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ُاملوطُ ُزوائدُ   2 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

 الرحيمبسم اهلل الرمحن 
 

 الــمــقــدمــة
 

نةُهلُِاملانِحُالفضلُل ُ,ُن ةاملُِاحلمدُهللُالعظيمُ ُعىلُرسولُُِوالسالمُ ُوالصالةُ ,ُالسُّ

ة دُبالوحيُوالِعصمةُ,الم  ُهلُاحلديِثُنُأُ مُمُِبعهُ نُتُ هُومُ وصحبُُِوعىلُآلهُُِ,املؤي 

ُ ُُ:وبعدُُ..نةُوالسُّ

ُ بهج  ُي  ُمما ُويُ ُفإن  ُالناظرُ اخلاطر ُطُ جُ هُ تُ التيُانُُْاملباركةُ ُتلكُالصحوةُ ُرسُّ ُها بُال 

وحضوِرُُ,العلمُُِطريِقُُسلوكُُِنذُبدايةُِاحلديثُمُ ُبحفظُُِمنُاالهتاممُِيفُزمانناُُالعلمُِ

ُالسنةُِ ُبحفظ ُت عنى ُالتي ُوالدروِس وراِت ُُالد  ُواملسانيدُُِوالسننُُِحيحيُِكالص 

ُدواوينُِ ُمن ُللمبتدئُُِصولُِال ُُوكتِبُُاإلسالمُُِوغريها ُِغنى ُال ُيفُُالتي عنها

ُالعُُِصيلُِالتأُْ رينُإلُِفضاًلُعنُاملُ ُاملتيُُِلمي  ُتصد 
ِ
ُُفتاء ُ.املسلميعوام 

نةُُيفُحفظُُِولوُملُيكنُْ ُالسُّ ُُبركةُدعوةُُِإال  ىُفروُ ُ.كفىلُ ُهِلُاحلديِثُل ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي 

ُأُ  ُُبنُُِزيدُُِعنننُالسُُُّصحاب  ُُ:قالُثابت  ُُسمعت  ُاهلل ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  امرًأُُنَّض 

ُفحفُِمن ُُسمعُ  ُحديثًا ُأُ ُ,هغُ هُحتىُيبلُ ظُ ا نُهو ُإىلُم 
ُفقه  ُحامِل ب  ُمنُْفقُ ف ر  ُُ,هه ب  ور 

ُليسُبفقيهُ ُحاملُِ حهُابنُ ُ( ).فقه  ُ.حبانُوصح 

_________________ 

ُالرتمذيُوابنُماجهُمنُحديثُابنُمسعودُ( ) .ُحديثُحسٌنُصحيٌحُ:ُوقالُالرتمذي,ُوأخرجهُأيضًا

ُ.ورواهُابنُماجهُمنُحديثُجبريُبنُمطعمُوأنسُريضُاهللُعنهام
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ُاملوطُ ُزوائدُ   3 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُنُأُ ماُمُُِ:يينةقالُسفيانُبنُعُ  ُاحلديث  ُيطلب 
ُُحد  ُانتهى.ُةٌَُّْضُُيفُوجِههُنُ إال 

نُن ظ رُيفُتراِجمُ ُوم 
ِ
ُُوسريُُِالعلامء

ِ
اظُُِالفضالء ُالنُُّمنُاحلف 

ِ
محدُوأُ ُكالبخاري ُُجباء

ُأُ ُيقنُ أُ ُ.معيُوغريهمُاملدينيُوابنُُِوابنُُِوالشافعي ُ ُّن  ُتلك  ُي دركوا يفُُاملنزلةُ ُمُمل

ُُالعلمُِ ل ِدهمُوصبُُِإال  ُُهمُعىلُحفظُِبج  ُ.الطلبُنذُبدايةُِمُ ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسولُُِةُِن ُس 

ُُ:يبُحاتمأُ ُبنُ ُقالُحممدُ  ُ:قالُ؟كمرُِأُ ُدءُ بُ ُكيفُكانُ ُ:خاري ُاهللُالبُ ُيبُعبدُِل ُُقلت 

ُحفظُ  ت ابوأُ ُاحلديِثُُأ ْْلمت  ُُ.ناُيفُالك  ُ,عرشُسنيُ:فقالُ؟.كمُكانُسنُّكُ:فقلت 

ُأُ أُ  ُو ُقل  .ُ ُطعنت  ُُفلام  ُست  ُسنةُيف ُُعرشة ُُكنت  ُكتب  ُحفظت  املباركُُابنُُِقد

ُ( ).ووكيعُ 

ُُ:وقالُالشافعيُرمحهُاهلل ُ.سنيُعرِشُُوأناُابنُ .ُاملوطأُ ُحِفظت 

رعةقالُيلُأُ ُ:محداهللُبنُأُ ُوقالُعبدُ  ُأُ ُ:بوُز  ُأُ ُفظُ بوكُحي  ُُلِفُأُ ُلف  فقيلُُ,حديث 

هُفأُ ُ:قالُ؟.دريكوماُيُ ُ:له ُعليهُال ُذاكرت  ُ.ُ( )انتهىُ.ُبوابخذت 

ُوملُيزلُأُ  ونُبحفظُاحلديثُهل  ُ,هعىلُفهمُُِوالوقوِفُُ,هفقهُُِومعرفةُُِ,العلمُي وص 

ُمنُقدرُُِوالرفعُِ
ِ
ُاُالعلمُ ُنُ وأُ ُ,هنُِشأُُْهُوإعالء ْدرُاملرُُْحلقيقي  ُهوُماُيكونُيفُص 

ِ
الُماُُء

ت بِه ُُ.يفُك  هُحم  ُ.فوظًاُعندهفحيُيطلب هُجيد 

_________________ 

 للذهبيُرمحهُاهلل(1/393ُ .ُ)سريُأعالمُالنبالءُ( )

ُيفُُ(1) هبيُّ ونُ(:81ُ /  )ُ"السري"قالُالذ  فهذهُحكايٌةُصحيحٌةُيفُسعِةُعْلمُأ يبُعبِدُاهلل,ُوكانواُيعدُّ

رر ,ُونحوُذلك,ُيفُذلكُاملك  ُ.انتهى.ُوال ثر,ُوفتوىُالتابعي,ُوماُف رس 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   4 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُيفُالدُ ُاجعْلُُ:محدُقالُاخلليلُبنُأُ ُ ُمالِكرأُ ُرتُِفُْما ُيفُقلبُُِ,س  ُ,ُفقةُِكُللن ُوما

ُُ:نشدُ وأُ 

ُ ْطرُُُُُُُُماُالعلم  ىُالِقم  و  ُماُح  ُليسُبعلم  ْدرُإال  اهُالص  ع  ماُو 
( )ُُ

ُعبدُ  ُُوقال ُالص  ُيُ ُ:نعاينالرزاق ُال ُعلم  ُكلُّ ُصاحبُُِدخل  ُتُ مع ُفال م ُاحلام  هُه عدُّ

ُ( ).لامًُعُِ

ُاالبتداءُ قدُحترُ ُ:(1/151 )ُ"املستدرك"يفُُوقالُاحلاكمُ  ُيبأُ ُمنُفضائلُُِيت 

ُُ,والتابعيُلهُبذلكُالصحابةُُِوشهادةُُِملسو هيلع هللا ىلصصطفىُاملُ ُحلديِثُهُحلفظُُِريرةُهُ  فإن 

ُمُ  ُُنُْكل  ُُ.ناُهذاوإىلُعِصُُسالمُِلُاإلُِوُ منُأُ ُاحلديِثُُحفظُ ُطلب  باعهُتُْنُأُ مُمُِفإّن 

ُ.كالمهُانتهى.ُهمُباسمُاحلفظحقُُّْلمُوأُ وُ إْنُهوُأُ ُ.هعتُِوشيُْ

ُ.منُفيضُوهذاُغيٌضُ

ُعرف ُعندُاملتقدُ ُاحلفظُُِةُ مهيُ أُ ُنافإذا ُقدِره نُأُ وجاللة  هلُتىُبعدهمُِمنُأُ ميُوم 

ُنُ ُبقيُأنُُْ.العلم ُالكُ ُنُ أُ ُعرف  ُهباُواالهتاممُ ُالعنايةُ ُالعلمُُِبطالِبُُتبُالتيُحيسنُ أهم 

ُالبُ بشأُْ ُصحيحا ُمها ُقبوْلُُِالعلمُُِلُِهأُ ُإلمجاعُُِ.سلمخاريُومُ ّنا ُوصحةُِعىل ماُُام

ُول ُُ,فيهام ُصوال ُُاُالقاعدةُ ّن  ُ.احلديثُصحيِحُُيفُمعرفةُُِللطالِبُُل 

ُوالُْ ُيتُ ُنُْالعلمُأُ ُُبطالِبُوىل  ُ,اإلمامُمالكُجلاللِةُقدرهُُِوطأُِحيحيُملُِجهُبعدُالص 

_________________ 

ُ(. 3/1)ُُ"الفقيهُواملتفقه"أخرجهُاخلطيبُيفُُ( )

ُ(.111 )ُ"اجلامعُ"أخرجهُاخلطيبُيفُُ(1)
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ُاملوطُ ُزوائدُ   5 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُ,وثقِةُرجالهُُِ,وعلِوُسندهُِ ُالغالب  ُ( ).عليهُالصحةُول ن 

ُ ُيُ نُ ُأُ إال  ُظهرُمنُحالُطُ ه املوطأُُاإلعراضُعنُقراءةُُِ( ).نابُاحلديثُيفُزمانُِال 

ُكونُاملوطأُطغُ ُ,فضاًلُعنُحفظه ُالرئيس  ُالسبب  ُولعل  ِمنُُالفقهيُُُّىُعليهُاجلانب 

ُُاإلمامُُِكالمُِ نُُ.ثرٌُبوابًاُكاملًةُليسُفيهاُحديٌثُوالُأُ رىُأُ فقدُتُ ُ.ُمالك  حيِسبُم 

ُكتاٌبُأُ ُ-ُظرُ وملُي معنُالن ُُ-رآهُ ُواضٌحُُ,فقهٌيُُنه ُيفُأُ ُوهذا ُبواِبُجيٌلُخصوصًا

ُ.املعامالت

ُرأُ  ُفقد ُأُ ولذا ُيفُكتايبُهذا ُحديثُاملوطأُ ُأ بزرُ ُنُْيت  ُككتاب  ُُي  وإخراجُُ,بحت 

ُُ( )هزوائدُِ ُالص  ُلطُ لتقُُْحيحيُِعىل ُريبه ُالعلمُِال  ُقراءًةُُاالستفادةُ ُلهُ وليْسُُ,ب منه

_________________ 

اُقولُاإلمامُالشافعيُ( ) ُمنُاملوطأ:ُأم  ُانتهىُ.ُماُأعلمُكتابًاُبعدُكتابُاهللُأصحُّ

حيحي ُمنُاملوطأ,ُفقالهُقبلُوجوِدُالص  امُأ صحُّ ف ىُعىلُم نصفُأ ّن  ُ.والَُي 

ُعموماًُُ(1) ُاملالكية ُذلكُإخواننا ُوي ستثىُمن ُاملغربُالعريبُخصوصاًُ, ُبالد ُويف ُخاٌصُ. ُاهتامٌم فلهم

حيحي,ُاإلماِمُمنذُبدايةُطلبُالعلمُيفُحفظِهُوقراءتِهُبموطأ مهُعىلُالص  ُ.بلُمنهمُم نُيقد 

ُعىلُروايةُحييىُبنُحييىُالليثيُ(3) بِهُيفُزماننا,ُاقتصت  ُأ هِلُالعلِمُوط ال  .ُوذلكُلشهرِِتاُوتداوْلاُبي 

ُعبدُالبُرمحهُاهللُيفُرشحهُللموطأُيفُكتابهُ هاُابن  ُ.ُ"التمهيد"الفذُوهيُالتيُاعتمد 

ُعىلُروايةُحييىُبنُحييىُاملذكورةُخاصًةُملوضعهُعندُأ هلُبلِدناُمنُالثقِةُ(:1ُ / )فقالُ إنامُاعتمدت 

ُ.ُانتهى.ُولكثرةُاستعامْلمُلروايتِهُوراثًةُعنُشيوخهمُوعلامئهم,ُوالديِنُوالفضِلُوالعلِمُوالفهمُِ

ُيفُُ ُابنُحجر 111ُ/  )ُ"التهذيب"قال ُالليثيُُحييىُبنُحييى(: بنُكثريُبنُوسالسُبنُشمالل

ُيفُسامِعهُ.ُموالهمُالندليسُالقرطبيُأ بوُحممدُالفقيه ُمنهُفإن هُشك  ُيسريًا ُإال  ُاملوطأِ روىُعنُمالك 

ُ ُ,ُفرواهُعنُزيادُبنُعبدُاهللُشبطونُعنُمالك  ُمالك  ُمنهُاملوطأُيفُحياِة قالُابنُعبدُ.ُوكانُقدُسمع 

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   6 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُ.وحفظاًُ

ُ ُاعتنيت  ُزمنُ ُوقد ُعىلُُمنذ ُاملشهورِة ُالكتِب ُبعِض ُزوائِد باستخراِج

ُ .يحُ حيُْالص 
ُأنُُْ(1) ُُاإلمامُُِأُِموطُمنُكتاِبُُالبدايةُ ُتكونُ ُفرأيت  ُ.مالك 

___________________ 

ُالب ُال ندلس: تيا ُف  ُبعدُعيسىُبنُدينارُعليهُعادْت ُإىلُرْأيه, ة ُوانتهىُالسلطانُوالعام  وكانُفقيهًاُ,

ُالرْأي ُاْلدىُوالسمِتُ.ُحسن  وقالُيفُترمجةُ,ُوملُيكنُلهُبٌصُباحلديث:ُقال.ُوكانُثقًةُعاقاًلُحسن 

ُُ-ل عمريُلقدُحصلتُنقل هُُ"التمهيد"ابنُشهابُيفُ منُفأ لفيت هُُ-يعنيُنقلُحييىُبنُحييىُعنُمالك 

ُلفظاًُ ُأ حسنُأ صحابه ُلهُومهًاُ, ُأن  ُإال  ُاملوطأ ُرواة  ُيفُاملواضعُالتيُاخت ل فتُفيها همُحتقيقًا وِمنُأ شد 

ُوقته:ُوقالُابنُالفريض,ُوتصحيفًاُيفُمواضعُكثرية ُبلِده,ُكانُإمام  كانُ:ُوقالُابنُبشكوال,ُوأ وحد 

عوة ُالد  ُو:ُقالُغريُواحد,ُجماب  ُوثالثيُومائتي:ُوقيل,ُثالثيماتُيفُرجبُسنةُأ ربع  .ُسنةُستٍّ

ز ُ.اهـُابنُحجرُبتجو 

ُيفُحتقيِقهُ,ُعاما1ًُُ استخرجت هُقبلُماُيزيدُعىلُ(ُزوائدُالرتمذيُعىلُالصحيحيُ)ُمنهاُ( ) وقدُانتهجت 

 .واستخراِجُزوائِدهُمثلُمنهجيُيفُزوائدُاملوطأُهنا

ُغريهُُُُ ُيف ُيوجد ُال ُما ُالبديعِة ُوالنُّكِت ُالنفيسِة ُالفوائد ُمن ُالرتمذي ُزوائد ُويف ُي يرسُ. ُأ ْن ُاهلل أسأل

ُ.ُإخراجهُوطبعه

ُُُُُ ُحتىُأقوالُوأفعالُ(ُزوائدُالدبُاملفردُعىلُالصحيحيُ)ُومنها ُزادهُالبخاريُّ ُما ُفيهُمجيع  ذكرت 

ُ.طبعُبعدُ وملُيُ .ُوهوُموجودُيفُالشبكة.ُالتابعيُوأتباعهم

ُ.وملُي طبعُبعد.ُموجودُيفُالشبكةُالعنكبوتية(ُزوائدُمسلمُعىلُالبخاريُ)ُومنهاُُ

ُُ ُبهُقديامًُ(ُزوائدُأيبُداودُعىلُالصحيحيُ)ُمنها .ُواستخرجتُكتابُالطهارةُوالصالةُفقط,ُبدأت 

ُ.ثمُتوق فت.ُفبلغُقريبًاُمنُامل جل د

ُعىلُم سلمُ)ُومنهاُُ ُ(ُزوائدُالبخاري  ُعنه,ُبهُبدأت  ُأ مت هُإْنُشاءُاهلل,ُثمُانقطعت  ُ.ولعيل 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   7 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُ وصُعىلُالطبعةُِيفُحتقيقُالنُُُّ-بعدُاهللُُ–وقدُاعتمدت  ُالتيُنُ ُص  هاُالدكتورُرش 

ُ ُُ.ريظُ يفُنُ ُفضلُالطبعاِتُفهيُأُ ُ.ادُحفظهُاهللارُعوُ بش 

ُ ُوعالُيفُختريِجُُاهلل ُوقدُاستخرت  إىلُُ( )ُوعزوهاُ,هناُحاديثُالزائدةُِال ُُجل 

جدتوبياِنُعلُ ُ.اإلسالمُُِهلُِأُ ُدواوينُِ ُونقلُكالمُاملحدُ ُ,تِهاُإنُو 
ِ
ُالعللُُِثيُوعلامء

ُال ُكمُعىلُاحلديثُأُ احل ُمنُاملتقدميُيفُ يفُُالوسطُُِمعُسلوكُُِ( ).مكنُ أُ ُنُْإُُِثرُِو

ُُطالةُ حقيقاتُدونُإُِالتُ ُيفُغالِبُُالتخريِجُ لُ مم 
ُُ,ةُ  لُ ُأوُاختصارات  ُُ.ةُ ُم 

ُال ُُوكذلكُضبطُ ُ.فاِظُالغريبةُِلُْال ُمعُبياِنُ
ِ
ُُ,سامء عُمُ.إىلُبيانُ ُورشحُماُحيتاج 

ُُمنُكالمُُِواللطائِفُُالفوائدُُِبعضُِنقِلُ
ِ
ُُالعلامء

ِ
ُُ.وامل حدثيُمنُالفقهاء

_________________ 

ُالفضِلُلهلهُ( ) ثيُمنُ,ُومنُباِبُرد  ُكثريًاُِمنُعزوُالحاديثُواآلثارُونقِلُكالمُاملحد  فقدُاستفدت 

ُفجزاهمُاهللُخرياًُ.ُالدكتورُبشارُعوادُوالشيخُسليمُاْلاليلُيفُحتقيقهامُلكتابُاملوطأ

ُيفُالتخريجُواُ(1) نُوالزيلعيُوابنُحجرُوغريهمسلكت  ُأهلُالتحقيقُكابنُامللق  فتارًةُ.ُلتحقيِقُمنهج 

عون ُيتوس  ُفقط, ُبالعزو ُيكتفون ُوتارًة ُحيكمون, ُوتارًة ُعىلُ, ُواختالفهم ُالئمة ُكالم  ُينقلون وتارًة

عف,ُاحلديثُاكتفاًءُبقوْلمُدونُترجيح حةُوالض  .ُوتارًةُيسكتونُعىلُالسنِدُلوضوحهُمنُحيثُالص 

ُفيهمُالورعُوالسالمة ُ.ُوهوُمنهٌجُي ظِهر 

نُأ كثرُمنُاحل كمُعىلُالسانيدُواملتون ُصواب ه.ُكث رُخطأوه.ُفم  ُالعلمُيفُكالمه.ُوقل  ُ.ُوزِهدُأهل 

ُوابِنُمعيُوابنُاملدينيُوالبخاريُوباقيُأصحابُالكتبُ ميُالكبارُكأ محد  ُاملتقد  نُتأم لُحال  بلُم 

ُم ُأ حدًا ُعليهالست ةُملُير  ُحكم  ُعليهُحديٌثُإال  ُأ نهُالُيمرُّ ُعىلُنفسه ُنهمُأ خذ  ةُ. معُِسعةُعلِمهمُوقو 

رِرُي تسابقُط البُالعلمُعىلُلقطِهُومجِعه,ُ.حفظِهم همُعىلُال حاديثُكالدُّ ُ.لن درته.ُفأصبحُحكم 

قيُيفُزمانِنا ُعنهُكثرٌيُمنُامل حق   .اقضاتوعظ متُالتن.ُفكث رِتُالوهام.ُوهوُمنهٌجُغفل 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   8 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

اُمنهجيُيفُاستخراجُالزوائدُفهوُكاآليت ُ:أم 

ُ

ُيفُكتايبُهذاُعىلُإثباِتُ :أوالًُ عىلُُاملرفوعِةُواآلثاِرُاملوقوفةُِحاديِثُال ُُاقتصت 

ُُُالصحابةُِ ُالتابعيُكشيوخُمالك 
ِ
ُأُُِ.دونُآراء همُككبارُالتابعيُرمحةُاهللُيوِخُوُش 

 .عىلُاجلميع
ُيفُإخراِجُُ:ثانيـاًُ ُُالزوائدُُِاقتصت  ُاملوص  ُالبالغاتُوالِتُعىل سواًءُُُ( )ُدون

ُأُ  هاُمالٌكُبالغاًُُربعةُِال ُُحاديِثُسوىُال ُُ.وُموقوفةًُكانتُمرفوعًة ر  ك  وملُُ.التيُذ 

ُُ,وجدُموصولًةُعندُغريهتُ  ُتلكُال ُُالعلمُُِهلُِأُ ُوعزوُُِ,اهرِِتُوذلكُلش  ُحاديثُملالك 

 (2).دونُغريه
ُ :اًُثالث ُُإذاُكانُاحلديث  ُوهوُيفُاملوطأُُِ,مهاُعنُصحايبُ حدُِوُيفُأُ أُ ُحيحيُِيفُالص 

ُ ُعنُصحايبُ ُمنُطريق  ُُآخر ُاتُ ُ-آخر ُيفُاملتنُحتىُلو ُيفُالزوائدُِرُ ذكُ فأُ ُ-فقا ُ,ه

ُهذاُمماُاتُ  ُولعل   .ستقالًُهُحديثًاُمُ العتبارُُِجواُالزوائدُِرُ فقُعليهُُم 
ُ :اًُرابع ُاحلديث  ُكان ُُإذا ُالص  ُأُ أُ ُ.حيحييف ُيف ُعنُصحايبُ حدُِو ُيفُُ,مها وهو

_________________ 

اُقولُمالكُرمحهُاهللُُ( ) ولذاُذكرت هُيفُالزوائدُبخالفُ,ُفهوُِمنُقبيلُاملوصولُعندي(ُحدثنيُالثقةُ)ُأم 

ُعىلُاالتصال(ُبلغنيُ)ُقولهُ  .واهللُاعلم.ُفالُيدلُّ

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

 (.119)امعُرقمُوكتابُاجل,ُ(318)
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ُاملوطُ ُزوائدُ   9 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُمطلُكتقييدُِ.ُيفُاملتنُ( ).لكنُعندُمالكُزيادٌةُمؤثرةٌُُ,هبسندُُِاملوطأُِ ُصُِأوُختصيُ,ق 

هملُ أُ ُ,أوعكسهامُعامٍُّ ُأُ ُ.وُعددُ أُ ُ.وُبيانُم  ُيفُالسياقُمماُأُ ُ.وُإدراج  رُيفُثُ أوُاختالف 

ُمنُالزياداتأُ ُ.عليهُ( )ُاحلديثُواحلكمُِ ُهناُ.وُغريها ه ُسيأُ ُ.فأ ورد  يتُذكرهاُكام

ُ.التحقيقُإنُشاءُاهللُتعاىلُءثناأُ 

ُ :خامساًُ ُيفُالص  ُُمهاُعنُصحايبُ حدُِيفُأُ وُحيحيُأُ إذاُكانُاحلديث  ُ,منُطريق 

ُاملوطأُِ ُيف ُُوهو ُطريق  ُذاِتُُمن ُعن ُُآخر ُأُ ُ.حايبالص  ُالزوائدُِفال ُيف ُلعدمُُِذكره

ُ.يفُاملتنُمؤث رةُ ُماُملُيكنُفيهُزيادةٌُُ.الفائدةُِ

ُ :سادساًُ يضًاُمنُأُأُ وهوُيفُاملوطُ ُ,مهاحدُِوُيفُأُ حيحيُأُ إذاُكانُاحلديثُيفُالص 

ُأُ ُ,ريِقُالطُ ُنفسُِ ُمالٌكُرسلُ لكن ُُه ُالتابعي  ُيذكرُُِ,عن عُ ُالصحايبُ ُومل ُي  ُمنُفال دُّ

ُُدُِالحتاملُتعمُُُّالزوائدُِ  .صحايبُاحلديِثُُإلسقاطُُِمالك 
ُ ُالدارقطنيُّ ُُقال ُيف ُاهلل ُُ"رمحه ُعادةُِومُُِ:(1/13)ُ"العلل ُُن ُإرسالُمالك 

_________________ 

( )ُُ ُحافاًلُيفُعلمُالزوائدُأ سامه ُعبدُالسالمُحممدُعلًّوشُكتابًا علمُزوائدُاحلديثُ)ُوقدُأل فُالشيخ 

ُومنهجُوم صنفاتُ ُدراسة ُأهلُالعلم( ُيفُاملتونُوال سانيدُوكالم  ُامل ؤث رة ُالزياداِت ُمجيع  ُوذكر  معُ,

ُزيادة ُأ فضلُوأ وس,ُال مثلِةُلكل  ُأ ل فُيفُهذاُالبابفهوُب حقٍّ ُيفُجمل دُمنُ,ُعُكتاب  قعُالكتاب  311ُي 

ُعنُعلمُالزوائد,ُصفحةُأ وُي زيد ُحسنة  ُبمنظومة   .وقدُابتدأ ُالكتاب 

يكونُبجمِعُط رِقُاحلديِثُوالنظِرُيفُكالِمُ.ُاحل كمُعىلُالزيادةُمنُحيثُالشذوذُوالنكارةُأوُالصحة(1ُ)

ُالعللُِ ُأ ئمِة ,ُ ُأ مكنُاجلمع  نٌُفإْن س  ُفح  ُال سانيد تل فُالرواياتُأو ُبيُُم  ُبالشذوذُ, ُعليها كم ُحي  وإال 

ُيفُاملتن.ُوالنكارة ند,ُسواٌءُكانتُالزيادة   .أوُيفُالس 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   11 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُانتهىُ.حاديثُوإسقاِطُرجلُ ال ُ

ُمثالُ  ُه ُرواه ُُمالٌكُما 193ُُ )ُ"طأاملو"يف ُهش( ُأ بِيهعن ُعن روة  ُع  ُبِن ُ.اِم أ ن 

ُاهللرس ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصُول  ىُمناحل ُإِن  يُم  اُبِاملجهُِحُف  وه  اْبرد  ُف  ُن م 
ِ
 ُ.اء

ُأُ  ُمنُطُ (1ُ 11)ومسلمُ(3113ُ)خرجهُالبخاريُوقدُأُ ُ.رسلهُمالٌكُكذا ُرق 

ُعنُأُ  ُُ.بيهُعنُعائشةُريضُاهللُعنهاُموصوالًُعنُهشام 

ُوأسأُ ُ.هذا ُلوجهُُِيكونُ ُأنُُْاهلل ُل  ُخالصًا ُالعمل  ُاإلسالمُ ُوأنُُْ,ههذا ُبه ُينفع 

دًاُيفُإخراجُالزوائدُِأكونُمُ ُوأنُُْ,واملسلمي ُُ.عليهاُكمُِواحلُ ُ,فيهاُوالنظرُُِ,سد 

ُ

ُيفُالعملُِ لِل  ُالبرِشُِمنُالزُ ملُُِمعُيقينيُبوجودُخ  بلُعليهُعمل  ُفالِعصمةُ ُ.للُِاُج 

ُ.ههللُوحدُ 

ُاخل ل الُُُُُُُُُُ د  ال***ُُوإْنُجتْدُعيبًاُفس  ُفْيهُوع  ْيب  نُالُع  ُم  ُفجل 

ُُوكتبُعبدُ  ُُ.رامُِدُالعُ حممُ ُالمُبنُ الس 

ُ.1ُ/11 / 13 ُُريدةبُ ُُالقصيمُ 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   11 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

 
 
 الةكتاب وقوت الص

ُُقوتوُ ُ:باب ُةُِالالص 

ثنيُُ-  حد 
ُحييُ(1) ُُعنُملسأُ ُبنُُِزيدُُِعنُىُعنُمالك 

ِ
ُ:لقاُهنُ أُ ُ,ريساُبنُُِعطاء

ُُةُِالصُوقِتُُعنُهلُ فسأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُىلإُرجٌلُُجاء ُُ:لقاُ,بحالصُّ ُعنهُفسكت 

ُ ُُ.غدلاُمنُكانُإذاُىحتُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُُصىل  ُالصُّ ُُثمُ ُ,فجرُ لاُعُ لطُحيُبح  ُصىل 

ُ ُالصُّ ُ.رُ فُ ْسُأُ ُنُْأُ ُبعدُغدُِلاُمنُبح 

ُُينأُ ُ:لقاُثمُ  ُُوقِتُُعنُائلالس  ُياُُنذاهأُ ُ:لقاُ؟.ةالالص  ُبيُماُ:لفقاُ,اهللُرسول 

ُ( )ُ.وقٌتُُهذينُِ

_________________ 

ُ.ُهوُعبيدُاهللُبنُحييىُبنُحييىُالليثيُراويُاملوط أُعنُأبيهُحييى:ُالقائلُ( )

رُأ بوُم(:ُ 3/53 )ُ"السري"قالُالذهبيُيفُ ُ"املوطأ"روىُعنُوالِدهُاإلمامُحييىُ.ُروانالفقيهُاملعم 

ُالبقي,ُ ُبن ُاهلل ُعبد ُبِن ُوحممِد فاعي, ُالر  ُهشام ُأيب ُمن ُفسمع  ُوالتجارة, ُللحج  ُوارحتل  ُبه, ه وتفق 

ُاجلاللةُِ.ُوطائفةُ  ُالقدِر,ُوافر  خذُعنه,ُوكانُكبري 
مره,ُوتنافسواُيفُال  روىُ:ُقالُابنُالفريض.ُوطالُع 

ه,ُومل ورى,ُعنُأ بيهُعلم  مًاُيفُالشُّ قد  ُاجلاهُواملال,ُم  ُي سمعُببلدهُمنُغريُأ بيه,ُوكانُكرياًمُعاقاًل,ُعظيم 

ثُعنه ُمنُحد  ناُأ بوُعيسىُحييىُ:ُمنفردًاُبرئاسةُالبلد,ُغريُمدافع,ُوكانُآخر  ُأخيهُُ-شيخ  ُ-يعنيُابن 

ُيفُعارِشُرمضان,ُسنةُ هُحييى,ُوكانتُجناز198ت ويف  ُعليهُولد   .ُانتهىُبتجوز.ُت هُمشهودة,ُوصىل 

ُعنُمالكُيفُإرساِلُ(:ُ 1/33)ُ"التمهيد"قالُاحلافظُأبوُعمرُابنُعبدُالبُرمحهُاهللُيفُُ(1) الُخالف 

وسىُالشعري,ُهذاُاحلديثُكامُرواهُحييىُسواء ُشت ىُمنُحديثُأ يبُم 
وه  ج  ,ُوقدُيت ِصلُمعناهُمنُو 

ُيفُهذهُال حاديثُ,ُوبريدةُالسلمي,ُوعبدُاهللُبنُعمرو,ُوجابر ُأ ن  ُاهللُإال  ُالسائلُرسول  كل هاُسؤال 

لةًُُملسو هيلع هللا ىلص ُ..ُعنُمواقيتُالصلواتُمج 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   12 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-1 ُحد  ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُنُ أُ ُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُُِىلموُنافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُ ُعُ ُىلإُكتب  ُُعنديُمركمأُ ُهمُ أُ ُنُ إُُِ:هلام  ُظُ حفُُِيهالعُوحافظُ ُهاظُ حفُُِمنُ,ةالالص 

ُ.ضيعأُ ُواهاِسُُاملِ ُُفهوُعهاضيُ ُومنُ,هدين ُ

ُُيكونُأنُُْىلإُاًُذراعُفيءُ لاُكانُإذاُهرالظُُُّواصلُُُّأنُُْ:كتبُثمُ  ُ,هلمثُكمحدُِأُ ُظلُّ

ُلوا ُُعص  ُفرُُْاكبالرُ ُيسريُماُقدرُ ُنقي ةٌُُبيضاءُمرتفعةٌُُمسوالش  ُلقبُثةًُالثُأوُيخُ س 

ُُغروب ُملواُ,مسالش  ُُغربِتُُإذاُغرب  ُُغابُإذاُعشاءُ لواُ,مسالش  ُلثثُ ُىلإُفقالش 

ُ,هعين ُُنامْتُُالفُنامُنفمُ ُ,هعين ُُنامْتُُالفُنامُنفمُ ُ,هعين ُُنامْتُُالفُنامُنفمُ ُ.ليلال

ُ ُوالصُّ ُ( ).مشتبكةٌُُباديةٌُُجوموالنُُُّبح 

___________________ 

ثُهبذاُاحلديثُعنُزيدُبنُأسلمُعنُعطاءُبنُيسارُ:ُثمُقالُأبوُعمرُ يينةُحد  ُسفيانُبنُع  وب لغنيُأن 

ُ ُعنُسفيان,ُملسو هيلع هللا ىلصعنُأ نسُبنُمالكُعنُالنبي  ُهذا ُأ دريُكيفُصحة  ُبِنُ,ُوما ُعنُزيِد ُاحلديث  ا وأ م 

ُفيهُأ نهُمنُم رسالتُعطاءفا.ُأ سلم ُانتهىُ.ُلصحيح 

ُالوجهُ ُهذا ُغري ُمن ُمسلم ُصحيح ُواحلديثُيف ُموسىُ, ُأيب ُحديث ُمن ُالوقات ُمجيِع ُِذْكر  وفيه

ُ."وقتُصالتِكمُبيُماُرأ ْيت مُ"وفيهُ(111ُ )ومنُحديثُبريدةُ,ُ(111 )

( )ُُ ُالرزاق ُعبد 38ُ 1)أخرجه 151ُ )ُ"رشحُمعاينُاآلثار"والطحاويُيفُ( السننُ"والبيهقيُيفُ(

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(111ُ/ )ُ"املعرفة"ويفُ(115ُ/ )ُ"الكبى

مر.ُمنقطعٌُ(:5/1ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُع  ُْيلق  ُانتهى.ُونافعُمل 

ُالرزاقُ:ُقلتُ مر(1131ُ)وصل هُعبد  مريُعنُعبدُاهللُبنُع  ُ.ُالع  عنُأيوبُكالمهاُ(1139ُ)وأيضًا

مرُ مرُعنُع  ُ.عنُنافعُعنُابنُع 

ُُ ُيف ُاملنذر ُابن 919ُ)ُ"الوسط"ورواه ُأ ْسلم( ُعن ُنافع ُأ يوبُعن ُعن ُمنُطريقُمحاد  ُقال, كتبُ:

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   13 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-3 ُحد  ُُأيبُهعمُ ُعنيُعنُمالك  ُُابطُ خلاُبنُمرعُ ُأنُ ُ,أبيهُعنُهيلُ س  ُكتب 

ُُنُْأُ ُ:موسىُيبأُ ُىلإ ُُزاغِتُُإذاُهرُ الظُُُّصل  ُلواُ,مسالش  ُُعص  ُوالش  ُنقي ةٌُُبيضاءُ ُمس 

ُيُ ُنُْأُ ُلقب ُُهالُ دخ  ُملواُ,فرةٌُص  ُُغربِتُُإذاُغرب  ُوأُ ُ,مسالش  ُُْماُعشاءُ لاُرُِخ  ُوصُ,من ُتُ ُمل  ُل 

___________________ 

مر ُ.فذكرُوقتُالعصُفقط..ُع 

ُا(:1/511ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(فرسخيُ:ُ)ُقولهُ ُأ ن  اء  ُالفر  ب,ُوهوُذكر  عر  ُفاريٌسُم  لفرسخ 

ُالبِصُ نتهىُمد  ُمنُال رضُم  فن ىُ,ُثالثةُأ ميال,ُوامليل  ُال رضُحتىُي  ُعنهُعىلُوجِه ُيميل  ُالبص  ل ن 

ُ.ُوبذلكُجزمُاجلوهريإِدراكه,ُ

ُأوُهوُذاهٌبُأُ :ُوقيلُ سط حةُفالُيدرىُأ هوُرجٌلُأوُامرأة  ُإىلُالشخِصُيفُأ رضُم  هُأ ْنُي نظر  دُّ ُح  .ُوُآت 

ُآالِفُذراعُ :ُقالُالنووي ُستة  عتدلة,ُامليل  ُم عرتضةُم  ُأ ربعٌةُوعرشونُإْصبعًا ُ,ُوالذراع  ُستُّ واإلصبع 

عرياتُم عرتضةُمعتدلة ُ.ُانتهى.ُش 

ُ.وهذاُالذيُقالهُهوُالشهرُ

ُبقدمُاإلنسان,ُ:ُومنهمُ م  ُعنُذلكُباثنيُعرشُألفُق د  بلُُ:وقيلهوُأربعةُاآلفُذراع,ُ:ُوقيلمنُعب 

ُثالثةُآالفُذراع حهُابنُعبدُالب:ُوقيلنقلهُصاحبُالبيان,ُ. ُذراع,ُ:ُوقيل.ُومخسامئةُصح  هوُألفا

هُ:ُومنهم رهُغري  هُقدُحر  ديد  ُحت  ُالنوويُّ ر  ك  ُالذيُذ  ُالذراع  مل,ُثمُإن  طوةُللج  ُعنُذلكُبأ لفُخ  منُعب 

هُي نقصُعنُذراعُاحلديِدُبقدرُبذراعُاحلديدُامل ستعملُاآلنُيفُِمصُواحل جازُيفُهذهُ د  ال عصارُفوج 

ُِذراعُومائتانُومخسونُذراعًا,ُ ُآالِف ُعىلُالقولُاملشهورُمخسة  ُاحلديِد ُبذراِع ُفامليل  ُفعىلُهذا الثمن,

نُنب هُعليه ُم  ُُ.وهذهُفائدٌةُنفيسٌةُقل 

عة,:ُوقيلذكرهُابنُسيده,ُ.ُالسكون:ُفقيلاختلفُيفُمعنىُالفرسخ,ُ:ُتنبيهُ املكانُالذيُالُ:ُوقيلُالس 

ُ:ُوقيلف رجةُفيه,ُ ُالطويل  ُ.انتهىُكالمُابنُحجر.ُاليشء 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   14 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُ ُالصُّ ُُفيهاُواقرأُُْ,شتبكةٌُمُ ُباديةٌُُجومُ والنُُُّبح  ُملُ اُمنُتيلُ ويطُ ُورتيبس  ُ.( )لفص 

ثنوُ-1 ُحد  ُُابطُ خلاُبنُمرعُ ُأنُ ُ,بيهأُ ُعنُروةعُ ُبنُُِشامُِهُُِعنيُعنُمالك  ُكتب 

ُال ُُموسىُيبأُ ُىلإ ُُأنُُْ:شعري  ُلاُصل  ُُعص  ُوالش  ُيسريُماُقدرُ ُ.نقي ةٌُُبيضاءُ ُمس 

ُُنُْوأُ ُ,راسخفُ ُثةُ الثُاكبالرُ  ُُفإنُُْ,ليلُ الُلِثُثُ ُوبيُبينكُماُعشاءُ لاُصل  ُرُْأخ  ُىلفإُت 

ُ.( )ُيلافُِغُ لاُمنُتكنُالوُ,ليلُ الُشطرُِ

ثنوُ-5 ُحد  ُ-ُمةلسُمُ أُ ُىلموُرافعُ ُبنُاهللُعبدُعنُزيادُ ُبنُيزيدُعنيُعنُمالك 

ُالن ُُزوج ُسأُ ُأن هُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُُوقِتُُعنُريرةهُ ُباأُ ُل  ُ.كخبُ أُ ُانُ أُ ُ:هريرةُأبوُلفقاُ,ةالالص 

_________________ 

وابنُ(193ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(311ُ/ )ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(1131ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ( )

ُعنُمالكُبه(111ُ )ُ"الوسط"املنذرُيفُ ُ.ُمنُط رق 

ُ.انتهى.ُت صٌلُثابٌتُعنُعمروهوُحديٌثُمُ (:5/1ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ

ل:ُ)قولهُ وهوُماُكانُيفُالسورةُمنهاُ,ُثمُذواتُاملئي,ُأولُالقرآنُالسبعُالطوال:ُقالُالعلامء(ُاملفص 

ُونحوها ُآية ُمائة ُاملثاين, ُثم  ل, ُاملفص  ُثم  لِه, ُواخت لفُيفُأو  ُفقيل. ُمنُحممد: ُوقيل, ,ُمنُاحلجرات:

ُمنُالقرآنواتفقواُعىلُأن هُآ.ُمنُقُ:وقيل
 
وِرهُبالبسملة,ُخرُجزء الُلكثرةُالفصلُبيُس  يُمفص  م  .ُوس 

ُوقصارُ  ُوأ واسط ُطِوال ُإىل ل  ُاملفص  نقسم  ُوي  ُعمُ . ُسورة  ُالط وال ُوآخر حى. ُالضُّ ُإىل ُمنها .ُوأ وسط ه

هُمنهاُحت ىُآخرُالقرآن ُواهللُأعلمُ.ُوقيلُغريُهذا.ُوقصار 

ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(115ُ/ )ُ"الكبىُ"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُعنُهشامُ(331ُ/ )ُ"املصن ف"وابنُأيبُشيبةُيفُ(519ُ,551ُ/ )الرزاقُُوأخرجهُعبدُ ُ منُط رق 

ُ.ُُبنُعروةُبه

ُلهُماُقبله,ُوهوُمنقطعُ ُ.ُلكنُيشهد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   15 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُ ُلواُ,كلُ مثُكلُُّظُُِكانُإذاُهرُ الظُُُّصل  ُملواُ,كيُْلُ مثُكظلُُُّكانُإذاُعص  ُإذاُغرب 

ُُغربِتُ ُوصُ,لُِيلُ الُلِثُثُ ُوبيُبينكُماُعشاءُ لواُ,مسالش  ُُل  ُالصُّ ُ:يعنيُ.شُ بُ بغُ ُبح 

ُلُ غُ لا .س 
( )ُ

ثنوُ-1 ُحد  حممُ ُبنُُِقاسمُِلاُعنُمحنالرُ ُعبدُيبأُ ُبنُُِربيعةُ ُعنيُعنُمالك 
ُأن هُ,دُ 

ُأُ ُماُ:لقا ُالن ُُدركت  ُُاس  ُُهرُ الظُُُّونصلُُّيُ ُوهمُإال  ُ( ).بعيشٍّ

_________________ 

ُ(155ُ )ُ"الوسط"وابنُاملنذرُيفُ(ُ 111)أخرجهُعبدُالرزاقُُ( ) عبدُ)ُمنُطريقُالقعنبيُكالمها

ُ.ُُعنُمالكُبه(ُالرزاقُوالقعنبيُ

بحُ ُاملنذرُعىلُصالةُالصُّ ُابن  ُ.واقتص 

واتِه(:13/81ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُالُ,ُهذاُحديٌثُموقوٌفُيفُاملوطأُعندُمجاعةُر  واملواقيت 

ُبالتوقيف,ُبالرْأيت ؤخذُ ُانتهى.ُوالُت دركُإال 

ُفيهُعىلُِذكرُأ واخِرُال وقاِتُاملستحب ةُدونُأ وائلِها(:51ُ/ )ُ"االستذكار"وقالُيفُُ فكأ نهُقالُ,ُاقتص 

ُله ُِيكونُظل كُمثل ك: ُمنُالزوالُإىلُأ ْن ُالظُّهر ُصل  ُيكونُظل كُ, ُمنُذلكُالوقتُإىلُأ ْن والعص 

ُللم,ُمثل يك لامءوجعل  ُ,ُغربُوقتًاُواحدًاُعىلُماُمىضُمنُاختيارُأ كثِرُالع  ُمنُالعشاءُأ يضًاُآخر  وذكر 

ُ أ قمُ}ولقولهُتعاىلُ,ُمِرُبذلكُوالعملوذلكُلعلِمهُبفهِمُامل خاط بُعنهُوالشتهاِرُال ُ,ُالوقِتُاملستحب 

ُانتهى.18ُاإلرساءُُ{لصالةُلدلوكُالشمسُإىلُغسقُالليلا

ُ.عنُمالكُبه(1111ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1)

يق:ُالقاسمُُُُ د  دُبنُأيبُبكرُالص  ُالسبعةُباملدينة.ُهوُابنُحمم 
ِ
ُالفقهاء ُأ هِلُزمانِهُوأحد  روىُ,ُكانُأ فضل 

حابةُكعائشةُوأيبُهريرةُوغريمها ُمنُالص  ُ.ُعنُمجع 

ي ريدُاإلبرادُ:ُقالُمالك:ُقالُيفُاالستذكار(:91ُ/ )ُ"رشحُاملوطأ"قالُالزرقاينُيفُُ(بعيشٍُّ:ُ)قوله

ُوقالُأبوُعبدُامللك ُبالظهر, ُقيل: نُالوقت: ُبعدُمتكُّ ُأ راد  ُوم يضُبعِضه, ُالزوال,ُ, ُإِثر ه ُصالت  وأ نكر 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   16 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُعةُِمُ تُاجل ُوقُُْ:باب

ثنيُ-1 ُحييُحد  ُُيبأُ ُهعمُ ُعنُىُعنُمالك  ُلماُبنُلهيس 
ُُ:لقاُهنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُك  ُكنت 

ُلطاُأيبُبنُلقيعُ لُنفسةًُطُ ُرىأُ  ُفإذاُ,غريبُ لاُسجدملاُجدارُىلإُطرحتُ ُمعةجلاُيومُب 

ُُهالُ كُنفسةُ الطُ ُيش ُغُ  ُُدارُِجلاُظلُّ ُوصُ.ابطُ خلاُبنُ ُعمرُ ُخرج  ُ.معةُ جل ُاُىل 

ُُةُ لقائُليُْقُِفن ُُمعةُِجلاُةصالُبعدُرجعُ نُ ُمُ ثُ ُ:ٌكُلماُلقا ُ( ).حاءالض 

ثنوُ-8 ُحد  ُُيبأُ ُابنُُِعنُازينُ ملاُحييىُبنُمروعُ ُعنيُعنُمالك  لس 
ُثامنعُ ُنُ أُ ُ,يطُ 

ُُانعفُ ُبن ُوصُ,دينةملباُمعةُ جلاُصىل  ُلاُىل  .لُ لُ مُ بُُِعص 
( )ُ

___________________ 

روب:ُويفُالنهايةُواملطالع.ُانتهى ُ:ُوقيل,ُالع يشُماُبعدُالزوالُإىلُالغ  ُاهـ.ُباحإىلُالص 

هُصحيٌحُ(:3/311ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ( ) ُ.ُإسناد 

نادُعنُأبيه(113ُ/ )ُ"أنسابُالرشاف"روىُالبالذريُيفُ:ُقلتُ قيلُ:ُقال,ُعنُابنُأ يبُالز  كانتُلِع 

لسُعليها نْفسةُجي  ُبنُأيبُطالبُط  ثُالناسُإليه, ُ.ُويتحد  ُالشمس  اه ُ,ُفالُيقومُحتىُت غش  فكانُأ هل 

ُأ يبُيزيد:ُيقولونُاملدينة ُط نفسة  ُالشمس  ُاجلمعةُحيُتبلغ  ُ.وقت 

ُ)قولهُ ُلهُمخٌلُ.ُبكرسُالطاءُوفتحُالفاءُعىلُالفصحُ(طنفسة: ُبِساٌطُصغرٌي هامُوكرسمهاُ, وجيوزُضمُّ

ُ(.51 / )ُ"الفتح"قالهُاحلافظُيفُ.ُوفتحهامُوفتحُالطاءُمعُكرسُالفاء

ُ)قولهُ حاء: ُُ(الض  ُيف ُالعيني ُالق"قال 1ُ 1/  )ُ"اريعمدة :)ُ ُفوق  ُوالقِص ُبالضم  حى والضُّ

حوة ُالض  ُالنهارُِ, ُأ وِل ُوهيُارتفاع  ُبالفتحُواملد, حاء ُوالض  ُفامُ. ُالسامء ْبِع ُإىلُر  ُالشمس  ُعلِت ُإذا هو

ه ُانتهى.ُبعد 

ُاملنذرُيفُُ(1) فيانُقال(911ُ)ُ"ال وسط"أخرجُابن  ثنيُعمروُبنُحييىُاملازينُعنُعبدُ:ُمنُطريقُس  حد 

ليط,ُقال ُشيئًاُي ظلُّني":ُاهللُبنُس  ,ُثمُآيِتُبنيُِدْينار,ُوماُأ جد  ُأ صيلُمعُعثامنُاجلمعة  ُ."كنت 

اًُ(:ُ 1 /1)ُ"اإلصابة"قالُابنُحجرُيفُ ْدري  ُب  ليطُكانُأ بوه ُاهللُ.ُعبدُاهللُبنُأ يبُس  حبةُعبِد ويفُص 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   17 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

___________________ 

وىُيفُالنهِيُعنُحلومُاحلمرُالهلية.ُوهوُمدين.ُنظرٌُ ُ(:ُابنُحجرُ)ُقلتُ.ُأبوُعمرذكرهُ.ُر  وذكرهُابن 

حابة حبةُفيامُي زعمون:ُوقال,ُثمُيفُالتابعي,ُحبانُيفُالص  ُ.انتهىُكالمه.ُلهُص 

ُ)ُقولهُ ل لُ: ُبوزنُمج  لُ(بم  ُبيُمكةُواملدينةُعىلُ. ُمنُاملدينة1 موضٌع ُميالً 11ُ:ُوقيل,8ُ :ُوقيل,

ريُِوذلكُللت هجريُورسع:ُقالُمالكُيفُاملوطأ.ُميالًُ ُ.ِةُالس 

احُأنهُقال.ُاخت لفُفيامُبيُاملدينةُومل لُ (:51ُ/ )ُ"االستذكار"قالُأبوُعمريفُ يناُعنُابنُوض  :ُفرو 

ُ.ُثامنيةُعرشُميالًُ:ُوقالُغريه.ُاثنانُوعرشونُمياًلُونحوها

ُ.ُوهذاُكامُقالهُمالك ُفصىل  ُأ رسعُالسري  لُالزوالُث م  هاُيفُأ و  رُباجلمعةُفصال  ُليسُُأنهُهج  العصُبمل ل 

هاُوالشمسُملُتغرْبُُ-واهللُأعلمُُ-يفُأولُوقتهاُ ريُ,ُولكن هُصال  عِةُالس  هاُذلكُاليومُلرس  ولعل هُصال 

ُ.والشمسُبيضاءُنقية

ُذلك نُظن  ُم  ُاجلمعةُقبلُالزواِلُكامُزعم  ثامنُصىل  ُع  ُعىلُأن  ُماُيدلُّ ُبحديثُ.ُوليسُيفُهذا واحتج 

ُعنُعمروُبنُ ليطُقالمالك  ُمعُعثامنُبنُعفانُاجل معةُفننصفُ:ُحييىُاملازينُعنُابنُأ يبُس  كن اُن صيل 

ُ درُظِل  ُ.ُوماُللج 

ثامنُليسُعندُالقعنبي ُ.ُوهذاُاخلبُالثاينُعنُع  اُمنُآخرُمنُعرض  والُعندُحييىُبنُحييىُصاحبِناُومه 

ُاملوطأ ُعىلُمالك  ُعث, ُيكون ُأْن ُفي حتمل ُقال ُما ُاحتمل ُوإِن ُالزوالوهذا ل ُيفُأ و  ُاجلمعة ُصىل  ,ُامن 

ُعندُالزوال ُظلٍّ ُليسُللقائمُفيهاُكبري  ُاحلجاز  ُ.ُومعلوٌمُأن 

رشُأ قدام زيرانُعىلُدونُع  ُبمكةُت زولُيفُح  ُالشمس  ُالعلمُبالتعديلُأ ن  ُماُ,ُوقدُذكرُأ هل  ُأقلُّ وهذا

ُبمكةُواملدينة ُالسنِة ُعليهُيفُسائِر ُت زولُالشمس  ُكانُهذ. رُفإذا د  ُيكونُللج  لٍّ
ُظِ ُفأيُّ ُأ وُفوقهُقليالً ا

ُباملدينةُأوُمكة؟ ُ!ُحينئذ  ُاجلمعةُقبلُالزوالُإال  ْجهيُملُجي  زُأ ْنُي ضافُإىلُعثامنُأ ن هُصىل  ُالو  فإذاُاحتمل 

ُمعُاحتاملُالتْأويل,ُبيقي ُ,ُوالُيقي  مرُالَُي  ت بعًاُلع  ُعنُعثامنُيفُمثلُهذاُأ ن هُكانُم  وقدُ,ُالفهواملعروف 

ُبعدُالزوال ُأ ن هُكانُي صليها ُ.ُذكرناُعنُعيلٍّ
ِ
ُاخللفاء ُعنُسائِر ُالعلامء,ُوهوُالذيُي صحُّ .ُوعليهُمجاعة 

ُ.كالمهُانتهى.ُواحلمدُهلل
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ُاملوطُ ُزوائدُ   18 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

الُمنُركعةًُُأدركُمنُ:باب ُةالص 

ثنوُ-9 ُحد  ُإذاُ:يقولُكانُابطُ خلاُبنُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُُكتُْفاتُ ُفقدُكعةُ الرُ ُكتُْفاتُ  ُ.( )ُجدةالس 

ُُلوكُِدُ ُيفُجاءُ ُماُ:باب ُليلُ الُِقُس ُوغُ ُمسُِالش 

ثنيُ-1  ُحييُحد  ُوكُ لُ دُ ُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك 

ُ ُ.( )ُهاميلُ ُمسُِالش 

ثنوُ-   ُحد  ُُخبينأُ ُ:لقاُ,صيحل ُاُبنُداودُعنيُعنُمالك  ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,بٌُُم 

ُُوكُ لُ دُ ُ:يقولُكانُاسُ عبُ ُبنُ  ُوغُ ُ,فيءُ لاُفاءُ ُإذاُمسُِالش  ُلُِيلالُاجتامعُ ُلُِيلالُسق 

ُ( )ُ.همتُِلوظُ 

_________________ 

ُ.ُُُُُمنُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(1/91ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُالرزاقُُ ُ 331)وأخرجُعبد )ُ ُاملنذر 991ُ )وابن 1/91ُ)والبيهقيُ( ُابنُجريحُقال( :ُمنُطريق

ُ:ُأ خبينُنافعُعنُابنُعمرُقال ُقبلُأ ْنُيرفعُفقدُأدركت  ُفركعت  ُراكعًا ُاإلمام  ُأدركت  ُ,ُإذا وإْنُرفع 

ُفقدُفات ْتك ُ.ُ"قبلُأ ْنُتركع 

ريجُمالكاًُُ ُمعُابِنُج  ُالبيهقيُّ ن  ُ.وقر 

ُيفُُ(1) ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(358ُ/ )ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُّ

ُأيبُشيبةُُ ُيفُ(5ُ 1/5 )ُ"التفسري"والطبيُيفُ(1/11ُ)وأخرجهُابن  حديثُ"وأبوُالقاسمُالبغويُّ

ُعنُنافعُبه(1ُ )ُ"أيبُاجلهم ُ.منُط رق 

(358ُ/ )ُ"السننُالكبى"قيُيفُوالبيه,ُمنُطريقُزيدُبنُاحلباب(1/135ُ)أخرجهُابنُأيبُشيبةُُ(3)

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   19 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُقوِتُوُ لاُجامعُ:باب

ثنوُ-1  ُحد  ُُابطُ خلاُبنُمرعُ ُنُ أُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُمنُانصف 

ُُْالًُرج ُُقي ُلفُعِصُلاُةُِالص ُلاُشهدُِيُ ُمل  ُةالصُعنُكس ُحبُ ُماُ:مرعُ ُلفقاُ,عص 

ُالرُ ُهلُفذكر.ُ؟عصلا ُفُْطفُ ُ:مرعُ ُلفقاُ,اًُذرعُ ُجل  .ت 
( )ُ

ثنوُ-3  ُحد  ُمالك  ُعن ُُيهلعُغميأُ ُمرعُ ُبنُاهللُعبدُنُ أُ ُ,نافعُ ُعني ُفذهب 

___________________ 

ُ.ُمنُطريقُابنُب كريُكالمهاُعنُمالكُبه

ْرديُعنُعكرمةُ,ُامل خبُهاُهناُعكرمة(:15ُ/ )ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ راو  وكذلكُرواهُالد 

هُلكالمُسعيدُبنُاملسيبُفيه,ُعنُابنُعباس ُاسم  حُبهُيفُكتابُاحلجُ,ُوكانُمالٌكُيكتم  ]ُوقدُرص 

ُلكالمُابنُاملسيبُعنُعكرمة(1/11ُ)ُ"التمهيد"وقدُذكرناُيفُ,ُ[ 11مُانظرُرق ُاملوجب  .ُالسبب 

ُعندُداودُبنُاحل صيُباملدينةُ,ُوالثناءُعليه,ُومنُقالُبتفضيلُعكرمة ُاهـ.ُ"وماتُعكرمة 

ُ.منُطريقُحييىُبه(133ُ/ )ُ"غوامضُالسامءُامل بهمة"أخرجهُابنُبشكوالُيفُُ( )

مرُبنُاخلطابُُحييى.ُوفيهُانقطاعُ ُْيلقُع  ُ.ُبنُسعيدُالنصاريُمل 

ُابنُبشكوالُ(11ُ/ )ُ"االستذكار"وأخرجُابنُعبدُالبُيفُُ عنُأ يبُحازمُ(133ُ/ )ومنُطريقه

ُالنصاريُ ديدة رُعنُابنُح  ُُ-التام  ُقالُ-ُملسو هيلع هللا ىلصصاحِبُالنبي  مرُبنُاخلط ابُبالزوراء: ِقي نيُع  ُل  وأ ناُ.

ُالعص ُصالة ُإىل ُذاهٌب لُ . ُفسأ  ُفقلت  ؟ ُت ذهب  ُأ ين  ُني ُفقال: ُالصالة ُإىل :ُ ْفت  ُطف  ُفأرسع. فذكرُ..

ُ.ُاحلديث

اُُ م  ُيفُروايةُمالك(ُابنُبشكوالُابنُعبدُالبُ)ُوجز  لُالذيُملُي سم  ُحديدةُهوُالرج  ُابن  ُ.بأن 

ُقولهُ (ُ ُُ(طف فتُ: ُعياضُيف ُاآلثار"قال ُصحيح ُعىل ُالنوار ُ 31/ )ُ"مشارق اءُ(: ُاْلف  بت ْشديد

ُمنُاْلجر:ُأ ي.ُالوىل ُ.انتهى.ُنقصت 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   21 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُيقضُُِملفُ,هقلُ عُ  ُةُ الالص 
( ).ُ

ُُعنُُِومالن ُُ:باب ُةُِالالص 

ثنوُ-1  ُحد  ُعرُ ُ:لقاُأن هُ,ملأسُبنُزيدُعنيُعنُمالك  ُُس  ُةًُليلُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُلُوقظهميُ ُأنُُْالالًُبُلووكُ ُ.ةمكُ ُبطريق ُ,واظُ يقُ تُ اْسُُىحتُ ُ,وادُ ورقُ ٌُلُالبُفرقدُ ُ,ةاللص 

ُُيهملعُعْتُلطُوقد ُُمهُ رُ مُ فأُ ُ,واعُ زُِفُ ُوقدُقومُ لاُفاستيقظُ ُ,مسالش  ُأنُُْملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُُىحتُ ُيركبوا ُىحتُ ُفركبواُ.شيطانٌُُبهُوادُ ُهذاُنُ إُُِ:لوقاُ,واديلاُكلذُمنُوارج َُي 

ُُرهممُ أُ ُثمُ ُ,واديلاُكلذُمنُخرجوا ُُنُْوأُ ُ,ينزلواُأنُُْملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُمر ُوأُ ُ,ئوايتوض 

ُُنادييُ ُأنُُْالالًُب ُفصُ,قيميُ ُأوُةالبالص  ُُىل  ُُثمُ ُ.اسبالن ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُ.يهملإُانصف 

ُ.همعُِزُ فُ ُنمُُِىرأُ ُوقد

ُأُ ُياُ:لفقا ُُاهللُإنُ ُاسالن ُُاّيُّ ُ,هذاُغريُحيُ ُيفُينالإُُِهاردُ لُشاءُ ُولوُ.نارواح ُأُ ُقبض 

ُُعنُكمحدُ أُ ُرقدُ ُفإذا ُيفُيهالُ صيُ ُكانُكامُهالُ يصلفُيهالإُعُ فزُُِثمُ ُهانسيُ ُوأُ ُةالالص 

_________________ 

ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(381ُ/ )ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

مر(1191ُ)وابنُاملنذرُ(53ُ 1)وروىُعبدُالرزاقُُُُُ ميُعليهُشهرًاُفلمُأ نهُأ غ",ُعنُنافعُعنُابنُع 

ُفيه,ُيقضُِ ُيوِمهُالذيُأ فاق  ُصالة  ُ.ُ"وصىل 

ُ."أنهُأ غميُعليهُيومًاُوليلة"(883ُ )ُ"السنن"والدارقطنيُيفُ(51ُ 1)ولعبدُالرزاقُُ

ُ.ُ"أنهُأ غميُعليهُأ كثرُمنُيوميُفلمُيقِضه"وللدارقطنيُأيضًاُُ

ُ.ُوكلُّهاُمنُطريقُنافع.ُ"ثالثةُأيام"(881ُ )والدارقطنيُ(1189ُ)ُ"الوسط"والبنُاملنذرُيفُُ

دُ ُ.واهللُأعلم.ُلكثرةُروايةُنافعُعنُابنُعمر.ُوهيُحممولةُعىلُالتعدُّ
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ُاملوطُ ُزوائدُ   21 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُ.هاوقتُِ

ُلاُثمُ  ُُتفت  ُُإنُ ُ:لفقاُبكرُ ُيبأُ ُىلإُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُقائمٌُُوهوُ-ُالالًُبُتىأُ ُيطانالش 

ُ ُُليزُملفُ,هعُ جُ ْضُفأُ ُ-ُي صيل  ُُكامُئهدُ ّي  ُُأُ دُ ّي  ُالص  ُ.نامُىحتُ ُبيُّ

ُُدعاُثمُ  ُرسوٌُلُالبُخبفأُ ُ.الالًُبُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُمثُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُُخبُ أُ ُذيلاُل  ُرسول 

ُُكنُ أُ ُشهدُ أُ ُ:بكرُ ُأبوُلفقاُ,بكرُ ُباأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُُ( ).اهللُرسول 

ُالن ُُ:باب ُرةُِاجُِباْل ُُالةُِهيُعنُالص 

ثنيُ-5  ُحييُحد  ُُعنُملسأُ ُبنُزيدُُِعنُىُعنُمالك 
ِ
ُرسوُنُ أُ ُ,سارُ يُ ُبنُُِعطاء ُل 

ُُعنُبردوافأُ ُرُُّحلاُاشتدُ ُفإذاُ,مجهن ُُِحُيُْفُ ُمنُرُ حلاُةُ شدُ ُإنُ ُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُ.ةالالص 

ُُىلإُارالن ُاشتكِتُُ:لوقا ُُياُ:تلفقاُ,ارهب  ُكُ أُ ُرب  ُُبعيضُل  ُنفُ بُُِاْلُنذُِفأُ ُ,اًُبعض  ُْيُس 

ُكُيف ُُيفُنفسُ ُ,عامُ ُل  ُُيفُونفسُ ُ,تاءالش   ( ).يفالص 
_________________ 

ُ.ُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(1/311ُ)ُ"دالئلُالنبوة"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُْي سندهُعنُ,ُهكذاُهذاُاحلديثُيفُاملوطآت(:5/111ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ واةُمل  ُأ حٌدُمنُر 
زيد 

ُانتهى.ُاملوطأ

,ُعنُعمرانُبنُحصيُنحوه(181ُ)ومسلمُ(3115ُ)ُ"صحيحُالبخاري"وأصلُاحلديثُيفُ:ُقلتُ

ُ.ُمنُحديثُأيبُهريرةُُمتصاًُ(181ُ)وأيضًاُ,ُعنُأيبُقتادة(ُ 18)ورواهُمسلٌمُأيضًاُ

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

رسلُ(1) ُ.ُهذاُم 

ُعنُأيبُهريرةُُ(5 1)ومسلمُ(3181ُ-1 5-1 5)ُ"صحيحه"أ خرجهُالبخاريُيفُواحلديثُ

دونُمنُاحلرُ "وزادُ.ُمثله ُماُجت  مهرير,ُفهوُأ شدُّ دونُمنُالز  ُماُجت  ُ."وأ شدُّ

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   22 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

  

___________________ 

مر ُاحلديثُالولُفأخرجاهُأيضًاُمنُحديثُأيبُذرُوابنُع  اُِشقُّ ُُُ.أم 

ُُْ جاهُمنُطريقُعطاءُالُم رسالًُومل  ر  ت صالًُ.َُي  طيُيفُمقدمةُالكتاب.ُوالُم  ُرش  ُ.كامُبي نت 

رواُإىلُأ نُي بدُ.ُبقطعُاْلمزةُوكرسُالراء(:1ُ /1)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(فأبردواُ:ُ)ُقولهُ أيُأ خ 

,ُملكانُأنجدُإذاُدخلُنجداًُكأظهرُإذاُدخلُيفُالظهريةُومثلهُيفُا.ُأبردُإذاُدخلُيفُالبد:ُيقال,ُالوقت

ُدخلُِتامة ُقالُمجهورُأهلُالعلم,ُوأ ِتمُإذا :ُ ُإىلُأ نُي بدُالوقت  ُاحلر  ة ُيفُشد  ُالظُّهِر ُتْأخري  ي ستحبُّ

ُالوهج ُ.وينكرس 

ُباجلامعةُ هم ُبعض  ُوخصه ُأ فضل. ه ُيفُحق  ُفالتعجيل ُاملنفرد ا ُفأ م  ُوالشافعيُ, ُاملالكية ُأكثر ُقول وهذا

ُ,ُأيضاًُ ُ.انتهىُُمتصاًُ.ُهُبالبلدُاحلارلكنُخص 
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  كتاب
َّ
ُهارةالط

ُ

ُلاُيفُلعملاُ:باب
ِ
ُوضوء

ثنوُ-1  ُحد  ُمالك  ُعن ُعبدُبنُعثامنُعنُءالطحُُْبنُدحممُ ُبنُحييىُعني

ُُ,ط ابخلاُبنُمرعُ ُسمعُ ُهنُ أُ ُ,ثهحدُ ُباهأُ ُنُ أُ ُ,محنالرُ  ُ( )ُ.هإزارُُِحتتُاملُِ ُاءملباُأُ يتوض 

ُُىلإُقامُ ُإذاُائمُِالن ُُوضوءُ:باب ُةُِالالص 

ثنوُ-1  ُحد  ُنامُإذاُ:لقاُابطُ خلاُبنُمرعُ ُنُ أُ ُ,ملسأُ ُبنُزيدُعنيُعنُمالك 

ُلفُاًُجعضطُ مُ ُكمحدُ أُ  ُ( ).أيتوض 

_________________ 

منُطريقُعبدُ(191ُ)ُ"الوسط"وابنُاملنذرُيفُ(1/311ُ)ُ"التاريخُالكبري"أخرجهُالبخاريُيفُُ( )

هُثقاٌتُ.ُاهللُبنُيوسفُعنُمالكُبه ُ.ُورجال 

ُُ"ويفُروايةُأيبُمصعبُُ مر  ُ."أ ن هُرأ ىُع 

ُبا:ُقالُمالكُ(حتتُاإلزارُ:ُ)ُقولهُ ُاالستنجاء  ُ(.1 / )ُ"املدونة"نقلهُيفُ.ُملاءيريد 

ُمالٌكُهذاُاحلديثُيفُ(:11ُ / )ُ"االستذكار"قالُأبوُعمريفُُ ًاُعىلُمنُقالُعنُُ"املوطأ"أ دخل  رد 

مر ُاملهاجرينُبال حجارُِ,ُإنهُكانُالُي ستنجيُباملاء,ُع  هُهوُوسائر  ُانتهىُُ"وإنامُكانُاستنجاؤ 

منُ(9ُ  / )ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(31ُ / )شيبةُوابنُأيبُ(181ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1)

ُعنُمالكُبه ُ.ط رق 

رسٌلُ:ُوقالُالبيهقيُعقبهُ مرُ:ُأي.ُانتهى.ُهذاُم  ُْي سمعُمنُع  ُزيدًاُمل  ُ.ُأ ن 

هُعنُ(9ُ  / )ثمُرواهُالبيهقيُُ ُأ سامةُبنُزيدُبنُأ سلمُعنُأ بيهُعنُجد  ُحدثنا منُطريقُالواقدي 

مرُقال كمُجنب هُفليتوضأإذاُو":ُع  ُأ حد  ع  ُ.ُ"ض 

= 
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ثنوُ-8  ُحد  ُُثمُ ُ,اًُسلجاُناميُ ُكانُمرعُ ُابنُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُالوُي صيل 

ُيُ  ُ ( )ُ.أتوض 

ُللُهورالطُُُّ:باب ُوض 
ِ
ُوء

ثنيُ-9  ُحييُحد  ُُبنُصفوانُعنُىُعنُمالك  ُلُِآُمنُمةلُ سُبنُسعيدُعنُيمُ لس 

ُريرةهُ ُباأُ ُسمعُ ُهنُ أُ ُ,-ُارالدُ ُعبدُبنيُمنُوهوُ-ُردةبُ ُيبأُ ُبنُُِغريةملُ اُعنُزرقل ُاُبني

ُُ:لفقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُىلإُرجٌلُُجاءُ:يقول ُُانُ إُُِ.اهللُياُرسول  ُُبحرُ لاُنركب  ُونحمل 

ُيلقلاُمعنا ُُفإنُُْ,اءملاُمنُل  ُعُ ُبهُناأُْتوض 
ُتُ ن ُفأُ ُ,ناْشُطِ ُُلفقاُ؟بهُأُ وض  ُهوُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُحلُِاُ.هماؤُ ُهورالطُ  هيتتُ مُ ُلُّ
ُُ( ).ُ

ثنوُ-11 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُُعنُحةلطُيبأُ ُبنُاهللُعبدُبنُُِإسحق  ُبنِتُُيدةمح 

___________________ 

ُضعيٌفُ,ُالواقديُمرتوكٌُ:ُقلتُ ُ.ُوأ سامة 

ُالشافعيُُ( ) 38ُ  )أخرجه 11ُ / )ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ( ُابنُوهبُكالمهاُ( منُطريق

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعنُمالكُبه(ُالشافعيُوابنُوهب)

ُُ ُالرزاق ُعبد 181ُ)وأخرجه )ُ ُشيبة ُأيب 31ُ / )وابن ُوالبي( 11ُ / )هقي ُيفُ( ُاملنذر وابن

ُعنُنافعُبه(11ُ)ُ"الوسط" ُ.ُمنُط رق 

(51ُ/ )والنسائيُ(19ُ)والرتمذيُ(83ُ)وأبوُداودُ(9ُ / )والشافعيُ(ُ 1/31)أخرجهُأمحدُُ(1)

ُعنُمالكُبه(381ُ)وابنُماجهُ ُ.ُوغريهمُمنُط رق 

ُ.هذاُحديٌثُحسٌنُصحيٌحُ:ُقالُالرتمذيُ

ُ(11ُ/ )ُ"إرواءُالغليل"و(1ُ / )ُ"التلخيصُ"و(91ُ/ )ُ"نصبُالراية":ُانظرُ
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ُاملوطُ ُزوائدُ   25 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُلماُبنُكعبُبنتُبشةكُ ُهاتُِلخاُعنُفاعةرُُِبنُبيدعُ  ُقتادةُيبأُ ُابنُُِحتتُوكانتُ-ُك 

ُأُ ُ-ُنصاري ُل ُا ُدخُقتادةُباأُ ُنُ أُ ُ,اخبِْتُأُ ُاّن  ُفجاءْتُُ,اًُوضوءُهلُْتُبُ فسكُ ُيهالعُل 

ُلُةٌُرُ هُِ ُ.يهلإُنظرأُ ُفرآينُ:كبشةُ ُتلقاُ,رشبْتُُىحتُ ُناءُ إلاُاْلُىغُ ْصُفأُ ُ,منهُترشب 

ُلفقُ:تلقا؟ُيخأُ ُابنةُ ُياُبيُ عجُ تُ أُ ُ:لفقا ُرسوُنُ إُُِ:لفقاُ.نعمُ:ت  ُُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُاإّن 

ُ.( )ُافاتوُ الطُ ُوأُ ُيكملعُافيوُ الطُ ُمنُهيُامنُ إُُِ,سُ جُ بن ُُيسْتُل

ثنوُ- 1 ُحد  ُُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُارثحلاُبنُإبراهيمُبنُدمحم 

ُالتُ  ُُبنُمحنالرُعبدُبنُحييىُعنُيمي  ُُابطُ خلاُبنُمرعُ ُنُ أُ ُ,حاطب  ُركُُْيفُخرج  ُب 

ُصاحِبُلُعاصلاُبنُمروعُ ُلفقاُ,اًُحوضُوادُ رُ وُ ُىحتُ ُعاصلاُبنُمروعُ ُفيهم

ُُياُ:وضُِحلا ُُدُ رُِتُ ُلهُ.وضُِحلاُصاحب  ُياُ:ابطُ خلاُبنُ ُعمرُ ُلفقاُ؟باعُ الس ُُكحوض 

_________________ 

(55ُ/ )والنسائيُ(91ُ)والرتمذيُ(15ُ)وأبوُداودُ(5/313ُ)وأمحدُ(ُ 1/ )أخرجهُالشافعيُُ( )

ُعنُمالكُبه(353ُ)وعبدُالرزاقُ(311ُ)وابنُماجهُ ُ.ُوغريهمُمنُط رق 

حهُابنُحبانُُ ُ(199ُ )وصح 

ُ.ُهذاُحديٌثُحسٌنُصحيٌحُ:ُقالُالرتمذيُ

قييلُوالدارقطني(:ُ 1/ )ُ"التلخيص"وقالُاحلافظُيفُُ ُوالرتمذيُوالع  حهُالبخاريُّ ُ.ُصح 

ُقالهُحييى(:8ُ 3/ )ُ"التمهيد"وقالُأبوُعمرُيفُُ ُبنُفروة.ُهكذا بيدة ُبنتُأيبُع  يده ُمح  ُيتابْعهُ, ْ ومل 

واةُللموطأُكلهم,ُوهوُغلٌطُمنه,ُأ حٌدُعىلُقولهُذلك بي:ُوإنامُيقولُالرُّ ُع  ُزيدُبنُ,ُدُبنُرفاعةابنة  ُأن  إال 

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

ُ.ُانتهى.ُالنصاري
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ُ ُُالُوضحلاُصاحب  ُُىلعُدُ رُِنُافإنُ ُ,نابُْخت  ُينالعُدُ رُِوتُ,باعالس 
( ).ُ

ُُالُامُ ُ:باب ُجي  ُلاُمنهُب 
ِ
ُوضوء

ثنيُ-11 ُحييُحد  ُمُ أُ ُعنُبراهيمإُُِبنُدحممُعنُامرةعُ ُبنُدحممُ ُعنُىُعنُمالك 

ُُبنُمحنالرُعبدُبنُبراهيمإلُدُ لو ُأُ ُ,عوف  ُُ-ُمةلسُمُ أُ ُْتُلسأُ ُاّن  ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُالن بي ُُزوج 

ُإُُِ:تلفقا ُُلقاُ:مةلسُأمُُُّتلقاُ.؟رذُِقُ لاُكانُِملاُيفُميشوأُ ُ,يليذُ ُطيلأُ ُامرأةٌُُين  ُرسول 

ُ( ).هبعدُماُهرُ طهُ يُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهلل

_________________ 

منُ(1/18ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(151ُ/ )ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(151ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ( )

ُعنُمالكُبه ُ.ط رق 

وقرن اُمعُ.ُمنُطريقُمحادُبنُزيدُعنُحييىُبنُسعيد(8ُ )والدارقطنيُ(191ُ/ )وأخرجهُابنُاملنذرُُُ

ُ.ُحييىُبِنُعبدُالرمحنُأ باُسلمةُبنُعبدُالرمحن

هُصحيٌحُإىلُحييىُبنُعبدُالرمحن(:11ُ / )ُ"املجموع"قالُالنوويُيفُُ رسٌلُ,ُهذاُال ثرُإسناد  لكن هُم 

ُحييىُ,ُمنقطعٌُ ُْيُ ُ-وإنُكانُثقًةُُ-فإن  مرمل  ثامن,ُدركُع  لدُيفُخالفِةُع  ُ.ُبلُو  ُاهـُ.ُهذاُهوُالصواب 

ُ.ُمنُطريقُعبِدُالرمحنُبنُزيِدُبِنُأ سلمُعنُأ بيهُبه(ُ 11)ُ"كتابُالطهور"وأخرجهُأبوُعبيدُيفُُ

ُُ ُالرزاق ُعبد 11ُ/ )وأخرجه )ُ 1181ُ)ُ"ِتذيبُاآلثار"والطبيُيف مرُ( ُع  ُعن ُأ خرى ُط رق  من

ُ.العاصدونُِذكرُعمرِوُبِنُ.ُنحوه

(1)ُُ ُأمحد 11/91ُ)أخرجه )ُ ُداود 383ُ)وأ بو )ُ 13ُ )والرتمذيُّ )ُ ُماجه ُ 53)وابن )ُ والدارقطنيُّ

ُعنُمالكُبه(193ُ)والبغويُ(13/359ُ)ُ"املعجمُالكبري"والطباينُيفُ(118ُ) ُ.منُط رق 

ُالولدُُُُُِ ُوغريمها.ُوأ مُّ ُواملنذريُّ لهاُاخلطايبُّ ُ.جه 

ُمنُبنيُعبِدُ(533ُ)وابنُماجهُ(381ُ)وأيبُداودُُ(1/135)ُ"املسند"ولمحدُيفُُ وغريهمُعنُامرأة 

ُالشهل ُقالت, ُاهلل": ُرسول  ُيا ُقلت  نتنةٌُ: ُم  ُإىلُاملسجد ُطريقًا ُلنا ُإن  ُقال. ُم طرنا؟ ُإذا ُنفعل  :ُفكيف 

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   27 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-13 ُحد  ُ,زيدُ ُبنُسعيدُِلُاًُابنُطحن ُُمرعُ ُبنُاهللُعبدُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُدخُثمُ ُ,هلُ ومحُ  ُفصُسجدُ ملاُل  ُُْ,ىل  ُُومل  ُ.( )ُأيتوض 

ُلاُتركُ:باب
ِ
ُُامم ُُوضوء ُارُِالن ُُهتُْمس 

ثنوُ-11 ُحد  ُمالك  ُُعنيُعن ُُبنُصفوانُوعنُنكدرملُ اُبنُدمُ حم  ُأُ ُ,يمُ لس  ُامّن 

ُْخُأُ  ُُعنُاهب  ُالتُ ُارثحلاُبنُإبراهيمُبنُدمُ حم  ُأن هُ,ديراْل ُُبنُاهللُعبدُبنُربيعةُعنُيمي 

___________________ 

ُمنها؟ُقالت ُبىل:ُأ ليسُبعدهاُطريٌقُهيُأ طيب  ُ."فهذهُهبذه:ُقال,ُقلت 

ت ريدُأ ّناُكانتُت طيلُثوهباُالذيُتلبسهُليسرتُقدمْيهاُ(:13ُ/ )ُ"املنتقى"يفُقالُالباجيُُ(ذ ييلُ:ُ)ُقوله

رِبُ ُالع  ُللسرتُِ,ُيفُمشيهاُعىلُعادِة ُي طلنُالذيل  ُفكن  ْلب سنُاخِلفاف  همُي  ُ,ُوملُيكنُنساؤ  صُالنبيُّ ورخ 

ُ.ُانتهى.ُيفُذلكُلذلكُاملعنىُملسو هيلع هللا ىلص

ُ(191ُ)وانظرُحديثُرقمُ

ُ.عنُمالكُبه(1ُ 1 )ُ"املصن ف"أخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ( )

والبغويُ(3/381ُ)وابنُسعدُ(311ُ/ )ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(3/118ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ

ُعنُنافعُبه(ُ 1)ُ"حديثُأيبُاجلهمُ"يفُجزءُ ُ.ُمنُط رق 

ُالرمحنُ ُعبد  ُسعدُوابنُاجلهمُاالبن  ىُابن  ُ.وسم 

ُ.لُامليتيفُبابُغسُ"صحيحه"والثرُعل قهُالبخاريُيفُُ

.ُطي بهُباحلنوط:ُأي.ُبفتحُاملهملةُوالنونُالثقيلة(:11ُ /3)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(حن ط:ُ)قولهُ

لطُمنُالطيبُللمي تُخاصة ُيشءَُي  ُ.انتهى.ُوهوُكلُّ

ُعليه(:15ُ/ )ُ"املنتقى"قالُالباجيُيفُ نُحن طُمي تاُالُوضوء  ُم  ُأ ن  ل هُفالُوضوءُ,ُالُخالف  ومنُمح 

ُ ُالفقهاءعليه ُمجهور ُعند ويُيفُذلكُ, ُر  ُفليغتسل"وما لُميتًا ُمنُغس  ُفليتوضأُْ, ل ه فليسُُ"ومنُمح 

ُ ُعليهُمعُاملصل ي.ُبثابت  ُفي صيل 
 
دثًاُليكونُعىلُوضوء أُإْنُكانُحم  توض  ُكانُمعناهُأْنُي  ُ.انتهى.ُولوُصح 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   28 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُ ُُثمُ ُ,ابطُ خلاُبنُمرعُ ُمعُىتعش  ُُْ,صىل  ُيتوُومل  أُض 
( ).ُ

ثنوُ-15 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُبنُرةمُْض 
ُأنُ ُ,عثامنُبنُبانأُ ُعنُازينُ ملاُسعيدُ 

ُأكُانعفُ ُبنُعثامن ُُل  ُْضُمُ ُثمُ ُ,امًُحلوُاًُبزخ  ُوغسُمض  ُُيديهُل  ُثمُ ُ,هوجهُ ُهبامُومسح 

ُ ُُْ,صىل  ُُومل  ُ( )ُ.أيتوض 

ثنوُ-11 ُحد  ُمالك  ُسأُ ُأن هُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعن ُبنُعامرُبنُاهللُعبدُ ُل 

ُُلج ُالرُ ُعنُربيعة ُلُأيتوض  ُُقدُاًُطعامُصيبيُ ُثمُ ُ,ةاللص  ُتُ يُ أُ ُ.ارالن ُُهتُْمس  ُ:لقاُ؟أُ وض 

ُرأُ  ُُيبأُ ُيت  ُُالوُ,كلذُيفعل  ُُ( ).أُ يتوض 

ثنيوُ-11 ُحييُحد  ُبنُ ُجابرُ ُسمعُ ُهنُ أُ ُ,كيسانُبنُوهبُعيمُ نُ ُيبأُ ُعنُىُعنُمالك 

ُال ُُاهللُعبد ُرأُ ُ:يقولُنصاري  ُُبكرُ ُباأُ ُيت  ُأكُيقدُ الص  ُُثمُ ُ,امًُحلُ ُل  ُُْ,صىل  ُُومل  ُ.( )ُأيتوض 

_________________ 

ُ.بِنُوهبُعنُمالكُبهُمنُطريقُعبدُاهلل(18ُ/ )ُ"رشحُمعاينُاآلثار"أخرجهُالطحاويُيفُُ( )

رشحُ"والطحاويُيفُ(51ُ / )ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(3ُ  )ُ"الوسط"أخرجهُابنُاملنذرُيفُُ(1)

ُعنُمالكُبه(18ُ / )ُ"معاينُاآلثار ُ.ُمنُط رق 

ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(ُ 5 / )ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(3)

ُ.وإسنادهُصحيحُُ

ُ.ُكعبُبنُمالكُبنُربيعةُبنُعامرُالعنزيُالصحايبُُهوُُابنُ .ُربيعةُعامرُبنُُ

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(51ُ / )ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(381ُ)أخرجهُالطحاويُُ(1)

دُكامُيفُُ ُ.منُطريقُهشامُبنُعروةُعنُوهبُبنُكيسانُبه(95ُ/ )ُ"إحتافُاملهرة"وأخرجهُمسد 

ُُولهُط رٌقُأ خرىُعنُأ يبُبكرُُ

ُ.ُوماُبعده(111ُ)مصنفُعبدُالرزاقُ:ُانظرُ
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ُاملوطُ ُزوائدُ   29 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-18 ُحد  ُرسوُنُ أُ ُ,نكدرملُ اُبنُدحممُ ُعنيُعنُمالك  ُطعامُ لُعي ُدُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُفأكُمٌُحلوُخبزٌُُيهلإُبرُ فقُ  ُُثمُ ُ,منهُل  ُوصُأتوض  ُكفأُ ُعامالطُ ُكلذُلُِبفضُيتُ أُ ُثمُ ُ,ىل  ُل 

ُُثمُ ُ,منه ُُْصىل  ُُومل  ُ.( )ُأيتوض 

ثنوُ-19 ُحد  ُمالك  ُعن ُيزيدُبنُمحنالرُ ُعبدُعنُقبةعُ ُبنُموسىُعني

ُأُ ُنُ أُ ُ,نصاري ُل ُا ُلماُبنُ ُنس  ُفدخُ,راقعُِلاُمنُمقدُُِك  ُبنُيبُُّوأُ ُحةلطُبوأُ ُيهلعُل 

ُ ُفقرُ ُكعب  ُُقدُاًُطعامُامْلُب  ُُنٌسُأُ ُفقامُ,منهُواكلُ فأُ ُ,ارُ الن ُُهتُْمس  ُ.أفتوض 

ُُبنُ ُيبُُّوأُ ُحةلطُبوأُ ُلفقا ُُْيتنيلُ:أنٌسُُلفقاُ؟عراقي ةٌُأُ ُ.نسأُ ُياُهذاُماُ:كعب  ُمل 

ُُبنُ ُيبُُّوأُ ُحةلطُبوأُ ُوقامُ,لأفع ُُملُ وُ,يالُ فصُكعب  ُ.( )ُآيتوض 

_________________ 

ُ(:1/113ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ( ) ُفيامُعلمت  واة ُعندُمجيعُالرُّ ُاحلديثُيفُاملوطأ ُهذا هكذا

رسالًُ داميُكلهمُعنُمالكُعنُحممدُ,ُم  رديُوخالدُبنُيزيدُالعمريُوالق  مرُبنُإبراهيمُالك  ورواهُع 

ُاهللُمُ  ُبنُعبد ُعنُجابر ُاملنكدر ُسنداًُبن ُعنُمالك. ُبروايته تجُّ ُالُحي  ُوكلهمُضعيٌف والُعنُغريهُ.

رسالًُ,ُلضعِفهم ُماُيفُاملوطأُم 
ُفيهُعنُمالك  وقدُرواهُثقاٌتُعنُحممدُبنُاملنكدرُعنُجابرُ,ُوالصواب 

ُ.انتهى"مسنداًُ

ُ.ُوهوُكامُقالُأبوُعمر:ُقلتُ

يينةُعندُأمحدُوسفيانُبنُ(ُ 9 )ُ"السنن"عندُأيبُداودُيفُُفقدُرواهُابنُجريجُ ,ُ(11/113ُ,315)ع 

ُومعمرٌُ ُ(139)عندُعبدُالرزاقُ. وحُبنُالقاسم, ُور  ُ(39  )عندُابنُحبانُ. ُالوارث, ُوعبد  عندُ.

الًُوُمتصاًُ.ُوغريهمُعنُابنُاملنكدرُعنُجابرُبه(15ُ/ )ُ"مسنده"احلارثُبنُأيبُأ سامةُيفُ ُ.ُمطو 

هُصحيٌحُُ ُ.ُوسند 

(1)ُُ ُالطحاويُيف ُمعاين"أخرجه 31ُ / )ُ"ُاآلثاررشح )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي (58ُ / )ُ"السنن

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   31 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُلاُجامعُ:باب
ِ
ُوضوء

ثنيُ-31 ُحييُحد  ُرسوُنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُروةعُ ُبنُهشامُعنُىُعنُمالك  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ئل ُوُ أُ ُ:لفقاُ,طابةُِتُِْسُالاُعنُس  ُ.( )ُ؟حجارُ أُ ُثةُ ثالُكمحدُ أُ ُجيدُ ُال 

ثنوُ- 3 ُحد  ُمالك  ُُعنُملسأُ ُبنُزيدُُِعنيُعن
ِ
ُاهللُعبدُُِعنُيسارُ ُبنُُِعطاء

ُ ُالصُّ ُرسوُنُ أُ ُ,نابحي  ُُإذاُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُمُ فتمْضُُؤمنُ ملاُعبدُ لاُأُ توض  ُِتُخرجُض 

ُغسُفإذاُ,نفهأُ ُمنُطاياخلاُخرجِتُُثرُ نُْتُ اْسُُوإذاُ,هيُْفُُِمنُطاياخلا ُخرجِتُُهوجهُ ُل 

___________________ 

ُعنُمالكُبه(111ُ/ )وابنُاملنذرُ ُ.ُمنُط رق 

ُُ ُأمحد 1ُ 11 )ورواه ُيفُ( 1/18ُ)ُ"املختارة"والضياء )ُ ُعنُعبدُ(31ُ / )والطحاوي  منُط رق 

نُهوُخرٌيُمنك:ُزادُأمحدُوالضياءُقاال.ُالرمحنُبنُيزيدُبه ُْيتوضْأُمنهُم  ُ.ُمل 

ُ.ُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالك(131ُ)ُ"معرفةُالسننُواآلثار"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

يينةُعندُاحلميديُيفُُُُُ ُبنُع  وحييىُ,ُ(3111)ُ"الكبري"والطباينُيفُ(131ُ)ُ"مسنده"وتابعُمالكًاُسفيان 

دُكامُيفُ ُ.ُم رسالًُ.ُكالمهاُعنُهشامُعنُأبيه(11ُ/ )ُ"إحتافُاملهرة"بنُسعيدُعندُم سد 

روةُعنُ(ُ 1/ )والنسائيُ(11ُ)وأبوُداودُ(18ُ /1)ورواهُأمحدُُ منُطريقُم سلمُبنُق رطُعنُع 

ُاهللُ,ُعائشة ُرسول  ُ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ُفليستطب  ُأ حجار  كمُإىلُالغائط,ُفليذهبُمعهُبثالثِة ُأحد  إذاُذهب 

ُ."هباُ؛ُفإّناُجتزيُعنه

ُعىلُهشامُ ُاخت لفُفيه ُوقد ُوعىلُأبيه, ُانظر. 1ُ 11/3)ُالتمهيد: 5ُ / )عللُالرتمذيُ( وسننُ(

ُ(.39 )وعللُابنُأيبُحاتمُ(13ُ / )البيهقيُ

ُ":ُعنُابنُمسعودُقال(55ُ )ُ"صحيحه"وأخرجُالبخاريُيفُُ ُآتِي هُُملسو هيلع هللا ىلصأ تىُالنبيُّ رينُأ ْن ُفأ م  الغائط 

ُ.ُ"بثالثِةُأ حجار

ُُ ُاهللُِ":ُقالُعنُسلامن(111ُ)وملسلم  اناُرسول  ُِمنُثالثِةُأ حجارُملسو هيلع هللا ىلصّن  ُبأ قل  ُ."أ ْنُن ستنجي 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   31 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُىحتُ ُوجههُمنُطاياخلا ُغسُفإذاُ,ينيهعُ ُشفارأُ ُحتتُمنُخترج  ُخرجِتُُهيديُُْل 

ُُىحتُ ُيديهُمنُطاياخلا ُُفإذاُ,يديهُظفارأُ ُحتتُمنُخترج  ُطاياخلاُخرجِتُُهِسُبرأُُْمسح 

ُُىحتُ ُهِسُرأُُْمن ُغسُفإذاُ,ذنيهأُ ُمنُخترج  ُىحتُ ُهيُْلرجُمنُطاياخلاُخرجِتُُهيُْلرجُل 

ُ ُخت  ُُ.هيُْلرجُظفارأُ ُحتِتُُمنُرج 

ُهلُةًُلنافُهتُ الوصُ,سجدُِملاُىلإُهمشيُ ُكانُثمُ ُ:لقا
( ).ُ

ثنوُ-31 ُحد  ُهريرةُباأُ ُسمعُ ُهنُ أُ ُ,رمُِجُْملُ اُدينُ ملاُاهللُعبدُبنُعيمنُ ُعنيُعنُمالك 

ُُنمُ ُ:يقول ُُثمُ ُ,هوضوءُ ُحسنُ فأُ ُأُ توض  ُُىلإُاًُعامدُخرج  ُدامُماُةُ الصُيفُهفإنُ ُ,ةالالص 

ُُىلإُعمدُ يُ  ُُبإحدىُهلُكتبيُ ُهنُ وإُُِ,ةالالص  ُخرىل ُباُعنهُىمحُ ويُ ُ,حسنةٌُُهيُْطوتُ خ 

_________________ 

والبيهقيُيفُ(19ُ / )ُ"املستدرك"واحلاكمُيفُ(11ُ/ )والنسائيُ(1/319ُ)أخرجهُاإلمامُأمحدُُ( )

عب" واجلوهريُ(5/311ُ)ُ"التاريخُالكبري"والبخاريُيفُ(ُ 8/ )ُ"الكبى"ويفُ(1131ُ)ُ"الشُّ

ُعنُمالكُبه(313ُ)ُ"مسندُاملوطأ"يفُ ُ.ُمنُط رق 

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

ُ ُيف 1191ُ)ُ"الوسط"والطباينُّ )ُ ُأمحد ُ 958 )واإلمام )ُ ُيف ُالصبهاين ُالشيخ طبقاتُ"وأبو

ُبه(115ُ)ُ"املحدثيُبأصبهان ُعنُزيدُبنُأ سلم 
ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمنُط رق 

نابحي)وايةُأيبُغسانُحممدُبنُمطرفُمنُرووقعُعندُأمحدُُ الشيخُُووقعُعندُأيب(ُعنُأيبُعبدُاهللُالصُّ

نابحي)منُروايةُهشاِمُبِنُسعدُ ُ.وعبدُالرمحنُهوُأبوُعبدُاهللُ.(عبدُالرمحنُالصُّ

1ُ/ )ُ"عللُالرتمذيُالكبري"قالُالبخاريُكامُيفُُُُُ سيلة(: ُالرمحنُبنُع  ُعبد ُواسمه ُمنُ, ُيسمْع ْ ومل 

رسل.ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُ ُم  يقُ,ُوهذاُاحلديث  د  ُانتهىُ"وعبدُالرمحنُهوُالذيُروىُعنُأيبُبكرُالص 

نابحيُُُُُ ُلعبدُاهللُالصُّ نابحي(.111ُُرقمُ)ُوسيأيتُحديٌثُآخر  ُفانظره.ُوفيهُكالمُابنُعبدُالبُعنُالصُّ
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ُاملوطُ ُزوائدُ   32 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُ:قالواُ,اًُدارُكمبعدُ أُ ُاًُجرأُ ُكمعظمُ أُ ُفإنُ ُ,عُ يْسُُالفُقامةُ إلاُكمحدُ أُ ُسمعُ ُفإذاُ.ئةٌُسيُ 

ُياُمِل ُ
ُطاخل ُاُكثرةُُِلُِجأُ ُنمُُِ:لقاُ؟ريرةهُ ُباأُ 

( ).ُ

ُنيذُ ل ُواُسُِأُْبالرُ ُِحُْسُملاُيفُجاءُ ُامُ ُ:باب

ثنيُ-33 ُحييُحد  ُمالك  ُعن ُاءُ ملاُخذُ يأُُْكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنُى

ُُ( )ُ.هنيُْذُ ل ُُعيهبُ ْصُبأُ 

ُيفُ خل ُاُىلعُِحُْسُملاُيفُجاءُ ُامُ ُ:باب

ثنوُ-31 ُحد  امأُ ُ,دينارُ ُبنُاهللُوعبدُُِنافعُ ُعنيُعنُمالك  ُأُ ُّن  ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُاهخب 

ُمرعُ ُبنُاهللُعبدُفرآهُ-ُهامريُ أُ ُوهوُ-ُاصُ وقُ ُأيبُبنُسعدُىلعُكوفةلاُمُ قدُُِعمر

ُيُ  ُُإذاُباكأُ ُْلُسُ:سعدٌُُهلُلفقاُ,يهلعُكلذُنكرُ فأُ ُيفُ خل ُاُىلعُمسح  ُمفقدُُِ,يهلعُقدمت 

_________________ 

ُ.ُعنُمالكُبه(ُ 98 )ُ"املصن ف"أخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ( )

...ُفإنُأعظمكم)ُمرفوعًاُبسياقُآخرُدونُقولهُ(538ُ )ومسلمُ(111ُ)يُوأصلهُيفُصحيحُالبخارُ

لُيفُمجاعةُ "بلفظُ.(الخُ ج  ُالر  ُفأحسنُالوضوء,ُصالة أ ُتوض  ُإىلُاملسجدُالُ,ُوذلكُأ ن هُإذا ثمُخرج 

ُالصالة ُإال  ه رج  َُي  ُدرجةٌُ, ُهبا ُله فعت ُر  ُإال  طوة ُخ  َُيط  ْ ُمل  ُخطيئة, ُهبا ُعنه ط  ُوح  ,ُ ُصىل  .....ُفإذا

ُ"احلديث

همُ"عنُأيبُموسىُمرفوعًاُ(515ُ )ومسلمُ(ُ 15)وللبخاريُُ ُالناِسُأ جرًاُيفُالصالةُأ بعد  ُأعظم  إن 

ُ."احلديثُ..ُإليها

ُ.ُمنُطريقُحييىُبنُبكريُعنُمالكُبه(11ُ/ )ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُالرزاقُُ ُعبد 19ُ)وأخرجه ,31ُ ُيفُ( 8ُ / )ُ"املصنف"وابنُأيبُشيبة ُيفُ( ُ"الوسط"وابنُاملنذر

ُعنُنافعُبه(391ُ) ُ.ُمطوالًُوُمتصًاُبنحوه.ُمنُط رق 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   33 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُيسأُ ُنُْأُ ُفنيسُاهللُعبدُ  ُلسأأُ ُ:لفقاُ,سعدٌُُقدمُ ُىحتُ ُ,كلذُعنُعمرُ ُل  ُ:لفقاُ؟أباكُت 

ُُ.ال

ُلدخأُ ُإذاُ:مرعُ ُلفقاُ.اهللُعبدُ ُهلُ فسأُ  ُفامُُْطاهرتانُومهاُيفُ خل ُاُيفُكيُْلرجُت  ُْحُس 

ُجاءُ ُوإنُُْ.نعمُ:مرعُ ُلفقاُ؟غائطلاُمنُناحدُ أُ ُجاءُوإنُُْ:اهللُعبدُلقاُ,يهاملع

ُ.( )ُغائطلاُمنُكمحدُ أُ 

ثنوُ-35 ُحد  ُباُعمرُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُُيفُل  ُتُ ُثمُ ُ,وقالسُّ ُأوض 

ُفغس ُُهديُْويُ ُهوجهُ ُل  ُرأُ ُومسح  جلُيعدُ ُثمُ ُ,هس 
ُصيُ لُُِنازةُ  ُدخُحيُيهالعُيل  ُسجدُ ملاُل 

ُ ُُثمُ ُ,يهخفُ ُىلعُفمسح  ُ.( )يهالعُصىل 

ثنوُ-31 ُحد  ُُ:لقاُهنُ أُ ُ,يشُ قُ رُ ُبنُمحنالرُ ُعبدُبنُسعيدُعنيُعنُمالك  ُرأيت 

ُأُ  ُلماُبنُ ُنس  ُفباُءباقُ ُتىأُ ُك  ُُيتأُ ُثمُ ُ,ل 
 
ُُبوضوء ُفغسُ.أفتوض  ُىلإُهيُْويدُ ُهوجهُ ُل 

_________________ 

ُ.عنُمالكُبه(338ُ/ )ُ"املعرفة"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(1ُ 1 )ُ"مسنده"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُأ خرىُتركت هاُاختصاراًُُ ُ.ُوْلذهُالقصِةُطرق 

منُطريقُأيبُسلمةُبنُعبدُالرمحنُعنُعبدُاهللُبنُُ.ُمتصاًُ(111ُ)ُ"صحيحُالبخاري"وأصلهاُيفُُ

ُ مرُعنُسعدُبنُأيبُوقاصُعنُالنبي  مر,ُأ نهُمسحُعىلُاخلفي",ُملسو هيلع هللا ىلصع  ُع  مرُسأ ل  ُعبدُاهللُبنُع  ,ُوأن 

ُ.ُنعم:ُفقال ثكُشيئًاُسعٌدُعنُالنبي  ُ."فالُت سأ ْلُعنهُغريهُملسو هيلع هللا ىلصإذاُحد 

والبيهقيُيفُ(ُ  1)وابنُاملنذرُ(ُ 3/ )ُ"ال م"ويفُ(8ُ  ,1ُ  )ُ"املسند"أخرجهُالشافعيُيفُُ(1)

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(99ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(81ُ/ )ُ"السننُالكبى"

ُ.ُصحيح:ُوقالُالبيهقيُ
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ُاملوطُ ُزوائدُ   34 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُ,ْيُقُ رفُ ملا ُُ,سهبرأُُْومسح  ُفصُسجدُ ملاُجاءُثمُ ُ,يفُ خلاُىلعُومسح  ُُ( )ُ.ىل 

ُعاِفُالرُُُّيفُجاءُ ُامُ ُ:باب

ثنيُ-31 ُحييُحد  ُمالك  ُعُ رُ ُإذاُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنُىُعن ُ.ف 

ُُانصف ُُْ.ىفبن ُُرجعُ ُثمُ ُ,أفتوض  ُ.( )ُملُ يتكُومل 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالشافعي 11ُ / )ُ"املسند"أخرجه )ُ 1/111ُ)ُ"الم"ويف )ُ ُالبيهقيُيف ُطريقه معرفةُ"ومن

ُ.ُعنُمالكُبه(339ُ/ )ُ"السننُواآلثار

ثناُسعيدُبنُعبدُالرمحنُبه(111ُ)ُ"حديثُإسامعيلُبنُجعفر"وأخرجهُابنُخزيمةُيفُُ ُ.ُحد 

ُأ نساًُ:ُقال,ُعنُعاصمُالحول(83ُ / )وابنُأيبُشيبةُ(138ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ فذكرُ..ُرأ يت 

ُ.ُنحوه

منُ(1/151ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(19ُ / )وابنُاملنذرُ(11ُ )أخرجهُالشافعيُرقمُُ(1)

ُ.ُطريقُمالكُبه

ُ.ُوإسنادهُصحيحُ

(1/151ُ)والبيهقيُ(19ُ / )وابنُاملنذرُ(91ُ /1)وابنُأيبُشيبةُ(1ُ 31)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

ُعنُنافعُبهُنحوه ُ.منُط رق 

ُقولهُ (ُ :ُ ف  ع  حاح"قالُيفُُ(ر  ُالص  111ُصُ)ُ"ُمتار َُيرجُمنُال ْنف(: ُالدم اف  ع  ُالرُّ .ُ ف  ع  ُر  وقد

ُ فُكنص  ُيرع  فُأيضًاُكي قط ع.ُينْص  ُبضمُالعيُلغٌةُفيهُضعيفةٌُ,ُوي رع  ف  ع  ُ.انتهى.ُوُر 

بيدُاهللُبنُمعاذُ(181ُ )ُ"اجلامعُل خالقُالراويُوآدابُالسامع"روىُاخلطيبُيفُُ:لطيفةُ عنُع 

ُبنُسلمةُقال":ُالعنبي,ُقال اُإليهُمحاد  ك  مُسألت هُعنُحديثُهشا:ُجاءُسيبويهُإىلُاخلليلُبنُأمحدُفش 

فُفانتهرين ُرع  ُ:ُوقالُيل.ُبنُعروةُعنُأبيهُيفُرجل  ف.ُأخطأت  ُ:ُفقالُلهُاخلليل.ُإنامُهوُرع  .ُصدق 

ُ."!أ تلقىُهبذاُالكالمُأ باُسلمة؟

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   35 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُرُ ُوأُ ُح ُرُْج ُُمنُمالدُ ُبهلُ غُ ُفيمنُُْلُِعملاُ:باب ُعاف 

ثنيُ-38 ُحييُحد  ُُبنُ ُسورُ ملاُنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُروةعُ ُبنُهشامُعنُىُعنُمالك  ُرمةُم 

ُةالصلُمرُ عُ ُقظُ يُْفأُ ُ,فيهاُنُ عُِطُ ُتيلاُةليلالُمنُابطُ خلاُبنُمرعُ ُىلعُلدخُهنُ أُ ُ,خبهأُ 

ُ ُُتركُ ُنملُمسالإلاُيفُحظُ ُالوُ.نعمُ:مرعُ ُلفقاُ,بحالصُّ ُفصُ,ةُ الالص  ُ.مرعُ ُىل 

ُيُ ُهح ُرُْوج ُ ُاًُمُ دُ ُثعب 
( ).ُ

___________________ 

مُلهُمنهاُ(فبنىُوملُيتكل مُ:ُ)ُقولهُُ ُفب ن ىُعىلُماُتقد  ُإىلُالصالِة ُرجع  ُعنُصالتِهُث م  وملُ,ُيريدُانصف 

الةُِ.ُيتكل م ُالص  ُحكم  ُ(.83/ )ُ"املنتقى"قالهُالباجيُيفُ.ُي ريدُأ ن هُاستدام 

ُيفُرواية:ُقلتُ ُعباسُوأ محد  مرُقالُابن  ُالصالةُ :ُوقيل.ُوبقولُابِنُع  يةُوبهُقالُأمحدُيفُروا,ُيستْأنف 

ُمنُالسبيليُابتدأُ :ُوقيل.ُواحلسنُوعطاءُوالنخعيُوأكثرُالعلامء وإْنُكانُمنُغريمهاُ,ُإْنُكانُاحلدث 

ُنجاسِةُالسبيِلُأ غلظُ ,ُب نى كم  ُح  ُ.وهوُروايةُعنُأمحد.ُوال ثرُإِنامُورد ُيفُغريها,ُل ن 

ُمنهاُشٌئُوقدُُ مرُالُيصحُّ ُيفُالباِبُبمثلُأثرُابنُع  ويْتُأ حاديث  ُُ.ر 

فهاُابنُحجر(.115ُ/ )انظرُالتلخيصُاحلبريُُ ُ(.1/31)وُ(18ُ/ )وانظرُنصبُالرايةُ.ُوضع 

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(51ُ /1)والبغويُ(351ُ/ )أخرجهُالبيهقيُُ( )

ُاملسورُبنُُمرمةُأ خبه:ُكذاُقالُمالكُ ُ.أ ن 

ُالدارقطنيُيفُُ ُاحلافظ  ُ(1/119ُ)ُ"العلل"لكنُجزم  ُ,ُبوْهمُمالك  ليامنُوأ ن  روةُعنُس  ُعنُع  الصواب 

عنُ(111ُ/ )والدارقطنيُ.ُعنُالثوري(519ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُ.ُبنُيسارُعنُاملسورُبنُُمرمة

ُ.عنُعبدةُكلهمُعنُهشامُعنُأ بيهُعنُسليامنُبه(1ُ/51ُ)وأيضًاُ,ُأيبُمعاوية

ُاملسورُ ُعن ُأ بيه ُعن روة ُع  ُبن ُِهشام ُعن
ُمالك  ُغري  ُورواه حو, ُي ص  ْ ُمل  ُباإلخبارلكن ُا ُرووهُ, وإنام

ُصحيٌحُ,ُبالعنعنة ُالثر  ُ.ُُُُوهوُثقة.ُفالواسطةُسليامنُبنُيسار.ُلكن 

ُ.ُولهُط رٌقُأ خرىُ ُ(.  1ُ–1ُ 1/1)انظرُعللُالدارقطنيُّ

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   36 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُلاُ:باب
ِ
ُيذُِملاُمنُوضوء

ثنيُ-39 ُىُحييُحد  ُيامنلسُعنُاهللُبيدعُ ُبنُمرعُ ُىلموَُّْضُالن ُُيبأُ ُعنُعنُمالك 

ُلطاُيبأُ ُبنُ ُيلُ عُنُ أُ ُ,سودال ُُبنُُِقدادملُِاُعنُيسارُ ُبن ُنُْأُ ُهمرُ أُ ُب 
ُيسأُ  ُرسوُهلُل  ُاهللُل 

ُُ.هلهأُ ُمنُنادُ ُإذاُلجالرُ ُعنُملسو هيلع هللا ىلص ُملاُمنهُفخرج  ُعنديُفإنُ ُ:يلُ عُلقاُ,؟يهلعُماذاُذيُّ

ُلفسأُ ُ:قدادملاُلقاُ.هلُ سأُ أُ ُنُْأُ ُحيستُ أُ ُناوأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُابنةُ  ُرسوُت  ُعنُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُينُْلفُكمحدُ أُ ُكلذُوجدُ ُإذاُ:لفقاُكلذ ُيتُ لُْوُ,اءملباُهفرج ُُْحُض  ُهوضوءُ ُأُْوض 

ُل ُ.( )ةاللص 

___________________ 

رُ(يثع بُ:ُ)ُقولهُ ُ.أيُيتفج 

( )ُُ ُأمحد 1/5ُ)أخرجه )ُ ُداود 111ُ)وأبو )ُ 91ُ/ )والنسائي )ُ ُماجه 515ُ)وابن ُيفُ( ُخزيمة وابن

ُعنُمالكُبه(ُ 1  )وابنُحبانُ(ُ 1)ُ"صحيحه" ُ.ُوغريهمُمنُط رق 

ُْي سمعُمنُاملقدادُُ ُْيره,ُوسليامنُبنُيسارُمل  ُ.كامُقالُأبوُعمرُوغريه.ُومل 

ُُ 19ُ / )ويفُصحيحُمسلم ُع( ُيسار ُبن ُعب اسعنُسليامن ُابن ُن ,"ُ ُأيبُطالبُأ رسل  ُبن ُعيل  أن 

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ"فذكرُنحوه..ُاملقداد

ُاحلديثُيفُُُ منُطريقُحممدُابنُاحلنفيةُعنُ(19ُ / )ومسلمُ(15ُ/ )ُ"صحيحُالبخاري"وأصل 

ُ اءًُ":ُقالُعيلٍّ ذ  ُرجاًلُم  ُاهللُ,ُكنت  ُرسول  ُأ ستحيُأْنُأ سأل  ُ.ُملكانُابنتِهُملسو هيلع هللا ىلصوكنت  ُبن  ُاملقداد  فأ مرت 

ه أ:ُفقال.ُالسودُفسأ ل  ض  ت و  هُوي  ُذكر  ُ.ُ"ي غسل 

يقالُ,ُاملاءُالرقيقُالتيَُيرجُعندُامل العبة.ُبفتحُامليمُويقالُبسكونُالذالُوكرسهاُمعاًُُ(املذيُ:ُ)ُقولهُ

ُ."الفتح"قالهُابنُحجرُيفُ.ُمنهُمذىُالرجلُوأ مذى

ُ:مرينوإنامُأوردتُاحلديثُلُ

ُالولُ ُي عتبُمنُمسندُاملقداد:
ُمالك  ُحديث  ُأن  ُيفُالصحيحي. ُبخالفُما ,ُ سندُعيل  فإنامُهوُمنُم 

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   37 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-11 ُحد  ُ:لقاُابطُ خلاُبنُمرعُ ُنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُملسأُ ُبنُزيدُُِعنيُعنُمالك 

ُإ ُ,هذكرُ ُْلُيغسلفُكمحدُ أُ ُكلذُوجدُفإذاُ,يزةرُ خل ُاُلمثُيمن ُُنحدرُ يُ ُهجدُ ل ُُين 

ُلو ُلُهوضوءُ ُأيتوض  ُ.( )ُذيملاُيعنيُ.ةاللص 

ثنوُ- 1 ُحد  ُج ُُعنُملسأُ ُبنُُِزيدُُِعنيُعنُمالك  ُ,اشُ عيُ ُبنُاهللُعبدُىلموُندب 

ُلُْسأُ ُ:لقاُهنُ أُ  ُ,كفرج ُُْلُفاغسُهتُ وجدُُْإذاُ:لفقاُ,ي ُذُِملُ اُعنُعمرُبنُ ُاهللُعبدُ ُت 

ُ ُلُكوضوءُ ُأوتوض  ُ.( )ُةاللص 

___________________ 

ُ.ُوابِنُعباس

ُُ:ثانياًُُ ه ُقول  ُِمنُأ هلِه)أن  ُدنا ُليستُيفُالصحيحي( ُاملذي, ُيفُوجوِد ُالسبب  ُوهيُت بي  ُبسببُ, وأنه

طلقاًُ هُالُم 
ُ.ُأعلمواهلل.ُاملالعبةُوالدنِوُمنُأ هلِ

ُ.ُمنُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(351ُ/ )ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُالرزاقُُ يينةُعنُزيدُبه(115ُ)وأخرجهُعبد  رُوابنُع  عم  ُ.نحوه.ُعنُم 

ُُُُُ ُ,ُعنُعبدُالرمحنُال عرج(5ُ 1)ولعبدُالرزاقُأ يضًا ُ":ُ-وهوُعىلُاملنبُُ-قالُقالُعمر  إنهُلينحِدر 

ُ."فامُأ باليه.ُأوُمثلُاخلرزة,ُاجل امنيشٌءُمثلُ

ُاخلاءُاملعجمة(:19ُ/ )ُ"املشارق"قالُيفُُ(اخل ريزةُ:ُ)ُقولهُ هُزاي,ُبضم  ُ.ُوآخر  ر  شب هُن قطتهُوماُيتحد 

زةُواحدةُاخلرز ُ.انتهى.ُمنهُباخل ر 

(31ُ / )ُ"الوسط"وابنُاملنذرُيفُ,ُمنُطريقُابنُب كري(351ُ/ )ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُ.منُطريقُإسحاقُبنُعيسىُكالمهاُعنُمالكُبه

ندبُ ُ.ُوسكتُعنه(ُ  1/5)ُ"اجلرحُوالتعديل"ذكرهُابنُأيبُحاتمُيفُ.ُورواتهُثقاٌتُسوىُج 

ُقالُابنُاحلذاء(:11ُ/ )ُ"تعجيلُاملنفعه"وقالُابنُحجرُيفُُ ُالبخاري: ُملُيذكره وملُيذكْرهُ:ُقلت.

ُ.انتهى.ُاحل سيني
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ُاملوطُ ُزوائدُ   38 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُلاُ:باب
ِ
ُُنمُُِوضوء ُِجُرُْفُ لاُمس 

ثنيُ-11 ُحييُحد  مروُبنُدحممُ ُ( )ُعنُبكرُيبأُ ُبنُاهللُعبدُُِعنُىُعنُمالك  ُبنُع 

ُلدخُ:يقولُبريالزُُُّبنُروةعُ ُسمعُ ُهنُ أُ ُ,حزمُ  ُماُنارُْاكُ ذُ فتُ ُمكُ حلاُبنُمروانُىلعُت 

ُمُ ُنومُُِ:مروانُ ُلفقاُ,وضوءلاُمنهُيكونُ  ُلعُماُ:روةعُ ُلفقاُ؟وضوءلاُكرُِالذُ ُس  ُمت 

ُْخُأُ ُ:مكُ حلاُبنُ ُمروانُ ُلفقاُ,هذا ُُرسةُ بُ ُنيتُْب  ُأُ ُ,صفوانُبنت  ُرسوُسمعْتُُاّن  ُاهللُل 

ُُإذاُ:قوليُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلص ُلفُهرُ ذكُ ُكمحدُ أُ ُمس  ُُ( ).أيتوض 

ثنوُ-13 ُحد  ُعنُاصُ وقُ ُيبأُ ُبنُسعدُبنُدحممُ ُبنُُِلعيسامإُُِعنيُعنُمالك 

ُُ:لقاُهنُ أُ ُ,اصُ وقُ ُيبأُ ُبنُسعدُُِبنُُِصعبمُ  ُأُ ُكنت  ُملُ اُمسك  ُيبأُ ُبنُسعدُُِىلعُصحف 

ُكُْفاحتكُ ُاصُ وقُ  ُمُ ُكلُ علُ:سعدٌُُلفقاُ,ت  ُْسُس  ُلفقُ:لقاُ؟كذكرُ ُت  ُ:لفقاُ.نعمُ:ت 

_________________ 

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

( 1/ 83.) 

ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(5ُ 1/ )والشافعيُ(11ُ / )والنسائيُ(ُ 8 )أبوُداودُأخرجهُُ(1)

( / 18ُ )ُ ُيف 18ُ)ُ"االعتبار"واحلازمي )ُ ُاملنذر 91ُ)وابن )ُ ُيف ُالسنة"والبغوي (15ُ )ُ"رشح

ُعنُمالكُبه ُُ.وغريهمُمنُط رق 

حهُابنُحبانُُ ُ(.1   )وصح 

ُعنُعبدُاهللُبنُأ يبُبكرُبه(55ُ /1)وإسحاقُبنُراهويةُ(11331ُ)ورواهُأمحدُُ ُ.وغريمهاُمنُط رق 

روةُعنُأ بيهُعنُمروانُعنُ(119ُ)وابنُماجهُ(81ُ)ورواهُالرتمذيُرقمُُ ُعنُهشامُبنُع  منُط رق 

ُ.ُب رسة

ُ.ُحسٌنُصحيٌحُُ:وقالُالرتمذيُ
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ُاملوطُ ُزوائدُ   39 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُقمُْ ُُ.أفتوض  ُفتُ ُفقمت  ُأُْوض  ُعُْرج ُُثمُ ُ,ت  ُت 
( ).ُ

ثنوُ-11 ُحد  ُمُ ُإذاُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُس 

ُُفقدُُْهذكرُ ُكمحدُ أُ  ُ.( )ُوضوءُ لاُيهلعُوجب 

ثنوُ-15 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُرأُ ُ:لقاُهنُ أُ ُ,اهللُعبدُبنُملُِساُعنُابنُِشهاب  ُيت 

ُيُ ُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُيبأُ  ُيُ ُثمُ ُغتسل  ُلفقُ,أتوض  ُُامُ أُ ُبِتُأُ ُياُ:هلُت  ُغُ لاُزيكجي  ُمنُسل 

ُلا
ِ
ُأُ ُاًُحيانأُ ُيكن ُلوُ.ىلبُ:لقاُ؟وضوء ُفأُ ُريكُ ذُ ُمسُّ ُ.( )ُأُ توض 

_________________ 

ُيفُُ( ) ُابنُاملنذر 18ُ)ُ"الوسط"أخرجه 88ُ/ )ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ( ُيفُ( ُأيبُداود وابن 

ُعنُمالكُبه(ُ  1ص)ُ"املصاحف" ُ.ُمنُط رق 

ُ(.ُ 5 / )والطحاويُ(1ُ 1(ُ)5 1)عندُعبدُالرزاقُ.ُولهُط رٌقُأ خرىُ

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

ُعنُمالكُبه(113ُ/ )ُ"الضعفاء"والعقييلُيفُ(ُ 3 / )ُ"الكبى" ُ.ُمنُط رق 

منُطريقُصخرُ(1/311ُ)ُ"الضعفاء"والعقييلُيفُ,ُعنُعبدُاهللُبنُاملحرر(ُ 11)ورواهُعبدُالرزاقُُ

ويريةُكالمهاُعن ُ.نافعُبهُبنُج 

مرُُ ويُمرفوعًاُعنُابنُع  (.1/339ُ)ُ"الكامل"وابنُعديُيفُ(11ُ / )أ خرجهُالدارقطنيُ.ُور 

مرُالع مريُعنُنافع ُ.منُطريقُعبدُاهللُبنُع 

قييلُيفُُ ُأ وىل:ُالضعفاء"قالُالع  ُ.ُاملوقوف 

نكرٌُ:ُوقالُابنُعديُ ُ.ُم 

ُ(.11/ )وانظرُنصبُالرايةُُ

ُ"املعرفة"ويفُ(ُ 3 / )ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ,ُمنُطريقُالقعنبي(85ُ)أخرجهُابنُاملنذرُُ(3)

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   41 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-11 ُحد  ُُ:لقاُهنُ أُ ُ,اهللُعبدُبنُملساُعنُنافعُ ُعنيُعنُمالك  ُعبدُُِمعُكنت 

ُُيفُمرعُ ُبنُاهلل ُُعتلطُأنُُْبعدُهيتُ فرأُ ُرُ فُ س  ُُمسالش  ُُثمُ ُأُ توض  ُلفقُ:لقاُ,صىل  ُ:هلُت 

ُُماُةٌُصاللُ ُهذهُإنُ  ُإُُِ:لقاُ,هات صل يُكنت  أُ ُنُْأُ ُبعدُين  ُتوض  ُُةصاللُت  ُمُ ُبحالصُّ ُْسُس  ُت 

ُنُ ُثمُ ُ,رجيفُ  ُأُ ُنُْأُ ُسيت  ُُ,أُ توض  ُأُْفتوض  ُدُْوعُ ُت  ُلُت  ُيتالص 
( ).ُ

ُلاُ:باب
ِ
ُهتُ امرأُ ُلُِج ُالرُ ُةُِلبُْقُ ُنمُُِوضوء

ثنيُ-11 ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  ُعبدُُِبيهأُ ُعنُاهللُعبدُبنُملساُعنُابنُِشهاب 

ُُهامرأتُ ُلُِج ُالرُ ُةُ لبقُ ُ:يقولُكانُأن هُ,مرعُ ُبنُاهلل ُلبُ قُ ُنفمُ ُ,مسةُِالملُ اُمنُبيدهُهاوجس 

ُُوأُ ُهتُ امرأُ  ُ.( )ُضوءوُ لاُيهلفعُ.بيدهُهاجس 

ُابةُِن ُجل ُاُلُِسغُ ُيفُلُِمعُ لاُ:باب

ثنوُ-18 ُحد  ُمالك  ُمنُلاغتسُإذاُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعن

ُُيمنىلاُهيدُُِىلعُفرغُ فأُ ُبدأُ ُنابةجلا ُغسُثمُ ُ.هالُ فغس  ُمُ مْضُُثمُ ُ؛ُهفرج ُُل  ُ,ثرنُْواستُ ُض 

___________________ 

ُ.ُمنُطريقُحييىُبنُب كريُكالمهاُعنُمالكُبه(311ُ/ )

ُ.ُمنُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(ُ 3 / )ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

هريُعنُساملُ (11ُ/ )ُ"حُمعاينُاآلثاررش"والطحاويُيفُ(8ُ 1)ورواهُعبدُالرزاقُُ منُطريقُالزُّ

ُ.ُبه ُالعص  ُ.ُلكن هُذكر 

(1)ُُ ُالشافعي ُ 1 / )أخرجه )ُ ُاملنذر 1ُ  / )وابن 11ُ / )والدارقطنيُ( السننُ"والبيهقيُيفُ(

ُعنُمالكُبه(311ُ/ )والبغويُ(11ُ / )ُ"الكبى ُ.ُمنُط رق 

هر(191ُ)ورواهُعبدُالرزاقُُ رُعنُالزُّ عم  ُ.ُيُنحوهعنُم 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   41 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُسغُ ُثمُ  ُُ,ههُ وجُل  ُونض  ُغسُثمُ ُ,عينيهُيفُح  ُغسُثمُ ُ,رسىيُ لاُثمُ ُيمنىلاُهيدُ ُل  ُرأُُْل  ُ,هس 

ُاغتُ ُثمُ  ُس  ُفوأُ ُ.ل  ُاءُ ملاُيهلعُاض 
( ).ُ

ُناناتُ خلُِاُىقُ تُ لُْاُإذاُلُِسغُ لاُواجبُ:باب

ثنيُ-19 ُحييُحد  ُابنُُعنُىُعنُمالك  ُبنُمرُ عُ ُنُ أُ ُ,سي بملاُبنُسعيدُعنُِشهاب 

ُُ-ُوعائشةُ ُانعفُ ُبنُ ُوعثامنُ ُابطُ خلا ُالن ُزوج  ُُإذاُ:يقولونُكانواُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُمس 

ُُفقدُتانُ خلاُتانُ خلا ُ( )ُ.سلغُ لاُوجب 

ثنوُ-51 ُحد  ُبنُمةلسُيبأُ ُعنُاهللُبيدعُ ُبنُمرعُ ُىلموَُّْضُالن ُُيبأُ ُعنيُعنُمالك 

ُُبنُمحنالرُ ُعبد ُلسأُ ُ:لقاُهنُ أُ ُ,عوف  ُُ-ُعائشةُت  ُالن ُُزوج  ُوجبيُ ُماُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي 

_________________ 

ُالشافعيُيفُُ( ) ُ 1/ )ُ"الم"أخرجه ُالبيهقيُيفُ( أخبناُ(11ُ / )ُ"السننُالكبى"ومنُطريقه

ُ.ُمالكُبه

ُالرزاقُُ ُعبد ُ(991ُ)وأخرجه ُكامُيفُ(11ُ / )والبيهقيُأيضًا د منُ(111ُ)ُ"إحتافُاملهرة"ومسد 

ُعنُنافعُبه ُ.ُط رق 

ويُمرفوعاًُ:ُوقالُالبيهقيُ ُسن,ُوقدُر  هوالُيصحُّ ُانتهى.ُد 

ُمنُ(:131ُ/ )ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُيفُعينيهُإذُكانُيغتسل  مرُيفُن ضِحهُاملاء  ُابِنُع  اُفعل  وأ م 

تابعُعليه.ُاجلنابة ُْي  ُمل  سلُماُظهرُالُماُبطن,ُفيشٌء ُالذيُعليهُغ  ُمالٌكُ.ُويفُأكثرُاملوط آت,ُلن  ِئل  س 

مرُيفُعين ْيه ُعندناليسُعىلُذلكُا:ُفقال,ُعنُنْضحُابِنُع  ُانتهىُ.ُوليسُهذاُعندُحييى,ُل مر 

واحلازميُيفُ(11ُ / )ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(51ُ/ )ُ"رشحُمعاينُاآلثار"أخرجهُالطحاويُيفُُ(1)

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(31ُص)ُ"االعتبار"

هريُبهُ(551)وابنُاملنذرُ(931ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ رُعنُالزُّ عم  ُمنُطريقُم 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   42 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُسغُ لا ُُباأُ ُياُكثلُ مُ ُماُدريتُ ُلهُ:ْتُلفقاُ؟ل  ُكةُ يُ الدُ ُسمعيُ ُ.وجفرُُّلاُمثلُ؟مةلس 

ُ.( )ُسلغُ لاُوجبُفقدُتانُ خلاُتانُ خلاُجاوزُ ُإذاُ,معهاُفيصخ ُُصخ ُتُ 

ثنوُ- 5 ُحد  ُمالك  ُعن ُأباُأنُ ُ,سي بملاُبنُسعيدُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعني

ُُ-ُعائشةُ ُأتىُشعري ُالُموسى ُالن ُُزوج  ُُقدلُ:اْلُلفقاُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُاختالُيلُ عُشق  ُف 

ُُِبُصحاأُ  ُإُُِمرُ أُ ُيفُملسو هيلع هللا ىلصُالن بي  ُُماُ؟هوُماُ:تلفقاُ,بهُِكُلستقبأُ ُنُْأُ ُمعظُ ل ُُين  ُكنت 

ُ.؟نزليُ ُوالُ,لِسُكُْيُ ُثمُ ُهلُ هأُ ُصيبيُ ُجلالرُ ُ:لفقاُ,عنهُنيلُْفسُكمُ أُ ُعنهُسائالًُ

ُُفقدُتانُ خلاُتانُ خلاُجاوزُ ُإذاُ:تلفقا ُغُ لاُوجب  ُال ُُوسىمُ ُبوأُ ُلفقاُ,سل  ُ:شعريُّ

ُسأُ أُ ُال ُ( )ُ.بداًُأُ ُبعدكُُِاًُحدأُ ُهذاُعنُل 

_________________ 

منُطريقُمالكُ(11ُ/ )ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(11ُ/ )والطحاويُ(ُ 91)ُأخرجهُعبدُالرزاقُ( )

ُ.ُواختصهُالطحاوي.ُبه

ُ.وإسنادهُصحيحُ

وجُ:ُ)ُقولهُ جاج,ُبضمُالفاءُوتشديدُالراءُالُغريُ(الفرُّ ُ"املشارق"قالهُيفُ.ُوهوُالفتىُِمنُذ كورُالد 

(1/188.)ُ

ُالشافعيُيفُُ(1) 3ُ 1)ُ"املسند"أخرجه ُُ"اختالفُاحلديث"ويفُ( 31ُ)رقم ُالبيهقيُيفُ( ومنُطريقه

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأخبناُمالكُبه(111ُ/ )ُ"املعرفة"

ُأنهُموقوٌفُ:ُقالُالبيهقيُُ ُ.انتهى.ُهذاُإسناٌدُصحيٌحُإال 

عنُعيلُبنُزيدُعنُسعيدُبنُاملسيبُعنُعائشةُُمتصًاُُ(19ُ )ُ"اجلامع"وأخرجهُالرتمذيُيفُ:ُقلتُ

ُالغسل":ُملسو هيلع هللا ىلصقالُالنبيُ ُوجب  ُاخلتان  ُ."إذاُجاوزُاخلتان 

ُآخرُ(81 / )ُ"صحيحُمسلم"وأصلهُيفُ:ُقلتُ ُأ خرىُمنُحديثُأيبُبردةُعنُأيبُ.ُبسياق  وألفاظ 

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   43 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-51 ُحد  ُُبنُاهللُعبدُُِعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُعثامنُىلموُكعب 

ُسأُنصاري ُالُبيدُ لُبنُحممودُنُ أُ ُ,انعفُ ُبن ُُبنُ ُزيدُ ُل  ُهلُ هأُ ُصيبيُ ُلج ُالرُ ُعنُثابت 

ُيُ ُ:زيدٌُُلفقاُ؟نزليُ ُوالُ,كسليُ ُثمُ  ُُبنُ ُيبُ أُ ُنُ إُُِ:حممودٌُُهلُلفقاُ,غتسل  ُالُكانُكعب 

ُلسغُ لاُرىيُ  ُُبنُزيدُهلُلفقا, ُُبنُ ُيبُ أُ ُإنُ ُ:ثابت  ُقبُكلذُعنُنزعُ ُكعب  ُنُْأُ ُل 

ُ ُ( ).يموت 

___________________ 

ُيفُذلكُرهٌطُ":ُقال,ُموسى ُ:ُفقالُالنصاريُّون,ُمنُاملهاجرينُوالنصاراختلف  سلُإال  الُجيبُالغ 

فقُأوُمنُاملاء ُالغ سل:ُوقالُاملهاجرون.ُمنُالد  ُفقدُوجب  ُخالط  ُبلُإذا ُقال. ُقالُأبوُموسى: فأ ناُ:

ُاملؤمني:ُفقلتُْلا.ُفأ ذنُيل,ُفقمتُفاستأذنتُعىلُعائشة.ُأ شفيكمُمنُذلك اهُأ وُياُأ م  ُ.ُياُأ م  ُأ ريدُإيِن 

ُ
 
ُأ سأ لِكُعنُيشء ُأْن ُأ ستحييك. ُوإيِن  ُفقالت. ُأ م كُالتىُ: ُعنه ُسائاًل ُكنت  ُت سأ لنيُعام  الُت ست حيُأ ْن

ْتك ُأ م ك,ُولد  ؟ُقالت:ُقلت.ُفإن امُأ نا سل  ُالغ  ُ:ُفامُي وجب  ُاهللُ,ُعىلُاخلبرِيُسقطت  إذاُ:ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول 

عبهاُال ربع ُبيُش  ُا,ُجلس  ُاخلتان  سلومس  ُالغ  ُفقدُوجب  ُ."خلتان 

ُقولهُ (ُ 1/38ُ)ُ"رشحُمسلم"قالُالنوويُيفُُ(ي كِسلُ: ُبضمُ (: ُالياءُضبطناه ُفتحُ , ُهاوجيوز ُيُ . ُقال 

ُمِجاعه ُيف ُالرجل ُأ كسل  ُاإلنزال. ُضع فُعن ُاذا ي, ُالس  ُالكافُوكرْسِ ُبفتح ُأ يضًا ِسل ُوك  .ُ والول 

ُ.انتهى.ُأ فصح

ُالطحاويُيفُُ( ) 51ُ/ )ُ"اآلثارُرشحُمعاين"أخرجه ُ"والبيهقيُيفُ( 11ُ/ )ُ"الكبىالسنن ويفُ(

ُعنُمالكُبه(158ُ/ )ُ"املعرفة" ُ.ُمنُط رق 

ُعنُحييىُبنُسعيدُبه(1/18ُ)وابنُاملنذرُ(911ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ ُ.منُط رق 

سلُرجعُ :ُأيُ(نزعُعنُذلك:ُ)قوله ُ.ُعنُالقولُبالغ 

عنُسهلُبنُ(11ُ  1)وأمحدُ(119ُ)ابنُماجهُو(1ُ  )والرتمذيُ(5ُ 1ُ,1 1)وأخرجُأبوُداودُ

ُكعب:ُقالُسعدُ ثنيُأ يبُبن  خصةُكانُ":ُحد  ُر 
ِ
ُمنُاملاء تياُالتيُكانواُي فتونُهباُيفُقوْلمُاملاء  ُالف  أ ن 

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   44 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-53 ُحد  ُجاوزُ ُإذاُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُُفقدُتانُ خلاُتانُ خلا ُغُ لاُوجب  ُ.( )ُسل 

ُغتسيُ ُنُْأُ ُلقبُطعمُ يُ ُوأُ ُنامُ يُ ُنُْأُ ُرادُ أُ ُإذاُنِبُجل ُاُوضوءُ:باب ُل 

ثنوُ-51 ُحد  ُوأُ ُينامُ ُنُْأُ ُرادُ أُ ُإذاُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُغسُ-ُجنٌبُُوهوُ-ُطعمُ يُ  ُُ.ْيُقُ رفُ ملاُىلإُهويديُُْهوجهُ ُل  ُوأُ ُمُ طعُُِثمُ ُ,هِسُبرأُُْومسح 

ُ( ).نامُ 

___________________ 

ِلُاإِلسالم ُأ مرناُباالغتسالُبعدها,ُأ رخصُهباُيفُأ و  ُ.ُ"ثم 

ُخزيمةُ حهُابن  ُحبانُ(115ُ)صح  ُ(.31  )وابن 

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(11ُ / )ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(51ُ/ )أخرجهُالطحاويُُ( )

ُ.ُوإسنادهُصحيحُ

منُ(11ُ / )والبيهقيُ(1/81ُ)وابنُاملنذرُ(88ُ/ )وابنُأيبُشيبةُ(911ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

ُعنُنافعُبه ُ.ُط رق 

منُطريقُحييىُبنُ(11ُ/ )ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ,ُمنُطريقُالقعنبي(1/91ُ)أخرجهُابنُاملنذرُُ(1)

ُ.ب كريُكالمهاُعنُمالكُبه

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

ُ.منُطريقُأيوبُعنُنافعُبه(18ُ / )

ُفعِلُابنُُُِ حيحيُعنُعائشة.ُأنهُملُيغسْلُرجليهُمرُعُ ُوظاهر  الفُملاُيفُالص  ُ",ُوهوُُم  ُرسول  اهللُأن 

ُُملسو هيلع هللا ىلص ُأْنُينام  نام[.ُزادُمسلمُأوُيأكلُ]ُكانُإذاُأراد  هُللصالةُقبلُأْنُي  أ ُوضوء  ُ.ُ"وهوُجنٌبُتوض 

ُ.ُوهوُظاهٌرُيفُإمتامُأعضاءُالوضوءُ

ذرُ (:155ُ/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُُ ُذلكُكانُلع  مرُلغ سلُرجليهُعىلُأن  ملُتركُابِنُع  وقالُ.ُوحي 
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ُُنِبُجل ُاُعادةُِإُُِ:باب ُُإذاُهلسوغُ ُةالالص  ُُْصىل  ُهوبُ ثُ ُهلُ سوغُ ُ,يذكرُومل 

ثنيُ-55 ُحييُحد  ُيسارُ ُبنُعطاءُ ُنُ أُ ُ,حكيمُ ُأيبُبنُلعيإسامُعنُىُعنُمالك 

ُرسوُنُ أُ ُ,خبهأُ  ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُُمنُةُ صالُيفُكب  ُنُِأُ ُ:بيدهُيهملإُشارأُ ُثمُ ُ,واتلالص 

.اءملاُثرُ أُ ُهدُِلجُىلوعُرجعُ ُثمُ ُفذهبُ.امكثوا
ُ( )ُ

___________________ 

ُهناُالرشعياملرادُ:ُمجهورُالعلامء
ِ
ُ,ُبالوضوء ُاحلدث  ف ف  ُفيهُأنهَُي  ُ.انتهى.ُواحلكمة 

منُ(3/111ُ)ُ"رشحُالسنة"والبغويُيفُ(315ُ )ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(ُ 31)الشافعيُأخرجهُُ( )

ُ.ُطريقُمالكُبه

رسٌلُُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.وهذاُم 

,ُأيبُسلمةُعنُأيبُهريرةنُحديثُمُ(115)ومسلمُ(139ُُ–115ُ)ُ"صحيحُالبخاري"وأ صلهُيفُُ

ُرسولُاهللُ" ه,ُوقدُأ قيمتُالصالة.ُخرجُملسو هيلع هللا ىلصأن  لِتُالصفوفُحتىُإذاُقامُيفُم صال  د  انتظرناُأْنُ.ُوع 

ُانصف هُماءًُ.ُعىلُمكانكِم:ُقال.ُيكب  ُرأ س  نطِف  ْثناُعىلُِهيئتِناُحت ىُخرجُإليناُي  .ُ"وقدُاغتسل.ُفمك 

ه":ُوملسلم ُيفُم صال  ُُحت ىُإذاُقام  ف  ُفاْنص   ر  ُذك  ُ."قبلُأ نُي كب 

ُُ"أنهُ,ُففيُالصحيحيُُُُ ُْي كب  رسِلُعطاءُ"مل  ُيفُالصالةُملسو هيلع هللا ىلصأ نهُ,ُبخالفُم  ُ.ُدخل 

ُُُُُ
 
ُ.ُوي شهدُملرسِلُعطاء

ُاهللُ",ُمنُطريقُمحادُعنُزياد ُال علمُعنُاحلسِنُعنُأ يبُبكرة(133ُ)ماُرواهُأبوُداودُُ ُرسول  .ُملسو هيلع هللا ىلصأ ن 

ُيفُصالةُِ ُبيِدهُأْنُمكانكمُدخل  ُهبم,ُالفجرُفأ ومأ  هُي قط رُفصىل  ُورْأس  ُجاء  ُ.ُ"ثم 

ُُ ُأيضًا ُله 131ُ)ويفُرواية :)"ُ ُوقالُيفُآخرهُفكب  ُقىضُالصالة: ُفلام  ُقال, ُبرٌشُ: ُأ نا ُإنام ,ُ نت  وإينُك 

نباًُ ُ."ج 

ُقالُأبوُداودُُ هريُعنُأيبُسلمةُبنُعبدُالرمحنُعنُأيبُهريرة: ُالزُّ ه":ُقال,ُرواه ُقامُيفُم صال  .ُفلام 

ُ."كامُأنتم:ُثمُقال.ُوانتظرناُأ ْنُي كبُانصف
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___________________ 

ُ:ُقالُأبوُداودُُ رساًلُعنُالنبي  ُعونُوهشاٌمُعنُحممدُم  ُ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصورواهُأ يوبُوابن  ُبيدهُ,ُفكب  ثمُأ ومأ 

ُفاغتسل.ُإىلُالقومُأ ِنُاجلسوا طاءُبنُوكذلكُرواهُمالٌكُعنُإسامعيلُبنُأ يبُحكيمُعنُع.ُ"فذهب 

ُاهللُ,ُيسار ُرسول  ُيفُصالةُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ُ.كب 

ُقالُأبوُداودُ :ُ بيعُبنُحممدُعنُالنبي  ُأ بانُعنُحييىُعنُالر  ثناهُمسلمُبنُإبراهيمُحدثنا وكذلكُحد 

ُ,ُملسو هيلع هللا ىلص ُ.أ ن هُكب 

ُأ يبُداود(ُ 1/11)ُ"فتحُالباري"قالُابنُرجبُاحلنبيلُيفُُ ُكالِم ُنْقِل ُبعد رسالت: ُم  ُكلُّها .ُوهذه

ُيفُمعنىُامل رسلوحد ُعنُأ يبُبكرة ُاحلسِن ُيث  ُأمحدُ, ُاإلمام ُعند ُمنُأيبُبكرة ُيسمع ْ ُمل  ُاحلسن ن 
ل 

مي ُابِنُسريينُمسنداًُ,ُوال كثرينُمنُاملتقد  ويُحديث  رواهُاحلسنُبنُعبدُالرمحنُاحلارثيُ.ُوقدُر 

سنداًُ ُ:ُقالُالبيهقي,ُعنُابِنُعونُعنُابِنُسريينُعنُأيبُهريرةُم  ُُوامل رسل  ُ.أ صحُّ

ُآخرُ ويُموصوالًُمنُوجه  جهُاإلمامُأ محدُوابنُماجهُمنُروايةُأسامةُبنُزيدُعنُعبدُاهللُ.ُوقدُر  خر 

ُ":ُعنُحممدُبنُعبدُالرمحنُبنُثوبانُعنُأيبُهريرةُقالُ-موىلُالسودُبنُسفيانُُ-بنُيزيدُ خرج 

ُاهللُ ُُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ب  ُوك  الة ُإىلُالص  ثوا, ك  ُفم  ُإليهم ُأ شار ُثم ُا, ُثم ُفاغتسل  ُنطلق  ُماًءُ, قط ر ُي  ه ُرأ س  وكان

ُهبم ُقال,ُفصىل  نباًُ:ُفلامُانصف  ُإليكمُج  ُيفُالصالة,ُإينُخرجت  ُ.ُ"وإيِنُأ نسيتُحتىُق مت 

ُ.وليسُبذلكُاحلافظ.ُوأسامةُبنُزيدُهوُالليثيُ

ثناُسعيدُبنُأيبُعروبةُعنُقتادةُعنُأنسُقال:ُوروىُمعاذُبنُمعاذُُ ُ":ُحد  ُالنبيُّ يفُصالتهُُملسو هيلع هللا ىلصدخل 

ناُمعه ُفكب  ُاهللُ.ُثمُأ شارُإىلُالناسُأ ْنُكامُأ نتم,ُفكب  ُحتىُأ تاناُرسول  ُقيامًا قدُاغتسلُُملسو هيلع هللا ىلصفلمُنزْل

هُي قط ر ُ."ورْأس 

ُالبيهقيُ ُقال ُعطاء: ُبن ُالوهاب ُعبد ُخالفه ُاملزين. ُبكر ُعن ُقتادة ُعن ُسعيد ُعن ُفرواه ُبنىُ, وقد

وىُأ نهُ نُر  ُعىلُروايِةُم  رُ كُملسو هيلع هللا ىلصالشافعيُّ ُذك  ُثم  انتهىُُ.مامُأمحدُيفُروايةُالثرمُوغريهووافقهُاإل,ُانُكب 

ُ.كالمُابنُرجب

ُُ"وي مكنُاجلمعُبينهامُبحملُقولهُ(:1/155ُ)ُ"الفتح"وقالُابنُحجرُيفُُ ُُ"كب  أوُ,ُعىلُأرادُأ ْنُي كب 

ُاحتامالًُ.ُبأ ّنامُواقعتان ,ُحبانُكعادتهُوجزمُبهُابنُ .ُالظهرإنهُ:ُوقالُالنوويُُّ,ُأ بداهُعياٌضُوالقرطبيُّ
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ثنوُ-51 ُحد  ُُبنُييدزُ ُعنُأبيهُعنُروةعُ ُبنُهشامُعنيُعنُمالك  ُأن هُتلُْالص 

ُُ:لقا ُوصُملُ تُ اْحُُقدُهوُفإذاُفنظرُ ُ.فرُ جل ُاُىلإُط ابخلاُبنُمرعُ ُمعُخرجت  ُُْىل  ُومل 

ُُراينأُ ُماُواهللُ:لفقاُ,لغتسيُ  ُلاحتُإال  ُُوماُمت  ُلوصُ,شعرت  ُلاغتسُوماُيت  ُ,ت 

ُفاغتسُ:لقا ُوغُ ُ.ل  ُس  ُُ,هثوبُُِيفُرأىُماُل  ُونض  ُُْماُح  ُ,يرُ ُمل 
ُُثمُ ُ,امقُ أُ ُأوُنذُ وأُ  ُبعدُصىل 

ُُارتفاع ُ( ).اًُنتمكُ مُ ُحىالضُّ

ثنوُ-51 ُحد  ُأنُ ُ,يسارُ ُبنُيامنلسُعنُحكيمُ ُأيبُبنُلعيإسامُعنيُعنُمالك 

ُاحتُ ُهثوبُُِيفُىرأُ فُ.فرُ جل ُباُهرِضُأُ ُىلإُغداُابطُ خلاُبنُمرعُ  ُلابتُ ُقدلُ:لفقاُ,اًُمال  ُيت 

ُلوُمنذُمحتالباال ُتُ فاغُُْ,اسالن ُُمرُ أُ ُيت  ُس  ُُ,ل  ُوغس  ُ,مُِحتالاالُمنُهثوبُُِيفُىرأُ ُماُل 

ُُثمُ  ُُعِتُلطُأنُُْبعدُصىل  ُ( ).مسالش 

___________________ 

ُ ُ.ُفإْنُثبت  ُفامُيفُالصحيِحُأصحُّ ُ.كالمُابنُحجرُانتهى.ُوإال 

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

ُعنُمالكُبه(111ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(11ُ / ) ُ.منُط رق 

هُصحيٌحُُ ُ.ُوإسناد 

ييدُ ُ(..1/119)ُ"اإلصابة"هُابنُحجرُيفُالصحابةُكامُيفُذكر.ُوز 

ييد(:9ُ 1/ )ُ"املشارق"قالُيفُُ ُالزايُوت كرسُت صغريُزيد,ُبياءينُمجيعًاُباثنتيُمنُأ سفلُ.ز  ,ُوت ضمُّ

ه ُ.ُانتهى.ُوليسُفيهُسواهُمماُي شبه 

فُ:ُ)ُقوله فيهُماٌلُ.ُباملدينةُُِموضعٌُُ.اجليمُوالراءُبضمُ (:315ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(اجل ر 

مرُبنُاخلطاب,ُمنُأ مواْلا ُع  ُمنُناحيِةُالشامُِ,ُوفيهُكانُمال  ُ.انتهى.ُوهوُعىلُثالثِةُأ ميال 

ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(11ُ / )ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)
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ثنوُ-58 ُحد  ُبنُعمرُأنُ ُ,يسارُ ُبنُيامنلسُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُُابطُ خلا ُُاسبالن ُُصىل  ُُثوبهُيفُفوجدُ ُ.فرُ جل ُباُهرِضُأُ ُىلإُاغدُ ُثمُ ُ,بحالصُّ ,ُاًُماحتال 

ُلاُِتُنالُكُ ودُ لاُان ُصبُْأُ ُاملُ ُاإنُ ُ:لفقا ُفاغتُ ُ,عروق  ُس  ُُ,ل  ُوغس  ُوعادُ ُ,هثوبُُِمنُمُ حتالاالُل 

ُ ( ).هتُِالصل

ثنوُ-59 ُحد  روةُبنُهشامُعنيُعنُمالك  ُمحنالرُ ُعبدُبنُحييىُعنُبيهأُ ُعنُع 

ُُبن ُركُُْيفُابطُ خلاُبنُمرعُ ُمعُاعتمرُ ُهنُ أُ ُ,حاطب  مروُفيهمُب  ُنُ وأُ ُ,عاصلاُبنُع 

ُكادُ ُوقدُ,عمرُ ُمُ لُ فاحتُ.ياهملاُبعضُمنُاًُقريبُريقالطُ ُببعضُسعرُ ُابطُ خلاُبنُمرعُ 

ُيُ ُنُْأُ  ُفركُُِماءًُُبكُْالرُ ُمعُجيدُُْملفُ.صبح  ُفجعُ,اءُ ملاُجاءُ ُىحتُ ُب  ُيُ ُل  ُمنُىرأُ ُماُغسل 

ُ.سفرأُ ُىحتُ ُمُِحتالاالُكلذ

مروُهلُلفقا ُأُ ُ:عاصلاُبنُع  ُعمرُلفقاُ,غسليُ ُكثوبُ ُفدعُُْ.ثياٌبُُومعناُصبحت 

ُُئنلُ.عاصلاُبنُمروعُ ُياُكلُاًُبجُ واعُ ُ:ابطُ خلاُبن ُأُ ُ,اًُثيابُجتدُكنت  ُجيدُ ُاسالن ُفكل 

ُُكانتلُهاتُ لفعُولُواهللُ؟.اًُثياب ُرأُ ُماُغسلأُ ُلبُ,ةًُن ُس  ُوأُ ُ,يت  ُُْماُنضح  ُمل 
.رُ أُ 

( )ُ

___________________ 

ُ.ُمنُطريقُأ يوبُعنُسليامنُبنُيسارُبه(931ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

نقطعٌُوهذُ ُلهُماُقبله,ُاُم  ُ.ُويشهد 

ُ.أخبناُمالٌكُبه(31ُ/ )ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُ.ُعنُعبدةُبنُسليامنُعنُحييىُبنُسعيدُبه(315ُ/ )وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ

حِمُاملذاِبُُ(الودكُ:ُ)ُقولهُ ُمنُالش  ُاخل اِرج  هن  ُ.ُهوُالدُّ

ُ.منُطريقُمالكُبه(51ُ/ )والطحاويُ(38ُ/ )ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ(1)
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ُابةُِن ُجل ُاُلُِسغُ ُجامعُُِ:باب

ثنيُ-11 ُحييُحد  ُُالُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُأنُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك  ُبأس 

ُيغتسُنُْأُ  ُُْماُ.رأةملاُلبفضُل  ُ.اًُنبج ُُأوُاًُحائضُتكنُمل 
( )ُ

ثنوُ- 1 ُحد  ُعُْيُ ُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُ-ُوبالثُ ُيفُرق 

___________________ 

ريجُبه(115ُ )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ ُ.ُُُُُُُُُُُمنُطريقُابنُج 

رُوابنُ(113ُ)رقمُُ"الوسط"ومنُطريقهُابنُاملنذرُيفُ(111ُ (ُ)935)ورواهُعبدُالرزاقُُُ عم  عنُم 

ُالرمحنُبنُحاطب ُعنُحييىُبنُعبد ُعنُأبيه روة ُبنُع  ريجُعنُهشام ُج  ُأ خبه, ُأ باه ُأن  ُاعتمرأُ , .ُنه

ُ.فذكره

هريُعنُعروةُبه(118ُ )وأخرجهُعبدُالرزاقُأيضًاُُ رُعنُالزُّ عم  ُ.ُعنُم 

مرُ مرُ.ُوهذاُالصوابُأنهُعنُأ بيهُعنُع  ُْي دركُع  ُحييىُمل  ُ.ُفإن 

:ُبعضهمُيقول,ُحييىُبنُعبدُالرمحنُبنُحاطب:ُروايةُالدوري(1/151ُ)ُ"تارَيه"قالُابنُمعيُيفُُ

مر ُع  ُعنُأ بيهُإنامُهوُحييىُبنُعبدُالرمحنُبن.ُباطٌلُوهذاُ,ُسمعت  مر,ُحاطب  معُع  ُ.ُانتهىُ"أ نهُس 

ُ(.31ُ)الحاديثُالتيُخولفُفيهاُمالكُ:ُانظرُ

ُ)قولهُ س: ُالراءُ(عر  ُبتشديد ُواجلمهور. ُاخلليل ُقال ُللنومُ: ُالليِل ُآخر  ُاملسافِر ُنزول  التعريس 

ُأوِلُالليلُ,ُواالسرتاحةُِ ىُنزول  ُ(.11/ )ُ"تنويرُاحلوالك"ذكرهُالسيوطيُيفُ.ُتعريساًُوالُي سم 

ُالشافعيُيفُُ( ) 1/111ُ)ُ"الم"أخرجه ُالرزاقُ( 391ُ)وعبد )ُ ُاملنذر 193ُ/ )وابن والبيهقيُيفُ(

ُعنُمالكُبه(118ُ/ )ُ"املعرفة" ُ.ُمنُط رق 

ابنُو(381ُ)وعبدُالرزاقُ(18ُ  )ُ"السنن"والدارميُيفُ(91ُ )ُ"الطهور"وأخرجهُأبوُعبيدُيفُُ

ُعنُنافعُبه(33ُ/ )أيبُشيبةُ ُ.ُمنُط رق 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   51 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُثمُ ُ-ُجنٌبُُوهو ُ( ).فيهُي صيل 

ثنوُ-11 ُحد  ُمالك  ُُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعن ُهجواريُُْيغسل 

ُ( )ُ.ٌضُيُ ح ُُنُ وهُ ُ.مرةاخل ُُهعطين ُويُ ُ,هيُْلُ رج

ُميمُُّالتُ ُيفُلُِمعُ لاُ:باب

ثنيُ-13 ُحييُحد  ُمالك  ُعن ُمنُمرعُ ُبنُاهللُوعبدُ ُهوُلأقبُأن هُ,نافعُ ُعنُى

ُنزُدبُ رُْملُِباُكاناُإذاُىحتُ ُ.فرُ اجل ُ ُُمُ فتيمُ ُ.اهللُعبدُ ُل  ُُاًُبطيُ ُاًُيدعُ ص  ُفمس  ُهيُْويدُ ُهوجهُ ُح 

ُُثمُ ُ,قيرفُ ملُِاُىلإ ُ ( ).صىل 

ثنوُ-11 ُحد  ُمالك  ُعن ُىلإُميمُ تُ يُ ُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعني

_________________ 

(111ُ)وابنُاملنذرُ(13ُ  )والدارميُ(118ُ )وعبدُالرزاقُ(8ُ / )ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه(ُ 9 / )وابنُأيبُشيبةُ(81ُ )والبيهقيُ ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُبهُمنُطريقُمالك(53ُ  )ُ"السنن"والدارميُيفُ(155ُ )أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1)

بيدُاهللُبنُعمرُعنُنافعُبه(111ُ/ )وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ ُ.ُمنُطريقُع 

ُالشافعيُيفُُ(3) 1/111ُ)ُ"الم"أخرجه ُالرزاقُ( 883ُ)وعبد 1ُ  / )والطحاويُ( والبيهقيُيفُ(

ُعنُمالكُبه(185ُ/ )ُ"املعرفة"ويفُ(111ُ/ )ُ"الكبى" ُ.منُط رق 

ُعنُنافعُ(11 /1)واحلاكمُ(539ُ)وأخرجُابنُاملنذرُُ ُصحيح  مرُعىلُرْأِسُ":ُقال,ُبسند  ُع  مُابن  تيم 

ُأ وُِميليُمنُاملدينة ُ,ُميل  ُالعص  رتفعة.ُفصىل  ِعدُالصالة,ُفقِدمُوالشمسُم  ُْي  ُ.ُُُُ"ومل 

ُ.ُعىلُميلُأوُميليُمنها.ُموضٌعُقريٌبُمنُاملدينةُ(املِْرب دُ:ُ)ُقولهُ

ُِمْرب دُ:ُاملِْرب د(:1/155ُ)ُ"النهاية"قالُابنُالثريُيفُُ ي  م  ب سُفيهُاإلبلُوالغنمُوبهُس  ْ املوضعُالذيُحت 

ب دُباملكانُإذاُأ قامُفيه.ُاملدينةُوالب ْصة ب سه.ُوهوُبكرسُامليمُوفتحُالباءُمنُر  هُإذاُح  ب د  ُ.ُانتهى.ُور 
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ُ( ).رفقيملا

ُُماُ:باب ُحائٌضُُوهيُهتُِامرأُ ُمنُلُِج ُلرُ لُحيلُّ

ثنيُ-15 ُحييُحد  ُسأُ ُالًُرج ُُأنُ ُ,ملسأُ ُبنُُِزيدُُِعنُىُعنُمالك  ُرسوُل  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

_________________ 

منُ(111ُ/ )ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 8 / )ُوالدارقطني(51ُ/ )ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه ُ.ُط رق 

ُ.ُوإسنادهُصحيحُ

ويُمرفوعاًُُُ ُ(8ُ / )أخرجهُالدارقطنيُ.ُور  بيدُاهللُبنُعمرُعنُنافع  ُبنُظ بيانُعنُع  منُطريقُعيل 

مر ُ."رضبٌةُللوجِهُورضبٌةُلليدينُإىلُاملرفقي.ُالتيممُرضبتان":ُرفعهُُعنُابنُع 

ُالدارقطنيُُ ُقال ُمرفوعاًُ: ُظبيان ُبن  ُعيلُّ ُرواه ُكذا ُوغريمها. شيم ُوه  ُالقطان ُحييى ه ف  ُووق  وهوُ,

ُ ُانتهى.ُالصواب 

ُُُُُ ُحديٌثُمرفوٌعُيفُاملسحُإىلُاملرفقي:ُقلت  ُ.ُوالُيصحُّ

ُ(.111ُ)تلخيصُاحلبريُرقمُ:ُانظرُ

ُيفُصفةُالتيم(:ُ 1/3)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُمنهاُسوىُحديِثُأ يبُال حاديثُالواردة  ُْيصحُّ مُمل 

ر هيمُوعام  تل ٌفُيفُرفِعهُووقِفه,ُوماُعدامهاُفضعيٌفُ,ُج  ُ.ُوالراجحُعدمُرفِعه.ُأ وُُم 

مالًُ.ُفأماُحديثُأيبُجهيمُ ُبذكرُاليدينُجم  ر,ُفورد  اُحديثُعام  ,ُفوردُبذكرُالكف يُيفُالصحيحي.ُوأ م 

نن راعويفُروايةُ,ُوبذكرُاملِرفقيُيفُالسُّ وكذاُ,ُفأماُروايةُاملِرفقي,ُويفُروايةُإىلُاآلباط,ُإىلُنصِفُالذ 

اُروايةُاآلباط.ُففيهامُمقاٌلُ.ُنصفُالذراع ُ:ُفقالُالشافعيُوغريه,ُوأم  ُبأمِرُالنبي  ُملسو هيلع هللا ىلصإْنُكانُذلكُوقع 

ُللنبيُ ُصح  م  ُتيمُّ ُبغريُأ مِره,ُبعدهُفهوُناسٌخُلهُملسو هيلع هللا ىلصفكلُّ ةُفيامُ.ُوإْنُكانُوقع  ُ.أ مرُبهفاحل ج 

ُُ ُالنبي  ُبعد فتي ُي  ُكان ُعامر ُوالكفيُكون ُالوجه ُعىل ُاالقتصار ُالصحيحيُيف ُرواية ي ُيقو  ُملسو هيلع هللا ىلصومما

ُباملرادُبهُمنُغريه,ُبذلك حايبُامل جتهد,ُوراويُاحلديِثُأ عرف  ُاهـ."والُسي امُالص 
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ُُماُ:لفقا ُُلفقاُ؟حائٌضُُوهيُيتامرأُ ُمنُيلُحيلُّ ُتُ لُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُ,هازارُ إُُِيهالعُدُ ش 

.اهالعُْبأُُْكنُ شأُُْثمُ 
( )ُ

ثنوُ-11 ُحد  ُالن ُُزوجُ-ُعائشةُ ُنُ أُ ُ,محنالرُ ُعبدُيبأُ ُبنُربيعةُعنيُعنُمالك  ُبي 

ُُيفُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُمعُمضطجعةًُُكانتُ-ُملسو هيلع هللا ىلص ُوأُ ُ,واحدُ ُثوب  ُوثبةًُُوثبْتُُقدُاّن 

ُُاْلُلفقاُ,شديدةًُ ُ.نعمُ:ْتُلفقاُ,يضةحلاُيعنيُ؟نفسِتُُِكُلعلُِكُلُماُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُُ:لقا .كعُِجُ ْضُمُ ُىلإُوديعُ ُثمُ ُ,إزاركُُِنفسِكُُىلعُيدُ ش 
( )ُُ

_________________ 

ُ.منُطريقُمالكُبه(1/115ُ)والبيهقيُ(118ُ )ُ"السنن"أخرجهُالدارميُيفُُ( )

سندًاُهبذاُاللفظُِ(:5/111ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُرجالًُ,ُالُأ علمُأ حدًاُروىُهذاُاحلديثُم  أن 

ُاهللُ ُرسول  ُانتهى.ُومعناهُصحيٌحُثابٌتُ,ُهكذاُُملسو هيلع هللا ىلصسأل 

ُمنُروايةُزيدُبِنُأسلم:ُقلتُ ُ,ُلعل هُقصد  ُ.ُأوُمالك  ويُالسؤال  ُفقدُر  ُنحوُ ُُوإال  هُمنُحديثُعائشة 

ُ ُضعيف  امُبِنُحكيمُ,ُ(81)ومنُحديثُعمرُعندهُأيضًاُ,ُ(11131)عندُأمحدُُبسند  ر  ومنُحديثُح 

ُ ُيف ُداود ُأيب ُعند ه م  ُع  ُ(1 1)ُ"السنن"عن ,ُ ُأ يضًا ُداود ُأ يب ُعند عاذ ُحديثُم  3ُ 1)ومن )ُ بسند 

ُ ُ.ضعيف 

اُمعناهُفقدُأخرجُالشيخانُعنُعائشةُقالتُ ُُ":ُأم  ُأ مرهاُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُإحداناُإذاُكانْتُحائضًا

ُي بارشها,ُأْنُتأتزرُيفُفورُحيضتِها ُ"احلديثُ...ُثم 

ُ:ُأي(:ُ 11 /1)ُ"النهاية"قالُابنُالثريُيفُُ(ثمُشْأن كُبْأعالهاُ:ُ)ُقوله ُفرِجهاُفإنهُغري  استمتْعُبامُفوق 

ُعليكُفيه هُعىلُاالبتداء.ُوشأ نكُمنصوبُبإضامِرُفعل.ُم ضي ق  ُرفع  ُحًمذوٌفُ,ُوجيوز  ه.ُواخلب  :ُتقدير 

باحُأ وُجائز ُ.انتهى.ُم 

ُ.ُهذاُمرسٌلُُ(1)

جهُمنُهذاُالوجهُ ُمنُخر  ُ.يهقيُمعل قاًُوذكرهُالب.ُوملُأر 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   53 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-11 ُحد  ُرسأُ ُمرعُ ُبنُاهللُعبدُبنُاهللُبيدعُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُىلإُل 

ُيُ ُلهُ.اْلُ يسأُ ُعائشة ُالرُ ُبارش  ُىلعُهاإزارُ ُتشدُ لُ:تلفقاُ؟حائٌضُُوهيُهتُ امرأُ ُجل 

ُيُ ُثمُ ُ,هالُِسفأُ  ُ( )ُ.شاءُإنُُْهابارش 

___________________ 

واةُاملوطأُيفُإرسالُهذاُاحلديث(:11ُ /3)ُ"التمهيد"قالُيفُُ َُْيتلفُر  ُانتهىُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُومل 

والبيهقيُيفُ.ُمنُطريقُالوليدُبنُعبدُالرمحنُالقريش(85ُ ,1/15ُ)ُ"املسند"أخرجهُأمحدُيفُ:ُقلتُ

منُطريقُ(515ُ)ُ"الوسط"اينُيفُوالطب,ُُمنُطريقُعطاءُبنُيسار(ُ  3/ )ُ"السننُالكبى"

ُ.ُعروةُكلهمُعنُعائشةُنحوه

ُصحيٌحُ(:11ُ / )ُ"التلخيص"قالُابنُحجرُيفُُ ُ.انتهى.ُوإسناد هُعندُالبيهقي 

عنُأمُسلمةُ(131ُ)وابنُماجهُ(181ُ)والنسائيُ(11ُ / )ومسلمُ(81ُ/ )ويفُصحيحُالبخاريُُ

ُْلاُذلكُأيضاًُ.ُنحوه ُ.أ ن هُوقع 

تملُأنُيكونُوقعُذلكُ.ُورواهُمالٌكُعنُربيعةُعنُعائشةُمرسالًُ:ُعقبهُ"السنن"يهقيُيفُقالُالبُُُُُُ وحي 

ُ.انتهى.ُلعائشةُوأ مُسلمةُمجيعاًُ

ُهذهُالكلمِةُمنُالن ف سُوهوُ:ُقالُاخلطايب(:113ُ/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ(نفسِتُ:ُ)ُقولهُ أ صل 

ُالفعلُ
ِ
قواُبيُبناء مُفر  ُأ ّن  ,ُإال  ن فستُبفتحُالنون,ُويفُ:ُمنُاحليضُوالنفاس,ُفقالواُيفُاحليضالدم 

ها ُمنُأهِلُاللغة,ُلكنُحكىُأبوُحاتمُعنُال صمعيُقال.ُالوالدةُبضم  ُكثري  يقالُ:ُانتهى,ُوهذاُقول 

ُسلمةُ]ُوقدُثبتُيفُروايتناُ.ُن فستُاملرأةُيفُاحليضُوالوالدة,ُبضمُالنونُفيهام هْيُ[ُحديثُأم  بالوج 

هافتحُالن م  ُاهـ.ُونُوض 

وابنُاملنذرُيفُ,ُ(91 /1)ُ"الكبى"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(315ُ )ُ"مسنده"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُ.ُمنُطريقُالقعنبيُكالمهاُعنُمالكُبه(191ُ)ُ"الوسط"

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

ُ",ُعنُنافعموطآِتمُعنُمالكُ ُاهللُبنُعمرُأ رسل  ُعبد  بيدُاهللُبنُ.ُ"..أن  مرُالُعنُع  فجعلوهُعنُابِنُع 

= 
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ُائضُِحلاُرُِهُْطُ ُ:باب

ثنيُ-18 ُحييُحد  ُمُ أُ ُعائشةُةموالُهمُ أُ ُعنُقمةلعُيبأُ ُبنُقمةلعُعنُىُعنُمالك 

ُأُ ُ,ؤمنيملا ُكُ لاُفيهاُةج ُرُ بالدُ ُؤمنيملاُمُ أُ ُعائشةُىلإُبعثنُ يُ ُساءالن ُُكانُ:تلقاُاّن  ُفرس 

ُُفيه ُُعنُنهالُْيسأُ ُ.يضةحلاُدمُمنُفرةالصُّ ُرينُ تُ ُىحتُ ُنُ لُْعجتُ ُالُ:نُ ْلُفتقولُ,ةالالص 

ُلا ُيُْحل ُاُنمُُِهرُ الطُُُّكلبذُتريدُ.بيضاءُ لاُةُ قص  .ةض 
( )ُ

___________________ 

ُ.عبدُاهللُبنُعمر

ريجُعنُموسىُبنُعقبةُعنُنافعُعنُابنُعمر(ُ 11 )ورواهُعبدُالرزاقُُ ُ.ُعنُابنُج 

بدُاهللُ:ُقال,ُأخبناُخالدُبنُُملدُعنُمالكُعنُنافع(119ُ )ُ"السنن"وأخرجهُالدارميُيفُُ أرسلُع 

ُ.ُبنُعبدُاهللُبنُعمر ُ.ُواهللُأعلم.ُفجعلهُعنُعبدُاهللُاملكب 

(51ُ /1)ُ"رشحُالسنة"والبغويُيفُ(3358ُ)والبيهقيُ(1ُ 8)ُ"الوسط"أخرجهُابنُاملنذرُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه ُ.ُمنُط رق 

ُبه(59ُ  )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ رُعنُعلقمة  عم  ُ.عنُم 

ُ.ُبابُإقبالُاملحيضُوإدبارهُ"صحيحه"وعل قهُالبخاريُيفُُُُ

ُُ 331ُ/ )ُ"الكبى"وروىُالبيهقيُيف ُعائشة( ُعن
 
ُبنُموسىُعنُعطاء ُمنُطريقُسليامن اُ", أّن 

ُقالْتُ :ُ الةُحت ىُتراه ُفلت مسكُعنُالص  م  ُالد  ُاملرأة  ُرأ ِت ةإذا ُكالقص  ُأ بيض  ُرأ ْتُذلكُفلت غتسْلُ, فإذا

ُ,ُولت صْلُ أُولت صل  درًةُفلتتوض  فرًةُأ وُك  ُ,ُفإذاُرأ ْتُبعدُذلكُص  ل  ُفلتْغت سْلُولت ص  ُ."فإذاُرأْتُدمًاُأمحر 

ةُ:ُ)ُقولهُ ج  ر  مجعُد ْرجُبالضمُ.ُبكرسُأولهُوفتحُالراءُواجليم(:111ُ/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ(بالد 

ُاحلديِثُ:ُقالُابنُبطال.ُسكونثمُال ُعبدُالبُيفُ,ُكذاُيرويهُأصحاب  بالضمُثمُُ"املوطأ"وضبطهُابن 

ُدرج:ُوقال.ُالسكون ُ.انتهى.ُإنهُتْأنيث 

ُُ ُابنُرجبُاحلنبيلُيف 11ُ /1)ُ"الفتح"قال ويتُبضمُ (: ةُر  ُاملشدد  ُُوسكونُُِ.الدال
ِ
فتكونُُ.الراء
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ثنوُ-19 ُحد  ُبنُزيدُابنةُُِعنُتهعمُ ُعنُبكرُ ُأيبُبنُاهللُعبدُعنيُعنُمالك 

ُ ُىلإُرننظُ يُ ُ,ليلالُوفج ُُمنُصابيحملباُدعونيُ ُكنُ ُنساءًُُأنُ ُ.هاغُ لبُأن هُ( )ثابت 

___________________ 

ُتأنيث .ُ ُو ُالدرجُ) )ُ ٌق ُِخر  ُهنا ُبه ُالكرسفاملراد ُقطنُوهو ُت لفُوفيها ُاحلائضُيفُ. ُاملرأة فتدخله

ُ,ُفرجهاُلتنظرُماَُيرجُعىلُالقطن ُحيِضهاُباق  ُدم  ,ُفإذاُخرجُعليهُدٌمُأمحرُأ وُأ سودُعلِمِتُاملرأةُأن 

فرة ُعليهُص  هاُحت ىُترىُ,ُفقدُأ فتْتُعائشةُبأنهُحيٌضُأيضاًُ,ُوإْنُخرج  ُحيض  ُاحلائضُالُينقطع  وأن 

ُ ة  ُ.البيضاءالقص 

ة)وُُ ُ(القص  ُالقاِفُُبفتِحُ: ُال بيضأُ . ُالِقطعةُمنُاجلص  رجُ,ُصلها طنةُخت  ُالق  وأ رادْتُعائشةُبذلكُأن 

درة فرةُوالُالك  ُليسُفيهاُيشٌءُمنُالصُّ ُ.فيكونُذلكُعالمةُنقائهاُوط هرها.ُبيضاء 

ُمنُالنساءُيفُآخرُاحليِضُفالُ:ُوقالتُطائفةُ رجُعقبُالدم  ُأ بيضَُي 
 
ةُالبيضاءُعبارٌةُعنُماء بلُالقص 

رنُبدونه ُي طه  ُ:ُوقيل, ُال بيض  ُإِن هُي شبهُاخليط  ُوغريه. ُقولُمالك  وروىُالوليدُبنُمسلمُعنُ.ُوهذا

ُبعدُالدمُماًءُُالطُّهرُأْنُت رى:ُقالت,ُعبدُالرمحنُبنُميرسةُعنُعبدُالرمحنُبنُذؤيبُعنُعائشة املرأة 

ُِقط عاًُ جهُحربُالكِرماينُ.ُأ بيض  ُخر 

ُعنُابنُوهبوحكىُاخلطايبُُ ُالبيضاء, ُقالُيفُتفسريُالقصة ُأ ن ه ُهو: ُكأنه ُالقطنُالبيض؟ ,ُرأ يت 

ةُالبيضاء:ُقالُوعنُمالك ُعنُالقص  ُالنساء  رْينهُعندُالطُّهر,ُسأ لت  ,ُفإذاُذاكُأمرُمعروٌفُعندُالنساءُي 

ُعنُمالكُي وافقُالقولُالثاينُالذيُذكرناهوهذ ُامل حكيُّ ةُالبيضاءُعبارةُعنُيشءُأ بيضُ,ُا ُالقص  وأ ن 

ُيفُآخرُدِمُاحليضُِ رج  ُ.انتهىُ"َي 

بهمةُهناُ(وبلغُابنةُزيدُبنُثابتُ:ُ)ُقوله(:111ُ/ )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ( ) وكذاُ,ُكذاُوقعتُم 

ُالثرُعنُعب ُأي.ُدُاهللُبنُأيبُبكريفُاملوط أُحيثُروىُهذا تهُابنُحممُ : دُبنُعمروُبنُحزمُعنُعم 

ُكلثومُوغريهنُ ُ.عنها ُوأ م  ُوعمرة  ُلزيدُبنُثابتُمنُالبناتُحسنًة ُوقدُذكروا ,ُ ُمنهن 
ُأرُلواحدة  ْ ومل 

ُكلثومُ ُل م  ُساملُبنُعبدُاهللُبنُعمرُ-روايةُإال  ُهيُامل بهمةُهناُ-وكانتُزوج  ا ُفكأ ّن  وزعمُبعضُ.

ُ ُاحالرشُّ  ُسعدُ , ُأ مُّ ا ُأ ّن  ُقال. حابة: ُالص  ُيف ها ر  ُذك  ُالب ُعبد ُابن  ُانتهى.لن  .ُ ُدليل  ُْلا ُِذْكره وليسُيف
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ُُفكانْتُُ,هرالطُُّ ُ.( )ُاهذُعنُ ن ُْصُيُ ُساءالن ُُكانُماُ:وتقولُ,يهنُ لعُكلذُتعيب 

ُمل ُاُ:باب ُةُِستحاض 

ثنوُ-11 ُحد  ُزوجُ-ُمةلسُمُ أُ ُعنُيسارُ ُبنُيامنلسُعنُنافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُالن ُ ُُكانتُامرأةًُُنُ أُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُِت  ُأمُُُّاْلُفاستفتْتُُ.ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلرسوُعهدُيفُماءالدُ ُراق 

ُرسوُمةلس ُمنُحتيضهنُ ُكانتُتيلاُاميُ والُيليالالُعددُُِىلإُتنظرُْلُ:لفقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُ ُأُ ُذيلاُصيبهايُ ُأنُُْلقبُهرالش  ُُترتكلفُ.اصاهب  ُُمنُكلذُقدرُ ُةالالص  ُفإذاُ,هرالش 

___________________ 

عي ة,ُاملد  ُهذهُالقص  اُصاحبة  ُْيقلُإّن  ُْيأِتُْلاُذكٌرُعنده,ُلن هُمل  نبسةُ,ُبلُمل  ُمنُطريقُع  والُعندُغريهُإال 

محن ُبنُعبدُالر  بوه. ُعُذلكُي ضطربُفيهاوكانُم,ُوقدُكذ  ُيقول. ُفتارة ُبنتُزيدُبنُثابت: .ُوتارة,

ُسعد,ُامرأةُزيد:ُيقول قالُْلاُأ مُّ نُي  ُم 
ُْيذكرُأ حٌدُمنُأ هلُاملعرفةُبالن سبُيفُأ والدُزيد  ُ.ومل 

ةُعبدُاهللُبنُأيبُبكرُ اُعم  اء,ُوأ م  ُعبدُاهللُبنُأيبُب:ُفقالُابنُاحلذ  ةُجد  ُحْزمُعم  مرةُبنت  وقيلُ,ُكرهيُع 

ازاًُ تهُجم  ُ.ْلاُعم 

حابي ةُق ديمة:ُقلتُ حايبُ .ُلكن هاُص  ففيُروايتِهاُعنُبنتُزيدُبنُثابتُ.ُروىُعنهاُجابرُبنُعبدُاهللُالص 

ُب عدٌُ نقطعة, ُم  ُاهللُعنها ُعبِد ُفرواية  ُكانتُثابتًة ُفإْن ُي دركها, ْ ُمل  ُلن ه ُوحيتمل, تهُ: ُعم  ُاملرادة  ُتكون  أ ْن

ُكلثوم.ُاحلقيقي ة مروُأ وُأ مُّ ُع  ُ.انتهىُ"واهللُأعلم.ُوهيُأمُّ

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(331ُ/ )ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 9/ )أخرجهُابنُأيبُشيبةُُ( )

ُ)وقوْلاُ ُيْصن عنُهذا: ُكانُالنساء  ُمىضُ(ما ُوما ُزماِّنا ُعنُعمِل ُحكايٌة ُزيدُتابعيةٌُ, ُابنة  ُفإن  :ُوقيل,

ُ.صحابيةٌُ

ُزيدُبنُثابت(.9ُ )بابُإقبالُاملحيضُوإدبارهُُ"صحيحه"يفُُوعل قهُالبخاريُُُّ ُالنساءُ,ُوبلغُابنة  أن 

ُ.ُفذكره
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ُُستثفرُْتُ لُثمُ ُ,لغتستُ لُْفُ,كلذُفْتُلُ خ ُلُثمُ ُ,بثوب  ُ.( )ُت صيل 

ثنوُ- 1 ُحد  روةُبنُهشامُعنيُعنُمالك  ُ,مةلسُيبأُ ُبنِتُُزينبُعنُبيهأُ ُعنُع 

ُأُ  ُُْتُرأُ ُاّن  ُُزينب  ُوكانتُ-ُعوفُبنُمحنالرُ ُعبدُُِحتتُكانتُتيلاُ-ُجحشُ ُبنت 

_________________ 

ُالشافعيُُ( ) (9ُ  / )والنسائيُ(111ُ)وأبوُداودُ(1ُ 111ُ-1 115)وأمحدُ(31ُ / )أخرجه

وغريهمُمنُ(811ُ )وإسحاقُبنُراهويةُ(331ُ/ )ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(81ُ  )وعبدُالرزاقُ

ُع ُ.ُنُمالكُبهط رق 

ُُ ُداود ُأبو 115ُ)وأخرجه ُي سار( ُبن ُنافعُعنُسليامن ُالليثُعن ُمنُطريق ,ُ ُأ م  ُعن ُأ خبه اًل ُرج  أن 

ُ.ُسلمة

ُُ ُأبوُداود ُأيضًا بيدُاهللُعنُنافعُ (111ُ)ورواه ُمنُالنصارُعنُأمُ ُمنُطريقُع  ُعنُسليامنُعنُرجل 

اظ.ُسلمة ُاحلف  ُ.ُوهبذاُأ عل هُبعض 

ُ(.1/55 )التمهيدُ:ُانظرُ

راقُ:ُ)ُقوله ُفاعل ه(:5/591ُ)ُ"النهاية"قالُابنُالثريُيفُُ(ِت  ,ُوالدمُمنصوب.ُكذاُجاءُعىلُماُملُي سم 

ُأيُِتراقُهيُالدم ُنظائرُ-وإنُكانُمعرفةُُ-وهوُمنصوبُعىلُالتمييزُ, ُوله أوُيكونُقدُأ جريُ,

ُِتراقُجمرى ُغالماًُ: ُنفستُاملرأة ُالفرسُمهراًُ, ُون تج ُعىلُتقدير, ُالدم ُرفع  ُوجيوز ُدم: هاِتراق ,ُاؤ 

ُ ُوالالم  ُتعاىلُوتكونُاللف  ُكقوله ُمنُاإلضافة الً ُالنكاح}بد  ُعقدة ُالذيُبيده ُيعفو ُأيُ{أو عقدةُ:

ُ.انتهى.نكاحهُأوُنكاحها

ها:ُأي.ُمنُالتخليف(:11ُ / )ُ"حاشيةُالنسائي"قالُالسنديُيفُُ(خل فتُ:ُ)ُوقوله ,ُجعلتهاُوراء 

ُ,ُبمثل ةُقبلُالفاءُ(لتستثفر:ُ)قوله.ُواملرادُإذاُمضْتُتلكُاليامُوالليايل ُثوبًاُحتتجر  واالستثفارُأْنُت شد 

ُالدِمُليمنعُالسيالنُ  ُ.انتهى.ُبهُي مسكُموضع 
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ُتُ ُفكانتُ,ستحاضتُ  ُوُغتسل  ُ.( )ُت صيل 

_________________ 

( )ُُ ُابنُأيبُشيبة 318ُ )أخرجه ُ 91)والدارميُ( ُيفُ( 918ُ )ُ"مسنده"وإسحاقُبنُراهوية منُ(

ُعنُهشامُعنُأبيهُعنُزينبُقالْتُ ُجحش":ُط رق  ُبنت  ضُفتغتسلُيفُاملِركنُوكانتُت ستحا,ُرأيت 

ُ,ُوالدمُقايل.ُثمُخترج,ُمملوءًاُماءًُ ُ.واللفظُإلسحاقُ."وفوكانتُعندُعبدُالرمحنُبنُع,ُثمُت صيل 

هاُ.ُباإلهبامُ"بنتُجحش"هكذاُوقعُعندهمُُُُُ اُمالٌكُرمحهُاهللُفسام  ُ(.ُُُُُُُُزينبُ)ُأ م 

وهوُوهٌمُمنُ,ُهُعنُمالكُيفُاملوطأهكذاُرواهُحييىُوغري(:313ُ/ )ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ

ُْتكنُقطُزينبُبنتُجحشُحتتُعبدُالرمحنُبنُعوف,ُمالك ,ُوإن امُكانتُحتتُزيدُبنُحارثة,ُلنهُمل 

ُرسوِلُاهللُ ُحبيبةُبنتُجحش,ُملسو هيلع هللا ىلصثمُكانْتُحتت  ُعبدُالرمحنُأ مُّ ُثالثُ,ُوإنامُالتيُكانتُحتت  وكن 

ُزينبُكامُذكرنا ُأخوات  ُوأمُحبيبةُحتتُعبدُالرمحنُبنُعوف, ُبنُ, ُبنتُجحشُحتتُطلحة ومحنة

ُاستحْضن:ُقيلوقدُ,ُعبيدُاهلل ُأ مُحبيبةُومحنة:ُقيلوقدُ,ُإّننُثالثتهن  ُإال  ُْي ستحْضُمنهن  واهللُ.ُإّننُمل 

ُحبيبةُبنتُ,ُوروىُالليثُبنُسعدُعنُهشامُعنُعروةُعنُأبيهُعنُزينبُبنتُأيبُسلمة.ُعلمأ ُأ م  أن 

ُ,ُجحشُكانتُت ستحاض وكذلكُرواهُحييىُبنُسعيدُعنُعروةُوعمرةُعنُ.ُفكانتُت غتسلُوت صيل 

ُأمُحبيبة,ُزينبُبنتُأيبُسلمة ُ.ُوذكرُاحلديث..ُأ ن 

ُُ ُحبيبةُهذا ُأ م  ُحديث  هريُوقدُأ سند  ُالزُّ ُعنُعائشة(191ُأبوُداودُرقمُ) روة ُعنُع  ُفرواه ُأمُ", أ ن 

ُاهللُ هاُرسول  ُصالةُ ُملسو هيلع هللا ىلصحبيبةُبنتُجحشُاست حيضْتُفأ مر  ُلكل  ُ.ُ"أْنُتغتسل 

هريُ ُحممدُبنُإسحاقُعنُالزُّ ُْيرفعهُإال  هريُفإّنمُيقولونُفيهُعنه.ُفإْنُقيلُمل  اُسائرُأ صحاِبُالزُّ :ُوأ م 

ُعنُعا روة ُئشةعنُع  ُبنتُجحشُاستحيضت", ُأمُحبيبة ُأن  ُاهللُ, ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصفسألْتُرسول  إنامُهوُ:

ُ.ُوليسُباحليضة,ُعرٌقُ ُوت صيل  هاُأْنُت غتسل  ر  ُصالة,ُوأ م  ُلكل  ُ:ُقيل.ُ"فكانتُتغتسل  مل اُأ مرهاُرسول 

ْتُعنهُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ِهم  ُف 
ُصالة  ُلكل  ُصالة.ُأْنُتغتسل  ُلكل  ُقولهُ,ُفكانتُتغتسل  ُ)ُعىلُأن  (ُتغتسلُوت صيل 

ُ ُحتىُتغتسل  ُت صيل  ُانتهىُكالمُابنُعبدُالبُُ"ي قتيضُأ ال 

ُيفُاملوطأُعنُهشامُبنُعروةُعنُأبيهُعنُزينبُبنتُأيبُ(:111ُ/ )ُ"الفتح"وقالُاحلافظُيفُُ وقع 

= 
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ُوغريهُقائامًُُلُِوبُ لاُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنوُ-11 ُحد  ُرأُ ُ:لقاُهنُ أُ ُ,دينارُ ُبنُاهللُعبدُعنيُعنُمالك  ُعمرُبنُ ُاهللُعبدُ ُيت 

ُيُ  ُُ( )ُ..قائامًُُبول 

ُواكالس ُُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنيُ-13 ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  ُُابنُعنُابنُِشهاب  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلرسوُأنُ ُ,اقبُ الس 

ُ,لواِسُفاغتُ ُاًُعيدُاهلل ُهلُ جعُيومٌُُهذاُإنُ ُ.ميلسملاُمعرشُياُ:معجل ُاُمنُمجعةُ ُيفُلقا

ُُالفُطيٌبُُعندهُكانُومن ُيُ ُنُْأُ ُهيَّضُّ ُُيكملوعُ,منهُمس  ُ.( )ُواكبالس 

___________________ 

ُسلمة ُالرمحنُبنُعوفُكانتُتستحاضُاحلديث", ُبنتُجحشُالتيُكانتُحتتُعبد ُزينب  .ُ"أن 

ُفقيل ُوه: ُمٌُهو ُوقيل, ُبلُصواٌبُ: ُحبيبه, ُأ م ُزينبُوكنيت ها ُاسمها ُوأن  ُأ مُ, ُأ ختها ُاسم ُكون ا وأم 

ُال صيل ها ُْيكنُاسم  ُاملؤمنيُزينبُفإنهُمل  ,ُ ُالنبيُّ ه ُفغري  ة ُبر  ويفُأ سبابُالنزولُ.ُملسو هيلع هللا ىلصوإنامُكانُاسمها

ُللواحدي .ُ ُالنبيُّ ُتزوجها ُأ ْن ُبعد ُكان ُتغيريُاسمها ُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ,ُ ُسام  ُأ ختهافلعل ه ُباسم ُها ُأ ختهاُ, لكون

نيهُفأ منُالل بس ُ.انتهىُكالمه.ُغلبْتُعليهاُالك 

هاُباسمُأختهاُ)ُقولهُ:ُقلتُ ُ.واهللُأعلم.ُبعيدٌُ(ُسام 

( )ُُ ُيف ُاملنذر ُابن 118ُ)ُ"الوسط"أخرجه )ُ ُيف ُاملعاين"والطحاوي 1311ُ)ُ"رشح ُيفُ( والبيهقي

ُعنُمالكُبه(11ُ / )ُ"الكبى" ُ.ُمنُط رق 

ُ"املعرفة"ويفُ(3/113ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/91ُ)وابنُأيبُشيبةُ(ُ 39)أخرجهُالشافعيُُ(1)

ُعنُمالكُبه(ُ 13)ُ"مسندُاملوطأ"واجلوهريُيفُ(811ُ ) ُ.ُمنُط رق 

رسٌلُ:ُوقالُالبيهقيُُُ ُم  حيح  ويُموصوالًُ,ُهذاُهوُالص  ُوصل ه,ُوقدُر  ُ.ُانتهى.ُوالُيصحُّ

ُُ ُبن  ُصالِح  ُمالكًا ُأ يبُالخَّضوخالف  ُعب اس. هريُعنُابنُالسب اقُعنُابِن ُفرواهُعنُالزُّ ُابنُ. رواه

ُ(.1/313)ماجهُ

= 
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ثنوُ-11 ُحد  ُابنُُعنيُعنُمالك  ُُعنُِشهاب  ُُبنُمحنالرُ ُعبدُبنُيدمح  ُعنُعوف 

ُيُ ُأنُُْالولُ:لقاُأن هُهريرةُأيب ُُهممرُ ل ُُتهمُ أُ ُىلعُشق  ُكُمعُواكبالس  ُُل 
 
ُ.( )ُوضوء

___________________ 

ُُ ُيف ُالطباين 3133ُ)ُ"الوسط"وأخرجه )ُ 119ُ/ )والبيهقي )ُ ُيف ُالب ُعبد ُ"التمهيد"وابن

ُعنُسعيدُبنُأيبُسعيدُعنُأبيهُعنُأيبُ(ُ  1/  ) منُطريقُيزيدُبنُسعيدُاإلسكندراينُعنُمالك 

ُ.ُةُبههرير

رسالًُ,ُوهذاُخطأُ ُم 
ُعنُمالك  ُ.ُوالصواب 

واةُعىلُذلك:ُقالُأبوُعمرُ تابْعهُأ حٌدُمنُالرُّ .ُويزيدُبنُسعيدُهذاُمنُأهلُاإلسكندريةُضعيٌفُ,ُوملُي 

ُ.انتهى

ُُ ُعىلُمالك  هري,ُوفيهُاختالٌفُآخر  ُ.ُوكذاُعىلُالزُّ

ُ(1ُ 1/  )ُ"التمهيد"وُ(.1/381,385ُ )عللُالدارقطنيُ:ُانظرُ

ُالنسائيُيفُُ( ) نُأخطأُ"والبيهقيُيفُ(13ُ/ )والطحاويُ(98ُ /1)ُ"الكبى"أخرجه ُم  بيانُخطأ

ُعنُمالكُبه(3ُ  ص)ُ"عىلُالشافعي ُ.ُوغريهمُمنُط رق 

هُصحيٌحُُ ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوإسناد 

ُاحلديثُي دخلُيفُامل سندُالتُ (:91ُ /1)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ وملِ اُ,ُمنُغريُماُوجهُ صالهُهذا

ُعليهُاللفظُ  ُ.ُانتهى.ُيدلُّ

ُيفُرفِعهُووقِفهُ واةُعنُمالك  ُالرُّ ُعبدُالبُاختالف  ُابن  ُذكر  ُمنهمُمنُقالُ.ُثم  ُصالة"وأ ن  ُ.ُ"معُكل 

ُيفُُ ُعل قهُالبخاريُّ رفوعًاُجمزومًاُبه(ُبابُالسواكُالرطبُواليابسُللصائمُ)ُُ"صحيحه"واحلديث  ُ.ُم 

ُ.ُيثُطريٌقُآخرُ وللحدُ

ُُ ُأ محد 1/151ُ)أ خرجه )ُ 91ُ /1)والنسائي )ُ 31ُ/ )والبيهقي ُعمرُ( ُبن ُاهلل ُعبيد ُطريق من

مري منُطريقُعبدُالرمحنُبنُالرساجُكالمهاُعنُ(31ُ/ )والبيهقيُ(91ُ /1)والنسائيُأ يضًاُ,ُالع 

يُعنُأيبُهريرةُمرفوعاًُ ُ.ُاملقب 

= 
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___________________ 

حهُابنُحبانُُ ُ.(115/ )واحلاكمُ(511ُ )وصح 

ُذكرهاُابنُحجرُيفُُُُُ ُ(.11ُ/ )ُ"التلخيص"وللحديثُشواهد 

ُأ ن هُقال.ُعنُأيبُهريرةُمثله(151ُ)وم سلمُ(881ُ)وأخرجُالبخاريُُ ُصالة":ُإال  ُ.ُ"عندُكل 
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الةكتاب الص  

 
ُالن ُُيفُجاءُ ُماُ:باب

ِ
ُلُداء ُةُِاللص 

ثنيُ-15 ُحييُحد  ُُكانُ:لقاُأن هُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنُىُعنُمالك  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُُخذُ يتُ ُأنُُْرادأُ ُقد ُيُ ُْيُتُ شبُ خ  ُلُاسالن ُيجتمعُ لُهبامَُّضب  ُبنُاهللُعبدُريفأُ ُ,ةاللص 

ُال ُُزيدُ  ُُزرجخل ُاُبنُارثحلاُبنيُنمُُِثمُ ُنصاري  ُخ  ُهاتيُإنُ ُ:لفقاُ.ومالن ُيفُتْيُبُ ش 

ُُيريدُ ُامم ُُنحوٌُل ُأُ ُ:لفقيُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُلُنونؤذُ تُ ُال  ُرسوُتىفأُ ُ,ةاللص  ُحيُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُُمرُ فأُ ُ,كلذُهلُفذكرُ ُظُ يقُ تُ اْسُ ُ( )ُ.ذانبال ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

_________________ 

رسلُ( ) ُ.ُهذاُم 

اريُالقايضُتابعٌيُثقةٌُُ ُ.حييىُبنُسعيدُهوُال نصاريُالنج 

5/118ُ)ُ"السري"قالُالذهبيُيفُُ ُيفُزمانه(: ُاملدينة ُعامل د ُاملجو  مة ُالعال  ُاإلمام ُاملدينة, ,ُوشيخُعامل

ُسعيد ُأبو ُالسبعة ُالفقهاء ُوتلميذ  ُالزبري. ُابن ُالسبعيُزمن ُقبل ُمولده ُمالكُ, ُأنسُبن ُمن وسمع

هريُ,ُوالسائبُبنُيزيدُوأيبُأمامةُبنُسهلُوسعيدُبنُاملسيبُوالقاسمُبنُحممد معُُ-روىُعنهُالزُّ

مهُ ُ.انتهىُبتجوز.ُنُأيبُذئبُوشعبةُومالكُوعبدُالعزيزُبنُاملاجشونُوسفيانُالثوريوابُ-تقد 

ُ(:11/11ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ وىُعنُالنبي  ُهذهُيفُبدءُال ذانُُملسو هيلع هللا ىلصر  يفُقصةُعبِدُاهللُبِنُزيد 

تلفةُ  ُُم  حابةُبأ لفاظ  تقاربةُ ,ُمجاعٌةُمنُالص  ُم 
ُع,ُومعان  ُعىلُأن  ت فق  ُأ ريُالنداءُيفُوكلُّهاُي  ُزيد  ُاهللُبن  بد 

ُالنوم ُاهللُ, ُرسول  ُبهُعندُذلكُملسو هيلع هللا ىلصوأ ن  ُأ مر  ُال ذان, تواترٌةُ,ُوكانُذلكُأ ولُأ مِر وال سانيدُيفُذلكُم 

ُ.انتهى.ُحساٌنُثابتةٌُ

نن"أخرجُأبوُداودُيفُ:ُقلتُ عنُعبِدُاهللُ(111ُ)وابنُماجهُ(89ُ )والرتمذيُ(1ُ 199ُ,5)ُ"السُّ

= 
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ثنوُ-11 ُحد  ُُدُ سعُُْبنُُِلسهُعنُدينارُ ُبنُحازمُيبأُ ُعنيُعنُمالك  ُالس  ُ,اعدي 

ُأُ ُامْلُفتحيُ ُساعتانُ:لقاُأن ه ُُبواب  ُوقُ,امءالس  ُداءالن ُُحَّضةُ ُ.هوتُ عُْدُ ُيهلعُردُُّتُ ُداعُ ُل 

ُل ُُ,ةُِاللص  ُوالص  ُ.( )ُاهللُلُِسبيُيفُفُّ

___________________ 

ُالرؤياُبِنُزيدُ ُ.ُُمنُحديِثُأ نسُ (198ُ)وأخرجهُأ بوُداودُأيضًاُ.ُقصة 

ُ.ُوعنُغريه.ُوجاءْتُمنُط رقُأ خرىُعنُعبِدُاهللُبِنُزيدُ ُ

ُ.بابُبدءُالذان(1/81ُ)وفتحُالباريُ(.1ُ 1/ )انظرُنصبُالرايةُُ

ُُ ُيف ُعمر ُأبو 311ُ/ )ُ"االستذكار"وقال ُالتمهيد( ُيف ُكالمه ُنحو  ُقال. ُثم :ُ ُأ علم ُذكرُوال فيها

ُيفُم رسلُحييىُبنُسعيدُهذا ُالب يايضُعنُسعيدُبِنُاملسيبُعنُعبدُُ,اخل شبتيُإال  ويفُحديثُأيبُجابر 

ُزيد ُبن ُاهلل .ُ ُالرزاق ُعبد 181ُ املصن فُ]ذكره ُالبيايض[ ُجابر ُأيب ُعن ُحييى ُأيب ُبن ُإبراهيم .ُعن

ُوإبراهيم ُوأبوُجابرُمرتوكان. ُسائرُاآلثار, ا ُوأم  ُأُ . ُاليهودُِفإنامُفيها ُكبوِق ُب وقا ُيت خذ  ُأ رادُأْن ُنه ويفُ,

ُالنصارى ُشبُّورُكشبُّور ُبعِضها ُالناقوسُكناقوسُالنصارى, ُويفُأ كثرها ُزيدُ. ُاهللُبن  حتىُرأ ىُعبد 

ُذلك,ُرؤياهُيفُالذان ُاخلطابُمثل  ُبن  ُالذيُ.ُورأ ىُعمر  ُزيدُلرسوِلُاهللُالذان  ُاهللُبن  ُحكىُعبد  فلام 

ُفإن هُأ ندىُمنكُصوتًاُ:ُقالُله.ُنامعل مهُيفُامل ُ.انتهىُكالمه.ُ"أ لقهُعىلُبالل 

ُقلتُ ُاخل شبتي: ُذكر  ُجاء ُالرزاقُيفُ. ُعبد ُأخرجه 115ُ )املصن فُ"فيام ُداودُيفُ( ُ"املراسيل"وأبو

مريُيقول(11ُ) بيدُبنُع  ُ":ُعنُع  ُالصالةُملسو هيلع هللا ىلصإيتمرُالنبيُّ ,ُوأصحاب هُكيفُجيعلونُشيئًاُإذاُأ رادواُمجع 

شبتيُللناقوسُإذُرأىُ:ُفائتمرواُبالناقوسُقال.ُاجتمعواُْلا مرُبنُاخلطابُي ريدُأْنُيشرتيُخ  فبيناُع 

ُ."احلديث...ُبلُأذنواُبالصالة,ُيفُاملنامُأنُالُجتعلواُالناقوس

(311ُ/ )ُ"الدبُاملفرد"والبخاريُيفُ(1/111ُ )وابنُأيبُشيبةُ(1ُ 9 )أ خرجهُعبدُالرزاقُُ( )

ُعنُمالكُبه(ُ  1/ )والبيهقيُ(91ُ  )"الوسط"رُيفُوابنُاملنذ ُ.ُوغريهمُمنُط رق 

عندُمجاعِةُُ"املوطأ"هكذاُهوُموقوٌفُعىلُسهلُبنُسعدُيفُ(:38ُ / 1)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ

واة أي,ُالرُّ مرُعن,ُومثل هُالُي قالُمنُجهِةُالر  ويدُوحممدُبنُُملدُوإسامعيلُبنُع  ُبنُس  ُوقدُرواهُأ يوب 

= 
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ثنيوُ-11 ُحييُحد  ُهُأُ عنُعمُ ُىُعنُمالك  ُُلهييبُس  ماُُ:لهُقانُ أُ ُ,عنُأبيهُبنُمالك 

ُأُ  ُُايئًاُمم ُشُعرف  ُُ,اسعليهُالن ُُأدركت  ُُداءُ الن ُُإال  ُُ.( )الةُبالص 

ثنوُ-18 ُحد  ُوهوُ-ُقامةُ إلاُسمعُ ُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُ.( )ُسجدُِملاُىلإُيش ُملاُرسعُ فأُ ُ-ُبقيعلبا

___________________ 

ُ.انتهىُ"مالكُمرفوعًاُ

ُقلتُ ويد: ُس  ُأ يوبُبن ُورواية .ُ ُابنُحبان 111ُ )عند ُالبُيفُ( (38ُ / 1)ُ"التمهيد"وابنُعبد

لد,ُ(5111)ُ"الكبري"والطباينُيفُ وروايةُ,ُ(39 / 1)عندُابنُعبدُالبُأ يضًاُ.ُوروايةُحممدُبنُُم 

ُ(.111 )عندُابنُحبانُأيضًاُ.ُإسامعيل

ُ"الكبري"والطباينُيفُ,ُمنُطريقُموسىُبنُيعقوب(9ُ 1)خزيمةُُوابنُ (1511ُ)وأخرجهُأبوُداودُُ

منُطريقُذيابُبِنُحممدُ(899ُ)ُ"الكنى"والدواليبُيفُ,ُمنُطريقُعبدُاحلميدُبنُسليامن(5811ُ)

رفوعاًُ ُم  ُ.ُأ يبُالعب اسُاملدينيُكلهمُعنُأ يبُحازمُعنُسهل 

احُيفُُ( ) منُ(ُ 11 )ُ"جامعُبيانُالعلمُوفضله"عبدُالبُيفُوابنُ(11ُ )ُ"البدع"أخرجهُابنُوض 

ُ.ُطريقُمالكُبه

ُقولهُ (ُ :ُ ُأ نسُ(عنُأبيه ُال ْصبحيُأ بو ُهوُمالكُبنُأيبُعامر ُويقالُأ بوُحممد, ُمالكُبنُأنسُ. جدُّ

ُالفقيه ُوعائشة. ُوعقيلُوأيبُهريرة ُوعثامنُوطلحة مر ُروىُعنُع  ُوالربيعُ. ُأنٌس ُأبناؤه وروىُعنه

مر:ُوقال,ُذكرهُابنُسعدُيفُالطبقةُالثانية.ُونافعُوسليامنُبنُيسار ُلهُع  ,ُثقةٌُ:ُوقالُالنسائي,ُفرض 

ُعىلُعبِدُامللك:ُقالُابن هُالربيعُ"الثقات"وذكرهُابنُحبانُيفُ ُالناس  يعنيُسنةُ.ُماتُأ يبُحيُاجتمع 

ُ(.1ُ /1 )التهذيبُ.11ُ

والبيهقيُ(1/151ُ)ُ"الم"والشافعيُيفُ(1/358ُ)وابنُأيبُشيبةُ(ُ  31)أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1)

ُ.منُطريقُمالكُبه(5ُ 1/5)ُ"املعرفة"يفُ
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ُالن ُُ:باب
ِ
ُُغريُُِىلوعُفرالس ُُيفُداء

 
ُ( )ُوضوء

ثنوُ-19 ُحد  ُقامةُِاإلُىلعُيزيدُ ُالُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُُيف ُُفرالس  ُُيفُإال  ُمامإللُذانُ ل ُاُامنُ إُُِ:يقولُوكانُ,قيمويُ ُفيهاُنادييُ ُكانُهفإنُ ُ,بحالصُّ

ُُذيلا ُالن ُُتمعجي  ُ.( )ُيهلإُاس 

ثنوُ-81 ُحد  ُكانُأن هُ,سي بملاُبنُسعيدُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُُنمُ ُ:يقول ُُ.ةُ الفُبأرضُ ُصىل  ُنُ ذُ أُ ُفإذاُ,ٌكُلُ مُ ُهلُِشامُوعنُ,ٌكُلُ مُ ُمينهيُ ُعنُصىل 

ُُقامُ وأُ  ُُ.قامُ أُ ُوأُ ُ,ةُ الالص  ُأُ ُئكةُِالملاُنمُُِهوراءُ ُصىل  ُ.( )ُلُِباجلُِاُمثال 

_________________ 

ُ-وعىلُغريُوضوءُ-هكذاُعنُحييىُيفُترمجةُهذاُالبابُ(:111ُ/ )ُ"االستذكار"عمرُيفُُقالُأبوُ( )

ُ ُفيامُعلمت  ُاملوطأ واة ُالزيادةُمنُر  ُعىلُهذه ُأ حٌد تابعه ُْي  ُعىلُذلكُ.ُومل  ُيدلُّ ُالباِبُما والُيفُغرِيُهذا

ُيضاًُأُ  ,ُ ُقولِه ُوعىلُغريُوضوء)ولوُكانُيفُمكاِن ُوال ذانُراكباًُ( واباًُ. ُكانُص  ُيفُالبابُ, ُمسألة ا ل ّن 

ُانتهى.ُمذكورة

ُ.منُطريقُابنُوهبُعنُمالكُبه(ُ  1/ )ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُعنُنافعُبه(119ُ )وابنُاملنذرُ(191ُ/ )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ ُ.ُمنُط رق 

يينةُعنُحييىُبه(951ُ )أخرجهُعبدُالرزاقُُ(3) ُ.ُعنُسفيانُبنُع 

ُالرفعُِ(:91ُ/ )ُ"تنويرُاحلوالك"يفُقالُالسيوطيُُُ رسلُلهُحكم  ُم  قالُمنُِجهةُ.ُهذا ُمثل هُالُي  فإن 

رفوعاًُ,ُالرْأي ويُم وصوالًُوم  ُ.انتهى.ُوقدُر 

ُ.ُواختلفُعنه.ُي رويهُحييىُبنُسعيدُالنصاري(:981ُ)ُ"العلل"قالُالدارقطنيُيفُُ ُبن  فرواهُالليث 

عاذُ  هُمالٌكُفرواهُعنُحييىُعنُابنُاملسيبُقولهو,ُسعدُعنُحييىُعنُابنُاملسيبُعنُم  ف  وقولُ,ُخال 

ُ ُإِرسالُالحاديث,ُالليثُأ صحُّ لُ ,ُومنُعادِةُمالك  ُ.انتهى.ُوإسقاِطُرج 

ُمرفوعةُوموقوفةُ ُ.ُولهُشواهد 

= 
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ُُتتاِحُافُُْ:باب ُةالالص 

ثنوُ- 8 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُيبأُ ُبنُُِيلُ عُبنُسيح ُُبنُيلُ عُعنُابنُِشهاب 

ُلطا ُُكانُ:لقاُهنُ أُ ُ,ب  ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُُيفُكب  ُخفُ ُاملُ كُةالالص  ُْلُتزُملفُ,عُ ورفُ ُض 

ُُكلت ُص  ُقُِلُ ُىحتُ ُهتُ ال  ُاهلل ُي 
( ).ُ

ثنوُ-81 ُحد  ُرسوُنُ أُ ُ,يسارُ ُبنُيامنلسُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُاهللُل 

___________________ 

ُ(.91 / )البنُحجرُُ"التلخيصُاحلبري"انظرُُ

ُخريُ ُ(فالةُ:ُ)ُقولهُ لِيْتُعنُكل  فرُمنُال رضُل ّناُف  ِزلت.ُهيُامل فازةُوالف الةُالق  ُ.أ يُف طِمتُوع 

ُالواسعةُ :ُوقيلُ يِلُ .ُهيُالصحراء  ل واتُوف  اًلُوف  ُف  ُ.ُواجلمع 

ُ:ُقالُابنُشميلُ ُهباُوالُأ نيس  الةُالتيُالُماء  ْكلِئةُيقالُعلوناُف الًةُمنُال رض.ُالف  ُ.وإْنُكانتُم 

الةُاملستويةُالتيُليسُفيهاُيشءٌُ:ُلويقاُ ُإِذاُصارواُإىِلُفالة,ُالف  ُ(. 1 /5 )ُ"اللسان".ُوأ ْفىلُالقوم 

(1/11ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(3191ُ)وعبدُالرزاقُ(1ُ 1/ )ُ"مسنده"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُ.ُعنُمالكُبه(539ُ/ )ُ"املعرفة"ويفُ

هريُبه(1/11ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 11/ )وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ ُعنُالزُّ ُ.منُط رق 

13ُ /9)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ :)ُ ُِصحاح  ت صلُمنُوجوه  ُي  رسٌل ُم  ُاملوطأُ, واة والُأ علمُبيُر 

ُالوهابُبنُعطاءُوخالدُبنُن جيحُعنُمالكُعنُابنُشهابُ,ُِخالفًاُيفُإرسالُهذاُاحلديث ورواهُعبد 

ُبن ُبنُاحل سيُعنُعيل  رسٌلُ,ُأيبُطالبُعنُعيل  ُماُيفُاملوطأُم  ُفيهُإال  ُفيهُأ يضًاُ,ُوالُيصحُّ وقدُأ خطأ 

ُالقرقساين ُمصعب ُبن ُحممد ُأ بيه. ُعن ُسامل ُعن هري ُالزُّ ُعن
ُمالك  ُعن ُفرواه ُهذاُ, ُفيه ُيصحُّ وال

ُعندهمُماُيفُاملوطأ,ُاإلسناد ُ.انتهىُبتجوز.ُوالصواب 

ُ",ُعنُأيبُهريرة(391ُ)ومسلمُ(151ُ)ُ"صحيحه"وأخرجُالبخاريُيفُُ ُكل امُخفض  ُكانُي كب  أنه

ُرسولُاهللُ,ُورفعُ  ثُأن  د  ُ."كانُيفعلُذلكُملسو هيلع هللا ىلصوحي 
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ُُيفُيديهُيرفعُكانُملسو هيلع هللا ىلص ُ.( )ُةالالص 

ثنوُ-83 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُبنُاهللُعبدُأنُ ُ,اهللُعبدُبنُملساُعنُابنُِشهاب 

ُيُ ُكانُمرعُ  ُُيفُكب  ُُاملُ كُةالالص  ُ.( )ُورفعُ ُخفض 

ثنيوُ-81 ُحييُحد  ُمالك  ُُإذاُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُأنُ ُ,نافعُ ُعنُىُعن ُافتتح 

ُ ُُرفعُ ُوإذاُ,منكبيهُحذوُ ُهيديُُْرفعُ ُةالالص  ُ( ).كلذُدونُرفعهامُكوعالرُُُّمنُهرأس 

_________________ 

( )ُُ ُابنُأيبُشيبة 131ُ/ )أخرجه ُمنُطريقُابنُإدريس( ُ 83)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ, منُطريقُ(

عبةُكالمهاُعنُحييىُبنُسعيدُبه ُ.ُش 

نُرواهُعنُمالكهكذاُهذاُ(:59ُ /13)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُم  رساًلُعندُكل  ُاهـ.ُاحلديثُم 

ُمشهوٌرُيفُالصحيحيُعنُابنُعمرُوأيبُهريرةُمنُغريُهذاُالطريق:ُقلتُ ُ.ُولذاُأوردت هُهنا,ُاحلديث 

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(ُ 33 )ُ"الوسط"وابنُاملنذرُيفُ(1513ُ)ُأخرجهُعبدُالرزاقُُ(1)

مُقريبًاُبرقمُُ ُ(.81ُ)انظرُماُتقد 

(15ُ )ُ"رفعُاليدينُيفُالصالة"والبخاريُيفُجزءُ(93ُ / )والشافعيُ(111ُ)أخرجهُأبوُداودُُ(3)

قييلُيفُ(ُ 51/ )ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ ُعنُمالكُبه(11ُ /3)ُ"الضعفاء"والع  ُ.ُمنُط رق 

ُْيذكرُ:ُقالُأبوُداودُعقبهُ هامُدونُذلك"مل  ُمالكُفيامُأ علمُُ"رفع  ُانتهىُُ"أ حٌدُغري 

ُرمحهُاهلل:ُتقلُُُُ رفعُ"ومنُطريقهُالبخاريُيفُجزءُ(1511ُ)ماُرواهُعبدُالرزاقُ.ُومماُيؤيدُوْهمُمالك 

ريج(38ُ)ُ"اليدين ؟":ُقلتُلنافع.ُوفيه.ُعنُابنُج  ُأ رفعهن  ُابنُعمرُجيعلُالوىلُمنهن  :ُقال.ُأ كان 

ُ.ُ"سواء.ُال

ريج(ُ 11)وذكرهُأبوُداودُُ عل قًاُعنُالليثُعنُابنُج  ُ.ُم 

مرُعنُنافع(139ُ)ويفُصحيحُالبخاريُُ بيدُاهللُبنُع  ُمنُطريقُع  ُيفُ", ُدخل  ُعمرُكانُإذا ُابن  أن 

ُيديه ُورفع  ُكب  الة ُالص  ُيدْيه, ُرفع  ُركع  ُوإذا ُملنُمحده, ُاهلل  ُقالُسمع  ُوإذا ُيدْيه. ُرفع ُمنُ, ُقام  وإذا

= 
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ثنوُ-85 ُحد  ُ,اهللُعبدُبنُُِجابرُعنُكيسانُبنُوهبُعيمُ نُ ُيبأُ ُعنيُعنُمالك 

ُُيفُكبريالتُ ُمهملُ عيُ ُكانُهنُ أُ  ُُأنُُْرنامُ يأُُْفكانُ:لقاُ,ةالالص  ُناخفْضُُاملُ كُنكب 

ُُ( ).انورفعُْ

ُعُِلواُِبُرُِغُْملاُيفُراءةُِقُِلاُ:باب
ِ
ُشاء

ثنوُ-81 ُحد  عُ ُيبأُ ُعنيُعنُمالك 
ُُىلموُبيدُ  ُبنُبادةعُ ُعنُكلملاُعبدُبنُيامنلس 

ُنُ  ٍّ ُُاهللُعبدُيبأُ ُعنُارثحلاُبنُقيسُعنُيس  ُالصُّ ُمُْقدُُِ:لقاُ,نابحي  ُفةُِالخُيفُدينةملاُت 

ُُبكرُ ُيبأُ  ُلفصُ.يقدُ الص  ُملاُهوراءُ ُيت  ُقرآنلاُبأمُ ُييلُ ول ُاُكعتيالرُ ُيفُفقرأُ,غرب 

ُملُ اُقصارُمنُسورةُ ُوسورةُ  ُُ.ثةلاالثُ ُيفُقامُثمُ ُ,لفص  ُتكادلُثيايبُإنُ ُىحتُ ُمنهُفدنوت 

ُُأنُْ ُإذُبعدُقلوبناُغُْزُِتُ ُالُناربُ ُ}ُيةآلاُوهبذهُ.قرآنلاُمُ بأُ ُقرأُ ُهفسمعتُ ُ,هثيابُ ُمتس 

ابلاُأنتُإن كُرمحةًُُدنكلُمنُنالُوهْبُُناتُ هديُْ ُ( ).[آلُعمران]{ُوه 

___________________ 

ُيديه كعتيُرفع  ُاهللُ.ُالر  ُعمرُإىلُنبي  ُ."ملسو هيلع هللا ىلصورفعُذلكُابن 

ُعنُسامل(ُ 88)ومسلمُ(131ُ)البخاريُأيضًاُُويفُ مر,ُمنُطريقُابنُِشهاب  ُع  ُابن  ُ":ُقال,ُأن  رأيت 

ُ ُمنكبيهُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُحتىُجيعل هامُحذو  ُيدْيهُحيُي كب  ُفرفع  ُللركوعُ,ُافتتحُالتكبريُيفُالصالة ُكب  وإذا

ُمثله ُ."احلديث...ُفعلُمثله.ُسمعُاهللُملنُمحده:ُوإذاُقال,ُفعل 

دُهباُمالٌكُُ ُالتيُتفر  ُ(.رفعهامُدونُذلك)وهيُقولهُ.ُوليسُعندهمُتلكُاللفظة 

( )ُُ ُالرزاق ُعبد 1/11ُ)أخرجه )ُ ُاملنذر 31ُ /3)وابن )ُ ُشيبة ُأيب 111ُ/ )وابن ُيفُ( والدواليب

ُعنُمالكُبه(115ُ )ُ"الكنى" ُ.ُمنُط رق 

(1)ُُ ُالشافعي 111ُ/ )أخرجه )ُ ُالرزاق 1198ُ)وعبد )ُ ُاملنذر ُُ(319 )وابن رشحُ"والطحاويُيف

ُبه(1/11ُ)والبيهقيُ(1/59ُ)ُ"مشكلُاآلثار ُعنُمالك  ُ.ُوغريهمُمنُط رق 

= 
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ثنوُ-81 ُحد  ُُإذاُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُقرأُ يُ ُهوحدُ ُصىل 

ُكُيفُاًُمجيعُربعل ُاُيف ُُقرآنلاُمنُوسورةُ ُقرآنلاُبأمُ ُركعةُ ُل  ُاًُحيانأُ ُيقرأُ ُوكان؛

ُ ُمنُكعتيالرُ ُيفُويقرأُ ُ,فريضةُِلاُةُِالصُمنُواحدةلاُكعةالرُ ُيفُثالوالثُ ُورتيبالسُّ

ُ( ).سورةُ ُوسورةُ ُقرآنلاُمُ بأُ ُكلكذُغرِبُملا

ُراءةُِقُِلاُيفُلُِمعُ لاُ:باب

ثنوُ-88 ُحد  ُارثحلاُبنُإبراهيمُبنُدحممُ ُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُالتُ  ُالتُ ُحازمُ ُيبأُ ُعنُيمي  ُيُ بُ لاُعنُرام  ُرسوُأنُ ُ,ايض  ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُوهمُاسالن ُُىلعُخرج 

ُأُ ُْتُلُ عُوقدُ,ونصلُُّيُ  ُصملُ اُإنُ ُ:لفقاُ,قراءةلباُمصواِت  ُناجيهيُ ُبامُينظرُْلفُهربُ ُيناجيُيل 

ُُالوُ,به ُُهرُْجي  ُ( ).قرآنلباُضُ بعُُْىلعُكمبعض 

___________________ 

لُ:ُ)ُقولهُ حىُحتىُآخرُالقرآنُ(قِصارُامل فص  ُ.(3)انظرُحديثُرقمُ.ُمنُسورةُالضُّ

ُعنُ(1/11ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(338ُ )وابنُاملنذرُ(911ُ)أخرجهُالشافعيُُ( ) منُط رق 

ُ.ُمالكُبه

(318ُ/ )ُ"رشحُاملشكل"والطحاويُيفُ(311ُ/ )وابنُأيبُشيبةُ(1811ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

ُعنُنافع ُ.ُبنحوه.ُمنُط رق 

(3/115ُ)ُ"التاريخُالكبري"ويفُ(19ُ )ُ"خلقُأفعالُالعباد"والبخاريُيفُ(1/311ُ)أخرجهُأمحدُُ(1)

5/31ُ-1/111)ُ"الكبى"والنسائيُيفُ ُ  /3)والبيهقيُ( 3/81ُ)والبغويُ( ُبنُنصُ( وحممد

ُالصالة"املروزيُيفُ 1ُ  )ُ"تعظيمُقدر ُعنُ(331ُ/ )ُ"فضائلُالقرآن"وأ بوُعبيدُيفُ( منُط رق 

ُ.ُمالكُبه

همُالغفاري هُدينارٌُ.ُوأ بوُحازمُموىلُأ يبُر  .ُ"الثقات"وذكرهُابنُحبانُيفُ,ُثقةٌُ:ُقالُابنُعبدُالبُ.اسم 

= 
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ثنوُ-89 ُحد  ُلماُبنُلسهيُأيبُهعمُ ُعنيُعنُمالك  ُان ُكُ ُ:لقاُهنُ أُ ُ,أبيهُعنُك 

ُ.طالبلباُمُ هُْج ُُيبأُ ُدارُعندُابطُ خلاُبنُُِعمرُ ُقراءةُ ُسمعُ نُ 
( )ُ

ثنوُ-91 ُحد  ُمنُيشءٌُُهفاتُ ُإذاُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُ ُبنُاهللُعبدُقامُ,مامُ إلاُملُ سُإذاُهنُ أُ ُ,قراءةلباُمامُ إلُِاُفيهُجهرُ ُفيامُمامإلاُمعُةالالص 

ُرُ هُ وج ُُ,يقيضُفيامُهنفِسُلُفقرأُ ُمرعُ 
( ).ُ

___________________ 

ُ(.1/19 )ُ"التهذيب"قالهُاحلافظُيفُ

ُيفُ.ُوكذاُحييىُبنُسعيد,ُوقدُاخت لفُفيهُعىلُحممدُبنُإبراهيمُ ُذلكُالنسائيُّ ُ.ُ"الكبى"بي 

ُابنُأيبُحاتمُ(.5ُ 13/3)التمهيدُ:ُوانظرُ ُ(.33 / )وعلل 

ُُ ُداود ُأ بو 331ُ )وأ خرج )ُ 3/91ُ)وأ محد ُنحوه( ُسعيد ُأ يب ُحديث ُمن ُخزيمةُ. ُابن حه وصح 

مر(1/31ُ)ورواهُأ محدُ(.11ُ  ) منُحديثُعائشةُ(1115ُ)ُ"الوسط"والطباينُيفُ,ُعنُابنُع 

ُ.ُوأيبُهريرة

بيدُبنُعامرُ(:389ُ/ )ُ"االستيعاب"قالُأبوُعمرُيفُُ(الب ي ايضُ:ُ)ُقوله قةُبنُع  مروُبنُود  فروةُبنُع 

ُالبيايضُالنصاريُبنُبياضة هاُمنُاملِشاهد. ُبعد  ُوما ُوشهدُبدرًا ُالعقبة  ُ.ُشهد  ُملسو هيلع هللا ىلصحديث هُعنُالنبي 

كم" هُيفُُ"الُجيهْرُبعض  زينُيقوالن.ُ"املوطأ"وملُي سم  ُم  احُوابن  ُوض  ُمالٌكُعنُ:ُوكانُابن  إنامُسكت 

ُعىلُقتِلُعثامنُ ُملِ اُقاالهُيفُذلك,ُي عرفهذاُالُ:ُقالُأبوُعمر.ُاسمهُل ن هُكانُممنُأ عان  وملُ,ُوالُوجه 

ز.ُيكنُلقائِلُهذاُعلٌمُبامُكانُمنُالنصارُيومُالدار ُ.انتهىُكالمهُبتجو 

ُالرزاقُُ( ) ُعبد 3811ُ)أخرجه 95ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ( ُب كريُكالمهاُ( منُطريقُحييىُبن

ُ.ُعنُمالكُبه(ُعبدُالرزاقُوابنُب كري)

ُ.ُكانُمفروشًاُبالبالط.ُبيُاملسجدُالنبويُوالسوِقُُموضعٌُُ(البالطُ:ُ)ُقولهُ

ُ.ُعنُمالكُبه(11ُ 3)أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1)
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ُُيفُراءةُِقُِلاُ:باب ُبِحُالصُّ

ثنيُ- 9 ُحييُحد  روةُبنُهشامُعنُىُعنُمالك  ُُبكرُ ُباأُ ُأنُ ُ,بيهأُ ُعنُع  ُيقدُ الص 

ُ ُُصىل  .هاميُْتُ لكُكعتيالرُ ُيفُبقرةُِلاُسورةُ ُفيهاُفقرأُ,بحالصُّ
( )ُ

ثنوُ-91 ُحد  روةُبنُهشامُعنيُعنُمالك  ُبنُاهللُعبدُسمعُ ُهنُ أُ ُ,أبيهُعنُع 

ُُابطُ خلاُبنُمرعُ ُوراءُ ُينالُ صُ:يقولُربيعةُبنُعامر ُوسفيُ ُبسورةُفيهاُفقرأُ ُبحالصُّ

ُحلاُوسورة ُ:لقاُ؟فجرُ لاُيطلعُ ُحيُيقومُ ُكانُقدلُاًُإذُواهللُِ:تلفقُ,بطيئةًُُقراءةًُُج 

لج ُأُ 
( ).ُ

_________________ 

(1ُ 1/1)ُ"املعرفةُ"ويفُ(1/389ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(135ُ)أخرجهُالشافعيُرقمُُ( )

ُ.ُعنُمالكُبه

ُُُُُ ُيف ُالرزاق ُعبد ُ  11)ُ"املصنف"وأ خرج )ُ ُشيبة ُأيب 1ُ 3/ )وابن ُوال( ُيف ُ"الم"شافعي

ُحيُفرغ",ُوغريهمُعنُأنس(1/118ُ) بحُبالبقرة,ُفقالُلهُعمر  ُأباُبكرُقرأُيفُصالةُالصُّ بِتُ:ُأ ن  قر 

ُأْنُت طل ع,ُقال ُْجتْدناُغافلِي:ُالشمس  ُ.ُ"لوُطلعْتُمل 

هُصحيٌحُُ ُ.ُوإسناد 

(1)ُُ ُالشافعي 131ُ)أخرجه )ُ ُيف ُاآلثار"والطحاوي ُمعاين 81ُ / )ُ"رشح )ُ ُيف ُ"التمييز"ومسلم

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(1/389ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 11ص)

ه.ُهكذاُرواهُمالٌكُعنُهشامُعنُأبيهُ هُغري  هُمنُالثقاِتُعنُهشامُعنُعبدُاهللُبنُ.ُوتابع  ورواهُغري 

روة.ُعامر ُ.ُدونُِذكرُع 

هُصحيٌحُوإسناُ ُ.د 

ُانظرُ 18ُ /1)العللُ: .)ُ ُمالك)و ُالحاديثُالتيُخولفُفيها ُللدارقطني( .ُ ُالتمييز)وكذا ملسلمُ(

ُ(.1/518)والعللُلإلمامُأمحدُ(51ُ/ )
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ثنوُ-93 ُحد  ُعنُمحنالرُ ُعبدُأيبُبنُوربيعةُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

حممُ ُبنُقاسملا
ُأُ ُماُ:لقاُ,نفي ُحلاُمريُ عُ ُبنُ ُفرافصةُ لاُأنُ ُ,دُ  ُُيوسفُسورةُ ُخذت  ُإال 

ُُيفُاهاإيُ ُانعفُ ُبنُعثامنُقراءةُُِنمُِ ُنالُهادُ ردُ يُ ُكانُماُكثرةُُِنمُُِ.بحالصُّ
( ).ُ

ثنوُ-91 ُحد  ُُيفُيقرأُكانُعمرُبنُاهللُعبدُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُيفُبحالصُّ

ُ ُُعرشلباُفرالس  ُملُ اُمنُلوُ ل ُاُورالسُّ ُكُيفُ.لفص  ُ.( )ُوسورةُ ُقرآنلاُبأمُ ُركعةُ ُل 

ُرآنُِقُ لاُمُ أُ ُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنيُ-95 ُحييُحد  ُمالك  ُعن ُباأُ ُنُ أُ ُ,يعقوبُبنُمحنالرُ ُعبدُبنُءالعلاُعنُى

ُرسوُنُ أُ ُ,هخبُ أُ ُريزُ كُ ُبنُعامرُىلموُسعيدُ  ُُبنُ ُيبُ أُ ُنادىُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُوهوُ.كعب 

_________________ 

والبيهقيُيفُ(81ُ / )ُ"رشحُمعاينُاآلثار"والطحاويُيفُ(131ُ)ُ"مسنده"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(1/389ُ)ُ"الكبى"

ُبِنُعُ ُرجالهُثقاٌتُوُ ُ.ُمريسوىُالفرافصة 

ُ."الثقات"ذكرهُابنُحبانُيفُُ

ُ.ُانتهى.ُالفرافصةُمديٌنُتابعٌيُثقةٌُ:ُوقالُالعجيلُ

قُاحلافظُابنُحجرُبينهُوبيُالفرافصةُصهِرُعثامنُبنُعفانُُ تعجيلُ:ُانظر.ُوالِدُزوجتِهُنائلةُوفر 

ُ(.331ُ/ )املنفعةُ

منُ(1113ُ)وعبدُالرزاقُ(3/389ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(138ُ)ُ"مسنده"أخرجهُالشافعيُيفُُ(1)

ُعنُمالكُبه ُ.ط رق 

ُ.ُوإسنادهُصحيحُُ

لُرقمُُ ُعىلُسوِرُاملفص  مُالكالم  ُ(.1)وتقد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   73 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُ ُلفُ,ي صيل  ُُفوضعُ ُ.هقُ حل ُُِتهصالُمنُفرغُام  ُأنُُْيريدُوهوُ.هيدُُِىلعُهيدُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُإُُِ:لفقاُ.سجدملاُبابُمنُجَيرُ  ُُأنُرجول ُُين  ُُال  ُسورةًُُمُ لتعُىحتُ ُسجدملاُمنُخترج 

ُ.هالُ مثُقرآنلاُيفُالوُ,لنجيإلاُيفُالوُوراةالتُ ُيفُاهللُلنزأُ ُما

ُلفجعُ:يبُ أُ ُلقا ُلقُثمُ ُ,كلذُرجاءُ ُيشملاُيفُبطئ ُأُ ُت  ُُ:ت  ُرسول  ُُ.اهللُيا ُورةالسُّ

ُحُْتُ تُ افُُْإذاُقرأُ تُ ُكيفُ:لقاُ؟نيتُ دُْوعُ ُتيلا ُُت  ُفقرأُُْ:لقاُ؟ةالالص  ُُهللُِمدُ حلا} ُت  ُرب 

ُأُ ُىحتُ {.يملعالا ُ.آخرهاُىلعُتيت 

ُُلفقا ُُهذهُهيُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُُوهيُ,ورةالسُّ ُذيلاُعظيمُ لاُقرآنُ لواُثاينملاُبعالس 

ُأُ  عطيت 
( ).ُ

_________________ 

وإسحاقُبنُراهويةُ(395ُ)رقمُ(1/13ُ)ُ"فضائلُالقرآن"وأبوُعبيدُيفُ(551ُ/ )أخرجهُاحلاكمُُ( )

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(3881ُ)ُ"املطالبُالعالية"كامُيفُ

ريرُالُي وقفُلهُعىلُاسمُ (:1ُ 11/1)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُأ بوُسعيدُموىلُعامرُبنُك  وهوُ,

عدوٌدُيفُأ هلُاملدينة رسٌلُ.ُم  ُ.انتهى.وحديث هُهذاُم 

ُ"املطالب"وقالُابنُحجرُيفُُ ُعىلُالعالء: ُفيه ُولكنُاخت لِف  ُاإلسناد, رسٌلُصحيح  ُم  ُهذا ُثمُذكُ . ر 

ُ ُ.اخلالف 

ُاحلافظُالدارقطنيُيفُ 1ُ /9)ُ"العلل"وقال ُبنُ (: ُالعالء ُالرمحنُيرويه ُعبد ُواختلفُعنه, فرواهُ.

ُ ُأيبُحازمُوالدارورديُّ وحُبنُالقاسمُوإسامعيلُبنُجعفرُوأخوهُحممدُبنُجعفرُوابن  الرتمذيُ]ُر 

ُحفصُوعبدُالرمحنُبنُإسحاقُوجهضمُبنُعبدُاهللُوإبراهيمُبنُطهامنُ[1811ُُ وعبدُالسالمُبن 

ُُوعبدُالرمحنُبنُإبراهيمُومسلمُبنُخالدُوشعبةُعنُالعالء ُعنُالنبي  ,ُملسو هيلع هللا ىلصعنُأبيهُعنُأيبُهريرة

فرواهُعنُالعالءُعنُأبيهُعنُأيبُ[1ُُ 9والنسائي15ُُ 3الرتمذيُ]ُوخالفهمُعبدُاحلميدُبنُجعفرُ

= 
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ثنوُ-91 ُحد  ُعبدُبنُ ُجابرُ ُسمعُ ُهنُ أُ ُ,كيسانُبنُوهبُعيمُ نُ ُيبأُ ُعنيُعنُمالك 

ُُنمُ ُ:يقولُاهلل ُُْركعةًُُصىل  ُيصُملفُقرآنلاُبأمُ ُفيهاُقرأيُ ُمل  ُُ,ل  ُ.( )ماماإلُوراءُ ُإال 

ُلخُقراءةُِلاُتركُُِ:باب ُفيهُرُ هُ ج ُُفيامُمامُِإلُِاُف 

ثنيُ-91 ُحييُحد  ئلُإذاُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُأنُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك  ُلهُ.س 

ُلخُحدٌُأُ ُقرأُ يُ  ُُإذاُ:لقاُ؟مامإلُِاُف  ُلخُكمحدُ أُ ُصىل  ُ,مامإلاُقراءةُ ُهبُ فحْسُُمامإلاُف 

ُُوإذا ُلخُيقرأُ ُالُمرعُ ُبنُاهللُعبدُوكانُ:لقاُ.رأيقُْلفُهوحدُ ُصىل  ُ.( )ُمامإلاُف 

___________________ 

ُ ُعنُالنبي  ُعنُأ يبُبنُكعب  ُوقيل,ُملسو هيلع هللا ىلصهريرة ُبنُمصعبُعنُ: ُعنُخارجة ُالَّضير عنُأيبُمعاوية

فرواهُعنُالعالءُبنُ.ُوخالفهمُمالكُبنُأنس,ُالعالءُعنُأبيهُعنُأيبُهريرةُعنُأ يبُبنُكعبُكذلك

ُ ريزُمرساًلُعنُالنبي  ُُملسو هيلع هللا ىلصعبدُالرمحنُعنُأيبُسعيدُموىلُعامرُبنُك 
ِ
ُعندُالعالء وي شبهُأْنُيكونُاحلديث 

ُ.ُانتهى.عىلُالوجهي

ُ.ُوماُبعدها(11ُ/ )واملسندُاجلامعُ(8ُ 11/1)التمهيدُ:ُوانظرُ

ُالنصاريُواحلديثُمعروٌفُمنُحديثُأيبُسعيدُبنُاملُ ُعىل  ُالبخاريُيفُ. ُ"صحيحه"أخرجه

ُ.نحوه(3ُ 9)والنسائيُ(158ُ )وأبوُداودُ(1111ُ)

( )ُُ ُالرتمذي 3ُ 3)أخرجه )ُ ُالرزاق 1115ُ)وعبد )ُ 8ُ 1/ )والطحاوي )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

ُعنُمالكُبه(311ُ/ )والدارقطنيُ(11ُ /1) ُ.منُط رق 

رفوعاًُُ ُم 
ُ(.8 1/ )أ خرجهُالطحاويُ.ُورواهُحييىُبنُسالمُعنُمالك 

ُقالُالبيهقيُ ُعنُمالك: عفاء ُمنُالضُّ ه ُوغري  ُحييىُبنُسالم ه ُرفع  ُوقد ُعىلُ, ُروايت ه ُالُحيلُّ وذاكُمما

ُانتهىُ.ُطريقُاالحتجاجُبه

(311ُ)ُ"جزءُالقراءةُخلفُاإلمام"والبيهقيُيفُ(111ُ/ )ُ"رشحُاملعاينُ"أخرجهُالطحاويُيفُُ(1)

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه
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ثنيوُ-98 ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  ُلالُمةيُْكُ أُ ُابنُعنُابنُِشهاب  ُيبأُ ُعنُيثي 

ُرسوُنُ أُ ُ,هريرة ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُمعيُقرأُ ُلهُ:لفقاُ,قراءةُِلباُفيهاُجهرُ ُةُ الصُمنُانصف 

ُُناأُ ُ.نعمُ:رجٌلُُلفقاُ؟اًُآنفُحدٌُأُ ُمنكم ُُلفقاُ:لقاُ,اهللُياُرسول  ُإُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُين 

ُفيهُجهرُ ُفيامُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُمعُقراءةُِلاُعنُاسالن ُُفانتهىُ,قرآنلاُنازعأُ ُيلُماُقولأُ 

ُ ُُحيُقراءةلباُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُ.( )ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُنمُُِكلذُعوامُِس 

ُُيفُلوسُِجل ُاُيفُلُِمعُ لاُ:باب ُةُِالالص 

ثنوُ-99 ُحد  ُمالك  ُ.عمرُبنُ ُاهللُعبدُ ُسمعُأن هُ,دينارُ ُبنُاهللُعبدُعنيُعن

ُوص ُلفُ,رجٌلُُجنبهُىلإُىل  ُلجُام  ُالرُ ُس  ُلفُ,هيُْلرجُىن ُوثُ ُعتربُ ُربعُ أُ ُيفُجل  ُُام  ُانصف 

_________________ 

ُأخُ( ) ُداود ُأبو 811ُ)رجه 1ُ 3)والرتمذيُ( 11ُ /1)والنسائيُ( )ُ ُ 1/31)وأمحد والبخاريُيفُ(

ُعنُمالكُبه(1ُ 1/ )والطحاويُ(13ُ )وُ(11ُ)رقمُُ"القراءةُخلفُاإلمام" ُ.ُمنُط رق 

حهُابنُحبانُُ ُ(819 )وصح 

ُوقالُالرتمذيُ ُحديٌثُحسنٌُ: ُهذا ُقال. ُكام ُوهو .ُ ُقوله ُأ ن  ُ"إىلُآخرهُ...فانتهىُالناس"إال  جعلهُ.

هريُمنُكالمه واةُعنُالزُّ ُ.مجاعٌةُمنُالرُّ

ُُ ُاجلامع ُاملسند 1/198ُ )انظر )ُ 11ُ 3 )رقم )ُ 13ُ/  )والتمهيد ُالقيمُ( ُالبن وِتذيبُالسنن

( /391.)ُ

عُالقرآنُ:ُ)ُقولهُ هوُبمعنىُالتثريبُوالل ومُملنُفعلُ(:311ُ/ :ُ)قالُالزرقاينُعىلُاملوطأُ(ماُيلُأ نار 

ُقا ُلُأبوُعبدُامللكذلك, ُبالقراءة: ُجهرت  ُأيُإذا نازعوننيُالقرآنُالذيُ. ُت  فإنُقرْأت مُورائيُفكأ نام

ُأ قرأُ  ُالباجي, ُوقال ُأنصتوا, ُولكن ُمعه: ُويقرءوا ُبالقراءة ُيفردوه ُال  ُأن ُله ُمنازعتهم ُومعنى منُ.

ُ.انتهى.ُبمعنىُالتجاذب,ُالتنازع
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ُُاهللُعبدُ  ُالرُ ُلفقاُ,يهلعُكلذُعاب  ُُكفإنُ ُ:جل  ُ:عمرُبنُاهللُعبدُلفقاُ,كلذُتفعل 

ُ ُ.( )ُُكيشتُ أُ ُفإين 

ثنوُ-11  ُحد  ُىرأُ ُأن هُ,كيمُ ح ُُبنُغريةملُ اُعنُيسارُ ُبنُُِصدقةُ ُعنيُعنُمالك 

ُُيفُيرجعُ ُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ  ُُيفُجدتْيُس  ُُىلعُةالالص  ُلفُ,هقدميُُْدورص  ُُام  ُكرذُ ُانصف 

ُإُُِ:لفقاُ,كلذُهل ُُيستلُاّن  ُُةُ ن ُس  ُأُ ُلجأُ ُنمُُِهذاُفعلأُ ُاموإنُ ُ,ةالالص  ُ( ).تكيْشُأُ ُين 

_________________ 

ُبهُ(111 )ُ"الفقيهُواملتفقة"أخرجهُاخلطيبُيفُُ( ) ُ.ُمنُطريقُمعنُبنُعيسىُعنُمالك 

ُ.ُوأصلهُيفُصحيحُالبخاريُ

ُ.انظرُالثرينُاآلتييُ

ُ:الرتبعُعىلُرضبي(:15ُ / )ُ"املنتقى"قالُالباجيُيفُُ(ترب عُ:ُ)ُقوله

ُأحدمها ُاليرسىُحتتُركبتهُ: ُاليرسىُورجله ُاليمنىُحتتُركبته ُرجله ُفيضع الفُبيُرجليه َُي  أْن

ُ.اليمنى

ُالثاينوالَّضبُُ ُوساقهُ: ُاليرسىُحتتُفخذه ُرجله ُفتكون ُمنُجانبُواحد  ثنيُرجليْه ُوي  ُي رتب ع أْن

ُهذهُكانتُقعدةُالرجل,ُويثنيُرجلهُاليمنىُفتكونُعندُأ ليتِهُالي منى,ُاليمنى ُ.انتهى.ُوي شبهُأن 

ُ.عنُمالكُبه(3111ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1)

جدتيُيفُُمعنى(:111ُ/ )ُ"املنتقى"قالُالباجيُيفُُُُُ مرُعىلُصدورُقدميهُيفُالس  رجوِعُعبدُاهللُبنُع 

الة ُعىلُ.ُالص  الةُإىلُأْنُيستوي  ُمنُسجدتيهُيفُالص 
ُواحدة  ُعليهاُعندُرْفعُرْأِسهُمنُكل  أن هُكانُيرجع 

ُقدميه وعهُمنُال وىلُإىلُالقعودُعىلُرجليه, ُفرج  ك, ُْيكنُيستطيعُعىلُالت ورُّ ُمل  ُفكانُيفعلُبي,ُلن ه

جود جوعُإىلُالسُّ ُكانُأ يرسُعليهُيفُالر  ُكانُي قدرُعليهُمنُهيئاتُاجللوسُمم ا جدتيُبأ قربُما ,ُالس 

جود ُالسُّ ُإىل ُمنها جوع ُالرُّ ُعليه ُيتيرس  ُاْليئة ُوهذه ُعليهُ, ُيشقُّ ُفإن ه الة ُيفُاجللوسُيفُالص  ُهيئت ه ا فأم 

جود جوعُإىلُالسُّ ُ.الر 

= 
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ثنيوُ- 1  ُحييُحد  دُ ُبنُقاسملاُأنُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنُىُعنُمالك  ُراهمأُ ُحمم 

ُجلا ُُ,دشهُُّالتُ ُيفُلوس  ُلوجُ,رسىيُ لاُهلُ رجُىن وثُ ُ,منىيُ لاُهلُ رجُفنصب  ُكهورُُْىلعُس 

ُُْ,يرسل ُا ُ.هقدمُُِىلعُْسُلجيُومل 

ثنيوُ,عمرُبنُاهللُعبدُبنُاهللُعبدُ ُهذاُراينأُ ُ:لقاُثمُ  ُُكانُباهأُ ُنُ أُ ُحد  ُيفعل 

ُ( ).كلذ

___________________ 

اُرجوعهُعىلُقدميهُيفُالُ جدةُالث انيةوأم  ُأوُجلوسُ .ُس  فإنُكانُرجوعهُإىلُ,ُفالَُيلوُأنُيكونُإىلُقيام 

ُإىلُتلكُاحلال ُعاد ُجلوس  ُترب ع, ُثم  ُكانُالُيقدرُعىلُغريُذلك, ُلن ه ُعىلُ, ُرجع  وإنُكانُإىلُقيام 

ُالرض ُي نهضُعىلُتلك,ُصدورُقدميهُإىلُاالعتامدُعليهاُوهوُقاعٌدُوأ ليتاهُتكادُأنُمتس  احلالُإىلُُثم 

ُالقيام ُمالٌكُ. ه ِره  ُالذيُك  ُوهوُاإلقعاء الة, ُالص  ن ة ُمنهُمنُس  ُيكونُيشٌء ُأْن مر ,ُونفىُعبدُاهللُبنُع 

ُاهـ.وأخبُأن هُإن امُكانُيفعلهُلجلُشكواه

ُالطحاويُيفُُ( ) 151ُ/ )ُ"رشحُاملعاين"أخرجه ُيفُ( ُاملنذر 3ُ 5 )ُ"الوسط"وابن والبيهقيُيفُ(

ُعنُمالكُبه(31ُ /1)ُ"الكبى" ُ.ُمنُط رق 

محنُبنُالقاسمُعنُعبدُاهللُبنُعبدُاهللُ(811)ُ"صحيحُالبخاري"وأصلهُيفُُ ,ُأن هُأخبه,ُعبدُالر 

الةُإذاُجلس" مرُي رتب عُيفُالص  ُاهللُبنُع  ْلت هُ,ُأن هُكانُيرىُعبد  ُُ-ففع  ن  ُحديثُالس 
فنهاينُُ-وأناُيومئذ 

مر ُاهللُبنُع  ن ُ:ُوقال,ُعبد  ثنيُالي رسىإن امُس  ُرجل كُاليمنىُوت  الةُأ ْنُت نصب  إن كُتفعلُ:ُفقلت,ُةُالص 

نى:ُفقال,ُذلك ِمال  ُالُحت  ُِرْجيل   ُ."إن 

ُُ ُقوله ُدون ُاليرس) ُوجلسُعىلُوركه ,ُ ُْجيلسُعىلُقدمه ُأ مجلُيفُروايةُُ(ومل  ُما ُت بي  ُالرواية وهذه

ُو:ُثمُقال(.1/311ُ)"الفتح"قالهُابنُحجرُيفُ.ُالبخاري ُُإنامُاقتص  عىلُروايةُعبدُالرمحنُُالبخاريُّ

ُذلكُعندهُ ُورجح ُالقاسم, ُبخالفُرواية ُذلكُالرفع, ُالقتضاء ُالسنة  ُذلكُهو ُبأن  ُفيها لتصحيه

ُ الف  ُالُخت  قالُإّنا ُقدُي  ُاملذكورة ُالصفة ُعىلُأن  لُبيُاجللوسُالولُوالثاين, ُامل فص  يد حديثُأيبُمح 

= 
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ُُيفُدُِشهُُّالتُ ُ:باب ُةُِالالص 

ثنيُ-11  ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  روةُعنُابنُِشهاب  ُعبدُعنُبريالزُُُّبنُع 

ُاسالن ُُملُ عيُ ُنبملاُىلعُوهوُ-ُابطُ خلاُبنُمرُ عُ ُسمعُ ُهنُ أُ ُ,قاري ُلاُعبدُ ُبنُمحنالرُ 

ُُباتيُ الطُ ُهللُاكياتالزُ ُهللُاتحيُ التُ ُولواقُ ُ:يقولُ-ُدشهُُّالتُ  ُُ,هللُواتلالص  ُمالالس 

ُُيكلع ُالنُاأّيُّ ُالُ,وبركاتهُاهللُورمحةُبيُّ ُُاهللُِعبادُُِىلوعُينالعُمالس  ُشهدُ أُ ُ.يحلاالص 

ُُهلإُالُنأُ  ُ( )ُُ.هورسولُ ُهعبدُ ُاًُدحممُ ُأنُ ُشهدُ وأُ ُ,اهللُإال 

ثنوُ-13  ُحد  ُ:فيقولُ,ديتشهُ ُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُُهللُاتحيُ التُ ُاهللُبسم ُُ,هللُاكياتالزُ ُهللُواتلالص  ُالنُىلعُمالالس  ُاهللُورمحةُبي 

___________________ 

ُأيبُمحيد ُيفُاملوطأُأ يضًاُعنُعبدُاهلل,ُحديث  مرُاملذكورُكانُلن  ُابِنُع  ُجلوس  ُبنُدينارُالتصيحُبأن 

ثهُ,ُيفُالتشهدُالخري,ُوروىُالنسائيُمنُطريقُعمروُبنُاحلارثُعنُحييىُبنُسعيد ُالقاسمُحد  أن 

ُ ُقال ُأبيه ُعن ُعمر ُبن ُاهلل ُعبد ُبن ُاهلل ُعبد ُينصبُالي منىُ"عن ُأْن ُالصالة ُسن ة ُِمن ُعىلُ, وجيلس 

لتُهُ"الي رسى ُمح  ُالروايةُعىلُالتشهدُالولفإذا ُذه ُمالكُعىلُالتشهدُالخري, ُورواية انتفىُعنهامُ.

ُ.ُووافقُذلكُالتفصيلُاملذكورُيفُحديثُأيبُمحيد,ُواهللُأعلم,ُالتعارض

ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(115ُ/ )واحلاكمُ(ُ 19/ )والطحاويُ(111ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُعنُمالكُبه(11ُ /1) ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنادهُصحيحوإسُ

هريُبه(193ُ/ )وابنُأيبُشيبةُ(3111ُ)ورواهُعبدُالرزاقُُُ ُعنُالزُّ ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُورواهُابنُأيبُأويسُعنُمالكُمرفوعاًُُ

ُ.ُوهوُوهمٌُ(:ُ 8 /1)ُ"العلل"قالُالدارقطنيُيفُُ
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ُُ,وبركاته ُُاهللُعبادُىلوعُينالعُمالالس  ُُ,يحلاالص  ُُهلإُالُأنُشهدت  ُُ,اهللُإال  ُشهدت 

ُُ,اهللُرسولُاًُدحممُ ُأنُ  ُقُ ُإذاُدعوويُ ُ,ييلول ُاُكعتيالرُ ُيفُهذاُيقول  ُبامُهدُ شهُُّتُ ُىض 

ُلجُفإذاُ,هلُبدا ُُ,اًُأيضُكلكذُدشهُ تُ ُتهصالُآخرُيفُس  ُودعُ يُ ُثمُ ُ,دشهُُّالتُ ُمقدُ يُ ُأن هُإال 

ُ.هلُبداُبام

ُقُ ُفإذا ُُ:لقاُ,ملُ سيُ ُأنُُْرادوأُ ُدهشهُُّتُ ُىض  ُالن ُُىلعُمالالس  ُ,وبركاتهُاهللُورمحةُبي 

ُ ُُاهللُعبادُىلوعُينالعُمالالس  ُُ,يحلاالص  ُىلعُيردُُُّثمُ ُ,همينُِيُ ُعنُيكملعُمالالس 

ُيهلعُردُ ُهسارُِيُ ُعنُحدٌُأُ ُيهلعُملُ سُفإنُ,مامإلا
( ).ُ

ثنوُ-11  ُحد  محنُعبدُعنيُعنُمالك  ُ-ُعائشةُعنُبيهأُ ُعنُقاسملاُبنُالر 

ُالن ُُزوِجُ ُأُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُُكانتُاّن  يُ ُاتحيُ التُ ُ:دْتُتشهُ ُإذاُتقول  ُُباتالط  ُواتلالص 

ُُهلإُالُأنُشهدُ أُ ,ُهللُاكياتالزُ  ُُالُهوحدُ ُاهللُإال  ُُنُ وأُ ,ُهلُرشيك  ,ُهورسولُ ُهعبدُ ُاًُدمُ حم 

ُ ُأُ ُيكلعُمالالس  ُالنُاّيُّ ُ,ُوبركاتهُاهللُورمحةُ ُبيُّ ُُاهللُعبادُُِىلوعُينالعُمالالس  ُ.يحلاالص 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالشافعي 1/119ُ)ُ"الم"أخرجه )ُ ُاملنذر 511ُ )وابن )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي ُ"السنن

ُعنُمالكُبه(11ُ /1) ُ.ُمنُط رق 

هُصحيٌحُغايةُ ُ.ُوإسناد 

ريجُعنُنافعُبه(ُ 11/ )والطحاويُ(3113ُ)ورواهُعبدُالرزاقُُ ُ.عنُابنُج 

ُمرفوعٌةُيفُ(بسمُاهللُالت حي اتُهلل:ُ)قولهُ دوردْتُأ حاديث  ُمنهاُيشءٌُ.ُُالتسميةُقبلُالتشهُّ ُ.ُالُي صحُّ

ُ(115ُ/ )التلخيصُالبنُحجرُ:ُانظرُ
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ُ ُ.( )يكملعُمالالس 

ثنوُ-15  ُحد  حممُ ُبنُقاسملاُعنُنصاري ُل ُاُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 
ُ,دُ 

ُُ-ُعائشةُنُ أُ ُهخبُ أُ ُهنُ أُ  ُالن ُُزوج  ُاتحيُ التُ ُ:دْتُتشهُ ُإذاُتقولُكانتُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي 

ُُباتيُ الطُ  ُُهلإُالُأنُأشهدُ.هللُاكياتالزُ ُواتلالص  ُ,هلُرشيكُالُوحدهُاهللُإال 

دُأنُ ُوأشهد ُُ,هورسولُ ُاهللُعبدُ ُاًُحمم  ُأُ ُيكلعُمالالس  ُالن ُُاّيُّ ُ,وبركاتهُاهللُورمحةُبيُّ

ُ ُُاهللُعبادُىلوعُينالعُمالالس  ُ.ُيحلاالص  ُُ( ).يكملعُمالالس 

ُيُ ُماُ:باب ُرأُُْعُ رفُ ُنمُ ُفعل  ُقبُهس  ُمامُِإلُِاُل 

ثنيُ-11  ُحييُحد  ُمُ ُعنُقمةلُْعُ ُبنُمروعُ ُبنُدحممُ ُعنُىُعنُمالك 
ُعبدُبنُيحلِ

ُُاهلل ُالس  ُرأُُْيرفعُ ُذيلاُ:لقاُهنُ أُ ُريرةهُ ُيبأُ ُعنُعدي  ُُهس  ُامفإنُ ُ,مامإلاُلقبُهوَيفض 

ُُبيدُُِهناصيتُ  ُ.( )ُيطانُ ش 

_________________ 

منُ(ُ  1)رقمُُ"الغيالنيات"وأبوُبكرُالشافعيُيفُ(11ُ /1)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه ُ.ط رق 

(1)ُُ ُيف ُالبيهقي ُالكبى"أخرجه 11ُ /1)ُ"السنن 931ُ)ُ"املعرفة"و( ُيفُ( ُالشافعي ُبكر وأبو

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(911ُ)ُ"الغيالنيات"

وأبوُ(111ُ/ )ُ"رشحُمعاينُاآلثار"والطحاويُيفُ(193ُ/ )ُ"املصنف"وأخرجهُابنُأيبُشيبةُيفُُ

ُعنُحييىُبنُسعيدُبه(918ُ)بكرُالشافعيُ ُ.ُمنُط رق 

قييلُيفُُأخرجهُ(3) رُيفُ(3/153ُ)ُ"الضعفاء"الع  ُ(11ُ )ُ"غرائبُحديثُمالك"وابنُاملظف  منُط رق 

ُ.عنُمالكُبه

ُالرزاقُيفُُ ُعبد يينة(989ُ)ُ"مسنده"واحلميديُيفُ(3153ُ)ُ"املصنف"وأخرجه ,ُمنُطريقُابنُع 

= 
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ُيُ ُماُ:باب ُُْيُتُ عُ ركُُْنمُُِملُ سُنُْمُ ُفعل  ُاًُياهُِس 

ثنوُ-11  ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُةمُ حثُُْيبأُ ُبنُُِيامنلسُبنُبكرُيبأُ ُعنُابنُِشهاب 

ُرسوُنُ أُ ُغنيلبُ:لقا ُالصُإحدىُمنُيركعتُ ُركعُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُوأُ ُهرالظُُُّهارالن ُُيت 

ُُذوُهلُلفقاُ,اثنتيُمنُملُ فسُ,عصلا ُُِتُِصُقُ أُ ُ:يلامالش  ُُةُ الالص  ُمأُ ُ,اهللُياُرسول 

ُ ُُصِتُقُ ُماُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُهلُلفقاُ؟نسيت  ُنُ ُوماُةالالص  ُ.سيت 

ُُذوُلفقا ُُكلذُبعضُكانُقدُ:يلامالش  ُفأقبُ,اهللُياُرسول  ُُل  ُىلعُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

___________________ 

مروُبه(11ُ 1)وابنُأيبُشيبةُ ُبِنُسليامنُكالمهاُعنُحممدُبنُع  بدة  ُ.منُطريقُع 

ه:ُاحل ميديُقالُ ُْيرفْعه.ُوقدُكانُسفيانُرب امُرفع  ُانتهى.ُورب امُمل 

تلفُعليهُفيه(:3/59ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ْرديُ,ُهكذاُرواهُمالٌكُموقوفًاُملَُي  راو  ورواهُالد 

ُ[9111ُالبزارُرقمُ]ُ ليحُعنُأيبُهريرةُعنُالنبي  رفوعاًُُملسو هيلع هللا ىلصعنُحممدُبنُعمروُعنُم  ُإ.ُم  ُوالُيصحُّ ال 

مرُالعدينُ,ُواهللُأعلم.ُموقوفًاُهبذاُاإلسناد ُع  ُبن  عنُ[19ُُ غرائبُحديثُمالكُرقمُ]ُورواهُحفص 

ُ مروُعنُأ يبُهريرةُعنُالنبي  ُعنُحممدُبنُع 
تابعُعليهُعنُمالك,ُسواءُ ُملسو هيلع هللا ىلصمالك  ُ.انتهىُكالمه.ُوملُي 

ُ.انتهى.ُوهوُاملحفوظ:ُعنُاملوقوفُ"الفتح"وقالُابنُحجرُيفُُ

مروو:ُقلتُ ُأ خرىُعنُحممدُبنُع  ُمرفوعًاُمنُط رق  ويُاحلديث  ُمنهاُيشءٌُ.ُر  ُ.ُالُيصحُّ

(1/111ُ)للعقييلُُ"الضعفاء"و(111ُ/ )وعللُابنُأيبُحاتمُ(381ُ )عللُالدارقطنيُرقمُ:ُانظرُ

ُ(.1ُ 1/ )للخلييلُُ"اإلرشاد"و

ُ)قوله 315ُ/ )قالُالزرقاينُُ(بيدُشيطان: ُقالُالباجي(: :ُ ُأ ن  ُوإخباٌر ُذلك, ُملنُفعل  ُالوعيد  معناه

ُم نُ اهُيفُاملبادرةُباخلفضُوالرفعُقبلُإمامهُانقياد  هُلهُوطاعت هُإِي  ُانقياد  ذلكُمنُفعلُالشيطانُبه,ُوأ ن 

ب س.ُكانتُناصيت هُبيده ُط:ُوقالُيفُالق  ُقبلُاإلمامُسبٌبُإال  ِم هُأ ْنُليسُللتقدُّ ُاالستعجاِل,ُودواؤ  لب 

ُأ ن هُالُي سل مُقبلُاإلمامُفالُي ستعجْلُيفُهذهُالفعال ُ.انتهى.ي ستحَّض 
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ُصدُ أُ ُ:لفقاُ,اسالن ُ ُُ.نعمُ:فقالواُ؟يدينلاُذوُق  ُُمُ تُ فأُ ُ.اهللُياُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُُمنُبقيُما .ملُ سُثمُ ُ,ةالالص 
( )ُ

_________________ 

ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُوالقعنبيُعنُمالكُبه(3/111ُ)ُ"املعرفة"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُُ ُداود ُأبو 3ُ 1 )وأخرجه )ُ 3/15ُ)والنسائي )ُ ُخزيمة 119ُ ُ–118ُ )وابن )ُ ُط رق  عنُُمن

هريُبه رسالًُ.ُالزُّ ُ.م 

ُ(:315ُ/ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ واةُعنُمالكُإال  ُأ حٌدُمنُالرُّ ُْي سنِدُهذاُاحلديثُفيامُعلمت  ومل 

هريُعنُسعيدُبنُاملسيبُُ-أ خوُف ليحُبنُسليامنُُ-عبدُاحلميدُبنُسليامنُ فإنهُرواهُعنُمالكُعنُالزُّ

ُ ُشديداًُوقدُاض.ُملسو هيلع هللا ىلصعنُأيبُهريرةُعنُالنبي  هريُيفُحديثُذيُاليدينُاضطرابًا ُ.ُطربُالزُّ أ وجب 

ة هُمنُروايتِهُخاص  ُ...ُعندُأهلُالعلمُبالنقلُترك  ُاالضطراب  الُأ علمُأحدًاُمنُأ هلُ:ُثمُقال...ُوذكر 

ُيفُقصةُذيُاليدينُالضطرابهُفيه لُعىلُحديثُابنُِشهاب  ُْ,ُالعلمُواحلديثُامل ِصن فيُفيهُعو  وأنهُمل 

تمُ ُوالُمتناًُي  ُالشأ نُِ,ُلهُإسنادًا ُعظياًمُيفُهذا ُمنهُأ حدٌُ.ُوإْنُكانُإِمامًا ُالُيسلم  والكاملُليسُ,ُفالغلط 

ُ ُ,ُملخلوق  ُالنبي  ُي ؤخذُمنُقولهُوي رتكُإال 
ُأ حد  ُ.انتهىُكالمه.ُملسو هيلع هللا ىلصوكلُّ

ُ)قولهُُُُ ُالشاملي: ُُ(ذو ُاحلافظُيف 3/91ُ)ُ"الفتح"فقال ُاحلديث(: ُأ ئمة  ُاتفق  ُنقل. ُالبُكام ُعبد ُابن  ه

هريُوِهمُيفُذلك ُالزُّ هُعىلُأن  ُلذيُالشاملي,ُوغري  ُالقصة  وذوُالشامليُهوُالذيُق تلُ,ُوسبب هُأ نهُجعل 

مريُبنُعبدُعمروُبنُنْضلةُ-وهوُخزاعيُُ-ببدرُ ُ.واسمهُع 

ُاليدينُ ُذو ُوأما .ُ ُالنبي  ُبعد ر  ُبمدةُملسو هيلع هللا ىلصفتأخ  ,ُ ُالنبي  ُبعد ُاحلديِث ثُهبذا ُحد  ُملسو هيلع هللا ىلصلنه ُأخرجهُ. كام

ل مي,ُالطباينُوغريه ُمنُطريقُ,ُواسمهُاخلرباقُعىلُماُسيأيتُالبحثُفيه,ُوهوُس  وقدُوقعُعندُمسلم 

ليم.ُأيبُسلمةُعنُأيبُهريرة هريُبلفظ.ُفقامُرجٌلُمنُبنيُس  ُوقعُعندُالزُّ (ُفقامُذوُالشاملي.ُ)فلام 

ُأنهُق تلُببدر ُالقصةُوقع:ُقالُل ْجِلُذلك,ُوهوُي عرف  ُ.تُقبلُبدرأ ن 

ُالئمةُ زُبعض  ُوقعْتُلكلُمنُذيُالشامليُوذيُاليدينُوقدُجو  ُالقصة  ُأباُهريرةُروىُ,ُأْنُتكون  وأ ن 

مهاُوهوُقصةُذيُالشاملي.ُاحلديثي ُأحد  ُاآلخر.ُفأرسل  د  تملُ,ُوهيُقصةُذيُاليدين.ُوشاه  وهذاُحم 

= 
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ثنوُ-18  ُحد  ُابنُُعنيُعنُمالك  ُمةلسُأيبُوعنُسي بملاُبنُُِسعيدُُِعنُِشهاب 

ُ.( )ُكلذُلمثُمحنالرُ ُعبدُبن

ُصمل ُاُمتامُِإُُِ:باب ُُإذاُكرُ ذُ ُماُيل  ُُيفُشك  ُالص 
ُهتِ

ثنوُ-19  ُحد  ُأنُ ُ,اهللُعبدُبنُملساُعنُزيدُ ُبنُدحممُ ُبنُمرعُ ُعنيُعنُمالك 

ُُإذاُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ  ُنُ ُهنُ أُ ُظنُُّيُ ُذيلاُخ ُيتوُ لُْفُهتُِالصُيفُمكُ حدُ أُ ُشك  ُيِس 

___________________ 

ُ.منُطريقُاجل ْمع

ُالشامليُكانُ:ُوقيلُ ُذا ملُعىلُأن  ُذوُاليدينحي  ُلالشتباه.ُوبالعكس.ُيقالُلهُأ يضًا .ُفكانُذلكُسببًا

ُالذيُارتكبهُالطحاوي ماُرواهُمسلٌمُوأمحدُوغريمهاُمنُطريقُحييىُبنُأيبُكثريُعنُأيبُ.ُويدفعُاملجاز 

ُمعُرسوِلُاهللُ"سلمةُيفُهذاُاحلديثُعنُأيبُهريرةُبلفظُ ُأهِلُ.ُ"ملسو هيلع هللا ىلصبينامُأناُأ صيل  وقدُاتفقُمعظم 

امليُغريُذيُاليدْيناحلديثُ ُذاُالش  ُعىلُذلكُالشافعيُرمحهُاهللُ,ُمنُامل صن فيُوغريهمُعىلُأن  ونص 

ُ.انتهى.يفُاختالفُاحلديث

ُعنُمالكُبه(81ُ /1)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(11ُ /1)أخرجهُابنُخزيمةُُ( ) ُ.ُمنُط رق 

رسٌلُُ جهُالشيخانُمنُطريقُابنُاملسيب.ُوهذاُم  َُْير  ُ.ومل 

ُ.ظرُاحلديثُالذيُقبلهانُ

اُأ بوُسلمةُ هري.ُأم  (111ُ )ُ"صحيحه"أخرجهُالبخاريُيفُ.فقدُجاءُعنهُموصوالًُمنُغريُطريقُالزُّ

منُطريقُشيبانُكلهمُ(311ُ )وبرقمُ,ُمنُطريقُحييى(9ُ 3 )ومسلمُ,ُمنُطريقُسعدُبنُإبراهيم

ُ.ُُمتصًاُومطوالًُ.ُعنُأيبُسلمةُعنُأيبُهريرةُبه

ُهذاُيفُُ جاهُمنُطريِقهُالُم رسالًُوالُُ"الزوائد"وإنامُأوردت  ِمنُأ ْجلُم رسلُسعيدُبنُاملسيبُفلمَُير 

ُ.ُم وصوالًُ

ُُ.واحلديثُمشهوٌرُيفُالصحيحيُوغريمهاُمنُطريقُحممدُبنُسريينُعنُأيبُهريرةُ
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ُيُ لُْفُهتُِالصُمن ُُيسجدُْلُثمُ ُ,هلُ ص  ُجدُ س  ُُيت  ُ.( )ٌُسُلجاُوهوُ.هوالس 

ثنوُ-1   ُحد  وُبنُفيفعُ ُعنيُعنُمالك  ُُعمر  ُالس  ُهنُ أُ ُيسارُ ُبنُعطاءُعنُهمي 

ُلسأُ:لقا ُُعاصلاُبنُمروعُ ُبنُاهللُعبدُ ُت  ُيُ ُذيلاُعنُبارْحُل ُاُوكعب  ُيفُشكُّ

ُُكمُدرييُ ُالفُهتُِصال ُيصلُ:لقاُمهاالفك؟ُاًُربعأُ ُمأُ ُثالثاًُأُ ُ.صىل  ُثمُ ُ,خرىأُ ُركعةًُُل 

ُ( ).ٌسُلجاُوهوُ.ْيُسجدتُ ُيسجدُْل

ثنوُ-    ُحد  ُمالك  ئلُإذاُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعن ُعنُس 

ُُيفُسيانالن ُ ُنُ ُن هأُ ُيظنُُُّذيلاُكمحدُ أُ ُيتوخ ُلُ:لقاُ؟ةالالص  ُالصُنمُُِيِس 
هلُ صيُ لُْفُ.هتِ

( ).ُ

_________________ 

( )ُُ ُالطحاويُيف ُاآلثار"أخرجه 135ُ/ )ُ"رشحُمعاين )ُ ُاملنذر 151ُ )وابن ُوالبيهق( السننُ"يُيف

ُعنُمالكُبه(1/333ُ)ُ"الكبى ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُوإسنادهُصحيٌحُُ

ُبنُاخلط ابُ مر ُبنُحممدُبنُزيدُبنُعبدُاهللُبنُع  مر ُع  ُالشيخان. ُله ُأ خرج  ُأمحدُوأبوُحاتمُ, ووث قه

مرُبنُحممدُبنُزيدُالعسقالين:ُوقالُالثوري,ُوغريها مرُأ فضلُمنُع  ُْيكنُيفُآِلُع  51ُ تويفُسنةُ.ُمل 

ُ.بعسقالنُمرابطًاُرمحهُاهلل

ُ(18ُ /1)ُ"املعرفة"ويفُ(1/333ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/11ُ)أخرجهُابنُأيبُشيبةُُ(1) منُط رق 

ُ.ُعنُمالكُبه

هُالُبأ سُبهُ ُ.ُوإسناد 

مُ فيفُبنُع  هميوع   .ثقةٌُ:ُقالُالنسائي,ُروُالس 

ُ.شيٌخُقديمٌُ:ُوقالُاإلمامُأمحد 

ُحبانُيفُُ  .ُ"الثقات"وذكرهُابن 

منُ(1/333ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(315ُ/ )ُ"رشحُمعاينُاآلثار"أخرجهُالطحاويُيفُُ(3)

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   85 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُيفُظرُِالن ُُ:باب ُشغلُ يُ ُماُىلإُُِةُِالالص  ُعنهاُك 

ثنيُ-1   ُحييُحد  ُُ-ُعائشةُنُ أُ ُ,قمةلعُ ُأيبُبنُُِقمةُ لعُعنُىُعنُمالك  ُزوج 

ُالن ُ ُاْلُةًُشاميُ ُمخيصةًُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِلُِرسولُذيفةح ُُبنُ ُمهُْج ُُبوأُ ُىهدُ أُ ُ:ْتُلقاُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي 

ُُ,مٌُلُ عُ  ُُفيهاُدُ هُِفش  ُلفُ.ةالالص  ُُام  ُُ,مُ هُْج ُُيبأُ ُىلإُميصةخلاُهذهُيدُ رُ ُ:لقاُانصف  ُفإين 

ُ ُُيفُهامُِلُ عُىلإُنظرت  ُفتُ يُ ُفكادُةُِالالص 
ُ( ).نينِ

___________________ 

ُعنُمالكُبه ُط رق 

( )ُُ ُأمحد ُاإلمام 11ُ /1)أخرجه )ُ ُيف ُراهوية ُبن 111ُ )ُ"مسنده"وإسحاق )ُ السننُ"والبيهقيُيف

ُعنُمالكُ(11ُ)ُ"قيامُالليل"وابنُنصُيفُ(19ُ  )ُ"املعرفةُ"ويفُ(1/319ُ)ُ"الكبى منُط رق 

هُبه ُ.ُعنُعلقمةُعنُأم 

حهُابنُحبانُُ ُ(1338ُ)وصح 

ُيفُإسناِدُهذاُاحلديثهكذاُق(:18ُ /11)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُ:ُالُحييىُعنُمالك  عنُعلقمة 

ُعائشة,ُبِنُأ يبُعلقمة واة.ُأ ن  تابْعهُعىلُذلكُأ حٌدُمنُالرُّ ُْي  عنُُ"املوطأ"وكلهمُرواهُعنُمالكُيفُ,ُومل 

هُعنُعائشة ه"وسقطُليحيىُ.ُعلقمةُبنُأيبُعلقمةُعنُأ م  ُعليهُ"عنُأ م  د  واحلديثُصحيٌحُ,ُوهوُمماُع 

هُعنُعائشةمتصٌلُ ُعنُعلقمةُبنُأيبُعلقمةُعنُأ م 
ُأ صحابُمالكُعنه.ُملالك  .ُ"كذلكُرواهُمجاعة 

ُ.انتهىُكالمه

روةُعنُُ(111 )ومسلمُ(311ُ)ُ"صحيحُالبخاري"وأصلُاحلديثُيفُُ هريُعنُع  منُطريقُالزُّ

ُ",ُعائشة ُالنبي  ُْلاُأ عالمٌُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُيفُمخيصة  ُهذه:ُوقال,ُصىل  لتنيُأ عالم  غ  ,ُفاذهبواُهباُإىلُأ يبُجهمُ .ُش 

ُ.ُ"وائت وينُبأ نبجاني ةُأ يبُجهمُ 

ُ.ُ(شاميةُ)ُوقولهُ(ُأهدىُ)ُدونُقولهُُ

ُ.ُ(أهدى)وقولهُُ ُالذيُمنُأجلهُخص  ُ"الفتح"كامُقالُاحلافظُيفُ.ُأباُجهمُدونُغريهُملسو هيلع هللا ىلصفيهاُالسبب 

= 
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ثنيوُ-3   ُكانُنصاري ُلاُحةلطُباأُ ُأنُ ُ,بكرُ ُيبأُ ُبنُُِاهللُعبدُُِعنٌُكُلماُحد 

ُ ُدُ ُفطارُ.حائطهُيفُي صيل  ُليُديرتدُ ُقفطفُُِبيس  ُفجعُ.كلذُهبُ عجُ فأُ ُ,اًُُمرج ُُتمس  ُل 

ُُهتبعُ يُ  ُُكمُدرييُ ُالُهوُفإذاُ,هتُِالصُىلإُرجعُ ُثمُ ُ,ساعةًُُهبص  ُقدلُ:لفقاُ,صىل 

ُأُ ُذيلاُهلُفذكرُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُىلإُفجاءُ,فتنةٌُُهذاُيلماُيفُنيتُْصابُ أُ  ُهحائطُُِيفُابهص 

ُُ:لوقاُ,فتنةلاُمن ُُ.هللُصدقةٌُُهوُ.اهللُياُرسول  ُُحيثُهعُْفض  ُ( ).شئت 

ثنوُ-1   ُحد  ُكانُنصارل ُاُمنُالًُرجُأنُ ُ,بكرُ ُأيبُبنُاهللُعبدُعنيُعنُمالك 

ُ ُقُ لباُهلُحائطُ ُيفُي صيل  ُقدُخلوالن ُُ.مرالثُ ُزمانُيفُ-ُدينةملاُوديةأُ ُمنُوادُ ُ-ُف 

ُىلإُرجعُ ُثمُ ُ,مرهاثُُِمنُىرأُ ُماُهعجبُ فأُ ُيهالإُفنظرُ ُبثمرهاُقةٌُمطوُ ُفهيُْتُللُ ذُ 

___________________ 

(1/18.)ُ

بفتحُُ(ال ْنبِجانية)بفتحُاملعجمةُوكرسُامليمُوبالصادُاملهملة,ُكساءُمربٌعُلهُعلامن,ُوُُ(مخيصة:ُ)قولهُ

ُو.ُلهكساءُغليظُالُعلمُ:ُاْلمزةُوسكونُالنونُوكرسُاملوحدةُوختفيفُاجليمُوبعدُالنونُياءُالنسبة

ويُصحايٌبُمشهورٌُ.ُعامر:ُويقال,ُهوُعبيدُاهللُ(أبوُجهم) د  قالهُابنُحجرُيفُ.ُبنُحذيفةُالقريشُالع 

ُ."الفتح"

(1/311ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1ُ 9/1 )وابنُعساكرُ(511ُ)ُ"الزهد"أخرجهُابنُاملباركُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه(81ُ /1)ُ"املعرفة"ويفُ ُ.ُُمنُط رق 

رسٌلُُ ُْي.ُوهذاُم  ُ.ُدركُأ باُطلحةُوعبدُاهللُمل 

ىُمنُغريُهذاُالوجه(:1/389ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ .ُوهوُمنقطعٌُ,ُهذاُاحلديثُالُأ علمُي رو 

ُ.انتهى

ُ.هوُالياممةُنفسها:ُوقيل,ُطائرُي شبهُالياممة(:1/395ُ )قالُأبوُعمرُُ(د بيسُ:ُ)ُقولهُ
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ُُكمُدرييُ ُالُهوُفإذاُ.تهالص ُفجاءُ,فتنةٌُُهذاُيلماُيفُنيصابتُْأُ ُقدلُ:لفقاُ,صىل 

ُيفُهلُْعُ فاْجُُصدقةٌُُهوُ:لوقاُ,كلذُهلُفذكرُ ُ-ُيفةٌُلخُيومئذُ ُوهوُ-ُانعفُ ُبنُ ُعثامنُ 

ُ ُُ.اًُفلأُ ُبخمسيُانعفُ ُبنُ ُعثامنُ ُهفباعُ ُ,ريخلاُلُِبس  ُ( ).مسيخلاُ:الملاُكلذُيمُ فس 

_________________ 

ُ.ُعنُمالكُبه(511ُ)ُ"الزهد"أخرجهُابنُاملباركُيفُُ( )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   88 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

 
ُ
  كتاب

َّ
 الس

 
 وه

 
ُهوالس ُُيفُلُِمعُ لاُ:باب

ثنوُ-5   ُحد  ُرسوُنُ أُ ُ,هغُ لُ بُهنُ أُ يُعنُمالك  ُإُُِ:لقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُوأُ ُ,نسىل  ُُين 

ُأُ  ُل ُُىنس  .نُ س 
ُ( )ُ

_________________ 

ُ.أ يبُمصعبُعنُمالكُبهُمنُطريق(1ُ)رقمُُ"وصلُبالغاتُمالك"أخرجهُابنُالصالحُيفُُ( )

ُ(:11/315ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُ هُي روىُعنُالنبي  ُاللفظُفالُأ عل م  اُهذاُاحلديثُهبذا ُملسو هيلع هللا ىلصأم 

قطوعًاُمنُغريُهذاُالوجه سندًاُوالُم  ُمنُالوجوهُم 
ُال حاديثُال ربعةُيفُ,ُواهللُأعلم.ُبوجه  وهوُأ حد 

رسلة ُ.واهللُأعلم.ُاملوطأُالتيُالُت وجدُيفُغريهُم سندةُوالُم 

ُقولُ,ُومعناهُصحيٌحُيفُالصول ُاملعنىُنحو  ُعىلُهذا وقدُمضتُآثاٌرُيفُبابُنومهُعنُالصالةُتدلُّ

ُأ رواحناُلتكونُسنًةُملنُبعدكمُإنُ :ُملسو هيلع هللا ىلص ُقبض  ُ,ُإنامُأ ناُبرٌشُأ نسىُكامُتنسون:ُملسو هيلع هللا ىلصوقالُ,ُاهلل  ُملسو هيلع هللا ىلصوثبت 

ُلناُاتبعناه عل اًمُفامُسن  ننًاُوفرائضُواحلمدُهلل,ُوقدُبل غُماُأ مرُبه,ُم  اهُاهلل ُحتىُأ كملُدين هُس  توف  ُ".وملُي 

ُ.انتهىُكالمُأيبُعمر

ُالُأ نسى"حديثُ(:1/191ُ)ُ"الفتح"افظُيفُوقالُاحلُ ُلهُ."إين  فإن هُمنُبالغاتُمالكُالتيُ,ُالُأ صل 

ديد ُْتوجدُم وصولةُبعدُالبحثُالش  ُ.انتهى.ُمل 

ُاحلافظُابنُرجبُيفُ 51ُ /1)ُ"فتحُالباري"قال ُقيل(: ُوقد ُبالكلية: ُإسناٌد ُي عرفُله ُمل ُهذا .ُإن 

سمعتُعبدُاهللُبنُاملباركُ:ُعامر,ُقالُحدثناُسعيدُبن:ُ"تاريخُاملفضلُبنُغسانُالغاليب"ولكنُيفُ

نُ ,ُإنامُأ نسى:ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ:ُقالْتُعائشة:ُقال ُ.انتهى.ُأوُأ سهوُل س 

ُ:ُ)ُقوله ن  ىُل س  .ُكذاُجاءُهذانُاللفظانُفيها(:1/11ُ)ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(إينُل نسىُأوُأ نس 

دُالسي ُفاعلهُم شد  ُالثاينُعىلُماُملُي سم  ُمنُالراويُيفُأحدُاللفظي:ُقيل, ًا ُشك  تملُأْنُيكون  أوُ,ُحي 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   89 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

  

___________________ 

ُ ُالنبي  ُمنُكالِم ُأي.ُملسو هيلع هللا ىلصيكونُاللفظُكلمًة ُأ نسىُمنُِقبلُنفيسُوسهوي: نسينيُاهللُذلك, ُقدُي  ,ُأ و

غلبنيُعليه ُ.وي 

ثيُ ُاملحد  ُبالفتحُ."ولكنُأ نسىُل سنُ ,ُالُأ نسى"وقدُرواهُبعض  ,ُأترك:ُأي.ُوقدُيكونُأ نسىُهذا

ُون يسُبمعنىُتركُ  ُيفُاللُّغةم. ُمشهوٌر ُعلوٌم ,ُ ُفنسي هم}ومنه ُاهلل  وا ُأيُ{نس  ُمنُ: ُفرتكهم ه ُأ مر  تركوا

ُحكمتِه,ُرمحتِه ُأ وُأ ْنساهُمنُاهللُفأ رىُسنة  هُالُيَّضُّ ُترك  ويفُليلةُالقدرُ,ُويكونُاملعنىُماُتركت هُقصدًاُإن 

ُأ هيلُفنسيت ها" يت,ُ"أ يقظ نيُبعض  ُفاعل هوي روىُفن س  ُ.انتهىُكالمه.ُهاُعىلُماملُي سم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   91 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

 
 
ُ
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ُ
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ُ
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ُعةمُ جل ُاُيومُ ُلُِسغُ ُيفُلُِمعُ لاُ:باب

ثنوُ-1   ُحد  ُملاُسعيدُ ُأيبُبنُسعيدُعنيُعنُمالك  ُهنُ أُ ُ,ريرةهُ ُيبأُ ُعنُي ُقب 

ُكُىلعُواجٌبُُمعةجلُ اُيومُُِسلغُ ُ:يقولُكان ُُل  ُ( )ُ.ابةن ُجلاُلُِسكغُ ُمُ لُِتحم 

_________________ 

رقمُُ"غرائبُحديثُمالك"وابنُاملظفرُالبزازُيفُ(118ُ )وابنُاملنذرُ(5315ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ( )

ُعنُمالكُبه(81ُُ–83ُ) ُ.ُمنُط رق 

ويُمرفوعًاُمنُطريقُمالكُ ويُعنهُعنُسعيدُعنُأ بيهُعنُأيبُهريرة,ُور  ُ.ور 

يُعنُ(:1111ُ)ُ"العلل"قالُالدارقطنيُيفُُ نُتابعهُاملقب  ُأصحاِبُاملوطأُالقعنبيُوم  ُقول  الصحيح 

ُ.انتهى.ُأيبُهريرةُموقوفاًُ

ُُ.مثلهُمرفوعاًُُعنُأيبُسعيدُ(3/3ُ)ومسلمُ(1/1ُ)واحلديثُيفُصحيحُالبخاريُ:ُقلتُ

سلُاجلنابة:ُدونُقولهُ ُ.كغ 

ه(851ُ)ومسلمُ(ُ 81)وللبخاريُُ ع  ُُم ن":ُعنُأيبُهريرةُرف  ُاجلنابِةُثمُراح  سل  ُاجلمعِةُغ  ُيوم  اغتسل 

بُبدنةًُ ُ."احلديث...ُفكأ ن امُقر 

مرُيفُ سلُاجلنابة)قولهُ(:1/19ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُع  ُوالكيفيةُ ُ(كغ  ُواحلال  ُبهُاْليئة  فمنُهذاُ.ُأ راد 

سلُاجلنابة ُبغ  ُالتشبيه  جوبُفافهم.ُالوجِهُوقع  ُانتهى.ُالُمنُجهِةُالو 

ُاجل نابةُِ)قولهُ(:1/331ُ)ُ"الفتح"وقالُابنُحجرُيفُ سل  ُُ(غ  ُحمذوف  .ُبالنصبُعىلُأ ن هُنعٌتُملصدر 

سلُاجلنابة,ُوهوُكقولهُتعاىلُ:ُأي سالًُكغ  ُالسحاب}غ  ُمر  رُّ فاغتسلُ"ويفُروايةُعبدُالرزاقُُ{وهيُمت 

ُمنُاجلنابة كمُكامُي غتسل  ُ.انتهى.ُ"أ حد 
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ُُمامواإلُمعةجل ُاُيومُ ُنصاِتُاإلُيفُجاءُماُ:باب َُيطب 

ثنوُ-1   ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُلماُيبأُ ُبنُُِبةُ لعثُ ُعنُابنُِشهاب  ُقُ لاُك  ُهنُ أُ ُ,رظي 

ُأُ ُهخبُ أُ  ُُىحتُ ُمعةُِجلاُيومُونصلُُّيُ ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُزمانُُِيفُكانواُمّن  ُ,مرعُ َُيرج 

ُلوجُمرعُ ُخرجُفإذا ُفإذاُ,ثحدُ تُ نُ ُناْسُلج ُُ:بةلثعُلقاُ,نؤذُ ملاُنذُ وأُ ُ,نبملاُىلعُس 

ُ ُُمرعُ ُوقامُنؤذُ ملاُسكت  ُطُ َي  ُ( )ُ.حدٌُأُ ُامن ُُملُ تكيُ ُملفُناصتُْنُْأُ ُ.ب 

ُُلقا ُُ:ابنُِشهاب  ُُيقطعُ ُمامُِإلاُفخروج  ُ.مُ الكلاُعُ قطُ يُ ُهمُ وكالُ,ةُ الالص 

ثنوُ-8   ُحد  ُبنُكلماُعنُاهللُبيدعُ ُبنُمرعُ ُىلموَُّْضُالن ُُأيبُعنيُعنُمالك 

ُقُ-ُخطبتهُيفُيقولُكانُانعفُ ُبنُعثامنُأنُ ُ,عامرُ ُأيب ُُإذاُكلذُعُ دُ يُ ُماُل  ُ:-ُخطب 

ُسمعُ يُ ُالُذيلاُتنِصُمُ للُفإنُ ُ,وانصتُ وأُ ُعوامُِتُ فاْسُُمعةجلاُيومَُيطبُمامُ إلاُقامُإذا

ُُتنِصُمُ للُماُلمثُظُ حلاُمن ُُقامِتُُفإذاُ,امعالس  ُُوالُ فاعدُُِةالالص  ُوحاذواُ,فوفالصُّ

ُاعتداُنُ فإُُِ,ِبُناكُِملبا ُُل  ُُاممتُ ُنمُُِفوفالصُّ ُ.ةالالص 

ُ ُالُثمُ  ُُبتسويةُهملوكُ ُقدُرجاٌلُُهتيُ يأُُْىحتُ ُيكب  ُقدُأنُُْهخبونُ فيُ ُ.فوفالصُّ

_________________ 

والبيهقيُ(31ُ /9)ُ"رشحُامل شكل"والطحاويُيفُ(831ُ )بنُاملنذرُوا(153ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُعنُمالكُبه(1/111ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(91ُ /3)ُ"الكبى"يفُ ُ.منُط رق 

عنُابنُأيبُذئبُعنُابنُشهابُ(91ُ /3)ُ"السنن"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(151ُ)ورواهُالشافعيُُ

ُ.به

ن ون)وقعُيفُبعضُالنسخُ:ُتنبيهُ وماُأثبتُّهُهوُاملوافقُلروايةُأيبُمصعبُ,ُعُيفُكاِلُاملوضعيباجلم(ُاملؤذ 

ُ.وم نُأخرجه.ُوحممدُبنُاحلسنُالشيباين
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ُفيُ ُ.استوت ُ( ).كب 

ثنوُ-9   ُحد  ُثانتحدُ يُ ُيلُ رج ُُىرأُ ُمرعُ ُبنُاهللُعبدُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُُمامُ اإلوُ- ُُ-ُمعةجلُ اُيومُ َُيطب  ُ( ).تااصمُ ُنُِأُ ُهامبُ فحص 

ُعةمُ جل ُاُيومُ ُركعةًُُركُ دُْأُ ُفيمنُُْجاءُ ُماُ:باب

ثنيُ-11  ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  ُنمُُِدركُ أُ ُنمُ ُ:يقولُكانُهنُ أُ ُ,ابنُِشهاب 

ُيصلفُركعةًُُمعةجلاُةصال ُ.خرىأُ ُيهالإُل 

ُُلقا ُُوهيُ:ابنُِشهاب  ُ.( )ُةن ُالسُّ

_________________ 

ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(ُ  8 )وابنُاملنذرُ(5313ُ)وعبدُالرزاقُ(111ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُعنُمالكُبه(3/111ُ) ُ.منُط رق 

عنُ(159ُ)ُ"حديثُإسامعيلُبنُجعفر"يمةُيفُوابنُخز,ُعنُهشام(1111ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

هيلُكالمهاُعنُمالِكُبِنُأيبُعامرُبه ُ.أيبُس 

ُآخرعنُعثامنُبهُباختصار(1113ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ ُ.منُوجه 

ُ",ُعنُعبدُالرمحنُبنُزيدُبنُأسلم(1181ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُ ُالنبي  نِصتُالذيُ:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  للم 

ُ.ُ"يُي سمعالُي سمعُكأ جرُامل نصتُالذ

هُم عضل ُالرمحنُضعيٌفُ.ُوإسناد  ُ.وعبد 

ُ.ُعنُمالكُبه(5111ُ)ُ"املصن ف"أخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ(1)

ُ.ُمنُطريقُأيوبُعنُنافعُبه(5111ُ)وعبدُالرزاقُ(1ُ 8 )وأخرجهُابنُاملنذرُُ

ُ.وإسنادهُصحيحُ

ُ.ُعنُعبدُاهللُبنُيوسفُعنُمالكُبه(39ُ )رقمُُ"القراءةُخلفُاإلمام"أخرجهُالبخاريُيفُُ(3)

نةُِمنُقبيلُامل رسلُ ُِمنُالسُّ ُالتابعي  ُ.ُولذاُأ وردت هُهنا,ُوقول 

= 
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ُعةمُ جل ُاُيومُ ُيعُْالس ُُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنيُ- 1  ُحييُحد  ُسأُ ُأن هُ,ىُعنُمالك  ُُابنُ ُل  ُوجُعزُ  ُاهللُِلُِقوُعنُِشهاب  ُيا}ُل 

ُأُ  ُلُودينُ ُإذاُآمنواُذينلاُاّيُّ ُ[.9اجلمعةُ]{اهللُذكرُُِىلإُوافاسعُ ُمعةجلُ اُيومُُِنمُُِةُِاللص 

ُُلفقا ُِشهاب  ُلُودينُ ُإذاُ,هايقرؤُ ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُكانُ:ابن ُوميُ ُنمُُِةاللص 

___________________ 

ُمرفوعاًُ ُعمر ُابن ُعن ُسامل هريُعن ُالزُّ ُطريق ُمن ويُمرفوعًا ُور  ُوابنُ. ُأيبُسلمة ُعن ويُعنه ور 

ُ.ُوهوُخطأُيفُالسندُواملتن.ُفوعًاُأيضاًُاملسيبُعنُأيبُهريرةُمر

هريُاستنباطاًُ(ُأ يُاجل معةُ)ُوإن امُقالهُ.ُواملحفوظُيفُاحلديثُدونُِذكرُاجل معة ُ.الزُّ

ُ ُخزيمة ُابن 819ُ )فأخرج ُيفُ( ُعوانة 8ُ 1 )ُ"صحيحه"وأبو ُعنُ( سلم ُم  ُبِن ُالوليِد ُطريق من

هريُعنُأيبُسلمةُعنُأيبُهريرةُمرفو ُفقدُأ دركُ":ُعاًُال وزاعيُعنُالزُّ م نُأدركُمنُالصالةُركعًة

هري.ُالصالة ُصالةُاجل معةُمنُذلك:ُقالُالزُّ ُإليهاُأخرى.ُفنرىُأن  ُ."فإْنُأ دركُمنهاُركعًةُفليصل 

ُمنهُمنُطريقُمالكُوغريهُعنُ(111ُ)ومسلٌمُ(555ُ)ُ"الصحيح"وقدُأخرجُالبخاريُيفُ املرفوع 

هريُبه هري.ُالزُّ ُ.ُدونُقولُالزُّ

ُانظر .ُ ُ(1/11)التلخيص ,ُ ُ 1/3)والتمهيد )ُ ُاحلديث ُ 19)وعلل ُحاتم( ُأيب ُالبن وعللُ,

ُ.البنُعبدُاْلادي(1/59ُ)والتنقيحُ,ُ(131 )الدارقطنيُرقمُ

ُبركعةُ (:1/311ُ)ُ"الفتاوىُالكبى"قالُابنُتيميةُكامُيفُُ ُ.ُاجل معةُالُت دركُإال  كامُأ فتىُبهُأصحاب 

الٌفُ,ُنُمسعودُوأنسُوغريهممنهمُابنُعمرُواب:ُملسو هيلع هللا ىلصرسوِلُاهللُ وقدُ,ُوالُي علمُْلمُيفُالصحابةُُم 

ُالصحابة ُذلكُإمجاع  ُأن 
ُواحد  ُصحيح,ُحكىُغري  وْلذاُأ بوُحنيفةُ,ُوالتفريقُبيُاجلمعةُواجلامعةُغري 

ُأ صل ه ىُبينهام.ُطرد  ُإلْيه,ُوسو  ُماُذهب  بطِل  ُالصحابِةُت  ُوآثار  ُالثابتة  ُالحاديث  ُ.المهانتهىُك.ُولكن 

ُمنها.ُواملقصودُبأصلُأيبُحنيفة:ُقلتُ
 
زء ُاجلامعةُت دركُبإدراِكُج  ُكاجل امعة,ُأ نهُيرىُأ ن  ُاجل معة  ُ.فجعل 
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ُُمعةجل ُا ُ ( )ُ.اهللُذكرُىلإُوافامض 

ُعةمُ جل ُاُيومُُِيفُتيلاُاعةُِالس ُُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنوُ-11  ُحد  ُإبراهيمُبنُدحممُ ُعنُادْلاُبنُاهللُعبدُبنُيزيدُعنيُعنُمالك 

ُالتُ ُارثحلاُبن ُُبنُمحنالرُ ُعبدُبنُمةلسُيبأُ ُعنُيمي  ُ:لقاُهنُ أُ ُ,هريرةُيبأُ ُعنُعوف 

ُ ُلفُ.ورالطُُُّىلإُخرجت  ُُقيت  ُلفجُ,حبارلاُكعب  ثنيفُمعهُست  ُ,وراةالتُ ُعنُحد 

ُلقُأنُُْهثتُ حدُ ُفيامُفكانُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلرسوُعنُهثتُ وحدُ  ُ.ت 

ُُيهلعُعْتُلطُيومُ ُخريُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُلقا ُُفيهُ.معةجلاُيومُمسالش  ُلُِخ  ُ,آدمُ ُق 

ُيُْتُُِوفيهُ,ةن ُجلاُمنُهبطأُ ُوفيه ُُتقومُ ُوفيهُ,ماتُوفيهُ,يهلعُب  ةُ ُمنُوماُ,اعةُ الس  ُداب 

ُ مسُتطلعُ ُىحتُ ُتصبحُحيُمنُمعةجلاُيومُصيخةٌُمُ ُوهيُإال  ُُالش  ُُمنُاًُقفُ ش  ُاعةالس 

ُ ُُوهوُ-ُمٌُلمسُعبدٌُُهاصادفُ يُ ُالُساعةٌُُوفيهُ,نسواإلُنُ جلاُإال  ُُ-ُي صيل  ُشيئاًُُاهلل ُيسأل 

ُ ُ.اهإيُ ُعطاهأُ ُإال 

ُكُيفُكلذُ:كعٌبُُلقا ُلفقُ؟يومٌُُسنةُ ُل  ُكُيفُلبُ:ت  ُُل  مج 
ُ,وراةُ التُ ُكعٌبُُفقرأُ ُ.عةُ 

ُُ:لفقا ُُصدق  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُلفُ:هريرةُأبوُلقا ُلاُصةبُ ُيبأُ ُبنُ ُبصةُ ُقيت  ُلقبأُ ُينأُ ُمنُ:لفقاُ( )ُغفاري  ُ؟ت 

_________________ 

( )ُُ ُالشافعي 399ُ)أخرجه )ُ ُالرزاق 5318ُ)وعبد )ُ ُاملنذر 181ُ )وابن )ُ ُيف ُ"تفسريه"والطبي

هريُعنُساملُبنُعبدُ(3/111ُ)والبيهقيُ(ُ 13/38) ُعنُالزُّ مرُعنُأ بيهمنُط رق  :ُقال.ُاهللُبنُع 

ُفذكرهُ

ُِسياقًةُمنُمالكُ(:13/31ُ,38ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ(1) ُهذاُاحلديثُأ حسن  الُأ علمُأ حدًاُساق 

= 
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ُلفق ُُنُْأُ ُلقبُكدركتُ أُ ُولُ:لفقاُ.ورالطُُُّنمُُِ:ت  ُُماُيهلإُخترج  ُُ.خرجت  ُرسوُسمعت  ُل 

ُتُ ُالُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُُيُُّطُِملُ اُعمل  ُىلوإُ,رامحلاُسجدُِملاُىلإُ,مساجدُ ُثةُِثالُىلإُإال 

ُُ.سقدُِملُ اُبيتُوأُ ُ,ياءليُْإُُِمسجدُىلوإُ,هذاُسجديمُ  ُُ.يشك 

ُلُثمُ ُ:هريرةُأبوُلقا ُُمعُيسلُِجبمُ ُهثتُ فحدُ ُمُ السُبنُاهللُعبدُ ُقيت  ُ,حبارل ُاُكعب 

ُلفقُ.معةجلاُيومُيفُبهُهثتُ حدُ ُوما ُكُيفُكلذُ:كعٌبُُلقاُ:ت  ُلقاُ:لقاُ؟يومٌُُسنةُ ُل 

ُُ:مُ السُبنُاهللُعبد ُلفقُ.كعٌبُُكذب  ُكُيفُهيُلبُ:لفقاُ,وراةالتُ ُكعٌبُُقرأُ ُثمُ ُ:ت  ُل 

ُُ:مُ السُبنُ ُاهللُعبدُلفقاُ,مجعةُ  ُ.كعٌبُُصدق 

ُلعُقدُ:مُ السُبنُاهللُعبدُلقاُثمُ  ُةأيُ ُمت 
ُلفقُ:هريرةُأبوُلقاُ,هيُساعةُ  ُهلُت 

ُتُ ُالوُ,هباُخبينأُ  ُ.معةجلاُيومُيفُساعةُ ُآخرُ ُهيُ:مُ السُبنُ ُاهللُعبدُ ُلفقاُ.يلُ عُنُ ض 

ُلفقُ:هريرةُأبوُلقا ُرسولُلقاُوقدُ.معةجلاُيومُيفُساعةُ ُآخرُ ُتكونُ ُوكيفُ:ت 

ُُوهوُمٌُلمسُعبدٌُُهافُ صادُِيُ ُالُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُُكلوتُ,ي صيل  ُيُ ُالُساعةٌُُاعةالس  ُص  ُ.؟فيهاُىل 

ُُْ:مُ السُبنُاهللُعبدُ ُلفقا مل 
ُُليقُأ  ُلجُمنُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُُينتظرُ ُاًُسلجمُُِس  ُ,ةالالص 

___________________ 

ُمعنىُمنهُفيه,ُعنُيزيدُبنُاْلادي ُأنهُقالُفيه,ُوالُأ تم  ُبنُأيبُبصة:ُإال  ُْيتابِْعهُأ حٌدُعليه.ُبصة  ,ُومل 

ُروٌفُل يبُهريرةوإنامُاحلديثُمع ُالغفاري. ُبصة ُأ با ُفلقيت  أيبُكثريُعنُأيبُُكذلكُرواهُحييىُبنُ .

