال الذهبي يف  

 . ذكره ابن  حَبان يف الثقات( : 185ص )  "تعجيل الّنفعة"وقال ابن حجر يف  

من طريق عبد اهلل القعّنبي عن ( 113ص) "السامء البهمة يف النباء الحكمة"أخرجه اخلطيب يف  (1)

رسٌل . مالك به   . وهذا م 

= 
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د   بن قاسملا عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -193  سمعه أن ه,  حمم 

 لفقا,  ابّني نحرأ أأ  أن   نذرت   ين  إم :  تلفقا,  اس  عبَ  بن اهلل عبدم  ىلإ ةٌ امرأأ  تتم أأ :  يقول

 .ميّنكيأ  عن ريوكف  ,  ابّنكم  ّنحريتأ  ال:  اس  عبَ  ابن

 نَ إم :  عب اس   ابن لفقا ؟ارةٌ كفَ  هذا يف يكون   وكيف:  اس  عبَ  ابن عّند شيٌخ  لفقا

 من فيه لأ جع ثم  [ 3الجادلة ] {همسائم نأ  نمم  ظاهروني   ذينلوا} لقا ىلتعا اهلل

 .( ) يتأ رأأ  قد ما ارةكفَ لا

ُُالُما:ُبابُ ُت  ُامنيُْال ُُنمُُِارةُ كفُ لاُفيهُب 

:  يقول كان هنَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبدم  عن نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -191

 ( ) .ّنثيأ  ملأ   . يهلع فأ لح ذيلا ليفع ملأ   م  ث  ,  اهلل شاءأ  إن  :  لقا ثمَ ,  واهللم لقا من

___________________ 

من طريق أأيوب عن عكرمة عن ابن عباس به  (2562)ُ"صحيحه"ويشهدُلهُماُأخرجهُالبخاريُيفُ 

َمى الرجل أأبا إرسائيل. نحوه .   . وسأ

 .       من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 1/11 ) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

( 18 /1)والدارقطّني ( 11 /3)وابن أيب شيبة ( 5911 , 5913 )وأخرجه عبد الرزاق  

 . من ط رق  عن ييى بن سعيد به( 1111) "الصغرى"ويف ( 1/11 ) "الكبى"والبيهقي يف 

 . نحوه. من طريقي آخرين عن ابن عباس به( 8/111)وأخرجه عبد الرزاق  

 . من طريق ابن وهب عن مالك به( 1/11 ) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

ويف ( 1/11 ) "الكبى "والبيهقي يف ( 1/158) "رشح الشكل"وأخرجه الطحاويُّ يف  

مر وأ سامة بن زيد عن نافع به ( 3/115) "الصغرى" بد اهلل بن ع  من طريق موسى بن عقبة وعأ

 . موقوفاً 

= 
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ُمعُ لا:ُبابُ ُنُِاميُْال ُُارةُِفُ كُ ُيفُل 

:  يقول كان هنَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبدم  عن نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -195

,  ساكيمأ  عرشةم  كسوة   أو,  رقبة   عتق يهلفع . ثأ حّنأ  م  ث  ,  هادأ فوكَ  بيمي   فأ لح من  

 ل  كل مساكي عرشةم  إطعام   يهلفع .ّنثأ حأ  ثم  ,  هاد  ؤك  ي   ملف بيمي   فأ لح ن  ومأ 

ام   ثةم ثال فصيام   جيد ملأ   فمن,  ّنطة  حم  من مد   مسكي     ( ).أي 

___________________ 

وابن (  53 )والرتمذي ( 1 /1)والّنسائي (  311)وأبو داود (  158)وأخرجه اإلمام أمحد  

وعبد بن , من طريق كثري بن فرقد (  115) "الكبى"والّنسائي يف , من طريق أيوب ( 15 1)ماجه 

ويرية ووهيب بن خالد كلهم عن نافع عن ابن عمر ( 119) "مسّنده"محيد يف  خر بن ج  , من طريق صأ

 .فذكره: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي 

, افع عن ابن عمر موقوفًا وقد رواه عبيد اهلل بن عمر وغريه عن ن, حديٌث حسن : قال الرتمذي  

وي عن سامل  عن ابنم عمر موقوفًا  ه غري أيوب السختياين , وهكذا ر  وقال , وال نأعلم  أأحدًا رفعأ

ه: إسامعيل بن إبراهيم   انتهى كالمه . كان أيوب  أحيانًا ال يرفع 

تلخيص وال(  9ص) والدراية البن حجر ( 3/131)نصب الراية : انظر . الصواب الوقف : قلت  

 (. 18 /1)احلبري 

والبيهقي يف ( 8  /3) "رشح معاين اآلثار "والطحاوي يف ( 1/111) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 1 58) "العرفة"ويف ( 1/51 ) "الكبى"

 ,عن أيوب عن نافع ( 99 /5) "االستذكار"وابن أيب شيبة كام يف ( 8/513)وأخرجه عبد الرزاق  

؟ قال : فقلت  لّنافع , وإذا وَكدأ أأعتق , كان ابن  عمر إذا حلفأ أأطعمأ عرشًة : قال  ترداد  : مالتوكيد 

 الواحدم 
م
 .اليامنم يف اليشء

فالواجب  أحد  الثالث التي ذكرها اهلل . عىل سبيل االستحباب ال الوجوب  وفعل ابن عمر : قلت 

= 
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 عن ركف  ي   كان أن ه,  عمر بن اهلل عبد عن نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -191

 دأ وكَ  إذا رارلم ا عتقي   وكان,  حّنطة   من مد   مسكي   ل  كل مساكي عرشةم  بإطعامم  ميّنهيأ 

  ( ) . يميأ لا

:  لقا أن ه,  سار  يأ  بن يامنلس   عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -191

,  صغرم الأ  د  لبا حّنطة   من اً دَ م   عطواأأ  يميلا ارةكفَ  يف عطواأأ  إذا وهم اسالّنَ  دركت  أأ 

 .( ) عّنهم اً زئجم   كلذ واورأأ 

___________________ 

ذكم اهلل باللغو يف أيامنكم ولكن يؤاخذكم بام عقدتم اليامن ال يؤاخ }تعاىل يف سورة الائدة بقوله 

فكفارته إطعام عرشة مساكي من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوِتم أو حترير رقبة فمن مل جيد 

فصيام ثالثة أيام ذلك كفارة أيامنكم إذا حلفتم واحفظوا أيامنكم كذلك يبي اهلل لكم آياته لعلكم 

 {تشكرون 

 "العرفة"ويف ( 1/1131) "الصغرى"ويف ( 1/55 ) "السّنن الكبى"لبيهقي يف أخرجه ا ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 1515)

مري عن نافع ( 1158 )وأخرجه عبد الرزاق   مر الع  بد اهلل بن ع  كان ابن  عمر إذا وَكد الأيامنأ : عن عأ

 .وتابع بيّنها يف جملس  أأعتقأ رقبةً , 

 . وانظر ما قبله 

من طريق ييى بن ب كري ( 5/538) "العرفة"ويف ( 1/55 ) "السّنن الكبى"خرجه البيهقي يف أ (1)

 . عن مالك به

التفسري "وسعيد بن مّنصور يف , من طريق أيب الحوص ( 1/539 ) "تفسريه"وأخرجه الطبي يف  

 . من طريق سفيان كالمها عن ييى بن سعيد به( 115) "يف السّنن

ه صحيٌح                                             .  وإسّناد 

= 
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ُيامنُِال ُُجامعُ :ُبابُ

ابن  عن دةل  خأ  بن مرع   بن حفص بن عثامن عني عن مالك  حَدثّنو -198

هاب    اهلل يا رسولأ :  لقا,  يهلع اهلل تابأ  حي ّنذرل  ا عبد بنأ  بابةل   باأأ  نَ أأ ,  هغأ لب أن ه,  شم

 صدقةً  يلما من ع  لنخوأأ ,  جاوركأ وأ  ,  نبأ الذَ  فيها ت  صب  أأ  تيلا قومي دارأ  جر  ه  أأ  .

 .( ) لث  الثُّ  كلذ نمم  زيكجي  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول لفقا ؟هلم رسو ىلوإ اهلل ىلإ

 محنالرَ  عبد بن مّنصور عن موسى بنم  وبيُّ أأ  عني عن مالك  حَدثّنو -199

___________________ 

  ُ ُ)ُقوله ُالصغرُ: دُّ الّنبي   (بامل دِّ قال له .  ملسو هيلع هللا ىلصأي م  دُّ هشامم بنم . الدُّ الول  : وي  أأَما الدُّ الكب فهو م 

 .كان أأمريًا عىل الديّنة ْلشامم بنم عبد اللك. إسامعيل الخزومي 

د  ونصف:  وقيل, مدُّ وثلٌث :  فقيل,ُواخت لف يف مقدار مد  هشام ُ  .م 

د  الّنبي  :  وقيل  ثأي رطل  ملسو هيلع هللا ىلصأكب من م  فإَن الَد . وهو كام قال : قال ابن حجر . قاله ابن بطال . بث ل 

شامي رطالنم   .انتهى . والصاع  مّنه ثامنية  أرطال, اْلم

ريج ( 3/181 ) "تفسريه"والطبي يف ( 9/11)أخرجه عبد الرزاق  ( ) ر وابن ج  عمأ من طريق مأ

هري  . كالمها عن الزُّ

َتصلة  رسلة وم   م 
دة  تعد   م 

هري عىل وجوه  واة فيه عن الزُّ  . وقد اضطرب الرُّ

ه أَن أأبا لبابة بن ع:  فقيل  بابة , أأخبأ  . أخرجه أمحد . بد الّنذر عّنه أأَن احل سي بن السائب بن أيب ل 

 ( . 1/385) "التاريخ الكبري"أخرجه البخاري يف .عن احلسي بن السائب عن أبيه :  وقيل 

 ( . 391/ )أخرجه الدارمي . عن عبد الرمحن بن أيب لبابة عن أبيه :  وقيل 

 ( . 3311)أخرجه أبو داود . أَن أبا لبابة , عن ابن كعب بن مالك :  وقيلُ

 .غري ذلك  وقيل( 9 33)أخرجه أبو داود . عن ابن كعب عن أبيه :  وقيل 

فوظة( أي أبو لبابة ) وقصت ه :  "التمهيد"قال أبو عمر يف   ري حمأ  . انتهى. مشهورٌة يف الس 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   381 ْيُحيح 

ئلأ  اَّن أأ ,  عّنها اهلل ريض ؤمّنيلا أم   عائشة عن هم  أ   عن بي  جأ حلأ ا :  لقا ل  رج   عن ت  س 

 .( ) يميأ لا ركف  ي   ما هر  كف  ي  :  عائشة تلفقا ؟كعبةلا اجتأ رم  يف يلما

_________________ 

هري ( 1118) "رشح السّنة"أخرجه البغوي يف  ( ) وابن بشكوال يف . من طريق أيب مصعب الزُّ

 . من طريق ييى عن مالك  به( 1/183) "الغوامض والبهامت"

( 1/311) "غريب احلديث"وأبو عبيد يف ( 1311 )وعبد الرزاق ( 3/85)وأخرجه ابن أيب شيبة  

ه صفَية به(  581) "العرفة"ويف ( 1/15 ) "الكبى"والبيهقي يف   عن مّنصور عن أ م 
 . من ط رق 

 .حه ابن  السكن وصحَ . سّنٌد صحيٌح ( :  1 /1) "التلخيص"قال ابن حجر يف  

بيُ:ُ)ُقولهُ  ج  مّنسوٌب إىل . بفتح احلاء واجليم وباء بواحدة ( : 111/ ) "الشارق"قال عياض يف (ُاحل 

بة البيت جأ ُ.انتهى . حأ

تاج بالكرس : قال أهل اللغة  (ِرتاجُالكعبةُ:ُ)ُقولهُ وجعلأ , والباب  الغلق  أأيضًا , الباب  العظيم  . الر 

ه يف  تأاج الكعبة فالٌن مالأ يًا : أي . رم د  ه هأ رأ  .وليس الراد  نفسأ الباب, نذأ
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ُ
  كتاب

َّ
 حاياالض

 
ُُنمُُِهعنُُْنهىيُ ُما:ُبابُ ُاياح ُالض 

 عن فريوز   بن بيدع   عن ارثحلا بن مروعأ  عن ى عن مالك  يي حَدثّني -511

ئل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أً ,  عازب   بن باءلا ,  بيده شارأ فأأ  ؟حاياالَض  من قىتَ ي   ماذا س 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو يدم  نمم  قص  أأ  يدي:  ويقول  ,  بيده شريي   باءلا وكان - اً ربعأأ :  لوقا

,  هامرض   بي   لا ريضة  لوا,  هار  وأ عأ  بي   لا عوراء  لوا,  هاع  لأ ظ بي  لا عرجاء  لا:  -

 ( ).قيّن  ت   ال تيلا جفاء  عأ لوا

_________________ 

العرفة "ويعقوب بن سفيان يف ( 1/1) "التاريخ الكبري"والبخاري يف (  1/31)أخرجه أمحد  ( )

والبيهقي ( 11 /1)والطحاوي ( 111) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف ( 1/181) "والتاريخ

 . عن مالك به من ط رق  ( 13  )والبغوي ( 9/113)

مرو بن احلرث عن ( : 11 /11) "التمهيد"قال أبو عمر يف   هكذا روى مالٌك هذا احلديث عن عأ

بيد بن فريوز  واة عن مالك يف ذلك . ع  تلف الرُّ ليامن , ملأ  َيأ واحلديث  إنام رواه عمرو بن احلارث عن س 

بيد بن فريوز عن الباء بن عازب  ليامن بن عبد الرمحن فسقطأ . بن عبد الرمحن عن ع  كر  س 
وال , لالك  ذم

بيد بن فريوز , ي عرف هذا احلديث  إاَل لسليامن بن عبد الرمحن هذا  ه عن ع  وال ي عرف , وملأ  يروه غري 

بيد بن فريوز إاَل هبذا احلديث  ليامن عّنه . ع  ليامن مجاعٌة من الئمة , وبرواية س  مّنهم . ورواه عن س 

مر عبة والليث وع   . و بن احلارث ويزيد بن أيب حبيب وغريهم ش 

مرو بن احلرث والليث بن سعد وابن ْليعة   ليامن بن عبد , وذكرأ ابن  وهب هذا احلديث عن عأ أَن س 

بيد بن فريوز   .انتهى كالمه . عن الباء بن عازب -موىل بّني شيبان  -الرمحن حَدثهم عن ع 

الً ( :  1/1) "العلل"وقال أبو حاتم يف       انتهى. نقصأ مالٌك من هذا اإلسّناد رج 

= 
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 من قيتَ يأ  كان مرع   بنأ  اهلل عبدأ  ن  أأ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو - 51

 .( ) هاقم ل  خأ  نمم  قصأ نأ  تيلوا,  سنَ تأ  ملأ   تيلا دنم ب  لوا حاياالَض 

___________________ 

والّنسائي يف ( 191 )والرتمذي ( 1811)وأبو داود ( 119)والطياليس ( 1/181)وأخرجه أمحد  

( 911)وابن اجلارود ( 9 59)وابن حبان ( 1115) "الكبى"ويف ( 1 1/1) "الجتبى"

ليامن بن عب( 18 /1) "رشح العاين"والطحاوي يف   عن س 
بيد بن فريوز بهمن ط رق   . د الرمحن عن ع 

 . حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي  

ل عهاُ:ُ)ُقولهُ  الظلع بفتح الظاء والالم وسكون الالم أيضا ( : 319/ ) "الشارق"قال عياض يف (ُظ 

ل قة , العرج  .  ل قًة قيل ظلأع بالفتح يظل ع بالض. يقال مّنه ظلمع بكرس الالم إذا كان به غري خم م فإن كان خم

ج يف احلالتي.  ج وعرأ  .انتهى . مثل عرم

 ُ ُ "الكسرية"ويف أخرى  "الكرساء"ويف رواية , أي الهزولة  (العجفاءُ:ُ)ُقوله من  (التيُالُت نقىُ)

: يقال , ال مَخ ْلا من العجف : يعّني . هي الهزولة التي ال نمقي لعظامها : قال التوربشتي . اإلنقاء 

ّنت  ووقع يف عظامها الخُّ : أي . صار فيها نمقٌي : أي . أأنقتم الّناقة  
مم أَن بعضأ . ونقل ابن  عبد الب , سأ

ن ال واته فرَسه بأأَّنا التي ال يشءأ فيها مم والكرساء التي ال ت ّنقي هي التي ال تقوم من : قال , شحم ر 

 ( .11 /5) "الرقاة"قاله القاري يف . اْلزال 

تيبة يف  ( ) من ( 1 1/1) "غريب احلديث"واخلطايب يف ( 1/315) "غريب احلديث"أخرجه ابن ق 

 . طريق القعّنبي عن مالك به

ُ:ُ)ُقولهُ  ُْت سن  ملأ  "ورواه , ذكره ابن قتيبة يف كتابه ( : 5 1/1) "يثغريب احلد"قال اخلطايب يف  (َل 

هي التي ملأ  تّنب ت : وقال , مضمومة التاء مفتوحة الّنون عىل مذهب الفعول ملأ  ي سَم فاعل ه  "ت سّنأن

ا  لبأن , كأّنا ملأ  ت عط أأسّنانًا . أأسّناّن  ملأ  ي عطأ : أي . ن وملأ  ي سم, ملأ  ي عطأ لبّنًا : أي . وهذا كام تقول فالن ملأ  ي 

مّناً   .سأ

بأع . ووجه الكالم بٌي ومعّناه واضٌح , اخلطب يف هذا أأيرس من ذلك ( : اخلطايب ) قال أبو سليامن   إذا اتُّ

= 
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ُيُ ُما:ُبابُ ُُنمُُِستحب  ُاياح ُالض 

ةً  ىضحَ  مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافع   عن عن مالك  ى يي حَدثّني -511  مر 

 يوم هبح  ذ  أأ  مَ ث  ,  قرنأ أأ  الً حي  فأ  اً بشكأ  هل شرتيأأ  ن  أأ  مرينفأأ :  نافعٌ  لقا,  ديّنةلبا

 .اسالّنَ  ىَل صم   يف ضحىالأ 

  ثمَ  ت  لففع:  نافعٌ  لقا
م
,  بشأ كأ لا ذبحأ  حي هسأ رأ   قأ لأ فحأ  .مرع   بنم  اهلل عبدم  ىلإ لأ مح 

 .اسالّنَ  مع عيدأ لا شهدم يأ  ملأ   اً مريض وكان

 من ىلع بواجب   سم أ  الرَ  ق  الحم  يسل:  يقول مرع   بن   اهلل عبد   وكان:  نافعٌ  لقا

.مرع   ابن   هلأ فع وقد,  ىحَ ضأ 
( ) 

ُُِحُبُْذُ ُعنُيُ هُْالن ُ:ُبابُ ُمامُِإلُِاُرصاِفُانُُْلقبُةحيُ الض 

 باأأ  أنَ ,  سار  يأ  بنم  شريم ب   عن سعيد   بن ييى عن ى عن مالك  يي حَدثّني -513

___________________ 

ه  ه , صواب  غرَي إعراب  ه إىل الصل . ملأ  تسن : أي . وإنام هو ملأ  تسّنن , وملأ  ي  ريد بذلك . فأظهر الّنوني , رد  ي 

ن أأصحابّنا عن عيل بن عبد العزيز عن القعّنبي عن مالك عن ,  سَن اإلثّناء وكذلك رواه لّنا الث بات مم

 (.3/111 ) وانظر اللسان . انتهى كالمه. ملأ  أر مّنهم يف ذلك اختالفاً . نافع عن ابن عمر 

 . من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 9/188) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . اٌد صحيٌح وهذا إسّن 

مر عن نافع به( 1/111) "غريب احلديث"ورواه أبو عبيد يف   بيد اهلل بن ع   . من طريق ع 

ُ ُقوله (ُ :ُ وهو الراد يف , الفحيل العظيم اخللق ( : 1/183) "الشارق"قال عياض يف  (فحيالً

ابه , ال ضحية  ي الول لشبهه به يف. وأأَما يف غريها فال ّنجب يف رضم م  وقال ابن , خلقته وعظمه  وبه س 

 .انتهى. إذا كان نجيبًا كرياًم . فحٌل فأحيٌل : دريد 
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 أنَ  فزعمأ  , ضحىالأ  يومأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   يذبحأ  أن   لقب تهضحيَ  ذبحأ  يار  نم  بن ردةب  

 .خرىأ   ة  بضحي   يعودأ  ن  أأ  همرأ أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

 اً عجذأ  إاَل  جتد   ملأ   وإن:  لقا,  اهلل يا رسولأ  اً عجذأ  إاَل  جد  أأ  ال:  بردة أبو لقا

.حبأ فاذ  
( ) 

_________________ 

 "مسّند الوطأ"واجلوهري يف ( 585) "السّنن الأثورة"والشافعي يف ( 5 11)أخرجه الدارمي  ( )

وعّند بعضهم . من ط رق  عن مالك به( 9/113) "الكبى"والبيهقي يف ( 5911)وابن حبان ( 811)

 . ن يسار عن أيب بردةعن ب شري ب

من طريق ييى القطان عن ييى بن سعيد عن ( 1/111)والّنسائي ( 5831 )وأخرجه اإلمام أمحد  

 . ب شري عن أيب ب ردة به

من طريق ( 91 /11) "العجم الكبري"والطباين يف , من طريق ابن إسحاق ( 1531 )ورواه أمحد  

مر بن السائب كالمها عن ب شري عن أيب برد  . ة بهع 

ُيفُ  328ُ)ُ"صحيحُالبخاري"وأصله ُومواضعُأخرىُ(  بنم عازب  (6326)ومسلمُ,
م
: عن الباء

إَن . يا رسولأ اهلل : فقال , تلك شاة  حلم  :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول  اهلل , ضَحى خايل أأبو بردة قبل الَصالة 

ز  ن ضَحى قبل الصالة فإنام ذبحأ مأ : ثم قال , وال تصلح  لغريك , ضح  هبا : فقال , عّندي جذعًة من الع 

ه  ه , لّنفسم ن ذبحأ بعد الصالة فقد  تَم نسك  ّنةأ السلمي, ومأ  .وأأصابأ س 

ُ:ُ)ُقولهُُ عاً هو وصٌف لسنٍّ . بفتح اجليم والذال العجمة ( : 1/5 ) "الفتح"قال ابن حجر يف  (جذ 

ن هبيمة الأنعام , فمنم الضأنم ما أأكمل السّنةأ  عَي  مم  . دوّنا :  وقيل,  وهو قول اجلمهور. م 

عرشة , وحكى الرتمذي عن :  وقيل, ثامنية :  وقيل, ابن ستة أشهر :  فقيل. ثم اختلف يف تقديره ُ

ذع لست ة أأشهر إىل , وعن ابن العرايب . أأَنه ابن  ستةم أأشهر أأو سبعة أأشهر , وكيع  أأَن ابنأ الشاَبي جيأ

ذع لثامنية إىل عرشة , قال , سبعة  والضأن  أأرسع  إجذاعًا من العز , وأأَما اجلذع من : وابنأ اْلأرمأي جيأ

= 
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 بنأ  ويمرأ ع   نَ أأ ,  متيم   بن ادبَ عأ  عن سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -511

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسول كلذ ذكرأ  هنَ وأأ ,  ضحىلا يومأ  يغدوأ  ن  أأ  لقب تهضحيَ  ذبحأ  شقرأ أأ 

 ( ).خرىأ   بضحي ة   يعودأ  ن  أأ  همرأ فأأ 

___________________ 

لأ يف اخلامسة, ومن البقر ما أأكمل الثالثة , يف السّنة الثانية  العز فهو ما دخلأ  بل ما دخأ  انتهى. ومن اإلم

والبيهقي يف ( 819) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف ( 581) "السّنن الأثورة"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 5119) "العرفة"ويف ( 9/113) "الكبى"

ه اإلرسال   ( 53 3)وابن ماجه ( 581)لكن أخرجه الشافعي , وبه أأعَله ابن معي والبخاري , وظاهر 

(  1 1) "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 111) "العلل الكبري"والرتمذي يف ( 1/151)وأمحد 

تاريخ "واخلطيب يف ( 5131) "العرفة"والبيهقي يف ( 1/151) "معجم الصحابة"وابن قانع يف 

ويمر بن أأشقر( 3/91 ) "بغداد  .من ط رق  عن ييى بن سعيد عن عَباد بن متيم عن ع 

من طريق ابن وهب عن مالك  وعمرو بن احلارث كالمها ( 11ص) "الّنتخب"وأخرجه الطبي يف     

 .عن ييى عن عَباد عن عويمر به

ّنقطٌع :  "زوائد ابن ماجه"قال البوصريي يف       عويمرَن عبادأ بنأ متيم مل يسمع ل. رجاله ثقاٌت إاَل أأنه م 

 انتهى . قاله احلافظ ابن حجر . بن أشقر 

دي عن ييى عن , بوصله ( 13/119) "التمهيد"وجزم أبو عمر يف      ر  وأأي ده برواية عبد العزيز الَدراوأ

ويمر بن أشقر أخبه , عَباد بن متيم   . فذكره . أَن ع 

حدثّنا يعقوب عن عبد العزيز بن حممد (  1 1) "آلحاد والثاينا"أخرجه ابن أيب عاصم يف : قلت  

حَدثّنا يعقوب نا ( 11 1)لكن أخرجه ابن أيب عاصم أيضًا . وأنس بن عياض كالمها عن ييى به

قرأ , عبد العزيز عن عمرو بن ييى عن عَباد بن متيم عن غري واحد  من قومه  ويمرأ بن أأش  ره. أَن ع   .فذكأ

 .له ما أخرجه الشيخان عن الباء كام تقَدم يف التعليق عىل احلديث الايض ويشهد: قلت  
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ُضاحيال ُُومُِحلُ ُخارُِادُِّ:ُبابُ

 دري  خلا سعيد   يبأأ  عن محنالرَ  عبد أيب بن ربيعة عني عن مالك  حَدثّنو -515

 ومحل   من هذا يكونأ  أن   انظروا:  لفقا,  امً حلأ  ههل  أأ  يهلإ مأ فقدَ ,  سفر   من مأ قدم  ن هأأ , 

ملأ  :  سعيد   بوأأ  لفقا,  مّنها هو:  فقالوا,  ىضحأ لأ ا
 ؟هاعّن   ىّنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   يكن أأ

 . مرٌ أأ  بعدك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو من كان قد هنَ إم :  فقالوا

 عن يتكمّنأ :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ  خبفأ  ,  كلذ عن لأ فسأأ  . سعيد   أبو فخرج

 نتباذم الا عن كموّنيت  ,  رواخم وادَ  واق  وتصدَ  وافكل   ث  ثال بعد ضحىلأ ا ومحل  

 تقولوا الو,  وهار  و  فز   قبورلا زيارة عن كميت  وّنأ ,  حرامٌ  مسكر   وكلُّ ,  واذ  بم فانتأ 

  ( ) .اً سوء تقولوا ال .يعّني .اً رج  هأ 

_________________ 

 "العرفة"ويف ( 1/111) "الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 311/ ) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . ُمتصاً . أأخبنا مالٌك عن ربيعة به( 1358)

رسٌل : قال البيهقي    . انتهى . ريبعة ملأ  ي درك أأبا سعيد. م 

 (.                           1 3/1) "التمهيد"وكذا قال أبو عمر يف  

عبد  من طريق ُمتصاً ( 1111)والّنسائي ( 5118,  3115) "صحيح البخاري"وأصل احلديث يف ُُ

م من سفر   أأَن أأبا سعيد بن مالك اخلدرَي , اهلل بن خباب  فقَدم إليه أهله حلاًم من حلوم . قدم

ه , ما أأنا بآكله حتى أأسألأ : فقال , الضاحي  . قتادة بن الّنعامن  -وكان بدريًا  -فانطلق إىل أأخيه ل م 

ه؟ فقال  ومم الأضحى بعد ثالثة أيام: فسأألأ ا كانوا ي ّنهون عّنه من أأكل حل 
ثأ بعدكأ أأمٌر نقٌض لم  . "إنه حدأ

= 
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ُِ:ُبابُ ُُيفُكةُ الرش  ُاياح ُالض 

 أنَ ,  خبهأأ  يسار   بنأ  عطاءأ  أنَ ,  اد  صيَ  بن امرةع   عني عن مالك  حَدثّنو -511

 عّنه ل  ج  الرَ  يذبحها . واحدةم لا اةم بالَش  يضح  ن   اّنَ ك  :  لقا خبهأأ  نصارَي ال وبيُّ أأ  باأأ 

 .( ) باهاةً م   فصارت   . د  بع   اسالّنَ  ىاهأ بأ تأ  م  ث  ,  هبيتم  لم هأأ  نوعأ 

___________________ 

 يا أهل الديّنة ال تأكلوا حلوم الضاحي فوق: عن أيب نَّضة عن  أيب سعيد رفعه ( 913 )ولسلم 

وا : أَن ْلم عياالً وحشاًم وخدمًا فقال ,  ملسو هيلع هللا ىلصفشكوا إىل رسول اهلل . ثالث  وا أو , كلوا وأأطعم  واحبس 

 ."اَدخروا 

وا ) دون قوله   وها , حراٌم  وكلُّ مسكر  , وّنيت كم عن االنتباذم فانتأبمذ  ر  و  يت كم عن زيارة القبور فز  , وّنأ

راً  ج   ُ( .ال تقولوا سوءًا . يعّني. وال تقولوا هأ

واحلاكم يف ( 111  )عّند أمحد .  وقد جاءت هذه الزيادة من طريقي آخرين عن أيب سعيد  

 "الكبى"والبيهقي يف (  3 1) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 1 3/1) "الستدرك"

ُ. وغريهم( 1/11)

سلٌم يف   الّنهَي عن هذه الثالث . مرفوعًا  عن ب ريدة ( 911) "صحيحه"ويشهد ْلا ما أأخرجه م 

 ."وال تقولوا هجراً "دون قوله . مجيعًا نحوه 

والبيهقي يف (   1)واجلوهري ( 11  )والشايش ( 9 39) "الكبري"أخرجه الطباين يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 5113) "العرفة"ويف ( 9/118) "الكبى"

من طريق الضَحاك ( 3911) "الكبري"والطباين يف ( 11 3)وابن ماجه ( 515 )وأخرجه الرتمذي  

امرة  بن  ثامن حَدثّني ع  كيف كانتم . سأألت  أأبا أأيُّوب : سمعت  عطاءأ بنأ يأسار يقول : قال , عبد اهلل بنم ع 

 . فقال ذكره. ملسو هيلع هللا ىلصالَضحايا عىل عهدم رسولم اهلل 

 . هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : قال الرتمذي  

= 
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هاب   ابنم  عني عن مالك  حَدثّنو -511  عّنه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   نحرأ  ما:  لقا هنَ أأ ,  شم

 . واحدةً  بقرةً  أو دةً واح بدنةً  إاَل  هبيتم  لم هأأ  وعن

هاب   لقا تهامأيَ  أدري ال : كلما لقا.  لقا  ( ) .ابن شم

___________________ 

فى ما فيه . هذا حديث موقوٌف : أَما قول  اجلوهري بعد روايته له من طريق مالك   ورواية  , فال َيأ

امرة . الَضَحاك بنم عثامن رصيٌة يف الرفع  هرتمه . هو ابن عبد اهلل بن صَياد : وع  وهو . ن سب إىل جَده لش 

 أم غريه؟  هل هو الدَجال. الذي اخت لف فيه ( أي عبد اهلل بن صَياد)

إاَل , هكذا رواه مجاعة  أأصحابم مالك  عّنه يف الوطأ وغريه ( : 31 /1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( )

هري . جويرية  رأ : أأخبين من ال أأَِتم عن عائشة قالت : قال , فإنه رواه عن مالك عن الزُّ ثَم . ما نحأ

ه  .ساق سّندأ

هاب  فاختلفوا يف إسّناده أأَما سائر  أأصحابم ابن: ثم قال    .انتهى كالمه. شم

من طريق ( 35 3)وابن ماجه ( 1/151) "الكبى"والّنسائي يف ( 151 )أخرجه أبو داود : قلت  

ر ( 1/151)والّنسائي أيضًا , ابن وهب ويونس بن يزيد  عمأ  "التمهيد"وابن عبد الب يف , من طريق مأ

هري( 31 /1 ) مرة عن عائشة به من طريق الزبيدي كلهم عن الزُّ وا أأّنا بقرةٌ . عن عأ  وملأ  يشكُّ

َتصل   قبة بن  علقمة ( 33 /1 ) "التمهيد"كام ذكره ابن عبد الب يف . لكن رواه الليث , وهذا م  وع 

هري ( 1/391) "السّنن الكبى"عّند البيهقي يف   . بلغّنا فذكره: قال , كالمها عن يونس عن الزُّ

هري ( : 33 /1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ه الزُّ هري عن عم  حَدثأّني : قال , ورواه ابن أخي الزُّ

مرة عن عائشة ن ال أأَِتم عن عأ  .. مأ

 ملأ  : ثم قال أبو عمر  
هاب  هري تدلُّ عىل أَن ابن شم ورواية الليث عن يونس مع رواية ابن أخي الزُّ

مرة ه عن عأ  . انتهى. يسمع 

والبيهقي يف (  15 )وأبو داود ( 18 1) "الكبى"أأخرجه الّنسائي يف . وللحديث شاهٌد : ت  قل   

من ط رق  عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ييى عن أيب سلمة عن أيب ( 1/313) "الكبى"

= 
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ُ:ُبابُ ُُةحيُ الض  ُىح ُْضُال ُُامُِيُ أُ ُوذكر,ُُةرأُ ملاُبطنُُِيفُعام 

 ىحأ ض  الأ :  لقا عمر بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّنيو -518

.ىحأ ض  لأ ا يومم  بعد يومان
( ) 

___________________ 

ن نسائه بقرةً  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , هريرة   .ذبحأ عَمن اعتمرأ مم

 انتهى. ريرة صحيٌح ثابٌت حديث  أيب ه: قال أبو عمر  

, وملأ  يذكر سامعه فيه عن الأوزاعي  , تفَرد به الوليد بن مسلم :  "السّنن الكبى"وقال البيهقي يف  

ه عن يوسف بن السفر  ثم رواه البيهقيُّ .. وحممد بن إسامعيل البخاريُّ كان َياف أن  يكونأ أأخذأ

َصحًا فيه بالسامع   انتهى . صار احلديث  جيداً . فإن  كان قول ه حَدثّنا حمفوظًا ( : قي أي البيه) ثم قال , م 

 آخرأ عن عائشة  
 (.  3/55) "فتح الباري": انظر . لكّنه شاٌذ ال يصحُّ , وجاء من طريق 

 . عن نسائه بقرًة يف حَجته ملسو هيلع هللا ىلصنحرأ رسول  اهلل : قال عن جابر ( 9 3 ) "صحيحه"سلم يف وأخرجه م 

كام يف الصحيحي عن عائشة . البقرأ ثابٌت ال خالفأ فيه  ملسو هيلع هللا ىلصأَن ذبحأ الّنبي  . هللاعلم رعاك ا: قلت  

ستقلًة . لكن  اخلالف , وغريها   من نساءه بقرًة م 
 . أأم أأرشكهَن مجيعًا ببقرة  واحدة  ؟, هل نحرأ لكل  امرأة 

داً ( : 91 / ) "ِتذيب السّنن"قال ابن القيم يف    تعد  وإن  كان بقرًة , فال إشكال  فإن  كان اْلدي  م 

ه تسٌع : أي  -واحدًة بيّنهَن وهَن  ن قال بقوله  -زوجات  َجة إلسحاقأ ومأ زئ عن . فهذا ح  أَن البدنة جت 

 انتهى . "وهي إحدى الروايتي عن أمحد . عرشة 

ي أأهلم احلديثم , وقد صَح أأّنا بقرٌة واحدٌة عن اجلميع : قلت    . إسحاق وأمحد . فقوي بذلك قول  إممامأ

عوايل "وأبو أمحد احلاكم يف , من طريق ابن ب كري ( 9/191) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . من طريق هشام بن عاَمر كالمها عن مالك به( 111) "مالك

. من ط رق  عن نافع به ( 5/315) "ال حىَل "وابن حزم يف ( 51 1) "الوسط"ابن الّنذر يف  ورواه 

 . وهنح
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 يف عاَم  يضح  ي   يكن ملأ   مرع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  نافع   عني عن مالك  حَدثّنو -519

 ( ) .رأةلا بطنم 

  

_________________ 

 . من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 9/188) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

ر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ( 31 8)وأخرجه عبد الرزاق   عمأ ي عن , عن مأ أنه كان ال ي ضح 

بأل   ه الصغارم والكبارم , حأ ي عن ولدم  .لكن كان يضح 

, االختالف يف الضحية عن ما يف بطن الرأةم شذوٌذ ( : 5/111) "االستذكار"قال ابن عبد الب يف  

وي عن ابن عمرأ يف ذلك  عىل ما ر 
م
 .انتهى. ومجهور  العلامء
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ُ
  كتاب

َّ
 حبائ  الذ

 
ُحةُِبيُْالذ ُُىلعُسميةُِالتُ ُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 يبأأ  بن اشعيَ  بنأ  اهلل عبدأ  أنَ ,  سعيد   بن ييى عني عن مالك  حَدثّنو -1 5

 م  سأ :  هل لقا,  هايذبحأ  أن   رادأ أأ  اَم لف,  ذبيحةً  يذبحأ  ن  أأ  هل اً مالغ   مرأ أأ  خزومي  لا ربيعة

 يت  سمَ  قد:  هل لقا,  ويك اهللأ م  سأ :  هل لفقا,  يت  سمَ  قد:  مغاللا هل لفقا,  اهللأ

 .( ) بداً أأ  هاطعم  أأ  ال واهللم:  عي اش   بن   اهلل عبد   هل لفقا,  اهللأ

ُُلُِحاُيفُكاةُِالذ ُُنمُُِيوزُ ُما:ُبابُ ُورةُِالض 

 الً رج   أنَ ,  يسار   بنم  عطاء عن ملأس بن زيد عن ى عن مالك  يي حَدثّني -  5

 ح  بأ   هل قحةً لأ  ىيرعأ  كان حارثةأ  بّني من نصارالأ  من
 اهافذكَ ,  وت  لا اصاهبأ فأأ  د 

ئلأ ف,  ظاظ  بشم   .( ) وهال  فك   .ٌس بأ   هبا يسل:  لفقا,  كلذ عن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   س 

_________________ 

 .ملأ  أره يف غري الوطأ ( )

 (. 1/115) "اإلصابة"وأأَيده ابن  حجر يف , جزم بذلك ابن حبان . وابن عياش له إدراك  

ييّنة عن زيد به( 1/151)وابن أيب شيبة ( 8111)أخرجه عبد الرزاق  (1)  . عن سفيان بن ع 

ه اإلرسال   من طريق ( 1813)وأبو داود , من طريق الثوري ( 5/131)لكن  أخرجه أمحد , وظاهر 

ل  من بّني حارثه  فأأخذأ  "وفيه . يعقوب بن عبد الرمحن اإلسكّندراين كالمها عن زيد عن عطاء عن رج 

هاوتأ  أأ به يف لَبتها حتى أ هريق دم   "دًا فوجأ

من طريق أيوب السختياين عن ( 1191) "الكبى"ويف ( 1/115) "الجتبى"وأخرجه الّنسائي يف  

= 
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 هنَ أأ ,  اس  عبَ  بنم  اهلل عبدم  عن يل  يالد   زيد   بن ثورم  عني عن مالك  حَدثّنو -1 5

ئلأ   مْلَ تويأ  نومأ } يةآلا هذه وتال . هبا سأ بأ   ال:  لفقا ؟عربم لا ىصارأ نأ  ذبائحم  عن س 

  ( ) [ 5الائدة ] {مّنهم هفإنَ  مّنكم

___________________ 

 . به زيد بن أسلم عن عطاء عن أيب سعيد اخلدري 

. ل ع أأَنه كانت له غّنٌم ترعى بس, عن كعب بن مالك (  8 1)أخرجه البخاري . وله شاهٌد قوٌي  

ل وا حتى أأسأألأ : فقال ْلم , فكرست  حجرًا فذبحت ها به . فأبصت  جاريٌة لّنا بشاة  من غّنمّنا موتًا  ال تأ ك 

ه بأأكلمها, عن ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصرسولأ اهلل   . فأأمرأ

ُ ُقوله (ُ :ُ ُلقحة ُ. الّناقة ذات اللبن . بكرس الالم وفتحها ( ُقوله (ُ بكرس الشي العجمة  (بِشظاظُ:

قاله السيوطي يف . وفرس  يف بعضم طرقم احلديثم بالوتد , العود  ال حَدد الَطرف , ين وإعجام الظاء

 ( .311/ . ) "تّنوير احلوالك"

 .من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 1 9/1) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

القعّنبي وابن  من طريق( 11 /1) "العرفة"ويف ( 1 9/1)أيضًا  "الكبى"وأخرجه البيهقي يف  

 .وهب كالمها عن مالك  عن ثورم بن زيد عن عكرمةأ عن ابن عباس

ه يف . ملأ  ير االحتجاج برواية عكرمة ( أي مالك ) وكأن ه :  "العرفة"قال البيهقي يف   فلم يذكر اسمأ

 انتهى.الوطأ

إحالل والذي يروى من حديث ابن عباس يف ( : 353/ ) "السّند"وقال اإلمام الشافعي يف  

دي وابن  أأيب ييى عن ثور  عن عكرمة عن ابن  ر   عكرمة أأخبنيه ابن الَدراوأ
ذبائحهم إنام هو من حديثم

تأ عن اسم عكرمة ( أي مالك ) لكن صاحبّنا , فذكره . عَباس    انتهى. وثور ملأ  يلقأ ابن عباس, سكأ

من (  1 /5 ) "اآلثار رشح مشكل"والطحاوي يف (  1/11 ) "تفسريه"وأخرجه الطبيُّ يف  

( 11 ) "ِتذيب اآلثار"والطبي يف ( 1518) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف , طريق عطاء بن السائب 

 .من طريق عاصم  الحول كالمها عن عكرمة عن ابن عباس به
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ُكاةُِالذ ُُيفُحةُِبيُْالذ ُُنمُُِهكرُ يُ ُما:ُبابُ

 أيب بنم  لم عقي ىلمو ةرَ م   يبأأ  عن سعيد   بنم  ييى عن ى عن مالك  يي حَدثّني -3 5

 مَ ث  ,  هالأ كأ  يأ  ن  أأ  همرأ فأأ  .؟هابعض   كفتحرَ  حت  بم ذ   شاة   عن ريرةه   باأأ  لأ أأ سأ  هنَ أأ ,  ب  لطا

 .( ) كلذ عن اهوّنأ ,  كحرَ تتأ ل يتةأ لا نَ إم :  لفقا ثابت   بنأ  زيدأ  كلذ عن لأ أأ سأ 

ُحةُِبيُْالذ ُُنُِطُْبُ ُيفُماُكاةُ ذُ :ُبابُ

:  يقول كان ن هأأ  , مرع   بن اهلل عبدم  عن نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -1 5

 فإذا,  رهشع   ونبتأ ,  هق  لخ تمَ  قد كان إذا اذكاِت   هابطّنم  يف ما فذكاة   اقة  الّنَ  حرتم ن   إذا

  رجأ خأ 
  م  الدَ  رجأ َيأ  ىحتَ  بحذ   هم  أ   بطنم  نمم

 .( ) هجوفم  نمم

_________________ 

ّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )  . من طريق يي بن ب كري عن مالك به( 9/151) "السُّ

 .   وكذلك رواه سليامن بن بالل عن ييى بن سعيد: قال البيهقي  

ييّنة ( 8131)وأخرجه عبد الرزاق   عن عبد الرحيم ( ط عوامة  1/138 )وابن أيب شيبة , عن ابن ع 

َرة  أأنه وجدأ شاًة ْلم متوت , بن سليامن كالمها عن ييى بن سعيد عن حمَمد بن ييى بن حَبان عن أأيب م 

ها فتحَركت .   .فذكره .فذبحأ

ه   اه بزيادة حممد بن ييى يف سّندم يأ من طريق ابنم أيب ( 8131)وأخرجه أيضًا عبد  الرزاق . هكذا روأ

َرة به  .ذئب عن حممد بن ييى عن أأيب م 

(  8 /3) "الصغرى"ويف ( 9/151) "الكبى"فأخرجه البيهقي يف . وخالف أأبو معاوية اجلميعأ  

اًل ذبحأ , مد بن ييى بن حَبان عن حممد بن زيد من طريقه عن ييى بن سعيد عن حم . فذكره. أَن رج 

 . والصواب  الأَول 

 . من طريق ابن ب كري وابن وهب عن مالك به( 9/335)أخرجه البيهقي  (1)

= 
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___________________ 

, من طريق عبد اهلل عمر وغريه ( 9/335)والبيهقي , من طريق أيوب ( 8111)وأخرجه عبد الرزاق  

ورواه . من طريق الليث كلهم عن نافع عن ابن عمر به موقوفاً ( 181 ) "معجمه"وابن القري يف 

هم موقوفًا أيضاً   .غري 

والطباين , من طريق حممد بن إسحاق ( 1851) "الوسط"والطباين يف (  1/8)وأخرجه احلاكم  

والدارقطّني ( 9/335) "الكبى"والبيهقي يف , من طريق أيوب بن موسى ( 9153)أيضًا 

مر كلهم عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ( 8131)والطباين أيضًا (  1/11)  اهلل بن ع 
 . من طريق عبيدم

وي من أوجه  عن ابن عمر مرفوعًا : قال البيهقي      ه عّنه ضعيٌف , ور   اهـ          .والصحيح  موقوٌف . ورفع 

ه الدارقطّنيُّ وأأبو حاتمم كام يف     "الكامل"وابن  عدي يف ( 1 1 )ه البّن "العلل"وكذا صَوبأ وقفأ

اظ  "التلخيص"وابن حجر يف (  3/1)  .وغريهم من احلف 

ونصب الراية ( 51 /1)والتلخيص احلبري . البن عبد اْلادي ( 59 /3)تّنقيح التحقيق : انظر  

 (. 15 /8)وإرواء الغليل ( 1/158)
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ُ
  كتاب

َّ
 الص
 
 دي

 
ُتُ قُ ُماُلُِكأُ ُتركُ :ُبابُ ُملُِاُل  ُجرُ حلواُعراض 

 وأنا - ر  بحجأ  نطائري   رميت  :  لقا هنَ أأ  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -5 5

 خر  آلا امَ وأأ ,  مرع   بن اهلل عبد   هفطرحأ ,  فامتأ  مهاحد  أأ  امَ فأأ ,  هامت  صب  فأأ  - فر  جل  با

 ( ).اً يضأأ  اهلل عبد   هفطرحأ ,  هيأ ذك  ي   ن  أأ  لأ قب فامتأ  وم  د  بقأ  يهذك  ي   عمر بن اهلل عبد   فذهبأ 

ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُامتلُ عمل ُاُدُِيُْص 

 يف يقول   كان هنَ أأ ,  مرع   بن اهلل عبدم  عن نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -1 5

لقت  يأ  ملأ   نوإم ,  لأ تقأ  إن   يكأ لع مسكأ أأ  ما ل  ك  :  ملَ عل  ا بم ل  كلا
( ).  

 وإن  :  مرع   بن اهلل عبد   لقا : يقول اً نافع سمعأ  هنَ أأ ي عن مالك  حَدثّنو -1 5

_________________ 

 .عن مالك بهمن طريق ييى بن ب كري ( 9/119) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

من طريق عبد اهلل بن عمر ( 1/138)وابن أيب شيبة , من طريق أيوب ( 8515)وأخرجه عبد الرزاق   

 .كالمها عن نافع به نحوه

 (.81 /3)البن حجر ( تغليق التعليق ) انظر  

فُ:ُ)ُقولهُ ر  ف بضم اجليم والراء ( : 315/ ) "الشارق"قال عياض يف .  (اجل   موضع. وسب خة اجلر 

مرأ بن اخلطاب . بالديّنة فيه ماٌل من أمواْلا  ن ناحيةم الشام . وفيه كان مال  ع  . وهو عىل ثالثةم أأميال مم

ومُ:ُ)ُوقولهُ َففة ال غري  (بقد   .انتهى. آلة الّنََجار. ُم 

 . انظر ما بعده. وهذا إسّناٌد صحيٌح  (1)
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 .( ) لك  يأ   ملَ  وإن,  لكأأ 

ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ ُرْحُبُ لاُدُِيُْص 

 لأ أسأ  هريرة أيب بن محنالرَ  عبدأ  أنَ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّنيو -8 5

 .هلم ك  أأ  نعأ  فّنهاه,  ؟بحر  لا ظأ فأ لأ  عاَم  مرع   بنأ  اهلل عبدأ 

 بحرم لا صيد   كمل َل حأ  } فقرأ فم حأ ص  ل  با عافدأ  اهلل عبد   بأ لانق ثم   : نافعٌ  لقا

 [.91الائدة ] {هوطعام  

 سبأ   ال هنَ إم :  هريرة يبأأ  بنم  محنالرَ  عبد ىلإ مرع   بن اهلل عبد   ّنيلرسفأأ :  نافعٌ  لقا

 .( ) هلم ك  بأأ 

اري  جلا سعد   عن مأ لسأأ  بن زيدم  عني عن مالك  حَدثّنو -9 5
 بن مرع   ىلمو ( )

_________________ 

( 1/131)وابن أيب شيبة ( 9/513) "تفسريه"والطبي يف ( 9 1/85 85)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 .من عَدة طرق عن نافع به( 9/391) "الكبى"والبيهقي يف 

 (.9/111)فتح الباري : وانظر . وإسّناده صحيح  

وابن عساكر ( 5/111) "الفقيه والتفقه"واخلطيب يف ( 9/155) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 .   من ط رق  عن مالك به( 31/35)

 "الطالب"ومسَدد كام يف ( 11/  ) "تفسريه"والطبي يف ( 8119)د الرزاق وأخرجه عب 

 . من ط رق  عن نافع به( 1/111 )

ُ:ُ)ُقولهُ  ظ   .رمأى عىل الساحل : أي  (لف 

ب ليدة عىل الساحلم . اجلاري نسبة إىل اجلار ( : 1/318)البن حجر  "التهذيب"قال السمعاين كام يف  (3)

رب الديّنة  .بق 
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 وت  متأ  وأأ ,  اً بعضأ  هابعض   ل  قت  يأ  يتانم حلم ا عن مرع   بن اهلل عبدأ  ت  لسأأ :  لقا هنَ أأ  ابطَ خلا

أ   .ٌس بأ   هبا يسل:  لفقا ؟.اً درصأ

 .( )كلذ لمث:  لفقا,  عاصلا بن مروعأ  بن اهلل عبدأ  ت  لسأأ  ثمَ :  سعدٌ  لقا

 يبأأ  عن محنالرَ  عبد بن مةلسأ  يبأأ  عن نادالز   يبأأ  عني عن مالك  حَدثّنو -511

 .( ) اً سبأ   بحر  لا ظأ فأ لأ  بام ريانم يأ  ال كانا امَّن أأ ,  ثابت   بن وزيدم  هريرة

محن عبد بن مةلس أيب عن نادالز   أيب عني عن مالك  حَدثّنو - 51  اً ناس نَ أأ ,  الر 

 به يسل:  لفقا .؟بحر  لا ظأ فأ لأ  عاَم  كمحلا بنأ  مروانأ  لوافسأأ ,  وام  قدم  ارم جلا لهأأ  من

 . وينت  ائ   ثم   , كلذ عن ومهال  أأ فاس   هريرة يبوأأ  ثابت   بنم  زيدم  ىلإ واهب  اذ   : لوقا,  بأٌس 

 مروانأ  توافأأ  . به سأ بأأ  ال:  فقاال,  اومه  ل  فسأأ  اومه  تأ فأأ  ؟نقواليأ  ماذا وينبم خ  فأأ 

 ( ) .كملأ  ت  لق قد:  مروان   لفقا,  وهب  خ  فأأ 

_________________ 

من ط رق  عن ( 9/155) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/151) "الصّنف  "أخرجه ابن أيب شيبة يف  ( )

 مالك به 

دًاُ:ُ)ُقولهُ  دًا . بفتح الصاد والراء  (َص    ( .1/11) "الشارق"قاله عياض يف . أي بر 

 .من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 9/151) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

من طريق سفيان عن أأيب ( 81 /1) "التاريخ الكبري"والبخاري يف ( 1/119)وأخرجه ابن أيب شيبة   

 .الزناد به

 .حَدثّني عبد اهلل بن يوسف عن مالك به( 81 /1) "التاريخ الكبري"أخرجه البخاري يف  (3)

( 9/151) "الكبى"والبيهقي يف ( 81 /1) "التاريخ"والبخاري يف ( 8111)ورواه عبد الرزاق  

ر كالمها عن أيب الزناد عن أيب سلمة ( 8115)وعبد الرزاق أيضًا , من طريق سفيان الثوري  عمأ عن مأ

= 
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ُ:ُبابُ ُكُلُِكُْأُ ُمُ ريُْحت  ُُذيُلِّ ُُمنُناب  ُباعالسِّ

هاب   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -511  يبأأ  عن ين  والخلأ ا إدريس يبأأ  عن ابن شم

 ( ).حرامٌ  باعالس   من ناب   ذي ل  ك   ل  ك  أأ :  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  شّني  خل  ا بةأ لعثأ 

___________________ 

ك  كبري  فاستفتيّنا أأبا هريرة : قال , عن ث ويب  مأ ى البحر  بسأ وهو . فزادا يف اإلسّناد ث ويبًا . فذكره . رمأ

مل قوله عن ثويب . من أأهلم اجلارم  وْلذا نظائر  كثريٌة , وث ويب مّنهم . أأهلم اجلارم  عن قصة: أي . وي 

 ( 1/11) "احلرج والتعديل"وأأشار إىل هذا اخلالف أبو حاتم يف . يف السانيد 

 (. 1 /1) "الثقات"ذكره ابن حبان يف . وث ويب تأصغري ثأوب هو أبو راشد الوصايب  

 .شاذ  هبذا السياق ( )

ُالبخاريُ  ( 111 )والرتمذي ( 3811)وأبو داود  (5/6354)لمُومس(3356ُ)واحلديثُأخرجه

مسّند "واجلوهري يف ( 1193)والبغوي ( 5119) "صحيحه"وابن حبَان يف ( 1315)والّنسائي 

( 1 9/3) "الكبى"والبيهقي يف ( 519رقم /11) "العجم الكبري"والطباين يف ( 119) "الوطأ

باع ملسو هيلع هللا ىلصّنى رسول اهلل "بلفظ . وغريهم من ط رق  عن مالك   ."عن أأكلم كل  ذي ناب  من الس 

هري . وهبذا اللفظ رواه أأصحاب الوطآت   وعيل بن ( 11)وابن القاسم ( 11 1)كأيب مصعب الزُّ

 (.     3 1)وسعيد بن سويد ( 113)وحممد بن احلسن الشيباين ( 91)زياد 

ل  كل ذي ناب   "اإلسّناد  هكذا قال ييى يف هذا احلديث هبذا( :   /1) "التمهيد"قال أبو عمر يف   أأك 

واة الوطأ يف هذا اإلسّناد خاَصة . "من السباع حراٌم  ه عىل هذا أأحٌد من ر  تابع  وإنام لفظ  حديثم , وملأ  ي 

هاب  عن أيب إدريس عن أيب ثعلبة عن الّنبي  لم كل ذي ناب  من ,  ملسو هيلع هللا ىلصمالك  عن ابن شم ى عن  أأك  أنه ّنأ

باع  فإنام هو لفظ حديثم مالك  عن إسامعيل بنم , ي جاء به ييى يف هذا اإلسّناد وأأَما اللفظ  الذ, الس 

كيم عن عبيدة بن سفيان عن أيب هريرة   انتهى. ملسو هيلع هللا ىلصعن الّنبي  أيب حأ

رويه أأحٌد كذلك ( : 5/181) "االستذكار  "وقال يف   هاب  . وال يأ ن , ال من  أأصحاب ابن شم وال مم

 .انتهى كالمه. أأصحابم مالك  

= 
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ُتةُِيُْملُ اُلودُِج ُُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 عبد بن دحممَ  عن سيط  ق   بن اهلل عبد بن يزيد عني عن مالك  حَدثّنو -513

 ن  أأ  مرأ أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ زوج - عائشة عن هم  أ   عن ثوبان بن محنالرَ 

 ( ).بغت  د   إذا يتةم لأ ا لودم بج   عأ ستمتأ ي  

___________________ 

ُُقلتُ :ُ ُهريرة ُأيب ُعن فيان ُس  ُبن بيدة ُوحديثُع  .ُ 6866ُ)ُ"املوطأ"يف )ُ ُيفُ, سلم ُم  ُطريقه ومن

ُ(.6355)برقمُُ"صحيحه"

, ال حتلُّ الّنُّهبى :  ملسو هيلع هللا ىلصعن جبري بن نفري عن أيب ثعلبة قال قال رسول اهلل ( 1311)لكن روى الّنسائي 

 . "وال حتل الجثمة, وال يلُّ من السباع كلُّ ذي ناب 

ُواهلل أعلم. اللفظ بمعّنى رواية ييى عن مالك وهذا 

( 1 31)وابن ماجه ( 11 /1)والّنسائي ( 11 1)وأبو داود ( 53 ,  18 ,  1/13)أخرجه أمحد  ( )

والبيهقي ( 993 )والدارمي (  9 ) "الصّنف"وعبد الرزاق يف (  1) "مسّنده"والشافعي يف 

 .به وغريهم من ط رق  عن مالك( 11 / )والطحاوي ( 1 / )

ه ثقاٌت   روم عّنها سوى ابّنمها . ورجال   الرمحن بن ثوبان ملأ  يأ
 .وذكرها ابن  حَبان يف الثقات, غريأ والدةم عبدم

ما تقول  يف هذا : قلت  لأيبم ( : 91 /3) "العلل ومعرفة الرجال"قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد كام يف  

ه؟ . قال فيه أ مه , احلديثم  ن أأمُّ هكأأنَ . مأ ن أأجلم أ م 
ره مم  .انتهى. ه أأنكأ
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 لا كتاب

 
 ق  ع

 
 ي
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ُقةيُْقُِعُ لاُيفُجاءُ ُما:ُبابُ

 عن رةم  ضأ  بّني من ل  رج   عن مأ لسأأ  بن زيد عن ى عن مالك  يي حَدثّني -511

ئلأ :  لقا هنَ أأ ,  بيهأأ   هنَ وكأأ ,  قوقأ ع  لا حبُّ أأ  ال:  لفقا,  قيقةم عأ لا عن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   س 

 ( ).لعيف  لف هدم لو عن كأ ّنس  يأ  أن   حَب فأأ  دٌ لأ وأ  هل دلو   نمأ :  لوقا,  سماال هرم كأ  امنَ إم 

_________________ 

والبيهقي ( 1/3111) "معرفةالصحابة"وأبو نعيم يف ( 331)واجلوهري ( 5/319)أخرجه أمحد  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 1/111) "العرفة"ويف ( 9/311) "الكبى"يف 

دي عن زيد عن الَدر( 981) "اآلحاد والثاين"واختلف عىل زيد فأخرجه ابن أيب عاصم يف   ر  بمثل . اوأ

ييّنة ( 5/131)ورواه أمحد . رواية مالك  ه : فقال . عن ابن ع  م  ورواه أمحد أيضًا . عن أأبيه أأو عأ

من طريق ( 399)واحلارث بن أيب أسامة ( 3/19) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 13113)

ه : الثوري فقال   . ملسو هيلع هللا ىلصسألت  الّنبَي : قال , عن رجل  من قومم

وي معّنى هذا احلديث عن الّنبي  ( : 315,  1/311) "التمهيد"عمر يف  قال أبو  ه ر  إاَل من  ملسو هيلع هللا ىلصال أأعلم 

ه عن الّنبي  , هذا الوجه  مرو بن شعيب عن أبيه عن جد  مرو ,  ملسو هيلع هللا ىلصومن حديث عأ واخت لف فيه عىل عأ

ن أأحسن أأسانيد حديثمه ما ذكره عبد الرزاق , بن شعيب أيضًا  نا داود بن قيس أأخب: قال (  191)ومم

ه : قال ,  ث عن أأبيه عن جد  د  ئلأ الّنبيُّ : قال , سمعت  عمروأ بن شعيب ي  . فذكره . عن العقيقة  ملسو هيلع هللا ىلصس 

 انتهى

والّنسائي ( 1811)وأبو داود ( 81 /1)أخرجه اإلمام أمحد . حديث  عمرو بن شعيب: قلت  

مرو بن شعيب ( 11 /1) ه  من أأحَب "وفيه . وغريهم من ط رق  عن عأ ك عن ولدم مّنكم أأن يّنس 

كافأتان . فليفعل    (. 1/138)وصَححه احلاكم  "وعن اجلاريةم شاةٌ , عن الغ الم شاتان م 

= 
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 فاطمة   وزنت  :  لقا هنَ أأ ,  بيهأأ  عن د  حممَ  بن جعفر عني عن مالك  حَدثّنو -515

 كلذ ةبزنأ  قت  فتصدَ  ثوم  لك م  وأ   وزيّنبأ  سي  وح   حسن   شعرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو بّنت  

 ( ).ةً فَض 

___________________ 

ه ) ووقع عّند أيب داود   عيب عن أأبيه أ راه عن جد  مرو بن ش   .بالشك  ( قال , عن عأ

ى أأحد  احلديثي باآلخر , ( : 9/588) "الفتح"قال ابن حجر يف   رفوعًا : قال أبو عمر ويأقوأ ه مأ ال أأعلم 

ذي ن   .انتهى كالمه. من حديث أيب سعيد "العقيقة"وقد أأخرجه البَزار وأبو الشيخ يف : قلت . إماَل عن  هأ

قيقةُ:ُ)ُقولهُ  بفتح العي الهملة , وهو اسٌم لا ي ذبح عن ( : 9/581) "الفتح"قال ابن حجر يف  (الع 

 .اقهاواختلف يف اشتق. الولود 

رج عىل رأس الولود , وتبعه الزُمرشي وغريه : فقال أبو عبيد والصمعي ُ . أأصل ها الشعر  الذي َيأ

لق عّنه ذلك الشعر عّند الذبح  يت الشاة التي ت ذبح عّنه يف تلك احلالة عقيقٌة لأنه ي  م  ُ. وس 

 . ن عبد الب وطائفٌة وهو الشقُّ والقطع  , ورَجحه اب. أّنا مأخوذة من العق  :  وعنُأُحدُ

يت  بذلك لأّنا ت عقُّ مذاب حها : قال اخلطايب ُ م   عن الولد , س 
أي تشق . العقيقة  اسم  الشاةم الذبوحةم

 . هي الشعر الذي يلق :  وقيل: قال . وتقطع 

بّنه الشاة التي تذبح والشعر كل مّنهام يسمى عقيقة , يقال عَق يعق إذا حلق عن ا: وقال ابن فارس  

 . عقيقته وذبح للمساكي شاة 

ه . وممَا وردأ يف تسمية الشاة عقيقة : قلت   للغالم "ما أخرجه البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعأ

قيقٌة , عقيقتان   انتهى كالمه . ال نعلمه هبذا اللفظ إال هبذا اإلسّناد : وقال  "وللجارية عأ

ويف , من طريق القعّنبي ( 9/311) "الكبى"البيهقي يف و( 381)الراسيل "أخرجه أبو داود يف  ( )

 . من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به( 1/139)أيضًا  "العرفة"

رسٌل    . جعفر بن حممد هو ابن عيل بن احلسي بن عيل بن أيب طالب . وهذا م 

ريج ( 1913)وأخرجه عبد الرزاق   كانت  فاطمة  ابّنة  : ول يق, سمعت حممدأ بنأ عيلٍّ : قال , عن ابن ج 

= 
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 بن يل  ع بن دحممَ  عن محنالرَ  عبد أيب بنم  ربيعةأ  عني عن مالك  حَدثّنو -511

 وحسي   حسن   شعرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو بّنتم  فاطمة   وزنت  :  لقا ن هأأ ,  سيحل  ا

 ( ) .ةً فَض  هتم نأ زم بم  قت  دَ فتصأ 

ُمُ عُ لا:ُبابُ ُةقُ يُْقُ عُ لاُيفُل 

 حدٌ أأ  هل  يسأأ  يكن   ملأ   مرع   بن اهلل عبد أنَ ,  نافع   عن ى عن مالك  يي حَدثّني -511

 كورم الذُّ  عن.  شاة   بشاة   هدم لو عن يعقُّ  وكان,  اهايَ إم  عطاهأأ  إاَل  عقيقةً  هلم هأأ  نمم 

 .( ) ناثم واإلم 

___________________ 

لمق  ملسو هيلع هللا ىلصرسولم اهلل  ولد ْلا ولٌد إاَل أأمرت  به فح  قًا , ال ي  رم ه وأ  شعرم
وكان أأيب : قالت , ثم تصَدقت  بوزنم

 .يفعل  ذلك

ه   وي عن جعفر  عن أبيه عن جد  ه عن عيلٍّ , وقد ر  وي أيضًا عن أأبيه عن جد  أخرجها البيهقي .  ور 

 . انظر ما بعده. وال يصحُّ مّنها شيٌئ (. 311) "السّنن الكبى"يف 

 .من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 9/311) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

وي عن ربيعة عن أأنس( : 1 5/3) "االستذكار"قال أبو عمر يف   , وهو خطٌأ . وهذا احلديث  قد ر 

زية عن : قال , رواه ييى بن ب كري . ن ربيعة ما يف الوطأ والصواب  ع امرة بنم غأ حَدثّني ابن  ْليعة عن ع 

أأمر برأ سم احلأسن واحل سي يوم سابعهام  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن أنس بن مالك 

لمقأ وتصَدق بوزنمه فضةً .   انتهى كالمه . فح 

وي احلديث م: قلت   َلة , ن ط رق  أ خرى ر  عأ  (.18 /1)البن حجر  "التلخيص احلبري"انظر . لكّن ها م 

 .من طريق ييى بن ب كري عن مالك به( 9/311) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

. من طريق أيوب عن نافع به ( 1  /5) "مصّنفه"وابن أيب شيبة يف ( 1911)وأخرجه عبد الرزاق  

 .ةواختصه ابن أيب شيب

= 
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___________________ 

ُشاةُ:ُ)ُقولهُ  ّنة بأَنه عن الغالم شاتان . ذبح لكل  واحد  شاًة واحدًة : أي  (بشاة  وعن , وجاءت السُّ

ك عن عائشة .اجلارية بشاة  وأخرجه أأصحاب , أأخرجه الرتمذي وصَححه من رواية يوسف بن ماهأ

رز ريض اهلل عّنها  ّنن الربعة من حديث أم ك  وأخرجه أبو داود والّنسائي  صحيح ,: قال الرتمذي . السُّ

ه  ورواه , ورواه البزار وأبو الشيخ من حديث أيب هريرة , من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد 

 .أخرجه أبو الشيخ . وعن أيب سعيد نحو حديث عمرو بن شعيب , أمحد من حديث أسامء بّنت يزيد 

ره ْلذه الدلةم ( 9/591) "الفتح"قال ابن حجر يف   َجة :  بعد ذمك  يف  للجمهوروهذه الأحاديث  ح 

 .التفرقة بي الغالم واجلارية

عق عن  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبي  "فيعقُّ عن كل  واحد  مّنهام شاًة , واحتَج له بام جاء . مها سواء :  وعنُمالك 

رأ فقد أأخرجه أأبو الشيخ من وجه  آخ. وال حجةأ فيه , أخرجه أبو داود  "احلسن واحلسي كبشًا كبشًا 

بشي  "عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ  بشي كأ عيب عن أبيه  "كأ مرو بن ش  وأخرج أيضًا من طريق عأ

عن جده مثله , وعىل تقدير ثبوت رواية أيب داود فليس يف احلديث ما يردُّ به الحاديثأ التواردةأ يف 

وهو كذلك , فإَن العددأ ليس  التّنصيصم عىل التثّنيةم للغالم , بل غايت ه أن  يدَل عىل جواز االقتصار ,

 . رشطًا بل م ستحٌب 

 من الذكرم أَن القصودأ استبقاء  الّنفسم فأأشبهتم  
وذكر احلألميمي أأَن احلكمةأ يف كون ال نثى عىل الّنصفم

ن أأعتق ذكرًا أ عتقأ عضٌو مّنه , ومن أأعتق جاريتي  يف أَن مأ
 الديةأ , وقَواه ابن  القيم باحلديث الواردم

يرَس العدد  . كذلك , إىل غريم ذلك مما ورد  تمل أن  يكونأ يف ذلك الوقت  ما تأ  .انتهى كالمه. وي 
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ُ
  كتاب

 
 ض  رائ  الف
 

ُمُِ:ُبابُ ُاجلدُُِّرياث 

أيب  بنأ  معاويةأ  نَ أأ , ه غأ لن ه بعن ييى بن سعيد  ؛ أأ  ى عن مالك  يي حَدثّني -518

 .؟د  جلأ ه عن ال  ثابت  يسأأ  بنم   زيدم ىلإ سفيان كتبأ 

ك لوذ - م  لعأأ  واهلل  - د  جلأ ّني عن ال  سأأ تأ  يلَ إم  ك كتبتأ نَ إم :  يه زيد بن ثابت  لإ فكتبأ 

ك لأ  قبي  تأ يفأ لخلا وقد حَّضت   - فاءأ لخل  يعّني ا - مراء  ال   إاَل قيض فيه كن يأ ي ملأ  ما 

 ملأ  خوة إلم ا رتم ث  كأ  فإن   ,ثّني مع اال لثأ والثَ  . واحدم لاخ مع الأ  صفأ عطيانه الّنَ ي  

 ي  
  ( ).لثن الثُّ وه مم ص  ّنقم

هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -519  مر بنأ ع   نَ ؤيب  ؛ أأ ذ   بنم  بيصةأ عن قأ  ابن شم

_________________ 

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 1/119) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

ريج قال ( 9111 )وأخرجه عبد الرزاق   رأأ , أخبين ييى بن سعيد : عن ابن ج   كتابًا من معاوية أأَنه قأ

شيم ( 13)رقم  "سّنّنه"وأخرجه سعيد بن مّنصور يف   قال مرًة . أأخبنا ييى بن سعيد : قال , حَدثّنا ه 

ل  :   .كتب معاوية: قال , وملأ  يذكر رجٌل , ث م أأماله عليّنا , وملأ  يذكر اخلبأ , عن رج 

( 11  ) "الدب الفرد"والبخاري يف ( 1811) "الكبري"والطباين يف ( 1/115)وأخرجه البيهقي  

 آلم . أأنه أأخذأ هذه الرسالة من خارجة بن زيد , حَدثّني أأيب : قال , من طريق ابن أيب الزناد 
م
باء ومن ك 

عاوية أأمري الؤمّني  -بسم اهلل الرمحن الرحيم لعبد اهلل : زيد   سالٌم عليك أأمريأ : من زيد بن ثابت  -م 

ّني عن مرياث اجلد  : أأَما بعد , فإين أأمحد  إمليكأ اهللأ الذي ال إله إاَل هو . هلل الؤمّني ورمحة  ا فإَنك تأسأأل 

 (.ومن كباء آل زيد ) وليس عّند الطباين . فذكره مطَوالً .. واإلخوة
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 ( ).يومله ال اس  الّنَ  فرض  ذي يأ لا جد  لل اب فرضأ طَ خلا

ُمُِ:ُبابُ ُةُِاجلد ُُرياث 

هاب  عن  ى عن مالك  يي حَدثّني -531 ة شأ ق بن خرأ اسحثامن بن إم عن ع   ابن شم

 ؟هامرياثأ ه ل  سأأ يق تأ د  يب بكر  الص   أأ ىلإ ة  دَ جلا جاءتم :  له قانَ ؤيب  ؛ أأ بيصة بن ذ  عن قأ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو ةم ّن  يف س   كم ل مت  لوما ع,  يشٌء اهلل يف كتابم  كم لما : بو بكر  ا أأ ْل لفقا

 .اسأ الّنَ  لفسأأ  , اسأ الّنَ  لأ سأأ ى أأ فارجعي حتَ  . شيئاً 

: أبو بكر   لفقا,  دسأ عطاها السُّ أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو حَّضت  : شعبة  غرية بن  ل  ا لفقا

 , غرية  لا لما قا لمث لفقا,  نصاريُّ مة اللسمأ  د بن  حممَ  فقامأ .  ؟كغري   معكأ  له

 .يقد  بو بكر  الَص ا أأ ْله ذأ فأ ن  فأأ 

 كم لما :  اْل لفقا ,ها ه مرياثأ ل  سأأ اب تأ طَ خلمر بن ا ع  ىلخرى إال   ة  دَ جلا ثم  جاءتم 

بزائد  يف  ناوما أأ , ك غريم ل إاَل  به يضم ذي ق  لا ضاء  قلوما كان ا, يشٌء  اهللم  يف كتابم 

 ت  لكام خت  يَ وأأ , ام ام فيه فهو بيّنك  ت  اجتمع   فإنم .  دس  ك السُّ له ذكّنَ لو,  يئاً شأ  فرائضم لا

 ( ).اْلبه فهو 

_________________ 

ّني يع: قلت  له  "وزاد . عن ابن مهدي عن مالك به( 191/  ) "الصّنَف"أخرجه ابن أيب شيبة يف  (6)

 .  "نعم: زيدأ بنأ ثابت ؟ قال 

والّنسائي يف ( 1111)وابن ماجه (  1 1)والرتمذي ( 1891)وأبو داود ( 1/115)أخرجه أمحد  (6)

والطحاوي يف ( 9  )وأبو يعىل ( 1/131)والبيهقي (  113)وابن حبان ( 1311) "الكبى"

 .من ط رق  عن مالك به( 1119) "رشح الشكل"

= 
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د  ؛ أأ لعن ييى بن سعيد  عن اي عن مالك  حَدثّنو - 53 : له قانَ قاسم بن حمم 

 لفقا,  م  ال   لبأ ن قم تي مم لل دسأ السُّ  لأ عجيأ  ن  أأ  رادأ يق فأأ د  يب بكر  الَص  أأ ىلتان إدَ جلا تم تأ أأ 

 , اها يرث  وهو حي  كان إيَ  و ماتت  لتي لا رتك  ك تأ نَ ا إم مأ أأ : نصار ه رجٌل من الأ ل

  ( ).بيّنهام دسأ بو بكر  السُّ أأ  لفجع

ُمُِ:ُبابُ ُالكُ ُرياث  ُةُِلُ ال 

 لأ اب سأأ طَ خلمر بن اع   م ؛ أنَ لسعن زيد بن أأ  ى عن مالك  يي حَدثّني -531

تي لا ية  ك اآللن ذمم  يكفيكأ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ل لفقا,  ؟ةم لكاللعن ا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

___________________ 

بيصة ملأ  يسمع    رسٌل ( : 1 1/1) "التاريخ الكبري"ولذا قال البخاري يف .  من أيب بكر  وقأ  . م 

ه إاَل أَن صورتأه م رسٌل ( : 3/81) "التلخيص"وقال احلافظ يف ُ
فإن  . وإسّناده صحيٌح لثقة رجالم

يق  وقد  ,قاله ابن عبد الب بمعّناه . وال يمكن شهوده للقصة , قأبيصة ال يصحُّ له سامٌع من الَصد 

لد عامأ الفتح . اخت لف يف مولده  ه القصة . والصحيح  أأنه و  وقد أأعَله عبد  احلق تبعًا البن , فيبعد شهود 

هري  "العلل"وقال الدارقطّني يف . حزم باالنقطاع  رأ االختالفأ فيه عن الزُّ ي شبه أأن  يكونأ : بعد أن  ذكأ

ه ن تابعأ  ومأ
 انتهى. الصواب  قولأ مالك 

 (.119,  118/ )علل الدارقطّني  :وانظر  

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 1/135) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

والبيهقي ( 1/91)والدارقطّني ( 9181 )وعبد الرزاق ( 81,   8)وأخرجه سعيد بن مّنصور  

 .من ط رق  عن ييى بن سعيد به( 1/135)

 .أمجعي والقاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق ملأ  ي درك جَده  

ّنقطعٌ ( : 3/85) "التلخيص"ولذا قال احلافظ يف    .م 
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 ( ).ساءورة الّن  س   يف آخرم  يفم يف الَص  ت  لنزأ  

ُةُِمُ عُ ليفُاُماُجاءُ :ُبابُ

_________________ 

من طريق قتيبة والقعّنبي كالمها عن مالك ( 18 ,  11 ) "عوايل مالك"أخرجه أبو أمحد احلاكم يف  (6)

 .به

رسٌل   عن ( 1 1 -511)رقم  "صحيحه"سلمُيفُعندُمُ . لكن جاء موصوالً من وجه  آخر . وهذا م 

مر أنه خطب  إين ال أأدع  بعدي شيئًا أهَم عّندي من الكاللة, ما "وفيه ... معدان بن أيب طلحة عن ع 

 ما أأغلظ يل فيه , حتى  ملسو هيلع هللا ىلصراجعت  رسولأ اهلل 
 
 ما راجعت ه يف الكاللة , وما أأغلظأ يل يف يشء

 
يف يشء

 .فذكره . ريا عم: طعنأ بإصبعه يف صدري , فقال

رساًلُُ    ُم  ُآخر  تهُيفُالزوائدُملجيةهُيفُاملوطأُمنُطريق   . كامُذكرت هُيفُاملقدمة.ُوإنامُأ ورد 

ُ ُقوله (ُ :ُ هي من مل يرث ه أأب وال ابن , : قال أبو بكر الصديق ( :  1 /3)قال الزرقاين  (الكاللة

 .بعي ومن بعدهممن الصحابة والتا وعليهُمجهورُالعلامء. أخرجه ابن أيب شيبة 

رواه عبد الرزاق . ما رأيتهم إاَل تواطئوا عىل ذلك: قال أبو ميرسة عمرو بن رشحبيل التابعي الكبري

: تعَطف الّنسب عليه , وزاد غريه : أي . وهي مصدٌر من تكَلله الّنسب : قال أبو عبيد . بإسّناد صحيح

وهو مأ خوذ : قالوا . البصيي  وليس له فيهام أحٌد وهو قول, كأأَنه أأخذ طرفيه من جهة الولد والوالد 

هو من كَل يكلُّ , يقال كَلت الّنسب  : وقيلوليس له أب وال ابن , , من اإلكليل كأَن الورثةأ أحاطوا به 

مأن سوى الوالد , :  وقيلالكاللة مأن سوى الولد وولد الولد , :  وقيلإذا تباعدت وطال انتساهبا , 

 .ممن ال:  وقيلهم اإلخوة , :  وقيل

ي اإلرث كاللة: وقال الزهري  م  ي الوارث كاللة , وس  م  ي الذي ال والد له كاللة , وس  م  وعن . س 

العصبة :  وقيلبّنو العم ونحوهم , :  وقيلالورثة والال , :  وقيلالفريضة , :  وقيلهي الال , : عطاء 

. مل أأقل  يف الكاللة شيئاً : غري ذلك , ولكثرة االختالف فيها صَح عن عمر أنه قال  وقيلوإن بعدوا , 

 . انتهى
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مرود بن يب بكر بن حممَ أأ  د بنم عن حممَ  ى عن مالك  يي حَدثّني -533 م  بن حز   عأ

يقال  كان قديامً  -قريش  ل خبه عن موىلً ن ه أأ ؛ أأ  رقي  ة الزُّ لّنظحأ  محن بنم عن عبد الرَ 

:  لقا, هر الظُّ  صىَل  اَم لاب فطَ خلمر بن اعّند ع   اً سلجا كّنت   : له قانَ أأ  -ى سأ ر  ه ابن مم ل

فيها  عّنها ونستخب   ل  فّنسأأ  -ة مَ عأ لا نم ه يف شأ  بأ كتاب  كتأ ل -كتاب لك الذ يا يرفا هلمَ 

و ل:  لقا ثمَ , كتاب فيه لك الا ذحأ و قدح  فيه ماٌء فمأ فدعا بتور  أأ , تاه به يرفا فأأ  ,

 ( ).كم قرَ أأ  اهلل  و رضيكم ل , كم قرَ أأ  اهلل  رضيكم 

 اً باه كثريأأ  ه سمعأ د بن أيب بكر بن حزم  ؛ أنَ عن حممَ ي عن مالك  حَدثّنو -531

 ( ).رث  تأ  وال, ث ورأ ة ت  مَ عأ لل اً عجب:  يقول,  ابطَ خلمر بن اكان ع  : يقول 

_________________ 

من طريق ابن ب كري عن ( 5/83) "العرفة"ويف ( 3 1/1) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

 .مالك به

ى جمهوٌل . وإسّناده ضعيٌف  ُ سأ ر 
قال , ابن مم س : وي  ر 

قال , ابن مم رساء  ابن: وي   .مم

اء فلم أأعرف  , كشفت  عن ابنم حّنظلة ( : 3 1/1) "اجلوهرالّنقي"وقال ابن الرتكامين يف   رسأ
وابنم مم

اء غري  معروف: وقال الَطحاويُّ , ْلام حاالً  سأ ر 
 .انتهى . ابن  مم

وز  ُ(يرفاُ:ُ)ُقولهُُ هم  ه , بفتح الثّناه حتت وسكون الراء وفاء غري مأ زأ ن مهأ قاله . اجب  عمرح. ومّنهم مأ

 .الّنووي

مر ( : 1/115) "الفتح"وقال احلافظ يف      ن موايل ع 
وال ت عرف له , أأدركأ اجلاهليةأ . ويرفأ هذا كان مم

حبة  .انتهى . ص 

 "العرفة"ويف ( 3 1/1) "الكبى"والبيهقي يف , عن ابن إدريس ( 1/119)أخرجه ابن أيب شيبة  (6)

 ( عن أبيه ) وليس عّند ابن أيب شيبة . ا عن مالك بهمن طريق ابن ب كري كالمه( 5/81)

= 
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ُمُِ:ُبابُ ُللُ ملُِاُلُِهُْأُ ُرياث 

هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -535 بن أيب  يل  سي بن عبن ح   يل  عن ع ابن شم

أ ه أأ نَ أأ , ب  لطا :  لقا.  يل  ه عيرث   وملأ  , ٌب لقيٌل وطاب  عأ لبا طاأأ  ام ورثأ نَ إم : ه خبأ

 بم ع  ا من الش  ّنأ بأ ا نصي  ّنأ ك ترك  لذلف
( ). 

 عن س  ي عن مالك  حَدثّنو -531
د حممَ  أنَ , سار  يامن بن يلعن ييى بن سعيد 

أ شعث أأ الأ  بنأ  ًة أو نصاني ًة ت  لًة عمَ  نَ أأ  هخبأ شعث الأ  بنأ  دأ حممَ  نَ أأ و, يت وف  ه ّيودي 

ها رث  يأ  :اب طَ خلمر بن اه ع  ل لفقا ؟هارث  ن يأ مأ : ه ل لوقا, اب طَ خلمر بن اع  لك لذ ذكرأ 

 .هاديّنم  هل  أأ 

ك ل لما قا راين نسيت  ت  أأ :  ثامنه ع  ل لفقا, ك له عن ذلأ ان فسأأ عفَ  بنأ  ثامنأ تى ع  أأ  ثمَ 

___________________ 

مر . وهذا مّنقطٌع    .أبو بكر بن عمرو بن حزم ملأ  يسمع  من ع 

( 1 11) "أخبار مكة"والفاكهي يف ( 9853)وعبد الرزاق ( 119) "السّنن"أخرجه الشافعي يف  (6)

من ط رق  عن مالك ( 338) "ّنةالسُّ "وحممد بن نص الروزي يف ( 1/311 ) "العرفة "والبيهقي يف 

 .وإسّناده صحيح. به

اىف بن  : قال , من طريق عيل بن احلسن الاَلين ( 1 51) "العجم الوسط"وأخرجه الطباين يف      ثّنا ال عأ

يد عن أأنس  , وملأ  يرث ه عيٌل , ورثأ أأبا طالب عقيٌل وطالٌب : قال , عمران عن سفيان الثوري عن مح 

عبف: قال عيٌل  ّنأا نصيبّنا من الشُّ ن أأجل ذلك ترك   . مم

 .ملأ  يرو هذا احلديث عن سفيان إاَل ال عاىف بن  عمران: قال الطباين  

 .وبقَية  رجالمه ثمقاٌت , وملأ  أأعرفه . وفيه عيلُّ بن احلأسن الاَلين ( : 1/111) "الجمع"وقال اْليثمي يف     

 (.1/115) "التهذيب"انظر ترمجتأه يف . والاَلين من شيوخ الّنسائي: قلت     
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  .( ) هاديّنم  هل  ها أأ رث  يأ  ؟ابطَ خلمر بن اع  

: ب يقول سيَ لا بنأ  سعيدأ  قة عّنده ؛ أن ه سمعأ عن الث  ي عن مالك  حَدثّنو -531

 .( ) عربم لد يف الو   حداً أأ  إاَل م عاجم لأ ن امم  حداً ث أأ ور  ي   ن  أأ اب طَ خلبن ا ى عمر  بأ أأ 

_________________ 

 . من طريق مالك به( 19 /51)وابن عساكر ( 8 1/1) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

وابن . عن يزيد بن هارون ( 3111)والدارمي , عن ابن جريج ( 9859)وأخرجه عبد الرزاق  

 . بن سلمة كلهم عن ييى بن سعيد به من طريق محاد ( 31 /51)عساكر 

مرأ بنم اخلَطاب  "ولفظ عبد الرزاق   ويف لفظ ابن عساكر .  "..وأأَن الأشعثأ بنأ قيس , ذكرأ ذلك لع 

مر  مّنها شيئاً " ثه ع  ور   . أَن عَمه الشعث ماتت  وهي نصانية فلم ي 

يس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن سفيان عن ق( 3118)والدارمي ( 9811)ورواه عبد الرزاق  

 وليس ابّنه حممداً . أَن السائلأ الشعث . مثله 

عن .. ثم ساق سّنده . وروي من وجه آخر أَن الشعثأ هو الذي استفتى عمرأ : قال ابن عساكر  

مر بن اخلطاب , الشعبي عن مرسوق بن الجدع  مأ وافدًا عىل ع 
وقد ماتت  -أَن الشعثأ بن قيس قدم

مر  -وكانت نصانية . الغزلة بّنت احلارث  عَمته : أأتريد  مرياثأ الغزلة بّنت احلارث؟ قال : فقال ع 

مر . نعم   . إنه ال يتوارث أأهل  مَلتي شتَى: قال ع 

ر عن ذلك . وهذا أأشبه بالصواب : قال ابن عساكر   لد بعد أيب بكر , فإَن حممدًا يصغ  أو يف . وإَنام و 

ي إىل زمان احلسن بن عيل  وأبو. خالفته  وهو كان الوارث لأَّنا عَمته أأو عَمة ابّنه فهي , الشعث بقأ

مٌ . ونسبها يدلُّ عىل أأّنا عَمته . أخته   وه 
 .انتهى كالمه . واهلل أعلم. فحديث  مالك 

وا عىل هذه الرواية : عن رواية مالك ( 1:159) "اإلصابة"وقال احلافظ يف  م  هم احلَفاظ حكأ ويف . بالو 

 تكون أأختأ أأبيه الأشعث , ووارثها لو كانت مسلمًة إمنام 
هذه الرواية أأيضًا وهٌم من جهةم أَن عَمة حممد 

 .انتهى كالمه . هو أأبوه الأشعث , وقد كان موجودًا إذ ذاك , لأنه إنام مات يف خالفة معاوية

ا مالك أخبنا ب كري بن عبد اهلل بن الشح عن أخبن( 131) "موطأه "أخرجه حممد بن احلسن يف  (6)

= 
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ُمُِ:ُبابُ ُهُِنُج ُمُ ُرياث  ُكلذُوُغريُِأُ ُلُِقتلهُبامرُ أُ ُل 

واحد  من  محن عن غريم أيب عبد الرَ  بنم  عن ربيعةأ  ى عن مالك  يي حَدثّني -538

 لع  
كان  مَ ث   ,ة رَ حلا ويومأ , ي ف  ويوم صم ,  لم مجلا يومأ  لتن ق  يتوارث مأ  ملأ  ه نَ أأ : هم امئم

ه ق  م أأ لمن ع   إاَل ,  شيئاً ه ن صاحبم حٌد مّنهم مم ث أأ م يورَ لديد  فق   يوم    لأ قب لأ تم ن 

 ( ).هصاحبم 

___________________ 

ٌف . سعيد به  .وحممد بن احلسن فيه ضع 

أخبين ابن وهب عن ُمرمة ويزيد بن عياض عن ( 11 /8) "الدونة الكبى"ورواه ابن القاسم يف     

 .ب كري بن عبد اهلل به

ن هو( : 5/319) "االستذكار"قال أبو عمر يف    انتهى . ال أأعلم الثقة هاهّنا مأ

 "العلل"لكن قال اإلمام أمحد كام يف , وأنه ب كري بن الشح , ولعَل هذه الروايات تبي  هذا الثقة : قلت  

وقد حَدثّنا وكيٌع عن , ملأ  يسمع مالك بن أنس من ب كري بن عبد اهلل شيئًا : البّنه عبد اهلل ( 9 1/ )

 عن ب كري بن عبد اهلل 
تب  ابّنمهيقولون إم : قال أأيب , مالك   . "ّنا ك 

ّني أأَن مالكًا كان يستعري  كتبأ ب كري  فيّنظر فيها : وقال ابن معي   ث عّنها , بلغأ د  وقال عيلُّ بن , وي 

ه مالٌك : الديّني  جيلُّ , وملأ  يسمع مّنه , أأدركأ
خرجأ قدياًم إىل ممص . ملأ  يسمع مّنه مالٌك شيئًا : وقال العم

 (. 13/ )التهذيب . "فّنزلأ هبا

رمة بن ب كري الشج ( : 1/111) "االستذكار"قال أبو عمر يف   أأكثر ما يقول  مالٌك حَدثّني الثقة  فهو ُمأ

رمة :  -ابن وهب وغريه  -وقال أصحاب مالك  ,  ها من ُمأ تب ب كري فإنه يأ خذ  ن ك 
ه مالٌك مم كلُّ ما أأخذأ

 .انتهى كالمه . فيّنظر فيها. ابّنمه

 .واهلل أعلم. ال ت فيد  االتصالأ  "عن الثقة عّنده"يف رواية ييى هّنا  وعليه فقوله: قلت  

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 1/111) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

= 
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___________________ 

ُْيتوارثُمنُقتلُيومُاجلملُويومُصّفيُويومُاحلّرةُ)ُقولهُ( : 11 /3) "الّنتقى"قال الباجي يف     أّنهَُل 

ُ ام كانت فيها حروٌب شداٌد ق تل يف كل  واحدة  مّنها عدٌد عظيٌم من  (ويومُقديد  , وذلك أن  هذه الي 

الً . الّن اس حت ى تّناول ذلك كثريًا مم ن كان يتوارث  هل القتول مّنهم أو  فلم يكن بيّنهم توارٌث . فج 

الً فال ي  . ومثال  ذلك أن  يكون أأخوان لأبوين فيقتتالن يف مثل ذلك اليوم , لذلك  ام ق تل أو  . علم أأّي 

جب عن ماله , فهذان ال يرث  أأحدمها من اآلخر  ن , وإن  كان ال ي  ن بقي مم  مّنهام مأ
ويرث  كلُّ واحد 

 .انتهى "فإن ملأ  يبق له وارٌث خاص  فبيت  الال , ورثتمه إن  كان بقي له وارٌث خاص  

ديدُ:ُ)ُقولهُُ كم تقريبًا عن  51 جامعٌة بي مكة والديّنة عىل ب عد  قريةٌ . بضم القاف م صَغرًا  (يومُق 

 31 وقعت  فيها معركٌة بي أهل الديّنة واخلوارج سّنة . تابعٌة لحافظة خليص . مكة عىل طريق الديّنة

 العروف بأيب محزةأ اخلارجي. وانتهت هبزيمةم أهلم الديّنةم عىل يدم ال ختار بن عوف الزدي . هـ 
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ُ
  كتاب

 
ُكاح  الن

ُ

ُُماُجاءُ :ُبابُ اءبُ حلُِواُداِقُيفُالص 
 ( )ُ

:  لقا ن هسي ب ؛ أأ لعن ييى بن سعيد  عن سعيد بن اي عن مالك  حَدثّنو -539

ها رٌص فمَس ذاٌم أو بأ ّنوٌن أو ج  ج امرأًة وهبا ج  ام رجل  تزوَ يُّ أأ : اب طَ خلمر بن اع   لقا

ها ي  ل وىلرٌم عها غ  زوجم لك لوذ,  الً كامم ها ا صداق  هأ لف
( ). 

 زيدم  ها بّنتأ وأمَ  -مر  بن ع  بيد اهللع   ابّنةأ  نَ عن نافع  ؛ أأ ي عن مالك  حَدثّنو -511

ا ْل سم  ي   وملأ   . هبا ليدخ وملأ   . مر فامت بن ع  اهلل عبدم لكانت حتت ابن   -اب طَ خلا بنم 

ا ْلو كان لو, داٌق ا صأ ْليس ل: مر  بن ع  عبد اهلل لفقا, ها ها صداقأ مُّ أ   ت  غأ تأ فاب   اً صداق

 بنأ  دأ فجعلوا بيّنهم زي, ك لذ لأ قبتأ  ها أن  مُّ أ   بت  فأأ  ,ها م  لظنأ  وملأ  , ه ك  مسم ن   ملأ  صداٌق 

_________________ 

 .وهو العطية من الزوج لوالد الزوجة أأو أأحد أأقارهبا زائدًا عن الهر . بكرس احلاء (  )

( 5/351) "العرفة "ويف ( 1 1/1) "الكبى"والبيهقي يف ( 5/81) "الم"أخرجه الشافعي يف  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 1  /9)والبغوي 

والبيهقي يف ( 3/391)والدارقطّني ( 15 /1)وابن أيب شيبة ( 1119 )وأخرجه عبد الرزاق  

ن"زاد البيهقي . من ط رق  عن ييى بن سعيد به( 35 /1) "الكبى"  . "أو قر 

 ُ ُ)ُوقوله يب  . بإسكان الراء  (قْرنُ:
ذم مّنع  : قال يف الَته  انٌع يأ ها مأ

 التي يفم فرجم
م
ناء  من الّن ساء ر  ن  القأ مم

ٌة  ليظأ َدة غأ رم فيه , إمَما غ  لوك الَذكأ ن  , س  رأ  القأ
ل هم ال  لمذلكأ ك  قأ ظ ٌم , ي  تأتقة أأو عأ ر  ٌة م  مأ لمسان العرب . أأو حلأ

( 3/335 ) 
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  ( ).رياث  لا اْلو, ا ْل صداقأ  فقىض أن اَل  .ثابت  

ُُخاءُ رُْإُِ:ُبابُ ُتورُِالس 

 سي ب ؛ أنَ لعن ييى بن سعيد  عن سعيد بن ا ى عن مالك  يي حَدثّني - 51

د تور فقالسُّ  رخيتم ه إذا أ  نَ أأ  . ل  ججها الرَ ة إذا تزوَ رأ  لىض يف ااب قأ طَ خلمر بن اع  

 ( ).داق  الَص  وجبأ 

هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -511  لأ إذا دخ: زيد بن ثابت  قال  ؛ أنَ  ابن شم

 ( ).داق  الَص  فقد وجبأ , تور يهام السُّ لع رخيت  ه فأ  تم بامرأأ  جل  الرَ 

_________________ 

رشح     "والطحاوي يف ( 1/111) "الكبى"والبيهقي يف (   /1) "السّنن"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من ط رق  عن مالك به ( 1315)والبغوي ( 18 /1) "الشكل

بد اهلل ( 8  1 )وابن أيب شيبة , من طريق عَطاف بن خالد ( 891)وأخرجه سعيد بن مّنصور   عن عأ

مري كالمها عن نافع به ى ابن  أأيب شيبة الَم . الع   .أأسامء بّنت زيد. وسم 

رشح "حاوي يف والط( 1/155) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/113) "الم"أخرجه الشافعي يف  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 51 1) "مشكل اآلثار

والدارقطّني ( 1/135)وابن أيب شيبة ( 151)وسعيد بن مّنصور ( 1/181)وأخرجه عبد الرزاق  

 .من ط رق  عن ييى بن سعيد به( 3/311)

مر ( 181-5/185)ورواه عبد الرزاق    .من أأربعم ط رق  أ خرى عن ع 

تورُ:ُ)ُقولهُ  رت . هي عبارٌة عن الدخول واخللوة  (الس   "الشارق"قاله عياض يف . وإن مَل يكن ثأَم سم

(1/111. ) 

ويف ( 1/155) "السّنن الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 1/111) "الم"أخرجه الشافعي يف  (5)

= 
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ُنُِ:ُبابُ ُههشبُ اُأُ ومُ ُلُِلُِّحملُ اُكاح 

بري بن عبد عن الزُّ  رظي  ق  لرفاعة ا سور بنم لم عن ا ى عن مالك  يي حَدثّني -513

 وهب  يف عهدم  بّنتأ  يمةأ ه متأ تأ امرأأ  طَلقل  أأ سمو   بنأ  رفاعةأ  بري ؛ أنَ محن بن الزَ الرَ 

 م يستطع  لف, عّنها  ضأ رت  فاع  , ري بم محن بن الزَ الرَ  عبدأ  فّنكحت  ,  ثالثاً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو

 قهالَ كان طذي لل اوَ ها الأ وهو زوج  , ها ّنكحأ يأ  أن   رفاعة   رادأ فأأ , ها قأ ها ففارأ مَس يأ  أن  

 ذوقأ ى تأ حتَ  كأ ل حتلُّ  ال:  لوقا, ها زوجيم عن تأ اه هأ فّنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسولك لذ كرأ فذأ  .

.ةأ لسيع  لا
( ) 

___________________ 

 .عن مالك به( 1/18 ) "العرفة"

هريُّ ملأ  ي درك زيدأ بنأ ثابت       عن ابن , عن ابن جريج ( 1811 )خرجه عبد  الرزاق لكن  أأ ,  والزُّ

ئلت الرأأة , فقالت  -شهاب  مل يمسسّني , : يف رجل  نكحأ امرأًة فبّنى هبا , ثم طلقها بعد يومي , فس 

ئل الرجل , فقال مثل ذلك , فقال  إذا دخل هبا وأأرخى عليها الأستار فقد وجب الَصداق , : وس 

خبين عن سليامن بن يسار , أأَن احلارثأ بن احلكم تزَوج امرأًة غريبًة فدخل هبا , ثَم أأ . وعليها العَدة 

ها كام قال , واستحيى أأن َيرج مكانه , فقالأ  ف  ليًا هبا ( أي نام ) فإذا هي خَّضاء فلم يأكشم . عّندها ُم 

رأ قضاءأ زيد  بالَصداق كاماًل   .فذكأ

 "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 1/151) "الكبى" والبيهقي يف( 9 3/5)ورواه ابن أيب شيبة  

ليامن بن يأسار ( 513)  .نحوه . من طريق أيب الزناد عن س 

وابن ( 5 5/5) "العرفة"ويف ( 1/351) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/11)أخرجه الشافعي  (6)

(  113) "معرفة الصحابة"وأبو نعيم يف ( 313 )وابن حبان ( 8/151)وابن سعد ( 181)اجلارود 

 .من ط رق  عن مالك به

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   417 ْيُحيح 

ُماُال:ُبابُ ُهتُِامرأُ ُمُ أُ ُلُِج ُالرُ ُنُنكاِحُمُُِوزُ ُي 

ئم :  لن ه قاعن ييى بن سعيد  ؛ أأ  ى عن مالك  يي حَدثّنيو -511 بن  زيد   لأ س 

___________________ 

هكذا روى ييى هذا احلديث عن مالك عن السور عن ( : 3/111 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف     

واة للموطأ إاَل ابن وهب , وهو مرسٌل يف روايته . الزبري  ه عىل ذلك أأكثر الرُّ عن : فإنه قال فيه . وتابعأ

بري بن عبد الرمحن عن أبيه  , فوصلأ احلديثأ ( . أبيه  عن) فزاد يف اإلسّناد . مالك عن السور عن الزُّ

ن روى عن مالك  هذا الشأن  وعبد الرمحن بن الَزبري هو الذي , وأأثبتهم فيه , وابن  وهب من أأجل  مأ

يمةأ هذه  وي معّناه عن الّنبي , فاحلديث  مسّنٌد متصٌل صحيٌح . واعرتض عّنها , كان تزوج متأ  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ر 

 .فراجعه. ابن عبد الب مأن تابع ابن وهب عىل قول أبيه ثم ذكر .. من وجوه  شتَى ثابتة أيضًا كلها 

روة عن ( 133 )ومسلم أيضًا , ومواضع أخرى ( 1139)واحلديث يف صحيح البخاري ُ من طريق ع 

فاعة فطَلقّني: فقالت , ملسو هيلع هللا ىلصجاءتم امرأة  رفاعةأ القرظي الّنبَي : عائشة ريض اهلل عّنها  فأأبَت . كّنت  عّند رم

 . نحوه. فذكر.. فتزَوجت  عبد الرمحن بن الَزبري , طالقي 

واخت لف هل , وهي بمثّناة  ( :9/111) "الفتح"قال احلافظ يف . ومل يقع عّندمها تسمية الطَلقة  متيمة  

زومًا به , هي بفتحها أو بالتصغري؟ والثاين أأرجح   يف الّنكاح لسعيد بن أيب عروبة من روايته ووقعأ جمأ

 .انتهى. عن قتادة

بريُ:ُ)ُقولهُ  كام . بفتح الزاي بال خالف بي العلامء . والَزبري . ابن باطا اليهودي  (عبدُالرُحنُبنُالز 

 ."ِتذيب السامء"حكاه الّنووي يف 

ضُعنهاُ:ُ)ُقولهُُ له عارٌض حال بيّنه وبي إتياّنا  حصلأ : أي . بضم الثّناة وآخره ضاد معجمة (ُفاْعرت 

 (.9/115) "الفتح"قاله ابن حجر يف . وإَما من الأرضم , إَما من اجلن  . 

سلة ( : 1/1 ) "رشح مسلم"قال الّنووي يف  (الع سيلةُ:ُ)ُقولهُ , هو بضم العي وفتح السي تصغريعأ

سلم وحالوتمه   العأ
ه بلَذةم سيلة : قالوا , وهي كّنايٌة عن اجلامع شَبه لَذتأ سيلة نأعتأي  , وأأَنث الع  لَن الع 

 .انتهى. لَن اإلنزال ال ي شرتط , وهذا ضعيٌف . أأَنثها عىل إرادة الّنطفة :  وقيل, التذكري والتأنيث 
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 عن رج  
 زيد   لاق؟ فهامُّ ه أ  ل حتلُّ  له .هاصيبأ ي   ن  أأ  لأ ها قبفارقأ  مَ ث  , ج امرأًة ل  تزوَ ثابت 

 .( )بائب ط يف الرَ ام الرَش نَ وإم , يس فيها رشٌط لهمٌة ب  م   مُّ ل  ا .ال: بن ثابت  

ُُماُالُجامعُ :ُبابُ ُكاِحُنُالنُِّمُُِوزُ ي 

يت بّنكاح  اب أ  طَ خلمر بن اع   أنَ ,  ي  كَ لبري ايب الزُّ أأ عن ي عن مالك  حَدثّنو -515

 و كّنت  لو, جيزه أ  وال ,  الرس    كاح  هذا ن:  لفقا, رجٌل وامرأٌة  إاَل يه لع شهد  يأ  ملأ  

.ت  رمجأ لفيه  مت  تقدَ 
( )  

_________________ 

 . أخبنا مالك به( 11 /1)ومن طريقه البيهقي ( 5/11) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

ّنقطعٌ : ولذا قال البيهقي عقبه . زيد وييى النصاري ملأ  يسمع من    . هذا م 

ُ( : 3/313) "الّنتقى"قال الباجي يف   ُقوله (ُ ُقبلُأنُي صيبها ُثمُفارقها جُامرأة ي ريد  أأَنه عقدأ  (تزو 

ها ثَم طَلقها قبل أن  يطأأها  تزَوج أ َمها , نكاحأ فقال . هل يلُّ له ذلك . فسألأ زيدأ بنأ ثابت . ثم أرادأ أن  يأ

بهمة : زيد بن ثابت  ها يف آية التحريم م طلق غري  مقيد  بصفة  لأَنه قال . ال م م  كرأ
وأ مهات  }ي ريد أأَن ذم

قَيد بالبّناء وال غريه  {نسائكم  , لأَن التقييدأ بمعّنى الرشط  (ليسُفيهاَُشطُ)ُوهذاُمعنىُقولهُ, فلم ي 

ه  لأنه مل يأشرتط يف حتريمم ال م  دخوالً  ي ريد أأَن التقييدأ إنام  (وإنامُالرشطُيفُالربائبُ)ُُوقولهُ. وال غريأ

فقيَدأ  {وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن  }وردأ يف الربائب يف قوله تعاىل 

يت  غري  الدخول هبا داخلًة حتت عمومم قوله تعاىل 
وأ حَل لكم ما رواء  }حتريمأ ذلك بالدخول بال م  فبقم

 . انتهى كالمه. {ذالكم 

 "العرفة"ويف ( 11 /1) "الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 315 ) "السّند"ه الشافعي يف أخرج (6)

 . أأخبنا مالك به( 118/  )

ّنقطع: قال البيهقي ُ مر م   .هذا عن ع 
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هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -511 يامن لعن سسي ب ولعن سعيد بن ا ابن شم

 ,ِتا دَ يف عم  فّنكحت   قهالَ فط قفي  رشيد  الثَ ة كانت حتت سديَ يحة اللط   أنَ ,  بن يسار  

 .ق بيّنهاموفرَ  .قة رضبات  فأ خ  لم ها بازوجأ  ورضبأ , اب طَ خلا مر بن  ا ع  فَّضهبأ 

 نكحت  يُّ أأ : اب طَ خلمر بن اع   لثم  قا
ذي لكان زوجها ا ِتا فإن  يف عدَ  ام امرأة 

كان  مَ ث  ,  لوَ ها الأ ِتا من زوجدَ ة عم بقيَ  ت  اعتدَ  ثمَ , ق بيّنهام ر  هبا ف   ليدخ ملأ  جها تزوَ 

ِتا دَ ة عم بقيَ  تدَ اعتأ  ثمَ , ق بيّنهام ر  هبا ف   لأ كان دخ ن  وإ, اب طَ خل  من ا اً اطبخأ  ر  خم اآل

 ( ) .أبداً تمعان جيأ  ال مَ ؛ ث  ت من اآلخرم دَ اعتأ  مَ ث  ,  لوَ من الأ 

ُميُ ُلُِج ُيفُالرُ ُماُجاءُ :ُبابُ
ُُكانْتُُوقْدُُةُ مُ كُال ُلِ ُهاقُ ارُ فُ هُفُ تُ حت 

هاب  عن  ى عن مالك  يي حَدثّني -511 ن عن زيد بن محعن أيب عبد الرَ  ابن شم

ى ه حتَ ل حتلُّ  ا الَّن إم  : شرتّيايأ  ثمَ  . ثالثاً  مةأ الأ  ق  ل  طي   لم جيف الرَ  ول  ن ه كان يقأأ , ثابت  

  ( ).هغريأ  اً وجزأ  ّنكحأ تأ 

_________________ 

 "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 11 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 3/311)أخرجه الشافعي  (6)

 .من طريق مالك به(  5 /3)

ه ( 1359 )وأخرجه عبد الرزاق   هري عن ابن السي ب وحدأ ر عن الزُّ عمأ  .فذكره. أَن ط ليحة , عن مأ

رةأ  (املِخفقةُ:ُ)ُقولهُ   .كام قال أهل اللغة . أي الد 

وعبد ( 195 ) "الكّنى والسامء"والدواليب يف ( 1/153)والبيهقي ( 1991 )أخرجه عبد الرزاق  (1)

 . من ط رق  عن مالك به ( 1/381) "لالعل"اهلل بن أمحد يف 

ن هو؟ . واختلف أهل العلم يف أأيب عبد الرمحن هذا    مأ

= 
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ُن ُوابُُْةُ رأُ ملواُيُِمُِيُ لاُِكُلُُْبمُ ْيُتُ ْخُال ُُصابةُِإُُِةُِيُ راهُِيفُكُ ُماُجاءُ :ُبابُ
ُهاتِ

هاب  عن  ى عن مالك  يي حَدثّني -518 ة تب بن ع  بد اهلل بن عأ بيد اهللعن ع   ابن شم

ئلاب طَ خلمر بن اع   نَ أأ  ,بيهبن مسعود  عن أأ  يمي لك الن م  ها مم وابّنتم  رأةم لعن ا س 

أ , اً مها مجيعخبأ أ   ن  أأ  حبُّ ما أ  : مرع   لفقا ؟خرىحدامها بعد ال  إم  وطأ  ت   ى عن وّنأ

 .( )كلذ

___________________ 

إن ملأ  يكن ( : 1/381)البّنه  "العلل"وقال اإلمام أمحد كام يف . جزم به وكيٌع . سليامن بن يأسار :  فقيل 

ن هو  ُ. انتهى . أبو عبد الرمحن سليامن بن يسار فال أأدري مأ

ُ. واستبعده ابن عبد الب. أبو الزناد :  وقيلُ

واحتَج بأَن طاوسًا (. 5/181) "االستذكار"وانتص له ابن عبد الب يف . طاوس  بن كيسان : وقيل 

هري يدخل  عليهم . كان يطعن يف بّني أمَية  فكان يكتم اسمأ طاوس من . ويقبل جوائزهم , وكان الزُّ

 .أجلهم

واللفظ له عن (  199 ) "الصّنف"فأخرج عبد الرزاق يف . ن بن يسار والقرب  أنه سليام: قلت   

عن هشيم كالمها عن عثامن بن حكيم عن سليامن بن ( 181 ) "سّنّنه"مّنصور يف وسعيد بن , الثوري 

ا . أَن جارية كثري بن الصلت كانت حتت عبد  , يسار  . فأأرادأ أن  يشرتّيا . ثم ق يض له أن  أ عتق , فأأباّنأ

ك: ال زيد بن ثابت فق ورَصح سليامن بأّنم . وذكره سعيٌد مطَوالً . "ال حتلُّ لك حتَى تّنكحأ زوجًا غريأ

 .واهلل أعلم . سألوا زيدًا وهو حارض 

 "الكبى"والبيهقي يف ( 3/181)والدارقطّني ( 1115 )وعبد الرزاق ( 191 )أخرجه الشافعي  ( )

مها مجيعًا ) ويف لفظ عبد الرزاق ( أ جيزمها أن  ) بلفظ .  من ط رق  عن مالك به( 11 /1) رسأ  (.أن  يأ

وسعيد بن مّنصور يف , من طريق شعيب بن أيب محزة ( 33 3) "مسّند الشاميي"ورواه الطباين يف  

هري به( 119 ) "السّنن"  .من طريق سفيان كالمها عن الزُّ

= 
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هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -519  الً رج   ؤيب  ؛ أنَ ذ   بنم  ةأ بيصعن قأ  ابن شم

 ي  ختأ ان عن ال  عفَ  بنأ  ثامنأ ع لأ سأأ 
 ل  ن م   مم

 يأ لا كم
:  عثامن   ل؟ فقامع بيّنهامجي   له. ي مم

 .كلذ صّنعأ أأ  ن  أأ  حبُّ أ   نا فالا أأ مَ فأأ  .ام آيٌة ه  مت  وحرَ  ,ام آيٌة ه  ت  لَ حأأ 

 ؟كله عن ذلفسأأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو صحابم من أأ  الً رج   يأ قم لمن عّنده ف فخرجأ :  لقا

 لقا . ه نكاالً ت  لعجلأ ك لذ لأ فع اً دأ حأ أأ  ت  د  وجأ  مَ ث  , مر يشٌء ن الأ  مم يلو كان ل:  لافق

هاب   ابن    .( )ب  لبن أيب طا يلَ راه عأ  :  شم

___________________ 

مهاُ:ُ)ُقولهُ خرب 
لك يمي : ( 5/181) "االستذكار"قال أبو عمر يف  (أ ْنُأ  ومّنه , يريد  أأطأأمها مجيعًا بم 

ابرة , قيل للحَراث اخلبري   .انتهى(.نساؤكم حرث لكم ) وقال اهلل عز و جَل , ومّنه قيل للمزارعة ُم 

ف  حالأ هذه وحالأ هذه بالوطء ( : 3/315) "الّنتقى"وقال الباجي يف  واهلل  -مأخوٌذ . معّناه أأعرم

 .كالمه انتهى. من االختبار -أأعلم 

وابن أيب حاتم يف ( 19 /1)وابن أيب شيبة ( 1118 )وعبد الرزاق (  19 )أخرجه الشافعي  ( )

وقرنأ عبد الرزاق معمرًا مع . من ط رق  عن مالك به( 13 /1)والبيهقي ( 3 3/9) "تفسريه" 

 .مالك 

هري ( 13 /1)والبيهقي ( 1131 )ورواه عبد الرزاق   وسَمى البيهقي . من طرق أ خرى عن الزُّ

 (. نيار الأسلمي ) السائلأ 

 ُ ُقوله (ُ :ُ ُآيٌة ام متْه  ُوحر  ُآيٌة ام تْه  هاتكم}: يريد قوله تعاىل  (أ حل  مت عليكم أم  ر  معوا بي ... ح  وأن جتأ

 (11, 13. )الّنساء {ات  من الّن ساء إاَل ما ملكت  أأيامن كموالحصّن. إىل قوله تعاىل ...الختي 

 ُ ُقوله (ُ ُبنُأيبُطالبُ: ُعيل  راه
وابن عبد الب يف (  113 )فقد روى عبد الرزاق . هو كام قال  (أ 

 .من طريقي عّنه الّنهيأ عن ذلك ( 5/188) "االستذكار"

 ملسو هيلع هللا ىلصعن عيلٍّ برجل من أأصحاب الّنبي   وأَما كّناية قبيصة بن ذؤيب:  "االستذكار"قال أبو عمر يف 

= 
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ُنُِ:ُبابُ ُةعُ تُْملُ اُكاح 

هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -551 بّنت  ةأ لخو بري ؛ أنَ روة بن الزُّ عن ع   ابن شم

ة  بامرأأ  تعأ م  ة استأ ميَ بن أ   ربيعةأ  إنَ : ت لفقا, اب طَ خلمر بن ا ع  ىلع ت  لحكيم  دخ

 فحأ ولَ م  
 .تعةل  هذه ا:  لفقا, ه رداءأ  جيرُّ  اً عاب فزم طَ خلمر بن اع   فخرجأ , مّنه  ت  لأ مدة 

 .( ) رمجت  لفيها  مت  و كّنت تقدَ لو

ُنُِ:ُبابُ ُهلُ بُْهُقُ زوجتُ ُْتُمُ لُ سذاُأُ إُُِرشكُِملُ اُكاح 

هاب  ك عن لما حَدثّني - 55  اهللم  لم رسو يف عهدم  نَ نساًء ك   نَ ه أأ غأ لن ه بأأ ,  ابن شم

 سي   ملسو هيلع هللا ىلص
 مّنهنَ , اٌر فَ ك   نأ م  لأ سحي أأ  هنَ زواج  وأأ , هاجرات  م   غري   وهنَ  رضهنَ ن بأأ م  لم

 بأ رأ وهأ ,  فتحم لا يومأ  مت  لسة فأأ ميَ أ   صفوان بنم  وكانت حتتأ , غرية ل  ا بنم  يدم لولا بّنت  

___________________ 

حبتمه عبد اللك بن مروان  وأأَما . وال سيام فيام خالفأ فيه عثامن , واشتغال بّني أ مية للسامع بذكره , فلص 

ّنًة ( لو أَن الأمرأ إيَل جلعلت ه نكاالً ) قول  عيلٍّ  ن تأأَول آيًة أو س  ته حَد الزاين فألَن مأ د  ل حلدأ ومل يطأ  . ومل يق 

ه حرامًا فليس بزان بإمجاع  طئًا , عّند نفسم  .انتهى. إاَل أن  يَدعي يف ذلك ما ال ي عذر بجهله, وإن  كان ُم 

 "العرفة "ويف ( 1/111) "الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 111 ) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .من طريق مالك به( 5/315)

مر مّنقطٌع ( :   1/5) "االستذكار"قال أبو عمر يف   َتصالً , اخلب  من رواية ع  . ثم رواه , وقد رويّناه م 

مر (  3/55)وهو عّند ابن أيب شيبة أيضًا  قال : قال , من طريق ييى بن سعيد عن نافع عن ابن ع 

مر   لرمجت  : ع 
م
تعة الّنساء  .لو تقَدم ت  يف م 

 . هذا إسّناٌد صحيٌح : وقال , د لسدَ ( 1/81) "إحتاف الهرة"وعزاه احلافظ الب وصريي يف  
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 بنأ  ه وهبأ م  عأ  ابنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يه رسول  لإ فبعثأ , سالم ة من اإلميَ أ   بن   ها صفوان  زوج  

 ع  
م
 ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اه رسول  عأ ودأ , مي ة بن أ   صفوانم ل اً انمأ أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو مري  برداء

 .رينه  ه شأ سرَي  وإاَل , ه لأ بم قأ  اً مرريض أأ  فإن   . يهلع مأ قد  يأ  ن  وأأ , م سالاإل

يا :  لفقا,  اسم وس الّنَ ؤ ر  ىلبردائه ناداه ع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلع صفوان   مأ دم  قأ اَم لف

 يكلع دومق  لا ىلّني إن ك دعوتأ أأ  مأ عأ وزأ  .كين بردائم مري  جاءأ بن ع   هب  هذا وأ  د إنَ حممَ 

با أأ  ل  انز:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا ,هرين تّني شأ سرَي  وإاَل . ه تأ ل  بم قأ  مراً أأ  رضيت   فإن   .

