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والخوارجالبغىأهلقتالفيجاءمابابالبغىأهلقتالكتاب

لممل!ك!!ملاأ

والخَوارِجِِىغَبلاأهلِقِتالِفىجاءَمابابُ،ظ59/81

أخبرَنا،ُهَفلاهَمِحَرفُورَكَبنِالحَسَنِبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-ا6767

داودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،!خاهَبصألاجَعفَرٍبنُِهَفلاعبدُ

لمج!النَبِئََعِمَس،َةَجَفرَعَعِمَس،عِلاقَةَبنِزيادِعن،عَوانَةَوأبوشُعبَةُحدثنا

جَميغ،مُهوالأُمَّةِهذهأمرََقزَفُيأناًرادَنَمفوهَناث)1(،هَناثسَتَكونُاهَّنإإ:يقولُ

نِم""الصحيحفىمُسلِمٌهَجَرخأ.(2)ملكماننَمكمالًئابالشيفِراًدَ"فماضرِبوا

عَوانَةَ)3(.وأبِىشُعبَةَحَديثِ

ُنبُدمحمبكرٍأبوأخبرَخ!الحافظُ،عبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا6768

حدثنا،القاضِىإسحاقَبنُإسماعيلُحدثنا،الشئافِعِئُإبراهيمَبنِِهَفلاعبدِ

169/8ورَجُلٌالمُختارِبنُِهَفلاعبدُحدثنا،زَيدٍبنُحَضادُحدثنا/،ِلضَفلابنُُمِراع

ُنوكَتَسإ:كي!ِهَّللارسولُقال:قالَةَجَفرَععن،عِلاقَةَبنِزيادِعن،سَفاه

51وَرفاقئلوه")4(.مُهَتَعامَجُقزَفيفمحمل!ِةَّمُأىَلإيَمشِىهومُتيأرنَمف،وهَناثهَناث

عارِمٍ%(.عنالشئاعِرِبنِحَخاجِجمن""الصحيحفىمُسلِئم

.2/271الأنوارمثمارقتنكر.امور:وهناتهنات(1)

وابن،(0344)والنسائى،(4762)داودوأبو،(18295)احمدواخرجه.(0132)الطيالسى(2)

به.شعبةطريقمن(4406)حبان

.(...،59/1852)مسلم(3)

والطحاوى.بهعارمطريقمن(358)17/431الطبرانىواخرجه.(0732)الصغرىفىالمصنف(4)

بهءزيدبنحمادطريقمن(2325)المشكلضرحفى

.(.../1852)مسلم(5)
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بنُمحمدُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا-ا6769

حدثنا،شَيبَةَأبىبنُعثمانُحدثنا،موسَىبنُعِمرانُحدثنا،يَعقوبَ

لمجفِهَّللارسولَُتعِمَسل:قالَةَجَفرَععن،أبيهعن،يَعْفورٍأبىبنُُسُنوي

عَصاكُمَّقُشَيأنيُريدُ،إلِحاورَجُلعلى(1)جَميعٌمُكُرمأوأتاكُمنَم":يقولُ

بنِعثمانَعن"الصحيح"فىمُسلِمٌرَواه.(2)"هولُعكافمُكَتَعامَجأويُفَزقَ

(3)ري
.هَبيشبى

بكبرأبوحدثناالحافظُ،عبدِالفَهُِنبُدمحمأخبرَنا-ا6770

حدثناالفَرَجِ،ُنبُدمحمحدثنا،َئَزلابُريرَخفلامحمدٍبنُإسماعيلُ

،جَعفَرٍبنُأحمدُوأخبرَنا:قال)ح(الأعمَشُحدثنا،موسَىبنُِهَّللاُديَبُع

حدثنا،وكيعٌحدثنا،أبىحَذَثَنِى،حَنبَلٍِنبَدمحأبنُعبدُاللَّهِحدثنا

عن،الكَعبَةِثَرِدبعبنِالزَحمَنِعبدِعن،وهبٍِنبِديَزعن،الأعمَشُ

َساّنلايُحَذَثُوهوالكَعبَةِلِظفىمَعَهاًسِلاجكُنتُ:قالوعمرٍبنِِهَفلاعبدِ

خِباءَه،يَضرِبُنَمانِمف،اًلِزنَمانلَزَنفٍرَفَسفىجميَنِهَفلارسولِمَعَكُنّا:يقولُ

لمجتن:ِهَفلارسولِمُنادِىنادَىإذ؟(يَنتَضِلُ)ْنَمومِنّا،(4)هِرَشَجفىهونَمومِنّا

م:"جمعا.ىف(1)

من(0471)عوانةوأبو.بهشيبةأبىبنعثمانطريقمن91/565الكمالتهذيبفىالمزىأخرجه(2)

به.يعفررأبىبنيونسطريق

.(1852/60)مسلم(3)

لابنالحديثغريب.ليلةكلالبيوتإلىيرجعونلايرعونها،دوابهمالقوميخرجأن:رَشَجلا(4)

.2/67قية

.21/233النووىبشرحمسلموصحيح،3/439الفائق.بالثابماةالمراوهى،المناضلةمن:ينتضل(5)



والخوارجالبغىأهلقتالفىجاءمابابالبغىأهلقتالكتاب

َّظإالنّاسُ،اهُّيأا:ويَقولَُساّنلايَخطُبُوهوهيَلإفانتَهَيتُ:قال.جامِعَةًالصلاةَ

(1)مُهَرِذنُيو،مُهَلخَيرًاهُمَلعَيماعلىهَتَّمُأَّلُدَيأنهيَلَعاًّقَحكاناّلإقَبلِىٌئِبَنْنُكَيمَل

وفِتَنٌبَلاءٌآخِرَهاُبيصُيَسوأوَّلِها،فىالأُمَّةِهذهعافيَةَوِإنَّاَلأ،مُهَلاًّرَشهُمَلعَيما

ثُمَّتَنكَشِفُ،ثُمَّمُهلِكَتِى.هذهالمُؤمِنُ:فيَقولُالفِتَنُُءىِجَتمباًضعَببَعضُهايُدَفقُ)2(

نأأحَبَّنَمفتَنكَشِفُ،ثُمَّ.هَذِههذه:فيقولُُءىِجَتثُمً.هَذِههذه:فيَقولُُءىِجَت

ىَلإىِتْأيوالاَخِرِ،ِموَيلاوِهَّللابُنِمويوهومَنئتُهفَلْتُدْرِكْهالجَنَّةََلَخْدُيوِراّنلاعنيُزَحزَحَ

إنِهْعِطُيْلَفقَلبِهَةَرَمَثويَدِهصَفقَةَفأعطاهإمامًاَعَيابنَموإلَيه،يُؤتَىأنُّبِحُيماِساّنلا

َقُنُعفافمرِبوايُنازِعُهٌدَحأجاءَ"فإِن:قالَأظنّه.استَطاعَ((ما:ًةَزَموقالَ-استَطاعَ

مُعاويَةََكِّمَعابنََّنإ:فقُلتُرَجُلَينِبَينِرأسِىُتلَخدأسَمِعتُهافلَمّا.((ِرَخَالا

وجَلَّعَزَُّهَّللاو،بالباطِلِبَينَناأموالَنانأْكُلَوأنأنفُسَنا،نَقتُلَأنانُرُمْأي

مُهَبيَبأَفؤَلَكُمتَآكُلُوَأ!وَلَاالنساء:92(،أأَنفُسَكُغ!أوُلُتقَل!وَلَا:يقولُ

َعَفَرثُمَّ،َسَمبثُمَّ،هِتَهبَجعلى(3)هَعْمُجفوَضَعَ:قال.،188:البقرةأبألنطِلِ!

َتعِمَسأنتَ:قُلتُ.ِهَّللامَعصيَةِفىواعصِه،ِهَّللاِةَعاطفىأطِعْه:فقالَرأسَه

حَديثِتفظُقَلبِى)4(.ووَعاهأُذُناىَسَمِعَته،نَعَم:قاللمخي!؟ِهَّللارسولِنِمهذا

)على".:8صفىبعده(1)

ويدفق:.يدقق:رويتكما-الروايتينبهاتيناللفظةهذهرويتوقد.،إيرفق:الأصلحاشيةفى(2)

.233/12النووىبثرحمسلمصحيحينظر.ويصبيدفع

.1/296النهايةويضمها.الأصابعيجمعأنوهو،الكفجُمْعأى:عْمُجلا(3)

والنسائى،(4248)داودوأبوبه.وكيعطريقمن(3956)ماجهابنوأخرجه.(6793)أحمد(4)

به.الأعمشطريقمن(5961)حبانوابن،(0242)
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عنوغَيرِهشَيبَةَأبىابنِبكرِأبىعن)الصحيح!فىمُسلِثمرَواه.وكيعٍ

(1)

وكيع.