ُسلمةُعنُأيبُهريرة ُسعيدُبنُ . ُكلهمُاملسيبُوسعيدٌُُكذلكُرواه يُعنُأيبُهريرة ُاملقب  :ُيقولُفيه,

ُ ُالغفاريُفلقيت  ُب صة ُأ با ُبنُأ يبُب صة. ُب صة ُمنهمُفلقيت  ُْيقلُواحٌد ُُكامُيفُحديِثُُ.ومل  عنُُمالك 

ُفيهُجاءُمنُِقب لُمالك,ُيزيدُبنُاْلاد ُالوهم  ُ.انتهى.ُواهللُأعلم.ُيزيدُبنُاْلادُلُِبُ أوُمنُقُِ,ُوأ ظنُّ
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ُُىحتُ ُةُ الصُيفُفهو ُ.( )ُكلذُفهوُ:لقاُ,ىلبُ:تلفقُ:هريرةُأبوُلقا.ُ؟ي صيل 

ُُيئةُِْلاُ:باب ُمعةجل ُاُيومُ ُمامُِإلُِاُلُِواستقباُقاِبُالرُ ُيطُ وخت 

ثنيُ-13  ُحييُحد  ُرسوُنُ أُ ُ,هغُ لُ بُهنُ أُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنُىُعنُمالك  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

_________________ 

والطحاويُ(ُ 19)والرتمذيُ(11ُ )وأبوُداودُ(1/181ُ)واإلمامُأمحدُ(318ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

1/51ُ)ُ"رشحُمشكلُاآلثار"يفُ )ُ ُعوانة 118ُ/ )واحلاكمُ(1515ُ)وأبو (3/151ُ)والبيهقيُ(

ُعنُمالكُبه حهُابنُحبانُ.ُوغريهمُمنُط رق  ُ(.1111ُ)وصح 

ُحديثُحسنُصحيحُ:ُوقالُالرتمذيُ

ُ.حديٌثُصحيٌحُ(:1/111ُ)ُ"نتائجُالذكار"وقالُاحلافظُابنُحجرُيفُُ

ُ ُ(:111ُ/ )قالُالزرقاينُعىلُاملوط أ ُقالُالباجيُ(الطور)قوله ُهوُلغةٌُ: ُأنهُيفُ. ُإال  ُجبل  الرشعُكل 

ل مُفيهُموسى.ُجبٌلُبعينِه مجعُُ(فلقيتُكعبُالحبار:ُ)قوله.وهوُالذيُعنىُأبوُهريرة.ُوهوُالذيُك 

ُباحلب ُكتابته ُلكثرة ا ُإم  ُكالول ُويضافُإليه ُوفتحها ُِحبُبكرسُاحلاء ُوهوُ, ُالعلامء, ُملجأ ُمعناه أو

وفيهُ:ُ)قوله.ُعىلُاملشهورُكعبُبنُماتعُبفوقيةُاحلمرييُأدركُالزمنُالنبويُوأسلمُيفُخالفةُعمر

ُسبعي,ُ:ُوقيلكامُيفُحديثُأيبُهريرةُوابنُعباسُمرفوعًا,ُ.ُولهُأ لفُسنةُ(مات ُستي,ُ:ُوقيلإال  إال 

ُأ ربعي,ُ:ُوقيل حهُ:ُوقيلعندُمسجدُاخليف,ُ:ُوقيلبمكةُودفنُبغارُأيبُقبيس,ُ:ُقيلإال  باْلندُوصح 

ُ ُبالقدس:ُوقيلابنُكثري, خرةُورجالهُعندُمسجدُاخلليل. ُ)قوله.ُرأسهُعندُالص  بالصادُُ(مصيخة:

ُاملهملةُواخلاءُاملعجمة ُم ستمعةُم صغية:ُأي. ُقالُابنُالثري, ُبمعنى, :ُورويُبسيُبدلُالصادُومها

ُامل طيُُّ:ُ)قوله,ُوالصلُالصاد ل  بكرسُُ(ياءوإىلُمسجدُإيل:ُ)قوله.ُوي سافرُعليها,ُالُت سري:ُأي(ُالُت عم 

دودٌُُ.مكسورةُ ُوالمُ ُ.وإسكانُالتحتيةُ,اْلمزةُِ ُوح ُ,ُفتحتيةُفأ لٌِفُمم  ُالياءُ.هكيُقص  بيتُاملقدسُُ.وشدُّ

عرب ُم  ُ)قوله. ُبيتُاملقدس: ُإيلياُ(أو ُمسجد ُاللفظُالذيُقالهُ(يشك)ُ.بدل ُالراويُيف ُكانُ, وإن

ُ.وزانتهىُبتج.ُواملسجدُالقىص:ُاملعنىُواحدا,ُويفُروايةُالصحيحي
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ُُولُمكُ حدُِأُ ُىلعُماُ:لقا ُثُ ُوىِسُُمعتهجِلُ ُْيُوبُ ثُ ُذاخت  ُهن ُمُ ُويب 
ُ.( )ُهتِ

ثنوُ-11  ُحد  ُمالك  ُعن ُُالُكانُ,مرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُنافعُ ُعني ُىلإُيروح 

ُُمعةجلا ُُ,بوتطيُ ُهنادُ ُإال  .اًُامرُ ح ُُيكونُ ُأنُُْإال 
ُ( )ُ

ثنُ-15  ُحد  ُيبأُ ُعنُثهحدُ ُنعمُ ُحزمُ ُبنُبكرُيبأُ ُبنُاهللُعبدُعنيُعنُمالك 

ُُنُْل ُُ:يقولُكانُهنُ أُ ُ,ريرةهُ  ُإذاُىحتُ ُدُ قعُ يُ ُأنُُْمنُهلُخريٌُُةرُ حلاُرُِبظهُُْكمحدُ أُ ُي صيل 

ُُمامُ إلاُقامُ  ُُىيتخطُ ُجاءُ َُيطب  ُ( ).معةجلاُيومُاسُِالن ُُرقاب 

_________________ 

( )ُُ ُداود ُأبو 118ُ )أخرجه )ُ ُالرزاق 5331ُ)وعبد )ُ ُيف 9/151ُ)ُ"املختارة"والضياء والبيهقيُ(

دُبنُحييىُبنُحبان(3/311ُ) ُعنُحييىُبنُسعيدُعنُحمم 
ُاهللُ,ُمنُط رق  ُرسول  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصأ ن 

رسٌلُأ يضاًُُ ُ.ُوهذاُم 

ُ.ُوعىلُحييىُبنُسعيدُأيضاًُ,ُوقدُاختلفُفيهُعىلُحممدُبنُحييىُبنُحب انُ

(591ُ/ )وعللُاحلديثُالبنُأيبُحاتمُ(11ُ /19(ُ)11 /31(ُ)8/381 )املسندُاجلامعُ:ُانظرُ

ُ(.1/311)وفتحُالباريُ(.ُ 1/1)وعللُالدارقطنيُ(11/31ُ)والتمهيدُ

هنتهُ:ُ)ُقولهُ والُ:ُقالُالصمعي,ُامل هنةُاخلدمةُبفتحُامليم(:11/31ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ(م 

قالُبالكرس كبة,ُي  ُمثلُاخِلدمةُواجِللسةُوالر  ُفيهاُالكرس  أيُُ"ثويبُمهنته"ومعنىُقولهُ.ُوأجازُالكسائيُّ

ننيُالقوم,ُثويبُبذلته ل وين:ُيقالُمنهُاْمت ه  ُ.انتهى.ُأيُاْبت ذ 

ُ.منُطريقُمالكُبه(51ُ /1)ُ"الطبقات"وابنُسعدُيفُ(5311ُ)الرزاقُُأخرجهُعبدُ(1)

مرةُ :ُأيُ(حرامًاُ:ُ)ُقولهُ ُأوُع  ِْرمًاُبحج  ُ.كامُيفُروايةُحممدُبنُاحلسنُرصحياًُ.ُحم 

ُالبيهقيُيفُُ(3) منُطريقُالقعنبيُوابنُ(1ُ 1/5)ُ"املعرفة"ويفُ(ُ 3/33)ُ"السننُالكبى"أخرجه

ُُ.ب كريُكالمهاُعنُمالكُبه

بهمُ ُ.ويفُإسنادهُم 

= 
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ُُيفُراءةُِقُِلاُ:باب ُالواُمعةُِجل ُاُةُِالص 
ِ
ُذرعُ ُغريُنمُُِهاركُ تُ ُنومُ ُحتباء

ثنوُ-11  ُحد  ُعنُِأُ ُدريأُ ُالُ:ٌكُلماُلقاُ.يمُ لسُبنُصفوانُعنيُعنُمالك 

ُالن ُ ُالثُمعةُ جلُ اُتركُ ُنُْمُ ُ:لقاُهنُ أُ ُ,الُمأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُمرُ ُث  ُبعُ طُ ُةُ لعُالوُ,عذرُ ُريغُُِنمُُِات 

ُ( ).هبُِلقُىلعُاهلل 

___________________ 

منُطريقُسفيانُالثوريُكالمهاُ(111ُ/ )وابنُأيبُشيبةُ,ُعنُرجلُ (5515ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُُُُ

ريرةُبه ُعنُأ يبُه  ُ.نحوه.ُعنُصالحُموىلُالت ؤمة 

ُُُُُ يُعنُأيبُهريرةُ(5511ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُأيضًا يينةُعنُابِنُعجالنُعنُسعيدُاملقب  عنُابنُع 

ُ.ُبه

ُحسنٌُوُ ُإسناٌد ُاملنذرُ,ُهذا ُابن  يينةُعنُ(119ُ )لكنُأ خرجه ُبنُمنصورُعنُابنُع  منُطريقُسعيِد

يُعنُأبيهُعنُأيبُهريرة ُ.ُعبِدُاهللُبنُأيبُسعيدُاملقب 

ُاهللُضعيٌفُُ يينةُرواهُعىلُالوجهيُمجيعاًُ.ُوعبد  ُبنُع  ُسفيان  ُ.ولعل 

رسٌلُُ( ) ُ.ُوهذاُم 

ُيفُُ ل هُالشافعيُّ ُعنُإبراهيمُبنُ(311ُ)ُ"املسند"ووص  ليم  ثنيُصفوانُبنُس  ُحد 
د  أخبناُإبراهيمُبنُحمم 

ُ ُعنُأ بيهُعنُعكرمةُعنُابنُعب اس 
عبد  ُ",ُعبدُاهللُبنُم  ُالن بي  ُمنُغريُ:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ُاجل معة  م نُترك 

ل بد  ىُوالُي  ُالُي مح  نافقًاُيفُكتاب  ُم  تب  ُك 
ُ.ُ"رضورة 

عيٌفُُ ُض  ُالشافعي  دُشيخ  ُ.ُوإبراهيمُبنُحمم 

ُ(:1/339ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُُُُ جوهُعْنُالنبي  ُِمنُو  أ حسن هاُإسنادًاُُملسو هيلع هللا ىلصهذاُاحلديثُي ستند 

مري ُ.انتهى.ُحديثُأيبُاجلعدُالض 

ُوحديثُأيبُاجلعدُ:ُقلتُُ وابنُ(511ُ)والرتمذيُ(151ُ )وأبوُداودُ(3/111ُ)أخرجهُأمحدُ.

ُم ُعنُحممدُبنُِ(3/88ُ)والنسائيُ(15ُ  )اجه ُبنُُوغريهمُمنُط رق  ُعنُعبيدة عمروُبنُعلقمة

= 
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ثنوُ-11  ُحد  ُمالك  ُعن حممُ ُبنُجعفرُُِعني
ُرسوُنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُدُ  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُ ُُخطب  ُلوجُ,معةجلاُيومُ ُْيُطبتُ خ  ُُ( ).بينهامُس 

  

___________________ 

ُ":ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ:ُسفيانُاحلَّضميُعنُأ يبُاجلعدُقال ُِتاونًاُهباُط بع 
ات  ُمر  ُثالث  ُاجلمعة  م نُترك 

ُ.ُ"اهلل ُعىلُقلبِه

ُ.ُحديٌثُحسنٌُ:ُوقالُالرتمذيُ

ُأ خرىُ ُعندُالنسائيمنُحد.ُوللحديثُشواهد  ُعندُ,ُوأيبُقتادةُعندُأمحد,ُيثُجابر  وأيبُعبِسُبِنُجب 

ُأيبُنعيم ,ُ هُعنُالنبي  ُعنُعم  رارة  ُسعدُبنُز  ُعبدُالرمحنُبِن ُأبوُ.ُملسو هيلع هللا ىلصومنُحديثُحممدُبِن أخرجه

هُثقاٌتُ,ُيعىل حهُابنُاملنذر.ُوروات  ُ.ُوصح 

ُ(.1/11ُ )واملسندُاجلامعُ(111ُ)رقمُ(1/51ُ)التلخيصُاحلبريُ:ُانظرُ

رسالًُ(:15ُ /1)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ( ) واةُاملوطأُم  ُر  وهوُيت ِصلُمنُوجوه ُ,ُهكذاُرواهُمجاعة 

ُمنُغريُحديثُمالك ُ.انتهى.ُثابتة 

ُ:ُقلتُ السننُ"والبيهقيُيفُ,ُمنُطريقُإبراهيمُبنُحممد(1/151ُ)والبغويُ(185ُ)وصلهُالشافعيُّ

ُبِنُباللُكالمهاُعنُجعفرُبِنُحممدُعنُأبيهُعنُجابرُبه(1/53ُ)ُ"الكبى ُ.ُمنُطريقُسليامن 

ُ.ُمثلهُعنُابنُعمرُ(ُ 81)ومسلمُ(911ُ)ُ"صحيحه"أخرجهُالبخاريُيفُ.ُواحلديثُ
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ُ
  كتاب

َّ
  الة  الص

 
 يف رم

 
 انض

 
ُضانمُ رُ ُيامُِقُُِيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنوُ-18  ُحد  ُُعنُيوسفُبنُدحممُ ُعنيُعنُمالك  ُ:لقاُهنُ أُ ُ,يزيدُبنُُِائِبُالس 

ُُبنُ ُيبُ أُ ُابطُ خلاُبنُ ُعمرُ ُمرُ أُ  ُالدُ ُومتيامًُُكعب  ُعرشةُ ُىبإحدُ ُاسلن ُلُقومايُ ُنُْأُ ُاري 

ُ.ركعةًُ

ُ,قياملاُلطوُنمُُِص ُعُِلاُىلعُعتمدُ نُ ُان ُكُ ُىحتُ ُئيملُِباُيقرأُ ُقارئ ُلاُكانُوقدُ:لقا

ُنُْنُ ُان ُكُ ُوما ُُصف  ُ( ).فجرُِلاُروعُِفُ ُيفُإال 

_________________ 

ُشبةُيفُ(193ُ/ )ُ"رشحُمعاينُاآلثار"والطحاويُيفُ(1181ُ)ُ"الكبى"نسائيُيفُأخرجهُالُ( ) وابن 

منُ(1/315ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1/191ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 1/18)ُ"تاريخُاملدينة"

ُعنُمالكُبه ُ.ط رق 

هُصحيٌحُُ ُ.ُوإسناد 

ُ:ُحممدُبنُيوسفُ ُال عرج  ين  ُامل د  ندي 
ُ.ثقٌةُروىُلهُالشيخانُ.هوُابنُعبدُاهللُالكِ

ُُ ُالرزاق ُعبد 1131ُ)وأخرجه ُوغريه( ُقيس ُبن ُداود ُعن ,ُ ُشيبة ُأيب ُ 1/39)وابن ُشب ةُ( وابن

وحممدُبنُ,ُ(311)ُ"حديثُإسامعيلُبنُجعفر"وابنُخزيمةُيفُ,ُمنُطريقُحييىُالقطان(ُ 1/18)

منُطريقُحممدُبنُإسحاقُكلهمُعنُحممدُبنُيوسفُ(1/153ُ)ُ"فتحُالباري"نصُاملروزيُكامُيفُ

ُ.ُبه

ُابنُ .ُ"إحدىُوعرشين"عندُعبدُالرزاقُووقعُُ ُ.ُ"ثالثُعرشة"إسحاقُفقالُُوشذ 

باب(1133ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ كتابُ"والفريايبُيفُ,ُمنُطريقُاحلارثُبنُعبدُالرمحنُبنُأيبُذ 

ُُ"الصيام ( 11ُ 1381ُ)ُ"مسنده"وابنُاجلعدُيفُ( منُطريقُ(1/111ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(

= 
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___________________ 

صيفةُكالمهاُعنُالسائبُبه ُ.ُيزيدُبنُخ 

ُ.ُ"عرشينُركعة"قالُيزيدُُ

ُ."ثالثةُوعرشين"ُوقالُاحلارثُبنُعبدُالرمحنُ

ُهبمُعرشينُركعة",ُعنُحييىُبنُسعيد(ُ 118)وأخرجُابنُأيبُشيبةُُ اًلُي صيل  ُرج  مرُأ مر  ُع  ُ."أن 

صيفةُعنُالسائب(1111ُ)وعندُعبدُالرزاقُُ ُ",ُعنُيزيدُبنُخ  ُأ بي ًاُكانُي وترُبثالث  ُ.ُ"أن 

ُُ ُشيبة ُأيب ُابن 1181ُ)وأخرج ُقال( ُعطاء ُعن ُصحيح  ُ":بسند  ُثالثًاُُأ دركت  ُي صلُّون ُوهم الناس

ُ."وعرشينُركعًةُبالوتر

ُركعًةُ:ُ)ُقولهُ ىُعرشة  مُابنُعبدُالبُيفُُ(بإحد  ,ُبوْهِمُوغلِطُروايةُمالك(1/19ُ)ُ"االستذكار"جز 

ُركعةًُ ُثالٌثُوعرشونُوإحدىُوعرشون  ُالصحيح  ُ.وأ ن 

ُالبيهقيُيفُُ ا ُفقالُ"السنن"أم  ُيقومونُبإحدىُعرشةفإُ.وي مكنُاجلمعُبيُالروايتي: ُّنمُكانوا ُثمُ ,

ُ.انتهى.ُويوترونُبثالث.ُكانواُيقومونُبعرشين

تمل(:1/153ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ :ُواجلمعُبيُهذهُالرواياتُممكٌنُباختالفُالحوال,ُوحي 

ُذلكُاالختالفُبحسبُتطويلُِ ُالركعات.ُالقراءةُوختفيفهاُأ ن  .ُوبالعكس.ُفحيثُي طيلُالقراءةُت قلُّ

ُوغريه,ُوالعددُال ولُموافقُحلديثُعائشة,ُوالثاينُقريٌبُمنه,ُواالختالفُفيامُ ُالداوديُّ وبذلكُجزم 

ُ.وتارةُبثالث.ُوكأ ن هُكانُتارًةُيوترُبواحدة,ُزادُعنُالعرشينُراجٌعُإىلُاالختالفُيفُالوتر

ُالناسُيفُإمارةُأ بان:ُوروىُحممدُبنُنصُمنُطريقُداودُبنُقيسُقال بنُعثامنُوعمرُبنُعبدُُأ دركت 

هوُالمرُالقديمُ:ُوقالُمالكُ"ويوترونُبثالث.ُيقومونُبستُوثالثيُركعةُ-يعنيُباملدينةُُ-العزيزُ

ُعندنا ُالشافعي. ُعن ُالزعفراين ُوعن ُبثالثُ: ُوبمكة ُوثالثي ُبتسع ُباملدينة ُيقومون ُالناس  رأيت 

ُ:ُوعنهُقالُ"وعرشين,ُوليسُيفُيشءُمنُذلكُضيقُ ُأ طالوا ُوإْنُإْن ُالسجودُفحسٌن, ُوأ قلُّوا القيام 

ُإيل لُأحبُّ ُفحسٌن,ُوال و  ُوأ خفواُالقراءة  ُ.الخُكالمُابنُحجر..ُأ كثرواُالسجود 

ُ.بابُفضلُمنُقامُبرمضان(1/153ُ)انظرُفتحُالباريُُ

ُعددُآياِتاُعنُمائةُآيةُ(املئيُ:ُ)ُقولهُ ورُالتيُيزيد  مُرقمُ.ُهيُالسُّ ُ(.1)انظرُماُتقد 
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ثنوُ-19  ُحد  ُالن ُُانكُ:لقاُهنُ أُ ُ,ومانرُ ُبنُُِزيدُ يُ ُعنيُعنُمالك  ُيفُومونقُ يُ ُاس 

ُبثالُرمضانُ ُيفُابطُ خلاُبنُمرعُ ُزمانُِ ُ( )ُ.ركعةًُُوعرشينُث 

ثنوُ-31  ُحد  ُل ُاُسمعُ ُأن هُ,صيحل ُاُبنُداودُعنيُعنُمالك  ُُعرج  ُماُ:يقول 

ُأُ  ُالن ُُدركت  ُُاس  ُ.رمضانُيفُرةُ فُ كُ لاُعنونُ ليُ ُوهمُإال 

ُلاُوكانُ:لقا ُُثامنُُِيفُبقرةُِلاُسورةُ ُقرأُ يُ ُقارئ  ُعرشةُ ُيتُ ن اثُُْيفُهباُقامُ ُفإذاُ,ركعات 

ُالن ُُىرأُ ُ,ركعةًُ ُُقدُهنُ أُ ُاس  ُ( )ُ.ففُ خ 

ثنوُ- 3  ُحد  ُُ:لقاُبكرُ ُأيبُبنُاهللُعبدُُِعنيُعنُمالك  ُان ُكُ ُ:يقولُيِبُأُ ُسمعت 

ُنُ  ُجُِستعُْفن ُُرمضانُيفُنصف  ُ( ).فجرُِلاُُمافةُ ُ.عامبالطُ ُمُ دُ خل ُاُل 

_________________ 

ُ"املعرفة"ويفُ(1/191ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(81ُ ,19ُ )ُ"كتابُالصيام"أخرجهُالفريايبُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه(181ُ )ُ"الرتغيبُوالرتهيب"والصبهاينُيفُ(1/315ُ) ُ.ُمنُط رق 

هُضعيٌفُالنقطاِعهُ مرُ.ُوإسناد  ُْي دركُع  ُرومانُمل  ُبن  ُ.ُيزيد 

مُقبلهُ ُلهُماُتقد  ُ.وي شهد 

ُأخرجُ(1) ُالرزاق ُعبد 1131ُ)ه )ُ ُ 8 )والفريايب )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي 1/111ُ)ُ"السنن ويفُ(

عب" ُعنُمالكُبه(ُ 311)ُ"الشُّ ُ.ُمنُط رق 

هُصحيٌحُُ ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوإسناد 

رمز.ُالعرجُُ وىُعنُر,ُاملدينُموىلُربيعةُبنُاحلارثُبنُربيعة.ُكيسان:ُوقيل,ُهوُعبدُالرمحنُبنُه 

ُحديث هُاجلامعةُ ,ُأيبُهريرةُوأيبُسعيدُوابنُبحينةُوابنُعباسُومعاويةُوغريهم ُأ خرج  قالُ.ُوهوُثقٌة

ةُسنةُ:ُابنُيونسُوغريه ُ(.1/111ُ)التهذيبُ.1ُ  ماتُباإلسكندري 

عبُ"ويفُ(1/191ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(18ُ ,11ُ )ُ"الصيام"أخرجهُالفريايبُيفُُ(3) ش 

= 
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ثنوُ-31  ُحد  روةُبنُهشامُُِعنيُعنُمالك  وعُ ُأباُكوانذُ ُأنُ ُ,أبيهُعنُع  ُ-ُمر 

ُالن ُُزوِجُُ-ُعائشةُ لُاًُعبدُوكان ُيفُاْلُقرأُ يُ ُيقومُ ُكانُ.منهاُبرُ دُ ُعنُهتُْعتقُ فأُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي 

ُ( )ُ.مضانرُ 

___________________ 

ُعنُمالكُبه(3111ُ)ُ"اإليامن ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُوإسنادهُصحيحُ

ْزمُال نصاريُالقايض.ُوالدُعبدُاهللُ مروُبنُح  وكنيت هُ.ُاسمهُأبوُبكر:ُيقال,ُهوُأبوُبكرُبنُحممدُبنُع 

نيت هاسم:ُوقيل,ُأ بوُحممد ب ةُالبدريُ,ُهُك  روىُ.ُوأ رسلُعنُغريمهاُثقةٌُ,ُروىُعنُابنُعباسُوأ يبُح 

ُ ُتويفُسنة ُاجلامعة 11ُ له 1ُ  ُوقيل, 11ُ ُوقيل, ُقالُمالك. ُمنُعلمُ: ُباملدينة ُأ حد  ُيكنُعند ْ مل 

ُماُكانُعندُأ يبُبكرُبنُحزم
ِ
ُ.ُالقضاء

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(11ُ )ُ"ائلُالوقاتفض"والبيهقيُيفُ(11ُ )ُ"الصيام"أخرجهُالفريايبُيفُُ( )

ُأيبُمحزةُعنُهشامُبهُ ُبن  ُ(3/88)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُ.ُوتابعُمالكًاُشعيب 

ل يْكةُ ُعائشة",ُورواهُوكيٌعُعنُهشامُعنُابنُأيبُم  هاُيفُامل صحف,ُأن  ُ.ُ"وفيهُكانُي ؤمُّ

ُأ يبُداودُيفُ(1ُ 11)أخرجهُابنُأيبُشيبةُُ ُ(.119ُ)ُ"املصاحف"وابن 

ُ.منُطريقُالقاسِمُعنُعائشة(113ُ)وأخرجهُابنُأيبُداودُُ

ُمنُ:ُعنُطريقُالقاسم(ُ 5/9)ُ"فتحُالباري"قالُابنُرجبُاحلنبيلُيف ُأصحُّ ُأ محد,ُأ ن ه  ُاإلمام  ر  ك  وذ 

امُبنُ ُِهش  ليكةُ؛ُل ن  ديثُابنُأ يِبُم  نهُ ح  ليكة,ُإنامُبل غهُع  ُْيسمْعهُمنُابنُأ يِبُم  ُمل  ة  ْرو  ُأمحد.ُع  ثناُ:ُق ال  حد 

ُ ام,ُق ال  نُِهش  نُابنُأ يِبُمليكةُ:ُأ بوُمعاويةُع  ُ.انتهى.ُفذكرهُ–ن بئتُع 

ث ٌرُصحيٌحُ:ُبعدُِذكرُلط رِقه(111ُ/ )ُ"التغليق"قالُابنُحجرُيفُُ ُ.وهوُأ 

ب رُ:ُ)ُقولهُ ُالعتِقُعىلُموِتُالسي دالتدبريُهوُتعُ(عنُد  ُ.ليق 
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ُ
  صالة   كتاب

َّ
 يلالل

 
ُُيفُجاءُ ُماُ:باب ُليلُ الُةُِالص 

ثنيُ-33  ُحييُحد  دُعنُىُعنُمالك  ُعنُبريُ ج ُُبنُسعيدُعنُردُِنكُ ملُ اُبنُحمم 

ُرُُِعندهُلُ رج ُ ُأُ ُهنُ أُ ُ,اًُض  ُُ-ُعائشةُ ُنُ أُ ُ,هخب  ُالن ُُزوج  ُْخُأُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُرسوُنُ أُ ُ,هتُْب  ُاهللُل 

ُُ,نومٌُُيهالعُهبُ لغيُ ُيلُ لبُةٌُالصُهلُتكونُ ُامرئُ ُنمُُِماُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلص ُُإال  ُرُ ْجُأُ ُهلُ ُاهللُكتب 

ُ( ).صدقةًُُيهلعُهنومُ ُوكانُ,هتُِصال

_________________ 

هد"وابنُاملباركُيفُ(3/151ُ)والنسائيُ(1ُ 3 )وأبوُداودُ(81ُ /1)أخرجهُأمحدُُ( ) (131ُ )ُ"الزُّ

ُعنُمالكُبه(5ُ /3)والبيهقيُ(1591ُ)وابنُاملنذرُ ُ.وغريهمُمنُط رق 

ُ,ُصبحيمنُطريقُأ يبُأ ويسُعبدُاهللُال ُ(11185ُ)وأخرجهُأمحدُُ منُطريقُأيبُُ(11381)وأيضًا

ُالرازي ُجعفر  ,ُ 511ُ )ُ"مسنده"والطياليسُيف ُورقاءُ ( ُطريق ُاليشكريُبنُُِمن مر ُع  والطباينُ.

بريُعنُعائشةُامل نكدرُعنُابنُُِكلهمُعنُابنُُِسعدُ ُمنُطريقُزيادُبنُِ(338ُ )ُ"الوسط"يف ُ.ُج 

ُ.دونُواسطةُ

بريُملُي سمعُمنُعائشةُ ُ.حاتمُكامُقالُاإلمامُأمحدُوأبو.ُوسعيدُبنُج 

ُالنسائيُُ 3/158ُ)ورواه ُاملباركُ( 131ُ )وابن ُعنُ( ُامل نكدر ُابِن ازيُعن ُالر  ُأ يبُجعفر منُطريق

بريُعنُال سودُبنُيزيدُعنُعائشة ُ.ُنحوه.ُسعيدُبنُج 

ُُ ُالريض  ىُالرجل  ُ.ُفسم 

ُْي سمُ (:311ُ/ )ُ"ختريجُأحاديثُاإلحياء"لكنُقالُالعراقيُيفُُ هُال.ُوفيهُرجٌلُمل  ُسام  ُيفُرواية  نسائيُّ

ُبنُيزيد ازي,ُال سود  ُانتهى.ُليسُبالقوي:ُقالُالنسائي,ُلكنُيفُطريقهُأ بوُجعفرُالر 

رداءُُ وابنُ(311ُ )ماجهُوابنُ(3/158ُ)أ خرجهُالنسائيُ.ُوللحديثُشاهٌدُمنُحديِثُأ يبُالد 

= 
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ثنوُ-31  ُحد  ُرسوُنُ أُ ُهغُ لُ بُهنُ أُ ُ,حكيمُ ُيبأُ ُبنُلعيإسامُعنيُعنُمالك  ُاهللُل 

ُُليلالُمنُامرأةًُُعُ سمُُِملسو هيلع هللا ىلص ُُءُ والحل ُاُهذهُ:هلُلفقيُ؟هذهُنمُ ُ:لفقاُت صيل  ُتُ ُبنت  ُ.ويت 

ُيلالُتنامُ ُال ُُكلذُهرُِفكُ ُ,ل  ُ:لقاُثمُ ُ,ههُِوْجُُيفُراهيةُ كُ لاُرفِتُعُ ُىحتُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُيُ ُالُىلوتعاُتباركُاهلل ُنُ إُِ ُ( )ُ.طاقةٌُُبهُكملُماُلُِعملاُمنُوافُ لُ اكُ,والُُّمتُ ُىحتُ ُملُّ

___________________ 

زيمةُ ُ.(11  )خ 

هُصحيٌحُُ ُبالوقف,ُوإسناد  ُ(.1/111)ُ"العلل"يفُكامُُ.لكْنُأ عل هُالدارقطنيُّ

وقدُيت ِصلُ,ُهذاُحديٌثُمنقطٌعُمنُروايةُإسامعيلُبنُأيبُحكيم(:ُ 9 )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ( )

ُ ُوغريهُملسو هيلع هللا ىلصمعنًىُولفظًاُعنُالنبي  ُ.ُمنُحديثُمالك  ُثابتة  ُصحاح  ُانتهىُ"منُط رق 

ل هُالطباينُيفُُ ص  و  وابنُعبدُالبُ(111ُ)ُ"الغيالني ات"وأبوُبكرُالشافعيُيفُ(1333ُ)ُ"الوسط"و 

مدُ(93ُ / )ُ"التمهيد"يفُ كيمُعنُالقاسِمُبِنُحم  اكُبنُعثامنُعنُإسامعيلُبنُأ يبُح  ح  منُطريقُالض 

ُ.ُنحوه.ُعنُعائشة

ُ.ُويفُإسناِدهُنظرٌُُ

ُُ ُالبخاري ُصحيح ُيف ُأصل ه 1ُ / )واحلديث )ُ ُعنُُ(91 /1)ومسلم ُأ بيه ُعن ُِهشام ُطريق من

ُاهللُ":ُقالْتُ,ُعائشة ُرسول  ُعيل  نُهذه:ُفقال,ُوعنديُامرأٌةُمنُبنيُأ سدُملسو هيلع هللا ىلصدخل  امرأٌةُالُ:ُ؟ُفقلت.م 

ُ ُالليل  ُ.ُ"....ُعليكمُمنُالعمل:ُفقال,ُتنام 

ُُ هريُعنُهشامُ(819 )وملسلم  ُالزُّ ُمنُطريق ُت ويتُب. ُبنت  ُاحلوالء  ُبنُعبدُأ ن  ُأ سد نُحبيبُبن

ْتُهبا ُاهللُ.ُالعزىُمر  ُ.ُاحلديث..ُهذهُاحلوالء:ُفقلت,ُملسو هيلع هللا ىلصوعندهاُرسول 

ُفإنُقيل(:18ُ/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُوهيُعندها"وقعُيفُحديثُهشامُ: ُعليها ويفُُ."دخل 

هريُ ْتُهبا"روايةُالزُّ ُاحلوالءُمر  رُ."أن  هُالت غاي  ُامرأةُغريهاُمنُبنيُ:ُفي حتمل.ُفظاهر  ة  ُاملار  أ ْنُتكون 

ُأ يضاًُ دت,ُأ سد  تهاُتعد  ُقص  ُ.ُأوُأن 

= 
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ثنوُ-35  ُحد  ُكانُابطُ خلاُبنُمرعُ ُأنُ ُ,بيهأُ ُعنُملسأُ ُبنُُِزيدُُِعنيُعنُمالك 

ُ ُلُهلُ هأُ ُيقظُ أُ ُليلالُآخرُُِمنُكانُإذاُىحتُ ُ,اهللُشاءُماُليلالُمنُي صيل  ُيقولُ,ةاللص 

ُُ:مْل ُُالةالص  ُُكلُ هأُ ُرمُ وأُ }ُيةآلاُهذهُوتلُ يُ ُثمُ ُ,ةالالص  ُالُيهالعُبواصطُ ُةُِالبالص 

ُنسألُ  ُُ( ).[طه]{قوىلتُ لُعاقبةُ لواُقكنرزُ ُنحنُ ُاًُرزقُك 

___________________ 

ُواجلوابُ ُواحدةٌُ: ة  ُالقص  ُأن  دُبنُإسحاقُعنُهشامُ , ُذلكُروايةُحمم  بي  ُاحلديثُوي  ُيفُهذا ولفظهُ.

ْتُبرسوِلُاهللُ" ُتويتُملسو هيلع هللا ىلصمر  ُبنت  دُبنُنصُيفُأخرجهُحمُ."احلوالء  في حملُ,ُلهُ"كتابُقيامُالليل"م 

الًُعندُعائشة اُكانتُأ و  ُُ.عىلُأ ّن  ُدخل  مةُعنُكامُيفُروايةُمح ادُبنُسل.ُعىلُعائشةُقامِتُاملرأةُملسو هيلع هللا ىلصفلام 

ُعنها"هشامُعندُاحلسنُبنُسفيانُ ُفسأ ل  ْتُبهُيفُخاللُذهاهِبا ُقامْتُلتخرجُمر  ُ"فلام  تمعُ. ُجت  وهبذا

وايات ُ.انتهىُكالمه.ُالر 

الة:ُقلتُ هاُت قرأ ُيفُالص  ُهذهُالرواية,ُويفُاملوطأُهناُأ نهُسمع  ذوذ  ُش  ُ.والظاهر 

.ُكذاُروايةُاجلمهور.ُبألفُوصلُوفتحُالالم(:111ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(اكل فواُ:ُ)قولهُ

يوِخُ,ُيقالُكلفتُباليشءُأ ولعتُبه,ُوهوُالصواب ُبأ لفُالقطعُوالمُ,ُناووقعُعندُبعِضُش  والرواة 

ُعندُاللُّغويي.ُم كسورةُ  ُ.انتهى.ُوالُيصحُّ

تملُمعنييُ(بهُطاقةُاكلفواُمنُالعملُماُلكم)ملسو هيلع هللا ىلصُوقولهُ(:3ُ 1/ )ُ"املنتقى"وقالُالباجيُيفُ .ُحي 

ي ناُعنُتكلُّفُماُالُن ط:ُوالثاين,ُالندبُلناُإىلُت كلُِّفُماُلناُبهُطاقٌةُمنُالعمل:ُأحدمها والمرُ.ُيقّن 

ُُ(منُالعمل:ُ)وقوله.ُوهوُالليقُبنسقُاحلديث.ُباالقتصارُعىلُماُنطيقه ُالب  ال ظهرُأ نهُأرادُبهُعمل 

ُوردُعىلُسببه ُل ن ه ُعليه. ُم قصوٌر ُالوارد  ُاللفظ  ُوهوُقولُمالكُأ ن  ُوالثاين, ُمنُجهةُ: ُلفظُورد  أنه

ملُعىلُالعاملُالرشع ُ-واهللُأعلمُُ-يريدُُ(ماُلكمُبهُطاقة:ُ)وقوله.ُيةصاحِبُالرشِعُفي جبُأ ْنُحي 

ُ.انتهى.ُماُلكمُباملداومةُعليهُطاقة

عبُاإليامن"والبيهقيُيفُ(ُ 8)ُ"الزهد"وأبوُداودُيفُ(1113ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ( ) (3181ُ)ُ"ش 

= 
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ُُ:باب ُوترُِلاُيفُملسو هيلع هللا ىلصُبي ُالن ُُةُِالص 

ثنوُ-31  ُحد  ُقيسُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,أبيهُعنُبكرُ ُأيبُبنُاهللُعبدُعنيُعنُمالك 

ُُبن ُاهللُلُِرسوُةُ الصُةُ ليلالُقنُ مُ رُْل ُُ:لقاُهنُ أُ ُ,هني ُجل ُاُدُ لخاُبنُزيدُعنُخبهأُ ُرمةُم 

ُُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلص ُدُْفتوس  ُُفقامُ,هسطاطُ فُ ُوأُ ُهعتبتُ ُت  ُفصُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُتيلُ ويطُ ُركعتيُىل 

ُُثمُ ُ,تْيُلُ ويطُ ُتْيُلُ ويطُ  ُُثمُ ُ,هاملقبُتيلُ الُدونُ ُومهاُركعتيُصىل  ُومهاُركعتيُصىل 

ُُثمُ ُ,هاملقبُتيلُ الُدون ُُثمُ ُ,هاملقبُتيلُ الُدونُومهاُركعتيُصىل  ُومهاُركعتيُصىل 

ُُثمُ ُ,هاملقبُتيلُ الُدون ُالثُكلفتُ.وترُ أُ ُثمُ ُ,هاملقبُتيلُ الُدونُومهاُركعتيُصىل  ُث 

ُ( )ُ.ركعةًُُعرشةُ 

___________________ 

نياُيفُ ُعنُمالك(111ُ)ُ"التهجدُوقيامُالليل"وابنُأيبُالدُّ ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُوإسنادهُصحيٌحُُ

نياُأيضًاُ(1151ُ )ُ"تفسريه"وابنُأيبُحاتمُيفُ(1/131ُ )ُ"تفسريه"ورواهُالطبيُيفُُ وابنُأيبُالدُّ

ُ.ُمنُطريقُهشامُبنُسعدُعنُزيدُبنُأسلمُبه(ُ 35)

ُبه(811ُ )ُ"صحيحه"أخرجهُمسلمُيفُُ( ) ُ.ُمنُطريقُقتيبةُبنُسعيدُعنُمالك 

ُعتبت ه)دونُقولهُُ ت  د  ُُ.(فتوس 

ُ)قولهُودنُُ ُُ.(ركعتيُط ويلتيُط ويلتيُفصىل 

فيفتي"مسلمُوإنامُقالُُ ُركعتيُخ  ُركعتيُط ويلتيُط ويلتي,ُفصىل  ُصىل  رهُ..ُثم  ُُ."ثمُذك 

اُالزيادةُالوىلُ ُُ.أم 

ُالرزاقُُ ُعبد ُ(1ُ 11)فأخرجها ُ(311ُ )وأبوُداود ُأمحدُ(311ُ )وابنُماجه (3ُ /31)واإلمام

(5115ُ)ُ"املعجمُالكبري"والطباينُيفُ(115ُ)وعبدُبنُمحيدُ(3/8ُ)والبيهقيُ(1118ُ)وابنُحبانُ

= 
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ُوترُِلباُمرُِل ُاُ:باب

ثنوُ-31  ُحد  ُعنُانحبُ ُبنُحييىُبنُدحممُ ُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُُابن ُُالًُرج ُُسمعُجي ُدُِخُْملُ اُدعىيُ ُنانةكُُِبنيُمنُالًُرج ُُنُ أُ ُ,رييزُ حم  ُباأُ ُىكن ُيُ ُامبالش 

حممُ 
ُْحُفرُ ُ:جيُُّدُِخُْملُ اُلفقاُ,واجٌبُُوترلاُإنُ ُ:يقولُ,دُ  ُُبنُعبادةُىلإُت  ُامتالص 

ُفاعُْ ُُأبوُلقاُذيلباُهخبتُ فأُ ُ,سجدملاُىلإُرائٌحُُوهوُ,هلُرتضت  مُ حم 
ُ.دُ 

ُُ:عبادةُلفقا حممُ ُأبوُ( )ُكذب 
ُُ.دُ  ُرسوُسمعت  ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُلصُمخس  ُوات 

___________________ 

ُعنُمالكُهبذهُالزيادة ُ.ُغريهمُمنُط رق 

ُ.يفُصحيحُم سلمُكام."ركعتيُخفيفتيُيفُبدايةُالصالةُُ"ووقعُعندهمُُ

اُقولهُُُ ُركعتيُط ويلتي)أم  ُ(.ُط ويلتيُفصىل 

1/181ُ )ُ"التمهيد"فقالُأبوُعمرُيفُُ ُقالُحييىُيفُاحلديث(: ُهكذا ُاهللُ", ُُملسو هيلع هللا ىلصفقامُرسول  فصىل 

ُُ."ركعتيُطويلتيُطويلتي واةُاملوطأُعنُمالكُفيامُعلمت  تابعهُعىلُهذاُأ حٌدُمنُر  ُْي  يفُوالذيُ,ُومل 

ُعندُمجيعهمُ ُ"املوطأُعنُمالك  ُركعتيُخفيفتيُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقامُرسول  ُركعتيُطويلتيُُثمُ ُ,فصىل  صىل 

ُالركعتيُاخلفيفتيفأ سقُ."طويلتي ُحييىُذكر  ُ,ُوذلكُخطٌأُواضٌحُُ.ط  ُعنُالنبي  ُاملحفوظ  منُُملسو هيلع هللا ىلصلن 

ُالليِلُبركعتيُخ,ُحديثُزيدُبنُخالدُوغريه ُصالة  فتتح  طويلتيُ:ُوقالُحييىُأ يضاًُ.ُفيفتيأ ن هُكانُي 

تي ُ,ُطويلتيُمر  ُطويلتيُطويلتيُطويلتيوغريهُيقولهُثالث  ات  ُ.انتهىُكالمهُ."مر 

دق,ُخطأُأ بوُحممدريدُأُ يُ :ُقالُاخلطايبُ( ) ُالص  دُالكذبُالذيُهوُضدُّ ردُبهُتعمُّ ُْي  ُإنامُ,ُومل  ُالكذب  لن 

ُ.انتهىُ"جيريُيفُال خبار

ُأ بوُحممد(:11ُ /1)ُ"التلخيص"حجرُيفُقالُابنُ ا ُاسمُ :ُعبدُالبُفقالُابنُ .ُوأم  هُمسعودُيقالُإن 

مسعودُبنُزيدُ:ُ"الصحابة"وقالُابنُحب انُيفُ.ُإنهُب دري:ُويقال.ُسعيدُبنُأ وس:ُويقال,ُبنُأوس

ُ ن  حبةُسك  بادةُبنُا,ُالشامُ بنُسبيعُال نصاريُمنُبنيُدينارُبنُالنجارُلهُص  كذبُ)لصامتُوقولُع 
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ُوجُعزُ ُاهللُتبهنُ كُ  ُُْهبنُ ُجاءُنُْفمُ ُ,عبادلاُىلعُل  ُاًُاستخفافُشيئاًُُمنهنُ ُعضيُ يُ ُمل 

ُُْومنُ,ةن ُجلاُهلُ دخيُ ُأنُُْعهدٌُُاهللُعندُهلُكانُ,هنُ بحقُ  ُاهللُعندُهلُيسلفُهبنُ ُِتُيأُُْمل 

ُ.( )ُةن ُجلاُهلُ دخأُ ُشاءُ ُوإنُُْ,هبُ عذُ ُشاءُ ُإنُُْ.عهدٌُ

___________________ 

ُأ خطأُ (ُأبوُحممد هم.ُأ راد  ُأ حد  ستعملةُل هلُاحلجازُإذاُأخطأ  ُ.ُوهذهُلفظةُم  ب  ُعليهُ,ُيقالُلهُكذ  ويدلُّ

ُذلكُكانُيفُالفتوى ُ,ُأ ن  ب  قالُلهُأ خطأُ .ُوالُي قالُملِْنُأ خطأ ُيفُفتواهُكذ  ُحبانُ,ُإنامُي  ُابن  ووافقُاخلطايب 

ُاجلو,ُعىلُتسميته ُابن  ب ه ُابنُماجه,ُزيوتعق  ُمنُحديثُأيبُقتادةُرواه وآخرُمنُحديثُ,ُولهُشاهٌد

 .انتهىُكالمه.ُرواهُأمحد.ُكعبُبنُعجرة

ُ"املعرفة"ويفُ(1/8ُ)والبيهقيُ(5ُ 5/3)وأمحدُ(131ُ/ )والنسائيُ(111ُ )أخرجهُأبوُداودُُ( )

(ُ 8 1)ُ"مسندُالشاميي"والطباينُيفُ(1/113ُ)ُ"رشحُمشكلُاآلثار"والطحاويُيفُ(393ُ/ )

ُعنُمالكُبه ُ.ُوغريهمُمنُط رق 

جي ُُ فيع.ُورجالهُثقاٌتُسوىُامل خد  ُ.ُفيعأ بوُرُ :ُوقيل,ُواسمهُر 

ُ."الثقات"ذكرهُابنُحبانُيفُُ

ُ.الُي عرف(:1/111ُ)ُ"امليزان"وقالُالذهبيُيفُُ

ُعندهمُالُي عرف(:1ُ  /1)ُ"االستذكار"وقالُأبوُعمرُيفُُ جيُّ ُ.انتهى.ُوامل خد 

ُُوسكونُُِ,امليمُُِوامل خِدجيُبضمُ (:188ُ/ )عياضُوقالُُ
ِ
.ُوجيمُبعدهاُ.هملةاملُ ُوكرسُالدالُُِ,اخلاء

ه,ُهوُلقٌبُله:ُقالُمالك ِدجُبطٌنُمنُكنانة.ُهوُنسٌبُ:ُوقالُغري  هم,ُوبنوُُم  جيُ:ُوقالُفيهُبعض  امل خد 

ُفيهُعنه,ُبفتحُالدال كِيُذلكُعنُالقعنبيُعىلُخالف  ُ.انتهى.ُوح 

ُ.ٌُقُآخرولهُطريُُُُ

ُأمحدُُ ُبنُِ(115ُ)وأبوُداودُ(1ُ 5/3)أ خرجه
ِ
يسارُعنُعبدُاهللُُمنُطريقُزيدُبنُأ سلمُعنُعطاء

نابحي ُالوترُواجٌبُ.ُزعمُأبوُحممد":ُقال,ُُمتصاًُ.ُالصُّ بادة,ُأن  ُ.ُ"فذكره.ُكذبُأبوُحممد:ُفقالُع 

حهُابنُعبدُالبُيفُُ ُ(.13/188)ُ"التمهيد"وصح 

= 
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ثنوُ-38  ُحد  ُ:لقاُهنُ أُ ُسي بملاُبنُسعيدُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُُبكرُ ُأبوُكان ُُيتُ يأُُْأنُُْرادُ أُ ُإذاُيقدُ الص  ُآخرُ ُوتريُ ُط ابخلاُبنُعمرُ ُوكانُ,وترُ أُ ُهفراش 

ُُفإذاُناأُ ُامُ فأُ ُ:سي بملاُبنُسعيدُلقاُ,لُِيلال ُأُ ُفرايشُجئت  ُ( )ُ.وترت 

___________________ 

ُقالُابنُعبدُالب(:11ُ /1)ُ"التلخيص"قالُابنُحجرُيفُُ:تنبيهُ تلفُعنُ: ُثابٌتُملَُي  هوُصحيٌح

ُهبذاُاحلديث:ُثمُقال.ُمالكُفيه هوٌلُالُي عرفُإال  جيُجم  قالُالشيخُتقيُالدينُالقشرييُيفُ.ُوامل خد 

هوٌلُ:ُ"اإلمام" كِمهُبأنهُجم  ُ.انتهىُكالمُابنُحجر.ُانظرُإىلُتصحيِحهُحلديثِهُمعُح 

ُُ حُُابنُعبد:ُقلت  ُ.ُامل خِدجيُطريقالبُرمحهُاهللُملُي صح 

ُمالك(13/189ُ)ُ"التمهيد"فقدُقالُيفُُ قُحديِث ُلط ر  ُِذكره ُبعد ُل ن هُ: ُثابٌت ُحديٌث ُإِن ه لنا ُق  وإنام

ُمنُغريُطريِقُامل خِدجيُبمثلُروايةُامل ْخِدجي ُثابتة ُصحاح  ُمنُط رق  بادة  ويُعنُع  ُ.انتهىُكالمه.ُر 

ُعنُحييىُ(1113ُ)ُ"الوسط"وابنُاملنذرُيفُ(1/181ُ)ُ"مصنفه"أخرجهُابنُأيبُشيبةُيفُُ( ) منُط رق 

ُ.ُبنُسعيدُبه

ُمرفوعاًُُ ُآخر 
ُ.ُورويُعنُابنُاملسيبُمنُطريق  ُ.ُوالُيصحُّ

مرُ,ُكانُأ بوُبكرُي وترُث مُينامُثمُيقومُيتهجد"حديثُ(:1ُ /1)"التلخيص"قالُابنُحجرُيفُ ُع  وأ ن 

ُ.ُثمُيقومُويصيلُويوتر,ُمُقبلُأ نُيوترُ كانُينا ُباحلْزم:ُليبُبكرُملسو هيلع هللا ىلصفقالُالنبيُّ :ُوقالُلعمر.ُأ خذت 

ُبالقوة ُمنُحديثُأيبُقتادة.ُوهوُخٌبُمشهورٌُ.ُ"أ خذت  ُواحلاكم  قالُ,ُأبوُداودُوابنُخزيمةُوالطباينُّ

هُثقاٌتُ:ُابنُالقط ان الُ:ُقالُالبزار.ُمنُحديثُابنُعمرُحبانُواحلاكمُ ُماجهُوابنُ ُوالبزارُوابنُ ,ُرجال 

ُحييىُبنُسليم مرُعنُنافعُإاِل  بيدُاهللُبنُع  ُنعلمُرواهُعنُع  ُقالُابنُالقطان. :ُ هوُصدوٌقُفاحلديث 

ةُعنُابنُِ,ُحسنٌُ ر  ثرِيُبنُم  ويفُالبابُعنُأيبُ,ُمرعُ ُولهُطريقُأ خرىُضعيفٌةُعندُالبزارُمنُحديثُك 

ُبنُعامر ُوعقبة ُوجابر ُهريرة .ُ ُأيبُهريرةُفحديث  ُالبزار. ُرواه ُسليامنُبنُ . ُالي ُُوفيه وهوُُ.امميداود

يينةُعنُابنُُِأ خرىُعنُابنُُِولهُطريٌقُ,ُمرتوك ذكرهاُ.ُشهابُعنُسعيدُبنُاملسي بُعنُأيبُهريرةُع 

ُالدارقطنيُُّ ُوقال. ُبنُ : ُحممد ُبه د ُابنُُِتفر  ُعن بريي ُالزُّ يينةُيعقوب ُع  ُم رسالًُ. رويه ُي  ه ُوغري  وهوُ.

= 
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ثنوُ-39  ُحد  ُُ:لقاُهنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُ-ُةُ بمكُ ُمرعُ ُبنُاهللُعبدُمعُكنت 

ُ ُُاهللُعبدُ ُيش ُفخُ ُ-ُغيمةٌُمُ ُامءوالس  ُالصُّ ُوترُ فأُ ُبح 
ُُثمُ ُ,بواحدةُ  ُنُ أُ ُىفرأُ ُ.يمُ غُ لاُانكشف 

ُُثمُ ُ,بواحدةُ ُفشفعُ ُ.يالًُلُيهلع ُلفُ,ركعتيُركعتيُكلذُبعدُصىل  ُُخيشُام  ُالصُّ ُبح 

ُوترُ أُ 
ُُ( ).بواحدةُ 

___________________ 

ُالصواب ُالزُُّو. هريكذلكُرواه ُبيديُعنُالزُّ ُقلت. يينة: ُعنُابنُع  ُالشافعيُّ ُرواه ُرواهُ,ُوكذا وكذا

ُأيضًاُعنُإبراهيمُبنُسعدُعنُأ بيهُعنُابنُاملسي ب ْمحُعنُ,ُالشافعيُّ لدُعنُابنُر  ُبنُُم  وكذاُرواهُبقيُّ

هري ُالليثُعنُالزُّ ُأ محدُوابنُماجه.ُوحديثُجابر, هُحسنٌُ.ُرواه .ُعقبةُبنُعامرُوحديث,ُوإسناد 

ُ.ُانتهىُكالمه.ُويفُإسناِدهُضعٌفُ.ُ"الكبري"رواهُالطباينُيفُ

ُ.منُطريقُمالكُبه(1ُ 1 )ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(ُ 15)أخرجهُالشافعيُُ( )

هريُعنُساملُعنُابنُعمر(1181ُ)وأخرجُعبدُالرزاقُُ ُ",ُعنُمعمرُعنُالزُّ أنهُكانُإذاُنامُعىلُِوتر 

ُمنُا ُي صيل  ُلهثمُقام  ُركعًةُإىلُِوترهُف يشفع  ُيفُآخرُصالته,ُلليلُصىل  ُ.ُ"ثمُأ وترُبعد 

هريُ ُعباسُفلمُيعجبه:ُقالُالزُّ ات:ُفقال.ُفبلغُذلكُابن  ُمر  ُيفُالليلةُثالث  ي وتر  مرُل  ُع  ُ.ُ"إنُابن 

ويُمنُط رقُأخرىُعنه.ُوإسنادهُصحيحُ ُ.ُور 

ِغيمةُ:ُ)ُقوله وي روىُبفتحهاُوفتحُالياءُوبكرسُ,ُبكرسُالغي(:1/111ُ)ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(م 

ب ْطناُهذاُاحلرفُعنُشيوخناُيفُاملوطأ.ُالياءُأ يضاًُ غي متُوأ غامتُكلُّهُإذاُ:ُيقال.ُوكلُّهُصحيٌحُ,ُكذاُض 

امم ُ.انتهى.ُكانُهباُغ 

ُُ:ُ)ُقوله ُبواحدة  هاُم:ُأيُ(فشفع  ُركعًةُواحدًةُضم  ُصالت هُشفعاًُصىل  وذلكُبعدُ,ُعُالوترُحتىُتكون 

ُالليلُِ.ُأ ْنُسل مُمنُالوىل ُالصحابةُوالتابعيُومنُبعدهم.ُث مُي وترُآخر  مرُبعض  ُ.وقالُبقولُابنُع 

هُعمالًُ(:ُ 1/18)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ ُوتر  نقض  ذهبُال كثرُإىلُأ ن هُي صيلُشفعًاُماُأ رادُوالُي 

ُخزيمةُوغريمهاُمنُحديثُ.ُوهوُحديٌثُحسنٌُُ."يفُليلةُالُوتران":ُملسو هيلع هللا ىلصبقولهُ أ خرجهُالنسائيُوابن 

= 
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ثنوُ-11  ُحد  ُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,دينارُ ُبنُاهللُعبدُعنيُعنُمالك 

ُ( ).هارالن ُُةُِصالُرُ وتُُْغرِبُملاُةصال

ُرُِجُْفُ لاُبعدُوترُِلاُ:باب

ثنيُ- 1  ُحييُحد  ُلاُخارقملُ اُيبأُ ُبنُكريملاُعبدُعنُىُعنُمالك  ُعنُبصي 

ُصنعُ ُماُانظرُ:هادمُِخلُلفقاُ,قظيُْتُ اْسُُثمُ ُرقدُاسُ عبُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,بريُ ج ُُبنُسعيدُِ

ُُقدُيومئذُ ُوهوُ-ُاسالن ُ ُُذهب  ُُ-ُهبص  ُُقدُ:لفقاُ,رجعُ ُثمُ ُادمُ خلاُفذهب  ُانصف 

___________________ 

لُبركعةُواحدةُغ.ُطْلقُبِنُعيل نُيقولُبمرشوعيةُالت نف  ُالوتِرُعندُم  ُنقض  ُ.انتهىُ.ريُالوتروإن امُيصحُّ

ْمُي وتر(:8ُ  /1)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُ ُبركعةُفل  ُالوتر  نُشفع  ُم  :ُقيلُله.ُيفُركعةُفإْنُِقيلُإن 

ُقدُسل مُمنها ُحمالُأ نُي شفعُركعًة ُفيها, ىُال مر ُوتراخ  ُونامُم صل يها ُوتراًُ, ُاملل كُاحلافظ  ت بها .ُوقدُك 

ُوالُنظرُ !ُفكيفُت عودُشفعًا؟ ُيفُقياس  ُ.واهللُأعلم.ُهذاُماُالُيصحُّ

ُ.إسنادهُصحيحُ( )

ويُعنُمالكُمرفوعاًُمنُطريقُمالكُ(1/318ُ)ُ"احللية"ورواهُأبوُنعيمُيفُُ ُ.بنُسليامنُاْل ر 

ُ:ُقالُأبوُنعيمُ ُسليامن.ُغريٌبُمنُحديِثُمالك  ُبن  دُبهُمالك  ُانتهىُ.ُتفر 

ُ:ُقلتُُُُ ُموقوٌفُ,ُواْلرويُضعيف  ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوالصواب 

ُُ ُأمحد 1/31ُ)وأخرجه 135ُ/ )ُ"الكبى"والنسائيُيفُ( ُالرزاقُ( 3/18ُ)وعبد ُأيبُشيبةُ( وابن

(1/181ُ ُ"والطباينُيفُ( 1ُ 81)ُ"الوسطاملعجم ُبنُِ( ُعنُحممد ُابنُُِمنُط رق  مرُعُ ُسريينُعن

ُ.ُمرفوعاًُ

هُثقاٌتُُ اظُبالوقف,ُوروات  ُاحلف  ُ.ُوباإلرسالُأ يضاًُُ,لكْنُأ عل هُبعض 

ُونافعُ ُمنُروايةُعطيةُ (551ُ)عندُالرتمذيُ.ُموقوفةٌُُوجاءْتُ,ُمرُطرٌقُأ خرىُمرفوعةٌُولهُعنُابنُعُ ُ

ُحديثُ.مرنُابنُعُ ع ُ.ضمن 
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ُُمنُاسالن ُ ُُثمُ ُ,وترُ فأُ ُاسُ عبُ ُبنُاهللُعبدُ ُفقامُ ُ,بِحُالصُّ ُُصىل  ُالصُّ ُ( )ُ.بح 

ثنوُ-11  ُحد  ُمسعودُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُروةعُ ُبنُهشامُُِعنيُعنُمالك 

ُُةصالُقيمْتُأُ ُولُيلباأُ ُماُ:لقا ُ.( )وترأُ ُوأناُبحالصُّ

ثنوُ-13  ُحد  ُُبنُعبادةُ ُكانُ:لقاُأن هُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُامتالص 

ُُىلإُاًُيومُفخرجُاًُقومُيؤمُُّ ُُةُ صالُنؤذُ ملُ اُقامُ فأُ ُ,بِحُالصُّ حتىُُبادةُ عُهتُ سكُ فأُ ُ,بحالصُّ

_________________ 

وابنُعديُيفُ(1/181ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(91ُ /5)ُ"الوسط"أخرجهُابنُاملنذرُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه(5/311ُ)ُ"الكامل" ُ.منُط رق 

ريجُعنُعطاءُعنُابنُعب اسُنحوه(1591ُ)وأخرجُعبدُالرزاقُُ ُ.ُعنُابنُج 

ُ.ُوإسنادهُصحيحُ

ُ,ُفأ وترُ :ُ)ُقوله ُصىل  ُثم  بح  دُإخراجُالوترُعنُوقتهُ(ُالصُّ ُأوُ.ُحمموٌلُعىلُأنهُملُيتعم  ذرُكنوم  وإنامُلع 

بادةُيفُالثرينُاآلتيي.ُغفلةُ  ُالنسائيُعنُأيبُ.ُكذاُفعلُابنُمسعودُوع  ُعليهُماُرواهُاخلمسةُإال  ويدلُّ

ُإذاُأ صبحُأ وُ":ُملسو هيلع هللا ىلصسعيدُقالُرسولُاهللُ رُ منُنامُعنُالوترُأوُنسيهُفليصل  ُعىلُّنايةُ.ُ"ذك  اُالدليل  أم 

ُ ُأخرجُالشيخانُعنُابنُعمرُمرفوعًا ُ"وقتُالوترُعندُالفجرُما ُِخفت  ُالليلُمثنىُمثنىُفإذا صالة 

ُبواحدة ُفأ وتر بح  ُُ."الصُّ ُبالوتر"وملسلم بح  ُالصُّ وا ُُ"بادر  ُسعيد ُأيب ُعن ُأ نُ"وملسلم  ُقبل أ وتِروا

ُُ."ت صبحوا

ُ.ُمنُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(1/181ُ)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

منُطرقُعنُ(5ُ 91-3 91)ُ"املعجمُالكبري"والطباينُيفُ.ُواللفظُله(1131ُ)ورواهُعبدُالرزاقُُ

ُمسعودُي وترُبعدُالفجر":ُِهشامُعنُأ بيهُقال ُ.ُ"كانُابن 

ُْي سمعُمنُابنُمسعودُُ ُ.ُوعروةُمل 

مُُ ُوانظرُماُتقد 
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ُثمُُ,وترُ أُ  ُص  ُُىل  ُهبمُالصُّ ُبح 
( ).ُ

ُرُِجُْفُ لاُيتُ عُ كُْرُ ُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنوُ-11  ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُبنُمةلسُأيبُعنُرُ مُِنُ ُأيبُبنُاهللُعبدُبنُيكرش 

ُُيهملعُفخرجُ,ونصلُُّيُ ُفقامواُقامةُ اإلُقومٌُُسمعُ ُ:لقاُهأنُ ُ,محنالرُ ُعبد ُاهللُرسول 

ُُةصالُيفُكلوذُ,!؟اًُمعُتانُِصالأُ ُ,اًُمعُتانُِصالأُ ُ:لفقاُملسو هيلع هللا ىلص ُكعتيالرُ ُيفُبحالصُّ

ُُلقبُتيلُ ال ُُ( )ُ.بحالصُّ

_________________ 

ُ.ُمنُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(1/181ُ)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُاهللُ,ُأخبناُحييى:ُمنُطريقُيزيدُبنُهارونُقال(9ُ 11)ُ"الوسط"وأخرجهُابنُاملنذرُيفُُ ُعبد  أن 

بريةُالشيباينُأ خبه بادةُخرجُإىلُاملسجد,ُبنُه  ُع  ُ.فذكرُنحوه.ُأن 

ُ(.11ُ )مُقريبًاُبرقمُوانظرُأثرُابنُعباسُاملتقدُ ُ

(1)ُُُ ُيف ُكام د ُمسد  313ُ/ )ُ"املطالب"أخرجه ُالثوري( ُسفيان ُطريق ُمن ,ُ ُيف التاريخُ"والبخاري

ُ.منُطريقُإسامعيلُبنُجعفرُكالمهاُعنُرشيكُعنُأيبُسلمةُم رسالًُ(85ُ / )ُ"الكبري

نُروىُا(:31ُ /1)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُم  ُبنُ ُورواهُالوليدُ ,ُملوطأهكذاُرواهُيفُامل وطأُكلُّ

ُمُ  ُِمنُأ صحاِبُرسولُِ",ُاهللُبنُأ يبُن ِمرُعنُأ نسُعبدُُِبنُُِعنُرشيِكُُسلمُعنُمالك  ُناسًا ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن 

ِمعوا ُ"فذكره.ُس  ل هُعنُأ نس, ُمسلمُإذُجع  ُبن  ُالوليد  ُ,ُوقدُأ خطأ  ُعنُمالك  ُيفُاملوطأُوالصواب  .ُما

ُ.انتهىُكالمه

ُيفُُ.(319)ُ"العلل"وأبوُحاتمُكامُيفُُ."التاريخ"قالُالبخاريُيفُُ (:115ُ )ُ"العلل"والدارقطنيُّ

ُ ُأ صحُّ ُ.ُامل رسل 

ُُ ُابنُخزيمة 11ُ  )ورواه ُيفُ( ُامل ؤذ نُعنُ(ُ 1/11)ُ"املختارة"والضياء  ُبنُعامر  منُطريقُحممد

يكُعنُأ نسُبه ُ.ُرش 

= 
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___________________ 

ريٌبُ:ُقالُابنُخزيمةُ ُ.غريٌبُغ 

وعنُُ.منُطريقُإبراهيمُبنُط هامنُعنُرشيكُكالُاخلبينُعنُأنس(11ُ  )ورواهُابنُخزيمةُأيضًاُُ

ُ.ُأيبُسلمةُمجيعاًُ

ُمنفرداًُ:ُثمُقالُابنُخزيمةُ ُانتهى.ُوخبُأ يبُسلمةُمنفرداًُ,ُباإلسنادينُمجيعًاُمنفردينُخبُأ نس 

ُقلتُ ْردي: راو  ُالد  ُالعزيز ُعبد  ُوخالفُاجلميع  ُعنُأيبُسلمةُعنُعا. ُئشةفرواهُعنُرشيك  هُ. أ خرج 

ُيفُ ُعبدُالبُيفُ(3115ُ)ُ"رشحُمشكلُاآلثار"الطحاويُّ ُ(11/18ُ)ُ"التمهيد"وابن 

ُأ بوُحاتمُالرازيُيفُُُُُ رسالًُ(:319ُ)ُ"العلل"وذكر  ْرديُرواهُم  راو  ُالد  ُ.ُأن 

واةُاختلفواُعليه:ُقلتُ ُالرُّ ُ.ُفلعل 

ُ.فانظرهُ.(115 )ُ"العلل"ذكرهُالدارقطنيُيفُ.ُويفُالسندُاختالٌفُآخرُ

113ُ)ُ"صحيحُالبخاري"ويفُُ ُعنُابنُبحينة(ُ  1)ومسلمُ( ُقال, بحُفرأ ىُ": ُالصُّ أ قيمتُصالة 

ُاهللُ ُُملسو هيلع هللا ىلصرسول  قيم.ُرجالًُي صيل  ُأ ربعًا؟:ُفقال,ُوامل ؤذ نُي  ُالصبح  ُ.ُ"أت صيل 

ُ)قوله ُمعًا؟: ُُ(!أ صالتان ُيف ُالباجي 118ُ/ )ُ"املنتقى"قال ُلإلتي(: ُوإنكاٌر ُغريُتوبيٌخ ُبصالة  ان

حُيفُوذلكُيفُصالةُالصب)وقولهُ,ُالصالةُالتيُاجت معُعىلُاالئتاممُباإلمامُفيهاُيفُموضعُاالئتاممُبه

ُالصالة ُاللتيُقبل ُْلاُ(الركعتي ُاملجتمع  ُالصالة  ُأ ن  ُُ.ي ريد ُخرج  ُُملسو هيلع هللا ىلصُالنبيُُُّوالتي ُهيُصالة  إِليها

هُ,ُالصبِحُ ُإِنكار  ُالركعتيُقبلهاُملسو هيلع هللا ىلصوأ ن  ُلي صيل  ُم نُقام  ُ.انتهى.ُعىلُكل 
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ُ
  صالة   كتاب

 
 ال

 
 اعة  م

 
ُُةُِمُ تُ عُ لاُيفُجاءُ ُماُ:باب ُِحُبُْوالصُّ

ثنيُ-15  ُحييُحد  ُسعيدُعنُمي ُلسال ُُةُ لمرُْح ُُبنُمحنالرُ ُعبدُعنُىُعنُمالك 

ُرسوُنُ أُ ُ,سي بملاُبن ُُنافقيملاُوبيُبينناُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُلاُهودُ ش 
ِ
ُُعشاء ُالُ.بحوالصُّ

ُ ُُ( )ُ.هذاُنحوُوأُ ُ,اميستطيعوّن 

ثنوُ-11  ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُ,مةثُْح ُُأيبُبنُيامنلسُبنُبكرُأيبُعنُابنُِشهاب 

ُُدُ قُ فُ ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُنُ أُ  ُُةصالُيفُمةثُْح ُُأيبُبنُ ُيامنُ لس  ُبنُمرعُ ُوأنُ ُ.بحالصُّ

ُُىلإُغداُابطُ خلا ُُومسكنُ ُ.وقالسُّ ُُبيُيامنلس  ُالن ُُسجدُِملواُوقالسُّ ُىلعُفمرُ ُ,بوي 

ُ ُُمُ أُ ُفاءالش  ُُْ:اْلُلفقاُ,يامنلس  ُمل 
ُُيفُيامنُ لسُرُ أُ  ُُهنُ إُُِ:تلفقاُ,بحالصُّ ُُبات  ُهبتُْلفغُي صيل 

ُُةُ صالُشهدأُ ُنُْل  ُُ:مرعُ ُلفقاُ,اهعين ُ ُأُ ُ.امعةجلُ اُيفُبِحُالصُّ ُقومُ أُ ُنُْأُ ُمنُيلُ إُحبُّ

_________________ 

عبُاإليامن"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( ) ُ.منُطريقُالقعنبيُوابِنُب كريُعنُمالك(1851ُ)ُ"ش 

نة"ورواهُاخلاللُيفُُ ُبه(115ُ )ُ"كتابُالسُّ ْرملة  ُ.منُطريقُوكيعُعنُابنُح 

ُيفُُ عنُمالكُ(3/59ُ)ُ"السننُالكبى"يُيفُومنُطريقهُالبيهق(191ُ)ُ"املسند"وأ خرجهُالشافعيُّ

ُ.دونُِذْكرُسعيدُبنُاملسيب.ُعنُابِنُحرملةُبه

تلفُعنُمالكُيفُإسنادُهذاُاحلديثُوإرسالِه(:ُ  /11)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ َُْي  فظُ,ُومل  والُحي 

ُ ُعنُالنبي  سنداًُُملسو هيلع هللا ىلصهذاُاللفظ  فوظُمنُوجوه ُثابتةُ .ُم  ُ.انتهى.ُومعناهُحم 

ُقلتُ هُ(ُ 15)مسلمُو(111ُ)ُ"صحيحه"البخاريُيفُُأخرج: ُرفع  أثقلُصالةُعىلُ"عنُأيبُهريرة

ْبواًُ,ُاملنافقيُصالةُالعشاءُوصالةُالفجر ُماُفيهاُل تومهاُولوُح  ُُ".احلديث...ُولوُيعلمون 
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ُ( ).ةًُليلُ 

ُُعادةُِإُُِ:باب ُمامُِمعُاإلُُِةُِالالص 

ثنيُ-11  ُحييُحد  ُ-ُليُْالدُ ُبنيُمنُلُ رج ُُعنُملسأُ ُبنُزيدُعنُىُعنُمالك 

ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلرسوُمعُسُ لجمُيفُكانُهنُ أُ ُ,نُ جُ حِمُُْأبيهُعنُ-ُنُ جُ حِمُُْبنُ(2)ُرسبُ ُهلُيقال

ُُنفأذُ  ُُفقامُ,ةالبالص  ُفصُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُُْسهلجمُيفُوحمجنٌُُ.رجعُثمُ ُ,ىل  ُيصُمل  ُ.معهُل 

ُُأنُُْمنعكُماُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُهلُلفقا ُلأُ ُ.اسالن ُُمعُت صيل  ُ؟مُ لسمُ ُبرجلُ ُست 

ُُىلبُ:لفقا ُرسول  ُلُ صُقدُيكن ُلوُ,اهللُيا ُإذاُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُهلُلفقاُ,يلهأُ ُيفُيت 

ُ ُفصُجئت  ُُوإنُُْ.اسالن ُُمعُل  ُلُ صُقدُكنت  ُ.( )ُيت 

_________________ 

عب"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( ) ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمنُطريقُمالكُبه(1ُ 11/1)وابنُعساكرُ(1811ُ)ُ"الشُّ

ُ.ُوْلذهُالقصةُطرٌقُأ خرىُُ

ُ(.333ُ/ )وابنُأيبُشيبةُ(ُ  11)وعبدُالرزاقُ(1ُ 11/1)ُ"تارَيه"أ خرجهاُابنُعساكرُيفُُ

ُاملوطأُعنُمالكُيفُاسمُهذاُالرجلُأ نهُب رسُ(:19ُ /1)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ(1) واة  تلفُر  ملَُي 

ُبرِشُبنُحممدُ ُب رس:ُوقالُفيه.ُفإنهُرواهُعنُمالك[ُالزهراينُ]ُإال 
,ُعنُب رسُأ وُبرِش:ُفقال.ُفقيلُملالك 

ثناُبهُبعدُذلك ُهذاُاحلديث.ُوالُبرِشوملُي قلُب رسُ.ُحِمجنعنُابنُ:ُفقال.ُثمُحد  فقالُ.ُوروىُالثوريُّ

ُمجاعًةُ:ُصالحُاملصيُوقالُأمحدُبنُ ,ُبرِشُبالشيُاملنقوطةُيفُأكثرُالرواياتُعنُالثوري:ُفيه سأ لت 

ُمنهمُاثنانُأ نهُبرِش.ُههُأوُرهطُِمنُولدُِ ُعيل  ُ.ُانتهى.ُكامُقالُالثوري.ُفامُاختلف 

ُيفُ ُالقول   (1/111ُ)ُ"التمهيد"وبسط 

(3)ُُ ُأمحد 1/31ُ)أخرجه )ُ 199ُ)والشافعي )ُ 1ُ  /1)والنسائي )ُ ُيف ُاملعاين"والطحاوي ُ"رشح

ُعنُ(1/311ُ)والبيهقيُ(111ُ/ )واحلاكمُ(5ُ 1/ )والدارقطنيُ(313ُ/ ) وغريهمُمنُط رق 

= 
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ثنوُ-18  ُحد  ُسأُ ُالًُرج ُُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُإُُِ:لفقاُعمرُبنُاهللُعبدُ ُل  ُين 

ُصأُ  ُُدركأُ ُمُ ثُ ُبيتيُيفُيل  ُصفأُ أُ ُ,ماماإلُمعُةالالص  ُ:مرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُهلُلفقا؟ُمعهُيل 

تُ أُ ُ:جلالرُ ُلفقاُ.نعم ُأُ ُهامي  ُامإنُ !ُ؟.يكلإُكلذُوُ أُ ُ:عمرُابنُهلُلفقاُ؟يتصالُجعل 

ُُ,اهللُىلإُكلذ ُ( ).شاءُهامتُ يُ أُ ُجيعل 

ثنوُ-19  ُحد  ُعُ ُعنيُعنُمالك  ُُفيف  ُالس  ُلسأُأن هُ,سدُ أُ ُبنيُمنُرجلُ ُعنُهمي 

ُُ:لفقاُنصاري ُلاُوبيُ أُ ُباأُ  ُصأُ ُإين  ُُمامإلاُفأجدُ ُسجدُ ملاُآيتُثمُ ُ,بيتيُيفُيل  ُ,ي صيل 

ُصفأُ أُ  ُفصُ.نعمُ:وبيُُّأُ ُبوأُ ُلفقاُ؟معهُيل  ُُنمُ ُفإنُ ُ,معهُل  ُسهمُ ُهلُفإنُ ُ.كلذُنعُ ص 

ُ ُمثُوأُ ُ,عُ مج  ُُسهمُُِل  .عُ مج 
( )ُ

___________________ 

ُ.ُمالكُبه

ُحبانُُ حهُابن  ُ(.133)وصح 

ُ(11/193ُ)"الكبري"يفوالطباينُ(3933ُ)وعبدُالرزاقُ(1391ُ )ورواهُأمحدُُ وغريهمُمنُط رق 

ُ.عنُزيدُبه

يل:ُ)قولهُ ُوحممدُبنُحبيبُوغريهم,ُوقالُ.ُوسكوِنُالياء.ُالدالُُِبكرِسُُ(الد  عندُالكسائيُوأيبُعبيد 

ُوأ بوُحاتمُوغريهم ُوسيبويهُوال خفش  ِئل:ُال صمعيُّ ُالد  ُالدال. وهوُابنُبكرُ.ُوكرسُاْلمزة.ُبضم 

ُ(.113/ )قالهُالزرقاينُ.ُبنُعبدُمنافُبنُكنانة

ُ"املعرفة"ويفُ(1/311ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 1  )ُ"الوسط"أخرجهُابنُاملنذرُيفُُ( )

ُ.ُُمنُطريقُمالكُبه(ُ 11 )

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(35ُ /1)ُ"املعرفة"ويفُ(1/311ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

بهمُ ُمنُ,ُويفُسنِدهُم  ُ.ُبنيُأ سدوهوُالرجل 

= 
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ثنوُ-51  ُحد  ُُنمُ ُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُصىل 

ُملا ُُأوُغرب  ُالصُّ ُ.امْلُعدُْيُ ُفالُ.مامُِاإلُمعُامهُ دركُ أُ ُثمُ ُ,بح 
( )ُ

ُامعةُِجل ُاُةُِصالُيفُلُِمعُ لاُ:باب

ثنوُ- 5  ُحد  ُُ:لقاُهنُ أُ ُنافعُ ُعنيُعنُمالك  ُيفُمرعُ ُبنُُِاهللُعبدُُِوراءُ ُقمت 

ُُمنُةُ صال ُلفخاُ,غرييُحدٌُأُ ُمعهُيسلوُ,واتلالص  ُنيلُ عُ فجُ ُ.هبيدُُِاهللُعبدُ ُف 

___________________ 

هميُ فيفُهوُابنُعمروُالس  قهُالنسائي ُ.ُوع  ُحبانُيفُالثقات,ُوث  ُ.وذكرهُابن 

(5ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(3998ُ)ُ"املعجمُالكبري"والطباينُيفُ(518ُ)وأخرجهُأبوُداودُُ

ثنيُرجٌلُمنُبنيُأسد فيفُحد  ُأ باُأ يوبُفذكره,ُمنُطريقُب كريُبنُال شجُعنُع  ُ.ُأنهُسأل 

ُاهللُ":ُقالُأيوب.ُوزادُ عُ :ُ؟ُفقالملسو هيلع هللا ىلصسأ لن اُعنُذلكُرسول  ُمج  ْهم  ُ.ُ"فذلكُلهُس 

ُأُ ,ُاهُب كريُمرفوعاًُكذاُروُ ُ.مدارهُعىلُالرجلُامل بهموُ.يضاًُوالُيصحُّ

هامنُمنه.ُي ضع فُلهُال جر:ُقالُابنُوهبُ(سهمُمجعُ:ُ)ُقولهُ ُ.فيكونُلهُس 

ُ.أخبناُمالكُبه(31ُ /1)ُ"املعرفة"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(311ُ)ُ"املسند"الشافعيُيفُأخرجهُُ( )

وابنُأيبُ(315ُ/ )ُ"رشحُمعاينُاآلثار"والطحاويُيفُ,ُلهُواللفظ(3939ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُ

ُعنُنافع(1/111ُ)ُ"املصنف"شيبةُيفُ مرُقال,ُمنُط رق  ُع  ُابن  ُ":ُأ ن  ُيفُأ هلك,ُثم  ُقدُصليت  إْنُكنت 

ُاملغربُ ُالصبحُوصالة ُمعه,ُغريُصالة ُيفُاملسجدُمعُاإلمام,ُفصل  ُالصالة  التيُيقالُْلاُُ-أ دركت 

تيُ-صالةُالعشاءُ ر  امُالُت صل يانُم  ُ."فإّن 

ُقلت :ُ ُابنُعمر تي)ُوقول ر  ُم  ُالُت صل يان ام ُفإّن  )ُ م ُاملتقد  ُحِمجن ُحديِث موم  ُع  (.19ُ )ي عارضه

ُأُ  ُما ُالسننُوأمحدُعنُيزيدُبنُالسودُوأيضًا ُ"خرجهُأ صحاب  ُمعُالنبي  ُُملسو هيلع هللا ىلصشهدت  تهُفصل يت  حج 

بح هُإذ.ُمعهُالصُّ ُصالت  ياُمعهفل امُقىض  ياُمعنا؟ُقاال:ُقال.ُاُبرجليُملُي صل  يناُيفُ:ُماُمنعكامُأ ْنُت صل  صل 

يت امُيفُرحالِكام.ُفالُتفعال:ُرحالنا,ُقال ل  اُلكامُنافلةٌُ,ُإذاُص  ياُمعهمُفإّن  يْت امُمسجدًاُفصل  ت  ُأ  ُ.".ثم 
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ُ( ).همينُِنُيُ عُهذاءُ حُِ

ُُىلعُقائمُِلاُةُِصالُلُِْضُفُ ُ:باب ُاعدُِقُ لاُةُِالص 

ثنوُ-51  ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُ,عاصُِلاُبنُُِمروعُ ُبنُاهللُعبدُُِعنُابنُِشهاب 

ُلُ ُ:لقاُهنُ أُ  ُُ,شديدٌُُهاكُِوعُُْمنُوباءٌُُان لُ ناُدينةُ ملاُمنادُِقُ ُـام  ُُفخرج  ُىلعُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُُيفُونصلُُّيُ ُوهمُاسالن ُ ُبُْس 
ُُلفقاُ,اًُقعودُهمحتِ ُُقاعدُِلاُةُ صالُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُمثل 

ُ.( )ُُقائمُِلاُةُِصالُنصِفُ

_________________ 

هُصحيٌحُُ( ) ُ.وإسناد 

ُالرزاقُُ ريج(3819ُ)وأخرجُعبد ُعنُابنُج  ُقال, ُموىلُابنُعمر: ُأ خبينُنافٌع ُإىلُ", ه ُقامُوحد  أ ن ه

هُاليمن.ُي ساِرُابِنُعمر هُإىلُشق  ُبيمينِهُحتىُجر  ُ.ُ"فجر 

ُ.منُطريقُمالكُبه(11ُ)ُ"عوايلُمالك"أخرجهُأبوُأمحدُاحلاكمُيفُُ(1)

ُْيسمعُمنُعبدُاهللُبنُُُُ هريُمل  ُ.ُعمروُوالزُّ

هريُاختالفًاُكثرياًُُ ُُ"الكبى"بي نهُالنسائيُيفُ.ُوقدُاخت لفُفيهُعىلُالزُّ

ُرُ (:1/15ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُُُ ُهكذا واةُفيامُعلمت  ُالرُّ ُمجاعة 
ُعنُمالك  ُاحلديث  وىُهذا

رسالًُ هريُبأ سا..ُ.ُهبذاُاإلسنادُم  ُفيهُعنُالزُّ ُعبدُالبُاالضطراب  ُابن  ُفراِجْعه.ُنيدهثمُذكر 

ُبسياقُآخرُُ"صحيحُمسلم"واحلديثُيفُُُ ُاملدينة)ُدونُقوله ُقدمنا ُمل ا ...ُ ُقعودًا ُ(إىلُقوله أخرجهُ.

ُ":ُقال,ُيسافُعنُأ يبُحييىُعنُعبدُاهللُبنُعمروُمنُطريقُهاللُبنُِ(119ُ )برقمُ ُرسول  ُأ ن  ثت  د  ح 

ُالرجِلُقاعدًاُنصفُالصالة:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُجالساًُ:ُقال,ُصالة  ُيِديُعىلُ.ُفأ تيت هُفوجْدت هُي صيل  فوضعت 

ُعمرو؟:ُفقال,ُرْأسه ُاهللُبن  ُياُعبد  ُاهلل:ُقلت.ُمالك  ثتُياُرسول  د  ُ.ُح  ُالرجِلُقاعدًاُ:ُأ ن كُقلت  صالة 

ُقاعداًُ.ُعىلُنصِفُالصالة ْلُ:ُقال,ُوأنتُت صيل  ُمنكمولكن يُ,ُأ ج  د  ُكأ ح  ُ."لست 

اُالوْعكُفقالُأهلُاللغة(:ُ 1/5 )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ(وْعكِهاُ:ُ)ُقولهُ ُمنُ:ُأ م  الُيكونُإال 

= 
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ُُ:باب ُىطُ ْسُوُ لاُةُِالالص 

ثنوُ-53  ُحد  مروُعنُملسأُ ُبنُُِزيدُُِعنيُعنُمالك  ُُ:لقاُهنُ أُ ُ,رافعُ ُبنُع  ُكنت 

ُأُ  ُلبُإذاُ:ْتُلفقاُ,ؤمنيملاُمُ أُ ُفصةحلُاًُصحفمُ ُكتب  ُُيةآلاُهذهُغت  ُىلعُحافظوا}ُفآذين 

ُ ُوُواتلالص  ُلفُ{يقانتُُِهللُِواومُ وقُ ُىطُ وْسُلاُةالالص  ُ:يلُ عُْتُلُ مُْفأُ ُ,هاآذنتُ ُهاغتُ لبُام 

ُُىلعُحافظوا ُُواتلالص  ُ( ).قانتيُهللُِواومُ وقُ ُ.عصلاُةوصالُ.وسطىلاُةالوالص 

ثنوُ-51  ُحد  ُملُ اُربوعُ يُ ُابنُُِعنُصيحل ُاُبنُُِداودُُِعنيُعنُمالك  ُهنُ أُ ُ,خزومي 

___________________ 

ُالمراض ُسائر ىُدون ُاحل م  ُمنُالصالة, ُالنافلة ُفهي بحة ُالس  ا ُقيلُ.وأ م  بحةُوقد ُس 
ُصالة  ُكل  .ُإن 

ُ لُأ صحُّ تهُحديثُاب,ُوال و  ُالنافلة,ُشهابُيفُهذاُالبابُنُِويشهدُلصح  ُ.واهللُأعلم.ُل نهُالُوجهُلهُإال 

بحةُ:ُ)ُقولهُ ُ,ُنُكانُقادرًاُعىلُالقيامواحلديثُحمموٌلُعىلُمُ .ُالباءُوسكونُُِ,السيُُِبضمُ ُ(الس  والُيشقُّ

هُكامالًُ,ُعليهُكاملرِضُالقليل ةُاملرِضُفلهُأ جر  ُلشد  ُقادر  اُمنُكانُغري  ُ.واهللُأعلم.ُأم 

وابنُأيبُداودُ(11ُ / )ُ"رشحُاملعاين"ويفُ(5/19ُ)ُ"رشحُمشكلُاآلثار"أخرجهُالطحاويُيفُُ( )

ُ 119ُ)ُ"املصاحف"يف )ُ ُيف ُسالم ُبن ُالقرآن"والقاسم ُ 18)ُ"فضائل )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(111ُ/ )

منُطريقُ(5/19ُ)والطحاويُ(111ُ/ )والبيهقيُ(1313ُ)وابنُحبانُ(19ُ 1)ورواهُأبوُيعىلُُ

مرُبنُ,ُحدثنيُأبوُجعفرُحممدُبنُعيلُونافٌعُموىلُابِنُعمر:ُابنُإسحاقُقال ُنافعُموىلُع  ُعمروُبن  أن 

ثهام حْتُ.ُ"ملسو هيلع هللا ىلصكامُحفظت هاُمنُرسوِلُاهللُ:ُقالتُحفصةُ "وفيهُ.ُفذكره.ُاخلطابُحد  ُ.برفِعهُفص 

ُ.ُورجالهُثقات.ُرواهُأبوُيعىل(:1/351ُ)ُ"املجمع"قالُاْليثميُيفُُُ

ُاملؤمني(1ُ  /1)ُ"صحيحُمسلم"ويفُُ رْتنيُعائشة":ُقال,ُعنُأ يبُيونسُموىلُعائشةُأ م  فذكرُ,ُأ م 

هُمرفوعاًُ ُ.نحو 
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ُُ:لقا ُُبنُ ُزيدُ ُسمعت  ُُ:يقولُثابت  ُ.( )هرالظُُُّةُ صالُىطُ ْسُوُ لاُةُ الالص 

ُُيفُخصةُِالرُُُّ:باب ُواحدُِلاُوِبُالثُ ُيفُةُِالالص 

ثنوُ-55  ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ئلُ:لقاُأن هُبسيُ ملاُبنُسعيدُعنُابنُِشهاب  ُس 

ُُلهُ.هريرةُبوأُ  ُُيفُلج ُالرُ ُي صيل  ُفقيُ.نعمُ:لفقاُ؟واحدُ ُثوب  ُنتأُ ُتفعْلُُلهُ:هلُل 

ُإُُِ.نعمُ:لفقاُ؟كلذ ُصل  ُُين  ُُيفُيل  ُبجُ ْشُملُِاُىلعلُ ُثيايبُنُ وإُُِ.واحدُ ُثوب 
( ).ُ

ُُيفُخصةُِالرُُُّ:باب ُامرُِخل ُواُرعُِالدُ ُيفُةُِرأُْملاُةُِالص 

_________________ 

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(11ُ / )والطحاويُ(9ُ 11)أخرجهُعبدُالرزاقُُ( )

ُعدة ُعنُزيدُ(99ُ /5)ُ"تفسريه"بيُيفُوأخرجهُالطُُ ُ.منُط رق 

برقانُعنُعروةُبنُالزبريُعنُزيدُبنُثابتُ(ُ  1)وأبوُداودُ(83ُ /5)وىُأمحدُورُ ُ منُطريقُالز 

ُاهللُ":ُقال ُالظُّهرُباْلاجرةُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول  ُعىلُأ صحاِبُرسوِلُاهللُ,ُي صيل  ُأشد  ُصالًة ُْيكنُي صيل  ومل 

ُفنزلْتُُملسو هيلع هللا ىلص ُ}ُمنها سطىحافظوا ُالو  ُوالصالِة لواِت ُالص  ُوقال.{عىل ُصالتي: ُقبل ها ُإِن  وبعدهاُ,

ُ."صالتي

مروُبنُأميةُعنُزهرة(ُ 31)ُ"الكبى"وروىُالنسائيُيفُُ لوسًاُمعُ":ُقال.ُعنُالزبرقانُبنُع  كن اُج 

ئلُعنُصالةُالوسطى.ُزيدُبنُثابت ُ."احلديث..ُهيُصالةُالظهر:ُفقال.ُفس 

ُ.ُمنُطريقُالقعنبيُعنُمالكُبه(3311ُ)ُ"الوسط"أخرجهُابنُاملنذرُيفُُ(1)

ُ.ُوإسنادهُصحيحُعىلُرشطُالشيخيُ

ُ)قولهُ 111ُ/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ(املِشجبُ: ُ.اجليمُوفتِحُُ.وسكونُاملعجمةُ.بكرسُامليمُِ(:

جُبيُقوائمهاُت وضعُ,ُءوسهارُ ُدة,ُهوُعيدانُت ضمُُّبعدهاُموح ُ فر  عليهاُالثيابُوغريها,ُوقالُابنُوي 

ُسيده ُالراعيُد: عل قُعليها ُي  ب اٌتُثالث  قالُيفُاملثلُاملِشجبُوالشجابُخش  ُوي  ه, ُوسقاء  ه فالٌنُ"لو 

ُ.انتهىُكالمه.ُ"كاملِشجبُمنُحيثُقصْدت هُوجْدت ه
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ثنوُ-51  ُحد  ُأُ ُ,همُ أُ ُعنُنفذُ قُ ُبنُزيدُبنُدحممُ ُعنيُعنُمالك  ُمُ أُ ُْتُلسأُ ُاّن 

ُالن ُُزوجُ-ُمةلس ُُماذاُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُُ:تلفقاُ؟يابالثُ ُمنُةُ رأُ ملاُفيهُت صيل  ُامرُِخلاُيفُت صيل 

ُُرعُِوالدُ  ُغيُ ُإذاُابغُِالس  .هايُْمُ قدُ ُهورُ ظُ ُب 
ُ( )ُ

_________________ 

( )ُُ ُالرزاق ُعبد 5118ُ)أخرجه )ُ ُداود 139ُ)وأبو )ُ ُاملنذر 5/11ُ)وابن )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

ُعنُمالكُبه(511ُ)والبغويُ(1/131ُ) ُ.ُمنُط رق 

منُطريقُعبدُالرمحنُبنُعبدُاهللُ(1/131ُ)والبيهقيُ(1/11ُ)الدارقطنيُ(111ُ)ورواهُأبوُداودُُ

هُعنُأمُسلمة ُبنُدينارُعنُحممدُبنُزيدُعنُأم  ,"ُ ُسأ لِتُالنبي  ُ:ُملسو هيلع هللا ىلصأ ّنا ُومِخار  ُيفُِدرع  ُاملرأة  أ ت صيل 

ُ."فذكره:ُالق.ُليسُعليهاُإزاٌر؟

فهُابنُمعيُوأبوُحاتمُوغريمهاُ ُ.ُوعبدُالرمحنُضع 

ُيفُُ حُالدارقطنيُّ هُ"العلل"وصح  ُ.ُوقف 

ِقبهُ ُبنُمَّضُوحفصُبنُغياثُوإسامعيلُبنُ:ُوقالُأبوُداودُع  ُأنسُوبكر  ُبن  ُمالك  روىُهذاُاحلديث 

ُ هُعنُأ م  ُإسحاقُعنُحممدُبنُزيدُعنُأ م  ُأيبُذئبُوابن  ُ.ُسلمةجعفرُوابن  ُمنهمُالنبي  ُْيذكرُأ حٌد مل 

ُسلمةُريضُاهللُعنها.ُملسو هيلع هللا ىلص واُبهُعىلُأ م  ُ.كالمهُانتهى.ُقص  

مرُيفُُُُُ ُوأ حفظُ (:1/311ُ)ُ"التمهيد"وقالُأبوُع  ُسلمةُأ كثر  ُ.والذينُأ ْوقفوهُعىلُأ م 

ه:ُوقالُابنُحجرُيفُالبلوغُ ُوقف  حُالئمة  ُ.وصح 

ُاحلديِثُعىلُوالدةُِ:ُقلتُ دُومدار  ُحرام,ُحمم  هاُآمنة.ُوهيُأ مُّ ُاسم  ُ.ُذكرُابنُبشكوالُأ ن 

ُ.ُالُت عرف(:1ُ 1/1)ُ"امليزان"قالُالذهبيُيفُُ

ُ.ُوالسابغُهوُالساتر.ُهوُالقميصُ(درعُ:ُ)ُقوله

ُ)قوله ت بُ(مخار: ُكك  ُمخ  ر ه ع  ُومج  ها, ُرْأس  ُاملرأ ة  ُبه ُت غط ي ُثوٌب ُكِتاب  ُبِِزن ة ُالزرقاينُُ.بمعجمة قاله

( /199.)ُ

اُ(:3/99ُ)ُ"الفتح"قالُابنُرجبُاحلنبيلُيفُ ُ.ُفاخت لِفُيفُتفسرِيه(:ُاإلزارُ)ُوأم 

= 
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ثنوُ-51  ُحد  ُل ُاُبنُاهللُعبدُبنُكريبُ ُعنُعندهُقةالثُ ُعنيُعنُمالك  ُعنُشج 

ُزوِجُُميمونةُ ُرجُْحُُِيفُوكانُ-ُينُ والخل ُاُسودال ُُبنُاهللُبيدعُ ُعنُسعيدُ ُبنُرسبُ 

ُالن ُ ُُكانتُيمونةُ مُ ُنُ أُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُُ( )ُ.إزارٌُُيهالعُيسلُامرُِخلواُرعالدُ ُيفُت صيل 

  

___________________ 

ُبهُيفُوسطه,ُوهذاُقولُإسحاق:ُفقالتُطائفة ُإزارُالرجلُالذيُيأتِزر  ل هُعنهُحرٌب,ُوهوُ.ُهوُمثل  نق 

ُإْنُترسولْتُبدلُاإلزارُجاز,ُوإنُملُتت ُ:ُوقالُإسحاق.ُظاهرُكالمُأ محدُأيضاًُ فة  ْتُبِمْلح  ف  زرُبلُاْلت ح 

ُاإلزاِرُجاز ثناُأبوُهاللُعنُحممدُبنُ:ُ"كتابُالصالة"وروىُالفضلُبنُد كيُيفُ.ُفوقُدرِعهاُبدل 

ُوحقوُ :ُسريين,ُقال ُومخار  ُيفُدرع  ُاملرأة  ْستحب ونُأْنُت صيل  ُ.كانواُي 

ُاملرادُباإلزار:ُوالقولُالثاينُ ُاجللباب,ُو:ُأن  هباُالرأسُوالثياب,ُوهذاُُيابغةُالتيُي غطهوُاملِلحفةُالس 

ز.ُقولُالشافعيُوأصحابنا ُ.انتهىُبتجو 

ُ.عنُمالكُبه(1/331ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(1/115ُ)أخرجهُابنُأيبُشيبةُُ( )

ُُ ُسعد ُابن 39ُ /8)ورواه ُُمرمة( ُطريق ُمن ,ُ ُاملنذر ُ 131)وابن ُاحلارث( ُبن ُعمرو ُطريق ,ُمن

سنده"واحلارثُبنُأسامةُيفُ,ُمنُطريقُابِنُْليعة(1/331ُ)والبيهقيُ منُطريقُالليثُ(35ُ )ُ"م 

ُ.ُبنُسعدُكلهمُعنُب كريُبنُعبدُاهللُبه

ُ.ُصحيٌحُموقوٌفُ(:131ُ/ )ُ"املطالب"قالُاحلافظُيفُُ

ُالذيُرواهُعنهُمالٌكُ(99ُ /1)ُ"االستذكار"عبدُالبُيفُُزمُابنُ وجُ ُالثقة  ُ.هوُالليثُبنُسعدُ.بأن 

ُ.انظرُكالمُابنُرجبُيفُاحلديثُاملايضُ(إزارُ:ُ)ُقولهُ
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ُُبيُمعجلاُ:باب ُِحل ُاُيفُتيُِالالص  ُرُِفُ والس َُُّض 

ثنيُ-58  ُحييُحد  ُرسوُنُ أُ ُ,رجعُْال ُُعنُصيحل ُاُبنُداودُعنُىُعنُمالك  ُاهللُل 

ُُكانُملسو هيلع هللا ىلص ُ( )ُ.تبوكُىلإُهسفرُُِيفُعِصُلواُهرُِالظُُُّبيُمعجي 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُاجلوهري ُاملوطأ"أخرجه 311ُ)ُ"مسند ُمصعب( ُأيب ُطريق ُمن ,ُ ُيف ُعمر ُ"التمهيد"وأبو

ُعديُيفُ,ُاملخرايفُمنُطريقُإسامعيلُبِنُداود(1/331ُ) منُطريقُحممدُ(3/91ُ)ُ"الكامل"وابن 

ثمةُكلهمُعنُمالكُعنُداودُعنُال عرجُعنُأيبُهريرة تصالًُ.ُبنُخالدُبنُع  ُ.ُم 

رسالًُ(:1/331ُُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ,ُوهذاُاحلديثُرواهُهكذاُمجاعٌةُمنُأ صحابُمالكُم 

ُأ باُاملصعبُيفُغريُاملوطأ فُواحل نينيُُ.إال  وحممدُبنُاملباركُالصوريُوحممدُبنُخالدُبنُعثمةُوم طر 

ُ:ُقالوا,ُوإسامعيلُبنُداودُاملِخراقيُفإّنم عنُأيبُهريرةُُصيُعنُالعرِجُاحلُ ُعنُداودُبنُُِعنُمالك 

سنداًُُثمُ .ُسنداًُمُ  ُ.ُهؤالءُمجيعاًُُمنُطريِقُُرواهُم 

ُقالُثمُ ُ :ُ ُُوأصحاب  ُعنُالعرجُمالك  ُعىلُإرساله ُمجيعًا ُاحلسنُبنُ, ُخلفُبنُقاسمُحدثنا ثنا وحد 

ُحدُ  ُبنُجامع ُزريق ُبن ُحممد ُمصعبُحدُ رشيقُحدثنا ُأبو ُمالٌكُثنا ُبنُُِثنا ُداوود صيُعنُاحلُ ُعن

ُاهللُ":ُقال,ُالعرج رسٌلُهكذاُحدُ ُ."..ملسو هيلع هللا ىلصكانُرسول  وكذلكُهوُ,ُثناُبهُيفُاملوطأُأ بوُم صعبُعنهُم 

ُ.وطأُمرسٌلُعنهُيفُامل

ُحييىُبنُحييىُروىُهذاُاحلديثُعنُمالكُعنُداودُبنُاحل ُ:ُوذكرُأمحدُبنُخالدُ صيُعنُالعرجُأن 

ُاهللُ,ُعنُأيبُهريرة ُرسول  سنداًُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُ.م 

ُمجيعًاُعىلُإرسالُِ:ُقالُ ُ,ُسخةُحييىُوروايتههُعنُالعرجُيفُنُ وأصحابُمالك  ُابن  وقدُي مكنُأْنُيكون 

ُه ُأ با ح  ُمنُروايتهُعنُحييىوضاحُط ر  ُريرة ُممنُانتهتُإليهُروايتهُعنُ, ه ُالقاسمُوغري  ُرأىُابن  لن ه

ُ ُاحلديث  ُأرسل  ُاملوطأ ُمالكُيف ُعليه. تابع ُي  ْ ُمل  ُغلٌط ُحييى ُرواية ُأن  ُفظن  ُهريرة, ُأ با ى ُفرم  ,ُ وأ رسل 

= 
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ثنوُ-59  ُحد  ُمراءُ ال ُُمجعُ ُإذاُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُ.( )ُمعهمُعُ مجُ ُطرُِملاُيفُعشاءلواُغربملاُبي

ُُقْصُُ:باب ُرُِفُ الس ُُيفُةُِالالص 

ثنيُ-11  ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  ُ,يدُ ِسُأُ ُبنُُِدلخاُلآُمنُلُ رج ُُعنُابنُِشهاب 

ُسأُ ُهنُ أُ  ُةُ وصالُوفخلاُةُ صالُنجدُ ُانُ إُُِمحنالرُ ُعبدُباأُ ُياُ:لفقاُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُل 

ُُةُ صالُنجدُ ُوالُ,قرآنلاُيفَُّضحلا ُعزُ ُاهلل ُنُ إُُِ.خيأُ ُابنُ ُياُ:عمرُابنُلفقاُ؟فرالس 

___________________ 

ُ ُاحلديث  .ُ ىُعىلُذيُل ب  ف  ُالَُي  ُما ُففيه ُهذا ل  ُكانُفع  ُفإْن ُيفُوقدُكانُلهُعىلُحي, ُيفُاملوطأ ٌر وُّ يىُت س 

ُبعِضه ُاحلديثُعىلُاإلسنادُواالت صال, ُروايةُحييىُْلذا ُأن  ُمنُذلكُإْنُصح  ُيكونُهذا ,ُفيمكنُأْن

ُوهٌمُمنه ُأ محد  ُفقول  رسالًُ,ُوإال  ُروايت ناُْلذاُاحلديِثُيفُاملوطأُعنُحييىُم  ُأ ن  ُ.وماُأ دريُكيفُهذا؟ُإال 

هُ:ُقالُ هُحممدُبنُاملباركُالصوريُوأبوُاملصعبُيفُ,ُكامُذكرهُأمحدُبنُخالدكانُحييىُقدُأ سند  فقدُتابع 

ُمعهم ُاملِخراقيُومنُذكرنا ُوإسامعيلُبنُداود ُبنُعثمة ُبنُخالد ُواحل نينيُوحممد ُغريُاملوطأ وقدُ,

ُحييىُفيامُأ رسلُمنُاحلديثُووصلُيفُاملوطأ ُرواية  لت  ُموافقًةُلروايةُأيبُم.ُتأم  صعبُيفُفرأ يتهاُأ شد 

ُاتفاقًاُمنها,ُكل هُمنُغريهُ"املوطأ" ُيفُاملوطأُأ كثر 
ُيفُرواية  ُ.انتهىُكالمه.ُوماُرأ يت 

ُ(.1111رقمُ)ُانظرُعللُالدارقطنيُُ

عاذُُ سلٌمُ.ُواحلديثُحمفوٌظُمنُحديِثُم  ُُ"املغربُوالعشاء"وزادُ.ُمثله(111ُُ)ُأ خرجهُم 

( )ُُ ُالرزاق ُعبد 1/551ُ)أخرجه 18ُ /3)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ( 1/153ُ)ُ"املعرفة"ويفُ( منُ(

ُ.ُعنُمالكُبه(ُعبدُالرزاقُوابنُب كري)طريقُحييىُبنُب كريُكالمهاُ

ُ.ُوهذاُإسنادهُصحيحُ

ُالرزاقُُ ُ 111)ولعبد )ُ ُنافع, ُعنُأيوبُعن عمر ُبيُاملغربُ"عنُم  معون ُجي  ُكانوا ُاملدينة ُأ هل  أن 

ُذلكُعليهموا ُعمرُالُي عيب  ُمعهمُابن  ُ."لعشاءُيفُالليلةُاملطرية,ُفيصيل 
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ُوج ُُينالإُبعثُل  دحم  ُُامنُ فإُُِ,شيئاًُُملنعُوالُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاًُم  ُ( ).يفعلُناهيُْرأُ ُكامُنفعل 

ثنوُ- 1  ُحد  ُماُ:اهللُعبدُبنُُِملُِسالُلقاُهنُ أُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُرأُُْماُشدُ أُ  ُأُ ُباكأُ ُيت  ُملاُرخ  ُُيفُغرب  ُُغربِتُُ:ملٌُساُلفقاُ؟فرالس  ُبذاِتُُونحنُمسالش 

_________________ 

ُاإلمامُأمحدُُ( ) ُيفُ(9/191ُ)وابنُعساكرُ(11/15ُ)أخرجه منُ(119ُ)ُ"مسندُاملوطأ"واجلوهريُّ

ُعنُمالكُبه ُ.ُط رق 

ُمنُطريقُابنُأيبُذئبُعن(111ُ)ُ"ِتذيبُاآلثار"ويفُ(19ُ /9)ُ"تفسريه"وأخرجهُالطبيُيفُُ

ُعنُأ مي ةُبنُعبدُاهللُبنُخالدُبنُأ سيد ه.ُأنهُقالُلعبدُاهللُبنُعمر,ُابنُِشهاب  ر  ُ.ُفذك 

واةُعنُمالك(:11ُ ُ–ُ 1 /  )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُرواهُمجاعةُالرُّ ِقمُمالٌكُ,ُهكذا ُْي  ومل 

ُهذاُاحلديثُأيضاًُ ُعمر,ُإسناد  ُابن  ُالذيُسأ ل  ُالرجل  ُْي سم  الًُوأ س,ُلنهُمل  ُمنُاإلسنادُرج  ُ.قط 

هُ ُْي سم  لُالذيُمل  هوُأميةُبنُعبدُاهللُبنُخالدُبنُأ ِسيدُبنُأيبُالعيصُبنُأميةُبنُعبدُشمسُبنُ.ُوالرج 

ُعبدُمناف ُابنُ . ُاحلديثُيرويه ُعنُعبدُُِوهذا اهللُبنُأيبُبكرُبنُعبدُالرمحنُبنُاحلارثُبنُُِشهاب 

ُبِنُعبدُاهللُبنُخالدُبنُعبدُاهللُبنُأ ِسيدُعنُابنُعمر,ُهشام عمٌرُوالليثُبنُ.ُعنُأ مية  كذلكُرواهُم 

ُ عنُيونسُ[ُ 1 /1سننُالبيهقيُ]وقالُابنُوهبُ.ُوهبُروايةُابنُُِبنُيزيدُمنُغريُُِسعدُويونس 

ُعنُعبدُامللكُبنُ ُعبِدُاهللُبنُأيبُ.ُأيبُبكرُعنُأميةُبنُعبدُاهللُبنُخالدعنُابنُِشهاب  فجعلُموضع 

ُ.انتهىُكالمهُ."امللكُبنُأيبُبكرُفغلِطُووِهمُبكرُعبدُ 

هريُعنُعبدُاهللُبنُأيبُبكر:ُقلتُ ُالزُّ (111ُ/ )والنسائيُ(18ُ ُ–1/91ُ)أخرجهُأمحدُ.ُوحديث 

ُ ُماجه 111ُ )وابن )ُ ُحبان 1135ُ)وابن )ُ 158ُ/ )واحلاكم ُسعدم( ُبن ُالليث ُطريق ُن وابنُ,

هريُبه(9/189ُ)عساكرُ ُ.منُطريقُيونسُكالمهاُعنُالزُّ

ُ.ُحجرُوغريمهاُهكذاُضب ط هُابنُالثريُوابنُ .ُوكرسُالسيُ,بفتحُاْلمزةُ(أ ِسيد:ُ)قولهُ
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ُفصُ,شُِيُْجلا ُملاُىل  ُ( ).قيقعُ لباُغرب 

ُُماُ:باب ُقُ ُفيهُجيب  ُُْص  ُةُِالالص 

ثنيُ-11  ُحييُحد  ُخرجُإذاُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك 

ُُاًُعتمرمُ ُأوُاًُحاج ُ ُُقص  ُ( ).يفةلحل ُاُبذيُةالالص 

ثنوُ-13  ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُهنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُاهللُعبدُبنُملساُعنُابنُِشهاب 

ُفقُ ُ,مُ يُْرُُِىلإُركب ُُص   ُُ.كلذُهسريُِمُ ُيفُةُ الالص 

رُ بُ ُأربعةُمنُنحوٌُُكلوذُ:كلماُلقا
ُ( ).دُ 

ثنُ-11  ُحد  ُعمرُبنُاهللُعبدُنُ أُ ُ,اهللُعبدُبنُملساُعنُنافعُ ُعنيُعنُمالك 

_________________ 

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(1/151ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(15ُ /3)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُلسامل":ُعنُحييىُبنُسعيدُقالُعنُالثوري ُ(ُُ 113,ُ 1 1)ُوأخرجهُعبدُالرزاقُ ُماُ:ُقلت  ماُأ بعد 

؟ُقال ُعمرُاملغرب  رُابن  فوق:ُأخ  ُ.ُ"وبينهامُثامنيةُأميال.ُِمنُذاِتُاجليشُإىلُذاتُالسُّ

لُعندُعبدُالرزاقُُ ُ.ُاهللُأعلم.ُوالظاهرُأ ّناُتصحيٌفُُ.(العفوقُ)ُوقعُيفُاملوضعُال و 

131ُ/ )ُ"فتحُالباري"يدُكامُيفُقالُأبوُعبُ ُقال(: ُعىلُبريد, ُاجليشُمنُاملدينة ُذات  ُوبيُ: وبينها

ُأميال,ُوالعقيقُمنُطريقُمكة ُ.انتهى.ُالعقيقُسبعة 

ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(1/531ُ)ُ"املصنف"وعبدُالرزاقُيفُ(1/153ُ)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ(1)

ُُ.منُطريقُمالكُبه(1/131ُ)

ُاُ(3) 519ُ)لشافعيُأخرجه ُالرزاقُ( 1/515ُ)وعبد ُ"والبيهقيُيفُ( 31ُ /3)ُ"الكبىالسنن ويفُ(

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(9ُ 1/1)ُ"املعرفة"ويفُ(111ُ/ )ُ"الصغرى"

ُثالثيُميالًُ(ُريمُ:ُأي)ُوهيُ:ُزادُعبدُالرزاقُ ُ.ُمسرية 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   129 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُالنُُُّذاتُىلإُركب ُفقُ ُ,بص  الُص   ُ.كلذُهسريُِمُ ُيفُةالص 

ُالنُُُّذاتُوبيُ:كلماُلاق ُ.( )ُبردُ ُربعةُ أُ ُدينةملواُبص 

ثنوُ-15  ُحد  ُمالك  ُعن ُُىلإُسافرُ يُ ُكانُهنُ أُ ُ,مرعُ ُابنُُِعنُنافعُ ُعني ُبيُْخ 

ُِفيُ  ُُقص  ُ.ةُ الالص 
( )ُ

ثنوُ-11  ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُبنُاهللُعبدُنُ أُ ُ,اهللُعبدُبنُُِملُِساُعنُابنُِشهاب 

ُيُ ُكانُمرعُ  ُُقص   .امُ التُ ُيومُ لاُهسريُِمُ ُيفُةُ الالص 
( )ُ

ثنوُ-11  ُحد  ُمالك  ُفالُبيدُ لاُمرعُ ُابنُُِمعُسافرُ يُ ُكانُهنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعن

_________________ 

ُالشافعيُيفُُ( ) 518ُ)ُ"املسند"أخرجه 83ُ / )ُ"الم"ويفُ( ُيفُ( (1111ُ)ُ"الوسط"وابنُاملنذر

ُ ُيف 31ُ /3)ُ"الكبى"والبيهقي )ُ 9ُ 1/1)ُ"املعرفة"ويف ُالصغرى"و( 111ُ/ )ُ"السنن منُ(

ُعنُمالكُبه ُ.ط رق 

ب:ُ)قولهُ ُ(.1/11)ُ"املشارق"قالهُعياضُيفُُ.بواحدةُوآخرهُباءٌُُ.هملةاملُ ُوالصادُُِ,النونُبضمُ ُ(الن ص 

ُ.والبيدُأربعةُفراسخ,ُوالفرسخُثالثةُأميال,ُفاملسافةُثامنيةُومخسونُميال.ُمجعُبريدُ(ب ردُ:ُ)ُقوله

ُ.ُعنُمالكُبه(31ُ /3)ومنُطريقهُالبيهقيُ(1191ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1)

ريجُعنُنافعُبه(1111ُ)ومنُطريقهُابنُاملنذرُ(.1311ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ ُ.ُنحوه.ُعنُابنُج 

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(31ُ /3)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1113ُ)ُأخرجهُابنُاملنذرُ(3)

هريُعنُ(81ُ 3)ُ"مسندُالشاميي"والطباينُيفُ(1311ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُُ ُعنُالزُّ منُط رق 

ُ.ُساملُبه

ُ.ُمنُطريقُهشامُبنُالغازُعنُنافعُبه(ُ 1/11)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ
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ُِيُ  ُُقص  .ةُ الالص 
( )ُُ

ُُْماُسافرُِمل ُاُةصالُ:باب ُُمل  ُاًُثكُْمُ ُمعُْجي 

ثنيُ-18  ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,اهللُعبدُبنُملساُعنُابنُِشهاب 

ُصأُ ُ:يقولُكانُمرعُ ُبن ُُْماُسافرُ ملُ اُةُ صالُيل  ُمل 
ُيتُ ن ُاثُُْكلذُنيس ُحبُ ُوإنُُْ,اًُكثمُ ُمجعأُ 

ُ.ةًُليلُرشةُ عُ 
( )ُُ

_________________ 

ُ"املعرفةُ"ويفُ(31ُ /3)ُ"الكبىُ"والبيهقيُيفُ(1195ُ)وعبدُالرزاقُ(511ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُ.منُطريقُمالكُبه(9ُ 1/1)

ُ:ُومجعهاُبعضهمُبأبياتُفقال.ُوالفرسخُثالثةُأميال,ُعندُالفقهاءُأربعةُفراسخُ(البيدُ:ُ)ُقولهُُُ

ُُُُُ ُِمنُالفراسـِخُأ ربـع  ُالبيـد  ُضعواُ**ُُُإن  ُفثالثُأ ميال  ُولفرسخ 

ُفت تبعوا**ُُُمنُالباعاِتُق لُُُ:ُلٌفُأيوامليلُأُ ُُُُ ع  ُأ ذر  ُأ ربــع  ُوالبــاع 

ُكلمِةُفرسخُمنُكالمُاحلافظُابنُحجرُ ُوحترير  مُضبط  ُ(.1)ُانظرُرقمُ.ُوقدُتقد 

ُ ُالعسقالينُيف ُاحلافظ 1/511ُ)ُ"الفتح"قال ُعمر(: ُابن ُعن ُاآلثار ُبعض  ر  ُذك  ُأْن ُبعد ُقال. وقدُ:

مرُيفُحتديُاختلف ُع  ريجُأ خبينُعنُابِن ُج  ُالرزاقُعنُابِن ُفروىُعبد  ُذ كر, ُغريُما دُذلكُاختالفًا

ُنافع ُبخيب", ُله ُماٌل ُفيه ُالصالة  ُيقص  ُكانُأ دنىُما مر ُع  ُابن  ُأن  ُوتسعونُ. ُوخيبُستة وبيُاملدينة

ُ"ميالًُ ُعمر. ُآخرُعنُابِن ُمنُوجه وىُوكيٌع ُور  ُقال, ُأ نه ويداء": ُإىلُالسُّ ُمنُاملدينة ُ"ي قص  بينهامُو.

ُعمرُيقول.ُاثنانُوسبعونُميالًُ ُابن  اربُسمعت  ُ":ُوروىُابنُأيبُشيبةُعنُوكيعُعنُِمسعرُعنُحم  إيِن 

ُ ُمنُالن هارُفأ قص  ُالساعة  ُ"ل سافر  مرُيقول:ُوقالُالثوريُُّ. حيمُعنُابنُع  ُس  ُبن  ة  ُجب ل  لوُ":ُسمعت 

ُالصالةُ  ُقصت  ُميالً ُمنهامُصحيٌحُ.ُ"خرجت  ُكلٍّ غايرٌةُجداًُوهذ.ُإسناد  انتهىُ.ُفاهللُأعلم.ُهُأ قواٌلُم 

ُ.كالمُابنُحجر

(1)ُُ ُيف ُالبيهقي ُالكبى"أخرجه 51ُ /3)ُ"السنن ُب كري( ُابن ُطريق ُمن ,ُ ُالصغرى"ويف ُ"السنن

= 
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ثنوُ-19  ُحد  ُُيالُ لُعرشُةبمكُ ُقامُ أُ ُعمرُابنُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُيقص 

ُ ُُ,ةالالص  ُ.( )ُتهبصالُيهالُ فيصُ.ماماإلُمعُيهالُ صيُ ُأنُُْإال 

ُمامُ إُُِوراءُ ُكانُوأُ ُاًُمامإُُِكانُإذاُسافرُِمل ُاُةصالُ:باب

ثنيُ-11  ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  ُأنُ ُ,أبيهُعنُاهللُعبدُبنُملساُعنُابنُِشهاب 

ُُ,ةمكُ ُمقدُُِإذاُكانُابطُ خلاُبنُمرعُ  ُهأُ ُياُ:يقولُثمُ ُ,ركعتيُهبمُصىل  ُُّأُ ُةمكُ ُل  ُوامِت

ُ.( )ُسفرٌُُقومٌُُافإنُ ُ.كمتُ صال

ثنوُ- 1  ُحد  ُلمثُ.ابطُ خلاُبنُمرعُ ُعنُهبيُْأُ ُعنُمُ لسأُ ُبنُزيدُعنيُعنُمالك 

ُُ( ).كلذ

___________________ 

ُ.منُطريقُالقعنبيُكالمهاُعنُمالكُبه(115ُ/ )

هريُبه(111ُ/ )والطحاويُ(1/533ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ ُعنُالزُّ ُ.ُُمنُط رق 

ُ.ُوإسنادهُصحيحُ( )

مرُعنُنافعُعنُابنُُِ(191)ُ"صحيحُمسلم"وأصلهُيفُُ بيدُاهللُبنُع  ُ":ُقال,ُمرعُ ُمنُطريقُع  صىل 

ُاهللُ ُوأبوُبكرُبعده,ُبمنىُركعتيُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُبعدُأيبُبكر, ُمنُخالفتِه,ُوعمر  ُصدرًا ُ,ُوعثامن  ثمُإن 

ُأربعاًُ ُبعد  ُصىل  ُمعُاإلم,ُعثامن  ُعمرُإذاُصىل  ُركعتيفكانُابن  هُصىل  هاُوحد  ُأربعًاُوإذاُصال  ُ."امُصىل 

ُالبيهقيُيفُُ(1) ُعىلُالشافعي"أخرجه ُمنُخطأ ُمنُطريقُابنُب كري(85ُ/ )ُ"بيانُخطأ والطحاويُ,

(1/11 ُ وح( ُر  ُطريق ُمن ,ُ 1119ُ)والبغوي ُمالكُبه( ُعن ُأيبُمصعبُكلهم ُطريق ُمن .ُ وقرن 

ُأيبُالخص ُبن  ُصالح 
ُمعُمالك  ُ.ُالطحاويُّ

هريُبه(1319ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ رُعنُالزُّ عم  ُ.ُعنُم 

ُ"املعرفة"ويفُ(11ُ /3)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(9ُ 1/ )والطحاويُ(513ُ)أخرجهُالشافعيُُ(3)

= 
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ثنوُ-11  ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُاهللُعبدُ ُجاءُ:لقاُأن هُ,صفوانُعنُابنُِشهاب 

ُفصُ.صفوانُبنُ ُاهللُعبدُ ُيعودُ ُعمرُبنُ  ُانُُْثمُ ُركعتيُنالُىل  ُص  ُ( ).منامتُْفأُ ُمنافقُ ُ,ف 

ُُلُِيلُ والُهاربالن ُُرُِفُ الس ُُيفُةُِلافالن ُُةصالُ:باب ُةُِابُ الدُ ُىلعُةُِالوالص 

ثنيُ-13  ُحييُحد  ُُْهنُ أُ ُ,مرعُ ُبنُُِاهللُعبدُُِعنُنافعُ ُعنُىُعنُمالك  ُُيكنُمل  ُي صيل 

ُُيفُفريضةُِلاُةُِصالُمع ُُ,بعدهاُوالُهالقبُشيئاًُُرفُ الس  ُكانُهفإنُ ُ,لُِيلُ الُجوِفُُمنُإال 

ُ ُُهتُِلراحُىلوعُ,رضُِال ُُىلعُي صيل  ُ( ).هْتُتوج ُُحيث 

___________________ 

ُعنُمالكُبه(131ُ )البغويُ(1/111ُ) ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُواسنادهُصحيحُ

ُُ ُالرزاق ُعبد ُ 13/ )وأخرجه ُالثوري( ُمنُطريق 51ُ /3)ُ"ىالكب"والبيهقيُيفُ, منُطريقُ(

ُ.حييىُبنُأيبُكثريُكالمهاُعنُزيدُبه

ُ,ُمنُطريقُال سود(ُ 39/ )ُ"ِتذيبُاآلثار"والطبيُيفُ(51ُ /1)وأخرجهُابنُاملنذرُُ والطبيُّ

مروُبنُميمونُكالمهاُعنُعمرُ(391ُ/ ) ُ.بهمنُطريقُع 

صيُمرفوعاًُُ ُالسنن.ُوي روىُمنُحديثُعمرانُبنُح  ُ.ُأ خرجهُأهل 

ُ(1/151ُ)احلبريُالتلخيصُُانظرُ

السننُ"والبيهقيُيفُ(111ُ/ )ُ"رشحُمعاينُاآلثار"والطحاويُيفُ(1/511ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ( )

ُعنُمالكُبه(51ُ /3)ُ"الكبى ُ.ُمنُط رق 

ريش:ُوصفوان يُالق  ُبنِتُُ.هوُابنُعبدُاهللُبنُصفوانُبنُأ ميةُبنُخلفُاجل محيُاملك 
ِ
ُالدرداء كانُزوج 

رداءأ يبُ ُالد  ُقالُابنُسعد. ُاحلديث: ُكانُقليل  ُوقالُالعجيلُُّ, ُثقةٌُ: ُتابعٌي ُمديٌن ُابنُحبانُيفُ. وذكره

ُ(.1/315)ُ"ِتذيبُالتهذيب"قالهُيفُ.ُثقة:ُوقالُالنسائي,ُالثقات

منُطريقُ(1181ُ)وابنُاملنذرُ(58ُ /3)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(531ُ)أخرجهُالشافعيُُ(1)

= 
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ثنوُ-11  ُحد  ُرأُ ُ:لقاُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُأُ ُيت  ُلماُبنُ ُنس 
ُيفُك 

ُ ُُوهوُ,فرالس  ُمنُإيامءًُُويسجدُ ُيركعُ ُ.ةلبقُِلاُغريُُِىلإُهٌُتوج ُمُ ُوهوُ,محارُ ُىلعُي صيل 

ُُىلعُهوجهُ ُضعُ يُ ُأنُُْغري
 
ُ.( )ُيشء

ُُةصالُ:باب ُىحُ الضُّ

ثنوُ-15  ُحد  ُمالك  ُعن ُأُ ُ,عائشةُعنُمُ لسأُ ُبنُُِزيدُُِعني ُُكانتُاّن  ُت صيل 

ُ ُُثامينُحىالضُّ ُُثمُ ُ,ركعات  ُأُ ُيلُرِشُنُ ُولُ:تقول  ُ( )ُ.هنُ ركتُ تُ ُماُبواي 

___________________ 

ُ.ُمالكُبه

ُ.عنُمالكُبه(1513ُ)رجهُعبدُالرزاقُأخُ( )

ُ.عنُمعمرُعنُحييىُبهُُمتصاًُ(1511ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُُُُ

ُالنسائيُيفُُ ُمنُطريقُابِنُعجالنُعنُحييىُبنُسعيدُعنُأ نس(119ُ/ )ُ"الكبى"وأخرجه أ نهُ,

ُ ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصرأ ىُالنبي 

ُموقوٌفُ,ُهذاُخطأٌُ:ُقالُالنسائيُُُّ ُ.ُانتهى.ُوالصواب 

استْقب ْلناُأ نسًاُ":ُعنُأ نسُبنُسريينُقال(111ُ)ومسلمُ(115ُ )ُ"صحيحُالبخاري"أصلهُيفُ:ُقلت

ُعىلُمحارُ ,ُحيُقدمُمنُالشامُفلقيناهُبعيُالتمر هُمنُذاُاجلانبُ.ُفرأ يت هُي صيل  يعنيُعىلُيسارُُ-ووجه 

ُلغريُالقبلة؟ُفقال:ُفقلتُ-القبلةُ ُ:ُرأ يت كُت صيل  ْلهُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُلوالُأ ينُرأيت  ل هُملُأ ْفع  ُ.ُ"فع 

ُ.ُيركعُويسجدُإيامءًُ)ُدونُقولهُ
 
هُعىلُيشء ُوجه  ُ.ُ(ُمنُغريُأْنُي ضع 

ُ.ُعنُمالكُبه(1811ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1)

ُْيسمعُمنُعائشةُريضُاهللُعنهاُ ُ.وزيدُمل 

ُُ ُالنسائيُيف ُ 8 / )ُ"الكبى"وأخرجه ُالصغري"والبخاريُيفُ( 11ُ / )ُ"التاريخ ُيعىلُو( أبو

ميثةُ(1ُ 11) ُر  تِه ُعنُجد  ُبنُقتادة مر ونُأ خبينُأ يبُعنُعاصمُبنُع  منُطريقُيوسفُبنُاملاِجش 

= 
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ُُجامعُ:باب ُُحةُِبُْس  ُىحُ الضُّ

ثنوُ-11  ُحد  ُُابنُُِعنيُعنُمالك  ُعنُتبةُ عُ ُبنُاهللُعبدُبنُاهللُبيدعُ ُعنُِشهاب 

ُلدخُ:لقاُهنُ أُ ُ,بيهأُ  ُفقُ ُ,حسبُ يُ ُهتُ فوجدُُْرةاجُِْلباُابطُ خلاُبنُمرعُ ُىلعُت  ُ,هوراءُ ُمت 

ُلفُ,هيمينُُِعنُهذاءُ حُُِينُِلجعُىحتُ ُنيبُ فقرُ  ُتأُ ُفارُْيُ ُجاءُ ُام  ُخ  ُ.( )ُهوراءُ ُنافصففُُْرت 

ُصمل ُاُْيُدُ يُ ُبيُحدٌُأُ ُمرُ يُ ُنُْأُ ُيفُشديدالتُ ُ:باب ُيل 

ثنوُ-11  ُحد  ُيدُ يُ ُبيُيمرُُُّالُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

___________________ 

ُقالت ُعائشة": ُعند ُأ صب حت  ُوفيه.. ُركعات: ُثامين ُفصل ْت ُفقامْت ُأ مُ. ُأ طول ُأ قيامهن  ُأ دري ال

ُأ مُسجودهنُ  ب ْتُفخذي,ُركوعهن  ُفَّض   ُاهللُُيا:ُفقالت,ُثمُالتفتْتُإيل  ُرسول  ميثةُرأيت  ,ُي صل يهاُملسو هيلع هللا ىلصر 

ُ."ولوُن رشُيلُأ بوايُعىلُتركِهاُماُتركت ها

أ خبينُ:ُمنُطريقُابنُامل نكدرُقال(11ُ / )والبخاريُأيضًاُ(391ُ )وأخرجهُإسحاقُبنُراهويةُُُُُ

هُعنُعائشةُنحوه ميثةُعنُأ م  ُر  ُ.ُابن 

ُ.ُحكيمُعنُعائشةُمثل هُمنُطريقُأ بانُبِنُصالحُعنُأ مُ (11ُ 15)ولمحدُُ

مرُ ميثهُبنتُحكيمُجدةُعاصِمُبِنُع  ُحكيمُهيُر  ُأ م  ُ.ُواهللُأعلم.ُوكأ ن 

دُكامُيفُُ ميثهُعنُعائشةُبه(111ُ)ُ"املطالب"وأخرجهُمسد  تهُر  ُعنُجد  ُ.منُطريقُالقعقاعُبِنُحكيم 

( )ُُ ُيف ُالشافعي 95ُ /1)ُ"الم"أخرجه )ُ ُيف ُاملعاين"والطحاوي 311ُ/ )ُ"رشح ُيفُ( والبيهقي

ُعنُمالكُبه(1/318ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(3/91ُ)ُ"السننُالكبى" ُ.ُمنُط رق 

ُُ,املثناهُحتتُبفتِحُُ(يرفا:ُ)قولهُ
ِ
وزُ ُ,وسكونُالراء هم  ه,ُوفاءُغريُم  ز  نُمه  مر.ُومنهمُم  ُع  قالهُ.ُحاجب 

ُ.النووي

ُُُُُ ُاحلافظُيف 1/115ُ)ُ"الفتح"قال مر(: ُع  ُموايل ُِمن ُكان ُهذا ُويرفا ُاجلاهليةُ . ُأ درك  ُت عرفُلهُ, وال

حبة ُ.انتهىُ.ص 
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ُهيُْدُ يُ ُبيُيمرُُُّاًُحدأُ ُيدعُ ُوالُ,حدُ أُ 
( ).ُ

ُصمل ُاُْيُدُ يُ ُبْيُُرورُِمل ُاُيفُخصةالرُُُّ:باب ُيل 

ثنوُ-18  ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,اهللُعبدُُِبنُُِملُِساُعنُابنُِشهاب 

ُُيقطعُ ُالُ:يقولُكانُمرعُ  ُصملُ اُييدُ ُبيُمرُُّيُ ُامم ُُيشءٌُُةُ الالص  ُُ( ).يل 

_________________ 

ُ.ُعنُمالكُبه(1311ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ( )

ريجُعنُ(1/311ُ)ُ"الوسط"ومنُطريقهُابنُاملنذرُيفُ(1311ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ عنُابنُج 

ُ.نافعُبه

ُ.ُمنُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(1/118ُ)ُ"الكبى"يُيفُأخرجهُالبيهقُ(1)

منُطريقُ(1311ُ)وعبدُالرزاقُ,ُمنُطريقُسفيان(113ُ/ )ُ"رشحُاملعاين"وأخرجهُالطحاويُيفُُ

هريُبه رُكالمهاُعنُالزُّ عم  ُ.ُم 

ُ."واْدرأ واُماُاْستطعت م"وزاداُُ

(1111ُ)وابنُاملنذرُ(1318ُ)وعبدُالرزاقُ(ُ 15/ )وابنُأيبُشيبةُ(113ُ/ )وأخرجهُالطحاويُُ

ُعنُنافعُعنُابنُعمرُبه ُ.ُمنُط رق 

ُ"زادواُُ ُ.ُ"وادرأ ُماُاستطعت 

ُالرزاقُُ رتة"وزادُعبد  ُإىلُس  ُإال  ُ."وكانُالُي صيل 

وقوفاًُ(1311ُ)ورواهُعبدُالرزاقُُ مرُم  منُطريِقهُ(311ُ/ )رجهُالدارقطنيُوأخ.ُعنُساملُعنُابنُع 

ُكامُقالُابنُحجرُيفُ ُضعيف  ُ(.588ُ/ )ُ"الفتح"مرفوعًاُبسند 

ُوأ يبُ,ُووردْتُأ يضًاُمرفوعٌةُمنُحديثُأيبُسعيدُعندُأ يبُداود:ُابنُحجرُثمُقالُ ومنُحديثُأ نس 

ُالدارقطني ُعند ُأ مامة ُعندُالطباينُيفُ, ُ"الوسط"ومنُحديثُجابر ُكلُ . ,ُمنهامُضعٌفُُويفُإسناِد

وقوفاًُُوروىُسعيدُبنُ  ُوعثامنُوغريمهاُنحوُذلكُم  ُعنُعيلٍّ ُصحيح 
ُ.انتهىُكالمه.ُمنصورُبإسناد 

= 
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ُْصُحل ُاُمسحُ:باب
ِ
ُُيفُباء ُةُِالالص 

ثنيُ-19  ُىُعنُحييُحد  ُرأُ ُ:لقاُهنُ أُ ُ,قارِئُلاُعفرُ ج ُُيبأُ ُعنُمالك  ُبنُ ُاهللُعبدُ ُيت 

ُُ.يسجدُ لُىوُ هُْأُ ُإذاُمرعُ  ُُباءُ ْصُحل ُاُمسح 
ُج ُُوضعُِملِ

ُُ( )ُ.اًُفخفيُُْاًُحمْسُُهبهتِ

ثنوُ-81  ُحد  ُ:يقولُكانُذرٍُُّباأُ ُنُ أُ ُهغُ لُ بُهنُ أُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُ ُُمنُخريٌُُهاوتركُ ُ,واحدةًُُمسحةًُُاءبُ ْصُحل ُاُمسح  .معُ الن ُُرمح 
( )ُ

___________________ 

ُ(11ُ / )والدرايةُالبنُحجرُ(.1/13ُ)وانظرُنصبُالرايةُُ

وابنُعساكرُيفُ(1/185ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(1ُ 1 )ُ"الوسط"أخرجهُابنُاملنذرُيفُُ( )

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(19ُ)ُ"قُتاريخُدمشُ"

يُ":ُقال,ُمنُطريقُعبِدُاحلميدُبِنُجعفرُعنُنافع(11ُ /1)والبنُأيبُشيبةُُ ُعمرُرب امُيسو  كانُابن 

ُ.ُ"وهوُقائٌمُيفُالصالة,ُاحلىصُبرجلِه

هُمنقطعُ(1) ُ.ُوإسناد 

ُ.ُحييىُهوُالنصاريُ

ُُ ُأمحد ُاإلمام ُ)19 )وأخرج )5/ 19ُ )ُ 319ُ)والرتمذي نه( ُُ,وحس  3/1ُ)والنسائي ُداودُ( وأبو

ُمرفوعاًُ(111ُ )وابنُماجهُ(915ُ) رٍّ هريُعنُأ يبُال حوصُعنُأ يبُذ  كمُ":ُمنُطريقُالزُّ ُأ حد  إذاُقام 

ه,ُيفُالصالةُفالُي مسِحُاحل ىص ُت واِجه  محة  ُالر  ُ."فإن 

ُيفُُ 511ُ)ُ"صحيحه"وملسلم عيقيبُ( ُمنُحديثُم  ,"ُ ُرسول  يُقالُيفُالرجلُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  يسو 

ُي سجدُ  ُحيث  اب  ُفاعاًلُفواحدةٌُ:ُقال,ُالرت  ُ."إْنُكنت 

مُ:ُ)قولهُ ْرُالن ع  ُُْبسكونُامليمُِ(:1/118ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(مح  وبفتحُالنونُوالعيُ,ُرمنُمح 

ُهملةاملُ  .ُ ُاإلبلُامل حمودة, ُقيلوهوُمنُأ لواِن :ُ قُهبا, ُلكُفت ت صد  ُتكون  ُلكُمنُأْن ُخرٌي :ُيلوقاملراد 

ُالعربُهبا ت فاخر  ها,ُوكانتُمماُت  ُ.انتهىُكالمه.ُتقت نِيهاُومتلِك 
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ُُويةُِْسُتُ ُيفُجاءُ ُماُ:باب ُوِفُفُ الصُّ

ثنيُ- 8  ُحييُحد  ُبتسويةُُِمرُ يأُُْكانُابطُ خلاُبنُمرعُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك 

ُ ُ ْخُفأُ ُوهجاءُ ُفإذاُفوِفُالصُّ ُُاستوْتُُقدُنُْأُ ُوهب  ُ( ).كب 

ثنوُ-81  ُحد  ُُيبأُ ُهعمُ ُعنيُعنُمالك  ُلماُبنُلهيس 
ُُ:لقاُهنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُك  ُكنت 

ُُفقامِتُُانعفُ ُبنُُِعثامنُ ُمع ُُأنُُْيفُهمُ لُ كأُ ُناوأُ ُ.ةالالص  ُ-ُهمُ لُ كأُ ُلزأُ ُملفُ,يلُيفرض 

ُُبتسويةُهملُ وكُ ُكانُقدُرجاٌلُُهجاءُ ُىحتُ ُ-ُهيُْلُ عُْبن ُباءْصُحل ُاُييسوُ ُوهو ُفوفالصُّ

ُُنُ أُ ُوهخبُ فأُ  ُُيفُاستوُُِ:يلُلفقاُ,استوْتُُقدُفوفالصُّ ُالص  ُُثمُ ُ,ف  ُ( ).كب 

ُحدُ إُُِنيُْدُ يُ لاُعوْضُُ:باب ُُيفُخرىال ُُىلعُاامه  ُةُِالالص 

_________________ 

ُ"املعرفة"ويفُ(ُ 1/1)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(1138ُ)ُ"املصنف"أخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ( )

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(193ُ/ )

ريجُعنُنافعُبهُ ُ(.1131ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُ.ُوتابعُمالكًاُابنُج 

ُابنُُِونافعٌُُ ُاخلطابُعُ ُموىل ُبن مر ُع  ُي درك ْ ُمل  ُمر .ُ ُالرزاق ُعبد ُأ خرجه 1139ُ)لكن منُطريقُ(

ُأ يوب ,ُ ُالبغويُيف ُالقاسم ُاجلهم"وأبو ُأيب ُ 1)ُ"جزء ُالليثُبنُسعد( ُطريق ُمن ُيفُ, ُحزم وابن

"ُ مرُبه(ُ 1/53)ُ"امل حىل  بيدُاهللُبنُعمرُكلهمُعنُنافعُعنُابنُعمرُعنُع  ُ.ُمنُطريقُع 

ثامنُقال(319ُ/ )وابنُأيبُشيبةُ(1131ُ)عبدُالرزاقُوأخرجُُ ُ":ُمنُطريقُعاصمُعنُأ يبُع  رأ يت 

ُإىلُاملناكبُوال قدامُِ مُإىلُالصالِةُنظر  مرُإذاُتقد  ُ."ع 

(1)ُُ ُأخرجه ُالرزاق 1118ُ)عبد )ُ ُيف ُشيبة ُأيب 351ُ/ )ُ"املصنف"وابن )ُ ُاملنذر (111ُ )وابن

ُ"املعرفة"ويفُ(ُ 1/1)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(111ُ)ُ"رشحُمشكلُاآلثار"والطحاويُيفُ

ُعنُمالكُبه(193ُ/ ) ُُ.منُط رق 
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ثنيُ-83  ُحييُحد  ُمالك  ُلاُخارقملُ اُأيبُبنُكريملاُعبدُعنُىُعن ُأن هُبصي 

ُُْإذاُةبوُ النُُُّمكالُمنُ:لقا ُُماُلفافعُتستحيُمل  ُ.شئت 

ُُيفُخرىل ُاُىلعُامهاحدُ إُُِينيدُ لاُعُ ووْضُ ُ.رسىيُ لاُىلعُمنىيُ لاُيضعُ ُةالالص 

ُ حورُناءيُْتُِْسُالواُ,فطرلاُوتعجيل  ُ.( )ُبالس 

_________________ 

ُ.وهذاُمرسٌلُُ( )

ُوجماهدُوسعيدُبنُجبريُوغريهم.ُعبدُالكريمُمعدوٌدُيفُالتابعيُ ُ.ُروىُعنُأ نس 

ُأ حاديثُُملسو هيلع هللا ىلصمنُحديِثُرسولُاهللُ:ُأيُ(منُكالمُالنبوة:ُ)وقولهُ ُتلكُال لفاظُيفُمجلِة
ِ
بدليِلُجميء

ُ.ُمشهورة

لةُاحلياءُ اُمج  ُ.ُأ م 

مروُُ(3181ُ)ُففيُصحيحُالبخاريُُ قبةُبنُع  ُ.مرفوعًاُمثلهُعنُأيبُمسعودُع 

ُ.ُوكذاُوضعُاليدينُيفُالصالةُ

ُُ"صحيحه"أخرجهُالبخاريُيفُُ (111ُ)ُُ ُ:قال,ُسعدُعنُأيبُحازمُعنُسهلُبنُُِمنُطريقُمالك 

ُالي منىُعىلُذراِعهُالي رسىُيفُالصالة" ُاليد  ُالرجل  ُي ضع  ُ"كانُالناسُي ؤمرونُأْن الُ:ُقالُأبوُحازم.

نْمىُذلكُإىلُالنبىُ ُي  هُإال  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصأ ْعلم 

نِْميُ:ُ)ُقوله(:1/115ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ ُي  بفتحُأولهُوسكونُالنونُوكرسُامليم,ُقالُأهلُُ(إال 

ُاللغة ته: ُوأ ْسندُّ ُرفعت ه ُغريي ُاحلديثُإىل ُن ميت  ُبنُ , ُبذلكُمعن ح ُيوسفُعندُُورص  ُوابن  عيسى

ُذلك"ثالثتهمُعنُمالكُبلفظُ:ُابنُوهباإلسامعييلُوالدارقطني,ُوزادُ ,ُوِمنُاصطالِحُأ هِلُ"يرفع 

نِميهُفمر ُاحلديثُإذاُقالُالراويُي  ُذلكُإىلُالنبي  هُيرفع  ُ.انتهىُكالمه.ُولوُملُيقي دهُملسو هيلع هللا ىلصاد 

حورُ ُالس  ُالفطِرُتْأخري  اُتعجيل  ُ.ُأم 

ُاهللُ",ُسعدُسهلُبنُِعنُُ(1118ُ)ُومسلمُ(951ُُ )ُفأخرجُالبخاريُُ ُرسول  الُيزالُ:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأن 

= 
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ُُيفُنوتقُ لاُ:باب ُبِحُالصُّ

ثنيُ-81  ُحييُحد  ُُالُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك  ُيفُيقنت 

ُ
 
ُُمنُيشء ُ( )ُ.ةالالص 

ُُعنُيهُْالن ُُ:باب ُهحاجتُ ُريدُ يُ ُنسانُ واإلُُِةالالص 

ثنيُ-85  ُحييُحد  ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُروةُ عُ ُبنُهشامُُِعنُىُعنُمالك 

ُُفحَّضِتُُهصحابُ أُ ُؤمُُّيُ ُكانُرقمل ُا ُُ,اًُيومُةالالص  ُ:لفقاُ,رجعُ ُثمُ ُ,هاجتُِحلُفذهب 

ُإُِ ُُين  ُرسوُسمعت  ُقبُبهُيبدأُْلفُغائطُ لاُكمحدُ أُ ُرادُ أُ ُإذاُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُُل  ُ( ).ةالالص 

___________________ 

لواُالفطر ُماُعج  ُبخري  ُ.ُ"الناس 

رواُالسحور"ُمنُحديثُأيبُذرُ(1ُ 3 1)زادُأمحدُُ ُُ."وأ خ 

ُ.ُوماُبعدها(11/11ُ)ُ"التمهيد"انظرُ.ُوفيهُأحاديثُأخرىُ

ُ:ُأيُ(واالستيناءُ:ُ)ُقولهُ ُ.ُالتأ ين 

( )ُُ ُالشافعي ُ 11)أخرجه )ُ ُالرزاق 1951ُ)وعبد )ُ 153ُ/ )والطحاوي )ُ ُيف ُ"املعرفة"والبيهقي

ُعنُمالكُبه(1/19ُ) ُ.ُمنُط رق 

ُيفُ:ُولفظُعبدُالرزاقُ ُ.الفجرالُيقنت 

ُُ ُأ يبُشيبةُ,ُمنُطريقُأيوب(1ُ 11)وابنُاملنذرُ(1951ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُأيضًا (1/99ُ)وابن 

ُيفُالفْجرُوالُيفُالوتر",ُمنُطريقُعبيدُاهللُكالمهاُعنُنافعُعنُابنُعمر ُ."أ ن هُكانُالُيقنت 

والطحاويُ(1ُ  /1)والنسائيُ(5/33ُ)ُ"التاريخُالكبري"والبخاريُيفُ(318ُ)أخرجهُالشافعيُُ(1)

منُ(1ُ 9 )ُ"الوسط"وابنُاملنذرُيفُ(151ُ)ُ"الكبري"والطباينُيفُ(991ُ )ُ"رشحُاملشكل"يفُ

ُعنُمالكُبه ُُ.ط رق 

حهُابنُحبانُُ ُ( 111)وصح 

= 
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ثنوُ-81  ُحد  ُمالك  ُعن ُالُ:لقاُابطُ خلاُبنُمرعُ ُأنُ ُ,مُ لسأُ ُبنُُِزيدُعني

ُ.( )ُهيُْكُ ورُُْبيُضامُ ُوهوُكمحدُ أُ ُيُ لصيُ 

___________________ 

واةُللموطأُيفُإسنادُهذاُاحلديث(:1/191ُ)ُ"االستذكار"وقالُأبوُعمرُيفُُ َُْيتلفُالرُّ ُانتهىُ.ُمل 

ُُ ُداود ُأبو 88ُ)وأخرجه )ُ 111ُ )والرتمذي )ُ ُماجه ُُ.(1 1)وابن ُخزيمة ُابن حه (931ُ)وصح 

ُعنُهشامُبه(1/151ُ)واحلاكمُ ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُحديثُحسٌنُصحيٌحُ:ُوقالُالرتمذيُ

ُاهلل(:1/31ُ)ُ"التلخيص"وقالُاحلافظُيفُُ ُعنُعبِد ل  روةُعنُرج  همُعنُهشامُعنُع  ُبعض  ,ُورواه

ُفيامُحكاهُالرتمذيُيفُ حُالبخاريُّ نُزادُفيهُُ"العللُاملفرد"ورج  ُُ"م  ُ.ُانتهى.ُ"عنُرجل 

ُابنُعبدُالبُيفُُ ُاحلافظ  ُاخلالف  ُال:ُثمُقال(111ُُ–11/113ُ)ُ"التمهيد"وذكر  ُعبد  :ُرزاقُقالذكر 

روةُقال روةُعنُع  ُجريجُعنُأ يوبُبنُموسىُعنُهشامُبنُع  مرة ُ":ُأ خبناُابن  ُأ وُع  خرْجناُيفُحجٍّ

الة ُالص  هريُفأ قام  ُقال.ُوذهبُحلاجتِه.ُصلُّوا:ُثمُقال,ُمعُعبدُاهللُبنُالرقمُالزُّ ُ:ُفلامُرجع  ُرسول  إن 

ُقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُ"فذكره: ُرو. ُي شهدُبأ ن  ُاإلسناد ت صلةفهذا ُاحلديثُم  هُيفُهذا ُتابع  ْن ُوم 
ُمالك  ُاية  ,ُ وابن 

ُ.انتهىُكالمه.ُجريجُوأ ي وبُبنُموسىُثقتانُحافظان

ُ(511ُ)ويشهدُللحديثُماُأخرجهُمسلمُ:ُقلت ُالط عام"عنُعائشةُمرفوعًا ُبحَّضِة والُ,ُالُصالة 

هُال خبثان ُ."هوُيدافع 

ُ.وهذاُمرسٌلُُ( )

ُْي دركُعمرُُُ ُ.ُزيدُبنُأسلمُمل 

ُبيُوركيْهُ:ُ)ُقولهُ ُ.أيُبسببُاحلقنُ(ضام 

ُوهوُحاقٌنُ(:1/191ُ)ُ"االستذكار"قالُابنُعبدُالبُيفُ ُأْنُيصيل 
ُالعلامءُعىلُأنهُالُينبغيُل حد  أمجع 

ُمنُف روضُصالتِه
 
ُعنُإقامةُيشء ُذلكُي شغله ُكانُحقن ه ُإذا .ُ ُقل  ُوإْن ُواختلفوا, ُوهوُ. فيمنُصىل 

ُأ نهُأُ  ُكذلكُفإن نيُ:ُفقالُمالكُفيامُروىُابنُالقاسمُعنه.ُكملُصالت هحاقٌنُإال  ل هُذلكُفصىل  إذاُشغ 

= 
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ُُانتظارُ:باب ُيهالإُُِيشملواُةُِالالص 

ثنوُ-81  ُحد  ُيُعنُمالك  ُمُ عنُس  محنُالرُ ُباُبكرُبنُعبدأُ ُنُ أُ ُ,يبُبكرُ ُأُ ىلموُي 

ُأُ نُغُ مُ ُ:كانُيقول ُدا ُأوُلُ يتعلُ.هغريُ ُريدُ الُيُ ُإىلُاملسجدُُِوُراح  ُمُ ثُ ُ,مهلُ عيُ لُِمُخريًا

ُُ( )ُ.امًُغانُُِعُ جاهدُيفُسبيلُاهللُرج ُكانُكاملُ ُ.هإىلُبيتُُِرجعُ 

ثنوُ-88  ُحد  ُُهأنُ ُ,رمُِجُْملُ اُاهللُعبدُُِبنُعيمُِنُ ُعنيُعنُمالك  ُريرةهُ ُباأُ ُمعس 

ُُإذاُ:يقول ُلُ جُثمُ ُ,كمحدُ أُ ُصىل  ُمُ ُيفُس  ُُْ.هصال  ُُئكةُ الملاُلُِتزُمل  ُهمُ لالُ.يهلعُت صيل 

ُمُ ُمنُقامُ ُفإنُُْ,ارمحهُهمُ لالُهلُاغفر ُلفجُهصال  ُُنتظرُ يُ ُسجدُِملاُيفُس  ُُْ.ةالالص  ُيفُْلُيزُمل 

___________________ 

ُيفُالوقِتُوبعده عيد  ُأ ْنُي  ي كرهُأْنُي صيلُوهوُ:ُوقالُالشافعيُوأبوُحنيفةُوعبدُاهللُبنُاحلسن.ُأ حب 

ُإذ:ُوقالُالثوري.ُوصالت هُجائزٌةُمعُذلكُإنُملُي رت كُشيئًاُمنُفروضها,ُحاقنٌُ هُالبول  اُخافُأْنُي سبق 

مُرجاًلُواْنصف ُ.انتهىُكالمه.ُقد 

ُ.ُوهذاُمرسلُ( )

همُيفُالصحابة,ُأبوُبكرُبنُعبدُالرمحنُمنُكِبارُالتابعيُ هُبعض  ُ.ُبلُعد 

ُالرْأيُواالجتهاد(:1/311ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُالُي دركه ُهذا ُأن  لنهُقطٌعُعىلُ,ُمعلوٌم

كِمُ ُمنُح  ُانتهى.ُاهللُوأ مِرهُيفُثوابهغيب 

ُمرفوعاًُ:ُقلتُ يئ هُمنُط رق  رساًلُجم  ُ.ُومماُيؤيدُكون هُم 

ناُهذاُ":ُمرفوعاًُُعنُأيبُهريرةُ(81ُ)وابنُحبانُ(1ُ 18 )فأخرجُاإلمامُأمحدُُ ُمسجد  منُدخل 

ُ.ُ"كانُكاملجاهدُيفُسبيلُاهلل.ُليتعل مُخريًاُأوُي علمه

ُ.ُنحوه.ُُسعدُ ُبنُُِعنُسهلُِ(ُ  59)ُ"املعجمُالكبريُ"وللطباينُيفُُ
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ُ الص 
ُُىحتُ ُةُ  ُ.( )ُي صيل 

_________________ 

ُُمنُطريقُابنُِ(ُ 9)ُ"غريبُمالك"أخرجهُابنُاملظفرُيفُُ( ) ُُوهب  ُ.بهُعنُمالك 

ُالرفع,ُوهذاُموقوٌفُُ ُ.ُلكنُلهُحكم 

ُ"أماليه"وابنُبرشانُيفُ(91ُ)وابنُاملظفرُ(111ُُ–1/115ُ )ُ"التمهيد"وأخرجهُابنُعبدُالبُيفُُ

ُعنُمالكُبه(9ُ) ُ.ُمرفوعًاُرصحياًُ.ُمنُط رق 

ُ,ُموقوٌفُيفُاملوطأ(:1/115ُ )ُ"التمهيد"قالُابنُعبدُالبُيفُُُ ..ُهوغريُُِوقدُأ سندُمنُطريقُمالك 

ُُوهوُحديٌثُصحيٌحُرواهُمجاعٌةُمنُثقاِتُأيبُهريرةُعن:ُثمُقال,ُساقُأسانيدهُثمُ  أيبُهريرةُعنُالنبي 

ُ.كالمهُانتهى.ُملسو هيلع هللا ىلص

ُالدارقطنيُيفُُ ُ(95ُ 1)ُ"العلل"وذكر ُفيهُعىلُمالك  ُثمُقال,ُاخلالف  هُصحيٌحُ: ُرفع  ُمالكًاُ, ُأن  إال 

هُيفُاملوطأ ف  ُانتهى.ُوق 

هُُ(119)ومسلمُ(118ُ)ُ"صحيحه"احلديثُأخرجهُالبخاريُيفُ:ُقلت ُعنُأيبُهريرةُرفع 
منُط رق 

"ُ ُت صيل  هُاملالئكة  ُفيهُ]ُُعىلُأ حِدكمُماُدامُيفُم صال  ُاغفرُله[ُالذيُصىل  دْثُاللهم  ُارمحه.ُماُملُحي  .ُاللهم 

ُالصالة ُإىلُأ هلهُإال  نقلب  هُالُيمنعهُأْنُي  بِس  ُماُدامِتُالصالةُحت 
كمُيفُصالة  ُ.ُ"الُيزالُأ حد 

هُ)ُدونُقولهُُ ُفيهُ(فإْنُقامُمنُم صال  ُمرتبطُبذاِتُاملكانُالذيُصىل  ُغري  جر 
ُال  وإنامُكون هُيفُ,ُوفيهاُأن 

ُمكانُفيه ُ.ُاملسجِدُي كفيُلألجرُيفُأ ي 

ُالبُيفُُ ُابنُعبد ُإىلُتلكُالزيادة ُأشار 1/139ُ)ُ"االستذكار"وقد ُفقال( ُقيامُ: ُاحلديثُأن  يفُهذا

ُ رجهُمنُأْنُيكونُلهُثواب  هُالَُي  ُمنُمصال  ُإذاُكانُمنتظرًاُللصالةُاملصيل  ُأنهُالُيقال,ُاملصيل  إنهُ:ُإال 

هُينتظرُالصالة ُعىلُالذيُيفُمصال  ُعليهُاملالئكةُكامُت صيل  ُانتهى.ُت صيل 

بهُاحلافظُابنُرجبُيفُُُُُ ُأنهُالُيقال:ُقالُابنُعبدُالب:ُفقال(5/19ُ)ُ"فتحُالباري"لكنُت عق  إنهُ:ُإال 

ُعليهُاملالئكة لُمنُمكانه:ُيعنيُ.ت صيل  هُُوهوُينتظرُ .ُعىلُاملتحو  ُعىلُالذيُيفُم صال  الصالةُكامُت صيل 

ُالصالة ُينتظر  ُاحلديثُاملرفوع. ُيشريُإىلُأن  ُالُعىلُ. ه ُاملالئكةُعىلُمنُجيلْسُيفُمصال  إنامُفيهُصالة 

= 
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ُجودالسُُُّيفُهُ ْجُوُ لاُيهلعُوضعيُ ُماُىلعُنيُْدُ يُ لاُوضعُ:باب

ثنيُ-89  ُحييُحد  ُسجدُ ُإذاُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك 

ُ.ههتُ جبُُْيهلعُضعُ يُ ُذيلاُىلعُهيُْكفُ ُوضعُ 

ُخرُِيُ لُهنُ وإُُِ,بدُِلاُشديدُُِيومُ ُيفُهيتُ رأُ ُقدلوُ:نافعٌُُلقا ُهلُرنسُ بُ ُحتتُمنُهيُْكفُ ُج 

ُ( )ُ.باءْصُحل ُاُىلعُامهُ يضعُ ُىحتُ 

ثنوُ-91  ُحد  ُوضعُ ُمنُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُ,امهُ ريفعُْلفُرفعُ ُإذاُثمُ ُ,هجبهتُ ُيهلعُيضعُ ُذيلاُىلعُهيُْكفُ ُيضعُْلفُ,رضُِل ُباُهجبهتُ 

ُ.( )هوْجُلاُسجدُ يُ ُكامُسجدانُِتُ ُنيُْيدُ لاُفإنُ 

___________________ 

ُللصالة ُاملنتظر ُمرفوعُ . ُحديث  ُيف وي ُر  ُقد ُولكن ُعطاءُ , ُأيبُبنُ ُفروى ُعن الرمحنُُعبدُُِالسائب

ُ ُ:ُقالُميُعنُعيلٍُّلُ السُّ ُُسمعت  ُالفجر":ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  هُصل تُعليهُ,ُم نُصىل  ُيفُمصال  ُجلس  ثم 

ُاملالئكة ُعليه, م ُوصالِت  ُلهُاللهمُ : ُارمحهُاللهمُ ُ.اغفر ُاملالئكةومُ , ُعليه ُصل ت ُالصالة ُينتظِر ,ُن

مُعليه جهُاإلمامُأمحدُ."ارمحهُاللهمُ ُ,اغفرُلهُاللهمُ :ُوصالِت  ُبنُاملديني.ُخر  هوُحديٌثُ:ُوقالُعيل 

ويفٌُ هُحسنٌُ,ُك  ُ.كالمهُانتهى.ُوإسناد 

وابنُاملنذرُ(1ُ ُ–1/9ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(11ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(111ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُعنُمالكُبه(1ُ 1 ) ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُوإسنادهُصحيحُ

اعةُكان:ُقالُاخلليل.ُالنونُبضمُ ُ(برن سُ:ُ)ُقولهُ ر  لتزٌقُبهُفهوُب رنسُد  هُم  ُرْأس  ُثوب  ب ه,ُكلُّ أوُ,ُأ وُج 

ُ(.11 / )ُ"املشارق"قالهُعياضُيفُ.ُمِمطراًُ

ُ.ُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(11ُ /1)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

= 
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ُُيفُاجةُِحلاُعندُصفيِقُوالتُ ُتفاتلالاُ:باب ُةُِالالص 

ثنوُ- 9  ُحد  ُُْمرعُ ُابنُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُتفُِليُ ُيكنُمل  ُ.( )ُهتُِصالُيفُت 

ثنوُ-91  ُحد  ُُ:لقاُهنُ أُ ُ,قارئلاُجعفرُ ُيبأُ ُعنيُعنُمالك  ُصأُ ُكنت  ُوعبدُ ُ.يل 

ُلفاُ-ُبهُرشعُ أُ ُالوُ-ُيورائُُِعمرُبنُ ُاهلل ينزُ مُ فغُ ُ.تفتُّ
( ).ُ

ُيُ ُماُ:باب ُراكعٌُُمامُ إلُِواُجاءُ ُنمُ ُفعل 

___________________ 

ُموقوفاًُُ ُبه ُنافع ُعن مريُكالمها ُالع  مر ُاهللُبنُع  ريجُوعبد  ُج  ُابن  ُمالكًا ُوتابع ُالرزاقُ. ُعبد أ خرجه

(1/ 11ُ.)ُ

ُُ ُأيوب  ُعليهُ.ورواه ُواخت لف .ُ ُداود ُأبو 891ُ)فرواه )ُ 1/111ُ)والنسائي )ُ (319ُ/ )واحلاكم

ُ ُيف اج 311ُ)ُ"مسنده"والرس  )ُ ُخزيمة 131ُ)وابن ليُ ( ُع  ُبن ُإسامعيل ُطريق ُةمن ُأيضًاُ, اج والرس  

هيبُبنُ(11ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 11)ُ"املنتقى"وابنُاجلارودُيفُ(339ُ) منُطريقُو 

ُ.ُمرفوعاًُُمرُعُ ُعنُأيوبُعنُنافعُعنُابنُِ(ُإسامعيلُووهيب)خالدُكالمهاُ

ُزيدُعنُأيوبُموقوفاًُُ ُبن  ابنُحجرُومنُطريقهُ(ُ 1 /1)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُ.ُورواهُمحاد 

ُ(.151ُ/ )ُ"تغليقُالتعليق"يفُ

رُُ منُطريقُابنُأيبُ(131ُ)ُ"الوسط"والطباينُيفُ,ُمنُطريقُأ سامةُبنُزيد(11ُ )ورواهُابنُاملظف 

ُ.ُليىلُكالمهاُعنُنافعُمرفوعاًُ

ُ.ُوهذاُإسنادُصحيحُ( )

أنهُكانُ",ُعنُحفصُعنُعبيدُاهللُعنُنافعُعنُبنُعمر(1531)ُ"املصنف"وأخرجُابنُأيبُشيبةُيفُ

هُااللتفاِتُيفُالصالة ُُ.وسندهُصحيح.ُ"يكر 

ُ.ُعنُمالكُبه(15ُ /19)وابنُعساكرُ(3111ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1)

ُ.ُوسندهُصحيحُ
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ثنيُ-93  ُحييُحد  ُمالك  ُعن ُُعنُى ُِشهاب  ُبنُلسهُبنُمامةُ أُ ُيبأُ ُعنُابن

ُح ُ ُُبنُ ُزيدُ ُلدخُ:لقاُهنُ أُ ُ,نيف  ُالن ُُفوجدُ ُسجدُ ملاُثابت  ُُمُ ثُ ُ,عُ فركُ ُاًُركوعُاس  ُدب 

ُوصُىحتُ  ُُل  ُالص  ُُ( )ُُ.ف 

ُُيفُجاءُ ُماُ:باب ُملسو هيلع هللا ىلصُبي ُالن ُُىلعُةالالص 

ثنوُ-91  ُحد  ُُ:لقاُدينارُ ُبنُُِاهللُعبدُُِعنيُعنُمالك  ُعمرُبنُ ُاهللُعبدُ ُرأيت 

_________________ 

(998ُ )وابنُاملنذرُ(1/111ُ)ُ"رشحُاملعاين"ويفُ(1851ُ)ُ"رشحُاملشكل"أخرجهُالطحاويُيفُُ( )

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه

ُالبيهقيُيفُُ 1/91ُ)ُ"الكبى"وأخرجه )ُ ُأيبُشيبة 151ُ/ )وابن ُاملعاين"والطحاويُيفُ( ُ"رشح

(1/111ُ)ُ 99ُ )وابنُاملنذر هريُبه(3113ُ)ُ"مسندُالشاميي"والطباينُيفُ( ُعنُالزُّ .ُمنُط رق 

ُالقبلةُ "وزادواُ ُ,ُفاستقبل  ُركع  ُ."ثم 

ُزيدُبنُثابتُيفُهذاُالبا(:1ُ 1/3)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُانتهى.ُبُمتصٌلُصحيٌحُحديث 

ُبنُثابتُ"أيبُالزنادُعنُأبيهُعنُخارجة,ُُعنُابنُِ(1851ُ)ُ"رشحُامل شكلُ"وللطحاويُيفُُ ُزيد  أ ن 

ُإْنُ ُهبا ُي عتدُّ ُثم  ُال يمن, ه ُعىلُِشق  ًا عرِتض  ُي ميشُم  ُثم  ُإىلُالقبلِة, ه ُاملسجد,ُووجه  تبِة ُعىلُع  كانُيركع 

ُ ُإىلُالصف  ُ.ُ"أ وُملُي صل,ُوصل 

ُفائدةُ 1/5ُ)ُ"فتحُالباري"قالُابنُرجبُاحلنبيلُيفُ: ُومنُالعجائب(: ُذكرُيفُكتابُ. ُالبخاري  أن 

ُاملسألةُ"القراءةُخلفُاإلمام" هُيفُهذه ُعنُزيدُبنُثابتُالُيقولُبهُم نُخالف  ُاملروي  ُأن  :ُفإنهُقال,

ُبنُسهلُ  ُروىُال عرجُعنُأ يبُأ مامة ُقال, عُ : ُثابتُرك  ُبن  ُزيد  ُالقبلةُ-وهوُبالبالطُُ-ُرأيت  .ُلغرِي

ُْجيزئه:ُوقالُهؤالء(:ُأيُالبخاريُ)ُثمُقالُ,ُحتىُدخلُيفُالصف ُلغرِيُالِقبلةُمل  وهذهُروايةُ.ُإذاُركع 

ُ نكرةُالُتصحُّ ُم  ُللقبلةُِ, ُزيٌد ع  ُوإنامُرك  هريُعنُأيبُأمامةُبنُسهلُبنُحنيف. ُالزُّ :ُقال,ُكذلكُرواه

ُثابت ُبن  ُزيد  ُُُ.انتهىُكالمُابنُرجب.ُالبابفذكرُحديثُ.ُرأيت 
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ُ ُالن ُُْبُِقُ ُىلعُيقف  ُفيصُ,ملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُالن ُُىلعُيل  ُُ( )ُ.وعمرُ,بكرُ ُيبأُ ُىلوعُ,ملسو هيلع هللا ىلصُبي 

ُُجامعُُِيفُلمعُ لاُ:باب ُةالالص 

ثنوُ-95  ُحد  ُرسوُنُ أُ ُ,ةرُ مُ ُبنُعامنالنُُُّعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُاهللُل 

ُُيفُترونُماُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلص ُُاربالش  ُنزيُ ُأنُُْلقبُكلوذُ-ُ؟.اينوالزُ ُارقوالس  ُ-ُفيهمُل 

ُ.عقوبةٌُُوفيهنُ ُ,فواحشُنُ هُ ُ:لقاُ,مُ لعأُ ُهورسولُ ُاهلل ُ:قالوا

ُُسوأُ وأُ  ُُذيلاُقةُِالرس  ُيُ ُوكيفُ:قالواُ,هتُ صالُيرسق  ُُهتُ صالُرسق  ؟ُاهللُياُرسول 

ُ( )ُ.هاسجودُ ُالوُهاركوعُ ُتمُُّيُ ُالُ:لقا

_________________ 

وإسامعيلُالقايضُيفُ(5/115ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1ُ 3/1)ُ"الطبقات"أخرجهُابنُسعدُيفُُ( )

الةُعىلُالنبيُ" ُعنُمالكُبه(98ُ)ُ"ملسو هيلع هللا ىلصفضلُالص  ُ.ُمنُط رق 

ُُ ُالرزاق ُعبد  1111ُ)وأخرجه )ُ ُسعد 51ُ /1)وابن )ُ ُالقايض 11ُ )وإسامعيل ُيفُ( والبيهقي

عبُاإليامن"ويفُ(5/115ُ)ُ"الكبى" ُعنُنافعُقال(3/118ُ)ُ"ش  ُ":ُمنُط رق  ُعمرُإذاُقِدم  كانُابن 

ُ ُالنبي  فرُأ تىُقب  السالمُعليكُ,ُالسالمُعليكُياُأباُبكر,ُالسالمُعليكُياُرسولُاهلل:ُفقال.ُملسو هيلع هللا ىلصمنُس 

ُ."ياُأبتاه

ُالشافعيُُ(1) 191ُ)أخرجه ويفُ(8/119ُ)ُ"بىالك"والبيهقيُيفُ(11ُ )ُ"اختالفُاحلديث"ويفُ(

ُعنُمالكُبه(559ُ)ُ"جامعُبيانُالعلم"وابنُعبدُالبُيفُ(8ُ 1/3)ُ"املعرفة" ُ.ُمنُط رق 

ُُ ُيف ُعمر ُأبو ُُ"قال 13/119ُ)ُ"التمهيد ُاحلديثُعنُ(: ُمالكُيفُإرسالُهذا ُعن واة تلفُالرُّ َُي  ْ مل 

ُانتهى.ُالنعامنُبنُمرة

رسل:ُوقالُالبيهقيُ ُ.ُوهذاُم 

ُلُشاهٌدُمنُحديثُِعمرانُبنُحصيُولشطرهُالوُ :ُقلتُ ُ"الدبُاملفرد"أخرجهُالبخاريُيفُ.

ُيفُ(31ُ) منُطريقُ(8/119ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(1ُ  /8 )ُ"املعجمُالكبري"والطباينُّ

= 
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ثنوُ-91  ُحد  ُرسوُنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُروةعُ ُبنُهشامُعنيُعنُمالك  ُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُُنمُُِاجعلوا ُالص 
ُ.( )ُكميوتُِبُ ُيفُكمتِ

___________________ 

ُ.ُبهُعنُعمرانُُقتادةُعنُاحلسنُِ

ويفُسامِعُاحلسِنُمنُ,ُويفُإسناِدهُاختالٌفُيفُوصلِهُوإِرسالِهُ."وذلكُقبلُأْنُي نزلُفيهمُُ"دونُقولهُُُُُ

ُ.ُِعمرانُأيضاًُ

ُاآلخرُُ ُشطره ا ُالناسُرسقة"أ م  ُوأسوأ ُ"الخ.. ُأيبُسعيدُُفجاءُمنُحديِثُ. ُاإلمامُ . ُأمحدُ ُأخرجه

ُوغريُ (3/51ُ) ُضعيف  ُ.ُومنُحديثُأيبُهريرةُوأ يبُقتادة.ُهُبسند 

ُ(.181ُ)وعللُابنُأيبُحاتمُرقمُ(319ُ ُ–133ُ )عللُالدارقطنيُ:ُانظرُ

ُ(ُ 39)اقُبنُراهويةُأخرجهُإسح.ُولهُطريٌقُآخرُعنُأيبُهريرةُ ُضعيف  ُ.بسند 

لُ ُ(1391ُ)ُ"املعجمُالوسط"أخرجهُالطباينُيفُ.ُوجاءُمنُحديثُعبدُاهللُبنُامل غف  ُضعيف  بسند 

ُُ.واهللُأعلم.ُأ يضاًُ

ٌدُكامُيفُُُ( ) سد  رةُإحتافُاملُ ُ"أخرجهُم  ُ.عنُعروةُبه(19ُ /1)ُ"ه 

رسٌلُيفُاملوطأُعندُمجيعهم(:11/331ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُ.انتهى.ُوهذاُم 

ُيعىلُُ ُأبو ُعنُ(3/51ُ)ُ"الكامل"وابنُعديُيفُ(1811ُ)وأخرجه ُعنُأبيه منُط ريقيُعنُهشام

ُ.ُعائشةُموصوالًُ

ُباإلرسالُ ُإعالله ُإىل ُحاتِم ُأ بو ُأ شار ُلكن ُيف. ُكام ُُ"العلل"ُفقال 313ُ)البنه ُهذاُ(: ُيف ُيقولون ال

ُانتهىُ.ُاحلديثُعنُعائشة

روةُعنُعائشةُمنُروايةُابنُِ(11311ُ)وأخرجهُأمحدُ علوهاُ"وزادُ.ُْليعةُعنُأ يبُال سودُعنُع  والُجت 

بورًاُ ُ."عليكمُق 

نُابنُعمرُمرفوعًاُعنُنافعُع(111ُ)ومسلمُ(131ُ)ُ"صحيحه"أخرجهُالبخاريُيفُ.ُواحلديثُ

ُ."والُتت خذوهاُقبوراًُ"وزاداُ.ُمثله

= 
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ثنوُ-91  ُحد  ُمالك  ُعن ُُْذاإُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعني ُمل 

ُملاُستطعُِيُ  ُُريض  ُُْ,إيامءًُُهِسُبرأُُْأُ ومُ أُ ُجودُ السُّ ُُ( ).شيئاًُُهجبهتُُِىلإُيرفعُومل 

ثنوُ-98  ُحد  ُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,محنالرُ ُعبدُيبأُ ُبنُُِربيعةُ ُعنيُعنُمالك 

ُُوقدُ-ُسجدُ ملاُجاءُ ُإذاُكان ُالن ُُصىل  ُُْ,كتوبةملاُةُِبصالُبدأُ ُ-ُاس  ُصيُ ُومل  ُهالقبُل 

ُ( ).شيئاًُ

___________________ 

واملرادُالنوافلُ,ُِمنُللتبعيض:ُقالُالقرطبيُ(منُصالتكم:ُ)قوله(:915ُ/ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ

ُرواه ُُبدليلُما ُمرفوعًا ُمنُحديثُجابر ُلبيتِهُ"مسلم ُفليجعْل ُيفُمسجِده ُالصالة  كم ُقىضُأحد  إذا

ُ."نصيبًاُِمنُصالته

ُقلتُُ ُابنُحجرُ] نفيُاالحتامل[: ُي  ُما ُوليسُفيه ُمعناه, ُوقدُحكىُعياٌضُعنُبعِضهمُأن  اجعلواُ.

ُوغرِيهنُ 
رجُإىلُاملسجدُمنُنسوة  مُمنُالَُي  ُبك  ُفرائِضكمُيفُبيوتكمُليقتدي  وإْنُكانُُ-وهذاُ,ُبعض 

تمالُ لُهوُالراجحُ-حم  ُالو  ينُفقال,ُلكن  ُحمييُالد  ُالشيخ  انتهىُ.ُالفريضهالُجيوزُمحل هُعىلُ:ُوقدُبالغ 

ُ.كالمه

منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُ(181ُ )ُ"املعرفة"ويفُ(1/311ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُ.ُمالكُبه

اعٌةُعنُنافعُ :ُ"املعرفةُ"وقالُالبيهقيُيفُُ ُعامرُ ُاهللُبنُ ُورواهُعبدُ ,ُعمرُموقوفاًُُعنُابنُُِكذلكُرواهُمج 

ُ.انتهى.ُوليسُبيشء,ُمرفوعاًُُال ْسل ميُعنُنافعُ 

فعىلُ:ُثمُقال(1/335ُ)ُ"االستذكار"ذكرهاُابنُعبدُالبُيفُ.ُولهُط رٌقُأ خرىُموقوفٌةُعنُابنُعمرُ

ُوأ كثرُالفقهاء ُعندُمالك  ُ.انتهى.ُهذاُالعمل 

نقطعٌُُ(1) ُ.ُهذاُم 

مرُ.ُالرأيُربيعةُُ ُع  ُ.ملُي دركُابن 

= 
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ثنوُ-99  ُحد  ُوهوُلُ رج ُُىلعُمرُ ُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُ ُكُ ُلج ُالرُ ُفردُ ُيهلعُملُ فسُ,ي صيل  ُُإذاُ:هلُلفقاُ,عمرُبنُ ُاهللُعبدُ ُيهلإُفرجعُ ُ,اًُمال  ُملُ س 

ُُوهوُكمحدُِأُ ُىلع ُ( ).هبيدُُِرْشُيُ لوُ,ملُ تكيُ ُالفُي صيل 

ثنوُ-111 ُحد  ُيسنُ ُنمُ ُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُُهارُْكُ يذُُْملفُةًُصال ُيصلفُمامُ إلاُمُ لُ سُفإذاُ,مامإلُِاُمعُوهوُإال  ُُل  ُ,يسنُ ُتيلاُةُ الالص 

ُُثمُ 
ُصيُ لِ ُ( ).خرىل ُاُبعدهاُل 

___________________ 

ُانت هىُإىلُ":ُقال,ُعنُأ يوبُعنُنافعُ(3131)ُ"املصنف"وأخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ ُعمرُإذا كانُابن 

ُ.ُ"فذكره.ُاملسجد

ُُ مر(3135ُ)ولعبدُالرزاقُأيضًا ُعنُابِنُع  ُعنُنافع 
مُقدُ":ُقال,ُعنُمالك  ُفوجْدِت  ُاملسجد  ُأ تيت  إذا

ُاملكتوبةُ  ُإال  ُ.ُ"صل واُفالُتصل 

ُالرزاقُُ( ) ُعبد  ُ(1/331ُ)أخرجه (1/159ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(1/11ُ)وابنُأيبُشيبة

ُ"وابنُحزمُيفُ ُعنُنافعُبه(ُ 5 /1)ُ"امل حىل  ُ.منُط رق 

هريُعنُساملُعنُأ بيهُمثله(598ُ )وابنُاملنذرُ(3591ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ ُ.ُمنُطريقُالزُّ

(111ُ/ )والطحاويُ(38ُ  )وابنُاملنذرُ(1151ُ)وعبدُالرزاقُ(1/18ُ)أخرجهُابنُأيبُشيبةُُ(1)

ُعنُمالكُبه(981ُ)ُ"املعرفةُ"ويفُ(1/111ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ ُ.ُمنُط رق 

مريُ مرُالع  ُع  ُاهللُبن  ُعبد 
ُمعُمالك  ُوالبيهقيُّ ُالطحاويُّ ُ.وقرن 

ثامنُبنُسعيدُاحِلمصُعنُمالكُ(:ُ 1 /1)ُ"الفتح"قالُاحلافظُابنُرجبُاحلنبيلُيفُ وىُع  وقدُر 

هُباطٌلُ.ُمرفوعاًُ .ُمرُمرفوعاًُعُ ُعنُابنُُِمرُعنُنافعُ بيدُاهللُبنُعُ كذاُرويُعنُعُ .ُبنُعديذكرهُا.ُورفع 

جهُأبوُيعيلُامل وصيلُوالط باينُوالدارقطني هُوْهٌم,ُ,ُخر  ُرفع  ُعنُموسىُبِنُهارونُاحلافظ,ُأن  وذكر 

ازي.ُوإنامُهوُموقوٌفُ ُقالُأبوُزرعةُالر  ُشديد.ُوكذا ُإنكارًا ُمعيُاملرفوع  ُبن  ُحييى  ذكرهُابنُ.ُاًُوأنكر 

= 
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ثنوُ- 11 ُحد  ُُبنُُِحييىُعنيُعنُمالك  س 
ُعنُانبُ ح ُُبنُحييىُبنُدحممُ ُعنُعيدُ 

ُصأُ ُكنتُ:لقاُأن هُ.انبُ ح ُُبنُُِواسعُُِهعمُ  ُىلإُهظهرُ ُسندٌُمُ ُعمرُبنُاهللُوعبدُ-ُيل 

ُلفُ-ُةلبُْقُِلاُجدار ُُام  ُُقضيت  ُُيتالص  ُعبدُ ُلفقاُ,يرسلاُيقُ ِشُُلبُ قُُِمنُيهلإُانصفت 

ُنِصُتُ ُأنُُْكمنعُ ُماُ:عمرُبنُاهلل ُلفقُلقاُ؟نكميُْيُ ُعنُف  ُُكيتُ رأُ ُ:ت  ُفانصفت 

ُ.يكلإ

ُصبُْأُ ُقدُكفإنُ ُ:اهللُعبدُ ُلقا ُُفإذاُكيمينُُِعنُانصْفُُ:يقولُالًُقائُإنُ ُ,ت  ُكنت 

ُ ُُفانصْفُُت صيل  ُُحيث  ُُإنُُْ,شئت  ُُوإنُُْ,مينكيُ ُعنُشئت  ُ( ).يساركُنعُ ُشئت 

ثنوُ-111 ُحد  ُهاجرينملاُمنُلُ رج ُُعنُبيهأُ ُعنُروةعُ ُبنُهشامُعنيُعنُمالك 

___________________ 

ُ.انتهىُكالمه.ُأيبُحاتم

( )ُُ ُابنُأيبُشيبة بيد(315ُ/ )أخرجه ُمنُطريقُي عىلُبنُع  ُيعىلُ, ُ 511)وأبو ُبنُ( منُطريقُيزيد

ُ.ُهارونُكالمهاُعنُحييىُبنُسعيدُبه

هُثقاٌتُ(:1/311ُ)ُ"املجمع"واْليثميُيفُ(1/19ُ)ُ"اإلحتاف"قالُالبوصرييُيفُُ ُ.رجال 

دُبنُ(:1/311ُ)ُ"االستذكار"وقالُأبوُعمرُيفُُ ُعنُحييىُعنُحمم 
ُعنُحييىُعنُمالك  هكذاُاحلديث 

ب ان واةُاملوطأ.ُحييىُبنُح  هُطائفٌةُمنُر  ُعنُحممدُ,ُوتابع  هُيفُاملوطأُعنُمالك  ورواهُأ بوُم صعبُوغري 

ب ان ُسعيد.ُبنُحييىُبنُح  ُْيذكرواُحييىُبن  ُانتهى.ُمل 

هُعنُحممدُبِنُحييىُبهعنُاب(1ُ 31)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ ام  ُس  يينةُعنُرجل  ُ.نُع 

كمُللشيطانُشيئًاُ":ُقالُعنُابنُمسعودُ(111ُ)ومسلمُ(1ُ 8)وأخرجُالبخاريُ ُأ حد  عْل الُجي 

مينِه ُعنُي  ُإاِل  ُينصف  ُأنُال  ُعليه ًا ُحق  ُي رىُأ ن  ُمنُصالتِه ,ُ ُالنبي  ُرأيت  ُعنُُملسو هيلع هللا ىلصلقد ُي نصف  كثريًا

ُ.ُ"يساِره
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-ُُْ ُ-ُاًُسبأُُْبهُيرُ ُمل 
ُسأُهنُ أُ  ُصأُ أُ ُ.عاصلاُبنُمروعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُل  ُ؟لُِبإلاُنُِعطُ ُيفُيل 

ُُكنُْلوُ,الُ:اهللُعبدُ ُلفقا ُ( ).غنملاُراِحُمُ ُيفُصل 

_________________ 

ُ.رواهُمالكُرمحهُاهللهكذاُُ( )

ُمنُالثقاتُ هُمجٌع ُوخالف  ُعنُهشام. ْوه ُفرو  .ُ ُْيذكروا ُومل  (ُ ُمنهمُوكيعٌُُ.(عنُأبيه عندُابنُأيبُشيبةُ.

ُبنُسليامن,ُ(3891) ُ.ُوعبدة  دُكامُيف,ُ(111)وابنُاملنذرُ(3881ُ)عندُابنُأيبُشيبةُأيضًا ُ"ُومسد 

ُ ُاملهرة 1/33ُ)ُ"إحتاف )ُ د)كلهم ُوم سد  ُوعبدة ُوكيع )ُ ُرجٌل ثني ُحد  ُهشام  ُمنُ)عن د ُم سد  زاد

ُاهللُبنُعمروُبه:ُقال(ُاملهاجرين ُعبد  ُ.ُسأ لت 

ُيفُكتابهُُ ُُ"قالُالدارقطنيُّ ,ُمجاعةٌُ(ُأيُمالك)خالفهُ(:81ُ/ )ُ"ولفُفيهاُمالكُال حاديثُالتيُخ 

ُمنُاملهاجرينروةُعنُشيرووهُعنُهشامُبنُعُ  ُْيذكرواُفيهُعروةُ ,ُخ  هُعنُعبدُاهللُبنُعمروُمل  .ُأ نهُأ خب 

ُالصواب ُوهو ُواحد. ُإسحاقُوغري  عيبُبن ُوش  ُبنُسلمة ُمنهمُمحاد  ُعىلُ, ُيفُاجلامع ُمالٌك ورواه

ُ.ُانتهىُكالمه.ُالصواب

ُالصوابُماُقالهُمالك(:1/311ُ)ُ"االستذكار"عبدُالبُيفُُوزعمُابنُ :ُقلتُُ سلِمُبِنُ,ُأن  ُعىلُم  ورد 

اجُبتوهيمهُمل ُاحلج  ُ.وتصويبِهُلروايةُاجلامعة.ُالك 

ُ.ُواهللُأعلم.ُوفيامُقالهُنظرٌُُ

منُطريقُيونسُبنُب كريُ(11ُ /1)ُ"الكامل"وابنُعديُيفُ(5553ُ)ُ"الوسط"ورواهُالطباينُيفُُ

ُ.ُعنُهشامُعنُأ بيهُعنُعبدُاهللُبنُعمروُمرفوعاًُ

ُ.وهوُوْهمٌُُ

ُاحلُُ ُقال ُيف ُالب ُعبد ُابن 1/315ُ)ُ"االستذكار"افظ ُعندُ(: ُبروكِها ُموضع  ُفهو ُاإلبل ُعط ن ا وأم 

ُسقيها ُمرتي, ُفيها ُاملاء  ُتِرد  بتان ُرش  ُْلا ُيفُسقيها ا ُل ّن  ُالُ. ُعط نها بتيُهو ُبيُالرش  ُب روكِها فموضع 

ُبيتِهاُهوُمراحها,ُموضعُبيتِها ُ.انتهى.ُوموضعُمبيتِهاُ,كامُملِ راحُالغنمُموضعُمقيلِها.ُوموضع 

ُاهللُ",ُعنُجابرُبنُسمرة(311ُ)ُ"صحيحه"روىُمسلمُيفُ:ُقلت ُرسول  ُرجالًُسأل  أ صيلُيفُ:ُملسو هيلع هللا ىلصأن 

= 
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ثنوُ-113 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُماُ:لقاُأن هُ,سي بملاُبنُسعيدُعنُابنُِشهاب 

ُُةٌُالص ُلُ جي  ُكُيفُس  ُل 
ُ,ركعةٌُُمنهاُكتُْفاتُ ُإذاُ.غربملاُهيُ:سعيدٌُُلقاُثمُ ُ؟منهاُركعةُ 

ُُكلوكذ ُُةن ُس  ُ.( )ُهاكلُ ُةالالص 

___________________ 

رابِضُالغنم؟ُقال بارِكُاإلبل؟ُقال:ُقال.ُنعم:ُم  ُيفُم  ُ."ال:ُأ صيل 

ُكثريٌةُيفُالن هيُعنُذلك ُ.وقدُوردْتُأحاديث 

ُيفُ ُاحلافظُابنُحجر 511ُ/ )ُ"الفتح"قال ُالتعبريُ(: عظمها ُاإلبل"ويفُم  ُ"بمعاطن ثُويفُحدي,

ضريُعندُالطباينُ رابدُاإلبل"ديثُعبدُاهللُبنُعمروُعندُأمحدُويفُح,ُ"مناخُاإلبل"أ سيدُبنُح  ,ُ"م 

ُالبخاريُ ُمنُاملواضعُ[ُبابُالصالةُيفُمواضعُاإلبلُ]ُفعب  ُأ خصُّ ,ُواملعاطن  اُأ شمل  باملواضعُ؛ُل ّن 

ُاملع ة؛ُل ن  ُإقامتِهاُعندُاملاءُخاص  ُمواضع  ُخاٌصُباملعاطنُدونُ:ُوقدُذهبُبعضهم.ُاطن  ُالنهي  إىلُأن 

ُ ُاإلبل, ُفيها ُمنُال ماكنُالتيُتكون  ُوقيلغريها طلقاًُ: ُم  ُمْأواها ُهو ُاملغنيُ. ُصاحب  .ُعنُأمحدنقله

ز ُ.انتهىُبتجو 

ُمنُ(111ُ)ُ"جامعُبيانُالعملُوفضله"أخرجهُابنُعبدُالبُيفُُ( ) ُطريقُحييىُبِنُحييىُالل يثيُعنُمالك 

ُ.ُبه

هريُبه(1/1ُ)ُ"الكبى"وأخرجهُالبيهقيُيفُُ عيبُبنُأيبُمحزةُعنُالزُّ ُ.ُمنُطريقُش 

رسٌلُلقولهُ ن ةُالصالِةُكلهاُ:ُ)ُوهذاُإسناٌدُصحيٌحُم  ُ(.كذلكُس 

ُ(:1/311ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُ ُسعيد  اُقول  ن ةُالصال)ُوأم  ن ةُُ(ِةُكلهاُوكذلكُس  ُس  فإن امُأ راد 

ُصالتِه اُآخر  اهاُل ّن  ُإذاُقض  قعد  ُأ ْنُي  ُمنهاُركعٌة وكذلكُلوُأ دركُمنهاُ,ُالصالِةُكلهاُإذاُفاتِتُاملأموم 

ُله ُثانيٌة ا هُل ّن 
ُيفُال وىلُمنُقضائِ ُقعد  ُركعًة ,ُ ُبقوله ُأ راد ُيكون  ُالصالةُ)وقدُحيتملُأ ْن ن ة وكذلكُس 

ُكلها ُأي( ُركعةٌُ: تهُمنها ُفات  ُملْن ُمنها ُركعة  ُاجللوسُيفُكل  ُاملغرِبُوحدها ن ةُصالِة ُس  ُمنهاُ, أ وُأ درك 

ُواهللُأعلمُ.ُركعةًُ
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ُُجامعُ:باب ُةُِالالص 

ثنوُ-111 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُلالُيزيدُبنُعطاءُعنُابنُِشهاب  ُبيدعُ ُعنُيثي 

ُُبنُاهلل ُُبينامُ:لقاُهنُ أُ ُ,يارخلاُبنُعدي  ُُبيٌُسُلجاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُإذُاسالن ُظهراين 

ُُرُ جهُ ُىحتُ ُبهُهسارُ ُماُدرُ يُ ُملفُ,هفسارُ ُرجٌلُُهجاءُ  ُهنُ ذُِستأُْيُ ُهوُفإذاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُ.نافقيملاُمنُجلُ رُ ُلُِقتُُْيف

ُلأُ ُ:رُ جهُ ُحيُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُلفقا ُُهلإُالُنُْأُ ُشهدُ يُ ُيس  دُنُ وأُ ُ,اهللُإال  ُُاًُحمم  ُرسول 

ُلأُ ُ:لفقاُ,هلُشهادةُ ُالوُ.ىلبُ:لج ُالرُ ُلفقاُ؟اهلل ُُيس  ُ.هلُةُ الصُالوُ.ىلبُ:لقاُ؟ي صيل 

ُلوأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُلفقا ُُذينلاُئك  ُ( ).عنهمُاهلل ُاينُ ّن 

_________________ 

(91ُ /8)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(51ُ /1)ُ"الم"ويفُ(8ُ)ُ"مسنده"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُ 8ُ  /3)ُ"املعرفة"ويف )ُ ُنصُيف ُبن ُالصالة"وحممد ُقدر 955ُ)ُ"تعظيم )ُ سندُ"واجلوهريُيف م 

ُعنُمالكُبه(98ُ )ُ"املوطأ ُ.ُمنُط رق 

رسٌلُ:ُقالُالبيهقيُ ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهذاُم 

ُعندُابنُنصُُ رسالًُ(951ُ)وتابعُمالكًاُسفيان  ُ.عنُعطاءُم 

ُ(:51ُ /1 )ُ"التمهيد"وقالُأبوُعمرُيفُُ واةُاملوطأُعنُمالكُإال  ُر  بادةُهكذاُرواهُسائر  وحُبنُع  .ُر 

ت صاًلُسنده ُم 
ثناه,ُفإنهُرواهُعنُمالك  هُعنُعُ ُ..حد  ُمنُال نصارفساقُسند  ل  ُ.بيدُاهللُبنُعديُعنُرج 

ُُ ُأمحد 5/131ُ)وأخرجه ,133ُ ُالرزاقُ( ُ 591)وابنُحبانُ(8188ُ )وعبد ,951ُ)وابنُنصُ(

ُ"املعرفة"وأبوُنعيمُيفُ(1/83ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(191ُ)وعبدُبنُمحيدُ(958ُ,959ُ,911ُ

هريُعنُعطاءُعنُ(951ُ)ُ"معجمُالصحابة"وابنُقانعُيفُ(1/115ُ ) ُعنُالزُّ وغريهمُمنُط رق 

ُ.ُعِديُعبيدُاهللُبن

= 
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ثنوُ-115 ُحد  ُرسوُنُ أُ ُ,يسارُ ُبنُعطاءُعنُمُ لسأُ ُبنُزيدُُِعنيُعنُمالك  ُاهللُل 

ُُاشتدُ ُ,عبديُ ُاًُوثنُقبيُْلُجتعُالُهمُ لالُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلص ُُقومُ ُىلعُاهللُِغضب  ُقبورُ ُذوااخت 

ُُ( )ُ.مساجدُ ُهميائُِبُِنُْأُ 

___________________ 

ُ.نهُعنُعبدُاهللُبنُعديُالنصاريع:ُلكنُاختلفواُفقيلُ

ثهعنهُ:ُوقيلُ ُرجاًلُمنُال ْنصارُحد  ُ.أن 

وه,ُعنه:ُوقيلُ ُنفرًاُمنُال نصارُأ ْخب  ُ.ُأن 

ُ.ُدونُِذكرُعبيدُاهلل.ُعنُعطاءُعنُعبدُاهللُبنُعديُبنُاحلمراءُ:وقيلُ

ُُ.(911)ابنُأيبُحاتمُُوعلل.ُوماُبعدها(51ُ /1 )التمهيدُ:ُانظرُ بُأبوُحاتمُاملرسل  ُ.وصو 

ناُمالٌكُبه(ُ 11ُ–1/111ُ)ُ"الطبقات"أخرجهُابنُسعدُيفُُ( ) ْعنُبنُعيسىُأ خب  ُ.ُأ خبناُم 

رسٌلُُ ُ.وهذاُم 

ر(581ُ )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ عم  منُطريقُابِنُعجالنُكالمهاُ(3/31ُ)وابنُأيبُشيبةُ,ُمنُطريقُم 

ُْيذكرُعطاءًُ.ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ:ُقال.ُعنُزيِدُبنُأ سلم ُ.ُومل 

ْهبانُعنُزيدُبنُِ(111ُ)ُ"كشفُالستار"وأخرجهُالبزارُكامُيفُُ مرُبنُحممدُبنُص  سلمُأُ ُمنُطريقُع 

ُ.ُنُأ يبُسعيدُمرفوعاًُيسارُعُعنُعطاءُبنُِ

ْهبانُرواهُالبزار(:1/18ُ)ُ"املجمع"يفُقالُاْليثميُُ مرُبنُص  واُعىلُضعِفه,ُوفيهُع  ع  ُُ.انتهى.وقدُاجتم 

مرُهذاُهوُابنُ (:1ُ 1/1)ُ"فتحُالباري"وقالُابنُرجبُاحلنبيلُيفُُ جاءُمنسوبًاُيفُبعضُُ.صهبانُوع 

سندُالبزار مري,ُن سِخُم  ُبنُحممدُالع  ُعبدُالبُأ ن هُعمر  ُابن  ُ.ُانتهى.ُوالظاهرُأنهُوْهمٌُ,ُوظن 

ُ(.11ُ–ُ 5/1)التمهيدُ:ُانظرُ

ُ.ُولهُشاهٌدُمنُحديثُأيبُهريرةُ

يُواحلميد(3/11ُ)ُ"التاريخُالكبري"والبخاريُيفُ(ُ 1/11)وابنُسعدُ(1/111ُ)أ خرجهُأمحدُُ

هيلُبنُأ يبُصالحُعنُأُ (115ُ ) ويفُعنُس  زةُبنُم غريةُالك  ُمنُطريقُمح  ريرةُمرفوعًا :ُبيهُعنُأ يبُه 

= 
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ثنوُ-111 ُحد  ُمالك  ُعن ُلقاُمسعودُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعني

ُُ,اؤهرُ قُ ُيٌلُلقُفقهاؤهُكثريٌُُزمانُ ُيفُكنُ إُُِ:نسانُ إل ُعُ ضيُ وتُ ُقرآنلاُحدودُ ُفيهُفظحت 

ُُفيهُطيلونيُ ُ,عطييُ ُمنُكثريٌُُسأليُ ُمنُيٌلُلقُ,هحروفُ  ُويُ ُ,ةالالص  ُ,طبةخلاُونقص 

ُ.همهوائُِأُ ُلقبُمْل ُعامأُ ُوندُُّبُ يُ 

ُُ,اؤهرُ قُ ُكثريٌُُهفقهاؤُ ُيٌلُلقُزمانٌُُاسالن ُُىلعُيتوسيأُْ ُُفيهُفظحي  ُقرآنلاُحروف 

ُقصونويُ ُطبةخلُ اُفيهُطيلونيُ ُ,عطييُ ُمنُيٌلُلقُيسألُمنُكثريٌُُ,هحدودُ ُعُ ضيُ وتُ 

ُ ُ.( )ُمْلُِعامأُ ُلقبُهمهواءُ أُ ُفيهُوندُُّبُ يُ ُ,ةالالص 

___________________ 

ُاهلل" نًا,ُلعن  ُالُجتعْلُقبيُوث   ".....ُاللهم 

هُثقاٌتُ  ُ.وروات 

ُعنُسعيدُبنُأ يبُسعيدُموىلُامل هري(1ُ 59 )وأ خرجهُعبدُالرزاقُُ ُصحيح  ُاهللُ,ُبسند  ُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصأ ن 

ه:ُقال رسٌلُ.ُفذكرُنحو  ُ.وهذاُم 

ُاحلديِثُال خريُ اُِشقُّ ُاهللُ "عنُعائشةُمرفوعًاُبلفظُ(519ُ)مُومسل(115ُ)فأ خرجُالبخاريُ.ُأ م  لعن 

ُوالنصارىُا ُأ ْنبِياِئهمُمساجدُ اليهود  ُ."ختذواُقبور 

عبُاإليامن"والبيهقيُيفُ(9ُ 3)ُ"الفتن"والداينُيفُ(98ُ)ُ"فضائلُالقرآن"أخرجهُالفريايبُيفُُ( ) ُ"ش 

ُعنُمالكُبه(5111ُ) ُ.ُمنُط رق 

ُمسعودُُ ُْي دركُابن  ُمل  ُ.ُوحييىُبنُسعيدُال نصاريُّ

ُم(:1/313ُ)ُ"االستذكار"قالُيفُُ ُحسان  جوه ُمتصلة  ويُعنُابِنُم سعودُمنُو  .ُتواترةهذاُاحلديثُر 

ُانتهى

ِةُط رقُعنُابنُمسعود.ُوهوُكامُقالُرمحهُاهللُ ه.ُفقدُجاءُمنُِعد  ُ.نحو 

ُالبخاريُيفُُ ُ"كتابُالعلم"وأبوُخثيمةُيفُ(3181ُ)وعبدُالرزاقُ(189ُ)ُ"الدبُاملفرد"أخرجها

= 
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ثنوُ-111 ُحد  ُوُ أُ ُنُ أُ ُنيغُ لُ بُ ُ:لقاُهنُ أُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُنظريُ ُماُل 

ُُعبدُِلاُلُِعمُنمُُِفيه ُُفيامُظرنُ ُمنهُتلبُِقُ ُفإنُُْ,ةالالص  ُمُ عُ ُنمُُِبقي 
ُُْوإنُ,هلِ ُُْمنهُلقبتُ ُمل  ُمل 

ُُيفُنظريُ 
 
ُمُ عُ ُنمُُِيشء

  ( )ُ.هلِ

___________________ 

ُ,18 /9)ُ"الكبري"والطباينُيفُ(1/119ُ,111ُ)ُ"اإلبانة"وابنُبط ةُيفُ(1/58ُ)واحلاكمُ(19ُ )

198ُ)ُ ُ.همُعىلُبعضيزيدُبعض 

تصًاُمنُطريقُزيدُبنُِ(.1ُ 1/5 )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُُبعدُأْنُذكرهُُم  ,ُمسعودُعنُابنُُِوهب 

هُصحيح:ُقالُ"الدبُاملفرد"وعزاهُللبخاريُيفُ قالُمنُِقب لُالرْأي,ُوسند  ُ.انتهى.ُومثل هُالُي 

رسلُ( ) ُ.حييىُهوُالنصاري.ُوهذاُم 

ويُ,ُوإن امُهوُتوقيٌفُ,ُوالُاجتهاداًُ,ُوهذاُالُيكونُرْأياًُ(:11/19ُ)ُ"التمهيد"يفُقالُأبوُعمرُُ وقدُر 

سندًاُمنُوجوه ُصحاح ُ ُ.انتهى.ُم 

ُ":ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعتُرسولُاهللُ:ُعنُأيبُهريرةُقال(115ُ)والنسائيُ(3ُ 1)وأخرجُالرتمذيُ ُأ ول  إن 

ُصالته ُِمنُعملِه ُالقيامة ُيوم ُالعبد اسبُبه ُحي  ُما ُُفإنُْ. ُوأ نجح  ُأ فلح  ُفقد ُصلحْت ُفقدُ, ُفسدْت وإْن

ُ ُوخرس  ُ.ُخاب  ُوُعزُ ُفإِنُانتقصُمنُفريضتِهُيشٌءُقالُالربُّ ع؟ُفيكملُ:ُجل  انظرواُهلُلعبديُمنُتطوُّ

ُيكونُ ,ُهباُماُانتقصُمنُالفريضة ُ.ُعملِهُعىلُذلكُسائرُ ُثم 

ُ.حسٌنُغريٌبُ:ُوقالُالرتمذي

هُبمعناهُمنُحديثُمتيمُ ُ ُعنهُوقدُجاءُنحو  ُمنُالصحابة,ُوأنسُ ,ُالداريُوأ يبُهريرةُمنُط رق  .ُورجل 

ُالفرائِضُبالنوافلُكامُيفُحديثُأيبُهريرة همُتكميل  ُ.ُوزادُبعض 

ُ(.115/ )وكشفُاخلفاءُ(ُ 55 )وعللُالدارقطنيُ(111ُ)عللُابنُأيبُحاتمُ:ُينظرُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   157 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

 
ُ
 الع   كتاب

 
 ي
 
 د
 
 ني

 
ُوالن ُُعيدينلاُلسغُ ُيفُلعملاُ:باب

ِ
ُقامةواإلُُِفيهامُداء

ثنوُ-118 ُحد  ُيُ ُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُفطرلاُيومُ ُغتسل 

ُقب ُصملُ اُىلإُيغدوُ ُأنُُْل  ُ( ).ىل 

ُُمرل ُاُ:باب ُنيُْدُ يُْعُِلاُيفُطبةُِخل ُاُلقبُةُِالبالص 

ثنيُ-119 ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  ُرسوُنُ أُ ُ,ابنُِشهاب  ُُكانُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُي صيل 

ُ.( )ُطبةخل ُاُلقبُضحىال ُُويومُ ُفطرُِلاُيوم

ثنوُ-1ُ 1 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  عُ ُيبأُ ُعنُابنُِشهاب 
ُ:لقاُ,هرزُْأُ ُابنُىلموُبيدُ 

ُ ُفصُابطُ خلاُبنُمرعُ ُمعُعيدُ لاُشهدت  ُُثمُ ُ,ىل  ُُانصف  ُالن ُُفخطب  ُإنُ ُ:لفقاُ,اس 

ُُيومانُُِهذينُِ ُلونكُ تأُُْيومٌُُخرآلواُ,مصيامكُُِمنُمكُ فطرُُِيومُ ُ,هامامُِيُ ِصُُعنُملسو هيلع هللا ىلصُىّن 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالشافعي 311ُ)ُ"املسند"أخرجه ُ 13/ )ُ"الم"و( ُالرزاق( 5153ُ)ُوعبد ُاملنذرُ( وابن

ُعنُمالكُبهُ(813ُ )ُ"املعرفة"ويفُ(3/318ُ)والبيهقيُ(1ُ  3) ُمنُط رق 

ُالفريايبُيفُُ(1) منُطريقُمالكُ(1ُ 9 )ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(11ُ,ُ 1)ُ"أحكامُالعيدين"أخرجه

ُ.ُبه

رسلُ ُ.ُوهذاُم 

ُالبخاريُُ ُأخرجه ُما ُله 913ُ)ويشهد )ُ 888ُ)ومسلم )ُ ُعن ُمرعُ ُابنُِمنُحديثُنافع ُقال, كانُ":

ُاهللُ ُاخل طبةُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُي صلُّونُالعيدينُقبل  مر  ُ."وأبوُبكرُوع 
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ُ.كمسكُِنُ ُنمُُِفيه

ُُثمُ ُ:عبيدُ ُأبوُلقا ُفصُفجاءُانعفُ ُبنُعثامنُمعُعيدلاُشهدت  ُُثمُ ُ,ىل  ُانصف 

ُ ُأُ ُنفمُ ُ,عيدانُهذاُكميومُُِيفُكملُاجتمعُ ُقدُهنُ إُُِ:لوقاُ,فخطب  ُلُِهأُ ُنمُُِحب 

ُأُ ُنومُ ُ,هاينتظرُْلفُمعةجل ُاُنتظريُ ُأنُُْيةُِلعالا ُأُ ُفقدُ.رجعيُ ُأنُحب  ُ.هلُذنت 

ُُثمُ ُ:عبيدُ ُأبوُلقا ُلطاُيبأُ ُبنُيلُ عُمعُعيدُ لاُشهدت  ُفجاءُ-ُحمصورٌُُوعثامنُ-ُب 

ُفص ُُثمُ ُىل  ُُانصف  ُ( )ُ.فخطب 

_________________ 

هريُبه(919ُ (ُ)31  )ومسلمُ(5511ُ(ُ) 951)أخرجهُالبخاريُُ( ) ُ.ُمنُطريقُالزُّ

مرواتفُ طبةُع  ُ.قُالشيخاِنُعىلُِذكرُخ 

طبةُعثامنُ ُ ُبخ  ُ.وانفردُالبخاريُّ

ُُ ْطبةُعيل  سلٌمُبخ  ُم  ُ.وانفرد 

ُ.ُ(وعثامنُحمصورُ)ُوليسُعندُمسلمُقولهُُ

ُهبذهُالزيادةُ ُ.ُوقدُأخرجُاحلديث  ُ"املعرفة"ويفُ(3/113ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(113ُ)الشافعيُّ

وغريهمُمنُطريقُ(1ُ 3/  )ُ"رشحُمشكلُاآلثار"والطحاويُيفُ(1ُ 8 )وابنُاملنذرُ(ُ 19 )

ُبه ُ.ُمالك 

ُيفُالقديمقالُا:ُ"املعرفةُ"قالُالبيهقيُيفُُ ُأ مرهُبذلك:ُلشافعيُّ ُْنعلمُعثامن  ُانتهىُ.ومل 

ُمجٌعُمنُأهلُالعلمُوهبذهُالز:ُقلتُ كموتِهُ.ُجوازُإقامةُالعيدينُواجلمعةُبدونُسلطانعىلُيادةُاستدل 

ُ.ُأوُعزلِهُأوُحِصه

بيدُموىلُابنُِ(:1/185ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ اُقولُأ يبُع  املذكورُيفُهذاُُحديثناُأ زهرُيفُوأم 

ُمعُعيِلُبنُأيبُطالبُُثمُ "البابُ ُ(ُوعثامنُحمصور)شهدت  ففيهُ"ُ.ثمُانصفُفخطبُ.فجاءُفصىل 

ُأ هل ُعىل ُواجبٌة ُاجلمعة ُعىلُأن  لطانُدليٌل ُبغريُس  ُاملِص ُعليهمُ, ُوالُسلطان  ُأ قاموها ُإذا ُأهله وأن 

= 
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___________________ 

ُ.أ ْجزأ ِتم

ُوحديثاًُُ ُقدياًم ُفيه ُاختلفُالعلامء ُموضع ُوهذا ُاجلمعة, ُالعيدينُمثلُصالة ُوصالة واالختالفُيفُ,

ل فُاإلمامُعنُحضوِرهُ,ُذلكُسواء ُبالناسُالعيدُوعثامنُحمصورُأصٌلُيفُكلُسببُخت  ُصالةُعيلٍّ لن 

ُبه ُيقوم ُرجل  ُإقامة ُاملسلمي ُعىل ُأن  ُخليفتِه ُأو .ُ ُوالوزاعي ُوالشافعي ُمالك ُمذهب عىلُوهذا

ُكسائِرُالصلوات:ُاختالفُعنهُوالطبيُكلهمُيقول ُبغريُسلطان  ُ.جتوزُاجلمعة 

فرُوحممدُ ُْيكنُسلطان:ُوقالُأبوُحنيفةُوأبوُيوسفُوز  زئُاجلمعةُإذاُمل  ُ.الُجت 

ُ:ُورويُعنُحممدُبنُاحلسنُ ُهبمُاجلمعة  ُي صيل  مواُرجالً قد  ُْلمُأْنُي  ُواليهمُجاز  ُلوُمات  ُأ هلُِمْص  أ ن 

ُعليهم م  ُ.حتىُيقد 

لطان:ُبلوقالُأمحدُبنُحنُ ُ.ي صلُّونُبإذنُالسُّ

رُُ عم  ُالرزاقُعنُم  ُعبد  هريذكر  هُيومُاجلمعة.ُحيثامُكانُأ مريٌُ:ُأنهُكانُيقول,ُعنُالزُّ ,ُفإنهُيعظُأ صحاب 

ُهبمُركعتي ُوي صيل  هريُهذا. ُقولُالزُّ ُذكرنا ُبالناسُالعيدُ, ُحيُصىل  ُعيلٍّ ُالذيُروىُحديث  نه
ل 

ُ..وعثامنُحمصور

ُالسلطانُ ُلامءوالَُيتلفُالعُ قيمُاجلمعة  ُالذيُي  ُذلكُسنٌةُمسنونةٌُ,ُأن  وإنامُاختلفواُعندُنزوِلُماُ,ُوأن 

ُأوُعزلِه ُفذهبُأبوُحنيفةُوأصحابهُوالوزاعي.ُواجلمعةُقدُجاءت.ُذكرناُمنُموِتُاإلمامُأوُقتلِه

ُأربعاًُ ُظهرًا ُي صلون ُأ ّنم ُإىل ُوأبوثور, ُوإسحاق ُوأمحد ُوالشافعي ُمالٌك ُبعضهمُي صُ:وقال ُهبم يل 

زّيم.ُبخطبة ُ.وجي 

ُأ باُعبدُاهللُ:ُقالُالعباسُبنُعبدُالعظيمُ ُْيكنُإمامٌُ:ُفقلتُ-يعنيُأمحدُبنُحنبلُُ-سألت  أ ترىُ.ُفإنُمل 

ُركعتي ُبالناسُوصىل  ُوراءُمنُمجع  ُبنُأ يبُطالبُبالناسُوعثامنُ:ُ؟ُفقال.أنُن صيل  ُعيلُّ أ ليسُقدُصىل 

صورٌُ ُ.حم 

ُأيبُعبيدُموىلُابنُأزهرُأ صٌلُيفُهذهُاملسألة(:ُابنُعبدُالب)قالُأبوُعمرُُ ُحديث  ُأن  وإْنُ,ُقدُذكرنا

فُيسريُ"كانُذلكُيفُصالةُالعيد ُ.انتهىُاملقصودُمنهُبتص 

ىُامل جتمعةُحولُاملدينةُ(.1/19.ُ)"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ(يةأهلُالعال:ُ)قولهُ ر  العوايلُعبارٌةُعنُالق 

= 
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ُيدعُِلاُيفُدوُ غُ لاُلقبُلُِكبال ُُمرل ُاُ:باب

ثنوُ-  1 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُأنُ ُ,خبهأُ ُأن هُ,سي بملاُبنُسعيدُعنُابنُِشهاب 

.دوُ غُ لاُلقبُفطرلاُيومُلكل ُباُؤمرونيُ ُكانواُاسالن ُ
( )ُ

ُيندُ يُْعُِلاُةُِصالُيفُقراءةُِلواُالت كبريُُِيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنوُ-1 1 ُحد  ُُ:لقاُهنُ أُ ُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُُِىلموُنافعُ ُعنيُعنُمالك  ُشهدت 

___________________ 

افلة,ُمنُجهةُنجِدها ُالس  ُفي قالُْلا ُكانُمنُجهةُِتامتِها ُما ا ُوأ م  ُإىلُاملدينةُعىلُنحوُميلي. .ُوأ ْقرهبا

ُأميال هاُمسافًةُستة  ُالعوايلُمسا:ُووقعُيفُاملدونهُعنُمالك,ُوأ بعد  :ُقالُعياض.ُفًةُثالثةُأ ميالأ بعد 

ُعامرِتا ُمعظم  ُأ راد  ُكأن ه ُأميال. ُثامنية ُفأبعدها ُوإال  ُانتهى. ُواحدُ . ُالبُوغري  ُعبد ُابن .ُوبذلكُجزم 

ُالنهاية ز.ُآخرهمُصاحب   .انتهىُبتجو 

ُالشافعيُيفُُ( ) 111ُ/ )ُ"الم"أخرجه )ُ ُأيبُشيبة 11ُ /1)وابن ُالعيدين"والفريايبُيفُ( ُ"أحكام

ُعنُمالكُبه(889ُ )ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُُ(11) ُ.ُمنُط رق 

ر(5135ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُُ عم  ُ,ُعنُم  عنُإبراهيمُبنُسعدُكالمهاُ(111ُ/ )والشافعيُأيضًا

هريُبه ُ.ُعنُالزُّ

ُ.ُ"والُيفعلونُذلكُيومُالنحر":ُزادُالشافعيُ

هم.ُوهذاُي عتبُموقوفاًُُ ك  ُالناِسُالذينُأ ْدر  كيُواقع  ُسعيٌدُمجعًاُكبريًاُمنُصحابِةُ,ُفسعيٌدُحي  وقدُأ ْدرك 

ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصرسوِلُاهللُ

ُقالُأبوُعمرُيفُُ ُالدال ةُعىلُاملسألة(3ُ 1/3)ُ"االستذكار"ولذا ُاآلثار ُذكر  ُبعدُأْن ُقال. وحسب كُ:

ُ.المهانتهىُك.ُ"كانُالناسُي ؤمرون":ُبقولُسعيدُ 

ُُ ُالبخاري 953ُ)ويفُصحيح ُأنسُقال( ُعن :"ُ ُاهلل ُرسول  ُُملسو هيلع هللا ىلصكان ُيأكل  ُحتى ُالفطِر ُيوم  ُيغدو ال

ُ ُ."مترات 
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ُُ.هريرةُيبأُ ُمعُفطرُ لواُحىْضُال ُ ُُسبعُ ُىلول ُاُكعةُِالرُ ُيفُفكب  ُ,قراءةلاُلقبُتكبريات 

ُُخرةُِآلاُويف ُُمخس  ُ( ).قراءةلاُلقبُتكبريات 

_________________ 

( )ُُ ُالشافعي 111ُ)أخرجه )ُ ُالرزاق 5181ُ)وعبد )ُ ُاآلثار"والطحاويُيف ُمعاين (1/311ُ)ُ"رشح

(1ُ  )ُ"يدينأحكامُالع"والفريايبُيفُ(911ُ /9)ُ"املعرفة"ويفُ(3/188ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ

ُعنُمالكُبه ُ.ُمنُط رق 

ُأخرىُعنُنافعُبه(5113ُ)ُ"املصنف"وأخرجوهُأيضًاُمعُابنُأيبُشيبةُيفُُ ُ.ُمنُط رق 

ُ.وإسناد هُصحيحُ

بدةُبنُسليامنُمنُطريقُن عيمُبنُمحادُعنُابنُاملباركُعنُعُ (8ُ /1)ُ"الكامل"وأخرجهُابنُعديُيفُُ

ُاهللُ",ُبيدُاهللُالعمريُعنُنافعُعنُأبىُهريرةعنُعُ  ُرسول  ُ."فذكره.ُ.كانُي كبُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُفوِهم,ُوهذاُصواب هُموقوٌفُ(:1/111ُ )ُ"السري"قالُالذهبيُيفُُ ُ.ُانتهى.وملُيرفْعهُأ حٌدُِسوىُن عيم 

ُ.وكذاُقالُابنُعديُ

ُ(.1/18ُ)ُ"السنن"أخرجهُالدارقطنيُيفُ.ُيُعنُنافعُعنُابنُعمرُمرفوعاًُوورُ ُ

ُ.وفيهُالفرجُبنُفضالةُوهوُمرتوكُ

ُرْأياًُ:ُعنُروايةُمالكُاملوقوفة(1/31ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُهذاُالُيكون  ُ,ُمثل  والُيكونُإال 

ُالرْأي,ُتوقيفاًُ ُمنُجهِة ُوأكث ر  ُبيُسبعُوأقل  ُ,ُواهللُأعلم.ُيفُالقياسُلنهُالُفرق  ويُعنُالنبي  وقدُر 

ْينُسبعًاُيفُالوىل,ُملسو هيلع هللا ىلص ُيفُالِعيد  ُكثرية ُحسانُ ,ُأنهُكب  ُانتهى.ُومخسًاُيفُالثانيةُمنُط رق 

ُامل هاجرينُوال نصارُ,ُوتكبريُأ يبُهريرةُعامٌُ(:ُ 5/31)ُ"املعرفة"وقالُالبيهقيُيفُُ ل ن هُبيُظهراين 

ُ.ُانتهى.ُوأ هِلُالعلمُِ

ُ.ُوهوُكامُقالُابنُعبدُالب:ُقلتُ

ُمنُحديثُأ يبُهريرةُعندُأمحدُُ ه,ُ(8111)فجاء  مروُبنُشعيبُعنُأبيهُعنُجد  عندُأيبُداودُ,ُوع 

مروُبنُعوفُامل زين(19ُ  )شةُعندُأيبُداودُأيضًاُوعائ(ُ 5  ) نه(531ُ)عندُالرتمذيُ.ُوع  ُ.ُوحس 

= 
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ُُتركُ:باب ُمهاوبعدُ ُنيُْدُ يُْعُِلاُلقبُةُِالالص 

ثنيُ-3 1 ُحييُحد  ُُْمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك  ُُيكنُمل  ُيومُي صيل 

ُُلقبُفطرلا   ( )ُ.هابعدُ ُالوُ,ةالالص 

___________________ 

ُ(.111ُ/ )والدرايةُالبنُحجرُ,ُ(11 /1)نصبُالرايةُ:ُانظرُ

أحكامُ"والفريايبُيفُ(ُ 93 )ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(31ُ 1)وابنُاملنذرُ(111ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُ(59ُ ,58ُ )ُ"العيدين ُ.عنُمالكُبهمنُط رق 

,ُ 1 ,11ُ )والفريايبُ(18ُ /1)وابنُأيبُشيبةُ(1ُ 1ُ,51 51,ُ  51)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

ُعنُنافعُبه(11ُ  ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُُُوإسنادهُصحيحُ

ُوغريهمُمنُطريقُأيبُبكرُبنُِ(13ُ /1)وابنُأيبُشيبةُ(538ُ)والرتمذيُ(1/51ُ)وأخرجهُأمحدُُُ

ها",ُمرُبنُسعدُبنُأيبُوقاصُعنُابنُعمربنُعُ ُحفصُِ ُقبل هاُوالُبعد  ُفلمُيصل  ُيفُيومُعيد  ,ُأنهُخرج 

ُ ُالنبي  ُأن  ر  ك  ل هُملسو هيلع هللا ىلصوذ  ُ.ُُ"فع 

ُُ ُ.حديثُحسٌنُصحيٌحُ:ُوقالُالرتمذيُّ

ُ",ُعنُابنُعباس(911ُ)ُ"صحيحُالبخاري"ويفُُ ُالنبي  ُالفطِرُركعتيُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُيوم  ُقبل هاُ,ُصىل  ُْيصل  مل 

هاوالُ ُُ."بعد 
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ُ
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 وف  ال

 
ُوِفُخلاُةالصُ:باب

ثنوُ-1 1 ُحد  ُماُ:لقاُأن هُ,سي بملاُبنُسعيدُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُ ُُصىل  ُلواُهرُ الظُُُّملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُُغابِتُُىحتُ ُندِقُخل ُاُيومُ ُعص  ُالش  ُُ( )ُ.مس 

_________________ 

رسلُ( ) ُ.ُوهذاُم 

ُُ ُشيبة ُأيب ُابن 1/318ُ)ووصله )ُ ُواملفرتق"واخلطيبُيف 3/131ُ)ُ"املتفق ُالناسُيفُ( ُسيد وابن

ُعنُحييىُبنُسعيدُعنُابنُِ(1/13ُ)ُ"عيونُالثر" ُ.ُبهُمرُاملسيبُعنُعُ ُمنُط رق 

ئلُعنهُالدارقطنيُيفُُ مروُبنُهاشمُرواهُزيادُبنُعبدُاهللُ:ُفقال(81ُ )رقمُُ"العلل"وس  البكائيُوع 

مر ُ,ُأبوُمالكُاجلنبيُعنُحييىُبنُسعيدُعنُسعيدُبنُاملسيبُعنُع  يينةُوعيلُّ وخالفهامُمالٌكُوابنُع 

كريُوغريهم سهرُوحممدُبنُفضيلُوأبوُمحزةُالسُّ وهُعنُحييىُعنُسعيدُبنُاملسي بُم رسالًُ.ُبنُم  .ُفرو 

ُ.انتهىُ"واهللُأعلمُ.ُوهوُأ شب هُبالصواب

عنُجابِرُبِنُعبدُ(ُ 13)ومسلمُ,ُومواضعُأخرى(915ُُ)ُُ"صحيحُالبخاري"احلديثُيفُو:ُقلتُ

ُق ريش",ُاهلل ُكفار  ُعمرُبنُاخلطابُيومُاخلندقُجعلُيسبُّ ُاهلل:ُوقال,ُأن  ُأْنُ.ُياُرسول  واهللُماُكدتُّ

ُ ُالشمس  ُحتىُكادْتُأْنُت غرب  ُالعص  ُاهللُ,ُأ صيل  يتُ :ُملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ,ُفنزْلن اُإىلُب طحان,ُهافواهللُإْنُصل 

ُاهللُ ُرسول  ُاهللُ,ُوتوضأنا,ُملسو هيلع هللا ىلصفتوضأ  ُرسول  ُُملسو هيلع هللا ىلصفصىل  مس  ُبعدُماُغربِتُالش  ُبعدهاُ,ُالعص  ثمُصىل 

ُ."املغرب

ُُ ُ",ُويفُالصحيحيُأ يضًاُعنُعيلٍّ ُالنبي  ُحتىُغابِتُالشمسُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ُ."ملُي صل 

ُشواهدُ ُ ُ.ومل رسِلُسعيد 

ُحديثُأيبُسعيدُأ قواهاُ ُأ. ُأمحد 3ُ/15ُ)خرجه ,19ُُ ُُ"والشافعيُيفُ( 1ُ  )ُ"املسند والنسائيُ(

(1/ 1ُ ُأبيه( ُعن ُاخلدري ُسعيد ُأيب ُبن ُالرمحن ُعبد ُطريق ُمن ُوغريهم ُوفيه. ,"ُ ُالظهر  ُصىل  أنه

= 
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___________________ 

ُهوٌيُمنُالليل ُبعدُأْنُذهب  ُوالعشاء  ُواملغرب  ُ.ُ"والعص 

حهُابنُحبانُُ ُ(.113ُ )وابنُخزيمةُ(1891ُ)وصح 

ُالذيُفاِتمُالظُّهرُوالعص.ُوقعُيفُاملوطأُمنُطريقُأ خرى(:1/19ُُ)ُُ"الفتح"احلافظُيفُقالُُ ,ُأن 

ُمنُالليل,ُويفُحديثُأ يبُسعيدُالذيُأرشناُإليهُالظُّهرُوالعصُواملغرب ويفُ,ُوأّنمُصل واُبعدُهويٍّ

ُاهللُ"بنُمسعودُعندُالرتمذيُوالنسائيُحديثُا غلواُرسول  ُاملرشكيُش  ُُملسو هيلع هللا ىلصأن  عنُأ ربعُصلواتُيوم 

ُمنُالليلُماُشاءُاهلل زُ"أربعُُ"ويفُقولهُ,ُ"اخلندقُحتىُذهب  ُْتكنُفاتْتُ,ُجتوُّ ُمل  ُالِعشاء  ُ.ل ن 

حُماُيفُالصحيحي:ُقالُاليعمريُ حُبذلكُابنُالعريب,ُمنُالناسُمنُرج  ُ:ُفقال,ُورص  ُأن  ُالصحيح  إن 

ُال غلُعنهاُواحدةٌُالصالة  ُُ.وهيُالعص.ُتيُش 

ُيفُمسلمُ:ُ[ابنُحجرُ]ُُقلتُ ُ."وناُعنُالصالةُالوسطىُصالةُالعصشغلُ"ويؤيدهُحديثُعيلٍّ

اماًُ:ُقالُ ي  ُكانتُوقعت هُأ  ُاخلندق  ُبأن  ُُمتلفةُ ,ُومنهمُمنُمج ع  :ُقال,ُيفُتلكُاليامُفكانُذلكُيفُأ وقات 

تيُأ يبُسعيدُوابِنُمسعودُليسُفي:ُقلتُ.وهذاُأوىل ُرواي  بهُأن  قر  مروي  ٌضُلقصِةُع  ُ,ُهامُتعرُّ بلُفيهامُأن 

ُوقتُاملغرب روِج ُخ  ُبعد ُوقع  ُللصالة ه ُقضاء  ُالباب, ُحديِث ُرواية  ا ُوأم  ُذلكُكانُعِقبُ. ُأن  ففيها

روبُالشمس ُ.انتهىُكالمُابنُحجر.ُغ 
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ُ
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ُ
 سوف  الك

 
سوِفُُالعملُ:باب ُيفُصالِةُالك 

ثنوُ-5ُ 1 ُحد  ُبنُاهللُعبدُعنُيسارُبنُعطاءُعنُسلمأُ ُبنُزيدُعنيُعنُمالك 

ُُخسفِتُُ:قالُهنُ أُ ُ؛ُاسعبُ  ُُ,الشمس  ُُفصىل  ُُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُقياماًُُفقامُ.معهُوالناس 

ُُمنُاًُنحوُ:قالُ,طويالًُ ُقياماًُُفقامُرفعُ ُثمُ ُ.طويالًُُركوعاًُُركعُ ُثمُ:قالُ.البقرةُورةس 

ُالركوعُدونُوهوُ-ُطويالًُُركوعاًُُركعُ ُثمُ-ُالولُالقيامُدونُوهوُ-ُطويالًُ

ُركوعاًُُركعُ ُثمُ-ُلوُ ال ُُالقيامُدونُوهوُ-ُطويالًُُقياماًُُقامُ ُثمُ.سجدُ ُثمُ ُ-لُالو

ُالقيامُُِدونُوهوُ-ُطويالًُُقياماًُُفقامُرفعُ ُثمُ-ُولال ُُالركوعُُِدونُوهوُ-ُطويالًُ

ُانُُْثمُ.سجدُ ُثمُ ُ-ُلُِوُ ال ُُالركوعُُِدونُ ُوهوُ-ُطويالًُُركوعاًُُركعُ ُثمُ ُ-ُولال ُ ُصف 

ُُتجتلُ ُوقد ُُ.الشمس 

ُُإنُ ُ:فقال ُُالُ,اهللُآياتُمنُآيتانُُِوالقمرُ ُالشمس  ُ,هحلياتُُِوالُحدُ أُ ُملوِتُُسفانَي 

ُُ.اهللُروافاذكُ ُذلكُتميُْرأُ ُفإذا

ُُاكرأين ُُ,اهللُرسولُياُ:فقالوا ُ.تعُْكُ تكعُُْاكن ُيُْرأُ ُثمُ ُ,هذاُكمقامُُِيفُشيئاًُُتناولت 

ُرأُ ُينإُُِ:فقال ُُ,اجلنةُ ُيت  ُبقيِتُُماُمنهُكلتمل ُُهخذتُ أُ ُولوُ,نقوداًُعُ ُمنهاُفتناولت 

ُ.نياالدُُّ

ُ ُورأُ ُ.قطُُُّمنظراًُُكاليومُرُ أُ ُفلمُ,النارُ ُورأيت  ُياُمِل ُُ:قالواُ,النساءُهاهلُِأُ ُكثرُ أُ ُيت 

ُويكفرنُ ُ,العشريُ ُويكفرنُ ُ:قالُ؟.باهللُيكفرنُ أُ ُ:قيلُ,هنُ فرُِبكُ ُ:قالُ؟اهللُرسول
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ُأُ ُلوُ.اإلحسان ُُْتُرأُ ُثمُ ُ,هكلُ ُالدهرُ ُإحداهنُ ُإىلُحسنت  ُُمنك  ُرأُ ُماُ:قالْتُُ,يئاًُش  ُيت 

ُ ُ( ).قطُُُّخرياًُُمنك 

_________________ 

(193ُ )والنسائيُ(911ُ)ومسلمُ(ُ 111ُ,3131ُ,191 ,5ُ 1,ُ 19ُ,11)ُأخرجهُالبخاريُُ( )

ُ ُيف ُاملأثورة"والشافعي 11ُ)ُ"السنن )ُ 3ُ/118ُ)والبيهقي )ُ ُيف ُاجلارود (118ُ)ُ"املنتقى"وابن

ُعنُمالكُبه الًُوُمتصاًُ.ُوغريهمُمنُط رق  ُ.مطو 

ُباهللُ:قيل)ُلكنُوقعُعندهمُُ ُي كف:ُ؟ُقال.أ يكفرن  ُالعشري  ُ.بدوِنُزيادةُالواو(ُرن 

مهورُعنُُ.(يكفرنُالعشري:ُ؟ُقال.يكفرنُباهلل)قولهُُ"(:1ُُ/511ُُ)ُُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ كذاُللج 

ُأ خرجهُمسلمُمنُروايةُحفصُبنُِ,ُمالك موطأُحييىُبنُ"ووقعُيفُ,ُسلميرسةُعنُزيدُبنُأُ مُ ُوكذا

ُقالُ."حييىُالندليس ُويكفرنُالعشري: ُواو. ُبزيادة ُمنهواتُ , ُغلٌط ُالواِو ُزيادة  ُعىلُأن  ُفقوا ُكانُ. فإْن

واةُفهوُكذلك هُمنُالرُّ ُغري  ُِمنُتغليطهُكون هُخالف  ُمنُ,ُوأ طلقُعىلُالشذوذُغلطاًُ,ُاملراد  وإْنُكانُاملراد 

ُاملعنىُفليسُكذلك هُفساد 
ُوزادُ ,ُتغليطِ ُالسؤال  ُطابق  ُاجلواب  ُ,ُلن  وذلكُأن هُأ طلقُلفظُالنساءُفعم 

ُوالكافرة ُمنهن  ُاملؤمنة ُقيل, ُفلام  ُفأجاب.يكفرنُباهلل: ُ؟ ُالعشري: ُويكفرن ُإلخ. ُقالُنعمُيقعُ, وكأن ه

ُباهللُوغرِيه ُالكفر  ُمنُيكفرُباهلل,ُمنهن  ُمنهن  ُمنُيكفرُاإلحسان,ُلن  وجهُ:ُوقالُابنُعبدُالب.ُومنهن 

ُمنُالنساءُم نُيكفرُباهللُروايةُحييىُأْنُيكونُ ُملُيقعُعىلُوْفقُسؤالُالسائلُإلحاطةُالعلمُبأن  اجلواب 

تجُإىلُجوابِه ُيفُاحلديثُخالف ه,ُفلمُحي  ُاملقصود  ُ.انتهىُكالمُابنُحجر.ُلن 

ُ.ُلكنُي شكلُعليه:ُقلتُ

وفيهُ.ُوالقعنبيُكالمهاُعنُمالكمنُطريقُابنُوهبُ(915ُ )ُ"صحيحه"ماُأخرجهُأبوُعوانةُيفُ

ياُرسولُاهلل:ُقالوا" ,ُقالوا:ُ؟ُقال.ملُ  رشحُ"وللطحاويُيفُُ."ال,ُيكفرنُالعشري:ُ؟ُقال.باهلل:ُبكفرهن 

فرُباهلل.ُمنُحديثُأ يبُهريرةُمثله(1ُ  /3 )ُ"امل شكل حُبنفيُالك  ُ.واهللُأعلم.ُفص 

ُ)قولهُ ُُ(العشري: ُيف ُالباجي 151ُ/ )ُ"املنتقى"قال ُالزوج(: ُعشُ.العشري ي م  هاُُ,رياًُس  ُي عارش  ل ن ه

ه تمل.ُوتعارِش  ُأ وُغرِيه:ُوهوُقولُأكثرُأ هِلُاللغِةُوالتفسري,ُوحي  هاُمنُزوج  .ُأ ْنُي ريدُبهُكلُمنُي عارش 

= 
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ُ
  كتاب

 
 ت  االس

 
ُقاء  س

ُ

ُالاُيفُجاءُ ُامُ ُ:باب
ِ
ُستسقاء

ثنيُ-1 1 ُحييُحد  ُُبنُُِمروُِعُ ُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنُىُعنُمالك  ُش  ُنُ أُ ُ,عيب 

ُرسو ُُكعبادُ ُاسِقُُهمُ لالُ:لقاُىقُ ْسُتُ اْسُُإذاُكانُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُ,كرمحتُ ُوانرْشُُ,كتُ مُ يُْوهب 

.تيُ املُكُ دُ لبُيْحُوأُ 
( )ُُ

___________________ 

 .انتهى.ُواهللُأعلم

ُاهللُالقعنبيُعنُ(181ُ)ُ"الدعواتُالكبري"والبيهقيُيفُ(11ُ  )أخرجهُأبوُداودُُ( ) منُطريقُعبِد

ُ.ُمالكُبه

رسلُ ُ.ُوهذاُم 

ُُ ُالرزاق ُعبد 1ُ 19)وأخرجه ُبنُِ( ُاملعتمر ُطريق ُالتيميُمن ُسليامن ُيفُ, ُشب ة ُاملدينة"وابن  ُ"تاريخ

مروُم رسالًُ(91ُ/ ) ُ.ُمنُطريقُعبِدُالوهابُكالمهاُعنُحييىُبنُسعيدُعنُع 

ُوابن(181ُ)ُ"الدعوات"ويفُ(3/351ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(11ُ  )ووصلهُأبوُداودُُ

ُ ُيف نيا ُالدُّ ُوالبق"أيب ُوالرعد 11ُ)ُ"املطر )ُ ُيف ُالعرايب 919ُ )ُ"املعجم"وابن ُيفُ( ُعدي وابن

ه(9ُ 1/3)ُ"الكامل" عيبُعنُأ بيهُعنُجد  مروُبنُش  ُعنُحييىُبنُسعيدُعنُع  ُ.ُمنُط رق 

13/131ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُمالٌكُعنُحييىُعنُعُ (: ُرواه رسالًُهكذا ,ُمروُبنُشعيبُم 

سميل.ُتابعهُمجاعٌةُعىلُإرسالهو ورواهُمجاعٌةُعنُ,ُمنهمُاملعتمرُبنُسليامنُوعبدُالعزيزُبنُمسلمُالق 

هُمسنداًُ عيبُعنُأ بيهُعنُجد  ُ.ُحييىُبنُسعيدُعنُعمرِوُبِنُش  منهمُحفصُبنُغياثُوالثوريُوعبد 

ز.ُالرحيمُبنُسليامنُوسالمُأبوُاملنذر ُ.انتهىُبتجو 

حُأبوُحاتمُيف:ُقلتُ ُ(.1ُ 1)ُ"العلل"ُورج  ُ.ُامل رسل 
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ُجومُِبالنُُُّتمطارْسُاالُ:باب

ثنوُ-1 1 ُحد  ُرسوُأنُ ُغهلبُأن هُ,يُعنُمالك  ُنُْأُ ُإذاُ:يقولُكانُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُْتُأُ ش 

ُ.قةٌُيُْدُ غُ ُيٌُعُ ُكلفتُ.مْتُشاءُ تُ ُثمُ ُ,ةًُحريُ بُ 
( )  

_________________ 

ُ.أيبُمصعبُعنُمالكُبهُمنُطريق(1ُ)ُ"وصلُبالغاتُمالك"كتابُأخرجهُابنُالصالحُيفُُ( )

ُ.واخت لفُفيها,ُوهذاُثاينُال حاديثُالتيُذكرهاُاإلمامُمالٌكُبالغاًُُُ

ُمنُالوجوِهُيفُغريُاملوطأ(:1/139ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُالُأ عرفهُبوجه  وم نُ,ُهذاُاحلديث 

ُعنُمالكُيفُ ه ر  ُإنامُذك  ه ُ"املوطأ"ذكر  ُيفُ, ُالشافعيُّ ُذكره ُما عنُإبراهيمُبنُُ"كتابُاالستسقاء"إال 

ُبِنُعبدُاهلل ُ,ُحممدُبنُأيبُحييىُعنُإسحاق  ُالنبي  استحالْتُشاميٌةُُثمُ ,ُذاُأ نشأْتُبحريةٌُإ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأ ن 

ُْل طعوٌنُعليهُمرتوكٌُ:ُأ يبُحييىُوابنُ ,ُ"افهوُأ مطر  عيٌفُ:ُوإسحاقُبنُعبدُاهلل,ُم  ُأ يبُف روةُض  هوُابن 

ُاحلديث ُ.انتهىُكالمه.ُأ يضًاُمرتوك 

مُعنُإسحاقُبه(ُ 19/ )ُ"الم"وخبُالشافعيُيف:ُقلتُ ُأ ِت  ينُم نُال  ُ.ُأ خب 

ُعبِدُالبُبأ ن هُإبراهيمُ ُابن  ُ:ُإذاُقالُالشافعي:ُلقولُالربيع.ُوإنامُجزم  ُبن  مُ؛ُيريدُبهُإِبرهيم  ُأ ِت  نُال  أ ناُم 

ُ.انتهى.ُأيبُحييى

ُُ ُيف ُالطباين 1158ُ)ُ"الوسط"وأخرج )ُ نيا ُالدُّ ُأيب 11ُ)وابن )ُ ُيف ُالشيخ ُالعظمة"وأ بو ُ"كتاب

مرُالواقديُعنُعبدُاحلكيمُبنُِمنُطريقُحمم(8ُص)وابنُالصالحُ(111ُ) اهللُبنُأ يبُُعبدُُِدُبنُع 

رفوعًاُمثله ُ.ُفروةُعنُعوِفُبِنُاحلارثُعنُعائشةُم 

الحُ هُبذاك,ُعبدُالبُوفيهُاستدراكُعىلُاحلافظ ْيُمحزةُبنُحممدُوابنُِ:ُقالُابنُالص  ملكانُ.ُوليسُإسناد 

مر مدُبنُع  ُأ ن هُالواقديُُّ,ُحم  ُ.انتهى.ُوالظاهر 

ُالسيوطيُيفُقاُ ُاحلوالك"ل 51ُ / )ُ"تنوير ُأنشأتُبحرية)(: ُأيُ(إذا ُمنُناحيةُ: ظهرتُسحابٌة

ُالشام:ُأيُ(ثمُتشاء مت),ُالبحر ُبالتنوينُفيهام,ُأ خذْتُنحو  يقولُ,ُماٌءُكثريٌُ:ُأي.ُفتلكُعٌيُغديقٌة

دقاًُ هاُغ  ديقة)ُ.فتلكُسحابٌةُيكونُماؤ  دقةُ(وغ  ُ:ُقالُالباجي.ُتصغريُغ  ُالُي قلعالعيُمطر  ُ,ُأ يام   =وأهل 
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ُ
 بلة  الق   كتاب

 
ُهحاجتُُِىلعُنسانُ واإلُةُِلبقُِلاُلُِتقبااْسُُعنُُِهيالن ُُ:باب

ثنيُ-8 1 ُحييُحد  ُاإسحُعنُىُعنُمالك  ُرافعُعنُحةلطُيبأُ ُبنُاهللُعبدُبنُُِق 

ُُلآلُموىلًُُإسحقُبنُِ ُباأُ ُسمعُ ُأن هُ-ُحةلطُيبأُ ُىلموُهلُقاليُ ُوكانُ-ُ( ).فاءالش 

ُال ُُوبيُُّأُ  ُُ-ُنصاري  ُُ-ُْصُبمُُِوهوُ.ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُصاحب  ُدريأُ ُماُواهللُ:يقول 

ُُلقاُوقدُ,كرابيسُِلاُهبذهُصنعُ أُ ُكيف ُُإذاُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُأوُغائطُ لاُكمحدُ أُ ُذهب 

___________________ 

ديقةُعىلُالتصغري ُيروونُغ  ُبلِدنا وريُاحلافظ, ُأ بوُعبدُاهللُالصُّ ُبه ثنا ُوقدُحد  ب ط هُيلُبخطُيِدهُ. وض 

ُبفتحُالغي دُالكِناينُاحلافظ. ُحمم  ُبِن ُعنُمحزة  ُالغنيُاحلافظ  ُعبد  ثنيُبه ُحد  ُوهكذا :ُوقالُسحنون,

ُمنُ.ُمعنىُذلك ُ.انتهىُكالمه.ُالعيأ ّناُبمنزلِةُماُيفور 

لُيفُوقا(ُموىلُآللُالشفاء)هكذاُقالُمالكُيفُهذاُاحلديثُ:ُ(313/ )التمهيدُ"قالُأبوُعمرُيفُُ( )

ُ فاء"موضعُآخر 813ُسيأيتُرقمُ]ُ"موىلُالش  ُحييىُبنُ [ ُرواه ُحييىُعنهُفيام ُيفُ, ُقالُعنُمالك  وقد

واة ,ُموىلُآلُالشفاء:ُوقالُآخرونُعنهُيفُاملوضعيُمجيعاًُ,ُموىلُالشفاء:ُاملوضعيُمجيعًاُطائفٌةُمنُالرُّ

ُ,ُوقالُقوٌمُكامُقالُحييى ُ.ُوهذاُإنامُجاءُمنُمالك 

حابةُمنُق ريشُ ُمنُالص 
ُامرأ ة  فاءُاسم  ُعبِدُاهللُب,ُوالش  فاءُبنت  نُعبدُشمسُبنُخالدُمنُبنيُوهيُالش 

يثمة,ُعديُبنُكعب ُسليامنُبنُأ يبُخ  حابة,ُوهيُأ مُّ وكانُمحادُبنُسلمةُ,ُوقدُذكرناهاُيفُكتابِناُيفُالص 

:ُوكانُمالٌكُيقول,ُعنُإسحاقُبنُعبدُاهللُبنُأ يبُطلحةُعنُرافعُبنُإسحاقُموىلُأ يبُأ يُّوب:ُيقول

ُموىلُأ يبُطلحة ُيقالُله ُوكان ُِمنُت, ُوهو ُومح  ل  ل  ُنق  ُفيام ُثقٌة ُاملدينة ُأ هِل ُابعي  ُحديٌثُوحديثُ , ُهذا ه

حيٌحُ ت صٌلُص  ُ.نتهىُكالمها.ُم 
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ُبولا .هجُِرُْبفُ ُاهُ ستدبرُْيُ ُوالُ,ةُ لقبلاُليستقبُفالُ,ل 
( )ُ

ثنوُ-9 1 ُحد  ُرسوُهُسمعُ نُ أُ ُ,نصارال ُُمنُلُ رج ُُعنُنافعُ ُعنيُعنُمالك  ُاهللُُِل 

ُستقبتُ ُنُْأُ ُىنهُ يُ ُملسو هيلع هللا ىلص ُ( )ُ.بولُ ُوأُ ُغائطُ لُةُ لبقُِلاُل 

_________________ 

( )ُُ ُأمحد ُاإلمام 1ُ 5/1)أخرجه )ُ ُ 1/ )والنسائي ,11ُ )ُ ُشيبة ُأيب 51ُ / )وابن ُاملنذرُ( وابن

(111ُ )ُ 1/131ُ)والطحاوي )ُ ُيف ُالكبري"والطباين ُ 393)ُ"املعجم )ُ ُيف ُ"ةاملعرف"والبيهقي

ُعنُمالكُبه(91ُ / ) ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُحديٌثُمتصٌلُصحيٌحُ(:113ُ/ )ُ"التمهيد"قالُابنُعبدُالبُيفُُ

ُآخرُعنُعطاءُبنُيزيدُالليثيُعنُُ(111)ومسلمُ(381ُ)أخرجهُالبخاريُاحلديثُ:ُقلتُ منُوجه 

ُأيبُأيوب ,ُ ُالنبي  ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُوالُتُ ": ُالقبلة  ُفالُت ستْقبل وا يتمُالغائط  ُأ ت  ُوالُغائطُ إذا ُببول  وها ,ُست ْدبِر 

بوا قواُأ وُغر  ُ.ُ"ولكْنُرش 

نيتُِقب لُالقبلة:ُقالُأبوُأيوبُ ُقدُب  ُفوجْدناُمراحيض  ُُ."فننْحرفُعنهاُونستغفرُاهلل,ُفقِدمناُالشام 

ُ.ُأنهُيفُالشام.ُهكذاُيفُالصحيحيُ

:ُقالُالشيخُويلُالدينُالعراقيُيفُرشحُأيبُداود(:ُ 1/ )ُ"حاشيتهُعىلُالنسائي"قالُالسيوطيُيفُُُ

ُالُتنايفُبيُالروايتي ينُمعاًُ, ُيفُالبلد  ُهذا ُله ُوقع  ُفي مكنُأ نه ُمنهام, الًّ ُك  ُقِدم  ُإىلُ, هام فرأ ىُمراحيض 

ُ.انتهىُكالمه.ُالقبلة

ُُ ُيف ُعمر ُأبو 1ُ 3/ )ُ"التمهيد"قال ُاملراحيضالك(: ُهي ُرابيس ُرِسبالُ, ُمثل ُكِرباس ها واحد 

رف:ُوقدُقيل,ُورسابيل ُالغ  ُمراحيض  ُالكرابيس  ُالبيوِتُ,ُإن  اُمراحيض  ن ف:ُفإّناُيقالُْلا.ُوأ م  .ُالك 

ُ.انتهى

(1)ُُ ُالطحاوي 1/131ُ)أخرجه )ُ ُيف ُالب ُعبد 11ُ /1 )ُ"التمهيد"وابن )ُ ُيف ُ"املعرفة"والبيهقي

ُعنُمالكُبه(111ُ)ُ"مسندُاملوطأ"واجلوهريُيفُ(93ُ / ) ُ.ُمنُط رق 

ُ(:15ُ /1 )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ل  ُعنُنافعُعنُرج 
ُحييىُعنُمالك  هكذاُروىُهذاُاحلديث 

= 
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ُةُِلبقُِلاُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنوُ-111 ُحد  ُ:لقاُهنُ أُ ُ,سي بملاُبنُسعيدُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُ ُُصىل  ُُةُ ستُ ُدينةُ ملاُمُ دُِقُ ُنُْأُ ُبعدُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُثمُ ُ,قدسُِملاُبيِتُُنحوُ ُاًُشهرُعرش 

ُ( ).بشهرينُبدرُ ُلبُْقُ ُةُ لبقُِلاُِتُلوُ ح ُ

___________________ 

ُاهللُ ُرسول  ُفإّنمُيقولونُفيه,ُملسو هيلع هللا ىلصمنُال نصارُسمع  واةُاملوطأُعنُمالك  ُر  اُسائر  ُعنُ:ُوأ م  عنُمالك 

ُمنُالنصارُعنُأُ  ُعنُرجل  ُاهللُنافع  ُرسول  ُأ ن هُاختلفُعنُابنُب كريُيفُذلك,ُملسو هيلع هللا ىلصبيهُسمع  ويُ,ُإال  فر 

ُعنُنافعُ ,ُليسُفيهاُعنُأ بيه.ُعنهُكروايةُحييى ُعنُمالك  وِتُاجلامعة  ويُعنهُكامُر  ُمنُ:ُور  عنُرجل 

ُإْنُشاءُاهلل,ُال نصارُعنُأ بيه ُ.انتهى.ُوهوُالصواب 

ُُ ُأمحد 13111ُ)وأخرجه ُكامُيفُ( د ُ 1/ )ُ"إحتافُاملهرة"ومسد  ُنعيمُيفُ( ُالصحابة"وأبو ُ"معرفة

ُمنُال نصارُعنُأ بيهُبه(1181ُ) ل  ُعنُرج  ُ.ُمنُطريقُأيوبُعنُنافع  ُ.ُكروايةُاجلامعةُعنُمالك 

ُعنهُلالختصارُ ُأ عرضت  ُ.ُويفُاحلديثُاختالفُآخر 

نةُ ُكثريٌةُيفُالس  ُ.ُوللحديثُشواهد 

ُ.ُاحلديثُالذيُقبله:ُانظرُ

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(851ُ)ُ"الدالئل"ويفُ(151ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(91ُ )أخرجهُالشافعيُُ( )

ُمجاعةٌُُ ُوتابعُمالكًا ُالطبيُيفُ. ه وابنُ(ُ 5/ )ُ"تفسريه"والثوريُيفُ(31ُ /3)ُ"تفسريه"أخرج 

ُ(5ُ/ )ُ"تارَيه"وخليفةُبنُخياطُيفُ(ُ 85)ُ"دالئلُالنبوة"والبيهقيُيفُ(111ُ/ )سعدُ منُط رق 

رساًلًُُ ُ.ُعنُحييىُبنُسعيدُبهُم 

ُأيبُوقاص:ُاملسي بُقالُفرواهُعنُحييىُبنُسعيدُعنُابن.ُوخالفهمُحممدُبنُفضيلُ ُبن  ُسعد  .ُسمعت 

ره ُعديُيفُ.ُفذك  هُابن  منُروايةُأمحدُبنُ(851ُ)ُ"الدالئل"والبيهقيُيفُ(ُ 9 / )ُ"الكامل"أ خرج 

ُ.ُضيلُبهفُ ُعبدُاجلبارُالعطارديُعنُابنُِ

= 
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ثنوُ- 11 ُحد  ُرشِقُملاُبيُماُ:لقاُابطُ خلاُبنُمرُ عُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُ.( )ُبيِتُلاُلبُ قُُِهج ُوُ تُ ُإذاُةٌُلبقُُِغرِبُملوا

___________________ 

ُضعيٌفُُ ُ.ُوالعطارديُّ

ُهبذاُاإلس(:ُ 9 / )ُ"الكامل"وقالُابنُعديُيفُُ ُحمفوظ  ُ.ُانتهى.ُنادهذاُاحلديثُغري 

ُ(:ُ 13)رقمُُ"العلل"وقالُالدارقطنيُيفُُ ُأ صحُّ ُ.امل رسل 

قبلُ":ُولهدونُق.ُعنُالباءُبنُعازبُ(515ُ)ومسلمُ(11ُ)احلديثُيفُصحيحُالبخاريُ:ُقلتُ

ُبشهرينُ ُ.ُ"بدر 

ُ(.55ُ /1)وعمدةُالقاريُللعينيُ(1/151ُ)االستذكارُ:ُانظرُ

ليةُعنُأ يوبُعنُنافعُبه(1/311ُ)أخرجهُابنُأيبُشيبةُُ( ) ُ.ُعنُابنُع 

وأبوُ(1/9ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 1/31)وابنُأيبُشيبةُ(1/315ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

بيدُاهللُعنُنافعُعنُابنُعمرُ(995ُ )ُ"مسندُابنُاجلعد"القاسمُالبغويُيفُ ُعنُع  وغريهمُمنُط رق 

ُ.ُبهُعنُعمرُ

ُوأُ ُالبيهقي 1/9ُ)خرجه )ُ 1/111ُ)واحلاكم )ُ ُمكة"والفاكهيُيف 313ُ/ )ُ"أخبار والدارقطنيُ(

ُ,ُمنُطريقُعبيدُاهللُعنُنافعُعنُابنُعمر(111ُ/ ) ُالنبي  ه:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  ر  ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفذك 

ُاجلامعِةُمحادُبنُسلمةُوزائدةُبنُقدامةُوحييىُال:ُقالُالبيهقيُُ قطانُوغريهمُعنُعبيِدُاهللُعنُرواية 

مرُقول ه مرُعنُع  ُانتهى.ُنافعُعنُابنُع 

ُيفُُ ُ(91ُ)رقمُُ"العلل"وقالُالدارقطنيُّ ُاخلالف  ر  ُعبيِدُاهللُعنُ:ُبعدُأْنُذك  ُِمنُذلكُقول  والصحيح 

ُانتهىُ.ُنافعُعنُابنُعمرُعنُعمر

مرُُ هُعىلُع  هُووقف  ُإسناد  ُأمحد  ُاإلمام  ح  ُاحلنبيلُيفُ.ُوصح  ُرجب  ُ(.39ُ /3)ُ"الفتح"كامُنقلهُابن 

ُقلتُ :ُ ُعنُأ يبُهريرة مروُعنُأيبُسلمة ُأ يبُمعرشُعنُحممدُبنُع  ُمنُرواية ويُمرفوعًا .ُوقدُر 

ُ ُ(311ُ)أ خرجهُالرتمذيُّ ُُ.( 1 /1)والنسائيُّ

= 
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___________________ 

رهُالنسائيُُّ,ُحهُالرتمذيوصحُ ُ ُ.وأ نك 

قييلُ ُ ُعديُوالع  ُ.م عرشُاملدينبأ يبُ.ُوأعل هُابن 

ُأ يضًاُُ ُآخرُعنُأيبُهريرة(311ُ)وأخرجهُالرتمذيُّ ُ.ُمنُجه 

ُأنهُأ قوىُمنُحديثُأيبُم عرشُ ُعنُالبخاري  ُ.ُونقل  ُ.وأ صحُّ

ُقالُالثرم(:1/158ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُ :ُ ُحنبلُعنُقولُعمر ُبن  ُأ محد  ُبيُ"سألت  ما

ُ:ُفقالُ"املرشقُواملغربُقبلةُ ُمكةُعندُالبيتُهذاُيفُكل  ُعنهُبيشءُُ.البلدانُإال  ُُ-فإنهُإْنُزال  وإْنُقل 

ُالِقبلةُ- ُترك  ُفقْد ُقال. ُالب لدان: ُقالُثمُ ,ُوليسُكذلكُِقبلة :ُ ُاملرشق  ُ,ُوأشارُبيده.ُهذا ُاملغرب  وهذا

ُوأشارُبيده ُِقْبلة. ُبينهام ُوما ُله. ُقلت  ُبينهامُجائزة: ُم نُصىل  ُ؟ُقال.فصالة  ُنعم: ىُوينبغيُأ. ُيتحر  ْن

ُ.ُالوسطُ 

ُنتيامنُقليالًُ:ُقالُأبوُعبدُاهلل ُيسريةُثمُ ,ُقدُكن اُنحنُوأ هلُبغدادُن صيل  ُسني  ُ.حرفتُالقبلةُمنذ 

ُالبلدان"تفسريُقولُأمحدُبنُحنبلُ:ُقالُأبوُعمر عةُُ"هذاُيفُكل  ُالبلدانُكل هاُل هلهاُمنُالس  ي ريدُأن 

ويت سعونُ,ُلت هُباملدينةُاجلنوبُالتيُتقعُْلمُفيهاُالكعبةُفيستقبلونُجهت هايفُِقبل تهمُمثلُماُملْنُكانْتُقب

ُعنُأ يامّنم.ُيمينًاُوشامالًُفيهاُماُبيُاملرشقُواملغرب ُعنُي ساِرهمُ,ُجيعلونُاملغرب  ُواملرشق 

عةُيفُقبلتهمُمثلُماُل ْهلُاملدينِةُماُبيُاملرشقُواملغرب هواُُوكذلكُيكونُل ْهلُاليمنُمنُالس  إذاُتوج 

ُيسارهم ُعن ُواملغرب  ُأ يامّنم ُعن ُاملرشق  ُجيعلون ُأ ّنم ُإال  ُالبيت ُقبل ُأ يضًا ُالعراقُ, وكذلكُأهل

عةُ وخراسانُْلمُمنُالسعِةُيفُاستقبالُالقبلِةُماُبيُاجلنوبُوالشاملُمثلُماُكانُل هِلُاملدينِةُمنُالس 

ُ.ُذلكُأ يضاًُُوكذاُهذاُالِعراقُعىلُضدُ ,ُفيامُبيُاملرشقُواملغرب

ُاحلرام ُالضيقُعىلُأ هلُاملسجد ُكل  ُالِقبلة ُتضيق  ُوإنام ُقليالًُ. ُأ وسع  ُوهيُل هلُمكة ُهيُل هلُ, ثم 

ُقليالًُ عةُعىلُحسبُماُذكرنا,ُاحلرِمُأ وسع  ُ.ُثمُهيُل ْهلُاآلفاِقُمنُالس 

ُقالُأمحدُبنُخالد ُبنُِ: ُبيُاملرشقُواملغربُقبلة"اخلطابُُقولُعمر ُ"ما ُباملدينة. ُقاله نُكانتُ. فم 

عةُماُبيُاملرشقُواملغرب ُقبلِةُاملدينةُفهوُيفُس  عةُيفُالِقبلةُمثلُذ.ُقبلت هُمثل  لكُولسائرُالب لدانُِمنُالس 

ُله.ُهذاُمعنىُقوله.ُيفُاجلنوبُوالشاملُونحوُذلك ُبيُأهلُالعلمُ,ُوهوُصحيٌحُالُمدفع  والُخالف 

= 
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ُُيفُجاءُ ُماُ:باب ُالن ُُروِجُخ 
ِ
ُساجدُِملاُىلإُساء

ثنوُ-111 ُحد  مروُبنُزيدُُِبنِتُُكةُ عاتُُِعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُبنُع 

ُأ ُ ُ-ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُامرأةُُِ-ُنفيلُ  ُسجدُِملاُىلإُابطُ خلاُبنُعمرُ ُذنُ ستأُْتُ ُكانْتُُاّن 

ُسكُ فيُ  ُُجنُ رُ ْخُل ُُواهللُِ:فتقولُ,ت  ُنعُ متُ ُأنُُْإال 
ُ( )ُ.هانعُ يمُُْفالُ.ينِ

___________________ 

ُ.انتهىُكالمهُرمحهُاهلل.ُفيه

ُ.ُوهيُصحابية.ُنقطٌعُبيُحييىُوعاتكةمُ( )

ُغريُأنسالُأع(:95ُ /  )ُ"التهذيب"كامُيفُُ"العلل"بنُاملدينيُيفُعيلُقالُُ ُمنُصحايبٍّ .ُلمهُسمع 

ُ.نتهىا

هري(ُ   5)ُ"مصنفه"وأخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ رُعنُالزُّ عم  ُعاتكةُبنتُزيد",ُعنُم  وفيهُ.ُفذكره.ُأن 

اُلف.ُفلقدُط عنُعمرُ ُ" ُ."يُاملسجدوإّن 

رسٌلُأيضاًُُ ُ.ُوهذاُم 

هريُعنُساملُعنُأبيه(1511ُ)ووصلهُأمحدُُ ُ.ُعنُعبدُالعىلُعنُمعمرُعنُالزُّ

ُاملرأةُ ُ.لكنُملُي سم 

ُاإلمامُأمحدُُ ُعنُحييىُبنُأيبُإسحاقُعنُساملُبنُعبدُاهلل(183ُ)وأخرجه ُقال, مرُرجالًُ": كانُع 

يوراًُ بعتُْ,ُغ  ُإىلُالصالةُات  ُزيدفكانُإذاُخرج  ُبنت  ه.ُهُعاتكة  ُ.ُ"فذكرُنحو 

مر(:1/11ُ)ُ"املجمع"قالُاْليثميُيفُُ ُْيسمعُمنُع  ُ.ساملُمل 

مرُقال(911ُ)ُ"صحيحُالبخاري"وأصلهُيفُُ ُنافعُعنُابنُع  ُ":ُمنُرواية مرُت شهد  ُلع  كانِتُامرأٌة

ُالصبحُوالعشاءُيفُاجلامعةُيفُاملسجد رجي:ُفقيلُْلا,ُصالة  ُخت  ُمِل مرُي كرهُذلك. ُع  ,ُوقدُت علميُأ ن 

هُأْنُينهاين:ُوي غار؟ُقالت ُرسوِلُاهللُِ:ُقال,ُوماُيمنع  هُقول  ُاهلل:ُملسو هيلع هللا ىلصيمنع  ُاهللُمساجد  نعواُإماء  ُ.ُ"الُمت 

ُاُ ُفتح ُانظر 1/383ُ)لباري )ُ ُاجلمعة ُ)كتاب
ِ
ُالنساء ُمن سٌل ُغ  ُاجلمعة  ُيشهِد ُمل ُمن ُعىل ُهل باب

= 
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ُ
  كتاب

ُ
 رآن  الق

 

ُلباُمرل ُاُ:باب
ِ
ُُنملُوضوء ُرآنُِقُ لاُمس 

ثنيُ-113 ُحييُحد  ُكتابلاُيفُنُ أُ ُ,مُ حزُُْبنُبكرُيبأُ ُبنُاهللُعبدُُِعنُىُعنُمالك 

ُُهبُ تُ كُ ُذيلا ُُنأُ ُ:حزمُ ُبنُُِعمروُِلُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُُال  ُُقرآنُ لاُيمس  ُ( ).رٌُطاهُإال 

___________________ 

ُ(.والصبياِنُوغريهمُ

ُ"املصاحف"وابنُأيبُداودُيفُ(11ُ )ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(93ُ)ُ"املراسيل"أخرجهُأبوُداودُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه(1/11ُ)والبغويُ(115ُ) ُ.ُمنُط رق 

رسلُ ُ.ُوهذاُم 

هرُ ُعنُالزُّ ويُموصوالً هور  أ خرجهُابنُ.ُيُعنُأيبُبكرُبنُحممدُبنُعمروُبنُحْزمُعنُأ بيهُعنُجد 

منُ(1/185ُ)والدارقطنيُ(ُ 131)والدارميُ(319ُ/ )ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1559ُ)حبانُ

ُ.ط رقُعنُسليامنُبنُداودُعنهُبه

ُداودُاخلوالينُالثقةُ ُ,ُوسليامنُليسُابن  قالُأبوُداودُوالنسائيُكامُ.ُوإنامُهوُسليامنُبنُأ رقمُالضعيف 

ُ.وغريمها

هريُقال(91ُ)ُ"املراسيل"وأخرجهُأبوُداودُيفُ عيبُعنُالزُّ ُصحيفًةُعندُآلُأيبُبكرُبنُ:ُعنُش  قرْأت 

ُاهللُ.ُحممدُبنُعمروُبنُحزم ُرسول  ُأ ن  رهُعىلُنجرانُملسو هيلع هللا ىلصذكر  ُ.فذكره....ُكت ب هاُلعمِروُبِنُحْزمُحيُأم 

ويُهذاُاحلديثُ:ُقالُأبوُداود ُر  سندًاُوالُيصحُّ ُ.م 

ُ ُابنُكثريُيف 1/515ُ)ُ"تفسريه"وقال ُجيدةٌُ(: ادٌة ُِوج  ُوهذه ُومثلُهذاُ. ه, هريُوغري  ُالزُّ ُقرأ ها قد

ُبه ُعنُعمروُبنُحزم,ُوعبدُاهللُبنُعمر,ُوعثامنُبنُأيبُالعاص,ُ.ُينبغيُال خذ  وقدُأ سن دهُالدارقطنيُّ

ُمنهاُنظٌر,ُواهللُأعلم ُ.ويفُإسناِدُكلٍّ

ُاحلاف ُالبُيفُقال ُ 1/11)ُ"االستذكار"ظُابنُعبد لامءُ(: ُالع  اه ُتلق  ُقد ُهذا ُبنُحزم ُعمرو وكتاب 

= 
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ُُغريُُِىلعُرآنُِقُ لاُةُِراءُ قُُِيفُخصةالرُُُّ:باب
 
ُوضوء

ثنيُ-111 ُحييُحد  ُُيمةُ متُ ُيبأُ ُبنُُِوبيُُّأُ ُعنُىُعنُمالك  ُبنُُِدحممُ ُعنُختياينُ الس 

ُُ,قرآنُ لاُقرءونيُ ُوهمُقومُ ُيفُكانُابطُ خلاُبنُمرعُ ُنُ أُ ُ,سريين ُثمُ ُ,هاجتُِحلُفذهب 

ُ.رآنُ قُ لاُقرأيُ ُوهوُرجعُ 

ُلوُقرآنُ لاُتقرأُ أُ ُ:ؤمنيملاُمريأُ ُياُرجٌلُُهلُلفقا ُُىلعُست 
 
ُ:مرعُ ُهلُلفقاُ,؟.وضوء

ُمُ أُ ُ.هبذاُفتاكُ أُ ُنمُ  ُيُْس 
ُُ( )ُ؟.مةلِ

ُُيفُجاءُ ُماُ:باب ُرآنقُ لاُزيِبُحت 

___________________ 

ُمنُاإلسنادُالواحِدُاملت صلُِ.ُبالقبوِلُوالعملُِ ُوأ ظهر  ُ.انتهىُكالمه.ُوهوُعندهمُأ شهر 

ُ(. 3 / )والتلخيصُاحلبريُ(81ُصُ)والدرايةُ(11ُ / )انظرُنصبُالرايةُ

ُالبيهقيُيفُُ( ) ُالكبىا"أخرجه 91ُ/ )ُ"لسنن ُب كري( ُابن ُمنُطريق ُيفُ, ُبشكوال الغوامضُ"وابن

ُبه(131ُ/ )ُ"واملبهامت ُ.ُمنُطريقُحييىُعنُمالك 

,315ُ/ )ُ"فضائلُالقرآن"وأبوُعبيدُيفُ(399ُ/ )وعبدُالرزاقُ(13ُ / )وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ

ُعنُابنُسريينُبه(311ُ ُ.ُمنُط رق 

واُالرجلُأباُمريمُ مروابنُ.ُوسم  ُ.سريينُملُي سمْعُمنُع 

منُ(13ُ / )وابنُأيبُشيبةُ(ُ 1/9)وابنُسعدُ(131ُ/ )ُ"التاريخُالكبري"ووصلهُالبخاريُيفُُ

ريمُإِي اسُبِنُصبيغ انُعنُابنُِسريينُعنُأ يبُم  ُِمربدًاُله",ُطريقُهشامُبنُحس  مرُدخل  ُع  ُ,ُأ ن  ُخرج  ثم 

قرأ ُالقرآنُ  ُي  ُ.ُ"فذكره..ُأ مريُاملؤمنيُيا:ُفقالُلهُأ بوُمريم,ُفجعل 

مرُ.عنُابنُسريينُعنُأيبُهريرة:ُووقعُعندُابنُأيبُشيبةُ ُ.وعنُأ يبُمريمُعنُع 

هُصحيٌحُ(:111ُ/ )ُ"اإلصابة"قالُاحلافظُيفُُ ُ.ُإسناد 

ُ.نحوه.ُمرُبهعنُقتادةُعنُعُ (13ُ / )وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ
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ثنيُ-115 ُحييُحد  ُمالك  ُعن ُعبدُعنُعرجال ُُعنُصيحلُ اُبنُُِداودُعنُى

ُلاُعبدُ ُبنُمحنالرُ  ُهفقرأُ ُلُِيلالُمنُهحزبُ ُهفاتُ ُنمُ ُ:لقاُابطُ خلاُبنُمرعُ ُأنُ ُ,قاري 

ُُحي ُُتزول  ُالش  ُُْهفإنُ ُ,هرالظُُُّةُِصالُىلإُمس  ُهكأنُ ُأوُ,هتُْيفُ ُمل 
ُ( )ُ.هدركُ أُ 

ثنوُ-111 ُحد  ُُ:لقاُهنُ أُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُبنُدوحممُ ُناأُ ُكنت 

ُلجاُانبُ ح ُُبنُحييى ُُذيلباُينخِبُأُ ُ:لفقاُ,الًُرج ُُدٌُحممُ ُفدعاُ,ْيُس  ُأُ ُمنُسمعت  ُ,بيك 

_________________ 

ُ"فضائلُالقرآن"وأبوُعبيدُيفُ(158ُ/ )ُ"الكبى"ويفُ(3/111ُ)ُ"املجتبى"أخرجهُالنسائيُيفُُ( )

( /351ُ )ُ ُيف ُ"والبيهقي 1/181ُ)ُ"الكبىالسنن )ُ ُيف ُسفيان ُبن ُوالتاريخ"ويعقوب ُ"املعرفة

ُعنُمالكُبه(1/115ُ) ُ.ُمنُط رق 

ُحمفوظُكامُسيأيتُ ُ.ُوهذاُاللفظُغري 

ُعنُالسائبُبنُيزيدُوعبيدُ(111ُ)وقدُأخرجهُمسلمُُ اهللُبنُعبدُاهللُأخباهُعنُمنُطريقُابنُِشهاب 

ُقالُسمعتُعمرُبنُاخلطابُيقول,ُعبدُالرمحنُبنُعبدُالقاري م نُنامُعنُ":ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ:

ُمنه,ُحزبِه
 
تبُلهُكأ ن امُقرأ هُِمنُالليلُِ.ُفقرأ هُفيامُبيُصالِةُالفجِرُوصالِةُالظُّهر.ُأ وُعنُيشء ُ."ك 

وقوفاًُُ مرُم  ويُعنُع  ُ(111ُرقم)انظرُالعللُ.ُور 

ُُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُعنُداودُبنُاحل صي(:1/115ُ)
ُاحلديثُيفُاملوطأِ ُهذا وهوُ,ُهكذا

ُعنُالسائبُبنُيزيدُوعبيدُاهللُ,ُواهللُأعلم.ُعندهمُوْهٌمُمنُداود ُمنُحديثُابنُِشهاب  ُاملحفوظ  لن 

ُعنُحزبِهمُ ":ُبنُعبدُاهللُعنُعبدُالرمحنُبنُعبدُالقارئُعنُعمرُبنُاخلطابُقال فقرأ هُماُبيُ.ُنُنام 

ُمنُالليل ُكأ ن امُقرأ ه تبُله ُالظُّهرُك  ُوصالِة ُالفجِر ُ"صالِة ُعنهُ. رويه نُي  ُم  وِمنُأصحابُابنُِشهاب 

ُ مرُعنُالنبي  صي,ُملسو هيلع هللا ىلصبإسنادهُعنُع  حيُ.ُوهذاُعندُأهِلُالعلِمُأ وىلُبالصوابُمنُحديثُداودُبنُح 

ُالظُُّ ل هُمنُزوالُالشمسُإىلُصالة ُحزب هُمنُالل يل,ُهرجع  ُاملرء  ُذلكُالوقتُالُي دِركُفيه ُضيق  ,ُلن 

ُِحزب هُنصٌفُوثلٌثُوربٌعُنحوُذلك ُرجل  ب  ُ.انتهىُكالمه.ُور 
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ُ ْخُأُ ُ:لج ُالرُ ُلفقا ُُبنُ ُزيدُ ُتىأُ ُهنُ أُ ُ,يبأُ ُينب  ُقراءةُُِيفُرىتُ ُكيفُ:هلُلفقاُ,ثابت 

ُ.؟سبعُ ُيفُرآنقُ لا

ُأُ ُرش ُعُ ُوأُ ُشهرُ ُنصِفُُيفُهُ قرأُ أُ ُنُْل  ُوُ,حسنٌُُ:زيدٌُُلفقا ُُ.يلُ إُحبُّ ُ؟ذاكُمِل ُُنيلُْوس 

ُُ:لقا ُقُِوأُ ُ,رهتدبُ أُ ُكيلُ:زيدٌُُلقاُ,كلُ سأُ أُ ُفإين  ُ( ).هيلعُف 

ُرآنُِقُ لاُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنوُ-111 ُحد  ُعبس}ُتلنزأُ ُ:لقاُأن هُ,أبيهُعنُعروةُبنُهشامُعنيُعنُمالك 

ُوتو ُفجعُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُىلإُجاءُ.مكتومُ ُمُ أُ ُبنُاهللُعبدُُِيفُ{ىل  ُدحممُ ُياُ:يقولُل 

ُالن ُُوعندُ,نينُِدُْاستُ  ُعُ ُمنٌُلُرج ُُملسو هيلع هللا ىلصُبي 
ِ
ُالن ُُلفجعُ,رشكيمل ُاُظامء ُ,عنهُعرضيُ ُملسو هيلع هللا ىلصُبيُّ

ُأُ ُبامُترىُلهُ.نُ فالُباأُ ُياُ:ويقولُ,خرُِآلاُىلعُقبلويُ  ُ.الُ:فيقولُ؟.اًُسبأُ ُقول 

ُوالدُ 
ِ
ُُامبُُِرىأُ ُماُ.ماء ُعُ ُ}ُتلنزفأُ ُ,اًُسبأُُْتقول  ُوتوُبس  ُ.( )ُ{ُىعمُ ال ُُهجاءُ ُأنُُْىل 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالبيهقي عبُاإليامن"أخرجه 1/311ُ)ُ"ش  ُوالقعنبي ُ( ُب كري ُبن ُحييى ُطريق ُمن ُيفُ, والفريايبُّ

ُأ ّنمُقالوا.ُتيبةُبنُسعيدُكلهمُعنُمالكُبهمنُطريقُقُ (19ُ )ُ"فضائلُالقرآن" نصفُشهرُأ وُ":ُإال 

ُ.ُ"عرشين

ُُ ُالرزاق ُعبد ُ 595)وأخرجه ُيفُ( ُاملبارك 81ُ  )ُ"الزهد"وابن )ُ ُيف ُعبيد ُالقرآن"وأبو ُ"فضائل

(1 1ُ ُأ بيه( ُعن ثه ُحد  ل  ُرج  ُعن ُسعيد ُبن ُحييى ُعن
ُط رق  ُمن ُثابتُبه, ُبن  ُزيد  ُسأ ل  ُأ ن ه :ُوقال.

ُُ.عرشين

ُالقاسمُعنُمال(:1/111ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُوهبُوابنُب كريُوابن  ُرواهُابن  ُ,ُك  وأ ظنُّ

ُ.انتهى.ُ"أوُعرش"حييىُوِهمُيفُقولهُ

ُ.ُم رسالًُ.ُمنُطريقُأيبُمعاويةُعنُهشامُبه(1/118ُ)ُ"الطبقات"أخرجهُابنُسعدُيفُُ(1)

= 
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ُُيفُجاءُ ُماُ:باب ُرآنُِقُ لاُجودُِس 

ثنوُ-118 ُحد  ُ,صمُُِلُِهأُ ُمنُالًُرج ُُنُ أُ ُ,مرعُ ُابنُُِىلموُنافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُْخُأُ  ُحلاُسورةُ ُرأُ قُ ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُنُ أُ ُهب  ُُفيهاُفسجدُ ُج  ُهذهُنُ إُُِ:لقاُثمُ ُ,ْيُتُ جدُ س 

ُ ُفُ ُورةالسُّ ُْيُتُ بسجدُ ُْتُلض 
( ).ُ

___________________ 

ُُ ُالرتمذي ُ 333)وأخرجه )ُ 11ُ /9)واحلاكم ُُوالطبي( 1ُ 11/1)ُ"تفسريه"يف ُيعىلُ( وأبو

(1818ُ ُال موي( ُمنُطريقُحييىُبنُسعيد ,ُ 535ُ)وابنُحبان ُالرمحنُبنُسليامنُ( منُطريقُعبد

ُ.ُكالمهاُعنُهشامُبنُعروةُعنُأبيهُعنُعائشةُموصوالًُ

همُهذاُاحلديثُعنُهشامُعنُأ بيه,ُحديٌثُغريٌبُ:ُقالُالرتمذيُ ,ُأ نزلُعبسُوتوىل:ُقال,ُوروىُبعض 

ُْيذكرُعنُعائشة.ُابنُأمُمكتومُيف ُ.ومل 

ُعنُمالكُيفُإرسالِه(:11/311ُ)ُ"التمهيد"وقالُأبوُعمرُيفُُ واة تلفُالرُّ َُْي  ُاحلديثُمل  ُهذا وهوُ,

روةُ هاويُعنُهشامُبنُع  ي ستندُمنُحديثُعائشةُمنُروايةُحييىُبنُسعيدُالمويُويزيدُبنُسنانُالر 

ُعائشة ُعن ُأبيه ُعن ُهؤ. ُمن ُأ ثبت  ُالءومالٌك ُحديثُ, ُبمثل روة ُع  ُبن ُهشام ريجُعن ُج  ُابن ورواه

ُ.مالك

روةُ ُُيفُقولهُعزُ .ُوروىُوكيٌعُعنُهشامُعنُأ بيهُع  نزلْتُ:ُقالُ{عبسُوتوىلُأنُجاءهُالعمىُُ}ُوجل 

ُمكتوم ُيفُابنُأ م  رُعنُقتادة, عم  ُوقالُم  ُقال, ُإىلُرسولُِ": ُمكتوم  ُأ م  ُابن  وهوُيكل مُُ-ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُجاء

ُ لف  ُخ  ُبن  ُُ-يومئذُأ يب  ُاهـُ."فكانُبعدُذلكُي كرمهُ{عبسُوتوىل}فنزلتُاآليةُ.ُعنهفأ عرض 

ُقتادةُ :ُقلتُ رسل  حاِكُوابِنُ.ُأخرجهُالطبيُيفُتفسريه.ُوم  ُعنُابِنُعباسُوالض  ُأيضًا ورواهُمسندًا

ُ.وهوُخٌبُمشهورٌُ.ُزيد

ُ.ُعنُمالكُبه(198ُ )ُ"املعرفة"منُطريقهُالبيهقيُيفُو(31ُ / )ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُعنُنافع(311ُ)ُ"املسند"وأخرجهُالشافعيُيفُُ ُعمر,ُعنُمالك  ُ.ُفذكره.ُأن 

= 
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ثنوُ-119 ُحد  ُرأُ ُ:لقاُهنُ أُ ُ,دينارُ ُبنُاهللُعبدُعنيُعنُمالك  ُبنُ ُاهللُعبدُ ُيت 

ُحلاُسورةُُِيفُسجدُ يُ ُعمر ُ.ْيُتُ سجدُ ُج 
( )ُ

ثنوُ-131 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُ,ابطُ خلاُبنُمرعُ ُنُ أُ ُ,عرجل ُاُعنُابنُِشهاب 

___________________ 

هرةُِمنُأ هلُ(118ُ/ 1)وأخرجهُابنُعساكرُُ ثنيُرجٌلُِمنُم  منُطريقُعمروُبنُسعدُعنُنافعُحد 

ُعمرُبنُاخلطاب":ُمصُقال ُ."فذكره...ُصل يتُخلف 

ُبِنُ(118ُ/ 1)ومنُطريقهُابنُعساكرُ(3/395ُ)ُ"املعرفة"أخرجهُالبيهقيُيفُوُ منُطريقُشجرة 

د م  مر,ُأ ن هُسمعُأ باُعبدُالرمحنُاملهري,ُعبِدُاهللُأ يبُحم  ُمعُع  ُ.فذكره.أنهُسجد 

ُالذيُروىُعنهُنافٌعُأ بوُعبدُالرمح:ُقالُالبيهقيُ نُامل هريُهذاُإسناٌدُموصوٌلُِمصٌي,ُوي شبهُأ ْنُيكون 

ُ.ُانتهىُكالمه.ُهذا

ُيفُترمجةُ ؤابُأ يبُعبدُالرمحنُاملهري:ُوأوردُابنُعساكرُالثر  ُ.ُن بيهُبنُص  ُالبيهقي  ُكالم  ُقال,ُونقل  :ُثم 

ُ ُ.هوُهذاُبغريُشكٍّ

حه(ُ 1 /8)وأ خرجُاحلاكمُُ (3/395ُ)ُ"املعرفةُ"ويفُ(1ُ 1/3)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ,ُوصح 

ُ ُعساكر عريُ( 8 /11)وابن ُص  ُبن ُثعلبة ُبن ُاهلل ُعبد ُعن ُقال, الةُ": ُص  ُباجلابية مر ُع  ُمع ينا صل 

بح تي,ُفقرأُسورةُاحلج.ُالصُّ ُ."فسجدُفيهاُمر 

ُعامر ُبِن قبة ويُعنُع  ُور  ُقال". ُاهلل: ُيارسول  ُقلت  ُسجدتان. ُاحلج  ورة ُقال.يفُس  ُ؟ ُنعم: وم نُملُ.

ُ(.518ُ)والرتمذيُ(111ُ )أخرجهُأبوُداودُ.ُ"يسجْدمهاُفالُيقرْأمها

ُْليعة ُ.ُويفُإسناِدهُابن 

هُبذاكُالقوي:ُولذاُقالُالرتمذيُُّ ُ.حديٌثُليسُإسناد 

ُالشافعيُُ( ) ُالرزاقُ(111ُ )أخرجه والطحاويُيفُ(ُ 1  )ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(ُ 589)وعبد

ُعنُمالكُبه(311ُ/ )ُ"رشحُمعاينُاآلثار" ُ.ُمنُط رق 
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ُُأُ رُ قُ فُ ُقامُ ُمُ ثُ ُ,فيهاُفسجدُ ُ,{ُىوُ هُ ُإذاُجمُِالن ُوُ}ُـبُقرأ بس 
ُ( )ُ.خرىأُ ُورةُ 

ُكلمل ُاُهبيدُُِذيلاُوتباركُ ُ,أحدٌُُاهللُهوُلقُةُِراءُ قُُِيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنوُ- 13 ُحد  ُحنيُ ُبنُُِبيدعُ ُعنُمحنالرُ ُعبدُبن (2)ُاهللُبيدعُ ُعنيُعنُمالك 

ُُ:لقاُهنُ أُ ُابطُ خلاُبنُُِزيدُُِلآُىلمو ُلقبأُ ُ:يقولُريرةهُ ُأباُسمعت  ُاهللُلرسوُمعُت 

ُُلفقاُ,{ُأحدٌُُاهللُهوُلقُ}ُيقرأُالًُرج ُُفسمعُ ُملسو هيلع هللا ىلص ُهتُ لفسأُ ُ,وجبْتُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

_________________ 

ُ.ُعنُمالكُبه(18ُ  )ُ"املعرفة"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(951ُ)رجهُالشافعيُأخُ( )

دُكامُيفُ(5881ُ)ورواهُعبدُالرزاقُُ والبيهقيُيفُ(351ُ/ )والطحاويُ(11ُ 1)ُ"املطالب"ومسد 

مر(1ُ 1/3)ُ"الكبى" هريُعنُالعرجُعنُأ يبُهريرةُعنُع  ُعنُمالكُعنُالزُّ ُ.منُط رق 

ويدُبنُسعيدُ(ُ 11)ُ"يبُمصعبموطأُأ"وهوُكذلكُيفُُُُ (118ُ)وحممدُبنُاحلسنُالشيباينُ(91ُ)وس 

ريرةُ ُ.ُموصوالًُبذكِرُأ يبُه 

ر(5881ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ عم  ُعنُم  منُطريقُيونسُبنُيزيدُكالمهاُ(355ُ/ )والطحاويُ,

هريُبهُموصوالًُ ُ.ُعنُالزُّ

ُ(.31ُ )عللُالدارقطنيُرقمُ:ُوانظرُ

وتابعهُ.ُبيدُاهللمالكُعنُعُ ُ:هكذاُقالُحييىُيفُهذاُاحلديث(:5ُ 9/1 )ُ"التمهيدُ"قالُأبوُعمرُيفُُ(1)

ُابنُ ُأكثرُ  ُمنهم ُوابنُ ُوهبُوابنُ ُالرواة ُاهللُبنُيوسفُالقاسم ُاملصعبُوعبد ُبكريُوأبو ُفيهُ, وقال

بيدُبنُحنيُاهللُعنُعبدُُِمالكُعنُعبدُِ:ُومطرٌفُُالقعنبيُُّ ُماُقالهُحييىُومنُوال,ُالرمحنُعنُع  صواب 

ُهذاُاحلديثُيف.ُتابعه ُخالدُغلطًاُبينًاُفأ دخل  ُبن  لِطُيفُهذاُأ محد  عبدُاهللُبنُعبدُُ.بابُأ يبُطوالةُوقدُغ 

همُ,ُوقولهُفيهُعبدُاهلل.ُوإنامُدخلُعليهُالغلطُفيهُمنُروايةُالقعنبي,ُالرمحنُبنُمعمرُالنصاري فتو 

بيدُاهللُغلط ُحييىُع  ُقول  وهوُعبيدُاهللُبنُعبدُالرمحنُبنُالسائبُ.ُفليسُكامُظن.ُوظن هُأ باُطوالةُ,أ ن 

 انتهىُبتجوزُ.ُعندُأهلُاحلديثُمعروٌفُُثقةٌُُبنُعمريُمدينٌُ
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ُُماذا ُ.ةن ُجلاُ:لفقاُ؟اهللُياُرسول 

ُفُ:هريرةُأبوُلفقا دت  ُذُْأُ ُأنُُْأ ر  ُفأُ ُيهلإُهب  ُفرقُُْثمُ ُ,هبرش   ُمعُداءُ غُ لاُنييفوتُ ُأنُُْت 

ُُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسو ُُثمُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُمعُغداءُ لاُفآثرت  ُقدُهتُ فوجدُُْلج ُالرُ ُىلإُذهبت 

ُذهُ  .ب 
( )ُُ

ثنوُ-131 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُُابنُِشهاب  ُالرُ ُيدُبنُعبدعنُمح  ُ,محنُبنُعوف 

ُأُ أنُ  ُْخُه ُب  ُُ{ُحدٌُأُ ُهوُاهلل ُلقُ ُ}ُنُ أُ ه ُاملُ الذيُبيدُُِتباركُ }ُنُ وأُ ُ,القرآنُثلث  ُ{ُكله

ُ ُُجتادل  ُ( ).هااحبُِعنُص 

_________________ 

(111ُ)ُ"عملُاليومُوالليلة"ويفُ(ُ 1 /1)ُ"السنن"والنسائيُيفُ(1/311ُ,535ُ)أخرجهُأمحدُُ( )

ُ 1891ُ)والرتمذي )ُ ُيف ُعبيد ُالقرآن"وأبو 111ُص)ُ"فضائل )ُ 511ُ/ )واحلاكم ُيفُ( والبيهقي

عب" ُ(1538ُ)ُ"الشُّ ُعنُمالكُبه(ُ 11 )والبغويُّ ُ.وغريهمُمنُط رق 

ُمنُحديثُمالكُبنُأنس:ُوقالُالرتمذيُ ُ.ُحديٌثُحسٌنُغريٌبُالُنعرفهُإال 

ُ.حديثُصحيح(:1/151ُ)ُ"التمهيد"وقالُابنُعبدُالبُيفُُ

ُ(.5ُ 9/1 )والتمهيدُ(18ُ 1)عللُالدارقطنيُرقمُ:ُانظرُ

ُ.ُعنُقتيبةُبنُسعيدُعنُمالكُبه(31ُ)ُ"فضائلُالقرآن"أخرجهُالفريايبُيفُُ(1)

رسٌلُُ هُصحيٌحُم  ُ.ُوإسناد 

هريُفيهُ يدُعنُأيبُهريرةُمرفوعاًُ:ُفقيل.ُوقدُاخت لفُعىلُالزُّ عنهُموقوفًاُعىلُأيبُ:ُوقيل.ُعنهُعنُمح 

لثوم:ُوقيلُ.هريرة ُك  هُأ م  يد:ُوقيل.ُعنُمحيدُعنُأ م  ُ,ُعنُمح  ُنفرًاُمنُأ صحابُالنبي  ثوهُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُ.ُحد 

ُسورةُتباركُ ُممنُأخرجُهذهُالوجوهُذكر 
ُ.ُواهللُأعلم.وملُأ رُعندُأ حد 

ُ(.118ُ )انظرُعللُابنُأيبُحاتمُُ

ُأ شب ه(:1113ُ)ُ"العلل"قالُالدارقطنيُيفُُ
ُمالك  ُ.قول 

= 
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ُىلوتعاُتباركُ ُاهللُُِركُْذُُِيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنوُ-133 ُحد  ُأُ ُ:رداءالدُ ُبوأُ ُلقاُ:لقاُهنُ أُ ُ,زيادُ ُيبأُ ُبنُُِزيادُُِعنيُعنُمالك  ُال 

ُكملُوخريُ ُ,كميكُِلمُعندُكاهازُْوأُ ُ,كمدرجاتُُِيفُهارفعُِوأُ ُ,كملُِعامأُ ُبخريُمكُ خبُ أُ 

ُهماقُ عن ُأُ ُوابُ فتَِّضُُكمعدوُ ُواقُ لتُ ُأنُُْمنُكملُوخريُ ُ,قرُِوُ لواُهبالذُ ُعطاءإُُِمن

ُ.اهللُذكرُ ُ:لقاُ,ىلبُ:قالواُ؟كمعناقُ أُ ُوابُ ويَّْضُِ

ُعمُُِماُ:جبلُ ُبنُمعاذُ ُمحنالرُ ُعبدُبوأُ ُلوقاُ:زيادُ ُيبأُ ُبنُزيادُلقا ُمنُآدمُابنُ ُل 

ُ.( )ُاهللُِذكرُنمُُِاهللُِعذاِبُُنمُُِهلُىجُ نُْأُ ُلُ مُ عُ 

___________________ 

ُاحلوالك"يفُقالُالسيوطيُُ ُقالُابنُعبدُالب(11ُ / )ُ"تنوير ُالثقاتُالثبات: ُأحد  ُتابعٌي ,ُمحيٌد

ُأ ْنُيكوِنُت وقيفاًُ,ُومثلُهذاُالُي ؤخذُبالرْأي ُانتهى.ُوالُبد 

رفوعاًُ:ُقلتُ هُجميئهُم  ُ.ُي ؤيدُكالم  عنُ(3ُ 51)أخرجهُالبخاريُ.ُتعدلُثلثُالقرآنُفكونُاإلخالص 

ُ.أيبُهريرةُمثلهُعن(1ُ 8)ومسلمُ,ُأيبُسعيد

هُاآلخرُ اُِشقُّ ُتبارك.ُأم  رسلةُيفُسورة  ُمرفوعٌةُوموقوفةُوم  ويتُأحاديث  ُ.ُقدُر 

ُ(.133ُ/ )التلخيصُاحلبريُ:ُانظرُ

ُ.عنُأ بيهُعنُمالكُبه(511ُ)ُ"تفسريه"أخرجهُابنُأيبُحاتمُيفُُ( )

:ُعنُأيبُالدرداءُقالُُزيادُ أيبُبنُُِقبةُعنُزيادُِعُ ُمنُطريقُموسىُبنُِ(11515ُ)وأخرجهُاإلمامُأمحدُُ

ُ.فذكره..ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ

والبيهقيُيفُ(1/318ُ)والبغويُ(111ُ 1)وأمحدُ(3191ُ)وابنُماجهُ(3311ُ)وأخرجهُالرتمذيُُ

حهُاحلاكمُ(9ُ )ُ"الدعوات" منُطريقُعبِدُاهللُبِنُسعيدُبنُأيبُهندُعنُزيادُبنُأ يبُ(119ُ )وصح 

رداءُمرفوعاًُُعنُأ يبُ-موىلُابنُعياشُُ-زيادُ ُ.ُب حري ةُعنُأ يبُالد 

ُعنُعبِدُاهللُبِنُسعيدُمثلُهذاُهبذاُاإلسناد:ُقالُالرتمذيُ همُهذاُاحلديث  همُ,ُروىُبعض  وروىُبعض 

= 
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ُالدُُُّيفُجاءُ ُماُ:باب
ِ
ُعاء

ثنوُ-131 ُحد  ُرسوُنُ أُ ُهغُ لبُأن هُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُكانُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُلفاُهمُ لالُ:فيقولُويدعُ  ُوجاعُ,صباِحُإلُِاُق  ُُ,اًُسكنُلُِيلالُل  ُقمرلواُمسوالش 

ُيفُيتوقوُ ُيوبِصُُعيسمُْبُُِيعنُِتُِمُْوأُ ُ,رقُْفُ لاُمنُنينُِغُْوأُ ُ,ينُ الدُ ُيعن ُُاقضُُِ.اًُحسبان

ُ.( )ُكسبيلُِ

___________________ 

ُ.انتهى.ُعنهُفأ رسل ه

ُ.ُحديٌثُحسنٌُ:ُوقالُالبغويُ

هُعنُ",ُعنُعبدُالعزيزُبنُأيبُسلمةُعنُزياد(11119ُ)ورواهُاإلمامُأمحدُُ فذكرهُكل هُُ"..معاذأنهُبل غ 

ُ.مرفوعاًُ

ُ(.1/51ُ)والتمهيدُ(181ُ )عللُالدارقطنيُ:ُوانظرُ

عاذ ُُ اُقولُم  ُ.ُأم 

ُآخرُ ُ
ويُمنُوجه  ُ"إحتافُاملهرة"وابنُأيبُشيبةُكامُيفُ(111ُ )ُ"الدعاء"أ خرجهُالطباينُيفُ.ُفقدُر 

عاذُمرفوعاًُ(11ُ /1) ُعنُم  يُعنُطاووس  بريُاملك  ُ.ُمنُطريقُأ يبُالزُّ

ُحجرُيفُبلوغُاملرامُ نهُابن  ُباالنقطاعُبيُطاوسُومعاذ.ُوحس  ُ.وأ عل 

,ُعنُأيبُالزبري(131ُ/ )ُ"احللية"وأبوُنعيمُيفُ(81ُ ص)ُ"الزهد"وأخرجهُعبدُاهللُبنُأمحدُيفُُ

ُبنُجبل:ُقال ُمعاذ  هُموق وفاًُ.ُأ خبينُم نُسمع  ر  ُ.فذك 

نياُيفُ,ُلدُال محرعنُأ يبُخا(1/118ُ )أخرجهُابنُأيبُشيبةُُ( ) ُأ يبُالدُّ منُ(ُ 11)ُ"إصالحُاملال"وابن 

مروُبنُهاشمُكالمهاُعنُحييىُبنُسعيدُعنُم سلمُبنُيسارُعنُالنبي ُ ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصُطريقُع 

سلمُبنُيسارُموىلُآلُعثامنُعنُ(:1/111ُ)ُ"التاريخُالكبري"قالُالبخاريُيفُُ حييىُبنُسعيدُعنُم 

ُ ُانتهى.ُم رسلُملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

= 
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ثنوُ-135 ُحد  ُمالك  ُبنُاهللُبيدعُ ُبنُُِحةُ لطُعنُزيادُ ُيبأُ ُبنُُِزيادُُِعنيُعن

ُرسوُنُ أُ ُ,ريزُ كُ  ُأُ ُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُالدُُُّفضل 
ِ
ُوأُ ُ,عرفةُيومُُِدعاءُ ُعاء ُلقُماُفضل  ُناأُ ُت 

ُُهلإُالُ:يلقبُنمُُِونبيُُّوالن ُ ُُالُهوحدُ ُاهللُإال  ُ( ).هلُرشيك 

___________________ 

واةُعنُمالكُيفُإسنادُهذاُاحلديث(:11/51ُ)ُ"التمهيد"وقالُأبوُعمرُيفُُ تلفُالرُّ ُْخت  ,ُوالُيفُمتنه,ُمل 

الفةُ  ُُم  ُبأ لفاظ  اُمعنىُهذاُاحلديثُفيت ِصلُمنُوجوه  ها.ُوأ م  ر  ُ.ُثمُذك 

ُيأمرناُإذاُُملسو هيلع هللا ىلصكانُرسولُاهللُ".ُعنُأيبُهريرةُ(3ُ 11)ُ"الصحيح"ومنهاُماُأخرجهُمسلمُيفُُ أ راد 

ُال يمن ه ُعىلُِشق  ُيضطجع  ُأْن ُينام  ُأْن نا ُأ حد  ُُثمُ , ُيقول  ُالرض: ُالسامواتُورب  ُاللهمُرب  حتىُ..