سري ك تأ ل لب:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا , يل بي  ى ت  حتَ  نزل  أأ  ال ال واهللم:  لفقا وهب  

 .أشهر   ربعةأ أأ 

ه ستعري  ة يأ ميَ بن أ   صفوان ىلإ لأ رسفأأ , ّني  بح   هوازنأ  لبأ قم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فخرج رسول  

عاره فأأ  , عاً و  طأ  لب:  لفقا ؟هاً ر  م كأ طوعًا أأ أأ : صفوان  لفقا , عّنده حاً الداًة وسم أأ 

 -وهو كافٌر  - ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لمع رسو خرج صفوان   مَ ث   ,ذي عّنده لا حأ الوالس   داةأ الأ 

بيّنه  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  ق يفر   وملأ  , مٌة لسه م  ت  وامرأأ , وهو كافٌر  ائفأ والطَ  اً ّنيّنح   دأ فشهم 

  ( ) .كاحك الّن  له بذت  عّنده امرأأ  ت  واستقرَ  , م صفوان  لسى أأ ه حتَ تم وبي امرأأ 

_________________ 

والبيهقي يف ( 111/ )وابن سعد ( 381/  ) "العرفة"كام يف  "القديم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . من طريق مالك به ( 81 /5) "الكبى"ويف ( 19 /5) "الدالئل"

رسل  .وهذا م 

هري به ( 1111 )ورواه عبد الرزاق   عمر عن الزُّ  .عن مأ

ل  من وجه  صحيح  ( : 9 /1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   وهو حديٌث . هذا احلديث  ال أعلمه يَتصم

= 
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هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -551 صفوان  كان بي إسالمم :  له قانَ ؛ أأ  ابن شم

 ( ).هر  ه نحٌو من شأ تم امرأأ  مم سالوبي إم 

هاب   لقا: مالٌك  لقا -553 ه لم  ورسو اهللىلإ امرأًة هاجرت   نَ ّنا أأ يبلغ   وملأ  :  ابن شم

 ن  أأ  إاَل  . هايّنها وبي زوجم ا بهجرِت   قت  فرَ  إاَل  -فر ك  لا قيٌم بدارم م   ها كافرٌ وزوج   -

.اِت  دَ ّنقيض عم تأ  ن  أأ  لقب اً ها مهاجرزوج   مأ قد  يأ 
( ) 

هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -551 ارث بن هشام  حلحكيم  بّنت ا مَ أ   نَ ؛ أأ  ابن شم

ها زوج   وهربأ , فتح لا يومأ  مت  لأ س  فأأ  -ل  ه  يب جأ أأ  بنم  وكانت حتت عكرمةأ  -

 مت  ى قدم حكيم  حتَ  مُّ أ   ت  لفارحت , يمنأ لا مأ ى قدم م حتَ ساليب جهل  من اإلأأ  بن   ة  عكرم

 اَم لف ,فتح لا عامأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلع وقدمأ ,  مأ لأ سفأأ  مم سال اإلم ىله إفدعت  , من يأ لايه بلع

هام  نكاحم ىلا عتأ بأ فثأ , ه ى بايعأ يه رداٌء حتَ لوما ع,  اً حأ رأ يه فأ لإ وثبأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   رآه  

___________________ 

هاب  إمام  أهلم السريم وعاله , مشهوٌر معلوٌم عّند أهل السري 
وشهرة  هذا . وكذلك الشعبي , وابن  شم

 .انتهى.احلديث أأقوى من إسّنادمه إن  شاء اهلل

( 5119)الكبى "والّنسائي يف ( 3511) "السّنن"داود يف رواها أبو . ومجلة استعارة السالح: قلت   

من ( 3513)وله طريٌق آخر عّند أيب داود . من وجه  آخر عن أ مية بن صفوان بن أمية عن أبيه نحوه 

 .فذكر القصة. رواية أ ناس من آل عبد اهلل بن صفوان 

( 19 /5) "الدالئل" والبيهقي يف( 113/ ) "الطبقات"وابن سعد يف ( 1/31)أخرجه الشافعي  (6)

 .من طريق مالك به( 81 /1) "الكبى"ويف 

 .من طريق مالك به( 81 /1) "السّنن الكبى" أأخرجه البيهقي يف  (6)

هري به ( 1111 ) "الصّنَف"ورواه عبد الرزاق يف   عمر عن الزُّ  .عن مأ
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 ( ).كلذ

ُوُ ليفُاُماُجاءُ :ُبابُ
ُمةُِيُْلِ

 لأ رسو نَ ّني أأ غأ لقد بل:  له قانَ عن ييى بن سعيد  ؛ أأ ي عن مالك  حَدثّنو -555

 .( )ٌم حلأ  وال, ما فيها خبٌز  يمةم لول باوملكان ي   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُكاِحُالنُُِّجامعُ :ُبابُ

_________________ 

دالئل "ويف ( 81 /1) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 111/ ) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  (6)

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به ( 819 ) "الّنبوة

هري به ( 1111 ) "الصّنَف"وأخرجه عبد الرزاق يف ُ عمر عن الزُّ  .عن مأ

بري . وله شواهد نحوه    اهلل بن الزُّ
 "تاريخ دمشق"وابن عساكر يف (  11/ )عّند ابن سعد  عن عبدم

ر(. 13/ 1) ليكة م  رسالً عّند احلاكم يف ( . 113/ )سالً عّند ابن سعد وعن ابن أأيب م  وعن عروةأ م 

 ( .5151) "الستدرك"

 . وهذا مرسل (6)

عب"والبيهقي يف ( 19 /1) "الكبى"ووصله الّنسائي يف    "الوسط"والطباين يف ( 9111) "الشُّ

يد عن أنس ( 59/ )  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل أكلت  لرس:  من طريق سليامن بن بالل عن ييى بن سعيد عن مح 

 هو يا أبا محزة؟ قال : قلت  , وليمًة ليس فيها خبز وال حلم 
 
 .متٌر وسويٌق : أي يشء

من وجه آخر بغري هذا السياق من طريق إسامعيل بن ( 1191)وأصل احلديث يف صحيح البخاري ُ

بصفية بّنت بي خيب والديّنة ثالثأ ليال  يبّني عليه  ملسو هيلع هللا ىلصأقامأ الّنبيُّ : قال  جعفر عن محيد عن أنس 

رأ بالأنطاع فأ لقي فيها من التمر . فام كان فيها من خبز  وال حلم  . فدعوت  السلمي إىل وليمتمه , حيي  أأمأ

 ."احلديث .. فكانت وليمتأه . والأقمطم والسمنم 
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إذا :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو م ؛ أنَ لعن زيد بن أس ى عن مالك  يي حَدثّني -551

وإذا ,  ةم بكلبا ع  د  يأ ل  و, يتها بّناصم  ذ  خ  يأ  لف اريةأ جلو اشرتى اأأ ,  ةأ رأأ لكم احد  أأ  جأ تزوَ 

 ر  ذ بذم خ  يأ  لف بعريأ لى ارتأ اش  
 .( )يطان  من الَش باهلل يستعذ  ل  و, امه ّنأ سأ  وةم

ه ختأ ل  أ   رج  ىلإ خطبأ  الً رج   نَ ؛ أأ  ي  ك  لري ابعن أيب الزُّ ي عن مالك  حَدثّنو -551

ا قد كانت  أأ  فذكرأ  , أ طَ خلبن ا ك عمرأ لذ غأ لفب,  ت  ثأ حدأ أأ  ّن  ه َّضب  يأ  و كادأ أأ , ه بأ اب فَّضأ

 ( ).بخأ للم و كأ لأ ما :  لقا ثمَ : 

_________________ 

ّنة"أخرجه البغوي يف  (6)  .من طريق أيب مصعب عن مالك به( 1/119) "رشح الس 

رسل    .هذا حديٌث مّنقطعٌ : البغوي عقبه ولذا قال . وهذا م 

واة للموطأ ( : 5/311) "التمهيد"وقال أبو عمر يف   رسٌل عّند مجيع الرُّ ومعّناه  -واهلل أعلم  -وهذا م 

ّنبسة بن عبد الرمحن عن زيد بن , يأستّند من حديث عبد اهلل بن عمرو وأأيب الس  اخل زاعي  وقد رواه عأ

مر عن الّنبي  تج به.  ملسو هيلع هللا ىلصأسلم عن أبيه عن ع  ّنبسة ضعيٌف ال ي   انتهى. وعأ

 (.911 /5) "الكامل"أخرجه ابن عدي يف . وطريق عّنبسة : قلت  

ّنبسة  -يعّني اإلسّناد  -هذا حديٌث مّنكٌر : قال أأيب ( 111 )رقم  "العلل"قال ابن أيب حاتم يف   وعأ

 انتهى. ضعيف  احلديث

وابن ماجه ( 11 1)فأخرجه أبو داود . أَما حديث  عبد اهلل بن عمرو الذي أشار إليه ابن عبد الب  

مرو بن شعيب ( 1/11) "الكبى"والّنسائي يف ( 8 9 ) وغريهم من ط رق  عن ابن عجالن عن عأ

ه عن الّنبي  كم الرأةأ أو اخلادمأ أأو ا: أنه قال ,  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبيه عن جد  ه عىل . لبعريأ إذا أأفادأ أأحد  فليضع  يدأ

تأها عليه : ثم يقول  , ناصيتمها  بأل  ها وخريأ ما جأ ل ك خريأ
ها ورش  ما , اللهَم إمين أأسأأ وأأعوذ  بكأ من رش 

تأها عليه  بأل  ه , جأ روةم سّنامم  .لفظ الّنسائي.  "ويقول مثل ذلك, وأأَما البعري  فإَنه يأأخذ  بذم

 .من طريق ييى بن سعيد عن أيب الزبري به( 9/581) "تفسريه"أخرجه الطبي يف  (6)

= 
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هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -558  ج بّنتأ ه تزوَ نَ عن رافع بن خديج  ؛ أأ  ابن شم

, ًة يها فتاًة شابَ لج عفتزوَ  ,ت ب  ى كأ عّنده حتَ  فكانت   نصاري  مة الأ لد بن مسمَ حم  

 لُّ ى إذا كادت حتأ حتَ  هالأ مهأ أأ  ثمَ , قها واحدًة لَ فط قأ اله الطَ ت  دأ فّناشأ , يها لع ةأ ابَ الَش  رأ فآثأ 

ها راجعأ  ثمَ , قها واحدًة لَ فط, ق اله الطَ دت  فّناشأ , عليها  ةأ ابَ الَش  فآثرأ  عادأ  مَ ث  , ها عأ راجأ 

  .قاله الطَ دت  فّناشأ , ة عليها ابَ الَش  عاد فآثرأ  ثمَ , 

رة ث  رين من ال   ما تأ ىلع تم استقرر فإن شئتم  ,واحدٌة  ام بقيت  نَ إم  , ما شئتم :  لفقا

ير  وملأ  , ك ل ذىلها عسكأ م  فأأ , رة ث   ال  ىلع ستقرُّ أأ  لب:  تلقا كم فارقت   شئتم  وإن  , 

  ( ).رةث   ال  ىلعّنده ع ت  ي قرَ ح امً ثيه إم لرافٌع ع

___________________ 

مر        .                             هذا م رسل أبو الزبري مل ي درك ع 

. من طريق سفيان ( 11 / ) "الّناسخ والّنسوخ"وأبو عبيد يف ( 1189 )وأخرج عبد الرزاق     

عبة كالمها عن قيس بن مسلم عن ط( 9/583)والطبي  طبت إليه , ارق بنم شهاب عن ش  اًل خ  أأَن رج 

ثأت   -ابّنٌة له  جها : فقال , ما رأيت  مّنها إاَل خريًا : فقال , فأتى عمرأ فذكرأ ذلك له  -وكانت  قد أأحدأ زو 

ب ,  ي ت  : فقالت   "ويف رواية الطبي . وال خت  غأ حأ أيب , فقد بأ ى أن  أأفضأ : فأتى عمرأ , فقال ! إمين أأخشأ

؟ قال أأل جها: قال ! بىل : يسأ قد تابت   .وإسّناده صحيح عىل رشط الشيخي. فزو 

مر نحوه( 511)واحلارث بن أيب أسامة ( 9/583)وللطبي    .عن الشعبي عن ع 

 .زنت : أي  (قدُأ حدثتُ:ُ)ُقولهُ 

هري عن رافع  ( )  .دون واسطة . كذا رواه مالٌك عن الزُّ

(   1)وإسحاق بن راهوية ( 1119 ) "الصّنف" شيبة يف وابن أيب( 13  )وأخرجه الشافعي  

هري عن سعيد بن السيب ( 1/51) "الكبى"والبيهقي يف  ييّنة عن الزُّ أَن رافعأ بن , من طريق ابن ع 

= 
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___________________ 

ه من أأمرها . خديج كانت حتته بّنت حممد بن مسلمة  رم : فقالت , فأأراد أن ي طل قها , إَما كمبًا أو غريه , فكأ

م يل ما شئتأ , ل قّني ال ت ط
ّنة بذلك , واقسم  السُّ

وإن امرأٌة خافت من }: فأنزلأ اهلل  عَز وجَل . فجرتم

 .اآلية {بعلها نشوزًا أو إعراضًا فال جّناح عليهام أن  يصلحا بيّنهام صلحاً 

ر ( 9/115) "تفسريه"والطبي يف . واللفظ له ( 1153 ) "الصّنف"ورواه عبد الرزاق يف   عمأ عن مأ

هري( 1118) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ,  أخبين ابن  : قال , عن شعيب بن أيب محزة كالمها عن  الزُّ

لح  الذي : قال  "وفيه . فذكره . أَن رافعأ بنأ خديج كان حتته , السيب وسليامن بن يسار  فذلك الصُّ

ّنأا أأنزل اهلل  فيه   . وظاهره اإلرسال  {.. وإنم امرأة }. بلغأ

من رواية إسحاق بن إبراهيم الَدبري عن عبد الرزاق عن ( 1/338) "الستدرك"ووصلأه احلاكم يف  

هري عن سعيد  وسليامن عن رافع بن خديج  عمر عن الزُّ  .واهلل أعلم. وفيه نظٌر . مأ

أخبين أيوب : عن معمر قال :  فقال . عقمب روايته ( 1151 )أخرجه عبد الرزاق . ق آخر وله طري 

بيدة  فإن أأرَض هبا يف الثالثة فإَن ْلا أن  يوفيها "وزاد فيه , مثل حديث الزهري . عن ابن سريين عن عأ

ها  ."حَقها أأو ي طل ق 

وإنم امرأٌة خافت  }يف قوله عز و جل : عن عائشة (  311)ومسلم ( 8 13)روى البخاري  :إكاملُ

فلعَله . نزلت  يف الرأة تكون  عّند الرجل : قالت [  18 / الّنساء /  1]  {من بعلها نشوزا أو إعراضا 

حبة وولٌد , أن ال يستكثر مّنها   . "أنتأ يف حلٍّ من شأين: فتقول له . فتكره أن  ي فارقها . وتكون ْلا ص 
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  كتاب

َّ
 ق  الالط
 

ُكلباهُذْشُةُوأُ ربيُ لةُوايُ للُ يفُاُماُجاءُ :ُبابُ

 ةيَ لخليف ا مركان يقول   بن ع  اهلل عبدأ  عن نافع  ؛ أنَ ي عن مالك  حَدثّنو -559

 ( ).واحدة  مّنهام يقات  كلُّ لتط ث  ا ثالإَّن : ة بيَ لوا

ُيِكُلمنُالتُ بيُمُِماُيُ :ُبابُ

ك لَ م إذا: مر كان يقول  بن ع  اهلل عبدأ  عن نافع  ؛ أنَ ي عن مالك  حَدثّنو -511

 ي   أن   إاَل به  ما قضت   ضاء  قأ لافه تأ امرأأ  جل  الرَ 
  ملأ  : فيقول  .هايلر عّنكم

واحدًة  إاَل  د  رم أ 

  ( ).اِتم دَ يف عم  ما كانت   هبا كأ لمأأ  ك ؛ ويكون  ل ذىلع ف  لفيح

_________________ 

 .عن مالك به( 5/111) "العرفة"ومن طريقه البيهقي يف ( 1/81) "سّندهم"أخرجه الشافعي يف  (6)

مر عن ( 1/311) "الكبى"والبيهقي يف ( 85   )وأخرجه عبد الرزاق    بيد اهلل بن ع  من طريق ع 

 .نافع به

ال  ولذلك, معّنى اخللَية التي خلت  من الزواج ( :   /1)قال الباجي (ُيفُاللي ةُوالربي ةُ:ُ)ُقولهُ 

ن عمصمةم : وكذلك معّنى البَية , ي ستعمل يف الرجعيَة ؛ لَن الرجعيةأ ذات  زوج   ئأت  مم هي التي برم

ه برَية إليه  ؛ لأَن كالمأ الزوج راجٌع إىل ذلك ؛ لَنه مل يأطلب ها بدين  فريجع قول 
 .انتهى . الزوجيةم

من ( 5/111) "العرفة"ويف ( 1/318) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1/81)أخرجه الشافعي  (1)

 .طريق مالك به

مل ك الرجل  امرأأتأه أأن  ( : 1 /1) "الّنتقى"قال الباجي يف  (مل كُالرجلُ:ُ)ُقولهُُ التمليك هو أن ي 

= 
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ُ:ُبابُ ُيِكُلمقٌةُواحدٌةُمنُالتُ يُْلُِطفيهُتُ ُماُيب 

عن , يامن بن زيد بن ثابت  لعيد بن س  عن سأ  ى عن مالك  يي حَدثّني - 51

 بن   د  تاه حممَ ثابت  فأأ  بنم  عّند زيدم  اً سله كان جانَ ه أأ خبأ زيد بن ثابت  ؛ أن ه أأ  بنم  خارجةأ 

ها مرأ يت أأ امرأأ  كت  لَ م:  لفقا ؟نكما شأ  : ه زيٌد ل لفقا, معان ّناه تد  ي  تيق  وعأ يب عأ أأ 

 .ّنيت  قأ ارأ ففأ 

م ار  : زيٌد  لفقا . ردأ قأ لا:  لقا ؟كل ذىلع كأ لأ ما مح: ه زيٌد ل لفقا  . شئتأ  ها إن  ع  جتأ

  ( ) .هبا ك  لمأأ  نتأ وأأ , ام هي واحدٌة فإنَ 

ُيكلمبيُمنُالتُ يُ ُماُال:ُبابُ

بيه عن عائشة قاسم عن أأ لمحن بن اعن عبد الرَ  ى عن مالك  يي حَدثّني -511

 ,وه ج  ة فزوَ ميَ يب أ  أأ  بّنت   بة  ي  رأ محن بن أيب بكر  ق   عبد الرَ ىلع ا خطبت  َّن ؤمّني ؛ أأ لا م  أ  

___________________ 

: ويف كتاب ابن الواز , أأمركم بيدك : أو يقول ْلا , ت طل ق نفسها , وذلك بأن  يقولأ ْلا قد مَلكتك أمرك 

قال . طالقكم إليكم أو بيدكم : أمرك وال نفسك , وكذلك قوله : قوله قد مَلكتك , إن مل يقل وكذلك 

 انتهى . فهذا كلُّه متليٌك حمٌض . أأو أأنتم طالٌق إذا شئتم , أو قال ْلا أأمركم بيدكم إن شئتم : ابن القاسم 

ُماُقضْتُبهُ:ُ)قولهُُ  .ثالث أأو ثّنتان أأو , أي طلقٌة واحدٌة  (فالق ضاء 

 "العرفة"ويف ( 1/318) "الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 1/81) "مسّنده"أخرجه الشافعي يف  (6)

من ط رق  ( 13 / ) "التاريخ الصغري"والبخاري يف ( 198 ) "الطالب"ومسَدد كام يف ( 5/111)

 .عن مالك به

 ( 585 )صور وسعيد بن مّن( 993  )عّند عبد الرزاق . وْلذا الثر  طريقان آخران  
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 .عائشة إاَل ا ّنأ ج  ما زوَ : وقالوا , محن الرَ   عبدم ىلوا عب  تأ م عأ َّن إم  ثمَ 

 .هابيدم  بةأ ي  رأ ق   مرأ أأ  لأ فجع ,ه لك لذ رت  محن فذكأ  عبد الرَ ىلإ عائشة   ت  لفأرس

 .( ) اً قالك طأ لم يكن ذلف, ها جأ وزأ  فاختارت  

 - عائشةأ  نَ بيه ؛ أأ قاسم عن أأ لمحن بن اعن عبد الرَ ي عن مالك  حَدثّنو -513

محن الرَ  وعبد   -بري الزُّ  بنأ  ّنذرأ ل  محن االرَ  عبدم  بّنتأ  فصةأ حأ  جت  زوَ  -ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوجأ 

 فتات   ي  يلثومم  ؟هذا به صّنع   ي  يلث  ومم :  لمحن قاالرَ  عبد   مأ دم  قأ اَم لف -ام غائٌب بالَش 

 .محنالرَ  عبدم  ك بيدم لذ فإنَ : ّنذر لا لفقا ,بري الزُّ  بنأ  ّنذرأ لا عائشة   مت  لَ فك ؟يهلع

أ  ما كّنت  : محن الرَ  عبد   لفقا  ي  ضأ قأ  اً مرأأ  دَ ر  لم
 وملأ  , ّنذر ل  عّند ا حفصة   ت  فقرَ  . هتم

  ( ) .ك طالقاً ليكن ذ

_________________ 

وعبد الرزاق يف ,  من طريق ابن ب كري عن مالك ( 1/311) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

مر كالمها عن عبد الرمحن به ( 911  ) "الصّنف"  نحوه. عن عبد اهلل بن ع 

 . وإسّناده صحيح 

مري عن القاسم( 891  )وأخرجه عبد الرزاق   بيد بن ع   .بن حممد نحوه  من رواية عبد اهلل بن ع 

 "العرفة"ويف ( 1  /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 3/8) "رشح العاين"أخرجه الطحاوي يف  (6)

 .                  من ط رق  عن مالك به( 11/191)وابن عساكر ( 1/31 )

 .عن ييى بن سعيد عن القاسم به( 111 )وسعيد بن مّنصور ( 3/151)وأخرجه ابن أيب شيبة  

ونحن  نحمل  هذا عىل أأَّنا مَهدت أأسباب تزوجيمها , ثَم أأشارت  عىل :  "العرفة"فظ البيهقي يف قال احلا

يلم أأمرها عّند غيبةم أأبيها حَتى عقدأ الّنَكاح , وإمَنام أ ضيف الّنكاح  إليها الختيارها ذلك , وإذّنا فيه  من وأ

 .ومتهيدها أسبابه

= 
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ُُءُ الـيُْاإلُِ:ُبابُُ

يب بن أأ  يل  بيه عن عد  عن أأ حممَ  بنم  عفرم عن جأ  ى عن مالك  يي حَدثّني -511

 ضتم مأ  وإن  يه طالٌق لع يقعأ  ملأ  ه تم ن امرأأ ل مم ج   الرَ ىلأ إذا آ: ن ه كان يقول ب  ؛ أأ لطا

  ( ).فيءأ يأ  ن  ا أأ وإمَ , ق ل  طي   ا أن  فإمَ  . وقفأ ى ي  حتَ .  شهر  الأ  ربعة  الأ 

___________________ 

حدثّنا أبو العباس : ما أخبنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا  والذي يدلُّ عىل صحة هذا التأويل,

: أخبنا الربيع أخبنا الشافعي أخبنا الثقة عن ابن جريج عن عبد الرمحن بن القاسم , عن أبيه قال 

قدة الّنكاح قالت لبعض أأهلها  ج زو  : كانت عائشة ختطب  إليها الرأأة من أأهلها فت شهد , فإذا بقيت  ع 

قدة الّنكاح  ريج عن عبد الرمحن بن القاسم قال . "فإَن الرأةأ ال تيل ع  رواه عبد اهلل بن إدريس عن ابن ج 

. فإذا مل يبقأ إاَل الّنكاح : كانت عائشة  فذكرأ معّنى هذه القصة , وقال : ال أأعلمه إماَل عن أأبيه قال : 

ّنكمحن»: قالت ح , فإَن الّنساءأ ال ي 
 . «ليس إىل الّنساء الّنكاح»: وقالت, , ويف رواية أخرى « يا فالن أأن كم

ّنا أأَن الراد بقوله  -وراوي احلديثي عبد الرمحن بن القاسم  -فإذا كان هذا مذهبها  م 
لم زَوجت  : عأ

الف ما روت ه عن الّنبي  «عائشة  حفصةأ بّنتأ عبدم الرمحن ما ذكرنا , وإذا كان حمموالً عىل ما ذكرنا مل َي 

ها باطٌل ]  ملسو هيلع هللا ىلص  ولي ها فّنكاح 
ام امرأأة ن كحت بغري إذنم ّنا يف السألة بام أخبنا [ أأيُّ ..... , واحتَج أأصحاب 

 .الخ كالمه ...« ال نكاح إال بويل»:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : عن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيه قال

 .عن مالك به( 1/311) "الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 1/83)أخرجه الشافعي  (6)

 . جعفر بن حممد هو ابن عيل بن احلسي بن عيل بن أيب طالب  

وإن  كان مّنقطعًا يف الوطأ . بوقفم ال ويل  اخلب عن عيل  ( : 1/35) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

حاح   َتصٌل من ط رق  كثرية  صم  . ثم رواه من طريقي عن عيل.. فإنه م 

ها البيهقيُّ (. 1/311)أيضًا  "البيهقيسّنن "وانظر طرقه يف    .وحَسّنه احلافظ يف الفتح. وصَححأ بعضأ

امع زوجتأه : أي  (إذاُآىلُ:ُ)ُقولهُ  امع . يأرجع  عن يأميّنه : أي  (يفيءُ:ُ)ُوقولهُ. حلفأ أن اَل جي  وجي 

= 
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ُرُِّحلُ اُارُ هُ ظُِ:ُبابُ

 لأ ه سأأ نَ ؛ أأ  قي  رأ يم  الزُّ لس   مرو بنم عن سعيد بن عأ  ى عن مالك  يي حَدثّني -515

 عن رج  حممَ  بنأ  قاسمأ لا
 إنَ : د  م بن حممَ قاسلا لفقا ؟هاجأ هو تزوَ  امرأًة إن   طَلقل  د 

هو  إن  :  ابطَ خلمر بن اره ع  مأ فأأ , ها جأ هو تزوَ  ه إن  م  أ   هرم يه كظأ لًة عامرأأ  لأ جع الً رج  

 ( ).تظاهرم ل  ا ارةأ كفَ  رأ كف  ى ي  ا حتَ قرهبأ يأ  ن اَل جها أأ تزوَ 

ُيارُِلُِيفُاُماُجاءُ :ُبابُ

ن ه كان يقول يف أأ ,  مر بن ع  عن نافع  عن عبد اهللي عن مالك  حَدثّنو -511

 مأ الأ 
 ( ) .هامَس يأ  ملأ  ما  يارأ خلا اْل إنَ  : قعتأ فت   عبدم لا حتتأ  تكون   ةم

___________________ 

 .زوجتأه 

رشح "وي يف والطحا( 113 ) "السّنن"وسعيد بن مّنصور يف ( 551  )أخرجه عبد الرزاق  (6)

من ( 1/383) "السّنن"والبيهقي يف ( 1/53) "احتاف الهرة"ومسدد كام يف ( 31 /1) "الشكل

 . طريق مالك به

مر : قال البيهقي والبوصريي    .                  هذا مّنقطٌع القاسم ملأ  ي درك ع 

مري عن القاسم به( 1813 )وأخرجه ابن أيب شيبة       .عن عبد اهلل الع 

مري عن ( 31 /1)وأخرجه الطحاوي   مر الع  من طريق ييى بن عبد اهلل بن سامل عن عبيد اهلل بن ع 

مر رقي عن ع  ليم الزُّ مرو بن س   .القاسمم عن عأ

مر . ورواته ثقات    . وروى ما يدلُّ عليه .وجزم الطحاوي بسامع عمرو بن سليم من ع 

 "العرفة"ويف ( 1/115) "الكبى"يف والبيهقي ( 1/19) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (6)

 .عن مالك به( 113/  )

= 
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هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -511 بّني لًة موال بري ؛ أنَ بن الزُّ روة عن ع   ابن شم

 فعأ مأ وهي أأ  -ا كانت حتت عبد  َّن أأ , ه ت  خبأ أأ  -راء ب  ا زأ ْليقال  -عديٍّ 
 - قت  ت  ٌة يومئذ 

 كم بت   ُم  ين  إم : ت لفقا, ّني ت  عأ فدأ  -ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوج   - حفصة   يلَ إ ت  لرسفأأ :  ت  لقا

 بأ  مركم أأ  إنَ ,  شيئاً عي صّنأ تأ  أن   حبُّ أ   وال . اً خب
 س  يمسأ  ملأ  ك ما يدم

 فإن   , كم زوج   كم

 ثمَ  الق  الطَ  ثمَ  ق  الهو الطَ :  ت  لفق: ت لقا, يشٌء  مرم من الأ  كم ليس لف كم مَس 

 ( ).ه ثالثاً ت  ففارقأ  , الق  الطَ 

ُعلُْلُ يفُاُماُجاءُ :ُبابُ

 عن عأ  عن ييى بنم  ى عن مالك  يي حَدثّني -518
محن ؛ الرَ  عبدم  بّنتم  مرةأ سعيد 

بن  قيسم  بنم  ثابتم  حتتأ ا كانت َّن أأ ,  نصاري  سهل  الأ  بّنتم  ن حبيبةأ ه عت  بأ خ  ا أأ َّن أأ 

ه يف سهل  عّند بابم  بّنتأ  حبيبةأ  بح فوجدأ  الصُّ ىلإ خرجأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ وأأ , س  اَم شأ 

___________________ 

من طريق عبيد اهلل بن عمر عن ( 1/115) "السّنن"والبيهقي يف ( 1535 )وأخرجه ابن أيب شيبة  

 . نافع به

 "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 1/115) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/18)أخرجه الشافعي  (6)

هري به( 1 31 ) "الصّنَف"ق يف وعبد الرزا, عن مالك ( 1938) ر كالمها عن الزُّ عمأ  .عن مأ

بأه  
قم ييّنة : قال عبد الرزاق عأ راء . وأَما ابن  ع  هري عن سامل عن زب   انتهى . فذكره عن الزُّ

ولعَله (  3 9/1) "الفتح"ومع هذا صَححه ابن حجر يف . ومل أرأ من وَثقها . وزب راء ال ت عرف : قلت  

ه جتَوز بت مت . لن زبراء هي صاحبة القصة , صحيحم . كام قال الذهبي . وال ي عرف من الّنساء من اِت 

 .واهلل أعلم
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 يا رسولأ سهل   بّنت   نا حبيبة  أأ :  ت  لفقا ؟هن هذم مأ  : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ا رسول  ْل لفقا,  سم لأ غأ لا

 .اهزوجم لقيس   بن   ثابت   وال ال أأنا:  ت  لقا ؟كن  أ  ما شأ :  لقا,  اهلل

سهل   بّنت   بيبة  هذه حأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ل لقا, قيس   بن   ها ثابت  زوج    جاءأ اَم لف

عطاين عّندي ما أأ  كلُّ .  اهلل يا رسولأ :  حبيبة   ت  لفقا , تذكرأ  أن   ما شاء اهلل  قد ذكرت  

يف  ست  لوج , مّنها خذأ فأأ , ذ مّنها خ  : قيس   بنم  ثابتم ل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا ,

 ( ).هالم هأأ 

ا َّن بيد  ؛ أأ يب ع  أأ  ة بّنتم صفيَ لة  عن نافع  عن موالي عن مالك  حَدثّنو -519

  ت  عأ لتاخ  
  ل  ها بكن زوجم مم

 
 .( )مر بن ع  اهلل ك عبد  لر ذّنكم م ي  لف, ا ْلأ يشء

_________________ 

وابن اجلارود ( 19 /1)والّنسائي ( 1111)وأبو داود ( 1/133)وأمحد ( 1/95)أخرجه الشافعي  ( )

مالك  من ط رق  عن( 1 1/3) "الكبى"والبيهقي يف ( 11 /11) "الكبري"والطباين يف ( 119)

 (1181)وصَححه ابن حبان . به

أَن امرأةأ ثابتم بنم قيس أأتتم الّنبَي : عن ابن عبَاس  (4336)ُ"صحيحُالبخاري"وأصلُالقصةُيفُ

ل ق وال دمين  : فقالت  ملسو هيلع هللا ىلص ولكّن ي أأكره الكفرأ يف , يا رسول اهلل ثابت  بن  قيس  ما أأعتب  عليه يف خ 

تأه؟ قالت :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل . اإلسالم  قأ ين عليه حدي  , اقبل احلديقة :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل . نعم : تأرد 

 ."وطل قها تأطلميقة

اح يف تسمية امرأة ثابت   . مريم الغالي ة  :وقيلُ, حبيبة بّنت سهل كام وقع هّنا : فقيلُ: واختلف الرش  

ه عّنها  ة, تي إّنا قَصتان وقعتا المرأأ :  وقيل, أخرجه الّنسائي وابن ماجأ د القص  مل عىل تعدُّ . وعليه ي 

 ( 13 /5 )فتح الباري : انظر 

 "العرفة"ويف ( 5 1/3) "الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 1/91) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (1)

= 
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ُطُ :ُبابُ ُال  ُعةلُِتُ ْخُملُ اُق 

 جاءت   اءفرأ عأ  ذ بنم عو  م   ع بّنتأ بي  ر   عن نافع  ؛ أنَ  ى عن مالك  يي حَدثّني -511

عثامن  نم ها يف زمان زوجم مم  عت  لا اختَّن ه أأ ت  بأ خ  فأأ  .مر بن ع  اهلل  عبدم ىلها إهي وعمُّ 

ا ِت  دَ عم : مر  بن ع  اهلل عبد   لوقا, ه ّنكر  م ي  لان فعفَ  نأ ب ك عثامنأ لذ غأ لفب, ان بن عفَ 

  ( ).قةلَ طل  ة ادَ عم 

___________________ 

ه صحيٌح . عن مالك به( 5/111)  .وإسّناد 

مري عن ( 8511 )وابن أيب شيبة , عن موسى بن عقبة ( 853  )ورواه عبد الرزاق   عبد اهلل الع 

 ْلا , عن نافع 
 
ن كل  يشء ه اختلعت  مم

مر جاءت ه موالٌة المرأأتم . وكل  ثوب  عليها حتى نأفسها , أَن ابنأ ع 

ّنكر ذلك عبد  اهلل  .لفظ عبد الرزاق . فلم ي 

من طريق ( 15 /3) "الصغرى"ويف , من طريق ابن ب كري ( 5 1/3) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

 .افعي كالمها عن مالك بهالش

من طريق ( 13/311) "التمهيد"وابن عبد الب يف ( 39 ) "الّناسخ والّنسوخ"ورواه الّنحاس يف 

, وال مرياثأ بيّنهام . لتّنتقل :  أّنم سأألوا عثامن أأتّنتقل؟ فقال  "وفيه . الليث بن سعد عن نافع به 

ثامن : فقال ابن عمر , ولكن ال تأّنكح  حتى حتيضأ حيضًة خشيةأ أن  يكونأ هبا مح ٌل , وال عدةأ عليها  ع 

ّنا نا وأأعلم   .خري 

بادة بن الوليد بن ( 1158)وابن ماجه ( 3198)وأصله عّند الّنسائي   آخر عن ع 
بسّند  حسن  من وجه 

بي ع  بادة عن الرُّ  .نحوهع 

مر ) دون قوله  َدة ال طَلقة : وقال عبد  اهلل بن ع  ا عم َدِت 
حيث قىض . لكّنها ت عارض رواية الليث .  (عم

مر . عثامن بأَن عَدِتا حيضٌة واحدٌة  وأخرج أبو داود يف . عثامن خرينا وأعلمّنا : وقال . وأقَره ابن  ع 

= 
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ُطُ :ُبابُ ُال  ُركُْبُِلاُق 

هاب  عن  ى عن مالك  يي حَدثّني -511 محن بن د بن عبد الرَ عن حممَ  ابن شم

 ن  أأ  لقب ثاً ه ثالتأ جٌل امرأأ ر طَلق:  له قانَ أأ : كري ب  لإياس بن ا د بنم ثوبان عن حممَ 

 يأ  ن  ه أأ لبدا  ثمَ  ,هبا  لأ دخ  يأ 
  . هل ل  سأأ معه أأ  فذهبت  , ستفتي يأ  فجاءأ , ها حأ ّنكم

ى ها حتَ تّنكحأ  نرى أن   ال: فقاال , ك لعن ذريرة ه   اس  وأباعبَ   بنأ اهلل عبدأ  لأ فسأأ 

ك إنَ : اس  ابن عبَ  لفقا ,اها واحدٌة قي إيَ ام طالفإنَ :  لقا ,ك ريأ غ اً زوج تّنكحأ 

  تأ لرسأأ 
 ن يأ مم

 ( ).ضل  ن فأ مم  كأ لما كان  كأ دم

___________________ 

مر قال حَدثّنا القعّنبي عن مالك  عن نا( 1131) "السّنن" وهذا . "عَدة الختلعة حيضة: فع  عن ابنم ع 

 . من الواضع التي اخت لف فيها عىل ابن عمر 

وجزم بأَن . وعزاها البن حزم , روايةأ الليث ( 3/115) "التلخيص"ذكر احلافظ ابن حجر يف  :تنبيهُ

عن نافع   "الوطأ"ه مالٌك يف وكذا روا: ثم قال ابن  حجر . عَدِتا عدة الطلقة : ابن عمر قال يف آخره 

 ."نحوه

ن تقَدم ذكرهم بلفظ آخر. "ال حىَل "ومل أرأ رواية الليث عّند ابن حزم يف : قلت   واهلل أعلم . وهي عّند مأ

ويف ( 5 1/3) "الكبى"والبيهقي يف ( 3/51)والطحاوي ( 1/11) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (6)

 . من ط رق  عن مالك به(  9/13)والبغوي ( 5/189) "العرفة"

من رواية ابن (  11  ) "الصّنَف"وعبد الرزاق يف , من رواية معمر ( 98 1)وأخرجه أبو داود 

هري عن حممد بن عبد الرمحن من رواية ( 3/51)والطحاوي , جريج  زاد ) ابن أيب ذئب كلهم عن الزُّ

مرو , عن حممد بن إياس ( أبو داود وأيب سلمة بن عبد الرمحن  ريرة وعبدأ اهلل بن عأ أأَن ابنأ عباس وأأبا ه 

ها ثالثًا فكلُّهم قالوا : بن العاص  ر ي طل قها زوج  ئلوا عن البمك  ه ال حتلُّ له حتى تأّنكحأ زوجاً : س  . غريأ

= 
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 عن ب  ي عن مالك  حَدثّنو -513
 شج   بن الأ بن عبد اهلل كريعن ييى بن سعيد 

ه قا نصاري  اش  الأيب عيَ  امن بنععن الّنُّ   ل  جاء رجٌل يسأأ :  لعن عطاء بن يسار  ؛ أن 

 عطاءٌ  لقا .هامَس يأ  أن   لأ قب ثاً ه ثالتأ امرأأ  طَلقل  رج  عاص عن لمرو بن اعأ   بنأ اهلل عبدأ 

 .واحدةٌ  رم ك  بم لق اام طالإنَ : ت لفق: 

, ها ّن  بي  واحدة تأ لا ,نت قاص  ام أأ إنَ : عاص لمرو بن ا بن عأ اهلل  عبد  يل لفقا

 .( )ه غريأ  اً زوج ّنكحأ ى تأ ها حتَ م  ر  حت   ث  الوالثَ 

؛  شج   بن الأ بن عبد اهلل عن ييى بن سعيد  عن بكريي عن مالك  حَدثّنو -511

أ خ  ن ه أأ أأ   بن اهلل مع عبدم  ساً لأن ه كان جا, صاري  ناش  الأ يَ يب عأ وية بن أأ عاه عن م  بأ

, كري ب  لياس بن اإم  د بن  مَ مها حم  فجاءأ :  لاق,  ابطَ خلمر بن اع   بنم  بري وعاصمم الزُّ 

___________________ 

 ( . 58)وانظر رقم 

 "الكبى"والبيهقي يف ( 3/18)والطحاوي ( 111  )وعبد الرزاق ( 1/11)أخرجه الشافعي  ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 11/118)وابن عساكر ( 5/191) "العرفة"و( 1/335)

واة الوَطأ عن مالك يف هذا احل( :    /1) "االستذكار"قال أبو عمر يف     ديث عن ييى بن ملأ  َيتلف ر 

سلم  بن  احلَجاج , سعيد عن ب كري بن الشج عن الّنعامن بن أيب عياش عن عطاء بن يسار  وأأنكرأ م 

 فيه بي ب كري وعطاء بن يسار الّنعامنأ بنأ أأيب عياش 
ت بأع مالكًا أأحٌد من : وقال , إدخالأ مالك  ملأ  يأ

مرأ وعثامنأ . من عطاء والّنعامن  أأقدم  , أأصحاب ييى بن سعيد عىل ذلك  كأ ع   .انتهى كالمه . أأدرأ

ه ييى بن  سعيد القطان ويزيد بن . كذا رواه مالٌك ( : 9 3/1 ) "العرفة"وقال البيهقي يف      وخالفأ

دون . فرووه عن ييى بن سعيد عن ب كري بن عبد اهلل عن عطاء بن يسار . هارون وعبدة  بن سليامن 

رم الّنعامن بن أيب ع  .انتهى كالمه. ياش يف إسّنادهذمك 
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,  ؟انريأ فامذا تأ  . هبا لأ يدخ أن   لقب ثاً ه ثالتأ امرأأ  طَلقدية بالا لهمن أأ  الً رج   نَ إم :  لفقا

اس  عبَ   بنم اهلل  عبدم ىلإ فاذهب   ,ّنا فيه قوٌل لما  مرأ هذا الأ  إنَ : بريالزُّ   بن  اهلل عبد   لفقا

 .نابم خ  ّنا فأأ ائتم  مَ ث . هامل  هام عّند عائشة فسأ يب هريرة فإين  تركت  وأأ 

تك فقد جاءأ  ةبا هريره يا أأ فتم أأ : يب هريرة لأ اس  عبَ  ابن   لفقا, ام ْلأ فسأأ  بأ فذهأ 

 غريه اً ّنكح زوجى تأ تَ مها حر  حت   ثالوالثَ , ها ّن  ي  بواحدة تأ لا: أبو هريرة  لفقا, ٌة لعضم م  

  ( ) .ك أيضاً لذ لمث: عب اس   ابن   لوقا, 

ُطُ :ُبابُ ُال  ُريضُِملُ اُق 

هاب  عن  ى عن مالك  يي حَدثّني -515  بن عوف  عبد اهلل بنم  حةأ لعن ط ابن شم

 عبدأ  نَ محن بن عوف  ؛ أأ مة بن عبد الرَ ليب سوعن أأ  -ك لمهم بذلأ عوكان أأ :  لقا -

ان مّنه بعد عفَ  بن   ثها عثامن  فورَ ,  وهو مريٌض  ةأ بتَ له اتأ امرأأ  طَلقأ عوف   محن بنأ الرَ 

 
م
  ( ).اِتم دَ عم  انقضاء

_________________ 

السّنن "والبيهقي يف ( 3/51) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف (  1/1)أخرجه الشافعي  ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 5/191) "العرفة"ويف ( 1/335) "الكبى

ه ثقاٌت       ."الثقات"وقد ذكره ابن  حبان يف , سوى ابن أيب عياش ملأ  أر من وَثقه . ورجال 

ويف ( 1/311) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1 3 )وعبد الرزاق (    /1)أخرجه الشافعي  (1)

 .من ط رق  عن مالك به( 5/151) "العرفة" 

رسٌل   مل يسمع أأبو سلمة وال طلحة بن عبد اهلل من عبدم الَرمحن بنم . كام الشافعي والبيهقي . وهو م 

 .عوف 

= 
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 بنأ  ثامنأ ع   عرج ؛ أنَ عن الأ  لفض  ل بن اهللعن عبد اي عن مالك  حَدثّنو -511

 ك  م   ابنم  ث نساءأ ان ورَ عفَ 
 ( ).ريٌض وهو مأ ,  قهنَ لَ وكان ط, ه ل  مّن  مم

___________________ 

عن ابن أيب ( 1/311)والبيهقي ( 1/11) "السّنن"ّني يف والدارقط(    /1)وروى الشافعي  

ل , ي طل ق الرأةأ فيأبتُّها  بري عن الرج  ليكة , أنه سألأ ابنأ الزُّ َدِتا  -ثم يموت  , م  فقال عبد  اهلل  -وهي يف عم

بري   فذكره ... طَلق عبد  الرمحن بن عوف متارضأ : بن  الزُّ

َتصٌل حد: قال الشافعي كام نقله البيهقي    .انتهى. وحديث ابنم شهاب مقطوعٌ , يث  ابنم الزبري م 

هري عن ابن السَيب (  9 1 )وروى عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ أأَن عثامنأ وَرثأ امرأأةأ عبد , عن مأ

 .فذكره . الرمحن 

 .وانظر ما بعده ( . 581)ستأيت برقم . وله طرٌق أ خرى  

ريج قال  عن( 91 1 )أخرجه عبد الرزاق  ( ) مرو بن ديّنار : ابن ج  مز , أأخبين عأ ر  أأَن عبد الرمحن بن ه 

ل كان عّنده ثالث  نمسوة , أأخبه ( العرج )  كمم : قال , إمحداهَن ابّنة  قارظ , أَن عبدأ الرمحن بن م 

ويرية  ليامن أأَّنا ج  ا كان ببعضم الَطريق خرجأ تاجرًا حتى إذ, وكان ذا مال  كثري  , فأأخبين عثامن بن أأيب س 

ه الفالج   ثم مكثأ بعد , وإنه طَلق اثّنتي مّنهم , فركبأ إليه ناٌس من قريش فيهم نافع بن طأريف , أأخذأ

ثامن , طالقمه إَيامها سّنتي  د ع  ثاه وماتأ يف عه  تا, وَرثهام  -أأظن   -وهو , وإّنام ورم حأ
 .وال أأظّنُّهام ن كم

من طريق ابن ( 59/111)وابن عساكر . من طريق يونس ( 15 /1) "الكبى"وأخرج البيهقي يف  

هري كالمها عن ابن شهاب عن معاوية بن عبد اهلل بن جعفر عن الَسائب بن يزيد ابن أ خت  أخي الزُّ

ثامن يف متارض بّنت الصبغ وَرثها من عبد الرمحن بن عوف بعد ما حَلت ,   ع 
م
هد عىل قضاء ر , أنه شأ نأمم

ل بعد ما حَلت وعىل قضائمه  .  "يف أ م حكيم وَرثها من عبد اهلل بن م كمم

تَصل : قال البيهقي    .هذا إسّناٌد م 

ل بن عبد بن عوف بن عبد احلارث بن ( : 1/115) "اإلصابة"قال ابن حجر يف   كمم عبد  اهلل بن م 

َبة يف , ذكره الطبي . زهرة بن كالب  نه اختذأ دارًا بالديّنة عّند وذكرأ أأ .  "الصحابة"وذكره عمر  بن  شأ

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   441 ْيُحيح 

غّني لب: يقول , محن أيب عبد الرَ  بنأ  ربيعةأ  ه سمعأ ؛ أنَ ي عن مالك  حَدثّنو -511

 ض  إذا حم :  لفقا, قها ل  طي   ن  ه أأ ت  لأ محن بن عوف  سأأ الرَ  عبدم  امرأةأ  نَ أأ 
 رتم طه   مَ ث   تم

 ي  نم فآذم 
قها لَ فط, ه ت  نأ آذأ  رت   طه  اَم لف, محن بن عوف  الرَ  عبد   ى مرضأ حتَ  م حتض  لف, ي ّنم

عوف   محن بن  بد الرَ وع, ها ق غري  اليها من الطَ له علي يكن بق ملأ  يقًة لة أو تطبتَ لا

 مأ 
 ضأ ان مّنه بعد انقم عفَ  بن   ثها عثامن  فورَ  .ريٌض يومئذ 

م
 ( ).اِتم دَ عم  اء

 لقا, ان بَ د بن ييى بن حأ عن ييى بن سعيد  عن حممَ ي عن مالك  حَدثّنو -518

وهي  ةأ اريَ نصأ ق الأ لَ فط . ةٌ نصاريَ وأأ ٌة هاشميَ : ان امرأتان بَ ي حأ عّند جدَ  كانت  : 

  ملأ  ه رث  نا أأ أأ : ت لفقا , ض  حتأ  وملأ  , عّنها  كأ له ثمَ  , ت هبا سّنةٌ فمرَ , ع رضم ت  
 .حض  أأ

 مأ فالأ  . رياثلا باْلقىض ف ,ان ثامن بن عفَ  ع  ىلتا إمأ صأ تأ فاخ  
 , عثامنأ  اشمي ة  ْلا تم

___________________ 

 
م
ثامن  مّنه : قال , دارم القضاء ه فورثهَن ع  ه يف مرضم . وأ راه الذي ت ويف يف عهد عثامن بعد أأن  طَلق نساءأ

ل غري م سَمى : قال . استدركه ابن فتحون 
كمم واية ابن  م  هم عبدأ , وأأكثر  ما يأ يت يف الر  وساَمه بعض 

ٌم . الرمحن  هري. وإمَنام عبد  الرمحن ابّن ه , وهو وه   .انتهى بتجوز. وهو شيخ الزُّ

من طريق ابن ب كري عن  ( 1/311 ) "العرفة"ويف ( 1/313) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . مالك به

ّنقطع: قال البيهقي   .وهو م 

مر بن أأيب سلمة عن ( 959 , 958 ) "السّنن"وروى سعيد بن مّنصور يف   قال عبد  : أأبيه قال عن ع 

ارض  بّنت الأصبغ فأأرسلت  إمليه : الَرمحن بن  عوف  ّني امرأٌة الطالقأ إاَل طَلقت ها , فغارت  متأ ال تأسأأل 

قها   .وانظر ما قبله . فذكر نحوه . تأسأأل ه طالأ
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 م  عأ  ابنم  ذا عمل  ه: عثامن  لفقا
يب أأ  بنأ  يلَ ع: يعّني  ,يّنا هبذا لع شارأ هو أأ  . كم

 ( ).ب  لطا

ُقالالطُ ُتعةُِيفُمُ ُماُجاءُ :ُبابُ

 ل  كل:  ه كان يقول  أنَ ,  مر بن ع  ن عبد اهللعن نافع  عي عن مالك  حَدثّنو -519

 م  لَ طم  
ما  نصف  ها ب  س  فحأ , س سأ مت    وملأ  داٌق ا صأ ْل ضأ رم وقد ف   . قلَ طتي ت  لا إاَل ,  تعةٌ قة 

 .اْل ضأ رم ف  
( )  

_________________ 

غرى"ويف ( 9 1/1) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 18 /1)أخرجه الشافعي  ( ) ( 51 /3) "الصُّ

 .عن مالك به( الشافعي وابن ب كري ) من طريق ابن ب كري كالمها 

من طريق أأيوب بن موسى وييى بن ( 11   )وعبد الرزاق ( 19 / )وأخرجه سعيد بن مّنصور  

َمد بن ييى بن حبان به  لفي عّند مّنبم رسولم اهلل :  فقال عيٌل , وفيه . سعيد عن حم  نك ملأ   ملسو هيلع هللا ىلصحتأ
أأ

تم فلكم الرياث حتييض ثالثأ ح لأف  ها عيٌل مع اْلاشمَية يف الث من. يض؟ فإن  حأ لفظ . فحلفت  فأأرشكأ

 .سعيد 

ه حَبان    .واهلل أعلم . وفيه انقطاع بي حممد بن ييى وجد 

ه أَن (  1   )وعبد الرزاق ( 315 )وأخرجه الشافعي   ر  أأخبأ ريج عن عبد اهلل بن أيب بك  عن ابن ج 

اًل من ال ّنقذ  -نصار رج  بان بن م   . فذكره ... طَلق امرأأته وهو صحيٌح  -ي قال له حأ

هري ( 11   )ورواه عبد الرزاق   ريج عن الزُّ  .فذكر مثل حديث ابن أيب بكر. عن ابن ج 

 "الكبى"والبيهقي يف ( 1151) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 1 /1)أخرجه الشافعي  (6) 

 .من طريق مالك به( 31 /9)والبغوي (  5/11) "العرفة"و( 1/151)

 .من ط رق  عن نافع به( 51 /5)وابن أيب شيبة ( 1/98)وأخرجه عبد الرزاق  
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ُيفُطُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُدُِبُْعُ لاُِقُال 

 اً فيعن   نَ سار  ؛ أأ يامن بن يأ لناد عن س  عن أيب الز   ى عن مالك  يي حَدثّني -581

ٌة رَ ه امرأٌة ح  كانت حتتأ , ا ْل اً أو عبد - ملسو هيلع هللا ىلص بي  زوج الّنَ  -مة لس م  كان ل   اً بكاتأ م  

ان بن عفَ  ثامنأ ع   يتأ يأأ  أن   ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زواج  ه أأ مرأ فأأ  ,ها راجعأ ي   ن  أأ  رادأ أأ  ثمَ , ا اثّنتي قهلَ فط

,  فابتدراه مجيعاً ام ْلفسأأ , بن ثابت   زيدم  بيدم  آخذاً  رجم ه عّند الدَ قيأ لف, ك له عن ذلفيسأأ 

  ( ).يكلع مت  حر  , يك لع مت  حر  :  فقاال

هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو - 58  - نفيعاً  ب ؛ أنَ سيَ لعن سعيد بن ا ابن شم

 ثامنأ ى ع  تأ ف  فاستأ , تي يقأ لطًة تأ رَ ًة ح  امرأأ  طَلق - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  مة زوجم لس م  ان ل  بًا ككاتأ م  

 ( ).يكلع مت  حر  :  لفقا, ان فَ عأ  بنأ 

إبراهيم بن  د بنم ه بن سعيد  عن حممَ رب   عن عبدم ي عن مالك  حَدثّنو -581

_________________ 

السّنن "والبيهقي يف ( 1139) "ررشح مشكل اآلثا"والطحاوي يف ( 1/11)أخرجه الشافعي  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 5/518) "العرفة"ويف ( 1/311) "الكبى

من طريق يونس كالمها عن (  5 /1)والطحاوي , عن الثوري ( 1/135)وأخرجه عبد الرزاق   

هاب  به  . وانظر ما بعده. ابن شم

 "الكبى"والبيهقي يف ( 1111) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 1/11)أخرجه الشافعي  (1)

 .    من ط رق  عن مالك به( 5/199) "العرفة"ويف ( 1/318)

ر ( 1911 )ورواه عبد الرزاق    عمأ هاب  ( 1/191)والطحاوي , عن مأ عن يونس كالمها عن ابن شم

 . به
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 ى زيدأ تأ ف  استأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ مة زوجم لس م  كان ل   اً مكاتب - اً فيعن   نَ ؛ أأ  يمي  ارث التَ حلا

 مت  حر  :  ثابت   بن   زيد   لفقا, تي يقأ لًة تطرَ امرأًة ح   قت  لَ  طين  إم :  لفقا, ثابت   بنأ 

 ( ).يكلع

 طَلقإذا : مر كان يقول  بن ع  اهلل عبدأ  أنَ , عن نافع  ي عن مالك  حَدثّنو -583

مًة و أأأ  ًة كانت  حرَ  . هغريأ  اً زوج ى تّنكحأ يه حتَ لع مت  تي فقد حر  يقأ له تطتأ امرأأ  عبد  لا

.انتأ ضأ حي   مةم الأ  ة  دَ وعم  ,حيض   ة ثالث  رَ حل  ا ة  دَ وعم  ,
( ) 

 نأ ذم ن أأ مأ : مر كان يقول  بن ع  عبد اهلل نَ عن نافع  ؛ أأ ي عن مالك  حَدثّنو -581

 خذأ يأأ  ا أن  مَ فأأ ,  ه يشءٌ قم ه من طالغريم  يس بيدم ل , عبدم لبيد اق الفالطَ  يّنكحأ  ه أن  بدم عل

 الغ   ةأ مأ أأ  جل  الرَ 
 ( ).يهلجّناح ع ه فاليدتم لو ةأ مأ و أأ ه أأ مم

_________________ 

ويف ( 1/319) "السّنن الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 1/11) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (6)

 .عن مالك به( 5/199) "رفةالع"

والبيهقي يف (  1/1)والدارقطّني ( 3/11)والطحاوي ( 5/111) "الم"أخرجه الشافعي يف  (6)

 .من طريق مالك به( 5/519) "العرفة"و( 1/319) "الكبى"

 "العرفة"ويف ( 1/311) "السّنن الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 1/11)أخرجه الشافعي  (5)

 .لك بهعن ما( 5/199)

من طريق الليث بن سعد عن ( 31)رقم  "حديث أيب اجلهم"وأخرجه أبو القاسم البغوي يف جزء  

 .بالشق الول مّنه. نافع به 

ُوليدتِهُفالُجناحُعليهُ:ُ)ُقولهُ ة  الِمهُأ وُأ م  ُغ  ة  ُأ م  جل  ُالر  اُأْنُيأ خذ   "قال ابن عبد الب يف اال ستذكار (فأ م 

العّنى يف ذلك عّند مالك  أأَن السيدأ له أأن  يأ خذأ ما بيد عبده من مجيع مالمه ما مل يأ ذن له يف ( : 11 /1)

= 
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ُُهازوج ُُفقد ُيُتُ تُ لاُةُ د ُعُِ:ُبابُُ

 سي ب ؛ أنَ لعن ييى بن سعيد  عن سعيد بن ا ى عن مالك  يي حَدثّني -585

 ربعأ أأ  ّنتظر  ا تأ ين هو ؛ فإَّن أأ  م تدرم لها فزوجأ  تأ دأ ام امرأة  فقأ يُّ أأ :  لاب قاطَ خلمر بن اع  

 ( ).لُّ حتأ  مَ ث .شهر  وعرشاً أأ  ربعةأ أأ  عتدُّ تأ  ثمَ , سّني 

ُائضُِحلاُِقُالقُوطالةُالطُ يفُعد ُُراءُِقُْال ُيفُُماُجاءُ :ُبابُ

هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -581  م  أ   بري عن عائشةروة بن الزُّ عن ع   ابن شم

يف  ت  لحي دخ يقد  محن بن أيب بكر  الَص عبد الرَ  بّنتأ  حفصةأ  ت  لا انتقَّن ؤمّني ؛ أأ لا

  .ثةلايضة الثَ حلم من االدَ 

هاب   لقا وقد , روة ع   صدقأ : ت لفقامحن عبد الرَ  بّنتم  عمرةأ لك لر ذكم فذ  :  ابن شم

 ثة  ثال}ه يقول يف كتابم  ىلتبارك وتعا اهللأ نَ إم : فقالوا, اٌس ك نأ لا يف ذْلجادأ 

___________________ 

ه أأو غريه , جتارة مدايّنةم الّناسم عىل ما بيده من ذلك الال  ه . والعبد عّنده يملك كَلام مَلكه سيد  ولسيدم

ّنتزعأ م ه كَله أأو ما شاء مّنهأأن يأ  .انتهى . ّنه مالأ

(  1/1) "العرفة "ويف ( 1/115) "السّنن"والبيهقي يف ( 1/131) "الم"أخرجه الشافعي يف  (6)

 . من طريق مالك به

من طريقي (  3/51)وابن أيب شيبة ( 131/ )وسعيد بن مّنصور ( 3313 )ورواه عبد الرزاق  

        .       آخرين عن ابن السَيب به

مر هذا جاءأ من وجوه  أ خرى   التلخيص "و( 3/111)للزيلعي  "نصب الراية"انظرها يف . وقضاء ع 

 (. 3/135) "احلبري
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 قراء  ام الأ نَ إم  ؟.قراءما الأ  درونأ وتأ .  مت  ق  صدأ :  ت عائشةلفقا[. 118البقرة ]{قروء

  ( ).هارط  الأ 

هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -581 ه قا ابن شم ر بن عبد ك  با بأ أأ  سمعت  :  ل؛ أن 

 لأ يريد قو . هذا يقول  وهو  إاَل , ّنا قهائم من ف   حداً أأ  دركت  ما أأ :  محن يقولالرَ 

 ( ).عائشة

 نَ سار  ؛ أأ امن بن يأ يلعن س   مأ لسأأ  بنم  عن نافع  وزيدم ي عن مالك  حَدثّنو -588

وقد كان  . ثةم لاالثَ  يضةم حلم من اه يف الدَ امرأت   تم لام حي دخبالَش  كأ له حوصأ الأ 

يه لإ كتبأ ف ؟كله عن ذل  ثابت  يسأأ  بنم   زيدم ىلبن أيب سفيان إ عاوية  م   فكتبأ  ,قها لَ ط

 وبرئأ ,  مّنه ت  فقد برئ, ثة لايضة الثَ حلم من ايف الدَ  ت  لا إذا دخَّن إم : ثابت   بن   زيد  

_________________ 

السّنن "والبيهقي يف (  3/1) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 1  /1)أخرجه الشافعي  ( )

 . من طرق عن مالك به( 1/11) "العرفة"ويف ( 5 1/1) "الكبى

لأت  "يف رواية الطحاوي  (انتقلتُ)ُُ:قولهُُ بري بن . ومها بمعّنًى . "نقأ وذلك عّندما طَلقها الّنذر بن الزُّ

 .العوام 

السّنن "والبيهقي يف (  3/1) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف (   /1)أخرجه الشافعي  (6)

 . من طريق مالك به( 1/11) "العرفة"و( 5 1/1) "الكبى

مر , هو ابن احلارث بن هشام أحد  الفقهاء  السبعة : لرمحن وأبو بكر بن عبد اُ  ع 
الفةم لمد يف خم ,  و 

 . وروى عّنهم كأأيب هريرة وأأيب مسعود وعائشة وعاَمر وغريهم, وأأدركأ مجعًا من الصحابة 
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  ( ).هايرث   وال, ه ترث   وال, مّنها 

إذا : ه كان يقول نَ  بن عمر ؛ أأ اهلل عن نافع  عن عبدم ي عن مالك  حَدثّنو -589

 رئأ وبأ , مّنه  رئت  فقد بأ , ثة لايضة الثَ حلأ م من ايف الدَ  ت  لفدخ, ه تأ امرأأ  جل  الرَ  طَلق

 ( ).مّنها

ُفيهُقْتُلُ هاُإذاُطيتُِيفُبُ ُةُِرأُ ملاُةُِد ُيفُعُُِماُجاءُ :ُبابُ

فيل  مرو بن ن  سعيد بن زيد بن عأ  بّنتأ  عن نافع  ؛ أنَ ي عن مالك  حَدثّنو -591

 رأ نكأ فأأ  , ت  لفانتق, ة بتَ لقها الَ ان فطمرو بن عثامن بن عفَ  بن عأ اهلل عبدم  كانت حتتأ 

 ( ).مر بن ع  اهلل يها عبد  لك علذ

_________________ 

وابن القاسم ( 1/11) "العرفة"و( 1/181) "الكبى"والبيهقي يف ( 19 /1)أخرجه الشافعي  ( )

 .عن مالك به( 1/131) "الكبى الدونة"يف 

والبيهقي ( 1/518) "تفسريه"والطبي يف ( 111  )وعبد الرزاق ( 95 )وأخرجه الشافعي أيضًا  

بى"يف   عن سليامن بن يأسار عن (  3/1) "رشح العاين"والطحاوي يف ( 1/181) "الك 
من ط رق 

 .مطوالً وُمتصاً . زيد به 

 . دون القَصة. من ط رق  أ خرى عن زيد ( 1 1/5) "تفسريه"ورواه الطبي يف     

السّنن "والبيهقي يف (  3/1) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 1  /1)أخرجه الشافعي  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 1/11) "العرفة"ويف ( 5 1/1) "الكبى

 "العرفة"ويف (  1/13) "الكبى"والبيهقي يف ( 3/81)والطحاوي ( 11 /1)أخرجه الشافعي  (5)

 .من ط رق  عن مالك به( 195/ 3)وابن عساكر ( 1/51)
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ه يف لامرأًة  طَلقمر  بن ع  عبد اهلل نَ عن نافع  ؛ أأ ي عن مالك  حَدثّنو - 59

 ريقأ الطَ  سلك  كان يأ ف ,سجد ل اىله إوكان طريق   - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوجم  -سكن حفصة مم 

.هاعأ ى راجأ يها حتَ لع ذنأ ستأ  يأ  ن  أأ  كراهيةأ  . يوتب  لدبار ان أأ خرى مم ال  
( ) 

ُِقُالالطُ ُةُِد ُعُُِجامعُ :ُبابُ

 بن عن ييى بن سعيد  ؛ وعن يزيد بن عبد اهلل ى عن مالك  يي حَدثّني -591

ة  ام امرأأ يُّ أأ : اب طَ خلمر بن اع   لقا:  له قانَ سي ب ؛ أأ لعن سعيد بن ا يثي  لسيط  الق  

ر  شه  أأ  ّنتظر تسعةأ ا تأ فإَّن , ها ها حيضت  ت  عأ رفأ  ثمَ ,  ي  تأ و حيضأ حيضًة أأ  فحاضت   قت  ل  ط  

.ت  لَ ح ثمَ  , ر  شه  أأ  ثةأ ر  ثالشه  أأ  سعةم عد الت  ب ت  دَ عتأ ا وإاَل , ك لفذٌل هبا محأ   بانأ  فإن  , 
( ) 

ُالطُ ُجامعُ :ُبابُ ُِقُال 

هاب  عن  ى عن مالك  يي حَدثّنيو -593  اهلل لأ رسو نَ ّني أأ غأ لأ ب:  له قا؛ أنَ  ابن شم

 ك  مسم أأ :  قفيُّ الثَ  مأ لسحي أأ  -سوة  ن   رش  وعّنده عأ  مأ لسأأ  -ل  من ثقيف  رج  ل لقا ملسو هيلع هللا ىلص

_________________ 

عن (   5/5) "العرفة"ويف ( 1/311) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 15 /1)أخرجه الشافعي  (6)

 .مالك به

( 1/35) "العرفة"ويف ( 9 1/1) "الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 11 /1)أخرجه الشافعي  (6)

 عن مالك به 

والبغوي ( 11 /1) "الصغرى"والبيهقي يف ( 1/339)وعبد الرزاق ( 5/119)ورواه ابن أيب شيبة     

 عن ييى بن سعيد عن ابن السي ب به(  311) "حديث عيل بن اجلعد"يف 
 .من ط رق 
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.نَ ه  سائرأ  ق  ارم وفأ  , اً ربعأأ  مّنهنَ 
( ) 

_________________ 

والدارقطّني ( 5 5/3) "العرفة"و( 81 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 111 )أخرجه الشافعي  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 111/ ) "العلل"بن أيب حاتم يف وا(  11/ )

وغريهم ( 51 1)وابن حبان (  113)واإلمام أمحد ( 1119)وابن ماجه ( 18  )ووصلأه الرتمذي  

هري عن سامل عن ابن عمر  ر عن الزُّ عمأ  . من طرق عن مأ

والصحيح  ما روى هذا حديٌث غري  حمفوظ  , : وسمعت حممد بن إسامعيل يقول : قال الرتمذي 

هري قال  ثت  عن حممد بن سويد الثقفي, أأَن غيالن بن سلمة : شعيب بن أيب محزة وغريه عن الزُّ د  ح 

 .أأسلم وعّنده عرش نسوة

هري عن سامل عن أأبيه : قال حممد  ه , فقال له عمر , وإنام حديث الزُّ : أأَن رجاًل من ثقيف طَلق نساءأ

ك أأو لأر غال لرتاجعَن نساءأ م قب  أأيب ر 
جم َن قبأك كام ر   .انتهى . مج 

تلف عليه يف . هكذا روى هذا احلديث مالك ( : 91 /1) "االستذكار"وقال أبو عمر يف  ومل َي 

رساًل عن ابن شهاب  رساًل , إسّناده م  واة ابن شهاب عّنه م  ورواه ابن وهب عن , وكذلك رواه أكثر ر 

ث قال لغيالن بن  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , امن بن حممد بن أأيب سويد يونس بن يزيد عن ابنم شهاب عن ع 

ه  "سلمة الثقفي حي أأسلمأ  ه فوصلأ إمسّنادأ
فظم ٌر بالعراق حَدث به من حم عمأ , وأأخطأأ فيه , ورواه مأ

هري عن سامل عن ابن عمر  أَن غيالن , ورواه عّنه سفيان الثوري وسعيد بن أيب عروبة ومجاعٌة عن الزُّ

وأأَما عبد    -[  1/51 ]  "التمهيد"وقد ذكرنا السانيد عّنهم بذلك يف  -ة الثقفي أأسلم بن سلم

رسالً عن ابن شهاب  عمر  إاَل م  ذكر يعقوب بن . كام رواه مالك . الرزاق وأأهل  صّنعاء فلم يأرووه عن مأ

عمٌر حديثأ غيالن بن سلمة مل ي سّنمد لّنأ : قال لّنا عبد الرزاق : حَدثّني أأمحد بن شبوبة قال : شيبة قال  ا مأ

 .انتهى. أأنه أأسلمأ وعّنده عرش  نمسوة  , 

رعة واإلمام أمحد  وغريمها: قلت   انظر متام خترجيه يف . وضَعفوا الوصولأ . ورَجح ال رسلأ أأبو ز 

 (. 1/19) "إرواء الغليل"و ( 18 /3) "التلخيص"
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هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -591 سي ب لا بنأ  سعيدأ  سمعت  :  له قاأنَ  ابن شم

 يامنأ لتبة بن مسعود  وس بن ع   بن عبد اهللاهلل وعبيدأ  محن بن عوف  يد بن عبد الرَ ومح  

: اب يقول طَ خلمر بن اع   سمعت  : با هريرة يقول أأ  سمعت  : هم يقول كلُّ ,بن يسار  

 اً زوج وتّنكحأ  َل ى حتأ ها حتَ تركأ  ثمَ , يقتي ليقًة أو تطلها تطقها زوج  لَ ام امرأة  طيُّ أأ 

 يأ  ثمَ قها ل  طو ي  عّنها أأ  فيموت  , ه غريأ 
 ما ىلعّنده ع ا تكون  فإَّن , ل وَ ها الأ ها زوج  ح  ّنكم

  ( ) .هاقم الن طأ قي مم بأ 

 لو مَ أ   جأ حّنف ؛ أن ه تزوَ عن ثابت بن الأ ي عن مالك  حَدثّنو -595
عبد لد 

محن بن زيد بن  بن عبد الرَ اهلل فدعاين عبد  :  لقا ابطَ خلمحن بن زيد بن االرَ 

, من حديد   وإذا قيدانم , فإذا سياٌط موضوعٌة , يه لع ت  له فدخئت  اب فجم طَ خلا

بك كذا  ت  لفع ,به  ف  لذي يل واوإاَل  .قهال  ط:  لفقا, ام هسأ لأ جه قد أأ ل وعبدانم 

_________________ 

هري بهع(  1/35) "الصّنَف"أخرجه عبد الرزاق يف  (6) ييّنة عن الزُّ  . ن مالك وابن ع 

السّنن "والبيهقي يف ( 1  /1)وابن أيب شيبة ( 19   )وعبد الرزاق ( 111 )وأخرجه الشافعي  

هري به( 1/311) "الكبى  .من ط رق  عن الزُّ

ه صحيٌح ( : 1 3/1) "التلخيص"قال احلافظ يف    .إسّناد 

ُ ُ)قوله :ُ ُبقيُمنُطالقها ّنَة عّندنا التي ال : قال مالك . ) ي واحدًة أأو ثّنت (عىلُما وعىل ذلك السُّ

ُقالُاجلمهورُ بدار اْلجرة , ( اختالفأ فيها  لَن الزوجأ  ;من الصحابة والتابعي والئمة الثالثة  وبه

ها لألأَول قبله  مّنع  رجوعأ  لَنه ال يأ
 . الثاين ال ّيدم  ما دون الثالثم

ّيدم  الثاين ما دون الثالث كام ّيدم  الثالث , فإذا عادت :  عيوقال أبو حّنيفة وبعض الصحابة والتاب

 ( .3/318)قاله الزرقاين . انتهى .لألَول كانت معه عىل عصمة  كاملة  
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 . فاً لق أأ الهي الطَ :  ت  لفق:  لقا ,وكذا 

ه خبت  فأأ : قال  ,ة مر بطريق مكَ ع    بنأ اهلل عبدأ  دركت  فأأ  . من عّنده فخرجت  :  لقا

 ملأ  ا َّن وإم , ق  ك بطالليس ذل:  لوقا,  مر بن ع  اهلل ظ عبد  فتغيَ , ين ذي كان من شأ  لبا

 .كلم ه أأ ىلإ يك فارجع  لع حترم  

مرٌي ة أأ وهو يومئذ  بمكَ  -بري  بن الزُّ اهلل عبدأ  تيت  ى أأ يس حتَ ف  ين نأ ر  قر  م تأ لف:  لقا

:  لقا, مر  بن ع   عبد اهلليل لذي قالوبا, ين ن شأ  ذي كان مم له باخبت  فأأ  -يها لع

 بنم   جابرم ىلإ كتبأ و ,ك لم ه أأ ىليك فارجع إلع رم  حتأ  ملأ  :  بري بن الزُّ  عبد اهلليل لفقا

, محن  بن عبد الرَ اهلل عبدأ  بأ عاقم ي   ن  ه أأ مر  يأأ  -ديّنة لا مري  وهو أأ  - هري  سود الزُّ الأ 

أ َي   ن  وأأ   .يلهبيّني وبي أأ  يل 

ى يت حتَ امرأأ  - بن عمر عبد اهلل امرأة   - صفي ة   زت  ديّنة فجهَ لا فقدمت  :  لقا

 .تيمأ ي  لم ولم ريس مر يوم ع   بن ع  اهلل عبدأ  دعوت   ثمَ  مر بن ع  اهلل عبدم  مم لبع يلَ ها عت  لأ دخأ أأ 

 ( ).ينفجاءأ 

ل ج  كان الرَ :  له قانَ بيه ؛ أأ روة عن أأ عن هشام بن ع  ي عن مالك  حَدثّنو -591

ة  ف مرَ لقها أأ لَ ط وإن   -ه لك لا كان ذِت   عدَ يضم ّنقأ تأ  أن   لارجتعها قب ه ثمَ تأ امرأأ  طَلقإذا 

_________________ 

. من ط رق  عن مالك به( 5/191) "العرفة"ويف ( 1/358) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

وَثقه الّنسائي وأمحد بن . حّنف العدوي موالهم ابن عياض بن ال: قيل . ثابت . وإسّناده صحيٌح 

 .ال بأس به : وقال أبو حاتم . صالح 

 . مطوالً وُمتصاً . من ط رق  عن ثابت به( 1/118)وأخرجه عبد الرزاق  
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 مَ ث, ها عأ ا راجأ ِتم انقضاء عدَ  ى إذا شارفتم قها حتَ لَ ه فطتم  امرأأ ىلرجٌل إ دأ مأ عأ فأ  -

 .هاقأ لَ ط

 ق  الالطَ } ىلتبارك وتعا اهلل  لنزفأأ  . بداً ي أأ ل  حتأ  وال,  يلَ إ  آويكم ال ال واهللم:  لثم  قا

 الّن اس   لأ فاستقب [119: البقرة ]{و ترسيٌح بإحسان  أأ , تان فإمساٌك بمعروف  مرَ 

.قل  يط ملأ  أو , مّنهم  طَلقن كان مأ , ن يومئذ  مم  اً ديدجأ  قأ الالطَ 
( ) 

ه تأ أأ ق امرل  كان يط لأ ج  الرَ  نَ ؛ أأ  يل  يعن ثور بن زيد  الد  ي عن مالك  حَدثّنو -591

 ةأ دَ عليها الك علل بذطو  ها كيام ي  مساكأ إم  ريد  ي   وال, ه هبا ل وال حاجةأ . ها راجع  ثم  ي  

  .ها ضارَ ي  ل

_________________ 

( 5/115) "العرفة "ويف ( 1/333) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1/18)أخرجه الشافعي  ( )

 . عن مالك به( 81 ص) "االعتبار"واحلازمي يف 

عن ( 8 1/1) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف , عن عبد اهلل بن إدريس ( 91  )وأخرجه الرتمذي  

 "السّنن"والبيهقي يف , ق جرير من طري( 1/111) "تفسريه"والطبي يف , عبدة بن سليامن 

                           .من طريق جعفر بن عون كلهم عن هشام به( 1/131)

رسٌل : قال البيهقي    .انتهى كالمه. قاله البخاري وغريه. وهو الصحيح , هذا م 

 .الرسل : أي . وهو الصواب ( : 3835) "العلل"وقال الدارقطّني يف  

بيب    أأخرجه الرتمذيُّ . فرواه عن هشامم عن أأبيه عن عائشة موصوالً . وخالف اجلميعأ يعىل بن  شأ

 "تاريخ أصبهان"وأبو نعيم يف ( 1/333) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/119)واحلاكم ( 91  )

بيب به( 111/ )  عن يأعىل بن شأ
 .  من ط رق 

رسل    .من حديث يعىل بن شبيب وهذا أأصحُّ : وقال الرتمذي بعد روايته للم 
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ك فقد لذ ل  يفع نومأ , وا د  تعتأ ل اً اررضم  كوهنَ سمت   وال } ىلوتعاتبارك  اهلل  لأ نزفأأ 

 يأ [  13: البقرة ]{ هنفسأ  مأ لظ
 ( ).كلبذ اهلل  همظ  عم

ُملُ اُةُ عد ُ:ُبابُ ُالًُامُِح ُُهاُإذاُكانْتُزوج ُهاُُعنُْتوّف 

مة بن لبن قيس  عن أيب س سعيدم  ه بنم رب   عن عبدم  ى عن مالك  يي حَدثّني -598

ئل:  لمحن ؛ أن ه قاعبد الرَ   توىَف ي   لم امحلا ةم رأأ لا بو هريرة عنم اس  وأأ  بن عبَ اهلل عبد   س 

 فقد   دت  لأ إذا و: ريرة بو ه  أأ  لوقا , ي  لأ جأ الأ  آخر  : اس  ابن عبَ  لافق ؟.هاعّنها زوج  

 .تلَ ح

ا عن ْلأ فسأأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  زوج الّنَ  -مة لس م   أ  ىلمحن ععبد الرَ  مة بن  لبو سأأ  لأ فدخ

 ,ر  شه   ها بّنصفم زوجم  ة بعد وفاةم ميَ لسبيعة الأ س   دت  لو:  مةلس مُّ ت أ  لفقا ؟.كلذ

يخ الَش  لفقا,  اب   الَش ىلإ ت  فحطَ  . كهٌل  خر  واآل, مها شاب  حد  أأ . ن البها رج  فخطأ 

 فجاءت  , ؤثروه هبا ي   ها أن  هل  أأ  ا إذا جاءأ جأ ورأ  - اً بيَ ها غ  هل  وكان أأ  -  بعد  يل  حتأ  ملأ  : 

 ل  لأ حأ  قد   : لافق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ ورس
  ( ).ن شئتم ي مأ حم كم فان   تم

_________________ 

 . من طريق إسامعيل بن أيب أويس عن مالك به( 1 /5) "تفسريه"أخرجه الطبي يف  (6)

ل   عضأ  . ملسو هيلع هللا ىلصملأ  يلقأ أأحدًا من صحابةم رسول اهلل . ثور بن  زيد . وهذا م 

( 1/115)وعبد الرزاق (  9 /1)والّنسائي ( 9 1/3)واإلمام أمحد ( 1/98)أخرجه الشافعي  (6)

( 1 13/1) "العجم الكبري"والطباين يف ( 1/31 )وابن حبان ( 1/11) "العرفة"لبيهقي يف وا

 .من ط رق  عن مالك به

 انتهى.هذا حديٌث صحيٌح جاءأ من ط رق  شَتى كثرية ثابتة( : 11/33) "التمهيد"قال أبو عمر يف   

= 
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ئلأ ه نَ أأ , مر  بن ع  ن عبد اهللعن نافع  عي عن مالك  حَدثّنو -599  ةم رأأ لعن ا س 

ها فقد لأ محأ  ت  عأ إذا وضأ : مر  بن ع  اهلل عبد   لفقا ؟ها وهي حامٌل عّنها زوج   توىَف ي  

و ل:  لاق, اب طَ خلمر بن اع   نَ أأ , نصار كان عّنده ه رجٌل من الأ خبأ فأأ  .ت  لَ حأ 

.تلَ حلأ  د  دفن بع  ي   ملأ  ه  رسيرم ىلعها وزوج   ت  عأ وضأ 
( ) 

___________________ 

ُُمن طريق ييى(4262ُ)وأصلهُيفُصحيحُالبخاريُ  طريق سليامن بن يسار من  (5332)ومسلمُ,

: فقال  -وأبو هريرة جالٌس عّنده  -جاء رجٌل إىل ابن عباس : قال , عن أيب سلمة بن عبد الرمحن 

 ولدت  بعد زوجها بأربعي ليلة
وأوالت }: قلت  أنا , آخر الجلي : ؟ فقال ابن عباس .أأفتّني يف امرأة 

فأأرسلأ ابن   -يعّني أبا سلمة  -ا مع ابن أخي أن: قال أبو هريرة ,  {المحال أجلهن أن يضعن محلهن 

ريبًا إىل أ م  سلمة يأسأأْلا  المه ك  بىل : فقالت  . عباس غ  فوضعت  بعد , ق تل زوج  سبيعةأ الأسلمَية وهي ح 

ها رسول  اهلل , موتمه بأأربعي ليلة  بت  فأأنكحأ
طم  . لفظ البخاري . وكان أأبو السّنابل فيمن خطبها,  ملسو هيلع هللا ىلصفأخ 

ُواآلخرُكهٌلُ)ُنُقولهُدوُ مهاُشابٌّ ط ب هاُرجالنُأ حد  ُ.ُفخ  ابِّ ُ:ُفقالُالّشيخُ.ُفحط تُإىلُالش  ُبعد  ُْحتيلِّ َل 

ي بًاُ,ُ هاُأْنُي ؤثروهُهباُ,ُوكانُأ هل هاُغ  ُأ هل   (.ورجاُإذاُجاء 

وهو , بد الرمحن وأَن السائل ل م  سلمة هو أبو سلمة بن ع, أَّنا ولدت  بعد نصف شهر : ويف الوطأ  

,  9/113)البن حجر  "فتح الباري"انظرها يف . وثَمت  روايات أ خرى , خالف  ما يف الصحيح 

111.) 

أي ] فإن مضت . يرتَبصن أربعةأ أأشهر وعرشًا ولو وضعت قبل ذلك : أي  (آخرُالجليُ:ُ)ُقولهُ 

 "الفتح"قاله ابن حجر يف . ومل تضع ترتَبص إىل أن  تضع [ الربعة الشهر 

من ( 1/18) "العرفة"ويف ( 1/131) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 11 /1)أخرجه الشافعي  ( )

 .وإسّناده صحيٌح . طريق مالك به

عن أيوب ( 9 1  )وعبد الرزاق , من طريق ييى بن سعيد ( 511 )سعيد بن مّنصور وأخرجه  

= 
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ُملُ اُقامُ مُ :ُبابُ ُهاُحتُ تُِيُْهاُيفُبُِهاُزوج ُُعنُْتوّف  ُىُحت  ُل 

عن رة ج  بن كعب بن ع   بن إسحق ( ) عن سعيد ى عن مالك  يي حَدثّني -111

 مَ عأ 
 خت  وهي أ   -ّنان  ك بن سم لما بّنتأ  ريعةأ ف  لا نَ أأ , جرة ه زيّنب بّنت كعب بن ع  تم

 ىلإ ترجعأ  ه أن  ل  تسأأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلإ ا جاءت  َّن أأ : ا خبِت  أأ  - ري  د  خل  ا يب سعيد  أأ 

 ب  ع  أأ  بم ليف ط ها خرجأ زوجأ  فإنَ , رة د  ّني خ  ها يف بأ لم هأأ 
ى إذا كانوا حتَ , وا ق  بأ ه أأ لد 

 .لوهتأ هم فقأ قأ حل ومد  قأ لا بطرفم 

 ملأ  زوجي  فإنَ , درة ّني خ   يف بأ يله أأ ىلإ أرجعأ  أن   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو ت  لفسأ: ت لقا

: ت لقا . نعم:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لأ فقا: ت لقا, نفقة   وال, ه ك  لم مي يف مسكن  يأ ّنرتك  يأ 

, ه ل وديت  ر يب فّن  مأ و أأ أأ ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل جرة ناداين رسول  حل  يف ا ى إذا كّنت  حتَ فانصفت  

:  لفقا, وجي زأ  ه من شأنم ل تي ذكرت  لا ةأ قَص ليه الع دت  فردَ  ؟تم لكيف ق:  لفقا

___________________ 

 .كالمها عن نافع به

هري عن سامل عن أبيه( 8 1  )وأخرجه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ  .عن مأ

عن سعيد : هكذا قال ييى عن مالك  يف هذا احلديث ( : 1 1/1) "االستذكار"قال ابن عبد الب يف  (6)

ه قوٌم , بن إسحاق  ييّنة هذا , عن مالك عن سعد بن إسحاق : والأكثر يقولون فيه , وتابعأ وروى ابن ع 

فيه عبد الرزاق عن  وكذلك قال, كام قال ييى عن مالك  . سعيد بن إسحاق : فقال فيه , احلديث عّنه 

ر عن سعيد بن إسحاق  عمأ  . واهلل أعلم. والصواب فيه عّندهم سعد بن إسحاق , مأ

 عّنه والثوريُّ وشعبة  وييى القطان  
وكلهم روى عّنه حديثأه . وبذلك قال فيه مالٌك يف أأكثرم الرواياتم

 .انتهى كالمه ".هذا 
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شهر  ربعة أأ فيه أأ  دتُّ تدأ فاع  : ت لقا.  هلأ جأأ  كتاب  لا ى يبلغأ ك حتَ ثي يف بيتم امك  

 .اً وعرش

, ه عأ بأ فاتَ  . هخبت  فأأ  ؟كلّني عن ذلأ فسأأ  يلَ إ لأ رسان أأ بن عفَ   كان عثامن  اَم لف: ت لقا

. بهىضأ وقأ 
( ) 

عن عيب  مرو بن ش  عن عأ  ي  كَ لقيس  ا يد بنم عن مح  ي عن مالك  حَدثّنو - 11

, اء دأ ي  بأ لامن  هنَ زواج  أأ   عّنهنَ وىَف تال   ردُّ كان يأ اب طَ خلمر بن اع   نَ أأ , سي بلسعيد بن ا

_________________ 

والشافعي ( 1/313) "الكبى"ائي يف والّنس( 111 )والرتمذي ( 1311)أخرجه أبو داود  ( )

والطباين ( 1191)وابن حبان ( 131)والبيهقي ( 3/18)والطحاوي ( 31 11)وأمحد (  1 /1)

 . وغريهم من ط رق  عن مالك به(  11/35) "العجم الكبري"يف 

ه   كم  "زاد أمحد وغري   فيه نعي  زوجم
 "امكثى يف بيتك الذي أأتاكم

 .                         حسٌن صحيٌح  هذا حديٌث : قال الرتمذي  

وبأَن , أأعَله عبد  احلق تبعًا البن حزم بجهالةم حالم زيّنب ( :  3/111)  "التلخيص"وقال احلافظ يف  

, وتعَقبه ابن  القطان بأَن سعدًا وَثقه الّنسائيُّ وابن  حبان , سعدأ بنأ إسحاق غري  مشهور  بالعدالة 

 . مذيوزيّنبأ وَثقها الرت

 غري  سعد  , وذكرها ابن فتحون وابن  الأمي يف الَصحابة : قلت  
ففي مسّندم أأمحد , وقد روى عن زيّنب 

َمته زيّنب  جرة عن عأ عن أأيب  -وكانت حتت أأيب سعيد  -من رواية سليامن بن حممد بن كعب بن ع 

 .انتهى "سعيد حديٌث يف فضلم عيل  بنم أأيب طالب 

موضٌع عىل ستة أأميال  من الديّنة (ُبالقدومُ:ُ)ُوقولهُُ.أي هربوا , بفتح الباء الوَحدة  (اُأ ب قو:ُ)ُقولهُ 

وم د  قال له القأ  جبل  ي 
 .عّند طرفم
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  ( ).َج حلا هنَ ع  مّنأ يأ 

اب  خبَ  ائب بنأ الَس  نَ أأ , غه له بنَ عن ييى بن سعيد  ؛ أأ ي عن مالك  حَدثّنو -111

ه ل وذكرت  , ها وجم ز ه وفاةأ ل مر فذكرت  ع    بنم اهلل  عبدم ىلإ ه جاءت  تأ امرأأ  نَ وإم ,  ويف  ت  

فكانت , ك لن ذاها عهأ ؟ فّنأ فيه تبيتأ  ا أن  ْلح صل  يأ  له: ه ت  لأ وسأأ  ,اة ّنأ م بقأ ثًا ْلحر  

إذا  ديّنةأ لا دخل  تأ  مَ ث   ,ها فيه يومأ  فتظلُّ , هم رثم يف حأ  صبح  فت   اً رحأ ديّنة سأ لرج من اختأ 

 يف بأ  بيت  تأ فأ  مست  أأ 
  ( ).هايتم

_________________ 

السّنن "والبيهقي يف ( 3/81) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 1/51)أخرجه ابن أيب شيبة  (6)

 .من ط رق  عن مالك( 1/135) "الكبى

 "معجمه"وابن  القري يف , من طريق جرير بن عبد احلميد ( 81 / )وأخرجه سعيد بن مّنصور  

فرَدهَن من ذي "وفيه قال .من طريق سفيان كالمها عن مّنصور عن جماهد عن ابن السيب به (  11)

 . "احل ليفة

مر نحو رواية جماهد ( 85 / )ولسعيد بن مّنصور أيضًا        .عن عطاء عن ع 

 .من طريق ييى بن ب كري عن مالك( 1/131) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

من طريق ( 51 /1) "التاريخ الكبري"والبخاري يف ( 3/81) "معاين اآلثار"وأخرج الطحاوي يف 

ه قالت   فقال "وفيه .. َلا ت ويف  السائب  : ابن إسحاق عن يزيد بن ق سيط عن م سلم بن السائب عن أ م 

مر ا ك : بن ع  وج  يعتكم بالّنهار . ال تعتَدي إاَل يف البيت الذي ت ويف فيه زأ وارجعي إىل , اذهبي إىل ضأ

 . "فكّنت  أأفعل ذلك. بيتمك بالليل فبيتي فيه 

رمة عن أ م  السائب به ُمتصًا ( 3/81)وللطحاوي   . عن ُمرمة بن بكري عن أأبيه عن أ م  ُمأ

 وانظر ما بعده 

ن أأودية الديّنةم عليه ماٌل من أأمواْلا. قّناة  (قناةُب:ُ)ُقولهُ  .واد  مم
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 ال : ه كان يقول  نَ مر ؛ أأ ع    بنم اهلل عن نافع  عن عبدم ي عن مالك  حَدثّنو -113

 يف بأ  إاَل  وتة  بت  لأ ا وال, ها  عّنها زوج  توىَف ل  ا بيت  تأ 
 ( ).هايتم

ُإذاُتُ ُدُِلولاُمُِّأُ ُةُ د ُعُِ:ُبابُ ُهاد ُهاُسيُُِّعنُْويفِّ

د إذا لولا م  أ   ة  دَ عم :  له قانَ مر ؛ أأ  بن ع  ك عن نافع  عن عبد اهلللما حَدثّنيو -111

 ( ).يضةٌ ها حأ د  عّنها سي   تويف  

ُلُِزُْعُ ليفُاُماُجاءُ :ُبابُ

 بنم   عن عامرم بيد اهللمر بن ع   ع  ىل موَّض  عن أيب الّنَ ي عن مالك  حَدثّنو -115

_________________ 

من (  1 /1) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 3/81) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (6)

 طريق مالك به 

. من ط رق  عن نافع به( 3/81)والطحاوي ( 81 /5)وابن أيب شيبة (  1/3)وأخرجه عبد الرزاق  

ط ة نحوهبألفاظ م  تصأ  . َولة وُم 

 .عن سامل عن ابن عمر نحوه( 311) "مسّنده"وللشافعي يف  

 .وهي الطَلقة ثالثًا . القطوعة عن الّنكاح : أي . البت القطع  (املبتوتةُ:ُ)ُقولهُ 

والبغوي ( 1/11) "العرفة "ويف ( 1/111) "الكبى"والبيهقي يف( 11 /1)أخرجه الشافعي  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 1 9/3)

ويعقوب بن سفيان يف ( 315/ )وسعيد بن مّنصور ( 1/111)"الكبى"وأخرجه البيهقي يف  

 .من ط رق  عن نافع به( 383/ ) "العرفة والتاريخ"

ها وأنجبت  مّنه  (أ مُالولدُ:ُ)ُقولهُ  ئها سَيد 
 . هي المة التي وطم
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 ( ).ل  عزم ه كان يأ نَ بيه ؛ أأ اص  عن أأ يب وقَ سعد بن أأ 

 حأ لف  أأ   عن ابنم بيد اهللمر بن ع   ع  ىل موَّض  عن أيب الّنَ ي عن مالك  حَدثّنو -111

 ( ) .عزل  ه كان يأ نَ ؛ أأ  نصاري  وب الأ يُّ يب أأ د  لأ لو م  عن أ   صاري  نوب الأ يُّ يب أأ  أأ ىلمو

,  عزل  يأ  ه كان الأنَ , مر  بن ع  عن نافع  عن عبد اهللي عن مالك  حَدثّنو-111

.لأ ز  عأ له اكرأ وكان يأ 
( ) 

مرو اج بن عأ جَ حلعن ا ازين  لرة بن سعيد  ام  عن ضأ ي عن مالك  حَدثّنو -118

 فجاءأ  بنم  عّند زيدم  ساً لجاه كان نَ ة ؛ أأ زيَ بن غأ 
يمن لا لرجٌل من أه -د  قه   ه ابن  ثابت 

_________________ 

 .     من طريق ابن ب كري عن مالك به( 1/131) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

من طريق ( 1/131)والبيهقي (  1 /1)وسعيد بن مّنصور ( 13 /1)وأخرجه عبد الرزاق  

 .حصي بن عبد الرمحن عن مصعب بن سعد عن أبيه به

ه خارج الفرج , أن جيامع الرجل  الرأأةأ . العزل  (يعزلُ:ُ)ُقولهُ   .فإذا جاء القذف  أأنزل ماءأ

من طريق مالك عن أيب الّنَّض عن عبد الرمحن ( 1/131)والبيهقي ( 1513 )أخرجه عبد الرزاق  (1)

 .بن أفلح به  

نكحت  : أأفلح قال  عن الضَحاك بن عثامن عن سامل عن عبد الرمحن بن( 1 3/5)ورواه ابن أيب شيبة  

 . "أ َم ولد أأيب أأيُّوب , فأأخبت ّني , أأَن أأبا أأيُّوب كان يعزل  

رقاين بأَن ابنأ أأفلح   مر بن كثري بن أأفلحأ : وجزم الزُّ ٌم . هو ع   واهلل أعلم . وهو وه 

افع من طريق ابن عون عن ن(  1/13)والبيهقي ( 1131) "السّنن"أخرجه سعيد بن مّنصور يف  (5)

مر  ل , عن ابن ع  ه عىل العز 
بأ بعضأ ولدم أ ه, أأنه رضأ ره   .وكان يأك 

هري عن سامل عن ابن عمر( 1511 )وأخرج عبد الرزاق   لأ . عن الزُّ ه العز   .كان يكرأ
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 يلَ إم  بأ جأ ع  بأأ  نُّ كم يت أ  يس نسائي الاَل ل,  يل اريأ عّندي جو نَ إم  . يا أبا سعيد  :  لفقا -

 ؟.ل  عزم فأأ أأ  .يّن  مم  لأ محتأ  ن  ّني أأ ب  عجم ي   هنَ لُّ يس ك  لو,  ّنهنَ مم 

م لَ عتأ ّنأ لعّندك  س  لجام نأ نَ إم  كل اهلل غفر  يأ :  ت  لفق:  لقا , اج  فته يا حجَ أأ :  زيدٌ  لفقا

 ,ه طشتأ ع  أأ  شئتأ  وإن  , ه سقيتأ  شئتأ  ك إن  هو حرث  :  ت  لقف:  لقا . هتم ف  أأ :  لقا ,ّنك مم 

.قأ دأ صأ : زيٌد  لفقا ,ك من زيد  لسمع ذأأ  وكّنت  :  لقا
( ) 

_________________ 

( 511) "جامع بيان العلم"وابن عبد الب يف ( 1/131)والبيهقي ( 1555 )أخرجه عبد الرزاق  ( )

 .بالفاء ( ابن فهد ) عّندهم ووقع . طريق مالك به من 

ل  ( 1111) "السّنن"وأخرج سعيد بن مّنصور يف   رة بن سعيد عن رج  م  أأَن زيدأ , حَدثّنا سفيان عن ضأ

ئل عن العزلم  ه . قل يا حَجاج : فقال . بن ثابت س   .فذكرأ

زيد , أَن عن ابن عييّنة عن أيب الزناد عن خارجة بن ( 1518 ) "الصّنَف"وروى ابن أيب شيبة يف  

وي عن زيد من طرق أخرى . زيدًا كان يأعزل  عن جارية  له   .ور 

وجَوز أنه قيس بن . بالقاف الفتوحة ضبطه ابن  احلَذاء ( : 3/191)قال الزرقاين  (ابنُقهدُ:ُ)ُقولهُُ

ه قوله : قال يف التبصة . قهد الصحايب  قيسًا الصحايَب  فإنَ ( رجٌل من أأهلم اليمن ) وفيه ب عٌد لعَل وجهأ

قال فيه ذلك   .انتهى . وإن  كان أأصل  الأنصار من اليمن. من الأنصار فيبعد أأن ي 

, كذا رويّناه يف الوطأ . ابن فهد بفتح الفاء وآخره دال مهملة ( : 1/315) "الشارق"وقال عياض يف  

واة الوطأ  ه أأهل  احلديث واحل َفاظ ور  فحكى الدارقطّنيُّ أأَن ابنأ . ييى  وقد اختلف فيه, وكذا يقول 

هدي يقول فيه  كذا قال . إنام هو بالفاء . وأأخطأأ فيه ابن مهدي : قال . بالقاف ( بن قهد ) عن مالك : مأ

 .انتهى كالمه . ابن وهب

ُ:ُ)ُقولهُُ  ( .3/191)قاله الزرقاين . أضمُّ إيَل . بضم اْلمزة وكرس الكاف  (أ كِن 
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 ( )ٌف ي  فم ه ذأ لل  يقال عن رج   ي  كَ لقيس  ا يد بنعن مح  ي عن مالك  حَدثّنو -119

ئل:  له قانَ أأ  م خبم أأ :  لفقا ,ه ل فدعا جاريةً  ؟لز  عأ لاس  عن اعبَ  ابن   س   اَّن فكأأ  . مّي 

 ( ).عزل  ه يأ نَ عّني أأ يأ  . هفعل  أأ نا فأ ا أأ مَ أأ  ,ك لهو ذ:  لفقا , ت  يأ ح  تأ اس  

ُدادُِْحُيفُاإلُُِماُجاءُ 

 اشتكت  يب ع  أأ  بّنتأ  ةأ صفيَ  نَ أأ  ,عن نافع  ي عن مالك  حَدثّنو -1 1
 -ها ي  ّنأ عي   بيد 

 تأ ك  تأ  م  لف - مر بن ع  اهلل ها عبدم  زوجم ىلوهي حاد  ع
ا ّناهأ عي   ى كادت  حتَ  لحم

.انصأ مأ تر  
( ) 

_________________ 

وىل ابنم عَباس ( :  1 / ) "تعجيل الّنفعة"يف قال احلافظ  ( ) فيٌف الدين مأ روى عن ابن عَباس يف . ذأ

يد بن قيس, العزل  مات سّنةأ : وقال أأبو جعفر , وملأ  يزد عىل ما يف الَسّند , ذكره البخاريُّ . روى عّنه مح 

ظيم ,  "جال الوطأر"ذكره ابن  احلَذاء يف . تسع  ومائة  يف خالفةم هشامم بنم عبدم اللك  وملأ  , وهو بوزن عأ

ه احل سيّني ر   .انتهى كالمه . يذك 

 (.1/111) "الثقات"وذكره ابن حبان يف : قلت  

ه ال بأس به  (1)  . إسّناد 

أأنه كان , من طريق مّنصور عن جماهد عن ابنم عبَاس (  1/13) "السّنن الكبى"وأخرج البيهقي يف  

 .ث م ي رّيا, يعزل  عن جاريتمه 

من طريقي آخرين ( 1/151) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 1553 )وأخرج عبد الرزاق  

 .نحو حديث الباب . عن ابن عَباس 

. من طريق مالك به(  1/31) "غريب احلديث"وأبو عبيد يف ( 15 1 )أخرجه عبد الرزاق  (5)

 .وإسّناده صحيح

= 
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___________________ 

ُ ُقوله (ُ :ُ ان ص  بالصاد الهملة وفتح التاء وفتح اليمم ( :  19/ ) "الشارق"قال عياض يف  (ت رم 

ها أأيضًا   .انتهى . كذا روايت ّنا فيه يف الوطأ. وضم 

اختلف عليّنا يف الرواية عن مالك فحَدثّنيه أأبو الّنذر ( :  311/ 1)  "غريب احلديث"قال أبو عبيد يف 

فإن كانتم : قال . لضاد با "ترمضان"وحَدثّني إسحاق بن عيسى عن مالك  ,  "ترمصان"عن مالك 

الرواية  عىل ما قال أأبو الّنذر فإمَن العّنى فيه معروٌف وهو الَرمأص الذي يظهر بمأأقأي العيم إذا هاجت  

د   .وتألصق  مّنه الأشفار. بالَرمأ

وذ من الَرمضاء   رة حتى وهو أأن  يأشتَد احلرُّ عىل احلجا. وإن  كان الحفوظ  بالضاد فإَنه عّندي مأ خ 

مى فيقول  مأضأ اإلنسان يأرمض رمضًا إذا مأشى عىل : هاج بأعيّنأي ها من احلر  مثل ذلك يقال مّنه : حتأ قد رأ

 انتهى.وهي احلىص ال حامة  بالشمسم فشَبه احلَر الذي يأظهر  بالعيم بذلك. الَرمضاء 
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ُ
  كتاب

َّ
 ضاع  الر
 

ُرُ :ُبابُ ُُاعةُ ض  ُريغُِالص 

ه نَ اس  ؛ أأ عبَ   بنم اهلل عن عبدم  يل  يزيد  الد   بنم  عن ثورم ي عن مالك  حَدثّنو -  1

 م  ر  ًة واحدًة فهو ي  كان مَص  وإن  , ي لأ و  حلأ ما كان يف ا: كان يقول 
( ). 

هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -1 1  اهلل عبدأ  نَ يد ؛ أأ مرو بن الرَشم عن عأ  ابن شم

_________________ 

 .ك بهمن طريق ابن ب كري عن مال( 3/11 ) "العرفة"أخرجه البيهقي يف  (6)

ه عن عكرمةأ عن ابن . وأ راه من حديث عكرمة : قال الشافعي : قال البيهقي      ي ريد أَن ثورًا إمنام أأخذأ

دي عن ثأور عن عكرمة عن ابن عَباس . وهو كام قال , عَباس  ر  وإن كان : وزاد , فكذلك رواه الَدراوأ

 .انتهى كالمه . بعد احلأولأي فليس بيشء

دي : قلت   ر  السّنن "والبيهقي يف (  /3) "السّنن"أأخرجه سعيد بن مّنصور يف . وحديث الَدراوأ

 . عّنه به( 1/111) "الكبى

: يف حديث رؤية اْلالل ( 51 / ) "الحاديث التي خولف فيها مالك"قال احلافظ الدارقطّني يف  

ومالٌك ال يأرىض , ابنم عَباس  وإنام روى هذا احلديث عن عكرمةأ عن, وثور ملأ  يسمع ابنأ عباس 

رسلًة , عكرمةأ  دَلسًة م  ه من اإلسّناد يف غري حديث  يف الوطأ. ويأروي أأحاديثأه م   انتهى. ي سقط اسمأ

يلزم  مأن جعلأ . مالك  بن أأنس اإلمام الشهور  ( : 13/ ) "طبقات الدل سي"قال ابن حجر يف  

ه فيهم  وكان , لأنه كان يروي عن ثورم بنم زيد  حديثأ عكرمة عن ابن عباس , التسويةأ تدليسًا أأن  يأذكرأ

ذف عكرمة  وال يأذكر  , عن ثور  عن ابن عَباس : يقول . وقع ذلك يف غري ما حديث يف الوطأ , يأ

بيد اهلل من إسّناد  آخر , عكرمةأ  ط  عاصمأ بنأ ع 
 أأن  وأأنكرأ ابن  عبد الب, ذكره الدارقطّني . وكذا كان ي سقم

 . انتهى كالمه. يكونأ تدليساً 
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ئلأ اس  عبَ  بنأ   رضعتم وأأ , المًا حدامها غ  إم  رضعت  فأأ .  تانه امرأأ لل  كانت عن رج   س 

 .( )واحٌد  قاح  لَ ال .ال:  ل؟ فقااريةأ جلا غالم  لا ج  تزوَ يأ  له: ه ل لفقي, خرى جاريًة ال  

 رضاعةأ  ال: مر كان يقول ع   بنأ  اهلل عبدأ  أنَ , عن نافع  ي عن مالك  حَدثّنو -3 1

 .( )كبري  لم  رضاعةأ  وال ,ر غأ يف الص   عأ رضم ن أ  ل إاَل 

 نَ أأ : خبه مر أأ  بن ع  عبد اهلل بنأ  ملأ سا نَ عن نافع  ؛ أأ ي عن مالك  حَدثّنو -1 1

, يب بكر  ثوم  بّنت أأ لك م  ختها أ   أ  ىلإ - رضع  وهو يأ  -به  ت  لرسؤمّني أأ لا مَ أ   عائشةأ 

 .يلَ ع لأ دخى يأ رش رضعات  حتَ ه عأ ي  عم رضم أأ :  ت  لفقا

 :  ملٌ سا لقا
 ت  عأ ضأ رفأأ

 رضعّني غريأ م ت  لف . ضت  رم مأ  مَ ث  , رضعات   ثأ ثوم  ثاللك   مُّ ي أ  ّنم

 ت   ملأ  ثوم  لك   مَ أ   نَ أأ  لجن أأ  عائشة مم ىلع دخل  أأ  ن  ك  م أأ لف ات  مرَ  ثم ثال
 رشأ  عأ يل مَ تم

_________________ 

وسعيد بن مّنصور يف ( 1/113)وعبد الرزاق ( 1/11)والشافعي ( 19  )أخرجه الرتمذي  ( )

. من ط رق  عن مالك به( 1/153) "الكبى"والبيهقي يف ( 19 /1)والدارقطّني ( 911) "السّنن"

 ابنأ جريج 
 . وقرنأ الدارقطّنيُّ مع مالك 

هري (   31 ) "الصّنَف"ة يف ورواه ابن أيب شيب  ه عن الزُّ  .                           عن ابن جريج وحدأ

 الفحلم . الَلقاح بالفتح ( : 1/531) "الّنهاية"قال ابن اجلزري يف  (الل قاحُ:ُ)ُقولهُ    
م
أأراد أأَن , اسم  ماء

 مّنهام كان أأصل ه ماءأ الفحل , ماءأ الفحلم الذي محلت  مّنه واحٌد 
, واللبن الذي أأرضعت ه كلُّ واحدة 

تمل  أن  يكون الَلقاح  يف هذا احلديث بمعّنى اإللقاح  ق: يقال . ويأ احًا أأل  كام . ح الفحل  الّناقةأ إملقاحًا ولمقأ

 .انتهى كالمه .ثم است عريأ للّناس. والأصل  فيه لإلبل, أأعطى إمعطاًء وعطاًء : يقال 

 "السّنن الكبى"والبيهقي يف (  9 /3) "العلل"واإلمام أمحد يف ( 1/115)أخرجه عبد الرزاق  (6)

 .عن مالك به( 1/95) "العرفة"ويف (  1/11)
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 ( ).ات  عأ ضأ رأ 

 نَ أأ : ه خبت  بيد  أأ يب ع  أأ  بّنتأ  ةأ صفيَ  نَ عن نافع  ؛ أأ ي عن مالك  حَدثّنو -5 1

مر ت ع  ا فاطمة بّنخته أ  ىلإ بن سعد  عبد اهلل بنم  بعاصمم  ت  لرسؤمّني أأ لا مَ أ   حفصةأ 

 , ت  لففع - رضع  وهو صغرٌي يأ  -يها لع لأ خ  د  يأ لم رضعات   ه عرشأ رضع  اب ت  طَ خلبن ا

 ( ).يهالع دخل  فكان يأ 

 نَ أأ ,  خبهه أأ نَ بيه ؛ أأ عن أأ  قاسمم لمحن بن اعن عبد الرَ ي عن مالك  حَدثّنو -1 1

, خيها أأ  ا وبّنات  اِت  خوه أأ رضعأ ن أأ يها مأ لع كان يدخل   - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوجأ  - عائشةأ 

 ( ).اخوِتم إم  ساء  ه نم رضعأ ن أأ يها مأ لع يدخل   وال

_________________ 

 "العرفة"ويف ( 1/151) "السّنن الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 1/11)أخرجه الشافعي  (6)

 .عن مالك به( 1 /3 )

ريج عن نافع به( 3918 ) "الصّنَف"وأخرجه عبد الرزاق يف    .عن ابن ج 

هري ( 3911 )وأخرجه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ لثوم, عن مأ رت  أ َم ك   .أَن عائشةأ أأمأ

( 9 /3 ) "العرفة"ويف ( 1/151) "الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 1/11)خرجه الشافعي أ (6)

 عن مالك به 

 "السّنن"وسعيد بن مّنصور يف ( 311)رقم  "حديث إسامعيل بن جعفر"أخرجه ابن خزيمة يف (3)

ئشة كان يدخل  عىل عا: من ط رق أخرى عن القاسم قال ( 9/811) "ال حىَل "وابن حزم يف ( 913)

ن أأرضع بّنات أيب بكر  ن أأرضع نساء  بّني أيب بكر, مأ  ."وال يدخل  عليها مأ

يف قصة رضاع سامل  من امرأة أيب  -من رواية عروة عن عائشة (  111) "السّنن"وأخرج أبو داود يف  

ن أأحبَ "وفيه .  -حذيفة الشهورة  ت  كانت عائشة  تأمر  بّنات أأخواِتا وبّنات إخوِتا أن  ي رضعن مأ

= 
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ُكُِلبعدُاُضاعةُِيفُالرُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُرب 

هاب  عن  ى عن مالك  يي حَدثّني -1 1 ئم ؛ أن ه  ابن شم  ؟كبريم لا ضاعةم ن رأ ع لأ س 

وكان من  -تبة بن ربيعة ع   ذيفة بنأ با ح  أأ  نَ أأ , بري روة بن الزُّ خبين ع  أأ :  لفقا

ه لقال ذي ي  لا - اً لاى سأ وكان تبّنَ ,  اً دربأ  دأ وكان قد شهم ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو صحابم أأ 

بو حذيفة أأ  نكحأ وأأ  ,حارثة  بنأ  زيدأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ى رسول  بّنَ كام تأ  -ذيفة يب ح   أأ ىل موملٌ سا

 ,بن ربيعة تبة بن ع   ( ) يدم لولا بّنتم  ه فاطمةأ خي  أأ  ه بّنتأ حأ نكأ ه أأ ه ابّن  نَ أأ  رىوهو يأ  اً لسا

___________________ 

وصَححه ابن  ".. ثَم يدخل  عليها , وإن  كان كبريًا مخسأ رضعات  . ويدخل عليها , عائشة  أن  يراها 

 ."الفتح"حجر يف 

ُإِخوُِتاُ:ُ)ُدونُقولهُُ هُنِساء  رضع 
نُأ  ُعليهاُم   (.ُوالُيدخل 

لتحريمم بلبنم هذا مع صحةم إمسّنادمه ترٌك مّنها للقولم با( : 1/111) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

عيس , الفحلم  ك فليلج عليكم : قال ْلا  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , وقد ثبتأ عّنها حديث  أأيب الق  بعد . هو عمُّ

, وهذا نصُّ التحريم بلبن الفحل .  "وملأ  ي رضعّني الرجل, إنام أأرضعت ّني الرأأة . يا رسولأ اهلل : قوْلا له 

أأنه كان يدخل  عليها , ام رواه عبد الرمحن بن القاسم عن أأبيه وأأخذت  ب, فخالفت  داللةأ حديثها هذا 

ن أأرضعة أأخواِتا  ن أرضعت  نساء  إمخوِتا , مأ فلو ذهبأ إىل التحريمم بلبنم الفحلم , وال يدخل  عليها مأ

كم أأخواِتَن يف ال هَن كح 
هَن من التحريم بلبّنم كم  ا ح 

بنم إمخوِتم تحريمم لكان نساء  إخوِتا من أأجلم لأ

واء , بلبّنمهَن   عليهَن سأ
 انتهى. ال يف قوْلا ملسو هيلع هللا ىلصواحل َجة يف حديثم رسولم اهلل , ويف الدخولم

عيس : قلت    .أأخرجه الشيخان. مشهوٌر . وحديث أأفلح أيب الق 

ه عائشة ( :  5/ ) "الحاديث التي خولف فيها مالك "قال احلافظ الدارقطّني يف (  ) , ملأ  يذكر يف إسّنادأ

قيل وعبد الرمحن بن  "بّنت أأخيه فاطمة"وقال  هري مّنهم يونس وع  ه مجاعٌة من أأصحاب الزُّ خالفأ

هري وشعيب بن أيب عمر وييى بن سعيد النصاري وابن أخي الزُّ سافر ومأ  محزة وهَبار بن خالد بن م 

= 
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 يأ أأ  لفضن أأ مم  وهي يومئذ   , لوال   هاجراتم ل  ا وهي يومئذ  من
 . ريش  ى ق  امم

هم بائم وهم آلادع   }:  لفقا لنزحارثة ما أأ  بنم  ه يف زيدم  يف كتابم ىلتعا اهلل  لأ نز أأ اَم لف

 { ميك  لين ومواكم يف الد  هم فإخوان  آباءأ وا م  لتع ملأ  فإن .  اهلل عّندم  قسط  هو أأ 

 .ه موالىلإ دَ بوه ر  م أأ لعي   ملأ  فإن , بيه أأ  ىلئك إلوواحد  من أ   كلُّ  دَ ر  [ 5: الحزاب ]

وهي من بّني عامر بن لؤيٍّ , ذيفة يب ح  أأ  وهي امرأة  , هيل  ة بّنت س  لهسأ  فجاءت  

.  يلَ ع وكان يدخل  ,  داً لًا ولاا نرى سأ ّنَ  ك  اهلل يا رسولأ : ت لفقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلإ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ا رسول  ْل لفقا ؟.هنم أ  رى يف شأ فامذا تأ  . بيٌت واحدٌ  إاَل ّنا ليس لو, ٌل ض  نا ف  وأأ 

 فيحرم   ه مخسأ ي  رضعم أأ : ا ّنأ فيام بلغأ 
 .ضاعةن الرَ مم  اً راه ابّنوكانت تأ , ّنها بم لأ بم  رضعات 

, لجايها من الر  لع لأ يدخ ن  أأ  بُّ كانت حت   ؤمّني فيمن  لا مُّ أ   عائشة  ك لبذ خذت  فأأ 

ن رضعن مأ ي   ن  خيها أأ أأ  يق وبّناتأ د  يب بكر  الَص أأ  ثوم  بّنتأ لك مَ ختها أ  أ   مر  فكانت تأ  

 يهنَ لع لأ دخيأ  ن  أأ  ملسو هيلع هللا ىلص بي  زواج الّنَأأ  بى سائر  وأأ  , لم اجأ يها من الر  لع لأ دخيأ  ت أن  حبَ أأ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل به رسول   مرأ ذي أأ لرى اما نأ  واهللم  ال: ن لوق, اس ٌد من الّنَ حضاعة أأ الرَ ك لبت

 ال ال واهللم,  وحده مل  سا  رضاعةم يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم خصًة من رسور   إاَل هيل  س   بّنتأ  ةأ لسه

 يف رضاعةم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زواج   هذا كان أأ ىلفع . حدٌ أأ  ضاعةم ه الرَ هبذم  يّنالع يدخل  

___________________ 

هري عن عروة عن عائشة , عقيل وغريهم  جاًل , فرووه عن الزُّ روة رأ . ومّنهم من أأضاف إىل ع 

عيب عن عائشة وأ م سلمة , وأأسّندوه عن عائشة  ه ش  وخالفوه أأيضًا يف اسم بّنتم أأخي أأيب , وأأسّندأ

تبة  . انتهى.  أعلمواهلل. وهو الصواب. فسَموها هّندأ بّنتأ الوليد . حذيفة بن ع 

 (.331/  )وانظر فتح الباري 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   468 ْيُحيح 

  ( ).كبريلا

_________________ 

 "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 5 11)وابن حبان ( 11 /1)والّنسائي ( 1/11)أخرجه الشافعي  ( )

 . وغريهم من ط رق  عن مالك به( 1/88) "العرفة"ويف ( 1/151)

هاب  عن ( 1311) "العجم الكبري"والطباين يف ( 1/159)ووصله عبد الرزاق   عن مالك عن ابن شم

روة عن عائشة ُمتصًا   . ع 

 (.8/151)التمهيد : وانظر  

قيل ( 3118)واحلديث أأصل ه يف صحيحم البخاري   هري ( 1811)و , عن ع  عيب كالمها عن الزُّ عن ش 

وكان ممن شهدأ بدرًا مع  -أأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس  أنَ , عن عروة عن عائشة ُمتصًا 

ه بّنتأ أأخيه هّند بّنت الوليد بن عتبة بن ربيعة . تبّنَى سالًا  - ملسو هيلع هللا ىلصالّنبي   حأ وهو موىل إلمرأة من  -وأأنكأ

اًل يف اجلاهلية دعاه الّناس  إل, زيدًا  ملسو هيلع هللا ىلصكام تبّنَى الّنبيُّ  -النصار  ن تبّنَى رج  ثأ من , يه وكان مأ وورم

وا إىل أأبائمهم  {ومواليكم .. إىل قوله .. ادعوهم لبائهم  }حتى أأنزل اهلل . مرياثه فمن ملأ  ي علم له . فردُّ

ين  .أأٌب كان موىًل وأأخًا يف الد 

هيل بن عمرو القريش ثم العامري   فقالت ,  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبَي  -وهي امرأة أيب حذيفة  -فجاءت سهلة  بّنت  س 

ّنا نرى سالًا ولدًا . لأ اهلل يا رسو:  ) كذا قال . فذكر احلديث . وقد أأنزل اهلل  فيه ما قد علمت , إنا ك 

كر احلديث   .وملأ  يذكر البخاريُّ باقيه, ( فذأ

هلة : قالت , من ط رق  أخرى عن عائشة ( 19 ,  18 /1)وأخرجه مسلم   فذكر آخره . جاءت سأ

ُ. ُمتصًا بألفاظ ُمتلفة 

ُ:ُ)ُُدونُقولهُ نُأ حب تُأ ْنُي دخل  فكانتُتأمرُأ ختهاُأمُكلثومُبنتُأيبُبكرُوبناتُأ خيهاُأْنُي رضعنُم 

جال  .وانظر ما قلبه (.  عليهاُمنُالرِّ

ه صحيٌح : وقال ( 1/311 ) "الفتح"وذكر هذه الزيادة احلافظ يف    .إسّناد 

 ُ ُقوله (ُ :ُ ٌل ُف ض  رقاين  (وأنا أأي : بضم الفاء والضاد العجمة , قال ابن وهب ( :  3/31)قال الزُّ

= 
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  عبدم ىلجاء رجٌل إ:  ل بن ديّنار  ؛ أن ه قاعن عبد اهللي عن مالك  حَدثّنو -8 1 

 لا نا معه عّند دارم وأأ  -مر  بن ع  اهلل
م
 اهلل عبد   ل؟ فقاكبريم لا ه عن رضاعةم ل  سأأ يأ  - قضاء

وكّنت , يدٌة ل ويل  كانت  ين  إم :  لفقا, اب طَ خلمر بن ا ع  ىلجاء رجٌل إ: مر بن ع  

فقد  . كدونأ : ت لفقا ,يها لع ت  لفدخ ,ها ت  رضعأ يها فأأ ليت إم امرأأ  دت  مأ فعأ  .هاطؤ  أأ 

 .هات  ع  رضأ أأ  واهللم

 و  أأ :  مرع   لفقا
 ( ).غريالَص  ضاعة رضاعة  ام الرَ فإنَ  .كجاريتأ  تم ا وأأ هأ ع  جم

با موسى أأ  لأ سأأ  الً رج   عن ييى بن سعيد  ؛ أنَ ي عن مالك  حَدثّنو -9 1

  ت  ص  صأ  مأ ين  إم :  لفقا . شعرَي الأ 
بو أأ  لفقا ,ّني طيف بأ  فذهبأ  اً بّنلا ّيم د  ن امرأيت من ثأ مم

 .يكلع مت  ر  قد حأ  إاَل راها أ   ال: وسى م  

 فام تقول  : وسى بو م  أأ  لفقا , لأ جفتي به الرَ انظر ماذا ت  : سعود   بن مأ اهلل عبد   لفقا

___________________ 

حة بثوب  عىل عاتمقها :  وقيلعىل ثوب  واحد  ال إمزار حتته , :  وقيلمأكشوفة  الرأأسم والَصدرم ,  توش  م 

ها الثاين : خالفت  بي طرفيه , قال ابن عبد الب  رم  وال لأَن كشفأ احل َرة الَصد, أأصحُّ ر ال جيوز عّند حمأ

 .انتهى . غريه

 "العرفة"ويف (  5/11) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 5/19) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 . عن مالك به( 1/91)

 .وإسّناده صحيح 

عن سامل ( 3891 )وعبد الرزاق , من طريق نافع (  5/11) "السّنن الكبى"وأخرجه البيهقي يف  

 . نحوه كالمها عن ابن عمر
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بو موسى أأ  لفقا,  ي  لأ وحلأ ما كان يف ا إاَل  رضاعةأ  ال: سعود   بن مأ اهلل د  عب لفقا ؟نتأ أأ 

 ما كان هذا ال  سأأ تأ  ال :
 
  ( ).ركمظه  بي أأ  ب  حلوين عن يشء

_________________ 

 "العرفة"ويف ( 1/111) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 5/19) "الم"أخرجه الشافعي يف  (6)

 .عن مالك به( 1/95)

رسالً  -هذا :  "السّنن"قال البيهقي يف      واهٌد عن ابنم مسعود  -وإن  كان م   اهـ. فله شأ

وهو , هذا من رواية مالك مّنقطٌع  وخب  ابنم مسعود( : 1/151) "االستذكار"وقال أبو عمر يف     

جوه  ل من و 
 انتهى. حديٌث ٌكويف يتَصم

 . وهو كام قاال : قلت     

العجم "والطباين يف ( 1/113)وعبد الرزاق ( 5 11 ) "الصّنف"فقد أخرجه ابن أيب شيبة يف  

مّنصور  وسعيد بن, عن أيب عطية الوادعي ( 58 /1) "السّنن"والدارقطّني  يف ( 5811) "الكبري

 "أماليه"والحاميل يف , عن قتادة ( 1/113)وعبد الرزاق أيضًا . عن إبراهيم الّنخعي ( 38 / )

 . عن أيب عمرو الشيباين كلهم عن ابن مسعود نحوه ( 118)

 . "إنام الرضاع  ما أأنبتأ اللحمأ وأأنشزأ العظمأ "وزاد بعضهم  

ُ:ُ)ُقولهُ ْصت  ص  ُم  جاء رجٌل إىل أأيب م وسى فقال : يف رواية الدارقطّني والبيهقي عن أأيب عطية قال  (إيِنِّ

ّنمى:  ي شىٌء سبأقأ
لأ حل قم ت ه فدخأ ص  ا فمصأ م ثدّي 

 . إَن امرأأتى ورم
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ُ
  كتاب

ُ
 يوع  الب
 

ُُ( ) ربانعُ لاُعُِيُْيفُبُ ُماُجاءُ :ُبابُ

بيه عن يب  عن أأ عمرو بن ش  عّنده عن عأ  قةم عن الثَ  ى عن مالك  يي حَدثّني -111

 ( ).ربانعأ ليع اى عن بأ ّنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ  ,ه جد  

_________________ 

ربوٌن : يقال ( :  3/31) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  ( ) بأن وهو عرباٌن وعأ أأعربأ يف كذا وعَرب وعر 

ربوٌن  ي بذلك :  قيل, وع  م  ه , إصالحًا وإزالة فساد  : أي , لَن فيه إعرابًا لعقدم البيع , س  لئاَل يأملكه غري 

ررم , باشرتائه  قهاء لمأا فيه من الرَشط والغأ ه أأمحد  , وهو بيٌع باطٌل عّند الف  مر , وأأجازأ وروي عن ابن ع 

 . انتهى كالمه . وحديث الّنَهي  مّنقطٌع , إمجازتأه 

أأن  يأشرتي الَرجل  العبدأ أو الوليدةأ أو  -واهلل أأعلم  -وذلك فيام نرى : قال اإلمام مالك يف الوطأ و 

تكارى الَداَبة  أ عطيك ديّنارًا أأو درمهًا أأو أأكثر من ذلك أأو : ثَم يقول  لل ذي اشرتى مّنه أأو تأكارى مّنه , يأ

لعةأ . أأقل   ن ثمن الَسلعة أ, عىل أأين  إن  أأخذت  الس  أأو , و ركبت  ما تأكاريت  مّنك فالذي أأعطيت ك هو مم

ن كمراء الَداَبة   , وإن  تركت  ابتياع الَسلعة , مم
 
راءأ الَداَبة فام أأعطيت ك لك باطٌل بغري يشء

 انتهى. أأو كم

 "الكامل"وابن عدي يف ( 91 1)وابن ماجه ( 3/183)وأبو داود ( 83 /1)أخرجه اإلمام أمحد  (1)

 "العرفة"ويف ( 5/311) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 35 /8)والبغوي (  11 /1)

 .من ط رق  عن مالك به( 1/381)

 ملأ  ي سَم ( : 1 /3) "التلخيص"قال احلافظ يف     
ي يف رواية  البن ماجه , وفيه راو  م  ضعيفٌة ( 93 1)وس 

ورواه الدارقطّني واخلطيب يف , ومها ضعيفان . ْليعة هو ابن :  وقيل, عبد اهلل بن عامر السلمي 

واة عن مالك" مرو بن شعيب  "الرُّ . من طريق اْليثم بن اليامن عّنه عن عمرو بن احلارث عن عأ

مرو بن احلارث ثقٌة  أأنه , وذكرأ الدارقطّني , صدوٌق : وقال أبو حاتم , واْليثم  ضَعفه الأزدي , وعأ

= 
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ُعُ لا:ُبابُ ُيِقُقُِيفُالرُ ُيب 

 عبدأ   ؛ أنَ اهلل عبدم  بنم  ملم عن ييى بن سعيد  عن سا ى عن مالك  يي حَدثّني - 11

عبد لذي ابتاعه لا لفقا,  باءةم له باوباعأ , رهم  مائة دم  ه بثامنم ل الماً غ   مر باعأ  بن ع  اهلل

:  جل  الرَ  لفقا ,ان  عثامن بن عفَ ىلام إصأ تأ فاخ   , يله سم  ت   ملأ  م داٌء غاللبا: مر  بن ع  اهلل

 .باءةم له باعت  بم :  عبد اهلل لوقا ,ه يل سم  ي   ملأ  وبه داٌء  اً ّني عبدباعأ 

وما به  عبدأ له اقد باعأ ل . هلف ليأ  ن  مر أأ  بن ع   عبد اهللىلان عثامن بن عفَ فقىض ع  

 بعد اهلل ه عبد  فباعأ  ,عّنده  فصَح  . عبدأ لا وارجتعأ ,  فأ ليأ  ن   أأ اهلل بى عبد  فأأ , ه م  لأ عاٌء يأ دأ 

 ( ).ف  ومخس مائة درهم  ل  ك بأأ لذ

___________________ 

فَرد بقوله عن عمرو بن  يعة : قال ابن عدي , احلارث تأ قال إَن مالكًا سمعأ هذا احلديث من ابنم ْلأ , ي 

مروم بنم ( 5/313)ورواه البيهقي   الرمحن عن عأ
من طريق عاصمم بنم عبدم العزيز عن احلارثم بن عبدم

عيب  انتهى. ش 

أو عن ابن , عن ابن ْليعة  وأأشبأه ما قيل فيه أأَنه أأخذه( : 11 /11) "التمهيد"وقال ابن عبد الب يف     

 فراجعه . ثم ذكرأ اخلالفأ بأأسانيده .. وهب عن ابن ْليعة

تيبة بن سعيد ( 5/313) "السّنن"ورواه البيهقي يف    "التمهيد"وابن عبد الب يف , من طريق ق 

عيب به( 1 /11) مرو بن ش  يعة عن عأ  .من طريق أأسد بن موسى كالمها عن ابن ْلأ

يعة عن عمرو بن شعيب مأشهورٌ : أن  ذكرأ اخلالفأ قال البيهقي بعد    .واحلديث  عن ابن ْلأ

( 1/315) "العرفة"ويف ( 5/318) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1111 )أخرجه عبد الرزاق  (6)

نأ عبد  الرزاق مع مالك  السلمَي بن حممد. عن مالك به   . وقرأ

عيد  بهعن عَباد بن ( 1/315)وأخرجه ابن أيب شيبة    . العَوام عن ييى بنم سأ

= 
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ُماُيُ :ُبابُ ُوُ ليفُاُفعل 
ُُْتُعُ يُْإذاُبُُِيدةُِلِ ُطُفيهاوالرش 

هاب  عن  ى عن مالك  يي حَدثّني -111  بن عتبة  بن عبد اهللاهلل بيدأ ع   أنَ ,  ابن شم

 ابتاعأ اهلل عبدأ  أنَ , خبه أأ  سعود  مأ بن 
, ة قفيَ ه زيّنب الثَ تم جاريًة من امرأأ   بن مسعود 

 بن اهلل عبد   لأ فسأأ , بيعها به ذي تأ لمن ا بالثَ يلها فهي بعتأ  ك إن  نَ يه أأ لع واشرتطت  

وفيها  .اال تقرهب  : اب طَ خلا بن  مر ه ع  ل لفقا, اب طَ خلا بنأ  مرأ ك ع  لمسعود  عن ذ

  ( ).حد  رشٌط لأ 

___________________ 

 .من طريق عبد اهلل بن عبد الرمحن الأنصاري عن سامل به(  111 )ورواه عبد  الرزاق  

 .  وجزم الرافعيُّ الكبريُّ بأأَن الشرتي هو زيد بن ثابت 

م  أأح: بعد أن  خَرجه من الصادرم الاضية ( 3/11) "التلخيص"قال ابن حجر يف 
ٌد مّنهم ومل ي سم

. البن الصَباغ بغري إسّناد  "الشامل"ويف . للاموردي  "احلاوي"ذكره يف . وتعيي  هذا ال بهم , الشرتي 

مر كان يقول  "وزاد   .انتهى كالمه .  "تركت  اليميأ هلل فعَوضّني اهلل عّنها: أَن ابنأ ع 

 "الصّنف"بد الرزاق يف وع, من طريق مالك ( 5/331) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

من ط رق  ( 151 1) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 3/1) "السّنن"وسعيد بن مّنصور يف (  119 )

هري به  . عن الزُّ

بيد اهلل بن عبد اهلل ملأ  يسمع من عم  أأبيه عبدم اهلل بن مسعود    .ورجاله ثقاٌت إاَل أَن ع 

ابتعت  جاريًة : بسّند صحيح عن الوزاعي قال ( 1151)وسعيد ( 111 1)وأخرجه ابن أيب شيبة 

وسألت  الزهرَي ... وفيه . فإذا متُّ فهي حرة  . وال أمهر , وال أأهب , ورشطت  عيَل أهل ها أن ال أبيع 

مر يسأله  مر  . .. فأخبين أن ابَن مسعود كتب إىل ع   ."ال تطأ فرجًا فيه يشٌء لغريك: فقال ع 

(  /5) "رشح العاين"فرواه الطحاوي يف . خالفوا روايةأ مالك  يف الرَشط لكن , وله ط رٌق أ خرى  

من طريق خالد بن سلمة سمعت  حممد بن عمرو بن احلارث عن ( 181/ ) "الطالب"ومسَدد كام يف 

= 
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ال :  ه كان يقول  أنَ , ر  بن عمعن نافع  عن عبد اهللي عن مالك  حَدثّنو -113

, ها مسكأ أأ  شاءأ  ن  وإ, ها بأ وهأ  اءأ ش وإن  , ا هأ باعأ  شاءأ  ن  يدًة إلو إاَل  يدةً لو جل  الرَ  يطأ  

  ( ).هبا ما شاء صّنعأ  اءأ ش وإن  

ُج ُطأُالرُ يُ ُنُْعنُأُ ُيُ هُْالن ُ:ُبابُ ُاُزوٌجُليدًةُولوُل 

هاب  عن  ى عن مالك  يي حَدثّني -111 ى دأ ه  أأ  ( ) بن عامرعبد اهلل نَ ؛ أأ  ابن شم

ى ا حتَ قرهب  أأ  ال:  عثامن   لفقا, ة ص  بأ لها باا زوٌج ابتاعأ ْلو, ان جاريًة عفَ  بنم  عثامنأ ل

___________________ 

 اجلاريةأ واشرتطت  عليه خدمتأها حتى تشرتيأ خادمًا , زيّنب امرأة عبد اهلل بن مسعود 
وفيه . أّنا باعتم

مر قا ثّنوَية: ل ع   فيه مأ
د   . ال تشرتّيا ولأحأ

( 9/111) "الكبري"والطباين يف ( 118 1)وابن أيب شيبة ( 199/ )وأخرجه سعيد بن مّنصور  

سعر عن القاسم بن عبد الرمحن  وهو . وفيه أَّنا اشرتطت  خدمتها . اشرتى عبد اهلل : قال , من طريق مم

رسٌل كام قال البيهقي  .م 

تمل أأن  يكونأ الّنهي عن الرشاء  (الُتقرهْباُُ:ُ)قولهُ  تمل أأن  . وهو نصُّ رواية الطحاوي ومسَدد . ي  وي 

لكَن الّنهَي عن الرشاء يشمل الّنهي . وهي نصُّ رواية ابن أيب شيبة وسغيد . يكونأ الّنهي عن الوطء 

 .ذكرأ االحتاملي ابن  عبدم الب وغريه . واهلل أعلم. عن الوطء 

من طريق ابن ب كري عن ( 5/111) "العرفة"ويف ( 5/331) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

 .مالك به

مر عن ( 5/331) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/191)وأخرجه ابن أيب شيبة   بيد اهلل بن ع  من طريق ع 

 ."ال يطأ فرجًا فيه رشطٌ "نافع ُمتصًا 

هذا هو عبد اهلل بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد :  (1/198) "االستذكار"قال أبو عمر يف  (6)

 الّنبي  
لد عىل عهدم  انتهى. كان أمريًا عىل العراق لعثامن .  ملسو هيلع هللا ىلصشمس و 
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.هاقأ ارأ ففأ  .هاعامر  زوجأ   ابن  رىضأ فأأ , هاها زوج  فارقأ ي  
( ) 

هاب   ابنم عن ي عن مالك  حَدثّنو -115 محن بن الرَ  عبدم  نم ب مةأ ليب سعن أأ  شم

 ابتاعأ محن بالرَ  عبدأ  نَ ؛ أأ  عوف  
 ( ).هافردَ  .زوج   ها ذاتأ يدًة فوجدأ لو ن عوف 

ُبد ُىُيُ حتُ ُامرُِالثُِّعُيُْيُعنُبُ هُْالن ُ:ُبابُ ُهاح ُوُصال 

عن  حارثةأ  محن بنم الرَ  عبدم  بنم  دم حممَ  لجايب الر  عن أأ ي عن مالك  حَدثّنو -111

ن مم  ّنجوأ تأ امر حَتى الث   ى عن بيعم ّنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , محن الرَ عبد  بّنتم  مرةأ ه عأ م  أ  

 اهأ عأ لا
  ( ).ةم

_________________ 

 . من طريق ابن وهب عن مالك به( 3111) "رشح م شكل اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (6)

هري به ُمتصاً ( 18 3 )وأخرجه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ  . عن مأ

ابتاع وليدًة : وقال . من طريق ابن ب كري عن مالك به( 1/351) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

 (.191)وكذا جاء يف موطأ حممد بن احلسن الشيباين , من عاصم بنم عدي 

عن ( 1/181)وعبد  الرزاق , عن سفيان ( 11 /1)وابن أأيب شيبة ( 815 )وأخرجه الشافعي  

ر  عمأ هاب  به ( 9/111) "رشح ال شكل"يُّ يف والطحاو, مأ وفيه أَن البائع . عن الليث كلُّهم عن ابن شم

 .عاصم بن عدي

عيب بن ( 9/111)لكن أأخرجه الطحاوي , وأبو سلمة بن عبد الرمحن ملأ  يسمع من أأبيه      من طريق ش 

هاب  عن أأيب سلمة عن عاصمم بنم عد أأَن عبدأ الرمحن بن عوف , ي الَليث حدثّنا الَليث حَدثّنا ابن شم

ه . كان ابتاعأ مّنه   .فذكرأ

 "العرفة"ويف ( 1/315) "السّنن الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 1/319)أخرجه الشافعي  (1)

 .عن مالك به( 9/131) 

= 
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 ناد عن خارجة بن زيد بن ثابت  عن زيدم يب الز  عن أأ ي عن مالك  حَدثّنو -111

 .( )ا ريَ الثُّ  طلعأ ى تأ ه حتَ ثامرأ  يبيع   ه كان الثابت  ؛ أنَ  بنم 

___________________ 

رسٌل   من ( 1/13) "رشح العاين"والطحاوي يف ( 11 /1)فأخرجه أمحد . وخولف مالٌك . وهذا م 

واحلارث بن أيب أسامة ( 1/11)وأمحد أيضًا , بن عبد اهلل بن سليامن بن زيد بن ثابت  طريق خارجةأ 

( 1/181) "الكامل"وابن عدي يف ( 159/ ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 11 / ) "مسّنده"يف 

مرة عن عائشة جال عن عأ جال كالمها عن أيب الر   .موصوالً . من طريق عبد الرمحن بن أيب الر 

 . هذا حديٌث رجال  إسّنادمه ثقاٌت : عن طريق عبد الرمحن ( 3/93) "احتاف الهرة"وصريي يف قال الب  

سلٌمُ هُ(3/66ُ)وروىُم  وفيه . من ط رق  أخرى ُ"الصحيحي"وهوُيفُ.ُعنُنافعُعنُابنُعمرُنحو 

ها  . الّنهي عن بيع الثامر حتى يبدو صالح 

مر مثله وزاد ( 1 51)ولإلمام أمحد  اقة عن ابن ع  أبا عبد الرمحن : قلت  "عن عثامن بن عبد اهلل بن رس 

 . "طلوع  الثُّريا: ما العاهة؟ قال . وما تذهب  العاهة  . 

 .انظر ما بعده

ا عاهٌة ( 1/111) "الشارق"قال عياض يف  (العاهةُ:ُ)ُقولهُ ستعمل يف وأأكثر  ما ي  , آفة : أي . وأأصاهبأ

 .العاهة  الباليا ت صيب الَزرعأ والّناسأ : قال اخلليل . الال 

( 5/311) "الكبى"والبيهقي يف , من طريق سفيان ( 1/518) "الصّنف"أخرجه ابن أيب شيبة يف  ( )

عن عبد الرمحن ( 11 /1)البن حجر  "تغليق التعليق"وسعيد بن مّنصور كام يف , من طريق يونس 

 ."فيتبي الصفر  من الأمحرم "وزاد البيهقي . كلهم عن أأيب الزناد به  بن أيب الزناد

ها ( 3/11) "صحيحه"وعَلقه البخاري يف   بدو صالح  وقال الَليث عن أيب  "باب بيع الثامر قبل أن  يأ

 . الزناد به

هري عن خارجة عن أأبي( 1 13 )وأخرجه عبد الرزاق      ييّنة عن الزُّ ر وابنم ع  عمأ وهو  -قال , ه عن مأ

ا:  -يف الديّنة   .ال تأبتاعوا الثامرأ حَتى تأطلعأ الثُّري 

= 
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ُعُِرُْامرُوالزُ الثُُِّيفُبيعُُِحةُ ائُِجلُ ا:ُبابُ

ه م  محن عن أ  د بن عبد الرَ حممَ  لجايب الر  ؛ عن أأ  ى عن مالك  يي حَدثّني -118

 لم رسو حائط  يف زمانم  ابتاع رجٌل ثمرأ : ها تقول عأ ه سمم محن ؛ أنَ بّنت عبد الرَ  مرةأ عأ 

أ فعا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل و أأ , ه ل ضعأ يأ  أن   ائطم حلا رَب  لأ فسأأ , قصان ه الّنُّ ل ى تبَيأ ه وقام فيه حتَ جلأ

ك لذ فذكرت   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلشرتي إلا مُّ أ   فذهبت  ,  ليفع ن اَل أأ  فأ لفح , هلأ قيي   ن  أأ 

ى تأ فأأ  . ائطم حلا ك ربُّ لبذ عأ فسمم ,  اً خري لأ يفع ن اَل  أأ ىَل تأ:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا, ه ل

 ( ).هل هو اهلل يا رسولأ :  لفقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

___________________ 

من طريق ابنم أيب الخَّض والّنعامن بن راشد كالمها ( 31 /5) "العجم الكبري"وأخرجه الطباين يف  

هري به مرفوعاً   .والوقف  أصحُّ . عن الزُّ

اُ:ُ)ُقولهُُ ُالث ري  أي مع الفجر , وقد روى أبو داود ( . 1/395) "لفتحا"قال ابن حجر يف  (حت ىُتطلع 

فعت العاهة  عن كل  بلد   "من طريق عطاء عن أيب هريرة مرفوعًا قال  ويف  "إذا طلعأ الّنجم  صباحًا ر 

فعت العاهة  عن الث امر "رواية أيب حّنيفة عن عطاء  ها صباحًا يقع يف أأول  "ر  والّنجم هو الثريا , وطلوع 

 احلر  يف بالد احلجاز وابتداء ن ضج الثامر ؛ فالعتب  يف احلقيقة الّنضج   .فصلم الصيفم 
وذلك عّند اشتدادم

تأبَي الأصفر  من الأمحرم  "وطلوع  الّنجمم عالمٌة له , وقد بَيّنه يف احلديث بقوله ,   اهـ "ويأ

عن ( 1/333) "العرفة"ويف ( 5/315) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1 1/3)أخرجه الشافعي  ( )

رسٌل . مالك به  .وهذا م 

ه ( 5131)وابن حبان ( 11115)ووصلأه اإلمام أأمحد  جال عن أأبيه عن أم  عن عبد الرمحن بن أيب الر 

مرة عن عائشة   .فذكر نحوه . عأ

ُآخرُدونُِذكِرُالث مرُِ(3/56ُ)ومسلمُ(6363ُ)وأخرجهُالبخاريُ  من طريقم ييى بن سعيد  .  بسياق 

= 
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ُرمُْالتُ ُعُِيُْهُمنُبُ رُ كُْماُيُ :ُبابُ

  مأ لسأأ  بنم  عن زيدم  ى عن مالك  يي حَدثّني -119
م
:  له قانَ ؛ أأ  يسار   بنم  عن عطاء

 خذ  يب يأ   خأ ىلك علأ عام إنَ : ه ل لفقي ,بمثل   ثالً مر مم بالتَ  مر  التَ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لقا

 اهلل ه رسول  ل لفقا . هلعي فد   يل  وه ع  اد  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا, اعي اع بالَص الَص 

 عم م  جلأ با ّنيبأ جلأ ّني اونأ بيع  يأ .  ال.  اهلل يا رسولأ :  لفقا ؟اعياع بالَص الَص  خذ  تأ  أأ :  ملسو هيلع هللا ىلص

راهم ابتع بالدَ  ثمَ , راهم بالدَ  معأ جلا بعم :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ل لفقا. بصاع   اً صاع

.اً ّنيبجأ 
( ) 

___________________ 

محن عن أأيب ال جال حمَمد بن عبد الر  محن , ر  مرة بّنتأ عبد الر  : سمعت  عائشةأ تقول : قالت , أَن أ َمه عأ

ام  ملسو هيلع هللا ىلصسمعأ رسول  اهلل   ه يف , صوتأ خصوم  بالباب عاليًة أأصواِت  مها يأستوضع  اآلخرأ ويأسرتفق  وإذا أأحد 

 
 
أأين التأأيل  عىل اهلل ال يفعل  : فقال ,  عليهام ملسو هيلع هللا ىلصفخرجأ رسول اهلل . واهلل ال أأفعل : وهو يقول , يشء

 .أأنا يا رسولأ اهلل فله أأيُّ ذلك أحَب : قال . العروف؟

 من طريق ابن ب كري عن مالك به ( 95 /9) "العرفة "أخرجه البيهقي يف  (6)

رسالً يف ( : 1/315) "االستذكار"قال أبو عمر يف      وعّند مالك  يف ,  "الوطأ"هكذا هذا احلديث م 

َتصٌل   .     انتهى. معّناه حديٌث م 

( 5/11)ومسلٌم ( 1111)ومن طريقه البخاريُّ (   13) "الوطأ"وحديث مالك هو يف : قلت  

هيل عن ابن السي  . بسياق آخر نحوه   اخلدرى  وعن أيب هريرة عن عبد الجيد بن س 
, ب عن أيب سعيد 

يب  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل  ه بتمر  جّنيب  , استعمل رجاًل عىل خأ َل مترم خيب :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال له رسول اهلل  , فجاءأ أأك 

فقال , والَصاعي بالثاَلثة , إمَنا لّنأ خذ  الَصاع من هذا بالَصاعي . ال واهلل يا رسولأ اهلل : هكذا؟ فقال 

ّنيباً , بعم اجلمع بالَدراهم . فال تفعل  :  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل ر َم ابتع  بالَدراهم جأ  . ث 

 ُ ُقوله (ُ :ُ نيب هو الكبيس , وقال : بجيم ونون وحتتانية وموحدة وزن عظيم , قال مالك  (اجل 

= 
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ه ؛ خبأ اش  أأ با عيَ أأ  اً زيد نَ ؛ أأ  ( )  بن يزيدعن عبد اهللي عن مالك  حَدثّنو -131

 يضأ بأ لاص  عن اأيب وقَ  بنأ  سعدأ  لأ ه سأأ نَ أأ 
م
 ؟فضل  هام أأ ت  يَ أأ : ه سعٌد ل ل؟ فقا.تل  بالسُّ  اء

 .كلفّنهاه عن ذ .اءضأ ي  بأ لا :قال 

 عن اش   ل  سأأ ي   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو سمعت  : سعٌد  لوقا
م
 لفقا,  طبمر بالرُّ التَ  رتاء

 .( )ك لى عن ذهأ فّنأ , م نع:  فقالوا ؟سأ ب  إذا يأ  طب  الرُّ  ّنقص  يأ أأ  : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  

___________________ 

هم :  وقيل, الَصل ب :  وقيل, هو الطي ب : الطحاوي  ه ورديئ ه , وقال غري  شف  هو : الذي أ خرج مّنه حأ

ع  ه بخالف اجلم  لط  بغريم . التمر الختلط . وهو بفتح اجليم وسكون اليم  (اجلْمعُ:ُ)ُوقولهُ. الذي ال َي 

 (.1/111) "الفتح"قاله ابن حجر يف 

رم روايات الوطأ مالك هكذا هذا احلديث يف أأكث( : 319,  5/318) "االستذكار"قال أبو عمر يف  ( )

به  ّن س  رمز الفاريس الفقيه , عن عبد اهلل بن يزيد ملأ  يأ , وليس كذلك , فظَن قوٌم أأنه عبد اهلل بن يزيد بن ه 

وإنام هو عبد اهلل بن يزيد موىل الأسود بن سفيان كذلك يف رواية أيب مصعب والشافعي وعبد الرمحن 

 .انتهى كالمه . بن القاسم وغريهم

والّنسائي ( 115 )والرتمذي ( 3359)وأبو داود ( 15 / )وأمحد ( 1/318)أخرجه الشافعي  (1)

( 1/1) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 85 1 )وعبد الرزاق ( 1111)وابن ماجه ( 1/118)

وغريهم من ط رق  عن مالك ( 5113) "صحيحه"وابن حبان يف ( 151) "الّنتقى"وابن اجلارود يف 

 . به

 .هذا حديث حسٌن صحيٌح : الرتمذي قال   

ورواه البيهقي من حديث ابن وهب عن سليامن بن بالل عن ( : 3/9) "التلخيص"قال احلافظ يف  

رساًل  ملسو هيلع هللا ىلصييى بن سعيد عن عبد اهلل بن أأيب سلمة عن الّنبي  رسٌل قوٌي . م  وقد أأعَله مجاعٌة , وهو م 

 .د احلق كلُّهم أأعَله بجهالة حال زيد  أأيب عياشمّنهم الطحاويُّ والطبيُّ وأبو حممد بن حزم وعب

= 
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ُلباُهِبُالذ ُُعُ بيُْ:ُبابُ ُاًُنيُْوعُ ُاًُرْبُتُُِةُِفض 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   مرأ أأ :  له قانَ عن ييى بن سعيد  ؛ أأ  ى عن مالك  يي حَدثّني - 13

,  اً ربعة  عيّنثة  بأأ ثال َل فباعا ك ,ة  و فَض من ذهب  أأ م غانم لا آنيًة من ابيعأ يأ  ن أن  ي  عدأ الَس 

___________________ 

وقد اعتمده , قد روى عّنه اثّنانم ثقتانم : وقال الّنذري , إنه ثقٌة ثبٌت : أَن الدارقطّنَي قال : واجلواب  

ه  مأ الطحاويُّ , وال أأعلم  أأحدًا طعنأ فيه : قال . وصَححه الرتمذيُّ واحلاكم  , مالٌك مع شَدة نقدم وجزأ

رقي زيد ب ن زعمأ أأَنه هو أأبو عياش الزُّ مم مأ , زيد بن الّنعامن الصحايب الشهور :  وقيل, ن الصامت بوه 

ه  ري   .وهو كام قال. وصَحح أأنه غأ

روى أبو داود والطحاوي واحلاكم من طريق ييى بن أيب كثري عن عبدم اهلل بن يزيد عن زيد  أأيب  :فائدةُ 

طبم بالتمرم نسيئةً  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن الّنبي , عَياش عن سعد  ى عن بيعم الرُّ  . ّنأ

ر  الّنَسيئة : الطحاوي  قال  ك 
خالف ييى : وقال . ورَد ذلك الدارقطّنيُّ , هذا هو أأصل  احلديثم فيه ذم

وقد : قال البيهقي , مالكًا وإسامعيلأ بنأ أ مية والضحاكأ بنأ عثامن وأ سامةأ بنأ زيد  فلم يذكروا الّنسيئةأ 

 .أأيضًا  روى عمران بن أأيب أأنس  عن زيد  أأيب عَياش بدون الزيادة

أَنه رضٌب من الَشعري  "الصحاح"ويف , البيضاء حب  بي احلّنطة والشعري :  "الغريبي"قال يف : تّنبيه  

 .انتهى كالم ابن حجر . ليس له قمرش

وإرواء الغليل . وما بعدها البن عبد اْلادي( 1/351)وتّنقيح التحقيق (  1/5)نصب الراية . وانظر  

(5/ 99.) 

ّندي يف  (يضاءُالب:ُ)ُقولهُ  الَشعري كام ورد بوجه  آخر : أي ( 1/115) "حاشيته عىل ابن ماجه"قال الس 

ُّ , والبيضاء عّند العرب الَشعري ,  لتُ:ُ)ُقولهُ. والَسمراء الب  ي وسكون الالم حب   (بالس  بضم  الس 

عري ه وب رودتمه , تمه فهو كاحلّنطة يف مأالس, ال قرشأ له كقرشم الَشعري . بي احلّنطة والش 
, وكالَشعري يف طبعم

ّنسًا واحدًا  عَدان جّنسًا واحدًا كام عَدها اجلوهريُّ جأ  ي 
لتم ّنعأ سعٌد عن , ولتقارب الَشعريم والسُّ فلذلك مأ

ها  لم أأحدم مها باآلخر مع فض 
يع أأحدم  انتهى . وفأرَس مالٌك الفضلأ بالكثرةم يف الكيلم , بأ
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اام فر  ت  بي  ر  أأ :  ملسو هيلع هللا ىلص ام رسول اهللْل لفقا , اً ربعة  بثالثة  عيّنأأ  َل و كأأ   .د 
( )  

_________________ 

( 1819) "معرفة الصحابة"وأبو نعيم يف ( 11 /11) "التمهيد"معه كام يف أخرجه ابن وهب يف جا ( )

: من ط رق  عن ييى بن سعيد عن عبد اهلل بن أأيب سلمة قال ( 151) "المايل والقراءة"وابّنا عَفان يف 

 .واللفظ البّني عَفان . احلديث . الَسعدي ن سعد بن مالك وسعدًا آخرأ إىل خيب  ملسو هيلع هللا ىلصبعث رسول  اهلل 

 ! كذا قال مكة؟ ".. سعد بن مالك وسعد اخلري إىل مكة  "ولفظ أأيب نعيم  

ثم ذكر ابن  ( 3/11) "اإلصابة"كام قال احلافظ يف . العّنيس  وقيل. وسعد اخلري هو ابن قيس العّنزي  

رسلأ عبدم اهلل بنم أيب سلمة  . حجر م 

م احلافظ  ابن عبد الب يف   ين (. 1/11 ) "الجموع"وويُّ يف والّن, كام سيأيت  "التمهيد"وجزأ بأَن الَسعدأ

بادة  .مها سعد بن أيب وقاص وسعد بن ع 

وال أأعلم يف الصحابة سعد بن مالك إاَل سعد بن أيب وقاص ( : 11 /11) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

ر س, وأبا سعيد اخلدري  غأ والأظهر  , ّن ه ويبعد  عّندي أن  يكونأ أأحد  الَسعدي ن أأبا سعيد اخلدري لصم

بادة بن دليم النصاري , الأغلب  أأنه سعد بن أيب وقاص  وأَما اآلخر فلم َيتلفوا أأنه سعد بن ع 

هاجري  . فعىل هذا . اخلزرجي  .واآلخر أأنصاري  , أأحد  الَسعدين م 

بادة : وقد قيل  ين يف هذا اخلب مها سعد بن معاذ وسعد بن ع  ورأ وزعم قائل ذلك , إَن الَسعدين الذك 

 . أأّنام الَسعدان العروفان يف ذلك الزمان

فإن  ي سلمم السعدان ي صبح  . أأَن قريشًا سمعوا صائحًا يأصيح  لياًل عىل أأيب ق بيس, واحتَج باخلب الأثور 

 . ة ال َيشى خالفأ ال خالف حممٌد بمك

فلاَم كان الليلة الثانية . وسعد هذيم من قضاعة , فظّنَت قريش أأّنام سعد بن زيد مّناة بن متيم : قال 

 .سمعوا صوتًا عىل أيب قبيس

 أأيا سعد سعد الوس هل كّنتأ نارصًا  ويا سعد  سعد اخلزرجي ي الغطارف 

ـــــــــدى ومت ّنية عارفأأجيبا إىل داعي اْلـ   .ّنَيا   عىل اهلل يف الفـــردوس م 

= 
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 كّنت  :  له قانَ عن جماهد  ؛ أأ  ي  كَ لعن محيد بن قيس  اي عن مالك  حَدثّنو -131

 ثمَ ,  هبأ الذَ  صوغ   أأ محن إين  با عبد الرَ يا أأ :  لفقا, ه صائٌغ مر فجاءأ  بن ع  اهلل مع عبدم 

 فّنهاه عبد   ,دي يأ  لم معأ  ك قدرأ لل من ذضم ستف  ه فأأ من وزنم  كثرأ ك بأأ لمن ذ ءأ اليَش  بيع  أأ 

 ىلى انتهى إحتَ  . ّنهاه يأ اهلل وعبد  ,  ةأ لسأأ ليه الد عرد  ي   ائغ  الَص  لأ فجع ,ك ل عن ذاهلل

 ي  دابَ  ىلو إم أأ ,  سجدم لا بابم 
 .هابأ يركأ  ن  أأ  ريد  ة 

, بيّنهام  لأ فض رهم الرهم بالد  والد  , يّنار يّنار بالد  الد  : مر  بن ع  اهلل عبد   لثم  قا

___________________ 

 .فإَن ثواب اهلل للطــــالب اْل دى   جّناٌن من الفـــردوس ذات رفارف

بادة. فقالوا هذان : قال   . واهللم سعد بن معاذ وسعد بن ع 

لَن سعد بن معاذ , وهذا غلٌط ال جيوز أأن  يكونأ سعد  بن معاذ أأحدأ السعدين الذكورين يف هذا الباب   

م  أأصابه يوم اخلّندق   . وملأ  ي درك خيب, ت ويف  بعد اخلّندق بيسري من سه 

وصًا , والقول الَول أأوىل وأأصحُّ   ّنص  نا ذلك مأ بن عبد اهلل بن  ذكرأ يعقوب  بن  شيبة وسعد. وقد وجد 

م الشجعي عن أأبيه قال : احلكم قاال  رش  رمة  بن  ب كري : حَدثّنا ق دامة بن حممد بن ق دامة بن خأ حَدثّني ُمأ

الح موىل عبد الرمحن أو عبد العزيز بن مروان : عن أأبيه قال  ّنأشًا : يقول , سمعت  أأبا كثري  ج  سمعت  حأ

بيد يقول  عىل الغّنائم سعدأ بن أيب وقاص  ملسو هيلع هللا ىلصكّنَا يوم خيب فجعلأ رسول  اهلل  :الَسبائي عن ف ضالة بن ع 

بادة  يّنارين بالثالثة والثالثةأ باخلمسة . وسعدأ بن ع  بيعوا الد  إاَل . ال:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول  اهلل , فأأرادوا أأن  يأ

تصٌل حسنٌ . مثاًل بمثل  .انتهى كالمه. وهذا إسّناٌد صحيٌح م 

 .الذي تقَدم ذكره . خر سعد بن قيس العّنزيويتمل أن يكون اآل: قلت  

أَما عبد اهلل بن أيب سلمة الذي روى عّنه ييى بن سعيد هذا ( : 11 /11) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

أنه : وزعمأ البخاريُّ , يروي عن ابن عمر وغريه . إنه عبد اهلل بن أيب سلمة اْلذيل :  فقيل, احلديث 

 .انتهى كالمه  "فاهلل أعلم . عبد العزيز بن أيب سلمة الاجشون عبد اهلل بن أيب سلمة والد
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 ( ).يكملنا إوعهد  , يّنا لّنا إم نبي   هذا عهد  

 لسأأ  بنم  عن زيدم ي عن مالك  حَدثّنو -133
م
 بنأ  معاويةأ  نَ يسار  ؛ أأ  بنم  م عن عطاء

: رداء بو الدَ أأ  لفقا, ا كثر من وزّنم ق  بأأ رم و وأ ن ذهب  أأ قايًة مم سم  يب سفيان باعأ أأ 

ما : ه معاوية ل لفقا ,بمثل   مثالً  إاَل  . هذا لم ن مثّنهى عيأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو سمعت  

ه عن خب  نا أ  أأ  ؟عاويةن م  ين مم عذر  ن يأ مأ : رداء بو الدَ أأ  لفقا,  ساً هذا بأ   لم رى بمثأأ 

 .نت هبارض  أأ ك بأأ ّن  ساكم أ   ال . هيم بين عن رأ  وَي   . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو

مر بن ع   فكتبأ  ,ه لك لاب فذكر ذطَ خلمر بن ا ع  ىلرداء عبو الدَ م أأ قدم  مَ ث  

 ( ).بوزن   اً بمثل  وزن مثالً  إاَل ك لبيع ذ يأ اَل ن أأ :  معاوية ىلاب إطَ خلا

_________________ 

رشح "والطحاوي يف ( 15 /8)وعبد الرزاق ( 1/118)والّنسائي ( 1/311)أخرجه الشافعي  (6)

وغريهم ( 5/119) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/111) "رشح الشكل"ويف ( 1/11) "معاين اآلثار

 .ح وإسّناده صحي.  من ط رق  عن مالك به

والبيهقي يف ( 1/118)وأمحد ( 1 1) "السّنن الأثورة"والشافعي يف ( 1/119)أخرجه الّنسائي  (6)

( 181) "ذم الكالم"واْلروي يف ( 8/11) "رشح السّنة"والبغوي يف ( 5/181) "السّنن الكبى"

 .وغريهم من ط رق  عن مالك به

 .الخ ... عىل أيب الدرداء  واقتص الّنسائي وأمحد عىل الرفوع دون قصة اعرتاض معاوية 

امعًا من , ظاهر  هذا احلديث االنقطاع ( :  1/1) "التمهيد"قال أبو عمر يف   لأَن عطاًء ال أأحفظ  له سأ

ثامن لسّنتي بقيتا من , وما أأظّنُّه سمعأ مّنه شيئًا . أأيب الَدرداء   ع 
لَن أأبا الَدرداء ت ويف بالشام يف خالفةم

تويف  أبو الدرداء : وقال الواقدي , لك أأبو زرعة عن أأيب م سهر عن سعيد بن عبد العزيز ذكرأ ذ. خالفتمه 

 . 11وقيل,  1ومولد عطاء بن يسار سّنة ,  31سّنة 

= 
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___________________ 

. وقد روى عطاء بن يسار عن رجل  من أهل مص عن أيب الدرداء حديثأ ْلم البرشى : قال أبو عمر  

وقد سمعأ عطاء  بن يسار . 11لأَن معاوية تويف سّنة , ن معاوية وممكٌن أأن  يكونأ سمعأ عطاء بن يسار م

 من الصحابة هم أأقدم  موتًا من 
من أيب هريرة وعبد اهلل بن عمرو بن العايص و عبد اهلل بن عمر ومجاعة 

مر , ولكّنَه ملأ  يشهد هذه القصة , معاوية  مر سّنة . لأَّنا كانت يف زمن ع  من 11أو ,  13وت ويف ع 

 .جرةاْل

تويف : وقال الواقدي ,  91تويف سّنة : فقال اْليثم بن عدي , واخت لف يف وقت وفاةم عطاء بن يسار  

عىل أَن . أخبين بذلك أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه . سّنة  81وهو ابن  13 عطاء بن يسار سّنة 

, ن أأسلم عن عطاء بن يسار هذه القصة ال يأعرف ها أأهل العلم لأيب الَدرداء إاَل من حديث زيد ب

هم  بادة بن الصامت , وأأنكرها بعض  وهي صحيحٌة , لأَن شبيهًا هبذه القصة عرضت  لعاوية مع ع 

عاوية من وجوه  وطرق  شتَى  بادة مع م  ق , مشهورٌة حمفوظٌة لع  رم ق بالوأ رم ريم التفاضلم يف الوأ وحديث حتأ

بادة حمفوٌظ عّند أأهل العلم  ف  ملسو هيلع هللا ىلصوال أأعلم أَن أأبا الدرداء روى عنم الّنبي   ,والَذهب لع  وال , يف الَص 

ق حديثاً , يف بيع الذهبم بالذهب  رم ق بالوأ رم  .انتهى كالمه رمحه اهلل. واهلل أعلم. وال الوأ

بادة الذي أأشار إليه ابن  عبد الب   بادة بن ( 581 )أخرجه مسلم . وحديث ع  عن أأيب الشعث عن ع 

فغّنمّنا غّنائم كثرية , فكان فيام غّنمّنا آنية من  -وعىل الّناس معاوية  -غزونا غزاة : الصامت , قال 

بيعها يف أ عطيات الّناس , فتسارع الّناس  عاوية  رجاًل أن  يأ بادة بن فضة , فأأمرأ م  يف ذلك , فبلغ ع 

فذكر الفَضة والبأ . يأّنهى عن بيع الَذهب بالذهب :  ملسو هيلع هللا ىلصإين سمعت  رسول اهلل : الصامت فقام , فقال 

فرَد الّناس  ما .  "إاَل سواء بسواء , عيّنًا بعي , فمن زاد , أو ازداد , فقد أأربى.. والشعريأ والتمرأ واللحأ 

أحاديثأ  ملسو هيلع هللا ىلصأال ما بال  رجال  يتحَدثون عن رسول اهلل : قام خطيبًا , فقالأأخذوا , فبلغ ذلك معاويةأ ف

بادة بن الَصامت فأأعادأ القصة , ثم قال  ه ونصحب ه فلم نسمعها مّنه , فقام ع  ثن بام : قد كّنَا نشهد  لّن حد 

عاوية  ملسو هيلع هللا ىلصسمعّنا من رسول اهلل  ه م  ه ليلة  -وإن رغم : أو قال  -, وإن كرم ّندم ما أ بايل أن اَل أأصحب ه يف ج 

 ."سوداء

وغريهم من ط ريق ( 1/11) "رشح العاين"والطحاوي يف ( 9 5/3)وأمحد ( 1/118)وللّنسائي  

= 
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 ابطَ خلمر بن اع    بن عمر ؛ أنَ عن نافع  عن عبد اهللي عن مالك  حَدثّنو -131

 وال,  بعض  ىلها عوا بعضأ فُّ شم ت   وال, بمثل   مثالً  إاَل  بم هبالذَ  هب  بيعوا الذَ تأ  ال:  لقا

وا بيع  تأ  وال,  بعض  ىلعها وا بعضأ فُّ شم ت   وال, بمثل   مثالً  إاَل ق رم وأ لق بارم وأ لبيعوا اتأ 

 ه فالبيتأ  جأ لن يأ  أأ ىلإ ركأ ظأ ّن  استأ  وإنم , ناجٌز  خر  مها غائٌب واآلحد  أأ  هبم بالذَ  قأ رم وأ لا

  ( ).باماء هو الر  والرَ  . ماءأ يكم الرَ لع خاف  أأ  ين  إم  . هر  ظم ّن  ت  

مر ع   أنَ :  بن عمر  بن ديّنار  عن عبد اهللعن عبد اهللي عن مالك  حَدثّنو -135

 ىلها عوا بعضأ فُّ شم ت   وال, بمثل   مثالً  إاَل  بم هبالذَ  هبأ بيعوا الذَ تأ  ال:  لاب قاطَ خلبن ا

,  بعض  ىلها عوا بعضأ فُّ شم ت   وال, بمثل   ثالً م إاَل ق رم وأ لبا قأ رم وأ لعوا ابيتأ  وال, بعض  

___________________ 

بادة بن الصامت  سلم . حكيم بنم جابر  عن ع   م 
 . فذكر نحوأ روايةم

 "ِتذيب اآلثار"والطبي يف (   1/3) "العرفة"والبيهقي يف (  1/311) أخرجه الشافعي  ( )

 .من طريق مالك به( 1/135)

 "الكبى"والبيهقي يف ( 1/11) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف (  1 /8)ورواه عبد الرزاق  

 . من ط رق  عن نافع به( 3/131)والطبي ( 5/119)

وإنم  "دون قوله . سعيد اخلدري مرفوعًا مثله عن أيب ( 581 )ومسلم ( 11 1)وأخرج البخاري  

 .إىل آخره .. استّنظرك 

واُ:ُ)ُقولهُُ لوا : أي . بضم أأولمه وكرسم الشي العجمة وتشديد الفاء (ُت شف  وهو رباعي من أأشَف . ت فض 

ف بالكرس الزيادة ,   ( .1/381) "الفتح"قاله ابن حجر يف . وت طلق عىل الّنقصم , والش 

َفف اليم  (الرماءُ)ُُ:قولهُ  ه , فرَسه يف احلديث الربا . كذا قاله الكسائي . ممدود مفتوح الراء ُم  وذكرأ

هم بالقأص  مفتوحًا  ه, بعض  أ هم وقصأ ه بعض   ( .191/ ) "الشارق"قاله عياض يف . وكرسأ
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 ين  إم  . هر  ظم ّن  ت   ه فاليتأ بأ  جأ لي ن   أأ ىلإاستّنظرك  وإنم , بّناجز   اً مّنها غائب شيئاً بيعوا تأ  وال

 ( ) .باو الر  هماء والرَ  .ماءيكم الرَ لع خاف  أأ 

ُهاهُ بُ ْشُاُيُ ومُ ُينةُ عُِلا:ُبابُُُ

  بنأ  كيمأ حأ  نَ عن نافع  ؛ أأ ي عن مالك  حَدثّنو -131
به  مرأ أأ  اً عامطأ  زام  ابتاعأ حم

مر بن ك ع  لذ غأ لفب, ه ستوفيأ يأ  ن  أأ  لقب عامأ فباع حكيٌم الطَ  . اسلّنَ لاب طَ خلا بن   مر  ع  

  ( ) .هستوفيأ ى تأ ه حتَ تأ ع  تأ اب   اً طعام بع  تأ  ال:  لوقا, يه له عفردَ  .ابطَ خلا

ُ:ُبابُ   معاميفُالطُ ُفةُ لالس 

س بأ   ال:  له قانَ مر ؛ أأ ع   نم  باهلل عن نافع  عن عبدم  ى عن مالك  يي حَدثّني -131

 ملأ  ما ,  ًى سمَ جل  م   أأ ىلبسعر  معلوم  إ وصوفم لعام ايف الطَ  لأ جالرَ  جل  الرَ  فأ لسي   ن  بأأ 

 , ه ح  الصأ  د  ب  يأ  ملأ  كن يف زرع  ي
.هح  الصأ  د  ب  يأ  ملأ  و متر  أأ

( ) 

_________________ 

.  بن ديّنار بهمن طريق سليامن بن بالل عن عبد اهلل( 5/181) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

 .وانظر ما قبله 

فتوح مص "وابن عبد احلكم يف (  1/35) "العرفة"ويف ( 5 5/3) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

 .من طريق مالك به( 81 / ) "وأخبارها

أَن حكيمأ بنأ حزام كان يأشرتي الأرزاق يف , من طريق أيوب عن نافع ( 8/19)وأخرجه عبد الرزاق  

مر   ع 
ه. من اجلار عهدم ها حتى يأقبضأ بيعأ مر  أأن يأ  .فّنهاه ع 

 .تقَدم الكالم عليه . موضع عىل ساحل البحر  (اجلارُ:ُ)ُقولهُ 

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 1/115) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (5)

 .من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع به( 1/181)ورواه ابن أيب شيبة  

= 
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ُْضُفُ ُالُعامُِبالطُ ُعامُِالطُ ُيعُ ب:ُبابُ ُهامن ُيُْبُ ُل 

 عبدأ  أنَ : ه أخبه نَ أأ ,  سار  يامن بن يأ لعن س   عن نافع  ي عن مالك  حَدثّنو -138

 ّنطةم ن حم م ذخ  : مه الغ  ل لفقا, ه تم دابَ  ف  لأ ي عّنم غوث فأ سود بن عبد يأ بن الأ محن رَ ال

 .( )ه لأ مث إاَل ذ خ  تأ   وال,  عرياً ع هبا شأ تأ فاب  ك طعامًا لم هأأ 

ُُرةُ كُْحلُ ا:ُبابُ ُصبُ والرت 

 نَ ب ؛ أأ سيَ لبن ا يوسف عن سعيدم  بنم  عن يونسأ ي عن مالك  حَدثّنو -139

ه ل لفقا -وق ه بالسُّ ل اً زبيب وهو يبيع   -تعة ليب بأ أأ  بنم  بحاطبم  اب مرَ طَ خلمر بن اع  

 ( ) .ّناوقم ن س  مم  ترفعأ  ن  ا أأ مَ وإم , عر يف الس   زيدأ تأ  ن  ا أأ مَ إم : ابطَ خلبن امر ع  

___________________ 

 .باب السلم إىل أجل  معلوم( 3/81) "صحيحه"ه البخاري يف وعَلق 

 .عن مالك به( 91 1 )أخرجه عبد الرزاق  (6)

وقرنأه خليفة  بعبد اهلل بن الزبري , ذكره مجٌع يف الصحابة . وعبد الرمحن بن السود بن عبد يغوث     

 .(181 – 1/181) "اإلصابة"انظر ترمجته يف . وغريه من أأحداث الصحابة 

( 9/111) "العرفة"ويف ( 1/19) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1915 )أخرجه عبد الرزاق  (1)

 . من طريق مالك به

 .                              روى له مسلم . ويونس بن يوسف بن محاس . ورجاله ثقاٌت  

دي عن داود بن صالح الَتاَمر عن ( 1/19) "الكبى"وللبيهقي يف   ر  من طريق عبد العزيز الَدراوأ

وق ال صىَل , القاسم بن حممد عن عمر  فسأألأه , وبي يديه غرارتان فيهام زبيب . أأَنه مَر بحاطب  بس 

عرمها  َدين لكل  درهم . عن سم مل قد ح  :  فقال له عمر , فسَعر له م  قبلة  من الطائف حتأ ري   م 
ثت  بعم د 

عر . وهم يأعتبون بسعرك , زبيبًا  , وإَما أن ت دخلأ زبيبأك البيتأ فتبيعه كيف شئتأ , فإَما أن  ترفع يف الس 

= 
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ُ:ُبابُ ُُيوانُِحلُ اُمنُبيعُُِوزُ ماُي  ُوالس  ُلُ بعضهُببعض  ُفيهُف 

 يل  ن عد بحممَ  سن بنم سان عن حأ ي  كأ  بنم  حم لعن صا ى عن مالك  يي حَدثّني -111

أ  ب  باعأ ليب طاأأ  بنأ  يلَ ع نَ أأ , ب  ليب طابن أأ   ي  صأ ى ع  دعأ ه ي  ل الً مجأ
 ىلإم  اً ريعم عرشين بأ بم  اً ريفم

  ( ).جل  أأ 

 ربعةم ًة بأأ لى راحمر اشرتأ  بن ع  اهلل عبدأ  نَ عن نافع  ؛ أأ ي عن مالك  حَدثّنو - 11

 مأ أأ 
.ةذأ بأ ها بالرَ وفيها صاحبأ ي   ,يه لمونة  عض  بعرة 

( )  

___________________ 

ه  ه , فلاَم رجع عمر  حاسبأ نفسأ مة مّن ي : فقال له , ثَم أأتى حاطبًا يف دارم وال , إَن الذي قلت  ليس بعز 

 . وكيف شئتأ فبع, فحيث شئتأ فبع . إنام هو يشٌء أأردتُّ به اخلري لأهل البلد . اء قض

َبة يف . وله طريقان آخران    (1911 )وعبد الرزاق ( 191/ ) "تاريخ الديّنة"عّند ابن شأ

 "العرفة  "ويف ( 5/188) "الكبى"والبيهقي يف ( 8/11)وعبد الرزاق ( 131)أخرجه الشافعي  (6)

 . من ط رق  عن مالك به( 3/131) "الطالب"ومسَدد كام يف ( 1/311)

ولد يف زمّنه, احلسن بن عيل ملأ  يسمع من عيلٍّ ( : 1/181) "رشح الشكل"قال الطحاوي يف          اهـ             .وملأ  ي 

 .يف إسّنادمه انقطاعٌ ( : 9/11) "الجموع"ولذا قال الّنووي يف     

 .عن مالك به( 5/188)والبيهقي ( 3/31) "الم"أخرجه الشافعي يف  (6)

 ."باب بيع العبيد واحليوان باحليوان نسيئة( 3/83) "صحيحه"وعَلقه البخاري يف  

قاله . واجلمل  خاصًة للَذكر كالّناقة لأل نثى, كر والنثى وهو ي طلق عىل الذَ , مجع بعري  (أْبعرةُ:ُ)ُقولهُ 

 ( .89 / ) "الشارق"عياض يف 

ُُ ُقوله (ُ :ُ ة ب ذ  ُبالر  بعد عن الديّنة قرابة . بفتح الراء والباء موضٌع مشهوٌر ( كيلو عىل الطريق  111يأ

بلأ الديّنة , الرسيع الرابط بي القصيم والديّنة  كانت عىل طريقم احلاج  . كيلو  11تأدخل جّنوبًا .  35 قأ

ك  قديمة. القادم من العراق   وبمرأ
 .وهي اآلن خراٌب فيها آثار  بيوت 
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ُُماُال:ُبابُ ُوانُِيُ حلُ اُمنُبيعُُِوزُ ي 

هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -111  ال:  له قانَ أأ , ب سيَ لعن سعيد بن ا ابن شم

 لم بأ وحأ , يح قم اللأ وا, امي ضأ لأ عن ا:  ثة  يوان عن ثالحلي من اام ّن  وإنَ , يوان حليف ا اً رب

 ( ).لامجلم ا هورم ما يف ظ  :  قيح  اللأ وا , لم ناث اإلبإم  طونم ما يف ب   : ضاميلفا .ة لبأ حلأ ا

ُحمُِلُ بالُوانُِيُ حلُ اُبيعُ :ُبابُ

 نَ ب ؛ أأ سيَ لا بنم  عن سعيدم  مأ لس؛ عن زيد بن أأ  ى عن مالك  يي حَدثّني -113

_________________ 

ويف ( 5/181) "السّنن الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 3/31) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

 .عن مالك به( 1/311) "العرفة"

ع( 31 1 ) "الصّنف"ورواه عبد الرزاق يف   ر عن مأ عن ( 81 ) "السّنة"وحممد بن نص يف . مأ

هري به  .الوزاعي كالمها عن الزُّ

رسٌل لقول سعيد  فيه   ي ) وهذا م  رواه ( : 1 /3) "التلخيص"فقال يف , وهبذا جزمأ ابن  حجر ( إنام ّن 

هري عن سعيد م رسالً  "الوطأ"مالك يف   انتهى . عن الزُّ

 .ي شبمه الرفوعأ :  (1 /1) "نصب الراية"وقال الزيلعي يف  

ريرة موصوٌل : قلت   هري عن سعيد عن أأيب ه  وي عن الزُّ مد بن نص . ور  ه حم  من طريق ( 81 )أأخرجأ

هري به   . وصالٌح ضعيٌف . صالح بن أيب الأخَّض عن الزُّ

 (. 83 /9)علل الدارقطّني : انظر . والصواب  ال رسل   

بألم احلأبألةم أأن  "وحديث   مل التي نأتجتالّنهي عن حأ (  3/9)أخرجه البخاري .  "تّنتج الّناقة ثم حتأ

سلم  مر ( 5/3)وم   .مرفوعاً  عن ابن ع 

انظر . وعن ابن عباس عّند الطباين . وباقي احلديث له شواهد  من حديث ابن عمر عّند عبد الرزاق     

 (.1 /3) "التلخيص"و( 1 /1) "نصب الراية"



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   491 ْيُحيح 

 ( ).حملَ بال يوانم حلا ى عن بيعم ّنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

ب سيَ لا بنأ  سعيدأ  ه سمعأ نَ صي ؛ أأ حل  عن داود بن اي عن مالك  حَدثّنو -111

  ( ).اتياة والَش بالَش . حم لَ بال يوانم حلا ة بيع  يَ لاهجلا لم هرس أأ ي  ن مأ مم :  يقول

: ه كان يقول نَ ب ؛ أأ سيَ لناد عن سعيد بن اعن أيب الز  ي عن مالك  حَدثّنو -115

 .حملَ بال يوانم حلا ي عن بيعم ّن  

_________________ 

السّنن "والبيهقي يف ( 18 )رقم  "الراسيل"وأبو داود يف (  3/8) "الم"أخرجه الشافعي يف  (6)

واحلاكم (  3/1)والدارقطّني ( 8/11)والبغوي ( 5 1/3) "العرفة"ويف ( 5/191) "الكبى

 .                                            من ط رق  عن مالك به( 1/35)

ر ( 8/11)ورواه عبد الرزاق    عمأ دي ( 5/191) "الكبى" والبيهقي يف, عن مأ ر  من طريق الَدراوأ

ر . وحفص بن ميرسة كلهم عن زيد بن أأسلم به عمأ ى عن بيع الَلحم بالشاةم احلَية: ولفظ مأ  .ّنأ

ل  من وجه  ثابت  من الوجوه عن ( : 1/313) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ال أأعلم  هذا احلديث يتَصم

رسل  ,  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبي   وال خالفأ عن مالك  يف إرسالمه إاَل ما , سعيدم بن السيب هذا  وأأحسن أأسانيده م 

حَدثّنا خلف بن قاسم حدثّنا حممد بن عبد اهلل بن أمحد حدثّنا أأيب حدثّنا أمحد بن محاد بن سفيان الكويف 

هل بنم سعد   هاب  عن سأ
حدثّنا يزيد بن عمرو العبدي حدثّنا يزيد بن مروان أأخبنا مالك عن ابن شم

ى رسول  اهلل : قال , ي الساعد ه موضوٌع ال يأصحُّ . عن بيع اللحم باحليوان ملسو هيلع هللا ىلصّنأ وهذا حديٌث إسّناد 

 .انتهى كالمه .وال أأصلأ له يف حديثمه, عن مالك  

به ابن  معي, ويزيد بن مروان هو اخلاَلل مرتوك : قلت       .وكذ 

لتحقيق البن عبد اْلادي وتّنقيح ا, ( 91/ ) "نصب الراية"وانظر باقي شواهد احلديث يف  

 (. 91  – 91 /5)وإرواء الغليل ( 1/351)

 . من طريق مالك به( 8/11)والبغوي ( 5/191) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)
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 بعرشةم  فاً ارم ى شأ رتأ اش   الً رج   يتأ رأأ أأ : ب سيَ لسعيد بن ال ت  لفق: ناد أبو الز   لقا

 .كليف ذ خريأ  ها فالرأ حأ ّن  يأ لاشرتاها  كان إن  : سعيٌد  لفقا ؟ياه  شم 

 .حملبال يوانم حلا هون عن بيعم ّناس يأ من الّنَ  دركت  ن أأ مأ  وكلُّ :  نادبو الز  أأ  لقا

 , بان بن عثامنيف زمان أأ  لاَم ع  لكتب يف عهود اك ي  لوكان ذ: ناد أبو الز   لقا

 .( )ك لّنهون عن ذيأ .  لعيسامن إم بوهشام 

ُ:ُبابُ ُروضعُ ليفُاُفةُ لُْالس 

ه نَ ؛ أأ  د  حممَ  بنم  قاسمم لسعيد  عن ا عن ييى بنم  ى عن مالك  يي حَدثّني -115

 رادأ فأأ  بائبأ ف يف سأ لَ عن رجل  س: ه ل  سأأ ٌل يأ ورج  . اس   بن عبَ اهلل عبدأ  سمعت  :  لقا

 رم وأ لبا ق  رم وأ لك الت: اس  عبَ  ابن   لفقا, ها قبضأ يأ  ن  أأ  لأ يعها قببأ 
 ( ).كله ذرم وكأ  , قم

ُرُِرُ غُ لاُبيعُ :ُبابُ

_________________ 

 . من طريق مالك به( 5/191)والبيهقي (  3/1)أخرجه الدارقطّني  (6)

رسل ُ  (.118)انظر ما تقدم برقم . وهذا م 

ف , ال سّنَة من الّنُّوق : بشي معجمة وألف وراء وفاء  (شارفًاُ:ُ)ُقولهُ  ل. واجلمع الرش   ز  . مثل بازل وب 

 ( .3/155)قاله الزرقاين 

) عن مالك ( 1/318) "العرفة"والبيهقي يف ( 8/11)وعبد الرزاق ( 1/191)أخرجه الشافعي  (6)

ييّنة  نأ معه عبد  الرزاق ابنأ ع   .وإسّناده صحيح. به( وقرأ

بيبة( : 1/831) "الّنهاية"قال يف ُ(سبائبُ:ُ)ُُقولهُ َقة من الثياب أأي  نوع  كان . مجع سأ
 وقيل, وهي شم

َتان:   انتهى. هي من الكأ
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 نَ ب ؛ أأ سيَ لا بنم  ديّنار عن سعيدم  بنم  يب حازمم عن أأ  ى عن مالك  يي حَدثّني -111

 ( ).ررم غأ ليع اى عن بأ ّنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

ُينباُيفُالد ُيفُالرُُِّماُجاءُ :ُبابُ

يب رس بن سعيد  عن عبيد  أأ ناد عن ب  يب الز  عن أأ  ى عن مالك  يي حَدثّني -111

 يل اً زَ بأ  عت  بم :  له قانَ اح ؛ أأ فَ  الَس ىلح  مولصا
دت   مَ ث  , جل   أأ ىلإ ة  لخنأ  دارم  لم هن أأ  مم  أأرأ

 ت  لفسأأ , وين ّنقد  ويأ  . منم الثَ  عّنهم بعضأ  ضعأ أأ  ن  أأ  يلَ وا عرض  فعأ ,  كوفةم ل اىلإ روجأ خلا

.هلأ وكت   وال, هذا  لأ كتأ   ن  أأ  مركأ آ ال:  لفقا ؟ثابت   بنأ  يدأ ك زلعن ذ
( ) 

_________________ 

 "رشح السّنة"والبغوي يف ( 1/311) "العرفة"ويف ( 5/338) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

 . من ط رق  عن مالك به(  3 /8)

 .م رسل هذا: قال البيهقي  

ى رسول  اهلل : قال , من طريق العرج عن أيب هريرة ( 5/3)واحلديث يف صحيح م سلم   عن  ملسو هيلع هللا ىلصّنأ

ررم , بيع احلأصاةم   .وعن بيعم الغأ

السّنن "والبيهقي يف , من طريق ابن وهب ( 9/191) "رشح مشكل اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (6)

 .مالك بهمن طريق ابن ب كري كالمها عن ( 1/18) "الكبى

 .من طريق ابنم ذكوان عن ب رس بن سعيد به( 1355 )وأخرجه عبد الرزاق   

كام يف . وقال ابن معي,  "الثقات"ذكره ابن  حبان يف . وأبو صالح موىل السَفاح . وإسّناده صحيح  

ديّنٌي ثقٌة ( : 11 / ) "تاريخ أسامء الثقات"وابن  شاهي يف ( 1/1) "اجلرح والتعديل" م وجز. مأ

الةم أأيب صالح ( 1/188) "االستذكار"ابن عبد الب يف   .بجهأ

ًاُ:ُ)ُقولهُ  ز  البأزُّ :  وقيل, البأزُّ من الثياب أأمتعة البأَزاز :  وقيل, رضٌب من الثياب :  وقيل, البأزُّ الثياب  (ب 

= 
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هاب  دة عن ل  عن عثامن بن حفص بن خأ ي عن مالك  حَدثّنو -118 عن  ابن شم

ئلأ ه نَ مر ؛ أأ  بن ع  عن عبد اهلل  بن عبد اهللملسا  ىلين عه الدَ ل يكون   لج  عن الرَ  س 

 بن اهلل ك عبد  لذه رم فكأ  ؟خرأ اآل لهعج  وي  ,  ق  حلا عّنه صاحب   فيضع  جل   أأ ىلإ لم ج  الرَ 

 ( ).ى عّنهوّنأ , مر ع  

 ن  ة أأ يَ لاهجلبا يف اكان الر  :  له قانَ أأ ,  مأ لسأأ  ك عن زيد بنم لما حَدثّنيو -119

 ؟ريبم ت  تقيض أأ أأ :  لقا.  جل  الأ  َل ل  فإذا حجأ  أأ ىلإ قُّ حلا لم ج   الرَ ىلع لم ج  لرَ ل يكونأ 

 ( ).لجعّنه يف الأ  رأ َخ وأأ , ه ق  ه يف حزادأ  وإاَل  , خذأ ىض أأ قأ  فإن  

ُميُْرُِغُ لاُسُِالفُْيفُإُُِماُجاءُ :ُبابُ

___________________ 

 ( .  5/3) "اللسان"قاله يف . متاع  البيتم من الثياب خاصًة 

 ( .1/11) "الشارق"قاله عياض يف . موضع  سوق  بالديّنة (دارُنخلةُ:ُ)ُقولهُُ

السّنن "والبيهقي يف , من طريق ابن وهب ( 9/191) "رشح مشكل اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (6)

 .من طريق عبد اهلل بن يوسف كالمها عن مالك به( 1/18) "الكبى

مر  ( 8/81)وعبد الرزاق ( 1/18) "الكبى"عّند البيهقي يف . وله طرٌق أ خرى عن ابن ع 

 (.11111)وابن أيب شيبة ( 9/191)والطحاوي 

ويف ( 5/315) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 11 ) "السّنة"أخرجه حممد بن نص الروزي يف  (6)

 .                 من طريق مالك به( 1/185) "العرفة"

رسٌل    وا به , وقد تلَقاه أأهل  العلم بالقبول , وهذا م  ه , واستدلُّ قاعدًة يف  "تقيض أم ت ريب"وجعلوا قولأ

ين أأَن هذا العمل يف اجلاهلية هو القصود بقوله . وفيصالً يف مسائل الربا , البيوع  وذكرأ مجٌع من الفرس 

با أ}: تعاىل  ا الذين آمّنوا ال تأكلوا الر   . {ضعافًا م ضاعفةً يا أّي 
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هاب  عن  ى عن مالك  يي حَدثّني -151 محن بن يب بكر بن عبد الرَ عن أأ  ابن شم

ذي ابتاعه لا سأ لففأأ  اً ام رجل  باع متاعيُّ أأ :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ ارث بن هشام  ؛ أأ حلا

 ماتأ  وإن  , به  حقُّ و أأ ه فهه بعيّنم فوجدأ  ه شيئاً ثمّنم ن ه مم ي باعأ ذلا يقبضم  وملأ  , مّنه 

 غ  لا وة  س  فيه أ   تاعم لا فصاحب   هذي ابتاعأ لا
م
 .( ) رماء

_________________ 

والطحاوي يف ( 8/111)وعبد الرزاق ( 3511)وأبو داود ( 1 3/1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (6)

ويف ( 1/11) "الكبى"والبيهقي يف ( 1 /1 ) "رشح الشكل"ويف ( 11 /1) "رشح العاين"

 .من ط رق  عن مالك به( 1/151) "العرفة"

هري بهمن طريق يو(  351)وأخرجه أبو داود    .نس عن الزُّ

وكذلك رواه مجيع , هكذا هو يف مجيع الوَطآت التي رأأيّنا ( : 8/111) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

رساًل إاَل عبد الرزاق  واة عن مالك فيام علمّنا م  هاب  عن أيب بكر . الرُّ فإنه رواه عن مالك عن ابن شم

ه .  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة عن الّنبي   ف يف ذلك عن عبد الرزاق حَدثّنا أمحد بن عبد اهلل بن وقد اختل. فأأسّندأ

حَدثّنا حممد بن قاسم قال حَدثّنا مالك بن عيسى قال حَدثّنا عبد اهلل : حممد بن عيل قال حَدثّنا أأيب قال 

 . فذكر حديث الباب. حَدثّنا مالك  بن  أنس: حدثّنا عبد الرزاق قال : بن بركة الصّنعاين قال 

رواه حممد بن عيل وإسحاق بن إبراهيم الصّنعانيان عن عبد الرزاق عن مالك هبذا وكذلك : ثم قال  

ورواه حممد بن يوسف احلذامي وإسحاق بن إبراهيم ,  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسّناد مسّندًا عن أيب هريرة عن الّنبي 

رساًل   م 
ه . الَدبأري عن عبد الرزاق عن مالك  ه قد تابعأ أأنَ , وذكرأ الدارقطّنيُّ , كام يف الوطأ ليحيى وغريم

 .وإنام هو يف الوطأ م رسل, أأمحد  بن  موسى وأمحد  بن  أأيب طيبة . عبدأ الرزاق عىل إسّناده عن مالك  

هاب  عليه يف هذا احلديث أأيضًا نحو االختالفم عىل مالك  : قال أبو عمر   . واختلف أأصحاب ابنم شم

عمر بن راشد عن ا هري عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن فرواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد ومأ لزُّ

رسالً  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبي  هاب  عن أيب بكر عن أيب هريرة عن , كام يف الوطأ . م  ورواه موسى بن عقبة عن ابن شم

= 
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ُُماُيوزُ :ُبابُ ُِفُلُ منُالس 

 فأ لأ س  تأ اس  :  له قانَ أأ , اهد  عن جم   ي  كَ لس  ايد بن قيك عن مح  لما حَدثّنيو - 15

يا : جل الرَ  لفقا, مّنها  اً خري ضاه دراهمأ قأ  مَ ث  ,  مر من رجل  دراهمأ  بن ع  اهلل عبد  

قد : مر  بن ع  عبد اهلل لفقا ,ك فت  لستي أأ لي ارامهم هذه خرٌي من دأ . محن با عبد الرَ أأ 

 ( ).بةٌ ك طيَ لفيس بذنأ  كنَ لو,  مت  لم عأ 

___________________ 

سّندًا  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبي   قبة , م  ذكره بقيُّ بن . حَدث به هشام بن عامر عن إسامعيل بن عياش عن موسى بن ع 

مها عن هشام  هكذا  وإسامعيل بن  عياش فيام روى عن أأهلم , ُملد وحممد بن ييى الّنيسابوري وغري 

 .الديّنة ليس بالقوي

هري عن أيب بكر عن أيب  محٌص ي كّنَى أأبا. واسمه حممد بن الوليد . ورواه الَزبيدي   اْلذيل عن الزُّ

حَدثّنا : قال , حَدث به عبد اهلل بن عبد اجلبار اخلبائري . هريرة مسّندًا كام رواه موسى بن عقبة 

 .انتهى بتجوز  ". .ذكره أبو داود . إسامعيل بن عياش عن الَزبيدي 

رساًل  -وهذا ( : 1/183) "الفتح"وقال احلافظ يف    اق يف  -وإن كان م  ز   "مصّن فه"فقد وصلأه عبد  الر 

ه , عن مالك  هري , لكَن الشهورأ عن مالك إمرسال  هري , وكذا عن الزُّ لأه الَزبيديُّ عن الزُّ . وقد وصأ

 انتهى. أأخرجه أأبو داود وابن  خزيمة وابن  اجلارود

وأبو داود والبيهقي ( 13  م رق/ ) "العلل"مّنهم أبو حاتم يف . وقد رَجحأ ال رسلأ مجٌع من احلَفاظ  

 .والدارقطّني وغريهم

من طريق عمر بن عبد العزيز عن  خمترصاًُ(4636ُ)ومسلمُ(6466ُ)واحلديثُيفُصحيحُالبخاريُُ   

ل  قد :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال  ه عّند رج 
ه بعيّنم من أأدركأ مالأ

ن غري, أأفلأسأ   .هفهو أأحقُّ به مم

( 5/351) "السّنن الكبى"والبيهقي يف , عن القعّنبي ( 19 /1) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  (6)

= 
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ُُُيوزُ ماُال:ُبابُ ُِفُلُ منُالس 

 فأ لأ من أس  : ل مر يقو بن ع  ك عن نافع  ؛ أن ه سمع عبد اهلللما حَدثّنيو -151

   ( ).هقضاءأ  إاَل شرتط يأ  فال فاً لسأ 

___________________ 

 . وصَححه ابن  حجر يف الفتح .  من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به

عن (  311 ) "الكبري"ومن طريقه الطباين يف ( 1  /3) "إحتاف الهرة"وروى مسَدد كام يف 

اين أأجودأ مّنها: قال : بَزة عن عطاء بن يعقوب القاسم بن أيب  مر أألفأ درهم  فقضأ . استسلف مّن ي ابن  ع 

 .نائٌل لك من عّندي. ماكان فيها من فضل  : فقال . إَن درامهأك أأجود  من درامهي : فقلت  له 

غرى"ويف ( 5/351) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)  .بهمن طريق مالك ( 3/113) "السّنن الصُّ

لوذان بن سليامن نا هشام بن عروة ( 1/91) "الكامل"وابن عدي يف ( 3/11)وأخرجه الدارقطّني  

 .مرفوعاً . عن نافع عن ابن عمر

تابع عليه, جمهوٌل . لوذان بن سليامن : وقال ابن عدي    ّناكري  ال ي    . وما رواه مأ

 عن نافع : قال البيهقي  
م
ه بعض  الضعفاء  .وليس بيشء, وقد رفعأ

 إسّناده ضعيٌف :  "الفتح"وقال ابن حجر يف  
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ُ
 راض  ق  لا كتاب

 

ُاضُِرُ قُِليفُاُماُجاءُ :ُبابُ

بيد  وع  عبد اهلل خرجأ :  له قانَ بيه ؛ أأ عن أأ  مأ لسك عن زيد بن أأ لما حَدثّني -153

يب موسى  أأ ىلا عمرَ  الفأ  قأ اَم لف,  عراقم ل اىلاب يف جيش  إطَ خلمر بن ا ابّنا ع  اهلل

 ىلكام عل ر  قدم و أأ ل:  لقا ثمَ ,  لوسهَ  .هبام بأ فرَح  - بصةم لا مري  وهو أأ  - شعري  الأ 

 .ت  لفعلام به ك  نفع  مر  أأ أأ 

. امهك  ف  لم سؤمّني فأ  لمري ا أأ ىلبه إ بعثأ أأ  ريد أن   أ  اهلل لم  هاهّنا ماٌل من ماىلب:  لقا ثمَ 

 مريم  أأ ىلإ لالا سأ يان رأ  ؤد  ديّنة فت  لبيعانه باتأ  ثمَ , عراق لمن متاع ا اً بتاعان به متاعفتأ 

  .لففع, نا د  ودأ :  فقاال, كام ل بحويكون الر   . ؤمّنيلا

 ام  لف ,ربحا ما باعا فأ   قدم اَم لف , لالمّنهام ا خذأ يأ   ن  اب أأ طَ خلمر بن ا ع  ىلإ وكتبأ 

مر ع   لفقا.  ال:  قاال ؟امفك  لأ س  ما أأ  له مثفأ لسيش أأ جلا كَل أأ :  لمر قا ع  ىلك إلدفعا ذ

  فسكتأ اهلل ا عبد  مَ فأأ  ,ه وربحأ  لأ اليا اد  أأ !  .امك  فأ لأ سؤمّني فأأ لابّنا أمري ا: اب طَ خلبن ا

 كأ لو هأأ  ال  لا و نقصأ ل, ؤمّني هذا لا مريأ ك يا أأ لّنبغي ما يأ :  ل فقابيد اهللا ع  مَ وأأ  ,

 .بيد اهلله ع  وراجعأ ,  اهلل عبد   فسكتأ  ,ياه د  أأ : مر ع   لفقا ,اه ضمّنَ ل

 لرجٌل من ج   لفقا
م
قد : عمر  لفقا , اً راضه قم تأ لو جعلؤمّني لمري ايا أأ : مر ع   ساء

 ابّنا بيد اهلل وع  بد اهللعأ  خذأ وأأ , ه ربحم  ونصفأ  لأ الا سأ مر رأ  ع   خذأ فأأ  , اً راضه قم ت  لجع



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   498 ْيُحيح 

 ( ).لم الا ربحم  اب نصفأ طَ خلمر بن اع  

 ثامنع   نَ أأ , ه بيه عن جد  محن عن أأ ء بن عبد الرَ عاللك عن الما حَدثّنيو -151

 ( ).بيّنهام بحأ الر    أنَ ىلفيه ع يعمل   اً راضقم  عطاه ماالً ان أأ بن عفَ 

_________________ 

وابن عساكر ( 1/191) "العرفة"ويف ( 1  /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 591)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 8/159)والبغوي ( 38/51)

 .إسّناده صحيح( : 3/51) "التلخيص"قال احلافظ يف  

 . والربح بيّنهام. وهو أن  يدفع رجٌل آلخر ماالً يأعمل به . أي مضاربة  (قراضًاُ:ُ)ُقولهُ 

وأأهل العراق ال يقولون , أَما أهل  احلجازم ي سَمونه القراض ( : 1/3)  "االستذكار"قال أبو عمر يف 

ك من أأخذوا ذل. وكتاب مضاربة ( مضاربة ) وإَنام يقولون , وليس عّندهم كتاب قراض . قراضًا البَتة 

وآخرون يَّضبون يف الرض  }وقوله تعاىل   1 الّنساء  {واذا رضبتم يف االرض  }قوله تعاىل 

مرأ يف قَصته مع ابّنأي ه .  11الزمل  {يبتغون من فضل اهلل   بالديّنة لع 
لو جعلته ) ويف قول الصحابةم

غت هم ( قراضًا  وٌذ . عروف عّندهم وأَن ذلك هو ال, ومل يقولوا م ضاربة دليٌل عىل أَّنا ل  والقمراض  مأ خ 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصوكان يف اجلاهلية فأَقره الرسول  , من اإلمجاع الذي ال خالفأ فيه عّند أأحد  من أأهلم العلمم 

 انتهى. اإلسالم

من طريق ابن ( 31 /1) "السّنن الصغرى"ويف ( 1 1/1) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

 .ب كري عن مالك به

. من طريق ابن وهب عن مالك  عن العالء عن أأبيه ( 1 1/1) "السّنن الكبى"هقي يف وأخرجه البي 

ه ) وليس فيه . فذكر القصة بّنحوه. جئت  عثامن : قال   (عن جد 

أخبنا حممد  بن  عمر وشبل بن العالء عن العالء بن عبد ( 3/11) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد يف  

 .أَن عثامن, الرمحن عن أأبيه 
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ُ
  كتاب

ُ
 امل

 
 اقاة  س

 

ُملُ يفُاُماُجاءُ :ُبابُ ُاةُِاقُ س 

ثّنا يي -155 هاب  عن  ى عن مالك  حد   لأ رسو أنَ  ,ب سيَ لا بنم  عن سعيدم  ابن شم

 نَ  أأ ىلع . َل وج عزَ  كم اهلل قرَ م ما أأ ك  قرُّ أ  : افتتح خيب  يهود خيب يومأ لم  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 واحة فيخرص  رأ   بنأ اهلل بعث عبدأ يأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فكان رسول  :  لقا ,كم ّنا وبيّنأ بيّنأ  مرأ الثَ 

.هونأ ذ  خ  وا يأأ فكان   , يلم ئتم فأ شم  وإن   . مك  لم فئت  شم  إن  :  يقول   مَ ث   ,هم ه وبيّنأ بيّنأ 
( ) 

_________________ 

( 3/113) "العرفة"ويف ( 11 /1) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 119/ )أخرجه الشافعي  (6)

من ط رق  عن ( 581 )رقم  "الموال"وابن زنجويه يف ( 11 / ) "تاريخ الديّنة"وابن شَبة يف 

 مالك به 

هري به( 5/311) "الصّنَف"وأخرجه عبد الرزاق يف   ر عن الزُّ عمأ  .عن مأ

وي عن   هري مرفوعًا بذكر أأيب هريرة وقد ر  كذا قال الدارقطّني يف . والصواب  إمرسال ه, وهو وهٌم , الزُّ

كام يف . وأأبو حاتم وغريهم ( 1/111) "التمهيد"وابن عبد الب يف ( 311 )رقم  "العلل"

 (.  1 /1) "التلخيص"

ومسلٌم , ومواضع أخرى ( 1185)خيبأ مع اليهود ثابٌت يف صحيح البخاري  ملسو هيلع هللا ىلصومشاطرة  الّنبي   

ها  ملسو هيلع هللا ىلصأأعطأى رسول  اهلل : قال , من حديث ابن عمر ( 1118) ْلم . خيبأ اليهودأ أأن يأعملوها ويأزروع 

اه أيضًا مطَوالً . شطر  ما َيرج  مّنها  يأ ئ ّنا: وفيه . وروأ
كم عىل ذلك ما شم  .ن قرُّ

واحة  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبي  أأَما بعث    ثرية ليست يف الَصحيحي . البنم رأ : انظرها يف . فقد جاءأ من ط رق  أ خرى كأ

 .وانظر ما بعده (. 3/181)وإرواء الغليل ( 11 /1)التلخيص احلبري 

ص بفتح العجمة ( : 3/311) "الفتح"قال ابن حجر يف  (فيخرُُ:ُ)ُقولهُ  كمي كرسها , اخلر  وح 

= 
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هاب  ك عن لما حَدثّنيو -151  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ يامن بن يسار  ؛ أأ لعن س ابن شم

:  لقا, بيّنه وبي ّيود خيب  يب فيخرص   خأ ىلرواحة إ  بنأ اهلل عبدأ  بعث  كان يأ 

  من ح   اً يَ لم ه ح  لمعوا فجأ 
يف  وجتاوز  , ا عّنَ  ف  وخف  , ك لهذا : فقالوا  ,نسائهم  يلم

 .مس  قأ لا

م كم  إنَ واهلل . يهودلا يا معرشأ : رواحة   بن  اهلل عبد   لفقا ,  يل  إم  اهللم قم لخ بغضم أأ  ن  لأ

 . حٌت ا س  فإَّن  شوةم من الر  ا ما عرضت  مَ فأأ , يكم لع حيفأ أأ  ن   أأ ىل عيلوما ذاك بحام

  ( ).رض  والأ  موات  الَس  ذا قامتم هب: فقالوا  ,ها ل  ك  نأ   ا النَ وإم 
  

___________________ 

طب مترًا , حكى الرتمذيُّ عن بعض أأهل . مهملة وبسكون الراء بعدها  ن الرُّ
ر ما عىل الّنَخل مم هو حز 

ب فيه الزكاة بعثأ السلطان  خارصًا , العلمم  طب والعّنب مما جتأ ه أأَن الثامرأ إذا أأدركت  من الرُّ أأَن تفسريأ

, مبلغأ الع رش في ثبت ه عليهم  وكذا وكذا مترًا فيحصيه ويّنظر  , َيرج من هذا كذا وكذا زبيبًا : يّنظر فيقول 

يل  بيّنهم وبي الثامر , فإذا جاء وقت  اجلذاذم أأخذأ مّنهم العرش   . انتهى . وَي 

هوها   وإيثار الهل واجلريان , وفائدة اخلرصم التوسعة  عىل أأربابم الثامرم يف التّناول مّنها والبيع من زأ

 .انتهى كالمه . فىوالفقراء , لأَن يف مّنعهم مّنها تضييقًا ال َيأ 

وابن ( 3/111) "العرفة"ويف ( 1 1/1) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 111)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رق  عن مالك به(    /18)عساكر 

من طريق ابن ْليعة أَن بكري بن عبد اهلل حَدثه عن ( 1  / ) "تاريخ الديّنة"وأخرجه ابن شبَة يف  

 .وه نح. سليامن بن يسار به 

رسٌل    . وانظر ما قبله. وهذا م 
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ُ
  كتاب

 
 الش
 
 عة  ف

 

ُُماُتقعُ :ُبابُ ُعةُ فُْفيهُالش 

هاب  عن  ى عن مالك  ثّنا ييحدَ  -151 يب ب وعن أأ سيَ لعن سعيد بن ا ابن شم

قسم بي ي   ملأ  فعة فيام ىض بالشُّ قأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ محن بن عوف  ؛ أأ عبد الرَ  بنم  مةأ لس

 ( ).فيه فعةأ ش   بيّنهم فال دود  حلا عتم فإذا وق, كاء الرشُّ 

ُُتقعُ ُماُال:ُبابُ ُةعُ فُْفيهُالش 

 نَ م  ؛ أأ يب بكر بن حز  امرة عن أأ د بن ع  عن حممَ : ك لما لقا: ييى  لقا -158

_________________ 

والبيهقي يف (  1 /1) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف (  1/5)  "السّند"أخرجه الشافعي يف  (6)

من (  1 /1) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 1/185) "العرفة"ويف ( 13 /1) "السّنن الكبى"

 . ط رق  عن مالك  به

رسٌل   هري ( 1191) "السّنن"وأخرجه ابن ماجه يف , وهذا م  من رواية أيب عاصم عن مالك عن الزُّ

ريرة عّنهام عن أأيب  سعيد : قال أبو عاصم : ثم قال ابن ماجه , ثَم رواه من وجه  آخر عن أأيب عاصم . ه 

تَصٌل . بن السيب مرسٌل   .انتهى .وأأبو سلمة عن أيب هريرة م 

 الب خاري :  "زوائد ابن ماجه"يف قال البوصريي 
واحلديث قد جاء من . هذا إسّناٌد صحيٌح عىل رشطم

 .حديث جابر يف البخاري وغريه

هري عن أيب سلمة عن جابر ( 1199)حديث جابر يف صحيح البخاري كام قال : قلت   من طريق الزُّ

 . 