عيسَىبنُعلئُحَذَثَنِى،الحافظُعبدِالفَهِأبووأخبرَنا-ا677ًا

،َةَبيَشأبىبنُعثمانُحدثنا،ٍنَطَقُنبُدَذَسُمحدثنا،الحِيرِئُإبراهيمَابنِ

إمامًاَعَياب)ومَن:فيهقال،ومَعناهبإِسنادِههَرَكَذف.الأعمَشِعنجَريز،حدثنا

يُنافيعُهذَحأجاءَ،و60/81ن!فاستَطاعَ،مافلْيطغهقَلبه؟َةَرَمَثويَدِهصَفقَةَفأعطاه

هذاَتعِمَسأنتَبالفَهَِكُدُشنَأ:فقُلتُمِنهُتوَنَدف:قال."ريَخآلاعُن!فماضيربوا

ووَعاهأُذُناىَسَمِعَتْه:فقالَبيَدَيهوقَلبِهأُذُنَيهىَلإفأَومَا؟ز!ك!ِهَفلارسولِنِم

.(2)جَريرٍعنإبراهيمَبنِإسحاقَعن!"الصحيحفىمُسلِئمرَواهقَلبِى.

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبوأخبرَنا-ا6772

بنُالحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَناو)ح(داودَأبو

،كَثيرٍبنُمحمدُحدثناقالا:يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

َثَعَب:قالالخُدرِئَسعيدٍأبىعن،ٍمْعُنأبىابنِعن،اْبيهعن،سفيانُأخبرَنا

بنِالأقرَعِبَينَ؟أربَعَةٍبَينَاهَمَسَقف،اهِتَبرُتفىبذُهَيْبَةٍز!ك!ىِبَنلاىَلإ!ئهعلى

ِليَخلازَيدِوبَينَ،الفَزارِئَبَدرٍبنِعُيَينَةَوبَينَ،المُجاشِعِىثُئَمالحَنظَلِىٍسِباح

بَنِىِدَحْاثُئَم،العامِرِئعُلاثَةَبنَِةَمَقلَعوبَينَ،نَبهانَبَيىِدَحأثُئَم،الطالْى

نَجدٍأهلِصَناديدَيُعطى:وقالَتوالأَنصارُنشيَرُقتَبِضَغف:قال.كِلابٍ

.(.../1844)مسلم(1)

.(46/1844)مسلم(2)
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مُشرِفُ،العَينَينِغائرُرَجُلفأقبَلَ:قالأَئَألفُهُم".:أإئمافقالَويَدَعُنا.

محمدُ.ياَهَفلاِقَتا:قال،مَحلوق،الفَحيَةِثَك،الجَبينِناع!،ِنيَتَنجَولا

تأْمَنونِى؟أ".ولاالأرضِأهلِعلىالفهُأيأمَنُنِىعَصَيتُه؟أإذاالفهَِعِطُينَم":فقالَ

،ىَّلوافَلف:قال.هَعَنَمف:قالالوَليدِ.بنََدِلاخهُبِسحأ،قَتلَهرَجُلفسألَ:قال

يُجاوِزُلاالقُرآنََنوءَرقَيقَوئاهذا-ِبِقَعفىأو:-هذاضِئضِىنِم:أإنقال

الإِسلامِأهلََنولُتقَيالزميةِ،مِنَالشهمِمُروقَالإسلامِمِنََنوقُرمَيحَناجِرَهُم،

8/170فىالبخارىُّرَواه.(1)"داعكَملَلأَك!لَئهُمأدرَكمُهُمأَنالَئِن،/الأوثانِعَبَدَةََنوعَدَيو

بنِسعيدِعنَرَخَاوجهٍنِممُسلِئمهَجَرخأو،كَثيرٍِنبِدمحمعن"الصحيح"

-(2)

.مسرولىٍ

أخبرَنا،َكَروُفبنِالحَسَنُِنبُدمحمبكرٍأبوأخبرَنا-ا6773

داودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،!كاهَبصألاجَعفَرٍبنُِهَفلاعبدُ

لمجح!النَبِئَأن،سعيدٍأبىعن،نَضرَةَأبوحدثنا،ِلضَفلابنُالقاسِمُحدثنا

الطّائفَتَينِأَولَىيَقْتُلُها)3(،مارِقَةٌامُهَنيَبتَمرُقُأُفتِىنِمطائفَتَينِبَينَفُرقَة"يَكونُ:قال

.(ْ)ِمِساقلاعنشَيبانَعن""الصحيحفىمُسلِئمرَواهبالحَق!)4(.

أحمدَبنُيَعقوبُأخبرَنا،الحافظُعبدِالفَهِأبووأخبرَنا-ا6774

.(13077،13311)نىوتقدم.(4764)داودأبو(1)

.(064143/1)ومسلم،(3344)البخارى(2)

إتقتلهاأ.:مفى(3)

(1185)الكبرىفىوالنسائى،(4667)داودوأبو،(12751)أحمدوأخرجه.(2279)الطيالسى(4)

.(16861)فىوسيأتى.بهنضرةأبىطريقمن(6735)حبانوابن.بهالفضلبنالقاسمطريقمن

.(1064/150)مسلم(5)
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علىٍّبنُنَصرُحدثنا،ُئِدْرِجْوَرْسُخلاالحُسَينِبنُداودُحدثنا،ُئِدْرِجْوَرْسُخلا

عن،ٍتِباثأبىبنِحَبيبِعن،سفيانُحدثناأحمدَ،أبوحدثنا،الجَهضمِئُ

حَديثٍفىجم!ِهَفلارسولِعن،الخُدرِىِّسعيدٍأبىعن،(1)ىِقَرْشِملاالضَّحّاكِ

.(2)"ِّقَحلاىَلإالفِم!ينُِبَرقأيَقتُلُهُمالنّاسِ،مِنَفُرقَةعلىَنوجُرخَي"قَومًا:فيهَرَكَذ

.(3)َدمحأأبىعنالقَواريرِىِّعن""الصحيحفىمُسلِمرَواه

أخبرَنا،الأصبَهانِىَُّفُسويبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-ا6775

أبوحدثنا،!خارَفعرلامحمدٍبنُالحَسَنُحدثنا،الأعرابِىابنُسعيدِأبو

:قالل!لمحبهعلىٍّعن،غَفَلَةَبنِسوَيدِعن،َةَمَثيَخعن،الأعمَشِعن،مُعاويَةَ

ىَلإال!ماءِمِنَأخِرَّفلَأَنحَديثًا،!عِهَفلارسولِعنأُحَذَثُبىسَمِعتُمإذا

رَجُلأنافإِنَما،غَيرِهعنحَذَثتُكُماذِإو،هيَلَعَبِذكأأننِمَئَلإأحَبُّالأرضِ

ِنطَّزلاِرِخآفى"يَرُجُ:يقولُجم!ِهَقلارسولَُتعِمَس،ةَعْدَخُبرَحلاومُحارِب

إيمانُهُميُجاوِزُلا،البَريَّةِقَولِخَيرِنِميَقولونَ،الأحلامِسُفَهاءُ،الأسنانِأحداثُقَوئم

القيامَةِ")4(.يَومِىَلإقَتَلَهُملِمَنأجزمُهَلعَكف!نَّفاقتُلوهُم؟مُهومُتيِقَلاَمنْيَأف،مُهَرِجانَح

انِئُ،رَفعَّزلاحدثنا،سعيدٍأبوأخبرَنا،محمدٍأبووأخبرَنا-ا6776

ومَعناه،بإِسنادِههَرَكَذفالأعمَشُ.حدثنا،الطنافِسِئٍُديَبُعبنُمحمدُحدثنا

وينظر.أهمدانمنبطنالراء-وفتحالمبمبكسر-قَرِثإلىمنسرب"هو:الأصلحاشيةفى(1)

.1/404الأنوارمارق

به.احمدأبىعن(11779)أحمداْخرجه(2)

.(153/1064)مسلم(3)

ومسلم=به.معاويةأبىعن(616،912)أحمدواخرجه.6/430الدلائلفىالمصنف(4)



والخوارجالبغىأهلقتالفىجاءمابابالبغىأهلقتالكتاب

فىمُسلِمرَواهالزميَّةِ")1(.مِنَُمهَّسلايَمرُقُكماِنيّدلامِنََنوقُرمَي"زادَ:

نِمالبخارىُّهَجَرخأو،مُعاويَةَأبىعنوغَيرِهٍبيَرُكأبىعن""الصحيح

الأعمَشِ)2(.عنِنيَرَخآِنيَهجو

بنُالحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ6777

أبىبنُمحمدُحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

بنِمحمدِعن،أيّوبَعن،إبراهيمَبنُوإِسماعيلُزَيدٍبنُُداّمَححدثنا،بكرٍ

الخَوار!.َرَكَذ:إسماعيلُقال!،ر!به،ظ81/60علىٍّعن،عَبِيدَةَعن،سيرينَ

مُوْدَنُأو،ِدَيلامُخْدَجٌُلُجَرفيهِم:فقالَالنَّهرَوانِ.أهلََرَكَذ:ٌداّمَحوقالَ

الَّذينَلَجوعَزَُّهَفلاَدَعومامُكُتثَّدَحَلاورَطبَتأنلَولا،ِدَيلا(3)ُنَدْثُمأو،ِدَيلا

إِىْ:قال!؟ّم!ٍدمحمنِمسَمِعتَهأنتَ:قُلتُ.!ممحمدٍلِسانِعلىيُقاتِلونَهُم

فىمُسلِمرَواه.(4)ِةَبعَكلاورَبِّإِىْ،الكَعبَةِورَبِّإِىْ،الكَعبَةِورَبِّ

.(ْ)ِّىِمَّدَقُملابكرٍأبىِنبِدمحمعن""الصحيح

(2

(3

(4

(5

به.الأعمشطريقمن(1341)والنسائى،(4767)داودوأبو،(0661/154)=

.(68631)فىوسيأتى.بهالأعمشطريقمن(8563)الكبرىفىوالنساثى،(8601)أحمدأخرجه

.(1136،5705،0936)والبخارى،(.../6601)مسلم

ناقص:أى،اليدومخدج.""مثدون:حاشيتهافىوكتبالأصلفىعليهاوضبب.""مثدون:مفى

.23"،1/24الأنوارمشارقينظرمجتمعها.اليدصغير:والمثدون،المودنوكذلكاليد،

داودوأبو.بهبكرأبىبنمحمدطريقمن(490،988)المسندزوائدفىأحمدبنالفَهعبدأخرجه

فىوالنسائى.بهإسماعيلطريقمن(671)ماجهوابن،(662)وأحمد.بهحمادطريقمن(4763)

.بنحوهبهسيرينابنطريقمن(6938)حبانوابن،(8572،8573)الكبرى

.(155/1066)مسلم
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171/8

والخوارجالبغىأهلقتالفيجاءمابابالبغىأهلقتالكتاب

بِشْرانَ،بنِعبدِالفَهِِنبِدمحمبنُعلئُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا6778

حدثنا:قالاببَغدادَالسثُكَرِئُالجَثارِعبدِبنِيَحيَىبنُِهَفلاعبدُمحمدٍوأبو

حدثنا،الزَمادِئُمَنصورٍُنبُدمحأحدثناالضَفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُ

،ٍليَهُكبنُسَلَمَةُحدثنا،سُلَيمانَأبىبنُالمَلِكِعبدُأخبرَنا،عبدُالزَزاقِ

بنِعلىمَعَكانواائَذينَِشيَجلافىكاناله،ُئِنَهُجلاوهبٍبنُزَيدُأخبرَخ!

التاسُ،أئها:رحبهعلىفقالَ،الخَوار!ىَلإسارواائَذينَ،ح!نهٍبِلاطأبى

لَيسَتالقُرآنََنوءَرقَيقَوثمأُئتِىين:أيَخرُجُيقولُجمحرِهَفلارسولَُتعِمَسىَنإ

ىَلإمُكُمايصولابشَىء،صَلاتهِمىَلإصَلاتُكُمولابشَىء،مِهتَءارِقىَلإمُكُتَءارِق

كماالإِسلايممِنََنوقُرمَي،تَراقيَهُمصَلاتُهُمتُجاوِزُلاالقُرآنََنوءَرقَيبشَىء،صيايهِم

لَهُمُهَفلاقَضَىمايُصيبونَهُمائَذينَُشيَجلايَعلَمُوَلالزمئة،.نِمالشهمُيَمرُقُ

عَضُذلهاًلُجَرفيهِمأنَكِلَذواَيَةُ،العَمَلِعناولًكتاليخجرنَبثهِملِسانِعلى

بيفق،تارَعَشعَلَيها)1(،المَراْةِثَدىِحَلَمَةِمِثلُهدُضَععلى،ذِراغلهولَيسَت

ذَراريَكُمفىيَخلُفوبمُمهَؤُلاءَِنوكُرتَتو،المثئامِوأهلِمُعاويَةَىَلإَنوبَهذَتف

َمَذلااوكَفَسدَقمُهَنِإف؟َموَقلاهَؤُلاءِيَكونواأنلأَرجوإنىوالفَهِ،وأموالِكُم

بنُزَيدُفنَرلَنِى:سَلَمَةُقال.ِهَفلااسمِعلىفسيروا،(2)ِسانلاِحْرَسفىوأغاروا

وعَلَى،انيَقَتلاافَلف:قال.ٍةَرَطنَقعلىانرَرَم:قال/حَتَىاًلِزنَماًلِزنَموهبٍ

وسُفواالزَماحَألقوا:لَهُمفقالَ،ُئِبِسارلاوهبٍبنُِهَفلاعبدٍُذئَموَيالخَوار!

."م:اعليهىف(1)

.1/12الصحيحينفىماكريبتفسيهر.مواشيهمرعىموضع:الناس)2(سرح
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والخوارجالبغىأهلقتالفيجاءمابابالبغىأهلقتالكتاب

حَروراءَيَومَناشَدوكُمكمامُكودِشانُيأنأخافُفإِنِّىجُفونِها؟نِمسُيوفَكُم

الناسُوشَجَرَهُمُ،ال!يوفَوسَلّوا(1)مِهِحامِرباوشَّحَوف:قال!فرَجَعتُم.

(2)
إلاٍذئَموَيِساّنلامِنَأصيبَومابَعضٍعلىمُهُضعَبفقُتِل:قال!.برِماحِهِم

هن!!دعلىفقامَ،هودِجَيمَلف.َجَدْخُملاُمِهيفالتَمِسوا:ذلمحبهعلئفقالَ!.رَجُلانِ

عَبِيدَةُهيَلإفقامَ.رسولُهَغَّلَبوُهَّللاَقَدَص:فقالَهَدَجَوففالتَمَسَه،بنَفسِه

هذالَسَمِعتَهواَّلإَهَلإلاىِذَّلاِهَّللَا،المُؤمِنينَأميرَيا:فقالَ!ال!لْمانِئُ

ىَّتَحهو.إلاَهَلإلاائَذِىِهَّللاوإِىْ:قالغ!يرّ؟!الفهِرسولِنِمالحديثَ

ٍديَمُحبنِعبدِعن""الصحيحفىمُسلِئمرَواه.(3)هَليَحلِفُوهوثَلاثًااستَحلَفَه

الرَّزّاقِ)4(.عبدِعن

ُنبُدمحمِهَفلاعبدِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا6779

الطّاهِرِ،أبوحدثنا،مِهرانَبنِإسماعيلَبنُمحمدُحدثنا،الحافظُيَعقوبَ

بنِبُسرِعن،َئبَشألابنِِريَكُبعن،الحارِثِبنِعمرِوعن،وهبٍابنُحدثنا

لَمّاالحَرورِيَّةَأن،!ي!ِهَّللارسولِ!مَولَىٍعِفارأبىبنِِهَفلاِديَبُععن،سعيدٍ

فقالَ:.ِهَّلِلإلاحُكمَلا:قالوا،هب!!لٍبِلاطأبىبنِعلىِّمَعَوهوتَجَرَخ

صِفَتَهُملأَعرِفُىِّنإناسًاَفَصو!يَقغِهَفلارسولَ!إنَ؟باطِلبهاأُريدَحَقٍّكَلِمَةُ

.2/281الأنوارمثارق.بعيذارموها:برماحهمفوحثوا(1)

.198/2للخطابىالحديثغريب.بالرماحالناسشبكهم:أى(2)

والنسائى،(4768)داودابوطريقهومن،(01865)الرزاقوعبد.6/432الدلائلفىالمصنف(3)

.(8571)الكبرىفى

.(0661/156)مسلم(4)
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والخوارجالبغىاهلقتالفىجاءمابابالبغىأهلقتالكتاب

حَلْقِه-ىَلإوأشارَمِنهُم-هذايُجاوِزُلامِهِتَنِسلأبالحَقيَقولونَهَؤُلاءِ،فى

:قالقَتَلَهُمافَلف.ثَدىٍحَلَمَةُهيَدَيإحدَىُدَوسأمِنهُم،هيَلإِهَفلاخَلقُِضَغبأ

كُذِبتُ.ولاُتبَذَكمافوالفَهِاوعِجرا:قال،شَيئًااودِجَيمَلف،اووَظَنفانظُروا.