ُفليسُدونكُشٌئُ:ُقوله ين.ُوأ نتُالباطن  ْقر,ُاقِضُعن اُالد  ُ.ُ"وأ غنِناُمنُالف 

( )ُُ ُأخرجه ُالرزاق 1/318ُ)عبد )ُ ُيف ُالسنة"والبغوي 51ُ /1)ُ"رشح )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

ُعنُمالكُبه(115ُ)ُ"أخبارُمكة"والفاكهيُيفُ(118ُ)ُ"الدعوات"ويفُ(1/181ُ) ُ.منُط رق 

ُتابعٌيُثقةٌُ.ُوزيادُهوُموىلُابنُعي اشُ ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوطلحة 

ُباسناد ُآخرُموصوالًُ,ُهذاُمرسٌلُ:ُقالُالبيهقيُ ويُعنُمالك  ُ.انتهى.ُووصل هُضعيٌفُ,ُوقدُر 

1/39ُ)ُ"التمهيد"وقالُأبوُعمرُيفُُ ُاحلديثُكامُرأيت(: ُيفُإِرسالُهذا ُعنُمالك  ُالُخالف  والُ,

تجُبمثله ُحي 
سندًاُمنُوجه  ُ.انتهى.ُأ حفظهُهبذاُاإلسنادُم 

ُقُ ُوطلحة:ُلت  ُ.ومقصود هُطريقُمالك 

سندةٌُُ ُأ خرىُم 
ويُمنُط رق  ُفقدُر  اُاحلديث  ُ.ُوفيهاُمقاٌلُأ يضاًُ,ُأم 

ه(3585ُ)لرتمذيُفأخرجهُاُ عيبُعنُأبيهُعنُجد  مروُبنُش  يدُعنُع  ُ:ُعنُمحادُبنُأيبُمح  ُالنبي  ُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُ.فذكرهُ:ُ..ُقال

وهوُأبوُإبراهيمُ,ُومح ادُبنُأيبُمحيدُهوُحممدُبنُأيبُمحيد,ُحديٌثُغريٌبُمنُهذاُالوجه:ُقالُالرتمذيُ

ُعندُأ هِلُاحلديِثُ.ُالنصاريُاملديني ُ.انتهى.ُوليسُبالقوي 

ُُبنُ ُويفُإسنادهُمحادُ (:1/151ُ)ُ"التلخيص"قالُاحلافظُيفُُ قييلُيفُ,ُيدُوهوُضعيٌفُأيبُمح  ورواهُالع 

= 
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ثنوُ-131 ُحد  ُعُ ُبنُجابرُُِبنُُِاهللُعبدُُِبنُُِاهللُعبدُعنيُعنُمالك  ُ:لقاُهنُ أُ ُ,تيك 

ُ:يلُلفقاُ-ُنصارل ُاُرىقُ ُمنُقريةٌُُوهيُ-ُمعاويةُبنيُيفُعمرُبنُاهللُعبدُ ُناجاءُ 

ُُينأُ ُدرونُ تُ ُله ُُصىل  ُلفقُ؟هذاُكممسجدُُِمنُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُوأُ ُ.عمنُ ُ:هلُت  ُرشت 

ُالالثُ ُماُدريتُ ُلهُ:يلُلفقاُ,منهُناحيةُ ُىلإُهل ُ.نعمُ:تلفقُ؟فيهُهبنُ ُدعاُتيلاُث 

ُ.؟هبنُ ُينِبُْخُفأُ ُ:لقا

ُُنبأُ ُدعاُ:تلفق ُُوالُ,غريهمُنمُُِاًُعدوُ ُيهملعُظهرُ يُ ُال  ُُكهملّي  ُ.نيبالس 

ُُنبأُ ُودعاُ,هاميُ طُِعُْفأُ  ُجيعُال  ُبأُُْل  ُفمُ ُ.بينهمُهمس 
ُُ:لقاُ,هاعُ نِ ُُ.صدقت 

ُيزاُنلفُ:عمرُابنُلقا ُْلاُل  ُُ( )ُ.قيامةلاُيومُىلإُرج 

___________________ 

ُأُ "مرُبلفظُعُ ُعنُابنُُِمنُحديثُنافعُ ُ"الضعفاء" الُإلهُُ.عرفةُعاءُالنبياءُقبيلُعشيةُ عائيُودُ دُ ُفضل 

ُإالُاهلل ُبنُفضالةُ."احلديث.. ُفرج ُويفُإسناده ُضعيٌفُ. ُجداًُُوهو ُالبخاريُقال. ُاحلديث: نكر .ُم 

ُنحوُهذاُ"املناسك"ورواهُالطباينُيفُ ُ.كالمهُانتهى.ُُإسناِدهُقيسُبنُالربيعويف.ُمنُحديثُعيلٍّ

( )ُُ ُاحلاكم 1ُ 1/5)أخرجه ُالرازي( ُسليامن ُبن ُإسحاق ُطريق ُمن ,ُ ُيف ُشب ة ُاملدينة"وابن ُ"تاريخ

ُ.ُوهبُكالمهاُعنُمالكُبهُمنُطريقُابنُِ(95ُ /9 )ُ"التمهيد"وابنُعبدُالبُيفُ(11ُ/ )

ُهبذاُاإلسناد(:95ُ /9 )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ وىُحييىُهذاُاحلديث  وقدُاضطربْتُ,ُهكذاُر 

ُاضطرابًاُشديداًُ واةُاملوطأُعنُمالك  ُ.فيهُر 

بنُجاءناُعبدُاهللُ:ُأنهُقال,ُعنُعبدُاهللُبنُعبدُاهللُبنُجابرُبنُعتيك:ُفطائفٌةُمنهمُتقولُكامُقالُحييىُ

مر ُْجيعلواُبيُعبدُاهللُ.ُع  منهمُابنُوهبُوابنُب كريُومعنُ.ُهذاُوبيُابنُعمرُأ حداًُُ-شيخُمالكُُ-مل 

ُ.بنُعيسى

ُمنهمُتقولُ عنُمالكُعنُعبدُاهللُبنُعبدُاهللُبنُجابرُبنُعتيكُعنُعتيكُبنُاحلرثُبنُ:ُوطائفٌة

= 
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ثنوُ-131 ُحد  ُيدعوُداعُ ُمنُماُ:يقولُكانُأن هُ,ملسأُ ُبنُزيدُعنيُعنُمالك 

ُ ُثالُىحدُ إُُِبيُكانُإال  ُيُ ُنُْأُ ُاإمُ ُ,ث  ُركفُ يُ ُنُْأُ ُاوإمُ ُ,هلُخرُ دُ يُ ُأنُُْاوإمُ ُ,هلُستجاب 

___________________ 

ُالقاسمُعىل.ُجاءناُعبدُاهللُبنُعمر:ُأنهُقال,ُعتيك ويُعنهُمثلُروايةُ,ُاختالفُعنهُمنهمُابن  وقدُر 

ُ.حييىُوابنُوهبُوابنُب كري

ُ:أنهُقال,ُعتيكُعنُجابرُبنُعتيكُاهللُبنُجابرُبنُُِاهللُبنُعبدُُِعنُعبدُُِمالٌكُ:ُوطائفةُمنهمُتقولُ

مر ُعبدُاهللُبنُع  ُُمنهمُالقعنبيُُّ.ُجاءنا ُوالتنييسُُّ.ُعىلُاختالفُعنهُيفُذلك(151ُمسندُاجلوهريُ)

ف ُ.وموسىُبنُأ عيُومطر 

ُعمرُ ُقالُأبو ُاهللُ: ُشاء ُأ وىلُبالصوابُعنديُإْن ُحييىُهذه ُالقعنبيُُ-واهللُأعلمُُ-رواية ِمنُرواية

ُابنُِ فُملتابعة ُُومطر  واةُلهُعىلُذلكُ.ومعنُ ُوهب  وقدُ,ُوحسب كُبإتقانُابنُوهبُومْعنُ ,ُوأكثرُالرُّ

حُالبخاريُرمحهُاهللُوأبوُحاتمُالرازيُسام ,ُعُعبدُاهللُبنُعبدُاهللُبنُجابرُبنُعتيكُمنُابنُعمرصح 

ُ ُروايةُحييىُوابنُوهبُيفُإسنادُهذاُاحلديثُأ صوب  بيدُاهللُبنُعمرُروىُهذاُ.ُوالدليلُعىلُأن  ُع  أن 

ثناُسعيدُبنُنص.ُاحلديثُعنُعبدُاهللُبنُعبدُاهللُبنُجابرُبنُعتيكُهذا .ُثمُساقُسنده.ُكذلكُحد 

ُ.اهللانتهىُكالمهُرمحهُ

ُعنُعبِدُاهللُبنُعبِدُاهللُعنُجابرُبنُ(5/115ُ)وأخرجهُاإلمامُأمحدُُُ منُطريقُابنُمهديُعنُمالك 

مرُبه ُ.عتيكُعنُابنُع 

عنُعامِرُبِنُسعدُبنُأ يبُوقاصُعنُ(1891ُ)ُ"صحيحه"أ خرجهُم سلمُيفُ.ُوللحديثُشاهٌدُقوٌيُُ

ُأبيه ُاهللُ", ُرسول  ُفيهُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُفركع  ُدخل  ُبمسجدُبنيُمعاوية  ُمر  ُحتىُإذا ُمنُالعالية ُيوم  ُذات  أ قبل 

يناُمعه,ُركعتي ُإلينا,ُودعاُرب هُطويالًُ.ُوصل  ُثالثاًُ:ُفقال,ُثمُانصف  ُريب  ُأنهُقال.ُفذكره.ُسأ لت  :ُإال 

تيُبالغرقُفأْعطانِيها لكُأ م  دو.ُ"وسألت هُأ نُالُّي  ُ.بدلُالع 

ُ.أيُالقتلُ(اْلرجُ:ُ)ُوقوله.ُأيُبالقحطُواملْحلُ(سنيُبال:ُ)ُقولهُ
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ُ( )ُ.عنه

ُالدُُُّيفُلمعُ لاُ:باب
ِ
ُعاء

ثنيُ-138 ُىُعنُحييُحد  ُبنُاهللُعبدُ ُآينرُ ُ:لقاهُنُ أُ ُ,دينارُ ُبنُاهللُعبدُُِعنُمالك 

ُشريُ وأُ ُ.ودعُ أُ ُناوأُ ُمرعُ 
ُكُمنُصبعُ إُعيصبُ بأُ  ُ( ).هاينفن ُُ.يدُ ُل 

ثنوُ-139 ُحد  ُ:يقولُكانُسي بملاُبنُ ُسعيدُ ُنُ أُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

_________________ 

عبُاإليامن"ويفُ(311ُ)ُ"الدعواتُالكبري"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( ) منُطريقُابنُب كريُعنُ(11ُ  )ُ"ش 

ُ.ُمالكُبه

ُ.ُامل رسلُوهذاُيفُحكمُُِ

ُ(:5/313ُ)ُ"التمهيد"ولذاُقالُأبوُعمرُيفُُ ُرْأيًا ُأْنُيكون  .ُوإنامُهوُت وقيف,ُواجتهاداًُمثل هُيستحيل 

ُ.كالمهُانتهى.ُمثلهُالُي قالُبالرأي

وغريهمُعنُأ يبُ(9ُ 1 )وأبوُيعىلُ(1ُ 1)ُ"الدبُاملفرد"والبخاريُيفُ(19ُ   )وأ خرجُأمحدُُ

ُ لُالن اجيُعنُأ يبُسعيدُاخل دريُعنُالنبي  سلمُيدعوُ":ُملسو هيلع هللا ىلصامل توك  ُِمنُم  ُوالُبقطيعِةُُ-ما ليسُبإثم 

ُ ُُ-رحم  لُلهُدعوت ه,ُُأ عطاهُإِحدىُثالثإال  اُأ ْنُي عج  خرهاُلهُيفُاآلخرة,ُإم  اُأْنُيد  ُ,ُوإم  اُأْنُيدفع  وإم 

ُمثلها
ِ
وء ُ.ُ"اهللُأكثر:ُقال.ُإذًاُنكثر؟:ُقالوا,ُعنهُمنُالسُّ

حهُاحلاكمُُ ُ(.1 8 )وصح 

ُ.ُوإسنادهُصحيحُ(1)

ُ":ُقال,ُعنُسعدُبنُأيبُوق اصوغريمهاُ(113ُ )والنسائيُ(199ُ )وأ خرجُأ بوُداودُُ ُالنبيُّ ُعيل  مر 

ي ُ,ُملسو هيلع هللا ىلص د:ُفقال.ُوأ ناُأ دعوُبأ صبع  دُأ ح  ُ.ُ"وأشارُبالسب ابة.ُأ ح 

ُ(.155)عللُالدارقطنيُرقمُ:ُانظرُ

ُ.حسٌنُصحيٌحُغريٌبُ:ُوقال.ُعنُأيبُهريرةُنحوه(3551ُ)وللرتمذيُُ
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ُج ُالرُ ُنُ إُِ ُلُل  ُُفعُ ري 
ِ
ُُنحوُ ُبيديهُلوقاُ,عدهبُ ُنمُُِهدُِلوُبدعاء .امهُ فرفعُ ُ.امءالس 

( ).ُ

ُُعنُيهُْالن ُُ:باب ُُبعدُةُِالالص  ُِصُعُ لاُوبعدُبِحُالصُّ

ثنيُ-111 ُحييُحد  ُاهللُعبدُعنُيسارُ ُبنُعطاءُعنُمُ لسأُ ُبنُُِزيدُُِعنُىُعنُمالك 

ُ ُالصُّ ُرسوُأنُ ُ,نابحي  ُُإنُ ُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُالش  ُُرنُ قُ ُومعهاُتطلعُ ُمس  ُفإذاُ,يطانالش 

ُُاستوْتُُإذاُمُ ثُ ُ,هافارقُ ُارتفعْتُ ُروبغُ للُدنْتُُفإذاُ,هافارقُ ُْتُلزاُفإذاُ,اقارّن 

ُ ُُ,هافارقُ ُغربْتُُفإذاُ,اقارّن  ُُىوّن  ُُعنُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُُكلتُيفُةالالص  ُ.( )ُاتاعالس 

_________________ 

ُ.ُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(1181ُ)ُ"املعرفةُ"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُُ ُابنُأيبُشيبة 1/93ُ)وأخرجه 11ُص)ُ"البُوالصلة"واحلسيُبنُحربُيفُ( ُيفُ( نيا وابنُأيبُالدُّ

ُعنُحييىُعنُسعيدُبه(111ُ)ُ"مكارمُالخالق" ُ.ُمنُط رق 

رسٌلُُ ُ.ُوهذاُم 

ُ(:11ُ /13)ُ"التمهيد"ولذاُقالُأبوُعمرُيفُُ واةُاملوطأُعنُمالك  َُْيتلفُر  هذاُاحلديثُفيهُُيفُأنُ ُمل 

ُ.انتهى.ُوهذاُالُي دركُبالرْأي....ُهكذا

ُُ ُيف ُالبيهقي ُأخرجه ُما ُله 1/19ُ)ُ"الكبى"ويشهد )ُ ُيف 119ُ )ُ"الدعاء"والطباين والبغويُ(

دلةُعنُأيبُصالحُعنُأيبُهريرة(1/198ُ) ُبِنُهب  ُعنُعاصِم
:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصالنبيُُأنُ ,ُوغريهمُمنُط رق 

ُفيقول" ُالدرجة  ُاهللُلريفعُالعبد  ُأ ن ىُيلُهذهُالدرجة؟ُفيقول:ُإن  ُ."بدعاءُولِدكُلك:ُرب 

ُعبدُالبُيفُُ هُابن  دُإسناد  ُ(.11 /13)ُ"التمهيد"وجو 

ُالصحيِحُغريُعاصمُِ.ُرواهُالبزار(:1ُ /  )ُ"املجمع"قالُاْليثميُيفُُ وهوُ,ُهبدلهُبنُُِورجال هُرجال 

ُُ.انتهىُ.احلديثُحسنُ 

(1)ُُ ُيف ُالبخاري ُالكبري"أخرجه 5/311ُ)ُ"التاريخ )ُ ُيف ُوالتاريخ"والفسوي (131ُ/ )ُ"املعرفة

(ُ 15 )وأبوُيعىلُ(51ُ )والشافعيُ(511ُ )ُ"الكبى"ويفُ(115ُ/ )ُ"املجتبى"والنسائيُيفُ

= 
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___________________ 

وأبوُنعيمُ(311ُ)ُ"مسندُاملوطأ"واجلوهريُيفُ(3915ُُ–3911ُ)ُ"رشحُاملشكل"والطحاويُيفُ

ُ(1/151ُ)والبيهقيُ(3/311ُ)ُ"رشحُالسنة"والبغويُيفُ(1111ُ)ُ"املعرفة"يفُ وغريهمُمنُط رق 

ُ.ُعنُمالكُبه

ثناُ(9111ُ )وأمحدُ(1111ُ)وأبوُنعيمُ(8/111ُ)وأخرجهُالطحاويُُ بادةُحد  وحُبنُع  منُطريقُر 

ُبنُحممدُعن هري  ُزيدُبنُأ سلمُعنُعطاءُعنُعبدُاهللُالصنابحيُمالٌكُوز  ُقال, :ُ ُُسمعت  اهللُُرسول 

ُ.ُملسو هيلع هللا ىلص

ُاهللُُ.كذاُفيهُ ُرسول  ُ.ُ!ملسو هيلع هللا ىلصسمعت 

مر.ُنظرٌُوفيهُُ ُأ يبُع  ُ.بنُعبدُالبُكامُسيأيتُكالم 

رُعنُزيدُ (153ُ )وابنُماجهُ(1/318ُ)وعنهُاإلمامُأمحدُ(3951ُ)وأ خرجهُعبدُالرزاقُُ عم  ُعنُم 

ُ
 
نابحيُعنُعطاء ُ.ُعنُأ يبُعبدُاهللُالصُّ

ُُُُُ ُيف ُعمر ُأبو ُ"قال 1ُ)التمهيد /1ُ ,3ُُ ُاهللُ(: ُعبد ُعن ُمالك  ُاحلديثُعن ُهذا ُيف ُحييى ُقال هكذا

نابحي واةُعنُمالك.ُالصُّ ُومجهورُالرُّ عيسىُُوإسحاقُبنُ ُوقالتُطائفةُمنهمُمطرٌفُ,ُوتابعهُالقعنبيُّ

ُ:ُالطباعُفيه ُُعنُمالك 
 
ُُعبدُُِعنُأيبُعنُزيدُعنُعطاء ُ.نابحياهللُالصُّ

كامُ.ُعبدُاهللُالصنابحي:ُفطائفٌةُقالتُعنهُيفُذلك,ُواختلفُعنُزيدُبنُأسلمُيفُذلكُمنُحديثهُهذاُ

أسلمُعنُعطاءُبنُيسارُعنُأيبُُعنُزيدُبنُِ:ُخرىأُ ُوقالتُطائفةٌُ,ُقالُمالكُيفُأكثرُالرواياتُعنه

ُبنُسع,ُعبدُاهللُالصنابحي رُوهشام  عم  ْرديُوحممدُبنُمطرفُأبوُغسانُوممنُقالُذلكُم  او  ر  دُوالد 

ُمنُزيدُبنُأسلم,ُوغريهم ُإال  ُهذاُاالضطرابُجاء  ُ.واهللُأعلم.ُوماُأ ظنُّ

نابحيُأيبُُابنُ :ُوقالُالبخاريُ أيبُمريمُعنُأيبُغسانُعنُزيدُبنُأسلمُعنُعطاءُبنُيسارُعنُالصُّ

ُ ثُبنُسعدُعنُخالدُبنُيزيدُعنُسعيدُبنُوكذلكُقالُاللي,ُيفُالوضوءُوفضلهُملسو هيلع هللا ىلصعبدُاهللُعِنُالنبي 

ُُأيبُهاللُعنُزيدُبنُِ
ِ
عنُُالنهِيُُحديِثُ)فذكرُُ.عنُأيبُعبدُاهللُالصنابحيُيسارُ ُبنُُِأسلمُعنُعطاء

ُيفُالثالِثُ ُُالصالة ُأبوُعبدُاهلل(.ُساعات  ُعندهمُقولُمنُقالُفيه ُوالصواب  وهوُعبدُالرمحنُبنُ.

سيلةُتابعٌيُثقةٌُ حبة,ُع  ُ.ليسْتُلهُص 

= 
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ثنوُ- 11 ُحد  ُدُ ُ:لقاُ,محنالرُ ُعبدُبنُءعاللاُعنيُعنُمالك  ُبنُنسأُ ُىلعُنالُْخ 

ُلما ُُفقامُ,هرالظُُُّبعدُك  ُلاُي صيل  ُلفُ,عص  ُتعجيُناذكرُُْهتُِصالُمنُفرغُ ُام  ُُل  ُوأُ ُ,ةُِالالص 

ُُ:لفقاُ.هارُ ذكُ  ُةصالُكلتُ,نافقيملاُةُ صالُكلتُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلرسوُسمعت 

ُلجيُ.نافقيملاُةصالُكلتُ,نافقيملا ُُِتُاصفرُ ُإذاُىحتُ ُهمحدُ أُ ُس  ُوكانْتُُ,مسالش 

ُقُ ُبي ُُرين  ُُنُِرُْقُ ُىلعُوأُ ُ,يطانالش  ُُفيهاُاهلل ُذكرُ يُ ُالُاًُربعأُ ُرُ قُ فن ُُقامُ.يطانالش  ُإال 

___________________ 

ُاحلديثُُوىُزهريُبنُ ورُ ُأ سلمُعنُعطاءُعنُ(1/111ُالطبقاتُالبنُسعدُ)حممدُهذا ُبِن عنُزيِد

نابحي ُاهللُ:ُقال,ُعبِدُاهللُالصُّ ُرسول  ُعندُأهلُالعلم.ُفذكره.ُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُْ,ُوهذاُخطٌأ والصنابحيُمل 

ُاهللُ ُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصيلق  ه, ُغري  ه ُخالف  ُإذا ُبه تجُّ ُحي  ُال ُحممد ُبن ُوزهري  فُفجعل, ُصح  هُوقد ُاسم  ,ُكنيت ه

ُم نُقالُفيهُعبدُاهلل ُكلُّ ُبنُهبرامُعنُاحلرثُبنُ,ُل ن هُأ بوُعبدُاهلل,ُوكذلكُفعل  لت  وقدُقالُفيهُالص 

ُوهب ُالصنابحي: ُالرمحن ُعبد ُأيب ُعن ُكنيت ه. ه ُاسم  ُفجعل  ُأ يضًا ف ُصح  ُفهذا ُخطأُ, ُهذا وكلُّ

ُ.وتصحيٌفُ

ُمالٌكُُ ُقاله فُُوالصوابُما طر  ُم  ُيفُرواية ُوإسحاقُبنُعيسىُالطباعفيه ُعنُ, ُكروايتهام نُرواه وم 

ُكنيتهُأ بوُعبدُاهللُ ُيفُقوْلمُيفُعبدُاهللُالصنابحيُأن  ُالرمحنُُ-مالك  ويُعنُابنُُ-واسمهُعبد  وقدُر 

حبة:ُأنهُقال,ُمعي ُِمنُهذاُعنُ,ُعبدُاهللُالصنابحيُيرويُعنهُاملدنيونُي شبهُأ ْنُتكونُلهُص  وأ صحُّ

ُُأنه,ُابِنُم عي ناحبيُعنُالنبي  ئلُعنُأ حاديِثُالصُّ حبة:ُ؟ُفقالملسو هيلع هللا ىلصس  رسلةُليسْتُلهُص  ُ.م 

ُعمرُ ُأبو ُقال ُمعي: ُبن ُحييى ُصدق  ُالصنابحي. ُاهلل ُعبد ُله قال ُي  ُأ حٌد ُالصحابة ُليسُيف ُيفُ, وإنام

نابحُال محيس ُالصُّ حابة ُالص  نابحُبنُالعرسُكويف. ُالصُّ ُوهو ُأ حاديثُ. ُقيسُبنُأيبُحازم روىُعنه

نابحي,ُنهاُحديثهُيفُاحلوضم قالُلهُعبدُاهللُالصُّ ُأ حٌدُي  ُمنُقالُ.ُوالُيفُالتابعيُأ يضًا ُقول  فال صحُّ

نابحيُمشهوٌرُيفُالتابعيُكبرٌيُمنُكبائهم,ُإنهُأ بوُعبدُاهلل ُأ باُعبِدُاهللُالصُّ واسمهُعبدُالرمحنُبنُ.ُلن 

سيلة ُا.ُع  ُالصامتُكثري  بادةُبن  ُعليهوهوُجليٌلُكانُع 
ِ
ُ.انتهىُكالمه.ُلثناء
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ُ( ).يالًُلق

ثنوُ-111 ُحد  ُمرعُ ُنُ أُ ُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُعنُينارُ دُُِبنُاهللُعبدُعنيُعنُمالك 

ُُالُ:يقولُكانُابطُ خلاُبن ُُطلوعُ ُكمتُِبصالُوارُ حت  ُغُ ُوالُمسالش  ُفإنُ ُ.اروهب 

ُ ُُطلوعُُِمعُقرناهُطلعُ يُ ُيطانُ الش  ُيُ ُوكانُ,روهباغُ ُمعُبانرُ غُْويُ ُ,سُِمُْالش  ُالن َُّضب  ُاس 

ُُكلتُىلع ُ.( )ُُةُِالالص 

_________________ 

وابنُخزيمةُ(ُ 11)وابنُحبانُ(1181ُ)وعبدُالرزاقُ(183ُ)وأبوُداودُ(39ُ /3)أخرجهُأمحدُُ( )

ُعنُمالكُبه(111ُ/ )والبيهقيُ(11ُ / ) ُ.ُوغريهمُمنُط رق 

ُ,ُنحوه.ُجعفرُعنُالعالءُبهمنُطريقُإسامعيلُبنُ(11ُ )ُ"صحيحُمسلم"واحلديثُيفُُ

ُ.ُدونُالتكرار.ُ"افقصالةُاملن"وفيهُُ

ِتُالشمسُ)ُودونُقولهُُ ُ(.إذاُاصفر 

ُوقِتُاقرتانُالشيطانُبالشمسُ دُبداية  د  ُحت  واالصفرارُ,ُوأ ن هُمنُاالصفرارُإىلُالغروب,ُوروايةُمالك 

يف ُيفُالشتاء.ُيكونُقبلُالغروِبُبحوايلُنصفُساعةُتقريبًاُيفُالص  ُ.واهللُأعلم.ُوثلِثُساعة 

فهذاُ:ُثمُقال,ُوعزاهاُليبُداود,ُإىلُهذهُالزيادة(1/11ُ)ُ"الفتح"وقدُأشارُابنُرجبُاحلنبيلُيفُ

ُالشمس ُاصفراِر ُإىلُبعد ُتأخريها ُعىلُأن  ُيدلُّ ُله, ُملنُالُعذر  ُللمغربُغريُجائز  ُوتضي قها انتهىُ.

ُكالمهُ

مروُ(1ُ 1)يفُصحيحُمسلمُُ:ُقلت ُالعِصُماُ"مرفوعًاُُعنُابنُع  ُالشمسوقت  ُ."ملُتصفرُّ

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(1ُ 1 )ُ"الوسط"وابنُاملنذرُيفُ(3951ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1)

ُ.ُواختصهُابنُاملنذرُ

مرُمرفوعًاُنحوهمنُحديثُاب(818ُ)ومسلمُ(558ُ)وللبخاريُُ ُ.ُنُع 

ُ(ُأيُعمر)ُوكانُ"دونُقولهُُ ُ.ُُ"الخ...ُيَّضب 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   193 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-113 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُُعنُابنُِشهاب  ُمرُ عُ ُىرأُ ُهنُ أُ ُ,زيديُ ُبنُُِائبالس 

ُيُ ُابطُ خلاُبنُ  ُُيفُردُِنكُ ملُ اَُّضب    ُ( ).عصلاُبعدُةالالص 

___________________ 

ُ.وانظرُماُبعدهُ

ُمنُطريقُمالكُبهُ(8ُ 3 )ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(311ُ/ )أخرجهُالطحاويُُ( )

ُُ ُعبدالرزاق 3911ُ)وأخرجه ر( عم  ُم  ُعن ,ُ ُأيبُشيبة 1/351ُ)وابن ُعنُ( ُذئبُكالمها ُأيب ُابن عن

هريُبه ُ.ُُالزُّ

هُصحيٌحُُ ُ.ُوإسناد 

ُمعُعُ ":ُقال.ُعباسُعنُابنُِ(831ُ)ومسلمُ(11ُ  )وللبخاريُُ ُالناس  ُأ رضب  مرُبنُاخلطابُكنت 

ُُ."عنها
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ُ
 النائز   كتاب

 
ُِتُيُ ملاُلُِسغُ ُ:باب

ثنيُ-111 ُحييُحد  حممُ ُبنُُِجعفرُُِعنُىُعنُمالك 
ُرسوُنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُدُ  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُغُ  ُس  ُ.( )ُميصُ قُ ُيفُل 

_________________ 

( )ُُ ُالشافعي 513ُ)أخرجه 1113ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ( ُالصغرى"ويفُ( 113ُ )ُ"السنن وابنُ(

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(11/115ُ)سعدُ

ُ.هوُابنُعيلُبنُاحلسيُبنُعيلُبنُأيبُطالبُ:ُجعفرُبنُحممدُ

ُُ ُيف ُعمر ُأبو 58ُ /1)ُ"التمهيد"قال :)ُ واة ُر  ُسائر ُرواه ُم رسالًُهكذا ُاملوطأ فريُ. ُع  ُبن عيد ُس  إال 

ُعديُ) ُالبن ُ  3/1الكامل ُعائشة( ُعن ُأ بيه ُعن ُحممد ُبِن ُعنُجعفِر ُمالك  ُعن ُجعل ه ُفإنه فإْنُ.

ت صل تُروايت هُفهوُم  ُكذلك,ُصح  ُلروايةُاجلامعةُلهُعنُمالك  رسٌلُعندُمالك  ,ُواحل كمُعنديُفيهُأ نهُم 

ُأ نهُحديٌثُمشهوٌرُعندُأهلُال ويُمسندًاُمنُحديثُعائشةُمنُ,ُسريُواملغازيُوسائرُالعلامءإال  وقدُر 

ُواحلمدُهلل ُصحيح  ُ.وجه 

ُعنُجعفرُبنُحممدُعنُأ بيهُعنُجابرُ ُ",ُورواهُالوحاظيُعنُمالك  ُالنبي  لُيفُقميصُ ُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  س  ,ُ"غ 

ُعنُجعفرُبنُحممدُعنُأبيهُعن .ُجابرُوكذلكُرواهُالباغنديُعنُإسحاقُبنُعيسىُالطباعُعنُمالك 

ُأنهُخولفُالباغنديُيفُذلكُعنُإسحاق رسٌلُ,ُإال  اُاملوطأُفهوُفيهُم  ُ.انتهىُكالمه.ُفأم 

حهُابنُعبدُالب:ُقلتُ ُ.ُحديثُعائشةُالذيُصح 

ُُ ُأمحد 1/111ُ)رواه )ُ ُداود ُ 1 3)وأ بو 1111ُ)ُ"صحيحه"وابنُحبانُيفُ( وغريهمُمنُطريقُ(

ثنيُحييىُبنُعب ادُعنُأ بيهُعبادُبنُعبدُاهللُبنُالزبري:ُقال,ُحممدُبنُإسحاق ُعائشةُ :ُقال,ُحد  ,ُسمعت 

ُ":ُتقول ُالنبي  دُرسولُاهللُ:ُقالوا,ُملسو هيلع هللا ىلصمل اُأ رادواُغسل  دُموتاناُملسو هيلع هللا ىلصواهللُماُندريُأ ن جر  ,ُمنُثيابهُكامُن جر 

ُوِذقنهُيفُصدِره ُعليهمُالنومُحتىُماُمنهمُرجٌلُإال  ُأ لقىُاهلل  ُاختلفوا ثمُ,ُأ مُنغسل هُوعليهُثياب ه؟ُفلام 

= 
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ثنوُ-115 ُحد  ُمالك  ُعن ُُسامءُ أُ ُنُ أُ ُ,بكرُ ُأيبُبنُاهللُعبدُعني ُميسُ عُ ُبنت 

ُ ُُبكرُ ُباأُ ُْتُلغس  ُُحيُيقدُ الص  ُُنمُ ُْتُلفسأُ ُخرجْتُُثمُ ُ,تويف  ُمنُهاحَّض 

ُُ:تلفقاُ,هاجرينملُ ا ُ؟سلُ غُ ُنمُُِيلُ عُلفهُ.بدُِلاُشديدُ ُيومٌُُهذاُوإنُ ُ,صائمةٌُُإين 

ُ.( )الُ:فقالوا

ُِتُيُ ملاُنُِفُ كُ ُيفُجاءُ ُماُ:باب

___________________ 

ُ:ُاليدرونُم نُهو.ُكل مهمُمكل ٌمُمنُناحيةُالبيت فقامواُإىلُرسوِلُُ.وعليهُثياب هُملسو هيلع هللا ىلصأ ِنُاغسلواُالنبي 

لوهُوُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ هفغس  ميص,ُعليهُق ميص  م,ُيصبُّونُاملاءُفوقُالق  وكانتُ,ُويدلكونهُبالقميصُدونُأ يدّي 

ه:ُعائشةُتقول ُنساؤ  لهُإال  ُماُغس  ُمنُأ مريُماُاستدبرت  ُ.ُ"لوُاستقبلت 

ُ.إسنادهُصحيٌحُ(:3/131ُ)ُ"التلخيص"قالُاحلافظُيفُُ

ُ.ُنُطريقُمالكُبهم(3/111ُ)ُ"الطبقات"وابنُسعدُيفُ(13ُ 1)أخرجهُعبدُالرزاقُُ( )

ميسُ ُع  ُبنت  ُأ سامء  ُْيلق  ُ.وعبدُاهللُبنُأيبُبكرُمل 

ُل يبُبكرُُ ُأ خرىُوت غسيلُأ سامء  ُمنُط رق  ُ.ُجاء 

روة(3/111ُ)فأ خرجُابنُسعدُُ منُطريقُ(3/391ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ,ُمنُطريقُهشامُبنُع 

روةُعنُعائشة هريُكالمهاُعنُع  ُأ باُبكرُ",ُالزُّ ُعميسأن  ُبنت  لْتهُأ سامء  ُ."غس 

ل ْيكة:ُقالُالبيهقيُ ُمراسيلُعنُابنُأ يبُم  ,ُوعنُسعدُبنُإبراهيم,ُوعنُعطاءُبنُأيبُرباح,ُولهُشواهد 

هم ُأ باُبكرُأ وىصُبذلك,ُوذكرُبعض  ُ.انتهىُكالمه.ُأ ن 

ُ.ُووصي ةُأ يبُبكرُ:ُقلتُ

ُعنُأيبُبك(8/181ُ)أخرجهاُابنُسعدُأيضًاُُ ُصحيح  ُأْنُ",ُرُبِنُحْفصبسند  ُأ باُبكرُأ وىصُأ سامء  أن 

ل هُإذاُمات ُ.ُ"ت غس 

ُ.ُوعنُقتادة,ُورواهُأ يضًاُعنُاحلسن.ُوهذاُمرسٌلُأ يضاًُُ
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ثنوُ-111 ُحد  ُمالك  ُعن ُبكرُ ُباأُ ُنُ أُ ُغنيلبُ:لقاُأن هُ,سعيدُ ُبنُحييىُعني

ُ ُيفُ:تلفقا؟ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُنفُ كُ ُكمُيفُ:-ُمريٌضُُوهوُ-ُعائشةلُلقاُيقدُ الص 

ُأُ ُثةُِثال يُ لسحوُبيضُ ُثواب 
ُلُ-ُوبالثُ ُهذاُخذواُ:بكرُ ُأبوُلفقاُ,ةُ  ُقدُيهلعُثوب 

ُتلفقاُ,آخرينُوبيثُ ُمعُفيهُنوينكفُ ُثمُ ُ,فاغسلوهُ–ُزعفرانٌُُأوُشٌقُمُ ُصابهأُ 

ُأُ ُيُُّحلاُ:بكرُ ُبوأُ ُلفقاُ.؟هذاُوماُ:عائشة ُهذاُاموإنُ ُ,تيُ ملاُمنُديدُِجلاُىلإُحوج 

 ( ).ةلهمُِلل

_________________ 

رسلُ( ) ُ.ُوهذاُم 

ُ.حييىُهوُالنصاريُ

ُبنُأنسُعنُحييىُبنُ(1/181ُ)ُ"الطبقات"وأخرجهُابنُسعدُيفُُ أخبناُمعنُبنُعيسىُأ خبناُمالك 

ُ."سحولية"إىلُقولهُ.ُُمتصاًُ.ُسعيدُبه

ُُ ُيف ُالبخاري"وأ ْصله 381ُ )ُ"صحيح ُعائشة( ُعن ُأ بيه ُعن روة ُع  ُبن ُهشام ُطريق ُمن :ُقالت,

ُعىلُأ يبُبكر" ُ.بهُردٌعُمنُزعفران:ُلكنُقال.ُ..فذكره.ُكم:ُفقال,ُدخلت 

ُ)قولهُ ولي ة: ح  ُالنوويُ(س  ُقال ُالسيُِ: هاُبفتح ُوضم  ُأشهر. ُوالفتح ُالكثرين, ُرواية ُوهو ُابنُ. قال

ُمنُالقطن:ُالعرايبُوغريه هاُ:ُوقالُابنُقتيبة,ُهيُثياٌبُبيٌضُنقيٌةُالُتكونُإال  ص  ثياٌبُبيٌضُوملَُي 

ملُمنهاُهذهُالثياب:ُوقالُآخرون,ُبالقطن نسوبٌةُإىلُسحولُمدينةُباليمنُحي  ُ.ُهيُم 

ُ(.13 / )ُ"الكتنويرُاحلو"قالهُالسيوطيُيفُُ

قالهُ.ُوهيُامل غرةُالتيُيصبغُهباُالمحرُمنُال شياء,ُوكرسهاُامليمُُِوفتِحُُ,بسكونُالشيُُِ(مشق:ُ)قولهُ

ُ(.111/ )ُ"املشارق"عياضُيفُ

ويُبضمُ :ُقالُعياض(:3/151ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(للمهلة:ُ)قولهُ .ُامليمُوفتحهاُوكرسهاُر 

ُعكرُالزيت:ُحبيبُوقالُابنُ .ُجزمُبهُاخلليل:ُقلت ل,ُوبالضم  .ُهوُبالكرسُالصديد,ُوبالفتحُالتمهُّ

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   197 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-111 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُُعنُابنُِشهاب  ُُبنُمحنالرُ ُعبدُبنُيدمح  ُعوف 

ُقمُ يُ ُتيُ ملاُ:لقاُأن هُ,عاصلاُبنُمروعُ ُبنُاهللُعبدُعن ُلويُ ُ,رُ ؤزُ ويُ ُص  ُوِبُالثُ بُفُّ

ُُْفإنُ,ِثُلاالثُ  ُُيكنُمل  ُ( ).فيهُنفُ كُ ُواحدٌُُثوٌبُُإال 

ُنازةُِجل ُاُمامُِأُ ُيشملاُ:باب

ثنيُ-118 ُحييُحد  ُمالك  ُُعنُىُعن ُِشهاب  ُرسوُنُ أُ ُ,ابن ُبكرُ ُباوأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُيُ ُكانواُمروعُ  ُرمعُ ُبنُاهللُوعبدُ ُ.اًُرُ ج ُُمُ لُ هُ ُفاءُ لخلواُ,نازةجلاُمامُ أُ ُونمش 
( ).ُ

___________________ 

ُ.ُواملرادُهناُالصديد

تُ ُوحي  ُبقولهُ:ُمل  ُاملراد  لُ"باملهلة"اجلديد,ُوأْنُيكونُاملرادُ:ُأيُ"إنامُهو"أ ْنُيكون  :ُأي.ُعىلُهذاُالت مهُّ

ُاجلديدُ ُ.ملنُي ريدُالبقاءإن 

لُأظهرُ ُوال و  ُقال. ُقولُالقاسمُبنُحممدُبنُأيبُبكر ُوي ؤي ده :"ُ ُوريطة  ُبيضاء يطة  نُأ بوُبكرُيفُر  ف  ك 

ة ُآخرُ.ُابنُسعدُأخرجه.ُ"إنامُهوُملِاَُيرجُمنُأ نِفهُوفِْيهُِ:ُوقال,ُمم  ص  هلُ"ولهُعنهُمنُوجه  إنامُهوُللم 

ُهذه,ُ"والرتاب ُال صمعيُّ ُ.انتهىُكالمُاحلافظ.ُبالفتحُوضبط 

ُ(3/111ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(3/159ُ)وابنُأيبُشيبةُ(88ُ 1)أخرجهُعبدُالرزاقُُ( ) منُط رق 

ُ.ُعنُمالكُبه

ُ.ورواتهُثقاٌتُُ

ُ)قولهُ :ُ ص  لبسُالقميصُ(يقم  ُي  ُأي ُ)وقوله. ر: لبسُاإلزارُ(ويؤز  ُي  ُأي ُأ سافلُ. ُعىل ُي لفُّ ُما وهو

ُ.اإلنسان

(1)ُُ ُيف ُالطحاوي ُاملعاين"أخرجه 18ُ/ )ُ"رشح )ُ ُيف ُ"والبيهقي 8ُ  1)ُ"املعرفة ُيفُ( واخلطيب

ُعنُمالكُبه(331ُ/ )ُ"الفصلُللوصلُاملدرجُيفُالنقل" رسالًُ.ُمنُط رق  ُ.ُم 

ُعنُساملُعنُأبيهُ واةُعنُمالكُموصوالًُعنُابنُِشهاب  ُالرُّ ُ.ُورواهُبعض 

= 
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___________________ 

ُاإلرسالالصح(:1/85ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُفيهُعنُمالك  ل هُمجاعٌةُثقاٌتُ,ُيح  ص  لكنُقدُو 

ُوابنُأخيُابنُ ُوموسىُبنُعقبة ُوحييىُبنُسعيد عمر ُوم  يينة ُابنُع  ُمنهم منُأصحابُابنُِشهاب 

ُوزيادُبنُسعدُوعباسُبنُاحلسنُاجلزري ُ.انتهىُكالمه.ُعىلُاختالفُعنُبعضهم.ُِشهاب 

وابنُماجهُ(118ُ ,111ُ )والرتمذيُ(19ُ 3)ُوأبوُداود(11ُ ,1/8ُ,31ُ)أخرجهُأمحدُ:ُقلتُ

( 181ُ )ُ ُيف 1/51ُ)ُ"املجتبى"والنسائي ُ 111)ُ"الكبى"و( )ُ ُيعىل ُ 511)وأبو ُحبانُ( وابن

(1/13ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(31ُ 3 )ُ"الكبري"والطباينُيفُ(1/11ُ)والدارقطنيُ(3115ُ)

هريُعنُساملُعنُأبيه ُعنُالزُّ ُ.ُمنُط رق 

ُقالُالرتمذيُ ُابنُ .ُحديثُابنُعمر: ُرواه ُبنُ ُهكذا ريجُوزياد هريُعنُُج  ُعنُالزُّ
سعدُوغريُواحد 

يينةُنحو.ُساملُعنُأبيه اظُعنُ,ُحديثُابنُع  رُويونسُبنُيزيدُومالكُوغريُواحدُمنُاحلف  عم  وروىُم 

هري ُ",ُالزُّ ُالنبي  هري,ُكانُيميشُأ مامُاجلنازةُملسو هيلع هللا ىلصأن  خبينُساملٌُ:ُقالُالزُّ
ُأ باهُكانُي ميشُأ مامُ,ُوأ  أن 

ُ.ُ"اجلنازة ُامل رسلُيفُذلكُأ صحُّ ُاحلديث  لُّهمُي رونُأن  ُاحلديِثُك  ُ.ُوأ هل 

ُموسى:ُقالُأبوُعيسىُ ُحييىُبن  هريُيفُ:ُقالُابنُاملبارك:ُقالُعبدُالرزاق:ُيقول,ُسمعت  حديثُالزُّ

يينةهذاُمُ  ُمنُحديثُابنُع  يينة:ُقالُابنُاملبارك,ُرسٌلُأ صحُّ هُعنُابنُع  ذ  ريجُأخ  ُج  وروىُ,ُوأ رىُابن 

امُبنُحييىُهذاُاحلديثُعنُزيادُ ُُ-مه  ُسعد  هريُعنُساملُ ُ-وهوُابن  ومنصورُوبكرُوسفيانُعنُالزُّ

ام,ُعنُأبيه يينةُروىُعنهُمه  ُيفُهذاُا,ُوإنامُهوُسفيانُبنُع  ُأ نس  ُحمفوظوحديث  انتهىُكالمُ.ُلبابُغري 

ُ.الرتمذي

ُُُُُ ُإليهُالرتمذيُّ ُالذيُأ شار  ُأنس  ُ.ُوحديث  منُطريقُحممدُ(183ُ )وابنُماجهُ(1ُ 1 )رواهُالرتمذيُّ

هريُعنهُبه ُ.بنُبكرُالبساينُعنُيونسُبنُيزيدُعنُالزُّ

ُُ ُعنُشيِخهُالبخاري  ُالرتمذيُّ ُنقل  ُبنُبكرُأخطأ ُفيه,ُثم  ُحممد  ُو,ُأن  ُامل رسل  ُ.املحفوظ 

ُالباِبُباإلرسالُأيضًاُالنسائيُُّ:ُقلتُ ُحديث  ُحزم,ُوأ عل  ُاملنذرُوابن  ُوابن  ُالبيهقيُّ حُاملوصول  .ُوصح 

ُ(.1 1/1)ونصبُالرايةُ(ُ   /1)انظرُالتلخيصُ

اُ:ُ)ُقولهُ ُجر  ل م  نقطْعُعمل هم:ُأيُ(ه  واُكذلكُملُي  ُ.ُوثب ت واُعليه,ُأّنمُسار 

= 
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ثنوُ-119 ُحد  ُمالك  ُعن ُُعني ُبنُاهللُعبدُبنُربيعةُ ُعنُنكدرملاُبنُدمُ حم 

ُديراْل ُ ُأُ ُأن ه, ُالن ُُمُ دُ قُْيُ ُابطُ خلاُبنُ ُمرُ عُ ُىرأُ ُأن هُ,هخب  ُجنازةُُِيفُ.نازةُِجلاُمامُ أُ ُاس 

ُ ُُ( ).شُ جحُُْبنِتُُزينب 

ثنوُ-151 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُملاُ:لقاُهنُ أُ ُ,ابنُِشهاب  ُلخُيش  ُنمُُِنازةُِجلاُف 

ُُخطإ ُ( ).ةن ُالسُّ

ُبنارُ ُنازةُ جلاُتبعتُ ُأنُُْعنُهيالن ُُ:باب

ثنيُ- 15 ُحييُحد  ُأُ ُ,كرُ بُ ُيبأُ ُبنِتُُسامءُ أُ ُعنُروةعُ ُبنُهشامُُِعنُىُعنُمالك  ُاّن 

ُمُُِإذاُيايبثُ ُمجرواأُ ُ:هالُِهُِْل ُُْتُلقا ُوالُ,اًُاطن ُحُُِنيفُ كُ ُىلعُوارُُّذُ تُ ُوالُ,وينطُ حن ُُثمُ ُ,تُّ

___________________ 

ُعىلُاملْصدر.ُأ مٌرُباالستمرار:ُ"الفتح"رُيفُقالُابنُحجُ ب  ا:ُأي.ُانت ص  ُجر  ُ.جر 

ُالشافعيُيفُُ( ) 591ُ)ُ"املسند"أخرجه ُ"رشحُمعاينُاآلثار"والطحاويُيفُ(111ُ/ )ُ"الم"ويفُ(

ُ.منُطريقُمالكُبه(9ُ  1)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(ُ 18/ )

ُُ ُالرزاق ُعبد 1111ُ)وأخرجه )ُ ُاملنذر ُ 191)وابن ُو( ُيف 1/51ُ)ُ"الكبى"البيهقي ُطريقُ( من

يينةُكالمهاُعنُابنُاملنكدرُبه(5/11ُ)وابنُسعدُ,ُسفيانُالثوري ُ.ُعنُابنُع 

ُ.وإسنادهُصحيحُ

ُالناس:ُ)قولهُ م  همُ(يقد  م  ُ.ويميشُأ مامهم.ُأيُيتقد 

ُ.ُمنُطريقُابنُوهبُعنُمالكُبه(ُ 18/ )ُ"رشحُمعاينُاآلثار"أخرجهُالطحاويُيفُُ(1)

رسٌلُُ ُ.ُوهذاُم 

هريُُ ُاجلمهورُِوماُقالهُاإلمامُالزُّ ُ.ُمنُالصحابِةُوالتابعيُومنُبعدهمُهوُقول 

مُ ُ.وانظرُماُتقد 
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ُُ( )ُ.بنارُ ُوينعُ بُ تُْتُ 

ثنوُ-151 ُحد  ُملاُسعيدُ ُأيبُبنُسعيدُعنيُعنُمالك  ُأن هُ,ريرةهُ ُيبأُ ُعنُي ُقب 

ُ ُ.( )ُبنارُ ُهموتُُِبعدُ ُتبعيُ ُنُْأُ ُىّن 

_________________ 

منُطريقُابنُ(3/115ُ)والبيهقيُ,ُعنُمعنُبنُعيسى(8/155ُ)ُ"الطبقات"أخرجهُابنُسعدُيفُُ( )

ُعنُهشامُبنُعروةُ(19/18ُ)وابنُعساكرُ,ُب كري منُطريقُأيبُمصعبُوأيبُحذافةُكلهمُعنُمالك 

ُ(.ُعنُأبيهُ)ُفزادواُ.ُعنُأبيهُعنُأ سامءُبه

ُ.وهذاُإسناٌدُصحيٌحُُ

ويدُبنُسعيدُ(1ُ 1 )وهوُيفُموطأُأيبُمصعبُُ ُ.ُأيضًاُعنُأبيه(391ُ)س 

ُ.منُطريقُعبدُاهللُبنُن مريُعنُهشامُعنُأبيهُعنُأسامءُأيضاًُ(8/151ُ)وأخرجهُابنُسعدُأيضًاُُ

وابنُأيبُ(3111ُ)وابنُاملنذرُ(8/151ُ)وابنُسعدُ(1158ُ(ُ)1151)وأخرجهُإسحاقُبنُراهويةُُ

ُعنُِهشامُعنُفاطمةُبنتُاملنذرُعنُأ سامء(ُ 13/1)كرُوابنُعسا(3/115ُ)شيبةُ ُ.منُط رق 

رُبهُ(أمجرواُ:ُ)ُقولهُ تبخ  تاجُإىلُت طييِبُ,ُجتمريهاُبالعودُوغريُذلكُمماُي  ُحي  ُامليت  وال صلُيفُذلكُأ ن 

ُكفنه ُوريِح ُرحيِه ُولذلكُرشعُيفُغُ . ُمكروهٌة ُريٌح ُلئالُت ظهرُمنه ُوصيانتِه ُذلكُمنُإِكرامه سلهُفإن 

ُ(.1 /1)قالهُالباجيُ.ولتخفىُريحُكرّيةُإنُكانت,ُالكافورُليطيبُرحيه

ُ)قولهُ ُُواحلنوطُبفتِحُُ(حن ط وينُ:
ِ
ُاحلناطُاحلاء لطُوهو َُي  ُِمنُطيب  ُامليت  ُبه ُي طي ب  ُما ُقوله. (ُ والُ:

واُ قوه:ُأي.ُكذاُرويناهُمنُالثالثيُمنُذلك.ُبفتحُالتاءُ(ت ذرُّ ومنهُاشتقاقُ,ُعامومنهُذ روتُالط,ُالُت فر 

ُبعضهم ُعند ُالذرية ُ)قوله. ُوكرسهاُبضمُ ُ(حناطاًُ: ُاحلاء ُشيوِخنا, ُأ كثر ُعند ُوالكرس  ُذكرهُ, وبه

ُاْلروي .ُ ُوحن طتُاملي ت  ُذلكُبه. ُفعلت  ُإذا ُباحلنوط. ُوطي بت ه ُعياضُيفُ. -391/ )املشارقُ"قاله

511.)ُ

وينُبنارُ :ُ)قولهُ تْب ع  ُ.ُيتانظرُحديثُأيبُهريرةُاآلُ(والُت 

ُ.منُطريقُمالكُبه(3111ُ)ُ"الوسط"وابنُاملنذرُيفُ(55ُ 1)أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1)

= 
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ُنائزُِجلاُىلعُالت كبريُ:باب

ثنوُ-153 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُح ُُبنُلسهُبنُمامةأُ ُيبأُ ُعنُابنُِشهاب  ُ,نيف 

ُُخبفأُ ُمرضْتُُسكينةًُمُُِنُ أُ ُبهْخُأُ ُهنُ أُ  ُُوكانُ-ُهابمرِضُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُاهللُرسول 

___________________ 

يُبه(3111ُ)وابنُاملنذرُ(51ُ 1)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ ُ.ُمنُطريقُابنُأيبُذئبُعنُاملقب 

ُ.وإسنادهُصحيحُ

منُط رقُعنُ(3/51ُ)ُ"املطالب"والطياليسُكامُيفُ(1/338ُ)وابنُسعدُ(31ُ 1 )وأخرجهُأمحدُُ

ريرةُقال ريرةُعنُأ يبُه  يُعنُعبدُالرمحنُبنُمهرانُموىلُأيبُه  ُفالُ":ُابنُأيبُذئبُعنُاملقب  إذاُِمتُّ

ُفإينُسمع , ُيبُإىلُريب  ُوأ رِسعوا , ْتبعوينُبنار  ُف سطاطًا,ُوالُت  ُعيل  ُرسولُاهللُتَّضبوا إذاُ:ُليقوُملسو هيلع هللا ىلصت 

ضعُالعبد ُ."فذكرُحديثاًُ..ُو 

ُعنُأيبُهريرة ُعنُأ بيه ُالباديِة ُمنُأ هِل ل  ُعنُرج  ُورويُمرفوعًا ُاهللُ, ُرسول  ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  تبعُ": الُت 

ُ ّْياُبنار,ُاجلنازةُبصوت  ُ.ُ"والُي مشىُبيُيد 

ُ.وإسنادهُضعيفُ"(ُ 1 3)وأبوُداودُ(ُ 53ُ–1/518ُ)أخرجهُأمحدُ

هوالن(:131ُ/ )ُ"الدراية"ابنُحجرُيفُقالُ ُ.انتهى.ُواختالٌفُعىلُروايه,ُفيهُجم 

ُ(.1111)عللُالدارقطنيُرقمُ:ُوانظر

ُوالُنارُ :ُ)قوله والُأ علمُبيُالعلامءُخالفًاُيفُكراهِةُ(:3/11ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ(بصوت 

ُوالُ,ُورويناُعنُأيبُسعيدُاخلدريُوعمرانُبنُحصيُوأيبُهريرة,ُذلك تبعواُبنار  ُي  واُبأنُال  أّنمُوص 

ُمحراء,ُنائحةُ  علُعىلُقطيفة  ُاتباعُاجلنائزُبالنارُكانُمنُأ فعاْلمُباجل,ُوالُجي  ,ُاهليةُن سخُباإلسالموأ ظنُّ

ُالن صارى ُيتشب هُبأفعاْلم,ُوهوُمنُفعِل ُ,ُوالُينبغيُأْن ُاليهودُوالنصارىُالُ":ُملسو هيلع هللا ىلصوقدُقالُالنبيُّ إن 

ُي صبغون ضبونُفخالفوهم, ُ"أوُقالُالَُي  ُوقالُبعضُالعلامء. ُزاديُإىلُقبيُناراًُ: ُآخر  .ُالُجتعلوا

ُ.ُانتهىُكالمه.ُاءُاهللوفيامُذكرناُمنُإمجاعُالعلامءُفيهُشفاٌءُإنُش

ُ.ُويدخلُيفُذلكُاملجامرُِ:ُقلت
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ُ,هباُويِنُنُ فآذُُِماتْتُُإذاُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُلفقاُ-ُعنهمُلويسأُ ُ,ساكيملاُيعودُ ُملسو هيلع هللا ىلص

ُرُِفخُ  ُرسوُوقظوايُ ُأنُُْهوارُِفكُ ُ,يالًُلُبجنازِتاُج  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُلف ُأُ ُام  ُُصبح  ُْأُ ُ:لفقاُ,شأّناُنمُُِكانُذيلباُخبأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُأنُُْمركُ آمُ ُمل 

ُُ:فقالواُ؟هباُوينؤذنُ تُ  ُرسول  ُفخُ ُ,كوقظُ ونُ ُيالًُلُكخرج ُنُ ُنُْأُ ُهنارُِكُ ُ.اهللُيا ُرج 

ُ ُُىحتُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُوكُ ُ,هاقبُُِىلعُاسبالن ُُصف  ُرْيُتكبُُِربعُ أُ ُب  ُُ( )ُ.ات 

_________________ 

( )ُُ ُالشافعي 511ُ)أخرجه ,511ُ )ُ ُيف 1/11ُ)ُ"املجتبي"والنسائي )ُ (113ُ/ )ُ"الكبى"ويف

ُعساكرُيفُ(ُ 1 1)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(138ُ )ُ"مسنده"والروياينُيفُ (8/118ُ)ُ"تارَيه"وابن 

ُعنُمالكُبه ُ.منُط رق 

ُالرُ ُعبد ُوأخرجه 1511ُ)زاق ريج( ُج  ُابن ُعن ,ُ ُيف 1/11ُ)ُ"املجتبى"والنسائي )ُ ُ"الكبى"ويف

هريُبه(1318ُ) ُ.منُطريقُسفيانُكالمهاُعنُالزُّ

واحلارثُبنُأيبُ(1/18ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1551ُ)ُ"معرفةُالصحابة"وأخرجهُأبوُنعيمُيفُُ

هريُحدثنيُأ بوُأمامة(111ُ)أسامةُ ُقال,ُمنُطريقُالوزاعيُعنُالزُّ أ خبينُرجاٌلُمنُأ صحاِبُ:

ُ.فذكره.ُملسو هيلع هللا ىلصرسوِلُاهللُ

ُيفُاملوطأُيفُإرسالُهذاُاحلديث(:1/151ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ تلفُعىلُمالك  َُْي  وىُ,ُمل  وقدُر 

ُعنُأيبُأ مامةُبنُسهلُموسىُبنُ  ُعنُابنُِشهاب  بنُحنيفُعنُُحممدُبنُإبراهيمُالقريشُعنُمالك 

ُمنُال نصارُ ل  ُاهللُ"رج  ُرسول  ُد فنتُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُبعدما
ُامرأة  ُعىلُقِب ُأ ربعاًُ,ُصىل  ُعليها ُ"فكب  .ُْ ُمل  وهذا

تابعُعليه ُاحلديث,ُي  (9/15ُُتاريخُبغدادُ)ُوقدُروىُسفيانُبنُحسيُ,ُوموسىُبنُحممدُهذاُمرتوك 

ُ ُعنُأيبُأمامةُبنُسهلُعنُأبيهُعنُالنبي  ُعنُابنُِشهاب  سن,ُملسو هيلع هللا ىلصهذاُاحلديث  تصٌلُوهوُحديثُم  ٌدُم 

هريُوغريه,ُصحيٌحُمنُغريُحديثُمالك ُعنُالنبي ُ,ُمنُحديثُالزُّ
ُكثرية  ويُمنُوجوه  كلهاُُملسو هيلع هللا ىلصُور 

ُ.انتهىُكالمهُ."ثابتة

= 
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ُُماُ:باب ُصمل ُاُيقول  ُنازةُِجلاُىلعُيل 

ثنيُ-151 ُحييُحد  ُملاُسعيدُ ُيبأُ ُبنُسعيدُعنُىُعنُمالك  ُهنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُي ُقب 

ُسأُ  ُُكيفُ.ريرةهُ ُباأُ ُل  ُ.خبكأًُُاهللُرُ مُْعُ لُناأُ ُ:ريرةهُ ُبوأُ ُلفقاُ؟نازةجلاُىلعُت صيل 

ُهأُ ُنمُُِهاعُ بُِأتُ 
ُُْتُعُ ِضُوُ ُفإذاُ,هالِ ُكب  ُُِت  ُومح  ُلوصُ,اهللُدتُّ ُ.هنبيُ ُىلعُيت 

ُُهلإُالُأنُيشهدُ ُكانُ.أمتكُوابنُ ُعبدكُوابنُ ُكعبدُ ُهإنُ ُهمُ لالُ:أقولُثمُ  ُ.أنتُإال 

دُوأنُ  ُ,إحسانهُيفُفزدُُْاًُحمسنُكانُإنُهمُ لالُ,بهُملعأُ ُنتوأُ ُ,كورسولُ ُكعبدُ ُاًُحمم 

ُُالُهمُ لالُ.ئاتهسيُ ُعنُفتجاوزُُْاًُمسيئُكانُوإنُْ ُ.( )ُهبعدُ ُاتن ُفُْتُ ُوالُ,هجرُ أُ ُنامُْرُِحت 

___________________ 

عنُأيبُ(951ُ)ومسلمُ,ُواللفظُله(111ُ -118-111)وأ ْصلهُيفُالب خاريُ.ُوهوُكامُقال:ُقلتُ

ُرجالًُأ وُامرأًةُكانُ"هريرةُنحوهُُمتصًاُ ُأ سود  ُفامتأن  ُاملسجد  ُ.ُيقمُّ هُ.ُبموتِهُملسو هيلع هللا ىلصوملُيعلِمُالنبيُّ ر  فذك 

ُيوم إنهُكانُ:ُفقالوا.ُأفالُآذنتموين:ُقال.ُماتُياُرسولُاهلل:ُماُفعلُذلكُاإلنسان؟ُقالوا:ُفقال.ُذات 

رواُشأنه:ُقال.ُكذاُوكذاُقصته ُعليه.ُفدلُّوينُعىلُقِبه:ُقال.ُفحق  هُفصىل  ُ."فأ تىُقب 

ُالرُ( ) ُعبد ُأخرجه 1115ُ)زاق )ُ ُاملنذر 19ُ 3)وابن )ُ ُيف 111ُ )ُ"الدعاء"والطباين وإسامعيلُ(

ُعىلُالنبيُ"القايضُيفُ ُعنُ(191ُ )ُ"رشحُالسنة"والبغويُيفُ(93ُ)ُ"ملسو هيلع هللا ىلصفضلُالصالِة منُط رق 

ُ.ُمالكُبه

يُبدةُبنُِعنُعُ (1/191ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُُ ُرجالًُ,ُسليامنُعنُحييىُبنُسعيدُعنُسعيدُاملقب  أن 

ُأ باُهريرة ُ(ُعنُأبيهُ)ُوملُيذكرُ.ُسأ ل 

يُعنُأيبُهريرةُ عبةُعنُحييىُبنُسعيدُعنُسعيدُاملقب  ُش  ُبنُالصامتُعنُ",ُورواه بادة ُع  أنهُسأل 

بادةُ"فذكره.ُالصالةُِ ُ(1/11ُ)أخرجهُالبيهقيُ.ُموقوفًاُعىلُع 

ُُ ُابنُحبان 3113ُ)ورواه 81ُ  )ُ"الدعاء"والطباينُيفُ( ُالرمحنُبنُإسحاقُعنُ( منُطريقُعبد

ُهريرة ُأيب ُعن ي ُاملقب  ُسعيد ,"ُ ُاهلل ُرسول ُجنازةُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُعىل ُصىل  ُإذا ُكان ُقال, ُاللهم: فذكرهُ..

= 
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ثنوُ-155 ُحد  ُمالك  ُعن ُُ:لقاُهنُ أُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعني ُبنُسعيدُسمعت 

ُلصُ:يقولُسي بملا ُُْصبيٍُُّىلعُهريرةُيبأُ ُوراءُ ُيت  ُهفسمعتُ ُ,قطُُُّخطيئةًُُْلُعميُ ُمل 

ُ.( )ُقبُِلاُعذاِبُُنمُُِهعذُْأُ ُهمُ لالُ:يقول

ثنوُ-151 ُحد  ُُيفُقرأُ يُ ُالُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُةالالص 

ُ.( )ُنازةجلاُىلع

___________________ 

ُ.مرفوعاًُ

ُ.ماُقالهُمالكُواملحفوظ(:1151ُ)ُ"العلل"طنيُيفُقالُالدارقُ

يُيفُ(1ُ  1)اقُأخرجهُعبدُالرزُ( ) ُبنُالرس  ُ(ُ 35)ُ"الزهد"وهن اد وابنُ(3191ُ)وابنُأيبُشيبة

نياُيفُ(1ُ /1)والبيهقيُ(519ُ/ )ُ"رشحُمعاينُاآلثار"يفُوالطحاويُ(9885ُ)املنذرُ وابنُأيبُالدُّ

ُعنُحييىُبنُسعيدُبه(111ُ)ُ"النفقةُعىلُالعيال" ُ.منُط رق 

ُ.ورجالهُثقاتُُ

ُأ عْذهُ:ُ)ُقوله ُيفُُ(ِمنُالنارُاللهم  تملُأْنُُ:قالُالباجي(:11ُ / )ُ"تنويرُاحلوالك"قالُالسيوطيُّ حي 

هُمنُرسولُاهللُ ُسمع 
 
هُليشء د  ُأبوُهريرةُاعتق  ُيفُالصغريُوالكبريُملسو هيلع هللا ىلصيكون  ُعاٌم ُعذابُالقِبُأ مٌر ,ُأن 

نيا ُعنُالصغريُلعدِمُالتكليِفُيفُالدُّ ط  ُفيهُالُت سق  ُالفتنة  ُفتنةُ:ُالبوقالُابنُعبدُ.ُوأن  ُالقبُغري  عذاب 

ُالقب ُْلم, ُظامل  ُغري  ُأ مجعيُكان ه ُعباد  بُاهلل  ُعذ  ُولو ُبعضهم. ُوقال ُهناُ: ُبعذابُالقب ليسُاملراد 

ُعقوبته ُوالُالسؤال, ُوالضغطةُِ, ُوالوحشِة ُواحلرسِة ُواْلم  ُبالغم  ُال مل  د  ر  ُبلُجم  ,ُ ُالطفال  وذلكُيعمُّ

ُ.ُانتهىُكالمه.ُوغريهم

ُ.ُمنُطريقُأ يُّوبُعنُنافعُبه(3191ُ)وابنُاملنذرُ(1/191ُ)أخرجهُابنُأيبُشيبةُُ(1)

ُ.ليسُعىلُاجلنازِةُقراءةٌُ:ُقالُابنُعمر:ُولفظُابنُاملنذرُ

وفُقال(111ُُ )ُروىُالبخاريُ:ُقلت ُابِنُعب اسُ":ُعنُطلحةُبنُعبِدُاهللُبنُع  ُخلف  ُصل يت 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   215 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُ:باب ُلاُوبعدُ ُعِصُالُبعدُنائزُِجلاُىلعُةالالص  ُبِحُصُّ

ثنيوُ-151 ُحييُحد  ُبنُمحنالرُ ُعبدُىلموُةُ لمرُْح ُُأيبُبنُدحممُ ُعنُىُعنُمالك 

ُُيبأُ  ُح ُُبنُفيانس  ُُنُ أُ ُ,ويطب  ُُزينب  ُ-ُدينةملاُمريُ أُ ُوطارٌقُُ-ُيتوفُ تُ ُمةلسُأيبُبنت 

ُُةصالُبعدُابجنازِِتُُيِتُفأُ  ُسلُ غيُ ُطارٌقُُوكانُ:لقاُ,يعُِقُِبُ لباُضعْتُفوُ ُبحالصُّ

ُ ُ.بحبالصُّ

ُُ:ةلمرُْح ُُيبأُ ُابنُ ُلقا ُىلعُواصلُُّتُ ُنُْأُ ُاإمُ ُ:هالُِهُْل ُُيقولُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُفسمعت 

ُُرتفعُ تُ ُنُْإىلُأُ ُوهاكُ رْتُتُ ُأنُُْاوإمُ ُ,نُ اآلُكمجنازتُِ ُ.( )مسالش 

___________________ 

نة:ُفقال.ُعىلُجنازةُفقرأ ُبفاحتِةُالكتاِبُ ُ."ليعلمواُأ ّناُس 

ُاملنذرُعنُابِنُمسعودُ(:3/111ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ وهيُمنُاملسائلُامل ختلفُفيها,ُونقلُابن 

ُ.ُواحلسِنُبِنُعيلُوابِنُالزبريُواملسورُبنُُمرمةُمرشوعيت ها,ُوبهُقالُالشافعيُوأمحدُوإسحاق ونقل 

ُ,ُليسُفيهاُقراءة:ُعنُأيبُهريرةُوابنُعمر ُوالكوفييُوهوُقول  ُ.ُمالك  ُالرزاقُوالنسائيُّ وروىُعبد 

نيفُقال ُالقرآنُِ":ُعنُأيبُأ مامةُبنُسهلُبنُح  ُبأ م  قرأ  ُي  ُثم  نةُيفُالصالِةُعىلُاجلنازةُأْنُي كب  ثمُ,ُالسُّ

ُ ُعىلُالنبي  ُللميُ ,ُملسو هيلع هللا ىلصي صيل  ُالدعاء  لص  َُي  ُيفُالوىل,ُتث م  قرأ ُإال  ُىُكالمهُانته.ُإسناد هُصحيحُ."والُي 

ْعنُبنُعيسى(ُ 8/11)أخرجهُابنُسعدُُ( ) عنُ(15ُ / )ُ"التاريخُالصغري"والبخاريُيفُ,ُعنُم 

ُإسامعيل ,ُ ُيف ُاملشكل"والطحاوي 511ُ)ُ"رشح ُابنُِ( ُطريق ُُمن ُيف ُوالبيهقي ُ"الكبى"وهب,

ُ.منُطريقُابنُب كريُكلهمُعنُمالكُبه(1/11ُ)

مر ُعىلُقولُابنُع  ُ":ُلقاعقبةُبنُعامرُاجلهنيُعنُ(ُ 83)ماُأخرجهُم سلمُ.ُويدلُّ ُُثالث  كانُُساعات 

ُ ُموتاناُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرسول  ُفيهن  ُنقب  ُأ وُأ ْن ُفيهن  ُن صيل  ُأْن ُينهانا ُحتىُترتفع. ُبازغًة ,ُحيُتطلعُالشمس 

ُ يلُالشمس  ُالظ هريةُحتىُمت  ُقائم  ُال,ُوحيُيقوم  روبُحتىُتغربوحيُت ضي ف  ُللغ  ُ.ُ"شمس 

ُ.وانظرُماُبعده
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ثنوُ-158 ُحد  ُمالك  ُعن ُصيُ ُ:لقاُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُأنُ ُ,نافعُ ُعني ُىلعُىل 

ُُوبعدُعِصُلاُبعدُنازةُِجلا ُُإذاُ.بحالصُّ ُ.( )ُهاموقتُِلُيتالُ ص 

ُُ:باب ُسجدُِملاُيفُنائزُِجل ُاُىلعُةالالص 

ثنوُ-159 ُحد  ُُ:لقاُهنُ أُ ُ,عمرُبنُاهللُعبدُعنُنافعُ ُعنيُعنُمالك  ُص  ُىلعُيل 

ُ.( )ُسجدُِملاُيفُابطُ خلاُبنُمرُ عُ 

_________________ 

والبيهقيُ(3111ُ)وابنُاملنذرُ(539ُ)ُ"رشحُاملشكل"والطحاويُيفُ(ُ 151)أخرجهُعبدُالرزاقُُ( )

ُعنُمالكُبه(1/159ُ)ُ"الكبى"يفُ ُ.منُط رق 

ُسعيدُبنُمنصورُكامُيفُُ ُ(91ُ /3)ُ"الفتح"ورواه منُُ(1/1 )والطحاويُ(3111ُ)وابنُاملنذر

ُبهُطرقُعن ُنافع .ُ بحُوبعدُصالةُ"ولفظُسعيد ُالصُّ ُبعدُصالة ئلُعنُاجلنازة ُس  ُإذا ُعمر ُابن  كان

ْصُ يتاُلوقتِهام:ُيقول.ُالع  ل  ُ."ماُص 

ليتا)يفُقولهُُ."ما"(:91ُ /3)ُ"الفتح"الُاحلافظُيفُق ُعليهُروايةُمالكُعنُنافعُ(ُماُص  ظرفيٌة,ُيدلُّ

ُعىلُاجلنازةُبعدُ"قالُ ُعمرُي صيل  يتاُلوقتهامكانُابن  ل  رتاُُ."الصبحُوالعصُإذاُص  امُإذاُأ خ  ومقتضاهُأ ّن 

ُذلكُماُرواهُمالٌكُ ُعليهاُحينئذ,ُويبي  ,ُأيبُحرملةُأيضًاُعنُحممدُبنُُِإىلُوقتُالكراهةُعندهُالُي صىل 

ُابنُعمرُ ُبامُعندُطلوعُالشمسُوع(.ُفذكرُروايةُمالك)أن  ُالكراهة  مرُيرىُاختصاص  ُع  ُابن  ندُفكأن 

الةُوطلوعُالشمسُأوُغروهباُ.غروهبا ُماُبيُالص  يمونُبِنُ.ُالُمطلق  ُأيبُشيبةُمنُطريقُم  وروىُابن 

ُعىلُاجل":ُِمْهرانُقال هُالصالة  ُعمرُيكر  وإىلُقوِلُابنُُ."نازةُإذاُطلعِتُالشمسُوحيُتغربكانُابن 

ُ.نتهىا.وزاعيُوالكوفيونُوأمحدُوإسحاقذهبُمالٌكُوال.ُعمرُيفُذلك

ُ(1511ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1) وابنُ(ُ 1 )ُ"معجمه"وابنُالعرايبُيفُ(3/311ُ)وابنُأيبُشيبة

ُ(11/331ُ)ُ"تارَيه"وابنُعساكرُيفُ(3ُ  3)وابنُاملنذرُ(3/311ُ)ُ"الطبقات"سعدُيفُ منُط رق 

ُ.عنُمالكُبه
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ُاملوطُ ُزوائدُ   217 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُجامعُ:باب ُئزُِناجل ُاُىلعُةُِالالص 

ثنوُ-111 ُحد  ُُإذاُكانُ,مرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُىلعُصىل 

ُيُ ُنمُ ُعُ سمُِيُ ُىحتُ ُملُ سيُ ُنائزجلا
ُ.( )ُهيُْلِ

ثنوُ- 11 ُحد  ُُالُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُي صيل 

ُُ,نازةجلاُىلعُلج ُالرُ  ُ.( )ُطاهرٌُُوهوُإال 

ُتي ُملاُنُِفُْدُ ُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنوُ-111 ُحد  ُدينةملباُكانُ:لقاُأن هُ,بيهأُ ُعنُروةعُ ُبنُهشامُعنيُعنُمالك 

ُُ:فقالواُ,حدُ لُْيُ ُالُخرُ آلواُ,حدُ لُْيُ ُحدمهاأُ ُ.نرجال ُعمُُِلأوُ ُجاءُامأّيُّ ُفجاءُ,هلُ عمُ ُل 

ُ.( )ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِلُِرسولُدُ حُ لُ فُ,حدلُْيُ ُذيلا

_________________ 

( )ُُ ُالشافعي 155ُ )أخرجه )ُ ُالرزاق 1119ُ)وعبد )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي 1/11ُ)ُ"السنن ويفُ(

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(51ُ 1)ُ"املعرفة"

ُ.منُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(319ُ)ُ"معرفةُالسننُواآلثار"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

وزادُيفُأولهُ.ُنُنافعُبهمنُطريقُالليثُبنُسعدُع(ُ 13/ )ُ"السننُالكبى"وأخرجهُالبيهقيُيفُُ

ُوهوُطاهرٌُ" ُالرجلُإال  ُوهوُطاهرٌُ,ُالُيسجد  ُُ".والُيقرأ ُإال 

حهُابنُحجرُيفُُ ُ."الفتح"وصح 

ُُ ُيف ُاحلافظ 1/381ُ)ُ"الفتح"قال ُْلا(: ُالط هارة ُاشرتاط ُعىل ُاالتفاق  ُالب ُعبد ُابن  ُونقل ُعنُ, إال 

لية:ُقال,ُالشعبي ُع  هُإبراهيمُبن  ُمنُقولهوهوُمم.ُووافق  ه,ُنُي رغبُعنُكثري  ُغري  ل  ُ,ُون ق  ُجرير  ُابن  أن 

هامُعىلُذلك ُ.انتهى.ُوهوُمذهٌبُشاذُ .ُالطبيُوافق 

ُبِنُعيسى(1/191ُ)ُ"الطبقات"أخرجهُابنُسعدُيفُُ(3) ُ"رشحُالسنة"والبغويُيفُ,ُمنُطريقُمعِن

= 
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___________________ 

ُ.منُطريقُأيبُمصعبُكالمهاُعنُمالكُبه(1ُ 5 )

تلفُعنُمالكُيفُإرساِلُهذاُاحلديث(:11/191ُ)ُ"دالتمهي"قالُأبوُعمرُيفُُ َُْي  ُ.انتهىُكالمه.ُومل 

امُبنُحييىُكالمهاُعنُهشامُبنُ(1/195ُ,191ُ)وأخرجهُابنُسعدُُ منُطريقُأنسُبنُعياضُومه 

روةُعنُأ بيه رسالًُ.ُع  ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُم 

ُأ هلُا(3ُ /3)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُُ
ِ
ُ.ُملدينةُبهعنُجريرُعنُهشامُعنُف قهاء

رُعنُهشام(3/111ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ عم  اوزُبه.ُعنُم  ُْجي  ُ.ُومل 

ُسلمةُ ُبن  ُمحاد  ُوخالفُاجلميع  ُموصوالًُ. ُبه ُعنُعائشة ُعنُأ بيه ُعنُهشاِم ُفرواه ُابنُسعدُ. أخرجه

منُطريقُيزيدُبنُهارونُوأ يبُالوليدُالطياليسُ(1/155ُ)ُ"ِتذيبُاآلثار"والطبيُيفُ(1/195ُ)

ُ.ُاُعنُمحاد ُبهكالمه

ُرواهُأبوُالوليدُعنُمحادُبنُِ(:133ُ )ُ"العللُُ"قالُابنُأيبُحاتمُيفُُ ُأ يبُعنُحديث  سلمةُعنُُسأ لت 

اران":ُقالت,ُعروةُعنُأبيهُعنُعائشةُهشامُبنُِ  "...كانُباملدينةُحف 

ثناُأبوُسلمةُقال:ُقالُأيبُ ثناُمحادُعنُهشامُبنُعروةُعنُأبيه:ُحد  ُبالُ.ُبالُعائشة.ُحد  حيح  وهذاُالص 

ُانتهىُكالمهُ.ُأوُمنُمحاد,ُالُأ دريُمنُأ يبُالوليد:ُاخلطأُمنُأيبُالوليد؟ُقال:ُقلتُليب,ُعائشة

ُكامُسيأيتُيفُكالمُابنُحجرُ ُاملرسل  حُالدارقطنيُّ ُ.ُوكذاُرج  ُلكن  ِةُط رق  ُصحيٌحُجاءُمنُعد  احلديث 

هاُصحيٌحُ ُ.بعض 

ُ(:18ُ ,11ُ /1ُ)ُ"التلخيص"قالُاحلافظُيفُُ ويُأ نهُكانُباملدينةُرجالنُأحدمهاُي لحدُ".ُحديث  ر 

ُي شق ُأنسُ"....واآلخر ُحديث ُمن ُماجه ُوابن ُأمحد ُحسنٌُ. ُوإسناده ُمنُ, ُوالرتمذي ُأمحد ورواه

ُالذيُكانُ.ُحديثُابنُعباس ُأن  حُهوُأبوُعبيدةوبي  ُالذيُكانُي لحدُهوُأبوُطلحة,ُيَّْض  ويفُ.ُوأن 

ُضعٌفُ ُإسناِده ُابنُ . ُمنُحديِثُُورواه ُأ نسُ ُماجه ُحديِث ُنحو  ُعائشة ُضعيٌفُ. ه ُوإسناد  ُطريقُ, وله

:ُوقال,ُعنُأ يبُالوليدُعنُمح ادُعنُهشامُ"العلل"رواهُأبوُحاتمُيفُ.ُأ خرىُعنُهشامُعنُأبيهُعنها

ُ,ُإنهُخطأ ُمرسٌلُُوالصواب  ُ,ُاملحفوظ  ُامل رسل  حُالدارقطنيُّ ُانتهىُ.ُواهللُأعلم.ُوكذاُرج 

ُ(.5 1/1)نصبُالرايةُ:ُانظرُ

= 
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ثنوُ-113 ُحد  ُُ-ُعائشةُ ُنُ أُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُالن ُزوج  ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي 

ُرأُ ُ:ْتُلقا ُُقامرُ أُ ُثةُ ثالُيت  ُيرجُْحُُِيفُنُ طُْقُ س 
( )ُ ,ُ ُْصُفقص  ُبكرُ ُيبأُ ُىلعُؤيايرُ ُت 

ُ ُلفُ:تلقاُ,يقدُ الص  ُتُ ُام  ُُويف  ُحدُ أُ ُهذاُ:بكرُ ُبوأُ ُاْلُلاقُ,يبيتُيفُودفنُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُُ( )ُُ.هاخريُ ُوهوُ.كقامرُِأُ 

___________________ 

ُالل حد:ُأيُ(ي لحدُ:ُ)ُقولهُ طه,ُوهوُاحلفرُللمي تُيفُجانبُالقب.ُحيفر  ُلهُيفُوس  ُاحلفر  يقالُ.ُوالَّضيح 

ُوأ حلد ُحلد ُمنه ُاجلانبي. ُِل حد ُامليل ُوأ صله ُامل لح, ُاحلقومنه ُطريق ُعن ُاملائل  ُد ُعياضُيفُ. قاله

ُُُ(.198/ )ُ"املشارق"

جريتُ)ُووقعُيفُالن سخُاملطبوعةُ,ُكذاُوقعُيفُالتمهيدُواالستذكارُوعندُابنُاملظفر(ُ ) ُ(.ح 

جري(:ُ)351/ )ُ"رقاملشا"قالُعياضُيفُ وكذاُرواهُ.ُأيُيفُِحْضنُث ويب.ُبفتحُاحلاءُوكرسها(:ُح 

يوخناُعنُحييى احُ.ُاُالبنُب كريوكذ,ُأ كثرُش  جريت)وعندُابنُوض  وهوُ.ُمنزيلُوبيتي:ُأي(ُسقطنُيفُح 

 .انتهى.ُوكذاُعندُالقعنبيُوأكثرُالرواة.ُأ ظهرُيفُالبابُوعبارِةُأ يبُبكر

رُيفُُ(1) ُابنُاملظف  ُعنُُمنُطريق(3ُ)ُ"غرائبُمالك"أخرجه عنُبنُعيسىُكالمها ويدُبنُسعيدُوم  س 

ُعنُحييىُعنُسعيدُبنُا ُاملسيب.ُملسي بُعنُعائشةمالك  ُبن  ُ.فزادُسعيد 

ُُ ُابنُسعد ُ"الوسط"و(13/39ُ)ُ"الكبري"والطباينُيفُ(358ُ )واحلميديُ(1/193ُ)وأخرجه

دُكامُيفُ(ُ 1/11)ُ"الدالئل"والبيهقيُيفُ(3/11ُ)واحلاكمُ(1313ُ) (81ُ/ )ُ"املطالب"وم سد 

ُمنُالثقاِتُعنُحييىُبِنُسعيدُعنُابنُِ ُ.ُاملسيبُعنُعائشةُبهُمنُطريِقُمجاعة 

جاه:ُوقالُاحلاكمُ َُْير  ُ.ُحديٌثُصحيٌحُعىلُرشطُالشيخيُومل 

ُيفُ(:11/11ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُُ"املوطأ"هكذاُهذاُاحلديث  ُُوابنُُِعندُحييىُوالقعنبي  ُوهب 

واته ُعنُحييىُبنُسعيدُعنُسعيدُبنُاملسيبُع,ُوأكثِرُر  تيبةُبنُسعيدُعنُمالك  أّناُ,ُنُعائشةورواهُق 

ُ.انتهىُكالمه.ُذكرهُأبوُداودُعنُقتيبة.ُقالت
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ثنوُ-111 ُحد  ُيُ ُنمم ُُواحدُ ُغريُُِعنيُعنُمالك  ُاصُ وقُ ُيبأُ ُبنُسعدُ ُأنُ ُ,بهُثق 

مروُبنُزيدُبنُ ُوسعيدُ  ُُ,قيقعُ لباُياوفُ تُ ُنفيلُ ُبنُع  ُ.( )ُهباُفناودُ ُ,دينةُِملاُىلإُالومح 

ثنوُ-115 ُحد  ُبنُح ُُلعثامنُبنُسهُيبُبكرُبنُِعنُأُ يُعنُمالك  ُأن هُسمعُ ُ,نيف 

___________________ 

ُقلتُ :ُ ُسعد ُابن 1/193ُ)وأخرجه )ُ ُيف 13/18ُ)ُ"الكبري"والطباين .)ُ ُيف ي ُ"الرشيعة"واآلجر 

ُأ خرىُعنُعائشة(11/18ُ)ُ"التمهيد"وابنُعبدُالبُيفُ(191ُ ) ُ.منُط رق 

ُ.ُالقصةُنحوهُهبذه.ُعنُأنسُ (3/11ُ)ُ"املستدرك"وأ خرجُاحلاكمُيفُُ

ُُورويُمرفوعًاُبسندُ ُُ فهُاْليثميُ.(18 )ُ"الكبري"أخرجهُالطباينُيفُ.ُعنُأيبُبكرةُضعيف  ُ.ُوضع 

( )ُُ ُيف ُسعد ُابن 11ُ /3)ُ"الطبقات"أخرجه ُعيسى( ُبن ُمعن ُعن ,ُ ُيف ُعساكر ُ"تارَيه"وابن

فُكالمهاُعنُمالكُبه(91ُ/ 1) طر  ُ.ُمنُطريقُم 

ُُُُُ ُُوموتُسعد  ُبنُزيد  ُبالعقيقُوسعيد ُإىلُاملدينة, ُومحل هام ُأهلُالسري. ُعند ُمشهوٌر أ خرجوهُ.

ُ.ُبأ سانيدهم

ُُ ُيف ُالب ُعبد ُابن ُقال 3/51ُ)ُ"االستذكار"ولذا ُمالكُ(: ُحكاه ُكام ُوسعيد ُسعد ُبذلكُعن اخلب 

ُ.انتهى.ُصحيٌحُ

ُعل,ُبفتحُالعي(:1/119ُ)ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(العقيق:ُ)قولهُ ُأهلُاملدينةواد  :ُقيل.ُيهُأ موال 

ُقالهُابنُوضاح.ُعىلُستةُأوُسبعة:ُوقيل,ُعىلُثالثةُأميالُمنُاملدينة:ُوقيل,ُعىلُميليُمنها ومهاُ.

ةُأيُقطعُ .ُعقيقان ُعنُاحلر  ميُبذلكُل ن هُعق  فال صغرُفيهُ.ُوهوُأصغرُوأكب.ُأدنامهاُعقيقُاملدينةُس 

ُرومة ُبئر ُال, ُبئرُعروة عراءوالكبُفيه ُالشُّ ا ُتيُذكره  ُمنه, قربة ُعىلُم  ُاآلخر  ُوالعقيق  وهوُمنُبالدُ.

ُ زينةُوهوُالذيُأقطعهُالنبيُّ ُبنُاحلارثُملسو هيلع هللا ىلصم  ُ,ُبالل  ُالناس  ملُاملسافتانُعىلُ.ُوأ قطعهُعمر  فعىلُهذاُحت 

ُاخلالف ُمبارك, ُأ ن كُبواد ُفيه ُوالعقيقُالذيُجاء ُالذيُببطنُواديُذيُاحلليفة. ُهو .ُ ُالقرب  وهو

ُ,ُهاممن ُأهِلُالعراِقُيفُبعضُاحلديِثُهوُمنُذاِتُعرق  هلُّ ُالذيُجاءُأ ن هُم  ُ.انتهىُكالمه.ُوالعقيق 
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ُأُ أُ  ُيقولبنُح ُُلسهُمامةُبنُ با ُنُ ن ُكُ ُ:نيف  ُُ.اجلنائزُ ُشهدُ ا حت ىُُاسُِالن ُآخرُ ُفامُجيلس 

ُ.وانؤذُ يُ 
( )ُُ

ُبُ لاُعنُُِهي ُالن ُُ:باب
ِ
ُتيُ ملاُىلعُكاء

_________________ 

ُ.ُوإسنادهُصحيحُ( )

ُوأبوُأمامة :ُ ُالنبي  لدُيفُحياة ُمنهُملسو هيلع هللا ىلصو  ُوملُيسمْع ُوالبغويُوابنُحب ان. ُالسكِن ُكامُقالُابن  ميُ, وس 

هُأ سعدُبنُزرارة هُل م  ن يُبكنيته,ُباسمُجد  وقالُيونسُعنُ,ُماتُسنةُمائة:ُوقالُخليفةُوغريه,ُوك 

ُ.وكانُمنُأ كابرُال نصارُوعلامئهم.ُأ خبينُأبوُإمامةُبنُسهل:ُابنُشهاب

ُالنبي ُ:ُوقالُالبخاري هريُ.ُوملُيسمعُمنه.ُملسو هيلع هللا ىلصُأدرك  وقالُأمحدُبنُصالحُثناُعنبسةُثناُيونسُعنُالزُّ

ُُ-حدثنيُأبوُامامةُ هُوحن كه,ُملسو هيلع هللا ىلصوكانُقدُأ دركُالنبي  ُ.ُانتهى.ُهذاُإسناٌدُصحيٌحُ.ُوسام 

ز(ُ 13/ )ُ"التهذيب"قالهُابنُحجرُيفُ ُ.بتجوُّ

ُقلتُُُُ ُاجلنائزُالُجيل: بعوا ُات  ُإذا ُقدُ:ُأي.ُسونُحتىُي ؤذنواومعنىُكالِمهُأّنمُكانوا ُاجلنازة ُبأن  بوا َي 

ضعتُيفُالرض ُ.حتىُجيلسُامل شي عون.و 

ُهذاُمنسوخُ:فقيل,ُواملسألةُخالفيٌةُبيُأهلُالعلمُمشهورةٌُُ ُ.ُإن 

ُ.ُأ يُبالصالةُعليها.ُحتىُيؤذنوا:ُوقالُالباجيُ

ُمعناه:ُوقالُالداوديُ ُْلمُباالنصافُبعدُالصالة: ُالباجي.ُحتىُيؤذن  ه ُفقال.ُورد  ُليسُوم: ُذكره ا

ُ؛ُل نهُقالُ ُالناسُحتىُي ؤذنواف)بصحيح  ُعىلُامليتُ(ُالُجيلْسُآخر  والُيقالُآخرُالناسُفيمْنُصىل 

مُقبلُأْنُ ْل  ُأ و  وانتظرُأ ْنُي ؤذنُ؛ُل ّنمُكلهمُسواء,ُوإنامُيقالُذلكُفيمْنُيأيتُبيُي ديُاجلنازةُفيِصل 

هم ُآخر  ُي صل  همُفتوضعُاجلنازةفرب امُ. ُآخر  مُحتىُيدرك  ُبالصالةُعليها,ُملُجيلِسُأ وْل  ُوي ؤذنوا الخُ.

ُ.واهللُأعلم.كالمه

ُابنُاملباركُعنُأيبُبكرُبنُعثامن:ُقلت ُرواية  ُالداودي  فامُ"(:3/11ُ)ُ"االستذكار"كامُيفُ.ُيؤيدُكالم 

نوا ؤذ  ُحتىُي  ُالن اس  ُ.واهللُأعلم.ُ"ينصف 
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ثنيُ-111 ُحييُحد  ُعُ ُبنُجابرُبنُُِاهللُعبدُُِبنُُِاهللُعبدُُِعنُىُعنُمالك  ُعنُتيك 

ُأُ ُهنُ أُ ُ-ُهمُ أُ ُبوأُ ُجابرُ ُبنُاهللُعبدُبنُاهللُعبدُُِجدُُُّوهوُ-ُارثحلاُبنُُِتيِكُعُ  ُنُ أُ ُ,هخب 

ُعُ ُبنُ ُجابرُ  ُرسوُنُ أُ ُ,هخبُ أُ ُتيك  ُُبنُ ُاهللُعبدُ ُيعودُ ُجاءُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُقدُهفوجدُ ُ.ثابت 

ُُ,بلغُ  ُُملفُبهُفصاح  ُُفاسرتجعُ ُ.بهجي  ُباأُ ُياُيكلعُبنالغُ ُ:لوقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُُ.بيعالرُ  ُ.هنُ دعُُْ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُلفقاُ,تهنُ سكُ يُ ُجابرٌُُلفجعُ,كْيُوبُ ُسوةالن ُُفصاح 

ُُفإذا ُ.باكيةٌُُبكيُ تُ ُفالُوجب 

ُُ:قالوا ُرسول  ُُإذاُ:لقاُ؟وجوبلاُوماُاهللُيا ُُإنُُْواهللُِ:هابنتُ ُتلفقاُ.مات  ُكنت 

ُُكفإنُ ُ,اًُشهيدُتكونُأنُُْورج ُل ُ ُُقدُكنت  ُنُ إُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُلفقاُ,كجهازُ ُقضيت 

ُنيُ ُقدرُُِىلعُهجرُ أُ ُوقعُ أُ ُقدُاهلل 
ُُونتعدُُُّوماُ,هتِ ُلاُ:قالواُ؟هادةالش  ُ.اهللُلسبيُيفُقتل 

ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُلفقا ُ,شهيدٌُُطعونملاُ,اهللُلسبيُيفُلُِقتلاُسوىُسبعةٌُُهداءالشُّ

ُُ,شهيدٌُُغرقلوا ُ,شهيدٌُُقرُ حلواُ,شهيدٌُُبطونملاوُ,شهيدٌُُنِبُجلاُذاِتُُوصاحب 

ُُيموتُذيلوا ُُةُ رأُ ملواُ,شهيدٌُُمدُْْلاُحتت  ُُ( )ُ.شهيدٌُُمعُ بجُ ُمتوت 

_________________ 

والطحاويُيفُ(3ُ /1)والنسائيُ(ُ   3)وأبوُداودُ(5/111ُ)وأمحدُ(551ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُاملشكل" 11ُ 5)ُ"رشح ُ 9 /1)ُ"الكبري"والطباينُيفُ( ُيفُ( ُأيبُعاصم ُواملثاين"وابن ُ"اآلحاد

ُعنُمالكُبه(533ُ )والبغويُ(1/19ُ)والبيهقيُ(ُ 1 1) ُ.ُوغريهمُمنُط رق 

حهُابنُحبانُُ ُ(. 35/ )واحلاكمُ(89ُ 3)وصح 

ُ(:9/113ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُفيامُعلمت 
واِةُعنُمالك  ُالرُّ َُْيتلفواُيفُ.ُهكذاُرواهُمجاعة  مل 

ُيفُهذاُاحلديث ُيقول  ُمالك  ُغري  ُأ ن  ُماُدامُعندهنُ :ُإسناِدهُوالُمتنِهُإال  ُيبكي  ُ.انتهى.ُدعهن 

= 
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___________________ 

هُ(1ُ 9 )سلمُوم(1111ُ)وللبخاريُ ُُالشهداءُ "عنُأيبُهريرةُرفع  ُوالغرق  ُواملبطون  مخسٌةُاملطعون 

ُيفُسبيلُاهللُعزُ  ُاْلدِمُوالشهيد  ُوُوصاحب  ُُ."ُجل 

لبُعليه:ُ)قوله ُحتىُمنعهُإجابةُالنبيُ:ُأيُ(غ  فاسرتجعُرسولُ).ُناداه:ُأيُ(فصاحُبه).ُملسو هيلع هللا ىلصغلب هُال مل 

ُلنفسه.ُإناُهللُوإناُإليهُراجعون:ُأيُقالُ(ملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُالكلُهللُوراجعُإليه.ُتصبريًا ُْلاُأ ن  :ُقوله.ُوإشعارًا

ُقضيت) ُأمتمتُُ(قد ُواخلطابُُ(جهازك)أي ُللغزو ُسفرك ُيف ُإليه ُحتتاج ُما ُوكرسها, ُاجليم بفتح

حاح.ُلبيها اهللُُإن:ُملسو هيلع هللا ىلصُفقالُرسولُاهلل:ُ)قوله.ُوأماُجهازُالعروسُوالسفرُفيفتحُويكرس:ُويفُالص 

:ُعىلُمقدارُالعمِلُالذيُنواهُكامُنواه,ُفالنيةُبمعنىُاملنوي,ُوحيتمل:ُأيُ(قدُأوقعُأجرهُعىلُقدرُنيته

لُأ ظهرُمنُجهةُاملعنىُ ُلهُمنُالجرُبقدرُماُجيبُلنيته,ُوهذاُأظهرُمنُجهةُاللفظ,ُوالو  ُُ;أ ن  لن 

ُماُنواهُملُيفْته,ُولوُمل بُأ ن  ُأْنَُي  ُبقدرُالنيةُملاُكانُالبنتهُيفُذلكُراحة,ُُالقصد  يكنُلهُمنُالجرُإال 

زُللغزِوُإذاُِحيلُبينهُوبينهُي كتبُلهُأ جرُالغزوُعىلُقدرُ:ُقالهُالباجي,ُوقالُابنُعبدُالب ُامل تجه  فيهُأ ن 

ُ(.11 /1)قالهُالزرقاينُ.ُنيته,ُواآلثارُبذلكُمتواترةُصحاح

.ُصاحبُداءُالبطنُوهوُاالسهالُ(املبطون:ُ)وقوله.ُالطاعونُالذيُيموتُبمرضُ(املطعون:ُ)قوله

هوُ:ُوقيل,ُهوُالذىُتشتكيُبطن ه:ُوقيل,ُهوُالذىُبهُاالستسقاءُوانتفاخُالبطن:ُوقيل:ُقالُالقايض

طلقاًُ ُبطنِهُم 
ِ
ُقالهُالنوويُ.ُالذىُي موتُبداء

يعرضُيفُالغشاءُاملستبطِنُُهوُورٌمُحارُُّ(:11ُ /1 )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(ذاتُاجلنب:ُ)قولهُُ

ُبيُالصفاقاتُوالعضلُ تقن  ُحت 
لألضالع,ُوقدُي طلقُعىلُماُي عارضُيفُنواحيُاجلنبُمنُرياحُغليظة 

ُفالول ُفت حدثُوجعًا, ُوالضالع ُالتيُيفُالصدر ُالطباء,ُ: ُاحلقيقيُالذيُتكل مُعليه ذاتُاجلنِب

ُقالوا ُأ عراض: ُمخسة  ُبسببه دث ُوحي  عا: ُوالسُّ ُالنفسُوالن بضُاملنشارياحل مى ُوالنْخسُوضيق  .ُل

ُاخلارصةُِ دثُبيُالقلبُوالكبد.ُويقالُلذاتُاجلنِبُأ يضًاُوجع  وفةُل ّناُحت  .ُوهيُمنُال مراضُاملخ 

ُ.انتهى.ُ"ُماُكانُاهللُليسلطهاُعيلُ "ُملسو هيلع هللا ىلصوهيُِمنُسيِئُال سقام,ُوْلذاُقالُ

معُ:ُ)ُقولهُ وقدُت فتحُاجليمُ,ُبضمُاجليمُوسكونُامليم(:1/13ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(متوتُبج 

ُوتكرسُأيضاًُ ُوهيُالنفساء, ُوقيل, ُثمُمتوتُبسببُذلك: ُيفُبطنها ها ُالتيُيموتُولد  ُوقيل, التيُ:

= 
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ُصيبةُِمل ُاُيفُسبةحلُِاُ:باب

ثنوُ-111 ُحد  ُعنُبيهأُ ُعنُمُ حزُُْبنُمروعُ ُبنُبكرُيبأُ ُبنُدحممُ ُعنيُعنُمالك 

َُُّْضُالن ُُيبأُ  ُلُ الس  ُرسوُنُ أُ ُ,مي  ُُالُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُمنُثةٌُثالُميلسملاُمنُحدُ ل ُُيموت 

ُُ,همفيحتسبُ ُدلولا ياُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُعندُامرأةٌُُْتُلفقاُ,ارالن ُُمنُن ةًُج ُُهلُكانواُإال 

ُ ُ( ).ناناثُُْوأُ ُ:لقاُ,ناناثُُْوأُ ُ.اهللُرسول 

___________________ 

بادةُ.ُوالولُأشهر.ُالتيُمتوتُعذراء:ُوقيل.ُوهوُخطأُظاهر.ُمتوتُبمزدلفة ولمحدُمنُحديثُع 

تيكبنُالصامتُنح ُع  ُبِن ُجابِر ُُ.وُحديِث ُ"ولفظه ُشهادٌة ُمجعًا ها ُولد  ُيقت لها انتهىُُ."ويفُالنُّفساء

ُكالمهُ

( )ُُ ُيف ُاجلوهري ُالقاسم ُأبو ُاملوطأ"أخرجه 111ُ)ُ"مسند ُالقعنبي( ُطريق ُمن ُيفُ, ُعاصم ُأيب وابن

ُبه(911ُ )ُ"اآلحادُواملثاين" ُ.أيبُالنَّضعنُ:ُوقاال.ُمنُطريقُعبدُاهللُبنُنافعُكالمهاُعنُمالك 

ُالبُيفُُ ُبنُعبد ُعمر ُأبو 3/81ُ )ُ"التمهيد"قال ُوالتابعي(: ُيفُالصحابة ُجمهوٌل ُالنَّضُهذا ,ُابن 

ُالنَّضُالسلمي ُأيب ُعن ُيقول ُفبعضهم ُفيه ُللموطأ ُبكريُُ.واختلفُالرواة ُوابن ُالقعنبي ُقال هكذا

ُوالشهرُ .ُعنُابنُالنَّض:ُوبعضهمُيقول,ُوغريمها وإنُُ-وكذلكُروىُحييىُبنُمعيُ.ُوهوُالكثر 

ُهبذاُاخلبُ-كانتُالنسخُأ يضًاُقدُاختلفتُعنهُيفُذلكُ ُ.انتهى.ُوهوُجمهوٌلُالُي عرفُإال 

تقولُكامُقالُحييىُعنُابنُ.ُامل وط أُهذاُاحلديثُقدُاضطربُفيهُرواةُ (3/18ُ)ُ"االستذكار"وقالُيفُ

ُالنَّض ُأ يبُالنَّضُالسلميُ, ُعن ُتقول  ُالقعنبيُ-وطائفٌة ُمنهم ُالُي عرفُيفُمحلُ: ُجمهوٌل ُرجٌل وهو

ُ,ُالعلم ب  قيلُ,ُوهوُجمهوٌلُظلمٌةُمنُالظلامت,ُوالُي درىُأصاحٌبُهوُأوُتابٌع؟,ُوالُي وقفُلهُعىلُنس 

هم.ُُبنُالنَّضعبدُاهلل:ُوقيل,ُحممدُبنُالنَّض:ُفيه ل ميُبفتحُالسيُوالالم:ُوقالُفيهُأ كثر  كأنهُمنُ.ُالس 

ل مةُيفُالنصار هُالنَّض:ُوقالُبعضُاملتأخرينُفيه.ُبنيُس  ,ُإنهُأ نسُبنُمالكُبنُالنَّضُن سبُإىلُجد 

= 
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ُصيبةُِمل ُاُيفُسبةُِحلُِاُجامعُ:باب

ثنيُ-118 ُُىحييُحد  ُ,بكرُ ُيبأُ ُبنُدحممُ ُبنُقاسملاُبنُمحنالرُ ُعبدُعنُعنُمالك 

ُرسوُنُ أُ  ُ.( )ُيبُصيبةُ ملاُهمبُِمصائُُِيفُميلسملاُزُ عُ يُ لُ:لقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

___________________ 

ُأنسُبنُمالكُبنُالنَّضُليسُمنُ,ُوهذاُجهٌلُواضٌحُ,ُوكنيةُأنسُبنُمالكُأ بوُالنَّضُ:قال وذلكُأ ن 

ل مةبن ار,ُيُس  ُبأ يبُالنَّض,ُوإنامُهوُمنُبنيُعديُبنُالنج  ُْيكنُقطُّ زة,ُومل  ُانتهى.ُوإنامُكنيتهُأ بوُمح 

ُ.عنُأيبُسعيدُاخلدريُمثله(1133ُ)ومسلمُ(ُ 1 )ماُأخرجهُالبخاريُ.ُيشهدُله:ُقلتُ

ُ.ُوكذاُأ خرجاُنحوهُعنُأيبُهريرةُُ

كامُهوُظاهرُكالمُ(ُابنُالنَّض)والصوابُ(ُأيبُالنَّضعنُ)وقعُيفُطبعاتُموطأُحييىُبنُحييىُ:ُتنبيهُ

ُ.فتأمل.ُابنُعبدُالب

محنُبه(111ُ)ُ"الزهد"أخرجهُابنُاملباركُيفُُ( ) ُ.ُعنُمالكُعنُعبدُالر 

محنُ(1/115ُ)ُ"الطبقات"وأخرجهُابنُسعدُيفُُ أ خبناُإسحاقُبنُعيسىُأ خبناُمالكُعنُعبدُالر 

ُ.ووافقُحييىُيفُاملتن(.ُبيهُعنُأ)ُفزادُ.ُبنُالقاسمُعنُأ بيه

ورواهُعبدُ,ُهكذاُهذاُاحلديثُيفُاملوطأُعندُأكثرُالرواة(:3/19ُ)ُ"االستذكار"قالُابنُعبدُالبُيفُُ

ُ ُ 111)الرزاق ُأبيه( ُعن ُالقاسم ُبن ُالرمحن ُعبد ُعن ُمالك  ُعن ُالنبي", يُملسو هيلع هللا ىلصُأن  ُي عز  ُيقول ُكان

ُ.انتهىُ.فخالفُيفُاإلسنادُواملتن.ُ"املسلميُيفُم صائبهم

تصلٌةُمنُحديثُسهِلُبنُُِ ُ,ُواملِسور,ُوعائشةُ ,ُسعدُوْلذاُاملتنُشواهدُم 
 
رسلٌةُعنُعطاء ُوابنُُِوأيضًاُم 

تكلٌمُفيها.ُسابطُ  ُ.ُوكلُّهاُم 

8/191ُ)ُ"الدالئل"قالُالبيهقيُيفُُُ ُمنُحديثُعائشة( ُرواه ُأْن ُبعد ُصحيحاًُ: ُشاهدًا ُله ُأجد ْ .ُمل 

ُ.انتهى

ُ.ُوماُبعدها(9/313ُ )والتمهيدُُ(3/19)االستذكارُ:ُانظرُ

ُ.ُالياءُمنُالتعزيةُبضمُ ُ(لِي عزُ :ُ)قوله(:1/11ُ)ُ"رشحُاملوطأ"قالُالزرقاينُيفُُ عىلُالصبُُوهيُاحلمل 
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ُاشبُ ختفيُوهوُالن ُامل ُُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنيُ-119 ُحييُحد  ُهمُ أُ ُعنُمحنالرُ ُعبدُُِبنُدحممُ ُلجاالرُ ُيبأُ ُعنُىُعنُمالك 

ُُهاعُ سمُُِهنُ أُ ُ,محنالرُ ُعبدُبنِتُُمرةُ عُ  ُُعنُ لُ:تقول  ُ.ختفيةُ ملواُي ُختفملاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُُ( ).بورقُ لاُايشنبُ ُ:يعني

___________________ 

ُقالُتعاىلو , ُالتسيل  ُالصابرينُ}: ُأصابتهمُمصيبةُ-وبرش  ُإليهُراجعونُالذينُإذا ُهللُوإنا ُإنا ُ.{قالوا

ُيبُُاملسلميُيفُمصائبهم:ُ)وقوله ُم صابُبهُدوّناُ;ُ(املصيبة  ُكل  ُبهُعنهُعوٌضُوالُ.ُلن  ُمصاب  إذُكلُّ

ُعنهُ ُالسامء.ُملسو هيلع هللا ىلصعوض  ُخب  نُبموتهُانقطع  ُم 
ُمنُم صيبة  ُأ عظم 

ُمصيبة  ,ُومنُهوُرمحٌةُللمؤمني,ُوأيُّ

ين؟ُوقالتُطائفةُمنُالصحابة ُِمنُت رابُقِبهُ":ُوّنٌجُللد  نا ُأ يدي  ُنفْضنا ناُملسو هيلع هللا ىلصما ُق لوب  ,ُ"حتىُأ نكرنا

ُعزاٌءُوأ سوٌةُُُُإذاُكانُِمنُأ هِلُالتُّقىُيفُحممدُِ:ُوليبُالعتاهية ُأ خيُث كل  ُلكل 

ُُمل دُِ:ُوقالُغريه ُغري  ُاملـرء  ن 
ـل دُُُُواعلمُبأ  ُوجت  ُاصبُلكلُمصيبـة 

ُحممدُُُُُُُُُُُُِ ُمصيبًةُتسل وُهباُُُفاذكرُمصاب كُبالنبي  ُىانته.ُوإذاُذكرت 

ُالشافعيُيفُُ( ) ويفُ(8/111ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(188ُ)ُ"املسند"و(15ُ /1)ُ"الم"أخرجه

"ُ 1/118ُ)ُ"املعرفة )ُ ُيف ُاحلريب ُاحلديث"وإبراهيم 3/111ُ)ُ"غريب )ُ ُيف ُ"الضعفاء"والعقييل

ُعنُمالكُبه(1/119ُ) ُ.ُمنُط رق 

رسل:ُقالُالبيهقيُ ُ.ُهذاُم 

ُُ قييل ُالع  9/318ُ)وأخرجه )ُ ُيف ُالب ُعبد 39ُ /3 )ُ"التمهيد"وابن ُصالحُ( ُبن ُحييى ُطريق من

اطي ُالوح  ,ُ ُأيضًا ُالب ُعبد 39ُ /3 )وابن ُالوهاب( ُعبِد ُبِن ُاهلل ُعبِد ُطريق ُمن ُيفُ, والبيهقي

1/131ُ)ُ"الكبى" ُعائشة( ُعن ْمرة ُع  ُعن جال ُالر  ُأ يب ُعن
ُمالك  ُعن ُكلهم ُقتيبة ُأ يب ُطريق ,ُمن

ُاهللُ":ُالتق ُرسول  ه.ُملسو هيلع هللا ىلصلعن  ر  ُ.ُ"فذك 

رسٌلُ:ُقالُالبيهقيُ ُم  ُ.ُالصحيح 
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ُنائزُِجلاُجامعُ:باب

ثنوُ-111 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُلماُبنُكعبُبنُمحنالرُ ُعبدُعنُابنُِشهاب  ُك 

ُال ُ ُأُ ُهنُ أُ ُ,نصاري  ُُباهأُ ُنُ أُ ُ,هخب  ُلماُبنُ ُكعب 
ُُكانُ,ك  ُرسوُنُ أُ ُثدُ حي  ُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُنُ ُامنُ إُِ ُُيفُقلُ يعُُْطريٌُُؤمنُِملاُةُ مُ س  ُ.هعثُ بُْيُ ُيومُ ُهجسدُُِىلإُاهلل ُهرجعُ يُ ُىحتُ ُةن ُجلاُرُِجُ ش 
( )ُُ

___________________ 

قييلُ ُ.ُُُُُُُُُُُُُامل رسلُأوىل:ُوقالُالع 

ريج(8888ُ )وأخرجهُعبدُالرزاقُُُ ُعنُابنُج  ُقال, ُعنُعائشة: مرة ُعنُع  ُأ خبت  ُقالت, عُِ": ُنُ ل 

ُ.ُ"املْخت فيُوامل ختفية

ُيفُُ 38ُ /3 )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمر ُالتفسري(: ُهذا ُأي. ُنب اشُالقبور: ُاحلديثُمنُقوِلُ. يفُهذا

هُيفُذلك,ُمالك ُخالف  ُأ حدًا ُ,ُوالُأ علم  ُامليت  ُيكشف  ُالنب اش  ُ؛ُل ن  ُوالكشف  ُالظهور  ُالكلمِة وأ صل 

ُُومنُهذاُقولُاهللُعزُ .ُوي ظهرهُوي قلعهُعنه,ُعنُثيابِه قراءةُمنُقرأُُعىلُ{خفيهاأُ ُكادُ أُ }يفُالساعةُُوجل 

بزيتُأ خرجتهاُمنُالنار:ُقالُأبوُعبيدة,ُبفتحُاْلمزة فيتُخ  وأنشدُالمرئُالقيسُبنُعابسُ,ُيقالُخ 

ُ.الكندي

ُ.وإنُتبعثواُاحلربُالُنقعدُ...فإنُتكتمواُالداءُالُنخفهُ

فيتُبغريُأ لف:ُقالُأبوُعبيدةُ ُخ  ُالنحوُأ ْنُيكون  ُبالل,ُوالغالبُعىلُهذا ُأ يضًا فُبمعنىُوقدُيكون 

ها.ُواحد ُأ ظهرت ه:ُويقال,ُويكونُمنُالضداد,ُأ خفاهاُأ ظهر  ُاليشء  فيت  ُاهـ.ُوأ خفيتهُسرتته,ُخ 

وابنُماجهُ(18ُ /1)والنسائيُ(5/315ُ)ُ"التاريخُالكبري"والبخاريُيفُ(3/155ُ)أخرجهُأمحدُُ( )

ُ"احللية"وأبوُنعيمُيفُ(1311ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(9/11ُ )ُ"الكبري"والطباينُيفُ(ُ 111)

ُعنُمالكُبه(3ُ 1)واجلوهريُ(9/51ُ) ُ.ُمنُط رق 

ُُ ُالرتمذي ُ 11 )وأخرجه )ُ 11ُ 11)وأمحد ُُوعبد( 11ُ 11)الرزاق )ُ ُيف ُ"الكبري"والطباين

هريُبه(1ُ /9 ) ُعنُالزُّ ُ"....أ رواحُالشهداء.ُبلفظ.ُمنُط رق 
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ثنوُ- 11 ُحد  ُلقاُ:لقاُأن هُ,اهللُبيدعُ ُبنُمرعُ ُىلموَُّضالن ُُيبأُ ُعنيُعنُمالك 

ُُاملُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول ُبنُ ُعثامنُ ُمات 
ُبُْهُ ذُ ُ:-ُهبجنازتُُِرُ ومُ ُمظعونُ  ُُْ.ت  ُمنهاُسبُ لتُومل 

ُ
 
ُ.( )ُبيشء

___________________ 

ُ.حديٌثُحسٌنُصحيٌحُ:ُقالُالرتمذيُ

ُُ:لطيفةُ ُيف ُكثري ُابن ُاحلافظ 11ُ /1)ُ"تفسريه"قال ُفيهُ(: ُحديثًا ُأ محد ُاإلمام ُمسند ُيف ُروينا وقد

هُتك ُروح  ُبأ ن  ؤمن  ُم  ُمنُالبشارةُلكل  ُفيها ُمنُثامرها,ُوترىُما ُفيها,ُوتأكل  ُأ يضًا ونُيفُاجلنةُترسح 

ُاجتمعُفيهُ , ُعظيم  ُعزيز  ُصحيح  ُاهللُْلاُمنُالكرامة,ُوهوُبإسناد  ه ُأ عد  ُما ور,ُوتشاِهد  النَُّّضةُوالرسُّ

,ُرمحهُاهلل,ُرواه ُأ محد  ُاإلمام  عنُاإلمامُحممدُبنُُثالثٌةُمنُالئمةُالربعةُأ صحابُاملذاهبُاملت بعةُ؛ُفإن 

هري ُانتهىُ.الخ..ُإدريسُالشافعي,ُرمحهُاهلل,ُعنُمالكُبنُأنسُالصبحي,ُرمحهُاهلل,ُعنُالزُّ

قالُالباجيُيفُكتابُأيبُالقاسمُُ(إنامُنسمةُاملؤمن)(:18ُ / )ُ"تنويرُاحلوالك"قالُالسيوطيُيفُ

ُاجلوهري ُوالبدنُ : ُوالنفس  ُالروح  ُالن سمة  ُإن  ُاحلديث, وحُويفُهذا ُالرُّ ُي عني ُإنام ُقال. ُأن هُ: وعندي

تمل وحُمنُاملي تُقبلُالبعِثُُحي  ُفيهُالرُّ ُبهُماُيكون  تمل.ُأ نُي ريد  بقىُفيهُ:ُوحي  وحُت  ُالرُّ أ نهُيشٌءُمنُحمل 

ى:ُأي.ُيروىُبالضمُ وُ ُ.بفتحُالالمُُِ(طرٌيُيعل ق:ُ)قوله.ُالروح .ُواختلفُيفُهذاُاحلديث.ُتأكلُوترع 

بِْسهمُعنُاجلنةُكبريٌةُوالُدينٌُُإنهُعامُ :ُفقيل إنهُخاٌصُبالشهداءُ:ُوقيل,ُيفُالشهداءُوغرِيهمُإذاُملُحت 

ُعىلُذلك,ُدونُغريهم نُإال  ُالُي دال  ُالقرآنُوالسنة  ُ.انتهىُكالمه.ُل ن 

دُبنُعمرُومعنُبنُعيسىُقاال(3/391ُ)ُ"الطبقات"أخرجهُابنُسعدُيفُُ( ) م  أ خبناُمالكُ:ُأ خبناُحم 

ُ.ُبه

ُيفُُ ُعمر ُأبو 113ُ/ 1)ُ"التمهيد"قال قطوعاًُ(: ُم  رساًل ُم  واة ُالرُّ ُمجاعة ُعند ُيفُاملوطأ ُهو ُهكذا .ُْ مل 

ُ ُ.ُُُُانتهى.َُيتلفواُيفُذلكُعنُمالك 

ُُُ ُيف ُنعيم ُأبو ُالصحابة"ووصل ه 1389ُ)ُ"معرفة )ُ 15ُ / )ُ"احللية"ويف ُبنُ( ُعمرو ُطريق من

يعةُكالمهاُعنُأ يبُالن َّضُعنُزيادُموىلُعي اشُ(3931ُ)أ يضًاُُ"املعرفة"ويفُ,ُاحلارث منُطريقُابِنُْل 
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ثنيوُ-111 ُأُ ُ,همُ أُ ُعنُقمةلعُيبأُ ُبنُُِقمةُ لعُعنُكلماُحد  ُُ:ْتُلقاُاّن  ُسمعت 

ُالن ُُزوجُ-ُعائشةُ  ُُقامُ ُ:تقولُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُلفُةُ ليلُذات  ُثمُ ُ,هثيابُ ُبس 

ُ ُفأُ ُ:تلقاُ,خرج  ُُ.بقيعُ لاُجاءُ ُىحتُ ُهتُْعُ بُِفتُ ُ,هعُ بُ تتُُْبريرةُتيجاريُ ُمرت  ُدناهأُ ُيفُفوقف 

ُُنُْأُ ُاهللُشاءُما ُُثمُ ُ,يقف  ُُانصف  ُىحتُ ُشيئاًُُهلُذكرأُ ُملفُ.نيخبتُْفأُ ُ,بريرةُهقتُْبُ فس 

ُُثمُ ُ,صبحأُ  ُإُُِ:لفقاُهلُكلذُذكرت  ُبُ ُين  ُصل ُُبقيعُِلاُلُِهأُ ُىلإُعثت  ُ.( )يهملعُيل 

___________________ 

ُ",ُعنُابِنُعب اس ُالنبي  ُفأ حن ىُعلُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ُمات  ُعىلُعثامنُبنُمظعونُيوم  ..ُيهُبثوبهُكأن هُي وصيهدخل 

ُْتلب سُمنهاُبيشءُُ"وفيهاُقولهُ.ُفذكرُقصة ُومل  ُ.ُ"قدُخرجت 

ُحسنُ (:113ُُ/ 1)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُصالح  جه  ُمنُو  سندًا تصاًلُم  ثمُرواهُ..ُوقدُرويناهُم 

:ُائشةُقالتمنُروايةُحممدُبنُعبدُاهللُبنُعبيدُبنُعمريُالليثيُعنُحييىُبنُسعيدُعنُالقاسمُعنُع

"ُ ُالنبيُّ ُمظعونُكشف  ُبن  ثامن  ُع  ُعنُوجِههُملسو هيلع هللا ىلصمل اُمات  ُ,ُوقب لُبيُعينيه,ُالثوب  ىُب كاًءُطوياًلُفلام  وبك 

فعُعىلُالرسير نيا.ُط وبىُلكُياُعثامنُ :ُقال.ُر  ُ.انتهى.ُ"وملُتلب ْسها,ُملُتْلب سكُالدُّ

ُ.منُهذاُالوجه(ُ 3 /  )ُ"السري"والذهبيُيفُ(851ُ)ُ"الطيوريات"وأخرجهُالسلفيُيفُ:ُقلتُ

ُ.انتهى.ُحممدُبنُعبدُاهللُبنُعبيدُليسُبذاكُالقوي ُ:ُقالُالبخاري.ُحديثُغريٌبُ:ُقالُالذهبيُ

(188ُ/ )واحلاكمُ(3118ُ)وابنُحبانُ(118ُ )وإسحاقُبنُراهويةُ(1/93ُ)أخرجهُالنسائيُُ( )

(ُ 9/ )ُ"تاريخُاملدينة"ةُيفُوابنُشبُ (1/113ُ)وابنُسعدُ(3ُ 1)ُ"مسندُاملوطأ"واجلوهريُيفُ

ُعنُمالكُبه ُ.ُمنُط رق 

ُُ ُأمحد ُاإلمام 11151ُ)وأخرجه ُاليدين"والبخاريُيفُ( ُرفع 83ُ)ُ"جزء ُبنُ( منُطريقُعبدُالعزيز

ْرديُعنُعلقمةُبه راو  ُ.ُحممدُبنُالد 

ُُ ُمسلم ُاحلديثُيفُصحيح ُقيسُ(911)وأصل ُبن ُحممد ُطريق ُمن ُقال, ث: ُحتد  ُعائشة ,ُسمعت 

ُفقالت ُاهللُ": ثكمُعن يُوعنُرسوِل ُأ حد  ُمطولةًُملسو هيلع هللا ىلصأ ال  ُ؟ُفذكرِتُالقصة  ُهيُالتيُ, ُعائشة ُأن  وفيها

= 
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___________________ 

ُاهللُ ُُملسو هيلع هللا ىلصتبِعْتُرسول  ُالنبيُّ ُ.ُ"هباُملسو هيلع هللا ىلصوعلِم 

دوُ ُمحل هُعىلُالتعدُّ ُالظاهر  ُآخر(911ُ)ففيُصحيِحُمسلمُ. .ُعنُعطاءُبنُيسارُعنُعائشةُمنُوجه 

ُ"ُقالت ُاهلل ُرسول  ُالبقيعُملسو هيلع هللا ىلصكان ُإىل ُالليِل ُآخِر ُمن رج  َُي  ت ها ُليل  ُكان ُكل ام ُفيقول, فذكرُ..السالم:

ُ."الدعاء

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   221 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

 
ُ
  كتاب

َّ
كاةالز  
 

قرُِوُ لواُهبالذُ ُنمُُِْيُِعُ لاُيفُكاةالزُ ُ:باب
( )ُ

ثنيُ-113 ُحييُحد  ُسأُ ُهنُ أُ ُ,بريالزُُُّىلموُقبةعُ ُبنُدحممُ ُعنُىُعنُمالك  ُقاسمُ لاُل 

ُُبنُ  مُ حم 
ُمكاتُ ُعنُدُ  ُنُ إُُِ:قاسملاُلفقاُ؟زكاةٌُُفيهُيهلعُلهُ.عظيمُ ُباملُ ُهقاطعُ ُ.هلُب 

ُُبكرُ ُباأُ  ُُْيقدُ الص  ُحيوُىحتُ ُزكاةًُُمالُ ُمنُخذُ يأُُْيكنُمل  ُحلاُيهلعُل  ُ.ول 

حممُ ُبنُقاسملاُلقا
ُالن ُُعطىأُ ُإذاُبكرُ ُبوأُ ُوكانُ:دُ  ُيسأُ ُعطياِتمأُ ُاس  ُجالرُ ُل  ُ.ل 

ُزكاةُ ُعطائهُمنُخذُ أُ ُ,نعمُلقاُنُْفإُ؟كاةالزُ ُفيهُيكلعُوجبتُمالُ ُمنُعندكُ ُله

ُُْ,هعطاءُ ُيهلإُمُ لسأُ ُ,الُلقاُوإنُُْ,لاملاُكلذ ُ( )ُ.شيئاًُُمنهُيأخذُُْومل 

_________________ 

( )ُُ ُبكرسُالراءُوإسكاّناُ(الوِرقُ) ه. ُوغري  ا ُالفضةُمَّضوهب  ُوهيُهنا .ُواختلفُأ هلُاللغةُيفُأ صله.

ُالفضةُ:فقيل ُيطلقُيفُالصلُعىلُمجيع ُوقيل. ُللمَّضوبُدراهمٌُ: ُهوُحقيقٌة عىلُغرِيُُوالُي طلق.

ُجمازاًُ راهِمُإال  ُيفُ.ُالد   (.89 / )ُ"تنويرُاحلوالك"ذكرهُالسيوطيُّ

(1ُ 1 )ُ"الموال"وابنُزنجويهُيفُ(1111ُ)وعبدُالرزاقُ(1ُ /1)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ(1)

ُ"وابنُحزمُيفُ(3/151ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(13ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ منُ(3/511ُ)ُ"امل حىل 

ُ ُ.عنُمالكُبهط رق 

هُأ باُبكرُ.ُوهوُمنقطعٌُُ ُْي دركُجد  ُ.أمجعيُالقاسمُبنُحممدُبنُأيبُبكرُمل 

ُكانُ(أ عطياِتمُ:ُ)ُقوله هُعىلُأيُوجه  ُغري  ُأ نهُيفُالرشعُواقٌعُعىلُ,ُيفُاللغةُاسٌمُملاُي عطيهُاإلنسان  إال 

ُال رزاق ُسبيِل ُعىل ُبيتُاملال ُمن ُالناس  ُاإلمام  ُي عطيه ُما ُالعطاءولذل, ُإىل ُيتبايعون ُكُكانوا قالهُ.

ُ(.1/93)ُ"املنتقى"الباجيُيفُ
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ثنوُ-111 ُحد  ُ,بيهاأُ ُعنُدامةُ قُ ُبنِتُُعائشةُ ُعنُحسيُ ُبنُمرعُ ُعنيُعنُمالك 

ُُ:لقاُهنُ أُ  ُُإذاُكنت  ُأُ ُانعفُ ُبنُ ُعثامنُ ُجئت  ُمالُ ُمنُعندكُلهُ.نيلسأُ ُطائيعُ ُقبض 

ُلقُفإنُُْ:لقاُ,؟كاةالزُ ُفيهُيكلعُوجبْتُ ُ,لاملاُكلذُزكاةُ ُعطائيُمنُخذأُ ُ,نعمُت 

ُلقُ ُوإنُْ ُ( ).يعطائُيلُ إُدفعُ ُ,الُت 

ثنوُ-115 ُحد  ُُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُُِالُ:يقول  ُجت  ُيفُب 

ُحيوُىحتُ ُزكاةٌُُمالُ  ُحلاُيهلعُل  ُ( )ُ.ول 

_________________ 

ُالشافعيُيفُُ( ) 1ُ /1)ُ"الم"أخرجه ُالرزاقُ( 1119ُ)وعبد )ُ 9ُ 1 )وابنُزنجويه والبيهقيُيفُ(

ُعنُمالكُبه(3/151ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(19ُ /1)ُ"الكبى" ُ.ُمنُط رق 

ريشُاجل محيُُ:وق دامةُ ُالق  ذافة  ُمظعونُبنُحبيبُبنُوْهبُبنُح  مرُُهوُابن  عىلُُاستعملهُع 

مرُوحفصةُ.ُوكانُشهدُبدراًُ,ُالبحرين بدُاهللُبنُع  ُع  ُ.ُوهوُخال 

ُريضُاهللُعنهاُ اُبنت هُعائشةُفهيُصحابي ةُشِهدِتُالبيعة  ُ.أم 

(1)ُُ ُالشافعي 9ُ 1)أخرجه )ُ ُيف ُزنجويه 113ُ )ُ"الموال"وابن )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي ُ"السنن

ُعنُمالكُبه(3/311ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(19ُ /1) ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُمنُط رق 

ُ"الموال"وأبوُعبيدُيفُ(1/381ُ)وابنُأيبُشيبةُ(1/11ُ)وعبدُالرزاقُ(131ُ)وأخرجهُالرتمذيُُُ

ُعنُنافعُبه(1/131ُ) ُ.ُوغريهمُمنُط رق 

ُ.ُوهذاُإسنادُصحيٌحُموقوٌفُُ

مرُمرفوعاًُورويُُ ُعنُابنُع  هُالدارقطنيُ.ُمنُطريقُنافع  ُ(.1/91ُ)أ خرج 

ُُ ُالوقف  ُوابنُ .ُوالصواب  ُوالبيهقيُّ ُوالدارقطنيُّ ُ.اجلوزيُوغريهمُكامُقالُالرتمذيُّ

ُمثله(ُ 13)وأخرجُالرتمذيُُ رفوعًا مرُم  .ُمنُطريقُعبدُالرمحنُبنُزيدُبنُأ سلمُعنُأ بيهُعنُابنُع 

فهُالرتمذي ُ.ُوضع 

= 
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ثنوُ-111 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُأوُ ُ:لقاُهنُ أُ ُ,ابنُِشهاب  ُعطيةُِل ُاُمنُخذُ أُ نُمُ ُل 

ُ.( )ُسفيانُأيبُبنُ ُمعاويةُ ُكاةُ الزُ 

ُنادُِعُ مل ُاُيفُكاةالزُ ُ:باب

ثنيُ-111 ُحييُحد  ُنُ أُ ُ,واحدُ ُغريُُِعنُمحنالرُ ُعبدُُِيبأُ ُبنُُِربيعةُ ُعنُىُعنُمالك 

ُرسو ُ.عرُْفُ لاُناحيةُمنُوهيُ,ةيُ لبقُ لاُمعادنُ ُزينُ ملُ اُارثحلاُبنُُِلُِباللُقطعُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

___________________ 

ُ.ُوللحديثُشواهدُنحوهُ

ُ(.51ُ /11)والتمهيدُ(1/131ُ)ونصبُالرايةُ(51ُ /1)التلخيصُاحلبريُ:ُانظرُ

ات.واإلمجاعُقائٌمُعىلُاعتبارُاحلولُيفُالزكاةُ ُ.سوىُاملعرش 

(3/153ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(19ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1ُ /1)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُ.منُطريقُمالكُبه(59/113ُ)وابنُعساكرُ

هُعنُأيبُبكرُوعثامنُوابنُعمرُ(:31ُ /3)ُ"االستذكارُُ"قالُأبوُعمرُيفُ ُماُذكر  ا انظرُرقمُ)ُوأم 

115ُ ,111ُ ,111ُُ ُمثله( ُمسعود ُوابِن ويُعنُعيلٍّ ُر  ُفقد ُالُ, ُوحديثًا ُقدياًم
ِ
ُالفقهاء ُمجاعة  وعليه

ُماُرويُعنُأ نهُالُجتبُيفُمالُمنُالعيُوالُيفُماشيةُز.َُيتلفونُفيه ُإال  ُعليهُاحلول  كاةُحتىُحيول 

ُابِنُعباس.ُابنُعباسُوعنُمعاويةُأيضاًُ اُحديث  ُستفيدُ يُ ُيفُالرجلُِ.ُبنُعباسافرواهُعكرمةُعنُ.ُفأم 

يهُيومُيستفيده:ُقال,ُاملال زك  ُي  ُشهابُ,ُحسانُهُعنُهشامُبنُِالرزاقُوغريُ ُذكرهُعبدُ . وملُي عرفُابن 

ُابِنُعباسُ ُالزكاةُمعاويةُأولُمن)فلذلكُقالُ.ُواهللُأعلمُ.يفُذلكمذهب  ُِمنُالعطية ُ(ُأخذ  يريد 

ُيفُحيُالعطاء ها ُنفس  ُمنها ُأ خذ  .ُ ُاملستحق  ُرب ه ُاحلولُعند ُعليه ُحال  ُمما ُعنُغريها ُمنها ُأ خذ  الُأن ه

ُأ خذُأ يبُبكرُوعثامنُ,ُللعطي ة اُوجه  ُأ ن هُعندهُمنُاملالُ.ُمنُال عطيةُزكاةُوأ م 
ِ
ُالعطاء ُصاحب  قرُّ فيامُي 

ُبمروِرُاحلوِلُوكامِلُالن صاِبُ ُُُُ.انتهىُكالمه.ُ"الذيُتلزمُفيهُالزكاة 
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ُلفت ُُ.يوملاُىلإُمنهاُؤخذُ يُ ُالُعادنُ ملاُك  ُ( ).ةكاالزُ ُإال 

_________________ 

( )ُُ ُداود ُأبو ُ 311)أخرجه )ُ ُيف 1/13ُ)ُ"الم"والشافعي )ُ ُيف ُزنجويه (111ُ )ُ"الموال"وابن

(3ُ ص)ُ"فتوحُالبلدان"والبالذريُيفُ(3/311ُ)ُ"ملعرفةا"ويفُ(51ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ

ُعنُمالكُبه(588ُ )والبغويُ ُوغريهمُمنُط رق 

واةُم رسالًُ(:3/131ُ,131ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ تلفُ,ُهكذاُهوُيفُامل وطأُعندُمجيعُالرُّ َُْي  ومل 

ُ,ُفيهُعنُمالك ُعنُاحلارثُُوهذاُاحلديث  ْرديُعنُربيعة  راو  بنُباللُبنُاحلارثُامل زينُعنُرواهُالد 

ُ ُ.انتهى.ُملسو هيلع هللا ىلصأ بيهُعنُالنبي 

ُقلتُ ْردي: راو  ُالد  ُورواية .ُ ُابنُخزيمة (51ُ /1)والبيهقيُ(111ُ/ )واحلاكمُ(1313ُ)أخرجها

ُ ُاجلارود ُ 31)وابن ُبنُمحاد( ُنعيم ُمنُطريق ُالبُيفُ, 3/131ُ)ُ"التمهيد"وابنُعبد منُطريقُ(

ر ْرديُبهيوسفُبنُسليامنُكالمهاُعنُالد  ُ.ُاو 

ُبنُباللُالُي عرفُ ُاحلارث  ُلكن  ُقالُاإل. هكام ُوغري  ُأ محد  ُمام  .ُ اظُرواية  ُمنُاحلف  ُواحد  بُغري  وصو 

ُ.ُُمالك

ُأ خرىُ ُطرٌق ُوللحديث ُانظر. :ُ 3/131ُ)التمهيد )ُ ُاحلبري ُ 8 /1)والتلخيص ُالرايةُ( ونصب

ُ(.1 3/3)وإرواءُالغليلُ(1/111ُ)

ُ(.أقطعُ)ُيفُروايةُأيبُمصعبُوحممدُبنُاحلسنُُ(قطعُ)ُقولهُ

وكذاُوقعُ,ُكذاُرويناهُعنُمجيعُشيوخناُ(قطعُ:ُ)ُقوله(:1/358ُ)ُ"املشارق"قالُالقايضُعياضُيفُ

ُرباعي,ُيفُمجيعُال صول ُيفُهذاُاحلرفُأ قطع  اُتأبيداًُ,ُواالسمُاإلقطاع.ُواملعلوم  اهاُإم  هُإي  ,ُوهوُتسويغ 

ُمدة ُهبا ُلالنتفاع ُأو ُاختالٌفُ. ُالُجيوز ُوما ُمنه ُجيوز ُوما ُيفُاإلقطاع ُوللفقهاء َُيرجُمنُبابُ, لكنه

ُ.انتهى.ُالقطعُكأن هُقطعُلهُهذاُِمنُالرض

ُوقوله (ُ ُاملعادنُ"النهاية"قالُابنُالثريُيفُُ(معادنُ: ُال رِضُ: ُجواهر  املواضعُالتيُت ستخرجُمنها

هاُ ِةُوالنُّحاسُوغرِيُذلكُواحد  ْعِدنكالذهِبُوالفض  ْدن.ُم  ُيشء:ُوامل عدن.ُاإلقامة:ُوالع  ُكل  ُ.مركز 

= 
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نبعُ لواُْبُِوالتُ ُيلُ حل ُاُمنُفيهُزكاةُ ُالُماُ:باب
( )ُ

ثنيُ-118 ُحييُحد  ُ-ُعائشةُ ُنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُقاسملاُبنُمحنالرُ ُعبدُعنُىُعنُمالك 

ُ ُالن ُُزوج  ُُيِلُتُ ُكانتُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُُفالُ,يِلُُّحلُ اُنُ ْلُ-ُهارُِجُْحُُِيفُامىتُ يُ ُ-ُخيهاأُ ُبنات  ُرْجُخت 

ُح ُُمن
ُُ( )ُ.كاةالزُ ُهنُ يُ لِ

___________________ 

ُ ُ(القبلية)و ُإىلُق بلُ: ُوبيُاملدينةُُ-بفتحُالقافُوالباءُُ-منسوبة ُبينها ُِمنُساحلُالبحر وهيُناحيٌة

ي ام رع:ُوقيل.ُمخسةُأ  ُيفُاحلديث.ُوهوُموضٌعُبيُنخلةُواملدينة.ُهيُمنُناحيةُالف  .ُهذاُهوُاملحفوظ 

ُ.هانتهىُكالم

ْرع:ُ)وقوله دةُوسكونُالراءُبضمُ ُ(الف  ُأ يضاًُ:ُوقيل,ُاملوح 
ِ
ُالراء ُبيُمكةُواملدينة.ُبضم  ُجامعٌة .ُقريٌة

ُعنُاملدينةُ ُ.ُكيلوُتقريبا51ًُُ تبعد 

ُُ.وسكونُاملوحدةُ.بكرسُاملثناةُ(الت ْبُ:ُ)قولهُ( ) ُوملُي َّضب,ُقالُاجلوهريُالذهب  الُ:ُالذيُملُي صف 

ُللذهِبُ قالُإال  ة.ُي  همُيفُالفض  همُعىلُمجيِعُجواهِرُال رضُقبلُأ نُ.ُانتهى.ُوقدُقالهُبعض  هُبعض  وأ طل ق 

ُِسْيده:ُوقيل.ُحكاهُابنُالنباريُعنُالكسائي.ُت صاغُأ وُت َّضب ور,ُحكاهُابن  قالهُ.ُهوُالذهبُاملكس 

ُ(.1/331)ُ"فتحال"ابنُحجرُيفُ

 .نْبٌتُطي بُالرائحةُيؤخذُمنُالبحرُ(العنبُ:ُ)ُقولهُ

(38ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(181ُ )ُ"الموال"وابنُزنجويهُيفُ(111ُ)أخرجهُالشافعيُُ(1)

ُعنُمالكُبه(3/193ُ)ُ"املعرفة"ويفُ ُ.ُمنُط رق 

يينةُكالمهاُعنُعبدُ(55ُ /3)وابنُأيبُشيبةُ,ُعنُالثوري(1151ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ عنُابنُع 

ُ.ُالرمحنُبنُالقاسمُبه

ُ.ُولهُطرٌقُأ خرىُعنُعائشةُ

ُبهُاملرأ ةُوتتزي نُ(احل يلُ:ُ)ُقوله ت حىل  ُاحلاءُوكرسهاُمعُ.ُبفتحُاحلاءُوسكونُالالم:ُيقال.ُهوُماُت  وبضم 

= 
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ثنوُ-119 ُحد  ُُمركانعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُحي  ُهوجواريُ ُهبناتُ ُيل 

ُالذُ  ُُالُثمُ ُ,هب  ُرَُِي  ُح ُُمنُج 
ُ( ).كاةالزُ ُهنُ يُ لِ

ُفيهاُمْلُجارةوالتُ ُىتامُ يُ لاُلُِمواأُ ُزكاةُ:باب

ثنوُ-181 ُحد  ُكانْتُُ:لقاُهنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُقاسمُِلاُبنُُِمحنالرُ ُعبدُعنيُعنُمالك 

ُوأُ ناُأُ ُينُِيُْلُِتُ ُعائشةُ  ُيُ ُيلُاًُخ 
ُُفكانتُ,جرهاحُُِيفُيمُ يُْتِ ُخت  .كاةُ الزُ ُنالُِمواأُ ُنمُُِرج 

( )ُ

ُهدين ُُؤدُ فليُ ُنُكانُعليهُدينٌُمُ ُزكاةُ:باب

ثنيُ- 18 ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  ُُعنُابنُِشهاب  ُثامنُ عُ ُنُ أُ ُ,زيديُ ُبنُُِائِبُالس 

ُُىحتُ ُهن ُيُْدُ ُؤدُ يُ لفُنٌُيُْدُ ُيهلعُكانُنُْفمُ ُ,كمزكاتُُِشهرُ ُهذاُ:يقولُكانُانعفُ ُبن ُصحت  ُل 

___________________ 

ُ(.381/ )ُ"املشارق"قالهُعياضُيفُ.ُق رئُهبامُمجيعاًُُوقد,ُكرسُالالم

( )ُُ ُالشافعي 118ُ)أخرجه )ُ ُيف ُزنجويه ُ 18 )ُ"الموال"وابن )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي ُ"السنن

ُعنُمالكُبه(3/193ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(38ُ /1) ُ.ُمنُط رق 

ُ.وإسنادهُصحيحُ

ُ."ليسُيفُاحل يلُزكاةٌُ":ُعنُعبيدُاهللُبنُعمرُعنُنافعُعنُابنُعمرُقال(1111ُ)وروىُعبدُالرزاقُُُ

(1)ُُ ُالشافعي 1ُ 1)أخرجه )ُ ُزنجويه 1ُ 8 )وابن )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي (18ُ /1)ُ"السنن

ُعنُمالكُبه(3/118ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(8ُ 1 )ُ"الصغرى"ويف ُ.ُمنُط رق 

ُ)قولهُُُُ كاةُ ُفكانت: ُالز  ُأ موالِنا ُِمن رج  ُخت  )ُ ُبرقم ُعنها م ُتقد  ُوبيُما ُهذا ُتعارضُبي 181ُ)ال فهناُ(

ْين ةُاملكن وز  هبُوالفض  ُلليتيمُكالذ  ُاملقصودُاملالُالعامُّ كاة. ُالز  ُأ مواِل ُوسائِر ُماُ,ُواحلبوِبُوالثامِر ا أم 

لبس مُفاملقصودُبهُاحل يلُامل ستعملُالذيُي  ُ.تقد 
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ُ( ).ةكاالزُ ُامنهُونفتؤدُُُّكمموالُ أُ 

ُاشيةُِملاُصدقةُ:باب

ثنيُ-181 ُحييُحد  ُُقرأُ ُهنُ أُ ُ,ىُعنُمالك  ُُيفُابطُ خلاُبنُمرعُ ُكتاب  ُ:لقاُدقةالص 

ُفوجدُْ محنُاهللُبسمُفيهُت  حيمُالر  ُُكتابُ.الر  ُ:دقةالص 

ُكُيفُ,غنمُ لاُوّنافدُ ُلُِباإلُمنُوعرشينُأربعُ ُيف ُىلإُكلذُفوقُوفيامُ,شاةٌُُمخسُ ُل 

ُُْفإنُ,ُماضُ ُابنةُ ُثيوثالُمخسُ  ُكلذُفوقُوفيامُ,ذكرٌُُبونُ لُ ُفابنُُماضُ ُابنةُ ُتكنُمل 

ُُربعيوأُ ُمخسُ ُىلإ ُوفيامُ,لُِفحُْلاُروقةُ طُ ُةٌُقُ حُُِيستُ ُىلإُكلذُفوقُوفيامُ,بونُ لُ ُبنت 

ُوفيامُ,بونُ لُاتُ ن ُابُُْتسعيُىلإُكلذُفوقُوفيامُ,عةٌُجذُ ُوسبعيُمخسُ ُىلإُكلذُفوق

_________________ 

بى"والبيهقيُيفُ(151ُ )ُ"الموال"وابنُزنجويهُيفُ(111ُ)الشافعيُُأخرجهُ( ) (18ُ /1)ُ"الك 

ُعنُمالكُبه(585ُ )والبغويُ(3/311ُ)ُ"املعرفة"ويفُ ُ.ُمنُط رق 

دُكامُيفُ(91ُ /3)وابنُأيبُشيبةُ(1181ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ وأبوُعبيدُ(915ُ)ُ"املطالب"ومسد 

ُ 111ُ )ُ"الموال"يف ُزنجويه( 153ُ )ُوابن ُبه( هري ُالزُّ ُعن ُط رق  ُمن .ُ ُماُ"وفيه ُزكاة  ُلي ؤد  ثم

ُ ُ."فضل 

هُصحيٌحُ:ُ"املطالب"قالُاحلافظُيفُُ ُ.إسناد 

ُعنُأيبُاليامنُعنُشعيبُ:ُقالُالبيهقي(:13ُ /1)ُ"التلخيص"قالُاحلافظُيفُُ:تنبيه رواهُالبخاريُّ

هري ُيفُ.ُعنُالزُّ بهُالنوويُّ ُ,ُيُملُيذكرهُيفُصحيِحهُهكذاالبخار:ُفقالُ"رشحُاملهذب"وتعق  وإن امُذكر 

ائِبُ ُ,ُعنُالس  ُالنبي  ثامنُعىلُمنِب ُع  ُعىلُهذاُملسو هيلع هللا ىلصأ نهُسمع  ُملُيزْد ويفُِذْكرُ.ُذكرهُيفُكتابُاالعتصام.

ُيفُاجلمع,ُاملِنْب ُبهُإثباتُاملنب:ُقال.ُوكذاُذكرُاحل ميديُّ ُالبخاري  ُأ رادُ:ُقال.ُومقصود  ُالبيهقي  وكأ ن 

ُأ صل هُالُكل هروىُال ُ.انتهىُكالمه.ُبخاريُّ
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ُففيُلبإلاُنمُُِكلذُىلعُزادُ ُفامُ,لُِحُْفُ لاُاتُ وقُ طرُ ُتانقُ حُُِومائةُ ُعرشينُىلإُكلذُفوق

ُك ُُربعيأُ ُل  ُكُويفُ,بونُ لُ ُبنت  ُُل  ُ.ةٌُقُ حُُِسيمخ 

ُىلإُكلذُفوقُوفيامُ,شاةٌُُومائةُ ُعرشينُىلإُربعيأُ ُغْتُلبُإذاُغنمُِلاُسائمةُُِويف

ُُوفيامُ,شاتانُمائتيُِ ُثالُمائةُ ُثثالُىلإُكلذُفوق  ُكُففيُكلذُىلعُزادُفامُ,شياهُ ُث  ُل 

ُُوالُ,شاةٌُُمائةُ  ُرُ َي  ُُيفُج  ُُوالُ,ةٌُمُ رُِهُ ُوالُ,تيٌسُُدقةالص  ُُارُ وُ عُ ُذات  ُشاءُماُإال 

ُملُ ا ُُوالُ,قدُ ص  ُُبيُمعجي  ُفرُ يُ ُوالُمفرتق  ُُبيُق  ُُخشيةُ ُعُ تمُِجم  ُمنُكانُوماُ,دقةُِالص 

ُُيطيلخ ُيُ ُامفإّن  ُُبينهامُعاناج ُرت  ُُغْتُلبُإذاُةُِقُ الرُ ُويفُ,ةويُ بالس  ُأُ ُمخس  ُربعُ ُواق 

ُ.( )رْشُِعُ لا

ُرُِقُ بُ لاُصدقةُُِيفُجاءُ ُامُ ُ:باب

_________________ 

( )ُُ ُزنجويه ُابن 111ُ ُ–515ُ ُ–398ُ )أخرجه )ُ ُيف ُعبيد (111ُ ُ–911ُ)ُ"الموال"وأبو

ُعنُمالكُبه(3/119ُ)ُ"املعرفةُالسنن"والبيهقيُيفُ ُ.ُمنُط رق 

ُُ ُيف ُعمر ُأبو ُ 8 /3)ُ"االستذكار"قال :)ُ ُيف ُمشهوٌر ُمعروٌف لامء ُالع  ُعند ُهذا ُعمر  املدينةُكتاب 

ُ.انتهى.ُحمفوظٌُ

ُقلتُ :ُ ُأمحد ُاإلمام 1ُ /1)وأخرجه )ُ ُداود 519ُ ُ–518ُ )وأبو ُ 11)والرتمذيُ( وابنُماجهُ(

هريُعنُسامل ُعنُأ بيه(198ُ ) ُاهللُ":ُقال,ُمنُطريقُالزُّ ُرسول  رْجهُُملسو هيلع هللا ىلصكتب  ُالصدقِةُفلمَُي  كتاب 

ن هُبسْيِفه لهُحتىُق بضُفقر  ام  ُإىلُع  ُأ بوُبكرُحتىُق بض, ِملُبه ُحتىُق بِض,ُفع  ِملُبهُعمر  ُثمُع  فكانُ.

ُ."فذكره..ُفيه

قًاُُ منُ(381ُ,1355ُ,1555ُ ,385ُ ,383ُ ,381ُ ,381ُ )واحلديثُيفُصحيحُالبخاريُمفر 

ثه,ُحديثُثاممة ُأ نسًاُحد  هُأُ ",ُأ ن  ُالصدقِةُالتيُأ مرُاهلل ُرسول  ُلهُف ريضة  ُأباُبكرُكتب  ُ."فذكره.ُ.ملسو هيلع هللا ىلصن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   229 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنيُ-183 ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  ُنُ أُ ُ,يامينُ لاُطاوسُ ُعنُي ُكُ ملاُقيسُ ُبنُيدمح 

ُال ُُجبلُ ُبنُ ُمعاذُ  ُيتوأُ ُ,ةًُسن ُمُ ُبقرةًُُربعيأُ ُومنُ,اًُعيُْبُِتُ ُبقرةًُُثيثالُمنُخذُ أُ ُنصاري 

ُ.شيئاًُُمنهُخذُ يأُُْنُْأُ ُىبُ فأُ ُكلذُدونُبام

ُُْ:لوقا ُفتُ ُ,هلُ أُ ْسُفأُ ُقاهلُْأُ ُىحتُ ُشيئاًُُفيهُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُنمُُِأسمعُُْمل  ُُويف  ُاهللُرسول 

ُ.( )ُجبلُ ُبنُعاذمُ ُمُ قدُ يُ ُأنُُْلقبُملسو هيلع هللا ىلص

_________________ 

( )ُُ ُالشافعي 118ُ)أخرجه )ُ ُيف ُداود 18ُ )ُ"املراسيل"وأبو )ُ ُالرزاق 1851ُ)وعبد ُيفُ( والطباين

31ُ /11)ُ"الكبري" 1/98ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ( 3/131ُ)ُ"املعرفة"و( (511ُ )والبغويُ(

ُعنُمالكُبه(119ُ )ُ"مسنده"والشايشُيفُ ُ.ُمنُط رق 

ُُ ُأمحد 5/131ُ)وأخرجه )ُ 31ُ /11)والطباين 118ُ ُ–111ُ )والشايشُ( ُيفُ( ُزنجويه وابن

ُبه(51ُ  )ُ"الموال" مروُبنُدينارُعنُطاوس  ُ.ُمنُطريقُع 

ُابنُعب اسُُ ُعن ُعنُطاوس  ويُاحلديث  ُور  ُيفُ. ُالدارقطنيُّ 55ُ /1)ُ"السنن"رواه )ُ والبيهقيُّ

(1/89ُ.)ُ

وه(:1/111ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُمنُالذينُأ سن د  ُ.انتهى.ُالذينُأ رسلوهُأ ثبت 

ُعىلُمعاذُبنُجبلُمنُقوله(:88ُ /3)ُ"االستذكار"وقالُيفُُ ُهذاُاحلديثُالوقوف  ُيفُ,ُظاهر  ُأ ن  إال 

ُْيسمعُْ"قولهُ ُُأنهُمل  ُواضحًاُعىلُأنهُقدُُ"فيامُدونُالثالثيُوالربعيُمنُالبقرُشيئاًُُملسو هيلع هللا ىلصمنُالنبي  دليالً

ُمنهُ ُبهُيفُذلكُملسو هيلع هللا ىلصسمع  ُرْأيًاُإن امُهوُتوقيٌفُممنُ.ُيفُالثالثيُويفُالربعيُماُعمل  ُمثل هُالُيكون  معُأ ن 

يهمُهباُ رهمُوي زك  نةُيفُزكاةُالبقرُماُُوالُخالف,ُملسو هيلع هللا ىلصأ مرُبأ خِذُالزكاِةُِمنُالذينُي طه  ُالسُّ بيُالعلامءُأن 

ُهذا ُيفُحديثُمعاذ  ُفيها, ُعليه ُالنصابُاملجتمع  ُوأ ن ه ,ُ ُغري  ُعندهمُعنُمعاذ ُطاوسُهذا وحديث 

ت صلُ  ُم  ُعنُ, ُوالثوريُعنُالعمشُعنُأيبُوائل  ر عم  ُم  ُمنُرواية ُمتصٌل ُثابٌت واحلديثُعنُمعاذ

ُ.تهىُكالمهانُ."بمعنىُحديثُمالك.ُمرسوقُعنُمعاذُ 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   231 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُمنُبهُعتدُُّيُ ُفيامُجاءُ ُماُ:باب ُُيفُلُِخُ الس  ُدقةُِالص 

ثنيُ-181 ُحييُحد  ُمالك  ُعن ُبنُُِاهللُِعبدُِلُابنُ ُعنُيلُ يالدُ ُزيدُ ُبنُثورُُِعنُى

ُ ُالثُ ُفيانس  ُمُ ُهبعثُ ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُأنُ ُ,اهللُعبدُبنُُِسفيانُهجدُ ُعنُقفي  ُفكانُ,اًُقدُ ص 

ُُاسالن ُُىلعُيعدُُّ ُُينالعُتعدُُّأُ ُ:فقالواُ,لخبالس  ُ.؟شيئاًُُمنهُخذُ تأُ ُوالُ,لخبالس 

ُلف ُيهملعُتعدُُُّ.نعمُُْ:مرعُ ُلفقاُ,كلذُهلُذكرُ ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُىلعُمقدُُِام 

ُ ُُةلخبالس  ُتأُُْوالُاعيالرُ ُملهاحي  ُاِخُملُ اُوالُ,ىبُ الرُُُّوالُ,ةُ لكوال ُُخذُِتأُ ُوالُ.هاذُ خ  ُ,ض 

ُحفُ ُوال ُغُُِبيُعدٌلُُكلوذُ,ةنيُ والثُ ُعةُ ذُ جلاُخذُِوتأُ ُ,نمغُ لاُل 
ِ
ُ( ).هوخيارُنمُِغُ لاُذاء

___________________ 

عاذ:ُقلتُ ُعنُم 
ُمرسوق  ُ.(5/11)ائيُوالنس(113ُ)رواهُالرتمذيُ.ُوحديث 

حهُابنُخزيمةُُ ُباإلرسال(.1118ُ)وصح  نهُملجيِئهُمنُوجهُ .ُوأ عل هُالرتمذيُّ ُ.آخرُلكنُحس 

ُ(.3/119)وإرواءُالغليلُ(51ُ /1)والتلخيصُاحلبريُ(1/111ُ)نصبُالرايةُ:ُانظرُ

ُكاملٌةُودخلُيفُالثانيةُ(تبيع:ُ)قولهُ ه.ُماُلهُسنٌة يُبهُلن هُيتبعُأ م  م  ن ه,ُس  ُأ ذ  تبع  ُقرن هُي  :ُوقوله.ُأ وُل ن 

ىُثنيةٌُُ(مسن ة) سنٌةُلكامِلُأ سن اِّنا.ُوهيُماُْلاُسنتاِنُكاملتاِنُودخلْتُيفُالثالثة.ُوت سم  يتُم  م  ُ.س 

ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(ُ  5 )ُ"الموال"جويهُيفُوابنُزن(1395ُ)ُ"الكبري"أخرجهُالطباينُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه(3/139ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1  /3)ُ"الصغرى"ويفُ(11ُ /1) ُ.ُمنُط رق 

ُ"املعجمُالكبري"رواهُالطباينُيفُ(:11ُ /3)ُ"املجمع"وقالُاْليثميُيفُُ ُْي سمُ , ُمل  ُ,ُوفيهُرجٌل وبقية 

ُانتهى.ُرجالهُثقات

ُعنُ ُأ خرى ُطرق  ُله مرُلكن ُع  .ُ ُالرزاق ُعبد ُرواه ُما 1818ُ)منها ريج( ُج  ُابن ُعن ويهُ, ُزْنج  وابن 

مري(1ُ 5 ) ُأ يبُشيبةُ,ُمنُطريقُعبدُاهللُالع  يينةُكلهمُعنُبرِشُبنُعاصمُ(31ُ /3)وابن  عنُابنُع 

ُعبدُاهلل",ُبنُسفيانُالثقفيُعنُأ بيه فيانُبن  ُأ باهُس  ُاستعمل  مر  ُع  ُ."أن 

ُعنُُُ ُط رِقه ُباقي ُوانظر ُالرزاق ُعبد ُ)1811)د )18 1ُ )ُ ُزنجويه ُ  5 )وابن والتلخيصُاحلبريُ(.

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   231 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُيفُاسالن ُُىلعُضييِقُالتُ ُعنُهي ُالن ُُ:باب ُدقةُِالص 

ثنيُ-185 ُحييُحد  ُانبُ ح ُُبنُحييىُبنُدحممُ ُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنُىُعنُمالك 

ُُبنُُِقاسمُِلاُعن مُ حم 
ُالن ُُزوِجُُ-ُعائشةُعنُدُ  ُأُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُبنُمرعُ ُىلعُرُ مُ ُ:تلقاُاّن 

ُُمنُبغنمُ ُابطُ خلا ُُحافالًُُشاةًُُفيهاُىفرأُ ُ,دقةالص  ُماُ:مرعُ ُلفقاُ,عظيمُ ُرضعُ ُذات 

ُُهذه ُُمنُشاةٌُُ:فقالواُ؟اةالش  ُوهمُهاهلُ أُ ُهذهُعطىأُ ُماُ:عمرُلفقاُ,دقةالص 

ُالن ُُوان ُفتُِتُ ُالُ,طائعون ُتأُُْالُ,اس  ُ.( )ُُعامالطُ ُعنُوابُ نكُ ُ.ميلسملاُاِتُرُ زُ ح ُُذواخ 

___________________ 

(1/ 51ُ)ُ

ُ)قولهُ ييل: يلُ.بكرسُالدالُ(الد  ُمنسوٌبُإىلُبنيُالد  ُبعدها ُ"املشارق"قالهُعياضُيفُ.ُوسكونُالياء

( /513.)ُ

ُمالكُيفُُ ُاإلمام ُ"املوطأ"قال خلة: ُحيُتنتجُ:والس  غرية ُالص  ب ى, ُوالرُّ ُو: ُقد ُالتي ُت ريب  ُفهي ْت ع  ض 

ها ُ:ُواملاخض,ُولد  نُلتؤكل:ُوال كولة,ُهيُاحلامل  ُاللحمُالتيُت سم  ُ.انتهىُكالمه.ُهيُشاة 

ُُ.(غذاءُاملالُ)ُيفُروايةُالطباينُوالبيهقيُُ(ِغذاءُالغنمُ:ُ)ُقولهُ

ُاملالُبكرسُالغيُممدوداًُ(:1/118ُ)ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ هاهوُرديئ هاُ.ُِغذاء  هاُ,ُوصغار  وأ حد 

ىُمثلُد نى ذ  ُ.انتهى.ُغ 

ُالشافعيُيفُُ( ) 151ُ)ُ"املسند"أخرجه 1/51ُ)ُ"الم"ويفُ( )ُ ُزنجويه 513ُ )وابن ُيفُ( ُعبيد وأبو

188ُ )ُ"الموال" )ُ ُيف 58ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقي )ُ 1/19ُ)ُ"الصغرى"ويف ُعنُ( ُط رق  من

ُ.مالكُبه

ُ.ُهكذاُرواهُمالٌكُموصوالًُبِذْكِرُعائشةُ

ُال محر(1/311ُ)فأخرجهُابنُأيبُشيبةُ.ُوخالفهُمجٌعُمنُالثقاتُ دُكامُيفُ,ُمنُطريقُأ يبُخالد  ومسد 

ُ(11ُ /3)ُ"املطالب" ُزنجويهُ,ُمنُطريقُحييىُالقطان(181ُ )وأبوُعبيد  منُطريقُ(511ُ )وابن 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   232 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-181 ُحد  ُهنُ أُ ُ,انحبُ ُبنُحييىُبنُدحممُ ُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُتيهميأُُْكانُنصاري ُلاُمةلمسُبنُ ُدحممُ ُنُ أُ ُ,شجعُ أُ ُنمُُِنالرج ُُخبينأُ ُ:لقا

ُلُفيقولُ,اًُقصدُ مُ  ُمنُوفاءٌُُفيهاُشاةًُُيهلإُيقودُ ُفالُ,كلُِماُصدقةُ ُيلُ إُْجُرُِْخُأُ ُ:لُِاملاُرب 

ُُهحقُ  ُُ( )ُ.هالُ بُِقُ ُإال 

ُُخذأُ ُ:باب ُُنومُ ُدقةُِالص  ُهاخذُ أُ ُهلُوزُ جي 

ثنيُ-181 ُحييُحد  ُُعنُمُ لسأُ ُبنُُِزيدُُِعنُىُعنُمالك 
ِ
ُرسوُنُ أُ ُ,يسارُ ُبنُُِعطاء ُل 

___________________ 

بيد ُع  ُبِن ُي عىل  ,ُ ُأ يضًا بيد ُع  181ُ )وأبو ُبنُسعي( ُعنُحييى ُكلهم شيم ُه  ُبهمنُطريق ُد ُيذكرواُ. مل

ُ.ُعائشة

مرُُ ُْي سمْعُمنُع  يقُمل  ُ.ُوالقاسمُبنُحممدُبنُأيبُبكرُالصد 

ات:ُ)قولهُ ر  لُُِ(حز  ُماِلُالرج  ةُبسكونُالزايُخيار  ْزر  هاُ,ُمجعُح  ر  ْز  ُْي زلُحي  ُصاحبهاُمل  ًةُل ن  ْزر  يْتُح  م  س 

ُ.قالهُيفُاللسان.ُيفُنفسهُكل امُرآها

بواُعنُ:ُ)قولهُ منُقوِلُُ-واهللُأعلمُُ-مأخوذُ(:3/113ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ(الطعامنك 

ت هم":ُملسو هيلع هللا ىلصرسوِلُاهللُ ُمواشيِهمُأ طعم  ُْلمُرضوع  ر:ُفكأ ن هُقالُ"إنامُختزن  بواُعنُذواِتُالد  وخذواُ.ُنك 

ُوالثني ةُ  عة  ُ.انتهى.ُاجلذ 

(11ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(511ُ )ُ"الموال"وابنُزنجويهُيفُ(155ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُعنُمالكُبه(1151ُ)ُ"املعرفة"ويفُ ُ.ُمنُط رق 

قاُ)ُ(:3ُ  /1)ُ"امل نتقى"قالُالباجيُيفُ قُاآلخذُللصدقةُالعاملُعليها(م صد  د  ُ.ُ,ُامل ص  فيقولُلرب 

ُمالِك:ُاملال ُصدقة  ن ةُأ نُ ,ُوهذاُعىلُسبيلُالتفويضُإليه,ُأ خرْجُإيل  ُإليهُوهوُمنُالسُّ وأنهُمنُ,ُاالختيار 

ق د  ُاملاشيِةُدونُامل ص  ُلرب  ُالتعيي  هاُ؛ُل ن  ُِسن هاُيفُالزكاةُأ ْنُيْأخذ  ُإليهُشاًةُسليمًةُجيوزُمثل  .ُأ خرج 

ُ.انتهى

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   233 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُالُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُحت  ُُلُّ ُلُدقةُ الص  ُُغنيٍّ ُ,يهالعُعاملُ لُوأُ ُ,اهللُلُِسبيُيفُغازُ لُ,مسةُ خلُإال 

ُفتُ ُ,مسكيٌُُجارٌُُهلُلُ رج ُلُُِوأُ ُ,هلُِبامُاشرتاهاُلُ رج ُُوأُ ُ,غارمُ لُوأُ  ُسكيُِملاُىلعُقدُ ص 

ُللُسكيُ ملاُىهدُ فأُ  ُ( ).غني 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالشافعي 1/13ُ)ُ"الم"أخرجه )ُ ُداود 135ُ )وأبو )ُ ُيف ُزنجويه (1158ُ)ُ"الموال"وابن

منُ(111ُ )والبغويُ(1133ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(5ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(118ُ/ )واحلاكمُ

ُعنُمالكُبه ُ.ُُُُط رق 

ُُُ ُشيبة ُأيب ُابن 1ُ 3/1)وأخرجه )ُ ُيف 9ُ 1/3 )ُ"تفسريه"والطبي ُيف( ُعبيد ُ"الموال"ُوأبو

ُبه(1151ُ)وابنُزنجويهُ(981ُ ) يينةُعنُزيد  ُ.منُطريقُسفيانُبنُع 

ُ,ُهكذاُرواهُمالٌكُم رسالًُ(:5/95ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ يينةُوإسامعيل  ُع  هُعىلُإرسالِهُابن  وتابع 

ُ:ُورواهُالثوريُعنُزيدُبنُأ سلمُقال,ُبنُأ مي ة ُعنُالنبي  ثنيُالث بْت  رُملسو هيلع هللا ىلصحد  عمٌرُعنُ,ُهفذك  ورواهُم 

ُ ُعنُأ يبُسعيِدُعنُالنبي 
ُ.انتهىُكالمهُ"ُملسو هيلع هللا ىلصزيدُبنُأسلمُعنُعطاءُبِنُيسار 

ُقلتُ ر: عم  ُم  ُرواية .ُ ُالرزاق ُعبد ُ 5 1)أخرجها )ُ ُأمحد ُاإلمام ُ(555  )وعنه ُماجهُ, ُابن ورواه

دُيفُوابنُاجلارو(5ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1ُ /1)واحلاكمُ(1311ُ)وابنُخزيمةُ(ُ 81 )

رُعنُزيدُبنُأسلمُبه(99ُ/ )ُ"املنتقى" عم  ُعنُعبدُالرزاقُعنُم 
ُ.مرفوعاًُ.ُوغريهمُمنُط رق 

هُ رُوحد  عم  ُعنُعبدُالرزاقُعنُم  ُ.هكذاُرواهُاجلامعة 

ُالزهرُ ُأ بو ُوخالفهم ُبه. ُكالمها عمر ُوم  ُالث وري  ُعن زاق ُالر  ُعبِد ُعن ُفرواه ُيفُ. ُالبيهقي أ خرجه

ُ.ُاُخطأوهذ(.5ُ /1)ُ"الكبى"

ُالثوري ُ(:3/111ُ)ُ"السننُالصغرى"قالُالبيهقيُيفُُ اُحديث  ُبهُأ بوُال زهرُعنُعبدُ.ُفأم  نفرد  فإنهُي 

ُفأ ْرسل ه.ُالرزاق هُعنُالثوري  ُانتهى.ُورواهُغري 

ُبنُسهلُبنُعسكرُ ُيفُ.ُوتابعُأ باُال زهرُحممد  لكنُرواهُابنُ(.ُ 11/  )ُ"العلل"عندُالدارقطني 

ه(1311ُ)خزيمةُ رُوحد  عم  زاقُعنُم  سكرُعنُعبدُالر  دُبنُسهلُبنُع  ثناُحمم  ُ.ُحد 

= 
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___________________ 

ُ(:1119ُ)رقمُُ"العلل"قالُالدارقطنيُيفُُ هُأ صحُّ ُانتهىُ.ُمعمٌرُوحد 

اقُعنُ(:111ُ)رقمُُ"العلل"وقالُابنُأيبُحاتمُيفُُ ز  ُرواهُعبدُالر 
ُعنُحديث  رعة  ُأ يبُوأ باُز  سأ لت 

ُعنُزيدُبنُأسلمُعن ُُمعمر  ُعنُالن بي 
ُعنُأيبُسعيد  ُبنُيسار  ُقال,ُملسو هيلع هللا ىلصعطاء :"ُ ُإال  دقة  ُالص  الُحتل 

ُ"خلمسةُ  ُفقاال. ُخطأٌُ: ُعنُزيدُبنُأ سلم.ُهذا ُالثوريُّ ُقال,ُرواه ثنيُالث بْتُقال: قالُرسولُاهللُ:ُحد 

ُ.وهوُأ شبه.ُملسو هيلع هللا ىلص

؟ُقيلُله:ُفإْنُقالُقائٌلُ:ُوقالُأ يبُُ ُ:ُالث بتُم نُهوُأليسُهوُعطاءُبنُيسار  ن  ُْي ك  ُمل  لوُكانُعطاءُبنُيسار 

رعة.ُعنه ُل يبُز  ُ,ُلوُكانُعطاًءُماُكانُي كن يُعنه.ُال:ُأ ليسُالث بتُهوُعطاٌء؟ُقال:ُقلت  وقدُرواهُابن 

ُ ُعنُالن بي 
 
ُعنُعطاء يينةُعنُزيد  رسالًُُملسو هيلع هللا ىلصع  ُأ حفظُ :ُقالُأ يب,ُم  ُانتهى.ُوالث وريُّ

ُيفُاحلديثُاإلرسالُال:ُقلتُ يينةُوإسامعيلُبنُأ ميةوالصواب  ُوابِنُع 
ُالثوري ُ,ُت فاقُمالك  اُرواية  .ُأم 

نُتابعه ُوم 
ويُعنهُكروايةُمالك  ُفقدُر  ,ُ ُِمنُأ صحاِبُالنبي  ل  ُعنُعطاءُعنُرج 

ورويُعنهُعنُزيد 

اُخطأٌُ(.51ُ 1)عندُعبدُالرزاقُ.ُملسو هيلع هللا ىلص ُأ ّن  ُ.واهللُأعلم.ُوالظاهر 

ثنيُاُ ُحد  اُقول هُيفُروايةُزيد  رسلٌةُأ يضاًُأم  ُفهيُم  منُ(1319ُ)ُ"العلل"أخرجهاُالدارقطنيُيفُ.ُلث بت 

ُبه هديُعنُالثوري  محنُبِنُم  ُ.ُطريقُعبدُالر 

ُيسارُفهوُواضحُ ُبن  ه,ُفإْنُكانُعطاء  رعةُ.وإنُكانُغري  فالظاهرُأ ن هُ.ُكامُجزمُبذلكُأبوُحاتمُوأبوُز 

حابة,ُتابعٌيُ ُمنُالص  ُزيدًاُروىُعنُمجع  ُْيسمعُمنهم.ُفإن  ُ.ُومل 

ُ(.18ُ ص)جامعُالتحصيلُ:ُانظرُ

رُامل وصولةُ عم  ُإىلُت صحيِحُاحلديِثُبناًءُعىلُروايةُم  ُواحلاكم  ُالبيهقيُّ قبولٌةُ.ُوهوُثقة.ُومال  فروايتهُم 

ُ.ُعندهم

ُ:ُتنبيهانُ

ُبنُيسار"االستذكار"وُ"التمهيد"وقعُيفُُ:الولُ
ِ
ثنيُالل يث:ُقال,ُعنُزيدُبنُأ سلمُعنُعطاء .ُحد 

ثنيُالث بت.ُوهوُخطأٌُ ُ.ُوالصوابُعنُزيدُبنُأ سلمُحد 

ُالثاينُ ُاهللُلكتابُ: ُالثامن"وقعُيفُحتقيقُالشيخُسليمُاْلاليلُحفظه ُبرواياته عنُ(1/191ُ)ُ"املوطأ

= 
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ُُخذُِأُ ُيفُجاءُ ُماُ:باب ُفيهاُشديدُِوالتُ ُدقاِتُالص 

ثنوُ-188 ُحد  ُُِ:لقاُهنُ أُ ُ,مُ لسأُ ُبنُُِزيدُُِعنيُعنُمالك  ُرش  ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُب 

ُفسأُ,هبُ عجُ فأُ ُاًُبنل ُبنلُ الُهذاُينأُ ُنمُُِسقاهُذيلاُل  ُ فأُ ؟ ُُىلعُوردُ ُأن هُ.هخب 
 
ُقدُماء

ُ ُس  ُُمُِعُ نُ ُمنُمٌُعُ نُ ُفإذاُ,هام  ُيفُهتُ لفجعُ,اباِّنُلأُ ُمنُيلُُْوابُ لُ فحُ,ونسقُ يُ ُوهمُدقةُِالص 

ُدخفأُ ُ,هذاُفهوُ.ائيقُ ِسُ ُ( ).هقاءُ فاستُ ُ.هيدُ ُابطُ خلاُبنُ ُعمرُ ُل 

ُُماُزكاةُ:باب َُي  ُناِبُعُْوال ُُلُِخيالن ُُامرُِثُُِنمُُِرص 

ثنيُ-189 ُحييُحد  ُُعنُعندهُقةالثُ ُعنُىُعنُمالك  ُبنُرسبُ ُوعنُيسارُ ُبنُُِيامنلس 

ُرسوُنُ أُ ُ,سعيدُ  ُُِتُسقُ ُفيامُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُعُْبُ لواُيونُ عُ لواُامءُ الس  ُُياموفُ ُ,رشعُ لاُل  ُي ُقس 

ُْصُنُُِِحُْضُبالن ُ ُ.( )ُرْشُِعُ لاُف 

___________________ 

ر عم  ل مُ .ُعنُزيدُبنُأسلمُعنُأبيهُعنُأيبُسعيدُ ُم  ُق  .ُوإنامُهوُعنُزيدُعنُعطاءُبنُيسار,ُوهوُسْبق 

ُ.ُواهللُأعلم(.ُعنُأبيهُ)ُوليسُ

ادُحفظهُاهللُيفُحتقيقهُُ ارُعو  تنب هُ,ُعىلُاخلطأُالثاين(311ُ)ُ"للموطأُروايةُحييى"ونب هُالدكتورُبش  ُْي  ومل 

ل ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُُوالعلمُعندُاهلل.ُلألو 

السننُ"والبيهقيُيفُ(1/319ُ)ُ"تفسريه"وابنُأيبُحاتمُيفُ(1/81ُ)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه(91ُ /5)ُ"املعرفة"ويفُ(1ُ /1)ُ"الكبى ُ.ُمنُط رق 

مرُُ ُْيسمعُمنُع  ُ.ُوزيدُبنُأسلمُمل 

منُ(3/185ُُ)ُ"املعرفة"ويفُ,ُمنُطريقُابنُب كري(31ُ /1)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُ.ُطريقُالقعنبيُكالمهاُعنُمالكُبه

رسلُ ُ.ُوهذاُم 

= 
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ُُيفُجاءُ ُماُ:باب ُلُِعسلواُلُِيخلواُقيِقُالرُ ُدقةُِص 

ثنوُ-191 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُُعنُابنُِشهاب  ُهأُ ُنُ أُ ُ,سارُ يُ ُبنُُِيامنلس  ُُل  ُامُِالش 

ُُ:احرُ جلاُبنُبيدةعُ ُيبل ُُقالوا ُُمنُذخ  ُُمُ ثُ ُ,ىبُ فأُ ُصدقةًُُنايقُِورقُُِنالُِيخ  ُعمرُ ُىلإُكتب 

ُُ,اًُيضأُ ُموهلُ كُثمُ ُ,مرعُ ُىبُ فأُ ُابطُ خلاُبنُِ ُواحبُُّأُ ُإنُُْ:مرعُ ُيهلإُفكتبُ.مرعُ ُىلإُفكتب 

ُُ( )ُ.همرقيقُ ُقزُ وارُُْ,يهملعُهادُْدُ وارُُْ,منهمُهاذُْفخُ 

ُجوسُِمل ُواُتاِبُكُِلاُلُِهأُ ُجزيةُ:باب

___________________ 

بنُُكريُبنُعبدُاهللُبنُالشجُعنُب رسمنُطريقُالليثُعنُب(1ُ 1 )ُ"الموال"وأخرجهُأبوُعبيدُيفُُ

ُ.فذكره:ُسعيدُقال

وغريمهاُمنُطريقُعاصِمُبِنُعبِدُالعزيزُامل دينيُعنُ(1ُ 8 )وابنُماجهُ(139ُ)وأخرجهُالرتمذيُُ

ليامنُبنُيسارُوب رسُبنُسعيدُعنُأيبُهريرةُ بابُعنُس  محنُبنُأ يبُذ  ُ.احلارثُبنُعبدُالر 

ويُهذاُاحلديثُعنُب كريُبنُعبدُاهللُبنُِ:ُقالُالرتمذيُ يسارُوب رسُبنُُالشحُعنُسليامنُبنُُِوقدُر 

ُ.ُم رسالًُُملسو هيلع هللا ىلصسعيدُعنُالنبيُ ُهذاُأصحُّ ُ.انتهىُكالمه.ُوكأن 

ُوماُبعدهاُ(ُ 1 /11)والتمهيدُالبنُعبدُالبُ(1131ُ)عللُالدارقطنيُرقمُ:ُانظرُُ

ُ.منُحديثُابنُعمرُمرفوعًاُمثله(1ُ 1 )ُ"صحيحه"أخرجهُالبخاريُيفُ.ُواحلديثُ

ُ.نحوه.ُعنُجابر(ُ 98)وم سلمُُ

ُوالُ(ُالبعلُ)ُ(:111ُ/ )ُ"تنويرُاحلوالك"قالُالسيوطيُيفُ
 
وقهُمنُغريُسقِيُسامء ُبعر  هوُماُرشب 

ُمنُاآلباِرُوال ّنارُبآلةُ :ُأيُ(وماُسقيُبالنضحُ)ُ,ُغريها ُبامءُي ستخرج  ُوالصب  ُانتهىُ.ُبالرش 

ُالشافعيُيفُُ( ) 1/131ُ)ُ"الم"أخرجه )ُ 191ُ )وابنُزنجويه ُعبيدُيفُ( (311ُ )ُ"لموالا"وأبو

ُعنُمالكُبه(1199ُ)ُ"املعرفة"و(8ُ  /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُعىلُفقرائهم:ُيقولُ"وارددهاُعليهم"معنىُقولهُ:ُقالُاإلمامُمالكُ
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ثنيُ- 19 ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  ُرسوُنُ أُ ُينُِغُ لبُ:لقاُ,ابنُِشهاب  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِل 

ُُنمُُِزيةُ جلاُخذُ أُ  ُُمنُهاخذُ أُ ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُنُ وأُ ُ,حرينبُ لاُوسجم  ُ,فارسُوسجم 

ُْلاُنمُُِهاخذُ أُ ُانعفُ ُبنُثامنعُ ُنُ وأُ  ُ.ربُ ب 
( )ُُ

_________________ 

ُالشافعيُيفُُ( ) ُ(11ُ /1)ُ"الم"أخرجه ُ"فتوحُالبلدان"والبالذريُيفُ(1/111ُ )وابنُأيبُشيبة

ُعنُمالكُبه(3ُ 55)ُ"املعرفةُ"ويفُ(91ُ /9)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(81ُصُ) ُ.ُمنُط رق 

منُطريقُابنُأيبُذئبُويونسُبنُ(519ُ)وعنهُابنُزنجويهُ(381ُ)ُ"الموال"وأخرجهُأبوُعبيدُيفُُ

قيلُبنُخالدُوشعيبُبنُأيبُمحزة(11ُ/ )وأبوُعبيدُ,ُيزيد (31119ُ)وابنُأيبُشيبةُ,ُمنُطريقُع 

ار(111ُ)ُ"فتوحُالبلدان"والبالذريُيفُ منُطريقُ(31ُ )ُوابنُزنجويةُ,ُمنُطريقُأ شعثُبنُسو 

هريُم رسالًُ.ُإسامعيلُبنُأمية ُ.كلهمُعنُالزُّ

ُ"ولفظُابنُأيبُشيبةُُ ُِمنُجموِسُِمص  ُعثامن  ُ"ُالببرُاجلزيةُ وأ خذ 

هريُعنُسعيدُبنُاملسيبُبه.ُوخالفهمُيونسُبنُيزيدُال ْييلُ ُاملسي ب.ُفرواهُعنُالزُّ أخرجهُ.ُفزادُابن 

ُ(.111)والبالذريُ(ُ 113)ُ"رشحُمشكلُاآلثار"الطحاويُيفُ

(1/91ُ)ُ"اجلامع"واخلطيبُيفُ(19ُ /1)ُ"املعجمُالكبري"والطباينُيفُ(588ُ )ووصلهُالرتمذيُُ

1/191ُ)ُ"الكامل"ابنُعديُيفُو هريُعنُ( ُالزُّ ُعن
ُمالك  ْهديُعن ُم  ُبن ُالرمحن ُعبِد منُطريق

ُالنبيُ,ُالسائبُبنُيزيد ُ.ُفذكره.ُملسو هيلع هللا ىلصأ ن 

ُ(:ُ 1/9)ُ"عللُالرتمذي"قالُالبخاريُكامُيفُُ هريُعنُالنبي  ُعنُالزُّ
ُعنُمالك  رسٌلُُملسو هيلع هللا ىلصالصحيح  م 

ُ.ُانتهى

ُوقالُالدارقطنيُ ُغريُ : ه ُإسناد  هديُعنُُملُيصْل ُالرمحنُبنُم  ُالبصيُعنُعبد احل سيُبنُأ يبُكبْشة

ُ,ُمالك هريُعنُالنبي  ُ.ُم رسالًُُملسو هيلع هللا ىلصورواهُالن اسُعنُمالكُعنُالزُّ .ُوهوُاملحفوظُ .ُليسُفيهُالسائب 

ُ.انتهى

وسُ:ُ)ُقولهُ ُالنار(ُجم  ب دة  ُالعاملُنوٌرُوظ لمةٌُ.ُهمُع  ُ.القائلونُبأن 

= 
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ثنوُ-191 ُحد  ُبنُمرعُ ُنُ أُ ُ,أبيهُعنُيلٍُّعُبنُدحممُ ُبنُجعفرُعنيُعنُمالك 

ُجُ ملاُذكرُ ُابطُ خلا ُُدريأُ ُماُ:لفقاُوس  ُبنُ ُمحنالرُ ُعبدُ ُلفقاُ؟هممرُِأُ ُيفُصنعُ أُ ُكيف 

ُ ُلُشهدُ أُ ُ:عوف  ُرسوُسمعت  ُُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُُهبمُوانُُّس  ُ.( )ُكتاِبُلاُلُِهأُ ُةُ ن ُس 

___________________ 

تلفظُهباُيفُحالُالرفعُوالنصبُ:ُ"معجمُالبلدان"احلمويُيفُُقالُياقوتُ(البحرينُ:ُ)ُقولهُ هكذاُي 

ُمنهم,ُواجلر ُقدُحكىُأ نهُبلفظُالتثنية,ُوملُي سمعُعىلُلفظُاملرفوعُمنُأ حد  ُالزُمرشي  ُأ ن  فيقولونُ.ُإال 

ين,ُهذهُالبحران ُأ خرى,ُوهوُاسٌمُجامٌعُلبالد ُعىل,ُوانتهيناُإىلُالبحر  ساحِلُبحِرُُوملُيبل غنيُمنُجهة 

امن ر:ُقيل.ُاْلندُبيُالب صةُوع  ج  ُه  ُقصبةُالبحرين:ُوقيل,ُهيُقصب ة  ر  ج  هاُقوٌمُمنُاليمن,ُه  ,ُوقدُعد 

ُ.انتهىُكالمه.ُوبالٌدُواسعةٌُ,ُوجعلهاُآخرونُقصبًةُبرْأِسها,ُوفيهاُعيوٌنُومياهٌُ

ُكثريًةُيفُجبالُاملغربهوُاسٌمُي شم:ُ"معجمُالبلدان"قالُياقوتُاحلمويُيفُُ(الببرُ:ُ)ُقولهُ .ُلُقبائل 

ُاملحيط ُاملغربُوالبحر ُآخر ُإىل ُثم  ُبرق ة ا ْل  ُأ و  ودان. ُالسُّ ُبالِد ُإىل ُاجلنوِب ُويف ُالُ, ُوقبائل  ُأ مٌم وهم

ىص نْزله,ُحت  ُإىلُالقبيلةُالتيُت  ُموضع  ُالببر,ُي نسبُكلُّ ُ.انتهىُكالمه.ُويقالُملجموعُبالِدهمُبالد 

ُ.وانظرُماُبعدهُ

ُأُ( ) ُالشافعي ُ 13)خرجه )ُ ُأيبُشيبة 1/113ُ )وابن 151ُ)ُ"املسند"والشايشُيفُ( اسُيفُ( والنح 

ُواملنسوخ" 111ُ)ُ"الناسخ )ُ ُ 115)والبغوي )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي 89ُ /9)ُ"السنن ويفُ(

ُعنُمالكُبه(3/853ُ)ُ"تاريخُاملدينة"وابنُشب ةُيفُ(1ُ 15)ُ"املعرفةُ" ُ.ُمنُط رق 

ُالرزاقُُ ُعبد 9153ُ ُ–1115ُ )وأخرجه ُيفُ( ُعبيد 18ُ)ُ"الموال"وأبو )ُ (11ُ )وابنُزنجويه

عفرُبنُحممدُبه(18ُ 1)ُ"املعجم"وابنُالعرايبُيفُ(811ُ)وأبوُيعىلُ ُعنُج 
ُ.وغريهمُمنُط رق 

مر,ُهذاُمنقطعٌُ(:1ُ  /1)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُع  ُْيلق  ُبنُعيلُمل  ُحممد  ُالرمحنُبنُ,ُل ن  والُعبد 

ُانتهىُ.ُعوف

ُ(1ُ  /1)ُ"التمهيد"وابنُعبدُالبُيفُ(151ُ )وأخرجهُالبزارُُ ُاحلنفيُعنُمالك  منُطريقُأ يبُعيلٍّ

هُبه ُُُُُُُُ.ُُُُُُُُُُُُعنُجعفِرُبِنُحممدُعنُأ بيهُعنُجد 

= 
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___________________ 

ُعنُمالك(:11ُ /3)ُ"التلخيص"قالُاحلافظُيفُُ واة ُقالُاخلطيبُيفُالرُّ ُأ بوُ: ُبقولهُعنُجده د تفر 

ُ,ُعيل هُإىلُذلكُالدارقطنيُيفُ:ُقلت  نقطعٌُ,ُ"غرائبُمالك"وسب ق  ُعيلُبنُاحلسيُ,ُوهوُمعُذلكُم  لن 

مرُوالُعبدُالرمحن ُع  ُْيلق  ُيفُجدُ ,ُمل  ُالضمري  ُأ ْنُيكون  إال 
ُعىلُحممدُ  ُمنهام.ُهُيعود  سيُسمع  هُح  ,ُفجدُّ

سيُنظٌرُكبريٌُ ُمنُح 
ُ.ُانتهىُكالمه.ُلكْنُيفُسامعُحممد 

ُ(.111ُُ–11ُ /3)ُ"نصبُالراية"وُ(518ُ)عللُالدارقطنيُرقمُ:ُانظرُ

منُ(111ُ)ُ"معرفةُالصحابة"وأبوُنعيمُيفُ(3111ُ)ُ"الوسط"أخرجهُالطباينُيفُ.ُولهُطريٌقُآخرُُ

ُعنُزيِدُبِنُوهب ُ:ُقال,ُطريقُأ يبُرجاءُثناُال عمش  ُعبد  ُفوثب  كرُعندهُاملجوس  مرُفذ  ُعندُع  كنت 

ُالرمحنُبنُعوف ُاهللُ:ُفقال, ُباهللُعىلُرسوِل ُِمنُأ هِلُإن امُا":ُلسمعت هُيقولُملسو هيلع هللا ىلصأ شهد  ُطائفٌة ملجوس 

ُالكتاب.ُالكتاب ِمل ونُعليهُأهل  ُ.ُ"فامحل وهمُعىلُماُحت 

ُُ
 
هُضعيٌفُمنُأ جِلُأ يبُرجاء ُ.ُوإسناد 

تصٌلُ(:11ُ /3)ُ"التنقيح"قالُابنُعبدُاْلاديُيفُُ ه,ُم  هلُحال  ُانتهىُ.ُلكنُيفُإسنادهُمنُجي 

ُُ ُيف ُاحلافظ 33ُ ص)ُ"الدراية"وقال ُرجا(: ُأبو ُإسناده ُويف ُُ-ء ُسلمة ُبِن ُمح اِد ُعنُُ-جار  رواه

ُحال ه,ُال عمش ُ.ُانتهى.ُوالُي عرف 

ُُ ُيفُكتابه ُحجر ُابن  ُاخلبُاخلب"وجزم ُاملُ.( 8 /1)ُ"موافقة وحُبن ُر  ُهو ُهذا جاء ُر  ُأ با سيبُبأن 

ْلبي ُ.ُالك 

ُيلُ.ُوهوُلٌيُأ يضاًُ:ُقلتُ ُ.أ ّنامُاثنانُ-واهللُأعلمُُ-لكنُيظهر 

ُالطباينُيفُُ ُمرفوعاًُ(9/313ُ )ُ"املعجمُالكبري"وأخرجه ُالعالءُاحلَّضمي  :ُمنُحديثُم سلمُبِن

نُّوُهبم" ُ.وإسناد هُضعيٌفُجداًُ.ُ"فذكرهُ..س 

رُ ج  ُأخذُاجلزيةُمنُجموسُه  ُ.ُلكن  ُ.ُثابٌتُ(ُالبحرينُ)ُوهيُقاعدة 

ُُ ُيف ُالبخاري ُعبدةُ ُ(51 3)ُ"صحيحه"أخرجه ُبِن ُب جالة ُعن ُعُ , ُمنُأ ن  ُاجلزية  ُيأخذ  ُيكن ُمل مر

ُعوف ُالرمحنُبن  ُاهللُ",ُاملجوسُحتىُشهدُعبد  ُرسول  رُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ج  وسُه  ُ."أ خذهاُمنُجم 

ُانظرُ :ُ ُبعدها(1ُ  /1)التمهيد ُوما 9/115ُ)وفتحُالباريُ. .)ُ ُأهلُالذمة البنُ(81ُ/ )وأحكام

= 
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ثنوُ-193 ُحد  ُمرعُ ُأنُ ُ,ابطُ خلاُبنُمرعُ ُىلموُملسأُ ُعنُنافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُُابطُ خلاُبن ُربعيأُ ُقرُِوُ لاُلُِهأُ ُىلوعُ,دنانريُربعةُ أُ ُ.هِبُالذُ ُلُِهأُ ُىلعُزيةُ جلاُرضب 

ُ.( )ُامُ يُ أُ ُثةثالُوضيافةُ,ميلسملاُرزاقأُ ُكلذُمعُ,اًُدرمه

___________________ 

ُ.القيم

والبيهقيُيفُ(31ُ )وابنُزنجويهُ(393ُُ–11ُ )وأبوُعبيدُ(81ُ /1)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه(5531ُ)ُ"املعرفةُ"و(91ُ /9)ُ"الكبى" ُ.منُط رق 

ُُ ُالرزاق ُعبد 1195ُ )وأخرجه )ُ ُشيبة ُأيب 1/119ُ)وابن )ُ ُزنجوية 31ُ )وابن ُعساكرُ( وابن

ُعنُنافعُبه(88ُ)وأبوُعبيدُ(81ُ /1) ُ.ُمنُط رق 

ُم نُعندهمُِمنُأ جنادُ(:31ُ /1)ُ"املنتقى"جيُيفُقالُالباُ(معُأ رزاِقُامل سلميُ:ُ)ُقولهُ ي ريدُأ قوات 

ُأ هِلُتلكُاجلهةُمنُاالقتيات اًُ,ُاملسلميُعىلُقدِرُماُجرْتُعادة  فرس  ُ,ُروىُأ سلم.ُوقدُرويُذلكُم  أن 

ُعىلُم نُجرتُعليه ُإال  ُيَّضبواُاجلزية  رهمُأنُال  ُال جنادُيْأم 
ِ
ُإىلُأ مراء ُبنُاخلطابُكتب  مر  املوايس,ُُع 

ُعىلُأ هلُالِورقُمنهم ُوجزيتهمُأ ربعونُدرمهًا ُدنانري, ُأ ربعة  ُالذهِب ُوعىلُأ هِل وعليهمُِمنُأ رزاقُ,

ينُمنُاحلنطة د  ُوالزيتُم  ُاملسلميُمنُاحلنطة ُإنسانُ , ُشهرُلكل  ُكل  ُزيت  ُأ قساط  ُوثالثة والكسوةُ,

ُرضيبةًُ ُاملؤمنيُالناس  ُليالُ ُوي ضي فون,ُالتيُيكسوهاُأ مري  ُهبمُمنُاملسلميُثالث  نُنزل  وعىلُأ هِلُ,ُم 

ُشهرُ  ُيفُكل  ُإنسان  ُلكل  د كُ.ُالعراِقُمخسةُعرشُصاعًا و  الُأدريُكمُهو؟ُوالُتَّضِبُاجلزيةُعىلُُ-و 

ة,ُالنساءُوالصبيان تمُيفُأ عناِقُرجاِلُأ هِلُالذم  ُ.ُوَي 

ُاملسافُ(وضيافةُثالثةُأيامُ)ُوقولهُ ُاملار  ةُأ قىصُأ مِدُيريدُضيافة  م  رُمنُاملسلميُيكونُذلكُعىلُأ هِلُالذ 

ُ.انتهىُكالمه.ُضيافتِهُثالثةُأيام

ُقلت ُالباجي: ُالتيُذكرها ة ُامل فرس  ُوالرواية ُوالبيهقيُمنُطريقُعبيدُاهللُعنُنافعُ. عندُابنُزنجوية

ُ.ُوعندُغريمهاُبنحوه.ُمثله
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ثنوُ-191 ُحد  ُمالك  ُعن ُبنُمرعُ لُلقاُهنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُملسأُ ُبنُزيدُعني

ُُلُِهأُ ُىلإُادفعهاُ:عمرُلفقاُ,مياءعُ ُناقةًُُهرُِالظُ ُيفُنُ إُُِ:ابطُ خلا ُ,هباُنتفعونيُ ُبيت 

ُلفقُ:لقا ُقطُ يُ ُ:عمرُلفقاُ؟مياءعُ ُوهيُ:ت  ُلفقُ:لقاُ,لبباإلُاروّن  ُتأُ ُكيفُت  ُمنُكل 

ُُمُِعُ نُ ُنمُُِمأُ ُ,هيُزيةُِجلاُمُِعُ نُ ُنمُِأُ ُ:عمرُلفقاُلقاُ؟رضال ُ ُمنُلبُ:تلفق,ُ؟دقةالص 

ُ.زيةجلُِاُمُِعُ نُ 

ُلفقُ,هالُ كأُ ُواهللُمردتُ أُ ُ:عمرُلفقا ُمرعُ ُهباُمرفأُ ُ.زيةجلُِاُوسمُ ُيهالعُإنُ ُ:ت 

ُُريفةٌُطُ ُوالُفاكهةٌُُتكونُفالُ.تسعٌُُحاٌفُِصُُعندهُوكانُ,رْتُحُِفن ُ ُجعُإال  ُيفُمنهاُل 

ُُكلت ُالن ُُزواِجُأُ ُىلإُهباُفبعثُ,حافالص  ُيُ ُذيلاُويكونُ,ملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُحفصةُ ُىلإُبهُبعث 

ُ.حفصةُ ُحظُ ُيفُكانُنقصانٌُُفيهُكانُفإنُُْ.كلذُآخرُُِنمُُِهابنتُِ

ُُكلتُيفُلفجعُ:لقا ُُزورجلاُكلتُمحلُمنُحافالص  ُالن ُُأزواجُىلإُبهُفبعث  ُبي 

ُُزورجلاُكلتُمحل ُُْنمُُِبقيُبامُمرُ وأُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلص ُُ( ).نصارُ ل ُواُهاجرينملاُيهلعُاعُ فدُ ُنعُ فص 

_________________ 

والبيهقيُيفُ(919ُ)ُ"الموال"وابنُزنجويهُيفُ(1ُ 1)ُ"الزهد"أمحدُيفُ(151ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُعنُمالكُبه(11/111ُ)وابنُعساكرُ(1111ُ)ُ"املعرفة"و(1/35ُ)ُ"الكبى" ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُوإسنادهُصحيحُ

ُقولهُ (ُ :ُ فُوكرِسُي روىُبفتحُالقا(:1/355ُ)ُ"مشارقُالنوار"قالُالقايضُعياضُيفُُ(يقطروّنا

ُالطاء ُوبتخفيفهاُوضم 
ِ
وّناُمعُاإلبل:ُأي.ُالطاء ُعىلُنْسق,ُي شدُّ هاُإىلُبعض  ُبعض  .ُوالِقطارُاإلبلُي شدُّ

ُ.انتهى

ُ)قولهُ ُط ريفةٌُ: ُالزرقاينُ( 88ُ /1)قال هملةُ (: ُم  رفةتصغريُ.بطاء ُغ  ُبِزنة ُُط رفة ُي ستطرف. :ُأيُ.ما

= 
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ُةُِمُ الذُ ُلُِهأُ ُشورعُ ُ:باب

ثنيُ-195 ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  ُنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُاهللُعبدُُِبنُُِملساُعنُابنُِشهاب 

ُُيِتُوالزُ ُطةنُْحلُِاُنمُُِطبُ الن ُُمنُخذُ يأُُْكانُابطُ خلاُبنُمرعُ  ُكلبذُيريدُ.رشعُ لاُنصف 

ُحلاُكثرُ يُ ُنُْأُ  ُ( )ُ.رشعُ لاُةطنيُ قُِلاُمنُخذُ ويأُُْ,دينةملاُىلإُمل 

ثنوُ-191 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُُعنُابنُِشهاب  ُُ:لقاُهنُ أُ ُ,يزيدُبنُُِائبالس  ُكنت 

ُبنُتبةعُ ُبنُُِاهللُعبدُُِمعُعامالًُُاًُمالغُ 
ُُىلعُمسعودُ  ُبنُُِمرُ عُ ُزمانُُِيفُ.دينةُِملاُوِقُس 

___________________ 

ُ.ي ستملح

( )ُُ ُالشافعي 151ُ)أخرجه )ُ ُيف ُعبيد ُ 11 )ُ"الموال"وأبو )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي ُ"السنن

ُعنُمالكُبه(5511ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1ُ 9/1) ُ.ُمنُط رق 

هريُبه(9181ُ )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ رُعنُالزُّ عم  ُ.عنُم 

ُِمنُالعربُدخلواُيف(:ُ 1/13)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(الن ب طُ:ُ)قوله ومُِهمُقوٌم ,ُُالعجِمُوالرُّ

ُبيُالِعراق يُ مُمنهمُينزلونُالبطائح  ج  مُوف سدْتُأ لسنت هم,ُوكانُالذينُاختلطواُبالع  واختلطْتُأ نساهب 

والن بيطُ.ُويقالُْلمُالن ب طُبفتحتي,ُوالذينُاختلطواُبالرومُينزلونُيفُبواديُالشام[ُالبصةُوالكوفةُ]ُ

ُحتتا ُوزيادة ُثانيه ُوكرس ُأوله ُوالنباطبفتح ُنية, ُاملاءُ:قيل. ُبأنباط ُملعرفتهم ُبذلك وا مُّ ُس  :ُأي.

عاجلتِهمُالفالحة ُ.ُانتهى.استخراجهُلكثرِةُم 

ُالن ب طُينسبونُإىلُن بطُبنُهانبُبنُأميمُبنُالوذُبنُسامُ:ُويقال(:11ُ /8)وقالُيفُموضعُآخرُ إن 

ُ.انتهى.بنُنوح

ُقولهُ (ُ :ُ ُالثريُيفُُ(الِقطني ة ُابن 31ُ /1)ُ"ايةالنه"قال ُوالتشديد(: ُبالكرْس ُهي ط ايِنُ: ُالق  .ُواحدة

لوبياءُونحوها صُوالُّ سُواحِلم  د  ُ.انتهى.ُكالع 
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ُنأُُْان ُفكُ ُ,ابطُ خلا ُعُ لاُطبُ الن ُُمنُذُ خ  ُرش 
( ).ُ

ثنوُ-191 ُحد  ُُلسأُأن هُ,يُعنُمالك  ُيأُُْكانُهُ وْجُُأي ُُىلعُ.ابنُِشهاب  ُمرعُ ُذُ خ 

ُعُ لاُطبُ الن ُُمنُابطُ خلاُبن ُُلفقاُ؟رش  ُ.ةيُ لاهجلاُيفُمنهمُؤخذيُ ُكلذُكانُ:ابنُِشهاب 

ُ.( )ُمرعُ ُكلذُهممُ زُ لُْفأُ 

ُُنمُ ُ:باب ُجت  ُطرُِفُِلاُزكاةُ ُيهلعُب 

ثنيُ-198 ُحييُحد  ُُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك  ُزكاةُرجَي 

ُ.( )ُوبخيبُرىقُ لاُبواديُذينلاُامنهلغُُِعنُفطرُِلا

_________________ 

( )ُُ ُالشافعي 158ُ)أخرجه )ُ ُيف ُعبيد ُ 11 )ُ"الموال"وأبو )ُ ُسعد 1/553ُ)وابن ُيفُ( والبيهقي

ُعنُمالكُبه(11/81ُ)وابنُعساكرُ(5513ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1ُ 9/1)ُ"الكبى" ُ.ُمنُط رق 

(1)ُُ ُيف ُعبيد ُأبو 119ُ )ُ"الموال"أخرجه ُعيسى( ُبن ُإسحاق ُعن ,ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي ُ"السنن

ُ.ُقُابنُب كريُكالمهاُعنُمالكُبهمنُطري(1ُ 9/1)

ةُ.قالُأبوُعبيدُ ُالذم  ُأ هل  مرُصالح  ُع  ُأن  مرُيفُالع رشُماُفعلُملِاُ:ُقال.ُبعدُأْنُروىُماُيدلُّ ُع  وإنامُفعل 

ُإي اهمُعليه ُأ علمتكُمنُمصاحلتِه ,ُ ُالنبي  ُْيكنُذلكُبعهِد ُُ,ملسو هيلع هللا ىلصومل  ط  ُْيكنُرش  ُالذينُصاحلهمُمل  لن 

ُأ يبُبكر,ُعليهمُمنهُشيئاًُ مر,ُوكذلكُدهر  ,ُفلهذاُكانُالذيُكان,ُوإنامُفت حْتُبالدُالعجمُيفُزمنُع 

ُإيل هُأ حبُّ مرُفيهُشيئًاُغري  لُعىلُع  و 
ُيتأ  ُِشهاب  مرُفأ ق.ُكانُي ؤخذُمنهمُيفُاجلاهلية,ُوقدُكانُابن  همُع  ر 

ُعبيدُ.عىلُذلك ُقالُأبو لحُأ شبه: ُمنُالصُّ ُالذيُذكرناه ل  ُالو  ُوأ وىلُوالوجه ُبعمر ُكانُيقولُ, وبه

ه ُ.انتهىُكالمه.ُمالٌكُنفس 

(3)ُُ ُيف ُالشافعي 1/11ُ)ُ"الم"أخرجه )ُ ُيف ُزنجويه 1ُ 11)ُ"الموال"وابن )ُ السننُ"والبيهقيُيف

ُعنُمالكُبه(1115ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(ُ 1 /1)ُ"الكبى ُ.ُمنُط رق 

رىُ:ُ)ُقولهُُ الُ(واديُالق  رابةُمدينٌةُع:ُي عرفُاليومُبواديُالع  ُاملدينِةُعىلُق  351ُُامرٌةُشامل  كيال,ُكثرية 

= 
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ُُ:باب ُفطرلاُزكاةُُِلُِسارُْإُُِوقت 

ثنيُ-199 ُحييُحد  ُبُْيُ ُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك  ُبزكاةُُِعث 

ُُذيلاُىلإُُِطرفُِلا ُ( )ُ.ثةُ ثالُوأُ ُبيوميُطرفُِلاُلقبُعندهُمعجت 

___________________ 

ُ ُووادّيا ُوال هِل, ُوالزرِع رىُُ-املياِه ُيفُواديُاجلْزلُ-واديُالق  ُي صبُّ ُيفُواديُ, ُاجلْزل  ُي صبُّ ثم

مُ»ُاحلمضُ ةُحديِدُاحلجاِزُامل عط لة,ُ«إِض  ُيفُهذاُالواديُسك  رُّ »ُوقدُقامتُفيهُمدينةُالعالُمكانُ.ُومت 

ح ر  ُسوقًاُمنُأسواقُالعرب«ُُق  ح  ُ(113/ )ُ"املعاملُاجلغرافية"قالهُالبالديُيفُ.ُوكانتُق ر 

(1ُ  /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1399ُ)ُ"الموال"وابنُزنجويهُيفُ(181ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُعنُمالكُبه(1188ُ)ُ"املعرفة"ويفُ ُ.ُمنُط رق 

ُُ ُيف ُالبخاري"وأ صل ه ُ  5 )ُ"صحيح ُنافع( ُأ يوبُعن ُطريق ُمن ُالذينُ", ُي عطيها ُعمر ُابن  كان

ُأ وُيومي,ُيقبلوّنا ُ.ُ"وكانواُي عطونُقبلُالفطِرُبيوم 

معُعنده"دونُقولهُُ ُ."جت 

ُُ ُيفُُ"ثالثة"وقوله ُابنُحجر ُقاله ُفيام ُتظهر  3/311ُ)ُ"الفتح"ويفُتلكُالزيادتيُفائدتان قولهُ(:

بهُاإلمامُلقبضها:ُأي:ُ(نُابنُعمرُيعطيهاُللذينُيقبلوّناُوكا) نص  ُبط الُ .ُالذيُي  ُابن  وقالُ,ُوبهُجزم 

ُفقريٌُ:ُابنُالت يمي ُ لُأظهرُ.معناهُمنُقالُأ نا ُعقبُاحلديثويؤي دهُماُوقعُ.ُوالو  غاين  ُ.يفُنسخةُالص 

وقدُوقعُيفُروايةُابنُخزيمةُمنُطريقُ.ُكانواُيعطونُللجمِعُالُللفقراء:ُقالُأبوُعبدُاهللُهوُالبخاري

ُأ يُّوب ُالوارثُعن ُعبد ,ُ ُقلت  ُقال: ُي عطي؟ ُعمر ُابن  ُكان ُمتى :ُ ُالعامل  ُقعد  ُإذا .ُ ُقلت  ُي قعدُ: متى

ُأ وُيومي:ُالعامل؟ُقال ُيفُ.ُقبلُالفطرُبيوم  ُ,ُفعُ عنُناُ"املوط أُُ"وملالك  ُزكاة  بعث  ُعمرُكانُي  ُابن  أن 

معُعندهُقبلُالفطرُبيوميُأوُثالثةُ  ُعنه.ُالفطِرُإىلُالذيُجت  افعي  وأناُ,ُهذاُحسنٌُ:ُوقال,ُوأخرجهُالش 

ُ.انتهى.ُيعنيُت عجيل هاُقبلُيومُالفطرُ-أ ستحبُّهُ

ُعنُأيبُهريرةُ ُالبخاريُّ ه ُأ خرج  ُما ُعىلُذلكُأيضًا ُويدلُّ ُقال, لنيُرس": ُاهللُوك  ُزكاِةُُملسو هيلع هللا ىلصول  بحفِظ

ُليالُ .ُ"احلديثُ..رمضان ُثالث  يطان  ُالش  ذُمنُالت مر,ُوفيهُأ ن هُأ مسك  مُكانواُ.ُوهوُيْأخ  ُعىلُأ ّن  فدل 

= 
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___________________ 

لوّنا ُ.انتهىُكالمُاحلافظ.ُي عج 
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ُ
  كتاب

 
ُيامالص

ُ

ُلُلُِالْلُِاُؤيةُِيفُرُ ُماُجاءُ ُ:باب ُمضانيفُرُ ُفطرُِلواُومُِلص 

ثنوُ-311 ُحد  ُنُ أُ ُ,اسُ عبُ ُبنُاهللُعبدُعنُيلُ يالدُ ُزيدُ ُبنُُِثورُُِعنيُعنُمالك 

ُرسو ُتُ ُالُ:لفقاُرمضانُ ُذكرُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُالْلاُرواتُ ُىحتُ ُومواص  ُىحتُ ُروافطُِتُ ُالوُ,ل 

ُ( ).ثيثالُعددُ لاُلواكمُِفأُ ُيكملعُمُ غُ ُفإنُُْ,هروُْتُ 

_________________ 

وأبوُ(118ُص)ُ"بيانُمنُأخطأُعىلُالشافعي"ويفُ(1/115ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه(311ُ)ُ"مسندُاملوطأ"واجلوهريُيفُ(95ُ )ُ"الغيالنيات"بكرُالشافعيُيفُ ُ.ُمنُط رق 

ُُ ُأبوُداود 188ُ)والرتمذيُ(1311ُ)وأخرجه ُمنُطريقُسامك(31ُ /1)والنسائيُ( وابنُخزيمةُ,

عبةُكالمهاُعنُعكرمةُعنُابنُعباسُبه(3591ُ)وعنهُابنُحبانُ(1ُ 9 ) ُ.ُمنُطريقُش 

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُحديٌثُحسٌنُصحيٌحُ:ُوقالُالرتمذيُ

ُْيسمعُابنُعباس(:51ُ / )ُ"الحاديثُالتيُخولفُفيهاُمالك"قالُالدارقطنيُيفُُ ُمل  وإنامُ,ُوثوٌر

ُابنُُِيورُ  ُعن ُعكرمة ُاحلديثُعن ُباسعُهذا ُي رىضُعكرمةُ . ُال ُومالٌك دل سًةُ, ُم  ُأ حاديث ه ويروي

رسلةًُ ُيفُاملوطأُ.ُم  هُِمنُاإلسنادُيفُغريُحديث  ُانتهى.ُ"ي سقطُاسم 

واةُعنُمالكُعنُ(:1/11ُ)ُ"التمهيد"وقالُأبوُعمرُيفُُ هكذاُهذاُاحلديثُيفُاملوطأُعندُمجاعةُالرُّ

ُعنُابنُعباس وإنامُرواهُ,ُواحلديثُحمفوٌظُلعكرمةُعنُابنُعباس,ُليسُفيهُِذكرُعكرمة.ُثورُبنُزيد 

ُعنُعكرمة ُثوٌر ,ُ ُاحلديثُعنُمالك  بادةُهذا ُع  ُبن  وح  ُعنُعكرمةُعنُابنُُِعنُثورُ ُوقدُروىُعنهُر 

ُعباس ُاهللُ, ُرسول  ُرمضانُ ُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ُذكر  ُسواءُ ُثمُ . ُآخِره ُإىل ه ُساق  ُاإلسنادُ, ُيفُهذا وليسُيفُاملوطأ

ُعكرمةُمنه,ُعكرمة ُمالكًاُأ سقطُذكر  ِرهُأْنُيكونُيفُكتابه,ُوزعمواُأ ن  لكالمُسعيِدُبِنُاملسي بُ.ُل ن هُك 

ُهذا,ُوغريهُفيه هُيفُكتابُاحلج,ُوالُأ دريُصحة  ر  ُمالكًاُقدُذك  حُباسمه,ُل ن  تهُومالُإىلُرواي,ُورص 

= 
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ُُمجعُ أُ ُنمُ ُ:باب ُقبُيامُ الص  ُرُِجُْفُ لاُل 

ثنيُ- 31 ُحييُحد  ُالُ:يقولُكانُهنُ أُ ُ,عمرُبنُاهللُعبدُعنُنافعُ ُعنُىُعنُمالك 

ُُيصومُ  ُُمجعُ أُ ُمنُإال  ُقبُيامُ الص  ُرُِجُْفُ لاُل 
( ).ُ

ثنوُ-311 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُالن ُُيزوج ُُوحفصةُ ُعائشةُ ُعنُابنُِشهاب  ُبي 

ُ.( )ُكلذُلمثُ.ملسو هيلع هللا ىلص

___________________ 

ُعباس ُابن ُعن ُاملسألة, ُتلك ُيف
 
ُعطاء ُرواية  ُوترك  ُوالثقِةُ. ُاملناسِك ُعْلِم ُيف ُالتابعي ُأ جلُّ وعطاء 

ُ.انتهىُكالمه.ُوال مانةُِ

وفيهُقالُ.ُمنُحديثُأ يبُالبخرتيُعنُابِنُعب اسُيفُقصةُ ُ(188 )وأصلهُيفُصحيحُمسلمُ:ُقلتُ

ؤيتِه":ُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ هُلر  قدُأ مد  ُاهللُ  ُ.ُ"فإنُأ غميُعليكمُفأ ْكملواُالعدةُ ُ.إن 

ُُ هُالبخاريُّ ُ.ُعنُابنُعمرُوغريهُنحوه(181ُ )ومسلمُ(911ُ )وأ خرج 

(98ُ /1)ُ"املجتبى"ويفُ(8ُ  /1)ُ"الكبى"والنسائيُيفُ(1/95ُ)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه(1131ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1/111ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ ُ.ُمنُط رق 

رشحُمشكلُ"والطحاويُيفُ,ُمنُطريقُعبدُاهللُبنُعمر(8ُ  /1)ُ"الكبى"وأخرجهُالنسائيُيفُُ

ُ.ُطريقُموسىُبنُعقبةُكالمهاُعنُنافعُبهمنُ(1/193ُ)ُ"اآلثار

ُ.ُوإسنادهُصحيحُموقوٌفُُ

ُ.ُوانظرُماُبعدهُ

ُ"رشحُاملعاين"والطحاويُيفُ(91ُ /1)ُ"املجتبى"ويفُ(8ُ  /1)ُ"الكبى"أخرجهُالنسائيُيفُُ(1)

ُعنُمالكُبه(3/311ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(1/191ُ) ُ.ُمنُط رق 

وابنُخزيمةُ(91ُ /1)والنسائيُ(111ُ )وابنُماجهُ(131ُ)ُوالرتمذي(1151ُ)ورواهُأبوُداودُُُ

ُعنُ(933ُ ) ُأ يبُبكرُعنُابنُِشهاب  ُاهللُبِن ُْليعةُعنُعبِد وغريهمُمنُطريقُحييىُبنُأ يُّوبُوابِن

= 
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ُرُِطُْفُِلاُلُِعجيتُ ُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنوُ-313 ُحد  ُبنُُِسعيدُُِعنُمي ُلسال ُُةُ لمرُْح ُُبنُُِمحنالرُ ُعبدُعنيُعنُمالك 

ُرسوُنُ أُ ُ,سي بملا ُُالُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُ.رُ طفُِلاُلواعجُ ُماُبخريُ ُاسالن ُُيزال 
( )ُ

ثنوُ-311 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُُعنُابنُِشهاب  ُبنُمرعُ ُنُ أُ ُ,محنالرُ ُعبدُبنُيدمح 

ُملاُيانلُ صيُ ُكاناُ,انعفُ ُبنُوعثامنُابطُ خلا ُلقبُسودُِل ُاُلُِيلالُىلإُنظرانُِيُ ُحيُغرب 

___________________ 

ُ.ُمرفوعاًُُملسو هيلع هللا ىلصُساملُبِنُعبدُاهللُعنُأ بيهُعنُحفصةُعنُالنبي ُ

ُ:ُقالُأبوُداودُ هُعىلُحفصةُ ,ُأيبُبكرُمثلهُاهللُبنُُِعبدُِحازمُمجيعًاُعنُُوإسحاقُبنُ ُرواهُالليث  ف  .ُووق 

هري ُالييلُعنُالزُّ يينةُويونس  ُع  ُوابن  ُانتهى.ُمعمٌرُوالزبيديُّ

هريُ ه.ُوفيهُاختالٌفُآخرُعىلُالزُّ اظُوقف  ُمنُاحلف  ُواحد  حُغري  هم,ُورج  ُ.ُوتوق فُبعض 

ُانظرُ :ُ 88ُ /1)التلخيص )ُ ُالدارقطني 11ُ /1)وسنن )ُ ُالراية 1ُ 1/3)ونصب والدرايةُ(

ُ(.111ُص)

ُالشافعيُيفُُ( ) 351ُ)ُ"السننُاملأثورة"أخرجه 51ُ)ُ"الصيام"والفريايبُيفُ( ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(

عب"ويفُ(1515ُ) ُعنُمالكُبه(1ُ 39)ُ"الشُّ ُ.ُمنُط رق 

محنُبنُحرملةُبه(1/111ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ ُبنُإسامعيلُعنُعبدُالر  ثناُحاتم  ُ.ُحد 

ُأ هِلُاملرشِقُ":ُوزادواُ روهُتْأخري  ُْيؤخ  ُ.ُ"ومل 

ويدُ(311ُص)والقعنبيُ(113ُ)وهذهُالزيادةُيفُموطأُأيبُمصعبُُ ُ(938ُ)وس 

ُُ ُالبيهقيُيف عب"وأ خرجه 3158ُ)ُ"الشُّ ُابنُ( ُعن ُابنُحْرمل ة ُعن ُالزناد ُأيب ُابن ُعن ُضعيف  بسند 

ريرةُمرفوعًاُبه ُ.ُاملسيبُعنُأ يبُه 

ُرواهُ ُمالكُويشهدُملِا ُالبخاريُ. ُرواه مرفوعًاُُعنُسهلُبنُسعدُ(198ُ )ومسلمُ(951ُ )ما

ُ.روايةُمالكُسواءُدونُالزيادةُمثل
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ُُبعدُفطرانيُ ُثمُ ُ,فطرايُ ُأنُْ ُ.( )ُرمضانُ ُيفُكلوذُ.ةالالص 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالشافعي ُ 13)ُ"املسند"أخرجه )ُ 1/91ُ)ُ"الم"ويف )ُ ُسعد 51ُ /5)وابن ُيفُ( والبيهقي

ُعنُمالكُبه(1511ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1/138ُ)ُ"الكبى" ُ.ُمنُط رق 

ُُ ُبنُاحلارثوقرن  ُوعمرو  ُيونس  ُمعُمالك  ُ.البيهقيُّ

ر(1/318ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ عم  منُطريقُ(3111ُ)ُ"مسندُالشاميي"والطباينُيفُ,ُمنُطريقُم 

يد هريُعنُمح  عيبُكالمهاُعنُالزُّ ُوعثامنُ ,ُش  ُعمر  ُ.فذكره.ُأ ن 

ُ)وخالفهمُُ عمٌرُوشعيبُوعمروُبنُ ُأيُمالٌكُويونس  هريُ.ُأيبُذئبُابنُ (ُاحلارثُوم  فرواهُعنُالزُّ

يدُبِنُعبدُالرمحنُبنُعوف ُوعثامنُ ":ُقال,ُعنُمح  ُعمر  ُ.ُ"فذكرُنحوه.ُرأيت 

ُ.عنهُبه(111ُ/ )والطحاويُ(51ُ /5)أخرجهُابنُسعدُُ

ُ:ُقالُالواقدي(:3/11ُ)ُ"التهذيب"قالُاحلافظُابنُحجرُيفُُ ُمالك  يدًاُ,ُوْأثبت هامُعندناُحديث  ُمح  وأن 

مر ُع  ُْير  ُْيسمعُمنهُشيئاًُ,ُمل  ُعىلُذلك,ُومل  وت هُيدلُّ ثامن,ُوِسنُّهُوم  ُمنُع  ه,ُولعل هُقدُسمع  ,ُل نهُكانُخال 

ُمنُيقول:ُقالُابنُسعد,ُسنة13ُوهوُابنُ,95ُتويفُسنةُ.ُوكانُثقًةُكثريُاحلديث إنهُ:ُوقدُسمعت 

ُ.ُوهذاُغلط15ُ تويفُسنةُ

سُوأمحدُبنُحنبلُوأيبُإسحاقُاحلريبُوابنُأيبُعاصمُوخليفةُبنُ(ُابنُحجر)قلتُُ هوُقولُالفال 

ُخياطُويعقوبُبنُسفيان ُ"كتابُالكالباذي"يفُ. ُقالُالذهيل, ُحييىُ: :ُقالُ-يعنيُابنُمعيُُ-ثنا

ُ.15ُ ماتُسنةُ

ةُماُذ كرُمنُِسن ه:ُتقلُ ُذلكُعىلُتقديرُصح  نقطعٌةُقطعاًُفروايتهُعنُعُ ,ُوإنُصح  وكذاُعنُعثامنُ,ُمرُم 

ُوأ بيه ُ:ُوقالُأبوُزرعة,ُواهللُأعلم. رسل  ُريضُاهللُعنهامُم  انتهىُكالمُابنُ.ُحديث هُعنُأ يبُبكرُوعيلٍّ

ُ.حجر

ُقلتُ :ُ ُفالثرُضعيٌفُالُيصحُّ ُوعليه ُأ نُْ, ُيفُُوِمنُامل ستبعِد ُالسنة  ُريضُاهللُعنهام ُوعثامن  ُعمر  يرتك 

الَُيفىُعمل هامُعىلُ,ُفهامُخليفتاُاملسلمي,ُولوُكاناُيفعالنُهذاُلن قلُعنهامُنقالًُمتواتراًُ,ُتعجيلُالفطر

= 
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ُلُةُِلبُْقُ لاُيفُخصةُِالرُُُّيفُجاءُ ُماُ:باب ُائمُِلص 

ثنيُ-315 ُحييُحد  ُرجالًُُأنُ ُ,يسارُ ُبنُعطاءُعنُملأسُبنُزيدُعنُىُعنُمالك 

ُرسفأُ ُ,اًُشديدُاًُدوْجُُكلذُمنُفوجدُ ُ,رمضانُيفُ-ُصائمٌُُوهوُ-ُامرأتهُلقبُ  ُل 

ُُهامرأتُ  ُالن ُُزوِجُُ-ُمةُ لسُمُ أُ ُىلعُْتُلفدخُ,كلذُعنُهلُتسأل  ُكلذُفذكرْتُُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي 

ُرسوُنُ أُ ُ,مةُ لسُمُُّأُ ُبِتاْخُفأُ ُ,اْل ُخبْتُفأُ ُفرجعْتُُ,صائمٌُُوهوُلقبُ يُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُُكلذُهفزادُ ُ,كلبذُهازوج ُ ُمثُسنالُ:لوقاُ,اًُرش  ُُاهلل ُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُل  ُلُِرسولُحيلُّ

ُ.شاءُماُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل

ُرسوُعندهاُفوجدْتُُ.مةلسُمُ أُ ُىلإُهتُ امرأُ ُرجعْتُُثمُ  ُُلفقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُاهللُرسول 

ُأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُلفقاُ,مةلسُمُُّأُ ُهبتُْْخُفأُ ُ؟ةرأُ ملاُهذُِْلُماُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُأُ ُهايُْخبتُِأُ ُال  ُفعلأُ ُين 

ُْأُ ُقدُ:تلفقاُ,كلذ ُخب  ُُكلذُفزادهُ,هبتُْْخُفأُ ُهازوجُُِىلإُفذهبْتُُاِت  ُ:لوقاُ,اًُرش 

ُمثُسنال ُُاهلل ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُل  ُحي  ُفغِضُُ,شاءُ ُماُملسو هيلع هللا ىلصُهلُِرسولُلُّ ُُب  ُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُإُُِواهللُ:لوقا ُُ( )ُ.هودُِبحدُ ُكممُ لعُْوأُ ُ,هللُاكمقُ تُْل ُُين 

___________________ 
ُ.واهللُأعلم.ُأ حدُ 

( )ُُ ُالشافعي 189ُ)أخرجه )ُ ُيف ُاآلثار"والطحاوي ُمعاين 1/91ُ)ُ"رشح )ُ ُيف ُ"املعرفة"والبيهقي

ُعنُمالكُبه(ُ 35)ُ"مسندُاملوطأ"واجلوهريُيفُ(1191ُ) ُ.منُط رق 

واةُاملوطأُعنُمالك(:18ُ /5)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ رسٌلُعندُمجيعُر  ُانتهىُ.ُهذاُاحلديثُم 

أ سلمُعنُُُمتصًاُمنُطريقُالقعنبيُعنُمالكُعنُزيدُبنُِ(ُ 11)ُ"الكبري"أخرجهُالطباينُيفُ:ُقلت

ُسلمةُعطاءُبنُيسارُعن ُاهللُ":ُأ م  ُرسول  قبلُوهوُصائمُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُ."كانُي 

= 
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ثنوُ-311 ُحد  ُبنُمروعُ ُبنُُِزيدُُِابنةُ ُعاتكةُ ُنُ أُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُرأُُْلقبُ تُ ُكانتُ-ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُامرأةُ ُ-ُفيلُ نُ  ُ.صائمٌُُوهوُابطُ خلاُبنُمرعُ ُس 

ُ( ).اهاهُ ينُُْالف

ثنوُ-311 ُحد  ُُعائشةُ ُنُ أُ ُ,اهللُبيدعُ ُبنُمرعُ ُىلموَُّْضُالن ُُيبأُ ُعنيُعنُمالك  ُبنت 

ُأُ ُحةُ لط ُأُ ُ,هتُْخب  ُالن ُُزوِجُُ-ُعائشةُعندُكانتُاّن  ُهازوج ُُيهالعُلفدخُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي 

ُُبكرُ ُيبأُ ُبنُمحنالرُ ُعبدُبنُاهللُعبدُ ُوهوُ-ُكلهنا ُهلُتلفقاُ.صائمٌُُوهوُ-ُيقدُ الص 

___________________ 

ُبنُأ سلمُ(5/131ُ)وعنهُاإلمامُأمحدُ(1ُ 11)وأ خرجهُعبدُالرزاقُُ ريجُأ خبينُزيد  ُج  ُابن  أ خبنا

ُمنُال نصارُأ خبه ل  ُبِنُيسارُعنُرج 
ِ
ُ.ُعنُعطاء

ُانتهى.ُإسناد هُصحيح(:ُ 5 /1)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ

ُقلتُ ُوأص: ُيفُصحيحُمسلم ُأيبُسلمةُ(18  )له ُبن مر ُع  ُعن ,"ُ ُاهلل ُرسول  ُسأل  أ يقب لُُملسو هيلع هللا ىلصأنه

ُُ,فأ خبْته.ُ-لمُسلمةُُ-سْلُهذهُ:ُملسو هيلع هللا ىلص؟ُفقالُلهُرسولُاهللُالصائمُ  ُرسول  ,ُيصنعُذلكُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأ ن 

ُاهلل:ُفقال ر.ُياُرسول  مُمنُذنبكُوماُت أخ  ُاهلل ُلكُماُتقد  ُ,ُقدُغفر  ُ:ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُلهُرسول  أ ماُواهللُإيِن 

ُ."وأ ْخشاكمُله.ُل تقاكمُهلل

ثناُمالكُبه(8/111ُ)ُ"الطبقات"أخرجهُابنُسعدُيفُُ( ) ُ.ُأ خبناُمعنُبنُعيسىُحد 

يينة(1ُ 5)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ عنُ(8/111ُ)وابنُسعدُ(5ُ /1)وابنُأيبُشيبةُ,ُعنُسفيانُبنُع 

مروُبنُحْزمُعنُعبِدُاهللُبِنُعبِدُيزيدُبنُهارونُكالمهاُعنُحييىُبنُسعيدُعنُأ يب مدُبنُع  ُبكرُبِنُحم 

مر ُعاتكةُ ,ُاهللُبنُع  ُ.ُفذكره.ُأ ن 

الة":ُقال:ُزادُعبدُالرزاقُ ُ,ُوهوُيريدُالص  ُ,ُثمُم ىض  أ,ُفصىل  ُْيتوض  ُ."ومل 

ُْيذكرُ(:153ُ/ )ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُْي قمُ,ُوضوءًاُوالُصالةًُ(ُأيُمالكُ)ُومل  هومل  ,ُإسناد 

ُْيذهبُإليه ُِمنُمتنِهُماُمل  ُانتهىُ.ُوحذف 
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ُ؟صائمٌُُوأناُلهاقبُ أُ ُ:لفقاُ؟هاعبُ الوتُ ُهالقبُ فتُ ُكلُِهأُ ُنمُُِتدنوُ ُأنُُْكيمنعُ ُماُ:عائشة

ُ.( )ُنعمُ:تلقا

ثنوُ-318 ُحد  ُمالك  ُعن ُيبأُ ُبنُ ُوسعدُ ُريرةهُ ُباأُ ُنُ أُ ُ,ملسأُ ُبنُُِزيدُُِعني

ُيُ ُكاناُ,اصُ وقُ  ُلُةُِلبقُ لاُيفُصانرخ  ُ.( )ُمائُِلص 

ُلُةُِلبقُ لاُيفُشديدُِالتُ ُيفُجاءُ ُماُ:باب ُائمُِلص 

ثنوُ-319 ُحد  ُُعنُمُ لسأُ ُبنُزيدُُِعنيُعنُمالك 
ِ
ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,يسارُ ُبنُُِعطاء

_________________ 

تاريخُ"وابنُعساكرُيفُ(1/95ُ)ُ"رشحُمعاينُاآلثار"والطحاويُيفُ(ُ  11)أخرجهُعبدُالرزاقُُ( )

ُعنُمالكُبه(89ُ /13)ُ"دمشق ُُ.منُط رق 

(1)ُُ ُالرزاقُيف ُعبد ُ 111)ُ"املصنف"أخرجه ُبنُِ( ُزيد ُقيسُعن ُبن ُداود ُقالأُ ُعن ُسلم :ُ ليبُقيل

ُصائم؟ُقال.ُهريرة ُوأنت  قب ل  ُت  ُنعم: ُإىلُفيهاُ:يعنيُ.وأكفحها. ُيفتحُفاه ُقال. ُمالكُ: ُبِن قيلُلسعِد

ُصائٌم؟ُقال ُوأنت  قب ل  ُ.ُ"وآخذُبمتاعها.ُنعم:ُت 

ُ.اختصهُمالكُكعادتهُ

ُ.ُفيهُانقطاٌعُبيُزيدُبنُأ سلمُوأ يبُهريرةُوسعِدُبِنُأيبُوق اصُ

دُكامُيفُُ ُأ باُ":ُقال,ُعنُسعيدُبنُأيبُسعيد(ُ 31/ )ُ"املطالبُالعالية"وأخرجُمسد  ُرجاًلُسأ ل  إن 

ريرة ها:ُقال.ُالُبأس:ُ؟ُقال.فقالُأ قب لُامرأ يتُوأ ناُصائمٌُ,ُه  قب لُامرأًةُغري 
ُ:ُ؟ُقال.فأ  ُ:ُقال,ُأ فٍّ وسأ لت 

ُمالك ُبن  ُ.ُ"الُبأ س:ُ؟ُفقال.سعد 

ُأيبُشيبةُُ بلة",ُعنُأيبُهريرة(3/11ُ)وأخرجُابن  ئلُعنُالق  ُ.ُ"الُبأس:ُ؟ُفقال.أنهُس 

ُبِنُأ يبُوق اص(18ُ / )ُ"رشحُاملعاين"وأخرجُالطحاويُيفُُ ويسُعنُسعِد ُالد  ل هُ",ُعنُسامل  وسأ 

ُصائم ُ.ُ"نعم:ُ؟ُقال.رجٌلُأ تبارشُوأنت 
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ئلُ.اسُ عبُ  ُلُةلبُْقُ لاُعنُس  ُرُْفأُ ُ؟مائُِلص  ُلُفيهاُخص  ُلُهاهُ رُِوكُ ُ,يِخُلش  ُلش  ُ.( )ُاب 

ثنوُ-1 3 ُحد  ُةلبُْقُ لاُعنُهىنُْيُ ُكانُ,مرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُلُبارشةُِملوا ُ.( )ُائملص 

ُُيفُجاءُ ُماُ:باب ُرُِفُ الس ُُيفُيامُِالص 

ثنوُ-  3 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُبكرُيبأُ ُعنُمحنالرُ ُعبدُبنُُِبكرُيبأُ ُىلموُميٍُّس 

ُرسوُنُ أُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُصحاِبُأُ ُبعضُُِعنُمحنالرُ ُعبدُبن ُالن ُُمرُ أُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُيفُاس 

ُُوصامُ ُ.كمعدوُ لُواتقوُ ُ:لوقاُ,رُِفطُْلباُفتِحُلاُعامُ ُهسفرُِ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

_________________ 

( )ُُ ُالشافعي 191ُ)أخرجه )ُ 1/95ُ)والطحاوي ُوالبيه( ُيف ُالكبى"قي 1/131ُ)ُ"السنن ويفُ(

ُعنُمالكُبه(3/183ُ)ُ"املعرفة" ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوإسنادهُصحيحُ

ُعب اسُ ُابِن ُعن ُآخران ُطريقان ُوله .ُ ُيف ُماجه ُابن 188ُ )ُ"السنن"عند )ُ ُالرزاق (8ُ 11)وعبد

ُ(.1/111ُ )ُ"املعجمُالكبري"والطباينُيفُ

ُعنُابنُِورُ ُ ُُويُمرفوعًا ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصعباسُعنُالنبي  ه"أ خرجهُاخلطيبُيفُكتابُ.ُوالُيصحُّ ُ"الفقيهُواملتفق 

(3/315ُ.)ُ

ُ(.1381ُ)وسننُأيبُداودُ(95ُ /1)التلخيصُاحلبريُ:ُانظرُ

ُعنُمالك(1113ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1) ,ُ ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(1ُ 1/3)وابنُأيبُشيبة

مرُكالمهاُعنُنافعُبه(1/131ُ) بيدُاهللُبنُع  ُ.ُمنُطريقُع 

ُالرزاقُُ ُواللفظُله(1115ُ)وروىُعبد ,ُ 3ُ 91)وابنُأيبُشيبة ُعنُزاذانُقال( ُعمر": ئلُابن  .ُس 

ُوهوُصائم؟ُقال ُالرجل  رةأُ :ُأ يقب ل  قب لُمج  ُ."فالُي 
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ثنيُذيلاُلقاُ:بكرُ ُأبوُلقا ُُقدلُ:حد  ُرسوُرأيت  ُُِجُرُْعُ لباُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُاءُ ملاُيصبُّ

ُ.رُ حلاُنمُُِأوُ,شُِطُ عُ لاُمنُهِسُرأُُْىلع

ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِلُِرسولُلقيُثمُ  ُرسول  ُُقدُاسالن ُُمنُطائفةًُُإنُ ُ.اهللُيا ُحيُواامُ ص 

ُ ُمُْص  ُلفُ:لقاُ,ت  ُُكانُام  ُفرِشُُِحُدُ قُ البُدعاُيددُِكُ لباُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُفطرُ فأُ ُ,ب 

ُالن ُ ُ( ).اس 

ثنوُ-1 3 ُحد  ُيفُصومُ يُ ُالُكانُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

_________________ 

( )ُُ ُالشافعي 1ُ 1)أخرجه )ُ 5/311ُو3/115ُ)وأمحد ,381ُ )ُ ُداود 1315ُ)وأبو ُيفُ( والنسائي

91ُ /1)ُ"الكبى" )ُ 1/11ُ)والطحاوي )ُ 131ُ/ )واحلاكم )ُ 91ُ)والفريايب ُيفُ( والبيهقي

ُعنُمالكُبه(1ُ 15)ُ"املعرفة"ويفُ(1/111ُ)ُ"الكبى" ُ.ُُُُُُُُُُُمنُط رق 

ُُُ ُأبو ُيفُقال 11/11ُ)ُ"التمهيد"عمر ُصحيٌحُ(: ُمسنٌد ُحديٌث ُهذا ,ُ ُالتابع  ي ُي سم  ُبيُأ ن والُفرق 

ثه ُالذيُحد  ُالصاحب  يهُيفُوجوبُالعملُبحديثه, ُأوُالُي سم  ُمرضيونُ, دوٌل ُكل همُع  ُالصحابة  لن 

ُ.انتهىُكالمه.ُوهذاُأمٌرُجمتمٌعُعليهُعندُأهِلُالعلِمُباحلديث,ُثقاٌتُأثباٌتُ

هُالول.ُعنُأيبُسعيد(11ُ  )خرجُمسلٌمُوقدُأُ ُملالقاةُالعدوُ .ُشق  ُ.ُوهوُالفطر 

ديدُنحوهُ.عنُابنُعباس(3ُ   )ومسلمُ(1111ُ)وأخرجُالبخاريُُ ُفطرهُبالك  ُ.قصة 

هُالوسطُ ُعىلُالرأس:ُأماُشقُّ
ِ
ُاملاء جاه.ُوهوُصبُّ ر  ُ.فلمَُي 

ُعنُاملدينةُ.ُبيُمكةُواملدينةُعىلُالطريقُالقديمقريٌةُ,ُبفتحُالعيُوإسكانُالراءُ(بالعرجُ:ُ)ُقولهُ تبعد 

يُالعْرجُبتعريجُالسيولُبه,ُكياًلُتقريبا3ًُُ  جنوبًاُ م  ُ.وس 

ديدُ:ُ)ُقولهُ ىُاليومُُ(الك  سفانُوأ م ج,ُوأ م جُي سم  وعسفانُمعروٌفُباسمهُإىلُ,ُ"خليص"قريٌةُبيُع 

ديدُي عرفُاليومُباسمُ.ُاليوم ْصالءُفيهلكثرةُُ"احلمض"والك  ُ.نباتُالع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   255 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُ ُُ( ).فرالس 

ُرمضانُيفُفطرُ أُ ُنمُ ُارةكفُ ُ:باب

ثنوُ-3 3 ُحد  ُمالك  ُعن ُبنُسعيدُعنُراساينُ خل ُاُاهللُعبدُُِبنُُِعطاءُ ُعني

ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُىلإُعرايبُ أُ ُجاءُ ُ:لقاُهنُ أُ ُ,سي بملا ُُ,هنحرُ ُيَّضب  ُ,هشعرُ ُوينتف 

ُلهُ:ويقول ُُهلُلفقاُ,بعدُ لاُك  ُصبُْأُ ُ:لفقا؟ُذاكُوماُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُناوأُ ُيلهأُ ُت 

ُ.رمضانُيفُصائمٌُ

ُُهلُلفقا ُتُ ُأنُُْستطيعُ تُ ُلهُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُلهفُ:لفقاُ,الُ:لفقاُ؟رقبةًُُعتق 

ُُأنُُْستطيعُ تُ  ُُيتفأُ ُ.ْسُلفاجُ:لقاُ,الُ:لقاُ؟بدنةًُُديِت  ُ,رُ متُ ُِقُرُ بعُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُُ:لفقا ُأُ ُحدٌُأُ ُماُ:لفقاُ.بهُقفتصدُ ُهذاُذخ  ُمكانُ ُاًُوميُ ُوصمُُْ.هلُْكُ ُ:لفقاُ,يمن ُُحوج 

ُأُ ُما ُ.صبت 

ُلفسأُ ُ:عطاءٌُُلقاُ:كلماُلقا ُ؟مرالتُ ُمنُقرُ عُ لاُكلذُيفُكمُ.سي بملاُبنُ ُسعيدُ ُت 

ُ( )ُ.عرشينُىلإُاًُصاعُعرشُمخسةُبيُماُ:لفقا

_________________ 

ُبه(11ُ )ُ"الصيام"أخرجهُالفريايبُيفُُ( ) ُ.ُعنُمعنُبنُعيسىُعنُمالك 

ُُ ُالرزاق ُعبد 1115ُ)وأخرجه ,1111ُ )ُ ُ 1 )والفريايب )ُ ُيف (11ُ 1)ُ"ِتذيبُاآلثار"والطبي

ُعنُنافعُبهُ(18ُ /1)وابنُسعدُ(1/95ُ)ُ"أخبارُمكة"والفاكهيُيفُ ُمنُط رق 

ُالشافعيُُ(1) ويفُ(1/111ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(11ُ )ُ"املراسيل"وأبوُداودُيفُ(191ُ)أخرجه

ُعنُمالكُبه(ُ 118)ُ"املعرفة" ُ.ُمنُط رق 

عمرُكالمهاُعنُعطاءُبه(95ُ /1)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ ريجُوم  ُ.ُعنُابنُج 

= 
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___________________ 

ت صلةُُ رسلةُوم  ُأ خرىُم 
ُمنُط رق  ويُعنُسعيد  ُ(.988 )رقمُُ"العلل"يُيفُذكرهاُالدارقطن.ُوقدُر 

ُ.ُمنُحديثُأيبُهريرة(ُ    )وغريهاُومسلمُ(831ُ )ُ"صحيحُالبخاري"وأصلهُيفُُ

هُ)ُدونُقولهُُ ُشعر  هُوينتف  ُنحر  ُ,ُ(يَّضب 

ديُبدنًةُ)ُقولهُدونُوُ ُ.,(ِت 

ُ(وصْمُيومًاُمكان هُ)ُوقولهُُ

اُالزيادةُال وىلُ ه)ُُ:أم  ُنحر  هُ.ُيَّضب  ُشعر  نتف  ُ.(وي 

ريرةُ ُه  ُأ يب ُحديث ُمن ُشاهٌد ُفلها .ُ ُأمحد ُاإلمام 1188ُ )أخرجه )ُ ُيف ُ"العلل"الدارقطني

ُحجرُأ سناد هاُيفُالتلخيص(.ُ 1/11 ) دُابن  ُ.وجو 

ديُبدنةُ:ُ)ُأماُالزيادةُالثانيةُ ُ.ُ(ِت 

رُرقبًة؟ُقال)واملحفوظُماُيفُالصحيحيُ.ُكرةٌُفهيُروايٌةُمنُ ر  ُماُحت  ُُفيستطيع:ُقال.ُال:ُأجتد  أْنُتصوم 

تتابعي ُبهُستيُمسكيناًُ:ُقال,ُال:ُ؟ُقال.شهرينُم  ُ.(احلديث..ُال:ُ؟ُقال.أ فتجدُماُتطعم 

ديُبدنة)قولهُيفُهذاُاحلديثُ(:8ُ/ 1)ُ"دالتمهي"قالُأبوُعمرُيفُُ ُيفُ(ُهلُتستطيعُأْنُِت  غريُحمفوظ 

حاح ارةُالو,ُالحاديثُامل سندةُالص  ُللب دنُأ يضًاُيفُكف  لامءاطِئُيفُرمضانُوالُمدخل  ,ُعندُمجهوِرُالع 

نِةُهوُالذيُأ نكرُعىلُعطاءُيفُهذاُاحلديث ُ.انتهىُكالمه.ُوِذْكرُالبد 

ُ)وهيُقولهُ:ُأماُالزيادةُالثالثةُُ مُيومًاُمكانُماُأ صبت  ُُ(.وص 

رسلةُ ُ ُوم 
ت صلة  ُم 

ُط رق  ُمن ُجاءْت ُفقد .ُ ُداود ُأبو 1393ُ)فأ خرج )ُ ُاملشكل"والطحاويُيف ُ"رشح

هريُع(1/111ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 1/5) عدُعنُالزُّ نُأ يبُسلمةُعنُمنُطريقُهشامُبنُس 

ُ."واستغفرُاهلل,ُوصْمُيومًاُمكانه"وفيهُ.ُأيبُهريرة

واةُ ُالرُّ هريُدوّنا,ُوتابعُهشامًاُبعض  اظُعنُالزُّ ُ,ُلكنُرواهُاحلف  ُ,ُوهوُالصواب 

اظُ ُمجاعٌةُمنُاحل ف  يدُ .ُوقدُأ نكرُتلكُالزيادة  هريُعنُمح  ُعنُالزُّ ُاملحفوظ  الُعنُأيبُ.ُزيادًةُعىلُذلكُأ ن 

ُ.ُُُُسلمة

هُبه(1915ُ)وأخرجهُاإلمامُأ محدُُ عيبُعنُأ بيهُعنُجد  مروُبنُش  اجُعنُع  .ُوغريهُمنُطريقُاحلج 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   257 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُامةُِجُ حُُِيفُجاءُ ُماُ:باب ُائمُِالص 

ثنيُ-1 3 ُحييُحد  ُُكانُهنُ أُ ُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُعنُنافعُ ُعنُىُعنُمالك  ُتجمُ حي 

ُُْصامُ ُإذاُفكانُ,بعدُ ُكلذُتركُ ُثمُ ُ:لقاُ,صائمٌُُوهو ُُمل  ُ.( )ُفطريُ ُىحتُ ُتجمُْحي 

ثنوُ-5 3 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُبنُاهللُوعبدُ ُاصُ وقُ ُيبأُ ُبنُ ُسعدُ ُنُ أُ ُ,ابنُِشهاب 

ُُكاناُمرعُ  ُُومهاُتجامنحي  ُ.( )نُائامص 

___________________ 

ُتلكُالزيادة ُ.ُوذكر 

هُضعيٌفُُ ُ.ُوإسناد 

ُالزُ رسلةولتلك ُوم  ُموصولٌة ُشواهد  ُيادة ُُذكرها. ُيف 1/111ُ)ُ"التلخيص"احلافظ ُيفُو(. اللباين

ُ(. 1/11 )والعللُللدارقطنيُ(118ُ)العللُالبنُأيبُحاتمُانظرُو(1/91ُ)ُ"إرواءُالغليل"

قُ:ُ)ُقولهُ ر  ُمنه.ُهوُالزنبيل.ُبفتحُالعيُوالراءُ(ع  هُيفُاحلديثُباملِكتلُفهوُنحٌو تلُواملِكُْ,ُوقدُفرس 

ةُوالزنبيل ف  همُبسكونُالراء,ُكالق  قة.ُوالشهرُالفتح,ُوضبط هُبعض  ر  اطُ.ُمجعُع  وهيُالضفريةُالتيُخت 

ة ف  ُ.انتهى.ُمنهاُالق 

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(ُ  3/1)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(181ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُعنُ(1/119ُ)ُ"لكبىا"والبيهقيُيفُ(ُ 3/5)وابنُأيبُشيبةُ(1531ُ)ورواهُعبدُالرزاقُُُ منُط رق 

ُ.ُنافعُبه

هريُعنُساملُعنُابنُعمرُبه(ُ 153)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ رُعنُالزُّ عم  ُ.عنُم 

ُ.ُبابُاحلجامةُوالقيءُللصائم(3/33ُ)ُ"صحيحه"وعل قهُالبخاريُيفُُ

ُبه(31ُُ–1/33ُ)ُ"تغليقُالتعليق"أخرجهُاحلافظُابنُحجرُيفُُ(1) ُ.ُمنُطريقُيونسُعنُابنُِشهاب 

عل قًاُبصيغةُالتمريضُ"صحيحه"وذكرهُالبخاريُيفُُُُُُُ ُ.وي ذكرُعنُسعد:ُفقال,ُم 

ُعنُ,ُوهذاُمنقطٌعُعنُسعدُ (:11ُ /1)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُآخر 
ُعبدُالبُمنُوجه  لكنُذكرهُابن 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   258 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُقُ ُيفُجاءُ ُماُ:باب
ِ
ُاراتكفُ لواُمضانُ رُ ُضاء

ثنيُ-1 3 ُحييُحد  ُأنُ ُ,مُ لسأُ ُبنُُِدُِلخاُخيهأُ ُعنُملسأُ ُبنُُِزيدُُِعنُىُعنُمالك 

ُُفطرُ أُ ُ,ابطُ خلاُبنُمرعُ  ُأُ ُقدُهنُ أُ ُىورأُ ُ,يمُ غُ ُذيُيومُ ُيفُرمضانُيفُيومُ ُذات  ُىمس 

ُُوغابِتُ ُالش  ُُعِتُلطُؤمنيملُ اُمريُ أُ ُياُ:لفقاُرجٌلُُفجاءهُ,مس  ُالش  ُ:مرعُ ُلفقاُ,مس 

ُنادُْهُ اجتُ ُوقدُ.يسريٌُُبطُْاخل ُ
( ).ُ

___________________ 

ُ.ُانتهى.ُعامرُبنُسعدُعنُأ بيه

ُ(.3/311ُ)االستذكارُ:ُوانظرُ

هري(1511ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُُ رُعنُالزُّ عم  ُأيبُوق اصُوعائشةُبه,ُعنُم  ُبن  ُسعد  ُ.ُأ ن 

ُ.ُوهوُمنقطٌعُأ يضًاُعنُعائشةُُ

ُعنهُ مرُفقدُصح  ُع  اُابن  مُقبله.ُأم  ُ.واهللُأعلم.ُكامُتقد 

ويعقوبُبنُ(3/311ُ)ُ"املعرفةُ"ويفُ(1ُ 1/1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(119ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُ.منُطريقُمالكُبه(1/111ُ)ُ"املعرفةُوالتاريخ"سفيانُيفُ

مرُبه(1391ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ ُعنُأ بيهُعنُع 
ريجُعنُزيد  ُ.ُمنُطريقُابنُج 

واةُاملوطأ(.ُنقيضُيوماًُ)وزادُُ.(عنُأبيه)فزادُُ ُر  (811ُ)وأيبُمصعبُ(519ُ)كالقعنبيُ.ُورواهُبعض 

ُهكذاُ ُ(.ُعنُأبيهُ)ُعنُمالك 

مر(1/118ُ)وأخرجهُيعقوبُبنُسفيانُُ ُعنُأ خيهُعنُأ بيهُعنُع  فيانُعنُزيدُبنُأ سلم  ُ.ُمنُطريقُس 

مرُُ ُ.ُولهُطرٌقُأ خرىُعنُع 

ُانظرُ :ُ ُالرزاق 18ُ /1/1)مصنفُعبد ُالكبى"و( ُلُ"السنن 1ُ 1/1)لبيهقي ُالباري"و( ُ"فتح

ويُُ"املعرفةُوالتاريخ"و(1/111ُ) ُ(.118ُُ–1/111ُ)للف س 

مرُأ مُال.ُلكنُاخت لفُ دةُ .هلُقىضُع  ُمتعد  وِدهاُمنُِجهات  ُلور 
ِ
ُالقضاء ُرواية  حُالبيهقيُّ ُ.ُ؟ُورج 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   259 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-1 3 ُحد  ُُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُيصومُ ُ:يقول 

ُ.( )ُ ُسفرُيفُوأُ ُ,مرضُ ُنمُُِهرُ فطُ أًُُنمُ ُاًُمتتابعُرمضان

ثنوُ-8 3 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُريرةهُ ُباوأُ ُاسُ عبُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,ابنُِشهاب 

ُُيفُفالُ اختُ 
ِ
ُيفرُ ُ:مهاحدُ أُ ُلفقاُ,رمضانُقضاء ُيفرُ ُالُ:خرآلاُلوقاُ,هبين ُُق  ُالُ,هبين ُُق 

ُأُ ُدريأُ  ُيفرُ ُلقاُامّي  ُوالُأُ ُ.هبين ُُق  ُالُيفرُ ُامُقالّي  ُ( )ُ.هبين ُُق 

_________________ 

ُبه(111ُ )ُ"رشحُالسنة"أخرجهُالبغويُيفُُ( ) ُ.ُمنُطريقُأ يبُمصعبُعنُمالك 

ُالرزاقُُ ُعبد ُ(1158ُ)ورواه منُطريقُ(1/159ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(3/31ُ)وابنُأيبُشيبة

مريُكالمهاُعنُنافعُبه مرُالع  ُ.أيوبُوعبدُاهللُبنُع 

ُأ ن هُقال(:3/311ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُعمرُفالُأ علمُعنهُخالفًا اُابن  تتابعًاُكامُ:ُأم  ْمهُم  ص 

ْرته ُ.انتهى.ُأ فط 

هريُوبيُابنُعب اسُوأيبُهريرةُ(1) ُ.فيهُانقطاٌعُبيُابنُشهابُالزُّ

ُشهابُذلك(:3/311ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُ ُعندناُعنُ,ُوالُأ دريُعمْنُأ خذُابن  وقدُصح 

ُابنُعباسُوأيبُهريرة ُرمضان, ُقضاء ق  ُي فر  ُأْن ُأ جازا ُأّنام ُعبدُ... ُعند ُطرق  ُأ ربع  ُعمر ُأبو ثمُذكر

ُ.عنهامُأ ّنامُأ جازاُذلكُالرزاق

ُالرزاقُ:ُقلتُ عنُ(93ُ /1)ُ"السنن"والدارقطنيُيفُ(3/31ُ)وابنُأيبُشيبةُ(1111ُ)أخرجهُعبد 

ُابنُعباسُوأباُهريرة",ُعطاءُبنُأيبُرباح قهُإذاُأ حصيت ه:ُقاالُيفُرمضان,ُأ ن  ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ"فر 

ُالرزاقُأيضًاُُُ (1/158ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(91ُ /1)يُوالدارقطن(1115ُ)وروىُعبد 

تبةُعنُابنُعباس بيدُاهللُبنُعبدُاهللُبنُع  هريُعنُع  قاًُ":ُقال,ُعنُالزُّ تفر  ٌةُ}:ُقالُتعاىل,ُيقضيهُم  فعد 

ُأخر ام  نُأي  ُالبقرة(81ُ )ُُ"{م 

ُُ ُأيبُشيبة ُابن 1/191ُ)وأخرج )ُ 93ُ /1)والدارقطني ري( ُه  ُأ يب ُعن يُآخرْين جه  ُو  ُرةمن :ُقال.

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   261 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-9 3 ُحد  ُُكانُهنُ أُ ُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُُِعنُنافعُ ُعنيُعنُمالك  ُنُِمُ ُ:يقول 

ُقُ لاُيهلفعُصائمٌُُوهوُاءُ قُ تُ اْسُ ُضاءُ قُ لاُيهلعُيسلفُ.يءُ قُ لاُهعُ رُ ذُ ُنومُ ُ,اءُ ض 
( ).ُ

ثنوُ-311 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُُ:لقاُخبهأُ ُهنُ أُ ُ,ي ُكُ ملاُقيسُ ُبنُُِيدمح  ُمعُكنت 

___________________ 

واترهُإْنُشاء" ُ.ُ"ي 

ُ.كأن هُاخت لفُفيهُعنُأيبُهريرة(:89ُ /1)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ

( )ُُ ُيف ُالشافعي 1/91ُ)ُ"الم"أخرجه )ُ 181ُ)ُ"املسند"ويف )ُ ُالرزاق ُ 155)وعبد والطحاويُ(

ُعنُمالكُبهُ(1115ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(311ُ )ُ"الصغرى"والبيهقيُيفُ(1/98ُ) ُمنُط رق 

مري(1/191ُ)رجهُابنُأيبُشيبةُوأخُ مرُالع  منُطريقُ(1/98ُ)والطحاويُ,ُمنُطريقُعبدُاهللُبنُع 

ُُ.ُصخرُبنُجويريةُكالمهاُعنُنافعُبه

ويُعنُحديثُأ يبُهريرةُمرفوعًاُمثلهُ ُوأبوُداودُوغريهم,ُور  ُوالرتمذيُّ فهُالبخاريُّ ُ.ُلكْنُضع 

ُ(.89 /1)والتلخيصُاحلبريُ(1/311ُ)نصبُالرايةُ:ُانظرُ

ه:ُ)قولهُ ع  ر  .ُالطعامُاخلارجُمنُاجلوفُ(القيء:ُ)وقوله.ُأيُغلب هُوسبقهُيفُاخلروج.ُبالذالُامل عجمةُ(ذ 

هُيفُجوفِه.ُطلبُخروجهُعمداًُ:ُأيُ(استقاء:ُ)قوله ر.ُكمنُأ دخلُيد  تقذ  ُإىلُماُي  ُ.وغريُذلك.ُأ وُنظر 

اُالقيء(:11ُ /1)ُ"الفتح"قالُاحلافظُابنُحجرُيفُُ ُاجلمهورُ .ُأم  إىلُالتفرقةُبيُمنُسب قهُفالُُفذهب 

ُ.ُي فطر ُابن  ل  ِدُالقيء,ُلكنُنق  ُعىلُب طالنُالصومُبتعمُّ ُاملنذرُاإلمجاع  دهُفي فطِر,ُونقلُابن  نُتعم  وبيُم 

ُ,ُالُي فطرُمطلقاًُ:ُعنُابِنُعباسُوابِنُمسعودبط الُ ُ.وهيُإحدىُالروايتيُعنُمالك 

ُال هب ريُبإسقاطُُِ ُعندهمُواستدل  ُعليهُعىلُال صح  ُبأن هُالُكفارة  ُعمدًا ُتقيأ ْن ُعم 
ِ
ُالقضاء ُقال. فلوُ:

هم ُبعض  س  ارة,ُوعك  ُلوجبِتُالكف  ُالقضاء  ارةُباجلامعُدونُ:ُفقال.ُوجب  ُعىلُاختصاِصُالكف  هذاُيدلُّ

ر:ُغرِيهُمنُامل فط رات,ُوارتكبُعطاءُوالوزاعيُوأبوُثورُفقالوا ُ.يقيِضُوي كف 

ُيفُإحدىُالروايتيُونقُ دهُإال  تعم  ُوملُي  هُالقيء  ع  ر  ُعىلُمنُذ 
ِ
ضاء ُعىلُترِكُالق  ُاملنذرُأ يضًاُاإلمجاع  لُابن 

ُ.انتهىُكالمه.ُعنُاحلسنُِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   261 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُوهوُ-ُجماهدُ  ُ.ارةكفُ لاُاميُ أُ ُصيامُُِعنُهلُ فسأُ ُإنسانٌُُفجاءهُ-ُبيتلباُيطوف 

ُمُ أُ  ُلفقُ:محيدٌُُلقاُ؟هاقطعُ يُ ُمأُ ُتتابعات  ُالُ:جماهدٌُُلقاُ,شاءُإنُُْهاقطعُ يُ ُ.عمنُ ُ:هلُت 

ُُ,هاقطعُ يُ  ُُبنُُِيبُ أُ ُقراءةُُِيفُافإّن  ُُامُ يُ أُ ُثةُ ثال}ُكعب  ُُ( )ُ.{ُمتتابعات 

ُعُِطوُُّالتُ ُقضاءُ ُ:باب

ثنيُ- 31 ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  ُالن ُُزوجي ُُوحفصةُ ُعائشةُ ُنُ أُ ُ,ابنُِشهاب  ُبي 

ُفأُ ُ,يعتُ تطوُ مُ ُيصائمتُ ُاصبحتُ أُ ُملسو هيلع هللا ىلص ُفدخُ.يهلعُفطرتافأُ ُ,طعامٌُُامْلُهدي  ُيهاملعُل 

ُ ُُوكانتُ-ُمكاللباُنيرتُْدُ وبُ ُحفصةُ ُْتُلفقاُ:عائشةُْتُلقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُبيهاأُ ُبنت 

-:ُُ ُإُُِ.اهللُياُرسول  ُأُ ُين  ُ,طعامٌُُينالإُهديفأُ ُيعتُ تطوُ مُ ُيصائمتُ ُوعائشةُناأُ ُصبحت 

ُ( ).آخرُاًُيومُهمكانُ ُايُ ِضُاقُُْ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُلفقاُ,يهلعُفطرنافأُ 

_________________ 

ُ.ُمنُطريقُابنُوهبُوابنُب كريُكالمهاُعنُمالكُبه(1/11ُ )أخرجهُالبيهقيُُ( )

(11ُص)ُ"املصاحف"بنُأيبُداودُيفُوا(1/111ُ)واحلاكمُ(1/11ُ)ُ"تفسريه"وأخرجُالطبيُيفُُ

ازيُعنُالربيعُبِنُأ نسُعنُأ يبُالعالي ةُعنُأ يبُبِنُكعب(1/11ُ )والبيهقيُ ,ُمنُطريقُأيبُجعفرُالر 

ُ.ُفذكره.ُأ نهُكانُيقرأ

ُ.ُإسناٌدُجيدٌُ(:91ُُص)ُُ"الدراية"قالُاحلافظُابنُحجرُيفُُ

رشحُ"والطحاويُيفُ(1/118ُ)ُ"الكبى"والنسائيُيفُ(3/119ُ)ُ"العلل"أخرجهُاإلمامُأمحدُيفُُ(1)

رُيفُ(18ُ /1)ُ"املعاين (1/119ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(11ُ)ُ"غرائبُحديثُمالك"وابنُاملظف 

ُعنُمالكُبه ُ.ُمنُط رق 

ُُ عفاءُعنُمالك  ُالضُّ ُ.ُموصوالًُُورواهُبعض 

ُ(:3/353ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ واةُاملوطأُفيامُعلمت  وقدُ,ُهكذاُهذاُاحلديثُعندُمجاعةُر 

= 
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___________________ 

روةُ ُعنُع  بادةُوالقداميُعنُمالكُعنُابنُِشهاب  وحُبنُع  فُور  ويُعنُعبدُالعزيزُبنُحييىُومطر  ر 

سنداًُ نُليسُبذاكُمنُأصحابه.ُعنُعائشةُم  ُم  ُْيروهُعنهُإال  ُأنهُمل  ُ...ُإال 

هريُعنُعروةُعنُعائشةُموصوالًُُ نُرواهُعنُالزُّ ُ...ُوأعل هاُكلها,ُثمُذكرُابنُعبدُالبُم 

رسالًُعنُابِنُشهاب:ُثمُقالُ اظُابِنُِشهابُيروون هُم  ف  ُوحفصةُ ,ُوح  ُعائشة  ُ.الخُكالمه...ُأ ن 

ُماُيفُاملوطأ(:1/11ُ )ُ"التمهيد"وقالُيفُُ ُإال  ُعنُمالك  ُانتهىُ.ُوالُيصحُّ

وعبدُالرزاقُ(1ُ  )وإسحاقُبنُراهويةُ(115ُ)والشافعيُ(3/151ُ)ُ"العلل"أخرجهُأمحدُيفُوُ

(1/111ُ )ُ ُيف 1/118ُ)ُ"الكبى"والنسائي )ُ ُيف ُ 1/18)ُ"الكبى"والبيهقي والطحاويُ(

هريُعنُم رسالًُ(1/119ُ) ُعنُالزُّ
ُ.ُمنُط رق 

ُُ ُالرتمذي 135ُ)وأخرجه )ُ 1/113ُ)وأمحد ُبرقان( ُبن ُجعفر ُطريق ُمن ,ُ ُيف ُ"الكبى"والنسائي

(1/118ُ )ُ ُراهوية ُبن 1ُ  )وإسحاق ُالخَّض( ُأيب ُبن ُصالح ُطريق ُمن ,ُ (ُ 1 /1)وأمحد

سي(1/111ُ)والنسائيُ مرُ(18ُ /1)والطحاويُ,ُمنُطريقُسفيانُبنُح  منُطريقُعبدُاهللُبنُع 

مري قبةُوصالحُبنُكيسا(1/118ُ)والنسائيُ,ُالع  ُبِنُإِبراهيمُبِنُع  ُمنُطريقُإسامعيل  نُوإسامعيل 

روةُعنُعائشةُبه هريُعنُع  ُ.ُبِنُأ ميةُكلهمُعنُالزُّ

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالرفع:ُأي.ُهذاُخطأٌُ:ُقالُالنسائيُ

ُوقالُالرتمذيُُ هريُعنُُوىُصالحُبنُ ورُ : ُاحلديثُعنُالزُّ ُهذا أيبُالخَّضُوحممدُبنُأيبُحفصة

ُ,ُعروةُعنُعائشةُمثلُهذا ُأنسُُورواهُمالك  رُوعبيدُ بن  عم  ُُمرُوزيادُبنُ اهللُبنُعُ ُوم  ُواحد  سعدُوغري 

رسالًُ هريُعنُعائشةُم  اطُعنُالزُّ ُْيذكرواُفيهُعنُ.ُمنُاحل ف  ُ(.ُعروةُ)ُومل  ويُعنُ,ُوهذاُأ صحُّ لنهُر 

ريج هري:ُقال,ُابنُج  ُالزُّ روةُعنُعائشة:ُقلتُله,ُسأ لت  ثكُع  روةُيفُهذاُ:ُ؟ُقال.أ حد  ُْأسمعُمنُع  مل 

ُشيئاًُ ُعنُهذاُ, ُعائشة  ُعنُبعضُم نُسأ ل  ُامللكُمنُناس  ُسليامنُبنُعبد ُيفُخالفة ولكن يُسمعت 

ريج,ُاحلديث بادةُعنُابنُج  وحُبنُع  ُر  ثنا ُبنُعيسىُبنُيزيدُالبغداديُحد  ُبذلكُعيلُّ ثنا فذكرُ.ُحد 

ُ.انتهىُكالمه.ُاحلديث

يينةُيفُرواي(:1ُ 1/1)ُ"الفتح"وقالُابنُحجرُيفُُ هريُعنه:ُتهوقالُابنُع  ئلُالزُّ روة؟ُ.ُس  وُعنُع  أ ه 

= 
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___________________ 

ل,ُال:ُفقال ُعىلُإِرساله:ُوقالُاخلال  ل ه,ُاتفقُالث قات  ص  نُو  ُم  اظُعىلُاحل كمُبضعِفُ,ُوشذ  ُاحل ف  وتوارد 

ُهذا ُم وصوالًُ,ُحديِثُعائشة 
ُي وثقُبهُعنُمالك  نُال  ارقطنيُيفُ.ُوقدُرواهُم  هُالد  ,ُ"غرائبُمالك"ذكر 

ُمالٌكُ عاًُ:ُفقال,ُيفُروايتِهُوبي  هامُكانُتطوُّ ُصيام  ُ.إن 

ُُ ُأيبُداود ُأ خرىُعند ُمنُطريق  ُعائشةُ[1151]وله ُعن روة ُع  ميلُعن ُز  ُمنُطريق ُأمحدُ, فه وضع 

ميلُوالبخاريُوالنسائيُُّ ُعنُعائشة.ُوعىلُتقديرُأ ْنُيكونُحمفوظاًُ.ُبجهالةُحالُز  ُملسو هيلع هللا ىلصأنهُُ,فقدُصح 

ُ"فيهُبعضهمُُوزاد,ُكانُي فطرُمنُصومُالتطوع ومُيومًاُمكان ه:ُثمُقال,ُفأكل  فُُ."لكنُأ ص  وقدُضع 

ُالزيادة ُهذه ُالنسائيُّ ِئها, ُبخط  م  ُوحك  حة, ُالص  ُوعىلُتقديِر ُعىلُ.
ِ
ُبالقضاء ُال مِر في جمعُبينهامُبحْمِل

ُ.انتهىُكالمه.ُالن دب
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ُ
 عتكاف  الا كتاب

 
ُرُِدُْقُ لاُةُِليلُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنيوُ-311 ُلماُعن ( )زيادٌُُحد  ُعبدُ ُنُ أُ ُ,اهللُبيدعُ ُبنُمرعُ ُىلموَُّْضُالن ُُيبأُ ُعنُك 

ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسولُلقاُ,هني ُجل ُاُنيسُ أُ ُبنُ ُاهلل ُرسول  ُإُُِاهللُيا ُ.ارالدُ ُعُ شاِسٌُُلُرج ُُين 

ُأُ ُةًُليلُينرُْفمُ  ُُهلُلفقاُ,اْلُنزل  ُثالُةُ ليلُْلُزُِانُُْ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُمنُوعرشينُث 

ُ( ).رمضان

_________________ 

ُ.موطأُمالكُراوي.ُهوُابنُعبدُالرمحنُالندليسُالقرطبيُشيخُحييىُبنُحييىُالليثيُ( )

ُ-وكانُثقًةُُ-زيادُبنُعبدالرمحنُاملعروفُبشبطونُ(:89ُُ /ُ  )ُُ"التمهيد"قالُابنُعبدُالبُيفُ

ُمنهُبالندلسُُ ُُ-كانُحييىُبنُحييىُقدُسمعُاملوطأ  ُحي 
ُُُ-ومالٌكُيومئذ  هُمنُمالك  ُفسِمع  ُرحل  ثم 

ُيفُاالعتكافُملُي سمْعها
ُيفُسامِعهاُمن,ُحاشاُورقة  ُُأوُشك  اهاُعنُزياد ُعنُمالك  و  ُفر 

ُاهـ.ُمالك 

هذاُالبابُوالبابانُاللذانُبعدهُ:ُ-يفُبابُخروجُاملعتكفُللعيدُُ-(3/391ُ)ُ"االستذكار"وقالُيفُ

ُ ُذلكُحييىُعنُمالك  ُإىلُآخرُكتابُاالعتكافُملُيسمْع .ُ ُالرمحنُعنُمالك  ُعبِد ُبِن ُعنُزياِد ,ُفرواه

ُاملوطأُ ,ُسمعُاملوطأ ُمنُزياد ُعنُمالك:ُوقيل تم  ُفلمُي 
ُإىلُمالك  فاتهُمنهُعليهُملرِضهُوحضوِرُ.ُثمُدخل 

ُ.ُأ جلِهُهذهُالبواب اهاُعنهُعنُمالك  و  ُأ تىُزيادًاُفر 
لهاُعنُزياد ُعنهُمل  اُفات هُعنُمالك   .انتهى.ُفتحم 

(1)ُُ ُيف ُالرزاق ُعبد ُ 119)ُ"املصنف"أخرجه )ُ ُيف 1111ُ)ُ"املعرفة"والبيهقي ُاإليامن"و( عب ُ"ش 

ُعنُمالكُبه(391ُ)ُ"مسندُاملوطأ"واجلوهريُيفُ(18ُ /8) ُ.ُُُُُُُُمنُط رق 

ُأنيس,ُهذاُحديٌثُمنقطعٌُ(:1ُ 1/ 1)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُاهللُبن  ُْيلقُأ بوُالنَّْضُعبد  والُ,ُومل 

احُثابتة,ُرآه ُشت ىُصح 
ُانتهىُ.ُلكن هُيت ِصلُمنُوجوه 

اهللُبنُُعنُعبدُُِمنُطريقُأيبُالنَّْضُعنُب رسُبنُسعيدُ (1/811ُ)ُ"صحيحُمسلم"وأصلُاحلديثُيفُُ

= 
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ثنيوُ-313 ُُعنُكلماُعنُزيادٌُُحد  مح 
ُلماُبنُنسأُ ُعنُلويالطُ ُيدُ  ُ:لقاُأن هُ,ك 

ُ ُُينالعُخرج  ُإُُِ:لفقاُ,رمضانُيفُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُأُ ُين  ُىحتُ ُرمضانُيفُةليلالُهذهُريت 

ُفرُ ُنالرج ُُىح ُتال
ُمُِتُ لفاُ,ْتُعُ فِ ُُاسعةُِالتُ ُيفُوهاس  ُ( ).امسةُِخلواُابعةُِوالس 

___________________ 

ُ",ُأ نيس ُرسول  ُالقدرُثمُأ نسيتها:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُأن  ُليلة  ُوطيُ .ُرأيت 
 
ُيفُماء هاُأ سجد  بح  :ُقال,ُوأ راينُص 

ُوعرشين ُثالثة  طرناُليلة  ُاهللُ.ُفم  ُبناُرسول  ُوالطِيُعىلُج ُُملسو هيلع هللا ىلصفصىل 
ِ
ُاملاء ُأثر  ُ.ُ"بهتِهُوأ نِفهفانصفُوإن 

ُكامُقالُأبوُعمر.ُأماُلفظُحديثُمالكُ ِةُط رق  ُ.فقدُجاءُمنُعد 

(3/85ُ,81ُ)ُ"رشحُمعاينُاآلثار"و(1191ُ)ومصنفُعبدُالرزاقُ(381ُ )سننُأيبُداودُ:ُانظرُ

ُ(.1181ُ )ومسندُأمحدُ.ُللطحاوي

( )ُُ ُيف ُالشافعي ُاملأثورة"أخرجه 1ُ 3)ُ"السنن )ُ ُيف ُ 1/11)ُ"الكبى"والنسائي ُيفُ( والبيهقي

(353ُ/  )ُ"تاريخُبغداد"واخلطيبُيفُ(1ُ 3)ُ"مسندُاملوطأ"واجلوهريُيفُ(1151ُ)ُ"املعرفة"

ُعنُمالكُبه ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُهكذاُجعلهُمنُمسندُأنسُُ

ُُ ُالبخاريُيف ُُ"صحيحه"واحلديثُأخرجه 19ُ)رقم ُبنُجعفر( ُإسامعيل ُعن ,ُ 9ُ 9 )ويف عنُ(

بادةُ(5111ُ)وُ,ُخالدُبنُاحلارث ُعنُع  يدُعنُأ نس  لُكلهمُعنُمح  ُ.ُعنُبرشُبنُاملفض 

ُعليناُ":ُقال,ُهكذاُروىُمالٌكُهذاُاحلديثُعنُأنسُ (:ُ  3/1)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ خرج 

ُاهللُ يدُ ,ُ"ملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُمح  هُأ صحاب  بادةُبنُالصامت.ُوخالف  يدُعنُأ نسُعنُع  :ُقال,ُفإّنمُرووهُعنُمح 

ُاهللُ" ُرسول  ُ"ملسو هيلع هللا ىلصخرجُعلينا ُسعيدُبنُنصُقال. ُأخبناه ُقاسمُبنُأصبغ: ُحدثنا ُقال, ُابنُ: حدثنا

بادة:ُحدثناُأبوُبكرُبنُأيبُشيبةُقال:ُوضاحُقال يدُعنُأنسُعنُع  :ُقال,ُحدثناُعبدُالوهابُعنُمح 

ُاهللُ" ُعليناُرسول  ُ"ملسو هيلع هللا ىلصخرج  لُوابنُأيبُعديُومحادُبنُ. وكذلكُرواهُحييىُالقطانُوبرشُبنُاملفض 

بادة سندُع  بادةُكلهمُجعل هُمنُم  يدُعنُأنسُعنُع  ِهمُ:ُوقالُعيلُبنُاملديني,ُسلمةُوغريهمُعنُمح  و 

ُمالٌكُ ُفيه يد, ُأ صحابُمح  ه ُوخالف  ُمنه, ُبه ُأ علم  ُوهم ُعل, ُبحميد  ُيكنُله ْ ُأهلُومل  ُبمشيخِة ُكعلِمه ٌم

= 
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ثنيوُ-311 ُيُ ُنمُ ُسمعُأن هُ,كلماُعنُزيادٌُُحد 
ُثِ ُإنُ ُ:يقولُمُِلعلاُلهأُ ُمنُبهُق 

ُرسو ُرُِأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُُهفكأنُ ُ,كلذُنمُُِاهلل ُشاءُ ُماُوأُ ُ,هلُ قبُاسُِالن ُُعامرُ أُ ُي  ُعامرُ أُ ُتقارص 

ُُأنُتهمُ أُ  ُةُ ليلُاهلل ُعطاهفأُ ُ,رمُْعُ لاُلوطُ ُيفُهمغريُ ُغُ لبُذيلاُلمثُلعملاُمنُيبلغواُال 

ُ( ).رُ شهُُْفلُْأُ ُمنُخريٌُُقدرُِلا

___________________ 

ُ.انتهىُكالمه.ُاملدينة

ُبه(:31ُ ص)ُ"الحاديثُالتيُخولفُفيهاُمالك"وقالُالدارقطنيُيفُُُُُ بادة.ُومالٌكُق ص   ُْيذكرُع  .ُمل 

ُ.ُانتهى

ل ةُُِ(تالحى:ُ)قولهُ ُمالحاة:ُبِامل هم  ينهام  قعتُب  ةُواملنازعةُواملشامتة.ُأ يُو  اصم  ِهيُامْل خ  ااِلْسمُ,ُو  اللحاءُو 

املدُ  ُو  رْسِ ُ(.135/ )ُ"تنويرُاحلوالك"قالهُالسيوطيُيفُ.ُبِالك 

عبُاإليامن"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( ) وصلُ"وابنُالصالحُيفُ(18ُ)ُ"فضائلُالوقات"ويفُ(3111ُ)ُ"ش 

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(3ُ)رقمُُ"بالغاتُمالك

ُمنُالُأ علمُهذاُاحلديثُ(:1ُ 3/1)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ رساًلُمنُوجه  ي روىُمسندًاُوالُم 

ُماُيفُاملوطأ ُال ربعةُال حاديثُالتيُالُت وجدُيفُغريُاملوطأ,ُالوجوهُإال  ُ.انتهىُكالمه.ُوهوُأ حد 
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ُ
 حلا كتاب

 
ُج

ُ

ُلُِالهُْإللُُِلسغُ لاُ:باب

ثنوُ-315 ُحد  ُأسامءُ ُنُ أُ ُ,سي بملاُبنُسعيدُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

دُ ُدْتُلوُميسُ عُ ُبنت ُغتستُ ُنُْأُ ُبكرُ ُبوأُ ُهامرُ فأُ ُ,فةيُْلُ حلُ اُبذيُبكرُ ُأيبُبنُ ُحمم  ُثمُ ُ,ل 

ُ ُِت  .لُّ
( )ُُ

ثنوُ-311 ُحد  ُُكانُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُهحرامُِإلُيغتسل 

ُُأنُُْلقب ُلوُ,مُ رُِحي  ُ( ).عرفةُةُ عشيُ ُهوفُِوقُ لوُ,ةمكُ ُهلُِودخ 

_________________ 

ُ.سعيدُبهُمريُعنُحييىُبنُِعنُعبدُاهللُبنُنُ (8/181ُ)أخرجهُابنُسعدُُ( )

ُُ ُابنُسعدُأيضًا ُالشافعيُيفُ(8/818ُ)ورواه 8ُ )ُ"النياتالغي"وأبوُبكر منُطريقُعبدُالكريمُ(

ُاهللُُ"وفيهُ.ُاجلزريُعنُسعيد ُأ بوُبكرُرسول  ْرهاُفلت فْضُعليهاُمنُاملاء:ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصفسأ ل  ُ"..م 

ُُ ُالطباينُيف 1ُ  /11)ُ"الكبري"ورواه )ُ 5/31ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيف ُيفُ( ُ"املختارة"والضياء

( / 1 ُ , 11ُ ُالرمحنُب( ريجُعنُعبد ُبهمنُطريقُابنُج  ُالقاسمُعنُابنُاملسيبُعنُأسامء .ُن

ُ.فذكرهُمرفوعًاُأيضاًُ

ُ.عنُجابرُمثله(1ُ 1 )وأ يضًاُ,ُعنُعائشة(119ُ )ُماُأخرجهُمسلمويشهدُلهُُ

(1)ُُ ُيفُ(ُ 81)أخرجهُالشافعيُّ ُبه(1911ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُّ ُ.منُطريقُمالك 

ُبذيُ,ُعمنُطريقُأيوبُعنُناف(511ُ )ومسلمُ(198ُ )وأخرجُالبخاريُُ مرُكانُيبيت  ُع  ُابن  أن 

ُ,ُط وى غت سل  ُ,ُثمُي  ُالنبي  ُأ ن  ُ.ُفعل هُملسو هيلع هللا ىلصويذكر 

سلهُلإلحرامُ"ول يسُعندمهاُُ ُُ."والُلوقوفهُبعرفةُ,ُغ 

اُاالغتسالُلإلحرامُ ُمنُأ مرهُ.ُأم  ُ.ُانظرُماُقبلهو.ُملسو هيلع هللا ىلصفقدُصح 

= 
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ُرمُِحمل ُاُلسغُ ُ:باب

ثنيوُ-311 ُُعنُكلماُحد  ُمربنعُ ُنُ أُ ُ,رباح ُُيبأُ ُبنُعطاءُعنُقيسُ ُبنُيدمح 

ُيعلُلقاُط ابخلا ُُوهوُ-ُيةنُْمُ ُبنُىل  ُيُ ُوهوُ-ُماءًُُابطُ خلاُبنُمرعُ ُىلعُيصبُّ ُ:غتسل 

ُُأنُُْتريدُ أُ ُ:ىلعيُ ُلفقاُ,يِسُرأُُْىلعُببُ اْصُ ُُنيأمرتُ ُإنُُْ.؟يبُهالُ عجت  ُص  ُهلُلفقاُ,ببت 

ُُاءُ ملاُهيزيدُ ُنلفُْبُبُ اْصُُ:ابطُ خلاُبنُ ُمرعُ  ُُإال  .اًُثُ عُ ش 
ُ( )ُ

ثنوُ-318 ُحد  ُُالُكانُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُرأُُْيغسل  ُهس 

___________________ 

سلُلعرفةُ ُ ُالغ  ا ُأم  ُمنُحديِثُ. ويُمرفوعًا ُبنُُِفقدُر  ُُالفاكه ُسعد .ُ ُأمحد ُوابنُ (1111ُ )أخرجه

هُضعيٌفُ(1ُ 3 )ماجهُ ُ(.1/91)ُ"خيصالتل"كامُقالُابنُحجرُيفُ.ُوسند 

ُوابنُمسعودُوابنُعباسُ ُُ(85/ )انظرُنصبُالرايةُ.ُوجاءُعنُعيلٍّ

ُ.ُمنُطريقُالشافعيُعنُمالكُبه(1818ُ)ُ"معرفةُالسننُواآلثار"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

,ُمنُطريقُسعيدُبنُسامل(5/13ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(811ُ)لكنُوصل هُالشافعيُ,ُوفيهُانقطاعُ

دُكامُيفُ عنُابنُ(ُسعيدُوُحييىُ)ُمنُطريقُحييىُبنُسعيدُالقطانُكالمهاُ(111ُ/ )ُ"املطالب"ومسد 

ثنيُعطاءٌُ ريجُحد  ُبنُي عىلُعنُأ بيهُبه.ُج  ُ.ُأ خبينُصفوان 

ُُ.وهذاُإسناٌدُصحيٌحُُ

ثنيُعطاءُبه(1/588ُ)ُ"غريبُاحلديثُ"ورواهُإبراهيمُاحلريبُيفُُ اجُبنُأ رطاةُحد  ج  ُ.ُمنُطريقُح 

نْيةُ:ُ)ُقولهُ ُيعىلُريضُاهللُعنهاُ(م  ُ.وهوُي عىلُبنُأمي ة.ُهيُأمُّ

ُ ُيف ُعمر ُأبو ُ  /1)ُ"االستذكار"قال :)ُ ُيعىل ُأنُْ)وقول ُيبُأتريد ُجتعلها ُالفدية( ُيريد ُيقول. إْنُ:

ُ ُرأ ِسهُمنُذلكُصببت  ُيشٌءُمنُدواب  نيُ,ُعىلُرْأِسهُماًءُيكادُيموت  ِزم  أوُملسُالشعرُوزوالُشعثِهُل 

ُيفُذلكُالفعِلُعىلُفاِعله.ُفإْنُأ مرتنيُكانْتُعليك.ُالفديةُ  مرُأ ن هُالُفدية  هُع  ,ُوالُعىلُاآلمرُبِه,ُفأ ْخب  

ُ.انتهىُكالمه.ُواهللُأعلم.ُهذاُمعنىُقوله
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ُُوهو ُُ,رمٌُحم  ُ( )ُ.مالتُِْحُاالُمنُإال 

ُحرامُِإلُِاُيفُغةُِصب ُمل ُاُياِبُالثُ ُبسُِلُ ُ:بابُ

ثنوُ-319 ُحد  ُمالك  ُابطُ خلاُبنُُِمرعُ ُىلموُمُ لسأُ ُسمعُ ُن هأُ ُ,نافعُ ُعنيُعن

ُ ُاًُثوبُاهللُبيدعُ ُبنُُِحةُ لطُىلعُىرأُ ُابطُ خلاُبنُ ُمرُ عُ ُنُ أُ ُ,مرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُثدُ حي 

ُُوهوُاًُمصبوغ ُالثُ ُهذاُماُ:مرعُ ُلفقاُ,رمٌُحم  ُياُ:حةلطُلفقاُ؟حةلطُياُصبوغملاُوب 

ُ.رٌُدُ مُ ُهوُامإنُ ُؤمنيملاُمريُ أُ 

ُأُ ُكمإنُ ُ:عمرُلفقا ةٌُأُ ُهطالرُ ُاّيُّ ُالن ُُبكمُقتدييُ ُئم  ُىرأُ ُجاهالًُُالًُرج ُُنُ أُ ُولفُ,اس 

ُالثُ ُهذا ُليُكانقدُُاهللُبيدعُ ُبنُ ُحةُ لطُإنُ ُ:لقالُوب  ُ,حراماإلُيفُغةصبملُ اُيابالثُ ُبس 

ُأُ ُبسوالتُفال ُُ( )ُ.غةصبملُ اُيابالثُ ُهذهُنمُُِشيئاًُُهطُ الرُ ُاّيُّ

_________________ 

( )ُُ 1/151ُ)ُ"الم"الشافعيُيفُأخرجه ُالبيهقيُيفُ( (1813ُ)ُ"السننُواآلثارُعرفةم"ومنُطريقه

ُ.ُأخبناُمالكُبه

ب كريُعنُمالكُُمنُطريقُابنُِ(1811ُ)ُ"املعرفةُ"ويفُ(5/11ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبه

ُُ ُابنُسعد 3/111ُ)وأخرجه ُواب( ُيف ُاملبارك 111ُ )ُ"الزهد"ن ُيفُ( ُعبيد ُ"غريبُاحلديث"وأبو

دُكامُيفُ(ُ  /1) ُعنُنافعُبه(118ُ )ُ"املطالب"ومسد  ُ.منُط رق 

ُالذرائعُِ,ُهذاُإسناٌدُصحيٌحُموقوٌفُ:ُقالُابنُحجرُيفُاملطالبُ ُ.وهوُأ صٌلُيفُسد 

ٌرُ:ُ)ُقوله د  بغُبامل غرة.ُاباًُيعنيُتر(:135ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(إنامُهوُم  ُ,ُي ريدُإنامُص  واملدر 

ُ ُاليابس  ُُانتهىُكالمه.ُالطي 

ُ.الطيُالمحرُ.امليمُُِبفتِحُ.ُوامل غرة:ُقلت
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ثنوُ-331 ُحد  ُ,بكرُ ُيبأُ ُبنتُسامءأُ ُعنُبيهأُ ُعنُروةعُ ُبنُهشامُعنيُعنُمالك 

اأُ  ُلتُ ُكانتُّن  ُُوهيُاتعُ شبملُ اُراتعصفُ ملُ اُبس   ( ).زعفرانٌُُفيهاُيسلُ,رمةٌُحم 

ُقةطُ نُْملُِاُحرمُِمل ُاُبسلُ ُ:باب

ثنيُ- 33 ُحييُحد  ُلُ ُهكرُ يُ ُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك  ُبس 

ُُ( )ُ.حرممُ للُةُِنطقُ ملُِا

_________________ 

ويفُ(5/59ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/151ُ)والطحاويُ(11ُ /1)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُعنُمالك(1851ُ)ُ"املعرفة" ُ.منُط رق 

ُقالُمالٌكُهشامُعنُأُ ُ ُبيهكذا .ُ ُابنُأيبُشيبة ُ"مسندهُ"وإسحاقُبنُراهويةُيفُ(13ُ /3)وأخرجه

ُكالمهاُعنُهشامُ (11ُ /5)وابنُأيبُشيبةُأيضًاُ,ُبدةُبنُسليامنمنُطريقُعُ (1151ُ) ندر  ُمنُطريقُغ 

ُ.عنُفاطمةُبنِتُامل نذرُعنُأ سامءُبه

هُحي(:11ُ/ )ُ"الحاديثُالتيُخولفُفيهاُمالك"قالُالدارقطنيُيفُُ يىُبنُسعيدُالقطانُوأبوُخالف 

وهوُ.ُنذرُعنُأسامءاملُ ُبنِتُُعنُفاطمةُ ُرووهُعنُهشامُ .ُزيدُوغريهمُسامةُومحادُبنُ أُ ُبنُ ُأسامةُمحادُ 

ُ.انتهى.ُالصواب

ُ.منُطريقُمالكُبه(1891ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(831ُ)أخرجهُالشافعيُُ(1)

ُبهُالوسطُمنُسريُونحوه.ُبكرسُامليمُوفتحُالطاءُ(:املِنْطقةُ:ُ)ُقولهُ ُابنُِ.ُماُي شدُّ ُكراهة  مرُلهُعُ ُولعل 

ُالسقوط,ُإذاُكانُلغريُحاجة ُاإلزارُخشية  اُإذاُكانُلهُحاجٌةُكشد  .ُفالُبأس.ُفيهاُأ وُوضعُالنقودُِ,ُأ م 

ُ.ومثلهُاِْلميان

ُيفُُ ئلْتُعنُاِْلميانُ",ُعنُالقاسمُبنُحممدُعنُعائشة(5/19ُ)ُ"الكبى"وقدُروىُالبيهقيُّ اُس  أّن 

حرم تِه!ُوماُبْأٌس؟:ُفقالت.ُللم  ُ."ليستْوثِقُمنُنفق 

علُفيهاُُ(اْلميانُ)ُُ(:3/391:ُ)"الفتح"قالُاحلافظُيفُ ةُالرساويلُجي  ب,ُي شبهُتك  عر  هوُبكرسُاْلاءُم 

= 
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ُُ:باب ُهوجهُ ُحرمُِمل ُاُمريخت 

ثنيُ-331 ُحييُحد  حممُ ُبنُقاسمُِلاُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنُىُعنُمالك 
ُأن هُ,دُ 

ُرافُِفُ لاُخبينأُ ُ:لقا انُبنُ ُعثامنُ ُىرأُ ُأن هُ,نفيُُّحلاُمريُ عُ ُبنُةص  ُيغطُ يُ ُجعرُْلباُعف 

ُُوهوُ.هوجهُ  ُ.رمٌُحم 
( )ُ

ثنوُ-333 ُحد  ُفوقُماُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُُفالُ.سأُْالرُ ُمنُنقُْالذُ  ُمُ حرُِاملُ ُرهمُ َي 
( ).ُ

___________________ 

الُ":ُإسحاقُعنُعطاءُقالُمنُطريقُالثوريُعنُابنُُِوقدُروىُالدارقطنيُُّ.ُوي شدُيفُالوسط,ُالنفقةُ 

حرم ُباخلات مُللم  ُ"بأس  يكُعنُأيبُإسحاقُعنُعطاءُ. ُمنُطريقُرش  هُعنُُ-وأ خرجُأيضًا ر  ورب امُذك 

حرم":ُقال.ُابنُعباسُعنُ-سعيدُبنُجبريُ ِمُللم  ُباِْلميانُواخلات  ُ.ُ"الُبأس  لُأ صحُّ وأخرجهُ.ُوال و 

ُعديُيفُ ُوابن  قالُابنُعبدُ.ُوإسنادهُضعيف.ُعباسُمرفوعاًُُآخرُعنُابنُُِمنُوجهُ ُ"الكامل"الطباينُّ

هُإذاُملُي مكنُإدخالُبعِضهُيفُبعضُ :ُالب ُال ْمصار,ُوأ جازواُعقد  ُذلكُف قهاء  ُأ جاز  نُأ حد  نقلُع  ,ُوملُي 

ُعنُابنُعمر,ُوعنْه ه:ُكراهت هُإال  واز  ه.ُج  ُعقد  ُإسحاق  دُبذلك,ُوليسُكذلك:ُوقيل,ُومنع  .ُإنهُتفر 

ُعنُسعيدُبنُاملسيبُقال ُصحيح  ُأيبُشيبةُبسند  حرم,ُولكنُالُ":ُفقدُأ خرجُابن  ُباِْلميانُللم  الُبْأس 

ُعليهُالسري اًُ,ُيعقد  ف  هُل  ُ.تهىُكالمهان.ُ"ولكنُيلفُّ

ُ.منُطريقُابنُوهبُعنُمالكُبه(881ُ )ُ"رشحُمشكلُاآلثار"أخرجهُالطحاويُيفُُ( )

ُعنُحييىُبنُسعيدُبه(5/51ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(3/185ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ ُ.منُط رق 

ُ(.318)ُبرقمُ.ُسيأيتُيفُاملوطأ.ُولهُطرٌقُأ خرىُعنُعثامنُ

ْرجُ:ُ)ُقولهُ مُبرقمُ.ُقريٌةُبيُمكةُواملدينة,ُبفتحُالعيُوإسكانُالراءُ(الع  ُ(5 3)تقد 

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(5/11ُ)والبيهقيُ(881ُ )ُ"رشحُامل شكل"أخرجهُالطحاويُيفُُ(1)

ريج(3/185ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ قييلُيفُ,ُمنُطريقُابنُج  منُطريقُ(1ُ  / )ُ"الضعفاء"والع 

= 
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ثنوُ-331 ُحد  ُعبدُُِبنُ ُواقدُ ُهابن ُُنفُ مرُكُ عُ ُبنُاهللُعبدُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُُ,اهلل ُُحفةجل ُباُومات  ُرأُُْرومخُ ُ,اًُمرُِحم  ناهبُْطيُ لُ ُمٌُرُ ح ُُانُ أُ ُالولُ:لوقاُ,هووجهُ ُهس 
ُ( ).ُ

ثنوُ-335 ُحد  ُتُ ُالُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُنتقب 

ُلتُالوُ,حرمةُ املُ ُرأةُ ملا ُ.( )ُينازُ فُ قُ لاُبس 

___________________ 

ُ.نُنافعُبهعبيدُاهللُبنُعمرُكالمهاُع

ُ.ُوهذاُإسنادُصحيحُ( )

هري,ُعنُسامل,ُقال(119ُ)ُ"حجةُالوداع"وروىُابنُحزمُيفُكتابهُُ ُ":ُمنُطريقُالزُّ ُبن  ُواقد  ت ويف 

هُيفُثالثِةُ مهُولف  صهُوعم  هُوقم  ُرأ س  ُعمر  ُابن  رم,ُفأ خذ  مرُمعُابِنُعمرُباجل حفة,ُوهوُحم  عبدُاهللُبنُع 

رمونُ؛ُأ مسسناهُطيباًُهذاُي قطعُإ:ُأثواب,ُقال ,ُولوالُأ ن اُحم  ُ.ُ"حرامهُحيُت ويف 

ُ.ُمنُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(9ُ 18)ُ"املعرفة"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُموقوفاًُُ ُ.ُكذاُرواهُمالٌكُعنُنافع 

مرُ(838ُ )ُ"صحيحه"وأخرجهُالبخاريُيفُُ ثناُنافعُعنُعبدُاهللُبنُع  منُطريقُالليثُبنُسعدُحد 

ُاهلل:ُفقال,ُقامُرجٌلُ":ُقال ُ.ُياُرسول  ُِمنُالث يابُيفُاإلحرام؟ُفقالُالنبيُّ رناُأْنُنلبس  الُ:ُملسو هيلع هللا ىلصماذاُتْأم 

واُالقميص ُامل حرمةُ"وفيهُ.ُاحلديث..ُتلب س  ُاملرأة  ازينو,ُوالُت نتقب  ف  ُالق  ُ.ُ"الُتلبس 

رهُُ ك  ُ.مرفوعًاُكل هالبخاريُفذ 

ُ.دونُالنقابُوالقفازين.ُمنُطريقُمالك(11ُ  )ومسلمُ(513ُ )وأخرجهُالبخاريُُ

ُذكرُ ُ ُُثم ُيف ُاخلالف  ُالبخاريُّ ُوالنقاب)اإلمام  ُعنُُ.(القفازين ُاملرفوع  ل  ُف ص  مر ُع  ُاهللُبن بيد ُع  وأن 

ُ.ُاملوقوف

ُفقالُ :ُ ه ُالليث)تابع  ُأي ُيفُ( ُإسحق ُوابن  ويرية ُوج  قبة ُع  ُبن ُإبراهيم ُبن ُوإسامعيل ُعقبة ُبن موسى

ُ:ُبيدُاهللوقالُعُ .ُالنقابُوالقفازين ُامل حرمةُ (ُأيُابنُعمر)وكانُيقولُ.ُوالُورس  ُ,ُالُتنتقب  والُتلبس 

= 
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ثنوُ-331 ُحد  ُمالك  ُعن ُأُ ُ,نذرُِملُ اُبنِتُُفاطمةُعنُروةعُ ُبنُهشامُعني ُاّن 

ُُونحنُناوجوهُ ُرخمُ نُ ُان ُكُ ُ:تلقا ُأُ ُبنِتُُسامءُ أُ ُمعُونحنُ,رماٌتُحم  ُبكر  يب

ُال .يقدُ ص 
( )ُ

___________________ 

ين از  مر.ُالقف  ُامل حرمة:ُوقالُمالٌكُعنُنافعُعنُابنُع  ُ.ُالُتنتقب  ُبن  ليموتابعهُليث  ُانتهىُكالمهُ"أ يبُس 

بيدُاهلل:ُقلتُ وتابعهُ.ُ"فتحُالباري"وإسحاقُبنُراهويةُكامُيفُ(1591ُ)أخرجهاُابنُخزيمةُ.ُروايةُع 

هُعىلُوقِفهُكيحيىُبنُسعيدُالنصاريُوأيوبُومالك ُ.ُغري 

ُل مورُ ُحجرُاملوقوف  حُابن  ُ.ورج 

لُ مرُيفُنافعُ :ُال و  بيدُاهللُبنُع  ُع  ُمُُِأن  ُ.نُمجيعُم نُخالفهأ حفظ 

ُعنُاملوقوف:ُالثاينُ ُاملرفوع  ُإىلُقولهُ.ُكونهُفصل  ُاملرفوع  ُاهللُيقول:ُثمُقالُ"وْرس"فذكر  :ُوكانُعبد 

ُالنقابُوالقفازين ر  هُموقوفًاُكل ه.ُفذك  ر  رفوعًاُكل ه,ُبخالفُغريهُفذك  ُ.أ وُم 

ُله:ُثالثاًُُ ُ.حيثُذكرهُموقوفًاُهناُيفُاملوطأ.ُمتابعةُمالك 

ُ"التمهيد"وُ(3/11ُ)ُ"نصبُالراية"وُ(189ُ/ )ُ"تغليقُالتعليق"وُ(1/53ُُ)ُ"فتحُالباري"انظرُُ

ُ.وماُبعدها(15ُ /5 )

ُ)قوله :ُ ُعىلُال نفُ(تنتقب  ُاملرأة ه ُالذيُتشدُّ ُاخلامر ُوهو ُالنقاب, بُمنُ. ُقر  ُوإْن أوُحتتُاملحاجر,

ُوسكو ُالواو صواصُبفتح ُالو  ُفهو ُأ جفاّنا ُإىلُطرِفُالعيُحتىُالُيبدو ُنزل  ُفإْن ُالوىل, ُالصاد ن

ُالل ثامُ ُفهو ُمنهُيشٌء ُيكنُعىلُالرنبة ُإىلُالفمُومل ُنزل  ُفإْن ُوبالفاء, ُالل فافُبكرسُالالم ال نفُفهو

ُ.باملثلثة

ُ)قولهُ ازين: ف  شىُبقطنُُوشدُ ُ,القاِفُُبضمُ ُ(الق  ُلليدينُحي  ُي عمل ُيشٌء ان, م  ُر  ُبوزن از ف  ُق  ُتثنية الفاء,

ُللبد ُاملرأ ة  ُتلبسهام ,ُ ُتلبس  ُما ْزلُأ و ُغ  ُيف
ِ
ُاليشء ُمعاناِة ُعند يها ُوكف  ُأ صابعها ُفت غط ي ُي دّيا ُيف ُاملرأة ه

ُ(.1/318)قالهُالزرقاينُ.ُونحوه

ُ.سليامنُعنُهشامُبهمنُطريقُعب دةُبنُ(1155ُ)أخرجهُإسحاقُبنُراهويةُُ( )

= 
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ُحلاُيفُيِبُالطُ ُيفُجاءُ ُماُ:باب ُج 

ثنوُ-331 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُُأيبُبنُعطاءُعنُقيسُ ُبنُيدمح  ُاًُعرابيُ أُ ُنُ أُ ُ,رباح 

ُُثرأُ ُهوبُُِقميٌصُُعرايبُ ال ُُىلوعُ,نيُ بحُ ُوهوُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُىلإُجاءُ  ص 
ياُُ:لفقاُ,فرةُ 

ُ ُإُُِ.اهللُرسول  ُللُْهأُ ُين  مُْبعُ ُت 
ُ.؟صنعُ أُ ُنُْأُ ُرينمُ أُْتُفكيفُ.رةُ 

ُُهلُلفقا ُُانزعُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُُهذهُْلُسواغُُْ,كقميص  ُيفُْلُوافعُ,عنكُفرةُ الصُّ

.كجُ ح ُُيفُتفعلُماُكمرتُِعُ 
( )ُ

___________________ 

يد(1191ُ)وأخرجهُابنُخزيمةُُ م سهرُُبنُُِمنُطريقُعيلُ (1/98ُ)واحلاكمُ,ُمنُطريقُإبراهيمُبنُمح 

ُ.ُ"كن اُن غط يُوجوهنا":ُقالت,ُكالمهاُعنُهشامُعنُفاطمةُعنُأ سامء

جاه:ُوقالُاحلاكمُ َُْير  ُ.حديثُصحيٌحُعىلُرشطُالشيخيُمل 

ُمنُالول:ُقلتُ ُ.وهذاُأ رفع 

ُ.منُطريقُابنُبكريُعنُمالكُبه(8/15ُ)ُ"معرفةُالسننُواآلثار"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُرواهُيفُُ ُالشافعي  ُ.عنُمالكُبهُ"القديم"وذكرُالبيهقيُأن 

ُُ ُالبُيف ُابنُعبد 1/119ُ)ُ"التمهيد"قال :)ُ ُعلمت  ُفيام ُامل وط أ واة ُر  ُمجيِع ُعند رسٌل ُم  ُحديٌث .ُهذا

ُ.انتهى

ُ:ُقلتُ ةٌُ.ُ"وهوُبحني"يدُبنُقيسُهكذاُقالُمح  نُتابعهُعليها,ُوهيُلفظةُشاذ  ُم  ُْأر  وقدُرواهُمجٌعُ.ُمل 

ُ.ُوهوُباجلعرانة:ُفقالوا,ُكبرٌيُمنُالثقاتُعنُعطاءُعنُصفوانُبنُأ ميةُعنُأ بيه ُ.ُوهوُأ صحُّ

,1/111ُ)وأمحدُ(81ُُ  )ومسلمُ(151ُ,1111ُ,1111ُُ ,191ُ ,113ُ )ُوأخرجهُالبخاريُُ

وابنُ(831ُ)والرتمذيُ(811ُ ,ُ 81 ,811ُ ,9ُ 8 )ُوأبوُداودُ(1ُ 3/ )شافعيُوال(111ُ

ُ ُشيبة 31ُ /5)أيب )ُ ُيف 13ُ)ُ"الكبري"والطباين /ُ 151ُرقم ,155ُ )ُ (ُ 1/13)والدارقطني

ُعنُعطاءُعنُصفوانُبنُيعىلُبنُأ مي ةُعنُأبيهُبه(5/51ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ
كلهمُ.ُمنُط رق 

= 
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ثنوُ-338 ُحد  ُمرعُ ُنُ أُ ُ,ابطُ خلاُبنُمرعُ ُىلموُمُ لسأُ ُعنُنافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُُوجدُ ُابطُ خلاُبن ُُريح  ُُوهوُطيب  ُُنُْمم ُُ:لفقاُ,جرةبالش  ُلفقاُ؟يبالطُ ُهذاُريح 

ُُيبأُ ُبنُمعاوية ُلفقاُ!.اهللُرُ مُْعُ لُمنكُ:مرعُ ُلفقاُ,ؤمنيملُ اُمريُ أُ ُياُيمن ُُ:فيانس 

ُ.ؤمنيملاُمريأُ ُياُبتنيطيُ ُحبيبةُمُ أُ ُإنُ ُ:معاوية

ُُ:مرعُ ُلفقا ُ( ).هن ُلِسُتغُْلفُنُ عُ رتجُِلُيكلعُعزمت 

___________________ 

ُ.ُوهوُالصوابُ"باجلعرانةُُ"قالواُ

ُالبُيفُُ ُعبد ُابن  1/151ُ)ُ"دالتمهي"وحاول ُفقال( ُبينهام ُ)اجلمع ُبحني: ُوهو ُمنُ( ُم نصفه املراد

ُغزوةُحني ُاهللُ, ُرسول  ُال عرايبُّ ُفيه ُهوُاجِلعرانةُملسو هيلع هللا ىلصواملوضعُالذيُلقي  ربُ, وهوُبطريقُحنيُبق 

عروٌفُ ُاهللُ,ُذلكُم  ُرسول  م  نيُملسو هيلع هللا ىلصوفيهُق س  ُح  ُ.انتهى.ُغنائم 

ُ)قولهُ ُقميٌصُ: ُُ(وعليه ُالشيخي ُرواية ب ةٌُ"يف ُج  ُُ"وعليه ُمسنده ُيف ُللشافعي  ُرواية ُ"ويف ا :ُقالإم 

ِميٌصُ ب ةٌُ:ُوإماُقال,ُق  ُُ"ج  ُعىلُاحلديثُبقوله.ُواجل بةُهيُالقميصُوزيادة.ُبالشك  بُالبخاريُّ :ُولذاُبو 

ُجاهالًُوعليهُق ميٌصُ ُ.باٌبُإذاُأ حرم 

مدةُ"قالُالعينيُيفُ ُاملذكورُيفُالرتمجةُلفظُالقميص:ُ"القاريع  واملذكورُيفُاحلديثُلفظُ,ُفإْنُقلت 

ُاجلبة ُ؟ُقلت.فمنُأ ينُاملطابقة. ُيفُالرتك: هامُواحٌد ُحكم  ُأ ن  ُالُشك  ُوكيفُال, ُقميٌصُمعُ. واجل ب ة

ُطاق ي ُذات  ُاجلبة  ُلن  ُآخر 
 
ُ.انتهى.ُيشء

فرةُ:ُ)ُقوله خُبالطيب"شيخيُففيُروايةُلل,ُمنُأثرُالطيبُ(ص  تضم  ُ."م 

ُالطحاويُيفُُ( ) 11ُ /1)ُ"رشحُمعاينُاآلثار"أخرجه ُابنُوهب( ُمنُطريق السننُ"والبيهقيُيفُ,

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُمنُطريقُابنُب كريُكالمهاُعنُمالكُبه(5/35ُ)ُ"الكبى

ُ.ُُُُُُُُُُمنُطريقُأيوبُعنُنافعُبه(3/111ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُُ

منُ(1ُ  /59)ُ"تاريخُدمشق"ومنُطريقهُابنُعساكرُيفُ(11ُ/ )ُ"الزهد"ملباركُيفُوأخرجهُابنُاُ

= 
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ثنوُ-339 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  زُ ُبنُتلُْالص 
ُأنُ ُ,هلُِهأُ ُمنُواحدُ ُغريُعنُييدُ 

ُُوجدُ ُط ابخلاُبنُمرعُ  ُُريح  ُُوهوُطيب  ُُبنُ ُكثريُ ُبهجنُُْىلوإُ,جرةبالش  ُلفقاُ,تلُْالص 

ُُنمم ُُ:مرعُ  ُدُْبُ ل.ؤمنيملاُمريُ أُ ُياُين ُمُُِ:كثريٌُُلفقاُ؟.يِبُالطُ ُهذاُريح  ُوُ,يسرأُُْت  دت  ُأ ر 

ُلحأُ ُأنُْ ُُىلإُفاذهبُ:مرعُ ُلفقاُ.ق  رش  
ُرأُُْكفادلُ ُبةُ  ُففعُ.هيُ نقُِتُ ُىحتُ ُكس  ُبنُ ُكثريُل 

ُ ُ( ).تلُْالص 

ُُ:باب ُلُِهالاإلُُِمواقيت 

___________________ 

سلمُبنُجندبُعنُأ سلمُبه ُ.ُطريقُم 

ُ.وإسنادهُصحيحُ

ليامنُبنُي سار(11811ُ)وأخرجهُاإلمامُأمحدُُ ُوجدُ ,ُمنُطريقُحييىُبنُأ يبُإِسحاقُعنُس  مر  ُع  ُ.ُأ ن 

ُ.وفيهُانقطاعٌُُ

رة:ُ)قولهُ ج  ىُذاُاحلليفةُ(وهوُبالش  ُأ هِلُاملدينة.ُوي سم  ىُمسجدُُ.وفيهُمسجدٌُ.ُوهوُميقات  كانُي سم 

ُ.الشجرة

ُ.منُطريقُعبدُاهللُبنُيوسفُأخبناُمالكُبه(31ُ/ )ُ"أخبارُالقضاةُ"أخرجهُوكيعُيفُُ( )

ييدُوالدُالصلتُ ْيدُ .ُوز  ُز  ُ(..1/119)ُ"اإلصابة"ذكرهُابنُحجرُيفُالصحابةُكامُيفُ.ُتصغري 

ييدُبياءينُمجيعًاُباثنتيُمنُأ سفل(:9ُ 1/ )ُ"املشارق"قالُيفُُ ُالزايُوت كرسُت صغريُزيدُ ,ُز  ,ُوت ضمُّ

ه ُ.ُانتهى.ُوليسُفيهُسواهُمماُي شبه 

بةُ:ُ)ُقولهُ ُ.بفتحُالشيُوالراء(:1/391ُ)ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(رش  

بةُ(:ُ)9/311ُ )ُ"التمهيد"وقالُأبوُعمرُيفُُ ستن(ُالرش   جرم  حوٌضُيكونُ,ُقعُاملاءُعندُأ صوِلُالش 

ا ُِرّي  ُ.انتهى.ُمقدار 
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ثنوُ-311 ُحد  ُهأُ ُمرعُ ُبنُاهللُعبدُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُُ( ).عرفُ لاُمنُل 

ثنوُ- 31 ُحد  ُمالك  ُعن ُأهُمرعُ ُبنُاهللُعبدُنُ أُ ُ,عندهُقةالثُ ُعني ُمنُل 

.اءيُ ليُْإُِ
( )ُ

ُلُِهالاإلُُِيفُلمعُ لاُ:باب

ثنوُ-311 ُحد  ُرسوُأنُ ُ,بيهأُ ُعنُروةعُ ُبنُهشامُعنيُعنُمالك  كانُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالشافعي 53ُ /1)ُ"الم"أخرجه )ُ ُيف 1811ُ)ُ"املعرفة"والبيهقي )ُ ُالكبى"و ُ"السنن

ُمنُطريقُمالكُبهُ(5/19ُ)

ُ)قولهُ رع: دةُبضمُ ُ(الف  ُُبضمُ :ُوقيل,ُوسكونُالراءُ.املوح 
ِ
ُيضاًُأُ ُالراء ُجامعةُبي. .ُمكةُواملدينةُقريٌة

ُُ.كيلوُتقريبا51ًُُ تبعدُعنُاملدينةُ

ُبميقاتهُالُي ريدُإِحراماًُ(:51ُ /5 )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ تملٌةُعندُأ هلُالعلِمُعىلُأ نهُمر  ُ,ُحم  ث م 

ُمنه ل  ةُأوُغريها,ُبداُلهُفأ ه  رعُِمنُمك  ُإىلُالف  ُبداُلهُيفُاإلحرام,ُأ وُجاء  ُالش.ُثم  هُهكذاُذكر  ُوغري  افعيُّ

مرُهذا ُ.انتهى.ُيفُمعنىُحديثُابِنُع 

ُالشافعيُيفُُ(1) 1/118ُ)ُ"الم"أخرجه ُالبيهقيُيفُ( ُالسننُواآلثار"ومنُطريقه (1881ُ)ُ"معرفة

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعمرُبهُأخبناُمالكُعنُنافعُعنُابنُِ

ُ,ُنُوهبمنُطريقُاب(5/31ُ)ُ"السننُالكبى"وأخرجهُالبيهقيُيفُُُ هُعنُابنُِشهاب  ُأ خب   ُيونس  أ ن 

مُاحل ك مي",ُعنُنافعُعنُابنُعمر ُحك  ُ.ُ"أ ن هُأ حرمُِمنُإِْيلياءُعام 

ُالثقةُهوُنافعُموىلُابنُعمرُ ُأ ن  ُ.رمحةُاهللُعىلُاجلميع.ُفتبي 

ُالب كري.ُمعناهُبيتُاهلل:ُوقيل,ُهُممدودُبيتُاملقدسولُِأُ ُبكرِسُُ(إيلياء:ُ)قولهُ
أنهُي قالُ,ُوحكىُأبوُعبيد 

ُبالقصُأ يضاًُ ُالالم, ُوسكون ُالوىل ُالياء ُبحذف ُثالثٌة ُولغٌة ُال قىصُأ يضاًُ. ُوهو ُعياضُيفُ. قاله

ُ(.1ُ  / )ُ"املشارق"
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ُ ُههُأُ تُ لبهُراحُوْتُتُ فإذاُاْسُُ,ييفةُركعتُ لحل ُذيُاُيفُمسجدُُِي صيل  .ل 
( )ُُ

ُُرفعُ ُ:باب ُلُِهالباإلُُِوِتُالص 

ثنيُ-313 ُُىحييُحد  مروُبنُدحممُ ُبنُبكرُأيبُبنُاهللُعبدُعنُعنُمالك  ُبنُع 

ُُعنُهشامُ ُبنُارثحلاعبدُالرمحنُبنُُبنُبكرُيبأُ ُبنُُِكلملاُعبدُعنُحزمُ  ُبنُدخال 

ُ ُال ُُائبالس  ُرسوُنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُنصاري  ُُتاينأُ ُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُهللاُل  ُآمرُ ُنُْأُ ُينمرُ فأُ ُجبيل 

ُأُ ُرفعوايُ ُنُْأُ ُي ُمعُنمُ ُوأُ ُ,صحايبأُ  ُ( )ُ.مهاحدُ أُ ُريديُ ُ.لُِهالإلباُوأُ ُيةبُِلبالتُ ُمصواِت 

_________________ 

( )ُُ ُابنُأيبُشيبة ُبه(3/391ُ)أخرجه ُعنُوكيعُبنُاجلراحُعنُهشامُبنُعروة ُولفظه. ُبهُ": استوْت

ُراحلتُ  ُاملسجِدُأهل 
ِ
ُ."هُبفناء

ُُ ُيف ُعمر ُأبو 11/181ُ)ُ"التمهيد"قال ُإرسالُِ(: ُمالكُيف ُعن واة تلفُالرُّ َُي  ْ ُاحلديثُهبذاُُمل  هذا

سندًاُمنُحديثُابنُعمرُوأنسُمنُوجوه ُثابتةُ ,ُاإلسناد ويُمعناهُم  ُانتهى.ُوقدُر 

مر:ُقلتُ ولفظُم سلمُ.ُعنُساملُعنُأبيهُ(81  )ومسلمُ(111ُ )أخرجهُالبخاريُ.ُحديثُابِنُع 

ُهنا ُ.ُمثلُروايِةُمالك 

هُ ُأ خرىُعنُابنُعمرُنحو 
ُ.نحوهُوأيضًاُعنُأنسُ.ُوأ ْخرجاهُمنُط رق 

(1)ُُ ُأخرجه 191ُ)الشافعي )ُ 1/51ُ)وأمحد )ُ ُداود 1ُ 8 )وأبو )ُ 813ُ )والدارميُّ ُيفُ( والطباينُّ

رشحُ"والبغويُيفُ(1811ُ)ُ"املعرفةو"ويفُ(ُ 5/1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(11ُ /1)ُ"الكبري"

ُعنُمالكُبه(811ُ )ُ"السنة ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.منُط رق 

ُ(11ُ /5)ابنُأيبُشيبةُ(1191ُ)وابنُماجهُ(119ُ)والرتمذيُ(1111ُ )وأخرجهُأمحدُُُ الطحاويُّ

يينةُعنُعبدُاهللُبنُأيبُبكرُبه(5313ُ)ُ"رشحُمشكلُاآلثار"يفُ ُ.ُوغريهمُمنُطريقُسفيانُبنُع 

حهُابنُحبانُُ ُ(.3811)وصح 

ُقالُالرتمذيُ ُ,ُحديثُحسٌنُصحيٌحُ: ُاحلديثُعنُخال  همُهذا ُعنُوروىُبعض  ُخالد  ُبِن دُعنُزيِد

= 
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ُحلاُيفُرانقُِلاُ:باب ُج 

ثنيُ-311 ُحييُحد  ُمالك  ُعن حممُ ُبنُُِجعفرُُِعنُى
ُبنُ ُقدادُ ملاُنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُدُ 

ُدخُسودُِلا ُلطاُأيبُبنُُِيلُ عُىلعُل  ُُب  ُُينجعُ ُوهوُ,قيابالسُّ ُُاًُدقيقُهلُبكرات  ُ,اًُطبُ وخ 

ُحلاُبيُقرنُ يُ ُنُْأُ ُنعُ ُىنهُ يُ ُانعفُ ُبنُثامنعُ ُهذاُ:لفقا ُأيبُبنُيلُُّعُفخرجُ,عمرةلواُج 

ُلطا ُ,ذراعيهُىلعُطُِبُ خل ُواُقيِقُالدُ ُأثرُ ُنسىأُ ُفامُ.طبُ خل ُواُقيقالدُ ُثرُ أُ ُيديهُىلوعُ.ب 

ُ.انعفُ ُبنُثامنعُ ُىلعُلدخُىحتُ 

ُأُ ُ:لفقا ُحلاُبيُقرنُ يُ ُأنُُْنعُ ُىهُ تنُُْنت  ُ,ييُِرأُُْكلذُ:عثامنُلفقاُ؟مرةعُ لواُج 

بحجُ ُيكبُ لُهمُ لالُيكبُ لُ:يقولُوهوُ,اًُغضبمُ ُيلُ عُفخرج
ُ( )ُ.اًُمعُوعمرةُ ُةُ 

___________________ 

ُ,ُملسو هيلع هللا ىلصالنبيُ دُعنُأ بيه.ُوالُيصحُّ ُهوُعنُخال  ُ.كالمهُانتهى.ُوالصحيح 

ُيفُصحابي ه(:3/118ُ)ُ"الفتح"وقالُابنُحجرُيفُُ ُأنهُاخت لفُعىلُالتابعي  هُثقاٌتُإال  ُاهـ.ُورجال 

ُفيهُوأ رجواُأ,ُيفُسنِدهُاختالٌفُكثريٌُ(:1/139ُ )ُ"التمهيدُ"وقالُأبوُعمرُيفُُ ُمالك  ْنُتكونُرواية 

ُذلكُإْنُشاءُاهلل ُانتهى.ُأ صحُّ

يينة:ُ"السنن"وقالُالبيهقيُيفُُ ُوابِنُع 
ُانتهى.ُوكذلكُقالهُالبخاريُوغريه,ُالصحيحُروايةُمالك 

ُ.منُطريقُعبدُالرزاقُعنُمالكُبه(1ُ 1/ )ُ"حجةُالوداع"أخرجهُابنُحزمُيفُكتابهُُ( )

نقطع(:1/15ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُاحلديثُم  ُْي دركُ,ُهذا ُحممدُبنُعيلُبنُاحلسيُمل  ن 
ل 

ُوالُعلياًُ ُُ.كالمهُانتهى.ُاملقداد 

مُقال(188ُ )ُوأصلُاحلديثُيفُصحيحُالبخاري:ُقلتُ ُعثامنُوعلياًُ":ُعنُمروانُبِنُاحل ك  ,ُشهدت 

نهىُعنُاملتعة ُي  معُبينهام.ُوعثامن  ُرأ ىُعيلٌُ,ُوأْنُجي  ُهبام.ُفلام  ُوحجةُ .ُأ هل  ُ:ُقال,ُلبيكُبعمرة  ماُكنت 

ُرسوِلُاهللُ ُسنة  ُ.ُ"لقوِلُأ حدُ ُملسو هيلع هللا ىلصل دع 

= 
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ثنوُ-315 ُحد  ُأنُ ُ,سارُ يُ ُبنُيامنلسُعنُمحنالرُ ُعبدُبنُدحممُ ُعنيُعنُمالك 

ُرسو ُُوداعُِلاُةحجُ ُعامُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُحلاُىلإُخرج  ُهأُ ُنمُ ُهصحابُِأُ ُنفمُُِ,ج  ُُل  ُ,بحجٍّ

ُحلاُمجعُ ُنمُ ُومنهم ُهأُ ُنمُ ُومنهمُ,عمرةُ لواُج  بعُ ُل 
ُهأُ ُنمُ ُامُ فأُ ُ,مرةُ  ُُل  ُمجعُ ُأوُبحجٍّ

ُحلا ُهأُ ُكانُنمُ ُامُ وأُ ُ,للُِحيُُْملفُمرةُ عُ لواُج  بعُ ُل 
ُفحُمرةُ  ُ( ).ل 

ُبيةُِلالتُ ُطعُ قُ ُ:باب

___________________ 

ُ.ومسلٌمُعنُعبدُاهللُبنُشقيقُعنهامُنحوهُُمتصاًُ,ُوأ خرجُالشيخانُعنُسعيدُبنُاملسيبُ

ُ)ُقولهُ ُاإلبل:ُيقال.ُي علفها:ُأيُ(ينجع  ُوالنجيعُ :ُنجعت  ُمنُ.ُأيُعلفت هاُالنجوع  ُالعلف  وهوُأْنَُيلط 

ُورق ها:ُ(اخلبط)قولهُ.ُاخلب طُوالدقيقُباملاءُثمُت سقاهُاإلبل جِرُبالعصاُليتناثر  ُالش  ُالورِقُ.ُرضب  واسم 

ب طُبالتحريك ول.ُالساقِطُخ  لُبمعنىُمفع  ل فُاإل.ُفع  ُقالهُابنُالثريُيفُالنهاية.ُبلوهوُِمنُع 

قيا:ُ)قوله ُ.ُقريٌةُماُزالتُموجودةُ(السُّ وهيُإحدىُامل حط اتُالكبريةُبيُاملدينةُومكةُعىلُطريقُاحلج 

ُالعْذب,ُالقديم ُاملاء  ُي ستقيُالناسُمنُآبارهاُوبركِها ُالبك. ىُاآلنُأ م  ُ.ُوت سم  ُعنُاملدينةُثالث  تبعد 

ُ.ُافظةُبدروهيُتابعةُملح.ُمراحل

رسٌلُُ( ) ُال سدي.ُوحممدُبنُعبدُالرمحن.ُوهذاُم  ُ.ُهوُابنُنوفل 

هريُُ (391ُ)وحممدُبنُاحلسنُالشيباينُ(519ُ)وسويدُبنُسعيدُ(181ُ )كذاُرواهُأبوُمصعبُالزُّ

ُ.م رسالًُ.ُيفُموطآِتمُعنُمالكُبه(591ُ)والقعنبيُ

ُعنُحمم(111ُ )ُ"املوطأ"ورواهُأيضًاُحييىُيفُُ روةُعنُعائشةعنُمالك  ُ.ُدُبنُعبِدُالرمحنُعنُع 

ُبالوجهيُمجيعاًُُ ُعىلُأنهُعندُمالك  ُ.فهذاُيدلُّ

ُ(119ُ )وأبوُداودُُ(  1 )ومسلمُ(11ُ 181ُ,1 )وقدُأخرجهُالبخاريُُ ُ-وغريهمُمنُط رق 

روةُعنُعائشةُبهُُ-منهمُالقعنبيُعندُأيبُداودُ ُعنُحممدُبنُعبدُالرمحنُعنُع 

جاهُمنُروايةُسليامنُبنُيسارُامل رسلةُ ُ.ُوملَُير 
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ثنوُ-311 ُحد  حممُ ُبنُجعفرُعنيُعنُمالك 
ُلطاُيبأُ ُبنُ ُيلُ عُنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُدُ  ُب 

ُحلاُيفُيبُ ليُ ُكان ُُِتُزاغُإذاُىحتُ ُ.ج  ُُ( )ُ.بيةُ لالتُ ُقطعُ ُعرفةُ ُيومُنمُُِمسالش 

ثنوُ-311 ُحد  ُ-ُعائشةُعنُبيهأُ ُعنُقاسملاُبنُمحنالرُ ُعبدُعنيُعنُمالك 

ُالن ُُزوِجُ اأُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُ( ).وقِفُملاُىلإُرجعْتُُإذاُبيةُ لالتُ ُكرْتُتُ ُكانتُّن 

ثنوُ-318 ُحد  ُيفُبيةُ لالتُ ُيقطعُ ُكانُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُحلا ُُىحتُ ُمُِرُ حل ُاُىلإُانتهىُإذاُج  ُُوبيُبيتلباُيطوف  ُىحتُ ُيبُ ليُ ُثمُ ُ,روةملواُفاالص 

ُدخُإذاُمرةُِعُ لاُيفُبيةُ لالتُ ُرتكُ يُ ُوكانُ,بيةُ لالتُ ُتركُ ُغداُفإذاُ,رفةعُ ُىلإًُىُنمُُِمنُيغدو ُل 

.رمُ حلا
( )ُ

_________________ 

هُثقاٌتُُ( ) ُحممدُبنُعيلُبنُاحلسيُبنُعيل.ُورجال  ُأ ن  هُعلي ًاُ.ُإال  ُْي دركُجد  ُ.مل 

ُ.مالت:ُأي(ُزاغتُ:ُ)ُقولهُ

ُ.ُمنُطريقُابنُوهبُعنُمالكُبه(1/111ُ)ُ"رشحُمعاينُاآلثار"أخرجهُالطحاويُيفُُ(1)

يدُعنُالقاسمُبه(3/158ُ)شيبةُوأخرجهُابنُأيبُُ ُ.ُمنُطريقُأ فلحُبنُمح 

ُ.منُطريقُمالكُبه(15 /1)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(1/151ُ)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ(3)

ُ":ُقال,ُعنُأ يوبُعنُنافعُ(198 )وأصلهُيفُصحيحُالبخاريُُ ُأ دنىُاحلرم  ُعمرُإذاُدخل  كانُابن 

ُبذيُط وى,ُأ مسكُعنُالتلبية بح,ُثمُيبيت  ُبهُالصُّ ُ.ُثمُي صيل  ُ,ُويغتسل  ُالنبي  ثُأ ن  كانُيفعلُُملسو هيلع هللا ىلصوحيد 

ُ."ذلك

ني(11ُ /1)ُ"مستخرجه"وأبوُعوانةُيفُ(1191ُ)ُ"صحيحه"وأخرجُابنُخزيمةُيفُُ بيدُبنُح  ,ُع 

م":ُقال ُمعُعبدُاهللُبنُع  ُ:ُقال,ُرُبنُاخلطابُبيُحجةُوُعمرةُاثنتيُعرشةُمرةحججت  ياُ:ُلهُقلت 

ُمنكُأربعُخصالُ.باُعبدُالرمحنأُ  شُ:ُوقال,ُفذكرُاحلديث.ُلقدُرأيت  ر  ُالع  ُفدخلت  رأ يتكُإذاُأ هللت 

= 
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ثنوُ-319 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُكانُ:يقولُكانُهنُ أُ ُ,ابنُِشهاب 

ُُوهوُيبُ ليُ ُال ُ( ).بيتلباُيطوف 

___________________ 

ُالتلبية ُياُابنُحني:ُقال.ُقطعت  ُمعُرسولُِ.ُصدقت  ُالتلبيةُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُخرجت  شُقطع  ر  ُدخلُالع  .ُفلام 

ُ ُ."فالُتزالُتلبيتيُحتىُأ موت 

ُبنُخزيمةُ ُبكر ُأبو ُقال ُالطوافُ: ُيبتدىء  ُما ُأول  ُاحلجر  ُي ستلم  ُحتى ُالتلبية  عتمر ُأ رىُللم  ُكنت  قد

مرته ُلع  ُُخلبُابنُِ.
 