رسالً   جه الشيخان من طريق ابن السيب موصوالً وال م  ر    .ولذا أأوردتُّه يف زوائد الَصحيحي.  وملأ  َي 

 ( .118/ )والعلل البن أيب حاتم (.  81 )انظر علل الدارقطّني رقم .  
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فعة يف وال ش   ,فيها  فعةأ فال ش   رضم يف الأ  دود  حلا ا وقعتم إذ:  لان قاثامن بن عفَ ع  

 ( ).لم خالّنَ  لم ح  يف فأ  وال, ر  ئ  بم 

 
  

_________________ 

( 1 8/3) "العرفة"ويف ( 15 /1) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1111 )أخرجه عبد الرزاق  (6)

 .عن مالك به

وابن ( 1/151) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 111 ) "مسائل ابّنه صالح"ورواه اإلمام أمحد كام يف  

ثامن عن ( 131 )رقم  "العلل"أيب حاتم يف  عن ابن إدريس عن ابن عامرة عن أيب بكر عن أأبان بن ع 

 . فزاد فيه أبان . أأبيه 

ه اخلاَل . ما أأصَحه من حديث  : قال اإلمام أمحد    "تّنقيح التحقيق"نقله ابن  عبد اْلادي يف . ل ذكرأ

(1/ 18. ) 

ورواه يزيد بن عياض عن أيب بكر بن حزم عن أبان بنم ( : 5 , 1 /3) "العلل"قال الدارقطّني يف 

ثامن عن أبيه عن الّنبي    .والوقوف  أأصحُّ , ويزيد  بن  عياض ضعيٌف .  ملسو هيلع هللا ىلصع 

ُ ُقوله (ُ :ُ كذا يف ( : 99 /5) "مطالع النوار عىل صحاح اآلثار" قال ابن قرقول يف (ف ْحلُالن خِل

ّنكرونه , وقالوا  "الوطأ" قال : للجميع , وأهل اللغة ي  ف حال بضم الفاء ال غري, وإنام الفحل  من : إنام ي 

 .انتهى . احليوان , والف حال ذكر  الّنخلم 
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ُ
 ال   كتاب

 
 ية  ض  ق

ُ

ُ:ُبابُ ُالرت  ُقُ ليفُاُغيب  ُحلباُاءُِض  ُقِّ

مر بن ع   سي ب ؛ أنَ لعن ييى بن سعيد  عن سعيد بن ا ٌك لما حَدثّنيو -159

, ه ل ىضأ فقأ  يهودي  لل َق حلا نَ أأ  مر  ى ع  فرأأ , ٌم وّيودي  لسيه م  لاب اختصم إطَ خلا

ة بالد  مر ه ع  بأ فَّضأ ,  ق  حلبا قد قضيتأ ل واهللم:  يهوديُّ له ال لفقا وما :  لقا ثمَ , ر 

 .؟دريكي  

, ٌك لكان عن يميّنه مأ  إاَل ,  ق  حلقيض بايس قاض  يأ له نَ أأ  جد  ا نأ نَ إم :  يهوديُّ لا لفقا

, ا رجأ عأ  َق حلا ركأ فإذا تأ ,  ق  حلما دام مع ا حق  للقانه وف  ه وي  دانم سد  ٌك ي  له مأ لوعن شام

 ( ).ركاهوتأ 

ُُماُجاءُ :ُبابُ ُهاداِتُيفُالش 

مر بن  ع  ىلع مأ قدم :  له قانَ أأ , محن يب عبد الرَ بن أأ عن ربيعة  ٌك لما حَدثّنيو -111

 ,ذنٌب  ه رأٌس واللر  ما م  ك لأ ئت  قد جم ل:  لفقا , راقعم لا لم هاب رجٌل من أأ طَ خلا

قد كان  وأ أأ : مر ع   لفقا ,ّنا رضم بأأ  ور ظهرت  الزُّ  شهادات  :  لقا ؟ما هو: عمر  لفقا

_________________ 

 .هلل بن عبد احلكم عن مالك بهحَدثّنا أأيب عبد ا( 119ص) "فتوح مص"أخرجه ابن عبد احلكم يف  (6)

من طريق عيلُّ بن عاصم ومحاد  بن زيد كالمها عن ييى ( 15/ ) "أخبار القضاة"وأخرجه وكيع يف  

ان : وفيه قال اليهودي . بن سعيد عن حممد بن سعيد بن السي ب عن أأبيه به  إَن جبيلأ وميكائيلأ ليأّنطمقأ

 .عىل لمسانه
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 ( ).لدوع  لم بغري اؤرس رجٌل يف اإلسالال ي   واهللم: مر ع   لفقا,  نعم:  لقا ؟.كلذ

ُُيُِمُِيُ لباُقضاءُ لا:ُبابُ ُاهدُِمعُالش 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ بيه ؛ أأ د  عن أأ عن جعفر بن حممَ  ٌك لما لقا: ييى  لقا - 11

ُ( ).اهدم يمي مع الَش لقىض با

ُقُ لا:ُبابُ ُُاءُ ض  ُُهادةُِيفُش  ُيانُِبُْالصِّ

بري كان الزُّ   بنأ اهلل عبدأ  نَ أأ ,  روةع   عن هشام بنم  ٌك لما لقا: ييى  لقا -111

 ( ).راحجلم ن ابيان فيام بيّنهم مم الص   يقيض بشهادةم 

_________________ 

 . من طريق ابن ب كري عن مالك به( 11 /1 ) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

ّنقطع   .وهذا م 

 "الكبى"والبيهقي يف ( 1113)وأبو عوانة ( 15 /1)والطحاوي ( 135)أخرجه الشافعي  (6)

 . وغريهم من ط رق  عن مالك به( 85 /5)وابن عساكر ( 19 /1 )

( 19 /1 )والبيهقي ( 1113)وأبو عوانة ( 15 /1)يضًا والطحاوي أ( 315 )وأخرجه الرتمذي  

رساًل . من ط رق  عن جعفر بن حممد به  .م 

رسالً :  فقيل. واختلف فيه عىل جعفر عن أبيه     عن أبيه :  وقيل, عّنه عن أبيه عن جابر :  وقيل. هكذا م 

 . عن عيلٍّ 

 (.3/91)الدارقطّني  وعلل( 8/315)وإرواء الغليل ( 1/111)التلخيص احلبري . انظر 

سلٌم يف   مرو بنم ديّنار عن ابنم عَباس ( 18 /5) "صحيحه"ويشهد له ما أخرجه م  أَن , من طريق عأ

 .قىض بيمي  وشاهد  :  ملسو هيلع هللا ىلصرسولأ اهلل 

 . من طريق ابن ب كري عن مالك به( 11 /1 ) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (5)

= 
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ُُملسو هيلع هللا ىلصُبيُِّالن ُُربُِنُُْمُِىلعُِثُنُْحلُِيفُاُماُجاءُ :ُبابُ

اص  عن  وقَ يبتبة بن أأ هاشم بن ع   بنم  عن هاشمم  ٌك لثّنا ماحدَ : ييى  لقا -113

ن مأ :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ ؛ أأ  نصاري   الأ اهلل عبدم  بنم  ابرم طاس  عن جس  بن نم  عبد اهلل

 ( ).ارن الّنَ ه مم مقعدأ  أأ بوَ تأ  ّنبي آثامً  مم ىلع فأ لأ حأ 

ُُاىلعُْيُِمُِيُ ليفُاُاُجاءُ مُ ُجامعُ :ُبابُ
ُربُِنُْملِ

 ان بنأ فأ طأ با غأ أأ  ه سمعأ صي ؛ أنَ حل  عن داود بن ا ٌك لما لقا: ييى  لقا -111

___________________ 

واحلاكم ( 11 /1 )والبيهقي ( 1/381)أيب شيبة  وابن( 319,  8/318)وأخرج عبد الرزاق  

ي كة ( 1/181) لأ ه عن شهادةم : قال , من طريقي عن عبد اهلل بنم أيب م  أأرسلت  إىل ابنم عَباس أأسأأل 

بيان هداء}قال اهلل عز وجل : ؟ فقال .الص  , وليسوا ممن نرىض ( 181)البقرة  {مم ن ترضون من الش 

ه؟ فقال فأرسلت  إىل ابن ا: قال  قوا : لزبري أأسأأل  ئلوا أأن  يأصد  فام رأيت  القضاء إاَل : قال , باحلري إن  س 

 .عىل ما قال ابن  الزبري

( 1318)وابن حبان ( 3/311)وأمحد (  3/19) "الكبى"والّنسائي يف (  11)أخرجه الشافعي  (6)

من ط رق  عن مالك ( 131) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف ( 1/398)والبيهقي ( 1/191)واحلاكم 

 .به

 "الّنتقى"وابن اجلارود يف ( 1/1)وابن أيب شيبة ( 1315)وابن ماجه ( 3111)وأخرجه أبو داود  

واك   "زادوا . من ط رق  عن هاشم به( 11 /1 )والبيهقي ( 1/191)واحلاكم ( 911) ولو عىل سم

 ."أأخَّضأ 

ه ثقاٌت   نحوه  وله شاهد من حديث أأيب أ مامة بنم ثأعلبة   .عبد اهلل بن نسطاس وَثقه الّنسائي . ورجال 

ه ثقاٌت . أأخرجه الّنسائيُّ ( : 5/185) "الفتح"قال ابن حجر يف .   .ورجال 
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 وابن   بن   زيد   اختصمأ : ي  يقول ر  لريف  اطأ 
 م   ثابت 

 ىليع  يف دار  كانت بيّنهام إطم

يمي ل زيد بن ثابت  باىلع  مروان  فقىضأ  -ديّنة ل اىلمرٌي عوهو أأ  -كم حلمروان بن ا

 إاَل  واهللم ال: مروان  لفقا:  لقا ,كاين ه مأ ل ف  لحأأ : زيد بن ثابت   لفقا ,ّنب ل اىلع

 يأ  بن   زيد   لأ فجع:  لقا , قوقم حلا اطعم عّند مقأ 
 ن  بى أأ ويأ  , ق  حلأ ه حقَ  نَ أأ  ف  لثابت 

 ( ).كلمن ذ عجب  كم يأ حلا بن   مروان   لأ فجع:  لقا , ّنبم ل اىلع فأ ليأ 

ُُماُال:ُبابُ ُنهُْالرُ ُِقُلُْنُغمُُِوزُ ي 

هاب  عن  ٌك لثّنا ماحدَ : ييى  لقا -115  أنَ ,  بسيَ لا بنم  عن سعيدم  ابن شم

.نه  الرَ  ق  لأ غ  يأ  ال:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو
 ( ) 

_________________ 

من ( 3 1/1) "العرفة"ويف ( 11 /1 ) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 111)أخرجه الشافعي  (6)

 .طريق مالك به

وال , يلف  الَدعى عليه حيثام وجبت  عليه اليمي  باب( 18 /3) "صحيحه"وعَلقه البخاري يف  

 .فذكره. قىض مروان  باليمي عىل زيد بن ثابت , ت صف من موضع إىل غريه 

( 93) "غرائب حديث مالك"وابن الظفر يف ( 11 /1) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (6)

 .ك بهمن ط رق  عن مال( 1/111 ) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف  

وابن أيب شيبة ( 81 ) "الراسيل"وأبو داود يف ( 5133 )وعبد الرزاق ( 518)وأخرجه الشافعي  

ويف ( 1/39) "الكبى"والبيهقي يف ( 3/33)والدارقطّني ( 11 /1)والطحاوي ( 81 /1)

هري به( 1/131) "العرفة" رسالً بلفظ . من ط رق  عن الزُّ ّنأ "م  ه , ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهأ

رمه ّنمه وعليه غ   "له غ 

رمه : قال الشافعي   ّنمه زيادت ه , وغ  ه. غ  ه ونقص   .هالك 

= 
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___________________ 

 بنم السي ب : قلت 
فأخرجه .  "الراسيل"كام جزمأ بذلك أبو داود يف . وهذه الزيادة من قول سعيدم

من طريق الوزاعي ( 91) "غرائب مالك"وابن الظفر يف . من طريق يونس ( 11 /1)الطحاوي 

رأ الرفوعأ  هري فذكأ ّنمه : فلذلك أأقول : ثم قال ابن  السيب . كالمها عن الزُّ رمه, له غ   .وعليه غ 

وغريهم ( 1911)والدارقطّني (  111)والبزار ( 5931)وابن حبان (  111)وأخرجه ابن ماجه  

هري عن ابن السيب عن أيب هريرة  ن الرف. من ط رق عن الزُّ هم الزيادةأ مم  .وع وذكر بعض 

 فيام علمت  إاَل معن ( : 1/115) "التمهيد"قال أبو عمر يف  
ن روى الوطأ عن مالك  هكذا رواه كلُّ مأ

لأه . بن عيسى  إاَل أأين أأخشى أأن  يكون اخلطأ  , ومعٌن ثقٌة , فجعلأه عن سعيد عن أيب هريرة . فإمنه وصأ

ن عيل  بن عبد احلميد الغضائري 
 . فيه مم

ه ثم ساق ابن    هري يف وصلمه وإرسالمه. عبد الب سّندأ  .وذكرأ أيضًا بأسانيده اخلالفأ فيه عىل الزُّ

ه ( : 3/31) "التلخيص"قال احلافظ يف   , وصَححأ أبو داود والبزار والدارقطّني وابن القطان إرسالأ

 انتهى . هوصَحح ابن  عبد الب وعبد  احلق وصلأ , وله ط رٌق يف الدارقطّني والبيهقي كلُّها ضعيفة 

وإرواء ( 1/115)والتمهيدأ ( 1/381)ونصبأ الراية ( 191 )علل الدارقطّني سؤال رقم : انظر  

 (.5/139)الغليل 

ُ:ُ)ُقولهُ  أن  يأرهنأ الرجل   -واهلل أعلم  -وتفسري ذلك فيام ن رى :  "الوطأ"قال اإلمام مالك يف  (يغلق 

ن  الرهنأ عّند الرجلم باليشء , ويف الَرهن فضٌل  هن به , فيقول الراهن  للمرِتأ ك : عاَم رأ , إن  جئت ك بحق 

يه له , وإاَل فالَرهن  لك بام رهن فيه  لُّ , وهذا ( : أي مالك ) قال . إىل أأجل  ي سم  فهذا ال يأصلٌح وال يأ

ّن ي عّنه , وإن  جاء صاحب ه بالذي رهن به بعد الأجلم فهو له , وأأرى هذا الرشطأ م  . فسخاً الذي ّن 

 .انتهى

بضم القاف عىل اخلب ( ال يأغلق  الرهن ) والرواية فيه ( :  31 /  1)  "االستذكار"قال أبو عمر يف 

غلق : والّنحويون يقولون , واهلل أعلم . ال يذهب وال ي تلف باطالً : أي . الَرهن ليس يغلق : بمعّنى 

 .انتهى كالمه. الرهن إذا ملأ  يوجد له ختل ص

ق الرهن  يغلق غلوقًا : يقال( : 3/319)  "الّنهاية"ثري يف وقال ابن ال
ن ال . غلم إذا بقي يف يد الرِتأ

= 
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ُقُ لا:ُبابُ ُمُِالْسُاإلُُِعنُُِنُارتد ُفيمُ ُاءُ ض 

ثّنا يي -111 ن مأ :  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو م ؛ أنَ لعن زيد بن أس ى عن مالك  حد 

 .( )ه ّنقأ وا ع  ه فارضب   ديّنأ رَي غأ 

عن  قاري  ل بن عبد  اد بن عبد اهللمحن بن حممَ ك عن عبد الرَ لما حَدثّنيو -111

ه لأ فسأأ  شعري  يب موسى الأ أأ  لبأ من قم  اب رجٌل طَ خلمر بن ا ع  ىلع مأ دم قأ :  له قانَ بيه ؛ أأ أأ 

 . منع:  لفقا ؟بأ  بة خأ غر  كان فيكم من م   له: مر ه ع  ل لقا مَ ث  , خبه اس فأأ عن الّنَ 

 .هّنقأ ع  ّنا اه فَّضب  ّنأ ب  قرَ :  لقا ؟بهتم لعفام فأ :  لقا ,ه مم سالبعد إم  رجٌل كفرأ 

___________________ 

ه صاحب ه . يقدر  راهّن ه عىل ختليصه  ن إذا مل يأستفكُّ ه الرِتأ وكان هذا من فعل . والعّنى أنه ال يأستحقُّ

ن الَرهنأ , فأأبطلأه اإلسالماجلاهلية , أأَن الراهنأ إذا مل ي ؤد  ما عليه يف الوقت ال عَي م  اهـ. لكأ الرِتأ

وابن الظفر ( 1/191) "العرفة"ويف ( 95 /8) "الكبى"والبيهقي يف ( 181)أخرجه الشافعي  (6)

من طريق مالك ( 391) "الرد عىل اجلهمية"وأبو سعيد الدارمي يف ( 81) "غرائب حديث مالك"يف 

 .               به

رسالً ( : 5/311) "التمهيد"قال أبو عمر يف   واة الوطأ م  وال يصحُّ فيه عن مالك , هكذا رواه مجاعة  ر 

وي فيه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن الّنبي  , غري  هذا ال رسلم عن زيد  من بَدلأ : قال  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ر 

ّنكر عّندي. ديّنأه فاقتلوه  .انتهى كالمه. وهو م 

مر حديث  مالك ع: قلت   من ( 81) "غريب حديث مالك"أخرجه ابن الظَفر يف . ن نافع عن ابن ع 

عيٌف . طريق موسى بن حمَمد القريش عن مالك  به   .وموسى ضأ

قال , من رواية أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ( 1851) "صحيحه"ويشهد له ما رواه البخاري يف  

ل ديّنأه فاقت لوه:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل :  ن بد   .مأ
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ه لَ علموه ت  ب  تأ تأ واس  ,  اً يوم  رغيف َل موه كت  عم  ط  وأأ ,  ثاً موه ثالت  س  بأ ال حأ فأ أأ :  مرع   لقا

 .؟اهلل مرأ أأ  راجع  وي  ,  يتوب  

  ملأ   ين  إم  همَ لال: عمر  لثم  قا
  وملأ  , ر آم   وملأ  ,  حَّض  أأ

 ( ).ّنيغأ لإذ ب رضأ أأ

ُقُ لا:ُبابُ ُالًُهُرج ُتُِرأُ معُامُُْد ُج ُنُوُ فيمُ ُاءُ ض 

من  الً رج   ب ؛ أنَ سي  لك عن ييى بن سعيد  عن سعيد بن الما حَدثّنيو -118

 لأ كأ ش  فأأ  ,ها لأ تأ و قأ ه أأ لأ فقتأ  الً ه رج  تم مع امرأأ  وجدأ  - خيبيٍّ  ابن   هليقال  -ام الَش  لهأأ 

 يلَ ه عل ل  سأأ يأ  شعري  يب موسى الأ  أأ ىلإ فكتبأ , فيه  قضاء  لعاوية بن أيب سفيان ا م  ىلع

_________________ 

من ( 1/319) "العرفة"ويف ( 8/111) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 181)أخرجه الشافعي  (6)

 . طريق مالك به

ه (   3/1)وأخرجه الطحاوي   فزاد . من طريق ابن وهب  عن مالك  عن عبد الرمحن عن أأبيه عن جد 

ه)  .                   ولعَل الصوابأ عن مالك  ما تأقَدم(. عن جد 

دي ( 1111)رجه سعيد بن مّنصور وأخ  ر  ( 1111)وأيضًا برقم , عن عبد العزيز بن حممد الَدراوأ

عن يعقوب بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن عبد  القاري كالمها عن (   3/1)والطحاوي 

 . عبد الرمحن عن أأبيه 

َصةحممد بن عبد اهلل بن عبد القاري ملأ  ي درك ا. ويف إسّنادمه انقطاٌع    . لقم

عمر  ( 8195 )وأخرجه عبد الرزاق      يبة , عن مأ ييّنة كالمها عن حمَمد ( 5/511)وابن  أأيب شأ عن ابنم ع 

مأ : قال , بن عبد الرمحن عن أأبيه 
 . وهذا موصوٌل . فذكره . َلا قدم

بةُ:ُ)ُقولهُ   . اإلضافة فيها يقال بكرس الراء وفتحها مع ( : 1/51) "التلخيص"قال احلافظ يف  (مغرِّ

ن بالد  بعيدة   جاءأ مم
ب جديد  ن خأ شيوخ الوطأ فأتحوا الغي وكرسوا الراء : وقال الرافعي , معّناه هل مم

 انتهى. وشَدد وها
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ه ل لفقا, ب  لأيب طا بنأ  يلَ ك علبو موسى عن ذأأ  لأ فسأأ ,  كلب  عن ذلأيب طا بنأ 

: بو موسى ه أأ ل لفقا , ين  بم خ  ت  ليك لع زمت   عأ ريضم ما هو بأأ  ءأ هذا اليَش  إنَ :  يل  ع

إن : سن  بو حأ نا أأ أأ :  يل  ع لفقا ,ك لك عن ذلأ سأأ أأ  ن  معاوية بن أيب سفيان أأ  يلَ إ كتبأ 

  ملأ  
 مَ بر   طأ ع  ي  لهداء فش   ربعةم بأأ  تم يأ 

 ( ) .هتم

ُقُ لا:ُبابُ ُوذُِبُ نُْملُ يفُاُاءُ ض 

هاب  عن : ك لما لقا: ييى  لقا -119  رجل   -ة ليب مجيأأ  ( )ّني  عن س   ابن شم

 ىلبه إ ت  ئ  جم فأ :  لقا, اب طَ خلمر بن اع   يف زمانم  اً ّنبوذه وجد مأ نَ أأ  -يم  لمن بّني س

_________________ 

عن ( 1/318) "العرفة"ويف ( 8/131) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1/111)أخرجه الشافعي  (6)

 .مالك به

من ( 11 /1 ) "الكبى"والبيهقي يف ( 5/119)وابن أيب شيبة ( 9/133)وأخرجه عبد الرزاق  

 .ط رق  عن ييى بن سعيد به

تِهُ:ُ)ُقولهُ  م  َمة بضم الراء احلبل  (بِر   القاتلم ي سَلم مّنه إىل ويل  , الرُّ
والراد هّنا احلبل الذي ي ربط يف رقبةم

تيل  سلم"قاله الّنووي يف . القأ  (.19 /  ) "رشح م 

ي , وفتح الّنون الخففة , ( : 131/ ) "ِتذيب السامء واللغات"لّنووي يف قال ا (6) هو بضم  الس 

تب : وقال البخاري يف تارَيه . من أصحاب الفّنون ُاجلمهور وإسكان الياء , هذا هو الشهور يف ك 

حبته : وقال ابن أيب أويس  ّني  بكرس الياء الشددة , وهو صحايٌب متفٌق عىل ص  ثم إَن اجلمهورأ ملأ  . س 

رقأد  , ويقال له , وحكى ابن ماكوال . يذكروا اسم أبيه  لأمي , ويقال : أنه سّني بن فأ . الَصخري : الس 

هري  ليطي : وعن الزُّ ليم من أنفسهم , له أحاديث , : قال ابن  سعد . أنه س  وهو رجٌل من بّني س 

مرأ  ق , بضم العي الهملة وفتح اليم وسمعأ ع  م  ه بالع   انتهى ملخصاً  ., وكان مّنزل 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   511 ْيُحيح 

 مأ سأ هذه الّنَ  خذم  أأ ىلع كأ لما مح:  لفقا ,اب طَ خلمر بن اع  
ا ضائعًة ِت  وجد  :  لفقا ؟ةم

: مر ه ع  ل لفقا ,ٌح له رجٌل صانَ ؤمّني إم لا مريأ يا أأ : ه ريف  ه عأ ل لفقا ,ا ِت  خذ  فأأ 

 .نعم:  لقا ؟كأ لكذأأ 

 ( ).هيّنا نفقت  لوع, ه ؤ  ك واللو .اذهب فهو حر  : اب طَ خلمر بن اع   لفقا

ُقُ لا:ُبابُ ُهيُْبأبُدُِلولاُاِقُحلُْبإُُِاءُ ض 

د بن إبراهيم بن اد عن حممَ ْل بن اك عن يزيد بن عبد اهلللما حَدثّنيو -111

عّنها  كأ لًة هامرأأ  نَ أأ  ة ؛ميَ يب أ   بن أأ اهلل سار  عن عبدم يامن بن يأ لعن س يمي  ارث التَ حلا

عّند  فمكثت  , ت لَ حي ح جت  ثم  تزوَ ,  اً شهر  وعرشأأ  ربعةأ أأ  ت  ها فاعتدَ زوج  

مر بن  ع  ىلها إفجاء زوج  ,  اً دًا تامَ لو دت  لو ثمَ , ف شهر  شهر  ونصربعة أأ ها أأ زوجم 

_________________ 

والطحاوي يف ( 11 /1) "الكبري"والطباين يف ( 81 1 )وعبد الرزاق ( 151)أخرجه الشافعي  ( )

من ( 5/35) "العرفة"ويف (  1/11) "الكبى"والبيهقي يف ( 5  /1) "رشح مشكل اآلثار"

 . ط رق  عن مالك به

والطحاوي ( 1/11)وابن سعد ( 111/  )وابن أيب شيبة ( 1/119)وأخرجه عبد الرزاق  

هري به( 1/111)والبيهقي ( 5  /1)  . من ط رق  عن الزُّ

اه باب إذا زكَ ( 1/911) "صحيحه"وعَلقه البخاري  يف   فأ ه ُمتصًا . ى رجٌل رجالً كأ  فذكر نحوأ

 .إسّناده صحيٌح ( : 1/113) "تغليق التعليق"قال احلافظ يف  

ّني بن مجيلة :  الول .تنبيهان( : 3/11) "التلخيص"وقال يف  والصواب  , يقع يف ن سخ الرافعي س 

ّني أبو مجيلة  هول . س  ن قال إَنه جمأ ّنان :  لثاينا. وهو صحايٌب معروٌف مل ي صب مأ اسم العريف الذكور سم

ه الشيخ  أأبو حامد يف تعليقه.   .انتهى كالمه . أأفادأ
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عن  نَ ْلأ أأ دماء فسأ ة ق  يَ لاهجلسوًة من نساء امر نم فدعا ع  ,  هلك لذ اب فذكرأ طَ خلا

 .كلذ

 ت  لها حي محعّنها زوج   كأ له , ةم رأأ لعن هذه اخبك نا أ  أأ :  امرأٌة مّنهنَ  ت  لفقا

ذي لها اا زوج  صاهبأ  أأ اَم لف, ها ها يف بطّنم د  لو فحَش , ماء يه الد  لع هريقت  فأ  , مّنه 

بن مر ها ع  قأ فصدَ  , ب  ها وكأ يف بطّنم  د  لولا كأ رَ حتأ  اء  لا دأ لولا صابأ وأأ , ها حأ نكأ 

 .ق بيّنهاموفرَ  .ابطَ خلا

 ( ).لم وَ بالأ  دأ لولا قأ حل  وأأ ,  خريٌ  إاَل ي عّنكام ّنم يبلغ   ملأ  ه نَ إم  امأ أأ : عمر  لوقا

مر بن ع   سار  ؛ أنَ يامن بن يأ لسعيد  عن س عن ييى بنم  ٌك لما حَدثّنيو - 11

 يَ لاهجلا دأ والأأ ط ي  لم ط اب كان يأ خلا
مها الن كالأ ى رج  تأ فأأ  , مسالعاهم يف اإلبمن ادَ  ةم

قد ل:  قائف  لا لفقا , يهاملإم  فّنظرأ  اً اب قائفطَ خلمر بن افدعا ع  , ة  امرأأ  دأ لعي ويدَ 

 .ةرَ اب بالد  طَ خلمر بن اه ع  بأ فَّضأ , اشرتكا فيه 

 بأ يّني خأ بم خ  أأ :  لفقا,  ةأ رأأ لدعا ا ثمَ 
يّني تأ أ  يأ ي لجحد الرَ كان هذا لأ : ت لفقا , كم

_________________ 

 . من طريق مالك به( 98 /1) "الصغرى"ويف ( 1/111) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

ريج ( 3151 )وأخرجه عبد الرزاق   من طريق الليث ( 1/111) "الكبى"والبيهقي يف , عن ابن ج 

 . كالمها عن يزيد بن عبد اهلل به

هاُ:ُ)ُقولهُ  ُولد  حش  يش  : يقال . يبس : أي ( : 3/319)  "غريب احلديث"قال أبو عبيد يف  (فحش 

ها. وقد أأحشتم الرأأة  فهي حمش  ,  ب ست : ومّنه قيل لليدم إذا شلأت , ذلك  إذا فعل ولد  . قد حَشت ويأ

ها بضم احلاء . وبعضهم يأرويه  َش ولد   .انتهى كالمه  "ح 
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 ثمَ , ٌل بأ هبا حأ  ه قد استمرَ نَ أأ  وتظنَ  ى يظنَ فارقها حتَ ي   فال, ها لهوهي يف إبل  لأ 

دري أأ  فال,  تعّني اآلخرأ  . ها هذايلع فأ لخ ثمَ  ,يه دماٌء لع هريقت  عّنها فأ   انصفأ 

  ( ).ام شئتأ َّي أأ  لم وا:  مم غالللمر ع   لفقا , ائف  قل افكَب :  لقا ؟ام هوّي  أأ  ن  مم 

ُقُ لا:ُبابُ ُاءُ ض 
ُدُِوالال ُُهاِتُمُ يفُأُ 

هاب  عن : ك لما لقا: ييى  لقا -111 مر عن ع    بنم عبد اهلل بنم  ملم عن سا ابن شم

 ال . وهنَ ل  عزم يأ  ثمَ , هم دأ ئون والئ  رجال  يطأ  ا بال  م:  لاب قاطَ خلمر بن اع   أنَ , بيه أأ 

َ قد أأ  ا أن  هد  سي   عرتف  يدٌة يأ لتيّني وأ  تأ  و أأ ,  فاعزلوا بعد   ,ها دأ لبه و قت  حلأأ  إاَل , هبا  ملأ

_________________ 

 "والبيهقي يف ( 1/31) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 1/111) "الم"أخرجه الشافعي يف  (6)

 . من ط رق  عن مالك به( 1/111) "العرفة"ويف ( 1/113 ) "الكبى

ييّنة ( 3111 )ه عبد الرزاق وأخرج  من طريق أنس بن عياض ( 1/31)والطحاوي , عن ابن ع 

لي . كالمها عن ييى بن سعيد به   .ُمتصًا دون قصة الرج 

 .  وسليامن بن يسار ملأ  يدرك عمر     

روة عن أأبيه عن ييى بنم عبدم الرمحن بنم ( 1/113 ) "الكبى"وروى البيهقي يف   عن هشام بن ع 

مرأ بنأ اخلطاب , حاطب عن أأبيه  ام أأبوه  أَن ع  اًل ال ي درى أأّيُّ لي اَدعيا رج  مر . قأىضأ يف رج  فقال ع 

  اَتبمع أَّيام شئتأ : للرجل. 

 .ٌح موصوٌل هذا إسّناٌد صحي: قال البيهقي  

مر من طرق  أ خرى   ( 11 /1)ورشح معاين اآلثار للطحاوي . انظر سّنن البيهقي . وجاء عن ع 

 (.1/15)وإرواء الغليل 

ليطُ:ُ)ُقولهُ    طه يليطه إذا أل صقه به ي لحقهم هبم: أي (ي   (.  1/589) "الّنهاية"قاله ابن الثري يف . من أأالأ
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 ( ).وااترك  

 أنَ , ه بت  خ  ا أأ َّن أأ , بيد  يب ع  أأ  ة بّنتم عن نافع  عن صفيَ ي عن مالك  حَدثّن -113

 ال . نج  رَيأ  نَ وه  عأ يدأ  ثمَ , هم ئدأ طئون والا بال رجال  يأ م : لقا, اب طَ خلامر بن ع  

 بعد   وهنَ رسلم فأأ , ها دأ لبه و قت  حل  أأ  إاَل , هبا َم ـلأ قد أ ا أن  هد  سي   عرتف  يأ  يدةٌ لتيّني وتأ  

  ( ).وهنَ سك  م  و أأ أأ 

ُالقُ :ُبابُ ُواِتُاملُ ُامرةُِيفُعُُِاءُ ض 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , بيه روة عن أأ عن هشام بن ع   ى عن مالك  يي حَدثّني -111

 ( ). حق  مل  عرق  ظاليس لو ,ه ل تًة فهيأ مي   اً رضحيا أأ ن أأ مأ :  لقا

_________________ 

والطحاوي ( 1/11) "العرفة "ويف ( 3 1/1) "الكبى"والبيهقي يف ( 91)أخرجه الشافعي  (6)

 .                         من ط رق  عن مالك به( 9/319)والبغوي ( 1  /3)

هري به( 1511 )وأخرجه عبد الرزاق   ريج عن الزُّ ر وابن ج  عمأ ه صحيٌح . عن مأ  . وسّند 

 (. 33  – 31 /1)رزاق لعبد ال "الصّنَف": وانظر  

والطحاوي (  1/1)"العرفة "و( 3 1/1) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 95)أخرجه الشافعي  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 9/119)والبغوي ( 1 /3)

ريج عن موسى عن نافع به( 1515 )وأخرجه عبد الرزاق    . عن ابن ج 

( 9 1/5) "العرفة"ويف ( 13 /1) "كبىالسّنن ال"والبيهقي يف ( 111)أخرجه الشافعي  (3)

 . من ط رق  عن مالك به( 8/111)والبغوي 

وأبو ( 1/11)وابن أيب شيبة ( 3/115)فأخرجه الّنسائي . وتابع مالكًا عىل إرسالمه مجٌع من الثقاتم  

( 11 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 153 ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 111) "الموال"عبيد يف 

= 
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___________________ 

رسالً . رق  عن هشام بهمن ط    . م 

( 3113)أخرجه أبو داود . فرواه عن هشام  عن أبيه عن سعيد بن زيد . وخالف اجلميعأ أأيوب   

 "الكبى"والبيهقي يف ( 911)وأبو يعىل (  511) "الكبى"والّنسائي يف ( 318 )والرتمذي 

 .                          من طريق عبدم الوَهاب الثقفي عن أأيوب الَسختياين به( 1/99)

هم عن هشام عن, هذا حديٌث حسٌن غريٌب : قال الرتمذي   رسالً  ملسو هيلع هللا ىلصأبيه عن الّنبي   وقد رواه بعض   . م 

 .واختلفوا فيه عىل هشام بن عروة اختالفًا كثرياً ( : 3/51) "التلخيص"وقال احلافظ يف  

 (.1/1) "إرواء الغليل"و ( 1/111) "نصب الراية": وانظر  

ن عَدةم ط رق   "من أأحيا أرضًا ميتة فهي له ": وقوله    .الصادر الاضية: انظر . ثبتأ مم

روة عن عائشة عن الّنبي  ( 1335) "صحيح البخاري" ويف  ن أأعمرأ أأرضًا : قال  ملسو هيلع هللا ىلصمن طريق ع  مأ

د  فهو أأحقُّ   . ليست  لأحأ

نُأ حياُأ رضًاُميِّتًةُ:ُ)ُقولهُ رسالً  (م  روة م  والبيهقي عن عمرو بن عوف , ولأيب داود والّنسائي عن ع 

 "  أرضًا مواتًا". 

ُ( : 8 /5) "الفتح"قال احلافظ يف  ُقوله (ُ الأوات  : قال القزاز . بفتح اليم والواو اخلفيفة  (مواتاً

بهت العمامرة باحلياةم وتعطيلمها بفقد احلياة  .الأرض التي مل ت عمر ش 

 في حييها بالسقي أ
و الزرع أو وإحياء الوات أأن  يعمدأ الشخص  لأرض  ال يأعلم تأقَدم مالك عليها لأحد 

لكه  د , سواٌء أأذمن له اإلمام يف . الغرس أو البّناء فتصري بذلك مم ب من العمران أأم بع  سواٌء كانت فيام قر 

ُ.وهذاُقولُاجلمهورذلك أم مل يأذن , 

ن إمذن لإلمام مطلقًا  :وعنُأيبُحنيفةُ َد مم  .ال ب 

مران إ :وعنُمالكُ ربم ما بأأهل الع  ب , وضابط  الق  ي  ونحوهفيام قر   .ليه حاجة من رع 

 البحرم والّنهرم : واحتَج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب 
م
وما ي صاد من طري , بالقياس عىل ماء

ه  ن أأخذأ نأ اإلمام  أأو مل , وحيوان , فإّنم اتفقوا عىل أأَن مأ
دأ , سواٌء أأذم ب أأم بع  ه سواٌء قر  ه يأملك  أأو صادأ

أ ذن  .انتهى كالم احلافظ . يأ

= 
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هاب  ابن ك عن لما حَدثّنيو -115 مر ع   نَ أأ , بيه  عن أأ اهلل عبدم  بنم  ملم عن سا شم

 ( ).هلتًة فهي مي   اً رضأ حيا أأ ن أأ مأ :  لاب قاطَ خلبن ا

ُقُ لا:ُبابُ ُاهيُ ملُِيفُاُاءُ ض 

مرو بن د بن عأ  بن أيب بكر بن حممَ اهلل عن عبدم  ى عن مالك  يي حَدثّني -111

 وم  ز  ه  مأ  ليف سي لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ , ه غأ لأ أن ه ب, م  حز  
ى حتَ  ك  مسأ ي  : ذيّنب  ور 

 ( ).لم سف الأ ىل عىلعالأ  ل  رسم ي   ثمَ , عبي كأ لا

___________________ 

 ُ ُقوله (ُ :ُ ُظاَل  وهو عىل , والرواية لعرق  بالتّنوين ( : 3/115) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (لعرق 

ه ظالًا واحلَق لصاحبمه . أأي لمذي عرق  ظامل  : حذفم الضاف  و يكون الَظامل  من , فجعلأ العرقأ نفسأ
أأ

رق باإلضافة فيكون الظامل , صفةم صاحبم العرقم  وي عم وهو . واحلَق للعرق, صاحبأ العرق وإن ر 

روق الشجرة  . انتهى كالمه . أأحد  ع 

رسأ بغري حق  . والعرق الظامل : وقال اإلمام مالك   رأ أأو أأخذأ أأو غأ  . كلُّ ما احتفأ

(    11 ) "الموال"وابن زنجويه يف ( 5 1) "الموال"وأبو عبيد يف (  11)أخرجه الشافعي ( )

والبيهقي يف ( 9  /3) "احتاف الهرة"ومسَدد كام يف ( 3/111) "رشح العاين"والطحاوي يف 

 . من ط رق  عن مالك به(  1/51) "العرفة"ويف ( 13 /1) "الكبى"

 .هذا إسّناٌد صحيٌح عىل رشط الشيخي موقوف : "االحتاف"وقال البوصريي يف 

والطحاوي ( 111 )وابن زنجويه ( 1 1)وأبو عبيد ( 1/13) "الصّنف"وأخرجه ابن أيب شيبة يف  

هري به ( 18 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 3/111) كان الّناس يتحَجرون يف ". من ط رق  عن الزُّ

 .فذكره : فقال . عهد عمر 

 ."باب من أحيا أرضًا مواتاً "( 11 /3) "صحيحه" وعَلقه البخاري يف 

رسٌل  (6) وحممد بن احلسن ( 181)وسويد بن سعيد ( 1899)وهو كذلك يف موطأ أيب م صعب , وهذا م 

= 
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مرة بّنت ه عأ م  محن عن أ  د بن عبد الرَ حممَ  لجايب الر  عن أأ  ٌك لما حَدثّنيو -111

أ خ  ا أأ َّن محن أأ عبد الرَ    ( ).بئر   نقع   مّنع  ي   ال:  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , ه ت  بأ

___________________ 

ه, عن عبد اهلل بن أيب بكر ( 835)  .أأنه بلأغأ

 "ريخ الديّنةتا"وابن  شَبة يف , عن عمر بن أيب حّنيفة ( 31) "فتوح البلدان"وأخرجه البالذري يف  

هدي كالمها عن عبد اهلل بن أيب بكر عن أبيه( 19 / )  (.عن أبيه) فزادا . عن عبد الرمحن بن مأ

رسٌل أيضًا    . وهو م 

 .إىل هذا اخلالفم كعادتمه "االستذكار"وال يف  "التمهيد"وملأ  ي رش ابن  عبد الب يف  

تلف يف ( : 11 /1) "االستذكار"بل قال يف    انتهى. إرسال هذا احلديث يف الوطأملأ  َي 

ه ( 3119)ما أخرجه أبو داود . وللحديث شواهد  مّنها   عيب عن أأبيه عن جد  مرو بن ش  . من حديث عأ

ومن , (  118)وابن ماجه ( 3138)عّند أيب داود أيضًا . ومن حديثم ثعلبةأ بنم أيب مالك  , نحوه 

كام  "العجم الكبري"أخرجه الطباين يف . بنم ربيعة  وعن عامرم , ( 1313)عّند احلاكم . حديثم عائشة 

 .وغريهم( 88 /1)يف الجمع 

ذيّنيب ( : 1 1/1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   زور وم  ه  حديٌث مديٌن مشهوٌر عّند . حديث  سيل مأ

عروٌف معموٌل به  ذيّنيب واد  , ومهزوٌر واد  بالديّنة , أأهل الديّنة م ستعمٌل عّندهم مأ أأيضًا  وكذلك م 

توارثًا عّندهم العمل به . ومها مجيعًا يسقيان بالسيل , عّندهم   .انتهى كالمه . فكان هذا احلديث م 

] فأَما , وادي بّني ق ريظة باحلجاز : مهزور ( :  5/11) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (مهزورُ:ُ)ُقولهُ

وقم الديّنةم تأ . بتقديم الراء عىل الزاي [ مهروز   . انتهى. عىل السلمي ملسو هيلع هللا ىلصصَدق به رسول  اهلل فموضع  س 

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 51 /1) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

واة الوطأ عن مالك  أأسّند عّنه هذا ( : 13 /3 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   وال أأعلم أأحدًا من ر 

يعهم فيام علمت  ه. احلديث  رسٌل عّند مجأ ه الدارقطّنيُّ عن ابن صاعد عن أأيب عيل  , كذا وهو م  وذكرأ

 بنم سعد عن سعيد بن عبد الرمحن اجل محي عن مالك 
مي عن أأيب صالح  كاتب الليثم عن الليثم اجلر 

= 
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ُقُ لا:ُبابُ ُقرفُ ملُِيفُاُاءُ ض 

___________________ 

مرة عن عائشة  ه عأ  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , بن أنس عن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن بن حارثة عن أ م 

ى أأن ي مّنع نقع  بم  ريبًا عن مالك  -وهذا اإلسّناد . ئر  ّنأ َرة موسى بن طارق .  -وإن  كان غأ فقد رواه أأبو ق 

رسٌل عّند . عن مالك  أيضًا كذلك ( [ 91)رقم  "ليب الظفر البزاز"غرائب مالك ]  إاَل أأَنه يف الوطأ م 

واتمه  انتهى. واهلل أأعلم. مجيعم ر 

( 11 1/1) "الكبى"والبيهقي يف ( 1193 )كام عّند عبد الرزاق . وتابع مالكًا عىل إرساله الثوريُّ  

 (. 811) "الموال"وابنم زنجويه يف ( 51 /1) "الصغرى"و 

فيان   ه يف . وأنكر البيهقيُّ روايةأ الوصلم عن س   "الصغرى"ويف ( 1 1/1) "السّنن الكبى"فأأخرجأ

 .رزاق عن الثوري موصوالً بذكر عائشةمن طريق أأيب الأزهرم أأمحد بن الزهر عن عبد ال( 51 /1)

غرى   ورواه اجلامعة  عن الثوري  ومالك  عن أيب , هكذا أأتى به أأبو الأزهر مأوصوالً : ثم قال يف الصُّ

رساًل  جال م   انتهى. الر 

 موصوالً . من طريق يونسأ بنم ييى أأيب نباتة عن الثوري  به ( 1/95) "احللية"وأخرجه أبو نعيم يف  

وابن  عدي ( 1/151)وابن أيب شيبة ( 118,  151, 39 , 1  , 15 /1)وقد أخرج احلديث أمحد  

والبيهقي (  1/1)واحلاكم ( 111)رقم  "الوسط"والطباين يف ( 595 /1) "الكامل"يف 

وابن زنجويه ( 1/511)وإسحاق بن راهوية ( 135) "غريب احلديث"وأبو عبيد يف ( 51 /1)

مرة عن عائشة موصوالً عن ط رق عن أً ( 855) جال عن عأ  .يب الر 

جال أأخوه حارثة بن حممد    51 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 1119)أخرجه ابن ماجه . وتابع أأبا الر 

مرة عن عائشة موصوالً ( 53  –  . من ط رق  عن حارثة عن عأ

 .كام قال البيهقي. لكَن حارثةأ ضعيٌف  

ريرة ( 5/31)ومسلم , اضع أ خرى ومو( 1111) "صحيح البخاري"ويف   عن الأعرج عن أأيب ه 

 ليأمّنعأ به الكألأ : مرفوعًا 
م
 . ال ي مّنع  فضل  الاء
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مروعن  ى عن مالك  يي حَدثّني -118  لأ ورس أنَ , بيه عن أأ  ازين  لبن ييى ا عأ

 ارأ رضم  وال رأ ال رضأ :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
( ). 

_________________ 

عن ( 1/539) "العرفة"ويف ( 51 /1) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 511)أخرجه الشافعي  ( )

 . مالك به 

ه صحيٌح  رسٌل . وإسّناد   . إاَل أأَنه م 

تلف عن مالك  يف إمسّنادم هذا احلديثم وإرسالمه هكذا( : 51 /11) "التمهيد"قال أبو عمر يف   . ملأ  َي 

 انتهى 

من طريق ( 1/19) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/51)واحلاكم ( 1/118)أخرجه الدارقطّني : قلت  

اللك بن معاذ  من طريق عبد( 59 /11) "التمهيد"وابن عبد الب يف , عثامن بن حممد بن ربيعة 

مرو بن ييى عن أأبيه عن أأيب سعيد موصوالً  دي عن عأ ر   .الّنَصيبي كالمها عن عبد العزيز الَدراوأ

ه الدارقطّنيُّ   , كام قال الذهبيُّ وابن  القَطان . وعبد  اللك بن  معاذ ال ي عرف , لكن  عثامن بن حممد ضَعفأ

 . والصواب  ال رسل

ن عَلة  وللحديث شواهد  عن مج  لو مم مّنهم الّنوويُّ . وقَواه مجاعٌة لكثرة طرقمه , ع  من الَصحابةم ال ختأ

َحة معّناه . وابن رجب والبيهقيُّ وغريهم   . مع ات فاق أأهلم العلمم عىل صم

 "جامع العلوم واحلكم"و ( 151)رقم  "السلسلة الصحيحة"و ( 1/115) "نصب الراية": انظر  

 (.891)رقم  "اء الغليلإرو"و ( 31)حديث رقم 

الََّضر والَّضار : أعّني  -هل بي اللفظتي : واختلفوا ( : 3/31) "جامع العلوم"قال ابن رجب يف 

 التأكيد , والشهور  أَن بيّنهام فرقاً :  فمنهمُمنُقالُ.فرٌق أم ال؟  -
 .مها بمعّنى واحد  عىل وجهم

ار :  ثمُقيل ه مّنتف  يف الرَشع , وإدخال الف: إَن الََّضرأ هو االسم , والَّض  عل , فالعّنى أَن الََّضر نفسأ

 . الََّضر بغري حقٍّ كذلك 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   521 ْيُحيح 

اك بن حَ الَض  نَ أأ , بيه عن أأ  ازين  لمرو بن ييى اعن عأ  ٌك لما حَدثّنيو -119

 . مةلد بن مسحممَ  رضم به يف أأ  مرَ يأ  ن  أأ  رادأ فأأ , ريض ع  له من ال اً يجلخأ  ساقأ  يفةلخ

أ : اك حَ ه الَض ل لفقا, ٌد ى حممَ بأ فأأ 
,  اً رأ الً وآخم وَ رشب به أأ تأ  . ّنفعةٌ ك ملّني وهو متّنع   ملم

  ؟.كَّضُّ يأ  وال
 .ابطَ خلا بنأ  مرأ ع   اك  حَ م فيه الَض لَ فك,  دٌ بى حممَ فأأ

دأ طَ خلبن ا مر  فدعا ع    .ال:  دٌ حممَ  لفقا, ه لأ  سبييل  َي   ن  ره أأ مأ مة فأأ لمس بنأ  اب حمم 

أ : مر ع   لفقا
 وهو ال,  اً رالً وآخم وَ سقي به أأ تأ  . ك نافعٌ له وهو ّنفع  خاك ما يأ ّنع أأ متأ  ملم

ه مرأ فأأ  ,ك طّنم  بأ ىلو علبه و نَ مرَ يأ لأ  واهلل: مر ع   لفقا , واهللم ال : دٌ حممَ  لفقا,  ؟كَّضُّ يأ 

 ( ).اكحَ الَض  لأ ففع . به مرَ يأ  ن  مر أأ ع  

___________________ 

ار : الََّضر :  وقيل ه رضرًا بام يّنتفع هو به , والَّض  لأ عىل غريم أن ي دخل عىل غريه رضرًا بام ال : أن  ي دخم

ه ويتََّضر  به المّنوع , ورَجح  هذا القول طائفٌة , مّنهم ابن  عبد الب  , مّنفعةأ له به , كمن مّنع ما ال يَّضُّ

 .وابن  الصالح 

ار : الََّضر  :  وقيل ه , والَّض   .أن  يََّض بمن قد أأرَض به عىل وجه  غريم جائز  : أن  يََّض بمن اَل يأَّضُّ

ارأ بغري حق  ملسو هيلع هللا ىلصوبكل  حال فالّنَبيُّ  حد  بحق , إَما فأَما إدخال  الَّضرم عىل أأ . إَنام نفأى الَّضرأ والَّض 

ه , أأو كونه ظلمأ غريه , فيطلب الظلوم  مقابلتأه بالعدلم , 
لكونه تعَدى حدودأ اهلل , فيعاقأب  بقدر جريمتم

 قطعًا , وإنام الراد  
 .انتهى كالمه . إحلاق  الََّضرم بغريم حقٍّ : فهذا غري مراد 

والطبي يف (  1/51) "العرفة"ويف ( 51 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 111)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رق  عن مالك به ( 1 3/ ) "اخلراج"وييى بن آدم يف ( 1311) "ِتذيب اآلثار"

 . وييى الازين ملأ  ي درك القصة

قبه  رسٌل : ولذا قال البيهقيُّ عأ رسٌل , هذا م   اه. وبمعّناه رواه أيضًا ييى بن سعيد النصاري هو أأيضًا م 

= 
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كان يف :  لن ه قاأأ , بيه عن أأ  ازين  لمرو بن ييى اك عن عأ لما حَدثّنيو -181

 ىله إلأ و  ي   ن  محن بن عوف  أأ الرَ  عبد   رادأ فأأ , عوف   محن بنم عبد الرَ له ربيٌع د  جأ  حائطم 

محن الرَ  م عبد  لَ فك , ائطم حلا ه صاحب  عأ ه فمّنأ رضم  أأ ىلإ قرب  هي أأ  ائطم حلناحية  من ا

 عمرأ 
 بتح  عبد الرَ لفقىض , ك لاب يف ذطَ خلا بنأ  بن عوف 

  ( ).هلم ويمحن بن عوف 

ُقُ لا:ُبابُ ُلُِوامُْال ُُمُِْسُيفُقُ ُاءُ ض 

 نَ ي أأ ّنم غأ لب:  لأن ه قا,  يل  يعن ثور بن زيد  الد   ى عن مالك  يي حَدثّني - 18

,  ةيَ لاهجلم ا قس  ىلة فهي عيَ لاهجليف ا سمت  رض  ق  و أأ أأ  ام دار  يُّ أأ  : لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

 ( ).مسالم اإل قس  ىلقسم فهي عت   وملأ  . م سالها اإلدركأ رض  أأ ر  أو أأ ام دايُّ وأأ 

___________________ 

رسل  ييى بن سعيد : قلت ُ  (. 1 3/ ) "اخلراج"أخرجه ييى بن آدم يف . م 

عجمة  (الع ريضُ:ُ)ُقولهُ  الثّناة التحتية , وآخره ضاد م 
 , وسكونم

م
: بضم  العي الهملة , وفتحم الراء

عروفة  َرة واقم , شملأها اليوم العمران , ما زالت  مأ  حأ
رها يف غارةم أأيب جاء ذك. ناحيٌة من الديّنة يف طرفم

 ."العامل اجلغرافية الواردة يف السّنة الّنبوية "قاله يف . سفيان يف غزوة السويق 
 

 . عن مالك به( 1/511) "العرفة"والبيهقي يف (  1/13) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

ه مّنقطٌع كسابقه   . وإسّناد 

ه الشافعي يف  (1)  "العرفة"ويف ( 11 /9) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 9 1/1) "الم"أخرجأ

 .عن مالك به(  1/1) 

( أأنه بلغه ) هكذا هذا احلديث يف الوطأ ملأ  يتجاور به ثور بن زيد ( : 1/18) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

واة الوطأ   ر 
بن طهامن عن مالك  عن ثور  عن عكرمة عن ابن  ورواه إبراهيم, واهلل أعلم . عّند مجاعةم

 انتهى . وهو ثقةٌ . تفَرد به عن مالك  هبذا اإلسّناد . عباس 

= 
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___________________ 

 "الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 11)رقم  "مشيخته"ورواية إبراهيم بن طهامن يف : قلت  

 .عن مالك  به ( 11 /9)

وأبو يعىل ( 1185)وابن ماجه ( 1 19)د أخرجه أبو داو. وله شاهٌد من حديثم ابنم عبَاس     

( 11 /9) "الكبى"والبيهقي يف (  1/1) "الختارة"والضياء يف ( 1/119)والطحاوي ( 1359)

سلم  الطائفي عن عمرو بن ديّنار عن أيب الشعثاء جابر بن ( 1/11) "العرفة"ويف  من طريق حممد بن م 

 . زيد عّنه بّنحوه 

ه حسٌن   ٌل باإلرسال إاَل أنه م  . وإسّناد  ييّنة عّند سعيد بن مّنصور يف . عأ  "السّنن"فقد رواه سفيان بن ع 

 ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهللم , كالمها عن عمرو بن ديّنار ( 1131 )وابن  جريج عّند عبد الرزاق , ( 11/ )

رسالً   .فذكره م 

مر نحوه ( 1119)وشاهٌد عّند ابن ماجه    اهلل بن ع 
د عبد وآخر عّن. بسّند  ضعيف  . من حديث عبدم

رساًل ( 1131 )الرزاق   .عن عطاء م 

ُق سمتُيفُاجلاهليةُ:ُ)ُقولهُ( : 1/18) "الّنتقى"قال الباجي يف  ُ,ُأ وُأرض  تمل أأن  يريد به  (أ ي امُدار  ي 

ت  قمسمت ها يف اجلاهلية   . وهو التأويل  الظاهر  من تأويل ابن نافع وغريه من أأصحابّنا . نفذأ

تمل  يَت فورثه ورثت ه قبل أأن  ي سلموا فصار أأن  ي ريد : وي  ها يف اجلاهلية بأن  ماتأ مأ هبا استحَقت  سهام 

سمة هبا ي ريد 
هم عىل أأحكام اجلاهلية بمّنزلة القم قودمهم  ملسو هيلع هللا ىلصاستحقاق هم لسهامم ن ع 

تركأ الرد  لا سلفأ مم

ن  ردُّ يشٌء مم ها عىل ما وقعت  عليه , ولذلك ال ي 
هم وإن  كانت  يف جاهلَيتهم وإمضائم

ب يوعهم وال أأنكحتم

ح اإلسالم  الملكأ الواقع هبا , فاسدًة  ح   .بل ي صأ

 ُ ُوقوله (ُ ُت قسمُفهيُعىلُقْسمُاإلسالم ُوَل ُاإلسالم ها ُأوُأرضُأ درك  ,ُ ُدار تمل من التأويل  (وأ ي ام يأ

جلاهلية م شرتكًا فدخلأ أَن ما كان من مالم أأهل ا -واهلل أعلم  -والظاهر مّنه , الوجهي التقدمي 

ونه ويقتسمون عليه يف جاهليتهم  كم اإلسالم دون ما كانوا يعتقد  عليهم اإلسالم  ومل ت قسم فهي عىل ح 

وّنا عىل .  قتأسم  مثل أأن  يأرثوا دارًا يف اجلاهلية فال يأقتسموّنا حتى يأدخلأ عىل مجيعهم اإلسالم فإَّنم يأ

 .جي انتهى كالم البا. مواريثم اإلسالم
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ُقُ لا:ُبابُ ُُاءُ ض  ُيُْرُِحلُ يُواارُِوُ يفُالض  ُةُِس 

هاب  عن  ى عن مالك  يي حَدثّني -181 , صة ي  بن حم   سعدم  بنم  رامم عن حأ  ابن شم

:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول  ىضأ فقأ  ,فيه  فسدت  ل  فأأ رج   حائطأ  ت  لأ باء بن عازب  دخللناقًة  نَ أأ 

 ىلضامٌن ع ليلوايش باللا فسدتم ا أأ م نَ وأأ ,  هارها بالّنَ ظأ حف وائطم حلا له أأ ىلع نَ أأ 

  ( ).هالم هأأ 

_________________ 

( 8/119) "الكبى"والبيهقي يف ( 59 1)والطحاوي ( 5/135)وأمحد ( 358)أخرجه الشافعي  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 51 /3)والدارقطّني ( 1/185) "العرفة"ويف 

, من طريق الليث بن سعد ( 1331)فأخرجه ابن ماجه . وتابع مالكًا عىل إرساله مجٌع من الثقات  

( 9/135)وابن أيب شيبة ( 5/131)وأمحد , من طريق يونس بن يزيد  (51 /3)والدارقطّني 

ييّنة ( 8/311) "الكبى"والبيهقي يف ( 11 1)والطحاوي  وأبو جعفر بن , من طريق ابن ع 

من طريق حممد بن إسحاق وعبد الرمحن بن إسحاق القريش كلهم عن ( 13/ ) "أماليه"البخرتي يف 

رساًل  رام م  هري عن حأ نأ مع حرام  سعيدأ بن السيبإاَل . الزُّ رأ ييّنة قأ  . أأَن ابن ع 

قيل :  "السّنن"قال الدارقطّني يف   وكذلك رواه صالح بن كيسان والليث وحممد بن إسحاق وع 

عمر يف غري رواية عبد الرزاق  عيب ومأ ييّنة , وش  هري عن : وقال ابن ع  سي عن الزُّ عن سفيان بن ح 

ه : وقال قتادة , ًة للباء أأَن ناق, سعيد  وحرام  مجيعًا  ريج , عن سعيد بنم السيب وحدأ عن : وقال ابن ج 

هري عن أيب أ مامة بن سهل بنم حّنيف   انتهى . قاله احلَجاج وعبد  الرزاق عّنه. أأَن ناقًة للباء , الزُّ

واة عّنه اإلرسال, لكن اخت لف عليه فيه , ورواه الوزاعي أيضًا : قلت    .وأأكثر  الرُّ

عمر عن ( 5/131)وأمحد ( 3519)ومن طريقه أبو داود ( 8131 )وأخرجه عبد الرزاق   عن مأ

رام عن أأبيه عن الّنبي   هري عن حأ  . ملسو هيلع هللا ىلصالزُّ

تابمع أأحٌد عبدأ الرزاق عىل قوله يف هذا احلديث عن أبيه : قال أبو داود       .انتهى"ملأ  ي 

= 
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محن بن روة عن أبيه عن ييى بن عبد الرَ بن ع   عن هشامم  ٌك لما حَدثّنيو -183

 ىلك إلفع ذفر   ,وها ر  تحأ فان   زيّنةأ من م   رجل  لاطب  رسقوا ناقًة حل اً رقيق نَ أأ , حاطب  

 راكأ أأ : عمر  لثم  قا ,يدّيم أأ  يقطعأ  ن  ت أأ ل  الَص  بنأ  كثريأ  مر  ع   مرأ فأأ , اب طَ خلمر بن اع  

 .هميع  جت  

كم ثمن :  زين  م  لل لثم  قا, يك لع يشقُّ  رماً ك غ  مّنَ غر   ل  واهلل: مر ع   لم  قاث

ه عطم أأ : مر ع   لفقا ,مائة درهم   ربعم مّنعها من أأ  أأ واهلل قد كّنت  :  زينُّ ل  ا لفقا ؟.كناقتم 

 ( ).ثامن مائة درهم  

___________________ 

 انتهى   . وأأنكروا عليه قوله فيه عن أبيه( :  8/  ) "التمهيد"وقال أبو عمر يف  

من طريق ( 5388) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 1 3/1) "الكبى"وأخرجه الّنسائي يف  

هري عن حرام عن الباء   .موصوالً . عبد اهلل بن عيسى وإسامعيل بن أ مَية كالمها عن الزُّ

لكن أكثر , ( 3/11) "الصغرى"والبيهقي يف ( 311/ )وزاعي أيضًا عّند الدارقطّني وتابعهام ال 

 .كام ذكرناه. الرواة عن الأوزاعي أأرسلوه 

هري عىل أألوان  ( : 9/311 ) "الفتح"قال احلافظ يف   وال سّند مّنها طريق حرام , اخت لف فيه عىل الزُّ

رام بمهملتي . عن الباء  ي صة نفسه هل هو ا: اختلف . وحأ ي صة, بن حم  ؟ , قال ابن .أو ابن سعد بن حم 

هري : حزم   . وملأ  ي وث قه, وهو مع ذلك جمهول ملأ  يرو عّنه إاَل الزُّ

وعىل . انتهى . إن ه ملأ  يسمع من الباء: لكن قال , وقد وَثقه ابن سعد وابن حَبان ( ابن حجر  ) قلت  

وايات : أي . ال فيه عن الباء هذا في حتمل أأن  يكونأ قول  من ق وال , عن قَصة ناقة الباء فتأجتمع الر 

هري  فيه ثالثة  أشياخ  متّنع أأن  يكون للزُّ رساًل  -هذا احلديث : وقد قال أبو عمر , يأ فهو  -وإن  كان م 

 انتهى. وتلَقاه ف قهاء احلجازم بالقبول, حَدث به الث قات  . مشهوٌر 

( 1119) "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 1111)وابن الّنذر ( 111) أخرجه الشافعي (6)

= 
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___________________ 

 . من ط رق  عن مالك به( 1599)والبغوي ( 1/111) "العرفة"والبيهقي يف 

عن ييى بن عبد : عن مالك فقال (   1/1) "االستذكار"كام يف  "موطئه"ورواه ابن وهب يف  

 .الرمحن عن أبيه 

ويف موطأ مالك  عن هشام عن أبيه عن ييى ( : 351 ) "البن أيب حاتم العلل"قال أبو زرعة كام يف 

 .انتهى . وهذا الصحيح( عن أبيه ) ومل يقل , بن عبدالرمحن عن عمر 

واة له عن مالك  "الوطأ"وليس يف  "االستذكار"وقال أبو عمر يف    الرُّ
وأظنُّ ابنأ , عن أبيه عّند مجهورم

مأ فيه عن مالك
 .انتهى . وهب  وهم

 . من طريق جعفرم بنم عون عن هشام به( 8/118) "الكبى"وأخرجه البيهقي يف  

عن ابن ( 8911 )لكن  رواه عبد الرزاق , وييى بن عبد الرمحن بن حاطب ملأ  ي درك القصة : قلت  

عن ابن أيب الزناد عن أبيه (   1/1) "كام يف االستذكار "موطئه"وابن وهب يف . جريج عن هشام 

 . عن عروة عن ييى بن عبد الرمحن عن أبيه كالمها

مر ( عن أبيه ) وقد جَوده من قال فيه :  "االستذكار"قال أبو عمر يف  فإَن ييى بن عبد الرمحن مل يلقأ ع 

مر , وال سمع مّنه .  عأ من ع 
مم إن هذه القصة كانت . وروى عّنه إاَل أَنه قال فيه , وأبوه عبد الرمحن سأ

ثامن, وهذا غلٌط عّند أأهلم السريم , بعد موت حاطب   ع 
 . لأَن حاطبًا مات يف سّنة ثالثي يف خالفةم

روة بن : قال  "موطئه"واحلديث ذكره ابن  وهب يف  ناد عن أأبيه عن ع  وأأخبين عبد الرمحن بن أأيب الز 

.. يأعملون يف ماله ت ويف  حاطٌب وتركأ عبيدًا : الزبري عن ييى بن عبد الرمحن بن حاطب  عن أبيه قال 

 ولكن له قيمتها , ليس االمر عّندنا عىل هذا : قال ابن وهب قال مالك 

لزمه : قال أبو عمر   ه ال يأ
مر , أمجع العلامء عىل أأن  إقرار العبد عىل سيده يف مالم ويف هذا احلديث أَن ع 

بيده  ه ا, أأغرمأ عبدأ الرمحن بن حاطب ما اعرتفأ بمه عأ وباهلل . لصول من كل  وجه  وهذا خٌب تدفع 

ز. التوفيق  .انتهى كالمه بتجو 

ولكن  , وليس عىل هذا العمل  عّندنا يف تأضعيفم القيمة ( : 1/191) "الوطأ"قال اإلمام مالك يف  

ها ذ   انتهى. مىض أأمر  الّناسم عّندنا عىل أأنه إمنام يأغرم الرجل  قيمةأ البعريم أأو الدابةم يوم يأ خ 

= 
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ُُماُال:ُبابُ ُلح ُنُالنُِّمُُِوزُ ي 

هاب  ك عن لما حَدثّنيو -181  زوجم  -بري عن عائشة عن عروة بن الزُّ  ابن شم

ه لمن ما اً قس  عرشين وأ  ها جادَ لأ يق كان نحأ د  با بكر  الَص أأ  إنَ : ت لا قاَّن أأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ 

 ًى غّن يلَ إ حَب حٌد أأ اس أأ ة ما من الّنَ ّنيَ  يا ب  واهلل:  لقا,  وفاة  له ا حَّضت  اَم لف ,غابة لبا

 قاً س  عرشين و جادَ  كم ت  ل  نح  كّنت  ين  وإم ,  بعدي مّنكم  اً رق  فأ  يلَ ع عزَ أأ  وال,  بعدي مّنكم 

 اكم خوأ ام مها أأ نَ وإم , يوم مال وارث  لام هو انَ وإم ,  كم لكان  تيهم تز  ه واح  ي  ددتأ جأ  و كّنتم لف

 . كتاب اهللىلفاقتسموه ع,  اكم تأ خ  وأ  

ن فمأ  سامء  ام هي أأ نَ ه إم رتكت  لو كان كذا وكذا ل واهللم . بتم يا أأ :  ت  لفق: ت عائشة لقا

 (1).راها جاريةً أ   خارجةأ  بّنتم  ذو بطنم : أبو بكر   ل؟ فقاخرىال  

___________________ 

ُعليك:ُ)وقولهُ( : 1/91) "الّنتقى رشح الوطأ"لوليد الباجي يف قال أبو ا  رمًاُي شق  من كُغ   (واهللُل غرِّ

رم الكثري الذي يعلم أأَن حاطبًا يتوَجع له مع كثرةم مالمه  ولعَله أأَداه اجتهاده عىل أأَن ذلك , يريد به الغ 

عتمه لرقيقه وإحواجه ْلم إىل الرَسقة التي كانت  جيوز له عىل وجهم الأدب والتَعزيرم حلاطب  عىل إمجا

مه إَياها . وسببأ إتالف ناقة ال زين  , سببأ قطعم أأيدّيم  َرر ّنيه إمَياه عن , فرأأى أأن  ي غر  ولعَله قد كان كأ

تثل ه, ذلك  م  ًا ملأ  يأ م حد 
 .انتهى كالمه . وحَد له يف قوِتم

( 19 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/88)والطحاوي (  3/9) "لالعل"أخرجه اإلمام أمحد يف  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 31/119)وابن عساكر ( 8/311)والبغوي ( 5/3) "العرفة"و

رشح "الاللكائي يف ( 91 /3)والبيهقي ( 91 /3)وابن سعد (  1 /9)وأخرجه عبد الرزاق  

هري به( 11) "أصول السّنة  .من ط رق  عن الزُّ

ُ.الّن حلة العطية من غري عوض (ُنحْلتكُ)ُُ:قولهُ

= 
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هاب  ك عن لما حَدثّنيو -185 محن بن بري عن عبد الرَ روة بن الزُّ عن ع   ابن شم

 مَ ث   حالً هم ن  بّناءأ ّنحلون أأ رجال  يأ  ما بال  :  لاب قاطَ خلمر بن اع   نَ أأ ,  قاري  لعبد  ا

  ملأ   بيدي يلام:  لقا, هم حدم أأ  ابن   ماتأ  فإن  , مسكوّنا ي  
هو  ماتأ  إن  و , اً حدعطه أأ أ 

  لأ حأ نأ  ن  مأ , اه ه إيَ عطيت  أأ  كّنت  قد  . ّنيب  و اله  :  لقا
ى ها حتَ لأ حم ذي ن  لها از  م ي  لًة فلحنم

 ( ).فهي باطٌل , ه ورثتم لات يكون إن م

___________________ 

ُ:ُ)ُقولهُ ْسقًا ُعرشينُو  : قال عيسى بن ديّنار ( : 1/51) "الّنتقى رشح الوطأ"قال الباجيُّ يف  (جاد 

َد , وقال ثابت  ه إذا ج 
يعّني أأَن ذلك . قوله جاَد عرشين وسقًا : معّناه جداد عرشين وسقًا من متر نخلم

دُّ مّنها وي صم   . دُّ مّنها يريد أأَن ذلك جي  . يقال هذه أأرض  جاد  مائةم وسق  : قال الأصمعيُّ . جي 

ه وهبها عرشين وسقًا ( جاد عرشين وسقًا ) قوله . فعىل تفسري عيسى  صفٌة للثمرة الوهوبة فتقدير 

ا ( جاَد عرشين وسقًا ) قوله . وعىل تفسري ثابت , جمدودة  فمعّناه , صفٌة للّنخل التي وهبأ ثمرِتأ

د مّنها عرشون وسقًا  ا ثمرةأ نخل  جي   .انتهى كالمه  .واهلل أعلم وأحكم . وهبهأ

أو . حبيبة بّنت خارجة بن زيد ( 5/515) "اإلصابة"قال ابن حجر يف  (ذوُبطِنُبنِتُخارجةُ:ُ)ُقولهُ

يق  ه التي ماتأ أأبو بكر وهي . بّنت زيد بن خارجة اخلزرجية زوج أأيب بكر الَصد 
ووالدة أ م  كلثوم ابّنتم

أأسلمت  : وقال ابن  سعد .  أ نثى فكان كذلكذو بطن بّنت خارجة ما أأظّنها إاَل : فقال . حامٌل هبا 

 .انتهى كالمه . وخلأفأ عىل حبيبةأ بعد أيب بكر إساف  بن  عتبة بن عمرو: قال . وبايعت  

من طريق ابن وهب عن مالك  ( 5/1) "العرفة"ويف ( 11 /1) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

هاب  به   .ويونس كالمها ابن شم

ر ( 11 /9)الرزاق وأخرجه عبد   عمأ  "الكبى"والبيهقي يف ( 1/11)وابن أيب شيبة , عن مأ

هري به ( 11 /1) ييّنة كالمها عن الزُّ وقرن معمٌر السورأ بن ُمرمة بعبد الرمحن بن عبد . عن ابن ع 

 .وإسّناده صحيح. القارئ 

= 
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ُقُ لا:ُبابُ ُةُِبُ لُِيفُاُاءُ ض 

 نَ أأ ,  ي  ر  ل  ان بن طريف  افأ طأ يب غأ صي عن أأ حل  ك عن داود بن الما حَدثّني -181

 رأ  ةم لصلم بًة هم  ن وهبأ مأ  : لاب قاطَ خلمر بن اع  
 ه النَ فإم  . دقة  صأ  وجهم  ىلأو ع, م  حم

 رجع  يأ , ه بتم  هم ىلفهو ع, واب هبا الثَ  رادأ ام أأ نَ ه إم نَ رى أأ بًة يأ هم  هبأ ومن وأ , فيها  رجع  يأ 

 ( ).مّنها يرضأ  ملأ  فيها إذا 

ُقُ لا:ُبابُ ُرىمُْعُ ليفُاُاءُ ض 

 ه سمعأ نَ أأ , اسم قلمحن بن اعن ييى بن سعيد  عن عبد الرَ  ٌك لما حَدثّنيو -181

___________________ 

هري  "زاد عبد الرزاق   كي ذلك إليه فلاَم كا: فأخبين سعيد بن السيب قال : قال الزُّ فقال . ن عثامن ش 

وز عىل الصبي أأبوه: عثامن  ن يأ ّنا أأَن أأحَق مأ ي  ه الّنُّحول فرأأ
نا يف هذم  . "نظر 

 ( .111)اآليت برقم  انظر أثرأ عثامن  

( 8 /5) "العرفة"ويف ( 81 /1) "الكبى"والبيهقي يف (  1/1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (6)

من ط رق  عن مالك  عن ( 1115) "رشح الشكل"ويف (  1/8) " اآلثاررشح معاين"والطحاوي يف 

مر به  م عن ع  روان بن احلكأ طفان عن مأ  .فزادوا يف اإلسّناد مروان . داود عن أأيب غأ

ويف رواياتم أيب , هكذا يف رواية ييى ( :  1/311الوطأ رواية ييى ) قال الدكتور بَشار عَواد ُ

عن أيب غطفان بن ( 815)وحممد بن احلسن الشيباين ( 119)سعيد وسويد بن ( 1911)مصعب 

روان بن احلكم  ي عن مأ  .انتهى. وهو الأصوب  . طريف الر 

مر نحوه (  8 /1) "الكبى"وللبيهقي يف   ثَم رواه البيهقيُّ من وجه  . من رواية سامل عن أأبيه عن ع 

مر م: وقال . آخر عن سامل  مرفوعًا   . ن قوله الحفوظ  عن ع 

 (. 1/55) "إرواء الغليل"و ( 3/13) "التلخيص احلبري": انظر  
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 ؟فيها اس  وما يقول الّنَ  . ىرأ م  ع  لد  عن ابن حممَ  قاسمأ لا ل  سأأ يأ  مشقَي الد   والً ح  ك  مأ 

د   بن   قاسم  لا لفقا وفيام , م ْلم مواهم يف أأ وطم  رش  ىلوهم ع إاَل اس الّنَ  دركت  ما أأ :  حمم 

 ( ) .واعطأ أأ 

مر ع   بّنتأ  حفصةأ  ثأ مر ورم  بن ع  اهلل عبدأ  أنَ , عن نافع   ٌك لما حَدثّنيو -188

 اَم لف , اب ما عاشت  طَ خلا بنم  زيدم  بّنتأ  سكّنت  قد أأ  حفصة   وكانت  :  لقا, ها دارأ 

 ( ).هله نَ ى أأ أأ ورأ ,  سكنأ لمر ا بن ع  اهلل عبد   ن اخلطاب قبضأ زيد  ب بّنت   يت  وف  ت  

ُقُ لا:ُبابُ ُةطُ قُ يفُاللُ ُاءُ ض 

 بن بدر  عاوية بن عبد اهللوب بن موسى عن م  يُّ ك عن أأ لما حَدثّنيو -189

َ  .امقوم  بطريق الَش  لأ مّنز لأ ه نزنَ أأ , ه خبأ باه أأ أأ  نَ أأ ,  هّني  جل  ا ًة فيها ثامنون فوجد رص 

,  ساجدم لبواب ا أأ ىلفها عر  عأ : مر ه ع  ل لفقا, اب طَ خلمر بن اع  لا هفذكرأ ,  اً ديّنار

  ( ) .نك هباّنة فشأأ الَس  فإذا مضتم ,  أم سّنةً ن الَش يت من يأ  مأ  ل  كلرها ك  واذ  

_________________ 

 . عن مالك به(   /5) "العرفة"والبيهقي يف ( 1/13) "الم"أخرجه الشافعي يف  (6)

كم  الوقفم   والقاسم  قد أأدركأ ( : 1  /1) "التمهيد"فقال يف . كام أأشار إليه ابن  عبد الب . وله ح 

 .انتهى . حابة وكبارم التابعيمجاعًة من الص

ُُ ُقوله (ُ مر ( : 9  /1) "الّنتقى"قال الباجي يف  (الع مرىُ: لك مدةأ ع 
بة مّنافع الم مرى هم معّنى الع 

ر عقبمه , الوهوبم له  م  ره وع  م  دةأ ع  تّناول الأعامر هبة  . أو م  مر , وإمنام يأ مرى لتعل قها بالع  يت  ع  م  فأس 

 .انتهى كالمه. بةالّنافعم ال هبةأ الرق

 . من طريق ابن ب كري عن مالك به( 15  – 11 /1) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

ويف ( 93 /1) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/11) "الم"ويف ( 155) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (5)

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   531 ْيُحيح 

 بن اهلل  عبدم ىلفجاء إ .قطةً ل   وجدأ  الً رج   نَ أأ , عن نافع   ٌك لام حَدثّنيو -191

دت   ين  إم :  لفقا, مر ع   , ها ف  عر  : مر ع    بن  اهلل ه عبد  ل لفقا ؟رى فيهاقطًة فامذا تأ ل   وجأ

, ها لأ كتأ   ن  آمرك أأ  ال:  اهلل عبد   لفقا , ت  لقد فع:  لقا . د  زم :  لقا ت  لقد فع:  لقا

  ملأ   و شئتأ لو
  ( ).هاخذ  تأ 

ُقُ لا:ُبابُ ُُاءُ ض  ُوايفُالض  ُلِّ

 بنأ  ثابتأ  أنَ , يامن بن يسار  لعن ييى بن سعيد  عن س ٌك لماحَدثّني  - 19

مر بن ع  له رأ ذك ثمَ , ه لأ قأ ة فعأ رَ حلبا اً بعري ه وجدأ نَ أأ  .هخبأ أأ  نصارَي الأ اك حَ الَض 

ّني عن لغه قد شأ نَ إم : ه ثابٌت ل لفقا ات  ث مرَ ه ثالفأ عر  ن ي  مر أأ ه ع  رأ مأ فأأ , اب طَ خلا

 ر  أأ : مر ه ع  ل لفقا ,عتي ي  ضأ 
 .هتأ وجد   ه حيث  ل  سم

( )  

___________________ 

 . من طريق مالك به( 1/111) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 5/11) "العرفة"

من طريق ( 9 81 )وعبد الرزاق , من طريق ييى بن سعيد ( 1 1/1)وأخرجه ابن أيب شيبة  

 . إسامعيل بن أمية كالمها عن معاوية بن عبد اهلل به

رحًا وال . "تارَيه"وذكره البخاري يف , روى عّنه مجٌع من الثقات . ومعاوية بن عبد اهلل   وملأ  يذكر فيه جأ

 . كان ي فتي بالديّنة: وقال . "الثقات"يف وذكره ابن حبان , تأعدياًل 

 "العرفة"ويف ( 5/31) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1/19) "الم"ويف ( 151)أخرجه الشافعي  ( )

 . عن مالك به( 5/31)

ه صحيٌح   .وإسّناد 

من ط رق  ( 38 /1) "رشح معاين اآلثار "ويف ( 1818) "رشح مشكل اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (6)

 . عن مالك به

= 
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مر بن ع   أنَ , ب سيَ لا سعيد  عن سعيد بنم  ك عن ييى بنم لما حَدثّنيو -191

  ( ).ًة فهو ضال  لَ ضا خذأ ن أأ مأ :  -كعبة ل اىله إهرأ سّنٌد ظأ وهو م   - لقا, اب طَ خلا

___________________ 

ويف ( 1811) "الشكل"والطحاوي يف ( 1 81 )وعبد الرزاق ( 1/111)ورواه ابن أيب شيبة  

 .من ط رق  عن ييى بن سعيد به(  9 /1)والبيهقي ( 38 /1) "العاين"

يعتي:ُ)ُقولهُ  وهي معاش  الرجل . بالضاد العجمة ( : 1/11 ) "رشح مسلم"قال الّنووي يف  (ُض 

 .انتهى. من مال  أو حرفة  أو صّناعة  

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به(  9 /1) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

ييّنة ( 1 81 )وأخرجه عبد الرزاق   زائدة كالمها عن ابن أيب ( 1 1/1)وابن أيب شيبة , عن ابن ع 

 . عن ييى بن سعيد به

ال تقع الضاَلة : قال الزهري وغريه ( : 83 /3) "ِتذيب السامء"قال الّنووي يف  (ضال ةُ:ُ)ُقولهُ 

ضَل اإلنسان والبعري وغريمها من : إاَل عىل احليوان , فأَما التاع فال ي سَمى ضاالًّ بل ي سَمى لقطة , يقال 

ية وهافمية . احليوان فهو ضال   ومهأت  , والَضوال مجع ضالة, ويقال ْلا اْلوامي واْلوايف, واحدِتا هامم

لت  , إذا ذهبت  عىل وجهها بال راع  وال سائق   أ  .انتهى .وهفأت  ومهأ

ُ ُقوله (ُ :ُ عَب به عن الضالل . عن طريق الصوابم , أو آثٌم , أو ضامٌن إن  هلكت عّنده  (ضالٌّ

فكان . وصار سببًا يف تأضلي له عّنها , ذا التقطها فلم يعرف ها فقد أأرَض بصاحبها للمشاكلة, وذلك أنه إ

طئًا ضاالً عن احلق , وأأصل  هذا حديٌث مرفوٌع , أخرجه أمحد ومسلٌم والّنسائي عن زيدم بنم خالد   ُم 

فها : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي : اجل هّني الل بعدم التعريفم , فال فقَيد الَض . "من آوى ضاَلة فهو ضال  ما مل ي عر 

طلقًا يف أأثر عمر هذا , وال يف قولمه  ه اللقطةأ م  رم َجة لن كأ ق  الّنار:  ملسو هيلع هللا ىلصح  أخرجه . "ضالة  السلم حرأ

فها مجعًا بي  اجلمهورُ لَن  ;الّنسائي بإسّناد  صحيح  عن اجلارود العبدي  عر  ا عىل مأن مل ي  محلومه 

 . احلديثي 

قأ  رأ ها للتمليك إىل الّنار, فهو تأشبيٌه بليٌغ بحذف  بفتح احلاء: وحأ والراء وقد تسكن , أي يؤدي أأخذ 

= 
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هاب   ابنأ  ه سمعأ أنَ  , كلما حَدثّنيو -193 يف  لم باإل كانت ضوالُّ : يقول  شم

عثامن  كان زمان   ى إذاحتَ  ,ٌد حأ ها أأ مسُّ يأ  ال جاتأ ّنأ ًة تأ لؤبَ م   اب إبالً طَ خلمر بن اع   زمانم 

  ( ) .هامّن  ي ثأ عطم ها أ  فإذا جاء صاحب   , باعت   مَ ها ث  ريفم بتع   مرأ ان أأ بن عفَ 

ُ:ُبابُ ُتيُِّملعنُاُيُِّحلاُةُ قُ د ُص 

بن سعيد بن سعد بن  لبيح  مرو بن رش  ك عن سعيد بن عأ لما حَدثّني -191

يف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم مع رسوبادة ع   بن   سعد   خرجأ :  له قانَ أأ , ه بيه عن جد  بادة عن أأ ع  

 فيمأ : ت لفقا ,ويص أأ : ا ْل لفقي, ديّنة لبا وفاة  له امَ أ   فحَّضت  , غازيه مأ  بعضم 

بن  سعد   مأ  قدم اَم لف ,م سعٌد قد  يأ  ن  أأ  ليت قبوف  فت   ,مال سعد   ال  لام اإنَ  ؟ويصأ  

  .هلك لكر ذبادة ذ  ع  

___________________ 

ُ( . 1 /1)قاله الزرقاين عىل الوطأ .الأداةم للمبالغة 

من طريق ابن ب كري عن ( 1/315 ) "العرفة"ويف (  9 /1) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

 .مالك به

هري ( : 1/138) "كاراالستذ"قال ابن عبد الب يف   ر عن الزُّ عمأ ييّنة عن مأ روى هذا اخلب سفيان بن ع 

مر بن اخلطاب تّناتج مهالً : قال , عن سعيد بن السيب  ال ي عرف ْلا . كانت  ضوالُّ اإلبلم يف زمن ع 

يسم الَصدقةم . أأحٌد  هاب  ( الوطأ ) وهو يف , فلاَم كان عثامن وضعأ عليها مأ ملأ  يتجاوز  .لالك  عن ابن شم

هاب   هاب  أأتمُّ معّنًى , وملأ  يذكر سعيد بن السيب , به ابن شم
. وأأحسن  لفظاً , وسياقة  مالك  له عن ابن شم

 .انتهى

لًةُ:ُ)قولهُ  ؤب  فإذا كانت . إبل أب ل: قيل . إذا كانت مهملًة ( : 1 / ) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (إباًلُم 

وَبلة : قيل . للقّنية تعَرض إمليها, إبل م  تمعة حيث  ال ي  ا جم 
 انتهى. أأراد أأّنا كانت لكثرِتم
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:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا ؟ق عّنهاتصدَ أأ  ن  ها أأ ّنفع  يأ  له.  اهلل يا رسولأ : سعٌد  لفقا

 سأ حل .كذا وكذا صدقٌة عّنها حائط   :سعٌد  لفقا . نعم
 .( )ه اَم ائط 
  

_________________ 

ويف ( 1/118) "الكبى"والبيهقي يف ( 1513) "الكبري"والطباين يف ( 1/151)أخرجه الّنسائي  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 1/59)واحلاكم ( 11 /5) "العرفة" 

مرو بن ( 3351)وابن حبان ( 1111)وصَححه ابن خزيمة  ه عائد عىل عأ بّناًء عىل أَن الضمري يف جد 

بادة  كام قال ابن حجر يف . وقد ذكره اجلمهور  يف الصحابة , رشحبيل فيكون اجلدُّ سعيدأ بن سعد بن ع 

وعليه . اجلد  رشحبيل فيكون  –شيخ مالك  –وإن  كان الضمري  راجعًا إىل سعيد بن عمرو . اإلصابة 

 . فهو م رسل 

 .احلديث فيه إرساٌل : فقال ( 1/181) "التّنقيح"وإليه أشار ابن عبد اْلادي يف 

الذي روى هذا : فقال . فرتَدد بذلك بعد أن  أأوردأ روايةأ مالك ( 5/389) "الفتح"أَما ابن  حجر يف 

بادة  "الوطأ"الكالمأ يف  رسالً أو ول, هو سعيد بن سعد بن ع  حبيل م  ه رش   . انتهى كالمه . د 

 (. 91 –  9/ 1) "التمهيد": وانظر 

أأَن سعدأ بنأ : من طريق عكرمة عن ابن عباس (   11 – 1115) "صحيحُالبخاري"ولهُأصلُيفُ 

بادة  ه وهو غائب عّنها  ع  ي إَن أ م  . يا رسولأ اهلل : فقال  ملسو هيلع هللا ىلصفأأتى الّنبَي , أأخا بّني ساعدة ت وف يت أ مُّ

ّنفعها يشء إن  تأصَدق ت  به عّنها؟ قال , ت وف يت وأأنا غائب عّنها  فإين أ شهدك أأَن : قال : نعم : فهل يأ

 ."حائطي بالخراف صدقٌة عليها



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   534 ْيُحيح 

 
ُ
  كتاب

 
 الو

َّ
 ةصي

 

ُُةُِصيُ وُ ُوازُ ج ُ:ُبابُ ُغُِالص  ُُصاِبُملواُعيِفُريُوالض  ُهيُْفُِوالس 

بن  عمروأ  نَ أأ , بيه م  عن أأ  بن أيب بكر بن حز  اهلل عن عبدم  ٌك لما حَدثّني -195

ه قيأأ , ه خبأ أأ  رقَي يم  الزُّ لس   . م لتيأ  ملأ   اً اعأ فأ يأ  اً مّنا غالهاه   إنَ : ط اب خلمر بن اع  ل لن 

 لفقا ,ه لعمٍّ  ابّنة   إاَل ه هاهّنا ليس لو, ال  وهو ذو م . امووارثه بالَش , ان من غَس 

 لقا ,شم  بئر ج  : ه لا بامل  يقال ْلوىص فأأ :  لقا ,ا ْل يوصم لف: اب طَ خلمر بن اع  

ا هي ْل وىصأ تي أأ له اعم   وابّنة   ,ف درهم  لثي أأ ال بثاللك الذ يعأ فبم  :يم  لمرو بن س  عأ 

 ( ).رقي  يم  الزُّ لس عمرو بنم  مُّ أ  

_________________ 

من طريق ييى بن ( 1188)رقم  "العرفة"ويف ( 99 /11) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

 . ب كري عن مالك به

ييّنة ( 131)وسعيد بن مّنصور ( 1 11 )الرزاق وأخرجه عبد   وعبد الرزاق أيضًا , عن ابن ع 

م  ( 1119 ) ليم الغَساين , عن الثوري كالمها عن ييى بن سعيد عن أأيب بكر بن حز  مرو بن س  أَن عأ

 .واللفظ لعبد الرزاق .  "الغساين"كذا قال . فذكره . أأوىص 

مر و -وهذا :  "العرفة"قال البيهقي يف  رسالً من جهة أأَن عمرو بن سليم مل ي درك أأَيامأ ع   -إن  كان م 

ه التي وقعت الوصية  ْلا ه عن أ م  . واهلل أعلم . ففيه قوٌة من حيث إّنا كانت أأم عمرو , والغالب  أأنه أأخذأ

 .انتهى

واية عبد الرزاق بأَن القصةأ لعمرو بن سليم الغساين كام يف ر(  1/19) "الدراية"وجزم ابن حجر يف 

رقي .   .واهلل أعلم . وليس للزُّ

= 
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من  اً مالغ   أنَ , م  ر بن حز   بك  يبك عن ييى بن سعيد  عن أأ لما حَدثّنيو -191

أ غَس   لفقي, اب طَ خلمر بن اع  لك لذ كرأ فذ  , ام ه بالَش ووارث   , ديّنةلبا وفاة  له ات  ان حَّضأ

  .يوصم لف:  ل؟ قافيويصأأ . موت يأ  الناً ف   نَ إم : ه ل

 و اثّنتي عرشةأ أأ , عرش سّني  ابنأ  م  غاللوكان ا: أبو بكر   لقا: ييى بن سعيد   لقا

  ( ).ف درهم  لثي أأ ها بثالهل  ها أأ فباعأ , م  شج   رم بئ   بم وىصأ فأأ , سّنًة 

ُقُ لاُجامعُ :ُبابُ ُهوكراهيتُُِاءُِض 

امن ل سىلإ رداء كتبأ با الدَ أأ  أنَ , د  ك عن ييى بن سعيلما حَدثّني -191

 .سةقدَ ل  ا رضم  الأ ىلإ مَ هل   ن  أأ :  ريس  فالا

 ,ه عمل   نسانأ اإل س  قد  ام ي  نَ وإم  , اً حدس أأ قد  ت   ال رضأ الأ  إنَ : امن ليه سلإ فكتبأ 

 ج   كنَ ّني أأ غأ لوقد ب
 اً بتطب  م   كّنتأ  وإن  , ك ل فّنعاَم  بئ  ت   فإن كّنتأ  ,داوي ت   اً طبيب تأ لعم

 .ارالّنَ  لأ فتدخ اً نسانإم  لأ قتن تأ فاحذر أأ 

___________________ 

ُ.هو الذي شارف االحتالم  (يفاعًاُ:ُ)ُقولهُ

مُ:ُ)ُقولهُ ش  ف : قيل . موضع فيه أأموال أهل الديّنة . بضم اجليم وفتح الشي العجمة (ُبةرُج  إنه باجل ر 

 (.513)انظر رقم . 

 .طريق ابن ب كري عن مالك بهمن ( 1 1/3 ) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

 .عن هشيم عن ييى بن سعيد(  13) "السّنن"وأخرجه سعيد بن مّنصور يف  

ر عن عبد اهلل بن أيب بكر عن أبيه( 9/18)ورواه عبد الرزاق   عمأ  .عن مأ

رسٌل    . وانظر ما تقَدم . وهذا م 
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 يلَ ارجعا إ:  لوقا, يهام لإم  دبرا عّنه نظرأ أأ  مَ ىض بي اثّني ث  رداء إذا قأ بو الدَ فكان أأ 

  ( ).ٌب واهللتطب  م   ,كام تأ َص قم  يلَ عيدا عأأ 

_________________ 

وأبو ( 3/311) "ار القضاةأخب"ووكيع يف ( 93 ص) "زوائد الزهد"أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف  (6)

 . عن مالك به(  11/ 1)وابن عساكر ( 115/ ) "احللية"نعيم يف 

لكن أأخرجه ابن  أيب شيبة يف . وييى بن سعيد ملأ  ي درك أبا الدرداء وال سلامن ريض اهلل عّنهام  

 "سّنةرشح أصول اعتقال أهل ال"والاللكائي يف , من طريق أأيب خالد المحر ( 13 /1) "الصّنف"

تاريخ "وابن عساكر يف , من طريق عبَاد بن العَوام ( 138 ) "الجالسة"والديّنوري يف ( 319 )

برية هبذه ( 51 / ) "دمشق من طريق أأيب شهاب احلّنَاط كلهم عن ييى بن سعيد عن عبد اهلل بن ه 

هم. القصة ها بعض   . واختصأ

رسٌل أأيضًا   برية . وهذا م  فري كام يف . ملأ  ي درك أأبا الدرداء وال سلامن فإَن عبدأ اهلل بن ه  قال سعيد  بن ع 

لمدأ سّنةأ اجلامعة( : 1 1/3) "ِتذيب الكامل"  .و 

 .وقد ت ويف سلامن  وأأبو الدرداء قبلأها. للهجرة   1وسّنة  اجلامعة عام : قلت     

ُإىلُالرضُاملقدسةُ:ُ)ُقولهُ( :  3 /1)قال الزرقاين  فكتبُ)وأرض اجلهاد : يّنوري زاد الد (أْنُهلم 

ُإليهُسلامنُ :ُ ُأ حدًا س  ُالُت قدِّ ُال رض  ره من ذنوبه  (إن  ه إىل أأعىل الدرجات , ال ت طه  وإن امُ)وال تأرفع 

ُعمل هُ سُاإلنسان  بيبًاُ)ُ. الصالح  يف أي  مكان  (ي قدِّ ُط  علت  أي قاضيًا , وكان أأبو  (وقدُبلغنيُأنكُج 

عل قاضياً  ي بذلك لأنه ي بئ من الأمراض  الدرداء ج  م  بالشام , وهو أأَول من ويل القضاءأ هبا , كأنأه س 

ُلك)ُ: العّنوية كام ي بئ  الداوي من احلسَية , وإليه ي شري قوله  بكرس  (تداويُ,ُفإنُكنتُت ربئُفنعام 

تطبِّباُوإنُْ). الّنون وفتحها والعي مكسورة , وهبام ق رئ , أي نعم شيئًا اإلبراء  ُم  بموَحدتي ,  (كنت 

 
 
تعاطيًا لعلمم الطب  بدون إبراء ُفتدخلُالنارُ.ُ)ُم  ُإنسانًا ُت قتل  تأستحق دخوْلا إن  مل : أأي  (فاحذرُأ ْن

ُأ دبراُ)ُ. يأعف عّنك  ُإليهامُ)ُ. وَليا  (فكانُأ بوُالدرداءُإذاُق ىضُبيُاثنيُث م  ُ:ُوقالُ,ُعنهُنظر  ارجعاُإيل 

تكامُُأ عيدا ُقص  تطبٌِّبُواهللُ)ُ. لكي أأتثبَت  يف الأمر  (عيل  تعاط  للطب بال إبراء (م   .انتهى كالمه . م 
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 الً رج   نَ أأ ,  (1) ين  زل  ف  االمحن بن دأ ن عبد الرَ مر بعن ع   ٌك لما حَدثّنيو -198

 سبق  ري فيأ رسع الَس ي   ثمَ ,  هبا يلغفي   لأ واحفيشرتي الرَ  اَج حلا سبق  هيّنة كان يأ من ج  

 .سأ لففأأ  اَج حلا

 فر  
 -سيفع ال   فإنَ  . اسا الّنَ ّيُّ أأ  ا بعد  مَ أأ :  لاب فقاطَ خلمر بن ا ع  ىله إمر  أأ  عأ فم

 ه قد دانأ نَ وإم  الأ أأ ,  اَج حلا بقأ سأ  لقاي   ن  بأأ  . همانتم ه وأأ يّنم ن دم مم  ريضأ  -سيفع جهيّنة أ  

, ه بيّنهم لأ ما قسم  نأ  غداةم لّنا باتم يأ  ليٌن فيه دأ له علكان  ن  فمأ , به  نأ ي  صبح قد رم فأأ  اً عرضم  

.ٌب رأ ه حأ وآخرأ , م  ه هأ لأ وَ أأ  فإنَ  . ني  اكم والدَ يَ وإم 
( )  

_________________ 

 (.عن أبيه ) وقع يف بعض الّنسخ زيادة  (6)

مر بن عبد الرمحن بن :  "التعريف برجال الوطأ"قال ابن احلذاء يف كتابه  رواه ييى بن ييى عن ع 

وى أأصحاب  مالك , عطية بن دأالف  مر بن اخلطاب مل يقل  عن أأبيه , والصواب  ما رأ  انتهى . "أأَن ع 

ويد بن سعيد يف موطآِتم ( عن أبيه ) وكذا قال : قلت   ن بكري عّند البيهقي كام واب. أبو مصعب وس 

لكن زاد ابن , (  3/1) "التلخيص"وابن  وهب وعبد الرمحن بن مهدي كام قال ابن حجر يف , سيأيت 

 ( .عن أبيه عن جَده ) فقال . مهدي 

من طريق ابن بكري عن ( 1/151) "العرفة"ويف ( 1/19) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

 . مالك به 

مر بن عبد ( 91 /1 ) "رشح ال شكل"يف  وأخرجه الطحاوي من طريق ق ريش بن حَيان عن ع 

 .الرمحن به 

ّنقطٌع  من طريق ( 1/531)لكن أخرجه ابن أيب شيبة .  "التلخيص"كام قال ابن حجر يف . وهذا م 

م  أأبيه باللم بنم احلارث  مر بن عبد الرمحن بن دأالف عن أأبيه عن عأ مر عن ع  بيد اهلل بن ع   .فذكره .ع 

 . وهو الصواب( :    / ) "الحاديث التي خولف فيها مالك"قال الدارقطّني يف  

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   538 ْيُحيح 

___________________ 

 "التلخيص احلبري"و ( 11 /1) "التاريخ الكبري"و ( 11 )رقم  "علل الدارقطّني"وانظر  

(3/11.) 