قال.هيَدَيبَينَوضَعوهحَتَىبهاوَتأفخَرِبَةٍفىوجَدوهثُئَمثَلاثًا،أومَرَّتَينِ

مُسلِمرَواهفيهِم)1(.ر!جبهعلىوقَولَ،مِهِرمأنِمَكِلَذحاضِروأنا:ِهَفلاُديَبُع

الطاهِرِ)2(.أبىعن""الصحيحفى

ُنبُدمحأمحمدٍأبوىِنَربخأ،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-أ6780

ىِنَربخأ،اليَمانِأبوحدثنا،عيسَىبنِمحمدِبنُعلئُحدثناالمُزَك!،ِهَفلاعبدِ

نأ،عبدِالزَحمَنِبنُسلمةَأبوىِنَربخأ،الرهرِئَعن،و61/81،بميَعُش

وذأتاه،اًمْسَقيَقسِمُوهولمجيه!ِهَفلارسولِعِندَنَحنُبَينا:قالالخُدرِئَسعيدأبا

فقالَ:.ْلِدعاِهَفلارسولَيا:فقالَ-تَميمٍبَنِىنِمرَجُلوهو-الخوَيصِرَةِ

فقالَأعدِلُ".ْنُكامَلإنوخَسِرتَ)3(خِبتَلَقَد؟ْلِدعأمَلإذايَعدِلُنَموأ"ويحَكَ

فقالَ.هَقُنُعْبِرضأفيهىِلْنَذئا،ِهَفلارسولَيا:ر!بهالخطابِعُمَرُبنُ

صَلاِتهِم،مَعَصَلاَتهمُكُدَحأيَحقِرُأصحابًا،لهفإِنَّمبهْعَد9:لمجيه!ِهَفلارسولُ

كماالإِسلامِمِنََنوقُرمَيتَراقِيَهُم،يَجوزُلاالقُرآنََنوءَرقَي،مِهِمايصمَعَوصيامَه

به.وهبابنطريقمن(6939)حبانوابن،(8562)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

.(0661/157)مسلم(2)

بشرحمسلمصحيح.أعلموالفَهأشهروالفتح،فيهماوبضمهاأوخسرت"خبتفىالتاءبفتحروى(3)

.7/951النووى
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والخوارجالبغىأهلقتالفىجاءمابابالبغىأهلقتالكتاب

رِصافِهىَلإيُنظَرُثُمَّ،شَىءٌفيهُدَجويفلا(1)هِلصَنىَلإيُنظَرُ،الزَميَّةِمِنَُمهَّسلايَمرُقُ

يُنظَرُثُئَم،شَىءٌفيهُدَجويفلاقِدْحُه،وهونَفِحيه)1(،ىَلإيُنظَرُثُمَّ،شَىءٌفيهُدَجويفلا

إحدَىُدَوسأٌلُجَرمُهُتَيآ،َمَّدلاوَثزَفلاَقَبَسدَق،شَىءٌفيهُدَجويفلاهِذَذُقىَلإ

مِنَ(3)ةَقزُفحينِعلىَنوجُرخَي،(2)ُرَدْرَدَتِةَعْضَبلاومِثلُالمَرأةِ،ثَدىِمِتلُعَفُمدَيْه

وأشهَدُ،!عِهَّللارسولِنِمهذاُتعِمَسىَنأفأشهَدُ:سعيدٍأبوقالالنّاسِ".

فالتُمِسَ،ِلُجَّرلابذَلِكََرَمأف،مَعَهوأناقاتَلَهُمل!حبهطالِبأبىبنَعلئَأن

51وَر.(4)هَتَعَنىِذَّلا!ي!ك!ِهَّللارسولِنَعتِعلىهيَلإُترَظَنىَّتَحبه!ُأف

أبىعنَرَخُأٍهُجوأنِمهاجَرخأو،(اليَمانِ)ْأبىعن""الصحيحفىالبخارىُّ

.(6)سعيدٍأبىعنىِنادْمَهلاِكاّحَّضلاوسلمةَ

السّوسِىُّ،َفُسويبنِمحمدِبنُإسحاقُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ6781

:قالمَزيَدٍبنِالوَليدِبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

حدثنا،عَوفٍبنُمحمدُانَثَّدَحو:ظل.الأوزاعِئَُتعِمَس:قالأبىأخبرَض!

(1

(2

(3

(4

(5

(6

القرصةوهى،السهمفُوقعلىبهيشدالذىالعقب:والرصاف،والسيفالسهمحديدة:النصل

الجانبمنالنصلإلىالريشجاوزماوهو،القدح:والنضىالرمى.حينالوترفىتركبالتى

.93صالصحيحينفىماغريبتفشر.رخَالا

ويذهبتجىءوتدردر:.اللحممنالقطعة:والبضعة.قذةمنهاواحدةكل،السهمريشالقذذ:

.1/96،255الأنوارومشارق،1/296عبيدلأبىالحديثغريبينظر.بعضفىبعضها

"فترة،.:مفى

(1674)حبانوابن،(1221"،0856،8561)الكبرىفىوالنسالْى،(15371)أحمدأخرجه

مختصرًا.بهسلمةأبىطريقمن(169)ماجهوابنبه.شهابابنطريقمن

.(136")البخارى

.(064148/1)ومسلم،(6163)البخارى

-15-



والخوارجالبغىأهلقتالفيجاءمابابالبفياهلقتالكتاب

عن،قَتادَةُحَذَثَنى،لِلعباسُِثيدَحلاوالأوزاعِئُ.حدثنا،المُغيرَةِأبو

فىُنوكَيَس!:قالىلمج!ِهَفلارسولَأن،الخُدرِئَسعيدٍأبىوعن،مالببنِِسَنأ

يُجاوِزُلاالقُرآنََنوءَرقَيالفِعلَ،ويُسيئونََليِقلاَنونِسحُيقَوثموفُرقَة؟اختِلافطأُفتِى

علىَّدَترَيىَّتَحَنوعِجوَرلاالزمئةِ،مِنَالشهمِمُروقَِىف-ذلامِنََنوقُرمَيتَراقِيَهُم،

ِهَّللاكِعابِىَلإيَدعونَوثلوه،مُهَلعثلِمَنطوبَىوالخَليقَةِ،ِقلَخلازَشمُه،(1)هِق.

فماِهَفلارسولَيا:قالوا.أمُهنِمِهَّللابأولَىكانقاتَلَهُمنَمفَىء،فىمِنهولَيسوا

.(2)!يلئحليقُا):لقا؟مُهسيما

العاصِبنِعمرِوبنِِهَفلاوعَبدٍِفيَنُحبنِوسَهلِزَذأبىعنالبابِىِفو

.(3)بَعضٍعلىيَزيدُوبَعضُهُم،الأسلَمِىبَرْزَةَوأبِىَةَركبوأبِى

ثناؤُه:جلِهَفلابقَولِِىغَبلاأهلِقِتالِفىُهَفلاهَمِحَرالشّافِعِئَُذَدَتساو

اَ!خرَىعَلَى)!دَلمحفُمَابَغَتبانتثنَهُمَأاوُحِلضأَفاَقْنَتَلُوأنيبؤُمتَامِنَطَآيقًانِن!َل)

اَدنَهَإِنَوَأَقسِالؤآبِاَئعَذلِتئنَهُمَافَأضلِوُأفَاءَتفَاتاَدنَهأَئرِ+!لا/تَفِىَءَقَحتَئشِىتَلَااؤُلِتمَف8/172

.،9:الحجراتأاَلمُفسِطِينَ")4(ثحِجُم

(1)

(2)

(3)

(4)

.2/165ايأنوارمارق.السهممنالوترموضع:الفوق

وصححهبه.ايأوزاعىطريقمن(4765)داودوأبوبه.المغيرةأبىعن(13338)أحمدأخرجه

.(3987)داودأبىصحيحفىالألبانى

من(6738)حبانوابن،(170)ماجهوابن،(0671/158)ومسلم،(03422)أحمدأخرجه

فىوالنسائى،(0681/159)ومسلم،(6934)والبخارى،(15977)وأحمدفر.أبىحديث

فىوسيأتىعمرو.بنالفَهعبدحديثمن(7038)وأحمدصهل.حديثمن(8090)الكبرى

،برزةأبىحديثمن(4114)والنسائى،(19808)وأحمد.بكرةأبىحديثمن(16862)

.(277)النسائىضعيففىايألبانىوضعفه

.4/412الأم
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والخوارجالبغىأهلقتالفيجاءمابابالبغىاهلقتالكتاب

أخبرَناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا6782

حدثنا،شَريكٍبنِالواحِدِعبدِبنُُديَبُعحدثنا،ُراّفَضلامحمدٍبنُإسماعيلُ

قال:مالكٍبنِِسَنأعن،أبيهعن،سُلَيمانَبنُُرِمَتعُمحدثنا،حَفادٍبنُُميَعُن

ورَكِبَهيَلإَقَلَطناف:قال؟ئَبُأبنَِهَفلاعبدَأتَيتَوَل،ِهَفلارسولَيا:قيلَ

آذاخ!دَقفَخَنت:ِهَفلاعبدُلهقالأتاهفلَمّا.أصحابِهنِمقَومٌمَعَهورَكِبَحِمارَه

ُبَيطألمجفِهَفلارسولِلَحِمارُوالفَهِ:المُسلِمينَمِنَرَجُلفقالَحِمارِكَ.ُنْتَن

ِديرَجلابفتَضارَبوا،قَومُهمِنهُماٍدِحاوِّلُكِلفغَضِبَ:قالمِنكَ.ريحًا

!أوُلَتَئتَااَئمُؤنِينَمِنَِناَئَفِياَطنإَو!:الاَيَةُهذهنيهِمتَلَزَنائماانَغَلَبف،ِلاعِّنلاو

بنِمحمدِعنمُسلِمٌورَواه،مُسَذَدٍعن""الصحيحفىاليخارئُرَواه.(1)ةَيَالا

.(2)ٍرِمَتعُمعنكِلاهُما،الأعلَىعبدِ

محمدٍبنُإسماعيلُأخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَناو-ا6783

،بكرٍأبىبنُمحمدُحدثنا،القاضِىإسحاقَبنُإسماعيلُحدثناالصَّفّارُ،

قيلَ:قالمالكٍبنِِسَنأعنهَغَلَبائه،أبيهعن،سُلَيمانَُنبُرِمَتعُمحدثنا

علىاًبِكارلمجيدالنَبِئُ،ظ61/81َقَلَطناف؟ىَبُأبنَِهَفلاعبدَأتَيتَوَل!يدّ:ىِبَّنلِل

:ٌسَنأقال،هَرَكَذف.سَبِخَةٌأرضٌَىِهو:قال.يَمشونَُساّنلاَقَلَطناو،حِمارٍ

فيهِم)3(.تَلِزنُأاهَّنأوأُنبِئتُ

عبدِاللَّهِأبوحدثناإملاءً،الحافظُعبدِالفَهِأبوحدثنا-ا6784

به.معتمرطريقمن(12607)أحمدأخرجه(1)

.(117/1799)ومسلم،(2691)البخارى(2)

به.القاضإسماعيلطريقمن2/702،703الأسماءغوامضفىبشكوالابنأخرجه(3)
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والخوارجالبغىأهلقتالفىجاءمابابالبغىأهلقتالكتاب

بنُبشرُحدثنا،رُستُمٍبنِمَهدِئَبنُ(1)ُدمحأحدثنا،الزّاهِدُِهَّللاعبدِبنُمحمدُ

ابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا)ح(أبىىنَثَّدَح،ُئِشَرُقلاحَمزَةَأبىبنِِبيَحُش

حدثنا،دُرُسْتُويَهجَعفَرِبنِبنُعبدُالفَهِأخبرَناببَغدادَ،القَطانُِلضَفلا

انَثَّدَحو.جَذَىحدثنا،مَنيعأبىبنُالحَجّاجُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُ

،َسُنويعن،وهبٍابنِعن،إسماعيلَبنِيَحيَىبنُمحمدُحَذَثَنِى،يَعقوبُ

الزُّهرِىِّ،عن،حَمزَةَأبىبنِِبيَعُشحَديثِلَفظُاذَهو،الرهرِىِّعنجَميغا

ذإَرَمُعبنِِهَفلاعبدِمَعَ!سِلاجهوبَينَماهَّنأ،َرَمُعبنِِهَّللاعبدِبنُحَمزَةُىِنَربخأ

ُتصَرَحلَقَدوالفَهِىَنإ،الزَحمَنِعبدِأبايا:فقالَالعِراقِأهلِنِمرَجُلجاءَه

ماَزَشلاَلِزَتعأو،ِساّنلافُرقَةِأمرِفىبكََىِدَتقأو،بسَمتِكََتَضَسَتأأن

فأخبِرْنِىبقَلبِىأخَذَتْدَقًةَمَكحُمِهَفلاكِتابِنِمًةَيآأقرأُوإِنِّى،استَطَعتُ

ْاوُلَتَنقَااَئمُؤمِنِينَمِنَطَيمالِفَنَانِنإَو!:وتَعالَىتَبارَكَِهَفلاقَولَأرأيتَعَنها،

فَإِناَلئَهأَترِ+ىَلاتَفِىَءَحَتًىِشَبتىتَتَااؤُلِنفَفاَلاخرَىعَلَىإِفَسفُمَابَغَتنِإمبَئنَهُمَافَأَضلِحُوا

هذهعنأخبِرنِى!َنيِطِسفُملَاُبِحُياَلئَهَانَوَأَقسِالوابِاَتعَذلِتتنَهُمَافَأَضلِوُأتدَف

تَوارَىىَّتَحَقَلَطناف.ىِّنَعانصَرِفْولِذاكَ؟لَكَوما:ِهَفلاعبدُفقالَ؟ِةَيآلا

(3).مىنَفسِىفىوجَدتُما:فقالََرَمُعبنُِهَقلاعبدُانيَلَعَلَبقأ،سَوادُهعَنّا)2(

الباغيَةَالفِئَةَهذهأُقاتِلْمَلىَنأنَفسِىفىوجَدتُماالأُفَةِهذهأمرِنِمشَىءٍ

نَمو:لهفقُلنا:حَمزَةُقال:رِوايَتِهفىالقَطانُزادَ.لَجورَعُهَفلاأمَرَخ!كما

.(5427)فىتقدمماوينظرمحمدأ.بن9:مفىبعده(1)

"منا،.:الأصلحاشيةفى(2)

"من،.:مفى(3)
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...بالبغىتخرجلامنهماالباغيةالفئةأنعليالدليلبابالبغىأهلقتالكتاب

فأخرَجَهُم؟ِموَقلاهَؤُلاءِعلىبَغَىالزُّبَيرِابنُ:َرَمُعابنُقال!الباغيَةَ؟الفِئَةَتَرَى

.(1)مُهَدهَعَثَمبومِهِرايدنِم

قِتالِفىالاَيَةِاستِعمالِجَوازِعلىدِلالَةٌهذاَرَمُعبنِِهَّللاعبدِقَولِىِفف

لاالباغيَةِ.الفِئَةِ

ُنبُدمحمبكرٍأبوأخبرَنا،الحافظُعبدِاللَّهِأبووأخبرَنا-أ6785

حدثنا،الشَّعرانِئُمحمدٍبنُُلضَفلاحدثنا،عيسَىبنِالحَسَنِبنِِلَفَؤُملا

بنِمحمدِبنِبكرِأبىبنِمحمدِعن،أبىحدثنا،أوَيسٍأبىبنُإسماعيلُ

اهَّنأز!نهاعائشَةَعن،الرَّحمَنِعبدِبنتِعَمْرَةَعن،أبيهعن،حَزمٍبنِعمرِو

مِنَِناَنَفِلإَطنإَو):الاَيَةِهذهنِمالأُمَّةُهذهعنهتَبِغَرمامِثلَرأيتُما:قالَت

ىَّتَحِشَبتىتَّلَااؤُلِتمَفاَلاخرَئعَلَىإِضدَلفُمَابَقَتلَاِنبَئنَهُمَأفَاَضحلِحُو(ْاوُلَتَنتَااَئمُؤْمِنِينَ

.(2)!ِةًللَاأَترِ+ىَلِإَءىِفَت

7امُهنِمالباغيَةَالفِئَةَأنعلىِليلَّدلابابُ

الإسلامِتَسميَةِعنِىغَبلابتَخرُجُلا

.(3)مُهَنيَببالِإصلاحَِرَمأوالمُؤمِنينَُهَفلاسَمّاهُمُ:ُهَّللاهَمِحَرالشّافِعِئُقال!