ُعباسُعنُابنُُِأيبُليىلُعنُعطاء ُاهللُ", ُرسول  ُيفُُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ُي مسكُعنُالتلبية كان

ُاستلمُاحلجرال ُإذا مرة ُقاالُ."ع  ُبنُهشام ُالدورقيُوحممد ُيعقوبُبنُإبراهيم ثنا ُحد  شيمُ: ُه  حدثنا

ُ.عنُابنُأيبُليىل:ُقالُحممدُبنُهشام,ُأخبينُابنُأيبُليىل

ُ(:ُأيُابنُخزيمةُ)ُقالُأبوُبكرُُ ُالنبي  ُعىلُأن  بيِدُبنُحنيُكانُفيهُماُدل  ُع  ُخب  ُتدب رت  قدُكانُُملسو هيلع هللا ىلصفلام 

روشُمكةيقط ُعندُدخولُع  ُالتلبية  ُ,ُع 
 
ُمنُخبُعطاء ُإسنادًا ُعبيدُبنُحنيُأ ثبت  ُابنُأيبُ,ُوخب  لن 

ُالتلبيةُُ-وإْنُكانُفقيهًاُعاملًاُُ-ليىلُليسُباحلافظُ ُأوُهبامُمجيعًاُقطع 
ُأوُعمرة  حرمُكانُبحج  فأرىُللم 

روشُمكة دُإىلُالتلبية,ُعندُدخولُع  ع  ُْي  ُإىلُالتلبيةُعندُ,ُفإْنُكانُمعتمرًاُمل  وإنُكانُمفردًاُأوُقارنًاُعاد 

ُ,ُفراِغهُمنُالسعيُبيُالصفاُوُاملروة ُعىلُأ نهُرأ ىُالنبي  ُابِنُعمرُكالدال  ُفعل  ُيفُُملسو هيلع هللا ىلصلن  ُالتلبية  قطع 

ُاملروة ُو عيُبيُالصفا ُالس  ُمن ُالفراغ ُإىل ته ُحج  ُعنُ. ُبكر ُبرشُبن ُحدثنا ُبنُسليامن ُالربيع ثناه حد 

ُ:ُقالُعطاءُبنُأيبُرباح:ُقال,ُعي ُال وزا ُإذاُدخل  ُالتلبية  ُعمرُيدع  ُبعدُماُيقيضُ,ُكانُابن  ها ويراجع 

ُانتهىُكالمهُرمحهُاهللُ"طواف هُبيُالصفاُوُاملروةُ

ُقلتُ ُعباسُ: ُابن ُابنُ ُوحديث ُرواه ُخزيمةُالذي .ُ ُالرتمذي ُأيضًا 9ُ 9)أخرجه ُداودُ( وأبو

علوٌلُبضعِفُ(.1ُ 8 ) ُ.ُواملخالفةُ.لييلُابنُأيبُوهوُم 

ُُامللكُبنُ ُرواهُعبدُ :ُقالُأبوُداودُ
 
امُعنُعطاء ُ.عباسُموقوفاًُُعنُابنُُِأيبُسليامنُومه 

ُ.وماُبعدها(1/119ُ)ُ"إرواءُالغليل"وُ(1ُ  /3)للزيلعيُُ"نصبُالراية"انظرُُ

ُ.ُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(1819ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(5/13ُ)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

= 
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ثنوُ-351 ُحد  ُمالك  ُعن ُمُ أُ ُعائشةُعنُهمُ أُ ُعنُقمةلعُ ُيبأُ ُبنُُِقمةُ لعُعني

ُأُ ُ,ؤمنيملا ُُكانتُاّن  ُوكانتُ:تلقاُ,راكال ُُىلإُْتُلحتوُ ُثمُ ُ,رةمُِبن ُُرفةعُ ُمنُتنزل 

ُُعائشة ُِت  ُوقفملاُىلإُهْتُفتوج ُُبْتُركُُِفإذاُ,معهاُكانُنومُ ُ.اْلُِمنزُُِيفُكانتُماُلُّ

ُ.لهالإلاُتركِتُ

ُحلاُبعدُعتمرُ تُ ُعائشةُوكانتُ:تلقا ُ,كلذُتركْتُُثمُ ُ,ةجُ حلاُذيُيفُةمكُ ُمنُج 

ُفإذاُ,لالْلُِاُرىتُ ُىحتُ ُهباُفتقيمُحفةاجل ُُتأيتُىحتُ ُمحرُ املُ ُلالهُُِلقبُخترجُفكانت

ُالْلاُِتُرأُ  بعُ ُْتُلُ هأُ ُل 
ُ.( )ُُمرةُ 

ُهالإُُِ:باب ُهمغريُُِنمُُِهباُنومُ ُةُِمكُ ُلُِهأُ ُل 

___________________ 

هريُوابنُعمرُُ ُ.ُوفيهُانقطاعُبيُالزُّ

ُالذيُقبل هُ ُلهُالثر  ُإىلُالتلبيةُبعدُالطوافُوالسعي,ُلكنُيشهد  مرُكانُيعود  ُع  ُابن  إذاُ.ُوهوُرصيٌحُبأن 

ُ.كانُحاجاًُ

ُ.بهُإسنادهُالُبأسُ( )

ُ:ُ)ُوقوْلاُُ ُ(.353)انظرُ.ُتركِتُالتلبيةُ :ُأيُ(.تركِتُاإلهالل 

لْتُإىلُال راككانتُتنزلُمنُعرفةُ)قوْلاُ(:1/181ُ)ُ"املنتقى"قالُالباجيُيفُُ يقتيضُُ(بن مرة,ُثمُحتو 

فة ر  ُمنُع  ُن ِمرة  ُمجاعٌةُمنُأ صحابِنا,ُأن  ر  ُموضٌعُغريه,ُوذك  ُالراك  ُ,ُوأن  ُن ِمرة  ُيشٌءُواحدٌُأن  ,ُوالراك 

ُبعرفة ُموضعُال راِك ُوإنامُن مرة ُللحديِثُ. الفًا ُُم  ُقالوه ُيكنُما ُكانتُُ.فإنُمل  ا ُمعنىُاحلديثُأ ّن  فإن 

ُثمُ  ُمنُن ِمرة, ُيفُموضع  لْتُُتنزل  نبتُالراكُبنمرةُحتو  ُذلكُإىلُم  ُعىلُمعنىُأ نهُ,ُمنُموضِعها وهذا

ُشاءُ  ُحيث  رفة  ُِمنُع  ُاإلنسان  ُينزل  ُأْن ُذلكُواسٌع ُوكلُّ ف, ُيفُالنزولُوالتصُّ ُأ رفق  ,ُ وجرىُالعمل 

ُ.انتهى.ُبنزوِلُاإلماِمُبنمرة
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ثنيُ- 35 ُحييُحد  ُبنُ ُمرُ عُ ُنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُقاسملاُبنُمحنالرُ ُعبدُعنُىُعنُمالك 

ُأهُياُ:لقاُابطُ خلا ُُتونيأُُْاسُِالن ُُشأنُ ُماُةُ مكُ ُل  ُإذاُوالُُّهُِأُ ُ؟.هنوندُ مُ ُتمنُْوأُ ُاًُعثش 

ُالْلاُميتُ رأُْ .ل 
( )ُ

_________________ 

بيدُاهللُبنُعمر(3/318ُ)أخرجهُابنُأيبُشيبةُُ( ) منُ(511ُ )ُ"أخبارُمكة"والفاكهيُيفُ,ُمنُطريقُع 

ُ.ُطريقُسفيانُكالمهاُعنُعبدُالرمحنُبنُالقاسمُبه

يق:ُوالقاسمُ د  مرُ.ُهوُابنُحممدُبنُأيبُبكرُالص  ُْيسمعُِمنُع  ُْي دركه,ُمل  ُ.بلُمل 

ُيفُُ ُ"قالُابنُحزم 1/519ُ)ُ"املحىل  ُالُنعلمُ (: ُرواية ُمنُطريقُهذه رها ُنذك  ُإنام ُتت صلُإىلُعمر؛ ها

مرُبأعوامُ؛ُثمُ القاسمُبنُحم ُبعدُموتُع  مرُ؛ُوكالمهاُملُي ولدُإال  ُُمدُوإبراهيمُالنخعيُعنُع  لوُصح 

ُ ُمنُفعلُالصحابِةُبحَّضِةُالنبي  ُامل ت صل  مرُملسو هيلع هللا ىلصعنهُلكانُالثابت  ُرآهُع  ُ.انتهى.ُأ وىلُِمنُرْأي 

ُيفُُ ُابنُحجر 3/511ُ)ُ"الفتح"وقال لُفيه(: ُيفُالوقتُالذيُّي  ُاختلفوا ُُمهورفذهبُاجل: ُأن  إىل

ُيومُالرتوية ُأْنُيكون  تُ ُوابنُ ُ,وروىُمالكُوغريهُبإسناد ُمنقطعُ ,ُالفضل  ُم 
ُعنُعمراملنذرُبإسناد  ,ُصل 

ريجُبقولهُالبنُعمر"..ُماُلكم"أ نهُقالُلهلُمكةُ بيدُبنُج  نُأشارُإليهمُع  :ُوهوُقولُابنُالزبريُوم 

ُإذاُرأواُاْلالل" ُالناس  ُذلكُحمموٌلُعىلُاالستحباب:ُوقيل.ُ"أ هل  ُ.ُوبهُقالُمالكُوأبوُثور.ُإن 

ُاملنذرُ ُابن ُوقال :ُ ل  ُفيعج  ُالصوم  ُويريد  ُاْلدي  ُالذيُالُجيد  ُاملتمت ع ُإال  ُالرتوية ُيوم ل ُّي  ُأ ْن ال فضل

رم ُليصومُثالثةُأيامُبعدُأ ْنُحي  ُبحديثُأ يبُالزبريُعنُجابرُ ,ُاإلهالل  ُاجلمهور  لذيُعل قهُوهوُا.ُواحتج 

ُُملسو هيلع هللا ىلصأ ْهل لناُمعُرسولُاهللُ":ُوقدُوصل هُم سلمُمنُطريقهُعنُعطاءُعنُجابرُقال,ُالبخاري ُفلام  باحلج 

ُأ مرناُأْنُن حلُو ُذلكُعليناقِدْمناُمكة  ب  مرًةُفك  ْلناُ"وفيهُ.ُاحلديثُ..نجعلهاُع  ُأ ِحلُّواُفْأحل  اُالناس  أ ّيُّ

ُالرتوية ُبظُ .ُحتىُكانُيوم  ْلناُباحلجُوجعلناُمكة  ُأ هل  ُ.انتهىُ"ْهر 

ُكتابُالوسطُالبنُاملنذر(ُملنذرُبإسناد ُمتصلُ وابنُا)وقولُابنُحجرُ:ُقلتُ ُ.ُالظاهرُأ نهُقصد  وكتاب 

ُمنهُمفقود ُ.واهللُأعلم.ُاحلج 
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ثنوُ-351 ُحد  ُةبمكُ ُقامُ أُ ُبريالزُُُّبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,روةعُ ُبنُهشامُعنيُعنُمالك 

ُُوهوُ.سنيُتسعُ  ُّي  ُحلباُلُّ ُيُ ُمعهُبريالزُُُّبنُروةوعُ ُ,ةجُ حلُِاُذيُلُِالْلُج  ُ( ).كلذُفعل 

ُيدُْْلاُيدُِلتقُنمُُِحراماإلُُِوجبيُ ُالُماُ:باب

ثنوُ-353 ُحد  ُُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُارثحلاُبنُإبراهيمُبنُدمُ حم 

ُالتُ  ُفسأُ,عراقلباُاًُدتجرُ مُ ُالًُرج ُُىرأُ ُأن هُ,ديرْل ُاُبنُاهللُعبدُبنُبيعةرُ ُعنُيمي  ُل 

ُالن ُ ُ.دُ جترُ ُكلذلفُدُ لُ قيُ ُنُْأُ ُيههبدُُْمرُ أُ ُهنُ إُُِ:فقالواُ,عنهُاس 

ُلفُ:ربيعةُلقا ُُبريالزُُُّبنُ ُاهللُعبدُ ُقيت  ُُعةٌُدُْبُُِ:لفقاُ,كلذُهلُفذكرت  ُورب 

ُ( ).بةكعلا

_________________ 

ُ.ُمنُطريقُالقعنبيُعنُمالكُبه(1/113ُ)ُ"تارَيه"أخرجهُابنُعساكرُيفُُ( )

لُباحلجُْلاللُ)ُدونُقولهُُ ُُ.(ذيُاحلجةُّي 

ُ",ُعنُعبدةُبنُسليامنُعنُهشامُبنُعروةُعنُأبيه(3/318ُ)ُ"املصنفُ"وأخرجهُابنُأيبُشيبةُيفُُ أن 

ُباحلجُْلالِلُذيُاحلجة لُّ بريُكانُي قيمُبمكةُالسنيُّي  ُالزُّ ُ.ُ"ابن 

ُ.وانظرُماُقبله.ُوإسنادهُصحيحُ

ُ.منُطريقُابنُوهبُعنُمالكُبه(1/111ُ)أخرجهُالطحاويُُ(1)

ُ".ُولفظه.ُعنُعبدُالوهابُالثقفيُعنُحييىُبنُسعيدُبه(11ُ /3)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ أنهُرأىُابن 

ُبنُأيبُطالبُُ-عباسُ دًاُعىلُِمنبُالبصةُ-وهوُأ مرٌيُعىلُالبصةُيفُزماِنُعيل  تجر  ُ."فذكره.ُم 

ُ مرةُبنتُعبدُالرمحنُ( 31 )وم سلٌمُ(3ُ 1 )وأخرجُالبخاريُّ ُزي,ُعنُع  ادُبنُأيبُسفيانُكتبُأن 

ُاهللُبنُعباسُ:ُإىلُعائشة ُ":ُقالُإنُعبد  نحر  ُحتىُي  ُعىلُاحلاج  رم  مُعليهُماُحي  ُحر  نُأ هدىُهديًا م 

مرةُفقالتُعائشة ه؟ُقالتُع  ُهدِيُرسوِلُاهللُ.ُليسُكامُقالُابنُعباس:ُهدي  ُقالئد  ,ُبيديُملسو هيلع هللا ىلصأ ناُف تلت 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   286 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُتُ ُماُ:باب ُحلاُفعل  ُحلاُيفُائض  ُج 

ثنيُ-351 ُحييُحد  ُةرأُ ملاُ-ُيقولُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك 

ُحلا ُُتيلاُائض  ُِت  ُحلباُلُّ ُإُُِ:-ُمرةعُ لاُوأُ ُج  ُُاّن  ُِت  ُكنلوُ,رادْتُأُ ُإذاُمرِتاعُ ُأوُهابحجُ ُلُّ

ُُال ُُبيُالوُبيتلباُتطوف  ُملاُشهدُ تُ ُوهيُ,روةملواُفاالص  ُغريُ ُاسالن ُُمعُهالُ كُناسك 

ُأُ  ُُالُاّن  ُُبيُالوُبيِتُلباُتطوف  ُُالوُ,روةُِملواُفاالص  .رُ طهُ تُ ُىحتُ ُسجدُ ملاُتقرب 
( )ُ

ثنوُ-355 ُحد  ُُْملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلرسوُأنُ ُ,بيهأُ ُعنُعروةُبنُهشامُعنيُعنُمالك  ُمل 

ُُيعتمر ُ( ).قعدةلاُذيُيفُواثنتيُ,الُ شوُ ُيفُإحداهنُ ُ.اًُثثالُإال 

___________________ 

ُاهللُ ْيهُملسو هيلع هللا ىلصثمُقل دهاُرسول  ُ,ُبيد  رْمُعىلُرسوِلُاهللُُثمُبعث  ُحتىُُملسو هيلع هللا ىلصهباُمعُأ يبُفلمُحي  ُأ حل هُاهلل  يشٌء

ُاْلدي ُ ُ."ن حر 

ُعب اسُهبذاُالقول ُ.ُبلُوافقهُمجاعٌةُمنُالصحابةُوالتابعي,ُوملُينفردُابن 

ُ.بابُمنُقل دُالقالئدُبيده(3/511ُ)انظرُفتحُالباريُللعسقالينُ

( )ُُ ُأيبُشيبة ُابن 3/191ُ)أخرجه ُبه( ُنافع ُعن مر ُع  ُاهللُبن بيد ُع  ُمنُطريق ُبلفظ. ُُمتصًا ت فيضُ".

ُالطوافُبالبيتُوبيُالصفاُواملروة ُكل هاُإال  ُاملناسك  ُ.ُُُُُُُُُُُ"احلائض 

ُمنُحديثُعائشةُ ُمرفوعًا ُعمرُقدُصح  ُابِن ُتطويفُبال":ُوقول  ُأنُال  ُغري  ُاحلاجُّ ُيفعل  بيتُافعيلُما

ري ْطه  ُُ(.  1 )ومسلمُ(151ُ )أخرجهُالبخاريُ.ُ"حتىُت 

ُ.دونُِذكرُالسعيُ

ُ.منُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(ُ  /5)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

واةُعنُمالك(:11/189ُ)ُ"التمهيد"قالُيفُُ رسٌلُعندُمجيعُالرُّ ُاحلديثُم  ويُمسندًاُ,ُوهذا وقدُر 

ُ.انتهىُ.عنُعائشة

ُُ ُ"التمهيد"وابنُعبدُالبُيفُ(1/15ُ)ُ"الدالئل"والبيهقيُيفُ(111ُ )املسندُأخرجهُأبوُداودُ:ُقلت 

= 
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ثنوُ-351 ُحد  ُلسال ُُةلحرمُبنُمحنالرُ ُعبدُعنيُعنُمالك  ُسأُرجالًُُأنُ ُ,مي  ُل 

ُح ُأُ ُأنُُْلقبُرمُِأعتُ ُ:لفقاُسي بملاُبنُ ُسعيدُ  ُُاعتمرُ ُقدُ.نعمُ:سعيدٌُُلفقاُ؟ج  ُرسول 

___________________ 

منُطريقُعبدُ(1/311ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ,ُمنُطريقُداودُبنُعبدُالرمحنُالعط ار(11/189ُ)

ْردي راو  أبيهُعنُعائشةُمنُطريقُابنُأيبُالزنادُكلهمُعنُهشامُعنُ(11ُ /1)وابنُسعدُ,ُالعزيزُالد 

ُ.به

ُُ.(يفُشوالُ)ُ:ُيفُحديثُمالكُكذاُقالُُ

ُعنُأنسُ(153 )ومسلمُ(1ُ 39)ويفُصحيحُالبخاريُُ ُقال, ُاهللُ": ُرسول  مرُُملسو هيلع هللا ىلصاعتمر  ُع  أربع 

ته.ُكلهنُيفُذيُالقعدة ج  ُالتيُكانتُمعُح  ُ."ثمُذكرهنُ .ُإال 

ُحجرُيفُُ ىُابن  ُحديِثُعائشة(3/111ُ)ُ"الفتح"قو  رسالًُوذ,ُإسناد  ُمالكًاُرواهُم  ُ.كرُأن 

الُ)ُقوْلاُ:ُثمُقالُ ُلقولُغرِيهاُُ(يفُشو  معُبينهام(ُيفُذيُالقعدة)مغايٌر بأْنُيكونُذلكُوقعُيفُ:ُوجي 

الُوأ ولُذيُالقعدة ُُويؤي دهُماُرواهُابنُماجهُبإسنادُ ,ُآخِرُشو  ُاهللُ":ُعنُعائشةُصحيح  ُْيعتمرُرسول  مل 

ُيفُذيُالقعدةُملسو هيلع هللا ىلص ُ.انتهى.ُ"إال 

ُآخُ ُحجرُيفُموضع  ُابن  م  ز  ُوج  ُ.بشذوِذُهذهُالروايةُِ(1/111ُ)ر 

ُفقالُ ُعنُأبيه: ُبنُعروة ُوجاءُعنُهشام  ُأ نهُخرجُيفُرمضان", ُيفُشوال, ُ"واعتمر  ُبذلكُ. .ُوشذ 

ُ.انتهى

ُُ ُيف ُالقيم ُابن ُالسنن"وقال 118ُ/ )ُ"ِتذيب :)ُ ُعائشة ُعن ُحمفوظًا ُهذا ُكان ُيفُ"فإْن ُاعتمر أن ه

ا ُالبنُ."لشو  ض  ر  ُع  ُيفُذلكُما ُْلا ض  ر  ُع  ُُفلعل ه ُيفُقوله ُيفُرجب"عمر ُاعتمر  ُيكنُُ."إنه ْ ُمل  وإن

ُمنُعروةُأوُمنُهشام ُ.انتهى.ُحمفوظًاُعنُعائشةُكانُالوهم 

ُقلتُ ُابنُِ: ُأ رسلهُحلديِثُُحجرُ ُوتقوية ُمعُكونُمالك  ُعائشة ,ُ ُي سقطُبعض  ُأنه
رفُعنُمالك  ُع  ملِا

جالُمنُال سان مة"كمُنقلت هُعنُالدارقطنيُيفُ.ُيدالر  ُ."املقد 
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ُُأنُُْلقبُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُحي  ُج 
( ).ُ

ثنوُ-351 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُبنُمرعُ ُأنُ ُ,سي بملاُبنُسعيدُعنُابنُِشهاب 

ُفُ قُ ُثمُ ُ,تمرُ فاعُُْ.هلُنُ ذُِفأُ ُ,الُ شوُ ُيفُيعتمرُ ُأنُُْابطُ خلاُبنُ ُمرُ عُ ُذنُ استأُُْمةلسُأيب ُل 

ُُْ,هلُِهأُ ُىلإ ُُومل  ُ( )ُ.حيج 

ُعُِمتُُّالتُ ُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنيُ-358 ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  ُُعنُابنُِشهاب  ُارثحلاُبنُاهللُعبدُبنُدمُ حم 

ُُوق اصُ ُأيبُبنُ ُسعدُ ُسمعُ ُهأنُ ُ,ثهحدُ ُهنُ أُ ُ,بلطُ ملاُعبدُبنُلنوفُبن ُبنُ ُاكُ حُ والض 

ُُعامُ ُقيسُ  ُحلاُىلإُمرةعُ لباُعُ متُُّالتُ ُيذكرانُومهاُ.سفيانُأيبُبنُعاويةمُ ُحج  ُ.ج 

ُُلفقا ُُكلذُصنعُ يُ ُالُ:قيسُ ُبنُ ُاكحُ الض  ُوجُعزُ ُاهللُمرُ أُ ُلهُِج ُُمنُإال  ُلفقاُ,ل 

ُُ:سعدٌُ ُلقُماُبئس  ُُلفقاُ,خيأُ ُابنُ ُياُت  ُُقدُط ابخلاُبنُمرعُ ُفإنُ ُ:اكحُ الض  ُعنُىّن 

_________________ 

ُ.وهذاُمرسٌلُُ( )

ُُ ُبذلكُالحاديث  ْت ُوقدُصح  ُيفُالبخاريُ. ُابنُعمر ُ(181 )منها ُيفُالبخاريُأيضًاُ, وعنُالباء

( 189)ُ

ُ(:3ُ /11)ُ"التمهيدُ"قالُأبوُعمرُيفُُُ ُصحاح  جوه  ُمنُو  ُهذاُاحلديث  وهذاُأ مٌرُجمتمٌعُعليهُ,ُيت صل 

ُملنُشاء,ُالخالفُبيُالعلامءُفيه ُبذلكُعندهم,ُكلهمُجييزونُالعمرةُقبلُاحلج  ُاهـ.ُالُبأس 

ُ.وهذاُإسناٌدُصحيٌحُُ(1)

مرُبنُأيبُسلمةُ هُِمنُع  ُسعيدًاُأ خذ  ُ.ولعل 
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ُُقدُ:سعدٌُُلفقاُ,كلذ ُُهانعُ ص  ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُ.( )ُمعهُاهان ُنعُْوص 

_________________ 

ُيفُُ( ) ُالشافعي 911ُ)ُ"مسنده"أخرجه 813ُ)والرتمذيُ( )ُ ُيف 51ُ /5)ُ"املجتبى"والنسائي ويفُ(

1/318ُ)ُ"الكبى" ُو( ُأمحد 11ُ / )اإلمام )ُ ُيعىل 815ُ)وأبو )ُ ُالكبري"والبخاريُيف ُ"التاريخ

ُعنُمالكُبه(1ُ /5)والبيهقيُ(ُ 1 /1)والطحاويُ(15ُ / ) ُ.ُمنُط رق 

حهُابنُحبانُُ ُ(.3939ُ)وصح 

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهذاُحديٌثُصحيٌحُ:ُوقالُالرتمذيُ

ُُُ ُيف ُقيسُ(115 )ُ"صحيحُمسلم"وأ صل ه ُبن ُغنيم ُعن ُقال, ُوق اصُعنُ": ُأيب ُبن  ُسعد  سألت 

شُ-أ يُمعاويةُُ-فعلناهاُوهذاُ:ُاملتعة؟ُفقال ر  ُكافٌرُبالع 
ُ."بيوتُمكة:ُيعني.ُيومئذ 

مرُبنُاخل:ُ)قولهُ ُع  ىُعنُذلكفإن  احلجُيفُُثمُ ,ُوهيُاالعتامرُيفُأشهرُاحلج,ُأيُالت متعُ(ط ابُقدُّن 

مرةوليسُفسخُاحلجُإىلُ,ُعامه ُ.كامُقالهُبعضهم.ُالع 

مرُعنُالتمتعُمعُانعقادُاالتفاقُعىلُجوازها ُ.ُكامُقالُالنووي.ُواخت لفُيفُسبِبُّنِيُع 

ىُعنهُلينتجعُالبيتُمرتيُأوُأكثرُيفُالعام:ُفقيل ُ.إنامُّن 

ُتنزيه:ُوقالُآخرون تِهُفخيشُأْنُ,ُإنامُّنىُعنهاُعمرُّني  ُمالواُإىلُالتمتُّعُليسارتِهُوخف  لنهُرأىُالناس 

ُاإلفرادُوالقران ُ.ُي ضيع  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصومهاُسنتاِنُللنبي 

ُ:ُوقيل هُللحجُبكلُطريق  مرُعدمُالرتفُّ ُ.ُكانُمنُرْأيُع  فكرهُْلمُق ربُعهدهمُبالنساءُلئالُيستمر 

ُإىلُذلكُبخالفُ هُبهامليل  دُعهد  نفطم,ُمنُب ع  ,ُملاُروىُمسلمُيفُصحيحهُعنُأيبُموسى.ُومنُي فطمُي 

ُأنهُكانُيفتيُباملتعة" ُفقالُلهُرجٌلُ. ُاملؤميُيفُ: ُأ حدثُأمري  رويدكُببعضُفتياكُفإن كُالُتدريُما

ُفسأله ُبعد  ُالنُّسكُبعدكُحتىُلقي ه ُفقالُعمر. :ُ ُالنبي  ُأ ن  ُعلمت  ُوأصحابهُملسو هيلع هللا ىلصقد ُفعل ه ُقد لكنُو,

ُيفُالراك سيُهبن  عر  ُأ ْنُيظلُّواُم  ُتقط رُرؤسهم,ُكرهت  ونُيفُاحلج  ُ.ُ"ثمُيروح 

ِرهُالت متعُ :ُقالُابنُحجر ُ.ُهذهُالروايةُتبييُعمرُالعل ةُالتيُل جلهاُك 

ُأيضاًُ ُوقالُابنُحجر ريعة: ُللذ  ًا د  ُس  ُمنه ُمنع  ُعنُعمرُيفُذلكُأ ن ه ُجاء ُمنُجمموعُما ُوتبي  .ُانتهى.

= 
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ثنوُ-359 ُحد  ُ:لقاُهأنُ ُ,عمرُبنُاهللُعبدُُِعنُيسارُ ُبنُُِصدقةُ ُعنيُعنُمالك 

ُُواهللِ ُحلاُلقبُعتمرُ أُ ُنُْل  ُأُ ُ.هديوأُ ُج  ُحلاُبعدُأعتمرُ ُنُْأُ ُنمُُِيلُ إُحبُّ ُذيُيفُج 

ةحلا .ج 
( )ُ

ثنوُ-311 ُحد  ُكانُأن هُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُعنُدينارُ ُبنُاهللُعبدُعنيُعنُمالك 

ُحلاُرشهُ أُ ُيفُاعتمرُ ُنمُ ُ:يقول ُحلاُلقبُةجُ حلاُذيُيفُأوُقعدةلاُذيُأوُالُ شوُ ُيفُج  ُ.ج 

ُحلاُدركهيُ ُحت ىُةبمكُ ُقامُ أُ ُثمُ  ُُإنُُْعٌُتمتُ مُ ُفهوُجُّ ُ,ديْلاُمنُاستيرسُماُيهلوعُ,حج 

ُحلاُيفُامُ أيُ ُثةثالُفصيامُ ُجيدُُْملُ ُفإن ُج 
ُ( )ُ.رجعُ ُإذاُوسبعةُ 

ُمرةُِعُ لاُيفُجاءُ ُماُجامعُ:باب

ثنوُ- 31 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُباأُ ُسمعُ ُأن هُمحنالرُ ُعبدُبنُبكرُأيبُىلموُميٍُّس 

ُإُُِ:تلفقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُىلإُامرأةٌُُجاءِتُُ:يقولُمحنالرُ ُعبدُبنُبكر ُُقدُين  ُكنت 

___________________ 

ُ(.311ُ)انظرُرقمُ.ُغريُذلك:ُوقيل

ُ(1ُ 8/1)والتمهيدُ(8ُ 3/1)انظرُفتحُالباريُ

ُالشافعيُيفُُ( ) 911ُ)ُ"املسند"أخرجه ُ"اررشحُمعاينُاآلث"والطحاويُيفُ(1ُ 1/1)ُ"الم"ويفُ(

ُعنُمالكُبه(1/315ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(18ُ /1) ُ.منُط رق 

؟ُفقال":ُقال,ُعنُأيبُيعفور(58ُ /3)وأخرجُابنُأيبُشيبةُُ مرُعنُالعمرةُبعدُاحلج  ُع  ُابن  :ُسألت 

ُناسًاُيفعلونُذلك ُمنُأْنُأعتمرُيفُذيُاحلجة,ُإن  ُإيل  ةُأحب  ُ."ول ْنُأ عتمرُيفُغريُذيُاحلج 

ُ.منُطريقُابنُوهبُعنُمالكُبه(5/11ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُُ ُيف ُالطبي 3/91ُ)ُ"تفسريه"وأخرجه ُسعيد( ُبن ُحييى ُطريق ُمن ,ُ ُيف ُالب ُعبد ُ"التمهيد"وابن

ُ.نافعُعنُابنُعمرعنُمركالمهاُبيدُاهللُبنُعُ منُطريقُعُ (11/311ُ)
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ُجتهُ  ُللُزت  ُُحج  ُفاعرت  ُُاْلُلفقاُ,يلُض  ُفإنُ ُ.رمضانُيفُيمرُِاعتُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

كحجُ ُفيهُمرةًُعُ 
ُُ( )ُ.ةُ 

_________________ 

ُاخلطيبُيفُُ( ) ُيفُالن"أخرجه ُاملبهمة ُاملحكمةالسامء 11ُ/ )ُ"باء اهللُالقعنبيُعنُُمنُطريقُعبدُِ(

ُ.مالكُبه

واةُللموطأ(:11/55ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُالرُّ ُمجاعة  رسٌلُيفُ,ُهكذاُروىُهذاُاحلديث  وهوُم 

هُِمنُتلكُاملراة.ُظاهره ُأباُبكرُسمع  ُأن  ُإنهُقدُصح  سندًاُبذلك.ُإال  ُم  واحلديثُصحيٌحُمشهوٌرُ,ُفصار 

ُ.انتهىُكالمه.ُروايةُأيبُبكرُوغريهمنُ

(3139ُ)ُ"اآلحادُاملثاين"وابنُأيبُعاصمُيفُ(13ُ /15)ُ"املعجمُالكبري"أخرجهُالطباينُيفُ:ُقلتُ

ُعبدُِ ُطريق ُبنُُِمن ُُاهلل مي  ُس  ُعن
ُمالك  ُعن ُنافع ,ُ ُأمحد 1/111ُ)واإلمام )ُ ُيف السننُ"والنسائي

بى ْعِقلُبه(1/111ُ)ُ"الك  هريُكالمهاُعنُأيبُبكرُبنُعبدُالرمحنُعنُأمُم  ُ.عنُالزُّ

ُمعقل:ُوقيلُ ُ(.3111ُ)وابنُخزيمةُ(988ُ )أخرجهُأبوُداودُ.ُعنهُعنُرسوِلُمروانُعنُأ م 

ُ(.13 /1)ُ"الكبى"أخرجهُالنسائيُيفُ.ُعنُأيبُبكرُعنُأيبُمعقل:ُوقيلُ

ُالبخاريُُ ُأخرجه ُما ُله 111ُ ُ-191 )ويشهد 151ُ )ومسلمُ( ُعنُابنُعباسُقال( :"ُ ُرجع  ملا

ُ تهُملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ ؟,ُقالت:ُقالُلمُسنانُالنصاريةُ.منُحج  ها,ُ:ُماُمنعِكُمنُاحلج  أ بوُفالن,ُت عن يُزوج 

ُعىلُأ حِدمها,ُواآلخرُ.ُكانُلهُناضحان مرةُيفُرمضانُتقيضُحجةًُ:ُي سقيُأ رضًاُلنا,ُقالحج  ُع  ,ُفإن 

ُ."أوُحجًةُمعي

عقلُ ُم  غايرةُلقصةُأم  ُقصةٌُوجاءْتُأُ ,ُوهيُقصةُم  ُطليقُعندُابنُمندُيضًا وابنُالسكنُيفُُهثالثٌةُل م 

نى"والدواليبُيفُُ"الصحابة" ُ"الك  ُحجرُعىلُابنُِ(3/111ُ)كامُيفُفتحُالباريُ. ُابن  ُاُورد  لبُعبد

ه ُط ليقُْلاُكنيتان,ُزعم  عقلُهيُأ مُّ ُم  ُأ م  ُ.ُأن 

ضُيلُ:ُ)ُقولهُ ُ؛ُ"منُوجهُآخرُُ-واللفظُلهُُ-والبنُخزيمةُوالبيهقيُُ(فاعرت  فأصابتنيُهذهُالقرحة 

ُ."احلصبةُأوُاجل دري

= 
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ثنوُ-311 ُحد  ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُأنُ ُ,عمرُبنُاهللُعبدُعنُنافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُحلُتمُُّأُ ُكلذُفإنُ ُ,كممرتُِوعُ ُكمحجُ ُبيُافصلواُ:لقا ُنُْأُ ُهعمرتُِلُوأتمُُُّ,كمحدُِأُ ُج 

ُحلاُأشهرُغريُيفُيعتمرُ  .ج 
( )ُ

ُُ:باب ُمُِحرُِامل ُُنكاح 

ثنيُ-313 ُحييُحد  ُبنُيامنلسُعنُمحنالرُ ُعبدُيبأُ ُبنُربيعةُعنُىُعنُمالك 

ُرسوُنُ أُ ُ,سارُ يُ  ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُميمونةُ ُجاهفزوُ ُنصارال ُُمنُالًُورج ُوالهُمُ ُرافعُ ُباأُ ُبعث 

ُ ُُ,ارثحلاُبنت  ُُنُْأُ ُلقبُدينةملباُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُورسول  َُي  ُرج 
( ).ُ

___________________ 

ُ:ُ)ُقولهُ ة  ُفيهُكحج  مرًة ُع  ُالعمرةُ(:3/111ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(فإن  احلاصلُأ نهُأعلمهاُأن 

ُالُ.ُيفُرمضانُتعدلُاحلجةُيفُالثواب ُاالعتامر  هاُيفُإِسقاطُالفرِضُلإلمجاعُعىلُأن  ُمقام  الُأ ّناُتقوم 

ُالفرضُِ زئُعنُحج  ُعنُإسحاقُبنُراهويه,ُجي  قلُُأنُ ُ"أنُمعنىُاحلديثُنظريُماُجاءُ,ُونقلُالرتمذيُّ

ُ ُوقالُابنُالعريبُ."ثلثُالقرآنُهوُاهللُأحدُتعدل  ُصحيٌحُ: ُهذا ُالعمرة ُحديث  ُمنُاهللُ. وهوُفضٌل

ُاحلجُبانضاممُرمضانُإليها.ُونعمةٌُ ُمنزلة  ُالعمِلُ:ُوقالُابنُاجلوزي.ُفقدُأدركِتُالعمرة  ُثواب  فيهُأن 

ُبزيادِةُرشِفُالوقِتُكامُيزيدُبحضوِرُالقلب ُانتهىُكالمهُ.ُوبخلوِصُالقصدُِ,ُيزيد 

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمنُطريقُمالكُبه(1118ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(11ُ /1)أخرجهُالطحاويُُ( )

ُ.ُعنُجابرُعنُعمرُيفُخطبتهُنحوه(1ُ 1 )وأصلهُيفُصحيحُمسلمُُُ

ُ)ُدونُقولهُُ رُاحلج  ُيفُغريُأ شه  ُُ(.أْنُي عتمر 

مُبرقمُُ ُ(.313)انظرُماُتقد 

(1)ُُ ُالشافعي 811/811ُ)أخرجه )ُ 1/111ُ)والطحاوي )ُ ُيف ُسعد (33ُ /8)ُ"الطبقات"وابن

ُعنُمالكُبه(1888ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ ُ.منُط رق 

ُباللُعىلُإرسُ ُبن  ُ.كامُسيأيتُمنُكالمُالرتمذي.ُالهوتابعُمالكًاُسليامن 

= 
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ثنوُ-311 ُحد  ُطُ ُبنُ ُفانطُ غُ ُباأُ ُأنُ ُ,صيحل ُاُبنُُِداودُ ُعنيُعنُمالك  ُي ُرُ ملُ اُريف 

ُأُ  ُُوهوُامرأةًُُجتزوُ ُاًُريفطُ ُباهأُ ُأنُ ُ,هخب  ُ.( )هكاح ُنُُِابطُ خلاُبنُ ُعمرُ ُفردُ ُ,رمٌُحم 

ثنوُ-315 ُحد  ُيُ ُالُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 
ُنكِ ُح 

ُُالوُ,حرماملُ  َُي  ُ.( )ُهغريُُِىلعُالوُ,هنفِسُُىلعُطب 

___________________ 

ُعياضُ ُبن  ُ(.31 /8)عندُابنُسعدُُ.وكذاُتابعةُأنس 

اقوخالُُ ُبهُموصوالًُ.ُفهمُمطٌرُالور  ُ.ُفرواهُعنُربيعةُعنُسليامنُبنُيسارُعنُأ يبُرافع 

(31ُ /8)وابنُسعدُ(81ُ /5)ُ"الكبى"والنسائيُيفُ(ُ 81)والرتمذيُ(1/391ُ)أخرجهُأمحدُُ

ُبه(35ُ 1)وابنُحبانُ(188ُ/ )ُ"الكبري"والطباينُيفُ ر  ُ.وغريهمُمنُطريقُمح ادُبنُزيدُعنُمط 

اقُعنُربيعة,ُهذاُحديٌثُحسنٌُ:ُرتمذيقالُالُ ُأ سندهُغريُمحادُبنُزيدُعنُمطرُالور  ,ُوالُنعلمُأحدًا

ليامنُبنُيسار ُعنُس  ُبنُأ نسُعنُربيعة  ُ",ُوروىُمالك  ُالنبي  جُميمونةُوهوُحالٌلُُملسو هيلع هللا ىلصأن  رواهُ.ُ"تزو 

رسالًُ,ُمالكُم رسالًُ ليامنُبنُباللُعنُربيعةُم  ُانتهى.ُورواهُأ يضًاُس 

ُ,ُباالنقطاعُبيُسليامنُبنُيسارُوأيبُرافع(ُ 5 /3)ُ"التمهيد"عبدُالبُيفُُوأعل هُابنُ ُ ورواهُبعض 

ُ واةُعنُمالكُكروايةُمط ر  ُ(.15  رقمُ)انظرُعللُالدارقطنيُ(.ُعنُأيبُرافعُ)ُالرُّ

ُلهُماُأخرجهُمسلمُُ ُاحلارثُ(  1 )ويشهد  ُبنت  ثتنيُميمونة  ُُأنُ ",ُعنُيزيدُبنُالصمُحد  رسول 

جهاُوهوُحالٌلُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُ."تزو 

ُالشافعيُيفُُ( ) 815ُ)ُ"املسند"أخرجه 5/18ُ)ُ"الم"ويفُ( 5/11ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ( ويفُ(

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(1111ُ)ُ"املعرفة"

ُ.ورجالهُثقاتُ

ويفُ(3ُ 1/1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(5/18ُ)ُ"الم"ويفُ(853ُ)ُ"مسنده"أخرجهُالشافعيُيفُُ(1)

ُ.منُطريقُمالكُبه(1111ُ)ُ"املعرفة"

= 
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ُحرمُِامل ُُامةُ جُ حُُِ:باب

ثنيُ-311 ُحييُحد  ُمالك  ُنُ أُ ُ,يسارُ ُبنُيامنلسُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنُىُعن

ُرسو ُُوهوُاحتجمُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُُرمٌُحم  ُُيحُْلبُيومئذُ ُوهوُ,سهرأُُْفوق  ُبطريقُمكانٌُُ.لُ مج 

ُُ( )ُ.ةمكُ 

ثنوُ-311 ُحد  ُالُ:يقولُكانُهنُ أُ ُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُعنُنافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُُحرمُ املُ ُحيتجمُ  ُ.( )ُمنهُهلُدُ بُ ُالُامم ُُ.إليهُيضطرُ ُأنُُْإال 

___________________ 

ُاهللُُ(119 )ُ"صحيحه"وملسلمُيفُ ُرسول  نكِحُاملحرم,ُوالُ":ُ,ُقالملسو هيلع هللا ىلصعنُعثامنُبنُعفان,ُأن  الُي 

طب ح,ُوالَُي  نك  ُ."ي 

ُ.عنُمالكُبه(ُ 188)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(1ُ 1/1)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُُ ُابنُأيبُشيبة يينةُقُابنُِمنُطري(ُ 3/31)وأخرجه ُع  ,ُ هارونُُمنُطريقُيزيدُبنُِ(5/39ُ)وأيضًا

ُ.كالمهاُعنُحييىُبنُسعيدُبه

واة(:11ُ /13)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ رسٌلُيفُاملوطأُعندُمجاعةُالرُّ سندًاُمنُ,ُهذاُم  ويُم  وقدُر 

ُانتهى.ُوجوه ُصحاح ُ

ُ.بهُحينةُاهللُبنُبُ ُمنُطريقُالعرجُعنُعبد(113ُ )ومسلمُ(831ُ )أخرجهُالبخاريُ:ُقلتُ

ها.ُبفتحُالالمُ(بل حيُمجل)قولهُ(:ُ 1/5)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُكرس  كي  .ُوسكونُاملهملة,ُوح 

ُ.انتهى.ُوبفتحُاجليمُوامليم

ُالقديم:ُقلتُ قياُ.ُوهوُموضعُعىلُطريقُاحلج  ُالسُّ ُ.ُبسبعةُأميال(ُأمُالبكُ)ُقبل 

ُ(318ُ)انظرُرقمُُ

ُ"والبيهقيُيفُ(1ُ 1/1)ُ"الم"ويفُ(831ُ)ُ"املسند"يفُأخرجهُالشافعيُُ(1) منُ(1883ُ)ُ"املعرفة

= 
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ُُماُ:باب ُُمنُهلُ كُْأُ ُحرمُِمُ للُوزُ جي  ُيدُِالص 

ثنوُ-318 ُحد  ُبنُعُ يُعنُمالك  ُعنُأُ عنُهشام امُبريُبنُالعوُ الزُُُّنُ أُ ُ,بيهروة

ُكانُيتزوُ  ُ.( )باءُيفُاإلحرامُالظُ ُدُصفيف 

ثنُ-319 ُحد  ُُخبينأُ ُ:لقاُأن هُ,نصاري ُل ُاُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُدمُ حم 

ُالتُ ُارثحلاُبنُإبراهيمُبن ُمةلسُبنُمريعُ ُعنُاهللُبيدعُ ُبنُحةلطُبنُعيسىُعنُيميُّ

ُ ُالض  ُرسوُنُ أُ ُ,ي ُهزُِبُ لاُعنُمري  ُُوهوُ-ُةمكُ ُيريدُخرجُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُإذاُحت ىُ-ُرمٌُحم 

ُهفإنُ ُ.وهعُ دُ ُ:لفقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسولُكلذُرُ كُِفذُ ُ,عقريٌُُوحيش ُُمحارٌُُإذاُوحاءبالرُ ُكان

___________________ 

ُ.طريقُمالكُبه

ُ.ُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(89ُ /5)ُ"السنن"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُُ ُالرزاق ُعبد 8318ُ)وأخرجه ر( عم  ُم  ُعن ,ُ ُيوسفُيف 1ُ /1)ُ"كتابُاآلثار"وأبو ُيفُ( والطبي

عبةُبنُاحلجاجمنُ(83ُ/  )ُ"تفسريه" يقُوكيعُكلهمُمنُطر(3/311ُ)وابنُأيبُشيبةُيفُ,ُطريقُش 

ُ.وهيُمنُالوحش.ُبدلُالظباء(ُالوحش)بلفظُ.ُعنُهشامُبه

منُطريقُأيبُحنيفةُالنعامنُعنُهشامُعنُأبيهُ(5/111ُ)وابنُعساكرُ(89ُ /5)وأخرجهُالبيهقيُُ

بري ُالصيِدُصفيفاًُ":ُقال,ُعنُالزُّ ُحلم  ن اُن حمل  دهوك,ُك  رمونُمعُرسولُاهللُ.ُن اُنتزو  ُ.ُ"ملسو هيلع هللا ىلصونحنُحم 

نكراتُأيبُحنيفةُرمحهُاهللُ بري,ُوهذاُمنُم  هُعىلُالزُّ ُوقف  اظُعنُهشام.ُوالصواب  ُ.ُكامُرواهُاحل ف 

ُالزيلعيُيفُُ.واد عىُابنُدقيقُالعيدُ تٌصُمنُ(ُ 1 /3)ُ"نصبُالراية"كامُنقله ُُم  ُمالك  ُحديث  أ ن 

نيفة فيُب عدهوال.ُحديثُأيبُح  ُ.َُي 

ُ)قولهُ ُأيُ(صفيفُالظباء: ُقديدها: ُيقال, ُصفاًُ: ة ُأ صفُّ ُاللحم ُصففت  ُحت ىُ. ُيفُالشمِس ُتركت ه إذا

ُ ُ(.31/11ُ)ُ"النهاية"قالهُيفُ.ُجيف 
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ُبُ لاُفجاءُ,هصاحبُ ُيتيأُُْأنُُْوشكيُ  ُالن ُىلإُ-ُهصاحبُ ُوهوُ-ُهزيُّ ياُُ:لفقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُبي 

ُ ُُمرُ فأُ ُ,امرُِحلاُهبذاُكمنُ شأُُْاهللُرسول  ُُبكرُ ُباأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُ.فاقالرُ ُبيُمهفقس 

ُُيفُحاقٌفُُظبٌيُُإذاُ.جعرُْلواُويثةالرُُُّبيُةياثبال ُُكانُإذاُىحتُ ُمىضُثمُ  ُفيهُظلٍّ

ُرسوُنُ أُ ُ:فزعمُ,سهمٌُ ُُأنُُْرجالًُُمرُ أُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُاسالن ُُمنُحدٌُأُ ُهريبُ يُ ُالُعندهُيقف 

ُ.( )ُهجياوزُ ُىحتُ 

_________________ 

ُالنسائيُيفُُ( ) وابنُ(8339ُ)وعبدُالرزاقُ(1/319ُ)ُ"الكبى"ويفُ(81ُ /5)ُ"املجتبى"أخرجه

(ُ 9 3)ُ"املعرفة"ويفُ(ُ 1 /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(11ُ /1)والطحاويُ(ُ   5)حبانُ

ُعنُمالكُبه ُ.منُط رق 

تلفُعىلُمالكُيفُإسنادُهذاُاحلديث(:313ُ/ 13/31)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ َُْي  واخت ل فُ,ُمل 

ُبنُسعيد ُعىلُحييى ُفيه ُبنُسعيد ُحييى ُأ صحاب  ُمالك. ُرواه ُكام ُمجاعٌة ُفرواه ُزيدُ, ُبن ُمح اد ورواه

مدُبنُإبراهيمُعنُعيسىُبنُطلحةُوهُ  سهرُعنُحييىُبنُسعيدُعنُحم  شيمُويزيدُبنُهارونُوعيلُبنُم 

ُ مريُبنُسلمةُعنُالنبي  ُرواهُبسنِدهُمنُطريقُيزيدُبنُهارونُومحادُبنُزيد...ُملسو هيلع هللا ىلصعنُع  ُ.ثم 

ُ:ُثمُقالُأبوُعمرُ مريُبنُسلمةُعنُالنبي  مريُبنُ.ُملسو هيلع هللا ىلصهكذاُقالُمح ادُبنُزيدُيفُهذاُاحلديثُعنُع  وع 

حابة ب ارُالص 
مريُبنُ.ُبامُي غنيُعنُذكرهُههناُ"كتابُالصحابة"وقدُذكرناهُيفُ,ُسلمةُمنُكِ فاحلديثُلع 

ُبنُزيد.ُملسو هيلع هللا ىلصسلمةُعنُالنبيُ ُفيامُقالُمحاد سهرُويزيدُبنُهارون. شيمُوعيلُبنُم  ُه  ُوتابعه وجعلهُ,

ُعنُالنبيُ ومنُتابعهُعنُُ.زيدُبنُُِوايةُمحادُِومماُيدلُّكُعىلُصحةُرُ.ملسو هيلع هللا ىلصمالٌكُعنُعمريُعنُالبهزي 

ُاحلديثُعنُحممدُبنُ.ُحييىُبنُسعيدُعىلُماُذكرنا هُبنُسعيدُروياُهذا ُرب  ُيزيدُبنُاْلاديُوعبد  أن 

رْجناُمعُرسوِلُاهللُ":ُقال,ُإبراهيمُعنُعيسىُبنُطلحةُعنُعمريُبنُسلمةُالضمري ُ"ملسو هيلع هللا ىلصخ  ويفُ,

ُمعُرسولُِ"حديثُيزيدُبنُاْلاديُ ُُ.يرواهُالليثُبنُسعدُهكذاُعنُيزيدُبنُاْلادُ."ملسو هيلع هللا ىلصاهللُُبينامُنحن 

ُهذاُاحلديثُرواهُعمريُبنُسلمةُعنُالنبي ُ:ُوقالُموسىُبنُهارونُ ُعندناُأن  ليسُبينهُُملسو هيلع هللا ىلصُوالصحيح 

= 
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___________________ 

ُ.ُفيهُأحدٌُُملسو هيلع هللا ىلصوبيُالنبيُ

هُبنُسعيد(:ُابنُعبدُالبُ)ُقالُُ ُيفُروايةُيزيدُبنُاْلاديُوعبِدُرب  ٌ ُ.وذلكُبي 

ُ:ُىُبنُهارونقالُموسُ ُْيأتُذلكُمنُمالك  ُمجاعًةُرووهُعنُحييىُبنُسعيدُكامُرواهُمالٌكُ,ُومل  ,ُلن 

وأ حيانًاُالُيقولُفيهُ,ُعنُالبهزي:ُفيقولُفيه.ُولكنُإنامُجاءُذلكُمنُحييىُبنُسعيدُكانُيرويهُأ حياناًُ

ُعندهم,ُعنُالبهزي ُال وىلُكانُذلكُجائزًا ُاملشيخة  ُ,ُوأظنُّ وإنامُهوُعنُ,ُعنُفالنوليسُهوُروايًة

ةُف الن ُاسمهُزيدُبنُكعب:ُقالُأبوُعمر.ُُهذاُكلُّهُكالمُموسىُبنُهارون.ُقص  وقدُذكرناهُيفُ,ُالبهزيُّ

ُ.انتهىُكالمه.ُالصحابة

وحاء:ُ)قولهُ ُ.ُعىلُطريقُمكةُالقديم.كيلو81ُموضٌعُمعروٌفُعنُاملدينةُُ(الر  ي نزلُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُكانُرسول 

ُ,ُفيه ُالرشف,ُويصيل  ُ.فيهُبئٌرُومسجٌدُي قالُلهُمسجد 

ىُأثايةُالعرجُ(ال ثاية:ُ)قولهُ ُ.ُوت سم 

باثنتيُُوبعدُاللفُياءٌُُ.ثةثلُ مُ ُوبعدهاُثاءٌُُ.اْلمزةُبضمُ (:19ُ / )ُ"املشارق"قالُالقايضُعياضُيفُُ

ُمنُأسفل ُوسبعو. ُستة ُوبيُاملدينة ُبينها ُبطريقُاجل حفة ُنُميالًُموضٌع ُالشيوخُبكرسُ, ُبعض  ورواه

همُبالنونُيفُاآلخرة,ُاإلثاثةُباملثلثةُفيهام:ُوبعضهمُقال,ُاْلمزة لُالُ.ُوبعض  ُالو  ُوالصواب  واملشهور 

ُ.انتهى.ُغري

ثل ث.ُأ ثايةُبالضمُ (:111ُ صُ)ُوقالُصاحبُالقاموسُُ أوُ,ُموضٌعُبيُاحلرميُفيهُمسجٌدُنبوٌيُ:ُوي 

ُع.ُدونُالعرج.ُبئرٌُ ُ.انتهى.ملسو هيلع هللا ىلصليهاُمسجٌدُللنبي 

ُ)قولهُ ُوالعرج: ويثة ُأ يضاًُُ(بيُالرُّ ُموضعان ُعرشُميالًُ. ُاثنا ُال ثاية ُإىل ويثة ُالرُّ ُمن ُإىلُ, ُال ثاية ومن

ُ.العْرجُميٌلُ

ُ)قولهُ ُفاءُثمُ ُ,قافُثمُ ُ,بمهملةُ (:83ُ /5)ُ"حاشيتهُعىلُالنسائي"قالُالسنديُيفُُ(حاقف: :ُأي.

ُرأسهُبيُيديهُإىلُرجليهمُ ُأيُواقٌفُ:ُوقيل,ُقدُانحنىُيفُنومهُنائمٌُ ُالذيُجلأُإىلُ:ُوقيل,ُنحن  احلاقف 

ُحقف ُالرمل. ُانعطفُمن ُما ُيريبه)ُ.وهو ُمنُرابُيريبُ(ال ُأ راب. ُأو ُأي. ضُله: ُالُيتعر  والُ,

ُ.انتهىُكالمه.ُي زعجه
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ثنوُ-311 ُحد  ُمالك  ُعن ُسي بملاُبنُ ُسعيدُ ُسمعُ ُن هأُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعني

ُ ُقبأُ ُهنُ أُ ُ,هريرةُأيبُعنُثدُ حي  ُمنُاًُبركُُْوجدُ.ذةبُ بالرُ ُكانُإذاُىحتُ ُبحرينلاُمنُل 

ُُراقعُِلاُلُِهأُ  ُهممرُ فأُ ُ,ذةبُ الرُ ُلهأُ ُعندُهوجدوُ ُصيدُ ُمُِحلُعنُوهلُ فسأُ ُ,يرمُِحم 

ُ.هلُِكُْبأُ 

ُإُُِثمُ ُ:هريرةُأبوُلقا ُكُْشكُ ُين  ُأُ ُفيامُت  ُلفُ,بهُممرِت  ُُام  ُُدينةملاُقدمت  ُكلذُذكرت 

ُأُ ُماذاُ:مرعُ ُلفقاُ,ابطُ خلاُبنُمرعُ ل ُأُ ُ:لفقاُ؟بهُممرِت  ُبنُمرعُ ُلفقاُ,هلكُْبأُ ُممرِت 

ُأُ ُولُ:ابطُ خلا ُلفعلُكلذُبغريُممرِت  ُ.هدُ تواعُ يُ ُ.بكُت 
( )ُ

ثنوُ- 31 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُباأُ ُسمعُ ُهنُ أُ ُ,اهللُعبدُُِبنُُِملُِساُعنُابنُِشهاب 

ُُريرةهُ  ُُقومٌُُبهُمرُ ُن هأُ ُ:مرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُثدُ حي  ُمحلُيفُوهتُ فُْفاستُ ُ,ذةبُ بالرُ ُونمُ رُِحم 

ُ.هلُِكبأُُْاهمتُ فُْفأُ ُ,ونهلُ كُ يأُُْةًُلُ حُِأُ ُاًُناسُوجدواُصيدُ 

_________________ 

ُ.هبُعنُمالكُبهمنُطريقُابنُو(11ُ /1)ُ"رشحُاملعاينُ"أخرجهُالطحاويُيفُُ( )

(9/155ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ,ُمنُطريقُهشيم(81ُ/  )ُ"تفسريه"وأخرجهُالطبيُيفُُ

ُ.ُمنُطريقُابنُعونُكالمهاُعنُحييىُبنُسعيدُبه

ُ.ُمنُطريقُقتادةُعنُسعيدُعنُأيبُهريرةُبه(19ُ/  )وأخرجهُالطبيُأيضًاُُ

ُ)قولهُ ُالبحرين: امن( ُوع  ُاْلندُبيُالب صة ُبحِر ُعىلُساحِل
ُلبالد  ُجامٌع ُاسٌم ُقيل. ر: ج  ُه  ,ُهيُقصب ة 

ُقصبةُالبحرين:ُوقيل ر  ج  ُ(.191)انظرُمتامُكالمهُبرقمُ.ُقالهُياقوت.ُه 

ب ذة:ُ)قولهُ بعدُعنُاملدينةُقرابةُ.ُبفتحُالراءُوالباءُموضٌعُمشهورٌُ(ُالر  كيلوُعىلُالطريقُالرسيع111ُُي 

ُ.35ُ قبلُاملدينةُ,ُيُالقصيمُواملدينةالرابطُب ُالقادمُ.ُكيلو11ُتدخلُجنوبًا كانتُعىلُطريقُاحلاج 

ُقديمة.ُمنُالعراق ك  ُوبِر 
ُبيوت  ُ.وهيُاآلنُخراٌبُفيهاُآثار 
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ُقدُُِثمُ ُ:لقا ُمُ بُُِ:لفقاُ؟كلذُعنُهتُ لفسأُ ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُىلعُدينةملاُمت 

ُلفقُ:لقاُ؟همفتيتُ أُ  ُكلذُبغريُهمفتيتُ أُ ُولُ:مرعُ ُلفقاُلقاُ,هلُِكُْبأُ ُهمفتيتُ أُ ُ:ت 

ُكتُ عُْج ُوُْل ُ
( ).ُ

ثنوُ-311 ُحد  ُمالك  ُعن ُُعنُمُ لسأُ ُبنُُِزيدُُِعني
ِ
ُُنُ أُ ُ,سارُ يُ ُبنُعطاء ُكعب 

ُقبأُ ُحبارال ُ ُُمنُل  ُ ركُُْيفُامالش  ُمُ حلُوجدواُريِقُالطُ ُببعضُُِكانواُإذاُىحتُ ُب 
ُ.صيدُ 

ُلفُ:لقاُ,هلكُْبأُ ُكعٌبُُفتاهمفأُ  ُ,هلُكلذُرواذكُ ُدينةملباُابطُ خلاُبنُمرعُ ُىلعُوامُ قدُُِام 

ُفإُُِ:لقاُ,كعٌبُُ:قالواُ؟هبذاُفتاكمأُ ُنمُ ُ:لفقا ُ.ترجعواُىحتُ ُيكملعُهرتُ مُ أُ ُقدُين 

ُأنُُْكعٌبُُاهمتُ فُْفأُ ُ.جرادُ ُمنٌُلُْجُرُُِهبمُْتُمرُ ُةمكُ ُطريِقُُببعضُُِكانواُاملُ ُثمُ 

ُيأُْ ُلفُ.لوهكُ فيأُ ُذوهخ  ُُماُ:لفقاُ,كلذُهلُواذكرُ ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُىلعُمواقدُُِام  ُكلُ مح 

ُُنمُُِهوُ:لقاُ؟هبذاُهمفتيتُ أُ ُنُْأُ ُىلع ُمريأُ ُياُ:لقاُ؟دريكيُ ُوماُ:لقاُ,بحرُِلاُيدص 

ُُهيُإنُُْبيدهُنفيسُذيلواُ.ؤمنيملا ُُرةُ ثُْنُ ُإال  ُكُيفُرهنثُ يُ ُحوت  ُ.( )تيمرُ ُعامُ ُل 

_________________ 

ُالطحاويُيفُُ( ) 11ُ /1)ُ"رشحُمعاينُاآلثار"أخرجه ُابنُوهب( ُمنُطريق السننُ"والبيهقيُيفُ,

ُ.ُب كريُكالمهاُعنُمالكُبهُمنُطريقُابن(89ُ /5)ُ"الكبى

ل يُ(أ ِحل ةُ:ُ)ُقولهُ رميأيُحم  ُ.ُُغريُحم 

ُالصيدُفيأكلُاحلرام"والبنُأيبُشيبةُُ ُ.ُ"فسأ لوينُعنُاحلاللُيصيد 

ل يُأ هدواُْلمُصيدًاُ:ُقالُ"ويفُروايةُعبدُالرزاقُُ ُحم  ُ.ُ"سأ لنيُقوٌمُحمرمونُعنُقوم 

ُ.وانظرُماُقبلهُ

منُطريقُابنُ(89ُ /5)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(8351ُ)ُ"املصنف"أخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ(1)

= 
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___________________ 

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُب كريُكالمهاُعنُمالكُبه

منُطريقُخارجةُبنُمصعبُعنُزيدُبنُأ سلمُعنُعطاءُ(ُ 8/  )ُ"تفسريه"وأخرجهُالطبيُيفُُ

ُ:ُعنُكعبُقال ُ.ُدونُقصةُاجلراد.ُفذكره...ُأقبلت 

ُ:ُ)ولهوقُ وت  ُح  ُُ(نثرة  ُضعيف  ويُمرفوعًاُبسند  منُ(ُ 311)وابنُماجهُ(813ُ )أخرجهُالرتمذيُ.ُر 

ُ.ُروايةُموسىُبنُحممدُبنُإبراهيمُالت يميُعنُأ بيهُعنُجابِرُبِنُعبدُاهللُوأنِسُبِنُمالك ُحديث  .ُضمن 

ُبموسىُبنُحممد فهُالرتمذيُّ ُ.ُوضع 

ُُ."هوُِمنُصيدُالبحرُِ"عنُأيبُهريرةُرفعهُ(851ُ -853 )وأيبُداودُ(851ُ)وللرتمذيُُ

فهامُابنُحجرُيفُُ ُ.كامُسيأيتُنقلُكالمهُ"الفتح"وضع 

ُ)وقوله ُُ(نثرة: ُيف رقاين ُالزُّ ُاملوطأ"قال 8ُ 1/1)ُ"رشح ه(: ُوغري  وي ُاْل ر  ُقال ُعطست ه: ُأ ي ويفُ,

ُللبهائِمُكالعطسةُلنا:ُالصحاحُوغريه ُ.انتهى.ُالن ثرة 

ُاالست ُيف ُعمر ُأبو 31ُ /1)ُ"ذكاروقال ُقال(: ُالساجيُّ ُذكر  ُيعنيُ: ُقالُحدثنيُحييى ندار ُب  حدثنا

يقُالناجي:ُحدثناُساملُبنُهاللُقال:ُالقطانُقال د  ُمعُأيبُسعيدُاخلدريُهوُ,ُحدثناُأبوُالص  أنهُحج 

ُوكعٌبُ ُبسوطِه. ا ُفجعلُكعٌبُيَّضهب  ُجرادة  ُِرْجل  ُفجاء ُفقلت. ُإسحاق: ُأ با ُيا رما؟ُقال. ُحم  :ُأ لست 

ُ.ُولكن هُمنُصيدُالبحر,ُبىل ل هُمنُِمنخِرُحوت  ُ.خرجُأ و 

ُقالُأبوُعمر ُِمنُن ثرِةُ: لوق  ُُم  ُاليوم ُالُأ ن ه ُكانُمنُِمنخرُحوت  ُاجلراِد ُخلِق ُأ ول  ُاخلبُأن  ففيُهذا

وت ُذلك,ُح  ُتدفع  ُاملشاهدة  ُ.انتهى.ُل ن 

ُ.قطعٌةُمنُجراد:ُأي.ُبكرسُالراءُاملهملةُوإسكانُاجليمُ(ِرْجٌلُ:ُ)ُقولهُ

ُُ ُيف ُحجر ُابن ُ 9/11)ُ"الفتح"قال ُاجليمُُِ(اجلراد)(: ُالراءُ,بفتح ُمعروٌفُُ.وختفيف والواحدةُ.

شتقُمنُاجلْرد:ُويقال,ُوالذكرُوالنثىُسواءُكاحلاممة.ُجرادة ه,ُ,ُإنهُم  د  ُجر  ُعىلُيشءُإال  نزل  لنهُالُي 

جيبٌةُفيهاُعرشٌةُمنُاحليوانات ُالشهرزوريُيفُقوله.ُوِخْلقةُاجلراِدُع  هاُابن  ُ:ُذكرُبعض 

ُوسـاقاُن عامةُُُُُُُوقادمتاُن رْسُوجـؤجؤُضْيـغمُُُُ ُْلـاُفخـذاُبْكـر 

بْتهاُأ فاعيُالرمِلُبطنًاُوأ نُُُُُُُُُ ُ.ُعمْتُُُُعليهاُجيادُاخليلُبالرأسُوالفمح 

= 
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ُُالُماُ:باب ُحي  ُُمنُهلُ كُْأُ ُحرمُِمُ للُلُّ ُيدالص 

ثنوُ-313 ُحد  ُبنُعامرُبنُاهللُعبدُُِعنُبكرُ ُأيبُبنُاهللُعبدُعنيُعنُمالك 

ُرأُ ُ:لقاُربيعةُ  ُُوهوُ-ُجرُْعُ لباُانعفُ ُبنُعثامنُ ُيت  ُُيومُ ُيفُرمٌُحم  ُىغطُ ُقدُ-ُصائف 

ُ.رجوانُ أُ ُبقطيفةُهوجهُ 

ُمُِحُْلُ بُيتأُ ُثمُ 
ُتأُُْالوُ أُ ُ:فقالواُ,لواكُ ُ:هابُِحُ ْصُل ُُلفقاُ,صيدُ  ُإُُِ:لفقا؟ُنتأُ ُكل  ُين 

___________________ 

ُ.ُوذنبُاحلية,ُوقرنُاليل,ُوعنقُالثور,ُعيُالفيل.ُوفات ه:ُقيلُ

خرُفيرتكهُحتىُي يبسُوي نترشُ ُاجتاحه.ُوهوُصنفانُطي ارُووث اب,ُويبيضُيفُالص  ُإال  ُبزرع  ُ.فالُي مرُّ

ُفقيلُ ُواختلفُيفُأ صلِه ُفلذلكُكانُأ كل: ُحوت  ُنثرة  ُإنه ُضعيف  ُوردُيفُحديث  ُوهذا ُبغريُذكاة, .ُه

ُنثر"أخرجهُابنُماجهُعنُأنسُرفعهُ ُاجلراد  ُمنُالبحرإن  ُحوت  خرجناُ"هريرةُُومنُحديثُأيب,ُ"ة 

ُبنعالِناُوأ سواطِنا,ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصمعُرسوِلُاهللُ ُفاستقبلناُِرْجٌلُمنُجراد,ُفجعلناُنَّضب  ُأوُعمرة  :ُيفُحجٍّ

لوهُفإنهُمنُصيدُالبحر ُلكانُ.ُهُأبوُداودُوالرتمذيُوابنُماجهأخرجُ."ك  هُضعيف,ُولوُصح  وسند 

ُفيهُإذاُقت ل هُامل حرم,ُ ٌةُملنُقالُالُجزاء  ج  ُ.ومجهورُالعلامءُعىلُخالفِهفيهُح 

ُاملنذرُ ُابن ُقال ُكعبُ: ُواختلفُعن ُالزبري, ُبن ُوعروة ُاخلدري ُسعيد ُأيب ُغري ُفيه ُجزاء  ُال ُيقل مل

ُالحبار ُاجلزاء ُفيه ُثبت  ُوإذا ي, ُبر  ُعىلُأنه ُدل  ُالعلامء. ُأمجع ُُوقد ُأ ن  ُإال  ُبغريُتذكية ُأكله عىلُجواز

ُعندُاملالكية ُأوُ:ُوقيل.ُبقطعُرأسه:ُفقيلُ.يفُصفتهاُواختلفواُ.اشرتاطُتذكيتهُاملشهور  إنُوقعُيفُِقْدر 

ُ, ُحل  ٌفُمنهمُاجلمهورأخذهُذكاته,ُ:ُوقالُابنُوهبنار  طر  ُإىلُذكاتِهُحلديثُُووافقُم  فتقر  يفُأنهُالُي 

ُ ُعمر ُودمان"ابِن ُميتتان ُأ حل تُلنا ُوالطحال: ُوالكبد ُوالدارقطنيُُ."السمكُواجلراد ُأمحد أخرجه

ُأنهُقال:ُوقال.ُمرفوعاًُ ُإال  ُأيضًاُاملوقوف  حُالبيهقيُّ ,ُورج  ُأ صحُّ ُاملوقوف  فعُِ:ُإن  ُالر  ُلهُحكم  انتهىُ.ُإن 

ُ.كالمُابنُحجر

ُ(.311- 11)يفُاجلرادُاآليتُبرقمُُانظرُقضاءُعمرُُ
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ُل ُ.( )ُيلجأُ ُمنُدُ يُِْصُُامنُ إُُِ.كمكهيئتُُِست 

ثنوُ-311 ُحد  ُ,ؤمنيملاُمُ أُ ُعائشةُ ُعنُبيهأُ ُعنُروةعُ ُبنُهشامُعنيُعنُمالك 

ُأُ  ُلُ ختُفإنُُْ,يالُ لُعرشُهيُامنُ إُُِختيأُ ُابنُ ُياُ:هلُْتُلقاُاّن  ُ.هفدعُُْيشءٌُُكنفِسُُيفُج 

ُكأُ ُ:عنيتُ  ُُمُِحلُ ُل  ُُ( ).ديُْالص 

ُيُ ُماُ:باب ُالدُ ُمنُحرمُ امل ُُقتل  ُواب 

ثنوُ-315 ُحد  ُمالك  ُعن ُُعني ُِشهاب  ُلُِبقتُمرُ أُ ُ,ابطُ خلاُبنُمرعُ ُنُ أُ ُ,ابن

_________________ 

ُالشافعيُيفُُ( ) 831ُ)ُ"مسنده"أخرجه ُ"رشحُمشكلُاآلثار"والطحاويُيفُ(ُ 1/11)ُ"الم"يفُ(

ُعنُمالكُبهُ(89ُ 3)ُ"املعرفة"ويفُ(ُ 9 /5)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/318ُ) ُمنُط رق 

ُُ ُيف ُالدارقطني 1ُ /3)ُ"العلل"وأخرجه )ُ 1/318ُ)والطحاوي يينة( ُع  ُبن ُسفيان ُطريق ,ُمن

لي ةُكالمهاُعنُعبدُاهللُبنُأيبُبكرُبه(ُ 3/11)ُ"غريبُاحلديث"وأبوعبيدُيفُ دونُ.ُ)منُطريقُابنُع 

ُ(.ُمسالةُالصيد

ُ.وإسنادهُصحيحُ

ُآخرُعنُعثامنُُ مُمنُوجه  ُ(.331)برقمُُوقدُتقد 

ْرجُ:ُ)ُقولهُ ُعنُاملدينةُ.ُقريٌةُبيُمكةُواملدينةُعىلُالطريِقُالقديمُِ,ُبفتحُالعيُوإسكانُالراءُ(الع  تبعد 

يُالعْرجُبتعريجُالسيولُبه,ُكياًلُتقريبا3ًُُ  جنوبًاُ م  ُ.وس 

ُ(.311)انظرُاحلديثُرقمُُ

ُ.منُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(91ُ /5)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُعبدُ ُ ُعنُأبيهُعمرُ عنُمُ (8311ُ)الرزاقُُورواه ُبنُعروة ُعنُهشام ُقال. ُعنُحلمُ": ُعائشة سأ لت 

اٌمُقرائب.ُياُبنُأ خي:ُفقالت.ُحرمالصيدُللمُ  ْعه.ُإن امُهيُأ ي  ِقْينهُفد  نُي  ُع  ُ."فامُحك 
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.مُِرُ حل ُاُيفُاتيُ حلا
( )ُ

ُُماُ:باب ُهلُ فعيُ ُنُْأُ ُحرمُِمُ للُوزُ جي 

ثنيُ-311 ُحييُحد  ُمالك  ُُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنُىُعن ُبنُإبراهيمُبنُُِدمُ حم 

ُالتُ ُارثحلا ُدقرُ يُ ُابطُ خلاُبنُمرُ عُ ُىأُ رُ ُن هأُ ُ,ديرْل ُاُبنُاهللُعبدُُِبنُبيعةرُ ُعنُيمي 

ُُطيُ ُيفُهلُاًُبعري ُُوهوُ.ياقُْبالسُّ ُ.رمٌُحم 
( ).ُ

ثنوُ-311 ُحد  ُمالك  ُعن ُأُ ُ,همُ أُ ُعنُقمةُ لعُيبأُ ُبنُُِقمةُ لعُعني ُ:ْتُلقاُاّن 

ُ ُالن ُُزوجُ-ُعائشةُسمعت  ُسأُ تُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُ أُ ُ.حرمامل ُُعنُل  ُحي  ُ.نعمُ:ْتُلفقاُ؟هجسدُ ُكُّ

_________________ 

( )ُُ ُشيبة ُأيب ُابن 3/351ُ)أخرجه )ُ ُيف 1ُ 1/  5/1)ُ"الكبى"والبيهقي يينة( ُع  ُابن ُعن وعبدُ,

هريُعنُساملُعنُابنُعمر(8381ُ)ُالرزاق رُكالمهاُعنُالزُّ عم  ُعنُقْتلُاحلي ةُ":ُقال,ُعنُم  مر  ئلُع  س 

رم؟ُفقال ُ.لفظُابنُأيبُشيبة.ُ"اقتلوهنُ :ُوهوُحم 

ُ.جاءُمرفوعًاُمنُوجوه ُيفُالبخاريُومسلمُوغريمها.ُوالمرُبقتلُاحلي ةُيفُاحلرمُ

ُ"واملعرفةُ"ويفُ(1ُ 5/1)ُ"ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(1/131ُ)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ(1)

ُ.منُطريقُمالكُبه(3111ُ)

ُ.عنُعب ادُعنُحييىُبنُسعيدُبه(3/391ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ

ُ.عنُعبدُاهللُالعمريُحدثناُحممدُبنُإبراهيمُالتيميُبه(8119ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

د:ُ)قولهُ رادُ(ي قر  ويبةُصغريٌةُمع.ُالق  ُاإلبلد  ُ.ُروفٌةُت عضُّ

راد(:1/331ُ)ُ"املنتقى"قالُالباجيُيفُُ ُ.ُانتهى.ُويلقيهاُيفُالطي,ُي ريدُأ نهُكانُي زيلُعنهُالق 

قياُ:ُ)ُوقولهُ ُ.ُقريبةُمنُالبواء.ُقريٌةُجامعةُبيُمكةُواملدينةُ(السُّ

ُ(.318)انظرُحديثُرقمُُ
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ُ.دشدُ يُ لوُ,هكُْكُ يحُْلف

ُدُ يُ ُبطترُ ُولوُ:قالتُعائشة ُُْ.اي  ُومل 
ُُجدأُ  ُكُْكُ حلُيلُ رجُإال  ت 

ُ( ).ُ

ثنوُ-318 ُحد  ُيفُرُ ظُ نُ ُعمرُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,موسىُبنُوبيُُّأُ ُعنيُعنُمالك 

ُُوهوُ.يهن ُعيُْبُ ُكانُوُ شكُْلُرآةملُِا ُرمٌُحم 
( ).ُ

ثنوُ-319 ُحد  ُنزعُ يُ ُنُْأُ ُهيكرُ ُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُ.( )ُعريهبُ ُعنُاًُرادقُ ُأوُمةًُلُ ح ُُحرماملُ 

_________________ 

ُ.طريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبهمنُ(5/11ُ)ُ"السننُالكبىُ"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُْيذكرُنافعاًُ.ُهكذاُرواهُاإلمامُمالكُعنُأيوبُعنُابنُعمرُ(1) ُ.مل 

منُطريقُسفيانُ(1811ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(5/11ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1ُ 8)وأخرجهُالشافعيُُ

يينةُعنُأيوبُبنُموسىُعنُنافعُعنُابنُعمر ُ.بنُع 

اجُبنُأ رطاةُمن(11 /3)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ منُ(3ُ 5/1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ,ُطريقُحج 

ُ.ُُُُُُُُمرُبهعُ ُعنُابنُُِطريقُعبدُاهللُبنُنافعُكالمهاُعنُنافعُ 

منُطريقُبقي ةُأ ناُإِسامعيلُ(533ُ)رقمُُ"وأدابهُملسو هيلع هللا ىلصأخالقُالنبيُ"وأخرجهُأبوُالشيخُالصبهاينُيفُُُ

مر قبةُعنُابِنُع  وسىُبنُع  نْدةُعنُم 
وىلُكِ ُ,ُم  ُالنبي  ُ.ُفذكرهُمرفوعاًُ.ُ.ملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُموقوٌفُ,ُيشءوإسامعيلُليسُب:ُقلتُ ُ.والصحيح 

ُ.ُعنُمالكُبه(ُ 811)ُ"املصنفُُ"أخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ(3)

رُعنُنافعُبه(ُ 811)وأخرجهُعبدُالرزاقُأيضًاُُ عم  ُ.عنُم 

ُ)قولهُ ل مة: ُبفتحتيُ(ح  ُالقاموس. ُيف ُقال :ُ ُالبعري  م 
ُوحلِ ُضد, ُالضخمة ُأو ردان, ُالق  ُمن الصغرية

ِرح ل مه,ُفهوُحلم:ُكف  ُ.ُكث رُح 

= 
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ُأُ ُفيمنُُْجاءُ ُماُ:باب ُوٍُّدُ عُ ُبغريُُِحص 

ثنيُ-381 ُىُعنُحييُحد  ُُعنُمالك  ُاهللُعبدُُِعنُاهللُعبدُبنُُِملساُعنُابنُِشهاب 

ُملُ اُ:لقاُأن هُ,مرعُ ُبن ُُالُبمرضُ ُحص   ُُىحتُ ُحيلُّ ُُبيُسعىويُ ُبيتلباُيطوف  ُفاالص 

ُُسُِبُْلُ ُىلإُرُ اضطُ ُنُِفإُ,روةُِملوا
 
ُصنعُ ُ.واءالدُ ُوأُ ُمنهاُهلُدُ بُ ُالُتيلاُيابالثُ ُمنُيشء

.ىدُ تُ وافُُْ,كلذ
( )ُُ

ثنوُ- 38 ُحد  ُالن ُُزوِجُُ-ُعائشةُعنُهغُ لُ بُن هأُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُبي 

ُأُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلص ُُالُحرماملُ ُ:تقولُكانتُاّن  ُُهلُُّحي  ُ.( )ُبيتلاُإال 

___________________ 

ُ)قوله رابُ(ق راداًُ: ُغ  ُبزنة ُبوزنُ. ُِقردان ُواجلمع ُلإلنسان, ُكالقْمل ُوهو ُونحوه, ُبالبعري ُيتعل ق ما

ُ.قالهُالزرقاينُيفُرشحُاملوطأ.ُغربان

ِقب ه ُيفُذلك:ُقالُمالٌكُع  ُإيل  ُماُسمعت  ُوذلكُأ حبُّ

ُيفُ ُ"االستذكار"قالُأبوُعمر :ُ ُإليهُ(أيُمالك)كأنه ُفامل  ُأ حوط  ُعمر ُابِن ُقول  ُرأىُأن  ُيتابْعهُ, ْ ومل 

ُالعلامء رادُليسُمنُالصيدُفيدخلُيفُمعنىُقولُاهللُعزُ ,ُعليهُمجهور  ُالق  ُُلن  ياُأّياُالذينُآمنواُ}ُوجل 

ُبهُامل حرمُيفُنفسهُمنُالصبُمماُيغريُبهُ,ُ(95)املائدةُُ{مُحرمُالُتقتلواُالصيدُوأنت والُهوُممنُيعتب 

ُجسِدُبعرِيه,ُوالُيفُرأسه,ُوليسُيفُجسِده,ُامل حرمُيفُنفسهُمنُالصيدُعىلُأ ذاه ُكونهُيفُهوام  ُْيتعد  ,ُومل 

مرُوجٌهُوالُمعنًىُصحيحُيفُالنظر ُامل حرمُُال":ُوقدُقالُابنُعباس,ُفليسُلقولُابِنُع  بأسُأ ْنُي قتل 

رادُواحل ل مُوالباغيث ُالناس:ُقالُأبوُعمر.ُ"الق  ُ.انتهى.ُعىلُقوِلُابِنُعباسُيفُهذاُأ كثر 

( )ُُ ُأخرجه ُيف 988ُ)ُ"املسند"الشافعي )ُ 13ُ /1)ُ"الم"ويف )ُ ُيف (3/19ُ)ُ"تفسريه"والطبي

ُ ُيف ُاآلثار"والطحاوي ُمعاين ُ 1/15)ُ"رشح )ُ ُيف 9ُ 5/1)ُ"الكبى"والبيهقي ُ"و( ُ"املعرفة

ُعنُمالكُبه(3153ُ) ُ.منُط رق 

ُالشافعيُيفُُ(1) 18ُ /1)ُ"الم"أخرجه ُالبيهقيُيفُ( ُالسننُواآلثار"ومنُطريقه (3151ُ)ُ"معرفة

= 
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ثنوُ-381 ُحد  ُُيمةمتُ ُيبأُ ُبنُُِوبأيُُُّعنيُعنُمالك  ُلهأُ ُمنُلُ رج ُُعنُختياينُ الس 

ُُ:لقاُهنُ أُ ُ-ُقديامًُُكانُ-ُبصةُِلا ُُإذاُىحتُ ُةمكُ ُىلإُخرجت  ُريقالطُ ُببعضُكنت 

ُلرسفأُ ُفخذيُرسْتُكُ  ُعمرُبنُاهللُوعبدُ ُاسُ عبُ ُبنُاهللُعبدُ ُوهباُ,ةمكُ ُىلإُت 

ُيُ ُملفُ.اسوالن ُ ُحأُ ُأنُُْحدٌُأُ ُيلُصرخ  ُمُْقُ فأُ ُ,ل  ُملاُكلذُىلعُت 
ِ
ُىحتُ ُرُ شهُ أُ ُسبعةُ ُاء

ُلُْلُ حأُ  ُت 
ُ( )ُ.بعمرةُ 

___________________ 

ُ.ُأخبناُمالكُبه

ُحييىُبنُسعيدُيقول(3/11ُ)ُ"تفسريه"ووصلهُالطبيُيفُُ :ُمنُطريقُعبدُالوهابُالثقفيُسمعت 

ُالرمحنُبنُالقاسم ُعائشةُ ,ُأ خبينُعبد  ُدونُالبيت":ُقالت,ُأن 
 
ُبيشء ُحيلُّ ُ.ُ"الُأ علمُامل حرم 

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإسناٌدُصحيٌحُ(:1/3ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ

منُطريقُسفيانُبنُ(111ُ)ُ"مسنده"واحلميديُيفُ(15ُ /5)والنسائيُ(11551ُ)ُوأخرجهُأمحدُ

يينة ُع  ,ُ ُيف ُاملعاين"والطحاوي 3/315ُ)ُ"رشح ُبنُ( ُالرمحن ُعبد ُعن ُكالمها ُال وزاعي ُطريق من

ُهدِيُرسوِلُاهللُ":ُالقاسمُعنُأ بيهُعنُعائشة ُأ فتلُقالئد  ُشيئًاُمماُُملسو هيلع هللا ىلصكنت  ُهاتي,ُثمُالُيعتزل  بيدي 

هُامل حرميعت ُبالبيت:ُقالتُعائشة.ُوالُيرتكه,ُزل  ُالطواف  لُّهُشىٌءُإال  ُحي  ُاحلاج  ُ."وماُنعلم 

سلمُُُ يينةُبه(ُ 31 )وأخرجهُم  ُ.ُاملرفوعُفقط.ُعنُابنُع 

ُ.دونُقوِلُعائشةُ

( )ُُ ُيف ُالشافعي 11ُ /1)ُ"الم"أخرجه )ُ ُيف 51ُ)ُ"تفسريه"والطبي )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

ُ.منُطريقُمالكُبه(3155ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(9ُ 5/1)

ُوالتاريخ"وأخرجهُيعقوبُبنُسفيانُيفُُ منُ(9ُ 5/1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/83ُ)ُ"املعرفة

ُ,ُطريقُمحادُبنُزيد ليةُكالمهاُعنُأيوبُ(13ُ /3)وابنُأيبُشيبةُ(3/19ُ)والطبيُّ منُطريقُابنُع 

ريُقا خ  عت مراًُ:ُلعنُأ يبُالعالءُيزيدُبنُعبدُاهللُبنُالش  ُم  ُ.ُخرجت 

= 
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ثنوُ-383 ُحد  ُابنُُعنيُعنُمالك  ُبنُاهللُعبدُعنُاهللُعبدُبنُملساُعنُِشهاب 

ُُالُهفإنُ ُبمرضُ ُبيتلاُدونُبسح ُُمنُ:لقاُأن هُ,مرعُ  ُُىحتُ ُحيلُّ ُوبيُبيتلباُيطوف 

ُ ُُ( )ُ.روةملواُفاالص 

ثنوُ-381 ُحد  ُسعيدُ ُنُ أُ ُ,يسارُ ُبنُيامنلسُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُملاُابةزُ ح ُُبن ُُِخزومي  ُُوهوُةمكُ ُطريقُببعضُُِعُ رص  ُفسأُ ُ,رمٌُحم  ُملاُيلُعىلنُيُ مُ ُل 
ِ
ُاء

ُ.كمحلاُبنُومروانُ ُبريالزُُُّبنُاهللُوعبدُ ُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُفوجدُ ُ؟يهلعُكانُذيلا

ُعرُ ُذيلاُمْلُرُ فذكُ  ُفإذاُ,فتديويُ ُ,منهُهلُدُ بُ ُالُبامُاوىدُ تُ يُ ُأنُُْهمرُ أُ ُهمفكلُُُّ,هلُض 

___________________ 

ُُ ُالبصي  ىُالرجل  ُ.فسم 

ُأيضًاُُ ُ.ُمنُطريقُأيبُبرشُجعفرُبنُأ يبُوحشي ةُعنُأيبُالعالءُبه(3/19ُ)وأخرجهُالطبيُّ

ُحجرُيفُُ ُابن  ُ.أنهُأ بوُالعالءُ"الفتح"وبذلكُجزم 

ليامنُبنُ ُ ُُورواهُس  أخرجهُالبخاريُيفُ.ُْرميعنُأ يوبُعنُأ يبُقالبةُعبدُاهللُبنُزيدُاجل ُُعنُمحادُ ُحرب 

ُ(.8/13ُ)ُ"رشحُالبخاري"كامُنقلهُابنُبطالُيفُُ"عللُالرتمذي"

ُ.ُأنهُأبوُقالبة(11ُ /1)ُ"االستذكار"وهبذاُجزمُابنُعبدُالبُيفُُ

ُ.واهللُأعلم.ُوالصوابُقولُابنُحجرُ

ُتنبيهُ :ُ ُيف ُحجر ُابن ُمالكُ"الفتح"ذكر ُرواية  .ُ ُفيها ُأشهر"وقال ُوْهمٌُُ."تسعة ُوهو والصوابُ,

سبعةُأشهرُأوُثامنيةُ"فقالُ.ُوإنامُرواهُالطبيُبالشك,ُ"تسعةُأشهر"وملُأ رهُبلفظُ,ُكامُهناُ"سبعة"

ُ.واهللُأعلم.ُ"ستةُأوُسبعة"ويفُروايةُأيبُبرشُعندهُ.ُ"أشهر

ُ.تقدمُنحوهُيفُأولُالبابُُ( )
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ُ ُفحُاعتمرُصح  ُُيهلعُثمُ ُ,حرامهإُُِمنُل  ُُ,قابلُ ُحجُّ ُيُْتُ اْسُُماُديوّي  يدُْْل ُاُنمُُِرس 
( ).ُ

ُن ُبُُِيفُجاءُ ُماُ:باب
ِ
ُعبةُِكُ لاُاء

ثنوُ-385 ُحد  ُؤمنيملاُمُ أُ ُعائشةُ ُنُ أُ ُ,أبيهُعنُروةعُ ُبنُهشامُعنيُعنُمالك 

ُلصأُ ُيلباأُ ُماُ:تلقا ُ.( )ُبيتلاُيفُمُْأُ ُ,رجُْحلُِاُيفُيت 

ُمُ الرُ ُ:باب ُوافالطُ ُيفُل 

ثنوُ-381 ُحد  ُبنُاهللُعبدُ ُىرأُ ُهنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُروةعُ ُبنُهشامُعنيُعنُمالك 

ُحوُىسعُ يُ ُهيتُ رأُ ُمُ ثُ ُ:لقاُ,نعيمالتُ ُمنُبعمرةُ ُحرمُ أُ ُبريالزُُّ ُشواطال ُُبيِتُلاُل 

ُ( ).ثةالالثُ 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالشافعي 11ُ /1)ُ"الم"اخرجه )ُ ُيف 3/38ُ)ُ"تفسريه"والطبي )ُ ُيف السننُ"والبيهقي

ُ.منُطريقُمالكُبه(3151ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(5/111ُ)ُ"الكبى

ُ.حدثناُعبدُالعىلُبنُمحادُالن ْريسُعنُمالكُبه(1311ُ)ُ"مسنده"أخرجهُأبوُيعىلُيفُُ(1)

ر(55ُ 9)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ عم  عنُأيبُخالدُالمحرُكالمهاُعنُ(1/138ُ)وابنُأيبُشيبةُ,ُعنُم 

ُ.بهُهشام

ُُ ُالزرقيُيف ُالوليد ُأبو ُ"وأخرجه 35ُ / )ُ"تاريخُمكة ُيفُُ"غرائبُمالك"والدارقطنيُيفُ( كام

روةُعنُأبيهُعنُعائشة(3/31ُ)نصبُالرايةُ :ُقالت,ُمنُطريقُداودُبنُعبدُالرمحنُعنُهشامُبنُع 

ُ.مرفوعاًُُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ

هُ(:3/31ُ)ُ"نصبُالراية"قالُالدارقطنيُكامُيفُُ ْهمٌُرفع  ه,ُو  ُوقف  ُانتهى.ُوالصواب 

ُ.وهذاُإسنادُصحيحُ(3)

ُاحلافظُيفُُ 3/111ُ)ُ"الفتح"قال :)ُ (ُ ُاملثناةُ(التنعيم ُالنونُ.بفتح مكاٌنُُ.هملةاملُ ُوكرِسُُ.وسكون

= 
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ثنوُ-381 ُحد  ُةمكُ ُمنُحرمُ أُ ُإذاُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُْ ُُبيُوالُبيتلباُفطُ يُ ُمل  ُُالُوكانُ,ًىُنمُُِمنُيرجعُ ُىحتُ ُروةملواُفاالص  ُطافُإذاُيرمل 

ُحو ُ.( )ُةمكُ ُمنُحرمأُ ُإذاُبيِتُلاُل 

ُواِفُالطُ ُيفُمُ ستالاالُ:باب

ثنوُ-388 ُحد  ُرسولُلقاُ:لقاُهنُ أُ ُ,أبيهُعنُعروةُبنُهشامُعنيُعنُمالك 

ُُبنُُِمحنالرُ ُعبدلُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُُكيفُ:عوف  دُ ُباأُ ُياُصنعت  ُلفقاُ( )؟.كنالرُُُّماستالُيفُحمم 

___________________ 

كامُنقلهُالفاكهي,ُوقالُاملحبُ.ُمعروٌفُخارجُمكة,ُوهوُعىلُأربعةُأميالُمنُمكةُإىلُجهةُاملدينة

ُالتنعيمُأ بعدُ:ُالطبي ُإىلُمكةُبقليل,ُوليسُبطرِفُاحلل  بلُبينهامُنحٌوُمنُميل,ُوم نُ,ُمنُأ دنىُاحلل 

ز ُفقدُجتو  ُ.ُأ طلقُعليهُأ دنىُاحلل  ُبالن سبةُإىلُبقيةُاجلهات:ُقلت  بيدُ.ُأ وُأ راد  وروىُالفاكهيُمنُطريقُع 

مريُقال ُالذيُعنُي ميُالداخلُي":ُبنُع  ُاجلبل  يُالتنعيمُل ن  م  قالُلهُناعم,ُوالذيُعنُاليسارُإنامُس 

ن نعم,ُوالواديُن عام  ُ.انتهىُكالمه.ُ"يقالُلهُم 

منُطريقُ(1918ُ)ُ"املعرفة"ويفُ,ُمنُطريقُابنُب كري(5/81ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُ.الشافعيُكالمهاُعنُمالكُبه

دُكامُيفُُ سد  ُ.عمرُعنُنافعُبهمنُطريقُعبيدُاهللُبنُ(81ُ  )ُ"املطالب"وأخرجهُم 

ُ(:3/15ُ)ُ"اإلحتاف"قالُالبوصرييُيفُُ ُصحيح  دُموقوفًاُبسند  ُ.رواهُمسد 

احُي(:11/158ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ(1) ُقولُيفُموطأُحييىكانُابنُوض  كيفُ)إنامُاحلديثُ:

ُأب ُيا كنُالسودصنعت  ُالرُّ ُحممدُيفُاستالم ُا ُال ُ(. ُمنُكتابه ُله ُحييىُسقط  ُأن  ُسودوزعم  ,ُ ُابن  وأمر

يى ُكتابُحي  ُيف ُال سود ُبإحلاق اح  ُوض  ُالسودُ , يى ُحي  ُيرو ْ ُومل  ُوهبُ, ُوابن ُالقاسم ُابن ُرواه ولكن ه

ُومجاعةٌُ ُْيذكرواُالسود.ُوقدُروىُأ بوُمصعبُوغريهُكامُروىُحييى.ُوالقعنبيُّ وكذلكُرواهُابنُ,ُمل 

يينةُوغريهُعنُهشامُبنُعروةُعنُأبيه ُال.ُع  ُْيذكروا ُكامُروىُحييىمل  ُحمتمٌلُجائزُيفُ.ُسود  وهوُأمٌر

= 
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ُلاستُ:محنالرُ ُعبد ُُمت  ُصبُْأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُهلُلفقاُ,وتركت  ُت 
( ).ُ

ُُ:باب ُُبعدُةُ الالص  ُواِفُالطُ ُيفُعِصُلواُبِحُالصُّ

ثنيُ-389ُ ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  ُُعنُابنُِشهاب  ُبنُمحنالرُ ُعبدُبنُيدمح 

___________________ 

ر:ُفقالُفيه.ُعنُهشامُعنُأبيهُورواهُالثوريُُّ.ُالوجهيُمجيعاًُ ُيفُاستالمكُاحل ج  ُانتهى.ُكيفُصنعت 

ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(3/311ُ)املستدركُ"واحلاكمُيفُ(11ُ / )ُ"الكبريُُ"أخرجهُالطباينُيفُُ( )

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُُُمنُطريقُمالكُبه(1933ُ)

ُ.ُوتابعُمالكًاُمجاعٌةُمنُالثقاتُ

مسندُ"والبيتُيفُ(11ُ /3)وابنُسعدُ(11ُ /3)وابنُأيبُشيبةُ(ُ 5/31/1)فرواهُعبدُالرزاقُُ

(9ُ / )ُ"ِتذيبُاآلثار"والطبيُيفُ(5/81ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(31ُ)ُ"عبدُالرمحنُبنُعوف

ُ ُيف ُمكة"والزرقي 131ُ)ُ"أخبار ُوالفا( ُيف ُمكة"كهي 11ُ)ُ"أخبار )ُ ُعساكر (19ُ /31)وابن

رُوحممدُبنُعبيدُوأ يبُمعاويةُالَّضيرُوحييىُبنُأ يبُزكرياُ عم  ريجُوم  ُوابِنُج  وغريهمُمنُطريقُوكيع 

روةُبه اينُوجعفِرُبِنُعونُوغريهمُعنُهشامُبنُع  س  ُ.م رسالًُ.ُالغ 

هريُبنُمعاوية(918ُ)وأخرجهُالبزارُُ ُ"الصغري"ويفُ(118ُ )ُ"الوسط"ُيفُوالطباين,ُمنُطريقُز 

روةُعنُأبيهُعنُعبدُالرمحنُبنُعوفُبه(151ُ) بيدُاهللُبنُعمرُكالمهاُعنُهشامُبنُع  ُ.منُطريقُع 

ارُ ُالبز  ُروىُالوجهي.ُوذكر  ُالثوري  رسالًُ.ُأن  روةُعنُعبدُالرمحنُبنُعوف,ُم  ُ.ُوعنُع 

ُيفُُ ُالدارقطنيُّ ب  ُ(1/1931ُ)ُ"العلل"وصو  ُ.املرسل 

ُحجرُيفُُ ُفهوُ(:115ُ/ )ُ"املطالب"وقالُابن  ُالرمحن, ُسمعهُمنُعبِد روة  ُكانُع  ُفإْن روات هُثقاٌت,

ُ.انتهى.ُصحيٌحُ

ُعروةُسنةُ.31ُ:ُوقيل,ُ 3تويفُعبدُالرمحنُبنُعوفُسنةُ:ُقلتُ 11ُوعمرهُ.95ُ:ُوقيل.91ُوت ويف 

5ُُفيكونُِسنُّهُعندُوفاةُابنُعوفُ.ُسنة ُ.سنيُأوُأقل 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   311 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُ ُلاُعبدُ ُبنُمحنالرُ ُعبدُ ُنُ أُ ُ,عوف  ُُهنُ أُ ُ:هخبُ أُ ُقاري  ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُمعُبيتلباُطاف 

ُُةُِصالُبعد ُلفُ,بحالصُّ ُقُ ُام  ُُيرُ ُملفُرُ نظُ ُ,هطوافُ ُمرُ عُ ُىض  ُالش  ُكُ فرُُِ,مس  ُناخ ُأُ ُىحتُ ُب 

ُفصُ.وىطُ ُبذي ُُ.( )ركعتيُىل 

ثنوُ-391 ُحد  ُرأُ ُقدلُ:لقاُهنُ أُ ُ,ي ُكُ ملاُبريالزُُُّيبأُ ُعنيُعنُمالك  ُبنُ ُاهللُعبدُ ُيت 

ُُاسُ عبُ  ُُمُ ثُ ُ,ْصُعُ لاُةُِصالُبعدُيطوف  ُ.( )ُيصنعُماُدريأُ ُفالُ.هجرتُ ح ُُيدخل 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالطحاوي ُاآلثار"أخرجه ُمعاين 81ُ /1)ُ"رشح )ُ ُيف 1/113ُ)ُ"الكبى"والبيهقي ويفُ(

ُعنُمالكُبه(1911ُ)ُ"واملعرفة" ُ.ُمنُط رق 

ر(9118ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ عم  (311ُ)واحلارثُبنُأيبُأسامةُ(1ُ 51)ُ"العلل"وأمحدُيفُ,ُعنُم 

هريُبه ُ.منُطريقُابِنُأيبُذئبُكالمهاُعنُالزُّ

ُسفيانُبنُ(1911ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(3ُ 51)ُ"العلل"أمحدُيفُُوأخرجهُ ُمنُطريِق وغريمها

ُالقاريُبه روةُعنُعبِدُالرمحنُبنُعبد  هريُعنُع  يينةُعنُالزُّ ُ.ُع 

يدُبنُعبدُالرمحن:ُقالُاإلمامُأمحدُيفُالعللُ ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُالصوابُمح 

ُُُ ُأبو ُوقال ُيف 181ُ/ )ُ"العلل"حاتم :)ُ ُسفيان)أخطأ ُأي ُاحلديث( ُهذا ُيف ُأ صحاِبُ. ُكلُّ روى

يدُبنُعبدُالرمحن هريُعنُمح  هريُعنُالزُّ ُانتهىُ.ُوهوُالصحيح.ُالزُّ

ُُ ُيف ُاحلافظ 3/181ُ)ُ"لفتحا"قال :)ُ ُطاف  ُم سلم ُ)عند ُالنبي ُ(ملسو هيلع هللا ىلصأي ُمقامُ}تالُثمُ , ُمن واختذوا

ُ ُ{إبراهيمُمصىل  ُعندُاملقامُركعتي. ُالركعتيُاحتم:ُقالُابنُاملنذر,ُفصىل  ُصالة  هُأْنُتكون  لْتُقراءت 

ُاملقاِمُفرضاًُ زئهُركعتاُالطواِفُحيثُشاء,ُخلف  ُجت  ُالطائف  ُالعلِمُعىلُأن  ُشيئًاُذ كرُ,ُلكنُأ مجعُأ هل  إال 

ُركعتيُالطواِفُالواجبُيفُاحِلجرُي عيدُ ُم نُصىل  ُيفُأن 
ُ.انتهىُكالمُاحلافظُ"عنُمالك 

ُ.منُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(9ُ /5)ُ"الكبىُالسنن"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُالبغويُيفُُ ُالقاسم ُأبو ُابنُاجلعد"وأخرجه 1119ُ)ُ"مسند بريُ( ُعنُأ يبُالزُّ هريُبنُمعاوية ُز  ثنا حد 

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   312 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ- 39 ُحد  ُرأُ ُقدلُ:لقاُأن هُ,ي ُكُ ملاُبريالزُُُّأيبُعنيُعنُمالك  ُلاُيت  ُُبيت  ُلوَي 

ُُةُِصالُبعد ُيُ ُماُ.عِصُلاُةُِالصُوبعدُبحالصُّ ُ( )ُ.حدٌُأُ ُبهُطوف 

ُبيِتُلاُوداعُ ُ:باب

ثنيُ-391 ُحييُحد  ُمالك  ُعن ُبنُمرعُ ُنُ أُ ُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُُِعنُنافعُ ُعنُى

ُُ:لقاُابطُ خلا ُحلاُمنُحدٌُأُ ُنُ رُ دُ يْصُال ُُىحتُ ُاج  ُسكالنُُُّآخرُ ُفإنُ ُ,بيِتُلباُيطوف 

ُُ( )ُ.بيتلباُوافالطُ 

___________________ 

يُبه ُ.ُاملك 

ُ.وإسنادهُصحيحُ

ليكةُعنُُعنُابِنُأ يب(5/91ُ)ُ"السنن"يُيفُوالبيهق(115ُ)والفاكهيُ(9115ُ)وروىُعبدُالرزاقُُ م 

ُبعدُالعِصُ",ُابنُعب اس ُركعتي.ُأ نهُطاف  ُ."وصىل 

ُبه(191ُ)ُ"أخبارُمكة"أخرجهُالفاكهيُيفُُ( ) ادُعنُمالك  ُ.عنُعبدُاملجيدُبنُأ يبُرو 

يُ بريُاملك  ُ.وروىُعنهم,ُُمجاعًةُمنُالصحابةوقدُأ دركُأ بوُالزبري,ُكذاُقالُأبوُالزُّ

مُيفُالثِرُالذيُقبل هُ ُبعدُالعص,ُوتقد  ُعباسُيطوف  ُ.ُأ نهُرأىُابن 

ملُنفي هُعىلُال غلب.ُوقولهُم شكلُ ُأْنُحي  من,ُإال  ُمنُالز 
ُ.ُأوُفرتة 

مُُ مر(391ُ)وقدُتقد  بح",ُعنُع  ُبعدُالصُّ كامُحكاهُابنُحجرُيفُ.ُوبهُقالُمجهورُالعلامء.ُ"أ نهُطاف 

بح.ُكتابُاحلج(3/189ُ)ُ"الفتح" افُبعدُالصُّ ُُوالع صُب ابُالط و 

بحُوبعدُ(:1/118ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُبعدُالصُّ نُرأ ىُالطواف  ُم  هُكلُّ هذاُخٌبُمنكٌرُيدفع 

ُ,ُالعص ُالشمس  ُحتىُتغرب  ُانتهىُ.ُوالُي رىُالصالة 

ويفُ(11ُ /5)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(81ُ /1)ُ"الم"ويفُ(911ُ)ُ"املسند"أخرجهُالشافعيُيفُُ(1)

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(3191ُ)ُ"املعرفة"

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   313 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-393 ُحد  ُالًُرج ُُردُ ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُأنُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُُْ-ُهرانالظُ ُمرُ ُنمُِ ُلاُعودُ ُيكنُمل  .عودُ ُىحتُ ُ-ُبيت 
( )ُ

ُواِفُالطُ ُجامعُ ُ:باب

ثنوُ-391 ُحد  ُاهللُعبدُ ُمي ُلسال ُُماعزُ ُباأُ ُأنُ ُ,ي ُكُ ملاُبريالزُُُّأيبُعنيُعنُمالك 

ُأُ ُسفيانُبنُ  ُ,يهستفتُِتُ ُامرأةٌُُهفجاءتُُْمرعُ ُبنُاهللُعبدُُِمعُاًُسلجاُكانُهنُ أُ ُ:هخب 

ُإُُِ:تلفقا ُلقبأُ ُين  ُأُ ُأنُُْريدأُ ُت  ُُإذاُىحتُ ُبيتلباُطوف  ُُسجدملاُببابُكنت  ُهرقت 

ُُماءالدُ  ُُىحتُ ُفرجعت  ُلقبأُ ُثمُ ُ,يعن ُُكلذُذهب  ُُإذاُىحتُ ُت  ُسجدملاُبابُعندُكنت 

ُ ُُماءالدُ ُهرقت  ُلقبأُ ُثمُ ُ,يعن ُُكلذُذهبُىحتُ ُفرجعت  ُُإذاُىحتُ ُت  ُباِبُُعندُكنت 

ُُسجدُِملا ُ.ماءالدُ ُهرقت 

___________________ 

ُ.واسنادهُصحيحُ

ُغدًاُفالُ":ُمنُطريقُحممدُبنُإسحاقُعنُنافعُبهُبلفظ(1111ُ)وأخرجهُأبوُيعىلُُ ُالنفر  اُالناسُإن  أّيُّ

ُ."فذكره..ُينفرنُ 

ُ":ُعنُابنُعباسُقال(318ُ )ومسلمُ(118ُ -313)وأخرجُالبخاريُ ُي نِصف ونُيفُكل  كانُالناس 

ُ.ُوجهُ  ُعهِدهُبالبيت:ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُفقالُرسول  ُآخر  ُأ حٌدُحتىُيكون  ُ.واللفظُمل سلم.ُ"الُينفرن 

(3198ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(11ُ /5)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/138ُ)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه

ُْيدركُعمرُُ ُ.وحييىُبنُسعيدُالنصاريُمل 

ُ)قولهُ ُالظ هران: ُُ(مر  ُب عد ُعىل ُاملدينة ُعىلُطريق ُمكة ُشامل ُتقريبا31ًُُموضع ُكيلو ُواديُ, ى وي سم 

ُحمافظةُاجل موم.ُفاطمة ُ.ُبفتحُاملعجمةُوسكونُاْلاءُبلفظُتثنيةُظهر:ُوالظهران.ُوهوُيتبع 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   314 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُمنُركضةٌُُكلذُامنُ إُُِ:مرعُ ُبنُاهللُعبدُلفقا ُريفُِثُْاستُ ُثمُ ُ,يلستُ فاغُُْيطانالش 

ُ ُُ( ).ويفطُ ُثمُ ُ,بثوب 

ُرفةعُ ُيومُُِصيامُ ُ:باب

ثنوُ-395 ُحد  دُ ُبنُقاسمُِلاُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُعائشةُأنُ ُ,حمم 

ُ.عرفةُيومُ ُتصومُ ُكانتُ,ؤمنيملاُأمُ 

ُُثمُ ُ,ماماإلُيدفعُ ُعرفةُةُ عشيُ ُهايتُ رأُ ُقدلوُ:قاسملاُلقا ُُىحتُ ُتقف  ُبينهاُماُيبيض 

ُُوتدعُ ُثمُ ُ,رضُِالُمنُاسالن ُُوبي ُرطُِفُْفتُ ُبرشاب 
( ).ُ

_________________ 

( )ُُ ُالرزاق ُعبد 95ُ  )أخرجه )ُ ُيف ُمكة"والفاكهي 1/133ُ)ُ"أخبار )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

ُعنُمالكُبه(ُ 11 )ُ"الكنى"ُوالدواليبُيف(5/88ُ) ُ.ُُُُُُُُُُُُمنُط رق 

يُبه(8ُ 11)ُ"مسندُابنُاجلعد"وأخرجهُالبغويُيفُُُ بريُاملك  هريُبنُمعاويةُعنُأ يبُالزُّ ثناُز  وفيهُ.ُحد 

ُ."أنِتُامراٌةُم ستحاضٌةُُ"قالُابنُعمرُ

ُالسلمي ُ:ُوقالُحييى(:1/1ُ)ُ"رجالُاملوطأ"قالُابنُاحلذاءُيفُُ ُ,ُإن  ُْيقْلهُأ حٌدُمنُأ صحاِبُمالك  ومل 

ُ ُانتهى.ُفيامُعلمت 

دُبالروايةُعنُعبِدُاهللُبنُ(:11ُ ص)ُُ"الوحدان"وذكرُم سلمُبنُاحلجاجُيفُكتابُُ ُأباُالزبريُتفر  أن 

ُ.سفيانُهذا

ُ.منُطريقُالقعنبيُوابنُب كريُكالمهاُعنُمالكُبه(1518ُ)ُ"املعرفة"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُُ ُوأخرجه 1/91ُ)ُ"ِتذيبُاآلثار"الطبيُيف ُالوهاب( ُوعبد عبة ُش  ُطريق ُمن ,ُ أخبارُ"والفاكهي

ُ.منُطريقُسفيانُكلهمُعنُحييىُبنُسعيدُبه(1ُ 11)ُ"مكة

ُُ ُالفاكهي 5ُ 11)وأخرج )ُ ُيف عب"والبيهقي 3111ُ)ُ"الشُّ 1ُ 5)ُ"املعرفة"و( ُعنُ( ُمرسوق عن

ُ:ُقالت,ُعائشة هُأ حبُّ نةُأ صوم  ُمنُالس  ُمنُيوِمُعرفةماُمنُيوم  ُ.إيل 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   315 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ًُىُنمُُِاميُ أُ ُيامُِِصُُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنيُ-391 ُحييُحد  ُيامنلسُعنُاهللُبيدعُ ُبنُُِمرعُ ُىلموَُّْضُالن ُُأيبُعنُىُعنُمالك 

ُرسوُنُ أُ ُ,يسارُ ُبن ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  .ًىُنمُُِاميُ أُ ُصيامُُِعنُىّن 
( )ُ

ثنوُ-391 ُحد  ُُعنيُعنُمالك  ُرسوُأنُ ُ,ابنُِشهاب  ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُبنُ ُاهللُعبدُ ُبعث 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالنسائي 11ُ /1)ُ"الكبى"أخرجه )ُ ُيف 1113ُ)ُ"املعرفة"والبيهقي ُيفُ( ُالب ُعبد وابن

ُعنُمالكُبه(1/138ُ )ُ"االستذكار" ُ.ُُمنُط رق 

ُُ اهللُبنُُيسارُعنُعبدُُُِوعبِدُاهللُبنُأيبُبكرُعنُسليامنُبنُِفرواهُعنُأيبُالنَّْضُ.ُوخالفُمالكًاُالثوريُّ

هميُ ُالس  ُحذافة .ُ ُأمحد ُاإلمام 3/151ُ)أخرجه 11ُ /1)والنسائيُ( )ُ (ُ 1/1)وابنُأيبُشيبة

ُبه(1/111ُ)ُ"رشحُمشكلُاآلثار"والطحاويُيفُ ُ.منُطريقُعبدُالرمحنُبنُمهديُعنُالثوري 

ُأ ثبتُ:ُقالُابنُمهديُ ُ."ِمنُحديثُسفيانُ(ُأيُروايةُمالكُ)ُوالُأراهُإال 

ثنيُعبدُالوارث(:1/131ُ)ُ"االستذكار"يفُُقالُأبوُعمرُ ثنيُأمحدُحدُ :ُقال.ُحدثنيُقاسم:ُقال,ُحد 

ئلُحييىُبنُمعيُعنُحديثُعبدُالرمحنُبنُمهديُعنُسفيان:ُقال,ُبنُزهري ُ.م رسل:ُفقال..ُس 

رسالًُ:ُقالُأبوُعمرُ ذافة,ُإنامُصارُم  ُْي سمعُمنُعبِدُاهللُبنُح  ُسليامنُبنُيسارُمل  وإْنُكانُُ-ُوهذا,ُل ن 

رساًلُ ُ.كالمهُانتهى.ُفإنهُيت ِصلُمنُغريُماُوجهُ .ُ-م 

رسٌلُ(:ُ 11/ )البنُرجبُُ"رشحُالعلل"وقالُاإلمامُأمحدُكامُيفُُ ُْي دركُ,ُهوُم  سليامنُبنُيسارُمل 

ُحذافةُ ُاهللُبن  ُ.انتهىُ.عبد 

ُ.وانظرُماُبعده.ُويفُالبابُيفُالنهيُعنُصيامُأيامُالترشيقُأحاديثُكثريةُ

ُ.ُمعلومٌُُ.مقصورُبكرسُامليمُُِ(ِمنىُ:ُ)ُقولهُ رس  ُإىلُحم  ُي منىُفيهاُ,ُوحدود هُمنُالعقبِة يُبذلكُملا م  وس 

ماء ن ىُهباُاجلنة:ُوقيل,ُت راق:ُأي.ُمنُالد  ُمت  ُآدم  ُ(.393/ )ُ"املشارق"قالهُيفُ.ُل ن 
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ًُُىُمنُاميُ أُ ُذافةح ُ ُُلُ كُْأُ ُاميُ أُ ُهيُامإنُ :ُيقولُ,يطوف  ُورش  ُُ( )ُ.اهللُكرُِوذُُِ,ب 

ثنوُ-398 ُحد  ُمُ أُ ُىلموُةرُ مُ ُيبأُ ُعنُاديْلاُبنُُِاهللُعبدُُِبنُُِيزيدُعنيُعنُمالك 

_________________ 

ُ.مالكُبهمنُطريقُابنُالقاسمُعنُ(18ُ /11 /1)ُ"الكبى"أخرجهُالنسائيُيفُُ( )

ُُ ُالطبيُيف ُ 1 /3)ُ"تفسريه"وأخرجه ُبنُحسي( ُمنُطريقُسفيان ُيفُ, ُسعد ُ"الطبقات"وابن 

هريُبه(91ُ /1) ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمنُطريقُابنُأيبُذئبُكالمهاُعنُالزُّ

ُُُ ُأمحد 3ُ 1/5)وأخرجه )ُ 11ُ /1)والنسائي )ُ ُيف ُاآلثار"والطحاوي ُمعاين (1/11ُ)ُ"رشح

هريُعنُابنُاملسي بُ(1ُ 39)والطبيُ(1/183ُ)نيُوالدارقط وحُعنُصالحُعنُالزُّ منُطريقُر 

ُ.بهُعنُعبِدُاهللُبنُحذافةُ

ُقالُالنسائيُ ُأيبُالخص: ُهوُابن  ُوحديث هُخطأ.ُصالحُهذا هري, ُعنُالزُّ ُاخلطأ ُوهوُكثري  هُ, ونظري 

بادةُليسُبالقوي ُ.ُحممدُبنُأيبُحفصةُوكالمهاُضعيف وحُبنُع  ُانتهىُ.ُور 

هريُبهُ (1ُ 31)ُ"معرفةُالصحابة"أخرجهُأبوُنعيمُيفُ.ُوتابعُصاحلًاُسليامنُبنُأ رقمُأبوُمعاذُعنُالزُّ

ُ(.81ُ /1)والدارقطنيُ

ُمنهُ ُ.وسليامنُأ ضعف 

مريُعنُُأيبُذئبُوعبدُ ُيزيدُوابنُ ُورواهُيونسُبنُ (:11ُ /1 )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ اهللُالع 

هريُم رسالًُ ُ.ُكامُقالُمالكُ.الزُّ ُانتهى.ُوهوُالصحيح 

هريُويفُاحلديثُاختالٌفُُ ُ.ُآخرُعىلُالزُّ

ُ(.199 )انظرُعللُالدارقطنيُرقمُُ

ُأخرجهُمسلمُيفُ.ُلكنُيشهدُلهُ ُاهللُ",ُعنُكعبُبنُمالك(11ُ  )ُ"صحيحه"ما ُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصأن 

امُالترشيقُفنادى ثانُأ ي  ُاحل د  ُبن  ُ.ُ"فذكره.ُبعث هُوأ وس 

ُ.مثله.ُعنُن بيشةُ(ُ 1  )ًاُوملسلمُأيضُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   317 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُلقيعُ ُامرأةُ-ُهانئُ 
ُلطاُأيبُبنُ( ) ُأُ ُأن هُ,عاصلاُبنُمروعُ ُبنُاهللُعبدُعنُ-ُب  ُهخب 

ُدخُهنُ أُ  مروُبيهأُ ُىلعُل  ُيأُُْهدُ فوج ُُعاصلاُبنُع  ُلفقُ:لقاُ,اينفدعُ ُ:لقاُ,كل  ُُ:هلُت  ُإين 

ُُّناناُتيلاُاميُ ال ُُهذهُ:لفقاُ,صائمٌُ ُنامرُ وأُ ُ,يامهنُ ِصُُعنُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُُ( ).هنُ رُِبفطُْ

_________________ 

ُيفُُ( ) ُعمر ُأبو 13/11ُ)ُ"التمهيد"قال ُقالُحييى(: ُعقيل: ُامرأة ُهاينء ُأ م  ُموىل ُفاحٌشُ, ُخطٌأ ,ُوهو

اح ُوض  ُبطْرِحه.ُأ دركهُعليهُابن  اُأ خت هُالُامرأ ته:ُقال,ُوأ مر  ُأ ّن  ُ.انتهىُكالمه.ُوالصواب 

والبيهقيُيفُ(135ُ/ )واحلاكمُ(ُ 191)وابنُخزيمةُ(8ُ 11)وأبوُداودُ(91ُ /1)أخرجهُأمحدُُ(1)

ُ(811ُ)ُ"مسندُاملوطأ"واجلوهريُيفُ(ُ 111)ُ"املعرفة"ويفُ(1/111ُ)ُ"الكبى" غريهمُمنُط رق 

ة ر  مروُبنُالعاص,ُعنُمالكُعنُيزيدُعنُأ يبُم  مروُعىلُع  ُهوُوعبدُاهللُبنُع  ُأ نهُدخل  ابنُوقرنُ.

ُْليعة ُابن 
ُ.ُخزيمةُمعُمالك 

ُ.وإسنادهُصحيحُ

,ُمنُطريقُالليثُبنُسعد(1/111ُ)والطحاويُ(19ُ 1)وابنُخزيمةُ(ُ 81 )وأخرجهُالدارميُُ

ْردي(1111ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ راو  ُمنُطريقُالد  نى"والدواليبُيفُ, منُطريقُ(ُ  3 )ُ"الك 

ُمعُعبِدُاهللُبِنُعمرو ةُأنهُدخل  ر  يحُكلهمُعنُيزيدُبنُاْلادُعنُأيبُم  يوةُبِنُرش  ُ.ُح 

ُاحلديث(:13/11/18ُ)ُ"التمهيد"لُأبوُعمرُيفُقاُ ُيقولُحييىُيفُهذا ُُ:هكذا وىلُأ م  ُم  عنُأيبُمرة

فجعلُاحلديثُعنُأ يبُ.ُأ نهُدخلُعىلُأ بيهُعمروُبنُالعايص,ُأ نهُأ خبه,ُهاينءُعنُعبدُاهللُبنُعمرو

ةُعنُعبدُاهللُبنُعُ  ر  ةُمنُعمروُب.ُمروُعنُأبيهم  ر  ُْيذكرُسامعُأ يبُم  واةُعنُ.ُنُالعايصمل  وقالُسائرُالرُّ

ُبنُ وح ْعنُوالشافعيُور  ُمصعبُوم  ُب كريُوأبو ُوابنُوهبُوابن ُالقاسم ُوابن ُالقعنبي مالكُمنهم

بادةُوحممدُبنُاحلسنُوغريهمُيفُهذاُاحلديث ةُموىلُأمُهاينء:ُع  ر  أنهُ,ُعنُيزيدُبنُاْلاديُعنُأيبُم 

ُ.دخلُمعُعبدُاهللُبنُعمروُبنُالعايص

= 
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امُهيُ:كلماُلقا ُ.الت رشيقُأي 

ُُماُ:باب ُيدُْْل ُاُنمُُِوزُ جي 

ثنيُ-399 ُحييُحد  ُُبنُبكرُُِيبأُ ُبنُُِاهللُعبدُُِعنُنافعُ ُعنُىُعنُمالك  ُبنُدمُ حم 

ُرسوُنُ أُ ُ,مُ حزُُْبنُمروعُ  ُُهدىأُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِل  ُُيفُهشامُ ُبنُُِلُِهُْج ُُيبِل ُُكانُالًُمج  ُوأُ ُحجٍّ

ُ.( )ُعمرةُ 

___________________ 

ُُوروىُابنُ ُ ُوغريُ ُوهب  رمةُبنُب كريُبنُالشج  ثُعنُأ يبُ:ُقال,ُعنُأ بيهُهُعنُُم  د  رةُحي  ُم  ُأ با سمعت 

جامءُعنُعبدُاهللُبنُعمروُبنُالعايص ُعىلُعُ :ُقال,ُرافعُموىلُابِنُالع  ُمنُدخلت  مروُبنُالعايصُالغد 

ُالنحر ُيوم ُأبوُاحلسنُالدارقطنيُحدُ . ُالنيسابوريُحدُ ذكره ُأبوُبكر عبدُاهللُحممدُبنُُأمحدُبنُ ُثناثنا

يُعبدُاهللُبنُوهبُفذكرهوهبُحدُ  حييىُعنُُوروايةُُمرمةُبنُب كريُهذهُتشهدُلروايةُحييىُبنُِ.ُثناُعم 

ُ ُْيسمعُاحلديثُمنُعُ .ُمالك  رةُمل  ُأباُم  ُ.انتهىُكالمهُ."واهللُأعلم.ُمروُبنُالعايصبأ ن 

وابُمنُروايةُ:ُقلتُ ُ.ُمرمةوروايةُاجلامعِةُأ وىلُبالص 

ُ.ُوللحديثُطريٌقُآخرُ

ُُ ُيف ُالبخاري ُالكبري"أخرجه 1/313ُ)ُ"التاريخ )ُ 1119ُ )وأمحد )ُ ُيف ُ"الكبى"والنسائي

(1/ 11ُ )ُ 1/111ُ)وابنُسعد ريج( ُابنُج  ُمنُطريق ُبنُكثري, ُقالُسعيد ُبنُاملطلبُ, ُجعفر  إن 

امُِمنى,ُأ خبه مروُدخلُعىلُأ بيهُأ ي  ُع  ُاهللُبن  ُعبد  ُ.فذكره.ُأ ن 

اعة.ُوفيهُإرسالُُ د  ُأيبُو  ُ.جعفرُبنُاملطلبُهوُابن 

ُ.ُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(5/131ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

رسٌلُُ ُ.ُوهذاُم 

ُعندناُوعندُغرِيناُيفُكتابُحييىُيفُ(:1ُ 3/1 1/1 )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ يفُُ"املوطأ"وقع 

ُعنُعبِدُاهللُبِنُأيبُبكرُمالٌكُ.ُهذاُاحلديث ُ,ُعنُنافع  ه,ُوهذاُمنُالغلِطُالبي  ُْ,ُوالُأ دريُماُوجه  ومل 

= 
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ثنوُ-111 ُحد  ُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُىيرُ ُكانُهنُ أُ ُ,دينارُ ُبنُاهللُعبدُُِعنيُعنُمالك 

ُ ُحلاُيفُديّي  ُ.بدنةًُُبدنةًُُعمرةلاُويفُ,ْيُدنتُ بُ ُْيُدنتُ بُ ُج 

ُفيهاُوكانُ,سيدُ أُ ُبنُُِدُِلخاُدارُيفُقائمةٌُُوهيُ.بدنةًُُنحريُ ُمرةعُ لاُيفُهيتُ ورأُ ُ:لقا

ُ( ).هافُِتُِكُ ُحتتُمنُربةُ حلاُخرجِتُُىحتُ ُهدنتُِبُ ُةُِبُ لُ ُيفُطعنُ ُهيتُ رأُ ُقدلوُ:لقاُ,هنزلُ مُ 

ثنوُ- 11 ُحد  ُيبأُ ُبنُاشعيُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,قارئلاُجعفرُ ُيبأُ ُعنيُعنُمالك 

ُإُُِ.ْيُنتُ بدُ ُىهدُ أُ ُومي ُخزُ ملُ اُربيعة ُ.( )ُختي ةٌُبُ ُاحدامه 

___________________ 

ُهذاُاحلديثُيفُاملوطأُملالكُعنُعبدُاهللُ ُأ ن  ُقدياًمُوحديثًا واةُللموطأُعنُمالكُفيامُعلمت  َيتلفُالرُّ

ُفيه,ُوليسُلنافعُفيهُِذكرٌُ,ُبنُأيبُبكر ُلِِذْكرُنافع  ُْير,ُوالُوجه  ُومل  وُنافٌعُعنُعبدُاهللُبنُأيبُبكرُقطُّ

ُاهللُبنُأيبُبكرُممنُي صل حُأْنُيرويُعنُنافع,ُشيئاًُ ُمنه,ُبلُعبد  ُم نُهوُأ جلُّ وهذاُ,ُوقدُروىُعنُنافع 

ُملالكُعنُعبدُاهللُبنُأيبُبكر واته ُر  ُعندُمجاعِة ُاحلديثُيفُاملوطأ ويدُبنُسعيدُ. ُس  البيهقيُ]ورواه

هرُ[5/131 ُاهللُ",ُيُعنُأنسُعنُأ يبُبكرعنُمالكُعنُالزُّ ُرسول  ىُمجالًُل يبُجهلُ ُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ُ."أ هد 

ويدُوغلطِه ُ.انتهىُكالمهُ."احلديثُي ستندُمنُحديثُابِنُعباسوهذاُ,ُوهذاُمنُخطأُس 

ويد:ُقلتُ ُ,ُوتكل مُعليها(.1/83ُ,81ُ,85ُ)ُ"تاريخُبغداد"أخرجهاُاخلطيبُيفُ.ُوروايةُس  عُوتوس 

ُأ هِلُالعلمُفيها,ُبنقدها ُ.ُفراجعه.ُوذكرُكالم 

ُ(.111/ )وانظرُعللُالدارقطنيُُ

ُمنهامُمقاٌلُ.ُوللحديثُشاهٌدُمنُحديثُابِنُعباسُمنُطريقيُعنهُ ُ.ويفُسنِدُكلٍّ

فيانُعنُعبدُِ(3/111ُ)ُ"املصنفُُ"أخرجهُابنُأيبُشيبةُيفُُ( ) .ُعمرُدينارُعنُابنُُِاهللُبنُُِمنُطريقُس 

ُُُمتصاًُ

نقُوالصدرُ(لب ةُ:ُ)ُقولهُ ُ.ُالل بةُبفتحُالالمُوتشديدُاملوحدة,ُهيُالوْهدةُالتيُبيُأ صِلُالع 

ُ.ُوهذاُإسنادُصحيحُ(1)

= 
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ثنوُ-111 ُحد  ُتجِتُنُ ُإذاُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُُْفإنُ,معهاُنحرُ يُ ُىحتُ ُهادُ لوُلحميُ لفُاقةالن ُ ُُهلُوجديُ ُمل  ُُمٌلُحم  ُىحتُ ُهمُ أُ ُىلعُلمح 

ُُ( ).هامعُ ُنحرُ يُ 

ُعملاُ:باب ُيُ ُحيُيدُْْل ُاُيفُل  ُساق 

ثنيُ-113 ُحييُحد  ُهدىأُ ُإذاُكانُهنُ أُ ُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُعنُنافعُ ُعنُىُعنُمالك 

ُمكانُ ُيفُكلوذُ,هشعرُ يُ ُأنُُْلقبُهدُ لُ قيُ ُ,يفةلحل ُاُبذيُهرُ عُ ْشُوأُ ُهدُ لُ قُدينةملاُنمُُِاًُهدي

ُُمنُهشعرُ ويُ ُ,يلُ بنعُُْهدُ لُ قيُ ُ.ةُِلقبللُهٌُموج ُُوهوُواحدُ  ُالش  ُمعهُساقيُ ُمُ ثُ ُ,رسيُْال ُُق 

___________________ 

ُ.ُوعبدُاهللُبنُعياشُلهُإدراكٌُ,ُأبوُجعفرُهوُيزيدُبنُالقعقاعُموىلُعبدُاهللُبنُعياشُ زمُبذلكُابن  ج 

ُحجرُيفُ,ُحبان ُ(.1/115)ُ"اإلصابة"وأ ي دهُابن 

ُالباءُ(ب ختي ةُ:ُ)ُقولهُ ُ.ُبضم 

ال نثىُمنُاجِلاملُالب خت,ُوالذكرُب ختي,ُوهيُمِجالُ:ُالب ختية(:ُ 1 / )ُ"النهاية"قالُابنُالثريُيفُُ

بة عر  معُعىلُب ختُوب خايت,ُواللفظةُم  ُاهـ.ُطوالُالعناق,ُوجت 

ُ.نُب كريُعنُمالكُبهمنُطريقُاب(5/131ُ)ُ"السننُالكبى"اخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

تُ:ُ)ُقولهُ والُي ستعملُ,ُإذاُولدْتُ.ُبضمُالنونُوكرسُاملثناة(:9/591ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ(ن تِج 

ُهكذا ُ.انتهى.ُوإْنُكانُمبنيًاُللفاعل.ُهذاُالفعلُإال 

ُن تجتُالناقة:ُواملشهورُيفُاللغة(:1/511ُ)وقالُيفُموضعُآخرُُ ُ.ُالنونُبضمُ . ُالرجل  ت ج  .ُالناقةُ ُون 

ُ:ُأي ُعليهاُالفحل  ُ.انتهى.ُمحل 

ُُ ُيف ُعمر ُأبو 1/111ُ)ُ"االستذكار"قال ل دت(: ُق  ُإذا ُالناقة ُأن  تلفُالعلامء  َُي  ُال ُوهيُحامٌلُ. ُثمُ ,

هُيفُالنحرُكحكمها هاُحكم  ُولد  قل دهاُهللُتعاىل,ُولدْتُأن  هاُإخراٌجُْلاُمنُملكُم  ُتقليد  وكذلكُ,ُلن 

هاُوهيُحامٌلُ ُنحر  ر  ُْيقل دها.ُإذاُن ذ  ُ.ُانتهى.ُومل 
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ُغداةُ ًُىُمنُمدُِقُ ُفإذاُ.وافعُ دُ ُإذاُمعهمُبهُدفعيُ ُثمُ ُ,بعرفةُاسالن ُمعُبهُوقفيُ ُىحتُ 

ُُنُْأُ ُلبقُ ُهرُ نحُ ُحرالن ُ ُلحي  ُيُ ُأوُق  ُ,اًُقيامُهنُ صفُُّيُ ُ.بيدهُههديُ ُينحرُ ُهوُوكانُ,قص 

ُيأُُْمُ ثُ ُ,ةلبُْقُِلاُىلإُههنُ وج ُويُ  ُ.( )مطعُِويُ ُ.كل 

ثنوُ-111 ُحد  ُُيفُطعنُ ُإذاُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُنامُِس 

ُكبُ أُ ُواهلل ُ.اهللُبسمُُِ:لقاُ-ُشعرهيُ ُوهوُ-ُيههدُْ
( ).ُ

ثنوُ-115 ُحد  ُماُي ُدُْْلاُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُ.( )ُبعرفةُبهُقفووُ ُ,رشعُِوأُ ُدلُ قُ 

ثنوُ-111 ُحد  ُمالك  ُعن ُُكانُ,عمرُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعني ُلُ جي  ُهدنُ بُ ُل 

ُبُ قُ لا ُحلُ واُنامطُ ل ُواُاطي  ُيُ ُثمُ ُ,لل  ُفيكُُْكعبةُِلاُىلإُهباُبعث  ُ( ).اهاإيُ ُوهاس 

_________________ 

ُالبغويُيفُُ( ) 959ُ )ُ"رشحُالسنة"أخرجه ُمنُطريقُأيبُمصعب( ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ,

ُ.ُبنُب كريُكالمهاُعنُمالكُبهمنُطريقُا(5/131ُ)

ُ.ُمنُطريقُمالك(5/131ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(959ُ )أخرجهُالبغويُُ(1) ُالبيهقيُّ وقرن 

مري مرُالع  ُع  ُاهللُبن  ُعبد 
ُ.معُمالك 

مرُالعمريُ(5/131ُ)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(3) منُطريِقُابِنُوهبُعنُمالكُوعبدُاهللُبنُع 

ُ ثهموغريُواحد  ُنافعًاُحد  ُ.أ ن 

بيدُاهللُبنُعمرُعنُنافعُبه(11ُ /3)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ ُ.منُطريقُع 

ُ.ُُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(5/133ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُُ ُشيبة ُأيب ُابن 3/113ُ)وأخرجه )ُ ُيف ُمكة"والزرقي ُُ"أخبار ُيف ُكام ُاملنذر ُالباري"وابن ُ"فتح

ُعنُنافع(3/519ُ) ُ.منُط رق 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   322 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-111 ُحد  هأُ ُ,يُعنُمالك  ُسأُ ُن  ُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُكانُماُ.دينارُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُل 

ُبُ ُلُِالجُِبُُِصنعُ يُ 
ُتصدُ يُ ُكانُ:لقاُ؟سوةكُِلاُهذهُكعبةُ لاُسيتكُ ُحيُهدنِ ُ( ).هباُق 

ثنيوُ-118 ُُيفُيقولُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُأنُ ُ,نافعُ ُعنُكلماُحد  ُحاياالض 

ُالثُ ُ:دنبُُّلوا ُ( )ُ.فوقهُفامُنيُّ

ثنوُ-119 ُحد  ُُالُكانُعمرُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُالجُُِيشقُّ ُل 

ُبُ 
ُُالوُ,هدنِ ُ( ).عرفةُىلإًُىُمنُمنُيغدوُ ُحت ىُهالُ لُ جي 

___________________ 

ل لُ:ُ)ُقولهُُ ُ.يكسو:ُأي(ُجي 

,ُالث وبُمنُثيابُمصُرقيقةُبيضاء:ُالقبطي ة(:1ُ /1)ُ"النهاية"قالُابنُالثريُيفُُ(القباطيُ:ُ)ُقولهُ

ُإىلُالِقبط ُمنسوٌب ُوكأن ه ُوهمُأ هلُمص. ُالقافُمنُتغيريُالن سب. مُّ ُوض  ُيفُالثياب, ُوهذا ُيفُ, ا فأم 

ُبالكرسفقُِ.ُالناس ُ.انتهىُكالمه.ُبطي 

ُ.نمطٌُ:ُواحدها.ُهيُرضٌبُمنُالب سطُلهُمخ  ٌلُرقيٌقُُ(النامطُ:ُ)ُوقولهُ

ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(5/133ُ)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُ.ُمنُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(5/119ُ)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُاحلافظُيفُ 1ُ /1 )ُ"الفتح"ُقال ُأهلُاللغة(: ُقال لقيُِسن ه: ُالذيُي  ُالثنيُّ ُامل سنُّ ويكونُيفُذاتُ,

ُالسادسة ُاخل فُيفُالسنة ُالثالثة, ُويفُذاِتُالظ لفُواحلافرُيفُالسنة ُوقالُابنُفارس, :ُ ُدخل  ُُإذا ولد 

ُانتهى.ُالشاةُيفُالثالثةُفهوُثنٌيُوم سنٌُ

ُ.ُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(5/133ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(3)

ُالبيهقيُ ُقال :ُ ُغريه ُفيه ُالسنام)زاد ُموضع ُإال  ُأنُْ. ُُمافة  ا ْل  ُِجال  ُنزع  ها ُنحر  ُالدمُ ُفإذا ُي فسدها ثمُ,

قُهبا ُ(.ي تصد 

= 
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ُمعُ لاُ:باب ُُيدُْْل ُاُيفُل 
ُعُ ُذاإِ

ُطِ ُُوأُ ُب  ُض  ُل 

ثنيُ-1 1 ُحييُحد  ُُنُ أُ ُ,أبيهُعنُعروةُبنُهشامُعنُىُعنُمالك  ُهدِيُُصاحب 

ُُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسو ُُاهللُياُرسول  ُعُ ُبامُصنعُ أُ ُكيف 
ُطِ ُُهلُلفقاُ؟يدُْْلاُمنُب  ُرسول 

ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُعُ ُبدنةُ ُكلُّ
ُدُ القُِقُلُْأُ ُثمُ ُ,حرهافانُُْيدُْْلاُمنُبْتُطِ ُخُثمُ ُ,هامُِدُ ُيفُاِت  ُبينهاُل 

ُ( ).لوّناكُ يأُُْاسُِالن ُُوبي

___________________ 

عل قةُ"صحيحه"وهذاُالزيادةُذكرهاُالبخاريُيفُ:ُقلتُ ُحجرُم نُوصل هاُالُيفُالفتح,ُم  ,ُوملُيذكرُابن 

ُ.واكتفىُبنقلُكالمُالبيهقي,ُيفُالتغليقوالُ

والبيهقيُيفُ(ُ 31 )ُ"رشحُاملشكل"والطحاويُيفُ(138ُ)ُ"السننُاملأثورة"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

115ُ)ُ"مسندُاملوطأ"واجلوهريُيفُ(953ُ )ُ"رشحُالسنة"والبغويُيفُ(3191ُ)ُ"املعرفة" منُ(

ُعنُمالكُبه ُ.ط رق 

سندٌُ,ُهذاُحديٌثُمرسٌلُيفُاملوطأ(:11/113ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُ,ُوهوُيفُغريُاملوطأُم  ل ن 

اظُرووهُعنُهشامُبنُِ ُُمجاعًةُمنُاحل ف  ُُ-ُملسو هيلع هللا ىلصصاحِبُب دِنُرسوِلُاهللُُ-عروةُعنُأ بيهُعنُناجية  وغري 

روة ُمنهُع  ُأْنُي سمع  ُانتهىُكالمه.ُن كري 

,1ُ 9)والرتمذيُ(111ُ )وأبوداودُ(139ُ)ُ"السننُاملأثورة"والشافعيُيفُ(1/331ُ)ورواهُأمحدُُ

3 11ُ )ُ ُيف 31ُ 1)ُ"الكبى"والنسائي )ُ ُماجه 11ُ 3)وابن )ُ 919ُ )والدارمي واحلميديُ(

(881ُ )ُ ُيف ُعاصم ُأيب ُاملثاين"وابن 1318ُ)ُ"اآلحاد ُوأ يبُ( ُعون ُبن ُالسفيانيُوجعفر ُطريق من

ليامنُوعبدُالرحيمُبنُسليامنُ ُبنُس  بده عاويةُوسعيدُبنُإسحاقُوع  وحفصُبنُغياثُكلهمُعنُم 

ُ.ُهشامُعنُأ بيهُعنُناجيةُبه

حهُابنُخزيمةُُ ُ(.81ُ /1)واحلاكمُ(1511ُ)وصح 

ُ.حديٌثُحسٌنُصحيٌحُ:ُوقالُالرتمذيُ

= 
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ثنوُ-  1 ُحد  ُلمثُ.اسُ عبُ ُبنُاهللُعبدُعنُيلُ يالدُ ُزيدُ ُبنُثورُعنيُعنُمالك 

ُُ( ).كلذ

ثنوُ-1 1 ُحد  ُهدىأُ ُنمُ ُ:لقاُهنُ أُ ُمرعُ ُبنُاهللُعبدُُِعنُنافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُفإُُِ.ماتْتُُوأُ ُْتُلُ ضُثمُ ُبدنةًُ ُشاءُفإنُُْ.اًُعتطوُُُّكانْتُُوإنُُْ,اْلُ بدأُ ُاًُنذرُكانتُإنُُْاّن 

ُ.( )ُهاتركُ ُشاءُ ُوإنُُْ.اْلُ بدأُ 

___________________ 

ُأخرجهُمسلمُيفُُ ُاهللُ",ُعنُذ ؤيبُأ يبُق بيصة(311ُ )ُ"صحيحه"ويشهدُلهُما ُرسول  كانُُملسو هيلع هللا ىلصأ ن 

ُمعهُالب دن ُ."فذكره..ُإذاُعطب:ُثمُيقول,ُيبعث 

ُاهللُ":ُعنُابنُعباس(315ُ )وملسلمُ ُرسول  ُوأ مرهُفيها,ُقالُملسو هيلع هللا ىلصبعث  ل  ُبدنًةُمعُرج  ُعرشة  :ُبست 

,ُفقال ُرجع  ُمنها,ُقال(ُأيُانقطعُ)ُياُرسولُاهلل,ُكيفُأ صنعُبامُأ بدعُ:ُفمىضُث م  وزادُ.ُ.فذكره:ُعيل 

فقتِك" ُوالُأ حٌدُِمنُأ هلُر   ".والُتأكْلُمنهاُأ نت 

زُمنُالسريُووقفُيفُ:ُأي.ُبكرسُالطاء(:15ُ /5)ُ"عونُاملعبود"قالُيفُُ(بُعطُِ:ُ)ُقوله يِيُوعج  ع 

ُالطريق ُوقيل, ُأي: ُمنُالعطب. ب  ُقر  ُاْلالك. ُوهو ُ"القاموس"ففيُ, ُعط ب: ُالنُ . ُكنص  ,ُ وكِفرح 

ُ ُ.انتهى.ُواملعنىُعىلُالثاين,ُهلك 

ُ.ُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(5/113ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

رسٌلُُ ُ.ثوٌرُملُي سمعُمنُابنُعب اس.ُوهذاُم 

ُهذاُالثرأيُمثلُقولُسعيدُبنُا)قولُمالكُمثلُذلكُُ هُقبل  ثنيُعنُ:ُولفظه,ُ(ملسيبُالذيُساق  وحد 

ُعنُسعيدُبنُاملسيبُأنهُقال ُعنُابنُِشهاب  هامُ ":ُمالك  ُفعط بْتُفنحر  ُبدنًةُتطوعًا ُ,ُنُساق  ثمُخىل 

لوّنا ُمنها,ُفليسُعليهُيشءٌُ.ُبينهاُوبيُالناسُيْأك  ها,ُوإْنُأ كل  ِرم  ُمنهاُغ  نُيأ كل  ُ."أ وُأ مرُم 

ُابِنُاملسيبُ ُأ ثر  ُ.لنهُليسُعىلُرشطيُيفُاالقتصارُعىلُاملرفوعُواملوقوف,ُوإنامُحذفت 

منُطريقُابنُب كريُعنُ(198ُ )ُ"الصغرى"ويفُ(5/113ُ)ُ"الكبىالسننُ"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

= 
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ُنُفاتُ مُ ُي ُهدُُْ:باب ُهُاحلجُّ

ثنيُ-3 1 ُحييُحد  ُبنُ ُيامنُ لسُخبينأُ ُ:لقاُأن هُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنُىُعنُمالك 

ُُنصاري ُلاُوبيُُّأُ ُأباُنُ أُ ُ,يسارُ  ُةمكُ ُطريقُمنُازيةبالن ُُكانُإذاُىحتُ ُاًُحاج ُُخرج 

ُضأُ  ُ.هلُكلذُفذكرُ ُ.حرالن ُُيومُ ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُىلعُمدُِقُ ُهوإنُ ُ,هلُ رواحُل 

ُللُ ح ُُقدُثمُ ُ.عتمرُ ملُ اُصنعُ يُ ُكامُنعاْصُُ:مرعُ ُلفقا ُدركُ أُ ُفإذاُ,ت  ُحلاُك  ُقابالًُُجُّ

ُيُْاستُ ُماُهدوأُ ُ.ججُ فاْحُ .يدُْْلاُنمُُِرس 
( )ُُ

___________________ 

ُ.مالكُبه

ُ.ُُُُُُُُانتهى.ُوكذلكُرواهُشعيبُبنُأيبُمحزةُعنُنافع:ُقالُالبيهقيُيفُالصغرىُ

ُُ ُخزيمة ُابن 1519ُ)وأخرجه )ُ 85ُ /1)واحلاكم )ُ ُيف 5/111ُ)ُ"الكبى"والبيهقي ويفُ(

مرُمرفوعاًُُمنُطريقُعبدُاهللُبنُعامر(191ُ )ُ"الصغرى" ُعنُنافعُعنُابنُع  ُاهللُ.ُال ْسل مي  وعبد 

عيٌفُ ُعامرُض  ُ.بن 

ُاخلبُ :ُقالُابنُخزيمةُ ُيفُالقلِبُمنُعبدُاهللُبنُعامرُالسلمي.ُإْنُصح  ُ.وُالُأ خالُفإن 

ُ.ُالصحيحُروايةُمالكُعنُنافع:ُ"الكبى"قالُالبيهقيُيفُُ

منُ(33ُ 3)ُ"املعرفة"ويفُ(11ُ /5)ُ"الكبى"قيُيفُوالبيه(191ُ)ُ"املسند"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُ.ُطريقُمالكُبه

نقطعة:ُقالُالبيهقيُ ُ.وروايةُسليامنُبنُيسارُم 

ُإسناِدهُثقاٌتُ(:1/191ُ)ُ"التلخيص"وقالُاحلافظُيفُُ ُسليامنُ,ُلكْنُصورت هُمنقطعٌُ,ُورجال  ُ-لن 

ُالقصةُ-وإْنُأ دركُأ باُأيوبُ ُْي دركُزمن  ُْيُ ,ُلكنُمل  هُهباومل  ُأ باُأ يوبُأ خب  لكن هُعىلُمذهِبُابِنُ,ُنقلُأ ن 

ُ.انتهىُكالمه.ُعبدُالبُموصوٌلُ

ُ.وانظرُماُبعدهُ

= 
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ثنيوُ-1 1 ُجاءُ ُسودال ُُبنُ ُاربُ هُ ُنُ أُ ُ,يسارُ ُبنُيامنلسُعنُنافعُ ُعنُكلماُحد 

ُ.ةدُ عُِلاُناخطأُ أُ ُؤمنيملاُمريُ أُ ُياُ:لفقاُ-ُههديُ ُنحرُ يُ ُابطُ خلاُبنُمروعُ ُ-ُحرالن ُُيوم

ُ.عرفةُيومُ ُيوملاُهذاُنُ أُ ُرىنُ ُان ُكُ 

ُ,معكمُكانُإنُُْاًُهديُوارُ حُ وانُُْ,معكُنومُ ُنتأُ ُفطْفُُةمكُ ُىلإُاذهْبُُ:مرعُ ُلفقا

ُُوأُ ُقوالُ احُثمُ  ُُْفمنُ,واهدُ وأُ ُواجُُّفحُ ُقابٌلُُعامٌُُكانُفإذاُ.واعُ وارجُُِ,واقص  ُجيدُمل 

ُحلاُيفُامُ أيُ ُثةُِثالُفصيامُ  ُ.ج 
ُ.( )ُرجعُ ُإذاُوسبعةُ 

___________________ 

ربوطةُ(النازيةُ:ُ)ُقوله ثن اةُحتتُُمففة,ُوآخرهُتاٌءُم  وهيُأ رٌضُفياحُإذاُ.ُبعدُالنونُواللفُزايُثمُم 

ُفيها,ُي سي ,ُرست  ُمكة  ُمنُبلدةُامل سيجيدُت ؤمُّ ُعىلُخرجت  ُفيهاُمنُعىلُي مينكُواديُرحقان,ُويصبُّ ل 

ُالظواهرُ,ُ«خرص»أ سفلهاُمماُييلُاملستعجلةُواديُ ىُبئرُعباس,ُوكانُعباٌسُهذاُشيخ  وفيهاُبئرُت سم 

ُ(.  3/ )ُ"معجمُاملعاملُاجلغرافيةُيفُالسريةُالنبوية"قالهُعاتقُالبالديُيفُ.ُمنُحرب

ُ.عىلُطريقُينبعُالرسيع.ُكيال81ًُُاملدينةُُامل سيجيدُبْلدٌةُكبريٌةُتبعدُعن:ُقلت

(ُ 1 /1)ُ"املعرفة"ويفُ(11ُ /5)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 99)ُ"املسند"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه(115ُ/ )ُ"تفسريه"والبغويُيفُ ُ.منُط رق 

ليامنُبِنُيسار(1ُ 3/1)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ ُعنُس  ُرجٌلُمنُ,ُمنُطريقُأ يوبُعنُنافع  ُهب ارًا أن 

مر":ُقال,ُأ هلُالشام ُعىلُع  ُ.ُ"وهوُينحرُالب دنُيفُدارُالنحر.ُقِدمت 

ُ.هكذاُرواهُُمتصاًُُ

هُمنُهب ارُ ُسِمع  ُسليامن  ُ.ُوظاهرُالروايةُأ ن 

ؤيدهُماُأخرجهُالبيهقيُُُّ منُطريقُموسىُبنُعقبةُعنُنافعُعنُسليامنُبنُ(ُ 1 /1)ُ"املعرفة"يفُُوي 

ثه ُ,ُيسارُعنُهب ارُبنُالسود,ُأ ن هُحد  ُ.فذكره.ُحت ىُيومُالنحرُأ ن هُفاتهُاحلجُّ

ُبِنُ:ُثمُقالُالبيهقيُ ُسليامن  ُفيهُسامع  ر  ُذك  ُموصوالًُمنُجهِةُموسىُبنُعقبة,ُحيث 
ُهب ار  فصارُحديث 

= 
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ُأُ ُنمُ ُي ُدُْهُ ُ:باب ُقبُهلُ هأُ ُصاب  ُيُ ُنُْأُ ُل  ُفيض 

ثنيُ-5 1 ُحييُحد  ُعنُرباح ُُيبأُ ُبنُعطاءُعنُي ُكُ ملاُبريالزُُُّأيبُعنُىُعنُمالك 

ئلُأن هُ,اسُ عبُ ُبنُُِاهللُعبدُِ ُهمرُ فأُ ُ؟فيضيُ ُأنُُْلقبًُىُبمنُوهوُهلهبأُ ُوقعُ ُرجلُ ُعنُس 

ُُ( )ُ.بدنةًُُينحرُ ُأنُْ

ثنوُ-1 1 ُحد  ُاسُ عبُ ُابنُىلموُعكرمةُعنُيلُ يالدُ ُزيدُ ُبنُثورُعنيُعنُمالك 

ُُظن هأُ ُالُ:لقا ُُذيلاُ:لقاُأن هُ,اسُ عبُ ُبنُاهللُعبدُعنُإال  ُيُ ُنأُ ُلقبُهلُ هأُ ُيصيب  ُ,فيض 

ُُ,يعتمرُ  ُُ( ).ديوّي 

___________________ 

ُ.انتهى.ُهب ارُي سار,ُمن

ُيفُُُ ُالبيهقيُّ مر(15ُ /5)ُ"الكبى"وأخرجه ُمنُطريقيُآخرينُعنُع  ,ُ ُاحلجُّ نُفاته ئلُعم  ُس  .ُأ نه

لُبعمرةُ :ُفقال ُ.دونُِذْكِرُاْلديُ."وعليهُاحلجُمنُقابل,ُّي 

(11ُ /1)ُ"املعرفة"ويفُ(ُ 1 /5)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/111ُ)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُ.طريقُمالكُبهُمن

ثنيُأبوُالزبريُعنُسعيدُبنُ(ُ 1 /5)ُ"الكبى"وأخرجهُالبيهقيُيفُُ منُطريقُالليثُبنُسعدُحد 

ُعنُابنُعباسُبه
 
ُوعطاء ُ.جبري 

ُُ ُيف ُيوسف ُأبو 511ُ)ُ"اآلثار"وأخرجه ُحنيفة( ُأيب ُعن ,ُ ُيف ُكام ُشيبة ُأيب ُالراية"وابن ُ"نصب

فيعُكالمها(19ُ /3) ُ.عنُعطاءُبهُنحوهُمنُطريقُعبدُالعزيزُبنُر 

ُاإلفاضة:ُأيُ(يفيضُ:ُ)ُقولهُ ُطواف  ُ.يطوف 

ُ.ُُُُُُُُُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(ُ 1 /5)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُمنُثورُبنُزيد.ُكذاُوقعُالرتددُ ُالشك  ُ.ُوالظاهرُأن 

ُعبدُالبُيفُُ ُ:ُفقال.ُوليسُعنُابِنُعباس,ُبأ نهُعنُعكرمةُ (ُ 1/11)ُ"التمهيد"وجزمُابن  وروايةُثور 

= 
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ُيُْاستُ ُماُ:باب ُيدُْْل ُاُنمُُِرس 

ثنيوُ-1 1 ُحييُحد  حممُ ُبنُجعفرُعنُىُعنُمالك 
يبُأُبنُ ُيلُ عُأنُ ُ,بيهأُ ُعنُدُ 

ُلطا ُيُْتُ اْسُُما}ُ:يقولُكانُب  ُ( )ُ.شاةٌُُ:{يدُْْل ُاُمنُرس  

___________________ 

ُضعيفةٌُ ُيفُهذا ُعنُعكرمة ُقال, ُأنه ُروىُعنُعكرمة  ُأيوب  ُل ن  ُيفُثالثُ: ُإال  ُقطُّ ُبرأي  ُأ فتيت  ما

ُلإلفاضة.ُمسائل ُأْنُي طوف  ُيفُالذيُي صيبُأ هلهُقبل  دي.ُإحداهن  ُوّي  ُ.انتهىُكالمه.ُيعتمر 

ه.ُىُفيهُمالٌكُعكرمةُ هذاُهوُاملوضعُالوحيدُالذيُسمُ :ُقلتُ ُ.كامُقالُابنُاملدينيُوغري 

ُعنُمالكُبه(5/11ُ)والبيهقيُ(3/19ُ)ُ"تفسريه"أخرجهُالطبيُيفُُ( ) ُ.منُط رق 

ُُ ُابنُأيبُشيبة وسعيدُبنُ,ُمنُطريقُحفصُبنُغياث(3ُ /1)وابنُأيبُحاتمُ(35ُ /3)وأخرجه

ُ.ُفرُبهمنُطريقُعبدُالعزيزُبنُحممدُكالمهاُعنُجع(311ُ/ )منصورُ

هُعليًاُُ ُْي دركُجد  ُ.وحممدُبنُعيلُبنُاحلسيُمل 

ينُ(شاة:ُ)قولهُ ُاملفرس  ُعباسُوأ كثر  ُابن  وروىُابنُأيبُحاتمُ.ُوهوُقولُالئمةُالربعة.ُوإىلُهذاُذهب 

ريانُماُاستيرسُمنُاْلدي":ُعنُالقاسمُعنُعائشةُوابنُعمر(5ُ /1)ُ"تفسريه"يفُ ُ.ُأ ّنامُكاناُالُي  إال 

ُ.وبهُقالُعروةُوسعيدُبنُجبري.ُ"اإلبلُوالبقرُمن

ستندُهؤالءُفيامُذهبواُإليهُقضيةُاحلديبية,ُمُ ُوالظاهرُأنُ (:531ُ/ )ُ"تفسريه"قالُاحلافظُابنُكثريُيفُ

لُعنُأحدُ  نْق  ُلُِمنهمُأنهُذبحُيفُحتلُُُّفإنهُملُي  حيحيُعنُهُذاكُشاة,ُوإنامُذبحواُاإلبلُوالبقر,ُففيُالص 

ُاهللُرُ مُ أ":ُجابرُقال ُُملسو هيلع هللا ىلصناُرسول  وروىُعبدُالرزاقُ.ُ"سبعةُمناُيفُبقرةُأ ْنُنشرتكُيفُاإلبلُوالبقرُكلُّ

ُاْْل ْدِيُُ}:ُعنُابنُعباسُيفُقوله ُِمن  ُاْست ْيرس   ام  ارته":ُقالُ{ف  س  :ُعنُابنُعباس.ُوقالُالعويف.ُ"بقدرُي 

ُفمنُالغنمُاًُإْنُكانُمورس" ُفمنُالبقر,ُوإال  ُُ}:ُوقالُهشامُبنُعروة,ُعنُأبيه.ُ"فمنُاإلبل,ُوإال  ام  ف 

ُاْْل ْدِيُ ُِمن  خصُوالغالء":ُقالُ{اْست ْيرس   فيامُُقولُاجلمهوروالدليلُعىلُصحةُ.ُ"إنامُذلكُفيامُبيُالرُّ

اءُذبحُالشاةُيفُاإلحصار ُاهللُأ وجبُذبحُماُاستيرسُمنُاْلدي,ُأي:ُذهبواُإليهُمنُإْجز  ُ:ُأن  مهامُتيرس 

ىُهد ُي سم  ُت رمجانُمما ُالبحر ُاحل ْب ُقاله ُكام ُوالغنم, ُوالبقر ُاإلبل ُوهي ُالنعام, ُواْل ْديُمنُهبيمة ًيا,
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ثنوُ-8 1 ُحد  ُمالك  ُعن ُما} ُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعني

ُيُْتُ اْسُ ُ( )ُ.بقرةٌُُأوُبدنةٌُُ.{ُيدُْْل ُاُمنُرس  

ُيدُْْل ُاُجامعُ ُ:باب

ثنيُ-9 1 ُحييُحد  ُلهأُ ُمنُرجالًُُأنُ ُ,ي ُكُ ملاُيسارُ ُبنُصدقةُعنُىُعنُمالك 

ُُوقدُ.عمرُبنُاهللُعبدُُِىلإُجاءُمنيُ لا ُرأُُْرُ فُ ض  ُإُُِمحنالرُ ُعبدُأباُياُ:لفقاُ,هس  ُين 

ُ ُُولُ:عمرُبنُ ُاهللُعبدُ ُهلُلفقاُ,مفردةُ ُبعمرةُ ُقدمت  ُكمرتُ ل ُُنيتُ لُْسأُ ُأوُ,كمعُ ُكنت 

ُُ:عمرُبنُ ُاهللُعبدُ ُلفقاُ,كلذُكانُقدُ:امينُُّيُ لاُلفقاُ,قرنُ تُ ُنُْأُ  ُنمُُِتطايرُ ُماُذُْخ 

___________________ 

ُالرسولُ.ُالقرآن ُعم  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصوابن  ُيفُالص  ُاملؤمني,ُقالتوقدُث بت  ُ":ُحيحيُعنُعائشةُأم  ىُالنبيُّ أْهد 

رًةُغنُملسو هيلع هللا ىلص ُ.انتهىُبتجوز.ُ"امًُم 

واُأ ظنهمُذهب:ُلهُ"الحكامُُ"الُإسامعيلُالقايضُيفُق(:3/535ُ)ُ"الفتح"وقالُاحلافظُابنُحجرُيفُ

ُتعاىلُ ُاهللوا}إىلُذلكُلقوله ُلكمُمنُشعائر ُُ.{لب دنُجعلناها ُاسم  ُعليه ُيقع  ُإىلُختصيِصُما فذهبوا

ُهذاُقولهُتعاىلُ:ُقال.ُالب دن ُيفُالظبيُشاًةُفوقعُعليهاُُ{هديًاُبالغُالكعبةُُ}ويردُّ ُاملسلمونُأ ن  وأ مجع 

دُْ ُه  ُ.ُياسم 

ُبذلكُابنُعباس(:ُابنُحجرُ)ُقلتُ بيدُبنُ.ُقدُاحتج  ُإىلُعبدُاهللُبنُع  ُصحيح 
فأ خرجُالطبيُبإسناد 

مريُقال ونُ:ُفقيلُلهُيفُذلك,ُقال.ُاْلديُشاة":ُقالُابنُعباس:ُع  أناُأقرأُعليكمُمنُكتابُاهللُماُتْدر 

تعاىلُيقولُ:ُقال.ُشاة:ُماُيفُالظبي؟ُقالوا.ُبه ُاهللُ  ُ.انتهى.ُ"{هديًاُبالغُالكعبةُُ}فإن 

ويفُ(5/11ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/151ُ)ُ"الم"ويفُ(933ُ)ُ"مسنده"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه(1111ُ)ُ"املعرفة" ُ.منُط رق 

ُعنُنافعُ (ُ 3/3)ُ"تفسريه"وأخرجهُالطبيُيفُُ ُ.مرُبهعُ ُوالقاسمُعنُابنُُِمنُط رق 

مُ ُ.وانظرُماُتقد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   331 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُ.هدوأُ ُ,كِسُرأُْ

ُتلفقاُ,هيُ هدُُْ:لفقاُ؟محنالرُ ُعبدُباأُ ُياُهيُ دُْهُ ُماُ:راقعُِلاُلُِهأُ ُمنُامرأةٌُُتلفقا

ُُْولُ:عمرُبنُاهللُعبدُلفقاُ؟هيُ دُْهُ ُماُ:هل ُُأجدُمل  ُأُ ُأنُُْإال  ُأُ ُكانلُشاةًُُذبح  ُمنُيلُ إُحب 

ُ.( )ُصومُ أُ ُنُْأُ 

ثنوُ-115 ُحد  ُمالك  ُعن ُةُ رأُ ملاُ:يقولُكانُعمرُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعني

ُُْتلُ حُإذاُحرمةاملُ  ُتأُُْىحتُ ُتشطمتُ ُمل  ُُْهدٌيُُاْلُكانُوإنُُْ,هاِسُرأُُْقرونُُِمنُذُ خ  ُخذتأُُْمل 

ُهدُُْنحرُ تُ ُىحتُ ُشيئاًُُهاشعرُُِنمُِ .اّي 
ُ( )ُ

_________________ 

ُ.ُوهذاُإسنادُصحيحُ( )

مرُُ ُمنُابنُع  هُوقدُسمعُصدقة  ُ.وأ ْدرك 

رُ:ُ)ُقولهُ ف  ُ:ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(.ض 
ِ
ال.ُبفتحُاملعجمةُوالفاء فًاُومثق  ف  ُ.انتهى.ُم 

ُإدخالُالشعِرُبعضهُيفُبعضُ :ُقلتُ ُ.وجعل هُغدائر.ُوالضْفر 

ُ.وإسنادهُصحيحُ(1)

نجاريُحدثناُمالكُعنُ(111ُ)ُ"املتفقُواملفرتق"وأخرجُاخلطيبُيفُُ روانُبنُحممدُالس  منُطريقُم 

مرُمرفوعاًُ عِرها":ُنافعُعنُابنُع  ُُ."إذاُحل ِتُامل حرمةُأخذْتُمنُق رونُش 

ُ.ومروانُبنُحممدُ

ُ.ُ.ُذاهبُاحلديث:ُقالُالدارقطنيُعنهُ

نكر,ُوالصوابُاملوقوف:ُقلتُ ُ.ورفعهُم 

ُوأ خرُ ُشيبة ُأيب ُابن 11ُ /3)ج )ُ ُيف ُ 1/11)ُ"السنن"والدارقطني )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

مر(11ُ /5) ُعنُابِنُع  ب ابة":ُقال,ُمنُحديثُل يثُعنُنافع  ُالس  ْعِرهاُمثل  ُمنُش  ُ.ُ"امل حرمةُتْأخذ 

ُ."لةنمُ قدرُأُ "ولفظُابنُأيبُشيبةُُ
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ثنوُ-111 ُحد  ُيُ ُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُملاُدُ لخاُبنُُِعقوب  ُخزومي 

ُأُ ُن هأُ ُجعفرُ ُبنُُِاهللُعبدُُِىلموُسامءُ أُ ُيبأُ ُعن ُجعفرُ ُبنُُِاهللُعبدُُِمعُكانُهنُ أُ ُ,هخب 

ُ ُُمريٌضُُوهوُ-ُيلٍُّعُبنُسيح ُُىلعُوافمرُُُّ,دينةملاُمنُمعهُفخرج  ُقامفأُ ُ-ُقيابالسُّ

ُلاُخافُإذاُىحتُ ُجعفرُ ُبنُاهللُعبدُ ُيهلع ُُفوات  ُُ,خرج  ُلطاُيبأُ ُبنُيلُ عُىلإُوبعث  ُب 

ُمرفأُ ُ,هِسُرأُُْىلإُشارُ أُ ُاًُسينح ُُنُ إُُِثمُ ُ,يهلعُمافقدُُِدينةملباُومهاُميسُ عُ ُبنِتُُسامءُ وأُ 

ُلُِفحُ ُهِسُبرأُُْيلُ ع ُنُ ُمُ ثُ ُ,ق  ُُعنهُسك  ُُ.اًُبعريُعنهُرُ حُ فن ُُ.قيابالسُّ

ُُسيٌُح ُُوكانُ:سعيدُ ُبنُحييىُلقا ُىلإُكلذُهسفرُُِيفُانعفُ ُبنُثامنعُ ُمعُخرج 

ُُ( ).ةمكُ 

ُلاُ:باب ُفةلزدملواُرفةُ بعُ ُوقوف 

ثنوُ- 11 ُحد  ُكانُأن هُ,بريالزُُُّبنُاهللُعبدُعنُروةعُ ُبنُهشامُعنيُعنُمالك 

ُُموقٌفُُهالُ كُعرفةُ ُنُ أُ ُموالاعُ:يقول ُُموقٌفُُهالُ كُفةُ لزدملاُنُ وأُ ُ,رنةُ عُ ُبطنُ ُإال  ُإال 

ُُبطنُ  ُرس  ُحم 
( ).ُ

_________________ 

ب كريُعنُُمنُطريقُابنُِ(59/31ُ)ُ"املعرفةُ"ويفُ(8ُ 5/1)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُ.ُمالكُبه

ُالطبيُيفُُ 3/81ُ)ُ"تفسريه"وأخرجه ُبنُهارونُوهشيمُ ( ُمنُطريقُيزيد ُيفُ, رشحُ"والطحاوي 

ُ.ُمنُطريقُالثوريُكلهمُعنُحييىُبنُسعيدُبه(1/111ُ)ُ"املعاين

قياُ:ُ)ُقولهُ ىُُ(السُّ مُالكالمُعليها(.ُأمُالبكُ)ُت سم  ُ(.318)انظرُرقمُ.ُوقدُتقد 

روةُبه(81ُ /1)ُ"تفسريه"أخرجهُالطبيُيفُُ(1) فيانُعنُهشامُبنُع  ُ.منُطريقُس 

= 
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ُُ:باب ُحلاُهفاتُ ُنمُ ُوقوف  ُبعرفةُ ُجُّ

ثنيُ-111 ُحييُحد  ُُْمنُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك  ُمل 

ُقبُفةُِلزدملُ اُةُِليلُنمُُِبعرفةُ ُيقف ُحلاُهفاتُ ُفقدُفجرُ لاُيطلعُ ُنُْأُ ُل  ُُنومُ ُ,جُّ ُبعرفةُ ُوقف 

ُحلاُدركُ أُ ُفقدُُْفجرلاُيطلعُ ُنُْأُ ُلقبُنمُُِفةلزدملُ اُةُِليلُ ُنمُِ ُ.ج 
( )ُُ

___________________ 

ُأيبُشيبةُُُ روةُعنُأ بيهُعنُعبدُاهللُبنُالزبري(3/115ُ)وأخرجُابن  ُ.ُعنُوكيعُعنُهشامُبنُع  الشق 

ُ.الول

ُُ ل ْيكةُعنُعبِدُاهللُبنُ(19ُ /1)وروىُالطبيُّ ُالثاينُمنه.ُالزبريمنُطريقُابنُأيبُم  ُ.ُالشق 

ةُ ُ ُِعد  ُمرفوعًاُمنُوجوه  ُمثلهُعندُابنُماجهُ.ُوقدُجاءُهذاُالثر  بريُبنُ(.1ُ 31)منُحديثُجابر  وج 

ُعندُأ محدُ طعم  سلٌمُ.ُوعنُغريمها(1/81ُ)م  ُآخرُعنُجابرُمثله(8ُ 1 )وقدُأخرجُم  ُ.ُمنُوجه 

ُ(.1ُ 11/1)ُ"التمهيد"وُ(.3/51ُ)ُ"نصبُالراية"و(1/155ُُ)ُ"التلخيص"انظرُ.ُدونُاالستثناءُ

ُ(. 13)وانظرُاآليتُبرقمُُ

ُُ"املشارق"قالُالقايضُعياضُيفُ ( /111ُ :)(ُ رس  ُامليمُ(بطنُحم  ُبضم  ُاحلاء. ُوفتِح ُالسيُ, وكرِس

ُهوُواديُاملزدلفة,ُاملهملتي رس  رسًاُوهوُمنُمنىحتىُ"وجاءُيفُمسلمُ,ُوحم  ويفُاحلديثُُ."دخلُحم 

"ُ رس  ُبطنُحم  ُيفُاملزدلفةُفهوُمنها:ُأيبُنجيحُقالُابنُ .ُ"واملزدلفةُكلُّهاُموقٌفُإال  رس  ُمنُحم  وماُ,ُماُصب 

ُمنهاُيفُِمنىُفمنها ب  رنة:ُ)وقولهُ.ص  ريدُبفتحُالراء,ُوالراءُالروايةُالعيُُِبضمُ (ُبطنُع  .ُوقالهُابنُد 

ُُ:قالُبعضهم ةُالذيُفيهُمسجدهاُهوُبطنُ .ُوهوُالصواب  ُُ:يقال,ُواديُعرف  ُمسجِدُعرفة  ُحائط  إن 

ُفيه هُلوُسقطُماُسقطُإال  م,ُالِقبيلُعىلُحد  ُ:ُوقالُابنُحبيب.ُوهوُمنُاحلر  نةُهوُبطن  ر  ُواديُع  بطن 

رفة ُ.ُانتهىُكالمه.ُالواديُالذيُفيهُم سجدُع 

ُ.منُطريقُابنُوهبُعنُمالكُبه(11ُ /5)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُ"الصغرى"ويفُ(11ُ /5)ُ"الكبى"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(1ُ 9)ُ"املسند"وأخرجهُالشافعيُيفُُ

= 
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ُالن ُُتقديمُ ُ:باب
ِ
ُُساء ُبيانُِوالص 

ثنوُ-113 ُحد  ُةًُالموُنُ أُ ُ,رباح ُُيبأُ ُبنُعطاءُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُ:تلقاُ,سُ لُ بغُ ًُىُمنُبكرُ ُأيبُابنةُُِسامءأُ ُمعُنائُْجُُِ:تلقاُ,هخبتُْأُ ُبكرُ ُأيبُبنتُسامءل ُ

ُلفق ُخريٌُُهوُنمُ ُمعُكلذُنصنعُ ُاكن ُُقدُ:ْتُلفقاُ,سُ لبغًُىُمنُجئناُقدلُ:اْلُت 

ُ( ).منِكُ

___________________ 

ُعنُنافعُبه(191ُ ) ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمنُط رق 

دُكامُيفُُُ مرُبهُمنُطريقُبكرُبنُعبدُاهللُامل زينُعنُابن(11ُ /1)ُ"املطالبُالعاليةُ"وأخرجهُمسد  .ُع 

ُ.ُصحيح:ُ"املطالب"وقالُاحلافظُابنُحجرُيفُ

ُ(1518ُ)ُ"السنن"ورواهُالدارقطنيُيفُُ ُونافع 
ِ
ُبِنُم صعبُعنُابِنُأيبُلييلُعنُعطاء منُطريقُرمحة 

مرُمرفوعاًُ مرةُ ,ُفقدُفاتهُاحلج":ُوزاد.ُعنُابِنُع  ُبع  ُمنُقابل,ُفليحل  ُ.ُ"وعليهُاحلجُّ

نكرُ هُم  ُ.ورفع 

عيٌفُ:ُقالُالدارقطنيُ ه,ُرمحةُبنُم صعبُض  ُْيْأِتُبهُغري  ُانتهىُ.ُومل 

منُطريقُابنُالقاسمُعنُمالكُ(1/131ُ)ُ"الكبى"ويفُ(5/111ُ)ُ"املجتبى"أخرجهُالنسائيُيفُُ( )

ُأ نهُقالُموىلُل سامءُ .ُبه ُ.إال 

ُ"الكبرياملعجمُ"ُوالطباينُيف,ُمنُطريقُعبدُالوهابُالثقفي(ُ 113)وأخرجهُإسحاقُبنُراهويةُُ

(11181ُ ُبه( ُل سامء ُموىًل ُعن ُعطاء ُعن ُسعيد ُبن ُحييى ُعن ُكالمها ُال محر ُخالد ُأيب ُطريق .ُمن

ُ.ُبالتذكريُأيضاًُ

ويدُ(351ُ )وكذاُوقعُيفُروايةُأيبُمصعبُُ ُ.ُعنُموىل(598ُ)وس 

ُعنُأ سامءُبه(913ُ )ماُأخرجهُأبوُداودُ.ُويؤي دهُ ِبٌ ُأ خبينُُم  ريجُأ خبينُعطاٌء .ُمنُطريقُابنُج 

ن اُنصنعُهذاُعىلُعهِدُرسوِلُاهللُِ":ُوفيه ُ."ملسو هيلع هللا ىلصك 

= 
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ثنوُ-111 ُحد  ُُفاطمةُ ُأنُ ُ,روةعُ ُبنُهشامُعنيُعنُمالك  ُ,هخبتُْأُ ُنذرملُ اُبنت 

ُأُ  ُُسامءُ أُ ُترىُكانتُاّن  ُُذيلاُتأمرُ ُفةلزدملُ باُبكرُ ُيبأُ ُبنت  ُاصحاهِبُِل ُوُاْلُي صيل 

ُ ُُ.بحالصُّ ُُمْلُي صيل  ُُثمُ ُ,فجرُ لاُيطلعُ ُحيُبحالصُّ ُالوُ.ًىُمنُىلإُسريُ فتُ ُتركب 

ُ ُ( ).تقف 

ُُ:باب ُفعةالدُ ُيفُريُ الس 

ثنوُ-115 ُحد  ُُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُيفُهتُ لراحُكرُ حي 

ُُبطنُِ ُبحجرُ ُقدرُ ُرس  ُحم  ُ( ).رمية 

___________________ 

ثنيُ:ُمنُحديثُابنُجريحُقالُ( 19 )ومسلمُ(595ُ )وأصلُاحلديثُيفُصحيحُالبخاريُ حد 

ُعنُأسامء ُاهللُموىلُأ سامء ُعبد ُاملزدلفة", ُليلةُمجعُعند ُنزلْت ا ُأّن  ُفقامتُتصيل. ُفصل تُساعة. ثمُ,

:ُقالت.ُنعم:ُهلُغابُالقمر؟ُقلت:ُثمُقالت,ُفصل تُساعة.ُال:ُياُب نيُهلُغابُالقمر؟ُقلت:ُقالت

ُفارحتلوا ُفارحتْلنا. ُاجلمرةُ . ُرمِت ُحتى ْينا ُومض  ُيفُمنزِْلا. بح  ُفصل تُالصُّ ُرجعْت ُثم  ُفقلتُْلا. ياُ:

نُْ ُقدُغل سناُقالت.ُت اهه  ُاهللُ:ُماُأ راناُإال  ُرسول  ُللظُّعنُملسو هيلع هللا ىلصياُب نيُإن  ُ."أ ِذن 

ُملسو هيلع هللا ىلصفإّناُحكْتُماُصنعْتهُمعُرسوِلُاهللُ,ُوروايةُمالكُوأيبُداودُأ بلغُيفُالداللةُمنُروايةُالشيخيُ

ُقا(ُأيُالنساءُ)ُُ."أ ِذنُللظُّع ن"بخالفُقوِْلاُ.ُبإقراره تملُأْنُتكون  ُواجتهاداًُفإنهُحي  هًا واهللُ.ُلْتهُتفقُّ

ُ.أعلم

ُ.ُوهذاُإسنادُصحيحُ( )

ُُ ُتقدمُيفُالثرُالذيُقبلهُوفعل  ُملِا د,ُأسامءُريضُاهللُعنهاُمغايٌر ملُعىلُالتعد  لُ.ُلكنُحي  أوُأّناُتتعج 

ُمبارشة ُالصالة ُبعد ُمنى ُإىل ُاملسري ُبغل سُ . ُإليها ُفتِصل  ُبيا. الط ها َُي  ُالليل ُظ لمِة ُوالغلسُبقايا ض 

ُواخلطايبُُّ.ُالفجرُِ ُ.كامُنقلهُعياض.ُكامُقالُال زهريُّ

ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(11ُ /5)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   335 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُمعُ لاُ:باب ُحرُِالن ُُيفُل 

ثنيُ-111 ُحييُحد  ُمالك  حممُ ُبنُجعفرُعنُىُعن
ُأيبُبنُيلُ عُعنُبيهأُ ُعنُدُ 

ُلطا ُرسوُنُ أُ ُ,ب  ُُنحرُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُُهغريُ ُونحرُ ُ,هديهُبعض  ُ( ).هبعض 

___________________ 

ُابنُِ(335ُ)ُ"الوسط"وأخرجهُالطباينُيفُُ ُعنُابنُُِْليعةُعنُأيوبُبِنُموسىُعنُنافعُ ُمنُرواية

ُ.مرُمرفوعاًُعُ 

ُاحلديث,ُوفيهُابنُْليعة(:3/315ُ)ُ"املجمع"قالُاْليثميُيفُُ ُ.انتهى.ُوهوُحسن 

ُْليعةُعىلُضعِفهُخولفُيفُرفعه.ُكذاُقالُرمحهُاهللُ ُ.وابن 

ُآخرُعنُنافع(1/111ُ)ُ"تاريخُدمشق"وأخرجهُابنُعساكرُيفُُ ُ"الكامل"وابنُعديُيفُ,ُمنُوجه 

ُ.ُمرُمرفوعاًُعُ ُاهللُبنُدينارُكالمهاُعنُابنُُِعنُعبدُِ(5/119ُ)

ُ.وفيهامُنظرٌُُ

مرُعُ ُمنُوجهيُآخرينُعنُابنُِ(ُ 511 )ُ"املصنف"وابنُأيبُشيبةُيفُ(151ُ )وأخرجهُالشافعيُُ

ُ.ُموقوفاًُ

كُقليالًُُملسو هيلع هللا ىلصأنهُ",ُعنُجابر(8ُ 1 )ويفُصحيحُمسلمُُ ُحر  رس   ُحم  ُ.ُ"مل اُأتىُبطن 

مُبرقمُُ ُ(.111)انظرُماُتقد 

ُيفُُ( ) ُبه(1ُ 3)ُ"مسندُاملوطأُُ"أخرجهُاجلوهريُّ ُمنُطريقُالقعنبيُعنُمالك 

(1ُ 3)اجلوهريُ(3/388ُ)وأمحدُ(158ُ)ُ"الكبى"يفُ(ُ 1/13)ُ"املجتبى"وأخرجهُالنسائيُيفُُ

ُعنُمالكُعنُجعفرُ(38ُ )ُ"بغيهُامللتمس"والعالئيُيفُ(3188ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ منُط رق 

ُ.عنُأ بيهُعنُجابر

ُاحلديث(:11ُ /1)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُيفُهذا ُقالُحييىُعنُمالك  وتابعهُ,ُعنُعيلٍُّ:ُهكذا

ُأ يضًاُكامُرواهُحييى ُفجعل هُعنُعيلٍّ فريُوابنُالقاسمُوعبدُاهللُبنُ,ُالقعنبيُّ ورواهُابنُب كريُوسعيدُبنُع 

ُ.ُأبيهُعنُجابرُعنُمالكُعنُجعفرُبنُحممدُعن:ُفقالواُفيه,ُنافعُوأبوُمصعبُوالشافعي وأ رسل هُابن 

= 
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ثنوُ-111 ُحد  ُهفإنُ ُبدنةًُُنذرُنمُ ُ:لقاُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُُاْلُيسلُ,حرالن ُُيومًُىُبمنُوأُ ُبيِتُلاُعندُهانحرُ يُ ُثمُ ُ,شعرهاويُ ُيلعنُ ُدهالُ قيُ  ُحم  ُل 

ُُهارُْحُ ينُْلُْفُ.بقرلاُوأُ ُلباإلُمنُاًُزورج ُُذرُ نُ ُنومُ ُ,كلذُدون ُ( ).شاءُ ُحيث 

ُقصريُ التُ ُ:باب

ثنيُ-118 ُحييُحد  ُمنُفطرُ أُ ُإذاُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك 

ُحلاُريديُ ُوهوُ-ُرمضان ُُْ-ُج  ُُىحتُ ُشيئاًُُهيتُِحلُُِمنُوالُ,هِسُرأُُْنمُُِخذُْيأُُْمل  ُحي  ُج 
( ).ُ

___________________ 

ُأبيه ُعن ُوهبُعنُمالكُعنُجعفر ُاهللُ, ُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ُاحلديث. ُيقلُعنُجابرُ . ْ ُمل  ,ُوالُعنُعيلٍُّ,

ُيفُروايةُحممدُبنُعيلُعنُجابرُيفُ,ُوالصحيحُفيهُجعفرُبنُحممدُعنُأبيهُعنُجابر وذلكُموجوٌد

ُمنُحديث,ُاحلديثُالطويلُيفُاحلج الُأ حفظ هُمنُ.ُعبدُالرمحنُبنُأيبُليىلُعنهُوإنامُجاءُحديثُعيلٍّ

ُآخر ُصحيٌحُثابٌتُمنُحديثُجابر,ُوجه  ُانتهى.ُوحديثُعيلٍُّ.ُوهذاُاملتن 

ُقلتُ ُالطويلُيفُاحل: ُجوحديثُجابر .ُ سلٌم ُم  8ُ 1 )أخرجه .)ُ ُ"وفيه ُفنحر  ُإىلُامل نحِر ثمُانصف 

ُ ,ُثالثًاُوستيُبيِده ب  ُأ عطىُعلي ًاُفنحرُماُغ  ُ."احلديث..ُث م 

ُ.ُمنُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(ُ 5/13)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

مرُعنُنافعُبه(3/111ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ ُ.ُمنُطريقُعبيدُاهللُبنُع 

قل دها)قولهُ(:1/111ُ)ُ"املنتقى"قالُالباجيُيفُُ نطلقُُ(منُنذرُبدنًةُفإن هُي  ُالبدنِةُالُي  ُلفظ  يقتيضُأن 

ُ ُاْلْديإال  ُُعىل ُأ هدي, ُما ُاإلبل ُمن ُالبدنة  ُأ ن  رفُاالستعامل ُع  ُويف ُولذلكُقال, ُبدنًةُ: ُنذر ن ُم  إن 

قل دها هُأْنُي  زوراًُ,ُفحْكم  ُج  ر  نُنذ  قُبينهامُيفُاللفظُمل اُافرتقاُيفُاملعنى.ُوم  ُالبدنةُ,ُففر  ُعندهُاسم  وصار 

ًاُباْلدي تص  ًاُبامُ,ُُم  تص  ُاجل زورُُم  ُواسم  ُ.ُانتهىُكالمه.ُليسُهبدي 

ُ(  1/3)انظرُاالستذكارُُ

منُ(1991ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(5/33ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/153ُ)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ(1)

= 
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ثنوُ-119 ُحد  ُمنُالًُرج ُُقيلُ ُن هأُ ُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُعنُنافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُملُ اُهلُيقالُ-ُهلُِهُْأُ  ُأُ ُقدُ-جب  ُُْ.فاض  ُحيُومل 
ُُْقلِ ُيُ ُومل  ُهُِج ُُ.قص  ُاهللُعبدُ ُمرهفأُ ُ,كلذُل 

ُحُْفيُ ُرجعُ يُ ُنُْأُ 
ُيُ ُأوُقلِ ُ.( )ُفيضفيُ ُبيتلاُىلإُيرجعُ ُثمُ ُ,قص 

ُبيدلُْالتُ ُ:باب

ثنوُ-131 ُحد  ُمرعُ ُأنُ ُ,سي بملاُبنُسعيدُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُقُ عُ ُنمُ ُ:لقاُابطُ خلاُبنُ  ُرأُُْص  ُُوأُ ُهس  ُُفقدُ.دبُ لُوأُ ُرُ فُ ض  ُ.( )ُقالحلاُيهلعُوجب 

___________________ 

ُ.ُطريقُمالكُبه

هُصحيٌحُكالشمسُ ُ.وسند 

مر(1ُ 5/1)ُ"ِتذيبُاآلثار"أخرجهُالطبيُيفُُ( ) وسعيدُبنُمنصورُكامُيفُ,ُمنُطريقُعبدُاهللُبنُع 

"ُ ُ.ُمنُطريقُأ يوبُوحييىُبنُسعيدُكلهمُعنُنافعُبه(9ُ 1/1)البنُحزمُُ"امل حىل 

هُصحيٌحُُ ُ.ُوإسناد 

ُالرمحنُبنُعبدُا":ُويفُروايةُحييىُبنُسعيدُ ُأ خيهُعبد  ُابن  مرُلقي  ُع  ُابن  ُ."فذكره.ُلرمحنُبنُعمرأن 

ُُ ُيف ُحجر ُابن ُاملنفعة"قال 391ُ/ )ُ"تعجيل ُلقٌبُ(: ب  ُوجم  ُعبدُ واسمُ . ُالرمحنُُه ُعبد ُبن الرمحن

مرُبنُاخلطابُ بريُبنُبكار,ُال صغرُبنُع  ُوهوُمْحل,ُحكىُالزُّ ُأ باهُمات  ُ.ُأن  تهُحفصة  لدُسم  ُو  فلام 

ه:ُوقالت,ُباسمُأ بيه ب  ُاهلل ُجي  ُفجب:ُوقالُغريه,ُلعل  ُفتكرس  ُفاشتهرُهبا:ُفقيلُله,ُكانُقدُسقط  .ُاملجب 

د ُانتهىُكالمهُ.ُوهوُبجيمُوموحدةُوزنُحمم 

ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(35ُ /5)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

مر(1ُ 59)وأصل هُيفُصحيحُالبخاريُُ ُيقول:ُقال,ُعنُساملُعنُعبدُاهللُبنُع  مر  ُع  منُ":ُسمعت 

ُفليحلْقُ ر  ُ."والُتشب هواُبالتلبيد,ُضف 

مرُ مرُوابنُع  ويُمرفوعًاُعنُع  ُيفُ,ُور  ُ(.35ُ /5)ُ"الكبىُ"أخرجهاُالبيهقيُّ

= 
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ُُ:باب ُُيومًُىُبمنُةُ الالص  ُوعرفةُ ًُىُبمنُمعةُِجلواُويةُِالرت 

ثنيُ- 13 ُحييُحد  ُُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك  ُهرُ الظُُُّي صيل 

ُلوا ُملواُعص  ُُعشاءُ لواُغرب  ُُعِتُلطُإذاُوغدُ يُ ُثمُ ُ,ًىُبمنُبحوالصُّ ُالش  ُىلإُمس 

ُ.( )رفةعُ 

___________________ 

ُورج ُ,ُوأ عل هاُ ُالوقف  ُ.ُح 

ُ)قولهُ ُيفُقفاهُ(عقص: ُشعره ُجيمع ُأ ْن ُ)وقوله. رُ : ف  ُإدخالُ(ض  ُيفُبعضُهو ُبعضه ُالشعر وجعلهُ.

عرُليتلب دُحتىُالُيتشع ثُيفُاإلحرامُ(لب د:ُ)وقوله.ُوهيُالذوائبُ.ضفائر مغُيفُالش  ُالص  .ُهوُجعل 

ُ.ُويقمل

مرُ(:ُ 1/31 )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُع  اُقول  ُاإلحرامُوأم  ُإْنُأ راد  ُاملراد  ُبطالُعىلُأ ن  فحمل هُابن 

ُفيهُ ُالذيُأ وجبُالشارع  ُماُي شبهُالتلبيد  ,ُل ن هُفعل  عثُملُجيزُلهُأْنُي قص  هُليمنعهُمنُالش  رُشعر  فضف 

ُ ُوالنسك  ُاحللق  ُعليه ُيفُاإلحرامُتعي  ه نُلب دُرْأس  ُم  ُيرىُأ ن  ُوكانُعمر  , ُاحللق  ,ُ زئه التقصري,ُوالُجي 

نُلب ده هُبم  رُرْأس  ُ.ُفشب هُمنُضف  ُمنُضفرُأ ْنُحيلق  ُ.فلذلكُأ مر 

ُباحلْلقُعندُاإلحرامُحتىُالُحيتاجُإىلُالتلبيد:ُوحيتملُ ُال مر  مرُأ راد  ُع  ر,ُأي,ُأ ْنُيكون  ف  :ُوالُإىلُالض 

,ُث ُأوُيلبد  ُفليحلْقُفهوُأ وىلُمنُأْنُيضفر  ُأوُيلب د  ُأ ْنُيضفر  نُأراد  ُملُيصْلُم  مُإذاُأرادُبعدُذلكُالتقصري 

ُ.انتهىُكالمه.ُإىلُال خِذُِمنُسائرُالنواحيُكامُهيُالسنة

ُ.ويؤي دُماُقالهُابنُبطالُروايةُمالكُهنا:ُقلتُ

نُلب د(:ُ 3/51)وقالُيفُموضعُآخرُُ ُبطالُعنُ.ُم  ُابن  ُأوُال؟ُفنقل  ُعليهُاحللق  ُاجلمهورهلُيتعي 

ُذلكُحتىُعنُالشاف ُالرأي,ُعيتعيُّ ُ:ُوقالُأ هل  ُانتهى.ُالُيتعي  وهذاُقولُالشافعيُ.ُبلُإنُشاءُقص 

لُدليٌلُرصيٌحُ,ُيفُاجلديد هُفليحلقُ"مرُوأ عىلُماُفيهُعنُعُ ,ُوليسُلأل و  رُرْأس  ُ.نتهىا."منُضف 

( )ُُ ُالشافعي 918ُ)أخرجه 1ُ  /5)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ( 11ُ /1)ُ"املعرفة"ويفُ( منُطريقُ(

= 
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ًُىُنمُُِةُ صالُ:باب

ثنيوُ-131 ُحييُحد  ُرسوُنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُروةعُ ُبنُهشامُعنُىُعنُمالك  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُ ُُصىل  ُُبكرُ ُباأُ ُنُ وأُ ُ,ركعتيًُىُبمنُةالالص  ُبنُ ُمرعُ ُنُ وأُ ُ,ركعتيًُىُبمنُهاصال 

ُُابطُ خلا ُُثامنعُ ُنُ وأُ ُ,ركعتيًُىُبمنُهاصال  ُثمُ ُ,همارتُِإُُِشطرُ ُ.ركعتيًُىُبمنُهاصال 

ُ.( )ُبعدُ ُهامت ُأُ 

ثنوُ-133 ُحد  ُابنُُعنيُعنُمالك  ُبنُ ُمرُ عُ ُنُ أُ ُ,بسيُ ملاُبنُسعيدُعنُِشهاب 

ُُةمكُ ُقدمُ ُمل اُابطُ خلا ُُثمُ ُ,ركعتيُهبمُصىل  ُانص  ُهأُ ُياُ:لفقاُ,ف  ُُّأُ ُ.ةمكُ ُل  ُوامِت

___________________ 

ُ.ُعنُمالكُبه(ُحييىُوالشافعي)حييىُبنُب كريُكالمهاُ

هُصحيٌحُُ ُ.وإسناد 

ُ.ُمرفوعاًُ.ُالن صيبيُثناُمالٌكُبهُمنُطريقُعبِدُامللكُبنُزيادُ (ُ 1/35)ُ"احللية"وأخرجهُأبوُنعيمُيفُُ

دُبرفعه:ُنعيمقالُأبوُُ ُامللكُتفر  ُ.انتهىُ.ويفُاملوطأُموقوٌفُ.ُعبد 

ُ.ُعبدُامللك:ُقلتُ

ُ(.1/155)ُ"امليزان"كامُيفُ.ُغريُثقة:ُقالُالزديُ

سلٌمُُ ُم  ُالطويل(8ُ 1 )وأخرج  ُ.ُيفُحديثُجابر  ُ.ُمثلهُسواءُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبي 

ُ,ُعنُوكيعُعنُهشام(1/115ُ)أخرجهُابنُأيبُشيبةُُ( ) ُالنبي  ُ(.عنُأبيه)دونُقولهُ.ُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُال محرُعنُهشامُعنُأ بيهُعنُابنُ(111ُ)ُ"املعجمُالوسط"وأخرجهُالطباينُيفُُ منُطريقُأيبُخالد 

مرُبه ُ.ع 

سلٌمُ(511ُ )واحلديثُأ خرجهُالبخاريُُ ُ.ُعنُابنُعمرُمثله(191ُ)وم 

روةُ جاهُعنُهشامُبنُع  ر  َُْي  رسالًُ.ُالُمتصالًُ.ُومل  ُ.والُم 
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ُُثمُ ُ.سفرٌُُقومٌُُافإنُ ُكمتُ صال ُُْ,ًىُبمنُركعتيُابطُ خلاُبنُمرُ عُ ُصىل  ُلقاُهنُ أُ ُغنالُ بُْيُ ُومل 

ُ( ).شيئاًُُمْل

ثنوُ-131 ُحد  ُُابطُ خلاُبنُمرعُ ُنُ أُ ُ,أبيهُعنُملأسُبنُزيدُعنيُعنُمالك  ُصىل 

ُلفُركعتيُةبمكُ ُاسلن ُل ُُام  ُهأُ ُياُ:لقاُ,انصف  ُ,سفرٌُُقومٌُُافإنُ ُكمتُ صالُوامتُُّأُ ُ.ةمكُ ُل 

ُُثمُ  ُُْ,ًىُبمنُركعتيُعمرُ ُصىل  ُ.( )ُشيئاًُُمْلُلقاُهأنُ ُنايبلغُُْومل 

ُرشيِقُالتُ ُامُِيُ أُ ُتكبريُ ُ:باب

ثنيُ-135 ُحييُحد  ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُأنُ ُ,غهلبُأن هُسعيدُ ُبنُحييىُعنُىُعنُمالك 

ُ ُُشيئاًُُهارالن ُُارتفعُ ُحيُحرالن ُيومُمنُغدُ لاُخرج  ُُ,فكب  ُثمُ ُ,بتكبريهُاسالن ُُفكب 

ُ ُُهارالن ُُارتفاعُبعدُكلذُيومهُمنُانيةالثُ ُخرج  ُُ,فكب  ُُثمُ ُ,بتكبريهُاسالن ُُفكب  ُخرج 

ُُزاغتُحيُثةلاالثُ  ُُمسالش  ُُ.فكب  ُويبلغُكبريالتُ ُلصيتُ ُىحتُ ُهبتكبريُُِاسالن ُُفكب 

ُلا ُُقدُمرعُ ُنُ أُ ُملُ عفيُ ُ.بيت  ُُ( )ُ.رمييُ ُخرج 

_________________ 

مرُ.ُيحوإسنادهُصحُ( ) يُآخرينُعنُع  مُمنُوجه  ُ(.13ُ ,11ُ )برقمُ.ُوقدُتقد 

مُبسنِدهُرقمُ.ُإسنادهُصحيحُ(1) ُ(.13ُ )ُوقدُتقد 

ُْأجدهُ(3) ُ.ُمل 

نقطعُ ُ.وهوُم 

السننُ"والبيهقيُيفُ(1511ُ)ُ"أخبارُمكة"والفاكهيُيفُ(51ُ 1)ُ"الوسط"وأخرجُابنُاملنذرُيفُُ

1ُ 3/3)ُ"الكبى مري( ُع  ُبن بيد ُع  ُعن ُقال, ُبمنى": ُقب ته ُيف ُي كب  مر ُع  ُكان ُِمنى. ُأ هل ه ,ُفي سمع 

ون وق.ُفي كب  ُالسُّ هُأ هل  ون.ُفي سمع  ُِمنًىُتكبريًاُواحدحت.ُفيكب  ُُ."اًُىُترتج 

= 
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ُمل ُواُسُِعرُ مل ُاُةُ صالُ:باب ُِبُحص 

ثنوُ-131 ُحد  ُمالك  ُعن ُُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعني ُهرالظُُُّي صيل 

ُملواُصعُ لوا ُملُ باُعشاءُ لواُغرب  ُيُ ُثمُ ُ,بحص  ُ.( )بيتلباُطوففيُ ُلُِيلالُنمُُِةمكُ ُدخل 

ًُىُمنُيليالُةبمكُ ُوتةُ تُ يُْبُ لاُ:باب

ثنيُ-131 ُحييُحد  ُابطُ خلاُبنُ ُمرعُ ُنُ أُ ُوامُ عُ زُ ُ:لقاُهنُ أُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك 

ُُكان ُُنمُُِاسالن ُُدخلونيُ ُرجاالًُُيبعث 
ِ
ُ( ).عقبةُِلاُوراء

___________________ 

ُ.بابُالتكبريُأيامُمنى.ُوعل قهُالبخاريُيفُصحيحهُكتابُالعيدينُ

ُ:ُ)ُقولهُ ك:ُأي.ُبتثقيلُاجليمُ(ُترتج  بالغةُيفُاجتامعُرفِعُال صوات.ُتضطربُوتتحر  قالهُابنُ.ُوهيُم 

ُ(.1/111)ُ"الفتح"حجرُيفُ

ُ.ُأخبناُمالكُبه(ُ 319)ُ"املعرفةُ"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(1/111ُ)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُ.وإسنادهُصحيحُ

بيدُاهللُبنُعمرُعنُنافعُعنُابنُعمر(119ُ )وأصلهُيفُصحيحُالبخاريُُ ُمنُطريقُع  أنهُكانُ",

ُ ُهبا بُُ–ي صيل  ُاملحص  ُوالعشاءُ ُ-يعني ُواملغرب  ُوالعص  ُالظهر  .ُ ْجعةًُوّي  ُه  ُجع  ُذلكُعنُ, ويذكر 

ُ.ُ"ملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ

ُ.ُمرفوعاًُ.ُعنُأنسُمثله(115ُ )ويفُالبخاريُُ

ُ)قولهُ ب: 393ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(املحص  ُاملُ ُالصادُُِوفتِحُُ,امليمُُِبضمُ (: ُ.هملتيواحلاء

ُبواحدة ُ,ُبيُمكةُومنى.ُوآخرهُباٌء ُ.ُوهوُب طحاءُمكة.ُوهوُإىلُِمنىُأ قرب  وهوُِخيفُ.ُوهوُال بطح 

ونُذاهبًاُإىلُمنى,ُبنيُكنانة هُمنُاحل ج  ُ.ُانتهى.ُوحدُّ

ويريةُعنُنافعُبه(3151ُ)ُ"مسندُابنُاجلعد"أخرجهُأبوُالقاسمُالبغويُيفُُ(1) ُ.ُثناُصخرُبنُج 

ُ.ُواخت لفُفيهُعىلُنافعُ .ُوإسنادهُصحيحُ

= 
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ثنوُ-138 ُحد  ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُأنُ ُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُعنُنافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُحلاُمنُحدٌُأُ ُنُ بيتُ يُ ُالُ:لقا ُُنمًُُِىُنمُُِيليالُاج 
ِ
ُ( ).عقبةُِلاُوراء

ُامرُِجلُِاُي ُمُْرُ ُ:باب

ثنوُ-139 ُحد  ُمالك  ُعن ُُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعني ُعندُيقف 

ُيُ ُ,طويالًُُاًُوقوفُييلُ وال ُُْيُمرتُ جل ُا ُُحهسبُ ويُ ُاهلل ُكب  ُُوالُ,اهللُودعُ ويُ ُهمدُ وحي  ُيقف 

ُ( )ُ.قبةعُ لاُمجرةُُِعند

___________________ 

ُ.ُوانظرُماُبعدهُ

بةُ:ُ)ُقولهُ ق  ُِمنىُمنُجهةُمكة.ُأيُمجرةُالعقبةُالكبىُ(الع  ُ.ُوهيُحدُّ

ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(53ُ /5)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

(1181ُ)ُ"أخبارُمكة"اكهيُيفُوالف,ُمنُطريقُعبيدُاهللُبنُعمر(3/191ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ

ريجُكلهمُعنُ(918ُ)ُ"أخبارُمكة"والزرقيُيفُ,ُمنُطريقُإسامعيلُبنُأميةُوأيوب منُطريقُابنُج 

ُ.ُنافعُعنُابنُعمرُبه

ُأ دخلوه.ُوكانُي رسلُرجاالًُ":ُواللفظُللفاكهي ُ.ُوزادواُ ُإال  ُأ حدًاُشذ  ُ."فالُجيدون 

مرُمنُطريقُأ يو(1181ُ)وأخرجهُالفاكهيُُ ُعنُع  ُ.بُبنُموسىُعنُنافعُعنُأ سلم 

ولفُفيهاُمالٌكُ"انظرُُ ُ.للدارقطني(91ُ/ )ُ"الحاديثُالتيُخ 

ُ.ُمنُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(19ُ /5)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُ.وإسنادهُصحيحُ

ريجُعنُنافعُبه(931ُ)ُ"أخبارُمكة"ورواهُالزرقيُيفُُ ريج.ُمنُطريقُابنُج  قالُيلُ:ُوزادُقالُابنُج 

ُالبقرة":ُعطاءٌُ ورة  ُقارئًاُس  ُماُكنت  ُعندُاجلمرتيُقدر  ُعمرُيقوم  ُابن  ُ.ُ"رأيت 

ُأ يضاًُُ ُالزيادة ُوأخرجُهذه .ُ ُعنُابنُجريج(.1313ُ )ابنُأيبُشيبة اج(1311ُ )وبرقمُ, ُعنُحج 

= 
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ثنوُ-111 ُحد  ُغربْتُُنمُ ُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُُهل ُنمُُِامرُ جلاُي ُرميُ ُىحتُ ُنفرنُ يُ ُفالُ,ًىُنبمُُِوهوُ.رشيقالتُ ُاميُ أُ ُوسطأُ ُنمُُِمسالش 

ُ.( )ُدغُ لا

ثنوُ- 11 ُحد  ُالن ُُنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُقاسملاُبنُمحنالرُ ُعبدُعنيُعنُمالك  ُكانواُاس 

ُوُ وأُ ُ,وراجعيُذاهبيُشوامُ ُامرُ جلُِاُوارمُ ُإذا ُُنمُ ُل 
ُركِ ُ.( )ُسفيانُيبأُ ُبنُمعاويةُ ُب 

ثنوُ-111 ُحد  ُىرمُ تُ ُالُ:يقولُكانُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُتزوُىحتُ ُثةُِالالثُ ُاميُ ال ُُيفُامرُ جلا ُُل  ُالش  ُ( ).مس 

___________________ 

ُ.كالمهاُعنُعطاءُبه

مرُفذكره(111ُ )وأ صلهُيفُصحيحُالبخاريُُُ ُعنُساملُعنُابنُع  ُآخر 
:ُثمُقالُابنُعمر.ُمنُوجه 

ُاهللُ ُرسول  ُ.ُملسو هيلع هللا ىلصهكذاُرأيت 

مده"دونُقولهُُ ُاهللُوي سب حهُوحي  نُتنب هُْلا.ُوهيُزيادٌةُعزيزةٌُُ."ي كب  ُم  ُ.ُقل 

ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُ(15 /5)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

مريُعنُنافعُبه(1/119ُ)ُ"تفسريه"وأخرجهُابنُأيبُحاتمُيفُُ ُ.منُطريقُعبدُاهللُالع 

مر:ُقالُالبيهقيُ ُعنُابنُع  مرُعنُنافع  بيدُاهللُبنُع  مر:ُقال,ُورواهُالثوريُعنُع  ,ُفذكرُمعناه.ُقالُع 

بيدُاهللُعنُنافعُ ويُذلكُعنُابنُامل باركُعنُع  مرُمرفوعاًُور  هُضعيٌفُ.ُعنُابنُع  ُ.انتهىُكالمه.ُورفع 

ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(1585ُ)ُ"أخبارُمكة"والفاكهيُيفُ(1/111ُ)أخرجهُابنُأيبُشيبةُُ(1)

ُعنُنافعُعنُابنُعمر(ُ 3 /5) ُ.ُمنُط رق 

ُُ.وإسنادهُصحيحُ

ُ.مالكُبهمنُطريقُحييىُبنُب كريُعنُ(19ُ /5)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(3)

ُبنُعبدُالرمحنُامل سيلُقال(159ُ )وأصلهُيفُالبخاريُُ ة ُعنُوْبر  مرُ": ُع  ُابن  متىُأ رميُُسأ لت 

= 
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ُامرُِجلُِاُيمُْرُ ُيفُخصةُ الرُُُّ:باب

ثنيُ-113 ُحييُحد  ُباأُ ُأنُ ُ,أبيهُعنُحزمُ ُبنُبكرُأيبُبنُاهللُعبدُعنُىُعنُمالك 

ُُبنُعاصمُبنُ ُاحبدُ لا ُرسوُأنُ ُ,بيهأُ ُعنُهخبُ أُ ُعديٍّ ُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُلُُِرخص 
ِ
ُلباإلُُِرعاء

ُثمُ ُ,يوميلُغدُِلاُبعدُومنُ.غدلاُيرمونُ ُثمُ ُ,حرالن ُُيومُيرمونُ,ًىُنمُُِعنُوتةُِيتُ بُ لاُيف

ُ( ).فرُِالن ُُيومُ ُيرمونُ 

ثنوُ-111 ُحد  هُعُ هُسمُِنُ أُ ُ,رباح ُُيبأُ ُبنُُِعطاءُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُرِخُهُأُ نُ أُ ُ,ذكرُ يُ  ُُص 
ُلِ

ِ
لوُ الُمانالزُ ُيفُ:يقولُ,ليلواُبالرمُ يُ ُنُْأُ ُلباإلُُِرعاء

( ).ُ

___________________ 

؟ُقال ُعليهُاملسألةُ ,ُإذاُرمىُإمام كُفارمه:ُاجلامر  ُ:ُقال,ُفأ عدت  ُرمينا.ُكن اُن تحي  ُ."فإذاُزالِتُالشمس 

(5/113ُ)ُ"املجتبى"والنسائيُيفُ(955ُ)والرتمذيُ(915ُ )وأبوُداودُ(5/151ُ)أخرجهُأمحدُُ( )

ُ 18ُ 1)ُ"الكبى"ويف )ُ 1118ُ)والدارمي )ُ ُيف 58ُ /1 )ُ"الكبري"والطباين ُيفُ( والبخاري

ُعنُمالكُبه(3/111ُ)ُ"املختارة"والضياءُيفُ(1/111ُ)ُ"التاريخُالكبري" ُ.ُمنُط رق 

حهُابنُخريمةُُ ُ(.118ُ/ )واحلاكمُ(1915ُ)وصح 

ُ.حديٌثُحسٌنُصحيٌحُ:ُوقالُالرتمذيُ

ُ(.1/151ُ )والتمهيدُ(1/113ُ)انظرُالتلخيصُُ

ُ)قولهُ :ُ
ِ
اء لهُوباملدُ(لِرع  عاةُبضمُ .ُبكرسُأ و  ُعىلُر  معُأيضًا ,ُوجي  أولهُوهاءُآخرهُمعُالقص,ُُمجعُراع 

نُيفُ.ُوالرْعيُاحلفظ ُ(.111/ )ُ"دليلُالفاحلي"قالهُابنُِعال 

ُالغد:ُ)قولهُ ُيرمون  ُيوماًُ"يفُروايةُللرتمذيُوغريهُُ(بعدُالغِدُليوميومنُ.ُثم  ُويدعوا ُيومًا ُ."يرموا

ُي وميُبعدُالنحرُفريمونهُيفُأ حدمهاُثمُ ,ُيرمواُيومُالنحر"ولمحدُ ُ."جيمعواُرمي 

ريجُعنُعطاءُُمنُطريقُابنُِ(ُ 5 /5)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 3/11)أخرجهُابنُأيبُشيبةُُ(1) ج 

ُاهللُ,ُبنُأيبُرباح ُرسول  صُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُ.ُفذكره.ُرخ 

= 
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ثنوُ-115 ُحد  ُبنتُةصفيُ لُخُ أُ ُابنةُ ُأنُ ُ,بيهأُ ُعنُنافعُ ُبنُبكرُأيبُعنيُعنُمالك 

عُ ُيبأُ 
ُغربِتُُأنُُْبعدًُىُمنُايُ تُ أُ ُىحتُ ُةوصفيُ ُهيُفْتُلُ فتخُ,فةلزدملباُفسْتُنُ ُبيدُ 

ُ ُالش  ُُْ,اتُ تُ أُ ُحيُمرةُ جلاُرمياتُ ُنُْأُ ُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُرمهامُ فأُ ُ,حرالن ُُيومُمنُمس  ُيرُ ُومل 

ُ.( )ُشيئاًُُيهاملع

ُفاضةُ اإلُُِ:باب

ثنيُ-111 ُحييُحد  ُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُعنُدينارُ ُبنُاهللُوعبدُنافعُ ُعنُىُعنُمالك 

ُُابطُ خلاُبنُمرعُ ُنُ أُ  ُحلاُأمرُ ُمهملُ وعُ,ةفُ رُ بعُ ُاسالن ُُخطب  ُ:لقاُفيامُمْلُلوقاُ,ج 

___________________ 

رسٌلُ.ُوإسنادهُقوٌيُُ ُأنهُم  ُ.ُإال 

منُطريقُإسحاقُبنُعبدُاهللُبنُ(ُ 188)ُ"الوسط"ويفُ(11ُ /  )ُ"الكبري"ووصلهُالطباينُيفُُ

مرُبنُقيس(ُ 5 /5)والبيهقيُ,ُأ يبُف روة ُيفُ,ُمنُطريقُع  منُ(1151ُ)ُ"ارِتذيبُاآلث"والطبيُّ

ُبِنُم سلمُكلهمُعنُعطاءُعنُابنُعباس ُ.ُطريقُإسامعيل 

ُُ عفاء.ُوالُي صحُّ ُاإلرسال.ُوهؤالءُض  ُ.والصواب 

ُومرسلةٌُُ ُموصولٌة ُوللحديثُشواهد  .ُ ُنصبُالراية 3/88ُ)انظر 1/113ُ)والتلخيصُ( والداريةُ(

ُ(.1/18ُ)البنُحجرُ

ُ.وانظرُماُقبلهُ

ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(51ُ /5)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُ.منُطريقُف ليحُبنُسليامنُعنُنافعُبه(8/113ُ)ُ"الطبقات"وأخرجهُابنُسعدُيفُُ

ُُ ُابنُأيبُشيبة ُاملختارُ(3/398ُ)وأخرجه ُابنة ُسلمة بيدُاهللُبنُعمرُعنُنافعُعنُأ م  ُ-منُطريقُع 

مرُ ُلعبِدُاهللُبنُع  ُ.ُفذكره.ُلفةُفتخل فْتُمعهاُصفي ةولدْتُباملزدُ-وكانتُحتتُابن 

بيدُ بيدُأ خوُصفي ةُبنتُأ يبُع  ُ.ُواملختارُهوُابنُأيبُع 
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ُحُفقدُمرةُ جلاُرمىُفمنُُْ.ًىُمنُتمئُْجُُِإذا ُحلاُىلعُمحرُ ُماُهلُل  ُُاج  ُ,يبوالطُ ُساءالن ُإال 

ُُال ُُىحتُ ُاًُطيبُوالُ,نساءًُُحدٌُأُ ُيمسُّ ُ.( )بيتلباُيطوف 

ثنوُ-111 ُحد  ُأنُ ُ,عمرُبنُاهللُعبدُعنُدينارُ ُبنُاهللُوعبدُُِنافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُلحُثمُ ُمرةُ جلاُرمىُنمُ ُ:لقاُابطُ خلاُبنُمرعُ  ُُأوُق  ُمعهُكانُإنُ-ُاًُهديُونحرُ ُقص  

ُحُفقدُ- ُُيهلعُمحرُ ُماُهلُل  ُُىحتُ ُيبوالطُ ُساءالن ُُإال  ُ.( )ُبيتلباُيطوف 

_________________ 

ُالبيهقيُيفُُ( ) ُ(5/111ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجه ُبنُأنسُوغري  منُطريقُابنُوهبُأ خبينُمالك 

مرُعنُعمر,ُواحدُ  ثهمُعنُعبدُاهللُبنُع  ُنافعًاُحد  ُ.فذكره.ُأ ن 

ثنيُعبدُاهللُبنُدينارُعنُابنُعمرُقال:ُقالُمالك:ُثمُقالُ ُ.ُقالُعمر:ُوحد 

ُ.وملُيذكرُنافعاًُ.ُفذكرُالروايةُالتيُبعدهاُبزيادةُاحللقُوالنحرُ

عيبُعنُنافعُبه(35ُ /5)وأخرجهُالبيهقيُأيضًاُُ ُ.ُفذكرُاجلمرةُواحللقُواْلدي.ُمنُطريقُش 

ُ.ُوانظرُماُبعدهُ

ُعنُنافعُوعبدُاهللُبنُدينارُمجيعاًُُهكذاُرواهُحييىُبنُ(1) ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُحييىُعنُمالك 

هريُُ يفُ(191ُ)وحممدُبنُاحلسنُالشيباينُ(9ُ 1)وسويدُبنُسعيدُ(133ُ )ورواهُأبوُمصعبُالزُّ

ُ.ُدونُِذكرُنافعُ .ُموطآِتمُعنُمالكُعنُعبدُاهللُبنُدينارُعنُابنُعمرُبه

ُ.ُوانظرُماُقبلهُ

منُ(ُ 1/13)ُ"معاينُاآلثار"والطحاويُيفُ(31ُ)ُ"حديثُعيلُبنُحجر"وأخرجهُابنُخزيمةُيفُُ

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُطريقُإسامعيلُبنُجعفرُعنُعبدُاهللُبنُدينارُبه

ُُ ُيف ُاحلميدي 111ُ)ُ"مسنده"وأخرجه )ُ ُخزيمة 1939ُ)وابن )ُ 35ُ /5)والبيهقي ُيفُ( والطباين

سندُالش" مرُبه(18ُ 3)ُ"امييم  هريُعنُساملُعنُأبيهُعنُع  ُعنُالزُّ هُبتاممه.ُمنُط رق  ر  ُ.ُفذك 

ُ.ُوإسنادهُصحيحُ
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ثنُ-118 ُحد  ُأُ ُعائشةُعنُبيهأُ ُعنُقاسملاُبنُمحنالرُ ُعبدُعنيُعنُمالك  ُاّن 

ُقدُُِ:تلقا ُُبيُوالُبيتلباُفطُ أُ ُملفُ,حائٌضُُناوأُ ُةمكُ ُمت  ُُ,روةملواُفاالص  ُفشكوت 

ُُماُيلافعُ:لفقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُىلإُكلذ ُحلاُيفعل  ُُنُْأُ ُغريُ ُاجُّ ُبيُوالُبيتلباُتطويفُال 

ُ ُ.( )ُريطهُ تُ ُىحتُ ُروةملواُفاالص 

_________________ 

ُ.منُطريقُعبدُاهللُبنُيوسفُعنُمالكُبه(511ُ )ُ"صحيحه"أخرجهُالبخاريُيفُُ( )

ُالدارميُُ والشافعيُ(5/81ُ)والبيهقيُ(3835ُ)وابنُحبانُ(1ُ 9 )والبغويُ(853ُ )وأخرجه

ُعنُمالكُبه(581ُ)ُ"مسندُاملوطأ"واجلوهريُيفُ(113ُ ) ُ.منُط رق 

ُعنُعبدُالرمحنُبنُالقاسمُ(ُ  1 )ومسلمُ.ُومواضعُأ خرى(191ُ)وأخرجهُالبخاريُُ منُط رق 

ري:ُبهُبلفظ ُ.الُتطويفُبالبيتُحتىُت طه 

ُ.(والُبيُالصفاُواملروةُ)ُدونُقولهُُ

ُيفُهذاُاحلديثُلُهكذاُقا(:ُ 9/11 )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ يفُغريُأنُالُتطو)حييىُعنُمالك 

ه,ُ(بالبيتُوالُبيُالصفاُواملروة واةُاملوطأُُوقالُغري  ريغريُ)منُر  ُ.(أ ْنُالُتطويفُبالبيتُحتىُتطه 

ُانتهى.ُوهوُعنديُوهٌمُمنه

ْلهُم(ُوالُبيُالصفاُواملروة)أماُقولهُيفُهذاُاحلديثُ(:1/319ُ)ُ"االستذكار"وقالُيفُُ واةُفلمُيق  نُر 

ُحييىُبنُحييىُيفُهذاُاحلديث ُ.انتهى.ُاملوطأُوالُغريهمُإال 

اظُكابنُحجرُوالعراقيُ ُابِنُعبدُالبُهذهُمجاعٌةُمنُاحل ف  وه.ُوقدُنقلُعبارة  ُ.وأقر 

مُعنُابنُعمرُمثل هُمنُقولهُ ُ(.359)انظرُرقمُ.ُوقدُتقد 

ُعىلُاشرتاطُالوضوءُللس ُفالُ.فإْنُكانُحييىُحفظِه(:3/511ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ ُ,ُعيُيدلُّ لن 

ُقبل ه مُطواف  ُعىلُت قدُّ ُيتوق ف  ُالسعي  ُامتنعُلذلك. ُكانُالطوافُممتنعًا ُفإذا ُله. .ُالُالشرتاطُالطهارة

ُ ُقال ُأيضًا ُعمر ُابن ُعن وي ُر  ُا"وقد ُإال  ُالصفاُتقيضُاحلائضُاملناسكُكلها ُبالبيتُوبي لطواف

= 
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ُائضُِحلاُإفاضةُ ُ:باب

ثنوُ-119 ُحد  ُبنِتُُمرةعُ ُعنُمحنالرُ ُعبدُبنُدحممُ ُلجاالرُ ُيبأُ ُعنيُعنُمالك 

ُُنساءٌُُومعهاُْتُحجُ ُإذاُانتكُ,ؤمنيملاُمُ أُ ُعائشةُ ُأنُ ُ,محنالرُ ُعبد ُُأنُُْافخت  ُ,نُ ْضُحي 

ُُْكلذُبعدُ ُضنُ حُُِفإنُ.نُ ْضُفُ فأُ ُ,حرالن ُُيومُمتهنُ قدُ  ُنُ وهُ ُهبنُ ُنفرتُ ُ,ظرهنُ تُ نُْتُ ُمل 

___________________ 

ثناُابنُفضيلُعنُعاصم:ُبإسنادُصحيحُقالُأخرجهُابنُأيبُشيبةُ."واملروة :ُقلتُليبُالعالية.ُوحد 

ُ.ُ"والُتطوفُبالبيتُوالُبيُالصفاُواملروة.ُال:ُتقرأُاحلائض؟ُقال"

ُعنُاحلسنُالبصي ُمنُالسلفُاشرتاطُالطهارةُللسعِيُإال  ُاملنذرُعنُأحد  وقدُحكىُ,ُوملُيذكرُابن 

ُ.ُمُمثلهاملجدُبنُتيميةُمنُاحلنابلةُروايًةُعنده

ُ اُماُرواهُابنُأيبُشيبةُعنُابنُعمرُبإسنادُصحيح  ُحاضْتُقبلُأ ْنُت سعىُبيُالصفاُ"ُوأم  إذاُطافْتُثم 

وهذاُإسناٌدُصحيٌحُعنُاحلسنُفلعل هُ.ُوعنُعبدُالعىلُعنُهشامُعنُاحلسنُمثلهُ."واملروةُفلتسعُ 

قُبيُاحلائضُوامل حدث فر  ُ.ُي 

ُالبخار:ُوقالُابنُبطال ىُعىلُ]يُكأ ن  ع  ُالطوافُبالبيتُوإذاُس  بابُتقيضُاحلائضُاملناسكُكلهاُإال 

ُ ُواملروة ُبيُالصفا ُغريُوضوء ُقولُ [ ُأن  ِهم ُف  ُُملسو هيلع هللا ىلصه ُيفعل"لعائشة ُما ُتطويفُُافعيل ُال  ُأن ُغري احلاج

ُْلاُأْنُت سعى.ُ"بالبيت ىُعىلُغرِيُوضوء:ُوْلذاُقال,ُأن  ع  ُ.ُانتهى.ُوإذاُس 

مته ُالذيُقد  الفُالتوِجيه ُالَُي  ُجي ٌد ُتوجيٌه ُوهو ُاجلمهور. ُقول ُوهو ,ُ ُاملنذر ُابن ُوحكى
 
ُعنُعطاء

ُقولي ُبالسعيُقبلُالطوافُبالبيت. ُفيمنُبدأ  ُبحديثُُ,قالُبعضُأهلُاحلديثوباإلجزاءُ, واحتج 

ُ"أ سامةُبنُرشيكُ ُالنبي  ُرجاًلُسأ ل  ُقبلُ:ُفقال.ُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُُ:أ ْنُأ طوِفُقالسعيت  ج  ر  وقالُ.ُ"ط فُوالُح 

ُاجلمهور زئه: ُجي  ُال ُالقدوم. ُطواف ُبعد ى ع  ُس  ن ُم  ُعىل ُأ سامة ُحديث  ل وا ُوأ و  ُطوافُ, وقبل

ُ.انتهىُكالمُابنُحجر.اإلفاضة
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.نُ أفْضُُقدُكنُ ُإذاُ.حي ٌضُ
( )ُ

ثنوُ-151 ُحد  ُ,ؤمنيملاُمُ أُ ُعائشةُعنُأبيهُعنُعروةُبنُهشامُعنيُعنُمالك 

ُرسوُأنُ  ُُةصفيُ ُذكرُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُُلفقاُ,حاضْتُُقدإّناُُ:هلُلفقيُ,ييٍُّح ُُبنت  ُاهللُرسول 

ُُ:فقالواُ؟ناستُ حابُُِهالُ علُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُُ.اهللُياُرسول  ُفالُ:ملسو هيلع هللا ىلصُرسولُاهللُلفقاُ.قدُطافْتُُاإّن 

ُ..ذاًُإ

ُمقدُ يُ ُمُ لُِفُ.كلذُنذكرُونحنُ:عائشةُتلقاُ:عروةُلقاُ:هشامٌُُلقاُ:كلماُلقا

ُ ُكثرُ أُ ًُىُبمنُصبحل ُُ.يقولونُذيلاُكانُولوُ,نفعهنُ يُ ُالُكلذُكانُإنُُْهمنساءُ ُالن اس 

ُُ.( )ُ.فاضتأُ ُقدُهنُ كلُُُّحائضُ ُامرأةُ ُِفُالآُةستُ ُمن

_________________ 

ُالشافعيُيفُُ( ) 911ُ)ُ"مسنده"أخرجه ُالبيهقيُيفُ(ُ 8 /1)ُ"الم"ويفُ( (13ُ /5)ُ"الكبى"و

ُ.منُطريقُمالكُبه(11ُ 3)ُ"املعرفة"ويفُ

جال:ُ)قولهُ كنيتهُأبوُ.ُحارثةُبنُالنعامنُالنصاريُأيُابنُ .ُحممدُبنُعبدُالرمحنُباجليمُُِ(عنُأيبُالر 

ارُالتابعي,ُعبدُالرمحن,ُوقيلُلهُأبوُالرجال ُذكور,ُوهوُِمنُِصغ  لدُلهُعرشة  قالهُابنُحجرُيفُ.ُل ن هُو 

ُ(.5/318)ُ"الفتح"

رشحُ"والطحاويُيفُ(1113ُ)وأبوُداودُ(ُ 8 /1)ُ"الم"و(919ُ)ُ"مسنده"أخرجهُالشافعيُيفُُ(1)

1/131ُ)ُ"املشكل )ُ ُيف 11ُ /5)ُ"الكبى"والبيهقي )ُ ُُ"املعرفة"ويف (1/ 18ُ )ُ )ُواجلوهري

ُعنُمالكُبه(158ُ ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوإسنادهُصحيحُ

هريُعنُعروةُوأيبُسلمةُ(ُ  1 )ومسلمُ(11ُ 1)ُ"صحيحه"بخاريُيفُوأخرجهُالُُ منُطريقُالزُّ

اهُمنُطريقيُآخرينُعنُعائشة.ُعنُعائشةُبه ُ.وأ خرج 

= 
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ثنوُ- 15 ُحد  ُبنُمةلسُأباُأنُ ُ,بيهأُ ُعنُبكرُ ُيبأُ ُبنُاهللُعبدُعنيُعنُمالك 

ُُمُ أُ ُأنُ ُ,خبهأُ ُمحنالرُ ُعبد ُرسوُاستفتْتُُحانلُْمُُِبنتُيمُ لس  ُوقدُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُُاْلُنُ ذُِفأُ ُ-ُحرالن ُيومُفاضْتُأُ ُبعدماُدْتُلوُأوُحاضْتُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُ( ).فخرجْتُ

ُأُ ُماُفديةُ ُ:باب ُشُِْحُوُ لواُريُِالطُ ُمنُصيب 

ثنيُ-151 ُحييُحد  ُمالك  ُيفُقىضُابطُ خلاُبنُ ُمرعُ ُنُ أُ ُ,بريالزُُُّيبأُ ُعنُىُعن

ُ ُن ُبعُ ُرنِبُل ُاُويفُ,زُ عنُْبُ ُلغزالاُويفُ,بكبشُ ُعبُ الض 
ُلاُويفُ,اق  ُ( ).بجفرةُ ُوعبُ ري 

___________________ 

ُذلك)ُدونُقوْلاُُ مُالناس,ُونحنُنذكر  ُيقد  ُُ(اىلُآخرهُ...ُفلِم 

( )ُُ ُيف ُالشافعي ُ 8 /1)ُ"الم"أخرجه ُمسنده( ُيف ُراهوية ُبن 13ُ 1)ُ"وإسحاق ُيفُوال( طباين

ُعنُمالكُبه(18ُ /15ُ)ُ"املعجمُالكبري" ُ.ُمنُط رق 

ُبكرُ ُأيب ُبن ُاهلل ُعبد ُعن ُالطباين ُعند ُووقع ُبنتُملحان: ُسليم ُأم ُعن ُأ خبه ُسلمة ُأبا ُأن  أ ّناُ",

ُاهللُ ُ(.عنُأبيهُ)ُوملُيذكرُ.ُ"ملسو هيلع هللا ىلصاستفتْتُرسول 

ُعب اسُ",ُمنُطريقُأيوبُعنُعكرمة(ُ 11 )وأصلهُيفُصحيحُالبخاريُُ ُاملدينةُسأ لواُابن  ُأهل  أن 

ُُقالُْلم ُثمُحاضْت؟ ُطافْت ُعنُامرأة  ُتنفر: ُقالوا. ُبقولِك: ُالُنْأخْذ ُزيدُ . ُقول  ُوندع  ُقال, إذاُ:

ُفسأ لوا.ُقدمت مُاملدينةُفسل وا ُسليم,ُفقدمواُاملدينة  ُ"حديثُصفيةُفذكرْتُ.ُفكانُفيمْنُسألواُأم 

حيِحُُ ُ.ُوملُيذكرُباقيه,ُكذاُاختصهُالبخاريُيفُالص 

مُقريباًُُ تُبحديِثُصفي ةُالذيُتقد  ليمُاحتج  ُس  ُأم  هُأن  ُ.ُوملُحيصلُْلاُهذا.ُوظاهر 

ُسليمُ(ُ 15 )ُ"مسنده"والطياليسُيفُ(11131ُ)لكنُيفُروايةُأمحدُُ ُ"قالْتُأ مُّ ُبعدماُطفت  حضت 

ُالنحر ُاهللُ.ُبالبيتُيوم  رينُرسول  ُ"احلديث...ُوحاضْتُصفية.ُأْنُأ نفرُ ُملسو هيلع هللا ىلصفأ م 

ُالشافعيُُ(1) 851ُ)أخرجه ُالرزاقُ( (1/311ُ)ُ"رشحُمشكلُاآلثار"والطحاويُيفُ(8111ُ)وعبد
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ثنوُ-153 ُحد  دُعنُ( ).ريرُ قُ ُبنُكلملاُعبدُعنيُعنُمالك  ُأنُ ُ,سريينُبنُحمم 

___________________ 

ُعنُمالكُ(993ُ )والبغويُ(85ُ /1)ُ"املعرفة"ويفُ(83ُ /5)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ منُط رق 

بريُعنُجابرُعنُعمر ُ.ُعنُأ يبُالزُّ

حهُابنُحجرُيفُُ ُ(.1/181)ُ"لتلخيصا"وصح 

يينة(851ُ)وأخرجهُالشافعيُُُ منُطريقُالليثُبنُسعدُكالمهاُعنُ(81ُ /5)والبيهقيُ,ُعنُابنُع 

ُ.أ يبُالزبريُعنُجابرُبه

ُحييىُبنُحييىُفلمُيذكرُجابرًاُيفُإسنادهُ ُإثباته,ُوقدُق ص   ُ.ُوالصواب 

ُامل وط آتُعنُمالكُ ويدُبنُسعيدُ(111ُ )كأيبُم صعبُ.ُكذاُرواهُأ يضًاُأصحاب  مدُ(588ُ)وس  وحم 

ُ.ُعنُجابر(513ُ)بنُاحلسنُالشيباينُ

ىُوق ويُوُُ(ناقالعُ )(:1/191ُ)ُ"املنتقى"قالُالباجيُيفُُ ع  ال نثىُُ(اجلفرة)ال نثىُمنُأوالدُاملعزُإذاُر 

ه.ُِمنُأوالدهاُإذاُبلغْتُأ ربعةُأشهر ُ.انتهىُكالمه.ُوف صلُعنُأ م 

احُبطرحُ(:1/311ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ( ) ُوض  ُابن  اسمُشيخُمالكُيفُهذاُ(ُعبدُامللك)أ مر 

ُفقال,ُاحلديث ُاجعْلهُعنُابنُق رير: ُعنُابنُق ريرُعنُحممدُبنُ, وكذلكُروايت هُعنُحييىُعنُمالك 

ُعنُعبدُامللكُبنُق ري,ُسريينُيفُهذاُاحلديث ُعبيدُاهللُعنُأ بيهُحييىُبنُحييىُعنُمالك  وهوُ,ُرورواية 

ُامللكُبنُق ريرُالُي عرف,ُعندُأكثرُالعلامءُخطأٌُ ُعبد  ُمالٌكُيفُاسمه:ُقالُحييىُبنُمعي.ُل ن  ُ.ُوِهم  شك 

ُ.وهوُال صمعي.ُوإنامُهوُعبدُامللكُبنُق ريب,ُيفُاسمُأ بيه

ُوقالُآخرونُ ُأ بيه: ُالُيفُاسم ُيفُاسمه ُمالٌك ُوِهم  ُإنام ُبنُق رير, ُالعزيز ُعبد ُهو ُوإنام بصٌيُُرجٌلُ.

ُّْيِمُمالكُيفُاسمه:ُوقالُأمحدُبنُعبدُاهللُبنُب كري.ُيرويُعنُابنُسريينُأ حاديثُهذاُمنها والُيفُ,ُمل 

ُ.ُأ خوُعبدُالعزيزُبنُقرير.ُكامُقالُمالك.ُوإنامُهوُعبدُامللكُبنُق رير.ُاسمُأبيه

ثمُرواهُابنُ..ُلكوفييواحلديثُمعروٌفُحمفوٌظُمنُروايةُالبصييُوا,ُالرجلُجمهوٌلُ:ُقالُأبوُعمرُ

مرُ بيصةُبنُجابرُعنُع  ُ.ُكامُسيأيتُخترجيه.ُعبدُالبُمنُطريقُق 

= 
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ُُ:لفقاُ,ابطُ خلاُبنُمرعُ ُىلإُجاءُالًُرج ُ ُأُ ُإين  ُفُ ُيلُوصاحٌبُُناأُ ُجريت  ُقستبُِنُ ُيرس 

ثنيُ ُرةُِغُْثُ ُىلإ
ُفأُ ُةُ  ُُونحنُاًُبيظُ ُنابُْص  ُ.؟ترىُفامذاُ.رمانحم 

ُتعاُ:جنبهُىلإُرجلُ لُمرعُ ُلفقا ُ,بعنزُ ُيهلعُامكُ فحُ ُ:لقاُ,نتوأُ ُناأُ ُحكمُ أُ ُىحتُ ُل 

ُفو ُُيفُحيكمُ ُأنُُْيستطيعُ ُالُؤمنيملاُمريُ أُ ُهذاُ:يقولُوهوُلج ُالرُ ُىل  ُدعاُىحتُ ُظبي 

ُقوُعمرُ ُفسمعُ ُ,!همعُ ُحيكمُ ُالًُرج ُ ُُتقرأُ ُلهُ.هلُ فسأُ ُ,فدعاهُلُِجالرُ ُل  ُ؟ائدةملاُورةس 

ُُلفهُ:لقاُ.الُ:لقا ُجالرُ ُهذاُتعرف  ُولُ:لفقاُ,الُ:لفقاُ؟معيُحكمُ ُذيلاُل 

ُىلوتعاُتباركُاهللُإنُ ُ:لقاُثمُ ُ,اًُبرْضُُكوجعتُ ل ُُائدةملاُسورةُ ُقرأُ تُ ُكنُ أُ ُنيخبتُ أُ 

ُ}ُكتابهُيفُيقول ُ]ُ{كعبةُِلاُغُ لباُاًُيهدُُْممنكُ ُلُ عدُُْذواُبهُكمُ حي  ُوهذاُ.[95املائدة

ُُبنُمحنالرُ ُعبدُ  ُ( ).عوف 

___________________ 

ير)(:1:389ُ)ُ"املشارق"قالُالقايضُعياضُيفُُ ُُوفتِحُُ,القاِفُُبضمُ .ُ(ق ر 
ِ
رال ُُالراء شيخُ.ُوىلُم صغ 

ُ.كذاُيفُمجيعُنسخُاملوطأ.ُمالك

( )ُُ ُيف ُالشافعي 1/151ُ)ُ"الم"أخرجه )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي 81ُ /5)ُ"السنن )ُ ُ"املعرفة"ويف

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمنُطريقُمالكُبه(13ُ 3)

ُالطبيُيفُُ 1/11ُ )ُ"تفسريه"وأخرجه ُعنُابنُُمنُطريقُأشعثُبنُِ(18ُ, ُوأيوبُكالمها ار سو 

ُ.ُسريينُبهُنحوه

ُمنقطعٌُ ُوهذا ُأ خ, ُالطبيُلكن 1/11ُ )رجه )ُ ُالرزاق 8139ُ)وعبد ,8111ُ ُيفُ( ُأيبُحاتم وابن

بيصةُ(ُ 8 /5)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1811ُ)ُ"تفسريه" مريُعنُق  ُعنُعبدُامللكُبنُع  منُط رق 

ُبنُجابرُالسدي ُقال, ُفرميت ه": ُظبيًا ُفرأ يت  رمًا ُحم  ُفقالُصاحٌبُيل.ُكنت  ُوفيه ُأ مريُاملؤمنيُملُ: إن 

ُأُ  سن ُحي  ُالرجل  ُي فتيكُحتىُسأل  ُْن ُرضباًُ. رة ُبالد  مر ُع  ُفعاله ه ُكالم  مر ُع  ُفسمع مرُ, ُع  ُأ قبلُعيل  ثم

= 
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ُأُ ُنمُ ُفديةُ ُ:باب ُرمٌُحم ُُوهوُرادُِجل ُاُمنُشيئاًُُصاب 

ثنيُ-151 ُحييُحد  ُبنُمرعُ ُىلإُجاءُ ُالًُرج ُُأنُ ُ,ملسأُ ُبنُزيدُعنُىُعنُمالك 

ُإُُِ.ؤمنيملاُمريُ أُ ُياُ:لفقاُابطُ خلا ُأُ ُين  ُُصبت  ُُجرادات  ُُناوأُ ُطيوُْبس  ُهلُلفقاُ,رمٌُحم 

ُ( ).طعامُ ُمنُبضةًُقُ ُمعُِطُْأُ ُ:مرعُ 

ثنوُ-155 ُحد  ُمالك  ُعن ُبنُمرعُ ُىلإُجاءُالًُرج ُُأنُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعني

ُُوهوُهالُ قتُةُ جرادُعنُهلُ فسأُ ُابطُ خلا ُلُمرعُ ُلفقاُ,رمٌُحم  ُتعاُ:كعب  ُ,مُ حكُ نُ ُىحتُ ُل 

ُلُمرعُ ُلفقاُ,همٌُرُْدُُِ:كعٌبُُلفقا ُمنُخريٌُُتمرةٌُلُ ُ,راهمالدُ ُتجدُ لُكنُ إُُِ:كعب 

___________________ 

ُليَّضبني ُفقلت. ُأ ق لُشيئاًُ: ُاملؤمنيُمل ُأمري ُيا ُقاله. ُهو ُإن ام ُقال. ُفرتكني: ُقال, ُثم :ُ ُتقتل  ُأْن أ ردت 

ىُالفتيا,ُاحلرامُ  ُتسع:ُقال.ُوتتعد  ُأ خالق  فيفسدهاُذلكُ.ُةُحسنةُوواحدةُسيئةإنُيفُاإلنساِنُعرشة 

ُاللسان:ُاليسءُوقال ُ.ُ"إياكُوعثرة 

حهُاحلافظُيفُ ُ(.31 /1 )ُ"الفتح"وصح 

مُالث اءُ(ث ْغرةُ)ُ(:33ُ / )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ اُ.ُبِض  ُِمنْه  ف  ش  اُاْنك  م  دخلهاُو  طريقُُ(ثنيةُ)ُأ يُم 

ُ.انتهى.ُيفُاجلبل

ُقال,ُعنُال سلمي(ُ 815)أخرجُعبدُالرزاقُُ( ) ُأ سلمُُمتصاًُ: ُبن  ُيفُ",ُأ خبينُزيد  م  ك  ُح  مر  ُع  أن 

ُ.ُ"اجلرادُبتمرةُ 

رسلُ ُ.ُوهذاُم 

ُ.ُانظرُماُبعدهُ

ُ(.1/181ُ)البنُحجرُُ"التلخيص"وانظرُُ
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ُ( ).جرادةُ 

ُلُ ح ُُنمُ ُفديةُ ُ:باب ُقبُق  ُرُ حُ نُْيُ ُنُْأُ ُل 

ثنيُ-151 ُحييُحد  ُلماُبنُكريملاُعبدُعنُىُعنُمالك  زري ُجلاُك 
ُعبدُعنُ( )

_________________ 

رسلُ( ) ُ.حييىُهوُالنصاري.ُوهذاُم 

ُعنُإبراهيمُعنُال سود(3/115ُ)وابنُأيبُشيبةُ(8111ُ)وأخرجُعبدُالرزاقُُ ُكعبًاُ",ُمنُطرق  أن 

ُ ُأ مريُاملؤمني,ُبيناُنحنُنوقدُ :ُفقال.ُسأ ل  ُقذفت هاُيفُالنارُ.ُيا رمُُ-جرادٌة ُبدرهم,ُُ-وأناُحم  قت  فتصد 

مر ُمنُجراِدكم:ُفقالُع  ُإيل  ُمِحْصُكثريٌةُأ وراقكم,ُمترٌةُأ حبُّ ُ.ُ"إنكمُياُأ هل 

ُ.وإسنادهُصحيحُ

ُ.ُبنحوه(8111ُ)وعبدُالرزاقُ(5/111ُ)ُ"الكبى"آخرُعندُالبيهقيُيفُُولهُطريٌقُُ

ُ(.1/181)والتلخيصُ(38ُ /3)انظرُنصبُالرايةُُ

ُالدراهمُ :ُ)قولهُ ُعليهُلت ساحمهُبالدراهم(:3/11ُ)ُ"املنتقى"قالُالباجيُيفُُ(لت ِجد  وإجياهباُيفُ,ُإنكارًا

ه.ُغريُموضعها ث رتُدرامه  نُك  ُم  ُ.انتهى.ُوهانْتُعليه,ُفِْعل 

مُالكالمُعىلُمسألةُاجلرادُ ُ.ُوهلُفيهُجزاءُأمُال؟,ُوقدُتقد 

ُ(.311ُ)ُرقمُانظرُُ

واةُاملوطأ,ُأ يبُليىلُدونُواسطةُعنُعبدُالكريمُعنُابنُِ:ُهكذاُرواهُحييىُ(1) هُمجاعٌةُمنُر  ورواهُ,ُوتابع 

همُعنُعبدُِ اهدُعنُعبدُالرمحنُبنُأيبُليىلُبعض  ُ.الكريمُعنُجم 

اهداًُ(:11/11ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُفيهُجم  ُم نُجعل  ُقول  نُأ سقطهُفقدُأ خطأُ ,ُالصواب  ,ُوم 

ُهوُالذيُوِهمُفي ُمالكًا ُأن  ُالشافعيُّ ُْيلقُابنُأيبُ,ُوأ سقطُمنُإسناِدهُجماهداًُ,ُهوزعم  ُالكريمُمل  وعبد 

ُشت ىُِصحاٌحُكلها,ُليىل ُعنُابنُأيبُليىلُمنُط رق  ُاحلديثُ,ُواحلديثُحمفوٌظُملجاهد  ُأ هلُِِ وهذاُعند 

ُمنُأْنُحيتاجُإىلُاستشهادُ ُ.انتهىُُمتصاًُُ"أ بي 

ُ.ُسيأيتُيفُختريجُاحلديثكامُ.وروايةُجماهدُعنُابنُأيبُليىلُيفُالصحيحي:ُقلتُ
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ُفآذاهُاًُرمحم ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُمعُكانُهنُ أُ ُ,جرةُ عُ ُبنُعبكُ ُعنُىليلُأيبُبنُمحنالرُ 

ُلا ُُهمرُ فأُ ُ,هِسُرأُ ُيفُقمل  ُلحيُنُْأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُرأُُْق  ُُ:لوقاُ,هس  ُأوُ,امُ أيُ ُثةُ ثالُمص 

ُكلُيندُ مُ ُيندُ مُ ُساكيمُ ُةستُ ُمطعُِأُ  ُل 
ُانُُْأوُ,إنسانُ  ُكس 

ُُ,بشاةُ  ُلفعُكلذُأي  ُجزأُ أُ ُت 

ُ.( )ُعنك

ثنوُ-151 ُحد  ثنيُ:لقاُن هأُ ُ,راساينُ خلاُاهللُعبدُبنُعطاءُعنيُعنُمالك  ُحد 

ُُشيٌخُ ُ لاُوقبس  ُُجاءينُ:لقاُهنُ أُ ُ,جرةعُ ُبنُكعبُعنُكوفةلباُمُِب  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُثمُ ُ,تيهُ بجبُُْخذُ فأُ ُ,الًُمُْقُ ُتييُ حلُِوُيسرأُُْامتألُ ُوقدُ.صحايبل ُُدرُ قُُِحتتُخنفُ أُ ُوأنا

ُُهذاُْقُلاحُ:لقا امُ أُ ُثةثالُوصمُُْ,عرالش  ُُكانُ ُوقدُ,مساكيُةستُ ُطعمُْأُ ُأوُ,ي  ُرسول 

ُنِسُأُ ُماُعنديُيسلُن هأُ ُملُِعُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُُ( )ُ.بهُك 

_________________ 

( )ُُ ُأمحد ُ 1/11)أخرجه )ُ ُيف ُاملأثورة"والشافعي 118ُ)ُ"السنن )ُ ُداود ُ 81 )وأبو والبيهقيُ(

منُ(18/311ُ)ُ"تاريخُدمشق"وابنُعساكرُيفُ(591ُ)ُ"مسندُاملوطأ"واجلوهريُيفُ(19ُ /5)

ُعنُمالكُبه ُ.ط رق 

والطبيُيفُ(151ُ)ُ"املنتقى"اجلارودُيفُوابنُ(91ُ /5)والنسائيُ(3831ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ

ُعنُمالكُ(185ُ )ُ"تفسريه"وابنُأيبُحاتمُيفُ(5/55ُ)والبيهقيُ(31ُ /1)ُُ"تفسريه" منُط رق 

ُ.بزيادةُجماهد.ُعنُعبدُالكريمُعنُجماهدُعنُابنُأيبُليىلُبه

ُ(ُ 11 )ومسلٌمُ,ُويفُمواضعُأ خرى(9ُ 1 )ُ"صحيحه"أخرجهُالبخاريُيفُ.ُواحلديثُُ منُط رق 

ة ُ اهدُعنُابنُأيبُليىلُبهُ-منهمُعبدُالكريمُعندُمسلمُُ-ِعد  ُ.ُعنُجم 

ُأ جزأ ُعنك)ُدونُقولهُُ ُذلكُفعلت  ُ(.ُأي 

ُالطباينُيفُُ(1) ُالشاميي"أخرجه ُ 111)ُ"مسند ُالكبري"ويفُ( 11ُ /9 )ُ"املعجم واجلوهريُيفُ(

= 
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ُيُ ُماُ:باب ُشيئاًُُهسكُِنُ ُنمُُِيسنُ ُنمُ ُفعل 

ثنيُ-158 ُحييُحد  ُُمتيمةُيبأُ ُبنُوبأيُُُّعنُىُعنُمالك  ُبنُسعيدُعنُختياينُ الس 

ُ.اًُمُ دُ ُهرْقُيُ لفُهتركُ ُوأُ ُ,شيئاًُُهسكُِنُ ُمنُنيس ُُنمُ ُ:لقاُاسُ عبُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,بريُ ج ُ

ُُأوُتركُ ُلقاُدريأُ ُالُ:وبأيُُُّلقا ُ( ).نيس 

___________________ 

ُاملوطأ" 1ُ 1)ُ"مسند )ُ ُيف ُوالتفريق"واخلطيب ُاجلمع ُأوهام 53ُ / )ُ"موضح ُعساكرُ( وابن

ُعنُمالكُبه(13/11ُ) ُ.منُط رق 

حُ(.5ُ/ 1)ُ"التمهيد"واستبعدهُابنُعبدُالبُيفُ.ُابنُأيبُليىل:ُفقيل,ُاختلفُفيه.ُوشيخُعطاءُ ورج 

عِقلُالكويف ُ.أ نهُعبدُاهللُبنُم 

عقلُعنُكعبُبه.ُديثواحلُ .ُأخرجهُالبخاريُومسلمُمنُطريقُعبدُالرمحنُبنُأيبُليىلُوعبدُاهللُبنُم 

ُاهللُ)ُدونُقولهُ ُ(.علِمُأ نهُليسُعنديُماُأ نِسكُملسو هيلع هللا ىلصُوقدُكانُرسول 

ُ.ُوْلذهُالزيادةُطريقُآخرُ

ُُ وغريهمُ(11ُ /3)والطحاويُ(111ُ)ُ"السننُاملأثورة"والشافعيُيفُ(3181ُ)ابنُماجهُأخرجه

جرةُبه رظيُعنُكعبُبنُع  ها.ُمنُطريقُحممدُبنُكعبُالق  ر  ُ.فذك 

ُتلكُالزيادةُ ُاهللُ.ُوظاهر  ُرسول  ُعىلُال مرُبالصومُأ وُاإلطعامُملسو هيلع هللا ىلصأن  اة,ُاقتص  ُْيسأ ْلهُعنُالش  ُ,ُومل  لكن 

ُجاءُرصحياًُ حيحيُوغريمهاُالسؤال  كُشاةًُ)كقولهُ.ُيفُالص  ُُاةُ؟أجتدُش)وقولهُ(ُأ وُانس  (.ُال:ُفقلت 

ُ حيحُأصحُّ ُ.واهللُأعلم.ُوماُيفُالص 

مُ:ُ)ُقولهُ ارة.ُمجعُب رمةُ(الب  ُ.وهيُالقدورُمنُاحِلج 

ُعنُمالكُبه(1111ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(51ُ ,5/31ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( ) ُ.ُمنُط رق 

ُ.وإسنادهُصحيحُ

ُُ ُالدارقطني 1/111ُ)وأخرجه )ُ ُ"والبغويُيف ُابن 119ُ )ُ"اجلعدمسند )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

= 
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ُحلاُجامعُ ُ:باب ُج 

ثنوُ-159 ُحد  ُبنُحةلطُعنُةلبعُ ُأيببنُُ(1)ُعبدُاهللُبنُإبراهيمُعنيُعنُمالك 

ُرسوُأنُ ُ,ريزُ كُ ُبنُاهللُعبيد ُُئيرُ ُماُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُوالُصغرُ أُ ُفيهُهوُاًُيومُيطانالش 

ُُذاكُوماُ,عرفةُيومُيفُمنهُغيظُ أُ ُوالُحقرُ أُ ُوالُدحرُ أُ  ُمحةالرُ ُلتنزُُُّنمُُِىرأُ ُاملُِ ُإال 

ُُ,عظاملاُنوبالذُُُّعنُاهللُوجتاوزُِ ياُُبدرُ ُيومُ ُىرأُ ُوماُ:لقيُ,بدرُ ُيومُريأُ ُماُإال 

ُ ُجبيُىرأُ ُقدُهنُ إُُِامُ أُ ُ:لقاُ؟.اهللُرسول  ُ( )ُ.ئكةُ الملاُيزعُ ُل 

___________________ 

ُعنُأيوبُبه(911ُ)ُ"أخبارُأصبهان"وأبوُنعيمُيفُ(5/31ُ) ُ.منُط رق 

ُعنُابنُعباسُُ ويُمرفوعًا ُيفُ.ور  ُابنُحزم ُ"أخرجه فهُ"امل حىل  ُوضع  البنُُ"التلخيص"كامُيفُ.

ُ(.1/119)حجرُ

مالكُعنُإبراهيمُبنُعبدُاهللُبنُأيبُ:ُويفُجامعُاحلج(:1/111ُ)ُ"املشارق"قالُالقايضُعياضُيفُُ( )

ُعبِدُ,ُواسمُأيبُعبلةُِشمر,ُإِن امُهوُإبراهيمُبنُأ يبُعبلة.ُوهوُخطأٌُ.ُقالهُحييىُبنُحييى.ُعبلة وليسُابن 

اح,ُاهللُعندُغريُحييى ُوض  هُابن  ُ.انتهى.ُوطرح 

ُاب:ُقلتُ ُحجرُيفُوكذاُجزم  ُاحلذاءُيفُ,ُ"التهديب"ن   .بوْهِمُحييىُبنُحييى.ُ"رجالُاملوط أ"وابن 

(1)ُُ ُالرزاق ُعبد 15ُ 8)أخرجه )ُ ُيف 1ُ /3 )ُ"تفسريه"والطبي )ُ ُيف ُمكة"والفاكهي ُ"أخبار

(1111ُ )ُ ُيف ُالسنة"والبغوي 931ُ )ُ"رشح )ُ 3/311ُ)ُ"تفسريه"ويف )ُ ُيف مسندُ"واجلوهري

111ُ)ُ"املوطأ ُيف( عب"ُوالبيهقي 1119ُ)ُ"الشُّ )ُ ُالوقات"ويف 81ُ )ُ"فضائل ُعساكرُ( وابن

ُعنُمالكُبه(1ُ /11) ُ.منُط رق 

ُ"فضائلُالوقات"قالُالبيهقيُيفُُ رسٌلُحسنٌُ: ُم  ُضعيفُعنُطلحةُعنُ,ُهذا ُآخر 
ويُمنُوجه  ور 

ُ ُ.انتهىُكالمه.ُملسو هيلع هللا ىلصأيبُالدرداءُعنُالنبي 

ُ.ُاملوصول:ُقلت

= 
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ثنوُ-111 ُحد  ُبنُاشعيُ ُبنُاهللُعبدُىلموُ-ُزيادُ ُيبأُ ُبنُُِزيادُُِعنيُعنُمالك 

ُرسوُنُ أُ ُ,ريزُ كُ ُبنُاهللُبيدعُ ُبنُُِحةُ لطُعنُ-ُبيعةرُ ُيبأُ  ُأُ ُ:لقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُالدُُُّفضل 
ِ
ُعاء

ُوأُ ُ,عرفةُيومُُِدعاءُ  ُلقُماُفضل  ُُهلإُالُ:يلقبُمنُونبيُُّوالن ُناأُ ُت  ُالُهوحدُ ُاهللُإال 

ُ( ).هلُرشيك

ثنوُ- 11 ُحد  ُقبأُ ُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُإذاُىحتُ ُةمكُ ُمنُل 

ُفدخُفرجعُ ُ,دينةملاُمنُخبٌُُهجاءُ ُديدُ بقُ ُكان ُُ( ).إحرامُ ُبغريُةُ مكُ ُل 

___________________ 

عب"أخرجهُالبيهقيُيفُ ويدُعنُأ بيهُعنُابنُأ يبُعبلةُُ(1111)ُ"الشُّ ُبنُأيوبُبنُس  منُطريقُأمحد 

ُ.عنُطلحةُعنُأيبُالدرداءُبه

واةُلهُعنُمالك(:5ُ  / )ُ"التمهيد"وقالُأبوُعمرُيفُُ ,ُهكذاُهذاُاحلديثُيفُاملوطأُعندُمجاعةُالرُّ

ُإبراهيمُالِعجيلُعنُمالكُعنُإبراهيمُبنُأ يبُعبلةُ ُبن  عنُطلحةُبنُعبيدُاهللُورواهُأبوُالنَّْضُإسامعيل 

ريزُعنُأبيه ُْيقلُيفُهذاُاحلديثُ.ُبنُك  ه(ُعنُأبيه)ومل  ريزُ,ُوليسُبيشء.ُغري  بيدُاهللُبنُك  وطلحةُبنُع 

زاعٌيُمنُأ نفسهمُتابعٌيُمديٌنُثقةٌُ ُمنُابنُعمرُوغريه.ُهذاُخ  بيدُاهللُ:ُوقالُالبخاري,ُسمع  طلحةُبنُع 

ُأُ  ريزُالكعبيُاخلزاعيُاملدينُسمع  ُالدرداءبنُك  ُ.انتهىُكالمه.ُم 

ُ)ُقوله :ُ ُاملالئكة  ُقالُمالك(:1/519ُ)ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(يزع  هم: ُيكفُّ ُ:ُوقالُغريه, فُّ يك 

مُهذا تقد  ُوينهىُأ ْنُي  ُهذا,ُيأ مر  ر  تأ خ  ُالفاعلُمنهُوازع,ُأ وُي  ُ.انتهى.ُواسم 

ُ(131ُُ)ُرقمُُ(بابُماُجاءُيفُالدعاءُ)ُتقدمُخترجيهُيفُكتابُالصالةُُ( )

املعرفةُ"ويفُ(8ُ /5)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/113ُ)ُ"رشحُمعاينُاآلثار"أخرجهُالطحاويُيفُُ(1)

ُ.منُطريقُابنُب كريُكالمهاُعنُمالكُبه(19ُ 3)ُ"

ُُ ُشيبة ُأيب ُابن 1ُ 3/1)وأخرجه مر( ُع  ُبن ُاهلل بيد ُع  ُطريق ُمن ,ُ ُيف ُاملعاين"والطحاوي ُ"رشح

ُاملدينة":ُوفيه.ُمهاُعنُنافعمنُطريقُأيوبُكال(3/113ُ) يوشُالفتنةُدخلوا ُمنُج  ُجيشًا هُأ ن  .ُبلغ 

= 
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ثنوُ-111 ُحد  مروُبنُدحممُ ُعنيُعنُمالك  ُبنُدحممُ ُعنُيلُ يالدُ ُةلُ حُ لُْحُبنُع 

ُعدُ:لقاُهأنُ ُ,أبيهُعنُنصاري ُل ُاُعمران ُحتتُنازٌلُُوأناُ.مرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُيلُ إُل 

ُلنزأُ ُماُ:لفقاُ,ةمكُ ُبطريقُحةُ رْسُ ُُك  ُُهذهُحتت  ْ ُلفقُ؟.حةالرس  ُُ:ت  دت  ُ,هالُ ظُأ ر 

ُلفقُ؟كلذُغريُ ُلهُ:لفقا ُُنيلنزأُ ُماُ.الُ:ت  ُ.كلذُإال 

ُُلقاُ:عمرُبنُاهللُعبدُ ُلفقا ُُإذاُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُ-ًُىُمنُمن ْيُخشبُ ال ُُبيُكنت 

ُيُ ُاًُواديُهناكُفإنُ ُ-ُرشقملُ اُنحوُ ُبيدهُونفخ ُُهلُقال  ُُشجرةٌُُبهُ,رالرس   ُهاحتتُ ُرس  

ُ.اًُبيُ نُ ُسبعون
( )ُ

___________________ 

ُعليهمُفرجعُ  ِرهُأ ْنُيدخل  ُ.واللفظُالبنُأ يبُشيبةُ."فك 

ديدُ:ُ)ُقولهُ راًُُ(بق  ُبيُمكةُواملدينةُعىلُب عدُ.ُبضمُالقافُم صغ  ُعنُمكة51ُُ قريٌةُجامعٌة كمُتقريبًا

ُ.تابعٌةُملحافظةُخليص.ُعىلُطريقُاملدينة

( )ُُ ُأمحد 38ُ /1)أخرجه )ُ 5/118ُ)والنسائي )ُ ُيف 3981ُ)ُ"الكبى"وأيضًا ُيفُ( ُحبان وابن

1111ُ)ُ"صحيحه" )ُ ُيف ُمكة"والفاكهي ُ 133)ُ"أخبار )ُ ُواجلوهري ُاملوطأ"يف (ُ 11)ُ"مسند

ُعنُمالكُبه(39ُ /5)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ ُ.منُط رق 

ُيفُترمجةُحممد(3/111ُ)ُ"امليزان"قالُالذهبيُيفُُ نُهوُوالُأ بوه: ُالُي درىُم  روىُعنهُحممدُبنُ.

ْلحلة ُانتهى.ُعمروُبنُح 

ُُ 3/115ُ)وقالُالذهبيُأيضًا ُعمران( ُيفُترمجة نُهو: ُالُي درىُم  ُعنه. د مدُتفر  ُحم  ُابن ه ُيفُ, وحديثه

نكر.ُاملوطأ ُانتهى.ُوهوُم 

ُ:ُقالُاخلليل.ُبفتحُالسيُوسكونُالراءُ(رْسحةُ:ُ)ُقولهُ عبُوظِل  اُ.ُهيُالشجرُالطوالُْلاُش  واحدِت 

ُ(.3/11 )ُ"التمهيد"ذكرهُيفُ.ُرسحةٌُ

كأ نهُيقولُرمىُ.ُهالنفخُهاُهناُاإلشارةُبيد(:3/15ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُ(ُنفخُبيدهُ:ُ)ُقولهُ
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ثنوُ-113 ُحد  ُ,يكةلمُ ُيبأُ ُابنُعنُمُ حزُُْبنُبكرُيبأُ ُبنُاهللُعبدُُِعنيُعنُمالك 

ُُةُ بامرأُ ُمرُ ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُنُ أُ  ذُ جم 
ُُوهيُ-ُومةُ  ُ.اهللُمةُ أُ ُياُ:اْلُلفقاُ-ُبيتلباُتطوف 

ُالن ُُؤذيتُ ُال ُ:اْلُلفقاُ,كلذُبعدٌُلُرج ُُهباُفمرُ ُسْتُلفجُ,بيتِكُُيفُسِتُلجُولُ.اس 

ُُكانُذيلاُإنُ  ُُقدُاكُِّن  ُُماُ:تلفقاُ,يجُِفاخرُ ُ.مات  ُهعصيُْوأُ ُ,اًُحيُ ُهطيعُ ل ُُكنت 

ُ( ).اًُتمي

ثنوُ-111 ُحد  ُأن هُ,انحبُ ُبنُحييىُبنُدحممُ ُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُ:لفقاُ؟ريدتُ ُينأُ ُهلُ سأُ ُذرٍُُّأباُنُ وأُ ُ,ةذُ بُ بالرُ ُذرٍُُّأيبُىلعُمرُ ُرجالًُُأنُ ُ,ريذكُ ُهسمعُ 

ُرُ أُ  ُحلاُدت  ُعملاُِفُتنُِفأُُْ:لقاُ.الُ:لفقاُ؟.هغريُ ُكنزعُ ُلهُ:لفقاُ,ج  ُ:لج ُالرُ ُلقاُ,ل 

ُ ُُىحتُ ُفخرجت  ُفمكثُُْةمكُ ُقدمت  ُىلعُيفُِِصُمنقُ ُاسبالن ُُناأُ ُإذاُثمُ ُ,اهللُشاءُ ُماُت 

___________________ 

هاُوأ شارُهبا:ُأي.ُبيدهُنحوُاملرشق ُ.انتهى.ُمد 

ُ.أ رادُبالخشبيُاجلبليُاللذينُحتتُالعقبةُبمنىُفوقُاملسجد:ُقالُابنُوهبُ(الخشبيُ:ُ)ُقولهُ

ُحتت هاُ:ُ)ُقولهُ لدواُحتتها:ُأُي(ُرس   ِتمُإذُو  ور:ُوقيل,ُق طعتُرس   اُواحدًاُتنب ئواُحتته:ُأي.ُهوُمنُالرسُّ

واُبذلك.ُبعدُواحدُ  ُّ ُ(.193/ )ُ"تنويرُاحلوالك"قالهُالسيوطيُيفُ.ُفرس 

( )ُُ ُوهبُيف ُابن 111ُ)ُ"اجلامع"أخرجه )ُ ُالرزاق ُ 913)وعبد )ُ ُالقلوب"واخلرائطيُيف ُ"اعتالل

ُعنُمالكُبه(ُ 11)ُ"أخبارُمكة"والفاكهيُيفُ(391ُ) ُ.ُمنُط رق 

ُُ بدُاهللُبن  ُع  ُأن  ُْي دركُعمرُورواتهُثقاتُإال  ل ْيكةُمل  بيدُاهللُبنُأيبُم  ُ.ع 

ُللعالئيُُ"جامعُالتحصيل"قالُأبوُزرعةُكامُيفُُ 1ُُ 1صُ) وحديثهُعنُعمرُوعثامنُريضُاهللُ(:

رسٌلُ ُانتهىُ.ُعنهامُم 
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ُُلُ رج ُ ُالن ُُيهلعُفضاغطتُّ ُُفإذاُ,اس  ُالش  ُُذيلاُيخ  دت  ُ-ُذرٍُُّأباُيعنيُ-ُةذُ بُ بالرُ ُوج 

ُلفُ:لقا  ( ).كثتُ حدُ ُذيلاُهوُ:لفقاُ,نيرفُ عُ ُرآينُام 

_________________ 

ُ.عنُمالكُبه(8815ُ)ُ"املصن ف"أخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ( )

ُفيهُرجالًُملُي سمُ ُ ُأن  هُثقاتُإال  ُ.رجال 

ُيفُُ ُيفُ,ُمنُطريقُزهري(58ُ  )ُ"الدبُاملفرد"وأ خرجُالبخاريُّ منُ(898ُ)ُ"أخبارُمكة"والفاكهيُّ

بيد ة":ُقال,ُطريقُرشيكُكالمهاُعنُأيبُإسحاقُعنُمالكُبنُز  ب ذ  رناُعىلُأ يبُذرُبالر  ِمنُ:ُفقال,ُمر 

اُمعهُجتارٌةُوالُ:ُقال.ُنعم:ُهذاُعمل كم؟ُقلنا:ُقال,ُأوُمنُالبيتُالعتيق,ُِمنُمكة:ُأينُأ قبلتم؟ُقلنا أ م 

ُ:ُقال,ُال:ُبيٌع؟ُقلنا واُالعمل  ُ.ُ"استْأنِف 

بيدُاْلمداينُعنُأيبُذرُالُي عرف(:3/111ُ)ُ"امليزان"قالُالذهبيُيفُُ وذكرهُابنُحبانُيفُ,ُمالكُبنُز 

ُ.انتهىُكالمه.ُروىُعنهُأبوُإسحاقُالسبيعي.ُفهوُثقٌةُعندهُ"تارَيهُُ"

واُبأ يبُذرُبالربذة",ُمنُروايةُال عمشُعنُحبيب(1115ُ )وأخرجُابنُأيبُشيبةُ ُقومًاُمرُّ فقالُ.ُأن 

ُاحلج؟ُفاستأنفواُالعمل ُ.ُ"ْلمُماُأ نصبكمُإال 

ُ.ُمزدمحي:ُأيُ(منقصِفيُ:ُ)ُقولهُ
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ُ
 الهاد   كتاب

 
ُُ:باب ُالرت  ُهادُِجل ُاُيفُغيب 

ثنيوُ-115 ُال ُُعمرُ مُ ُبنُمحنالرُ ُعبدُبنُاهللُعبدُعنُحد  ُبنُُِعطاءُ ُعنُنصاري 

ُُلقاُ:لقاُهنُ أُ ُ,يسارُ  ُأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُآخذٌُُرجٌلُُ؟منزالًُُاسالن ُُبخريُكمخبُ أُ ُال 

ُُهفرِسُُبعنانُِ ُأُ ُ,اهللُلسبيُيفُاهدجي  ُمعتزٌلُُرجٌلُُ؟بعدهُمنزالًُُاسالن ُُبخريُكمخبُ أُ ُال 

ُُقيمُ يُ ُ.هنيمتُِغُ ُيف ُ( )ُ.شيئاًُُبهُرشكُ يُ ُالُاهللُويعبدُ ُ,كاةالزُ ُؤيتويُ ُ,ةالالص 

ثنوُ-111 ُحد  ُُ:لقاُ,مُ لسأُ ُبنُزيدُعنيُعنُمالك  ُاحرُ جلاُبنُبيدةعُ ُبوأُ ُكتب 

ُُهلُيذكرُ ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُىلإ ُيتخوُ ُوماُ,ومالرُُُّمنُاًُوعمج  ُُ,منهمُف  ُمرعُ ُيهلإُفكتب 

ُُبعدُامُ أُ ُ:ابطُ خلاُبن ُينزُهاممُ ُهفإنُ ؛ ُجيعُةُ دُ ِشُُلُِنزُ مُ ُمنُمؤمنُ ُبعبدُ ُل  ُبعدهُاهلل ُل 

_________________ 

رسٌلُمنُروايةُمالك(:1/139ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ( ) ُع.ُهذاُحديٌثُم  وقدُ,ُنهُفيهالُخالف 

ُ ُعنُالنبي 
ُوغريهُملسو هيلع هللا ىلصيت ِصلُمنُوجوه ُثابتة  ُبِنُيسار 

ِ
ُانتهى.ُمنُحديِثُعطاء

ُقلتُ :ُ ُأمحد 131ُ/ )وصل ه ,3 9ُ )ُ 5/13ُ)والنسائي )ُ ُمنصور ُبن 1131ُ)وسعيد والرتمذيُ(

( 151ُ )ُ ُأيبُشيبة 5/191ُ)وابن 1111ُ)والدارميُ( ُالكبري"والطباينُيفُ( (1111ُ )ُ"املعجم

ُ.ُطريقيُعنُعطاءُبنُيسارُعنُابنُعباسوغريهمُمنُ

حهُابنُحبانُُ ُ(.111)وصح 

ُمنهاُ ُوللحديثُشواهد .ُ ُيف ُالبخاري ُأخرجه 1181ُ)ُ"صحيحه"ما )ُ 888ُ )ومسلم ُأيبُ( عن

ُ.عنُأيبُهريرةُنحوه(889ُ )وملسلمُأ يضًاُ,ُسعيدُمرفوعًاُنحوه
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ُلغيُ ُنلُهوإنُ ُ,اًُفرج ُُيا}ُكتابهُيفُيقولُىلتعاوُتباركُاهلل ُنُ إوُ,رسينيُ ُرٌسُعُ ُب  ُاأّيُّ

ُُوااصِبُ ُواآمن ُُذينُ لا ُُ( ).[آلُعمران]ُ{ونحُ لُِفتُ ُكملُ علُاهلل ُواقُ واتُ ُواابطُ ورُ ُواابرُ وص 

ُالن ُُلُِتُْقُ ُعنُهي ُالن ُُ:باب
ِ
ُوزُْغُ لاُيفُدانُِلولواُساء

ثنيُ-111 ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  ُلماُبنُُِكعِبُلُابنُ ُعنُابنُِشهاب  ُ:لقاُ,ك 

ُ ُُبنُمحنالرُ ُعبدُلقاُهنُ أُ ُحسبت  ُُ:لقاُهنُ أُ ُكعب  ُُىّن  ُابنُ ُقتلواُذينلاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُامرأةُ ُبناُحْتُبرُ ُ:يقولُمنهمُرجٌلُُفكانُ:لقاُ,دانلولواُساءالن ُُلقتُعنُقيقاحل ُُيبأُ 

ُُقيقاحل ُُيبأُ ُابنُِ ُُرفعُ فأُ ُياحبالص  ُالس  ُُركُ ذُْأُ ُثمُ ُ,يهالعُيف  ُكُ فأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُي ُّن  ُ,ف 

ُ.( )ُمنهاُنااسرتْحُُكلذُواللو

_________________ 

فُبنُعبدُاهللُاملدينُعنُمالكُبه(1/513ُ)ُ"تفسريه"أخرجهُالطبيُيفُُ( ) ُ.ُمنُطريقُم طر 

نقطعٌُ(:1ُ 8/1)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُ.ُم 

منُطريقُ(1/311ُ)واحلاكمُ(1/111ُ)وابنُأيبُشيبةُ(1ُ 1)ُ"اجلهاد"وصل هُابنُاملباركُيفُ:ُقلتُ

ُبنُسعد ُهشام ُيفُ, نيا ُأيبُالدُّ ُ 3)ُ"دُالشدةالفرجُبع"وابن  عب"والبيهقيُيفُ( منُ(9151ُ)ُ"الشُّ

مرُبهُزيدُبنُأ سلمُكالمهاُعنُزيدُبنُُِاهللُبنُُِطريقُعبدُِ ُ.ُأسلمُعنُأبيهُأ سلمُموىلُع 

تل ٌفُفيهامُ ُُم  ُزيد  ُاهللُبن  ُهشامًاُوعبد  الٌكُ,ُوهشاٌمُأ قوىُمنه,ُلكن  ُ.ُوأ رسل هُم  ُواهللُأعلمُ.ُوهوُأ ثبت 

ُ.ُويُمرفوعًاُموصوالًُوم رسالًُرُ ُ(رٌسُي رسينلنُيغلبُعُ :ُ)وقوله ورويُموقوفًاُعىلُابنُمسعودُوعيلٍّ

ُاملرفوعُ .ُريضُاهللُعنهام ُحجر ُمسعود,ُوضع فُابن  ُاملوقوِفُعىلُابِن دُإسناد  ُوجو  ُلعبدُبنُ, وعزاه

يد ُ.ُمح 

ُ(.8/919)ُ"فتحُالباري"انظرُكتابُالتفسريُمنُ

(1)ُُ ُيف ُالبخاري ُالكبري"أخرجه 1ُ 5/3)ُ"التاريخ )ُ ُيف ُالبغوي ُالقاسم ُالصحابة"وأبو ُ"معجم

= 
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ثنوُ-118 ُحد  ُمالك  ُعن ُُبكرُ ُباأُ ُنُ أُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعني ُبعثُيقدُ الص 

ُُىلإُاًُيوشج ُ ُُامالش  ُكلتُمنُعُ بُْرُ ُمريُ أُ ُوكانُ-ُسفيانُأيبُبنُُِيزيدُ ُمعُميشيُ ُفخرج 

ُُأنُُْاإمُ ُ:بكرُ ُيبل ُُلقاُيزيدُ ُنُ أُ ُوافزعمُ ُ-ُرباعال ُ ُنزأُ ُأنُُْاوإمُ ُ,تركب  ُأبوُلفقاُ,ل 

ُأُ ُماُ:بكرُ  ُُناأُ ُوماُ,بنازلُ ُنت  ُُ.براكب  ُأُ ُإين  ُُحتسب  ُ.اهللُلُِسبيُيفُهذهُطاِيُخ 

ُأُ ُوازعمُ ُاًُقومُستجدُ ُكإنُ ُ:هلُلقاُثمُ  ُوازعمُ ُوماُمهُ فذرُُْهللُنفسهمأُ ُواس ُحبُ ُمّن 

ُأُ  ُأُ ُواس ُحبُ ُمّن  ُُاًُومقُ ُوستجدُ ُ,هلُهمنفس  ُُمنُهمءوِسُرُ ُوساطُِأُ ُعنُوافحص  ُ.عرالش 

ُفحُ ُماُفارضْبُ ُُعنهُواص  ُ.يفبالس 

ُ ُقطعنُ تُ ُالوُ,اًُمرُِهُ ُاًُكبريُالوُ,اًُصبيُ ُالوُ,امرأةًُُنُ لتقتُالُ:بعرش ُُوصيكمُ ُوإين 

ُُاًُبعريُالوُ,شاةًُُعقرنُ تُ ُالوُ,اًُعامرُبنُ خترُ ُالوُ,اًُثمرمُ ُاًُشجر ُُالوُ,ةُ لُ كُ أُْملُِ ُإال  ُرقنُ حت 

___________________ 

ُعنُمالكُبه(9ُ  )ُ"غرائبُحديثُمالك"وابنُاملظفرُالبزازُيفُ(1119ُ) ُ.ُمنُط رق 

رسلُ ُ.وهذاُم 

ستخرجه"وأبوُعوانةُيفُ(8ُ  )ووصلهُابنُاملظفرُُ (9/11ُ )ُ"الكبري"والطباينُيفُ(5188ُ)ُ"م 

هريُعنُعبدُ(ُ 3/11)ُ"رشحُاملعاين"طحاويُيفُوال ُعنُالزُّ
منُطريقُالوليدُبنُم سلمُعنُمالك 

ُ.الرمحنُبِنُكعبُعنُأ بيهُكعِبُبِنُمالكُبه

ُُ ص  ُم سلمُعنُمالكهكذاُو  ُبن  واةُعنُمالكُيفُاملوطأُوغريهُم رسالًُ.ُل هُالوليد  قالهُابنُ.ُورواهُمجيعُالرُّ

ُالبُيفُ 11ُ/  )ُ"التمهيد"عبد ُبنُمالك(. ُكعِب ُابِن ُيفُاسم ُاالختالف  ُوذكر  واالختالفُعىلُ.