ه قيل إمَن ذلك الرجل كا( : 91 /1) "الّنتقى"قال الباجي يف  (ال سيفعُأ سيفعُجهينةُ:ُ)ُقولهُ ن اسم 

زين عن ابن وهب وابن نافع , ال سيفع  ه : وقال ابن م  مأ زم ب  , هو لقٌب لأ زين عن ابنم وه  : وقال ابن م 

تبي , إنه وصفه بذلك للونه : وقال , وهو الضارب إىل السواد . وهو تصغري أأسفع  السفع : قال الع 

الٌف لسائرم لونمه من سواد  . الذي أأصابأ خَده لوٌن ُم 

ُاحلاجُ:ُ)ُهُوقول قالُسبق  أنه ريض بذلك عوضًا مما  -واهلل أعلم  -يريد  (ريضُمنُدينهُوأ مانتهُبأْنُي 

ه من دميّنه وأأمانتمه بإتالف أأموال الّناس فيام مل تكن  له ثأمرٌة إماَل قول الّناسم إنه سبقأ احلاج   .أأتلفأ

ُ ُوقوله (ُ عرضاً ُم  دان ( [ أدان ) يف رواية البيهقي والطحاوي ]  (دان إذا . يقال أأدان الرجل فهو م 

وروى أبو حاتم . معّناه ي عرض إذا قيل له ال تأستدن : قال ابن شميل . وأَما العرض . اشرتى بالدين 

بالم أن ال يؤديه. معّناه أنه أأخذأ الدين : أنه قال , عن الصمعي   .ومل ي 

ُبهُ)ُوقولهُ ين : وقال أبو زيد , معّناه قد أأحاطأ الدين  باملمه : قال أبو عبيد اْلروي .  (فأصبحُقدُِرين  رم

زين . بالرجل إذا أ وقع يف أمر  ال يستطيع اخلروج مّنه  قد شهر : وقال ابن نافع وابن وهب : قال ابن م 

ان عىل قلوهبم  }وقال يف قوله تعاىل . قد أ حيط به : وقال غريه : قال ييى . به  ط بع عىل : يقول  {بل رأ

م  م , قلوهبم  وأأحاطأ هبا سوء  أأعامْلم

ٌبُ)ُوقولهُ ر  ب السلأب . بتحريك الراء  (ح  روب بمعّنى مسلوب , احلرأ يريد أأَن أأَول أأمرم . ورجٌل حمأ

يق يده عّنه  ن عليه الَدين اْلمُّ بأأدائه مع ضم  عاقبته , مأ
م
وء ه أ ن ي سلب مال  , والخافة لس  وما , ه وآخرأ أأمرم

ز. يأضن به من عقار وحيوان   .انتهى كالم الباجي بتجو 

ُ( : 311/ ) "الشارق"وقال عياض يف  بُ) ر  ّناه . حزن : أي . بفتح احلاء والراء  (ح  كذا ضبط 

يوخّنا  با بالسكون , بأفتحهام عن كاف ة ش  ب : أي . وأأتقّنه اجلَياين حر  شارٌة وُماصمٌة كاحلر  الٌك , م  أو هأ

يت احلرب  . واحلرب  اْلالك , وسلٌب لاله  م  ه , وبه س  لب مال  بأ الرجل إذا س  وكذلك الَدين , وحرأ

غاضبة . وقد يصحُّ عىل هذا بالفتح ويرجع  إىل نحو  مّنه  ,سبٌب ْلذا  اصمة وم  يقال حرب . أي ُم 

= 
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ُ:ُبابُ ُلُِح ُنُالنُِّمُُِوزُ ماُي 

هاب  ك عن لما حَدثّني -199 ان ثامن بن عفَ ع   أنَ , سي ب لعن سعيد بن ا ابن شم

يها لع شهدأ وأأ  . هلك لذ نأ لعه فأأ لأ ح  ن   وزأ يأ  ن  يبلغ أأ  ملأ   اً ه صغريل اً دلو لأ حن نأ مأ :  لقا

.وهب  ها أأ يأ لم و وإن  , ائزٌة فهي جأ 
( ) 

___________________ 

 .انتهى كالمه . الرجل إذا غضب حرباً 

ب ( 11 /1) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6) ( 1/111 ) "العرفة"ويف , من طريق ابنم وه 

 .من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به

نأ البيهقيُّ    ( .191)انظر ما تقَدم برقم . يونسأ بنأ يزيد مع مالك   "الك بى"يف وقرأ
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ُ
 ع  لا كتاب

 
 لوا ق  ت

 
 ء  ال  و

 

ُعتُ نُأُ مُ :ُبابُ ُقًاُالُيُ يُْقُِرُ ُق  ُهمماالًُغريُ ُملك 

يب أأ  بنم  سنم حلواحد  عن ا ك عن ييى بن سعيد  وعن غريم لما حَدثّني -111

عتق أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو يف زمانم  الً رج   أنَ , سريين  د بنم وعن حممَ ,  بصي  لسن احلا

  ( ).بيدعأ لك الت لثأ ث   عتقأ بيّنهم فأأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   سهمأ فأأ ,  هًة عّند موتم ه ستَ ل اً بيدعأ 

 .ماٌل غريهم لم جك الرَ لذليكن  ملأ  غّني أن ه لوب: ك لما لقا

ُقُ لا:ُبابُ ُقتُ إذاُعُ ُدُِبُْعُ لاُلُِيفُماُاءُ ض 

هاب  ك عن لما حَدثّني - 11  ضأ مأ : ه يقول عأ مم أن ه س,  ابن شم
 عبدأ لا أنَ  ة  ّنَ السُّ  تم

 ( ).هه مال  عأ بم عتق تأ إذا أ  

_________________ 

رسالً  (6)  .كذا رواه مالك عن احلسن وابنم سريين م 

من ط رق عن احلسنم ( 5115)وابن حبان ( 1911) "الكبى"والّنسائي يف (  1111)ووصله أأمحد  

صي  مران بن ح 
 .وابنم سريين عن  عم

سلٌم يف   من طريق هشام بن حَسان عن حممد بن سريين عن عمران ( 5/91) "هصحيح"وأخرجه م 

هم  بن حصي  اًل أأعتقأ ستةأ مملوكي له عّند موته مل يكن له مال غري   ملسو هيلع هللا ىلصفدعا هبم رسول  اهلل . أأَن رج 

َم أأقرع بيّنهم   ."فأأعتق اثّني وأأرَق أأربعة. فجَزأهم أأثالثًا ث 

ُاحلسِنُُ رسل  اُم  رسالًُفلمُُي.ُأ م  حيِحُالُموصوالًُوالُم  ُ.ُولذاُأ وردت هُيفُالزوائد,ُرْجهُصاحباُالص 

 . عن مالك به( 1/113) "الدونة"أخرجه ابن القاسم يف  (1)

= 
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ُتُْعُِ:ُبابُ ُقُ لاُوجامعُِ,ُُدُِوالال ُُهاِتُمُ أُ ُق  ُةُِاقُ تُ عُ ليفُاُاءُِض 

 لقا, اب طَ خلا بنأ  مرأ ع   أنَ  , مر بن ع  عن نافع  عن عبد اهلل ٌك لما حَدثّني -111

أ  , هابيع  ه ال يأ فإنَ  . دهامن سي   ت  دليدة  ولام ويُّ أأ :  و وه. ثها يور   وال, ها ب  وال ّيأ

 ( ).ةٌ رَ فهي ح   فإذا ماتأ , مّنها  ع  ستمتم يأ 

___________________ 

رسٌل   ّنة من قبيل الراسيل, وهذا م   . وقول  التابعي  من السُّ

هاب   قالوا إنه مل يكن أأحٌد أعلمأ ( : 1/318) "االستذكار"قال أبو عمر يف   ّنَة  ماضية  من ابنم شم بس 

هري  .انتهى . الزُّ

هري  قاال ( 3 11 )وأخرج عبد الرزاق   ر عن احلسنم والزُّ عمأ ه فالال : عن مأ ل  عبدأ إذا أأعتقأ الرج 

 .للعبد

مر  وي مرفوعًا من طريق ب كري بن عبد اهلل بن الشج عن نافع عن ابن ع  ن أأعتقأ عبدًا وله :  ور  مأ

يأه الَسي د  مال فام
ه له إاَل أأن  يأستث ّنم وابن (  198) "الكبى"والّنسائي يف ( 3911)أأخرجه أبو داود . ل 

 (. 33 /1)والدارقطّني ( 1519)ماجه 

 .وأعَله اإلمام أمحد وأأبو حاتم وابن  عبد الب يف التمهيد . وصَححه ابن  حجر يف الفتح 

رشح "والبغوي يف ( 1/511) "العرفة"ويف ( 1/311 ) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 .وإسّناده صحيح. من طريق مالك به( 9/319) "السّنة

( 1 1/1) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 3115 )وعبد الرزاق ( 1153)روواه سعيد بن مّنصور 

 .من ط رق عن نافع به 

والدارقطّني يف , الثوري  من طريق( 1/311 ) "الكبى"البيهقي يف ( 3118 )ورواه عبد الرزاق 

مر ( 31 /1) "السّنن"  اهلل بن ديّنار عن ابنم ع 
من طريق ف ليح وعبدم العزيز بن مسلم كلهم عن عبدم

مر به  .نحوه . عن ع 

= 
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ُ:ُبابُ ُاجبةُِوُ لقابُايفُالرُُِِّقُتُْعُِلنُامُُِوزُ ماُي 

مر بن ن يسار  عن ع  ء بسامة عن عطاأ   بنم  لم ن هالك علما حَدثّني -113

 يلجاريًة  إنَ  . اهلل يا رسولأ :  ت  لفق,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو تيت  أأ :  لأن ه قا,  ( ).كمحلا

___________________ 

ه , هكذا رواية  اجلامعة عن ابن ديّنار : قال البيهقي  عأ وغلمط فيه بعض الرواة عن عبد اهلل بن ديّنار فرفأ

ه  وهو وهمٌ .  ملسو هيلع هللا ىلصإىل الّنبي   لُّ ذكر   .انتهى. ال يأ

 .من طريقي عن ابن ديّنار مرفوعًا ( 31 /1)أخرجه الدارقطّني : قلت 

هكذا قال مالك يف هذا احلديث عن هالل عن عطاء عن ( : 11/11) "التمهيد"قال أبو عمر يف  (6)

مر بن احلكم  واة عّنه يف ذلك . ع  تلف الرُّ ٌم عّند مجيع أأهلم العلمم , ملأ  َيأ وليس يف , باحلديث  وهو وه 

مر بن احلكم  كذلك قال فيه كلُّ مأن روى هذا . وإنام هو معاوية بن احلكم , الَصحابة رجٌل يقال له ع 

 .احلديث عن هالل  وغريه

ونأسب ّناه , وقد ذكرنأاه يف الَصحابة , وحديث ه هذا معروٌف له , ومعاوية بن احلكم معروٌف يف الصحابة  

 .ذلك ههّنافأأغّنأانا عن ذكرم 

مر بن احلكم فهو من التابعي   م بن أيب احلكم . وأَما ع  مر بن احلكأ مرو بن  -وهو ع  وهو من بّني عأ

ن ساكّني الديّنة ت ويف  هبا سّنة  -بل هو حليٌف ْلم :  وقيل, عامر من الأوس  مُّ . 1  وكان مم وهو عأ

مر بن احلكم بن سّنأ , والدم عبد احلميد بن جعفر النصاري  حبة وع  مر بن احلكم بن , ان لأبيه ص  وع 

مر بن احلكم . ثوبان  وليس فيهم مأن له , وهم مدنيون . هؤالء ثالثٌة من التابعي كلهم ي سَمى ع 

حبٌة  ن يأروي عّنه عطاء بن يسار , ص  وإنام هذا , وليس يف الصحابة أحٌد ي سَمى عمر بن احلكم , وال مأ

 .ى كالمه انته. معاوية بن احلكم ال شك فيه

واة عن مالك يقولون ( : 3/111) "التلخيص"وقال احلافظ ابن حجر يف      م : وأأكثر الرُّ مر بن احلكأ , ع 

 انتهى. وهو من أأوهامم مالك  يف اسمه 

وهو . وهو ابن أيب ميمونة . وأأل صق بعض  أأهلم العلم الوهمأ بشيخم مالك  هالل بن أ سامة : قلت     

= 
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:  ت  لفقا -ها عّنها ت  لفسأأ  غّنمم لشاٌة من ا قدت  وقد ف   -ها ئت  جم  فأ يل غّنامً رعى كانت تأ 

رقبٌة  يلَ وع, ها وجهأ  ت  م  طأ لأ ف -وكّنت من بّني آدم  -يها لع ت  ف  سم فأأ  . ئب  ها الذ  لأ كأ أأ 

 .؟هاعتق  فأ  أأ 

:  ت  لفقا , ؟نان أأ مأ :  لفقا, امء يف الَس :  ت  لفقا ؟ين اهللأأ :  ملسو هيلع هللا ىلص ا رسول اهللْل لفقا

 أع  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا , اهلل رسول   نتأ أأ 
  ( ).هاق  تم

هاب  ك عن لما حَدثّنيو -111 ة بن تب بن ع   بن عبد اهللبيد اهللعن ع  :  ابن شم

يا :  لافق, ه سوداء لبجارية   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلإ نصار جاءأ ن الأ رجاًل مم  أنَ , مسعود  

 .؟هاعتق  ؤمّنًة أ  تراها م   كّنتأ  ن  فإ ,مؤمّنًة  رقبةً  يلَ ع نَ  إم اهلل رسولأ 

:  لقا .نعم:  ت  لفقا ؟اهلل إاَل ه لإ ن الأأ  تشهدينأ أأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ا رسول  ْل لفقا

___________________ 

 .كام قال أبو عمر . بالكّنية أأشهر 

والبيهقي ( 51 /  ) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 8 1/1) "الكبى"أخرجه الّنسائي يف  ( )

والبغوي ( 11) "الرد عىل اجلهمية"والدارمي يف ( 181/ ) "التوحيد"وابن خزيمة يف ( 1/381)

 . وغريهم من ط رق  عن مالك به( 9/111)

م"وقع عّند الدارمي   م"وعّند ابن خزيمة . الَصواب عىل  "معاوية بن احلكأ  .فقط  "عن احلكأ

ُ:ُ)ُقولهُُ  . غضبت  : أي  (فأ ِسفت 

ُمسلٌمُيفُُ    من طريق ييى بن أبى كثري  عن هالل بن أيب :  (6/36)ُ"صحيحه"وقدُأخرجُاحلديث 

لمي    عن معاوية بن احلكم السُّ
...  ملسو هيلع هللا ىلص بيّنا أأنا أ صيل  مع رسول اهلل: قال , ميمونة عن عطاء بن يسار 

اني ة: قال . وفيه   واجلو 
بأل أ حد 

ى غّناًم يل قم  .نحوه  "احلديث... وكانت يل جاريٌة تأرعأ

ُرقبٌةُُ":ُوليسُعندُمسلمُقولهُُ ُ."أ الُأ عتقها"وإنامُقالُ.ُ"وعيل 
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 ؟وتم لا بعدأ  بعثم لوقّني بات  أأ :  لقا, عم نأ :  ت  لقا ؟رسول اهلل اً دمَ حم   نَ أأ  تشهدينأ أأ 

 ع  أأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا,  عمنأ :  ت  لقا
 ( ).هاق  تم

ُتُْعُِ:ُبابُ ُِتُيُِّملعنُاُيُِّحلاُق 

 رادت  ه أأ مَ أ   نَ أأ ,  نصاري  مرة الأ يب عأ محن بن أأ عن عبد الرَ  ٌك لما حَدثّني -115

,  قأ عتم ن ت  ت بأأ مهَ  وقد كانت  ,  كت  لفه حأ صبن ت   أأ ىلك إلذ رت  َخ أأ  ثمَ , ويص ت   ن  أأ 

 .؟عّنها عتقأ أ   ن  ها أأ يّنفع  أأ : د  قاسم بن حممَ لل ت  لفق: محن عبد الرَ  لافق

 لفه.  كت  لي هم  أ   نَ إم  : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسول لبادة قاع   بنأ  سعدأ  نَ إم : قاسم لا لفقا

  ( ).عمنأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لافق , ؟.عّنها عتقأ أ   ن  ا أأ هّنفع  يأ 

_________________ 

والبيهقي يف ( 11 /5) "إحتاف الهرة"ومسَدد كام يف ( 181/ ) "التوحيد"أخرجه ابن خزيمة يف  ( )

 . من طريق مالك به (  5/53) "العرفة"ويف ( 1/388) "الكبى"

رسٌل   ييّنة . وهذا م  ويونس بن , ( 11 /5) "اإلحتاف"رواه مسَدد كام يف . وتابع مالكًا سفيان  بن ع 

هري به( 1/51 ) "الكبى"بيهقي يف يزيد كام رواه ال  .كالمها عن الزُّ

بيد اهلل بن عبد اهلل عن رجل  من الأنصار موصوالً   هري عن ع  ٌر عن الزُّ عمأ أخرجه أمحد . ورواه مأ

 (.15 /9)وعبد الرزاق ( 181/ )وابن خزيمة أيضًا (  3/15)

بيد اهلل عن أيب  هري عن ع  واة عن مالك عن الزُّ  . هريرة ورواه بعض الرُّ

رسالً ( : 111 )رقم  "العلل"قال الدارقطّني يف   هري م   .والصحيح عن الزُّ

 (.1/339)وانظر االستذكار  

 "العرفة"ويف ( 1/119) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 9/311) "رشح السّنة"أخرجه البغوي يف  (6)

 .من طريق مالك به( 15 /5)

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   545 ْيُحيح 

يب أأ  محن بن  الرَ   عبد  ويف  ت  :  له قانَ أأ , عن ييى بن سعيد   ٌك لما حَدثّنيو -111

 ( ).كثريةً  اً رقاب - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوج   - عّنه عائشة   ت  عتقأ فأأ , ه وم  نامأ بكر  يف نأ 

ُْضُفُ :ُبابُ ُناالزُُِّوابنُُِانيةُِالزُ ُِقُتُْوعُُِقاِبُالرُُِِّقُتُْعُُِل 

___________________ 

بادة, هذا حديٌث مّنقطٌع ( : 11/11) "التمهيد"قال أبو عمر يف   َن القاسمأ ملأ  يلقأ سعدأ بن ع 
 اهـ                  . لأ

هاب  عن عبيد اهلل عن ابن عباس (  138 ) ومسلم (   111) وأخرج البخاري   , من ط رق  عن ابن شم

بادة  ه عّنها: فقال . إن  أ م ي ماتت  وعليها نذٌر  :فقال ,  ملسو هيلع هللا ىلصاستفتأى رسولأ اهلل  أن  سعدأ بن ع   . اقضم

هري نحوه ( 1/153)والّنسائي ( 11311)ولأمحد    آخر عن الزُّ
أأفي جزئ أأن  أ عتقأ . وزاد . من وجه 

ن أ م ك: ؟ قال .عّنها  .أأعتق عأ

مل الذي ذكره ابن  بأَن روايةأ القاسمم تفسرٌي للّنذرم ال ج( 9/31) "التمهيد"وجزمأ ابن عبد الب يف  

 .عباس يف حديثه

ب بأأَنه مع إمرسالمه ليس فيه التصيح  بأأَّنا كانت  نذرت  ( : 585/  ) "الفتح"قال ابن حجر يف   وت عق 

 انتهى . ذلك

 .باب من مات وعليه نذٌر . كتاب اليامن والّنذور . انظر الفتح  

( 11 – 31/11) "تاريخ دمشق"عساكر يف وابن ( 1 1/1) "معجم الصحابة"أخرجه البغوي يف  ( )

 . من طريق مالك به 

رسالً   ييّنة ( 1315 )ورواه عبد الرزاق . هكذا رواه مالك م  وابن  أيب عاصم يف , من طريق ابن ع 

من طريق عبدم (   1)وأيضًا برقم , من طريق أأيب ضمره أأنسم بنم عياض ( 1 1) "اآلحاد والثاين"

بيد اهلل بن عمر كلهم عن ي( 35/31)وابن  عساكر , العىل  يى بن سعيد من طريق ييى القطان وع 

 . فذكره . أأن عبدأ الرمحن مات , عن القاسمم بنم حممد 

 . وهذا إسّناٌد صحيٌح  
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 ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوجم  -بيه عن عائشة روة عن أأ ك عن هشام بن ع  لما حَدثّني -111

ئل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ  - ها غالأأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لافق, ؟ .فضلا أأ ّيُّ قاب أأ عن الر   س 

 ( ).هالم هها عّند أأ نفس  وأأ ,  اً مّنثأ 

.همَ وأ   اً زن دأ لو عتقأ ه أأ نَ أأ , مر  بن ع  ن نافع  عن عبد اهللع ٌك لما حَدثّنيو -118
( ) 

_________________ 

وابن عبد الب يف ( 1/351) "احللية"وأبو نعيم يف ( 1/151 ) "العرفة"أخرجه البيهقي يف  (6)

 . من ط رق  عن مالك به( 58 /11) "التمهيد"

واة عن مالك يف وصلمه عن عا  هم عن مالك  , وإرسالمه عن عروة , ئشة وقد اختلف الرُّ ورواه بعض 

وقد رواه مجٌع من الثقات (. 51 /11) "التمهيد"كام بي  ذلك أبو عمر يف . كرواية اجلامعة عن أيب ذر 

راوح عن أأيب ذر  وغريمها  (84)ومسلمُ(6586ُ)أخرجهُالبخاريُ. به  عن هشام عن أبيه عن أأيب م 

سلٌم .  روة عن عروة به عن حب( 81)ورواه م   . يب  موىل ع 

رووه عن هشام . وذكرأ اإلسامعييلُّ عددًا كثريًا نحوأ العرشين نفساً ( : 1/115) "الفتح"قال احلافظ يف  

, ورواه ييى  ملسو هيلع هللا ىلصوخالفهم مالٌك فأأرسلأه يف الشهور عّنه عن هشام عن أأبيه عن الّن بي  , هبذا اإلسّناد 

شام عن أأبيه عن عائشة , ورواه سعيد بن داود عّنه عن هشام كرواية بن ييى الليثيُّ وطائفٌة عّنه عن ه

 ًأصحُّ , والحفوظ عن هشام كام قال اجلامعة: اجلامعة , قال الَدارقطّنيُّ 
واية ال رسلة عن مالك  . الر 

 انتهى

غري مالك ال أأعلم أأحدًا قال عن عائشة : قال ابن اجلارود ( : 59 /11) "التمهيد "وقال أبو عمر يف   

ييّنة ووكيٌع وغري واحد  عن هشام بن عروة عن أبيه عن أأيب : قال ,  ورواه الثوريُّ وييى القطان وابن ع 

راوح عن أيب ذر  . انتهى. م 

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 1/59 ) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

عن عبد الكريم كالمها ( 1/151)بد الرزاق وع, عن ب رد بن سّنان ( 11 /3)وأخرجه ابن أيب شيبة  

= 
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إُُِءُ واللاُدُِبُْعُ لاُجرُ :ُبابُ
ُعتُِذاُأُ  ُق 

ام اشرتى عوَ لبن ابري الزُّ  نَ أأ , محن عن ربيعة بن أيب عبد الرَ  ٌك لما حَدثّني -119

 ح  امرأأ  بّنون منم  عبد  لك الذلو, ه عتقأ فأأ  اً عبد
 يلَ م مواه  :  لقا, بري ه الزُّ عتقأ  أأ اَم لف,  ة  رَ ة 

  عثامن  فقىض ,ان ثامن بن عفَ  ع  ىلفاختصموا إ, يّنا لوام مأ ه   لب :هم م   أ  يلموا لوقا ,

 ( ).همئم بري بواللزُّ ل

م  عن مرو بن حز  د بن عأ حممَ  يب بكر بنم أأ  بنم  اهلل ك عن عبدم لما حَدثّني -1 1

 نَ أأ , ه خبأ ه أأ نَ أأ , بيه ارث بن هشام  عن أأ حلمحن بن ايب بكر بن عبد الرَ ك بن أأ للا عبدم 

___________________ 

ه ) وليس عّند عبد الرزاق . عن نافع به   (. وأ م 

 .من طريق سامل عن أبيه به( 1/151)وأخرجه عبد الرزاق  

 .وهذا مرسٌل  (6)

هري يف      روة عن أبيه ( 1151) "الوطأ"وقد رواه أبو مصعب الزُّ  عن هشام بن ع 
مثل . عن مالك 

 .  حديث ربيعة

ر والثوري ( 11- 9/1) "الصّنف"ورواه عبد الرزاق يف   عمأ  "السّنن الكبى"والبيهقي يف , عن مأ

ييّنة كلهم عن هشام به ( 1/311 ) بري . من طريق ابن ع  وذكروا أأَن اخلصومة بي رافع بن خديج والزُّ

 .ريض اهلل عّنهام 

من (  118 )وعبد الرزاق , حاطب من رواية ييى بن عبد الرمحن بن ( 1/311 )ورواه البيهقي  

 .فذكرا القَصة . رواية حممد بن إبراهيم التيمي كالمها أَن الزبري قدم خيب 

ثامن : قال البيهقي    .  هذا هو الشهور عن ع 

هري ( 1/311 )ثَم رواه البيهقي   والرواية ! كذا قال : ثم قال . أَن عثامن قىض بخالفه , من طريق الزُّ

دها  عن عثامن  ال وىل هري ردَية, أأصحُّ بشواهم راسيل  الزُّ  .انتهى . ومأ



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   548 ْيُحيح 

 لَ عأ لم ورجٌل , مٍّ اثّنان ل   . ثةً ه ثاللي ّنبأ  وتركأ ,  كأ لهشام  ه نأ عايص بلا
 حد  أأ  كأ لفه, ة 

 ثمَ , يه لموا ءأ ه وواللأ ه مام  بيه وأ  خوه لأ ه أأ فورثأ  . يلمواو ماالً  وتركأ , ذين لمٍّ لَ لا

قد : ه ابّن   لفقا ,بيه خاه لأ ه وأأ وترك ابّنأ ,  يلوالا ءأ ووال لأ الا ثأ ذي ورم لا كأ له

 ووال لم المن ا حرزأ  أأ يبما كان أأ  رزت  ح  أأ 
م
ام نَ إم  . كليس كذل: خوه أأ  لوقا,  يلوالا ء

 ؟ناه أأ ث  رم أأ  ست  ليوم أأ لخي اأأ  كأ لو هل تأ يرأأ أأ  ,  فاليلوالا ا والء  مَ وأأ ,  لأ الا حرزتأ أأ 

 خيه بوالفقىض لأ , ان ن عفَ ن بثام ع  ىلفاختصام إ
م
 .( ) يلوالا ء

_________________ 

( 8 1/5) "العرفة"ويف ( 1/313 ) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 915)أخرجه الشافعي  (6)

 .من طريق مالك به( 8/355)والبغوي 

ُ:ُ)ُقولهُ  ة  ل  اَلت بفتح الهملة الَّضائر  . أأخو الب : أي  (ورجٌلُلِع  , وأأصل ه أأَن مأن تزَوج امرأأًة , والعأ

ب . ثَم تزَوجأ أ خرى كأأنه عَل مّنها  ب بعد الرشُّ لل الرشُّ اَلت الأخوة لأب , والعأ م , وأأوالد  العأ وأ َمهاِت 

َتى  ( .1/189) "الفتح"قاله احلافظ يف . شأ



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   549 ْيُحيح 

 
ُ
 ا كتاب

ُ
 مل

 
 بكات

 

ُقُ لا:ُبابُ ُِبُاتُ كُ ملُ يفُاُاءُ ض 

ب عبٌد ما كاتأ لا: مر كان يقول  بن ع  عبد اهلل أنَ , ك عن نافع  لما حَدثّني -  1

 ( ).ه يشءٌ ن كتابتم يه مم لع بقيأ 

_________________ 

 .من طريق مالك به( 9/313)والبغوي ( 1  /3) "رشح العاين"حاوي يف أخرجه الط (6)

 "العرفة"ويف ( 1/311 ) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 11 /1)وأخرجه ابن أيب شيبة  

 .من ط رق  عن نافع به( 1/115 )

ورواه ابن قانع من طريق أ خرى عن نافع عن ابن عمر ( : 1 1/1) "التلخيص"قال احلافظ يف 

 انتهى . وأأعَله . فوعًا مر

ده : قلت   عيب عن أأبيه عن ج  مرو بن ش  وي مرفوعًا من حديث عأ , أأخرجه أبو داود والرتمذي . ور 

مرو   آخر عن عبد اهلل بن عأ
من حديث  "الكامل"وأخرجه ابن عدي يف , وأخرجه ابن حبان من وجه 

 . أم سلمة 

البن حجر  "الدراية"و ( 89 /1) "ايةنصب الر"و( 1 1/1) "التلخيص احلبري": انظر  

(1/ 91.) 
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ُ
 ا كتاب

ُ
 مل

َّ
 ردب

 

ُ:ُبابُ ُرهاهُإذاُدبُ يدتُ لوُلُِجالرُ ُمس 

فكان , ه لي ر جاريتأ  بن عمر دبَ أن  عبد اهلل, ك عن نافع  لما حَدثّني -1 1

 ( ).انرتأ دبَ ا م  ومه  .  مهاطؤ  يأ 

_________________ 

 "العرفة"ويف ( 5 1/3 ) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 8/15) "الم"أخرجه الشافعي يف  (6)

 . من طريق مالك  به( 1/531)

 .من طريقي آخرين عن نافع به( 11 /9)وأأخرجه عبد الرزاق  

 ُ ُقوله (ُ ه بموتم مالكمه , ( :  1/11) "الفتح"قال ابن حجر يف  (امل دب رُ: ه عتقأ أأي الذي عَلقأ مالك 

ي بذلك  م  ب ر احلياة , س  ه عىل : أأو لَن فاعلأه دَبر أأمر دنياه وآخرتمه , لَن الوتأ د  نياه فباستمرارم أأَما د 

ه , وأأَما آخرت ه فبتحصيلم ثوابم العتقم , وهو راجٌع إىل الَول , َن تدبريأ الأمرم  االنتفاع بخدمةم عبدم
لأ

ب ر المرم   فريجع إىل د 
 .انتهى كالمه .وهو آخره. مأ خوٌذ من الّنظرم يف العاقبةم
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ُ
 ا كتاب

ُ
 دود  حل

 

ُمُِْجُيفُالرُ ُماُجاءُ :ُبابُ

من  الً رج   نَ أأ , سي ب لبن ا ك عن ييى بن سعيد  عن سعيدلما حَدثّني -3 1

رأ خم الأ  نَ إم : ه ل لفقا, يق د  يب بكر  الَص  أأ ىلإ جاءأ  مأ لأ سأأ 
 له: كر  ه أبو بل لفقا, نى زأ  

  بسرتم رتم واستأ  ,  اهللىلإ فتب  : ر  ك  بو بأ ه أأ ل لفقا.  ال:  لفقا ؟حد  غرييهذا لأ  ذكرتأ 

 .هبادم عن عم  وبةأ التَ  قبل  يأ  اهللأ فإنَ  , اهللم

, يب بكر  لأ  لما قا له مثل لقاف, اب طَ خلا بنأ  مرأ تى ع  ى أأ ه حتَ ه نفس  ر  رم ق  م ت  لف

 .بو بكر  ه أأ ل لما قا لمث: مر ه ع  ل لفقا

 لفقا ,زنى  رأ خم الأ  إنَ : ه ل لفقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلإ ى جاءأ ه حتَ ه نفس  ر  رم ق  م ت  لف

 اهلل عّنه رسول   ض  عرم ك ي  لذ ات  كَل مرَ  ثأ ثال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل عّنه رسول   عرضأ فأأ : سعيٌد 

 ؟ةٌ ّنَ ه جم بم أأ  ؟يشتكيأأ :  له فقالم ه أأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   بعثأ , يه لكثر عى إذا أأ حتَ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ؟.ٌب ي  م ثأ ٌر أأ ك  بم أأ :  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا ,صحيٌح لأ ه نَ  إم واهلل,  اهلل يا رسولأ : فقالوا 

 ( ) .مجم فر   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل مر به رسول  فأأ  , اهلل يا رسولأ  ٌب ي  ثأ  لب: فقالوا 

_________________ 

 "العرفة"ويف ( 8/118) "السّنن الكبى"والبيهقي يف (  1/18) "الكبى"أخرجه الّنسائي يف  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 91/  ) "ال حىَل "وابن حزم يف (  1/31)

ييّنة عن ييى بن سعيد به( 1/313)ه عبد الرزاق وأخرج    . عن ابن ع 

واةم عن مالك  ( : 8  /13) "التمهيد"قال أبو عمر يف    الرُّ
رسٌل عّند مجاعةم ه , وهذا احلديث م  وتابعأ

= 
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ّني غأ لب:  له قانَ أأ , سي ب لك عن ييى بن سعيد  عن سعيد بن الما حَدثّني -1 1

ه تأ رتأ  و سأ ل ال  يا هزَ :  -اٌل ه هزَ لقال ي   - مأ لسن أأ ل  مم رج  ل لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ 

 .كل كان خرياً لك بردائم 

ال  عيم بن هزَ ن   بن   س  فيه يزيد  لديث يف جمحلهبذا ا ثت  فحدَ : ييى بن سعيد   لقا

___________________ 

هري.. عىل إرساله طائفٌة من أأصحاب ييى بن سعيد   . ثم ذكر اخلالفأ فيه عىل الزُّ

هُالبخ:ُقلتُ  ل  ُرقمُواحلديثُوص  ومسلٌمُ,ُومواضعُأخرىُ(2456ُ-4336-2454-4232)اري 

دون . من حديثم سعيد بن السيب وأيب سلمة عن أأيب هريرة وجابر  بالرفوع فقط نحوه (6236ُ)

ُُ.قصةم جميئمه لأيب بكر وعمر

ُمنُأ سلمُ:ُ)ُقولهُُ ُرجالً ولذا قال السيوطي يف .  رَصح م سلم بأَن الرجلأ الأسلمَي هو ماعز   (أن 

 .انتهى . والرجل  الذكور  هو ماعٌز باتفاق احلَفاظ( : 11 / ) "تّنوير احلوالك"

ُ:ُ)ُقولهُ  ُال ِخر  بقص اْلمزة وكرس اخلاء ( :  1/ ) "مشارق النوار"قال القايض عياض يف :  (إن 

ّنا , هّنا  يوخم وي عن الأصييل يف الوطأ . وبعض  الشايخ يمدُّ اْلمزة , كذا رويّناه عن كاَفة ش  , وكذا ر 

 هّنا خطٌأ , وهو خطٌأ 
م
 نتهىا. الأرذل:  وقيل, ومعّناه الأبعد عىل الذم  , وكذلك فتح  اخلاء

ومعّناه أَن الرذلأ , وهو الصواب . الرواية بكرس اخلاء ( : 11 /13) "التمهيد"وقال أبو عمر يف  

نى   الز 
عيبها بام نزلأ له من مواقعةم بيدة , الديَن زنى كأأن ه يدعو عىل نفسه ويأ ن هذا قوْلم : قال أبو ع  : ومم

ر  كسبم الرجل 
ه فكرس اخلاء : وقال الخفش , أأرذل كسبم الرجل : أي . السؤال أأخم , كّنَى عن نفسم

بأ ذلك إىل نفسه ه بقبيح  يأكره أأن يأّنس 
ُ.انتهى. وهذا إمنام يكون لن حَدث عن نفسم

هُ:ُ)ُقولهُُ ْقِرْرهُنفس  فأه إاَل إمقامة احلد  عليه  (ت  ّنجيه مما اق رتأ والتطهري  , ي ريد أأنه مل يأقّنع بقوْلام ُمافةأ أأن ال ي 

 ( .31 /1) "الّنتقى"قاله الباجي يف . له 

 ."أبك جّنون  "يف رواية الصحيحي  (أبهُِجنٌةُ:ُ)ُقولهُ 
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 ( ).حق   ديث  حلوهذا ا ,ي اٌل جدَ هزَ :  زيد  يأ  لفقا.  ميُّ لسالأ 

عن  حةأ لبن ط بيه زيدم عن أأ  حةأ لط بنم  زيدم  عقوب بنم ك عن يأ لما حَدثّني -5 1

ا َّن ه أأ بت  خ  فأأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلإ امرأًة جاءت   نَ أأ , ه خبأ ه أأ نَ أأ , يكة ليب م  أأ   بنم اهلل عبدم 

  وضعت  اَم لف ,عي ضأ ى تأ اذهبي حتَ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ا رسول  ْل لفقا, وهي حامٌل  زنت  

 لفقا, ه ت  ه جاءأ رضعت   أأ اَم لف,  هعي  رضم ى ت  اذهبي حتَ  : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ا رسول  ْل لفقا, ه ت  جاءأ 

.ت  مجم هبا فر   مرأ فأأ  . جاءت   ثمَ ,  هعت  ودأ تأ فاس   : لقا,  يهعم ودم هبي فاستأ اذ   :
( ) 

_________________ 

 . من طريق ابن القاسم عن مالك به( 1131)رقم  "السّنن الكبى"أخرجه الّنسائي يف  (6)

رسال كام وهذا احلديث ال خالفأ يف إسّنادمه يف الوَطأ عىل اإل( : 15 /13) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

 .انتهى كالمه . ترى

ه أأيضًا . وللحديث طرٌق أ خرى عن يزيدأ بنم ن عيم بن هَزال عن أأبيه : قلت   عّند أمحد :وعن جد 

 "العجم الكبري"والطباين يف ( 1/31) "الكبى"والّنسائي يف ( 1311)وأيب داود ( 1 5/1)

عاٌف ( 111 –  11/11) ها ضم رسل  س. وأأسانيد  وانظر . عيد  الذي أأخرجه مالك رمحه اهللوأأقواها م 

 .للحافظ الزيلعي ( 1/98)نصب الراية 

من طريق ابن وهب عن مالك عن يعقوب بن زيد بن ( 1/111) "الستدرك"أخرجه احلاكم يف  (1)

ره. أَن امرأًة , طلحة عن أبيه    . فذكأ

ن . مالك  هكذا قال ييى يف هذا عن( : 1/111) "االستذكار"قال أبو عمر يف   فجعل احلديثأ مم

ي كة  لأ  اهلل بن أيب م 
رسل عبدم وكذلك روى ابن  . كام قال ييى . وكذلك قال أبو مصعب عن مالك , م 

فري يف  ف وابن ب كري يف أكثر الروايات عّنه , ( الوطأ)ع  عن مالك : وقال القعّنبي وابن القاسم ومطر 

ي كةعن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أأبيه زيد بن طلح لأ ن . ة بن عبد اهلل بن أيب م  فجعلوا احلديث مم

رسل زيد بن طلحة   .وهو الصواب  إمن  شاء اهلل تعاىل. م 

= 
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يب واقد  يامن بن يسار  عن أأ لك عن ييى بن سعيد  عن سلما حَدثّني -1 1

ه تم مع امرأأ  وجدأ  هنَ ه أأ ل فذكرأ  . امتاه رجٌل وهو بالَش اب أأ طَ خلمر بن اع   نَ أأ ,  يثي  لال

تاها فأأ , ك لا عن ذْل  سأأ ه يأ تم  امرأأ ىليثي  إلواقد  البا اب أأ طَ خلبن ا مر  ع   فبعثأ ,  الً رج  

ا َّن ها أأ خبأ وأأ , اب طَ خلامر بن ع  لها ج  زو لذي قالاا ْل فذكرأ , ا ْلسوٌة حووعّندها نم 

 ىلع وثبتت  ,  عأ ّنزم ن تأ أأ  بت  فأأ , زع ّن  تأ لك لذشباه ّنها أأ ق  لي   لأ وجع, ه لم ؤخذ بقوت   ال

 .ت  مجم مر فر  هبا ع   مرأ أأ ف, عرتاف اال
( ) 

ه سمعه يقول نَ أأ , ب سيَ لك عن ييى بن سعيد  عن سعيد بن الما حَدثّني -1 1

  كومةأ  مأ كوَ  ثمَ , بطح بالأ  ناخأ أأ  . ن مّنًى اب مم طَ خلمر بن اع   رأ دأ ا صأ لَ : 
 
 ثمَ ,  بطحاء

  ت  ب  كأ  همَ لال:  لفقا, امء  الَس ىله إيدي   مدَ  ثمَ  , ىقأ لته واس  يها رداءأ لع طرحأ 
, ي ّن  سم

 .ط  فر  م   ع  والمضي   يك غريأ لإم  ّنيبض  فاق   . تيرعيَ  وانترشت  , يت قوَ  فت  ع  وضأ 

___________________ 

لأي كة , ورواه ابن وهب برفع موضعم اإلشكال مّنه   وال جاء فيه بذكر ابن أيب , وملأ  يقل عن ابن أيب م 

ي كة  لأ  ملسو هيلع هللا ىلصأَن امراًة أأتت  رسولأ اهلل , يمي عن أأبيه عن مالك عن زيد بن طلحة التَ ( الوطأ ) فرواه يف , م 

 .انتهى بتجوز  "الخ . فقالت

سلٌم : قلت    ب ريدة ( 195 )واحلديث أأخرجه م 
ه من حديثم  .مطَوالً  نحوأ

 "الكبى"والبيهقي يف (  1 /3) "رشح معاين اآلثار"والطحاوي يف ( 5/113)أخرجه الشافعي  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 1/313) "العرفة"ويف ( 8/111)

من وجه  آخر عن ( 8/351)والبيهقي (  1 /3)والطحاوي (  311 )وأخرجه عبد الرزاق  

هري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة  ه  أنَ , الزُّ  أأخبأ
 .فذكر نحوه. أأبا واقد 
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, ّنن كم السُّ ل ت  ّنَ قد س  اس ا الّنَ ّيُّ أأ :  لفقا, اس الّنَ  فخطبأ  ةأ ديّنلا مأ قدم  ثمَ 

 وشامالً  اً ا بالّن اس يميّنوضلُّ ن تأ أأ  إاَل واضحة ل اىلم عت  ك  روت  , فرائض لكم ال ضت  رم وف  

 .خرى ال  ىله عبإحدى يدي   بأ ورض, 

ين يف حدَ  نجد   ال: قائٌل  لأ يقو ن  أأ  . جمرَ وا عن آية الك  لأ ِتأ  ن  اكم أأ إيَ :  لثم  قا

 لأ يقو أن   والل . ذي نفيس بيدهلاو, ورمجّنا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فقد رجمأ ,  كتاب اهلل

يخة يخ والَش الَش : ها ت  ب  كتأ ل ىل تعااهلل اب يف كتابم طَ خلمر بن ازاد ع  : اس الّنَ 

  .اهانأ رأ  ا قد قأ فإنَ , ة بتَ لفارمجومها ا

ة جَ حلذو ا خأ لسفام ان  : سي ب لسعيد بن ا لقا: ييى بن سعيد   لقا: ك لما لقا

 ( ).مر رمحه اهللع   لتى ق  حتَ 

_________________ 

 "العرفة"ويف ( 1 8/1) "الكبى"والبيهقي يف ( 11/198)وابن عساكر ( 111)أخرجه الشافعي  (6)

وطأ حممد بن احلسن  "إذا زنيا"وزادوا . ُمتصًا ومطوالً . من ط رق  عن مالك به ( 1/313) وهي يف م 

(191. ) 

( 11139)وعبد الرزاق ( 3/331)وابن سعد (  3/11 )وابن أيب شيبة ( 31/ )وأخرجه أمحد  

وابن شب ة يف ( 1/131) "تاريخ بغداد"واخلطيب يف (  1 /1)واحلاكم ( 11/199)وابن عساكر 

. وغريهم من ط رق  عن ييى بن سعيد به( 51/ ) "احللية"وأبو نعيم يف ( 3/91) "تاريخ الديّنة"

 .مطوالً وُمتصاً 

ه , هذا حديٌث مسّنٌد صحيٌح ( : 13/93) "التمهيد"قال أبو عمر يف  فقد رجمأ : والذي يأستّند فيه قول 

تألف فيه .  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اهلل  خ  مر بن اخلَطاب فم  امع سعيد بن السي ب من ع   . وأَما سأ

ن أهل العلم  مر شيئًا : قالت  طائفٌة مم ه إدراكأ مأن يفظ , مل يأسمع من ع  وذكروا ما رواه , عّنه وال أأدركأ

= 
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___________________ 

مر بن اخلطاب؟ قال . قيل لسعيدم بنم السيب : ابن ْليعة عن ب كري بن الأشج قال   . ال: أأدركتأ ع 

مر أأحاديث حفظأها عّنه مّنها هذا احلديث : وقال آخرون  ن ع 
ومّنها قوله , قد سمع سعيد  بن السيب مم

ه, حي رأأى البيت  مر وزعموا أأَن سعيد بن السيب شأ وحفظ عّنه فيها أأشياء . دأ هذه احلأجةأ مع ع 

مر , وأأَداها عّنه  جٌة حَجها ع  َيام , وهي آخر  حأ وق تل , وكانت  خالفت ه عرشأ سّني وستةأ أأشهر وأأربعة أأ

َجته تلك لأربع  بأقي من ذي احلجة سّنة أربع وعرشين  ه من حأ
 .انتهى كالمه . بعد انصافم

قال عمر بن : عن ابن عباس (6236ُ)ومسلمُ(2446ُ-2446)أخرجهُالبخاريُاملرفوعُمنهُ:ُقلتُ

وأأنزلأ عليه , باحلق  ملسو هيلع هللا ىلصإَن اهللأ قد بعثأ حممدًا :  - ملسو هيلع هللا ىلصوهو جالٌس عىل مّنبم رسولم اهلل  -اخلطاب 

عي ّناها وعقلّناها . الكتاب  عده ورمجّنا ب ملسو هيلع هللا ىلصفرجمأ رسول  اهلل . فكان مما أ نزل عليه آية الرجم قرأ ناها ووأ

شى إن  طال بالّناس زمان أأن  يقولأ قائٌل .  ما نجد  الَرجمأ يف كتاب اهلل فيضلُّوا برتك فريضة  أأنزْلا : فأأخ 

ن زنى إمذا أ حصن من الرجال والّنساء , اهلل  أأو , إذا قامت  البيّنة  . وإَن الرجمأ يف كتاب اهلل حٌق عىل مأ

 .  "أو االعرتاف, كان احلبل  

ا "( 1553)وابن ماجه ( 51 1) "الكبى"يف  زاد الّنسائي الشيخ و الشيخة إذا زنيا ) وقد قرأ ِت 

 ."( فارمجومها البتَة 

 .باب االعرتاف بالزنا, كتاب احلدود , انظر فتح الباري . وْلذه الزيادة طرٌق أ خرى 

ُ:ُ)ُقولهُ ُبطحاء  مُكومة  وي , ذا رويّناه ك. متسعة : أي ( : 11 / ) "الشارق"قال عياض يف  (كو  ور 

, وهذا ي ؤيد رواية اإلضافة  "كومًة من بطحاء"وعّند القعّنبي , بغري تّنوين عىل اإلضافة كذا ليحيى 

البطحاء : وقال أبو عيل . البطحا والبطح والبطاح الَرمل الّنبسط عىل وجه الرض: قال أهل اللغة 

 انتهى بتجوز . بطن  الوادي إذا كان فيه رمٌل وحىص

 .كام قال مالٌك يف الوطأ. الثي ب والثي بة : أي (ُالشيخُوالشيخةُ:ُ)ُقولهُ

ُ ُقوله (ُ :ُ وجزمأ , معّناه القطع وأألمفها أألف وصل  ( : 1/183) "الفتح"قال ابن حجر يف  (البّتة 

: قال اجلوهري , ومل أأر ما قاله يف كالمم أأحد  من أأهلم اللُّغةم , الكمرماين بأأَّنا أألف قأطع عىل غري القياس 

ّنبأت  , االنبتات االنقطاع  وال أأفعله البتةأ لكل  أأمر  ال , ويقال ال أأفعل ه بتًة , مّنقطع به : أي . ورجٌل م 

= 
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ُ اعُُْنُِفيمُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُرت  ُناهُبالزُُِّنفِسُىلعُف 

 ىلنا ع نفسه بالز  ىلع اعرتفأ  الً رج   أنَ , م لبن أس يدك عن زلما حَدثّني -8 1

:  لفقا,  بسوط  مكسور  يتم بسوط  فأ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  لفدعا ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو عهدم 

بسوط  قد  يتفأ   . دون هذا:  لفقا, ه قطع ثمرت  ت   ملأ   بسوط  جديد  يتم فأ   . فوق هذا

 .دأ لم فج   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل مر به رسول  فأأ  . نأ به والأ  كبأ ر  

ن هذه صاب مم ن أأ مأ ,  دود اهللّنتهوا عن ح  تأ  ن  كم أأ ل قد آنأ  . ا الّن اسّيُّ أأ : لقا ثمَ 

 ( ).يه كتاب اهلللقم عن   هّنا صفحتأ لبدي ه من ي  نَ فإم , اهلل رت بسرتم تأ يس  لف شيئاً قاذورات لا

___________________ 

 .انتهى . ونصب ه عىل الصدر , رجعةأ فيه 

طي يف ( 15 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (6) والبيهقي يف ( 115/ ) "غريب احلديث"والرَسق س 

 .من ط رق  عن مالك به( 1/111) "العرفة"ويف ( 8/311) "كبىال"

عن أيب خالد  المحر عن ( 5 1/1) "غريب احلديث"واحلريب يف ( 5/531)وأخرجه ابن أيب شيبة  

 (.إىل آخره ... أّيا الّناس قد آن ) دون قوله . حممد بن عجالن عن زيد بن أأسلم به ُمتصًا 

مر عن ( : 15 /1) "التلخيص"قال ابن حجر يف  ع  رسٌل , وله شاهٌد عّند عبد الرزاق عن مأ وهذا م 

ريب موىل ابنم عباس بمعّناه , فهذه الراسيل   ب من طريق ك  ييى بن أيب كثري نحوه , وآخر  عّند ابنم وه 

اً  ها بعضأ ُ.انتهى كالمه. الثالثة , يأشدُّ بعض 

واة هكذا ( :  5/31) "التمهيد"وقال أبو عمر رمحه اهلل يف   رسالً مجاعة  الرُّ وى هذا احلديثأ م  رأ

ثَم ذكرأ ط رقًا أ خرى للحديثم من غري .... وال أأعلمه يأستّند هبذا اللفظم من وجه  من الوجوه , للموطأ 

 . روايةم مالك  

ه يأستّند : وقول ابن عبد الب : قلت   .الخ .. ال أأعلم 

ه بذلك من حديثم مالك  ( : 1/51) "التلخيص احلبري"فقال يف . فرَسه ابن حجر   وإاَل فقد . ومراد 

= 
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بكر   باأأ  نَ أأ : بته خ  بيد  أأ يب ع  أأ  ة بّنتأ صفيَ  أنَ , ك عن نافع  لما حَدثّني -9 1

, نا ه بالز   نفسم ىلع اعرتفأ  ثمَ , ها لأ بأ ح  ر  فأأ ك   جارية  بم ىلع ل  قد وقعأ يت برج  يق أ  د  الَص 

ك دأ  فأ ىلفي إثم  ن  ,  دَ حلد الم بو بكر  فج  به أأ  رأ مأ فأأ , صن ح  يكن أ   وملأ  
( ). 

___________________ 

, عن الصم  عن الَربيع عن أأسد بن موسى عن أنس بن عياض عن ييى  "الستدرك"روى احلاكم  يف 

مر   اهلل بن ديّنار عن ابنم ع 
لمي , فقال ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي : بن سعيد عن عبدم م الأس  ج  اجتّنبوا هذه : قال بعد رأ

عن احلسي بن ييى القطان عن حفص بن  "جزء هالل احلَفار"ورويّناه يف , يث احلد.. القاذورات 

« فليسترت بسرت اهلل»: إىل قوله . عمرو الربايل عن عبد الوهاب الثقفي عن ييى بن سعيد النصاري به 

سّندًا : , وقال "العلل"وصَححه ابن السكن , وذكره الدارقطّني يف  وي عن عبد اهلل بن ديّنار م  ر 

رساًل , وال رسل أأشبأهو  . انتهى. م 

ُفقالُ:ُ)ُقولهُ( 1/131)قال الزرقاين  ُمكسور  ه  (فوقُهذاُ:ُفأ يتُبسوط  فأيتُ:ُ)ُوقولهُ,ُخلَفةم إيالمم

وثمرة  : طرفه , قال اجلوهري : أي . بفتح الثلثة واليم والراء وفوقية  (بسوطُجديدَُلُتقطعُثمرتهُ

ن  , أي مل ي متهن : أبو عمر  السياط عقد  أأطرافها , وقال
لم أقل : أي  (فقالُدونُ)ُوالثمرة الطرف , ومل يأ

ُبهُ)ُ, وفوق الأَول  (هذاُ)ُ, من  كِّب  ُ)ُ, فذهبت عقدة  طرفه  (فأيتُبسوطُقدُر  ن  صار لَيّنا مع  (وال 

ه  عل  ي ستقبح كالزنى كلُّ قول  أو ف (القاذوراتُ)ُ, أي حان . بالد  (قدُآنُ)ُ, بقاء صالبته بعدم كرسم

ب والقذف  يت قاذورة . والرشُّ م  صفت بام ي وصف به . لأَن حَقها أأن  تقذر  ;ومجعها قاذورات , س  فو 

 (لناُ)ُ, ويف رواية بحذفها أي ي ظهر  {من يتقي  }بالياء لإلشباع كقراءة  (فإنهُمنُيبديُ)ُ, صاحب ها 

ه أأفضل  من جانب ه ووج: هي لغة  (صفحتهُ)ُمعارش احلكام  رت   ه وناحيت ه , والراد من يظهر لّنا ما سأ ه 

 انتهى. حد  أأو تعزيز  

من طريق عبد الرزاق ( 3/191) "الصغرى"ويف ( 8/113) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

 .                                                                          عن مالك به

( 1/331) "العرفة"ويف ( 8/113) "الكبى"البيهقي يف (   33 )جه عبد الرزاق وأخر    

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   559 ْيُحيح 

ُانُ الزُُِّيفُحدُُِّماُجاءُ ُجامعُ :ُبابُ

ه نَ وأأ ,  مسم خل  ا قيقم  رأ ىلع كان يقوم   اً عبد أنَ , عن نافع   ٌك لما حَدثّني -111

 لجي وملأ  , اه فأ اب ونأ طَ خلا ن  مر به ع  دأ لأ فج . ع هباقيق فوقأ ك الرَ له جاريًة من ذرأ تك  اس  
 دم

.هاهأ رأ تك  ه اس  نَ لأ ,  يدةأ لولا
( ) 

___________________ 

بيد (  5 ) "الّناسخ والّنسوخ"والقاسم بن سالم يف (  11/ ) "العلل"والدارقطّني يف  من طريق ع 

عيب بن أيب محزة كالمها عن نافع به مر وش   . اهلل بن ع 

قبة عن صفَية به( 1 33 )وأخرجه عبد الرزاق    . من طريق موسى بن ع 

مر عن أيب بكر   بيد اهلل عن نافع عن ابن ع   "العلل"ذكره الدارقطّني يف . ورواه نوح بن دَراج عن ع 

 هو الصواب  : ثم قال ( .  11/ )
 .انتهى. وقول  مالك 

كُ:ُ)ُقولهُ   والدالم قريٌة يف احل (فد 
م
ها اهلل  عىل رسولمه . جاز ق رب خيب بفتح الفاء يف سّنة سبع   ملسو هيلع هللا ىلصأأفاءأ

لحًا   .وتتبع مّنطقة حائل , ( احلائط ) وت عرف اآلن بـ , كيلو تقريبًا  151تأبعد عن الديّنة , ص 

أأَن أهلأ فدك , وكان من شأ ّنا ما ذأكر أأصحاب  الغازي  قاطبًة (: 1/113) "الفتح"قال ابن حجر يف ُ

يب أأرسلأ أأهل  فدك يطلبون من الّنبي   المانأ عىل أأن يأرتكوا البلدأ  ملسو هيلع هللا ىلصكانوا من ّيود , فلاَم ف تحت خأ

هري و ه قالوا ويأرحلوا , وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن الزُّ قيٌَة من خيب : غريم بأقيت  بأ

ل وا عىل مثل  ملسو هيلع هللا ىلصحتَصّنوا فسأألوا الّنبَي  ك فّنزأ ع بذلك أأهل  فأدأ
هم وي سرَيهم ففعلأ , فسمم قن دماءأ أأن  يأ

 .انتهى. خاَصةً  ملسو هيلع هللا ىلصذلك , وكانت  لرسولم اهلل 

 "العرفة"ويف  (8/113) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1/133) "الم"أخرجه الشافعي يف  (6)

غرى"ويف ( 1/335)  .من طرق عن مالك به( 1111) "الصُّ

ريج كالمها عن نافع به( 3111 )وبرقم , عن أأيوب ( 3118 )وأأخرجه عبد الرزاق   . عن ابنم ج 

مر . واختصه أيوب   .ونافع ملأ  ي درك ع 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   561 ْيُحيح 

عبد  نَ خبه أأ أأ , يسار   يامن بنأ لس أنَ  , عن ييى بن سعيد   ٌك لما حَدثّني - 11

من  اب يف فتية  طَ خلمر بن اين ع  رأ مأ أأ :  لقا,  خزومَي لبيعة ايب رأ اش بن أأ  بن عيَ اهلل

 ( ).نايف الز   مخسيأ  مخسيأ  مارةم اإلم  الئدم ن وأ مم  نا والئدأ د  لأ فج . قريش  

ُضُِيُْرُِعُْيُوالتُ فُْوالن ُُِفُْذُقُ ليفُاُد ُحلا:ُبابُ

يف  اً بدعزيز علمر بن عبد اع   دأ لج:  له قانَ أأ  , نادعن أيب الز   ٌك لما حَدثّني -111

:  لفقا ؟كلعامر بن ربيعة عن ذ  بنأ اهلل عبدأ  ت  لفسأأ : ناد بو الز  أأ  لقا. رية  ثامني فم 

 دأ لج اً دحأ أأ  يت  فام رأأ  .اً رَ جأ  مَ ل  هأ  فاءأ لخلان وابن عفَ  اب وعثامنأ طَ خلبن امر ع   دركت  أأ 

 ( ).ربعيكثر من أأ رية  أأ يف فم  اً عبد

___________________ 

مر نأفى إىل , بيه عن وكيع عن سفيان عن زيد بن أأسلمأ عن أأ ( 18188)وأخرج ابن أيب شيبة   أأَن ع 

ك  ."فأدأ

مر فجاء من طرق  كثرية  عّنه   ّنفيان ) انظر فتح الباري . أَما تغريب ع   (باب البكر جيلدان وي 

من ( 1/311) "العرفة"ويف , من طريق ابنم ب كري ( 8/111) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

 . طريق القعّنبي كالمها عن مالك به

ييّنة كالمها عن ييى بن سعيد به( 1/395)عبد الرزاق  وأأخرجه  ريج وابنم ع   .من طريق ابنم ج 

ليدة  (والئدُ:ُ)ُقولهُ  هري (   31 )روى عبد الرزاق . وهي الَصبمَية . مجع وأ مر بن , عن الزُّ أأَن ع 

نى ن اخل مس أب كارًا يف الز 
 . اخلطاب جلدأ والئدأ مم

 . من طريق مالك به(  8/15) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/138)أخرجه عبد الرزاق  (6)

(  8/15)والبيهقي ( 5/9)وابن سعد ( 9/511)وابن أيب شيبة ( 1/131)وأخرجه عبد الرزاق  

مر : من طريقي عن أأيب الزناد عن عبد اهلل بن عامر قال  مر بن عبد .. أأدركت  ع  ه دون قصة ع  رأ فذكأ

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   561 ْيُحيح 

عامن ارثة بن الّنَ محن بن حد بن عبد الرَ حممَ  لجاعن أيب الر   ٌك لما حَدثّني -113

ا يف ي استبَ لأ رج   نَ أأ , محن عبد الرَ  مرة بّنتم ه عأ م  ار عن أ  جَ ن بّني الّنَ مم  ثمَ  نصاري  الأ 

  . انية  ي بزأ م  أ   وال, ان   بزأ يبم ما أأ  اهللمو: خر آللحدمها أأ  لفقا, اب طَ خلمر بن اع   زمانم 

: آخرون  لقاو ,ه مَ باه وأ  مدح أأ : قائٌل  لفقا, اب طَ خلمر بن اك ع  لفاستشار يف ذ

 ( ).امنيثأ  دَ حلا مر  ه ع  دأ لأ فجأ ,  دَ حله ادأ لجتأ  ن  نرى أأ , هذا  ه مدٌح غري  م  بيه وأ  قد كان لأ 

ُهفيُُْحد ُُاُالمُ :ُبابُ

 لقا, اب طَ خلمر بن اع   نَ أأ , محن الرَ يب عبد أأ  بنم  ك عن ربيعةأ لما حَدثّني -111

ك لذ رت  فذكأ , ه ت  امرأأ  ا فغارتم اهبأ صأ ه يف سفر  فأأ ه معأ تم مرأأ بجارية  ال رجل  خرجأ ل

 ,ّنة بي  لي بايّن تم أ  تأ ل: مرع   لفقا , يلها ت  بأ وهأ :  لفقا ؟كله عن ذلأ أأ اب فسأ طَ خلمر بن اع  ل

 ر  أو لأ 
.هلا هأ ا وهبت  َّن ه أأ ت  امرأأ  فاعرتفتم :  لقا ,ة ارجأ حلم ك باّنَ يأ مم

( ) 

___________________ 

 .وهذا إمسّناٌد صحيٌح . العزيز 

اُ:ُ)ُقولهُ   ُجر  وا كذلك مل يأّنقطع  عمل هم وثبأت وا عليه : أي  (هلم  :  "الفتح"قال ابن حجر يف . أّنم سار 

در . أأمٌر باالستمرار  بأ عىل الص   . جَر جَرا: أي . انتأصأ

 "ال حىَل "وابن حزم يف , من طريق ابن ب كري ( 8/151) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

 . ورواته ثقاٌت . من طريق ابن وهب وكالمها عن مالك به( 111/  )

من ( 111/  ) "ال حىَل "وابن حزم يف , من طريق ييى بن سعيد ( 9/538)وأخرجه ابن أيب شيبة  

جال به  .طريق الثوري كالمها عن أأيب الر 

رسٌل  (6)  .هذا م 

ر عن قتادة ( 3111 )وأخرج عبد الرزاق   عمأ مر , عن مأ مر . نحوه .. أأَن امرأًة جاءت  إىل ع  وفيه أَن ع 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   562 ْيُحيح 

ُ:ُبابُ ُماُي  ُعُ طُْقُ لهُافيُُْب 

 نَ أأ ,  ي  ك  لسي  امحن بن أيب ح   بن عبد الرَ عن عبد اهللي عن مالك  حَدثّنو -115

ل  بأ جأ  ريسةم يف حأ  وال, ق  لَ عأ يف ثمر  م   طعأ ق ال:  لاق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو
و راح أأ ل  فإذا آواه ا,  

 ا منأ ثأ  بلغ  فيام يأ  قطع  لين فارم جلأ ا
.ن  جأ لم

( ) 

___________________ 

ها احلَد  رسٌل أأيضًا . جلدأ  . وهذا م 

بيد اهلل بن عمر عن نافع (  8/11) "الكبى"وأخرجه البيهقي يف   بأتم امرأٌة : قال , من طريق ع  وهأ

ها  مر  احلَد ف "وزاد . فذكره . لزوجم ها ع  ف . أقَرت أَّنا وهبت ها له فجلدأ  . "أ راه حَد القذ 

رسٌل جيدٌ : قال البيهقي    .إسّناٌد م 

( 1/191) "الصغرى"ويف , من طريق ابن ب كري ( 8/111) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

 .من طريق القعّنبي كالمها عن مالك به

ٌل :  (1/15) "التلخيص"قال احلافظ يف    .وهو م عضأ

 "الصغرى"ويف ( 8/113) "الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 111) "السّند"ورواه الشافعي يف   

مرو بن شعيب ( 1/315) "العرفة "ويف ( 1 3/3) سي عن عأ  عن ابنم أأيب ح 
أأَن رسولأ , عن مالك 

 . وهو مرسٌل . فذكره : قال  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

واة فيام علمت  يف إمرسالم هذا احلديث يف الوطأ ( :   9/1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف    ملأ  َيتلف الرُّ

ل معّناه من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص وغريه,   .انتهى. وهو حديٌث يتَصم

مرو : قلت   ه أمحد . أما حديث عبد اهلل بن عأ ُ 113, 81 /1)فأأخرجأ , 1 1 )وأبو داود ( 111,

 "الكبى"والبيهقي يف ( 1591)وابن ماجه ( 8/85)والّنسائي ( 189 )والرتمذي ( 1391

( 1/111)واحلاكم ( 1/131)والدارقطّني ( 811) "الّنتقى"وابن اجلارود يف ( 8/113)

ه عبد اهلل بن عمرو ( 11 /3)والطحاوي  عيب عن أأبيه عن جد  مرو بن ش  . وغريهم من ط رق  عن عأ

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   563 ْيُحيح 

عبد  بّنتم  مرةأ بيه عن عأ  بن أيب بكر  عن أأ اهلل عن عبدم ي عن مالك  حَدثّنو -111

,  مأ قوَ ت   ن  ان أأ ثامن بن عفَ هبا ع   فأمرأ , ًة َج ر  ت  ثامن أ  ع   يف زمانم  رسقأ  اً سارق نَ أأ , محن الرَ 

.هيدأ  عثامن   فقطعأ , بديّنار   اً رمهدم  اثّني عرشأ  ن رصفم راهم مم دأ  ثةم بثال مت  و  فق  
( ) 

___________________ 

طَوالً  اً  نحوه م  تصأ  . وُم 

 (. 131) رقم . وسيأيت حديث رافع   

 ُ ُقوله (ُ عل قُ: ُم  ر رنأ  (ث م  َذ وجي  عَلقًا يف الّنخل قبل أ ن جي  طبم , الراد ما كان م  والثمر  اسٌم جامٌع للرُّ

مها  ر والعّنبم وغريم ن التَم 
ُ. واليابسم مم

ِرينُ:ُ)ُقولهُُ فيف الَتمرم . بفتح اجليم وكرس الراء  (اجل  ّن طة . هو موضع  جتأ مع , وهو له كالبأي درم للحم وجي 

ن بضمتي  ر   (. 5/9) "عون العبود"قاله يف . كذا يف الّنهاية . عىل ج 

ب لُ)ُقولهُُ ريسةُج  ق قأطٌع : أي ( : 933/ )قال ابن الثري يف الّنهاية (ُح  رس باجلبل إذا رس  ليس فيام ي 

ز   , فظ ها : أي : واحلريسة فعيلة بمعّنى مفعولة , لأَنه ليس بمحر  ها ويأ رس  عل  , أَن ْلا مأن يأ ومّنهم من جيأ

ها  قأ فهو حارٌس وحمرتٌس : احلريسةأ الرَسقةأ نفسأ سًا إذا رسأ رس  حر  قال  حرسأ يأ ليس فيام : أي , ي 

 .انتهى. ي رسق من اجلبل قأطع  

 .الكان تأوي إليه الاشية بالليل. ضم اليم ب (امل راحُ:ُ)ُقولهُُ

ّنُ:ُ)ُقولهُ اري حاملأه  (املِج  وأ و الرتُّ س لنه ي  ه : ه  ة: لأَنه من اجل ّنَة , واليم زائدة . أي يأسرت  رت  قاله . السُّ

 "الّنهاية"ابن الثري يف 

رَتب  لف  ون( أي احلديث ) وفيه ( : 11 / ) "تّنوير احلوالك"قال السيوطي يف  ٌ غري م   .ُُرش 

من ( 1/391) "العرفة"ويف ( 8/111) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 113)أخرجه الشافعي  ( )

 .طريق مالك به

ييّنة عن عبد اهلل بن أيب بكر به(  9/11)وأخرجه ابن أيب شيبة    .عن ابن ع 

ةُ:ُ)ُقولهُ ج  وي قال أأيضًا أ ترن جة , جليم بضم اْلمزة وتشديد ا( :  3/ ) "الشارق"قال عياض يف  (أ تر 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   564 ْيُحيح 

عبد  مرة بّنتم م  عن عأ ز  يب بكر بن حأ  بن أأ اهلل عن عبدم ي عن مالك  حَدثّنو -111

 تانم والها مأ ة ومعأ  مكَ ىلإ - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوج   - عائشة   خرجت  : ت لا قاَّن أأ , محن الرَ 

بد  تي ب  واللمع ا فبعثت   ,يق د  بكر  الص   بن أيب اهلل بّني عبدم لٌم ومعها غال, ا ْل

عّنه  قأ تأ ففأ  , دأ ب  لا م  غاللا خذأ فأأ : ت لقا,  اءأ َّض  رقٌة خأ يه خم لع يطأ ل  قد خم رَج م  

 .هيلع وخاطأ , روًة أو فأ  اً دب  لم مكانه  لأ وجع, ه جأ رأ خ  فاستأ 

بد ل  وا عّنه وجدوا فيه الق  تأ  فأ اَم لف ,ه لم ه أأ ىلك إلتا ذعأ فأ دأ  ديّنةأ لا تانم واللا  قدمتم اَم لف

, يها لا إم تأ بأ تأ كأ و أأ ,  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوجأ  ا عائشةأ تأ مأ لَ فك,  ي  تأ أأ ر  لأ موا الَ فك , دأ ب   لجيدوا ا وملأ  

 ف , بدأ عأ لا اتأ مأ واَِتأ 
ئم  ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوجم  به عائشة   مرت  فأأ ,  رتفأ ك فاع  لعن ذ عبد  لا لأ س 

  ( ).اً يّنار  فصاعدبع دم يف ر   قطع  لا:  ت عائشةلوقا .هيد   ت  عأ طم فق  

___________________ 

وي بالوجهي الأَولي يف الوطأ , حكاها أبو زيد . وفيها لغٌة ثالثٌة ترنجة بغري مهزة , بزيادة نون  وقد ر 

فقال . واخت لف يف التي حكمأ يف رسقتها بالقطع , وال وىل أأفصح  . ومها لغتان معروفتان , وغريه 

وقاله . ويف احلديث ذكرأ قيمتأها . ولو كانت ذهبًا مل ت قَوم . مل تكن ذهبًا و. هي هذه التي ت ؤكل : مالٌك 

هم  عل فيها الطيب: وقال ابن  كّنانة . أأكثر  صة جي  رأ احل مُّ  .كانت من ذأهب  قأد 

باع يف كثري  من البالد بثالثة دراهم : قال القايض رمحه اهلل   فكيف . وال يأبعد قول مالك رمحه اهلل فقد  ت 

ث رت الدراهم, بالديّنة وحي فاضأ الال    .انتهى كالمه . وكأ

ييّنة عن ييى ( 8911 )ما رواه عبد الرزاق ( . عثامن بن عيسى ) ي ؤيد قول ابن كّنانة : قلت   عن ابن ع 

ه , بن سعيد عن سعيد بن السي ب  ثامن يدأ ن جة ثأمّنها ثالثة دراهم فقطعأ ع   :قال , أأَن سارقًا رسقأ أ تر 

ّنق الَصبي   ن ذأهب تكون  يف ع 
ٌة مم زأ رأ  .انتهى. وال ترنجة خأ

ن هو الذي فرَس الترنجة : قلت    .وال أدري مأ

ويف ( 8/111) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 11 /3)والطحاوي ( 181)أخرجه الشافعي  (6)

= 
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ُُبِقُاآلُعُِطُْيفُقُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُارِقُوالس 

 ,وهو آبٌق  مر رسقأ  بن ع  اهلل عبدم ل اً عبد نَ أأ , عن نافع  ي عن مالك  حَدثّن -118

 ,ه يدأ  طعأ يق  ل - ديّنةلا مري  وهو أأ  -عاص لا بنم   سعيدم ىلمر إ بن ع  به عبد اهلل لأ رسفأأ 

 .إذا رسقأ  ارقم الَس  بقم اآل يد   ع  قطأ ال ت  :  لوقا, ه يدأ  قطعأ يأ  ن  سعيٌد أأ بى فأأ 

 بن مر به عبد اهللأأ  ثمَ  ؟.هذا تأ  وجد  اهلل كتابم  ي  يف أأ : مر  بن ع  اهلل ه عبد  ل لفقا

 فق   .مرع  
.هيد   عت  طم

( ) 

___________________ 

 .من ط رق  عن مالك به( 8 1/1) "العرفة"

قول . من طريق مالك به ( 1/339) "السّنن الكبى"ويف ( 8/81) "الجتبى"وأخرجه الّنسائي يف  

ه البخاريُّ . دون القصة . القطع يف ربع  ديّنار فصاعدًا : عائشة فقط  ومسلم ( 1111)وقد أأخرجأ

مرة عن عائشة مرفوعًا ( 181 )  .من طريق عروة وعأ

ْردُ:ُ)ُقولهُ   . نوٌع من الثياب مأعروف( : 193/ ) "الّنهاية"قال يف  (ب 

لُ:ُ)ُقولهُ  رج  رَحل باحلاء , كذا للهروي باجليم ( : 551/ ) "الشارق"قال عياض يف  (م  , ولغريه م 

جال , في قال باحلاء . وهو الذي ي وشى بصور الرحالم . ومها مجيعًا صواٌب   الأراجل أو الر 
. أو بصورم

رجل, فيكون باجليم  راجل وثوٌب مم   .انتهى. وقد جاءأ ثوب مأ

ُُ ُقوله (ُ :ُ ُلِْبدًا قأ ( زم ب ٌد , التأبأدأ تداخلأ ولأ
ه عىل بعض فهو لم لتبد بعض   م 

قاله يف . وكلُّ شعر  أأو صوف 

 ( .3/385) "اللسان"

 "العرفة"ويف ( 8/118) "السّنن الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 119)أخرجه الشافعي  (6)

 .أخبنا مالك به( 1/111)

من ( 11 /  ) "ال حىَل "وابن حزم يف ( 3/111)والدارقطّني (  1/11 )وأخرجه عبد الرزاق  

مر عن نافع به نحوه  بيد اهلل بن ع  لمت ك : فأرسلت  إليه عائشة   "وزاد . طريق ع  لمتي غم وإنام , إمنام غم

= 
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ُُكُ ترُْ:ُبابُ ُلُةُِاعُ فُ الش  ُُغُ لُ إذاُبُارِقُلس  ُطانُِلُْالس 

هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -119 ,  بن صفوان عبد اهلل فوان بنم عن صأ  ابن شم

 ديّنةأ لة اميَ أ   بن   صفوان   مأ فقدم  , كأ له اجر  ّي   ملأ  ن ه مأ نَ إم : ه ل لة قيميَ أ   فوان بنأ صأ  نَ أأ 

 ارقأ الَس  صفوان   خذأ فأأ , ه رداءأ  خذأ ه سارٌق فأأ فجاءأ , ه د رداءأ وَس وتأ . سجد ليف ا فّنامأ 

 .هيد   قطعأ ت   ن  أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل به رسول   مرأ فأأ  , ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلبه إ فجاءأ 

  ملأ   ين  إم : فقال صفوان 
 اهلل رسول   لفقا ,دقٌة يه صأ لهو ع . اهلل يا رسولأ هذا  د  رم أ 

 ( ).ّني بهيأ تم أ  تأ  ن  أأ  ل قبفهاَل :  ملسو هيلع هللا ىلص

___________________ 

طأعه   .فقطأعه ابن عمر. جاعأ وركبأ احلامرأ يتبَلغ عليه فال تق 

عمر  ( 1/111 )وأخرج عبد الرزاق  هري قال  عن مأ مر بن عبد العزيز فسأألأّني : عن الزُّ دخلت  عىل ع 

مر . مل أأسمع فيه بيشء : ؟ قلت .أ يقطع العبد اآلبق إذا رسقأ  روان ال يقطعانه : فقال يل ع  ثامن ومأ فإَن ع 

هري .  ّني عّنه : قال الزُّ فع إليه عبٌد آبٌق فسأألأ خبين به فأأخبته ما أ. فلام است خلف يزيد بن عبد اللك ر 

مر بن عبد العزيز عن عثامن ومروان  مر : فقلت . أسمعتأ فيه بيشء؟: فقال . ع  . ال إماَل ما أأخبين به ع 

هري . فواهللم لأق طعّنَه : قال  المًا لعبد : قال الزُّ بين أأَن غ  جت  عامي فلقيت  سامل بن عبد اهلل فأأخ  فحجأ

 . وإسّناده صحيح. فذكره . اهلل بن عمر رسق 

 "الكبى"والبيهقي يف ( 51 /1) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 118)أخرجه الشافعي  ( )

مسّند "وأبو القاسم اجلوهري يف ( 11 /11)وابن عساكر ( 1/113) "العرفة"ويف ( 8/315)

 . من ط رق  عن مالك  به( 5 1) "الوطأ

رساًل  هكذا روى هذا احلديثأ مجهور  ( : 1  /  ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   , أصحابم مالك م 

هري عن صفوان بن [  1315رقم  "الكبري"الطباين يف ] ورواه أأبو عاصم الّنبيل  عن مالك عن الزُّ

ه  اجر هلكأ : قيل لصفوان : قال , عبد اهلل بن صفوان عن جد  ن ملأ  ّي  وساقأ احلديثأ عىل ما يف الوطأ . مأ

= 
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ام عوَ لا بنأ  بريالزُّ  نَ أأ , محن يب عبد الرَ عن ربيعة بن أأ ي عن مالك  حَدثّنو -131

___________________ 

ه غري  أأيب عاصم وملأ  يأقل أأحٌد فيام علمت  يف هذا احلد,  , يث عن صفوان بن عبد اهلل بن صفوان عن جد 

هري عن عبد اهلل بن صفوان عن أأبيه   عن الزُّ
بأابة بن سَوار عن مالك  انتهى . أأَن صفوانأ , ورواه شأ

 .كالمه 

بابة : قلت    "التمهيد"وابن عبد الب يف ( 1381)والطحاوي ( 1595)أأخرجها ابن ماجه . ورواية شأ

مها من . والصواب  الحفوظ  رواية  اجلامعةم عن مالك  (. 1 1/  ) ي وابن  حجر وغري  كام قال الز 

 .احل َفاظ

روي : قال الطحاوي   ثم ذكرأ احتامالً أأَن .. ووافق شبابةأ عىل هذا اإلسّناد يف هذا احلديث أأبو علقمة الغأ

ه من صفوان بنم عبدم اهلل  هري سمعأ  .. ن عبدم اهلل بنم صفوان بن عبد اهلل وأأيضًا م, الزُّ

وابن عساكر ( 81 /3) "الختارة"والضياء يف , ومواضع أخرى ( 5313 )ورواه اإلمام أمحد  

هري عن صفوان بن عبد اهلل بن صفوان عن أبيه ( 11 /11) , من طريق حممد بن أيب حفصة عن الزُّ

 .فذكره. أَن صفوان بن أمية

هري :  "رَيهتا"قال ابن عساكر يف     وزاد يف إسّناده أأبا صفوان عبدأ , رواه حممد بن أأيب حفصة عن الزُّ

 .   انتهى. اهلل بن صفوان

ه اإلمام أأمحد . وهذا إسّناٌد متصٌل : قلت      يب حفصة ملأ  يرضأ
. ووَثقه ابن  معي يف رواية  , إاَل أأَن حممدأ بنأ أأ

 .يى القطانوضَعفه الّنسائي وي, وضَعفه يف أ خرى 

سّنًا ( : 1/59) "السري"وقال الذهبي يف   عَد حديث ه حأ  .وليس هذا بال كثر, باجلهد أأن ي 

ه صحيٌح بال تابعة( : 81 /3) "الختارة"وقال الضياء يف    . إسّناد 

وح ( 11131)وسقطأ يف مسّند أمحد    . ولعَل الصوابأ إثبات ه, ( عن أبيه ) من طريق رأ

 "إرواء الغليل"و ( 3/311) "نصب الراية": انظر .  أ خرى عن صفوان وللحديث طرٌق  

 (.18 /1)والتلخيص احلبري (. 1/315)
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 بريه الزُّ ل عأ فأ فشأ  -طان ل السُّ ىلبه إ بأ ذهيأ  ن  أأ  و يريد  وه -ًا سارق خذأ قد أأ  الً رج   يأ قم ل

 .طانلبه السُّ  بلغأ ى أأ حتَ  ال:  لافق ,ه لأ سري  ل

 ( ).عشف  لوا افعأ الَش  اهلل  عنأ لأ طان فلبه السُّ  غتأ لإذا ب: بري الزُّ  لافق

ُعُِطُْقُ لاُجامعُ :ُبابُ

 الً رج   نَ أأ , بيه اسم عن أأ قلمحن بن اعن عبد الرَ  ى عن مالك  يي حَدثّني - 13

 نَ يه أأ لفشكا إم , يق د  يب بكر  الص   أأ ىلع لأ فّنز مأ قدم  .لجوالر   يدم لا قطعأ أأ  منم يأ لا لهمن أأ 

_________________ 

ل من وجه  صحيح  , هذا خٌب مّنقطٌع ( : 1/511) "االستذكار"قال أبو عمر يف  ( )  .انتهى. ويَتصم

 .انتهى. وهو مّنقطٌع مع وقفه( : 1/81 ) "الفتح"وقال ابن حجر يف 

( 9/111)ابن أيب شيبة ( 1/111 ) "الصّنف"ما أخرجه عبد الرزاق يف . ومن هذه الوجه : قلت  

روة عن ( 8/333)والبيهقي( 1/138) "رشح الشكل"والطحاوي يف   اهلل بنم ع 
من طريق عبدم

صة احلّنفي  
رافم بري : قال , الفأ َر عليّنا الزُّ نا سارقًا . مأ يا أأبا عبد اهلل : لت فق, فجعلأ يأشفع له . وقد أأخذ 

رنا أأن  ن رسلأه .  "فإذا بلغأ السلطانأ فال أأعفاه اهلل إمن  أأعفاه. إَن ذلك ي فعل دون السلطان : ؟ قال .تأ م 

 (  1/88 ) "الفتح"وحَسّنه احلافظ يف 

روة بن الزبري عن أأبيه (  8/333)  "الكبى"وللبيهقي يف   د ما ملأ  اشفعوا يف احلدو": قال , من طريق ع 

وا, تبلغم السلطان  لطانأ فال تأشفع  ت السُّ
 . "فإذا بلغم

بري   روة عن أبيه الزُّ وي مرفوعًا عن ع  والطباين يف ( 313/ ) "السّنن"أأخرجه الدارقطّنيُّ يف .  ور 

 (.58 ) "الصغري"يف ( 1181) "العجم الوسط"

ن موسى النصاري ضَعفه أبو حاتم وفيه أبو غزية حممد ب( : 1/181) "الجمع"قال اْليثمي يف 

 . انتهى.وعبد الرمحن بن أيب الزناد ضعيٌف , ووَثقه احلاكم , وغريه 

 . والوقوف  هو العتمد( : 1/88 ) "الفتح"قال ابن حجر يف  
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ك يل  لأ ما  . بيكوأأ : بو بكر  فيقول أأ ,  ليلمن ال ي صيل  فكان  ,ه مأ لأ قد ظأ  يمنم لا لأ عام

 .سارق   لم يلب

 لأ فجع -يق د  يب بكر  الص  أأ  امرأةم  -سامء بّنت عميس  لأ  اً م فقدوا عقدَّن إم  ثمَ 

 ,ح لاالَص  بيتم لهذا ا لأ هأأ  تأ بيَ  من  يك بم لع همَ لال: ويقول , معهم  طوف  يأ  جل  الرَ 

د هم و شأ أأ ,  قطع  به الأ  فأ فاعرتأ , ه به ءأ قطع جاالأ  نَ أأ  ّند صائغ  زعمأ ع يلَ حل  فوجدوا ا

 .يرسىله ايد   عت  طم يق فق  د  بو بكر  الص  به أأ  مرأ فأأ  ,يه به لع

 ( ).هن رسقتم يه ملعّندي ع شدُّ ه أأ  نفسم ىله ععاؤ  د  لأ  واهللم: بو بكر  أأ  لوقا

ُهفيُُْعُ طُْقُ ُماُال:ُبابُ

ان بَ د بن ييى بن حأ عن ييى بن سعيد  عن حممَ  ى عن مالك  يي حَدثّنيو -131

_________________ 

السّنن "والبيهقي يف ( 3151) "رشح الشكل"والطحاوي يف (  18) "السّند"أخرجه الشافعي يف  ( )

عن ط رق عن ( 1/311 ) "رشح السّنة"والبغوي يف (   1/1) "العرفة" ويف( 8/113) "الكبى

 .  مالك به

ه ثقاٌت   يق . وروات  د   . ملأ  ي درك القصة. لكَن القاسمأ بنأ حممد بن أيب بكر الص 

ه انقطاٌع ( : 1/11) "التلخيص"ولذا قال احلافظ يف    . ويف سّندم

والبيهقي ( 313) "السّنن"من طريقه الدارقطّني يف و( 8111 ) "الصّنف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

روة عن عائشة يف قصة مطَوله نحوه ( 8/19)  .عن معمر عن الزهري عن ع 

 وأخبين أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه: قال معمر : ثم قال عبد الرزاق  

 "سّنن الدارقطّني"و( 1/511) "االستذكار"و( 1/11) "التلخيص"انظر . وله طرٌق أ خرى  

 (. 1/15)وسّنن البيهقي ( 88 /1 ) "مصّنف عبد الرزاق"و( 83 /3)
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 فخرج صاحب   ,ده سي   ه يف حائطم سأ رأ فغأ  . ل  رج   من حائطم  اً وديَ  رسقأ  اً عبد نَ أأ , 

 وأ لا
 وأ  تمس  ليأ  ي  دم

 فسجنأ ,  مم كأ حلأ ا بنأ  مروانأ  عبدم ل اىلى عدأ فاستع  , ه دأ ه فوجأ يَ دم

ه عن لأ ديج  فسأأ خأ  بنم   رافعم ىلإ عبدم لا د  ق سي  لفانط, ه يدم  قطعأ  رادأ وأأ  , عبدأ لا مروان  

 .؟كلذ

: كثر لوا -ر  ثأ كأ  وال, مر  يف ثأ  ال قطعأ : يقول  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو ه سمعأ نَ ه أأ خبأ فأأ 

نا وأأ , ه طعأ ريد قأ وهو ي  .  يل الماً غ   خذأ م أأ كأ حلا بنأ  انأ مرو نَ فإم : ل ج  الرَ  لفقا -ر اَم جل  ا

معه شى فمأ  , ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم من رسو ذي سمعتأ له باب  خ  فت  . يه ليش معي إمتأ  ن  أأ  حبُّ أ  

 نتأ فام أأ :  لفقا ,عم نأ :  لفقا ؟ذاْل اً مالغ   خذتأ أأ :  لفقا ,م كأ حلروان بن ا مأ ىلرافٌع إ

د  :  لقا ؟صانٌع به  .هيدم  قطعأ  ت  أأرأ

 مرأ فأأ , ر  ثأ كأ  وال, مر  يف ثأ  طعأ ال قأ : يقول  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسو سمعت  : ه رافٌع ل لفقا

 ر  عبد فأ  لبا مروان  
 ( ).لسم

_________________ 

 "العجم الكبري"والطباين يف ( 11 /3)والطحاوي ( 1388)وأبو داود ( 115)أخرجه الشافعي  (6)

من ( 1/111) "العرفة"ويف ( 8/111) "الكبى"والبيهقي يف ( 1 1/3 )والبغوي (  131)

 . ط رق  عن مالك به

,  1153( )1151) "الكبى"ويف ( 8/81) "الجتبى"والّنسائي يف ( 1389)داود وأخرجه أبو  

(  11,  1/111)والطباين ( 1/11 )وابن أيب شيبة ( 11 /5,  3/113)وأمحد ( 1155

رسالً كام رواه مالك. وغريهم من ط رق  عن ييى بن سعيد به ( 8/111)والبيهقي   .م 

( 8/81) "الجتبى"والّنسائي يف ( 1  1)والشافعي ( 1593)وابن ماجه ( 119 )ورواه الرتمذي  

= 
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___________________ 

من ط رق  عن ييى بن سعيد عن حمَمد بن ( 1111)وابن حبان ( 1151,  1151) "الكبى"ويف 

بان به  ه واسع بن حأ م   .ييى عن عأ

َن حممد بن ييى ملأ  يسمعه من راف, هذا حديث مّنقطٌع ( : 13/313) "التمهيد"قال أبو عمر يف  
ع لأ

ه واسع بن حبان , بن خديج  ييّنة عن ييى بن سعيد عن حممد بن ييى بن حبان عن عم  وقد رواه ابن ع 

تصٌل مسّنٌد صحيٌح . عن رافع بن خديج  ييّنة يف ذلك , فإن  صَح هذا فهو م  ولف ابن ع  , ولكن قد خ 

تابع عليه  عبة . وملأ  ي  عبة عن ييى بن سعيد عن فإ. إاَل ما رواه مَحاد بن دليل الدائّني عن ش  نه رواه عن ش 

ه عن رافع بن خديج  م   . حممد بن ييى بن حبان عن عأ

عبة عن ييى عن حممد عن رافع كام رواه مالك . وأَما غري  محاد بن دليل   وكذلك رواه , فإنام رواه عن ش 

لمحر وعبد الوارث بن الثوري ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة وأبو عوانة ويزيد بن هارون وأبو خالد ا

 . سعيد وأبو معاوية كلهم عن ييى بن سعيد عن حممد بن ييى بن حبان عن رافع بن خديج

ريج وأبو أسامة والليث بن سعد   عن ييى بن سعيد عن حممد بن  -عىل اختالف  عّنه  -ورواه ابن ج 

ه عن رافع بن خديج ن قومم ل  مم  .ييى بن حَبان عن رج 

ه عن ورواه برش بن   م  الفضل عن ييى بن سعيد عن حممد بن ييى بن حبان عن رجل  من قومه عن عأ

المًا , ورواه الليث عن ييى بن سعيد عن حممد بن ييى بن حَبان عن عَمة  له , رافع بن خديج  أأَن غ 

دي عن ييى بن سعيد عن حممد بن ييى ب. وساق احلديث . رسقأ ودَيًا  ر  ن حَبان عن أأيب ورواه الَدراوأ

 .انتهى كالمه. ميمون عن رافع بن خديج

ها ابن  عبد الب : قلت   ها الّنسائي يف . أَما رواية أأيب ميمون التي ذكرأ ثم ( . 8/88) "الجتبى"فأأخرجأ

يمون ال أأعرف ه. هذا خطأ : قال   .أأبو مأ

. مد بن أأيب بكر عن رافع به فرواه عن ييى عن القاسم بن حم. وخالف اجلميعأ احلسن  بن  صالح  

من طريق سلمة بن عبد اللك العويض ( 1/111) "الكبري"والطباين يف ( 8/81)أخرجه الّنسائي 

 (.3/315) "نصب الراية": انظر . والصواب رواية اجلامعة. عن احلسن به 

اُ:ُ)ُقولهُ  دي  بتشديد الياء ( : 5/311) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (ودي  ل : الوأ ار  الّنَخ  غأ
: الواحدة . صم

= 
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هاب  عن ي عن مالك  حَدثّن -133   بنأ اهلل عبدأ  نَ أأ , زيد يأ  ائب بنم عن الَس  ابن شم

مي الغ   ع يدأ طأ اق  : ه ل لقاف, اب طَ خلمر بن ا ع  ىله إلم  المي  جاء بغ  َّض  حلأ ن امرو بعأ 

ون ها ستُّ مّن  يت ثأ مرأأ آًة الر  مم  رسقأ :  لفقا ؟قأ ماذا رسأ : مره ع  ل لفقا,  ه رسقأ نَ هذا فإم 

 ( ).مك  تاعأ مأ  كم رسقأ م  خادم , يه قطٌع ليس علف . هل  سر  أأ  :عمر  لفقا .اً رمهدم 

هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -131 نسان  قد يت بإم م أ  كأ حلا بنأ  مروانأ  أنَ ,  ابن شم

 يأ ىلإ لأ رسفأأ , ه يدم  قطعأ  رادأ فأأ  اً تاعس مأ لأ تاخ  
زيد  لفقا ؟.كله عن ذل  سأأ  زيد بن ثابت 

 ( ).عٌ ط  سة قأ ل  خل  يس يف ال: بن ثابت  
___________________ 

دمَية  .انتهى . وأ

والبغوي ( 1/111) "العرفة"ويف (  8/18) "الكبى"والبيهقي يف ( 118)أخرجه الشافعي  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 1/313 )

والطباين يف ( 88 /3)والدارقطّني ( 1 1/1 )وعبد الرزاق ( 9 5/5)وأخرجه ابن أيب شيبة 

هري به ( 1991) "مسّند الشاميي" ولكّنَه لو رسقأ من غريكم "زاد عبد الرزاق . من ط رق  عن الزُّ

 ."ق طمع

 .والبوصريي يف اإلحتاف, وصَححه ابن اللقن يف البدر الّنري . وهذا إسّناٌد صحيٌح  

 "العرفة"ويف ( 8/181) "السّنن الكبى"والبيهقي يف (  5 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 15/  )وابن عساكر  ( 1/11)

هري به( 1/15 )وابن أيب شيبة ( 1/118 )وأخرجه عبد الرزاق   ر عن الزُّ عمأ  .عن مأ

عن جابر (  159)وابن ماجه (  191)والّنسائي ( 1393)وأبو داود ( 118 )وأأخرج الرتمذي  

ه  ّنتهب  , ليس عىل خائن  "رفعأ تلس  قطعٌ , وال م   .حه الرتمذي وصحَ  "وال ُم 

لسةُ:ُ)ُقولهُ  كابرًة . بالَضم  :  "تاج العروس"قال يف  (ال  السالب  : والختلس . وهو ما ي ؤخذ سلبًا وم 

= 
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ُ
 ال   كتاب

 
 ربة  ش
 

ُرُِمُْلُ يفُاُد ُحلا:ُبابُ

هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -135  نَ أأ , ه خبأ ه أأ نَ أأ , يزيد  ائب بنم عن الَس  ابن شم

د   ين  إم :  لافق, يهم لع اب خرجأ طَ خلمر بن اع    ريحأ من فال ت  وجأ
 مأ فزعأ , اب  رشأ  ن 

 مر بن  ه ع  دأ لأ فج ,ه ت  د  لأ سكر جكان ي   فإن   . بأ  رشم سائٌل عاَم وأنا , ء الالط   بأ ه رشم نَ أأ 

 ( ).اً تامَ  دَ حلاب ااخلطَ 

___________________ 

َرة  انتهى. عىل غم

واالختالس افتعال من  "الّنهاية"ووقع يف , اختطاٌف برسعة  ( : 1/135) "الفتح"وقال ابن حجر يف  

باً . اخل لسة  ل  كابرًة  وهي ما ي ؤخذ سأ ه , وفيه نظٌر . وم  لبة  : وقال غري  ن غري غأ طف مم , ال ختلس الذي َيأ

رب ولو مع معايّنة الالمك له  ذ بقوة , وّيأ فية, والّناهب  يأ خ   . انتهى كالمه. والسارق  يأ خذ  يف خ 

( 8/195)والبيهقي ( 1/111)والطحاوي ( 191)والشافعي ( 8/311)أخرجه الّنسائي  (6)

 "تفسريه"والبغوي يف ( 11 / ) "الّناسخ والّنسوخ"والّنَحاس يف ( 1/118)ّني والدارقط

 . من ط رق  عن مالك به( 151/ )

( 1/111)والطحاوي ( 1/31 )وابن أيب شيبة ( 9/118)وعبد الرزاق ( 191)وأخرجه الشافعي  

هري به( 5 8/3)والبيهقي   .وغريهم من ط رق  عن الزُّ

سكر  والرشبة, باب الباذق ( 1/11 ) "حيحالص"وعَلقه البخاريُّ يف   ن كل  م  ى عأ  . ومأن ّنأ

 انتهى. هذا اإلسّناد أأصحُّ ما ي روى من أأخبار اآلحاد( : 11/158) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

ه صحيٌح ( : 1/15 ) "الفتح"وقال احلافظ يف    .سّند 

ُ ُقوله (ُ :ُ  اإلبل وهذا طمالء كطمال, ممدود بكرس الطاء  (الطِّالء
م
طران الذي ي طىل به من : أي . ء القأ

= 
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 شارأ تأ اب اس  طَ خلمر بن اع   نَ أأ ,  يل  يبن زيد  الد   عن ثورم ي عن مالك  حَدثّنو -131

ه إذا فإنَ , امني ه ثأ دأ لم جتأ  ن  رى أأ نأ  :ب  ليب طاأأ  بن   يلُّ ه عل لفقا,  جل  ا الرَ مر يرشهب  خليف ا

م   سأ  بأ رشأ
مر يف ع   دأ لأ فجأ  : لأو كام قا, ى رتأ ى اف  ذأ وإذا هأ , ى ذأ هأ  رأ كم وإذا سأ ,  رأ كم

 ( ).امنيمر ثأ خلأ ا

___________________ 

ب ه به طمالء الرَشاب  ه . اجلأرب ش  غل ظ ويذهبأ ماؤ  ث ر ويأ قاله عياض . وهو ما ط بخ من العأصري حتى َيأ

 ( .118/ ) "الشارق"يف 

مر    ( .111)وانظر الثر اآليت عن ع 

( 1/158) "العرفة "والبيهقي يف ( 1/199) "تاريخ الديّنة"وابن شب ة يف ( 193)أخرجه الشافعي  (6)

 .من طريق مالك به

ّنقطٌع ( : 1/15) "التلخيص"قال احلافظ يف   الف  , وهذا م  مرأ بال خأ  .                   انتهى . لَن ثورًا ملأ  يلحق  ع 

 "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1 1/1)واحلاكم ( 3/153) "الكبى"ووصله الّنسائيُّ يف  

من طريق ييىم بنم ف ليح بن سليامن عن ثورم بنم ( 3198) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 8/311)

ره . زيد عن عكرمةأ عن ابنم عباس   فذكأ

. ليس بالقوي : وقال مرًة , جمهوٌل : قال عّنه ابن  حزم . لكن يي , هكذا رواه ييى بن  ف ليح مأوصوالً  

 (.1/113) "اللسان"ذكره احلافظ يف 

الفة مالك  اإلمام: قلت      ى عىل ُم   . فمثل ه ال يأقوأ

ر عن أيوب عن عكرمة ( 3511 )وأخرجه عبد الرزاق   عمأ مر, عن مأ  . ومل يذكر ابن عَباس . أأَن ع 

رسٌل أأيضًا   ه , وهذا م  مدًا كام تقَدم ذكر  ه عأ ه من عكرمة فأأسقط مالٌك ذكرأ انظر أثر ابن . ولعَل ثورًا أأخذأ

 (.  )رقم .  عباس

والدارقطّني ( 5191) "العرفة"ويف ( 1/59) "الكبى"والبيهقي يف ( 8111)وأخرجه احلاكم  

= 
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هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -131 ئله نَ أأ ,  ابن شم  ؟رم  خلأ يف ا عبدم لا عن حد   س 

بن  اب وعثامنأ طَ خلمر بن اع   نَ وأأ  ,ر م  خلأ يف ا ر  حلا حد   يه نصفأ لع نَ ي أأ ّنم غأ لب:  لفقا

.مرخلأ يف ا ر  حل  ا حد   هم نصفأ وا عبيدأ د  لأ مر قد جأ  بن ع  اهلل ان وعبدأ عفَ 
( ) 

ُُنبذ ُيُ ُنُْهُأُ رُ كُْماُيُ :ُبابُ ُعاًُيُْمج 

___________________ 

ل بي (  18/5)وابن عساكر ( 51 /3) ب رة الكأ يد بن عبد الرمحن عن ابن وأ هري عن مح  , من طريق الزُّ

مر : قال   . وفيها قول عيلٍّ , فذكر قصًة . أأرسلأّني خالد  بن الوليد إىل ع 

ه ثقاٌت   هوٌل , ورجال  ب رة فهو جمأ  .كام قال ابن حزم. سوى ابن وأ

 . وأعَله ابن  حجر من وجه  آخر 

عن أنس  "الصحيحي"ويف صَحته نظر ؛ لا ثبت يف : بعد ذمكره لطرقمه ( 1/15) "التلخيص"فقال يف 

مر استشارأ الّناس ,  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبَي :  جلدأ يف اخلمر باجلريد والّنعال , وجلدأ أبو بكر أربعي , فلاَم كان ع 

تمل أن  يكونأ عبد  الرمحن وعيٌل "أأخفُّ احلدود ثامنون , فأأمر به عمر: فقال عبد الرمحن  قال ي  , وال ي 

بن عقبة أأَنه جلده أربعي , عن عيلٍّ يف جلد الوليد  "صحيح مسلم"أأشارا بذلك مجيعًا ؛ لا ثبت يف 

ّنٌة , وهذا أأحبُّ إيَل : وقال  فلو كان  "جلدأ رسول  اهلل أربعي , وأبو بكر أربعي , وعمر ثامني , وكل  س 

مر , ومل يأعمل هبا , لكن يمكن أأن ي قال  إمنه قال لعمر باجتهاد , ثم : هو الشري بالثامني ما أأضافها إىل ع 

 .انتهى كالمه .تغرَي اجتهاده 

وقرن عبد الرزاق )عن مالك (  8/33) "الكبى"والبيهقي يف ( 3559 )أخرجه عبد الرزاق  ( )

هري ( معمرًا مع مالك  وا , عن الزُّ بد اهلل بن عمر جلد  ثامن وعأ مر وع   . فذكره. أَن ع 

مر . لكن الزهري مل ي درك عمر وعثامن . ورواته ثقات  و حاتم كام يف لكن قال أب. وقد أدرك ابنأ ع 

ه من ابن عمر ( : 111)البّنه  "الراسيل"  .ومل يسمع مّنه. رآه . مل يصح سامع 

 .واهلل أعلم . أنه مل يسمع  مّنه , وكذا نأقلأ عن اإلمام أمحد  
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 لسبن أأ  عن زيدم  ى عن مالك  يي حَدثّنيو -138
م
 أنَ , بن يسار   م عن عطاء

  ( ).اً مجيع بيب  والزَ  ر  موالتَ ,  اً مجيع طب  والرُّ  رس  ب  لذ اّنبي   ن  ى أأ ّنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو

ُ:ُبابُ ُرمُْلُ اُريمُ حت 

  مأ لسعن زيد بن أأ ي عن مالك  حَدثّنو -139
م
 اهلل لأ رسو نَ أأ , يسار   بنم  عن عطاء

_________________ 

 .من طريق مالك به( 1/153) "العرفة"والبيهقي يف ( 1 3)أخرجه الشافعي  (6)

رسالً ( : 51 /5) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ال خالفأ عّنه يف ذلك فيام . هكذا رواه مالٌك بإسّناده م 

ريج عن زيد بن أأسلم عن عطاء بن يسار عن أيب ( 1981 )وقد رواه عبد الرزاق , علمت   عن ابن ج 

حاح  . مثله  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , هريرة  َتصاًل من وجوه  صم  . انتهى كالمه . كثرية   وهو حديٌث ي روى م 

 "العجم"أخرجه ابن العرايب يف . رواه القعّنبيُّ عن مالك  عن زيد عن عطاء عن ابن عباس : قلت  

 .حَدثّنا أبو إسامعيل الرتمذي عن القعّنبي به ( 19 )

 .انتهى.والصحيح  عن مالك  ال رسل  ( : 11 1) "العلل"قال الدارقطّني يف  

.ُمنُطريقُعطاءُبنُأيبُرباحُعنُجابرُمثله(6382ُ)ومسلمُ(6662ُ)خاريُواحلديثُيفُصحيحُالبُ

مرُ.ُوأ خرجاهُمنُحديثُأيبُقتادةُ ُ.ُومسلٌمُعنُأيبُسعيدُوأيبُهريرةُوابنُعب اسُوابنُع 

رسالًُُ جاهُعنُعطاءُبنُيسارُالُموصوالًُوالُم  رِّ ُُْي  ُ.ولذاُأ ورْدت هُيفُالزوائد.ُوَل 

نبذُ:ُ)ُقولهُ ر . االنتباذ ( : 85 / ) "رشح مسلم"ّنووي يف قال ال (ي   حبات  من متأ
م
علأ يف الاء هو أن  جي 

بيب  أأو نحومها ليأحل و وي رشب  .انتهى . أأو زأ

ُ( : 1/111)قال الزرقاين  بضم الوحدة وإسكان الهملة التمر قبل إرطابه واحدته برسة  (الب رسُ)

ُباْلاء  طأبة باْلاء بضم  الراء وفتح الطاء م (والرطبُ) ُا نضج من الب رس, الواحدة ر  (ُ يف إناء  (مجيعًا

بلغ  حَد اإلسكار وهو  ;واحد  لَن اإلمسكارأ ي رسع إليه بسبب اخللط قبلأ أأن  يأشتَد فيظنُّ الشارب  أأنه مل يأ

 .كالمه انتهى . الشتداد أحدمها باآلخر(ُوالزبيبُمجيعًاُ)ُ. بفوقية  فميٌم  (التمرُ)و. قد بلغه 
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ئل ملسو هيلع هللا ىلص  ري  بأ غ  لا عن س 
م
 .ى عّنهاوّنأ  . فيها خريأ ال :  لفقا ؟اء

.ةكأ ر  كأ س  هي ال  :  لفقا ؟اءري  بأ غ  لما ا: م لسأأ  بنأ  زيدأ  ت  لفسأأ :  ٌك لما لقا
( ) 

ُُجامعُ :ُبابُ ُرمُْلُ اُمُِريُْحت 

_________________ 

 .عن مالك به( 1/131) "العرفة"والبيهقي يف ( 315)أخرجه الشافعي  (6)

من طريق ابن وهب  عن مالك  عن زيدم عن عطاء بن ( 11 /5) "التمهيد"وأخرجه ابن عبد الب يف  

 . يسار عن ابن عباس موصوالً 

رسالً : قال أبو عمر   واة الوطأ م  ه عن مالك  إاَل ابن وهبوما علمت  أأح, هكذا رواه أأكثر  ر  ... دًا أأسّندأ

وأنه يف , وغَلطه . أَن ابنأ شعبان رواه من طريق ابن القاسم كرواية ابن وهب : ثم ذكر ابن عبد الب 

 .انتهى. موطأ ابن القاسم كرواية اجلامعة

مرو مرفوعاً ( 3185)وله شاهد عّند أيب داود : قلت   .عن عبد اهلل بن عأ

بضم الغي العجمة وفتح الوحدة وسكون التحتية فراء فألف  (الغبرياءُ)ُ( : 1/111)قال الزرقاين 

وّنى ) لّنا مسكرة ( ال خري فيها : فقال ) وبه جزم أبو عمر . نبيذ الرز :  وقيلممدودة نبيذ الذرة , 

ُ. حتريامً ( عّنها  ُ)ُقوله :ُ ة ْرك  يّنهام راء ساكّنة بضم اْلمزة وإسكان الهملة وكافي مفتوحتي ب (ال ْسك 

ة بفتح السي وسكون الكاف الوىل وفتح الراء والكاف الثانية وباْلاء  كأ رأ  الَسك 
وآخره هاء , ويف نسخة 

برياء فإَّنا مخر  الأعاجمم » ": , ويف احلديث ه : قال أبو عبيد  "إياكم والغ  َتخذ  ٌب من الرَشاب يأ هي رض 

رة ي سكر  ة: ويقال ْلا , احلأبأش من الذُّ كأ رأ  .انتهى كالمه. الَسك 

كة ( : 1/911) "الّنهاية"وقال ابن الثري يف ُ ر  ك  نوٌع من : هي بضم السي والكاف وسكون الراء . السُّ

رة  َتخذ  من الذُّ بت  , وهي لفظٌة حبشية , هي مخر  احلأبأش : قال اجلوهري . اخلمور ي  ر  فقيل . وقد ع 

 .انتهى. الَسقرقع

وابن أيب شيبة (  518 )أخرجه اإلمام أمحد .  "ياكم والغبرياء فإَّنا مخر  الأعاجمإ"حديث : قلت  

ه ( 5/98) عأ بادة رفأ ه ضعيف. "فإّنا ثلث  مخرم العاملأ "لكن بلفظ . عن قيس بن سعد بن ع   .وسّند 
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مرو بنم  صي عن واقدم حل  ا بنم  عن داودأ ي عن مالك  حَدثّنو -111 بن سعد بن  عأ

 مأ دم اب حي قأ طَ خلمر بن اع   نَ أأ ,  نصاري  بيد  الأ لأ عن حممود بن ه خبأ ه أأ نَ أأ , معاذ  

 صي   ال: وقالوا , ها لأ وثق رضم الأ  ام وباءأ الَش  هل  أأ يه لا إكأ ام شأ الَش 
هذا  إاَل ّنا ح  لم

 صي   ال: قالوا  , لأ عسلا هذا اارشبو: مر ع   لفقا ,اب الرَش 
 .عسل  لّنا اح  لم

 ال شيئاً  ابم ن هذا الرَش ك مم ل لأ جعنأ  ن  أأ  كأ ل له: رض الأ  لهرجٌل من أأ  لفقا

 ,مر توا به ع  فأأ  ,لث لثان وبقي الثُّ مّنه الثُّ  ى ذهبأ وه حتَ خ  فطبأ  . نعم:  لقا,  ؟سكري  

 هذا مثل  , ء الا الط  هذ:  لفقا , ط  طَ مأ تأ ها يأ عأ بم ه فتأ يدأ  رفعأ  ه ثمَ صبعأ مر إم فيه ع   لأ دخفأأ 

 طم 
م
 .وهرشب  يأ  ن  مر أأ م ع  ه  مرأ فأأ  , لم باإل الء

  الين  إم  همَ لال . واهلل اَل كأ : مر ع   لفقا , اهللها وتأ ل  لأ حأأ : امت بادة بن الَص ه ع  ل لفقا

.مْله تأ ل  لأ حأأ  شيئاً يهم لم عحر  أ   وال, يهم له عمتأ حرَ  شيئاً م ْل حلُّ أ  
( )  

_________________ 

عن ( 1/111) "العرفة"ويف ( 8/311) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 311)أخرجه الشافعي  ( )

 . مالك به

لأز عن عامرم بنم عبد ( : 1/13 ) "الفتح"قال ابن حجر يف   أأخرج سعيد بن مّنصور من طريق أأيب جمم

مر  إىل عاَمر : اهلل قال  ين عرٌي حتمل  رشابًا أأسود كأنه طالء اإلبل , فذكروا أأّنم : كتبأ ع  أأَما بعد  فإنه جاءأ

لثاه الأخبثان  يه  ثلٌث بريه وثلٌث : يطبخونه حتى يذهبأ ث  بألأك أأن  يأرشبوه . بمبأغ 
ن قم ر مأ ومن .  "فم 

ل ثه , طريق سعيد بن السيب  لثاه وبقي ث  ن الرَشاب ما ط بخ فذهبأ ث  مر أأحَل مم  .  "أَن ع 

مر : وأأخرجأ الّنسائيُّ من طريق عبد اهلل بن يزيدأ اخلأط مي قال   اطبخوا رشابأكم حتى يذهبأ : كتبأ ع 

ها . وهذه أأسانيد  صحيحٌة  "ولكم واحد , مّنه , فإمَن للشيطان اثّنيم نأصيب  الَشيطانم  وقد أأفصحأ بعض 

ل  رأ مل يأ ر فمتى أأسكأ ك   .بأأَن الحذورأ مّنه السُّ

= 
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 لهن أأ مم  االً رجأ  نَ أأ , مر ع    بنم اهلل عن نافع  عن عبدم ي عن مالك  حَدثّنو - 11

 اً ه مخرّنعص  فأ  عّنبم لوا لم خمر الّنَمن ثأ  اع  تأ ب  ا نأ نَ محن إم الرَ  با عبدم يا أأ : ه لقالوا ,  راقم عم لا

 .هابيع  ّنأ فأ 

 ن  جلمن ا ن سمعأ مأ و, ه ئكتأ يكم وماللع هد اهللأش أ  ين  إم : مر  بن ع  عبد اهلل لفقا

, وها رشب  وال تأ , وها عص  وال تأ , وها بتاع  وال تأ , ا وهبيع  تأ  ن  م أأ آمرك    الين  أأ  نسم واإل

 ( ).يطانالَش  لم من عأ ٌس مم ج  ا رم َّن فإم , وها سق  تأ  وال

___________________ 

َبه بطالء اإلبل . والط الء بكرس الهملة والد : ثم قال احلافظ   وهو القطران الذي ي دهن , هو الدبس ش 

َدد أأشبه طمالء اإلبل  فإذا ط بخ عصري  . به   غالبًا ال ي سكر . العّنبم حتى متأ
وقد وافقأ , وهو يف تلك احلالةم

مرأ ومن ذ كر معه  عىل احل كم الذكور أبو موسى وأبو الدرداء [ ذكرهم البخاري . أبو عبيدة ومعاذ ] ع 

, ابن أأيب شيبة وغريه  أأخرجها. أخرجه الّنسائي عّنهام وعيل  وأبو أ مامة وخالد بن الوليد وغريهم . 

, واجلمهورُومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأأمحد , ومن التابعي ابن  السيب واحلسن وعكرمة 

ه عّندهم ما مل ي سكر 
ط  تّناولم  .انتهى كالمه . ورش 

عن (  1/13) "العرفة"و ( 8/181) "السّنن الكبى"والبيهقي يف (  1/11)أخرجه الشافعي  ( )

 .وهذا إسّناد صحيح. مالك به  
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ُ
  كتاب

ُ
 الع
ُ
 (1)ول  ق

 

ُلُِوقُ عُ لاُرُ كُْذُِ:ُبابُ

مرو د بنم يب بكر بن حممَ أأ   بنم اهلل عن عبدم  ى عن مالك  يي حَدثّني -111  بنم  عأ

:  لقوع  لمرو بن حزم  يف اعأ ل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ذي كتبأ لكتاب اليف ا نَ أأ , بيه م  عن أأ حز  

ويف  , لبمائٌة من اإل اً وعي جدعإذا أ   فم ن  ويف الأ  , لائًة من اإلبفس ميف الّنَ  نَ أأ 

ويف  ,يد مخسون لويف ا ,عي مخسون لويف ا ,ها ثل  مم  ائفةم جلويف ا ,ية الد   ومة ثلث  م  أ  لا

ويف ,  مخٌس  ن  ويف الس   , لبرٌش من اإلك عأ لا هّناصبع  ممَ أ   ل  ويف ك ,مخسون  لجالر  

 ( ).وضحة مخٌس ل  ا

_________________ 

ل , يقال  (6) ميت الدية عقاًل تأسميًة بالصدر : عقلت  القتيلأ عقاًل أأَديت  ديتأه , قال الصمعي : مجع عق  س 

ية إباًل كانت أو , لأَن اإلبلأ كانت ت عقل بفّناء ويل القتيل  ; ثم كث ر االستعامل حتى أ طلق العقل  عىل الد 

 (.1/111.)"رشح الوطأ"قاله الزرقاين يف . نقداً 

والبيهقي ( 313)والشافعي ( 1133)رقم  "الكبى"ويف ( 8/11) "الجتبى"أخرجه الّنسائي يف  (6)

 .من ط رق  عن مالك به ( 91 /1 )والبغوي ( 1/111) "العرفة"ويف ( 8/13) "الكبى"يف 

,  ال خالفأ عن مالك  يف إمرسالم هذا احلديث هبذا اإلسّناد( : 1/338 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

وي مسّندًا من وجه  صالح   وهو كتاٌب مشهوٌر عّند أأهل السري معروٌف ما فيه عّند أأهل العلم , وقد ر 

ي الّناس له بالقبولم والعرفةم , معرفًة ت ستغّنى بشهرِتا عن اإلسّناد  يئه لتلق  وقد . لأنه أأشبه التواترأ يف جمأ

ٌر هذا احلديث عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حم عمأ وى مأ ه رأ وذكرأ . مد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جد 

ه: وزاد يف إسّنادمه . ما ذكره مالٌك سواء يف الديات   .عن جد 

ه بكامله   هري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أأبيه عن جد  وروي هذا احلديث أيضًا عن الزُّ

= 
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ُونن ُْجُاملُ ُنايةُِوجُُِْتُلُ بُِقُ ُدُِمُْالعُ ُةُ يُ دُِ:ُبابُ

 ىلإ م كتبأ كأ حلا مروان بنأ  أنَ , عن ييى بن سعيد  ي عن مالك  حَدثّنو -113

, ه ل  اعقم  نم أأ : عاوية يه ملإ فكتبأ .  الً رج   لأ  بمجّنون  قتأ يتم ه أ  نَ أأ : معاوية بن أيب سفيان 

.دٌ وأ  جمّنون  قأ ىليس عله نَ فإم , مّنه  د  قم ت   وال
( ) 

___________________ 

مرو بن حزم معروٌف عّند العلامء ,   .انتهى. وباهلل التوفيق. ليه إاَل قليالً وما فيه فمتفٌق ع, وكتاب  عأ

 (.8 /1) "التلخيص احلبري"و ( 138 – 1/131) "نصب الراية": انظر  

ُقوله( : 1/118)قال الزرقاين  (ُ ُأوعيُ: بضم اْلمز وسكون الواو وكرس الهملة  (ويفُالنفُإذا

ُ:ُ)ُوقولهُ.ُأأي أ خذ كله . بعدها ياء  أي قطعًا , . ال وعي مهملتي بفتح اجليم وإسكان الد (جدعًا

وي , ووعى واستوعى لغة االستيعاب  ,  "ويف النف إذا أوعيت جدعة"وهو أأخذ اليشء كله , ور 

ُالديةُ:ُ)ُقولهُ.ُاستؤصل بحيث مل يبقأ مّنه يشء : أي  "استوعب"وي روى  قيل ْلا  (ويفُاملْأمومةُثلث 

وماٌت , وهي التي تأصل إىل أ م  لأَن فيها معّنى الفعولية يف الأصل , مأأمومة  ها عىل لفظها مأ م  , ومجع 

ماغ  غاء اإلبل , وال : وهي أشدُّ الشجاج , قال ابن السكيت . الد  ر 
وصاحبها ي صعق لصوت الَرعد ولم

ويفُاجلائفةُ:ُ)ُقولهُ. مثل دابة ودواب . ومجعها أأوامُّ , ي طيق البوز يف الشمس , وت سَمى أيضا آَمة 

ُمخٌسُ:ُ)ُقولهُ. ثلث الدية اسم فاعل من جافته جتَوفه إذا وصلت  جلوفه (هاُمثل . من اإلبل  (ويفُالسنِّ

باعيات   انتهى . الَشَجة التي تأكشف  العظمأ  (ويفُامل وضحةُ:ُ)ُقولهُ. أأرضاس أأو ثّنايا أأو ر 

 .من طريق ابن ب كري عن مالك به( 8/11) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  ( )

 . وال معاوية , ييى النصاري مل ي درك مروان . وهذا مّنقطٌع  

ُ( : 1/181)قال الزرقاين   ُقوله (ُ ُاْعِقله: بمسه . هبمزة وصل وسكون العي وكرس القاف  (أن اح 

ال القيد  قأ ن أأقادأ المري  القاتلأ بالقتيلم . أي ال تقتص  (منهُ)ُ. بضم  فكرس  (والُت قدُ:ُ)قولهُ. بالعم
مم

ٌدُ:ُ)قولهُ. قتألأه به  و  .. رفع القلم عن ثالث »: أي قمصاٌص حلديث . بفتحتي  (فإنهُليسُعىلَُمنونُق 

= 
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ُلُِتُْقُ ليفُاُطإُِلُ اُيةُ دُِ:ُبابُ

هاب  عن  ى عن مالك  يي حَدثّني -111 امن بن يلك  وسلراك بن ماعن عم  ابن شم

ل  من صبع رج   إم ىلع ئأ وطم فأ  اً رسأ ى فأ رأ ج  يث  أأ ل بنم  من بّني سعدم  الً رج   نَ أأ , يسار  

 فونأ لحتأأ : يهم لع عيأ ذين ادُّ للَ اب طَ خلمر بن اع   لفقا , مّنها فامتأ  يأ زم فّن   ,هيّنة ج  

 ؟نتمفون أأ لحتأأ : خرين آلل لفقا ,وا ج  رَ وا وحتأ بأ فأأ  ؟مّنها ما ماتأ  اً سي يميّن مخأ باهلل

 ع   الَس ىلع يةم ر الد  شط  اب بم طَ خلمر بن افقىض ع  . وا بأ فأأ 
.يي  دم

( ) 

ُعق:ُبابُ ُةُِأُ رُْملُ اُل 

هاب   ابنأ أن ه سمع , ي عن مالك  حَدثّنو -115  ة أنَ ّنَ السُّ  مضتم : يقول  شم

 ( ).قاد مّنهي   وال, رح جل  ك الذ لأ ه عقيلع نَ رح  أأ ه بج  امرأتأ  صابأ إذا أأ  لج  الرَ 

___________________ 

 .انتهى . مّنها الجّنون حتى يبأ

 "بىالك"والبيهقي يف ( 391/ ) "العرفة"ويعقوب بن سفيان يف ( 381)أخرجه الشافعي  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 1/111) "العرفة"و ( 15 /8)

هري به نحوه ( 8191 )وأخرجه عبد الرزاق   عمر عن الزُّ  .عن مأ

مر    . واهلل أعلم . بل مل ي دركاه . وهو مّنقطٌع سليامن وعراك مل يسمعا من ع 

ُ:ُ)ُقولهُُ ه حتى ماتأ : أي  (فن زي  ف , كذا ليحيى بن ييى . سال دم   "فّنزفه"وعّند ابن بكري وم طر 

 (.1 -5 /1)قاله عياض . والعّنى قريٌب عىل ما فرَسناه . بالفاء 

 . وهذا يف حكم ال رسل (6)

ما . رضبه وإنام ذلك يف اخلطأ أن  يَّضبأ امرأأتأه فيصيبها من ( : 1/113) "الوطأ"قال اإلمام مالك يف     

 . انتهى . يأَّضهبا بسوط فيفقأ عيّنها ونحو ذلك. ملأ  يتعَمد 

= 
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ُهُ إذاُذُ ُيُِعُ لاُلُِقُْيفُعُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُُب   هابرص  

 عن س   ى عن مالك  يي حَدثّني -111
 زيدأ  نَ أأ , يامن بن يسار  لعن ييى بن سعيد 

 ( ).ديّنار   ت مائة  ئأ طفم إذا  قائمةم لا عيم ليف ا: ثابت  كان يقول  بنأ 

ُُلُِيفُعقُُْماُجاءُ :ُبابُ ُاِجُج ُالشِّ

___________________ 

وذكر عبد الرزاق . هو كام قال مالٌك يف اخلطأ ال خالفأ فيه (: 9/11) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

هري قال [ 8535 ] ها : عن الثوري عن إسامعيل بن أمية عن الزُّ ن زوجم قال . ال تأقتأصُّ الرأأة  مم

 .انتهى كالمه . ونحن نقول  تأقتصُّ مّنه إماَل يف الأدب: فيان س

أأخبنا مالٌك عن ( 8/98) "الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 1/159) "الم"أخرجه الشافعي يف (6)

 . ييى بن سعيد عن ب كري بن عبد اهلل بن الأشج عن سليامن به

وابن أيب شيبة ( 1111 -1113 )خرجه عبد الرزاق فقد أأ . وهو الصواب . فزاد يف اإلسّناد ب كريًا  

 عن ييى بن سعيد عن ب كري به( 8/98) "الكبى"والبيهقي يف ( 9/111)
 .من ط رق 

. أأسقطأ مالٌك من إسّناد هذا احلديث ب كري بنأ الأشج ( : 1  /15) "االستذكار"قال أبو عمر يف  

امعاً   . كالمهانتهى . وهو الراوي له عن سليامن بن يسار سأ

ِفةتُ:ُ)ُقولهُ ُط  , كذا يف رواية الطرابليس ( : 131/ ) "الشارق"قال عياض يف  (العيُالقائمةُإذا

ن سببم رضبة  ونحوها , ومها صحيحان  "أ طفيت"ولغريه  ها مم وبقيت  قائمًة مل , ومعّناه ذهبأ بص 

تأغرَي شكل ها   .انتهى . وعّند مالك فيها االجتهاد, وال صفت ها , يأ

ها قد ذهبت  , وإمنام بقيأ مّنها يشٌء من ( : 1/81) "الّنتقى"وقال الباجي يف   ومعّنى ذلك أَن مّنافعأ

فلذلك كان فيها االجتهاد  , ومل يتقَدر عقل ها ؛ لأَن ذلك إنام يكون يف عضو  باقي الّنافع أأو . اجلامل 

 .بعضها , واهلل أعلم وأحكم

 .انتهى . وما أأثبتّناه من الّنُّسخ  "طفئت"يف م : ثم قال ( أ طفئت ) ( 1/111)وقع يف ط د بشار عَواد  



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   584 ْيُحيح 

  بنأ اهلل عبدأ  نَ أأ , محن الرَ  يب عبدم عن ربيعة بن أأ  ى عن مالك  يي حَدثّنيو -111

  قادأ بري أأ الزُّ 
 ( ).ةلّنق  ل  ا نمم

ُال ُُلُِقُْيفُعُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُابعُِص 

ت لسأأ :  له قانَ أأ , محن الرَ  يب عبدم أأ  عن ربيعة بنم  ى عن مالك  يي حَدثّنيو -118

كم يف : ت لفق , لبعرٌش من اإل:  لفقا ؟.أةرلصبع اكم يف إم : سي ب لا بنأ  سعيدأ 

 لبثالثون من اإل:  لفقا ؟ث  كم يف ثال: ت لفق,  لعرشون من اإلب:  لقا ؟ي  عأ بأ ص  إم 

_________________ 

 .وهذا مّنقطعٌ  (6)

أَن ابنأ , عن الثوري  عن ييى بن سعيد ( 9/159)وعبد الرزاق ( 5/391)وأخرجه ابن أيب شيبة  

لة ّنق  بري أقادأ من م   .الز 

أَن ابن , سلمة عن عمرو بن ديّنار  من طريق محاد بن( 5/319)وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة أيضًا  

لة , الزبري  ّنق   .أو جعلأ الّناس  يتعَجبون, فأ عجب الّناس : قال , أأقادأ من م 

ُالعلامءُِوالذي عليه ( : 11 /8) "االستذكار"قال أبو عمر يف ُ ومجاعة  أئمة الفتوى بالمصار  مجهور 

لة   ّنق   وال م 
وكذلك كل عظم  وعضو  , لنه ُموٌف مّنها تلف الّنفس ,  أنه ال قودأ يف مأ مومة  وال يف جائفة 

شى مّنه ذهاب الّنفس  لأفًا وال , ولعَل ابنأ الزبري ملأ  َيف  من ال ّنقلة التي أأقاد مّنها , َي  وال من الأمومةم تأ

وتًا   ,  15الائدة  {واجلروح قصاص  }عىل عموم قول اهلل تعاىل ُفأأقاد مّنها. مأ

ريج قال ( 1 81 )وذكر عبد  الرزاق    : عن ابنم ج 
 
قاد من الأ مومة: قلت  لعطاء ما سمعّنا : ؟ قال .أأي 

 .انتهى. أأحدًا أأقادأ مّنها قبل ابن الزبري

لةُ:ُ)ُقولهُ   نقِّ غار  العمظام ( : 5/131) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (م 
ّن تأقمل , هي التي ختأ رج مّنها صم وتأ

ظ م التي :  وقيل, عن أماكّنمها  ل العأ ّنق  ه: تأ رسم  .انتهى . أي تأك 

اُ   ( . 119)رقم . فقد تقَدم تعريفهام  الأمومة واجلائفةأم 
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 .لبعرشون من اإل:  لقا ؟.ع  ربكم يف أأ : ت لفق ,

: سعيٌد  لفقا .؟هاعقل   ها نقصأ مصيبت   ت  واشتدَ , ها رح  م ج  حي عظ  : ت لفق

ة ّنَ هي السُّ : سعيٌد  لفقا ,ٌم ل  تعأو جاهٌل م  , ٌت تثب   م  ملٌ عا لب:  ت  لفق ؟.نتأ عراقي  أأ أأ 

 ( ).خييا ابن أأ 

ُنانُِْسُال ُُلُِعقُُْجامعُ :ُبابُ

ّندب  عن ج   بنم  مم لسعن م  م لسعن زيد بن أأ  ى عن مالك  يي حَدثّنيو -119

ويف , ل  مأ بجأ  سم  يف الَّض  ىضأ اب قأ طَ خلا مر بنأ ع   أنَ , اب طَ خلمر بن ا ع  ىلم مولسأأ 

.ل  مأ ع بجأ لأ ويف الض  , ل  مأ وة بجأ ق  الرتُّ 
( ) 

_________________ 

 "الفقيه والتفقه"واخلطيب يف ( 1/111) "العرفة"ويف ( 8/11) "الكبى"أخرجه البيهقي يف  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 51/ ) "تأويل ُمتلف احلديث"وابن قتيبة يف ( 398/ )

( 1/111) "العرفة"ويف ( 8/91) "الكبى"والبيهقي يف ( 395,  9/391)وأخرجه عبد الرزاق  

 .من ط رق  عن ربيعة به( 311) "حديث إسامعيل بن جعفر"وابن خزيمة يف 

ّنة ) وقول  سعيد  ( : 8/15) "االستذكار"قال أبو عمر يف   يدلُّ عىل أأنه أأرسلأه عن الّنَبي  ( هي السُّ

 انتهى.ملسو هيلع هللا ىلص

من طريق إسامعيل بن عيَاش عن ابنم (  3/9)والدارقطّني ( 1/135) "الكبى"وأخرج الّنسائي يف  

ه  مرو بن شعيب عن أأبيه عن جد  ريج عن عأ لم : ملسو هيلع هللا ىلصُقال رسول  اهلل : قال , ج  ل  الرأأة مثل  عقلم الرج  ق  عأ

ن دميتها بأه . حتى تبلغأ الثلث مم
قم  .ضعيٌف كثري  اخلطأ إسامعيل بن عيَاش: قال الّنسائي عأ

وابن حزم يف (  1/13) "العرفة"ويف ( 8/99) "الكبى"والبيهقي يف ( 311)أخرجه الشافعي  (6)

 .وإسّناده صحيح. من ط رق  عن مالك به( 3 1/1 ) "ال حىَل "

= 
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سي ب لبن ا ع سعيدأ مم ه سأ نَ أأ , عن ييى بن سعيد   ى عن مالك  يي حَدثّنيو -151

أ يف الأ  ابطَ خلا مر بن   ع  ىضأ قأ : يقول  يب بن أأ  عاوية   م  ىضأ وقأ  ,عري  بعري  بأ بم  اسم رض 

 ب  أأ  عرة  مخسةم ب  أأ  بخمسةم  رضاسم فيان يف الأ س  
 . رة  عم

  ية تّنقص  فالد  : سي ب لسعيد بن ا لقا
م
  زيد  اب وتأ طَ خلمر بن اع   يف قضاء

م
 يف قضاء

 ( ) .ية سواءٌ ك الد  لفت, ن ي  ن بعريأ ي  بعريأ  رضاسم يف الأ  ت  لعجلأ نا أأ  كّنت  و لف, عاوية م  

ُمعُ لا:ُبابُ ُنانُِْسُال ُُلُِيفُعقُُْل 

ريف  طأ  فان بنم طأ يب غأ صي عن أأ حل  ا بنم  عن داودأ  ى عن مالك  يي حَدثّنيو - 15

ماذا يف : ه ل  سأأ اس  يأ عبَ   بنم اهلل  عبدم ىله إم م بعثأ كأ حلا بنأ  روانأ مأ  أنَ : خبه ه أأ أنَ ,  ي  ر  ل  ا

 .لبفيه مخٌس من اإل: اس  بَ  بن عاهلل عبد   لفقا ؟.سالَّض  

 رضاسم الأ  لأ مث فمم لم اقدَ م   عل  جتأ أأ : لفقااس   بن عبَ  عبد اهللىلإ ين مروان  فردَ : لقا

 تعتأ  ملأ  و ل: اس   بن عبَ اهلل عبد   لفقا ؟
 ( ).ها سواءٌ عقل  . صابع بالأ  إاَل ك ل ذبم

___________________ 

 "الطالب"وإسحاق بن راهوية كام يف ( 81 /9)وابن أيب شيبة ( 9/315)وأخرجه عبد الرزاق  

  . من ط رق  عن زيد بن أسلم به( 1/113 ) "ال حىَل "ن حزم يف واب( 5/191)

قوةُ:ُ)ُقولهُ   اهـ.عظٌم بي ثأغرةم الّنحرم والعاتقم معلوٌم ( : 131/ )  "الشارق"قال عياض يف  (الرت 

( 1/111) "العرفة"ويف ( 8/91) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/131) "الم"أخرجه الشافعي يف  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 3 1/1 ) "ال حىَل "وابن حزم يف 

من ط رق  عن ييى ( 3 1/1 )وابن حزم ( 91 /9)وابن أيب شيبة ( 9/311)وأخرجه عبد الرزاق  

 .بن سعيد به
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ُماُيُ :ُبابُ ُقُْعُ لاُوجب  ُُلُِج ُُالرُ ىلعُل  ُهلُِماُةُِيفُخاص 

هاب  عن  ى عن مالك  يي حَدثّنيو -151  نَ ة أأ ّنَ لسُّ ا مضتم : ه قال نَ أأ ,  ابن شم

 م  عأ لا يةم دم  نمم  يئاً شأ  مل  حتأ  ال ةأ لعاقلا
 ( ).كليشاءوا ذ أن   إاَل  دم

 ( ).كلذ لعن ييى بن سعيد  مث ى عن مالك  يي حَدثّنيو -153

ُفيهُيظُِلغوالتُ ُلُِقُْعُ لاُاِثُرْيُيفُمُُِماُجاءُ :ُبابُ

هاب  عن  ى عن مالك  يي حَدثّني -151  اب نشدأ طَ خلا مر بنأ ع   نَ أأ ,  ابن شم

سفيان  بن   اك  حَ فقام الَض  , ؟ينبأ َي   ن  أأ  يةم ٌم من الد  ل  ن كان عّنده عم مأ :  ًى بمّن اسأ الّنَ 

___________________ 

والبيهقي ( 9/315)وعبد الرزاق ( 311) "السّند"ويف ( 15 /1) "الم"أخرجه الشافعي يف  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 3 1/1 ) "ال حىَل "وابن حزم يف ( 8/91)

يعّني . هذه وهذه سواء : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن الّنبي , عن ابن عَباس  ( 1511) "صحيحه"وأخرج البخاري يف  

 .اخلّنصأ واإلهبامأ 

 . من طريق مالك به ( 15 /8) "الكبى"والبيهقي يف ( 5/115)أخرجه ابن أيب شيبة  (6)

رسٌل    . وهذا م 

هم  لمُِمجهورُأ هِلُالعوهبذا قال ُ وي مرفوعًا وموقوفًا . من الصحابة وغريم مل : وقد ر  أَن العاقلة  ال حتأ

 . وال يأصحُّ الرفع  . العمدأ 

 (.1/131) "نصب الراية"( 1/331) "إرواء الغليل"و (  1/3) "التلخيص احلبري": انظر  

 . من طريقم ابنم وهب به( 15 /8) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (5)

 . ومل  أ درك الّناسأ إاَل عىل ذلك : قال ييى .  وزاد 
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ية ن دم مم  بايب  الَض  شيمأ أأ  ةأ امرأأ  ثأ ور  أ   ن  أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   يلَ إ كتبأ :  لفقا يبُّ الكم لا

 .هاوجم زأ 

اب طَ خلا مر بن  ع   لأ  نزاَم لف ,ك ي  ى آتم حتَ  باءأ خلأ ا لخ  اد  : اب طَ خلمر بن اه ع  ل لفقا

 ( ).ابطَ خلا مر بن  ك ع  ل بذىضأ قأ فأ  . ك  احَ ه الَض بأ خ  أأ 

_________________ 

 "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1/89) "الم"ويف ( 113 ) "السّند"أخرجه الشافعي يف  (6)

 .عن مالك به( 1/111) "العرفة"ويف ( 31 /8)

هري بن معاوية عن ييى بن سعيد الأن( 1/19) "الكبى"وأخرجه الّنسائي يف      صاري عن من طريق ز 

هري به  هري . الزُّ ويزيد بن هارون عّند الدارقطّني , ( 1/91)فرواه سفيان عّند الّنسائي . وخولف ز 

كلهم عن ييى عن ( 13 8) "الأوسط"وييى بن زكريا بن أأيب زائدة عّند الطباين يف , ( 1/11)

مر  هري عن ابن السي ب عن ع   .عةوهو الوافق لرواية اجلام. وهو الصواب . الزُّ

والّنسائي ( 5 1 )والرتمذي ( 1111)وابن ماجه ( 1911)وأبو داود ( 3/151)ورواه أمحد  

ييّنة ( 1/18) وأبو داود ( 5115 )وعّنه أمحد ( 1111 )وعبد الرزاق , من طريق سفيان بن ع 

ر ( 1911) عمأ , من طريق حممد بن أيب حفصة ( 11 ) "مسّنده"وابن البارك , من طريق مأ

ريج ( 33 1)والدارقطّني   "اآلحاد والثاين"وابن أيب عاصم يف ( 1/19)والّنسائي , من طريق ابن ج 

, من طريق ييى بن سعيد النصاري ( 81/  ) "معرفة الصحابة"وأبو نعيم يف ( 1/311)

من ( 88 ) "مشيخته"وابن طهامن يف , من طريق سفيان بن حسي (  1 8) "الكبري"والطباين يف 

هري عن سعيد بن السيب به طريق حممد بن ميرسه   .كلهم عن الزُّ

 .العمل عىل هذا عّند أهل العلم. هذا حديٌث حسٌن صحيٌح : قال الرتمذي  

 فيام علمت  ( : 1  /1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  
هكذا روى هذا احلديثأ مجاعة  أأصحابم مالك 

هاب  عّنه عن سعيد بن ال, يف الوطأ وغريه  وهو صحيٌح عن سعيد بن . سيب ورواه أأصحاب ابن شم

= 
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هاب   لقا  .شيم خطًأ أأ  وكان قتل  :  ابن شم

 عن عأ  ك عن ييى بنم لما حَدثّنيو -155
ن مم  الً رج   نَ أأ , عيب  رو بن ش  مسعيد 

ه رحم ي يف ج  زم فّن   ,ه ساقأ  صابأ فأأ  يفم ه بالَس ابّنأ  حذفأ  - تادةأ ه قأ ليقال  -ج  لبّني مد

مر ه ع  ل لفقا ,ه لك لذ فذكرأ  .اب طَ خلمر بن ا ع  ىلعشم  عج   بن   اقة  رس   مأ دم فقأ  , فامتأ 

 ىلد عد  اع  : 
م
مر بن عليه ع   مأ  قدم اَم لف ,يك لع مأ قد  ى أأ بعري  حتَ  ديد  عرشين ومائةأ ق    ماء

 .فةً لربعي خوأأ , عًة ذأ ثي جأ وثال, ًة قَ ثالثي حم  لم ك اإلبلمن ت خذأ اب أأ طَ خلا

:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسو فإنَ  . هذ  خ  :  لقا, نذا هأأ :  لقا ؟لم قتولخو اين أأ أأ :  لقا ثمَ 

 ( ).ءٌ قاتل  يشأ ليس ل

___________________ 

رى ال تَصل , السيب  ري جمأ مر جتأ  بن السيبم عن ع 
لنه , وجائز االحتجاج هبا عّندهم , ورواية  سعيدم

ه مّنه , قد رآه  مر , وقد صَحح بعض  العلامء سامعأ  ع 
الفةم ن خم لد سعيد بن السيب لسّنتي مضتا مم , وو 

مر إاَل وأأنا أأحفظهاب ملسو هيلع هللا ىلصما قىض رسول  اهلل : وقال سعيٌد   وال أأبو بكر وال ع 
وهذا احلديث عّند . "قضَية 

سّنونٌة عّندهم . مجاعةم أأهلم العلمم صحيٌح معموٌل به غري ُمتلف  فيه  ّنة مأ ّنى ذلك عن اإلكثار . س  فأأغ 

 انتهى . واهلل الستعان . والبيان

والبيهقي ( 9/111)الرزاق وعبد ( 1/19) "الكبى"والّنسائي يف ( 311)أخرجه الشافعي  ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 8/311)والبغوي ( 59 /1( )8/11)

تلف عىل مالك  يف هذا احلديثم وإمرسالمه( : 13/131) "التمهيد"قال أبو عمر يف    .انتهى . ملأ  َي 

شيم عّند أمحد , ( 1183 )ورواه الثوري أيضًا عّند عبد الرزاق : قلت   والبيهقي ( 113/ )وه 

وأبو خالد المحر عّند ابن أيب شيبة , ( 113/ )ويزيد بن هارون عّند أمحد أيضًا , ( 13 /8)

مرو بن شعيب به ( 1111)وابن ماجه ( 5/315)  . كلهم عن ييى بن سعيد عن عأ

= 
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 عن ع  لما حَدثّنيو -151
اًل من رج   نَ أأ , بري بن الزُّ  روةك عن ييى بن سعيد 

 , ةحأ ي  حأ ن أ  مم  صغر  هو أأ  , ه عم  صغريٌ لكان  .ح الأ جل  حيحة بن اه أ  لل قاي   -نصار الأ 

م  م  ث   لأ ها أأ ّنَ ك  : ه خوال  أأ  لفقا, ه لأ تأ فقأ  يحة  حأ ه أ  خذأ فأأ  .ه لم خواوكان عّند أأ  ى ه حتَ ه ور 

 مأ  عأ ىلوى عتأ إذا اس  
.هم  امرئ  يف عأ  ا حقُّ ّنأ بأ له غمم

( )  

 .لأ تأ ن قأ رث قاتٌل مأ يأ  ك اللذلف: عروة  لقا

ُُةُِليُْغُِليفُاُماُجاءُ :ُبابُ ُرُِْحُوالسِّ

 نَ أأ , ب سيَ لا سعيد  عن سعيد بنم  عن ييى بنم  ى عن مالك  يي حَدثّنيو -151

___________________ 

هم بذ  ه بعض   .كرم الرفوعم فقط دون القصةواختأصأ

وي عن ييى بنم سعيد عن سعيد بنم السيب . كام البيهقي وابن حجر وغريمها . وهو مّنقطٌع : قلت   ور 

مر بالرفوعم فقط  ه الدارقطّنيُّ . عن ع  ه (. 1/111)أأخرجأ ن تابعأ  ومأ
وي . والصواب  قول  مالك  ور 

عيب عن أأبيه عن جد   مرو بن ش   ( . 1515)أأخرجه أبو داود . ه موصوالً عن عأ

 (.1/391) "نصب الراية"و ( 5  /1) "إرواء الغليل"و. وما بعدها ( 13/131) "التمهيد"انظر  

 .ملأ  أره يف غري الوطأ ( )

ايٌب   حأ  (.35/ ) "اإلصابة"كام مالأ إىل ذلك ابن  حجر  يف . وأ حيحة  بن اجل الحم صأ

هُ:ُ)ُقولهُ  مِّ هُور  م : قال أبو عبيد ( : 111/ ) "الّنهاية"بن الثري يف قال ا (ث مِّ ثون يروونه بالض  , الحد 

الَثم قامش :  وقيل, وهو والَرمُّ بمعّنى اإلصالح , وهو إصالح اليشء وإحكامه , والوجه عّندي الفتح 

رَمة البيت , البيت  كر :  وقيل, والَرمُّ م  م مصدران كالش  خر أأو بمعّنى الفعول, مها بالض  كّنَا : أي . كالذُّ

ربيتمه والتول ي إلصالح شأ نه  .انتهى. أهلأ تأ

مهُ:ُ)ُوقولهُ  م  يقال للّنَب ت . أأرادأ عىل طولمه واعتدالم شبابمه ( : 3/513)قال يف الّنهاية  (استوىُعىلُع 

تأمَ : إذا طالأ   .انتهى . قد اع 
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: مر ع   لقاو ,ة  ليغم  لأ وه قتل  تأ واحد  قأ ل  و سبعًة برج  مخسًة أأ  اً رفأ نأ  لأ تاب قأ طَ خلمر بن اع  

أ ل  ( ).اً هم مجيعت  ل  قتلأ اء عأ ّن  صأ  هل  يه أأ لع الأ و متأ

ه نَ أأ  رارةأ محن بن سعد بن ز  د بن عبد الرَ عن حممَ  ى عن مالك  يي حَدثّنيو -158

ا رِت  دبَ  وقد كانت  , ا رِت  حأ ا سأ ْلجاريًة  ت  لتقأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ زوجأ  - حفصةأ  نَ أأ , ه غأ لأ ب

.ت  لتم هبا فق   مرت  فأأ 
( ) 

_________________ 

والبغوي (  183) "العرفة"ويف ( 8/11) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 333)أخرجه الشافعي  (6)

 . من طريق مالك به( 1535)

من طرق عن ييى ( 1/119)والدارقطّني ( 11193)وابن أيب شيبة ( 8115 )وأخرجه عبد الرزاق  

 .بن سعيد به 

يلة , من طريق نافع عن ابن عمر ( 1891) "صحيحه"وأخرج البخاري يف    المًا ق تل غم فقال , أأَن غ 

مر   .لو اشرتك فيها أأهل  صّنعاءأ لقتلت هم: ع 

هُقت ل همُُ"عددُاملقتولي"وليسُعندُالبخاريُُ    به . والُالترصيحُبأ ن  قم وقال الغرية : ثم قال البخاريُّ عأ

بي ًا , بن حكيم عن أأبيه  ر مثلأه . أَن أأربعًة قتلوا صأ  . فذكأ

لأه ابن  وهب  يف . وهذا التعليق  ُ ( 8/11) "السّنن"ومن طريقه البيهقي يف ( 188) "اجلامع"وصأ

 قتلهم للصبي  
مر عّند عبد الرزاق وغريه . مطَوالً بمذكر صفةم وانظر . وله طرٌق أ خرى عن ع 

 (.1/118 ) "فتح الباري"و ( . 88 /5) "االستذكار"

ُقوله  (ُ :ُ ُِغيلة ت ل بمخادعة  وحيلة  : (11 /1) "الشارق"قال عياض يف ( قأ يلة ال  ي  الأ  الغم غأ رس  ال  بمكأ

 . غري

ّنقطع. ملأ  أره يف غري الوطأ من هذا الطريق  (6)  . وهذا م 

وابن أيب ( 31 /8)والبيهقي ( 81 /13) "الكبري"والطباين يف ( 81 /9)وروى عبد الرزاق 

= 
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ُُيةُِيفُدُُِماُجاءُ :ُبابُ ُهوجنايتُُِبةُِائُِالس 

سائبًة  نَ أأ , سار  يامن بن يأ لناد عن سعن أيب الز   ى عن مالك  يي حَدثّني -159

 لقتولأبو ا - عائذيُّ لا فجاءأ  ,ّني عائذ  رجل  من بم  ابنأ  لفقت . اججَ حل  ا ه بعض  عتقأ أأ 

 : عائذي  لا لفقا ,ه ل ديةأ  ال: مر ع   لفقا ,ه ابّنم  يةأ د طلب  اب يأ طَ خلبن امر  ع  ىلإ -

 اً هو إذ:  ائذيُّ الع لفقا ,ه ون ديتأ ج  رم خت   اً إذ: مر ع   لفقا ؟ه ابّنيلأ تو قأ ل يتأ رأأ أأ 

أ إن ي   .مقأ ر  كالأ  .م  قأ ّن  يأ  ل  تأ ق  ي   وإن  ,  م  قأ ل  يأ  ك  رت 
( ).   

___________________ 

مر عن نافع عن ابن عمر ( 1 9/1)شيبة  بيد اهلل بن ع  ا , من طريق ع  رِت  حأ  ,أَن جاريًة حلفصة سأ

فأأنكرأ ذلك عليها عثامن , فأأتاه عبد  اهلل بن عمر, , فأمرت  عبدأ الرمحن بن زيد فقتألأها , واعرتفت  بذلك 

لطان : فقال  ا واعرتفت  به , وكان عثامن  أأنكرأ عليها ما فعلت  دون السُّ  . "إّنا سحرِت 

 .وإسّناده صحيح 

بر : أي  (دب رُتاُ:ُ)ُقولهُ  السي د وهو تعل. أعتقتها عن د 
ن أأجل . يق  العتقم عىل موتم ا مم رِت  ولذا سحأ

تقها   .استعجالم عم

 . وفيه انقطاع. عن مالك به( 1/18 )أخرجه عبد الرزاق  ( )

من رواية حَجاج بن أأرطاة عن عطاء بن أيب (  3  / 8)  "الكبى"وله طريٌق آخر عّند البيهقي يف  

ّنقطع كسابقه. رباح به  ه م   . وإسّناد 

واة الوطأ ( : 13 /9) "االستذكار"عمر بن عبد الب يف  قال أبو  , ليس هذا احلديث عّند أأكثرم ر 

 , وسقطأ من رواية ييى صفة  قتلمه 
م
لَن العاقلةأ ال حتمل  , وقتل ه كان خطًأ ال خالفأ يف ذلك بي العلامء

عتأق سائبًة عاقلٌة ملأ  ي وجب , إاَل عقلأ اخلطأ  مر شيئاً وَلا ملأ  يكن للم   انتهى. له ع 

ُ ُ)ُقوله :ُ ه ( :  1/1 ) "الفتح"قال ابن حجر يف  (سائية ال والءأ لأحد  . العبد  الذي يقول له سيد 

ه . أو أأنت سائبٌة , عليك  أو , وقد يقول له أأعتقت ك سائبًة , وأأن اَل والءأ لأحد  عليه , يريد بذلك عتقأ

= 
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___________________ 

يغتي ال  . أأنت حر  سائبًة  ه إىل نَية ففي الص  فتقر  يف عتقم واختلف يف , ويف ال خريي يأعتق , وليي يأ

 .انتهى. واخت لف يف والئه, وشَذ من قال بإباحته , عىل كراهيتمه  فاجلمهور. الرَشط 

, بالقاف احلية التي فيها بياٌض وسواٌد  (كالرقمُ:ُ)ُقولهُ( : 1/315) "رشح الوطأ"قال الزرقاين يف 

رة  ُ. وسواد أو مح 

ْلق مُ:ُ)ُوقولهُ ُ. بفتح أوله وإسكان الالم وفتح القاف , وأصله الكل برسعة (إنُيرتكُي 

قتلُ:ُ)ُقولهُ ُ. بضم أوله وفتح ثالثه  (وإنُي 

نق مُ:ُ)ُقولهُ وهي . القرآن , ويف لغة بفتح القاف من باب تعب  بكرس القاف من باب رضب لغة (ي 

ّنا بالسجع , ومعّناه إن   ت لأه قتلأك  أأوىل ه  م  مّنك , وهو مثٌل من أأمثالم , تأركتأ قأ
ّنتقم تأه كان له من يأ وإن قتل 

وهي احلية  -كانوا يف اجلاهلية يأزعمون أأَن اجلَن تأطلب  ثأر اجلان  : قال ابن الثري . العربم مأشهورٌ 

لأٌل , وهذا مثٌل فيمن , فرَبام ماتأ قاتل ها  -الرقيقة  تمع عليه رَشان ال يأدري كيف ورَبام أأصابه خأ جيأ

 .انتهى كالم الزرقاين . يصّنع  هبام
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ُ
 الامع   كتاب

ُ

ُُماُجاءُ :ُبابُ ُهامنُُْوالروِجُُىُاملدينةُِن ُكُْيفُس 

ال : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , روة عن أأبيه مالك عن هشام بن ع   حَدثّنيو -111

 ( ).ا اهلل  خريًا مّنهالديّنة رغبًة عّنها إاَل أأبدْلأ َيرج  أأحٌد من 

أاس   ى عن مالك  يي حَدثّني -111 ريرة  ( ).عن ابنم محأ ه عن أيب ه  أأَن , عن عم 

_________________ 

ي يف  (6) ل اجلأّنأدم َرة ( 31)رقم  "فضائل الديّنة"أخرجه الفض  مسّند "واجلوهريُّ يف , من طريق أأيب ق 

 .من طريق القعّنبي كالمها عن مالك  به( 115) "الوطأ

ي ( 111, 9/115)ورواه عبد الرزاق    .من ط رق  عن هشام به(  1/ )واجلأّنأدم

وأأسّنده عن مالك  عن , هذا احلديث وصلأه معن  بن  عيسى ( : 11/119) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

ه يف الوطأ, هشام عن أبيه عن عائشة يف الوطأ  ه غري   .انتهى. واهلل أعلم. وملأ  ي سّند 

وأيضاً ً ,  د بن أيب وقاص من حديث سع(6525ُ)ُ"صحيحه"واحلديثُأخرجهُمسلمُيفُ:ُقلتُ 

 . من حديث أيب هريرة مثله مرفوعًا (  38 )برقم 

رساًل   جاه من هذه الطريق ال موصوالً وال م  ر   .وملأ  َي 

 ُ ل دٌة من بالد . ويف آخرها الدال  الهملة  . بفتح اجليم والّنون : اجلأّنأدي  :فائدة ّنأد بأ هذه الّن سبة إىل جأ

سعيد الفَضل بن حممد بن إبراهيم بن مفضل بن سعيد بن عامر بن رشاحيل  وهو أبو. اليمن مشهورة 

 ( 1/91) "النساب"قاله السمعاين يف . اجلّندي , من أوالد الشعبي

واة الوطأ عن مالك يف اسمه   (1) قاله أبو م صعٌب . يونس بن يوسف بن محاس :  فقيل, اضطرب ر 

ن  ع   وقالُعبدُاهللُبنُيوسفُالتنييس, يوسف بن محاس :  يلوق, يوسف بن يونس :  وقالُبعضهم, ومأ

تابأع عىل ذلك . يوسف بن سّنان :   : ثم قال (. 11 /11) "التمهيد"ذكره ابن عبد الب يف . وملأ  ي 

= 
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َن الديّنة  : قال  ملسو هيلع هللا ىلصرسولأ اهلل  كأ عىل أأحسنم ما كانت حَتى يدخلأ الكلب  أأو  لت رت 

ي عىل بعضم  ذ  ئب  في غأ . يا رسولأ اهلل : فقالوا ,  و عىل الّنبم أأ , سواري السجدم  الذ 

ن تكون الث امر   ايف : قال ,  ؟ذلك الَزمان فلمأ وأ باع. للعأ   ( ).الَطري والس 

___________________ 

بأل مالك  
لنه , ورواية ييى يف ذلك حسّنٌة , واهلل أأعلم . وهذا االضطراب يدلُّ عىل أَن ذلك جاء من قم

وأأظنُّ أأَن مالكًا َلا اضطرب حفظ ه يف اسم هذا الرجلم رجعأ إىل إسقاط , التخليط يف االسم سلمم من 

ه  اس : وقال , اسمم ضأ عليه الوطأ, عن ابنم محأ رأ ن عأ ن آخر مأ
 .انتهى كالمه . وشهد وفاتأه. وييى مم

 .احلديث الذي بعده. ويؤيد أنه يونس بن يوسف : قلت  

( 1/111)واحلاكم ( 1113)وابن حبان ( 8/311) "التاريخ الكبري"أخرجه البخاري يف  ( )

من ( 111/ ) "تاريخ الديّنة"وابن شب ة يف ( 311/ ) "موضح أوهام اجلمع والتفريق"واخلطيب يف 

 . ط رق  عن مالك به

سلٌم . ويونس بن يوسف    . ه ملأ  يوَثقلكَن عمَ , ووَثقه الّنسائيُّ وابن  حبان , أخرج له م 

ُمتصًا من طريق سعيد بن السي ب عن  (6583)ومسلمُ(6333ُ)ُ"صحيحُالبخاري"واحلديثُيفُ 

اها إاَل العوايف , يأرتكون الديّنةأ عىل خريم ما كانت : أيب هريرة مرفوعًا  يريد  عوافم السباعم . ال يأغشأ

 .والطريم 

قال . مجع عافية ( : 1/91) "الفتح"قال ابن حجر يف  (العوايفُ:ُ)ُقولهُ  وهي التي تطلب  أأقواِتا , وي 

أأَّنا طالبٌة لأقواِتا من قولك :  أحدمها. اجتمع يف العوايف شيئان : قال ابن اجلوزي . للذكرم عاف  

فاة , أي . عفوت  فالنًا أأعفوه فأأنا عاف   عروفه , : واجلمع ع  فاء :  والثاينأأتيت  أأطلب  مأ وهو . من العأ

ه لأمّنها عىل نفسها فيه. لوضع  اخلايل الذي ال أأنيس به ا  .انتهى . فإَن الطريأ والوحشأ تأقصد 

يُ:ُ)ُقولهُُ شَددة (. 1/118) "الشارق"قال عياض يف  (فيغذِّ ُُ.بفتح الغي وكرس الذال م 

ه من الّنا: أي ( : 3/155) "الّنهاية"وقال يف ُ ل و  َكانه وخ  ب ول عليها لعدم س  َذى بمبأوله : يقال . س يأ غأ

ي  ذ  غأ ةً . ي  فعأ ًة د  فعأ قاه د   .انتهى. إذا أل 
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ُُماُجاءُ :ُبابُ ُدينةُِاملُ ُريمُِيفُحت 

مالك عن يونسأ بنم يوسفأ عن عطاء بن يسار  عن أأيب أأيُّوب  حَدثّنيو -113

دأهم عّنه, الأنصاري    فطأرأ
لبًا إىل زاوية  ع  ئوا ثأ لامنًا قد أأجل 

 .  أأَنه وجدأ غم

ه إاَل أأَنه قال : قال مالك  مم رسولم اهلل : ال أأعلأم  رأ  ( ).ي صّنع هذا؟ ملسو هيلع هللا ىلصأأيف حأ

ل   ى عن مالك  يي حَدثّنيو -111 دخلأ عيَل زيد  بن  ثابت  وأأنا : قال , عن رج 

ًا  -بالأسواف  أسأ ت  ّن  طأد  لأه -وقد اص  سأ ن يأدي فأأر 
ه مم  ( ).فأأخذأ

_________________ 

واخلطيب يف ( 31 /1) "الكبري"والطباين يف ( 131 )والشايش ( 91 /1)أخرجه الطحاوي  (6)

ه ال بأس به. من ط رق  عن مالك به( 98 /5)والبيهقي (  31/ ) "موضح الوهام"  . وإسّناد 

ه يف هذا ( : 15 /11) "مهيدالت"قال أبو عمر يف   واة فيام علمت  عن مالك  يف اسمم شيخم تلف الرُّ وملأ  َيأ

أاس : وقد قيل  "يونس بن يوسف"وكلُّهم قال فيه , احلديث  وهو ابن . وليس بيشء , إنه غري  ابن محأ

أاس   انتهى . وهذا يقيض لرواية مأعن وأأيب م صعب بالصواب, محأ

أاس)من رواية عبد اهلل بن يوسف عن مالك ووقع عّند الطباين : قلت   وقول  ابنم ( . يوسف بن محأ

 .يعّني احلديث الذي قبله .. ( يأقيض لرواية ) عبد الب 

ي يف ( 99 /5)أخرجه البيهقي  (6)  .من طريق مالك به( 89) "فضائل الديّنة"واجلأّنأدم

ل الذي ملأ  ي سم  ( : 8/131) "االستذكار"قال أبو عمر يف   حبيل بن : ه مالك يقولون والرج  هو رش 

ه , سعد  اه فلم ي سم  حبيل بن سعد من وجوه  , كان مالٌك ال يرضأ  .انتهى "واحلديث حمفوٌظ لرش 

وابن أيب شيبة ( 111 1( )91 11)فقد أخرجه اإلمام أمحد . وهو كام قال رمحه اهلل : قلت  

حبيل بن ( 8/181) "العرفة"ويف ( 5/111) "الكبى"والبيهقي يف ( 513/ ) من ط رق  عن رش 

ًا بالأسواف : قال . سعد  أسأ ّن ي زيد بن ثابت فأأرسلأه . أأخذت  ّن  ه مم ا ع: وقال , فأأخذأ لمتأ أأَن رسولأ أأمأ

 .حَرم ما بي البتيها ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

= 
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ُدينةُِامل ُُباءُِيفُوُ ُماُجاءُ :ُبابُ

 - ملسو هيلع هللا ىلصزوجأ الّنَبي   -عائشةأ  نَ أأ , ييى بن سعيد   حَدثّنيو: قال مالك  -115

ة يقول  : قالت    :وكان عامر  بن  ف هري 

وقمه ن فأوقمه           قد رأأيت  الوتأ قبل ذأ ه مم تف  إمَن اجلأبانأ حأ
( )  

___________________ 

 ُ ُ)ُقوله :ُ وآخره سي . بضم  الّنون وفتح اْلاء ( : 1/51) "الشارق"قال القايض عياض يف  (هن  سًا

 .انتهى . مهملة

ه وذنبمه ( : 5/185) "الّنهاية"وقال ابن الثري يف   د ي ديم حتريك رأ سم أ يأصطاد . طائٌر ي شبه الصُّ

 .انتهى. ويأ وي إىل القابر, ري العصاف

افُ:ُ)ُقولهُُ رمم . بفتح أوله بعدها سي مهملة ( :    / ) "الشارق"قال عياض يف (ُال ْسو  هو من حأ

ُانتهى . وهو صدقة زيد بن ثابت. هو بّناحية البقيع : قال ابن عبد الب . الديّنة 

من طريق ( 511) "مسّند الوطأ" واجلوهري يف(  1/15 ) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف  ( )

 . مالك به

 أ خرى يصحُّ به . وهذا مّنقطٌع 
أخبار "والفاكهي يف ( 138)فأأخرجأ احل ميدي . لكن جاء من ط رق 

ييّنة ( 3/15) "مكة من طريق سعيدم (  9 /11) "التمهيد"وابن عبد الب يف , من طريق سفيان بن ع 

روة عن أأبيه عن عائشة   الرمحن اجل محي كالمها عن هشام بن ع 
الديّنة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اهلل  لَا دخلأ , بنم عبدم

ه , فدخلأ الّنبىُّ  َم أأصحاب  ه فقال  ملسو هيلع هللا ىلصح  ر  يأعود   . كيف جتدك يا أبا بكر؟: عىل أأبى بك 

اكم نأعله: فقال أبو بكر   .كل امرئ  م صبَح ىف أأهله   والوت  أأدنى من رشم

 .مي جلده بروقهكالثور يأ : وزاد . فقال فذكره . كيف جتدك؟ : ودخل عىل عامر بن ف هرية فقال  

 : ؟ فقال .كيف جتدك: ودخلأ عىل بالل  فقال : قالت  

عري هل أأبيتَن ليلًة   بواد  وحويل إذخــٌر وجليل     . أأالأ ليتأ شأ

= 
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ُدينةُِنُاملُ مُُِودُِهُ اليُ ُالءُِْجُيفُإُُِماُجاءُ :ُبابُ

كيم  ي عن مالك  حَدثّنو -111 مر بن عبد , عن إسامعيل بنم أأيب حأ أن ه سمعأ ع 

ن آخرم ما تكَلم به رسول  اهلل : العزيز يقول  قاتلأ اهلل  اليهودأ : أأن  قال  ملسو هيلع هللا ىلصكان مم

___________________ 

بدون يل شامة وطفيل؟   ّنَة ؟  وهل يأ  . وهل أأردَن يومــًا مياه جمم

 . وإسّناد ه صحيٌح . فذكرت  باقي احلديث  

من طريق أأيب بكر بن ( 5111)وابن حبان ( 1111) "الكبى"ّنسائي يف وال( 1/15)ولمحد  

روة عن أأبيه عن عائشة   .مثله . إسحاق بن يأسار عن عبد اهلل بن ع 

(  3/  ) "صحيحه"ومن طريقه البخاريُّ يف . عن هشام ( 1113) "الوطأ"واحلديث يف  

دونُِذْكرُ. عن هشام به ( وأبو أسامة مالك)من طريق أيب أسامة كالمها ( 191 )والبخاريُّ أيضًا 

 .شعِرُعامرُبنُف هرية

واة الوَطأ فيام علمت  عن مالك يف إسّنادم هذا ( :  9 /11) "التمهيد"قال أبو عمر يف   تلف ر  وملأ  َيأ

واة هشام يذكرونأه عّنه فيه , وملأ  يذكر مالٌك فيه قولأ عامرم بنم ف هرية , احلديث وال يف متّنمه  هبذا وسائر ر 

 . انتهى كالمه . اإلسّناد

وأبو ن عيم , من طريقم عبدم الرمحن بنم احلارث بن عبد اهلل بن عياش ( 11183)وأخرجه أأمحد : قلت  

مري كالمها عن عائشة( 1/111) "أخبار أصبهان"يف  بيد بن ع   .مثله. من طريق ع 

هُ:ُ)ُقولهُ معّناه :  قيل (منُفوقهُ)ُوقولهُ ,احلتف الوت ( : 18 / ) "الشارق"قال عياض يف  (حتف 

ه وجبّنأه غري  دافع  عّنه الّنية إذا نزلت به  معّناه :  وقيل, وحَل به قدر  اهللم السابق الذي البَد مّنه , إَن حذرأ

تمل أأن  يرجعأ هذا إىل معّنى الأَول , أأَن حتفه من السامء يقدر  تب يف , وكّنَى به عاَم سبقأ له , وي  وك 

شى أأن يقعأ عليه يشٌء :  وقيل, اللوح الحفوظ  عرم كمن  َيأ  والذُّ
 }وكقوله , معّناه أأنه شديد  اخلوفم

 .انتهى . وهذا ضعيف {يسبون كَل صيحة  عليهم 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   599 ْيُحيح 

وا قبورأ أأنبيائمهم مساجدأ  بقَي ديّنان بأأرضم العربم , والّنَصارى اخَتذ  ال يأ
( ). 

هاب  ي عن مالك  حَدثّنو -111 ال جيتمع  : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , عن ابن شم

 . ديّنانم يف جزيرةم العرب

هاب  : قال مالك  مر بن  اخلَطاب حَتى أأتاه : قال ابن شم ففحصأ عن ذلك ع 

تمع  ديّنان يف جزيرةم العربم : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , الَثلأج  واليقي   فأأجىلأ . ال جيأ

 ( ).ّيودأ خيب

_________________ 

 "الدالئل"والبيهقي يف ( 1/111) "الطبقات"وابن سعد يف ( 1/51)أخرجه عبد الرزاق  ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 9/118) "الكبى"و( 1/111)

من طريق محاد بن ( 35 /1)والبيهقي , من طريق ييى بن سعيد ( 1/111)وأخرجه ابن سعد أيضًا  

رسٌل . سلمة كالمها عن إسامعيل به   . وهذا م 

ه الول أمُ قُّ لأ برسول  " عنُعائشةُوابنُعباس(356ُ)ومسلمُ(463ُ)فقدُأخرجهُالبخاريُ. ا شم لا ن زم

ه  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يصًة له عىل وجهم ق يطرح  مخأ
ه . طفم هم ج  ها عن وأ تأَم كشفأ وأخرجاهُأيضًاُ. فذكره : فقال . فإذا اغ 

 . بالرفوع .  منُحديثُأيبُهريرة

ه الثاين ُ  . فانظر ما بعده "ال يبقَي ديّنانم بأأرضم العربم  "وهو قوله : وأَما شقُّ

والبالذري يف ( 9/118) "الكبى"والبيهقي يف ( 1/33) "رشح الشكل"أخرجه الطحاوي يف  (6)

 .وهذا مرسٌل . من ط رق  عن مالك به(  3/ ) "فتوح البلدان"

هري   عّنه عن سعيد :  وقيل, عّنه عن سعيد بن السيب عن أيب هريرة :  لفقي. وقد اخت لف فيه عىل الزُّ

رساًل   . عّنه عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن عائشة :  وقيل, م 

 (.  3/15) "نصب الراية"و ( 11 /1)البن حجر  "التلخيص": انظر  

ُأخرجهُالبخاريُيفُ. لكن يشهد ْلذا احلديث يف اجلملة   (6253ُ)ومسلمُ(6888ُ)ُ"صحيحه"ما

= 
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___________________ 

ربم :  عنُابنُعباسُمرفوعاًُ  العأ
ن جزيرةم جوا الرشكي مم أنه سمعأ , عن عمر ( 11 /5)ولسلم . أأخرم

سلاًم : يقول  ملسو هيلع هللا ىلصرسولأ اهلل  َن اليهود والّنصارى من جزيرة العرب حتى ال أأدع  إاَل م  جأ  .  "ل خرم

مر ليهود خيب   مر  من حديث ابن( 1581)فأخرجه البخاري . أَما إجالء ع   . ع 

ُ ُقوله (ُ :ُ لأجًا ( : 131/ ) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (الثل ج ث لأج ثأ لمجت  نأف يس بالمرم تأ , يقال ثأ

ث ل ج ث لوجًا إذا اط مأَنت  إليه  لأجت تأ ّنت , وثأ بأت فيها , وسكأ ت  به, وثأ  .انتهى. ووثمقأ

 "أخبار الديّنة"قال الزبري بن بكار يف ( :  1 /1) "الفتح"قال ابن حجر يف  (جزيرةُالعرِبُ:ُ)ُقولهُ

جزيرة العرب : قال غريه : قال الزبري . جزيرة العرب الديّنة : أ خبت عن مالك عن ابن شهاب قال 

ذيب إىل حَّض موت , قال الزبري   .وهذا أأشبه , وحَّضموت آخر  اليمن: ما بي الع 

يت جزيرة العرب لأَن بحرأ فارس  وبحر احلبشة والفرات ودجلة أأحاطت  : د وقال اخلليل بن أمح م  س 

 . هبا , وهي أأرض العرب ومعدّنا

دن إىل أطراف الشام : وقال الصمعي  ه ملك  فارس من أأقىص عأ بل غ   . هي ما مل يأ

ن أأقىص عدن  إىل ريف العراق طوالً : وقال أبو عبيد  َدة وما واال, مم ها من الساحل إىل أطراف ومن ج 

 , الشام عرضًا 

َدة وما واالها , جزيرة العرب ما بي أقىص عدنم أأبي إىل ريفم العراق ط والً : وقال الصمعي  ومن ج 

 وبحرأ القلزمم 
 هبا , يعّني بحرأ اْلّندم

يت جزيرة  العربم إلحاطةم البحارم م  إىل أأطراف الشامم عرضًا , وس 

وهبا أأوطاّنم , بشة , وأ ضيفت إىل العرب لأّنا كانت بأأيدّيم قبل اإلسالم وبحر فارسم وبحرأ احل

كّناه مّنها احلجاز خاصة  ن س 
وهو مكة والديّنة والياممة ما . ومّنازْلم , لكن الذي ي مّنأع  الرشكون مم

ليمنأ ال ي مّنعون واالها , ال فيام سوى ذلك مما ي طلق عليه اسم جزيرة العرب , الت فاق اجلميعم عىل أأَن ا

لة جزيرةم العربم ,    .هذاُمذهبُاجلمهورُمّنها مع أأّنا من مج 

م احلرم للتجارة , :  وعنُمالكجيوز مطلقًا إاَل السجد ,  :وعنُاحلنفيةُ وز دخوْل  ال :  وقالُالشافعيجيأ

 .انتهى كالمه. يدخلون احلرمأ أأصالً إاَل بإذنم اإلمامم لمصلحةم السلمي خاصة
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ُدينةُِاملُ ُرُ مُْيفُأُ ُماُجاءُ ُامعُ ج ُ:ُبابُ

طلأعأ  ملسو هيلع هللا ىلص َن رسولأ اهللمأأ , بيه روة عن أأ عن هشام بن ع  ي عن مالك  حَدثّنو -118

بُّّنا ون حبُّه : فقال . له أ حٌد  هذا جبٌل ي 
( ). 

 أأنَ , عن ييى بن سعيد  عن عبد الَرمحن بن القاسم ي عن مالك  حَدثّنو -119

مر بن اخلَطاب أأخبه لمأ س  أأ  ومي  , موىل ع  فرأأى .  أأَنه زارأ عبدأ اهلل بن عَياش  الخز 

مر بن : فقال له أأسلم  , وهو بطريق مَكة . عّنده نأبيذًا  بُّه ع  إَن هذا الرَشابأ ي 

مر بن اخلَطاب , اخلَطاب  حًا عظياًم فجاء به إىل ع  دأ فحملأ عبد اهلل  بن  عي اش  قأ

عأ  ه فوضأ ي هم , ه يف يدم
مر إىل فم ه , فقَربه ع  هذا لأرشاٌب  إنَ :  فقال عمر  , ثَم رفعأ رأ سأ

اًل عن يميّنمه , فرشبأ مّنه , طي ٌب  ه رج  َم ناولأ  .ث 

مر بن اخلَطاب . اهلل   أأدبرأ عبد  فلاَم  لأَكة خرٌي من : أأنتأ القائل  : فقال , ناداه ع 

ّن ه ف: فقال عبد  اهلل  ؟الديّنة رم  اهللم وأأم  ال أأقول  : فقال عمر , وفيها بيت ه , قلت  هي حأ

_________________ 

ي يف ( 59/ ) "تاريخ الديّنة"أخرجه ابن شَبة يف  (6) من طريق مالك (  1/ ) "فضائل الديّنة"واجلأّنأدم

 . به

ي ( 1/398 )وابن أيب شيبة ( 9/118)وأأخرجه عبد الرزاق   من ط رق  عن ( 11,   1/ )واجلأّنأدم

 . هشام به 

رسٌل يف الوطأ ع( : 11/331) "التمهيد"قال أبو عمر يف   اعة الرواةوهذا م   . انتهى . ّند مجأ

. عن أنس مثله ( 311 )ومسلم ( 1131) "صحيحه"يشهد له ما أأخرجه البخاري يف : قلت  

يد الساعدي    أأيب مح 
اه أأيضًا من حديثم رجأ  .مثله وأأخ 
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ه شيئًا  مر , يف بيت اهلل وال يف حرمم  ؟لأَكة خرٌي من الديّنة: أأأنتأ القائل  : ثم  قال ع 

ّن ه : قال  ال أأقول  يف حرمم اهللم وال : فقال عمر , وفيها بيت ه , فقلت  هي حرم  اهللم وأأم 

 ( ). ثَم ان صفأ , يئًا يف بيتمه ش

ُرُِد ُبالقُ ُالقولُُِعنُُِيُ هُْالن ُ:ُبابُ

ة عن عبدم احلميد بن عبد  ى عن مالك  يي حَدثّنيو -111  بنم أأيب أ نيسأ
عن زيدم

_________________ 

عن إسامعيل عن مالك  عن عبدم الرمحن بن القاسم ( 31 / ) "التاريخ الصغري"أخرجه البخاري يف  ( )

 .وملأ  يذكر  ييى بنأ سعيد . أسلمأ أأخبه أأَن , 

 (. 8/118) "االستذكار": انظر  

من طريق يزيد بن هارون (  3 /1) "أخبار مكة"والفاكهيُّ يف ( 31 / )وأأخرجه البخاري أيضًا  

ه, إَن عبدأ الرمحن بنأ القاسم أأخبه : ثّنا ييى بن سعيد قال  مر. أأنه بلغأ وىل ع   .أَن أأسلمأ مأ

ه أأصحُّ : قال البخاري    .إرسال 

ورواه ابن وهب والقعّنبي عن ( : 38 / ) "الحاديث التي خولف فيها مالك"وقال الدارقطّني يف  

سلم  قديٌم ملأ  . وهذا ال يأصحُّ . أأَن أأسلمأ أأخبه , مالك عن ييى بن سعيد عن عبد الرمحن بن القاسم 
أأ

وى هذا احلديثأ يزيد  بن  هارون عن ييى بن سعيد وقد , ي دركه عبد  الرمحن بن القاسم  أأَن عبدأ , رأ

به أأنه بلأغه , الرمحن بنأ القاسم  مر رأأى مع عبدم اهلل بن عياش نبيذًا يف طريق , أأخ  أأَن أأسلمأ موىل ع 

 .احلديث ".. مكة

وي عن إسحاق الطَباع عن مالك عن عبد الرمح, وهذا أأصحُّ من الأَول   ن بن القاسم عن أبيه وقد ر 

تابأع ابن  الطباع عىل هذا , عن أأسلم  . واهلل أعلم . فإن  كان حفظأ ذلك فقد أأتى بام ي شبه الصواب. وملأ  ي 

رة وييى بن أيوب عن ييى بن سعيد عن عبد الرمحن بن القاسم  م  أأَن أسلمأ أأتى عبدأ اهلل , ورواه أبو ضأ

 .انتهى كالمه . واهلل أعلم . وهذا أأصحُّ من الول, ( أي القاسم ) ملأ  ي ذكر فيه . بنأ عَياش 
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 اجل هّني  , الَرمحن بنم زيدم بنم اخلَطاب 
مر بن , أأَنه أأخبه عن م سلمم بنم يسار  أأَن ع 

ئملأ عن هذه  هم تأ يَ هورهم ذرَ ن ظ  مم  ن بّني آدمأ ك مم ربُّ  خذأ وإذ أأ }اآلية اخلط اب س 

ا وا يوم القيامة إنَ تقول   نا أن  هد  بىل شأ : قالوا ؟  كمبرب   لست  هم أأ نفسم هم عىل أأ شهدأ وأأ 

 [.11 : العراف ]{يا عن هذا غافلم كّنَ 

مر بن اخلط اب  فقال رسول  اهلل , ي سأأل  عّنها  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت  رسولأ اهلل : فقال ع 

رَيًة , إَن اهلل تبارك وتعاىل خلقأ آدمأ :  ملسو هيلع هللا ىلص ه فاستخرجأ مّنه ذ 
ه بيميّنم َم مسحأ ظهرأ , ث 

 : فقال 
م
ه , أأهل اجلّنَة يأعملون  وبعملم . للجّنَة  خلقت  هؤالء َم مسحأ ظأهرأ ث 

رَيًة  رجأ فاستخ    .لم أأهلم الّنَار يأعملونوبعم. خلقت  هؤالء للّنَار : فقال , مّنه ذ 

ي مأ العمل  : فقال رجٌل 
فم إَن اهللأ إذا خلقأ :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول  اهلل  ؟يا رسولأ اهلل فأ

العبدأ للجّنَة استعملأه بعملم أأهلم اجلّنَة حَتى يموتأ عىل عمل  من أأعامل أأهل اجلّنَة 

وإذا خلقأ العبدأ للّنَار استعملأه بعملم أأهلم الّنَار حَتى يأموتأ عىل , في دخله به اجلّنَة 

 ( ).عمل  من أأعامل أأهلم الّنَارم في دخله به الّنَار

_________________ 

السّنن "والّنسائي يف ( 3115)والرتمذي ( 1113)وأبو داود ( 15,  11/ )أخرجه اإلمام أمحد  ( )

( 9/11) "تفسريه"والطبي يف ( 11/ )واحلاكم ( 11 1)وابن حبان ( 1/311) "الكبى

 . وغريهم من ط رق  عن مالك به

مر , هذا حديٌث حسٌن : رتمذي قال ال  سلم بن يأسار ملأ  يأسمع  من ع  هم يف هذا . وم  وقد ذكر بعض 

اًل جمهوالً  مر رج   انتهى.اإلسّناد بي مسلم بن يسار وبي ع 

 .     وكذا أعَله باالنقطاع ابن عبد الب والطحاويُّ والبيهقيُّ وغريهم من احل َفاظ 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   614 ْيُحيح 

 عن عأ  مالٌك  حَدثّنيو - 11
سمعت  : أأَنه قال , مرو بن ديّنار  عن زيادم بنم سعد 

طبتمه  بري يقول يف خ   ( ).إمَن اهللأ هو اْلادي والفاتن: عبدأ اهلل بنأ الزُّ

___________________ 

ث عم ( 9/11) "تفسريه"ي يف والطب( 1111)ووصلأه أبو داود    مر بن خأ والطحاوي يف , من طريق ع 

وابن عساكر ( 8/11)والطحاوي أيضًا , من طريق يزيدأ بنم سّنان ( 8/11) "رشح الشكل"

من طريق أأيب عبد الرحيم خالد بن أيب يزيد كلهم عن زيدم بنم أأيب أ نيسة عن عبد احلميد عن ( 31/11)

سلم بن يسار عن ن عيم ب مرم  بيعة عن ع   . ن رأ

بيعة جمهوٌل غري  معروف     كام قال الرتمذي  والذهبي  وابن عبد الب وغريهم . لكن ن عيم بن رأ

ب الدارقطّنيُّ يف    .الوصولأ ( 1/111) "العلل"وصو 

ن عيم بن "الظاهر أَن اإلمام مالكًا إنام أأسقط ذمكر ( : 3/513) "تفسريه"وقال احلافظ ابن كثري يف  

ه  "ربيعة ه وملأ  يعرف  لأ حالأ
هم كرأ مجاعة  . عمدًا َلا جأ

عروف إاَل يف هذا احلديث , وكذلك ي سقط ذم فإنه غري  مأ

 انتهى. ويقطع كثريًا من الأوصوالت , واهلل أعلم, وْلذا ي رسل  كثريًا من الرفوعات , ممن ال يأرتأضيهم 

مر ( : 3/188) "لفرتقالتفق وا"وقال ابن خراش كام رواه اخلطيب يف   سلم بن يسار عن ع  حديث م 

كأ مّنه مالٌك ن عيمأ بنأ ربيعة  رأ . وهذا مما ي عدُّ عىل مالك  من اخلطأ, وهو الصحيح  أأَن يف احلديث ن عياًم . تأ

 انتهى

القضاء "والبيهقي يف ( 11) "القدر"وابن وهب يف كتابه (  1 /1) "اإلبانة"أخرجه ابن بط ة يف  ( )

من ط رق  عن (  91)رقم  "رشح أصول اعتقاد أهل السّنة"والاللكائي يف ( 131)رقم  "والقدر

 .وإسّناده صحيٌح . مالك به

ليامن  }لقوله تعاىل  (والفاتنُ:ُ)ُقولهُُ وهذا من باب اإلخبار  {ي ضل من يشاء  }: وقوله  {ولقد فتّنَا س 

 .ار به فال مانعأ من اإلخب. وهو أأوسع  من باب الأسامء . والفعل 

ه ( : 3/383) "مدارج السالكي"قال ابن القيم يف  الفعل  أأوسع  من االسم , وْلذا أأطلقأ اهلل  عىل نفسم

تسَم مّنها بأأسامء الفاعل , كأراد , وشاء , وأأحدث , ومل ي سَم بالريد والشائي والحدث , كام  أأفعاالً مل يأ

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   615 ْيُحيح 

ُرُِد ُالقُ ُلُِهُْيفُأُ ُاُجاءُ مُ ُجامعُ :ُبابُ

َمد بن كعب  ي عن مالك  حَدثّنو -111  عن حم 
رظي  قال عن يزيد بن زياد  : الق 

ا الّن اس إمَنه ال مانع لمأا أأعطأى اهلل  :  - وهو عىل الّنبم  -يب سفيان عاوية بن أأ قال م   , أأّيُّ

عطمي لمأا مّنع  ين, وال يّنفع  ذا اجلد  مّنه اجلدُّ , وال م  هه يف الد  فق   اهلل  به خريًا ي 
ردم ن ي   .مأ

 الكلامتم من رسو: قال  ثمَ 
م
 ( ).عىل هذه الأعواد ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لم سمعت  هؤالء

___________________ 

ه بالصانع والفاعل والتقن وغري  ذلك من الأسامء التي أأطلق عىل نفسه , فباب الأفعال مل ي سم  نفسأ

 .أأوسع من باب السامء

ن كل  فعل اساًم , وبلغ بأأسامئه زيادًة عىل الألف , فساَمه الاكرأ ,  -أقبح خطأ  -وقد أخطأ   من اشتَق له مم

أأوسع  من تأسميتمه به , والخادعأ , والفاتنأ , والكائد ونحو ذلك , وكذلك باب اإلخبار عّنه باالسم 

ب عّنه بأأَنه يشء , وموجود , ومذكور , ومعلوم , ومراد , وال ي سَمى بذلك وانظر . انتهى . فإنه َي 

 ( .331/ )طريق اْلجرتي 

والرَساج ( 181 ) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 111) "الدب الفرد"أخرجه البخاري يف  (6)

واخلطيب يف ( 318ص) "القضاء والقدر"والبيهقي يف ( 9/191 ) "الكبري"والطباين يف ( 853)

 وغريهم من ط رق  عن مالك به ( 311) "التوحيد"وابن مّنده يف ( 181 ) "التفق والفرتق"

هم بسامع كعب  من معاوية   ( 1811 )واإلمام أمحد ( 1/111)فأخرجه ابن أيب شيبة . ورَصح بعض 

ثامن بن حكيم ( 9 1)ن محيد وعبد ب( 111) "الدب"والبخاري يف  ( 1839 )وأمحد , من طريق ع 

 ,من طريق أ سامة ( 111) "الزهد"ووكيع يف  (6) "إبطال حليل"وابن بطة يف ( 851)والرساج 

من طريق حممد بن عجالن كلهم عن ( 15/ ) "إحتاف الهرة"ومسَدد كام يف ( 118)والبخاريُّ أيضًا 

َمد بنم كعب   .معت معاويةس: قال بعضهم , حم 

وإن كان ظاهره يف هذا اإلسّناد . هذا حديٌث سّنٌد صحيٌح ( : 31/18) "التمهيد"قال أبو عمر يف     

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   616 ْيُحيح 

___________________ 

واة مالك عن مالك  . وقد سمعأ ذلك من معاوية , االنقطاع  وهو حمفوٌظ أأيضًا من , ذكرأ ذلك بعض ر 

 انتهى . غريم طريقم مالك  

 (.1/318)والضعفاء للعقييل (   1 )علل الدارقطّني : انظر  

 ُ ُاحلديثُيف ُالبخاري"وأصل  844ُ)ُ"صحيح ُأخرىُ( ُومواضع ,ُ عن وَراد موىل ( 335)ومسلم

عبة  , يقول خلفأ الَصالة  ملسو هيلع هللا ىلصاكتب إيَل ما سمعتأ الّنبَي : كتب معاوية  إىل الغرية : قال , الغرية بن ش 

الة  يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت  الّنبَي : فأأمىلأ عيَل الغرية  قال  ال إله إاَل اهلل , وحده ال رشيك له , : خلف الص 

ا مّنعتأ , وال يّنفع  ذا اجلد  مّنك اجلد  
عطي لم ا أأعطيت , وال م 

 .اللهَم ال مانع لم

ه اآلخر    قُّ
سمعت  رسول : عن معاوية قال ( 131 )ومسلم ( 1918,   1)فأخرجه البخاري . أَما شم

هه يف الدينمأ : يقول  -وهو َيطب  - ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فق   .                                       ن ي رد اهلل  به خريًا ي 

. فإن  قلتأ إَن معاوية إذا كان قد سمعأ هذا من رسولم اهلل ( : 1/15) "عمدة القاري"قال العيّني يف   

ه , أأراد أن  يستثبتأ ذلك : ؟ قلت  .فكيف يأسأل  عّنه روفه أأو نأيس, ويّنظرأ هل رواه غري  أأو ما ,  بعضأ ح 

 .انتهى كالمه . أأشبه ذلك

ه مّنه , عىل الّنب  ملسو هيلع هللا ىلصفمعاوية سمعأ هذا الدعاء من الّنبي  . الصواب أنه ال مّنافاة بيّنهام : قلت   ومل يأسمع 

عاوية  الغريةأ عام ي قال بعد الصالة , بعدأ الصالة  ها معاوية  . فسأألأ م  فوافق أأّنا هي الكلامت التي سمعأ

 .واهلل أعلم . عىل الّنب ملسو هيلع هللا ىلصمن رسولم اهلل 

قال . عن حممد بن ف ضيل عن عثامن بن حكيم عن حممد بن كعب (  1889 ) أَما ما رواه أمحد  

اللهَم ال مانع لمأا : يقول  إذا انصفأ وقتأ الَصالةم  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت  رسول اهلل : سمعت  معاويةأ يقول 

لة الفقه يف الدين. أعطيتأ   .دون مج 

فقد رواه مجاعٌة من الثقات عن حممد  -وإن  كان ثقًة  -وعثامن بن حكيم . فالظاهر  شذوذ  هذه اللفظة  

ن الّنبي  . بن كعب 
وكذا رواه الثقات  عن عثامن بن . عىل الّنب  ملسو هيلع هللا ىلصبأَن معاويةأ سمعأ هذه الكلامت مم

ه ( 1811 )جه اإلمام أمحد أخر.مّنهم ابن  ن مري ويأعىل وأأبو بدر شجاع بن الوليد عّنه . حكيم  . وغري 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   617 ْيُحيح 

ُِقُلُ الُ ُنُِْسُيفُح ُُماُجاءُ :ُبابُ

عاذ بن جبل  قال, ي عن مالك  حَدثّنو -113 آخر  ما أأوصاين به رسول  اهلل : أَن م 

زحي و ملسو هيلع هللا ىلص ر  جيل  يف الغأ
ك للّنَاس معاذ بن جبل  أأحسم : أن  قال. ضعت  رم لقأ   ( ).ن  خ 

___________________ 

ها اختصارًا  كرأ
 .واهلل أعلم. تركت  ذم

عب"والبيهقي يف , من طريق القعّنبي ( 3/85)أخرجه ابن سعد  (6) من طريق سعيد بن ( 1191) "الشُّ

من طريق أيب مصعب كلهم عن مالك  ( 1/ ) "وصل بالغات مالك"وابن الصالح يف , أيب مريم 

 .فذكره: أَن معاذأ بنم جبل قال , عن ييى بن سعيد 

وتابعه ابن القاسم والقعّنبي . هكذا روى ييى هذا احلديث ( : 11/311) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

عاذ بن جبل ,   عن ييى بن سعيد عن م 
ّنقطٌع جدًا . ورواه ابن ب كري عن مالك  وال , وهو مع هذا م 

 انتهى. واهلل أعلم. ال غريه هبذا اللفظو. من حديث معاذ  ملسو هيلع هللا ىلصي وجد مسّندًا عن الّنبي  

مر بن نعيم بن ميرسة روى عن مالك  عن ييى بن سعيد عن ( : 1/331) "اللسان"وقال احلافظ يف   ع 

يا معاذ : أن  قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَول  ما أأوصاين به حممٌد رسول  اهلل : قال معاذ بن جبل : قال , سعيد بن السيب 

ك للّناس لقأ مر بن نعيم : قطّني يف الغرائب قال الدار. أأحسن خ  وقال اخلطيب يف , ملأ  يروه هكذا غري ع 

واة عن مالك  تابع عليه: الرُّ  انتهى  . ملأ  ي 

 (.8 حديث رقم )البن رجب  "جامع العلوم واحلكم": انظر  

 . وهذا احلديث أحد  العَلقات الربعة يف الوَطأ التي ال توجد موصولة: قلت  

ُ ُقوله (ُ لإلبل بمّنزلة  -أي الغرز  -بفتح الغي العجمة وسكون الراء بعدها زاي , وهو  (ُالغرز:

كاب يكون من احلديد واخلشب :  وقيل, الَركب للفرس  : وقيلُ. والغرز ال يكون إاَل من اجللد , الر 

 قاله احلافظ يف الفتح . مها مرتادفان , أو الغرز للجمل والركاب للفرس

 .قاله الزرقاين. مّنادى بحذف الداة  (جبلُمعاذُبنُ:ُ)ُقولهُ 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   618 ْيُحيح 

سي بن عيل  بن أأ عن ابن ي عن مالك  حَدثّنو -111  ح 
هاب  عن عيل  بنم

يب شم

ي ه: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهللم , طالب  
عّنم ه ما ال يأ  ترك 

م
المم الرء سنم إس  ن ح 

 ( ).مم

ّني أأَن : ه قال نَ أأ , عن ييى بن سعيد  ي عن مالك  حَدثّنو -115 الرءأ لي درك بلغأ

ه لقم سنم خ  ر ئالَظام, يل درجةأ القائمم باللَ  بح   ( ).باْلأواجم

_________________ 

عب اإليامن"والبيهقي يف ( 8 13)أخرجه الرتمذي ( ) ( 311) "الزهد"ووكيع يف ( 1391 ) "ش 

نيا يف ( 311/ ) "العرفة والتاريخ"والفسوي يف ( 1/159)والبغوي   "الصمت"وابن أيب الدُّ

 . من ط رق  عن مالك به( 11 )

رسل وهذا هو الحفوظ عن ما  هري عن عيل  بن احل سي عن أأبيه , لك م  , ورواه بعضهم عّنه عن الزُّ

 . وال يصحُّ كام قال ابن عبد الب 

 .وما بعدها( 3/311. )الروض البسام يف ترتيب وختريج فوائد متام : انظر  

مكارم "واخلرائطي يف ( 1 1/ ) "جامعه"وابن وهب يف ( 311/  )وأخرجه عبد الرزاق  

عب"والبيهقي يف ( 131/ ) "الخالق وابن ( 91 /9) "التمهيد"وابن عبد الب يف ( 1981) "الشُّ

هري عن عيل  بن احلسي م رسالً ( 315) "اإلبانة"بطة يف   عن الزُّ
 .من ط رق 

َتصالً ( 3/159)وأخرجه اإلمام أمحد    عن عيل  بن احل سي عن أأبيه م 
هاب  . وغريه من طريق ابن شم

هري اإلرسال أأيضاً والص  .واب  عن الزُّ

َرة بنم عبد ( 3911)وابن ماجه ( 1 13)وأخرجه الرتمذي   وغريهم من طريق الأوزاعي عن ق 

هري عن أأيب سلمة عن أيب هريرة  . الرمحن عن الزُّ

 .هذا حديٌث غريٌب : قال الرتمذي  

هري عن عيل  بن احل سي , وقرة ضعيٌف : قلت   رسالً والصواب  عن الزُّ  .كام قال اإلمام أمحد وغريه. م 

عب"أخرجه البيهقي يف  (6)  .من طريق سعيد بن أيب مريم عن مالك به(  111) "الشُّ

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   619 ْيُحيح 

 بنأ  سعيدأ  سمعت  :  لأن ه قا, عن ييى بن سعيد  ي عن مالك  حَدثّنو -111

:  لقا . ىلب: ؟ قالوا دقةة والَص الري  من كثري  من الَص كم بخخب  أ   الأ أأ : ب يقول سيَ لا

 .( ) قة  لاحلا هي اة فإَّن غضأ بم لاكم واوإيَ ,  بيم لا ذاتم  ح  إصال

___________________ 

( 11/83) "التمهيد"وقد أأشار إىل ذلك أبو عمر يف . ييى هو النصاري . وهذا من قبيل ال رسل     

يًا : فقال  وي مرفوعًا عن الّنبي  , ه إاَل تأوقيفًا وال يكون مثل  , هذا ال جيوز أن  يكونأ رأ  سّندًا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ر  م 

 .انتهى كالمه. من وجوه  حسان  من حديث ييى بن سعيد هذا وغريه 

قييل يف ( 3/111)وابن عدي ( 11/83) "التمهيد"وأخرجه أبو عمر يف     "الضعفاء"والع 

هري بن حممد( 1/111) عن ييى بن سعيد عن  وغريهم من طريق اليامن بن عدي احلمص عن ز 

ه ضعيٌف . مثله.  ملسو هيلع هللا ىلصالقاسم عن عائشة عن الّنبي    . وإسّناد 

وعبد اهلل بن , ( 1198)من حديثم عائشة عّند أيب داود . وقد جاء نحو  هذا احلديث من ط رق  أ خرى  

مرو عّند أمحد   وأيب هريرة عّند البخاري يف( 1119) "الكبري"وأيب أمامة عّند الطباين يف ( 1811)عأ

 .وغريهم( 181) "الدب الفرد"

 اه. أي العطشان من الصوم. الظامئ مهموز( : 319/ ) "الشارق"قال عياض يف  (الظامئُ:ُ)ُقولهُ 

من طريق معنم بن عيسى عن مالك  عن ييى بن ( 15 /13) "التمهيد"أخرجه ابن عبد الب يف  ( )

كره : سعيد سمعت  سعيد بن السيب يقول   .!ت  سمع: كذا قال . فذأ

قال رأيًا    .كام سيأيت.  ملسو هيلع هللا ىلصورواه بعضهم عن سعيد عن الّنبي  . فهو من قبيل الراسيل, وهذا كسابقه ال ي 

ا عيلُّ بن  الديّني ( : 15 /13)قال أبو عمر  هأ َلٌة ذكرأ
فقال وذلك ما أأخبناه عبد اهلل بن حممد . وفيه عم

عن ..   .فذكره من طريق ابن الديّني عن مأ

ه ييى بن سعيد من سعيد بن السي ب بيّنهام رجٌل فال . فقلت  لعنم  :قال عيٌل  إَن هذا احلديث مل يسمع 

فكان ال يقول فيه إاَل عن سعيد بن . واجعل ه عن سعيد بن السيب , تقل  فيه سمعت  سعيدأ بنأ السيب 

 .السيب

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   611 ْيُحيح 

ُاءُِيُ حلُ يفُاُماُجاءُ :ُبابُ

 ( ) يدم ن زأ ع رقي  مة الزُّ لأ صفوان بن سأ  بنم  مةأ لأ عن سأ ي عن مالك  حَدثّنو -111

___________________ 

ن ييى بن سعيد عن إسامعيل بن أيب وقد حَدثّناه عبد  الوهاب ويزيد بن هارون وغريمها ع: قال عيل    

 .انتهى. حكيم عن سعيد بن السيب مرفوعاً 

ه من . إنه وهٌم ( : 93/ ) "الحاديث التي خولف فيه مالك"وكذا قال الدارقطّني يف   عأ
وأنه سمم

 .إسامعيل

نيا يف : قلت   د  عن جرير عن ييى عن إسامعيل عن سعي( 18 ) "مداراة الّناس"أخرجه ابن أيب الدُّ

 . ملسو هيلع هللا ىلصعن الّنبي 

 .عن أ سامة بن زيد عن إسامعيل به ( 138) "الزهد"وأخرجه ابن البارك يف  

وي عن سعيد بن السيب قال    "البدع"أأخرجه ابن  وَضاح يف . فذكره :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : وقد ر 

من طريق حفصم بنم غياث ( 15 /13) "التمهيد"وابن عبد الب يف , من طريق مَحاد بن زيد ( 111)

 .كالمها عن ييى بن سعيد عن ابن السيب به

وي عن سعيد  عن أأيب الَدرداء مرفوعًا   سامعيل والصواب عن إ( . 15 /13)أخرجه ابن عبد الب . ور 

 م رسالً 
 (  11 رقم ) "العلل"كام قال الدارقطّني يف . عن سعيد 

وغريهم من طريق ( 9 19)وأبو داود ( 1519)والرتمذي ( 1/111)رواه أمحد : وللحديث شاهٌد  

رفوعًا نحوه   مأ
م
وقال (.  5191) وصَححه ابن  حبان . سامل بن أيب اجلعد عن أ م  الدرداء عن أأيب الدرداء

 .حديٌث حسٌن صحيٌح : الرتمذي 

 .وهي شَدة البغض . بكرس الباء  (البِغضةُ:ُ)ُقولهُ 

ُ ُ)ُقوله :ُ , أي تأستأ صل كحالق الشعرم . أي ال هلكة( : 385/ ) "الشارق"قال عياض يف  (احلالقة

هم بعضاً  لق بعض  قال القوم يأ قتل . ي   .انتهى . الراد هّنا قأطيعة  الرحمم :  وقيل, أي يأ

 .كام سيأيت يف كالم ابن عبد الب. يزيد : فقالو . وخالفه الكثر . كذا قال ييى  (6)
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ين  خلٌق دم  ل  كل:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لقا:  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص بي   الّنىله إكانة يرفع  حة بن ر  لط بنم 

 ياء  حلا مم اإلسال ق  ل  وخ  , 
( ). 

_________________ 

( 59  ) "السّنة"واخلالل يف ( 1898) "الطالب"ومسَدد كام يف ( 8/511)أخرجه ابن أيب شيبة  (6)

عب"والبيهقي يف ( 9/151) "التمهيد"وابن عبد الب يف  مسّند "والقضاعي يف ( 35 /1) "الشُّ

رسل. من ط رق  عن مالك به( 9 1 ) "هابالش  .وهذا م 

واة عن ( : 11 ,   1 / 1) "التمهيد"قال أبو عمر يف   هكذا هذا احلديث يف الوطأ عّند مجهور الرُّ

كانة عن أأبيه , مالك   عن سلمة بن صفوان عن يزيد بن طلحة بن ر 
وال أأعلم , ورواه وكيع عن مالك 

فاحلديث  مسّنٌد من هذا . فإن  صَحت  رواية  وكيع . إاَل وكيع ( الك عن أبيه عن م) أأحدًا قال فيه 

 .الطريق

 عن الّنبي   
زيد بن : وقال ييى بن ييى يف هذا احلديث .  ملسو هيلع هللا ىلصوأأَما معّناه فمتصٌل مستّنٌد من وجوه 

 ,وهو الصواب . يزيد بن طلحة بن ركانة : وقال القعّنبي وابن بكري وابن القاسم وغريهم , طلحة 

وقد أأنكرأ ييى بن  , وهو يزيد بن طلحة بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن الطلب ابن عبد مّناف 

رسٌل . ليس فيه عن أبيه : وقال ( عن أبيه ) مأعي عىل وكيع يف هذا احلديث قوله  وقد رواه , وهو م 

كانة  حممد بن سليامن الأنباري عن وكيع عن مالك بن أنس عن سلمة بن صفوان عن ابنم  قال : قال , ر 

عن ) لنه ملأ  يقل فيه , وهذا ي شبه أأن  يكونأ مثلأ رواية مجاعةم أأصحاب مالك . فذكره .  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ه ( أبيه  إاَل ما انفردأ به . هذا احلديث بغري هذا اإلسّناد  ملسو هيلع هللا ىلصوال أأعلمه ي روى عنم الّنبي  , وإن كان ملأ  يسم 

هري  ومعاوية بن ييى ضعيٌف ال . فذكره : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , عن أأنس معاوية بن ييى عن الزُّ

تجُّ بمحملمه   .وال ي وثق بّنقلمه, ي 

وي من حديث الشاميي بإسّناد  حسن    قال حدثّنا أبو بكر . حَدثّناه خلف  بن  القاسم رمحه اهلل. وقد ر 

أبو عمر عبد اهلل بن حممد بن ييى حدثّنا : حممد بن احلسي بن صالح السبيعي احللبي بدمشق قال 

حدثّنا آدم بن أيب إياس العسقالين عن معن بن الوليد عن ثور بن زيد عن خالد بن : قال , الزدي 

= 
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___________________ 

ن ال . وخلق اإلسالم احلياء, لكل دين  خلٌق :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : قال , معدان عن معاذ بن جبل  مأ

 .حياءأ له ال دينأ له

ّنوا اإلسالم بخصلتي :  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : وبإسّناده عن معاذ بن جبل قال    : وما مها؟ فقال : قلّنا . زي 

 . احلياء والسامحة يف اهلل ال يف غريه

ثم رواه من طريق هّناد بن الرَسي ويوسف بن موسى القطان كالمها عن وكيع .. وأما حديث وكيع 

.  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : قال , يد بن ركانة عن أبيه عن مالك بن أنس عن سلمة بن صفوان عن يز

 .فذكره

هري عن أنس عن الّنبي   وي عن عيسى بن يونس عن مالك عن الزُّ فذكر احلديث : أنه قال ,  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ر 

هري عن أأنس , وإنام هو لالك  عن سلمة بن صفوان , وذلك عّندنا خطأ .  وحديث عيسى , ال عن الزُّ

هري عن أأنس  بن يونس إنام هو عن معاوية : قال . ذكره البزار . ال عن مالك بن أنس. بن ييى عن الزُّ

هري  حدثّنا أمحد بن مّنصور حدثّنا نعيم بن محاد حدثّنا عيسى بن يونس عن معاوية بن ييى عن الزُّ

 .انتهى القصود مّنه. فذكره  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس عن الّنبي 

هري : قلت   وأبو يعىل (  8 1)رجها ابن ماجه أخ. ورواية عيسى بن يونس عن معاوية عن الزُّ

 . ومعاوية ضعيف ( . 3513)

عب اإليامن للبيهقي : انظر . وقد اضطرب فيه أيضًا    (. 1155)ش 

هري    عن الزُّ
من طريق عيسى بن (  3/ ) "ال عجم الصغري"فأخرجها الطباين يف . أَما رواية  مالك 

اإلرشاد للخلييل : وانظر . ل ابن عبد الب وهي خطأ كام قا. يونس عن معاوية بن ييى ومالك  

( /15  .) 

عن ( 311)لوكيع  "الزهد"لكّنه يف كتاب , فكذا رواه ابن عبد الب ( أبيه ) أما رواية وكيع بزيادة  

حَدثّنا وكيع عن ( 311 ) "الزهد"وكذا أخرجه هّنَاد بن الرَسي يف (. أبيه ) ليس فيه عن . مالك  

 . ولعَله رواه من وجهي, وهذا اختالف عن وكيع نفسه . عن أبيه وملأ  يذكر. مالك به 

لكن قال أبو حاتم يف , ( 98 / ) "الكامل"أخرجه ابن عدي يف . وللحديث شاهٌد عن ابن عباس  

= 
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ُغُ ليفُاُماُجاءُ :ُبابُ ُِبُض 

هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو -118 , وف  عأ  محن بنم يد بن عبد الرَ عن مح   ابن شم

 . نَ هبم  عيش  امت  أأ لك ّنيم  ل  عأ .  اهلل يا رسولأ :  لفقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلتى إأأ  الً رج   نَ أأ 

 ( ).غضب  تأ  ال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا. ى نسأ فأأ  يلَ ع كثر  ت   وال

___________________ 

ّنكرٌ ( : 1/188) "العملل"  .حديٌث م 

 . عن مالك به( 1131) "العرفة"والبيهقي يف (  11) "جامعه"أخرجه ابن وهب يف  (6)

هري به( 333) "مساوئ الخالق"وأخرجه اخلرائطي يف    . من طريق أيب أويس عن الزُّ

رساًل ( : 1/115) "التمهيد"قال أبو عمر يف   واة عن مالك يف الوطأ م  وهو . هكذا رواه مجاعة  الرُّ

ف , الَصحيح  فيه عن مالك  غرائب و 1/331احللية ليب نعيم ] وقد رواه ابن  سبة الدين عن مطر 

يد بن عبد الرمحن عن أأيب هريرة [  83مالك البن الظفر رقم  هري عن مح   عن الزُّ
ورواه , عن مالك 

يد بن عبد الرمحن عن أأبيه  هري عن مح   عن الزُّ
, وكالمها خطٌأ . إسحاق بن بأشري الكاهيل عن مالك 

رسٌل كام يف الوطأ   م 
ييّنة عن ا, والصواب فيه عن مالك  ل  من ورواه ابن ع  يد عن رج  هاب  عن مح 

بن شم

لأه. مثله  ملسو هيلع هللا ىلصأأصحابم الّنبي    .انتهى كالمه . فوصأ

ييّنة : قلت   ورواه عبد , ( 1 5/1)وابن أيب شيبة ( 13118)أخرجها اإلمام أمحد . رواية ابن ع 

 "العرفة"وأبو نعيم يف ( 1/351) "الكبى"والبيهقي يف (  138/ )وأمحد ( 11181)الرزاق 

ر م( 1111) عمأ ييّنة ) من طريق الليث بن سعد كلهم ( 11/11)وابن عساكر , ن طريق مأ ابن ع 

عمر والليث  هري به ( ومأ  . موصوالً . عن الزُّ

مع  . ما قال  ملسو هيلع هللا ىلصففَكرت  حي قال رسول  اهلل : قال الرجل  : زاد عبد الرزاق وغريه   فإذا الغضب جيأ

ه الب وصرييُّ يف . "الرَش كَله  (.           33 /1) "إحتاف الهرة"وصَححأ

 (                                       5189)وصَححه ابن حبان ( 5911 )رواه أمحد . ويف الباب عن جاريةأ بنم ق دامة مثله   

= 
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ُيفُاملُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُةُِح ُافُ ص 

 ي عن مالك  حَدثّنو -119
م
:  لقا,  راساين  خل ااهلل م  عبدم لسيب م  بن أأ  عن عطاء

 ( ).حّناء  الَش  وتذهب  , وا وا حتابَ ادأ وِتأ ,  لُّ غم لا وا يذهب  ح  افأ صأ تأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لقا

ُُلُِامج ُللُياِبُالثُ ُسُِبُْيفُلُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُاهب 

,  نصاري   العبد اهلل بنم  ابرم م عن جلسعن زيد بن أأ ي عن مالك  حَدثّنو -181

___________________ 

الً قال للّنبي , هريرة عن أيب  (3323)ويفُصحيحُالبخاريُُ  ّني؟ قال :  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رج  . ال تغضب  : أأوصم

رارًا   . ال تأغضب  : قال , فرَدد مم

 ( 1/111)البن عبد الب  "التمهيد"و ( 9 1/5 )البن حجر  "فتح الباري": انظر  

 . عن مالك به ( 111)رقم  "جامعه"أخرجه ابن وهب يف  ( )

رس( 55/  ) "الفتح"قال احلافظ يف   والً : لم عطاء هذا عن م  وص   . وملأ  نقف  عليه مأ

ه: أي : قلت    . عن عطاء نفسم

وقد أ سّند من ط رق  , رواه هكذا مالٌك م عضالً ( : 3/191) "الرتغيب والرتهيب"وقال الّنذريُّ يف  

 .انتهى كالمه . فيها مقاٌل 

مر بن : قال . أأخبين أ سامة بن زيد ( : 111)مّنها ما أخرجه ابن  وهب : قلت   حَدثّني عبد  العزيز بن ع 

رسٌل أيضًا . عبد العزيز عن أبيه به   .وهذا م 

دي يف   ة عن نافع عن ابن عمر ( 1/115) "الكامل"وأخرجه ابن  عأ عأ ي زم عأ من طريق حممد بن أيب الزُّ

وا فإَن الصافحةأ ت ذهب  بالشحّناء : مرفوعًا  ب  الغم , تصافح 
وفيه ابن  أيب . "َل وِتادأوا فإَن اْلديةأ ت ذهم

ة  عأ ي زم عأ ّنكر  احلديثم : قال البخاري وأبو حاتم . الزُّ  . م 

وي مرفوعًا من ط رق   ادوا حتابوا "ور  .  "التلخيص احلبري"و( .  1 /1) "نصب الراية"انظر  "ِتأ

(3/19.) 
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نا نازٌل فبيّنا أأ : جابٌر  لقا ,نامر  يف غزوة بّني أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم ّنا مع رسورج  خأ :  لن ه قاأأ 

 لأ فّنز:  لقا , ل   الظىلإ هلمَ  . اهلل يا رسولأ :  ت  لفق.  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل حتت شجرة  إذا رسول  

 فكأ ثَ قم  جروأ  ت  فيها فوجد   ت  س  مأ تأ لّنا فالرارة   غم ىلإ فقمت   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  
 
ثم  , ه ت  رسأ  اء

 يا رسولأ ّنا به خرج  :  ت  لفق:  لقا ؟كم هذالين ن أأ مم :  لفقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىله إبت  قرَ 

 .ديّنةم ل من ااهلل

 مَ ه ث  ت  ز  فجهَ :  لقا ,نا هرأ رعى ظأ يأ  زه يذهب  جه  ّنا ن  لوعّندنا صاحٌب : جابٌر  لقا

, يه لإ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فّنظر رسول  :  لقا, ا قأ لم ه قد خأ لردان يه ب  لوع .هريف الظَ  ذهب  يأ  دبرأ أأ 

ه ت  و  سأ بة كأ ي  عأ له ثوبان يف ال . اهلل يا رسولأ  ىلب:  ت  لفق ؟ه ثوبان غري هذينلا مأ أأ :  لفقا

 .ذهب   يأ ىَل و مَ ث  , ام سه  بم لأ ه ففدعوت  :  لقا ,ام ه  س  بأ ليل  ه فر  ه فم  ع  فاد  :  لقا ,امها إيَ 

:  لقا, ؟ اً هذا خري يسأ لأأ ,  هعّنقأ  اهلل  ه رضبأ لأ ما:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا:  لقا

 لم يف سبي:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا ؟اهلل ليف سبي اهللم يا رسولأ :  لفقا, ل ج  ه الرَ عأ فسمم 

 ( ).اهلل ليف سبي جل  الرَ  لأ تم فق  :  لقا,  اهلل

_________________ 

البيهقي يف ( 83 /1)واحلاكم ( 1913)والبزار ( 8 51) "صحيحه"أخرجه ابن حبان يف  (6)

 .من ط رق  عن مالك به( 93 / 1)وابن عساكر ( 111/ ) "الدالئل"

ه صحيٌح   وأأثبته ابن , فّنفاه ابن  معي ,  إاَل أنه اخت لف يف سامع زيد  من جابر بن عبد اهلل . وإسّناد 

 (.  3/15) "التمهيد"حَبان وابن عبد الب يف 

ومات أأسلم  موىل عمر .  19لَن جابرًا مات سّنة , وزيٌد سمعأ من جابر  :  "صحيحه"قال ابن حبان يف  

عاوية سّنة بضع ومخسي ( والد زيد )  روان , يف إمارة م  فهذا , وكان عىل الديّنة إذ ذاك , وصىَل عليه مأ

= 
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ُهِبُوالذ ُُةُِغُ بْصُملُ اُياِبُالثُُِّسُِبُْيفُلُ ُماُجاءُ :ُبابُ

 وبأ الثَ  بس  لمر كان يأ  بن ع  اهلل عبدأ  نَ أأ , عن نافع  ي عن مالك  حَدثّنو - 18

 ( ).عفرانم بالزَ  وغأ صب  لوا,  قم ش  لم با وغأ صب  لا

___________________ 

ر,  31 ومات زيد بن أسلم سّنة , وهو كبري . يدلُّك عىل أنه سمع جابرًا  م   .انتهى كالمه. وقد ع 

ه من جابر غري  مدفوع  عّندي ( :  3/15) "لتمهيدا"وقال أبو عمر يف   وقد سمعأ من ابنم عمر , وسامع 

مر قبل جابر بن عبد اهلل بّنحوم أأربعةم أأعوام .  وتويف ابن  , وتويف  جابر سّنة ثامن وسبعي , وتويف  ابن  ع 

 .انتهى . عمر سّنة أربع وسبعي

من طريق ( 1911) "كشف الستار"جه البَزار كام يف ما أأخر. ولعَل ما ي ؤيد قولأ ابنم معي : قلت  

 . هشامم بنم سعد  عن زيد بن أأسلم عن عطاء بن يسار عن جابر به

 عن جابر به ( 1991)وأخرجه أيضًا  
 
لكن . من طريق حمَمدم بنم إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن عطاء

قال إَن زيدًا  عأ مّنه أأحاديث أ خرى لكن سأ , مل يأسمع هذ احلديث من جابر . قد ي 
 .واهلل أعلم . مم

ُ.وهو الوعاء . بكرس الغي (ُِغرارةُ:ُ)ُقولهُ 

ة الصحيحة  ( : 1/311) "الّنتقى"قال الباجي يف  (جروُقث اءُ:ُ)ُقولهُُ الأستطيلة  :  وقيل, واجلرو  القثاءأ

بيد , حكاه أأبو القاسم اجلوهري . الَصغرية :  وقيل,  َماناجل: وقال أبو ع  َثاء والرُّ
 .انتهى. رو صغري  القم

ويدلُّ عليه قول ه يف احلديث , هو الواحد  مّنها  وقيل( : 181/ ) "الشارق"وقال عياض يف  

ت ه" ه "فكرسأ  م بأ
 .انتهى. وهذا يدلُّ عىل كم

ُ:ُ)ُقولهُ  يبة   . كام قال أهل اللغة. هو مستودع الثياب  (الع 

مرو بنم اْليثم ( 13 /1) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( ) عوايل "وأأبو أأمحد احلاكم يف , من طريق عأ

لة كالمها عن مالك  به( 15 ) "مالك  . وإسّناده صحيح. من طريق ييى بنم سليامن بنم نض 

 . طٌي أمحر ي صبغ به الثياب. هي ال غرة  (.املِشقُ:ُ)ُقولهُ 
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ُزُِّلُ اُسُِبُْيفُلُ ُماُجاءُ :ُبابُ

 ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوجم  -بيه عن عائشة ك عن هشام بن عروة عن أأ لما حَدثّنيو -181

 ( ).هبس  ل  تأ  زٍّ كانت عائشة  خأ  رفأ ط  بري مم الزُّ   بنأ اهلل عبدأ  ت  سأ ا كأ َّن أأ  -

ُبُْلُ ُساءُِلنُِّلهُرُ كُْماُيُ :ُبابُ ُيابنُالثُِّهُمُِس 

:  ت  لا قاَّن أأ , ه م  قمة عن أ  ليب عأ أأ  بنم  قمةأ لعن عي عن مالك  حَدثّنو -183

 حفصة مخاٌر ىلوع - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوجم  - عائشة ىلمحن ععبد الرَ  بّنت   حفصة   ت  لدخ

 ( ).اً يفأ ثم كأ  اً ارها مخم ت  سأ وكأ ,  شة  ه عائم ت  فشقَ  . قيٌق رأ 

_________________ 

ويف ( 3/111) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1/151)والطحاوي  (8/11)أخرجه ابن سعد ( )

عب"  .وإسّناده صحيح. من ط رق  عن مالك به( 5938) "الشُّ

روة قال (  991 )وأخرجه عبد الرزاق   ر عن هشام بن ع  عمأ بري : عن مأ  اهلل بنم الزُّ
رأأيت  عىل عبدم

ت ه إمياه عائشة سأ زٍّ أأخَّض كأ ن خأ
طرفًا مم  . مم

 ُ ُُ:قوله (ُ ُخزٍّ رس اليم وفتحها وضمها ( : 3/119) "الّنهاية"قال يف  (ِمطرف  الثوب  الذي يف : بكأ

لأامن  يه عأ فأ رأ  .انتهى. طأ

جف  من حرير( :  1/19 ) "الفتح"وقال ابن حجر يف   ه بس  جفت أأطراف   .هو ما س 

ن بن عيسى (  8/1) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  (6) ع   "السّنن الكبى"يف والبيهقي , من طريق مأ

 . من طريق ابن ب كري كالمها عن مالك به( 1/319)

ه ( 8/11)وأخرجه ابن سعد   لقمةأ عن أ م  قالت . وفيه . فذكره . من طريق سليامن بن بالل عن عأ

ا تأعلميأ ما أأنزل اهلل يف سورة الّنور؟: عائشة   !.أأمأ

ها ما ت غط ي: بكرس أوله والتخفيف  (مِخارُ:ُ)ُقولهُ   .قاله ابن حجر . به الرأأة  رأ سأ



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   618 ْيُحيح 

, ريرةيب ه  ح  عن أأ ليب صاريم عن أأ يب مأ أأ  بنم  مم لسعن م  ي عن مالك  حَدثّنو -181

م ياٌت مائم نساٌء كاسياٌت عار:  له قانَ أأ  أ رم  نأ د  جيأ  وال, ة ّنَ جلن ال  دخ  يأ  ٌت اليالالٌت مم  ها ي 

 ( ).ّنةس مائة سأ مخأ  سريةم ن مأ وجد مم ها ي  وري   ,

ُهوبُ ثُ ُلُِج ُالرُ ُلُِباْسُيفُإُُِماُجاءُ :ُبابُ

_________________ 

عب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  (6)  "رشح السّنة"والبغوي يف , من طريق القعّنبي ( 1551) "ش 

هري كالمها عن مالك  به( 1 /1 )  . من طريق أأيب م صعب الزُّ

واه مرفوعًا ابن  نافع وابن  ب كري عن مالك , وهذا موقوٌف له حكم  الرفعم   أخرجه ابن عبد الب . وقد رأ

 (. 911 رقم ) "علل الدارقطّني": وانظر (. 3/111) "التمهيد"يف 

هيل بن أيب صالح عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعًا (6668ُ)ُ"صحيحُمسلم"واحلديثُيفُ  من طريق س 

ا " ن أأهلم الّنارم مل أأرمه  ّنفانم مم ناب البقرم يأَّضبون هبا الّناس . صم .. ونساٌء كاسياٌت  ,قوٌم معهم سياٌط كأأذ 

 . "وفيه مسرية كذا وكذا . احلديث 

ُاملسريةُُ بّيُمدة  ُْي  ُذلكُ.ُوَل  اُ,ُلكنُروايةُمالكُفيهاُبيان  ُ(.مخسُمائةُسنة)وأ هن 

ن  ُ حدهاففيه أأوجٌه أ. أما الكاسيات ( :  9 /1 ) "رشح مسلم"قال الّنووي يف ُ معّناه كاسياٌت م 

كاسياٌت من الثيابم عارياٌت من فعل اخلري واالهتامم :  والثانى ,نمعمة اهلل عارياٌت من شكرها 

ن بأدّنا إظهارًا جلامْلا فهَن كاسياٌت عارياٌت :  والثالثُ,آلخرِتن واالعتّناء بالطاعات 
ُ.تأكشف  شيئًا مم

 . يلبسن ثيابًا رقاقًا تأصف  ما حتتها كاسياٌت عارياٌت ىف العّنى :  والرابعُ

, زائغات عن طاعة اهلل تعاىل وما يلزمهَن من حفظ الفروج وغريها :  فقيل. يالٌت وأَما مائالٌت مم 

هن مثلأ فمعلمهن  يالت ي علمنأ غريأ يالت أأكتافهَن :  وقيل, ومم  شيتهَن مم 
تبخرتاٌت ىف مم  . مائالٌت م 

تمَشطن الشطة اليالء :  وقيل  يالت يأمشطنأ غريهَن تلك . مائالت يأ وهي مشطة البغايا معروفٌة ْلَن مم 

يّنتهَن وغريها:  وقيل, الشطة  يالت ْلم بام يبدينأ من زم جال مم   .انتهى . مائالٌت إىل الر 
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 ت  لسأأ :  له قانَ أأ , بيه محن عن أأ ء بن عبد الرَ عاللعن اي عن مالك  حَدثّنو -185

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو سمعت   . م  لك بعخب  نا أ  أأ  : لفقا ؟زارم عن اإل َي درخلبا سعيد  اأأ 

ما , عبي كأ لا ه وبيأ يه فيام بيّنأ لّناح عج   ال, ه ي  ساقأ  نصافم  أأ ىلإ لمم سال   إزرة  : يقول 

 ىلقيامة إليوم ا اهلل  يّنظر   ال, ار ك ففي الّنَ لمن ذ لسفما أأ , ار ك ففي الّنَ لن ذمم  لأ سفأأ 

 .اً رأ ه بطأ زارأ إم  ن جرَ مأ 
( ) 

ُُةُِأُ رُْملاُلُِباْسُيفُإُُِماُجاءُ :ُبابُ ُاثوهب 

 - ابن عمر ىلنافع  مو -بيه نافع  عن أأ يب بكر بن عن أأ ي عن مالك  حَدثّنو -181

_________________ 

والبيهقي يف ( 118) "التوحيد"وابن مّنده يف ( 5111)وابن حبان ( 5/151)أخرجه أبو عوانة  ( )

عب"ويف ( 1/111) "الكبى"  . من ط رق  عن مالك به( 1 /1 )والبغوي ( 33 1) "الشُّ

وابن ( 5/191) "الكبى"والّنسائي يف ( 1193)وأبو داود , ومواضع أخرى ( 3/5)وأخرجه أمحد  

وغريهم ( 981)وأبو يعىل ( 5/311) "التاريخ"والبخاري يف ( 3/111)لطياليس وا( 3513)ماجه 

 . من ط رق  عن العالء به 

ه جيٌد    . وإسّناد 

البن عدي  "الكامل"و ( 11/115)والتمهيد ( 1181,  31 1)رقم  "علل الدارقطّني": وانظر  

(5/1 8.) 