أخبرَنا،الفَقيهُمَحمِشٍبنِمحمدِبنُمحمدٍُرِهاطأبوأخبرَنا-أ6786

ابنوأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه،القطانزيادةدون463/2،115/3،116الحاكم(1)

به.القطانالحسينأبىطريقمن193/31دمشقتاريخفىعساكر

عن(1003)الحسنبنمحمدبروايةالموطأفىمالكوأخرجه.وصححه،156/2الحاكم(2)

به.بكرأبىبنمحمد

.4/214الأم(3)
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...بالبغىتخرجلامنهماالباغيةالفئةأنعلىالدليلبابالبغىأهلقتالكتاب

حدثنا،ُئِمَل!لاَفُسويبنُأحمدُاْخبرَنا،القَطانُالحُسَينِبنُمحمدُبكرٍأبو

هريرةَأبوحدثناماهذا:قالٍهئَنُمبنِهَفامِعنمَعمَز،أخبرَنا،الزَزّاقِعبدُ

امُهَنيَبتَكونُ،ِناتَميظَعكِععانَِلِتَتقَتحَئىالشاعَةُتقومُالا:جمي!ِهَفلارسولُوقالَ:قال

بنِِهَفلاعبدِعن"الصحيح"فىالبخارئُرَواهواحِدَة،)1(.ودَعواهُماعَظيمَةةَلَتقَم

الزَزاقِ)2(.عبدِعنكِلاهُما،ٍعِفاربنِمحمدِعن/مئِلسُمورَواه،محمدٍ

القَطانُِلضَفلابنِالحُسَينُِنبُدمحمالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا6787

سُفيانَ،بنُيَعقوبُحدثنا،دُرُسْتُويَهبنِجَعفَرِبنُِهَفلاعبدُأخبرَناببَغدادَ،

إسرائيلُحدثنا،سفيانُحدثناقالا:مَنصورٍبنُوسَعيدُُئِديَمُحلاحدثنا

رأيتُ:يقولَُةَركبأباُتعِمَس:قالالحَسَنَُتعِمَس:قالموسَىأبو

جَنبِه،ىَلإمَعَه!اعلىبنُُنَسَحلاوالمِنبَرِعلىز!ىِهَفلارسولَ

َّلَعَلو،ذِّيَسهذاابنِى"ان:ويَقولًُةَزَموِإلَيهًةَزَمالناسِىَلإُتِفَتلَيوهو

مِنَفِئَتَينِ":قَولُه:سفيانُقال."المُسلِمينَمِنَفِئَتَينِبَينَبهيُصلِحَُهَّللا

بنِعلىعن""الصحيحفىالبخارئُرَواهجِذًا)3(.انُبِجعُي."َنيمِلسُملا

سُفيانَ)4(.عنوغَيرِهِهَفلاعبدِ

بنُِهَفلاعبدُأخبرَنا،ِلضَفلاابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-ا6788

حبانوابن،(8136)أحمدوأخرجه.(24)صحيفتهفىوهمام،531صالاعتقادفىالمصنف(1)

به.الرزاقعبدطريقمن(6734)

.(571/17)ومسلم،(9036)البخارى(2)

.(48012،01352)فىوتقدم.(793)والحميدى،532،533صالاعتقادفىالمصنف(3)

.(2704،3746،0971)البخارى(4)



...بالبغىتخرجلامنهماالباغيةالفئةانعلىالدليلبابالبغىاهلقتالكتاب

(و62/81:قالاُمَدآوالوَليدِأبوحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

فذَكَرَلمجيمّ.ِهَفلارسولُقال:قالَةَركبأبىعن،الحَسَنِعن،مُبارَكٌحدثنا

بنَالحَسَنَيَعنِىَىِلوافَلف:الحَسَنُقال:ُمَدَازادَ،سُفيانَحَديثِنَحوَ

(2)َ!ي(11)
.دمٍنِمهَمَجحِمهِبَبَسفىأهْريقَمار!جمبماعلى

،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،ِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا6789

أيّوبَ،عن،مَعمَرٌأخبرَنا،الزَزاقِعبدُحدثنا،سَلَمَةُحَذَثَنِى،يَعقوبُحدثنا

ىَلإجابَرْسَبَينَمانَظَرتُموَل:قالر.جماعلىبنَالحَسَنَأن،سيرينَابنِعن

تَجتَمِعواأنىَرأوإِنَى،ىِخأوغَيرَغَيرِىنَبِىجَذُهاًلُجَروجَدتُمماجابَلَقَ

قال.،ااالأنبياء:اأ!زهيِصَكِإًّغَئَمَووُكَئٌةَنتِفُإَّلَعَلـهردَأْن!َو!مُعاويَةَعلى

.(3)ُقِرشَملاوالمَغرِبُُقَلَباجوجابَرْسُ:مَعمَرٌ

حدثنا،يَعقوبُحدثنا،ِهَّللاعبدُأخبرَنا،الحُسَينِأبووأخبرَنا-ا0679

انَثَّدَحو:قال)ح(ىِبعَّشلاعنمُجالِذ،حدثنا،سفيانُحدثنا،ُئِديَمُحلا

ىِبعَئشلاعن،مُجالِدٌحدثنا،ٌميَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،يَعقوبُ

الأمرَعلىٍّبنُالحَسَنَُمَفَسلَفا:هُمثمَيمٌوقالَ.علىبنُالحَسَنَُحَلاصلَفا:قال

.!8:"بسببهص،س)1-ا(فى

.بنحوهمباركطريقمن(6964)حبانوابن،(48402)أحمدأخرجه(2)

.2/90،91البلدانمعجم.المغرببأقصىمدينة:وجابلقالمثرق.بأقصىمدينة:جابرس(3)

.(2748)الطبرانىطريقهومن،(98002)الرزاقوعبد،6/444الدلائلفىالمصنفعندوالأثر

الصحيح.رجالورجاله،الكبيرفىالطبرانىرواه:208/4المجمعنىالهيثمىوقال
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...بالبغيتخرجلامنهماالباغيةالفئةأنعليالدليلبابالبغيأهلقتالكتاب

ثُئَم،هيَلَعوأثنَىَهَّللافحَمِدَ.ْمَفَكَتفقُمْ:(1)ِةَلْيَخُّنلابمُعاويَةُلهقالمُعاويَةَىَلإ

َنِإواَلأالفُجورُ،ِزجَعلاَزَجعأَنِإو،ىَقُتلاِسيَكلاَسَيكأَنِإفبَعدُ،أفا:قال

نَحأو،مِنَىبهأحَقَّكانلامرِىقَحومُعاويَةُأنافيهاختَلَفتُىِذَّلاالأمرَهذا

أَدْرِهـلَعَلَّإُنإَو!،دِمائِهِموحَقنِالمُسلِمينَإصلاحِإرادَةَلِمُعاويَةَتَرَكتُه!لى

ونَزَلَ)2(.استَغفَرَثُئَمصِيهز!إِكَغَمَمَوتَكُوفِتنَةٌ

حدثنا،الفَقيهُالوَليدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا6791

عن،هارونَبنُيَزيدُحدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبوحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُ

أهلِعنر!نهعلئٌسُئلَ:قالالبَختَرِئَأبىعن،ِسَبْنَعلاأبىعن،شَريكٍ

:قالهُم؟أمُنافِقونَ:قيلَفرّوا.ِكرَئشلامِنَ:قالهُم؟َنوكِرشُمأ:الجَمَلِ

اوَغَبإخوانُنا:قالهُم؟فما:قيلَقَليلًا.إلاَهَفلاَنورُكذَيلاالمُنافِقينَإنَ

عَلَينا)3(.

بنُالحَسَنُحدثناالوَليدِ،أبوأخبرَنا،ِهَفلاعبدِأبوأخبرَناو-ا6792

عن،ِّىِلَجَبلاِهَّللاعبدِبنِأبانِعن،وكيعحدثنا،بكرٍأبوحدثنا،سُفيانَ

نألأَرجوىِّنإ:ز!نهعلئٌقال:قالحِراشٍبنِِّىِعبِرعن،هِندٍأبىبنِِميَعُن

.4/771البلدانمعجم.الامسمتعلىالكوفةقربمرضع:والنخيلة)بالنخلية،.:سفى(1)

عنوغيرهالمصنفطريقمن274/13عساكرابنوأخرجه.444/6الدلائلفىالمصنف(2)

والطبرانى،(31218)شيبةأبىوابن.بهالحميدىطريقمن3/175والحاكمبه.الحسينأبى

وفيهسعيدبنمجالدوفيه:208/4المجمعفىالهيثمىوقال.بنحوهسفيانطريقمن(2559)

الصحيح.رجالرجالهوبقة،وثقوقدكلام

.(38759)شيبةأبىابن(3)
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...بالبغىتخرجلامنهماالباغيةالفئلأأنعليالدليلبابالبغىأهلقتالكتاب

قِفصُعدُورِهِمىِفاَم!وَنَزَغنَا:وجَلَّعَزَُّهَّللاقالنَّمِمُريَبُّزلاووطَلحَةُأناأكونَ

.،47:الحجرأ(1)!غِلِ

أخبرَنا،الأصبَهانِىَُّفُسويبنُِهَّللاعبدُمحمدٍأبووأخبرَنا-أ6793

حدثنا،مُعاويَةَأبوحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثنا،الأعرابِىِّابنُسعيدِأبو