هريُأ يضاًُ ُ.ُُالزُّ

ُ(.1ُ 5/3)للبخاريُُ"التاريخُالكبري"وانظرُُ

حْتُبناُ:ُ)ُقولهُ ناُوأ ظهرْتهُكشفْتُ:ُأي.ُبتشديدُالراءُ(بر  ُ(. 1 / )ُ"املشارق"قالهُعياضُيفُ.ُأ مر 
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ُُْالوُ,لغلُ تُ ُالوُ,هقن ُغرُِتُ ُالوُ,الًُحُْنُ  .نبُ جت 
( )ُ

_________________ 

(1ُ 51)ُ"املعرفة"ويفُ(9/89ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1191ُ)ُ"رشحُالسنة"أخرجهُالبغويُيفُُ( )

ُمنُطريقُمالكُبه(1/11ُ)وابنُعساكرُ

ريجُوالثوري(9315ُ,9111ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ دُعنُحمم(1/183ُ)وابنُأيبُشيبةُ,ُعنُابنُج 

ُبنُفضيل منُطريقُيزيدُبنُهارونُكلهمُعنُحييىُبنُسعيدُ(ُ 11/13)ُ"الكبري"والطباينُيفُ,

ُ.ُالنصاريُبه

رسٌلُُ ُْلذهُالقصةُأ صالًُ.ُوهذاُم  ُعىلُأ ن  دة ُتدلُّ تعد  ُم 
ويُمنُوجوه  ُ.ُلكنُقدُر 

ُالطحاويُيفُُ ُأ خرجه 5319ُ)ُ"رشحُاملشكل"فقد ُمنُ(9/85ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ( وغريمها

هريُعنُابنُاملسيبُبه ُ.نحوه.ُطريقُالزُّ

ُُ ُعنُعبدُاهللُبنُعبيدة(1383ُ)وأخرجهُسعيدُبنُمنصور عنُأيبُعمرانُ(9318ُ)وعبدُالرزاقُ,

بى"والبيهقيُيفُ.ُاجلوين عنُصالحُ(9/91ُ)والبيهقيُأيضًاُ.ُعنُيزيدُبنُأيبُمالك(9/89ُ)ُ"الك 

ُ.ُحوهفذكرواُن.ُبنُكيسانُكلهمُعنُأيبُبكرُ

رسلُسعيد.ُوملُي سمعواُمنُأيبُبكرُ ُ.وأ قواهاُم 

ُالقومُِ(:1ُ 1/ )ُ"املصباحُاملنري"قالُيفُ.ُبفتحُالراءُوسكونُاملوحدةُ(رْبعُ:ُ)ُقولهُ ة  ل  م,ُحم  .ُومنزْل 

ُ.انتهى

امهُقطعًةُمنُالشام(:5/18ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ لهُُوكان,ُافتتحُأ بوُبكرُالصديقُيفُآخِرُأ ي 

سنة.ُعليهاُأ مراءُ  ُبنُح  ُبنُأيبُسفيانُوعمروُبنُالعاصُورشحبيل  ,ُمنهمُأبوُعبيدةُبنُاجلراحُويزيد 

ريُم شهورةٌُ ُأ هِلُالس  ُبذلكُعند  ُِمنُال رباعُاملشهورةُِ,ُوال خب ار  ُعىلُرْبع  ُ.انتهى.ُوكانُيزيد 

واُ:ُ)ُقولهُ ُ.ُحلقوا:ُأي(ُفحص 

ُُ ءوِسهمُمن)ُقوله ُر  عرُعنُأ وساط  ُ(الش  ُالعصائب"زادُعبدُالرزاقُ. ُأ مثال  ُمنها وقالُيفُ...ُوتركوا

ؤوسهم:ُآخره واُعنُر  اممسة.ُالذينُفحص  هم,ُالش  واُأ نفس  ُاهـ."الذينُيفُالصوامع.ُواللذينُحبس 
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ُوُ لاُيفُجاءُ ُماُ:باب
ِ
ُمانُِل ُباُفاء

ثنيُ-119 ُحييُحد  ُابطُ خلاُبنُمرعُ ُنُ أُ ُ,وفةكُ لاُلهأُ ُمنُلُ رج ُُعنُىُعنُمالك 

ُ ُإذاُىحتُ ُجلُْعُِلاُيطلبونُمنكمُرجاالًُُنُ أُ ُنيغُ لُ بُهإنُ ُ:هبعثُ ُكانُجيشُ ُلُِعامُىلإُكتب 

ُوإُُِ,هلُ قتُهدركُ أُ ُفإذاُ,ختْفُُالُ:يقولُ.رسمطُُْ:رجٌلُُلقاُ.وامتنعُلُِبجلاُيفُسندُ أُ  ُين 

ُُكلذُلفعُواحدُ ُمكانُ ُمُ لعأُ ُالُ.بيدهُنفيسُذيلوا ُُإال  ُهنقُ عُ ُرضبت 
( ).ُ

_________________ 

أخبناُمالكُأ نهُ(5119ُ)ُ"املعرفة"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(ُ 1/11)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ه مر,ُبل غ  ُع  ُْيقلُ.ُفذكره.ُأن  ُمنُأ هلُالكوفةُ)ُومل  ُ(.ُعنُرجل 

ُ.وهوُمنكر.ُوهذاُإسناٌدُضعيٌفُُ

ُ.ىانته.ُوليسُعليهُالعمل,ُليسُهذاُاحلديثُباملجتمعُعليه:ُقالُاإلمامُمالكُعقبهُ

ُ,ُليسُعليهُالعمل.ُإنامُقالُمالكُيفُحديثُعمر(:5/31ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُفيهُقتل  ل ن 

تمعُباملدينةُعليهُوالُبغريها,ُاملؤمنُبالكافر ُْجي  ويُعنُالنبيُ,ُوهذاُأمٌرُمل  قتلُ":ُأنهُقالُملسو هيلع هللا ىلصوقدُر  الُي 

ُ"مؤمٌنُبكافرُ  ُمنُ. ُعلمت هُبيُالعلامءُيفُأن  ُلهُوالُخالف  ُْلمُبهُال مانُفقدُت م  ُكالم  ُبأ ي  ربيًا ُح  ن  أم 

ُإذاُكانتُمفهومًةُبمنزلةُالكالمُِ,ُال مانُ  ُال مان  همُجيعلونُاإلشارة  ُ.انتهىُكالمه.ُوأ كثر 

ُ":ُقال,ُعنُالعمشُعنُأيبُوائل(1599ُ)وسعيدُبنُمنصورُ(.9119ُ)وأخرجُعبدُالرزاقُُ كتب 

مرُونحنُبخانقي رْتس:ُفقال.ُفإذاُلقيُرجٌلُرجالًُ:ُيهوف.ُإليناُع  ن ُ.ُم  ُال ْلسنة.ُهفقدُأ م  يعلم  ُاهللُ  ُ.ُ"فإن 

ُيفُُ ُ."صحيحه"وعل قهُالبخاريُّ

ُ.إسنادهُصحيح:ُ"التغليق"قالُابنُحجرُيفُُ

مُُِ(الِعلجُ:ُ)ُقوله ج  ارُالع  ف  ُمنُك  جل  ُمنهم,ُالر  ْخم  ُالض  ِوي  ُ.قالهُيفُتاجُالعروس.ُوالق 

ْسُ:ُ)ُقولهُ وهيُبفتحُامليمُ,ُمعناهاُالُختف:ُكلمةُفارسية(:1/115ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(م رت 

ُمهملة ُبعدها ُوإسكانُالراء ُوتشديدُاملثناة ف فُالتاء, ُوقدُخت  م,ُ, ج  ُِمنُالع  نُلقيناه ُم  وبهُجزمُبعض 

= 
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ُمعُ لاُ:باب ُُىعطُ أُ ُفيمنُل  ُاهللُُِلُِسبيُيفُيئاًُش 

ثنيُ-111 ُحييُحد  ُىعطُ أُ ُإذاُكانُهنُ أُ ُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُُِعنُنافعُ ُعنُىُعنُمالك 

ُُاهللُلُِسبيُيفُشيئاًُ ُلبُإذاُ:هصاحبُِلُيقول  ُ.بهُكنُ فشأُُْرىقُ لاُواديُغت 
( )ُُ

ُزوغُ لاُيفُلُِفالن ُُجامعُ ُ:باب

ثنوُ- 11 ُحد  ُمالك  ُعن ُسي بملاُبنُ ُسعيدُ ُسمعُ ُهنُ أُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعني

ُالن ُُكانُ:يقول ُُ( ).ياهُ ِشُُبعرِشُُبعريُ لاُونلُ يعدُُِهممُ غنائُُِواسمُ تُ اقُُْإذاُغزولاُيفُاس 

___________________ 

بالطاءُبدلُُ"مطرس"يسُووقعُيفُاملوطأُروايةُحييىُبنُحييىُالندل,ُبإسكانُاملثناةُوفتحُالراء:ُوقيل

مُاملثناةُفصارْتُت شبهُالطاء:ُاملثناة,ُقالُابنُقرقول ُالراويُفخ  كامُيقعُ.ُهيُكلمٌةُأعجميٌة,ُوالظاهرُأن 

ُمنُالندلسيي ُاهـ.ُمنُكثري 

وعبدُاهللُبنُ(1/511ُ)وابنُأيبُشيبةُ(1359ُ)وسعيدُبنُمنصورُ(9118ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ( )

ُعنُنافعُبه(1ُ ُ–5ُ )ُ"السرية"وأبوُإسحاقُالفزاريُيفُ(93ُ ص)ُ"الزهد"أمحدُيفُ ُ.منُط رق 

مرُكانُإذاُأعطىُشيئًاُيفُسبيلُاهللُ:ُ)ُقوله(:3/31ُ)ُ"املنتقى"قالُالباجيُيفُُ ُعبدُاهللُبنُع  ي ريدُُ(إن 

ُأوُسالحاًُ ُفرسًا ُأو ُنفقًة ُفيه ُأ خرج  .ُ ُذلكُُ-يقولُلصاحبه ُإليه ُالذيُي دفع ُبلغُ-ي ريد ُواديُإذا ت 

رى فِره.ُالق  ُهذاُّنايٌةُيفُس  ُ(فشأنكُبهُ:ُ)ُوقوله.ُومقتىضُغزِوهُيفُرجوِعهُغازيًاُمنُالشام,ُي ريدُأن 

ُ.انتهىُكالمه.ُهوُلك:ُيعني

رىُ:ُ)ُقولهُ الُ(واديُالق  مُالكالمُعليهُبرقمُ.ُي عرفُاليومُبمدينةُالع  ُ(. 31)وقدُتقد 

ُ.وهذاُإسناٌدُصحيٌحُُ(1)

ُاملسي بوهوُحكايٌةُُ همُابن  ك  حابةُيفُغزِوهمُممنُأ ْدر  ُ.عنُفعِلُالص 

ُعنُرافعُبنُخديجُ(918ُ )ومسلمُ,ُومواضعُأ خرى(1351ُ)ُ"صحيحه"وأخرجُالبخاريُيفُُ

ُ ُعرشًةُمنُالغنمُببعري":ُوفيه.ُضمنُحديث  ُ.ُ"فعدل 
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ُلُِفالن ُُيفُِبُلُ الس ُُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنيوُ-111 ُُعنٌُكُلماُحد  ُُبنُُِقاسمُِلاُعنُابنُِشهاب  مُ حم 
ُُ:لقاُهنُ أُ ُ,دُ  ُسمعت 

ُسأُ يُ ُالًُرج ُ ُفرُ لاُ:اسُ عبُ ُابنُلفقاُ,لنفاال ُُعنُاسُ عبُ ُبنُاهللُعبدُ ُل  ُ,لفُْالن ُُمنُس 

ُ ُلُ والس  ُج ُالرُ ُعادُثمُ ُ:لقاُ,لفُْالن ُُمنُب  ُلسأُ ملُل 
ُثمُ ُ,اًُيضأُ ُكلذُاسُ عبُ ُابنُلفقاُ,هتِ

ُُماُهكتابُُِيفُاهلل ُلقاُتيلاُنفالل ُاُ:لج ُالرُ ُلقا ُهلُ يسأُ ُليزُملفُ:قاسمُ لاُلقاُ؟هي 

ُُنُْأُ ُكادُىحتُ  ُ.هرج ُحي 

ُُماُتدرونأُ ُ:اسُ عبُ ُابنُ ُلقاُثمُ  ُُمثلُ؟هذاُمثل  ُغُ يُْبُِص 
ُبنُمرعُ ُهرضبُ ُذيلاُ( )

ُ.( )ُابطُ خلا

_________________ 

بيغُ( ) عجمةُ.بوزنُعظيمُ:ص  ُم  ُساكنةُ.وآخره ُوالثانية ُِعْسلُبمهملتيُالوىلُمكسورة ُابن  :ُويقال,

ُبالتصغري ُويقال, ُإِدراكُابنُ : ُسهلُاحلنظيلُله ُم شهورة, مر ُمعُع  ُوقصت ه روىُالدارميُمنُطريقُ.

ُقال ُيسار ُبن ُسليامن ُالقرآن": ُمتشابه ُعن ُيسأ ل  ُِعسلُفجعل ُبن بيغ ُص  ُله ُيقال ُرجٌل ُاملدينة  .ُقِدم 

مر راجيُالنخلُُِفأ رسلُإليهُع  ُلهُع  ؟ُقال:ُفقال.ُفأعد  نُأ نت  ُاهللُصبيغُ :ُم  ُاهللُ:ُقال.ُأ ناُعبد  وأناُعبد 

مرُ  ه.ُع  هُيفُرْأيس:ُفقال.ُفَّضب هُحتىُأ دمىُرْأس  ُأ جد  ُالذيُكنت  ُاملؤمنيُقدُذهب  ُأ مري  .ُ"حسب كُيا

ُمنه ُ.انتهى.ُثمُنفاهُإىلُالبصة:ُقال.ُوأخرجهُمنُطريقُنافعُأ تم 

 (.3/158)ُ"اإلصابة"لهُاحلافظُيفُقا

(31ُ  )وابنُزنجويهُ(111ُ)ُ"الموال"وأبوُعبيدُيفُ(3/311ُ )ُ"تفسريه"أخرجهُالطبيُيفُُ(1)

منُ(3/38ُ )ُ"املختارة"والضياءُيفُ(8159ُ)ُ"تفسريه"وابنُأيبُحاتمُيفُ(3/131ُ)والطحاويُ

ُعنُمالكُبه ُ.ُط رق 

ُ.وإسنادهُصحيحُ

= 
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ُإُُِيفُجاءُ ُماُ:باب
ِ
ُمسخل ُاُنمُُِلُِفالن ُُعطاء

ُحييُ-113 ُالن ُُكانُ:لقاُهنُ أُ ُ,سي بملاُبنُسعيدُعنُنادالزُ ُيبأُ ُعنُىُعنُمالك  ُاس 

ُ.( )ُمسخل ُاُمنُلفالن ُُونعطُ يُ 

ُللوغُ لاُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنيُ-111 ُحييُحد  ُبنُهربُ ُعبدُعنُىُعنُمالك 
ُُبنُمروعُ ُعنُسعيدُ  ُش  ُنُ أُ ُ,عيب 

ُرسو ُالن ُُهلُ سأُ ُ-ُانةعرُ جلُِاُريديُ ُوهوُ-ُنيُ ح ُُمنُصدرُ ُحيُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُدنْتُُىحتُ ُاس 

ُُلفقاُ.رهظهُُْعنُهنزعتُُْىحتُ ُهبردائُُِكتفتشبُ ُشجرةُ ُمنُهناقتُ ُبه ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُُنأُ ُختافونأُ ُ.ردائيُيلُ عُوادُُّرُ  ُهبيدُُِفيسنُ ُذيلواُ؟يكملعُاهلل ُفاءأُ ُماُبينكمُقسمُ أُ ُال 

ُمثُيكملعُاهلل ُفاءُ أُ ُول ُُل  ُالوُ,الًُخيبُ ُجتدوينُالُمُ ثُ ُ,مبينكُ ُهقسمتُ لُامًُعُ نُ ُامةِِتُُرمُ س 

ُ.اًُابذُ كُ ُالوُ,اًُبانج ُ

___________________ 

ُالرزاقُيفُُ ُعبد 951ُ)ُ"تفسريه"أخرجه )ُ ُيفُ(31ُ 5 )وابنُأيبُشيبة (311ُ)ُ"اإلبانة"وابنُبطة

هريُبه(3/311ُ )والطبيُ ُعنُالزُّ ُ.ُمنُط رق 

( )ُُ ُيف ُالشافعي 13ُ /1)ُ"الم"أخرجه )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي 1ُ 1/3)ُ"السنن )ُ ُ"املعرفة"ويف

ُُُُُُُُُُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمنُطريقُمالكُبه(3958ُ)

منُ(933ُ)ُ"الموال"وابنُزنجويهُيفُ(1111ُ)وسعيدُبنُمنصورُ(9311ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُُ

ُ.ُطريقُحييىُبنُسعيدُعنُسعيدُبنُاملسيبُبه

ُالوقفُ هُصحيٌحُلهُحكم  ُ.ُوإسناد 

ُالصحابِةُعىلُذلك(:ُ 1/11)ُ"الفتح"ولذاُقالُابنُحجرُيفُُ هُات فاق  ُ.انتهى.ُوظاهر 
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ُلف ُنزُام  ُُل  ُغلولاُفإنُ ُ,يطُ خُْملُِواُياطُ خلُِاُوادُُّأُ ُ:لفقاُاسالن ُُيفُقامُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُل 

ُ.قيامةلاُيومُ ُهلُِهأُ ُىلعُوشنارٌُُونارٌُُعارٌُ

ُتناوُثمُ ُ:لقا ُماُ.هبيدُُِنفيسُذيلواُ:لقاُثمُ ُ,شيئاًُُوأُ ُبعريُ ُمنُوبرةًُُرضُِالُمنُل 

ُُوالُيكملعُاهلل ُفاءُ أُ ُامم ُُيل ُُهذهُمثل  ُ.( )ُيكملعُمردودٌُُسمُ خل ُواُ,سمُ خل ُاُإال 

_________________ 

ُ.ُمنُطريقُابنُوهبُعنُمالكُبه(111ُ/  )ُ"الوسط"ابنُاملنذرُيفُأخرجهُُ( )

وأبوُ(318ُ)ُ"الموال"وابنُزنجويهُيفُ,ُمنُطريقُحييىُبنُسعيد(1ُ 1/1)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ

رسالًُُوزاعيُكالمهاُعنُعمروُبنُشعيبُبهمنُطريقُال(81ُ )ُ"السرية"إسحاقُالفزاريُيفُ ُ.ُم 

ُيفُُ 11/38ُ)ُ"دالتمهي"قالُأبوُعمر ُاحلديثُعنُعُ (: ُيفُإرسالُهذا
ُعنُمالك  ُبنُالُخالف  مرو

ُ.انتهىُكالمه.ُشعيب

(81ُ /1)وأمحدُ(5ُ 15)ُ"الكبى"و(1/111ُ)ُ"املجتبى"النسائيُيفُ(1191ُ)ورواهُأبوُداودُُ

ُ(9198ُ)وعبدُالرزاقُ وسعيدُبنُمنصورُ(811ُ )ُ"الوسط"والطباينُيفُ(885ُ)وابنُزنجويه

(1151ُ )ُ ُابن 181ُ )اجلارود )ُ 1/353ُ)والبيهقي )ُ 1839ُ)والفاكهي ُابنُ( ُطريق ُمن وغريهم

ه ُعنُجد  ُأبيه ُبنُشعيبُعن ُكلهمُعنُعمرو ُبنُدينار ُبنُعجالنُوعمرو ُمتصًاُ.إسحاقُوحممد

الًُ طو  ُ.ُوم 

هُحسنٌُُ ُ.ُوإسناد 

ُمعانيهُمنُوجوه ُشت ىُِصحاٌحُكلُّه(:11/31ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُانتهىُ.ُاتت صل 

ُقلتُ ُاهلل: ُقالُرمحه ُكام ُوهو .ُ ُوصْدر  ُإىلُقوله اباًُ"احلديِث ُ 181)يفُصحيحُالبخاريُُ."كذ  منُ(

طعمُ بريُبنُم  ُ.نحوه.ُحديثُج 

ُ(.5/13ُ)وإرواءُالغليلُ(1ُ /8 )املسندُاجلامعُ:ُانظرُ

ُاملِخيطُبكرسُامليمُاإلبرةُ(املِخيط:ُ)وقوله.ُواحدُاخل يوطُاملعروفةُ(اخلياط:ُ)قولهُ ُأن  قولهُ.ُالُخالف 

= 
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ثنوُ-115 ُحد  ُأنُ ُ( )انحبُ ُبنُحييىُبنُدحممُ ُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُتُ ُ:لقاُ,هني ُجلاُدُ لخاُبنُزيدُ  ُُ( )حنيُ ُيومٌُلُرج ُُويف  ُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسولُهذكروُ ُموإّن 

ُرسوُأنُ ُزيدٌُُفزعمُ  ُُ,كمصاحبُُِىلعُواصلُُُّ:لقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُاسُِالن ُُوهوج ُُتفتغري 

___________________ 

ُلفظٌةُجامعٌةُملعنىُالعاِرُوالنارُُِ(عاٌرُوناٌرُوشناٌرُيومُالقيامةُ)ُ يُوالنارُ ,ُفالشنار  ُ.ُومعناهاُالش  ي ريدُأ ن 

نيا ُشٌيُوعاٌرُومنقصٌةُيفُالدُّ لول  ُ(ُ 11/1)ُ"التمهيد"قالهُيفُ.ُوناٌرُوعذاٌبُيفُاآلخرة,ُالغ 

ُبشارُعوادُحفظِهُاهللُ"عبدُالرمحنُبنُسعيد"وقعُيفُمطبوعُاملوطأُُ:نبيهتُ .ُوهوُخطٌأُنب هُعليهُالدكتور 

ُاللباينُرمحهُاهللُيفُ ُقالُالشيخ  ُْأجدُمنُترمجة(:5/11ُ)ُ"اإلرواء"ولذا .ُوعبدُالرمحنُبنُسعيدُمل 

ح.ُانتهى ُ.ُفلي صح 

ُزيدُ,ُعنُحممدُبنُحييىُبنُحب ان.ُهكذاُيفُكتابُحييى(:13/185ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ( ) أن 

مرةُوالُعنُابِنُأيبُعمرة.ُبنُخالد ُْيقلُعنُأ يبُع  ُأ يبُعمرة,ُوهوُغلٌطُمنه,ُمل  ُمنُكتابهُِذْكر  ُ.ُوسقط 

ُاحلديثُأيُ ُيفُهذا ُأيبُعمرة ُابن ُأو ُأيبُعمرة ُمالكُيف ُضاًُواختلفُأصحاب  ُالقعنبيُُّ. وابنُُفقال

عيسىُوأبوُاملصعبُوسعيدُبنُعفريُوأكثرُالنسخُعنُابنُب كريُكلهمُقالواُيفُهذاُُبنُ ُالقاسمُومعنُ 

ُزيدُبنُخالدُاجلهني,ُعنُابنُأيبُعمرة:ُاحلديث ُ:ُقال,ُأن  ُ..ُت ويف 

ريجُ.ُعنُأيبُعمرةُعنُزيدُبنُخالد:ُوقالُابنُوهبُوم صعٌبُالزبرييُ ومح ادُبنُزيدُوروىُابنُج 

ُسعيد ُبن ُحييى ُعن يينة ُع  ُوابن ُفيه. ُفقالوا ُعمرة: ُأ يب ُعن ُحييى ُبن د ُحمم  ُعن ُابنُ . ُقال وهبُُكام

مرة:ُوقالْتُفيهُطائفةٌُ,ُوم صعب ُ.انتهىُبتجوز.ُعنُابِنُأ يبُع 

ُاحلديثُعندُأكثرُشيوخناُيف(:13/181ُ)ُ"التمهيد"يفُُابنُعبدُالبقالُُ(1) ُاملوطأُعنُحييىُيفُهذا

ُحني) ُيوم ُتويفُرجٌل ُوهمٌُ( ُوهو ,ُ ُهو ُخيب)إنام ُيوم واة(. ُالرُّ ُذلكُمجاعة  ُوعىل ُالصحيح. ,ُوهو

ته ُعىلُصح  ُُوالدليل  ُمنُخرزاتُّيود"قوله ُخرزات  ُّيودُ."فوجدنا ُبحني  ُيكن ْ ُومل  .ُواهللُأعلم.

ُ.انتهىُكالمه
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ُرسوُأنُ ُزيدٌُُفزعمُ,كلذل ُغُقدُكمصاحبُ ُإنُ ُ:لقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُ:لقاُ,اهللُلسبيُيفُل 

ُُنافوجدُُْ.همتاعُ ُناتحُْففُ  ُُمنُخرزات  ُُزُِرُ خ  ُدُُِساوينتُ ُماُودّي  ُ.( )ُيرمه 

ثنوُ-111 ُحد  ُيبأُ ُبنُُِغريةملُ اُبنُاهللُعبدُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُرسوُنُ أُ ُ,هغُ لُ بُهنُ أُ ُكناينُ لاُردةبُ  ُالن ُتىأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُتركُ ُن هوأُ ُ,مْلُويدعُ ُهملُِقبائُُِيفُاس 

ُ.لُِقبائلاُمنُةًُلقبي

ُُماهُ تُ فأُ ُ,الًُلوغُ ُعُ زُْج ُُعقدُ ُمنهمُلُ رج ُُعةُِدُ رُْبُ ُيفُوجدواُةُ لقبيلاُوإنُ ُ:لقا ُرسول 

ُُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُيُ ُكامُيهملعُفكب  .تيُ ملاُىلعُكب 
( )ُ

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالطباين 5/131ُ)ُ"الكبري"أخرجه )ُ ُ 1 /9)واليبهقي ُوالبغو( 1119ُ)ي ُيفُ( واجلوهري

ُاملوطأ" 9ُ 8)ُ"مسند )ُ ُاملنذر 53ُ/  )وابن )ُ ُيف ُواملناكري"واجلوزقي 589ُ)ُ"الباطيل وابنُ(

ُعنُمالكُبه(18ُ)ُ"الحاديثُاملائة"طولونُيفُ ُ.منُط رق 

ُُ ُأمحد 1ُ  /1)وأخرجه )ُ ُداود 1ُ 11)وأبو 1/11ُ)والنسائيُ( )ُ 1818ُ)وابنُماجه واحلميديُ(

(153ُ )وابنُاجلارودُ(111ُ )ُ"السنة"واخلاللُيفُ(598ُ)ُ"السننُاملأثورة"والشافعيُيفُ(5ُ 8)

ُعنُحممدُبنُحييىُ(ُ 5/13)والطباينُ(1/111ُ)ُ"الصالة"وابنُنصُيفُ ُكثرية  وغريهمُمنُط رق 

ُ.ُابنُأيبُعمرةُعنُزيدُبنُخالدُبه:ُوقيل,ُوهوُالكثر.ُعنُأيبُعمرة:ُفقيل.بنُحب ان

ُ.مالككاختالفُالرواةُعنُُ

ثنيُمالكُبنُأنسُبه(9ُ 9ص)ُ"املغازي"أخرجهُالواقديُيفُُ(1) ُ.حد 

ري"وأبوُإسحاقُالفزاريُيفُ,ُعنُابنُجريج(9513ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ (1ُ 1ص)لهُُ"كتابُالس 

ُ.عنُحييىُبنُسعيدُبه(ُابنُجريجُوأبوُإسحاقُالفزاريُ)ُكالمهاُ

ُيفُُ ُالطباينُّ 95ُ /11)ُ"الكبري"ورواه ُواملثاين"أيبُعاصمُيفُُوابنُ ( منُطريقُ(111ُ )ُ"اآلحاد

ُ.مح ادُبنُزيدُعنُحييىُبنُسعيدُعنُعبدُاهللُبِنُامل غريةُعنُأ يبُب ردةُبنُنِيارُ

= 
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ثنوُ-111 ُحد  ,ُاسُ عبُ ُبنُاهللُعبدُُِعنُهغُ لبُأن هُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُغُ لاُرُ هُ ظُ ُماُ:لقاُهنُ أُ  ُُقطُُُّقومُ ُيفُلول  ُلأُ ُإال  ُيفُناالزُ ُفشاُالوُ,عبالرُُُّمقلوهِبُُيفُقي 

ُُقطُُُّقومُ  ُملاُفيهمُرثُ كُ ُإال  ُُالوُ,وت  ُكياملاُقومٌُُنقص  ُُيزانُ ملواُل  ُالرُ ُعنهمُعُ طُِقُ ُإال  ُ.زق 

___________________ 

هُرجالُالصحيحُغريُعبدُاهللُبنُاملغريةُ.ُرواهُالطباين(:5/111ُ)ُ"املجمع"وقالُاْليثميُيفُُ ورجال 

ُ.انتهى.ُوهوُثقة.ُبنُأيبُبردة

ُ:ُوفيهُنظٌرُمنُوجوهُ

ُالثقاتُعنُحييىُبنُسعيدُرووهُم رسالًُ:ُأوالًُُ ُ.ُأن 

هول:ًُُثانياُ ُعبدُاهللُبنُاملغريةُجم  ُُ.أن 

ُاملتن:ُثالثاًُُ ُ.نكارة 

ُ(:5/81ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ هُهبذاُاللفظُواملعنىُي ستندُعنُالنبي  ُملسو هيلع هللا ىلصهذاُاحلديثُالُأ عل م 

ُمنُالوجوه ُبحْملُالعلم,ُبوجه  ُمعروف  ُفيهُكامُ,ُوعبدُاهللُبنُامل غريةُهذاُجمهوٌلُغري  منهمُمنُيقول 

ُانتهى.ُعبدُاهللُبنُاملغريةُبنُأيبُبردةُالكناين:ُقالُمالك

ُ.ُعبدُاهللُبنُأيبُبردةُوقوٌمُيقولونُاملغريةُبنُ (:13/131ُ)ُ"التمهيد"وقالُيفُُ

ُ(:15ُ /5)ُ"اجلرح"وقالُأبوُحاتمُكامُيفُُُُ رسٌلُيفُالغلولُملسو هيلع هللا ىلصِحجازٌيُروىُعنُالنبي  روىُعنهُ.ُم 

ُ.انتهى.ُحييىُبنُسعيد

وهيُ.ُهيُاحِللس:ُوجهان.ُبفتحُباءُموحدةُوسكونُمهملةُوفتحُمعجمةُأوُمهملةُ(بْرد عةُ:ُ)ُقولهُ

ْهِرُالبعري,ُبالكرس ْحلُعىلُظ  ساءُي لقيُحتتُالر 
ُ(.1/111)ئيُقالهُالسنديُيفُحاشيةُالنسا.ُكِ

ُ:ُ)ُقولهُ ْزع  ُج  هوُ.ُجزعُبفتحُاجليمُوسكونُالزايُالُغري(:181ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ(ُعقد 

علوم ٌنُم  لو  ٌزُم  ر  يوخنا,ُخ  ُ.انتهى.ُبفتحُالزايُوسكوّنا.ُوكانُعندُبعِضُش 

ُف(:3/51ُ)ُ"املنتقى"وقالُالباجيُيفُُ زُفت نظم  ُاخل ر  ارةُي تخذُمنهاُأ مثال  ُوالعقودٌُِحج  ُاهـ.ُيهُالقالئد 
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ُحلاُبغريُقومٌُُمُ كُ ح ُُوال ُُق  ُُوالُ,مالدُ ُفيهمُفشاُإال  ُ خ  ُُعهدُِلباُقومٌُُرت  ُاهللُ ُطلُ سُإال 

ُ.( )ُعدوُ لاُيهملع

ُُ:باب ُُيفُهداءُ الشُّ ُاهللُُِلُِبيس 

ثنوُ-118 ُحد  ُ:يقولُكانُابطُ خلاُبنُمرعُ ُأنُ ُ,ملسأُ ُبنُُِزيدُُِعنيُعنُمالك 

ُُلُ رج ُُبيدُُِيلتُْقُ ُْلُجتعُالُهمُ لال ُُ,واحدةًُُسجدةًُُكلُصىل  ُاجُُّحي 
ُيومُ ُعندكُ ُهباُينِ

_________________ 

13/131ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ( ) ُعنُابنُعب اس(: ت صالً ُم  ُقدُرويناه ُحديٌث ُوهذا ,ُ ُ-ومثله

ُ.انتهىُكالمه.ُالُيكونُرْأيًاُأ بداًُُ-واهللُأعلمُ

ُ.ُولهُط رٌقُأ خرىُعنُابنُعباسُبنحوه:ُقلتُ

ُُ ُيف ُكام ُحاتم ُأبو 1113ُ)ُ"العلل"فأخرجه )ُ ُيف ُالبيهقي ُطريقه 1/111ُ)ُ"الكبى"ومن ويفُ(

عب" ُ.ُمنُطريقُعبدُاهللُبنُب ريدةُعنُابنُعباسُمرفوعًاُوموقوفاًُ(11ُ 3)ُ"الشُّ

ُُ حُأ بوُحاتمُالوقف  ُ.ُورج 

ُالداينُيفُُ 311ُ)ُ"الفتن"وأخرجه ُالبُيفُ( 13/131ُ)ُ"التمهيد"وابنُعبد ُعنُمنُطري( عبة ُش  ِق

سلمُعنُابنُعباس مُعنُاحلسِنُبِنُم  ُ.ُنحوهُموقوفاًُ.ُاحلك 

هُثقاتُ ُعنُابنُعباسُنظرٌُ,ُوروات  سلم  ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُويفُسامعُاحلسِنُبِنُم 

ُعنُابنُعباسُمرفوعًاُ(15ُ/  )ُ"الكبري"وأخرجهُالطباينُيفُُ ُآخر 
:ُقالوا,ُمخٌسُبخمسُ"منُوجه 

ُاهلل ؟ُفذكرهماُمخٌسُ:ُياُرسول  ُ.وإسناد هُضعيٌفُ.ُبخمس 

همُاحلديثُبشواهِدهُاملتقدمةُُ ىُبعض  ُ.ُواهللُأعلم.منهمُابنُعبدُالبُيفُاالستذكار.ُوقو 

ُ:ُ)ُقولهُ رت  وه:ُأي(:151ُُ/ُ )ُ"مشارقُالنوارُ"قالُالقايضُعياضُيفُُ(خ  واخلرْتُ,ُغدرواُونقض 

ُ.انتهى.ُالغْدر

مُ:ُ)ُقولهُ ُ.وسيلُالدماء,ُالقتلأيُ(ُفشاُفيهمُالد 
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ُ( ).قيامةلا

ثنوُ-119 ُحد  ُنُ أُ ُهغُ لبُهنُ أُ ُ,اهللُبيدعُ ُبنُمرعُ ُىلموَُّْضُالن ُُأيبُعنيُعنُمالك 

ُرسو ُلُلقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُش 
ِ
ُهؤالُ:حدُ أُ ُهداء

ِ
ُُبكرُ ُبوأُ ُلفقاُ,يهملعُشهدُ أُ ُء ُ:يقدُ الص 

ُُناْسُلُ أُ  ُرسول  ُلفقاُ؟واجاهدُ ُكامُناوجاهدُُْ,موالْسُأُ ُكامُنامُْلُ سأُ ُ.مبإخواِّنُُاهللُيا

ُ ُُماُدريأُ ُالُكنلوُ,ىلبُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُثمُ ُ,ىبكُ ُثمُ ُ,بكرُ ُبوأُ ُىفبكُ ُ,بعديُدثونحت 

ُُ( ).؟كبعدُ ُونكائن ُلُائن ُأُ ُ:لقا

_________________ 

ثناُالقعنبيُعنُمالكُبه(3/913ُ)ُ"تاريخُاملدينة"أخرجهُابنُشب ةُيفُُ( ) ُ.ُحد 

رسٌلُُ ُوهذاُم 

ُيونسُعنُمالكُعنُزيدُبنُ(3893ُ)ُ"املطالب"ووصلهُإسحاقُبنُراهويةُكامُيفُُ ناُعيسىُبن  أ خب 

مرُ ُ.أ سلمُعنُأبيهُعنُع 

ُ.ُهذاُإسناٌدُصحيٌحُ:ُ"املطالب"قالُاحلافظُيفُُ

ُُ منُطريقُهشامُبنُسعدُعنُزيدُعنُ(53ُ/ )ُ"احللية"ماُأخرجهُأبوُنعيمُيفُ.ُمماُي ؤي دُوصل ه:ُقلت 

مرُبه ُ.أبيهُعنُع 

يمون(3111ُ)ُ"صحيحه"وأخرجُالبخاريُيفُُ مروُبنُم  ُط عن",ُعنُع  مرُمل ا ُع  ُأن  ُقال, احلمدُهللُ:

ُْجي عيُاإلسالمالذيُمل  ُيد  ل  ني تيُبيِدُرج  ُ."علُم 

ُُ ُكتابه ُاْلاليلُيف ُسليٌم ُالثامنية"وذكر ُبرواياته 3/38ُ)ُ"املوطأ )ُ ُبذكر ُرواه عنبي ُالق  ُموىلُ"أن  أسلم

ُ.وهوُوْهمٌُُ."عمر

(1)ُُ ُالبقال 118ُ/ 1)ُ"التمهيد"يفُُابنُعبد رسٌلُ(: ُم  ُاحلديث  ُهذا واةُ. ُالرُّ ُعندُمجيع نقطع ُم  هكذا

ُللموطأ ُكثريةُ , ُصحاح  ُوجوه  ُمن ُي ستند ُمعناه ُولكن .ُ ُقوله ُعليهم)ومعنى ُأيُ(أشهد ُْلمُ: أشهد

= 
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ثنوُ-181 ُحد  ُُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُُكانُ:لقاأن ه ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُُوقبٌُُ,اًُسلجا ُُ:لفقاُ,قبلاُيفٌُلُرج ُُعلفاطُ ُ,دينةملباُفرحي  ُلفقاُ,ؤمنُِملاُعُ جُ ْضُمُ ُبئس 

ُ ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُلقُماُبئس  ُالرُ ُلفقاُ,ت  ُُ:جل  ُُْإين  ُمل 
ُُهذاُدرُِأُ  ُُامإنُ ُ,اهللُياُرسول  دت  ُأ ر 

ُقتلا ُ.اهللُلسبيُيفُل 

ُُلفقا ُثمُُِالُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُأُ ُهيُقعةٌُبُ ُرضُِال ُُىلعُماُ,اهللُلُِسبيُيفُلُِقتللُل  ُحبُّ

ُثالُ.منهاُهباُيْبُقُ ُيكونُ ُأنُُْيلُ إ ُمرُ ُث  ُُ.( )ُات 

___________________ 

نوبُامل وبقات ُالذُّ ُمن ُوالسالمِة ُالصحيِح ُباإليامِن ُونحوُ, نيا ُالدُّ ُيف ُواملنافسِة ُوالتغيرِي ُالتبديِل ومن

ُ.انتهى.ذلك

15ُ /5)ُ"االستذكار"وقالُيفُُُ تلفُعنُمالكُيفُانقطاعه(:ُ ُملَُي  ُحديٌثُمنقطٌع ُهذا ويُ, وقدُر 

سندًاُمتصاًلُمنُوجوه ُمنُحديثُعقبةُبنُعامر ُ.ُوحديثُأنسُوغريه,ُوحديثُجابر,ُمعناهُم 

قبةُُ ُع  ُروىُحديث  ُ,ُثم  ُالنبي  ُصالت هُعىلُامليُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُعىلُأ هِلُأ حد  ُ,ُتخرجُيومًاُفصىل  ُانصف  ثم 

ُ.ُانتهىُ"احلديثُ..ُوأ ناُشهيدُعليكم.ُأناُفرٌطُلكم:ُإىلُاملنبُفقال

ُُوليسُفيهُقصةُأ يبُبكرُُ

قبةُأخرجهُالشيخان:ُقلتُ لمُمنُكالمُابنُعبدُالب.ُحديثُع  هُبقولهُ,ُوع  ُمقصود  ويُمعناهُ)ُأن  (ُر 

هداءُأ حدُ :ُأي ُ.واهللُأعلمُ.الصالةُعىلُش 

رسٌلُُ( ) ُ.ُوهذاُم 

ُ.ُهوُالنصاري.ُحييىُبنُسعيدُ

سنداًُ(:11/91ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوعمرُيفُ ولكنُمعناهُموجوٌدُمنُروايةُ,ُوهذاُاحلديثُالُأ حفظهُم 

ُاجلهاِدُكثريٌةُجداًُ,ُمالكُوغريه اُمتن يُرسولُِ,ُوفضائل  فمحفوٌظُمنُُ.اهللُيفُسبيلُُِللقتلُُِملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِوأم 

ُانتهى.ُروايِةُالثقات
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ُُفيهُتكونُ ُماُ:باب ُهادةُِالش 

ثنوُ- 18 ُحد  ُمُ رُ كُ ُ:لقاُابطُ خلاُبنُ ُمرعُ ُنُ أُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُُهومروءتُ ُ,هسبُ ح ُُهودين ُُ,تقواهُؤمنُِملا ُُاهلل ُهاضعُ يُ ُرائزغُ ُنبُْجل ُواُةرأُْجل ُواُ,هلقُ خ  ُحيث 

ُُقاتليُ ُريءُ جل ُواُ,همُ وأُ ُبيهأُ ُعنُرُُّفُِيُ ُانبُ جل ُفاُ,شاء ُئُ يُ ُالُعام  ُْحُرُ ُىلإُبهُوب 
ُلتُْقُ لواُ,هلِ

ُُ,توِفُحل ُاُمنُحتٌفُ ُاحتُ ُنمُ ُهيدُ والش  ُ.( )ُاهللُىلعُهنفس ُُبس 

_________________ 

ُآخر,ُوهذاُمنقطعٌُُ( ) ُ.ُلكنُجاءُموصوالًُمنُوجه 

ُ"مكارمُالخالق"واخلرائطيُيفُ(11ُ /9)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1531ُ)فأخرجُابنُأيبُشيبةُُ

عبه(111ُ) منُ(1531ُ)وسعيدُبنُمنصورُ,ُمنُطريقُسفيان(111ُ/ )والدارقطنيُ,ُمنُطريقُش 

بيْس ُطريقُأيبُالحوصُكلهمُعنُأيبُإسحاقُاْلمداينُ انُبنُفائدُالع  مر.ُعنُحس  ُع  فذكرُ.ُسمعت 

ُ.ُنحوهُبتقديمُوتأخري

ُ.وهذاُإسناٌدُصحيٌحُُ

هُمرفوعاًُُ ويُبعض  ُ.ُويفُأ سانيدهاُنظرٌُ.ُور 

خاويُ"املقاصدُاحلسنة"انظرُُ جلوينُُ"كشفُاخلفاء"وُ,ُللس  ُ(. 33/ )للع 

ُعنُأبيهُوأمه:ُ)قوله(:3/59ُ)قالُالزرقاينُ لنهُجلبنهُالُيستطيعُالدفعُعنهامُفضاًلُعنُُ(فاجلبانُيفرُّ

ُالُي ئوبُواجلريءُي قاتل:ُ)قوله.ُغريمها هُبمحِضُاْل جومُوالرسعةُُ(بهُإىلُرحله).ُيرجعُ(عام  ُقتال  لن 

ُعليه ُلنفعُيعود ُمنُغريُنظر  ُ)قوله. ُاملوتُكاملوِتُُ.(والقتلُحتفُمنُاحلتوف: ُمنُأ نواع أ يُنوٌع

ُبهُيفُسبيلُاهللُخرٌيُمنُموتِهُعىلُفراِشه,ُفيجبُأنُالُيرتاعُمنهبمرضُأوُنحوه,ُفألْنُي والُ,ُموت 

ُهيبًةُت ورثُاجلبن ُ.ّياب 

ُ.ُواملرءُباجل بنُالُينجوُمنُالقدرُ...يفُاجل بِنُعاٌرُويفُاإلقدامُمكرمةٌُُ:قالُالشاعرُُ

هُعىلُاهللُ:ُ)ُقولهُ ُبالقتلُيفُطاعةُاهلل:ُأي(ُوالشهيدُمنُاحتسبُنفس  ُثوابهُتعاىلُريض  ُ.انتهىُ.رجاء 
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ُمُ عُ لاُ:باب ُُلُِسغُ ُيفُل  ُهالشُّ
ِ
ُداء

ثنيُ-181 ُحييُحد  ُمالك  ُعن ُبنُمرُ عُ ُأنُ ُ,عمرُبنُاهللُعبدُعنُنافعُ ُعنُى

ُغُ ُابطُ خلا ُُنفُ وكُ ُلس  ُوص  ُ.( )ُاهللُرمحهيُ ُاًُشهيدُوكانُ,يهلعُيل 

ُُمنُهكرُ يُ ُماُ:باب ُاليش 
ِ
ُُء ُجي  ُُ( )ُاهللُُِلُِسبيُيفُعل 

ثنيُ-183 ُحييُحد  ُكانُابطُ خلاُبنُ ُعمرُ ُأنُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنُىُعنُمالك 

ُ ُحي  ُُ,بعريُ ُفلأُ ُربعيأُ ُىلعُواحدلاُعاملاُيفُمل  ُحي  ُج ُالرُ ُمل  ُُىلإُل  ُ,بعريُ ُىلعُامالش 

ُ ُنيلامحُ:لفقاُعراقلاُلهأُ ُمنُرجٌلُُهفجاءُ ُ,بعريُ ُىلعُعراقلاُىلإُيلج ُالرُ ُملوحي 

ُ ُأُ ُ.اهللُ ُكتُ شدُْنُ ُ:ابطُ خلاُبنُ ُمرعُ ُهلُلفقاُ,امًُيُْحُ وس  ُزُُِحيمٌُس  ُ.( )ُعمنُ ُ:هلُلقاُ؟ق 

_________________ 

( )ُُ ُالشافعي 511ُ)أخرجه )ُ 3/311ُ)وابنُسعد ُالصحابة"والبغويُيفُ( 1ُ 1/3)ُ"معجم وابنُ(

ُعنُمالكُبه(11ُ 1)ُ"املعرفة"ويفُ(1ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(11/335ُ)عساكرُ ُ.ُمنُط رق 

ُعنُنافعُبه(3/311ُ)وأخرجهُابنُسعدُُُ ُ.ُمنُط رق 

ُهذاُالبابُعندُحييى(:11ُ /5)ُ"االستذكار"يفُقالُأبوُعمرُُ(1) ُ,ُهكذاُوقعْتُترمجة  ُْيذكرُفيهُإال  ومل 

مرُإىلُالشامُوإىلُالعراق ُحييىُبنُسعيدُيفُمحِلُع  ُالقعنبيُوابنُب كريُ.ُحديث  ُالباِبُعند  بابُ)ُوترمجة 

علُيفُسبيلُاهللُ جعةُيفُاليشءُجي  ُعمرُ(ُماُي كرهُمنُالر  ُعليهُوفيهُعندمهاُحديث  ل  يفُالفرسُالذيُمح 

ثناُحييىُبنُسعيدُهذا,ُومنُطريقُنافع.ُيفُسبيِلُاهللُمنُطريقُزيدُبنُأسلم ُ.انتهىُكالمه.ُثمُحد 

ُ"تاريخُاملدينة"وابنُشب ةُيفُ,ُمنُطريقُمعنُبنُعيسى(3/311ُ)ُ"الطبقات"أخرجهُابنُسعدُيفُُ(3)

عنبيُكالمهاُعنُمالكُبه(3/811ُ) ُ.ُمنُطريقُالق 

رسٌلُُوهذاُ ُ.ُحييىُهوُالنصاري.ُم 

ُ)ُقولهُُ ب(ُِزق  قُبكرسُالزايُمنُال ه  ُونحوه.ُالز  ذُلرشاب  ُاختُّ
 
ُوعاء ُ.قالهُيفُاللسان.ُكلُّ

= 
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ُُ:باب ُالرت  ُهادُِجل ُاُيفُغيب 

ثنوُ-181 ُحد  ُمالك  ُعن ُلقاُ,حدُ أُ ُيومُ ُكانُامل ُ ُ:لقاُ,سعيدُ ُبنُحييىُعني

ُِبخُ ُتينييأُُْنمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول ُال ُُبيعالرُ ُبنُُِسعدُُِب  ياُُناأُ ُ:رجٌلُُلفقاُ,نصاري 

ُ ُُ,اهللُرسول  ُالرُ ُفذهب  ُُجل  ُُهلُلفقاُ,ىلتقُ لاُبيُيطوف  ُ؟كنُ شأُُْماُ:بيعالرُ ُبنُ ُعدُ س 

ُالرُ ُهلُلفقا ُلإُبعثنيُ:جل  ُُيك  ُ.كبُِبخُ ُتيهآلُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُُيمن ُُهفاقرأُُْيهلإُفاذهْبُُ:لقا ُأُ ُهخبُْوأُ ُ,مالالس  ُطُ ُقدُين  ُ,طعنةًُُعرشةُاثنتيُعنت 

ُوأُ  ُتقُ ُإنُُْاهللُعندُمْلُذرُ عُ ُالُهنُ أُ ُكقومُ ُخبُْوأُ ُ,يلمقاتُُِْتُنفذُ أُ ُقدُين  ُُل  ُاهللُرسول 

ُُمنهمُوواحدٌُُ.ملسو هيلع هللا ىلص ُ( ).حي 

___________________ 

ُله(:3/15ُ)ُ"املنتقى"قالُالباجيُيفُُُُ حياًمُ)ُ:ُوقولُالعراقي  عىلُوجهُالت وريةُوالت حيُّلُُ(امحلنيُوس 

حيامًُ ُس  ى ُي سم  ُرفيقًا ُله ُأن  يه ُلري  ُالعراقيُُّ. ُفيْأخذه ُالبعري  ُإليه ُفيدفع ُبركوبِه, ُوينفرد  ُبنُ, ُعمر  وكان

ُي صيبُبِظن هُاخلط ابُ طئه.ُأ مْلعي ًا َُي  ُ.ُفالُيكاد  قُّ حياًمُالذيُذ كرُهوُالز  ُس  ُإىلُظن هُأن  فناشدهُ.ُفسبق 

ُظن هُاهلل  ُصدق  ُعمر  ُفي علم  ل.ُلي خبهُباحلق  ج  ُ.انتهى.ُنعم:ُفقالُلهُالر 

( )ُُ ُيف ُسعد ُابن 3/513ُ)ُ"الطبقات"أخرجه ُعيسى( ُبن ُمعن ُعن ,ُ ُيف ُالثري ُالغابة"وابن ُ"أ سد

ُ.ُمنُطريقُحييىُبنُحييىُكالمهاُعنُمالكُبه(131ُ/ )

رسلُ ُ.ُوهذاُم 

11/91ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوعمرُيفُُ ُاحلديثُالُأ حفظ هُهذا(: ري, ُالس  ُأ هِل ُعند ُإال  ُوالُأ عرفه فهوُ.

ُ.ُانتهى.ُعندهمُمشهوٌرُمعروٌفُ

ثنيُحممدُبنُعبدُاهللُبنُعبدُ,ُعبدُالبُثمُذكرُابنُ ُ ُإسحاقُرواهُيفُالسريةُبنحِوُروايةُمالكُحد  ُابن  أ ن 

ار ُبنيُالنج  ْعصعةُاملازينُأ حد  ُ.الرمحنُبنُأ يبُص 

= 
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ثنوُ-185 ُحد  ُمالك  ُرسوُأنُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعن ُيفُبرغُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُيأُُْنصارُِال ُُمنُورجٌلُُ,ةُ ن ُجلاُوذكرُ ُ,هادجلا ُُكل  ُإُُِ:لفقاُ,هيدُُِيفُمترات  ُريٌصُحلُ ُين 

ُلجُإنُُْنياالدُُُّىلع ُفحمُ ُ,هيدُُِيفُماُىفرمُ ُ.نهنُ مُُِغُ فرُ أُ ُىحتُ ُست  ُفقاتُ,هفُِبسيُُْل  ُىحتُ ُل 

ُ( ).لتُِقُ 

ثنوُ-181 ُحد  ُمالك  ُعن ُ:لقاُأن هُ,جبلُ ُبنُعاذمُ ُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعني

ُُفيهُارسيُ ويُ ُ,كريمةُ لاُفيهُقنفُ تُ ُفغزوٌُُ.غزوانُغزولا ُالرش  ُ,مرل ُاُذوُفيهُطاعويُ ُ,يك 

___________________ 

ُمنُبنيُمازن(1811ُُ)ُسعيدُبنُمنصورُورواهُ:ُقلتُ ل  أ ن هُ,ُمنُطريقُسعيدُبنُأيبُهالل,ُعنُرج 

ه ُ.فذكره.ُبلغ 

ُحممدُبنُعبدُاهللُبنُأيبُصعصعةُشيخُابنُإسحاقُ تملُأْنُيكون  ُ.واهللُأعلم.ُوالرجلُاملازينُحي 

حهُعنُخارجةُبنُزيدُبنُثابت(1891ُ)ُ"املستدرك"وأخرجُاحلاكمُيفُُ بعثنيُ":ُ,ُقالعنُأبيهُوصح 

ُاهللُ ُلطلِبُسعِدُبِنُالربيع,ُوقالُيلُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُأ حد  ُ."فذكرُنحوه..ُإْنُرأيت هُفأقرئهُمن يُالسالم:ُيوم 

رسلُ( ) ُ.ُوهذاُم 

ُ(ُ 91 )ُ"الصحيح"ماُأخرجهُمسلٌمُيفُ.ُلكنُيشهدُلهُ ُعنُأ نسُبِنُمالك  ُُمنُطريقُثابت  ضمن 

ُيفُغزوةُبدر واُإىلُ":ُوفيه.ُحديث  ُقوم  ُوالرض  هاُالسموات  ُعرض 
ن ة  مريُبنُاحل امم:ُفقال.ُج  فذكرُ.ُع 

ُ.ُ"نحوه

ُاحل اممُهوُامل بهمُيفُروايةُمالكُ"التمهيد"وجزمُابنُعبدُالبُيفُُ ُبن  مري  ُع  ُ.ُُُُُأن 

ُُ ُالبخاريُّ ُأ حدُ ",ُعنُجابرُ (899ُ )ومسلمُ(1111ُ)وأ خرج  ُاهللُإْنُ:ُقالُرجٌلُيوم  أ ينُأ ناُياُرسول 

؟ُقال تِلت  ُيفُيِده,ُيفُاجلن ة:ُق  ن  ُك 
ُحتىُق تل,ُفأ لقىُثمرات  ُقاتل  ُ."ثم 

ُمجيعاًُومهاُقصتُ ُوبدر  ُ.انُوقعتاُيفُأ حد 

ُالبابُفهوُيفُغزوِةُبدرُ ُ اُحديث  حًاُبهُيفُ.ُأم  ُ(.918ُ)ُ"موطأُأيبُمصعب"كامُجاءُمص 
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ُ ُوجي  ُ.هكلُُُّخريٌُُغزولاُكلفذُ,فسادُ لاُفيهُتنب 

ُتُ ُالُوغزوٌُ ُيُ يُ ُالوُ,كريمةُ لاُفيهُنفق  ُُفيهُارس  ُالرش  ُالوُ,مرل ُاُذوُفيهُطاعُ يُ ُوالُ,يك 

ُ ُجي  ُ( ).اًُافكفُ ُهصاحبُ ُرجعُ يُ ُالُغزوُ لاُكلفذُ,سادُ فُ لاُفيهُتنب 

_________________ 

رسٌلُُ( ) ُ.ُوهذاُم 

ُُ ُمنصور ُبن 1313ُ)وأخرجُسعيد ُيسارُُمنُطريق( ُاهللُبن ُعبد ُبن ُاهللُوبرِش بيد ُع  ُبن ُالعزيز عبد

ُبِنُأ مي ةُالزديُعنُمعاذُ  ُ.ُفذكرهُموقوفاًُُُالسلميُعنُجنادة 

ُ.ُوجاءُمرفوعًاُعنُمعاذُ ُ

ُُ ُأمحد 5/131ُ)أخرجه )ُ ُداود 5ُ 15)وأبو 1/19ُ)والنسائيُ( 1111ُ)والدارميُ( ُبنُمحيدُ( عبد

(1/111ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/353ُ)واحلاكمُ(9ُ 11/9)ُ"الكبري"والطباينُيفُ(1ُ  )

ُ ُيف ُعاصم ُأيب 33ُ )ُ"اجلهاد"وابن )ُ 9ُ 3 )والشافعي )ُ ُالوليد ُبن ُبقية ُطريق ُالكثرُ )من :ُقال

ثن ُ(ُعن:ُوقالُبعِضهم,ُاحد  ُعنُالنبي 
عاذ  ُعنُأ يبُب حري ةُعنُم  ُملسو هيلع هللا ىلصب حريُبِنُسعدُعنُخالدُبنُِمعدان 

هُأ جٌرُكلُّه":ُوقال.ُنحوه هُونبه  ُنوم  ُُ".فإن 

ُ.ُورجالُإسناِدهُالُبأسُهبمُ

هُيفُُ ُعبدُالبُإسناد  نُابن  ُ(.31 /5)ُ"االستذكار"وحس 

ُالموالُُِ(ت نفقُفيهُالكريمةُ)ُُ:قوله(:3/11ُ)ُ"املنتقى"قالُالباجيُيفُ أنُيريدُ:ُوحيتمل,ُيريدُكرائم 

بيثه ُدونُخ  ُاملاِل ُبهُحالل  ُفيهُشبهة, ُودونُما ُوحيتمل, ُعىلُ: ُالنفقة  ُبالنفقة ُأ راد  ُإذا ه ُكثري  ُي ريدُبه أْن

ُوالصدقة ُنفسه تمل, ُوحي  ُوأ سبِقهاُ: ُاخليِل ُأ فضل ُعىل ُيغزو ُأْن ُمثل ُاملتاِع ُأ فضل  ُبالكريمة ريد ُي  أْن

ُلذلك ُواآللةُ,ويْقتنيها ُالسالح ُبأ فضل ُوكذلكُيغزو ُلذلك. ُابتِياعها ُاهلل ُيفُسبيل ُإنفاقها ,ُفيكون

ُوتفنىُاآللةُوالسالح ُالف رس  ُ.ُويكونُاستعامْلاُيفُذلكُحتىُيعطب 

ُ)وقوله ُالرشيك: ُفيه ُوقل ةُُ(وي يارس ُعليه ُومتابعت ه ُطاعًة ُيكون ُمما ُرْأِيه ُيف ُموافقت ه ُي ريد ميارسته

ُأ وُعملُ مشاحاتِهُفيامُيشار ُمنه.ُوطاعةُذيُالمر,ُكهُفيهُمنُنفقة  ,ُامتثالُأ مِرُال مريُبأْنُيمتنعُمماُيمنع 

= 
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ُوزُْغُ لاُيفُفقةُ والن ُُهابين ُُسابقةمل ُواُلُِيخل ُاُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنوُ-181 ُحد  ُرسوُأنُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُوهوُئيرُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُيُ  ئلفُ,هبردائُُِهفرِسُُهوج ُُمسح  ُإُُِ:لفقاُ؟.كلذُعنُس  ُعُ ُين  ُ( )ُ.ليُْخلاُيفُةُ ليلالُوتبت 

___________________ 

ُبهُمنُالطاعةُهلل ُيْأمر  ُويمتثلُما ُالرشيك, ُبموافقة ُفيامُالُيعود  ُمعُذلكُالفساد  ُوجيتنب  والُتقدمُ,

ُ.ُلإلمامُفيهُأ مٌرُوالُّنٌيُ

هُباميُ ُ(الُيرجعُصاحبهُكفافاًُُفذلكُالغزو:ُ)وقوله انتهىُ.ُُيكسب هُمنُاملآثمريدُأ نهُالُيفيُسعي هُوغزو 

ُ.كالمه

ُ(:11ُ /11)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ( ) واتهُفيامُعلمت  ,ُهكذاُهذاُاحلديثُيفُاملوطأُعندُمجاعِةُر 

سندًاُعنُحييىُبنُِ ويُعنُمالكُم  عبدُالبُمنُطريقُُرواهُابنُ ُثمُ ..ُوالُيصح.ُعنُأنسُ ُسعيدُ ُوقدُر 

ُبه ُ.ُالنَّْضُبنُسلمةُعنُعبدُاهللُبنُعمروُالِفهريُعنُمالك 

فيانُبنُ(1ُ /5)ُ"االستذكار"وأبوُعمرُيفُ(1138ُ)وأخرجهُسعيدُبنُمنصورُ:ُقلتُ منُطريقُس 

يينةُعنُحييىُبنُسعيدُعنُم سلمُبِنُي سار ُرسولُاهللُ,ُع  ُفذكرهُ..ملسو هيلع هللا ىلصأن 

رسٌلُأيضاًُُ .ُوموىلُالقوِمُمنُأ نفِسهم,ُوهمُمنُالنصار.ُهوُموىلُآلُعثامن:ُي ساروم سلمُبنُ.ُوهذاُم 

ُ.وهوُتابعٌيُ

ُُُُُ ُيف ُكام د ُمسد  981ُ )ُ"املطالب"وأخرجه ُمنُ( ل  ُرج  ُعن ُسعيد ُبن ُحييى ُعن ُالقطان ُحييى عن

ُ:ُقال,ُال نصارُِ ُالنبيُّ ره..ُملسو هيلع هللا ىلصأ صبح  ُ.ُفذك 

ُاملسيبُم سلمُ(:1/111ُ)ُ"التاريخُالكبري"قالُالبخاريُيفُُ ُبن  ُسعيد  بنُي سارُموىلُال نصارُسمع 

ُقالُابنُوهبُعنُعمروُعنُحييىُبنُسعيد,ُروىُعنهُحييىُبنُسعيدُوعبدُالرمحنُاإلفريقي عنُ:

رسٌلُ.ُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبيُُ-موىلُآلُعثامنُُ-مسلمُبنُيسارُ ُ.انتهىُكالمُالبخاري.ُم 

ُ.ُولهُشاهدانُم رسالنُ

عنُن عيمُبنُأيبُهندُ(ُ 19)ُ"املراسيل"وأبوُداودُيفُ(55ُ  )ُ"مسنده"أخرجهُالطياليسُيفُ:ُالولُ

= 
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ُْبُ قُ ُيفُفنُ الدُ ُ:باب
ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُةدُ عُُُِبكرُ ُيبأُ ُوإنفاذُ,رضورةُ ُمنُواحدُ 

ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُوفاةُُِبعد

ثنيُ-188 ُحييُحد  ُُأيبُبنُمحنالرُ ُعبدُعنُىُعنُمالك  ُعُْص  ُنُ أُ ُهغُ لبُهنُ أُ ُ,عةص 

وعُ ُبنُاهللُوعبدُ ُموحجلاُبنُ ُمروعُ  ُُمُ ثُ ُْيُنصاريُ ال ُُمر  ُُفرُ ح ُُقدُكاناُيميُ لُِالس  ُالس  ُيل 

ُُيليُامم ُُمهاقبُ ُوكانُ,مهاقبُ  ُيالس  ُ,حدُ أُ ُيومُ ُشهداستُ ُنمم ُُومهاُ,واحدُ ُقبُ ُيفُوكاناُ,ل 

ُيُ لُعنهامُفرُ فحُ  ُُْداجُِفوُ ُ.مكاّنامُمنُاغري  ُيُ ُمل  ُكأُ ُاتغري  ُ.مسُِل ُباُماتاُامّن 

ُهيدُ ُميطْتُفأُ ُ,كلكذُوهوُفنفدُ ُ.هرحُِج ُُىلعُهيدُ ُفوضعُ ُرحج ُُقدُمهاحدُ أُ ُوكان

ُعنهامُرُ فُِح ُُيومُ ُوبيُحدُ أُ ُبيُوكانُ,كانتُكامُفرجعْتُُْتُلرسأُ ُثمُ ُ,هرحُِج ُُعن

ُ ُ( ).سنةًُُربعونُ وأُ ُست 

___________________ 

رساًلُنحوه ويُمرفوعًاُعنُن عيمُعنُعروةُبنُاجلعدُ.ُم  ُ.ُبهُور 

ُبلغه(191ُ/ )ُ"الطبقات"أخرجهُابنُسعدُيفُ:ُالثاينُ ُفذكرهُ.ُعنُأيبُعبدُاهللُبنُواقد 

ُ"أ سدُالغابة"وابنُالثريُيفُ,ُيبُغسانعنُالقعنبيُوأ(81ُص)ُ"تاريخُاملدينة"أخرجهُابنُشب ةُيفُُ( )

ُ.ُمنُطريقُحييىُبنُحييىُكلهمُعنُمالكُبه(51ُ /1)

ُاحلديثُيفُاملوطأُمقطوعاًُ(:9/139ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُهذا ُ.ُهكذا تلفُعىلُمالك  َُْي  مل 

تقارب,ُفيه ُم 
ُبمعنىُواحد  ُ.ُانتهى.ُوهوُيت ِصلُمنُوجوه ُصحاح 

ُوأربعونُسنًةُُوكانُبي:ُ)ُقولهُ فرُعنهامُست  ُح  ُوبيُيوم 
عنُجابرُ(ُ 35 )أخرجُالبخاريُُ(أ حد 

ةُقتلُوالدهُقال هُبعدُفاستخرجتُ ُ.تركهُمعُاآلخرأُ ُنفيسُأنُُْملُتطْبُُثمُ ُ,يفُقبُ ُودفنُمعهُآخرُ ":ُيفُقص 

ُ."فإذاُهوُكيومُوضعتهُ.ستةُأشهر

ُ)قوله(:1ُ 3/1)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ ُأشهفاستخرجت: ُبعدُستة ُدفنهُ(ره ُأيُمنُيوم وهذاُ,

= 
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ثنُ-189 ُحد  ُبكرُ ُيبأُ ُىلعُمُ قدُُِ:لقاُهأنُ ُمحنالرُ ُعبدُيبأُ ُبنُربيعةُعنيُعنُمالك 

ُ ُادُ الص  ُمن ُماٌل ُفقابُ ليق ُمُ ُ:لحرين ُكان ُرسولن ُعند ُأُ وأُُْملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِه ُعٌُِي ٌةُدُ و

ُثالهُلُنُ ُفحفُ عبدُاهللُبنُ ُهُجابرُ فجاءُ ُ.تنييأُْلف ُُث  ُ( )ُ.حفنات 

___________________ 

الفُيفُالظاهرُماُوقعُيفُ دُالقصة[ُ 9/11 التمهيدُ]ُوقدُمجعُبينهامُابنُعبدُالبُ.ُ"املوطأ"َي  ُ.بتعد 

ُالذيُيفُحديثُجابر,ُوفيهُنظرٌُ هُبعدُستِةُأ شهر,ُل ن  ُوحد  أ ّنامُ,ُويفُحديثُاملوطأ,ُأنهُدفنُأ باهُيفُقب 

ُواح جداُيفُقب  ُق ربُاملجاورة,ُأ وُو  ُامل رادُبكوّنامُيفُقبُواحد  اُأْنُيكون  ُوأ ربعيُسنًة,ُفإم  ُبعدُستٍّ
د 

ُواحدُ  بينُفصاراُكقب  ُأ حدُالق  ُخرق  ُالسيل  ُ.أ ن 

ُمنُالنصارُقالواُ:فقالُ"املغازي"بنُإسحاقُالقصةُيفُوقدُذكرُا ثنيُأ يبُعنُأ شياخ  ُ:ُحد  مل اُرضب 

ُعليهمُفجئناُفأخرْجنامهاُ هداءُانفجرِتُالعي  بوِرُالشُّ تُعىلُق  ُعين هُالتيُمر  ُُ-معاوية  يعنيُعمرًاُوعبد 

ُوجوههامُ-اهللُ ُهبام ط ي ُغ  ُقد ُب ردتان ُوعليهام ُفأ خرجن امهاُ, ُال رض, ُنباِت ُمن ُأ قدامهمُيشٌء وعىل

ُبالمسثن يايت فنا ُد  ُكأ ّنام ثن يا ُ"نُت  ُابنُسعدُمنُطريقُأ يبُالزبريُعنُ. ُعند ُصحيح  ُبإسناد  ُشاهٌد وله

ُ.انتهىُكالمه.ُجابر

ُ.وماُبعدها(ُ 9/11 )وانظرُالتمهيدُُُُُُ

رسلُ( ) ُ.ُهذاُم 

ُيفُُ ُأبوعمر 58ُ /5)ُ"االستذكار"قال ُيفُانقطاِعه(: تلفُعنُمالك  َُي  ْ ُمل  ُيتُ , ُحديٌث ِصلُمنُوهو

ُعنُجابر ُانتهىُُُُُُُ.ُوجوه ُصحاح 

ُنحوه.ُمنُطريقيُعنُجابرُبه(1ُ 13)ومسلمُ(11ُ 1191ُ,3)رواهُالبخاريُ:ُقلتُ

جاهُمنُطريقُربيعةُ ر  َُْي  رسالًُ,ُالُموصوالًُ.ُومل  ُ.والُم 

ُ)قولهُ ُالبحرين: امن( ُوع  ُاْلندُبيُالب صة ُبحِر ُعىلُساحِل
ُلبالد  ُجامٌع ُاسٌم ُقيل. ر: ج  ُه  ,ُهيُقصب ة 

ُقصبةُالبحرين:ُوقيل ر  ج  ُكالِمهُبرقمُ.ُقالهُياقوت.ُه  ُ(.191)انظرُمتام 

ُ)قوله ةٌُ: ُِعد  ُأو 5/318ُ)ُ"النهاية"قالُابنُالثريُيفُُ(وأٌي ُقيل(: ُمنُغريُ: ة ُبالِعد  الوأيُالتعريض 

= 
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___________________ 

ُ ونةُهو:ُوقيل.ُت صيح  ةُاملضم  ُمُ "وحديثُعمرُ,ُالِعد  ُبوْأي 
 
:ُوأ ْصلُالوأيُ."فليِفُبهنُوأ ىُالمرىء

ُعىلُنفسه ُعىلُالوفاءُبه,ُالوعدُالذيُيوث قهُالرجل  ُوم.ُويعزم  ُوهب  ُ"نهُحديث  ُيفُاحِلكمةُأ ن  قرأت 

ُاهللُتعاىلُيقول :ُ ُوأ ْيت  ينُإيِن نُذكر  رُم  ُأ ذك  ُمعنىُ."عىلُنفيسُأْن ُأ عطاه ُبعىلُل ن ه اه ُعىلُ:ُعد  جعلت 

ُ.ُانتهىُكالمه.ُنفيس
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ُ
  كتاب

 
 ل  وا ذور  الن

 
 ماني

 
ُُماُ:باب ُيْشُملاُيفُذورُِالنُُُّنمُُِجيب 

ثنوُ-191 ُحد  ُعمُ ُعنُبكرُ ُأيبُبنُاهللُعبدُُِعنيُعنُمالك 
ُأُ ُ,هتِ ُعنُهثتُْحدُ ُاّن 

اُ,هتُِجدُ  ُقُ ُمسجدُُِىلإُاًُمشيُهانفِسُُىلعُْتُلجعُكانْتُُأّن 
 
ُُْفامتْتُُ,باء ُ.هِضُقُْتُ ُومل 

ُىتُ فُْفأُ 

ُمتُ ُأنُُْ.هاابنتُ ُاسُ عبُ ُبنُ ُاهللُعبدُ  ُ( )ُ.عنهاُيش 

ُزفعجُ ُاهللُُِبيِتُُىلإُاًُشيمُ ُرُ ذُ نُ ُنفيمُ ُجاءُ ُماُ:باب

ثنيُ- 19 ُحييُحد  ُلالُنةيُْذُ أُ ُبنُروةعُ ُعنُىُعنُمالك  ُُ:لقاُأن هُ,يثي  ُمعُخرجت 

دُ ج ُ
ُْتُلرسفأُ ُ,ْتُزُ عجُ ُريقالطُ ُببعضُان ُكُ ُإذاُىحتُ ُ,اهللُبيتُىلإُميٌشُُيهالعُيلُةُ 

ُسأُ يُ ُاْلُموىلًُ ُُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُل  ُبدُ عُ ُهلُلفقاُ,مرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُلفسأُ ُ,معهُفخرجت 

_________________ 

ُ.ُبابُمنُماتُوعليهُندرُ"صحيحه"يفُ.ُذكرهُالبخاريُمعل قاًُُ( )

ته:ُ)قوله ُعبدُاهللُبنُأيبُ:ُقالُابنُاحلذاء(:3/85ُ)قالُالزرقاينُُ(عنُعم  ةُجد  مرةُبنتُحزمُعم  هيُع 

ُبكر ُجمازاًُ, ته ُعم  ُْلا ُوقيل ُاحلافظ, به ُوتعق  حايب,ُ. ُالص  ُجابر ُروىُعنها ُقديمة, ُصحابية مرة ُع  لن 

نقطعةفرو ُم  ُاهللُعنها ُعبد ُاية ُاحلقيقية, ت ه ُعم  ُاملراد  ُأ ن  ُفال ظهر ُي دركها, ُمل ُل نه ُوأ مُ. مرو ُع  وهيُأ م

ةُاملجازيةُبيانُالروايةُالتيُفيهاُدعواه.ُانتهى.ُكلثوم عيُالعم  د  ُعىلُاحلقيقة,ُوعىلُم  ُاحلمل  .ُوال صل 

ند ِزمُعليهاُمنُانقطاعُالس  صوصًاُمعُماُل  ُ.ُانتهىُكالمه.ُصلُخالفهوال.ُخ 

ُ(.581/  )وانظرُفتحُالباريُ

ُوعليهُ":ُعنُابنُعباسُقال.ُواللفظُله(1598ُ )وابنُأيبُشيبةُ(ُ 111)وروىُأبوُداودُ إذاُمات 

ُ.ُ"نْذٌرُقىضُعنهُوليُّه
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ُُمنُشُِمُْتُ لُثمُ ُ,رتكْبُلفُهارُْمُ ُ:عمرُبنُ ُاهلل ُ( ).زْتُجُ عُ ُحيث 

ُُالُماُ:باب ُاهللُُِصيةُِعُْمُ ُيفُذورُِالنُُُّنمُُِوزُ جي 

ثنيُ-191 ُحييُحد  ُمالك  ُُعنُىُعن ُأُ ُ,يلُ يالدُ ُزيدُ ُبنُُِوثورُُِقيسُ ُبنُيدمح  ُامّن 

ُرسوُأنُ ُ-ُهصاحبُُِىلعُديثحلاُيفُيزيدُ ُمهاحدُ وأُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُعنُخباهأُ  ُاهللُل 

ُُيفُقائامًُُالًُرج ُُىرأُ ُملسو هيلع هللا ىلص ُُماُ:لفقاُ,مسالش  ُُنأُ ُنذرُ ُ:فقالواُ,؟هذاُبال  ُوالُ,مُ لُ يتكُال 

ُستظيُ  ُُمنُل  ُُوالُ,مسُِالش  ُلجي  ُ,ملُ يتكلفُوهرُ مُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُلفقاُ.ويصومُ.س 

ُيستظلو ُ( )ُ.هصيامُ ُيتمُ لوُ,ْسُليجلوُ,ل 

_________________ 

ويعقوبُبنُ(1ُ 3/1)وابنُأيبُشيبةُ(1/151ُ)ُ"الم"ويفُ(113ُ)ُ"املسند"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

(5813ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(ُ 1/8 )ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(5ُ  /3)ُ"املعرفةُوالتاريخ"يفُسفيانُ

ُعنُمالكُبه(51ُ /11)وابنُعساكرُ ُ.ُمنُط رق 

مر(1ُ 3/1)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُ بيدُاهللُبنُع  منُ(191ُ)ُ"أخبارُمكة"والفاكهيُيفُ,ُمنُطريقُع 

ُبه ُعنُعروة ُاحلميدُاملدينُكالمها ُمنُالعامُامل قبل,ُ":ُيهُقالُابنُعمروف.ُطريقُعبِد ُت عود  ُأ ْن روها م 

زت ج  ُ."فتميشُمنُحيثُع 

روةُبنُأ ذينةُيفُاملوطأُسوىُهذاُاخلب(:11ُ /5)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ روةُ,ُليسُلع  وهوُع 

ُ,ُوأ ذينةُلقبه.ُبنُأ ذينة مرُالل يثيُكانُشاعرًاُرقيق  ِزالًُُواسمهُحييىُبنُمالكُبنُاحلارثُبنُع  عرُغ  ,ُالش 

ًاُعندهم ُخري 
ُفقه  بيدُاهللُبنُعمر.ُوكانُمعُذلكُصاحب  ُ.انتهى.ُروىُعنهُمالكُوع 

ُ.ُصدوق:ُ"امليزان"وقالُالذهبيُيفُُ

ُحب انُيفُالثقات(:185ُصُ)ُُ"تعجيلُاملنفعة"وقالُابنُحجرُيفُُ ُ.ُذكرهُابن 

منُطريقُعبدُاهللُالقعنبيُعنُ(113ُص)ُ"ةالسامءُاملبهمةُيفُالنباءُاملحكم"أخرجهُاخلطيبُيفُُ(1)

ُ.ُمالكُبه

= 
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ثنوُ-193 ُحد  دُ ُبنُقاسملاُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُسمعهُأن هُ,حمم 

ُإُُِ:تلفقاُ,اسُ عبُ ُبنُاهللُعبدُُِىلإُةٌُامرأُ ُتِتُأُ ُ:يقول ُُين  ُابنُلفقاُ,ابنيُنحرُ أُ ُأنُُْنذرت 

ُ.مينكيُ ُعنُريوكفُ ُ,ابنِكُُنحريتُ ُالُ:اسُ عبُ 

ُاهللُنُ إُُِ:عب اسُ ُابنُلفقاُ؟ارةٌُكفُ ُهذاُيفُيكونُ ُوكيفُ:اسُ عبُ ُابنُعندُشيٌخُُلفقا

ُجعُثمُ [3ُاملجادلةُ]ُ{همسائُِنُ ُنمُُِظاهرونيُ ُذينلوا}ُلقاُىلتعا ُارةكفُ لاُمنُفيهُل 

ُرأُ ُقدُما ُ.( )ُيت 

ُُالُماُ:باب ُجت  ُامنيُْال ُُنمُُِارةُ كفُ لاُفيهُب 

ثنيُ-191 ُحييُحد  ُمنُ:يقولُكانُهنُ أُ ُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُُِعنُنافعُ ُعنُىُعنُمالك 

ُُْمُ ثُ ُ,اهللُشاءُ ُإنُُْ:لقاُثمُ ُ,واهللُِلقا ُلحُذيلاُليفعُمل  ُُْ.يهلعُف  ُُمل  ُ( )ُ.نثحي 

___________________ 

رسٌلُُ ُ.ُوهذاُم 

منُطريقُأ يوبُعنُعكرمةُعنُابنُعباسُُ(1311)ُ"صحيحه"ويشهدُلهُماُأخرجهُالبخاريُيفُُ

ُ.ُنحوه.ُبه ىُالرجل  م  ُ.ُأ باُإرسائيلُوس 

ُ.ُُُُُُُمنُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(1/11ُ )ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُُ ُالرزاق ُعبد 5913ُ )وأخرجه , 5911ُ )ُ ُشيبة ُأيب 11ُ /3)وابن )ُ (18ُ /1)والدارقطني

ُعنُحييىُبنُسعيدُبه(1111ُ)ُ"الصغرى"ويفُ(1/11ُ )ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُنحوه.ُمنُطريقيُآخرينُعنُابنُعباسُبه(8/111ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

ُ.ُمنُطريقُابنُوهبُعنُمالكُبه(1/11ُ )ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُيفُُ ُالطحاويُّ (1/11ُ )ُ"الكبىالسننُ"هقيُيفُوالبي(1/158ُ)ُ"اآلثارُشكلمرشحُ"وأخرجه

مرُو(3/115ُ)ُ"الصغرى"ويفُ بدُاهللُبنُع  أ سامةُبنُزيدُعنُنافعُبهُمنُطريقُموسىُبنُعقبةُوع 

= 
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ُمعُ لاُ:باب ُنُِاميُْال ُُارةُِفُ كُ ُيفُل 

ثنيُ-195 ُحييُحد  ُمنُُْ:يقولُكانُهنُ أُ ُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُُِعنُنافعُ ُعنُىُعنُمالك 

ُلح ُحن ُُمُ ثُ ُ,هادُ فوكُ ُبيميُ ُف  ُنُْومُ ُ,ساكيمُ ُعرشةُُِكسوةُ ُأوُ,رقبةُ ُعتقُيهلفعُ.ث 

ُلح ُح ُُثمُ ُ,هادُْؤكُ يُ ُملفُبيميُ ُف  ُكلُمساكيُعرشةُُِإطعامُ ُيهلفعُ.نث  ُمدُ ُمسكيُ ُل 

ُُْفمنُ,نطةُ حُُِمن امُ ُثةُِثالُفصيامُ ُجيدُمل  ُُ( ).أي 

___________________ 

ُ.ُموقوفاًُ

ُُ ُأمحد ُاإلمام ُ 158)وأخرجه )ُ ُداود ُ 311)وأبو )ُ 1ُ /1)والنسائي )ُ ُ 53 )والرتمذي وابنُ(

وعبدُبنُ,ُمنُطريقُكثريُبنُفرقد(ُ 115)ُ"الكبى"والنسائيُيفُ,ُمنُطريقُأيوب(15ُ 1)ماجهُ

ويريةُووهيبُبنُخ(119ُ)ُ"مسنده"محيدُيفُ خرُبنُج  ,ُالدُكلهمُعنُنافعُعنُابنُعمرمنُطريقُص 

ُ ُالنبي  ُ.فذكره:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأن 

وهكذاُ,ُعنُابنُعمرُموقوفاًُُهُعنُنافعُ مرُوغريُ بيدُاهللُبنُعُ وقدُرواهُعُ ,ُحديٌثُحسن:ُقالُالرتمذيُ

ُموقوفاًُ ُعمر ُعنُابِن ويُعنُسامل  ُر  هُغريُأيوبُالسختياين, ُرفع  ُأ حدًا ُوالُن علم  وقالُإسامعيلُبنُ,

ه:ُإبراهيم ُأحيانًاُالُيرفع  ُانتهىُكالمهُ.ُكانُأيوب 

ُ.ُالصوابُالوقف:ُقلتُ

ُ(.18ُ /1)بريُوالتلخيصُاحل(ُ 9ص)ُوالدرايةُالبنُحجرُ(3/131ُ)نصبُالرايةُ:ُانظرُ

والبيهقيُيفُ(8ُ  /3)ُ"رشحُمعاينُاآلثارُ"والطحاويُيفُ(1/111ُ)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه(1ُ 58)ُ"املعرفة"ويفُ(1/51ُ )ُ"الكبى" ُ.ُمنُط رق 

,ُعنُأيوبُعنُنافع(99ُ /5)ُ"االستذكار"وابنُأيبُشيبةُكامُيفُ(8/513ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

ُعرشةًُ":ُقال ُأ طعم  ُعمرُإذاُحلف  ُأ عتق,ُكانُابن  د  ُلنافع,ُوإذاُوك  ؟ُقال:ُفقلت  ُاليامِنُ:ُمالتوكيد  ترداد 

ُالواحدُِ
ِ
ُ."يفُاليشء

= 
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ثنوُ-191 ُحد  ُعنُركفُ يُ ُكانُأن هُ,عمرُبنُاهللُعبدُعنُنافعُ ُعنيُعنُمالك 

ُكلُمساكيُعرشةُُِبإطعامُُِمينهيُ  ُدُ وكُ ُإذاُرارملُِاُعتقيُ ُوكانُ,حنطةُ ُمنُمدُ ُمسكيُ ُل 

ُُ( )ُ.يميُ لا

ثنوُ-191 ُحد  ُُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك  ُ:لقاُأن هُ,سارُ يُ ُبنُيامنلس 

ُأُ  ُ,صغرُِال ُُدُ ملباُحنطةُ ُمنُاًُدُ مُ ُعطواأُ ُيميلاُارةكفُ ُيفُعطواأُ ُإذاُوهمُاسالن ُُدركت 

ُُكلذُواورأُ  ُ.( )ُعنهمُاًُزئجم 

___________________ 

ُالثالثُالتيُذكرهاُاهلل.ُالُالوجوبُاالستحباِبُُعىلُسبيلُُِمرُعُ ُوفعلُابنُِ:ُقلت ُأحد  ُفالواجب 

ُ ُبقوله ُاملائدة ُ}تعاىلُيفُسورة ُاهلل ُيؤاخذكم ُاليامنُال ُعقدتم ُبام ُيؤاخذكم ُولكن ُأيامنكم ُيف باللغو

ُأُ ُ.هليكمفكفارتهُإطعامُعرشةُمساكيُمنُأوسطُماُتطعمونُأُ  نُملُجيدُفمُ ُ.وُحتريرُرقبةأُ ُ.موُكسوِت 

ُأُ ُأيامُ ُثالثةُُِفصيامُ  ُحلفتمذلكُكفارة ُأُ ُ,يامنكمُإذا يُاهللُلكمُآياتهُلعلكمُكذلكُيبُ.كميامنُ واحفظوا

 .{تشكرون

( )ُُ ُيف ُالبيهقي ُالكبى"أخرجه 1/55ُ )ُ"السنن )ُ 1/1131ُ)ُ"الصغرى"ويف )ُ ُ"املعرفة"ويف

ُعنُمالكُبه(1515ُ) ُ.ُمنُط رق 

ُُ ُالرزاق ُعبد 1158ُ )وأخرجه ُنافع( مريُعن ُالع  مر ُع  ُبن ُاهلل بد ُع  ُعن دُ": ُوك  ُإذا ُعمر ُابن  كان

ُرقبةًُ,ُال يامنُ  ُأ عتق  ُ."وتابعُبينهاُيفُجملس 

ُُ.وانظرُماُقبلهُ

منُطريقُحييىُبنُب كريُ(5/538ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1/55ُ )ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُ.ُعنُمالكُبه

التفسريُ"وسعيدُبنُمنصورُيفُ,ُمنُطريقُأيبُالحوص(1/539ُ )ُ"تفسريه"وأخرجهُالطبيُيفُُ

ُ.ُمنُطريقُسفيانُكالمهاُعنُحييىُبنُسعيدُبه(115ُ)ُ"يفُالسنن

= 
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ُيامنُِال ُُجامعُ ُ:باب

ثنوُ-198 ُحد  ُمالك  ُُبنُمرعُ ُبنُحفصُبنُعثامنُعنيُعن ابنُُعنُدةلُْخ 

ُ ُُحيُنذرملُ اُعبدُبنُ ُبابةلُ ُباأُ ُنُ أُ ُ,هغُ لبُأن هُ,ِشهاب  ُُ:لقاُ,يهلعُاهللُتاب  ُ.اهللُياُرسول 

ُصبُْأُ ُتيلاُقوميُدارُ ُجرُ هُْأُ  ُالذُ ُفيهاُت  ُىلإُصدقةًُُيلماُمنُعُ لنخوأُ ُ,جاوركُ وأُ ُ,نب 

ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُلفقاُ؟هلُِرسوُىلوإُاهلل ُالثُُُّكلذُنمُُِزيكجي  ُ.( )ُلث 

___________________ 

هُصحُ ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيٌحُوإسناد 

ُالصغر:ُ)قولهُُ ُُ(بامل د  ُالنبي  دُّ قالُله.ُملسو هيلع هللا ىلصأيُم  ُ:ُوي  ُالول  ُهشاِمُبِنُإسامعيلُ.ُاملدُّ دُّ ُالكبُفهوُم  اُاملدُّ أ م 

ُ.كانُأ مريًاُعىلُاملدينةُْلشاِمُبِنُعبدُامللك.ُاملخزومي

ُهشامُ ُوثلٌثُ:ُيلفقُ,واخت لفُيفُمقدارُمد  ُونصف:ُوقيل,ُمدُّ د  ُ.م 

ُ:ُوقيلُ ُالنبي  د  ث يُرطلُملسو هيلع هللا ىلصأكبُمنُم  ُاِْلشاميُ.ُوهوُكامُقال:ُقالُابنُحجر.ُقالهُابنُبطال.ُبث ل  ُاملد  فإن 

ُأرطال,ُرطالنُِ ُمنهُثامنية  ُ.انتهى.ُوالصاع 

( )ُُ ُالرزاق ُعبد 9/11ُ)أخرجه )ُ ُيف 3/181ُ )ُ"تفسريه"والطبي ريجُ( ُج  ُوابن ر عم  ُم  ُطريق من

هري ُ.ُكالمهاُعنُالزُّ

ت صلةُ رسلةُوم  ُم 
دة  تعد  ُم 

هريُعىلُوجوه  واةُفيهُعنُالزُّ ُ.ُوقدُاضطربُالرُّ

ُأ باُلبابةُبنُعبد:ُفقيلُ هُأن  بابة,ُأ خب  ُاحل سيُبنُالسائبُبنُأيبُل  ُ.ُأخرجهُأمحد.ُاملنذرُعنهُأ ن 

ُ(.1/385ُ)ُ"التاريخُالكبري"أخرجهُالبخاريُيفُ.عنُاحلسيُبنُالسائبُعنُأبيه:ُوقيلُ

ُ(.391ُ/ )أخرجهُالدارميُ.ُعنُعبدُالرمحنُبنُأيبُلبابةُعنُأبيه:ُوقيلُ

ُأباُلبابة,ُعنُابنُكعبُبنُمالك:ُوقيلُ ُ(.3311ُ)أخرجهُأبوُداودُ.ُأن 

ُ.غريُذلكُوقيل(9ُ 33)أخرجهُأبوُداودُ.ُأبيهُعنُابِنُكعبُعن:ُوقيلُ

فوظة(ُأيُأبوُلبابةُ)ُوقصت هُ:ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ريُحم  ُ.ُانتهى.ُمشهورٌةُيفُالس 
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ثنوُ-199 ُحد  ُمحنالرُ ُعبدُبنُمنصورُعنُموسىُبنُُِوبيُُّأُ ُعنيُعنُمالك 

ُأُ ُ,عنهاُاهللُريضُؤمنيملاُأمُ ُعائشةُعنُهمُ أُ ُعنُبي ُجُ حل ُا ئلُ ُاّن  ُ:لقاُلُ رج ُُعنُْتُس 

ُ.( )ُيميُ لاُركفُ يُ ُماُهرُ كفُ يُ ُ:عائشةُتلفقاُ؟كعبةلاُاجتُ رُُِيفُيلما

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالبغوي ُالسنة"أخرجه 1118ُ)ُ"رشح هري( ُالزُّ ُمصعب ُأيب ُطريق ُمن ُيفُ. ُبشكوال وابن

ُبه(1/183ُ)ُ"الغوامضُواملبهامت" ُ.ُمنُطريقُحييىُعنُمالك 

(1/311ُ)ُ"غريبُاحلديث"وأبوُعبيدُيفُ(1311ُ )وعبدُالرزاقُ(3/85ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ

هُصفي ةُبه(ُ 581)ُ"املعرفة"ويفُ(1/15ُ )ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ ُعنُمنصورُعنُأ م 
ُ.ُمنُط رق 

ُالسكن.ُسنٌدُصحيٌحُ(:ُ 1 /1)ُ"التلخيص"قالُابنُحجرُيفُُ حهُابن  ُ.وصح 

بي:ُ)ُقولهُ منسوٌبُإىلُ.ُبفتحُاحلاءُواجليمُوباءُبواحدة(:111ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ(ُُاحل ج 

بةُالبيت ج  ُ.انتهى.ُح 

ُقوله (ُ :ُ ُقالُأهلُاللغةُ(ِرتاجُالكعبة تاجُبالكرس: ُالر  ُالعظيمُ . ُالباب  ُأ يضاًُ, ُاملغلق  ُوالباب  ,ُ وجعل 

هُيفُِرت اجُالكعبة ْدياًُ:ُأي.ُفالٌنُمال  هُه  ر  ُالبابوليسُامل,ُنذ  ُنفس  ُ.راد 
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ُ
  كتاب

َّ
 حاياالض

 
ُُنمُُِهعنُُْنهىيُ ُماُ:باب ُاياحُ الض 

ثنيُ-511 ُحييُحد  ُعنُفريوزُ ُبنُبيدعُ ُعنُارثحلاُبنُمروعُ ُعنُىُعنُمالك 

ُُبنُباءلا ُرسوُنُ أًُُ,عازب  ئلُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُُمنُقىتُ يُ ُماذاُس  ُ,بيدهُشارُ فأُ ُ؟حاياالض 

ُُ,بيدهُشرييُ ُباءلاُوكانُ-ُاًُربعأُ ُ:لوقا ُأُ ُيديُ:ويقول  ُ:-ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُيدُُِنمُُِقص 

ُلاُعرجاءُ لا ُ لاُعوراءُ لواُ,هاعُ لُ ظُبي  ُ لاُريضةُ ملواُ,هارُ وُ عُ ُبي  ُُبي  ُجفاءُ عُ لواُ,هامرض 

ُ( ).قينُْتُ ُالُتيلا

_________________ 

( )ُُ ُأمحد ُ 1/31)أخرجه )ُ ُيف ُالكبري"والبخاري 1/1ُ)ُ"التاريخ )ُ ُيف ُسفيان املعرفةُ"ويعقوبُبن

1/181ُ)ُ"والتاريخ )ُ ُيف ُاملوطأ"واجلوهري 111ُ)ُ"مسند )ُ 11ُ /1)والطحاوي والبيهقيُ(

ُعنُمالكُبه(13ُ  )والبغويُ(9/113ُ) ُ.ُمنُط رق 

11ُ /11)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ مروُبنُاحلرثُعنُ(: ُاحلديثُعنُع  ُروىُمالٌكُهذا هكذا

بيدُبنُفريوز واةُعنُمالكُيفُذلك.ُع  تلفُالرُّ َُْي  ليامنُ,ُمل  ُإنامُرواهُعمروُبنُاحلارثُعنُس  واحلديث 

بيدُبنُفريوزُعنُالباءُبنُعازب ليامنُبنُعبدُالرمحن.ُبنُعبدُالرمحنُعنُع  ُس  ُِذكر 
ُملالك  والُ,ُفسقط 

ُلسليامنُبنُعبدُالرمحنُهذاي عرفُهذاُ ُإال  بيدُبنُفريوز,ُاحلديث  هُعنُع  ُْيروهُغري  بيدُ,ُومل  والُي عرفُع 

ُاحلديث ُهبذا ُإال  ُفريوز ُبن ُعنه. ليامن ُس  ُوبرواية ُالئمة, ُمن ُمجاعٌة ليامن ُس  ُعن ُورواه عبةُ. ُش  منهم

مروُبنُاحلارثُويزيدُبنُأيبُحبيبُوغريهم ُ.ُوالليثُوع 

ُوهبُهُ ُابن  مروُبنُاحلرثُوالليثُبنُسعدُوابنُْليعةوذكر  ُاحلديثُعنُع  ُذا ليامنُبنُعبدُ, ُس  أن 

بيدُبنُفريوزُ ثهمُعنُع  ُ.انتهىُكالمه.ُعنُالباءُبنُعازبُ-موىلُبنيُشيبانُُ-الرمحنُحد 

الًُ(:ُ 1/1)ُ"العلل"وقالُأبوُحاتمُيفُُُُُ ُمالٌكُمنُهذاُاإلسنادُرج  ُانتهى.ُنقص 

= 
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ثنوُ- 51 ُحد  ُُمنُقيتُ يُ ُكانُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُحاياالض 

ُُْتيلاُدنُِبُ لوا ُنُ ُتيلواُ,سنُ تُ ُمل  ُُنمُُِقص  ُ.( )ُهاقُِلُْخ 

___________________ 

ُأمحدُُ والنسائيُيفُ(191ُ )والرتمذيُ(1811ُ)وأبوُداودُ(119ُ)والطياليسُ(1/181ُ)وأخرجه

1ُ 1/1)ُ"املجتبى" )ُ 1115ُ)ُ"الكبى"ويف )ُ ُحبان 9ُ 59)وابن )ُ ُاجلارود (911ُ)وابن

بيدُبنُفريوزُبه(18ُ /1)ُ"رشحُاملعاين"والطحاويُيفُ ليامنُبنُعبدُالرمحنُعنُع  ُعنُس 
ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُحسٌنُصحيٌحُ:ُوقالُالرتمذيُ

ُولهقُ (ُ :ُ ُظ ل عها ُعياضُيفُ( 319ُ/ )ُ"املشارق"قال ُوالالمُ.الظلع(: ُالظاء الالمُُوسكونُُِ,بفتح

ُ.ُيضاًُأُ  ُقيلُظل عُبالفتحُيظل عُ.ُيقالُمنهُظلِعُبكرسُالالمُإذاُكانُبهُغريُِخْلقة,ُالعرج  فإنُكانُِخْلقًة

جُيفُاحلالتي.ُبالضم ُ.انتهى.ُمثلُعِرجُوعر 

ُقولهُ (ُ :ُ ُأيُاملهزولةُ(العجفاء ,ُ ُُ"الكسرية"ويفُأخرىُُ"الكرساء"ويفُرواية منُُ(التيُالُت نقىُ)

ُْلاُمنُالعجف:ُيعني.ُهيُاملهزولةُالتيُالُنِقيُلعظامها:ُقالُالتوربشتي.ُاإلنقاء أ نقِتُ:ُيقال,ُالُمخ 

ُالناقةُ  ُأي. ُنِقٌيُ: ُفيها ُصار ُأي. :ُ ُاملخُّ ِمنْتُووقعُيفُعظامها ُس  ُالب, ُعبد واتهُُ.ونقلُابن  ُر  ُبعض  أن 

ُفيهاُِمنُالشحم اُالتيُالُيشء  هُبأ ّن  قالهُ.ُوالكرساءُالتيُالُت نقيُهيُالتيُالُتقومُمنُاْلزال:ُقال,ُفرس 

ُ(.11 /5)ُ"املرقاة"القاريُيفُ

ُيفُُ( ) تيبة ُق  ُابن 1/315ُ)ُ"غريبُاحلديث"أخرجه 1ُ 1/1)ُ"غريبُاحلديث"واخلطايبُيفُ( منُ(

ُ.ُبهطريقُالقعنبيُعنُمالكُ

ُقولهُ (ُ :ُ ُْت سن  5ُ 1/1)ُ"غريبُاحلديث"قالُاخلطايبُيفُُ(مل  ُيفُكتابه(: ُابنُقتيبة ُذكره ,ُ ُْ"ورواه مل 

ُفاعل هُ"ت سن ن ُي سم  ْ ُمل  ُاملفعول ُمذهب ُعىل ُالنون ُمفتوحة ُالتاء ُمضمومة ُوقال, ُتنب تُ: ْ ُمل  ُالتي هي

ا ُأ سناّن  ُت عطُأ سناناًُ. ْ ُمل  ُكأّنا ,ُْ ُتقولُفالنُمل  ُكام لب نوهذا ُُي  ُأي. ُلبناًُ: ُي عط  ْ ُمل  ُي سمن, ْ ُومل  ُأي. :ُ ُي عط  ْ مل 

مناًُ ُ.س 

ب عُ.ُووجهُالكالمُبٌيُومعناهُواضٌحُ,ُاخلطبُيفُهذاُأ يرسُمنُذلك(:ُاخلطايبُ)ُقالُأبوُسليامنُُ إذاُاتُّ

= 
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ُيُ ُماُ:باب ُُنمُُِستحبُّ ُاياحُ الض 

ثنيُ-511 ُحييُحد  ُمالك  ُعن ةًُُىضحُ ُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنُى ُمر 

ُضحىال ُُيومُهبحُ ذُْأُ ُمُ ثُ ُ,قرنُ أُ ُالًُحيُْفُ ُاًُبشكُ ُهلُشرتيأُ ُنُْأُ ُمرينفأُ ُ:نافعٌُُلقاُ,دينةملبا

ُصمُ ُيف ُ.اسالن ُُىل 

ُلففعُ:نافعٌُُلقا ُُثمُ ُت 
ِ
ُمح  ُلُ فحُ ُ.مرعُ ُبنُُِاهللُعبدُُِىلإُل  ُرأُُْق  ُُحيُهس  ُكُ لاُذبح  ُ,بش 

ُُْاًُمريضُوكان ُ.اسالن ُُمعُعيدُ لاُشهدُِيُ ُمل 

ُالحُُِيسلُ:يقولُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُوكانُ:نافعٌُُلقا ُُسُِأُْالرُ ُق  ُمنُىلعُبواجب 

ُ .مرعُ ُابنُ ُهلُ فعُوقدُ,ىحُ ض 
( )ُ

ُُِحُبُْذُ ُعنُي ُهُْالن ُُ:باب ُمامُِإلُِاُصاِفُانُُْلقبُةحيُ الض 

ثنيُ-513 ُحييُحد  ُباأُ ُأنُ ُ,سارُ يُ ُبنُُِشريُِبُ ُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنُىُعنُمالك 

___________________ 

ُإعراب ه,ُصواب ه ُْي غري  ُومل  ُْتسنن, ُأي.ُوإنامُهوُمل  ُْتسن: ُمل  ُإىلُالصل. ه ُرد  ُالنونيفأظهرُ, ي ريدُبذلكُ.

ُاإلثناء وكذلكُرواهُلناُالْثباتُِمنُأ صحابناُعنُعيلُبنُعبدُالعزيزُعنُالقعنبيُعنُمالكُعنُ,ُسن 

ُْأرُمنهمُيفُذلكُاختالفاًُ.ُنافعُعنُابنُعمر ُ(.3/111 )ُوانظرُاللسانُ.ُانتهىُكالمه.ُمل 

ُ.ُمنُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(9/188ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُ.ُوهذاُإسناٌدُصحيٌحُُ

مرُعنُنافعُبه(1/111ُ)ُ"غريبُاحلديث"ورواهُأبوُعبيدُيفُُ بيدُاهللُبنُع  ُ.ُمنُطريقُع 

,ُيفُال ضحيةُوهوُاملراد,ُالفحيلُالعظيمُاخللق(:1/183ُ)ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(فحيالًُ:ُ)ُقوله

اُيفُغريهاُفامل نجبُيفُرِضابه يُالولُلشبههُبهُيفُخلقتهُوعظمه.ُوأ م  م  فحٌلُ:ُوقالُابنُدريد,ُوبهُس 

ُ.انتهى.ُإذاُكانُنجيبًاُكريامًُ.ُف حيٌلُ
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ُُيارُ نُُِبنُردةبُ  ُُأنُُْلقبُتهضحيُ ُذبح  ُُيذبح  ُأنُ ُفزعمُ ُ,ضحىال ُُيومُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُرسو بضحيُ ُيعودُ ُنُْأُ ُهمرُ أُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 
ُ.خرىأُ ُةُ 

ُُجدُ أُ ُالُ:بردةُأبوُلقا ُُاًُعجذُ ُإال  ُرسول  ُُْوإنُ:لقاُ,اهللُيا ُُجتدُُْمل  ُاًُعجذُ ُإال 

.حبُ فاذُْ
( )ُ

_________________ 

( )ُُ ُالدارمي 5ُ 11)أخرجه )ُ ُيف ُاملأثورة"والشافعي 585ُ)ُ"السنن )ُ ُيف ُاملوطأ"واجلوهري ُ"مسند

ُعنُمالكُبه(9/113ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(5911ُ)وابنُحبانُ(811ُ) وعندُبعضهمُ.ُمنُط رق 

ُ.ُعنُب شريُبنُيسارُعنُأيبُبردة

منُطريقُحييىُالقطانُعنُحييىُبنُسعيدُعنُ(1/111ُ)والنسائيُ(5831ُ )وأخرجهُاإلمامُأمحدُُ

ُ.ُب شريُعنُأيبُب ردةُبه

منُطريقُ(91ُ /11)ُ"املعجمُالكبري"والطباينُيفُ,ُمنُطريقُابنُإسحاق(1531ُ )ورواهُأمحدُُ

مرُبنُالسائبُكالمهاُعنُب شريُعنُأيبُبردةُبه ُ.ُع 

ُبِنُعازبُ( 91 )ومسلمُ,ُومواضعُأخرى(918ُ)ُ"صحيحُالبخاري"وأصلهُيفُُ
ِ
:ُقالُعنُالباء

الة" ىُخايلُأ بوُبردةُقبلُالص  ُاهللُ,ُضح  ُحلمُ :ُملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُاهلل:ُفقال,ُتلكُشاة  ُعنديُ.ُياُرسول  إن 

ُهبا:ُفقال,ُجذعًةُمنُاملْعز ُلغريك,ُضح  ُلنفِسه:ُثمُقال,ُوالُتصلح  ىُقبلُالصالةُفإنامُذبح  ,ُم نُضح 

ه ُنسك  ُبعدُالصالةُفقْدُتم  نُذبح  ُاملسلمي,ُوم  نة  ُس  ُ."وأ صاب 

ُ)ُقولهُ :ُ عًا ُبفتحُاجليمُوالذالُاملعجمة(:1/5ُ )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(جذ  ُهوُوصٌفُل. سنٍّ

ُِمنُهبيمةُال نعام,ُفمِنُالضأِنُماُأ كملُالسنةُ  عي   ُ.ُدوّنا:ُوقيل,ُوهوُقولُاجلمهور.ُم 

,ُعرشة,ُوحكىُالرتمذيُعنُوكيع:ُوقيل,ُثامنية:ُوقيل,ُابنُستةُأشهر:ُفقيل.ُثمُاختلفُيفُتقديرهُ

ُستِةُأ شهرُأ وُسبعةُأ شهر ُالشابُ ,ُوعنُابنُالعرايب.ُأ ن هُابن  ُابن  ذعُلست ةُأ شهرُإىلُسبعةأ ن  ُ,ُيُجي  وابن 

ذعُلثامنيةُإىلُعرشة,ُقال ُ:ُاْل رم يُجي  اُاجلذعُمنُاملعزُفهوُماُدخل  ُإجذاعًاُمنُاملعز,ُوأ م  ُأ رسع  والضأن 

= 
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ثنوُ-511 ُحد  ُبنُ ُويمرُ عُ ُنُ أُ ُ,متيمُ ُبنُادبُ عُ ُعنُسعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُُشقرُ أُ  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسولُكلذُذكرُ ُهنُ وأُ ُ,ضحىلاُيومُ ُيغدوُ ُنُْأُ ُلقبُتهضحيُ ُذبح 

ُ( ).خرىأُ ُبضحي ةُ ُيعودُ ُنُْأُ ُهمرُ فأُ 

___________________ 

ُيفُاخلامسة,ُومنُالبقرُماُأ كملُالثالثة,ُيفُالسنةُالثانية ل  ُانتهى.ُومنُاإِلبلُماُدخ 

( )ُُ ُيف ُالشافعي ُاملأثورةالسن"أخرجه 581ُ)ُ"ن )ُ ُاملوطأ"واجلوهريُيف 819ُ)ُ"مسند ُيفُ( والبيهقي

ُعنُمالكُبه(5119ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(9/113ُ)ُ"الكبى" ُ.ُمنُط رق 

هُاإلرسالُ ُ.وبهُأ عل هُابنُمعيُوالبخاريُ,وظاهر 

ُ"العللُالكبري"والرتمذيُيفُ(1/151ُ)وأمحدُ(53ُ 3)وابنُماجهُ(581ُ)لكنُأخرجهُالشافعيُُ

(1/151ُ)ُ"معجمُالصحابة"وابنُقانعُيفُ(ُ 1 1)ُ"اآلحادُواملثاين"وابنُأيبُعاصمُيفُ(111ُ)

ُعنُحييىُبنُسعيدُ(3/91ُ )ُ"تاريخُبغداد"واخلطيبُيفُ(5131ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ منُط رق 

ويمرُبنُأ شقر ُ.عنُعب ادُبنُمتيمُعنُع 

ُُنُِمنُطريقُاب(11ُص)ُ"املنتخب"وأخرجهُالطبيُيفُُُُُ ُوعمروُبنُاحلارثُكالمهاُُوهب  عنُمالك 

ُ.عنُحييىُعنُعب ادُعنُعويمرُبه

نقطعٌُرجالهُ:ُ"زوائدُابنُماجه"قالُالبوصرييُيفُُُُُ ُأ نهُم  ُمتيمُملُيسمعُعويمرُبن.ُثقاٌتُإال  ُبن  ُعباد  ُلن 

ُ.كالمهُىانته.ُقالهُاحلافظُابنُحجر.ُأشقر

ْرديُعنُحييىُعنُ,ُبوصله(13/119ُ)ُ"التمهيد"وجزمُأبوُعمرُيفُُُُُ راو  وأ ي دهُبروايةُعبدُالعزيزُالد 

ويمرُبنُأشقرُأخبه,ُعب ادُبنُمتيم ُع  ُ.ُفذكره.ُأن 

ُقلتُ ُيعقوبُعنُعبدُالعزيزُبنُحممدُ(ُ 1 1)ُ"اآلحادُواملثاين"أخرجهُابنُأيبُعاصمُيفُ: حدثنا

ُ.ُوأنسُبنُعياضُكالمهاُعنُحييىُبه

ثناُيعقوبُناُعبدُ (11ُ 1)يضًاُلكنُأخرجهُابنُأيبُعاصمُأُ مروُبنُحييىُعنُعب ادُالعزيزُعنُعُ ُحد 

ُمنُقومه ُبنُأ ْشقرُ ,ُبنُمتيمُعنُغريُواحد  ويمر  ُع  ره.ُأن  ُ.فذك 

= 
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ُضاحيال ُُومُِحلُ ُخارُِادُ ُ:باب

ثنوُ-515 ُحد  ُ,دري ُخلاُسعيدُ ُيبأُ ُعنُمحنالرُ ُعبدُأيبُبنُربيعةُعنيُعنُمالك 

ُومحلُ ُمنُهذاُيكونُ ُأنُُْانظرواُ:لفقاُ,امًُحلُ ُههلُ أُ ُيهلإُمُ فقدُ ُ,سفرُ ُمنُمُ قدُُِن هأُ 

ُُْ:سعيدُ ُبوأُ ُلفقاُ,منهاُهوُ:فقالواُ,ىضحُ ل ُا مل 
ُُيكنُأ  ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُ؟هاعنُُْىّن 

ُ.مرٌُأُ ُبعدكُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُمنُكانُقدُهنُ إُُِ:فقالوا

ُفسأُ ُ.سعيدُ ُأبوُفخرج ُرسوُنُ أُ ُخبفأُ ُ,كلذُعنُل  ُُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُعنُيتكمّن 

ُثالُبعدُضحىل ُاُومحلُ  ُنتباذُِالاُعنُكموّنيتُ ُ,رواِخُوادُ ُواقُ وتصدُ ُوافكلُ ُث 

ُُ,واذُ بُِفانتُ  ُُ,حرامٌُُمسكرُ ُوكلُّ ُتقولواُالوُ,وهارُ وُْفزُ ُقبورلاُزيارةُعنُكميتُ وّن 

ُُ( )ُ.اًُسوءُتقولواُالُ.يعنيُ.اًُرجُْهُ 

___________________ 

مُيفُالتعليقُعىلُاحلديثُاملايض:ُقلتُ ُ.ويشهدُلهُماُأخرجهُالشيخانُعنُالباءُكامُتقد 

ُ"املعرفة"ويفُ(1/111ُ)ُ"الكبى"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(311ُ/ )ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُ.ُُمتصاًُ.ُأ خبناُمالٌكُعنُربيعةُبه(1358ُ)

رسٌلُ:ُقالُالبيهقيُ ُْي دركُأ باُسعيد.ُم  ُ.ُانتهى.ُريبعةُمل 

ُ(.1ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 3/1)ُ"التمهيد"وكذاُقالُأبوُعمرُيفُُ

عبدُُمنُطريقُُمتصاًُ(1111ُ)والنسائيُ(3115ُ,5118ُ)ُ"صحيحُالبخاري"أصلُاحلديثُيفُوُُ

ُخباب ُبن ُاهلل ,"ُ ُاخلدري  ُمالك ُبن ُسعيد ُأ با ُسفرُ ُأ ن  ُمن ُقِدم ُحلومُ. ُمن ُحلاًم ُأهله ُإليه م فقد 

ُالضاحي ُفقال, :ُ ُحتىُأ سأل  ُبآكله ُأ نا ُما ,ُ ه ُل م  ُُ-فانطلقُإىلُأ خيه ُبنُالنعامنقُ-وكانُبدريًا .ُتادة

ه؟ُفقال وِمُال ضحىُبعدُثالثةُأيام:ُفسأ ل  نهونُعنهُمنُأ كلُحل  ُأ مٌرُنقٌضُملِاُكانواُي  ُبعدك  ث  ُ.ُ"إنهُحد 

= 
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ُُِ:باب ُُيفُكةُ الرش  ُاياحُ الض 

ثنوُ-511 ُحد  صيُ ُبنُامرةعُ ُعنيُعنُمالك 
ُأنُ ُ,خبهأُ ُيسارُ ُبنُ ُعطاءُ ُأنُ ُ,ادُ 

ُُيضحُ نُ ُان ُكُ ُ:لقاُخبهأُ ُنصاري ُالُوبيُُّأُ ُباأُ  ُج ُالرُ ُيذبحهاُ.واحدةُِلاُاةُِبالش  ُعنهُل 

ُ.( )ُباهاةًُمُ ُفصارْتُُ.دُ بعُُْاسالن ُُىاهُ بُ تُ ُمُ ثُ ُ,هبيتُُِلُِهأُ ُنوعُ 

___________________ 

ُأيبُسعيدُرفعه(913ُ )وملسلمُ ُأهلُاملدينةُالُتأكلواُحلومُالضاحيُفوق":ُعنُأيبُنَّضةُعنُ ُيا

ُثالث ُإىلُرسولُِ. ُْلمُعياالًُ,ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِفشكوا ُوح ُُأن  ُش  ُوخ  ُفقالُ.اًُمُ دُ اًم وا: ُوأ طعم  ُكلوا ُأوُ, وا واحبس 

ُ."اد خرواُ

وا)ُدونُقولهُُ ُحرامٌُ,ُوّنيت كمُعنُاالنتباِذُفانت بِذ  ُمسكر  وها,ُوكلُّ ْور  يت كمُعنُزيارةُالقبورُفز  والُ,ُوّن 

ْجراًُ ُُ(.الُتقولواُسوءًاُ.ُيعني.ُتقولواُه 

ُُ ُسعيد ُأيب ُعن ُآخرين ُطريقي ُمن ُالزيادة ُجاءتُهذه ُوقد .ُ ُأمحد 111ُ  )عند ُيفُ( واحلاكم

1ُ 3/1)ُ"املستدرك" )ُ ُيف ُاآلثار"والطحاوي ُمشكل ُ 3 1)ُ"رشح )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

ُ.ُوغريهم(1/11ُ)

سلٌمُيفُُ ُعنُهذهُال.ُمرفوعاًُُعنُب ريدةُ(911ُ)ُ"صحيحه"ويشهدُْلاُماُأ خرجهُم  ثالثُمجيعًاُالنهي 

ُ."والُتقولواُهجراًُ"دونُقولهُ.ُنحوه

( )ُُ ُيف ُالطباين 9ُ 39)ُ"الكبري"أخرجه )ُ 11ُ  )والشايش )ُ ُ  1)واجلوهري ُيفُ( والبيهقي

ُعنُمالكُبه(5113ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(9/118ُ)ُ"الكبى" ُ.ُمنُط رق 

اكُ(3911ُ)ُ"الكبري"والطباينُيفُ(11ُ 3)وابنُماجهُ(515ُ )وأخرجهُالرتمذيُُ منُطريقُالضح 

ُبنُعبدُاهلل امرة  ثنيُع  ثامنُحد  ُي سارُيقول:ُقال,ُبِنُع  ُبن  ُعطاء  ُأ باُأ يُّوب:ُسمعت  كيفُكانِتُ.ُسأ لت 

حاياُعىلُعهِدُرسوِلُاهللُ ُ.ُفقالُذكره.ُملسو هيلع هللا ىلصالض 

ُ.ُهذاُحديٌثُحسٌنُصحيٌحُ:ُقالُالرتمذيُ

= 
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ثنوُ-511 ُحد  ُُابنُُِعنيُعنُمالك  ُُنحرُ ُماُ:لقاُهنُ أُ ُ,ِشهاب  ُعنهُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُُهبيتُُِلُِهأُ ُوعن ُ.ُواحدةًُُبقرةًُُأوُدةًُواحُبدنةًُُإال 

ُُلقاُتهامأيُ ُأدريُالُ:كلماُلقاُ.لقا ُ( ) .ابنُِشهاب 

___________________ 

ُمالكُ ُطريق ُمن ُله ُروايته ُبعد ُاجلوهري ُقول  ا ُأم  ُح: ُديثُموقوٌفُهذا ُفيه. ُما فى ُفالَُي  ,ُ ورواية 

اكُبِنُعثامنُرصحيٌةُيفُالرفع ح  امرة.ُالض  هرتِه.ُهوُابنُعبدُاهللُبنُصي اد:ُوع  هُلش  وهوُ.ُن سبُإىلُجد 

الُأمُغريه؟.ُلفُفيهالذيُاختُ (ُأيُعبدُاهللُبنُصي اد) ُ.هلُهوُالدج 

ُعنهُيفُاملوطأُوغريههكذاُرواهُ(:31ُ /1 )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ( ) ُأ صحاِبُمالك  ُ,ُمجاعة  إال 

هري.ُجويرية مُعنُعائشةُقالت:ُقال,ُفإنهُرواهُعنُمالكُعنُالزُّ رُ :ُأ خبينُمنُالُأ ِت  ُساقُ.ُماُنح  ثم 

ه ُ.سند 

ُفاختلفواُيفُإسناده:ُثمُقالُ ُأ صحاِبُابنُِشهاب  اُسائر  ُ.انتهىُكالمه.ُأ م 

منُطريقُ(35ُ 3)وابنُماجهُ(1/151ُ)ُ"الكبى"والنسائيُيفُُ(151 )أخرجهُأبوُداودُ:ُقلتُ

ُ,ُابنُوهبُويونسُبنُيزيد ر(1/151ُ)والنسائيُأيضًا عم  ُ"التمهيد"وابنُعبدُالبُيفُ,ُمنُطريقُم 

مرةُعنُعائشةُبه(31ُ /1 ) هريُعنُع  واُأ ّناُبقرةٌُ.ُمنُطريقُالزبيديُكلهمُعنُالزُّ ُْيشكُّ ُومل 

ت صلُ ُعلقمةُعندُ(33ُ /1 )ُ"التمهيد"كامُذكرهُابنُعبدُالبُيفُ.ُهُالليثلكنُروا,ُوهذاُم  قبةُبن  وع 

هري(1/391ُ)ُ"السننُالكبى"البيهقيُيفُ ُ.ُبلغناُفذكره:ُقال,ُكالمهاُعنُيونسُعنُالزُّ

هريُورواهُابنُ (:33ُ /1 )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ هُالزُّ هريُعنُعم  ث نيُم نُ:ُقال,ُأخيُالزُّ حد 

مرةُعنُعائشةالُأُ  مُعنُع  ُ..ُِت 

ُْيسمْعهُ:ُثمُقالُأبوُعمرُ ُمل  ُابنُِشهاب  ُعىلُأن  هريُتدلُّ وروايةُالليثُعنُيونسُمعُروايةُابنُأخيُالزُّ

مرة ُ.ُانتهى.ُعنُع 

ُُُُ ُقلت  ُوللحديثُشاهدٌُ: ُالنسائيُيفُ. 18ُ 1)ُ"الكبى"أ خرجه )ُ ُداود ُ 15 )وأبو والبيهقيُيفُ(

ُعنُالوليدُبنُمسلمُعنُال وزاعيُعنُحييىُعنُأيبُسلمةُعنُأيبُمنُطُ (1/313ُ)ُ"الكبى" رق 

= 
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ُُ:باب ُُةحيُ الض  ُىحُ ْضُال ُُامُِيُ أُ ُوذكرُ,ةرأُ ملاُبطنُُِيفُعام 

ثنيوُ-518 ُحييُحد  ُىحُ ْضُال ُُ:لقاُعمرُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك 

.ىحُ ْضُل ُاُيومُُِبعدُيومان
( )ُ

___________________ 

ُاهللُ",ُهريرة ُرسول  ُِمنُنسائهُبقرةًُُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  نُاعتمر  ُعم  ُ."ذبح 

ُأيبُهريرةُصحيٌحُثابٌتُ:ُقالُأبوُعمرُ ُانتهى.ُحديث 

دُبهُالوليدُبنُمسلم:ُ"السننُالكبى"وقالُالبيهقيُيفُُ ُْيذكرُسامعهُفيهُعنُال وزاعي ُ,ُتفر  وحممدُ,ُومل 

هُعنُيوسفُبنُالسفر ُأ خذ  ُكانَُيافُأْنُيكون  ُ..ُبنُإسامعيلُالبخاريُّ

ُُ ُالبيهقيُّ ُرواه ُبالسامعثم ُفيه حًا ُم ص  ,ُ ُقال ُالبيهقي)ثم ُأي ُحمفوظاًُ(: ثنا ُحد  ه ُقول  ُكان ُفإْن صارُ.

ُجيداًُ ُانتهىُ.ُاحلديث 

ُعنُعائشةُ ُآخر 
ُ,ُوجاءُمنُطريق  ُ.ُلكنهُشاٌذُالُيصحُّ

ُ(.ُ 3/55)ُ"فتحُالباري":ُانظرُ

ُُ ُيف ُمسلم 9ُ 3 )ُ"صحيحه"وأخرجه ُقال( ُجابر ُعن :"ُ ُاهلل ُرسول  ُيفُُملسو هيلع هللا ىلصنحر  ُبقرًة ُنسائه عن

ته ُ.ُ"حج 

ُقلتُ ُاهلل: ُرعاك ُاعلم ُأ. ُالنبي  ُذبح  ُفيهُملسو هيلع هللا ىلصن  ُالُخالف  ُثابٌت ُالبقر  .ُ ُالص  ُيف ُعائشةُكام حيحيُعن

ُاخلالف,ُوغريها ستقلةًُ.ُلكن  ُمنُنساءهُبقرًةُم 
ُامرأة  ُلكل  ُمجيعًاُببقرة ُواحدة ُ؟,ُهلُنحر  ُ.ُأ مُأ رشكهن 

ُيفُُُ ُالقيم ُابن 91ُ / )ُ"ِتذيبُالسنن"قال ُفالُإشكا(: دًا تعد  ُم  ُاْلدي  ُكان ُلفإْن ُبقرًةُ, ُكان وإْن

ُ ُوهن  ُبينهن  هُتسٌعُ:ُأيُ-واحدًة نُقالُبقولهُ-زوجات  ُوم  ةُإلسحاق  ج  ُح  زئُعنُ.ُفهذا ُالبدنةُجت  أن 

ُانتهىُ.ُ"وهيُإحدىُالروايتيُعنُأمحدُ.ُعرشة

ُأ ّناُبقرٌةُواحدٌةُعنُاجلميع:ُقلتُ يُأ هِلُاحلديِثُ,ُوقدُصح  ُإِمام  ُ.ُإسحاقُوأمحد.ُفقويُبذلكُقول 

ُالبيهقيُيفُُ( ) 9/191ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجه ُمنُطريقُابنُب كري( ُاحلاكمُيفُ, ُأمحد عوايلُ"وأبو

رُكالمهاُعنُمالكُبه(111ُ)ُ"مالك ُ.ُمنُطريقُهشامُبنُعام 

= 
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ثنوُ-519 ُحد  ُُْمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنيُعنُمالك  ُُيضحُ يُ ُيكنُمل  ُيفُعام 

ُ( )ُ.رأةملاُبطنُِ

  

___________________ 

ُابنُاملنذرُيفُُ ُ"وابنُحزمُيفُ(51ُ 1)ُ"الوسط"ورواه ُعنُنافعُبه(5/315ُ)ُ"امل حىل  .ُمنُط رق 

ُ.ُنحوه

ُ.ُمنُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(9/188ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

رُعنُأيوبُعنُنافعُعنُابنُعمر(31ُ 8)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ عم  يُعنُ",ُعنُم  أنهُكانُالُي ضح 

ب لُ  يُعنُولِدهُالصغاِرُوالكبارُِ,ُح  ُ."لكنُكانُيضح 

ُالبُيفُُ ُابنُعبد 5/111ُ)ُ"االستذكار"قال ُشذوذٌُا(: ُاملرأِة ُيفُبطن ُعنُما ,ُالختالفُيفُالضحية

ُيفُذلك ويُعنُابنُعمر  ُعىلُماُر 
ِ
ُالعلامء ُ.انتهى.ُومجهور 
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ُ
  كتاب

َّ
 حبائ  الذ

 
ُحةُِبيُْالذُ ُىلعُسميةُِالتُ ُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنوُ-1 5 ُحد  ُيبأُ ُبنُاشعيُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,سعيدُ ُبنُحييىُعنيُعنُمالك 

ُملاُربيعة ُُنُْأُ ُهلُاًُمالغُ ُمرُ أُ ُخزومي  ُلفُ,ذبيحةًُُيذبح  ُُ:هلُلقاُ,هايذبحُ ُأنُُْرادُ أُ ُام  ُمُ س 

ُسمُ ُقدُ:مغاللاُهلُلفقاُ,اهلل  ُُ:هلُلفقاُ,يت  ُسمُ ُقدُ:هلُلقاُ,وحيكُاهلل ُمُ س  ُ,اهلل ُيت 

ُ.( )ُبداًُأُ ُهاطعمُ أُ ُالُواهللُِ:عي اشُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُهلُلفقا

ُُلُِحاُيفُكاةُِالذُ ُنمُُِجيوزُ ُماُ:باب ُورةُِالَّض 

ثنيُ-  5 ُحييُحد  ُالًُرج ُُأنُ ُ,يسارُ ُبنُُِعطاءُعنُملأسُبنُزيدُعنُىُعنُمالك 

ح ُبأُ ُهلُقحةًُلُ ُىيرعُ ُكانُحارثةُ ُبنيُمنُنصارال ُُمن
ُفأُ ُدُ  ُملاُاصاهب  ُاهافذكُ ُ,وت 

ُفُ,ظاظُ بِشُ ئل  ُُس  ُ.( )ُوهالُ فكُ ُ.ٌسُبأُُْهباُيسلُ:لفقاُ,كلذُعنُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

_________________ 

ُْأرهُيفُغريُاملوطأُ( ) ُ.مل 

ُحجرُيفُ,ُجزمُبذلكُابنُحبان.ُوابنُعياشُلهُإدراكُ ُ(.1/115ُ)ُ"اإلصابة"وأ ي دهُابن 

يينةُعنُزيدُبه(1/151ُ)وابنُأيبُشيبةُ(8111ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1) ُ.ُعنُسفيانُبنُع 

ُاإلرسالُ ه ُوظاهر  ُأمحدُ, ُأخرجه ُمنُطريقُالثوري(5/131ُ)لكْن ,ُ منُطريقُ(1813ُ)وأبوُداود

ُمنُبنيُحارثه ل  ُُ"وفيهُ.ُيعقوبُبنُعبدُالرمحنُاإلسكندراينُكالمهاُعنُزيدُعنُعطاءُعنُرج  فأ خذ 

ها أ ُبهُيفُلب تهاُحتىُأ هريقُدم  ُ."وت دًاُفوج 

منُطريقُأيوبُالسختياينُعنُ(1191ُ)ُ"الكبى"ويفُ(1/115ُ)ُ"املجتبى"وأخرجهُالنسائيُيفُُ

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   414 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-1 5 ُحد  ُهنُ أُ ُ,اسُ عبُ ُبنُُِاهللُعبدُُِعنُيلُ يالدُ ُزيدُ ُبنُثورُُِعنيُعنُمالك 

ُ ئل  ُبأُُْالُ:لفقاُ؟عرِبُلاُىصارُ نُ ُذبائِحُُعنُس  ُمْلُ تويُ ُنومُ }ُيةآلاُهذهُوتالُ.هباُس 

ُُ( )ُ[ 5املائدةُ]ُ{منهمُهفإنُ ُمنكم

___________________ 

ُ.ُبهُزيدُبنُأسلمُعنُعطاءُعنُأيبُسعيدُاخلدريُ

ُقوٌيُُ ُشاهٌد ُوله ُالبخاريُ. ُ 8 1)أخرجه ُعنُكعبُبنُمالك( ُترعىُبسْلع", ُغنٌم ُكانتُله .ُأ ن ه

ُمنُغنمناُموتاًُ ُفذبحْتهاُبه.ُفأبصْتُجاريٌةُلناُبشاة  ُ:ُفقالُْلم,ُفكرسْتُحجرًا ل واُحتىُأ سأ ل  الُتْأك 

ُاهللُ هُبأ كلِها,ُعنُذلكُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُ.ُ"فأ مر 

بكرسُالشيُاملعجمةُوإعجامُُ(بِشظاظُ:ُ)ُقوله.ُالناقةُذاتُاللبن.ُبكرسُالالمُوفتحها(ُلقحةُ:ُ)ُقوله

ُالظاءين ُالط رف, د ُامل حد  ُالعود  ُبالوتد, ُاحلديِث ُطرِق ُبعِض ُيف ُوفرس  .ُ ُيف ُالسيوطي تنويرُ"قاله

ُ(.311/ .ُ)"احلوالك

ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(1ُ 9/1)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُالبيهقيُيفُُ ُُ"الكبى"وأخرجه 1ُ 9/1)أيضًا منُطريقُالقعنبيُوابنُ(11ُ /1)ُ"املعرفة"ُويف(

ُعنُابنُعباس ُعنُثوِرُبنُزيدُعنُعكرمة  ُ.وهبُكالمهاُعنُمالك 

ُُ ُالبيهقيُيف ُ"املعرفة"قال :ُ ُوكأن ه ُأيُمالكُ) ُعكرمة( ُبرواية ُاالحتجاج ُير ْ ُمل  ُيفُ. ه ُاسم  ُيذكر فلم

ُانتهى.املوطأ

روىُمنُحديثُابنُعباسُيفُإحاللُذبائحهمُوالذيُي(:353ُ/ )ُ"املسند"وقالُاإلمامُالشافعيُيفُُ

ُعنُعكرمةُعنُابنُعب اسُ  ُأ يبُحييىُعنُثور  ْرديُوابن  راو  .ُإنامُهوُمنُحديِثُعكرمةُأ خبنيهُابنُالد 

ُعنُاسمُعكرمة(ُأيُمالكُ)ُلكنُصاحبناُ,ُفذكره ت  ُابنُعباس,ُسك  ُْيلق  ُانتهى.ُوثورُمل 

ُيفُُ ُالطبيُّ منُ(ُ 1 /5 )ُ"رشحُمشكلُاآلثار"والطحاويُيفُ(ُ 1/11 )ُ"تفسريه"وأخرجه

(11ُ )ُ"ِتذيبُاآلثار"والطبيُيفُ(1518ُ)ُ"تفسريه"وابنُأيبُحاتمُيفُ,ُطريقُعطاءُبنُالسائب

ُالحولُكالمهاُعنُعكرمةُعنُابنُعباسُبه ُ.منُطريقُعاصم 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   415 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُكاةُِالذُ ُيفُحةُِبيُْالذُ ُنمُُِهكرُ يُ ُماُ:باب

ثنيُ-3 5 ُحييُحد  ُأيبُبنُُِلُِعقيُىلموُةرُ مُ ُيبأُ ُعنُسعيدُ ُبنُُِحييىُعنُىُعنُمالك 

ُلطا ُُهنُ أُ ُ,ب  ُأُ س  ُُكفتحرُ ُحْتُبُِذُ ُشاةُ ُعنُريرةهُ ُباأُ ُل  ُمُ ثُ ُ,هالُ كأُْيُ ُنُْأُ ُهمرُ فأُ ُ.؟هابعض 

ُ ُأُ س  ُُبنُ ُزيدُ ُكلذُعنُل  ُُ,كحرُ تتُ لُيتةُ ملاُنُ إُُِ:لفقاُثابت  ُ.( )ُكلذُعنُاهوّن 

ُحةُِبيُْالذُ ُنُِطُْبُ ُيفُماُكاةُ ذُ ُ:باب

ثنيُ-1 5 ُحييُحد  ُإذاُ:يقولُكانُن هأُ ُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُُِعنُنافعُ ُعنُىُعنُمالك 

ُُهابطنُُِيفُماُفذكاةُ ُاقةُ الن ُُحرِتُنُ  ُُ,هقُ لخُتمُ ُقدُكانُإذاُاذكاِت  ُُفإذاُ,رهشعُ ُونبت  ُخ  ُرج 

ُُىحتُ ُبحذُ ُهمُ أُ ُبطنُُِنمُِ َُي  ُ.( )ُهجوفُُِنمُُِمُ الدُ ُرج 

_________________ 

ننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( ) ُ.ُبهمنُطريقُحييُبنُب كريُعنُمالكُ(9/151ُ)ُ"السُّ

ُ.ُُُوكذلكُرواهُسليامنُبنُباللُعنُحييىُبنُسعيد:ُقالُالبيهقيُ

يينة(8131ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ عنُعبدُالرحيمُ(ُطُعوامة1/138ُُ )وابنُأيبُشيبةُ,ُعنُابنُع 

ة ر  ُبنُحييىُبنُحب انُعنُأ يبُم  د ُعنُحييىُبنُسعيدُعنُحمم  ُبنُسليامنُكالمها ُْلمُ", ُشاًة ُوجد  أ نه

كت.ُمتوت هاُفتحر  ُ."فذكره.ُفذبح 

اهُبزيادةُحممدُبنُحييىُيفُسنِدهُ ي  ُ.ُهكذاُرو 

ُالرزاقُُ ةُبه(8131ُ)وأخرجهُأيضًاُعبد  ر  ُ.منُطريقُابِنُأيبُذئبُعنُحممدُبنُحييىُعنُأ يبُم 

ُاجلميعُ ُ ُوخالفُأ بوُمعاوية ُالبيهقيُيفُ. (ُ 8 /3)ُ"الصغرى"ويفُ(9/151ُ)ُ"الكبى"فأخرجه

ُ,ُحييىُبنُسعيدُعنُحممدُبنُحييىُبنُحب انُعنُحممدُبنُزيدمنُطريقهُعنُ الًُذبح  ُرج  ُ.ُفذكره.ُأن 

لُ ُال و  ُ.ُوالصواب 

ُ.ُمنُطريقُابنُب كريُوابنُوهبُعنُمالكُبه(9/335ُ)أخرجهُالبيهقيُُ(1)

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   416 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

  

___________________ 

,ُمنُطريقُعبدُاهللُعمرُوغريه(9/335ُ)والبيهقيُ,ُمنُطريقُأيوب(8111ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

ورواهُ.ُمنُطريقُالليثُكلهمُعنُنافعُعنُابنُعمرُبهُموقوفاًُ(181ُ )ُ"معجمه"نُاملقريُيفُواب

همُموقوفًاُأيضاًُ ُ.غري 

والطباينُ,ُمنُطريقُحممدُبنُإسحاق(1851ُ)ُ"الوسط"والطباينُيفُ(ُ 1/8)وأخرجهُاحلاكمُُ

ُ 9153ُ)أيضًا ُموسى( ُبن ُأيوب ُطريق ُمن ,ُ ُيف 9/335ُ)ُ"الكبى"والبيهقي ُيفُ( والدارقطني

مرُكلهمُعنُنافعُعنُابنُعمرُ(8131ُ)والطباينُأيضًاُ(ُ 1/11)ُ"السنن" منُطريقُعبيِدُاهللُبنُع 

ُ.ُاًُمرفوع

ُعنُابنُعمرُمرفوعاًُ:ُقالُالبيهقيُُُُ ويُمنُأوجه  هُعنهُضعيٌفُ,ُور  ُموقوٌفُ.ُورفع  ُاهـُُُُُُُُُُ.والصحيح 

ُُُ ُيف ُكام ُحاتِم ُوأ بو ُالدارقطنيُّ ه ُوقف  ب  ُصو  ُُ"العلل"وكذا 1ُ 1 )البنه )ُ ُعديُيف ُ"الكامل"وابن 

اظُ"التلخيص"وابنُحجرُيفُ(ُ 3/1) ُ.وغريهمُمنُاحلف 

ُانظرُ ُتن: ُالتحقيق 59ُ /3)قيح ُاْلادي( ُعبد ُالبن .ُ ُاحلبري 51ُ /1)والتلخيص ُالرايةُ( ونصب

ُ(.15ُ /8)وإرواءُالغليلُ(1/158ُ)
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ُاملوطُ ُزوائدُ   417 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

 
ُ
  كتاب

َّ
 الص
 
 دي

 
ُتُ قُ ُماُلُِكأُ ُتركُ ُ:باب ُملُِاُل  ُجرُ حلواُعراض 

ثنيُ-5 5 ُحييُحد  ُُ:لقاُهنُ أُ ُنافعُ ُعنُىُعنُمالك  ُوأناُ-ُرُ بحجُ ُنطائريُُْرميت 

ُُمهاحدُ أُ ُامُ فأُ ُ,هامتُ صبُْفأُ ُ-ُفرُ جل ُبا ُخرُ آلاُامُ وأُ ُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُهفطرح ُُ,فامت 

ُ ُُومُ دُ بقُ ُيهذكُ يُ ُعمرُبنُاهللُعبدُ ُفذهب  ُقبُفامت  ُ( ).اًُيضأُ ُاهللُعبدُ ُهفطرح ُُ,هيُ ذكُ يُ ُنُْأُ ُل 

ُُيفُجاءُ ُماُ:باب ُامتلُ عمل ُاُدُِيُْص 

ثنيُ-1 5 ُحييُحد  ُُكانُهنُ أُ ُ,مرعُ ُبنُاهللُعبدُُِعنُنافعُ ُعنُىُعنُمالك  ُيفُيقول 

ُأُ ُماُْلُكُ ُ:ملُ عملُ اُِبُلُْكلا ُلعُمسك  ُتقُ ُإنُُْيك  ُُْنوإُُِ,ل  لقتُ يُ ُمل 
( ).ُُ

ثنوُ-1 5 ُحد  ُوإنُُْ:مرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُلقاُ:يقولُاًُنافعُسمعُ ُهنُ أُ يُعنُمالك 

_________________ 

ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(9/119ُ)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُبنُعمرُمنُطريقُعبدُاهلل(1/138ُ)وابنُأيبُشيبةُ,ُمنُطريقُأيوب(8515ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُُ

مري ُ.كالمهاُعنُنافعُبهُنحوهُالع 

ُ(.81 /3)البنُحجرُ(ُتغليقُالتعليقُ)ُانظرُُ

فُ:ُ)ُقوله فُبضمُ (:315ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ.ُ(اجل ر  موضعُ.ُاجليمُوالراءُوسْبخةُاجلر 

ُمنُأمواْلا ُفيهُماٌل ُباملدينة ُبنُاخلطاب. مر  ُع  ُكانُمال  ُوفيه ُأ ميالُمُِ. ُالشاموهوُعىلُثالثِة .ُنُناحيِة

ومُ:ُ)ُوقوله فةُالُغريُ(بقد  ف  ار.ُُم  ُ.انتهى.ُآلةُالن ج 

ُ.ُوهذاُإسناٌدُصحيٌحُُ(1)

ُ.ُانظرُماُبعدهُ
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ُاملوطُ ُزوائدُ   418 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُ.( )ُلكُ يأُُْملُ ُوإنُ,لكأُ 

ُُيفُجاءُ ُماُ:باب ُرحُْبُ لاُدُِيُْص 

ثنيوُ-8 5 ُحييُحد  ُُهريرةُأيبُبنُمحنالرُ ُعبدُ ُأنُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك  ُأس  ُل 

ُُمرعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ  ُ.هلُِكُْأُ ُنعُ ُفنهاهُ,؟بحرُ لاُظُ فُ لُ ُعام 

ُلانقُثمُ ُ:نافعٌُُلقا ُحأُ }ُفقرأُِفُحُ ْصُملُ باُعافدُ ُاهللُعبدُ ُب  ُبحرُِلاُصيدُ ُكملُل 

ُ[.91املائدةُ]ُ{هوطعامُ 

ُسبأُُْالُهنُ إُُِ:هريرةُيبأُ ُبنُُِمحنالرُ ُعبدُىلإُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُنيلرسفأُ ُ:نافعٌُُلقا

ُ.( )ُهلُِكُْبأُ 

ثنوُ-9 5 ُحد  اري ُجلاُسعدُ ُعنُمُ لسأُ ُبنُزيدُُِعنيُعنُمالك 
ُبنُمرعُ ُىلموُ( )

_________________ 

(1/131ُ)وابنُأيبُشيبةُ(9/513ُ)ُ"تفسريه"والطبيُيفُ(9ُ 1/85 85)أخرجهُعبدُالرزاقُُ( )

ةُطرقُعنُنافعُبه(9/391ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ ُ.منُعد 

ُ.ُوإسنادهُصحيحُ

ُ(.9/111)فتحُالباريُ:ُوانظرُ

ُالبيهقيُيفُُ(1) 9/155ُ)ُ"الكبى"أخرجه ُواملتفقه"واخلطيبُيفُ( 5/111ُ)ُ"الفقيه وابنُعساكرُ(

ُعنُمالكُبه(31/35ُ) ُ.ُُُمنُط رق 

ُُ ُالرزاق ُعبد 8119ُ)وأخرجه )ُ ُيف 11ُ/  )ُ"تفسريه"والطبي )ُ ُيف ُكام د ُ"املطالب"ومسد 

( 1/111ُ)ُ ُ.ُعنُنافعُبهُمنُط رق 

ُ:ُ)ُقولهُ ىُعىلُالساحل:ُأيُ(لف ظ  ُ.رم 

ب ليدةُعىلُالساحِلُ.ُاجلاريُنسبةُإىلُاجلار(:1/318ُ)البنُحجرُُ"التهذيب"قالُالسمعاينُكامُيفُُ(3)

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   419 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُلسأُ ُ:لقاُهنُ أُ ُابطُ خلا ُقتُ يُ ُيتانُِحلُِاُعنُمرعُ ُبنُاهللُعبدُ ُت  ُُل  ُُهابعض  ُمتُ ُوأُ ُ,اًُبعض  ُوت 

ُ ُ.ٌسُبأُُْهباُيسلُ:لفقاُ؟.اًُدرص  

ُلسأُ ُثمُ ُ:سعدٌُُلقا ُ.( )كلذُلمثُ:لفقاُ,عاصلاُبنُمروعُ ُبنُاهللُعبدُ ُت 

ثنوُ-511 ُحد  ُُيبأُ ُعنُنادالزُ ُيبأُ ُعنيُعنُمالك  ُيبأُ ُعنُمحنالرُ ُعبدُبنُمةلس 

ُُبنُوزيدُُِهريرة ُأُ ُ,ثابت  ُ.( )ُاًُسبأُُْبحرُ لاُظُ فُ لُ ُبامُريانُِيُ ُالُكاناُامّن 

ثنوُ- 51 ُحد  محنُعبدُبنُمةلسُأيبُعنُنادالزُ ُأيبُعنيُعنُمالك  ُاًُناسُنُ أُ ُ,الر 

ُُكمحلاُبنُ ُمروانُ ُلوافسأُ ُ,وامُ قدُُِارُِجلاُلهأُ ُمن ُبهُيسلُ:لفقاُ.؟بحرُ لاُظُ فُ لُ ُعام 

ُُبنُُِزيدُُِىلإُواهبُ اذُُْ:لوقاُ,بأٌسُ ُ.وينتُ ائُُْثمُ ُ,كلذُعنُومهالُ أُ فاْسُُهريرةُيبوأُ ُثابت 

ُتُ فأُ ُ؟نقواليُ ُماذاُوينِبُْخُفأُ  ُلُ فسأُ ُاومه  ُبأُ ُالُ:فقاالُ,اومه  ُمروانُ ُتوافأُ ُ.بهُس 

ُلقُقدُ:مروانُ ُلفقاُ,وهبُ ْخُفأُ  ُ( )ُ.كملُ ُت 

___________________ 

ربُاملدينة ُ.بق 

ُابنُأيبُشيبةُيفُُ( ) ُعنُ(9/155ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/151ُ)ُ"املصنفُُ"أخرجه منُط رق 

ُمالكُبهُ

دًاُ:ُ)ُقولهُ ُ(.1/11)ُ"املشارق"قالهُعياضُيفُ.ُأيُبْرداًُ.ُبفتحُالصادُوالراءُ(رص  

ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(9/151ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

منُطريقُسفيانُعنُأ يبُ(81ُ /1)ُ"التاريخُالكبري"والبخاريُيفُ(1/119ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُُ

ُ.هالزنادُب

ثنيُعبدُاهللُبنُيوسفُعنُمالكُبه(81ُ /1)ُ"التاريخُالكبري"أخرجهُالبخاريُيفُُ(3) ُ.حد 

(9/151ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(81ُ /1)ُ"التاريخ"والبخاريُيفُ(8111ُ)ورواهُعبدُالرزاقُُ

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   411 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُ:باب ُكُلُِكُْأُ ُمُ ريُْحت  ُُذيُل  ُُمنُناب  ُباعالس 

ثنيُ-511 ُحييُحد  ُُعنُىُعنُمالك  ُيبأُ ُعنُينُ والخل ُاُإدريسُيبأُ ُعنُابنُِشهاب 

ُرسوُنُ أُ ُ,شني ُخل ُاُبةُ لعثُ  ُكُْأُ ُ:لقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُكُ ُل  ُُذيُل  ُُمنُناب  ُ( ).حرامٌُُباعالس 

___________________ 

رُكالمهاُعنُأيبُالزنادُعنُأيبُس(8115ُ)وعبدُالرزاقُأيضًاُ,ُمنُطريقُسفيانُالثوري عم  لمةُعنُم 

ُفاستفتيناُأ باُهريرة":ُقال,ُعنُث ويب ُكبري  ك  م  ُبس  ىُالبحر  ُ.ُ"فذكره.ُرم 

ملُقولهُعنُثويب.ُوهوُمنُأ هِلُاجلارُِ.ُفزاداُيفُاإلسنادُث ويباًُُ وث ويبُ.ُعنُقصةُأ هِلُاجلارُِ:ُأي.ُوحي 

ُمنهم ُالسانيد, ُيف ُكثريٌة ُنظائر  ُوْلذا .ُ ُيف ُحاتم ُأبو ُاخلالف ُهذا ُإىل ُوالتعديلاحلر"وأ شار ُ"ج

(1/11 )ُ

ُ(. 1 /1)ُ"الثقات"ذكرهُابنُحبانُيفُ.ُهوُأبوُراشدُالوصايبُ.ت صغريُث وبُ:وث ويبُ

ُهبذاُالسياقُ( ) ُ.شاذ 

(111ُ )والرتمذيُ(3811ُ)وأبوُداودُُ(531 /3)ومسلمُ(5531ُ)واحلديثُأخرجهُالبخاريُُ

ُ 1315ُ)والنسائي )ُ ُيف ُحب ان 5119ُ)ُ"صحيحه"وابن 1193ُ)والبغويُ( )ُ مسندُ"واجلوهريُيف

(1ُ 9/3)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(519ُرقمُ/11)ُ"املعجمُالكبري"والطباينُيفُ(119ُ)ُ"املوطأ

ُعنُمالك ُ"بلفظُ.ُوغريهمُمنُط رق  باععنُأ كِلُكُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُّنىُرسول  ُمنُالس  ُذيُناب  ُ."ل 

ُأ صحابُاملوطآتُ ُاللفظُرواه ُوهبذا هريُ. 11ُ)وابنُالقاسمُ(11ُ 1)كأيبُمصعبُالزُّ وعيلُبنُ(

ُ(.3ُُُُُ 1)وسعيدُبنُسويدُ(113ُ)وحممدُبنُاحلسنُالشيباينُ(91ُ)زيادُ

ُأُ ُ"هكذاُقالُحييىُيفُهذاُاحلديثُهبذاُاإلسنادُ(:ُ  /1)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُكلُذيُناب  ْكل 

ة.ُ"منُالسباعُحراٌمُ واةُاملوطأُيفُهذاُاإلسنادُخاص  تابْعهُعىلُهذاُأ حٌدُمنُر  ُْي  ُحديِثُ,ُومل  وإنامُلفظ 

ُعنُأيبُإدريسُعنُأيبُثعلبةُعنُالنبيُ ُعنُابنُِشهاب  ُمنُ",ُملسو هيلع هللا ىلصمالك  ىُعْنُأ ْكِلُكلُذيُناب  أنهُّن 

باع ُالذيُجاءُبهُحييىُ,ُ"الس  اُاللفظ  ُعنُإسامعيلُبِنُ,ُيفُهذاُاإلسنادوأ م  فإنامُهوُلفظُحديِثُمالك 

كيمُعنُعبيدةُبنُسفيانُعنُأيبُهريرةُ ُانتهى.ُملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبيُُأيبُح 

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   411 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُتةُِيُْمل ُاُلودُِج ُُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنوُ-513 ُحد  ُعبدُبنُدحممُ ُعنُسيطُ قُ ُبنُاهللُعبدُبنُيزيدُعنيُعنُمالك 

ُالن ُزوجُ-ُعائشةُعنُهمُ أُ ُعنُثوبانُبنُمحنالرُ  ُرسوُنُ أُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُنُْأُ ُمرُ أُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُ( ).بغْتُدُ ُإذاُيتةُِملُ اُلودُِبجُ ُعُ ستمتُ يُ 

___________________ 

ُُ"وقالُيفُُ 5/181ُ)ُ"االستذكار ُكذلك(: ُأ حٌد رويه ُوالُي  .ُ ُأ صحابُابنُِشهاب  ُالُمْن والُِمنُ,

ُ ُ.انتهىُكالمه.ُأ صحاِبُمالك 

ُقلتُ :ُ ُبن بيدة ُع  ُهريرةوحديث ُأيب ُعن فيان ُس  .ُ ُ(811 )ُ"املوطأ"يف ُيفُ, ُم سلم ُطريقه ومن

ُ(.933 )برقمُُ"صحيحه"

ُالنُّهبى":ُملسو هيلع هللا ىلصعنُجبريُبنُنفريُعنُأيبُثعلبةُقالُقالُرسولُاهللُ(1311ُ)لكنُروىُالنسائيُ ,ُالُحتلُّ

ُذيُناب ُمنُالسباعُكلُّ ُ.ُ"والُحتلُاملجثمة,ُوالُحيلُّ

ُواهللُأعلم.ُمالكُوهذاُاللفظُبمعنىُروايةُحييىُعن

(1ُ 31)وابنُماجهُ(11ُ /1)والنسائيُ(11ُ 1)وأبوُداودُ(53ُ ,18ُ ,1/13ُ)أخرجهُأمحدُُ( )

ُ ُيف ُ 1)ُ"مسنده"والشافعي )ُ ُيف ُالرزاق ُ 9 )ُ"املصنف"وعبد )ُ 993ُ )والدارمي والبيهقيُ(

ُعنُمالكُبه(11ُ / )والطحاويُ(1ُ / ) ُ.وغريهمُمنُط رق 

هُثقاٌتُُ ُ.ُورجال  رِوُعنهاُسوىُابنِهاغري  ُْي  ُحب انُيفُالثقات,ُوالدِةُعبِدُالرمحنُبنُثوبانُمل  ُ.وذكرهاُابن 

ُل يِبُ(:91ُ /3)ُ"العللُومعرفةُالرجال"قالُعبدُاهللُبنُاإلمامُأمحدُكامُيفُُ ُيفُهذاُ:ُقلت  ُتقول  ما

ه؟.ُقالُفيهُأ مه,ُاحلديِثُ نُأ مُّ ه.ُم  رهُِمنُأ جِلُأ م  ُ.ىانته.ُكأ ن هُأ نك 
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ُقةيُْقُِعُ لاُيفُجاءُ ُماُ:باب

ثنيُ-511 ُحييُحد  ُُبنيُمنُلُ رج ُُعنُمُ لسأُ ُبنُزيدُعنُىُعنُمالك  ُعنُرةمُْض 

ُُ:لقاُهنُ أُ ُ,بيهأُ  ئل  ُُس  ُأُ ُالُ:لفقاُ,قيقةُِعُ لاُعنُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُعُ لاُحبُّ ُامنُ إُُِهنُ وكأُ ُ,قوق 

ُفأُ ُدٌُلُ وُ ُهلُدلوُ ُنمُ ُ:لوقاُ,سماالُهرُِكُ  ُيُ ُأنُُْحب  ُنس  ُ( ).لعيفُْلفُهدُِلوُعنُك 

_________________ 

والبيهقيُ(1/3111ُ)ُ"معرفةالصحابة"وأبوُنعيمُيفُ(331ُ)واجلوهريُ(5/319ُ)أخرجهُأمحدُُ( )

ُعنُمالكُبه(1/111ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(9/311ُ)ُ"الكبى"يفُ ُ.ُمنُط رق 

ْرديُعنُزيد(981ُ)ُ"اآلحادُواملثاين"واختلفُعىلُزيدُفأخرجهُابنُأيبُعاصمُيفُُ راو  بمثلُ.ُعنُالد 

ُمالك ُرواية .ُ ُأمحد 5/131ُ)ورواه يينة( ُع  ُابن ُعن ُفقال. ه: م  ُع  ُأ و ُأ بيه ُعن ُأيضًاُ. ُأمحد ورواه

(13113ُ )ُ ُيف ُاملشكل"والطحاوي 3/19ُ)ُ"رشح )ُ ُأسامة ُأيب ُبن 399ُ)واحلارث ُطريقُ( من

ُمنُقوِمه:ُالثوريُفقال ُ:ُقال,ُعنُرجل  ُالنبي  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصسألت 

ه(:1/311ُ,315ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُُالُأ علم  ويُمعنىُهذاُاحلديثُعنُالنبي  ُمنُُملسو هيلع هللا ىلصر  إال 

ُ,ُهذاُالوجه هُعنُالنبي  مروُبنُشعيبُعنُأبيهُعنُجد  مروُبنُ,ُملسو هيلع هللا ىلصومنُحديثُع  واخت لفُفيهُعىلُع 

ُداودُبنُقيس:ُقال(ُ 191)ماُذكرهُعبدُالرزاقُُ.وِمنُأ حسنُأ سانيدُحديثِه,ُشعيبُأيضاًُ ,ُأ خبنا

دُ :ُقال ُبنُشعيبُحي  ُعمرو  هسمعت  ُ":ُقال,ُثُعنُأ بيهُعنُجد  ُالنبيُّ ئل  .ُ"فذكره.ُعنُالعقيقةُملسو هيلع هللا ىلصس 

ُانتهى

ُعمروُبنُشعيب:ُقلتُ ُ.ُحديث 

مروُ(11ُ /1)والنسائيُ(1811ُ)وأبوُداودُ(81ُ /1)أخرجهُاإلمامُأمحدُُ ُعنُع  وغريهمُمنُط رق 

ُبنُشعيب .ُ ُفليفعْلُ"وفيه كُعنُولِده ُينس  ُأ ن ُمنكم ُأ حب  ُمن ُشاتان. الم ُالغ  كافأتانُعن ُم  وعنُ,

= 
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ثنوُ-515 ُحد  حممُ ُبنُجعفرُعنيُعنُمالك 
ُفاطمةُ ُوزنْتُُ:لقاُهنُ أُ ُ,بيهأُ ُعنُدُ 

ُ ُُسيُ وح ُُحسنُ ُشعرُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُبنت  ُكلذُةبزنُ ُقْتُفتصدُ ُثومُ لكُمُ وأُ ُوزينب 

ُ ُ( ).ةًُفض 

___________________ 

حهُاحلاكمُُ."اجلاريِةُشاةٌُ ُ(.1/138ُ)وصح 

ه)ُووقعُعندُأيبُداودُُ عيبُعنُأ بيهُأ راهُعنُجد  مروُبنُش  ُ(ُقالُ,ُعنُع  ُ.بالشك 

ُاحلديثيُباآلخر,ُقالُأبوُعمر(:9/588ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ىُأ حد  رفوعًاُ:ُوي قو  هُم  الُأ علم 

ذْين ُعْنُه  ارُوأبوُالشيخُيفُُ:قلت.ُإاِل  ُ.انتهىُكالمه.ُمنُحديثُأيبُسعيدُ"العقيقة"وقدُأ خرجهُالبز 

قيقةُ:ُ)ُقولهُ ُي ذبحُعنُ(:9/581ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(الع  بفتحُالعيُاملهملة,ُوهوُاسٌمُملا

ُ.واختلفُيفُاشتقاقها.ُاملولود

ُوالصمعيُ ُعبيد ُأبو ُفقال ُرأ: ُعىل رج َُي  ُالذي ُالشعر  ُالزُمرشيُوغريهأ صل ها ُوتبعه .ُسُاملولود,

لقُعنهُذلكُالشعرُعندُالذبح يتُالشاةُالتيُت ذبحُعنهُيفُتلكُاحلالةُعقيقٌةُل نهُحي  م  ُ.ُوس 

ُ:ُوعنُأمحدُ حهُابنُعبدُالبُوطائفةٌُ.ُأّناُمأخوذةُمنُالعق  ,ُورج  ُوالقطع  ُ.ُوهوُالشقُّ

ُاخلطايبُ ُقال ُمذاب حها: ُت عقُّ ُبذلكُل ّنا يْت م  ُس  ُالولد, ُعن ُاملذبوحِة ُالشاِة ُاسم  ُالعقيقة  ُتشقُ. أي

ُ.ُهيُالشعرُالذيُحيلق:ُوقيل:ُقال.ُوتقطع

ُوقالُابنُفارسُ ُحلقُعنُابنهُ: ُيعقُإذا ُيقالُعق  ُكلُمنهامُيسمىُعقيقة, ُالتيُتذبحُوالشعر الشاة

ُ.ُعقيقتهُوذبحُللمساكيُشاة

ُيفُتسميةُالشاةُعقيقة:ُقلتُ هُ.ُومم اُورد  للغالمُ"ماُأخرجهُالبزارُمنُطريقُعطاءُعنُابنُعباسُرفع 

قيقٌةُ,ُعقيقتان ُانتهىُكالمهُ.ُالُنعلمهُهبذاُاللفظُإالُهبذاُاإلسناد:ُوقالُ"وللجاريةُع 

ُيفُُ( ) ُأبوُداود 381ُ)املراسيلُ"أخرجه ُقعنبيمنُطريقُال(9/311ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ( ويفُ,

ُ.ُمنُطريقُابنُب كريُكالمهاُعنُمالكُبه(1/139ُ)أيضًاُُ"املعرفة"

رسٌلُُ ُ.جعفرُبنُحممدُهوُابنُعيلُبنُاحلسيُبنُعيلُبنُأيبُطالبُ.ُوهذاُم 

= 
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ثنوُ-511 ُحد  ُبنُيلُ عُبنُدحممُ ُعنُمحنالرُ ُعبدُأيبُبنُُِربيعةُ ُعنيُعنُمالك 

ُُوحسيُ ُحسنُ ُشعرُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُبنِتُُفاطمةُ ُوزنْتُُ:لقاُن هأُ ُ,سيحل ُا ُقْتُدُ فتص 

ُُهتُِنُ زُِبُِ ُ( )ُ.ةًُفض 

ُمُ عُ لاُ:باب ُةقُ يُْقُ عُ لاُيفُل 

ثنيُ-511 ُحييُحد  ُُْمرعُ ُبنُاهللُعبدُأنُ ُ,نافعُ ُعنُىُعنُمالك  ُحدٌُأُ ُهلُ يسأُ ُيكنُُْمل 

ُُعقيقةًُُهلُِهأُ ُنمُِ ُُوكانُ,اهايُ إُُِعطاهأُ ُإال  ُكورُِالذُُُّعنُ.شاةُ ُبشاةُ ُهدُِلوُعنُيعقُّ

___________________ 

ريج(1913ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ ُعيلٍُّ:ُقال,ُعنُابنُج  ُبن  ُ":ُيقول,ُسمعتُحممد  ُابنة  كانْتُفاطمة 

ُاهللُ لِقُملسو هيلع هللا ىلصرسوِل ُأ مرْتُبهُفح  ُإال  ُولٌد ِرقاًُ,ُالُي ولدُْلا ُو  قْتُبوزِنُشعِره ُثمُتصد  ُقالت, وكانُأ يبُ:

ُذلك ُ."يفعل 

هُ ُعنُأبيهُعنُجد  ويُعنُجعفر  ُ,ُوقدُر  هُعنُعيلٍّ ويُأيضًاُعنُأ بيهُعنُجد  أخرجهاُالبيهقيُ.ُور 

ُ(.311ُ)ُ"السننُالكبى"يفُ

ُمنهاُشيٌئُُ ُ.ُعدهانظرُماُبو.ُوالُيصحُّ

ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(9/311ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُيفُُ 1ُ 5/3)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمر ُعنُأ نس(: ويُعنُربيعة ُر  ُقد ُاحلديث  ُوهذا ,ُوهوُخطأٌُ.

ُعنُربيعةُماُيفُاملوطأ امرةُ:ُقال,ُرواهُحييىُبنُب كري.ُوالصواب  ُْليعةُعنُع  ثنيُابن  زيةُعنُحد  بِنُغ 

ُمالك ُأنسُبن ُعن ُالرمحن ُعبد ُأيب ُبن ُربيعة ,"ُ ُاهلل ُرسول  ُواحل سيُيومُُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ُاحل سن ُبرْأِس أ مر

قُبوزنِهُفضةًُ.ُسابعهام ُوتصد  لِق  ُانتهىُكالمهُ.ُ"فح 

ُأ خرى:ُقلتُ ويُاحلديثُمنُط رق  ل ة,ُر  ع  ُ.ُلكن هاُم 

ُ(.18 /1)البنُحجرُُ"التلخيصُاحلبري"انظرُُ
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ُ.( )ُناِثُواإلُِ

  
_________________ 

ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالكُبه(9/311ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

.ُمنُطريقُأيوبُعنُنافعُبه(1ُ  /5)ُ"مصنفه"وابنُأيبُشيبةُيفُ(1911ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

ُ.واختصهُابنُأيبُشيبة

ُقولهُ (ُ :ُ ُشاة ُأيُ(بشاة  ُواحدةًُ: ُشاًة ُواحد  ُذبحُلكل  ُع. ُبأن ه نة ُشاتانوجاءتُالسُّ ُنُالغالم وعنُ,

ُبشاة كُعنُعائشة.اجلارية ُيوسفُبنُماه  حهُمنُرواية ُالرتمذيُوصح  ُأ خرجه ُأ صحابُ, وأخرجه

رزُريضُاهللُعنها ننُالربعةُمنُحديثُأمُك  صحيح,ُوأخرجهُأبوُداودُوالنسائيُ:ُقالُالرتمذي.ُالسُّ

ه ورواهُ,ُخُمنُحديثُأيبُهريرةورواهُالبزارُوأبوُالشي,ُمنُروايةُعمروُبنُشعيبُعنُأبيهُعنُجد 

ُ.أخرجهُأبوُالشيخ.ُوعنُأيبُسعيدُنحوُحديثُعمروُبنُشعيب,ُأمحدُمنُحديثُأسامءُبنتُيزيد

ُُ ُيف ُحجر ُابن 9/591ُ)ُ"الفتح"قال ُالدلةُِ( ُْلذه ُِذْكره ُبعد :ُ ة ج  ُح  ُال حاديث  يفُُللجمهوروهذه

ُ.التفرقةُبيُالغالمُواجلارية

ُ.ُمهاُسواء:ُوعنُمالكُ ُمُفيعقُّ ُواحد  ُلهُبامُجاءُعنُكل  ُالنبيُ"نهامُشاًة,ُواحتج  ُُملسو هيلع هللا ىلصأن  عنُاحلسنُُعق 

ُكبشاًُ ُداودُ."واحلسيُكبشًا ُأبو ُأخرجه ُفيه, ُوالُحجة  ُآ. ُالشيخُمنُوجه  ُأ بو ُأ خرجه ُعنُفقد خر 

بشي"عكرمةُعنُابنُعباسُبلفظُ بشيُك  عيبُعنُأبيهُعنُُ."ك  مروُبنُش  وأخرجُأيضًاُمنُطريقُع 

ُثبوِتُ ُتقدير ُوعىل ُمثله, ُيفُُجده ُاملتواردة  ُالحاديث  ُبه ُيردُّ ُما ُاحلديث ُفليسُيف ُداود ُأيب رواية

ُليسُ ُالعدد  ُفإن  ُكذلك, ُوهو ُاالقتصار, ُعىلُجواز ُيدل  ُأْن ُبلُغايت ه ُللغالم, التنصيِصُعىلُالتثنيِة

ُ.ُرشطًاُبلُم ستحٌبُ

ُالنفِسُفأ شبهِتُُ ُاستبقاء  ُاملقصود  ُأن  ُيفُكونُال نثىُعىلُالنصِفُمنُالذكِر ُاحلكمة  وذكرُاحل لِيميُأ ن 

ُجاريتيُ ُأ عتق ُومن ُمنه, ُعضٌو ُأ عتق  ُذكرًا ُأ عتق ن ُم  ُأن  ُيف ُباحلديثُالوارِد ُالقيم ُابن  اه ُوقو  , الدية 

ُيفُذ.ُكذلك,ُإىلُغرِيُذلكُمماُورد تملُأْنُيكون  ُالعددُ وحي  ُماُت يرس  ُ.انتهىُكالمه.ُلكُالوقت 
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ُ
  كتاب

 
 ض  رائ  الف
 

ُمُُِ:باب ُاجلدُ ُرياث 

ثنيُ-518 ُحييُحد  ُ؛ُأُ ُىُعنُمالك  أيبُُبنُ ُمعاويةُ ُنُ أُ ُ,هغُ لن هُبعنُحييىُبنُسعيد 

ُ ُيسأُ ُبنُُُِزيدُِىلإُسفيانُكتب  ُ.؟دُ جل ُهُعنُالُ ثابت 

ُ ُلإُفكتب  ُنُ إُُِ:يهُزيدُبنُثابت  كُلوذُ-ُمُ لعأُ ُواهلل ُ-ُدُ جلُ نيُعنُالُ سأُ تُ ُيلُ إُُِكُكتبت 

ُ ُْما ُقيضُفيهُكنُيُ يُمل  ُُ-ُفاءُ لخل ُيعنيُاُ-ُمراءُ ال ُُإال  كُلُ ُقبْيُتُ يفُ لخلاُوقدُحَّضت 

ُالن ُيُ  ُعطيانه ُال ُُصف  ُمع ُوالثُ ُ.واحدُِلاخ ُاالُلث  ُإلُِاُرِتُثُ كُ ُفإنُُْ,ثنيمع ُْخوة ُمل 

ُنقُِيُ  ُُ( ).لثنُالثُُّوهُمُِص 

_________________ 

 .منُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(1/119ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ريجُقال(9111ُ )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ رأ ُكتابًاُمنُمعاويةُ,ُأخبينُحييىُبنُسعيد:ُعنُابنُج  ُأ ن هُق 

شيمحدُ (13ُ)رقمُُ"سننه"وأخرجهُسعيدُبنُمنصورُيفُُ :ُقالُمرةًُ.ُأ خبناُحييىُبنُسعيد:ُقال,ُثناُه 

لُ  ُْيذكرُاخلبُ ,ُعنُرج  ُْيذكرُرجٌلُ,ُث مُأ مالهُعلينا,ُومل  ُ.كتبُمعاوية:ُقال,ُومل 

(11ُ  )ُ"الدبُاملفرد"والبخاريُيفُ(1811ُ)ُ"الكبري"والطباينُيفُ(1/115ُ)وأخرجهُالبيهقيُُ

ثنيُ":ُقال,ُمنُطريقُابنُأيبُالزناد ُهذهُالرسالةُمنُخارجةُبنُزيد,ُأ يبحد  ُآِلُ.ُأ نهُأ خذ 
ِ
باء ومنُك 

عاويةُأ مريُاملؤمنيُُ-بسمُاهللُالرمحنُالرحيمُلعبدُاهللُ:ُزيدُ  ُ:ُمنُزيدُبنُثابتُ-م  ُعليكُأ مري  سالٌم

ُاهلل ُاملؤمنيُورمحة  ُهو. ُإال  ُالذيُالُإله ُاهلل  ُإِليك  ُفإينُأ محد  ُبعد, ا ُأ م  لُ : ُفإن كُت سأ  نيُعنُمرياثُاجلد 

الًُ..ُواإلخوة ُ.ُ"فذكرهُمطو 

ُ(.ومنُكباءُآلُزيدُ)ُوليسُعندُالطباينُُ
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ثنوُ-519 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُ؛ُأُ ذُ ُبنُُِبيصةُ عنُقُ ُابنُِشهاب  ُمرُبنُ عُ ُنُ ؤيب 

ُطُ خلا ُذيُيُ لاُجدُ للُابُفرض  ُالن ُُفرض  ُ( ).يوملهُالُاس 

ُمُُِ:باب ُةُِاجلدُ ُرياث 

ثنيُ-531 ُحييُحد  ُعنُُىُعنُمالك  ُقُبنُخرُ اسحثامنُبنُإُِعنُعُ ُابنُِشهاب  ةُش 

ُ؛ُأُ بيصةُبنُذُ عنُقُ  ُُأُ ىلإُةُ دُ جلاُجاءِتُُ:لهُقانُ ؤيب  ُالص  ُ؟هاهُمرياثُ لُ سأُ يقُتُ دُ يبُبكر 

ُلوماُعُ,ُيشءٌُاهللُيفُكتاِبُُِكُلماُُ:بوُبكرُ اُأُ ْلُلفقا ُُِكُلُمت  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُةُِن ُيفُس 

ُسأُ ىُأُ فارجعيُحتُ ُ.شيئاًُ ُالن ُُل  ُالن ُُلفسأُ ُ,اس  ُ.اس 

ُُ:شعبةُغريةُبنُ ملُ اُلفقا ُرسوُحَّضت  ُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُعطاهاُالسُّ ُ:أبوُبكرُ ُلفقاُ,دس 

ُُله ُبنُ حممُ ُفقامُ ُ.؟كغريُ ُمعك  ُاللسمُ ُد ُقاُلمثُلفقاُ,نصاريُُّمة ُ,غريةُ ملاُلما

ُاُأُ ْلهُذُ فُ نُْفأُ  ُالص  ُ.يقدُ بوُبكر 

ُجاءِتُ يفُُِكُلماُُ:اْلُلفقاُ,هاهُمرياثُ لُ سأُ ابُتُ طُ خلمرُبنُاُعُ ىلخرىُإال ُُةُ دُ جلاُثم 

ُُبهُيِضُذيُقُ لاُضاءُ قلوماُكانُاُ,يشءٌُُاهللُِكتاِبُ ُيفُاوماُأُ ُ,كغريُِلُإال  ُفرائضُِلناُبزائد 

ُ ُذكن ُلوُ,يئاًُش  ُله ُكُالسُّ ُبينكُ تُ اجتمعُُْفإنُُِ.دس  ُفهو ُفيه ُختُ يُ وأُ ُ,امام ُفهوُُْتُلكام به

ُ( ).اْل

_________________ 

ُ.ُعنُابنُمهديُعنُمالكُبه(191ُ/  )ُ"املصن ف"أخرجهُابنُأيبُشيبةُيفُ ( )

ُلهُ"وزادُ ُثابتُ؟ُقال:ُقلت  ُبن  ُ.ُ"نعم:ُيعنيُزيد 

والنسائيُيفُ(1111ُ)وابنُماجهُ(ُ 1 1)والرتمذيُ(1891ُ)وأبوُداودُ(1/115ُ)أخرجهُأمحدُُ(1)

= 
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ثنوُ- 53 ُحد  ُعنُايُعنُمالك  ُ؛ُأُ لعنُحييىُبنُسعيد  د  :ُلهُقانُ قاسمُبنُحمم 

ُُأُ ىلتانُإدُ جلاُِتُتُ أُ  ُالص  ُُنُْأُ ُرادُ يقُفأُ دُ يبُبكر  ُعجي  ُُل  ُالسُّ ُلفقاُ,مُ ال ُُلبُ نُقُِتيُمُِللُدس 

ُال ُل ُمن ُرجٌل ُإُِمُ أُ ُ:نصاره ُلاُرتكُ كُتُ نُ ا ُماتْتُلتي ُإيُ ُو ُكان ُحي  ُوهو ُيرث  ُ,اها

ُأُ ُلفجع ُالسُّ ُبوُبكر  ُُ( ).بينهامُدس 

ُمُُِ:باب ُالكُ ُرياث  ُةُِلُ ال 

___________________ 

1311ُ)ُ"الكبى" )ُ ُحبان ُ 113)وابن )ُ 1/131ُ)والبيهقي )ُ ُيعىل 9ُ  )وأبو ُيفُ( والطحاوي

ُعنُمالكُبه(1119ُ)ُ"رشحُاملشكل" ُ.منُط رق 

ُْيسمْعُمنُأيبُبكرُُ بيصةُمل  ُ.ُوق 

رسٌلُ(:1ُ 1/1)ُ"التاريخُالكبري"ولذاُقالُالبخاريُيفُُ ُ.ُم 

رسٌلُ(:3/81ُ)ُ"التلخيص"فظُيفُوقالُاحلاُ ُصورت هُم  ُأن  بيصةُ.ُوإسنادهُصحيٌحُلثقةُرجالِهُإال  ُق  فإن 

يق د  ُمنُالص  ُلهُسامٌع ُالُيصحُّ ُللقصة, ُوالُيمكنُشهوده ُابنُعبدُالبُبمعناه. ُقاله وقدُاخت لفُيفُ,

ُمولده ُالفتح. ُعام  لد ُو  ُأ نه ُوالصحيح  ُالقصة. ه ُشهود  ُفيبعد ُعبدُ , ُأ عل ه ُحزمُُوقد ُالبن ُتبعًا احلق

ُباالنقطاع .ُ ُيف ُالدارقطني هريُ"العلل"وقال ُالزُّ ُعن ُفيه ُاالختالف  ر  ُذك  ُأْن ُبعد :ُ ُيكون  ُأ ْن ي شبه

ه نُتابع  ُوم 
ُمالك  ُقول  ُانتهى.ُالصواب 

ُ(.118ُ,119/ )عللُالدارقطنيُ:ُوانظرُ

ُ.مالكُبهمنُطريقُابنُب كريُعنُ(1/135ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُُ ُمنصور ُبن ُسعيد ُ 8)وأخرجه ,81ُ )ُ ُالرزاق 9181ُ )وعبد )ُ 1/91ُ)والدارقطني والبيهقيُ(

ُعنُحييىُبنُسعيدُبه(1/135ُ) ُ.منُط رق 

هُُوالقاسمُبنُحممدُبنُأيبُبكرُ ُ ُْي دركُجد  ُ.أمجعيُالصديقُمل 

نقطعٌُ(:3/85ُ)ُ"التلخيص"ولذاُقالُاحلافظُيفُُ ُ.م 
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ثنيُ-531 ُحييُحد  ُأنُ لسعنُزيدُبنُأُ ُىُعنُمالك  ُابُسأُ طُ خلمرُبنُاعُ ُمُ؛ ُل 

ُرسو ُلُلفقاُ,؟ةُِلكاللعنُاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُ:ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُهُرسول  تيُلاُيةُ كُاآللنُذمُُِيكفيك 

ُُْتُلنزأُ  ُُيفُآخرُُِيِفُيفُالص  ُ( ).ساءورةُالن ُس 

_________________ 

منُطريقُقتيبةُوالقعنبيُكالمهاُعنُمالكُ(18ُ ,11ُ )ُ"عوايلُمالك"أخرجهُأبوُأمحدُاحلاكمُيفُُ( )

ُ.به

رسٌلُُ ُ.ُوهذاُم 

ُآخرُ عنُمعدانُبنُأيبُ(1ُ 1 -511)رقمُُ"صحيحه"عندُم سلمُيفُ.ُلكنُجاءُموصوالًُمنُوجه 

مرُأنهُخطب ُ"وفيهُ...ُطلحةُعنُع  ُرسول  ُعنديُمنُالكاللة,ُماُراجعت  ُبعديُشيئًاُأهم  إينُالُأ دع 

ُبإصبعهُيفُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُأ غلظُيلُفيه,ُحتىُطعن  ُما
 
ُيلُيفُيشء ُأ غلظ  ُوما ُراجعت هُيفُالكاللة, ُما

 
يفُيشء

ُ."فذكره.ُياُعمر:ُصدري,ُفقال

رسالًُوإنُُُُ ُم  ُآخر 
ُ.ُكامُذكرت هُيفُاملقدمة.ُامُأ وردُّتهُيفُالزوائدُملجيئهُيفُاملوطأُمنُطريق 

هيُمنُملُيرْثهُأ بُوالُابن,ُأخرجهُ:ُقالُأبوُبكرُالصديق(:ُ 1 /3)قالُالزرقاينُُ(الكاللةُ:ُ)ُقوله

ُ.منُالصحابةُوالتابعيُومنُبعدهمُوعليهُمجهورُالعلامء.ُابنُأيبُشيبة

ُتواطئواُعىلُذلك:ُميرسةُعمروُبنُرشحبيلُالتابعيُالكبريقالُأبوُ ُرأيتهمُإال  رواهُعبدُالرزاقُ.ُما

:ُتعط فُالنسبُعليه,ُوزادُغريه:ُأي.ُوهيُمصدٌرُمنُتكل لهُالنسب:ُقالُأبوُعبيد.ُبإسنادُصحيح

وهوُمْأخوذُ:ُواقال.ُوليسُلهُفيهامُأحٌدُوهوُقولُالبصيي,ُكأ ن هُأ خذُطرفيهُمنُجهةُالولدُوالوالد

ُأحاطواُبه ُالورثة  ُ:ُوقيلوليسُلهُأبُوالُابن,ُ,ُمنُاإلكليلُكأن  ,ُيقالُكل تُالنسب  ُيكلُّ هوُمنُكل 

ُ ُانتساهبا, ُتباعدتُوطال ُوقيلإذا :ُ ُالولد, ُوولد ُالولد ُسوى ُم ن ُوقيلالكاللة ُالوالد,ُ: ُسوى م ن

ُ.منُالم:ُوقيلهمُاإلخوة,ُ:ُوقيل

ُوقالُالزهري يُاإلرثُكاللة: م  ُوس  يُالوارثُكاللة, م  ُوس  ُكاللة, ُله يُالذيُالُوالد م  ُس  وعنُ.

= 
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ُةُِمُ عُ ليفُاُماُجاءُ ُ:باب

ثنيُ-533 ُحييُحد  مرودُبنُيبُبكرُبنُحممُ أُ ُدُبنُِعنُحممُ ُىُعنُمالك  ُبنُحزُُْع  م 

ُةُالزُُّلنظح ُُمحنُبنُِالرُ عنُعبدُ ُلُخبهُعنُموىلًُن هُأُ ؛ُأُ ُرقي  يقالُُكانُقديامًُُ-قريش 

ُرُْهُابنُمُِل ُُ:لهُقانُ أُ ُ-ىُس  ُلابُفطُ خلمرُبنُاعندُعُ ُاًُسلجاُكنت  ُُام  ُ:لقاُ,هرالظُُُّصىل 

ُهلمُ  ُيرفا ُكتُ لُ-كتابُلكُالذُيا ُمُ عُ لاُنُِهُيفُشأُْبُ كتاب  ُفنسأُ ُ-ة ُونستخبُ ُل  ُعنها

ُأُ ُ,تاهُبهُيرفافأُ ُ,فيها ُفيهُماٌءُفمُ فدعاُبتور  وُلُ:لقاُثمُ ُ,كتابُفيهلكُالاُذحُ وُقدح 

ُ( ).كُِقرُ أُ ُاهلل ُوُرضيِكُلُ,كُِقرُ أُ ُاهلل ُرضيِكُ

ثنوُ-531 ُحد  ُ؛ُأنُ عنُحممُ يُعنُمالك  ُاًُباهُكثريأُ ُهُسمعُ دُبنُأيبُبكرُبنُحزم 

___________________ 

العصبةُوإنُ:ُوقيلبنوُالعمُونحوهم,ُ:ُوقيلالورثةُواملال,ُ:ُوقيلالفريضة,ُ:ُوقيلهيُاملال,ُُ:عطاء

ُعنُعمرُأنهُقالُوقيلبعدوا,ُ ُ.ُانتهى.ُُالكاللةُشيئاًُملُأ قْلُيف:ُغريُذلك,ُولكثرةُاالختالفُفيهاُصح 

ُالبيهقيُيفُُ( ) ُالكبى"أخرجه 3ُ 1/1)ُ"السنن 5/83ُ)ُ"املعرفة"ويفُ( ُب كريُعنُ( ُابن منُطريق

ُ.مالكُبه

ىُجمهوٌلُ.ُوإسنادهُضعيٌفُُُ  .ابنُِمرساء:ُوي قال,ُابنُِمْرس:ُوي قال,ُابنُِمْرس 

ُعنُابِنُ(:3ُ 1/1)ُ"اجلوهرالنقي"وقالُابنُالرتكامينُيفُُ اءُفلمُأ عرْفُْلامُ,ُحنظلةكشفت  وابِنُِمرس 

ُمعروف:ُوقالُالط حاويُُّ,ُحاالًُ اءُغري  ُِمْرس  ُ.انتهى.ُابن 

ُ)قولهُ وزُ ُ.ثناهُحتتاملُ ُبفتِحُُ(يرفا: هم  ه,ُوسكونُالراءُوفاءُغريُم  ز  نُمه  ُعمر.ُومنهمُم  قالهُ.ُحاجب 

ُ.النووي

1/115ُ)ُ"الفتح"وقالُاحلافظُيفُُُُُ ُكانُِمنُ(: ُهذا مرويرفأ ُموايلُع  ُاجلاهليةُ . ُأ درك  والُت عرفُلهُ,

حبة ُ.انتهى.ُص 
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ُتُ ُوالُ,ثورُ ةُتُ مُ عُ للُاًُعجبُ:يقولُ,ابطُ خلمرُبنُاكانُعُ ُ:يقول ُ( ).رث 

ُمُُِ:باب ُللُ ملُِاُلُِهُْأُ ُرياث 

ثنوُ-535 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  بنُأيبُُيلُ سيُبنُعبنُح ُُيلُ عنُعُابنُِشهاب 

ُلطا ُ هُأُ نُ أُ ُ,ب  ُنُ إُُِ:هخب  ُعُ لباُطاأُ ُامُورث  ُُْ,ٌبُلقيٌلُوطاب  كُلذلفُ:لقاُ.يلُ هُعيرثُُْومل 

ُن ُبُ اُنصيُْن ُتركُْ ُ.( )ُِبُعُْاُمنُالش 

_________________ 

ُ"املعرفة"ويفُ(3ُ 1/1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ,ُعنُابنُإدريس(1/119ُ)أخرجهُابنُأيبُشيبةُ (1)

ُ.ُمنُطريقُابنُب كريُكالمهاُعنُمالكُبه(5/81ُ)

ُ(ُعنُأبيهُ)ُوليسُعندُابنُأيبُشيبةُ

مرُأبوُبكرُبنُعمروُبنُحز.ُوهذاُمنقطعٌُُ ُْيسمْعُمنُع  ُ.مُمل 

( ) ُ ُيف ُالشافعي 119ُ)ُ"السنن"أخرجه )ُ ُالرزاقُيف 9853ُ)ُ"املصنف"وعبد )ُ أخبارُ"والفاكهيُيف

نة"وحممدُبنُنصُاملروزيُيفُ(1/311ُ )ُ"املعرفةُ"والبيهقيُيفُ(1ُ 11)ُ"مكة منُ(338ُ)ُ"السُّ

ُعنُمالكُبه ُ.ُط رق 

ُ.وإسنادهُصحيح

ين(1ُ 51)ُ"املعجمُالوسط"وأخرجهُالطباينُيفُُُُُ ُ:ُقال,ُمنُطريقُعيلُبنُاحلسنُالال  اىفُبن  ثناُامل ع 

يدُعنُأ نس ُأ باُطالبُعقيٌلُوطالٌبُ":ُقال,ُعمرانُعنُسفيانُالثوريُعنُمح  ُْيرْثهُعيلٌُ,ُورث  قالُ,ُومل 

عب:ُعيلٌُ ُ.ُ"فِمنُأ جلُذلكُترْكن اُنصيبناُمنُالشُّ

ُعمرانُ:قالُالطباينُ ُامل عاىفُبن  ُْيروُهذاُاحلديثُعنُسفيانُإال  ُ.مل 

ينفيهُ(:1/111ُ)ُ"املجمع"لُاْليثميُيفُقاُُُُ ُبنُاحل سنُالال  ُْأ عرفهُ.عيلُّ ُرجالِهُثِقاٌتُ,ُومل  ُ.انتهى.وبقي ة 

ينُمنُشيوخُالنسائي:ُقلتُُُُ ُ.ُوالال 

ُ(.1/115)ُ"التهذيب"انظرُترمجت هُيفُُ
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ثنوُ-531 ُحد  ُيُعنُمالك  ُعنُس 
ُدُبنُ حممُ ُأنُ ُ,سارُ يامنُبنُيلعنُحييىُبنُسعيد 

ُ شعثُأُ ال ُ ًةُأوُنصاني ًةُتُ لًةُعمُ ُنُ أُ ُهخب  ُشعثُذكرُ ال ُُبنُ ُدُ حممُ ُنُ أُ وُ,يتوفُ هُّيودي 

ُهاُأُ رثُ يُ ُ:ابطُ خلمرُبنُاهُعُ لُلفقاُ؟هارثُ نُيُ مُ ُ:هلُلوقاُ,ابطُ خلمرُبنُاعُ لكُلذ ُهل 

ُ.هادينُِ

ُتُ أُ ُ:ثامنهُعُ لُلفقاُ,كلهُعنُذلُ انُفسأُ عفُ ُبنُ ُثامنُ تىُعُ أُ ُثمُ  كُلُلماُقاُراينُنسيت 

ُهاُأُ رثُ يُ ُ؟ابطُ خلمرُبنُاعُ  ُُ.( )ُهادينُُِهل 

_________________ 

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(19ُ /51)وابنُعساكرُ(8ُ 1/1)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

وابنُعساكرُ.ُعنُيزيدُبنُهارون(3111ُ)والدارميُ,ُعنُابنُجريج(9859ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

ُ.ُمنُطريقُمحادُبنُسلمةُكلهمُعنُحييىُبنُسعيدُبه(31ُ /51)

ُقيس,ُُ"ولفظُعبدُالرزاقُُ ُبن  ُال شعث  ُبِنُاخلط ابوأ ن  مر  ُذلكُلع  ُ.ُ"..ذكر 

ُمنهاُشيئاًُ"ويفُلفظُابنُعساكرُُ مر  ثهُع  هُالشعثُماتْتُوهيُنصانيةُفلمُي ور  ُعم  ُ.ُ"أن 

شهابُُسلمُعنُطارقُبنُِمُ ُعنُسفيانُعنُقيسُبنُِ(3118ُ)والدارميُ(9811ُ)ورواهُعبدُالرزاقُُ

ُالشعث.ُمثله ُالسائل  ُ.وليسُابنهُحممداًُ.ُأن 

ُهوُالذيُاستفتىُعمرُ ورُ :ُابنُعساكرُقالُ ُالشعث  عنُالشعبيُ..ُساقُسندهُثمُ .ُويُمنُوجهُآخرُأن 

مرُبنُاخلطابُ,ُعنُمرسوقُبنُالجدع ُعىلُع  ُوافدًا ُبنُقيسُقِدم  ُالشعث  تهُُ-أن  وقدُماتتُعم 

مرُ-وكانتُنصانيةُ.ُاملغزلةُبنتُاحلارث ُاملغزلةُبنتُاحل:ُفقالُع  ُمرياث  قالُ.ُنعم:ُارث؟ُقالأ تريد 

مر ُمل تيُشت ى:ُع  ُ.ُإنهُالُيتوارثُأ هل 

ُابنُعساكرُ ُقال ُبالصواب: ُأ شبه ُوهذا ُذلك. ُعن ر ُيصغ  ُحممدًا ُفإن  ُأيبُبكر, ُبعد لد ُو  ُوإن ام ُيفُ. أو

يُإىلُزمانُاحلسنُبنُعيل.ُخالفته ُوأبوُالشعثُبق  ُابنهُفهيُ, ة ُأ وُعم  ته ُعم  ا وهوُكانُالوارثُل ّن 

ته.ُتهأخ ُعىلُأ ّناُعم  ُوْهمٌُ.ُونسبهاُيدلُّ ُمالك  ُ.انتهىُكالمه.ُواهللُأعلم.ُفحديث 

= 
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ثنوُ-531 ُحد  ُ:بُيقولسيُ ملاُبنُ ُسعيدُ ُقةُعندهُ؛ُأن هُسمعُ عنُالثُ يُعنُمالك 

ُمُعاجُِل ُنُامُُِحداًُثُأُ ورُ يُ ُنُْابُأُ طُ خلبنُاُىُعمرُ بُ أُ  ُ.( )ُعرِبُلدُيفُالوُ ُحداًُأُ ُإال 

___________________ 

واُعىلُهذهُالروايةُبالْوهم:ُعنُروايةُمالك(1:159ُ)ُ"اإلصابة"وقالُاحلافظُيفُ م  اظُحك  ويفُ.ُاحلف 

ُأ بيهُال شعث,ُووارثها ُتكونُأ خت 
ةُحممد  ُعم  لوُكانتُمسلمًةُإِنامُُهذهُالروايةُأ يضًاُوهٌمُمنُجهِةُأن 

ُ.انتهىُكالمه.ُهوُأ بوهُال شعث,ُوقدُكانُموجودًاُإذُذاك,ُل نهُإنامُماتُيفُخالفةُمعاوية

ُ"أخرجهُحممدُبنُاحلسنُيفُ (1) ُب كريُبنُعبدُاهللُبنُالشحُعنُ(131ُ)ُ"موطأه ُمالكُأخبنا أخبنا

ُ.ُسعيدُبه

ُ.وحممدُبنُاحلسنُفيهُضْعٌفُ

أخبينُابنُوهبُعنُُمرمةُويزيدُبنُعياضُعنُ(11ُ /8)ُ"املدونةُالكبى"ورواهُابنُالقاسمُيفُُُُُ

ُ.ب كريُبنُعبدُاهللُبه

نُهو(:5/319ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُانتهىُ.ُالُأ علمُالثقةُهاهناُم 

ُ:ُقلتُ ُهذهُالرواياتُتبي  ُ.وأنهُب كريُبنُالشح,ُهذاُالثقةولعل 

ُْيسمعُمالكُبنُ :ُالبنهُعبدُاهلل(9ُ 1/ )ُ"عللال"لكنُقالُاإلمامُأمحدُكامُيفُُ أنسُمنُب كريُبنُعبدُُمل 

ُعنُب كريُبنُعبدُاهلل,ُاهللُشيئاًُ
ثناُوكيٌعُعنُمالك  ُابنِه:ُقالُأ يب,ُوقدُحد  تب  ُ.انتهى.ُ"يقولونُإِّناُك 

ُمعيُ ُابن ُوقال ُفيها: ُفينظر ُب كري  ُكتب  ُيستعري  ُكان ُمالكًا ُأ ن  ني ُبلغ  ثُعن, د  ُهاوحي  ُبنُ, ُعيلُّ وقال

هُمالٌكُ:ُاملديني ُْيسمعُمنه,ُأ درك  ُْيسمعُمنهُمالٌكُشيئاًُ:ُوقالُالِعجيلُُّ,ُومل  ُ.ُمل  ُقدياًمُإىلُِمصُفنزل  خرج 

ُ(. 13/ )التهذيبُ.ُ"هبا

رمةُبنُب كريُالشج(:1/111ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُفهوُُم  ثنيُالثقة  ُمالٌكُحد  ,ُأ كثرُماُيقول 

ُوقالُ رمةُ:ُ-ابنُوهبُوغريهُُ-أصحابُمالك  هاُمنُُم  تبُب كريُفإنهُيْأخذ  هُمالٌكُِمنُك  ُماُأ خذ  كلُّ

ُ.انتهىُكالمه.ُفينظرُفيها.ُابنِه

ُُ"عنُالثقةُعنده"وعليهُفقولهُيفُروايةُحييىُهناُ:ُقلتُ ُاالتصال  ُ.واهللُأعلم.ُالُت فيد 
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ُمُُِ:باب ُهُِنُج ُمُ ُرياث  ُكلذُوُغريُِأُ ُلُِقتلهُبامرُ أُ ُل 

ثنيُ-538 ُحييُحد  ُمنُُمحنُعنُغريُِأيبُعبدُالرُ ُبنُُِعنُربيعةُ ُىُعنُمالك  واحد 

ُْهُنُ أُ ُ:همامئُِلعُ  ُكانُيومُ ُمُ ثُ ُ,ةرُ حلاُويومُ ُ,يفُ ويومُِصُُ,لُِمجلاُيومُ ُلتنُقُ يتوارثُمُ ُمل 

ُفقُ  ُُ,شيئاًُهُنُصاحبُِحٌدُمنهمُمُِثُأُ مُيورُ لديد  ُتُِن هُقُ مُأُ لمنُعُ ُإال  ُقبُل  ُ( ).هصاحبُُِل 

  

_________________ 

ُ.يقُابنُب كريُعنُمالكُبهمنُطر(1/111ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ةُ)ُقولهُ(:11ُ /3)ُ"املنتقى"قالُالباجيُيفُُُُ ُْيتوارثُمنُقتلُيومُاجلملُويومُصف يُويومُاحلر  أن هُمل 

ُ ُعظيٌمُمنُ(ويومُقديد  ُمنهاُعدٌد ُواحدة  ُق تلُيفُكل  امُكانتُفيهاُحروٌبُشداٌد ُهذهُالي  ,ُوذلكُأن 

ُ ُمم ن ُيتوارثالن اسُحت ىُتناولُذلكُكثريًا ُكان الًُ. ُأو  ُمنهم ُاملقتول هل ُفج  ُتوارٌثُ. ُبينهم ُيكن فلم

ُلذلك ُأ خوانُل بوينُفيقتتالنُيفُمثلُذلكُاليوم, ُيكون ُذلكُأْن ُومثال  الًُ. ُأو  ُق تل ام ُأ ّي  .ُفالُي علم

ُأ حدمهاُمنُاآلخر جبُعنُماله,ُفهذانُالُيرث  ُمنهامُم نُبقيُِمنُ,ُوإْنُكانُالُحي 
ُواحد  ُكلُّ ويرث 

ُورث ُاملالُ,ُتِهُإْنُكانُبقيُلهُوارٌثُخاص  ُفبيت  ُْيبقُلهُوارٌثُخاص  ُ.انتهىُ"فإنُمل 

راًُُ(يومُق ديدُ:ُ)ُقولهُ كمُتقريبًاُعنُمكة51ُُ قريٌةُجامعٌةُبيُمكةُواملدينةُعىلُب عدُ.ُبضمُالقافُم صغ 

.ُهـ31ُ وقعْتُفيهاُمعركٌةُبيُأهلُاملدينةُواخلوارجُسنةُ.ُتابعٌةُملحافظةُخليص.ُعىلُطريقُاملدينة

ُاخلارجيُاملعروفُبأيبُمحزةُ .ُوانتهتُهبزيمِةُأهِلُاملدينِةُعىلُيِدُامل ختارُبنُعوفُالزدي
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ُ
  كتاب

 
ُكاح  الن

ُ

ُُماُجاءُ ُ:باب اءبُ حلُِواُداِقُيفُالص 
 ( )ُ

ثنوُ-539 ُحد  ُعنُسعيدُبنُايُعنُمالك  ُ:لن هُقاسي بُ؛ُأُ ملعنُحييىُبنُسعيد 

ُتزوُ يُُّأُ ُ:ابطُ خلمرُبنُاعُ ُلقا ُذاٌمُأوُبُ نوٌنُأوُج ُجُامرأًةُوهباُج ُامُرجل  هاُرٌصُفمس 

هاُيُ لُوىلرٌمُعهاُغُ زوجُِلكُلوذُ,الًُكامُِهاُاُصداقُ هُ لف
( ).ُ

ثنوُ-511 ُحد  ُ؛ُأُ يُعنُمالك  ُوأمُ ُ-مرُُبنُعُ بيدُاهللعُ ُابنةُ ُنُ عنُنافع  ُزيدُُِهاُبنت 

ُُ-ابُطُ خلاُبنُِ ُُْ.مرُفامتُبنُعُ اهللُعبدُِلكانتُحتتُابن  ُُْ.هباُليدخُومل  اُْلُسمُ يُ ُومل 

ُْليسُلُ:مرُبنُعُ عبدُاهللُلفقاُ,هاهاُصداقُ مُُّأُ ُْتُغُ تُ فابُُْاًُصداق اُْلوُكانُلوُ,داٌقُاُص 

ُ ُْصداٌق ُُْ,هكُْمِسُنُ ُمل  ُ,هامُْلظنُ ُومل 
ُأنُْمُُّأُ ُبْتُفأُ  ُقبتُ ُها ُبينهمُزيُ,كلذُل  ُبنُ ُدُ فجعلوا

_________________ 

 .وهوُالعطيةُمنُالزوجُلوالدُالزوجةُأ وُأ حدُأ قارهباُزائدًاُعنُاملهر.ُبكرسُاحلاء(ُ )

(5/351ُ)ُ"املعرفةُ"ويفُ(1ُ 1/1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(5/81ُ)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ(1)

ُعنُمالكُبه(1ُ  /9)والبغويُ ُ.منُط رق 

ُُ ُالرزاق ُعبد 1119ُ )وأخرجه ُشيب( ُأيب ُوابن 15ُ /1)ة )ُ 3/391ُ)والدارقطني ُيفُ( والبيهقي

ُعنُحييىُبنُسعيدُبه(35ُ /1)ُ"الكبى" ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُ"أوُقْرن"زادُالبيهقيُُ

ُ.ُبإسكانُالراءُ(قْرنُ:ُ)ُوقولهُ لوكُ:ُقالُيفُالت ْهِذيب  ُِمنُس  انٌعُي منع  ُالتيُيِفُفرِجهاُم 
ِ
ُمنُالن ساء ْرناء  الق 

دُ  اُغ  ِرُفيه,ُإِم  ك  ليظ ةٌُالذ  نُ ,ُةُغ  ر  ِهُالق  ل  ُك  ُلِذلك  ال  ق  ْظٌم,ُي  ْرت تقةُأ وُع  ٌةُم  م  ُ(3/335ُ )لِسانُالعربُ.ُأ وُحل 
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ُ ُُ.ثابت  ُُفقىضُأنُال  ُملاُاْلوُ,اْلُصداق  ُُ( ).رياث 

ُتورُِالسُُُّخاءُ رُْإُُِ:باب

ثنيُ- 51 ُحييُحد  ُعنُسعيدُبنُاُىُعنُمالك  ُسي بُ؛ُأنُ ملعنُحييىُبنُسعيد 

ُبنُاعُ  ُتزوُ رأُْملىضُيفُاابُقُ طُ خلمر ُإذا ُالرُ ة ُججها ُأُ نُ أُ ُ.ل  ُإذا ُُرخيِتُه ُفقالسُّ دُتور

ُ ُُوجب  ُالص  ُ( ).داق 

ثنوُ-511 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُأنُ ُابنُِشهاب  ُقالُ؛ ُدخُ:زيدُبنُثابت  ُإذا ُل 

ُالرُ  ُلعُرخيْتُهُفأُ تُِبامرأُ ُجل  ُُ,توريهامُالسُّ ُُفقدُوجب  ُالص  ُ( ).داق 

_________________ 

ُالشافعيُيفُُ( ) ُ  /1)ُ"السنن"أخرجه 1/111ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ( رشحُُُُُ"والطحاويُيفُ(

ُعنُمالكُبه(1315ُ)والبغويُ(18ُ /1)ُ"املشكل ُ.منُط رق 

بدُاهللُ(8ُ  1 )وابنُأيبُشيبةُ,ُمنُطريقُعط افُبنُخالد(891ُ)منصورُوأخرجهُسعيدُبنُُ عنُع 

مريُكالمهاُعنُنافعُبه ُأ يبُشيبةُالمُ .ُالع  ىُابن  ُ.أ سامءُبنتُزيد.ُوسم 

(1)ُُ ُيف ُالشافعي 1/113ُ)ُ"الم"أخرجه )ُ ُيف 1/155ُ)ُ"الكبى"والبيهقي رشحُ"والطحاويُيفُ(

ُعن(51ُ 1)ُ"مشكلُاآلثار ُ.مالكُبهُمنُط رق 

ُ(151ُ)وسعيدُبنُمنصورُ(1/181ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ والدارقطنيُ(1/135ُ)وابنُأيبُشيبة

ُعنُحييىُبنُسعيدُبه(3/311ُ) ُ.منُط رق 

مرُ(181ُ-5/185)ورواهُعبدُالرزاقُُ ُأ خرىُعنُع  ُ.منُأ ربِعُط رق 

ُقولهُ (ُ :ُ تور ُعنُالدخولُواخللوةُ(السُّ ُهيُعبارٌة ُِسرت. ُيكنُث م  ُمل  ُوإن ُعياضُيفُ. ُ"املشارق"قاله

(1/111.)ُ

ُيفُُ(3) ُالشافعي 1/111ُ)ُ"الم"أخرجه )ُ ُالبيهقيُيف ُطريقه ُالكبى"ومن 1/155ُ)ُ"السنن ويفُ(

= 
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ُنُُِ:باب ُههشبُ اُأُ ومُ ُلُِلُ حمل ُاُكاح 

ثنيُ-513 ُحييُحد  ُقُ لرفاعةُاُسورُبنُِملُِعنُاُىُعنُمالك  بريُبنُعبدُعنُالزُُُّرظي 

ُأُ سموُُْبنُ ُرفاعةُ ُ؛ُأنُ بريمحنُبنُالزُ الرُ  ُُيمةُ هُمتُ تُ امرأُ ُطل قل  ُيفُعهدُُِبنت  ُلُِرسوُوهب 

ُالزُ الرُ ُعبدُ ُفنكحْتُُ,ثالثاًُُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُبن ُفاعُُْ,ريبُِمحن ُرت  ُيستطعُْلفُ,عنهاُض  ُأنُُْم

ُيُ  ُففارُ مس  ُزوج ُُ,هانكحُ يُ ُأنُُْرفاعةُ ُرادُ فأُ ُ,هاقُ ها ُال ُوهو ُاوُ ها ُطلل ُ.قهالُ ذيُكان

ُلذُكرُ فذُ  ُهُ فن ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسولك ُتُ اه ُُالُ:لوقاُ,هازوجيُِعن ُلُحتلُّ ُتُ حتُ ُك  ُى ُذوق 

.ةُ لسيعُ لا
( )ُ

___________________ 

ُ.عنُمالكُبه(1/18ُ )ُ"املعرفة"

ُُُُُ ُثابت  ُبن  ُْي دركُزيد  ُمل  هريُّ ُ.والزُّ

ُالرزاقُلكْنُأ خرُ ُفبنىُهبا,ُُ-عنُابنُشهابُ,ُعنُابنُجريج(1811ُ )جهُعبد  ُامرأًة ُنكح  يفُرجل 

ُفقالتُثمُ  ئلتُاملرأ ة, ُفس  ُبعدُيومي, ُفقال:ُطلقها ُفقالُمثلُذلك, ئلُالرجل, ُوس  ُملُيمسسني, إذاُ:

ةُ.دخلُهبا داق,ُوعليهاُالعد  ُأ خبينُعنُسل.ُوأ رخىُعليهاُال ستارُفقدُوجبُالص  يامنُبنُيسار,ُثم 

جُامرأًةُغريبًةُفدخلُهبا,ُفإذاُهيُخَّضاءُفلمُي كِشْفهاُكامُقال,ُواستحيىُأ نُ ُبنُاحلكمُتزو  ُاحلارث  أ ن 

ُ ليًاُهبا(ُأيُنامُ)َُيرجُمكانه,ُفقال  داقُكامالًُ.ُعندهاُُم  ُبالص 
ُزيد  ُقضاء  ر  ُ.فذك 

ُُ ُابنُأيبُشيبة 9ُ 3/5)ورواه 1/151ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ( ُ"رشحُاملشكل"والطحاويُيفُ(

ليامنُبنُي سار(513ُ) ُ.نحوه.ُمنُطريقُأيبُالزنادُعنُس 

وابنُ(5ُ 5/5)ُ"املعرفة"ويفُ(1/351ُ)ُ"الكبىالسننُ"والبيهقيُيفُ(1/11ُ)أخرجهُالشافعيُ ( )

منُ(11ُ / )ُ"السامءُاملبهمة"واخلطيبُيفُ(8/151ُ)ُ"الطبقات"وابنُسعدُيفُ(313ُ )حبانُ

ُ.ُطرقُعنُمالكُبه

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   428 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

___________________ 

رسل ُ.وهذاُم 

ُُ ُاجلارود ُابن 181ُ)وأخرجه )ُ ُيف ُأ يضًا 1/351ُ)ُ"الكبى"والبيهقي )ُ ُيف ُقانع معجمُ"وابن

منُطريقُ(1151ُ)ُ"اآلحادُواملثاين"وابنُأيبُعاصمُيفُ,ُيقُابنُوهبمنُطر(113ُ )ُ"الصحابة

منُطريقُإبراهيمُبنُطهامنُعنُ(ُ 113)ُ"معرفةُالصحابة"وأبوُنعيمُيفُ.ُعبدُاهللُبنُعبدُاملجيد

ُ.عنُالزبريُبنُعبدُالرمحنُعنُأبيهُموصوالًُ:ُمالكُفقالوا

ُُ ُيف ُحجر ُابن ُ 1/19)ُ"اإلصابة"قال ُمجه(: ُعند ُمرسٌل ُاملوطأوهو واة ُر  ُور ُابنُ . وهبُُووصل ه

ُاحلنفيُثالثت همُعنُمالك ُطهامنُوأبوُعيلٍّ ُ.انتهى.ُوإبراهيمُبن 

ُيفُُُُُ ُعمر ُأبو 3/111ُ )ُ"التمهيد"قال ُعنُ(: ُاحلديثُعنُمالكُعنُاملسور ُروىُحييىُهذا هكذا

ُالزبري ُابن,ُوهوُمرسٌلُيفُروايته. ُإال  واةُللموطأ هُعىلُذلكُأ كثرُالرُّ ُفإنهُقالُفيه.ُوهبُوتابع  عنُ:

بريُبنُعبدُالرمحنُعنُأبيه ُمالكُعنُاملسورُعنُالزُّ ُ(.ُعنُأبيهُ)ُفزادُيفُاإلسنادُ. ُاحلديث  ,ُفوصل 

ُهذاُالشأن نُروىُعنُمالك  ُم  ُوهبُمنُأ جل  بريُهوُالذيُكانُ,ُوأ ثبتهمُفيه,ُوابن  وعبدُالرمحنُبنُالز 

ُهذه يمة  ُم.ُواعرتضُعنها,ُتزوجُمت  ويُمعناهُعنُالنبيُ,ُسنٌدُمتصٌلُصحيٌحُفاحلديث  منُُملسو هيلع هللا ىلصوقدُر 

ُ.انتهى..ُوجوه ُشت ىُثابتةُأيضًاُكلها

نُتابعُابنُوهبُعىلُقولُأبيهُ ُ.فراجعهُكامُذكرناه.ُثمُذكرُابنُعبدُالبُم 

روةُعنُ(133ُ )ومسلمُأيضًاُ,ُومواضعُأخرى(1139ُ)واحلديثُيفُصحيحُالبخاريُُ منُطريقُع 

ُ":ُعائشةُريضُاهللُعنها ُالقرظيُالنبي  ُرفاعة  ُعندُِرفاعةُفطل قني:ُفقالت,ُملسو هيلع هللا ىلصجاءِتُامرأة  ُ.ُكنت  فأ بت 

بري,ُطالقي ُعبدُالرمحنُبنُالز  جت  ُ.ُ"نحوه.ُفذكر..ُفتزو 

ُ.ُيةُاملطل قةُُمتيمةوملُيقعُعندمهاُتسمُ

ُُ ُاحلافظُيف ُبمثناةُ(:9/111)ُ"الفتح"قال ُوهي ُوالثاينُُ.واخت لف, ُبالتصغري؟ ُأو ُبفتحها هلُهي

ُ زومًاُبهُيفُالنكاحُلسعيدُبنُأيبُعروبةُمنُروايتهُعنُقتادة,ُأ رجح  ُجم  ُ.انتهى.ُووقع 

بري:ُ)قولهُ بري.ُابنُباطاُاليهوديُ(عبدُالرمحنُبنُالز  كامُحكاهُ.ُالزايُبالُخالفُبيُالعلامءُبفتح.ُوالز 

ُ."ِتذيبُالسامء"النوويُيفُ

= 
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ُماُالُ:باب ُهتُِامرأُ ُمُ أُ ُلُِج ُالرُ ُنُنكاِحُمُُِوزُ ُجي 

ثنيوُ-511 ُحييُحد  ُأُ ُىُعنُمالك  ُ؛ ُقاعنُحييىُبنُسعيد  ئُُِ:لن ه ُس  بنُُزيدُ ُل 

ُعنُرج ُ
ُتزوُ ثابت  ُهاُقبفارقُ ُمُ ثُ ُ,جُامرأةًُل  ُُلهُ.هاصيبُ يُ ُنُْأُ ُل  ُزيدُ ُلاق؟ُفهامُُّهُأُ لُحتلُّ

ُ ُنُ وإُُِ,يسُفيهاُرشطٌُلهمٌةُبُْمُ ُمُُّل ُاُ.الُ:بنُثابت  ُ.( )بائبُطُيفُالرُ امُالرش 

___________________ 

ضُعنهاُ:ُ)ُقولهُ ُلهُعارٌضُحالُبينهُوبيُإتياّنا:ُأي.ُعجمةمُ ُوآخرهُضادٌُُ.ثناةاملُ ُبضمُ (ُفاْعرت  .ُحصل 

اُمنُاجلنُ  اُمنُامل رضُِ,ُإم  ُ(.9/115)ُ"الفتح"قالهُابنُحجرُيفُ.ُوإم 

سيلة:ُ)قوله سلةُ.السيُوفتِحُُ.العيُهوُبضمُ (:1/1ُ )ُ"رشحُمسلم"قالُالنوويُيفُُ(الع  ,ُتصغريع 

ُوحالوتِه سِل ُالع  ِة ُبلذ  ه ت  ُلذ  ُشب ه ُاجلامع ُعن ُكنايٌة ُوهي ُقالوا, سيلة: ُالع  ُوأ ن ث ُن عت ْيُ, سيلة ُالع  لن 

ُاإل,ُوهذاُضعيٌفُ.ُأ ن ثهاُعىلُإرادةُالنطفة:ُوقيل,ُالتذكريُوالتأنيث ُ.انتهى.ُنزالُالُي شرتطلن 

ُ.ُأخبناُمالكُبه(11ُ /1)ومنُطريقهُالبيهقيُ(5/11ُ)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُ ( )

ُْيسمعُمنُزيدُُ ُ.ُوحييىُالنصاريُمل 

نقطعٌُ:ُولذاُقالُالبيهقيُعقبهُ ُ.ُهذاُم 

ُالباجيُيفُُ 3/313ُ)ُ"املنتقى"قال :)ُ ُقوله (ُ ُي صيبها ُقبلُأن ُفارقها ُثم جُامرأة ُُ(تزو  ُعقد  ُأ ن ه ي ريد 

ُطل قهاُقبلُأْنُيطأ ها هاُثم  ها,ُنكاح  جُأ م  تزو  ُأْنُي  ُثابت.ُثمُأراد  ُبن  ُزيد  ُلهُذلك.ُفسأل  فقالُ.ُهلُحيلُّ

بهمة:ُزيدُبنُثابت ُل ن هُقالُ.ُال مُم  ُبصفة  ُمقيد  هاُيفُآيةُالتحريمُم طلقُغري  ُِذكر  وأ مهاتُُ}ي ريدُأ ن 

قيُ ُ{نسائكمُ ُبمعنىُالرشطُ(ليسُفيهاُرشطُ)ُوهذاُمعنىُقولهُ,ُدُبالبناءُوالُغريهفلمُي  ُالتقييد  ,ُل ن 

ه ُدخوالًُوالُغري  م 
ُإنامُُ(وإنامُالرشطُيفُالربائبُ)ُُوقولهُ.ُل نهُملُي شرتطُيفُحتريِمُال  ُالتقييد  ي ريدُأ ن 

ُيفُالربائبُيفُقولهُتعاىلُ ُُ{نسائكمُالاليتُدخلتمُهبنُوربائبكمُالاليتُيفُحجوركمُمنُُ}ورد  فقي د 

ُاملدخولُهباُداخلًةُحتتُعموِمُقولهُتعاىلُ ُفبِقيْتُغري  م 
ُذلكُبالدخولُبال  ُلكمُماُرواءُُ}حتريم  وأ حل 

ُ.ُانتهىُكالمه.ُ{ذالكمُ
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ُُماُالُجامعُ ُ:باب ُكاِحُنُالن ُمُُِوزُ جي 

ثنوُ-515 ُحد  ُابُأُ طُ خلمرُبنُاعُ ُأنُ ُ,ي ُكُ ملبريُايبُالزُُّأُ عنُيُعنُمالك  يتُبنكاح 

ُْ ُلعُشهدُْيُ ُمل  ُيه ُوامرأةٌُُإال  ُنُ:لفقاُ,رجٌل ُهذا ُُكاح  ُُ,الرس   ُلوُ,جيزهأُ وال ُكنت  ُو

ُتقدُ  ُلفيهُُمت  ُرمج  .ت 
( )ُُ

ثنوُ-511 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  يامنُلعنُسسي بُوملعنُسعيدُبنُاُابنُِشهاب 

ُالثُ سديُ يحةُاللطُ ُأنُ ُ,بنُيسارُ  ُ,ِتادُ يفُعُُِفنكحْتُُقهالُ فطُقفي ُةُكانتُحتتُرشيد 

ُ ُُ,ابطُ خلاُبنُ مرُاُعُ فَّضهب  ُفُ خُْملُِهاُبازوج ُُورضب  ُ.قُبينهاموفرُ ُ.قةُرضبات 

ُقا ُاعُ ُلثم  ُبن ُنكحْتُيُُّأُ ُ:ابطُ خلمر ُامرأة  ُعدُ ُام ُفإنُْيف ُاُِتا ُزوجها ذيُلكان

ُْجهاُتزوُ  كانُُمُ ثُ ُ,لوُ هاُال ُِتاُمنُزوجدُ ةُعُِبقيُ ُْتُاعتدُ ُثمُ ُ,قُبينهامرُ هباُفُ ُليدخُمل 

ُُرُ ِخُاآل ُكانُدخُنُْوإُ,ابطُ خل ُمنُاُاًُاطبخ  ِتاُمنُدُ ةُعُِبقيُ ُتدُ اعتُ ُثمُ ُ,قُبينهامرُ هباُفُ ُل 

ُُالُمُ ؛ُثُ تُمنُاآلخرُِدُ اعتُ ُمُ ثُ ُ,لوُ ال ُ ُ( )ُ.أبداًُتمعانُجي 

_________________ 

ُ"املعرفة"ويفُ(11ُ /1)ُ"الكبى"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(315ُ )ُ"املسند"أخرجهُالشافعيُيفُُ(1)

ُ.ُأ خبناُمالكُبه(118ُ/  )

نقطع:ُقالُالبيهقيُ مرُم  ُ.هذاُعنُع 

ُ"رشحُمعاينُاآلثار"والطحاويُيفُ(11ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(3/311ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُ.منُطريقُمالكُبه(ُ 5 /3)

ه(1359ُ )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ هريُعنُابنُاملسي بُوحد  رُعنُالزُّ عم  ُط ليحة,ُعنُم  ُ.فذكره.ُأن 

رةُ ُ(املِخفقةُ:ُ)ُقولهُ ُ.كامُقالُأهلُاللغة.ُأيُالد 
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ُميُ ُلُِج ُيفُالرُ ُماُجاءُ ُ:باب
ُُكانْتُُوقدُُْةُ مُ كُال ُلِ ُهاقُ ارُ فُ هُفُ تُ حت 

ثنيُ-511 ُحييُحد  ُابنُعنُُىُعنُمالك  نُعنُزيدُبنُمحعنُأيبُعبدُالرُ ُِشهاب 

ُ ُن هُكانُيقأُ ُ,ثابت  ُلُ طيُ ُلُِجيفُالرُ ُول  ُإُُِ:شرتّيايُ ُثمُ ُ.ثالثاًُُمةُ ال ُُق  ُُاُالّن  ىُهُحتُ لُحتلُّ

ُتُ  ُُ( ).هغريُ ُاًُوجزُ ُنكح 

ُن ُوابُُْةُ رأُ ملواُيُِمُِيُ لاُِكُلُُْبمُ ْيُتُ ْخُال ُُصابةُِإُُِةُِيُ راهُِيفُكُ ُماُجاءُ ُ:باب
ُهاتِ

_________________ 

وعبدُ(195ُ )ُ"الكنىُوالسامء"والدواليبُيفُ(1/153ُ)والبيهقيُ(1991ُ )أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1)

ُعنُمالكُبه(1/381ُ)ُ"العلل"اهللُبنُأمحدُيفُ  .ُمنُط رق 

ُم نُهو؟ُ.ُواختلفُأهلُالعلمُيفُأ يبُعبدُالرمحنُهذاُ

ُْيكنُ(:1/381ُ)البنهُُ"العلل"وقالُاإلمامُأمحدُكامُيفُ.ُجزمُبهُوكيعٌُ.ُسليامنُبنُي سار:ُفقيلُ إنُمل 

نُهو ُ.ُانتهى.ُأبوُعبدُالرمحنُسليامنُبنُيسارُفالُأ دريُم 

ُ.ُواستبعدهُابنُعبدُالب.ُأبوُالزناد:ُوقيلُ

ُبنُكيسانُ:وقيل ُ(.5/181ُ)ُ"االستذكار"وانتصُلهُابنُعبدُالبُيفُ.ُطاوس 

ُطاوسًاُكانُيطعنُيفُبنيُأمي ة ُبأن  ُعليهم.ُواحتج  هريُيدخل  فكانُيكتمُ.ُويقبلُجوائزهم,ُوكانُالزُّ

ُطاوسُمنُأجلهم ُ.انتهى.اسم 

ُأنهُسليامنُبنُيسار:ُقلتُُ ُ.ُوالقرب 

ُ"سننه"منصورُيفُوسعيدُبنُ,ُواللفظُلهُعنُالثوري(ُ 199 )ُ"املصنف"فأخرجُعبدُالرزاقُيفُُ

ُجاريةُكثريُبنُالصلتُكانتُ,ُعنُهشيمُكالمهاُعنُعثامنُبنُحكيمُعنُسليامنُبنُيسار(181ُ ) أن 

ا.ُحتتُعبدُ  ُأْنُيشرتّيا.ُثمُق يضُلهُأْنُأ عتق,ُفأ باّن  ُ:ُفقالُزيدُبنُثابت.ُفأ راد  ُلكُحت ىُتنكح  الُحتلُّ

ك ُ.ُ"زوجًاُغري 

الًُُ حُسليامنُبأّنمُسألواُزيدًاُ.ُوذكرهُسعيٌدُمطو  ُ.واهللُأعلم.ُوهوُحارض.ُورص 
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ثنيُ-518 ُحييُحد  ُعنُُىُعنُمالك  ةُتبُبنُعُ بدُاهللُبنُعُ بيدُاهللعنُعُ ُابنُِشهاب 

ُعنُأُ  ئلابُطُ خلمرُبنُاعُ ُنُ أُ ُ,بيهبنُمسعود  ُمُِوابنتُُِرأةُِملعنُاُس  يميُلكُالنُمُ ها

ُال ُإُُِوطأُ تُ  ُبعد ُمرعُ ُلفقاُ؟خرىحدامها ُأُ : ُما ُمجيعخبُ أُ ُنُْأُ ُحبُّ ُاًُمها ىُعنُوّن  ُ,

ُ.( )كلذ

ثنوُ-519 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُقُ ُابنُِشهاب  ُأنُ ذُ ُبنُُِةُ بيصعن ُ؛ ُالًُرج ُُؤيب 

ُسأُ  ُُلهُ.يمُِيُ لاُِكُلُْنُمُ ُمُِْيُختُ انُعنُال ُعفُ ُبنُ ُثامنُ عُل  ُ:عثامنُ ُل؟ُفقامعُبينهامجي 

ُأُ ُناُفالاُأُ مُ فأُ ُ.امُآيةٌُهُ متُْوحرُ  ,امُآيةٌُهُ تُْلُ حأُ  ُ.كلذُصنعُ أُ ُنُْأُ ُحبُّ

ُُ:لقا ُقُِلمنُعندهُفُفخرج  ُ؟كلهُعنُذلفسأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُصحاِبُمنُأُ ُالًُرج ُُي 

ُدُْوج ُُمُ ثُ ُ,مرُيشءٌُنُال ُُمُِيلوُكانُلُ:لافق ُفعُاًُدُ ح ُأُ ُت  ُابنُ ُلقاُ.هُنكاالًُتُ لعجلُ كُلذُل 

ُ ُلبنُأيبُطاُيلُ راهُعأُ ُ:ِشهاب  ُ.( )ب 

_________________ 

ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(3/181ُ)والدارقطنيُ(1115ُ )وعبدُالرزاقُ(191ُ )أخرجهُالشافعيُ ( )

ُعنُمالكُبه(11ُ /1) مهاُمجيعًاُ)ُويفُلفظُعبدُالرزاقُ(ُأْنُأ جيزمهاُ)ُبلفظُ.ُُمنُط رق  رس   (.أْنُحي 

ُالطباينُيفُُ وسعيدُبنُمنصورُيفُ,ُمنُطريقُشعيبُبنُأيبُمحزة(33ُ 3)ُ"مسندُالشاميي"ورواه

هريُبه(119ُ )ُ"السنن" ُ.منُطريقُسفيانُكالمهاُعنُالزُّ

لكُيمي(:5/181ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ(أ ْنُأ خب مهاُ:ُ)ُقوله ُبم  ُأ طأ مهاُمجيعًا ومنهُ,ُيريد 

اثُاخلبري ابرة,ُقيلُللحر  ُ,ُومنهُقيلُللمزارعةُُم  ُ.انتهى(.نساؤكمُحرثُلكمُ)ُوقالُاهللُعزُوُجل 

ُهذهُبالوطء(:3/315ُ)ُ"املنتقى"وقالُالباجيُيفُ ُهذهُوحال  ُحال  هللُأ علمُواُ-مأخوٌذُ.ُمعناهُأ عِرف 

ُ.انتهىُكالمه.ُمنُاالختبارُ-

( ) ُ ُالشافعي ُ 19 )أخرجه )ُ ُالرزاق 1118ُ )وعبد )ُ ُشيبة ُأيب 19ُ /1)وابن ُيفُ( ُأيبُحاتم وابن

= 
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ُنُُِ:باب ُةعُ تُْمل ُاُكاح 

ثنوُ-551 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  بنتُُةُ لخوُبريُ؛ُأنُ روةُبنُالزُُّعنُعُ ُابنُِشهاب 

ُدخ ُاُعُ ىلعُْتُلحكيم  ُبن ُأُ ُربيعةُ ُإنُ ُ:تلفقاُ,ابطُ خلمر ُاستُ ميُ بن ة ُبامرأُ ُتعُ مُْة

ُفحُ ولُ مُ 
ُُ,منهُْتُلُ مدة  ُبنُاعُ ُفخرج  ُاُ:لفقاُ,هرداءُ ُجيرُُُّاًُعابُفزُِطُ خلمر ُ.تعةملُ هذه

ُوُكنتُتقدُ لو ُلفيهاُُمت  ُ.( )ُرمجت 

___________________ 

ُعنُمالكُبه(13ُ /1)والبيهقيُ(3ُ 3/9)ُ"تفسريه"ُ ُ.ُمنُط رق 

ُعبدُالرزاقُمعمرًاُمعُ ُ.مالكوقرن 

هريمنُطر(13ُ /1)والبيهقيُ(1131ُ )ورواهُعبدُالرزاقُُ ُ.ُقُأ خرىُعنُالزُّ

ُُ ىُالبيهقيُالسائل  ُ(.ُنيارُال سلميُ)ُوسم 

ُقولهُ (ُ :ُ ُآيٌة ام متْه  ُوحر  ُآيٌة ام ُتعاىلُ(أ حل تْه  ُقوله ُيريد هاتكم}: ُأم  متُعليكم ر  ُح  ُبيُ... معوا ُجت  وأن

ُماُملكْتُأ يامن كم.ُإىلُقولهُتعاىل...الختي ُمنُالن ساءُإال  ُ(13ُ,11.ُ)النساءُ{واملحصنات 

ُقولهُ (ُ ُبنُأيبُطالبُ: ُعيل  ُقالُ(أ راه ُكام ُهو .ُ ُالرزاق ُروىُعبد ُ 113 )فقد ُالبُيفُ( وابنُعبد

ُعنُذلك(5/188ُ)ُ"االستذكار" ُ.منُطريقيُعنهُالنهي 

ُيفُ ُعمر ُأبو ُ"االستذكار"قال :ُ ُأ صحابُالنبي  ُبرجلُمن ُبنُذؤيبُعنُعيلٍّ ُقبيصة ُكناية ا ُملسو هيلع هللا ىلصوأم 

حبتِهُعبدُامللكُبنُمروان ُفيهُعثامن,ُواشتغالُبنيُأ ميةُللسامعُبذكره,ُفلص  اُ.ُوالُسيامُفيامُخالف  وأ م 

ُ ُعيلٍّ ُجلعلت هُنكاالًُ)ُقول  ُإيل  ُال مر  نةًُ(ُلوُأن  لُآيًةُأوُس  نُتأ و  ُم  ُالزاينُفألن  تهُحد  د  لُحلد  وملُيطْأُ.ُوملُيق 

طئاًُ,ُمجاععندُنفِسهُحرامًاُفليسُبزانُبإ عيُيفُذلكُماُالُي عذرُبجهله,ُوإْنُكانُُم  ُأْنُيد  ُ.انتهى.ُإال 

ُ"املعرفةُ"ويفُ(1/111ُ)ُ"الكبى"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(111ُ )ُ"مسنده"أخرجهُالشافعيُيفُ ( )

ُ.منُطريقُمالكُبه(5/315ُ)

م(:ُ  1/5)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُمنُروايةُع  ت صالًُوقدُرو,ُرُمنقطعٌُاخلب  ُ.يناهُم 

= 
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ُنُُِ:باب ُهلُ بُْهُقُ زوجتُ ُْتُمُ لُ سذاُأُ إُُِرشكُِمل ُاُكاح 

ثنيُ- 55 ُكُعنُلماُحد  ُكُ ُنُ هُأُ غُ لن هُبأُ ُ,ابنُِشهاب  ُاهللُُِلُِرسوُيفُعهدُُِنُ نساًء

ُسيُ ُملسو هيلع هللا ىلص
ُمُ ُغريُ ُوهنُ ُرضهنُ نُبأُ مُْلِ ُمنهنُ ُ,ارٌُفُ كُ ُنُ مُْلُ سحيُأُ ُهنُ زواج ُوأُ ُ,هاجرات 

ُ ُُ,غريةملُ اُبنُُِيدُِلولاُبنت  ُرُ وهُ ُ,فتِحُلاُيومُ ُمْتُلسةُفأُ ميُ أُ ُصفوانُبنُُِوكانتُحتت  ُب 

ُُ,سالمةُمنُاإلميُ أُ ُبنُ ُهاُصفوانُ زوج ُ ُلإُفبعث  ُمُ عُ ُابنُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُيهُرسول  ُبنُ ُهُوهب 

ُعُ 
ِ
ُبرداء ُأُ ُصفوانُِلُاًُانمُ أُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُمري  ُعُ ودُ ُ,مي ةبن ُرسول  ُىلإُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُاه

ُُ,هلُ بُِقُ ُاًُمرريضُأُ ُفإنُُْ.يهلعُمُ قدُ يُ ُنُْوأُ ُ,مسالاإل ُُوإال  ُسري  ُ.رينهُْهُش 

ُلف ُناداهُعُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُُِرسوىلعُصفوانُ ُمُ دُُِقُ ام  ياُُ:لفقاُ,اسُِوسُالن ُؤُرُ ىلبردائه

ُإنُ حممُ  ُوُ ُد ُهذا ُعُ ُهب  ُجاءُ بن ُبردائُِمري  ُدعوتُ أُ ُمُ عُ وزُ ُ.كين ُإن ك ُدومقُ لُاىلني

ُُفإنُُْ.يكلع ُُ.هتُ لُْبُِقُ ُمراًُأُ ُرضيت  ُُوإال  ُسري  باُأُ ُْلُانزُ:ملسو هيلع هللا ىلصُرسولُاهللُلفقاُ,هرينتنيُش 

ُ ُأُ ُالُالُواهللُِ:لفقاُوهب  ُىُتُ حتُ ُنزل  ُربعةُ سريُأُ كُتُ لُلبُ:ملسو هيلع هللا ىلصُرسولُاهللُلفقاُ,يلُبي 

ُ.أشهرُ 

ُ ُرسفأُ ُ,نيُ بحُ ُهوازنُ ُلبُ قُُِملسو هيلع هللا ىلصُاهللُفخرجُرسول  هُستعريُ ةُيُ ميُ ُصفوانُبنُأُ ىلإُل 

ُداةُ ال ُعارهُفأُ ُ,عاًُوُْطُ ُلبُ:لفقاُ؟هاًُرُْمُكُ طوعًاُأُ أُ ُ:صفوانُلفقاُ,عندهُحاًُالداًةُوِسُأُ 

___________________ 

مر(ُ 3/55)وهوُعندُابنُأيبُشيبةُأيضًاُ.ُثمُرواهُ :ُقال,ُمنُطريقُحييىُبنُسعيدُعنُنافعُعنُابنُع 

مر ُ":ُقالُع  ُلرمجت 
ِ
تعةُالنساء ُيفُم  ْمت  ُ."لوُتقد 

د(1/81ُ)ُ"إحتافُاملهرة"وعزاهُاحلافظُالب وصرييُيفُُ ُ.ُهذاُإسناٌدُصحيٌحُ:ُوقال,ُملسد 
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ُ ُالوالس  ُُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلمعُرسوُخرجُصفوانُ ُمُ ثُ ُ,ذيُعندهلاُح  ُدُ فشهُُِ-وهوُكافٌر

ُوالطُ ُاًُنينح ُ ُكافرٌُُائف  ُمُ تُ وامرأُ ُ,وهو ُُْ,مةٌُلسه ُيفرُ ُومل  ُرسول  ُوبيُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُق بينه

ُُ( )ُ.كاحكُالن ُلهُبذتُ عندهُامرأُ ُْتُواستقرُ ُ,مُصفوانُ لسىُأُ هُحتُ تُِامرأُ 

ثنوُ-551 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُأُ ُابنُِشهاب  صفوانُُكانُبيُإسالمُُِ:لهُقانُ ؛

ُتُِامرأُ ُمُِسالوبيُإُِ ُ( ).هرُ هُنحٌوُمنُش 

ُُلقاُ:مالٌكُُلقاُ-553 ُُْ:ابنُِشهاب  هُلُُِورسوُاهللىلإُامرأًةُهاجرْتُُنُ ناُأُ يبلغُُْومل 

ُُ-فرُكُ لاُقيٌمُبدارُِمُ ُهاُكافرٌُوزوج ُُ- ُُقْتُفرُ ُإال  ُُ.هازوجُِينهاُوبيُاُبهجرِت  ُنُْأُ ُإال 

_________________ 

( ) ُ ُيف ُالشافعي ُُ"القديم"أخرجه ُيف 381ُ/  )ُ"املعرفة"كام )ُ ُسعد 111ُ/ )وابن ُيفُ( والبيهقي

 .ُمنُطريقُمالكُبه(81ُ /5)ُ"الكبى"ويفُ(19ُ /5)ُ"الدالئل"

رسل  .وهذاُم 

هريُبه(1111ُ )ورواهُعبدُالرزاقُُ عمرُعنُالزُّ ُ.عنُم 

ُالُأعلمه(:9ُ /1 )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُُهذاُاحلديث  ُصحيح  ُمنُوجه  وهوُحديٌثُ.ُيت ِصل 

ُأهلُالسري ُعند ُمعلوٌم ُمشهوٌر ُوعامله, ُالسرِي ُأهِل ُإمام  ُِشهاب  ُوابن  ُوكذلكُالشعبي, ُهذاُ. وشهرة 

ُ.انتهى.احلديثُأ قوىُمنُإسناِدهُإْنُشاءُاهلل

(5119ُ)الكبىُ"والنسائيُيفُ(3511ُ)ُ"السنن"رواهاُأبوُداودُيفُ.ُومجلةُاستعارةُالسالح:ُقلتُُ

ُآخرُعنُأ ميةُبنُصفوانُبنُأميةُعنُأبيهُنحوه ُ.ُمنُوجه 

ُ.فذكرُالقصة.ُمنُروايةُأ ناسُمنُآلُعبدُاهللُبنُصفوان(3513ُ)ولهُطريٌقُآخرُعندُأيبُداودُُ

(19ُ /5)ُ"الدالئل"والبيهقيُيفُ(113ُ/ )ُ"الطبقات"وابنُسعدُيفُ(1/31ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُ.يقُمالكُبهمنُطر(81ُ /1)ُ"الكبى"ويفُ
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ُدُ نقيضُعُِتُ ُنُْأُ ُلقبُاًُهاُمهاجرزوج ُُمُ قدُ يُ  .اِت 
( )ُ

ثنوُ-551 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُبنتُاُمُ أُ ُنُ ؛ُأُ ُابنُِشهاب  ُحلحكيم  ارثُبنُهشام 

ُهُْيبُج ُأُ ُبنُُِوكانتُحتتُعكرمةُ ُ- ُُ,فتحلاُيومُ ُمْتُلُ ْسُفأُ ُ-ل  ُةُ هاُعكرمزوج ُُوهرب 

ُمنُاإلأُ ُبنُ  ُحتُ ُمُُّأُ ُْتُلفارحتُ,يمنُ لاُمُ ىُقدُِحتُ مُساليبُجهل  يهُلعُمْتُىُقدُِحكيم 

ُلفُ,فتحلاُعامُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُُِرسوىلعُوقدمُ ُ,مُ لُ سفأُ ُمُِسالُاإلُِىلهُإفدعتُُْ,منيُ لاب ُُرآهُ ام 

ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُفُ لإُوثب  ُعُ,اًُح ُرُ يه ُحتُ لوما ُرداٌء ُبايعُ يه ُعتُ بُ فثُ ُ,هى هامُُنكاحُِىلا

ُ( ).كلذ

ُوُ ليفُاُماُجاءُ ُ:باب
ُمةُِيُْلِ

ثنوُ-555 ُحد  ُ؛ُأُ يُعنُمالك  ُرسوُنُ نيُأُ غُ لقدُبلُ:لهُقانُ عنُحييىُبنُسعيد  ُل 

_________________ 

ُ.منُطريقُمالكُبه(81ُ /1)ُ"السننُالكبى"ُ أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

هريُبه(1111ُ )ُ"املصن ف"ورواهُعبدُالرزاقُيفُُ عمرُعنُالزُّ ُ.عنُم 

دالئلُ"ويفُ(81ُ /1)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(111ُ/ )ُ"الطبقات"أخرجهُابنُسعدُيفُُ( )

ُ.عنُمالكُبهُمنُطريقُابنُب كري(819ُ )ُ"النبوة

هريُبه(1111ُ )ُ"املصن ف"وأخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ عمرُعنُالزُّ ُ.عنُم 

بريُ.ُولهُشواهدُنحوهُ ُ"تاريخُدمشق"وابنُعساكرُيفُ(ُ 11/ )عندُابنُسعدُُعنُعبِدُاهللُبنُالزُّ

ُعندُابنُسعدُ(.13ُ/ 1) رسالً ليكةُم  رساًلُعندُاحلاكمُيفُ(.113ُ/ )وعنُابنُأ يبُم  ُم  وعنُعروة 

ُ(.5151)ُ"املستدرك"
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ُ.( )ٌمُحلُ ُوالُ,ماُفيهاُخبزٌُُيمةُِلولُباوملكانُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل

ُكاِحُالن ُُجامعُ ُ:باب

ثنيُ-551 ُحييُحد  ُرسوُمُ؛ُأنُ لعنُزيدُبنُأسُىُعنُمالك  إذاُُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُتزوُ  ُاحدُ أُ ُج  ُاأُ ُ,ةُ رأُ ملكم ُاشرتى ُيأُْلفُاريةُ جلو وإذاُُ,ةُِبكلباُعُ دُْيُ لُْوُ,يتهابناِصُُذُْخ 

ُاْشُ ُيأُْلفُبعريُ لىُارت  ُُوةُِرُْذُبذُِخ  ُباهللُيستعذُْلُْوُ,امهن ُس  ُ.( )يطانُُمنُالش 

_________________ 

ُ.ُوهذاُمرسلُ(1)

عب"والبيهقيُيفُ(19ُ /1)ُ"الكبى"ووصلهُالنسائيُيفُُ ُ"طالوس"والطباينُيفُ(9111ُ)ُ"الشُّ

يدُعنُأنسُ(59ُ/ ) ُلرسولُاهللُ":ُمنُطريقُسليامنُبنُباللُعنُحييىُبنُسعيدُعنُمح  ُملسو هيلع هللا ىلصأكلت 

ُ,ُوالُحلمٌُُوليمًةُليسُفيهاُخبزٌُ ُهوُياُأباُمحزة؟ُقال:ُقلت 
 
ُ."متٌرُوسويٌقُ:ُأيُيشء

ُالسياقُمنُطريقُإسامعيلُبنُُمنُوجهُ ُ(1191)وأصلُاحلديثُيفُصحيحُالبخاريُُ آخرُبغريُهذا

ُ ُ":ُقالُُيدُعنُأنسُ جعفرُعنُمح  ُالنبيُّ ُيبنيُعليهُبصفيةُبنتُُملسو هيلع هللا ىلصأقام  ُليال  بيُخيبُواملدينةُثالث 

ُاملسلميُإىلُوليمتِه,ُحيي ُوالُحلمُ .ُفدعوت  ُبال نطاعُفأ لقيُفيهاُمنُالتمرُ.ُفامُكانُفيهاُمنُخبز  ر  أ م 

ُ."احلديث..ُفكانتُوليمت ه.ُوالسمنُِوال ِقِطُ

نة"أخرجهُالبغويُيفُُ( ) ُ.منُطريقُأيبُمصعبُعنُمالكُبه(1/119ُ)ُ"رشحُالس 

رسلُ ُ.ُوهذاُم 

ُ.هذاُحديٌثُمنقطعٌُ:ُولذاُقالُالبغويُعقبهُ

واةُللموطأُ(:5/311ُ)ُ"التمهيد"وقالُأبوُعمرُيفُُ رسٌلُعندُمجيعُالرُّ ومعناهُُ-واهللُأعلمُُ-وهذاُم 

ُاخل زاعيُي ستندُمن نبسةُبنُعبدُالرمحنُعنُزيدُبنُ,ُحديثُعبدُاهللُبنُعمروُوأ يبُالس  وقدُرواهُع 

مرُعنُالنبيُ تجُبه.ُملسو هيلع هللا ىلصأسلمُعنُأبيهُعنُع  نبسةُضعيٌفُالُحي  ُانتهى.ُوع 

ُ(.911 /5)ُ"الكامل"أخرجهُابنُعديُيفُ.ُوطريقُعنبسة:ُقلتُ

= 
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ثنوُ-551 ُحد  ُمالك  ُأيبُالزُُّيُعن ُابعن ُأُ ُي ُكُ ملري ُُالًُرج ُُنُ ؛ ُُرج ُىلإُخطب  ل 

ُكانْتُأُ ُفذكرُ ُ,هختُ أُ  ُقد ا ُطُ خلبنُاُكُعمرُ لذُغُ لفبُ,ْتُثُ حدُ أُ ُّن  ُكادُ أُ ُ,هبُ ابُفَّض   ُو

ُلُ ماُُ:لقاُثمُ ُ:هَّضبُ يُ  ُوُك 
ُ( ).بخُ للِ

___________________ 

ُقالُأ يب(111ُ )رقمُُ"العلل"قالُابنُأيبُحاتمُيفُُ :ُ ُحديٌثُمنكٌر نبسةُُ-يعنيُاإلسنادُُ-هذا وع 

ُاحلديث ُانتهى.ُضعيف 

ُعبدُاهللُبنُعمروُالذيُأشارُإليهُابنُعبدُالبُ اُحديث  ُ.ُأم 

ُ(1/11ُ)ُ"الكبى"والنسائيُيفُ(8ُ 9 )وابنُماجهُ(11ُ 1)فأخرجهُأبوُداودُُ وغريهمُمنُط رق 

هُعنُ مروُبنُشعيبُعنُأبيهُعنُجد  ُ":ُأنهُقال,ُملسو هيلع هللا ىلصالنبيُعنُابنُعجالنُعنُع  كمُاملرأة  ُأ حد  إذاُأ فاد 

ُأ وُالبعريُ  هُعىلُناصيتِها.ُأوُاخلادم  ُ,ُفليضْعُيد  ب ْلت هاُعليه:ُثمُيقول  ُماُج  هاُوخري  ل كُخري 
ُإيِنُأ سأ  ,ُاللهم 

ُعليه ب ْلت ها ُج  ُما ُورش  ها ُمنُرش  ُبك  ُوأ عوذ  ُسناِمه, ُبِذروِة ُيأ خذ  ُفإن ه ُالبعري  ا ُوأ م  .ُ"يقولُمثلُذلكو,

ُ.لفظُالنسائي

ُ.منُطريقُحييىُبنُسعيدُعنُأيبُالزبريُبه(9/581ُ)ُ"تفسريه"أخرجهُالطبيُيفُُ(1)

مرُُُُُُ ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهذاُم رسلُأبوُالزبريُملُي دركُع 

ُُُُُ ُالرزاق ُعبد 1189ُ )وأخرج )ُ ُيف ُعبيد ُواملنسوخ"وأبو 11ُ / )ُ"الناسخ )ُ ُطريق .ُسفيانمن

عبةُكالمهاُعنُقيسُبنُِ(9/583ُ)والطبيُ طبتُ",ُسلمُعنُطارقُبِنُشهابمُ ُعنُش  اًلُخ  ُرج  أ ن 

ُ ُله ُابنٌة ث ْتُُ-إليه ُأ حد  ُقد ُذلكُلهُ-وكانْت ُفذكر  ُفأتىُعمر  ُفقال, ُخرياًُ: ُإال  ُمنها ُرأيت  ُما :ُفقال,

جها ب,ُزو  ُ.ُوالُخت 

ىُ:ُفقالْتُُ"ويفُروايةُالطبيُُ ُإيِنُأ خش  ْيت  غ  ُأيب,ُفقدُب  ح  ,ُفقال!ُأْنُأ فض  ُقدُتابْت؟ُ:ُفأتىُعمر  أ ليس 

جها:ُقال!ُبىلُ:ُقال ُ.ُفزو 

ُ.وإسنادهُصحيحُعىلُرشطُالشيخيُ

مرُنحوه(511ُ)واحلارثُبنُأيبُأسامةُ(9/583ُ)وللطبيُُ ُ.عنُالشعبيُعنُع 

= 
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ثنوُ-558 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُ؛ُأُ ُابنُِشهاب  ُهُتزوُ نُ عنُرافعُبنُخديج  ُجُبنت 

ُ ُىُكُ عندهُحتُ ُفكانْتُُنصاري ُمةُال ُلدُبنُمسمُ حم  ُرُ فآثُ ُ,ةًُيهاُفتاًةُشابُ لجُعفتزوُ ُ,تب 

ُ ُُ,يهالعُةُ ابُ الش  ُالطُ تُْدُ فناش  ُاله ُواحدةًُلُ فطُق  ُحتُ ُهالُ مهُ أُ ُثمُ ُ,قها ُكادتُحت  ُإذا ُى ُلُّ

ُُفآثرُ ُعادُ ُمُ ثُ ُ,هاعُ راج ُ ُُ,عليهاُةُ ابُ الش  ُ,هاراجعُ ُثمُ ُ,قهاُواحدةًُلُ فطُ,قالهُالطُ دتُْفناش 

ُُعادُفآثرُ ُثمُ  ُُ,ةُعليهاابُ الش  ُُ.قالهُالطُ دتُْفناش 

ُ,رةثُْرينُمنُال ُُماُتُ ىلعُِتُاستقررُفإنُشئِتُُ,واحدةٌُُامُبقيْتُنُ إُُِ,ماُشئِتُُ:لفقا

ُُْ,كلُذىلهاُعسكُ مُْفأُ ُ,رةثُُْال ُىلعُستقرُُّأُ ُلبُ:تلقاُِكُفارقتُ ُشئِتُُوإنُْ يرُرافٌعُُومل 

ُُ( ).رةثُُْال ُىلعندهُعُْتُيُقرُ حُامًُثيهُإُِلع

___________________ 

ُ.زنت:ُأيُ(قدُأ حدثتُ:ُ)ُقولهُ

هريُعنُُ( ) ُ.دونُواسطة.ُرافعكذاُرواهُمالٌكُعنُالزُّ

ُالشافعيُُ 13ُ  )وأخرجه ُيفُ( 1119ُ )ُ"املصنف"وابنُأيبُشيبة )ُ (ُ  1)وإسحاقُبنُراهوية

هريُعنُسعيدُبنُاملسيب(1/51ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ يينةُعنُالزُّ ُبنُ",ُمنُطريقُابنُع  ُرافع  أن 

ِرهُمنُأ مرها.ُخديجُكانتُحتتهُبنتُحممدُبنُمسلمة اُكِبًاُأ,ُفك  الُ:ُفقالت,ُفأ رادُأنُي طل قها,ُوُغريهإم 

ُ,ُت طل قني نةُبذلك,ُواقِسمُيلُماُشئت  ُ.ُفجرِتُالسُّ ُوجل  ُعز  ُاهلل  وإنُامرأٌةُخافتُمنُبعلهاُ}:ُفأنزل 

ُ."اآليةُ{نشوزًاُأوُإعراضًاُفالُجناحُعليهامُأْنُيصلحاُبينهامُصلحاًُ

ر(9/115ُ)ُ"تفسريه"الطبيُيفُو.ُواللفظُله(1153ُ )ُ"املصنف"ورواهُعبدُالرزاقُيفُُ عم  ,ُعنُم 

هري(1118ُ)ُ"تفسريه"وابنُأيبُحاتمُيفُ ُ:ُقال,ُعنُشعيبُبنُأيبُمحزةُكالمهاُعنُُالزُّ أخبينُابن 

ُب,ُاملسيبُوسليامنُبنُيسار ُرافع  ُخديجُكانُحتتهأن  ن اُ:ُقال"وفيهُ.ُفذكره.ُن  ُالذيُبلغ  لح  فذلكُالصُّ

فيه ُُ.{..ُوإِنُامرأة}.ُأ نزلُاهللُ 

= 
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___________________ 

ُ.ُوظاهرهُاإلرسالُ

بريُعنُعبدُالرزاقُعنُ(1/338ُ)ُ"املستدرك"ووصل هُاحلاكمُيفُُ منُروايةُإسحاقُبنُإبراهيمُالد 

ُوسليامنُعنُرافعُبنُخديج هريُعنُسعيد  عمرُعنُالزُّ ُ.ُم 

ُ.واهللُأعلم.ُوفيهُنظرٌُُ

أخبينُأيوبُعنُ:ُمعمرُقالعنُ:ُُفقال.ُعِقبُروايته(1151ُ )أخرجهُعبدُالرزاقُ.ُولهُطريقُآخرُ

بيدة هاُأ وُ"وزادُفيهُ,ُمثلُحديثُالزهري.ُابنُسريينُعنُع  ُْلاُأْنُيوفيهاُحق  ُهباُيفُالثالثةُفإن  فإنُأ رض 

ها ُ."ي طل ق 

ُوُيفُقولهُعزُ :ُعنُعائشة(ُ 311)ومسلمُ(8ُ 13)روىُالبخاريُُ:إكامل وإِنُامرأٌةُخافتُُ}ُجل 

ُعندُالرجل":ُقالت[18ُُ /ُالنساءُ/1ُُ]ُُ{منُبعلهاُنشوزاُأوُإعراضاُ فلعل هُ.ُنزلْتُيفُاملرأةُتكون 

حبةُوولدٌُ,ُأنُالُيستكثرُمنها فارقها.ُوتكونُْلاُص  ُمنُشأين:ُقولُلهفت.ُفتكرهُأْنُي  ُيفُحلٍّ ُ.ُ"أنت 
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ُ
  كتاب

َّ
 ق  الالط
 

ُكلباهُذْشُةُوأُ بيُ لواةُيُ لخل ُيفُاُماُجاءُ ُ:باب

ثنوُ-559 ُحد  ُأنُ يُعنُمالك  ُ؛ ُُبنُعُ اهللُعبدُ ُعنُنافع  ُةيُ لخليفُاُمركانُيقول 

ُُ:ةبيُ لوا ُاُثالإّن  ُلتطُث  ُكلُّ ُ( ).واحدة ُمنهامُيقات 

ُيِكُلمنُالتُ بيُمُِماُيُ ُ:باب

ثنوُ-511 ُحد  ُ؛ُأنُ يُعنُمالك  كُلُ مُإذاُ:مرُكانُيقولُبنُعُ اهللُعبدُ ُعنُنافع 

ُالرُ  ُتُ امرأُ ُجل  ُقضْتُُضاءُ قُ لافه ُُما ُبه ُُْ:فيقولُ.هايلرُعنكُِيُ ُأنُُْإال  ُمل 
ُُدُْرُِأُ  واحدًةُُإال 

ُلفيح ُلمأُ ُكُ؛ُويكونُ لُذىلعُف  .اِِتُدُ يفُعُُِماُكانْتُُهباُك 
( )ُُ

_________________ 

ُ.عنُمالكُبه(5/111ُ)ُ"املعرفة"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(1/81ُ)ُ"مسنده"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

مرُعنُ(1/311ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(85ُ   )وأخرجهُعبدُالرزاقُُُ بيدُاهللُبنُع  منُطريقُع 

ُ.نافعُبه

ُ)قولهُ ُوالبي ة: ُاخللي ة ُيف )ُ ُالباجي ُ  /1)قال ُالزواج(: ُمن ُخلْت ُالتي ُاخللي ة ُمعنى ولذلكُالُ,

ُزوج ُ ُذات  ُالرجعية  ُلن  ُ؛ ُالرجعي ة ُيف ُي ستعمل ,ُ ُالبي ةوكذلكُمعنى ُِعصمِةُ: ُِمن ُبِرئ ْت ُالتي هي

ةُإليه هُبري  ُفريجعُقول  ُالزوجُراجٌعُإىلُذلكُ؛ُلن هُملُي طلْبهاُبدين  ُكالم  ُ.انتهى.ُالزوجيِةُ؛ُل ن 

منُ(5/111ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1/318ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(1/81ُ)أخرجهُالشافعيُ (1)

ُ.طريقُمالكُبه

ُقولهُ (ُ ُأ ْنُ(:1ُ /1)ُ"املنتقى"قالُالباجيُيفُُ(مل كُالرجلُ: ُامرأ ت ه ُأنُي مل كُالرجل  التمليكُهو

= 
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ُُ:باب ُيِكُلمقٌةُواحدٌةُمنُالتُ يُْلُِطفيهُتُ ُماُجيب 

ثنيُ- 51 ُحييُحد  ُمالك  ُُىُعن ُس  ُعن ُس  ُبن ُلعيد ُثابت  ُبن ُزيد ُبن عنُُ,يامن

ُ؛ُأن هُأُ ُبنُُِخارجةُ  ُزيدُبنُثابت  ُفأُ ُبنُُِعندُزيدُُِاًُسلهُكانُجانُ هُأُ خب  ُبنُ ُدُ تاهُحممُ ثابت 

ُعُ أُ  ُوعُ يب ُتدُْيُْتيق  ُزيدٌُلُلفقاُ,معانناه ُشأُُْ:ه ُلُ مُ:لفقاُ؟نكما ُأُ امرأُ ُكت  هاُمرُ يت

ُ.نيتُْقُ ارُ ففُ 

ُلُ ماُمحُ:هُزيدٌُلُلفقا ُِارُُْ:زيدٌُُلفقاُ.ردُ قُ لاُ:لقاُ؟كلُذىلعُك  ُُهاُإنُْعُْجت  امُفإنُ ُ.شئت 

ُوأُ ُ,هيُواحدةٌُ ُلمأُ ُنت  ُُ( )ُ.هباُك 

ُيكلمبيُمنُالتُ يُ ُماُالُ:باب

ثنيُ-511 ُحييُحد  بيهُعنُعائشةُقاسمُعنُأُ لمحنُبنُاعنُعبدُالرُ ُىُعنُمالك 

ُؤمنيُ؛ُأُ ملاُمُ أُ  ُقُ ُعبدُالرُ ىلعُاُخطبْتُّن  ُُبةُ يُْرُ محنُبنُأيبُبكر  ُ,وهج ُةُفزوُ ميُ يبُأُ أُ ُبنت 

___________________ 

ُقدُمل كتكُأمرك ُْلا ُيقول  ُت طل قُنفسها,ُوذلكُبأْن ُأوُيقولُْلا, ُبيدك: ُأ مرِك :ُويفُكتابُابنُاملواز,

قالُابنُ.ُكُِطالقِكُإليِكُأوُبيد:ُأمركُوالُنفسك,ُوكذلكُقوله:ُوكذلكُقولهُقدُمل كتك,ُإنُملُيقل

ُانتهىُ.ُفهذاُكلُّهُمتليٌكُحمٌضُ.ُأ وُأ نِتُطالٌقُإذاُشئِتُ,ُأوُقالُْلاُأ مرِكُبيدِكُإنُشئِتُ:ُالقاسم

ُماُقضْتُبهُ:ُ)قولهُ ضاء  ُ.أ وُثنتانُأ وُثالث,ُأيُطلقٌةُواحدةٌُُ(فالق 

ُ"املعرفة"ويفُ(1/318ُ)ُ"الكبى"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(1/81ُ)ُ"مسنده"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

دُكامُيفُ(5/111ُ) ُ(13ُ / )ُ"التاريخُالصغري"والبخاريُيفُ(198ُ )ُ"املطالب"ومسد  منُط رق 

ُ.عنُمالكُبه

ُطريقانُآخرانُ ُ(585ُ )وسعيدُبنُمنصورُ(993ُ  )عندُعبدُالرزاقُ.ُوْلذاُالثر 
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ُإُُِثمُ  ُاُن ُْجُماُزوُ ُ:وقالواُ,محنالرُ ُُعبدُِىلواُعبُ تُ مُعُ ّن  ُ.عائشةُإال 

ُالرُ ىلإُعائشةُ ُْتُلفأرس ُفذكُ ُعبد ُلذُرْتُمحن ُفجعُ,هلك ُ.هابيدُُِبةُ يُْرُ قُ ُمرُ أُ ُل 

ُ.( )ُاًُقالكُطُ لمُيكنُذلفُ,هاج ُوزُ ُفاختارْتُ

ثنوُ-513 ُحد  ُأُ قاسمُعنُأُ لمحنُبنُاالرُ عنُعبدُيُعنُمالك  ُ-ُعائشةُ ُنُ بيهُ؛

ُ ُالن ُُزوج  ُُفصةُ ح ُُجْتُزوُ ُ-ملسو هيلع هللا ىلصُبي  محنُالرُ ُوعبدُ ُ-بريُالزُُُّبنُ ُنذرُ ملُ محنُاالرُ ُعبدُُِبنت 

ُ ُلفُ-امُغائٌبُبالش  ُُيُ يلثومُُِ؟هذاُبهُصنعُ ُيُ يلثُْومُُِ:لمحنُقاالرُ ُعبدُ ُمُ دُُِقُ ام  ُ؟يهلعُفتات 

ُ.محنالرُ ُعبدُُِكُبيدُِلذُفإنُ ُ:نذرملاُلفقاُ,بريالزُُُّبنُ ُنذرُ ملاُعائشةُ ُمْتُلُ فك

ُُ:محنالرُ ُعبدُ ُلفقا ُقُ ُاًُمرأُ ُدُ رُ ِل ُُماُكنت  ُيُْض 
ُُْ,نذرملُ عندُاُحفصةُ ُْتُفقرُ ُ.هتِ يكنُُومل 

ُُ( )ُ.كُطالقاًُلذ

_________________ 

ُالبيهقيُيفُُ( ) 1/311ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجه ُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالك( ُ ُالرزاقُيفُوع, بد

مرُكالمهاُعنُعبدُالرمحنُبه(911ُ  )ُ"املصنف" ُنحوه.ُعنُعبدُاهللُبنُع 

ُ.ُوإسنادهُصحيحُ

مريُعنُالقاسمُبنُحممدُنحوه(891ُ  )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ بيدُبنُع  ُ.منُروايةُعبدُاهللُبنُع 

(1)ُُ ُيف ُالطحاوي ُاملعاين"أخرجه 3/8ُ)ُ"رشح )ُ ُيف 1ُ  /1)ُ"الكبى"والبيهقي ُ"املعرفة"ُويف(

ُعنُمالكُبه(11/191ُ)وابنُعساكرُ(1/31ُ ) ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُمنُط رق 

ُ.عنُحييىُبنُسعيدُعنُالقاسمُبه(111ُ )وسعيدُبنُمنصورُ(3/151ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ

ُأ شارْتُ:ُ"املعرفة"قالُاحلافظُالبيهقيُيفُ دتُأ سبابُتزوجيِها,ُثم  اُمه  ُهذاُعىلُأ ّن  ُنحمل  عىلُُونحن 

ُإليهاُالختيارهاُذلك,ُوإذّناُفيهُ ُالن كاح,ُوإِن امُأ ضيفُالنكاح  يِلُأ مرهاُعندُغيبِةُأ بيهاُحت ىُعقد  منُو 

ُ.ومتهيدهاُأسبابه

= 
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ُُءُ الـيُْاإلُُِ:بابُ

ثنيُ-511 ُحييُحد  ُمالك  ُأُ حممُ ُبنُُِعفرُِعنُج ُُىُعن ُعن ُعنُعد  ُأُ ُيلُ بيه يبُبن

ُأُ لطا ُ؛ ُكانُيقولب  ُآُ:ن ه ُإذا ُتُِنُامرأُ لُمُِج ُُالرُ ىل  ُْه ُلعُيقعُ ُمل  ُطالٌق ُضِتُمُ ُوإنُْيه

ُىُيُ حتُ ُ.شهرُ ال ُُربعةُ ال ُ ُُ( ).فيءُ يُ ُنُْاُأُ وإمُ ُ,قلُ طيُ ُاُأنُْفإمُ ُ.وقف 

___________________ 

ُعىلُصحةُهذاُالتأويل,ُماُأخبناُأبوُبكرُوأبوُزكرياُوأبوُسعيدُقالوا حدثناُأبوُالعباسُ:ُوالذيُيدلُّ

ُالشافعيُ ُالربيعُأخبنا ُالثقةُعنُابنُجريجُعنُعبدُالرمحنُبنُالقاسم,ُعنُأبيهُقالأخبنا :ُأخبنا

قدةُالنكاحُقالتُلبعضُأ هلها ُإليهاُاملرأ ةُمنُأ هلهاُفت شهد,ُفإذاُبقيْتُع  ُ:ُكانتُعائشةُختطب  جُفإن  زو 

قدةُالنكاحُ ُالُتيلُع  ريجُعنُعبدُالرمحنُبنُالقاسم.ُ"املرأة  الُ:ُقالُرواهُعبدُاهللُبنُإدريسُعنُابنُج 

ُعنُأ بيهُقال ُمعنىُهذهُالقصة,ُوقال:ُأ علمهُإاِل  ُفذكر  ُالنكاح:ُكانتُعائشة  ُإال  ياُ»:ُقالت.ُفإذاُملُيبق 

نكِحن ُالُي  ُالنساء  ُ.ُ«ليسُإىلُالنساءُالنكاح»:ُوقالت,ُ,ُويفُروايةُأخرى«فالنُأ ْنكِح,ُفإن 

ُ ُمذهبها ُهذا ُكان ُاُ-فإذا ُبن ُالرمحن ُوراويُاحلديثيُعبد ُبقولهُ-لقاسم ُاملراد ُأ ن  لِْمنا ُع  جْتُ: زو 

ُعبِدُالرمحنُماُذكرنا ُبنت  ُحفصة  ُ«عائشة  الفُماُروْتهُعنُالنبي  ,ُوإذاُكانُحمموالًُعىلُماُذكرناُملَُي 

هاُباطٌلُ]ُُملسو هيلع هللا ىلص يُّامُامرأ ةُن كحتُبغريُإذِنُولي هاُفنكاح  ناُيفُاملسألةُبامُأخبنا[أ  ُأ صحاب  عنُ.....ُ,ُواحتج 

ُ.البيهقيُالخُكالم...«الُنكاحُإالُبويل»ُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ:ُُبردةُبنُأيبُموسىُعنُأبيهُقالأيب

ُ.عنُمالكُبه(1/311ُ)ُ"الكبى"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(1/83ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُ.جعفرُبنُحممدُهوُابنُعيلُبنُاحلسيُبنُعيلُبنُأيبُطالبُُ

وإْنُكانُمنقطعًاُيفُاملوطأُفإنهُ.ُبوقِفُامل ويلُُاخلبُعنُعيلٍُّ(:1/35ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ

ُكثرية ُِصحاح ُ ت صٌلُمنُط رق  ُ.ُثمُرواهُمنُطريقيُعنُعيل..ُم 

هاُالبيهقيُُّ(.1/311ُ)أيضًاُُ"سننُالبيهقي"وانظرُطرقهُيفُُ ُبعض  ح  ُ.ُوصح 

نهُاحلافظُيفُالفتحُ ُ.وحس 

= 
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ُرُ حل ُاُارُ هُ ظُُِ:باب

ثنيُ-515 ُحييُحد  ُُمروُبنُِعنُسعيدُبنُعُ ُىُعنُمالك  ُالزُُّلس  ُرُ يم  ُهُسأُ نُ ؛ُأُ ُقي  ُل 

ُعنُرج ُحممُ ُبنُ ُقاسمُ لا
ُد  مُبنُحممُ قاسلاُلفقاُ؟هاج ُهوُتزوُ ُامرأًةُإنُُْطل قل 

ُإنُ ُ:دُ 

ُجعُالًُرج ُ ُعامرأُ ُل  هوُُإنُُْ:ابطُ خلمرُبنُارهُعُ مُ فأُ ُ,هاج ُهوُتزوُ ُهُإنُْمُ أُ ُهرُِيهُكظُ لًة

ُجهاُأُ تزوُ  ُيُ ُنُال  ُ( ).تظاهرُِملُ اُارةُ كفُ ُرُ كفُ ىُيُ اُحتُ قرهب 

ُيارُِخلُِيفُاُماُجاءُ ُ:باب

ثنوُ-511 ُحد  ُعنُعبدُاهلليُعنُمالك  ُةُِمُ ن هُكانُيقولُيفُال ُأُ ُ,مرُبنُعُ عنُنافع 

ُُتكونُ  ُْماُُيارُ خلاُاْلُإنُ ُ:قعتُ فتُ ُعبدُِلاُحتت  ُيُ ُمل  ُ( )ُ.هامس 

___________________ 

ُقولهُ (ُ :ُ ُآىل ُأيُ(إذا :ُ ُال  ُأن ُزوجت هحلف  امع ُُجي  ُوقوله. (ُ :ُ ُأيُ(يفيء ُي مينه: ُعن ُي رجع  امعُ. وجي 

ُ.زوجت ه

( )ُُ ُالرزاق ُعبد 551ُ  )أخرجه )ُ ُيف ُمنصور ُبن 113ُ )ُ"السنن"وسعيد )ُ رشحُ"والطحاويُيف

منُ(1/383ُ)ُ"السنن"والبيهقيُيفُ(1/53ُ)ُ"احتافُاملهرة"ومسددُكامُيفُ(31ُ /1)ُ"املشكل

 .ُطريقُمالكُبه

مرُ:ُقالُالبيهقيُوالبوصرييُ ُْي دركُع  ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُهذاُمنقطٌعُالقاسمُمل 

مريُعنُالقاسمُبه(1813ُ )وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُُُُ ُ.عنُعبدُاهللُالع 

مريُعنُ(31ُ /1)وأخرجهُالطحاويُُ مرُالع  منُطريقُحييىُبنُعبدُاهللُبنُساملُعنُعبيدُاهللُبنُع 

ل مروُبنُس  مرالقاسِمُعنُع  رقيُعنُع  ُ.يمُالزُّ

مر.ُورواتهُثقاتُ ُعليه.وجزمُالطحاويُبسامعُعمروُبنُسليمُمنُع  ُ.ُوروىُماُيدلُّ

(1)ُُ ُيف ُالشافعي 1/19ُ)ُ"املسند"أخرجه )ُ ُيف 1/115ُ)ُ"الكبى"والبيهقي )ُ ُ"املعرفة"ويف

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   446 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-511 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  بنيُلًةُموالُبريُ؛ُأنُ بنُالزُُّروةُعنُعُ ُابنُِشهاب 

ُ ُأُ ُ-راءُبُْاُزُ ْليقالُُ-عديٍّ ُأُ ُ,هتُْخب  ُّن  ُفعُ مُ وهيُأُ ُ-اُكانتُحتتُعبد 
ُ-ُقْتُتُ ٌةُيومئذ 

ُُ-ُحفصةُ ُيلُ إُْتُلرسفأُ ُ:ْتُلقا ُالن ُُزوج  ُإُُِ:تلفقاُ,نيتُْعُ فدُ ُ-ملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُ.اًُخبُِكُبتُ ُُم ُين 

ُأُ ُوال ُْكُماُيدُِبُ ُمركُِأُ ُإنُ ُ,شيئاًُعيُصن ُتُ ُأنُُْحبُّ ُُمل  ُُفإنُُْ,ِكُزوج ُُِكُْسُيمس  يسُلفُِكُمس 

ُال ُُِكُل ُلفقُ:تلقاُ,يشءٌُُمرُِمن ُالطُ ُ:ت  ُالهو ُالطُ ُثمُ ُق  ُالطُ ُثمُ ُالق  هُتُْففارقُ ُ,الق 

ُ( ).ثالثاًُ

ُعلُْخل ُيفُاُماُجاءُ ُ:باب

ثنيُ-518 ُحييُحد  ُعنُعُ ُعنُحييىُبنُُِىُعنُمالك 
محنُ؛ُالرُ ُعبدُُِبنِتُُمرةُ سعيد 

ُأُ  ُأُ ّن  ُْخُا ُعتُْب  ُال ُُبنِتُُنُحبيبةُ ه ُأُ ُ,نصاري ُسهل  ُّن  ُكانتُحتت  بنُُقيسُُِبنُُِثابِتُُا

___________________ 

ُ.عنُمالكُبه(113ُ/  )

مرُعنُبيدُاهللُبنُعُ طريقُعُ ُمن(1/115ُ)ُ"السنن"والبيهقيُيفُ(1535ُ )وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ

ُ.ُنافعُبه

( )ُُ ُالشافعي 1/18ُ)أخرجه )ُ ُيف 1/115ُ)ُ"الكبى"والبيهقي )ُ ُيف ُاملشكل"والطحاوي ُ"رشح

هريُبه(1ُ 31 )ُ"املصن ف"وعبدُالرزاقُيفُ,ُعنُمالك(1938ُ) رُكالمهاُعنُالزُّ عم  ُ.عنُم 

ِقب هُ يينة:ُقالُعبدُالرزاقُع  ُع  اُابن  هريُعنُساملُعنُزْبراءفذكرهُعنُال.ُوأم  ُانتهىُ.ُزُّ

ُمنُوث قها.ُوزْبراءُالُت عرف:ُقلتُ ُ.ُوملُأر 

حهُابنُ ُ ُ.(3 9/1)ُ"الفتح"حجرُيفُُومعُهذاُصح 

ُبتصحيِحهُ ز ُجتو  ُولعل ه ُصاحبةُ ُزبراءُ ُلنُ , ُالقصةُهي مت. ُاِت  ُمن ُالنساء ُي عرفُمن ُوال ُقالُ. كام

ُ.واهللُأعلم.ُالذهبي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   447 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُ ُش  ُرسوُنُ وأُ ُ,سُ ام  ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُىلإُخرج  ُُحبيبةُ ُبحُفوجدُ ُالصُّ ُعندُبابُُِبنت  هُيفُسهل 

ُْلُلفقاُ,سُِلُ غُ لا ُُناُحبيبةُ أُ ُ:ْتُلفقاُ؟هنُهذُِمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُاُرسول  ُُبنت  ُسهل  ُياُرسول 

ُُ:لقاُ,اهلل ُلقاُ؟كنُ أُْماُش  ُُوالُالُأ ناُ:ت  ُُبنُ ُثابت  ُ.اهزوجُِلقيس 

ُلف ُزوج ُُُجاءُ ام  ُلُلقاُ,قيسُ ُبنُ ُهاُثابت  ُُبيبةُ هذهُح ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُهُرسول  ُقدُُبنت  سهل 

ُاهلل ُذكرْتُ ُشاء ُُ:حبيبةُ ُْتُلفقاُ,تذكرُ ُأنُُْما ُرسول  ُُ.اهللُيا ُأُ ُكلُّ ُ,عطاينُعنديما

ُُلفقا ُُ:قيسُ ُبنُُِثابِتُلُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُ( ).هالُِهيفُأُ ُسْتُلوجُ,منهاُخذُ فأُ ُ,ذُمنهاخ 

ثنوُ-519 ُحد  ُمالك  ُعن ُموالي ُعن ُنافع  ُعن ُبنِتُصفيُ لة  ُعُ أُ ُة ُأُ يب ُ؛ ُبيد  اُّن 

_________________ 

وابنُاجلارودُ(19ُ /1)والنسائيُ(1111ُ)وأبوُداودُ(1/133ُ)وأمحدُ(1/95ُ)أخرجهُالشافعيُ ( )

(1ُ 1/3)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(11ُ /11)ُ"الكبرياملعجمُ"والطباينُيفُ(119ُ)ُ"املنتقى"يفُ

ُعنُمالكُبه  .ُمنُط رق 

حهُابنُحبانُ ُ(1181)وصح 

ُ":ُعنُابنُعب اسُ( 191)ُ"صحيحُالبخاري"وأصلُالقصةُيفُ ُثابِتُبِنُقيسُأ تِتُالنبي  ُامرأة  أن 

ُفقالتُملسو هيلع هللا ىلص ُِدينُ : ُوال ل ق ُخ  ُيف ُعليه ُأ عتب  ُما ُقيس  ُبن  ُثابت  ُاهلل ُرسول ُيا ُيفُ, ُالكفر  ُأ كره ولكن ي

ت ه؟ُقالت:ُملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسولُاهللُ.ُاإلسالم ينُعليهُحدْيق  ُت رد  ,ُاقبلُاحلديقة:ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ.ُنعم:

ُ."وطل قهاُت طلِيقة

احُيفُتسميةُامرأةُثابتُ ُ.حبيبةُبنتُسهلُكامُوقعُهناُ:فقيل:ُواختلفُالرش  

هُعنهاُ.مريمُاملغالي ةُ:وقيلُ ُ.أخرجهُالنسائيُوابنُماج 

تانُوقعتاُالمرأ تي:ُوقيلُ ة,ُإّناُقص  دُالقص  ملُعىلُتعدُّ ُ.ُوعليهُحي 

ُ(13ُ /5 )فتحُالباريُ:ُانظرُ
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ُهاُبكنُزوجُِمُُِْتُعُ لتاْخُ ُُل 
 
ُ.( )مرُبنُعُ اهللُكُعبدُ لرُذنكُِمُيُ لفُ,اْلُ يشء

ُطُ ُ:باب ُال  ُعةلُِتُ خُْمل ُاُق 

ثنيُ-511 ُحييُحد  ُ؛ُأنُ ُىُعنُمالك  ُبيُ رُ ُعنُنافع  ُاءُجاءْتُفرُ عُ ُذُبنُِعوُ مُ ُعُبنت 

ُْخُفأُ ُ.مرُبنُعُ اهللُُعبدُِىلهاُإهيُوعمُُّ ُهُأُ تُْب  عثامنُُنُِهاُيفُزمانُزوجُِمُُِعْتُلاُاختّن 

ُدُ عُُِ:مرُبنُعُ اهللُعبدُ ُلوقاُ,هنكرُْمُيُ لانُفعفُ ُنُ بُكُعثامنُ لذُغُ لفبُ,انبنُعفُ  ةُدُ اُعُِِت 

ُُ( ).قةلُ طملُ ا

_________________ 

(1) ُ ُيف ُالشافعي 1/91ُ)ُ"املسند"أخرجه ُالبيهقيُيفُو( ُطريقه ُ"من 5ُ 1/3)ُ"الكبىالسنن ويفُ(

 .ُعنُمالكُبه(5/111ُ)ُ"املعرفة"

هُصحيٌحُ ُ.وإسناد 

مريُعنُ(8511ُ )وابنُأيبُشيبةُ,ُعنُموسىُبنُعقبة(853ُ  )ورواهُعبدُالرزاقُُ عنُعبدُاهللُالع 

ُْلا",ُنافع
 
ُيشء مرُجاءْتهُموالٌةُالمرأ تِهُاختلعْتُِمنُكل  ُع  ُابن  ُعليهاُحتىُن فسها,ُأن  ُثوب  فلمُ.ُوكل 

ُاهلل نكرُذلكُعبد  ُ.لفظُعبدُالرزاق.ُ"ي 

منُطريقُ(15ُ /3)ُ"الصغرى"ويفُ,ُمنُطريقُابنُب كري(5ُ 1/3)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُ.الشافعيُكالمهاُعنُمالكُبه

ُالنحاسُيفُ منُطريقُ(13/311ُ)ُ"التمهيد"وابنُعبدُالبُيفُ(39ُ )ُ"الناسخُواملنسوخ"ورواه

ُبينهام.ُلتنتقل:ُأّنمُسأ لواُعثامنُأ تنتقل؟ُفقالُ"وفيهُ.ُالليثُبنُسعدُعنُنافعُبه والُ,ُوالُمرياث 

ُعليها ُهباُمْحٌلُ,ُعدة  ُأْنُيكون  ُحيضًةُخشية  ُحتىُحتيض  ناُ:ُفقالُابنُعمر,ُولكنُالُت نكح  ثامنُخري  ع 

نا ُ."وأ علم 

بادةُبنُالوليدُبنُ(1158ُ)وابنُماجهُ(3198ُ)وأصلهُعندُالنسائيُ ُآخرُعنُع 
ُمنُوجه  ُحسن  بسند 

بي عُنحوه بادةُعنُالرُّ ُ.ع 

= 
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ُطُ ُ:باب ُال  ُركُْبُِلاُق 

ثنيُ-511 ُحييُحد  ُعنُُىُعنُمالك  ُالرُ عنُحممُ ُابنُِشهاب  ُبنُعبد محنُبنُد

ُيُ ُنُْأُ ُلقبُثاًُهُثالتُ جٌلُامرأُ رُطل قُ:لهُقانُ أُ ُ:كريبُ لإياسُبنُاُدُبنُِثوبانُعنُحممُ  ُدخ  ُل 

ُُ,ستفتييُ ُفجاءُ ُ,هاحُ نكُِيُ ُنُْهُأُ لبداُُثمُ ُ,هبا ُسأُ معهُأُ ُفذهبت  ُُ.هلُل 

ُفسأُ  ُوأباعبُ ُُبنُ اهللُعبدُ ُل  ىُهاُحتُ تنكحُ ُنرىُأنُُْالُ:فقاالُ,كلريرةُعنُذهُ ُاس 

ُ ُلرسكُأُ إنُ ُ:اسُ ابنُعبُ ُلفقاُ,اهاُواحدةٌُقيُإيُ امُطالفإنُ ُ:لقاُ,كريُ غُاًُزوجُتنكح  ُت 

ُلماُكانُُكُ دُِنُيُ مُِ ُ( ).ضلُ نُفُ مُُِك 

___________________ 

ُاهللُبنُعُ )دونُقولهُ ةُامل طل قة:ُمروقالُعبد  اُِعد  ِت  ُ.ُ(ِعد 

ِتاُحيضٌةُواحدةٌُ.ُلكنهاُت عارضُروايةُالليث ُعد  مر.ُحيثُقىضُعثامنُبأن  ُع  هُابن  عثامنُ:ُوقال.ُوأقر 

ُ.ُخريناُوأعلمنا

مرُقال(1131ُ)ُ"السنن"وأخرجُأبوُداودُيفُ ُع  ُعنُابِن ُعنُنافع 
ُالقعنبيُعنُمالك  ثنا ُحد  ةُ": عد 

ُ.وهذاُمنُاملواضعُالتيُاخت لفُفيهاُعىلُابنُعمرُ.ُ"املختلعةُحيضة

ُالليث(3/115ُ)ُ"التلخيص"ذكرُاحلافظُابنُحجرُيفُُ:تنبيه ُ.ُوعزاهاُالبنُحزم,ُرواية  وجزمُبأن 

ِتاُعدةُاملطلقة:ُابنُعمرُقالُيفُآخره ُحجر.ُعد  ُرواهُمالٌكُيفُ:ُثمُقالُابن  ُُ"املوطأ"وكذا عنُنافع 

ُ."نحوه

ُروايةُالليثُعندُابنُِ:ُقلت ُ"حزمُيفُُوملُأر  نُتقدُ .ُ"امل حىل  وهيُعندُم 
ُواهللُأعلمُ.ُآخرُمُذكرهمُبلفظُ 

ويفُ(5ُ 1/3)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(3/51ُ)والطحاويُ(1/11ُ)ُ"املسند"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه(ُ 9/13)والبغويُ(5/189ُ)ُ"املعرفة" ُ.ُمنُط رق 

ُ ُأبوُداود ُابنُ(ُ 11  )ُ"املصن ف"وعبدُالرزاقُيفُ,ُمنُروايةُمعمر(98ُ 1)وأخرجه منُرواية

= 
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ثنوُ-513 ُحد  ُعنُبُ يُعنُمالك 
ُُبنُال ُبنُعبدُاهللُكريعنُحييىُبنُسعيد  ُشج 

ُالامنُبنُأيبُعيُ ععنُالنُُّ ُ؛ُأن هُقاُنصاري ُاش  ُجاءُرجٌلُيسأُ ُ:لعنُعطاءُبنُيسار  ُل 

ُاعُ ُُبنُ اهللُعبدُ  ُبن ُلمرو ُرج ُعاصُعن ُثالتُ امرأُ ُطل قل  ُقبُثاًُه ُيُ ُأنُُْل  ُلقاُ.هامس 

ُ.واحدةٌُُرُِكُْبُِلقُاامُطالإنُ ُ:تلفقُ:عطاءٌُ

ُامُأُ إنُ ُ:عاصلمروُبنُاُبنُعُ اهللُُعبدُ يلُلفقا ُالوالثُ ُ,هان ُبيُْواحدةُتُ لاُ,نتُقاص  ُث 

ُ ُىُتُ هاُحتُ مُ رُ حت  ُ.( )هُغريُ ُاًُزوجُنكح 

___________________ 

هريُعنُحممدُبنُعبدُالرمحنُ(3/51ُ)والطحاويُ,ُجريج زادُ)ُمنُروايةُابنُأيبُذئبُكلهمُعنُالزُّ

ُبنُعبدُالرمحنُ ُوأيبُسلمة ُأبوُداود ُعنُحممدُبنُإياس( ُو", ريرة ُه  ُعباسُوأ با ُابن  ُاهللُبنُأ ن  عبد 

ُبنُالعاص مرو ُع  ُقالوا: ُفكلُّهم ُثالثًا ها ُزوج  ُي طل قها ُعنُالبِْكر ئلوا ُس  ُزوجًاُ: ُحتىُت نكح  ُله الُحتلُّ

ه ُ.ُ"غري 

ُ(. 58)وانظرُرقمُ

ُالشافعيُ ( ) 1/11ُ)أخرجه ُالرزاقُ( 111ُ  )وعبد 3/18ُ)والطحاويُ( ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(

ُعنُمالكُبه(11/118ُ)ُوابنُعساكر(5/191ُ)ُ"املعرفة"و(1/335ُ) ُ.منُط رق 

واةُاملوط أُعنُمالكُيفُهذاُاحلديثُعنُحييىُبنُ(:ُ   /1)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُُُ َُْيتلفُر  مل 

ُبنُيسار ُبنُأيبُعياشُعنُعطاء ُالنعامن ُب كريُبنُالشجُعن ُعن ُسعيد اجُ, ُاحلج  ُبن  سلم  ُم  وأ نكر 

ُفيهُبيُب كريُوعطاءُبنُ
ُمالك  ُأ يبُعياشإدخال  ُبن  ْتب عُمالكًاُأ حٌدُمنُأ صحابُ:ُوقال,ُيسارُالنعامن  ُْي  مل 

ُمنُعطاء,ُحييىُبنُسعيدُعىلُذلك ُأ قدم  ُوعثامنُ .ُوالنعامن  مر  ُع  ك  ُ.انتهىُكالمه.ُأ در 

9ُ 3/1 )ُ"املعرفة"وقالُالبيهقيُيفُُُُُ ُمالٌكُ(: ُرواه ُكذا ُالقطانُويزيدُبنُ. ُسعيد ُحييىُبن  ه وخالف 

ُبنُسليامنهارونُو دونُِذْكِرُ.ُفرووهُعنُحييىُبنُسعيدُعنُب كريُبنُعبدُاهللُعنُعطاءُبنُيسار.ُعبدة 

ُ.انتهىُكالمه.ُالنعامنُبنُأيبُعياشُيفُإسناده
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ثنوُ-511 ُحد  ُعنُبكرييُعنُمالك  ُُبنُال ُبنُعبدُاهللُعنُحييىُبنُسعيد  ؛ُُشج 

ُأُ أُ  ُ ْخُن ه ُمُ ب  ُعن ُأُ عاه ُبن ُال ُيُ يبُعُ وية ُجاُ,صاري ُناش  ُكان ُعبدُُِساًُلأن ه ُبنُاهللُمع

ُفجاءُ ُ:لاقُ,ابطُ خلمرُبنُاعُ ُبنُُِوعاصمُِبريُالزُُّ ُ:لفقاُ,كريبُ لياسُبنُاإُُِدُبنُ مُ مهاُحم 

ُيدخُأنُُْلقبُثاًُهُثالتُ امرأُ ُطل قديةُبالاُلهمنُأُ ُالًُرج ُُنُ إُِ ُتُ ُ.هباُل  ُلفقاُ,؟انريُ فامذا

ُوأُ عبُ ُُبنُِاهللُُعبدُِىلإُفاذهْبُُ,ناُفيهُقوٌلُلماُُمرُ هذاُال ُُإنُ :ُبريالزُُُُّبنُ اهللُعبدُ  يبُاس 

ُتركتُ  ُُمُ ثُ.هاملُْهامُعندُعائشةُفس ُهريرةُفإين 
ُ.ناِبُْخُناُفأُ ائتِ

ُفذهُ  ُعبُ ُابنُ ُلفقاُ,امْلُ فسأُ ُب  ُهريرةل ُاس  ُأُ فتُِأُ ُ:يب ُيا ُهريره ُجاءُ ُةبا تكُفقد

ُُثالوالثُ ُ,هان ُيُْبواحدةُتُ لاُ:أبوُهريرةُلفقاُ,ةٌُلعِضُمُ  ُ,غريهُاًُنكحُزوجىُتُ تُ مهاُحرُ حت 

ُُ( )ُ.كُأيضاًُلذُلمثُ:عب اسُ ُابنُ ُلوقا

ُطُ ُ:باب ُال  ُريضُِمل ُاُق 

ثنيُ-515 ُحييُحد  ُعنُُىُعنُمالك  ُعبدُاهللُبنُُِحةُ لعنُطُابنُِشهاب  ُبنُعوف 

ُ؛ُأُ مةُبنُعبدُالرُ ليبُسوعنُأُ ُ-كُلمهمُبذلُ عوكانُأُ ُ:لقاُ- ُعبدُ ُنُ محنُبنُعوف 

ُُمحنُبنُ الرُ  ُعوف  ُاتُ امرأُ ُطل ق  ُعثامنُ فورُ ُ,وهوُمريٌضُُةُ بتُ له ُبعدُعفُ ُبنُ ُثها انُمنه

_________________ 

( ) ُ ُالشافعي ُ 1/1)أخرجه )ُ ُيف ُاآلثار"والطحاوي ُمعاين 3/51ُ)ُ"رشح )ُ ُيف السننُ"والبيهقي

ُ(5/191ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1/335ُ)ُ"الكبى ُ.عنُمالكُبهُمنُط رق 

هُثقاٌتُُُُُ ُْأرُمنُوث قه.ُورجال  ُحبانُيفُ,ُسوىُابنُأيبُعياشُمل  ُ."الثقات"وقدُذكرهُابن 
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ُ
ِ
.اِِتُدُ عُُِانقضاء

( )ُُ

ثنوُ-511 ُحد  ُبنُ ُثامنُ عُ ُعرجُ؛ُأنُ عنُال ُُلفْضُلُبنُاهللعنُعبدُايُعنُمالك 

ُمنُْمُِكُْمُ ُابنُُِثُنساءُ انُورُ عفُ  ُ( ).ريٌضُوهوُمُ ُ,قهنُ لُ وكانُطُ,هل 

_________________ 

ويفُ(1/311ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(1ُ 3 )وعبدُالرزاقُ(ُ   /1)أخرجهُالشافعيُُ(1)

ُعنُمالكُبه(5/151ُ)ُ"املعرفة"ُ  .منُط رق 

رسٌلُُ محنُبِنُعوفُ.ُيكامُالشافعيُوالبيهق.ُوهوُم  ملُيسمعُأ بوُسلمةُوالُطلحةُبنُعبدُاهللُمنُعبِدُالر 

. 