زرة بالكرس ( : 91/ ) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (إزرةُاملسلمُ:ُ)ُقولهُ  احلالة وهيئة االئتزار : واإلم

ل سة كبة واجلم  .انتهى . مثل الر 

واة يضبطونه بضم اْلمزة ( : 51/ ) "الشارق"وقال عياض يف   والصواب : قالوا . أأكثر  الشيوخ والرُّ

لسة ال الَرة الواحدة دة واجلم ع 
 .انتهى. كأرسها لأَن الرادأ هبا هّنا اْليئة كالقم
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 ت  لا قاَّن أأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ  زوجم  -مة لس م  ه عن أ  بت  خ  ا أأ َّن أأ , بيد  يب ع  أأ  ة بّنتم عن صفيَ 

 اً إذ: مة لس أمُّ  ت  لقا,  اً برخيه شم ت  :  لقا ؟اهلل يا رسولأ  ة  رأأ لفا:  زارأ اإل رأ حي ذكأ 

.يهلع زيد  تأ  ال اً اعرأ فذم :  لقا ,عّنها  ّنكشف  يأ 
( ) 

_________________ 

( 155) "اآلداب"والبيهقي يف ( 3 /1 )والبغوي (  515)وابن حبان ( 1  1)أخرجه أبو داود  (6)

عب"ويف   . وغريهم من ط رق  عن مالك به( 1/198) "الكامل"وابن عدي يف ( 11 /5) "الشُّ

 . وهو صدوٌق ال بأس به, ورجاله ثقاٌت سوى أيب بكر بن نافع  

من طريق ( 111 ) "الكبري"والطباين يف ( 5/195) "الكبى"فأخرجه الّنسائي يف . وقد ت وبع  

والدارمي يف ( 5/195)والّنسائي أيضًا ( 11118)وأمحد . أيوب بن موسى بن عمرو بن العاص 

 .من طريق ابن إسحاق كالمها عن نافع به( 811 )وإسحاق بن راهوية ( 1111) "السّنن"

مر   بيد اهلل بن ع  أخرجه أبو داود . سليامن بن يسار عن أ م  سلمة به فرواه عن نافع عن. وخالفهم ع 

 (5/195) "الكبى"والّنسائي يف ( 8  1)

بيد اهلل عن نافع عن سليامن بن يأسار ( 5/191)وللّنسائي أيضًا    آخرأ عن ع 
أأَن أ َم سلمة , من وجه 

يولأ الّنساء  به . ذكرت  ذ  رسٌل : قال الّنسائي عقم  .م 

والصواب  عّندنا كام قال , هذا اإلسّناد عّندي خطٌأ ( : 18 /11) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

 . انتهى.مالك

السّنن "والّنسائي يف ( 9981 )وعبد الرزاق ( 1189)واإلمام أمحد (  13 )وأخرجه الرتمذي  

ر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به( 5/191) "الكبى عمأ  . من طريق مأ

 . هذا حديث حسن صحيح: وقال الرتمذي  

 ."السّنن الكبى"ذكره الّنسائي يف . يف احلديث اختالف آخر و 

يق الّناجي عن ابن عمر, قال ( 9  1)أخرجه أبو داود . وله شاهٌد   د  رَخص : من طريق أيب الص 

بًا , فكَن ي رسلن إليّنا فّنذرع   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
نه فزادهَن شم د  يل شبًا , ثم استأزأ ل َمهات ال ؤمّني يف الذ 

= 
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ُياِبُالثُُِّسُِبُْيفُلُ ُماُجاءُ :ُبابُ

 لقا:  له قانَ أأ , حة ليب ط بن أأ سحق بن عبد اهللعن إم ي عن مالك  حَدثّنو -181

ي ب عأ وقد رقأ  -الؤمّني  مري  وهو يومئذ  أأ  -اب طَ خلمر بن اع   يت  رأأ : ك  لما بن   نس  أأ 

 ( ).بعض   فوقأ  هاد بعضأ بَ ل. ث  اع  ثالرقأ ه بم ي  فأ تم كأ 

ُُماُجاءُ :ُبابُ ُةُِرُ طُْفُِليفُاُةُِن ُيفُالس 

:  لأن ه قا, سي ب لعن ييى بن سعيد  عن سعيد بن اي عن مالك  حَدثّنو -188

اس الّن لأ وَ وأأ , ن تأ تأ اس اخ  الّن لأ وأوَ , يف ف الَض ضيَ  اسم الّن لأ وَ أأ  ملسو هيلع هللا ىلص براهيم  كان إم 

تبارك  اهلل  لفقا ؟.ما هذا يا رب  :  لفقا .يبأ ى الَش رأأ  اسم الّن لوَ وأأ , ه شاربأ  قَص 

 .( ) اً ارقأ ين وأ د  زم  يا رب  :  لفقا ,براهيم قاٌر يا إم وأ :  ىلوتعا

___________________ 

 .ذراعاً  ْلنَ 

(  9 ) "معرفة الصحابة"وابن نعيم يف ( 3/311)وابن سعد ( 58) "الزهد"أخرجه أبو داود يف  ( )

عب اإليامن"والبيهقي يف   . من ط رق  عن مالك به(11/131)وابن عساكر ( 58 /5) "ش 

 .وله طرق أ خرى عّند ابن سعد بألفاظ  متقاربة. وإسّناده صحيح

عب "والبيهقي يف , من طريق أيب مصعب ( 99 /1) "دمشق تاريخ"أخرجه ابن عساكر يف  (6) ش 

 .من طريق القعّنبي كالمها عن مالك به( 5915) "اإليامن

( 9/58)وابن أيب شيبة ( 151 ) "الدب الفرد"والبخاري يف ( 11115)وأخرجه عبد الرزاق  

عب"والبيهقي يف   . بن سعيد به وغريهم من ط رق  عن ييى( 1/111)وابن عساكر ( 8111) "الشُّ

قال رأ يًا . وهذا مرسٌل   ريرة عن الّنبي  . فمثل ه ال ي  وي عن ييى عن ابن السيب عن أأيب ه  .  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ر 

عب"أخرجه البيهقي يف   . الصحيح الوقوف: وقال ( 8111) "الشُّ



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   622 ْيُحيح 

ُملُ يفُاُماُجاءُ :ُبابُ ُس 
ُْيُاكِ

 ثمَ  نصاري  جيد  الأ عن ابن ب   مأ لسعن زيد بن أأ ي عن مالك  حَدثّنو -189

 حم  ل  و بظم لو . سكيأ لوا ادُّ ر  :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , ه تم دَ عن جأ  ارثي  حلا
 ( ).ق  رَ ف 

_________________ 

يف  والطباين( 5/111) "التاريخ الكبري"والبخاري يف (  5/8)والّنسائي ( 1/135)أخرجه أمحد  ( )

وغريهم من ط رق  ( 15 /1)والبغوي ( 11 /1)والبيهقي ( 3311)وابن حبان ( 555) "الكبري"

 . عن مالك به

وابن خزيمة ( 18 11)واإلمام أمحد ( 115)والرتمذي ( 1511)والّنسائي ( 111 )ورواه أبو داود 

ي عن عبد الرمحن بن ب جيد عن جَدته ( 1113)  القب 
يا : ّنا قالت  له أ. وغريهم من طريق سعيد 

يقوم  عىل بايب فام أأجد  له شيئًا أ عطيه إَياه . رسول اهلل صىَل اهلل عليك  فقال ْلا رسول  اهلل . إَن السكيأ لأ

ه:  ملسو هيلع هللا ىلص رقًا فادفعيه إليه يف يدم ل فًا حم 
 . إن  مل جتدي له شيئًا ت عطيّنأه إَياه إاَل ظم

 . حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي 

للبخاري  "التاريخ الكبري"و ( 1/198) "التمهيد": انظر . احلديث اختالٌف يف السّندم والتنم  ويف 

مسّند ( 11رقم )للدارقطّني  "العلل"و( 113/ ) "الحاديث التي خولف فيها مالٌك "و( 5/111)

 . أم الفضل

ُ)ُ. بكرس فسكون  (ولوُبِظلفُ:ُ)ُقولهُ( :  1/3) "فيض القدير"قال الّناوي يف  , لو للتقليل  (رقُحم 

فإنه خرٌي . ولو بلغأ يف القَلة الظلف مثاًل . والعّنى تصَدقوا بام تيرس كث ر أو قَل , والراد الردُّ باإلعطاء 

ذوفة : وقال أبو حيان , من العدم  الواو الداخلة عىل الرشط للعطفم لكوّنا لعطف حال  عىل حال  حم 

ه ردُّوه. يتضَمّن ها السابق   عىل حال  تقدير 
 
أأي الّنييء كام هو . وقَيد اإلحراق , ولو بمظلف . بيشء

ّنتفع به بخالف الشوي, لأَن الّنييءأ قد ال يؤخذ , عادِتم فيه  ه فال يأ  .وقد يرميه آخذ 

ه ناٌر  "هذا تتميٌم إلرادة البالغة يف ظملف كقوْلا : وقال الطيبي  وه ردأ  "كأنه علٌم يف رأ سم يعّني ال تردُّ

بالغةم . مان  بال يشء حر ب للم  والذهاب  إىل أَن الظ لف إذ ذاك كأَن له , ولو أأنه ظمل ف فهو مثٌل رض 

= 
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ُُعنُُِيُ هُْالن ُ:ُبابُ ُفُِلاُيفُآنيةُُِاِبُالرش  ُةُوالن ُض  ُاِبُفخُيفُالرش 

اص  عن يب وقَ أأ  بنم   سعدم ىلوب بن حبيب  مويُّ عن أأ ي عن مالك  حَدثّنو -191

بو سعيد  يه أأ لع لفدخ مكأ حلأ عّند مروان بن ا كّنت  :  لأن ه قا,  هّني  جل  ى اثّنَ ل  يب اأأ 

 فخم ى عن الّنَ ه ّنأ نَ أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم من رسو سمعتأ أأ : م كأ حلبن ا ه مروان  ل لفقا,  دريُّ خل  ا

 .؟ابيف الرَش 

س  ن نفأ ى مروأ أأ   الين  إم  . اهلل يا رسولأ : ه رجٌل ل لفقا, عم نأ : ه أبو سعيد  ل لفقا

ى رأ  أأ ين  فإم :  لاق , سّنفَ تأ  ثمَ , ك ي  عن فم  حأ دأ قأ لا فأبنم :  ملسو هيلع هللا ىلص ول اهلله رسل لفقا ,واحد  

.هاق  رم ه  فأأ :  لاق ,فيه  اةأ ذأ قأ لا
( ) 

ُُماُجاءُ :ُبابُ ْ ُائمٌُوهوُقُ ُلُِج ُالرُ ُِبُيفَُش 

هاب  عن ي عن مالك  حَدثّنو - 19 يب أأ  بنأ  ؤمّني وسعدأ ل  ا مَ أ   عائشةأ  نَ أأ ,  ابن شم

 ( ).اً بأس –وهو قائٌم  -نسان ب اإلريان برش   اص  كانا ال يأ وقَ 

___________________ 

 .انتهى كالم الّناوي . بعيٌد عن االجتاه. عّندهم قيمة 

( 8/111)وابن أيب شيبة ( 11 1)والدارمي ( 881 )والرتمذي ( 3/51)أخرجه اإلمام أمحد  ( )

عب"قي يف والبيه( 39 /1)واحلاكم  . من ط رق  عن مالك به( 311  )والبغوي ( 1115) "الشُّ

 ( 5311)وصَححه ابن  حبان 

 .حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي  

( 1/183) "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 8/113)وابن أيب شيبة (  959 )أخرجه عبد الرزاق  (1)

هري به ر عن الزُّ عمأ  . من طريق مأ

= 
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مر ع    بنأ اهلل عبدأ  يت  رأأ :  له قانَ قارئ أأ ليب جعفر  اك عن أأ لما حَدثّنيو -191

  ( ).قائامً  رشب  يأ 

ه كان نَ أأ , ه بي  بري عن أأ  بن الزُّ عبد اهلل بنم  ن عامرم عي عن مالك  حَدثّنو -193

  ( ).قائامً  رشب  يأ 

ُُعامُِيفُالطُ ُماُجاءُ ُجامعُ :ُبابُ  اِبُوالرش 

عاذ  عن مرو بن سعد بن م  م عن عأ لسعن زيد بن أأ ي عن مالك  حَدثّنو -191

و لو .اارِتم جل نَ اك  حدأ إم  حتقرنَ  ال ؤمّناتم لا يا نساءأ  : لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , ته دَ جأ 

 حم   راع  ك  
.اً قرأ شاة 

( )  

___________________ 

هري ملأ  ي درك سعدًا    . وال عائشةأ , والزُّ

هو يزيد بن القعقاع موىل عبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة من أهلم : أبو جعفر . وهذا إسّناٌد صحيٌح  ( )

 .وَثقه ابن  معي والّنسائيُّ . وكان إمامأ أأهلمها يف القراءاتم , الديّنة 

وابن  أيب شيبة , عن عيل  بن عبد اهلل البارقي  (1/111) "رشح معاين اآلثار"وأخرج الطحاوي يف  

ن قمربة  وهو قائم , عن سعيد بن السي ب كالمها عن ابن عمر ( 18 1 ) بأ مم م  .أأنه رشأ

دي عن مالك به( 1/111) "رشح معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف  (1) قأ  .عن أأيب عامر  العأ

وإسحاق بن ( 1/11)وأمحد ( 119 )دارمي وال( 11 ) "الدب الفرد"أخرجه البخاري يف  (3)

عب"والبيهقي يف ( 11 /11) "العجم الكبري"والطباين يف ( 3  /5)راهوية  من ( 3111) "الشُّ

 .ط رق  عن مالك به

يانساءأ ال سلامت ال : من حديث أيب هريرة مرفوعًا  (5/35)ومسلمُ(6322ُ)ويفُصحيحُالبخاريُ 

ن شاةولو فم . حتقرَن جارٌة جلارِتا  سم  . ر 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   625 ْيُحيح 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لقا:  لن ه قايب بكر  أأ  بن أأ اهلل عن عبدم ي عن مالك  حَدثّنو -195

 ( ).همّنأ وا ثأ ل  كأ وه فأأ فباع  , م ح  الَش  لكوا عن أأ ّن   . يهودأ لا اهلل  لأ قات: 

 كل  اب كان يأ  طَ خلمر بن اع   نَ أأ , عن ييى بن سعيد  ي عن مالك  حَدثّنو -191

___________________ 

هو عظ ٌم قليل  اللحمم , وهو . بيّنهام راء ساكّنة وآخره نوٌن . بكرس الفاء والهملة :  (فِْرِسنُ:ُ)ُقولهُ 

ازًا , ونون ه زائدٌة  قاله احلافظ يف . أأصلَية :  وقيل, للبعري موضع  احلافرم للفرسم , وي طلق عىل الشاة جمأ

 .الفتح 

تهُ:ُ)ُقولهُ( : 111/ ) "الكتّنوير احلو"قال السيوطيُّ يف  نُجد  اذُع  ْمروُبنُسعدُبنُمع  نُع  قال (ُع 

:ُقولهُ. إّنا جدة ابن بجيد أيضًا :  قيلوقد . إَن اسمها حواء بّنت يزيد بن السكن :  قيل: ابن عبد الب 

يأرويه برفعم وقد رأأيت  مأن : قال الباجي . من إضافةم الوصوفم إىل الَصفة بتأويل   (ياُنساءُاملؤمنات)

ُجلارُتا:ُ)قولهُ. الّنَساء ورفع الؤمّناتم عىل الّنَعت  ُجارة  أن يكون ّنيًا :  حيتمل: قال الباجي  (الُحتقرن 

هدى إليها . للمهدية  ُشاةُ :ُ)قولهُ. والول أظهر : قال . وأأن  يكون للم  : قال ابن عبد الب  (ولوُكراع 

راع من اإلمنس و: قال صاحب العي  رقاًُ:ُ)قولهُ. من الدواب وسائر الوايش ما دون العقمب الك   (حم 

راع مؤنث : قال الباجي  رقة . الك  ه حم  , إاَل أأَن الرواية وردت  هكذا يف الوَطآت وغريها , فكان حق 

ره . وحكى ابن  الأعرايب    .لسيوطيانتهى كالم ا. فلعَل الروايةأ عىل تلك اللُّغة . أأَن بعضأ العربم ي ذك 

قًاُ:ُ)ُقولهُُ:قلت  ر  بأطأها الّناوي يف  (حم  وحديث ابنم ب جيد . بفتح الراء دون التشديد  "فيض القدير"ضأ

ته  م برقم . الذي ذكره السيوطي .عن جد   ( .195.)تقد 

رسل  ( )  . هذا م 

ه البخاري   سلم (  1 1)وأأخرجأ وه"وزاد . من حديثم جابر  مثله (  58 )وم  : أي  "مجل وه ثَم باع 

ا مثلأه من حديثم ابنم عَباس وغريه . أذابوه  جأ  . وأأخرأ

ريرة نحوه ( 583 )ول سلم   ذابة . من حديث أأيب ه  ُ.لكن دون قيدم اإلم

جاهُمنُطريقُعبدُاهللُبنُأيبُبكُ رِّ ُُْي  رسالًُوَل  سندًاُوالُم   .رُالُم 
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  الً ج  فدعا ر . سمن  بم  اً بزخ  
أ قمة باللُّ  بع  ويتَ  كل  يأ   لأ فجع, بادية لا لم هن أأ مم  ورضأ

به  كالً أأ  ت  ك  ل   وال,  اً ّنم  سأ  ت  لك ما أأ هللوا:  لفقا ,ٌر قفم كأن ك م  : عمر  لفقا , حفةم الَص 

 ( ).ونيأ ما ي   لاس من أوَ يا الّنَ ى ي  ن حتَ م  الَس  آكل   ال: مر ع   لفقا .ا وكذاكذ مّنذ  

_________________ 

عب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  ( )  . من طريق القعّنبي عن مالك به( 5181) "ش 

رسٌل   مر . وهذا م   .   ييى النصاري مل ي درك ع 

( 3 3/3) "الطبقات"وابن  سعد يف , من طريق أيب خالد  المحر (  311 )وأخرجه ابن  أيب شيبة   

من طريق يزيدأ بن هارون كلهم عن ( 1/311) "تاريخ الديّنة"وابن  شَبة يف ,  من طريق محادم بن زيد

َبان به نحوه   . أنه يف عامم الَرمادة. زاد ابن  سعد وابن  شَبة . ييى بن سعيد عن حممد بن ييى بن حأ

رسٌل أأيضاً    . وهذا م 

بيد اهلل عن ثابت البّناين عن أنس بن مالك ( : 3 3/3)وأخرج ابن سعد   أأخبنا عبد  اهلل بن ن مري عن ع 

مر بن اخلطاب : قال  قرأ بطن  ع  ر  قأ رأ , تأ ادة , وكان حَرم عليه الَسمن , فّنأقأ وكان يأأكل  الزيتأ عامأ الَرمأ

ق رك , إمَنه : قال . بطّنأه بإمصبمعه  ر  قأ ر تأ
يا الّناست قرقم ه حَتى ي  ه صحيٌح . ليس لك عّندنا غري   وإسّناد 

 .بشد  الفوقية ( 1/191)قال الزرقاين  (ويت بعُ:ُ)ُقولهُ

حفةُ:ُ)ُقولهُ(  8/38) "االستذكار"قال ابن عبد الب يف  ُالص  هو ما يتعَلق هبا من ودأكم الطعام  (ورض  

ُو ,  (ُ ُامل قفر ل ( ل الذي , هو كال رمم ُ, وال قوت معه , ال زاد له وال رمم ُ)ُوقوله ُالناسُ: يا  (حتىُحي 

ب , والعّنى قد ي صيب الّناس احلياء  بالطر ويعانوا وَيصبوا . فالرواية بضم الياء  واحلياء  هو اخلص 

ن أأهله. قد أأحيا القوم  إذا أأصاهبم احلياء  بالطر واخلصبم : تقول العرب . والغيث  انتهى . وصاروا مم

 .كالمه

ُ:ُ)ُقولهُ ( : 111 / 1) "الصحاح"قال اجلوهري يف  "وال رأيت  أكالً  "وقع يف بعض الّنُّسخ  (ل ْكت 

ت ه  لأك  ه  , إذا عأ ي أألوك 
ت  الشئأ يف فأمم  .انتهى . ل ك 
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بن نس حة عن أأ ليب ط بن أأ اهلل عبدم  بنم  سحقأ عن إم ي عن مالك  حَدثّنو -191

ه ل ح  طرأ ي   -ؤمّني ل  ا مري  وهو يومئذ  أأ  -اب طَ خلمر بن اع   يت  رأأ :  له قانَ أأ , ك  لما

.هافأ شأ حأ  لأ كى يأأ ه حتَ كل  صاٌع من متر  فيأ  
( ) 

:  لن ه قاأأ , مر  بن ع  اهلل يّنار  عن عبدم  بن دم عن عبد اهللي عن مالك  حَدثّنو -198

ئم   ( ).مّنه كل  ًة نأ  عأ ف  عّندي قأ  نَ أأ  ت  د  ودم :  لفقا ؟.رادم جلأ اب عن اطَ خلبن ا عمر   لأ س 

ك ليد بن ماة عن مح  لأ حأ ل  مرو بن حأ د بن عأ عن حممَ ي عن مالك  حَدثّنو -199

 لم هاه قوٌم من أأ تأ فأأ  ,قيق عأ له بارضم يب هريرة بأأ مع أأ  ساً لجا كّنت  :  له قانَ أأ , م  ثي  بن خ  

 .فّنزلوا عّنده  دوابٍّ ىلديّنة علا

_________________ 

عب "والبيهقي يف , من طريق معن بن عيسى ( 8  /3 ) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  ( ) ش 

 . عىَل بن مّنصور كالمها عن مالك بهمن طريق م  ( 5131) "اإليامن

ام بن ييى عن إسحاق به( 8  /3)وابن سعد ( 1/99)وأخرجه ابن أيب شيبة    .من طريق مه 

مر نحوه( 8 3/3)وأخرجه ابن سعد    .من طريق مالك عن زيد بن أأسلم عن أأبيه عن ع 

هاُ:ُ)ُقولهُ  ف  هو دنيُّه وما يب س مّنه . اء احلشف بفتح احل( : 8 1/ ) "الشارق"قال عياض يف  (حش 

م له ه مما ال طع 
جم  .انتهى. قبل ن ض 

 . من طريق ابن وهب عن مالك به( 1/331) "السّنن الكبى"أخرجه البيهقي يف  (1)

غريب "وإبراهيم احلريب يف ( 1/531)وعبد الرزاق ( 8 3/3) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد يف  

مر بأأسانيدأ صحيحة  ( 1/111) "احلديث  . من ط رق  أ خرى عن ع 

ةُ:ُ)ُقولهُ  ْفع  ليس بالكبري ي عمل من . يشٌء شبيه بالزنبيل ( : 3/315) "الغريب"قال أبو عبيد يف  (ق 

وص   رى, خ  ة. ليست  له ع  ف  يه الّنساء  يف العمراق الق   انتهى. وهو الذي ي سم 
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,  مأ الئك الَس قرم ك ي  ابّنأ  نَ إ : لي فقم   أ  ىلاذهب إ: أبو هريرة  لفقا: محيٌد  لقا

من زيت   شيئاً و. فة  قراص  يف صح  أأ  ثةأ ثال فوضعت  :  لقا , شيئاً  ميّناعم ط  أأ : ويقول 

 أبو كَب يدّيم ها بي أأ  وضعت  اَم لف ,يهم لها إت  ليس ومح رأ  ىلها عت  عأ وضأ  ثمَ , ح  لوم

 .هريرة

اء لين اودأ سالأ  إاَل ّنا يكن طعام   ملأ  ن بز بعد أأ خل  ّنا من اشبعأ ذي أأ ل اهللمد حلا:  لوقا

حسن أخي أأ  يا ابنأ :  لقا,  انصفوا اَم لف.  شيئاً عام من الطَ  قوم  لصب ام ي  لف .مروالتَ 

من ا فإَّن , يف ناحيتها  ل  وص, ها راحأ طب م  وأأ , عّنها  عامأ سح الرُّ وام  , ك  غّنمم ىلإ

من  ة  لالثُّ  اس زماٌن تكون   الّنَ ىلع يأيتأ  وشك أن  ي  له ذي نفيس بيدم لوا, ة ّنَ جلا دواب  

  ( ).روانمأ  ها من دارم  صاحبم ىلإ حَب غّنم أأ لا

_________________ 

والذهبي يف , من طريق إسامعيل بن أيب أويس ( 511) "الدب الفرد"أخرجه البخاري يف  ( )

هري كالمها عن مالك به( 1 1/1) "سريالعالم"  .من طريق أيب مصعب الزُّ

غريب "وإبراهيم احلريب يف , أيب هّند  من طريق عبد اهلل بن سعيد بن( 111 )وأخرجه عبد الرزاق  

أحسن . ُمتصًا . من طريق الضحاك بن عثامن كالمها عن حممد بن عمرو به ( 111 /3) "احلديث

 .إىل قوله اجلّنة... إىل غّنمك 

ويت هذه اللفظة    . وفيها نأظأٌر . مرفوعٌة عن أيب هريرة من هذا الطريق ( الغّنم ) قد ر 

ه غري  ثابت  : بعد أن  ذكرأ اخلالفأ (  11 ) "لالعل"قال الدارقطّني يف   ع   . رف 

 .وكالمأ الزرقاين اآليت (. 381)رقم . وانظر عللأ احلديث البن أيب حاتم  

. واد  عليه أأموال  أأهلم الديّنة , بفتح العي ( : 1/119) "الشارق"قال عياض يف  (العقيقُ:ُ)ُقولهُ 

 ( .111)انظر رقم . وتقَدم مبسوطًا 

= 
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 بنأ  قاسمأ لا سمعت  :  له قانَ عن ييى بن سعيد  أأ ي عن مالك  حَدثّنو -811

 . ٌل بم ه إم لو.  تيامً  يأ يل نَ إم : ه ل لفقا, اس  عبَ   بنم اهلل  عبدم ىلرجٌل إ جاءأ : د  يقول حممَ 

 .؟هلم ببن إم لأ ن مم  رشب  فأأ أأ 

, ها حوضأ  لمط  وتأ , اها بأ ر  جأ  ّنأ  وِتأ , ه لم بإم  ةأ لَ بغي ضاتأ  كّنتأ  إن  : اس  ه ابن عبَ ل لفقا

___________________ 

ُ( : 1/191)قال الزرقاين  ُقوله (ُ عامُ: , بضم الراء , وإمهال العي عىل الشهر روايًة  (وامسحُالر 

امسح الرتاب عّنها, قال يف : ُماط رقيق جيري من أ نوف الغّنم , وبفتح الراء , وغي معجمة , أي 

ر فيه والرويُّ بعي إنه ما يأسيل من النف , والشهو: رواه بعضهم بغي معجمة , وقال : الّنهاية 

اب عّنها رعيًا ْلا وإصالحًا لشأ ّنا  عىل رواية : أي . انتهى . مهملة , وجيوز أأن  يكونأ أأراد مسحأ الرت 

 .اإلعجام , ال ما فرَسه ذلك البعض , فإَنام يأصحُّ عىل اإلمهال

ُ ُقوله (ُ :ُ ُ. نأظ ف  (وأ طْب ُقوله (ُ :ُ راحها أوي فيه , والأمر لإلرشاد مكاّنا الذي ت. بضم اليم  (م 

 .واإلصالح

ُاجلنةُ:ُ)ُقولهُ اُمنُدوابِّ ن نوعم ما يف اجلّنة , نزلت  مّنها : , أي  (فإهن  . أو تأدخل ها بعد احلرش , أأو مم

كم الَرفع , فإنه ال  له , وهذا موقوٌف صحيٌح له ح  ب ه اليشء ي كرم لأج 
بمعّنى أأَن فيها أأشباهها , وشم

قال إاَل ب ريرة عن الّنبي  . توقيفي  غامها, :  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أأخرجأ البزار  عن أأيب ه  عزى , وامسحوا بر 
أأكرموا الم

ه ضعيٌف . "فإَّنا من دواب  اجلّنة   . لكّنَه ي قويه هذا الوقوف  الصحيح  , وإسّناد 

راح الغّنم , وامسحوا برغ": وأخرج ابن عدي والبيهقي عن أيب هريرة مرفوعًا  امها , فإّنا صلُّوا يف م 

 . روي مرفوعًا وموقوفًا وهو أأصحُّ : قال البيهقي . "من دواب اجلّنة

بن احلكم  (دارُمروانُ)ُ: قوله . الطائفة القليلة الائة ونحوها: بضم الثلثة وشد  الالم  (الث ل ةُ:ُ)ُقولهُ

 , وهذا أيضًا ال ي قال إاَل بتوقيف  لأَنه إمخ
 يأومئذ 

ي ب  يأيت أأمري  الديّنةم  .انتهى كالمه.بار عن غأ
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ٍّ م   ب غريأ فارش. دها ر  وم  ها يومأ ي  سقم وتأ 
 ( ).بل  حلناهك  يف ا وال, بّنسل   َّضم

ُحمُِلُ الُلُِكُْيفُأُ ُماُجاءُ :ُبابُ

اكم إيَ :  لاب قاطَ خلمر بن اع   أنَ , عن ييى بن سعيد  ي عن مالك  حَدثّنو - 81

.رم  خلأ ا اوةم ه رضاوًة كَّضأ ل نَ فإم ,  حمأ لوال
( ) 

_________________ 

, من طريق أيب مصعب ( 18 /1) "تفسريه"ويف ( 8/311) "رشح السّنة"أخرجه البغوي يف  ( )

وح كالمها عن مالك به( 198/ ) "الّناسخ والّنسوخ"والّنَحاس يف  نأ الّنَحاس  مع . من طريق رأ وقرأ

عبة بنأ احلجاج   ش 
ها) وفيه قال . مالك  وضأ يط  حأ

لم  ( وتأ

وسعيد بن مّنصور ( 13 /1) "تفسريه"والطبي يف ( 11 / ) "تفسريه"وأخرجه عبد الرزاق يف  

وفيه قال . من ط رق  عن ييى بن سعيد به ( 198/ )والّنَحاس ( 1/181)والبيهقي ( 51  /3)

ها) وضأ ه صحيٌح (. تألوط  حأ  .وإسّناد 

ه , تطلب ما ضَل مّنها : أي  (إِبلهُُتبغيُضال ةُ )ُقولهُ( : 1/315) "الّنتقى"قال الباجي يف  وتقتفي أأثرأ

ه  يريد   (وُتنأ ُجرب اها)وقولهُ. يريد  عىل حسب ما تفعل بضاَلةم إمبلك ؛ لَنه هو االبتغاء العتاد . وتّنشد 

بة مّنها باْلّناء  هاُ)ُوقولهُ. وهو القطران . تأطيل اجلر  ُحوض  ها الذي تأرشب مّن:  (وتليط  ه يريد  ترمُّ حوضأ

ُ. وتكّنسه  ُقوله (ُ ُِوردها ُيوم ُوتسقيها قاله عيسى بن ديّنار وحممد بن عيسى . يريد  يومأ رشهبا : (

شى وابن نافع  ُ. ل طتُّ احلوضأ لوطًا طَيّنت ه : وقال صاحب العي . الأع 

ُبنسلُ)ُوقولهُ ضٍّ ُم  ن لبّنها عىل هذين الرشطي  (فاَشْبُغري  مها أأ . عىل معّنى اإلباحة له ليرشبأ مم حد 

ُيفُاحلْلِبُ:ُ)ُوقولهُ. أأن اَل يََّض بأوالدها  قاله عيسى بن ديّنار وابن . يريد  م ستأصل اللبن  (والُناهك 

 نتهى كالم الباجي ا. وبتسكي الالم الفعل, نافع وحممد بن عيسى العشى , واحلأل ب بفتح الالم اللبن 

رسٌل  (1)  . وهذا م 

مر    .وال ييى بن سعيد , وملأ  أره من طريق مالك .  ييى هو النصاري مل ي درك ع 

= 
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 جابرأ  دركأ اب أأ طَ خلا مر بنأ ع   نَ أأ  , عن ييى بن سعيد  ي عن مالك  حَدثّنو -811

أ عأ  ومأ عبد اهلل بنأ 
 ىلإا ّنم  رم ؤمّني قأ لمري ايا أأ :  لفقا,  ؟.ما هذا:  لفقا, م  حل ال  ه محم

ه عن بطّنأ  يطويأ  كم أن  حد  ريد أأ ا ي  مأ أأ : مر ع   لفقا,  امً حلبدرهم   فاشرتيت  حم لَ ال

نياكم كم يف حياتم باتم م طي  ذهبت  أأ  }ية عّنكم هذه اآل ذهب  ن تأ يأأ  ؟هعم   ه أو ابنم جارم   الدُّ

  ( ).الحقاف .{ م هباعت  تأ م  واست

___________________ 

اق يف   رأ
عب"لالك والبيهقي يف ( 1/138) "تّنزيه الرشيعة"وقد عزاه ابن عم , أي البيهقي : قال  "الشُّ

لأه بعض  الضعفاء   , وصأ
 
ه ليس بيشء ع   . انتهى. ورف 

نيا يف  (11) "الزهد"وأخرجه أبو داود يف   مر ( 181) "اجلوع"وابن أيب الدُّ من طريق عبد اهلل بن ع 

مري عن نافع عن ابن عمر عن عمر فذكره   ."اتقوا هذه الأوضام"ولفظ أيب داود . الع 

ام  باع عليها اللحم:  وال ْوض   . هي الوائد  التي ي 

سعر بن كمدام عن القاسمم حدث( 151) "الزهد"أخرجه ال عاىف بن عبد الرمحن يف . وله طريٌق آخر  ّنا مم

سلم قال  ه "وزاد . فذكره بلفظ حديث مالك . قال عمر : بنم م  وعليكم بالزيت , فإن  آذاكم حرُّ

ن ّنوه , فإنه يكون كأَنه سم 
ُ."فأأسخم

ّنزع إليها كعادةم اخلمر : أي ( : 19 /3) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (رضاوةُ:ُ)ُقولهُ  , أَن له عادًة يأ

ا : قال الزهري و ارهبم  اخلأمر مع شأ
ا , أأراد أَن له عادًة طالبًة لأكلمه كعادةم تأاد اخلأمرأ ورشهبأ ومن اع 

ها . أأرسف يف الّن فقة  ن اعتاد اللحمأ ملأ  يكد  يأصب عّنه , وملأ  يرتك  فدخلأ يف دأ ب ال رسف يف . وكذلك مأ

 .انتهى. نفقته

عب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  ( ) عّنبي عن مالك به( 5131) "ش   . من طريق القأ

ّنقطٌع كسابقه    .وهو م 

 "ِتذيب اآلثار"والطبي يف ( 11) "الزهد"فأخرجه أبو داود يف : وْلذا الأثرم ط رٌق أ خرى يصحُّ هبا  

= 
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ُْيُِعُ لنُامُُِضوءُ وُ لا:ُبابُ

أن ه , ّنيف  بن ح   لمامة بن سهيب أ  أأ  د بنم عن حممَ  ى عن مالك  يي حَدثّنيو -813

 . يهلب ًة كانت عج   عأ ار فّنزأ رَ خلبا -حّنيف   بن   سهل   - يبم أأ  لاغتس: باه يقول أأ  سمعأ 

ه ل لفقا:  لقا,  دم لجلا حسنأ  بيضأ أأ  وكان سهٌل رجالً :  لقا,  ّنظر  بن ربيعة يأ  وعامر  

, ه عك سهٌل مكانأ فو  :  لقا ,راء ذ  عأ  دأ لج يوم واللكا يت  ما رأأ : بن ربيعة  عامر  

يا رائح  معك  وأن ه غري  , عك و   هالً سأ  نَ خب أأ فأ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يت رسول  فأ   ,ه ك  وع   واشتدَ 

 .عامر   نم شأ   نكان مم  ذيله سهٌل باخبأ فأأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل تاه رسول  فأأ  , اهلل رسولأ 

 .حق   عيأ لا إنَ ,  كتأ برَ اَل أأ  ؟اهخأ كم أأ حد  أأ  تل  يق مأ العأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لقاف

 ( ).ٌس يس به بأ  ل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم سهٌل مع رسو فراحأ  ,ه عامٌر ل أأ وَض فتأ , ه ل أ  توَض 

___________________ 

بم بنم كيسان ( 131) عب"والبيهقي يف , من طريق وه  أيب حازم كالمها عن  من طريق( 5133) "الشُّ

 .جابر به

, من طريقم الأعمشم عن بعض أأصحابمه ( 159) "الزهد"واإلمام أأمحد يف ( 11 /5)والبن أيب شيبة  

 .فذكره . . مَر جابٌر : قال 

, من طريق القاسم بن عبد اهلل بن عمر عن عبد اهلل بن دميّنار عن ابن عمر ( 8/111)وأخرجه احلاكم  

مر رأأى  .يف يدم جابر   أأَن ع 

ييّنة قال ( 1 3/1) "تفسريه"وأخرجه عبد الرزاق يف   ٌل من أأهلم الديّنةم به : عن ابن ع   . أأخبين رج 

ِرمناُ:ُ)ُقولهُ  ب عّنه ( :  91/ 1)  "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (ق  وة الَلحم حتَى ال يأص  , هي شَدة  شه 

قال   رأ : ي  مم أأق  مت  إمىل الَلح  ماً قأرم م فميهم . م قأرأ ه  ى بعض  كأ ت ه: وحأ م  رم  .انتهى. قأ

والطباين يف ( 1/331) "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 1/381) "الكبى"أخرجه الّنسائي يف  ( )

= 
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هاب  ك عن لما حَدثّنيو -811 ن ه أأ , ّنيف  بن ح   لم سه مامة بنم يب أ  عن أأ  ابن شم

 وال. يوم لكا يت  ما رأأ :  لفقا ّنيف  يغتسل  ح   بنأ  لأ ربيعة سه بن   رأى عامر  :  لقا

يف  كأ ل له . اهلل يا رسولأ :  لفقي,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يت رسول  فأ  , بسهل   طأ بم فل   ,أة  بَ ُم   دأ لج

 هم  ت  نأ : قالوا  , ؟اً حده أأ لهمون تتَ  له:  لفقا ,ه سأ  ما يرفع رأ  واهلل, ّنيف  ح   بنم  لم سه

 .ربيعة بنأ  عامرأ 

 ؟اهخأ كم أأ حد  أأ  تل  يق مأ عال:  لوقا , يهلظ عيَ غفتأ  اً عامر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فدعا رسول  :  لقا

ه ي  لرج رافأ ط  ه وأأ ي  ه وركبتأ ي  ه ومرفقأ ه ويدي  عامٌر وجهأ  لأ فغسأ , ه ل لتسم اغ   . كتأ  برَ اَل أأ 

 ( ).ٌس يس به بأ  لاس هٌل مع الّنَسأ  فراحأ  ,يه لع َب ص   مَ ه يف قدح  ث  زارم إم  ةأ لوداخ

___________________ 

 وصَححه ابن حبان . من ط رق  عن مالك به( 1/331)وأبو نعيم يف احللية ( 5581) "العجم الكبري"

من طريق يوسف بن طأهامن عن حممد بن ( 5111)واحلاكم ( 118) "اجلامع"وأخرجه ابن وهب يف  

 .وانظر ما بعده. أأيب أ مامة به

ارُ:ُ)ُقولهُ   يف اجل حفة يقع رشق مديّنة رابغ بـ  (الر 
 "ويف روايةم أأمحد وابن حبان . كياًل تقريبًا  15واد 

ن اجل حفة 
ع ب اخلَرار مم

 ."حتى إذا كانوا بشم

ْذرا:ُ)ُقولهُُ َبأة"والرواية اآلتية . بكر : أي (ُءُجلدُع   . "جلد ُم 

, الطباين يف ( 1/331) "رشح الشكل"والطحاوي يف (  1/38) "الكبى"أخرجه الّنسائي يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به( 13 /1 )والبغوي ( 13 /1) "الدالئل "والبيهقي يف ( 5515) "الكبري"

 "عمل اليوم والليلة"ويف ( 1511)و (  151) "الكبى"والّنسائي يف ( 3519)وأخرجه ابن ماجه  

من ط رق  عن ( 811) "معرفة الصحابة"وأبو نعيم يف (  9/35) "الكبى"والبيهقي يف ( 118)

هري به  . الزُّ

= 
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ُْيُعُ لنُامُُِقيةُ الرُ :ُبابُ

 د  :  له قاأنَ ,  ي  ك  ليد بن قيس  اعن مح  ي عن مالك  حَدثّن -815
 ل رسوىلع لأ خم

ت لفقا, ي عأ ارم ا ضأ رامه   أأ يلما : هام تم ّنأاضم حل لفقا, ب  لي جعفر بن أيب طاّنأ باب   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ا النَ أأ  إاَل ام ْل قيأ سرتنأ  ن  ّنا أأ مّنع  يأ  وملأ  , عي ليهام الإم  رسع  ه ت  نَ  إم اهلل يا رسولأ : هام حاضّنت  

بأقأ يشله فإنَ , ام ْلقوا رتأ اس  :  ملسو هيلع هللا ىلص ول اهللرس لفقا .كلقك من ذوافندري ما ي   ٌء و سأ

  ( ) .عي  له اقت  سبأ لأ  رأ قدأ لا

___________________ 

هري عن أأيب ( 3/181)لكن رواه أمحد , وظاهره اإلرسال    اهلل الأدين عن الزُّ
من طريق أيب أ ويس عبدم

 .باه حَدثهأأَن أأ , أ مامة 

ر ( 119)رقم  "عمل اليوم"وأخرجه الّنسائي يف   عمأ وعّنه الطحاوي ( 1 1)وبرقم , من طريق مأ

هري عن أأيب أ مامة عن أأبيه(  1 /1) ئب  كالمها عن الزُّ
 .من طريق ابنم أأيب ذم

بأةُ:ُ)ُقولهُ  ه يف بضم  اليم وفتح اخلاء وشد  ( : 118/ ) "الشارق"قال عياض يف  (جلدُخم  الباء ي فرس 

جال , لَن عادِتَن التأسرتُّ حتت احلجال , وهي البمكر  "جلد عذراء"احلديث اآلخر  َبآن من الر  . وأن  َي 

نَ   .انتهى. فهَن نارضات  اجل سوم إذ ال ي صيبهَن شمٌس وال ريٌح ي غري  برشِتأ

قط عىل الرض: أي :  (ل بطُ:ُ)ُقولهُ  ع وسأ  .رص 

ُ:ُ)ُقولهُ ُبركت  هو أن  يقولأ باركأ : قال الباجي ( : 118/ ) "تّنوير احلوالك"قال السيوطي يف  (أال 

بطل العّنى الذي َياف من العي . اهلل  فيه  يقول تبارك : وقال ابن عبد الب . ويذهب تأثريه , فإَن ذلك ي 

ُ. ذورأ ال حمالةأ فإذا دعا بالبكة رصفأ الح. اللهَم بارك فيه , اهلل أأحسن اخلالقي 

موضعه من اجلسد :  وقيل, الراد به طرف  اإلزار الذي ييل جسد ال ؤتزر :  قيل (وداخلةُإزارهُ:ُ)ُقولهُ

ك :  وقيل,  ر   .انتهى كالمه. الذاكري :  وقيل. الوأ

يد ( : 8/111) "االستذكار"قال أبو عمر يف   ( ) هكذا رواه أصحاب مالك يف الوطأ عن مالك عن مح 

= 
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 عن س  ي عن مالك  حَدثّنو -811
روة ع   نَ أأ , سار  يامن بن يأ لعن ييى بن سعيد 

ويف  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  زوج الّنَ  -مة لس م  أ   بيتأ  لدخ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ : ثه بري حدَ الزُّ  بنأ 

 الأ أأ  : ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا:  عروة لقا, عي لبه ا نَ ه أأ لفذكروا  ,بكي بي  يأ صأ  بيتم لا

 ؟ي  عأ لن اه مم لون ق  سرتأ  تأ 
( ). 

___________________ 

يد بن قيس عن : فقال . "جامعه"ورواه ابن وهب يف , بن قيس ملأ  يذكروا غريه  حَدثّني مالٌك عن مح 

كرمةأ بنم خالد  لأ عىل رسولم اهلل : قال , عم ّنقطٌع . فذكر مثلأه سواء .  ملسو هيلع هللا ىلصد خم ويأستّند  , وهو مع ذلك م 

ميس   ع 
ح, ومن حديثم جابر أأيضًا , من حديث أأسامء بّنتم  انتهى . اح  ومن ط رق  صم

وابن ماجه ( 1159)والرتمذي ( 1/138)فأخرجه اإلمام أمحد : حديث أسامء بّنت عميس : قلت  

 .حسن صحيح: وقال الرتمذي . بّنحوه( 1 35)

قية  ملسو هيلع هللا ىلصرَخص الّنبي : قال , ( 98 1) "صحيحه"فأخرجه مسلم يف . وأَما حديث جابر   م يف ر   حز 
آللم

ميس , احلَية   ع 
ارعًة : وقال لأسامء بّنتم ؟ . ما يل أأرى أأجسامأ بأّني أأخي ضأ , ال : قالت , ت صيبهم  احلاجة 

ي هم: قال , ولكَن العيأ ت رسع  إليهم 
ت  عليه : قالت . ارقم ض   . ارقيهم: فقال , فعرأ

وإذا . ولو كان يشٌء سابقأ القدرأ سبقت ه العي  . ق  العٌي ح"عن ابن عباس  مرفوعًا ( 88 1)ولسلم  

سل "است غسلتم فاغسلوا   .وانظر ما بعده. وقد تقَدم يف حديث أأيب أ مامة بن سهل بن حّنيف صفة  الغ 

 (.18 /1) "الشارق"قاله يف . ضعيفٌة ونحيفٌة : أي  (ضارعةُ)ُوُ(ُضارعيُ:ُ)ُقولهُ 

واة عن مالك يف الوطأ( : 53 /13) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( ) رسٌل عّند مجيعم الرُّ  اهـ.هذا حديٌث م 

ومسلٌم ( 5111) "صحيحه"وقد أأخرج احلديثأ البخاريُّ يف !  "صبٌي يبكي"كذا قال هّنا : قلت  

روة عن زيّنب بّنت أ م  سلمة عن أ م  سلمة ( 91 1) هري عن ع  قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , من طريق الزُّ

عفًة   يف بيت أ م سلمة رأأى بوجهها سأ
 . فذكره.. جلارية 

ل فيه عّندي عىل ييى بن سعيد . وليس صبيًا  "أّنا جاريٌة  "وما يف الصحيح أصحُّ   ليامن , واحلم  أو س 

= 
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ُضُِريُْمل ُاُرُِْجُيفُأُ ُماُجاءُ :ُبابُ

 لسأأ  بنم  عن زيدم ي عن مالك  حَدثّن -811
م
 اهلل لأ رسو نَ أأ  , سار  يأ  بنم  م عن عطاء

 انظرا ماذا يقول  :  لفقا, ي كأ لأ يه مأ ل إىل تعااهلل بعثأ  عبد  لا ضأ إذا مرم :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص

 وَ ع  لم 
وهو .  َل وج عزَ   اهللمىلك إلا ذعأ يه رفأ لثّنى عوأأ ,  اهللأ دأ وه محم هو إذا جاء   فإن   ؟هادم

 .م  لعأأ 

اًم حله ل لأ بدأ   ه أن  ت  ي  فأ نا شأ أأ  وإن  , ة ّنَ جله الأ دخأ   ه أن  يت  وفَ تأ  إن   يلَ ععبدي ل: فيقول 

 حل  خريًا من 
 ( ).ئاتهعّنه سي   رأ كف  أ   وأن  , ه ن دمم مم  ًا خرياً مأ ودأ , ه مم

___________________ 

 .بن يأسار

ه مجاعٌة من الث قاتم عن ييى بن سعيد . أَما مالٌك   "الصغري" عّند الطباين يف. أبو معاوية . فقد تابعأ

وعبد  الرحيم بن سليامن , ( 1935)عّند أيب يعىل أيضًا . وابن  نمري , ( 1819)وأيب يعىل ( 181)

كلهم عن ييى عن سليامن بن يسار عن عروة بن الزبري عن أ م  ( 5/19)عّند ابن أيب شيبة . الأشلُّ 

وه بكونه صبياً , الَسّند وإن  خالفوا مالكًا يف . وهذا موصوٌل  "..دخلأ عليّنا : سلمة قالت   .                            لكن  وافق 

ٌةُ  ُاملوطأُشاذ  ُرواية  ادُامل ْخرج,ُويظهرُيلُأن  ٌرُالحتِّ تعذِّ ِدُم  ُ.واهللُأعلم.ُوُحل هُعىلُالتعد 

عب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  ( ) من ( 111) "اآلداب"وأيضًا يف , من طريق القعّنبي ( 9588) "ش 

 . يق ابن ب كري كالمها عن مالك بهطر

رساًل   نيا يف . وتابع مالكًا هشام  بن  سعد عن زيد به م   (.3 ) "الرض والكفارات"رواه ابن أيب الدُّ

 . من طريق إسامعيل بن أيب حكيم عن عطاء م رسالً ( 131) "الزهد"وأخرجه هّنَاد يف   

سلٌم    . لّنسائيووَثقه ابن  معي وا. وإسامعيل  روى له م 

عب"ووصلأه البيهقي يف   من طريق سليامن بن ( 391 ) "مسّند الشاميي"والطباين يف ( 9589) "الشُّ

= 
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 يف زمانم  وت  له اجاءأ  الً رج   نَ أأ , يى بن سعيد  عن يي عن مالك  حَدثّنو -818

 ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا ,بمرض   لأ تب  ي   وملأ  مات  . هل اً هّنيئ: رجٌل  لفقا , ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو

 ( ).ئاتهبه من سي   ر  كفَ ه بمرض  ي  ابتال اهللأ نَ و أأ ليك دروما ي  , ك وي  : 

ُضُِرُ ملُ نُامُُِقيةُِوالرُ ُذُ عوُ التُ :ُبابُ

كعب   بن عبد اهلل مرو بنأ عأ  نَ أأ , فة ي  صأ خ   زيد بنم عن يأ ي عن مالك  حَدثّن -819

ه أأ , عاص ليب اأأ  ه عن عثامن بنم بأ خ  بري  أأ ج   بنأ  نافعأ  نَ أأ : ه بأ خ  أأ  مَي لالسُّ   لأ ى رسوتأ أن 

 ّي   كادأ ويب وجٌع قد :  عثامن   لقا , ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا:  لقا ,ّني ك  لم

:  لقا , د  جما أأ  من رش  ه  وقدرتم ة اهللعوذ بعز  أأ :  لوق  , ات  مرَ  ه بيميّنك سبعأ امسح  

___________________ 

عب"والبيهقي أيضًا يف .  -وهو ثقة  -سليم  من ( 5/11) "التمهيد"وابن عبد الب يف ( 9589) "الشُّ

 . خل دري طريق عَباد بن كثري كالمها عن زيد بن أأسلم عن عطاء عن أأيب سعيد  ا

 . والصواب  ال رسل 

 .يروونه م رسالً ( : 115 ) "العلل"فقال كام يف , وأشار أبو حاتم إىل ترجيح اإلرسال  

 "الكبى"والبيهقيُّ يف ( 131 )أأخرجه احلاكم . نحوه  وله شاهٌد من حديث أأيب هريرة   

ه ضعيٌف ( 3/315)  ( . 891 . )وانظر علل احلافظ الدارقطّني . وأأعَله البيهقيُّ بالوقف. وسّند 

رسل ( )  . وهذا م 

من وجه   ملسو هيلع هللا ىلصال أأعلم  هذا اخلب هبذا اللفظ يأستّند عن الّنبي ( : 11/51) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

 .انتهى. والحاديث ال سّندة يف تكفري الرض للذنوب واخلطايا والسيئات كثريٌة جدًا , حمفوظ  

ن : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل : عن عائشة ( 1511)ومسلم ( 1 53)مّنها ما أخرجه البخاري : قلت  ما مم

 ي صاب  هبا السلم  إاَل كَفر هبا عّنه حتى الشوكة ي شاكها
 .م صيبة 
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 ه  هبا أأ  آمر   ل  زأ م أأ لف, ا كان يب م اهلل  هبأ ذ  فأأ  .كلذ ت  لفق
 .( )هم  وغريأ يلم

 عن عأ عن ييى بن سعي عن مالك  حَدثّنو -1 8
محن  مرة بّنت عبديد   أنَ , الر 

و بكر  بأأ  لفقا, ا هرقي  ٌة تأ وّيوديَ  -كي تأ ش  وهي تأ  -  عائشةأ ىلع لأ يق دخد  ا بكر  الَص بأ أأ 

 ار   :
  ( ).يها بكتاب اهللقم

_________________ 

 "الكبى"والّنسائي يف ( 1181)والرتمذي (  389)وأبو داود (  1/1)خرجه اإلمام أمحد أ ( )

 "الدالئل"والبيهقي يف ( 139 ) "الدعاء"والطباين يف ( 999) "عمل اليوم والليلة"ويف ( 1511)

 . من ط رق  عن مالك به

 . حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي  

هري عن نافع عن عثامن نحوه من (6666ُ)ُ"صحيحُمسلم"واحلديثُيفُ  ا إىل ,  طريق الزُّ كأ أأَنه شأ

ّنذ أأسلمأ  ملسو هيلع هللا ىلصرسولم اهلل  ه م 
ه يف جسدم د  ًا جيأ عأ ن :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال له رسول  اهلل , وجأ ك عىل الذي تأ ملأ مم ضع  يدأ

ك  سدم ر  : وقل  سبعأ مَرات . باسم اهلل ثالثًا : وقل . جأ
ُ.أأعوذ باهلل وقدرتمه من رش  ما أأجد وأ حاذم

ُاهلل:ُوقولهُ.ُامسحهُبيمينكُسبعُمراتُ:ُدونُقولهُُ ُذلكُفأ ذهب  ُ. "الخُ..ُفقلت 

 "العرفة"ويف ( 9/319) "الكبى"ومن طريقه البيهقي يف ( 1/118) "الم"أخرجه الشافعي يف  (1)

 .عن مالك به(  1/18)

 .من طريق عبد الرحيم بن سليامن عن ييى به( 5/11)وأخرجه ابن أيب شيبة  

من طريق حممد بن يوسف ( 9/319) "السّنن الكبى"لكن رواه البيهقي يف , اإلرسال  وظاهره 

مرة عن عائشة   .الفريايب عن سفيان عن ييى بن سعيد عن عأ

بريي عن سفيان عن ييى عن ( 1198) "صحيحه"وأخرجه ابن حبان يف    من طريق أأيب أأمحد الزُّ

مرة عن عائشة  عاجليها بكتاب : فقال , وامرأٌة تعاجل ها أأو ترقي ها . يها دخلأ عل ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , عأ

 . اهلل

= 
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ُريضُِملُ اُج ُالُ عُ تُ :ُبابُ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو يف زمانم  الً رج   نَ أأ , م لسأأ  بنم  يدم عن زي عن مالك  حَدثّن -  8

 . يهلنامر  فّنظرا إ من بّني أأ ي  لأ دعا رج   لأ ج  الرَ  نَ وأأ ,  مأ الدَ  رح  جل  ا قنأ تأ رٌح فاح  ه ج  صابأ أأ 

 يا رسولأ خرٌي  ب  يف الط   وأ أأ :  فقاال,  ؟طبُّ كام أأ يُّ أأ : ام ْل لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ ام أأ عأ زأ فأ 

 ( ).دواءأ الأ  لأ نزذي أأ لا واءأ لدَ ا لأ نزأأ :  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , فزعم زيٌد  .؟اهلل

 بنأ  ( ) سعدأ  نَ ّني أأ غأ لب:  لقا, عن ييى بن سعيد  ي عن مالك  حَدثّنو -1 8

 ( ).فامت بحةن الذُّ مم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسو وى يف زمانم تأ اك   ارةأ رأ ز  

___________________ 

بريي عن سفيان مرفوعًا   ه مّنكر, وأبو أمحد ثقٌة , هكذا رواه أبو أمحد الزُّ  .لكن رفع 

 .كان كثريأ اخلطأ يف حديثم سفيان: قال اإلمام أمحد عّنه  

وقوفًا : قلت   فيان فذكره مأ ريايبُّ عن س 
 وغريه من احل َفاظكر. خالفه الفم

 . واية مالك 

عن عبدم الرحيم بن ( 3 8/1) "التمهيد"ومن طريقه ابن عبد الب يف (  5/3)أخرجه ابن  أيب شيبة  ( )

رسل. سليامن عن ييى بن سعيد عن زيد به  . وهذا م 

ريرة رفعه ( 5351)وأخرج البخاري    .ما أأنزل اهلل  داًء إاَل أنزل له شفاءً : عن أأيب ه 

وإنام , هكذا وقع يف رواية ييى عن مالك  سعد بن زرارة ( : 1 8/1) "االستذكار"قال أبو عمر يف  (1)

رارة أأبو أ مامة   انتهى . هو أأسعد  بن  ز 

 (.أي أسعد ) وهو الوافق لرواية أيب مصعب وسويد : قلت  

رسل (3)  .ييى هو النصاري . وهذا م 

بري (  1/31)والطحاوي ( 1 3/1) عد وابن  س( 5/318و  1/15)وأأخرج أمحد  من طريق أأيب الزُّ

عيب عن أأبيه عن بعضم أأصحابم الّنبي   مرو بن ش  دًا : قال ,  ملسو هيلع هللا ىلصعن عأ ع  وى رسول  اهلل سأ أأو أأسعد . كأ

ه  ل قم بحة يف حأ رارة من الذُّ د : وقال , بن ز  ع  جًا من سأ رأ رارة, ال أأدع يف نفيس حأ  . "أأو أأسعد بن ز 

= 
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, قوة لَ وى من التأ مر اك  ع    بنأ اهلل عبدأ  أنَ , عن نافع  ي عن مالك  حَدثّنو -3 8

  قيأ ور  
  ( ) .ربق  عأ لن امم

ُ:ُبابُ ُُةُ ن ُالس  ُرعُْيفُالش 

___________________ 

ُ( عن أبيه ) ابن سعد والطحاوي  وليس عّند

ها , وروي من ط رق  أ خرى   ن الَشوكة , لكن وقع يف بعضم عن ( 1151)كام عّند الرتمذي . أ أَنه كواه مم

 ( 11/11) "التمهيد"انظر . الشوكة هي الذبحة : وقال ابن عبد الب ,  أنس  

 ُ ُ)ُقوله :ُ بحة وجٌع يأعرض يف . بفتح الباء وقد ت سَكن:  (1/381) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (الذ 

ها . هي ق رحة تأظهر فيه :  وقيل, احلل ق من الدم  ّنقطع الّنَفس  فيقت ل, فيّنسدُّ معأ وقال أيضًا . انتهى. ويأ

ة ( : 111 /1) ه واجلأسد . الَشوكأ وك : يقال مّنه . هي مح  رة تأعلو الوج  ش  يك الرجل فهو مأ
 .انتهى. شم

 .أأخبنا مالك به( 111) "اجلامع"وهب يف  أخرجه ابن (6)

( 9/313)والبيهقي ( 111)وابن وهب ( 8/11)وابن أيب شيبة ( 9111 )ورواه عبد الرزاق  

 . من ط رق  عن نافع به( 51 /1)وابن سعد (  3 /1)والطحاوي 

 .وإسّناده صحيح 

زاد . عمرمن وجهي آخرين عن ابن ( 1/313)والطحاوي ( 1 95 )وأخرجه عبد الرزاق  

ل أ ذنه "الطحاوي   ."يف أأص 

بأاء  (الل قوةُ:ُ)ُقولهُ 
وال يقدر , الَلقوة أن  يتعَوج وجهه :  "فقه اللغة"قال الثعالبي يف : قال بعض  الأطم

دق , : اللقوة  "لسان العرب"عىل تغميض إحدى عيّنيه , وقال يف   يعوجُّ مّنه الش 
داٌء يكون يف الوجهم

تأوى من الَلقوة , وهو مرٌض يأعرض  للوجهم :  ويف حديث ابن عمر  .في ميله إىل أأحد جانبيه. أأنه اك 

فها الطبُّ احلديث    الت , بأأّنا خلٌل ما يصيب  العصبأ السابعأ : والَلقوة ي عر  أأو شلٌل مؤَقٌت لعضأ

ب السابع . الوجهم يف إحدى اجلهتي  صأ رى العأ ركز نواةم عصبم الوجهم أو إصابةم , ناتٌج عن التهاب جمأ مأ

ه , يف ال خ   ي الوجأ تأحَكم يف حركة عضالته, وهو أأحد  الأعصابم التي ت غذ   .انتهى . وتأ
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كره ه كان يأ نَ أأ , ر م بن ع  عن نافع  عن عبد اهللي عن مالك  حَدثّنو -1 8

 ( ).قم ل  خلا فيه متام  : ويقول ,  صاءأ خ  اإل

:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص بَي الّنَ  نَ ه أأ غأ لأ ه بنَ أأ , يم  لفوان بن س  عن صأ ي عن مالك  حَدثّنو -5 8

ى سطأ و  له اي  عأ صبم بإم  شارأ وأأ , قى  إذا اتَ ي  ة كهاتأ ّنَ جله يف اغريم لم و ه أأ ل يتيمم لا نا وكافل  أأ 

 .امأ هب   اإلم يلتي تأ لوا
( ) 

_________________ 

 .من طريق مالك به( 1 1/3)والطحاويُّ ( 1/151)أخرجه عبد  الرزاق  (6)

مر عن نافع به( 1/11 ) "الكبى"وأأخرجه البيهقيُّ يف   بيد اهلل بن ع   . من طريق ع 

وي مرفوعاً , هذا هو الصحيح موقوٌف : وقال البيهقي   ه الرفوعة والوقوفة .. وقد ر  ثم ذكرأ بأأسانيدم

 (. 8 /1) "الكامل البن عدي": وانظر . واخلالفأ فيه

 . واهلل أعلم. هذا الثر واحلديث الذي بعده ملأ  أأرأ ْلام مّناسبًة ظاهرًة يف الباب 

عب اإليامن"والبيهقي يف ( 153) "الزهد"أخرجه ابن البارك يف  (6) السّنن "ويف ( 1/111) "ش 

 .من ط رق  عن مالك به( 1/183) "الكبى

واة الوطأ يف ذلك عّنه ( : 8/133) "االستذكار"قال أبو عمر يف   تلف عليه ر   ملأ  َيأ
, هكذا رواية  مالك 

ه ييّنة عن صفوان فأأسّنأدأ فيان بن ع   .انتهى. وقد رواه س 

والطباين يف ( 838)واحلميدي ( 33 ) "الدب الفرد"أخرجها البخاري يف . واية سفيانر: قلت  

عب"والبيهقي يف ( 11/311) "الكبري" وغريهم (  11 ) "مسّنده"والروياين يف ( 1/111) "الشُّ

فوانأ عن امرأأة    عن سفيان عن صأ
ر -ي قال ْلا أ نيسة  -من ط رق  ه 

َرة الفم  م 
, ي عن أأبي ها عن أ م  سعيد بّنتم

 .  فذكره: قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسول اهلل 

 . وأ نيسة وأأمُّ سعيد  ال ت عرفان  

جالن عن بّنتم ( 13/59)وابن عساكر ( 11/311)لكن رواه الطباين أيضًا   من طريق حممد بن عأ

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   642 ْيُحيح 

ُْصُإُِ:ُبابُ ُُح ُال  ُرعُْالش 

 لقا,  نصارَي الأ  تادةأ با قأ أأ  نَ أأ , يد  عن ييى بن سعي عن مالك  حَدثّن -1 8

, ها م  رم ك  وأأ  . عمنأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهللم رسول   لفقا,  ؟هال  رج  فأ  ًة أأ  مج   يل إنَ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسول

 . نعم:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ل لقا َلاتي يوم مرَ لها يف اّنأ هأ ام دأ بو قتادة ربَ فكان أأ 

.هام  رم ك  وأأ 
( ) 

___________________ 

َرة عن أأبيها  َرة. فذكره .  ملسو هيلع هللا ىلصأَن رسولأ اهلل , م   م 
َلة يف بّنتم تم العم صأ                                  .     فان حأ

وهي عّند أمحد (ُإذاُاتقى)دونُقولهُ. عن أيب هريرة مرفوعًا مثله ( 1938)واحلديث يف صحيح مسلم   

له أو "عن سهل بن سعد مرفوعًا مثله دون قوله ( 1 /8)وللبخاري . بسّند م سلم سواء (  888)

 .  "إذا اتقى"وقوله  "لغريه

ن بن عيسى ( 5  / 1)وابن عساكر ( 1/319) "الطبقات"أخرجه ابن سعد يف  (6) ع  , من طريق مأ

 .من طريق القعّنبي كالمها عن مالك به( 818) "مسّند الوطأ"واجلوهري يف 

واة اختالفًا يف إسّنادم هذا احلديث ( : 19 /11) "التمهيد"قال أبو عمر يف   وهو عّند , ال أأعلم  من الرُّ

ّنقطعٌ  رسٌل م  هم هكذا م 
 انتهى .مجيعم

ومن طريقه ابن عبد الب يف ( 3 93) "الكبى"ويف ( 81 /8) "الجتبى"وأخرجه الّنسائي يف  

َمد بن ال ّنكدر عن أأيب ( 11/9) "التمهيد" مر بن عيل القَدمي حدثّنا ييى بن سعيد عن حم  من طريق ع 

 . فذكره. كانت  : قال , قتادة 

ت   . ادة وابن  ال ّنكدر ملأ  يأسمع  من أأيب قأ

عب اإليامن"وأأخرجه البيهقي يف   اد بن زيد عن ييى عن حممد بن الّنكدر ( 85 1) "ش  , من طريق محأ

عراً   ".. أأَن أأبا قتادة اختذ شأ

عب"وأخرجه البيهقي يف   رسالً . من طريق سفيان عن حممد بن الّنكدر( 81 1)أيضًا  "الشُّ  .فذكره م 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   643 ْيُحيح 

:  لقا, ه خبأ يسار  أأ  بنأ  عطاءأ  أنَ ,  مأ لسعن زيد بن أأ ي عن مالك  حَدثّنو -1 8

 يه رسول  لإ شارأ فأأ  , حيةم لوال سم أ  الرَ  رجٌل ثائر   لأ فدخ سجدم ليف ا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كان رسول  

 رأ   عرم شأ  حأ عّني إصاله يأ نَ كأأ  . جر  اخ   نم بيده أأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
 ثمَ , ل ج  الرَ  لأ ففع ,ه يتم حلم ه وسم

ه نَ كأأ  أسم الرَ  كم ثائرأ حد  يت أأ يأأ  ن  ن أأ مم  اً يس هذا خريلأ أأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا .رجعأ 

 ( )؟.يطانٌ شأ 

___________________ 

رم روايةم القَدمي ( 18 /1) "العلل"قال الدارقطّني يف   ورواه مَحاد  بن زيد عن ييى عن ابن : بعد ذمك 

ر م رسالً 
دم در , ال ّنكأ ييّنة عن ابنم ال ّنكأ ريج وابن ع  . وهو الصواب  . أأَن أأبا قتادة , وكذلك قال ابن ج 

 .انتهى

ن كان له "أخرج أبو داود بسّند  حسن  عن أيب هريرة رفعه ( : 1/318 ) "الفتح"قال احلافظ يف  مأ

ه م  رم  .انتهى . وسّنده حسٌن أأيضاً . "الغيالنيات"وله شاهٌد من حديث عائشة يف ,  "شعٌر فلي ك 

ٌةُ:ُ)ُقولهُ  بأي: أي. بضم اجليم وتشديد اليم  (مج  
 .قاله احلافظ. شعر الرأ سم إذا نزلأ إىل ق ربم الأّنكم

عب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  ( ) من طريق (  51) "اآلداب"ويف , من طريق القعّنبي ( 89 1) "ش 

 . ابن ب كري كالمها عن مالك  به

رسٌل جيدٌ :  "اآلداب"قال البيهقيُّ يف    .هذا م 

رسٌل ( : 5/51) "التمهيد"وقال أبو عمر يف    أَن هذا احلديثأ م 
ل معّن, ال خالفأ عن مالك  اه وقد يَتصم

 . انتهى. من حديثم جابر وغريه

( 83 /8)والّنسائي ( 1111) "السّنن"وأبو داود يف ( 3/351)أخرجه أمحد . وحديث جابر : قلت  

ر عن جابر  قال  دم طية عن حممد بن ال ّنكأ انا رسول  اهلل : من طريق حَسان بنم عأ تأ زائرًا يف مّنزلّنا فرأأى  ملسو هيلع هللا ىلصأأ

ثًا فقال  اًل شعم ا كان هذا: رج  ه أأمأ ن به شعرأ د  ما ي سك  وحَسّنه ابن ( 5183)وصَححه ابن  حَبان .  "جيأ

 . وأأعَله الّنسائيُّ , حجر 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   644 ْيُحيح 

ُُماُجاءُ :ُبابُ ُُغُِبُْيفُص  ُرعُْالش 

د بن إبراهيم ين حممَ خبأ أأ :  ليد  قاعن ييى بن سعي عن مالك  حَدثّن -8 8

 ,غوث سود بن عبد يأ محن بن الأ الرَ  عبدأ  نَ أأ , محن عبد الرَ  بنم مة لأ يب سأ عن أأ  يميُّ التَ 

 اتأ يهم ذلا عدأ فغأ :  لقا, - أسم والرَ  ةم حيلال وكان أبيضأ , م ْل اً يسلوكان ج -:  لقا

 زوجأ  -ي عائشة م  أ   نَ إم :  لفقا, ن حسأ هذا أأ :  قوم  له ال لفقا:  لقا, ا رمه  يوم  وقد محَ 

ّني ت  خبأ وأأ ,  غنَ ب  ص  لأ  يلَ ع ت  مأ سأ ق  ة فأأ لي  خها ن  جاريتأ  بارحةأ لا يلَ إ ت  لأرس - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ 

 .( ) صبغ  يق كان يأ د  با بكر  الص  أأ  نَ أأ 

___________________ 

ر     ج   (.91 1)عّند أيب داود  ويف الباب عن وائلم بنم ح 

 . من طريق مالك به( 115)وابن عساكر ( 3 1) "عوايل مالك"أخرجه أبو أمحد احلاكم يف  (6)

عب اإليامن"والبيهقي يف ( 83 /5)وابن أيب شيبة ( 89 /3)وأخرجه ابن سعد   ( 35 1) "ش 

 . من ط رق  عن ييى بن سعيد به( 811) "اجلامع"واخلطيب يف 

ه ثقاٌت    .ورجال 

 ُ ُ)ُقوله :ُ فأكثر . وقد اختلف فيها . بضم الّنون وفتح اخلاء العجمة مصغرة . موالة عائشة  (ن خيلة

واة عن ييى كام تقدم  واة الوطأ  وكذا, الرُّ شون باحلاء الهملة . اجلامعة من ر  , ورواه عبد اللك بن الاجم

بطّناه عن ابن عَتاب  هم , وبالوجهي ضأ وهي رواية  ابنم القاسم . وبالباء واخلاء العجمة رواه بعض 

بيب  ياض يف . بفتح الباء وقيل: قال ابن  وضاح , وابنم حأ  ( .5 1/ ) "الشارق"قاله عم

 ُ ُقوله :ُ (ُ . بضم  الباء وفتحها لغتان مشهورتان ( : 8/95) "رشح مسلم"قال الّنووي يف  (يصبغ

 انتهى. حكامها اجلوهريُّ وغريه

وصبغًا , يقال صبغ يصبغ بضم الباء وفتحها وكرسها صبغًا ( : 1/11) "الشارق"وقال عياض يف 

بغة, والَصبغة الرة الواحدة بالفتح , بفتح الصاد وكرسها  ومّنه قوله تعاىل . بالكرس اللة والدين  والص 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   645 ْيُحيح 

ُذعوُ نُالتُ بهُمُُِرُ مُ ؤُْماُيُ :ُبابُ

 , يدلولا د بنأ لخاأَن ّني غأ لب:  لعن ييى بن سعيد  قاي عن مالك  حَدثّن -9 8

عوذ أ   لق  :  ملسو هيلع هللا ىلص ه رسول اهللل لفقا ,ّنامي يف مأ  ع  وَ رأ أ   ين  إم :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول لقا

 ن  وأأ ,  ياطيم الَش  ن مهزاتم ومم , ه عبادم  ه ورش  ه وعقابم ضبم ة من غأ امَ التَ  اهللم امتم لبك

 .( )ونَّض  يأ 

___________________ 

 .انتهى {صبغة اهلل  }

تأم ,  عن أنس (  131)ومسلم ( 3115)وأخرج البخاري   .أَن أبا بكر خضبأ باحلّناء والكأ

رج الصبغأ أأسودأ يميل  إىل احل مرة , وصب غ ( : 1/355 ) "الفتح"قال احلافظ يف  تأم نباٌت باليمن َي  الكأ

ّنَاء أأمح  واحل مرة. ر احلم
رج بي السوادم  .انتهى. فالَصبغ هبام معًا َيأ

رسٌل  ( )  . وهذا م 

ومسَدد كام يف ( 13598)وابن أيب شيبة ( 11518,  13839,  1513 )وأخرجه اإلمام أمحد  

وغريهم من ط رق  عن ييى ( 131/ ) "السامء والصفات"والبيهقي يف ( 31 /1) "إحتاف اخلرية"

. إمين أأجد  وحشًة . يا رسول اهلل : أأنه قال , بن ييى بن حَبان عن الوليدم بنم الوليد بن سعيد عن حمَمد 

رأ نحوه  .فذكأ

رسٌل :  "السامء"قال البيهقي يف    .هذا م 

ّنقطٌع ( : 11 /1) "اإلصابة"وقال احلافظ يف    اهـ(. أي الوليد ) لأَن حممد بن ييى مل ي دركه , وهو م 

رساًل ( : 8/111) "االستذكار" وقال أبو عمر يف   أهل الديّنة م 
وهذا احلديث  حمفوٌظ من روايةم

سّنداً   انتهى."وم 

وي من ط رق  عَدة  بألفاظ  ُمتلفة  بمعّناه , هو كام قال أبو عمر رمحه اهلل : قلت   لكن اخت لف يف , وقد ر 

 .هل هو خالد أو أخوه الوليد؟ . الشاكي 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   646 ْيُحيح 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسي برسوأ  :  لأن ه قا, عن ييى بن سعيد  ي عن مالك  حَدثّنو -811

 لفقا,  رآه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   تفتأ لام الَ ك, ة  من نار  لعبه بش  يطل   ن  جلمن ا اً فريتى عم فرأأ 

 ي  فم لم  وخرَ , ه ت  لع  ش   ئت  طفم  هنَ تأ لإذا ق . وْلنَ ق  امت  تأ لك مكأ ل  عأ   فالأأ :  ه جبيل  ل
 .؟هم

, كريم ل ااهلل بوجهم  عوذ  أأ  لفق:  جبيل   لفقا , ىلب:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا

, امء من الَس  ما يّنزل   فاجٌر من رش   بر  وال اوزهنَ التي ال جي  ات امَ  التَ ت اهللاملوبك

 ن فتنم ومم , مّنها  ما َيرج   رش  و, رض يف الأ  أأ رأ ما ذأ  ن رش  ومم , فيها  ما يعرج   ورش  

 ( ).بخري  يا رمحن ق  ر  طيأ  اً طارق إاَل  لم يلال ن طوارقم ومم ,  هارم والّنَ  لم يلَ ال

___________________ 

( 3518)والرتمذي وحسّنه ( 3893)وأبو داود . واللفظ له (  9 /1) "الكبى"وروى الّنسائي يف  

ه قال  فذكر . كان خالد بن الوليد بن الغرية رجالً يفزع  يف مّنامه : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد 

. "ا فذهبأ ذلك عّنهفقاْل..... باسم اهلل: إذا اضطجعتأ فقل :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال له الّنبيُّ   ملسو هيلع هللا ىلصذلك لرسول اهلل 

 . ومل يأذكرا خالدًا  ".. فليقل . إذا فرغ أحدكم يف الّنوم : ولفظ أيب داود الرتمذي 

والشهور  من ذلك أَن خالد بن الوليد : يف ترمجة الوليد ( 5919) "معرفة الصحابة "وقال أبو نعيم يف  

ا ذلك كأ  انتهى. شأ

و ( 1/85 ) "جممع الزوائد"و( 19 /11) "دالتمهي"و( 1/81)م صّنف ابن أيب شيبة : انظر  

 (.1138 – 111)رقم  "السلسلة الصحيحة"

 . من طريق ابن القاسم عن مالك به( 1/131) "الكبى"أخرجه الّنسائي يف  ( )

رسٌل   عمل اليوم "ويف ( 1/131)فرواه الّنسائي أيضًا . وقد اخت لف فيه عىل ييى بن سعيد. وهذا م 

من طريق حممد بن جعفر عن ييى ( 1  /11) "التمهيد"بن عبد الب يف ومن طريقه ا( 951) "الليلة

لمي عن ابنم مسعود  به  رارة عن عَياش الس  لكن  . بن سعيد عن حممد بن عبد الرمحن بن أأسعد بن ز 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   647 ْيُحيح 

ُيُيفُاهللحابُِّتُ ملُ يفُاُماُجاءُ :ُبابُ

ه نَ أأ ,  ين  والخلدريس ايب إم عن أأ  يب حازم بن ديّنار  عن أأ ي عن مالك  حَدثّنو - 81

اس معه إذا وإذا الّنَ  .ّنايااق الثَ شاب  برَ  ًى فإذا فت دمشقأ  مسجدأ  ت  لدخ:  لقا

 أأ لاخت
 
هذا معاذ :  لفقي, عّنه  ت  لفسأأ  ,ه لروا عن قودأ وصأ , يه لوا إد  سّنأ فوا يف يشء

 بأ ه قد سأ ت  فوجد   رت  غد هجَ ل كان ااَم لف ,بن جبل  
 .ي صيل  ه هجري ووجدت  ي بالتَ قّنم

ثم  , يه لع مت  لَ ه فسوجهم  لبأ ه من قم ت  ئ  جم  مَ ث  , ه تأ ىض صالى قأ ه حتَ ظرت  تأ ان  ف:  لقا

___________________ 

 .وليس يف ليلةم اإلرساء. ذكرأ أأنه يف ليلة اجلن 

لمي . ورجاله ثقاٌت   وى عَياش  الس   .ال ي عرف( : 1/391) "اللسان"قال احلافظ يف , سم

ي  "حتفة الرشاف"وقال محزة الكّناين كام يف   , هذا احلديث  ليس بمحفوظ  ( :    /9)للمز 

رسٌل   .والَصواب م 

من طريق داود بن عبد الرمحن العَطار عن ( 113) "السامء والصفات"وأخرجه البيهقي يف : قلت  

قال له العباس  -ل الشام سمعت  رجاًل من أه: ييى بن سعيد قال  ث عن ابن مسعود به  -ي  د  . ي 

هوٌل   .والعَباس جمأ

بسّند  ضعيف  من طريق ( 33 ) "الدالئل"وأبو نعيم يف ( 911) "الدعاء"وأخرجه الطباين يف   

ثّنا : ثّنا عبد  الرمحن بن  أيب ليىل قال : قال , ثّنا ييى بن سعيد : قال , الأوزاعي عن إبراهيم بن طأريف 

 . عبد  اهلل بن مسعود به

ّنة يف   ليامن قال ( 5858 ) "مسّنده"وله شاهٌد عّند إمامم أأهلم السُّ حدثّنا أأبو : من طريق جعفرم بنم س 

ّنبش التميمي : قلت : الَتَياح قال  نعم : ؟ قال ملسو هيلع هللا ىلصأأدركتأ رسولأ اهلل  -وكان كبريًا  -لعبدم الرمحن بنم خأ

 . فذكره... ليلة الشياطي  ملسو هيلع هللا ىلصكيف صّنعأ رسول  اهلل : قلت : قال . 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   648 ْيُحيح 

 أاهلل: ت لفق ؟أاهلل:  لفقا ؟أاهلل:  ت  لفق ؟أاهلل:  لفقا , هللك حبُّ  ل  ين   إم واهلل:  ت  لق

 .؟أاهلل:  ت  لفق ؟أاهلل:  لفقا

 اهلل لأ رسو  سمعت  ين  فإم  .برشأأ :  لوقا, يه لين إذأ بأ دائي فجأ وة رم ب  بحأ  خذأ فأأ :  لقا

,  سي يفَ لتجال  وا,  ي يفَ متحاب  للتي بَ حمأ  وجبت  :  ىلتبارك وتعا اهلل  لقا: يقول  ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ).ي يفَ لتباذل  وا,  تزاورين يفَ ل  وا

_________________ 

رشح "والطحاوي يف ( 15 )بن محيد  وعبد( 3/581)وابن سعد ( 5/133)أأخرجه أمحد  ( )

عب"والبيهقي يف ( 11/81) "الكبري"والطباين يف (  389,  3891) "الشكل من ( 1/183) "الشُّ

 (.3/119)واحلاكم ( 515)وصَححه ابن حبان . ط رق  عن مالك به

عاذ بنم جبل ويف هذا احلديث لقاء  أأيب إمدريس اخلوالين ل( : 15 / 1) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

ه مّنه  , فطائفة  تّنفيه . ولكن لقاء أأيب إدريس هذا لعاذ بن جبل ُمتلأف فيه , وهو إسّناٌد صحيٌح . وسامعم

 .وطائفٌة ال ت ّنكره من أأجل هذا احلديث وغريه

هري   ييّنة عن الزُّ ر وابن ع  عمأ ن نفاه احتَج بام رواه مأ : سمعت  أبا إدريس اخلوالين يقول : قال , ومأ

بادةأ بنأ الصامت وفالنًا وفالنًا أد . فحَدثّني أأصحاب معاذ  عن معاذ . وفاتّني معاذ بن جبل, ركت  ع 

 .وذكر احلديث

حَدثّنا أأيب : حدثّنا أمحد بن زهري قال : حدثّنا قاسم بن أصبغ قال : وحدثّنا عبد الوارث بن سفيان قال  

هري عن أأيب إدريس اخلو: قال ,  بادة بن الصامت ووعيت  : قال , الين حَدثّنا سفيان عن الزُّ أدركت  ع 

وفاتّني معاذ بن جبل , وأأدركت  شدادأ بنأ أأوس ووعيت  عّنه , وأأدركت  أأبا الدرداء ووعيت  عّنه , عّنه 

هري زعم قوٌم أَن هذا احلديث خطٌأ .  مأ فيه مالٌك : فقال قوٌم , وْلذا اخلب عن الزُّ
وأأسقط من , وهم

سلم مأ : وقال آخرون , وزعموا أَن أبا إدريس رواه عن أأيب مسلم عن معاذ , اخلوالين  إسّناده أأبا م 
وهم

لمط يف قوله عن أأيب إدريس اخلوالين أأَنه لقيأ معاذ بن جبل, فيه أأبو حازم   .وغأ

= 
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ُياؤُْيفُالرُ ُماُجاءُ :ُبابُ

 ر بنم فأ ز   حة عنلأيب ط  بنم اهلل عبدم  سحق بنم عن إم ي عن مالك  حَدثّنو -811

 ةم من صال صفأ كان إذا ان   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , بيه عن أيب هريرة عن أأ عة صأ ع  صأ 

بعدي من  ىبقأ يس يأ ل: ويقول , ؤيا؟ ر   ةأ ليلحٌد مّنكم الى أأ رأأ  له: يقول ,  غداةم لا

  ( ) .ةحلاؤيا الَص الرُّ  إاَل  ةم بوَ الّنُّ 

___________________ 

ص وتظّنَن ال ي غّني من احلق شيئًا ( : ابن عبد الب ) قال أبو عمر       مالك وقد رواه غري  , هذا كلُّه خترُّ

وروي أأيضًا عن أأيب إدريس من وجوه  شَتى غري طريق أأيب , مجاعٌة عن أأيب حازم كام رواه مالك سواء 

وال عىل أأيب حازم عّند أأهلم , فال يشءأ يف هذا عىل مالك  . وسمعأ مّنه , أأنه لقي معاذأ بنأ جبل , حازم 

ه  في حتمل ما حكاه . إدريس أأنه لقي معاذأ بنأ جبل  وإذا صَح عن أأيب, العلم باحلديث واالت ساع يف علمم

هاب  عّنه من قوله  أأو فاتّني يف حديث كذا أو , يريد فوتأ لزوم  وطولأ جمالسة  . فاتّني معاذ : ابن شم

 انتهى . واهلل أعلم. وعىل هذا يَتسق ختريج الأخبار عّنه يف هذا الباب , واهلل أعلم . معّنى كذا

 (. 115ص)وجامع التحصيل ( 981رقم ) علل الدارقطّني: انظر  

والبيهقي يف ( 1/391)واحلاكم ( 1118)وابن حبان ( 1 51)وأبو داود ( 1/315)أخرجه أمحد  (6)

عب"  .وغريهم من ط رق  عن مالك به(  9 /1) "الشُّ

ه ثقاٌت    عصعة  هذا عن أيب هريرة ( : 1/115) "الثقات"لكن قال ابن حبان يف , ورجال  وى صأ , وقد رأ

 انتهى. وما أظّنُّه لقيأه 

عن وابنم القاسم عن مالك  عن إمسحاقأ عن ( 1/381) "الكبى"وأخرجه الّنسائي  يف   من طريق مأ

عصعة عن أيب هريرة به  فر بنم صأ سكي . "عن أبيه  "وملأ  يقوال . ز   احلارثأ بنأ مم
عٌن مع مالك   .وقرنأ مأ

واة , ال ييى عن أأبيه هكذا ق( : 3 3/ ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ه أأكثر  الرُّ , وهو الصواب . وتابعأ

فر بن صعصعة عن أأيب هريرة : ومّنهم من يقول فيه   انتهى. ال يقول عن أأبيه. عن ز 

= 
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  مأ لسعن زيد بن أأ ي عن مالك  حَدثّنو -813
م
 اهلل لأ رسو نَ أأ , يسار   بنم  عن عطاء

يا  ات  برش  لوما ا: فقالوا , ات برش  ل  ا إاَل ة بوَ بعدي من الّنُّ  ىبقأ يأ  ن  ل:  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص

ة  زٌء من ستَ ج  , ه لرى ح أو ت  لاجل الَص راها الرَ ة يأ حلاؤيا الَص الرُّ :  لقا ؟اهلل رسولأ 

 ( ).ةبوَ من الّنُّ  اً زءربعي ج  وأأ 

___________________ 

( 353/  ) "حتفة الرشاف"وابن  عساكر كام يف (  58 ) "العلل"وصَوب الدارقطّنيُّ يف : قلت  

 (.عن أبيه )  أنه( 3/183) "التهذيب"وابن  حجر يف 

ُُ ُاحلديِثُمشهوٌر رةُبنُجندبُ(6633ُ)ومسلمُ(6566ُ)أخرجهُالبخاريُ.ُوصْدر  م  منُحديثُس 

ُُ.ُاُآخره ُ. وانظر ما بعده .عنُابنُعباس(6/48ُ)فأخرجهُمسلٌمُ.ُأم 

تلف عىل مالك يف إمرسال هذا احلديثم ( : 8/151) "االستذكار"قال أبو عمر يف  ( ) وال أأعلمه  , مل َي 

سّندًا متصالً يف رواية عطاء بن يسار  حيٌح من حديث ابن عباس وغريه , م  سّنٌد صأ وإنام . ومعّناه م 

 عن الّنبي  
م
ص  عن أأيب الَدرداء

يف تأويل قول اهلل عز و  ملسو هيلع هللا ىلص أأعرف لعطاء بنم يسار عن رجل  من أأهل مم

نيا  }جل  ؤيا الَصاحلة : قال  11يونس  {ْلم البرشى يف احليوة الدُّ حَدثّني سعيد وعبد . هي الرُّ

ثّني قاسم  بن  أأصبغ قال  : حَدثّني احل ميدي قال : حَدثّني حممد بن إسامعيل قال : الوارث قاال حد 

فأيع عن أأيب صالح عن عطاء بن يسار حَدثّني عمرو بن ديّنار ع: حَدثّني سفيان قال   العزيز بن ر 
ن عبدم

نيا  }سأألت  أبا الدرداء عن قول اهلل عز و جل : عن رجل  من أهل مص قال  ْلم البرشى يف احليوة الدُّ

ّني عّنها أأحٌد مّنذ سأألت  رسولأ اهلل : قال  11يونس  {وىف اآلخرة  ك إاَل رجٌل  ملسو هيلع هللا ىلصما سأألأ عّنها غري 

ؤيا الصاحلة  يأراها السلم وهي . واحٌد   . أو ت رى له, الرُّ

بادة بن الصامت وأيب هريرة وعبد اهلل بن عمرو : قال أبو عمر   وروي من حديث جابر بن عبد اهلل وع 

 .انتهى بتجوز. بّنحو حديث أيب الدرداء ومعّناه.  ملسو هيلع هللا ىلصبن العايص وطلحة بن عبيد اهلل عن الّنبي  

 عن رجل  عن أ: قلت  
 
 .مثله( 1113) "اجلامع"أخرجه الرتمذي يف . يب الدرداء حديث عطاء

= 
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ُدُِرُْيفُالن ُُماُجاءُ :ُبابُ

يب  هّند  عن أأ يبيرسة عن سعيد بن أأ وسى بن مأ عن م  ي عن مالك  حَدثّن -811

  اهللأ ىصأ فقد عأ  ردم بالّنَ  بأ عم لأ ن مأ :  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  شعري  وسى الأ م  

 ( ).هلأ وورس  

___________________ 

ةُ"دونُقولهُُ زءًاُمنُالن بو  ُوأ ربعيُج 
زٌءُمنُست ة  ُ"ج 

ات ( : ) 1/315 ) "الفتح"وقال ابن حجر يف   ة ( : ال برش  برش  وهي . بكرس الشي العجمة مجع م 

نيا  }الب رشى , وقد ورد يف قوله تعاىل  هي الرؤيا الصاحلة , أأخرجه الرتمذي  {ْلم البرشى يف احلياة الدُّ

با وروات ه ثقاٌت . دة بن الصامت وابن ماجه وصَححه احلاكم من رواية أيب سلمة بن عبد الرمحن عن ع 

بادة , وأأخرجه الرتمذي أيضًا من وجه  آخر عن أيب سلمة قال  ه من ع  ب ئت  : إاَل أأَن أبا سلمة مل يأسمع  ن 

بادة  وأأخرجه أأيضًا هو وأأمحد وإسحاق وأأبو يعىل من طريق عطاء بن يسار عن رجل  من أأهلم , عن ع 

بادة , وذكر ابن أيب ص عن ع 
ل ليس بمعروف , وأأخرجه ابن مردويه . حاتم عن أبيه  مم أَن هذا الرج 

, فذكر مثله , ويف الباب عن جابر عّند البزار .  ملسو هيلع هللا ىلصسألت  رسولأ اهلل : من حديث ابن مسعود قال 

ىل , وعن أيب هريرة عّند الطبي  ع  ُ.انتهى كالم ابن حجر. وعن عبد اهلل بن عمرو عّند أأيب يأ

سلمُ. باس الذي ذكره ابن عبد الب وحديث ابن ع: قلت ُ  ."ت رى له "إىل قوله .  (433)أ خرجهُم 

ريرةُُ"صحيحه"وأخرجهُالبخاريُيفُ   .الَصاحلة. إىل قوله . مثله  (3283)عنُأ يبُه 

ه الثاين   قُّ ُ. أأَما شم ُأيضًا ُالبخاري  ُفأ خرجه سلم, بادة وغريهم وم  وَلُ. عن أيب سعيد وأيب هريرة وع 

ج رِّ رسالًُُي  وصوالًُوالُم   .اهُمنُطريقُعطاِءُبنُيسارُالُم 

وابن حبان ( 1931)وأبو داود ( 119 ) "الدب الفرد"والبخاري يف ( 1/391)أخرجه أمحد  ( )

من ( 8 35)وعبد الرزاق ( 1/381 ) " شرح السنة"يف  والبغوي( 1 1/1 )والبيهقي ( 5811)

 . ط رق  عن مالك به

= 
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زوج  -ه عن عائشة م  قمة عن أ  ليب عأ أأ  قمة بنم لعن عأ ي عن مالك  حَدثّنو -815

, ٌد ر  وعّندهم نأ , فيها  اناً كَ ها كانوا س  يف دارم  بيت   لأ هأأ  نَ أأ : ها غأ لأ أن ه بأ  - ملسو هيلع هللا ىلص بي  الّنَ 

___________________ 

وابن أيب ( 111 ) "الدب"والبخاري يف ( 3111)وابن ماجه ( 111,  1/391)وأخرجه أمحد  

وغريهم من ط رق  عن ( 51/ )واحلاكم ( 1191)وأبو يعىل ( 1 5)والطياليس ( 8/135)شيبة 

 .سعيد بن أيب هّند به

 .وما بعدها( 13 /3)والتمهيد ( 9 3 )علل الدارقطّني رقم : انظر  

ري  : يدة عن أأبيه مرفوعًا عن سليامن بن بر( 1/51)ويف صحيح مسلم  
ب بالّنردأ شم

عم ن لأ فكأَنام صبغأ . مأ

ه ه يف حلمم خّنزير  ودمم  .يدأ

عَرب . الّنردشري هو الّنَرد : قال العلامء ( : 5 /5 ) "رشح مسلم"قال الّنووي يف   جمي م  , فالّنَرد  عأ

لو ري  معّناه ح 
 .انتهى . وشم

لَونة تكون من خشب البقس وغريه مثل  الّنرد( : 8/111) "االستذكار"قال أبو عمر يف  طأٌع م 
قم

قال ْلام الَطبل . وتكون من العاجم ومن غري ذلك , الأبّنوس وشبهه  , وي عرف أأيضًا بالكمعاب , ي 

 .انتهى. وت عرف بالّنردشري, وت عرف بالأرن 

عَرب ( : 111ص ) "معجم لغة الفقهاء"وقال يف  عبة تأ . الّنرد بفتح فسكون لفظ م  عتمد  عىل احلظ  , ل 

هرين  ّنتقل فيها احلجارة حسبام يأ يت به الَزهران , وت عرف اليوم بـ , ذات  صّندوق وحجارة وزأ  "ويأ

 .انتهى. "الطاولة 

د والشطرنج حراٌم  وقدُأمجعُالعلامء( : 31/111) "الفتاوى"قال ابن تيمية كام يف  عىل أَن اللعب بالّنر 

د حراٌم , ر واليرس الذي حَرمه اهلل وهو من القام. إذا كان بعموض  سواٌء كان .  عندُالئمةُالربعةوالّنر 

جَوزه بغري عوض  العتقاده أأَنه ال يكون حيّنئذ   بعضُأصحابُالشافعيولكن , بعوض أو غري عوض 

ُالئمة. من اليرس  ُوسائر ُوأُحدُوأبوُحنيفة ُأصحابِه ُومجهور  ُالشافعي  ا ون ذلك بعم  وأم  م  وض فيحر 

 .انتهى . وبغري عوض
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 ( ).يهملك علذ نكرت  وأأ , كم من داري ّنَ جأ خرم وها ل  رج  خت   ملأ  ئن ل:  يهملإ ت  لسأ ر  فأأ 

 ه كان إذا وجدأ نَ أأ , مر ع    بنم اهلل عن نافع  عن عبدم ي عن مالك  حَدثّنو -831

أ  ردم بالّنَ عب  له يأ لم هن أأ مم  اً حدأ أأ  أ وكأ , ه بأ رضأ .هارسأ
( ) 

ُمُ عُ لا:ُبابُ ُُل  ُمُِاليفُالس 

م ل  سي  :  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو أنَ ,  مأ لسعن زيد بن أأ ي عن مالك  حَدثّن -811

 ( ).عّنهم أأ زأ ج  واحٌد أأ  قومم لم من الَ وإذا س, ايش ل اىلع اكب  الرَ 

_________________ 

عب"والبيهقي يف ( 111 ) "الدب الفرد"أخرجه البخاري يف  ( )  "الكبى"ويف ( 5/139) "الشُّ

ي يف ( 5/139) ر   .من ط رق  عن مالك به( 35) "حتريم الّنرد والشطرنج والالهي"واآلج 

ي   ر  ( 1113) "رتغيب والرتهيبال"والأصبهاين يف , من طريق عبد اهلل بن جعفر ( 31)وأخرجه اآلج 

لقمة به دي كالمها عن عأ ر   . من طريق عبد العزيز الَدراوأ

عب اإليامن "والبيهقي يف ( 113 ) "الدب"أخرجه البخاري يف  (1) السّنن "ويف ( 5/139 "ش 

 .من ط رق  عن مالك به( 1 1/1 ) "الكبى

من ط رق  ( 5181)ن أيب شيبة واب( 1 1/1 ) "الكبى"والبيهقي يف ( 31,  31)وأخرجه اآلجري  

 .عن نافع به

حَدثّنا سليامن بن بالل عن ييى بن : وذكر ابن وهب قال ( :  8/11) "االستذكار"قال أبو عمر يف 

د فصاحأ ابن  عمر : سعيد قال  لعبون فيها بالّنر  ه فإذا أ ناٌس يأ مر دارأ ما : وقال . دخلأ عبد  اهلل بن ع 

لعبون فيها بالأر اري يأ دأ
 انتهى . وكانت الّنرد ت دعى يف اجلاهلية بالأرن: ن قال لم

 .من طريق القعّنبي عن مالك به( 191) "الراسيل"أخرجه أبو داود يف  (3)

عب اإليامن  "والبيهقي يف ( 1/381 )وأأخرجه عبد الرزاق  ر ( 1/111) "ش  عمأ وابن عبد , عن مأ

ريج كال( 8/113) "االستذكار"الب يف  وإذا مَر القوم  بالقومم  "وفيه . مها عن زيد من طريق ابن ج 

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   654 ْيُحيح 

 عأ  د بنم يسان عن حممَ ب بن كأ عن وه  ي عن مالك  حَدثّنو -811
 
,  مرو بن عطاء

,  منم يأ لا لم هيه رجٌل من أأ لع لأ اس  فدخعبَ   بنم اهلل عّند عبدم  ساً لجا ّنت  ك  :  له قانَ أأ 

 .اً يضك أأ لمع ذ شيئاً زاد  ثمَ ,  وبركاته ورمحة اهلليكم لم عالالَس :  لفقا

 قد ذهبأ  -اس  ابن عبَ  لقا
 يامينُّ لهذا ا: قالوا ,  ؟ن هذامأ :  -ه بص   وهو يومئذ 

أ ل اىلهى إم انتأ الالَس  نَ إم : اس  ابن عبَ  لفقا:  لقا ,اه فوه إيَ فعرَ  ,غشاك ذي يأ لا كةبأ
( ). 

___________________ 

زأأ عّنهم , فسَلم مّنهم واحٌد أأجزأأ عّنهم   . "وإذا رَد من اآلخرين واحٌد أأج 

واة الوطأ يف إرسالم هذا احلديث هكذا( : 5/181) "التمهيد"قال أبو عمر يف   . ال خالفأ بي ر 

 .انتهى

وأيب ( 9/18) "الكبى"والبيهقي يف ( 531)والبزار ( 1 51)عّند أيب داود  ويف الباب عن عيلٍّ  

بيد اهلل بن أيب : من طريق سعيد بن خالد اخلزاعي قال (  11)يعىل  حَدثّني عبد اهلل بن الفضل ثّنا ع 

هم : رافع عن عيل  بن أيب طالب مرفوعًا قال  وا أن  ي سل م أأحد  رُّ زىء عن اجلامعة إذا مأ زيء عن وجي  , جي 

هم رَد أأحد  ه ضعيٌف . اجللوسم أن  يأ  .وإسّناد 

تفَرد به سعيد  بن  خالد الدين عن عبد . احلديث غري  ثابت ( : 3 1رقم ) "العلل"قال الدارقطّني يف   

 انتهى . يعّني سعيدأ بنأ خالد . وليس بالقوي  , اهلل بن الفضل 

اُقولهُُ ُعىلُاملايشُُ"أم  منُحديثُأ يبُ(6626ُ)ومسلمُ(3838ُ)خرجهُالبخاريُفأُ"ي سلِّمُالراكب 

ُ.ُهريرةُ

عب اإليامن  "أخرجه البيهقي يف  ( ) لة ( 3811) "ش  ل حأ من طريق ( 8111)وأيضًا , من طريق ابن حأ

َمد بن عمرو به نحوه  بنم كثري كالمها عن حم 
 . وبركات ه وصالت ه ومغفرت ه: وفيه قول  الرجلم . الوليدم

من طريقي عن ( 818  ) "تفسريه"وابن أيب حاتم يف ( 3111) "الستدرك"كم يف وأخرجه احلا

سالٌم عليكم ورمحة  اهلل : أَن ابنأ عباس أتاهم يومًا يف جملس  فسَلم عليهم , فقال , عطاء بن أيب رباح 

= 
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ُُجامعُ :ُبابُ ُالس  ُمُِال 

 ىلة مورَ يب م  حة عن أأ ل  يب ط بن أأ اهلل عبدم  بنم  عن إسحقأ ي عن مالك  حَدثّن -818

ٌس يف لبيّنام هو جا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  يثي  ليب واقد  الب  عن أأ ليب طابن أأ  لقيعأ 

 وذهبأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلإ اثّنانم  لأ قبفأأ  ,ثٌة نفٌر ثال لأ قبذ أأ إ -معه  والّن اس   -سجد لا

 قةل  حلرجًة يف اى ف  مها فرأأ حد  ا أأ مَ فأأ  ,ام لَ س ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلا عفأ وقأ  اَم لف, واحٌد 

 .اً ذاهب دبرأ فأأ  ث  لاا الثَ مَ وأأ ,  همفأ لخ سأ لفج خر  ا اآلمَ وأأ  ,فيها  سأ لفج

ى وأ هم فأأ حد  ا أأ مَ أأ  ؟ثةم الالثَ  فرم بكم عن الّنَ خأ   الأ أأ :  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول    فرغأ اَم لف

 .ضأ رأ ع  خر فأأ اآل امَ وأأ  ,مّنه  حيا اهلل تأ حيا فاس  تأ فاس   خر  ا اآلمَ وأأ  , فآواه اهلل  اهللىلإ

 ( ).عّنه اهلل  عرضأ فأأ 

___________________ 

: عطاء , فقال :  مأن هذا؟ فقلت: وعليك السالم ورمحة  اهلل وبركات ه ومغفرت ه , فقال : وبركات ه , فقلت  

تأه إىل بركاته , قال   . لفظ ابن أيب حاتم . {رمحة اهلل وبركاته عليكم أأهلأ البيتم إَنه محيد جميد }ثم تال : ان 

تأه إىل ما انتهت  إليه الالئكة "ويف رواية احلاكم قال  ٌي . "ان  ورواية . وهي قمَصة أ خرى لأَن عطاًء مك 

 .مالك  أَنه يامين  

فتح الباري : انظر . يف أأحاديثأ مرفوعٌة ال يصحُّ مّنها يشءٌ ( ومغفرت ه ) قد جاءت  هذه اللفظة أأعّني و 

 .باب بدء السالم( 1/  )

وابن عساكر ( 1/111)والبغوي ( 3/153) "الكبى"والّنسائي يف ( 1111)أخرجه الرتمذي  ( )

 .من ط رق  عن مالك به( 81) "صحيحه"وابن حبان يف ( 11/118)

ُعنُمالكُبه(6632ُ)ومسلمُ(22ُُ,434ُرقمُ)ُ"صحيحه"وأخرجهُالبخاريُيفُُ  دونُُ.منُط رق 

امًُ"قولهُ مُذكرهمُ"سل  ُ.وهوُعندُمنُتقد 

= 
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نس بن حة عن أأ ليب ط بن أأ عبد اهلل بنم  عن إسحقأ ي عن مالك  حَدثّنو -819

 لأ سأأ  ثمَ  ,م اليه الَس لع رجٌل فردَ يه لم علَ وس . ابطَ خلا بنأ  مرأ ع   ه سمعأ نَ أأ , ك  لما

د  :  لفقا ؟نتكيف أأ :  لأ ج  الرَ  عمر   دت  ذي لك الذ: مر ع   لفقا, اهلل يك لإم  أأمح   أأرأ

 .( )مّنك 

 بنأ  لفيالطُّ  نَ أأ , حة ليب ط بن أأ اهلل عبدم  بنم  عن إسحقأ ي عن مالك  حَدثّنو -831

:  لاق ,وق  السُّ ىلمعه إو مر فيغد  ع    بنأ اهلل يت عبدأ ه كان يأ  نَ أأ : ه خبأ كعب  أأ  بنم  يب  أ  

 عأ ي  بأ  وال صاحبم  , اط   سقَ ىلمر عع   ن   باهلل عبد   مرَ يأ  ملأ   وق السُّ ىلنا إو  دأ فإذا غأ 
 وال, ة 

 .يهلم علَ س إاَل حد  أأ  وال, مسكي  

: ه ل ت  لفق, وق  السُّ ىلّني إعأ بأ ت  فاستأ  اً مر يومع    بنأ اهلل عبدأ  فجئت  : فيل الطُّ  لقا

هبا  سوم  وال تأ , ع لعن الس   ل  تسأأ  وال, ع يَ ب  ل اىلع نت ال تقف  وق وأأ يف السُّ  صّنع  وما ت

___________________ 

واة الوطأ (: 15 / ) "الفتح"قال احلافظ يف   وكذا عّند الرتمذي يف  "فلاَم وقفا سَلام  "زاد أأكثر ر 

 انتهى . وكذا ملأ  يقع يف رواية مسلم "السالم  "وملأ  يذكرم البخاريُّ . جامعه والّنسائي 

عب  "والبيهقيُّ يف ( 115) "الزهد"وابن البارك يف ( 31  ) "الدب الفرد"أخرجه البخاريُّ يف  ( ) ش 

 .من ط رق  عن مالك به( 19 /1) "اإليامن 

أد  إمليكأ اهلل : وقول العرب  "تاج العروس"قال يف  (أُحدُإليكُاهللُ:ُ)قولهُ  ه عّندكأ : أأي . أأمح  ر  . أأشك 

ر إمليكأ أأ :  وقالُغريه. وهو قول  اخلليل : قلت . أأي أأمحد  معكأ اهلل :  ويفُالتهذيب ه أأشك  مأ ه ونعأ يأ
. يادم

ث ك هبا:  وقالُبعضهم د  ه وأ حأ مأ عأ
ر إمليك نم  .انتهى. أأشك 

ه معأك ( : 113 / ) "الّنهاية"وقال ابن الثري يف  أد  ع . أي أمح  قام مأ أد :  وقيل. فأأقامأ إىل م  معّناه أمح 

يثك إَياها دم عمة اهلل بمتأح 
 .انتهى. إليك نم
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 .ثتحدَ س بّنا هاهّنا نأ لاج:  قول  وأأ :  لقا ؟وقالسُّ  سم ليف جما س  لجت وال, 

ام نغدو نَ إم :  - فيل ذا بطن  وكان الطُّ  -با بطن  أأ يا : مر ع    بن  اهلل  عبد  يل لفقا:  لقا

.ّناي  قم لأ ن  مأ ىلم عل  سن   . مالالَس  لم جمن أأ 
( ) 

بن  اهلل  عبدم ىلم علَ س الً رج   نَ أأ , يى بن سعيد  عن يي عن مالك  حَدثّنو - 83

ه ل لفقا ,ائحات والرَ  غاديات  ل وبركاته وااهلل يك ورمحة  لم عالالَس :  لفقا , مرع  

_________________ 

عب اإليامن  "والبيهقي يف ( 111 ) "دالدب الفر"أخرجه البخاري يف  ( ) وأبو نعيم ( 1/131) "ش 

 . من ط رق  عن مالك به( 1 3/ ) "احللية"يف 

 (.115/ ) "رياض الصاحلي"وصَححه الّنووي يف  

من طريق ( 11 /1) "الطبقات"وابن سعد يف , من طريق جماهد ( 5/118)وأخرج ابن أيب شيبة  

ي كلهم عن ابن عمر من طريق ا( 55 /1)وأيضًا , نافع  وق ما يل : أنه قال , لقب  إين لأخرج  إىل السُّ

 . حاجٌة إاَل أن  أ سل م

اطُ:ُ)ُقولهُ  قط من التاع : السَقاط  (سق  بيع الس  ط  التاع هو الردئ  واحلقري  , هو الذي يأ ق 
قاله يف . وسم

 .اللسان

ُ:ُ)قولهُ ة  واة بفتح ( : 118/ ) "النوار مشارق"قال القايض عياض يف  (صاحبُب يع  كذا لعاَمة الرُّ

لسة : قال اجلياين . وقَيده اجلَياين وابن  عتاب بكرسها , الباء  عدة واجلم  انتهى.هي حالٌة من البيع كالقم

يعة ( : ) 3/151 ) "الرقاة"وقال القاري يف   , فالأَول للمَرة . بفتح موحدة وبكرس ( صاحب بأ

عدة, ي روى بفتح الباء وهي الَصفقة : قال الطيبي , ْليئة والثاين للّنوع وا كبة والقم . وبكرسها احلالة كالر 

 .انتهى

وق : أي  (فاست ْتب عنيُ:ُ)ُقولهُ  ه يف ذهابمه إىل السُّ بأعأ  .قاله يف الرقاة . طلبّني أن  أأت 

 .قاله عياض . ئع بضم  الباء وتشديدم الياء مجع با (وأنتُفالُتقفُعىلُالب ي عُ:ُ)ُقولهُ
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 ( ).كله ذرم ه كأ كأنَ  مَ ث   , فاً ل  يك أأ لوع :مر  بن ع  عبد اهلل

ُذانُ ةُْتُِْسُاال:ُبابُ

 اهلل لأ رسو نَ أأ , يم  عن عطاء بن يسار  لك عن صفوان بن س  لما حَدثّني -831

: ل ج  الرَ  لقا نعم:  لفقا ؟يم   أ  ىلع ن  ذم ستأ   أأ اهلل يا رسولأ :  لفقا, ه رجٌل لأ سأأ  ملسو هيلع هللا ىلص

 ين  إم : جل الرَ  لفقا ,يها لع ن  ذم استأ  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا ,بيت ل معها يف اين  إم 

:  لقا,  ؟ريانةً اها ع  رتأ  أن   حتبُّ أأ  .يهالع ن  ذم استأ  :  ملسو هيلع هللا ىلص ه رسول اهللل لفقا ,ها خادم  

 ( ).يهالع ن  ذم فاستأ  :  لقا .ال

_________________ 

 .يف إسّناده انقطاع بي ييى النصاري وابن عمر  ( )

: أي . ي روى بغري واو . والغاديات والرائحات ( : 591/ ) "مشارق الأنوار"قال القايض عياض يف  

 .انتهى كالمه . وتروح عليك, تغدو برمحة اهلل : أي . التحيات التي تغدو وتروح عليك 

ل . وظاهر هذا الثر : قلت    الرج 
هها , أأَن هذه الزيادة من قولم رم خالفًا البن حجر يف . وأَن ابنأ عمر كأ

ٌم .حيث جعلأ تلك الزيادة من قول ابن عمر ( 1/  ) "الفتح"  . وهو وه 

مر اجلواز  , فأأخرج ما: فقال عّند كالمه يف مرشوعية الزيادة يف رد  السالم   لك أيضًا يف وجاء عن ابن ع 

 .انتهى . "والغاديات والرائحات  "عّنه أأَنه زاد يف اجلواب  "الوطأ"

والبيهقي يف ( 193) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 181) "الراسيل"أخرجه أبو داود يف  (1)

 .من ط رق  عن مالك به( 111) "اآلداب"ويف ( 1/91) "الكبى"

من طريق زيادم ( 8/113) "االستذكار"وابن عبد الب يف  (18 /9 ) "تفسريه"وأخرجه الطبي يف  

 . بنم سعد عن صفوان به

, وهذا احلديث ال أأعلم  يأستّند  من وجه  صحيح  هبذا اللفظ ( : 1/119 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

رسٌل صحيٌح جمتمٌع عىل صَحة معّناه  , وال ابّنتأه , ه وال جيوز  عّند أأهلم العلم أن  يأرى الرجل  أ مَ , وهو م 

= 
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محن و ٌك لما حَدثّنيو -833 عن ربيعة بن أيب عبد الر 
عن غري واحد  من  ( )

 ثاً الث ذنأ اب فاستأ  طَ خلمر بن ا ع  ىلع ذن  ستأ  جاء يأ  شعرَي با موسى الأأ  أنَ , ئهم املع

بو أأ  لفقا ؟ل  دختأ  ملأ  ك لما :  لفقا, ره ثأ ط اب يف أأ خلا بن   عمر   لأ رسفأأ  , عأ رجأ  ثمَ 

.  لك فادخلذن أ   ن  فإ . ٌث ستئذان ثالاال: يقول ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسو سمعت  : موسى 

 نَ لفعلأ ك لم ذليع ّني بمن  تأت ملأ  ئن ل ؟.م هذالعن يأ ومأ : مر ع   لفقا , فارجع وإاَل 

 .بك كذا وكذا

 لفقا -نصار س الأ لجمأ : ه ليقال  -د سجليف ا اً سلجمأ  ى جاءأ أبو موسى حتَ  فخرجأ 

ستئذان الا: يقول ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسو  سمعت  ين  اب أأ طَ خلمر بن اع   خبت   أأ ين  إم : 

  ملأ  ئن ل:  لفقا,  فارجع وإاَل  لخك فاد  لذن أ   ن  فإ . ٌث ثال
هذا  ملعن يأ ّني بمأ تم تأ 

أ   .م معيق  يأ ل  فحٌد مّنكم ك أأ لذ كان سمعأ  فإن   ,بك كذا وكذا  نَ لفعلأ

 . معه فقامأ  -هم رأ صغأ بو سعيد  أأ وكان أأ  -م معه ق  :  دري  خليب سعيد  افقالوا لأ 

 ملأ   ين  ا إم مأ أأ : يب موسى اب لأ طَ خلبن ا عمر   لافق, اب طَ خلبن ا مرأ ك ع  لخب بذفأأ 

 . ( ) ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ل رسوىلع اس  الّنَ  ليتقوَ  أن   خشيت   كن  لو, ك م  َِت أأ 

___________________ 

ريانة, وال أ ختأه  رم  مّنه ع   انتهى . وال ذاتأ حمأ

ورواية أأيب ( ن ) وهي يف ( ز و ت و م ) سقطت الواو من ( : 1/553)قال الدكتور بشار عواد  (6)

 .مصعب وغريمها

 . من طريق القعّنبي عن مالك به ( 81 5)أخرجه أبو داود  (6)

رسٌل ُ  .وهذا م 

= 
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ُيُْشمُِالتُ :ُبابُ ُطاسعُ ليفُاُت 

:  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , بيه يب بكر  عن أأ أأ   بنم اهلل ك عن عبدم لما حَدثّني -831

 لفق,  عطسأ  ثم  إن  , ه ت  شم  فأ  عطسأ  إن   ثمَ , ه ت  شم  فأ  عطسأ  إن   ثمَ , ه ت  م  شأ فأ  عطسأ  إن  

  .ّنوٌك ض  ك مأ نَ إم : 

 .( ) ؟ابعةو الرَ ثة أأ لاالثَ  بعدأ أأ  ريد  أأ  ال:  بن أيب بكر  اهلل عبد   لقا

___________________ 

من ط رق  ( 51 1 – 53 1)ومسلم ( 5911 –  589 – 951 رقم )البخاري  واحلديث يف صحيح 

ه   . وأأخرجاها أأيضًا عن أأيب موسى نحوه . عن أأيب سعيد نحوأ

مرُليبُموسىُ  ُْأُتْمكُ)ُدونُقولُع  اُإيِنَُل  ُعىلُرسوِلُاهللُ,ُأ م  ُالناس  ل  تقو  ُأْنُي  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُلكْنُخشيت 

يد بن هالل عن أيب بردة بن أيب ( 83 5)أأبو داود . وقد أأخرجأ نحوأ هذه الزيادة   مأوصوالً من طريق مح 

 .شديدٌ  ملسو هيلع هللا ىلصولكَن احلديثأ عن رسول اهلل , إين ملأ  أأَِتمك : فقال عمر , موسى عن أبيه هبذه القصة 

مر ال يقبل خبأ الواحدم العدلم وقد استدَل هبذه الزيادة مجٌع من أهل العلم يف الرد  عىل من زعم   بأَن ع 

ه كالشهادة  تأجرأ  الّناس  عىل احلديث , لفرده حتى يكون معه غري  , وإنام رَد خبأ أأيب م وسى حتى ال يأ

وسى واالِتام له . وي كثروا مّنه  سبحان اهلل إنام سمعت  : ويف صحيح مسلم أنه قال . ال الشَك يف ًأيب م 

 .أتثَبت شيئًا فأأحببت  أن  

عب اإليامن"أخرجه البيهقي يف  ( )  . من طريق القعّنبي عن مالك به( 9111) "ش 

ر عن عبد اهلل بن أيب بكر به( 1/153 )وأخرجه عبد الرزاق   عمأ  .عن مأ

وهو حديٌث , ال خالفأ عن مالك  يف إرسال هذا احلديث ( : 1/335 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف  

ل عن الّنبي  
 انتهى. وحديث أيب هريرة, ن وجوه  مّنها حديث سلمة بن الكوع م ملسو هيلع هللا ىلصيَتصم

وسأألت  أأيب عن حديث  رواه أبو أويس  عن عبد اهلل بن أيب ( : 1 13) "العلل"قال ابن أيب حاتم يف  

 عن الّنَبي  
ه عبدم اهلل بن زيد  ته : أَنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصبكر  عن عَباد بن متيم  عن عم  عطسأ  ثم  إن  , إن  عطسأ فشم 

= 
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: ه ل لفقي,  طسأ مر كان إذا عأ ع    بنم اهلل ك عن نافع  عن عبدم لما حَدثّنيو -835

 ( ).كملّنا ول غفر  ويأ , اكم وإيَ  ّنا اهلل يرمح  :  لقا,  ك اهللرمح  يأ 

___________________ 

ته  ّنوكٌ : فقل . ثم  إن  عطسأ , فشم  ض   .إَنك مأ

رسٌل  ملسو هيلع هللا ىلصهذا وهٌم , رواه مالك بن أنس  عن عبد اهلل بن أيب بكر  عن أبيه عن الّنَبي  : قال أأيب   وهو , م 

 .انتهى كالمه . أأشبه

باه أَن أأ , عن إياس بن سلمة بن الكوع ( 1993) "صحيحه"ويشهد له ما أخرجه مسلم يف : قلت  

فقال له , ثم    عطسأ أ خرى . يرمح ك اهلل : فقال له . وعطسأ رجٌل عّنده .  ملسو هيلع هللا ىلصأن ه سمعأ الّنَبَي , حَدثه 

زكوٌم :  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اهلل  ل مأ  .أأنت مزكوم: قال له يف الثالثة (. 1113)زاد الرتمذي . الَرج 

 .وهو ُمطوط . "زوائد الرتمذي عىل الَصحيحي"وقد ذكرت  هذه الزيادة يف كتايب  

 (5131,  5135,  5131)عّند أيب داود . ويف الباب عن أيب هريرة وغريه  

باب ( 1/111 )انظر فتح الباري , والحاديثم الواردة فيها , وقد أطال ابن  حجر الكالمأ عىل السألة  

 .لوال خشية اإلطالة لّنقلت ه بحروفه لّنفاسته . تأشميت العاطس 

ّناك بالضم . مزكوم: أي ( : 9 3/1) "الّنهاية"قال ابن الثري يف  (مضنوكُ:ُ)ُقولهُ  كام : الضُّ , الزُّ

قال , يقال أأضّنكه اهلل  وأأزكمه  . ولكّنه جاء عىل أأضّنك وأأزكم, فهو مضّنك ومزكم : والقياس  أأن  ي 

 انتهى

عب اإليامن"والبيهقي يف ( 933) "الدب الفرد"أخرجه البخاري يف  ( ) من طريق مالك ( 9351) "ش 

 .به

 .من طريقي عن نافع به( 8/191)وابن أيب شيبة ( 9319)وأخرجه البيهقي أيضًا  

كم فليقل  "عن أيب هريرة مرفوعًا ( 1111) "صحيحه"أخرج البخاري يف    احلمد هلل , : إذا عطسأ أأحد 

ح  : يقل يرمح ك اهلل , فل: يرمح ك اهلل , فإذا قال له : وليقل  له أأخوه أأو صاحب ه 
ّيديكم اهلل وي صلم

 .وهو أأصحُّ ما وردأ يف الرد  عىل العاطس. "بالأكم

= 
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ُماُجاءُيفُ:ُبابُ ُلامثيورُوالتُ الص 

إسحق  بنأ  رافعأ  نَ أأ , حة ليب ط بن أأ عن إسحق بن عبد اهلل ٌك لما حَدثّني -831

 دري  خل  يب سعيد  ا أأ ىلحة عل بن أيب طاهلل نا وعبد  أأ  ت  لدخ:  لبه قاخ  فاء أأ  الش  ىلمو

أ خ  أأ : بو سعيد  ّنا أأ ل لفقا, ه عود  نأ  فيه  اً بيت تدخل   ال الئكةأ لا نَ أأ .  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل نا رسول  بأ

 ( ).بو سعيد  أأ  لتهام قايَ دري أأ يأ  ال . إسحق شَك  .و تصاويرٌ أأ  متاثيٌل 

___________________ 

ُاجلمهورُ : قال ابن بطال ( : 1/119 ) "الفتح"قال ابن حجر يف  إىل  وذهبُالكوفيون, إىل هذا  ذهب 

مر وغريمها ( . يغفر اهلل لّنا ولكم ) أنه يقول   :قلت . وأخرجه الطبيُّ عن ابن مسعود وابن ع 

وهو يف حديث سامل بن عبيد , والطباين من حديث ابن مسعود  "الدب الفرد"وأخرجه البخاري يف 

 ."وليقل يغفر  اهلل لّنا ولكم"ففيه . عّند أمحد والّنسائي 

شد , إىل أنه يتخرَي بي الَلفظي  ذهبُمالٌكُوالشافعيُ : وقال ابن بطال  الثاين : وقال أبو الوليد بن ر 

تاج إىل طلبم الغفرة لأ , أأوىل   .واجلمع  بيّنهام أأحسن إاَل للذم ي, َن الكَلف يأ

عب"وأَما ما أأخرجه البيهقي يف   ملسو هيلع هللا ىلصاجتمعأ اليهود  والسلمون فعطسأ الّنبيُّ : عن ابن عمر قال  "الشُّ

ديكم اهلل : هود وقال للي, يغفر  اهلل  لكم ويرمح ّنا وإَياكم : فقال للمسلمي . فشَمته الفريقان مجيعًا  ّيأ

وعبد اهلل , تفَرد به عبد اهلل بن عبد العزيز بن أيب رَواد عن أبيه عن نافع : فقال  "وي صلح بالكم 

معأ ال جيب بي اللفظي فيكون أأمجع للخري . ضعيٌف  . وَيرج من اخلالف , واختار ابن أيب مجرة أأن  جيأ

 .انتهى بتجوز. ورَجحه ابن دقيق العيد 

والبيهقي ( 5819)وابن حبان ( 313 )وأبو يعىل ( 1815)والرتمذي ( 3/91)أخرجه اإلمام أمحد  ( )

عب"يف   . من ط رق  عن مالك به( 1319) "الشُّ

 .  حديٌث حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي  

سّنه إسّناداً , هذا أصحُّ حديث  يف هذا الباب ( : 311/ ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   مه انتهى كال. وأأح 

= 
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تبة بن  بن ع   بن عبد اهللبيد اهلل عن ع  َّض  يب الّنَ عن أأ  ٌك لما حَدثّنيو -831

 بنأ  لأ عّنده سه فوجدأ :  لقا ,ه يعود   نصاري  حة الأ ليب ط أأ ىلع لأ خه دنَ أأ , مسعود  

أ : ف  ّنيهل بن ح  ه سأ ل لفقا ,ه من حتتم  اً طمأ نأ  عأ فّنزأ  اً حة إنسانلبو طفدعا أأ . ّنيف  ح  
 ملم

 .متأ لما قد ع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فيها رسول   لوقد قا,  فيه تصاويرأ  نَ لأ  : لقا,  ؟ه  زع  ّن  تأ 

ملأ  : سهٌل  لفقا
,  ىلب:  لقا,  ؟يف ثوب   امً ما كان رق   إاَل :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   ل  يق أأ

 .( )ّنفيس ل طيب  ه أأ كّنَ لو

___________________ 

 .وانظر ما بعده. 