حدثناإملاءً،الحافظُعبدِاللَّهِأبوانَثَّدَحو)ح(ُئِعَجشألاأبومالكٍ

عبدِاللَّهِبنُإبراهيمُحدثنا،الحافظُيَعقوبَُنبُدمحمأبوعبدِاللَّهِ

،ُئِعَجشألامالكٍأبوحدثنا،الطَّنافِسِئٍُديَبُعُنبُدمحمأخبرَنا،السَّعدِىُّ

طَلحَةَبنِعِمرانَمَعَه!نعلىٍّعلىُتلَخَد:قالطَلحَةَمَولَىحَبيبَةَأبىعن

نألأَرجوىِّنإ:وقالَ،وأدناهبهَبَّحَرف:قال.الجَمَلِأصحابِنِمَغَرفبَعدما

غِلٍّنِّمصُدُورِهِمىِفاَم!وَنَزَغنَا:وجَلَّعَزَُّهَّللاقالالَّذينَنِموأباكَُهَّللايَجعَلَنِى

:قالفُلانَةُ؟كَيفَفُلانَةُ؟كَيفَ(2)ِخأابنَيا:فقالَ.!َنيِلنمَنمٍرُرُسعَكَإِخوَنا

َنينِّسلاهذه(3)مُكيضرأنَقبِضْمَل:قالثُمَّ:قال.أبيهأولادِِتاهَّمُأعنوسألَه

هِطعُيْلفمُرْه،قَرَظَةَابنِىَلإمَعَهانطَلِقْفُلانُيا،الناسُيَنتَهِبَهاأنمَخافَةَاَّلإ

ناحيَةًجالِسالبرَجُلانِفقالَ:قال،أرضَههيَلإويَدفَعْ،َنينِّسلاهذهغَلَّتَه)4(

فىإخوانَناويَكونوانَقتُلَهُمأن؟َكِلَذنِمُلَدعأُهَّللا:الأعوَرُالحارِثُامُهُدَحأ

!؟وطَلحَةُأناْقُكأمَلإذاهونَمف،اهَقَحسأوِهَّللاأرضِأبْعَدَقوما:قال.الجَنَّةِ

.(38817)شيبةأبىابن(1)

لما."أخى:م،8صفى(2)

"أرضكم":م،8ص،سفى(3)

.""غلة:مفى(4)

-23-



...بالبغىتخرجلامنهماالباغيةالفئةأنعلىالدليلبابالبغىأهلضالكتاب

أبىرِوايَةِىِفو،الطنافِسِئحَديثِلَفظُ.انِتْافحاجَةلَكَكانَتإذا،ىِخأابنَيا

وقالَ:الحارِثَمَئَسُيمَلو.!ئهعلىعلىطَلحَةَبنُانُعِمرَلَخَد:قالمُعاويَةَ

بمَعناه)1(.والبايى.قَرَظَةَبَنى/ىَلإ174/8

الِإسماعيلِئُ،بكرٍأبوأخبرَنا،الأديبُوعمرٍأبوأخبرَنا-ا6794

ابنُهوعلئٌحدثنا:قالاالمَنيعِئُالقاسِمِوأبوُئِوَغَبلاٍمِشاهبنُإبراهيمُأخبرَنا

!عبهعَفارًاُتعِمَس:قالوائلٍأبىعن،الحَكَمِعن،شُعبَةُأخبرَناالجَعدِ،

زَوجَةُاهَنألَنَعلَمُإنا:التاسََرِفنَتسَيلالكوفَةِىَلإزعبهعلىهَثَعَبحينَيقولُ

.(2)اهبابتَلاكُمَهَفلاولَكِنَ،والاَخِرَةِاينُذلافىلمج!ىِبَنلا

ابنُاْحمدَأبوأخبرَك!الحافظُ،عبدِالفَهِأبووأخبرَنا-ا6795

حدثنا،محمدٌحدثنابُنداز،حدثنا،إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،الحَسَنِأبى

علىَثَعَبلَفا:قالوائلٍأباُتعِمَس:قال،ظ62/81الحَكَمِعن،ُةَبعُش

عَفارٌَبَطَخ،ليَستَنفِرَهُمالكوفَةِىَلإ!علعبنََنَسَحلاوٍرِسايبنَعَقارَ

ليَنظُرَبهاابتَلاكُمَهَفلاولَكِنَ،ِةَرِخآلاواينُذلافىهُتَجوَزائهالَأَعلَمُىَنإ:فقالَ

.(4)بُندارٍعنلما)الصحيحفىالبخارئُرَواهإئاها)3(.أوَنوعِبَّتتإثاه

أخبرَنا،!كاهَبصألاَفُسويبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-ا6796

تفسيرهفىجريروابن،(1298)الفضائلفىوأحمد،3/224الطبقاتفىسعدابن)1(أخرجه

به.معاويةأبىطريقمن77/14

.(481)الجعديات(2)

به.جعفربنمحمدعن(18331)أحمدأخرجه(3)

.(3772)البخارى(4)
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...بالبغىتخرجلامنهماالباغيةالفئةأنعلىالدليلبابالبغىأهلقتالكتاب

الأزرَقُ،إسحاقُحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثنا،الأعرابِىابنُسعيدِأبو

نِمفُرخَلَفا:ِةَمِشاولاخالِدُبنُقال:قالسيرينَابنِعن،عَوفحدثنا

ِكيَلَعال!لامُ:فقُلتُاهيَلَعُتلَخَدمَنزِلَها،عائشَةُتَلَزَنو،الجَمَلِأصحابِ

َلَعفما:قالَت.ِةَمِشاولابنُُدِلاخ:قُلتُهَذا؟نَم:قالَت.المُؤمِنينَأُئمَيا

:تَلاق.ُهَفلاهُمَحرَي،راجِعونَهيَلإوِإناللهِإنا:قالَت.أُصيبَ:قُلتُ؟طَلحَةُ

.ُهَفلاهُمَحرَي،راجِعونَهيَلإانِإوللهِإنا:قالَت.أُصيبَ:قُلتُ؟ُريَبرلاَلَعففما

وأُصيبَ:قالَت.َناَحوُصبنِزَيدِفىراجِعونَهيَلإانِإوللهِنَحنُلَب:قُلتُ

فقُلتُ:.ُهَفلاهُمَحرَي،راجِعونَهيَلإانِإوللهِإنا:قالَت.مَعَن:قُلتُزَيا؟

فقُلتِ:َريَبرلاِترَكَذو.ُهَفلاهُمَحرَي:فقُلتِطَلحَةَِترَكَذالمُؤمِنينَأُثمَيا

والفَهِ،بَعضًامُهُضعَبَلَتَقدَقو.ُهَفلاهُمَحرَي:فقُلتِزَيدًاِترَكَذو.ُهَفلاهُمَحرَي

وهوةَعِساوِهَفلارَحمَةَأنتَدرِىالَوأ:قالَتأبَدًا.الجَنَةِفىُهَفلايَجمَعُهُمُلا

.(1)شَىءٍَلَضفأفكانَت:قالقَديز؟شَىءٍلُكعلى

حدثنا،سَعدانُحدثنا،سعيدٍأبوأخبرَنا،محمدٍأبوأخبرَناو-ا6797

.(2)هِوحَنبِةَمِشاولابنِِدِلاخعن،سيرينَابنِعن،عَونٍابنُحدثنا،إسحاقُ

.(3)َنيريسابنِعنأئوبُأيضًاورَواه

)منى،.:الأصلحاشيةفى(1)

.19/443عساكرابنطريقهومن،6/416،417الدلائلفىالمصنفعندوالأثر

.19/444عساكرابنطريقهومن،417/6الدلائلفىالمصنف(2)

به.أيوبطريقمن(20564)الرزاقعبدأخرجه(3)
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...بالبغىتخرجلامنهماالباغيةالفئةأنعلىالدليلبابالبغىأهلقتالكتاب

وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-ا6798

يَعقوبَ،بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواالفَوارِسِأبىابنُِقِداصوأبو

بنُالعَوّامُاْخبرَنا،هارونَبنُيَزيدُأخبرَنا،ٍبِلاطأبىبنُيَحيَىحدثنا

شُرَحبيلَ،بنُعمرُورأى:قالوائلىأبىعن،ئُمبنِعمرِوعن،حَوشَبٍ

اذِإف،الجَنَّةَُتلَخَدكأنَىرأيتُ:قال،ِهَثلاعبدِأصحابِأفاضِلِنِموكانَ

وكانا،وحَوشَبكَلاعٍلِذِى:فقالَهَذا؟لِمَن:فقُلتُمَضروبَؤبقِبابٍأنا

قالوا:وأصحابُهُ؟عَفارٌَلَعفما:قُلتُ:قالمُعاويَةَ.مَعََلِتُقنَّمِم

إنَهُم:فقالَبَعضا.مُهُضعَبَلَتَقدَقو!ِهَفلاسُبحانَ:قُلتُ:قال.َكَمامأ

:قال؟ِرهَّنلاأهلَُلَعفما:قُلتُ:قال.المَغفِرَةَِعِساوهودَجَوفَهَّللااوُقَل

المَجلِسِفىيَزيدَُتعِمَسف:طالِبأبىبنُيَحيَىفقالَبَرْخا)1(.اوُقَل

اذَهباوّرَتغَتلا:قال.اًفلأسبعينَالمَجلِسِفىإنَ:يُقالُوكانَببَغدادَ،

وذَكَرَ.بَيتٍأهلِألفََرَشَعاثنَىاقَتعأوحَوشَئاالكَلاعِذاَنِإف؟الحَديثِ

.(2)َءايشأمِهِنِساحَمنِم

ابنُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا،إسحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-ا6799