ُُ ُالشافعي ُ   /1)وروى )ُ ُيف 1/11ُ)ُ"السنن"والدارقطني )ُ 1/311ُ)والبيهقي ُأيبُ( ُابن عن

ليكة,ُ ُفي بتُّها"م  ل,ُي طل قُاملرأة  بريُعنُالرج  ُالزُّ ُابن  ُ,ُأنهُسأل  ِتاُُ-ثمُيموت  اهللُُفقالُعبدُ ُ-وهيُيفُِعد 

بري ُالزُّ ُ:ُبن  ُالرمحنُبنُعوفُمتارض  ُُ".فذكره...ُطل قُعبد 

ت صٌلُ:ُقالُالشافعيُكامُنقلهُالبيهقيُ ُابِنُالزبريُم  ُ.انتهى.ُوحديثُابِنُشهابُمقطوعٌُ,ُحديث 

ُالرزاقُُ هريُعنُابنُاملسي ب(ُ 9 1 )وروىُعبد رُعنُالزُّ عم  ُعنُم  ُعبدُ", ُامرأ ة  ث  ُور  ُعثامن  أ ن 

ُ."فذكره.ُنالرمح

ُ(.581ُ)ستأيتُبرقمُ.ُولهُطرٌقُأ خرىُ

ُ.وانظرُماُبعدهُ

ريجُقال(91ُ 1 )أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1) مروُبنُدينار:ُعنُابنُج  ْرمزُ,ُأ خبينُع  ُعبدُالرمحنُبنُه  أ ن 

ُ (ُ ُالعرج ُأ خبه( ُنِسوة", ُثالث  ُعنده ُكان كِمل ُم  ُبن ُالرمحن ُعبد  ُأن  ُقارظ, ُابنة  ُإِحداهن  :ُقال,

ويرية اُج  ليامنُأ ّن  ُكثريُ ,ُفأ خبينُعثامنُبنُأ يبُس  ُتاجرًاُحتىُإذاُكانُببعِضُالط ريقُ,ُوكانُذاُمال  خرج 

ُ هُالفالج  ُإليهُناٌسُمنُقريشُفيهمُنافعُبنُط ريف,ُأ خذ  ُبعدُ,ُوإنهُطل قُاثنتيُمنهم,ُفركب  ثمُمكث 

ُيفُعهُْ,ُطالِقهُإي امهاُسنتي ثامنوإّنامُوِرثاهُومات  ُُ-وهوُ,ُدُع  ثهامُ-أ ظن  تا,ُور  ُ."والُأ ظنُّهامُن كِح 

منُطريقُابنُ(59/111ُ)وابنُعساكرُ.ُمنُطريقُيونس(15ُ /1)ُ"الكبى"وأخرجُالبيهقيُيفُُ

= 
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ثنوُ-511 ُحد  غنيُلبُ:يقولُ,محنأيبُعبدُالرُ ُبنُ ُربيعةُ ُهُسمعُ ؛ُأنُ يُعنُمالك 

ُسأُ الرُ ُعبدُُِامرأةُ ُنُ أُ  ُعوف  ُبن ُأُ تُْلُ محن ُحُُِ:لفقاُ,قهالُ طيُ ُنُْه ُرِتُطهُ ُمُ ثُ ُِتُْضُإذا

ُحتُ ُمُحتْضُلفُ,ينُِيُْنُِفآذُِ ُالرُ ُعبدُ ُىُمرض  ُلفُ,محنُبنُعوف  قهاُلُ فطُ,هتُْنُ آذُ ُرْتُُطهُ ام 

ُتطبتُ لا ُأو ُلة ُْيقًة ُعليُيكنُبقُمل  ُمنُله ُالرُ وعُ,هاقُغريُ الالطُ يها ُُمحنُبنُ بد عوف 

ُمُ 
ُانُمنهُبعدُانقُِعفُ ُبنُ ُثهاُعثامنُ فورُ ُ.ريٌضُيومئذ  ُض 

ِ
.اِِتُدُ عُُِاء

( )ُ

___________________ 

ائبُبنُيزيدُابنُأ ختُ هريُكالمهاُعنُابنُشهابُعنُمعاويةُبنُعبدُاهللُبنُجعفرُعنُالس  أخيُالزُّ

هدُعىلُقضا"ن ِمر,ُ ثامنُيفُمتارضُبنتُالصبغأنهُش  ُع 
ِ
ثهاُمنُعبدُالرمحنُبنُعوفُبعدُماُحل ت,ُُ.ء ور 

ثهاُمنُعبدُاهللُبنُم كِملُبعدُماُحل ت ُ.ُ"وعىلُقضاِئهُيفُأ مُحكيمُور 

ت صل:ُقالُالبيهقيُ ُ.هذاُإسناٌدُم 

ُاهللُبنُم كِملُبنُعبدُبنُعوفُبنُعبدُاحل(:1/115ُ)ُ"اإلصابة"قالُابنُحجرُيفُُ ارثُبنُزهرةُعبد 

ُبنُكالب ُالطبي. ُذكره ُيفُ, ب ة ُش  ُبن  ُعمر  ُ"الصحابة"وذكره ُداِرُ. ُعند ُباملدينة ُدارًا ُاختذ  ُأ نه وذكر 

ُ
ِ
ُمنه:ُقال,ُالقضاء ثامن  ُع  هُيفُمرِضهُفورثهن  استدركهُ.ُوأ راهُالذيُت ويفُيفُعهدُعثامنُبعدُأ ْنُطل قُنساء 

ُابنُفتحون ُقال. ُيْأيتُيفُال: ُما ىوأ كثر  سم  كِملُغريُم  ُم  ُابن  واية ُر  ُالرمحن, همُعبد  ُبعض  ه وهوُ.ُوسام 

ُالرمحنُابن ه,ُوْهمٌُ هري.ُوإِن امُعبد  ُ.انتهىُبتجوز.ُوهوُشيخُالزُّ

منُطريقُابنُب كريُعنُُ(1/311ُ )ُ"املعرفة"ويفُ(1/313ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

 .ُمالكُبه

نقطع:ُقالُالبيهقي ُ.وهوُم 

مرُبنُأ يبُسلمةُعنُأ بيهُقال(959ُ ,958ُ )ُ"السنن"وروىُسعيدُبنُمنصورُيفُُ ُ:ُعنُع  قالُعبد 

ُعوف محنُبن  ُالر  ُإِليهُ": ُفأ رسلْت ُبنتُال صبغ ارض  ُمت  ُفغارْت ُطل قت ها, ُإال  ُالطالق  الُت سأ ل نيُامرأٌة

قها ُ.ُ"فذكرُنحوه.ُت سأ ل هُطال 

= 
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ثنوُ-518 ُحد  ُعنُحممُ يُعنُمالك 
ُبنُحييىُبنُح ُعنُحييىُبنُسعيد  ُ,انبُ د

ُهاشميُ ُ:انُامرأتانبُ يُح ُعندُجدُ ُكانْتُُ:لقا ُقُال ُلُ فطُ.ةٌُنصاريُ وأُ ٌة وهيُُةُ اريُ نص 

ُلهُثمُ ُ,تُهباُسنةٌُفمرُ ُ,عرِضُتُ  ُُْ,عنهاُك  ُُومل  ُْهُرثُ ناُأُ أُ ُ:تلفقاُ,ْضُحت  ُمل 
ُ.حْضُأُ 

ُتُ فاْخُ ُُ.رياثملاُباْلقىضُفُ,انثامنُبنُعفُ ُعُ ىلتاُإمُ ص  ُلفقاُ,عثامنُ ُاشمي ةُ ْلاُِتُمُ فال 

ُهُ:عثامن ُليبُطاأُ ُبنُ ُيلُ عُ:يعنيُ,يناُهبذالعُشارُ هوُأُ ُ.ِكُمُ عُ ُابنُُِذاُعمل  ُ( ).ب 

ُقالالطُ ُتعةُِيفُمُ ُماُجاءُ ُ:باب

ثنوُ-519 ُحد  ُعيُعنُمالك  ُأنُ ُ,مرُبنُعُ نُعبدُاهللعنُنافع  ُكلُ:هُكانُيقول  ُل 

ُمُ لُ طمُ 
ُُ,تعةٌُقة  ُرُِوقدُفُ ُ.قلُ طتيُتُ لاُإال  ُْلُض  ُْداٌقُاُص  ُُْومل  ُمت  ُبُ ْسُفحُ ُ,سس  ماُُهاُنصف 

___________________ 

ُ.وانظرُماُقبلهُ

غرى"ويفُ(9ُ 1/1)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(18ُ /1)الشافعيُأخرجهُُ( ) (51ُ /3)ُ"الصُّ

ُ.عنُمالكُبه(ُالشافعيُوابنُب كريُ)ُمنُطريقُابنُب كريُكالمهاُ

منُطريقُأ يوبُبنُموسىُ(11ُ   )وعبدُالرزاقُُ.واللفظُلهُ(19 / )وأخرجهُسعيدُبنُمنصورُُ

دُبنُحييىُبنُحبا م  لفيُعندُمنِبُرسوِلُاهللُ":ُفقالُعيٌلُ,ُوفيه.ُنُبهوحييىُبنُسعيدُعنُحم  ُملسو هيلع هللا ىلصحت 

ْفِتُفلِكُاملرياث ل  ُحيض؟ُفإْنُح  ُْحتييضُثالث   ".نهاُعيٌلُمعُاْلاشمي ةُيفُالث مفحلفْتُفأ رشكُ .ُأ نكُمل 

هُحب انُ ُ.واهللُأعلم.ُوفيهُانقطاعُبيُحممدُبنُحييىُوجد 

ُ(ُ 1   )وعبدُالرزاقُ(315ُ )وأخرجهُالشافعيُُ هُأن  ُأ خب  ريجُعنُعبدُاهللُبنُأيبُبْكر  عنُابنُج 

اًلُمنُالنصارُ نقذُُ-رج  بانُبنُم  ُ.ُفذكره...ُطل قُامرأ تهُوهوُصحيٌحُُ-ي قالُلهُح 

هري(11ُ   )ورواهُعبدُالرزاقُُ ريجُعنُالزُّ ُ.فذكرُمثلُحديثُابنُأيبُبكر.ُعنُابنُج 
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ُرُِفُ  ُ.اْلُض 
( )ُُ

ُيفُطُ ُماُجاءُ ُ:باب ُدُِبُْعُ لاُِقُال 

ثنيُ-581 ُحييُحد  ُعنُأيبُالزُ ُىُعنُمالك  ُأُ يامنُبنُيُ لنادُعنُس  ُ؛ ُاًُفيعنُ ُنُ سار 

اُقهلُ ٌةُفطرُ هُامرأٌةُح ُكانتُحتتُ ُ,اْلُاًُأوُعبدُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي ُزوجُالن ُُ-مةُلسُمُ كانُل ُُاًُبكاتُ مُ 

ُهُأُ مرُ فأُ ُ,هاراجعُ يُ ُنُْأُ ُرادُ أُ ُثمُ ُ,اثنتي ُالن ُزواج  هُلانُفيسأُ بنُعفُ ُثامنُ عُ ُيتُ يأُ ُأنُُْملسو هيلع هللا ىلصُبي 

ُُزيدُُِبيدُُِآخذاًُُرِجُهُعندُالدُ قيُ لفُ,كلعنُذ ُ:فقاالُ,فابتدراهُمجيعاًُامُْلفسأُ ُ,بنُثابت 

ُُ( ).يكلعُمْتُحرُ ُ,يكلعُمْتُحرُ 

ثنوُ- 58 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُ-ُنفيعاًُُبُ؛ُأنُ سيُ ملعنُسعيدُبنُاُابنُِشهاب 

ُالن ُُمةُزوِجُلسُمُ انُل ُبًاُككاتُ مُ  ُثامنُ ىُعُ تُ فُْفاستُ ُ,تييقُ لطًةُتُ رُ ًةُح ُامرأُ ُطل قُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي 

_________________ 

ُ(1)ُُ ُالشافعي 1ُ /1)أخرجه )ُ ُيف ُاملشكل"والطحاوي 1151ُ)ُ"رشح )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

ُ.منُطريقُمالكُبه(31ُ /9)والبغويُ(ُ 5/11)ُ"املعرفة"و(1/151ُ)

ُعنُنافعُبه(51ُ /5)وابنُأيبُشيبةُ(1/98ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ ُ.منُط رق 

( )ُُ ُالشافعي 1/11ُ)أخرجه )ُ ُيف ُاآلث"والطحاوي ُمشكل 1139ُ)ُ"اررشح )ُ ُيف السننُ"والبيهقي

ُعنُمالكُبه(5/518ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1/311ُ)ُ"الكبى ُ.منُط رق 

منُطريقُيونسُكالمهاُعنُابنُ(ُ 5 /1)والطحاويُ,ُعنُالثوري(1/135ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُُ

ُبه ُ.ُِشهاب 

ُ.ُوانظرُماُبعدهُ
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ُ( ).يكلعُمْتُحرُ ُ:لفقاُ,انفُ عُ ُبنُ 

ثنوُ-581 ُحد  ُمالك  ُعن ُعبدُِي ُحممُ ربُ ُعن ُعن
ُسعيد  ُبن ُبنُِه ُبنُُد إبراهيم

ُارثُالتُ حلا ُالن ُمةُزوِجُلسُمُ كانُل ُُاًُمكاتبُ-ُاًُفيعنُ ُنُ ؛ُأُ ُيمي  ُىُزيدُ تُ فُْاستُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي 

ُُبنُ  ُإُُِ:لفقاُ,ثابت  ُلُ ُطين  ُح ُُقت  ُتطرُ امرأًة ُُبنُ ُزيدُ ُلفقاُ,تييقُ لًة ُمْتُحرُ ُ:ثابت 

ُ( ).يكلع

ثنوُ-583 ُحد  ُُ:مرُكانُيقولُبنُعُ اهللُعبدُ ُأنُ ُ,عنُنافعُ يُعنُمالك  ُطل قإذا

ُيهُحتُ لعُمْتُتيُفقدُحرُ يقُ لهُتطتُ امرأُ ُعبدُ لا ُ,مةًُوُأأُ ًُةُكانْتُحرُ ُ.هغريُ ُاًُزوجُىُتنكح 

ُرُ حل ُاُةُ دُ وعُِ ُحيُُْمةُِال ُُةُ دُ وعُُِ,حيضُ ُةُثالث  .انتُ ض 
( )ُ

ثنوُ-581 ُحد  ُ؛ُأُ يُعنُمالك  ُنُ ذُِنُأُ مُ ُ:مرُكانُيقولُبنُعُ عبدُاهللُنُ عنُنافع 

ُُهُأنُْبدُِعل ُخذُ يأُ ُاُأنُْمُ فأُ ُ,هُيشءٌُقُِهُمنُطالغريُُِيسُبيدُِلُ,عبدُِلقُبيدُاالفالطُ ُينكح 

_________________ 

(1)ُُ ُالشافعي 1/11ُ)أخرجه )ُ ُيف ُاملشكل"والطحاوي 1111ُ)ُ"رشح )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

ُعنُمالكُبه(5/199ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1/318ُ) ُ.ُُُُمنُط رق 

ر(1911ُ )ورواهُعبدُالرزاقُُُ عم  ُبه(1/191ُ)والطحاويُ,ُعنُم  ُ.ُعنُيونسُكالمهاُعنُابنُِشهاب 

( )ُُ ُيف ُالشافعي 1/11ُ)ُ"املسند"أخرجه )ُ ُيف ُالبيهقي ُطريقه ُالكبى"ومن 1/319ُ)ُ"السنن ويفُ(

ُ.عنُمالكُبه(5/199ُ)ُ"املعرفة"

(1)ُُ ُيف ُالشافعي 5/111ُ)ُ"الم"أخرجه )ُ 3/11ُ)والطحاوي )ُ ُ 1/1)والدارقطني ُيفُ( والبيهقي

ُ.منُطريقُمالكُبه(5/519ُ)ُ"املعرفة"و(1/319ُ)ُ"الكبى"
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ُالرُ  ُ( ).يهلجناحُعُهُفاليدتُِلوُةُ مُ وُأُ هُأُ مُِالغُ ُةُ مُ أُ ُجل 

ُُهازوج ُُفقدُ يُتُ تُ لاُةُ دُ عُُِ:بابُ

ثنيُ-585 ُحييُحد  ُعنُسعيدُبنُاُىُعنُمالك  ُسي بُ؛ُأنُ ملعنُحييىُبنُسعيد 

ُفقُ يُُّأُ ُ:لابُقاطُ خلمرُبنُاعُ  ُدُ امُامرأة  ُأُ ُمُتدرُِلهاُفزوج ُُت  ُربعُ أُ ُنتظرُ اُتُ ينُهوُ؛ُفإّن 

ُوعرشاًُأُ ُربعةُ أُ ُعتدُُّتُ ُثمُ ُ,سني ُُمُ ثُ.شهر  ُحت  .لُّ
( )ُ

_________________ 

(3)ُُ ُالشافعي 1/11ُ)أخرجه )ُ ُالبيهقي ُطريقه ُومن ُالكبى"يف 1/311ُ)ُ"السنن )ُ ُ"املعرفة"ويف

ُ.عنُمالكُبه(5/199ُ)

ُُ ُأبوُالقاسمُالبغويُيفُجزء سعدُعنُُمنُطريقُالليثُبنُِ(31ُ)رقمُُ"حديثُأيبُاجلهم"وأخرجه

ُ.بالشقُالولُمنه.ُنافعُبه

ُوليدتِهُفالُجناحُعليهُ:ُ)ُقوله ة  الِمهُأ وُأ م  ُغ  ة  ُأ م  جل  ُالر  اُأْنُيأ خذ  ُ"قالُابنُعبدُالبُيفُاالُستذكارُ(فأ م 

ُماُبيدُعبدهُمنُمجيعُمالِهُماُملُيْأذنُلهُيفُ(:11ُ /1) ُلهُأ ْنُيْأخذ  ُالسيد  ُأ ن  املعنىُيفُذلكُعندُمالك 

ُالناِسُعىلُماُبيدُِ هُأ وُغريهُ.عندهُيملكُوالعبدُ ,ُهُمنُذلكُاملالجتارةُمداينِة ولسيِدهُ.ُكل امُمل كهُسيد 

ُمن نتزع  هُكل هُأ وُماُشاءُمنهأ نُي  ُ.انتهى.ُهُمال 

ُالشافعيُيفُُ( ) ُ"ويفُ(1/115ُ)ُ"السنن"والبيهقيُيفُ(1/131ُ)ُ"الم"أخرجه (ُ 1/1)ُ"املعرفة

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه

منُطريقيُ(ُ 3/51)وابنُأيبُشيبةُ(131ُ/ )وسعيدُبنُمنصورُ(3313ُ )ورواهُعبدُالرزاقُُ

ُُُُُُ.ُُُُُُُُُآخرينُعنُابنُاملسي بُبه

ُأ خرىُ ُمنُوجوه  مرُهذاُجاء  ُ.ُوقضاءُع 

ُ(.3/135ُ)ُ"التلخيصُاحلبري"و(3/111ُ)للزيلعيُُ"نصبُالراية"انظرهاُيفُُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   458 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُقُْال ُيفُُماُجاءُ ُ:باب
ِ
ُائضُِحلاُِقُالقُوطالةُالطُ يفُعدُ ُراء

ثنوُ-581 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُبنُالزُُّعنُعُ ُابنُِشهاب  ُأُ روة ُمُ بريُعنُعائشة

ُؤمنيُ؛ُأُ ملا ُُحفصةُ ُْتُلاُانتقّن  ُعبدُالرُ ُبنت  ُالص  يفُُْتُلحيُدخُيقدُ محنُبنُأيبُبكر 

ُُ.ثةلايضةُالثُ حلمُمنُاالدُ 

ُُلقا ُُ:تلفقامحنُعبدُالرُ ُبنِتُُعمرةُ لكُلرُذكُِفذُ ُ:ابنُِشهاب  وقدُُ,روةعُ ُصدق 

ُذْلجادُ  ُيف ُنُ لا ُفقالواُ,اٌسُك ُوتعاُاهلل ُنُ إُِ: ُكتابُِىلتبارك ُيف ُُيقول ُثةُ ثال}ه

ُ
 
ُ]{قروء 118ُالبقرة ُال ُُدرونُ وتُ ُ.متُ قُْصدُ ُ:تُعائشةلفقا[. ُال ُنُ إُُِ؟.قراءما ُقراءُ ام

ُُ( ).هارطُْال ُ

ثنوُ-581 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُأن هُقاُابنُِشهاب  ُُ:ل؛ ُبُ أُ ُسمعت  رُبنُعبدُكُْبا

ُماُأُ ُ:محنُيقولالرُ  ُُ,ناقهائُِمنُفُ ُحداًُأُ ُدركت  ُوهوُُإال  ُيريدُقوُ.هذاُيقول  ُ( ).عائشةُل 

_________________ 

( ) ُ ُالشافعي 1ُ  /1)أخرجه )ُ ُيف ُاآلثار"والطحاوي ُمعاين ُ 3/1)ُ"رشح )ُ ُيف السننُ"والبيهقي

ُ.ُمنُطرقُعنُمالكُبه(1/11ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(5ُ 1/1)ُ"الكبى

ُ)قولهُ ُالطحاويُُ(انتقلت: ل ْتُ"يفُرواية ُ"نق  ُبمعنًىُ. ُومها بريُبنُ. ُبنُالزُّ ُاملنذر ُطل قها وذلكُعندما

ُ.العوام

(1)ُُ ُالشافعي ُ(   /1)أخرجه ُيف ُاآلثار"والطحاوي ُمعاين ُ 3/1)ُ"رشح )ُ ُيف السننُ"والبيهقي

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(1/11ُ)ُ"املعرفة"و(5ُ 1/1)ُ"الكبى

ُالرمحنُ ُبنُعبد ُبكر ُوأبو ُالسبعة: ُالفقهاء  ُأحد  ُابنُاحلارثُبنُهشام ُهو ,ُ مر ُع  ُيفُِخالفِة لِد ,ُو 

ُمجعًاُمنُالصحابة رُوغريهم,ُوأ درك  ُ.ُوروىُعنهمُكأ يبُهريرةُوأ يبُمسعودُوعائشةُوعام 
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ثنوُ-588 ُحد  ُوزيدُِيُعنُمالك  ُُمُ لسأُ ُبنُُِعنُنافع  ُأُ امنُبنُيُ يلعنُس  ُ؛ ُنُ سار 

ُال ُ ُلهُحوص  ُُك  ُيفُالدُ امرأتُ ُِتُلامُحيُدخبالش  وقدُكانُُ.ثةُِلاالثُ ُيضةُِحلمُمنُاه

ُُ,قهالُ ط ُيسأُ ُبنُُُِزيدُِىلبنُأيبُسفيانُإُعاويةُ مُ ُفكتب  ُفُ؟كلهُعنُذلُ ثابت  يهُلإُكتب 

ُُبنُ ُزيدُ  ُإُُِ:ثابت  ُدخّن  ُإذا ُمنُايفُالدُ ُْتُلا ُالثُ حلم ُوبرئ ُُ,منهُْتُبرئُفقدُ,ثةلايضة

ُُ( ).هايرثُ ُوالُ,هترثُ ُوالُ,منها

ثنوُ-589 ُحد  ُعنُعبدُِيُعنُمالك  ُأُ اهللُعنُنافع  إذاُُ:هُكانُيقولنُ ُبنُعمرُ؛

ُالرُ ُطل ق ُمنُايفُالدُ ُْتُلفدخُ,هتُ امرأُ ُجل  ُالثُ حل ُم ُبُ ُ,ثةلايضة ُرئ ُوبُ ُ,منهُرئْتُفقد

ُ( ).منها

ُيفُبُ ُةُِرأُ ملاُةُِدُ يفُعُُِماُجاءُ ُ:باب
ُفيهُقْتُلُ هاُإذاُطيتِ

ثنوُ-591 ُحد  ُ؛ُأنُ يُعنُمالك  ُُعنُنافع  ُمروُبنُنُ سعيدُبنُزيدُبنُعُ ُبنت  فيل 

_________________ 

القاسمُوابنُ(1/11ُ)ُ"املعرفة"و(1/181ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(19ُ /1)أخرجهُالشافعيُ ( )

ُ.عنُمالكُبه(1/131ُ)ُ"املدونةُالكبى"يفُ

والبيهقيُ(1/518ُ)ُ"تفسريه"والطبيُيفُ(111ُ  )وعبدُالرزاقُ(95ُ )وأخرجهُالشافعيُأيضًاُُ

بى"يفُ ُعنُسليامنُبنُي سارُعنُ(ُ 3/1)ُ"رشحُاملعاين"والطحاويُيفُ(1/181ُ)ُ"الك 
منُط رق 

ُ.مطوالًُوُمتصاًُ.ُزيدُبه

ُأ خرىُعنُزيد(1ُ 1/5)ُ"تفسريه"يُيفُورواهُالطبُُُُ ة.ُمنُط رق  ُ.ُدونُالقص 

(1)ُُ ُالشافعي 1ُ  /1)أخرجه )ُ ُيف ُاآلثار"والطحاوي ُمعاين ُ 3/1)ُ"رشح )ُ ُيف السننُ"والبيهقي

ُعنُمالكُبه(1/11ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(5ُ 1/1)ُ"الكبى ُ.منُط رق 
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ُ ُبنُعفُ ُبنُعُ اهللُعبدُُِكانتُحتت  ُبنُعثامن ُالُ انُفطمرو ُرُ نكُ فأُ ُ,ْتُلفانتقُ,ةبتُ لقها

ُ( ).مرُبنُعُ اهللُيهاُعبدُ لكُعلذ

ثنوُ- 59 ُحد  ُمالك  ُأُ يُعن ُ؛ ُنافع  ُاهللُنُ عن ُعُ عبد ُُبن ُُطل قمر ُيفُلامرأًة ه

ُالن ُُزوِجُُ-سكنُحفصةُمُِ ُكانُيُ فُ,سجدملُاىلهُإوكانُطريقُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُالطُ ُسلك  ُريق 

.هاعُ ىُراج ُيهاُحتُ لعُذنُ ستأُْيُ ُنُْأُ ُكراهيةُ ُ.يوتبُ لدبارُانُأُ خرىُمُِال ُ
( )ُ

ُِقُالالطُ ُةُِدُ عُُِجامعُ ُ:باب

ثنيُ-591 ُحييُحد  ُ؛ُوعنُيزيدُبنُعبدُاهللُىُعنُمالك  ُبنُعنُحييىُبنُسعيد 

ُالقُ  ُلسيط  ُاُيثي  ُبن ُأُ ملعنُسعيد ُقانُ سي بُ؛ ُاعُ ُلقاُ:له ُبن ُامرأُ يُُّأُ ُ:ابطُ خلمر ة ُام

ُحيضًةُأُ ُفحاضْتُُقْتُلُ طُ  ُُ,هاهاُحيضتُ تُْعُ رفُ ُثمُ ُ,ْيُتُ وُحيض  ُ,رُ شهُ أُ ُنتظرُتسعةُ اُتُ فإّن 

ُُْبانُ ُفإنُْ ُُ,كلفذٌلُهباُمح  ُثالشهُ أُ ُسعةُِعدُالتُ بُْتُدُ عتُ اُوإال  .ْتُلُ حُثمُ ُ,رُ شهُ أُ ُثةُ ر 
( )ُ

_________________ 

ُ"املعرفة"ويفُ(ُ 1/13)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(3/81ُ)والطحاويُ(11ُ /1)أخرجهُالشافعيُُ(3)

ُعنُمالكُبه(195ُ/ 3)وابنُعساكرُ(1/51ُ) ُ.منُط رق 

عنُ(ُ  5/5)ُ"املعرفة"ويفُ(1/311ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(15ُ /1)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُ.مالكُبه

(1/35ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(9ُ 1/1)ُ"الكبى"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(11ُ /1)أخرجهُالشافعيُُ(1)

ُعنُمالكُبهُ

والبغويُ(11ُ /1)ُ"الصغرى"والبيهقيُيفُ(1/339ُ)وعبدُالرزاقُ(5/119ُ)ورواهُابنُأيبُشيبةُُُُُ

ُعنُحييىُبنُسعيدُعنُابنُاملسي بُبه(ُ 311)ُ"حديثُعيلُبنُاجلعد"يفُ
ُ.منُط رق 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   461 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُالطُ ُجامعُ ُ:باب ُِقُال 

ثنيوُ-593 ُحييُحد  ُعنُُىُعنُمالك  ُرسوُنُ نيُأُ غُ لُ بُ:لهُقا؛ُأنُ ُابنُِشهاب  ُاهللُل 

ُرج ُلُلقاُملسو هيلع هللا ىلص ُمنُثقيف  ُوعندهُعُ ُمُ لسأُ ُ-ل  ُنُ ُرش  ُالثُ ُمُ لسحيُأُ ُ-سوة  ُْكُمِسُأُ ُ:قفيُّ

.نُ هُ سائرُ ُْقُارُِوفُ ُ,اًُربعأُ ُمنهنُ 
( )ُ

_________________ 

ُالشافعيُُ( ) طنيُوالدارق(5ُ 5/3)ُ"املعرفة"و(81ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(111ُ )أخرجه

ُعنُمالكُبه(111ُ/ )ُ"العلل"وابنُأيبُحاتمُيفُ(ُ 11/ ) ُ.منُط رق 

وغريهمُ(51ُ 1)وابنُحبانُ(ُ 113)واإلمامُأمحدُ(1119ُ)وابنُماجهُ(18ُ  )ووصل هُالرتمذيُُ

هريُعنُساملُعنُابنُعمرُ رُعنُالزُّ عم  ُ.منُطرقُعنُم 

ُماُروىُشعيبُُهذاُحديٌثُغريُ :ُوسمعتُحممدُبنُإسامعيلُيقول:ُقالُالرتمذي ,ُوالصحيح 
حمفوظ 

هريُقال ُعنُالزُّ ُوغريه ُبنُأيبُمحزة ُغيال: ُأ ن  ُعنُحممدُبنُسويدُالثقفي, ثت  د  ُأ سلمُح  نُبنُسلمة

هريُعنُساملُعنُأ بيه:ُقالُحممدُ.وعندهُعرشُنسوة ه,ُ,ُوإنامُحديثُالزُّ ُرجالًُمنُثقيفُطل قُنساء  أ ن 

كُأ وُ:ُفقالُلهُعمر ُنساء  غاللرتاجعن  ُأ يبُر  ِجمُقب  كُكامُر  ُقب  ن  ُ.انتهى.ُل رمج 

تلفُعليهُيفُإسنادهُ.ُهكذاُروىُهذاُاحلديثُمالك(:91ُ /1)ُ"االستذكار"وقالُأبوُعمرُيفُ وملَُي 

رساًلُعنُابنُشهاب رسالًُ,ُم  واةُابنُشهابُعنهُم  ورواهُابنُوهبُعنُيونسُبنُ,ُوكذلكُرواهُأكثرُر 

ثام ُاهللُ",ُنُبنُحممدُبنُأ يبُسويديزيدُعنُابِنُشهابُعنُع  ُرسول  غيالنُبنُسلمةُالثقفيُقالُلُملسو هيلع هللا ىلصأن 

هُ."حيُأ سلمُ  ُإِسناد  ثُبهُمنُِحفظِهُفوصل  ٌرُبالعراقُحد  عم  ُفيه,ُورواهُم  ورواهُعنهُسفيانُ,ُوأ خطأ 

هريُعنُساملُعنُابنُعمر ُغيالنُبنُسلمةُالثقفيُ,ُالثوريُوسعيدُبنُأيبُعروبةُومجاعٌةُعنُالزُّ أن 

ُاُُ-[1/51ُُ ]ُُ"التمهيد"وقدُذكرناُالسانيدُعنهمُبذلكُيفُُ-أ سلمُ اُعبد  ُصنعاءُوأ م  لرزاقُوأ هل 

رساًلُعنُابنُشهاب ُم  ُإال  عمر  ثنيُ:ُذكرُيعقوبُبنُشيبةُقال.ُكامُرواهُمالك.ُفلمُي رووهُعنُم  حد 

ُغيالنُبنُسلمة:ُقالُلناُعبدُالرزاق:ُأ محدُبنُشبوبةُقال عمٌرُحديث  ُلن اُم  ُوعندهُ,ُملُي سنِد أ نهُأ سلم 

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   462 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-591 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُُ:لهُقاأنُ ُابنُِشهاب  سي بُملاُبنُ ُسعيدُ ُسمعت 

ُ ُوعبيدُ يدُبنُعبدُالرُ ومح  ُوسُبنُعُ ُبنُعبدُاهللاهللُمحنُبنُعوف  ُيامنُ لتبةُبنُمسعود 

ُُ:همُيقولكلُُّ,بنُيسارُ  ُُ:باُهريرةُيقولأُ ُسمعت  امُيُُّأُ ُ:يقولُابطُ خلمرُبنُاعُ ُسمعت 

ُط ُتطقهاُزوج ُلُ امرأة  ُأوُتطلها ُهاُحتُ تركُ ُثمُ ُ,يقتيليقًة ُىُحت  ُُل  ُ,هغريُ ُاًُزوجُوتنكح 

ُ ُُ,لوُ هاُال ُهاُزوج ُحُ نكُِيُ ُثمُ قهاُلُ طوُيُ عنهاُأُ ُفيموت  نُقيُمُُِماُبُ ىلعندهُعُاُتكونُ فإّن 

ُُ( )ُ.هاقُِالطُ 

ثنوُ-595 ُحد  ُمالك  ُعن ُال ُي ُثابتُبن ُعن ُتزوُ حنفُ؛ ُأن ه ُلوُمُ أُ ُج 
عبدُلد 

___________________ 
ُنِسوةُ  ُ.انتهىُ.عرش 

ُقلتُ :ُ ُامل رسل  ح ُوغريمهاورج  ُأمحد  ُواإلمام رعة ُز  ُأ بو .ُ ُاملوصول  فوا ُوضع  ُيفُ. ُخترجيه ُمتام انظر

ُ(. 1/19)ُ"إرواءُالغليل"وُ(18ُ /3)ُ"التلخيص"

هريُبه(ُ 1/35)ُ"املصن ف"أخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ( ) يينةُعنُالزُّ ُ.ُعنُمالكُوابنُع 

السننُ"والبيهقيُيفُ(1ُ  /1)وابنُأيبُشيبةُ(19ُ   )وعبدُالرزاقُ(111ُ )وأخرجهُالشافعيُُ

هريُبه(1/311ُ)ُ"الكبى ُعنُالزُّ ُ.منُط رق 

هُصحيٌحُ(:1ُ 3/1)ُ"التلخيص"قالُاحلافظُيفُُ ُ.إسناد 

ُ:ُقالُمالك.ُ)ُواحدًةُأ وُثنتيُ(عىلُماُبقيُمنُطالقهاُ:ُ)قوله ن ةُعندناُالتيُالُاختالف  وعىلُذلكُالسُّ

ُُ;نُالصحابةُوالتابعيُوالئمةُالثالثةُمُوبهُقالُاجلمهورُ بدارُاْلجرة,ُ(ُفيهاُ ُالثاينُالُّيدم  ُالزوج  لن 

لُقبله هاُلأل و  ُرجوع  منع  ُ.ُماُدونُالثالِثُلن هُالُي 

ُالثالث,ُفإذاُعادتُ:ُوقالُأبوُحنيفةُوبعضُالصحابةُوالتابعي ُالثاينُماُدونُالثالثُكامُّيدم  ّيدم 

ُ لُكانتُمعهُعىلُعصمة  لألو 
ُ(.3/318)قالهُالزرقاينُ.ُانتهى.كاملةُ 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   463 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُاالرُ  ُبن ُزيد ُبن ُعبدُ ُ:لقاُابطُ خلمحن ُالرُ اهللُفدعاين ُعبد ُبنُُبن ُزيد ُبن محن

ُفجُِطُ خلا ُفدخئتُ اب ُله ُموضوعةٌُُ,يهلعُت  ُسياٌط ُقيدانُُِ,فإذا ُحديدُ ُوإذا ُ,من

ُلُ جهُقدُأُ لُوعبدانُِ ُُ.قهالُ طُ:لفقاُ,امهس  ُلذيُحيلُواوإال  ُلفعُ,بهُف  ُ,بكُكذاُوكذاُت 

ُلفقُ:لقا ُ.فاًُلقُأُ الهيُالطُ ُ:ت 

ُُ:لقا ُفأُ ُ.منُعندهُفخرجت  هُخبتُ فأُ ُ:قالُ,ةمرُبطريقُمكُ عُ ُُبنُ اهللُعبدُ ُدركت 

ُكُبطالليسُذلُ:لوقاُ,مرُبنُعُ اهللُظُعبدُ فتغيُ ُ,ينذيُكانُمنُشأُْلبا ُوإُُِ,ق  ُّن  ُْا ُمل 

ُ.كلُِهُأُ ىلإُيكُفارجعُْلعُحترمُْ

ُىُأُ يسُحتُ فُْينُنُ رُْقرُ مُتُ لفُ:لقا ُبمكُ ُ-بريُُبنُالزُُّاهللُعبدُ ُتيت  ُأُ وهوُيومئذ  مرٌيُة

ُلفقاُ:لقاُ,مرُبنُعُ ُعبدُاهلليلُلذيُقالوباُ,يننُشأُْذيُكانُمُِلهُباخبتُ فأُ ُ-يهاُلع

ُُْ:بريُبنُالزُُُّعبدُاهلليل ُُمل  ُوُ,كلُِهُأُ ىليكُفارجعُإلعُرمُْحت  سودُال ُُبنُُُِجابرُِىلإُكتب 

ُالزُُّ ُعاقُِيُ ُنُْهُأُ مرُ يأُ ُ-دينةُملاُمريُ وهوُأُ ُ-ُهري  ُُنُْوأُ ُ,محنُبنُعبدُالرُ اهللُعبدُ ُب  ُ َي  ُيل 

ُ.يلهبينيُوبيُأُ 

ُُ:لقا ُفجهُ ملاُفقدمت  ُاهللُامرأةُ ُ-ُصفي ةُ ُزْتُدينة ُعبد ىُيتُحتُ امرأُ ُ-ُبنُعمر

ُأُ  ُُثمُ ُمرُبنُعُ اهللُعبدُُِمُِلبعُيلُ هاُعتُْلُ دخ  ُ.تيمُ يُْلُِولُِريسُمرُيومُعُ ُبنُعُ اهللُعبدُ ُدعوت 

ُ( ).ينفجاءُ 

_________________ 

ُالبيهقيُيفُ ( ) ُعنُمالكُبه(5/191ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1/358ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجه .ُمنُط رق 

 .ُوإسنادهُصحيٌحُ

= 
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ثنوُ-591 ُحد  لُج ُكانُالرُ ُ:لهُقانُ بيهُ؛ُأُ روةُعنُأُ عنُهشامُبنُعُ يُعنُمالك 

ُُعدُ يِضُنقُ تُ ُأنُُْلارجتعهاُقبُهُثمُ تُ امرأُ ُطل قإذاُ ة ُفُمرُ لقهاُأُ لُ طُوإنُُْ-هُلكُلاُكانُذِت 

ُإُدُ مُ عُ فُ ُ- ُفطتُُِامرأُ ىلرجٌل ُحتُ لُ ه ُشارفِتُقها ُإذا ُعدُ ُى ُراج ُِِتُانقضاء ُمُ ثُ,هاعُ ا

ُ.هاقُ لُ ط

ُقا ُُوالُ,يلُ إُُآويِكُالُالُواهللُِ:لثم  ُالالطُ }ُىلتباركُوتعاُاهلل ُلنزفأُ ُ.بداًُيُأُ لُ حت  ُق 

ُمرُ  ُبمعروف  ُفإمساٌك ُبإحسانُ أُ ُ,تان ُترسيٌح ُفاستقبُ[119ُ:البقرة]{و ُُل  ُالن اس 

ُالالطُ  ُْأوُُ,منهمُطل قنُكانُمُ ُ,نُيومئذُ مُُِاًُديدج ُُق  .قلُ يطُمل 
( )ُ

___________________ 

قهُالنسائيُوأمحدُبنُصالح.ُابنُعياضُبنُالحنفُالعدويُموالهم:ُقيل.ُثابت ُ.ُوث 

ُ.الُبأسُبه:ُوقالُأبوُحاتم

ُعنُثابتُبه(1/118ُ)ُوأخرجهُعبدُالرزاقُ ُ.ُمطوالًُوُمتصاًُ.ُمنُط رق 

( )ُُ ُالشافعي 1/18ُ)أخرجه )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي 1/333ُ)ُ"السنن )ُ ُ"ويف (5/115ُ)ُ"املعرفة

ُ.ُعنُمالكُبه(81ُ ص)ُ"االعتبار"واحلازميُيفُ

عبدةُعنُ(8ُ 1/1)ُ"تفسريه"وابنُأيبُحاتمُيفُ,ُعنُعبدُاهللُبنُإدريس(91ُ  )وأخرجهُالرتمذيُُ

منُ(1/131ُ)ُ"السنن"والبيهقيُيفُ,ُمنُطريقُجرير(1/111ُ)ُ"تفسريه"والطبيُيفُ,ُبنُسليامن

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.طريقُجعفرُبنُعونُكلهمُعنُهشامُبه

رسٌلُ:ُقالُالبيهقيُ ُ,ُهذاُم  ُ.انتهىُكالمه.ُقالهُالبخاريُوغريه.ُحيحوهوُالص 

ُ.املرسل:ُأي.ُوهوُالصوابُ(:3835)ُ"العلل"وقالُالدارقطنيُيفُُ

بيبُُ ُش  ُبن  ُيعىل ُوخالفُاجلميع  ُموصوالًُ. ُعائشة ُعن ُأ بيه ُعن ُهشاِم ُعن ُفرواه .ُ ُالرتمذيُّ أ خرجه

(  91ُ )ُ 1/119ُ)واحلاكم )ُ ُيف 1/333ُ)ُ"الكبى"والبيهقي )ُ ُيف ُنعيم ُأصبهان"وأبو ُ"تاريخ

بيبُبه(111ُ/ ) ُعنُي عىلُبنُش 
ُ.ُُمنُط رق 

= 
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ثنوُ-591 ُحد  ُالدُ يُعنُمالك  ُج ُالرُ ُنُ ؛ُأُ ُيلُ يعنُثورُبنُزيد  هُتُ أُ قُامرلُ كانُيطُل 

ُيُ  ُهبالُوالُحاجةُ ُ.هاراجعُ ثم  ُيُ مساكُ إُُِريدُ يُ ُوالُ,ه ُكيام ُالكُعللُبذطوُ ها ُةُ دُ عليها

ُُ.هاضارُ يُ ل

ُنزفأُ  كُفقدُلذُْلُيفعُنومُ ُ,وادُ تعتُ لُاًُاررِضُُكوهنُ سمتُ ُوالُ}ُىلوتعاتباركُُاهلل ُل 

ُُمُ لظ ُ( ).كلبذُاهلل ُهمظُ عُِيُ [ُ 13ُ:البقرة]{ُهنفس 

ُمل ُاُةُ عدُ ُ:باب ُالًُامُِح ُُهاُإذاُكانْتُزوج ُهاُُعنُْتوىف 

ثنيُ-598 ُحييُحد  ُعنُأيبُسُسعيدُُِهُبنُِربُ ُعنُعبدُُِىُعنُمالك  مةُبنُلبنُقيس 

ئلُ:لمحنُ؛ُأن هُقاعبدُالرُ  ُوأُ ُبنُعبُ اهللُعبدُ ُس  ُيُ ُلُِامحلاُةُِرأُ ملاُبوُهريرةُعنُِاس  ُتوىف 

ُزوج ُ ُهُ أُ ُلوقاُ,ْيُلُ ج ُال ُُآخرُ ُ:اسُ ابنُعبُ ُلافقُ؟.هاعنها ُوُ:ريرةبو ُفقدُُْدْتُلُ إذا

ُ.تلُ ح

ُفدخ اُعنُْلُ فسأُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي ُزوجُالن ُُ-مةُلسُمُ ُأُ ىلمحنُععبدُالرُ ُمةُبنُ لبوُسأُ ُل 

ُُدْتُلوُ:مةلسُمُُّتُأُ لفقاُ؟.كلذ ُال ُس  ُبعدُوفاةُِميُ لسبيعة ُبنصِفُزوجُُِة ُ,رُ شهُُْها

ُحدُ أُ ُ.نالبهاُرج ُفخطُ  ُىلإُْتُفحطُ ُ.كهٌلُُخرُ واآلُ,مهاُشاب  ُُالش  ُُلفقاُ,اب  ُُْ:يخالش  ُمل 

ُ ُحت  ُورسُفجاءْتُُ,ؤثروهُهبايُ ُهاُأنُْهلُ أُ ُاُإذاُجاءُ ج ُورُ ُ-ُاًُبيُ هاُغُ هلُ وكانُأُ ُ-ُُبعدُ يل  ُل 

___________________ 

رسلوقالُالرتمذيُبعدُُ ُمنُحديثُيعىلُبنُشبيب:ُروايتهُللم  ُ.وهذاُأ صحُّ

ُ.ُمنُطريقُإسامعيلُبنُأيبُأويسُعنُمالكُبه(1ُ /5)ُ"تفسريه"أخرجهُالطبيُيفُُ( )

لُ عض  ُزيد.ُوهذاُم  ُأ حدًاُمنُصحابِةُرسولُاهللُ.ُثورُبن  ُْيلق  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصمل 
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ُُ( ).نُشئِتُيُمُ حُِكُِفانُُِْتُلُْلُ ح ُُقدُُْ:لافقُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل

ثنوُ-599 ُحد  ُعيُعنُمالك  ُنُ أُ ُ,مرُبنُعُ نُعبدُاهللعنُنافع  ُه ئل  ُةُِرأُ ملعنُاُس 

ُيُ  ُزوج ُُتوىف  ُوهيُحامٌلُعنها ُعُ اهللُعبدُ ُلفقاُ؟ها ُُ:مرُبن ُوض  ُُْتُعُ إذا ُفقدُلُ مح  ها

_________________ 

(1/115ُ)وعبدُالرزاقُُ( 9 /1)والنسائيُ(9ُ 1/3)واإلمامُأمحدُ(1/98ُ)أخرجهُالشافعيُُ(1)

(1ُ 13/1)ُ"املعجمُالكبري"والطباينُيفُ(1/31ُ )وابنُحبانُ(1/11ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ

ُعنُمالكُبه ُ.منُط رق 

ُشت ىُكثريةُثابتة(:11/33ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُُ ُمنُط رق  ُانتهى.هذاُحديٌثُصحيٌحُجاء 

منُطريقُسليامنُبنُيسارُُ(3191)ومسلمُ,ُيىمنُطريقُحي(1111ُ)وأصلهُيفُصحيحُالبخاريُُ

ُبنُعبدُالرمحن ُعنُأيبُسلمة ُقال, ُإىلُابنُعباسُ": ُُ-جاءُرجٌل ُجالٌسُعنده :ُفقالُ-وأبوُهريرة

ُولدْتُبعدُزوجهاُبأربعيُليلة ُأنا,ُآخرُالجلي:ُ؟ُفقالُابنُعباس.أ فتنيُيفُامرأة  وأوالتُ}:ُقلت 

ُُ-يعنيُأباُسلمةُُ-أناُمعُابنُأخيُ:ُأبوُهريرةُقال,ُ{المحالُأجلهنُأنُيضعنُمحلهنُ ُابن  فأ رسل 

ُسلمةُي سأ ْلا ُإىلُأ م  ريبًا المهُك  بىل:ُفقالْتُ.ُعباسُغ  ُال سلمي ةُوهيُح  ُسبيعة  فوضعْتُبعدُ,ُق تلُزوج 

ُاهللُ,ُموتِهُبأ ربعيُليلة هاُرسول  بْتُفأ نكح 
طِ ُ.ُاريلفظُالبخ.ُ"وكانُأ بوُالسنابلُفيمنُخطبها,ُملسو هيلع هللا ىلصف خ 

ُواآلخرُكهٌلُ)ُدونُقولهُُ مهاُشاب  ط ب هاُرجالنُأ حد  ُ.ُفخ  اب  يخ.ُفحط تُإىلُالش  ُبعدُ :ُفقالُالش  ُْحتيل  ,ُمل 

ي باًُ ُأ هل هاُأْنُي ؤثروهُهباُ,ُوكانُأ هل هاُغ  ُ(.ورجاُإذاُجاء 

اُولدْتُبعدُنصفُشهر:ُويفُاملوطأُ ُ,ُأّن  ُالسائلُل م  ُ.عبدُالرمحنُسلمةُهوُأبوُسلمةُبنوأن 

ُماُيفُالصحيحُ ُ.وهوُخالف 

ْتُرواياتُأ خرىُ ُ(.9/113ُ,111)البنُحجرُُ"فتحُالباري"انظرهاُيفُ.ُوثم 

ُقولهُ (ُ ُالجليُ: ُأيُ(آخر ُولوُوضعتُقبلُذلك: ُوعرشًا ُأ شهر ُيرتب صنُأربعة  ُفإنُمضتُ. أيُ]

ُ"الفتح"قالهُابنُحجرُيفُ.ُوملُتضعُترتب صُإىلُأْنُتضع[ُالربعةُالشهرُ
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ُفأُ ُ.ْتُلُ ح ُ ُلُ:لاقُ,ابطُ خلمرُبنُاعُ ُنُ أُ ُ,نصارُكانُعندههُرجٌلُمنُال ُخب  ُْتُعُ وُوض 

ُْهُُرسيرُِىلعهاُوزوج ُ .تلُ حلُ ُدُ دفنُبعُْيُ ُمل 
( )ُ

ُمل ُاُقامُ مُ ُ:باب ُهاُحتُ تُِيُْهاُيفُبُِهاُزوج ُُعنُْتوىف  ُىُحت  ُل 

ثنيُ-111 ُحييُحد  عنُرةُجُْبنُكعبُبنُعُ ُبنُإسحقُ( )ُعنُسعيدُىُعنُمالك 

ُمُ عُ 
ُُريعةُ فُ لاُنُ أُ ُ,جرةهُزينبُبنتُكعبُبنُعُ تِ ُكُبنُِسُلماُبنت  ُوهيُأُ ُ-نان  ُخت 

ُأُ ُ:اخبِْتُأُ ُ-ُري ُدُْخل ُاُيبُسعيدُ أُ  ُجاءْتُّن  ُأنُْلُ تسأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُُِرسوىلإُا ُىلإُترجعُ ُه

ُبُ لُِهأُ  ُيف ُها ُخ  ُزوج ُُفإنُ ُ,رةدُْني ُخرج  ُطُها ُبُ عُْأُ ُِبُليف
ُأُ لد  ُكانواُحتُ ُ,واقُ بُ ه ُإذا ى

_________________ 

منُ(1/18ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1/131ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(11ُ /1)أخرجهُالشافعيُ ( )

 .ُطريقُمالكُبه

ُ.وإسنادهُصحيٌحُ

ُُ ُمنُطريقُحييىُبنُسعيد(511ُ )سعيدُبنُمنصورُوأخرجه عنُأيوبُ(9ُ 1  )وعبدُالرزاقُ,

ُ.كالمهاُعنُنافعُبه

هريُعنُساملُعنُأبيه(8ُ 1  )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ رُعنُالزُّ عم  ُ.عنُم 

ُيفُهذاُاحلديث(:1ُ 1/1)ُ"االستذكار"قالُابنُعبدُالبُيفُُ( ) عنُسعيدُ:ُهكذاُقالُحييىُعنُمالك 

هُقومٌُُ,بنُإسحاق يينةُهذاُ,ُعنُمالكُعنُسعدُبنُإسحاق:ُوال كثرُيقولونُفيه,ُوتابع  وروىُابنُع 

ُ.ُسعيدُبنُإسحاق:ُفقالُفيه,ُاحلديثُعنه وكذلكُقالُفيهُعبدُالرزاقُعنُ,ُكامُقالُحييىُعنُمالك 

ُبنُإسحاق ُعنُسعيد ر عم  ُم  ُع, ُبنُإسحاقوالصوابُفيه ُندهمُسعد ُواهللُأعلم. ُفيهُ. وبذلكُقال

ُوحييىُالقطانُمالٌكُ ُوشعبة  ُوالثوريُّ ُعنه ُالرواياِت ُيفُأ كثِر ُهذا. ُحديث ه ُروىُعنه انتهىُُ".وكلهم

ُ.كالمه
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ُ.لوهتُ همُفقُ قُ حلُومدُ قُ لاُبطرِفُ

ُلفسأُ:تلقا ُرسوُت  ُُيفُبُ يلهُأُ ىلإُأرجعُ ُأنُُْملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُْزوجيُُفإنُ ُ,درةنيُخ  ُمل 

ُيُ نرتكُْيُ  ُمسكن  ُيف ُفقاُ:تلقاُ,نفقةُ ُوالُ,هكُ لُِمي ُُل  ُ:تلقاُ.نعمُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُ ُحتُ فانصفت  ُكنت  ُحلُ يفُاُىُإذا ُرُيبُفن ُمُ وُأُ أُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُجرةُناداينُرسول  ُ,هلُوديت 

ُفردُ ُ؟ِتُلكيفُقُ:لفقا ُالعُدت  ُليه ُلاُةُ قص  ُمنُلُتيُذكرت  ُ:لفقاُ,وجيزُ ُشأنُِه

ُلاُىُيبلغُ كُحتُ ثيُيفُبيتُِامكُ  ُتدُ فاعُُْ:تلقاُ.هلُ جأُ ُكتاب  ُوعرشربعةُأُ فيهُأُ ُدتُّ ُ.اًُشهر 

ُلفُ:تلقا ُرسانُأُ بنُعفُ ُُكانُعثامنُ ام  ُ,هعُ بُ فاتُ ُ.هخبتُ فأُ ُ؟كلنيُعنُذلُ فسأُ ُيلُ إُل 

ُوقُ  .ُبهىض 
( )ُ

_________________ 

( )ُُ ُداود ُأبو 1311ُ)أخرجه )ُ 111ُ )والرتمذي )ُ ُيف 1/313ُ)ُ"الكبى"والنسائي والشافعيُ(

ُوالطباين(1191ُ)وابنُحبانُ(131ُ)والبيهقيُ(3/18ُ)والطحاويُ(31ُ 11)وأمحدُ(ُ 1 /1)

ُعنُمالكُبه(ُ 11/35)ُ"املعجمُالكبري"يفُ ُ.ُوغريهمُمنُط رق 

هُُ ُزوِجِكُُ"زادُأمحدُوغري  ُ"امكثىُيفُبيتكُالذيُأ تاِكُفيهُنعي 

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهذاُحديٌثُحسٌنُصحيٌحُ:ُقالُالرتمذيُ

ُالبنُحزمُبجهال(:3/111ُُ)ُُ"التلخيص"وقالُاحلافظُيفُُ ُاحلقُتبعًا ُحاِلُزينبأ عل هُعبد  ُ,ُِة وبأن 

ُبالعدالة ُمشهور  ُإسحاقُغري  ُبن  ُحبان,ُسعد  ُوابن  قهُالنسائيُّ ُسعدًاُوث  ُالقطانُبأن  بهُابن  ُ,ُوتعق  وزينب 

ُ.ُوث قهاُالرتمذي

حابة:ُ[ابنُحجر]ُقلتُ ُال ميُيفُالص  ُسعدُ ,ُوذكرهاُابنُفتحونُوابن  ُغري 
ففيُ,ُوقدُروىُعنُزينب 

تهُزينبُمسنِدُأ محدُمنُ م  جرةُعنُع  ُ-وكانتُحتتُأ يبُسعيدُُ-روايةُسليامنُبنُحممدُبنُكعبُبنُع 

ُبِنُأ يبُطالبُ ُ.انتهىُ"عنُأ يبُسعيدُحديٌثُيفُفضِلُعيل 

= 
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ثنوُ- 11 ُحد  ُيُعنُمالك  ُاُيدُبنُِعنُمح  ُعنُعُ ُي ُكُ ملقيس  ُمروُبنُش  عنُعيب 

ُتاملُ ُردُُّكانُيُ ابُطُ خلمرُبنُاعُ ُنُ أُ ,ُسي بملسعيدُبنُا ُ,اءدُ يُْبُ لامنُُهنُ زواج ُأُ ُُعنهنُ وىف 

ُحلاُهنُ عُ من ُيُ  .ج 
( )ُُ

ثنوُ-111 ُحد  ُ؛ُأُ يُعنُمالك  ُُنُ أُ ُ,غهلهُبنُ عنُحييىُبنُسعيد  ُخبُ ُائبُبنُ الس  اب 

ُتُ  هُلُوذكرْتُُ,هاوجُِزُهُوفاةُ لُمرُفذكرْتُعُ ُُبنُِاهللُُعبدُِىلإُهُجاءْتُتُ امرأُ ُنُ وإُُِ,ويف 

ُْلحرُْ ُبقُ ثًا ُأنُْْلحُصلُ يُ ُلهُ:هتُْلُ وسأُ ُ,اةن ُم ُُا ُفن ُفيهُتبيت  ُعهُ ؟ فكانتُُ,كلنُذاها

ُ ُملرجُمنُاخت  ُفتُ ُاًُرحُ دينةُس  ُُ,همرثُِيفُح ُُصبح  ُتُ ُمُ ثُ ُ,هافيهُيومُ ُفتظلُّ إذاُُدينةُ ملاُدخل 

ُتُ فُ ُمسْتُأُ  ُيفُبُ ُبيت 
ُُ( ).هايتِ

___________________ 

دةُ(أ ب قواُ:ُ)ُقولهُ ُمنُاملدينةُعندُ(ُبالقدومُ:ُ)ُوقولهُ.أيُهربوا,ُبفتحُالباءُاملوح  موضٌعُعىلُستةُأ ميال 

ُي قالُ ومطرِفُجبل  د  ُ.لهُالق 

( )ُُ ُابنُأيبُشيبة السننُ"والبيهقيُيفُ(3/81ُ)ُ"رشحُمعاينُاآلثار"والطحاويُيفُ(1/51ُ)أخرجه

ُعنُمالك(1/135ُ)ُ"الكبى ُ.منُط رق 

ُُ ُبنُمنصور ُسعيد 81ُ / )وأخرجه ُاحلميد( ُبنُعبد ُمنُطريقُجرير ُاملقريُيفُ, ُ"معجمه"وابن 

ُ.اهدُعنُابنُاملسيبُبهمنُطريقُسفيانُكالمهاُعنُمنصورُعنُجم(ُ 11)

ُمنُذيُاحل ليفة"وفيهُقالُُ ُ.ُ"فرد هن 

مرُنحوُروايةُجماهد(85ُ / )ولسعيدُبنُمنصورُأيضًاُُُُُُ ُ.عنُعطاءُعنُع 

ُ.منُطريقُحييىُبنُب كريُعنُمالك(1/131ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

منُطريقُ(51ُ /1)ُ"التاريخُالكبري"والبخاريُيفُ(3/81ُ)ُ"معاينُاآلثار"وأخرجُالطحاويُيفُ

هُقالْتُ ُملُ ":ُابنُإسحاقُعنُيزيدُبنُق سيطُعنُم سلمُبنُالسائبُعنُأ م  ُالسائب  ُت ويف  فقالُ.ُوفيه..ُا

= 
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ثنوُ-113 ُحد  ُعنُعبدُِيُعنُمالك  ُأُ عُ ُُبنُِاهللُعنُنافع  ُ؛ ُنُ مر ُالُ:هُكانُيقول 

ُتُ  ُملُ اُبيت  ُُوتةُ بتُ ملُ اُوالُ,هاُعنهاُزوج ُتوىف  ُيفُبُ ُإال 
ُ( ).هايتِ

ُإذاُتُ ُدُِلولاُمُ أُ ُةُ دُ عُُِ:باب ُهادُ هاُسيُ ُعنُْويف 

ثنيوُ-111 ُعنُعبدُاهلللماُحد  دُإذاُلولاُمُ أُ ُةُ دُ عُُِ:لهُقانُ أُ مرُ؛ُُبنُعُ كُعنُنافع 

ُ ُ( ).يضةٌُهاُح ُدُ ُعنهاُسيُ تويف 

___________________ 

مر ك:ُابنُع  وج  ُيفُالبيتُالذيُت ويفُفيهُز  يُإال  يع.ُالُتعتد  وارجعيُإىلُبيتِكُ,ُتِكُبالنهاراذهبيُإىلُض 

ُأ فعلُذلك.ُبالليلُفبيتيُفيه ُ.ُ"فكنت 

ُالسائبُبهُُمتصاًُ(3/81ُ)وللطحاويُ رمةُعنُأ م  ُُم  ُ.ُعنُُمرمةُبنُبكريُعنُأ بيهُعنُأ م 

ُوانظرُماُبعدهُ

ُ.واد ُِمنُأ وديةُاملدينِةُعليهُماٌلُمنُأ مواْلا.ُقناةُ(بقناةُ:ُ)ُقوله

منُ(ُ 1 /1)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(3/81ُ)ُ"رشحُمعاينُاآلثار"يفُُأخرجهُالطحاويُ( )

ُطريقُمالكُبهُ

ُعنُنافعُبه(3/81ُ)والطحاويُ(81ُ /5)وابنُأيبُشيبةُ(ُ 1/3)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ .ُمنُط رق 

ةُنحوه تص  لةُوُم  طو  ُ.ُبألفاظُم 

ُ.عنُساملُعنُابنُعمرُنحوه(311ُ)ُ"مسنده"وللشافعيُيفُُ

ُ.وهيُاملطل قةُثالثاًُ.ُاملقطوعةُعنُالنكاح:ُأي.ُالبتُالقطعُ(املبتوتةُ:ُ)ُهقولُ

ُالشافعيُُ(1) ُ"ويفُ(1/111ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيف(11ُ /1)أخرجه والبغويُ(1/11ُ)ُ"املعرفة

ُعنُمالكُبه(1ُ 9/3) ُ.منُط رق 

ُُ ُيف ُالبيهقي 1/111ُ)"الكبى"وأخرجه )ُ ُمنصور ُبن 315ُ/ )وسعيد ُس( ُبن ُيفُويعقوب فيان

ُعنُنافعُبه(383ُ/ )ُ"املعرفةُوالتاريخ" ُ.منُط رق 

= 
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ُلُِزُْعُ ليفُاُماُجاءُ ُ:باب

ثنوُ-115 ُحد  ُبنُُُِعنُعامرُِبيدُاهللمرُبنُعُ ُعُ ىلُموَّْضُعنُأيبُالن ُيُعنُمالك 

ُعنُأُ يبُوقُ سعدُبنُأُ  ُعزُِهُكانُيُ نُ بيهُ؛ُأُ اص  ُ( ).ل 

ثنوُ-111 ُحد  ُلفُْأُ ُُعنُابنُِبيدُاهللمرُبنُعُ ُعُ ىلُموَّْضُالن ُعنُأيبُيُعنُمالك  ُح 

ُل ُلوُمُ عنُأُ ُصاري ُنوبُال ُيُُّيبُأُ ُأُ ىلمو ُهُكانُيُ نُ ؛ُأُ ُنصاري ُوبُال ُيُُّيبُأُ د  ُ( )ُ.عزل 

ثنو-111 ُحد  ُمالك  ُاهلليُعن ُعنُعبد ُنافع  ُعُ عن ُالأنُ ُ,مرُبن ُكان ُيُ ُه ُ,عزل 

ُزُْعُ لهُاكرُ وكانُيُ  .ل 
( )ُ

___________________ 

هاُوأنجبْتُمنهُ(أ مُالولدُ:ُ)ُقولهُ ئهاُسي د 
ُ.ُهيُالمةُالتيُوطِ

ُ.ُُُُُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(1/131ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُُ ُالرزاق ُعبد 13ُ /1)وأخرجه )ُ ُمنصور ُبن ُ 1 /1)وسعيد )ُ 1/131ُ)والبيهقي ُطريقُ( من

ُ.حصيُبنُعبدُالرمحنُعنُمصعبُبنُسعدُعنُأبيهُبه

ُاملرأ ةُ .ُالعزلُ(يعزلُ:ُ)ُقولهُ هُخارجُالفرج,ُأنُجيامعُالرجل  ُأ نزلُماء  ُ.فإذاُجاءُالقذف 

منُطريقُمالكُعنُأيبُالنَّضُعنُعبدُالرمحنُ(1/131ُ)والبيهقيُ(1513ُ )أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1)

ُ.بهبنُأفلحُُ

ُُ ُشيبة ُأيب ُابن 1ُ 3/5)ورواه ُقال( ُأ فلح ُبن ُالرمحن ُعبد ُعن ُسامل ُعن ُعثامن ُبن اك ُالضح  :ُعن

"ُ ُأ باُأ يُّوبُكانُيعزل  ُولدُأ يبُأ يُّوب,ُفأ خبْتني,ُأ ن  ُأ م  ُ.ُ"نكحت 

ُأ فلحُ ُابن  رقاينُبأن  ُ:ُوجزمُالزُّ مرُبنُكثريُبنُأ فلح  ُواهللُأعلمُ.ُوهوُوْهمٌُ.ُهوُع 

منُطريقُابنُعونُعنُنافعُ(ُ 1/13)والبيهقيُ(1131ُ)ُ"السنن"جهُسعيدُبنُمنصورُيفُأخرُ(3)

مر ُولِدهُعىلُالعْزل",ُعنُابنُع  ُبعض  ب  ه,ُأ نهُرض   ُ."وكانُي ْكره 

= 
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ثنوُ-118 ُحد  ُيُعنُمالك  ُامُْعنُض  مروُاجُبنُعُ جُ حلعنُاُازينُ ملرةُبنُسعيد 

ُفجاءُ ُبنُُِعندُزيدُُِساًُلجاهُكانُنُ ةُ؛ُأُ زيُ بنُغُ 
ُقهُُْهُابنُ ثابت  يمنُلاُلرجٌلُمنُأهُ-د 

ُسعيدُ ُ:لفقاُ- ُأبا ُلُ,يلُاري ُعنديُجوُنُ إُُِ.يا ُجُ عُْبأُ ُنُُّكُِيتُأُ يسُنسائيُالال  ُيلُ إُُِب 

ُُنُْنيُأُ بُْعجُِيُ ُهنُ لُُّيسُكُ لوُ,نهنُ مُِ ُمحت  ُعزُِفأُ أُ ُ.ين ُمُُِل  ُ؟.ل 

ُحجُ أُ ُ:زيدٌُُلفقا ُيا ُفته ُلفقُ:لقاُ,اج  ُنُ نُ إُُِكلُاهللُغفرُ يُ ُ:ت  ُلجام مُلُ عتُ ن ُلعندكُُس 

ُلقفُ:لقاُ.هتُِفُْأُ ُ:لقاُ,نكمُِ ُحرثُ ُ:ت  ُُكُإنُْهو ُُوإنُُْ,هسقيتُ ُشئت  ُ,هطشتُ عُْأُ ُشئت 

ُُ:لقا ُُ:زيدٌُُلفقاُ,كُمنُزيدُ لسمعُذأُ ُوكنت  ُدُ ص  .ق 
( )ُ

___________________ 

هريُعنُساملُعنُابنُعمر(1511ُ )وأخرجُعبدُالرزاقُُ ُ.ُعنُالزُّ هُالعْزل  ُ.كانُيكر 

ُالرزاقُُ( ) ُعبد 1555ُ )أخرجه 1/131ُ)ُ"الكبى"يفُوالبيهقيُ( ُالبُيفُ( ُبيانُ"وابنُعبد جامع

ُُ.منُطريقُمالكُبه(511ُ)ُ"العلم

ُ.بالفاء(ُابنُفهدُ)ُووقعُعندهمُُ

لُ (1111ُ)ُ"السنن"وأخرجُسعيدُبنُمنصورُيفُُ ْمرةُبنُسعيدُعنُرج  ثناُسفيانُعنُض  ُ,ُحد  ُزيد  أ ن 

ئلُعنُالعزلُِ اج:ُفقال.ُبنُثابتُس  ه.ُقلُياُحج  ُ.فذكر 

ُ"عنُابنُعيينةُعنُأيبُالزنادُعنُخارجةُبنُزيد,ُ(1518ُ )ُ"املصن ف"وروىُابنُأيبُشيبةُيفُُ أن 

ُله ُعنُجارية  ويُعنُزيدُمنُطرقُأخرى.ُ"زيدًاُكانُي عزل  ُ.ور 

اء(:3/191ُ)قالُالزرقاينُُ(ابنُقهدُ:ُ)ُقولهُ ُاحلذ  زُأنهُقيسُبنُقهدُ.ُبالقافُاملفتوحةُضبطهُابن  وجو 

هُقولهُُ.وفيهُب عدٌُ:ُقالُيفُالتبصة.ُالصحايب ُوجه  ُمنُ(ُرجٌلُمنُأ هِلُاليمنُ)ُلعل  ُقيسًاُالصحايب  فإن 

ُال نصارُمنُاليمن.ُال نصارُفيبعدُأ نُي قالُفيهُذلك ُ.انتهى.ُوإْنُكانُأ صل 

,ُوطأكذاُرويناهُيفُامل.ُهملةٌُابنُفهدُبفتحُالفاءُوآخرهُدالُمُ (:1/315ُ)ُ"املشارق"وقالُعياضُيفُُ

ُاملوطأ واة اظُور  ُاحلديثُواحل ف  ُأ هل  ه ُيقول  ُوكذا ُحييى, ُاختلفُفيه ُوقد ُأ نُ . ُالدارقطنيُّ ُُفحكى ابن 

= 
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ثنوُ-119 ُحد  ُيُعنُمالك  ُاُيدُبنعنُمح  ُيقالُعنُرج ُُي ُكُ ملقيس  ُ( )ٌفُيُْفُِهُذُ لل 

ُقانُ أُ  ئلُ:له ُاعبُ ُابنُ ُس  ُعن ُجاريةًُُ؟لزُْعُ لاس  ُفكأُ ُ.مّْيُِخِبُأُ ُ:لفقاُ,هلُفدعا ُاّن 

ُهُيُ نُ عنيُأُ يُ ُ.هفعلُ أُ ناُفُ اُأُ مُ أُ ُ,كلهوُذُ:لفقاُ,ْتُيُ حُْتُ اْسُ ُ( ).عزل 

ُدادُِْحُيفُاإلُُِجاءُ ماُ

ثنوُ-1 1 ُحد  ُُةُ صفيُ ُنُ أُ ُ,عنُنافعُ يُعنُمالك  ُاشتكْتُيبُعُ أُ ُبنت  ُ-هاُيُْن ُعيُُْبيد 

ُع ُحاد  ُعبدُُِزوجُِىلوهي ُعُ اهللُها ُكادْتُحتُ ُلحُِتُ كُْتُ ُمُْلفُ-ُمرُبن اُناهُ عيُُْى

___________________ 

هديُيقولُفيه ُفيهُابنُمهدي:ُقال.ُبالقاف(ُبنُقهد)عنُمالكُ:ُم  كذاُقالُابنُ.ُإنامُهوُبالفاء.ُوأ خطأ 

ُ.انتهىُكالمه.ُوهب

ُإيلُ .ُالكافُوكرِسُُ.اْلمزةُبضمُ ُ(أ كِنُُّ:ُ)قولهُ ُ(.3/191)قالهُالزرقاينُ.ُأضمُّ

وىلُابِنُعب اس(:ُ 1 / )ُ"تعجيلُاملنفعة"قالُاحلافظُيفُُ( ) فيٌفُاملدينُم  روىُعنُابنُعب اسُيفُ.ُذ 

يدُبنُقيس,ُالعزل ند,ُذكرهُالبخاريُُّ.ُروىُعنهُمح  ُْيزدُعىلُماُيفُالس  ُ:ُوقالُأ بوُجعفر,ُومل  ماتُسنة 

ُيفُ ُومائة  اءُيفُ.ُخالفِةُهشاِمُبِنُعبِدُامللكتسع  ُاحلذ  ظيم,ُ"رجالُاملوطأ"ذكرهُابن  ُْ,ُوهوُبوزنُع  ومل 

ْرهُاحل سيني ُ.انتهىُكالمه.ُيذك 

ُ(.1/111)ُ"الثقات"وذكرهُابنُحبانُيفُ:ُقلتُ

هُالُبأسُبهُ(1) ُ.ُإسناد 

أ نهُكانُ",ُمنُطريقُمنصورُعنُجماهدُعنُابِنُعب اس(ُ 1/13)ُ"السننُالكبى"وأخرجُالبيهقيُيفُُ

ُعنُجاريتِه ُ."ث مُي رّيا,ُيعزل 

منُطريقيُآخرينُ(1/151ُ)ُ"رشحُمشكلُاآلثار"والطحاويُيفُ(1553ُ )وأخرجُعبدُالرزاقُُ

ُ.نحوُحديثُالباب.ُعنُابنُعب اس
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ُمُ ترُْ .انص 
( )ُ

  

_________________ 

منُطريقُ(ُ 1/31)ُ"غريبُاحلديث"وأبوُعبيدُيفُ(15ُ 1 )ُ"نفاملص"أخرجهُعبدُالرزاقُيفُ (1)

ُ.ُمالكُبه

ُ.وإسنادهُصحيح

ُقوله (ُ :ُ ان ُُ(ت رم ص  ُعياضُيف ُ 19/ )ُ"املشارق"قال ُاملهملة(: ُُوفتِحُُ.بالصاد
ِ
ُامليِمُُ,التاء وفتح

هاُأ يضاًُ ُ.انتهى.ُكذاُروايت ناُفيهُيفُاملوطأ.ُوضم 

ُ(:1ُ/311ُُ)ُُ"غريبُاحلديث"قالُأبوُعبيدُيفُ ثنيهُأ بوُاملنذرُُ.اختلفُعليناُيفُالروايةُعنُمالك  فحد 

ُ"ترمصان"عنُمالكُ ,ُ ثنيُإسحاقُبنُعيسىُعنُمالك  ُبالضادُ"ترمضان"وحد  ُقال. فإنُكانِتُ:

م صُالذيُيظهرُبمأ ق يُالعِيُإذاُهاجْتُ ُاملعنىُفيهُمعروٌفُوهوُالر  ُعىلُماُقالُأ بوُاملنذرُفإِن  الرواية 

دبالرُ  ُ.ُم  مضاءُ.منهُال شفارُوت لصق  وذُمنُالر  ُبالضادُفإن هُعنديُمْأخ  ُ.ُوإْنُكانُاملحفوظ  وهوُأ ْنُي شتد 

مىُفيقول ُحتىُحت  ُعىلُاحلجارة ُاحلرُّ ُمثلُذلكُيقالُمنه: ُمنُاحلر  ُب عين ْيها ُهاج ُاإلنسانُ: م ض  ُر  قد

مضاء ُالر  ُعىل ُم شى ُإذا ُي رمضُرمضًا ُاحلىصُامل حامةُ . ُبالعِيُُوهي ُي ظهر  ُالذي ُاحلر  ُفشب ه بالشمِس

ُانتهى.بذلك
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ُ
  كتاب

َّ
 ضاع  الر
 

ُرُ ُ:باب ُُاعةُ ض  ُريغُِالص 

ثنوُ-  1 ُحد  ُالدُ ُبنُُِعنُثورُِيُعنُمالك  ُ؛ُأُ عبُ ُُبنُِاهللُعنُعبدُُِيلُ يزيد  هُنُ اس 

ُُوإنُُْ,يلُ وُْحلُ ماُكانُيفُاُ:كانُيقول ُكانُمص  ُمُ رُ ًةُواحدًةُفهوُحي 
( ).ُ

ثنوُ-1 1 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُِعنُعُ ُابنُِشهاب  ُاهللُعبدُ ُنُ يدُ؛ُأُ مروُبنُالرش 

_________________ 

ُ.منُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(3/11ُ )ُ"املعرفة"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُالبيهقيُُُُ ُقال ُالشافعي: ُقال ُمنُحديثُعكرمة: ُوأ راه ُابنُ. ُعن ُعنُعكرمة  ه ُأ خذ  ُإِنام ُثورًا ُأن  ي ريد

ُال.ُوهوُكامُقال,ُعب اس ْرديُعنُث ورُعنُعكرمةُعنُابنُعب اسفكذلكُرواه راو  وإنُكانُ:ُوزاد,ُد 

ُ.انتهىُكالمه.ُبعدُاحل ول يُفليسُبيشء

ُقلتُ ْردي: راو  ُالد  ُوحديث .ُ ُيف ُمنصور ُبن ُسعيد ُ /3)ُ"السنن"أ خرجه )ُ ُيف السننُ"والبيهقي

ُ.ُعنهُبه(1/111ُ)ُ"الكبى

ُم"قالُاحلافظُالدارقطنيُيفُُ ُاْلالل(51ُ / )ُ"الكالحاديثُالتيُخولفُفيها :ُيفُحديثُرؤية

ُعباس ُابن  ُيسمع ْ ُمل  ُوثور ُعب اس, ُابِن ُعن ُعكرمة  ُاحلديثُعن ُهذا ُروى ُوإنام ُي رىضُ, ُال ومالٌك

رسلةًُ,ُعكرمةُ  دل سًةُم  ُيفُاملوطأ.ُوي رويُأ حاديث هُم  هُمنُاإلسنادُيفُغريُحديث  ُانتهى.ُي سقطُاسم 

ُبنُأ نسُاإلمامُاملشهورُ (:13ُ/ )ُ"طبقاتُاملدل سي"قالُابنُحجرُيفُُ ُ.ُمالك  ُالتسوية  ُم نُجعل  يلزم 

هُفيهم ُأ ْنُي ذكر  ُعكرمةُعنُابنُعباس,ُتدليسًا ُحديث  ُبِنُزيد  ذفُ,ُل نهُكانُيرويُعنُثوِر وكانُحي 

ُعنُابنُعب اس:ُيقول.ُوقعُذلكُيفُغريُماُحديثُيفُاملوطأ,ُعكرمة ُعكرمةُ ,ُعنُثور  وكذاُ,ُوالُي ذكر 

ُآخركانُيُ  بيدُاهللُمنُإسناد  ُع  ُبن  ُعاصم  ُتدليساًُ,ُذكرهُالدارقطني.ُسِقط  ُعبدُالبُأ ْنُيكون  ُابن  .ُوأ نكر 

ُ.ُانتهىُكالمه
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ُعبُ ُبنُ  ُاس  ئل  ُكانتُعنُرج ُُس  ُرضعِتُوأُ ُ,الماًُحدامهاُغُ إُُِرضعْتُفأُ ُ.تانهُامرأُ لل 

ُتزوُ يُ ُلهُ:هلُلفقيُ,خرىُجاريةًُال ُ ُلُ الُ.الُ:ل؟ُفقااريةُ جلاُغالمُ لاُج  ُ.( )واحٌدُُقاح 

ثنوُ-3 1 ُحد  ُرضاعةُ ُالُ:مرُكانُيقولعُ ُبنُ ُاهللُعبدُ ُأنُ ُ,عنُنافعُ يُعنُمالك 

ُ ُُعُ رِضُنُأُ ملُإال  ُلُُِرضاعةُ ُوالُ,رغُ يفُالص  ُ.( )كبري 

ثنوُ-1 1 ُحد  ُأُ يُعنُمالك  ُ؛ ُنُ أُ ُ:خبهمرُأُ ُبنُعُ عبدُاهللُبنُ ُمل ُساُنُ عنُنافع 

ُُْتُلرسؤمنيُأُ ملاُمُ أُ ُعائشةُ  ُأُ ُأُ ىلإُ-ُرضعُ وهوُيُ ُ-به ُبنتُأُ لكُمُ ختها ُ,يبُبكرُ ثوم 

ُحتُ هُعُ يُْعُِرِضُأُ ُ:ْتُلفقا ُدخىُيُ رشُرضعات  ُ.يلُ عُل 

ُ:ملٌُساُلقا
ُرفأُ  ُتُْعُ ض 

ُثاللكُ ُمُُّيُأُ نِ ُثوم  ُُث  ُرضعنيُغريُ مُتُ لفُ.ضْتُرُِمُ ُمُ ثُ ُ,رضعات 

ُمرُ ُِثُثال ُأُ لفُات  ُأُ ُنُْكُ م ُمُِىلعُدخل  ُأُ ُعائشة ُلكُ ُمُ أُ ُنُ أُ ُلجن ُْثوم  ُتُ ُمل 
ُُعُ يلُمُ تِ ُرش 

_________________ 

( )ُُ ُالرتمذي 19ُ  )أخرجه )ُ 1/11ُ)والشافعي )ُ ُالرزاق 1/113ُ)وعبد ُيفُ( ُمنصور ُبن وسعيد

ُعنُمالكُبه(1/153ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(19ُ /1)والدارقطنيُ(911ُ)ُ"السنن" .ُمنُط رق 

ُجريج ُابن 
ُمعُمالك  ُالدارقطنيُّ ُ.ُوقرن 

هري(ُ  31 )ُ"املصن ف"ورواهُابنُأيبُشيبةُيفُُ هُعنُالزُّ ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعنُابنُجريجُوحد 

ُالفحلُِ.ُالل قاحُبالفتح(:1/531ُ)ُ"النهاية"قالُابنُاجلزريُيفُُ(الل قاحُ:ُ)ُقولهُُُُ
ِ
ُماء ُأُ ,ُاسم  ُماء  رادُأ ن 

ُالفحل,ُالفحِلُالذيُمحلْتُمنهُواحدٌُ ُمنهامُكانُأ صل هُماء 
ُواحدة  ُ,ُواللبنُالذيُأ رضعتْهُكلُّ تمل  وحي 

ُاحلديثُبمعنىُاإللقاح ُيفُهذا ُيكونُالل قاح  ُأْن احاًُ:ُيقال. ُولِق  ُإِلقاحًا ُالناقة  ُأ ْلقحُالفحل  :ُكامُيقال.

ُفيه,ُأ عطىُإِعطاًءُوعطاءًُ ُللناس.ُلإلبلُوال صل  ُ.انتهىُكالمه.ثمُاست عري 

ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 9 /3)ُ"العلل"واإلمامُأمحدُيفُ(1/115ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1)

ُ.عنُمالكُبه(1/95ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(ُ 1/11)
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ُرُ  ُعُ ض  ُ( ).ات 

ثنوُ-5 1 ُحد  ُ؛ُأُ يُعنُمالك  ُُةُ صفيُ ُنُ عنُنافع  ُأُ يبُعُ أُ ُبنت  ُحفصةُ ُنُ أُ ُ:هخبتُْبيد 

ُاهللُبنُُِبعاصمُُِْتُلرسؤمنيُأُ ملاُمُ أُ  ُعبد ُبنختهُأُ ىلإُبنُسعد  ُفاطمة ُبنُتُعُ ا مر

ُرضعُ ابُتُ طُ خلا ُعرش  ُُه ُدُْيُ لُِرضعات  ُخ  ُلعُل  ُيُ ُ-يها ُصغرٌي ُ,ْتُلففعُ-ُرضعُ وهو

ُفكانُيُ  ُ( ).يهالعُدخل 

ثنوُ-1 1 ُحد  ُنُ أُ ُ,خبههُأُ نُ بيهُ؛ُأُ عنُأُ ُقاسمُِلمحنُبنُاعنُعبدُالرُ يُعنُمالك 

ُُ-ُعائشةُ  ُالن ُُزوج  ُُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُخوهُأُ رضعُ نُأُ يهاُمُ لعُكانُيدخل  ُاِت  ُوالُ,خيهاأُ ُاُوبنات 

ُ ُ( ).اخوِِتُإُُِساءُ هُنُِرضعُ نُأُ يهاُمُ لعُيدخل 

_________________ 

( )ُُ ُالشافعي 1/11ُ)أخرجه )ُ ُيف ُالبيهقي ُطريقه ُالكبى"ومن 1/151ُ)ُ"السنن )ُ ُ"املعرفة"ويف

ُ.عنُمالكُبه(1ُ /3 )

ريجُعنُنافعُبه(3918ُ )ُ"املصن ف"وأخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ ُ.عنُابنُج 

هري(3911ُ )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ رُعنُالزُّ عم  لثوم,ُعنُم  ُك  رْتُأ م  ُأ م  ُعائشة  ُ.أن 

(9ُ /3 )ُ"املعرفة"ويفُ(1/151ُ)ُ"الكبى"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(1/11ُ)أخرجهُالشافعيُُ(1)

ُنُمالكُبهُع

ُيفُ(3) ُخزيمة ُابن ُجعفر"أخرجه ُبن ُُ"حديثُإسامعيل 311ُ)رقم )ُ ُيف ُمنصور ُبن ُ"السنن"وسعيد

ُ"وابنُحزمُيفُ(913ُ) ُعىلُعائشةُ":ُمنُط رقُأخرىُعنُالقاسمُقال(9/811ُ)ُ"امل حىل  كانُيدخل 

نُأ رضعُبناتُأيبُبكر ُبنيُأيبُبكر,ُم  نُأ رضعُنساء  ُعليهاُم  ُ."والُيدخل 

يفُقصةُرضاعُسامل ُمنُامرأةُأيبُُ-منُروايةُعروةُعنُعائشةُ(ُ 111)ُ"السنن"أبوُداودُيفُوأخرجُُ

ُ"وفيهُ.ُ-حذيفةُاملشهورةُ نُأ حب ْتُعائشة  ُبناتُأ خواِتاُوبناتُإخوِتاُأْنُي رضعنُم  ُتأمر  كانتُعائشة 

= 
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ُكُِلبعدُاُضاعةُِيفُالرُ ُماُجاءُ ُ:باب ُب 

ثنيُ-1 1 ُحييُحد  ُعنُُىُعنُمالك  ئُِ؛ُأن هُُابنُِشهاب  ُس  ُ؟كبريُِلاُضاعةُِنُرُ عُل 

ُعُ أُ ُ:لفقا ُالزُُّخبين ُبن ُح ُأُ ُنُ أُ ُ,بريروة ُبنُ با ُعُ ُذيفة ُربيعة ُبن ُمنُُ-تبة وكان

ُوكانُتبن ُُ,اًُدربُ ُدُ وكانُقدُشهُُِ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُصحاِبُأُ  هُلقالُذيُيُ لاُ-ُاًُملاىُس 

ُبن ُكامُتُ ُ-ذيفةُيبُح ُُأُ ىلُموملٌُسا ُوأُ ُ,حارثةُبنُ ُزيدُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُىُرسول  بوُحذيفةُأُ ُنكح 

ُحُ نكُ هُأُ هُابن ُنُ رىُأُ وهوُيُ ُاًُملسا ُ,بنُربيعةتبةُبنُعُ ُ( )ُيدُِلولاُبنِتُُهُفاطمةُ خيُْأُ ُهُبنت 

___________________ 

ُ.ُويدخلُعليها,ُأْنُيراها ُرضعات  ُعليها,ُوإْنُكانُكبريًاُمخس  ُيدخل  حهُابنُحجرُيفُُ"..ُثم  وصح 

ُ."الفتح"

ُإِخوِِتاُ:ُ)ُدونُقولهُ هُنِساء  نُأ رضع  ُعليهاُم  ُ(.ُوالُيدخل 

ُُ ُيف ُعمر ُأبو 1/111ُ)ُ"االستذكار"قال ُبلبِنُ(: ُبالتحريِم ُللقوِل ُمنها ُترٌك ُإِسناِده ُصحِة ُمع هذا

عيس,ُالفحلُِ ُأ يبُالق  ُعنهاُحديث  ُاهللُ,ُوقدُثبت  ُرسول  كُفليلجُعليِكُ":ُقالُْلاُملسو هيلع هللا ىلصأن  بعدُ.ُهوُعمُّ

ُله ُقوْلا ُاهلل: ُرسول  ُيا ُإنامُأ رضعْتنيُاملرأ ة. ُْي رضعنيُالرجل, ُ"ومل  ُالتحريمُبلبنُالفحل. ُنصُّ ,ُوهذا

ُحديثهاُهذا ُعليهاُ",ُوأ خذْتُبامُرواهُعبدُالرمحنُبنُالقاسمُعنُأ بيه,ُفخالفْتُداللة  أ نهُكانُيدخل 

نُأ رضعةُأ خواِتا ُع,ُم  ُإِخوِتاوالُيدخل  نُأرضعْتُنساء  ُإىلُالتحريِمُبلبِنُالفحِلُ,ُ"ليهاُم  فلوُذهب 

ُالتحريِمُ ُيف ُأ خواِتن  كم ُكح  ُبلبنِهن  ُالتحريم ُمن هن  كم  ُح  ُإِخوِِتا بِن ُل  ُأ جِل ُمن ُإخوِتا ُنساء  لكان

واء,ُبلبنِهنُ  ُس  ةُيفُحديِثُرسوِلُاهللُ,ُويفُالدخوِلُعليهن  ُىانته.ُالُيفُقوْلاُملسو هيلع هللا ىلصواحل ج 

عيس:ُقلتُ ُ.أ خرجهُالشيخان.ُمشهورٌُ.ُوحديثُأ فلحُأيبُالق 

هُعائشة(:ُ 5/ )ُ"الحاديثُالتيُخولفُفيهاُمالكُ"قالُاحلافظُالدارقطنيُيفُ(ُ ) ُْيذكرُيفُإسناد  ,ُمل 

ُ ُفاطمة"وقال ُالرمحنُبنُُ"بنتُأ خيه قيلُوعبد ُيونسُوع  هريُمنهم ُأ صحابُالزُّ ُمن ُمجاعٌة ه خالف 

سافرُ هريُوشعيبُبنُأيبُمحزةُوهب ارُبنُخالدُبنُم  عمرُوحييىُبنُسعيدُالنصاريُوابنُأخيُالزُّ وم 

= 
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ُمن ُ.ريشُ ىُقُ امُِيُ أُ ُلفضنُأُ مُُِوهيُيومئذُ ُ,لوال ُُهاجراِتُملُ اُوهيُيومئذ 

ُلف ُنزُأُ ام  همُبائُِوهمُآلادعُ ُ}ُ:لفقاُلنزحارثةُماُأُ ُبنُُِهُيفُزيدُُِيفُكتابُِىلتعاُاهلل ُل 

ُأُ  ُُ.اهللُعندُُِقسطُ هو ُْفإن ُمُ لتعُمل  ُفإخوانُ آباءُ وا ُالدُ هم ُيف ُومواكم ُ{ُميكُ لين

ُُدُ رُ [5ُُ:الحزاب] ُمنُأُ ُكلُّ ُْفإنُُ,بيهأُ ُىلئكُإلوواحد  لعيُ ُمل 
ُ.هُموالىلإُدُ بوهُرُ مُأُ 

ُُفجاءْتُ ُلهس  ُُ,ذيفةيبُح ُأُ ُوهيُامرأةُ ُ,هيلُ ةُبنتُس  وهيُمنُبنيُعامرُبنُلؤيٍّ

ُُ:تلفقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُُِرسوىلإ ُرسول  ُن ُُكُ اهللُيا ُنرىُس  ُوملاا ُُ,داًُلًا ُ.يلُ عُوكانُيدخل 

ُناُفُ وأُ  ُناُليسُلوُ,ٌلُض  ُفامذاُتُ ُ.بيٌتُواحدٌُُإال  ُْلُلفقاُ؟.هنُِأُْرىُيفُش  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُاُرسول 

ُيُْرضعُِأُ ُ:ان ُفيامُبلغُ  ُفيحرمُ ُهُمخس 
ُ.ضاعةنُالرُ مُُِاًُراهُابنوكانتُتُ ُ,نهابُِلُ بُُِرضعات 

ُُؤمنيُفيمنُْملاُمُُّأُ ُكُعائشةُ لبذُخذْتُفأُ  ُكانتُحت  ُيدخُنُْأُ ُبُّ ,ُلجايهاُمنُالرُ لعُل 

ُأُ أُ ُمرُ فكانتُتأُْ ُلكُمُ ختها ُبنت  ُأُ ُثوم  ُالص  ُدُ يبُبكر  ُأُ أُ ُيقُوبنات  نُرضعنُمُ يُ ُنُْخيها

ُدخيُ ُتُأنُْحبُ أُ  ُدخيُ ُنُْأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُبي ُزواجُالن ُأُ ُبىُسائرُ وأُ ُ,لُِاج ُيهاُمنُالرُ لعُل  ُيهنُ لعُل 

ُُمرُ ذيُأُ لرىُاماُنُ ُواهللُِالُ:نلوقُ,اسمنُالن ٌُدُحضاعةُأُ كُالرُ لبت ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُبهُرسول 

ُُةُ لسه ُُبنت  ُس  ُهيل  ُالُالُواهللُِ,ُوحدهمل ُساُُرضاعةُِيفُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِخصًةُمنُرسورُ ُإال 

ُ ُالرُ هبذُُِينالعُيدخل  ُأُ ىلفعُ.حدٌُأُ ُضاعةُِه ُكان ُُهذا ُالن ُُزواج  ُرضاعةُُِملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُيف

___________________ 

هريُعنُعروةُعنُعائشة,ُعقيلُوغريهم جالًُ,ُفرووهُعنُالزُّ روةُر  وأ سندوهُ.ُومنهمُمنُأ ضافُإىلُع 

ُعنُعائشة ُسلمة, ُوأ م عيبُعنُعائشة ُش  ه ُوأ سند  ,ُ ُأ خيُأ يبُحذيفة ُبنِت ُيفُاسم ُأ يضًا بنُوخالفوه

تبة ُالوليد.ُع  ُبنت  وهاُهند  ُ.ُانتهى.ُواهللُأعلم.ُوهوُالصواب.ُفسم 

ُ(.331/  )وانظرُفتحُالباريُ
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ُُ( ).كبريلا

_________________ 

ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(5ُ 11)وابنُحبانُ(11ُ /1)والنسائيُ(1/11ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُعنُمالكُبه(1/88ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1/151ُ) ُ.ُوغريهمُمنُط رق 

ُعنُ(1311ُ)ُ"املعجمُالكبري"والطباينُيفُ(1/159ُ)قُووصلهُعبدُالرزاُ عنُمالكُعنُابنُِشهاب 

روةُعنُعائشةُُمتصاًُ ُ.ُع 

ُ(.8/151)التمهيدُ:ُوانظرُ

قيل(3118ُ)واحلديثُأ صل هُيفُصحيِحُالبخاريُُ هريُ(1811ُ)وُ,ُعنُع  عيبُكالمهاُعنُالزُّ عنُش 

ُأ باُحذيفةُبنُعتبةُبنُربيعةُبنُعبدُشمسُ",ُعنُعروةُعنُعائشةُُمتصاًُ ُبدرًاُُ-أن  وكانُممنُشهد 

ُ ُأ خيهُهندُبنتُالوليدُبنُعتبةُبنُربيعةُ.ُتبن ىُساملاًُُ-ُملسو هيلع هللا ىلصمعُالنبي  هُبنت  ح  وهوُموىلُإلمرأةُُ-وأ نك 

ُُ-منُالنصارُ ُإليه,ُزيداًُُملسو هيلع هللا ىلصكامُتبن ىُالنبيُّ اًلُيفُاجلاهليةُدعاهُالناس  نُتبن ىُرج  ُمنُوورُِ,ُوكانُم  ث 

واُإىلُأ باِئهمُ{ومواليكم..ُإىلُقوله..ُمُلبائهمادعوه}حتىُأ نزلُاهللُ.ُمرياثه ُْي علمُلهُأ ٌبُ.ُفردُّ فمنُمل 

ين ُيفُالد  هيلُبنُعمروُالقريشُثمُالعامريُُ.كانُموىًلُوأ خًا ُس  ُبنت  وهيُامرأةُأيبُُ-فجاءتُسهلة 

ُُ-حذيفةُ ُاهلل:ُفقالت,ُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ناُنرىُساملًاُولداًُ.ُياُرسول  فذكرُ.ُوقدُأ نزلُاهلل ُفيهُماُقدُعلمت,ُإناُك 

ُ.ُاحلديث

كرُاحلديثُ)ُكذاُقالُُ ُباقيه,ُ(فذ  ُْيذكرُالبخاريُّ ُ.ومل 

ُُ ُمسلم 18ُ /1)وأخرجه , 19ُ ُعائشة( ُعن ُأخرى ُط رق  ُمن ُقالت, هلة: ُجاءتُس  ُآخرهُفذك. ر

ُ.ُُمتصًاُبألفاظُُمتلفة

ُ:ُ)ُدونُقولهُ نُأ حب تُأ ْنُي دخل  فكانتُتأمرُأ ختهاُأمُكلثومُبنتُأيبُبكرُوبناتُأ خيهاُأْنُي رضعنُم 

جال ُ.وانظرُماُقلبه(.ُُعليهاُمنُالر 

هُصحيٌحُ:ُوقال(1/311ُ )ُ"الفتح"وذكرُهذهُالزيادةُاحلافظُيفُُ ُ.إسناد 

ُ)قولهُ ٌلُ: ُف ض  ُقاُ(وأنا رقاين ُالزُّ ُ 3/31)ل ُوهباملُ ُوالضادُُِ.الفاءُبضمُ (: ُابن ُقال ُعجمة, أ يُ:

= 
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ثنوُ-8 1ُ ُحد  ُ؛ُأن هُقاعنُعبدُاهلليُعنُمالك  ُُعبدُِىلجاءُرجٌلُإُ:لُبنُدينار 

ُلاُناُمعهُعندُدارُِوأُ ُ-مرُُبنُعُ اهلل
ِ
ُاهللُعبدُ ُل؟ُفقاكبريُِلاُهُعنُرضاعةُِلُ سأُ يُ ُ-ُقضاء

ُإُُِ:لفقاُ,ابطُ خلمرُبنُاُعُ ىلجاءُرجٌلُإُ:مربنُعُ  ُ.هاطؤُ وكنتُأُ ُ,يدةٌُلُويلُُكانْتُين 

ُإُِامرأُ ُدْتُمُ فعُ  ُفأُ ليت ُلفدخُ,هاتُْرضعُ يها ُواهللُُِ.كدونُ ُ:تلفقاُ,يهالعُت  ُفقد

ُأُ  ُ.هاتُ عُْرض 

ُُضاعةُرضاعةُ امُالرُ فإنُ ُ.كجاريتُ ُِتُاُوأُ هُ عُْجُِوُْأُ ُ:مرعُ ُلفقا ُ( ).غريالص 

ثنوُ-9 1 ُحد  ُمالك  ُعن ُأنُ ي ُ؛ ُسعيد  ُبن ُحييى ُسأُ ُالًُرج ُُعن ُموسىُأُ ُل  با

ُال ُ ُإُُِ:لفقاُ.شعري  ُُمُ ين  ُْصُص  ُُاًُبنلاُِّيُدُْامرأيتُمنُثُ نُمُُِت  بوُأُ ُلفقاُ,نيطيفُبُ ُفذهب 

ُراهاُأُ ُالُ:وسىمُ  ُ.يكلعُمْتُرُ قدُح ُُإال 

ُبنُمُ اهللُعبدُ ُلفقا
ُجفتيُبهُالرُ انظرُماذاُتُ ُ:سعودُ  ُُ:وسىبوُمُ أُ ُلفقاُ,ل  ُفامُتقول 

___________________ 

ُ دِر, ُوالص  ُالرأ ِس ُوقيلم كشوفة  :ُ ُحتته, ُإِزار ُال ُواحد  ُوقيلعىلُثوب  ُعاتِقهاُ: ُعىل ُبثوب  حة توش  م 

هاُالثاين:ُخالفْتُبيُطرفيه,ُقالُابنُعبدُالب درُالُ,ُأ صحُّ ةُالص  ُاحل ر  ُكشف  ُوالُل ن  رم  جيوزُعندُحم 

ُ.انتهى.ُغريه

( ) ُ ُيف ُالشافعي 5/19ُ)ُ"الم"أخرجه )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي ُ 5/11)ُ"السنن )ُ ُ"املعرفة"ويف

 .ُعنُمالكُبه(1/91ُ)

ُ.وإسنادهُصحيح

عنُساملُ(3891ُ )وعبدُالرزاقُ,ُمنُطريقُنافع(ُ 5/11)ُ"السننُالكبى"وأخرجهُالبيهقيُيفُُ

ُ.ُكالمهاُعنُابنُعمرُنحوه
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ُأُ  ُبنُمُ اهللُدُ عبُلفقاُ؟نت 
ُُرضاعةُ ُالُ:سعودُ  ُ:موسىبوُأُ ُلفقاُ,ْيُلُ وحل ُماُكانُيفُاُإال 

ُماُكانُهذاُالُ سأُ تُ ُال
 
ُُ( ).ركمظهُ بيُأُ ُبُ حلوينُعنُيشء

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالشافعي 5/19ُ)ُ"الم"أخرجه )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي 1/111ُ)ُ"السنن )ُ ُ"املعرفة"ويف

ُ.عنُمالكُبه(1/95ُ)

رسالًُُ-هذاُ:ُ"السنن"قالُالبيهقيُيفُُُُُ واهٌدُعنُابِنُمسعودُُ-وإْنُكانُم  ُاهـ.ُفلهُش 

ُُُُُ ُيف ُعمر ُأبو 1/151ُ)ُ"االستذكار"وقال ُرو(: ُمن ُهذا ُمسعود ُابِن ُمالكُمنقطعٌُوخب  ُاية وهوُ,

جوه ُانتهى.ُحديٌثٌُكويفُيت ِصلُمنُو 

ُ.ُوهوُكامُقاال:ُقلتُُُُ

ُيفُُ ُابنُأيبُشيبة ُأخرجه 5ُ 11 )ُ"املصنف"فقد ُالرزاقُ( 1/113ُ)وعبد املعجمُ"والطباينُيفُ(

5811ُ)ُ"الكبري ُيفُ( 58ُ /1)ُ"السنن"والدارقطنيُ ُالوادعي( ُعنُأيبُعطية ُبنُمنصورُ, وسعيد

( / 38ُ ُالنخعي( ُإبراهيم ُعن .ُ ُأيضًا ُالرزاق 1/113ُ)وعبد ُقتادة( ُعن ,ُ ُيف ُ"أماليه"واملحاميل

ُ.ُعنُأيبُعمروُالشيباينُكلهمُعنُابنُمسعودُنحوه(118ُ)

ُالعظمُ "وزادُبعضهمُُ ُوأ نشز  ُاللحم  ُماُأ نبت  ُ.ُ"إنامُالرضاع 

ُ:ُ)قوله ُإيِن  ْصت  :ُجاءُرجٌلُإىلُأ يبُم وسىُفقال":ُيفُروايةُالدارقطنيُوالبيهقيُعنُأ يبُعطيةُقالُ(ُم ص 

نِى ُحْلِقيُشىٌءُسب ق  ل  ْصت هُفدخ  اُفمص  ُامرأ تىُوِرمُثدّي  ُ.ُ"إن 
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ُ
  كتاب

ُ
 يوع  الب
 

ُُ( ) ربانعُ لاُعُِيُْيفُبُ ُماُجاءُ ُ:باب

ثنيُ-111 ُحييُحد  ُعندهُعنُعُ ُقةُِعنُالثُ ُىُعنُمالك  ُعنُأُ عمروُبنُش  بيهُعنُيب 

ُرسوُنُ أُ ُ,هجدُ  ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُ( ).ربانعُ ليعُاىُعنُبُ ّن 

_________________ 

ُابنُالثريُيفُُ( ) ُ 3/31)ُ"النهاية"قال ُيقال(: ربوٌنُ: ُوع  ُعرباٌن بُوعْرب نُوهو ُوعر  ُيفُكذا أ عرب 

ربونٌُ ُقيل,ُوع  :ُ يُبذلكس  ُالبيع,ُم  ُلعقِد ُفيهُإعرابًا ُوإزالةُفسادُ :ُأي,ُلن  هُ,ُإصالحًا ُي ملكهُغري  لئال 

ُباشرتائه ررُِ, طُوالغ  ُفيهُمنُالرش  ُملِ ا قهاء ُالف  ُعند ُباطٌل ُبيٌع ُوهو ُأ محدُ , ه ُوأ جاز  مرُ, ورويُعنُابنُع 

ُمنقطعٌُ,ُإِجازت ه ُ.ُانتهىُكالمه.ُوحديثُالن هي 

ُأوُُ-واهللُأ علمُُ-وذلكُفيامُنرىُ:ُكُيفُاملوطأوقالُاإلمامُمالُ ُأوُالوليدة  ُالعبد  جل  ُي شرتيُالر  أ ْن

ة اب  تكارىُالد  ُلل ذيُاشرتىُمنهُأ وُت كارىُمنه,ُي  ُيقول  أ عطيكُدينارًاُأ وُدرمهًاُأ وُأ كثرُمنُذلكُأ وُ:ُثم 

ُ لعةُ .ُأ قل  ُالس  ُإْنُأ خذت  ُ,ُعىلُأ ين  ُماُت كاريت  لعةُأوُركبت  أ وُِمنُ,ُمنكُفالذيُأ عطيت كُهوُِمنُثمنُالس 

ة اب  راءُالد 
لعة,ُكِ ُابتياعُالس  ُ,ُوإْنُتركت 

 
ةُفامُأ عطيت كُلكُباطٌلُبغريُيشء اب  ُالد  راء 

ُانتهى.ُأ وُكِ

ُ"الكامل"وابنُعديُيفُ(91ُ 1)وابنُماجهُ(3/183ُ)وأبوُداودُ(83ُ /1)أخرجهُاإلمامُأمحدُُ(1)

(1/ 11 ُ ُوالبغ( 35ُ /8)وي )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي 5/311ُ)ُ"السنن )ُ ُ"املعرفة"ويف

ُعنُمالكُبه(1/381ُ) ُ.منُط رق 

ُْي سمُ (:1ُ /3)ُ"التلخيص"قالُاحلافظُيفُُُُُ ُمل 
ُالبنُماجهُ,ُوفيهُراو  يُيفُرواية  م  ضعيفٌةُُ[93 1]وس 

واةُ"لدارقطنيُواخلطيبُيفُورواهُا,ُومهاُضعيفان.ُهوُابنُْليعة:ُوقيل,ُعبدُاهللُبنُعامرُالسلمي الرُّ

مروُبنُشعيبُ"عنُمالك ُمنُطريقُاْليثمُبنُاليامنُعنهُعنُعمروُبنُاحلارثُعنُع  مروُبنُ. وع 

ُاحلارثُثقةٌُ فهُال زدي, ُضع  ُالدارقطني,ُصدوٌقُ:ُوقالُأبوُحاتم,ُواْليثم  دُبقولهُعنُ,ُوذكر  أ نهُت فر 

= 
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ُعُ لاُ:باب ُيِقُقُِيفُالرُ ُيب 

ثنيُ- 11 ُحييُحد  ُعنُساُىُعنُمالك  ُعبدُ ُُ؛ُأنُ اهللُعبدُُِبنُُِملُِعنُحييىُبنُسعيد 

عبدُلذيُابتاعهُلاُلفقاُ,باءةُِلهُباوباعُ ُ,رهمُ مائةُدُُِهُبثامنُِلُالماًُغُ ُمرُباعُ ُبنُعُ اهلل

ُغاللباُ:مرُبنُعُ اهلل ُْمُداٌء ُتُ فاْخُُ,يلهُسمُ تُ ُمل  ُالرُ ُلفقاُ,انُعثامنُبنُعفُ ىلامُإص  ُ:جل 

ُْوبهُداٌءُُاًُنيُعبدباعُ  ُ.باءةُِلهُباعتُ بُُِ:عبدُاهللُلوقاُ,هُيلسمُ يُ ُمل 

ُُنُْمرُأُ ُبنُعُ ُعبدُاهللىلانُعثامنُبنُعفُ فقىضُعُ  وماُبهُُعبدُ لهُاقدُباعُ لُ.هلفُلحي 

ُُنُُْأُ اهللُبىُعبدُ فأُ ُ,همُ لُ عاٌءُيُ دُ  ُلحي  ُُ.عبدُ لاُوارجتعُ ُ,ف  ُبعدُاهللُهُعبدُ فباعُ ُ,عندهُفصح 

ُومخسُمائةُدرهمُ لُْكُبأُ لذ ُ( ).ف 

___________________ 

ُبنُاحلارث ُعمرو ُابنُعدي, ُقال ُمال: ُإن  قال يعةي  ُْل  ُابِن ُاحلديثُمن ُهذا ُسمع  ُكًا ُالبيهقيُ, ورواه

عيبُ[5/313] مرِوُبِنُش  ُانتهى.ُمنُطريقُعاصِمُبِنُعبِدُالعزيزُعنُاحلارِثُبنُعبِدُالرمحنُعنُع 

ُقيلُفيهُأ ن هُأ خذهُعنُابنُِ(:11ُ /11)ُ"التمهيد"وقالُابنُعبدُالبُيفُُُُُ أوُعنُابنُ,ُْليعةُوأ شب هُما

ُبأ سانيده..ُوهبُعنُابنُْليعة ُاخلالف  ُفراجعهُ.ُثمُذكر 

ُُ ُيف ُالبيهقي 5/313ُ)ُ"السنن"ورواه ُسعيد( ُبن تيبة ُق  ُطريق ُمن ,ُ ُيف ُالب ُعبد ُ"التمهيد"وابن

عيبُبه(1ُ /11) مروُبنُش  يعةُعنُع  ُ.منُطريقُأ سدُبنُموسىُكالمهاُعنُابنُْل 

ُاُ ُقالُالبيهقيُبعدُأْنُذكر  ُعنُابنُِ:ُخلالف  يعةُعنُعُ ُواحلديث  ُ.مروُبنُشعيبُم شهورٌُْل 

(1/315ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(5/318ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(1111ُ )أخرجهُعبدُالرزاقُُ( )

ُ.ُعنُمالكُبه

ُبنُحممدُ ُالسلمي 
ُالرزاقُمعُمالك  ُعبد  ن  ُ.ُوقر 

ام(1/315ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ ُبهُعنُعب ادُبنُالعو  عيد  ُ.ُعنُحييىُبِنُس 

= 
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ُماُيُ ُ:باب ُوُ ليفُاُفعل 
ُُْتُعُ يُْإذاُبُُِيدةُِلِ ُطُفيهاوالرش 

ثنيُ-111 ُحييُحد  ُعنُُىُعنُمالك  ُبنُعتبةُُبنُعبدُاهللاهللُبيدُ عُ ُأنُ ُ,ابنُِشهاب 

مُ بنُ
ُابتاعُ اهللُعبدُ ُأنُ ُ,خبهأُ ُسعودُ 

ُمنُامرأُ ُُبنُمسعود  ُزينبُتُِجاريًة ُ,ةقفيُ الثُ ه

ُأُ لعُواشرتطْتُ ُفهيُبعتُ ُكُإنُْنُ يه ُبهذيُتُ لمنُاُبالثُ يلها ُفسأُ ُ,بيعها ُبنُاهللُعبدُ ُل 

ُعنُذ ُعُ لُلفقاُ,ابطُ خلاُبنُ ُمرُ كُعُ لمسعود  ُه وفيهاُُ.االُتقرهْبُُ:ابطُ خلاُبنُ مر

ُُ( ).حدُ رشٌطُل ُ

___________________ 

ُالرزاقُُ ُ.الرمحنُال نصاريُعنُساملُبهُعبدُُِاهللُبنُُِمنُطريقُعبدُِ(ُ 111 )ورواهُعبد 

ُاملشرتيُهوُزيدُبنُثابتُ ُبأ ن  ُالكبريُّ ُ.ُوجزمُالرافعيُّ

ُ ُيف ُحجر ُابن 3/11ُ)ُ"التلخيص"قال ُاملاضية( ُاملصادِر ُمن جه ُخر  ُأْن ُبعد ُمنهم: ُأ حٌد ِسم  ُي  ُومل

ُاملشرتي ُامل بهم, ُهذا .ُالبنُالصب اغُبغريُإسنادُ"الشامل"ويفُ.ُللامورديُ"احلاوي"ذكرهُيفُ.ُوتعيي 

مرُكانُيقولُ"وزادُ ُع  ُابن  ضنيُاهللُعنها:ُأن  ُهللُفعو  ُاليمي  ُ.انتهىُكالمه.ُ"تركت 

( )ُُ ُيف ُالبيهقي ُالكبى"أخرجه 5/331ُ)ُ"السنن ُمالك( ُطريق ُمن ,ُ ُيف ُالرزاق ُ"ملصنفا"وعبد

ُ(151ُ 1)ُ"املصنف"وابنُأيبُشيبةُيفُ(3/1ُ)ُ"السنن"وسعيدُبنُمنصورُيفُ(ُ 119 ) منُط رق 

هريُبه ُ.ُعنُالزُّ

ُأ بيهُعبِدُاهللُبنُمسعودُ ُْيسمعُمنُعم  بيدُاهللُبنُعبدُاهللُمل  ُع  ُأن  ُ.ورجالهُثقاٌتُإال 

ُُبسندُ (1151ُ)وسعيدُ(111ُ 1)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُ ُجاريًةُ:ُعنُالوزاعيُقالُصحيح  ابتعت 

ُأنُالُأبيع ُأهل ها ُوالُأ هب,ُورشطْتُعيل  ُوالُأمهر, ُفهيُحرة. ُمتُّ ُفإذا ُوفيه. ...ُ ُالزهري  وسألت 

مرُيسأله ُمسعودُكتبُإىلُع  مرُ ...ُفأخبينُأنُابن  ُ."الُتطأُفرجًاُفيهُيشٌءُلغريك":ُفقالُع 

ُ,ُولهُط رٌقُأ خرىُ ُمالك  طُلكنُخالفواُرواية  ُ.ُيفُالرش 

دُكامُيفُ(ُ /5)ُ"رشحُاملعاين"فرواهُالطحاويُيفُُ منُطريقُخالدُبنُ(181ُ/ )ُ"املطالب"ومسد 

= 
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ثنوُ-113 ُحد  ُعنُعبدُاهلليُعنُمالك  ُهُكانُأنُ ُ,رُبنُعمعنُنافع  ُيطأُ الُُ:يقول 

ُالرُ  ُُيدةًُلوُجل  ُاءُ شُوإنُُْ,هامسكُ أُ ُشاءُ ُنُْوإُ,هابُ وهُ ُاءُ شُوإنُُْ,اهُ باعُ ُشاءُ ُنُْيدًةُإلوُإال 

ُُ( ).هباُماُشاءُصنعُ 

ُج ُطأُالرُ يُ ُنُْعنُأُ ُي ُهُْالن ُُ:باب ُاُزوٌجُْليدًةُولوُل 

ثنيُ-111 ُحييُحد  ُعنُُىُعنُمالك  ىُدُ هُْأُ ُ( )ُبنُعامرعبدُاهللُنُ ؛ُأُ ُابنُِشهاب 

ُجاريةًُعفُ ُبنُُِعثامنُ ل ُابتاعُ ْلوُ,ان ُزوٌج ُباا ُأُ ُالُ:عثامنُ ُلفقاُ,ةْصُبُ لها ُحتُ قرهب  ىُا

___________________ 

ُاهللُبنُمسعود ُعبد ُزينبُامرأة ُاحلارثُعن ُبن ُبنُعمرو ُحممد ُسمعت  ُسلمة ,ُ ُاجلارية  ُباعِت أّنا

ُخادماًُ مر.ُواشرتطْتُعليهُخدمت هاُحتىُتشرتي  ثنوي ةالُتشرتّياُو:ُوفيهُقالُع  ُفيهُم 
د  ُ.ُل ح 

ُُ ُ(199ُ/ )وأخرجهُسعيدُبنُمنصور (9/111ُ)ُ"الكبري"والطباينُيفُ(118ُ 1)وابنُأيبُشيبة

اُاشرتطْتُخدمتها.ُاشرتىُعبدُاهلل":ُقال,ُمنُطريقُِمسعرُعنُالقاسمُبنُعبدُالرمحن ُ.ُ"وفيهُأّن 

رسٌلُكامُقالُالبيهقيُ ُ.وهوُم 

ُالنهيُعنُالرشاءُ(الُتقرهْباُ:ُ)ُقولهُ تملُأ ْنُيكون  د.ُحي  ُروايةُالطحاويُومسد  تملُأ ْنُ.ُوهوُنصُّ وحي 

ُالنهيُعنُالوطء ُروايةُابنُأيبُشيبةُوسغيد.ُيكون  ُعنُالرشاءُيشملُالنهيُ.ُوهيُنصُّ ُالنهي  لكن 

ُعبِدُالبُوغريه.ُواهللُأعلم.ُعنُالوطء ُاالحتامليُابن  ُ.ذكر 

ُالبيهقيُيفُُ( ) منُطريقُابنُب كريُعنُ(5/111ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(5/331ُ)ُ"لسننُالكبىا"أخرجه

ُ.مالكُبه

بيدُِ(5/331ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/191ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ مرُعنُُاهللُبنُُِمنُطريقُع  ع 

ُ."الُيطأُفرجًاُفيهُرشطٌُ"نافعُُمتصًاُ

بنُعامرُبنُكريزُبنُحبيبُبنُعبدُشمسُُهذاُهوُعبدُاهلل(:1/198ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ(1)

ُ لدُعىلُعهِدُالنبي  ُانتهى.ُكانُأمريًاُعىلُالعراقُلعثامنُ.ُملسو هيلع هللا ىلصو 
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ُفأُ ,ُهاهاُزوج ُفارقُ يُ  ُزوج ُُُابنُ رىض  .هاقُ ارُ ففُ ُ.هاعامر 
( )ُ

ثنوُ-115 ُحد  ُُابنُِعنُيُعنُمالك  محنُبنُالرُ ُعبدُُِنُِبُمةُ ليبُسعنُأُ ُِشهاب 

ُ ُابتاعُ بُمحنالرُ ُعبدُ ُنُ ؛ُأُ ُعوف 
ُيدًةُفوجدُ لوُنُعوف  ُُهاُذات  ُ( ).هافردُ ُ.زوج 

ُبدُ ىُيُ حتُ ُامرُِالثُ عُيُْيُعنُبُ هُْالن ُُ:باب ُهاح ُوُصال 

ثنوُ-111 ُحد  عنُُحارثةُ ُمحنُبنُِالرُ ُعبدُُِبنُُِدُِحممُ ُلجايبُالرُ عنُأُ يُعنُمالك 

ُرسوُنُ أُ ُ,محنالرُ عبدُُبنِتُُمرةُ هُعُ مُ أُ  ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  نُمُُِنجوُ تُ امرُحت ىُالثُ ُىُعنُبيعُِّن 

.ةُِاهُ عُ لا
( )ُُ

_________________ 

ُ.ُمنُطريقُابنُوهبُعنُمالكُبه(3111ُ)ُ"رشحُم شكلُاآلثار"أخرجهُالطحاويُيفُُ( )

هريُبهُُمتصاًُ(18ُ 3 )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ رُعنُالزُّ عم  ُ.ُعنُم 

ابتاعُوليدًةُ:ُوقال.ُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(1/351ُ)ُ"السننُالكبى"ُأخرجهُالبيهقيُيفُ(1)

ُ.منُعاصمُبِنُعدي

ُ(.191)وكذاُجاءُيفُموطأُحممدُبنُاحلسنُالشيباينُُ

ُُ ُالشافعي 815ُ )وأخرجه )ُ ُشيبة ُأ يب 11ُ /1)وابن ُسفيان( ُعن ,ُ ُالرزاق 1/181ُ)وعبد  عنُ(

ر عم  ُيفُ,ُم  ُبه(9/111ُ)ُ"رشحُامل شكل"والطحاويُّ ُالبائعُ.ُعنُالليثُكلُّهمُعنُابنُِشهاب  وفيهُأن 

ُ.عاصمُبنُعدي

ُْيسمعُمنُأ بيهُُُُ عيبُبنُ(9/111ُ)لكنُأ خرجهُالطحاويُ,ُوأبوُسلمةُبنُعبدُالرمحنُمل  منُطريقُش 

ُبِنُعدي ُعنُأ يبُسلمةُعنُعاصِم ُابنُِشهاب  ثنا ُالل يثُحد  ُالل يثُحدثنا ُالرمحنُبنُ, ُعبد  عوفُأ ن 

ُمنه ه.ُكانُابتاع  ُ.فذكر 

(1)ُُ ُالشافعي 1/319ُ)أخرجه )ُ ُيف ُالبيهقي ُطريقه ُالكبى"ومن 1/315ُ)ُ"السنن )ُ ُ"املعرفة"ويف

= 
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ثنوُ-111 ُحد  ُعنُزيدُِيبُالزُ عنُأُ يُعنُمالك  ُنادُعنُخارجةُبنُزيدُبنُثابت 

ُ؛ُأنُ ُبنُِ اُريُ الثُُُّطلعُ ىُتُ هُحتُ ثامرُ ُيبيعُ ُهُكانُالثابت 
( ).ُ

___________________ 

ُ.عنُمالكُبه(9/131ُ)ُ

رسٌلُُ ُ.ُوخولفُمالٌكُ.ُوهذاُم 

ُأمحدُُ ُبنُعبدُاهللُبنُ(1/13ُ)ُ"رشحُاملعاين"والطحاويُيفُ(11ُ /1)فأخرجه منُطريقُخارجة 

وابنُ(11ُ / )ُ"مسنده"واحلارثُبنُأيبُأسامةُيفُ(1/11ُ)وأمحدُأيضًاُ,ُيدُبنُثابتسليامنُبنُز

منُطريقُعبدُالرمحنُبنُأيبُ(1/181ُ)ُ"الكامل"وابنُعديُيفُ(159ُ/ )ُ"الموال"زنجويهُيفُ

مرةُعنُعائشة جالُعنُع  جالُكالمهاُعنُأيبُالر  ُ.موصوالًُ.ُالر 

ُإسناِدهُثقاٌتُ:ُعنُطريقُعبدُالرمحن(3/93ُ)ُ"احتافُاملهرة"قالُالبوصرييُيفُُُ ُ.هذاُحديٌثُرجال 

ُُ.انتهى

ُ سلٌم ه(ُ  /5)وروىُم  ُأخرىُ"الصحيحي"وهوُيفُ.ُعنُنافعُعنُابنُعمرُنحو  وفيهُ.ُمنُط رق 

ها ُ.ُالنهيُعنُبيعُالثامرُحتىُيبدوُصالح 

مرُمثلهُ(1ُ 51)ولإلمامُأمحدُ اقةُعنُابنُع  .ُأباُعبدُالرمحن:ُقلتُ"وزادُعنُعثامنُبنُعبدُاهللُبنُرس 

ُالعاهةُ  ُالثُّريا:ُماُالعاهة؟ُقال.ُوماُتذهب  ُ.ُ"طلوع 

ُ.انظرُماُبعده

اُعاهةٌُ(1/111ُ)ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(العاهةُ:ُ)ُقوله ُماُي ستعملُيفُ,ُآفة:ُأي.ُوأ صاهب  وأ كثر 

ُ:ُقالُاخلليل.ُاملال ُوالناس  رع  ُالبالياُت صيبُالز  ُ.العاهة 

(5/311ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ,ُمنُطريقُسفيان(1/518ُ)ُ"املصنف"جهُابنُأيبُشيبةُيفُأخرُ( )

عنُعبدُالرمحنُ(11ُ /1)البنُحجرُُ"تغليقُالتعليق"وسعيدُبنُمنصورُكامُيفُ,ُمنُطريقُيونس

ُمنُال محرُِ"وزادُالبيهقيُ.ُبنُأيبُالزنادُكلهمُعنُأ يبُالزنادُبه ُ."فيتبيُالصفر 

هاُ(3/11ُ)ُ"صحيحه"خاريُيفُوعل قهُالبُ بدوُصالح  وقالُالل يثُعنُأيبُُ"بابُبيعُالثامرُقبلُأْنُي 

= 
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ُجل ُاُ:باب
ُعُِرُْامرُوالزُ الثُ ُيفُبيعُُِحةُ ائِ

ثنيُ-118 ُحييُحد  هُمُ محنُعنُأُ دُبنُعبدُالرُ حممُ ُلجايبُالرُ ؛ُعنُأُ ُىُعنُمالك 

ُيفُزمانُُِابتاعُرجٌلُثمرُ ُ:هاُتقولعُ هُسمُِمحنُ؛ُأنُ بنتُعبدُالرُ ُمرةُ عُ  ُلُِرسوُحائط 

ُ هُوقامُفيهُحتُ جل  ُفعاُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُفسأُ ُ,قصانهُالنُُّلُىُتبي  ُُل  ُنُْأُ وُأُ ُ,هلُضعُ يُ ُأنُُْائطُِحلاُرب 

ُلفحُ,هلُ قييُ  ُأُ ُف  ُ,هلكُلذُفذكرْتُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُُِرسوىلشرتيُإملاُمُُّأُ ُفذهبْتُُ,ليفعُنُال 

ُُلفقا ُتأُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُُأُ ىل  ُيفعُنُال  ُلبذُعُ فسمُُِ,اًُخريُل  ُىُرسوتُ فأُ ُ.ائطُِحلاُكُربُّ ُل 

ُُ:لفقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُ( ).هلُهوُاهللُياُرسول 

___________________ 

ُ.ُالزنادُبه

هريُعنُخارجةُعنُأ بيه(1ُ 13 )وأخرجهُعبدُالرزاقُُُُُ يينةُعنُالزُّ رُوابِنُع  عم  وهوُُ-قالُ,ُعنُم 

ا:ُ-يفُاملدينةُ ُالثُّري  ُحت ىُت طلع  بتاعواُالثامر  ُ.الُت 

منُطريقُابِنُأيبُالخَّضُوالنعامنُبنُراشدُكالمهاُ(31ُ /5)ُ"املعجمُالكبري"طباينُيفُوأخرجهُالُ

هريُبهُمرفوعاًُ ُ.ُعنُالزُّ ُأصحُّ ُ.والوقف 

اُ:ُ)ُقولهُ ُالثُّري  أيُمعُالفجر,ُوقدُروىُأبوُداودُ(.1/395ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(حت ىُتطلع 

ُقالُمنُطريقُ ُصب"عطاءُعنُأيبُهريرةُمرفوعًا ُالنجم  إذاُطلع 
ُبلدُ  ُعنُكل  فعتُالعاهة  ُر  ويفُُ."احًا

ُعنُالث امر"روايةُأيبُحنيفةُعنُعطاءُ فعتُالعاهة  هاُصباحًاُيقعُيفُأ ولُُ."ر  والنجمُهوُالثريا,ُوطلوع 

ُ.ُفصِلُالصيِفُ ُيفُاحلقيقةُالنضج  ُيفُبالدُاحلجازُوابتداءُن ضجُالثامرُ؛ُفاملعتب  ,ُوذلكُعندُاشتداِدُاحلر 

ُالنجِمُعالمٌةُل ُمنُال محرُِ"ه,ُوقدُبي نهُيفُاحلديثُبقولهُوطلوع  ُال صفر  ت بي  ُاهـُ."وي 

عنُ(1/333ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(5/315ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(1ُ 1/3)أخرجهُالشافعيُ ( )

 .ُمالكُبه
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ُرمُْالتُ ُعُِيُْهُمنُبُ رُ كُْماُيُ ُ:باب

ثنيُ-119 ُحييُحد  ُُمُ لسأُ ُبنُُِعنُزيدُُِىُعنُمالك 
ِ
ُ:لهُقانُ ؛ُأُ ُيسارُ ُبنُُِعنُعطاء

ُُلقا ُىلكُعلُ عامُإنُ ُ:هلُلفقيُ,بمثلُ ُثالًُمرُمُِبالتُ ُمرُ التُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُخذُ يبُيأُُْخ 

ُ ُالص  ُبالص  ُُلفقاُ,اعياع ُعُ ادُُْ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُلُلفقاُ.هلعيُفدُ ُيلُْوه ُرسول  ُاهللُه

ُُخذُ تأُْأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُالص  ُُ:لفقاُ؟اعياعُبالص  ُيا ُجلُ نيُاونُ بيعُ يُ ُ.الُ.اهللُرسول  ُعُِمُْجلُ باُنيب 

ُلُلفقاُ.بصاعُ ُاًُصاع ُرسول  ُبالدُ ُثمُ ُ,راهمبالدُ ُمعُ جلاُبعُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُه راهمُابتع

.اًُنيبج ُ
( )ُ

___________________ 

رسٌلُ  .وهذاُم 

هُُعنُعبدُالرمحن(5131ُ)وابنُحبانُ(11115ُ)ووصل هُاإلمامُأ محدُ جالُعنُأ بيهُعنُأم  بنُأيبُالر 

مرةُعنُعائشة  .فذكرُنحوه.ُع 

ُالث مرُِ(5/31ُ)ومسلمُ(1115ُ)وأخرجهُالبخاريُُ ُآخرُدونُِذكِر ُ.ُبسياق  منُطريِقُحييىُبنُسعيد 

محن دُبنُعبدُالر  جالُحمم  ُعنُأ يبُالر  محن, ُالر  ُعبد ُبنت  مرة ُع  ه ُأ م  ُأن  ُقالت, ُتقول: ُعائشة  :ُسمعت 

"ُ ُاهلل  ُرسول  امُملسو هيلع هللا ىلصسمع  ُبالبابُعاليًةُأ صواِت  ُخصوم  هُ,ُصوت  ُوي سرتفق  ُاآلخر  مهاُي ستوضع  وإذاُأ حد 

ُ
 
ُوهوُيقول,ُيفُيشء ُواهللُالُأ فعل: ُرسولُاهللُ. ُعليهامُملسو هيلع هللا ىلصفخرج  ُفقال, :ُ ُعىلُاهللُالُيفعل  أ ينُاملتأ يل 

ُ:ُقال.ُاملعروف؟ ُذلكُأحب  ُاهللُفلهُأ يُّ ُ."أ ناُياُرسول 

ُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبهُ(95ُ /9)ُ"املعرفةُ"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

رساًلُيفُ(:1/315ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُُُُ ُيفُمعناهُ,ُ"املوطأ"هكذاُهذاُاحلديثُم  وعندُمالك 

ت صٌلُ ُ.ُُُُُانتهى.ُحديٌثُم 

ُقلتُ :ُ ُيف ُ  13)ُ"املوطأ"وحديثُمالكُهو )ُ ُالبخاريُّ ُطريقه 1111ُ)ومن )ُ (5/11ُ)ومسلٌم

ُوعنُأيبُهريرة.ُبسياقُآخرُنحوه ُاخلدرى 
هيلُعنُابنُاملسي بُعنُأيبُسعيد  ,ُعنُعبدُاملجيدُبنُس 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   491 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-131 ُحد  ُأُ باُعيُ أُ ُاًُزيدُنُ ؛ُأُ ُ( )ُُبنُيزيدعنُعبدُاهلليُعنُمالك  هُ؛ُخبُ اش 

ُهُسأُ نُ أُ  ُأيبُوقُ ُبنُ ُسعدُ ُل  ُبُ لعنُااص  ُيض 
ِ
ُُاء ُهامُأُ تُ يُ أُ ُ:هُسعدٌُلُل؟ُفقا.تلُْبالسُّ ُ؟فضل 

ُيُْبُ لاُ:قال ُ.كلفنهاهُعنُذُ.اءض 

ُُ:سعدٌُُلوقا ُرسوُسمعت  ُسأُ يُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُاْشُُل  ُعن
ِ
ُبالرُُّالتُ ُرتاء ُلفقاُ,طبمر

ُ ُيُ أُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُالرُُُّنقص  ُبُ إذاُيُ ُطب  ُ.( )كُلىُعنُذهُ فن ُُ,منعُ:فقالواُ؟س 

___________________ 

ُاهللُ" ُرسول  يبُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُ,ُاستعملُرجاًلُعىلُخ  ُجنيب  هُبتمر  ُمتِرُخيبُ:ُملسو هيلع هللا ىلصفقالُلهُرسولُاهللُ ,ُفجاء  ل  أ ك 

ُفقال ُهكذا؟ ُاهلل: ُرسول  ُالُواهللُيا ُل. اعيإِن ا ُبالص  اعُمنُهذا ُالص  ُنْأخذ  اعيُبالث الثة, ُوالص  فقالُ,

راهم.ُفالُتفعْلُ:ُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ نيباًُ,ُبِعُاجلمعُبالد  راهمُج  ُابتْعُبالد  ُ.ُ"ث م 

:ُهوُالكبيس,ُوقالُالطحاوي:ُبجيمُونونُوحتتانيةُوموحدةُوزنُعظيم,ُقالُمالكُ(نيباجل ُ:ُ)قولهُ

ْلب:ُوقيل,ُهوُالطي ب هم:ُوقيلُ,الص  هُورديئ ه,ُوقالُغري  شف  ُ:ُالذيُأ خرجُمنهُح  لط  هوُالذيُالَُي 

قالهُابنُحجرُيفُ.ُالتمرُاملختلط.ُوهوُبفتحُاجليمُوسكونُامليمُ(اجلْمع:ُ)وقوله.ُبغرِيهُبخالفُاجلْمع

ُ(.1/111)ُ"الفتح"

ياتُاملوطأُمالكُعنُهكذاُهذاُاحلديثُيفُأ كثِرُروا(:5/318ُ,319ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ( )

به نْس  ُْي  رمزُالفاريسُالفقيه,ُعبدُاهللُبنُيزيدُمل  ُقوٌمُأ نهُعبدُاهللُبنُيزيدُبنُه  وإنامُ,ُوليسُكذلك,ُفظن 

هوُعبدُاهللُبنُيزيدُموىلُال سودُبنُسفيانُكذلكُيفُروايةُأيبُمصعبُوالشافعيُوعبدُالرمحنُبنُ

ُ.انتهىُكالمه.ُالقاسمُوغريهم

ُالشُ(1) ُ(15ُ / )وأمحدُ(1/318ُ)افعيُأخرجه والنسائيُ(115ُ )والرتمذيُ(3359ُ)وأبوُداود

وابنُ(1/1ُ)ُ"رشحُاملعاين"والطحاويُيفُ(85ُ 1 )وعبدُالرزاقُ(1111ُ)وابنُماجهُ(1/118ُ)

ُعنُمالكُبه(5113ُ)ُ"صحيحه"وابنُحبانُيفُ(151ُ)ُ"املنتقى"اجلارودُيفُ ُ.ُوغريهمُمنُط رق 

ُ.حديثُحسٌنُصحيٌحُهذاُ:ُقالُالرتمذيُُ

= 
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___________________ 

ُ.ُمنُروايةُإسامعيلُبنُأميةُعنُعبدُاهللُنحوُروايةُمالك(1511ُ)وأخرجهُالنسائيُُ

ُالبيهقيُمنُحديثُابنُِ(:3/9ُ)ُ"التلخيص"قالُاحلافظُيفُُ باللُعنُُوهبُعنُسليامنُبنُُِورواه

رسالًُُملسو هيلع هللا ىلصُحييىُبنُسعيدُعنُعبدُاهللُبنُأ يبُسلمةُعنُالنبي ُ رسٌلُقوٌيُ.ُم  وقدُأ عل هُمجاعٌةُمنهمُ,ُوهوُم 

ُأ يبُعياش ُوأبوُحممدُبنُحزمُوعبدُاحلقُكلُّهمُأ عل هُبجهالةُحالُزيد  ُوالطبيُّ ُ.الطحاويُّ

ُقال:ُواجلوابُ ُالدارقطني  وقدُاعتمدهُمالٌكُ,ُقدُروىُعنهُاثناِنُثقتانُِ:ُوقالُاملنذري,ُإنهُثقٌةُثبٌتُ:ُأن 

ةُنقِده ُواحلا,ُمعُشد  حهُالرتمذيُّ ُفيه:ُقال.ُكمُ وصح  ُأ حدًاُطعن  ُبوْهِمُم نُ,ُوالُأ علم  ُالطحاويُّ م  وجز 

رقيُزيدُبنُالصامت ُأ ن هُهوُأ بوُعياشُالزُّ حُأ نهُ,ُزيدُبنُالنعامنُالصحايبُاملشهور:ُوقيل,ُزعم  وصح 

ه ري  ُ.وهوُكامُقال.ُغ 

ُأ يبُُروىُأبوُداودُوالطحاويُواحلاكمُمنُطريقُحييىُبنُأيبُكثريُعنُعبدُُِ:فائدةُ اهللُبنُيزيدُعنُزيد 

ُالنبيُ",ُعي اشُعنُسعد طِبُبالتمِرُنسيئةًُُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ىُعنُبيِعُالرُّ ُ.ُ"ّن 

ُالن سيئة:ُقالُالطحاويُ ُاحلديِثُفيهُِذْكر  ُذلكُالدارقطنيُُّ,ُهذاُهوُأ صل  خالفُحييىُمالكًاُ:ُوقال.ُورد 

ُزيدُ  ُبن  ُعثامنُوأ سامة  ُبن  ُأ ميةُوالضحاك  ُبن  ُالنسيئةُ ُوإسامعيل  ُفلمُيذكروا وقدُروىُ:ُقالُالبيهقي,

ُأ يبُعي اشُبدونُالزيادةُأ يضاًُ
ُعنُزيد  ُ.عمرانُبنُأ يبُأ نس 

ُتنبيهُ ُ"الغريبي"قالُيفُ: ُبيُاحلنطةُوالشعري: ُالبيضاءُحب  عريُُ"الصحاح"ويفُ, أن هُرضٌبُمنُالش 

ُ.انتهىُكالمُابنُحجر.ُليسُلهُِقرش

وإرواءُالغليلُ.ُوماُبعدهاُالبنُعبدُاْلادي(1/351ُ)وتنقيحُالتحقيقُ(ُ 1/5)نصبُالرايةُ.ُوانظرُ

(5/ 99.)ُ

نديُيفُُ(البيضاءُ:ُ)ُقولهُ ُآخر:ُأي(1/115ُ)ُ"حاشيتهُعىلُابنُماجه"قالُالس  عريُكامُوردُبوجه  ,ُالش 

عري ُُّ,ُوالبيضاءُعندُالعربُالش  مراءُالب  لتُ:ُ)ُقوله.ُوالس  يُوسكُ(بالسُّ ُالس  ُبيُبضم  ونُالالمُحب 

عري ُوالش  ُاحلنطة عري. ُالش  ُكقرِش ُله ُقرش  ُال ُم الستِه, ُيف ُكاحلنطة ُفهو ُوب رودتِه, ُطبِعه ُيف عري ,ُوكالش 

نسًاُواحداًُ ُج  هاُاجلوهريُّ انُجنسًاُواحدًاُكامُعد  لِتُي عد  عرِيُوالسُّ ُسعٌدُعنُ,ُولتقاربُالش  نع  فلذلكُم 

يعُأ حِدمهاُباآلخرُمعُفْضِلُأُ  ُبالكثرِةُيفُالكيلُِ,ُحِدهاب  ُمالٌكُالفضل  ُانتهىُ.ُوف رس 
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ُلباُهِبُالذُ ُعُ بيُُْ:باب ُاًُنيُْوعُ ُاًُْبُتُُِةُِفض 

ثنيُ- 13 ُحييُحد  ُ؛ُأُ ُىُعنُمالك  ُُمرُ أُ ُ:لهُقانُ عنُحييىُبنُسعيد  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُأُ غانُِملاُآنيًةُمنُابيعُ يُ ُنُأنُْيُْعدُ الس ُ ُمُمنُذهب  وُفض 
ُفباعاُكُ,ةُ  ُبأُ ثالُل  ُعينثة  وُأُ ُ,اًُربعة 

ُك ُعينأُ ُل  ُبثالثة  اامُفرُ تُ بيُْرُْأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُامُرسولُاهللْلُلفقاُ,اًُربعة  ُ.د 
( )ُُ

_________________ 

(1819ُ)ُ"معرفةُالصحابة"وأبوُنعيمُيفُ(11ُ /11)ُ"التمهيد"أخرجهُابنُوهبُيفُجامعهُكامُيفُُ( )

انُيفُ ُعنُحييىُبنُسعيدُعنُعبدُاهللُبنُأ يبُسلمةُقال(151ُ)ُ"المايلُوالقراءة"وابناُعف  :ُمنُط رق 

ُاهللُ" ُإىلُخيبُملسو هيلع هللا ىلصبعثُرسول  عدْينُسعدُبنُمالكُوسعدًاُآخر  ان.ُ"احلديث.ُالس  ُ.واللفظُالبنيُعف 

ُ!ُكذاُقالُمكة؟ُ"..ُسعدُبنُمالكُوسعدُاخلريُإىلُمكة"ولفظُأ يبُنعيمُُ

ُُ.(3/11)ُ"اإلصابة"كامُقالُاحلافظُيفُ.ُالعنيسُوقيل.ُاخلريُهوُابنُقيسُالعنزيُوسعدٌُُ ثمُذكرُابن 

ُعبِدُاهللُبِنُأيبُسلمة رسل  ُ.ُحجرُم 

ُابنُعبدُالبُيفُُ مُاحلافظ  ُيفُ,ُكامُسيأيتُ"التمهيد"وجز  ينُ(.1/11ُ )ُ"املجموع"والنوويُّ عد  ُالس  بأن 

بادة ُ.مهاُسعدُبنُأيبُوقاصُوسعدُبنُع 

ُسعدُبنُأيبُوقاصُوالُأ علمُيفُالصحابةُسعدُبنُمالكُإ(:11ُ /11)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ال 

ُاخلدري ُسعيد ُوأبا ُسن ه, ر ُاخلدريُلِصغ  ُسعيد ُأ با عدْين ُالس  ُأ حد  ُيكون  ُعنديُأْن ُويبعد  ,ُ وال ظهر 

ُوقاص ُأيب ُبن ُسعد ُأ نه ُال غلب  ُالنصاريُ, ُدليم ُبن بادة ُع  ُبن ُسعد ُأ نه َُيتلفوا ُفلم ُاآلخر ا وأم 

هاجري ُ.ُفعىلُهذا.ُاخلزرجي عدينُم  ُالس  ُُ,أ حد  ُ.واآلخرُأ نصاري 

بادة:ُوقدُقيل ُاخلبُمهاُسعدُبنُمعاذُوسعدُبنُع  ينُيفُهذا ور  عدينُاملذك  ُالس  ُإن  وزعمُقائلُذلكُ,

عدانُاملعروفانُيفُذلكُالزمان ُ.ُأ ّنامُالس 

ُباخلبُاملأثور ُعىلُأ يبُق بيس,ُواحتج  ُليالً ُي صيح  ُقريشًاُسمعواُصائحًا ُفإْنُي سلِمُالسعدانُ.ُأ ن  ي صبح 

ُامل خالف ُ.ُحممٌدُبمكةُالَُيشىُخالف 

= 
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ثنوُ-131 ُحد  ُايُعنُمالك  ُ؛ُأُ ُي ُكُ ملعنُمحيدُبنُقيس  ُُ:لهُقانُ عنُجماهد  ُكنت 

ُباُعبدُالرُ ياُأُ ُ:لفقاُ,هُصائغٌُمرُفجاءُ ُبنُعُ اهللُمعُعبدُِ ُالذُ ُصوغُ ُأُ محنُإين  ُثمُ ُ,هب 

ُُبيعُ أُ  ُفنهاهُعبدُ ُ,دييُ ُلُِمعُ ُقدرُ كُللُمنُذِضُستفُْهُفأُ منُوزنُُِكثرُ كُبأُ لمنُذُءُ اليش 

___________________ 

ُقال ُبنُمتيم: ُمناة ُبنُزيد ُفظن تُقريشُأ ّنامُسعد ُوسعدُهذيمُمنُقضاعة, ُالثانيةُ. ُالليلة ُكان فلام 

ُ.سمعواُصوتًاُعىلُأيبُقبيس

ُسعدُاخلزرجي يُالغطارفُ ُنارصًاُُوياُسعد  ُأ ياُسعدُسعدُالوسُهلُكنت 

ـــ نيةُعارفُُُُُُُــدىُومتن ياُُُأ جيباُإىلُداعيُاْلـ  ُ.عىلُاهللُيفُالفـــردوسُم 

ُثوابُاهللُللطــــالبُاْل دىُُُ ُ.جناٌنُمنُالفـــردوسُذاتُرفارفُُُُُُفإن 

بادة.ُفقالواُهذان:ُقال ُ.ُواهللُِسعدُبنُمعاذُوسعدُبنُع 

ُالسعدينُاملذكورينُيفُُُ ُبنُمعاذُأ حد  ُسعد  ُسعدُبنُمعاذُ,ُهذاُالبابوهذاُغلٌطُالُجيوزُأ ْنُيكون  لن 

ُأ صابهُيومُاخلندق ُبعدُاخلندقُبيسريُمنُسْهم  ُْي دركُخيب,ُت ويف  ُ.ُومل 

ُُ لُأ وىلُوأ صحُّ وصاًُ,ُوالقولُالو  نص  ُشيبةُوسعدُبنُعبدُاهللُبنُ.ُوقدُوجْدناُذلكُم  ُبن  ُيعقوب  ذكر 

رْشمُال:ُاحلكمُقاال ثناُق دامةُبنُحممدُبنُق دامةُبنُخ  ُب كريُ:ُشجعيُعنُأ بيهُقالحد  ُبن  رمة  ثنيُُم  حد 

الحُموىلُعبدُالرمحنُأوُعبدُالعزيزُبنُمروان:ُعنُأ بيهُقال ُج  ُأ باُكثري  ن شًاُ:ُيقول,ُسمعت  ُح  سمعت 

بيدُيقول بائيُعنُف ضالةُبنُع  ُاهللُ:ُالس  ُرسول  ُبنُأيبُوقاصُُملسو هيلع هللا ىلصكن اُيومُخيبُفجعل  عىلُالغنائمُسعد 

بادة ُبنُع  ُباخلمسة.ُوسعد  ينارينُبالثالثةُوالثالثة  ُالد  بيعوا ُي  ُأ ْن ُاهللُ,ُفأ رادوا ُ.ُال:ُملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  إال 

تصٌلُحسنٌُ.ُمثاًلُبمثل ُ.انتهىُكالمه.ُوهذاُإسناٌدُصحيٌحُم 

مُذكره.ُوحيتملُأنُيكونُاآلخرُسعدُبنُقيسُالعنزي:ُقلتُ ُ.الذيُتقد 

اُع(:11ُ /11)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ بدُاهللُبنُأيبُسلمةُالذيُروىُعنهُحييىُبنُسعيدُهذاُأم 

ُالبخاريُُّ,ُيرويُعنُابنُعمرُوغريه.ُإنهُعبدُاهللُبنُأيبُسلمةُاْلذيل:ُفقيل,ُاحلديث أنهُعبدُ:ُوزعم 

ُ.انتهىُكالمهُ"فاهللُأعلمُ.ُاهللُبنُأيبُسلمةُوالدُعبدُالعزيزُبنُأيبُسلمةُاملاجشون
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ُفجعُ,كلُعنُذاهلل ُُل  ُعردُ يُ ُائغُ الص  ُالد ُىلىُانتهىُإحتُ ُ.نهاهُيُ اهللُوعبدُ ُ,ةُ لسأُ مليه

ُيُ ُدابُ ىلوُإُِأُ ُ,سجدُِملاُباِبُ
ُ.هابُ يركُ ُنُْأُ ُريدُ ة 

ُقا ُفضُرهمُالرهمُبالدُ والدُ ُ,ينارينارُبالدُ الدُ ُ:مرُبنُعُ اهللُعبدُ ُلثم  هذاُُ,بينهامُل 

ُ( ).يكملناُإوعهدُ ُ,ينالناُإُِنبيُ ُعهدُ 

ثنوُ-133 ُحد  ُلسأُ ُبنُُِعنُزيدُِيُعنُمالك 
ِ
ُ؛ُأُ ُبنُُِمُعنُعطاء ُبنُ ُمعاويةُ ُنُ يسار 

ُأُ قايًةُمُِِسُُيبُسفيانُباعُ أُ  ُبأُ رُِوُوُ نُذهب  ُُ:رداءبوُالدُ أُ ُلفقاُ,اكثرُمنُوزِّنُق  ُسمعت 

ُرسو ُُ.هذاُلُِنُمثنهىُعيُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُأُ ُ:هُمعاويةلُلفقاُ,بمثلُ ُمثالًُُإال  ُلُِرىُبمثما

ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِهُعنُرسوخبُ ناُأُ أُ ُ؟عاويةنُمُ ينُمُِعذرُ نُيُ مُ ُ:رداءبوُالدُ أُ ُلفقاُ,ساًُهذاُبأُْ

ُ ُأُ كُبأُ ن ُساكُِأُ ُالُ.هيُِبينُعنُرأُْوَي  ُ.نتُهبارض 

ُُ,هلكُلابُفذكرُذطُ خلمرُبنُاُعُ ىلرداءُعبوُالدُ مُأُ قدُُِمُ ثُ  ابُطُ خلمرُبنُاعُ ُفكتب 

ُنُأُ ُ:ُمعاويةىلإ ُكُلبيعُذُيُ ال  ُوزنُمثالًُُإال  ُ( ).بوزنُ ُاًُبمثل 

_________________ 

ُالشافعيُُ( ) 1/118ُ)والنسائيُ(1/311ُ)أخرجه ُالرزاقُ( 15ُ /8)وعبد رشحُ"والطحاويُيفُ(

وغريهمُ(5/119ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/111ُ)ُ"رشحُاملشكل"ويفُ(1/11ُ)ُ"معاينُاآلثار

ُعنُمالكُبه ُ.ُُمنُط رق 

ُ.وإسنادهُصحيحُ

ُالنسائيُُ(1) والبيهقيُيفُ(1/118ُ)وأمحدُُ(1 1)ُ"السننُاملأثورة"والشافعيُيفُ(1/119ُ)أخرجه

(181ُ)ُ"ذمُالكالم"واْلرويُيفُ(8/11ُ)ُ"رشحُالسنة"والبغويُيفُ(5/181ُ)ُ"السننُالكبى"

ُعنُمالكُبه ُ.وغريهمُمنُط رق 

= 
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___________________ 

ُ.الخ...ُواقتصُالنسائيُوأمحدُعىلُاملرفوعُدونُقصةُاعرتاضُمعاويةُعىلُأيبُالدرداءُ

امعًاُمنُ,ُهذاُاحلديثُاالنقطاعُظاهرُ (:ُ 1/1)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُلهُس  ُعطاًءُالُأ حفظ  ل ن 

رداء ُأ يبُالد  ُشيئاًُ. ُمنه ُسمع  ُأ ظنُّه ُوما ُمنُ, ثامنُلسنتيُبقيتا ُع  ُيفُخالفِة ُت ويفُبالشام رداء ُالد  ُأ با لن 

ُذلكُأ بوُزرعةُعنُأ يبُم سهرُعنُسعيدُبنُعبدُالعزيز.ُخالفتِه ُ:ُوقالُالواقدي,ُذكر  أبوُالدرداءُتويف 

ُ.11ُوقيل,ُ 1ومولدُعطاءُبنُيسارُسنةُ,31ُسنةُ

ُْلمُالبرشى:ُقالُأبوُعمرُ ُمنُأهلُمصُعنُأيبُالدرداءُحديث  .ُوقدُروىُعطاءُبنُيسارُعنُرجل 

ُعطاءُبنُيسارُمنُمعاوية ُسمع  ُمعاويةُتويفُسنةُ,ُوممكٌنُأ ْنُيكون  ُبنُيسارُ.11ُل ن  ُعطاء  وقدُسمع 

ُموتًاُمنُمنُأيبُهريرةُوعب ُمنُالصحابةُهمُأ قدم 
دُاهللُبنُعمروُبنُالعايصُوُعبدُاهللُبنُعمرُومجاعة 

ُْيشهدُهذهُالقصة,ُمعاوية مر,ُولكن هُمل  اُكانتُيفُزمنُع  مرُسنةُ.ُل ّن  ُ.منُاْلجرة11أوُ,13ُوت ويفُع 

تويفُعطاءُ:ُلواقديوقالُا,91ُتويفُسنةُ:ُفقالُاْليثمُبنُعدي,ُواخت لفُيفُوقتُوفاِةُعطاءُبنُيسارُ

ُ ُابن13ُُ بنُيسارُسنة ُسنة81ُوهو ُبنُ . ُأسلمُعنُأبيهُزيدُبنُُِأخبينُبذلكُأسامة ُهذهُ. عىلُأن 

ُمنُحديثُزيدُِ رداءُإال  ُأ هلُالعلمُل يبُالد  ُيسارُأ سلمُعنُعطاءُبنُُِبنُُِالقصةُالُي عرف ها وأ نكرهاُ,

هم ُبعض  ُالصامت, ُبن بادة ُع  ُمع ُملعاوية ُعرضْت ُالقصة ُهبذه ُشبيهًا ُل ن  ُمشهورٌةُ, ُصحيحٌة وهي

ُشت ى ُوطرق  عاويةُمنُوجوه  بادةُمعُم  هبُ,ُحمفوظٌةُلع  ِرقُوالذ  ِرقُبالو  ريمُالتفاضِلُيفُالو  وحديثُحت 

ُأ هلُالعلم ُعند ُحمفوٌظ بادة ُلع  ُال, ُأ با ُوالُأ علمُأن  ُالنبي  ُروىُعِن فُملسو هيلع هللا ىلصدرداء ْ ُيفُالص  والُيفُبيعُ,

ِرقُحديثاًُ,ُالذهِبُبالذهب ِرقُبالو  ُ.انتهىُكالمهُرمحهُاهلل.ُواهللُأعلم.ُوالُالو 

ُعبدُالبُ بادةُالذيُأ شارُإليهُابن  بادةُبنُ(581ُ )أخرجهُمسلمُ.ُوحديثُع  عنُأ يبُالشعثُعنُع 

ُقال ُالصامت, :"ُ ُغزاة ُمنُُ-معاويةُوعىلُالناسُُ-غزونا ُآنية ُفكانُفيامُغنمنا ُغنائمُكثرية, فغنمنا

بادةُبنُالصامتُ بيعهاُيفُأ عطياتُالناس,ُفتسارعُالناسُيفُذلك,ُفبلغُع  ُرجالًُأْنُي  عاوية  ُم  فضة,ُفأ مر 

ُفقام,ُفقال ُرسولُاهللُ: هبُبالذهب:ُملسو هيلع هللا ىلصإينُسمعت  نهىُعنُبيعُالذ  ُي  .ُ ُوالشعري  ةُوالب  فذكرُالفض 

ُوا ُوالتمر  ُسواءُبسواء,ُعينًاُبعي,ُفمنُزاد,ُأوُازداد,ُفقدُأ ربى..ُمللح  ُماُأ خذوا,ُفبلغُ.ُ"إال  ُالناس  فرد 

ُفقامُخطيبًا,ُفقال ثونُعنُرسولُاهللُ:ُذلكُمعاوية  ُيتحد  ُرجال  هُُملسو هيلع هللا ىلصأالُماُبال  ُقدُكن اُنشهد  أحاديث 

= 
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ثنوُ-131 ُحد  ُعنُعبدُاهلليُعنُمالك  ُابطُ خلمرُبنُاعُ ُُبنُعمرُ؛ُأنُ عنُنافع 

ُالذُ تُ ُالُ:لقا ُبيعوا ُُِبُهبالذُ ُهب  ُفُُِّشُتُ ُوالُ,بمثلُ ُمثالًُُإال  ُوالُ,ُبعضُ ىلهاُعواُبعض 

ُاتُ  ُبارُِوُ لبيعوا ُرُِوُ لق ُق ُفُُِّشُتُ ُوالُ,بمثلُ ُمثالًُُإال  ُبعض  ُوا واُبيعُ تُ ُوالُ,ُبعضُ ىلعها

ُرُِوُ لا ُواآلحدُ أُ ُهِبُبالذُ ُق  ُغائٌب ُيُ ُأُ ىلإُركُ ظُ نْاستُ ُوإنُُِ,ناجزٌُُخرُ مها ُلن ُفالبيتُ ُج  ُه

ُإُُِ.هرُْظُِنُْتُ  ُأُ ُين  ُُ( ).باماءُهوُالرُ والرُ ُ.ماءُ يكمُالرُ لعُخاف 

ثنوُ-135 ُحد  ُعنُعبدُاهللعنُعبدُاهلليُعنُمالك  مرُعُ ُأنُ ُ:ُبنُعمرُبنُدينار 

___________________ 

ُالقص امتُفأ عاد  بادةُبنُالص  ثنُبامُسمعناُمنُرسولُ:ُة,ُثمُقالونصحب هُفلمُنسمعهاُمنه,ُفقامُع  لن حد 

عاويةُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ نِدهُليلةُسوداءُ-وإنُرغمُ:ُأوُقالُ-,ُوإنُكِرهُم  ُأ صحب هُيفُج  ُ."ماُأ بايلُأنُال 

وغريهمُمنُط ريقُ(1/11ُ)ُ"رشحُاملعاين"والطحاويُيفُ(9ُ 5/3)وأمحدُ(1/118ُ)وللنسائيُُ

بادةُبنُالصامت ُعنُع  ُروايِةُم سلمفذكرُن.ُحكيمُبِنُجابر  ُ.ُحو 

( ) ُ ُالشافعي ُأخرجه (1/311ُُ )ُ ُيف ُ  1/3)ُ"املعرفة"والبيهقي )ُ ُيف ُاآلثار"والطبي ُ"ِتذيب

ُ.منُطريقُمالكُبه(1/135ُ)

ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/11ُ)ُ"رشحُمعاينُاآلثار"والطحاويُيفُ(ُ 1 /8)ورواهُعبدُالرزاقُُ

ُعنُنافعُبه(3/131ُ)والطبيُ(5/119ُ) ُ.ُمنُط رق 

ُمثله(581ُ )ومسلمُ(11ُ 1)وأخرجُالبخاريُُ ُعنُأيبُسعيدُاخلدريُمرفوعًا .ُ وإِنُُ"دونُقوله

ُ.إىلُآخره..ُاستنظرك

واُ:ُ)ُقولهُ لوا:ُأي.ُبضمُأ ولِهُوكرِسُالشيُاملعجمةُوتشديدُالفاء(ُت شفُّ ُ.ُت فض  ,ُوهوُرباعيُمنُأ شف 

فُبالكرسُالزيادة ُ(.1/381)ُ"الفتح"حجرُيفُقالهُابنُ.ُوت طلقُعىلُالنقصُِ,ُوالش 

ُقولهُ (ُ :ُ ف فُامليمُ(الرماء ُُم  ُمفتوحُالراء ُممدود ُالكسائي. ُقاله ُكذا ُيفُاحلديثُالربا. ه ُفرس  هُ, وذكر 

ْصُمفتوحاًُ همُبالق  ه,ُبعض  همُوقص   هُبعض  ُ(.191/ )ُ"املشارق"قالهُعياضُيفُ.ُوكرس 
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ُبيعواُالذُ تُ ُالُ:لابُقاطُ خلبنُا ُُِبُهبالذُ ُهب  ُفُُِّشُتُ ُوالُ,بمثلُ ُمثالًُُإال  ُىلهاُعواُبعض 

ُرُِوُ لعواُابيتُ ُوالُ,بعضُ  ُقُرُِوُ لباُق  ُفُُِّشُتُ ُوالُ,بمثلُ ُثالًُمُإال  ُوالُ,ُبعضُ ىلهاُعواُبعض 

ُتُ  ُليُنُُْأُ ىلإاستنظركُُوإنُُِ,بناجزُ ُاًُمنهاُغائبُشيئاًُبيعوا ُإُُِ.هرُْظُِنُْتُ ُهُفاليتُ بُ ُج  ُُأُ ين  ُخاف 

ُ( )ُ.باوُالرُ هماءُوالرُ ُ.ماءيكمُالرُ لع

ُهاهُ بُ ْشُاُيُ ومُ ُينةُ عُِلاُ:بابُُ

ثنوُ-131 ُحد  ُأُ يُعنُمالك  ُ؛ ُابتاعُ حُُِبنُ ُكيمُ ح ُُنُ عنُنافع  بهُُمرُ أُ ُاًُعامطُ ُزام 

مرُبنُكُعُ لذُغُ لفبُ,هستوفيُ يُ ُنُْأُ ُلقبُعامُ حكيٌمُالطُ فباعُُ.اسلن ُلابُطُ خلاُبنُ ُمرُ عُ 

ُُ( )ُ.هستوفيُ ىُتُ هُحتُ تُ عُْتُ ابُُْاًُطعامُبعُْتُ ُالُ:لوقاُ,يهلهُعفردُ ُ.ابطُ خلا

ُُ:باب ُُِعاميفُالطُ ُفةُ لالسُّ

ثنيُ-131 ُحييُحد  ُعنُعبدُُِىُعنُمالك  سُبأُُْالُ:لهُقانُ مرُ؛ُأُ عُ ُنُُِباهللُعنُنافع 

ُلسيُ ُنُْبأُ  ُالرُ ُف  ُجالرُ ُجل  ُإُوصوِفُملعامُايفُالطُ ُل  ُمعلوم  ُمُ ُأُ ىلبسعر  ُْماُُ,ًىُسمُ جل  ُمل 

_________________ 

ُ.ُسليامنُبنُباللُعنُعبدُاهللُبنُدينارُبهمنُطريقُ(5/181ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُ.وانظرُماُقبلهُ

فتوحُمصُ"وابنُعبدُاحلكمُيفُ(ُ 1/35)ُ"املعرفة"ويفُ(5ُ 5/3)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُ.منُطريقُمالكُبه(81ُ / )ُ"وأخبارها

ُحزامُكانُ",ُمنُطريقُأيوبُعنُنافع(8/19ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ ُبن  ُحكيم  ي شرتيُال رزاقُأن 

مرُمنُاجلار ه.ُيفُعهِدُع  هاُحتىُي قبض  بيع  ُأ نُي  مر  ُ."فنهاهُع 

مُالكالمُعليه.ُموضعُعىلُساحلُالبحرُ(اجلارُ:ُ)ُقولهُ ُ.تقد 
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ُي ُْكنُيفُزرع  ُُدُ بُْيُ ُمل  ُ,هح ُالص 
ُأُ  ُْوُمتر  ُُدُ بُْيُ ُمل  .هح ُالص 

( )ُ

ُْضُفُ ُالُعامُِبالطُ ُعامُِالطُ ُيعُ بُ:باب ُهامن ُيُْبُ ُل 

ثنوُ-138 ُحد  ُُعنُنافعُ يُعنُمالك  ُعبدُ ُأنُ ُ:هُأخبهنُ أُ ُ,سارُ يامنُبنُيُ لعنُس 

ُيُ بنُال ُمحنُرُ ال ُبنُعبد ُلُ يُعنُِغوثُفُ سود ُدابُ ُف 
ُُ:مهالغُ لُلفقاُ,هتِ ُنطةُِنُحُِمُذخ 

ُتُ فابُْكُطعامًاُلُِهأُ  ُتأُُْوالُ,عرياًُعُهباُش  ُذُخ  ُ.( )هُلُ مثُإال 

ُُرةُ كُْحل ُاُ:باب ُصبُُّوالرت 

ثنوُ-139 ُحد  ُيُعنُمالك  ُنُ أُ ُبُ؛سيُ ملبنُاُيوسفُعنُسعيدُُِبنُُِعنُيونس 

ُلُاًُزبيبُوهوُيبيعُ ُ-تعةُليبُبُ أُ ُبنُُِبحاطِبُُابُمرُ طُ خلمرُبنُاعُ  هُلُلفقاُ-وقُهُبالسُّ

ُُزيدُ تُ ُنُْاُأُ مُ إُِ:ُابطُ خلمرُبنُاعُ  ُمُُِترفعُ ُنُْاُأُ مُ وإُُِ,عريفُالس  ُ( )ُ.ناوقُِنُس 

_________________ 

ُ.منُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(1/115ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(3)

ُ.بنُعمرُعنُنافعُبهمنُطريقُعبيدُاهللُ(1/181ُ)ورواهُابنُأيبُشيبةُُ

ُمعلوم(3/81ُ)ُ"صحيحه"وعل قهُالبخاريُيفُُ ُ.بابُالسلمُإىلُأجل 

ُ.عنُمالكُبه(91ُ 1 )أخرجهُعبدُالرزاقُُ( )

ُبعبدُاهللُبنُالزبريُوغريهُ,ُذكرهُمجٌعُيفُالصحابة.ُوعبدُالرمحنُبنُالسودُبنُعبدُيغوثُُُُ وقرن هُخليفة 

ُ.ُمنُأ حداثُالصحابة

ُ(.181ُ–1/181ُ)ُ"اإلصابة"ُانظرُترمجتهُيفُ

ُالرزاقُُ(3) ُعبد (9/111ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1/19ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(1915ُ )أخرجه

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُروىُلهُمسلم.ُويونسُبنُيوسفُبنُمحاس.ُورجالهُثقاٌتُُ

= 
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ُُ:باب ُُيوانُِحل ُاُمنُبيعُُِوزُ ماُجي  ُوالس  ُلُ بعضهُببعض  ُفيهُف 

ثنيُ-111 ُىُحييُحد  ُيلُ نُعدُبحممُ ُسنُبنُِسانُعنُح ُيُْكُ ُبنُُِِحُلعنُصاُعنُمالك 

ُليبُطابنُأُ  ُباعُ ليبُطاأُ ُبنُ ُيلُ عُنُ أُ ُ,ب  ُ ُب  ُىُعُ دعُ هُيُ لُالًُمج  ُىلإُُِاًُريعُِعرشينُبُ بُُِاًُريفُِيُْص 

ُُ( ).جلُ أُ 

ثنوُ- 11 ُحد  ُ؛ُأُ يُعنُمالك  ُُبنُعُ اهللُعبدُ ُنُ عنُنافع  ُربعةًُِةُبأُ لىُراحمرُاشرت 

ُمُ أُ 
ُعْضُبعرة  .ةذُ بُ هاُبالرُ وفيهاُصاحبُ يُ ُ,يهلمونة 

( )ُُ

___________________ 

ُُ 1/19ُ)ُ"الكبى"وللبيهقيُيف ُعنُ( ر ُالت ام  ُبنُصالح ُداود ْرديُعن راو  ُالد  ُالعزيز ُعبد منُطريق

ُ",ُالقاسمُبنُحممدُعنُعمرُ وقُامل صىل  ُبس  ُبحاطب  هُ,ُوبيُيديهُغرارتانُفيهامُزبيب.ُأ ن هُمر  فسأ ل 

ُدرهم.ُعنُِسعرمها ينُلكل  د  رُلهُم  ُفقالُلهُعمرُ,ُفسع  دُ : ملُقدُح  ُمنُالطائفُحت  قبلة  ُم  ُبِعرْي  ثت 

عر.ُوهمُي عتبونُبسعرك,ُزبيباًُ اُأْنُترفعُيفُالس  ُ,ُفإم  ُفتبيعهُكيفُشئت  ُزبيب كُالبيت  اُأنُت دخل  ,ُوإم 

ه ُنفس  ُحاسب  ُرجعُعمر  ُفلام  ُيفُداِره, ُأ تىُحاطبًا ُثم  ُفقالُله, ُمن ي: ُليسُبعْزمة ُالذيُقلت  ُإن  والُ,

ُبهُاخلريُل هلُالبلدإنامُهوُ.ُقضاء ُفبع.ُيشٌءُأ ردتُّ ُفبع,ُفحيثُشئت  ُ.ُ"وكيفُشئت 

ب ةُيفُ.ُولهُطريقانُآخرانُ ُ(1911 )وعبدُالرزاقُ(191ُ/ )ُ"تاريخُاملدينة"عندُابنُش 

ُ"املعرفةُُ"ويفُ(5/188ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(8/11ُ)وعبدُالرزاقُ(131ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

دُكامُ(1/311ُ) ُعنُمالكُبه(3/131ُ)ُ"املطالب"يفُومسد  ُ.ُمنُط رق 

ُْيسمعُمنُعيلٍُّ(:1/181ُ)ُ"رشحُاملشكل"قالُالطحاويُيفُُ ُْي ولدُيفُزمنه,ُاحلسنُبنُعيلُمل  ُاهـُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ومل 

ُ.يفُإسناِدهُانقطاعٌُ(:9/11ُ)ُ"املجموع"ولذاُقالُالنوويُيفُُُُُ

ُ.عنُمالكُبه(5/188ُ)بيهقيُوال(3/31ُ)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ(1)

ُ."بابُبيعُالعبيدُواحليوانُباحليوانُنسيئة(3/83ُ)ُ"صحيحه"وعل قهُالبخاريُيفُُ

كرُوالنثى,ُمجعُبعريُ(أْبعرةُ:ُ)ُقولهُ كرُكالناقةُلأل نثى,ُوهوُي طلقُعىلُالذ  ُللذ  ُخاصًة قالهُ.ُواجلمل 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   511 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُماُالُ:باب ُوانُِيُ حل ُاُمنُبيعُُِوزُ جي 

ثنوُ-111 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُالُ:لهُقانُ أُ ُ,بسيُ ملعنُسعيدُبنُاُابنُِشهاب 

ُوإنُ ُ,يوانحليفُاُاًُرب ُملُ عنُاُ:ثةُ يوانُعنُثالحليُمنُاامُّن  ُلُِبُ وح ُُ,يحقُِالملُ واُ,اميض 

ُالملُ واُ,لُِناثُاإلبإُُِطونُِماُيفُبُ ُ:ضاميملفاُ.ةلبُ حل ُا ُ( ).لامجلُِاُهورُِماُيفُظُ ُ:قيح 

___________________ 

ُ(.89 / )ُ"املشارق"عياضُيفُ

ُقولهُ (ُ :ُ ة ب ذ  ُبالر  ُمشهورٌُ( ُموضٌع ُوالباء ُالراء ُبفتح .ُ ُقرابة ُاملدينة ُعن بعد ُالطريق111ُُي  ُعىل كيلو

ُاملدينةُ,ُالرسيعُالرابطُبيُالقصيمُواملدينة بل  ُ.ُكيلو11ُت دخلُجنوبًاُ.35ُ ق  كانتُعىلُطريِقُاحلاج 

ُقديمة.ُالقادمُمنُالعراق ك  ُوبِر 
ُبيوت  ُ.وهيُاآلنُخراٌبُفيهاُآثار 

ُالشافعيُ( ) ُُأخرجه 3/31ُ)ُ"الم"يف )ُ ُيف ُالبيهقي ُطريقه ُالكبى"ومن 5/181ُ)ُ"السنن ويفُ(

ُ.عنُمالكُبه(1/311ُ)ُ"املعرفة"

ُُ ُيف ُالرزاق ُعبد 31ُ 1 )ُ"املصنف"ورواه ر( عم  ُم  ُعن .ُ ُنصُيف ُبن 81ُ )ُ"السنة"وحممد عنُ(

هريُبه ُ.الوزاعيُكالمهاُعنُالزُّ

ُفيهُُ رسٌلُلقولُسعيد  يُ)ُوهذاُم  ُحجروهبُ.(إنامُّن  ُابن  ُ.ذاُجزم 

رسالًُُ"املوطأ"رواهُمالكُيفُ(:1ُ /3)ُ"التلخيص"فقالُيفُُ هريُعنُسعيدُم  ُانتهىُ.ُعنُالزُّ

ُ.ي شبِهُاملرفوعُ (:1ُ /1)ُ"نصبُالراية"وقالُالزيلعيُيفُُ

ريرةُموصوٌلُ:ُقلتُ هريُعنُسعيدُعنُأ يبُه  ويُعنُالزُّ مدُبنُنصُ.ُور  هُحم  منُطريقُ(81ُ )أ خرج 

هريُبه ُ.ُصالحُبنُأيبُال خَّضُعنُالزُّ

ُ.ُوصالٌحُضعيٌفُُ ُامل رسل  ُ.ُوالصواب 

ُ(.83ُ /9)عللُالدارقطنيُ:ُانظرُ

ملُالتي"وحديثُُ ُثمُحت  ُتنتجُالناقة ُأ ْن ُاحل ب لِة ب ِل ُ"ن تجتُالنهيُعنُح  ُالبخاريُ. (ُ 3/9)أخرجه

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   512 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُحمُِلُ بالُوانُِيُ حل ُاُبيعُ ُ:باب

ثنيُ-113 ُحييُحد  ُنُ بُ؛ُأُ سيُ ملاُبنُُِعنُسعيدُُِمُ لس؛ُعنُزيدُبنُأُ ُىُعنُمالك 

ُرسو ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُ( ).حملُ بالُيوانُِحلاُىُعنُبيعُِّن 

___________________ 

سلمُ مرُ(5/3ُ)وم  ُ.مرفوعاًُُعنُابنُع 

ُمنُحديثُابنُُُُُِ ُ.ُوعنُابنُعباسُعندُالطباين.ُمرُعندُعبدُالرزاقعُ ُوباقيُاحلديثُلهُشواهد 

ُ(.1 /3)ُ"التلخيص"و(1ُ /1)ُ"نصبُالراية"انظرُُ

( )ُُ ُيف ُالشافعي ُ 3/8)ُ"الم"أخرجه )ُ ُيف ُداود ُُ"املراسيل"وأبو 18ُ )رقم )ُ السننُ"والبيهقيُيف

5/191ُ)ُ"الكبى )ُ 5ُ 1/3)ُ"املعرفة"ويف )ُ 8/11ُ)والبغوي )ُ ُ 3/1)والدارقطني واحلاكمُ(

ُعنُمالكُبه(1/35ُ) ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمنُط رق 

ُُُ ُالرزاق ُعبد 8/11ُ)ورواه ر( عم  ُم  ُعن 5/191ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ, ْرديُ( راو  ُالد  منُطريق

ر.ُوحفصُبنُميرسةُكلهمُعنُزيدُبنُأ سلمُبه عم  ىُعنُبيعُالل حمُبالشاِةُاحلي ة":ُولفظُم  ُ."ّن 

ُعنُ(:1/313ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُمنُالوجوه ُثابت  ُمنُوجه  ُاحلديثُيت ِصل  ُهذا الُأ علم 

ُسعيِدُبنُاملسيبُهذا,ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبي ُ رسل  ثناُ,ُوأ حسنُأ سانيدهُم  ُماُحد  ُيفُإرسالِهُإال  ُعنُمالك  والُخالف 

ثناُحممدُبنُعبدُاهللُبنُأمحدُحدثناُأ يبُحدثناُأمحدُبنُمحادُبنُسفيانُالكويفُحدثناُخلفُبنُقاسمُحدُ 

ُِشه ُابن ُعن ُمالك ُأ خبنا ُمروان ُبن ُيزيد ُحدثنا ُالعبدي ُعمرو ُبن ُيزيد ُسعد  ُبِن هل ُس  ُعن اب 

ُاهللُ":ُقال,ُالساعدي ىُرسول  ُ.ُ"عنُبيعُاللحمُباحليوانُملسو هيلع هللا ىلصّن  هُموضوٌعُالُي صحُّ وهذاُحديٌثُإسناد 

ُ ُلهُيفُحديثِه,ُعنُمالك  ُ.انتهىُكالمه.والُأ صل 

لُمرتوك:ُقلتُُُُ ُمعي,ُويزيدُبنُمروانُهوُاخلال  بهُابن  ُ.وكذ 

ُُ ُيف ُاحلديث ُشواهد ُباقي ُال"وانظر ُ(91/ )ُ"رايةنصب ُاْلاديُ, ُعبد ُالبن ُالتحقيق وتنقيح

ُ(.91ُ ُ–91ُ /5)وإرواءُالغليلُ(1/351ُ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   513 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-111 ُحد  ُأُ حل ُعنُداودُبنُايُعنُمالك  بُسيُ ملاُبنُ ُسعيدُ ُهُسمعُ نُ صيُ؛

ُُ.حملُ بالُيوانُِحلاُةُبيعُ يُ لاهجلاُلُِهرسُأُ يُْنُمُ مُُِ:يقول ُبالش  ُُ( ).اتياةُوالش 

ثنوُ-115 ُحد  ُ:هُكانُيقولنُ بُ؛ُأُ سيُ ملنادُعنُسعيدُبنُاعنُأيبُالزُ يُعنُمالك 

ُ ُ.حملُ بالُيوانُِحلاُيُعنُبيعُِّن 

ُالزُ ُلقا ُلفقُ:نادأبو ُالُت  ُبن ُرأُ أُ ُ:بسيُ ملسعيد ُاْشُُالًُرج ُُيت  ُرت  ُبعرشةُُِفاًُارُِىُش 

ُ.كليفُذُخريُ ُهاُفالرُ حُ نُْيُ لاشرتاهاُُكانُإنُُْ:سعيدٌُُلفقاُ؟ياهُ ِشُ

ُُ:نادبوُالزُ أُ ُلقا ُنُأُ مُ ُوكلُّ ُ.حملبالُيوانُِحلاُهونُعنُبيعُِناسُيُ منُالن ُُدركت 

ُالزُ ُلقا ُذُ:نادأبو ُيُ لوكان ُاك ُعهود ُعُ لكتبُيف ُأُ ُلام  ُزمان ُعثامنيف ُبن ُ,بان

ُ.( )كُلنهونُعنُذيُ ُ.لعيسامنُإُِبوهشامُ

ُُ:باب ُروضعُ ليفُاُفةُ لُْالسُّ

_________________ 

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(8/11ُ)والبغويُ(5/191ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(5/191ُ)والبيهقيُ(ُ 3/1)أخرجهُالدارقطنيُُ( )

رسلُ ُ.ُوهذاُم 

ُ(.118)انظرُماُتقدمُبرقمُُ

ُ:ُ)ُقولهُ ف,ُامل سن ةُمنُالنُّوق:ُبشيُمعجمةُوألفُوراءُوفاءُ(شارفًا ل.ُواجلمعُالرش   .ُمثلُبازلُوب ز 

ُ(.3/155)قالهُالزرقاينُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   514 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنيُ-115 ُحييُحد  ُعنُاُعنُحييىُبنُُِىُعنُمالك  حممُ ُبنُُِقاسمُِلسعيد 
ُأُ ُدُ  هُنُ ؛

ُُ:لقا ُسُ:هلُ سأُ ٌلُيُ ورج ُُ.اسُ ُبنُعبُ اهللُعبدُ ُسمعت  ُفُيفُلُ عنُرجل  ُس  ُرادُ فأُ ُبائب 

ُيعهاُقببُ  ُيُ ُنُْأُ ُل  ُرُِوُ لكُالتُ:اسُ عبُ ُابنُ ُلفقاُ,هاقبض  .كلهُذرُِوكُ ُ,ِقُرُِوُ لباُق 
( )ُ

ُرُِرُ غُ لاُبيعُ ُ:باب

ثنيُ-111 ُحييُحد  ُنُ بُ؛ُأُ سيُ ملاُبنُُِدينارُعنُسعيدُُِبنُُِيبُحازمُِعنُأُ ُىُعنُمالك 

ُرسو ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُ( ).ررُِغُ ليعُاىُعنُبُ ّن 

ُينباُيفُالدُ يفُالرُ ُماُجاءُ ُ:باب

ثنيُ-111 ُحييُحد  ُأُ نادُعنُبُ يبُالزُ عنُأُ ُىُعنُمالك  ُعنُعبيد  يبُرسُبنُسعيد 

ُمولصا ُبُُِ:لهُقانُ احُ؛ُأُ فُ ُالس ُىلح  ُُمُ ثُ ُ,جلُ ُأُ ىلإُةُ لخنُ ُدارُُِلُِهنُأُ ُمُِيلُاًُزُ بُ ُعت  دت  ُأ ر 

_________________ 

(1)ُُ ُالشافعي 1/191ُ)أخرجه ُالرزاقُ( 8/11ُ)وعبد 1/318ُ)ُ"املعرفة"يفُُوالبيهقي( ُمالكُ( عن

يينةوقرُ ) ُع  ُالرزاقُابن  ُمعهُعبد  ُ.ُبه(ُن 

ُ.وإسنادهُصحيحُ

بيبة(:1/831ُ)ُ"النهاية"قالُيفُُ(سبائبُ:ُ)ُقولهُ ُكان.ُمجعُس  ُنوع  ةُمنُالثيابُأ ي  :ُوقيل,ُوهيُِشق 

ت ان ُانتهى.ُهيُمنُالك 

ُ"رشحُالسنة"والبغويُيفُ(1/311ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(5/338ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه(ُ 3 /8) ُ.ُمنُط رق 

رسل:ُقالُالبيهقيُ ُ.هذاُم 

سلمُُ ُاهللُ":ُقال,ُمنُطريقُالعرجُعنُأيبُهريرة(5/3ُ)واحلديثُيفُصحيحُم  ىُرسول  عنُُملسو هيلع هللا ىلصّن 

ررُِ,ُبيعُاحل صاةُِ ُ."وعنُبيِعُالغ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   515 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُخلا ُفعُ ُ,كوفةُِلُاىلإُروج  ُُضعُ أُ ُنُْأُ ُيلُ واُعرض  ُلفسأُ ُ,ويننقدُ ويُ ُ.منُِالثُ ُعنهمُبعض  ُت 

ُُبنُ ُيدُ كُزلعنُذ ُكتأُُْنُْأُ ُمركُ آُالُ:لفقاُ؟ثابت  .هلُ وكتُ ُوالُ,هذاُل 
( )ُ

ثنوُ-118 ُحد  ُيُعنُمالك  ُدةُعنُلُْعنُعثامنُبنُحفصُبنُخ  عنُُابنُِشهاب 

ُأُ ُبنُعُ عنُعبدُاهللُُبنُعبدُاهللملسا ُ؛ ُنُ مر ُه ئل  ُالدُ لُيكونُ ُلج ُعنُالرُ ُس  ُىلينُعه

ُُأُ ىلإُلُِج ُالرُ  ُُفيضعُ جل  ُحلاُعنهُصاحب  ُبنُاهللُكُعبدُ لهُذرُِفكُ ُ؟خرُ اآلُلهعجُ ويُ ُ,ق 

ُُ,مرعُ  ُ( ).ىُعنهوّن 

_________________ 

ُالطحاويُيفُُ(1) السننُ"والبيهقيُيفُ,ُمنُطريقُابنُوهب(9/191ُ)ُ"رشحُمشكلُاآلثار"أخرجه

ُ.ب كريُكالمهاُعنُمالكُبهمنُطريقُابنُ(1/18ُ)ُ"الكبى

ُ.منُطريقُابِنُذكوانُعنُب رسُبنُسعيدُبه(1355ُ )وأخرجهُعبدُالرزاقُُُ

ُ.ُوإسنادهُصحيحُ

ُحبانُيفُ.ُاحأبوُصالحُموىلُالسفُ ُ ُ."الثقات"ذكرهُابن 

ُشاهيُيفُ(1/1ُ)ُ"اجلرحُوالتعديل"كامُيفُ.ُوقالُابنُمعيُ (:11ُ / )ُ"تاريخُأسامءُالثقات"وابن 

دي ُ.ُنٌيُثقةٌُم 

الِةُأ يبُصالح(1/188ُ)ُ"االستذكار"وجزمُابنُعبدُالبُيفُُ ُ.بجه 

ًاُ:ُ)ُقولهُ ز  ُالثيابُ(ب  از:ُوقيل,ُرضٌبُمنُالثياب:ُوقيل,ُالب زُّ ُمنُالثيابُأ متعةُالب ز  ُ:ُوقيل,ُالب زُّ ُمتاع  الب زُّ

ُ(.  5/3)ُ"اللسان"قالهُيفُ.ُالبيِتُمنُالثيابُخاصةًُ

ُباملدينةُ(نخلةُدارُ:ُ)ُقولهُ ُسوق  ُ(.1/11)ُ"املشارق"قالهُعياضُيفُ.ُموضع 

ُالطحاويُيفُُ( ) السننُ"والبيهقيُيفُ,ُمنُطريقُابنُوهب(9/191ُ)ُ"رشحُمشكلُاآلثار"أخرجه

ُ.منُطريقُعبدُاهللُبنُيوسفُكالمهاُعنُمالكُبه(1/18ُ)ُ"الكبى

= 
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ثنيوُ-119 ُبنُِلماُحد  ُزيد ُقانُ أُ ُ,مُ لسأُ ُكُعن ُالرُ ُ:له ُيفُاكان ُأُ يُ لاهجلبا ُنُْة

ُحلاُلُِج ُُالرُ ىلعُلُِج ُلرُ لُيكونُ  ُفإذاُحج ُُأُ ىلإُقُّ ُل  ُال ُُل  ُفإنُُْ؟ريبمُتُ تقيضُأُ أُ ُ:لقاُ.جل 

ُُ,خذُ ىضُأُ قُ  ُوأُ ُ,هقُ هُيفُحزادُ ُوإال  ُ( ).لجعنهُيفُال ُُرُ خ 

ُميُْرُِغُ لاُسُِالفُْيفُإُُِماُجاءُ ُ:باب

ثنيُ-151 ُحييُحد  ُعنُُىُعنُمالك  محنُبنُيبُبكرُبنُعبدُالرُ عنُأُ ُابنُِشهاب 

ُ؛ُأُ حلا ُرسوُنُ ارثُبنُهشام  ُباعُيُُّأُ ُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُلففأُ ُاًُمتاعامُرجل  ذيُابتاعهُلاُس 

ُُْ,منه ُوُأُ هُفههُبعينُِفوجدُ ُهُشيئاًُنُثمنُِهُمُِيُباعُ ذلاُيقبضُُِومل  ُُوإنُُْ,بهُحقُّ ذيُلاُمات 

ُُهابتاعُ  ُغُ لاُوةُ ْسُفيهُأُ ُتاعُِملاُفصاحب 
ِ
ُ.( )ُرماء

___________________ 

مرُ ُع  ُابن ُعن ُأ خرى ُطرٌق ُوله .ُ ُيف ُالبيهقي 1/18ُ)ُ"الكبى"عند )ُ ُالرزاق (8/81ُ)وعبد

ُ(.11111)وابنُأيبُشيبةُ(9/191ُ)والطحاويُ

ُبنُنصُاملروزيُيفُُ(1) ُحممد 11ُ )ُ"السنة"أخرجه 5/315ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ( ويفُ(

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُمنُطريقُمالكُبه(1/185ُ)ُ"املعرفة"

رسٌلُُُ ُم  ُالعلمُبالقبول,ُوهذا ُأ هل  اه ُوقدُتلق  ُبهواستدلُُّ, ُوا ,ُ ه ُقول  ُيفُُ"تقيضُأمُت ريب"وجعلوا قاعدًة

ُهذاُالعملُيفُاجلاهليةُهوُاملقصودُبقولهُ.ُوفيصاًلُيفُمسائلُالربا,ُالبيوع ينُأ ن  ُمجٌعُمنُاملفرس  وذكر 

باُأضعافًاُم ضاعفةًُ}:ُتعاىل اُالذينُآمنواُالُتأكلواُالر  ُ.ُ{ياُأّي 

والطحاويُيفُ(8/111ُ)وعبدُالرزاقُ(3511ُ)داودُُوأبو(1ُ 3/1)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

(1/11ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1ُ /1 )ُ"رشحُاملشكل"ويفُ(11ُ /1)ُ"رشحُمعاينُاآلثار"

ُعنُمالكُبه(1/151ُ)ُ"املعرفة"ويفُ ُ.منُط رق 

هريُمرساًلُأيضاًُ(ُ 351)وأخرجهُأبوُداودُُ ُ.ُمنُطريقُيونسُعنُالزُّ

= 
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___________________ 

ُ ُأيضًا ُداود ُأبو 3511ُ)وأخرجه ُبنُ( ُأيبُبكر ُالزهريُعن ُالزبيديُعن ُالوليد ُبن منُطريقُحممد

ُ.ُاحلارثُعنُأيبُهريرة

ُ:ُثمُقالُأبوُداودُ ُأ صحُّ
ُمالك  ُُ.حديث 

واةُ,ُهكذاُهوُيفُمجيعُاملوط آتُالتيُرأ ينا(:8/111ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ وكذلكُرواهُمجيعُالرُّ

ُعبدُالرزاقُعنُمالكُفيام ُإال  رسالً ُعنُأيبُبكرُعنُأيبُ.ُعلمناُم  فإنهُرواهُعنُمالكُعنُابنُِشهاب 

ُ ه.ُملسو هيلع هللا ىلصهريرةُعنُالنبي  ثناُأمحدُبنُعبدُاهللُبنُحممدُبنُ.ُفأ سند  وقدُاختلفُيفُذلكُعنُعبدُالرزاقُحد 

ثناُأ يبُقال ثناُعبدُاهللُبنُبركةُ:ُعيلُقالُحد  ثناُمالكُبنُعيسىُقالُحد  ثناُحممدُبنُقاسمُقالُحد  حد 

ُأنس:ُحدثناُعبدُالرزاقُقال:ُالصنعاينُقال ُبن  ثناُمالك  ُ.ُفذكرُحديثُالباب.ُحد 

وكذلكُرواهُحممدُبنُعيلُوإسحاقُبنُإبراهيمُالصنعانيانُعنُعبدُالرزاقُعنُمالكُهبذاُ:ُثمُقالُ

ُعنُالنبي ُ ُعنُأيبُهريرة ُمسندًا ُحممدُبنُ ,ُملسو هيلع هللا ىلصُاإلسناد يوسفُاحلذاميُوإسحاقُبنُإبراهيمُُورواه

ُم رسالًُ
ب ريُعنُعبدُالرزاقُعنُمالك  ُالد,ُكامُيفُاملوطأُليحيىُوغرِيه.ُالد  ُ,ُارقطنيُُّوذكر  أ ن هُقدُتابع 

ُ ُالرزاقُعىلُإسنادهُعنُمالك  ُأ يبُطيبة.ُعبد  ُبن  ُموسىُوأمحد  ُبن  ُ.وإنامُهوُيفُاملوطأُم رسل,ُأ محد 

ُقالُأبوُعمرُ :ُ ُنحوُاالختالِفُعىلُمالك  ُاحلديثُأ يضًا ُعليهُيفُهذا ُِشهاب  .ُواختلفُأ صحابُابِن

عمرُب هريُعنُأيبُبكرُبنُعبدُالرمحنُعنُفرواهُصالحُبنُكيسانُويونسُبنُيزيدُوم  نُراشدُعنُالزُّ

ُعنُأيبُبكرُعنُأيبُهريرةُعنُ,ُكامُيفُاملوطأ.ُم رسالًُُملسو هيلع هللا ىلصالنبيُ ورواهُموسىُبنُعقبةُعنُابنُِشهاب 

ُ سنداًُُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قبة,ُم  ثُبهُهشامُبنُعامرُعنُإسامعيلُبنُعياشُعنُموسىُبنُع  ُبنُ.ُحد  ذكرهُبقيُّ

ُهكذاُملدُوحممدُبنُحييىُالنيسا ُعنُهشام  مها ُبوريُوغري  ُعياشُفيامُروىُعنُأ هِلُ, وإسامعيلُبن 

بيدي.ُاملدينةُليسُبالقوي هريُعنُ.ُواسمهُحممدُبنُالوليد.ُورواهُالز  محٌصُي كن ىُأ باُاْلذيلُعنُالزُّ

ثُبهُعبدُاهللُبنُعبدُاجلبارُاخلبائري.ُأيبُبكرُعنُأيبُهريرةُمسندًاُكامُرواهُموسىُبنُعقبة :ُقال,ُحد 

بيدي ثناُإسامعيلُبنُعياشُعنُالز  ُ.انتهىُبتجوزُ"..ذكرهُأبوُداود.ُحد 

رساًلُُ-وهذاُ(:1/183ُ)ُ"الفتح"وقالُاحلافظُيفُُُ اقُيفُُ-وإنُكانُم  ز  ُالر  ُ"مصن فه"فقدُوصل هُعبد 

ُمالك ُعن ه, ُمالكُإِرسال  ُعن ُاملشهور  ُلكن  هري, ُالزُّ ُعن ُوكذا ,ُ ُعن بيديُّ ُالز  ل ه ُوص  هريوقد .ُالزُّ

= 
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ُُماُجيوزُ ُ:باب ُِفُلُ منُالس 

ثنيوُ- 15 ُلماُحد  ُايدُبنُقيكُعنُمح  ُُي ُكُ ملس  عنُجم 
ُلُ ْسُتُ اْسُُ:لقاُهنُ أُ ُ,اهدُ  ُف 

ُدراهمُ ُبنُعُ اهللُعبدُ  باُياُأُ ُ:جلالرُ ُلفقاُ,منهاُاًُخريُضاهُدراهمُ قُ ُمُ ثُ ُ,مرُمنُرجل 

ُالرُ  ُدُ ُ.محنعبد ُمن ُخرٌي ُارامِهُهذه ُأُ لي ُاهللُلفقاُ,كفتُ لستي ُعُ عبد قدُُ:مرُبن

ُلُِعُ  ُ( ).بةٌُكُطيُ لفيسُبذنُ ُكنُ لوُ,مت 

ُُُجيوزُ ماُالُ:باب ُِفُلُ منُالس 

ثنيوُ-151 ُ؛ُأن هُسمعُعبدُاهلللماُحد  ُلُ منُأْسُُ:لمرُيقوُبنُعُ كُعنُنافع  ُف 

___________________ 

ُاجلارود ُخزيمةُوابن  ُانتهى.ُأ خرجهُأ بوُداودُوابن 

اظُ ُاحلف  ُمن ُمجٌع ُامل رسل  ح  ُرج  ُوقد .ُ ُيف ُحاتم ُأبو 13ُ  )ُ"العلل"منهم ُوالدارقطنيُ( والبيهقي

ُ.وغريهم

منُطريقُعمرُبنُعبدُالعزيزُعنُُُمتصاًُ(1111ُ)ومسلمُ(1111ُ)واحلديثُيفُصحيحُالبخاريُُُُُ

ُقالأيبُبكرُبنُع ُبدُالرمحنُعنُأيبُهريرة ُقدُ":ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ: ل  ُعندُرج  هُبعينِه ُمال  منُأ درك 

ُ ُبهُِمنُغريه,ُأ فل س  ُ."فهوُأ حقُّ

(5/351ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ,ُعنُالقعنبي(19ُ /1)ُ"الطبقات"أخرجهُابنُسعدُيفُُ( )

ُ.ُُمنُطريقُابنُب كريُكالمهاُعنُمالكُبه

ُحُ حهُابن  ُ.ُجرُيفُالفتحوصح 

ُ ُيف ُكام د ُمسد  1ُ  /3)ُ"إحتافُاملهرة"وروى )ُ ُالطباينُيف ُطريقه ُ 311 )ُ"الكبري"ومن عنُ(

ةُعنُعطاءُبنُيعقوب ُمنها":ُقال:ُالقاسمُبنُأيبُبز  اينُأ جود  ُفقض  ُدرهم  مرُأ لف  ُع  .ُاستسلفُمن يُابن 

ُله ُمنُدرامهي:ُفقلت  ُدرامه كُأ جود  ُ."نائٌلُلكُمنُعندي.ُمنُفضلُ ماكانُفيهاُ:ُفقال.ُإن 
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ُ ُشرتطُيُ ُفالُفاًُلس     ( ).هقضاءُ ُإال 

_________________ 

غرى"ويفُ(5/351ُ)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( ) ُ.منُطريقُمالكُبه(3/113ُ)ُ"السننُالصُّ

ُالدارقطنيُُ ُُلوذانُبنُِعنُ(1/91ُ)ُ"الكامل"وابنُعديُيفُ(3/11ُ)وأخرجه ُهشامُبنُس  ليامنُنا

ُ.مرفوعاًُ.ُعنُابنُعمرُعروةُعنُنافعُ 

تابعُعليه,ُجمهوٌلُ.ُلوذانُبنُسليامن:ُوقالُابنُعديُُ ُالُي  ناكري  ُُ.ُوماُرواهُم 

ُعنُنافع:ُقالُالبيهقيُ
ِ
ُالضعفاء هُبعض  ُ.وليسُبيشء,ُوقدُرفع 

ُإسنادهُضعيٌفُ:ُ"الفتح"وقالُابنُحجرُيفُُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   511 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

 
ُ
 راض  ق  لا كتاب

 
ُاضُِرُ قُِليفُاُماُجاءُ ُ:باب

ثنيُ-153 ُُ:لهُقانُ بيهُ؛ُأُ عنُأُ ُمُ لسكُعنُزيدُبنُأُ لماُحد  بيدُُوعُ عبدُاهللُخرج 

ُعُ اهلل ُاُابنا ُبن ُطُ خلمر ُيف ُإاب ُلفُ,عراِقُلُاىلجيش  ُعمرُ ُالفُ ُقُ ام  ُموسىُُأُ ىلا يب

ُفرح ُُ-ُبصةُِلاُمريُ وهوُأُ ُ-ُشعري ُال ُ ُُأُ ىلكامُعلُرُ قدُِوُأُ لُ:لقاُثمُ ُ,لوسهُ ُ.هبامُب  مر 

ُلفعلامُبهُكُ نفعُ أُ  ُ.ت 

ُأُ ُريدُأنُُْأُ اهللُلُُِهاهناُماٌلُمنُماىلبُ:لقاُثمُ  .ُامهكُ فُ لُِسؤمنيُفأُ ملمريُاُأُ ىلبهُإُبعث 

ُباتُ ُثمُ ُ,عراقلمنُمتاعُاُاًُبتاعانُبهُمتاعفتُ  ُيانُرأُْؤدُ دينةُفتُ ملبيعانه ُمريُُِأُ ىلإُلاملاُس 

ُُ.لففعُ,نادُْودُ ُ:فقاالُ,كاملُبحويكونُالرُ ُ.ؤمنيملا

ُ ُلفُ,لاملمنهامُاُخذُ يأُُْنُْابُأُ طُ خلمرُبنُاُعُ ىلإُوكتب  ُلفُ,ربحاماُباعاُفأُ ُقدُِام  ُدفعاُام 

ُقاُعُ ىلكُإلذ ُأُ ُ:لمر ُمثفُ لسيشُأُ جلاُكل  ُأُ ُله ُبنُعُ ُلفقاُ.الُ:قاالُ؟امفكُ لُ ْسُما مر

ُأمريُاُ:ابطُ خلا ُُ.امكُ فُ لُ سؤمنيُفأُ ملابنا ُادُ أُ ! ُامليا ُعبدُ مُ فأُ ُ,هوربحُ ُل  ُاهللُا ُ,ُفسكت 

ُعُ مُ وأُ  ُاهللا ُيُ ُ:لُفقابيد ُأُ لنبغيُما ُلُ,ؤمنيُهذاملاُمريُ كُيا ُنقص  ُملاُو ُهأُ ُال  ُلو ُك 

ُُ,ياهدُ أُ ُ:مرعُ ُلفقاُ,اهضمن ُل ُ.بيدُاهللهُعُ وراجعُ ُ,اهللُعبدُ ُفسكت 

ُلرجٌلُمنُج ُُلفقا
ِ
ُأُ ُ:مرعُ ُساء ُقُِتُ لوُجعلؤمنيُملمريُايا قدُُ:عمرُلفقاُ,اًُراضه

ُمرُرأُْعُ ُخذُ فأُ ُ,اًُراضهُقُِتُ لجع ُاملاُس  ُُل  ُابناُبيدُاهللُوعُ بدُاهللعُ ُخذُ وأُ ُ,هربحُُِونصف 
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ُطُ خلمرُبنُاعُ  ُ( ).لُِاملاُربِحُُابُنصف 

ثنيوُ-151 ُثامنعُ ُنُ أُ ُ,هبيهُعنُجدُ محنُعنُأُ ءُبنُعبدُالرُ عاللكُعنُالماُحد 

ُُاًُراضقُُِعطاهُماالًُانُأُ بنُعفُ  ُالرُ ُُأنُ ىلفيهُعُيعمل  ُ( ).بينهامُبح 

_________________ 

وابنُعساكرُ(1/191ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1ُ  /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(591ُ)أخرجهُالشافعيُ ( )

ُعنُمالكُبه(8/159ُ)والبغويُ(38/51ُ) ُ.ُمنُط رق 

ُ.إسنادهُصحيح(:3/51ُ)ُ"التلخيص"قالُاحلافظُيفُُ

ُ.ُوالربحُبينهام.ُوهوُأْنُيدفعُرجٌلُآلخرُماالًُي عملُبه.ُأيُمضاربةُ(قراضًاُ:ُ)ُقولهُ

ُُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُ ُالقراض(:1/3ُ) ونه ُي سم  ُاحلجاِز ُأهل  ا ُأم  راقُالُيقولونُوأ هلُالع,

ُالبت ة أ خذواُذلكُمنُ.ُربةوكتابُمضا(ُمضاربةُ)ُوإن امُيقولونُ,ُوليسُعندهمُكتابُقراض.ُقراضًا

بونُيفُالرضُيبتغونُوآخرونُيَّض}وقولهُتعاىلُُ 1 النساءُُ{الرضواذاُرضبتمُيفُا}قولهُتعاىلُ

ُ.11ُاملزملُُ{منُفضلُاهلل ُيفُقص  مر  وملُ(ُلوُجعلتهُقراضًاُ)ُتهُمعُابن ْيهُويفُقولُالصحابِةُباملدينةُلع 

غت هم ُل  ا ُعىلُأّن  ُدليٌل ُم ضاربة ُيقولوا ُاملعروفُعندهم, ُذلكُهو ُوأن  ُمنُاإلمجاعُ. وٌذ ُمْأخ  والِقراض 

ُمنُأ هِلُالعلمُِ ُفيهُعندُأ حد  ُ,ُالذيُالُخالف  ُانتهى.ُيفُاإلسالمُملسو هيلع هللا ىلصوكانُيفُاجلاهليةُفأق رهُالرسول 

ُالبيهقيُيفُ(1) منُطريقُابنُ(31ُ /1)ُ"السننُالصغرى"ويفُ(1ُ 1/1)ُ"السننُالكبى"ُأخرجه

ُ.ب كريُعنُمالكُبه

ُعنُالعالءُعنُأ بيه(1ُ 1/1)ُ"السننُالكبى"وأخرجهُالبيهقيُيفُُ .ُمنُطريقُابنُوهبُعنُمالك 

ُعثامن:ُقال هُ)ُوليسُفيهُ.ُفذكرُالقصةُبنحوه.ُجئت  ُ(عنُجد 

ُعمرُوشبلُبنُالعالءُعنُالعالءُبنُعبدُ(3/11ُ)ُ"الطبقات"وأخرجهُابنُسعدُيفُُ ُبن  أخبناُحممد 

ُعثامن,ُالرمحنُعنُأ بيه ُ.أن 
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ُ
  كتاب

ُ
 امل

 
 اقاة  س

 
ُمل ُيفُاُماُجاءُ ُ:باب ُاةُِاقُ س 

ثناُحييُ-155 ُحد  ُعنُُىُعنُمالك  ُرسوُأنُ ُ,بسيُ ملاُبنُُِعنُسعيدُُِابنُِشهاب  ُل 

ُأُ كُ قرُُّأُ ُ:افتتحُخيبُيهودُخيبُيومُ لُُِلقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُوجُعز ُُكمُاهلل قرُ مُما ُنُ ُأُ ىلعُ.ل 

ُوبين ُبين ُُمرُ الثُ  ُُ:لقاُ,كمنا ُرُ ُُبنُ اهللُبعثُعبدُ يُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُفكانُرسول  ُواحةُفيخرص 

ُُمُ ثُ ُ,همهُوبين ُبين ُ ُواُيأُ فكانُ ُ,يِلُئتمُفُ ِشُُوإنُُْ.مكُ لمُفئتُ ِشُُإنُُْ:يقول  .هونُ ذُ خ 
( )ُ

_________________ 

( )ُُ ُالشافعي 119ُ/ )أخرجه ُالكبى"والبيهقيُيفُ( 11ُ /1)ُ"السنن )ُ (3/113ُ)ُ"املعرفة"ويف

ُ ُيف ُشب ة ُاملدينة"وابن 11ُ / )ُ"تاريخ ُيفُ( ُزنجويه ُُ"الموال"وابن 581ُ )رقم ُعنُ( ُط رق  من

ُمالكُبهُ

هريُبه(5/311ُ)ُ"املصن ف"وأخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ رُعنُالزُّ عم  ُ.عنُم 

هريُمرفوعًاُبذكرُأ يبُهريرةُ ويُعنُالزُّ ُإِرسال ه,ُوهوُوهمٌُ,ُوقدُر  كذاُقالُالدارقطنيُيفُ.ُوالصواب 

ُُ"العلل" 311ُ )رقم )ُ ُيف ُالب ُعبد 1/111ُ)ُ"التمهيد"وابن ُوغريهم( ُحاتم ُوأ بو ُيفُ. كام

ُ(.ُ 1 /1)ُ"تلخيصال"

ُُ ُالنبي  ُيفُصحيحُالبخاريُُملسو هيلع هللا ىلصومشاطرة  ُثابٌت ُاليهود ُمع 1185ُ)خيب  ُأخرى( ُومواضع ومسلٌمُ,

ُاهللُ":ُقال,ُمنُحديثُابنُعمر(1118ُ) هاُملسو هيلع هللا ىلصأ عط ىُرسول  ُأ نُي عملوهاُوي زروع  ُاليهود  ْلمُ.ُخيب 

ُمنها ُماَُيرج  ُ.ُ"شطر 

الًُُ اهُأيضًاُمطو  ي  كمُعىلُذلكُماُِشْئنا":ُوفيه.ُورو  ُ."ن قرُّ

ُُ ُالنبي  اُبعث  واحةُملسو هيلع هللا ىلصأ م  حيحي.ُالبِنُر  ثريةُليستُيفُالص  ُأ خرىُك 
ُمنُط رق  ُ.ُفقدُجاء 

ُ(.3/181ُ)وإرواءُالغليلُ(11ُ /1)التلخيصُاحلبريُ:ُانظرهاُيفُ

= 
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ثنيوُ-151 ُكُعنُلماُحد  ُ؛ُأُ لعنُسُابنُِشهاب  ُرسوُنُ يامنُبنُيسار  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُكانُيُ  ُىلرواحةُإُُبنُ اهللُعبدُ ُبعث  ُُخ  معواُفجُ ُ:لقاُ,بينهُوبيُّيودُخيبُيبُفيخرص 

ُ.مْسُقُ ليفُاُوجتاوزُُْ,اعن ُُْفُوخفُ ُ,كلهذاُُ:فقالواُ,نسائهمُيِلُ منُح ُُاًُيُ لُِهُح ُل

ُُ:رواحةُُبنُ اهللُعبدُ ُلفقا ُمعرش  ُِكمُُإنُ واهللُ.يهودلاُيا ُ,يلُ إُُِاهللُِِقُلخُبغضُِأُ ُنُْمل 

ُأُ ُنُُْأُ ىلُعيلوماُذاكُبحام ُُشوةمُمنُالرُ اُماُعرضتُ مُ فأُ ُ,يكملعُحيف  ُفإّن  ُ.حٌتُاُس 

ُُذاُقامِتُهبُ:فقالواُ,هالُ كُ نأُُْاُالنُ وإُِ ُالس  ُوال ُُموات     ( ).رض 
___________________ 

ُ.وانظرُماُبعدهُ

ُ)قولهُ ُُ(فيخرص: ُيف ُحجر ُابن 3/311ُ)ُ"الفتح"قال ُاملعجمة(: ُاخلْرصُبفتح ُكرسهاُ, كِي وح 

ُعنُبعضُأ هلُ.ُوبسكونُالراءُبعدهاُمهملة طبُمترًا,ُحكىُالرتمذيُّ هوُحْزرُماُعىلُالن خلُِمنُالرُّ

ُالسل,ُالعلمُِ بُفيهُالزكاةُبعث  طبُوالعنبُمماُجت  ُإذاُأ دركْتُمنُالرُّ ُالثامر  هُأ ن  ُتفسري  ُخارصًاُأ ن  طان 

ُالع رشُفي ثبت هُعليهم,َُيرجُمنُهذاُكذاُوكذاُزبيباًُ:ُينظرُفيقول ُمبلغ  ُفيحصيهُوينظر  ,ُوكذاُوكذاُمترًا

ُمنهمُالعرش ُاجلذاِذُأ خذ  ُبينهمُوبيُالثامر,ُفإذاُجاءُوقت  يل  ُ.ُانتهى.ُوَي 

ُوالبيعُمُ ُيفُالتناولُمنها ُالثامِر ُعىلُأ رباِب ُاخلرِصُالتوسعة  هوهاوفائدة ُنُز  وإيثارُالهلُواجلريانُ,

فى ُيفُمنعهمُمنهاُتضييقًاُالَُي  ُ.انتهىُكالمه.ُوالفقراء,ُل ن 

وابنُ(3/111ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1ُ 1/1)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(111ُ)أخرجهُالشافعيُ ( )

ُعنُمالكُبه(ُ   /18)عساكرُ ُ.ُمنُط رق 

ُابنُشب ةُيفُُ ثهُعنُ(1ُ  / )ُ"تاريخُاملدينة"وأخرجه ُبكريُبنُعبدُاهللُحد  منُطريقُابنُْليعةُأن 

ُ.نحوه.ُسليامنُبنُيسارُبه

رسٌلُُ ُ.ُوهذاُم 

ُ.ُوانظرُماُقبلهُ
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ُ
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 الش
 
 عة  ف

 
ُُماُتقعُ ُ:باب ُعةُ فُْفيهُالشُّ

ُحييحدُ ُ-151 ُثنا ُعنُُىُعنُمالك  يبُبُوعنُأُ سيُ ملعنُسعيدُبنُاُابنُِشهاب 

ُ؛ُأُ عبدُالرُ ُبنُُِمةُ لس ُرسوُنُ محنُبنُعوف  ُقُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُْفعةُفيامُىضُبالشُّ قسمُبيُيُ ُمل 

ُ ُُبينهمُفالُدودُ حلاُعِتُفإذاُوقُ,كاءالرشُّ ُ( ).فيهُفعةُ ش 

ُُتقعُ ُالماُُ:باب ُةعُ فُْفيهُالشُّ

_________________ 

والبيهقيُيفُ(ُ 1 /1)ُ"رشحُمعاينُاآلثار"والطحاويُيفُ(ُ 1/5)ُُ"املسند"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

منُ(ُ 1 /1)ُ"املصنف"ُشيبةُيفُوابنُأيب(1/185ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(13ُ /1)ُ"السننُالكبى"

ُبه ُعنُمالك  ُ.ُط رق 

رسٌلُُ ُ.وهذاُم 

ُُمنُروايةُأيبُعاصمُ (1191ُ)ُ"السنن"وأخرجهُابنُماجهُيفُُ هريُعنهامُعنُأ يبُُعنُمالك  عنُالزُّ

ريرة ُآخرُعنُأ يبُعاصمُثمُ .ُه  ُ.رواهُمنُوجه 

ت صٌلُُوأ بو.ُسعيدُبنُاملسيبُمرسٌلُ:ُقالُأبوُعاصم:ُثمُقالُابنُماجهُ ُ.انتهىُ.سلمةُعنُأيبُهريرةُم 

واحلديثُقدُجاءُمنُ.ُهذاُإسناٌدُصحيٌحُعىلُرشِطُالب خاري:ُ"زوائدُابنُماجه"قالُالبوصرييُيفُ

ُ.انتهىُ.حديثُجابرُيفُالبخاريُوغريه

هريُعنُأيبُسلمةُعنُجابرُ(1199ُ)حديثُجابرُيفُصحيحُالبخاريُكامُقالُ:ُقلتُ منُطريقُالزُّ

ُ.ُ

ُُ َُْي  رسالًُومل  جهُالشيخانُمنُطريقُابنُاملسيبُموصوالًُوالُم  حيحي.ُر  ُُ.ولذاُأ وردتُّهُيفُزوائدُالص 

ُ(.118/ )والعللُالبنُأيبُحاتمُ(.ُ 81 )انظرُعللُالدارقطنيُرقمُ.ُُ
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ُبنُعُ عنُحممُ ُ:كلماُلقاُ:حييىُلقاُ-158 ُأُ د ُعن ُبنُحزُْامرة ُأُ يبُبكر ُ؛ ُنُ م 

ُوقعِتُإذُ:لانُقاثامنُبنُعفُ عُ  ُُرضُِيفُال ُُدودُ حلاُا ُُ,فيهاُفعةُ فالُش  فعةُيفُوالُش 

ُ( ).لُِخالن ُُلُِحُْيفُفُ ُوالُ,رُ ئُْبُِ

 
  

_________________ 

(1ُ 8/3)ُ"املعرفة"ويفُ(15ُ /1)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(1111ُ )أخرجهُعبدُالرزاقُُ( )

ُ.عنُمالكُبه

وابنُ(1/151ُ)ُ"املصنف"وابنُأيبُشيبةُيفُ(111ُ )ُ"مسائلُابنهُصالح"ورواهُاإلمامُأمحدُكامُيفُُ

ثامنُعنُ(131ُ )رقمُُ"العلل"أيبُحاتمُيفُ عنُابنُإدريسُعنُابنُعامرةُعنُأيبُبكرُعنُأ بانُبنُع 

ُ.ُفزادُفيهُأبان.ُأ بيه

ُأمحدُ ُاإلمام ُقال :ُ ُحديث  ُمن ه ُأ صح  ُما ل. ُاخلال  ه ُُ.ذكر  ُيف ُاْلادي ُعبد ُابن  ُالتحقيق"نقله ُ"تنقيح

(1/ 18.)ُ

ورواهُيزيدُبنُعياضُعنُأيبُبكرُبنُحزمُعنُأبانُبِنُ(:5ُ ,1 /3)ُ"العلل"قالُالدارقطنيُيفُ

ُ ثامنُعنُأبيهُعنُالنبي  ُعياضُضعيٌفُ.ُملسو هيلع هللا ىلصع  ُبن  ,ُويزيد  ُأ صحُّ ُ.انتهىُ.واملوقوف 

ُقوله (ُ :ُ ُالن خِل ُابنُقرقولُيفُُ(ف ْحل ُالنوارُعىلُصحاحُاآلثار"قال 99ُ /5)ُ"مطالع ُيفُ(: كذا

نكرونه,ُوقالواُ"املوطأ" قال:ُللجميع,ُوأهلُاللغةُي  ُمنُُف حالُبضمُ :ُإنامُي  الفاءُالُغري,ُوإنامُالفحل 

ُالنخلُِ ُ.انتهى.ُاحليوان,ُوالف حالُذكر 
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ُ
 ال   كتاب

 
 ية  ض  ق
ُ

ُُ:باب ُالرت  ُقُ ليفُاُغيب  ُض 
ِ
ُحلباُاء ُق 

ثنيوُ-159 ُعنُسعيدُبنُاٌُكُلماُحد  مرُبنُعُ ُسي بُ؛ُأنُ ملعنُحييىُبنُسعيد 

ُحلاُنُ أُ ُمرُ ىُعُ فرأُ ُ,ٌمُوّيودي ُلسيهُمُ لابُاختصمُإطُ خلا ُللُق  ُفقُ ُيهودي  ُلفقاُ,هلُىض 

ُلهُال ُلُواهللُِ:يهوديُّ ُحلباُقدُقضيت  ُُ,ق  ةمرُبالدُ هُعُ بُ فَّض  ُ.؟دريكوماُيُ ُ:لقاُثمُ ُ,ر 

ُلاُلفقا ُنُ نُ إُُِ:يهوديُّ ُنُ أُ ُجدُ ا ُيُ له ُحلقيضُبايسُقاض  ُُ,ق  ُمُ ُإال  ُ,ٌكُلكانُعنُيمينه

ُللقانهُوفُ هُويُ دانُِسدُ ٌكُيُ لهُمُ لوعنُشام ُحلماُدامُمعُاُحق  ُتُ ُ,ق  ُحلاُركُ فإذا ُ,ارج ُعُ ُق 

ُ( ).ركاهوتُ 

ُُماُجاءُ ُ:باب ُهاداِتُيفُالش 

ثنيوُ-111 مرُبنُُعُ ىلعُمُ قدُُِ:لهُقانُ أُ ُ,محنيبُعبدُالرُ أُ بنُعنُربيعةٌُُكُلماُحد 

ُماُمُْكُل ُئتُ قدُجُِلُ:لفقاُ,راقعُِلاُلُِهابُرجٌلُمنُأُ طُ خلا ُلفقاُ,ذنٌبُُهُرأٌسُواللر 

ُُ:لقاُ؟ماُهوُ:عمر ُ؟.كلقدُكانُذُوُ أُ ُ:مرعُ ُلفقاُ,نارِضُبأُ ُورُظهرْتُالزُُُّشهادات 

_________________ 

ثنا(119ُص)ُ"فتوحُمص"أخرجهُابنُعبدُاحلكمُيفُُ( ) ُ.أ يبُعبدُاهللُبنُعبدُاحلكمُعنُمالكُبهُحد 

ُبنُزيدُكالمهاُعنُحييىُ(15ُ/ )ُ"أخبارُالقضاة"وأخرجهُوكيعُيفُُ ُبنُعاصمُومحاد  منُطريقُعيلُّ

انُ:ُقالُاليهودي"وفيهُ.ُبنُسعيدُعنُحممدُبنُسعيدُبنُاملسي بُعنُأ بيهُبه ُلي نطِق  ُوميكائيل  ُجبيل  إن 

ُ."عىلُلِسانه
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ُ( ).لدوعُ لمُبغريُااإلسالؤرسُرجٌلُيفُالُيُ ُواهللُِ:مرعُ ُلفقاُ,نعمُ:لقا

ُُيُِمُِيُ لباُقضاءُ لاُ:باب ُاهدُِمعُالش 

ُعنُأُ عنُجعفرُبنُحممُ ٌُكُلماُلقاُ:حييىُلقاُ- 11 ُأُ د  ُ؛ ُرسوُنُ بيه ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُلقىضُبا ُ( ).اهدُِيميُمعُالش 

ُقُ لاُ:باب ُُاءُ ض  ُُهادةُِيفُش  ُيانُِبُْالص 

ُبنٌُُِكُلماُلقاُ:حييىُلقاُ-111 بريُكانُالزُُُُّبنُ اهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,روةعُ ُعنُهشام

_________________ 

ُ.ُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(11ُ /1 )ُ"السننُالكبى"يفُأخرجهُالبيهقيُ ( )

نقطعُ ُ.وهذاُم 

(1)ُُ ُالشافعي 135ُ)أخرجه )ُ 15ُ /1)والطحاوي )ُ ُعوانة 1113ُ)وأبو )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

ُعنُمالكُبه(85ُ /5)وابنُعساكرُ(19ُ /1 ) ُ.ُوغريهمُمنُط رق 

(19ُ /1 )والبيهقيُ(1113ُ)أبوُعوانةُو(15ُ /1)والطحاويُأيضًاُ(315ُ )وأخرجهُالرتمذيُُ

ُعنُجعفرُبنُحممدُبه رسالًُُمنُط رق  ُ.م 

ُ.ُهكذاُم رسالًُ:ُفقيل.ُواختلفُفيهُعىلُجعفرُعنُأبيهُُُ

ُ.عنهُعنُأبيهُعنُجابر:ُوقيلُ

ُ:ُوقيلُ ُ.عنُأبيهُعنُعيلٍّ

ُ(.3/91)وعللُالدارقطنيُ(8/315ُ)وإرواءُالغليلُ(1/111ُ)التلخيصُاحلبريُ.ُانظرُ

سلٌمُيفُُ مروُبِنُدينارُعنُابِنُعب اس(18ُ /5)ُ"صحيحه"ويشهدُلهُماُأخرجهُم  ُ",ُمنُطريقُع  أن 

ُاهللُ ُوشاهدُ :ُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ُ."قىضُبيمي 
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ُُيقيضُبشهادةُِ ُ( ).راحجلُِنُابيانُفيامُبينهمُمُِالص 

ُُملسو هيلع هللا ىلصُبي ُالن ُُبُِنُُْمُِىلعُِثُنُْحلُِيفُاُماُجاءُ ُ:باب

ُعنُُوقُ يبتبةُبنُأُ هاشمُبنُعُ ُبنُُِعنُهاشمٌُُِكُلثناُماحدُ ُ:حييىُلقاُ-113 اص 

ُعنُجْسُبنُنُُِعبدُاهلل ُُال ُاهللُعبدُُِبنُُِابرُِطاس  ُرسوُنُ ؛ُأُ ُنصاري  نُمُ ُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُلُ ح ُ ُ( ).ارنُالن ُهُمُِمقعدُ ُأُ بوُ تُ ُنبيُآثامًُُمُِىلعُف 

_________________ 

ُ.ُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(11ُ /1 )ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(3)

ُُ ُالرزاق ُعبد 8/318ُ)وأخرج ,319ُ )ُ ُشيبة ُأيب 1/381ُ)وابن )ُ 11ُ /1 )والبيهقي واحلاكمُ(

ل ْيكة(1/181ُ) ُأيبُم  ُاهللُبِن ُمنُطريقيُعنُعبد ُقال, ُعنُشهادِةُ": ه ُعب اسُأ سأ ل  ُإىلُابِن أ رسلت 

بيان ُفقال.الص  ُ؟ هداء}قالُاهللُعزُوجلُ: ُُ{مم نُترضونُمنُالش  181ُ)البقرة ُمم( ,ُنُنرىضوليسوا

ه؟ُفقال:ُقال ُإىلُابنُالزبريُأ سأ ل  قوا:ُفأرسلت  ئلواُأ ْنُي صد  ُعىلُ:ُقال,ُباحلريُإْنُس  ُالقضاءُإال  فامُرأيت 

ُالزبري ُ."ماُقالُابن 

(1318ُ)وابنُحبانُ(3/311ُ)وأمحدُ(ُ 3/19)ُ"الكبى"والنسائيُيفُ(ُ 11)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُ 1/191ُ)واحلاكم )ُ 1/398ُ)ُ"ىالكب"والبيهقيُيف )ُ ُاملوطأ"واجلوهريُيف 131ُ)ُ"مسند منُ(

ُعنُمالكُبه ُ.ط رق 

ُُ ُأبوُداود ُ(3111ُ)وأخرجه ُ(1315ُ)وابنُماجه ُ"املنتقى"وابنُاجلارودُيفُ(1/1ُ)وابنُأيبُشيبة

ُعنُهاشمُبه(11ُ /1 )والبيهقيُ(1/191ُ)واحلاكمُ(911ُ) ُمنُط رق  .ُ ُ"زادوا ولوُعىلُِسواك 

ُ ُ."أ خَّض 

هُثقاٌتُُ ُ.ُُعبدُاهللُبنُنسطاسُوث قهُالنسائي.ُورجال 

ُ.ُنحوهُولهُشاهدُمنُحديثُأ يبُأ مامةُبِنُث علبةُُ

هُثقاٌتُ.ُأ خرجهُالنسائيُُّ(:5/185ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُ.ورجال 
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ُُاىلعُْيُِمُِيُ ليفُاُاُجاءُ مُ ُجامعُ ُ:باب
ُبُِنُْملِ

ُبنُاٌُكُلماُلقاُ:حييىُلقاُ-111 ُأنُ حل ُعنُداود ُسمعُ صيُ؛ ُغُ أُ ُه ُبنُ فُ طُ با ُان

ُاطُ  ُيقولرُ ملريف  ُوابنُ ُبنُ ُزيدُ ُاختصمُ ُ:ي 
ُمُ ُثابت 

ُكانتُبينهامُإطِ ُيفُدار  ُمروانُىليع 

ُُ-دينةُملُاىلمرٌيُعوهوُأُ ُ-كمُحلبنُا ُباىلعُُمروانُ فقىض  ُىليميُعلُزيدُبنُثابت 

ُُلفقاُ,نبملا ُبنُثابت  ُلحأُ ُ:زيد ُمُ لُف  ُُواهللُِالُ:مروانُلفقاُ:لقاُ,كاينه عندُُإال 

ُفجعُ:لقاُ,قوِقُحلاُاطعُِمقُ  ُُبنُ ُزيدُ ُل  ُحي 
ُلثابت  ُحلُ هُحقُ ُنُ أُ ُف  ُُنُْبىُأُ ويأُُْ,ق  ُلحي  ُىلعُف 

ُفجعُ:لقاُ,نبُِملا ُكمُيُ حلاُبنُ ُمروانُ ُل  ُ( ).كلمنُذُعجب 

ُُماُالُ:باب ُنهُْالرُ ُِقُلُْنُغمُُِوزُ جي 

ُعنٌُُكُلثناُماحدُ ُ:حييىُلقاُ-115 ُرسوُأنُ ُ,بسيُ ملاُبنُُِعنُسعيدُُِابنُِشهاب  ُل 

ُلُ غُْيُ ُالُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُ( ) .نهُْالرُ ُق 

_________________ 

منُ(3ُ 1/1)ُ"املعرفة"ويفُ(11ُ /1 )ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(111ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُ.طريقُمالكُبه

ُالبخاريُيفُُ 18ُ /3)ُ"صحيحه"وعل قه ُاليمي( ُعليه ُوجبْت ُحيثام عىُعليه ُاملد  ُبابُحيلف  والُ,

ُباليميُعىلُزيدُبنُثابت,ُت صفُمنُموضعُإىلُغريه ُ.فذكره.ُقىضُمروان 

(93ُ)ُ"غرائبُحديثُمالك"وابنُاملظفرُيفُ(11ُ /1)ُ"رشحُمعاينُاآلثار"أخرجهُالطحاويُيفُُ(1)

ُعنُمالكُبه(1/111ُ )ُ"ريخُبغدادتا"واخلطيبُيفُُ ُ.منُط رق 

وابنُأيبُشيبةُ(81ُ )ُ"املراسيل"وأبوُداودُيفُ(5133ُ )وعبدُالرزاقُ(518ُ)وأخرجهُالشافعيُُ

(1/ 81ُ )ُ 11ُ /1)والطحاوي )ُ 3/33ُ)والدارقطني )ُ ُيف 1/39ُ)ُ"الكبى"والبيهقي ويفُ(

هريُبه(1/131ُ)ُ"املعرفة" ُعنُالزُّ رسالًُبلف.ُمنُط رق  ن ه,ُ"ظُم  الُيغلقُالرهنُمنُصاحبهُالذيُره 

= 
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___________________ 

رمه نمهُوعليهُغ  ُ"لهُغ 

رمه:ُقالُالشافعيُ نمهُزيادت ه,ُوغ  ه.ُغ  هُونقص  ُ.هالك 

ُقلت ُاملسي ب: ُبِن ُسعيِد ُقول ُمن ُالزيادة ُوهذه .ُ ُيف ُداود ُبذلكُأبو ُجزم  ُ"املراسيل"كام فأخرجهُ.

ُمنُطريقُيونس(11ُ /1)الطحاويُ منُطريقُالوزاعيُ(91ُ)ُ"لكغرائبُما"وابنُاملظفرُيفُ.

ُاملرفوعُ  ر  هريُفذك  ُ.ُكالمهاُعنُالزُّ

ُاملسيب نمه:ُفلذلكُأ قول:ُثمُقالُابن  رمه,ُلهُغ  ُ.وعليهُغ 

وغريهمُ(1911ُ)والدارقطنيُ(ُ 111)والبزارُ(5931ُ)وابنُحبانُ(ُ 111)وأخرجهُابنُماجهُُ

هريُعنُابنُاملسيبُعنُأيبُهريرة ُ.ُمنُط رقُعنُالزُّ

ُِمنُاملرفوعوذكرُبُ همُالزيادة  ُ.عض 

ُمعنُ(:1/115ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُإال  ُفيامُعلمت 
نُروىُاملوطأُعنُمالك  ُم  هكذاُرواهُكلُّ

ل ه.ُبنُعيسى ُفيهُ,ُومعٌنُثقةٌُ,ُفجعل هُعنُسعيدُعنُأيبُهريرة.ُفإِنهُوص  ُأ ينُأ خشىُأ ْنُيكونُاخلطأ  إال 

ُبنُعبدُاحلميدُالغضائري ُ.ُِمنُعيل 

ُعبدُالبُسندُ ُ هريُيفُوصلِهُوإرسالِه.ُهثمُساقُابن  ُفيهُعىلُالزُّ ُأيضًاُبأسانيدهُاخلالف  ُ.وذكر 

ه(:3/31ُ)ُ"التلخيص"قالُاحلافظُيفُُ ُأبوُداودُوالبزارُوالدارقطنيُوابنُالقطانُإرسال  ح  ولهُ,ُوصح 

ُاحلقُوصل ه,ُط رٌقُيفُالدارقطنيُوالبيهقيُكلُّهاُضعيفة ُعبدُالبُوعبد  حُابن  ُُ.انتهى.ُوصح 

ُرانظُ :ُ ُالدارقطنيُسؤالُرقم 191ُ )علل )ُ ُالراية 1/381ُ)ونصب  )ُ 1/115ُ)والتمهيد  وإرواءُ(

ُ(.5/139)الغليلُ

ُ:ُ)قولهُ ُ"املوطأ"قالُاإلمامُمالكُيفُُ(يغلق  ُُ-واهللُأعلمُُ-وتفسريُذلكُفيامُن رىُ: ُالرجل  ُي رهن  أْن

ن ُللمرِت  هنُبه,ُفيقولُالراهن  ُر  هنُفضٌلُعام  ُعندُالرجِلُباليشء,ُويفُالر  ك:ُالرهن  ,ُإْنُجئت كُبحق 

ُلكُبامُرهنُفيه هن  ُفالر  يهُله,ُوإال  ُي سم  ,ُوهذاُُ(:أيُمالكُ)ُقالُ.ُإىلُأ جل  لُّ ُالُي صلٌحُوالُحي  فهذا

نفسخاًُ ُم  يُعنه,ُوإْنُجاءُصاحب هُبالذيُرهنُبهُبعدُال جِلُفهوُله,ُوأ رىُهذاُالرشط  ُ.انتهى.ُالذيُّن 

ُ ُيف ُعمر ُأبو 31ُ /1ُ)ُ"االستذكار"قال :)ُ ُفيه ُالرهن)والرواية ُي غلق  ُال ُاخلبُُالقاِفُُبضمُ ( عىل

= 
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ُقُ لاُ:باب ُمُِالْسُاإلُُِعنُُِنُارتدُ فيمُ ُاءُ ض 

ثناُحييُ-111 ُحد  ُرسوُمُ؛ُأنُ لعنُزيدُبنُأسُىُعنُمالك  نُمُ ُ:لقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُغُ  ُ.( )هُنقُ واُعُ هُفارضبُ ُدين ُري 

ثنيوُ-111 ُادُبنُعبدُاهللمحنُبنُحممُ كُعنُعبدُالرُ لماُحد  ُلُبنُعبد  عنُُقاري 

___________________ 

ُبمعنى ُليسُيغلق: هن ُالر  ُأي. ُيذ: تلفُباطالًُال ُي  ُهبُوال ُواهللُأعلم. ُيقولون, ُوالنحويون غلقُ:

ُْيوجدُلهُختل ص ُ.انتهىُكالمه.ُالرهنُإذاُمل 

ُيغلقُغلوقاًُ:ُيقال(:3/319ُ)ُُ"النهاية"وقالُابنُالثريُيفُ ُ.ُغلِقُالرهن  نُالُيقدر  إذاُبقيُيفُيدُاملرِت 

نُإذا.ُراهن هُعىلُختليصه هُاملرِت  هُصاحب هُواملعنىُأنهُالُي ستحقُّ وكانُهذاُمنُفعلُاجلاهلية,ُ.ُملُي ستفكُّ

,ُفأ بطل هُاإلسالم هن  نُالر  ُاملرِت  ُملك  ُماُعليهُيفُالوقتُامل عي  ؤد  ُإذاُملُي  ُالراهن  ُاهـ.ُأ ن 

وابنُ(1/191ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(95ُ /8)ُ"الكبىالسننُ"والبيهقيُيفُ(181ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

منُطريقُ(391ُ)ُ"الردُعىلُاجلهمية"وأبوُسعيدُالدارميُيفُ(81ُ)ُ"مالكُغرائبُحديث"املظفرُيفُ

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُمالكُبه

رسالًُ(:5/311ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ واةُاملوطأُم  ُر  ُفيهُعنُمالكُ,ُهكذاُرواهُمجاعة  والُيصحُّ

ُهذاُامل رسِلُعنُزيد ويُفيهُعنُمالكُعنُنافعُعنُابنُِ,ُغري  ُعمرُعنُُوقدُر  ُ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ل  منُبد 

نكرُعندي.ُ"دين هُفاقتلوه ُ.انتهىُكالمه.ُوهوُم 

مر:ُقلتُ ُمالكُعنُنافعُعنُابنُع  رُيفُ.ُحديث  منُ(81ُ)ُ"غريبُحديثُمالك"أخرجهُابنُاملظف 

ُبه دُالقريشُعنُمالك  ُ.ُطريقُموسىُبنُحمم 

عيٌفُُ ُ.وموسىُض 

:ُقال,ُمنُروايةُأيوبُعنُعكرمةُعنُابنُعباس(1851ُ)ُ"صحيحه"ويشهدُلهُماُرواهُالبخاريُيفُُ

لُدين هُفاقت لوه":ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ نُبد  ُ."م 
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هُلُ فسأُ ُشعري ُيبُموسىُال ُأُ ُلبُ منُقُُِابُرجٌلُطُ خلمرُبنُاعُ ُىلعُمُ دُِقُ ُ:لهُقانُ بيهُ؛ُأُ أُ 

ُعُ لُلقاُمُ ثُ ُ,خبهاسُفأُ عنُالن ُ ُغرُ كانُفيكمُمنُمُ ُلهُ:مره ُخ  ُ بة
ُ.منعُ:لفقاُ؟ب 

ُ.هنقُ عُ ناُاهُفَّضبُْن ُبُْقرُ ُ:لقاُ؟تمُبهلعفامُفُ ُ:لقاُ,همُِسالبعدُإُُِرجٌلُكفرُ 

ُثالتُ ْسُبُ الُح ُفُ أُ ُ:مرعُ ُلقا ُكتُ عمُْطُْوأُ ُ,ثاًُموه ُموه ُرغيفُل  ُتُ بُْتُ تُ واْسُُ,اًُيوم  هُلُ علموه

ُ ُ.؟اهللُمرُ أُ ُراجعُ ويُ ُ,يتوب 

ُقا ُإُُِهمُ لالُ:عمرُلثم  ُُْين  ُمل 
ُأُ  ُُْ,حَّض  ُُْ,رآمُ ُومل  ُومل 

ُأُ  ُ( ).نيغُ لإذُبُرض 

_________________ 

ُالشافعيُُ( ) 181ُ)أخرجه 8/111ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ( 1/319ُ)ُ"املعرفة"ويفُ( منُ(

ُ.ُطريقُمالكُبه

همنُطر(ُ  3/1)وأخرجهُالطحاويُُ ُعنُعبدُالرمحنُعنُأ بيهُعنُجد  ُعنُمالك  فزادُ.ُيقُابنُوهب 

ه) ُ(.ُعنُجد 

مُ ُماُت قد  ُعنُمالك  ُالصواب  ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُولعل 

ُُ ُمنصور ُبن ُسعيد 1111ُ)وأخرجه ْردي( راو  ُالد  ُحممد ُبن ُالعزيز ُعبد ُعن ,ُ ُبرقم (1111ُ)وأيضًا

ُعنُعنُيعقوبُبنُعبدُالرمحنُبنُ(ُ  3/1)والطحاويُ ُالقاريُكالمها حممدُبنُعبدُاهللُبنُعبد 

ُ.ُعبدُالرمحنُعنُأ بيه

ة.ُويفُإسناِدهُانقطاعٌُُ ُْي دركُالِقص  ُ.ُحممدُبنُعبدُاهللُبنُعبدُالقاريُمل 

عمرُ (8195ُ )وأخرجهُعبدُالرزاقُُُُُ يبةُ,ُعنُم  ُأ يبُش  دُ(5/511ُ)وابن  يينةُكالمهاُعنُحمم  عنُابِنُع 

ُ.ُفذكره.ُمل اُقِدمُ :ُقال,ُبيهبنُعبدُالرمحنُعنُأُ 

ُ.ُوهذاُموصوٌلُُ

ُ)قولهُُ بة: ُُ(مغر  ُاحلافظُيف 1/51ُ)ُ"التلخيص"قال :)ُ
ِ
ُبكرسُالراء ُفيهاوفتحُُِيقال ُاإلضافة ُمع .ُها

ُبعيدة ُِمنُبالد  ُجاء 
بُجديد  وكرسواُالراءُُ.شيوخُاملوطأُف تحواُالغي:ُوقالُالرافعي,ُمعناهُهلُِمنُخ 

= 
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ُقُ لاُ:باب ُالًُهُرج ُتُِرأُ معُامُُْدُ ج ُنُوُ فيمُ ُاءُ ض 

ثنيوُ-118 ُعنُسعيدُلماُحد  منُُالًُرج ُُبُ؛ُأنُ سيُ ملبنُاكُعنُحييىُبنُسعيد 

ُُلهأُ  ُُابنُ ُهليقالُُ-امُالش  ُكُ ْشُفأُ ُ,هالُ تُ وُقُ هُأُ لُ فقتُ ُالًُهُرج ُتُِمعُامرأُ ُوجدُ ُ-ُخيبيٍّ ُل 

ُُ,فيهُقضاءُ لعاويةُبنُأيبُسفيانُاُمُ ىلع ُسأُ يُ ُشعري ُيبُموسىُال ُُأُ ىلإُفكتب  ُيلُ هُعلُل 

ُعنُذلأيبُطاُبنُ  ُفسأُ ُ,كلب  ُلأيبُطاُبنُ ُيلُ كُعلبوُموسىُعنُذأُ ُل  هُلُلفقاُ,ب 

ُُإنُ ُ:يلُ ع ُُعُ ريِضُماُهوُبأُ ُءُ هذاُاليش  ُِبُخُْتُ ليكُلعُزمت  ُُ:بوُموسىهُأُ لُلفقاُ,ين  ُكتب 

ُْإنُُ:سنُ بوُح ُناُأُ أُ ُ:يلُ عُلفقاُ,كلكُعنُذلُ سأُ أُ ُنُْمعاويةُبنُأيبُسفيانُأُ ُيلُ إ ُِتُيأُُْمل 

ُُربعةُِبأُ  ُمُ برُ ُطُ عُْيُ لهداءُفش 
ُ( )ُ.هتِ

ُقُ لاُ:باب ُوذُِبُ نُْمل ُيفُاُاءُ ض 

ُعنُُ:كلماُلقاُ:حييىُلقاُ-119 ُُابنُِشهاب  ُعنُس  منُُرجلُ ُ-ةُليبُمجيأُ ُ( )ني 

___________________ 

د وها ُانتهى.ُوشد 

عنُ(1/318ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(8/131ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(1/111ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُ.مالكُبه

منُ(11ُ /1 )ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(5/119ُ)وابنُأيبُشيبةُ(9/133ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

ُعنُحييىُبنُسعيدُبه ُ.ط رق 

تِه:ُ)قولهُ م  ةُبضمُ ُ(بِر  م  ُُ.الراءُالرُّ ُوا,ُاحلبل  ُالقاتِلُي سل مُمنهُإىلُويل  ربطُيفُرقبِة ملرادُهناُاحلبلُالذيُي 

تيل سلم"قالهُالنوويُيفُ.ُالق  ُ(.19 /  )ُ"رشحُم 

(1)ُُ ُيف ُالنووي ُواللغات"قال ُالسامء 131ُ/ )ُ"ِتذيب ُاملخففة,ُ(: ُالنون ُوفتح ي, ُالس  ُبضم  هو

= 
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ُلبنيُس ُئُْجُِفُ ُ:لقاُ,ابطُ خلمرُبنُاعُ ُيفُزمانُُِاًُنبوذهُوجدُمُ نُ أُ ُ-يم  مرُبنُُعُ ىلبهُإُت 

ُلماُمحُ:لفقاُ,ابطُ خلا ُالن ُُخذُُِأُ ىلعُك  ُهذه ُوجدُُْ:لفقاُ؟ةُِمُ س  ُخذُْفأُ ُاُضائعةًُِت  ُ,اِت 

ُلكذأُ ُ:مرهُعُ لُلفقاُ,ٌحُلهُرجٌلُصانُ ؤمنيُإُِملاُمريُ ياُأُ ُ:هريفُ هُعُ لُلفقا ُ.نعمُ:لقاُ؟ك 

ُ( ).هيناُنفقتُ لوعُ,هؤُ كُواللوُ.اذهبُفهوُحرُ ُ:ابطُ خلمرُبنُاعُ ُلفقا

ُقُ لاُ:باب ُهيُْبأبُدُِلولاُاِقُحلُْبإُُِاءُ ض 

___________________ 

تب وقالُ:ُوقالُالبخاريُيفُتارَيه.ُمنُأصحابُالفنونُاجلمهورُوإسكانُالياء,ُهذاُهوُاملشهورُيفُك 

حبته:ُابنُأيبُأويس ُبكرسُالياءُاملشددة,ُوهوُصحايٌبُمتفٌقُعىلُص  ني  ُْيذكرواُ.ُس  ُمل  ُاجلمهور  ثمُإن 

ُأبيه ُاسم ُماكوال. ُابن ُوحكى ُله, ُويقال , رق د  ُف  ُبن ُسني ُأنه ُويقال: ل مي, ُالس  خري: ُالص  وعنُ.

هري ليطي:ُالزُّ ُسعدُ.أنهُس  ُ:ُقالُابن  مر  ُع  ليمُمنُأنفسهم,ُلهُأحاديث,ُوسمع  وهوُرجٌلُمنُبنيُس 

ْمق,ُبضمُالعيُاملهملةُوفتحُامليم هُبالع   انتهىُملخصاًُُ.,ُوكانُمنزل 

والطحاويُيفُ(11ُ /1)ُ"الكبري"والطباينُيفُ(81ُ 1 )وعبدُالرزاقُ(151ُ)أخرجهُالشافعيُ ( )

ُاآلثار" ُمشكل 5ُ  /1)ُ"رشح ُوالبيهقيُ( ُ 1/11)ُ"الكبى"يف )ُ 5/35ُ)ُ"املعرفة"ويف منُ(

ُعنُمالكُبه ُ.ُط رق 

ُُ ُالرزاق ُعبد 1/119ُ)وأخرجه )ُ ُشيبة ُأيب 111ُ/  )وابن )ُ ُسعد 1/11ُ)وابن والطحاويُ(

هريُبه(1/111ُ)والبيهقيُ(5ُ  /1) ُعنُالزُّ ُ.ُمنُط رق 

ُيفُُ ا(1/911ُ)ُ"صحيحه"وعل قهُالبخاري  ف  ىُرجٌلُرجالًُك  هُُمتصًاُ.ُهبابُإذاُزك  ُفذكرُنحو 

ُ.إسنادهُصحيٌحُ(:1/113ُ)ُ"تغليقُالتعليق"قالُاحلافظُيفُُ

ُ ُيف 3/11ُ)ُ"التلخيص"وقال ُالولُ.تنبيهان(: نيُبنُمجيلة: ُس  ُالرافعي ُن سخ ُيف ُيقع ,ُ والصواب 

نيُأبوُمجيلة هول.ُس  .ُِسناناسمُالعريفُاملذكورُ:ُالثاين.ُوهوُصحايٌبُمعروٌفُملُي صبُم نُقالُإن هُجم 

ُأ بوُحامدُيفُتعليقه هُالشيخ  ُ.انتهىُكالمه.ُأ فاد 
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ثنيوُ-111 دُبنُإبراهيمُبنُعنُحممُ ادُْلُبنُاكُعنُيزيدُبنُعبدُاهلللماُحد 

ُعنُعبدُِيامنُبنُيُ لعنُسُيمي ُارثُالتُ حلا ُلًةُهامرأُ ُنُ أُ ُةُ؛ميُ يبُأُ ُبنُأُ اهللُسار  عنهاُُك 

ُوعرشأُ ُربعةُ أُ ُْتُهاُفاعتدُ زوج ُ ُتزوُ ُ,اًُشهر  هاُعندُزوجُُِفمكثْتُُ,تلُ حيُحُجْتُثم 

ُونصربعةُأُ أُ  ابُطُ خلمرُبنُاُعُ ىلهاُإزوج ُفجاءُُ,اًُدًاُتامُ لوُدْتُلوُثمُ ُ,فُشهرُ شهر 

ُةُقُ يُ لاهجلسوًةُمنُنساءُامرُنُِفدعاُعُ ُ,هلكُلذُفذكرُ  ُ.كلعنُذُنُ ْلُ أُ دماءُفس 

ُمنهنُ ُْتُلفقا ُأُ أُ ُ:امرأٌة ُانا ُلهُ,ةُِرأُ ملخبكُعنُهذه ُزوج ُُك  ُحيُمحعنها ُْتُلها

ُالدُ لعُهريقْتُفأُ ُ,منه ُُ,ماءيه ُبطنُِدُ لوُفحش  ُيف ُلفُ,هاها ُُأُ ام  ُزوج ُصاهب  ُاا ذيُلها

ُوأُ ُ,هاحُ نكُ  ُُاءُ ملاُدُ لولاُصاب  ُهاُوكُ يفُبطنُُِدُ لولاُكُ رُ حت  ُ.ابطُ خلبنُامرُهاُعُ قُ فصدُ ُ,ب 

ُ.قُبينهاموفرُ 

ُْهُنُ اُإُِمُ أُ ُ:عمرُلوقا ُيُعنكامُنُِيبلغُُْمل  ُحْلُوأُ ُ,خريٌُُإال  .لُِوُ بال ُُدُ لولاُق 
( )ُ

ثنيوُ- 11 ُعنُسُعنُحييىُبنٌُُِكُلماُحد  ُأنُ يامنُبنُيُ لسعيد  ُ؛ مرُبنُعُ ُسار 

ُىُرج ُتُ فأُ ُ,مسالعاهمُيفُاإلبمنُادُ ُةُِيُ لاهجلاُدُ والأُ طُيُْلُِط ابُكانُيُ خلا مهاُالنُكال 

_________________ 

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(98ُ /1)ُ"الصغرى"ويفُ(1/111ُ)ُ"الكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ريج(3151ُ )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ منُطريقُالليثُ(1/111ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ,ُعنُابنُج 

ُ.ُكالمهاُعنُيزيدُبنُعبدُاهللُبه

هاُ)ُ:ُقولهُ ُولد  ُ:ُيقال.ُيبس:ُأي(:3/319ُ)ُُ"غريبُاحلديث"قالُأبوُعبيدُيفُُ(فحش  ُحيش  ,ُحش 

ُ ُفهيُحمش  ُاملرأ ة  ُأ حشِت ُوقد ُذلك. ها ُولد  ُفعل ُإذا ُشل ت, ُإذا ُلليِد ُقيل ُومنه ب ست: تُوي  ُحش  .ُقد

هاُبضمُاحلاءُ.ُوبعضهمُي رويه ُولد  ش  ُ.انتهىُكالمهُ"ح 
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ُويدُ  ُعُ ُ,ةُ امرأُ ُدُ لعي ُافدعا ُبن ُقائفطُ خلمر ُلاُلفقاُ,يهاملإُُِفنظرُ ُاًُاب قدُلُ:قائف 

ُُ,اشرتكاُفيه ُ.ةرُ ابُبالدُ طُ خلمرُبنُاهُعُ بُ فَّض 

ُاُثمُ  ُِبُْخُأُ ُ:لفقاُ,ةُ رأُ ملدعا ُل ُُ:تلفقاُ,كُِبُ ينيُخ  ُالرُ كانُهذا ينيُتُ أُْيُ يُلجحد

ُل ُ ُإبل  ُيف ُحتُ يُ ُفالُ,هالهوهي ُيظنُ فارقها ُاستمرُ نُ أُ ُوتظنُ ُى ُقد ُح ُُه ُثمُ ُ,ٌلُبُ هبا

ُ ُفأُ ُانصف  ُلخُثمُ ُ,يهُدماءٌُلعُهريقْتُعنها دريُأُ ُفالُ,تعنيُاآلخرُ ُ.هاُهذايلعُف 

ُأُ ُنُْمُِ ُُ:لقاُ؟امُهوّي  ُقلُافكب  ُأُ ُلُِواُ:مُِغالللمرُعُ ُلفقاُ,ائف  ُّي  ُُ( ).امُشئت 

ُقُ لاُ:باب ُدُِوالال ُُهاِتُمُ يفُأُ ُاءُ ض 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالشافعي 1/111ُ)ُ"الم"أخرجه )ُ ُيف ُاملشكل"والطحاوي 1/31ُ)ُ"رشح )ُ ُيف ُ"والبيهقي

ُعنُمالكُبه(1/111ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(1/113ُ )ُ"الكبى ُ.ُمنُط رق 

ُُ ُالرزاق ُعبد 3111ُ )وأخرجه يينة( ُع  ُابن ُعن ,ُ 1/31ُ)والطحاوي ُعياضُ( ُأنسُبن ُطريق من

لي.ُكالمهاُعنُحييىُبنُسعيدُبه ُ.ُمتصًاُدونُقصةُالرج 

ُْيدركُعمرُُُُُ ُ.ُوسليامنُبنُيسارُمل 

ُالرمحنُبِنُ(1/113ُ )ُ"الكبى"وروىُالبيهقيُيفُُ ُعبِد روةُعنُأ بيهُعنُحييىُبِن عنُهشامُبنُع 

ُاخلطابُ",ُحاطبُعنُأ بيه ُبن  مر  ُع  امُأ بوهُأن  اًلُالُي درىُأ ّيُّ ليُاد عياُرج  ُيفُرج  مرُ.ُق ىض  فقالُع 

ُامُش:ُللرجل بِعُأّي  ُات  ُ."ئت 

ُ.هذاُإسناٌدُصحيٌحُموصوٌلُ:ُقالُالبيهقيُ

ُأ خرىُ مرُمنُطرق  ُ.ُوجاءُعنُع 

ُ(.1/15)وإرواءُالغليلُ(11ُ /1)ورشحُمعاينُاآلثارُللطحاويُ.ُانظرُسننُالبيهقيُ

طهُيليطهُإذاُأْلصقهُبه:ُأيُ(ي ليطُ:ُ)ُقولهُُُُ ُ(.1/589ُُ)ُ"النهاية"قالهُابنُالثريُيفُ.ُي لحقهمُهبمُمنُأ ال 
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ُعنُُ:كلماُلقاُ:حييىُلقاُ-111 مرُعنُعُ ُُبنُِعبدُاهللُبنُُِملُِعنُساُابنُِشهاب 

ُبنُاعُ ُأنُ ُ,بيهأُ  ُمُ:لابُقاطُ خلمر ُبال  ُيطُ ُا ُالُ.وهنُ لُ عزُِيُ ُثمُ ُ,همدُ ئونُوالئُ رجال 

ُيُ لتينيُوأُْتُ  ُيدٌة ُأنُْهدُ سيُ ُعرتف  ُُ,هباُمل  ُقدُأُ ُا ُحلأُ ُإال  ُبعدُ ُ,هادُ لبهُوُقت  وُأُ ُ,فاعزلوا

ُ( ).وااتركُ 

ثنُ-113 ُحد  ُعنُصفيُ يُعنُمالك  ُبنِتُعنُنافع  يبُعُ أُ ُة
ُأُ ُ,بيدُ  ُأُ ّن  ُأنُ ُ,هبتُْْخُا

ُبنُعُ  ُيُ مُ:لقاُ,ابطُ خلامر ُبالُرجال  ُُنُ وهُ عُ يدُ ُثمُ ُ,همئدُ طئونُوالا ُالُ.نْجُرَي 

ُيُ ُيدةٌُلتينيُوتأُْ ُـلُ قدُأُاُأنُْهدُ سيُ ُعرتف  ُُ,هبام  ُحلُْأُ ُإال  ُبعدُ ُوهنُ رسلُِفأُ ُ,هادُ لبهُوُقت 

ُُ( ).وهنُ سكُ مُْوُأُ أُ 

ُالقُ ُ:باب ُواِتُامل ُُامرةُِيفُعُُِاءُ ض 

ثنيُ-111 ُحييُحد  ُرسوُنُ أُ ُ,بيهروةُعنُأُ عنُهشامُبنُعُ ُىُعنُمالك  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

_________________ 

( )ُُ ُالشافعي 91ُ)أخرجه )ُ ُيف 3ُ 1/1)ُ"الكبى"والبيهقي )ُ ُ"ويف 1/11ُ)ُ"املعرفة والطحاويُ(

ُعنُمالكُبه(9/319ُ)والبغويُ(1ُ  /3) ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمنُط رق 

هريُبه(1511ُ )رزاقُوأخرجهُعبدُالُ ريجُعنُالزُّ رُوابنُج  عم  ُ.ُعنُم 

هُصحيٌحُُ ُ.ُوسند 

ُ(.33ُ ُ–31ُ /1)لعبدُالرزاقُُ"املصن ف":ُوانظرُ

والطحاويُ(ُ 1/1)"املعرفةُ"و(3ُ 1/1)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(95ُ)أخرجهُالشافعيُُ(1)

ُعنُمالكُبه(9/119ُ)والبغويُ(1ُ /3) ُ.منُط رق 

ريجُعنُموسىُعنُنافعُبه(1515ُ )لرزاقُوأخرجهُعبدُاُ ُ.ُعنُابنُج 
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ُميُ ُاًُرضحياُأُ أُ نُمُ ُ:لقا ُظاليسُلوُ,هلُتًةُفهي  ُمل ُعرق  ُ( ).ُحق 

_________________ 

(3)ُُ ُالشافعي 111ُ)أخرجه )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي 13ُ /1)ُ"السنن )ُ (9ُ 1/5)ُ"املعرفة"ويف

ُعنُمالكُبه(8/111ُ)والبغويُ ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُوتابعُمالكًاُعىلُإرسالِهُمجٌعُمنُالثقاِتُُ

وابنُزنجويهُ(111ُ)ُ"الموال"وأبوُعبيدُيفُ(1/11ُ)وابنُأيبُشيبةُ(3/115ُ)فأخرجهُالنسائيُُ

ُعنُهشامُبه(11ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(153ُ )ُ"الموال"يفُ رسالًُ.ُمنُط رق  ُ.ُم 

ُُ ُأ يوب  ُوخالفُاجلميع  ُعنُسعيدُبنُزيدُ. ُعنُأبيه ُعنُهشام  ُفرواه .ُ ُأبوُداود (3113ُ)أخرجه

ُ 318ُ )والرتمذي )ُ ُيف ُ 511)ُ"الكبى"والنسائي )ُ ُيعىل 911ُ)وأبو )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

ختياينُبه(1/99ُ) ابُالثقفيُعنُأ يوبُالس  ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمنُطريقُعبِدُالوه 

همُعنُهشامُعنُ,ُهذاُحديٌثُحسٌنُغريٌبُ:ُقالُالرتمذيُُ ُوقدُرواهُبعض  رسالًُُملسو هيلع هللا ىلصأبيهُعنُالنبي  ُ.ُم 

ُ.واختلفواُفيهُعىلُهشامُبنُعروةُاختالفًاُكثرياًُ(:3/51ُ)ُ"التلخيص"وقالُاحلافظُيفُُ

ُ(.1/1)ُ"إرواءُالغليل"وُ(1/111ُ)ُ"نصبُالراية":ُوانظرُ

ُُ"منُأ حياُأرضًاُميتةُفهيُلهُ":ُوقولهُ ِةُط رق  ُِمنُعد  ُ.املصادرُاملاضية:ُانظر.ُثبت 

ُ(1335ُ)ُ"صحيحُالبخاري"ويفُُ ُعنُعائشةُعنُالنبي  روة ُقالُملسو هيلع هللا ىلصمنُطريقُع  ُأ رضًاُ": نُأ عمر  م 

ُ ُفهوُأ حقُّ د  ُ.ُ"ليسْتُل ح 

نُأ حياُأ رضًاُمي تًةُ:ُ)ُقوله رسالًُُ(م  روةُم  ُوالبيهقيُعنُعمروُبنُعوفُ,ُول يبُداودُوالنسائيُعنُع 

ُ."أرضًاُمواتًاُُ"

ُال رضُ:ُقالُالقزاز.ُبفتحُامليمُوالواوُاخلفيفةُ(مواتًاُ)ُقولهُ(:8ُ /5)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ امل وات 

بهتُالِعامرةُباحلياِةُوتعطيلِهاُبفقدُاحلياة ُ.التيُملُت عمرُش 

ُفي حييهاُبالسقيُأوُالزرعُأوُ
مُمالكُعليهاُل حد  ُالُي علمُت قد  ُل رض  ُالشخص  وإحياءُاملواتُأ ْنُيعمد 

د,ُسواٌءُأ ِذنُلهُاإلمامُيفُ.ُفتصريُبذلكُِملكهالغرسُأوُالبناءُ بُمنُالعمرانُأ مُبع  سواٌءُكانتُفيامُقر 

= 
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ثنيوُ-115 ُكُعنُلماُحد  مرُبنُعُ ُنُ أُ ُ,بيهُعنُأُ اهللُعبدُُِبنُُِملُِعنُساُابنُِشهاب 

ُحياُأُ نُأُ مُ ُ:لابُقاطُ خلا ُ( ).هلتًةُفهيُميُ ُاًُرض 

___________________ 

ُ.وهذاُقولُاجلمهورذلكُأمُملُيأذن,ُ

ُِمنُإِذنُلإلمامُمطلقاًُُ:وعنُأيبُحنيفة ُ.الُب د 

ُونحوهُ:وعنُمالك مرانُإليهُحاجةُمنُرْعي  رِبُماُبأ هلُالع  ُالق  ب,ُوضابط  ُ.فيامُقر 

ُ ُمعُحديثُالبابواحتج  ُالطحاويُللجمهور ُوالنهرُِ: ُالبحِر
ِ
ُبالقياسُعىلُماء ُمنُطريُ, ُي صاد وما

ه نُأ خذ  ُم  ُعىلُأ ن  ُفإّنمُاتفقوا ُوحيوان, ُأ وُملُ, ُاإلمام  ُأ ِذن  ُسواٌء , د  ُبع  بُأ م ُقر  هُسواٌء ُي ملك  ه أ وُصاد 

ْأذن ُ.انتهىُكالمُاحلافظ.ُي 

ُظاملُ :ُ)ُقولهُ ُبالتنوين(:3/115ُ)ُ"النهاية"يفُُقالُابنُالثريُ(لعرق  وهوُعىلُحذِفُ,ُوالروايةُلعرق 

ُاملضاف ُظامل ُ: ُعرق  ُلِذي ُأ ي ُلصاحبِه. ُواحلق  ُظاملًا ه ُنفس  ُالعرق  ُفجعل  ُصفِةُ, ُمن ُالظ امل  ُيكون و
أ 

ُالعرِقُ ُصاحِب ُالعرق, ُصاحب  ُالظامل ُفيكون ُباإلضافة ويُِعرق ُر  ُوإن ُللعرق, ُواحلق  .ُ ُأ حد  وهو

روقُال ُ.ُانتهىُكالمه.ُشجرةع 

ُ.ُوالعرقُالظامل:ُوقالُاإلمامُمالكُ ُبغريُحق  رس  ُأ وُغ  ُأ وُأ خذ  ر  ُماُاحتف  ُ.ُكلُّ

( )ُ ُالشافعي ُ 11)أخرجه )ُ ُيف ُعبيد 5ُ 1)ُ"الموال"وأبو )ُ ُيف ُزنجويه (ُُُ 11 )ُ"الموال"وابن

ُ ُيف ُاملعاين"والطحاوي 3/111ُ)ُ"رشح )ُ ُيف ُكام د ُاملهرة"ومسد  9ُ  /3)ُ"احتاف ُيفُ( والبيهقي

ُعنُمالكُبه(ُ 1/51)ُ"املعرفة"ويفُ(13ُ /1)ُ"الكبى"  .ُمنُط رق 

ُ.هذاُإسناٌدُصحيٌحُعىلُرشطُالشيخيُموقوف:ُ"االحتاف"وقالُالبوصرييُيفُ

والطحاويُ(111ُ )وابنُزنجويهُ(1ُ 1)وأبوُعبيدُ(1/13ُ)ُ"املصنف"وأخرجهُابنُأيبُشيبةُيفُُ

هريُبه(18ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(3/111ُ) ُعنُالزُّ رونُيفُ".ُمنُط رق  كانُالناسُيتحج 

ُ.فذكره:ُفقال.ُعهدُعمر

ُ."بابُمنُأحياُأرضًاُمواتاًُ"(11ُ /3)ُ"صحيحه"وعل قهُالبخاريُيفُُ
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ُقُ لاُ:باب ُاهيُ ملُِيفُاُاءُ ض 

ثنيُ-111 ُحييُحد  مروُبنُدُبنُعُ أيبُبكرُبنُحممُ ُُبناهللُعنُعبدُُِىُعنُمالك 

ُبُ,مُ حزُْ ُرسوُأنُ ُ,هغُ لُ أن ه ُسيُلقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُومُ زُ هُْمُ ُليف
ُور  ُيُ ُ:ذينب  ُمس  ىُحتُ ُك 

ُرِسُيُ ُثمُ ُ,عبيكُ لا ُ( ).لُِسفُال ُىلُعىلعال ُُل 

_________________ 

رسٌلُُ(1) ُ.وهذاُم 

عنُ(835ُ)وحممدُبنُاحلسنُ(181ُ)وسويدُبنُسعيدُ(1899ُ)وهوُكذلكُيفُموطأُأيبُم صعبُُ

ه,ُبكرعبدُاهللُبنُأيبُ ُ.أ نهُبل غ 

ُالبالذريُيفُُ 31ُ)ُ"فتوحُالبلدان"وأخرجه ُبنُأيبُحنيفة( ُعنُعمر ُيفُ, ُشب ة ُ"تاريخُاملدينة"وابن 

هديُكالمهاُعنُعبدُاهللُبنُأيبُبكرُعنُأبيه(19ُ / ) ُ(.عنُأبيه)ُفزاداُ.ُعنُعبدُالرمحنُبنُم 

رسٌلُأيضاًُُ ُ.ُوهوُم 

ُعبدُالبُيفُُ ُْي رشُابن  ُ.إىلُهذاُاخلالِفُكعادتِهُ"االستذكار"والُيفُُ"التمهيد"ومل 

تلفُيفُإرسالُهذاُاحلديثُيفُاملوطأ(:11ُ /1)ُ"االستذكار"بلُقالُيفُُ َُْي  ُانتهى.ُمل 

ُمنهاُ ُ.ُوللحديثُشواهد 

ه(3119ُ)ماُأخرجهُأبوُداودُُ عيبُعنُأ بيهُعنُجد  مروُبنُش  ُ,ُنحوه.ُمنُحديثُع  ومنُحديِثُثعلبة 

ُ ُأيبُمالك  ُبِن ُع. ُأيضًا ُ(3138ُ)ندُأيبُداود ُ( 118)وابنُماجه ُومنُحديِثُعائشة, عندُاحلاكمُ.

(1313)ُ ُربيعة, ُبِن ُعامِر ُوعن .ُ ُيف ُالطباين ُالكبري"أخرجه ُُ"املعجم ُاملجمع ُيف (88ُ /1)كام

ُ.وغريهم

1ُ 1/1 )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ذينيب(: ُوم  ْهزور ُسيلُم  ُحديث  ُعندُ. ُمشهوٌر حديٌثُمديٌن

ُ ُبهأ هل ُمعموٌل عروٌف ُم  ُعندهم ستعمٌل ُم  ُاملدينة ُباملدينة, ُواد  ُومهزوٌر ُأ يضًاُ, ذينيبُواد  وكذلكُم 

توارثًاُعندهمُالعملُبه.ُومهاُمجيعًاُيسقيانُبالسيل,ُعندهم ُ.انتهىُكالمه.ُفكانُهذاُاحلديثُم 

= 
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ثنيوُ-111 مرةُبنتُهُعُ مُ محنُعنُأُ دُبنُعبدُالرُ حممُ ُلجايبُالرُ عنُأُ ٌُكُلماُحد 

ُمحنُأُ عبدُالرُ  ُ ْخُاُأُ ّن  ُرسوُنُ أُ ُ,هتُْب  ُُ( ).بئرُ ُنقعُ ُمنعُ يُ ُالُ:لقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

___________________ 

ُقوله (ُ ُمهزور(:ُ 5/11)ُ"النهاية"قالُابنُالثريُيفُُ(مهزورُ: :ُ ُباحلجازواديُبنيُق ريظة ,ُ ا ]ُفأم 

ُاهللُ.ُبتقديمُالراءُعىلُالزاي[ُمهروزُ قُبهُرسول  وِقُاملدينِةُت صد  ُس  ُ.ُانتهى.ُعىلُاملسلميُملسو هيلع هللا ىلصفموضع 

ُ.منُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(51ُ /1)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُيفُُ ُعمر ُأبو 13ُ /3 )ُ"التمهيد"قال ُامل(: واة ُمنُر  ُأ حدًا ُأ علم ُهذاُوال ُعنه ُأ سند ُعنُمالك  وطأ

ُهكذا.ُاحلديث يعهمُفيامُعلمت  ُعندُمج  رسٌل ُوهوُم  ُعنُابنُِ, ُالدارقطنيُّ ه ُصاعدُعنُأ يبُعيلٍُُّوذكر 

ُكاتبُالليِثُعنُالليِثُبِنُسعدُعنُسعيدُبنُعبدُالرمحنُاجل محيُعنُمالكُ اجلْرميُعنُأ يبُصالح 

مرةُعنُعائشةبنُأنسُعنُأيبُالرجالُحممدُبنُعبدُالرمحنُبنُح هُع  ُاهللُ",ُارثةُعنُأ م  ُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصأ ن 

ُبِئرُ  ىُأ نُي منعُنقع  ريبًاُعنُمالكُُ-وهذاُاإلسنادُ.ُ"ّن  ةُموسىُبنُطارقُ.ُ-وإْنُكانُغ  ر  فقدُرواهُأ بوُق 

ُأيضًاُكذلك(ُ[91ُ)رقمُُ"ليبُاملظفرُالبزاز"غرائبُمالكُ]ُ رسٌلُعندُ.ُعنُمالك  ُأ ن هُيفُاملوطأُم  إال 

واتِه ُانتهى.ُواهللُأ علم.ُمجيِعُر 

ُُ (11ُ 1/1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1193ُ )كامُعندُعبدُالرزاقُ.ُوتابعُمالكًاُعىلُإرسالهُالثوريُّ

ُ(.811ُ)ُ"الموال"وابِنُزنجويهُيفُ(51ُ /1)ُ"الصغرى"وُ

فيانُ ُالوصِلُعنُس  ُرواية  ُالبيهقيُّ ُوأنكر هُيفُ. ُ"الصغرى"ويفُ(1ُ 1/1)ُ"السننُالكبى"فأ خرج 

ُ.منُطريقُأ يبُال زهِرُأ محدُبنُالزهرُعنُعبدُالرزاقُعنُالثوريُموصوالًُبذكرُعائشة(51ُ /1)

غرىُ ُقالُيفُالصُّ ُثم ُم وصوالًُ: ُال زهر ُأ بو ُأ تىُبه ُهكذا ُعنُأيبُ, ُومالك  ُالثوري  ُعن ُاجلامعة  ورواه

رسالًُ جالُم  ُانتهى.ُالر 

ُبه(1/95ُ)ُ"احللية"وأخرجهُأبوُنعيمُيفُُ ُبِنُحييىُأ يبُنباتةُعنُالثوري  ُموصوالًُ.ُمنُطريقُيونس 

ُعديُ(1/151ُ)وابنُأيبُشيبةُ(39ُ,151ُ,118ُ ,1ُ  ,15ُ /1)وقدُأخرجُاحلديثُأمحدُُ وابن 

ُ 595ُ /1)ُ"الكامل"يف )ُ ُيف ُُ"الوسط"والطباين 111ُ)رقم )ُ ُ 1/1)واحلاكم والبيهقيُ(

= 
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ُقُ لاُ:باب ُقرفُ ملُِيفُاُاءُ ض 

ثنيُ-118 ُحييُحد  مروعنُُىُعنُمالك  ُورسُأنُ ُ,بيهعنُأُ ُازينُ ملبنُحييىُاُع  ُل 

ُُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُارُ رِضُُوالُرُ الُرض 
( ).ُ

___________________ 

(1/ 51ُ ُيفُ( ُعبيد 135ُ)ُ"غريبُاحلديث"وأبو )ُ ُراهوية 1/511ُ)وإسحاقُبن ُزنجويهُ( وابن

مرةُعنُعائشةُموصوالًُ(855ُ) جالُعنُع  ُ.عنُط رقُعنًُأيبُالر 

جالُأ خوهُحارثةُبنُحممدُ ُ.ُوتابعُأ باُالر 

مرةُ(53ُ ُ–51ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1119ُ)أخرجهُابنُماجهُُ ُعنُحارثةُعنُع  منُط رق 

ُ.ُعنُعائشةُموصوالًُ

ُضعيٌفُُلكنُ ُ ُ.كامُقالُالبيهقي.ُحارثة 

ُُ ُالبخاري"ويف 1111ُ)ُ"صحيح ُأ خرى( ُومواضع ,ُ 5/31ُ)ومسلم ريرةُ( ُه  ُأ يب ُعن ُال عرج عن

ُبهُالكألُ ":ُمرفوعاًُ ُلي منع 
ِ
ُاملاء ُفضل  ُ.ُ"الُي منع 

ُالشافعيُ ( ) 511ُ)أخرجه 51ُ /1)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ( 1/539ُ)ُ"املعرفة"ويفُ( عنُ(

 .ُمالكُبه

هُصحيٌحُ رسٌلُ.ُوإسناد  ُأ ن هُم  ُ.ُإال 

ُهكذا(:51ُ /11)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُاحلديِثُوإرسالِه ُهذا ُيفُإِسناِد تلفُعنُمالك  َُْي  .ُمل 

ُانتهىُ

ُقلتُ ُالدارقطنيُ: منُطريقُ(1/19ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/51ُ)واحلاكمُ(1/118ُ)أخرجه

ُربيعة ُبن ُبنُحممد ُعثامن ُال, 59ُ /11)ُ"التمهيد"بُيفُوابنُعبد ُمعاذُ( ُامللكُبن ُعبد منُطريق

مروُبنُحييىُعنُأ بيهُعنُأ يبُسعيدُموصوالًُ ْرديُعنُع  راو  ُ.الن صيبيُكالمهاُعنُعبدُالعزيزُالد 

هُالدارقطنيُُّلكْنُعثامُ ف  ُ.نُبنُحممدُضع 

= 
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ثنيوُ-119 ُعُ ٌُكُلماُحد  ُاعن ُحييى ُبن ُأُ ُازينُ ملمرو ُُنُ أُ ُ,بيهعن ُبنُحُ الض  اك

ُُيفةلخ ُُساق  ُيفُأُ ُمرُ يُ ُنُْأُ ُرادُ فأُ ُ,ريضعُ لهُمنُالُاًُيجلخ  ُ.مةلدُبنُمسحممُ ُرضُِبه

ُلُلفقاُ,دٌُىُحممُ بُ فأُ  ُوالُ,اًُرُ الًُوآِخُوُ رشبُبهُأُ تُ ُ.نفعةٌُكُملنيُوهوُمتنعُ ُمِل ُُ:اكحُ هُالض 

___________________ 

ُمعاذُالُي عرفُ ُامللكُبن  ُالقط انك.ُوعبد  ُوابن  ُ.امُقالُالذهبيُّ

ُامل رسلُ ُ.ُوالصواب 

ةُ ُ لوُِمنُعل  حابِةُالُخت  ُمنُالص  ُعنُمجع  اهُمجاعٌةُلكثرةُطرِقه,ُوللحديثُشواهد  ُوابنُ.ُوقو  منهمُالنوويُّ

ُوغريهم ةُمعناه.ُرجبُوالبيهقيُّ ُ.ُمعُات فاقُأ هِلُالعلِمُعىلُِصح 

ُانظرُ 1/115ُ)ُ"نصبُالراية": )ُ ُالصحيحة"و ُُ"السلسلة 151ُ)رقم )ُ ُ"و ُواحلكمجامع ُ"العلوم

ُ(.891)رقمُُ"إرواءُالغليل"وُ(31ُ)حديثُرقمُ

رُوالَّضارُ:ُأعنيُ-هلُبيُاللفظتيُ:ُواختلفوا(:3/31ُ)ُ"جامعُالعلوم"قالُابنُرجبُيفُ ُ-الَّض 

ُبينهامُفرقاًُ:ُفمنهمُمنُقالُ.فرٌقُأمُال؟ ُأن  ُعىلُوجِهُالتأكيد,ُواملشهور 
ُ.مهاُبمعنىُواحد 

ُثمُقيل رُ : ُالَّض  ارُإن  ُوالَّض  ُهوُاالسم, ُوإدخالُ: ع, ُيفُالرش  ُمنتف  ه ُنفس  ر ُالَّض  ُفاملعنىُأن  الفعل,

ُكذلك رُبغريُحقٍّ ُ.ُالَّض 

ر:ُوقيل ار:ُالَّض  ُبامُينتفعُهوُبه,ُوالَّض  ُعىلُغرِيهُرضرًا ُأْنُي دِخل  ُبامُالُ: أنُي دخلُعىلُغريهُرضرًا

ُبه ر  هُويتَّض  ُلهُبه,ُكمنُمنعُماُالُيَّضُّ ,ُُمنفعة  ُعبدُالب  ُالقولُطائفٌة,ُمنهمُابن  حُهذا املمنوع,ُورج 

ُالصالح ُ.وابن 

رُ :ُوقيل ار:ُالَّض  ه,ُوالَّض  ُي َّضُّ ُبمنُال  ُغرِيُجائزُ :ُأْنُيَّض  ُبهُعىلُوجه  ُبمنُقدُأ رض  ُ.أْنُيَّض 

ُ ُحالُفالن بيُّ ُبغريُحقُملسو هيلع هللا ىلصوبكل  ار  ُوالَّض  ىُالَّضر  ُالَّضرُِ.ُإن امُنف  اُإدخال  اُلكونهُُفأم  ُبحق,ُإم 
عىلُأ حد 

ُمقابلت هُبالعدِل,ُفهذاُغريُ ُغريه,ُفيطلبُاملظلوم  ُبقدرُجريمتِه,ُأ وُكونهُظلم  ُاهلل,ُفيعاق ب  ىُحدود  تعد 

ُقطعًا,ُوإنامُاملرادُ 
ُ:ُمراد  ِرُبغرِيُحقٍّ ُالَّض  ُ.انتهىُكالمه.ُإحلاق 
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ُيُ  ُ؟.كَّضُّ
ُلُ فكُ,دٌُبىُحممُ فأُ  ُ.ابطُ خلاُبنُ ُمرُ عُ ُاكُ حُ مُفيهُالض 

ُعُ  دُ طُ خلبنُاُمرُ فدعا ُفأُ لمسُبنُ ُابُحمم  ُأُ مُ مة ُُنُْره َُي  ُ.الُ:دٌُحممُ ُلفقاُ,هلُ ُسبييل 

متُ ُمِل ُُ:مرعُ ُلفقا
ُأُ  ُيُ نع ُنفعُ خاكُما ُوهو ُأُ تُ ُ.كُنافعٌُله ُوآِخُوُ سقيُبه ُالُ,اًُرالً ُوهو

ُيُ  ُوُنُ مرُ يُ لُ ُواهللُ:مرعُ ُلفقاُ,واهللُِالُ:دٌُحممُ ُلفقاُ,؟كَّضُّ هُمرُ فأُ ُ,كطنُُِبُ ىلوُعلبه

ُففعُ.بهُمرُ يُ ُنُْمرُأُ عُ  ُُل  ُ( ).اكحُ الض 

ثنيوُ-181 ُعُ لماُحد  ُاكُعن ُحييى ُبن ُأُ ُازينُ ملمرو ُقاأُ ُ,بيهعن ُيفُُ:لن ه كان

ُُمحنُبنُِعبدُالرُ لهُربيٌعُدُ ج ُُحائطُِ ُأُ الرُ ُعبدُ ُرادُ فأُ ُ,عوف  ُُنُْمحنُبنُعوف  ُىلهُإلُ وُ حي 

ُمنُا ُهيُأُ ُائطُِحلناحية  ُعُ هُفمن ُرِضُُأُ ىلإُقرب  محنُبنُالرُ ُمُعبدُ لُ فكُ,ائطُِحلاُهُصاحب 

ُعمرُ 
ُبتحُْعبدُالرُ لفقىضُُ,كلابُيفُذطُ خلاُبنُ ُعوف  ُُ( ).هلُِويمحنُبنُعوف 

_________________ 

والطبيُيفُ(ُ 1/51)ُ"املعرفة"ويفُ(51ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(111ُ)أخرجهُالشافعيُ ( )

ُعنُمالكُبه(1ُ 3/ )ُ"اخلراج"وحييىُبنُآدمُيفُ(1311ُ)ُ"ِتذيبُاآلثار"  .ُمنُط رق 

ُْي دركُالقصة ُ.ُوحييىُاملازينُمل 

قبه ُع  ُقالُالبيهقيُّ رسٌلُ:ُولذا ُم  ُحييىُبنُ ,ُهذا رسٌلُُ.يدُالنصاريسعُوبمعناهُرواهُأيضًا ُم  .ُهوُأ يضًا

ُ.نتهىا

ُحييىُبنُسعيد:ُقلتُ رسل  ُ(.1ُ 3/ )ُ"اخلراج"أخرجهُحييىُبنُآدمُيفُ.ُم 

ريضُ:ُ)ُقوله ,ُوسكوِنُاملثناةُالتحتية,ُوآخرهُضادُم عجمةُ(الع 
ِ
ُالعيُاملهملة,ُوفتِحُالراء ناحيٌةُ:ُبضم 

عروفة ةُواقم,ُشمل هاُاليومُالعمران,ُماُزالْتُم  ر  ِةُأ يبُسفيانُجاءُذكرهاُيفُغار.ُمنُاملدينةُيفُطرِفُح 

ُ."املعاملُاجلغرافيةُالواردةُيفُالسنةُالنبويةُ"قالهُيفُ.ُيفُغزوةُالسويق
ُ

ُ.ُعنُمالكُبه(1/511ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(ُ 1/13)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُ ( )

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   535 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُقُ لاُ:باب ُلُِوامُْال ُُمُِْسُيفُقُ ُاءُ ض 

ثنيُ- 18 ُحييُحد  ُالدُ ُىُعنُمالك  ُرسوُنُ يُأُ نُِغُ لبُ:لأن هُقاُ,يلُ يعنُثورُبنُزيد  ُل 

ُقُ وُأُ أُ ُامُدارُ يُُّأُ ُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُامُدايُُّوأُ ُ,ةيُ لاهجلمُاُقْسُىلةُفهيُعيُ لاهجليفُاُسمْتُرض  ر 

ُأُ أوُأُ  ُُْ.مسالهاُاإلدركُ رض  ُ( ).مسالمُاإلُقْسُىلقسمُفهيُعتُ ُومل 

___________________ 

هُمنقطٌعُكسابقهُ ُ.ُوإسناد 

(1)ُُ ُيف ُالشافعي ه 9ُ 1/1)ُ"الم"أخرج  )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي 11ُ /9)ُ"السنن )ُ ُ"املعرفة"ويف

ُ.عنُمالكُبه(ُ 1/1)ُ

ُْيتجاورُبهُثورُبنُزيدُ(:1/18ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ (ُأ نهُبلغهُ)ُهكذاُهذاُاحلديثُيفُاملوطأُمل 

ُاملوطأ واة ُر  ُعنُعكرمةُعنُابنُ,ُواهللُأعلم.ُعندُمجاعِة ُعنُثور  ُإبراهيمُبنُطهامنُعنُمالك  ورواه

ُهب.ُعباس دُبهُعنُمالك  ُانتهىُ.ُوهوُثقةٌُ.ُذاُاإلسنادتفر 

ُقلتُ :ُ ُيف ُطهامن ُبن ُإبراهيم ُُ"مشيخته"ورواية 11ُ)رقم )ُ ُيف ُالبيهقي ُطريقه ُ"الكبى"ومن

ُبه(11ُ /9) ُ.عنُمالك 

ُ.ُولهُشاهٌدُمنُحديِثُابِنُعب اسُُُُُ

والضياءُ(1/119ُ)والطحاويُ(1359ُ)وأبوُيعىلُ(1185ُ)وابنُماجهُ(1ُ 19)أخرجهُأبوُداودُُ

منُطريقُحممدُبنُ(1/11ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(11ُ /9)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 1/1)ُ"املختارة"يفُ

مروُبنُدينارُعنُأيبُالشعثاءُجابرُبنُزيدُعنهُبنحوه ُالطائفيُعنُع  سلم  ُ.ُم 

هُحسنٌُُ ٌلُباإلرسال.ُوإسناد  ع  ُأنهُم  ُ.ُإال 

يينةُعندُسعيدُبنُمنصورُيفُُ ُجريجُعندُعبدُالرزاقُ,ُ(11/ )ُ"السنن"فقدُرواهُسفيانُبنُع  وابن 

ُاهللُِ,ُكالمهاُعنُعمروُبنُدينار(1131ُ ) ُرسول  ُ.فذكرهُم رسالًُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

مرُنحوه(1119ُ)وشاهٌدُعندُابنُماجهُُ ُ.ُمنُحديثُعبِدُاهللُبنُع  ُضعيف  ُُ.بسند 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   536 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُقُ لاُ:باب ُُاءُ ض  ُيُْرُِحل ُيُواارُِوُ يفُالض  ُةُِس 

ثنيُ-181 ُحييُحد  ُعنُُىُعنُمالك  ُُسعدُُِبنُُِرامُِعنُح ُُابنُِشهاب  ُنُ أُ ُ,صةيُ بنُحم 

ُدخللناقًةُ ُفأُ رج ُُحائطُ ُْتُلُ باءُبنُعازب  ُفقُ ُ,فيهُفسدْتُل  ُىض  ُنُ أُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُُرسول 

ُبالن ُظُ حفُوائطُِحلاُلهُأُ ىلع ُأُ مُنُ وأُ ُ,هارها ُبالملاُفسدِتُا ُعُليلوايش ُىلضامٌن

ُُ( ).هالُِهأُ 

___________________ 

رسالًُ(1131ُ )وآخرُعندُعبدُالرزاقُُ ُ.عنُعطاءُم 

ُق سمتُيفُاجلاهليةُ:ُ)ُقوله(:1/18ُ)ُ"املنتقى"قالُالباجيُيفُ ,ُأ وُأرض  تملُأ ْنُيريدُبهُُ(أ يُّامُدار  حي 

ْتُِقسمت هاُيفُاجلاهلية ُمنُتأويلُابنُنافعُوغريهُمنُأ صحابنا.ُنفذ  ُالظاهر  ُ.ُوهوُالتأويل 

تمل ُي ر:ُوحي  ي تُفورثهُورثت هُقبلُأ ْنُي سلمواُفصارُأ ْن ُم  هاُيفُاجلاهليةُبأْنُمات  ْتُسهام  يدُهباُاستحق 

قوِدهمُُملسو هيلع هللا ىلصاستحقاق همُلسهاِمهمُعىلُأ حكامُاجلاهليةُبمنزلةُالِقسمةُهباُي ريدُ ُِمنُع  ُملاُسلف  ُالرد  ترك 

ُيشٌءُمُِ نُب يوعهمُوالُأ نكحتِهمُوإْنُكانْتُيفُجاهلي تهمُوإمضاِئهاُعىلُماُوقعْتُعليه,ُولذلكُالُي ردُّ

ُالواقعُهبا,ُفاسدةًُ ُاملِلك  حُاإلسالم  ح  ُ.بلُي ص 

ُُ ُوقوله ُت قسمُفهيُعىلُقْسمُاإلسالمُ) ُومل ُاإلسالم ها ُأوُأرضُأ درك  ُدار, تملُمنُالتأويلُُ(وأ يُّام حي 

ُماُكانُمنُماِلُأ هلُاجلُ-واهللُأعلمُُ-والظاهرُمنهُ,ُالوجهيُاملتقدمي ُعليهمُأن  اهليةُم شرتكًاُفدخل 

ونهُويقتسمونُعليهُيفُجاهليتهم كمُاإلسالمُدونُماُكانواُيعتقد  ُوملُت قسمُفهيُعىلُح  مثلُ.ُاإلسالم 

ُعىلُ وّنا قت سم  ُي  م ُفإّن  ُاإلسالم ُمجيعهم ُعىل ُي دخل  ُحتى ُي قتسموّنا ُفال ُاجلاهلية ُيف ُدارًا ُي رثوا أ ْن

ُ.انتهىُكالمُالباجي.ُمواريِثُاإلسالم

(8/119ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(59ُ 1)والطحاويُ(5/135ُ)وأمحدُ(358ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُعنُمالكُبه(51ُ /3)ُ"السنن"والدارقطنيُيفُ(1/185ُ)ُ"املعرفة"ويفُ ُ.منُط رق 

ُ.ُوتابعُمالكًاُعىلُإرسالهُمجٌعُمنُالثقاتُ

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   537 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

___________________ 

منُطريقُيونسُبنُ(51ُ /3)والدارقطنيُ,ُمنُطريقُالليثُبنُسعد(1331ُ)فأخرجهُابنُماجهُُ

ُيزيد ,ُ 5/131ُ)وأمحد )ُ ُشيبة ُأيب 9/135ُ)وابن )ُ 11ُ 1)والطحاوي )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

يينة(8/311ُ) ُمنُطريقُابنُع  ُبنُالبخرتيُيفُ, منُطريقُحممدُبنُ(13ُ/ )ُ"أماليه"وأبوُجعفر

رامُم رسالًُ هريُعنُح  ُ.ُإسحاقُوعبدُالرمحنُبنُإسحاقُالقريشُكلهمُعنُالزُّ ن  ر  يينةُق  ُابنُع  ُأ ن  إال 

ُبنُاملسيب ُسعيد  ُ.معُحرام 

ُُ ُيف ُالدارقطني ُ"السنن"قال قيلُ: ُوع  ُإسحاق ُبن ُوحممد ُوالليث ُكيسان ُبن ُصالح ُرواه وكذلك

ُالرزاق ُعبد عيبُوم عمرُيفُغريُرواية ُوش  يينة, ُوقالُابنُع  هريُعنُ: سيُعنُالزُّ عنُسفيانُبنُح 

ُمجيعاًُ ُوحرام  ُناق,ُسعيد  ُللباءأ ن  ًُة ه:ُوقالُقتادة, ُاملسيبُوحد  ريج,ُعنُسعيدُبِن عنُ:ُوقالُابنُج 

هريُعنُأيبُأ مامةُبنُسهلُبِنُحنيف ُناقًةُللباء,ُالزُّ ُالرزاقُعنه.ُأ ن  اجُوعبد  ُانتهىُ.ُقالهُاحلج 

واةُعنهُاإلرسال,ُلكنُاخت لفُعليهُفيه,ُورواهُالوزاعيُأيضاًُ:ُقلتُ ُالرُّ ُ.وأ كثر 

ُعبُ ُوأخرجه ُالرزاق 8131ُ )د )ُ ُداود ُأبو ُطريقه 3519ُ)ومن )ُ 5/131ُ)وأمحد ُعنُ( عمر ُم  عن

ُ رامُعنُأ بيهُعنُالنبي  هريُعنُح  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصالزُّ

ُالرزاقُعىلُقولهُيفُهذاُاحلديثُعنُأبيهُ:ُقالُأبوُداودُُُُ تابِعُأ حٌدُعبد  ُْي  ُ.انتهى"مل 

ُانتهىُُُ.ُعنُأبيهُوأ نكرواُعليهُقولهُفيه(:ُ 8/  )ُ"التمهيد"وقالُأبوُعمرُيفُُ

منُطريقُ(5388ُ)ُ"رشحُمشكلُاآلثار"والطحاويُيفُ(1ُ 3/1)ُ"الكبى"وأخرجهُالنسائيُيفُُ

هريُعنُحرامُعنُالباء ُ.موصوالًُ.ُعبدُاهللُبنُعيسىُوإسامعيلُبنُأ مي ةُكالمهاُعنُالزُّ

ُُ ُالدارقطني ُعند ُأيضًا ُالوزاعي 311ُ/ )وتابعهام ُ(3/11)ُ"الصغرى"والبيهقيُيفُ( ُأكثرُ, لكن

ُ.كامُذكرناه.ُالرواةُعنُال وزاعيُأ رسلوه

هريُعىلُأ لوانُ (:9/311ُ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُاخت لفُفيهُعىلُالزُّ ُطريقُحرامُ, وامل سندُمنها

رامُبمُ .ُعنُالباء ُاختلف.ُيتُ لُ مُ هُْوح  ي صةُنفسه: ي صة,ُهلُهوُابنُحم  ُقالُابنُ.أوُابنُسعدُبنُحم  ؟,

هريوهوُ:ُحزم ُالزُّ ُْيروُعنهُإال  ُْي وث قه,ُمعُذلكُجمهولُمل  ُ.ُومل 

ُ)ُقلتُُ ُْيسمعُمنُالباء:ُلكنُقال,ُوقدُوث قهُابنُسعدُوابنُحب ان(ُابنُحجر  وعىلُهذاُ.ُانتهى.ُإن هُمل 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   538 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنيوُ-183 محنُبنُحييىُبنُعبدُالرُ روةُعنُأبيهُعنُبنُعُ ُعنُهشامٌُُِكُلماُحد 

ُ ُناقًةُحلُاًُرقيقُنُ أُ ُ,حاطب  ُرسقوا ُىلكُإلفعُذفرُ ُ,وهارُ تحُ فانُُْزينةُ منُمُ ُرجلُ لاطب 

ُُبنُ ُكثريُ ُمرُ عُ ُمرُ فأُ ُ,ابطُ خلمرُبنُاعُ  ُقاُ,يدّيمأُ ُيقطعُ ُنُْتُأُ لُْالص  ُراكُ أُ ُ:عمرُلثم 

ُ ُ.هميعُ جت 

ُقاث ُغُ من ُغرُ ُل ُواهللُ:مرعُ ُلم  ُُرماًُك ُقاُ,يكلعُيشقُّ ُثمنُُ:زينُ مُ للُلثم  كم

ُُ:زينُُّملُ اُلفقاُ؟.كناقتُِ هُعطُِأُ ُ:مرعُ ُلفقاُ,مائةُدرهمُ ُربعُِمنعهاُمنُأُ ُأُ واهللُقدُكنت 

ُ( ).ثامنُمائةُدرهمُ 

___________________ 

ُمنُقالُفيهُعنُالباء ُقول  وايات:ُأي.ُفي حتملُأ ْنُيكون  ةُناقةُالباءُفت جتمعُالر  متنعُوالُيُ ,ُعنُقص 

ُأشياخ ُفيهُثالثة  هري  رسالًُُ-هذاُاحلديثُ:ُوقدُقالُأبوُعمر,ُأ ْنُيكونُللزُّ .ُفهوُمشهورٌُُ-وإْنُكانُم 

ُ ثُبهُالث قات  اهُف قهاءُاحلجاِزُبالقبول,ُحد  ُانتهى.ُوتلق 

( )ُُ ُالشافعي 111ُ)أخرجه )ُ ُاملنذر 1111ُ)وابن )ُ ُيف ُاآلثار"والطحاوي ُمشكل (1119ُ)ُ"رشح

ُعنُمالكُبه(1599ُ)والبغويُ(1/111ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ ُ.ُمنُط رق 

ُُ ُوهبُيف ُابن ُُ"موطئه"ورواه ُيف ُ  1/1)ُ"االستذكار"كام ُمالكُفقال( ُعن ُعبدُ: ُبن ُحييى عن

ُ.الرمحنُعنُأبيه

ُعنُهشامُعنُأبيهُعنُحييىُبنُ(:351ُ )ُ"العللُالبنُأيبُحاتم"قالُأبوُزرعةُكامُيفُ ويفُموطأُمالك 

ُ.انتهى.ُوهذاُالصحيح(ُعنُأبيهُ)ُوملُيقلُ,ُنُعمرعبدالرمحنُع

واةُلهُعنُمالكُ"املوطأ"وليسُيفُُ"االستذكار"وقالُأبوُعمرُيفُُ ُ,ُعنُأبيهُعندُمجهوِرُالرُّ ُابن  وأظنُّ

ُفيهُعنُمالك ُوِهم  ُ.انتهى.ُوهب 

ُ.ُمنُطريقُجعفِرُبِنُعونُعنُهشامُبه(8/118ُ)ُ"الكبى"وأخرجهُالبيهقيُيفُُ

ُْي دركُالقصةيىُبنُعبدُاوحي:ُقلتُ ُ.لرمحنُبنُحاطبُمل 

= 
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ُُماُالُ:باب ُلحُ نُالن ُمُُِوزُ جي 

ثنيوُ-181 ُكُعنُلماُحد  ُزوِجُُ-بريُعنُعائشةُعنُعروةُبنُالزُُُّابنُِشهاب 

___________________ 

ريجُعنُهشام(8911ُ )ُ"املصنف"لكْنُرواهُعبدُالرزاقُيفُُ كامُُ"موطئه"وابنُوهبُيفُ.ُعنُابنُج 

روةُعنُحييىُبنُعبدُالرمحنُعنُ(ُ  1/1)ُ"يفُاالستذكار عنُابنُأيبُالزنادُعنُأبيهُكالمهاُعنُع 

ُ.ُأبيه

دهُمنُقالُفيهُو:ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُ مر(ُعنُأبيه)قدُجو  ُع  ُحييىُبنُعبدُالرمحنُملُيلق  .ُفإن 

مر,ُوالُسمعُمنه ُمنُع  ِمع  ُأن هُقالُفيه,ُوأبوهُعبدُالرمحنُس  إنُهذهُالقصةُكانتُبعدُ.ُوروىُعنهُإال 

ثامن,ُوهذاُغلٌطُعندُأ هِلُالسريُِ,ُموتُحاطب ُحاطبًاُماتُيفُسنةُثالثيُيفُخالفِةُع  ُ.ُل ن 

ُوهبُيفُ روةُبنُ:ُقالُ"موطئه"واحلديثُذكرهُابن  نادُعنُأ بيهُعنُع  وأ خبينُعبدُالرمحنُبنُأ يبُالز 

ُعنُأبيهُقال ُعبيدًاُي عملونُيفُماله":ُالزبريُعنُحييىُبنُعبدُالرمحنُبنُحاطب  ُحاطٌبُوترك  ُ"..ت ويف 

ُُولكنُلهُقيمتها,ُليسُاالمرُعندناُعىلُهذا:ُقالُابنُوهبُقالُمالك

ُالُي لزمه:ُقالُأبوُعمرُ ُإقرارُالعبدُعىلُسيدهُيفُمالِه مرُ,ُأمجعُالعلامءُعىلُأ ن  ُع  ُاحلديثُأن  ويفُهذا

بيده ُع  ُبِه ُاعرتف  ُحاطبُما ُبن ُالرمحن ُعبد  ُأ غرم  ُوجهُ , ُكل  ُمن ُالصول ه ُتدفع  ُخٌب ُوهذا وباهللُ.

ز.ُالتوفيق ُ.انتهىُكالمهُبتجو 

ُعندناُيفُت ضعيِفُالقيمة(:1/191ُ)ُ"املوطأ"قالُاإلمامُمالكُيفُُ ولكْنُمىضُ,ُوليسُعىلُهذاُالعمل 

ها ذ  ُالبعرِيُأ وُالدابِةُيومُيْأخ  ُقيمة  ُالناِسُعندناُعىلُأ نهُإِنامُي غرمُالرجل  ُانتهى.ُأ مر 

ُعل:ُ)وقوله(:1/91ُ)ُ"املنتقىُرشحُاملوطأ"قالُأبوُالوليدُالباجيُيفُُ رمًاُي شقُّ من كُغ  ُ(يكواهللُل غر 

ُمالِه عُلهُمعُكثرِة ُيتوج  ُحاطبًا رمُالكثريُالذيُيعلمُأ ن  ُالغ  ُيريدُبه ُذلكُ, ُاجتهادهُعىلُأ ن  اه ُأ د  ولعل ه

ُالتيُكانْتُ قة ُْلمُإىلُالرس  ُوإحواجه ُلرقيقه ُعىلُإِجاعتِه ُحلاطب  ُال دبُوالت عزيِر ُعىلُوجِه ُله جيوز

ُأ يدّيم ُقطِع ُامل زينُ ,ُسبب  ُإتالفُناقة اها.ُوسبب  ُإي  مه ُي غر  ُفرأ ىُأ ْن اهُعنُ, ُإِي  رُّنيه ر  ولعل هُقدُكانُك 

ْمتثْله,ُذلك ُْي  ًاُمل  ُلهُيفُقوِِتمُحد  ُ.انتهىُكالمه.ُوحد 
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ُالن ُ ُأُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُأُ ُإنُ ُ:تلاُقاّن  ُالص  هُلمنُماُاًُقْسُعرشينُوُ ُهاُجادُ لُ يقُكانُنحُ دُ باُبكر 

ُلفُ,غابةلبا ُاُحَّضتُْام  ُبُ واهللُ:لقاُ,وفاةُ له ُالن ُنيُ ُيا ُمن ُما ُأُ اسُأُ ة ُحٌد ًُىُغنُيلُ إُحب 

ُوإُُِ,بعديُمنِكُُاًُرقُْفُ ُيلُ عُعزُ أُ ُوالُ,بعديُمنِكُ ُين  ُقاًُْسُعرشينُوُجادُ ُِكُتُ لُْنحُُكنت 

ُلامُهوُانُ وإُُِ,ِكُلكانُُتيهُِتزُْهُواْحُيُْددتُ ج ُُوُكنِتُلف ُأُ نُ وإُُِ,يومُمالُوارث  ُاكُِخوُ امُمها

ُ.ُكتابُاهللىلفاقتسموهُعُ,اكُِتُ ْخُوأُ 

ُلفقُ:تُعائشةلقا نُفمُ ُسامءُ امُهيُأُ نُ هُإُِرتكتُ لوُكانُكذاُوكذاُلُواهللُِ.بِتُياُأُ ُ:ت 

ُ(1).راهاُجاريةًُأُ ُخارجةُ ُبنِتُُذوُبطنُُِ:أبوُبكرُ ُل؟ُفقاخرىال ُ

_________________ 

(19ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/88ُ)والطحاويُ(ُ 3/9)ُ"العلل"أخرجهُاإلمامُأمحدُيفُُ( )

ُعنُمالكُبه(31/119ُ)عساكرُوابنُ(8/311ُ)والبغويُ(5/3ُ)ُ"املعرفة"و ُ.منُط رق 

ُُ ُالرزاق ُعبد ُ 1 /9)وأخرجه )ُ ُسعد 91ُ /3)وابن )ُ 91ُ /3)والبيهقي )ُ رشحُ"الاللكائيُيف

هريُبه(11ُ)ُ"أصولُالسنة ُعنُالزُّ ُ.منُط رق 

ُ.الن حلةُالعطيةُمنُغريُعوض(ُنحْلتك:ُ)قوله

ْسقاًُ:ُ)قوله ُعرشينُو  ُيفُُ(جاد  معناهُ:ُقالُعيسىُبنُدينار(:1/51ُ)ُ"املنتقىُرشحُاملوطأ"قالُالباجيُّ

,ُوقالُثابت د  هُإذاُج 
ُعرشينُوسقاًُ:ُجدادُعرشينُوسقًاُمنُمترُنخلِ ُمنهاُ.ُقولهُجاد  دُّ ُذلكُجي  يعنيُأ ن 

ُ:ُقالُال صمعيُُّ.ُوي صم ُمائِةُوسق  ُجاد  ُمنه.ُيقالُهذهُأ رض  دُّ ُذلكُجي  ُ.ُايريدُأ ن 

ُعيسى ُتفسري ُفعىل .ُ ُوسقاًُ)قوله ُعرشين ُجاد ُوسقًاُ( ُعرشين ُوهبها ه ُفتقدير  ُاملوهوبة ُللثمرة صفٌة

ُعرشينُوسقاًُ)قولهُ.ُوعىلُتفسريُثابت,ُجمدودة ا(ُجاد  ُثمرِت  ُللنخلُالتيُوهب  اُ,ُصفٌة فمعناهُوهبه 

دُمنهاُعرشونُوسقاًُ ُجي  ُنخل  ُ.انتهىُكالمه.ُواهللُأعلمُوأحكم.ُثمرة 

أوُ.ُحبيبةُبنتُخارجةُبنُزيد(5/515ُ)ُ"اإلصابة"قالُابنُحجرُيفُُ(ذوُبطِنُبنِتُخارجةُ)ُُ:قوله

يق د  ُأ بوُبكرُوهيُ.ُبنتُزيدُبنُخارجةُاخلزرجيةُزوجُأ يبُبكرُالص  ُالتيُمات  ُكلثومُابنتِه ووالدةُأ م 

= 
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ثنيوُ-185 ُكُعنُلماُحد  محنُبنُبريُعنُعبدُالرُ روةُبنُالزُُّعنُعُ ُابنُِشهاب 

ُا ُاعُ ُنُ أُ ُ,قاري ُلعبد  ُبن ُُ:لابُقاطُ خلمر ُبال  ُيُ ُما ُأُ رجال  ُنُ بناءُ نحلون ُمُ ثُ ُحالًُهم

ُُفإنُُْ,مسكوّنايُ  ُُْبيديُيلامُ:لقاُ,همحدُِأُ ُابنُ ُمات  ُمل 
ُأُ أُ  ُُإنُْوُ,اًُحدعطه هوُُمات 

ُقدُُ.نيبُْوُالهُ ُ:لقا ُحُ نُ ُنُْمُ ُ,اههُإيُ عطيتُ أُ ُكنت  ُُل 
ُلًةُفلحنِ ىُهاُحتُ لُ حُِذيُنُ لهاُازُْمُحي 

ُ( ).فهيُباطٌلُُ,هورثتُِلاتُيكونُإنُم

ُقُ لاُ:باب ُةُِبُ ْلُِيفُاُاءُ ض 

ثنيُ-181 ُافُ طُ يبُغُ صيُعنُأُ حل ُكُعنُداودُبنُالماُحد  ُرُ ملُ انُبنُطريف  ُنُ أُ ُ,ي 

ُاعُ  ُبن ُمُ ُ:لقاُابطُ خلمر ُهُُِنُوهب  ُعُ,مُ حُِرُ ُةُِلصلُِبًة ُُوجهُُِىلأو ص 
ُالنُ فإُُِ.دقةُ  ُه

___________________ 

ُهبا ُحامٌل ُفقال. ُكذلك: ُفكان ُأ نثى ُإال  ُأ ظنها ُما ُبنتُخارجة ُبطن ُذو .ُ ُسعدوقال ُابن  أ سلمْتُ:

ُعتبةُبنُعمرو:ُقال.ُوبايعْتُ ُبن  ُبعدُأيبُبكرُإساف  ُعىلُحبيبة  ُ.انتهىُكالمه.ُوخل ف 

( )ُُ ُيف ُالبيهقي 11ُ /1)ُ"الكبى"أخرجه 5/1ُ)ُ"املعرفة"ويفُ( )ُ ُمالك  ُوهبُعن ُابن ُطريق من

ُبهُ ُ.ويونسُكالمهاُابنُِشهاب 

ُُ ُالرزاق ُعبد 11ُ /9)وأخرجه ر( عم  ُم  ُعن ُأيب, ُوابن 1/11ُ)ُشيبة )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

هريُبه(11ُ /1) ُعنُالزُّ يينةُكالمها ُعنُابنُع  ُبعبدُالرمحنُبنُعبدُ. ُبنُُمرمة ُاملسور  وقرنُمعمٌر

ُ.ُالقارئ

ُ.وإسنادهُصحيحُ

هريُ"زادُعبدُالرزاقُُ كيُذلكُإليه":ُفأخبينُسعيدُبنُاملسيبُقال:ُقالُالزُّ ُكانُعثامنُش  فقالُ.ُفلام 

وزُعىلُالصبيُأ بوه:ُعثامن نُحي  ُم  ُأ حق  ْيناُأ ن  ُ.ُ"نظْرناُيفُهِذهُالنُّحولُفرأ 

ُعثامنُُ ُ(.111)اآليتُبرقمُُانظرُأثر 
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ُومنُوُ ُ,فيهاُرجعُ يُ  فيهاُُرجعُ يُ ُ,هبتُُِهُِىلفهوُعُ,وابهباُالثُ ُرادُ امُأُ نُ هُإُِنُ رىُأُ بًةُيُ هُُِهب 

ُْإذاُ ُُمل  ُ( ).منهاُيرض 

ُقُ لاُ:باب ُرىمُْعُ ليفُاُاءُ ض 

ثنيوُ-181 ُعنُعبدُالرُ ٌُكُلماُحد 
ُهُسمعُ نُ أُ ُ,اسمقلمحنُبنُاعنُحييىُبنُسعيد 

ُالدُ ُوالًُحُ كُْمُ  ُسأُ يُ ُمشقي  ُعنُابنُحممُ ُقاسمُ لاُل  ُيقولُالن ُُ.ىرُ مُْعُ لد  ُوما ُ؟فيهاُاس 

ُبنُ ُقاسمُ لاُلفقا
دُ  ُماُأُ ُ:حمم  ُاسُالن ُُدركت  ُىلوهمُعُإال  وفيامُُ,مْلُِمواهمُيفُأُ وطُُِرش 

ُ( )ُ.واعطُ أُ 

_________________ 

( ) ُ ُالشافعيُيف ُ 1/1)ُ"الم"أخرجه 81ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ( (8ُ /5)ُ"املعرفة"ويفُ(

ُعنُ(1115ُ)ُ"رشحُاملشكل"ويفُ(ُ 1/8)ُ"اينُاآلثاررشحُمع"والطحاويُيفُ ُعنُمالك  منُط رق 

مرُبه مُعنُع  روانُبنُاحلك  طفانُعنُم  ُ.ُداودُعنُأ يبُغ 

ُ.فزادواُيفُاإلسنادُمروان

ادُُ ارُعو  ويفُرواياِتُأيبُمصعبُ,ُهكذاُيفُروايةُحييى(:1/311ُُاملوطأُروايةُحييىُ)ُقالُالدكتورُبش 

يُ(815ُ)وحممدُبنُاحلسنُالشيباينُ(119ُ)سعيدُوسويدُبنُ(1911ُ) عنُأيبُغطفانُبنُطريفُاملر 

روانُبنُاحلكم ُ.ُعنُم  ُ.انتهى.ُوهوُال صوب 

مرُنحوه(ُ 8 /1)ُ"الكبى"وللبيهقيُيفُُ ُ.ُمنُروايةُساملُعنُأ بيهُعنُع 

مرفوعاًُُ ُآخرُعنُساملُ  ُمنُوجه  ُرواهُالبيهقيُّ مرُمنُ:ُوقال.ُثم  ُعنُع  ُ.ُقولهاملحفوظ 

ُ(.1/55ُ)ُ"إرواءُالغليل"وُ(3/13ُ)ُ"التلخيصُاحلبري":ُانظرُ

 .ُعنُمالكُبه(ُ  /5)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(1/13ُ)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُالوقِفُُ كم  ُعبدُالب.ُولهُح  ُ.ُكامُأ شارُإليهُابن 

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   543 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنيوُ-188 ُمرُورُُِبنُعُ اهللُعبدُ ُأنُ ُ,عنُنافعُ ٌُكُلماُحد  ُُحفصةُ ُث  مرُعُ ُبنت 

ُأُ ُحفصةُ ُوكانْتُُ:لقاُ,هادارُ  ُُسكنْتُقد ُعاشْتُطُ خلاُبنُُِزيدُُِبنت  ُما ُلفُ,اب ُام 

ُُيْتُوفُ تُ  ُبُبنت  ُزيد  .هلهُنُ ىُأُ أُ ورُ ُ,سكنُ ملمرُاُبنُعُ اهللُعبدُ ُنُاخلطابُقبض 
( )ُ

ُقُ لاُ:باب ُةطُ قُ يفُاللُُُّاءُ ض 

ثنيوُ-189 ُأُ لماُحد  ُمُ يُُّكُعن ُاهللوبُبنُموسىُعن ُبنُعبد ُعاوية ُبدر  ُبن

ُأُ أُ ُنُ أُ ُ,هني ُجل ُا ُباه ُنزنُ أُ ُ,هخب  ُه ُمنزُل  ُُل  ُبطريقُالش  ُُ.امقوم  ُثامنونُفوجدُرص   ُفيها ًة

ُهفذكرُ ُ,اًُدينار ُاعُ لا ُبن ُعُ لُلفقاُ,ابطُ خلمر ُعرُ عُ ُ:مره ُاُأُ ىلفها ُ,ساجدُِملبواب

ُكلرهاُكُ واذُْ ُيتُمنُيأُْمُ ُل  ُُفإذاُمضِتُُ,أمُسنةًُنُالش  ُُ( )ُ.نكُهبانةُفشأُ الس 

___________________ 

ُمجاعًةُمنُالصحابةُ(:1ُ  /1)ُ"التمهيد"فقالُيفُُ ُقدُأ درك  ُ.انتهى.ُوكباِرُالتابعيوالقاسم 

ُ)قولهُ مرى: ُُ(الع  ُيف ُالباجي 9ُ  /1)ُ"املنتقى"قال مرُ(: ُع  ُمدة  ُاملِلك ُمنافع ُِهبة مرى ُالع  معنى

ْمرُعقبِه,ُاملوهوِبُله ْمرهُوع  ُع  دة  ُاملنافِعُ.ُأوُم  تناولُال عامرُهبة  مر,ُوإِنامُي  مرىُلتعل قهاُبالع  يْتُع  م  ف س 

ُالرقبة ُ.انتهىُكالمه.ُالُهبة 

ُ.ُمنُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(15ُ ُ–11ُ /1)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ويفُ(93ُ /1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/11ُ)ُ"الم"ويفُ(155ُ)ُ"املسند"أخرجهُالشافعيُيفُُ(3)

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(1/111ُ)ُ"رشحُاملشكل"والطحاويُيفُ(5/11ُ)ُ"املعرفة"

ُُ ُشيبة ُأيب ُابن 1ُ 1/1)وأخرجه ُسعيد( ُبن ُحييى ُطريق ُمن ,ُ ُوعبد 9ُ 81 )الرزاق ُطريقُ( من

ُ.ُإسامعيلُبنُأميةُكالمهاُعنُمعاويةُبنُعبدُاهللُبه

ُ.روىُعنهُمجٌعُمنُالثقات.ُدُاهللومعاويةُبنُعبُ

ُْ.ُ"تارَيه"وذكرهُالبخاريُيفُُ رحًاُوالُت عديالًُُومل  ُ.يذكرُفيهُج 

ُ.ُكانُي فتيُباملدينة:ُوقال.ُ"الثقات"وذكرهُابنُحبانُيفُُ
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ُاملوطُ ُزوائدُ   544 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنيوُ-191 ُنافعُ ٌُكُلامُحد  ُإُ.قطةًُلُ ُوجدُ ُالًُرج ُُنُ أُ ُ,عن ُبنُاهللُُعبدُِىلفجاء

ُإُُِ:لفقاُ,مرعُ  ُُين  دت  ُتُ لُ ُوج  ُفامذا ُ,هافُْعرُ ُ:مرعُ ُُبنُ اهللُهُعبدُ لُلفقاُ؟رىُفيهاقطًة

ُلقدُفعُ:لقا ُلقدُفعُ:لقاُ.دُْزُُِ:لقاُت  وُلوُ,هالُ كتأُُْنُْآمركُأُ ُالُ:اهللُعبدُ ُلفقاُ,ت 

ُ ُُْشئت  ُُ( ).هاخذُْتأُُْمل 

ُقُ لاُ:باب ُُاءُ ض  ُوايفُالض  ُل 

19 -ُُ ثني ُسٌُكُلماحد  ُعن ُبنُسعيد  ُيسارُ لعنُحييى ُبن ُُأنُ ُ,يامن ُبنُ ُثابت 

ُ ُحُ الض  ُال ُاك ُوجدُ نُ أُ ُ.هخبُ أُ ُنصاري  ُفعُ رُ حلباُاًُبعريُه ُرُ ذكُثمُ ُ,هلُ قُ ة ُبنُعُ له مر

ُعُ رُ مُ فأُ ُ,ابطُ خلا ُأُ ه ُيُ مر ُثالفُ عرُ ن ُثُمرُ ه ُثابٌتُلُلفقاُات  ُنُ إُُِ:ه ُش  ُقد ُعنُلغه ني

ُ ُلُِْسُرُْأُ ُ:مرهُعُ لُلفقاُ,عتييُْض  ُ.هتُ وجدُُْهُحيث 
( )ُُ

ثنيوُ-191 ُعنُسعيدُبنُُِكُعنُحييىُبنُِلماُحد  مرُبنُعُ ُأنُ ُ,بسيُ ملاُسعيد 

_________________ 

ُ"املعرفة"ويفُ(5/31ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(1/19ُ)ُ"الم"ويفُ(151ُ)أخرجهُالشافعيُ ( )

ُ.ُعنُمالكُبه(5/31ُ)

هُصحيٌحُ ُ.وإسناد 

ُ(38ُ /1)ُ"رشحُمعاينُاآلثارُ"ويفُ(1818ُ)ُ"رشحُمشكلُاآلثار"أخرجهُالطحاويُيفُُ(1) منُط رق 

ُ.ُعنُمالكُبه

ُُ ُشيبة ُأيب ُابن 1/111ُ)ورواه )ُ ُوعبد 1ُ 81 )الرزاق )ُ ُيف 1811ُ)ُ"املشكل"والطحاوي ويفُ(

ُعنُحييىُبنُسعيدُبه(ُ 9 /1)والبيهقيُ(38ُ /1)ُ"املعاين" ُ.منُط رق 

يعتي:ُ)قولهُ ُالرجلُمنُ.ُبالضادُاملعجمة(:1/11ُ )ُ"رشحُمسلم"قالُالنوويُيفُُ(ض  وهيُمعاش 

ُأوُصناعةُ  ُأوُحرفة  ُ.انتهى.ُمال 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   545 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُلُ ضاُخذُ نُأُ مُ ُ:-كعبةُلُاىلهُإهرُ ظُ ُسندٌُوهوُمُ ُ-ُلقاُ,ابطُ خلا ُُ( ).ًةُفهوُضال 

ثنيوُ-193 ُُابنُ ُهُسمعُ أنُ ُ,كلماُحد  ُُ:يقولُِشهاب  ُيفُزمانُُِلُِباإلُكانتُضوالُّ

ُبنُاعُ  ُتُ لؤبُ مُ ُابُإبالًُطُ خلمر ُيُ ُالُجاتُ ن ًُة ُأُ مسُّ ُزمانُ حتُ ُ,دٌُح ُها ُكان ُبنُُىُإذا عثامن

ُُ( )ُ.هامن ُيُثُ عطُِهاُأُ فإذاُجاءُصاحبُ ُ,باعتُ ُمُ هاُثُ ريفُِبتعُُْمرُ انُأُ عفُ 

_________________ 

ُ.منُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(ُ 9 /1)ُ"الكبىالسننُ"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

يينة(1ُ 81 )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ عنُابنُأيبُزائدةُكالمهاُ(1ُ 1/1)وابنُأيبُشيبةُ,ُعنُابنُع 

ُ.ُعنُحييىُبنُسعيدُبه

ةُ:ُ)ُقولهُ ُ:ُقالُالزهريُوغريه(:83ُ /3)ُ"ِتذيبُالسامء"قالُالنوويُيفُُ(ضال  ةُإال  الُتقعُالضال 

ُيقالُعىل ىُلقطة, ُبلُي سم  ىُضاالًّ ُاملتاعُفالُي سم  ا ُفأم  ُاحليوان, ُمنُ: ُاإلنسانُوالبعريُوغريمها ضل 

ُ ُاحليوانُفهوُضال  ُهاِميةُوهافِية. ُواحدِتا ُاْلواميُواْلوايف, ُويقالُْلا والُمجعُضالة, ُوالض  ومه ْتُ,

ُ ُوالُسائق  لْت,ُإذاُذهبْتُعىلُوجههاُبالُراع  ْتُومه   ُ.ىانته.وهف 

ُ:ُ)ُقوله ُبهُعنُالضاللُللمشاكلة,ُ.ُعنُطريقُالصواِب,ُأوُآثٌم,ُأوُضامٌنُإْنُهلكتُعندهُ(ضال  عب 

ُبصاحبها ُالتقطهاُفلمُيعرْفهاُفقدُأ رض  ُيفُت ضلْيلهُعنها,ُوذلكُأنهُإذا طئًاُضاالًُ.ُوصارُسببًا فكانُُم 

ُوالنس ُأمحدُومسلٌم ُأخرجه ُحديٌثُمرفوٌع, ُهذا ُوأ صل  ُاجل هنيعنُاحلق,
ُخالد  ُبِن ُائيُعنُزيِد :ُ أن 

ُ فهامنُآوىُ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُملُي عر  ُما ةُفهوُضال  ُ"ضال  ةُملنُ. ج  اللُبعدمُالتعريِف,ُفالُح  فقي دُالض 

ُ ُوالُيفُقولِه ُهذا, ُعمر ُأ ثر ُيف طلقًا ُم  ُاللقطة  ِره ُملسو هيلع هللا ىلصك  ُالنار": ق  ُاملسلمُحر  ُ"ضالة  ُالنسائيُ. أخرجه

ُعنُاجل ُُ;ارودُالعبديُبإسناد ُصحيح  فهاُمجعًاُبيُاحلديثيُاجلمهورُ لن  نُملُي عر  اُعىلُم  ُ.ُمحلومه 

ُ ق  ر  ُوح  ُبحذفُ: ُبليٌغ ُفهوُت شبيٌه ُللتمليكُإىلُالنار, ها ُأيُيؤديُأ خذ  ُوقدُتسكن, ُوالراء بفتحُاحلاء

ُ(. 1 /1)قالهُالزرقاينُعىلُاملوطأُ.ال داِةُللمبالغة

منُطريقُابنُب كريُعنُ(1/315ُ )ُ"املعرفة"ويفُ(ُ 9 /1)ُ"الكبىالسننُ"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   546 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُ:باب ُتيُ ملعنُاُي ُحلاُةُ قُ دُ ص 

ثنيُ-191 ُكُعنُسعيدُبنُعُ لماُحد  بنُسعيدُبنُسعدُبنُُلبيْحُمروُبنُرش 

ُعنُأُ عُ  ُعنُجدُ بادة ُقانُ أُ ُ,هبيه ُُ:له ُمعُرسوعُ ُبنُ ُسعدُ ُخرج  يفُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِبادة

ُامُ أُ ُفحَّضْتُُ,غازيهمُ ُبعضُِ ُفيمُ ُ:تلفقاُ,ويصأُ ُ:اْلُلفقيُ,دينةملباُوفاةُ له

ُملامُاإنُ ُ؟ويصأُ  ُلفُ,مُسعدٌُقدُ يُ ُنُْأُ ُليتُقبوفُ فتُ ُ,مالُسعدُ ُال  بادةُبنُعُ ُسعدُ ُمُ ُقدُِام 

ُُ.هلكُلكرُذذُ 

ُُ:سعدٌُُلفقا ُرسول  ُأُ نفعُ يُ ُلهُ.اهللُيا ُُلفقاُ؟قُعنهاتصدُ أُ ُنُْها ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُحلُ.كذاُوكذاُصدقٌةُعنهاُحائطُ ُ:سعدٌُُلفقاُ.نعم ُس 
ُائط  هُام 

( ). 