فاءُ:ُ)ُوقولهُ  وقد تقَدم يف حديث  آخر برقم . وهي الشفاء بّنت  عبد اهلل العدوية القرشية  (موىلُالشِّ

فاء ( ) 111)  . وتقَدم كالم ابن عبد الب هّناك فانظره ( موىًل آلل الش 

 "الكبى"ويف ( 1 8/1) "الجتبى"والّنسائي يف ( 151 )والرتمذي ( 3/181)أخرجه أمحد  ( )

والبيهقيُّ ( 11 /5) "الكبري"والطباينُّ يف (  585)وابن حبان ( 1/185)والطحاوي ( 5/199)

 .من ط رق  عن مالك به(  1/11) "الكبى"يف 

( 1/185)والطحاوي ( 1311) "الكبري"والطباين يف ( 9181) "الكبى"وأخرجه الّنسائي يف  

تبة من طريق حمم( 111 )وأبو يعىل  بيد اهلل بن عبد اهلل بن ع  : قال , د بن إسحاق عن أأيب الّنََّض  عن ع 

ّنيف نعود أأبا طلحة ثامن بن ح   .فذكره. خرجت  مع ع 

ّنيف : كذا قال ابن إسحاق    .وهو الصواب كام سيأيت يف كالم أيب عمر . عثامن بن ح 

واة عن ( : 91 / 1) "التمهيد"قال أبو عمر يف   مالك يف إسّناد هذا احلديث ومتّنمه يف ملأ  َيتلف الرُّ

ملأ  يلق عبيد  : وقال , فأنكر ذلك بعض  أهل العلم . أنه دخلأ عىل أيب طلحة , وفيه عن عبيد اهلل , الوطأ 

 -واهلل اعلم  -وأأظن ذلك , وهو يروي حديثأ مالك  هذا ! وما أدري كيف قال ذلك . اهلل أبا طلحة 

ن أأجلم أأَن بعضأ أأهلم ا بيد اهلل ملأ  يكن يف ,  يف خالفةم عثامن  31ت ويف أأبو طلحة سّنة : قال , لسريم مم وع 

= 
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___________________ 

 .ذلك الوقت ممن يصحُّ له سامعٌ 

 يف ذلك ما رواه أبو زرعة , اخت لف يف وفاةم أأيب طلحة ( : ابن عبد الب ) قال أبو عمر  
 
قال , وأأصحُّ يشء

ث عن محاد بن سلمة ع:  د  رسدأ أبو طلحة الصومأ بعد الّنبي ":ن ثابت عن أنس قال سمعت أأبا نعيم ي 

أربعي  ملسو هيلع هللا ىلصوهو قد صامأ بعد رسول اهلل  31إنه مات سّنة : فكيف جيوز أن يقال . "أأربعي سّنة ملسو هيلع هللا ىلص

 .واهلل أعلم. سّنة من اْلجرة 51صَح أَن وفاتأه ملأ  تكن إاَل بعد . وإذا كان ذلك كام ذكرنا ! سّنة؟

ّنيف   قيه , ال يشكُّ عاملٌ بأَن عبيد اهلل بن عبد اهلل ملأ  يره ف. وأما سهل بن ح  ره , وال سمعأ مّنه , وال لأ وذمك 

ّنيف تويف سّنة , يف هذا احلديث خطأ ال شَك فيه  ره ,  وصىَل عليه عيل  ,  38لَن سهل بن ح  وال يذك 

بيد اهلل بن عبد اهلل لمصغر سّن ه يومئذ ثامن بن حّنيف  -واهلل أعلم  -والصواب يف ذلك . يف الغلب ع  , ع 

بيد اهلل بن عبد اهلل  انصفت  مع عثامن : قال , وكذلك رواه حممد بن إسحاق عن أيب الّنَّض  سامل عن ع 

ّنيف إىل دار أأيب طلحة نعوده  طاً . بن ح  نا حتته نأمأ د  وساق احلديث بمعّنى حديثم مالك  عن أيب . فوجأ

 .الّنَّض

بيد اهلل ب  , عن يعقوب بن عبد الرمحن عن أبيه : فقال ابن ب كري , ن عبد اهلل بن عتبة واخت لف يف وفاة ع 

بيد اهلل بن عبد اهلل قبل عيل  بن حسي: قال   .مات ع 

روة وأبو سلمة ومجاعٌة من الفقهاء . 91مات عيلُّ بن حسي رمحه اهلل سّنة : قال أبو عمر   وفيها مات ع 

بيد اهلل بن : وقال الواقدي ,  بيد اهلل بن عبد اهلل : وقال ييى بن معي ,  98عبد اهلل سّنة ت ويف ع  مات ع 

 .99ويقال سّنة : قال . 11 سّنة 

وهو أعلم  هبذا . قول حممد بن عمر الواقدي  أصحُّ ما يف ذلك عّندنا ( : ابن عبد الب ) قال أبو عمر  

بيد اهلل ع, الشأن  ىل أيب طلحة وسهل بن حّنيف من وقد يكون  إنكار  من أأنكر هذا احلديث يف دخول ع 

هاب  ْلذا احلديث عىل ما رواه ابن أأيب ذئب  م  مالك  يف سهل بن . أأجل رواية ابن شم فصَح هبذا وه 

 .حّنيف

بيد اهلل بن عبد اهلل عن أيب طلحة   ه له عن ع 
مأ أبو الّنَّض يف روايتم

ل بيّنهام ابن , وكذلك وهم وملأ  ي دخم

بيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس عن أأيب فالصحيح يف هذا احلدي, عباس  هري له عن ع  ث رواية الزُّ

= 
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___________________ 

ه . طلحة  مر . واهلل أعلم. وهو عّندي كام قالوه , كذا قال عيلُّ بن الديّني وغري   .انتهى كالم أيب ع 

هري التي أشار إليه ابن عبد الب: قلت   ُ. ورواية الزُّ ُيف ُالبخاري (5666ُ)ُ"صحيحه"أخرجها

بيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس عن أأيب  (6662)ومسلمُ,ُرىُومواضعُأخ هري عن ع  من طريق الزُّ

ورةٌ : قال ,  ملسو هيلع هللا ىلصطلحة عن الّنبي   .ال تدخل  الالئكة  بيتًا فيه كلٌب وال ص 

ن أثبته ( :  1/38 ) "الفتح"قال احلافظ يف   وقد أخرجه ( أي ابن عباس ) ورَجح الدارقطّنيُّ روايةأ مأ

بيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة  "الوطأ"مالك يف   ". أأنه دخلأ عىل أأيب طلحة يعوده , عن أيب الّنَّض  عن ع 

بيد اهلل سمعه من ابن عباس عن أأيب طلحة  ه مّنه , فلعَل ع  عأ
مم ه فسأ , ثم لقي أأبا طلحة َلا دخلأ يعود 

 .انتهى كالمه  "ويؤي د  ذلك زيادة القصة يف رواية أيب الّنَّض 

هاب  يف هذا ( : 95 / 1) "التمهيد"وقال احلافظ ابن عبد الب يف   تمل أن  يكونأ حديث  ابن شم وقد ي 

 مّنها , الباب غري حديثم أيب الّنَّض 
 
 يشء

م
ور دون استثّناء هاب  عمومأ الصُّ

ويف , لَن يف حديث ابن شم

فهو . يف ذلك مع أيب طلحة  وفيه مجع سهل بن حّنيف, حديث أأيب الّنَّض استثّناء ما كان رقاًم يف ثوب 

 انتهى. واهلل أعلم. غري حديث أيب الّنَّض 

قصًة مشاهبًة لرواية مالك من طريق ب رس بن ( 11 1)ومسلم ( 5958)وقد أخرج البخاري : قلت  

. إَن الالئكة ال تدخل بيتًا فيه صورة : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل  سعيد عن زيد بن خالد عن أأيب طلحة 

دناه : قال ب رس  َم اشتكى زيٌد بعد  فع  ورٌة , ث  رٌت فيه ص 
بيد اهلل اخلوالين : قال , فإذا عىل بابمه سم  -فقلت  لع 

ور يومأ الأول؟ فقال عبيد اهلل :  -ملسو هيلع هللا ىلصربيب ميمونة زوج الّنبي  بنا زيٌد عن الصُّ ملأ  َي 
ملأ  تأس: أأ

معه حي أأ

اًم يف ثوب: قال   . إاَل رق 

 ُ ُقوله (ُ :ُ أٌل رقيٌق : بفتح الّنون, واليم, وطاء مهملة  (نمط ًا قاله الزرقاين . رضٌب من الب سط له مخأ

(1/58 . ) 

مع بي الحاديث بأَن : قال الّنووي ( : 1/391 ) "الفتح"قال ابن حجر يف (رقاًمُيفُثوبُ:ُ)ُقولهُُ جي 

الَرق م يف الثوب ما كانت الصورة  فيه من غري ذوات الأرواح كصورةم الَشجر ونحوها  الرادأ باستثّناء

 . انتهى 

= 
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ُُلُِكُْيفُأُ ُماُجاءُ :ُبابُ ُالض  ُبِّ

يب محن بن أأ  بن عبد الرَ محن بن عبد اهللك عن عبد الرَ لما حَدثّني -838

 بّنتم  ميمونةأ  بيتأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لأ دخ:  له قانَ أأ , يامن بن يسار  لعة عن سصأ ع  صأ 

:  لفقا, يد لولبن ا د  لاس  وخا بن عبَ اهلل ومعه عبد  , ٌض ي  باٌب فيها بأ ارث فإذا ضم حلا

 بن عبد اهللل لفقا ,ارث حلبّنت ا ة  لزيختي ه  أ   يلَ ه إت  دأ ه  أأ :  ت  لفقا ؟كم هذالين ن أأ مم 

 ين  إم :  لفقا, ؟ اهلل يا رسولأ  أنتأ  كل  تأ   وال:  فقاال.  الأ ك  : يد لولد بن الاس  وخاعبَ 

 . حارضةٌ ن اهللين مم َّض   حتأ 

 س  نأ أأ : يمونة مأ  ت  لقا
 لقا بأ  رشم اَم لف نعم:  لفقا ؟بن  عّندنالن  مم اهلل رسولأ  يايك قم

___________________ 

تمل أأن يكون ذلك قبل الّنهي كام يدلُّ عليه حديث  أيب هريرة الذي أخرجه أصحاب السّنن ُ . وي 

بيل  فقال  "وصَححه الرتمذي وابن حبان  ن  أأكون دخلت  إاَل أأنه أتيتك البارحة فلم يمّنعّني أأ : أأتاين جم

اثيل   رت فيه متاثيل , كان عىل الباب متأ ل ٌب , وكان يف البيت قمرام سم ر برأ س التأمثالم . وكان يف البيت كأ فم 

هيئة الَشجرة   ي قطع فيصري كأ
تان , الذي عىل بابم البيتم ّنبوذأ ر بالسرت فليقطع فلي جعل مّنه وسادتان مأ وم 

ر  بالكل ب, ت وطآن  ءوسها "ويف رواية الّنسائي  " ملسو هيلع هللا ىلصففعل رسول  اهلل . فلي خرج  وم  أأو , إَما أأن  تأقطع ر 

عل ب سطا توطأ   .  "جت 

م باإلمجاع , حاصل ما يف اختاذ الصور أأّنا : وقال ابن العريب ُ وإن كانت , إن  كانت ذات أأجسام  حر 

الّنع :  الثاين "إاَل رقاًم يف ثوب" حديث البابب جيوز مطلقًا عىل ظاهر قوله يف ال ول: رقاًم فأأربعة  أقوال 

طلقا حتى الَرق م  م :  الثالث, م   قائمةأ الشكل حر 
أأو , وإن  ق طعتم الرأ س  , إن  كانت الصورة  باقيةأ اْليئةم

زاء جاز   الج 
علَ , إن كان مما يمتهن جازأ :  الرابعُ , وهذا هو الأصحُّ : قال . تفَرقتم زوإن كان م  . قًا مل جيأ

 .ابن حجر  انتهى كالمه
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 رأيتكم أأ :  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا ,ة لزيتي ه  خ  أ   يلَ ه إت  دأ ه  أأ : ت لفقا ؟كم هذالين ن أأ مم : 

 ع  أأ  .هاقم ت  يّني يف عم أمرتم تأ اس   تي كّنتم لا جاريتكم 
أ  هبا رأ يلم وصم ,  ختكم ها أ  ي  طم

رعى تأ  كم محم

 ( ).كله خرٌي فإنَ , يها لع

_________________ 

من طريق ( 83/ ) "السامء البهمة"واخلطيب يف ( 1118) "معرفة الصحابة"أخرجه أبو نعيم يف  ( )

 . القعّنبي عن مالك به 

واة  للموطأ يف إمسّناد هذا احلديث وإرسالمه عىل ( : 9/135 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف    الرُّ
ومل َيتلفم

ونة, ذكرناه عن ييى حسبام  يم  ليامن بنم يأسار عن مأ  .انتهى كالمه. وقد رواه ب كري بن الشج  عن س 

ليامن : قلت   : عن ميمونة قالت  ( 191 )وأيب داود ( 81 11)عّند اإلمام أمحد . ورواية بكري عن س 

ٌتها , فدخل عيَل الّنبيُّ  ا إمنك لو كّنتم أأعطيتها  آجركم : , فأأخبت ه , فقال ملسو هيلع هللا ىلصكانت يل جاريٌة فأأعتق  اهلل , أأمأ

 .أأخوالكم كان أأعظم لأجرك

3632ُُ)وأخرجُالبخاريُ  6343ُُ)ومسلمُ(6452ُ, قصةأ  من ط رق  عن ابن عباس  (6342,

ه   . الضب  فقط نحوأ

ينُمنُاهللُحارضٌةُ:ُ)ُقولهُُ فقال .  أَما يف الصحيحي, كذا عَلل عدمأ الأكلم . الالئكة : أي  (إينُحتض 

ين أأعاف ه"  . "ولكّنَه ملأ يكن بأأرض قأومي فأأجد 

وكأأَن للحمم , يعّني الالئكةأ : قال الازري : عن رواية مالك ( . 9/115) "الفتح"قال ابن حجر يف ُ

كأ أأكلأ الثُّوم مع كونه حالالً  ه كام تأرأ
ي مكن  -إن  صَح  -وهذا : قلت . الضب  ريًا فرتكأ أأكلأه لأجلم ريم

ه إىل الأَول  مُّ ه الأكلم من الضب  سببان , ضأ
 انتهى.ويكون  لرتكم

إين حتَّضين من اهلل "أَما قوله يف هذا احلديث فقال ( : 9/135 ) "التمهيد"وقال أبو عمر يف  

 .انتهى بتجوز. إن  صَحت هذه اللفظة لأَّنا ال ت وجد يف غري هذا احلديث "حارضة

زيلةُبنتُاحلارثُأ ْهد:ُ)ُقولهُ  ُأ ختيُه  أَن , وللشيخي من رواية سعيد بن جبري عن ابن عباس  (ْتهُإيل 

فيدة بّنت احلارث بن حزن  طًا وأأضب اً  ملسو هيلع هللا ىلصأأهدت  للّنَبي   -خالة ابن عَباس  -أ َم ح 
 . سمّنًا وأأقم

= 
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ُقُ تُ ماُيُ :ُبابُ ُمؤُْىُمنُالش 

 اهلل لم  رسوىلامرأٌة إ جاءتم :  له قانَ أأ , ك عن ييى بن سعيد  لما حَدثّنيو -839

,  عدد  لا َل فق, وافٌر  ال  لوا, كثرٌي  عدد  لوا, اها  داٌر سكّنَ اهلل يا رسولأ : ت لفقا ملسو هيلع هللا ىلص

 ( ).وها ذميمةً ع  دأ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا,  ال  لا وذهبأ 

ُامءُِْسُنُال ُهُمُِكرُ ماُيُ :ُبابُ

:  ب  لحة  حت  ق  لأ لم  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , عن ييى بن سعيد   ٌك لما حَدثّني -811

ل ج  ه الرَ ل لفقا ؟كما اسم  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ل لفقا, فقام رجٌل ,  ؟هذه لب  ن يأ مأ 

___________________ 

زيلة بالَتصغري : وقد قيل يف اسمها ( : 1/111 ) "الفتح"قال ابن حجر يف  هي رواية الوَطأ من و, ه 

رسل عطاء بن يسار   . أأو اسٌم ولقٌب , فإن  كان حمفوظًا فلعَل ْلا اسمي . م 

 .فراجعه. وأشار إىل تلك الزيادات. روايات احلديث  "الفتح"وقد استوىف ابن حجر يف  

ين مالٌك به ( 111) "جامعه"أخرجه ابن وهب يف  ( ) رسٌل . أأخبأ  .وهذا م 

من طريق ( 11 /8)والبيهقيُّ ( 8 9) "الدب الفرد"والبخاريُّ يف ( 3911)د وروى أأبو داو 

كرمةأ بنم عاَمر عن إسحاق بن عبد اهلل بن أأيب طلحة عن أأنس  عن الّنبي   ه  ملسو هيلع هللا ىلصعأ وصَححه الضياء . نحوأ

 ( .1/131) "الختارة"يف 

بة   قم  . يف إسّنادمه نظرٌ : وقال البخاري عأ

وابن أيب عاصم يف ( 5139) "الكبري"أخرجه الطباين يف .  وله شاهٌد من حديث سهل بن حارثة  

عب"أأخرجه البيهقي يف .  وشاهٌد آخر  من حديثم ابنم مسعود ( 11 1) "اآلحاد والثاين"  "الشُّ

( 351. ) 

 -أأحدم كمبارم التابعي  -وله شاهٌد من حديث عبد اهلل بن شَداد ( : 8/181) "الفتح"قال احلافظ يف  

 . انتهى كالمه. بإسّناد  صحيح  إليه عّند عبد الرزاق . وله روايٌة 
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, فقام رجٌل  ؟.هذه لب  ن يأ مأ :  لقا ثمَ  ,س لم اج  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ل لفقا ,ة رَ م  : 

:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ل لفقا ,ٌب حر  :  لفقا ؟.كما اسم  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ل لفقا

ما :  ملسو هيلع هللا ىلص ه رسول اهللل لفقا, فقام رجٌل  ؟.هذه لب  ن يأ مأ :  لقا ثمَ  ,س لم اج

 يأ :  لفقا ؟كاسم  
 ( ).بل  اح  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ل لفقا ,ش ي  عم

ما  :رجل  ل لاب قاطَ خلن امر بع   أنَ , عن ييى بن سعيد   ٌك لما حَدثّنيو - 81

هاب   ابن  :  لفقا ؟.نمأ  ابن  :  لفقا رةمجأ  :  لفقا ؟كم  اس    :  لقا ؟.نممَ :  لقا شم
ن مم

 لقا , ًى ظأ ل بذاتم :  لقا ؟.اأّي  ب:  لقا ارة الّن  بحرَ :  لقا ؟.كّن ين مسكم أأ :  لقا ةقأ رأ حل  ا

_________________ 

 .سمعت  مالكًا به( 151) "جامعه"أخرجه ابن وهب يف  ( )

وابن عبد الب يف ( 1111) "معرفة الصحابة"وأبو نعيم يف ( 1 1) "الكبري"وأخرج الطباين يف  

يعة عن احلارثم ( 911 ) "معجم الصحابة" وابن قانع يف( 11/11) "التمهيد" من ط رق  عن ابن ْلأ

فاري عن الّنبي  
بري عن يأعيش بن طخفة الغم  . مثله  ملسو هيلع هللا ىلصبنم يزيد عن عبد الرمحن بن ج 

 (. حرب ) بدل ( مجرة . ) إاَل أَن الثاين ساَمه  

يعة عن احلرث عن عبد الرمحن م رسالً ( 153)ورواه ابن  وهب    .عن ابنم ْلأ

رقي عن أأبيه ( 1/159) "االستيعاب"ورواه ابن عبد الب يف   ل دة الزُّ مر بن عبد اهلل بنم خأ من طريق ع 

لدة , عن رسولم اهلل  َرة , به  ملسو هيلع هللا ىلصعن جَده خأ  . لكن مل يذكر م 

رساًل ( 153)وأأخرجه ابن وهب أيضًا   يل عن أأبيه م  َمد ( 151)وأأخرجه . من رواية م وسى بن ع  عن حم 

رساًل بن  لي . إبراهيم التيمي م  اش, وسَمى الَولأ ال ساور , ومل يذكر  سوى رج  دأ  .والثاين خم

ال أأن   -واهلل أأعلم  -وهذا عّندي ( :  11/1) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ليس من باب الط رية لأَنه حم 

فعل ه  ّنهى عن يشء ويأ  . انتهى. وإمنام هو من باب طلب الفأ ل احلسن, يأ
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 ( ).اب طَ خلمر بن اع   لفكان كام قا:  لقا .واق  رتأ اح   ك فقدلأ ه  أأ  درك  أأ : عمر 

ُامُِج ُحلُ اُرةُِْجُوأُ ُةُِامُ ج ُحلُِيفُاُماُجاءُ :ُبابُ

هاب  عن  ٌك لما حَدثّنيو -811 بّني  حدم أأ _  نصاري  صة الأ ي  عن ابن حم   ابن شم

ه ل  يسأأ  ل  يز ملف ,اه عّنها هأ فّنأ . ام جَ حلا جارةم يف إم  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نأ ذأ ه استأ  نَ أأ  - حارثة

 ( ).كيقأ قم يعّني رأ  . احكَض ه ن  ف  لم اع  : له  لى قاه حتَ ذن  ويستأ  

_________________ 

وابن عساكر ( 513ص) "تاريخ الديّنة"وابن شبَة يف ( 18) "اجلامع"أخرجه ابن  وهب يف  ( )

 . من ط رق  عن مالك به(  11/11)

ّنقطع    .ييى هو النصاري . وهذا م 

ٌر يف   عمأ أَن رجاًل , عن رجل  عن ابنم السي ب ( 13/  )وعّنه عبد الرزاق ( 118) "جامعه"وأخرجه مأ

مر   . مثلهأأتى ع 

قبة عن نافع عن ( 111 ) "فوائده"وأخرجه ابن برشان يف   وسى بن ع  صمة بن حممد عن م 
من طريق عم

مر  مر عن ع   .ابن ع 

لكن ذكرأ رمحه اهلل  أأَن عبدأ الرزاق رواه , ( 539/ ) "اإلصابة"وله طريق أ خرى ذكرها ابن حجر يف  

هري عن ابن السي ب  ر عن الزُّ عمأ ل   "الصّنَف"والأثر يف . عن مأ ر"وكذا يف , عن رج  عمأ كام  "جامع مأ

 . واهلل أعلم. ذكرت  يف التخريج 

( 111 )والرتمذي ( 3111)وأبو داود ( 519) "مسّنده"يف  والشافعي( 5/135)أخرجه أمحد  (1)

 "السّنن الكبى"والبيهقي يف ( 1111) "الشكل"ويف ( 31 /1) "رشح العاين"والطحاوي يف 

وغريهم من ط رق  عن ( 8 /8) "رشح السّنة"والبغوي يف ( 1/111) "العرفة"ويف ( 9/331)

 .لكن اختلفوا يف شيخ الزهري . مالك به

 .حديث حسن صحيح : رتمذي وقال ال 

= 
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ُوماُيُ ُاِتُيُ حلاُلُِتُْيفُقُ ُماُجاءُ :ُبابُ  كليفُذُقال 

ى ّنأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  عائشةأ لة  بة موالائم نافع  عن سأ  ك عنلما حَدثّنيو -813

,  بصأ لا فانم طأ ام َيأ فإَّن , برت تي والأ فيأ ذا الطُّ  إاَل بيوت لتي يف الان اّنَ جلم ا لم عن قت

 الّن   طونم طرحان ما يف ب  ويأ 
م
  ( ).ساء

___________________ 

هري به ( 818)واحلميدي ( 11 1)وابن ماجه ( 11198)وأخرجه اإلمام أمحد   . من ط رق  عن الزُّ

 .عىل اختالف بيّنهم أيضًا 

ي صة ( : 11/  ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   أأنه , هكذا قال ييى يف هذا احلديث يعّني عن ابن حم 

لأط الذي ال إشكال فيه عىل أأحد  من أأهلم , ه ابن  القاسم وتابع,  ملسو هيلع هللا ىلصاستأ ذنأ رسولأ اهلل  وذلك من الغأ

حبٌة , العلمم  ي صة ص   بنم حم 
هري , فكيف البّنه حرام؟ . وليس لسعدم وال َيتلفون أَن الذي روى عّنه الزُّ

ي صة . وحديثأ ناقة الباء . هذا احلديث  ف و, هو حرام  بن سعد بن حم  ابن ب كري وقال ابن وهب وم طر 

ي صة عن أأبيه : وابن نافع والقعّنبي  هاب  عن ابن حم 
واحلديث مع هذا كلمه , عن مالك عن ابن شم

رسٌل   .انتهى .م 

ه: قلت   ي صة يف مسّند أأمحد وغريم  .وللحديث طرٌق أ خرى عن حم 

بري عن ( 1191 )وأأخرجأ اإلمام أأمحد برقم ُُ ييّنة عن أأيب الزُّ فيان بن ع   ملسو هيلع هللا ىلصأأَن الّنَبَي ", جابر  حَدثّنا س 

ئل عن كسبم احلَجام ك: ؟ فقال .س  حأ
 ُ.وإسّناد ه جي د. "اعلمفه ناضم

هكذا روى هذا احلديث ييى عن مالك  عن نافع عن سائبة ( :  3 /1 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف ( )

رسالً  ال عّند ابن وهب وال وليس هذا احلديث عّند القعّنبي  وال عّند ابن بكري و, مل يذكر عائشة . م 

رسل   رساًل وال غريأ م  رساًل . عّند ابن القاسم ال م   م 
ومن حديثم نافع  , وهو معروٌف من حديث مالك 

تَصالً , أأيضًا  سّندًا م   انتهى . وأأكثر  أأصحابم نافع  وحَفاظهم يروونه عن نافع  عن سائبةأ عن عائشة م 

مر ( 111 )حاق بن راهوية وإس( 9 111)وال تَصل رواه أأمحد : قلت   بيد اهلل بن ع  , من طريق ع 

= 
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___________________ 

ه بن سعيد (  58 )وابن اجلعد ( 11 15)وأمحد أيضًا  عن ( 11535)وأمحد . من طريق عبد رب 

ويرية كلهم عن نافع عن  سائبةأ عن عائشة ( 1111)وأبو يعىل , جريرم بنم حازم  ن "وزادوا . عن ج  ومأ

ّن ى  ."تركهام فليس مم

دون . من وجه آخر عن عائشة مثل حديث الباب ( 1/31)ومسلم ( 51 /1)البخاري وأأخرجه  

ّنَان البيوت  .الّنهي عن قتل جم

مر مثله مرفوعًا ( 1133)ومسلم ( 13 3) "صحيحه"وأخرج البخاري يف   من طريق سامل عن ابن ع 

إَن رسولأ اهلل : فقلت , ال تأقت ل ها : بابة فّناداين أأبو ل  , فبيّنا أأنا أ طارد حيًة لأقتلها : قال عبد  اهلل . وفيه . 

 الب يوت : قال , قد أأمرأ بقتلم احلَيات  ملسو هيلع هللا ىلص
ى بعدأ ذلك عن ذأواتم  . وهي العوامر  . إنه ّنأ

ى عّندمها   .وله طرٌق أ خرأ

مجع جاَن , وهي احلية  -بكرس اجليم , وفتح الّنون الثقيلة  (اجلنانُ:ُ)ُقولهُ( : 1 1/1)قال الزرقاين 

وعن . ما ال يأتعرض إلذاية الّناس :  وقيلالرقيقة البيضاء , : وقيلالرفيعة اخلفيفة , :  وقيلالصغرية , 

عمومًا  (التيُيفُالبيوتُ:ُ)ُقولهُ. اجلّنان مسخ اجلن , كام م سختم القردة من بّني إرسائيل : ابن عباس 

قتل ما وجد يف الصحاري بال إنذار أأ ,  َر حتى ت ّنذر , وي  ويقتل ما : قال مالك . و ب يوت خاصٌة عىل ما مأ

ُذاُالط فيتيُ:ُ)ُقولهُ. وجد مّنها يف الساجد  بضم الطاء الهملة , وسكون الفاء تثّنية طفية , وهو  (إال 

وصة القل شبَه به اخلَطي اللذين عىل ظأهر احلَية , قال يقال إن : وقال ابن عبد الب . ه الازري وغريه خ 

قطوع  الذنب , أأو  (وال برتُ:ُ)ُقولهُ. ذا الطفيي جّنس من احليات يكون عىل ظهره خطان أبيضان مأ

ب , أأو أأكثر قلياًل : وقال الداودي . احلَية الصغرية الذنب ر شأ ُ. هو الأفعى التي قأد  ُقوله (ُ فإهنامُ:

ُ ُيطمسان : ويف رواية , لطاء بفتح ا (ُيط فان ,ُ ُقوله (ُ ُيمحوان نوره , : , أي (البرصُ: ُ)ُقوله :

إما : قال ال يب  . ويسقطان احلبل بفتح الوحدة : من احلمل , ويف رواية  (ويطرحانُماُيفُبطونُالنساءُ

هام: للفزع , أو خلاصية فيهام , وقد تكون اخلاصية قول ابن شهاب  م  ى كالمه انته. نرى ذلك من س 

لخصًا   .م 
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ُْحُوُِليفُاُماُجاءُ :ُبابُ ُساءُِوالنُُِّلُِاج ُلرُِّلُرُِفُ دةُيفُالس 

بيه عيب  عن أأ مرو بن ش  ة عن عأ لمأ ر  محن بن حأ عن عبد الرَ  ٌك لما حَدثّني -811

ثة الوالثَ , اكبان شيطانان والرَ , اكب شيطاٌن الرَ :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , ه عن جد  

.ٌب ك  رأ 
( ) 

_________________ 

والبيهقي ( 5/111) "الكبى"والّنسائي يف (  1 /1)والرتمذي ( 1111)أخرجه أبو داود  ( )

 .وغريهم من ط رق  عن مالك به(  1/1 )والبغوي ( 5/151)

. من ط رق  عن عمرو بن شعيب به( 5/151)والبيهقي ( 1111,  1118)وأخرجه اإلمام أمحد  

 ( . 8/118)وحَسّنه ابن حجر يف الفتح (. 1511)ن خزيمة واب( 1151)وصَححه احلاكم 

 .حديٌث حسنٌ : وقال الرتمذي  

 (.8/118) "فتح الباري"و ( 1,  11/1) "التمهيد": انظر  

اكبُشيطاٌنُ:ُ)ُقولهُ الّنهي عن  "وترجم له ابن خزيمة ( : 1/53) "الفتح"قال ابن حجر يف  (الر 

صاة  وأَن ما دون الثالثة, سفر االثّني  هذا : وقال الطبي , عاص  : أأي  "شيطان"لَن معّنى قوله  "ع 

شى عىل الواحد من الوحشة والوحدة   لا َي 
فالسائر وحده . وليس بحرام , الزجر زجر  أأدب  وإرشاد 

وكذا البائت يف بيت وحده ال يأأمن من االستيحاش ال سيام إذا كان ذا فكرة  رديئة  وقلب  , يف فالة 

 .ضعيف  

فيحتمل أن  يكونأ الزجر  عن ذلك وقعأ حلسم الاَدة فال يتّناول ما . واحلقُّ أأَن الّناسأ يتبايّنون يف ذلك 

مله عليه :  "الراكب شيطان  "يف تفسري قوله  وقيل. إذا وقعت احلاجة لذلك  ه يأ ه وحدأ رأ أأي سفأ

 . الشيطان , أو أأشبه الشيطان يف فعله

ه ذلك :  وقيل رم قوم عليه ل, إنام كأ وكذلك االثّنان إذا ماتا , َن الواحدأ لو مات يف سفره ذلك مل جيد من يأ

عيّنه بخالف الثالثة ففي الغالب تؤمن تلك اخلشية,   .انتهى كالمه . أو أأحدمها مل جيد من ي 

= 
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ه نَ أأ  , سي بلا بنم  ة عن سعيدم لأ مأ ر  محن بن حأ ك عن عبد الرَ لما حَدثّنيو -815

 ملأ  ثًة فإذا كانوا ثال, واحد واالثّني لبا مُّ ان ّيأ يطالَش :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لقا: كان يقول 

.مهبم  مَ ّيأ 
( ) 

ُُلُِمُ عُ لنُابهُمُُِرُ ؤمُ ماُيُ :ُبابُ ُرفُ يفُالس 

 بنم  دم لك عن خالليامن بن عبد ال س  ىلبيد  مويب ع  عن أأ  ٌك لما حَدثّني -811

يه لعي عوي  , به  رىضأ ويأ ,  فقأ الر    رفيٌق يبُّ ىلتبارك وتعا اهللأ نَ إم : ه قال عدان يرفع  مأ 

 فإن   . اْلأ ّنازوها مزل  ن  فأأ  جمأ ع  لا واَب م هذه الدَ ت  ب  كم فإذا رأ . ّنف ع  ل اىلعي عي   ما ال

 .هايم ق  ّنم بم  يهالوا عج  بًة فان  د  رض جأ كانت الأ 

___________________ 

تبةأ اخل ملسو هيلع هللا ىلصوقد أأن فذأ الّنبيُّ . وهذا عاٌم ( : 1/313) "الّنتقى"وقال الباجي يف  زاعي يوم احلديبية ع 

ه  صوص  , وحدأ  ُمصوص  أأو عىل وجه  ُمأ
 
ه فيجب أأن يكون ذلك يف يشء بري بن العوام وحدأ وأأرسل الزُّ

أ عن ذلك فال . أأَن ذلك يف سفرم القص ,  "الزنية", وقد روى ابن القاسم عن مالك يف  فأَما ما قأصأ

ّنفردأ الواحد  فيه , واهلل أعلم وأحكم   . بأ س أأن  يأ

 .من طريق ابن وهب عن مالك به( 5/151) "السّنن الكبى"جه البيهقي يف أخر ( )

رسٌل   ( 11/8) "التمهيد"وابن عبد الب يف ( 198 ) "كشف الستار"ووصله البزار كام يف . وهذا م 

ناد عن ابنم حرملة عن سعيد بن  َمد الكويف عن عبد الرمحن بنم أأيب الز   العزيز بن حم 
من طريق عبدم

 .السي ب عن أأيب هريرة مرفوعاً 

الٌة . ويقال ابن عبد اهلل , وعبد العزيز بن حممد   هأ  (.1/31) "اللسان"كام يف . فيه جأ

 .انتهى.وهو أأشبه: عن ال رسل ( 1 1 ) "العلل"وقال الدارقطّني يف  

 .وانظر احلديث الذي قبله  
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 .هاربالّنَ طوى ت   ما ال ليلطوى بالت   رضأ الأ  فإنَ  . ليل  ال بسريم يكم لوع

ا طرق   . ريق الطَ ىلع عريسأ والتَ  اكموإيَ   ( ).اتيَ حلى او  أأ وم,  واب  الدَ  فإّن 

_________________ 

 الشامي  عن ( 5/119) "الصّنف" وعّنه ابن أيب شيبة يف( 151) "الزهد"أخرجه وكيع يف  ( )
عن ثور 

تصاً . خالد بن معدان به رساًل ُم   .م 

واة( : 11/115) "االستذكار"قال أبو عمر يف    انتهى. هذا احلديث مّنقطٌع يف الوطأ عّند مجيع الرُّ

من ( 811) "العجم الكبري"والطباين يف ( 5151) "معرفة الصحابة"وأخرجه أبو نعيم يف : قلت  

عدان عن أأبيهطري  .ق زياد بن سعد عن خالد بن مأ

لكن اختلف فيه عىل , ورواه سفيان الثوري عن ابن عجالن عن أأبانأ بنم صالح عن خالد بن معدان  

عن ( 1111)ورواه سعيد بن مّنصور . عن أبيه : فقال . عّنه (  915)فرواه عبد الرزاق . سفيان 

رساًل : فقال . الثوري  حبته -والد  خالد   - ومعدان. عن خالد م  تلأف يف ص   .ُم 

قة بن عبد ( 33/318)وابن عساكر (  11) "مسّند الشاميي"وأخرجه الطباين يف   دأ من طريق صأ

تصاً  عدان عن أأيب أ مامة به ُم   بن مأ
 .اهلل عن ثور  عن خالدم

ئل أبو زرعة عن حديث  رواه عبد اهلل بن يزيد بن راشد  ( : 1/331) "العلل"قال ابن أيب حاتم يف   وس 

مشقي  عن صدقة بن عبد اهلل عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أأيب أ مامة  ,  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن الّنَبَي , الد 

فقأ : قال  بُّ الر  ّنف وي عي عليه ما ال ي عي, إمَن اهلل رفيٌق ي  بيد  .  عىل الع  ورواه مالك بن أنس  عن أأيب ع 

ورواه وكيٌع والوليد بن مسلم  عن ثور  عن خالد بن . عن خالد بن معدان يرفعه  -حاجبم سليامن  -

رسٌل أأصحُّ  ملسو هيلع هللا ىلصخالٌد عن الّنَبي  : قال أأبو زرعة .  ملسو هيلع هللا ىلصقال الّنبيُّ : معدان قال   انتهى  "م 

ق  تفر   .ةوللحديث شواهد عَدة م 

سلٌم يف : فجملة الرفق    .من حديث عائشة مرفوعاً ( 1593) "صحيحه"أخرجها م 

سلٌم أيضًا : أَما مجلة الّنزول بالدواب والتحذير من التعريس عىل الطريق   عن أيب ( 911 )فأخرجها م 

 .هريرة مرفوعًا نحوه

= 
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ُوكلُ مُْملُ باُفِقُبالرُُِّرُ مُْال ُ:ُبابُ

 ثامنأ ع   ه سمعأ نَ أأ , بيه ك  عن أأ لبن ما لهييب س  ه أأ عن عم   ٌك لما حَدثّنيو -811

 . كسبأ لا ّنعةم الَص  ذاتم  غريأ  مةأ فوا الأ ل  كال ت  : وهو يقول  -هو َيطب و -ان عفَ  بنأ 

ه إذا فإنَ  . كسبأ لا غريأ فوا الَص ل  كت   وال ,ها بفرجم  ك كسبت  لوها ذفتم  لَ كم متى كفإنَ 

 ( ).مّنها بام طابأ  طاعمم ليكم من الوع,  م اهلل ك  عفَ وا إذ أأ وعفُّ ,  قأ رسأ  جيد   ملأ  

ُةعُ يُْبُ ليفُاُماُجاءُ :ُبابُ

د بن الما حَدثّنيو -818 : ت لا قاَّن أأ , قيقة ميمة بّنت ر  ّنكدر عن أ  ل  ك عن حمم 

___________________ 

 . همن حديث أنس نحو(  151)فأخرجها أبو داود : أَما مجلة  السريم بالليل  

 ُ ُقوله (ُ :ُ دأك   (بنقيها والعّنى أأرسعوا عليها ما دامت  قويًة عىل , الّن قي يف كالم العرب الشحم  والوأ

زل  . السري قبل أأن  ِتأ

والبيهقي يف ( 1881)رقم  "رشح الشكل"والطحاوي يف ( 13 /5) "الم"أخرجه الشافعي يف  ( )

عب"ويف ( 8/9) "السّنن الكبى" من ط رق  عن (  118)رقم  "العرفة"ويف (  859)رقم  "الشُّ

 وإسّناده صحيح . مالك به

. سمعت  عثامنأ : قال ,  حَدثّنا سفيان عن أأيب الّنَّض  عن أأيب أأنس( 11119)وأخرجه ابن أيب شيبة  

 . مالٌك جدُّ اإلمامم مالك  : وأبو أنس هو . فذكره 

من طريق أأيب هانئ إمسامعيل بن خليفة عن سفيان ( 1/111) "تاريخ أصبهان"وأخرجه أبو نعيم يف  

ثامن عن الّنبي   هيل عن أأيب أأنس عن ع   . مرفوعاً  ملسو هيلع هللا ىلصالثوري عن أأيب س 

 .مهدي وتركه ابن . وإسامعيل ضعيف   

 الثوري  :  "الكبى"قال البيهقي يف  
ثامن من حديثم هم عن ع  ه بعض  ه ضعيٌف . رفأعأ  .ورف ع 
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 ي   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو تيت  أأ 
بايعك  ن  اهلل يا رسولأ : ن لفق , مم سالاإلم  ىلبايعّنه عيف نسوة 

يت نأ   وال, نا دأ والأأ  لأ قتنأ  الو, زين نأ  وال,  رسق  وال نأ ,  شيئاً  باهلل نرشكأ   أن اَل ىلع

:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا ,عصيك يف معروف  نأ  وال, ّنا لم رجّنا وأأ يدي  أأ  يه بيفرتأ ببهتان  نأ 

ت نَ فيام استطعت َن وأأ   .طق 

 لفقا , اهلل يا رسولأ ك نبايع   هلمَ .  ّنانفسم بّنا من أأ  رحم  ه أأ ورسول   اهلل  نأ لفق:  تلقا

و أأ , احدة  ة  ومرأأ  اليلامرأة  كقو ائةم ل يلام قونَ إم  .ساء صافح الّن  أ    الين  إم :  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

 ( ).ة  واحدة  مرأأ  اليلوقأ  لأ مث

إىل  مر كتبأ اهلل بن ع   عبدأ  نَ , أأ  , عن عبد اهلل بن ديّنار ثّني مالكوحدَ  - 819

 , لعبدم  ا بعدمَ أأ .  بسم اهلل الرمحن الرحيم: إليه  , فكتبأ  بايعهمروان ي   اللك بنم  عبدم 

 الذي ال إله إال هو ليك اهللأمحد إم ى أأ , فإن   عليك , سالمٌ  الؤمّني مريم اللك أأ  اهلل عبدم 

 ّنَ وس   اهللم ةم ّنَ , عىل س   والطاعةم  لك بالسمعم  رُّ قم , وأ  
.ت  طع  , فيام استأ  هرسولم  ةم

(2) 

_________________ 

وابن حبان ( 8/5)وابن سعد ( 393,  8 5/1) "الكبى"والّنسائي يف ( 1/351)أخرجه أمحد  ( )

 "السّنن"والبيهقي يف ( 11 /11) "الكبري"والطباين يف ( 11 /1)والدارقطّني ( 1553)

 .وغريهم من ط رق  عن مالك به( 18 /8)

والطبي يف ( 1811)وابن ماجه ( 19 /1) "الجتبى"والّنسائي يف ( 591 )وأخرجه الرتمذي  

وقال الرتمذي . مطوالً وُمتصاً . من ط رق  عن ابن الّنكدر به( 1111)وأمحد ( 13/313) "تفسريه"

 . حديٌث حسٌن صحيٌح : 

وابن البار يف ( 11 /8) "الكبى"والبيهقي يف ( 51  ) "ردالدب الف"أخرجه البخاري يف  (1)

= 
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ُكُِلنُاهُمُِرُ كُْماُيُ :ُبابُ ُمال 

 قيأ ل مريم  عيسى ابنأ  نَ أأ , ك عن ييى بن سعيد  لما حَدثّنيو -851

 لفقا,  !؟ّنزير  خلهذا  تقول  : ه ل لفقي ,م  ذ بسالف  ان  : ه ل لفقا , ريقبالطَ  اً ّنزيرخم 

 ( ).وءبالسُّ  ّنطقأ لساين الد عو  أ   ن  أأ  خاف   أأ ين  إم : عيسى 

ُكُ ليفُاُظُِحفُ نُالتُ مُُِرُبهمُ ؤُْماُيُ :ُبابُ ُمال 

مرود بن ك عن حممَ لما حَدثّني - 85 بن  لبيه عن بالقمة عن أأ لبن ع عأ

 لكلبا م  لَ تكيأ ل لأ ج  الرَ  إنَ :  لقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , زين  ل  ارث احلا
 اهللم  من رضوانم  مةم

 .قاهلي  يومم ىله إه هبا رضوانأ ل اهلل  يكتب   . غت  لما ب تبلغأ  أن   ما كان يظنُّ 

 يكتب   . غت  لما ب تبلغأ  أن   ما كان يظنُّ  اهللم ن سخطم مة مم لكلبا م  لَ يتكأ ل لج  الرَ  وإنَ 

 ( ).قاهل يوم يىله إه هبا سخطأ ل اهلل 

___________________ 

 .وإسّناد ه صحيح . من ط رق عن مالك به ( 11/ ) "معجمه"

عن الثوري عن ( 83 /1) "الطبقات"وابن سعد يف ( 9813) "الصّنَف"وأخرجه عبد الرزاق يف  

 .عبد اهلل بن ديّنار به 

رسل  ( )  . هذا م 

سنم حفظم اللسانم ما ,  الزوائد وهذا الأثر ليس من رشطي يف  لكن لَا كان كالمًا فيه من الأدب وح 

ه ه ال سلم رأأيت  ذكرأ تاج   .  يأ

( 319/ ) "العجم الكبري"والطباين يف ( 13 /1) "حتفة الرشاف"أخرجه الّنسائي كام يف  (1)

 .همن ط رق  عن مالك ب( 9 1/3 )وابن عساكر ( 31 / ) "الستدرك"واحلاكم يف 

عّند هّنَاد بن . وأبو بكر بن عياش , ( 3 1/1 )عّند ابن عساكر . وتابع مالكًا حممد  بن  عجالن  

= 
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ُبةيُْغُِليفُاُماُجاءُ :ُبابُ

 عبد اهلل بنأ  بأ لطَ ل  ا نَ أأ , اد   بن صيَ عبد اهلل بنم  يدم لولك عن الما حَدثّني -851

 لفقا,  ؟غيبة  لما ا:  ملسو هيلع هللا ىلص اهللم لأ رسو لسأأ  الً رج   نَ أأ : ه بأ خ  أأ  مَي خزولا ( ) ويطب  بن ح  

 لمن ا تذكرأ  أن  :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول  
م
كان  ن  وإم  . اهلل يا رسولأ :  لقا , سمعأ يأ  ن  ه أأ ما يكرأ  رء

___________________ 

 .كالمها عن حممد بن عمرو به( 33  ) "الزهد"الرَسي يف 

والبخاري يف ( 3919( )3 3 )وابن ماجه ( 9 13)والرتمذي ( 3/319)وأخرجه اإلمام أمحد  

والطباين (  18,  181) "صحيحه"وابن حبان يف (   9)واحلميدي ( 11 /1) "التاريخ الكبري"

ه ( 15 /8)والبيهقي ( 311/ ) "الكبري"يف  وغريهم من ط رق  عن حممد بن عمرو عن أبيه عن جد 

ه ) فزادوا . عن بالل  وابن عساكر ( 11 /1) "خالتاري"وهو أصحُّ كام قال البخاري يف (. عن جد 

 . حسٌن صحيٌح : وقال الرتمذي  . وغريمها

واة للموطأ ( : 3/5 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف       وغري مالك , هكذا روى هذا احلديث مجاعة  الرُّ

ه عن بالل بن احلارث : يقول يف هذا احلديث  فهو يف روايةم مالك  . عن حممد بن عمرو عن أأبيه عن جد 

َتصل  ه م  . غري  م  سّنٌد ويف رواية من قال عن أأبيه عن جد   -والقول عّندي فيه : ثم قال أبو عمر.. َتصٌل م 

ه  -واهلل أعلم   .انتهى كالم  أيب عمر . وإليه مال الدارقطّني رمحه اهلل . قول من قال عن أأبيه عن جد 

يرفع اهلل هبا  "وقال . عن أيب هريرة نحوه( 3  1) "صحيحه"يشهد له ما أخرجه البخاري يف : قلت  

 ."ا يف جهّنمّيوي هب.... درجات 

ويطب : هكذا قال ييى ( : 9 /13) "التمهيد"قال أبو عمر يف  ( ) ّن طب , ح  كذلك قال . وإنام هو حأ

ف وابن نافع والقعّنبيُّ عن مالك  يف هذا احلديث  ّنطب ال : ابن وهب وابن القاسم وابن ب كري ومطر  حأ

ويطب  ّن طب  الأخزومي  وهو ال طلب بن عبد اهلل. وهو الصواب إن  شاء اهلل . ح  عاَمة . بن الطلب بن حأ

راسيل  ه مأ
 انتهى. أأحاديثم
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 .( )هتان ب  لا كلفذ باطالً  تأ لإذا ق:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لقا ؟اً قَ حأ 

ُُماُجاءُ :ُبابُ ُفيامُُي  ُسانلُِّنُالمُُِاف 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , م عن عطاء بن يسار  لسأأ  بنم  عن زيدم  ٌك لما حَدثّني -853

نا ب  خت    الاهلل يا رسولأ : رجٌل  لفقا, ة ّنَ جلأ ا جأ لأ اثّني و رَش  اه اهلل قأ ن وأ مأ :  لقا
( )  ,

ه ل لفقا,  ىلوال   هتم لمقا لمث لفقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل عاد رسول   ثمَ ,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فسكتأ 

 ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لثم  قا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   فسكتأ  , اهلل يا رسولأ نا ب  خت   ال: ل ج  الرَ 

_________________ 

 .عن مالك به( 111) "الزهد"وابن البارك يف ( 191) "جامعه"أخرجه ابن وهب يف  ( )

عن (  11) "مساوئ الخالق"ومن طريقه اخلرائطي يف ( 131) "الزهد"وأخرجه وكيع يف  

ر. الأوزاعي عن الَطلب به   . سلوهذا م 

أأتدرون ما : قال  ملسو هيلع هللا ىلصأأَن رسولأ اهلل , عن أيب هريرة ( 1589) "صحيحه"يشهد له ما أخرجه مسلم يف  

 .فذكر نحوه.. ؟ .الغيبة

نا ) هكذا قال ييى يف هذا احلديث ( :  5/1) "التمهيد"قال أبو عمر يف  (1) , عىل لفظ الّنهي ( ال ختب 

نا )  وقال القعّنبي, وتابعه ابن  القاسم وغريه  ب   ( أأالأ خت 
م
 .انتهى. عىل لفظ العرضم واإلغراء

فًا روياه أأيضًا كذلك بلفظ ( : 511 – 1/515) "االقتضاب"وذكر التلمساين يف   طر  أَن ابنأ نافع وم 

 .العرض

 . أيضاً  "العرض"وهو يف جامع ابن وهب بلفظ : قلت  

من طريق ( 5  13)ما أأخرجه اإلمام أأمحد . وي ؤي ده , والصواب أأنه بلفظ الّنهي  كام رواه ييى وغريه  

يم بنم يأزيد  ل  من أأصحابم الّنبي   -موىل بّني زمعة  -متأ ذاتأ  ملسو هيلع هللا ىلصخطبأّنأا رسول  اهلل : قال ,  ملسو هيلع هللا ىلصعن رج 

مها : فقال . يوم  َ ن وقاه اهلل رشأ ا الّناس  اثّنأتأان مأ تأرى : فقالوا , وفيه .... ال ختبنا: فقال رجل .. أأّيُّ

ه ملسو هيلع هللا ىلصرسولأ اهلل  نا فتمّنأع  أ  .إين أأخاف  أن  يتَكلأ الّناس  : فقال . ي ريد أن  يبرش 
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 لمث ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لقا ثمَ  , اهلل يا رسولأ نا ب  خت   ال: جل الرَ  لفقا,  اً يضأأ  كلذ لمث

, ه بم  جّن  ىله رجٌل إسكتأ فأأ ,  ىلوه ال  تم لمقا لأ مثيقول ل ج  الرَ  ذهبأ  ثمَ  , اً ك أيضلذ

وما بي , ه ي  يأ حلأ ما بي .  ةأ ّنَ جلا جأ لأ اثّني و  رَش اه اهللقأ ن وأ مأ :  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا

 .هي  لأ جه وما بي رم ي  يأ حلأ ما بي  .هي  لجه وما بي رم ي  يأ حلأ ما بي  .هي  لأ ج  رم 
( )  

 لاب دخطَ خلمر بن اع   نَ أأ , بيه عن أأ  مأ لسأأ  بنم  عن زيدم  ٌك لما حَدثّنيو -851

 لفقا ,ك ل اهلل  رأ فأ غأ .  ه  مأ : مر ه ع  ل لفقا -ه سانأ ل ذ  بم وهو جيأ   -يق د  يب بكر  الص   أأ ىلع

.دأ وارم لأ ين ادأ رأ و  هذا أأ  إنَ : بو بكر  أأ 
( ) 

_________________ 

 . أخبين مالك به( 319) "جامعه"أخرجه ابن وهب يف  ( )

 انتهى  .وال أأعلم  عن مالك  خالفًا يف إرسال هذا احلديث( :  5/1) "التمهيد"قال يف  

: مرفوعًا  عن سهلم بنم سعد  ( 1111) "صحيحه"ما أخرجه البخاري يف . يشهد للمرفوع : قلت  

لي ه أأضمن  له اجلّنة ج  يأي ه وما بي رم ن يأضمن  يل ما بي حلأ عن أيب هريرة مرفوعًا ( 1119)وللرتمذي . "مأ

 .مثل لفظ مالك

 ُ ُقوله (ُ :ُ ي ْيه مها . بفتح الالم وسكون الهملة والتثّنية ( : 1 3/  ) "الفتح"قال ابن حجر يف  (حل 

رج , العظامن يف جانبأي الفمم  وقال . والراد بام بيّنهام اللسان وما يتأَتى به الّنطق , وبام بي الرجلي الفأ

لفمم فيتّناول  القوالأ والكلأ والرشبأ وسائرأ ما يتأأَتى با: الراد بام بي اللحيي الفم , قال : الداودي 

ه , فمن : وقال ابن بطال . من الفعل  نيا لسان ه وفرج   يف الدُّ
م
 عىل الأرء

م
دَل احلديث  عىل أأَن أأعظمأ البالء

قي أأعظمأ الرش  مها و  قي رشُّ  .انتهى .و 

عب "والبيهقي يف ( 33/ ) "احللية"وأبو نعيم يف ( 1 1,  318) "جامعه"أخرجه ابن وهب يف  (1) ش 

 .من طريق مالك به( 1/151) "اإليامن

واإلمام ( 9/11) "الصّنف"وابن أيب شيبة يف ( 131) "الزهد"ووكيع يف ( 311)وأخرجه ابن وهب  

= 
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ُواحدُ ُدونُ ُنيُِاثُُْناجاةُِيفُمُ ُماُجاءُ :ُبابُ

مر ع    بن  اهلل نا وعبد  أأ  كّنت  :  لقا,  بن ديّنار  اهلل عن عبدم  ٌك لما حَدثّني -855

 يس مع عبدم لو, ه ّناجيأ ي   ن  أأ  ريد  فجاء رجٌل ي   . وقتي بالسُّ لقبة اع   بنم  دم لخا عّند دارم 

مر  بن ع  اهلل بد  فدعا ع, ه يّناجيأ  ريد أن  ذي ي  لا لج  حٌد غريي وغري الرَ مر أأ ع    بنم اهلل

 أ  تأ اس  : ذي دعا لا لج  لرَ ل ويل لفقا, ربعًة ا أأ ى كّنَ حتَ  آخرأ  الً رج  
 ين  فإم  . شيئاً را خم

 ( ).واحد   دونأ  ى اثّنانم اجأ ّنأ تأ يأ  ال: يقول  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو سمعت  

ُُماُجاءُ :ُبابُ ُِبُذُِكُ لواُِقُْدُيفُالصِّ

:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول لقا الً رج   نَ أأ , يم  لس   عن صفوان بنم  ٌك لما حَدثّني -851

 لفقا , بم ذم كأ ليف ا خريأ  ال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا,  ؟اهلل رسولأ  يايت امرأأ  ب  ذم ك  أأ 

___________________ 

والبيهقي يف ( 1 /9)وأبو نعيم ( 319) "الزهد"وابن البارك يف ( 35 ص) "الزهد"أمحد يف 

عب"  . ن أسلم بهوغريهم من ط رق  عن زيد ب( 3/ ) "الختارة"والضياء يف (  11 ) "الشُّ

مر  هم ع   . ومل يذكر بعض 

دي عن زيد ( 5)ورواه أبو يعىل   ر  : قال  ملسو هيلع هللا ىلصإَن رسولأ اهلل : فقال أأبو بكر : وزاد . من طريق الَدراوأ

بأ الل سان ر  و ذأ  إاَل وهو يأشك 
 . "ليس يشٌء من اجلسدم

ٌم    (.1)رقم  "العلل"انظر . كام قال الدارقطّني . وهو وه 

 "رشح مشكل اآلثار"والطحاوي يف ( 3519)والبغوي ( 581) "صحيحه"ابن حبان يف أخرجه  ( )

ه صحيٌح . من ط رق  عن مالك  به( 5/1)  .وإسّناد 

.ُمنُطريقُنافعُعنُابنُعمر(6685ُ)ومسلمُ(2688ُ)ُ"صحيحه"واحلديثُأخرجهُالبخاريُيفُ 

ةُللحديِثُكامُقالُابنُعبد,ُدونُالقصةُ.ُاملرفوعُفقطُ فرسِّ ُ(.63/688)ُ"التمهيد"الربُيفُُوهيُم 
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 احأ ّنأ ج   ال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا, ؟ اْل قول  وأأ , ها د  عم أأ .  اهلل يا رسولأ : ل ج  الرَ 

 ( ).يكلع

:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم رسول لقي:  له قانَ أأ , يم  لعن صفوان بن س ٌك لما حَدثّنيو -851

نعم :  لفقا,  ؟.خيالً بأ  ؤمن  لا يكون  أأ : ه ل لفقي ,نعم :  لفقا,  ؟.اً بانجأ  ؤمن  لا يكون  أأ 

 ( ).ال:  لفقا,  ؟.اباً ذَ كأ  من  ؤلا يكون  أأ : ه ل لفقي ,

ُيفُإُُِماُجاءُ :ُبابُ  يُِهُ ْجُوذيُالوُ ُاملالُُِاعةُِض 

_________________ 

 .من طريق ييى عن مالك  به( 11 / ) "رسائله"أخرجه ابن حزم يف  ( )

( 311)واحلميدي ( 531)وابن وهب أيضًا , حدثّني مالك ( 531) "جامعه"وأخرجه ابن وهب يف  

ييّنة كالمها ( 1/111 ) "التمهيد"وابن عبد الب يف  عن ( مالك وسفيان)من طريق سفيان بن ع 

 بنم يسار م رساًل 
م
ه: قال يا رسول اهلل  "وفيه . صفوان عن عطاء يب  نفسأ

تأطم ها وأأس  ح 
لم  . "ا أأستص 

سّنداً  ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث ال أأحفظه هبذا اللفظ عن الّنبي  ( : 1/311 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف   . م 

 انتهى 

ريرة : قلت    عن أأيب ه 
م
ويأ عن مالك عن صفوان عن عطاء  "علل الدارقطّني": انظر . وال يصحُّ . ور 

 (.15 1)برقم 

عب اإليامن"والبيهقي يف (  51) "جامعه"أخرجه ابن وهب يف  (1) نيا يف ( 1/111) "ش  وابن أيب الدُّ

 "رسائله"وابن حزم يف (  5 / ) "عيون الخبار"وابن قتيبة يف ( 11 ) "مكارم الخالق"

 . من ط رق  عن مالك به( 11 / )

سّندًا من وجه  ثابت  ( : 8/515) "االستذكار"قال أبو عمر يف   وهو حديٌث , ال أأحفظ هذا احلديثأ م 

رس  .انتهى. ٌل حسٌن م 

 .للعجلوين (  18 /1)انظر كشف اخلفاء  
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 أنَ ,  ريرةيب ه  بيه عن أأ هيل بن أيب صالح عن أأ ثّني مالك عن س  حدَ  -858

 ن  رىض لكم أأ يأ  , لكم ثالثاً  سخط  ويأ ,   لكم ثالثاً رىضأ يأ  اهللأ إنَ : قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسولأ 

ن وا مأ ح  ّناصم ت   ن  وأأ  , مجيعاً  اهللم لم وا بحب  م  صم عتأ تأ  ن  وأأ  , رشكوا به شيئاً وال ت  . دوه عب  تأ 

 ( ).ؤالالسُّ  وكثرةأ ,  الالم  ضاعةأ وإم  , وقالأ  قيلأ : لكم  ويسخط  , كم مرأ أأ  ه اهلل واَل 

ُلُ اُلُِمُ بعُ ُةُِعامُ لاُذاِبُيفُعُُِماُجاءُ :ُبابُ ُةُِاص 

عبد  مر بنأ ع   ه سمعأ أنَ , كيم  يب حأ أأ  بنم  لعيك عن إساملما حَدثّنيو -859

, ة اَص خلب ابذن   ةأ عامَ لا ب  عذ  ي    الىلبارك وتعات اهللأ نَ إم : كان يقال : عزيز يقول لا

_________________ 

رشح "والبغوي يف ( 3388) "صحيحه"ابن حبان يف ( 111) "الدب الفرد"أخرجه البخاري يف  ( )

عب اإليامن"ويف ( 151 ) "السامء والصفات"والبيهقي يف (  1 ) "السّنة من طريق ( 1193) "ش 

 .مالك به

عب"والبيهقي ( 1385) "صحيحه"بو عوانة يف وأ( 8199)وأأخرجه اإلمام أمحد   من ( 1193) "الشُّ

 .طرق عن سهيل به 

هيل به( 5 1 )وهو يف صحيح مسلم   مجيعًا وال  "زاد جرير . من طريق جرير وأأيب عوانة عن س 

 ."تفَرقوا

كم"دونُقولهُُ هُاهللُأ مر  ُ.ُ"وأنُت ناصحواُمنُوال 

كم وأن ت ّناصحوا"وهذه الزيادة أعّني قوله   هي الثالثة من الرضَيات كام جزم به  "من واَله اهلل أأمرأ

: وعليه فال وىل . ورَد عىل الّنووي  , استدالالً هبذه الزيادة (  1/31) "فيض القدير"الّناوي يف 

 .الّناصحة: والثالثة , االعتصام : والثانية , العبادة وعدم الرشك 

. هي اخلصلة الثانية "وال ت رشكوا به شيئًا  "فجزم بأن قوله ( 1 /1 ) "رشح مسلم"أَما الّنووي يف  

 .واهلل أعلم . ولعَله مل يَطلع عىل رواية الباب , بّناء عىل رواية م سلم 
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 ( ).كل هم قوبةأ ع  لوا اقُّ حأ استأ  اً ارهأ جم  ّنكر  ل  ا لأ مم كن إذا ع  لو

ُىقُ يفُالتُ ُماُجاءُ :ُبابُ

, ك  لنس بن ماحة عن أأ ليب ط بن أأ عبد اهلل بنم  عن إسحقأ  ٌك لما حَدثّني -811

ه وهو ت  ع  سمم فأ  اً حائط لأ ى دخه حتَ معأ  وخرجت  . اب طَ خلمر بن اع   سمعت  :  لقا

 مري  اب أأ طَ خلمر بن اع  :  - ائطم حلا وهو يف جوفم . وبيّني وبيّنه جداٌر  -يقول 

  ( ).كبّنَ عذ  ي  لأ و أأ ,  اهللأ قيَ تَ تأ لأ اب اخلطَ  نأ  يا ابواهلل,  خ  بخ  ب! .ؤمّنيل  ا

_________________ 

وأبو عمرو ( 111 ) "زوائد الزهد"وعبد اهلل بن أمحد يف (  35 ) "الزهد"أخرجه ابن البارك يف  ( )

عب اإليامن" والبيهقي يف( 318) "الفتن"الداين يف  ( 5/198) "احللية"وأبو نعيم يف ( 1/99) "ش 

 .من ط رق  عن مالك به

من طريق ييى بن سعيد عن إسامعيل ( 5/381) "الطبقات"وابن سعد يف ( 181)ورواه احلميدي  

 .به

رسٌل   قال رأ يًا . وهذا م   .وقد جاء من ط رق  عدة  مرفوعًا بّنحوه, ومثل ه ال ي 

اىلأ ( 3/1 ) "فتحال"قال احلافظ يف  عأ ل اهللَ تأ اءأ يفم قأو  ا جأ ينأ  }عّند بأاب مأ
يبأَن اَلذم

وا فمت ّنأًة الأ ت صم اَتق  وأ

اَصًة  م  خأ ّن ك 
وا مم لأم  رأ اهلل   "وعّند الطبي من طريق عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس قال :  {ظأ أأمأ

وا الّنكر بي أأظهرهم فيعَمهم  قر  دي بن ,  "العذابالؤمّني أن اَل ي  وْلذا الأثرم شاهٌد من حديث عأ

مرية سمعت رسول اهلل  ب العاَمة بعملم اخلاَصة حتى يروا الّنكرأ : يقول  ملسو هيلع هللا ىلصع  إَن اهللأ عَز وجَل ال ي عذ 

أخرجه أمحد ."بي ظهرانيهم وهم قادرون عىل أأن  يّنكروه , فإذا فعلوا ذلك عَذبأ اهلل  اخلاَصةأ والعاَمةأ 

مرية , ّند  حسن  بس رس بن ع   الع 
اود من حديثم دي  -وهو عّند أأيب دأ وله شواهد  من  -وهو أأخو عأ

ذيفة وجرير وغريمها عّند أمحد وغريه   ح 
 .انتهى كالمه.حديثم

 "الزهد"وأبو داود يف ( 11 ص) "زوائد الزهد"وعبد اهلل بن أمحد يف ( 3/191)أخرجه ابن سعد  (1)

= 
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ُقولا:ُبابُ ُُل  ُعُْمُِإذاُس  ُعدُِالرُ ُت 

 عدأ الرَ  معأ ه كان إذا سأ نَ أأ , بري  بن الزُّ اهلل عبدم  بنم  ك عن عامرم لما حَدثّني - 81

 ثمَ  ,ه يفتم من خم  ئكة  الله وابحمدم  عد  الرَ  حسب  ذي ي  لبحان اس  :  لوقا,  ديثأ حلا تركأ 

 ( ).شديدٌ  رضم الأ  لم هوعيٌد لأ لأ هذا  إنَ :  ول  يق

ُمجهن ُُةُِفُ يفُِصُُماُجاءُ :ُبابُ

___________________ 

. من ط رق  عن مالك به ( 11/111)وابن عساكر ( 51/ ) "ة الصحابةمعرف"وأبو نعيم يف ( 15)

 .وإسّناد ه صحيح 

يقال بإسكان اخلاء فيهام وبكرسها فيهام دون التّنوين ( : 51 / ) "الشارق"قال يف  (بخُبخُ:ُ)ُقولهُ

رت  تأّنوين  واالختيار إذ: قال اخلطايب . والضم والتّنوين , وبالتشديدم أأيضًا , وبالكرس مع التّنوين ,  ر  ا ك 

 إذا رضيتأه : قال اخلليل . ال وىل وتسكي الثانية 
م
قال ذلك لليشء لتعظيم الأمرم فمن  سَكن :  وقيل, ي 

ه  وشَبهها من الصوات, شَبهها هبل وبل  ه  ومأ رى صأ ها ونَوّنا أأجراها جمأ رسأ  .انتهى . ومن كأ

وابن أيب شيبة ( 119ص) "الزهد"واإلمام أمحد يف ( 813) "الدب الفرد"أخرجه البخاري يف  ( )

 "العظمة"وأبو الشيخ يف ( 1/55)وابن سعد ( 119 ) "مكارم الخالق"واخلرائطي يف ( 9113)

ة  عن ( 1/313) "غريب احلديث"وأبو عبيد يف ( 3/311)والبيهقي ( 183) وغريهم من ط رق  عد 

بري عن أأ   عن عامرم بنم عبد اهلل بن الزُّ
 (عن أأبيه ) فزادوا . بيهمالك 

بري ال عن ابّنمه عامر     "موطأ أيب مصعب"وهو كذلك يف . وهذا هو الحفوظ أأَنه عن عبد اهلل بن الزُّ

 (.111)وسويد بن سعيد ( 1191)

واة الوطأ ( : 8/588) "االستذكار"وقال أبو عمر يف   ه من ر  مالك عن عامرم : فقالوا فيه , ورواه غري 

 .انتهى. اهلل بنم الزبري عن أأبيهبنم عبدم 

لم عن أأيب هريرة( 1/389 ) "تفسريه"أخرجه الطبي يف . وروي مرفوعاً : قلت    .عن رج 
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ه نَ أأ , ريرة يب ه  ه عن أأ بيك  عن أأ لبن ما لهييب س  ه أأ ن عم  ع ٌك لما حَدثّنيو -811

م ؟ .م هذهاركم ّنأ كأ  تروّنا محراءأ أأ :  لقا  .( ) فت  الز  :  قار  لوا , ارم قأ لمن ا سود  أأ  يأ ْلأ

ُ:ُبابُ ُالرت  ُُغيب  ُةُِقُ د ُيفُالص 

وا عط  أأ :  لقا,  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ ,  مأ لسك عن زيد بن أأ لما حَدثّنيو -813

 ( ).س  رأ  فأ ىلع جاءأ  وإن  ,  لأ ائالَس 

_________________ 

لأَنه ال ي درك , ومعّناه مرفوٌع , موقوٌف عىل أأيب هريرة ( : 1/11 ) "االستذكار"قال أبو عمر يف  ( )

  انتهى. وال يكون إاَل ت وقيفاً , مثل ه بالرأ ي 

ن وابنم أأيب بأكر مرفوعًا : بعد أن  ذكرأ روايةأ مالك  ( 881 ) "العلل"وقال الدارقطّني يف   ع  وي عن مأ ور 

 انتهى . والصحيح  موقوٌف , 

. نحوه ( 185) "العجم الوسط"أأخرجها الطباينُّ يف . ورواية معن بن عيسى عن مالك  : قلت  

كم ه: بلفظ  وادًا من د خان نارم فاً أأشدُّ سأ ع 
ه بمسبعي ضم  .ذم

هيل ( 181) "البعث والّنشور"وأخرجه البيهقي يف   دي عن أأيب س  ر  واوأ من رواية عبد العزيز الدرأ

 مرفوعًا 

ُ:ُ)ُقولهُ هجورٌة ( : 8/593) "االستذكار"قال أبو عمر يف  (أ سود  واللغة  الفصيحة  أأشدُّ , هي لغٌة مأ

دخٌل للقول والّنظر وليس , سوادًا من القارم وأأشدُّ بياضًا  وإمنام فيه الَتسليم  والوقوف  , يف هذا الباب مأ

 .انتهى . وباهلل التوفيق . عّند الَتوقيف 

ر عن زيد به ( 1 111) "مصّنفه"أخرجه عبد الرزاق يف  (1) عمأ  . عن مأ

واة م( : 5/191) "التمهيد"قال أبو عمر يف     هذا احلديث خالفًا بي ر 
وليس , الك ال أأعلم يف إمرسالم

تجُّ به فيام علمت   سّنٌد ي   . انتهى. يف هذا اللفظ م 

أخرجه ابن عدي . فروي عّنه عن أبيه عن أيب صالح عن أيب هريرة, وقد اختلف فيه عىل زيد  : قلت   

= 
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  يل  هش  عاذ  الأ مرو بن م  عن عأ  مأ لسأأ  بنم  ك عن زيدم لما حَدثّنيو -811
 نصاري  الأ

 نَ اك  حدأ إم  قرنَ حتأ  ال مّناتم ؤلا يا نساءأ :  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لقا: ت لا قاَّن أأ , ته عن جدَ 

 حم   كراع  و لو .اارِتم جلم 
.اً قرأ شاة 

( )  

ُةُِلسأُ ملُ اُعنُُِِفُعفُ يفُالتُ ُماُجاءُ :ُبابُ

 اهلل لأ رسو نَ أأ , م عن عطاء بن يسار  لسعن زيد بن أأ ي عن مالك  حَدثّنو -815

 فردَ طأ اب بعأ طَ خلمر بن ا ع  ىلإ لأ رسأأ  ملسو هيلع هللا ىلص
 
أ :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ه رسول  ل لفقا ,مر ه ع  اء

 ملم

أ  اً خري نَ ّنا أأ بتأ خ  أأ يس لأ أأ  . اهلل يا رسولأ :  لفقا .؟هتأ د  ردأ  حد  ن أأ مم  خذأ يأ   ن اَل نا أأ حدم لم

  .؟شيئاً 

ام هو ة  فإنَ لكان من غري مسأا ما مَ فأأ  , ةم لسأأ لك عن الام ذنَ إم :  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل لفقا

 اً حدأأ  ل  سأأ ه ال أأ ذي نفيس بيدم لا وامأ أأ : اب طَ خلمر بن اع   لفقا , ه اهللكأ رزق  رزٌق يأ 

.هت  خذ  أأ  إاَل ة  لٌء من غري مسأأ ّني يشي  تم يأ   وال,  شيئاً 
( ) 

___________________ 

 "الموال"أخرجه ابن زنجويه يف . وروي عّنه عن عطاء بن يسار م رسالً , ( 513 /1) "الكامل"يف 

عمر  , ان وال يأصحَ (. 119 )  ومأ
 . والصواب  قول مالك 

السلسلة "و (   )حديث رقم ( 15/ )البن حجر  "القول السَدد"انظر . وللحديث طرٌق أ خرى  

 .للشيخ اللباين( 318 ) "الضعيفة

 ( .811)تقدم الكالم عليه برقم  ( )

  .عن إسامعيل عن مالك  به( 8/311) "التاريخ الكبري"أخرجه البخاري يف  (1)

 (.11111)أأخرجه عبد الرزاق . وتابع مالكًا عىل إرساله معمٌر عن زيد  به  

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   689 ْيُحيح 

م عن عطاء بن يسار  عن رجل  من لسأأ  عن زيد بنم ي عن مالك  حَدثّنو -811

 بأ  بم يلهنا وأأ أأ  ت  لنز:  لأن ه قا, سد  بّني أأ 
 لم  رسوىلإ اذهب  :  يله أأ يل لفقا,  رقدم غأ ليع اقم

 لم  رسوىلإ فذهبت  , هم رون من حاجتم وا يذك  وجعل   ,ه كل  نأ   شيئاً ّنا له ل  فاسأأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللم

 , عطيكما أ   جد  أأ  ال: يقول  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسول  , ه ل  سأأ يأ  الً ج  عّنده رأ  ت  فوجد   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .ئتأ ن شم عطي مأ ت  لك نَ ري إم م  عأ ل: وهو يقول . غضٌب ل عّنه وهو م  ج  الرَ  ىَل فتو

ه لمّنكم و لأ ن سأأ مأ  ,عطيه ما أ   جد  أأ  ن اَل أأ  يلَ ب عضأ يغ  لأ ه نَ إم :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   لفقا

  .اً افحلإم  لأ سأأ  دْلا فقدوقي ٌة أو عم أ  

ربعون ة أأ وقيَ وال  : ك لما لقا ,ة  وقيَ ّنا خرٌي من أ  لقحٌة لم لأ ت لفق:  سديُّ الأ  لقا

  وملأ   فرجعت  :  لقا.  اً مهر  دم 
عري  شأ ك بم لبعد ذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لم  رسوىلع فقدمأ ,  هل  سأأ أأ

  ( ) .ّنانا اهللغ  ى أأ ّنا مّنه حتَ ل بيب  فقسمأ وزأ 

___________________ 

( 89) "الختارة"والضياء يف (  11)والبزار ( 11 )عّند أأيب يعىل رقم . وخالفهام هشام  بن  سعد  

عب"والبيهقي يف  كري ييى بن حممد بن قيس , ( 3511) "الشُّ  "التاريخ"عّند البخاري يف . وأأبو ز 

كري ) كالمها ( 8/311) مر موصوالً ( هشام وأبو ز   .وال رسل أأقوى. عن زيد بن أأسلم عن أبيه عن ع 

كان : من طريقي آخرين عن عمر (6643ُ)ومسلمُ(6464,2344ُ)وأ ْصل هُيفُصحيحُالبخاريُ

ّن ي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ن هو أأفقر إليه مم ه مأ
ذه إذا جاءأ : فقال . يعطيّني العطاء فأأقول  أأعطم ن هذا الال خ  ك مم

ك  ت بعه نفسأ ه وما ال فال ت   وال سائل  فخذ 
 . "يشٌء وأأنتأ غري مرشف 

اُوالذيُنفيسُبيدهُ:ُفقالُعمرُُ"دونُقولهُُ ُُ"الخُ...ُأ م 

مشكل "ويف (  1/1) "رشح العاين "والطحاوي يف ( 5/98)والّنسائي ( 111 )أخرجه أبو داود  ( )

وابن اجلارود ( 1111) "العرفة"وأبو نعيم يف ( 1/81)والبغوي ( 1/11)والبيهقي ( 181) "اآلثار

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   691 ْيُحيح 

ُرُ كُْماُيُ :ُبابُ ُةُِقُ د ُهُمنُالص 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لأ رسو نَ أأ , بيه يب بكر  عن أأ أأ   بنم اهلل عن عبدم ي عن مالك  حَدثّنو -811

 , دقةم من الَص  ه إبالً لأ م سأأ  قدم اَم لف ,دقة  الَص ىلع لشهالأ  من بّني عبدم  الً رج   لأ استعم

 غضب  لعرف به اا ي  وكان ممَ  -ه يف وجهم  غضب  لا فأ رم ى ع  حتَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول   بأ فغضم 

 . -عيّناه  مرَ حتأ  ن  ه أأ يف وجهم 

 وإن  ,  ّنعأ لا ه كرهت  ّنعت  مأ  فإن  , ه ل  واليل صلح  يأ ّني ما ال ل  يسأأ لأ  لج  الرَ  إنَ :  لقا ثمَ 

لك مّنها أأ س  أأ  ال . اهلل يا رسولأ : ل ج  الرَ  لفقا ,ه ل  واليلح صل  ه ما ال يأ عطيت  ه أأ طيت  ع  أأ 

 .( ) بداً أأ  شيئاً 

___________________ 

 .من ط رق  عن مالك به( 311) "الّنتقى"يف 

ه . هكذا رواه مالك ( : 91,  1/93) "التمهيد"قال أبو عمر يف   ه هشام  بن سعد وغري  وهو , وتابعأ

كم مأن دونه إذا ملأ  , حديٌث صحيٌح  الرتفاع .  ي سَم عّند العلامء وليس حكم الصاحب إذا ملأ  ي سَم كح 

 .وثبوتم العدالة ْلم, اجلأرحة عن مجيعهم 

إذا قال رجٌل من التابعي حَدثّني رجٌل من أأصحابم : قلت  لأيب عبدم اهلل أأمحد بن حّنبل : قال الثرم  

ه .  ملسو هيلع هللا ىلصالّنبي    .انتهى. نعم : فاحلديث  صحيح؟ قال . وملأ  ي سم 

ٌةُ:ُ)ُقولهُ  وهي ذوات  الألبان من , ويقال بفتحها . بكرس الالم ( : 119/ ) "الشارق"قال يف  (ل لِقح 

ا : قال ثعلب , اإلبل  رب والدِتم  اهـ.ثم هي بعد ذلك لبون, هي كذلك بعد شهرين أو ثالثة بق 

ف وابنم أأيب أ ويس كالمها عن ( 151 ) "كتاب الموال"أخرجه ابن زنجويه يف  ( ) من طريق م طر 

 . به مالك  

واة فيام علمت  عن ( : 381,  1/383 ) "التمهيد"قال أبو عمر يف ُ هكذا روى هذا احلديث مجاعة  الرُّ

= 
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 بن اهلل عبد   لقا:  له قانَ أأ , بيه م عن أأ لسأأ  بنم  عن زيدم ي عن مالك  حَدثّنو -818

 . نعم:  ت  لفق ,ي ؤمّنلا مريأ يه أأ لع ل  مم ستح  طايا أأ لأ  بعري  من اىلّني عل  ادل  : رقم الأ 

أ   لأ سيف يوم  حارٍّ غأ  اً بادن الً رج   نَ أأ  بُّ حت  أأ : رقم  بن الأ اهلل عبد   لقاف,  دقةمن الَص  الً مجأ

م عطاكأ أأ  ثمَ , يه غأ ف  ه ور  زارم إم  ك ما حتتأ ل  .؟هتأ ب  ه فرشأ

  بن  اهلل عبد   لفقا ؟هذا لأ  مثيل تقول  أأ  ,ك ل غفر اهلل يأ : ت لوق,  فغضبت  :  لقا

   ( ).وّنا عّنهمغسل  يأ  اسم الّنَ  وساخ  دقة أأ ام الَص نَ إم : رقم الأ 

___________________ 

رساًل عن عبد اهلل بن أأيب بكر   م 
ورواه أأمحد بن مّنصور الت يل  عن مالك  عن عبد اهلل بن أيب بكر , مالك 

ه بمتن  ُمتص  .. عن أأنس حَدثّناه  : ثم قال ابن عبد الب  "ب يف وجهه الغض "إىل قوله . ثم ساق سّندأ

ُ. هكذا حَدثّنا ملأ  يزد  ُاحلديثُ.. ُقول هُيفُهذا ا ُمنُإبلُالصدقةُ)ُوأ م  ُسأ لهُإبالً فهذا عّندي  (فل امُقدم 

ه ال يأستحقه هبا 
تمل أأن  يكونأ سأألأه من إبل الصدقة شيئًا زائدًا عىل قدرم عاملتم , وكأَنه أأدىل بعاملتمه , ي 

مه  وظنَ  ن سه 
ه عىل ما جيب  له مم ه فغضبأ لذلك رسول  اهلل , أنه سيزيد  ه ماال يصلح   ملسو هيلع هللا ىلصأو أأجرم إذ سأألأ

مل أأحٌد هذا . يغضب  إذا رأأى ماال يصلح  أأو سمعأ به  ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا كان رسول  اهلل ,  وز أن  يأ وال جيأ

ن سهمم  ه ما جيب  له مم  سأألأ
بأ احلديثأ عىل أأَن العاملأ عىل الصدقاتم

ضم ه وغأ ه يف العملم عليها فمّنأعأ ه وحق 

لي عليها حَقًا واجبًا . لذلك   .انتهى ملَخصًا .لَن اهللأ عَز وجَل قد جعلأ يف الَصدقاتم للعامم

 .أأي الرسل . انتهى . والصحيح  ما يف الوطأ( : 5 8/1) "االستذكار"وقال يف  

ف وابنم أأيب أ ويس كالمها عن ( 153 ) "كتاب الموال"أخرجه ابن زنجويه يف  ( ) من طريق م طر 

 .مالك به

 ُ ُقوله (ُ :ُ ُاملطايا لسان العرب . يقع عىل الَذكرم وال نثى. مجع مطَية البعري الذي ي متطى ظهره (

( 5/181. )ُ

= 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   692 ْيُحيح 

___________________ 

ن : أي (ُبادنًاُ:ُ)ُقولهُُُ ُ( .51 / ) "الشارق"قاله يف . سميّنًا عظيم البأدأ

ي:ُ)ُقولهُ فغ   (ُهُور 
م
عجمة , ويقال بفتحها أأيضا , بضم  الراء ذين . والفاء ساكّنة والغي م  خم ال الفأ مها أأص 

تمعهام من أأسفلم البطنم  فغان وجب الغسل"ومّنه , وجم  فغان يف غري هذا ,  "إذا التقى الرُّ ويقال أيضًا الرُّ

ن اجلأ . أ صول الغابن :  وقيل, احلديث اإلبطان 
ّنطأوي مم د فكلُّها أأرفاغ وأأصله ما يأ قاله يف . سأ

 ( .  58/ ) "الشارق"



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   693 ْيُحيح 

 فهرس الحاديث
 

 رقم احلديث الراوي طرف احلديث

ُ:حرفُاللفُ

 39 السودالقداد بن  إذا وجد أحدكم فليّنضح                                    

 11 برسة بّنت صفوان إذا مس أحدكم ذكره                                         

  3 الصّنابحيعبداهلل  إذا توضأ العبد الؤمن                             

 19  أبو حمجن إذا جئت فصل مع الّناس                                 

 81  عبد اهلل بن الرقم إذا أراد أحدكم الغائط                         

ة ثم تشاءمت                              1 1 مالك بالغ   إذا أنشأت بحري 

 8 1 أبو أيوب إذا ذهب أحدكم الغائط                                   

 153 أبو أمامة بن سهل إذا ماتت فآذنوين                                 

 111 عبد اهلل بن عمر ّنى                         خشبي من مم بي الأ  إذا كّنتأ 

 513 زيد بن أسلم ذا تزوج أحدكم الرأة فليأخذ        إ

   8 عطاء بن يسار كي                             إذا مرض العبد بعث اهلل ملأ 

 5  عطاء بن يسار إن  شدة احلر من فيح جهّنم                                 

 11 أبو قتادة إّنا ليست بّنجس                                                

 11 ابن السباق إن  هذا يوم جعله اهلل عيدًا           

 99 أبو هريرة نازع القرءان                                    إين أقول ما ال أ  

 1   مالك بالغ   إين لنسى أو أنسى لسن            

  85 خالد بن معدان إن  اهلل رفيق يب الرفق                                  

 853 أميمة بّنت رقيقة إين ال أصافح الّنساء                                      

 855 بالل بن احلارث إن  الرجل ليتكلم بالكلمة                                 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   694 ْيُحيح 

 رقم احلديث الراوي طرف احلديث

 815 الطلب بن عبد اهلل تذكر الرأ ما يكره                                   أن  

 159 الضحاك بن سفيان ث امرأة أشيم                                     ور   أن  

 818 عطاء بن يسار إنام ذلك عن السألة                                            

 111 كعب بن مالك إنام نسمة الؤمن طري يعلق                                  

  81 أبو بكر بن حزم إن  الرجل ليسألّني ما ال يصلح يل                      

 839 أبو بكر بن حرم                                              إنك مضّنوكٌ 

  81 أبو سعيد الالئكة ال تدخل بيتًا                                         إنَ 

 813 سليامن بن يسار إين حتَّضين من اهلل حارضٌة                            

 11 عمر بن اخلطاب ظهره               مسحأ  إن  اهلل خلق آدم ثمَ 

 115 ييى بن سعيد إن  الرأ ليدرك بحسن خلقه                                          

 138 عطاء بن يسار ّنى أن يّنبذ البرس والرطب مجيعًا                         ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل 

 115 احلسن وابن سريين بيدًا                 أعتق عأ   ملسو هيلع هللا ىلصأن  رجاًل يف زمان رسول اهلل 

 18 ابن الّنكدر دعي لطعام                                             ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل 

 51 عطاء بن يسار كب  يف صالة                                       ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل 

 18  حممد بن عيل خطب خطبتي                                    ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل 

 813 سائبة موالة عائشة ّنى عن قتل اجلّنان                        ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل 

  11 سليامن بن يسار كان يبعث عبد اهلل بن رواحة                                      ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 

 1 1 ابن السيب وأبو سلمة بن عبد الرمحن قىض بالشفعة          ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل 

 111 حممد بن عيل قىض باليمي مع الشاهد                          ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل 

 511 ييى بن سعيد كان يومل بالوليمة                                 ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل 

مروعبد اهلل بن  ّنى عن بيع العربان                         ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل   111 عأ

 131 عمرة بّنت عبد الرمحن ّنى عن بيع الثامر حتى يّنجو          ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   695 ْيُحيح 

 رقم احلديث الراوي طرف احلديث

  18 عبد اهلل بن الغرية أتى الّناس يف قبائلهم                        ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 

ب يف اجلهاد                                  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل   191 ييى بن سعيد رغ 

 319 سليامن بن يسار رم                           احتجم وهو حم   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 

 399 سليامن بن يسار ّنى عن صيام أيام مّنى                       ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 

 111 عبد اهلل بن أيب بكر أهدى مجاًل ليب جهل                      ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 

 131 عيل بن أيب طالب نحر بعض هديه                               ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 

 131 عروة بن الزبري بمّنى ركعتي                               صىَل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 

 118 عاصم بن عدي رخص لرعاة اإلبل                          ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 

 311 بالغ مالك أري أعامر الّناس قبله                            ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل 

يف مسجد ذي  ي صيل  ان ك ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل 

 احلليفة ركعتي                           

 311 عروة

 311 سليامن بن يسار عام حجة الوداع                           ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل 

 358 عروة بن الزبري ثالثًا                             إاَل يعتمر  ملأ   ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل 

 311 سليامن بن يسار                  ( تزويج ميمونة)رافع  بعث أبا ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل 

ن احلـارث معـادن قطع لبالل بـ ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل 

          .القبلية

 111 عن ربيعة عن غري واحد

 9 1 رجٌل من النصار ئط أو بول غاسقبل القبلة ت   ّنى أن   ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل 

ل يف قميص                                ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل   111 حممد بن عيل غس 

هاب                     كر وعمر يمشون أمام اجلّنازةوأبا ب ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل   118 ابن شم

 11  العرج كان جيمع الظهر والعص                             ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل 

هاب   قبل اخلطبة                            ي صيل  كان  ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل     1 ابن شم

مروكتاب  طاهر                              إاَل أن ال يمس  القرءان   113 بن حزم عأ



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   696 ْيُحيح 

 رقم احلديث الراوي طرف احلديث

 111 عبد اهلل بن الصّنابحي إن  الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان                      

 35  إسامعيل بن أيب حكيم إن  اهلل ال يمل  حتى متل وا                                                 

 119 ييى بن سعيد إن  أول ما يّنظر فيه من عمل العبد الصالة                      

 519 متيمعباد بن  أن  عويمر بن أشيقر ذبح أضحيته                                  

 31 عروة بن الزبري  جيد أحدكم ثالثة أحجار                                        أالأ 

نون للصالة                                                    أالأ   11 ييى بن سعيد  تؤذ 

 15  بن عبد الرمحن أبو سلمة أصالتان معًا                                   

 111 عبيد اهلل بن اخليار اهلل                             إاَل أليس يشهد أن ال أله 

 98  عروة بن الزبري اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم                                     

 115 - 135 ريزطلحة بن عبيد اهلل بن ك   أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة                   

  11 كعب بن عجرة أي  ذلك فعلت أجزأ عّنك                                

 315 السائب بن يزيد أتاين جبيل فأمرين                                                  

 111 عطاء بن يسار  أخبكم بخري الّناس مّنزالً                                         أالأ 

وا اخلياط والخيط                                    مرو أد   479 بن شعيب عأ

 484 أبوالّنَّض موىل عمر بن عبيد اهلل (            شهداء أحد ) أشهد عليهم 

 527 أبو ثعلبة ذي ناب من السباع حرام                                 لأكل ك

 528 عائشة أن يستمتع بجلود اليتة                             ملسو هيلع هللا ىلصأمر رسول اهلل 

هاب   انزل أبا وهب                                                        556 ابن شم

هاب   أمسك أربعًا وفارق سائرهن                                       597 ابن شم

 604 الفريعة بّنت مالك امكثي يف بيتك                            

 621 عروة بن الزبري أرضعيه مخس رضعات                                         

 634 سعد بن أيب وقاص أيّنقص الرطب إذا يبس                                     



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   697 ْيُحيح 

 رقم احلديث الراوي طرف احلديث

 635 ييى بن سعيد ن أن يبيعا                           ي  عدأ الَس  ملسو هيلع هللا ىلصأمر سول اهلل 

 655 أبو بكر بن عبد الرمحن أيام رجل باع متاعًا فأفلس                

كم ما أ  660 ابن السيب كم اهلل                                                  رَ قأقر 

 686 ثور بن زيد إيام دار  أو أرض  قسمت يف اجلاهلية                               

 708 معاوية بن احلكم                                     ؟ن اهللأي

 709 عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة أتوقّني بالبعث                                         

 712 عائشة أغالها ثمّنًا وأنفسها عّند أهلها                              

 718 ابن السيب                                     ؟أبه جّنةٌ  ؟أيشتكي

 723 زيد بن أسلم تّنتهوا عن حدود اهلل أّيا الّناس قد آن لكم أن  

 776 معاوية أّيا الّناس إنه ال ما مانع لا أعطى اهلل                                 

 777 بالغ مالك أحسن خلقك للّناس                                          

 784 جابر بن عبد اهلل أما له ثوبان غري هذين                                   

 789 أبو سعيد اخلدري أزرة السلم إىل أنصاف ساقيه                           

 810 عروة بن الزبري  تسرتقون من العي                                           أالأ 

 815 زيد بن أسلم أيكام أطب                                                       

 816 ييى بن سعيد (                                         سعد بن زرارة ) اكتوى من الذبحة 

 821 عطاء بن يسار أليس هذا خريًا                                                     

 824 سعيدييى بن  أعوذ بوجه اهلل الكريم                                             

 833 أبو واقد  أخبكم عن الّنفر الثالثة                                            أالأ 

 842 سهل بن حّنيف ما كان رقاًم يف ثوب                                          إاَل 

احك                                847 ابن حميصة النصاري اعلفه نض 

 861 صفوان بن سليم أيكون الؤمن جبانًا                                             



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   698 ْيُحيح 

 رقم احلديث الراوي طرف احلديث

 866 زيد بن أسلم أعطوا السائل وإن جاء عىل فرس                             

 492 ييى بن سعيد إين عوتبت الليلة يف اخليل                                        

 272 عائشة إين بعثت إىل أهل البقيع                                               

 325 أنس إين أريت هذه الليلة يف رمضان                   

هاب   إنام هي أيام أكل  ورشب                                        400 ابن شم

 838 عن ربيعة وغري واحد االستئذان ثالث                                      

هاب   اقضيا مكانه يومًا آخر                                               323 ابن شم

 813 عثامن بن أيب العاص امسحه بيميك سبع مرات                               

 324 عبد اهلل بن أنيس انزل ليلة ثالث وعرشين                                    

 339 عطاء بن أيب رباح انزع قميصك                                               

 359 ابن السيب قبل أن يج                                  ملسو هيلع هللا ىلصاعتمر رسول اهلل 

 364 أبو بكر بن عبد الرمحن اعتمري يف رمضان                        

 453 عائشة افعيل ما يفعل احلاج                          

 456 بن عبد الرمحن أبو سلمة وقد حاضت           ملسو هيلع هللا ىلصاستفتت رسول اهلل 

 207 عطاء بن يسار اللهم ال جتعل قبي وثّنًا يعبد                                     

مرو اللهم اسق عبادك وهبيمتك                                   216 بن شعيب عأ

 234 ييى بن سعيد اللهم فالق اإلصباح               

:حرفُالباءُ  

 633 عطاء بن يسار بالدراهم                       بع اجلمعأ 

 146 ابن السيب بيّنّنا وبي الّنافقي شهود العشاء                               

  ُ:حرفُالتاءُ

 241 أنس تلك صالة الّنافقي                      



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   699 ْيُحيح 

 رقم احلديث الراوي طرف احلديث

وا عىل عدوكم                      313  ملسو هيلع هللا ىلصبعض أصحاب رسول اهلل  تقو 

 632 بّنت عبد الرمحنعمرة   أن ال يفعل خريًا                   ىلتأ

 783 عطاء بن يسار تصافحوا يذهب الغل                   

 790 أم سلمة ترخيه شبًا                               

 633 عطاء بن يسار التمر بالتمر مثاًل بمثل                                            

:حرفُالاءُ  

 123 أبو هريرة خري يوم طلعت فيه الشمس                                     

 138 عبادة بن الصامت مخس صلوات كتبهن اهلل                     

ُ:حرفُالدالُ

 236 عبد اهلل بن عمر دعا أن ال يظهر عليهم عدوًا            

 372 البهزي دعوه فإنه يوشك أن يأيت صاحبه           

 844 ييى بن سعيد دعوها ذميمة                             

ُ:حرفُالذالُ

 271 أبو الّنَّض موىل عمر بن عبيد اهلل                   تلب س مّنها بيشء وملأ  ذهبت 

ُ:حرفُالراءُُ

 313 رسول اهلل  بعض أصحاب بالعرج يصب الاءعىل رأسه ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول اهلل 

مرو وا عيل  ردائي                          دُّ ر    479 بن شعيب عأ

 722 عمربن اخلطاب ورمجّنا                ملسو هيلع هللا ىلصرجم رسول اهلل 

 793 جدة ابن بجيد ردوا السكي ولو بظلف                  

 113 عائشة ردي هذه اخلميصة                         

مروعبد اهلل بن  الراكب شيطان                            849 عأ

ُ:حرفُالسيُ



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   711 ْيُحيح 

 رقم احلديث الراوي طرف احلديث

 293 عبد الرمحن بن عوف سّن وا هبم سّنة أهل الكتاب                                

 60 عروة بن الزبري       {الطالق مرتان  }سبب نزول قوله تعاىل 

 601 ثور بن زيد     {ارًا رضأ  سكوهنَ وال مت   }قوله تعاىل سبب نزول 

ُ:حرفُالشيُ

ي عىل نفسك أزارك                          67 ربيعة بن أيب عبد الرمحن شد 

 850 ابن السيب بالواحد                            الشيطان ّيمُّ 

ُ:حرفُالصادُ

 220 ابن السيب شهراً  بعدما قدم الديّنة ستة عرش ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  صىَل 

مروعبد اهلل بن  صالة القاعد مثل نصف صالة القائم                 154 عأ

 480 زيد بن خالد صل وا عىل صاحبكم                                  

 361 سعد بن أيب وقاص (                التمتع باحلج ) ملسو هيلع هللا ىلصصّنعها رسول اهلل 

ُ:حرفُالعيُ

 807 أبو أمامة بن سهل خاه                           كم أأ حد  أأ  عالم يقتل  

 505 الباء بن عازب رجاء البي  ظلعها                          العأ 

ُ:حرفُالغيُ

 266 جابر بن عتيك لبّنا عليك يا أبا الربيع                                          غ  

ُ:حرفُالفاءُ

 794 أبو سعيد اخلدري فأبن القدح من فيك                              

 290 سليامن بن يسار وبرس بن سعيد فيام سقت السامء والعيون              

 734 صفوان بن أمية فهال  قبل أن تأتيّني به                                             

ُ:حرفُالقافُ

 825 معاذ بن جبل تي                      بَ قال اهلل وجبت حمأ 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   711 ْيُحيح 

 رقم احلديث الراوي طرف احلديث

هاب   قصة إسالم عكرمة بن أيب جهل              598 ابن شم

 602 أم سلمة فانكحي                            قد حللتم 

 687 حرام بن سعد عىل أهل احلوائط                       أنَ  ملسو هيلع هللا ىلصقىض رسول اهلل 

 770 عمر بن عبد العزيز قاتل اهلل اليهود والّنصارى                     

 799 عبد اهلل بن أيب بكر وا                        قاتل اهلل اليهود ّن  

 823 ييى بن سعيد قل أعوذ بكلامت اهلل التامة                  

ُ:حرفُالكافُ

 82 عيل بن أيب طالب يكب يف الصالة                        ملسو هيلع هللا ىلصكان 

 83 سليامن بن يسار يرفع يديه يف الصالة                 ملسو هيلع هللا ىلصكان 

ن   246 عائشة يف ثالثة أثواب                        ملسو هيلع هللا ىلصكف 

 262 عروة بن الزبري لحد             كان بالديّنة رجالن أحدمها يأ 

 315 ابن السيب م يومًا مكان ما أصبت                 ه وص  لك

 391 عروة بن الزبري كيف صّنعت يا أبا حممد يف استالم الركن       

 413 صاحب اْلدي بدنة عطبت من اْلدي                                          لُّ ك  

 427 أيب بكر أسامء بّنت مّنك               ن هو خريٌ هذا مع مأ  كّنا نصّنع  

 511 أبو أيوب ي بالشاة الواحدة                         ضح  كّنا ن  

مرو يف العقول                                     ملسو هيلع هللا ىلصكتاب رسول اهلل   747 بن حزم عأ

ُ:حرفُالالمُ

 66 أسلمزيد بن  ها                                                    زارأ إم لتشد عليها 

 71 أم سلمة مها                                   يالتّنظر عدد أأ 

 137 زيد بن خالد رمقن  صالة رسول اهلل                              لأ 

 268 عبد الرمحن بن القاسم ليعز  السلمي يف مصائبهم                            



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   712 ْيُحيح 

 رقم احلديث الراوي طرف احلديث

 269 عمرة بّنت عبد الرمحن الختفي والختفية                ملسو هيلع هللا ىلصلعن رسول اهلل 

 284 طاوس فيه شيئًا                       ملسو هيلع هللا ىلصأسمع رسول اهلل  ملأ  

 455 عائشة ها حابستّنا                                       للع

 516 عطاء بن يسار ليس هبا بأس فكلوها                                

 760 عمربن اخلطاب ليس لقاتل شيٌئ                                    

 766 أبو هريرة لترتكن الديّنة عىل أحسن ما كانت                 

 781 زيد بن طلحة لكل دين  خلق                                                    

 827 عطاء بن يسار لن يبق بعدي من الّنبوة                                            

 869 رجٌل من بّني أسد ال أجد ما أعطيك                                             

 529 رجٌل من بّني ضمرة عن أبيه ال أحب  العقوق                                 

 123 أبو بصة                                     طىال تعمل ال  

 267 أبو الّنَّض السلمي ال يموت لحد من السلمي                      

 288 عطاء بن يسار خلمسة                    إاَل ال حتل الصدقة لغّني 

 302 ابن عباس ال تصوموا حتى تروا اْلالل                      

 305 ابن السيب ال يزال الّناس بخري ما عجلوا الفطر                

 485 ييى بن سعيد ال مثل للقتل يف سبيل اهلل                          

 548 الزبري بن عبد الرمحن ال حتل  لك حتى تذوق العسيلة                     

 670 ابن السيب ال تغلق الرهن                                                       

 682 عمرة بّنت عبد الرمحن ال يمّنع نقع بئر                                           

 683 ييى الازين ال رضر وال رضار                                    

 730 حسيعبد الرمحن بن أيب  ال قطع يف ثمر معل ق                                

 737 رافع بن خديج ال قطع يف ثمر وال كثر                            



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   713 ْيُحيح 

 رقم احلديث الراوي طرف احلديث

 744 عطاء بن يسار (                                         الغبرياء ) ال خري فيها 

 765 عروة بن الزبري ال َيرج أحٌد من الديّنة رغبة عّنها                

هاب   ال جيتمع ديّنان يف جزيرة العرب                                      773 ابن شم

 782 محيد بن عبد الرمحن ال تغضب                                                   

 859 ابن عمر ال يتّناجى اثّنان دون واحد                         

 862 صفوان بن سليم ال خري يف الكذب                                   

ُ:حرفُامليمُ

 1 عطاء بن يسار ما بي هذين وقت                                   

 108 أبو بكر بن سليامن بن أيب حثمة                      .وما نسيت   صت الصالة  ما ق  

 124 ييى بن سعيد ما عىل أحدكم لو اختذ ثوبي                       

 134 عائشة ما من امرئ  تكون له صالة بالليل                  

 197 الّنعامن بن مرة ما ترون يف الشارب والزاين                                        

الظهر والعص يوم اخلّنـدق  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  صىَل ما 

 حّنى غابت الشمس                             

 215 ابن السيب

 464 ريزك  لحة بن عبيد اهلل بن ط ما رؤي الشيطان يومًا أصغر                         

 497 قيس وثور بن زيدمحيد بن  مروه فليتكلم وليستظل                   

بدنة  إاَل عّنه وعن أهل بيته  ملسو هيلع هللا ىلصما نحر رسول اهلل 

                                        واحدة  

هاب    512 ابن شم

 778 عيل بن احلسي من حسن إسالم الرأ تركه                                              

 668 جابر بن عبد اهلل من حلف عىل مّنبي آثاًم                                  

 671 زيد بن أسلم من غري  ديّنه فارضبوا عّنقه                                        

 679 عروة بن الزبري من أحيا أرضًا ميتًة                                                  



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   714 ْيُحيح 

 رقم احلديث الراوي طرف احلديث

 127 صفوان بن سليم من ترك اجلمعة ثالث مرات                                    

 828 أبو موسى الشعري من لعب بالّنرد فقد عىص اهلل               

 845 ييى بن سعيد من يلب هذه                              

 857 يسارعطاء بن  من وقاه اهلل رش  اثّني                      

  ُرفُالنونح

مرو (                                       أيام الترشق)عن صيامهن  ملسو هيلع هللا ىلصّنانا رسول اهلل   401 بن العاص عأ

قتلوا ابن أيب احلقيق عـن الذين  ملسو هيلع هللا ىلصّنى رسول اهلل 

                                              .قتل الّنساء

 472 ابن كعب بن مالك

 646 ابن السيب ّني عن احليوان من ثالثة                          

 649 -647 ابن السيب عن بيع احليوان باللحم           ملسو هيلع هللا ىلصّنى رسول اهلل 

 651 ابن السيب عن بيع الغرر                     ملسو هيلع هللا ىلصّنى رسول اهلل 

 637 الدرداءأبو  مثال بمثل         إاَل عن مثل هذا  ملسو هيلع هللا ىلصّنى رسول اهلل 

 710 القاسم بن حممد (                       لن قال أعتق عن أمي ) نعم 

 820 ييى بن سعيد نعم وأكرمها                                         

ُ:حرفُالاءُ

 96 أبو سعيد موىل عامر هذه السورة وهي السبع الثاين                   

 673 حبيبة بّنت سهل هذه حبيبة بّنت سهل                             

 772 عروة بن الزبري هذا جبٌل يبّنا ونحب ه                              

 808 أبو أمامة بن سهل هل تتهمون أحدًا                                  

 826 أبو هريرة هل رأى أحٌد مّنكم الليلة رؤيا                    

ُ:حرفُالواوُ

 231 أبو هريرة (                 لن سمعه يقرأ اإلخالص ) وجبت 



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   715 ْيُحيح 

 رقم احلديث الراوي طرف احلديث

 307 عطاء بن يسار واهلل إين لتقاكم هلل                                  

 503 شري بن يسارب   جذعًا                                 إاَل جتد  ملأ  وإن 

 531-530 حممد بن عيل وزنت فاطمة شعر احلسن واحلسي                 

 815 ييى بن سعيد ويك وما يدريك لو أن اهلل ابتاله                                   

ُ:حرفُالياءُ

 14 زيد بن أسلم يا أّيا الّناس إن اهلل قبض أرواحّنا                 

ره ما بعده                                         22 أم سلمة يطه 

 114 عبد اهلل بن أيب بكر اهلل هذه صدقة هلل                       يا رسولأ 

ي                     يا رسولأ   830 عطاء بن يسار اهلل أستأذن عىل أم 

 692 رشاحبيل بن سعد اهلل هل يّنفع أن أتصدق عّنها             يا رسولأ 

 220 عروة بن الزبري يا حممد استدنّني                                     

هاب   جيزيك من ذلك الثلث                                498 ابن شم

 530 زيد بن أسلم يكفيك من ذلك اآلية التي نزلت يف الصيف                             

 676 عبد اهلل بن أيب بكر يمسك حتى الكعبي ثم يرسل                                        

ال لو سرتته بردائك                               712 ابن السيب يا هز 

 794 جدة عمر بن سعيد ال حتقرن                          ؤمّناتيا نساء ال

 826 زيد بن أسلم يسلم الراكب عىل الايش                  

 

  



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   716 ْيُحيح 

 
 فهرس الكتب

 
 

ُاسـمُالكـتاب

 كتابُوقـوتُالصالة

 كتابُالطهارة

 كتابُالصالة

 كتابُالسهو

 كتابُاجلمعة

 كتابُالصالةُيفُرمضان

 كتابُصالةُالليل

 صالةُاجلامعةُكتاب

 كتابُقرصُالصالةُيفُالسفر

 كتابُالعيدين

 كتابُصالةُالوف

 كتابُصالةُالكسوف

 كتابُاالستسقاء

 كتابُالقبلة

 كتابُالقرآن

ُرقمُالصفحة

66ُ

65ُ

26ُ

83ُ

88ُ

36ُ

666ُ

666ُ

666ُ

634ُ

633ُ

626ُ

625ُ

623ُ

636ُ



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   717 ْيُحيح 

 كتابُاجلنائز

 كتابُالّزكاة

 كتابُالصيام

 كتابُاالعتكاف

 كتابُاحلّجُ

 كتابُاجلهاد

 كتابُالنّذورُواليامن

 كتابُالّضحايا

 كتابُالّذبائح

 الصيدكتابُ

 كتابُالعقيقة

 كتابُالفرائض

 كتابُالنكاح

 كتابُالّطالق

 كتابُالرضاع

 كتابُالبيوع

 كتابُالقراض

 كتابُاملساقاة

 كتابُالّشفعة

 كتابُالقضية

683ُ

663ُ

653ُ

632ُ

633ُ

536ُ

536ُ

586ُ

536ُ

532ُ

538ُ

463ُ

464ُ

463ُ

425ُ

436ُ

433ُ

433ُ

366ُ

365ُ



ُاملوطُ ُزوائد ُ ُأُعىلُالص   718 ْيُحيح 

 كتابُالوصية

 كتابُالعتقُوالوالء

 كتابُاملكاتب

 كتابُاملدبر

 كتابُاحلدود

 كتابُالَشبة

 كتابُالعقول

 كتابُاجلامع

354ُ

346ُ

343ُ

336ُ

336ُ

335ُ

386ُ

334ُ

 