___________________ 

ُ.مالكُبه

هريُ(:1/138ُ)ُ"االستذكار"قالُابنُعبدُالبُيفُُ رُعنُالزُّ عم  يينةُعنُم  روىُهذاُاخلبُسفيانُبنُع 

مرُبنُاخلطابُتناتجُمهالًُ:ُقال,ُعنُسعيدُبنُاملسيب ُاإلبِلُيفُزمنُع  .ُحدٌُالُي عرفُْلاُأُ .ُكانْتُضوالُّ

دقةُِ يسمُالص  ُعليهاُم  ُكانُعثامنُوضع  ُ(ُاملوطأُ)ُوهوُيفُ,ُفلام  ُعنُابنُِشهاب  ُْيتجاوزُبهُابنُ.ُملالك  مل 

ُ ُْيذكرُسعيدُبنُاملسيب,ُِشهاب  ُمعنًىُ,ُومل  ُأ تمُّ ُلهُعنُابنُِشهاب 
ُمالك  ُلفظاًُ,ُوسياقة  ُ.انتهى.ُوأ حسن 

ؤب لًةُ:ُ)قولهُ ُم  فإذاُكانتُ.ُإبلُأب ل:ُقيل.ُإذاُكانتُمهملةًُ(:1ُ / )ُ"النهاية"قالُابنُالثريُيفُُ(إبالً

وب لة:ُقيل.ُللقنية ضُإِليها,ُإبلُم  تعر  ُالُي  تمعةُحيث  ُانتهى.ُأ رادُأ ّناُكانتُلكثرِِتاُجم 

ُالنسائيُُ( ) 1/151ُ)أخرجه ُ"والطباينُيفُ( 1513ُ)ُ"الكبرياملعجم ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(

ُعنُمالكُبه(11ُ /5)ُ"ملعرفةا"ويفُ(1/118ُ)ُ ُ.ُمنُط رق 

حهُابنُخزيمةُ هُ(1/59ُ)واحلاكمُ(3351ُ)وابنُحبانُ(1111ُ)وصح  ُالضمريُيفُجد  ُعىلُأن  بناًء

ُُعائدٌُ مروُبنُرش  بادةُ.حبيلعىلُع  ُبنُسعدُبنُع  ُسعيد  ُيفُالصحابة,ُفيكونُاجلدُّ .ُوقدُذكرهُاجلمهور 

= 
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___________________ 

ُعندُالبيهقيُفقالُوقدُ.ُ"اإلصابة"كامُحكاهُابنُحجرُيفُ حُبذلكُابنُوهب  هُسعيِدُبِنُ:ُرص  عنُجد 

بادة,ُسعدُبنُعبادة ُع  ُبن  ُسعد  ُ.فذكره..ُأن 

ُراجعًاُإىلُسعيدُبنُعمروُ ُرشحبيلُ–شيخُمالكُُ–وإْنُكانُالضمري  ُ.ُوعليهُفهوُم رسل.ُفيكونُاجلد 

ُ.فيهُإرساٌلُاحلديثُ:ُفقال(1/181ُ)ُ"التنقيح"وإليهُأشارُابنُعبدُاْلاديُيفُ

ُابنُحجرُيفُ ا ُمالك(5/389ُ)ُ"الفتح"أم  ُرواية  ُأ ورد  ُبذلكُبعدُأْن ُفرتد د ُفقال. الذيُروىُهذاُ:

ُيفُ بادةُ"املوطأ"الكالم  رسالًُ,ُهوُسعيدُبنُسعدُبنُع  حبيلُم  هُرش  ُ.ُانتهىُكالمه.ُأوُولد 

سندٌُ(.91ُُ–ُ 9/ 1)ُ"التمهيد"وقالُابنُعبدُالبُيفُ بادةُ,ُوهذاُاحلديثُم  ُسعدُبنُع  ُسعيدُبن  لن 

حبةٌُ هُ.ُقدُروىُعنهُأبوُأمامةُبنُسهلُبنُحنيفُوغريه.ُلهُص  ىُجد  ُأْنُيلق  ورشحبيلُابنهُغريُنكري 

سندًاُمنُوجوهُ .ُُسعدُبنُعبادة ويُم  هُقدُر  بادةُهذاُيفُقصةُأ م  ُسعِدُبِنُع  ُحديث  ومقطوعًاُ.ُعىلُأن 

تلفةُ  ُُم  ُ.انتهى.ُأ يضًاُبألفاظ 

ُ":ُمنُطريقُعكرمةُعنُابنُعباس(ُ  11ُ–1115ُ)ُ"صحيحُالبخاري"هُأصلُيفُولُ ُبن  ُسعد  أ ن 

ُ بادة هُوهوُغائبُعنهاُع  ُت وف يتُأ مُّ ُبنيُساعدة ُأ خا ,ُ ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصفأ تىُالنبي  ُاهلل: ُرسول  ُيا ُأ م يُ. إن 

ُغائبُعنها ُت وف يتُوأ نا ُقال, ُعنها؟ ُبه ْقت  ُت صد  ُإْن ُيشء نفعها ُي  ُفهل ُنعم: ُقال: :ُ ُأ ن  ُأ شهدك فإين

ُ."حائطيُباملخرافُصدقٌةُعليها
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ُ
  كتاب

 
 الو

َّ
ُةصي

ُ

ُُةُِصيُ وُ ُوازُ ج ُُ:باب ُغُِالص  ُهيُْفُِوالس ُُصاِبُملواُعيِفُريُوالض 

ثنيُ-195 ُعنُأُ ُبنُأيبُبكرُبنُحزُْاهللُعنُعبدٌُُِكُلماُحد  بنُُعمروُ ُنُ أُ ُ,بيهم 

ُ ُالزُُّلس  ُيم  هُقيأُ ُ,هخبُ أُ ُرقي  ُُْاًُاعُ فُ يُ ُاًُمناُغالهاهُ ُإنُ ُ:ط ابخلمرُبنُاعُ لُلن  ُُمل  منُُ.ملتحي 

ُُ,انغس ُ ُهُهاهناُليسُلوُ,الُ وهوُذوُمُ.امووارثهُبالش  ُُابنةُ ُإال  مرُبنُعُ ُلفقاُ,هلعمٍّ

ُْلوىصُفأُ ُ:لقاُ,اْلُيوصُِلفُ:ابطُ خلا ُيقال ُبامل  ُج ُُ:هلا ُبنُعُ ُلقاُ,شمُ بئر مرو

ُ ُتيُأُ لهُاعمُ ُوابنةُ ُ,فُدرهمُ لثيُأُ الُبثالملكُالذُيعُ فبُُِ:يمُ لس  عمروُُمُُّاُهيُأُ ْلُوىص 

ُالزُُّلسُبنُِ ُيم  ُ( ).رقي 

_________________ 

ُالبيهقيُيفُُ( ) منُطريقُحييىُبنُ(1188ُ)رقمُُ"املعرفة"ويفُ(99ُ /11)ُ"السننُالكبى"أخرجه

ُ.ُمالكُبهُب كريُعن

ُُ ُالرزاق ُعبد 1ُ 11 )وأخرجه )ُ ُمنصور ُبن 131ُ)وسعيد يينة( ُع  ُابن ُعن ُأيضًاُ, ُالرزاق وعبد

اينُ,ُعنُالثوريُكالمهاُعنُحييىُبنُسعيدُعنُأ يبُبكرُبنُحْزمُ (1119ُ ) ليمُالغس  مروُبنُس  ُع  أن 

ُ.واللفظُلعبدُالرزاق.ُ"الغساين"كذاُقالُ.ُفذكره.ُأ وىص

ُ:ُ"عرفةامل"قالُالبيهقيُيفُ مرُُ-وهذا ُع  ام  ي  ُعمروُبنُسليمُملُي دركُأ  رساًلُمنُجهةُأ ن  ُ-وإْنُكانُم 

ُْلا هُالتيُوقعتُالوصية  هُعنُأ م  ُأ نهُأ خذ  .ُواهللُأعلم.ُففيهُقوٌةُمنُحيثُإّناُكانتُأ مُعمرو,ُوالغالب 

ُ.انتهى

ُلعمروُبنُسليمُال(ُ 1/19)ُ"الدراية"وجزمُابنُحجرُيفُ ُالقصة  .ُغساينُكامُيفُروايةُعبدُالرزاقبأن 

رقي ُ.واهللُأعلم.ُوليسُللزُّ

= 
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ثنيوُ-191 ُعنُأُ لماُحد  منُُاًُمالغُ ُأنُ ُ,مُ رُبنُحزُُْبكُْيبكُعنُحييىُبنُسعيد 

ُ ُغس  ُووارثُ ُ,دينةملباُوفاةُ لهُاتُْانُحَّض   ُلفقيُ,ابطُ خلمرُبنُاعُ لكُلذُكرُ فذُ ُ,امهُبالش 

ُُ.يوصُِلفُ:ل؟ُقافيويصأُ ُ.موتيُ ُالناًُفُ ُنُ إُُِ:هل

ُوُاثنتيُعرشةُ أُ ُ,عرشُسنيُابنُ ُمُ غاللوكانُاُ:أبوُبكرُ ُلقاُ:حييىُبنُسعيدُ ُلقا

ُفأُ ُ,سنةًُ ُُ( ).فُدرهمُ لثيُأُ هاُبثالهلُ هاُأُ فباعُ ُ,مُ شج ُُرُِبئُُْبُِوىص 

ُقُ لاُجامعُ ُ:باب ُض 
ِ
ُهوكراهيتُُِاء

ثنيُ-191 ُسعيلماُحد  ُبن ُحييى ُعن ُالدُ أُ ُأنُ ُ,دُ ك ُبا ُرداء امنُلُسىلإُكتب 

ُ.سةقدُ ملُ اُرضُُِال ُىلإُمُ هلُ ُنُْأُ ُ:ريس ُفالا

ُ ُال ُُإنُ ُ:امنليهُسلإُفكتب  ُقدُ امُيُ نُ وإُُِ,اًُحدسُأُ قدُ تُ ُالُرض  وقدُُ,هعملُ ُنسانُ اإلُس 

ُأُ غُ لب ُج ُنُ ني ُلعُِك ُُ,داويتُ ُاًُطبيبُت  ُكنت  ُتُ ُفإن ُُبئ  ُُوإنُُْ,كلُفنعام  ُاًُبتطبُ مُ ُكنت 

___________________ 

ُ.هوُالذيُشارفُاالحتالمُ(يفاعًاُ:ُ)ُقوله

مُ:ُ)ُقوله ش  ف:ُقيل.ُموضعُفيهُأ موالُأهلُاملدينة.ُبضمُاجليمُوفتحُالشيُاملعجمة(ُبئرُج  .ُإنهُباجل ر 

ُ(.513)انظرُرقمُ

ُ.منُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبهُ(1 1/3 )ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُ.عنُهشيمُعنُحييىُبنُسعيد(ُ 13)ُ"السنن"وأخرجهُسعيدُبنُمنصورُيفُُ

رُعنُعبدُاهللُبنُأيبُبكرُعنُأبيه(9/18ُ)ورواهُعبدُالرزاقُُ عم  ُ.عنُم 

رسٌلُُ ُ.ُوهذاُم 

مُ ُ.ُوانظرُماُتقد 
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ُقتنُتُ فاحذرُأُ  ُفتدخُاًُنسانإُُِل  ُ.ارالن ُُل 

ُقُ بوُالدُ فكانُأُ  ُعنهُنظرُ أُ ُمُ ىضُبيُاثنيُثُ رداءُإذا ُإُ:لوقاُ,يهاملإُُِدبرا ُيلُ ارجعا

ُقُُِيلُ عيداُعأُ  ُُ( ).ٌبُواهللتطبُ مُ ُ,كامتُ ص 

_________________ 

وأبوُ(3/311ُ)ُ"أخبارُالقضاة"ووكيعُيفُ(93ُ ص)ُ"زوائدُالزهد"أخرجهُعبدُاهللُبنُأمحدُيفُُ( )

ُ.ُعنُمالكُبه(ُ 11/ 1)وابنُعساكرُ(115ُ/ )ُ"احللية"نعيمُيفُ

ُْي دركُأباُالدرداءُوالُسلامنُريضُاهللُعنهامُ ُ.ُوحييىُبنُسعيدُمل 

ُأيبُشيبةُيفُُ رشحُ"والاللكائيُيفُ,ُمنُطريقُأ يبُخالدُالمحر(13ُ /1)ُ"املصنف"لكنُأ خرجهُابن 

ام(138ُ )ُ"املجالسة"والدينوريُيفُ(319ُ )ُ"أصولُاعتقالُأهلُالسنة ,ُمنُطريقُعب ادُبنُالعو 

سعيدُعنُُمنُطريقُأ يبُشهابُاحلن اطُكلهمُعنُحييىُبن(51ُ / )ُ"تاريخُدمشق"وابنُعساكرُيفُ

بريةُهبذهُالقصة هم.ُعبدُاهللُبنُه  هاُبعض  ُ.ُواختص 

رسٌلُأ يضاًُُ ُ.ُوهذاُم 

ُْي دركُأ باُالدرداءُوالُسلامنُ بريةُمل  ُاهللُبنُه  ُعبد  ُ.ُفإن 

فريُ ُبنُع  ُاجلامعة(:1ُ 1/3)ُ"ِتذيبُالكامل"كامُيفُُ.قالُسعيد  ُسنة  لِد  ُ.انتهىُ.و 

ُاجلامعةُعامُ:ُقلتُُُُ ُوأ بوُالدرداءُقبل ها.ُهجرةللُ 1وسنة  ُ.وقدُت ويفُسلامن 

ُإىلُالرضُاملقدسةُ:ُ)ُقوله(:ُ 3 /1)قالُالزرقاينُ فكتبُ)وأرضُاجلهادُ:ُزادُالدينوريُ(أْنُهلم 

ُسلامن ُإليه :ُ ُأ حدًا س  ُالُت قد  ُال رض  ُمنُذنوبهُ(إن  ره ُالُت طه  ُإىلُأ عىلُالدرجاتُ, ه وإن امُ)والُت رفع 

سُاإلن ُعمل هُي قد  ُمكانُ(سان  ُيفُأي  ُ)ُ.ُالصالح  ُط بيبًا علت  أيُقاضيًا,ُوكانُأ بوُُ(وقدُبلغنيُأنكُج 

يُبذلكُل نهُي بئُمنُال مراضُ م  ُهبا,ُكأن هُس  لُمنُويلُالقضاء  ُبالشام,ُوهوُأ و  علُقاضيًا الدرداءُج 

ُي شريُقوله ُوإليه ُاملداويُمنُاحلسي ة, ُي بئ  ُكام ُاملعنوية :ُ ُلكتداوي) ُفإنُكنتُت بئُفنعام  بكرسُُ(,

ُاإلبراء ُشيئًا ُنعم ُأي ُق رئ, ُوهبام ُوالعيُمكسورة, ُوفتحها ُالنون تطب با). ُم  ُكنت  دتي,ُُ(وإْن بموح 

ُ
 
ُبدونُإبراء تعاطيًاُلعلِمُالطب  ُإنسانًاُفتدخلُالنارُ)ُُ.م  ت ستحقُدخوْلاُإْنُملُي عفُ:ُأ يُ(فاحذرُأ ْنُت قتل 

= 
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ثنيوُ-198 ُاالمحنُبنُدُ نُعبدُالرُ مرُبعنُعُ ٌُكُلماُحد  ُالًُرج ُُنُ أُ ُ,(1) ينُ زملُ ف 

ُيُ منُج ُ ُكان ُهينة ُحلاُسبق  ُواحفيشرتيُالرُ ُاج  ُيُ ُثمُ ُ,ُهبايلغفيُ ُل  ُالس  ُريُفيُ رسع ُسبق 

ُحلا ُلففأُ ُاج  ُ.س 

ُفرُ 
ُأُ ُاُبعدُ مُ أُ ُ:لابُفقاطُ خلمرُبنُاُعُ ىلهُإمرُ أُ ُعُ فِ سيفعُأُ ُ-سيفعُال ُُفإنُ ُ.اساُالن ُّيُّ

ُ ُوأُ ينُِنُدُِمُُِريض ُُ-جهينة ُُلقايُ ُنُْبأُ ُ.همانتُِه ُس  ُحلاُبق  ُأُ ُ,اج  ُدانُ نُ وإُُِال  ُقد ُاًُعرضمُ ُه

اكمُيُ وإُُِ,هُبينهملُ ماُقسمُ نُ ُغداةُِلناُباتُِيأُْليٌنُفيهُدُ لهُعلكانُُنُْفمُ ُ,بهُنُ يُْصبحُقدُرُِفأُ 

.ٌبُرُ هُح ُوآخرُ ُ,مُ هُهُ لُ وُ أُ ُفإنُ ُ.نيُْوالدُ 
( )ُُ

___________________ 

ُأ دبراُفكانُأ بوُا)ُ.ُعنك ياُ(لدرداءُإذاُق ىضُبيُاثنيُث م  ُإليهام)ُ.ُول  ُأ عيداُ:ُوقال,ُعنهُنظر  ارجعاُإيل 

تكامُ ُقص  ُيفُال مرُ(عيل  تطب ٌبُواهللُ)ُ.ُلكيُأ تثب ت  ُللطبُبالُإبراءُ(م  تعاط  ُ.انتهىُكالمه.ُم 

ُ(.عنُأبيهُ)ُوقعُيفُبعضُالنسخُزيادةُُ( )

ُ ُيفُكتابه ُ"التعريفُبرجالُاملوطأ"قالُابنُاحلذاء ُبنُعبدُالرمحنُبنُ: مر ُحييىُبنُحييىُعنُع  رواه

مرُبنُاخلطابُملُيقْلُعنُأ بيه,ُعطيةُبنُد الف ُع  ُمالكأ ن  وىُأ صحاب  ُماُر  ُانتهىُ.ُ",ُوالصواب 

ُقلتُ :ُ ُقال ُأبيه)وكذا ُعن ُبنُسعيدُيفُموطآِتم( ويد ُمصعبُوس  ُأبو ُالبيهقيُكامُ. وابنُبكريُعند

ُوهبُوعبدُالرمحنُبنُمهدي,ُسيأيت لكنُزادُابنُ,ُ( 3/1)ُ"التلخيص"كامُقالُابنُحجرُيفُُ.وابن 

هُ)ُفقالُ.ُمهدي  (.عنُأبيهُعنُجد 

ُالبيهقيُيفُُ(1) 1/19ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجه 1/151ُ)ُ"املعرفة"ويفُ( ُابنُبكريُعنُ( منُطريق

 .ُمالكُبهُ

ُ ُيف ُالطحاوي ُامل شكل"وأخرجه 91ُ /1 )ُ"رشح ُطري( ُعبدُمن ُبن مر ُع  ُعن ُحي ان ُق ريشُبن ق

ُ.الرمحنُبه

نقطعٌُ ُ.ُ"التلخيص"كامُقالُابنُحجرُيفُ.ُوهذاُم 

= 
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___________________ 

مرُبنُعبدُالرمحنُبنُد الفُ(1/531ُ)لكنُأخرجهُابنُأيبُشيبةُ مرُعنُع  بيدُاهللُبنُع  منُطريقُع 

ُأ بيهُبالِلُبِنُاحلارثُ م  ُ.فذكره.ُعنُأ بيهُعنُع 

ُ.ُوهوُالصواب(:ُ   / )ُ"الحاديثُالتيُخولفُفيهاُمالك"قالُالدارقطنيُيفُُ

ُُ ُالدارقطني"وانظر ُُ"علل 11ُ )رقم )ُ ُالكبري"و 11ُ /1)ُ"التاريخ )ُ ُاحلبري"و ُ"التلخيص

(3/11.)ُ

هُ(:91ُ /1)ُ"املنتقى"قالُالباجيُيفُُ(ال سيفعُأ سيفعُجهينة:ُ)قوله ُذلكُالرجلُكانُاسم  قيلُإِن 

زينُعنُابنُوهبُوابنُنافع,ُال سيفع ه:ُوقالُابنُم  ِزم  ُ,ُهوُلقٌبُل  زينُعنُابِنُوْهب  وهوُ:ُوقالُابنُم 

ُتصغريُأ سفع ُالضاربُإىلُالسواد. ُوهو ُوقال, ُبذلكُللونه: ُإنهُوصفه تبي, ُالع  ُقال ُالذيُ: السفع

ُ الٌفُلسائِرُلونِهُمنُسوادُأ صاب  هُلوٌنُُم  ُ.ُخد 

ُاحلاجُريضُمنُدينه:ُ)وقوله ُي قالُسبق  ُمماُُ-واهللُأعلمُُ-يريدُُ(وأ مانتهُبأْن أنهُريضُبذلكُعوضًا

ُاحلاج ُقولُالناِسُإنهُسبق  هُمنُِدينهُوأ مانتِهُبإتالفُأ موالُالناسُفيامُملُتكْنُلهُث مرٌةُإاِل  ُ.أ تلف 

ع)وقولهُ دان(ُ[ُأدانُ)ُيفُروايةُالبيهقيُوالطحاويُ]ُُ(رضاًُدانُم  إذاُاشرتىُ.ُيقالُأ دانُالرجلُفهوُم 

ُبالدين ُاملعرض. ا ُوأم  ُشميل. ُابن ُقال ُت ستدن: ُال ُله ُقيل ُي عرضُإذا ُمعناه ُعنُ. ُحاتم ُأبو وروى

ُالدين:ُأنهُقال,ُالصمعي باِلُأنُالُيؤديه.ُمعناهُأنهُأ خذ  ُ.وملُي 

ُ ُِرينُ )وقوله ُ(بهُفأصبحُقد ُقالُأبوُعبيدُاْلروي. ُباملِه: ُالدين  ُأ حاط  ُقد ُمعناه ُوقالُأبوُزيد, ِرينُ:

ُالُيستطيعُاخلروجُمنه زين.ُبالرجلُإذاُأ وقعُيفُأمر  .ُقدُشهرُبه:ُوقالُابنُنافعُوابنُوهب:ُقالُابنُم 

ُقالُحييى ُغريه: ُوقال ُأ حيطُبه: ُقد .ُ ُتعاىل ُيفُقوله ُُ}وقال ُعىلُقلوهبم ان ُعىلُُ:يقولُ{بلُر  ط بع

ُأ عامِْلمُ,ُقلوهِبم ُهباُسوء  ُوأ حاط 

ٌبُ)ُوقولهُ ر  بُالسل ب.ُبتحريكُالراءُ(ح  روبُبمعنىُمسلوب,ُاحلر  نُ.ُورجٌلُحم  لُأ مِرُم  ُأ و  يريدُأ ن 

ُبأ دائهُمعُِضيقُيدهُعنه ينُاْلمُّ ُعاقبته,ُعليهُالد 
ِ
وء ُأ مِرهُأ نُي سلبُمال ه,ُواملخافةُلس  وماُي ضنُ,ُوآخر 

ز.ُهُمنُعقارُوحيوانب ُ.انتهىُكالمُالباجيُبتجو 

بُ)ُ(:311ُ/ )ُ"املشارق"وقالُعياضُيفُ ر  كذاُضبْطناهُب فتحهامُ.ُحزن:ُأي.ُبفتحُاحلاءُوالراءُ(ح 

= 
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ُُ:باب ُلُِحُ نُالن ُمُُِوزُ ماُجي 

ثنيُ-199 ُكُعنُلماُحد  انُبنُعفُ ُثامنعُ ُأنُ ُ,سي بملعنُسعيدُبنُاُابنُِشهاب 

ُحنُنُ مُ ُ:لقا ُُْاًُهُصغريلُاًُدلوُل  ُمل 
ُُنُْيبلغُأُ  يهاُلعُشهدُ وأُ ُ.هلكُلذُنُ لعهُفأُ لُ حُْنُ ُوزُ حي 

.وهبُ هاُأُ يُ لُِوُوإنُُْ,ائزةٌُفهيُج ُ
( )ُ

___________________ 

يوخنا ُش  ُعنُكاف ة ُبالسكون, ُاجلي اينُحْربا ُوأ تقنه ُأي. ُكاحلْرب: ُوُماصمٌة شارٌة ُم  ُوسلٌبُ, الٌك ُه  أو

ُاْلالك,ُملاله ُ.ُواحلرب  يتُاحلرب  م  لبُمال ه,ُوبهُس  ُالرجلُإذاُس  ب  ينُسبٌبُْلذا,ُوحر  ,ُوكذلكُالد 

ُمنه ُإىلُنحو  ُعىلُهذاُبالفتحُويرجع  غاضبة.ُوقدُيصحُّ اصمةُوم  يقالُحربُالرجلُإذاُغضبُ.ُأيُُم 

ُ.انتهىُكالمه.ُحرباًُ

ُالبيهقيُيفُُ( ) ُوْهب(11ُ /1)ُ"السننُالكبى"أخرجه ُمنُطريقُابِن (1/111ُ )ُ"رفةاملع"ويفُ,

ُ.منُطريقُابنُب كريُكالمهاُعنُمالكُبه

ُيفُُ ُالبيهقيُّ ن  ُُ"الك بى"وقر  ُيزيدُمعُمالك  ُبن  ُ.ُيونس 

مُبرقمُُ ُ(.191)انظرُماُتقد 
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ُ
 ع  لا كتاب

 
 لوا ق  ت

 
 ء  ال  و

 
ُعتُ نُأُ مُ ُ:باب ُقًاُالُيُ يُْقُِرُ ُق  ُهمماالًُغريُ ُملك 

ثنيُ-111 ُلماُحد  ُعنُاُوعنُغريُِكُعنُحييىُبنُسعيد  يبُأُ ُبنُُِسنُِحلواحد 

عتقُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُيفُزمانُُِالًُرج ُُأنُ ُ,سريينُدُبنُِوعنُحممُ ُ,بصي ُلسنُاحلا

ُُسهمُ فأُ ُ,هًةُعندُموتُِهُستُ لُاًُبيدعُ  ُبينهمُفأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُثُ ُعتق  ُُ( ).بيدعُ لكُالتُلث 

ُْغنيُأن هُلوبُ:كلماُلقا ُ.ماٌلُغريهمُلُِجكُالرُ لذليكنُُمل 

ُقُ لاُ:باب ُقتُ إذاُعُ ُدُِبُْعُ لاُلُِيفُماُاءُ ض 

ثنيُ- 11 ُكُعنُلماُحد  ُمُ ُ:هُيقولعُ مُِأن هُسُ,ابنُِشهاب  ُُِتُض  ُعبدُ لاُأنُ ُةُ ن ُالسُّ

ُ( ).ههُمالُ عُ بُِعتقُتُ إذاُأُ 

_________________ 

رسالًُُ( ) ُ.كذاُرواهُمالكُعنُاحلسنُوابِنُسريينُم 

قُعنُاحلسِنُمنُط ر(5115ُ)وابنُحبانُ(1911ُ)ُ"الكبى"والنسائيُيفُ(ُ 1111)ووصلهُأ محدُُ

صي ُ.وابِنُسريينُعْنُِعمرانُبنُح 

سلٌمُيفُُ انُعنُحممدُبنُسريينُعنُعمرانُ(5/91ُ)ُ"صحيحه"وأخرجهُم  منُطريقُهشامُبنُحس 

هم"ُبنُحصيُ ُمملوكيُلهُعندُموتهُملُيكنُلهُمالُغري  ُستة  اًلُأ عتق  ُرج  ُاهللُ.ُأ ن  فدعاُهبمُرسول 

ُأ قرعُبينهمُملسو هيلع هللا ىلص أهمُأ ثالثًاُث م  ُأ ربعة.ُفجز  ُ."فأ عتقُاثنيُوأ رق 

ُاحلسنُُِ رسل  اُم  رسالًُ.ُأ م  حيِحُالُموصوالًُوالُم  ُ.ُولذاُأ وردتُّهُيفُالزوائد,ُفلمَُيرْجهُصاحباُالص 

ُ.ُعنُمالكُبه(1/113ُ)ُ"املدونة"أخرجهُابنُالقاسمُيفُُ(1)

= 
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ُتُْعُُِ:باب ُقُ لاُوجامعُُِ,دُِوالال ُُهاِتُمُ أُ ُق  ُض 
ِ
ُةُِاقُ تُ عُ ليفُاُاء

ثنيُ-111 ُعنُعبدُاهللٌُكُلماُحد  ُ:لقاُ,ابطُ خلاُبنُ ُمرُ عُ ُأنُ ُ,مربنُعُ ُعنُنافع 

ُولامُويُُّأُ  ُ ُ,هابيعُ هُالُيُ فإنُ ُ.دهامنُسيُ ُْتُدليدة  ُعُ ستمتُِوُيُ وهُ.ثهايورُ ُوالُ,هابُ والُّي 

ُُ,منها .ةٌُرُ فهيُح ُُفإذاُمات 
( )ُ

___________________ 

رسٌلُُ ُم,ُوهذاُم  ُالتابعي  نةُمنُقبيلُاملراسيلوقول  ُ.ُنُالسُّ

ُيفُُ ُعمر ُأبو 1/318ُ)ُ"االستذكار"قال :)ُ ُِشهاب  ُابِن ُمن ُماضية  ن ة  ُبس  ُأعلم  ُأ حٌد ُيكن ُمل ُإنه قالوا

هري ُ.انتهى.ُالزُّ

ُقاال(3ُ 11 )وأخرجُعبدُالرزاقُُ هري  ُوالزُّ رُعنُاحلسِن عم  ُعنُم  ُفاملالُ": ه ُعبد  ل  ُالرج  ُأ عتق  إذا

ُ."للعبد

ويُمر مرُور  ُولهُ":ُفوعًاُمنُطريقُب كريُبنُعبدُاهللُبنُالشجُعنُنافعُعنُابنُع  ُعبدًا نُأ عتق  م 

ي دُ  ُأ ْنُي ستْثنِي هُالس  هُلهُإال  وابنُ(ُ 198)ُ"الكبى"والنسائيُيفُ(3911ُ)أ خرجهُأبوُداودُ.ُ"مالُفامل 

ُ(.33ُ /1)والدارقطنيُ(1519ُ)ماجهُ

ُحجرُيفُالفتح حهُابن  ُعبدُالبُيفُالتمهيدوأعلُ .ُوصح  ُ.هُاإلمامُأمحدُوأ بوُحاتمُوابن 

( ) ُ ُيف ُالبيهقي ُالكبى"أخرجه 1/311ُ )ُ"السنن )ُ 1/511ُ)ُ"املعرفة"ويف )ُ رشحُ"والبغويُيف

 .ُمنُطريقُمالكُبه(9/319ُ)ُ"السنة

 .وإسنادهُصحيح

(1ُ 1/1)ُ"املصنف"وابنُأيبُشيبةُيفُ(3115ُ )وعبدُالرزاقُ(1153ُ)روواهُسعيدُبنُمنصورُ

ُ.منُط رقُعنُنافعُبه

والدارقطنيُيفُ,ُمنُطريقُالثوري(1/311ُ )ُ"الكبى"البيهقيُيفُ(3118ُ )ورواهُعبدُالرزاقُ

مرُ(31ُ /1)ُ"السنن" منُطريقُف ليحُوعبِدُالعزيزُبنُمسلمُكلهمُعنُعبِدُاهللُبنُدينارُعنُابِنُع 

= 
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ُُ:باب ُاجبةُِوُ لقابُايفُالرُ ُِقُتُْعُِلنُامُُِوزُ ماُجي 

ثنيُ-113 ُهالكُعلماُحد  ُعنأُ ُبنُُِلُِن ُبعطاُسامة ُعُ ء ُعن ُيسار  ُبنُن مر

ُأُ ُ:لأن هُقاُ,( ).كمحلا ُرسوُتيت  ُلفقُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُُ:ت  ُكانتُيلجاريًةُُإنُ ُ.اهللُياُرسول 

___________________ 

مرُبه ُ.نحوه.ُعنُع 

ُاجلامعةُعن:ُقالُالبيهقي هُإىلُ,ُابنُدينارُهكذاُرواية  ع  وغلِطُفيهُبعضُالرواةُعنُعبدُاهللُبنُدينارُفرف 

ُ ه.ُملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُذكر  لُّ ُ.انتهى.ُوهوُوهٌمُالُحي 

ُ.منُطريقيُعنُابنُدينارُمرفوعاًُ(31ُ /1)أخرجهُالدارقطنيُ:ُقلت

مرُهكذاُقالُمالكُيفُهذاُاحلديثُعنُهاللُعنُعطاءُعنُ(:11/11ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ( ) ع 

واةُعنهُيفُذلك.ُبنُاحلكم تلفُالرُّ َُْي  حابةُ,ُوهوُوْهٌمُعندُمجيعُأ هِلُالعلِمُباحلديث,ُمل  وليسُيفُالص 

مرُبنُاحلكم نُروىُهذاُاحلديثُعنُ.ُوإنامُهوُمعاويةُبنُاحلكم,ُرجٌلُيقالُلهُع  ُم  كذلكُقالُفيهُكلُّ

ُوغريه ُ.هالل 

ُمعروٌفُلهوحديث ُ,ُومعاويةُبنُاحلكمُمعروٌفُيفُالصحابةُ حابة,ُهُهذا ون سْبناهُ,ُوقدُذكرن اهُيفُالص 

ُ.فأ غن اناُعنُذكِرُذلكُههنا

مرُبنُاحلكمُفهوُمنُالتابعيُ اُع  مُبنُأيبُاحلكمُ.ُوأم  مرُبنُاحلك  مروُبنُعامرُُ-وهوُع  وهوُمنُبنيُع 

ُهباُسنةُُ-بلُهوُحليٌفُْلمُ:ُوقيل,ُمنُال وس ُوالِدُعبدُ.1ُ  وكانُِمنُساكنيُاملدينةُت ويف  مُّ وهوُع 

حبة,ُاحلميدُبنُجعفرُالنصاري مرُبنُاحلكمُبنُسن انُل بيهُص  مرُبنُاحلكمُبنُثوبان,ُوع  هؤالءُ.ُوع 

مرُبنُاحلكم ىُع  حبةٌُ,ُوهمُمدنيون.ُثالثٌةُمنُالتابعيُكلهمُي سم  نُي رويُ,ُوليسُفيهمُم نُلهُص  والُم 

ىُعمرُبنُاحلكموليسُيفُالصحابةُأحٌدُيُ ,ُعنهُعطاءُبنُيسار وإنامُهذاُمعاويةُبنُاحلكمُالُشكُ,ُسم 

ُ.انتهىُكالمه.ُفيه

واةُعنُمالكُيقولون(:3/111ُ)ُ"التلخيص"وقالُاحلافظُابنُحجرُيفُُُُُ م:ُوأ كثرُالرُّ مرُبنُاحلك  ,ُع 

ُيفُاسمه ُانتهى.ُوهوُمنُأ وهاِمُمالك 

= 
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ُئتُ جُُِفُ يلُرعىُغنامًُتُ  ُمنُاُقدْتُوقدُفُ ُ-ها ُتُ لفسأُ ُغنمُِلشاٌة ُعنها هاُلُ كُ أُ ُ:ْتُلفقاُ-ها

ُالذُ  ُفُِْسُفأُ ُ.ئب  ُلعُت  ُُ-يها ُآدم ُبني ُمن ُمُْطُ لُ فُ-وكنت رقبٌةُُيلُ وعُ,هاوجهُ ُت 

ُ.؟هاعتقُ فأُ أُ 

ُرسولُاهللْلُلفقا ُُ:ْتُلفقاُ؟ينُاهللأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُا ُ:ْتُلفقاُ,؟نانُأُ مُ ُ:لفقاُ,امءيفُالس 

ُأُ  ُُنت  ُُلفقاُ,اهللُرسول  ُُ( ).هاقُْتُِأعُُْ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ثنيوُ-111 ُكُعنُلماُحد  ُبنُتبُبنُعُ ُبنُعبدُاهللبيدُاهللعنُعُ ُ:ابنُِشهاب  ة

ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُُِرسوىلإُنصارُجاءُ نُال ُرجاًلُمُُِأنُ ُ,مسعودُ  ياُُ:لافقُ,هُسوداءلبجارية 

___________________ 

ُهال:ُقلتُُُُ ُبشيِخُمالك  ُأ هِلُالعلمُالوهم  وهوُبالكنيةُ.ُوهوُابنُأيبُميمونة.ُلُبنُأ سامةوأ ْلصقُبعض 

ُ.كامُقالُأبوُعمر.ُأ شهر

( ) ُ ُيف ُالنسائي 8ُ 1/1)ُ"الكبى"أخرجه )ُ ُاملشكل"والطحاويُيف 51ُ /  )ُ"رشح والبيهقيُ(

والبغويُ(11ُ)ُ"الردُعىلُاجلهمية"والدارميُيفُ(181ُ/ )ُ"التوحيد"وابنُخزيمةُيفُ(1/381ُ)

ُعن(9/111ُ)  .ُمالكُبهُوغريهمُمنُط رق 

م"وقعُعندُالدارميُُ وابُ"معاويةُبنُاحلك  ُ.ُعىلُالص 

م"وعندُابنُخزيمةُُ ُ.فقطُ"عنُاحلك 

ُ:ُ)ُقولهُ ُ:ُأيُ(فأ ِسفت  ُ.ُغضبت 

ُيفُُُُُ ُمسلٌم ُعنُهاللُبنُأيبُ:ُ(1/11)ُ"صحيحه"وقدُأخرجُاحلديث  منُطريقُحييىُبنُأبىُكثري 

لمي ُ ُعنُمعاويةُبنُاحلكمُالسُّ
ُمعُرسولُاهللُ":ُقال,ُميمونةُعنُعطاءُبنُيسار  ُأ صيل  ُأ نا ...ُملسو هيلع هللا ىلصبينا

اني ة:ُقال.ُوفيه ُواجلو 
ىُغناًمُيلُِقب لُأ حد  ُ.نحوهُ"احلديث...ُوكانتُيلُجاريٌةُت رع 

ُرقبُ":ُوليسُعندُمسلمُقولهُ ُ."أ الُأ عتقها"وإنامُقالُ.ُ"ٌةُوعيل 
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ُ ُُنُْفإُ,مؤمنةًُُرقبةًُُيلُ عُنُ ُإُِاهللُرسول  ُ.؟هاعتقُ ؤمنًةُأُ تراهاُمُ ُكنت 

ُْلُلفقا ُهُلإُنُالأُ ُتشهدينُ أُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُاُرسول  ُتشهدينُ أُ ُ:لقاُ.نعمُ:ْتُلفقاُ؟اهللُإال 

ُُنُ أُ  ُ,عمنُ ُ:ْتُلقاُ؟وِتُملاُبعدُ ُبعِثُلوقنيُباتُ أُ ُ:لقاُ,عمنُ ُ:ْتُلقاُ؟رسولُاهللُاًُدمُ حم 

ُُلفقا ُ( ).هاقُْتُِعُْأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُتُْعُُِ:باب ُِتُي ُملعنُاُي ُحلاُق 

ثنيُ-115 ُنُْأُ ُرادْتُهُأُ مُ أُ ُنُ أُ ُ,نصاري ُمرةُال ُيبُعُ محنُبنُأُ عنُعبدُالرُ ٌُكُلماُحد 

ُأُ ُثمُ ُ,ويصتُ  ُصبنُتُ ُأُ ىلكُإلذُرْتُخ  ُعتُِنُتُ تُبأُ مهُ ُكانْتُوقدُُ,كْتُلفهُح  ُلافقُ,ق 

ُلفقُ:محنعبدُالرُ  قاسمُبنُحممُ للُت 
ُأُ ُنُْهاُأُ ينفعُ أُ ُ:دُ  ُ.؟عنهاُعتق 

ُقاعُ ُبنُ ُسعدُ ُنُ إُُِ:قاسملاُلفقا ُلفهُ.كْتُليُهمُ أُ ُنُ إُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسولُلبادة

_________________ 

دُكامُيفُ(181ُ/ )ُ"التوحيد"أخرجهُابنُخزيمةُيفُ ( ) والبيهقيُيفُ(11ُ /5)ُ"إحتافُاملهرة"ومسد 

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(ُ 5/53)ُ"املعرفة"ويفُ(1/388ُ)ُ"الكبى"

رسٌلُُ يينة.ُوهذاُم  ُبنُع  دُكامُيفُ.ُوتابعُمالكًاُسفيان  ويونسُبنُيزيدُ,ُ(11 /5)ُ"اإلحتاف"رواهُمسد 

هريُبه(1/51ُ )ُ"الكبى"كامُرواهُالبيهقيُيفُ ُ.كالمهاُعنُالزُّ

ُموصوالًُُ ُال نصار ُمن ُرجل  ُاهللُعن ُعبد ُبن ُاهلل بيد ُع  هريُعن ُالزُّ ُعن ٌر عم  ُم  ُورواه ُأمحدُ. أخرجه

ُ(.15 /9)وعبدُالرزاقُ(181ُ/ )وابنُخزيمةُأيضًاُ(ُ 3/15)

واةُعنُمالكُعنُاُ بيدُاهللُعنُأيبُهريرةورواهُبعضُالرُّ هريُعنُع  ُ.ُلزُّ

رسالًُ(:111ُ )رقمُُ"العلل"قالُالدارقطنيُيفُُ هريُم  ُ.والصحيحُعنُالزُّ

ُ(.1/339)وانظرُاالستذكارُُ
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ُأُ ُنُْاُأُ هنفعُ يُ  ُُلافقُ,؟.عنهاُعتق  ُُ( ).عمنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ثنيوُ-111 ُتُ ُ:لهُقانُ أُ ُ,عنُحييىُبنُسعيدُ ٌُكُلماُحد  ُأُ ُمحنُبنُ الرُ ُُعبدُ ويف  يبُبكر 

ُنامُ يفُنُ  ُُ-ُعنهُعائشةُ ُْتُعتقُ فأُ ُ,هوم  ُالن ُُزوج  ُ( ).كثريةًُُاًُرقابُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي 

_________________ 

ُ"املعرفة"ويفُ(1/119ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(9/311ُ)ُ"رشحُالسنة"أخرجهُالبغويُيفُُ(1)

ُ.منُطريقُمالكُبه(15ُ /5)

بادة,ُهذاُحديٌثُمنقطعٌُ(:11/11ُ)ُ"التمهيد"يفُُقالُأبوُعمرُ ُبنُع  ُسعد  ُْيلق  ُمل  ُالقاسم  ُاهـُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ُل ن 

ُعنُعبيدُاهللُعنُابنُعباس(138ُُ )ُومسلمُ(ُُ 111)ُوأخرجُالبخاريُُ ُعنُابنُِشهاب  ,ُمنُط رق 

بادةُ" ُبنُع  ُسعد  ُاهللُُأن  ُأ م يُمات:ُفقال,ُملسو هيلع هللا ىلصاستفت ىُرسول  ُ.ُ"اقِضهُعنها:ُفقال.ُْتُوعليهاُنذرٌُإن 

هريُنحوه(1/153ُ)والنسائيُ(11311ُ)ول محدُُ ُآخرُعنُالزُّ
ُ".ُوزاد.ُمنُوجه  أ في جزئُأ ْنُأ عتق 

نُأ م ك:ُ؟ُقال.عنها ُ."أ عتقُع 

ُالبُيفُُ ُابنُعبد 9/31ُ)ُ"التمهيد"وجزم  ُابنُ ( ُامل جملُالذيُذكره ُللنذِر ُتفسرٌي ُالقاسِم ُرواية  ُبأن 

ُ.عباسُيفُحديثه

اُكانْتُنذرْتُ(:585ُ/  )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُبأ ّن  بُبأ ن هُمعُإِرسالِهُليسُفيهُالتصيح  وت عق 

ُانتهىُ.ُذلك

ُ.بابُمنُماتُوعليهُنذرٌُ.ُكتابُاليامنُوالنذور.ُانظرُالفتحُ

(11ُُ–31/11ُ)ُ"تاريخُدمشق"وابنُعساكرُيفُ(1ُ 1/1)ُ"معجمُالصحابة"أخرجهُالبغويُيفُُ( )

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه

رسالًُُ ُ.ُهكذاُرواهُمالكُم 

يينة(1315ُ )ورواهُعبدُالرزاقُُ ُأيبُعاصمُيفُ,ُمنُطريقُابنُع  منُ(1ُ 1)ُ"اآلحادُواملثاين"وابن 

ُعساكرُ,ُمنُطريقُعبِدُالعىل(ُ  1)وأيضًاُبرقمُ,ُطريقُأ يبُضمرهُأ نِسُبِنُعياض (35/31ُ)وابن 

ُحممدمنُطريقُحييىُالقط ُبِن ُكلهمُعنُحييىُبنُسعيدُعنُالقاسِم ُاهللُبنُعمر بيد ُانُوع  ,ُ أ نُعبد 

= 
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ُْضُفُ ُ:باب ُناالزُ ُوابنُُِانيةُِالزُ ُِقُتُْوعُُِقاِبُالرُ ُِقُتُْعُُِل 

ثنيُ-111 ُالن ُُزوِجُُ-بيهُعنُعائشةُروةُعنُأُ كُعنُهشامُبنُعُ لماُحد  ُملسو هيلع هللا ىلصُبي 

ُرسوُنُ أُ ُ- ئلُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُقابُأُ عنُالرُ ُس  ُُلافقُ,؟.فضلاُأُ ّيُّ هاُغالأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُوأُ ُ,اًُمنثُ  ُ( ).هالُِههاُعندُأُ نفس 

___________________ 

ُ.ُفذكره.ُالرمحنُمات

ُ.ُوهذاُإسناٌدُصحيٌحُُ

( )ُُ ُيف ُالبيهقي 1/151ُ )ُ"املعرفة"أخرجه )ُ ُيف ُنعيم 1/351ُ)ُ"احللية"وأبو ُيفُ( ُالب ُعبد وابن

ُعنُمالكُبه(58ُ /11)ُ"التمهيد" ُ.ُمنُط رق 

ُعائشةُ ُعن ُعنُمالكُيفُوصلِه واة ُاختلفُالرُّ ُوقد ُعنُعروة, ُوإرسالِه ,ُ ُمالك  همُعن ُبعض  ورواه

ُذلكُأبوُعمرُيفُ.ُكروايةُاجلامعةُعنُأيبُذر ُ(.51ُ /11)ُ"التمهيد"كامُبي 

ُُ ُذر ُأ يب ُعن راوح ُم  ُأ يب ُعن ُأبيه ُعن ُهشام ُالثقاتُعن ُمن ُمجٌع ُرواه ُبهُوقد ُالبخاريُ. أخرجه

سلٌمُ.ُوغريمهاُ(81)ُومسلم(1381ُ) روةُعنُعروةُبه(81ُ)ورواهُم  ُموىلُع  ُ.ُعنُحبيب 

ُالعرشينُنفساًُ(:1/115ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ُعددًاُكثريًاُنحو  ُاإلسامعييلُّ رووهُعنُهشامُ.ُوذكر 

ُ,ُهبذاُاإلسناد بنُُ,ُورواهُحييىملسو هيلع هللا ىلصوخالفهمُمالٌكُفأ رسل هُيفُاملشهورُعنهُعنُهشامُعنُأ بيهُعنُالن بي 

ُعنهُعنُهشامُعنُأ بيهُعنُعائشة,ُورواهُسعيدُبنُ  ُوطائفٌة كروايةُُ.داودُعنهُعنُهشامُحييىُالليثيُّ

ارقطنيُُّ ُأُ :ُاجلامعة,ُقالُالد  وايةُامل رسلةُعنُمالك  ,ُواملحفوظُعنُهشامُكامُقالُاجلامعةالر  ُانتهى.ُصحُّ

ُ.كالمه

,ُالُأ علمُأ حدًاُقالُعنُعائشةُغريُمالك:ُجلارودقالُابنُا(:59ُ /11)ُ"التمهيدُ"وقالُأبوُعمرُيفُُُ

ُعنُهشامُبنُعروةُعنُأبيهُعنُأ يبُ:ُقال يينةُووكيٌعُوغريُواحد  ُوحييىُالقطانُوابنُع  ورواهُالثوريُّ

راوحُعنُأيبُذر ُ.ُانتهى.ُم 
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ثنيوُ-118 ُعنُعبدُاهللعٌُكُلماُحد  ُهُأُ نُ أُ ُ,مرُبنُعُ نُنافع  .همُ وأُ ُاًُزنُدُ لوُعتق 
( )ُ

ُعتُِذاُأُ إُُِءُ واللاُدُِبُْعُ لاُجرُُُّ:باب ُق 

ثنيُ-119 امُاشرتىُعوُ لبريُبنُاالزُُُّنُ أُ ُ,محنعنُربيعةُبنُأيبُعبدُالرُ ٌُكُلماُحد 

ُح ُامرأُ ُبنونُمنُُِعبدُ لكُالذلوُ,هعتقُ فأُ ُاًُعبد
رُ ة 

ُلفُ,ةُ  ُ,يلُ مُمواهُ ُ:لقاُ,بريهُالزُُّعتقُ ُأُ ام 

ُمُ هُ ُلبُ:هممُ ُأُ يلمواُلوقا ُإُ,ينالوام ُُعُ ىلفاختصموا ُعفُ ثامن ُُعثامنُ فقىضُ,انبن

ُ( ).همئُِبريُبواللزُُّل

_________________ 

ُ.منُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(1/59ُ )ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

عنُعبدُالكريمُكالمهاُ(1/151ُ)وعبدُالرزاقُ,ُعنُب ردُبنُسنان(11ُ /3)ُشيبةُوأخرجهُابنُأيبُ

هُ)ُوليسُعندُعبدُالرزاقُ.ُعنُنافعُبه ُ(.ُوأ م 

ُ.منُطريقُساملُعنُأبيهُبه(1/151ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

ُ.وهذاُمرسٌلُُ( )

ُُُُُ هريُيف ُمصعبُالزُّ ُأبو ُرواه 1151ُ)ُ"املوطأ"وقد )ُ ُبن ُعنُهشام ُمالك  ُأبيهعن ُعن روة ُع  مثلُ.

ُ.ُُحديثُربيعة

ُعبدُالرزاقُيفُُ رُوالثوري(11ُ- 9/1)ُ"املصنف"ورواه عم  ُعنُم  ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ,

يينةُكلهمُعنُهشامُبه(1/311ُ ) بريُ.ُمنُطريقُابنُع  ُاخلصومةُبيُرافعُبنُخديجُوالزُّ وذكرواُأ ن 

ُ.ريضُاهللُعنهام

منُ(ُ 118 )وعبدُالرزاقُ,ُوايةُحييىُبنُعبدُالرمحنُبنُحاطبمنُر(1/311ُ )ورواهُالبيهقيُُ

ُالزبريُقدمُخيب ة.ُروايةُحممدُبنُإبراهيمُالتيميُكالمهاُأن  ُ.فذكراُالقص 

ثامنُ:ُقالُالبيهقيُ ُ.ُهذاُهوُاملشهورُعنُع 

ُرواهُالبيهقيُُ هري(1/311ُ )ثم  ُعثامنُقىضُبخالفه,ُمنُطريقُالزُّ والروايةُ!ُُكذاُقال:ُثمُقال.ُأن 

= 
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ثنيُ-1 1 ُعنُمروُبنُحزُْدُبنُعُ حممُ ُيبُبكرُبنُِأُ ُُبنُِاهللُكُعنُعبدُِلماُحد  م 

ُعنُأُ حلمحنُبنُايبُبكرُبنُعبدُالرُ كُبنُأُ لملاُعبدُِ ُنُ أُ ُ,هخبُ هُأُ نُ أُ ُ,بيهارثُبنُهشام 

ُهُنُ عايصُبلا ُلهشام  لُ عُ لُِورجٌلُُ,مٍُّاثنانُل ُُ.ثةًُهُثالليُنبُ ُوتركُ ُ,ك 
ُلفهُ,ةُ  ُحدُ أُ ُك 

ُلهُثمُ ُ,يهلمواُءُ هُوواللُ هُمامُ بيهُوأُ خوهُل ُهُأُ فورثُ ُ.يلمواوُماالًُُوتركُ ُ,ذينُلمٍُّلُ لا ُك 

ُذيُورُِلا ُاملاُث  ُْحُقدُأُ ُ:هابن ُُلفقاُ,بيهخاهُل ُهُوأُ وتركُابن ُُ,يلواملاُءُ ووالُل  ماُُرزت 

ُووالُلُِاملمنُاُحرزُ ُأُ يبكانُأُ 
ِ
ُامُأُ نُ إُُِ.كليسُكذلُ:خوهأُ ُلوقاُ,يلواملاُء ُاملاُحرزت  ُ,ل 

ُوالءُ مُ وأُ  ُيرأُ أُ ُ,ُفاليلواملاُا ُهلُت  ُلو ُاأُ ُك  ُأُ لخي ُليوم ُأُ ثُ رُِأُ ُست  ُإُ؟ناه ُىلفاختصام

ُخيهُبوالفقىضُل ُُ,اننُعفُ نُبثامعُ 
ِ
ُ.( )ُيلواملاُء

___________________ 

ُبشواِهدهاُال وىلُعنُعثامنُ ة,ُأ صحُّ هريُردي  ُالزُّ راسيل  ُ.انتهى.ُوم 

( )ُُ ُالشافعي 915ُ)أخرجه )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي 1/313ُ )ُ"السنن )ُ (8ُ 1/5)ُ"املعرفة"ويف

ُ.منُطريقُمالكُبه(8/355ُ)والبغويُ

ُ:ُ)ُقولهُ ل ة  تُبفتحُاملهملةُالَّضائرُ .ُأ خوُالب:ُأيُ(ورجٌلُلِع  ال  جُامرأ ةًُ,ُوالع  ُم نُتزو  ُ,ُوأ صل هُأ ن  ثم 

ُمنها ُعل  ُأ خرىُكأ نه ج  ُتزو  ب. ُالرشُّ بُبعد ُالرشُّ لل ُوالع  ُل ب, تُال خوة ال  ُالع  ُوأ والد  مُ, هاِت  وأ م 

ت ى ُ(.1/189)ُ"الفتح"قالهُاحلافظُيفُ.ُش 
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ُ
 ا كتاب

ُ
 مل

 
 بكات

 
ُقُ لاُ:باب ُِبُاتُ كُ مل ُيفُاُاءُ ض 

ثنيُ-  1 بُعبٌدُماُكاتُ ملاُ:مرُكانُيقولُبنُعُ عبدُاهللُأنُ ُ,كُعنُنافعُ لماُحد 

ُ( ).هُيشءٌُنُكتابتُِيهُمُِلعُبقي ُ

_________________ 

ُ.منُطريقُمالكُبه(9/313ُ)والبغويُ(1ُ  /3)ُ"رشحُاملعاين"أخرجهُالطحاويُيفُُ( )

ُُ ُشيبة ُأيب ُابن 11ُ /1)وأخرجه )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي 1/311ُ )ُ"السنن )ُ ُ"املعرفة"ويف

ُعنُنافعُبه(1/115ُ ) ُ.منُط رق 

ُ ُيف ُاحلافظ 1ُ 1/1)ُ"التلخيص"قال ُابنُ (: ُنافعُ ُورواه ُعن ُأ خرى ُطريق ُمن ُعُ ُقانع ُابن مرُعن

ُانتهىُ.ُوأ عل هُ.مرفوعاًُ

عيبُعنُأ بيهُعنُ:ُقلتُ مروُبنُش  ويُمرفوعًاُمنُحديثُع  دهور  ُُ.أ خرجهُأبوُداودُوالرتمذي.ُج 

مروُوأخرجهُابنُحبانُمنُ ُآخرُعنُعبدُاهللُبنُع 
ُ.وجه 

ُ.ُمنُحديثُأمُسلمةُ"الكامل"وأخرجهُابنُعديُيفُُ

ُانظرُ ُاحلبري": 1ُ 1/1)ُ"التلخيص ُالراية"و( 89ُ /1)ُ"نصب )ُ ُحجرُُ"الدراية"و البن

(1/ 91.)ُ
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ُ
 ا كتاب

ُ
 مل

َّ
 ردب

 
ُُ:باب ُرهاهُإذاُدبُ يدتُ لوُلُِجالرُ ُمسُّ

ثنيُ-1 1 ُنافعُ لماُحد  ُاهللُ,كُعن ُعبد ُدبُ أن  ُعمر ُجاريتُ ُبن ُر فكانُُ,هلي

ُُ.مهاطؤُ يُ  ُ( ).انرتُ دبُ اُمُ ومه 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالشافعي 8/15ُ)ُ"الم"أخرجه )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي 5ُ 1/3 )ُ"السنن )ُ ُ"املعرفة"ويف

ُبه(1/531ُ) ُ.ُمنُطريقُمالك 

ُ.منُطريقيُآخرينُعنُنافعُبه(11ُ /9)وأ خرجهُعبدُالرزاقُُ

يُ(:ُ 1/11)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(امل دب ر:ُ)قولهُ م  ه,ُس 
هُبموِتُمالكِ هُعتق  ُمالك  أ يُالذيُعل ق 

ُبذلك ب رُاحلياة, ُد  ُاملوت  ُوآخرتِه,ُلن  ُدب رُأ مرُدنياه ُفاعل ه ُأ وُلن  ُعىلُاالنتفاعُ: ُفباستمراِره نياه ُد  ا أ م 

اُآخرت هُفبتحصيِلُثواِبُالعتِق,ُوهوُرا ُعبِده,ُوأ م  ُمنُبخدمِة ُمْأخوٌذ ُال مِر ُتدبري  ن 
ل,ُل  ُإىلُالو  جٌع

ب رُالمرُِ ُ.انتهىُكالمه.وهوُآخره.ُالنظِرُيفُالعاقبِةُفريجعُإىلُد 
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ُ
 ا كتاب

ُ
 دود  حل

 
ُمُِْجُيفُالرُ ُماُجاءُ ُ:باب

ثنيُ-3 1 ُعنُسعيدلماُحد  منُُالًُرج ُُنُ أُ ُ,سي بملبنُاُكُعنُحييىُبنُسعيد 

ُُأُ ىلإُجاءُ ُمُ لُ سأُ  ُالص  رُ ِخُال ُُنُ إُُِ:هلُلفقاُ,يقدُ يبُبكر 
 
ُبلُلفقاُ,نىزُ  ُأبو ُلهُ:كرُ ه

ُ ُل ُُذكرت  ُغرييهذا ُُبسرتُِرِتُواستُ ُ,ُاهللىلإُفتْبُُ:رُ كُْبوُبُ هُأُ لُلفقاُ.الُ:لفقاُ؟حد 

ُيُ ُاهلل ُفإنُ ُ,اهللِ ُ.هبادُِعنُعُُِوبةُ التُ ُقبل 

ُرُْرُِقُْمُتُ لف ُلفقاُ,يبُبكرُ ل ُُلماُقاُلهُمثلُلقافُ,ابطُ خلاُبنُ ُمرُ تىُعُ ىُأُ هُحتُ هُنفس 

ُ.بوُبكرُ هُأُ لُلماُقاُلمثُ:مرهُعُ ل

ُتُ لف ُرُْرُِقُْم ُنفس  ُحتُ ه ُلفقاُ,زنىُرُ ِخُال ُُإنُ ُ:هلُلفقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُُِرسوىلإُىُجاءُ ه

ُفأُ ُ:سعيدٌُ ُُعرض  ُثالُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُعنهُرسول  ُمرُ ُث  ُكل  ُعرُِكُيُ لذُات  ُُض  ُاهللُعنهُرسول 

ُأُ حتُ ُملسو هيلع هللا ىلص ُُ,يهلكثرُعىُإذا ُُبعث  ُفقالُِهُأُ ىلإُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُجُِبُِأُ ُ؟يشتكيأُ ُ:له ُ؟ةٌُن ُه

ُُ:فقالوا ُرسول  ُنُ ُإُِواهللُ,اهللُيا ُاهللُلفقاُ,صحيٌحُلُ ه ُأُ كُْبُِأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُرسول ُثُ ٌر ُ؟.ٌبُيُ م

ٌُُبُيُ ثُ ُلبُ:فقالوا ُفأُ ُ,اهللُياُرسول  ُ( )ُ.مجُِفرُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُمرُبهُرسول 

_________________ 

ُالنسائيُيفُُ( ) ُ"املعرفة"ويفُ(8/118ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 1/18)ُ"الكبى"أخرجه

ُ"وابنُحزمُيفُ(ُ 1/31) ُعنُما(91ُ/  )ُ"امل حىل  ُ.لكُبهمنُط رق 

يينةُعنُحييىُبنُسعيدُبه(1/313ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُُ ُ.ُعنُابنُع 

ُ(:8ُ  /13)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُعنُمالك  واِة ُالرُّ ُعندُمجاعِة رسٌل ُاحلديثُم  ُوهذا هُ, وتابع 

= 
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ثنيُ-1 1 ُعنُسعيدُبنُالماُحد  نيُغُ لبُ:لهُقانُ أُ ُ,سي بملكُعنُحييىُبنُسعيد 

ُرسوُنُ أُ  ُمُِرج ُلُلقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُأُ ل  ُيُ ُ-ُمُ لسن ُهزُ لقال ُه ُهزُ ُ:-اٌل ُيا ُلُال  ُس  ُْو هُتُ رت 

ُ.كلُكانُخرياًُلكُبردائُِ

ُفحدُ ُ:حييىُبنُسعيدُ ُلقا ُفيهُيزيدُ لديثُيفُجمحلهبذاُاُثت  ُعيمُبنُهزُ نُ ُبنُ ُس  ال 

___________________ 

هري..ُعىلُإرسالهُطائفٌةُمنُأ صحابُحييىُبنُسعيد ُفيهُعىلُالزُّ ُ.ُثمُذكرُاخلالف 

ُقلتُ ُواحلديثُو: ُرقم ُالبخاريُّ ل ه 1131ُ-1911-1131-1191)ص  ُأخرى( ُومواضع ومسلٌمُ,

ُباملرفوعُفقطُنحوه(ُ 19 ) ُ.ُمنُحديِثُسعيدُبنُاملسيبُوأيبُسلمةُعنُأ يبُهريرةُوجابر 

ُُ.دونُقصِةُجميئِهُل يبُبكرُوعمرُ

ُ)قولهُ ُمنُأ سلم: ُرجالً ُُ(أن  ُهوُماعز  ُال سلمي  ُالرجل  سلمُبأن  حُم  ُرص  ُقالُالسيوطيُيفُ. ولذا

اظ(:11ُ / )ُ"تنويرُاحلوالك" ُهوُماعٌزُباتفاقُاحلف  ُاملذكور  ُ.انتهى.ُوالرجل 

ُال ِخرُ :ُ)قولهُ ,ُبقصُاْلمزةُوكرسُاخلاءُهنا(:ُ 1/ )ُ"مشارقُالنوار"قالُالقايضُعياضُيفُ:ُ(إن 

يوِخنا ُش  ُعنُكاف ة ُرويناه ُكذا ُاْلمزة, ُاملشايخُيمدُّ ُوبعض  ُرُ . ُويُعنُال صييلُيفُاملوطأوكذا وهوُ,

ُهناُخطأٌُ,ُخطأٌُ
ِ
ُاخلاء ُانتهى.ُال رذل:ُوقيل,ُومعناهُال بعدُعىلُالذمُ ,ُوكذلكُفتح 

ُ,ُوهوُالصواب.ُالروايةُبكرسُاخلاء(:11ُ /13)ُ"التمهيد"وقالُأبوُعمرُيفُُ ُالدين  ُالرذل  ومعناهُأن 

ُلهُمن نىُزنىُكأ ن هُيدعوُعىلُنفسهُوي عيبهاُبامُنزل  بيدة,ُمواقعِةُالز  السؤالُ:ُوِمنُهذاُقوْلم:ُقالُأبوُع 

ُكسِبُالرجل ُأ ِخر  ُأي. ُأ رذلُكسِبُالرجل: ُكن ىُعنُنفِسهُفكرسُاخلاء:ُوقالُالخفش, ُإِنامُ, وهذا

ُذلكُإىلُنفسه ب  ُي كرهُأ نُي نس  ثُعنُنفِسهُبقبيح  ُ.انتهى.ُيكونُملنُحد 

هُ:ُ)ُقولهُ ْقِرْرهُنفس  ُعليهُي ريدُأ نهُ(ت  ُإِقامةُاحلد  ف هُإال  نجيهُمماُاْقرت  ُأ نُالُي  ُ,ُملُي قنعُبقوْلامُُمافة  والتطهري 

ُ(.31 /1)ُ"املنتقى"قالهُالباجيُيفُ.ُله

ُ."أبكُجنون"يفُروايةُالصحيحيُُ(أبهُِجنٌةُ:ُ)ُقولهُ
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ُحلوهذاُاُ,ياٌلُجدُ هزُ ُ:زيدُ يُ ُلفقاُ.ميُُّلسال ُ ُُديث  ُ( ).حق 

ثنيُ-5 1 عنُُحةُ لبنُطُبيهُزيدُِعنُأُ ُحةُ لطُبنُُِزيدُُِعقوبُبنُِكُعنُيُ لماُحد 

ُهُأُ بتُْْخُفأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُُِرسوىلإُامرأًةُجاءْتُُنُ أُ ُ,هخبُ هُأُ نُ أُ ُ,يكةليبُمُ أُ ُُبنُِاهللُعبدُِ اُّن 

ُحامٌلُُزنْتُ ُْلُلفقاُ,وهي ُرسول  ُحتُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُا ُتُ اذهبي ُى ُلفُ,عيض  ُُوضعْتُام 

ُْلُلفقاُ,هتُْجاءُ  ُلفُ,هعيُْرِضُىُتُ اذهبيُحتُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُاُرسول  ُ:لفقاُ,هتُْهُجاءُ رضعتُُْأُ ام 

ُ( ).ْتُمِجُهباُفرُ ُمرُ فأُ ُ.جاءْتُُثمُ ُ,هعتُْودُ تُ فاْسُُ:لقاُ,يهعُِودُِهبيُفاستُ اذُْ

_________________ 

ُ.ُمنُطريقُابنُالقاسمُعنُمالكُبه(1131ُ)رقمُُ"السننُالكبى"أخرجهُالنسائيُيفُُ( )

ُيفُإسناِدهُيفُاملوط أُعىلُاإلرسالُكامُ(:15ُ /13)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ وهذاُاحلديثُالُخالف 

ُ.انتهىُكالمه.ُترى

ُقلتُ الُعندُأمحدُ: ُن عيمُبنُهز  ُبِن ُأ خرىُعنُيزيد  (1311ُ)وأيبُداودُ(1ُ 5/1)وللحديثُطرٌق

وابنُأيبُشيبةُ(111ُُ–ُ 11/11)ُ"املعجمُالكبري"والطباينُيفُ(1/31ُ)ُ"الكبى"والنسائيُيفُ

ُ(.8/331ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(119ُ)ُ"مسنده"يفُ

هعنهُعنُأبيهُعنُج:ُلكنُاضطربواُفقيلُ ُهزاالًُكانُاستأجرُماعزُ:ُوقيل,ُوقيلُعنهُعنُأبيه.ُد  عنهُأن 

هُهزال:ُوقيل.ُبنُمالك ُ.ُغريُهذا:ُوقيلُ.ُوقيلُعنُابنُهزالُعنُأبيهُ.ُعنهُعنُجد 

ُالذيُأ خرجهُمالٌكُرمحهُاهللُ ُسعيد  رسل  ُ.ُوأ قواهاُم 

ُ.للحافظُالزيلعي(1/98ُ)وانظرُنصبُالرايةُُ

ُاحلاكمُيفُُ(1) ُُمنُطريقُابنُِ(1/111ُ)ُ"املستدرك"أخرجه ُُوهب  عنُيعقوبُبنُزيدُبنُُعنُمالك 

ُامرأةًُ,ُطلحةُعنُأبيهُ ره.ُأن  ُ.ُفذك 

ُُ ُيف ُعمر ُأبو 1/111ُ)ُ"االستذكار"قال ُمالك(: ُعن ُحييىُيفُهذا ُقال ُهكذا ُِمنُ. ُاحلديث  فجعل

ل ْيكة ُاهللُبنُأيبُم  رسلُعبِد ُم  ُ.ُكامُقالُحييى.ُنُمالكوكذلكُقالُأبوُمصعبُع, وكذلكُروىُابن 

= 
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ثنيُ-1 1 ُسلماُحد  ُعن ُسعيد  ُبن ُحييى ُأُ لكُعن ُعن ُيسار  ُبن ُيامن ُواقد  يب

ُلال ُبنُاعُ ُنُ أُ ُ,يثي  ُابُأُ طُ خلمر ُبالش  ُوهو ُرجٌل ُأُ لُفذكرُ ُ.امتاه هُتُِمعُامرأُ ُوجدُ ُهنُ ه

ُُ,الًُرج ُ ُالابُأُ طُ خلبنُاُمرُ عُ ُفبعث  ُواقد  ُإلبا ُيُ تُُِامرأُ ىليثي  تاهاُفأُ ُ,كلاُعنُذْلُ سأُ ه

ُهاُأُ خبُ وأُ ُ,ابطُ خلامرُبنُعُ لهاُج ُزوُلذيُقالااُْلُفذكرُ ُ,اْلسوٌةُحووعندهاُنُِ ُاُالّن 

ُبقوتُ  ُوجعُ,هلُِؤخذ ُأُ قُ ليُ ُل  ُنها ُلذشباه ُتُ أُ ُبْتُفأُ ُ,زعنْتُ لك ُىلعُوثبتْتُُ,عُ نزُِن

ُ( )ُ.ْتُمِجُمرُفرُ هباُعُ ُمرُ أُ فُ,عرتافاال

ثنيُ-1 1 ُعنُسعيدُبنُالماُحد  ُ:هُسمعهُيقولنُ أُ ُ,بسيُ ملكُعنُحييىُبنُسعيد 

ُملُ  ُُكومةُ ُمُ كوُ ُثمُ ُ,بطحبال ُُناخ ُأُ ُ.نُمنًىُابُمُِطُ خلمرُبنُاعُ ُرُ دُ اُص 
 
ُُثمُ ُ,بطحاء ُطرح 

___________________ 

فريُيفُ فُوابنُب كريُيفُأكثرُالرواياتُعنه,ُ(املوطأ)ع  عنُمالكُعنُ:ُوقالُالقعنبيُوابنُالقاسمُومطر 

ل يْكة فجعلواُاحلديثُِمنُم رسلُ.ُيعقوبُبنُزيدُبنُطلحةُعنُأ بيهُزيدُبنُطلحةُبنُعبدُاهللُبنُأيبُم 

ُإِنُْ.ُزيدُبنُطلحة ُ.شاءُاهللُتعاىلُوهوُالصواب 

ُابنُ ُ ُاإلشكالُمنهُوهبُبرفعُُِورواه ُموضِع ل يْكة, ُيقلُعنُابنُأيبُم  ْ ُومل  ُبذ, ُفيه ُابنُأيبُوالُجاء كر

ل ْيكة ُ(ُاملوطأ)فرواهُيفُ,ُم  ُاهللُ",ُعنُزيدُبنُطلحةُالت يميُعنُأ بيهُعنُمالك  ُامراًةُأ تْتُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُ.انتهىُبتجوزُ"الخُ.ُفقالت

سلٌمُ:ُقلتُ هُمنُحديِثُب ريدةُ(195ُ )واحلديثُأ خرجهُم  الًُُنحو  ُ.مطو 

ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 1 /3)ُ"رشحُمعاينُاآلثار"والطحاويُيفُ(5/113ُ)أخرجهُالشافعيُ ( )

ُعنُمالكُبه(1/313ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(8/111ُ) ُ.ُمنُط رق 

ُُ ُالرزاق ُعبد ُ 311 )وأخرجه )ُ ُ 1 /3)والطحاوي )ُ 8/351ُ)والبيهقي ُعنُ( ُآخر ُوجه  من

هريُعنُعبيدُاهللُبنُعبدُاهللُبنُعتبة ه,ُالزُّ ُأ خب 
ُأ باُواقد  ُ.فذكرُنحوه.ُأن 
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ُكُ ُهمُ لالُ:لفقاُ,امءُالس ُىلهُإيديُُْمدُ ُثمُ ُ,ىقُ لتهُواْسُيهاُرداءُ لع ُُ,ين ُِسُُْتُب  ُفْتُعُ وض 

ُوالمضيُ ُيكُغريُ لإُُِنيبْضُفاقُُْ.تيرعيُ ُوانترشْتُُ,يتقوُ  فرُ مُ ُع 
ُ.طُ 

ُُةُ دينملاُمُ قدُُِثمُ  ُأُ ُ:لفقاُ,اسالن ُُفخطب  ُاسُاُالن ُّيُّ ُلُْتُن ُقدُس  ُضْتُرُِوفُ ُ,ننكمُالسُّ

ُواضحةُلُاىلمُعتُ كُْروتُ ُ,فرائضلكمُال ُورضُ,وشامالًُُاًُاُبالن اسُيمينوضلُُّنُتُ أُ ُإال  ُب 

ُ.خرىُال ُىلهُعبإحدىُيديُْ

ُقا ُُنُْاكمُأُ إيُ ُ:لثم  ُيقوُنُْأُ ُ.جمرُ واُعنُآيةُالكُ لُ ِت  ينُيفُكتابُحدُ ُنجدُ ُالُ:قائٌلُُل 

ُُفقدُرجمُ ُ,اهلل ُيقوُأنُُْواللُ.ذيُنفيسُبيدهلاوُ,ورمجناُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  زادُُ:اسالن ُُل 

ُُ:هاتُ بُْكتُ لُىلُتعااهللُابُيفُكتاِبُطُ خلمرُبنُاعُ  ُالش  اُفإنُ ُ,ةبتُ لفارمجومهاُايخةُيخُوالش 

ُُ.اهانُ رأُْقدُقُ 

ُلسفامُانُُْ:سي بملسعيدُبنُاُلقاُ:حييىُبنُسعيدُ ُلقاُ:كلماُلقا ىُةُحتُ جُ حلذوُاُخ 

ُ( ).مرُرمحهُاهللعُ ُلتقُ 

_________________ 

ُ"املعرفة"ويفُ(1ُ 8/1)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(11/198ُ)وابنُعساكرُ(111ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُعنُمالكُبه(1/313ُ) ُ.ُُمتصًاُومطوالًُ.ُمنُط رق 

ُ(.191)هيُيفُم وطأُحممدُبنُاحلسنُوُ."إذاُزنيا"وزادواُُ

ُُ ُوأخرجه 31ُ/ )أمحد )ُ ُشيبة ُأيب ُ 3/11 )وابن )ُ ُيف ُسعد 3/331ُ)ُ"الطبقات"وابن وعبدُ(

ُ 11139ُ)الرزاق )ُ ُعساكر 11/199ُ)وابن )ُ ُ 1 /1)واحلاكم )ُ ُيف ُبغداد"واخلطيب ُ"تاريخ

ُ(51ُ/ )ُ"احللية"وأبوُنعيمُيفُ(3/91ُ)ُ"تاريخُاملدينة"وابنُشب ةُيفُ(1/131ُ) وغريهمُمنُط رق 

ُ.مطوالًُوُمتصاًُ.ُعنُحييىُبنُسعيدُبه

= 
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___________________ 

ُ:ُوالذيُي ستندُفيهُقول ه,ُهذاُحديٌثُمسنٌدُصحيٌحُ(:13/93ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُ فقدُرجم 

ُاهللُ ْخت لفُفيه.ُملسو هيلع هللا ىلصرسول  مرُبنُاخلط ابُفم  امعُسعيدُبنُاملسي بُمنُع  اُس  ُ.ُوأم 

مرُشيئاًُُمل:ُقالْتُطائفٌةُِمنُأهلُالعلم ُم نُحيفظُعنه,ُي سمعُمنُع  هُإدراك  وذكرواُماُرواهُ,ُوالُأ درك 

مرُبنُاخلطاب؟ُقال.ُقيلُلسعيِدُبِنُاملسيب:ُابنُْليعةُعنُب كريُبنُال شجُقال ُع  ُ.ُال:ُأ دركت 

مرُأ حاديثُحفظ هاُعنهُمنهاُهذاُاحلديث:ُوقالُآخرون ُبنُاملسيبُِمنُع  ومنهاُقولهُ,ُقدُسمعُسعيد 

مر,ُرأ ىُالبيتحيُ ُمعُع  ُهذهُاحل جة  هد  ُسعيدُبنُاملسيبُش  اهاُ.ُوزعمواُأ ن  وحفظُعنهُفيهاُأ شياءُوأ د 

ُعنه مر, ُع  ها ُحج  جٌة ُح  ُآخر  ُوهي ي ام, ُأ  ُوأ ربعة ُأ شهر ُسنيُوستة  ُعرش  ُخالفت ه ُوكانْت ُبعدُ, وق تل

ُب قيُمنُذيُاحلجةُسنةُأربعُوع تهُتلكُل ربع  ج  ُ.انتهىُكالمه.ُرشينانصافِهُمنُح 

قالُعمرُبنُ:ُعنُابنُعباس(ُ 19 )ومسلمُ(1111ُ- 111)املرفوعُمنهُأخرجهُالبخاريُ:ُقلت

ُاهللُُ-اخلطابُ ُرسوِل ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصوهوُجالٌسُعىلُمنِب :"ُ ُحممدًا ُقدُبعث  ُاهلل  ُباحلقُملسو هيلع هللا ىلصإن  ُعليهُ, وأ نزل 

عيْناهاُوعقلناها.ُالكتاب ُاهللُ.ُفكانُمماُأ نزلُعليهُآيةُالرجمُقرْأناهاُوو  ُرسول  .ُورمجناُبعدهُملسو هيلع هللا ىلصفرجم 

ُقائٌلُ ُأ نزْلاُ:ُفأ ْخشىُإْنُطالُبالناسُزمانُأ ْنُيقول  ُيفُكتابُاهللُفيضلُّواُبرتكُفريضة  جم  ُالر  ماُنجد 

ُيفُكتابُاهلل,ُاهلل ُالرجم  نُزنىُإِذاُأ حصنُمنُالرجالُوالنساءوإن  أ وُكانُ,ُإذاُقامْتُالبينةُ .ُُحٌقُعىلُم 

ُ ُ.ُ"أوُاالعرتاف,ُاحلبل 

ُ ُيف ُالنسائي 51ُ 1)ُ"الكبى"زاد ُو( ُماجه 1553ُ)ابن )"ُ ا ُقرْأِت  ُال)وقد ُو ُزنياُالشيخ ُإذا شيخة

ُ."(ُفارمجومهاُالبت ة

ُ.بابُاالعرتافُبالزنا,ُحلدودكتابُا,ُانظرُفتحُالباري.ُوْلذهُالزيادةُطرٌقُأ خرى

ُقوله (ُ :ُ
 
ُبطحاء مُكومة  ُأي(:11ُ / )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(كو  ُمتسعة: ُرويناه. ُكذا ويُ, ور 

ؤيدُروايةُاإلضافةُ"كومًةُمنُبطحاء"وعندُالقعنبيُ,ُبغريُتنوينُعىلُاإلضافةُكذاُليحيى قالُ,ُوهذاُي 

ملُامل:ُأهلُاللغة ُ:ُوقالُأبوُعيل.ُنبسطُعىلُوجهُالرضالبطحاُوالبطحُوالبطاحُالر  البطحاءُبطن 

ُانتهىُبتجوزُ.ُالواديُإذاُكانُفيهُرمٌلُوحىص

ُ.كامُقالُمالٌكُيفُاملوطأ.ُالثي بُوالثي بة:ُأي(ُالشيخُوالشيخةُ:ُ)ُقوله

= 
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ُ اعُُْنُِفيمُ ُماُجاءُ ُ:باب ُرت  ُناهُبالزُ ُنفِسُىلعُف 

ثنيُ-8 1 ُُالًُرج ُُأنُ ُ,مليدُبنُأسكُعنُزلماُحد  ُىلناُعبالزُ ُنفسهُىلعُاعرتف 

ُُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُعهدُِ ُلفدعا ُرسول  ُفأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُه ُمكسورُ يِتُبسوط  ُ:لفقاُ,ُبسوط 

ُيِتُفأُ ُ.فوقُهذا ُجديد  ُُْبسوط  ُقدُرُ ُيتفأُ ُ.دونُهذاُ:لفقاُ,هقطعُثمرتُ تُ ُمل 
ُبسوط  ُكب 

ُ ُفأُ ُ.نُ بهُوال  ُ.دُ لُِفجُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُمرُبهُرسول 

ُأُ :ُلقاُثمُ  ُالن اسّيُّ ُعنُح ُتُ ُنُْكمُأُ لُقدُآنُ ُ.ا نُهذهُصابُمُِنُأُ مُ ُ,دودُاهللنتهوا

ُ( ).يهُكتابُاهلللقمُعنُ ُهناُصفحتُ لبديُهُمنُيُ نُ فإُِ,ُاهللُرتُبسرتُِتُ يْسُلفُشيئاًُقاذوراتُلا

___________________ 

ُ:ُ)ُقوله ُالكِرماينُ,ُمعناهُالقطعُوأ لِفهاُأ لفُوصلُ (:1/183ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(البت ة  وجزم 

ُأ لفُق طعُعىلُغريُالقياس ا ُمنُأ هِلُاللُّغةُِ,ُبأ ّن  ُأ حد  االنبتاتُ:ُقالُاجلوهري,ُوملُأ رُماُقالهُيفُكالِم

ُاالنقطاع ,ُ نب ت  ُم  ُورجٌل ُأي. ُمنقطعُبه: ُبتةًُ, ُويقالُالُأ فعل ه ُفيهوالُأُ , ُالُرجعة  ُأ مر  ُلكل  ُالبتة  ,ُفعله

ُ.انتهى.ُونصب هُعىلُاملصدر

ُالشافعيُيفُُ( ) ق ْسطيُيفُ(15ُ /1)ُ"الم"أخرجه والبيهقيُيفُ(115ُ/ )ُ"غريبُاحلديث"والرس 

ُعنُمالكُبه(1/111ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(8/311ُ)ُ"الكبى" ُ.منُط رق 

ُالمحرُعنُ(5ُ 1/1)ُ"بُاحلديثغري"واحلريبُيفُ(5/531ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ عنُأيبُخالد 

ُ.ُحممدُبنُعجالنُعنُزيدُبنُأ سلمُبهُُمتصاًُ

ُ(.إىلُآخرهُ...ُأّياُالناسُقدُآن)ُدونُقولهُُ

ْعمرُعنُ(:15ُ /1)ُ"التلخيص"قالُابنُحجرُيفُ ُعندُعبدُالرزاقُعنُم  رسٌل,ُولهُشاهٌد ُم  وهذا

ُعندُابِنُوْهبُ ُحييىُبنُأيبُكثريُنحوه,ُوآخر  ريبُموىلُابِنُعباسُبمعناه,ُفهذهُاملراسيل  منُطريقُك 

اًُ هاُبعض  ُبعض  ُ.انتهىُكالمه.ُالثالثة,ُي شدُّ

ُُ ُيف ُاهلل ُرمحه ُعمر ُأبو ُ 5/31)ُ"التمهيد"وقال واةُ(: ُالرُّ ُمجاعة  رساًل ُم  ُاحلديث  ُهذا وى ُر  هكذا

= 
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ثنيُ-9 1 ُنافعُ لماُحد  ُصفيُ ُأنُ ُ,كُعن ُبنت  ُعُ أُ ُة ُأُ يب ُأُ ُنُ أُ ُ:بتهْخُبيد  ُبكر  با

ُ ُقدُوقعُ يتُبرج ُيقُأُ دُ الص  ُبُِىلعُل  ُفأُ كُُْجارية  ُُثمُ ُ,هالُ بُ ْحُر  ُ,ناهُبالزُ ُنفِسُىلعُاعرتف 

___________________ 

ُمنُالوجوه,ُللموطأ ُذكرُ ....ُوالُأ علمهُي ستندُهبذاُاللفِظُمنُوجه  ُأ خرىُللحديِثُمنُغريُُثم  ط رقًا

ُ ُ.ُروايِةُمالك 

هُي ستند:ُوقولُابنُعبدُالب:ُقلت ُ.الخ..ُالُأ علم 

ُابنُحجرُ ه ُفرس  1/51ُ)ُ"التلخيصُاحلبري"فقالُيفُ. :)ُ ُمالك  ُبذلكُمنُحديِث ه ُومراد  ُفقدُ. وإال 

ُيفُ بيعُعنُأ سدُبنُموسىُعنُأنس"املستدرك"روىُاحلاكم  ُعنُالر  عنُحييىُُعياضُ ُبنُُِ,ُعنُالصم 

مر ُاهللُبنُدينارُعنُابِنُع  ُ":ُبنُسعيدُعنُعبِد ُالنبي  ْجمُال ْسلمي,ُفقالُملسو هيلع هللا ىلصأن  اجتنبواُ:ُقالُبعدُر 

ار"ورويناهُيفُ,ُ"احلديث..ُهذهُالقاذورات عنُاحلسيُبنُحييىُالقطانُعنُحفصُُ"جزءُهاللُاحلف 

فليسترتُبسرتُ":ُإىلُقوله.ُيدُالنصاريُبهبنُسعبنُعمروُالربايلُعنُعبدُالوهابُالثقفيُعنُحييىُ

حهُابنُالسكن,ُوذكرهُالدارقطنيُيفُُ".اهلل سندًاُ:ُ,ُوقال"العلل"وصح  ويُعنُعبدُاهللُبنُدينارُم  ر 

رساًل,ُوامل رسلُأ شب ه ُ.ُانتهى.ُوم 

ُقوله(1/131ُ)قالُالزرقاينُ (ُ ُفقال: ُمكسور  ُفأ يتُبسوط  :ُ ُإيالِمهُ(فوقُهذا ِة ُوقولهُ,خلف  (ُ فأيتُ:

ُ ُثمرته ُتقطع ُمل ُوفوقيةُ(بسوطُجديد ُوالراء ُوامليم ُاملثلثة ُبفتح ُأي. ُاجلوهري: ُقال ُطرفه, :ُ وثمرة 

ُأ طرافها,ُوقالُأبوُعمر لِنُْ,ُأيُملُي متهن:ُالسياطُعقد  أقلُ:ُأيُ(فقالُدونُ)ُوالثمرةُالطرفُ,ُوملُي 

لُ(هذاُ)ُ,ُمن ُبهُ)ُ,ُوفوقُال و  ب  ك  ُطرفهُ(فأيتُبسوطُقدُر  ُ)ُ,ُفذهبتُعقدة  ن  صارُلي ناُمعُبقاءُُ(وال 

ُكرِسه ُبعدم ُصالبته ,ُ (ُ ُآن ُباملدُ(قد ُحان. ُأي ,ُ ُكالزنىُُ(القاذوراتُ) ُي ستقبح ُفعل  ُأو
ُقول  كلُّ

بُوالقذف ُوالرشُّ .ُ يتُقاذورة م  ُس  ُقاذورات, ُتقذرُ;ومجعها ُأ ْن ها ُحق  ُل ن  صفتُبامُي وصفُبهُ. فو 

ُ(لناُ)ُ,ُويفُروايةُبحذفهاُأيُي ظهرُ{منُيتقيُُ}بالياءُلإلشباعُكقراءةُُ(بديُفإنهُمنُي)ُ,ُصاحب ها

ُ:ُهيُلغةُ(صفحتهُ)ُمعارشُاحلكامُ ُمنُحد  هُأ فضل  رْت  هُوناحيت ه,ُواملرادُمنُيظهرُلناُماُس  جانب هُووجه 

ُانتهى.ُأ وُتعزيزُ 
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ُْ ُومل 
ُفجُ بهُأُ ُرُ مُ فأُ ُ,صنْحُيكنُأُ  ُنُ ُ,دُ حلدُالُِبوُبكر  كُدُ ُفُ ىلفيُإثم 

( ).ُ

ُانُ الزُ ُيفُحدُ ُماُجاءُ ُجامعُ ُ:باب

ثنيُ-111 ُنافعُ ٌُكُلماُحد  ُيقومُ ُاًُعبدُأنُ ُ,عن هُنُ وأُ ُ,مسُِخل ُاُقيِقُُرُ ىلعُكان

ُُْ,اهفُ ابُونُ طُ خلاُنُ مرُبهُعُ دُ لُ فجُ.عُهباقيقُفوقُ كُالرُ لجاريًةُمنُذهُرُ تكُْاْسُ ُدُِلجيُومل 

_________________ 

منُطريقُعبدُالرزاقُ(3/191ُ)ُ"الصغرى"ويفُ(8/113ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعنُمالكُبه

ُُُُُ ُالرزاق ُعبد ُ  33 )وأخرجه )ُ ُيف 8/113ُ)ُ"الكبى"البيهقي )ُ (1/331ُ)ُ"املعرفة"ويف

بيدُ(ُ 5 )ُ"الناسخُواملنسوخ"والقاسمُبنُسالمُيفُ(ُ 11/ )ُ"العلل"والدارقطنيُيفُ منُطريقُع 

عيبُبنُأيبُمحزةُكالمهاُعنُنافعُبه مرُوش  ُ.ُاهللُبنُع 

قبةُعنُصفي ةُبه(1ُ 33 )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ ُ.ُمنُطريقُموسىُبنُع 

بيدُاهللُعنُنافعُعنُابنُُِ اجُعنُع  ُنوحُبنُدر  مرُعنُأيبُبكرُورواه ُع  ُالدارقطنيُيفُ. ُ"العلل"ذكره

( /11 ُ.)ُ

ُمال:ُثمُقالُ ُوقول  ُهوُالصواب 
ُ.انتهى.ُك 

كُ:ُ)ُقولهُ ُوالداِلُقريٌةُيفُاحلجازُق ربُخيبُ(فد 
ِ
ُعىلُرسولِهُ.ُبفتحُالفاء هاُاهلل  ُُملسو هيلع هللا ىلصأ فاء  يفُسنةُسبع 

لحاًُ ُ.وتتبعُمنطقةُحائل,ُ(احلائطُ)ُوت عرفُاآلنُبـُ,ُكيلوُتقريبا151ًُُت بعدُعنُاملدينةُ,ُص 

ُقاطبةًُوكانُمنُشأُْ(:1/113ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُاملغازي  ُفدكُ,ُّناُماُذ كرُأ صحاب  ُأهل  أ ن 

ُ ُفدكُيطلبونُمنُالنبي  ُأ هل  يبُأ رسل  ُف تحتُخ  ُفلام  ُمنُّيود, ُُملسو هيلع هللا ىلصكانوا ُالبلد  ُعىلُأ نُي رتكوا المان 

هريُوغرِيهُقالوا نوا:ُوي رحلوا,ُوروىُأبوُداودُمنُطريقُابنُإسحاقُعنُالزُّ قي ٌةُمنُخيبُحتص  قيْتُب  ُب 

ُ ُالنبي  ُذلك,ُُملسو هيلع هللا ىلصفسأ لوا ُعىلُمثل وا ل  ُفنز  ك ُف د  ُبذلكُأ هل  ُفسِمع , ُففعل  هم ُوي سري  هم ُدماء  قن ُحي  أ ْن

ةًُُملسو هيلع هللا ىلصوكانْتُلرسوِلُاهللُ ُ.انتهى.ُخاص 
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.هاهُ رُ تكُْهُاْسُنُ ل ُُ,يدةُ لولا
( )ُ

ثنيُ- 11 ُأُ أُ ُ,يسارُ ُيامنُبنُ لسُأنُ ُ,عنُحييىُبنُسعيدُ ٌُكُلماُحد  عبدُُنُ خبه

ُأُ ُبنُعيُ اهلل ُايبُرُ اشُبن ُملبيعة ُبنينُعُ رُ مُ أُ ُ:لقاُ,خزومي  منُُابُيفُفتيةُ طُ خلاُمر

ُ( ).نايفُالزُ ُمخسيُ ُمخسيُ ُمارةُِاإلُُِالئدُِنُوُ مُُِناُوالئدُ دُْلُ فجُ.قريشُ 

ُضُِيُْرُِعُْيُوالتُ فُْوالن ُُِفُذُْقُ ليفُاُدُُّحلاُ:باب

ثنيُ-111 يفُُاًُبدعزيزُعلمرُبنُعبدُاعُ ُدُ لجُ:لهُقانُ أُ ُ,نادعنُأيبُالزُ ٌُكُلماُحد 

ُثامنيفُِ ُلفسأُ ُ:نادبوُالزُ أُ ُلقاُ.رية  ُ:لفقاُ؟كلعامرُبنُربيعةُعنُذُُبنُ اهللُعبدُ ُت 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالشافعي 1/133ُ)ُ"الم"أخرجه )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي 8/113ُ)ُ"السنن )ُ ُ"املعرفة"ويف

غرى"ويفُ(1/335ُ) ُ.طرقُعنُمالكُبهمنُ(1111ُ)ُ"الصُّ

ُالرزاقُُ ُعبد ُعنُأ يوب(3118ُ )وأ خرجه ُبه(3111ُ )وبرقمُ, ُعنُنافع ريجُكالمها ُج  .ُعنُابِن

مرُ.ُواختصهُأيوب ُْي دركُع  ُ.ونافعُمل 

ُعنُأ بيه(18188ُ)وأخرجُابنُأيبُشيبةُُ مرُن فىُإىلُ",ُعنُوكيعُعنُسفيانُعنُزيدُبنُأ سلم  ُع  أ ن 

ك ُ."ف د 

اُتغريبُُ ُكثرية ُعنهأم  مرُفجاءُمنُطرق  نفيانُ)ُانظرُفتحُالباريُ.ُع  ُ(بابُالبكرُجيلدانُوي 

ُب كري(8/111ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( ) منُ(1/311ُ)ُ"املعرفة"ويفُ,ُمنُطريقُابِن

ُ.ُطريقُالقعنبيُكالمهاُعنُمالكُبه

يين(1/395ُ)وأ خرجهُعبدُالرزاقُُ ريجُوابِنُع  ُ.ةُكالمهاُعنُحييىُبنُسعيدُبهمنُطريقُابِنُج 

ُ)قولهُ ليدةُ(والئد: ُو  ُمجع بِي ة. ُالص  ُوهي .ُ ُالرزاق ُ  31 )روىُعبد هري( ُالزُّ ُعن ُبنُ", مر ُع  أ ن 

نى ُِمنُاخل مسُأْبكارًاُيفُالز  ُوالئد  ُ.ُ"اخلطابُجلد 
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ُأُ  ُفامُرأُ ُ.اًُرُ ج ُُمُ لُ هُ ُفاءُ لخلانُوابنُعفُ ُابُوعثامنُ طُ خلبنُامرُعُ ُدركت  ُدُ لجُاًُدح ُأُ ُيت 

ُأُ يفُفُُِاًُعبد ُ( ).ربعيكثرُمنُأُ رية 

ثنيُ-113 عامنُالن ُارثةُبنُمحنُبنُحدُبنُعبدُالرُ حممُ ُلجاعنُأيبُالرُ ٌُكُلماُحد 

اُيفُيُاستبُ لُ رج ُُنُ أُ ُ,محنعبدُالرُ ُمرةُبنِتُهُعُ مُ ارُعنُأُ جُ نُبنيُالن ُمُُِثمُ ُنصاري ُال ُ

ُبزُ يِبُماُأُ ُاهللِوُ:خرآللحدمهاُأُ ُلفقاُ,ابطُ خلمرُبنُاعُ ُزمانُِ
يُبزُ مُ أُ ُوالُ,انُ 

ُُ.انيةُ 

ُ:آخرونُلقاوُ,همُ باهُوأُ مدحُأُ ُ:قائٌلُُلفقاُ,ابطُ خلمرُبنُاكُعُ لفاستشارُيفُذ

ُُنُْنرىُأُ ُ,هذاُهُمدٌحُغريُ مُ بيهُوأُ قدُكانُل ُ ُ( ).امنيثُ ُدُ حلاُمرُ هُعُ دُ لُ فجُ ُ,دُ حلهُادُ لجت 

_________________ 

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(ُ 8/15)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/138ُ)أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1)

ُوأُ ُالرزاق ُعبد 1/131ُ)خرجه )ُ ُشيبة ُأيب 9/511ُ)وابن )ُ ُيف ُسعد (5/9ُ)ُ"الطبقات"وابن

مر:ُمنُطريقيُعنُأ يبُالزنادُعنُعبدُاهللُبنُعامرُقال(ُ 8/15)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ ُع  ..ُأ دركت 

مرُبنُعبدُالعزيز هُدونُقصةُع  ر  ُ.ُفذك 

ُ.وهذاُإِسناٌدُصحيٌحُُ

اُ:ُ)ُقولهُُ ُجر  نقطْعُعمل همُوثب ت واُعليه:ُأيُ(هلم  واُكذلكُملُي  :ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ.ُأّنمُسار 

ُعىلُاملْصدر.ُأ مٌرُباالستمرار ب  ا:ُأي.ُانت ص  ُجر  ُ.ُجر 

( )ُُ ُيف ُالبيهقي ُالكبى"أخرجه 8/151ُ)ُ"السنن ُب كري( ُابن ُطريق ُمن ,ُ ُيف ُحزم ُ"وابن ُ"امل حىل 

ُ.ُعنُمالكُبهمنُطريقُابنُوهبُوكالمهاُ(111ُ/  )

ُ.ُورواتهُثقاٌتُُ

ُ"وابنُحزمُيفُ,ُمنُطريقُحييىُبنُسعيد(9/538ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ منُ(111ُ/  )ُ"امل حىل 

جالُبه ُ.طريقُالثوريُكالمهاُعنُأ يبُالر 
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ُهفيُُْحدُ ُاُالمُ ُ:باب

ثنيُ-111 ُلقاُ,ابطُ خلمرُبنُاعُ ُنُ أُ ُ,محنيبُعبدُالرُ أُ ُبنُُِكُعنُربيعةُ لماُحد 

ُل ُخرج  ُالُرجل  ُمعُ تُِمرأُ بجارية  ُه ُيفُسفر  ُفأُ ه ُص  ُفغارِتُاهب  كُلذُرْتُفذكُ ُ,هتُ امرأُ ُا

أوُُ,نةبيُ ليُباين ُتُِأُْتُ ل:ُمرعُ ُلفقاُ,يلهاُتُْبُ وهُ ُ:لفقاُ؟كلهُعنُذلُ أُ ابُفس ُطُ خلمرُبنُاعُ ل

ُهُأُ تُ امرأُ ُفاعرتفِتُُ:لقا ,ةارجُ حلُِكُبان ُيُ مُِرُْل ُ .هلاُهُ اُوهبتُّْن 
( )ُ

ُُ:باب ُماُجي  ُعُ طُْقُ لهُافيُُْب 

ثنوُ-115 ُحد  ُامحنُبنُأيبُح ُُبنُعبدُالرُ عنُعبدُاهلليُعنُمالك  ُنُ أُ ُ,ي ُكُ ملسي 

ُرسو ُمُ ُطعُ قُالُ:لاقُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُلُ عُ يفُثمر  لُ بُ ج ُُريسةُِيفُح ُُوالُ,ق 
وُراحُأُ ملُ فإذاُآواهُاُ,

ُاُمنُ ثُ ُبلغُ فيامُيُ ُقطعُ لينُفارُِجل ُا
.نُ جُ ملِ

( )ُ

_________________ 

رسٌلُُ(1) ُ.هذاُم 

رُعنُقتادة(3111ُ )وأخرجُعبدُالرزاقُُ عم  مر",ُعنُم  ُامرأًةُجاءْتُإىلُع  مرُو.ُنحوه..ُأ ن  ُع  فيهُأن 

هاُاحلدُ  ُ.ُجلد 

رسٌلُأ يضاًُُ ُ.ُوهذاُم 

بيدُاهللُبنُعمرُعنُنافع(ُ 8/11)ُ"الكبى"وأخرجهُالبيهقيُيفُُ ب ِتُامرأٌةُ":ُقال,ُمنُطريقُع  وه 

ُاحلدُ ُ"وزادُ.ُفذكره.ُلزوِجها مر  هاُع  اُوهبْتهاُلهُفجلد  تُأّن  ُالقْذفُ.ُفأقر  ُ."أ راهُحد 

رسٌلُجيدٌُُإسنادٌُ:ُقالُالبيهقيُ ُ.م 

منُ(1/191ُ)ُ"الصغرى"ويفُ,ُمنُطريقُابنُب كري(8/111ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُ.طريقُالقعنبيُكالمهاُعنُمالكُبه

ٌلُ(:1/15ُ)ُ"التلخيص"قالُاحلافظُيفُُ عض  ُ.وهوُم 

= 
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___________________ 

ُالشافعيُيفُُُ ُالبيهقيُيفُ(111ُ)ُ"املسند"ورواه ُ"الصغرى"ويفُ(8/113ُ)ُ"الكبى"ومنُطريقه

مروُبنُشعيب(1/315ُ)ُ"املعرفةُ"ويفُ(1ُ 3/3) سيُعنُع  ُعنُابِنُأ يبُح 
ُ,ُعنُمالك  ُرسول  أ ن 

ُ.ُفذكره:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ

ُ.ُوهوُمرسٌلُُ

َُْيتلفُال(:ُ  9/1 )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُُ ُيفُإِرساِلُهذاُاحلديثُيفُاملوطأمل  واةُفيامُعلمت  ,ُرُّ

ُ.انتهى.ُوهوُحديٌثُيت ِصلُمعناهُمنُحديثُعبدُاهللُبنُعمروُبنُالعاصُوغريه

مرو:ُقلتُ ُ.ُأماُحديثُعبدُاهللُبنُع 

ُأمحدُُ ه والنسائيُ(189ُ )والرتمذيُ(1ُ,1391ُ 1 )وأبوُداودُ(111ُُ,81ُ,113 /1)فأ خرج 

(811ُ)ُ"املنتقى"وابنُاجلارودُيفُ(8/113ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1591ُ)وابنُماجهُ(8/85ُ)

مروُبنُ(11ُ /3)والطحاويُ(1/111ُ)واحلاكمُ(1/131ُ)والدارقطنيُ ُعنُع  وغريهمُمنُط رق 

هُعبدُاهللُبنُعم عيبُعنُأ بيهُعنُجد  اًُ.ُروش  تص  الًُوُم  ُ.ُنحوهُم طو 

ُُ ُ(.131ُ)ُرقمُ.ُوسيأيتُحديثُرافع 

ُ)قولهُ عل ق: ُم  ر رنُ ُ(ث م  ُوجي  ذ  ُجي  ُأ ن ُقبل ُالنخل ُيف عل قًا ُم  ُكان ُما ُاملراد طِبُ, ُللرُّ ُجامٌع ُاسٌم والثمر 

ُ.ُواليابِسُِمنُالت ْمرُوالعنِبُوغرِيمها

ُ)قولهُ فيفُالت مرُِ.ُوكرسُالراءُ.بفتحُاجليمُ(اجل ِرين: ُجت  ُللِحنْطة.ُهوُموضع  معُ,ُوهوُلهُكالب ْيدِر وجي 

نُبضمتي ر  ُ(. 5/9)ُ"عونُاملعبود"قالهُيفُ.ُكذاُيفُالنهاية.ُعىلُج 

ب لُ)ُقولهُُ ريسةُج  قُق طعٌُ:ُأي(:933ُ/ )قالُابنُالثريُيفُالنهايةُ(ُح  رسُباجلبلُإذاُرس  ,ُليسُفيامُحي 

ُليسُبِحْرزُ  ُل ن ه ُبمعنىُمفعولة, ُفعيلة ُواحلريسة ُأي: فظ ها: ُوحي  ها رس  ُم نُحي  ُْلا ُأن  ,ُ عل  ومنهمُمنُجي 

ها ُنفس  قة  ُالرس  ُفهوُحارٌسُوحمرتٌسُ:ُاحلريسة  ق  ُحْرسًاُإذاُرس  رس  ُحي  ُحرس  ليسُفيامُي رسقُ:ُأي,ُي قال 

ُ.انتهى.ُمنُاجلبلُق طعُ 

ُ.املاشيةُبالليلاملكانُتأويُإليهُ.ُبضمُامليمُ(امل راحُ:ُ)ُقولهُ

ُ:ُ)ُقوله ن  اريُحامل هُ(املِج  و  ْسُلنهُي  وُالرتُّ ه:ُه  رْتة:ُل ن هُمنُاجل ن ة,ُوامليمُزائدة.ُأيُي سرت  قالهُابنُ.ُالسُّ

= 
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ثنوُ-111 ُحد  عبدُُبنِتُُمرةُ بيهُعنُعُ عنُأُ ُُبنُأيبُبكرُ اهللُعنُعبدُِيُعنُمالك 

ُُاًُسارقُنُ أُ ُ,محنالرُ  ُعُ ُفأمرُ ُ,ةًُج ُرُ تُْثامنُأُ عُ ُيفُزمانُُِرسق  ُ,مُ قوُ تُ ُنُْانُأُ ثامنُبنُعفُ هبا

ُُنُرصِفُراهمُمُِدُ ُثةُِبثالُمْتُوُ فقُ  .هيدُ ُعثامنُ ُفقطعُ ُ,بدينارُ ُاًُرمهدُُِاثنيُعرش 
( )ُ

ثنوُ-111 ُحد  ُعنُعُ زُْبكرُبنُح ُيبُُبنُأُ اهللُعنُعبدُِيُعنُمالك  عبدُُمرةُبنِتُم 

___________________ 

ُ"النهاية"الثريُيفُ

ُ(ُأيُاحلديثُ)ُوفيهُ(:11ُ / )ُ"تنويرُاحلوالك"قالُالسيوطيُيفُ رت ب  ُغريُم  ُونرْشٌ ُ.ُلف 

( ) ُ ُالشافعي 113ُ)أخرجه 8/111ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ( 1/391ُ)ُ"املعرفة"ويفُ( منُ(

ُ.طريقُمالكُبه

يينةُعنُعبدُاهللُبنُأيبُبكرُبه(ُ 9/11)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ ُ.عنُابنُع 

ةُ:ُ)ُقوله ج  قالُأ يضًاُأ ترْنجةُ,ُبضمُاْلمزةُوتشديدُاجليم(:ُ 3/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(أ تر  وي 

ُثالثٌةُترنجةُبغريُمهزة,ُونبزيادةُن ليُيفُاملوطأُ,ُحكاهاُأبوُزيد.ُوفيهاُلغٌة ويُبالوجهيُال و  وقدُر 

ُ.ُومهاُلغتانُمعروفتان,ُوغريه ُيفُرسقتهاُبالقطع,ُوال وىلُأ فصح  :ُفقالُمالٌكُ.ُواخت لفُيفُالتيُحكم 

م.ُوملُتكنُذهباًُ.ُهيُهذهُالتيُت ؤكل ُقيمت هاويفُاحل.ُولوُكانتُذهبًاُملُت قو  هم.ُديثُذكر  .ُوقالهُأ كثر 

ُكنانة علُفيهاُالطيب:ُوقالُابن  صةُجي  ُاحل مُّ ْدر  ُق  ُ.كانتُمنُذ هب 

ُمنُالبالدُبثالثةُدراهم:ُقالُالقايضُرمحهُاهللُ باعُيفُكثري  بعدُقولُمالكُرمحهُاهللُفقْدُت  فكيفُ.ُوالُي 

ُ ُاملال  ث رتُالدراهم,ُباملدينةُوحيُفاض  ُ.هانتهىُكالم.ُوك 

ؤيدُقولُابنُكنانةُ:ُقلتُ يينةُعنُحييىُ(8911ُ )ماُرواهُعبدُالرزاقُ(.ُعثامنُبنُعيسى)ي  عنُابنُع 

ُبنُسعيدُعنُسعيدُبنُاملسي ب ه", ثامنُيد  ُع  ُدراهمُفقطع  ُثالثة ُث منها ْنجة ُأ تر  ُرسق  ُسارقًا ُأ ن  :ُقال,

بي ُ نقُالص  ُيفُع  ٌةُِمنُذ هبُتكون  ز  ر  ُ.انتهى.ُ"وال ترنجةُخ 

ُالترنجة:ُقلتُ نُهوُالذيُفرس  ُ.والُأدريُم 
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ُأُ ُ,محنالرُ  ُُ-ُعائشةُ ُخرجْتُُ:تلاُقاّن  ُالن ُُزوج  ُ,اْلُتانُِوالهاُمُ ةُومعُ ُمكُ ىلإُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي 

ُاهللُبنيُعبدُِلٌمُومعهاُغال ُالص  ُمُ تيُبُ والملمعُاُفبعثْتُُ,يقدُ ُبنُأيبُبكر 
ُقدُرج ُبد  ل 

ُيهُِخُلعُيطُ ِخُ ُلاُمُ غاللاُخذُ فأُ ُ:تلقاُ,اءُ َّْضُرقٌةُخ  ُتُ ففُ ُ,دُ ب  ُوجعُ,هج ُرُ خُْعنهُفاستُ ُق  ُل 

ُ.هيلعُوخاطُ ُ,روةًُأوُفُ ُاًُدبُْلُِمكانهُ

ُلف ُلفُ,هلُِهُأُ ىلكُإلتاُذعُ فُ دُ ُدينةُ ملاُتانُِوالملاُُقدمِتُام  بدُلُ واُعنهُوجدواُفيهُالقُ تُ ُفُ ام 

ُْ ُاُومل  ُْلجيدوا ُالُ فكُ,دُ ب  ُعائشةُ تُ مُ لُ فكُ,ْيُتُ أُ رُْملُ موا ُُا ُالن ُُزوج  ُأُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُإُِتُ بُ تُ كُ و ُ,يهالا

 ُ ُاتُ مُ واِت  ئُِفُ,بدُ عُ لا ُس  ُكُفاعُْلعنُذُعبدُ لاُل  ُعائشةُ ُمرْتُفأُ ُ,رتف  ُالن ُزوِجُُبه ُملسو هيلع هللا ىلصُبي 

ُفصاعدبعُدُِيفُرُ ُقطعُ لاُ:تُعائشةلوقاُ.هيدُ ُْتُعُ طُِفقُ  ُُ( ).اًُينار 

ُُبِقُاآلُعُِطُْيفُقُ ُماُجاءُ ُ:باب ُارِقُوالس 

_________________ 

( )ُُ ُالشافعي 181ُ)أخرجه )ُ 11ُ /3)والطحاوي )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي 8/111ُ)ُ"السنن ويفُ(

ُعنُمالكُبه(8ُ 1/1)ُ"املعرفة" ُ.منُط رق 

قولُ.ُمنُطريقُمالكُبه(1/339ُ)ُ"السننُالكبى"ويفُ(8/81ُ)ُ"املجتبى"وأخرجهُالنسائيُيفُُ

ُدينارُفصاعداًُ:ُعائشةُفقط ُ.ُدونُالقصة.ُالقطعُيفُربع 

ُُ هُالبخاريُّ مرةُعنُعائشةُمرفوعاًُ(181ُ )ومسلمُ(1111ُ)وقدُأ خرج  ُ.منُطريقُعروةُوع 

ْردُ:ُ)ُقولهُ ُ.نوٌعُمنُالثيابُم عروف(:193ُ/ )ُ"النهاية"قالُيفُُ(ب 

ُقولهُ (ُ لُ: رج  551ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(م  ُللهرويُباجليم(: ُكذا لُباحلاء, ُم رح  ,ُولغريه

ُصواٌبُ ُمجيعًا ُومها ُالرحالُِ. ُالذيُي وشىُبصور ُوهو ُباحلاء. ُفي قال جال, ُالر  ُأو ُامل راجل ُبصوِر .ُأو

رجل,ُفيكونُباجليم راجلُوثوٌبُمم  ُثوبُم  ُ.انتهى.ُوقدُجاء 

ُقولهُ (ُ :ُ ُلِبْدًا )ُ ُتداخل  ُُالت ب د  ِزق  ُول  ُلِْبدٌُ, ُبعضُفهو ُعىل ه ُبعض  لتبد ُم 
ُصوف  ُأ و ُشعر  ُوكلُّ ُيفُ. قاله

ُ(.3/385)ُ"اللسان"
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ثنُ-118 ُحد  ُُبنُعُ اهللُعبدُِلُاًُعبدُنُ أُ ُ,عنُنافعُ يُعنُمالك  ُ,وهوُآبٌقُُمرُرسق 

ُرسفأُ  ُ,هيدُ ُطعُ يقُْلُ-ُدينةملاُمريُ وهوُأُ ُ-عاصُلاُبنُُُِسعيدُِىلمرُإُبنُعُ بهُعبدُاهللُل 

ُُبِقُاآلُيدُ ُعُ قطُ الُتُ ُ:لوقاُ,هيدُ ُقطعُ يُ ُنُْبىُسعيٌدُأُ فأُ  ُُارِقُالس  ُ.إذاُرسق 

ُوجدُُْاهللُكتاِبُُي ُيفُأُ ُ:مرُبنُعُ اهللُهُعبدُ لُلفقا ُبنُمرُبهُعبدُاهللأُ ُثمُ ُ؟.هذاُت 

ُفقُ ُ.مرعُ 
.هيدُ ُعْتُطِ

( )ُ

ُُكُ ترُُْ:باب ُلُةُِاعُ فُ الش  ُُغُ لُ إذاُبُارِقُلس  ُطانُِلُْالسُّ

ثنوُ-119 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُُابنُِشهاب  ُ,ُبنُصفوانعبدُاهللُفوانُبنُِعنُص 

_________________ 

( )ُُ ُالشافعي 119ُ)أخرجه )ُ ُيف ُالبيهقي ُطريقه ُالكبى"ومن 8/118ُ)ُ"السنن )ُ ُ"املعرفة"ويف

ُ.أخبناُمالكُبه(1/111ُ)

ُ"وابنُحزمُيفُ(3/111ُ)والدارقطنيُ(ُ 1/11 )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ منُ(11ُ /  )ُ"امل حىل 

بيدُاهللُ مرُعنُنافعُبهُنحوهطريقُع  ُ,ُإِنامُِغلمتيُِغلمت ك:ُفأرسلْتُإليهُعائشةُ "وزادُ.ُبنُع  وإنامُجاع 

ُيتبل غُعليهُفالُتْقط عه ُاحلامر  ُ."فقط عهُابنُعمر.ُوركب 

ُ ُالرزاق ُعبد 1/111ُ )وأخرج ُقال( هري ُالزُّ ُعن عمر  ُم  ُعن ُعبد": ُبن مر ُع  ُعىل العزيزُُدخلت 

ُ نيُأ يقطعُالعبدُاآلبقُإذاُرسق  مر.ُملُأ سمعُفيهُبيشء:ُ؟ُقلت.فسأ ل  روانُالُ:ُفقالُيلُع  ثامنُوم  ُع  فإن 

ُيقطعانه هري. ُقالُالزُّ نيُعنه: ُفسأ ل  ُآبٌق ُعبٌد فعُإليه ُفلامُاست خلفُيزيدُبنُعبدُامللكُر  ُماُ. فأ خبته

مرُبنُعبدُالعزيزُعنُعثامنُومروان ُفيهُبيشء؟:ُقالف.ُأخبينُبهُع  ُماُأ خبينُ:ُفقلت.ُأسمعت  الُإاِل 

مر هري.ُفواهللُِل ْقطعن ه:ُقال.ُبهُع  المًاُ:ُقالُالزُّ ُغ  ُساملُبنُعبدُاهللُفأ ْخبينُأ ن  ُعاميُفلقيت  جت  فحج 

ُ.ُ"فذكره.ُلعبدُاهللُبنُعمرُرسق

ُ.وإسنادهُصحيح
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ُُنُ أُ  ُْنُهُمُ نُ إُُِ:هلُلةُقيميُ أُ ُفوانُبنُ ص  ُُمل  ُلهُاجرُّْي  ُفنامُ ُدينةُ ملةُاميُ أُ ُبنُ ُصفوانُ ُمُ فقدُُِ,ك 

ُوتُ ُ.سجدمليفُا ُُصفوانُ ُخذُ فأُ ُ,هرداءُ ُخذُ هُسارٌقُفأُ فجاءُ ُ,هدُرداءُ وس  ُالس  ُفجاءُ ُارق 

ُُمرُ فأُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُُِرسوىلبهُإ ُ.هيدُ ُقطعُ تُ ُنُْأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُبهُرسول 

ُإُُِ:فقالُصفوان ُُْين  ُمل 
ُهذاُُدُْرُِأُ  ُلهوُعُ.اهللُياُرسول  ُُلفقاُ,دقةٌُيهُص  ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُ ُ( ).نيُبهيُ تُِأُْتُ ُنُْأُ ُلُقبفهال 

_________________ 

( ) ُ ُالشافعي 118ُ)أخرجه )ُ ُيف ُاملشكل"والطحاوي 51ُ /1)ُ"رشح )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

(8/315ُ )ُ 1/113ُ)ُ"املعرفة"ويف )ُ ُعساكر 11ُ /11)وابن )ُ ُاجلوهريُيف ُالقاسم مسندُ"وأبو

ُبه(5ُ 1)ُ"املوطأ ُعنُمالك  ُ.ُمنُط رق 

ُُ ُيف ُعمر ُأبو 1ُ  /  )ُ"التمهيد"قال رسالًُ(: ُمالكُم  ُأصحاِب ُمجهور  ُاحلديث  ُروىُهذا ,ُهكذا

هريُعنُصفوانُبنُ[1315ُُرقمُُ"الكبري"ُيفُالطباين]ُورواهُأ بوُعاصمُالنبيلُ عنُمالكُعنُالزُّ

ه ُ:ُقيلُلصفوان:ُقال,ُعبدُاهللُبنُصفوانُعنُجد  اجرُهلك  ُّْي  ُعىلُماُيفُاملوطأ.ُم نُمل  ُاحلديث  ,ُوساق 

ُأ يبُعاصم هُغري  ُيفُهذاُاحلديثُعنُصفوانُبنُعبدُاهللُبنُصفوانُعنُجد  ُْي قلُأ حٌدُفيامُعلمت  ,ُومل 

ُأ بيهورو ُاهللُبنُصفوانُعن هريُعنُعبد ُالزُّ ُعن
ُعنُمالك  ار ُبنُسو  ب ابة ُش  ُاه ُصفوانُ , ُأ ن  انتهىُ.

ُ.كالمه

بابة:ُقلتُ ُ"التمهيد"وابنُعبدُالبُيفُ(1381ُ)والطحاويُ(1595ُ)أ خرجهاُابنُماجهُ.ُوروايةُش 

(  /1 1ُ.)ُ

ُُ ُاجلامعِةُعنُمالك  ُرواية  ُاملحفوظ  اظكامُقالُاملزُ .ُوالصواب  مهاُمنُاحل ف  ُحجرُوغري  ُ.يُوابن 

روي:ُقالُالطحاويُ ُعىلُهذاُاإلسنادُيفُهذاُاحلديثُأ بوُعلقمةُالغ  ُ..ُووافقُشبابة  ُاحتامالًُأ ن  ثمُذكر 

هُمنُصفوانُبِنُعبِدُاهلل هريُسمع  ُ..ُوأ يضًاُمنُعبِدُاهللُبِنُصفوانُبنُعبدُاهلل,ُالزُّ

ُُ ُأمحد ُاإلمام 5313ُ )ورواه ُأخرىُومواضع( ,ُ ُيف 81ُ /3)ُ"املختارة"والضياء ُعساكرُ( وابن

= 
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ثنوُ-131 ُحد  امُعوُ لاُبريُبنُ الزُُُّنُ أُ ُ,محنيبُعبدُالرُ عنُربيعةُبنُأُ يُعنُمالك 

ُقُِل ُذهيُ ُنُْأُ ُوُيريدُ وهُ-ًاُسارقُخذُ قدُأُ ُالًُرج ُُي  ُىلبهُإُب  ُُ-طانُلُالسُّ ُبريهُالزُُّلُعُ فُ فش 

ُل ُُبلغُ ىُأُ حتُ ُالُ:لافقُ,هلُ سري  ُ.طانلبهُالسُّ

ُلإذاُبُ:بريالزُُُّلافق ُُغت  ُُاهلل ُعنُ لُ طانُفلبهُالسُّ ُ( ).عشفُ ملواُافعُ الش 

___________________ 

هريُعنُصفوانُبنُعبدُاهللُبنُصفوانُعنُأبيه(11ُ /11) ,ُمنُطريقُحممدُبنُأيبُحفصةُعنُالزُّ

ُصفوانُبنُأمية ُ.فذكره.ُأن 

هري:ُ"تارَيه"قالُابنُعساكرُيفُُُُ اهللُُوزادُيفُإسنادهُأ باُصفوانُعبدُ ,ُرواهُحممدُبنُأ يبُحفصةُعنُالزُّ

ُ.ُُُانتهى.ُبنُصفوان

هُاإلمامُأ محد.ُوهذاُإسناٌدُمتصٌلُ:ُقلتُُُُ ُْيرض  ُأ يبُحفصةُمل  ُبن  ُحممد  ُأ ن  ُمعيُيفُروايةُ ,ُإال  قهُابن  .ُووث 

فهُيفُأ خرى فهُالنسائيُوحييىُالقطان,ُوضع  ُ.وضع 

سناًُ(:1/59ُ)ُ"السري"وقالُالذهبيُيفُُ ُحديث هُح  ُ.ُسُهذاُبامل كثرولي,ُباجلهدُأ نُي عد 

ُيفُمسندُأمحدُُ وحُ(11131ُ)وسقط  ُإثبات ه,ُ(عنُأبيهُ)ُمنُطريقُر  ُالصواب  ُ.ُولعل 

ُُ ُصفوان ُعن ُأ خرى ُطرٌق ُوللحديث ُانظر. ُالراية": 3/311ُ)ُ"نصب )ُ ُالغليل"و ُ"إرواء

ُ(.18 /1)والتلخيصُاحلبريُ(.1/315ُ)

ُ,ُمنقطعٌُهذاُخٌبُ(:1/511ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُ ( ) ُ.انتهى.ُويت ِصلُمنُوجه ُصحيح 

ُ.انتهى.ُوهوُمنقطٌعُمعُوقفه(:1/81ُ )ُ"الفتح"وقالُابنُحجرُيفُ

(9/111ُ)ابنُأيبُشيبةُ(1/111ُ )ُ"املصنف"ماُأخرجهُعبدُالرزاقُيفُ.ُومنُهذهُالوجه:ُقلتُ

ُ ُيف ُاملشكل"والطحاوي 1/138ُ)ُ"رشح 8/333ُ)والبيهقي( ُعُ ( ُبِن ُاهلل ُعبِد ُطريق ُعنُمن روة

ُاحلنفي ُ رافِصة ُالف  ُقال, بري": ُالزُّ ُعلينا ر  ُم  ُسارقاًُ. ُأ خْذنا ُوقد ُي شفعُله. ُفجعل  ُفقلت, ُعبدُاهللُ: ُأ با يا

ُن رسل ه ُأ ْن رنا ُقال.تْأم  ُ؟ ُالسلطان: ُدون ُذلكُي فعل ُإن  ُأ عفاه. ُاهللُإِْن ُأ عفاه ُفال ُالسلطان  ُبلغ  .ُ"فإذا

= 
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ُعُِطُْقُ لاُجامعُ ُ:باب

ثنيُ- 13 ُحييُحد  ُالًُرج ُُنُ أُ ُ,بيهاسمُعنُأُ قلمحنُبنُاعنُعبدُالرُ ُىُعنُمالك 

ُفنزُمُ قدُُِ.لجوالرُ ُيدُِلاُقطعُ أُ ُمنُِيُ لاُلهمنُأُ  ُُأُ ىلعُل  ُالص  ُنُ يهُأُ لفشكاُإُُِ,يقدُ يبُبكر 

ُعام ُظُ ُيمنُِلاُل  ُُ,همُ لُ قد ُفكان ُأُ ُ,ليلمنُالُي صيل  ُبكرُ فيقول ُُ.بيكوأُ ُ:بو كُيلُ لُ ما

ُُلُِيلب ُ.سارق 

ُإُُِثمُ  ُعقدّن  ُفقدوا ُل ُُاًُم ُبنتُعميس  ُأُ ُامرأةُُِ-سامء ُالص  ُبكر  ُدُ يب ُفجعُ-يق ُل 

ُالرُ  ُيُ ُجل  ُبيُ ُمنُْيكُبُِلعُهمُ لالُ:ويقولُ,معهمُطوف  ُهأُ ُت  ُاُل  ُُبيِتُلهذا ُ,حلاالص 

ُا ُزعمُ عُيلُ حل ُفوجدوا ُبهءُ قطعُجاال ُُنُ أُ ُندُصائغ  ُُ,ه ُفاعرت  ُال ُُف  ُأُ ُ,قطعُ به دُهُِوُش 

ُبهُأُ ُمرُ فأُ ُ,يهُبهلع ُالص  ُ.يرسىلهُايدُ ُعْتُطُِيقُفقُ دُ بوُبكر 

ُ( ).هنُرسقتُِيهُملعنديُعُشدُُّهُأُ ُنفِسُىلهُععاؤُ دُ لُ ُواهللُِ:بوُبكرُ أُ ُلوقا

___________________ 

نهُاحلافظُيفُ ُ(1/88ُُ )ُ"الفتح"وحس 

روةُبنُالزبريُعنُأ بيه(8/333ُُ)ُُ"الكبى"وللبيهقيُيفُُ ُْ":ُقال,ُمنُطريقُع  اشفعواُيفُاحلدودُماُمل 

وا,ُتبلِغُالسلطان ُفالُت شفع  لطان  ُ.ُ"فإذاُبلِغتُالسُّ

بريُُ روةُعنُأبيهُالزُّ ويُمرفوعًاُعنُع  ُيفُ.ُور  والطباينُيفُ(313ُ/ )ُ"السنن"أ خرجهُالدارقطنيُّ

ُ(.58 )ُ"الصغري"يفُ(1181ُ)ُ"الوسطاملعجمُ"

ُ ُيف ُاْليثمي 1/181ُ)ُ"املجمع"قال ُحاتمُ(: ُأبو فه ُالنصاريُضع  ُموسى ُبن ُحممد ُغزية ُأبو وفيه

ُ.ُانتهى.وعبدُالرمحنُبنُأيبُالزنادُضعيٌفُ,ُووث قهُاحلاكم,ُوغريه

ُهوُاملعتمد(:1/88ُ )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ ُ.ُواملوقوف 

السننُ"والبيهقيُيفُ(3151ُ)ُ"رشحُاملشكل"والطحاويُيفُ(ُ 18)ُ"املسند"أخرجهُالشافعيُيفُ ( )
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ُهفيُُْعُ طُْقُ ُماُالُ:باب

ثنيوُ-131 ُحييُحد  ُمالك  ُعن ُحممُ ُى ُعن
ُسعيد  ُبن ُحييى ُبنُعن ُحييى ُبن د

ُُاًُعبدُنُ أُ ُ,انبُ ح ُ ُرُ فغُ ُ.لُ رج ُُمنُحائطُُِاًُوديُ ُرسق  ُُ,دهسيُ ُهُيفُحائطُِس  ُفخرجُصاحب 

ُدُِوُ لا ُليُ ُي  ُمروانُ ُفسجنُ ُ,مُِكُ حلُ اُبنُ ُمروانُ ُعبدُِلُاىلىُعدُ فاستعُُْ,هدُ هُفوج ُيُ دُِوُ ُتمس 

ُُبنُُُِرافعُِىلإُعبدُِلاُدُ قُسيُ لفانطُ,هيدُُِقطعُ ُرادُ وأُ ُ,عبدُ لا ُفسأُ خ  ُ.؟كلهُعنُذلُ ديج 

ُفأُ  ُرسوُهُسمعُ نُ هُأُ خب  ُثُ كُ ُوالُ,مرُ يفُثُ ُالُقطعُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُجلُ اُ:كثرلواُ-ر  رُام 

ُناُأُ وأُ ُ,هطعُ ريدُقُ وهوُيُ ُ.يلُالماًُغُ ُخذُ مُأُ كُ حلاُبنُ ُانُ مروُنُ فإُُِ:لج ُالرُ ُلفقاُ- ُحبُّ

ُلهُبابُ خُْفتُ ُ.يهليشُمعيُإمتُ ُنُْأُ  ُىلشىُمعهُرافٌعُإفمُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِمنُرسوُذيُسمعت 

ُأُ ُ:لفقاُ,مكُ حلروانُبنُامُ  ُفامُأُ ُ:لفقاُ,عمنُ ُ:لفقاُ؟ذاْلُاًُمالغُ ُخذت  ُ؟صانٌعُبهُنت 

دُُْ:لقا ُأ ر  ُ.هيدُُِقطعُ ُت 

___________________ 

عنُط رقُعنُ(1/311ُ )ُ"رشحُالسنة"والبغويُيفُ(ُ  1/1)ُ"املعرفة"ويفُ(8/113ُ)ُ"الكبى

ُ.ُُمالكُبه

هُثقاٌتُُ يق.ُوروات  د  ُحممدُبنُأيبُبكرُالص  ُبن  ُالقاسم  ُْي دركُالقصة.ُلكن  ُ.ُمل 

ُ.ُويفُسنِدهُانقطاعٌُ(:1/11ُ)ُ"التلخيص"ُولذاُقالُاحلافظُيفُ

والبيهقيُ(313ُ)ُ"السنن"ومنُطريقهُالدارقطنيُيفُ(8111ُ )ُ"املصنف"وأخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ

لهُنحوه(8/19ُ) روةُعنُعائشةُيفُقصةُمطو  ُ.عنُمعمرُعنُالزهريُعنُع 

ُوأخبينُأيوبُعنُنافعُعنُابنُعمرُنحوه:ُقالُمعمر:ُثمُقالُعبدُالرزاقُ

ُأ خرىُ ُطرٌق ُوله .ُ 1/11ُ)ُ"التلخيص"انظر 1/511ُ)ُ"االستذكار"و( ُالدارقطني"و( ُ"سنن

ُ(. 1/15)وسننُالبيهقيُ(88ُ /1 )ُ"مصنفُعبدُالرزاق"و(83ُ /3)
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ُرافعٌُلُلفقا ُُ:ه ُقُ ُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلرسوُسمعت  ُثُ ُطعُ ال ُمرُ فأُ ُ,رُ ثُ كُ ُوالُ,مرُ يف

ُ( ).لِسُرُْعبدُفأُ لباُمروانُ 

_________________ 

ُ"املعجمُالكبري"والطباينُيفُ(11ُ /3)والطحاويُ(1388ُ)وأبوُداودُ(115ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

(131 ُ 1ُ 1/3 )والبغويُ( 8/111ُ)ُ"الكبى"ُوالبيهقيُيف( 1/111ُ)ُ"املعرفة"ويفُ( منُ(

ُعنُمالكُبه ُ.ُط رق 

ُُ ُداود ُأبو 1389ُ)وأخرجه )ُ ُيف 8/81ُ)ُ"املجتبى"والنسائي )ُ ُ)1151)ُ"الكبى"ويف )1153ُ,

والبيهقيُ(ُ 1/111ُ,11)والطباينُ(1/11ُ )وابنُأيبُشيبةُ(11ُ /3/113ُ,5)وأمحدُ(1155ُ

ُعنُحييىُ(8/111ُ) رسالًُكامُرواهُمالك.ُبنُسعيدُبهوغريهمُمنُط رق  ُ.م 

(8/81ُ)ُ"املجتبى"والنسائيُيفُ(1ُ  1)والشافعيُ(1593ُ)وابنُماجهُ(119ُ )ورواهُالرتمذيُُ

دُبنُحييىُ(1111ُ)وابنُحبانُ(1151ُ,1151ُ)ُ"الكبى"ويفُ ُعنُحييىُبنُسعيدُعنُحمم 
منُط رق 

بانُبه هُواسعُبنُح  م  ُ.عنُع 

ُْيسمعهُمنُرافعُبنُ,ُهذاُحديثُمنقطعٌُ(:13/313ُ)ُ"دالتمهي"قالُأبوُعمرُيفُُ ُحممدُبنُحييىُمل  ل ن 

هُواسعُبنُحبانُ,ُخديج يينةُعنُحييىُبنُسعيدُعنُحممدُبنُحييىُبنُحبانُعنُعم  وقدُرواهُابنُع 

تصٌلُمسنٌدُصحيٌحُ.ُعنُرافعُبنُخديج ُهذاُفهوُم  يينةُيفُذلك,ُفإْنُصح  ولفُابنُع  ُْ,ُولكنُقدُخ  ومل 

عبة.ُتابعُعليهيُ  ُماُرواهُمح ادُبنُدليلُاملدائنيُعنُش  عبةُعنُحييىُبنُسعيدُعنُ.ُإال  فإنهُرواهُعنُش 

هُعنُرافعُبنُخديج م  ُ.ُحممدُبنُحييىُبنُحبانُعنُع 

ُمحادُبنُدليلُ اُغري  عبةُعنُحييىُعنُحممدُعنُرافعُكامُرواهُمالك.ُوأم  وكذلكُرواهُ,ُفإنامُرواهُعنُش 

بنُزيدُومحادُبنُسلمةُوأبوُعوانةُويزيدُبنُهارونُوأبوُخالدُالمحرُوعبدُالوارثُبنُالثوريُومحادُ

ُ.ُسعيدُوأبوُمعاويةُكلهمُعنُحييىُبنُسعيدُعنُحممدُبنُحييىُبنُحبانُعنُرافعُبنُخديج

ريجُوأبوُأسامةُوالليثُبنُسعدُُ ُعنهُُ-ورواهُابنُج  عنُحييىُبنُسعيدُعنُحممدُبنُُ-عىلُاختالف 

ُِمنُقوِمهُعنُرافعُبنُخديجحييىُبنُ ل  ُ.حب انُعنُرج 

= 
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ثنُ-133 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُُابنُِشهاب  ُُبنُ اهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,زيديُ ُائبُبنُِعنُالس 

ُجاءُبغُ َّْضُحل ُنُامروُبعُ  ُالمي  ميُالغُ ُعُيدُ طُ اقُُْ:هلُلقافُ,ابطُ خلمرُبنُاُعُ ىلهُإلم 

ُفإُِ ُنُ هذا ُُماذا:ُمرهُعُ لُلفقاُ,هُرسق  ُرس  ُُ:لفقاُ؟ق  ُالرُْمُُِرسق  ونُهاُستُُّمن ُيتُثُ مرأُ آًة

ُمُ خادُُِ,يهُقطعٌُليسُعلفُ.هلُْسرُْأُ ُ:عمرُلفقاُ.اًُرمهدُِ ُ( ).مكُ تاعُ مُ ُكمُرسق 

___________________ 

هُعنُُ م  ُمنُقومهُعنُع  ورواهُبرشُبنُاملفضلُعنُحييىُبنُسعيدُعنُحممدُبنُحييىُبنُحبانُعنُرجل 

ُله,ُرافعُبنُخديج ة  المًاُ,ُورواهُالليثُعنُحييىُبنُسعيدُعنُحممدُبنُحييىُبنُحب انُعنُعم  ُغ  أ ن 

اًُ ُودي  ْرديُعنُحييىُبنُسعيدُعنُحممدُبنُحييىُبنُحب انُعنُأ يبُ.ُوساقُاحلديث.ُرسق  راو  ورواهُالد 

ُ.انتهىُكالمه.ُميمونُعنُرافعُبنُخديج

ُقلتُ ُعبدُالب: ُابن  ها ُأ يبُميمونُالتيُذكر  ُرواية ا ُأم  ُالنسائيُيفُ. ها ثمُ(.8/88ُ)ُ"املجتبى"فأ خرج 

يمونُالُأ عرف ه.ُهذاُخطأ:ُقال ُ.أ بوُم 

ُصالحُوخالفُاجلميعُ ُ ُبن  ُاحلسن  ُبه. ُرافع ُعن ُبكر ُأ يب ُبن ُحممد ُبن ُالقاسم ُعن ُحييى ُعن .ُفرواه

منُطريقُسلمةُبنُعبدُامللكُالعويضُ(1/111ُ)ُ"الكبري"والطباينُيفُ(8/81ُ)أخرجهُالنسائيُ

ُ.ُعنُاحلسنُبه

ُ.ُوالصوابُروايةُاجلامعةُ

ُ(.3/315)ُ"نصبُالراية":ُانظرُ

ُبتشديدُالياء(:5/311ُ)ُ"النهاية"قالُابنُالثريُيفُُ(ودي اُ:ُ)ُقولهُ دي  ُالن ْخل:ُالو  ار  :ُالواحدة.ُِصغ 

ة ِدي  ُ.انتهى.ُو 

( )ُُ ُالشافعي 118ُ)أخرجه )ُ ُيف ُ 8/18)ُ"الكبى"والبيهقي )ُ 1/111ُ)ُ"املعرفة"ويف والبغويُ(

ُعنُمالكُبه(1/313ُ ) ُ.منُط رق 

ُ ُابنُأيبُشيبة 9ُ 5/5)وأخرجه ُالرزاق( 1ُ 1/1 )ُوعبد 88ُ /3)والدارقطنيُ( والطباينُيفُ(

= 
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ثنوُ-131 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُقدُيتُبإُِمُأُ كُ حلاُبنُ ُمروانُ ُأنُ ُ,ابنُِشهاب  نسان 

ُرسفأُ ُ,هيدُُِقطعُ ُرادُ فأُ ُاًُتاعسُمُ لُ تاْخُ ُيُ ُزيدُبنُىلإُل 
زيدُُلفقاُ؟.كلهُعنُذلُ سأُ ثابت 

ُ  ( ).عٌُطُْسةُقُ لُْخل ُيسُيفُالُ:بنُثابت 

___________________ 

هريُبه(1991ُ)ُ"مسندُالشاميي" ُعنُالزُّ ُمنُط رق  ُمنُغريكمُ"زادُعبدُالرزاقُ. ُلوُرسق  ولكن ه

ُ."ق طِع

حهُابنُامللقنُيفُالبدرُاملنري.ُوهذاُإسناٌدُصحيٌحُُ ُ.والبوصرييُيفُاإلحتاف,ُوصح 

(1)ُُ ُيف ُالشافعي ُ 5 /1)ُ"الم"أخرجه ُوال( ُيف ُالكبى"بيهقي 8/181ُ)ُ"السنن )ُ ُ"املعرفة"ويف

ُعنُمالكُبه(15ُ/  )وابنُعساكرُ(ُ 1/11) ُ.منُط رق 

هريُبه(1/15ُ )وابنُأيبُشيبةُ(1/118ُ )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ رُعنُالزُّ عم  ُ.عنُم 

118ُ )وأ خرجُالرتمذيُُ )ُ ُداود 1393ُ)وأبو ُ 191)والنسائيُ( )ُ ُ 159)وابنُماجه عنُجابرُ(

ه ُ,ُليسُعىلُخائنُ "ُرفع  نتهب  ُقطعٌُ,ُوالُم  تلس  حهُالرتمذيُ"والُُم  ُ.وصح 

مُ :ُ"تاجُالعروس"قالُيفُُ(اخل لسةُ:ُ)ُقولهُ كابرةًُ.ُبالض  ُوم  ُ:ُواملختلس.ُوهوُماُي ؤخذُسلبًا السالب 

ة ُانتهى.ُعىلُِغر 

واالختالسُافتعالُمنُُ"النهاية"ووقعُيفُ,ُاختطاٌفُبرسعةُ (:1/135ُ)ُ"الفتح"وقالُابنُحجرُيفُُ

ُاخل لسة كابرةًُ. ُوم  ْلبًا ُي ؤخذُس  ُوهيُما ُنظرٌُ. ُوفيه ه, ُوقالُغري  لبةُ : طفُِمنُغريُغ  ,ُامل ختلسُالذيَُي 

ربُولوُمعُمعاينةُاملالِكُله ذُبقوة,ُوّي  ُيْأخ  ُيْأخذُْ,ُوالناهب  فيةُوالسارق  ُ.ُانتهىُكالمه.ُيفُخ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   588 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

 
ُ
 ال   كتاب

 
 ربة  ش
 

ُرُِمُْخل ُيفُاُدُُّحلاُ:باب

ثنوُ-135 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُُابنُِشهاب  ُنُ أُ ُ,هخبُ هُأُ نُ أُ ُ,يزيدُائبُبنُِعنُالس 

ُطُ خلمرُبنُاعُ  ُإُُِ:لافقُ,يهملعُابُخرج  دُُْين  ُوج  ُمنُفالُت  ُريح 
ُُن  ُرش  هُنُ أُ ُمُ فزعُ ُ,اب 

ُرِشُ ُُ,ءالالطُ ُب  ُعام  ُسائٌل ُُرِشُوأنا ُيُ ُفإنُُْ.ب  ُجكان ُعُ دُ لُ فجُ,هتُ دُْلُ سكر ُبنُ ه ُمر

.اًُتامُ ُدُ حلابُااخلطُ 
( )ُ

_________________ 

( )ُُ ُالنسائي 8/311ُ)أخرجه )ُ 191ُ)والشافعي )ُ 1/111ُ)والطحاوي )ُ (8/195ُ)والبيهقي

ُ 1/118ُ)والدارقطني )ُ ُيف اس ُواملنسوخ"والنح  11ُ / )ُ"الناسخ )ُ ُيف ُ"تفسريه"والبغوي

ُعنُمالكُبه(151ُ/ ) ُ.ُمنُط رق 

(1/111ُ)والطحاويُ(1/31ُ )أيبُشيبةُوابنُ(9/118ُ)وعبدُالرزاقُ(191ُ)وأخرجهُالشافعيُُ

هريُبه(5ُ 8/3)والبيهقيُ ُعنُالزُّ ُ.وغريهمُمنُط رق 

ُيفُُ ُوالرشبة,ُبابُالباذق(1/11ُ )ُ"الصحيح"وعل قهُالبخاريُّ سكر  ُم  نُكل  ىُع  ُ.ُوم نُّن 

ُماُي روىُمنُأ خبارُاآلحاد(:11/158ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُنتهىا.ُهذاُاإلسنادُأ صحُّ

هُصحيٌحُ(:1/15ُ )ُ"الفتح"وقالُاحلافظُيفُُ ُ.سند 

ُاإلبل,ُممدودُبكرسُالطاءُ(الط الءُ:ُ)ُقوله
ِ
طرانُالذيُي طىلُبهُمنُاجل ربُ:ُأي.ُوهذاُطاِلءُكطاِلء الق 

اب ُالرش  ُطاِلء ُبه ب ه ُش  ه. ُماؤ  ُويذهب  غل ظ ُوي  ث ر َُي  ُحتى ُالع صري ُمن ُط بخ ُما ُوهو ُعياضُيفُ. قاله

ُ(.118/ )ُ"املشارق"

مرُُ ُ(.111)وانظرُالثرُاآليتُعنُع 
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ثنوُ-131 ُحد  ُالدُ ُعنُثورُِيُعنُمالك  ُشارُ تُ ابُاْسُطُ خلمرُبنُاعُ ُنُ أُ ُ,يلُ يبنُزيد 

ُخليفُا ُاُالرُ مرُيرشهب  ُليبُطاأُ ُبنُ ُيلُُّهُعلُلفقاُ,جل  ُُنُْرىُأُ نُ ُ:ب  هُإذاُفإنُ ُ,امنيهُثُ دُ لُِجت 

ُِ ُرش  ُُب  ُس 
ُُ,رُ كِ ُىُافُْذُ وإذاُهُ ُ,ىذُ هُ ُرُ كُِوإذاُس  مرُخل ُمرُيفُاعُ ُدُ لُ فجُ ُ:لأوُكامُقاُ,ىرت 

ُ( ).امنيثُ 

_________________ 

(1/158ُ)ُ"املعرفةُ"والبيهقيُيفُ(1/199ُ)ُ"تاريخُاملدينة"وابنُشب ةُيفُ(193ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُ.منُطريقُمالكُبه

نقطعٌُ(:1/15ُ)ُ"التلخيص"قالُاحلافظُيفُُ ُ,ُوهذاُم  الف  ُبالُخ  مر  ُْيلحْقُع  ُثورًاُمل  ُُُُُُُُُُ.ُُُُُُُُُُانتهى.ُلن 

ُُ ُيف ُالنسائيُّ 3/153ُ)ُ"الكبى"ووصله )ُ 1ُ 1/1)واحلاكم )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي ُ"السنن

منُطريقُحييِىُبِنُف ليحُبنُسليامنُعنُثوِرُبِنُ(3198ُ)ُ"رشحُاملشكل"والطحاويُيفُ(8/311ُ)

ُعنُابِنُعباسزيدُعنُعكر ُمة  ُي َّضبونُعىلُعهدُرسولُاهللُ"مطوالُولفظهُ. ُكانوا اب  ُالرش  ُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُفكانواُيفُخالفةُأيبُبكرُأكثرُمنهم لوُفرضناُْلمُ:ُفقالُأبوُبكر.ُباليديُوالنعالُوالعصاُحتىُت ويف 

ُ ُالنبي  ُعهد ُيف ُيَّضبون ُكانوا ُما ُنحو ى ُفتوخ  ُعمرُُملسو هيلع هللا ىلصحدًا ُكان ُثم ُتويف, ُحتى ُأربعي فجلدهم

ليسُعىلُالذينُآمنواُوعملواُ:ُ)ُفذكرُقصةُوأنهُتأولُقولهُتعاىلُُ"فجلدهمُكذلكُحتىُأيتُبرجلُ

إذاُماُ)ُوأنُابنُعباسُناظرهُيفُذلكُواحتجُببقيةُاآليةُوهوُقولهُتعاىلُ(ُالصاحلاتُجناحُفيامُطعمواُ

ُفذكره:ُوالذيُيرتكبُماُحرمهُاهللُليسُبمتقُ,ُفقالُعمرُ(ُاتقواُ وزادُبعدُقولهُ.ُماُترونُ؟ُفقالُعيلُّ

هُثامني.ُوعىلُاملفرتيُثامنونُجلدةًُ"إذاُهذىُافرتىُو ُفجل د  ُبهُعمر  ُ."فأمر 

ُاحلافظُيفُ 1/113ُ)ُ"اللسان"قال :ُ ُف ليح( ُحييىُبن  ُحزم. ُابن  ُعنه ُقال ُجمهوٌلُ: ُمرةًُ, ُوقال ليسُ:

ل هُيفُالتهذيب.ُحديث هُيفُالكبىُللنسائي:ُقلت.ُبالقوي ُ.انتهى.ُ"وأغف 

ُ.والُيقوىُعىلُُمالفته.ُفأرسلهُ.ُإلماموقدُخالفهُمالكُا:ُقلتُُُُ

رُعنُأيوبُعنُعكرمة(3511ُ )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ عم  مر,ُعنُم  ُع  ُ.ُوملُيذكرُابنُعب اس.ُأ ن 

= 
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ثنوُ-131 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ئلهُنُ أُ ُ,ابنُِشهاب  ُ؟رمُْخل ُيفُاُعبدُِلاُعنُحدُ ُس 

ُلعُنُ يُأُ نُِغُ لبُ:لفقا بنُُابُوعثامنُ طُ خلمرُبنُاعُ ُنُ وأُ ُ,رمُْخل ُيفُاُرُ حلاُحدُ ُيهُنصف 

ُواُعبيدُ دُ لُ مرُقدُج ُُبنُعُ اهللُانُوعبدُ عفُ  .مرخل ُيفُاُرُ حلُ اُحدُ ُهمُنصف 
( )ُ

___________________ 

رسٌلُأ يضاًُُ ه,ُوهذاُم  مُذكر  مدًاُكامُتقد  هُع  هُمنُعكرمةُفأ سقطُمالٌكُذكر  ُثورًاُأ خذ  ُ.ُولعل 

ُ(.  )رقمُ.ُانظرُأثرُابنُعباسُ

ُُ ُاحلاكم 8111ُ)وأخرجه )ُ ُيف 1/59ُ)ُ"الكبى"والبيهقي )ُ 5191ُ)ُ"املعرفة"ويف والدارقطنيُ(

ْلبي(ُ 18/5)وابنُعساكرُ(51ُ /3) ْبرةُالك  يدُبنُعبدُالرمحنُعنُابنُو  هريُعنُمح  ,ُمنُطريقُالزُّ

مر:ُقال ُبنُالوليدُإىلُع  ُ.وفيهاُقولُعيلٍُّ,ُفذكرُقصةًُ.ُأ رسل نيُخالد 

هُثقاٌتُُ هوٌلُ,ُورجال  ْبرةُفهوُجم  ُ.كامُقالُابنُحزم.ُسوىُابنُو 

ُآخر ُحجرُمنُوجه  ُ.ُوأعل هُابن 

تهُنظرُ؛ُملاُثبتُيفُ:ُبعدُِذكرهُلطرِقه(1/15ُ)ُ"التلخيص"فقالُيفُ :ُعنُأنسُ"الصحيحي"ويفُصح 

"ُ ُالنبي  ُالناس,ُُملسو هيلع هللا ىلصأن  مرُاستشار  ُكانُع  ُفلام  ُأبوُبكرُأربعي, ُيفُاخلمرُباجلريدُوالنعال,ُوجلد  جلد 

ُاحلدودُثامنون,ُفأ مرُبهُعمر:ُفقالُعبدُالرمحن ُالرمحنُوعيٌلُ"أ خفُّ ُعبد  تملُأْنُيكون  قالُحي  ,ُوالُي 

ُثبتُيفُ ُملا ُ؛ ُبذلكُمجيعًا ُيفُجلدُالوليدُبنُعقُ"صحيحُمسلم"أ شارا ُأربعي,ُعنُعيلٍّ ُأ ن هُجلده بة

ُ:ُوقال ُإيل  ُأ حبُّ نٌة,ُوهذا ُس  ُاهللُأربعي,ُوأبوُبكرُأربعي,ُوعمرُثامني,ُوكل  ُرسول  فلوُكانُُ"جلد 

قال مر,ُوملُي عملُهبا,ُلكنُيمكنُأ نُي  إِنهُقالُلعمرُباجتهاد,ُثمُ:ُهوُاملشريُبالثامنيُماُأ ضافهاُإىلُع 

ُاجتهاده ُ.انتهىُكالمه.تغري 

ُالرزاقُأخ ( ) ُعبد 3559ُ )رجه ُ 8/33)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ( ُمالكُ( ُالرزاقُ)عن وقرنُعبد

هري(ُمعمرًاُمعُمالكُ وا,ُعنُالزُّ بدُاهللُبنُعمرُجلد  ثامنُوع  مرُوع  ُع  ُ.ُفذكره.ُأن 

ُثقات ُورواته ُوعثامن. ُي دركُعمر ُلكنُالزهريُمل مر. ُع  ُأدركُابن  ُوقد ُيفُ. لكنُقالُأبوُحاتمُكام

= 
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ُُنبذُ يُ ُنُْهُأُ رُ كُْماُيُ ُ:باب ُعاًُيُْمج 

ثنيوُ-138 ُحييُحد  ُمالك  ُعن ُزيدُُِى ُأُ ُعن ُلسبن
ِ
ُعطاء ُعن ُيسارُ ُم ُأنُ ُ,بن

ُرسو ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُبُ لذُانبيُ ُنُْىُأُ ّن  ُوالرُُُّرس  ُوالزُ ُرُ موالتُ ُ,اًُمجيعُطب  ُُ( ).اًُمجيعُبيب 

___________________ 

هُمنُابنُعمر(:111ُ)البنهُُ"لاملراسي" ُ.وملُيسمعُمنه.ُرآه.ُملُيصحُسامع 

ُعنُاإلمامُأمحدُ ُ.واهللُأعلم.ُأنهُملُيسمْعُمنه,ُوكذاُن قل 

ُ.منُطريقُمالكُبه(1/153ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(1ُ 3)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُعنهُيفُذلكُفيامُ.ُهكذاُرواهُمالٌكُبإسنادهُم رسالًُ(:51ُ /5)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ الُخالف 

ُ ريجُعنُزيدُبنُأ سلمُعنُعطاءُبنُيسارُعنُأيبُ(1981ُ )وقدُرواهُعبدُالرزاقُ,ُعلمت  عنُابنُج 

ُاهللُ,ُهريرة ُرسول  ُكثري.ُمثلهُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ت صالًُمنُوجوه ُِصحاح  وهوُحديٌثُي روىُم 
ُ.ُانتهىُكالمه.ُةُ 

ُعنُزيدُعنُعطاءُعنُابنُعباس:ُقلتُ ُعنُمالك  ُ.ُرواهُالقعنبيُّ

ثناُأبوُإسامعيلُالرتمذيُعنُالقعنبيُبه(19ُ )ُ"املعجم"أخرجهُابنُالعرايبُيفُُ ُ.حد 

ُ(:11ُ 1)ُ"العلل"قالُالدارقطنيُيفُُ ُامل رسل  ُعنُمالك  ُ.انتهى.والصحيح 

.ُمنُطريقُعطاءُبنُأيبُرباحُعنُجابرُمثله(981ُ )ومسلمُ(11ُ 1)واحلديثُيفُصحيحُالبخاريُُ

مر.ُوأ خرجاهُمنُحديثُأيبُقتادة ُ.ُومسلٌمُعنُأيبُسعيدُوأيبُهريرةُوابنُعب اسُوابنُع 

جاهُعنُعطاءُبنُيسارُالُموصوالًُوالُم رسالًُُ ر  َُْي  ُ.ولذاُأ ورْدت هُيفُالزوائد.ُومل 

نبذُُ:ُ)قوله رُأ وُ.ُاالنتباذ(:85ُ / )ُ"رشحُمسلم"قالُالنوويُيفُُ(ي  ُمنُمت  ُحبات 
ِ
ُيفُاملاء عل  هوُأْنُجي 

ُأ وُنحومهاُلي حل وُوي رشب بيب  ُ.انتهى.ُز 

بضمُاملوحدةُوإسكانُاملهملةُالتمرُقبلُإرطابهُواحدتهُبرسةُباْلاءُُ(الب رسُ)ُ(:1/111ُ)قالُالزرقاينُ

ُالراءُوُ(والرطبُ)ُ ط بةُباْلاءُبضم  ُ;يفُإناءُواحدُُ(مجيعًاُ)ُفتحُالطاءُماُنضجُمنُالب رس,ُالواحدةُر 

ُقدُ ُاإلسكارُوهو ُحد  بلْغ ُي  ُمل ُأ نه ُالشارب  ُفيظنُّ ُي شتد  ُأ ْن ُبسببُاخللطُقبل  ُي رسعُإليه ُاإِلسكار  لن 

ُفميمٌُُ(التمرُ)و.ُبلغه ُ.نتهىُكالمها.ُالشتدادُأحدمهاُباآلخر(ُوالزبيبُمجيعًاُ)ُ.ُبفوقية 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   592 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُ:باب ُرمُْخل ُاُريمُ حت 

ثنوُ-139 ُحد  ُُمُ لسعنُزيدُبنُأُ يُعنُمالك 
ِ
ُرسوُنُ أُ ُ,يسارُ ُبنُُِعنُعطاء ُاهللُل 

ئلُملسو هيلع هللا ىلص ُرْيُبُ غُ لاُعنُس 
ِ
ُُ.فيهاُخريُ الُُ:لفقاُ؟اء ُ.ىُعنهاوّن 

ُلفسأُ ُ:ٌكُلماُلقا ُ( ).ةكُ رُْكُ ْسُهيُال ُُ:لفقاُ؟اءرْيُبُ غُ لماُاُ:ملسأُ ُبنُ ُزيدُ ُت 

_________________ 

ُ.عنُمالكُبه(1/131ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(315ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُعنُزيِدُعنُعطاءُبنُ(11ُ /5)ُ"التمهيد"وأخرجهُابنُعبدُالبُيفُُ ُعنُمالك  منُطريقُابنُوهب 

ُ.ُيسارُعنُابنُعباسُموصوالًُ

رسالًُ:ُقالُأبوُعمرُ واةُاملوطأُم  ُر  ُأُ ,ُهكذاُرواهُأ كثر  ُابنُوهبوماُعلمت  ُإال  هُعنُمالك  ...ُحدًاُأ سند 

ُثمُذكرُابنُعبدُالب ُابنُوهب: ُمنُطريقُابنُالقاسمُكرواية ُشعبانُرواه ُابن  ُأن  ُوغل طه. وأنهُيفُ,

ُ.انتهى.ُموطأُابنُالقاسمُكروايةُاجلامعة

مروُمرفوعاًُ(3185ُ)ولهُشاهدُعندُأيبُداودُ:ُقلت ُ.عنُعبدُاهللُبنُع 

بضمُالغيُاملعجمةُوفتحُاملوحدةُوسكونُالتحتيةُفراءُفألفُُ(الغبرياءُ)ُ(:1/111ُ)قالُالزرقاينُ

(ُوّنىُعنها)لّناُمسكرةُ(ُفيهاُالُخري:ُفقال)وبهُجزمُأبوُعمرُ.ُنبيذُالرز:ُوقيلممدودةُنبيذُالذرة,ُ

ةُ:ُ)ُقوله.ُحتريامًُ ْرك  وآخرهُُساكنةٌُُراءٌُفتوحتيُبينهامُوكافيُمُ ُ.املهملةُوإسكانُُِ,اْلمزةُبضمُ ُ(ال ْسك 

ةُبفتحُالسيُوسكونُالكافُالوىلُوفتحُالراءُوالكافُالثانيةُوباْلاء,ُويفُ ك  ْكر  ُالس 
هاء,ُويفُنسخة 

ُال عاجمُِ»ُ":ُاحلديث اُمخر  برياءُفإّن  هُاحل ب شُ:ُقالُأبوُعبيدُ"إياكمُوالغ  ت خذ  ابُي  هيُرْضٌبُمنُالرش 

رةُي سكر كُْ:ُويقالُْلا,ُمنُالذُّ ةالس  ك  ُ.انتهىُكالمه.ُر 

ْركة(:1/911ُ)ُ"النهاية"وقالُابنُالثريُيفُُ ك  نوٌعُمنُ:ُهيُبضمُالسيُوالكافُوسكونُالراء.ُالسُّ

رة ُالذُّ ُمن ت خذ  ُي  ُاخلمور ُاجلوهري. ُقال ُاحل ب ش: ُمخر  ُهي ُحبشية, ُلفظٌة ُوهي بْتُ, ر  ُع  ُوقد فقيلُ.

قرقع ُ.انتهى.ُالس 

= 
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ُُجامعُ ُ:باب ُرمُْخل ُاُمُِريُْحت 

ثنوُ-111 ُحد  مروُبنُُِصيُعنُواقدُِحل ُاُبنُُِعنُداودُ يُعنُمالك  بنُسعدُبنُُع 

ُهُأُ نُ أُ ُ,معاذُ  ُال ُلُ عنُحممودُبنُهُخب  ُبيد  ُُمُ دُِابُحيُقُ طُ خلمرُبنُاعُ ُنُ أُ ُ,نصاري  امُالش 

ُ ُإكُ ش  ُلا ُأُ يه ُُهل  ُوباءُ الش  ُصيُ ُالُ:وقالواُ,هالُ وثقُرضُِال ُُام
ُحُ لِ ُنا ُُإال  ُالرش  ُ,ابهذا

ُعسلاُهذاُاارشبوُ:مرعُ ُلفقا ُصيُ ُالُ:قالواُ,ل 
ُلناُاحُ لِ ُ.عسل 

ُلُلهُ:رضال ُُلهرجٌلُمنُأُ ُلفقا ُجعنُ ُنُْأُ ُك  ُكُمُِلُل  ُالرش  ُالُشيئاًُُاِبُنُهذا

ُحتُ خُ فطبُ ُ.نعمُ:لقاُ,؟سكريُ  ُوه ُالثُُُّىُذهب  ُعُ فأُ ُ,لثلثانُوبقيُالثُُّمنه ُبه ُ,مرتوا

ُدخفأُ  ُعُ ُل  ُإُِفيه ُثمُ صبعُ مر ُفتُ يدُ ُرفعُ ُه ُيُ عُ بُِه ُالطُ هذُ:لفقاُ,طُ طُ مُ تُ ها ُُ,ءالا ُمثل  ُهذا

ُطُِ
ِ
ُ.وهرشبُ يُ ُنُْمرُأُ مُعُ هُ مرُ فأُ ُ,لُِباإلُالء

ُعُ لُلفقا ُه ُبنُالص  ُوتُ لُْلُ حأُ ُ:امتبادة ُكُ ُ:مرعُ ُلفقاُ,اهللها ُإُُِهمُ لالُ.واهللُال  ُُالين 

ُأُ  .مْلهُتُ لُْلُ حأُ ُشيئاًُيهمُلمُعحرُ أُ ُوالُ,يهملهُعمتُ حرُ ُشيئاًُمُْلُحلُّ
( )ُُ

___________________ 

ُقلتُ ُ"حديثُ: ُفإّن  ُال عاجمإياكمُوالغبرياء ُمخر  ُ"ا .ُ ُأمحد ُاإلمام وابنُأيبُشيبةُ(ُ 518 )أخرجه

ه(5/98ُ) بادةُرف ع  ُمخِرُالعاملُ "لكنُبلفظُ.ُعنُقيسُبنُسعدُبنُع  ُ.ُ"فإّناُثلث 

هُضعيفُ ُ.وسند 

ُالشافعيُ ( ) 311ُ)أخرجه 8/311ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ( 1/111ُ)ُ"املعرفة"ويفُ( عنُ(

ُ.ُمالكُبه

أ خرجُسعيدُبنُمنصورُمنُطريقُأ يبُجِمل زُعنُعامِرُبِنُعبدُاهللُ(:1/13ُ )ُ"الفتح"ُقالُابنُحجرُيفُ

ُقال ر: ُإىلُعام  مر  ُع  ُكتب  ُأ ّنمُ: ُفذكروا ُاإلبل, ُطالء ُكأنه ُأ سود ُرشابًا ُحتمل  ينُعرٌي ُجاء  ُفإنه ُبعد  ا أ م 
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ثنوُ- 11 ُحد  ُعنُعبدُِيُعنُمالك  ُلهنُأُ مُُِاالًُرج ُُنُ أُ ُ,مرعُ ُُبنُِاهللُعنُنافع 

ُُ,راِقُعُِلا ُأُ ُ:هلقالوا ُنُ نُ محنُإُِالرُ ُباُعبدُِيا ُفُ ُعنِبُلواُلُِخمرُالن ُمنُثُ ُاعُ تُ بُْا ُاًُهُمخرنعص 

ُ.هابيعُ ن ُفُ 

ُاهللُلفقا ُعُ عبد ُإُُِ:مرُبن ُاهلل شُأُ ين  ُوماللعُهد ُاُنُسمعُ مُ وُ,هئكتُ يكم ُنُ جلمن

ُأُ ُنسُِواإل ُوالُتُ ُ,وهابتاعُ والُتُ ُ,اوهبيعُ تُ ُنُْمُأُ آمركُ ُُالين  ُوالُ,وهارشبُ والُتُ ُ,وهاعص 

ُفإُُِ,وهاسقُ تُ  ُُلُِمنُعُ ٌسُمُِْجُاُرُِّن  ُ( ).يطانالش 

___________________ 

لثاهُال خبثان ُث  رُمُ .ُثلٌثُبرحيهُوثلٌثُبِب ْغيه:ُيطبخونهُحتىُيذهب  ومنُطريقُ.ُ"نُِقب ل كُأ ْنُي رشبوهُفم 

ل ثهُ,ُسعيدُبنُاملسيب لثاهُوبقيُث  ُث  ابُماُط بخُفذهب  ُِمنُالرش  مرُأ حل  ُع  ُ.ُ"أن 

ُاخل ْطميُقالُ ُمنُطريقُعبدُاهللُبنُيزيد  ُالنسائيُّ ُوأ خرج  مر: ُع  ُكتب  :ُ ُرشاب كمُحتىُيذهب  اطبخوا

ُللشيطانُاثنيُِ ُفإِن  ُمنه, يطاِن ُالش  ُن صيب  ُصحيحةٌُُ"ولكمُواحدُ, ُأ سانيد  هاُ.ُوهذه ُبعض  وقدُأ فصح 

ل ُملُحي  ر  ْكرُفمتىُأ سك  ُمنهُالسُّ ُاملحذور  ُ.بأ ن 

ب هُبطالءُاإلبل.ُوالط الءُبكرسُاملهملةُواملد:ُثمُقالُاحلافظُ وهوُالقطرانُالذيُي دهنُ,ُهوُالدبسُش 

دُأ شبهُطاِلءُا.ُبه د  ُالعنِبُحتىُمت  ُ,ُوهوُيفُتلكُاحلالِةُغالبًاُالُي سكر.ُإلبلفإذاُط بخُعصري  وقدُوافق 

ُومنُذ كرُمعهُ مر  .ُعىلُاحل كمُاملذكورُأبوُموسىُوأبوُالدرداء[ُذكرهمُالبخاريُ.ُأبوُعبيدةُومعاذ]ُع 

ُوأبوُأ مامةُوخالدُبنُالوليدُوغريهم ومنُ,ُأ خرجهاُابنُأ يبُشيبةُوغريه.ُأخرجهُالنسائيُعنهامُوعيل 

ُُ,واجلمهورومنُالفقهاءُالثوريُوالليثُومالكُوأ محدُ,ُاملسيبُواحلسنُوعكرمةُالتابعيُابنُ  ورْشط 

ُ.انتهىُكالمه.ُتناولِهُعندهمُماُملُي سكر

عنُ(ُ 1/13)ُ"املعرفة"وُ(8/181ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 1/11)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُ.وهذاُإسنادُصحيح.ُمالكُبهُ
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ُ
  كتاب

ُ
 الع
ُ
 (1)ول  ق

 

ُلُِوقُ عُ لاُرُ كُْذُُِ:باب

ثنيُ-111 ُحييُحد  مروُدُبنُِيبُبكرُبنُحممُ أُ ُُبنُِاهللُعنُعبدُُِىُعنُمالك  ُبنُُِع 

ُعنُأُ حزُْ ُذيُكتبُ لكتابُاليفُاُنُ أُ ُ,بيهم  ُيفُاعُ لُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُهُرسول  ُ:لقوعُ لمروُبنُحزم 

ُالن ُُنُ أُ  ُاإلبفسُميف ُمن ُال ُُ,لائًة ُأُ ُِفُنُْويف ُجدعإذا ُاإلُاًُوعي ُمن ويفُُ,لبمائٌة

ُمُ أُْملا ويفُُ,يدُمخسونلويفُاُ,عيُمخسونلويفُاُ,هاثلُ مُُِائفةُِجلويفُاُ,يةالدُ ُومةُثلث 

ُويفُكُ,مخسونُلجالرُ  ُمم ُأُ ُل  ُهناصبع  ُُ,لبرٌشُمنُاإلكُعُ لا ويفُُ,مخٌسُُنُ ويفُالس 

ُ( ).وضحةُمخٌسُملُ ا

_________________ 

ُديت ه,ُقالُالصمعي:ُمجعُعْقل,ُيقالُ( ) ُأ د يت  ُعقالً ُالقتيل  ُت سميًةُباملصدرُ:ُعقلت  ميتُالديةُعقالً ُ;س 

ُكانتُت عقلُبفناءُويلُالقتيل ُاإلبل  يةُإباًلُكانتُأوُ,ُل ن  ُعىلُالد  ثمُكث رُاالستعاملُحتىُأ طلقُالعقل 

 (.1/111.)"رشحُاملوطأ"قالهُالزرقاينُيفُ.ُنقداًُ

ُالنسائيُيفُُ(1) والبيهقيُ(313ُ)والشافعيُ(1133ُ)رقمُُ"الكبى"ويفُ(8/11ُ)ُ"املجتبى"أخرجه

ُعنُمالكُبه(91ُ /1 )والبغويُ(1/111ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(8/13ُ)ُ"الكبى"يفُ ُ.منُط رق 

ُاإلسناد(:1/338ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُاحلديثُهبذا ُهذا ُيفُإِرساِل ُعنُمالك  ,ُالُخالف 

ُصالح ُوقدُرُ  ُمنُوجه  وهوُكتاٌبُمشهوٌرُعندُأ هلُالسريُمعروٌفُماُفيهُعندُأ هلُالعلمُ,ُويُمسندًا

يُالناسُلهُبالقبوِلُواملعرفةُِ,ُمعرفًةُت ستغنىُبشهرِتاُعنُاإلسناد يئهُلتلق  ُيفُجم  وقدُ.ُل نهُأ شبهُالتواتر 

ٌرُهذاُاحلديثُعنُعبدُاهللُبنُأيبُبكرُبنُحممدُبنُعمرو عم  وىُم  هُر  ُماُ.ُبنُحزمُعنُأبيهُعنُجد  وذكر 

ه:ُوزادُيفُإسناِده.ُذكرهُمالٌكُسواءُيفُالديات ُ.عنُجد 

هُبكاملهُ هريُعنُأيبُبكرُبنُحممدُبنُعمروُبنُحزمُعنُأ بيهُعنُجد  ,ُورويُهذاُاحلديثُأيضًاُعنُالزُّ
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ُونن ُجُْامل ُُنايةُِوجُُِْتُلُ بُِقُ ُدُِمُْالعُ ُةُ يُ دُُِ:باب

ثنوُ-113 ُحد  ُكُ حلاُمروانُبنُ ُأنُ ُ,عنُحييىُبنُسعيدُ يُعنُمالك  ُىلإُمُكتب 

ُقتُ يِتُهُأُ نُ أُ ُ:معاويةُبنُأيبُسفيان ُُبمجنون  ُُ.الًُرج ُُل  ُ,هلُْاعقُُِنُِأُ ُ:عاويةيهُملإُفكتب 

ُقُ ىليسُعلهُنُ فإُُِ,منهُدُْقُِتُ ُوال .دٌُوُ ُجمنون 
( )ُ

___________________ 

مروُبنُحزمُمعروٌفُعندُالعلامء ُع  ُقليالًُ,ُوكتاب  ُ.انتهى.ُوباهللُالتوفيق.ُوماُفيهُفمتفٌقُعليهُإال 

ُ(.8 /1)ُ"التلخيصُاحلبري"وُ(138ُُ–1/131ُ)ُ"نصبُالراية":ُانظرُ

ُالزرقاينُ 1/118ُ)قال ُقوله(: (ُ :ُ ُأوعي ُوكرسُاملهملةُُ(ويفُالنفُإذا ُالواو ُوسكون ُاْلمز بضم

طعًا,ُووعىُأيُق.ُبفتحُاجليمُوإسكانُالدالُوعيُمهملتيُ(جدعًاُ:ُ)ُوقولهُ.أ يُأ خذُكله.ُبعدهاُياء

ُاالستيعاب ُواستوعىُلغة ويُ, ُور  ُكله, ُاليشء ُأ خذ ُأوعيتُجدعة"وهو ُوي روىُ"ويفُالنفُإذا ,

ُمنهُيشء:ُأيُ"استوعب" ُالديةُ:ُ)ُقولهُ.استؤصلُبحيثُملُيبق  ,ُقيلُْلاُمأ مومةُ(ويفُاملْأمومةُثلث 

وماٌت, هاُعىلُلفظهاُمْأم  ُفيهاُمعنىُاملفعوليةُيفُال صل,ُومجع  ماغُل ن  ُالد  وهيُ.ُوهيُالتيُت صلُإىلُأ م 

ُالشجاج,ُقالُابنُالسكيت غاءُاإلبل,ُوالُي طيقُالبوزُيفُ:ُأشدُّ عدُولِر  وصاحبهاُي صعقُلصوتُالر 

ة ُآم  ىُأيضا ُوت سم  ُالشمس, ُأ وامُُّ, ُمثلُدابةُودواب.ُومجعها ُقوله. (ُ :ُ ُمثلها ثلثُالديةُُ(ويفُاجلائفة

فهُ ُمخٌسُ:ُ)ُقوله.ُإذاُوصلْتُجلوفهاسمُفاعلُمنُجافتهُجتو  أ رضاسُأ وُثناياُأ وُ.ُمنُاإلبلُ(ويفُالسن 

باعيات ُالعظمُ ُ(ويفُامل وضحةُ:ُ)ُقوله.ُر  ةُالتيُت كشف  ج  ُانتهىُ.ُالش 

ُ.منُطريقُابنُب كريُعنُمالكُبه(8/11ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُ ( )

ُ.والُمعاويةُُ,حييىُالنصاريُملُي دركُمروان.ُوهذاُمنقطعٌُُ

الُ.ُهبمزةُوصلُوسكونُالعيُوكرسُالقافُ(أنُاْعِقله:ُ)ُقوله(:1/181ُ)قالُالزرقاينُُ اْحبِسهُبالِعق 

ُفكرسُ(والُت قدُ:ُ)قوله.ُالقيد ُبالقتيِلُقت ل هُبه.ُأيُالُتقتصُ(منهُ)ُ.ُبضم  ُالقاتل  ُالمري  :ُقوله.ُِمنُأ قاد 

ٌدُ) منهاُاملجنونُحتىُ..ُرفعُالقلمُعنُثالث»:ُأيُِقصاٌصُحلديث.ُبفتحتيُ(فإنهُليسُعىلُجمنونُق و 
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ُلُِتُْقُ ليفُاُطإُِخل ُاُيةُ دُُِ:باب

ثنيُ-111 ُحييُحد  ُعنُُىُعنُمالك  ُوسلراكُبنُماعنُعُُِابنُِشهاب  امنُبنُيلك 

ُأُ لُبنُُِمنُبنيُسعدُُِالًُرج ُُنُ أُ ُ,يسارُ  ُىُفُ رُ ْجُيث  ُرج ُُإُِىلعُئ ُوطُِفُ ُاًُرس  ُمنُصبع ل 

ُزُِفن ُُ,هينةج ُ ُُي  ُباهللُفونُ لحتأُ ُ:يهملعُعي ُذينُادُُّللُ ابُطُ خلمرُبنُاعُ ُلفقاُ,منهاُفامت 

ُ ُُاًُيمينسيُمخ  ُبُ فأُ ُ؟منهاُماُمات  ُوحت  ُ.وابُ فأُ ُ؟نتمفونُأُ لحتأُ ُ:خرينآللُلفقاُ,واج ُرُ وا

.ييُ دُِعُُْالس ُىلعُيةُِرُالدُ شطُْابُبُِطُ خلمرُبنُافقىضُعُ 
( )ُ

ُعقُ:باب ُةُِأُ رُْمل ُاُل 

ثنوُ-115 ُحد  ُُابنُ أن هُسمعُُ,يُعنُمالك  ُُمضِتُُ:يقولُِشهاب  ُلج ُالرُ ُةُأنُ ن ُالسُّ

ُإذاُأُ  ُأُ هُبجُ امرأتُ ُصاب  ُهُعقيلعُنُ رح  ُ( ).قادُمنهيُ ُوالُ,رحجل ُكُالذُل 

___________________ 

ُ.انتهى.ُيبأ

( )ُُ ُالشافعي 381ُ)أخرجه )ُ ُيف ُسفيان ُبن 391ُ/ )ُ"املعرفة"ويعقوب )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

ُعنُمالكُبه(1/111ُ)ُ"املعرفة"وُ(15ُ /8) ُ.منُط رق 

هري(8191ُ )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ عمرُعنُالزُّ ُ.بهُنحوهُعنُم 

مرُ ُ.ُواهللُأعلم.ُبلُملُي دركاه.ُوهوُمنقطٌعُسليامنُوعراكُملُيسمعاُمنُع 

ُ:ُ)ُقولهُ ُ:ُأيُ(فن زي  هُحتىُمات  فُ,ُكذاُليحيىُبنُحييى.ُسالُدم  .ُبالفاءُ"فنزفه"وعندُابنُبكريُوم طر 

ناه ُ(.1 -5 /1)قالهُعياضُ.ُواملعنىُقريٌبُعىلُماُفرس 

ُُ.وهذاُيفُحكمُامل رسلُ(1)

ُامرأ ت هُفيصيبهاُمنُرضبه(:1/113ُ)ُ"املوطأ"قالُاإلمامُمالكُيفُُُُُ ماُ.ُوإنامُذلكُيفُاخلطأُأْنُيَّضب 

د ُْيتعم  ُ.ُانتهى.ُي َّضهباُبسوطُفيفقأُعينهاُونحوُذلك.ُمل 

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   598 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُهُ إذاُذُ ُيُِعُ لاُلُِقُْيفُعُ ُماُجاءُ ُ:باب ُُب  ُهابص  

ثنيُ-111 ُحييُحد  ُُىُعنُمالك  ُعنُس 
ُزيدُ ُنُ أُ ُ,يامنُبنُيسارُ لعنُحييىُبنُسعيد 

ُكانُيقولُبنُ  ُ( ).دينارُ ُتُمائةُ ئُ طفُِإذاُُقائمةُِلاُعيُِليفُاُ:ثابت 

ُُلُِيفُعقُُْماُجاءُ ُ:باب ُاِجُجُ الش 

___________________ 

ُفيه(:9/11ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ وذكرُعبدُالرزاقُ.ُهوُكامُقالُمالٌكُيفُاخلطأُالُخالف 

هريُقال[8535ُ ] ُِمنُزوِجها:ُعنُالثوريُعنُإسامعيلُبنُأميةُعنُالزُّ ُاملرأ ة  قت صُّ :ُقالُسفيان.ُالُت 

ُيفُال دب ُمنهُإاِل  ُت قتصُّ ُ.انتهىُكالمه.ُونحنُنقول 

أ خبناُمالٌكُعنُ(8/98ُ)ُ"الكبى"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(1/159ُ)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُ( )

ُ.ُب كريُبنُعبدُاهللُبنُال شجُعنُسليامنُبهُحييىُبنُسعيدُعن

ُفزادُيفُاإلسنادُب كرياًُُ وابنُأيبُشيبةُ(1111ُ -1113 )فقدُأ خرجهُعبدُالرزاقُ.ُوهوُالصواب.

ُعنُحييىُبنُسعيدُعنُب كريُبه(8/98ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(9/111ُ)
ُ.منُط رق 

ُمالٌكُ(:1ُ  /15)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُال شجُأ سقط  وهوُ.ُمنُإسنادُهذاُاحلديثُب كريُبن 

امعاًُ ُ.ُانتهىُكالمه.ُالراويُلهُعنُسليامنُبنُيسارُس 

ُقوله (ُ ُط ِفئتُ: ُإذا 131ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(العيُالقائمة ُالطرابليس(: ُيفُرواية ,ُكذا

ُ ُصحيحانُ"أ طفيت"ولغريه ُومها ُونحوها, ُِمنُسبِبُرضبة  ها ُبص  ُذهب  ُومعناه ُملُو, ُقائمًة بقيْت

ُشكل ها ت غري  ُ.انتهى.ُوعندُمالكُفيهاُاالجتهاد,ُوالُصفت ها,ُي 

ُُ ُيف ُالباجي 1/81ُ)ُ"املنتقى"وقال ُمنُ(: ُيشٌء ُمنها ُبقي  ُوإِنام ُذهبْت, ُقد ها ُمنافع  ُذلكُأن  ومعنى

ُاجلامل ُب. ُيكونُيفُعضو  ُذلكُإنام ُل ن  ُ؛ ُعقل ها ر ُيتقد  ُومل , ُاالجتهاد  ُفيها ُأ وُفلذلكُكان اقيُاملنافع

ُ.بعضها,ُواهللُأعلمُوأحكم

ادُُ ُ.انتهى.ُوماُأ ثبتناهُمنُالنُّسخُ"طفئت"يفُمُ:ُثمُقال(ُأ طفئتُ(ُ)1/111ُ)وقعُيفُطُدُبشارُعو 
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ثنيوُ-111 ُحييُحد  ُُبنُ اهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,محنالرُ ُيبُعبدُِعنُربيعةُبنُأُ ُىُعنُمالك 

.ةلنقُ ملُ اُنمُُِقادُ بريُأُ الزُُّ
( )ُ

ُال ُُلُِقُْيفُعُ ُماُجاءُ ُ:باب ُابعُِص 

ثنيوُ-118 ُحييُحد  تُلسأُ ُ:لهُقانُ أُ ُ,محنالرُ ُيبُعبدُِأُ ُعنُربيعةُبنُُِىُعنُمالك 

ُإُُِ:سي بملاُبنُ ُسعيدُ  ُيف ُاكم ُاإلُ:لفقاُ؟.أةرملصبع ُمن ُيفُُ:تلفقُ,لبعرٌش كم

ُكمُيفُثالُ:تلفقُ,لعرشونُمنُاإلبُ:لقاُ؟ْيُعُ بُ ْصُإُِ ُ,لبثالثونُمنُاإلُ:لفقاُ؟ث 

_________________ 

ُ.وهذاُمنقطعٌُُ( )

ُُ ُابنُأيبُشيبة ُعنُحييىُبنُسعيد(9/159ُ)وعبدُالرزاقُ(5/391ُ)وأخرجه ُعنُالثوري  ,ُ ُابن  أن 

ُم بريُأقاد  لةالز  نق  ُ.نُم 

ُُ ُابنُ,ُمنُطريقُمحادُبنُسلمةُعنُعمروُبنُدينار(5/319ُ)وأخرجهُأبوُبكرُبنُأيبُشيبةُأيضًا أن 

لة,ُالزبري نق  ُمنُم  بون,ُفأ عجبُالناس:ُقال,ُأ قاد  ُيتعج  ُالناس  ُ.أوُجعل 

ُوالذيُعليهُ(:11ُ /8)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ
ِ
ُالعلامء ُأئمةُالفتوىُبالمصارُُمجهور  ومجاعة 

لةُ  نق  ُوالُم 
ُوالُيفُجائفة  ُيفُمْأمومة  ُ,ُلنهُُموٌفُمنهاُتلفُالنفس,ُأنهُالُقود  ُوعضو  وكذلكُكلُعظم 

شىُمنهُذهابُالنفس َُْيْفُمنُامل نقلةُالتيُأ قادُمنها,َُي  ُالزبريُمل  ُابن  ل فًاُوالُ,ُولعل  ُت  والُمنُاملأمومِة

وتاًُ ُ,15ُاملائدةُُ{واجلروحُقصاصُُ}عىلُعمومُقولُاهللُتعاىلُُهافأ قادُمن.ُم 

ُالرزاقُُ ُعبد  ريجُقال(1ُ 81 )وذكر ُج  ُعنُابِن :ُ
 
ُلعطاء ُقلت  ُمنُاملْأمومة: قاد ي  ُ؟ُقال.أ  ُسمعناُ: ما

ُمنهاُقبلُابنُالزبري ُ.انتهى.ُأ حدًاُأ قاد 

لةُ:ُ)ُقولهُُ نق  ُالِعظامهيُا(:5/131ُ)ُ"النهاية"قالُابنُالثريُيفُُ(م  ْرجُمنهاُِصغار  نْت ِقلُعنُ,ُلتيُخت  وت 

ْظم:ُوقيل,ُأماكنِها لُالع  ُ.انتهى.ُأيُت ْكرِسه:ُالتيُت نق 

اُ مُتعريفهامُاملأمومةُواجلائفةأم  ُُ(.119ُ)رقمُ.ُفقدُتقد 
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ُ.لبعرشونُمنُاإلُ:لقاُ؟.عُ ربكمُيفُأُ ُ:تلفق

ُعظُ ُ:تلفق ُج ُحي ُمصيبتُ ُْتُواشتدُ ُ,هارح ُم ُنقص  ُ:سعيدٌُُلفقاُ.؟هاعقلُ ُها

ُأُ أُ  ُعراقي  ُلفقُ؟.نت  ُُ:سعيدٌُُلفقاُ,مٌُلُ تعأوُجاهٌلُمُ ُ,ٌتُتثبُ ُمُ ملٌُعاُلبُ:ت  ةُياُن ُهيُالسُّ

ُ( ).خيابنُأُ 

ُنانُِْسُال ُُلُِعقُُْجامعُ ُ:باب

ثنيوُ-119 ُحييُحد  ُعنُج ُُبنُُِمُِلسمُعنُمُ لسعنُزيدُبنُأُ ُىُعنُمالك  ندب 

ُابُقُ طُ خلاُمرُبنُ عُ ُأنُ ُ,ابطُ خلمرُبنُاُعُ ىلمُمولسأُ  ُىض  ويفُُ,لُ مُ بجُ ُسُُِيفُالَّض 

ُ ُُ,لُ مُ وةُبجُ قُ الرتُّ .لُ مُ عُبجُ لُ ويفُالض 
( )ُ

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالبيهقي 8/11ُ)ُ"الكبى"أخرجه )ُ 1/111ُ)ُ"املعرفة"ويف )ُ ُواملتفقه"واخلطيبُيف ُ"الفقيه

ُعنُمالكُبه(51ُ/ )ُ"تأويلُُمتلفُاحلديث"وابنُقتيبةُيفُُ(398/ ) ُ.منُط رق 

(1/111ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(8/91ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(9/391ُ,395ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

ُعنُربيعةُبه(311ُ)ُ"حديثُإسامعيلُبنُجعفر"وابنُخزيمةُيفُ ُ.منُط رق 

ُيفُُ ُعمر ُأبو 8/15ُ)ُ"االستذكار"قال ُسعي(: ُوقول  ُد  (ُ نة ُهيُالسُّ )ُ ُالن بي  ُعن ُأ رسل ه ُعىلُأ نه يدلُّ

ُانتهى.ملسو هيلع هللا ىلص

منُطريقُإسامعيلُبنُعي اشُعنُابِنُ(ُ 3/9)والدارقطنيُ(1/135ُ)ُ"الكبى"وأخرجُالنسائيُيفُُ

ه مروُبنُشعيبُعنُأ بيهُعنُجد  ريجُعنُع  ُاهللُ:ُقال,ُج  ِلُُ:ملسو هيلع هللا ىلصقالُرسول  ُعقِلُالرج  ُاملرأ ةُمثل  ْقل  ع 

ِقب ه.ُالثلثُِمنُِديتهاُحتىُتبلغُ  ُاخلطأ:ُقالُالنسائيُع  ُ.إسامعيلُبنُعي اشُضعيٌفُكثري 

وابنُحزمُيفُ(ُ 1/13)ُ"املعرفة"ويفُ(8/99ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(311ُ)أخرجهُالشافعيُُ(1)

"ُ ُعنُمالكُبه(3ُ 1/1 )ُ"امل حىل  ُ.وإسنادهُصحيح.ُمنُط رق 

= 
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ثنيوُ-151 ُحييُحد  ُنُ أُ ُ,عنُحييىُبنُسعيدُ ُىُعنُمالك  سي بُملبنُاُعُسعيدُ مُِهُس 

ُقُ ُ:يقول ُيفُال ُُابطُ خلاُمرُبنُ ُعُ ىض  ُبعريُ بُ بُُِاسُِرْض  ُوقُ ُ,عري  ُبنُأُ ُعاويةُ ُمُ ىض  فيانُيبُس 

ُ.رةُ عُِبُْأُ ُعرة ُمخسةُِبُْأُ ُبخمسةُُِرضاسُِال ُُيف

ُفالدُ ُ:سي بملسعيدُبنُاُلقا ُُيةُتنقص 
ِ
ُُزيدُ ابُوتُ طُ خلمرُبنُاعُ ُيفُقضاء

ِ
ُيفُقضاء

ُوُلفُ,عاويةمُ  ُلعجل ُناُأُ ُكنت  ُ( ) .يةُسواءٌُكُالدُ لفتُ,نيُْنُبعريُ يُْبعريُ ُرضاسُِيفُال ُُت 

ُمعُ لاُ:باب ُنانُِْسُال ُُلُِيفُعقُُْل 

ثنيوُ- 15 ُحييُحد  ُطُ ُفانُبنُِطُ يبُغُ صيُعنُأُ حلُ اُبنُُِعنُداودُ ُىُعنُمالك  ريف 

ُرُ ملُ ا ُأُ أنُ ُ,ي  ُإُِمُبعثُ كُ حلاُبنُ ُروانُ مُ ُأنُ ُ:خبهه ُيُ عبُ ُُبنُِاهللُُعبدُِىله ُيفُُ:هلُ سأُ اس  ماذا

ُ ُ.لبفيهُمخٌسُمنُاإلُ:اسُ بُ ُبنُعاهللُعبدُ ُلفقاُ؟.سالَّض 

ُعبُ ُبنُُعبدُاهللىلإُينُمروانُ فردُ :ُلقا ُأُ :ُلفقااس  ُجت  ُمثُفمُِلمُاقدُ مُ ُعل  ُرضاسُِال ُُل 

ُْوُل:ُاسُ ُبنُعبُ اهللُعبدُ ُلفقاُ؟ ُكُلُذِبُتعتُ ُمل  ُ( ).هاُسواءٌُعقلُ ُ.صابعبال ُُإال 

___________________ 

ُُ ُالرزاق ُعبد 9/315ُ)وأخرجه )ُ 81ُ /9)وابنُأيبُشيبة ُيفُ( ُكام ُ"املطالب"وإسحاقُبنُراهوية

ُ"وابنُحزمُيفُ(5/191ُ) ُعنُزيدُبنُأسلمُبه(1/113ُ )ُ"امل حىل  ُ.ُُمنُط رق 

قوةُ:ُ)ُقولهُ ُاهـ.عظٌمُبيُث غرِةُالنحِرُوالعاتِقُمعلومٌُ(:131ُ/ )ُُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(الرت 

(1/111ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(8/91ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(1/131ُ)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُُ( )

ُ"وابنُحزمُيفُ ُعنُمالكُبه(3ُ 1/1 )ُ"امل حىل  ُ.منُط رق 

ُعنُحييىُ(3ُ 1/1 )وابنُحزمُ(91ُ /9)وابنُأيبُشيبةُ(9/311ُ)وأخرجهُعبدُالرزاقُُ منُط رق 

ُ.بنُسعيدُبه
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ُماُيُ ُ:باب ُقُْعُ لاُوجب  ُُلُِج ُُالرُ ىلعُل  ُهلُِماُةُِيفُخاص 

ثنيوُ-151 ُحييُحد  ُمالك  ُعن ُُى ُعن ُِشهاب  ُقالنُ أُ ُ,ابن ُاُمضِتُُ:ه ُأُ ن ُلسُّ ُنُ ة

ُُالُةُ لعاقلا ُحت  ُُمل  ُُدُِمُْعُ لاُيةُِدُُِنمُُِيئاًُش  ُ( ).كليشاءواُذُأنُُْإال 

ثنيوُ-153 ُحييُحد  ُمثُىُعنُمالك  ُ( ).كلذُلعنُحييىُبنُسعيد 

ُفيهُيظُِلغوالتُ ُلُِقُْعُ لاُاِثُرْيُيفُمُُِماُجاءُ ُ:باب

ثنيُ-151 ُحييُحد  ُعنُُىُعنُمالك  ُالن ُُنشدُ ابُطُ خلاُمرُبنُ عُ ُنُ أُ ُ,ابنُِشهاب  ُاس 

ُُنُْأُ ُيةٌُِمُمنُالدُ لُْنُكانُعندهُعُِمُ ُ:ًىُبمن ُُ,؟ينبُ َي  ُيبُُّالكُِلسفيانُاُبنُ ُاكُ حُ فقامُالض 

ُُ:لفقا ُُيلُ إُكتب  ُورُ أُ ُنُْأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُُشيمُ أُ ُةُ امرأُ ُث  ُ.هاوجُِيةُزُ نُدُِمُُِبايبُ الض 

___________________ 

( )ُُ ُيف ُالشافعي 15ُ /1)ُ"مال"أخرجه )ُ 311ُ)ُ"املسند"ويف )ُ ُالرزاق 9/315ُ)وعبد والبيهقيُ(

ُ"وابنُحزمُيفُ(8/91ُ) ُعنُمالكُبه(3ُ 1/1 )ُ"امل حىل  ُ.منُط رق 

ُالنبيُ,ُعنُابنُعب اسُ (1511ُ)ُ"صحيحه"وأخرجُالبخاريُيفُُ يعنيُ.ُهذهُوهذهُسواء:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُواإلهبامُ  ُ.اخلنص 

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(15ُ /8)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(5/115ُ)أخرجهُابنُأيبُشيبةُُ(1)

رسٌلُُ ُ.ُوهذاُم 

ُقالُُ ُالعلمُِوهبذا ُوموقوفاًُ.ُمنُالصحابةُوغرِيهمُمجهورُأ هِل ويُمرفوعًا ملُ:ُوقدُر  ُالُحت  ُالعاقلة  أن 

ُالرفعُ .ُالعمدُ  ُ.ُوالُي صحُّ

ُ(.1/131)ُ"ايةنصبُالر"(1/331ُ)ُ"إرواءُالغليل"وُ(ُ 1/3)ُ"التلخيصُاحلبري":ُانظرُ

ُ.ُمنُطريِقُابِنُوهبُبه(15ُ /8)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(3)

ُعىلُذلك:ُقالُحييى.ُوزادُ ُإال  ُ.ُوملُْأ دركُالناس 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   613 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُادُُْ:ابطُ خلمرُبنُاهُعُ لُلفقا ُلفُ,كيُْىُآتُِحتُ ُباءُ خل ُاُلخ  ُُنزام  ابُطُ خلاُمرُبنُ عُ ُل 

ُْخُأُ  ُب  ُقُ فُ ُ.كُ احُ هُالض  ُ( ).ابطُ خلاُمرُبنُ كُعُ لُبذىض 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالشافعي 113ُ )ُ"املسند"أخرجه )ُ 1/89ُ)ُ"الم"ويف )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي ُ"السنن

ُ.عنُمالكُبه(1/111ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(31ُ /8)

هريُبنُمعاويةُعنُحييىُبنُسعيدُال نصاريُعنُ(1/19ُ)ُ"الكبى"وأخرجهُالنسائيُيفُُُُُ منُطريقُز 

هريُبه ُ.ُالزُّ

هريُ ُوخولفُز  .ُ ُالنسائي ُعند ُسفيان ُ(1/91)فرواه ,ُ ُالدارقطني ُعند ُهارون ُبن ,ُ(1/11)ويزيد

ُبنُأ يبُزائدةُعندُالطباينُيفُ هريُعنُكلهمُع(13ُ 8)ُ"ال وسط"وحييىُبنُزكريا نُحييىُعنُالزُّ

مر ُ.ُابنُاملسي بُعنُع 

ُ.وهوُاملوافقُلروايةُاجلامعة.ُوهوُالصوابُ

ُُ ُأمحد 3/151ُ)ورواه )ُ ُداود 1911ُ)وأبو )ُ ُماجه 1111ُ)وابن )ُ 5ُ 1 )والرتمذي والنسائيُ(

(1/18ُ يينة( ُع  ُبن ُسفيان ُطريق ُمن ,ُ ُالرزاق 1111ُ )وعبد )ُ ُأمحد 5115ُ )وعنه ُداودُ( وأبو

رمنُطر(1911ُ) عم  والدارقطنيُ,ُمنُطريقُحممدُبنُأيبُحفصة(11ُ )ُ"مسنده"وابنُاملباركُ,ُيقُم 

ريج(33ُ 1) (1/311ُ)ُ"اآلحادُواملثاين"وابنُأيبُعاصمُيفُ(1/19ُ)والنسائيُ,ُمنُطريقُابنُج 

ُ ُيف ُنعيم ُالصحابة"وأبو 81ُ/  )ُ"معرفة ُالنصاري( ُسعيد ُبن ُحييى ُطريق ُمن ُيفُ, والطباين

منُطريقُحممدُبنُ(88ُ )ُ"مشيخته"وابنُطهامنُيفُ,ُمنُطريقُسفيانُبنُحسيُ( 1 8)ُ"الكبري"

هريُعنُسعيدُبنُاملسيبُبه ُ.ميرسهُكلهمُعنُالزُّ

ُ.العملُعىلُهذاُعندُأهلُالعلم.ُهذاُحديٌثُحسٌنُصحيٌحُ:ُقالُالرتمذيُ

ُ(:1ُ  /1 )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُأ صحاِبُمالك  ُمجاعة  ُاحلديث  ُروىُهذا ُُهكذا فيامُعلمت 

ُعنهُعنُسعيدُبنُاملسيب,ُيفُاملوطأُوغريه ُأ صحابُابنُِشهاب  وهوُصحيٌحُعنُسعيدُبنُ.ُورواه

رىُامل ت صل,ُاملسيب ريُجم  مرُجت  ُسعيِدُبنُاملسيِبُعنُع  لنهُقدُ,ُوجائزُاالحتجاجُهباُعندهم,ُورواية 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   614 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُلقا ُُ:ابنُِشهاب  ُ.شيمُخطأًُأُ ُوكانُقتل 

ثنيوُ-155 ُعنُعُ ُكُعنُحييىُبنُِلماُحد 
ُمسعيد  ُروُبنُش  نُمُُِالًُرج ُُنُ أُ ُ,عيب 

ُلبنيُمد ُُ-ُتادةُ هُقُ ليقالُُ-ج  ُابن ُُحذف  ُفأُ ُيِفُهُبالس  هُرحُِيُيفُج ُزُِفن ُُ,هساقُ ُصاب 

ُ ُُمُ دُِفقُ ُ,فامت  ُعج ُُبنُ ُاقةُ رس  ُ:مرهُعُ لُلفقاُ,هلكُلذُفذكرُ ُ.ابطُ خلمرُبنُاُعُ ىلعشم 

ُىلدُعدُ اعُْ
ِ
ُعرشينُومائةُ قُ ُُماء ُحتُ ُديد  ُلفُ,يكلعُمُ قدُ ىُأُ بعري  ُعُ ُمُ ُقدُِام  مرُبنُعليه

ُ.فةًُلربعيُخوأُ ُ,عةًُذُ ثيُج ُوثالُ,ةًُقُ ثالثيُحُُِلُِكُاإلبلمنُتُخذُ ابُأُ طُ خلا

ُُ:لقاُ,نذاهأُ ُ:لقاُ؟لُِقتوملخوُاينُأُ أُ ُ:لقاُثمُ  يسُلُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلرسوُفإنُ ُ.هذُْخ 

ُل ُيش  ُ( ).ءٌُقاتل 

___________________ 

هُمنه,ُرآه ُالعلامءُسامع  حُبعض  لدُسعيدُبنُاملسيبُ,ُوقدُصح  مروو  وقالُ,ُلسنتيُمضتاُِمنُِخالفِةُع 

ُاهللُ:ُسعيدٌُ ُوأ ناُأ حفظهاُملسو هيلع هللا ىلصماُقىضُرسول  مرُإال  ُوالُأ بوُبكرُوالُع 
وهذاُاحلديثُعندُمجاعِةُ.ُ"بقضي ة 

ُفيه سنونٌةُعندهم.ُأ هِلُالعلِمُصحيٌحُمعموٌلُبهُغريُُمتلف  نةُم  .ُفأ ْغنىُذلكُعنُاإلكثارُوالبيان.ُس 

ُىُانته.ُواهللُاملستعان

( ) ُ ُالشافعي 311ُ)أخرجه )ُ ُيف 1/19ُ)ُ"الكبى"والنسائي )ُ ُالرزاق 9/111ُ)وعبد والبيهقيُ(

ُعنُمالكُبه(8/311ُ)والبغويُ(59ُ /1(ُ)8/11) ُ.منُط رق 

ُيفُهذاُاحلديِثُوإِرسالِه(:13/131ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ تلفُعىلُمالك  َُْي  ُ.انتهى.ُمل 

ُقلتُ :ُ ُالرزاق ُعبد ُعند ُأيضًا ُالثوري ُ(1183 )ورواه ,ُ ُأمحد ُعند شيم 113ُ/ )وه  والبيهقيُ(

(8/ 13)ُ ,ُ ُأيضًا ُأمحد ُعند ُهارون ُبن ُ(113/ )ويزيد ُشيبةُ, ُأيب ُابن ُعند ُالمحر ُخالد وأبو

مروُبنُشعيبُبه(1111ُ)وابنُماجهُ(5/315ُ) ُ.ُكلهمُعنُحييىُبنُسعيدُعنُع 

همُبذكِرُاُ هُبعض  ُ.ملرفوِعُفقطُدونُالقصةواخت ص 

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   615 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنيوُ-151 ُعنُعُ لماُحد 
ُمنُرج ُُنُ أُ ُ,بريبنُالزُُُّروةكُعنُحييىُبنُسعيد  اًل

ُجلُ حيحةُبنُاهُأُ للُقايُ ُ-نصارُال ُ ُصغريٌُلكانُُ.حال  ُ,ةحُ يُْح ُنُأُ مُُِصغرُ أُ هوُُ,هُعم 

ُهاُأُ ن كُ ُ:هخوالُ أُ ُلفقاُ,هلُ تُ فقُ ُيحةُ ح ُهُأُ خذُ فأُ ُ.هلُِخواوكانُعندُأُ  مُ مُ ثُ ُل  ىُإذاُهُحتُ هُور 

ُن ُبُ لهُغمُِمُ ُعُ ىلوىُعتُ اْسُ ُيفُعُ ُاُحقُّ .همُ امرئ 
( )ُُ

ُتُ نُقُ رثُقاتٌلُمُ يُ ُكُاللذلفُ:عروةُلقا ُ.ل 

ُُةُِليُْغُِليفُاُماُجاءُ ُ:باب ُرُِحُْوالس 

ثنيوُ-151 ُحييُحد  ُعنُسعيدُبنُُِعنُحييىُبنُُِىُعنُمالك  ُنُ أُ ُ,بسيُ ملاُسعيد 

___________________ 

ُ.ُكامُالبيهقيُوابنُحجرُوغريمها.ُوهوُمنقطعٌُ:ُقلتُ

ُفقطُ ُباملرفوِع مر ُع  ُعن ُاملسيب ُبِن ُسعيد ُعن ُسعيد ُبِن ُحييى ُعن وي ُور  .ُ ُالدارقطنيُّ ه أ خرج 

ه(.1/111ُ) نُتابع  ُوم 
ُمالك  ُقول  ُ.ُوالصواب 

هُ عيبُعنُأ بيهُعنُجد  مروُبنُش  ويُموصوالًُعنُع  ُ(.1515ُ)رجهُأبوُداودُأ خ.ُور 

ُ(.1/391)ُ"نصبُالراية"وُ(5ُ  /1)ُ"إرواءُالغليل"و.ُوماُبعدها(13/131ُ)ُ"التمهيد"انظرُُ

ُْأرهُيفُغريُاملوطأُ( ) ُ.مل 

ايبٌُُ ح  ُبنُاجل الِحُص  ُيفُ.ُوأ حيحة  ُحجر  ُإىلُذلكُابن  ُ(.35/ )ُ"اإلصابة"كامُمال 

هُ:ُ)ُقولهُ م  هُور  م:ُقالُأبوُعبيد(:111ُ/ )ُ"النهاية"ُقالُابنُالثريُيفُ(ث م  ثونُيروونهُبالض  ,ُاملحد 

ُبمعنىُاإلصالح,ُوهوُإصالحُاليشءُوإحكامه,ُوالوجهُعنديُالفتح مُّ الث مُقامشُ:ُوقيل,ُوهوُوالر 

ُالبيت ةُالبيت, رم  ُم  مُّ كر:ُوقيل,ُوالر  مُمصدرانُكالش  ُبالض  خر,ُمها ُأ وُبمعنىُاملفعولُكالذُّ كن اُ:ُأي.

ربيتِهُواملتول يُإلصالحُشْأنهأ ُت  ُ.انتهى.ُهل 

مهُ:ُ)ُوقولهُ م  يقالُللن ْبتُإذاُ.ُأ راد ُعىلُطولِهُواعتداِلُشبابِه(:3/513ُ)قالُيفُالنهايةُُ(استوىُعىلُع 

ُ ُ.انتهى.ُقدُاْعت مُ :ُطال 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   616 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُتابُقُ طُ خلمرُبنُاعُ  ُقُ وُسبعًةُبرج ُمخسًةُأُ ُاًُرفُ نُ ُل  ُواحد  ُوهُقتلُ تُ ل  ُ:مرعُ ُلقاوُ,ةُ ليغُُِل 

ُيهُأُ لعُال ُوُمت  ُل ُُهل  ُ( ).اًُهمُمجيعتُ لُْقتلُ اءُعُ نُْص 

ثنيوُ-158 ُحييُحد  هُنُ أُ ُرارةُ محنُبنُسعدُبنُزُ دُبنُعبدُالرُ عنُحممُ ُىُعنُمالك 

ُُ-ُحفصةُ ُنُ أُ ُ,هغُ لُ ب ُالن ُُزوج  ُُْتُلتقُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُْلجاريًة اُرِْتُدبُ ُوقدُكانْتُُ,ارِْتُحُ اُس 

ُ( ).ْتُلتُِهباُفقُ ُمرْتُفأُ 

_________________ 

والبغويُ(ُ 183)ُ"املعرفة"ويفُ(8/11ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(333ُ)أخرجهُالشافعيُُ( )

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(1535ُ)

منُطرقُعنُحييىُ(1/119ُ)والدارقطنيُ(11193ُ)وابنُأيبُشيبةُ(8115ُ )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

ُ.بنُسعيدُبه

ُق تلُِغيلة",ُنُعمرمنُطريقُنافعُعنُاب(1891ُ)ُ"صحيحه"وأخرجُالبخاريُيفُُُ المًا ُغ  فقالُ,ُأ ن 

مر ُلقتلت هم:ُع  ُصنعاء  ُ."لوُاشرتكُفيهاُأ هل 

ِقبهُ.والُالتصيحُبأ ن هُقت ل همُ"عددُاملقتولي"وليسُعندُالبخاريُُُُُ ُع  وقالُاملغريةُ:ُثمُقالُالبخاريُّ

بي اًُ,ُبنُحكيمُعنُأ بيه ُأ ربعًةُقتلواُص  رُمثل ه.ُأن  ُ.ُفذك 

ُالتُ ُوهذا ُعليق  .ُ ُيف ُوهب  ُابن  ل ه 188ُ)ُ"اجلامع"وص  )ُ ُيف ُالبيهقي ُطريقه (8/11ُ)ُ"السنن"ومن

الًُبِذكرُصفِةُقتلهمُللصبي ُ ُ.ُمطو 

مرُعندُعبدُالرزاقُوغريهُ ُ.ُولهُطرٌقُأ خرىُعنُع 

ُ(.1/118 )ُ"فتحُالباري"وُ(.88ُ /5)ُ"االستذكار"وانظرُُ

ُغري(:11ُ /1)ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ(ُِغيلة:ُ)قولهُ ْيُال  رْسُاْلغ  ُبِك  ُوحيلة  ْتلُبمخادعة  ُ.ُالِغيلةُاْلق 

ُْأرهُيفُغريُاملوطأُمنُهذاُالطريقُ(1) نقطع.ُمل  ُ.ُوهذاُم 

ُ ُالرزاق ُعبد 81ُ /9)وروى )ُ ُيف 81ُ /13)ُ"الكبري"والطباين )ُ 31ُ /8)والبيهقي ُأيبُ( وابن

= 
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ُُيةُِيفُدُُِماُجاءُ ُ:باب ُهوجنايتُُِبةُِائُِالس 

ثنيُ-159 ُحييُحد  ُعنُسعنُأيبُالزُ ُىُعنُمالك  سائبًةُُنُ أُ ُ,سارُ يُ ُيامنُبنلناد

ُعتقُ أُ  ُمنُبُُِابنُ ُلفقتُ.اججُ حل ُاُهُبعض  ُلاُفجاءُ ُ,نيُعائذُ رجل  ُ-ُلقتوملأبوُاُ-ُعائذيُّ

ُابُيُ طُ خلمرُبنُاُعُ ىلإ ُلاُلفقاُ,هلُديةُ ُالُ:مرعُ ُلفقاُ,هابنُُِيةُ دُطلب  ُرأُ أُ ُ:عائذي  وُلُيت 

ُُاًُإذُ:مرعُ ُلفقاُ؟هُابنيلُ تقُ  ُالعُلفقاُ,هونُديتُ ج ُرُِخت  ُكُْرْتُ إنُيُ ُ.مقُ رُْكال ُُاًُهوُإذُ:ائذيُّ

.مُْقُ نُْيُ ُْلُتُ قُْيُ ُوإنُُْ,مُْقُ لُْيُ 
( ).   

___________________ 

ُ 1ُ 9/1)شيبة ُعمر( ُابن ُعن ُنافع ُعن مر ُع  ُبن ُاهلل بيد ُع  ُطريق ُمن رِْتا, ح  ُس  ُحلفصة ُجاريًة ,ُأن 

ُالرمحنُبنُزيدُفقت ل ها,ُواعرتفْتُبذلك ُذلكُعليهاُعثامن,ُفأ تاهُعبدُ ,ُفأمرْتُعبد  اهللُبنُعمر,ُُفأ نكر 

لطانُ:ُفقال ُعليهاُماُفعلْتُدونُالسُّ ُأ نكر  ُ.ُ"إّناُسحرِْتاُواعرتفْتُبه,ُوكانُعثامن 

ُ.وإسنادهُصحيح

ُقوله (ُ :ُ ُأيُ(دب رِتا بر: ُد  ُعن ُأعتقتها ُالسي د. ُعىلُموِت ُالعتِق ُتعليق  ُوهو ُأ جلُ. ُِمن رِْتا ُسح  ولذا

ُ.استعجاِلُِعتقها

ُ.ُوفيهُانقطاع.ُعنُمالكُبه(1/18ُ )أخرجهُعبدُالرزاقُ ( )

اجُبنُأ رطاةُعنُعطاءُبنُأيبُ(3ُُ  /8ُ)ُُ"الكبى"ولهُطريٌقُآخرُعندُالبيهقيُيفُُ منُروايةُحج 

ُ.ُرباحُبه

نقطعُكسابقهُ هُم  ُ.ُوإسناد 

و(:13ُ /9)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُبنُعبدُالبُيفُُ ُ,ُاةُاملوطأليسُهذاُاحلديثُعندُأ كثِرُر  وسقط 

ُقتلِه ُ,ُمنُروايةُحييىُصفة 
ِ
ُيفُذلكُبيُالعلامء ُ,ُوقتل هُكانُخطًأُالُخالف  ُعقل  ُإال  ُالُحتمل  ُالعاقلة  لن 

مرُشيئاًُ,ُاخلطأ ُْي وجبُلهُع  عت قُسائبًةُعاقلٌةُمل  ُْيكنُللم  ُانتهى.ُومل اُمل 

ُا(:ُ 1/1 )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(سائية:ُ)قوله هالعبد  ُعليك.ُلذيُيقولُلهُسيد  ُل حد  ,ُالُوالء 

= 
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___________________ 

ه.ُأوُأ نتُسائبةٌُ ُيريدُبذلكُعتق  ُعليه, ُل حد  ُوالء  ُأ عتقت كُسائبةًُ,ُوأ نُال  ُ,ُوقدُيقولُله أوُأ نتُحر 

ُسائبةًُ ُني ة. ُإىل ُعتِقه ُيف فتقر  ُي  ُال وليي يغتي ُالص  ُففي ُي عتق, ُال خريي ُويف ط, ُالرش  ُيف .ُواختلف

ُمنُقالُبإباحته,ُىلُكراهيتِهعُفاجلمهور ُ.انتهى.ُواخت لفُيفُوالئه,ُوشذ 

أوُ,ُبالقافُاحليةُالتيُفيهاُبياٌضُوسوادٌُُ(كالرقم:ُ)قوله(:1/315ُ)ُ"رشحُاملوطأ"قالُالزرقاينُيفُ

رةُوسواد ُ.ُمح 

م:ُ)وقوله ْلق  ُ.ُبفتحُأولهُوإسكانُالالمُوفتحُالقاف,ُوأصلهُالكلُبرسعةُ(إنُيرتكُي 

ُ.ُهثالثُُِوفتِحُُ,أولهُبضمُ ُ(وإنُي قتل:ُ)ُقوله

مُ:ُ)ُقوله وهيُأ وىلُ.ُالقرآن,ُويفُلغةُبفتحُالقافُمنُبابُتعبُبكرسُالقافُمنُبابُرضبُلغةُ(ي نق 

ْتل هُقتل ك ُق  ناُبالسجع,ُومعناهُإْنُت ركت  ُمنك,ُوهوُمثٌلُمنُأ مثاِلُالعرِبُ,ُه  نتِقم  وإنُقتْلت هُكانُلهُمنُي 

شهورٌُ ُ:ُالثريقالُابنُ.ُم  ُثأرُاجلان  ُت طلب  ُاجلن  ُ-وهيُاحليةُالرقيقةُُ-كانواُيفُاجلاهليةُي زعمونُأ ن 

ُقاتل ها ُمات  ُفرب ام ُهبام, انُالُي دريُكيفُيصنع  ُرش  تمعُعليه ُفيمنُجي  ُمثٌل ُوهذا ل ٌل, ُخ  ُأ صابه .ُورب ام

ُ.انتهىُكالمُالزرقاين
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ُ
 الامع   كتاب

ُ

ُُماُجاءُ ُ:باب ُهامنُُْواخلروِجُُىُاملدينةُِن ُكُْيفُس 

ثنيوُ-111 ُاهللُُ,روةُعنُأ بيهمالكُعنُهشامُبنُعُ ُحد  ُرسول  الُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُأ حٌدُمنُ َُيرج  ُ( ).اُاهلل ُخريًاُمنهأ بدْلُ ُاملدينةُرغبًةُعنهاُإال 

ثنيُ-111 ُحييُحد  ريرةُ( ).عنُابِنُمح  اسُ ُىُعنُمالك  هُعنُأيبُه  ُُ,عنُعم  أ ن 

_________________ 

ُاجل ن ِديُيفُُ( ) ل ُاملفض  ُاملدي"أخرجه ُُ"نةفضائل 31ُ)رقم ة( ر  ُق  ُأ يب ُطريق ُمن ,ُ ُيف مسندُ"واجلوهريُّ

ُبه(115ُ)ُ"املوطأ ُ.منُطريقُالقعنبيُكالمهاُعنُمالك 

ُعنُهشامُبه(ُ 1/ )واجل ن ِديُ(9/115ُ,111ُ)ورواهُعبدُالرزاقُُ ُ.منُط رق 

ُعيسى(:11/119ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُبن  ُعنُوأ سندهُعنُمال,ُهذاُاحلديثُوصل هُمعن  ك 

هُيفُاملوطأ,ُهشامُعنُأبيهُعنُعائشةُيفُاملوطأ ُْي سنْدهُغري  ُ.انتهى.ُواهللُأعلم.ُومل 

وأيضاًًُُ,ُمنُحديثُسعدُبنُأيبُوقاصُ(313ُ )ُ"صحيحه"واحلديثُأخرجهُمسلمُيفُ:ُقلتُ

ُ.ُمنُحديثُأيبُهريرةُمثلهُمرفوعاًُ(ُ 38 )برقمُ

جاهُمنُهذهُالطريقُالُموصوالًُوالُ ر  َُْي  ُ.م رسالًُُومل 

ُاملهملةُ .ُبفتحُاجليمُوالنون:ُاجل ن ديُ:فائدةُ ْلدٌةُمنُبالدُاليمنُ.ُويفُآخرهاُالدال  ن دُب  هذهُالن سبةُإىلُج 

ُمشهورة ُبنُرشاحيلُ. ُعامر ُبن ُسعيد ُبن ُمفضل ُبن ُإبراهيم ُبن ُحممد ُبن ل ُاملفض  ُسعيد ُأبو وهو

ُ(1/91ُ)ُ"النساب"قالهُالسمعاينُيفُ.ُاجلندي,ُمنُأوالدُالشعبي

واةُاملوطأُعنُمالكُيفُاسمهُُ(1) ْعن.ُيونسُبنُيوسفُبنُمحاس:ُفقيل,ُاضطربُر  ,ُقالهُأبوُم صعٌبُوم 

يوسفُ:ُوقالُعبدُاهللُبنُيوسفُالتنييس,ُيوسفُبنُمحاسُ:وقيل,ُيوسفُبنُيونس:ُوقالُبعضهم

تاب عُعىلُذلك.ُبنُسنان ُْي  ُ:ُثمُقال(.11ُ /11)ُ"التمهيد"ذكرهُابنُعبدُالبُيفُ.ُومل 

= 
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ُاهللُ ُاملدينةُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصرسول  ن  ُأ وُُلت رْتك  ُالكلب  ُكانتُحت ىُيدخل  ُما عىلُأ حسِن

يُعىلُبعضُِ ذ  ُفي غ  ئب  ُاملنبُِأُ ُ,سواريُاملسجدُُِالذ  ُعىل ُاهللُ:فقالواُ,و ُرسول  ُ.يا

نُتكونُالث امرُ  مانُفلم  ايفُ:قالُ,؟ذلكُالز  و  باعُ.للع  ُُ( ).الط ريُوالس 

___________________ 

ُذلكُجاءُمنُِقب لُمالكُ ُعىلُأن  لنهُ,ُوروايةُحييىُيفُذلكُحسنةٌُ,ُواهللُأ علم.ُوهذاُاالضطرابُيدلُّ

ُمل اُاضطربُحفظ هُيفُاس,ُسلِمُمنُالتخليطُيفُاالسم ُمالكًا ُأ ن  ُإىلُإسقاطُوأ ظنُّ ُالرجِلُرجع  مُهذا

اس:ُوقال,ُاسِمه ُعليهُاملوطأ,ُعنُابِنُمح  ض  ر  نُع  ُ.انتهىُكالمه.ُوشهدُوفات ه.ُوحييىُِمنُآخرُم 

ُ.احلديثُالذيُبعده.ُويؤيدُأنهُيونسُبنُيوسف:ُقلتُ

( )ُُ ُيف ُالبخاري ُالكبري"أخرجه 8/311ُ)ُ"التاريخ )ُ ُحبان 1113ُ)وابن )ُ (1/111ُ)واحلاكم

منُ(111ُ/ )ُ"تاريخُاملدينة"وابنُشب ةُيفُ(311ُ/ )ُ"موضحُأوهامُاجلمعُوالتفريق"واخلطيبُيفُ

ُعنُمالكُبه ُ.ُط رق 

سلمٌُ.ُويونسُبنُيوسفُ ُحبان,ُأخرجُلهُم  ُوابن  هُ,ُووث قهُالنسائيُّ ُعم  ُْيوث قلكن   .ُمل 

ُمتصًاُمنُطريقُسعيدُبنُاملسي بُعنُُ(389 )ومسلمُ(115ُ )ُ"صحيحُالبخاري"واحلديثُيفُُ

ُمرفوعاًُ ُأيبُهريرة ُكانت": ُما ُعىلُخرِي ُاملدينة  ُي رتكون ُالعوايف, ُإال  اها ُي غش  ُال ُالسباِعُ. ُعواِف يريد 

ُ."والطريُِ

ُ)قولهُ ُيفُُ(العوايف: ُابنُحجر 1/91ُ)ُ"الفتح"قال ُعافية(: ُمجع قالُ. ُوي  ُأ قواِتا, ُالتيُتطلب  وهي

ُ ُ:ُأحدمها.ُاجتمعُيفُالعوايفُشيئان:ُقالُابنُاجلوزي.ُللذكِرُعاف  اُطالبٌةُل قواِتاُمنُقولكُعفوت  أ ّن 

ُ فاة,ُأي.ُفالنًاُأ عفوهُفأ ناُعاف  عروفه,ُ:ُواجلمعُع  ُم  ُأ طلب  فاء:ُوالثاينأ تيت  ُاخلايلُ.ُمنُالع  وهوُاملوضع 

هُل منهاُعىلُنفسهاُفيه.ُُأ نيسُبهالذيُال ُت قصد  ُوالوحش  ُالطري  ُ.انتهى.ُفإن 

يُ:ُ)ُقولهُ دة(.1/118ُ)ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(فيغذ  شد  ُُ.بفتحُالغيُوكرسُالذالُم 

ُُ ُيف 3/155ُ)ُ"النهاية"وقال ُأي(: ُالناس: ُمن ه ل و  ُوخ  انه ك  ُس  ُلعدم ُعليها ب ول ُي  ُيقال. ُبِب ولهُ: ى ذ  غ 

ي ذ  غ  ةًُ.ُي  فع  ًةُد  فع  ُ.انتهى.ُإذاُأْلقاهُد 
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ُُماُجاءُ ُ:باب ُدينةُِامل ُُريمُِيفُحت 

ثنيوُ-113 ُعنُأ يبُأ يُّوبُُحد  ُعنُعطاءُبنُيسار  ُبِنُيوسف  مالكُعنُيونس 

د همُعنهُ,ال نصاري ُ ُفط ر 
ْعلبًاُإىلُزاوية  ُِغلامنًاُقدُأ جْلئواُث  ُُ.أ ن هُوجد 

ُأ ن هُقالُ:قالُمالك هُإال  ِمُرسوِلُاهللُُ:الُأ عل م  ر  ُ( ).ي صنعُهذا؟ُملسو هيلع هللا ىلصأ يفُح 

ثنيوُ-111 ُحييُحد  لُ ُىُعنُمالك  ُوأ ناُُ:قالُ,عنُرج  ُثابت  ُبن  ُزيد  ُعيل  دخل 

ُُ-بال سوافُ ُّن  س  ل هُ-ًاُوقدُاْصط ْدت  هُِمنُي ديُفأ ْرس  ُ( ).فأ خذ 

_________________ 

ُالطحاويُُ( ) 91ُ /1)أخرجه 131ُ )والشايشُ( 31ُ /1)ُ"الكبري"والطباينُيفُ( واخلطيبُيفُ(

ُعنُمالكُبه(98ُ /5)والبيهقيُ(ُ 31/ )ُ"موضحُالوهام" ُ.ُمنُط رق 

هُالُبأسُبهُ ُ.ُوإسناد 

ُ(:15ُ /11)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ َُْي  ُيفُاسِمُشيِخهُيفُهذاُومل  ُعنُمالك  واةُفيامُعلمت  تلفُالرُّ

ُاحلديث ,ُ ُوقدُقيلُ"يونسُبنُيوسف"وكلُّهمُقالُفيه ُابنُمح  اس: ُغري  ُإنه ُوليسُبيشء, ُابنُ. وهو

ُانتهىُ.ُوهذاُيقيضُلروايةُم عنُوأ يبُم صعبُبالصواب,ُمح  اس

ُابِنُعبدُ(.ُيوسفُبنُمح  اس)كُووقعُعندُالطباينُمنُروايةُعبدُاهللُبنُيوسفُعنُمال:ُقلتُ وقول 

ُ.يعنيُاحلديثُالذيُقبله..ُ(ُي قيضُلرواية)ُالبُ

ُ.منُطريقُمالكُبه(89ُ)ُ"فضائلُاملدينة"واجل ن ِديُيفُ(99ُ /5)أخرجهُالبيهقيُُ(1)

ُُ ُيف ُعمر ُأبو 8/131ُ)ُ"االستذكار"قال ُمالكُيقولون(: ه ُي سم  ْ ُالذيُمل  ل ُوالرج  ُبنُ: حبيل هوُرش 

هكا,ُسعد اهُفلمُي سم  حبيلُبنُسعدُمنُوجوه ُ,ُنُمالٌكُالُيرض  ُ.انتهىُ."واحلديثُحمفوٌظُلرش 

ُ.ُوهوُكامُقالُرمحهُاهلل:ُقلتُ

ُُ ُأمحد ُاإلمام ُأخرجه ُ)91 11)فقد )1 111ُ )ُ ُأيبُشيبة 513ُ/ )وابن )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقي

حبيلُبنُسعد(8/181ُ)ُ"املعرفة"ويفُ(5/111ُ) ُعنُرش  ًاُبال سواف":ُقال.ُمنُط رق  ُّن  س  .ُأ خذت 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   612 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُيفُوُ ُماُجاءُ ُ:باب
ِ
ُدينةُِامل ُُباء

ُمالكُ-115 ثنيوُ:قال ُبنُسعيدُ ُحد  ُُنُ أُ ُ,حييى ُُ-عائشة  ُالن بي  ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصزوج 

ُُ:قالْتُ ُف هرْيةُيقول  ُبن  ُ:وكانُعامر 

وِقه ُقبلُذ  ُاملوت  هُِمنُف وِقهُُُُُُُُُُُقدُرأ يت  تف  ُح  ُاجل بان  إِن 
( )ُُ

___________________ 

هُِمن يُزيدُبنُثابتُفأ رسل ه ُاهللُ:ُوقال,ُفأ خذ  ُرسول  ُأ ن  اُعلمت  مُماُبيُالبتيهاُملسو هيلع هللا ىلصأ م  ُ."حر 

ُالنونُوفتحُاْلاء(:1/51ُ)ُ"املشارق"قالُالقايضُعياضُيفُُ(ّن  ساًُ:ُ)قولهُ .ُوآخرهُسيُمهملة.ُبضم 

ُ.انتهى

ُُ ُيف ُالثري ُابن 5/185ُ)ُ"النهاية"وقال ُوذنبِه(: ُرْأِسه ُحتريك ُي ديم د ُالصُّ  ُي شبه ُطائٌر ي صطادُ.

ُ.انتهى.ُويْأويُإىلُاملقابر,ُالعصافري

اف:ُ)قولهُ رِمُ.ُبفتحُأولهُبعدهاُسيُمهملة(:ُ   / )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُ(ُال ْسو  هوُمنُح 

ُانتهىُ.ُوهوُصدقةُزيدُبنُثابت.ُهوُبناحيةُالبقيع:ُقالُابنُعبدُالب.ُاملدينة

منُطريقُ(511ُ)ُ"مسندُاملوطأ"واجلوهريُيفُ(ُ 1/15 )ُ"تاريخُدمشق"أخرجهُابنُعساكرُيفُ ( )

ُ.ُمالكُبه

ُبهلكنُجاءُ.ُوهذاُمنقطعٌُ ُأ خرىُيصحُّ
ُ.ُمنُط رق 

ُاحل ميديُ يينة(3/15ُ)ُ"أخبارُمكة"والفاكهيُيفُ(138ُ)فأ خرج  وابنُعبدُ,ُمنُطريقُسفيانُبنُع 

روةُ(ُ 9 /11)ُ"التمهيد"البُيفُ ُالرمحنُاجل محيُكالمهاُعنُهشامُبنُع  ُبِنُعبِد منُطريقُسعيِد

ُاهللُ",ُعنُأ بيهُعنُعائشة ُرسول  ُاملدينةُح ُُملسو هيلع هللا ىلصمل اُدخل  ُالنبىُّ ُأ صحاب ه,ُفدخل  هُُعىلُأ يبُملسو هيلع هللا ىلصم  ُي عود  بْكر 

ُ.ُكيفُجتدكُياُأباُبكر؟:ُفقال

ُأ دنىُمنُرِشاِكُن عله:ُفقالُأبوُبكر ُم صب حُىفُأ هلهُُُواملوت   .كلُامرئ 

ميُجلدهُبروقه:ُوزاد.ُفقالُفذكره.ُكيفُجتدك؟:ُودخلُعىلُعامرُبنُف هريةُفقالُ ُ.كالثورُحي 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   613 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُْجُيفُإُُِماُجاءُ ُ:باب
ِ
ُدينةُِنُامل ُمُُِودُِهُ اليُ ُالء

ثنوُ-111 ُحد  كيمُ يُعنُمالك  مرُبنُعبدُُ,عنُإسامعيلُبِنُأ يبُح  ُع  أن هُسمع 

___________________ 

ُفقال:ُقالتُ ُعىلُبالل  ُ:ُ؟ُفقال.كيفُجتدك:ُودخل 

ُُ ُليلًةُُُبواد ُوحويلُإذخــٌرُوجليل  عريُهلُأ بيتن  ُش  ُليت  ُ.ُأ ال 

بدونُيلُشامةُوطفيل؟ُ ُيومــًاُمياهُجِمن ةُ؟ُُوهلُي  ُ.ُوهلُأ ردن 

هُصحيٌحُ.ُفذكرْتُباقيُاحلديثُ ُ.ُوإسناد 

ُُ 1/15ُ)ولمحد )ُ ُيف 1111ُ)ُ"الكبى"والنسائي )ُ ُحبان 5111ُ)وابن ُبنُ( ُبكر ُأ يب ُطريق من

روةُعنُأ بيهُعنُعائشة ُ.مثله.ُإسحاقُبنُي سارُعنُعبدُاهللُبنُع 

ُُ ُيف 1113ُ)ُ"املوطأ"واحلديث ُهشام( ُعن .ُ ُيف ُالبخاريُّ ُطريقه (ُ 3/  )ُ"صحيحه"ومن

ُ ُأيضًا ُ(191ُ )والبخاريُّ ُمالكُوأبوُأسامة)منُطريقُأيبُأسامةُكالمها ُبه( ُعنُهشام دونُِذْكرُ.

ُ.شعِرُعامرُبنُف هرية

ُهذاُ(:ُ 9 /11)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُعنُمالكُيفُإسناِد ُفيامُعلمت  ُاملوط أ واة تلفُر  َُْي  ومل 

ُعامِرُبِنُف هرية,ُاحلديثُوالُيفُمتنِه ُْيذكرُمالٌكُفيهُقول  واةُهشامُيذكرون هُعنهُفيهُهبذاُ,ُومل  وسائرُر 

ُ.ُانتهىُكالمه.ُاإلسناد

وأبوُن عيمُيفُ,ُمنُطريِقُعبِدُالرمحنُبِنُاحلارثُبنُعبدُاهللُبنُعياش(11183ُ)وأخرجهُأ محدُ:ُقلتُ

مريُكالمهاُعنُعائشة(1/111ُ)ُ"أخبارُأصبهان" بيدُبنُع  ُ.مثله.ُمنُطريقُع 

هُ:ُ)ُقوله ُ:ُقيلُ(منُفوقه)وقولهُ,ُاحلتفُاملوت(:18ُ / )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(حتف  معناهُإن 

ُعنهُاملنيةُإذاُنزلتُبهحذ ُدافع  هُوجبن هُغري  ُمنه,ُر  ُالسابقُالذيُالبد  ُاهللِ ُبهُقدر  ُ:ُوقيل,ُوحل  معناهُأ ن 

ل,ُحتفهُمنُالسامءُيقدر ُهذاُإىلُمعنىُال و  تملُأ ْنُيرجع  ُله,ُوحي  ُسبق  تبُيفُاللوحُ,ُوكن ىُبهُعام  وك 

ُاخلوِفُوالذُُّ:ُوقيلُ,املحفوظ ُعليهُيشءٌُمعناهُأ نهُشديد  شىُأ نُيقع  ُُ}وكقولهُ,ُعِرُكمْنَُي  حيسبونُكل 

ُعليهمُ ُ.انتهى.ُوهذاُضعيٌفُُ{صيحة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   614 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُيقول ُاهللُُ:العزيز ُرسول  ُبه ُتكل م ُما ُآخِر ُِمن ُقالُملسو هيلع هللا ىلصكان ُُ:أ ْن ُاليهود  ُاهلل  قاتل 

ُأ نبياِئهمُمساجدُ  واُقبور  ذ  ُدينانُبأ رِضُالعرِبُُ,والن صارىُاخت  بقي  الُي 
( ).ُ

ثنوُ-111 ُحد  ُيُعنُمالك  ُاهللُُ,عنُابنُِشهاب  ُرسول  ُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأن  الُجيتمع 

ُ.ُديناِنُيفُجزيرِةُالعرب

ُُ:قالُمالك ُُ:قالُابنُِشهاب  ُاخلط ابُحت ىُأ تاهُالث ل ج  مرُبن  ُعنُذلكُع  ففحص 

ُاهللُُ,واليقيُ  ُرسول  ُالعرِبُُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ُدينانُيفُجزيرِة تمع  ُُ.الُجي  ُّيود  فأ جىل 

ُ( ).خيب

_________________ 

( ) ُ ُالرزاق ُعبد 1/51ُ)أخرجه )ُ ُيف ُسعد 1/111ُ)ُ"الطبقات"وابن )ُ ُيف ُ"الدالئل"والبيهقي

ُعنُمالكُبه(9/118ُ)ُ"الكبى"و(1/111ُ) ُ.منُط رق 

منُطريقُمحادُبنُ(35ُ /1)والبيهقيُ,ُمنُطريقُحييىُبنُسعيد(1/111ُ)وأخرجهُابنُسعدُأيضًاُُ

ُ.ُسلمةُكالمهاُعنُإسامعيلُبه

رسٌلُُ ُ.ُوهذاُم 

هُالولُ ُبرسولُ"ُعنُعائشةُوابنُعباس(ُ 53)ومسلمُ(115ُ)فقدُأخرجهُالبخاريُ.ُأماُِشقُّ ملاُن ِزل 

يصًةُلهُعىلُوجهُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُمخ  ْجِهه.ُهطِفقُيطرح  هاُعنُو  ُكشف  ُ.ُ"فذكره:ُفقال.ُفإذاُاْغت م 

ُ.ُباملرفوع.ُوأخرجاهُأيضًاُمنُحديثُأيبُهريرةُ

هُالثاينُ اُشقُّ ُديناِنُبأ رِضُالعرِبُُ"وهوُقولهُ:ُوأم  ُ.ُفانظرُماُبعدهُ."الُيبقي 

ُالطحاويُيفُُ(1) 1/33ُ)ُ"رشحُاملشكل"أخرجه 9/118ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ( والبالذريُيفُ(

ُعنُمالكُبه(ُ 3/ )ُ"فتوحُالبلدان" ُ.ُمنُط رق 

ُ.وهذاُمرسٌلُُ

هريُ عنهُعنُسعيدُ:ُوقيل,ُعنهُعنُسعيدُبنُاملسيبُعنُأيبُهريرة:ُفقيل.ُوقدُاخت لفُفيهُعىلُالزُّ

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   615 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

___________________ 

رسالًُ ُ.ُُبنُعبدُاهللُعنُعائشةعنهُعنُعبيدُاهلل:ُوقيل,ُم 

ُ(.ُ 3/15)ُ"نصبُالراية"وُ(11ُ /1)البنُحجرُُ"التلخيص":ُانظرُ

ُاحلديثُيفُاجلملةُ ُأخرجهُالبخاريُيفُ.ُلكنُيشهدُْلذا (131ُ )ومسلمُ(1888ُ)ُ"صحيحه"ما

رِبُ":ُعنُابنُعباسُمرفوعاًُ ُ.ُ"أ خِرجواُاملرشكيُِمنُجزيرِةُالع 

ُاهللُأنهُس,ُعنُعمر(11ُ /5)وملسلمُُ ُرسول  ُاليهودُوالنصارىُمنُجزيرةُ":ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصمع  ن  ل خِرج 

سلاًمُ ُم  ُإال  ُ.ُ"العربُحتىُالُأ دع 

مرُليهودُخيبُ اُإجالءُع  مرُ(1581ُ)فأخرجهُالبخاريُ.ُأم  ُ.منُحديثُابنُع 

ل جاًُ(:131ُ/ )ُ"النهاية"قالُابنُالثريُيفُُ(الثل جُ:ُ)ُقوله ْثل جُث  وث ل جتُ,ُيقالُث لِجْتُن ْفيسُبالمِرُت 

ْثل جُث لوجًاُإذاُاْطمأن ْتُإليه نت,ُت  ب تُفيها,ُوسك  ْتُبه,ُوث  ُ.انتهى.ُووثِق 

ُ"نةأخبارُاملدي"قالُالزبريُبنُبكارُيفُ(:ُ 1 /1)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(جزيرةُالعرِبُ:ُ)قوله

جزيرةُالعربُماُ:ُقالُغريه:ُقالُالزبري.ُجزيرةُالعربُاملدينة:ُأ خبتُعنُمالكُعنُابنُشهابُقال

ذيبُإىلُحَّضُموت,ُقالُالزبري ُاليمن:ُبيُالع  ُ.وهذاُأ شبه,ُوحَّضموتُآخر 

ُوبحرُاحلبشةُوالفراتُودجلةُأ حاطْتُ:ُوقالُاخلليلُبنُأمحد ُفارس  ُبحر  يتُجزيرةُالعربُل ن  م  س 

ُ.ُهبا,ُوهيُأ رضُالعربُومعدّنا

دنُإىلُأطرافُالشام:ُوقالُالصمعي ُفارسُمنُأ قىصُع  بل ْغهُملك  ُ.ُهيُماُملُي 

ُإىلُريفُالعراقُطوالًُ:ُوقالُأبوُعبيد ةُوماُواالهاُمنُالساحلُإىلُأطرافُ,ُِمنُأ قىصُعدن  د  ومنُج 

ُ,ُالشامُعرضاًُ

ةُوماُواالهاُ,ُجزيرةُالعربُماُبيُأقىصُعدِنُأ بيُإىلُريِفُالعراقُط والًُ:ُوقالُالصمعي د  ومنُج 

ُالقلزِمُ ُوبحر  ُاْلنِد ُيعنيُبحر  ُهبا, ُالبحاِر ُالعرِبُإلحاطِة يتُجزيرة  م  ُوس  ُعرضًا, إىلُأ طرافُالشاِم

ُبأ يدّي ُكانت ُالعربُل ّنا ُوأ ضيفتُإىل ُاحلبشة, ُوبحر  ُفارِس ُاإلسالموبحر ُقبل ُم ُأ وطاّنمُ, وهبا

ُخاصة ُاحلجاز ُمنها كناه ُِمنُس  ُاملرشكون ُالذيُي من ع  ُلكن ُومنازْلم, ُماُ. ُوالياممة ُواملدينة ُمكة وهو

ُالُي منعونُ ُاليمن  واالها,ُالُفيامُسوىُذلكُمماُي طلقُعليهُاسمُجزيرةُالعرب,ُالت فاقُاجلميِعُعىلُأ ن 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   616 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُدينةُِامل ُُرُ مُْيفُأُ ُماُجاءُ ُامعُ ج ُُ:باب

ثنوُ-118 ُحد  ُاهللِأُ ُ,بيهروةُعنُأُ عنُهشامُبنُعُ يُعنُمالك  ُرسول  ُُملسو هيلع هللا ىلصُن  طل ع 

بُّناُون حبُّهُُ:فقالُ.لهُأ حدٌُ هذاُجبٌلُحي 
( ).ُ

ثنوُ-119 ُحد  محنُبنُالقاسمُعنُحييىُبنيُعنُمالك  ُعنُعبدُالر 
ُأ نُ ُ,سعيد 

ُبنُاخلط ابُأ خبهْسُأُ  مر ُموىلُع  ُُ,لم  ومي  ُاملخز  ُاهللُبنُعي اش  ُعبد  ُزار  فرأ ىُُ.أ ن ه

ُن بيذاًُ ةُ.عنده ُمك  ُبطريق ُأ سلمُ ُ,وهو ُله ُبنُُ:فقال مر ُع  بُّه ُحي  اب  ُالرش  ُهذا إن 

ُُ,اخلط اب حًا د  ُق  ُعي اش  ُبن  ُاهلل  ُعبد ُاخلط ابُفحمل  ُبن مر ُع  ُإىل ُبه ُفجاء عظياًم

ُيِده ُيف ه ع  ُفِْيهُُِ,فوض  ُإىل مر ُع  به هُ,فقر  ُرْأس  ُرفع  ُعمرُ ُ,ثم  ُل رشاٌبُُإنُ ُ:فقال هذا

ُمنهُ,طي ٌبُ اًلُعنُيمينِهُ,فرشب  هُرج  ُناول  م  ُ.ث 

___________________ 

لةُجزيرِةُا ُُ.هذاُمذهبُاجلمهورلعرِب,ُمنهاُمعُأ ّناُمنُمج 

ُاملسجد,ُُ:وعنُاحلنفية ُإال  مُاحلرمُللتجارة,ُ:ُوعنُمالكجيوزُمطلقًا وزُدخوْل  الُ:ُوقالُالشافعيجي 

ُبإذِنُاإلماِمُملِصلحِةُاملسلميُخاصة ُأ صالًُإال  ُ.انتهىُكالمه.ُيدخلونُاحلرم 

منُطريقُمالكُ(ُ 1/ )ُ"فضائلُاملدينة"يفُواجل ن ِديُ(59ُ/ )ُ"تاريخُاملدينة"أخرجهُابنُشب ةُيفُُ( )

ُ.ُبه

(11ُ,ُ 1/ )واجل ن ِديُ(1/398ُ )وابنُأيبُشيبةُ(9/118ُ)ُ"املصنف"وأ خرجهُعبدُالرزاقُيفُُ

ُعنُهشامُبه ُ.ُمنُط رق 

اعةُالرواة(:11/331ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ رسٌلُيفُاملوطأُعندُمج  ُ.ُانتهى.ُوهذاُم 

ُقلتُ :ُ ُيف ُالبخاري ُأ خرجه ُما ُله 1131ُ)ُ"صحيحه"يشهد )ُ 311ُ )ومسلم ُمثله( ُأنس .ُعن

ُ يدُالساعدي  اهُأ يضًاُمنُحديِثُأ يبُمح  ُ.مثلهُوأ ْخرج 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   617 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُ ُعبدُ فلام  ُاخلط ابُ.اهللُُأ دبر  ُبن مر ُع  ُُ:فقالُ,ناداه ُالقائل  ُمنُُ:أأنت  ُخرٌي ة مل ك 

ُاهللُ؟املدينة ُاهللُِوأ ْمن هُ:فقالُعبد  رم  ُهيُح  ُيفُُ:فقالُعمرُ,وفيهاُبيت هُ,فقلت  الُأ قول 

مرُ,بيتُاهللُوالُيفُحرِمهُشيئاًُ ُقالُع  ُُ:ثم  ُالقائل  ةُخرٌيُمنُاملدينةُ:أ أنت  ُ:قالُ؟مل ك 

ُوأ ْمن ه ُاهللِ ُهيُحرم  ُوالُيفُبيتِهُالُأُ ُ:فقالُعمرُ,وفيهاُبيت هُ,فقلت  ُيفُحرِمُاهللِ قول 

ُُ,شيئاًُ ُاْنصف  ُ( ).ُثم 

_________________ 

( ) ُ ُيف ُالبخاري ُالصغري"أخرجه 31ُ / )ُ"التاريخ ُبنُ( ُالرمحن ُعبِد ُعن ُمالك  ُعن ُإسامعيل عن

ُأ خبه,ُالقاسم ُأسلم  ُْيذكْرُحييىُ.ُأ ن  ُسعيدومل  ُ.بن 

ُ(.8/118ُ)ُ"االستذكار":ُانظرُ

ُُ ُيفُ(31ُ / )وأ خرجهُالبخاريُأيضًا منُطريقُيزيدُبنُهارونُ(ُ 3 /1)ُ"أخبارُمكة"والفاكهيُّ

ُالقاسمُأ خبه:ُثناُحييىُبنُسعيدُقال ُالرمحنُبن  ُعبد  ه,ُإن  مر.ُأ نهُبلغ  وىلُع  ُم  ُأ سلم  ُ.أن 

ُ:ُقالُالبخاريُ هُأ صحُّ ُ.إرسال 

ورواهُابنُوهبُوالقعنبيُعنُ(:38ُ / )ُ"الحاديثُالتيُخولفُفيهاُمالك"الدارقطنيُيفُوقالُُ

ُأ خبه,ُمالكُعنُحييىُبنُسعيدُعنُعبدُالرمحنُبنُالقاسم ُأ سلم  ُ.ُأ ن  ُْ.ُوهذاُالُي صحُّ ُقديٌمُمل  أ سلم 

ُالرمحنُبنُالقاسم ُعبد  ُي دركه ُهارونُعنُحييىُب, ُبن  ُيزيد  ُاحلديث  وىُهذا ُنُسعيدوقدُر  ,ُ ُعبد  أ ن 

ُالقاسم مرُرأ ىُمعُعبِدُاهللُبنُعياشُنبيذًاُيفُطريقُمكة,ُأ ْخبهُأ نهُبل غه,ُالرمحنُبن  ُموىلُع  ُأ سلم  ..ُأ ن 

ُ.احلديثُ"

لُ ُمنُال و  ُأ صحُّ ويُعنُإسحاقُالطب اعُعنُمالكُعنُعبدُالرمحنُبنُالقاسمُعنُأبيهُ,ُوهذا وقدُر 

تاب عُا,ُعنُأ سلم ُْي  ُالطباعُعىلُهذاومل  ُذلكُفقدُأ تىُبامُي شبهُالصواب.ُبن  .ُواهللُأعلم.ُفإْنُكانُحفظ 

ْمرةُوحييىُبنُأيوبُعنُحييىُبنُسعيدُعنُعبدُالرمحنُبنُالقاسم ُاهللُ,ُورواهُأبوُض  ُأ تىُعبد  ُأسلم  أ ن 

ُعي اش ُْي ذكرُفيهُ.ُبن  ُمنُالول,ُ(أيُالقاسمُ)ُمل  ُ.ىُكالمهانته.ُواهللُأعلم.ُوهذاُأ صحُّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   618 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُرُِدُ بالقُ ُالقولُُِعنُُِي ُهُْالن ُُ:باب

ثنيوُ-111 ُحييُحد  ةُعنُعبِدُاحلميدُبنُعبدُُىُعنُمالك  عنُزيِدُبِنُأ يبُأ نيس 

ُاخلط اب ُبِن ُزيِد ُبِن محن ُُ,الر  ُاجل هني 
ُيسار  ُبِن سلِم ُعنُم  ُأ خبه ُبنُُ,أ ن ه مر ُع  أ ن 

ُ ُاآلية ُعنُهذه ِئل  ُأُ }اخلط ابُس  ُآدمُ كُمُِربُُُّخذُ وإذ ُبني ُظُ مُُِن ُذرُ ن همُتُ يُ هورهم

ُهمُأُ نفِسُهمُعىلُأُ شهدُ وأُ  ُُ:قالوا؟ُُكمبربُ ُلست  اُواُيومُالقيامةُإنُ تقولُ ُناُأنُْهدُْبىلُش 

ُ[.11 ُ:العراف]{ياُعنُهذاُغافلُِكن ُ

مرُبنُاخلط اب ُاهللُُ:فقالُع  ُرسول  ُعنهاُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُاهللُُ,ي سأ ل  ُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول 

ُآدمُ  ُاهللُتباركُوتعاىلُخلق  ةًُُ,إن  ري  ُذ  ُمنه ُفاستخرج  ُبيمينِه ه ُظهر  ُمسح  ُ:فقالُ,ث م 

ُ
ِ
ُهؤالء ُي عملونُوبعملُُِ.للجن ةُخلقت  ُفاستخُُْ,أ هلُاجلن ة ه ُظ هر  ُمسح  ُث م  منهُُرج 

ةًُ ري  ُهؤالءُللن ُُ:فقالُ,ذ  ُ.وبعمِلُأ هِلُالن ارُي عملونُ.ارخلقت 

ُُ:فقالُرجٌلُ ُالعمل  ِفْيم  ُاهللُف  ُرسول  ُاهللُُ؟يا ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصفقالُرسول  ُخلق  ُإذا ُاهلل  إن 

ُمنُأ عاملُأ هلُاجلن ةُ ُعىلُعمل  ُللجن ةُاستعمل هُبعمِلُأ هِلُاجلن ةُحت ىُيموت  العبد 

ُعىلُُ,في دخلهُبهُاجلن ة ُللن ارُاستعمل هُبعمِلُأ هِلُالن ارُحت ىُي موت  ُالعبد  وإذاُخلق 

ُمنُأ عاملُأ هِلُالن اِرُفي دخلهُبهُالن ار ُ( ).عمل 

_________________ 

( ) ُ ُأمحد ُاإلمام 11ُ/ )أخرجه ,15ُ )ُ ُداود 1113ُ)وأبو 3115ُ)والرتمذيُ( السننُ"والنسائيُيفُ(

1/311ُ)ُ"الكبى )ُ ُحبان 11ُ 1)وابن )ُ 11ُ/ )واحلاكم )ُ ُيف (9/11ُ)ُ"تفسريه"والطبي

ُعنُمالكُبه ُ.ُوغريهمُمنُط رق 

ُْي سمْعُمنُعُ ,ُهذاُحديٌثُحسنٌُ:ُقالُالرتمذيُ همُيفُهذاُاإلسنادُ.ُمروم سلمُبنُي سارُمل  وقدُذكرُبعض 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   619 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنيوُ- 11 ُعنُعُ ُمالٌكُُحد 
ُُ:أ ن هُقالُ,مروُبنُدينارُ عنُزياِدُبِنُسعد  سمعت 

طبتِه بريُيقولُيفُخ  ُالزُّ ُاهللُبن  ُاهلل ُهوُاْلاديُوالفاتنُ:عبد  ُ( ).إِن 

___________________ 

اًلُجمهوالًُ مرُرج  ُانتهى.بيُمسلمُبنُيسارُوبيُع 

اظُ ُوغريهمُمنُاحل ف  ُوالبيهقيُّ ُ.ُُُُُوكذاُأعل هُباالنقطاعُابنُعبدُالبُوالطحاويُّ

ثْعم(9/11ُ)ُ"تفسريه"والطبيُيفُ(1111ُ)ووصل هُأبوُداودُُُ مرُبنُخ  والطحاويُيفُ,ُمنُطريقُع 

ُاملشكل" 8/11ُ)ُ"رشح ُسنان( ُبِن ُيزيد  ُطريق ُمن ,ُ ُأيضًا 8/11ُ)والطحاوي ُعساكرُ( وابن

عنُمنُطريقُأ يبُعبدُالرحيمُخالدُبنُأيبُيزيدُكلهمُعنُزيِدُبِنُأ يبُأ نيسةُعنُعبدُاحلميدُ(31/11ُ)

مر بيعةُعنُع  سلمُبنُيسارُعنُن عيمُبنُر  ُ.ُم 

ُُ ُمعروف  بيعةُجمهوٌلُغري  ُوابنُعبدُالبُوغريهمُ.ُلكنُن عيمُبنُر  ُوالذهبي  ُكامُقالُالرتمذي 

ُيفُُ بُالدارقطنيُّ ُ(1/111ُ)ُ"العلل"وصو  ُ.املوصول 

ُُ ُيف ُكثري ُابن ُاحلافظ 3/513ُ)ُ"تفسريه"وقال ُإنام(: ُمالكًا ُاإلمام ُأن  ُُالظاهر ُِذكر ُبنُ"أ سقط ن عيم

ُْيعرْفهُ"ربيعة هُومل  ُحال  ِهل  ُ.ُعمدًاُمل اُج  ُمجاعة  ُيفُهذاُاحلديث,ُوكذلكُي سقطُِذكر  ُم عروفُإال  فإنهُغري 

ُكثريًاُمنُاملرفوعات,ُممنُالُي رت ضيهم ُانتهى.ُويقطعُكثريًاُمنُامل وصوالت,ُواهللُأعلم,ُوْلذاُي رسل 

مرُ(:3/188ُ)ُ"املتفقُواملفرتق"طيبُيفُوقالُابنُخراشُكامُرواهُاخلُ حديثُم سلمُبنُيسارُعنُع 

ُربيعة ُبن  ُمنهُمالٌكُن عيم  ك  ر  ُيفُاحلديثُن عيامًُ.ُت  ُأ ن  ُمنُاخلطأ,ُوهوُالصحيح  ُعىلُمالك  .ُوهذاُمماُي عدُّ

ُانتهى

ُابنُبط ةُيفُ ( ) القضاءُ"والبيهقيُيفُ(11ُ)ُ"القدر"وابنُوهبُيفُكتابهُ(ُ 1 /1)ُ"اإلبانة"أخرجه

ُُ"والقدر 131ُ)رقم ُالسنة"والاللكائيُيفُ( ُأهل ُاعتقاد ُُ"رشحُأصول ُ 91)رقم ُعنُ( منُط رق 

 .ُمالكُبه

ُ.وإسنادهُصحيٌحُ

ليامنُُ}لقولهُتعاىلُُ(والفاتنُ:ُ)ُقولهُ وهذاُمنُبابُاإلخبارُُ{ي ضلُمنُيشاءُُ}:ُوقولهُ{ولقدُفتن اُس 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   621 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُرُِدُ القُ ُلُِهُْيفُأُ ُاُجاءُ مُ ُجامعُ ُ:باب

ثنوُ-111 ُحد  ُقاليُعنُمالك  رظي  ُالق  دُبنُكعب  م  ُعنُحم 
ُ:عنُيزيدُبنُزياد 

اُالن اسُإِن هُالُمانعُملِ اُأ عط ىُاهلل ُ:-ُوهوُعىلُاملنبُُِ-يبُسفيانُعاويةُبنُأُ قالُمُ  ُ,أ ّيُّ

عطِيُملِ اُمنع ُمنهُاجلدُُُّ,والُم  ُذاُاجلد  ينُ,والُينفع  ههُيفُالد  فق  ُبهُخريًاُي  رِدُاهلل  نُي  ُ.م 

ُالكلامِتُمنُرسولُُِ:قالُثمُ 
ِ
ُهؤالء ُ( ).عىلُهذهُال عوادُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُسمعت 

___________________ 

ُمنُبابُال سامء.ُوالفعل ُمنُاإلخبارُبه.ُوهوُأ وسع  ُ.فالُمانع 

ُعىلُنفِسهُ(:3/383ُ)ُ"مدارجُالسالكي"قالُابنُالقيمُيفُ ُاهلل  ُمنُاالسم,ُوْلذاُأ طلق  ُأ وسع  الفعل 

ُمنهاُبأ سامءُالفاعل,ُكأراد,ُوشاء,ُوأ حدث,ُ تسم  ُملُي  ُباملريدُوالشائيُواملحدث,ُكامُملُأ فعاالً وملُي سم 

هُبالصانعُوالفاعلُواملتقنُوغريُذلكُمنُال سامءُالتيُأ طلقُعىلُنفسه,ُفباب ُنفس  ال فعالُأ وسعُُي سم 

ُُ.منُبابُالسامء ُُ-وقدُأخطأ ُعىلُُ-أقبحُخطأ ُفعلُاساًم,ُوبلغُبأ سامئهُزيادًة ُلهُِمنُكل  منُاشتق 

هُامل ُال لف,ُفسام  ,ُوالكائدُونحوُذلك,ُوكذلكُبابُاإلخبارُعنهُباالسمُأ وسع  ,ُوالفاتن  ,ُواملخادع  اكر 

ىُبذلك بُعنهُبأ ن هُيشء,ُوموجود,ُومذكور,ُومعلوم,ُومراد,ُوالُي سم  .ُانتهى.ُمنُت سميتِهُبه,ُفإنهَُي 

ُ(.331/ )وانظرُطريقُاْلجرتيُ

( )ُُ ُيف ُالبخاري ُاملفرد"أخرجه 111ُ)ُ"الدب ُوال( ُيف ُاملشكل"طحاوي 181ُ )ُ"رشح اجُ( والرس 

واخلطيبُيفُ(318ُص)ُ"القضاءُوالقدر"والبيهقيُيفُ(9/191ُ )ُ"الكبري"والطباينُيفُ(853ُ)

ُعنُمالكُبهُ(311ُ)ُ"التوحيد"وابنُمندهُيفُ(181ُ )ُ"املتفقُواملفرتق" ُوغريهمُمنُط رق 

ُمنُمعاويةُ همُبسامعُكعب  حُبعض  ُ.ُورص 

وعبدُبنُ(111ُ)ُ"الدب"والبخاريُيفُ(1811ُ )واإلمامُأمحدُ(1/111ُ)ُشيبةُفأخرجهُابنُأيبُ

ُ 9ُ 1)محيد ُبنُحكيم( ثامن ُمنُطريقُع  ,ُ 1839ُ )وأمحد 851ُ)والرساجُ( ُيفُ( ُبط ة إبطالُ"وابن 

ُيفُُ(1)ُ"احليل 111ُ)ُ"الزهد"ووكيع ُأ سامة( ُُ,منُطريق ُأيضًا 118ُ)والبخاريُّ ُيفُ( ُكام د ومسد 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   621 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

___________________ 

دُبِنُكعب(15ُ/ )ُ"إحتافُاملهرة" م  سمعتُ:ُقالُبعضهم,ُمنُطريقُحممدُبنُعجالنُكلهمُعنُحم 

ُ.معاوية

ُيفُُُُُ 31/18ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمر ُصحيٌحُ(: ُسنٌد ُحديٌث ُهذا ُاإلسنادُ. ُيفُهذا وإنُكانُظاهره

ُذلكُمنُمعاوية,ُاالنقطاع ُذ.ُوقدُسمع  واةُمالكُعنُمالك  ُذلكُبعضُر  ُمنُ,ُكر  وهوُحمفوٌظُأ يضًا

ُ ُانتهىُ.ُغرِيُطريِقُمالك 

ُ(.1/318)والضعفاءُللعقييلُ(ُ  1 )عللُالدارقطنيُ:ُانظرُ

ُُ ُاحلديثُيف ُالبخاري"وأصل  811ُ)ُ"صحيح ُأخرى( ُومواضع ,ُ 593ُ)ومسلم ُموىلُ( اد ُور  عن

عبة ُإىلُاملغرية":ُقال,ُاملغريةُبنُش  ُ:ُكتبُمعاوية  ُالنبي  ُماُسمعت  الةُملسو هيلع هللا ىلصاكتبُإيل  ُالص  ,ُيقولُخلف 

ُقال ُاملغرية  ُعيل  مىل 
ُ:ُفأ  ُالنبي  الةُملسو هيلع هللا ىلصسمعت  ُ:ُيقولُخلفُالص  ُاهلل,ُوحدهُالُرشيكُله,ُاللهم  الُإلهُإال 

ُمنكُاجلدُ  ُذاُاجلد  ,ُوالُينفع  عطيُملِاُمنعت  ُ."الُمانعُملِاُأ عطيت,ُوالُم 

هُاآلخرُ ُ اُِشقُّ ُرسولُ:ُعنُمعاويةُقال(131ُ )ومسلمُ(1918ُ,ُ 1)فأخرجهُالبخاريُ.ُأم  سمعت 

ههُيفُالدين":ُيقولُ-وهوَُيطبُُ-ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ فق  بهُخريًاُي  نُي ردُاهللُ  ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ"م 

ُمعاوية(:1/15ُ)ُ"عمدةُالقاري"قالُالعينيُيفُُُ ُإن  ُمنُرسوِلُاهللُفإْنُقلت  ُهذا ُكانُقدُسمع  .ُإذا

ُعنه ُ.فكيفُي سأل  ُذلك:ُ؟ُقلت  ه,ُأ رادُأْنُيستثبت  ُهلُرواهُغري  روفه,ُوينظر  ُح  أ وُماُ,ُأ وُن يسُبعض 

ُ.انتهىُكالمه.ُأ شبهُذلك

ُ.ُالصوابُأنهُالُمنافاةُبينهام:ُقلتُ ُهذاُالدعاءُمنُالنبي  هُوملُي سمْعهُمن,ُعىلُاملنبُملسو هيلع هللا ىلصفمعاويةُسمع 

ُالصالة قالُبعدُالصالة,ُبعد  ُعامُي  ُاملغرية  عاوية  ُم  ُ.ُفسأ ل  هاُمعاوية  فوافقُأ ّناُهيُالكلامتُالتيُسمع 

ُ.واهللُأعلم.ُعىلُاملنبُملسو هيلع هللا ىلصمنُرسوِلُاهللُ

اُماُرواهُأمحدُُ ُ.ُعنُحممدُبنُف ضيلُعنُعثامنُبنُحكيمُعنُحممدُبنُكعب(1889ُُ )ُأم  قالُسمعت 

ُيقول ُر:ُمعاوية  الةُُِملسو هيلع هللا ىلصسولُاهللُسمعت  ُالص  ُوقت  ُإذاُانصف  ُ":ُيقول   اُأعطيت 
ُالُمانعُملِ دونُ.ُاللهم 

لةُالفقهُيفُالدين ُ."مج 
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ُِقُلُ اخل ُُنُِْسُيفُح ُُماُجاءُ ُ:باب

ثنوُ-113 ُحد  ُقالُ,يُعنُمالك  عاذُبنُجبل  ُم  ُاهللُ:ُأن  ُماُأ وصاينُبهُرسول  آخر 

ْرزحيُوُملسو هيلع هللا ىلص ُِرجيْلُيفُالغ  كُللن اسُمعاذُبنُجبلُ أ حِسُ:ُأْنُقال.ُضعت  لق  ُُ( ).ْنُخ 

___________________ 

ُهذهُاللفظةُ ُشذوذ  فقدُرواهُمجاعٌةُمنُالثقاتُعنُحممدُُ-وإْنُكانُثقًةُُ-وعثامنُبنُحكيمُ.ُفالظاهر 

ُبنُكعب .ُ ُالكلامتُِمنُالنبي  ُهذه ُسمع  ُمعاوية  ُعىلُاملنبُملسو هيلع هللا ىلصبأن  ُعنُعثامنُبنُ. ُالثقات  ُرواه وكذا

ُن مريُوي عىلُوأ بوُبدرُشجاعُبنُالوليدُعنه.ُحكيم ه(1811ُ )أخرجهُاإلمامُأمحدُ.منهمُابن  .ُوغري 

هاُاختصاراًُ ُِذكر  ُ.واهللُأعلم.ُتركت 

عب"والبيهقيُيفُ,ُمنُطريقُالقعنبي(3/85ُ)أخرجهُابنُسعدُُ( ) نُمنُطريقُسعيدُب(1191ُ)ُ"الشُّ

ُعنُ(1ُ/ )ُ"وصلُبالغاتُمالك"وابنُالصالحُيفُ,ُأيبُمريم منُطريقُأيبُمصعبُكلهمُعنُمالك 

ُبِنُجبلُقال,ُحييىُبنُسعيد ُمعاذ  ُ.فذكره:ُأن 

,ُوتابعهُابنُالقاسمُوالقعنبي.ُهكذاُروىُحييىُهذاُاحلديث(:11/311ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ

ُعنُحييىُبنُ عاذُبنُجبلورواهُابنُب كريُعنُمالك  نقطٌعُجداًُ.ُسعيدُعنُم  والُي وجدُ,ُوهوُمعُهذاُم 

ُ ُانتهى.ُواهللُأعلم.ُوالُغريهُهبذاُاللفظ.ُمنُحديثُمعاذُملسو هيلع هللا ىلصمسندًاُعنُالنبي 

ُعنُحييىُبنُسعيدُعنُ(:1/331ُ)ُ"اللسان"وقالُاحلافظُيفُُ مرُبنُنعيمُبنُميرسةُروىُعنُمالك  ع 

ُسعيدُبنُاملسيب ُقال, ُقالُمعاذُبنُجبل: ُاهللُ: ُرسول  ُأ وصاينُبهُحممٌد ُما ل  ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأ و  ُأْن ُمعاذُ: يا

كُللناس لق  مرُبنُنعيم:ُقالُالدارقطنيُيفُالغرائب.ُأ حسنُخ  ُْيروهُهكذاُغريُع  وقالُاخلطيبُيفُ,ُمل 

واةُعنُمالك تابعُعليه:ُالرُّ ُْي  ُانتهىُُ.ُمل 

ُ(.8 حديثُرقمُ)البنُرجبُُ"جامعُالعلومُواحلكم":ُانظرُ

ُاملعل قاتُالربعةُيفُاملوط أُالتيُالُتوجدُموصولةوه:ُقلتُ ُ.ُذاُاحلديثُأحد 

كبُُ-أيُالغرزُُ-بفتحُالغيُاملعجمةُوسكونُالراءُبعدهاُزاي,ُوهوُُ(الغرز:ُ)قوله لإلبلُبمنزلةُالر 

ُللفرس ُوقيل, ُواخلشب: ُاحلديد ُمن ُيكون كاب ُالر  ُاجللد, ُمن ُإال  ُيكون ُال ُوالغرز مهاُُ:وقيل.
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ثنوُ-111 ُحد  ُبنُأُ يُعنُمالك  سيُبنُعيل  ُبِنُح  ُعنُعيل  يبُعنُابنُِشهاب 

ُ ُاهللُُِ,طالب  ُرسول  هُماُالُيُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  ُترك 
ِ
سِنُإْسالِمُاملرء ُ( ).عنِْيهِمنُح 

ثنوُ-115 ُحد  ُُ:هُقالنُ أُ ُ,عنُحييىُبنُسعيدُ يُعنُمالك  نيُأ ن  ُلي دركُبلغ  املرء 

___________________ 

ُقالهُاحلافظُيفُالفتحُ.ُ,ُأوُالغرزُللجملُوالركابُللفرسمرتادفان

ُ.قالهُالزرقاين.ُمنادىُبحذفُالداةُ(معاذُبنُجبلُ:ُ)ُقولهُ

( )ُ ُالرتمذي 8ُ 13)أخرجه )ُ ُيف ُاإليامن"والبيهقي عب 1391ُ )ُ"ش  )ُ ُيف (311ُ)ُ"الزهد"ووكيع

ُ 1/159ُ)والبغوي )ُ ُيف ُوالتاريخ"والفسوي 311ُ/ )ُ"املعرفة )ُ ُيف نيا ُالدُّ ُأيب ُ"الصمت"وابن

ُعنُمالكُبه(11ُ ) ُ.ُمنُط رق 

هريُعنُعيلُ ,ُوهذاُهوُاملحفوظُعنُمالكُم رسلُ والُ,ُبنُاحل سيُعنُأ بيهُورواهُبعضهمُعنهُعنُالزُّ

ُ ُ.ُكامُقالُابنُعبدُالبُ.يصحُّ

ُ.وماُبعدها(3/311ُ.ُ)الروضُالبسامُيفُترتيبُوختريجُفوائدُمتام:ُانظرُ

ُُ ُالرزاق ُعبد 311ُ/  )وأخرجه )ُ ُيف ُوهب 1ُ 1/ )ُ"جامعه"وابن )ُ ُيف مكارمُ"واخلرائطي

عب"والبيهقيُيفُ(131ُ/ )ُ"الخالق وابنُ(91ُ /9)ُ"التمهيد"البُيفُوابنُعبدُ(1981ُ)ُ"الشُّ

ُبنُاحلسيُم رسالًُ(315ُ)ُ"اإلبانة"بطةُيفُ هريُعنُعيل  ُعنُالزُّ
ُ.منُط رق 

ت صالًُ(3/159ُ)وأخرجهُاإلمامُأمحدُُ ُبنُاحل سيُعنُأ بيهُم  ُعنُعيل 
ُ.ُوغريهُمنُطريقُابنُِشهاب 

هريُاإلرسالُأ يضاًُُ ُعنُالزُّ ُ.والصواب 

ُُ ُالرتمذي 1ُ 13)وأخرجه )ُ ُماجه 3911ُ)وابن ُعبدُ( ُبِن ة ر  ُق  ُعن ُال وزاعي ُطريق ُمن وغريهم

هريُعنُأ يبُسلمةُعنُأيبُهريرة ُ.ُالرمحنُعنُالزُّ

ُ.هذاُحديٌثُغريٌبُ:ُقالُالرتمذيُ

ُ.وقرةُضعيٌفُ:ُقلتُ

ُبنُاحل سيُم رسالًُُ هريُعنُعيل  ُعنُالزُّ ُ.كامُقالُاإلمامُأمحدُوغريه.ُوالصواب 
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لِقه سِنُخ  ُالقائِمُباللُ ُبح  ُ( ).باْل واِجرُئالظ امُ,يلدرجة 

ثنوُ-111 ُحد  ُمالك  ُعن ُسعيدُ ي ُبن ُحييى ُقاُ,عن ُُ:لأن ه ُبنُ ُسعيدُ ُسمعت 

ُأُ ُ:بُيقولسيُ ملا ُُريُ كمُبخخبُ أُ ُال  ُمنُالص  ُالمنُكثري  ُ:لقاُ.ىلبُ:؟ُقالوادقةةُوالص 

ُإصال ُبُِلاكمُواوإيُ ُ,بيُِلاُذاِتُُح  ُغض  ُ.( )ُقةُ لاحلاُهيُاةُفإّن 

_________________ 

عب"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( ) ُ.منُطريقُسعيدُبنُأيبُمريمُعنُمالكُبه(ُ 111)ُ"الشُّ

ُ.ُحييىُهوُالنصاري.ُوهذاُمنُقبيلُامل رسلُُُُ

ُرْأياًُ:ُفقال(11/83ُ)ُ"التمهيد"وقدُأ شارُإىلُذلكُأبوُعمرُيفُُ والُيكونُمثل هُ,ُهذاُالُجيوزُأْنُيكون 

ُت وقيفاًُ ُعنُا,ُإال  ويُمرفوعًا ُوقدُر  ُمنُحديثُحييىُبنُُِملسو هيلع هللا ىلصلنبي  ُحسان  ُمنُوجوه  سندًا سعيدُهذاُُم 

ُ.انتهىُكالمه.ُوغريه

ُُُ ُيف ُعمر ُأبو 11/83ُ)ُ"التمهيد"وأخرجه )ُ ُعدي 3/111ُ)وابن )ُ ُيف قييل ُ"الضعفاء"والع 

(1/111ُ هريُبنُُِعديٍُُّوغريهمُمنُطريقُاليامنُبنُِ( سعيدُعنُُحممدُعنُحييىُبنُُِاحلمصُعنُز 

ُُالقاسمُِ ُ.ُمثله.ُملسو هيلع هللا ىلصعنُعائشةُعنُالنبي 

هُضعيٌفُُ ُ.ُوإسناد 

ُأ خرىُ ُهذاُاحلديثُمنُط رق  ُ.ُوقدُجاءُنحو 

ُُ ُأيبُداود ُعند ُعائشة ُ(1198)منُحديِث ,ُ ُأمحد ُعند مرو ُاهللُبنُع  1811ُ)وعبد ُعندُ( وأيبُأمامة

ُ.هموغري(181ُ)ُ"الدبُاملفرد"وأيبُهريرةُعندُالبخاريُيفُ(1119ُ)ُ"الكبري"الطباينُيفُ

ُ)قولهُ ُُ(الظامئ: ُعياضُيف 319ُ/ )ُ"املشارق"قال ُمهموزالظام(: ُئ ُالصوم. ُمن ُالعطشان ُ.أي

ُ.انتهى

ُالبُيفُ ( ) ُابنُعبد ُعنُحييىُبنُ(15ُ /13)ُ"التمهيد"أخرجه ُبنُعيسىُعنُمالك  منُطريقُمعِن

ُسعيدُبنُاملسيبُيقول كره:ُسعيدُسمعت   .ُفذ 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   625 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

___________________ 

قالُرأياًُُ ُ.ُفهوُمنُقبيلُاملراسيل,ُوهذاُكسابقهُالُي 

ُُ ُ.كامُسيأيت.ُملسو هيلع هللا ىلصورواهُبعضهمُعنُسعيدُعنُالنبي 

ُ:ُوقعُيفُالسندُكذاُ ُ.!سعيدُبنُاملسيبُسمعت 

ُاملديني(:15ُ /13)قالُأبوُعمرُ ُبن  اُعيلُّ ه  ٌةُذكر  ..ُفقالُوذلكُماُأ خبناهُعبدُاهللُبنُحممد.ُوفيهُِعل 

عنفذكرهُمنُطريقُ ُملعنُِ:ُقالُعيلٌُُ.ابنُاملدينيُعنُم  ُهذاُاحلديثُملُيسمْعهُحييىُبنُسعيدُ.ُفقلت  إن 

ُرجٌلُ ُبينهام ُاملسي ب ُبن ُسعيد ُاملسيبُ.من ُبن  ُسعيد  ُسمعت  ُفيه ُتقْل ُفال ُبنُ, ُسعيد ُعن واجعْله

ُعنُسعيدُبنُاملسيب.ُاملسيب ُ.فكانُالُيقولُفيهُإال 

ُالوه:ُقالُعيلُ ُُ ثناهُعبد  ابُويزيدُبنُهارونُوغريمهاُعنُحييىُبنُسعيدُعنُإسامعيلُبنُأيبُوقدُحد 

ُ.انتهى.ُحكيمُعنُسعيدُبنُاملسيبُمرفوعاًُ

ُُ ُيف ُالدارقطني ُقال ُمالك"وكذا ُخولفُفيه 93ُ/ )ُ"الحاديثُالتي ُوهمٌُ(: ُإنه ُمنُ. ه ُسِمع  وأنه

ُ.إسامعيل

نياُيفُ:ُقلتُ ُعنُجريرُع(18ُ )ُ"مداراةُالناس"أخرجهُابنُأيبُالدُّ نُحييىُعنُإسامعيلُعنُسعيد 

ُ.ملسو هيلع هللا ىلصعنُالنبيُ

ُ.عنُأ سامةُبنُزيدُعنُإسامعيلُبه(138ُ)ُ"الزهد"وأخرجهُابنُاملباركُيفُُ

سلمٌُ:ُقلتُ ُروىُلهُم  ُمعيُوالنسائي.ُوإسامعيل  ُ.ووث قهُابن 

ويُعنُسعيدُبنُاملسيبُقالُ ُ.ُفذكره:ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ:ُوقدُر 

ُُ ُيف اح ُوض  ُابن  111ُ)ُ"البدع"أ خرجه ُزيد( ُبن ُمح اد ُطريق ُمن ,ُ ُيف ُالب ُعبد ُ"التمهيد"وابن

ُ.منُطريقُحفِصُبِنُغياثُكالمهاُعنُحييىُبنُسعيدُعنُابنُاملسيبُبه(15ُ /13)

رداءُمرفوعاًُُ ُعنُأ يبُالد  ويُعنُسعيد  ُ.ُور 

رسالًُ(.15ُ /13)أخرجهُابنُعبدُالبُُ ُم 
كامُقالُالدارقطنيُيفُ.ُوالصوابُعنُإسامعيلُعنُسعيد 

ُ(ُ 11 رقمُ)ُ"العلل"

وغريهمُمنُطريقُ(9ُ 19)وأبوُداودُ(1519ُ)والرتمذيُ(1/111ُ)رواهُأمحدُ:ُوللحديثُشاهدٌُُ

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   626 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُيُ حل ُيفُاُماُجاءُ ُ:باب
ِ
ُاء

ثنوُ-111 ُحد  ُيُعنُمالك  ُُبنُُِمةُ لُ عنُس  ُ( )ُيدُِنُزُ عُرقي ُمةُالزُُّلُ صفوانُبنُس 

ُُالنىلهُإكانةُيرفعُ حةُبنُرُ لطُبنُِ ُكلُ:ملسو هيلع هللا ىلصُرسولُاهللُلقاُ:لقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُخلٌقُدُُِل  ُ,ين 

ُ ُلُ وخ  ُياءُ حلاُمُِاإلسالُق 
( ).ُ

___________________ 

رفوعًاُنحوه ُم 
ِ
ُالدرداءُعنُأ يبُالدرداء ُ.ُساملُبنُأيبُاجلعدُعنُأ م 

ُحبانُُ حهُابن  ُ(.5191ُُ)ُوصح 

ُ.حديٌثُحسٌنُصحيٌحُ:ُوقالُالرتمذيُ

ةُالبغض.ُبكرسُالباءُ(البِغضةُ:ُ)ُقولهُ ُ.وهيُشد 

ي قالُ,ُأيُت ستْأصلُكحالقُالشعرُِ.ُأيُامل هلكة(:385ُ/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(احلالقةُ:ُ)ُقوله

همُبعضاًُ لقُبعض  قتل.ُالقومُحي  ُالرحمُِاملرادُه:ُوقيل,ُأيُي  ُ.انتهى.ُناُق طيعة 

ُ.كامُسيأيتُيفُكالمُابنُعبدُالب.ُيزيد:ُفقالو.ُوخالفهُالكثر.ُكذاُقالُحييىُ( )

دُكامُيفُ(8/511ُ)أخرجهُابنُأيبُشيبةُُ( ) (59ُ  )ُ"السنة"واخلاللُيفُ(1898ُ)ُ"املطالب"ومسد 

ُ ُيف ُالب ُعبد 9/151ُ)ُ"التمهيد"وابن )ُ عب"والبيهقيُيف 35ُ /1)ُ"الشُّ )ُ ُيف مسندُ"والقضاعي

ُعنُمالكُبه(9ُ 1 )ُ"الشهاب ُ.ُمنُط رق 

رسلُ ُ.وهذاُم 

ُعنُ(:11ُ ,ُ 1 / 1)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ واة ُالرُّ ُعندُمجهور ُاحلديثُيفُاملوطأ ُهذا هكذا

كانةُعنُأُ ,ُمالك ُعنُسلمةُبنُصفوانُعنُيزيدُبنُطلحةُبنُر 
والُأ علمُ,ُبيهورواهُوكيعُعنُمالك 

ُوكيع(ُعنُأبيهُعنُمالك)قالُفيهُأ حدًاُ ُوكيع.ُإال  ْتُرواية  ُمسنٌدُمنُهذاُالطريق.ُفإْنُصح  ُ.فاحلديث 

ُ ُالنبي  ُعن
ُوجوه  ُمن ُمستنٌد ُفمتصٌل ُمعناه ا ُملسو هيلع هللا ىلصوأ م  ُاحلديث. ُحييىُيفُهذا ُبن ُوقالُحييى ُبنُ: زيد

وهوُ,ُوهوُالصواب.ُيزيدُبنُطلحةُبنُركانة:ُوقالُالقعنبيُوابنُبكريُوابنُالقاسمُوغريهم,ُطلحة

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   627 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

___________________ 

عيُعىلُ,ُيزيدُبنُطلحةُبنُركانةُبنُعبدُيزيدُبنُهاشمُبنُاملطلبُابنُعبدُمناف ُم  ُحييىُبن  وقدُأ نكر 

رسٌلُ.ُليسُفيهُعنُأبيه:ُوقال(ُبيهُعنُأ)ُوكيعُيفُهذاُاحلديثُقولهُ وقدُرواهُحممدُبنُسليامنُ,ُوهوُم 

كانة .ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ:ُقال,ُال نباريُعنُوكيعُعنُمالكُبنُأنسُعنُسلمةُبنُصفوانُعنُابِنُر 

ُروايةُمجاعِةُأ صحابُمالك.ُفذكره ُمثل  ُْيقلُفيهُ,ُوهذاُي شبهُأ ْنُيكون  ُْ(ُعنُأبيهُ)ُلنهُمل  وإنُكانُمل 

ه ُ,ُيسم  ُبهُمعاويةُبنُحييىُ.ُهذاُاحلديثُبغريُهذاُاإلسنادُملسو هيلع هللا ىلصوالُأ علمهُي روىُعِنُالنبي  ُماُانفرد  إال 

هريُعنُأ نس ُاهللُ,ُعنُالزُّ ُرسول  ُبِحملِه.ُفذكره:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  تجُّ والُ,ُومعاويةُبنُحييىُضعيٌفُالُحي 

وثقُبنقلِه ُ.ي 

ُحسنُ ُ ويُمنُحديثُالشامييُبإسناد  ُالقاسمُرمحهُاهللح.ُوقدُر  ُبن  ثناهُخلف  قالُحدثناُأبوُبكرُ.ُد 

ُعبدُاهللُبنُحممدُبنُحييىُ:ُحممدُبنُاحلسيُبنُصالحُالسبيعيُاحللبيُبدمشقُقال ُأبوُعمر حدثنا

ُالزدي ُقال, ُبنُزيدُعنُخالدُبنُ: ُبنُأيبُإياسُالعسقالينُعنُمعنُبنُالوليدُعنُثور ُآدم حدثنا

ُخلٌقُ":ُملسو هيلع هللا ىلصالُرسولُاهللُق:ُقال,ُمعدانُعنُمعاذُبنُجبل م نُالُ.ُوخلقُاإلسالمُاحلياء,ُلكلُدين 

ُله ُلهُالُدين  ُ."حياء 

نواُاإلسالمُبخصلتي":ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ:ُوبإسنادهُعنُمعاذُبنُجبلُقالُُ :ُوماُمها؟ُفقال:ُقلنا.ُزي 

ُ.ُ"احلياءُوالسامحةُيفُاهللُالُيفُغريه

يُويوسفُبنُموسىُالقطانُكالمهاُعنُوكيعُثمُرواهُمنُطريقُهنادُبنُ..ُوأماُحديثُوكيعُ الرس 

ُ.فذكره.ُملسو هيلع هللا ىلصقالُرسولُاهللُ:ُقال,ُعنُمالكُبنُأنسُعنُسلمةُبنُصفوانُعنُيزيدُبنُركانةُعنُأبيه

هريُعنُأنسُعنُالنبيُُ ويُعنُعيسىُبنُيونسُعنُمالكُعنُالزُّ .ُفذكرُاحلديث:ُأنهُقال,ُملسو هيلع هللا ىلصوقدُر 

ُعنُسلم,ُوذلكُعندناُخطأ هريُعنُأ نس,ُةُبنُصفوانوإنامُهوُملالك  ُوحديثُعيسىُبنُِ,ُالُعنُالزُّ

هريُعنُأ نسُ.يونس :ُقال.ُذكرهُالبزار.ُالُعنُمالكُبنُأنس.ُإنامُهوُعنُمعاويةُبنُحييىُعنُالزُّ

هريُ حدثناُأمحدُبنُمنصورُحدثناُنعيمُبنُمحادُحدثناُعيسىُبنُيونسُعنُمعاويةُبنُحييىُعنُالزُّ

ُ.تهىُاملقصودُمنهان.ُفذكرهُملسو هيلع هللا ىلصعنُأنسُعنُالنبيُ

ُقلتُ هري: ُالزُّ ُعن ُمعاوية ُيونسُعن ُبن ُعيسى ُورواية .ُ ُماجه ُابن ُ 8 1)أخرجها ُيعىلُ( وأبو

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   628 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُغُ ليفُاُماُجاءُ ُ:باب ُِبُض 

ثنوُ-118 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  ُُابنُِشهاب  ُعُ ُمحنُبنُِيدُبنُعبدُالرُ عنُمح  ُ,وف 

ُُ:لفقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُُِرسوىلتىُإأُ ُالًُرج ُُنُ أُ  ُأُ لكُنيمُْلُ عُ ُ.اهللُياُرسول  ُامت  ُوالُ.نُ هِبُُعيش 

ُيلُ عُكثرُْتُ 
ُفأُ  ُُلفقاُ.ىنس  ُ( ).غضْبُتُ ُالُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

___________________ 

(3513ُ.)ُ

ُ.ُوقدُاضطربُفيهُأيضاًُ.ُومعاويةُضعيفُ

عبُاإليامنُللبيهقيُ:ُانظرُ ُ(.1155ُ)ش 

هريُ ُعنُالزُّ
ُمالك  اُرواية  منُطريقُعيسىُبنُ(ُ 3/ )ُ"امل عجمُالصغري"فأخرجهاُالطباينُيفُ.ُأم 

ُ ُ.ُيونسُعنُمعاويةُبنُحييىُومالك 

ُ(.ُ 15/ )اإلرشادُللخلييلُ:ُوانظر.ُوهيُخطأُكامُقالُابنُعبدُالبُ

ُ(311ُ)يعُلوكُ"الزهد"لكنهُيفُكتابُ,ُفكذاُرواهُابنُعبدُالب(ُأبيه)أماُروايةُوكيعُبزيادةُُ .ُعنُمالك 

ُ(.ُأبيه)ليسُفيهُعنُ

يُيفُُ ثناُوكيعُعنُمالكُبه(311ُ )ُ"الزهد"وكذاُأخرجهُهن ادُبنُالرس  ُْيذكرُعنُأبيه.ُحد  ُ.ُومل 

ُ.ُولعل هُرواهُمنُوجهي,ُوهذاُاختالفُعنُوكيعُنفسهُ

ُ.(98 / )ُ"الكامل"جهُابنُعديُيفُأخر.ُوللحديثُشاهٌدُعنُابنُعباسُ

نكرٌُ(:1/188ُ)ُ"الِعلل"لكنُقالُأبوُحاتمُيفُُ ُ.حديٌثُم 

ُ.ُعنُمالكُبه(1131ُ)ُ"املعرفة"والبيهقيُيفُ(ُ 11)ُ"جامعه"أخرجهُابنُوهبُيفُُ( )

هريُبه(333ُ)ُ"مساوئُالخالق"وأخرجهُاخلرائطيُيفُُ ُ.ُمنُطريقُأيبُأويسُعنُالزُّ

ُُ ُيف ُعمر ُأبو 1/115ُ)ُ"التمهيد"قال ُمجاع(: ُرواه ُم رسالًُهكذا ُمالكُيفُاملوطأ ُعن واة ُالرُّ ُة  وهوُ.

ُفيهُعنُمالك حيح  ُالص  فُ, ُاملدينُعنُمطر  ُسبة ُابن  وغرائب1/331ُُاحلليةُليبُنعيمُ]ُوقدُرواه

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   629 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُيفُامل ُُماُجاءُ ُ:باب ُةُِحُ افُ ص 

ثنوُ-119 ُحد  ُيُعنُمالك 
ِ
ُعبدُِلسيبُمُ بنُأُ ُعنُعطاء ُلقاُ:لقاُ,راساينُ خلُااهللُم 

ُ ُتُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُحُ افُ ص  ُغُِلاُواُيذهب  ُُ,لُّ ُُ,واواُحتابُ ادُ وِت  ُُوتذهب  ُ( ).حناءُ الش 

___________________ 

يدُبنُعبدُالرمحنُعنُأ يبُهريرة[83ُُمالكُالبنُاملظفرُرقمُ هريُعنُمح  ُعنُالزُّ
ورواهُ,ُعنُمالك 

ُ ُالرمحنُعنُأ بيهُإسحاقُبنُب شريُالكاهيلُعنُمالك  يدُبنُعبد هريُعنُمح  ُعنُالزُّ ُخطأٌُ. ,ُوكالمها

رسٌلُ ُم 
ُمنُُورواهُابنُ ,ُكامُيفُاملوطأُ.والصوابُفيهُعنُمالك  ل  يدُعنُرج  ُعنُمح  يينةُعنُابنُِشهاب  ع 

ُ ل ه.ُمثلهُملسو هيلع هللا ىلصأ صحاِبُالنبي  ُ.انتهىُكالمه.ُفوص 

يينة:ُقلتُ ُ.ُروايةُابنُع 

ُُ ُأمحد ُاإلمام 13118ُ)أخرجها )ُ ُشيبة ُأيب ُ(1 5/1)وابن ,ُ ُالرزاق ُعبد 11181ُ)ورواه وأمحدُ(

ر(1111ُ)ُ"املعرفة"وأبوُنعيمُيفُ(1/351ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(ُ 138/ ) عم  ,ُمنُطريقُم 

عمرُوالليث)منُطريقُالليثُبنُسعدُكلهمُ(11/11ُ)وابنُعساكرُ يينةُوم  هريُبه(ُابنُع  .ُعنُالزُّ

ُ.ُموصوالًُ

ُ:ُزادُعبدُالرزاقُوغريهُ ُاهللُ":ُقالُالرجل  ُحيُقالُرسول  رت  ُ.ُماُقالُملسو هيلع هللا ىلصففك  ُالرش  مع  فإذاُالغضبُجي 

ُيفُ.ُ"كل ه هُالب وصرييُّ ح  ُ(.33ُُُُُُُُُُُ /1)ُ"إحتافُاملهرة"وصح 

ُبِنُق دامةُمثلهُُ حهُابنُحبانُُ.(5911 )رواهُأمحدُ.ُويفُالبابُعنُجارية  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(5189ُُُُُُُُُُ)وصح 

ُقالُللنبيُ",ُعنُأيبُهريرةُ(5115)ويفُصحيحُالبخاريُُُ الً ُرج  .ُالُتغضْبُ:ُأ وِصني؟ُقال:ُملسو هيلع هللا ىلصأن 

دُِمراراًُ ُ.ُ"الُت غضْبُ:ُقال,ُفرد 

ُ(1/111ُ)البنُعبدُالبُُ"التمهيد"وُ(9ُ 1/5 )البنُحجرُُ"فتحُالباري":ُانظرُ

ُ.ُعنُمالكُبه(111ُ)رقمُُ"جامعه"أخرجهُابنُوهبُيفُ ( )

رسِلُعطاءُهذا(55ُ/  )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ والًُ:ُعنُم  ُْنقْفُعليهُم وص  ُ.ُومل 

ُ.ُعنُعطاءُنفِسه:ُأي:ُقلتُ

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   631 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُلُِامجُ للُياِبُالثُ ُسُِبُْيفُلُ ُماُجاءُ ُ:باب ُاهب 

ثنوُ-181 ُحد  ُُالعبدُاهللُبنُُِابرُِمُعنُجلسعنُزيدُبنُأُ يُعنُمالك  ُ,نصاري 

ُُ:لن هُقاأُ  ناُنازٌلُحتتُفبيناُأُ ُ:جابرٌُُلقاُ,نامرُ يفُغزوةُبنيُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِناُمعُرسورْجُخ 

ُ ُإذاُرسول  ُلفقُ.ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُشجرة  ُُ:ت  ُُالظىلإُهلمُ ُ.اهللُياُرسول  ُفنزُ:لقاُ,ل  ُُل  ُرسول 

ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُُغُِىلإُفقمت  ُْسُمُ تُ لناُفالرارة  ُفيهاُفوجدُُْت  ُفكُ ثُ قُُِجروُ ُت 
 
ُاء ْ ُقرُ ُ,هتُ رس  هُبتُ ثم 

ُلفقُ:لقاُ؟كمُهذالينُنُأُ مُُِ:لفقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُُِرسوىلإ ُناُبهُخرْجُُ:ت  ُمنُاهللُياُرسول 

ُ.دينةُِملا

ُزهُجهُ ناُنُ لوعندناُصاحٌبُُ:جابرٌُُلقا ُدبرُ أُ ُمُ هُثُ تُ زُْفجهُ ُ:لقاُ,ناهرُ رعىُظُ يُ ُيذهب 

ُيُ  ُلردانُيهُبُ لوعُ.هريفُالظُ ُذهب  ُُ:لقاُ,اقُ لُِهُقدُخ  ُ:لفقاُ,يهلإُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُفنظرُرسول 

ُلفقُ؟هُثوبانُغريُهذينلاُمُ أُ  ُُىلبُ:ت  ُبةُكُ يُْعُ لهُثوبانُيفُالُ.اهللُياُرسول  ُ,امهاهُإيُ تُ وُْس 

___________________ 

ُيفُُ ُمالٌكُم عضالًُ(:3/191ُ)ُ"الرتغيبُوالرتهيب"وقالُاملنذريُّ ُهكذا ُرواه ,ُ وقدُأ سندُمنُط رق 

ُ.انتهىُكالمه.ُفيهاُمقاٌلُ

ُوهبُمنهاُماُأخ:ُقلتُ مرُبنُ:ُقال.ُأ خبينُأ سامةُبنُزيد(:111ُ)رجهُابن  ُالعزيزُبنُع  ثنيُعبد  حد 

رسٌلُأيضاًُ.ُعبدُالعزيزُعنُأبيهُبه ُ.وهذاُم 

ديُيفُُ ُع  ةُعنُنافعُعنُابنُعمرُ(1/115ُ)ُ"الكامل"وأخرجهُابن  ْيِزع  ع  منُطريقُحممدُبنُأيبُالزُّ

ُمرفوعاًُ ُبا: ُت ذهب  ُاملصافحة  ُفإن  وا ُلشحناءتصافح  ,ُ ُالِغل  ُت ذِهب  ُاْلدية  ُفإن  وا ُ"وِتاد  ُأيبُ. ُابن  وفيه

ة ْيِزع  ع  ُاحلديِثُ:ُقالُالبخاريُوأبوُحاتم.ُالزُّ نكر  ُ.ُم 

ُُ ُط رق ُمن ُمرفوعًا وي ُ"ور  ُحتابوا ادوا ُُ"ِت  ُ 1 /1)ُ"نصبُالراية"انظر .ُ"التلخيصُاحلبري"و(.

(3/19.)ُ
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ُاملوطُ ُزوائدُ   631 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُوُمُ ثُ ُ,امسهُ بُِلُ هُففدعوتُ ُ:لقاُ,امهُ ْسُبُ ليلُْهُفرُْهُفمُ عُ فادُُْ:لقا ُُيُ ىل  ُ.ذهب 

ُلُ ماُ:ملسو هيلع هللا ىلصُرسولُاهللُلفقاُ:لقا ُلأُ ُ,هعنقُ ُاهلل ُهُرضب  هُعُ فسمُُِ:لقاُ,؟اًُهذاُخريُيس 

ُُ:لفقاُ,لج ُالرُ  ُ:لقاُ,اهللُلُِيفُسبيُ:ملسو هيلع هللا ىلصُرسولُاهللُلفقاُ؟اهللُليفُسبيُاهللُِياُرسول 

ُتُِفقُ  ُالرُ ُل  ُ( ).اهللُليفُسبيُجل 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُحبان ُابن 8ُ 51)ُ"صحيحه"أخرجه ُوالبز( 1913ُ)ار )ُ 83ُ /1)واحلاكم ُيفُ( البيهقي

ُعنُمالكُبه(93ُ / 1)وابنُعساكرُ(111ُ/ )ُ"الدالئل" ُ.منُط رق 

ُصحيٌحُُ ه ُوإسناد  ُبنُعبدُاهللُ. ُمنُجابر ُاخت لفُيفُسامعُزيد  ُأنه ُإال  ُمعي, ُابن  ُفنفاه ُابنُ, وأ ثبته

ُ(.ُ 3/15)ُ"التمهيد"حب انُوابنُعبدُالبُيفُ

ُمنُجابرُ :ُ"صحيحه"قالُابنُحبانُيفُُ ُجابرًاُماتُسنةُ,ُوزيٌدُسمع  ُمو.19ُلن  ىلُعمرُوماتُأ سلم 

ُوالدُزيد) ُبضعُومخسي( عاويةُسنة ُم  ُيفُإمارة روان, ُم  ُعليه ُوصىل  ُذاك, ُإذ ُوكانُعىلُاملدينة فهذاُ,

ر,31ُ أسلمُسنةُُوماتُزيدُبنُ ,ُوهوُكبري.ُيدلُّكُعىلُأنهُسمعُجابراًُ م  ُ.هانتهىُكالم.ُوقدُع 

ُعندي(:ُ 3/15)ُ"التمهيد"وقالُأبوُعمرُيفُُ ُمدفوع  هُمنُجابرُغري  ُمنُابِنُعمر,ُوسامع  .ُوقدُسمع 

مرُقبلُجابرُبنُِ ُع  ُابن  ُجابرُسنةُثامنُوسبعي,ُاهللُبنحِوُأ ربعِةُأ عوامُعبدُُِوتويف  ُعمرُ,ُوتويف  وتويفُابن 

ُ.انتهى.ُسنةُأربعُوسبعي

ُقلتُ ُاب: ُقول  ُي ؤيد ُما ُمعيولعل  ُِن ُكامُيفُ. ار ُالبز  ُأ خرجه منُطريقُ(1911ُ)ُ"كشفُالستار"ما

ُعنُزيدُبنُأ سلمُعنُعطاءُبنُيسارُعنُجابرُبه ُ.ُهشاِمُبِنُسعد 

ُعنُجابرُبه(1991ُ)وأخرجهُأيضًاُُ
 
ِدُبِنُإسحاقُعنُحممدُبنُإبراهيمُعنُعطاء ُ.ُمنُطريقُحمم 

ُزيداًُُ قالُإن  ُمنهُأ حاديثُأ خرى,ُمنُجابرُملُي سمعُهذُاحلديث.ُلكنُقدُي  ِمع  ُ.واهللُأعلم.ُلكنُس 

ُ.وهوُالوعاء.ُبكرسُالغي(ُِغرارةُ:ُ)ُقولهُ

ةُالصحيحةُ (:1/311ُ)ُ"املنتقى"قالُالباجيُيفُُ(جروُقث اءُ:ُ)ُقولهُ ُالقثاء  ,ُامل ستطيلةُ :ُوقيل,ُواجلرو 

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   632 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُهِبُوالذُ ُةُِغُ بْصُمل ُاُياِبُالثُ ُسُِبُْيفُلُ ُماُجاءُ ُ:باب

ثنوُ- 18 ُحد  ُمالك  ُنافعُ يُعن ُعُ اهللُعبدُ ُنُ أُ ُ,عن ُيُ ُبن ُكان ُلمر ُالثُ ُبس  ُوب 

ُ( ).عفرانُِبالزُ ُوغُ صبُ ملواُ,ِقُْشُملُِباُوغُ صبُ ملا

ُزُ خل ُاُسُِبُْيفُلُ ُماُجاءُ ُ:باب

ثنيوُ-181 ُالن ُُزوِجُُ-بيهُعنُعائشةُكُعنُهشامُبنُعروةُعنُأُ لماُحد  ُملسو هيلع هللا ىلصُبي 

ُأُ ُ- ُاُكُ ّن  ُطُْبريُمُِالزُُُُّبنُ اهللُعبدُ ُْتُس  ُُرف  ُكانتُعائشةُ خ  ُلُْتُ ُزٍّ ُ( ).هبس 

___________________ 

غرية:ُوقيل بيد,ُحكاهُأ بوُالقاسمُاجلوهري.ُالص  ان:ُوقالُأبوُع  م  ُالِقث اءُوالرُّ ُ.انتهى.ُاجلروُصغري 

ُمنهاُوقيل(:181ُ/ )ُ"املشارق"وقالُعياضُيفُُ ُعليهُقول هُيفُاحلديثُ,ُهوُالواحد  ت ه"ويدلُّ ْ ُ"فكرس 

ه ِ ب 
ُعىلُكِ ُ.انتهى.ُوهذاُيدلُّ

ُ:ُ)ُقولهُ يبة  ُ.ُكامُقالُأهلُاللغة.ُهوُمستودعُالثيابُ(الع 

مروُبِنُاْليثم(13ُ /1)ُ"الطبقات"أخرجهُابنُسعدُيفُ ( ) عوايلُ"وأ بوُأ محدُاحلاكمُيفُ,ُمنُطريقُع 

ُبه(15ُ )ُ"مالك  .ُمنُطريقُحييىُبِنُسليامنُبِنُنْضلةُكالمهاُعنُمالك 

ُ.ُوإسنادهُصحيح

ُ.ُطٌيُأمحرُي صبغُبهُالثياب.ُهيُامل غرةُ(.املِشقُ:ُ)ُقولهُ

( )ُ ُابنُسعد 8/11ُ)أخرجه 1/151ُ)الطحاويُو( ُالكبى"والبيهقيُيفُ( 3/111ُ)ُ"السنن ويفُ(

عب" ُعنُمالكُبه(5938ُ)ُ"الشُّ ُ.ُمنُط رق 

ُ.وإسنادهُصحيحُ

ُقال(ُ 991 )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ روة رُعنُهشامُبنُع  عم  ُعنُم  بريُ": ُالزُّ ُاهللُبِن ُعىلُعبِد رأ يت 

ْتهُإِياهُعائشة س  ُأ خَّضُك  زٍّ ُ.ُ"ِمطرفًاُِمنُخ 

ُ)ُُ:قولهُ ُخزٍّ يهُ:ُبك رسُامليمُوفتحهاُوضمها(:3/119ُ)ُ"النهاية"قالُيفُُ(ِمطرف  ف  ر  ُالذيُيفُط  الثوب 

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   633 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُلن ُلهُرُ كُْماُيُ ُ:باب
ِ
ُبُْلُ ُساء ُيابنُالثُ هُمُِس 

ثنوُ-183 ُحد  ُأُ ُ,همُ قمةُعنُأُ ليبُعُ أُ ُبنُُِقمةُ لعنُعيُعنُمالك  ُْتُلدخُ:ْتُلاُقاّن 

ُُحفصةُ  ُالن ُُزوِجُُ-ُعائشةُىلمحنُععبدُالرُ ُبنت  ُ.قيٌقُُحفصةُمخاٌرُرُ ىلوعُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي 

ُوكُ ُ,شةُ هُعائُِتُْفشقُ  ُ( ).اًُيفُ ثُِكُ ُاًُارهاُمِخُتُْس 

ثنوُ-181 ُحد  ُعنُأُ ليبُصاريمُعنُأُ يبُمُ أُ ُبنُُِمُِلسعنُمُ يُعنُمالك  ,ُريرةيبُهُ ح 

ُِياٌتُمائُِنساٌءُكاسياٌتُعارُ:لهُقانُ أُ  ُيُ ٌُتُاليالالٌتُمم  ُُوالُ,ةن ُجلنُالُْدخ  ُ,هاحْيُ رُُِنُ دُْجي 

ُُسريةُِنُمُ وجدُمُِهاُيُ ورحيُ  ُمخ  ُ( ).نةسُمائةُس 

___________________ 

ل امن ُ.انتهى.ُع 

ُمنُحرير(:ُ 1/19 )ُ"الفتح"وقالُابنُحجرُيفُُ هُبْسجف  جفتُأ طراف  ُ.هوُماُس 

ْعنُبنُعيسى(ُ 8/1)ُ"الطبقات"أخرجهُابنُسعدُيفُُ(1) ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ,ُمنُطريقُم 

ُ.ُمنُطريقُابنُب كريُكالمهاُعنُمالكُبه(1/319ُ)

ُُ ُابنُسعد 8/11ُ)وأخرجه ه( ُأ م  ُعن لقمة  ُع  ُعن ُبالل ُبن ُمنُطريقُسليامن ُفذكره. ُوفيه. قالتُ".

ُماُأ نزلُاهللُيفُ:ُعائشة اُت علمي  ُ!.سورةُالنور؟أ م 

ها:ُبكرسُأولهُوالتخفيفُ(مِخارُ:ُ)ُقولهُ ُرْأس  ُ.قالهُابنُحجر.ُماُت غط يُبهُاملرأ ة 

( )ُُ ُيف ُالبيهقي ُاإليامن"أخرجه عب 1551ُ)ُ"ش  ُالقعنبي( ُطريق ُمن ,ُ ُيف ُالسنة"والبغوي ُ"رشح

ُبه(1ُ /1 ) هريُكالمهاُعنُمالك  ُ.ُمنُطريقُأ يبُم صعبُالزُّ

ُ.الرفعُُِوهذاُموقوٌفُلهُحكمُ ُ

ُب كريُعنُمالكُ ُنافعُوابن  واهُمرفوعًاُابن  ُ(.3/111ُ)ُ"التمهيد"أخرجهُابنُعبدُالبُيفُ.ُوقدُر 

ُ(.911ُ رقمُ)ُ"عللُالدارقطني":ُوانظرُ

هيلُبنُأيبُصالحُعنُأبيهُعنُأيبُهريرةُمرفوعًاُ(18ُ 1)ُ"صحيحُمسلم"واحلديثُيفُُ منُطريقُس 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   634 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُهوبُ ثُ ُلُِج ُالرُ ُلُِباْسُيفُإُُِماُجاءُ ُ:باب

ثنوُ-185 ُحد  ُلسأُ ُ:لهُقانُ أُ ُ,بيهمحنُعنُأُ ءُبنُعبدُالرُ عاللعنُايُعنُمالك  ُت 

ُاأُ  ُسعيد  ُاإلُي ُدرخلبا ُأُ أُ ُ:لفقاُ؟زارُِعن ُبعخبُ نا ُُ.مُ لك ُرسوُسمعت  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُبين ُلناحُعج ُُالُ,هيُْساقُ ُنصاِفُُأُ ىلإُلمُِساملُ ُإزرةُ ُ:يقول ُفيام ُوبيُ يه ماُُ,عبيكُ لاُه

ُسفأُ  ُىلقيامةُإليومُاُاهلل ُينظرُ ُالُ,اركُففيُالن ُلمنُذُلسفماُأُ ُ,اركُففيُالن ُلنُذمُُِل 

ُ.اًُرُ هُبطُ زارُ إُُِنُجرُ مُ 
( )ُ

___________________ 

ا" ..ُونساٌءُكاسياٌتُ,ُقوٌمُمعهمُسياٌطُكأ ْذنابُالبقِرُي َّضبونُهباُالناس.ُِصنفاِنُِمنُأ هِلُالناِرُملُأ رمه 

ُ.ُ"وفيهُمسريةُكذاُوكذاُ.ُاحلديث

ُاملسريةُ ُمدة  ُْي بي  ُذلك.ُومل  اُ,ُلكنُروايةُمالكُفيهاُبيان  ُ(.مخسُمائةُسنة)وأ ّن 

نُنِعمةُُُ حدهاففيهُأ وجٌهُأ.ُأماُالكاسيات(:ُ 9 /1 )ُ"رشحُمسلم"قالُالنوويُيفُُ معناهُكاسياٌتُم 

ُمنُشكرها ُاهللُعارياٌت ُوالثانى, ُآلخرِتنُ: ُواالهتامم ُاخلري ُفعل ُمن ُعارياٌت ُالثياِب ُمن كاسياٌت

ُشيئًاُِمنُبُ :ُوالثالثُ,واالعتناءُبالطاعات ُكاسياٌتُعارياٌتُت كشف  ُ.دّناُإظهارًاُجلامْلاُفهن 

ُماُحتتهاُكاسياٌتُعارياٌتُىفُاملعنى:ُوالرابعُ ُ.ُيلبسنُثيابًاُرقاقًاُت صف 

ُمميالٌتُُ ُمائالٌت ا ُوأم  ُفقيل. ُوغريها: ُالفروج ُحفظ ُمن ُيلزمهن  ُوما ُتعاىل ُاهلل ُطاعة ,ُزائغاتُعن

ُفِعلِهن هنُمثل  ُغري  يالتُي علمن  يالتُأ كتافهنُ مائ:ُوقيل,ُومم  ُمم  تبخرتاٌتُىفُِمشيتهن  ُ.ُالٌتُم 

طنُاملشطةُامليالء:ُوقيلُ ُتلكُ.ُمائالتُي تمش  ُغريهن  يالتُي مشطن  ُمم  وهيُمشطةُالبغاياُمعروفٌةُْلن 

ُوغريها:ُوقيل,ُاملشطة ُمنُِزينتهن  يالتُْلمُبامُيبدين  جالُمم  ُ.انتهى.ُمائالٌتُإىلُالر 

( ) ُ ُعوانة ُأبو 5/151ُ)أخرجه )ُ 5111ُ)وابنُحبان ُيفُ( 118ُ)ُ"التوحيد"وابنُمنده والبيهقيُيفُ(

عب"ويفُ(1/111ُ)ُ"الكبى" ُعنُمالكُبه(1ُ /1 )والبغويُ(33ُ 1)ُ"الشُّ ُ.ُمنُط رق 

وابنُ(5/191ُ)ُ"الكبى"والنسائيُيفُ(1193ُ)وأبوُداودُ,ُومواضعُأخرى(3/5ُ)وأخرجهُأمحدُُ

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   635 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُةُِأُ رُْملاُلُِباْسُيفُإُُِماُجاءُ ُ:باب ُاثوهب 

ثنوُ-181 ُحد  ُعنُأُ عنُأُ يُعنُمالك  ُموُ-بيهُيبُبكرُبنُنافع  ُ-ُابنُعمرُىلنافع 

يبُعُ أُ ُةُبنِتُعنُصفيُ 
ُأُ ُ,بيدُ  ُالن ُُزوِجُُ-مةُلسُمُ هُعنُأُ بتُْْخُاُأُ ّن  ُأُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُْتُلاُقاّن 

ُذكُ  ُُةُ رأُ ملفاُ:زارُ اإلُرُ حي ُرسول  ُِشُتُ ُ:لقاُ؟اهللُيا ُاًُإذُ:مةلسُأمُُُّْتُلقاُ,اًُبرخيه

ُيُ  .يهلعُزيدُ تُ ُالُاًُاعرُ فذُُِ:لقاُ,عنهاُنكشف 
( )ُ

___________________ 

وغريهمُ(981ُ)وأبوُيعىلُ(5/311ُ)ُ"التاريخ"ريُيفُوالبخا(3/111ُ)والطياليسُ(3513ُ)ماجهُ

ُعنُالعالءُبه ُ.ُمنُط رق 

هُجيدٌُُ ُ.ُوإسناد 

ُوانظرُ ُالدارقطني": ُُ"علل 31ُ 1)رقم ,1181ُ )ُ 11/115ُ)والتمهيد )ُ ُعديُُ"الكامل"و البن

(5/1 8.)ُ

احلالةُوهيئةُاالئتزارُمثلُ:ُواإِلزرةُبالكرس(:91ُ/ )ُ"النهاية"قالُابنُالثريُيفُُ(إزرةُاملسلم:ُ)قولهُ

كبةُواجِلْلسة ُ.انتهى.ُالر 

واةُيضبطونهُبضمُاْلمزة(:51ُ/ )ُ"املشارق"وقالُعياضُيفُُ ُالشيوخُوالرُّ والصوابُ:ُقالوا.ُأ كثر 

ُاملراد ُهباُهناُاْليئةُكالِقْعدةُواجِللسةُال ةُالواحدةُك رسهاُل ن  ُ.انتهى.ُاملر 

(155ُ)ُ"اآلداب"والبيهقيُيفُ(3ُ /1 )والبغويُ(ُ 515)وابنُحبانُ(1ُ  1)أخرجهُأبوُداودُُ( )

عب"ويفُ ُعنُمالكُبه(1/198ُ)ُ"الكامل"وابنُعديُيفُ(11ُ /5)ُ"الشُّ ُ.ُوغريهمُمنُط رق 

ُ.ُوهوُصدوٌقُالُبأسُبه,ُورجالهُثقاٌتُسوىُأيبُبكرُبنُنافعُ

ُ.ُبعوقدُت وُ

منُطريقُأيوبُبنُموسىُ(111ُ )ُ"الكبري"والطباينُيفُ(5/195ُ)ُ"الكبى"فأخرجهُالنسائيُيفُُ

ُ(11118ُ)وأمحدُ.ُبنُعمروُبنُالعاص (1111ُ)ُ"السنن"والدارميُيفُ(5/195ُ)والنسائيُأيضًا

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   636 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُياِبُالثُ ُسُِبُْيفُلُ ُماُجاءُ ُ:باب

ثنوُ-181 ُحد  ُلقاُ:لهُقانُ أُ ُ,حةليبُطُبنُأُ سحقُبنُعبدُاهللعنُإُِيُعنُمالك 

ُأُ  ُلماُبنُ ُنس 
ُرأُ ُ:ك  ُأُ ُ-ابُطُ خلمرُبنُاعُ ُيت  يُبُعُ وقدُرقُ ُ-املؤمنيُُمريُ وهوُيومئذ 

ُثالرقُ هُبُِيُْفُ تُِكُ  ُاع  ُبُ لُ.ث  ُدُبعض  ُ( ).بعضُ ُهاُفوق 

___________________ 

ُ.إسحاقُكالمهاُعنُنافعُبهُمنُطريقُابنُِ(811ُ )وإسحاقُبنُراهويةُ

بيدُاهللُبُ مروخالفهمُع  ُنُع  ُعنُنافعُ . ُبهُيسارُ ُعنُسليامنُبنُُِفرواه ُسلمة ُعنُأ م  ُأبوُداودُ. أخرجه

ُ(5/195)ُ"الكبى"والنسائيُيفُ(8ُ  1)

ُُ 5/191ُ)وللنسائيُأيضًا ُاهللُعنُنافعُعنُسليامنُبنُي سار( بيد ُعنُع  ُآخر 
ُمنُوجه  ُسلمةُ, ُأ م  أ ن 

ُالنساء يول  ُ.ُذكرْتُذ 

رسٌلُ:ُقالُالنسائيُعِقبهُ ُ.م 

ُُ ُيف ُعمر ُأبو 18ُ /11)ُ"التمهيد"قال ُخطأٌُ(: ُعندي ُاإلسناد ُهذا ُقالُ, ُكام ُعندنا والصواب 

ُ.ُانتهى.مالك

ُالرتمذيُُ ُ 13 )وأخرجه )ُ ُأمحد 1189ُ)واإلمام ُالرزاقُ( 9981ُ )وعبد السننُ"والنسائيُيفُ(

رُعنُأيوبُعنُنافعُعنُابنُعمرُبه(5/191ُ)ُ"الكبى عم  ُ.ُمنُطريقُم 

ُ.ُهذاُحديثُحسنُصحيحُ:وقالُالرتمذيُ

ُ."السننُالكبى"ذكرهُالنسائيُيفُ.ُويفُاحلديثُاختالفُآخرُ

ُشاهدٌُُ ُوله .ُ ُداود ُأبو 9ُ  1)أخرجه ُقال( ُابنُعمر, ُالناجيُعن يق د  ُمنُطريقُأيبُالص  صُ": رخ 

ُُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ ُْلن  ُي رسلنُإليناُفنذرع  ُِشبًا,ُفكن  ْدنهُفزادهن  يلُشبًا,ُثمُاست ز  هاتُامل ؤمنيُيفُالذ  ل م 

ُ."ذراعاًُ

(ُ 9 )ُ"معرفةُالصحابة"وابنُنعيمُيفُ(3/311ُ)وابنُسعدُ(58ُ)ُ"الزهد"أخرجهُأبوُداودُيفُ ( )

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   637 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُماُجاءُ ُ:باب ُةُِرُ طُْفُِليفُاُةُِن ُيفُالسُّ

ثنوُ-188 ُحد  ُعنُسعيدُبنُايُعنُمالك  ُ:لأن هُقاُ,سي بملعنُحييىُبنُسعيد 

ُإُِ ُوُ أُ ُملسو هيلع هللا ىلصُبراهيمُ كان ُضيُ ُاسُِالنُل  ُوأوُ ُ,يففُالض  ُوُ وأُ ُ,نتُ تُ اسُاْخُالنُل  اسُالنُل 

ُ ُرأُ ُاسُِالنُلوُ وأُ ُ,هشاربُ ُقص  ُىُالش  ُُ:لفقاُ.يب  ُرب  ُهذاُيا تباركُُاهلل ُلفقاُ؟.ما

ُُ:لفقاُ,براهيمقاٌرُياُإُِوُ ُ:ىلوتعا ُاًُارقُ ينُوُ دُْزُُِياُرب 
( ).ُ

ُمل ُيفُاُماُجاءُ ُ:باب ُس 
ُْيُاكِ

ثنوُ-189 ُحد  ُمالك  ُعن ُأُ ي ُبن ُزيد ُبُ ُمُ لسعن ُابن ُال ُعن ُثمُ ُنصاري ُجيد 

___________________ 

عبُاإليامن"والبيهقيُيفُ ُ(11/131)وابنُعساكرُ(58ُ /5)ُ"ش   .ُعنُمالكُبهُمنُط رق 

ُ.ُوإسنادهُصحيح

ُمتقاربة ُ.ولهُطرقُأ خرىُعندُابنُسعدُبألفاظ 

(1)ُُ ُيف ُعساكر ُابن ُدمشق"أخرجه 99ُ /1)ُ"تاريخ ُمصعب( ُأيب ُطريق ُمن ,ُ ُيف عبُ"والبيهقي ش 

ُ.منُطريقُالقعنبيُكالمهاُعنُمالكُبه(5915ُ)ُ"اإليامن

ُُ ُالرزاق ُعبد 11115ُ)وأخرجه )ُ 151ُ )ُ"الدبُاملفرد"والبخاريُيف )ُ ُأيبُشيبة (9/58ُ)وابن

عب"والبيهقيُيفُ ُعنُحييىُبنُسعيدُبه(1/111ُ)وابنُعساكرُ(8111ُ)ُ"الشُّ ُ.ُوغريهمُمنُط رق 

قالُرْأياًُ.ُوهذاُمرسٌلُُ ُ.ُفمثل هُالُي 

ُُ ُالنبي  ُعن ريرة ُه  ُأ يب ُاملسيبُعن ُابن ُعن ُحييى ُعن وي ُر  ُملسو هيلع هللا ىلصوقد ُأخ. ُيف ُالبيهقي عب"رجه ُ"الشُّ

(8111).ُ

ُ.ُالصحيحُاملوقوف:ُبيهقيُالُوقالُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   638 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُرسوُنُ أُ ُ,هتُِدُ عنُج ُُارثي ُحلا ُلُْوُبظُِلوُ.سكيُ ملواُادُُّرُ ُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُحم 
ُرُ ف 

ُ( ).ق 

ُُعنُُِي ُهُْالن ُُ:باب ُفُِلاُيفُآنيةُُِاِبُالرش  ُةُوالن ُض  ُاِبُفخُيفُالرش 

_________________ 

والطباينُيفُ(5/111ُ)ُ"التاريخُالكبري"والبخاريُيفُ(ُ 5/8)والنسائيُ(1/135ُ)أخرجهُأمحدُُ( )

ُ(15ُ /1)والبغويُ(11ُ /1)والبيهقيُ(3311ُ)وابنُحبانُ(555ُ)ُ"الكبري" وغريهمُمنُط رق 

ُ.ُعنُمالكُبه

وابنُخزيمةُ(18ُ 11)واإلمامُأمحدُ(115ُ)والرتمذيُ(1511ُ)والنسائيُ(111ُ )ورواهُأبوُداودُ

(1113ُ يُعنُعبدُِ( ُاملقب 
تهُوغريهمُمنُطريقُسعيد  ُالرمحنُبنُب جيدُعنُجد  ُله". ُقالْت ُأّنا ياُ:

ُ ُاهللُعليكُ.اهللُرسول  اه.ُصىل  ُلهُشيئًاُأ عطيهُإي  ُعىلُبايبُفامُأ جد  يقوم  ُل  ُاملسكي  ُاهللُ.ُإن  فقالُْلاُرسول 

رقًاُفادفعيهُإليهُيفُيِدهإْنُملُجتد:ُملسو هيلع هللا ىلص ُظِْلفًاُحم  اهُإال  ُ.ُ"يُلهُشيئًاُت عطين هُإي 

ُ.ُحديٌثُحسٌنُصحيٌحُ:ُوقالُالرتمذي

ُ.ُويفُاحلديثُاختالٌفُيفُالسنِدُواملتنُُِ

الحاديثُالتيُخولفُفيهاُ"و(5/111ُ)للبخاريُُ"التاريخُالكبري"وُ(1/198ُ)ُ"التمهيد":ُانظرُ

ُ.ُمسندُأمُالفضل(11ُرقمُ)للدارقطنيُُ"العلل"و(113ُ/ )ُ"مالٌكُ

ُاملناويُيفُ ُ 1/3)ُ"فيضُالقدير"قال ُ)قوله(: ُبِظلف: ُبكرسُفسكونُ(ولو رق). ُللتقليلُ(حم  ,ُلو

ُباإلعطاء ُ,ُواملرادُالردُّ قواُبامُتيرسُكث رُأوُقل  ُيفُالقل ةُالظلفُمثالًُ.ُواملعنىُتصد  فإنهُخرٌيُمنُ.ُولوُبلغ 

ُالعدم ُحيان, ُأبو ُوقال ذوفةُ: ُحم  ُحال  ُعىل ُلعطفُحال  ُلكوّنا ُللعطِف ُالرشط ُعىل ُالداخلة الواو

ن هاُالسابق ُعىلُح.ُيتضم 
 
هُردُّوهُبيشء أ يُالنييءُكامُهوُعادِتمُ.ُوقي دُاإلحراق,ُولوُبِظلف.ُالتقدير 

ُقدُالُيؤخذ,ُفيه ُالنييء  نتفعُبهُبخالفُاملشوي,ُل ن  هُفالُي  ُ.وقدُيرميهُآخذ 

ُإل:ُوقالُالطيبي ُتتميٌم ُاملبالغةُيفُظِلفُكقوْلاُهذا ُنارٌُ"رادة ُيفُرْأِسه ُرد ُُ."كأنهُعلٌم وه يعنيُالُتردُّ

ُبالُيشء ُحرمان  ُأُ . بالغةُِولو بُللم  ُرض  ُمثٌل ُظِْلفُفهو ُنه ُلهُ, ُذاكُكأن  ُالظ لفُإذ ُأن  ُإىل والذهاب 

ُ.انتهىُكالمُاملناوي.ُبعيٌدُعنُاالجتاه.ُعندهمُقيمة
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ُاملوطُ ُزوائدُ   639 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-191 ُحد  ُمويُُّعنُأُ يُعنُمالك  ُعنُيبُوقُ أُ ُبنُُُِسعدُِىلوبُبنُحبيب  اص 

ُاأُ  ُاثن ُملُ يب ُقاُ,هني ُجل ُى ُُ:لأن ه ُاُكنت  ُبن ُمروان ُفدخكُ حل ُعند ُأُ لعُلم ُيه ُسعيد  بو

ُأُ ُ:مكُ حلبنُاُهُمروانُ لُلفقاُ,دريُُّخل ُا ُنُ أُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِمنُرسوُسمعت  ُفِخُىُعنُالن ُهُّن 

ُ ُ.؟ابيفُالرش 

ُأبوُسعيدُ لُلفقا ُرجٌلُلُلفقاُ,عمنُ ُ:ه ُُ:ه ُرسول  ُإُُِ.اهللُيا ُنُنفُ ىُمروُ أُ ُُالين  س 

ُدُ قُ لاُفأبنُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصُولُاهللهُرسلُلفقاُ,واحدُ  ُفإُُِ:لاقُ,سنفُ تُ ُثمُ ُ,كيُْعنُفُُِح  ىُرُ ُأُ ين 

ُ( ).هاقُْرُِهُْفأُ ُ:لاقُ,فيهُاةُ ذُ قُ لا

ُُماُجاءُ ُ:باب ْ ُائمٌُوهوُقُ ُلُِج ُالرُ ُِبُيفُرش 

ثنوُ- 19 ُحد  ُعنُيُعنُمالك  يبُأُ ُبنُ ُؤمنيُوسعدُ ملُ اُمُ أُ ُعائشةُ ُنُ أُ ُ,ابنُِشهاب 

ُكاناُالُيُ وقُ  ُاص  ْ ُ( ).اًُبأسُ–وهوُقائٌمُُ-نسانُبُاإلريانُبرش 

_________________ 

( )ُُ ُأمحد ُاإلمام 3/51ُ)أخرجه 881ُ )والرتمذيُ( 11ُ 1)والدارميُ( )ُ ُأيبُشيبة (8/111ُ)وابن

عب"والبيهقيُيفُ(39ُ /1)واحلاكمُ ُ(311ُ  )ُ"رشحُالسنة"والبغويُيفُ(1115ُ)ُ"الشُّ منُط رق 

ُُ.عنُمالكُبه

ُحبانُُ حهُابن  ُ(5311ُ)وصح 

ُ.حديٌثُحسٌنُصحيٌحُ:ُوقالُالرتمذيُ

(1/183ُ)ُ"السننُالكبى"والبيهقيُيفُ(8/113ُ)وابنُأيبُشيبةُ(ُ 959 )أخرجهُعبدُالرزاقُُ(1)

هريُبه رُعنُالزُّ عم  ُ.ُمنُطريقُم 

ُْي دركُسعداًُُ هريُمل  ُ.ُوالُعائشةُ ,ُوالزُّ
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ُاملوطُ ُزوائدُ   641 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنيوُ-191 ُاكُعنُأُ لماُحد  ُقانُ قارئُأُ ليبُجعفر  ُرأُ ُ:له مرُعُ ُُبنُ اهللُعبدُ ُيت 

ُيُ  ُُ( ).قائامًُُرشب 

ثنوُ-193 ُحد  ُاهللُبنُُِنُعامرُِعيُعنُمالك  ُكانُنُ أُ ُ,هبيُْبريُعنُأُ ُبنُالزُُّعبد ه

ُيُ  ُُ( ).قائامًُُرشب 

ُُعامُِيفُالطُ ُماُجاءُ ُجامعُ ُ:باب ُاِبُوالرش 

ثنوُ-191 ُحد  ُعنُمروُبنُسعدُبنُمُ مُعنُعُ لسعنُزيدُبنُأُ يُعنُمالك  عاذ 

ُرسوُنُ أُ ُ,تهدُ ج ُ ُنساءُ ُ:لقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  وُلوُ.اارِِتُجلُنُ اكُ حدُ إُُِحتقرنُ ُالُؤمناِتُملاُيا

ُُراعُ كُ  ُحم 
.اًُقرُ شاة 

( )ُُ

_________________ 

ُ.ُوهذاُإسناٌدُصحيٌحُُ( )

ُأ هلِهاُ,ُهوُيزيدُبنُالقعقاعُموىلُعبدُاهللُبنُعياشُبنُأيبُربيعةُمنُأهِلُاملدينة:ُأبوُجعفرُ وكانُإمام 

ُمعيُوالنسائيُُّ.ُيفُالقراءاِتُ ُ.وث قهُابن 

ُبنُعبدُاهللُالبارقيُعن(1/111ُ)ُ"رشحُمعاينُاآلثار"وأخرجُالطحاويُيفُُ ُعيل  ُأيبُشيبةُ, وابن 

ُوهوُقائم",ُعنُسعيدُبنُاملسي بُكالمهاُعنُابنُعمر(18ُ 1 ) ُِمنُِقربة  ب  ِ ُ."أ نهُرش 

ديُعنُمالكُبه(1/111ُ)ُ"رشحُمعاينُاآلثار"أخرجهُالطحاويُيفُُ(1) ق  ُالع  ُ.عنُأ يبُعامر 

(3)ُُ ُيف ُالبخاري ُاملفرد"أخرجه 11ُ )ُ"الدب ُوالدارم( 119ُ )ي )ُ 1/11ُ)وأمحد ُبنُ( وإسحاق

عب"والبيهقيُيفُ(11ُ /11)ُ"املعجمُالكبري"والطباينُيفُ(3ُ  /5)راهويةُ منُ(3111ُ)ُ"الشُّ

ُعنُمالكُبه ُ.ط رق 

ُامل سلامتُالُ":ُمنُحديثُأيبُهريرةُمرفوعاًُُ(3/93)ومسلمُ(1511ُ)ويفُصحيحُالبخاريُُ يانساء 

ُجارٌةُجلارِتا ُ.ُ"شاةُولوُفِْرِسن.ُحتقرن 

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   641 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-195 ُحد  ُأُ ُبنُأُ اهللُعنُعبدُِيُعنُمالك  ُُلقاُ:لن هُقايبُبكر  ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُقات ُُ.يهودُ لاُاهلل ُل  ُُلكواُعنُأُ ّن  ُ( ).همن ُواُثُ لُ كُ وهُفأُ فباعُ ُ,محُْالش 

ثنوُ-191 ُحد  ُابُكانُيأُْطُ خلمرُبنُاعُ ُنُ أُ ُ,عنُحييىُبنُسعيدُ يُعنُمالك  ُكل 

___________________ 

ُاللحِم,ُوهوُللبعريُ.ُبينهامُراءُساكنةُوآخرهُنونٌُ.ُبكرسُالفاءُواملهملة:ُ(فِْرِسنُ:ُ)ُقولهُ هوُعْظٌمُقليل 

ازًا,ُونون هُزائدةٌُ ُاحلافِرُللفرِس,ُوي طلقُعىلُالشاةُجم  ُ.قالهُاحلافظُيفُالفتح.ُأ صلي ة:ُوقيل,ُموضع 

ُيفُ نُعُ :ُ)ولهق(:111ُ/ )ُ"تنويرُاحلوالك"قالُالسيوطيُّ تهع  نُجد  اذُع  قالُابنُ(ُْمروُبنُسعدُبنُمع 

ُقيل:ُعبدُالب ُاسمهاُحواءُبنتُيزيدُبنُالسكن: ُإن  ُابنُبجيدُأيضاًُ:ُقيلوقدُ. ُإّناُجدة ُ)قوله. ياُ:

فةُبتأويلُ ُ(نساءُاملؤمنات رويهُبرفِعُالن ساءُ:ُقالُالباجي.ُمنُإضافِةُاملوصوِفُإىلُالص  نُي  ُم  وقدُرأ يت 

ُ ُالن عتورفع ُعىل ُاملؤمناِت ُ)قوله. ُجلارِتا: ُجارة  ُحتقرن  ُالباجيُ(ال ُقال ُحيتمل: ُّنيًاُ: ُيكون أن

هدىُإليها.ُللمهدية ُشاةُ :ُ)قوله.ُوالولُأظهر:ُقال.ُوأ ْنُيكونُللم  قالُ:ُقالُابنُعبدُالبُ(ولوُكراع 

ُصاحبُالعي ُالعِقب: ُدون ُاملوايشُما ُالدوابُوسائر راعُمنُاإِلنسُومن ُ)قولهُ.الك  رقاًُ: قالُُ(حم 

راعُمؤنث:ُالباجي رقة.ُالك  هُحم  ُالروايةُوردْتُهكذاُيفُاملوط آتُوغريها,ُفكانُحق  ُأ ن  ُ,ُإال  وحكىُابن 

ره.ُال عرايبُ  ُالعرِبُي ذك  ُبعض  ُعىلُتلكُاللُّغة.ُأ ن  ُالرواية  ُ.انتهىُكالمُالسيوطي.ُفلعل 

قًاُ:ُ)ُقولهُ:قلت ر  ب ط هاُاملناويُيفُُ(حم  وحديثُابِنُب جيدُ.ُبفتحُالراءُدونُالتشديدُ"فيضُالقدير"ض 

ته مُبرقم.ُالذيُذكرهُالسيوطي.عنُجد  ُ(.195.)تقد 

رسلُ( ) ُ.ُهذاُم 

ُالبخاريُُ ه سلمُ(ُ 1 1)وأ خرج  ُمثله(ُ 58 )وم  ُمنُحديِثُجابر  .ُ وه"وزاد ُباع  ُثم  :ُأيُ"مجل وه

اُمثل هُمنُح.ُأذابوه ج  ُ.ُديِثُابِنُعب اسُوغريهوأ خر 

ريرةُنحوه(583ُ )ومل سلمُُ ُ.لكنُدونُقيِدُاإِلذابة.ُمنُحديثُأ يبُه 

رسالًُُ جاهُمنُطريقُعبدُاهللُبنُأيبُبكرُالُم سندًاُوالُم  ر  َُْي  ُ.ومل 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   642 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُ ُرُ.سمنُ بُُِاًُبزخ  ُأُ مُُِالًُج ُفدعا ُفجعُ,باديةلاُلُِهن ُيأُُْل  ُباللُُُّبعُ ويتُ ُكل  ُورض   ُقمة

ُ ُأُ هللواُ:لفقاُ,رٌُقفُِكأن كُمُ ُ:عمرُلفقاُ,حفةُِالص  ُلكُما ُُت  ُكُْلُ ُوالُ,اًُنمُْس  بهُُكالًُأُ ُت 

ُُالُ:مرعُ ُلفقاُ.اُوكذاكذُمنذُ  ُُآكل  ُنُحتُ مُْالس  ُُلاسُمنُأوُ ياُالن ُىُحي  ُ( ).ونيُ ماُحي 

ثنوُ-191 ُحد  ُعنُإُِيُعنُمالك  نسُبنُحةُعنُأُ ليبُطُبنُأُ اهللُعبدُُِبنُُِسحق 

_________________ 

عبُاإليامن"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( ) ُ.ُمنُطريقُالقعنبيُعنُمالكُبه(5181ُ)ُ"ش 

رسٌلُُ مرُ.ُوهذاُم  ُ.ُُحييىُالنصاريُملُي دركُع 

ُأيبُشيبةُُُ ُالمحر(ُ 311 )وأخرجهُابن  ُسعدُيفُ,ُمنُطريقُأيبُخالد  (3ُ 3/3)ُ"الطبقات"وابن 

ُشب ةُيفُ,ُمنُطريقُمحاِدُبنُزيد ُبنُهارونُكلهمُعنُ(1/311ُ)ُ"تاريخُاملدينة"وابن  منُطريقُيزيد 

ب انُبهُنحوهحييىُبنُسعيدُعنُحممدُبنُحييىُب ُشب ة.ُنُح  ُسعدُوابن  مادة.ُزادُابن  ُ.ُأنهُيفُعاِمُالر 

رسٌلُأ يضاًُُ ُ.ُوهذاُم 

بيدُاهللُعنُثابتُالبناينُعنُأنسُبنُمالكُ(:3ُ 3/3)وأخرجُابنُسعدُُ ُاهللُبنُن مريُعنُع  أ خبناُعبد 

مرُبنُاخلطاب":ُقال ُع  ُبطن  ْرقر  ق  ُ,ُت  ُعام  ُالزيت  ُبطن هُوكانُيأ كل  ر  من,ُفن ق  مُعليهُالس  ادة,ُوكانُحر  م  الر 

ياُالناس:ُقال.ُبإِصبِعه هُحت ىُحي  ْرق رك,ُإِن هُليسُلكُعندناُغري  ق  هُصحيٌحُ.ُ"ت قرِقرُت  ُوإسناد 

ُالفوقية(1/191ُ)قالُالزرقاينُُ(ويت بعُ:ُ)ُقوله ُ.بشد 

ُا:ُ)قوله(ُ 8/38)ُ"االستذكار"قالُابنُعبدُالبُيفُ حفةورض   ِكُالطعامُ(لص  ,ُهوُماُيتعل قُهباُمنُود 

ُامل قفر)وُ ُهوُكامل رِمل( ُله, ُوامل رِملُالذيُالُزاد ُ)وقوله,ُوالُقوتُمعه, ُالناس: يا فالروايةُُ(حتىُحي 

ُالياء ُبضم ُوَيصبوا. ُويعانوا ُباملطر ُي صيبُالناسُاحلياء  ُقد ُواملعنى ُاخلْصبُوالغيث, ُهو .ُواحلياء 

ُباملطرُواخلصِبُُقدُأ حيا:ُتقولُالعرب ُإذاُأ صاهبمُاحلياء  ُ.انتهىُكالمه.ُوصارواُِمنُأ هله.ُالقوم 

ُ:ُ)قوله ُأكالًُ"وقعُيفُبعضُالنُّسخُُ(ل ْكت  (:111ُ /1ُ)ُ"الصحاح"قالُاجلوهريُيفُُ."والُرأيت 

ل ْكت ه ,ُإذاُع  ه  ِميُأ لوك  ُيفُف  ُالشئ  ُ.انتهى.ُل ْكت 
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ُلما ُقانُ أُ ُ,ك  ُرأُ ُ:له ُبنُاعُ ُيت  ُأُ ُ-ابُطُ خلمر ُيومئذ  ُطرُ يُ ُ-ؤمنيُملُ اُمريُ وهو هُلُح 

ُفيأُْ ُكىُيأُ هُحتُ كلُ صاٌعُمنُمتر  ُح ُُل  .هافُ ش 
( )ُ

ثنوُ-198 ُحد  ُعنُعبدُُِبنُدُِعنُعبدُاهلليُعنُمالك  ُ:لن هُقاأُ ُ,مرُبنُعُ اهللُينار 

ئُِ ُس  ُدُْودُُِ:لفقاُ؟.رادُِجل ُابُعنُاطُ خلبنُاُعمرُ ُل  ًُةُنأُْعُ فُْعنديُقُ ُنُ أُ ُت  ُ( ).منهُكل 

ثنوُ-199 ُحد  ُلُ حُ لُْمروُبنُح ُدُبنُعُ عنُحممُ يُعنُمالك  كُليدُبنُماةُعنُمح 

ُ ُُ:لهُقانُ أُ ُ,مُ ثيُْبنُخ  ُلُِهاهُقوٌمُمنُأُ تُ فأُ ُ,قيقعُ لهُبارِضُيبُهريرةُبأُ معُأُ ُساًُلجاُكنت 

ُىلدينةُعملا ُ.فنزلواُعندهُُدوابٍّ

ُهريرةُلفقاُ:محيدٌُُلقا ُإُ:أبو ُفقمُ ُأُ ىلاذهب ُيُ ابن ُُنُ إُ:لي ُقرُِك ُالس  ُ,مُ الئك

_________________ 

( )ُُ ُيف ُسعد ُابن 8ُ  /3 )ُ"الطبقات"أخرجه ُعيسى( ُبن ُمعن ُطريق ُمن ,ُ ُيف عبُ"والبيهقي ش 

ُبنُمنصورُكالمهاُعنُمالكُبه(5131ُ)ُ"اإليامن عىل  ُ.ُمنُطريقُم 

امُبنُحييىُعنُإسحاقُبه(8ُ  /3)وابنُسعدُ(1/99ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ ُ.منُطريقُمه 

مرُنحوهمنُطريقُمالكُعنُ(8ُ 3/3)وأخرجهُابنُسعدُُ ُ.زيدُبنُأ سلمُعنُأ بيهُعنُع 

ها:ُ)قولهُ ف  هوُدنيُّهُوماُيب سُمنهُقبلُ.ُاحلشفُبفتحُاحلاء(:8ُ 1/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(حش 

ُ.انتهى.ُن ْضِجهُمماُالُطْعمُله

ُ.ُمنُطريقُابنُوهبُعنُمالكُبه(1/331ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1)

ُابنُسعدُيفُُ ُالرزاقُ(8ُ 3/3)ُ"بقاتالط"وأخرجه غريبُ"وإبراهيمُاحلريبُيفُ(1/531ُ)وعبد

ُصحيحةُ (1/111ُ)ُ"احلديث مرُبأ سانيد  ُأ خرىُعنُع  ُ.ُمنُط رق 

ُ)قولهُ ة: ْفع  ُُ(ق  ُيف ُعبيد ُأبو 3/315ُ)ُ"الغريب"قال ُبالزنبيل(: ُشبيه ُيشٌء ُي عملُمنُ. ليسُبالكبري

وصُ  رى,ُخ  يهُالنساءُ .ُليسْتُلهُع  ةُوهوُالذيُي سم  ف  ُانتهى.ُيفُالِعراقُالق 
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ُيفُصحُْأُ ُثةُ ثالُفوضعْتُُ:لقاُ,شيئاًُُميناعُِطُْأُ ُ:ويقول ُُشيئاًُوُ.فةُ قراص  منُزيت 

ُُثمُ ُ,ح ُلوم ُعتُ عُ وض  ُإتُ ليسُومحُرأُْىلها ُلفُ,يهملها ُأُ ُوضعتُ ام  ُبي ُها ُيدّيم ُأبوُكب 

ُ.هريرة

ُْنُبزُبعدُأُ خل ُناُمنُاشبعُ ذيُأُ لُاهللمدُحلاُ:لوقا ُناُيكنُطعامُ ُمل  اءُملينُاودُ سال ُُإال 

ُلفُ.شيئاًُعامُمنُالطُ ُقومُ لصبُامُيُ لفُ.مروالتُ  حسنُأخيُأُ ُياُابنُ ُ:لقاُ,ُانصفواام 

ُالرُُّوامُُْ,كُغنمُِىلإ ُمُ وأُ ُ,عنهاُعامُ سح ُوصُ,هاراح ُطب ُناحيتهاُل  ُُ,يف ُمنُفإّن  ا

ُ ُتكونُ ُالن ُىلعُيأيتُ ُأنُُْوشكيُ لهُذيُنفيسُبيدُِلواُ,ةن ُجلاُدواب  منُُةُ لالثُُُّاسُزماٌن

ُغنمُأُ لا ُُ( ).روانمُ ُهاُمنُدارُُِصاحبُِىلإُحب 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُالبخاري ُاملفرد"أخرجه 511ُ)ُ"الدب ُأويس( ُأيب ُبن ُإسامعيل ُطريق ُمن ُيفُ, والذهبي

هريُكالمهاُعنُمالكُبه(1ُ 1/1)ُ"سريالعالم" ُ.منُطريقُأيبُمصعبُالزُّ

غريبُ"ُوإبراهيمُاحلريبُيف,ُمنُطريقُعبدُاهللُبنُسعيدُبنُأيبُهند(111ُ )وأخرجهُعبدُالرزاقُُ

أحسنُ".ُُمتصاًُ.ُمنُطريقُالضحاكُبنُعثامنُكالمهاُعنُحممدُبنُعمروُبه(111ُ /3)ُ"احلديث

ُ."إىلُقولهُاجلنة...ُإىلُغنمك

ويتُهذهُاللفظةُُ ُ.ُوفيهاُن ظ رٌُ.ُمرفوعٌةُعنُأيبُهريرةُمنُهذاُالطريق(ُالغنمُ)ُقدُر 

ُ(ُ 11 )ُ"العلل"قالُالدارقطنيُيفُُ ُاخلالف  ُ:ُبعدُأْنُذكر  ُثابت  هُغري  ُ.ُرْفع 

ُاحلديثُالبنُأيبُحاتمُ ُالزرقاينُاآليت(.381ُ)رقمُ.ُوانظرُعلل  ُ.وكالم 

ُأ هِلُاملدينة,ُبفتحُالعي(:1/119ُ)ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(العقيق:ُ)قولهُ مُ.ُواد ُعليهُأ موال  وتقد 

ُ(.111)انظرُرقمُ.ُمبسوطاًُ

عام:ُ)قوله(:1/191ُ)قالُالزرقاينُ ُماطُ,ُبضمُالراء,ُوإمهالُالعيُعىلُالشهرُروايةًُُ(وامسحُالرُّ

= 
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ثنوُ-811 ُحد  ُأُ يُعنُمالك  ُُ:لهُقانُ عنُحييىُبنُسعيد  ُحممُ ُبنُ ُقاسمُ لاُسمعت  د 

ُفأُ أُ ُ.ٌلُبُِهُإُِلوُ.تيامًُُيُ يلُنُ إُُِ:هلُلفقاُ,اسُ عبُ ُُبنُِاهللُُعبدُِىلرجٌلُإُجاءُ ُ:يقول نُمُُِرشب 

ُ.؟هلُِببنُإُِلُ 

ُابنُعبُ لُلفقا ُُإنُُْ:اسُ ه ُُ,هلُِبإُُِةُ لُ بغيُضاتُ ُكنت  ُُلِطُ وتُ ُ,اهابُ رُْج ُُنأُ وِت  ُ,هاحوض 

ُمُ ُبُغريُ فارشُ.دهارُْوُُِهاُيومُ يُْسقُِوتُ  ُيفُاُوالُ,بنسلُ َُِّضٍّ ُ( ).بلُْحلناهك 

___________________ 

رواهُ:ُامسحُالرتابُعنها,ُقالُيفُالنهاية:ُرقيقُجيريُمنُأ نوفُالغنم,ُوبفتحُالراء,ُوغيُمعجمة,ُأي

ُبعيُمهملة,ُوجيوزُأ ْنُ:ُبعضهمُبغيُمعجمة,ُوقال ُي سيلُمنُالنف,ُواملشهورُفيهُواملرويُّ إنهُما

ُال ُأ رادُمسح  ُلشْأّنايكون  ُْلاُوإصالحًا ابُعنهاُرعيًا هُ:ُأي.ُانتهى.ُرت  عىلُروايةُاإلعجام,ُالُماُفرس 

ُعىلُاإلمهال ُ.ذلكُالبعض,ُفإن امُي صحُّ

ُ)قوله ُن ظ فُ(وأ طْبُ: ُ)قوله. راحها: ُامليمُ(م  ُبضم  ُلإلرشادُ. ُوال مر ُفيه, ُتأوي ُالذي مكاّنا

ُ.واإلصالح

ُاجلنةُ:ُ)ُقوله اُمنُدواب  بمعنىُ.ُأوُت دخل هاُبعدُاحلرش,ُأ وُِمنُنوِعُماُيفُاجلنة,ُنزلْتُمنها:ُ,ُأي(فإّن 

ُ ُفإنهُالُي قالُإال  فع, كمُالر  ُلهُح  ُموقوٌفُصحيٌح ُوهذا ُل ْجله, ُي كرم ُاليشء ُوِشبْه ُأ شباهها, ُفيها أ ن 

ُ.ُبتوقيف ريرةُعنُالنبي  ُعنُأ يبُه  ُالبزار  اُمنُ:ُملسو هيلع هللا ىلصوقدُأ خرج  غامها,ُفإّن  أ كرمواُاملِعزى,ُوامسحواُبر 

ُاجلنةُ هُضعيٌفُ.ُ"دواب  ُ,ُوإسناد  ُالصحيح  ُ.ُلكن هُي قويهُهذاُاملوقوف 

ُفإّناُ":ُوأخرجُابنُعديُوالبيهقيُعنُأيبُهريرةُمرفوعاًُ ُبرغامها, راحُالغنم,ُوامسحوا ُيفُم  صلُّوا

ُرويُمرفوعًاُوموقوف:ُقالُالبيهقي.ُ"منُدوابُاجلنة ُ.ًُاُوهوُأ صحُّ

ُالالمُ(الث ل ةُ:ُ)ُقوله بنُاحلكمُُ(دارُمروانُ)ُ:ُقوله.ُالطائفةُالقليلةُاملائةُونحوها:ُبضمُاملثلثةُوشد 

ُيأيت ْيب  ُل ن هُإِخبارُعنُغ  ُبتوقيف  ,ُوهذاُأيضًاُالُي قالُإال 
ُاملدينِةُي ومئذ  ُ.انتهىُكالمه.أ مري 

( )ُُ ُيف ُالبغوي ُالسنة"أخرجه 8/311ُ)ُ"رشح )ُ 18ُ /1)ُ"تفسريه"ويف ُمصعب( ُأيب ُطريق ,ُمن

= 
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ُحمُِلُ الُلُِكُْيفُأُ ُماُجاءُ ُ:باب

ثنوُ- 81 ُحد  اكمُإيُ ُ:لابُقاطُ خلمرُبنُاعُ ُأنُ ُ,سعيدُ عنُحييىُبنُيُعنُمالك 

ُلُنُ فإُُِ,حمُ لوال .رمُْخل ُاُاوةُِهُرضاوًةُكَّض 
( )ُ

___________________ 

اسُيفُ وحُكالمهاُعنُمالكُبه(198ُ/ )ُ"الناسخُواملنسوخ"والنح  ُ.ُمنُطريقُر 

ُمعُمالُ اس  ُالنح  ن  ُاحلجاجوقر  عبةُبن  ُش 
ها"وفيهُقالُ.ُك  وض  ُح   ".وت لِيط 

وسعيدُبنُمنصورُ(13ُ /1)ُ"تفسريه"والطبيُيفُ(11ُ / )ُ"تفسريه"وأخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ

اسُ(1/181ُ)والبيهقيُ(51ُ  /3) ُ(198ُ/ )والنح  ُعنُحييىُبنُسعيدُبهُمنُط رق  ُقالُ. وفيه

ها" وض  ُح  ُ.ُ"ت لوط 

هُصحيٌحُُ ُ.وإسناد 

ُإِبلهُ)ُقولهُ(:1/315ُ)ُ"املنتقى"قالُالباجيُيفُ ة  ُمنها:ُأيُ(تبغيُضال  هُ,ُتطلبُماُضل  وتقتفيُأ ثر 

ه ُعىل.ُوتنشد  ُإِبلكُ؛ُلن هُهوُاالبتغاءُاملعتاديريد  ِة ُجرب اها)وقولهُ.ُُحسبُماُتفعلُبضال  ُُ(وِتنأ  يريد 

هاُ)ُوقولهُ.ُوهوُالقطران.ُت طيلُاجلْربةُمنهاُباْلناء ُحوض  هاُالذيُت رشبُمنهُ:ُ(وتليط  ُحوض  ُترمُّ يريد 

ُرشهباُ(:وتسقيهاُيومُِوردهاُ)ُقولهُ.ُوتكنسه ُيوم  دينارُوحممدُبنُعيسىُال ْعشىُقالهُعيسىُبنُ.ُيريد 

ُلوطًاُطي نت ه:ُوقالُصاحبُالعي.ُوابنُنافع ُاحلوض  ُ.ُل طتُّ

ُبنسلُ)ُوقولهُ ُم َّضٍّ ُِمنُلبنهاُعىلُهذينُالرشطيُ(فارشْبُغري  مهاُ.ُعىلُمعنىُاإلباحةُلهُليرشب  أ حد 

ُبأوالدها ُيَّض  ُيفُاحلْلِبُ:ُ)ُوقوله.ُأ نُال  ُم ستأصلُ(والُناهك  قالهُعيسىُبنُدينارُوابنُ.ُاللبنُيريد 

ُانتهىُكالمُالباجيُ.ُوبتسكيُالالمُالفعل,ُنافعُوحممدُبنُعيسىُالعشى,ُواحل ْلبُبفتحُالالمُاللبن

رسٌلُُ( ) ُ.ُوهذاُم 

مرُُ ُْأرهُمنُطريقُمالك.ُحييىُهوُالنصاريُملُي دركُع  ُ.والُحييىُبنُسعيد,ُومل 

اقُيفُُ عب"ملالكُوالبيهقيُيفُ(1/138ُ)ُ"تنزيهُالرشيعة"وقدُعزاهُابنُِعر  ,ُأيُالبيهقي:ُقالُ"الشُّ

ُالضعفاء ل هُبعض  ُ,ُوص 
 
هُليسُبيشء ُ.ُانتهى.ُورْفع 

= 
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ثنوُ-811 ُحد  ُجابرُ ُدركُ ابُأُ طُ خلاُمرُبنُ عُ ُنُ أُ ُ,عنُحييىُبنُسعيدُ يُعنُمالك 

ُهُمِحُ عُ ُومُ عبدُاهللُبنُ  حمُلُ ُالىلإاُنمُْرُِؤمنيُقُ ملمريُاياُأُ ُ:لفقاُ,؟.ماُهذاُ:لفقاُ,مُ حلُال 

ُ ُُفاشرتيت  ُُكمُأنُْحدُ ريدُأُ اُيُ مُ أُ ُ:مرعُ ُلفقاُ,امًُحلبدرهم  ُهُأوُابنُِهُعنُجارُِبطن ُُيطوي 

ُنُتُ يأُ ُ؟هعمُ  نياكمُكمُيفُحياتُِباتُِمُطيُ ذهبتُ أُ ُ}يةُعنكمُهذهُاآلُذهب  مُعتُ تُ مُْواستُالدُّ

ُُ( ).الحقافُ.{ُهبا

___________________ 

نياُيفُ(11ُ)ُ"الزهد"وأخرجهُأبوُداودُيفُُ مرُ(181ُ)ُ"اجلوع"وابنُأيبُالدُّ منُطريقُعبدُاهللُبنُع 

مريُعنُنافعُعنُابنُ ُ."اتقواُهذهُال وضام"ولفظُأيبُداودُ.ُعمرُعنُعمرُفذكرهالع 

امُ باعُعليهاُاللحم:ُوال ْوض  ُالتيُي  ُ.ُهيُاملوائد 

ُ.ُولهُطريٌقُآخر

سلمُقال(151ُ)ُ"الزهد"أخرجهُامل عاىفُبنُعبدُالرمحنُيفُ ُبِنُم  ُِمسعرُبنُكِدامُعنُالقاسِم :ُحدثنا

هُفأ سِخنوه,ُفإنهُيكونُوعليك"وزادُ.ُفذكرهُبلفظُحديثُمالك.ُقالُعمر ُآذاكمُحرُّ مُبالزيت,ُفإْن

ُ."كأن هُسْمن

نزعُإليهاُكعادِةُاخلمر:ُأي(:19ُ /3)ُ"النهاية"قالُابنُالثريُيفُُ(رضاوةُ:ُ)ُقولهُ ُلهُعادًةُي  وقالُ,ُأن 

ارهِبا:ُالزهري ُاخل مرُمعُش  هُكعادِة
ُل كلِ ُطالبًة ُلهُعادًة ُأ رادُأن  ,ُ ُأ رسفُيفُومنُاْعت ادُاخل مر  ا ورشهب 

ُْيرتْكها.ُالن فقة ُْيكْدُي صبُعنه,ُومل  ُمل  ُيفُدْأبُامل رسفُيفُنفقته.ُوكذلكُم نُاعتادُاللحم  ُ.انتهى.ُفدخل 

عبُاإليامن"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( ) عنبيُعنُمالكُبه(5131ُ)ُ"ش  ُ.ُمنُطريقُالق 

نقطٌعُكسابقهُ ُ.وهوُم 

ُهباُوْلذاُ ُ.ال ثِرُط رٌقُأ خرىُيصحُّ

,ُمنُطريقُوْهِبُبِنُكيسان(131ُ)ُ"ِتذيبُاآلثار"والطبيُيفُ(11ُ)ُ"الزهد"فأخرجهُأبوُداودُيفُُ

عب"والبيهقيُيفُ ُ.منُطريقُأيبُحازمُكالمهاُعنُجابرُبه(5133ُ)ُ"الشُّ

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   648 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُْيُِعُ لنُامُُِضوءُ وُ لاُ:باب

ثنيوُ-813 ُحييُحد  ُبنُح ُُلمامةُبنُسهيبُأُ أُ ُدُبنُِعنُحممُ ُىُعنُمالك  أن هُُ,نيف 

ُيقولأُ ُسمعُ  ُُ-ُيِبُأُ ُلاغتسُ:باه ُُبنُ ُسهل  ُكانتُعج ُُعُ ارُفنزُ رُ خلباُ-حنيف  ُ.يهلب ًة

ُيُ ُوعامرُ  ُأُ ُوكانُسهٌلُرجالًُُ:لقاُ,نظرُ بنُربيعة هُلُلفقاُ:لقاُ,دُِلجلاُحسنُ ُبيض 

ُماُرأُ ُ:بنُربيعةُعامرُ  ُواشتدُ ُ,هعكُسهٌلُمكانُ فوُ ُ:لقاُ,راءذُْعُ ُدُ لجُيومُواللكاُيت 

ُفأُ ُ,هكُ وعُْ ُُنُ خبُأُ فأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُيتُرسول  ُمعكُُوأن هُغريُ ُ,عكوُ ُهالًُس  ُرائح  ُياُرسول 

ُفأُ ُ,اهلل ُ.عامرُ ُنُِنُشأُْكانُمُُِذيلهُسهٌلُباخبُ فأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُتاهُرسول 

ُُلقاف ُيقُمُ العُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُكمُأُ حدُ أُ ُتل  ُأُ ُ؟اهخ  ُبرُ ال  ُُعيُ لاُإنُ ُ,كت  ُُ.حق  ُأُْتوض 

ُفتُ ُ,هل ُُ,هُعامرٌُلُأُ وض  ُ( ).ٌسُيسُبهُبأُْلُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِسهٌلُمعُرسوُفراح 

___________________ 

,ُمنُطريِقُال عمِشُعنُبعضُأ صحابِه(159ُ)ُ"الزهد"واإلمامُأ محدُيفُ(11ُ /5)والبنُأيبُشيبةُُ

ُج:ُقال ُ.فذكره..ُابرٌُمر 

,ُمرعُ ُاهللُبنُِدينارُعنُابنُُِمرُعنُعبدُِاهللُبنُعُ ُعبدُُِمنُطريقُالقاسمُبنُِ(8/111ُ)وأخرجهُاحلاكمُُ

مرُرأ ىُيفُيِدُجابرُ " ُع   "..ُأ ن 

يينةُقال(1ُ 3/1)ُ"تفسريه"وأخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ ٌلُمنُأ هِلُاملدينِةُبه:ُعنُابنُع  ُ.ُأ خبينُرج 

ُ)ُقولهُ ِرمنا: ُُ"النهاية"قالُابنُالثريُيفُُ(ُق  (1ُ/91ُُ ُالل حمُحت ىُالُي ْصبُعنه(: ُشْهوة ة  ,ُهيُشد 

ُ قال  ماًُ:ُي  مُق ر  ُإىِلُالل ْحِمُأ ْقر  ِرمت  مُفِيهُِ.ُق  ه  ىُبعض  ك  ِرْمت ه:ُوح  ُ.انتهى.ُق 

ُالنسائيُيفُُ( ) يفُوالطباينُ(1/331ُ)ُ"رشحُاملشكل"والطحاويُيفُ(1/381ُ)ُ"الكبى"أخرجه

ُعنُمالكُبه(1/331ُ)وأبوُنعيمُيفُاحلليةُ(5581ُ)ُ"املعجمُالكبري" ُ.ُمنُط رق 

حهُابنُحبانُُ ُوصح 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   649 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنيوُ-811 ُكُعنُلماُحد  ُبنُِيبُأُ عنُأُ ُابنُِشهاب  ُبنُح ُُلُِسهُمامة ن هُأُ ُ,نيف 

ُربيعةُسهُبنُ ُرأىُعامرُ ُ:لقا ُح ُُبنُ ُل  ُيغتسل  ُماُرأُ ُ:لفقاُنيف  ُدُ لجُوالُ.يوملكاُيت 

ُ بُ ُم 
ُفأُ ُ,بسهلُ ُطُ بُِفلُ ُ,أةُ  ُُ:لفقيُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُيتُرسول  ُلُلهُ.اهللُياُرسول  ُبنُُِلُِيفُسهُك 

ُح ُ ُيرفعُرأُْواهللُ,نيف  ُُما ُتتُ ُلهُ:لفقاُ,هس  ُأُ لهمون ُبنُ ُعامرُ ُهمُ تُ نُ ُ:قالواُ,؟اًُحده

ُ.ربيعة

ُُ:لقا ُيقُمُ عالُ:لوقاُ,يهلظُعيُ غفتُ ُاًُعامرُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُفدعاُرسول  ُكمُأُ حدُ أُ ُتل  ُ؟اهخ 

ُأُ  ُبرُ ُال  ُُ,هلُلتِسُاغُُْ.كت  ُفغس  ُطُْهُوأُ يُْهُوركبتُ يُْهُومرفقُ هُويديُْعامٌرُوجهُ ُل  هُيُْلرجُراف 

ُثُ زارُِإُُِةُ لوداخ ُُمُ هُيفُقدح  ُص  ُُ,يهلعُب  ُُفراح  ُ( ).ٌسُيسُبهُبأُْلاسُهٌلُمعُالن س 

___________________ 

منُطريقُيوسفُبنُط هامنُعنُحممدُبنُ(5111ُ)واحلاكمُ(118ُ)ُ"اجلامع"وأخرجهُابنُوهبُيفُُ

ُ.ُأ يبُأ مامةُبه

ُ.وانظرُماُبعدهُ

ارُ:ُ)ُقولهُ ُيفُاجل حفةُيقعُرشقُمدينةُرابغُبـُُ(اخلر 
ُ"ويفُروايِةُأ محدُوابنُحبانُ.ُكياًلُتقريبا15ًُُواد 

ارُِمنُاجل حفةُ ُ."حتىُإذاُكانواُبِشْعبُاخلر 

ْذراءُ:ُ)ُقولهُ ب أة"والروايةُاآلتيةُ.ُبكر:ُأي(ُجلدُع  ُ."جلدُُم 

,ُالطباينُ(1/331)ُ"آلثاررشحُمشكلُا"والطحاويُيفُ(ُ 1/38)ُ"بىالك"أخرجهُالنسائيُيفُُ( )

منُُ(13 /1 )ُ"رشحُالسنة"والبغويُيفُ(13ُ /1)ُ"الدالئلُ"والبيهقيُيفُ(5515ُ)ُ"الكبري"يفُ

ُعنُمالكُبه ُ.ُط رق 

ُ"عملُاليومُوالليلة"ويفُ(1511ُ)وُ(ُ 151)ُ"الكبى"والنسائيُيفُ(3519ُ)وأخرجهُابنُماجهُُ

(118ُ ُ 9/35)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ( ُنعيمُيفُ( ُالصحابة"وأبو 811ُ)ُ"معرفة ُعنُ( منُط رق 

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   651 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُْيُعُ لنُامُُِقيةُ الرُُُّ:باب

ثنُ-815 ُحد  ُيُعنُمالك  ُاعنُمح  ُِخُدُ ُ:لهُقاأنُ ُ,ي ُكُ مليدُبنُقيس  ُلُرسوىلعُل 

ُليُجعفرُبنُأيبُطان ُبابُُْملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُُأُ يلماُُ:هامتُِن اِضُحلُلفقاُ,ب  ُرامه  تُلفقاُ,يعُ ارُِاُض 

ُُ:هامحاضنتُ  ُُْ,عيليهامُالإُُِرسعُ هُتُ نُ ُإُِاهللُياُرسول  ُامُْلُقي ُسرتنُ ُنُْناُأُ منعُْيُ ُومل  ُاُالنُ أُ ُإال 

ُاْسُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُولُاهللرسُلفقاُ.كلقكُمنُذوافندريُماُيُ  ُيشلهُفإنُ ُ,امْلقواُرت  ب ق  ٌءُوُس 

___________________ 

هريُبه ُ.ُالزُّ

هريُعنُأ يبُمنُطريقُأيبُأ ويسُعبِدُاهللُامل دينُع(3/181ُ)لكنُرواهُأمحدُ,ُوظاهرهُاإلرسالُ نُالزُّ

ثه,ُأ مامة ُأ باهُحد  ُ.أ ن 

ُُ ُيف ُالنسائي ُاليوم"وأخرجه ُُ"عمل 119ُ)رقم ر( عم  ُم  ُطريق ُمن ,ُ 1ُ 1)وبرقم ُالطحاويُ( وعنه

هريُعنُأ يبُأ مامةُعنُأ بيه(ُ 1 /1) ُكالمهاُعنُالزُّ ُ.منُطريقُابِنُأ يبُِذئب 

بأةُ:ُ)ُقولهُ ُامليم:ُ(118/ )ُ"املشارق"قالُعياضُيفُُ(جلدُُم  ُالباءُ.وفتحُاخلاءُ.بضم  هُُ.وشد  ي فرس 

ُ ُاآلخر ُاحلديث ُعذراء"يف ُالبِكرُ."جلد ُوهي ُاحلجال, ُحتت ُالت سرتُّ ُعادِتن  ُلن  ُمنُ, ب آن َُي  وأْن

جال نُ .ُالر  ُبرشِت  ُشمٌسُوالُريٌحُي غري  ُاجل سومُإذُالُي صيبهن  ُنارضات  ُ.انتهى.ُفهن 

ُ:ُأي:ُ(ل بطُ:ُ)ُقولهُ قطُعىلُالرضرص  ُ.عُوس 

ُ:ُ)ُقوله ُبركت  ُاهللُ :ُقالُالباجي(:118ُ/ )ُ"تنويرُاحلوالك"قالُالسيوطيُيفُُ(أال  ُبارك  هوُأْنُيقول 

بطلُاملعنىُالذيَُيافُمنُالعي.ُفيه ُذلكُي  يقولُتباركُاهللُ:ُوقالُابنُعبدُالب.ُويذهبُتأثريه,ُفإن 

ُباركُفيه,ُأ حسنُاخلالقي ُالُحمالةُ فإذاُدع.ُاللهم  ُاملحذور  ُ.ُاُبالبكةُرصف 

ُاإلزارُالذيُييلُجسدُامل ؤتزر:ُقيلُ(وداخلةُإزارهُ:ُ)ُقوله ,ُموضعهُمنُاجلسد:ُوقيل,ُاملرادُبهُطرف 

ْرك:ُوقيل ُ.انتهىُكالمه.ُاملذاكري:ُوقيل.ُالو 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   651 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُ( )ُ.عيُ لهُاقتُْسبُ لُ ُرُ قدُ لا

ثنوُ-811 ُحد  ُيُعنُمالك  ُعنُس 
روةُعُ ُنُ أُ ُ,سارُ يامنُبنُيُ لعنُحييىُبنُسعيد 

ُرسوُنُ أُ ُ:ثهبريُحدُ الزُُُّبنُ  ُُلدخُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ويفُُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي ُزوجُالن ُُ-مةُلسُمُ أُ ُبيت 

ُُبيِتُلا ُيُ ص  ُُ,بكيبي  ُأُ لفذكروا ُاُنُ ه ُأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُرسولُاهللُلفقاُ:عروةُلقاُ,عيلبه ُال 

_________________ 

يدُ(:8/111ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُُ( ) هكذاُرواهُأصحابُمالكُيفُاملوطأُعنُمالكُعنُمح 

ُغريه ُْيذكروا ُبنُقيسُمل  ُابنُوهبُيفُ, ُ"جامعه"ورواه يدُبنُقيسُعنُ:ُفقال. ثنيُمالٌكُعنُمح  حد 

ُبِنُخالد ُعىلُرسوِلُاهللُ":ُقال,ُِعكرمة  ن.ُ"فذكرُمثل هُسواء.ُملسو هيلع هللا ىلصد ِخل  ُ,ُقطعٌُوهوُمعُذلكُم  وي ستند 

ميس ُ,ُومنُحديِثُجابرُأ يضاًُ,ُمنُحديثُأ سامءُبنِتُع  ُِصحاح  ُانتهىُ.ُومنُط رق 

ُقلتُ ُبنتُعميس: ُحديثُأسامء :ُ ُأمحد ُاإلمام 1/138ُ)أخرجه 1159ُ)والرتمذيُ( ُماجهُ( وابن

ُ.ُبنحوه(1ُ 35)

ُ.حسنُصحيح:ُوقالُالرتمذيُ

اُحديثُجابرُ ُ":ُقال,ُ(98 1)ُ"صحيحه"فأخرجهُمسلمُيفُ.ُوأم  صُالنبيُّ قيةُُملسو هيلع هللا ىلصرخ  آلِلُحْزمُيفُر 

ُاحلي ة ميس, ُبنِتُع  ارعةًُ:ُوقالُل سامء ُب نيُأ خيُض  ُيلُأ رىُأ جسام  ُما ؟. ُاحلاجة  ُت صيبهم  ُقالت, ,ُال:

ُإليهم ُت رسع  ُالعي  ُعليه:ُقالت.ُارِقْيهم:ُقال,ُولكن  ْضت  ُ.ُ"ارقيهم:ُفقال,ُفعر 

ُ(88ُ 1)وملسلمُُ ُعنُابنُعباس  ُ"مرفوعًا ُالعٌيُحق  ُا. ُسبقْته ُالقدر  ُسابق  ُلعيُ ولوُكانُيشٌء وإذاُ.

ُ."است غسلتمُفاغسلواُ

ُالغ سلُ مُيفُحديثُأ يبُأ مامةُبنُسهلُبنُحنيفُصفة  ُ.ُوقدُتقد 

ُ.وانظرُماُبعدهُ

ُ(.18 /1)ُ"املشارق"قالهُيفُ.ُضعيفٌةُونحيفةٌُ:ُأيُ(ضارعةُ)ُوُ(ُضارعيُ:ُ)ُقولهُ
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ُْتُ  ُ؟ْيُعُ لنُاهُمُِلونُقُ سرت 
( ).ُ

ُضُِريُْمل ُاُرُِْجُيفُأُ ُماُجاءُ ُ:باب

ثنُ-811 ُحد  ُلسأُ ُبنُُِعنُزيدُِيُعنُمالك 
ِ
ُرسوُنُ أُ ُ,سارُ يُ ُبنُُِمُعنُعطاء ُاهللُل 

ُمرُُِ:لقاُملسو هيلع هللا ىلص ُإذا ُُعبدُ لاُض  ُمُ لُإىلُتعااهللُبعث  ُُ:لفقاُ,يكُ لُ يه ُيقول  ُماذا ُانظرا

ُوجُعزُ ُُاهللِىلكُإلاُذعُ يهُرفُ لثنىُعوأُ ُ,اهلل ُدُ وهُمحُِهوُإذاُجاءُ ُفإنُُْ؟هادُِوُ عُ لُِ وهوُُ.ل 

_________________ 

( )ُُ ُقال ُالبابن ُُعبد 53ُ /13)ُ"التمهيد"يف ُمجيعُِ(: ُعند رسٌل ُم  ُحديٌث ُمالكُيفُُهذا ُعن واة الرُّ

ُ.نتهىا.املوطأ

ُ!ُ"صبٌيُيبكي"كذاُقالُهناُ:ُقلتُ

ُيفُُ ُالبخاريُّ روةُ(91ُ 1)ومسلٌمُ(5111ُ)ُ"صحيحه"وقدُأ خرجُاحلديث  هريُعنُع  منُطريقُالزُّ

ُسلمة ُسلمةُعنُأ م  ُ",ُعنُزينبُبنتُأ م  ُاهللُأن  ُيفُبيتُأ مُسلمةُرأ ىُبوجههاُُملسو هيلع هللا ىلصرسول  قالُجلارية 

عفةًُ ُ.ُفذكره..ُس 

ُُ ليامنُبنُ,ُواحلْملُفيهُعنديُعىلُحييىُبنُسعيد.ُوليسُصبياًُُ"أّناُجاريةٌُ"وماُيفُالصحيحُأصحُّ أوُس 

ُ.ي سار

ُمالٌكُ ا ُأم  ُمنُالث قاِتُعنُحييىُبنُسعيد. هُمجاعٌة ُتابع  ُفقد ُأبوُمعاوية. .ُ ُ"الصغري"الطباينُيفُعند

(181ُ )ُ ُيعىل ُ(1819)وأيب ُنمري, ُوابن  .ُ ُأيضًا ُيعىل ُأيب ُ(1935)عند ُسليامنُ, ُبن ُالرحيم وعبد 

ُ ُال شلُّ ُبنُالزبريُعن(5/19ُ)عندُابنُأيبُشيبةُ. ُُكلهمُعنُحييىُعنُسليامنُبنُيسارُعنُعروة أ م 

ُعلينا:ُسلمةُقالت ُ."..دخل 

ندُوإْنُخالفواُمالكاًُ.ُوهذاُموصوٌلُ وهُبكونهُصبياًُ,ُيفُالس  ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلكْنُوافق 

ةٌُُ ُاملوطأُشاذ  ُرواية  ادُامل ْخرج,ُويظهرُيلُأن  ٌرُالحت  تعذ  ِدُم  ُ.واهللُأعلم.ُومحل هُعىلُالتعدُّ
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ُ.مُ لعأُ 

ُأنُْيتُ وفُ تُ ُإنُُْيلُ عبديُعلُ:فيقول ُالُ دخأُ ُه ُأُ ُوإنُُْ,ةن ُجله ُش  ُأنُْتُ يُْفُ نا ُبدأُ ُه ُلُل  اًمُحله

ُ( ).ئاتهعنهُسيُ ُرُ كفُ أُ ُوأنُُْ,هنُدمُِمًُُِاُخرياًُمُ ودُ ُ,همُِحلُْخريًاُمنُ

ثنوُ-818 ُحد  ُملهُاجاءُ ُالًُرج ُُنُ أُ ُ,يىُبنُسعيدُ عنُحييُعنُمالك  ُيفُزمانُُِوت 

ُْماتُُ.هلُاًُهنيئُ:رجٌلُُلفقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسو ُتبُْيُ ُومل  ُل 
ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُرسولُاهللُلفقاُ,بمرضُ 

ُيُ ابتالُاهلل ُنُ وُأُ ليكُدروماُيُ ُ,كوحْيُ ُ( ).ئاتهبهُمنُسيُ ُرُ كفُ هُبمرض 

_________________ 

ُالبيهقيُيفُُ( ) عبُاإليامن"أخرجه ُمنُطريقُالقعنبي(9588ُ)ُ"ش  ُيفُ, منُ(111ُ)ُ"اآلداب"وأيضًا

ُ.ُريقُابنُب كريُكالمهاُعنُمالكُبهط

ُسعدُعنُزيدُبهُم رسالًُُ ُبن  نياُيفُ.ُوتابعُمالكًاُهشام  ُأيبُالدُّ ُ(.3 )ُ"املرضُوالكفارات"رواهُابن 

ُ.ُمنُطريقُإسامعيلُبنُأيبُحكيمُعنُعطاءُم رسالًُ(131ُ)ُ"الزهد"وأخرجهُهن ادُيفُُُ

سلمٌُُ ُروىُلهُم  ُمعيُوالنسائي.ُوإسامعيل  ُ.ُووث قهُابن 

عب"ووصل هُالبيهقيُيفُُ منُطريقُسليامنُبنُ(391ُ )ُ"مسندُالشاميي"والطباينُيفُ(9589ُ)ُ"الشُّ

عب"والبيهقيُأيضًاُيفُ.ُ-وهوُثقةُُ-سليمُ منُ(5/11ُ)ُ"التمهيد"وابنُعبدُالبُيفُ(9589ُ)ُ"الشُّ

ُاخل دريطريقُعب ادُبنُكثريُكال
ُعنُأ يبُسعيد 

 
ُ.ُمهاُعنُزيدُبِنُأ سلمُعنُعطاء

ُامل رسلُ ُ.ُوالصواب 

رسالًُ(:115ُ )ُ"العلل"فقالُكامُيفُ,ُوأ شارُأبوُحاتمُإىلُترجيحُاإلرسالُ ُ.يروونهُم 

ُُُ ُهريرة ُأ يب ُحديث ُمن ُشاهٌد ُنحوهُوله .ُ ُاحلاكم 131ُ )أ خرجه )ُ ُيف ُ"الكبى"والبيهقيُّ

هُضعي(3/315ُ) ُبالوقف.ٌُفُوسند  ُ.ُوأ عل هُالبيهقيُّ

ُ(.891ُ .ُ)وانظرُعللُاحلافظُالدارقطنيُ

رسلُ(1) ُ.ُوهذاُم 

= 
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ُضُِرُ مل ُنُامُُِقيةُِوالرُُُّذُ عوُُّالتُ ُ:باب

ثنُ-819 ُحد  ُُزيدُبنُِعنُيُ يُعنُمالك  ُخ  ُعبدُاهللُمروُبنُ عُ ُنُ أُ ُ,فةيُْص  ُبنُكعب 

ُ ُلالسُّ ُْخُأُ ُمي  ُأُ ج ُُبنُ ُنافعُ ُنُ أُ ُ:هب  ُْخُبري  ُىُرسوتُ أن هُأُ ُ,عاصليبُاأُ ُهُعنُعثامنُبنُِب  ُل 

ُُكادُ ويبُوجٌعُقدُُ:عثامنُ ُلقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُّي 
ُُلفقاُ:لقاُ,نيكُ لِ هُامسحُُْ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُمرُ ُبيمينكُسبعُ  ُبعزُ أُ ُ:لوقُ ُ,ات  ُاهللعوذ ُُوقدرتُِة ُه ُأُ ُمنُرش  ُلفقُ:لقاُ,دُ جما ُت 

ُذُْفأُ ُ.كلذ ُ.( )همُُوغريُ يِلُهُْهباُأُ ُآمرُ ُْلُزُ مُأُ لفُ,اُكانُيبمُاهلل ُهب 

ثنوُ-1 8 ُحد  ُعنُعُ عنُحييىُبنُسعيُعنُمالك 
محنُمرةُبنتُعبديد  ُأنُ ُ,الر 

___________________ 

ُ(:11/51ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُاللفظُي ستندُعنُالنبي  ُاخلبُهبذا ُهذا ُُملسو هيلع هللا ىلصالُأ علم  منُوجه 

ُ.انتهى.ُجداًُُوالحاديثُامل سندةُيفُتكفرِيُاملرِضُللذنوبُواخلطاياُوالسيئاتُكثريةٌُ,ُحمفوظُ 

ُاهللُ":ُعنُعائشة(1511ُ)ومسلمُ(1ُ 53)منهاُماُأخرجهُالبخاريُ:ُقلت ُرسول  ماُِمنُ:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأن 

رُهباُعنهُحتىُالشوكةُي شاكها ُكف  ُإال  ُهباُاملسلم  ُي صاب 
ُ."م صيبة 

( ) ُ ُأمحد ُاإلمام ُ 1/1)أخرجه )ُ ُداود ُ 389)وأبو )ُ 1181ُ)والرتمذي )ُ ُيف ُ"الكبى"والنسائي

ُ"الدالئل"والبيهقيُيفُ(139ُ )ُ"الدعاء"والطباينُيفُ(999ُ)ُ"عملُاليومُوالليلة"ويفُ(1511ُ)

ُعنُمالكُبه ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُحسٌنُصحيٌحُ:ُوقالُالرتمذيُ

هريُعنُنافعُعنُعثامنُ(1111ُ)ُ"صحيحُمسلم"واحلديثُيفُُ اُ",ُنحوهُمنُطريقُالزُّ ك  أ ن هُش 

نذُأ سلمُ ُملسو هيلع هللا ىلصإىلُرسوِلُاهللُ هُيفُجسِدهُم  د  ًاُجي  ع  ُاهللُ,ُوج  ُِمنُ:ُملسو هيلع هللا ىلصفقالُلهُرسول  كُعىلُالذيُتْأمل  ضْعُيد 

سِدك ات.ُباسمُاهللُثالثاًُ:ُوقل.ُج  ُمر  ُماُأ جدُوأ حاِذرُ :ُوقْلُسبع  ُ."أ عوذُباهللُوقدرتِهُمنُرش 

ُ.ُامسحهُبيمينكُسبعُمرات:ُدونُقولهُ

ُاهلل:ُقولهدونُوُ ُذلكُفأ ذهب  ُ.ُ"الخُ.ُ.فقلت 
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ُبُ أُ  ُالص  ُيقُدخدُ اُبكر  ُ:وُبكرُ بأُ ُلفقاُ,اهرقيٌُْةُتُ وّيوديُ ُ-كيُتُ ْشُوهيُتُ ُ-ُُعائشةُ ىلعُل 

ُُ( ).يهاُبكتابُاهللقُِارُْ

ُالُ عُ تُ ُ:باب ُريضُِمل ُاُج 

ثنُ-  8 ُحد  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُيفُزمانُُِالًُرج ُُنُ أُ ُ,ملسأُ ُبنُُِيدُِعنُزيُعنُمالك 

ُجل ُاُقنُ تُ رٌحُفاْحُهُج ُصابُ أُ  ُج ُالرُ ُنُ وأُ ُ,مُ الدُ ُرح  ُفنظراُإُمنُبنيُأُ ْيُلُ دعاُرج ُُل  ُ.يهلنامر 

ُرسوُنُ امُأُ عُ زُ فُ  ُكامُأُ يُُّأُ ُ:امْلُلقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُيفُالطُ ُوُ أُ ُ:فقاالُ,؟طبُّ ُخرٌيُُب  ُياُرسول 

ُرسوُنُ أُ ُ,فزعمُزيدٌُُ.؟اهلل ُنزأُ ُ:لقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُنزذيُأُ لاُواءُ لدُ اُل  ُ( ).دواءُ ال ُُل 

_________________ 

ُ"املعرفة"ويفُ(9/319ُ)ُ"الكبى"ومنُطريقهُالبيهقيُيفُ(1/118ُ)ُ"الم"أخرجهُالشافعيُيفُ (1)

ُ.عنُمالكُبه(ُ 1/18)

ُ.منُطريقُعبدُالرحيمُبنُسليامنُعنُحييىُبه(5/11ُ)وأخرجهُابنُأيبُشيبةُُ

ُاإلرسالُ ُوظاهره ,ُ ُيف ُالبيهقي ُرواه ُالكبى"لكن 9/319ُ)ُ"السنن )ُ ُحممد ُطريق ُيوسفُمن بِن

مرةُعنُعائشة ُ.الفريايبُعنُسفيانُعنُحييىُبنُسعيدُعنُع 

ُابنُحبانُيفُُُ 1198ُ)ُ"صحيحه"وأخرجه برييُعنُسفيانُعنُحييىُعنُ( ُالزُّ ُأ يبُأ محد منُطريق

ُعنُعائشة مرة ُع  ُاهللُ". ُرسول  ُعليهاُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُدخل  ُترقْيها. ُأ و ُتعاجل ها ُوامرأٌة ُفقال, ُبكتابُ: عاجليها

ُ.ُ"اهلل

برييُعنُسفيانُمرفوعاًُُ هُمنكر,ُوأبوُأمحدُثقةٌُ,ُهكذاُرواهُأبوُأمحدُالزُّ ُ.لكنُرفع 

ُاخلطأُيفُحديِثُسفيان:ُقالُاإلمامُأمحدُعنهُ ُ.كانُكثري 

وقوفاًُ:ُقلتُ فيانُفذكرهُم  ُعنُس  اظ.ُخالفهُالِفريايبُّ ُوغريهُمنُاحل ف 
ُ.ُكروايةُمالك 

ُأيبُشيبةُيفُ ( ) عنُ(3ُ 8/1)ُ"التمهيد"ومنُطريقهُابنُعبدُالبُيفُ(ُ 5/3)ُ"املصنف"أخرجهُابن 

 .ُعبِدُالرحيمُبنُسليامنُعنُحييىُبنُسعيدُعنُزيدُبه

= 
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ثنوُ-1 8 ُحد  ُمالك  ُعن ُسعيدُ ي ُبن ُحييى ُأُ غُ لبُ:لقاُ,عن ُبنُ ُ( )ُسعدُ ُنُ ني

ُ( ).فامتُبحةنُالذُُّمُُِملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسوُوىُيفُزمانُِتُ اكُُْارةُ رُ زُ 

ثنوُ-3 8 ُحد  ُاكُْعُ ُُبنُ اهللُعبدُ ُأنُ ُ,عنُنافعُ يُعنُمالك  ُ,قوةلُ وىُمنُالتُ مر

___________________ 

رسل ُ.ُوهذاُم 

ريرةُرفعه(5351ُ)وأخرجُالبخاريُُ ُأنزلُلهُشفاءًُ":ُعنُأ يبُه  ُ."ماُأ نزلُاهلل ُداًءُإال 

ُسعدُبنُزرارة(:1ُ 8/1)ُ"الستذكارا"قالُأبوُعمرُيفُُ( ) وإنامُ,ُهكذاُوقعُيفُروايةُحييىُعنُمالك 

رارةُأ بوُأ مامة ُز  ُبن  ُانتهىُ.ُهوُأ سعد 

ُ(.أيُأسعدُ)ُوهوُاملوافقُلروايةُأيبُمصعبُوسويدُ:ُقلتُ

رسلُ(1) ُ.حييىُهوُالنصاري.ُوهذاُم 

ُسعدُ(5/318ُو1/15ُُ)وأ خرجُأمحدُ بريُ(ُ 1/31)والطحاويُ(1ُ 3/1)ُوابن  منُطريقُأ يبُالزُّ

ُ عيبُعنُأ بيهُعنُبعِضُأ صحاِبُالنبي  مروُبنُش  ْعداًُ":ُقال,ُملسو هيلع هللا ىلصعنُع  ُاهللُس  وىُرسول  أ وُأ سعدُ.ُك 

ْلِقه بحةُيفُح  رارةُمنُالذُّ ْعد:ُوقال,ُبنُز  جًاُمنُس  ر  رارة,ُالُأ دعُيفُنفيسُح  ُ.ُ"أ وُأ سعدُبنُز 

ُ(ُعنُأبيهُ)ُوليسُعندُابنُسعدُوالطحاويُ

ُأ خرىُ وكة,ُلكنُوقعُيفُبعِضها,ُورويُمنُط رق  ُأُ ن هُكواهُِمنُالش  عنُ(1151ُ)كامُعندُالرتمذيُ.

ُ ُ.أنس 

ُ(11/11ُ)ُ"التمهيد"انظرُ.ُالشوكةُهيُالذبحة:ُوقالُابنُعبدُالبُ

ُقولهُ (ُ :ُ بحة ُابنُالثريُيفُُ(الذُّ 1/381ُ)ُ"النهاية"قال ن(: ُت سك  ُوقد ُبفتحُالباء ُي عرضُيفُ. وجٌع

ها:ُوقيل.ُاحلْلقُمنُالدم ُمع  ُفيقت ل,ُهيُق رحةُت ظهرُفيهُفينسدُّ نقطعُالن فس  ُ.ُانتهى.وي 

ة(:111ُ /1)وقالُأيضًاُُ وك  ْرةُت علوُالوْجهُواجل سد.ُالش  وكِشيكُالرجلُفهوُمُ :ُيقالُمنه.ُهيُمح  .ُش 

ُ.انتهى
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ُُ( )ُ.ربقُْعُ لنُامُُِقي ُورُ 

ُُ:باب ُُةُ ن ُالسُّ ُرعُْيفُالش 

ثنوُ-1 8 ُحد  ُمالك  ُعن ُاهللي ُعبد ُعن ُنافع  ُعُ عن ُيُ نُ أُ ُ,رمُبن ُكان كرهُه

ُ( ).ِقُلُْخلاُفيهُمتامُ ُ:ويقولُ,صاءُ ْخُاإل

_________________ 

ُ.أ خبناُمالكُبه(111ُ)ُ"اجلامع"أخرجهُابنُوهبُيفُُ( )

ُُ ُالرزاق ُعبد 9111ُ )ورواه )ُ ُشيبة ُأيب 8/11ُ)وابن )ُ ُوهب 111ُ)وابن )ُ (9/313ُ)والبيهقي

ُعنُنافعُبه(51ُ /1)وابنُسعدُ(ُ 3 /1)والطحاويُ ُ.ُمنُط رق 

ُ.وإسنادهُصحيحُ

ُُ ُالرزاق ُعبد 1ُ 95 )وأخرجه )ُ 1/313ُ)والطحاوي ُعمر( ُابن ُعن ُآخرين ُوجهي ُمن زادُ.

ُ."يفُأ ْصلُأ ذنهُ"الطحاويُ

ب اءُ(الل قوةُ:ُ)ُقولهُ
ُال طِ جُوجهه:ُ"فقهُاللغة"قالُالثعالبيُيفُ:ُقالُبعض  والُيقدرُ,ُالل قوةُأْنُيتعو 

د:ُاللقوةُ"لسانُالعرب"عىلُتغميضُإحدىُعينيه,ُوقالُيفُ ُمنهُالش  ق,ُويفُداٌءُيكونُيفُالوجِهُيعوجُّ

ُللوجهُِ:ُحديثُابنُعمر ُ.في ميلهُإىلُأ حدُجانبيه.ُأ نهُاْكت وىُمنُالل قوة,ُوهوُمرٌضُي عرض 

ُُ ُاحلديث  فهاُالطبُّ ُالسابعُ :ُوالل قوةُي عر  ُالعصب  التُالوجِهُ,ُبأ ّناُخلٌلُماُيصيب  أ وُشلٌلُمؤق ٌتُلعض 

بُالسابع.ُيفُإحدىُاجلهتي رىُالع ص  ُُ,ناتٌجُعنُالتهابُجم  ركزُنواِةُعصِبُالوجِهُيفُامل خ  ,ُأوُإصابِةُم 

ه يُالوج  ُال عصاِبُالتيُت غذ  مُيفُحركةُعضالته,ُوهوُأ حد  ت حك  ُ.انتهى.ُوت 

ُالرزاقُُ( ) ُ(1/151ُ)أخرجهُعبد  ُ.منُطريقُمالكُبه(1ُ 1/3)والطحاويُّ

ُيفُُ مرُعن(1/11ُ )ُ"الكبى"وأ خرجهُالبيهقيُّ بيدُاهللُبنُع  ُ.ُنافعُبهُمنُطريقُع 

ُوقالُالبيهقيُ ُالصحيحُموقوٌفُ: ُهو ُهذا ويُمرفوعاًُ, ُر  ُوقد ُواملوقوفةُ.. ُاملرفوعة ُبأ سانيِده ثمُذكر 

ُفيه ُ.ُواخلالف 

= 
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ثنوُ-5 8 ُحد  ُيُعنُمالك  ُعنُص  ُالن ُُنُ هُأُ غُ لُ هُبنُ أُ ُ,يمُ لفوانُبنُس  ناُأُ ُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُبي 

ُ تيُلىُواسطُ وُ لهُايُْعُ صبُِبإُُِشارُ وأُ ُ,قىُإذاُاتُ ْيُةُكهاتُ ن ُجلهُيفُاغريُِلُِوُهُأُ لُيتيمُِلاُوكافل 

ُ.امُ هْبُُاإلُِيلتُ 
( )ُ

___________________ 

ُ(. 8 /1)ُ"الكاملُالبنُعدي":ُوانظرُ

ُْلامُمناسبًةُظاهرًةُيفُالبابُ ُْأ ر  ُ.ُواهللُأعلم.ُهذاُالثرُواحلديثُالذيُبعدهُمل 

(1)ُُ ُابن ُأخرجه ُيف 153ُ)ُ"الزهد"املبارك )ُ ُيف ُاإليامن"والبيهقي عب 1/111ُ)ُ"ش  )ُ السننُ"ويف

ُعنُمالكُبه(1/183ُ)ُ"الكبى ُ.منُط رق 

واةُاملوطأُيفُذلكُعنه(:8/133ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ تلفُعليهُر  َُْي  ُمل 
ُمالك  ,ُهكذاُرواية 

ه يينةُعنُصفوانُفأ سن د  فيانُبنُع  ُ.انتهى.ُوقدُرواهُس 

ُقلتُ ُسفيان: ُرواية ُالبخاريُيفُ. 33ُ )ُ"الدبُاملفرد"أخرجها 838ُ)واحل ميديُ( والطباينُيفُ(

عب"والبيهقيُيفُ(11/311ُ)ُ"الكبري" وغريهمُ(ُ 11 )ُ"مسنده"والروياينُيفُ(1/111ُ)ُ"الشُّ

ُعنُامرأ ة ُ فوان  ُعنُسفيانُعنُص 
قالُْلاُأ نيسةُُ-منُط رق  رُ ُ-ي  ُسعيدُبنِتُم  ,ُةُالِفْهريُعنُأ بْيهاعنُأ م 

ُرسولُاهللُ ُ.ُُفذكره:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأ ن 

ُالُت عرفانُ ُسعيد  ُ.ُوأ نيسةُوأ مُّ

ُُ جالنُعنُبنِتُ(13/59ُ)وابنُعساكرُ(11/311ُ)لكنُرواهُالطباينُأيضًا منُطريقُحممدُبنُع 

ةُعنُأ بيها ر  ُاهللُ,ُم  ُرسول  ُ.ُفذكره.ُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ةُ ر  ِتُالِعل ةُيفُبنِتُم  ص  ُ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفاْنح 

ُمثله(1938ُ)واحلديثُيفُصحيحُمسلمُُُ ُمرفوعًا ُ.ُعنُأيبُهريرة ُاتقى)دونُقوله وهيُعندُُ.(إذا

ُسواء(ُ 888)أمحدُ ُ.ُبسنِدُم سلم 

ُ.ُُ"إذاُاتقى"وقولهُُ."لهُأوُلغريه"دونُقولهُ.ُعنُسهلُبنُسعدُمرفوعًاُمثله(1ُ /8)وللبخاريُُ
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ُْصُإُُِ:باب ُال  ُُح  ُرعُْالش 

ثنُ-1 8 ُحد  ُمالك  ُعن ُسعي ُبن ُحييى ُقُ أُ ُنُ أُ ُ,يدُ عن ُال ُُتادةُ با ُلقاُ,نصاري 

ُ يلُإنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسول ُُلفقاُ,؟هالُ رج ُفأُ ًةُأُ ُمج  فكانُُ,هامُْرُِكُْوأُ ُ.عمنُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِرسول 

ُلُلقاُمل اتيُيومُمرُ لهاُيفُان ُهُ امُدُ بوُقتادةُربُ أُ  ُ( ).هامُْرُِكُْوأُ ُ.نعمُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُهُرسول 

_________________ 

( )ُُ ْعنُبنُعيسى(5ُ  / 1)وابنُعساكرُ(1/319ُ)ُ"الطبقات"ابنُسعدُيفُأخرجه ,ُمنُطريقُم 

ُ.منُطريقُالقعنبيُكالمهاُعنُمالكُبه(818ُ)ُ"مسندُاملوطأ"واجلوهريُيفُ

واةُاختالفًاُيفُإسناِدُهذاُاحلديث(:19ُ /11)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُمنُالرُّ وهوُعندُ,ُالُأ علم 

رسٌلُ نقطعٌُمجيِعهمُهكذاُم  ُانتهى.ُم 

ُُ ُيف ُالنسائي 81ُ /8)ُ"املجتبى"وأخرجه )ُ 3ُ 93)ُ"الكبى"ويف ُيفُ( ُالب ُعبد ُابن ُطريقه ومن

دُبنُامل نكدرُعنُأ يبُ(11/9ُ)ُ"التمهيد" م  ميُحدثناُحييىُبنُسعيدُعنُحم  مرُبنُعيلُاملقد  منُطريقُع 

ُ.ُفذكره.ُكانْتُ:ُقال,ُقتادة

ُْي سمْعُمنُأ يبُق تادةُُ ُامل نكدرُمل  ُ.وابن 

عبُاإليامن"وأ خرجهُالبيهقيُيفُُ ادُبنُزيدُعنُحييىُعنُحممدُبنُاملنكدر(85ُ 1)ُ"ش  ,ُمنُطريقُمح 

عراًُ" ُأ باُقتادةُاختذُش  ُ"..ُأ ن 

عب"وأخرجهُالبيهقيُيفُُ رس.ُمنُطريقُسفيانُعنُحممدُبنُاملنكدر(81ُ 1)أيضًاُُ"الشُّ ُ.الًُفذكرهُم 

مي(18ُ /1)ُ"العلل"قالُالدارقطنيُيفُُ ُبنُزيدُعنُحييىُعنُابنُ:ُبعدُِذْكِرُروايِةُاملقد  ورواهُمح اد 

رسالًُ ُم  ِدر ُامل نك  در, ُامل نك  ُابِن ُعن يينة ُع  ُوابن  ريج ُج  ُابن  ُوكذلكُقال ُقتادة, ُأ با ُأ ن  .ُ ُالصواب  .ُوهو

ُ.انتهى

ُرفعهُأخرجُأبوُ(:1/318ُ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ ُعنُأيبُهريرة ُحسن  ُبسند  نُكانُلهُ"داود م 

ُ.انتهى.ُوسندهُحسٌنُأ يضاًُ.ُ"الغيالنيات"ولهُشاهٌدُمنُحديثُعائشةُيفُ,ُ"شعٌرُفلي ْكِرْمه

= 
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ثنوُ-1 8 ُحد  ُأُ ُبنُ ُعطاءُ ُأنُ ُ,مُ لسعنُزيدُبنُأُ يُعنُمالك  ُيسار  ُ:لقاُ,هخب 

ُ ُفدخُسجدُِمليفُاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُكانُرسول  ُلإُشارُ فأُ ُ,حيةُِلوالُسُِأُْالرُ ُرجٌلُثائرُ ُل  ُيهُرسول 

ُأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُيُ نُ كأُ ُ.جرُ اْخُُنُِبيده ُعنيُإصاله ُُح  ُوِسُرأُُْعرُِش  ُففعُ,هيتُِحلُِه ُثمُ ُ,لج ُالرُ ُل 

ُُلفقاُ.رجعُ  هُنُ كأُ ُأسُِالرُ ُكمُثائرُ حدُ يتُأُ يأُ ُنُْنُأُ مُُِاًُيسُهذاُخريلُ أُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُ ُ( )؟.يطانٌُش 

ُُماُجاءُ ُ:باب ُُغُِبُْيفُص  ُرعُْالش 

ثنُ-8 8 ُحد  ُمالك  ُبنيُعن ُقاسعُعنُحييى ُأُ ُ:ليد  ُإبراهيمُينُحممُ خب  ُبن د

ُالتُ  ُعنُأُ ُيميُّ ُ,غوثسودُبنُعبدُيُ محنُبنُال ُالرُ ُعبدُ ُنُ أُ ُ,محنعبدُالرُ ُمةُبنُِلُ يبُس 

___________________ 

ُإىلُق رِبُامل نكِب ي:ُأي.ُامليمُوتشديدُُِ.اجليمُبضمُ ُ(مج  ٌةُ:ُ)ُقولهُ ُ.قالهُاحلافظ.ُشعرُالرْأِسُإذاُنزل 

عبُاإليامن"ُأخرجهُالبيهقيُيف ( ) منُطريقُ(ُ 51)ُ"اآلداب"ويفُ,ُمنُطريقُالقعنبي(89ُ 1)ُ"ش 

ُبه ُ.ُابنُب كريُكالمهاُعنُمالك 

ُيفُُ رسٌلُجيدٌُ:ُ"اآلداب"قالُالبيهقيُّ ُ.هذاُم 

رسٌلُ(:5/51ُ)ُ"التمهيد"وقالُأبوُعمرُيفُُ ُم  ُهذاُاحلديث  ُأن 
ُعنُمالك  وقدُيت ِصلُمعناهُ,ُالُخالف 

ُ.ُانتهى.ُهمنُحديِثُجابرُوغري

(83ُ /8)والنسائيُ(1111ُ)ُ"السنن"وأبوُداودُيفُ(3/351ُ)أخرجهُأمحدُ.ُوحديثُجابر:ُقلتُ

ُقال ِدرُعنُجابر  طيةُعنُحممدُبنُامل نك  ُع  انُبِن ُمنُطريقُحس  ُاهللُ": ُرسول  انا ُيفُمنزلناُُملسو هيلع هللا ىلصأ ت  زائرًا

الًُشِعثًاُفقال نُبهُشع:ُفرأ ىُرج  ُماُي سك  د  اُكانُهذاُجي  هأ م  ُ.ُ"ر 

ُحب انُُ حهُابن  نهُابنُحجر(5183ُ)وصح  ُ.ُوأ عل هُالنسائيُُّ,ُوحس 

ْجرُُُُ ُ(.91 1)عندُأيبُداودُُويفُالبابُعنُوائِلُبِنُح 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   661 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُُ,مْلُاًُيسلوكانُجُ-ُ:لقا ُيهمُذلاُعدُ فغُ ُ:لقا,ُ-ُأسُِوالرُ ُةُِحيلالُوكانُأبيض  ُات 

ُوقدُمحُ  ُيوم  ُالُلفقاُ:لقاُ,ارمه  ُأُ ُ:قومُ له ُمُ أُ ُنُ إُُِ:لفقاُ,نحس ُهذا ُُ-يُعائشة ُزوج 

ُالن ُ ُقُْةُفأُ ليُْخهاُنُ جاريتُ ُبارحةُ لاُيلُ إُْتُلأرسُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُُيلُ عُْتُمُ س 
ُوأُ ُ,غنُ بُ ْصُل  نيُتُْخب 

ُأُ ُنُ أُ  ُالص  ُ.( )ُصبغُ يقُكانُيُ دُ باُبكر 

_________________ 

ُ.ُمنُطريقُمالكُبه(115ُ)وابنُعساكرُ(3ُ 1)ُ"عوايلُمالك"أخرجهُأبوُأمحدُاحلاكمُيفُُ( )

ُُ ُسعد ُابن 89ُ /3)وأخرجه )ُ ُشيبة ُأيب ُُ(83 /5)وابن ُيف ُاإليامن"والبيهقي عب (35ُ 1)ُ"ش 

ُعنُحييىُبنُسعيدُبه(811ُ)ُ"اجلامع"واخلطيبُيفُ ُ.ُمنُط رق 

هُثقاٌتُُ ُ.ورجال 

ُالنون.ُموالةُعائشةُ(ن خيلة:ُ)قولهُ رة.ُبضم  واةُ.ُوقدُاختلفُفيها.ُوفتِحُاخلاءُاملعجمةُمصغ  فأكثرُالرُّ

ُتقدم ُكام ُحييى ُعن ُاملوطأ, واة ُر  ُمن ُاجلامعة ُاملهملةُ.وكذا ُباحلاء ُاملاِجشون ُبن  ُامللك ُعبد  ,ُورواه

بطناهُعنُابنُعت اب هم,ُوبالوجهيُض  ُابِنُالقاسمُوابِنُ.ُوبالباءُواخلاءُاملعجمةُرواهُبعض  وهيُرواية 

بيب ُوضاح,ُح  ُ(.5 1/ )ُ"املشارق"قالهُِعياضُيفُ.ُبفتحُالباءُوقيل:ُقالُابن 

ُالباءُوفتحهاُلغتانُمشهورتان(:8/95ُ)ُ"رشحُمسلم"قالُالنوويُيفُُ(يصبغ:ُ)قولهُ حكامهاُ.ُبضم 

ُوغريه ُانتهى.ُاجلوهريُّ

1/11ُ)ُ"املشارق"وقالُعياضُيفُ ُصبغاًُ(: ُوكرسها ُوفتحها ُالباء ُيقالُصبغُيصبغُبضم وصبغًاُ,

بغةُاملرةُالواحدةُبالفتح,ُبفتحُالصادُوكرسها بغةُبالكرسُامللةُ,ُوالص  ومنهُقولهُتعاىلُ.ُوالدينوالص 

ُ.انتهىُ{صبغةُاهلل}

ت م",ُعنُأنسُ(ُ 131)ومسلمُ(3115ُ)وأخرجُالبخاريُ ُباحلناءُوالك  ُأباُبكرُخضب  ُ."أن 

ُإىلُاحل مرة,ُوصبْغُ(:1/355ُ )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُ ُيميل  ُأ سود  رجُالصبغ  ت مُنباٌتُباليمنَُي  الك 

بغُهبامُمع.ُاحِلن اءُأ محر رجُبيُالسواِدُواحل مرةفالص  ُ.انتهى.ًُاَُي 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   662 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُذعوُُّنُالتُ بهُمُُِرُ مُ ؤُْماُيُ ُ:باب

ثنُ-9 8 ُحد  ُقايُعنُمالك  ُنيُغُ لبُ:لعنُحييىُبنُسعيد  ُ,يدلولاُدُبنُ لخاأن 

ُأُ إُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلرسولُلقا ُامِتُلعوذُبكأُ ُلقُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُهُرسولُاهلللُلفقاُ,نامييفُمُ ُعُ وُ رُ ين 

ُهُوعقابُِضبُِةُمنُغُ امُ التُ ُاهللِ ُُنُمهزاِتُومُُِ,هعبادُُِهُورش  ُُنُْوأُ ُ,ياطيُِالش  ُحي  ُ.( )ونَّض 

_________________ 

رسٌلُ ( ) ُ.ُوهذاُم 

دُكامُيفُ(13598ُ)وابنُأيبُشيبةُ(1513ُ,13839ُ,11518ُ )وأخرجهُاإلمامُأمحدُُ إحتافُ"ومسد 

31ُ /1)ُ"اخلرية )ُ ُوالصفات"والبيهقيُيف 131ُ/ )ُ"السامء ُبنُ( ُحييى ُعن ُط رق  ُمن وغريهم

دُبنُحييىُبنُحب انُعنُا ُوحشةًُ.ُياُرسولُاهلل:ُأ نهُقال",ُلوليِدُبِنُالوليدسعيدُعنُحمم  ُ.ُإيِنُأ جد  ر  فذك 

ُ."نحوه

رسٌلُ:ُ"السامء"قالُالبيهقيُيفُُ ُ.هذاُم 

نقطعٌُ(:11ُ /1)ُ"اإلصابة"وقالُاحلافظُيفُُ ُحممدُبنُحييىُملُي دركهُ,ُوهوُم  ُاهـ(.ُأيُالوليدُ)ُل ن 

ُُ ُيف ُعمر ُأبو 8/111ُ)ُ"االستذكار"وقال ُا(: ُم رسالًُوهذا ُاملدينة ُأهل ُروايِة ُمن ُحمفوٌظ حلديث 

سنداًُ ُانتهى."وم 

ُبمعناه,ُهوُكامُقالُأبوُعمرُرمحهُاهلل:ُقلتُ ُُمتلفة  ُبألفاظ  ة  ُعد  ويُمنُط رق  لكنُاخت لفُيفُ,ُوقدُر 

ُ.هلُهوُخالدُأوُأخوهُالوليد؟.ُالشاكي

(3518ُ)والرتمذيُوحسنهُُ(3893)وأبوُداودُ.ُواللفظُله(ُ 9 /1)ُ"الكبى"وروىُالنسائيُيفُُ

ُقال ه ُعنُعمروُبنُشعيبُعنُأبيهُعنُجد  ُيفُمنامه": ُيفزع  ُرجالً .ُكانُخالدُبنُالوليدُبنُاملغرية

ُ ُُُملسو هيلع هللا ىلصفذكرُذلكُلرسوِلُاهللِ ُفقل:ُملسو هيلع هللا ىلصفقالُلهُالنبيُّ ُذلكُ.....ُباسمُاهلل:ُإذاُاضطجعت  فقاْلاُفذهب 

ُ.ُوملُي ذكراُخالداًُُ."..ُفليقل.ُومإذاُفرغُأحدكمُيفُالن:ُولفظُأيبُداودُالرتمذي.ُ"عنه

ُخالدُبنُالوليدُ:ُيفُترمجةُالوليد(5919ُ)ُ"معرفةُالصحابةُ"وقالُأبوُنعيمُيفُُ ُمنُذلكُأن  واملشهور 

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   663 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-811 ُحد  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسيُبرسوأُ ُ:لأن هُقاُ,عنُحييىُبنُسعيدُ يُعنُمالك 

ُيطلُ ُنُ جلمنُاُاًُفريتىُعُِفرأُ  ُمنُنارُ لعبهُبش  ُلامُالُ كُ,ة  ُُتفت  هُلُلفقاُ,رآهُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُ ُلُ عأُ ُفالأُ ُ:جبيل  ُتُ لكُمك  ُُئْتُطفُُِهنُ تُ لإذاُقُ.وْلنُ قُ امت  ُ.؟هُِيُْفُِلُُِوخرُ ُ,هتُ لعُْش 

ُُلفقا ُُلفقاُ,ىلبُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  تُاملوبكُ,كريملاُاهللُبوجهُُِعوذُ أُ ُلفقُ:جبيل 

ُامُ ُالتُ اهلل ُوالُاوزهنُ اتُالتيُالُجي  ُُبر  ُُفاجٌرُمنُرش  ُُماُينزل  ُُ,امءمنُالس  ُُورش  ُماُيعرج 

ُومُُِ,فيها ُوُ,رضيفُال ُُأُ رُ ماُذُ ُنُرش  ُُرش  نُومُُِ,هارُِوالن ُُلُِيلُ الُنُفتنُِومُُِ,منهاُماَُيرج 

ُُلُِيلالُطوارِقُ ُرُ طيُ ُاًُطارقُإال  ُياُرمحنُق  ُ( ).بخري 

___________________ 

اُذلك ك  ُانتهى.ُش 

ُانظرُ :ُ ُشيبة ُأيب ُابن 1/81ُ)م صنف 19ُ /11)ُ"التمهيد"و( ُالزوائد"و( 1/85ُ )ُ"جممع وُ(

ُ(.1138ُ–111ُ)رقمُُ"السلسلةُالصحيحة"

ُ.ُمنُطريقُابنُالقاسمُعنُمالكُبه(1/131ُ)ُ"الكبى"أخرجهُالنسائيُيفُ ( )

رسٌلُُ ُ.ُوهذاُم 

(951ُ)ُ"عملُاليومُالليلة"ويفُ(1/131ُ)فرواهُالنسائيُأيضًاُ.ُوقدُاخت لفُفيهُعىلُحييىُبنُسعيدُ

منُطريقُحممدُبنُجعفرُعنُحييىُبنُسعيدُعنُ(1ُ  /11)ُ"التمهيد"ومنُطريقهُابنُعبدُالبُيفُ

لميُعنُابِنُمسعود ُبه رارةُعنُعي اشُالس  ُ.ُحممدُبنُعبدُالرمحنُبنُأ سعدُبنُز 

ُأ نهُيفُليلةُاجلنُلكنُُْ ُ.وليسُيفُليلِةُاإلرساء.ُذكر 

لمي.ُلهُثقاٌتُورجاُ ُالس  ُ.ِسوىُعي اش 

ُ.الُي عرف(:1/391ُ)ُ"اللسان"قالُاحلافظُيفُُ

ُُ ُيف ُكام ُالكناين ُمحزة ُالرشاف"وقال ُُ"حتفة ي ُ   /9)للمز  ُبمحفوظُ (: ُليس ُاحلديث  ,ُهذا

= 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   664 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُيُيفُاهللحابُ تُ مل ُيفُاُماُجاءُ ُ:باب

ثنوُ- 81 ُحد  هُنُ أُ ُ,ينُ والخلدريسُايبُإُِعنُأُ ُيبُحازمُبنُدينارُ عنُأُ يُعنُمالك 

ُلدخُ:لقا ُُمسجدُ ُت  ُبرُ ًُىُفإذاُفتُدمشق  فواُلاسُمعهُإذاُاختوإذاُالن ُُ.نايااقُالثُ شاب 

ُأُ 
 
ُإدُ سن ُيفُيشء ُُ,يهلوا ُلفسأُ ُ,هلرواُعنُقودُ وص  ُمعاذُبنُجبلُ ُ:لفقيُ,عنهُت  ُ,هذا

ُلف ُغدُهجُ لُكانُاام  ُتُ فوجدُُْرت  ُبُ هُقدُس 
ُهُهجريُووجدتُ يُبالتُ قنِ ُ.ي صيل 

ُحتُ ظرتُ تُ انُْفُ:لقا ُقُ ه ُقُِتُ ئُْجُُِمُ ثُ ُ,هتُ ىضُصالى ُمن ُفسوجهُُِلبُ ه ُلُ ه ُُ,يهلعُمت  ثم 

ُلق ُُإُِواهللُ:ت  ُلفقُ؟أاهللُ:لفقاُ,هللكُحبُُُّل ُين  ُ:لُفقاأاهللُ:تلفقُ؟أاهللُ:لفقاُ؟أاهللُ:ت 

ُلفقُ؟أاهلل ُ.؟أاهللُ:ت 

ُفإُُِ.برشأُ ُ:لوقاُ,يهلينُإذُ بُ دائيُفجُ وةُرُِبُْبحُ ُخذُ فأُ ُ:لقا ُين  ُرسوُُسمعت  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

___________________ 

رسٌلُ وابُم  ُ.انتهىُ.والص 

ُقلتُ ُالبيهقي: عبدُالرمحنُالعط ارُعنُُمنُطريقُداودُبنُِ(113ُ)ُ"السامءُوالصفات"يفُُوأخرجه

ُرجاًلُمنُأهلُالشامُ:ُحييىُبنُسعيدُقال قالُلهُالعباسُُ-سمعت  ثُعنُابنُمسعودُبهُ-ي  د  ُ.ُحي 

هوٌلُُ ُ.والعب اسُجم 

ُُُ ُيف ُالطباين 911ُ)ُ"الدعاء"وأخرجه )ُ ُيف ُنعيم 33ُ )ُ"الدالئل"وأبو ُمن( ُضعيف  طريقُُبسند 

ُأيبُليىلُقال:ُقال,ُثناُحييىُبنُسعيد:ُقال,ُال وزاعيُعنُإبراهيمُبنُط ريف ُالرمحنُبن  ثناُ:ُثناُعبد 

ُاهللُبنُمسعودُبه ُ.ُعبد 

نةُيفُُ ُالسُّ ُأ هِل ُعندُإماِم ليامنُقال(5858ُ )ُ"مسنده"ولهُشاهٌد ُس  ُبِن ُمنُطريقُجعفِر ُأ بوُ: حدثنا

نبشُالتميميُُلعبِدُالرمحن:ُقلت:ُالت ي احُقال ُاهللُُ-وكانُكبريًاُُ-بِنُخ  ُرسول  .ُنعم:ُ؟ُقالملسو هيلع هللا ىلصأ دركت 

ُاهللُ:ُقلت:ُقال ُرسول  ُ.ُفذكره...ُليلةُالشياطيُملسو هيلع هللا ىلصكيفُصنع 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   665 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُوتعاُاهلل ُلقاُ:يقول ُُوجبْتُُ:ىلتبارك ُبُ حم  ُيفُ متحابُ للتي ُيفُ لتجاملُ واُ,ي ُ,سي

ُ( ).يُيفُ لتباذملُ واُ,تزاورينُيفُ ملُ وا

_________________ 

( ) ُ ُأمحد 5/133ُ)أ خرجه )ُ ُسعد 3/581ُ)وابن )ُ ُمحيد ُبن 15ُ )وعبد )ُ ُيف رشحُ"والطحاوي

عب"يفُُوالبيهقي(11/81ُ)ُ"الكبري"والطباينُيفُ(ُ 3891ُ,389)ُ"املشكل منُ(1/183ُ)ُ"الشُّ

ُعنُمالكُبه  .ُط رق 

حهُابنُحبانُ ُ(.3/119)واحلاكمُ(515ُ)وصح 

ُيفُُ ُعمر ُأبو 15ُ / 1)ُ"التمهيد"قال ُجبلُ(: ُبِن ُأ يبُإِدريسُاخلوالينُملعاذ ُاحلديثُلقاء  ويفُهذا

ُتنفيهُ.ولكنُلقاءُأ يبُإدريسُهذاُملعاذُبنُجبلُُمتل فُفيه,ُوهوُإسناٌدُصحيٌحُ.ُوسامِعهُمنه ,ُفطائفة 

ُ.وطائفٌةُالُت نكرهُمنُأ جلُهذاُاحلديثُوغريه

هريُ ُالزُّ ُعن يينة ُع  ُوابن  ر عم  ُم  ُرواه ُبام ُاحتج  ُنفاه ن ُوم  ُقال, ُيقول: ُإدريسُاخلوالين ُأ با :ُسمعت 

ُوفالناًُ ُالصامتُوفالنًا ُبن  بادة  ُع  ُأدركت  ُبنُجبل, ُوفاتنيُمعاذ ُعنُمعاذ. ثنيُأ صحابُمعاذ  .ُفحد 

ُ.احلديثوذكرُ

ثناُأ يب:ُحدثناُأمحدُبنُزهريُقال:ُحدثناُقاسمُبنُأصبغُقال:ُوحدثناُعبدُالوارثُبنُسفيانُقالُ ,ُحد 

هريُعنُأ يبُإدريسُاخلوالين:ُقال ثناُسفيانُعنُالزُّ ُ":ُقال,ُحد  بادةُبنُالصامتُووعيت  ُع  أدركت 

ُعنه,ُعنه ُأ باُالدرداءُووعيت  ُ,ُوأ دركت  ُبن  ُشداد  ُعنهوأ دركت  .ُ"وفاتنيُمعاذُبنُجبل,ُأ وسُووعيت 

ُهذاُاحلديثُخطأٌُ هريُزعمُقوٌمُأن  ُفيهُمالٌكُ:ُفقالُقومٌُ,ُوْلذاُاخلبُعنُالزُّ وأ سقطُمنُإسنادهُ,ُوِهم 

سلمُاخلوالين ُم  ُإدريسُرواهُعنُأ يبُمسلمُعنُمعاذ,ُأ با ُأبا ُأن  ُفيهُأ بوُ:ُوقالُآخرون,ُوزعموا وِهم 

لِطُيفُقولهُ,ُحازم ُمعاذُبنُجبلوغ  ُ.عنُأ يبُإدريسُاخلوالينُأ ن هُلقي 

ُُُُُ ُقالُأبوُعمر ُابنُعبدُالبُ) صُوتظن نُالُي غنيُمنُاحلقُشيئاًُ(: ُكلُّهُخترُّ ُمالكُ,ُهذا ُغري  وقدُرواه

ُشت ىُغريُطريقُأ يبُ,ُسواءُمجاعٌةُعنُأ يبُحازمُكامُرواهُمالٌكُ ورويُأ يضًاُعنُأ يبُإدريسُمنُوجوه 

ُحازم ُجبلُأ نه, ُبن  ُلقيُمعاذ  ُمنه, ُوسمع  .ُ ُعىلُمالك  ُيفُهذا ُفالُيشء  والُعىلُأ يبُحازمُعندُأ هِلُ,

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   666 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُياؤُْيفُالرُُُّماُجاءُ ُ:باب

ثنوُ-811 ُحد  ُعنلأيبُطُُبنُِاهللُعبدُُِسحقُبنُِعنُإُِيُعنُمالك  ُبنُِفُ زُ ُحة ُر

ُ ُعُْص  ُص  ُأُ عة ُعنُأيبُهريرةعن ُرسوُنُ أُ ُ,بيه ُانُُْملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُإذا ُكان ُةُِمنُصالُصف 

ُأُ رأُ ُلهُ:يقولُ,غداةُِلا ُالى ُمنكم بعديُمنُُىبقُ يسُيُ لُ:ويقولُ,ؤيا؟رُ ُةُ ليلحٌد

ُُةُِبوُ النُُّ ُالرُُُّإال  ُُ( )ُ.ةحلاؤياُالص 

___________________ 

ُجبل,ُالعلمُباحلديثُواالت ساعُيفُعلِمه ُبن  ُعنُأ يبُإدريسُأ نهُلقيُمعاذ  في حتملُماُحكاهُ.ُوإذاُصح 

ُعنهُمنُقوله ُجمالسةُ .ُفاتنيُمعاذ:ُابنُِشهاب  ُوطول  ُلزوم  اتنيُيفُحديثُكذاُأوُمعنىُأ وُف,ُيريدُفوت 

ُانتهىُ.ُواهللُأعلم.ُوعىلُهذاُيت سقُختريجُال خبارُعنهُيفُهذاُالباب,ُواهللُأعلم.ُكذا

ُ(.115ُص)وجامعُالتحصيلُ(981ُرقمُ)عللُالدارقطنيُ:ُانظرُ

والبيهقيُيفُ(1/391ُ)واحلاكمُ(1118ُ)وابنُحبانُ(1ُ 51)وأبوُداودُ(1/315ُ)أخرجهُأمحدُُ( )

عب" ُعنُمالكُبه(ُ 9 /1)ُ"الشُّ ُ.وغريهمُمنُط رق 

هُثقاٌتُُُ ُهذاُعنُأيبُهريرة(:1/115ُ)ُ"الثقات"لكنُقالُابنُحبانُيفُ,ُورجال  عصعة  وىُص  ,ُوقدُر 

ُانتهى.ُوماُأظنُّهُلقي ه

ُيفُُ ُالنسائي  ُعنُ(1/381ُ)ُ"الكبى"وأخرجه ُعنُإِسحاق  ُالقاسمُعنُمالك  عنُوابِن منُطريقُم 

ُ فرُبِنُص  ُْيقوالُ.ُعصعةُعنُأيبُهريرةُبهز  ُ.ُ"عنُأبيهُُ"ومل 

ُِمسكيُ ُبن  ُاحلارث 
عٌنُمعُمالك  ُم  ُ.وقرن 

ُقالُحييىُعنُأ بيه(:3ُ 3/ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ واة,ُهكذا ُالرُّ هُأ كثر  ,ُوهوُالصواب.ُوتابع 

فرُبنُصعصعةُعنُأ يبُهريرة:ُومنهمُمنُيقولُفيه ُانتهى.ُالُيقولُعنُأ بيه.ُعنُز 

ُقلتُ ُيفُ: بُالدارقطنيُّ ُعساكرُكامُيفُ(ُ 58 )ُ"العلل"وصو  (353ُ/  )ُ"حتفةُالرشاف"وابن 

ُحجرُيفُ ُ(.عنُأبيهُ)ُأنهُ(3/183ُ)ُ"التهذيب"وابن 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   667 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-813 ُحد  ُُمُ لسعنُزيدُبنُأُ يُعنُمالك 
ِ
ُرسوُنُ أُ ُ,يسارُ ُبنُُِعنُعطاء ُاهللُل 

ُةُبوُ بعديُمنُالنُُُّىبقُ يُ ُنُْلُ:لقاُ,ملسو هيلع هللا ىلص ُملُ اُإال  ُملوماُاُ:فقالواُ,اتبرش  ُبرش  ُُات  ُياُرسول 

ُالرُُُّ:لقاُ؟اهلل ُراهاُالرُ ةُيُ حلاؤياُالص  ُوأُ زٌءُمنُستُ ج ُُ,هلرىُحُأوُتُ لاجلُالص  ربعيُة 

.ةبوُ منُالنُُُّاًُزءج ُ
( )ُ

___________________ 

ُاحلديِثُمشهورٌُُ ُبنُجندبُ(1115ُ)ومسلمُ(311ُ )أخرجهُالبخاريُ.ُوصْدر  رة م  منُحديثُس 

ُ.ُ

اُآخرهُ ُُ.عنُابنُعباس(1/18ُ)فأخرجهُمسلٌمُ.ُأم 

ُ.ُوانظرُماُبعدهُ

ُاحلديِثُ(:8/151ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ( ) تلفُعىلُمالكُيفُإِرسالُهذا ُملَُي  والُأ علمهُُ,

سندًاُمتصاًلُيفُروايةُعطاءُبنُيسار حيٌحُمنُحديثُابنُعباسُوغريه,ُم  سنٌدُص  وإنامُأ عرفُ.ُومعناهُم 

ُمنُأ ه ُلعطاءُبِنُيسارُعنُرجل  ُعنُالنبي 
ِ
رداء ُوُيفُتأويلُقولُاهللُعزُ ُملسو هيلع هللا ىلصلُِمْصُعنُأ يبُالد  ْلمُ}ُجل 

نيا احلة:ُقال11ُيونسُُ{البرشىُيفُاحليوةُالدُّ ؤياُالص  ثنيُ.ُهيُالرُّ ثنيُسعيدُوعبدُالوارثُقاالُحد  حد 

ُأ صبغُقال ُبن  ثنيُحممدُبنُإسامعيلُقال:ُقاسم  ثنيُاحل ميديُقال:ُحد  ثنيُسف:ُحد  ثنيُ:ُيانُقالحد  حد 

ُمنُأهلُمصُقال ف يعُعنُأ يبُصالحُعنُعطاءُبنُيسارُعنُرجل  :ُعمروُبنُدينارُعنُعبِدُالعزيزُبنُر 

ُأباُالدرداءُعنُقولُاهللُعزُ  ُوُسأ لت  نياُويفْل}ُجل  ماُ:ُقال11ُيونسُُ{اآلخرةُمُالبرشىُيفُاحليوةُالدُّ

ُاهللُ ُرسول  ُمنذُسأ لت  ُأ حٌد نيُعنها ُواحدٌُُملسو هيلع هللا ىلصسأ ل  ُرجٌل كُإال  ُغري  ُعنها ُي راهاُ. ُالصاحلة  ؤيا وهيُالرُّ

ُ.ُأوُت رىُله,ُاملسلم

بادةُبنُالصامتُوأيبُهريرةُوعبدُاهللُبنُعمروُورُ :ُقالُأبوُعمرُ ويُمنُحديثُجابرُبنُعبدُاهللُوع 

ُ ُ.انتهىُبتجوز.ُبنحوُحديثُأيبُالدرداءُومعناه.ُملسو هيلع هللا ىلصبنُالعايصُوطلحةُبنُعبيدُاهللُعنُالنبي 

ُعنُأيبُالدرداء:ُقلتُ ُعنُرجل 
 
ُ.مثله(1113ُ)ُ"اجلامع"أخرجهُالرتمذيُيفُ.ُحديثُعطاء

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   668 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُدُِرُْيفُالن ُُماُجاءُ ُ:باب

ثنُ-811 ُحد  ُعنُأُ يبيرسةُعنُسعيدُبنُأُ وسىُبنُمُ عنُمُ يُعنُمالك  يبُُهند 

ُال ُمُ  ُرسوُنُ أُ ُ,شعري ُوسى ُمُ ُ:لقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُعُِلُ ن ُعُ ُردُِبالن ُُب  ُفقد ُُاهلل ُىص 

ُ ُ( ).هلُ وورس 

___________________ 

ةُ"دونُقولهُُ زءًاُمنُالنُّبو  ُوأ ربعيُج 
زٌءُمنُست ة  ُ"ج 

ُُوقالُ ُيف ُحجر ُ)1/315 )ُ"الفتح"ابن ات(: ُامل برش  ُاملُ (: ُالشي ةُ.عجمةبكرس ُم برش  ُمجع وهيُ.

نياْلمُالب}عاىلُلب رشى,ُوقدُوردُيفُقولهُتا هيُالرؤياُالصاحلة,ُأ خرجهُالرتمذيُُ{رشىُيفُاحلياةُالدُّ

بادةُبنُالصامت حهُاحلاكمُمنُروايةُأيبُسلمةُبنُعبدُالرمحنُعنُع  هُثقاٌتُ.ُوابنُماجهُوصح  وروات 

ُآخرُعنُأيبُسلمةُقال بادة,ُوأ خرجهُالرتمذيُأيضًاُمنُوجه  ُأباُسلمةُملُي سمْعهُمنُع  ُأ ن  ُعنُُ:إال  ب ئت  ن 

بادة ُمنُأ هِلُِمصُُوأ خرجهُأ يضًاُهوُوأ محدُ ,ُع  وإسحاقُوأ بوُيعىلُمنُطريقُعطاءُبنُيسارُعنُرجل 

ُابنُ  ُوذكر بادة, ُع  ُأبيهُيبُحاتمُ أُ ُعن ُعن ُابنُ . ُوأ خرجه ُليسُبمعروف, ل ُالرج  ُهذا ُمنُُأن  مردويه

ُاهللُ":ُحديثُابنُمسعودُقال ُرسول  وعنُ,ُالبابُعنُجابرُعندُالبزارُ,ُويف"فذكرُمثله.ُملسو هيلع هللا ىلصسألت 

ْعىل,ُأيبُهريرةُعندُالطبي ُ.انتهىُكالمُابنُحجر.ُوعنُعبدُاهللُبنُعمروُعندُأ يبُي 

ُ."ت رىُله"إىلُقولهُ.ُ(119)أ خرجهُم سلمُ.ُوحديثُابنُعباسُالذيُذكرهُابنُعبدُالب:ُقلتُ

ريرةُُ"صحيحه"وأخرجهُالبخاريُيفُُ احلة.ُولهإىلُق.ُمثلهُ(5189)عنُأ يبُه  ُ.الص 

هُالثاينُ اُِشقُّ ُأيضاًُ.ُأ م  بادةُوغريهمُوم سلم,ُفأ خرجهُالبخاريُّ جاهُ.ُعنُأيبُسعيدُوأيبُهريرةُوع  ر  وملَُي 

ُبنُيسارُالُم وصوالًُوالُم رسالًُ
ِ
ُ.منُطريقُعطاء

( )ُُ ُأمحد 1/391ُ)أخرجه 119ُ )ُ"الدبُاملفرد"والبخاريُيفُ( )ُ ُداود 1931ُ)وأبو وابنُحبانُ(

منُ(8ُ 35)وعبدُالرزاقُ(1/381ُ )ُُ"رشحُالسنة"والبغويُيفُ(1ُ 1/1 )والبيهقيُ(5811ُ)

ُعنُمالكُبه ُ.ُط رق 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   669 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ثنوُ-815 ُحد  زوجُُ-هُعنُعائشةُمُ قمةُعنُأُ ليبُعُ أُ ُقمةُبنُِلعنُعُ يُعنُمالك 

ُالن ُ ُبُ ُ-ُملسو هيلع هللا ىلصُبي  ُهأُ ُنُ أُ ُ:هاغُ لُ أن ه ُُل  ُدارُُِبيت  ُيف ُس  ُكانوا ُنُ ُ,فيهاُاناًُكُ ها ُ,دٌُرُْوعندهم

___________________ 

ُُ ُأمحد 1/391ُ)وأخرجه ,111ُ )ُ ُماجه 3111ُ)وابن )ُ 111ُ )ُ"الدب"والبخاريُيف ُأيب( ُوابن

ُ 8/135ُ)شيبة 1ُ 5)والطياليسُ( ُيعىلُ( 1191ُ)وأبو )ُ 51ُ/ )واحلاكم ُعنُ( وغريهمُمنُط رق 

ُ.سعيدُبنُأيبُهندُبه

ُ.وماُبعدها(13ُ /3)والتمهيدُ(9ُ 3 )عللُالدارقطنيُرقمُ:ُانظرُ

ُِشرْيُ":ُعنُسليامنُبنُبريدةُعنُأ بيهُمرفوعاًُ(1/51ُ)ويفُصحيحُمسلمُُ نُل ِعبُبالنرد  ُفكأن امُ.ُم  صبغ 

ُودِمه هُيفُحلِمُخنزير  ُ."يد 

ُالنوويُيفُُ 5ُ /5 )ُ"رشحُمسلم"قال ُالعلامء(: ُقال ُالن رد: ُالنردشريُهو ب. عر  جميُم  ُع  ,ُفالن رد 

لو ُ.انتهى.ُوِشرْيُمعناهُح 

ُ ُيف ُعمر ُأبو 8/111ُ)ُ"االستذكار"قال ُمثلُ(: ُالبقسُوغريه ُخشب ُمن ُتكون نة لو  ُم  ُِقط ٌع النرد

وت عرفُ,ُوي عرفُأ يضًاُبالكِعاب,ُي قالُْلامُالط بل.ُتكونُمنُالعاِجُومنُغريُذلكو,ُال بنوسُوشبهه

ُ.انتهى.ُوت عرفُبالنردشري,ُبال رن

ُُ.النرد(:111ُصُ)ُ"معجمُلغةُالفقهاء"وقالُيفُ بُفسكونُ ُبفتح  عر  ,ُ.ُلفظُم  ُعىلُاحلظ  عبةُت عتمد  ل 

هرين ُوز  ُصندوقُوحجارة ُذات  ,ُ ُاحلجارة ُفيها نتقل ُوي  ُبـ ُوت عرفُاليوم هران, ُالز  ُبه ُيْأيت ُ"حسبام

ُ.انتهى.ُ"الطاولةُ

ُاللعبُبالنْردُوالشطرنجُحراٌمُُوقدُأمجعُالعلامء(:31/111ُ)ُ"الفتاوى"قالُابنُتيميةُكامُيفُ عىلُأن 

مهُاهلل.ُإذاُكانُبِعوض ُسواٌءُكان.ُعندُالئمةُالربعةوالنْردُحراٌمُ,ُوهوُمنُالقامرُوامليرسُالذيُحر 

ُُبعضُأصحابُالشافعيولكنُ,ُبعوضُأوُغريُعوض ُالعتقادهُأ ن هُالُيكونُحينئذ  زهُبغريُعوض  جو 

ُمنُامليرس ُالئمة. ُوسائر ُوأبوُحنيفة ُوأمحد ُأصحابِه ُومجهور  ُالشافعيُّ ا ونُذلكُبِعوضُُوأم  م  فيحر 

ُ.انتهى.ُوبغريُعوض
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ُرُْفأُ  ُْئنُلُ:يهملإُْتُلس  ُُمل  ُ( ).يهملكُعلذُنكرْتُوأُ ُ,كمُمنُدارين ُج ُخرُِوهاُل ُرج ُخت 

ثنوُ-831 ُحد  ُعنُعبدُِيُعنُمالك  ُاًُحدُ أُ ُهُكانُإذاُوجدُ نُ أُ ُ,مرعُ ُُبنُِاهللُعنُنافع 

ُلهُيُ لُِهنُأُ مُِ ُُردُِبالن ُُعب  ُوكُ ُ,هبُ رض   .هارس  
( )ُ

ُمُ عُ لاُ:باب ُُل  ُمُِاليفُالس 

ثنُ-811 ُحد  ُمالك  ُأُ يُعن ُبن ُرسوُأنُ ُ,مُ لسعنُزيد مُلُ سيُ ُ:لقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُالرُ  ُ( ).عنهمُأُ زُ ْجُواحٌدُأُ ُقومُِلمُمنُالُ وإذاُسُ,ايشملُاىلعُاكب 

_________________ 

ُالبخاريُيفُُ( ) 111ُ )ُ"الدبُاملفرد"أخرجه عب"ُوالبيهقيُيف( 5/139ُ)ُ"الشُّ ُ"الكبى"ويفُ(

يُيفُ(5/139ُ) ر  ُعنُمالكُبه(35ُ)ُ"حتريمُالنردُوالشطرنجُواملالهي"واآلج  ُ.منُط رق 

يُُ ر  (1113ُ)ُ"الرتغيبُوالرتهيب"وال صبهاينُيفُ,ُمنُطريقُعبدُاهللُبنُجعفر(31ُ)وأخرجهُاآلج 

لقمةُبه ْرديُكالمهاُعنُع  راو  ُ.ُمنُطريقُعبدُالعزيزُالد 

(1)ُُ ُيف ُالبخاري 113ُ )ُ"الدب"أخرجه )ُ ُيف ُ"والبيهقي ُاإليامن عب 5/139ُُ"ش  )ُ السننُ"ويف

ُعنُمالكُبه(1ُ 1/1 )ُ"الكبى ُ.منُط رق 

ُ(5181ُ)وابنُأيبُشيبةُ(1ُ 1/1 )ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(31ُ,31ُ)وأخرجهُاآلجريُُ منُط رق 

ُ.عنُنافعُبه

ثناُسليامنُبنُباللُعنُحييىُبنُ:ُوهبُقالُوذكرُابنُ (:ُ 8/11)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُ حد 

ُعمر":ُسعيدُقال ُابن  لعبونُفيهاُبالنْردُفصاح  هُفإذاُأ ناٌسُي  مرُدار  ُاهللُبنُع  ُعبد  اريُ:ُوقال.ُدخل  ماُلِد 

لعبونُفيهاُبال رنُقال ُانتهىُ.ُ"وكانتُالنردُت دعىُيفُاجلاهليةُبال رن:ُي 

ُ.منُطريقُالقعنبيُعنُمالكُبه(191ُ)ُ"ملراسيلا"أخرجهُأبوُداودُيفُُ(3)

ُعبدُالرزاقُ عبُاإليامنُُ"والبيهقيُيفُ(1/381ُ )وأ خرجه ر(1/111ُ)ُ"ش  عم  ُعنُم  وابنُعبدُ,

ُعنُزيدمنُطريقُ(8/113ُ)ُ"االستذكار"البُيفُ ريجُكالمها ُابنُج  ُبالقوِمُ"ُ.وفيه. ُالقوم  ُمر  وإذا

= 
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ثنوُ-811 ُحد  ُعُ ُدُبنُِيسانُعنُحممُ بُبنُكُ عنُوهُْيُعنُمالك 
 
ُ,مروُبنُعطاء

ُقانُ أُ  ُكُ ُ:له ُفدخعبُ ُُبنُِاهللُعندُعبدُُِساًُلجاُنت  ُاس  ُمنُأُ لعُل  ُرجٌل ُ,منُِيُ لاُلُِهيه

ُُ:لفقا ُ.اًُيضأُ ُكلمعُذُشيئاًُزادُُثمُ ُ,ُوبركاتهيكمُورمحةُاهلللمُعالالس 

ُابنُعبُ ُلقا ُُ-اس  ُقدُذهب 
ُُوهوُيومئذ  ُبص  ُاُ:قالواُ,؟نُهذامُ ُ:-ه ُيامينُُّلهذا

ُُنُ إُُِ:اسُ ابنُعبُ ُلفقاُ:لقاُ,اهفوهُإيُ فعرُ ُ,غشاكذيُيُ لا ُ لُاىلهىُإمُانتُ الالس  كةب 
( ).ُ

___________________ 

ُ."منُاآلخرينُواحٌدُأ ْجزأ ُعنهمُردُ ُوإذا,ُفسل مُمنهمُواحٌدُأ جزأ ُعنهم

ُاحلديثُهكذا(:5/181ُ)ُ"التمهيد"يفُُابنُعبدُالبقالُُ واةُاملوطأُيفُإرساِلُهذا ُبيُر  .ُالُخالف 

ُ.انتهى

ُُ وأيبُ(9/18ُ)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ(531ُ)والبزارُ(1ُ 51)عندُأيبُداودُُويفُالبابُعنُعيلٍّ

بيدُاهللُبنُأيبُ:ُمنُطريقُسعيدُبنُخالدُاخلزاعيُقال(ُ 11)يعىلُ ُع  ثنيُعبدُاهللُبنُالفضلُثنا حد 

ُبنُأيبُطالبُمرفوعًاُقال هم":ُرافعُعنُعيل  واُأْنُي سل مُأ حد  رُّ زىءُعنُاجلامعةُإذاُم  ُ,ُجي  زيءُعنُوجي 

هم ُأ حد  رد  ُ.ُ"اجللوِسُأْنُي 

هُضعيٌفُُ ُ.وإسناد 

ُثابت(:3ُ 1رقمُ)ُ"العلل"قالُالدارقطنيُيفُُُ ُخالدُاملدينُعنُعبدُاهللُ.ُاحلديثُغري  ُبن  دُبهُسعيد  تفر 

ُخالد.ُوليسُبالقوي ُ,ُبنُالفضل ُبن  ُانتهىُ.ُيعنيُسعيد 

اُقولهُُ ُعىلُاملايش"أم  منُحديثُأ يبُ(11ُ 1)ومسلمُ(5818ُ)البخاريُفأخرجهُُ."ي سل مُالراكب 

ُ.هريرةُ

ُالبيهقيُيفُُ( ) عبُاإليامنُُ"أخرجه لة(3811ُ)ُ"ش  ْلح  ُمنُطريقُابنُح  ,ُ منُطريقُ(8111ُ)وأيضًا

دُبنُعمروُبهُنحوه م  ُ.ُالوليِدُبِنُكثريُكالمهاُعنُحم 

ُالرجلُُِ ُ.ُوبركات هُوصالت هُومغفرت ه:ُوفيهُقول 

= 
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ُالس ُُجامعُ ُ:باب ُمُِال 

ثنُ-818 ُحد  ُيُعنُمالك  ُىلةُمورُ يبُمُ حةُعنُأُ لُْيبُطُبنُأُ اهللُعبدُُِبنُُِعنُإسحق 

ُأُ ُلقيعُ  ُأُ ليبُطابن ُعن ُالب  ُرسوُنُ أُ ُ,يثي ُليبُواقد  ُجاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُهو ُيفُلبينام ٌس

ُُ-سجدُملا ُقبذُأُ إُ-معهُُوالن اس  ُقبفأُ ُ,ثةٌُنفٌرُثالُل  ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُُِرسوىلإُاثنانُُِل  ُوذهب 

ُلفُ,واحدٌُ ُعفُ ُوقُ ام  ُأُ مُ فأُ ُ,املُ سُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُُِرسوىلا ُفرأُ حدُ ا ُفُ مها ُاى ُيف ُقةلُْحلرجًة

ُلفج ُلفجُخرُ اُاآلمُ وأُ ُ,فيهاُس  ُلااُالثُ مُ وأُ ُ,همفُ لخُس  ُ.اًُذاهبُدبرُ فأُ ُث 

ُلف ُُُفرغُ ام  ُأُ ُ:لقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ىُوُ همُفأُ حدُ اُأُ مُ أُ ُ؟ثةُِالالثُ ُفرُِبكمُعنُالن ُخأُ ُال 

ُاهللُُاهللىلإ ُاآلمُ وأُ ُ,فآواه ُفاْسُتُ فاْسُُخرُ ا ُاهلل تُ حيا ُفأُ اآلُامُ وأُ ُ,منهُحيا ُرُ عُْخر ُ.ض 

ُفأُ  ُ( ).عنهُاهلل ُعرض 

___________________ 

ُاحلاكمُيفُ 3111ُ)ُ"املستدرك"وأخرجه 818ُ  )ُ"تفسريه"وابنُأيبُحاتمُيفُ( منُطريقيُعنُ(

ُفسل مُعليهم,ُفقال",ُعطاءُبنُأيبُرباح ُعباسُأتاهمُيومًاُيفُجملس  ُابن  ُاهللُ:ُأن  سالٌمُعليكمُورمحة 

ُ ُاهللُوبركات هُومغفرت ه,ُفقال:ُوبركات ه,ُفقلت  نُهذا؟:ُوعليكُالسالمُورمحة  اْنت هُ:ُعطاء,ُفقال:ُفقلتُم 

ُالبيِتُإن هُمحيدُجميدُ}ثمُتالُ:ُإىلُبركاته,ُقال ُ.ُلفظُابنُأيبُحاتم.ُ"{رمحةُاهللُوبركاتهُعليكمُأ هل 

ُانتهْتُإليهُاملالئكة"ويفُروايةُاحلاكمُقالُ ُ"اْنت هُإىلُما ُأ خرى. ة ٌيُُ,وهيُِقص  ُمك  ُعطاًء وروايةُ.ُل ن 

ُأن هُيامينُ  ُ.مالك 

ُمنهاُيشءٌُ(ُومغفرت ه)جاءْتُهذهُاللفظةُأ عنيُُوقدُ ُمرفوعٌةُالُيصحُّ ُ.ُيفُأ حاديث 

ُ.بابُبدءُالسالم(1ُ/  )فتحُالباريُ:ُانظرُ

( )ُُ ُالرتمذي 1111ُ)أخرجه )ُ ُيف 3/153ُ)ُ"الكبى"والنسائي 1/111ُ)والبغويُ( ُعساكرُ( وابن

ُعنُمالكُبه(81ُ)ُ"صحيحه"وابنُحبانُيفُ(11/118ُ) ُ.منُط رق 

= 
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ثنوُ-819 ُحد  ُيُعنُمالك  نسُبنُحةُعنُأُ ليبُطُبنُأُ عبدُاهللُبنُُِعنُإسحق 

ُلما ُسمعُ نُ أُ ُ,ك  ُلمُعلُ وسُ.ابطُ خلاُبنُ ُمرُ عُ ُه ُفردُ يه ُلعُرجٌل ُالس  ُسأُ ُثمُ ُ,ماليه ُل 

ُج ُالرُ ُعمرُ  ُذيُلكُالذُ:مرعُ ُلفقاُ,اهلليكُلإُُِأ مْحدُ ُ:لفقاُ؟نتكيفُأُ ُ:ل  دت  منكُُأ ر 

( ).ُ

ثنوُ-831 ُحد  ُيُعنُمالك  ُبنُ ُلفيالطُُُّنُ أُ ُ,حةليبُطُبنُأُ اهللُعبدُُِبنُُِعنُإسحق 

ُأُ ُبنُُِيبُ أُ  فإذاُُ:لاقُ,وقُالسُُّىلوُمعهُإمرُفيغدُ عُ ُُبنُ اهللُيتُعبدُ هُكانُيأُْنُ أُ ُ:هخبُ كعب 

ُإوُْدُ غُ  ُُْوقُالسُُّىلنا ُععُ ُنُ ُباهللُعبدُ ُمرُ يُ ُمل  ُصاحِبُُ,اطُ ُسقُ ىلمر عُ يُْبُ ُوال
ُوالُ,ةُ 

ُأُ ُوالُ,مسكيُ  ُحد  ُ.يهلمُعلُ سُإال 

___________________ 

ُعنُمالكُبه(11ُ 1)ومسلمُ(11ُ,111ُرقمُ)ُ"صحيحه"وأخرجهُالبخاريُيفُُُ ُُ.منُط رق 

مُذكرهمُ"سل امًُ"دونُقولهُُ ُ.وهوُعندُمنُتقد 

ُاحلافظُيفُُ 15ُ / )ُ"الفتح"قال :)ُ ُاملوطأ واة ُر  ُأ كثر ُسل ام"زاد ُوقفا ُالرتمذيُيفُُ."فلام  ُعند وكذا

ُ.ُجامعهُوالنسائي ُْيذكِرُالبخاريُّ ُْيقعُيفُروايةُمسلمُ"السالمُُ"ومل  ُانتهىُ.ُوكذاُمل 

ُيفُُ( ) ُيفُ(115ُ)ُ"الزهد"وابنُاملباركُيفُ(31ُ  )ُ"الدبُاملفرد"أخرجهُالبخاريُّ عبُُ"والبيهقيُّ ش 

ُعنُمالكُبه(19ُ /1)ُ"اإليامنُ ُ.منُط رق 

ُاهلل:ُوقولُالعربُ"تاجُالعروس"قالُيفُُ(يكُاهللأمحدُإل:ُ)قولهُ ُإِليك  هُعندكُ :ُأ ي.ُأ مْح د  ر  ويفُ.ُأ شك 

ُالتهذيب ُاهلل: ُمعك  ُأ يُأ محد  ُقلت. ُاخلليل: ُوقالُغريه.ُوهوُقول  ه: م  ُونع  ه ُأ ياِدي  ُإِليك  ر ُأ شك  وقالُ.

ث كُهبا:ُبعضهم د  هُوأ ح  م  رُإِليكُنِع  ُ.انتهى.ُأ شك 

هُمع ك(:113ُ / )ُ"نهايةال"وقالُابنُالثريُيفُ ع.ُأيُأمْح د  قامُم  ُإىلُم  معناهُأمْح دُإليكُ:ُوقيل.ُفأ قام 

اها ُ.انتهى.ُنِعمةُاهللُبِت ْحِديثكُإي 
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ُُ:فيلالطُُُّلقا ُلفقُ,وقُالسُُّىلنيُإعُ بُ تُْفاستُ ُاًُمرُيومعُ ُُبنُ اهللُعبدُ ُفجئت  وماُُ:هلُت 

ُُصنعُ ت ُوقُوأُ يفُالسُّ ُتسأُ ُوالُ,عيُ بُ لُاىلعُنتُالُتقف  ُُل  ُوالُ,هباُسومُ والُتُ ُ,علعنُالس 

ُلجت ُُسُِليفُجماُس  ُوأُ ُ:لقاُ؟وقالسُّ ُ.ثتحدُ سُبناُهاهناُنُ لاجُ:قول 

ُأُ ياُُ:مرعُ ُُبنُ اهللُُعبدُ يلُلفقاُ:لقا امُنغدوُنُ إُُِ:-ُفيلُذاُبطنُ وكانُالطُُُّ-باُبطن 

ُُلُِجمنُأُ  ُ( ).نايُْقُِلُ نُُمُ ىلمُعلُ سنُ ُ.مالالس 

ثنوُ- 83 ُحد  بنُُاهللُعبدُُِىلمُعلُ سُالًُرج ُُنُ أُ ُ,يىُبنُسعيدُ عنُحييُعنُمالك 

_________________ 

عبُاإليامنُُ"والبيهقيُيفُ(111ُ )ُ"الدبُاملفرد"أخرجهُالبخاريُيفُُ( ) وأبوُنعيمُ(1/131ُ)ُ"ش 

ُعنُمالكُبه(1ُ 3/ )ُ"احللية"يفُ ُ.ُمنُط رق 

حهُالنوويُيفُوصُ ُ(.115/ )ُ"رياضُالصاحلي"ح 

ُُ ُمنُطريقُجماهد(5/118ُ)وأخرجُابنُأيبُشيبة منُطريقُ(11ُ /1)ُ"الطبقات"وابنُسعدُيفُ,

ُ,ُنافع يُكلهمُعنُابنُعمر(55ُ /1)وأيضًا وقُماُيلُ:ُأنهُقال,ُمنُطريقُاملقب  ُإىلُالسُّ إينُل خرج 

ُأْنُأ سل م ُ.ُحاجٌةُإال 

ُ)قولهُ اط: اطُ(سق  ُالسق  ُاملتاع: قطُمن ُالس  بيع ُي  ُالذي ُهو ُواحلقريُ , ُالردئ  ُهو ُاملتاع ُوِسْقط  ُيفُ. قاله

ُ.اللسان

ُ)قوله ةُ : 118ُ/ )ُ"مشارقُالنوار"قالُالقايضُعياضُيفُُ(صاحبُب يع  ُبفتحُ(: واة ُالرُّ ة ُلعام  كذا

ُعتابُبكرسها,ُالباء ُانتهى.البيعُكالِقعدةُواجِللسةهيُحالٌةُمنُ:ُقالُاجلياين.ُوقي دهُاجلي اينُوابن 

يعةُ(:ُ)3/151ُ )ُ"املرقاة"وقالُالقاريُيفُُ ة.ُبفتحُموحدةُوبكرس(ُصاحبُب  لُللمر  والثاينُ,ُفال و 

فقة:ُقالُالطيبي,ُللنوعُواْليئة كبةُوالِقعدة,ُي روىُبفتحُالباءُوهيُالص  ُ.انتهى.ُوبكرسهاُاحلالةُكالر 

وقطلبن:ُأيُ(فاست تْب عني:ُ)قولهُ هُيفُذهابِهُإىلُالسُّ ْتب ع  ُ.قالهُيفُاملرقاة.ُيُأْنُأ 

ُالباءُ(وأنتُفالُتقفُعىلُالب ي عُ:ُ)قوله ُ.قالهُعياض.ُمجعُبائعُ.وتشديِدُالياءُ.بضم 
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ُُ:لفقاُ,مرعُ  ُلُوبركاتهُوااهللُيكُورمحةُ لمُعالالس  هُعبدُلُلفقاُ,ائحاتوالرُ ُغاديات 

ُ( ).كلهُذرُِهُكُ كأنُ ُمُ ثُ ُ,فاًُلُْيكُأُ لوعُ:مرُبنُعُ اهلل

ُذانُ ئُْتُِْسُاالُ:باب

ثنيُ-831 ُلماُحد  ُعنُعطاءُبنُيسارُ لكُعنُصفوانُبنُس  ُرسوُنُ أُ ُ,يم  ُاهللُل 

ُُ:لفقاُ,هُرجٌلُلُ سأُ ُملسو هيلع هللا ىلص ُإُُِ:لج ُالرُ ُلقاُنعمُ:لفقاُ؟يمُ ُأُ ىلعُنُ ذُِستأُُْأُ اهللُياُرسول  ُين 

ُيفُا ُُلفقاُ,بيتلمعها ُإُُِ:جلالرُ ُلفقاُ,يهالعُنُْذُِاستأُُْ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُ,هاُخادمُ ين 

ُاهلللُلفقا ُرسول ُأُ ُ.يهالعُنُْذُِاستأُُْ:ملسو هيلع هللا ىلصُه ُعُ رتُ ُأنُُْحتبُّ ُ:لقاُ.الُ:لقاُ,؟ريانةًُاها

ُ( ).يهالعُنُْذُِفاستأُْ

_________________ 

ُ.يفُإسنادهُانقطاعُبيُحييىُالنصاريُوابنُعمرُُ( )

ُوالرائحاتوالغادياتُ(:591ُ/ )ُ"مشارقُال نوار"قالُالقايضُعياضُيفُُ ُي روىُبغريُواو. :ُأي.

ُ.انتهىُكالمه.ُوتروحُعليك,ُتغدوُبرمحةُاهلل:ُأي.ُالتحياتُالتيُتغدوُوتروحُعليك

ل.ُوظاهرُهذاُالثر:ُقلتُ ُهذهُالزيادةُمنُقوِلُالرج  ِرهها,ُأ ن  ُعمرُك  ُابن  خالفًاُالبنُحجرُيفُ.ُوأن 

ُتلكُالزيادةُمنُقولُابنُعم(1ُ/  )ُ"الفتح" ُ.ُوهوُوْهمٌُ.رحيثُجعل 

ُالسالمُ ,ُفأ خرجُمالكُأيضًاُيفُ:ُفقالُعندُكالمهُيفُمرشوعيةُالزيادةُيفُرد  مرُاجلواز  وجاءُعنُابنُع 

ُ.انتهى.ُ"والغادياتُوالرائحاتُُ"عنهُأ ن هُزادُيفُاجلوابُُ"املوطأ"

(1)ُُ ُيف ُداود ُأبو 181ُ)ُ"املراسيل"أخرجه )ُ ُيف ُالخالق"واخلرائطي 193ُ)ُ"مكارم ُيفُوالب( يهقي

ُعنُمالكُبه(111ُ)ُ"اآلداب"ويفُ(1/91ُ)ُ"الكبى" ُ.منُط رق 

منُطريقُزياِدُ(8/113ُ)ُ"االستذكار"وابنُعبدُالبُيفُ(18ُ /9 )ُ"تفسريه"وأخرجهُالطبيُيفُُ

ُ.ُبِنُسعدُعنُصفوانُبه

= 
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ثنيوُ-833 محنُوٌُكُلماُحد  ُالر  ُبنُأيبُعبد عنُربيعة
ُمنُُ( ) عنُغريُواحد 

ُباُموسىُالأُ ُأنُ ُ,ئهماملع ُثاًُالثُذنُ ابُفاستأُْطُ خلمرُبنُاُعُ ىلعُذنُ ستأُْجاءُيُ ُشعري 

ُرسفأُ ُ,عُ رج ُُثمُ  ُأُ خلاُبنُ ُعمرُ ُل  ُُ:لفقاُ,رهثُ ط ابُيف ُلما ُْك بوُأُ ُلفقاُ؟ْلُدختُ ُمل 

ُُ:موسى ُأُ ُنُْفإُ.ٌثُستئذانُثالاالُ:يقولُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلرسوُسمعت  ُ.لكُفادخلذن

ُ ُْئنُلُ؟.مُهذالعنُيُ ومُ ُ:مرعُ ُلفقاُ,ُفارجعوإال  بكُُنُ لفعكُل ُلمُذليعُنيُبمنُْتأتُمل 

ُ.كذاُوكذا

ُ ُحتُ ُفخرج  ُموسى ُجاءُ أبو ُُى ُاُاًُسلجم  ُسجمليف ُُ-د ُُ:هليقال ُسُال ُلجم  ُ-نصار

ُإُُِ:لفقا ُُأُ ين  ُابُأُ طُ خلمرُبنُاعُ ُخبت  ُين  ستئذانُالاُ:يقولُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلرسوُُسمعت 

ُُلخكُفادُْلذنُأُ ُنُْفإُ.ٌثُثال ُْئنُلُ:لفقاُ,ُفارجعوإال  ُتأُُْمل 
ُنُ لفعمُهذاُل  ُلعنُيُ نيُبمُ تِ

ُ.مُمعيقُ يُ لُْفحٌدُمنكمُكُأُ لذُكانُسمعُ ُفإنُُْ,بكُكذاُوكذا

ُل ُ ُافقالوا ُقُ ُ:دري ُخليبُسعيد  ُأُ ُ-مُمعه ُأُ وكان ُ.معهُفقامُ ُ-همُرُ صغُ بوُسعيد 

ُبذفأُ  ُاُمرُ كُعُ لخب ُاُعمرُ ُلافقُ,ابطُ خلبن ُل ُطُ خلبن ُموسىاب ُإُِمُ أُ ُ:يب ُا ُُْين  ُمل 

___________________ 

ُهبذ(:1/119ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُصحيح  ُمنُوجه  ُي ستند  ُاللفظوهذاُاحلديثُالُأ علم  ,ُا

ةُمعناه رسٌلُصحيٌحُجمتمٌعُعىلُصح  ه,ُوهوُم  ُأ م  ُعندُأ هِلُالعلمُأْنُي رىُالرجل  ,ُوالُابنت ه,ُوالُجيوز 

ريانة,ُوالُأ خت ه ُمنهُع  رم  ُحم  ُانتهىُ.ُوالُذات 

( )ُُ ُبشارُعواد 1/553ُ)قالُالدكتور ُ)ُسقطتُالواوُمنُ(: ُزُوُتُوُم ُوهيُيفُ( ُنُ) ُأ يبُ( ورواية

ُ.مصعبُوغريمها
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ُأُ  ُُكنُْلوُ,كمُِْت  ُالن ُُليتقوُ ُأنُُْخشيت  ُ.( )ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُرسوىلعُاس 

ُيُْشمُِالتُ ُ:باب ُطاسعُ ليفُاُت 

ثنيُ-831 ُعنُأُ أُ ُُبنُِاهللُكُعنُعبدُِلماُحد  ُرسوُنُ أُ ُ,بيهيبُبكر  ُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُُإنُْ ُفُ ُعطس  ُُإنُُْثمُ ُ,هتُْمُ ش  ُُإنُُْثمُ ُ,هتُْشمُ فُ ُعطس  ُإنُُْ,هتُْشمُ فُ ُعطس  ُُثم  ُ:لفقُ,عطس 

ُُ.نوكٌُْضُكُمُ نُ إُِ

ُ.( )ُ؟ابعةوُالرُ ثةُأُ لاالثُ ُبعدُ أُ ُريدُْأُ ُالُ:ُبنُأيبُبكرُ اهللُعبدُ ُلقا

_________________ 

ُ.ُمنُطريقُالقعنبيُعنُمالكُبه(81ُ 5)أخرجهُأبوُداودُُ(1)

رسٌلُُ ُ.وهذاُم 

ُ(51ُ 1ُ–53ُ 1)ومسلمُ(5911ُُ–ُ 589ُ–951ُ رقمُ)واحلديثُيفُصحيحُالبخاريُُ منُط رق 

ه ُ.ُوأ خرجاهاُأ يضًاُعنُأ يبُموسىُنحوه.ُعنُأ يبُسعيدُنحو 

مرُليبُموسىُُ ُْأِتْمك)ُدونُقولُع  اُإيِنُمل  ُعىلُرسوِلُاهللُ,ُأ م  ُالناس  ل  تقو  ُأْنُي  ُ.ملسو هيلع هللا ىلصلكْنُخشيت 

ُهذهُالزيادةُ ُنحو  يدُبنُهاللُعنُأيب(83ُ 5)أ بوُداودُ.ُوقدُأ خرج  ُبردةُبنُأيبُم وصوالًُمنُطريقُمح 

مك:ُفقالُعمر,ُموسىُعنُأبيهُهبذهُالقصة ُْأ ِت  ُعنُرسولُاهللُ,ُإينُمل  ُاحلديث  ُ.شديدٌُُملسو هيلع هللا ىلصولكن 

ُالواحِدُالعدِلُُ مرُالُيقبلُخب  ُع  ُعىلُمنُزعمُبأن  ُهبذهُالزيادةُمجٌعُمنُأهلُالعلمُيفُالرد  وقدُاستدل 

ُكالشهادة ه ُغري  ُحتىُيكونُمعه ُملفرده ,ُ ُرد  ُعىلُاحلديثوإنام ُالناس  ت جرأ  ُأ يبُم وسىُحتىُالُي  ,ُخب 

وسىُواالِتامُله.ُوي كثرواُمنه ُيفًُأيبُم  ُ:ُويفُصحيحُمسلمُأنهُقال.ُالُالشك  سبحانُاهللُإنامُسمعت 

ُأْنُأتثب ت ُ.شيئًاُفأ حببت 

عبُاإليامن"أخرجهُالبيهقيُيفُُ(1) ُ.ُمنُطريقُالقعنبيُعنُمالكُبه(9111ُ)ُ"ش 

رُعنُعبدُاهللُبنُأيبُبكرُبه(1/153ُ )بدُالرزاقُوأخرجهُعُ عم  ُ.عنُم 

ُاحلديث(:1/335ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُيفُإرسالُهذا ُعنُمالك  وهوُحديٌثُ,ُالُخالف 

= 
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ثنيوُ-835 ُعنُعبدُِلماُحد  ُإذاُعُ مرُكانُعُ ُُبنُِاهللُكُعنُنافع  ُ:هلُلفقيُ,طس 

ُ( ).كملناُولُغفرُ ويُ ُ,اكموإيُ ُناُاهلل يرمحُ ُ:لقاُ,كُاهللرمحُ يُ 

___________________ 

ُ ُانتهى.ُوحديثُأيبُهريرة,ُمنُوجوه ُمنهاُحديثُسلمةُبنُالكوعُملسو هيلع هللا ىلصيت ِصلُعنُالنبي 

ُعنُعبدُاهللُبنُأيبُُ(:1 13)ُ"العلل"قالُابنُأيبُحاتمُيفُُ ُرواهُأبوُأويس  ُأ يبُعنُحديث  وسأ لت 

ُ ُعنُالن بي 
هُعبِدُاهللُبنُزيد  ُعنُعم  ُعنُعب ادُبنُمتيم  ته":ُأن هُقالُملسو هيلع هللا ىلصبكر  ُفشم  ُ,ُإْنُعطس  ُإْنُعطس  ثم 

ته ُ,ُفشم  ُإْنُعطس  ْضنوكٌُ:ُفقل.ُثم  ُعنُعبدُ:ُقالُأ يب.ُ"إن كُم  اهللُبنُأيبُهذاُوهٌم,ُرواهُمالكُبنُأنس 

ُ ُعنُأبيهُعنُالن بي  رسٌلُُملسو هيلع هللا ىلصبكر  ُ.انتهىُكالمه.ُوهوُأ شبه,ُم 

ُأ باهُ",ُعنُإياسُبنُسلمةُبنُالكوع(1993ُ)ُ"صحيحه"ويشهدُلهُماُأخرجهُمسلمُيفُ:ُقلتُ أن 

ثه ُ,ُحد  ُالن بي  ُرجٌلُعنده.ُملسو هيلع هللا ىلصأن هُسمع  ُأ خرى.ُيرمح كُاهلل:ُفقالُله.ُوعطس  ُ,ُثمُ  ُعطس  فقالُلهُرسول 

زكومٌُ:ُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ لُم  ج  ُ."أ نتُمزكوم:ُقالُلهُيفُالثالثة"(.1113ُ)زادُالرتمذيُ.ُ"الر 

ُهذهُالزيادةُيفُكتايبُُ حيحي"وقدُذكرت  ُ.وهوُُمطوط.ُ"زوائدُالرتمذيُعىلُالص 

ُ(5131ُ,5135ُ,5131)عندُأيبُداودُ.ُويفُالبابُعنُأيبُهريرةُوغريهُ

ُعىلُاملُ ُحجرُالكالم  ُ.والحاديِثُالواردةُفيها,ُسألةوقدُأطالُابن 

ُ.لوالُخشيةُاإلطالةُلنقلت هُبحروفهُلنفاسته.ُبابُت شميتُالعاطس(1/111ُ )انظرُفتحُالباريُُ

ُ.ُمزكوم:ُأي(:9ُ 3/1)ُ"النهاية"قالُابنُالثريُيفُُ(مضنوكُ:ُ)ُقولهُ كام:ُناكُبالضمالضُّ يقالُ,ُالزُّ

وأ زكمه قال,ُأ ضنكهُاهللُ  ُأ ْنُي  ُانتهى.ُولكنهُجاءُعىلُأ ضنكُوأ زكم,ُفهوُمضنكُومزكم:ُوالقياس 

عبُاإليامن"والبيهقيُيفُ(933ُ)ُ"الدبُاملفرد"أخرجهُالبخاريُيفُُ( ) منُطريقُمالكُ(9351ُ)ُ"ش 

ُ.به

ُ.منُطريقيُعنُنافعُبه(8/191ُ)وابنُأيبُشيبةُ(9319ُ)وأخرجهُالبيهقيُأيضًاُُ

كمُفليقل"عنُأيبُهريرةُمرفوعًاُ(1111ُ)ُ"صحيحه"أخرجُالبخاريُيفُُُ ُأ حد  احلمدُهلل,ُ:ُإذاُعطس 

ُبال كم:ُيرمح كُاهلل,ُفليقل:ُيرمح كُاهلل,ُفإذاُقالُله:ُوليقْلُلهُأ خوهُأ وُصاحب ه .ُ"ّيديكمُاهللُوي صلِح 

= 
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ُُ:باب ُلامثيورُوالتُ ماُجاءُيفُالصُّ

ثنيُ-831 إسحقُُبنُ ُرافعُ ُنُ أُ ُ,حةليبُطُبنُأُ عنُإسحقُبنُعبدُاهللٌُكُلماُحد 

ُىلمو ُلدخُ:لبهُقاْخُفاءُأُ ُالش  ُاُأُ ىلحةُعلُبنُأيبُطاهللُناُوعبدُ أُ ُت  ُدري ُخل ُيبُسعيد 

ُأُ لُلفقاُ,هعودُ نُ  ُ ْخُأُ ُ:بوُسعيدُ نا ُب  ُرسول  ُُالُالئكةُ ملاُنُ أُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُنا فيهُُاًُبيتُتدخل 

ُُ.وُتصاويرٌُأُ ُمتاثيٌلُ ُ( ).بوُسعيدُ أُ ُلتهامُقايُ دريُأُ يُ ُالُ.إسحقُشك 

___________________ 

ُيفُالرد ُعىل ُماُورد  ُ.العاطسُوهوُأ صحُّ

ُاجلمهورُ :ُقالُابنُبطال(:1/119ُ )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ إىلُُوذهبُالكوفيون,ُإىلُهذاُذهب 

مرُوغريمها(.ُيغفرُاهللُلناُولكم)أنهُيقولُ ُعنُابنُمسعودُوابنُع  وأخرجهُ:ُقلت.ُوأخرجهُالطبيُّ

عندُأمحدُُ.بيدعُ ُساملُبنُُِوهوُيفُحديث,ُسعودمُ ُوالطباينُمنُحديثُابنُُِ"الدبُاملفرد"البخاريُيفُ

ُاهللُلناُولكم"ففيهُ.ُوالنسائي ُ."وليقلُيغفر 

ُوقالُابنُبطال ُبيُالل فظيُذهبُمالٌكُوالشافعيُُّ: ُيتخري  ُإىلُأنه شد, ُالوليدُبنُر  ُوقالُأبو الثاينُ:

تاجُإىلُطلِبُاملغفرة,ُأ وىل ُاملكل فُحي  ي,ُل ن  ُللذم  ُبينهامُأ حسنُإال  ُ.واجلمع 

عب"اُماُأ خرجهُالبيهقيُيفُوأمُ  ُ":ُعنُابنُعمرُقالُ"الشُّ ُالنبيُّ ُواملسلمونُفعطس  ُاليهود  ُملسو هيلع هللا ىلصاجتمع 

ُمجيعاًُ ُالفريقان ته ُفشم  ُللمسلمي. ُفقال اكم: ُوإي  ُويرمح نا ُلكم ُاهلل  ُيغفر  ُلل, ُيهودوقال ُاهللُ: ديكم ّي 

ُبالكم ُفقالُ."وي صلح ُنافع: ُعن ُأبيه ُعن اد ُرو  ُأيب ُبن ُالعزيز ُعبد ُبن ُاهلل ُعبد ُبه د ُتفر  ُاهللُ, وعبد

ُامل جيبُبيُاللفظيُفيكونُأ مجعُللخري.ُضعيٌفُ مع  .ُوَيرجُمنُاخلالف,ُواختارُابنُأيبُمجرةُأ ْنُجي 

حهُابنُدقيقُالعيد ُ.انتهىُبتجوز.ُورج 

والبيهقيُ(5819ُ)وابنُحبانُ(313ُ )وأبوُيعىلُ(1815ُ)والرتمذيُ(3/91ُ)أخرجهُاإلمامُأمحدُُ( )

عب"يفُ ُعنُمالكُبه(1319ُ)ُ"الشُّ ُ.ُمنُط رق 

ُ.ُُحديٌثُحسٌنُصحيٌحُ:ُوقالُالرتمذيُ

= 
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ثنيوُ-831 ُأُ ٌُكُلماُحد  ُالن ُعن ُعُ َّْضُيب ُاهللُعن ُاهللبيد ُعبد ُعُ ُبن ُُبن بنُتبة

ُدنُ أُ ُ,مسعودُ  ُخه ُال ُليبُطُأُ ىلعُل  ُسهُفوجدُ ُ:لقاُ,هيعودُ ُنصاري ُحة ُعنده ُبنُ ُل 

ُح ُ ُأُ ُ.نيف  ُإنسانلبوُطفدعا ُلُلفقاُ,همنُحتتُُِاًُطمُ نُ ُعُ فنزُ ُاًُحة ُس  ُنيهلُبنُح ُه ُمِل ُُ:ف 

ُُلوقدُقاُ,فيهُتصاويرُ ُنُ ل ُُ:لقاُ,؟هُ زعُ نُْتُ  ُلماُقدُعُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُفيهاُرسول  ُ.مت 

ُُْ:سهٌلُُلفقا مل 
ُُْلُيقُأ  ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُُامًُماُكانُرقُُْإال  هُكن ُلوُ,ىلبُ:لقاُ,؟يفُثوب 

ُأُ  ُ.( )نفيسُلُطيب 

___________________ 

ُيفُهذاُالباب(:311ُ/ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُحديث  .ُانتهىُكالمه.ُوأ ْحسنهُإسناداًُ,ُهذاُأصحُّ

ُ.وانظرُماُبعده

ُ)وقولهُ فاء: ُالش  ُالقرشيةُ(موىل ُاهللُالعدوية ُعبد ُبنت  ُوهيُالشفاء ُبرقمُ. ُآخر ُيفُحديث  م ُتقد  وقد

فاءُ(ُ)111ُ) مُكالمُابنُعبدُالبُهناكُفانظره(ُموىًلُآللُالش  ُ.ُوتقد 

( )ُُ ُأمحد 3/181ُ)أخرجه )ُ 151ُ )والرتمذي )ُ ُيف 1ُ 8/1)ُ"املجتبى"والنسائي )ُ ُ"الكبى"ويف

ُيفُ(ُ 585)نُوابنُحبا(1/185ُ)والطحاويُ(5/199ُ) ُ(11ُ /5)ُ"الكبري"والطباينُّ والبيهقيُّ

ُعنُمالكُبه(ُ 1/11)ُ"الكبى"يفُ ُ.منُط رق 

ُُ ُيف ُالنسائي 9181ُ)ُ"الكبى"وأخرجه )ُ ُيف 1311ُ)ُ"الكبري"والطباين (1/185ُ)والطحاويُ(

بيدُاهللُبنُعبدُاهللُ(111ُ )وأبوُيعىلُ تبةمنُطريقُحممدُبنُإسحاقُعنُأ يبُالن َّْضُعنُع  :ُقال,ُبنُع 

نيفُنعودُأ باُطلحة" ثامنُبنُح  ُمعُع  ُ."فذكره.ُخرجت 

نيف:ُكذاُقالُابنُإسحاقُ ُ.وهوُالصوابُكامُسيأيتُيفُكالمُأيبُعمر.ُعثامنُبنُح 

ُيفُ(:91ُ / 1)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ُاحلديثُومتنِه ُعنُمالكُيفُإسنادُهذا واة َُْيتلفُالرُّ مل 

ُعىلُأيبُطلحة,ُوفيهُعنُعبيدُاهلل,ُاملوطأ ُأهلُالعلم.ُأنهُدخل  ُاهللُ:ُوقال,ُفأنكرُذلكُبعض  ُْيلقُعبيد  مل 

ُهذا!ُوماُأدريُكيفُقالُذلكُ.ُأباُطلحة ُمالك  ِمنُُ-واهللُاعلمُُ-وأ ظنُذلكُ,ُوهوُيرويُحديث 

= 
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___________________ 

ُأ هِلُالسريُِ ُبعض  بيدُاهلل,ُيفُخالفِةُعثامن31ُُت ويفُأ بوُطلحةُسنةُ:ُقال,ُأ جِلُأ ن  ُْيكنُيفُذلكُُوع  مل 

ُلهُسامعٌُ ُ.الوقتُممنُيصحُّ

ُيفُذلكُماُرواهُأبوُزرعة,ُاخت لفُيفُوفاِةُأ يبُطلحة(:ُابنُعبدُالبُ)ُقالُأبوُعمرُُ
 
ُيشء :ُقال,ُوأ صحُّ

ثُعنُمحادُبنُسلمةُعنُثابتُعنُأنسُقال د  ُبعدُالنبيُ":سمعتُأ باُنعيمُحي  ُأبوُطلحةُالصوم  رسد 

ُ"أ ربعيُسنةُملسو هيلع هللا ىلص ُوزُأنُيقالفكيفُجي. :ُ ُبعدُرسولُاهلل31ُُإنهُماتُسنة أربعيُُملسو هيلع هللا ىلصوهوُقدُصام 

ُبعدُ.ُوإذاُكانُذلكُكامُذكرنا!ُسنة؟ ُْتكنُإال  هُمل  ُوفات  ُأن  ُ.واهللُأعلم.ُسنةُمنُاْلجرة51ُصح 

نيفُ ُْيره.ُوأماُسهلُبنُح  ُعبيدُاهللُبنُعبدُاهللُمل  ُعاملٌُبأن  قيه,ُفالُيشكُّ ُمنه,ُوالُل  وِذْكرهُيفُ,ُوالُسمع 

ُفيه نيفُتويفُسنةُ,ُهذاُاحلديثُخطأُالُشك  ُسهلُبنُح  ُ,38ُلن  ُعليهُعيل  رهُيفُ,ُوصىل  والُيذك 

بيدُاهللُبنُعبدُاهللُلِصغرُسن هُيومئذ ثامنُبنُحنيفُ-واهللُأعلمُُ-والصوابُيفُذلكُ.ُالغلبُع  ,ُع 

بيدُ ُمعُعثامنُ:ُقال,ُاهللُبنُعبدُاهللوكذلكُرواهُحممدُبنُإسحاقُعنُأيبُالنَّْضُساملُعنُع  انصفت 

نيفُإىلُدارُأ يبُطلحةُنعوده ُبنُح  طاًُ. ُن م  ُحتته ْدنا ُفوج  .ُ ُُوساق  ُعنُأيبُُاحلديث  بمعنىُحديِثُمالك 

ُ.النَّض

بيدُاهللُبنُُِ ,ُعبدُالرمحنُعنُأبيهُعنُيعقوبُبنُِ:ُفقالُابنُب كري,ُعبدُاهللُبنُعتبةُواخت لفُيفُوفاةُع 

ُبنُحسي:ُقال بيدُاهللُبنُعبدُاهللُقبلُعيل  ُ.ماتُع 

ُبنُحسيُرمحهُاهللُسنةُ:ُقالُأبوُعمرُ روةُوأبوُسلمةُومجاعٌةُمنُالفقهاء.91ُماتُعيلُّ ,ُوفيهاُماتُع 

بيدُاهللُبنُعبدُاهللُسنةُ:ُوقالُالواقدي بيدُاهللُبنُ:ُوقالُحييىُبنُمعي,98ُت ويفُع  عبدُاهللُسنةُماتُع 

ُ.99ويقالُسنةُ:ُقال.11ُ 

ُُ ُعمر ُالب)قالُأبو ُابنُعبد ُأُ (: ُالواقدي  ُبنُعمر ُيفُذلكُعندناقولُحممد ُما ُصحُّ ُهبذاُ. ُأعلم  وهو

بيدُاهللُعىلُأيبُطلحةُوسهلُبنُحنيفُمنُ,ُالشأن ُمنُأ نكرُهذاُاحلديثُيفُدخولُع  ُإنكار  وقدُيكون 

ُاحلديث ُْلذا ُابنُِشهاب  ُابنُأ يبُذئبُأ جلُرواية ُرواه ُعىلُما ُيفُسهلُبنُ. ُمالك  ُوْهم  ُهبذا فصح 

ُ.حنيف

ُاهللُعنُأيبُطلحةُ ُاهللُبنُعبد بيد ُعنُع  ُله ُالنَّضُيفُروايتِه ُأبو ُوكذلكُوِهم  ُابنُ, ُي دِخلُبينهام ْ ومل 

= 
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___________________ 

بيدُاهللُبنُعبدُاهللُعنُابنُعباسُعنُأ يب,ُعباس هريُلهُعنُع  ُاحلديثُروايةُالزُّ ُفالصحيحُيفُهذا

ه.ُطلحة ُبنُاملدينيُوغري  مر.ُواهللُأعلم.ُوهوُعنديُكامُقالوه,ُكذاُقالُعيلُّ ُ.انتهىُكالمُأيبُع 

ُقلتُ ُالب: ُعبد ُابن ُإليه ُأشار ُالتي هري ُالزُّ ُورواية .ُ ُيف ُالبخاري (3111ُ)ُ"صحيحه"أخرجها

بيدُاهللُبنُعبدُاهللُعنُابنُعبُ(11 1)ومسلمُ,ُومواضعُأخرى هريُعنُع  اسُعنُأ يبُمنُطريقُالزُّ

ورةٌُ":ُقال,ُملسو هيلع هللا ىلصطلحةُعنُالنبيُ ُبيتًاُفيهُكلٌبُوالُص  ُاملالئكة  ُ."الُتدخل 

ح(:ُ 1/38 )ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ نُأثبتهُُورج  ُم  ُرواية  وقدُأخرجهُُ.(أيُابنُعباس)الدارقطنيُّ

بيدُاهللُبنُعبدُاهللُبنُعتبةُ"املوطأ"مالكُيفُ ُعىلُ",ُعنُأيبُالنَّْضُعنُع  ُ.".ُأ يبُطلحةُيعودهأ نهُدخل 

بيدُاهللُسمعهُمنُابنُِ ُع  هُمنهُثمُ ,ُعباسُعنُأ يبُطلحةُفلعل  ِمع  هُفس  ُيعود  ُ,ُلقيُأ باُطلحةُمل اُدخل  ويؤي د 

ُ.انتهىُكالمهُ"ذلكُزيادةُالقصةُيفُروايةُأيبُالنَّضُ

ُ(:95ُ / 1)ُ"التمهيد"وقالُاحلافظُابنُعبدُالبُيفُُ ُحديث  تملُأْنُيكون  ُيفُهذاُوقدُحي  ابنُِشهاب 

ُالبابُغريُحديِثُأيبُالنَّض ُمنها,
 
ُيشء

ِ
ورُدونُاستثناء ُالصُّ ُعموم  ُيفُحديثُابنُِشهاب  ُلن  ويفُ,

فهوُ.ُوفيهُمجعُسهلُبنُحنيفُيفُذلكُمعُأيبُطلحة,ُحديثُأ يبُالنَّضُاستثناءُماُكانُرقاًمُيفُثوب

ُانتهى.ُواهللُأعلم.ُغريُحديثُأيبُالنَّض

ُقلتُ ُلروايةُمالكُمنُطريقُب رسُبنُ(11ُ 1)ومسلمُ(5958ُ)لبخاريُوقدُأخرجُا: ُمشاهبًة قصًة

ُاهللُُسعيدُعنُزيدُبنُخالدُعنُأ يبُطلحةُ ُرسول  ُاملالئكةُالُتدخلُبيتًاُفيهُصورة":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأ ن  .ُإن 

دناه:ُقالُب رس ُفع  ُاشتكىُزيٌدُبعد  ورةٌُ,ُث م  ُِسرٌتُفيهُص  بي:ُقال,ُفإذاُعىلُبابِه ُلع  ُ-دُاهللُاخلوالينُفقلت 

ُال ول؟ُفقالُعبيدُاهلل:ُ-ملسو هيلع هللا ىلصربيبُميمونةُزوجُالنبيُ ورُيوم  بناُزيٌدُعنُالصُّ َُْي  مل 
ُْت سمعهُحيُ:ُأ  مل 

أ 

ُرْقاًمُيفُثوب:ُقال ُ.ُ"إال 

ُ)قولهُ ُمهملةُ(نمط اًُ: ُوطاء ُوامليم, ُالنون, ُبفتح ُرقيٌقُ: ُمخ  ٌل ُله ُالب سط ُمن ُرضٌب ُالزرقاينُ. قاله

(1/58 .)ُ

ُ:ُقالُالنووي(:1/391ُ )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ(رقاًمُيفُثوب:ُ)قولهُ معُبيُالحاديثُبأن  جي 

جرُونحوهاُ ُالش  ُفيهُمنُغريُذواتُال رواحُكصورِة ْقمُيفُالثوبُماُكانتُالصورة  ُباستثناءُالر  املراد 

= 
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ُُلُِكُْيفُأُ ُماُجاءُ ُ:باب ُالض  ُب 

ثنيُ-838 ُالرُ لماُحد  ُعبد ُعن ُاهللك ُعبد ُبن ُالرُ محن ُعبد ُأُ ُبن ُبن يبُمحن

ُ ُعُْص  ُعنُسص  ُبنُيسارُ لعة ُقانُ أُ ُ,يامن ُدخُ:له ُُل  ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُبنِتُُميمونةُ ُبيت 

ُوخاُبنُعبُ اهللُومعهُعبدُ ُ,ٌضُيُْباٌبُفيهاُبُ ارثُفإذاُِضُحلا ُ:لفقاُ,يدلولبنُاُدُ لاس 

ُبنُعبدُاهلللُلفقاُ,ارثحلبنتُاُةُ لزيختيُهُ أُ ُيلُ هُإتُْدُ هُْأُ ُ:ْتُلفقاُ؟كمُهذالينُنُأُ مُِ

ُوخاعبُ  ُالاس  ُبن ُكُ ُ:يدلولد ُتأُُْوالُ:فقاالُ.ال  ُُكل  ُُأنت  ُرسول  ُإُُِ:لفقاُ,؟اهللُيا ُين 

ُ ُحت  ُ.ُحارضةٌُنُاهللينُمَُِّض  

___________________ 

ُ.ُانتهى

ُهريُ ُأيب ُحديث  ُعليه ُيدلُّ ُكام ُالنهي ُذلكُقبل ُيكون ُأ ن تمل ُأصحابُالسوحي  ُالذيُأخرجه .ُننرة

حهُالرتمذيُوابنُحبانُ ُفقال"وصح  ُأ نهُ:ُأ تاينُِجبيل  ُإال  أتيتكُالبارحةُفلمُيمنعنيُأ ْنُأ كونُدخلت 

ُ اثيل  ْلٌبُ,ُوكانُيفُالبيتُِقرامُِسرتُفيهُمتاثيل,ُكانُعىلُالبابُمت  رُبرْأسُالت مثاِلُ.ُوكانُيفُالبيتُك  فم 

جرة هيئةُالش  رُبالسرتُفليقطعُفلي جعلُم,ُالذيُعىلُباِبُالبيِتُي قطعُفيصريُك  تانُوم  نبوذ  نهُوسادتانُم 

ْرُبالكْلبُفلي خرج,ُت وطآن ُاهللُ.ُوم  اُأ ْنُت قط"ويفُروايةُالنسائيُُ."ملسو هيلع هللا ىلصففعلُرسول  ءوسهاإم  أ وُ,ُعُر 

علُب سطاُتوطأ ُ.ُ"جت 

مُباإلمجاع,ُحاصلُماُيفُاختاذُالصورُأ ّنا:ُوقالُابنُالعريبُ ُحر  وإنُكانتُرقاًمُ,ُإْنُكانتُذاتُأ جسام 

ُأقوال ُيفُحديثُالباببُُال ولُ:فأ ربعة  ُقوله ُعىلُظاهر ُمطلقًا ُيفُثوب"جيوز ُرقاًم املنعُُ:الثاينُ"إال 

ْقم طلقاُحتىُالر  مُ:الثالث,ُم  ُالشكلُحر  ُقائمة  ُاْليئِة ُباقية  ُ,ُإْنُكانتُالصورة  ُق طعِتُالرْأس  أ وُ,ُوإْن

قِتُالْجزاءُجاز ُ:ُقال.ُتفر  ُهوُال صحُّ ز,ُمتهنُجازُ إنُكانُمماُي:ُالرابعُ ,ُوهذا ُملُجي  عل قًا .ُوإنُكانُم 

ُ.انتهىُكالمهُابنُحجر
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ُيكُقُِْسُنُ أُ ُ:يمونةمُ ُْتُلقا ُعندنالنُُمُِاهللُياُرسول  ُلفُنعمُ:لفقاُ؟بن  ُُرِشُام  ُ:لقاُب 

ُإتُْدُ هُْأُ ُ:تلفقاُ؟كمُهذالينُنُأُ مُِ ُُلفقاُ,ةلزيتيُهُ ْخُأُ ُيلُ ه ُرأيتِكُأُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُأُ يُْطُِعُْأُ ُ.هاقُِتُْينيُيفُعُِأمرتُِتُ اْسُُتيُكنِتُلاُجاريتِكُ رعىُتُ ُِكُمِحُ ُهباُرُ يِلُوِصُُ,ختِكُها

ُ( ).كلهُخرٌيُفإنُ ُ,يهالع

_________________ 

منُطريقُ(83ُ/ )ُ"السامءُاملبهمة"واخلطيبُيفُ(1118ُ)ُ"معرفةُالصحابة"أخرجهُأبوُنعيمُيفُُ( )

ُ.ُالقعنبيُعنُمالكُبه

ُللموطأُيفُإِسنادُهذاُاحلديثُوإ(:9/135ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ واة  رسالِهُعىلُوملَُيتلِفُالرُّ

ونة,ُحسبامُذكرناهُعنُحييى يم  ليامنُبِنُي سارُعنُم  ُعنُس  ُ.انتهىُكالمه.ُوقدُرواهُب كريُبنُالشج 

ُقلتُ ليامن: :ُعنُميمونةُقالْتُ(191ُ )وأيبُداودُ(81ُ 11)عندُاإلمامُأمحدُ.ُوروايةُبكريُعنُس 

"ُ ُالنبيُّ عتْقٌتها,ُفدخلُعيل 
اُإِنكُلوُكنِتُأ عطيتهاُ:ُفقال,ُفأ خبت ه,ُملسو هيلع هللا ىلصكانتُيلُجاريٌةُفأ  آجرِكُاهلل,ُأ م 

ُ."أ خوالِكُكانُأ عظمُل جرك

ُُ ُالبخاري 5111ُ)وأخرج ,1131ُ )ُ 915ُ )ومسلم ُعباسُُ(911 , ُابن ُعن ُط رق  ُُمن قصة 

ه ُفقطُنحو  ُ.ُالضب 

ُ)قولهُ ُاهللُحارضةٌُ: ينُمن ُأيُ(إينُحتَّض  ُاملالئكة: ُال كلُِ. ُعل لُعدم  ُكذا ُيفُالصحي, ا ُحيأم  فقالُ.

ينُأ عاف ه" ُيكنُبأ رضُق وميُفأ جد  ُ.ُ"ولكن هُمل 

ُُ ُيف ُابنُحجر 9/115ُ)ُ"الفتح"قال ُمالك(. ُعنُرواية ُاملازري: ُقال ُاملالئكةُ : ُيعني ُللحِمُ, وكأ ن 

ُالثُّومُمعُكونهُحالالًُ ُأ كل  ك  هُكامُت ر 
ُأ كل هُل جِلُرحيِ ُرحيًاُفرتك  ُُ-وهذاُ:ُقلت.ُالضب  مُ-إْنُصح  كنُي 

ل هُإىلُال و  مُّ ُسببان,ُض  ُلرتكِهُال كِلُمنُالضب  ُانتهى.ويكون 

اُقولهُيفُهذاُاحلديثُفقالُ(:9/135ُ )ُ"التمهيد"وقالُأبوُعمرُيفُُ ُ"إينُحتَّضينُمنُاهللُحارضة"أم 

اُالُت وجدُيفُغريُهذاُاحلديث تُهذهُاللفظةُل ّن  ُ.انتهىُبتجوز.ُإْنُصح 

= 
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ُقُ تُ ماُيُ ُ:باب ُمؤُْىُمنُالشُّ

ثنيوُ-839 ُاهللُلُُِرسوىلامرأٌةُإُجاءِتُُ:لهُقانُ أُ ُ,كُعنُحييىُبنُسعيدُ لماُحد 

ُُ:تلفقاُملسو هيلع هللا ىلص ُرسول  ُسكن ُاهللُيا ُملواُ,كثريٌُُعددُ لواُ,اهاُداٌر ُفقُ,وافرٌُُال  ُ,عددُ لاُل 

ُ ُملاُوذهب  ُُلفقاُ,ال  ُ( ).وهاُذميمةًُعُ دُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 

ُْسُنُال ُهُمُِكرُ ماُيُ ُ:باب
ِ
ُامء

___________________ 

زيلةُبنتُاحلارثُُأ ْهدْتهُإيلُ :ُ)ُقولهُ ُ",ُوللشيخيُمنُروايةُسعيدُبنُجبريُعنُابنُعباسُ(أ ختيُه  أن 

فيدةُبنتُاحلارثُبنُحزنُ ُح  ُُ-خالةُابنُعب اسُُ-أ م  ُ.ُ"سمنًاُوأ ِقطًاُوأ ضب اًُُملسو هيلع هللا ىلصأ هدْتُللن بي 

زيلةُبالت صغري:ُوقدُقيلُيفُاسمها(:1/111ُ )ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُ وط أُمنُوهيُروايةُامل,ُه 

رسلُعطاءُبنُيسار ُْلاُاسمي.ُم  ُ.ُأ وُاسٌمُولقٌبُ,ُفإْنُكانُحمفوظًاُفلعل 

ُ.فراجعه.ُوأشارُإىلُتلكُالزيادات.ُرواياتُاحلديثُ"الفتح"وقدُاستوىفُابنُحجرُيفُُ

ينُمالٌكُبه(111ُ)ُ"جامعه"أخرجهُابنُوهبُيفُُ( ) رسٌلُ.ُأ خب  ُ.وهذاُم 

ُُ ُداود ُأ بو 3911ُ)وروى )ُ ُيف ُاملفرد"والبخاريُّ 8ُ 9)ُ"الدب )ُ 11ُ /8)والبيهقيُّ ُطريقُ( من

ُ ُعنُالنبي  رُعنُإسحاقُبنُعبدُاهللُبنُأ يبُطلحةُعنُأ نس  ُبِنُعام  كرمة  هُملسو هيلع هللا ىلصع  ُ.ُنحو 

ُ(.1/131)ُ"املختارة"وأوردهُالضياءُيفُُ

ِقبةُ ُ.ُيفُإسناِدهُنظرٌُ:ُوقالُالبخاريُع 

اصمُيفُوابنُأيبُع(5139ُ)ُ"الكبري"أخرجهُالطباينُيفُ.ُمنُحديثُسهلُبنُحارثةُولهُشاهٌدُُ

ُ.(11 1)ُ"اآلحادُواملثاين"

ُمنُحديِثُابِنُمسعودُُ عب"أ خرجهُالبيهقيُيفُ.ُوشاهٌدُآخر  ُ(.351 )ُ"الشُّ

ادُ(:8/181ُ)ُ"الفتح"قالُاحلافظُيفُُ ولهُُ-أ حِدُكِباِرُالتابعيُُ-ولهُشاهٌدُمنُحديثُعبدُاهللُبنُشد 

ُإليهُعندُعبدُالرزاق.ُروايةٌُ ُ.ُانتهىُكالمه.ُبإسناد ُصحيح 
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ثنيُ-811 ُرسوُنُ أُ ُ,عنُحييىُبنُسعيدُ ٌُكُلماُحد  ُقُْلُ لُُِلقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ُحت  ُلحة  ُ:ب 

ُمُ  ُنُحي  ُلُلفقاُ,فقامُرجٌلُُ,؟هذهُلب  ُ:لج ُهُالرُ لُلفقاُ؟كماُاسمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُهُرسول 

ُهُلُلفقاُ,ةرُ مُ  ُمُ ُ:لقاُثمُ ُ,سلُِاْجُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُنُحي  هُلُلفقاُ,فقامُرجٌلُُ؟.هذهُلب 

ُ ُاسمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُلُلفقاُ,ٌبُحرُُْ:لفقاُ؟.كما ُرسول  ُثمُ ُ,سلُِاجُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُه

ُمُ ُ:لقا ُحي  ُن ُرجٌلُُ؟.هذهُلب  ُاهلللُلفقاُ,فقام ُرسول ُاسمُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُه ُ:لفقاُ؟كما

ُلُلفقاُ,شيُْعُِيُ  ُ( ).بلُ اْحُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُهُرسول 

ثنيوُ- 81 ماُُ:رجلُ لُلابُقاطُ خلنُامرُبعُ ُأنُ ُ,عنُحييىُبنُسعيدُ ٌُكُلماُحد 

_________________ 

ُمالكًاُبه(151ُ)ُ"جامعه"أخرجهُابنُوهبُيفُُ( ) ُ.سمعت 

ُُ ُالطباينُيف 1ُ 1)ُ"الكبري"وأخرج )ُ ُيف ُنعيم ُالصحابةم"وأبو 1111ُ)ُ"عرفة ُالبُيفُ( ُعبد وابن

يعةُعنُاحلارِثُ(911ُ )ُ"معجمُالصحابة"وابنُقانعُيفُ(11/11ُ)ُ"التمهيد" ُعنُابنُْل  منُط رق 

ُ بريُعنُي عيشُبنُطخفةُالِغفاريُعنُالنبي  ُ.ُمثلهُملسو هيلع هللا ىلصبِنُيزيدُعنُعبدُالرمحنُبنُج 

هُ ُالثاينُسام  ُأن  ُ(.ُحربُ)ُبدلُ(ُمجرةُ.ُ)ُإال 

ُوهبُُ يعةُعنُاحلرثُعنُعبدُالرمحنُم رسالًُ(153ُ)ورواهُابن  ُ.عنُابِنُْل 

رقيُعنُأ بيهُ(1/159ُ)ُ"االستيعاب"ورواهُابنُعبدُالبُيفُُ ْلدةُالزُّ مرُبنُعبدُاهللُبِنُخ  منُطريقُع 

لدة,ُعنُرسوِلُاهللُ هُخ  ة,ُبهُملسو هيلع هللا ىلصعنُجد  ر  ُ.ُلكنُملُيذكرُم 

رسالًُمنُرو(153ُ)وأ خرجهُابنُوهبُأيضًاُُ يلُعنُأ بيهُم  وسىُبنُع  دُ(151ُ)وأ خرجهُ.ُايةُم  م  عنُحم 

لي.ُبنُإبراهيمُالتيميُم رسالًُ ُامل ساور,ُوملُيذكْرُسوىُرج  ل  ىُالو  اش,ُوسم  ُ.والثاينُِخد 

الُأ ْنُُ-واهللُأ علمُُ-وهذاُعنديُ(:ُ 11/1)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ ليسُمنُبابُالط ريةُل ن هُحم 

نه فعل هي  ُ.انتهى.ُوإِنامُهوُمنُبابُطلبُالفْألُاحلسن,ُىُعنُيشءُوي 
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ُُْ:لفقاُ؟كمُ اْسُ ُُابنُ ُ:لفقاُ؟.نمُ ُابنُ ُ:لفقاُرةمج  نُمُُِ:لقاُ؟.نمم ُُ:لقاُِشهاب 

ُالن ُبحرُ ُ:لقاُ؟.كن ُينُمسكُِأُ ُ:لقاُةقُ رُ حل ُا ُبُ:لقاُارة ُلقاُ,ًىُظُ لُبذاِتُُ:لقاُ؟.اأّي 

ُفقدُاْحُكُلُ هُْأُ ُدركُْأُ ُ:عمر ُ( ).ابُطُ خلمرُبنُاعُ ُلفكانُكامُقاُ:لقاُ.واقُ رت 

ُامُِجُ حل ُاُرةُِْجُوأُ ُةُِامُ جُ حلُِيفُاُماُجاءُ ُ:باب

ثنيوُ-811 ُعنٌُُكُلماُحد  ُُابنُِشهاب  بنيُُحدُِأُ _ ُنصاري ُصةُال ُيُ عنُابنُحم 

ُرسوُنُ ذُ هُاستأُْنُ أُ ُ-ُحارثة هُلُ يسأُ ُْلُيزمُلفُ,اهُعنهاهُ فن ُُ.امجُ حلاُجارةُِيفُإُُِملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُهُنُ فُْلُِاعُُْ:لهُلىُقاهُحتُ ذنُ ويستأُْ  ( ).كيقُ قُِيعنيُرُ ُ.احكض 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُوهب ُابن  18ُ)ُ"اجلامع"أخرجه )ُ ُيف ُشب ة ُاملدينة"وابن 513ُص)ُ"تاريخ ُعساكرُ( وابن

ُعنُمالكُبه(ُ 11/11) ُ.ُمنُط رق 

نقطعُ ُ.حييىُهوُالنصاري.ُوهذاُم 

ٌرُيفُُ عم  ُعنُابِنُاملسي ب(13ُ/  )ُوعنهُعبدُالرزاق(118ُ)ُ"جامعه"وأخرجهُم  ُرجالًُ,ُعنُرجل  أن 

مرُمثله ُ.ُأ تىُع 

قبةُعنُنافعُعنُ(111ُ )ُ"فوائده"وأخرجهُابنُبرشانُيفُُ وسىُبنُع  منُطريقُِعصمةُبنُحممدُعنُم 

مرُ مرُعنُع  ُ.ابنُع 

ُالر,ُ(539/ )ُ"اإلصابة"ولهُطريقُأ خرىُذكرهاُابنُحجرُيفُُ ُعبد  ُأ ن  ُرمحهُاهلل  زاقُرواهُلكنُذكر 

هريُعنُابنُاملسي ب رُعنُالزُّ عم  لُ ُ"املصن ف"وال ثرُيفُ.ُعنُم  ر"وكذاُيفُ,ُعنُرج  عم  كامُُ"جامعُم 

ُيفُالتخريج ُ.ُواهللُأعلم.ُذكرت 

(1)ُُ ُأمحد 5/135ُ)أخرجه 519ُ)ُ"مسنده"والشافعيُيفُ( )ُ ُداود (111ُ )والرتمذيُ(3111ُ)وأبو

ُ ُاملعاين"والطحاويُيف 31ُ /1)ُ"رشح )ُ 1111ُ)ُ"املشكل"ويف )ُ ُيف ُالكبى"والبيهقي ُ"السنن

(9/331ُ )ُ 1/111ُ)ُ"املعرفة"ويف )ُ ُالسنة"والبغويُيف 8ُ /8)ُ"رشح ُعنُ( ُط رق  ُمن وغريهم

= 
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ُوماُيُ ُاِتُيُ حلاُلُِتُْيفُقُ ُماُجاءُ ُ:باب ُكليفُذُقال 

ثنيوُ-813 ُُكُعنلماُحد  ُعنُس  ُبةُموالائُِنافع  ُرسوُنُ أُ ُ,عائشةُ لة  ُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ىُّن 

ُقت ُان ُجلُِاُلُِعن ُالان ُيف ُلتي ُبيوت ُالطُُُّإال  ُوال ُفيُ ذا ُُ,برتتي ُفإّن  َُي  ُلاُفانُِطُ ام ُ,بص 

ُالن ُُطونُِطرحانُماُيفُبُ ويُ 
ِ
ُُ( ).ساء

___________________ 

ُ.ُمالكُبه

.ُعنُحميصةُعنُأبيه:ُوقيل.ُسعدُبنُحميصةُعنُأبيه:ُوقيل,ُفقيلُهكذا.لفواُيفُشيخُالزهريلكنُاختُ

ُحميصةُسأل,ُعنُحرامُبنُسعدُبنُحميصة:ُوقيل ُ.عنُحرامُبِنُحميصةُعنُأبيه:ُوقيل.ُأن 

ُ.حديثُحسٌنُصحيٌحُ:ُوقالُالرتمذيُ

هريُمن(818ُ)واحلميديُ(11ُ 1)وابنُماجهُ(11198ُ)وأخرجهُاإلمامُأمحدُُ ُعنُالزُّ عىلُ.ُط رق 

ُ.اختالفُبينهمُأيضاًُ

ُُ ُيف ُعمر ُأبو 11ُ/  )ُ"التمهيد"قال ي صة(: ُحم  ُابن ُاحلديثُيعنيُعن ُحييىُيفُهذا ُقال ُهكذا أ نهُ,

ُاهللُ ُرسول  ُالقاسم,ُملسو هيلع هللا ىلصاستْأذن  ُابن  ُوتابعه ُمنُأ هِلُ, ل طُالذيُالُإشكالُفيهُعىلُأ حد  وذلكُمنُالغ 

ُ,ُالعلمُِ حبةٌُوليسُلسعِدُبِنُحم  هريُ,ُفكيفُالبنهُحرام؟.ُي صةُص  ُالذيُروىُعنهُالزُّ والَُيتلفونُأن 

ُناقةُالباء.ُهذاُاحلديث ي صة.ُوحديث  ُبنُسعدُبنُحم  فُوابنُب كريُ,ُهوُحرام  وقالُابنُوهبُوم طر 

ُوالقعنبي ُنافع ُوابن ُأ بيه: ُعن ي صة ُحم  ُابن ُعن ُِشهاب  ُابن ُعن ُمالك ُعن ُكلِهُ, ُهذا ُمع واحلديث

ر ُ.انتهى.سٌلُم 

ي صةُيفُمسندُأ محدُوغرِيه:ُقلتُ ُ.وللحديثُطرٌقُأ خرىُعنُحم 

ُاإلمامُأ محدُبرقمُُُ بريُعنُجابرُ (1191ُ )وأ خرج  يينةُعنُأ يبُالزُّ فيانُبنُع  ُس  ثنا ُ",ُحد  ُالن بي  ُملسو هيلع هللا ىلصأ ن 

ام ئلُعنُكسِبُاحلج  ك:ُ؟ُفقال.س  هُجي د.ُ"اعلِفهُناِضح  ُُ.وإسناد 

ُعنُنافعُعنُسائبةُ(:ُ 3 /1 )ُ"التمهيد"يفُقالُأبوُعمرُ( ) هكذاُروىُهذاُاحلديثُحييىُعنُمالك 

= 
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___________________ 

رسالًُ ُوالُعندُابنُبكريُوالُعندُابنُوهبُوالُعندُ,ُملُيذكرُعائشة.ُم  وليسُهذاُاحلديثُعندُالقعنبي 

رسلُ  ُم  رسالًُ.ُابنُالقاسمُالُم رسالًُوالُغري  ُم 
,ُأ يضاًُُومنُحديِثُنافعُ ,ُوهوُمعروٌفُمنُحديثُمالك 

ت صالًُ سندًاُم  ُعنُعائشةُم  ُعنُسائبة  اظهمُيروونهُعنُنافع  ُوحف  ُأ صحاِبُنافع  ُانتهىُ.ُوأ كثر 

ُقلتُ :ُ ُأ محد ُرواه 9ُ 111)وامل ت صل )ُ ُراهوية ُبن 111ُ )وإسحاق مر( ُع  ُبن ُاهلل بيد ُع  ُطريق ,ُمن

ُ ُأيضًا 11ُ 15)وأمحد )ُ ُ 58 )وابنُاجلعد ُبنُُِمنُطريقُعبدُِ( ه ُسعيدُرب  .ُ 11535ُ)وأمحد عنُ(

ُعنُعائشة(1111ُ)وأبوُيعىلُ,ُجريِرُبِنُحازم ويريةُكلهمُعنُنافعُعْنُسائبة  نُ"وزادواُُ.عنُج  وم 

ُ."يتركهامُفليسُِمن ُ

ُالبخاريُُ 51ُ /1)وأ خرجه ُمثلُحديثُالباب(1/31ُ)ومسلمُ( ُعنُعائشة ُآخر ُمنُوجه دونُ.

ُ.النهيُعنُقتلُِجن انُالبيوت

مرُمثلهُمرفوعاًُ(1133ُ)ومسلمُ(13ُ 3)ُ"صحيحه"وأخرجُالبخاريُيفُُ .ُمنُطريقُساملُعنُابنُع 

ُاهلل".ُوفيه بابة,ُفبيناُأ ناُأ طاردُحيًةُل قتلها:ُقالُعبد  قت ْلها:ُفناداينُأ بوُل  ُاهللُ:ُفقلت,ُالُت  ُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصإن 

ُبقتِلُاحلي ات واِتُ:ُقال,ُقدُأ مر  ُذلكُعنُذ  ىُبعد  ُ.ُ"وهيُالعوامرُ .ُالب يوتإنهُّن 

ىُعندمهاُ ُ.ولهُطرٌقُأ خر 

ُالزرقاينُ 1ُ 1/1)قال ُ)قوله(: ُُبكرِسُُ(اجلنان: ُالثقيلة ُوفتحُالنون ُوهيُاحليةُُ-اجليم, , مجعُجان 

تعرضُإلذايةُالناس:ُوقيلالرقيقةُالبيضاء,ُ:ُوقيلالرفيعةُاخلفيفة,ُ:ُوقيلالصغرية,ُ وعنُابنُ.ُماُالُي 

ُاجلنانُمسخُاجلن,ُكامُم سخِتُالقردةُمنُبنيُإرسائيل:ُعباس ُ)قوله. أ وُ,ُعموماًُُ(التيُيفُالبيوت:

ُحتىُت نذر,ُوي قتلُماُوجدُيفُالصحاريُبالُإنذار ر  ويقتلُماُوجدُ:ُقالُمالك.ُب يوتُخاصٌةُعىلُماُم 

ُذ:ُ)ُقوله.ُمنهاُيفُاملساجد وصةُُ(اُالط فيتيُإال  بضمُالطاءُاملهملة,ُوسكونُالفاءُتثنيةُطفية,ُوهوُخ 

يقالُإنُذاُالطفييُ:ُوقالُابنُعبدُالب.ُاملقلُشب هُبهُاخلط يُاللذينُعىلُظ هرُاحلي ة,ُقالهُاملازريُوغريه

ُالذنب,ُأ وُاحلُ(وال برتُ:ُ)ُقوله.ُجنسُمنُاحلياتُيكونُعىلُظهرهُخطانُأبيضان قطوع  ي ةُالصغريةُم 

ب,ُأ وُأ كثرُقليالًُ:ُوقالُالداودي.ُالذنب ,ُبفتحُالطاءُ(فإّنامَُيط فانُ:ُ)ُقوله.ُهوُال فعىُالتيُق ْدرُش 

منُُ(ويطرحانُماُيفُبطونُالنساءُ:ُ)ُقولهيمحوانُنوره,ُ:ُ,ُأي(البصُ:ُ)ُقولهُ,يطمسان:ُويفُرواية
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ُْحُوُِليفُاُماُجاءُ ُ:باب ُوالن ُُلُِاج ُلرُ لُرُِفُ دةُيفُالس 
ِ
ُساء

ثنيُ-811 ُةُعنُعُ لمُ رُْمحنُبنُح ُعنُعبدُالرُ ٌُكُلماُحد  ُعنُأُ مروُبنُش  بيهُعيب 

ُرسوُنُ أُ ُ,هعنُجدُ  ثةُالوالثُ ُ,اكبانُشيطانانوالرُ ُ,شيطانٌُاكبُالرُ ُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

.ٌبُكُْرُ 
( )ُ

___________________ 

ُق.ُويسقطانُاحلبلُبفتحُاملوحدة:ُاحلمل,ُويفُرواية إماُللفزع,ُأوُخلاصيةُفيهام,ُوقدُتكونُ:ُالُال يب 

هام:ُاخلاصيةُقولُابنُشهاب م  لخصاًُ.ُنرىُذلكُمنُس  ُ.انتهىُكالمهُم 

( )ُُ ُداود ُأبو 1111ُ)أخرجه )ُ ُ 1 /1)والرتمذي )ُ ُيف 5/111ُ)ُ"الكبى"والنسائي والبيهقيُ(

ُعنُمالكُبه(ُ 1/1 )والبغويُ(5/151ُ) ُ.وغريهمُمنُط رق 

ُاُ ُوأخرجه ُأمحد 1118ُ)إلمام ,1111ُ )ُ 5/151ُ)والبيهقي ُشعيبُبه( ُبن ُعمرو ُعن ُط رق  .ُمن

حهُا ُ.(1511)وابنُخزيمةُ(1151ُ)حلاكمُوصح 

نهُابنُحجرُيفُالفتحُُ ُ(.8/118ُ)وحس 

ُ.حديٌثُحسنٌُ:ُوقالُالرتمذيُ

ُ(.8/118)ُ"فتحُالباري"وُ(11/1ُ,1ُ)ُ"التمهيد":ُانظرُ

اكبُشيطاٌنُ:ُ)ُقوله النهيُعنُسفرُُ"وترجمُلهُابنُخزيمةُ(:1/53ُ)ُ"الفتح"قالُابنُحجرُيفُُ(الر 

صاةُ,ُاالثني ُماُدونُالثالثةُع  ُمعنىُقولهُُ"وأن  هذاُالزجرُ:ُوقالُالطبي,ُعاصُ :ُأ يُ"شيطان"لن 

شىُعىلُالواحدُمنُالوحشةُوالوحدة ُملاَُي 
ُوإرشاد  ُأ دب  ,ُفالسائرُوحدهُيفُفالة.ُوليسُبحرام,ُزجر 

ُو ُضعيف  ُوقلب  ُ.كذاُالبائتُيفُبيتُوحدهُالُيأ منُمنُاالستيحاشُالُسيامُإذاُكانُذاُفكرة ُرديئة 

ُيتباينونُيفُذلك ُالناس  ُأ ن  ةُفالُيتناولُماُإذاُ.ُواحلقُّ ُحلسمُاملاد  ُعنُذلكُوقع  ُالزجر  فيحتملُأْنُيكون 

ملهُعليهُالشيطان,ُأ يُسفُ :ُ"الراكبُشيطان"يفُتفسريُقولهُُوقيل.ُوقعتُاحلاجةُلذلك هُحي  هُوحد  ر 

ُ.ُأوُأ شبهُالشيطانُيفُفعله

= 
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ثنيوُ-815 ُالرُ لماُحد  ُعنُسعيدُِلُ مُ رُْمحنُبنُح ُكُعنُعبد هُنُ أُ ُ,سي بملاُبنُُِة

ُُلقاُ:كانُيقول ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُيطالش  ُْثًةُفإذاُكانواُثالُ,واحدُواالثنيلباُمُُّانُّي  ُمل 

ُ .مهِبُُمُ ّي 
( )ُ

ُُلُِمُ عُ لنُابهُمُُِرُ ؤمُ ماُيُ ُ:باب ُرفُ يفُالس 

ثنيُ-811 ُأُ ٌُكُلماُحد  ُمويبُعُ عن ُىلبيد  ُالُس  ُبنُعبد ُبنُُِدُِلكُعنُخالمليامن

ُىلتباركُوتعاُاهلل ُنُ إُُِ:هُقالعدانُيرفعُ مُ  ُالرُ ُُرفيٌقُحيبُّ ُويُ ُ,فق  يهُلعيُعويُ ُ,بهُرىض 

ُمُهذهُالدُ تُ بُْكُِفإذاُرُ ُ.نفعُ لُاىلعيُعيُ ُماُال كانتُُفإنُُْ.اْلُ نازوهاُمزلُ نُْفأُ ُجمُ عُ لاُواب 

___________________ 

ِرهُذلك:ُوقيل ُلوُماتُيفُسفرهُذلكُملُجيدُمنُي قومُعليه,ُإنامُك  ُالواحد  ,ُوكذلكُاالثنانُإذاُماتا,ُلن 

عينهُبخالفُالثالثةُففيُالغالبُتؤمنُتلكُاخلشية ُ.انتهىُكالمه.ُأوُأ حدمهاُملُجيدُمنُي 

ُيف ُالباجي 1/313ُ)ُ"املنتقى"ُوقال ُعامٌُ(: ُوهذا .ُ ُالنبيُّ ُأ ْنفذ  ُاخلزاعيُُملسو هيلع هللا ىلصوقد تبة  ُع  ُاحلديبية يوم

ه ُوحد  ,ُ ُوجه  ُعىل ُأ و ُُمصوص 
 
ُيشء ُيف ُذلك ُيكون ُأ ن ُفيجب ه ُوحد  ُالعوام ُبن بري ُالزُّ وأ رسل

ُوقدُروىُابنُالقاسمُعنُمالكُيفُ , صوص  ُ"املزنية"ُم  ُالقص, ُذلكُيفُسفِر ُأ ن  .ُ ُق ص   ُما ا عنُُفأم 

ُفيه,ُواهللُأعلمُوأحكم ُالواحد  نفرد  ُ.ُذلكُفالُبْأسُأ ْنُي 

ُ.منُطريقُابنُوهبُعنُمالكُبه(5/151ُ)ُ"السننُالكبى"أخرجهُالبيهقيُيفُُ( )

رسٌلُُ (11/8ُ)ُ"التمهيد"وابنُعبدُالبُيفُ(198ُ )ُ"كشفُالستار"ووصلهُالبزارُكامُيفُ.ُوهذاُم 

ُا د م  ُبنُحم  ُالعزيز ُبنُمنُطريقُعبِد ُعنُسعيد ُحرملة ُعنُابِن ناد ُأ يبُالز  ُالرمحنُبِن لكويفُعنُعبد

ُ.املسي بُعنُأ يبُهريرةُمرفوعاًُ

الةٌُ.ُويقالُابنُعبدُاهلل,ُوعبدُالعزيزُبنُحممدُ ه  ُ(.1/31)ُ"اللسان"كامُيفُ.ُفيهُج 

ُ.انتهى.وهوُأ شبه:ُعنُامل رسل(1ُ 1 )ُ"العلل"وقالُالدارقطنيُيفُُ

ُ.قبلهوانظرُاحلديثُالذيُُ
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ُ.هايُِقُْنُِبُُِيهالواُعجُ بًةُفانُْدُْرضُج ُال ُ

ُال ُُفإنُ ُ.ليلُ الُبسريُِيكمُلوع ُ.هاربالن ُطوىُتُ ُماُالُليلطوىُبالتُ ُرض 

ُوالتُ ُاكموإيُ  ُُ.ريقُالطُ ىلعُعريس  اُطرق  ُالدُ ُفإّن  ُ( ).اتيُ حلىُاوُْأُ ومُ,واب 

_________________ 

ُعنُ(5/119ُ)ُ"املصنف"وعنهُابنُأيبُشيبةُيفُ(151ُ)ُ"الزهد"أخرجهُوكيعُيفُُ( ) ُالشامي 
عنُثور 

تصاًُ.ُخالدُبنُمعدانُبه رساًلُُم  ُ.م 

واة(:11/115ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُانتهى.ُهذاُاحلديثُمنقطٌعُيفُاملوطأُعندُمجيعُالرُّ

ُقلتُ ُنعيمُيفُ: ُأبو ُ"وأخرجه 811ُ)ُ"املعجمُالكبري"والطباينُيفُ(5151ُ)ُ"الصحابةمعرفة منُ(

عدانُعنُأ بيه ُ.طريقُزيادُبنُسعدُعنُخالدُبنُم 

ُبِنُصالحُعنُخالدُبنُمعدانُ لكنُاختلفُفيهُعىلُ,ُورواهُسفيانُالثوريُعنُابنُعجالنُعنُأ بان 

ُسفيان .ُ ُالرزاق ُعبد ُ 915)فرواه ُعنه( ُفقال. ُأبيه: ُعن .ُ ُبن ُسعيد ُورواه 1111ُ)منصور عنُ(

رسالًُ:ُفقال.ُالثوري ُُ-ومعدانُ.ُعنُخالدُم  ُخالد  حبتهُ-والد  تل فُيفُص  ُ.ُم 

ُالطباينُيفُُ ُبنُعبدُ(33/318ُ)وابنُعساكرُ(ُ 11)ُ"مسندُالشاميي"وأخرجه قة د  منُطريقُص 

تصاًُ عدانُعنُأ يبُأ مامةُبهُُم  ُعنُخالِدُبنُم 
ُ.اهللُعنُثور 

ُ(:1/331ُ)ُ"لعللا"قالُابنُأيبُحاتمُيفُُ ُرواهُعبدُاهللُبنُيزيدُبنُراشد  ئلُأبوُزرعةُعنُحديث  وس 

ُعنُصدقةُبنُعبدُاهللُعنُثورُبنُيزيدُعنُخالدُبنُمعدانُعنُأ يبُأ مامة مشقي  ُالد  ,ُ ُالن بي  ,ُملسو هيلع هللا ىلصأ ن 

ُ":ُقال فق  ُالر  بُّ ُاهللُرفيٌقُحي  نف,ُإِن  ُورواهُمالكُ.ُ"وي عيُعليهُماُالُي عيُعىلُالع  بيد  ُعنُأ يبُع  بنُأنس 

ُعنُخالدُبنُ.ُعنُخالدُبنُمعدانُيرفعهُ-حاجِبُسليامنُُ- ُعنُثور  ورواهُوكيٌعُوالوليدُبنُمسلم 

ُ:ُمعدانُقال ُ:ُقالُأ بوُزرعة.ُملسو هيلع هللا ىلصقالُالنبيُّ ُُملسو هيلع هللا ىلصخالٌدُعنُالن بي  رسٌلُأ صحُّ ُانتهىُُ"م 

قةُ تفر  ةُم  ُ.وللحديثُشواهدُعد 

سلمٌُ:ُفجملةُالرفقُ ُ.منُحديثُعائشةُمرفوعاًُ(1593ُ)ُ"صحيحه"يفُُأخرجهاُم 

= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   693 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُوكلُ مُْمل ُباُفِقُبالرُ ُرُ مُْال ُُ:باب

ثنيوُ-811 ُهُأُ عنُعمُ ٌُكُلماُحد  ُعنُأُ لبنُماُلهييبُس  ُبنُ ُثامنُ عُ ُهُسمعُ نُ أُ ُ,بيهك 

ُعفُ  ُيقولُ-هوَُيطبُوُ-ان ُتُ ُ:وهو ُال ُلُ كال ُُذاِتُُغريُ ُمةُ فوا ُلاُنعةُِالص  ُ.كسب 

ُلُ كتُ ُوالُ,هابفرجُُِكُكسبْتُلوهاُذفتمُ لُ كمُمتىُكفإنُ  ُلاُغريُ فواُالص  ُْهُإذاُفإنُ ُ.كسب  ُمل 

ُُجيدُْ ُرس  ُُطاعمُِمليكمُمنُالوعُ,مُاهلل كُ عفُ واُإذُأُ وعفُُُّ,ق  ُ( ).منهاُبامُطاب 

___________________ 

اُمجلةُالنزولُبالدوابُوالتحذيرُمنُالتعريسُعىلُالطريقُ سلٌمُأيضًاُ:ُأم  عنُأيبُ(911ُ )فأخرجهاُم 

ُ.هريرةُمرفوعًاُنحوه

ُالسرِيُبالليلُ اُمجلة  ُ.ُمنُحديثُأنسُنحوه(ُ 151)فأخرجهاُأبوُداودُ:ُأم 

د كُ الن قيُيفُُ(بنقيهاُ:ُ)ُقولهُ ُوالو  واملعنىُأ رسعواُعليهاُماُدامْتُقويًةُعىلُالسريُ,ُكالمُالعربُالشحم 

زل ُ.ُقبلُأ ْنُِت 

ُالشافعيُيفُُ( ) والبيهقيُيفُ(1881ُ)رقمُُ"رشحُاملشكل"والطحاويُيفُ(13ُ /5)ُ"الم"أخرجه

عب"ويفُ(8/9ُ)ُ"السننُالكبى" ُعنُ(ُ 118)رقمُُ"املعرفة"ويفُ(ُ 859)رقمُُ"الشُّ منُط رق 

ُ.ُمالكُبه

ُوإسنادهُصحيحُُ

ُُ ُأيبُشيبة ُابن 11119ُ)وأخرجه ُأُ ( ُأ يب ُعن ُالنَّْض ُأ يب ُعن ُسفيان ثنا ُنسحد  ُقال, ُعثامنُ : .ُسمعت 

ُ:ُوأبوُأنسُهو.ُفذكره ُاإلماِمُمالك  ُ.ُمالٌكُجدُّ

منُطريقُأ يبُهانئُإِسامعيلُبنُخليفةُعنُسفيانُ(1/111ُ)ُ"تاريخُأصبهان"وأخرجهُأبوُنعيمُيفُُ

ُ ثامنُعنُالنبي  هيلُعنُأ يبُأ نسُعنُع  ُ.ُمرفوعاًُُملسو هيلع هللا ىلصالثوريُعنُأ يبُس 

ُ.وتركهُابنُمهدي.ُوإسامعيلُضعيفُُ

ثامنُمنُحديِثُالثوري ُ:ُ"الكبى"قالُالبيهقيُيفُُ همُعنُع  هُبعض  هُضعيٌفُ.ُرف ع  ُ.ورْفع 
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ُةعُ يُْبُ ليفُاُماُجاءُ ُ:باب

ثنيوُ-818 دُبنُالماُحد  ُأُ ُ,قيقةميمةُبنتُرُ نكدرُعنُأُ ملُ كُعنُحمم  ُ:تلاُقاّن 

ُأُ  ُرسوُتيت  ُيُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 
ُُ:نلفقُ,مُِسالاإلُُِىلبايعنهُعيفُنسوة  ُىلبايعكُعُنُ اهللُياُرسول 

ُ ُوالُنُ ُ,شيئاًُُباهللُنرشكُ ُأنُال  ُقتنُ ُالوُ,زيننُ ُوالُ,رسق  ُنأُُْوالُ,نادُ والأُ ُل  يتُببهتان 

ُنُ  ُبيفرت  ُوأُ يديُْأُ ُيه ُنُ ُوالُ,نالُِرجنا ُمعروف  ُاهللُلفقاُ,عصيكُيف فيامُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُرسول

ُوأُ  ُ.طْقت نُ استطعت ن 

ُكُنبايعُُْهلمُ ُ.نانفِسُبناُمنُأُ ُرحمُ هُأُ ورسولُ ُاهلل ُنُ لفقُ:تلقا ُلفقاُ,اهللُياُرسول 

ُإُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصُرسولُاهلل ُكقوُائةُِملُيلامُقونُ إُُِ.ساءصافحُالن ُأُ ُُالين  ُومرأُ ُاليلامرأة  وُأُ ُ,احدةُ ة 

ُمث ُ( ).ة ُواحدةُ مرأُ ُاليلوقُ ُل 

ُاهللُبنُعُ ُعبدُ ُنُ أُ ُ,عنُعبدُاهللُبنُدينارُ,ثنيُمالكوحدُ ُ-819ُ ُإىلُعبدُُِمرُكتب 

ُُ,بايعهمروانُيُ ُامللكُبنُِ ُاهللُعبدُُِلعبدُُِ,اُبعدمُ أُ ُ.بسمُاهللُالرمحنُالرحيمُ:إليهُفكتب 

لكُُرُُّقُِوأُ ُ,الذيُالُإلهُإالُهوُليكُاهلل محدُإُِىُأُ فإنُ ُ,عليكُسالمٌُُ,املؤمنيُمريُِامللكُأُ 

_________________ 

ُأمحدُُ( ) 8ُ,393ُ 5/1)ُ"الكبى"والنسائيُيفُ(1/351ُ)أخرجه 8/5ُ)وابنُسعدُ( وابنُحبانُ(

(1553ُ )ُ 11ُ /1)والدارقطني )ُ ُيف 11ُ /11)ُ"الكبري"والطباين )ُ ُيف ُ"السنن"والبيهقي

ُعنُمالكُبهوغري(18ُ /8) ُ.همُمنُط رق 

ُُ ُالرتمذي 591ُ )وأخرجه )ُ ُيف 19ُ /1)ُ"املجتبى"والنسائي )ُ ُماجه 1811ُ)وابن والطبيُيفُ(

ُعنُابنُاملنكدرُبه(1111ُ)وأمحدُ(13/313ُ)ُ"تفسريه" ُ.ُمطوالًُوُمتصاًُ.ُمنُط رق 

ُ.ُحديٌثُحسٌنُصحيٌحُ:ُوقالُالرتمذيُ
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ُُ,والطاعةُُِبالسمعُِ ُُاهللُِةُِن ُعىلُس  ُطعُْفيامُاستُ ُ,هرسولُُِةُِن ُوس  .ت 
(1) 

ُكُِلنُاهُمُِرُ كُْماُيُ ُ:باب ُمال 

ثنيوُ-851 ُلُمريمُُعيسىُابنُ ُنُ أُ ُ,كُعنُحييىُبنُسعيدُ لماُحد  ُاًُنزيرِخُُقي 

ُبسالفُ انُُْ:هلُلفقاُ,ريقبالطُ  ُُ:هلُلفقيُ,مُ ذ ُُتقول  ُإُُِ:عيسىُلفقاُ,!؟نزيرُ خلهذا ُين 

ُأُ  ُلساينُالدُعوُ أُ ُنُْأُ ُخاف  ُُنطق  ُ( ).وءبالسُّ

ُكُ ليفُاُظُِحفُُّنُالتُ مُُِرُبهمُ ؤُْماُيُ ُ:باب ُمال 

ثنيُ- 85 ُحممُ لماُحد  ُعن ُك ُبن مرود ُعُع  ُأُ لبن ُعن ُبالقمة ُعن بنُُلبيه

ُرسوُنُ أُ ُ,زينُ ملُ ارثُاحلا ُج ُالرُ ُإنُ ُ:لقاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل  ماُُاهللُِمنُرضوانُُِمةُِلكلباُمُ لُ تكيُ لُل 

ُُ.غْتُلماُبُتبلغُ ُأنُُْكانُيظنُُّ ُ.قاهليُُيومُِىلهُإهُهباُرضوانُ لُاهلل ُيكتب 

ُُ.غْتُلماُبُتبلغُ ُأنُُْماُكانُيظنُُُّاهللُِنُسخطُِمةُمُِلكلباُمُ لُ يتكُ لُلج ُالرُ ُوإنُ  ُيكتب 

_________________ 

ُالبخاريُيفُُ( ) 51ُ  )ُ"الدبُاملفرد"أخرجه 11ُ /8)ُ"الكبى"والبيهقيُيفُ( ُيفُ( ُالبار وابن

ُ.ُمنُط رقُعنُمالكُبه(11ُ/ )ُ"معجمه"

ُ.وإسناد هُصحيحُ

عنُالثوريُعنُ(83ُ /1)ُ"الطبقات"وابنُسعدُيفُ(9813ُ)ُ"املصن ف"وأخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ

 .عبدُاهللُبنُدينارُبه

رسلُ(1) ُ.ُهذاُم 

ُليسُمنُرشطيُيفُالزوائدُ ُال ثر ُوهذا ُماُ, ُاللساِن ُحفِظ سِن ُمنُال دبُوح  ُفيه ُكانُكالمًا لكنُمل ا

ه ُذكر  هُامل سلمُرأ يت  تاج  ُ.ُُحي 
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ُ( ).قاهلُيومُيىلهُإهُهباُسخطُ لُاهلل 

ُبةيُْغُِليفُاُماُجاءُ ُ:باب

ثنيُ-851 ُبنُصيُ عبدُاهللُبنُُِيدُِلولكُعنُالماُحد 
ُلطُ ملُ اُنُ أُ ُ,ادُ  ُبنُعبدُاهللُبنُ ُب 

_________________ 

( )ُُ ُيف ُكام ُالنسائي ُالرشاف"أخرجه 13ُ /1)ُ"حتفة )ُ ُيف ُالكبري"والطباين (319ُ/ )ُ"املعجم

ُعنُمالكُبه(9ُ 1/3 )وابنُعساكرُ(31ُ / )ُ"املستدرك"واحلاكمُيفُ ُ.منُط رق 

ُعجالنُ ُبن  يُ.ُوأبوُبكرُبنُعياش,ُ(3 1/1 )عندُابنُعساكرُ.ُوتابعُمالكًاُحممد  عندُهن ادُبنُالرس 

ُ.كالمهاُعنُحممدُبنُعمروُبه(33ُ  )ُ"الزهد"يفُ

ُُ ُأمحد ُاإلمام 3/319ُ)وأخرجه 9ُ 13)والرتمذيُ( )ُ ُ)3 3 )وابنُماجه )3919ُ والبخاريُيفُ(

والطباينُ(ُ 181ُ,18)ُ"صحيحه"وابنُحبانُيفُ(ُ  9)واحلميديُ(11ُ /1)ُ"خُالكبريالتاري"

ُعنُحممدُبنُعمروُعنُ(15ُ /8)والبيهقيُ(311ُ/ )ُ"الكبري"يفُ هُوغريهمُمنُط رق  أبيهُعنُجد 

ُ.ُعنُبالل

ه)فزادواُُ ُكامُقالُالبخاريُيفُ(.ُعنُجد  ُ.ُُوابنُعساكرُوغريمها(11ُ /1)ُ"التاريخ"وهوُأصحُّ

ُ.ُحسٌنُصحيٌحُ:ُوقالُالرتمذيُ

واةُللموطأ(:3/5ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُُُُُ ُالرُّ وغريُمالكُيقولُ,ُهكذاُروىُهذاُاحلديثُمجاعة 

هُعنُباللُبن:ُيفُهذاُاحلديث ُ.ُاحلارثُعنُحممدُبنُعمروُعنُأ بيهُعنُجد  ُغري 
فهوُيفُروايِةُمالك 

ت صل سندٌُ.ُم  ت صٌلُم  هُم  واهللُُ-والقولُعنديُفيهُ:ُثمُقالُأبوُعمر..ُويفُروايةُمنُقالُعنُأ بيهُعنُجد 

هُ-أعلمُ ُأيبُعمر.ُوإليهُمالُالدارقطنيُرمحهُاهلل.ُقولُمنُقالُعنُأ بيهُعنُجد  ُ.انتهىُكالم 

يرفعُاهللُهباُُ"وقالُ.ُعنُأيبُهريرةُنحوه(3ُ  1)ُ"صحيحه"يفُيشهدُلهُماُأخرجهُالبخاريُ:ُقلتُ

ُ."ّيويُهباُيفُجهنم....ُدرجات
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ُح ُ ُْخُأُ ُمي ُخزوملاُ( )ُويطب  ُرسوُلسأُ ُالًُرج ُُنُ أُ ُ:هب  ُاُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِل  ُلفقاُ,؟غيبةُ لما

ُ ُملمنُاُتذكرُ ُأنُُْ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول 
ِ
ُُ:لقاُ,سمعُ يُ ُنُْهُأُ ماُيكرُ ُرء كانُُنُْوإُُِ.اهللُياُرسول 

ُُلقاُ؟اًُقُ ح ُ ُلإذاُقُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُ.( )هتانُبُ لكُالفذُباطالًُُت 

ُُماُجاءُ ُ:باب ُفيامَُي  ُسانلُ نُالمُُِاف 

ثنيُ-853 ُرسوُنُ أُ ُ,مُعنُعطاءُبنُيسارُ لسأُ ُبنُُِعنُزيدٌُُِكُلماُحد  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُوُ مُ ُ:لقا ُاهلل قُ ن ُُاه ُلُ اثنيُوُرش  ُُ:رجٌلُُلفقاُ,ةن ُجل ُاُج  ُرسول  ُُُالاهللُيا ُبُْخت  ُ,( )نا

_________________ 

ويطب:ُهكذاُقالُحييى(:9ُ /13)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ( ) نْطب,ُح  كذلكُقالُابنُ.ُوإنامُهوُح 

ُاحلديث ُيفُهذا ُعنُمالك  ُوالقعنبيُّ ُنافع فُوابن ُب كريُومطر  ُوابن ُالقاسم ُوهبُوابن نطبُالُ: ح 

ويطب ُامل خزومي.ُوهوُالصوابُإْنُشاءُاهلل.ُح  نْطب  ةُ.ُوهوُامل طلبُبنُعبدُاهللُبنُاملطلبُبنُح  عام 

راسيل ُانتهى.ُأ حاديثِهُم 

ُ.عنُمالكُبه(111ُ)ُ"الزهد"وابنُاملباركُيفُ(191ُ)ُ"جامعه"أخرجهُابنُوهبُيفُُ(1)

ُُ ُيف ُوكيع 131ُ)ُ"الزهد"وأخرجه ُاخلرائط( ُطريقه ُومن ُيف ُالخالق"ي ُ 11)ُ"مساوئ عنُ(

ُ.ُال وزاعيُعنُاملط لبُبه

رسلُ ُ.ُوهذاُم 

ُاهللُ,ُعنُأيبُهريرة(1589ُ)ُ"صحيحه"يشهدُلهُماُأخرجهُمسلمُيفُُ ُرسول  أ تدرونُماُ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصأ ن 

ُ."فذكرُنحوه..ُ؟.الغيبة

,ُعىلُلفظُالنهي(ُختْبناُالُ)ُهكذاُقالُحييىُيفُهذاُاحلديثُ(:ُ 5/1)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ(3)

ُالقاسمُوغريه ناُ)ُوقالُالقعنبيُ,ُوتابعهُابن  ب  ُخت  ُ(ُأ ال 
ِ
ُ.انتهى.ُعىلُلفظُالعرِضُواإلغراء

ُالتلمساينُيفُُ ُكذلكُبلفظُ(:511ُُ–1/515ُ)ُ"االقتضاب"وذكر ُأ يضًا ُروياه فًا طر  ُنافعُوم  ُابن  أن 

ُ.العرض

= 
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ُ ُُفسكت  ُُثمُ ُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  هُلُلفقاُ,ىلوال ُُهتُِلمقاُلمثُلفقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُعادُرسول 

ُُالُ:لج ُالرُ  ُناُبُْخت  ُُ,اهللُياُرسول  ُُفسكت  ُقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُلمثُملسو هيلع هللا ىلصُرسولُاهللُلثم 

ُُالُ:جلالرُ ُلفقاُ,اًُيضأُ ُكلذ ُناُبُْخت  كُلذُلمثُملسو هيلع هللا ىلصُرسولُاهللُلقاُثمُ ُ,اهللُياُرسول 

ُُثمُ ُ,اًُأيض ُج ُالرُ ُذهب  ُمثل ُيقول ُال ُتُِلمقاُل  ُإسكتُ فأُ ُ,ىلوه ُرجٌل ُلفقاُ,هبُُِجنُْىله

ُاهُاهللقُ نُوُ مُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُرسولُاهلل ُلُ اثنيُوُُرش  ماُُ.هيُْلُ ْجُوماُبيُرُُِ,هيُْيُ حلُ ماُبيُُ.ةُ ن جلاُج 

ُُ( )ُ.هيُْلُ جهُوماُبيُرُِيُْيُ حلُ ماُبيُُ.هيُْلجهُوماُبيُرُِيُْيُ حلُ بيُ

___________________ 

ُ.ُأيضاًُُ"العرض"وهوُيفُجامعُابنُوهبُبلفظُ:ُقلتُ

ُكامُرواهُحييىُوغريهُ منُطريقُ(5ُ  13)ماُأ خرجهُاإلمامُأ محدُ.ُوي ؤي ده,ُوالصوابُأ نهُبلفظُالنهي 

يمُبِنُي زيدُ ُُ-موىلُبنيُزمعةُُ-مت  ُمنُأ صحاِبُالنبي  ل  ُاهللُ":ُقال,ُملسو هيلع هللا ىلصعنُرج  ُُملسو هيلع هللا ىلصخطب ن اُرسول  ذات 

ُ:ُفقال.ُيوم ُاثن ت انُم نُوقاهُاهللُرش   اُالناس  ُ:ُفقالوا,ُوفيه....ُالُختبنا:ُفقالُرجل..ُمهاأ ّيُّ ت رىُرسول 

هُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ناُفتمن ع  ُ:ُفقال.ُي ريدُأْنُيبرش   ُالناس  ُأْنُيت كل  ُ."إينُأ خاف 

ُ.ُأخبينُمالكُبه(319ُ)ُ"جامعه"أخرجهُابنُوهبُيفُُ( )

ُخالفًاُيفُإرسالُهذاُاحلديث(:ُ 5/1)ُ"التمهيد"قالُيفُُ ُعنُمالك  ُانتهىُ.ُوالُأ علم 

ُ(1111ُ)ُ"صحيحه"ماُأخرجهُالبخاريُيفُ.ُيشهدُللمرفوع:ُقلتُ :ُمرفوعاًُُعنُسهِلُبِنُسعد 

ُلهُاجلنة" ي ْيهُوماُبيُِرْجلْيهُأ ضمن  ُيلُماُبيُحل  نُي ضمن  ُ.ُ"م 

ُ.عنُأيبُهريرةُمرفوعًاُمثلُلفظُمالك(1119ُ)وللرتمذيُُ

ُقولهُ (ُ :ُ ي يْه ُيفُُ(حل  ُابنُحجر 1ُ 3/  )ُ"الفتح"قال ُوالتثنيةاملُ ُوسكونُُِ.بفتحُالالم(: ُهملة مهاُ.

ُالعظامنُيفُجانب يُالفمُِ رج, ُوبامُبيُالرجليُالف  ُالنطق, ُيتأت ىُبه ُاللسانُوما ُبينهام ُبام ُواملراد وقالُ.

ُ:ُاملرادُبامُبيُاللحييُالفم,ُقال:ُالداودي ُوالرشب  ُوالكل  ُالقوال  ُماُيتأ ت ىُبالفِمُمنُفيتناول  وسائر 

قيُ:ُوقالُابنُبطال.ُالفعل ه,ُفمنُو  نياُلسان هُوفرج  ُيفُالدُّ
ِ
ُعىلُامل رء

ِ
ُالبالء ُأ عظم  ُعىلُأ ن  ُاحلديث  دل 

= 
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ثنيوُ-851 ُلابُدخطُ خلمرُبنُاعُ ُنُ أُ ُ,بيهعنُأُ ُمُ لسأُ ُبنُُِعنُزيدٌُُِكُلماُحد 

ُُأُ ىلع ُالص  ُُْ-يقُدُ يبُبكر  بوُأُ ُلفقاُ,كلُاهلل ُرُ فُ غُ ُ.هُْمُ ُ:مرهُعُ لُلفقاُ-هُسانُ لُذُ بُِوهوُجي 

.دُ وارُِملُ ينُادُ رُ وُْهذاُأُ ُإنُ ُ:بكرُ 
( )ُ

ُواحدُ ُدونُ ُنيُِاثُُْناجاةُِيفُمُ ُماُجاءُ ُ:باب

ثنيُ-855 ُُ:لقاُ,ُبنُدينارُ اهللُعنُعبدٌُُِكُلماُحد  مرُعندُعُ ُُبنُ اهللُناُوعبدُ أُ ُكنت 

ُلقبةُاعُ ُبنُُِدُِلخاُدارُِ ُُبنُِاهللُيسُمعُعبدُِلوُ,هناجيُ يُ ُنُْأُ ُريدُ فجاءُرجٌلُيُ ُ.وقتيُبالسُّ

ُالًُمرُرج ُُبنُعُ اهللُبدُ فدعاُعُ,هيناجيُ ُريدُأنُْذيُيُ لاُلج ُحٌدُغرييُوغريُالرُ مرُأُ عُ 

ُكن ُحتُ ُآخرُ  ُأُ ى ُدعالاُلج ُلرُ لُويلُلفقاُ,ربعةًُا ُِخُأُْتُ اْسُُ:ذي ُفإُُِ.شيئاًُرا ُين  ُُسمعت 

___________________ 

ُالرش قيُأ عظم  مهاُو  ُ.انتهى.رشُّ

عبُ"والبيهقيُيفُ(33ُ/ )ُ"احللية"وأبوُنعيمُيفُ(1ُ 318ُ,1)ُ"جامعه"أخرجهُابنُوهبُيفُُ( ) ش 

ُ.منُطريقُمالكُبه(1/151ُ)ُ"اإليامن

واإلمامُ(9/11ُ)ُ"املصنف"وابنُأيبُشيبةُيفُ(131ُ)ُ"الزهد"ووكيعُيفُ(311ُ)وأخرجهُابنُوهبُُ

ُ ُيف 35ُ ص)ُ"الزهد"أمحد )ُ ُيف ُاملبارك 319ُ)ُ"الزهد"وابن )ُ ُنعيم 1ُ /9)وأبو ُيفُ( والبيهقي

عب" ُعنُزيدُبنُأسلمُبهُوغريهمُمن(3ُ/ )ُ"املختارة"والضياءُيفُ(ُ 11 )ُ"الشُّ ُ.ُط رق 

مرُ همُع  ُ.ُوملُيذكرُبعض 

ْرديُعنُزيد(5ُ)ورواهُأبوُيعىلُُ راو  ُاهللُ:ُفقالُأ بوُبكر:ُوزاد.ُمنُطريقُالد  ُرسول  ليسُ":ُقالُملسو هيلع هللا ىلصإن 

ُالل سان ْرب  وُذ  ُوهوُي شك  ُ.ُ"يشٌءُمنُاجلسِدُإال 

ُ(.1)رقمُُ"العلل"انظرُ.ُكامُقالُالدارقطني.ُوهوُوْهمٌُُ
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ُرسو ُ( ).واحدُ ُدونُ ُىُاثنانُِاج ُن ُتُ يُ ُالُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُُماُجاءُ ُ:باب ُِبُذُِكُ لواُِقُدُْيفُالص 

ثنيُ-851 ُبنٌُُِكُلماُحد  ُُعنُصفوان ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلرسولُلقاُالًُرج ُُنُ أُ ُ,يمُ لس 

ُذُِكُْأُ  ُامرأُ ُب  ُيت ُرسول  ُُلفقاُ,؟اهللُيا ُاُخريُ ُالُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُلفقاُ,ِبُذُِكُ ليف

ُُ:لج ُالرُ  ُوأُ ُ,هادُ عُِأُ ُ.اهللُياُرسول  ُُلفقاُ,؟اْلُقول  ُن ُج ُُالُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُ( ).يكلعُاح 

ثنيوُ-851 ُبنُسٌُكُلماُحد  ُقانُ أُ ُ,يمُ لعنُصفوان ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُِرسولُلقيُ:له

_________________ 

رشحُ"والطحاويُيفُ(3519ُ)ُ"رشحُالسنة"والبغويُيفُ(581ُ)ُ"صحيحه"يفُأخرجهُابنُحبانُُ( )

ُبه(5/1ُ)ُ"مشكلُاآلثار ُعنُمالك  ُُ.منُط رق 

هُصحيٌحُُ ُ.وإسناد 

.ُمنُطريقُنافعُعنُابنُعمر(83ُ 1)ومسلمُ(1188ُ)ُ"صحيحه"واحلديثُأخرجهُالبخاريُيفُُ

ُ.ُاملرفوعُفقط

ةُللحديِثُكامُقالُابنُعبدُالبُيفُوهيُ,ُدونُالقصةُ ُ(.5/188 )ُ"التمهيد"م فرس 

ُبه(11ُ / )ُ"رسائله"أخرجهُابنُحزمُيفُُ(1) ُ.منُطريقُحييىُعنُمالك 

(311ُ)واحلميديُ(531ُ)وابنُوهبُأيضًاُ,ُحدثنيُمالك(531ُ)ُ"جامعه"وأخرجهُابنُوهبُيفُُ

ُ ُيف ُالب ُعبد 1/111ُ )ُ"التمهيد"وابن )ُ ُسفيان ُطريق ُمن ُكالمها يينة ُع  ُمالكُوسفيان)بن عنُ(

ُبِنُيسارُم رسالًُ
ِ
هاُ:ُقالُياُرسولُاهللُ"وفيهُ.ُصفوانُعنُعطاء ُنفس  هاُوأ ْست طِيب  ُ.ُ"أ ستْصلِح 

ُيفُُ ُعمر ُأبو 1/311ُ )ُ"التمهيد"قال :)ُ ُالنبي  ُاللفظُعن ُهبذا ُاحلديثُالُأ حفظه سنداًُُملسو هيلع هللا ىلصهذا .ُم 

ُانتهىُ

ُعنُمالكُعنُصفوانُ:ُقلتُ وي  ريرةور  ُعنُأ يبُه 
ِ
ُ.ُعنُعطاء ُ.ُوالُيصحُّ

ُ(.15 1)برقمُُ"عللُالدارقطني":ُانظرُ
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ُ,نعمُ:لفقاُ,؟.خيالًُبُ ُؤمنُ ملاُيكونُ أُ ُ:هلُلفقيُ,نعمُ:لفقاُ,؟.اًُبانج ُُؤمنُ ملاُيكونُ أُ 

ُ( ).الُ:لفقاُ,؟.اباًُذُ كُ ُمنُ ؤملاُيكونُ أُ ُ:هلُلفقي

ُيفُإُُِماُجاءُ ُ:باب ُيُِهُ ْجُوذيُالوُ ُاملالُُِاعةُِض 

ُحدُ ُ-858 ُُأنُ ُ,ريرةيبُهُ بيهُعنُأُ هيلُبنُأيبُصالحُعنُأُ ثنيُمالكُعنُس  ُرسول 

ُيُ ُاهلل ُإنُ ُ:قالُملسو هيلع هللا ىلصاهللُ ُ.دوهعبُ تُ ُنُْرىضُلكمُأُ يُ ُ,لكمُثالثاًُُسخطُ ويُ ُ,ُلكمُثالثاًُرىض 

ُشيئاًُوالُتُ  ُبه ُبحبُْمُ ِصُعتُ تُ ُنُْوأُ ُ,رشكوا ُمُ حُ ناِصُتُ ُنُْوأُ ُ,مجيعاًُُاهللُِلُِوا ُوا ُاهلل ُنُوال  ُه

ُُ:لكمُويسخطُ ُ,كممرُ أُ  ُُقيل  ُُوكثرةُ ُ,املالُُِضاعةُ وإُُِ,وقال  ُ( ).ؤالالسُّ

_________________ 

عبُاإليامن"والبيهقيُيفُ(ُ 51)ُ"جامعه"أخرجهُابنُوهبُيفُُ( ) نياُيفُ(1/111ُ)ُ"ش  وابنُأيبُالدُّ

ُالخالق" 11ُ )ُ"مكارم )ُ ُيف ُقتيبة ُالخبار"وابن ُ 5 / )ُ"عيون )ُ ُيف ُحزم ُ"رسائله"وابن

ُعنُمالكُبه(11ُ / ) ُ.ُمنُط رق 

ُمُ (:8/515ُ)ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ ُالُأ حفظُهذاُاحلديث  ُثابت  وهوُحديٌثُ,ُسندًاُمنُوجه 

رسٌلُ ُ.انتهى.ُحسٌنُم 

ُ.للعجلوين(18ُُ /1)انظرُكشفُاخلفاءُُ

رشحُ"والبغويُيفُ(3388ُ)ُ"صحيحه"ابنُحبانُيفُ(111ُ)ُ"الدبُاملفرد"أخرجهُالبخاريُيفُُ(1)

عبُاإليامن"ويفُ(151ُ )ُ"السامءُوالصفات"والبيهقيُيفُ(ُ 1 )ُ"السنة ُمنُطريق(1193ُ)ُ"ش 

ُ.مالكُبه

عب"والبيهقيُ(1385ُ)ُ"صحيحه"وأبوُعوانةُيفُ(8199ُ)وأ خرجهُاإلمامُأمحدُُ منُ(1193ُ)ُ"الشُّ

ُ.طرقُعنُسهيلُبه

هيلُبهمنُطريقُجريرُوأ يب(5ُ 1 )وهوُيفُصحيحُمسلمُُ ُ.ُُعوانةُعنُس 

قوا"زادُجريرُُ ُ."مجيعًاُوالُتفر 

= 
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ُخل ُاُلُِمُ بعُ ُةُِعامُ لاُذاِبُيفُعُُِماُجاءُ ُ:باب ُةُِاص 

ثنيوُ-859 عزيزُلعبدُاُمرُبنُ عُ ُهُسمعُ أنُ ُ,كيمُ يبُح ُأُ ُبنُُِلعيكُعنُإساملماُحد 

ُعذُ يُ ُُالىلباركُوتعاتُاهلل ُنُ إُُِ:كانُيقالُ:يقول ُخلبُابذنُُْةُ عامُ لاُب  كنُإذاُلوُ,ةاص 

ُمُِعُ  ُ( ).كل همُقوبةُ عُ لواُاقُُّحُ استُ ُاًُارهُ جُُِنكرُ ملُ اُل 

___________________ 

كم"دونُقولهُُ هُاهللُأ مر  ُ.ُ"وأنُت ناصحواُمنُوال 

ُُ ُأعنيُقوله ُالزيادة كم"وهذه ُاهللُأ مر  ه ُمنُوال  ُبهُُ.هيُالثالثةُمنُاملرضي اتُ"وأنُت ناصحوا كامُجزم

ُعىلُالنووي ُ,ُاستدالالًُهبذهُالزيادة(ُ 1/31)ُ"فيضُالقدير"املناويُيفُ ُ.ُورد 

ُ.املناصحة:ُوالثالثة,ُاالعتصام:ُوالثانية,ُالرشكالعبادةُوعدمُ:ُوعليهُفال وىلُ

اُالنوويُيفُُ .ُهيُاخلصلةُالثانيةُ."والُت رشكواُبهُشيئاًُ"فجزمُبأنُقولهُ(1ُ /1 )ُ"حُمسلمرش"أم 

 .واهللُأعلم.ُولعل هُملُيط لعُعىلُروايةُالباب,ُعىلُروايةُم سلمُبناءًُ

وأبوُعمروُ(111ُ )ُ"زوائدُالزهد"هللُبنُأمحدُيفُوعبدُا(ُ 35 )ُ"الزهد"أخرجهُابنُاملباركُيفُُ( )

عبُاإليامن"والبيهقيُيفُ(318ُ)ُ"الفتن"الداينُيفُ (5/198ُ)ُ"احللية"وأبوُنعيمُيفُ(1/99ُ)ُ"ش 

ُعنُمالكُبه ُ.منُط رق 

منُطريقُحييىُبنُسعيدُعنُإسامعيلُ(5/381ُ)ُ"الطبقات"وابنُسعدُيفُ(181ُ)ورواهُاحلميديُُ

ُ.به

رسٌلُُ قالُرْأياًُ.ُوهذاُم  ُعدة ُمرفوعًاُبنحوه,ُومثل هُالُي  ُ.وقدُجاءُمنُط رق 

ُاحلافظُيفُ 3/1ُ )ُ"الفتح"قال )ُ اىل  ع  ُت  ُاهلل  ُق ْول ُيِف اء  ُج  ا ُب ابُم  ذُِ}عند ُال  ُت ِصيب ن  ُال  ُفِْتن ًة وا ق  ات  ُو  ين 

ةًُ اص  ْمُخ  واُِمنْك  ل م  ُاهلل ُاملؤمنيُ"عباسُقالُُبنُأيبُطلحةُعنُابنُوعندُالطبيُمنُطريقُعيل:ُ{ظ  ر  أ م 

ُالعذاب هم ُفيعم  ُأ ظهرهم ُبي ُاملنكر وا قر  ُي  ُال  ُ"أن مريةُ, ُع  ُبن دي ُحديثُع  ُمن ُشاهٌد ُال ثِر وْلذا

ُيقولُملسو هيلع هللا ىلصسمعتُرسولُاهللُ ُبيُ": ُاملنكر  ةُحتىُيروا ُاخلاص  ةُبعمِل بُالعام  ُالُي عذ  ُوجل  ُعز  ُاهلل  إن 

= 
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ُىقُ يفُالتُُُّماُجاءُ ُ:باب

ثنيُ-811 ٌُُكُلماُحد  ُلنسُبنُماحةُعنُأُ ليبُطُبنُأُ عبدُاهللُبنُُِعنُإسحق  ُ,ك 

ُُ:لقا ُاعُ ُسمعت  ُبن ُُ.ابطُ خلمر ُمعُ ُوخرجت  ُىُدخحتُ ه ُوهوُتُ عُْسمُِفُ ُاًُحائطُل  ه

ُ ُجدارٌُُ-يقول ُوبينه ُجوِفُُ.وبيني ُيف ُاعُ ُ:-ُائطُِحلاُوهو ُبن ُأُ طُ خلمر ُمريُ اب

ُب!ُ.ؤمنيملُ ا ُُ( ).كبن ُعذُ يُ لُ وُأُ ُ,اهلل ُقيُ تُ تُ لُ ابُاخلطُ ُنُ ُياُابواهللُ,خ ُبخ 

ُقولاُ:باب ُُل  ُعُْمُِإذاُس  ُعدُِالرُ ُت 

ثنيُ- 81 ُنُ أُ ُ,بريُبنُالزُُّاهللُعبدُُِبنُُِكُعنُعامرُِلماُحد  ُس  ُعدُ الرُ ُمعُ هُكانُإذا

ُحلاُتركُ  ُُ:لوقاُ,ديث  ُوابحمدُُِعدُ الرُ ُحسبُ ذيُيُ لبحانُاس  ُثمُ ُ,هيفتُِمنُِخُُئكةُ المله

___________________ 
ةُ ظهرانيهمُوهمُقادرونُعىلُأُ  ُوالعام  ة  ُاهلل ُاخلاص  ب  ُ."ْنُينكروه,ُفإذاُفعلواُذلكُعذ  أخرجهُأمحدُبسند 

مريةُ,ُحسنُ  رسُبنُع  اودُمنُحديِثُالع  ديُُ-وهوُعندُأ يبُد  ُمنُحديِثُُ-وهوُأ خوُع  ولهُشواهد 

ذيفةُوجريرُوغريمهاُعندُأمحدُوغريه ُ.انتهىُكالمه.ح 

ُ"الزهد"وأبوُداودُيفُ(11ُ ص)ُ"زوائدُالزهد"أمحدُيفُوعبدُاهللُبنُ(3/191ُ)أخرجهُابنُسعدُُ( )

ُعنُمالكُبه(11/111ُ)وابنُعساكرُ(51ُ/ )ُ"معرفةُالصحابة"وأبوُنعيمُيفُ(15ُ) ُ.ُمنُط رق 

ُ.وإسناد هُصحيحُ

,ُيقالُبإسكانُاخلاءُفيهامُوبكرسهاُفيهامُدونُالتنوين(:51ُ / )ُ"املشارق"قالُيفُُ(بخُبخُ:ُ)ُقوله

ُالتنوين ُوبالكرسُمع ُأ يضاًُ, ُوبالتشديِد ُوالضمُوالتنوين, ُقالُاخلطايب. :ُ ُت نوين  رْت ر  ُك  ُإذا واالختيار

ُال وىلُوتسكيُالثانية ُاخلليل. ُقال ُرضيت ه: ُإذا
ِ
ُذلكُلليشء قال ُي  ُوقيل, ُا: نُلتعظيم ُسك  ُفمْن ل مِر

ْهُوشب ههاُمنُالصوات,ُشب ههاُهبلُوبل ْهُوم  رىُص  ّناُأ جراهاُجم  هاُونو  ُ.انتهى.ُومنُك رس 
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ُيق ُ( ).شديدٌُُرضُِال ُُلُِهوعيٌدُل ُلُ هذاُُإنُ ُ:ول 

ُمجهن ُُةُِفُ يفُِصُُماُجاءُ ُ:باب

ثنيوُ-811 ُهُأُ نُعمُ عٌُكُلماُحد  ُعنُأُ لبنُماُلهييبُس  هُنُ أُ ُ,ريرةيبُهُ هُعنُأُ بيك 

ُْل ُِ؟ُ.مُهذهاركُِن ُكُ ُتروّناُمحراءُ أُ ُ:لقا ُالزُ ُ:قارُ لواُ,ارُِقُ لمنُاُسودُ أُ ُي  ُ.( )ُفت 

_________________ 

ُالبخاريُيفُُ( ) 813ُ)ُ"الدبُاملفرد"أخرجه ُيفُ( ُأمحد 119ُص)ُ"الزهد"واإلمام ُأيبُشيبةُ( وابن

ُ"العظمة"أبوُالشيخُيفُو(1/55ُ)وابنُسعدُ(119ُ )ُ"مكارمُالخالق"واخلرائطيُيفُ(9113ُ)

ُعنُ(1/313ُ)ُ"غريبُاحلديث"وأبوُعبيدُيفُ(3/311ُ)والبيهقيُ(183ُ) ة  ُعد  وغريهمُمنُط رق 

بريُعنُأ بيه ُعنُعامِرُبِنُعبدُاهللُبنُالزُّ
ُ.ُمالك 

ُ(عنُأ بيهُ)ُفزادواُُ

ُعامرُ ُ بريُالُعنُابنِه ُعنُعبدُاهللُبنُالزُّ ُاملحفوظُأ ن ه ُهو ُوهذا ُأيبُمصعب"ُوهوُكذلكُيف. ُ"موطأ

ُ(.111)وسويدُبنُسعيدُ(1191ُ)

واةُاملوطأ(:8/588ُ)ُ"االستذكار"وقالُأبوُعمرُيفُُ هُمنُر  مالكُعنُعامِرُبِنُ:ُفقالواُفيه,ُورواهُغري 

ُ.انتهى.ُعبِدُاهللُبِنُالزبريُعنُأ بيه

ِلُعنُأ يبُهريرة(1/389ُ )ُ"تفسريه"أخرجهُالطبيُيفُ.ُورويُمرفوعاًُ:ُقلتُ ُ.عنُرج 

ل ن هُالُي دركُمثل هُ,ُومعناهُمرفوعٌُ,ُموقوٌفُعىلُأ يبُهريرة(:1/11ُ )ُ"االستذكار"قالُأبوُعمرُيفُُ(1)

ُت وقيفاًُ,ُبالرْأي ُانتهىُ.ُوالُيكونُإال 

ُُ ُيف ُالدارقطني 881ُ )ُ"العلل"وقال )ُ ُمالك  ُرواية  ُذكر  ُأْن ُبعد ُب كرُ: ُأ يب ُوابِن ْعن ُم  ُعن وي ور 

ُمو,ُمرفوعاًُ ُانتهىُ.ُقوٌفُوالصحيح 

ُ:ُقلتُ ُيفُ.ُوروايةُمعنُبنُعيسىُعنُمالك  :ُبلفظ.ُنحوه(185ُ)ُ"املعجمُالوسط"أ خرجهاُالطباينُّ

وادًاُمنُد خانُناِركمُهِذهُبِسبعيُِضْعفاًُ" ُس  ُ."أ شدُّ

= 
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ُُ:باب ُالرت  ُُغيب  ُةُِقُ دُ يفُالص 

ثنيوُ-813 ُأُ لماُحد  ُبن ُزيد ُعن ُرسوُنُ أُ ُ,مُ لسك واُعطُ أُ ُ:لقاُ,ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُ ُائالس  .سُ رُ ُفُ ىلعُجاءُ ُوإنُُْ,ل 
( )ُ

ثنيوُ-811 ُُيلُ هْشُعاذ ُال ُمروُبنُمُ عنُعُ ُمُ لسأُ ُبنُُِكُعنُزيدُِلماُحد 
ُنصاري ُال 

ُأُ ُ,تهعنُجدُ  ُقاّن  ُنساءُ ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُرسولُاهللُلقاُ:تلا ُُالُمناِتُؤملاُيا ُنُ اكُ حدُ إُُِقرنُ حت 

ُُكراعُ وُلوُ.اارِِتُجلُِ ُحم 
.اًُقرُ شاة 

( )ُُ

___________________ 

ُُ ُيف ُالبيهقي 181ُ)ُ"البعثُوالنشور"وأخرجه هيلُ( ُس  ُأ يب ُعن ْردي واو  ُالدر  ُالعزيز ُعبد ُرواية من

ُمرفوعًاُ

ُ)قوله ُُ(أ سودُ : ُيف ُعمر ُأبو 8/593ُ)ُ"االستذكار"قال هجورةٌُ(: ُم  ُلغٌة ُهي ,ُ ُأ شدُّ ُالفصيحة  واللغة 

ُبياضاًُ ُمنُالقاِرُوأ شدُّ دخٌلُللقولُوالنظر,ُسوادًا ُالبابُم  ُ,ُوليسُيفُهذا ُوالوقوف  وإِنامُفيهُالت سليم 

ُ.انتهى.ُوباهللُالتوفيق.ُعندُالت وقيف

رُعنُزيدُبه(1ُ 111)ُ"مصنفه"أخرجهُعبدُالرزاقُيفُُ( ) عم  ُ.ُعنُم 

واةُمالك(:5/191ُ)ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُُ وليسُ,ُالُأ علمُيفُإِرساِلُهذاُاحلديثُخالفًاُبيُر 

ُ ُبهُفيامُعلمت  تجُّ سنٌدُحي  ُ.ُانتهى.ُيفُهذاُاللفظُم 

أخرجهُابنُعديُيفُ.ُيبُصالحُعنُأيبُهريرةفرويُعنهُعنُأبيهُعنُأ,ُوقدُاختلفُفيهُعىلُزيدُ :ُقلتُُ

ُ(513 /1)ُ"الكامل" ُم رسالًُ, ُبنُيسار ُعنُعطاء ُورويُعنه ُيفُ. ُابنُزنجويه ُ"الموال"أخرجه

ان(.119ُ ) عمرُ ,ُوالُي صح  ُوم 
ُقولُمالك  ُ.ُوالصواب 

ُأ خرىُ د"انظرُ.ُوللحديثُطرٌق ُالسلسلة"وُ(ُ  )حديثُرقمُ(15ُ/ )البنُحجرُُ"القولُاملسد 

ُ.للشيخُاللباين(318ُ )ُ"الضعيفة

ُ(.811)تقدمُالكالمُعليهُبرقمُُ(1)
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ُةُِلسأُ مل ُاُعنُُِِفُعفُُّيفُالتُ ُماُجاءُ ُ:باب

ثنوُ-815 ُحد  ُرسوُنُ أُ ُ,مُعنُعطاءُبنُيسارُ لسعنُزيدُبنُأُ يُعنُمالك  ُاهللُل 

ُرسأُ ُملسو هيلع هللا ىلص ُاُعُ ىلإُل  ُبن ُبعُ طُ خلمر ُفردُ طُ اب
 
ُعُ اء ُلُلفقاُ,مره ُرسول  ُمِل ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُه

ُُ:لفقاُ.؟هتُ دُْردُ  ُأُ بتُ ْخُأُ يسُلُ أُ ُ.اهللُياُرسول  ُأُ حدُِِل ُُاًُخريُنُ نا ُنا ُنُأُ مُُِخذُ يأُُْنُال  حد 

ُُ.؟شيئاًُ

ُفإنُ لاُماُكانُمنُغريُمسأمُ فأُ ُ,ةُِلسأُ ملكُعنُالامُذنُ إُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصُرسولُاهللُلفقا امُهوُة 

ُيُ  ُاهللكُ رزقُ رزٌق ُاعُ ُلفقاُ,ه ُبن ُوامُ أُ ُ:ابطُ خلمر ُأُ ذيُنفيسُبيدُِلا ُال ُسأُ ه ُاًُحدأُ ُل 

ُلٌءُمنُغريُمسأُ نيُيشيُْتُِيأُُْوالُ,شيئاًُ ُة  .هتُ خذُْأُ ُإال 
( )ُ

ثنوُ-811 ُحد  ُمنُلسأُ ُعنُزيدُبنُِيُعنُمالك  ُعنُرجل  مُعنُعطاءُبنُيسار 

_________________ 

ُبه(8/311ُ)ُ"التاريخُالكبري"أخرجهُالبخاريُيفُُ( ) ُ.ُعنُإسامعيلُعنُمالك 

ُبهُ ُ(.11111)أ خرجهُعبدُالرزاقُ.ُوتابعُمالكًاُعىلُإرسالهُمعمٌرُعنُزيد 

ُسعدُ ُبن  ُهشام  ُوخالفهام .ُ ُأ يبُيعىلُرقم 11ُ )عند )ُ ُ 11)والبزار ُيفُ( (89ُ)ُ"املختارة"والضياء

عب"والبيهقيُيفُ ُ(3511)ُ"الشُّ ُقيس, ُبن ُبنُحممد كريُحييى ُز  ُوأ بو ُالبخاريُيفُ. ُ"التاريخ"عند

كريُ)ُكالمهاُ(8/311ُ) مرُموصوالًُ(ُهشامُوأبوُز  ُ.ُعنُزيدُبنُأ سلمُعنُأبيهُعنُع 

ُ.وامل رسلُأ قوىُ

كانُ":ُمنُطريقيُآخرينُعنُعمر(115ُ )ومسلمُ(111,1111ُ )وأ ْصل هُيفُصحيحُالبخاريُ

ُم نُهوُأ فقرُإليهُِمن يُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُ ُأ عطِه ُاملالُ:ُفقال.ُيعطينيُالعطاءُفأ قول  ذهُإذاُجاء كُِمنُهذا خ 

كُ تْبعهُنفس  ُفخْذهُوماُالُفالُت  ُوالُسائل 
ُغريُمرشف  ُ.ُ"يشٌءُوأ نت 

اُوالذيُنفيسُبيد:ُفقالُعمرُ"دونُقولهُُ ُُ"الخُ...ُهأ م 
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ُلنزُ:لأن هُقاُ,سدُ بنيُأُ  ُلُُِرسوىلإُاذهْبُُ:يلهُأُ يلُلفقاُ,رقدُِغُ ليعُاقُِبُ ُبُِيلهناُوأُ أُ ُت 

ُلهُلُْفاسأُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللِ ُيذكُ وجعلُ ُ,هكلُ نأُُْشيئاًُنا ُُ,همرونُمنُحاجتُِوا ُلُُِرسوىلإُفذهبت 

ُفوجدُُْملسو هيلع هللا ىلصُاهلل ُرُ ُت  ُُ,هلُ سأُ يُ ُالًُج ُعنده ُأُ ُجدُ أُ ُالُ:يقولُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُورسول  ُ,عطيكما

ُفتو ُنُِشُعطيُمُ تُ لكُنُ ريُإُِمُْعُ لُ:وهوُيقولُ.غضٌبُلُعنهُوهوُمُ ج ُُالرُ ىل  ُ.ئت 

ُُلفقا ُيغُْلُ هُنُ إُُِ:ملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُأُ ُيلُ بُعض  ُنُسأُ مُ ُ,عطيهماُأُ ُجدُ أُ ُنُال  هُلمنكمُوُل 

ُسأُ ُدْلاُفقدوقي ٌةُأوُعُِأُ  ُُ.اًُافحلإُُِل 

ُال ُُلقا ُلُِلُ تُلفقُ:سديُّ ُأُ لقحٌة ُمن ُخرٌي وقيُ نا
ُأُ وقيُ وال ُُ:كلماُلقاُ,ةُ  ربعونُة

ُُ:لقاُ.اًُمهرُْدُِ ُُْفرجعت  ُومل 
ُكُبُِلبعدُذُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُلُُِرسوىلعُفقدمُ ُ,هلُْسأُ أُ  ُوزُ ش  ُعري  بيب 

ُُ( )ُ.ناناُاهللغُْىُأُ ناُمنهُحتُ لُفقسمُ 

_________________ 

مشكلُ"ويفُ(ُ 1/1)ُ"رشحُاملعاينُ"والطحاويُيفُ(5/98ُ)والنسائيُ(111ُ )أخرجهُأبوُداودُُ( )

وابنُاجلارودُ(1111ُ)ُ"املعرفة"وأبوُنعيمُيفُ(1/81ُ)والبغويُ(1/11ُ)والبيهقيُ(181ُ)ُ"اآلثار

ُعنُمالكُبه(311ُ)ُ"املنتقى"يفُ ُ.منُط رق 

ُُ ُيف ُعمر ُأبو 1/93ُ)ُ"التمهيد"قال ,91ُ ُمالك(: ُرواه ُهكذا ه. ُوغري  ُسعد ُبن ُهشام  ه ُوتابع  وهوُ,

ُعندُالعلامء,ُحديٌثُصحيٌحُ ُي سم  ْ ُمل  ُإذا كمُم نُدونه ُكح  ُْي سم  ُمل  الرتفاعُ.ُوليسُحكمُالصاحبُإذا

ُل يبُعبِدُاهللُأ محدُبنُحنبل:ُقالُالثرمُ.وثبوِتُالعدالةُْلم,ُعنُمجيعهمُاجل رحة ُإذاُقالُرجٌلُ:ُقلت 

ُ ُالنبي  ُأ صحاِب ُمن ثنيُرجٌل ُالتابعيُحد  ُملسو هيلع هللا ىلصمن ه. ُي سم  ْ ُقالُ.ومل  ُصحيح؟ ُفاحلديث  ُنعم: ُانتهى.

ُ.كالمه

ٌةُ:ُ)ُقولهُ لِقح  ُال لبانُمنُ,ُويقالُبفتحها.ُبكرسُالالم(:119ُ/ )ُ"املشارق"قالُيفُُ(ل  وهيُذوات 

ربُوالدِِتا:ُقالُثعلب,ُاإلبل ُاهـ.ثمُهيُبعدُذلكُلبونُ,هيُكذلكُبعدُشهرينُأوُثالثةُبق 
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ُرُ كُْماُيُ ُ:باب ُةُِقُ دُ هُمنُالص 

ثنوُ-811 ُحد  ُعنُأُ أُ ُُبنُِاهللُعنُعبدُِيُعنُمالك  ُرسوُنُ أُ ُ,بيهيبُبكر  ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُل 

ُاستعم ُىلعُلشهال ُُمنُبنيُعبدُُِالًُرج ُُل  ُلفُ,دقةُالص  ُُهُإبالًُلُ مُسأُ ُقدُِام  ُ,دقةُِمنُالص 

ُفغِضُ ُُب  ُرُِىُعُ حتُ ُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول  ُلاُف  ُلعرفُبهُااُيُ وكانُمم ُُ-هُيفُوجهُُِغضب  ُغضب 

ُُنُْهُأُ يفُوجهُِ ُ.-عيناهُُمرُ حت 

ُنيُماُالُيُ لُ يسأُ لُ ُلج ُالرُ ُإنُ ُ:لقاُثمُ  ُنعتُ مُ ُفإنُُْ,هلُُواليلُصلح  ُوإنُُْ,نعُ ملاُهُكرهت 

ُُ:لج ُالرُ ُلفقاُ,هلُُواليلحُصلُ هُماُالُيُ عطيتُ هُأُ طيتُ عُْأُ  لكُمنهاُأُ ْسُأُ ُالُ.اهللُياُرسول 

ُ.( )ُبداًُأُ ُشيئاًُ

_________________ 

( )ُُ ُيف ُزنجويه ُابن 151ُ )ُ"كتابُالموال"أخرجه ُعنُ( ُأ ويسُكالمها ُأ يب فُوابِن ُم طر  ُطريق من

ُبه ُ.ُمالك 

ُعنُ(:1/383ُ,381ُ )ُ"التمهيد"قالُأبوُعمرُيفُُ واةُفيامُعلمت  ُالرُّ هكذاُروىُهذاُاحلديثُمجاعة 

ُعنُعبدُاهللُبنُأ يبُبكر رسالً ُم 
ُعنُعبدُاهللُبنُأيبُبكرُ,ُمالك  ُعنُمالك  ورواهُأ محدُبنُمنصورُالت يل 

ثناه ُُمتص ُُثمُساق..ُعنُأ نسُحد  هُبمتن  ُُ."الغضبُيفُوجهه"إىلُقولهُ.ُسند 

ُثمُقالُابنُعبدُالبُ ُيزد: ْ ُمل  ثنا ُحد  ُ..هكذا ُاحلديثُ. ُيفُهذا ُقول ه ا ُوأ م  ُمنُإبلُ) ُإبالً ُسأ له فل امُقدم 

هُمنُإبلُالصدقةُشيئًاُزائدًاُعىلُقدِرُعاملتِهُالُي ستحقهُهباُ(الصدقةُ ُسأ ل  تملُأ ْنُيكون  ,ُفهذاُعنديُحي 

ُلهُِمنُسْهمه,ُوكأن هُأ دىلُبعاملتِه هُعىلُماُجيب  ُأنهُسيزيد  ُاهللُ,ُوظن  ُلذلكُرسول  ُملسو هيلع هللا ىلصأوُأ جِرهُفغضب 

ُ هُماالُيصلح  ُاهللُ,ُإذُسأ ل  ُإذاُرأُ ُملسو هيلع هللا ىلصوهكذاُكانُرسول  ُبهيغضب  ُأ وُسمع  وزُأْنُ.ُىُماالُيصلح  والُجي 

هُيفُالعمِلُعليهاُ ُلهُِمنُسهِمهُوحق  هُماُجيب  ُعىلُالصدقاِتُسأ ل  ُالعامل  ُعىلُأ ن  ملُأ حٌدُهذاُاحلديث  حي 

ُلذلك ِضب  ُوغ  ه ُفمن ع  ُواجباًُ. ًا ُحق  ُللعاِمليُعليها دقاِت ُالص  ُيف ُجعل  ُقد ُوجل  ُعز  ُاهلل  انتهىُ.لن 

= 
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ثنوُ-818 ُحد  ُبنُاهللُعبدُ ُلقاُ:لهُقانُ أُ ُ,بيهمُعنُأُ لسأُ ُبنُُِعنُزيدُِيُعنُمالك 

ُمنُاىلنيُعلُْادلُ ُ:رقمال ُ ُمُِستحُْطاياُأُ ملُ ُبعري  ُلفقُ,يؤمنملاُمريُ يهُأُ لعُل  ُ ُ.نعمُ:ت  ُالًُمج 

ُ ُأُ ُ:رقمُبنُال ُاهللُعبدُ ُلقافُ,دقةمنُالص  ُحت  ُغُ ُاًُبادنُالًُرج ُُنُ أُ ُبُّ ُحارٍّ ُسيفُيوم  كُلُل 

ُ ُِعطاكُ أُ ُثمُ ُ,يهغُ فُْهُورُ زارُِإُُِماُحتت  ُ.؟هتُ بُْهُفرش 

ُُ:لقا ُأُ ُ,كلُغفرُاهلل يُ ُ:تلوقُ,فغضبت  ُُمثيلُتقول  ُُبنُ اهللُعبدُ ُلفقاُ؟هذاُل 

ُنُ إُُِ:رقمال ُ  ( ).وّناُعنهمغسلُ يُ ُاسُِالن ُُوساخ ُدقةُأُ امُالص 

___________________ 

صاًُ ُ.ملخ 

ُماُيفُاملوطأ(:5ُ 8/1)ُ"االستذكار"وقالُيفُُ ُ.أ يُاملرسل.ُانتهى.ُوالصحيح 

( )ُُ ُيف ُزنجويه ُابن 153ُ )ُ"كتابُالموال"أخرجه ُعنُ( ُأ ويسُكالمها ُأ يب فُوابِن ُم طر  ُطريق من

ُ.مالكُبه

ُ)قولهُ ُاملطايا: ُظهره( ُي متطى ُالذي ُالبعري ُمطي ة ُمجع ُوال نثى. كِر ُالذ  ُعىل ُيقع ُالعربُ. لسان

( 5/181.)ُ

ن:ُأي(ُبادنًاُ:ُ)ُقولهُُ ُ(.51 / )ُ"املشارق"قالهُيفُ.ُسمينًاُعظيمُالب د 

يهُ:ُ)ُقوله فغ  ُ(ُور 
ِ
ُالراء ُأ يضا,ُبضم  عجمة,ُويقالُبفتحها ِخذينُ.ُوالفاءُساكنةُوالغيُم  ُأ ْصالُالف  مها

تمعهامُمنُأ سفِلُالبطنُِ فغانُوجبُالغ"ومنهُ,ُوجم  فغانُيفُغريُهذاُ,ُ"سلإذاُالتقىُالرُّ ويقالُأيضًاُالرُّ

دُفكلُّهاُأ رفاغ.ُأ صولُاملغابن:ُوقيل,ُاحلديثُاإلبطان نط ويُِمنُاجل س  ُ"املشارق"قالهُيفُ.ُوأ صلهُماُي 

( /58 ُ.)ُ
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 فهرس الحاديث                               

ُ

ُرقمُاحلديثُالراويُطرفُاحلديث

ُ:حرفُاللف

39ُُاملقدادُبنُالسودُإذاُوجدُأحدكمُفلينضحُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

11ُُبرسةُبنتُصفوانُإذاُمسُأحدكمُذكرهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ 3ُالصنابحيعبداهللُُإذاُتوضأُالعبدُاملؤمنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

19ُ ُأبوُحمجنُإذاُجئتُفصلُمعُالناسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

81ُ ُعبدُاهللُبنُالرقمُإذاُأرادُأحدكمُالغائطُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ةُثمُتشاءمتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 1ُ 1ُمالكُبالغُ ُإذاُأنشأتُبحري 

8ُ 1ُأبوُأيوبُإذاُذهبُأحدكمُالغائطُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

153ُُأبوُأمامةُبنُسهلُإذاُماتتُفآذنوينُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ 111ُُعبدُاهللُبنُعمرُنىُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُخشبيُمنُمُِبيُال ُُإذاُكنت 

513ُُزيدُبنُأسلمُذاُتزوجُأحدكمُاملرأةُفليأخذُُُُُُُُإ

811ُُعطاءُبنُيسارُكيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإذاُمرضُالعبدُبعثُاهللُملُ 

ُشدةُاحلرُمنُفيحُجهنمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 5ُ ُعطاءُبنُيسارُإن 

11ُُأبوُقتادةُإّناُليستُبنجسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُهذاُيومُجعلهُاهللُعيدًاُُُُُُُُُُُ 11ُُابنُالسباقُإن 

99ُُأبوُهريرةُنازعُالقرءانُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإينُأقولُماُالُأُ 

ُُُُُُُُُُُ 1ُ  ُمالكُبالغُ ُإينُلنسىُأوُأنسىُلسن 

ُاهللُرفيقُحيبُالرفقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 811ُُخالدُبنُمعدانُإن 

819ُُأميمةُبنتُرقيقةُإينُالُأصافحُالنساءُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُالرجلُليتكلمُبالكلمةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ 85ُباللُبنُاحلارثُإن 

ُ 81ُاملطلبُبنُعبدُاهللُتذكرُاملرأُماُيكرهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأنُْ

155ُُالضحاكُبنُسفيانُثُامرأةُأشيمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُورُ ُأنُْ

811ُُعطاءُبنُيسارُإنامُذلكُعنُاملسألةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

111ُُكعبُبنُمالكُإنامُنسمةُاملؤمنُطريُيعلقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالرجلُليسألنيُماُالُيصلحُيلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 811ُُأبوُبكرُبنُحزمُإن 

835ُُأبوُبكرُبنُحرمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإنكُمضنوكٌُ

831ُُأبوُسعيدُاملالئكةُالُتدخلُبيتًاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإنُ 

838ُُسليامنُبنُيسارُإينُحتَّضينُمنُاهللُحارضٌةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُاهللُخلقُآدمُثمُ  ُُإن  11ُُعمرُبنُاخلطابُظهرهُُُُُُُُُُُُُُُمسح 

ُاملرأُليدركُبحسنُخلقهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 115ُُحييىُبنُسعيدُإن 

ُرسولُاهللُ 138ُُعطاءُبنُيسارُّنىُأنُينبذُالبرسُوالرطبُمجيعًاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُرجاًلُيفُزمانُرسولُاهللُ 115ُُاحلسنُوابنُسريينُبيدًاُُُُُُُُُُُُُُُُُأعتقُعُ ُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُرسولُاهللُ 18ُُابنُاملنكدرُدعيُلطعامُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُرسولُاهللُ ُيفُصالةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأن  51ُُعطاءُبنُيسارُكب 

ُرسولُاهللُ 18ُ ُحممدُبنُعيلُخطبُخطبتيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُرسولُاهللُ 813ُُسائبةُموالةُعائشةُّنىُعنُقتلُاجلنانُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُ 11ُسليامنُبنُيسارُكانُيبعثُعبدُاهللُبنُرواحةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأنُرسولُاهللُ

ُرسولُاهللُ 1ُ 1ُابنُاملسيبُوأبوُسلمةُبنُعبدُالرمحنُقىضُبالشفعةُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُرسولُاهللُ 111ُُحممدُبنُعيلُقىضُباليميُمعُالشاهدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُرسولُاهللُ 511ُُحييىُبنُسعيدُكانُيوملُبالوليمةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُرسولُاهللُ مروعبدُاهللُبنُُّنىُعنُبيعُالعربانُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأن  111ُُع 
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131ُُعمرةُبنتُعبدُالرمحنُّنىُعنُبيعُالثامرُحتىُينجوُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأنُرسولُاهللُ

ُ 18ُعبدُاهللُبنُاملغريةُأتىُالناسُيفُقبائلهمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأنُرسولُاهللُ

بُيفُاجلهادُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأنُرسولُاهللُ 191ُُحييىُبنُسعيدُرغ 

319ُُسليامنُبنُيسارُرمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاحتجمُوهوُحم ُُملسو هيلع هللا ىلصأنُرسولُاهللُ

399ُُسليامنُبنُيسارُّنىُعنُصيامُأيامُمنىُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأنُرسولُاهللُ

111ُُعبدُاهللُبنُأيبُبكرُأهدىُمجاًلُليبُجهلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأنُرسولُاهللُ

131ُُعيلُبنُأيبُطالبُنحرُبعضُهديهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأنُرسولُاهللُ

ُُملسو هيلع هللا ىلصأنُرسولُاهللُ 131ُُعروةُبنُالزبريُبمنىُركعتيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُصىل 

118ُُعاصمُبنُعديُرخصُلرعاةُاإلبلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأنُرسولُاهللُ

ُرسولُاهللُ 311ُُبالغُمالكُأريُأعامرُالناسُقبلهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُ ُاهلل ُرسول ُكُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُان ُذيُُي صيل  ُمسجد يف

ُاحلليفةُركعتيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

311ُُعروة

ُرسولُاهللُ 311ُُسليامنُبنُيسارُعامُحجةُالوداعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُرسولُاهللُ ُُْملسو هيلع هللا ىلصأن  ُيعتمرُُمل  358ُُعروةُبنُالزبريُثالثًاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإال 

ُرسولُاهللُ 311ُُسليامنُبنُيسارُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُتزويجُميمونة)رافعُُبعثُأباُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُرسولُاهللُ نُاحلـارثُمعـادنُقطعُلباللُبـُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُُُُُُُُُُ.القبلية

111ُُعنُربيعةُعنُغريُواحد

ُرسولُاهللُ 9ُ 1ُرجٌلُمنُالنصارُئطُأوُبولُغاسقبلُالقبلةُتُ ُّنىُأنُُْملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُرسولُاهللُ لُيفُقميصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأن  111ُُحممدُبنُعيلُغس 

ُرسولُاهللُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُكرُوعمرُيمشونُأمامُاجلنازةوأباُبُملسو هيلع هللا ىلصأن  118ُُابنُِشهاب 

ُرسولُاهللُ 11ُ ُالعرجُكانُجيمعُالظهرُوالعصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأن 

ُرسولُاهللُ ُكانُُملسو هيلع هللا ىلصأن  ُُقبلُاخلطبةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُي صيل  ُ  1ُابنُِشهاب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   713 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُرقمُاحلديثُالراويُطرفُاحلديث

ُالقرءانُ ُأنُالُيمس  مروكتابُُطاهرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإال  113ُُبنُحزمُع 

ُالشمسُتطلعُومعهاُقرنُالشيطانُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 111ُُعبدُاهللُبنُالصنابحيُإن 

ُحتىُمتل واُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُاهللُالُيمل  35ُ ُإسامعيلُبنُأيبُحكيمُإن 

ُأولُماُينظرُفيهُمنُعملُالعبدُالصالةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 119ُُحييىُبنُسعيدُإن 

ُعويمرُبنُأشيقرُذبحُأضحيتهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 519ُُمتيمعبادُبنُُأن 

ُ 31ُُعروةُبنُالزبريُُجيدُأحدكمُثالثةُأحجارُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأال 

ُ نونُللصالةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأال  11ُُحييىُبنُسعيدُُتؤذ 

15ُ ُبنُعبدُالرمحنُأبوُسلمةُأصالتانُمعًاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُأليسُيشهدُأنُالُألهُ 111ُُعبيدُاهللُبنُاخليارُاهللُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإال 

98ُ ُعروةُبنُالزبريُاجعلواُمنُصالتكمُيفُبيوتكمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

115ُُ-135ُُريزطلحةُبنُعبيدُاهللُبنُكُ ُأفضلُالدعاءُدعاءُيومُعرفةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُذلكُفعلتُأجزأُعنكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ 11ُكعبُبنُعجرةُأي 

315ُُالسائبُبنُيزيدُأتاينُجبيلُفأمرينُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ 111ُُعطاءُبنُيسارُُأخبكمُبخريُالناسُمنزالًُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأال 

واُاخلياطُواملخيطُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ مروُأد   479ُبنُشعيبُع 

 484ُأبوالنَّضُموىلُعمرُبنُعبيدُاهللُ(ُُُُُُُُُُُُشهداءُأحدُ)ُأشهدُعليهمُ

 527ُأبوُثعلبةُذيُنابُمنُالسباعُحرامُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلأكلُك

 528ُعائشةُأنُيستمتعُبجلودُامليتةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأمرُرسولُاهللُ

ُُانزلُأباُوهبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  556ُابنُِشهاب 

ُُأمسكُأربعًاُوفارقُسائرهنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  597ُابنُِشهاب 

 604ُالفريعةُبنتُمالكُامكثيُيفُبيتكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 621ُعروةُبنُالزبريُأرضعيهُمخسُرضعاتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   714 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُرقمُاحلديثُالراويُطرفُاحلديث

 634ُسعدُبنُأيبُوقاصُأينقصُالرطبُإذاُيبسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 635ُحييىُبنُسعيدُنُأنُيبيعاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيُْعدُ الس ُُملسو هيلع هللا ىلصأمرُسولُاهللُ

 655ُأبوُبكرُبنُعبدُالرمحنُأيامُرجلُباعُمتاعًاُفأفلسُُُُُُُُُُُُُُُُ

كمُماُأ  660ُابنُاملسيبُكمُاهللُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرُ قأقر 

ُقسمتُيفُاجلاهليةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُأوُأرض   686ُثورُبنُزيدُإيامُدار 

 708ُمعاويةُبنُاحلكمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ؟نُاهللأي

 709ُعبيدُاهللُبنُعبدُاهللُبنُعتبةُأتوقنيُبالبعثُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 712ُعائشةُأغالهاُثمنًاُوأنفسهاُعندُأهلهاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 718ُابنُاملسيبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ؟أبهُجنةٌُُ؟أيشتكي

 723ُزيدُبنُأسلمُتنتهواُعنُحدودُاهللُأّياُالناسُقدُآنُلكمُأنُْ

 776ُمعاويةُأّياُالناسُإنهُالُماُمانعُملاُأعطىُاهللُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 777ُبالغُمالكُأحسنُخلقكُللناسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 784ُجابرُبنُعبدُاهللُأماُلهُثوبانُغريُهذينُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 789ُأبوُسعيدُاخلدريُأزرةُاملسلمُإىلُأنصافُساقيهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ  806ُعروةُبنُالزبريُُتسرتقونُمنُالعيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأال 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  811ُزيدُبنُأسلمُأيكامُأطب 

 812ُحييىُبنُسعيدُ(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسعدُبنُزرارةُ)ُاكتوىُمنُالذبحةُ

 817ُعطاءُبنُيسارُأليسُهذاُخريًاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 820ُسعيدحييىُبنُُأعوذُبوجهُاهللُالكريمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ  829ُأبوُواقدُُأخبكمُعنُالنفرُالثالثةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأال 

ُ  838ُسهلُبنُحنيفُماُكانُرقاًمُيفُثوبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإال 

احكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  843ُابنُحميصةُالنصاريُاعلفهُنض 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   715 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُرقمُاحلديثُالراويُطرفُاحلديث

 857ُصفوانُبنُسليمُأيكونُاملؤمنُجبانًاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 862ُزيدُبنُأسلمُأعطواُالسائلُوإنُجاءُعىلُفرسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 492ُحييىُبنُسعيدُإينُعوتبتُالليلةُيفُاخليلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 272ُعائشةُإينُبعثتُإىلُأهلُالبقيعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 325ُأنسُإينُأريتُهذهُالليلةُيفُرمضانُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُورشب  ُُإنامُهيُأيامُأكل   400ُابنُِشهاب 

 834ُعنُربيعةُوغريُواحدُاالستئذانُثالثُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُاقضياُمكانهُيومًاُآخرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  323ُابنُِشهاب 

 809ُعثامنُبنُأيبُالعاصُامسحهُبيميكُسبعُمراتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 324ُعبدُاهللُبنُأنيسُانزلُليلةُثالثُوعرشينُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 339ُعطاءُبنُأيبُرباحُانزعُقميصكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 359ُابنُاملسيبُقبلُأنُحيجُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصاعتمرُرسولُاهللُ

 364ُأبوُبكرُبنُعبدُالرمحنُاعتمريُيفُرمضانُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 453ُعائشةُافعيلُماُيفعلُاحلاجُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 456ُبنُعبدُالرمحنُأبوُسلمةُوقدُحاضتُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصاستفتتُرسولُاهللُ

 207ُعطاءُبنُيسارُاللهمُالُجتعلُقبيُوثنًاُيعبدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

مروُاللهمُاسقُعبادكُوهبيمتكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  216ُبنُشعيبُع 

 234ُحييىُبنُسعيدُاللهمُفالقُاإلصباحُُُُُُُُُُُُُُُ

 :حرفُالباء

 633ُعطاءُبنُيسارُبالدراهمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبعُاجلمعُ 

 146ُابنُاملسيبُبينناُوبيُاملنافقيُشهودُالعشاءُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 ُُ:حرفُالتاء

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   716 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُرقمُاحلديثُالراويُطرفُاحلديث

 241ُأنسُتلكُصالةُاملنافقيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

واُعىلُعدوكمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  313ُُملسو هيلع هللا ىلصبعضُأصحابُرسولُاهللُُتقو 

 632ُبنتُعبدُالرمحنعمرةُُُأنُالُيفعلُخريًاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُىلتأ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  783ُعطاءُبنُيسارُتصافحواُيذهبُالغل 

 790ُأمُسلمةُترخيهُشبًاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 633ُعطاءُبنُيسارُالتمرُبالتمرُمثاًلُبمثلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 :حرفُاخلاء

 123ُأبوُهريرةُخريُيومُطلعتُفيهُالشمسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 138ُعبادةُبنُالصامتُمخسُصلواتُكتبهنُاهللُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ:حرفُالدال

 236ُعبدُاهللُبنُعمرُدعاُأنُالُيظهرُعليهمُعدوًاُُُُُُُُُُُُ

 372ُالبهزيُدعوهُفإنهُيوشكُأنُيأيتُصاحبهُُُُُُُُُُُ

 840ُحييىُبنُسعيدُدعوهاُذميمةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ:حرفُالذال

ُْذهبتُ  271ُأبوُالنَّضُموىلُعمرُبنُعبيدُاهللُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتلب سُمنهاُبيشءُومل 

ُ:حرفُالراءُ

 313ُرسولُاهللُُبعضُأصحابُبالعرجُيصبُاملاءعىلُرأسهُملسو هيلع هللا ىلصرأيتُرسولُاهللُ

ُردائيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدُُّرُ  مروُواُعيل   479ُبنُشعيبُع 

 722ُعمربنُاخلطابُورمجناُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصرجمُرسولُاهللُ

 793ُجدةُابنُبجيدُردواُاملسكيُولوُبظلفُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 113ُعائشةُرديُهذهُاخلميصةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

مروعبدُاهللُبنُُالراكبُشيطانُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  845ُع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   717 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُرقمُاحلديثُالراويُطرفُاحلديث

ُ:حرفُالسي

 293ُعبدُالرمحنُبنُعوفُسن واُهبمُسنةُأهلُالكتابُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 60ُعروةُبنُالزبريُُُُُُُ{الطالقُمرتانُُ}سببُنزولُقولهُتعاىلُ

ُُسكوهنُ والُمتُ ُ}قولهُتعاىلُسببُنزولُ  601ُثورُبنُزيدُُُُُ{ارًاُرض 

ُ:حرفُالشي

يُعىلُنفسكُأزاركُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  67ُربيعةُبنُأيبُعبدُالرمحنُشد 

 846ُابنُاملسيبُبالواحدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالشيطانُّيمُُّ

ُ:حرفُالصاد

ُ  220ُابنُاملسيبُشهراًُُبعدماُقدمُاملدينةُستةُعرشُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُُصىل 

مروعبدُاهللُبنُُصالةُالقاعدُمثلُنصفُصالةُالقائمُُُُُُُُُُُُُُُ  154ُع 

 480ُزيدُبنُخالدُصل واُعىلُصاحبكمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 361ُسعدُبنُأيبُوقاصُ(ُُُُُُُُُُُُُُُُالتمتعُباحلجُ)ُملسو هيلع هللا ىلصصنعهاُرسولُاهللُ

ُ:حرفُالعي

ُ  803ُأبوُأمامةُبنُسهلُخاهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُكمُأُ حدُ أُ ُعالمُيقتل 

ُظلعهاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالعُ   505ُالباءُبنُعازبُرجاءُالبي 

ُ:حرفُالغي

 266ُجابرُبنُعتيكُلبناُعليكُياُأباُالربيعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُغُ 

ُ:حرفُالفاء

 794ُأبوُسعيدُاخلدريُفأبنُالقدحُمنُفيكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 290ُسليامنُبنُيسارُوبرسُبنُسعيدُفيامُسقتُالسامءُوالعيونُُُُُُُُُُُُُُ

 734ُصفوانُبنُأميةُفهال ُقبلُأنُتأتينيُبهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ:حرفُالقاف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   718 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُرقمُاحلديثُالراويُطرفُاحلديث

ُ  821ُمعاذُبنُجبلُتيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبُ قالُاهللُوجبتُحم 

ُُقصةُإسالمُعكرمةُبنُأيبُجهلُُُُُُُُُُُُ  598ُابنُِشهاب 

 602ُأمُسلمةُفانكحيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُقدُحللِتُ

 687ُحرامُبنُسعدُعىلُأهلُاحلوائطُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأنُ ُملسو هيلع هللا ىلصقىضُرسولُاهللُ

 770ُعمرُبنُعبدُالعزيزُقاتلُاهللُاليهودُوالنصارىُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ  799ُعبدُاهللُبنُأيبُبكرُواُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُقاتلُاهللُاليهودُّن 

 819ُحييىُبنُسعيدُقلُأعوذُبكلامتُاهللُالتامةُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ:حرفُالكاف

 82ُعيلُبنُأيبُطالبُيكبُيفُالصالةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصكانُ

 83ُسليامنُبنُيسارُيرفعُيديهُيفُالصالةُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصكانُ

نُ  246ُعائشةُيفُثالثةُأثوابُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصكف 

 262ُعروةُبنُالزبريُلحدُُُُُُُُُُُُُكانُباملدينةُرجالنُأحدمهاُيُ 

ُلك  315ُابنُاملسيبُمُيومًاُمكانُماُأصبتُُُُُُُُُُُُُُُُُهُوص 

 391ُعروةُبنُالزبريُكيفُصنعتُياُأباُحممدُيفُاستالمُالركنُُُُُُُ

ُكُ   413ُصاحبُاْلديُبدنةُعطبتُمنُاْلديُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلُّ

 427ُأيبُبكرُأسامءُبنتُمنكُُُُُُُُُُُُُُُنُهوُخريٌُهذاُمعُمُ ُكناُنصنعُ 

 511ُأبوُأيوبُيُبالشاةُالواحدةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُضحُ كناُنُ 

مروُيفُالعقولُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصكتابُرسولُاهللُ  747ُبنُحزمُع 

ُ:حرفُالالم

 66ُزيدُبنُأسلمُهاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُزارُ إُِلتشدُعليهاُ

 71ُأمُسلمةُمهاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُيالتنظرُعددُأُ 

ُصالةُرسولُاهللُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُل ُ  137ُزيدُبنُخالدُرمقن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ُاملوطُ ُزوائدُ   719 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُرقمُاحلديثُالراويُطرفُاحلديث

ُاملسلميُيفُمصائبهمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  268ُعبدُالرمحنُبنُالقاسمُليعز 

 269ُعمرةُبنتُعبدُالرمحنُاملختفيُواملختفيةُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصلعنُرسولُاهللُ

ُْ  284ُطاوسُفيهُشيئًاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصأسمعُرسولُاهللُُمل 

 455ُعائشةُهاُحابستناُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُللع

 516ُعطاءُبنُيسارُليسُهباُبأسُفكلوهاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 760ُعمربنُاخلطابُليسُلقاتلُشيٌئُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 766ُأبوُهريرةُلترتكنُاملدينةُعىلُأحسنُماُكانتُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُخلقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  781ُزيدُبنُطلحةُلكلُدين 

 823ُعطاءُبنُيسارُلنُيبقُبعديُمنُالنبوةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 865ُرجٌلُمنُبنيُأسدُالُأجدُماُأعطيكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالعقوقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  529ُرجٌلُمنُبنيُضمرةُعنُأبيهُالُأحب 

 123ُأبوُبصةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُطىالُتعملُاملُ 

 267ُأبوُالنَّضُالسلميُالُيموتُلحدُمنُاملسلميُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالُحتلُالصدقةُلغنيُ  288ُعطاءُبنُيسارُخلمسةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإال 

 302ُابنُعباسُالُتصومواُحتىُترواُاْلاللُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 305ُابنُاملسيبُالُيزالُالناسُبخريُماُعجلواُالفطرُُُُُُُُُُُُُُُُ

 485ُحييىُبنُسعيدُالُمثلُللقتلُيفُسبيلُاهللُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُلكُحتىُتذوقُالعسيلةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  548ُالزبريُبنُعبدُالرمحنُالُحتل 

 670ُابنُاملسيبُالُتغلقُالرهنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 682ُعمرةُبنتُعبدُالرمحنُالُيمنعُنقعُبئرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 683ُحييىُاملازينُالُرضرُوالُرضارُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 730ُحسيعبدُالرمحنُبنُأيبُُالُقطعُيفُثمرُمعل قُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُاملوطُ ُزوائدُ   721 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُرقمُاحلديثُالراويُطرفُاحلديث

 737ُرافعُبنُخديجُالُقطعُيفُثمرُوالُكثرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 744ُعطاءُبنُيسارُ(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالغبرياءُ)ُالُخريُفيهاُ

 765ُعروةُبنُالزبريُالَُيرجُأحٌدُمنُاملدينةُرغبةُعنهاُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُالُجيتمعُدينانُيفُجزيرةُالعربُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  773ُابنُِشهاب 

 782ُمحيدُبنُعبدُالرمحنُالُتغضبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 855ُابنُعمرُالُيتناجىُاثنانُدونُواحدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 858ُصفوانُبنُسليمُالُخريُيفُالكذبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ:حرفُامليم

 1ُعطاءُبنُيسارُماُبيُهذينُوقتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُصتُالصالةُ ماُقُ   108ُأبوُبكرُبنُسليامنُبنُأيبُحثمةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.وماُنسيت 

 124ُحييىُبنُسعيدُماُعىلُأحدكمُلوُاختذُثوبيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُتكونُلهُصالةُبالليلُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  134ُعائشةُماُمنُامرئ 

 197ُالنعامنُبنُمرةُماُترونُيفُالشاربُوالزاينُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُماُ الظهرُوالعصُيومُاخلنـدقُُملسو هيلع هللا ىلصرسولُاهللُُصىل 

ُحنىُغابتُالشمسُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 215ُابنُاملسيب

 464ُريزكُ لحةُبنُعبيدُاهللُبنُطُماُرؤيُالشيطانُيومًاُأصغرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 497ُقيسُوثورُبنُزيدمحيدُبنُُمروهُفليتكلمُوليستظلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ ُاهلل ُرسول ُنحر ُُملسو هيلع هللا ىلصما ُبيته ُأهل ُوعن ُعنه بدنةُُإال 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُواحدةُُ

ُ  512ُابنُِشهاب 

 778ُعيلُبنُاحلسيُمنُحسنُإسالمُاملرأُتركهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 668ُجابرُبنُعبدُاهللُمنُحلفُعىلُمنبيُآثاًمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُدينهُفارضبواُعنقهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  671ُزيدُبنُأسلمُمنُغري 
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ُاملوطُ ُزوائدُ   721 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُرقمُاحلديثُالراويُطرفُاحلديث

 679ُعروةُبنُالزبريُمنُأحياُأرضًاُميتًةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 127ُصفوانُبنُسليمُمنُتركُاجلمعةُثالثُمراتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 821ُأبوُموسىُالشعريُمنُلعبُبالنردُفقدُعىصُاهللُُُُُُُُُُُُُُُ

  84ُحييىُبنُسعيدُمنُحيلبُهذهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُاثنيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  853ُيسارعطاءُبنُُمنُوقاهُاهللُرش 

 ُُرفُالنونح

ُ(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأيامُالترشق)عنُصيامهنُُملسو هيلع هللا ىلصّناناُرسولُاهللُ مرو  401ُبنُالعاصُع 

قتلواُابنُأيبُاحلقيقُعـنُالذينُُملسو هيلع هللا ىلصّنىُرسولُاهللُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.قتلُالنساء

 472ُابنُكعبُبنُمالك

 646ُابنُاملسيبُّنيُعنُاحليوانُمنُثالثةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 649 -647ُابنُاملسيبُعنُبيعُاحليوانُباللحمُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصّنىُرسولُاهللُ

 651ُابنُاملسيبُعنُبيعُالغررُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملسو هيلع هللا ىلصّنىُرسولُاهللُ

ُعنُمثلُهذاُُملسو هيلع هللا ىلصّنىُرسولُاهللُ  637ُالدرداءأبوُُمثالُبمثلُُُُُُُُُإال 

 710ُالقاسمُبنُحممدُ(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُملنُقالُأعتقُعنُأميُ)ُنعمُ

 1 8ُحييىُبنُسعيدُنعمُوأكرمهاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ:حرفُاْلاء

 96ُأبوُسعيدُموىلُعامرُهذهُالسورةُوهيُالسبعُاملثاينُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 673ُحبيبةُبنتُسهلُهذهُحبيبةُبنتُسهلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 772ُعروةُبنُالزبريُهذاُجبٌلُحيبناُونحب هُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 801ُأبوُأمامةُبنُسهلُهلُتتهمونُأحدًاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 821ُأبوُهريرةُهلُرأىُأحٌدُمنكمُالليلةُرؤياُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ:حرفُالواو
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ُاملوطُ ُزوائدُ   722 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

ُرقمُاحلديثُالراويُطرفُاحلديث

 231ُأبوُهريرةُ(ُُُُُُُُُُُُُُُُُملنُسمعهُيقرأُاإلخالصُ)ُوجبتُ

 307ُعطاءُبنُيسارُواهللُإينُلتقاكمُهللُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُْوإنُ ُجتدُُمل   503ُشريُبنُيساربُ ُجذعًاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإال 

 531-530ُحممدُبنُعيلُوزنتُفاطمةُشعرُاحلسنُواحلسيُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 815ُحييىُبنُسعيدُوحيكُوماُيدريكُلوُأنُاهللُابتالهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ:حرفُالياء

 14ُزيدُبنُأسلمُياُأّياُالناسُإنُاهللُقبضُأرواحناُُُُُُُُُُُُُُُُُ

رهُماُبعدهُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  22ُأمُسلمةُيطه 

ُ  114ُعبدُاهللُبنُأيبُبكرُاهللُهذهُصدقةُهللُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُياُرسول 

ُ يُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُياُرسول   818ُعطاءُبنُيسارُاهللُأستأذنُعىلُأم 

ُ  694ُديحبيلُبنُسعرشُاهللُهلُينفعُأنُأتصدقُعنهاُُُُُُُُُُُُُياُرسول 

 220ُعروةُبنُالزبريُياُحممدُاستدننيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُجيزيكُمنُذلكُالثلثُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  498ُابنُِشهاب 

 530ُزيدُبنُأسلمُيكفيكُمنُذلكُاآليةُالتيُنزلتُيفُالصيفُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 676ُعبدُاهللُبنُأيبُبكرُيمسكُحتىُالكعبيُثمُيرسلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

الُلوُسرتتهُبردائكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  712ُابنُاملسيبُياُهز 

 794ُجدةُعمرُبنُسعيدُالُحتقرنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُؤمناتياُنساءُامل

 821ُزيدُبنُأسلمُيسلمُالراكبُعىلُاملايشُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ
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ُاملوطُ ُزوائدُ   723 ْيُحيحُ أُعىلُالص 

 
 فهرس الكتب

 
 

ُاسـمُالكـتاب

 كتابُوقـوتُالصالة

ُكتابُالطهارة

ُكتابُالصالة

ُكتابُالسهو

ُكتابُاجلمعة

ُكتابُالصالةُيفُرمضان

ُكتابُصالةُالليل

ُصالةُاجلامعةُكتاب

ُكتابُقصُالصالةُيفُالسفر

ُكتابُالعيدين

ُكتابُصالةُاخلوف

ُكتابُصالةُالكسوف

ُكتابُاالستسقاء

ُكتابُالقبلة

ُكتابُالقرآن

ُرقمُالصفحة

  ُ

13ُ

11ُ

81ُ

91ُ

 11ُ

 11ُ

  1ُ

 15ُ

 51ُ

 13ُ

 15ُ

 11ُ

 19ُ

 15ُ
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ُكتابُاجلنائز

كاة ُكتابُالز 

ُكتابُالصيام

ُكتابُاالعتكاف

ُ ُكتابُاحلج 

ُكتابُاجلهاد

ُكتابُالن ذورُواليامن

حايا ُكتابُالض 

بائح ُكتابُالذ 

ُالصيدكتابُ

ُكتابُالعقيقة

ُكتابُالفرائض

ُكتابُالنكاح

ُكتابُالط الق

ُكتابُالرضاع

ُكتابُالبيوع

ُكتابُالقراض

ُكتابُاملساقاة

فعة ُكتابُالش 

ُكتابُالقضية

 91ُ

11 ُ

111ُ

113ُ

111ُ

311ُ

385ُ

391ُ

111ُ

111ُ

118ُ

1 5ُ

111ُ

11 ُ

115ُ

183ُ

519ُ

5  ُ

5 3ُ

5 1ُ
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ُكتابُالوصية

ُكتابُالعتقُوالوالء

ُكتابُاملكاتب

ُكتابُاملدبر

ُكتابُاحلدود

ُكتابُالرشبة

ُكتابُالعقول

ُكتابُاجلامع

518ُ

551ُ

513ُ

511ُ

515ُ

581ُ

595ُ

119ُ
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