أخبرَنا،عَونٍجَعفَرُبنُأخبرَنا،عبدِالوَفابُِنبُدمحمحدثنا،يَعقوبَ

.1/52الصحيحينفىماغريبتفشر.شديدةشدةأى:برحا(1)

ذلأكردون،بههارونبنيزيدعن3/263الطبقاتفىسعدوابن،(03884)،شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.العرامطريقمن(2955)منصرربنوسعيديحى.قول
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...والدماءالجراحفىتباعةلاقال:منبابالبغىأهلقتالكتاب

أهلَُرَفَك:تَقولوالا:قالر!جهعَمّارًاأن،(1)رَباحٍبنِِهَفلاعبدِعن،مِسعَرٌ

ظَلَموا)2(.أوفسهـمقوا:قولواولَكِن.ِماّشلا

ُّىِريَدُّسلاعبدِاللَّهِبنُالحُسَينُ)3(عبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-أ6855

حدثنا،الخُسْرَوجِردِىُّالحُسَينِِنبِدمحمُنبُدمحأأخبرَنا،َدْرِجْوَرْسُخب

،ٍديَبُعبنُيَعلَىحدثنا،هَيوُجْنَزحُمَيدُبنُحدثنا،البَيهَقِئُالحُسَينِبنُداودُ

:لُجَرل-اق:قالسلمةَبنِشَقيقِعن،شَقيقٍعامِرِبنِعن،مِسعَرٌحدثنا

علىُّفقالَالنَّهرَوانِ؟أهلَيَعنِىالمُشرِكونََلِتُقيَومََةَلْغَبلاُفَّرَعَتَينَم

المُنافِقونَ:قالفالمُنافِقونَ؟:قالفرّوا.ِكرَشلامِنَ:ٍبِلاطأبىابنُ

.(4)مِهيَلَعانرِصُنفانيَلَعاوَغَبقَوم:قال؟مُهفما:قالقَليلًا.اَّلإَهَّللاَنورُكذَيلا

،ِءامِّدلاوالجِراحِفىتَبَاعَةَلاقال:نَمبابُ

ِىغَبلاأهلِقِتالِفىايأموالِمِنَفاتَوما

،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-أ1685

ابنِعن،ُسُنويىِنَربخأ،وهبٍبنُعبدُاللَّهِحدثنا،نَصرٍُنبُرحَبحدثنا

8/175ٍىفَدَعذَوِىرِجالًا،الفِتنَةَيَعنِىْتَكَردأفالأولَىالفِتنَةُِتَجاهدَق:قال/شِهابٍ

نأَنوَرَيكانوامُهَّنأانَغَلَبوبَدرًا،مَعَهَدِهَشنَّمِمع!ي!ِهَّللارسولِأصحابِنِم

فيمَنقِصاصقآنِالقُرتأْويلِفىَلَتاقٍلُجَرعلىفيهايُقامَولا،الفِتنَةِأمرُيُهدَرَ

.4/11الاكمالوينظرلا."رياح:عاكروابن،شيبةأبىوابن،سفى(1)

به.المصنفطريقمن346/1،347عساكرابن)2(أخرجه

.(8648)فىتقدمماوينظر.""الحسن:مفى(3)

به.مسعرطريقمن(592)الصلاةقدرتعظيمفىالمروزىأخرجه(4)
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...والدماءالجراحفيتباعةلاقال:منبابالبغىأهلضالكتاب

زَوجِهاوبَينَبَينَهاولاذَحاهيَلَعيُرَىولا،سُبيَتامرأةٍسِباءِفىذَحولا،َلَتَق

زَوجِهاىَلإَذَرُتأنويُرَى،َذَحلاَدِلُجإلاذَحأ(1)اهَوفقَيأنيُرَىولا،مُلاعَنَة

يَرِثَهاأنويُرَىالاَخِرِ،زَوجِهانِمعِذَتَهافتَقضِىَ،و63/81تَعتَذَأنبعدَالأؤَلِ

الأؤَلُ)2(.زَوجُها

،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَناو-أ2068

عن،المُبارَكِابنُحدثنا،الزَبيعِبنُالحَسَنُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأخبرَنا

تَقَرافامرأةٍعنيَسألُههِشامٍبنُسُلَيمانُهيَلإَبَتَك:قالالرهرِئعن،مَعمَرٍ

فيهِمفتَزَؤَجَت،بالحَرورثةِتَقِحَلو،بالثئَركِقَومِهاعلىتَدِهَشو،اهَجوَز

الفِتنَةََنِإفبَعدُ؟أفا:ذِهاشوأناالرهرِئُهيَلإفكَتَبَ:قال.ًةَبئاتجاءَتثُئَم

أمرُيُهدَمَأنفراوابَدرًا،َدِهَشمِفَنجمؤئِبَنلاأصحابِىِفو،ثارَتالأولَى

قِصاصقولا،آنِالقُربتاويلِاستَحَفَهفرجٍفىٍدَحأعلىذَحفيهايمامُلاْ؟الفِتنَةِ

َدَجويأن!!القُرآنِبتأويلِاستَحَفَهمالٍولا،القُرآنِبتاويلِاستَحَفَهدَمٍفى

قَذَفَها)3(.نَموتَحُذَزَوجِهاىَلإتَرُذَهاأنىَرألمِانَى،بعَينِهشَىء

هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَناو-أ6803

بنُعبدُالفَهِحدثنا،الزَبيعِبنُالحَسَنُحدثنا،نَجدَةَُنبُدمحأانرَبخأ

يقذفها،.:الروايةفى...نسخةفىأوقع:الأصلحاشيةفىوكبيقذفها،،8:5ص،سفى(1)

به.وهبابنعن2/49المدونةفىصحنونأخرجه(2)

الرزاقوعبد.بهالمباركابنعن(9532)منصوربنسيدوأخرجه.(9132)الصغرىفىالمصنف(3)

به.سرنع(18584)
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...الردةأهلمنالأولالضربضالفىجاءمابابالبغىأهلضالكتاب

حَذَثَنِى،ُئِزَنَعلامُعاويَةَبنِفُلانِبنُسَيفُحَذَثَنِى،مَعمَرٍعن،المُبارَكِ

وأغارَالحَبْلُ)1(،واضطرَبَ،الجَمَلِيَومُكانلَمّا:قالىِّدَجعنخاصر،

مَلف،هيَلَعفاْكثَرواأشياءَ،يَذَعونَزحبهعلىىَلإُساّنلافجاءَ:قالالناسُ.

:قاللسِتً؟أوكَلِماتٍخَمسِفىكَلامَهصريَجمَعُرَجُلاَلأ:قال.ْمَهفَي

نِمُتسَلَجالِإوكَلامِىقَبلَُمِهفإن:قُلتُ.َئَلجِرإحدَىعلىفاحتَفَزتُ

اهَّنِكَلو؈لسِتٍّولابخَمسٍلَيسَالكَلامَإنَ،المُؤمِنينَأميرَيا:قُلتُ.قَريبٍ

ثَلاثينَفعَقَدَ:قال.قِصاصقأوهَضْئم)2(:قُلتُ:قالإلَئَ.فنَظَرَ:قال.ِناتَمِلَك

هاتَينِ)4(.قَدَمَئَتَحتَفهوعَدَدتُمماأرأيتُمقالُونْ)3(،:وقالَ

أهلِنِمِلَّوألاِبرَضلاقِتالِفىجاءَمابابُ

كلرِوِهَّللارسولِبعدَالرّدَّةِ

طُلَيحَةَمِثلُإسلامِهِمبعدَاورَفَكقَوئممُه:ُهَفلاهَمِحَرالشّافِعِئُقال

.(ْ)مِهِباحصأوىِسنَعلاوومُسَيلِمَةَ

الحُسَينُِنبُدمحمبكبرأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-ا6854

عنمَعمَز،أخبرَنا،الزَزّاقِعبدُحدثنا،َفُسويُنبُدمحأحدثنا،القَطّانُ

.ا)الجبل:8صوفى،")الخيل:والمصنفسميد،وصنن،م،سفى(1)

.(مض)كل244صالمنيرالمصباحينظرترك.أى:هضم(2)

.1/425الفتح.أحسنت:الرومبلسانقالون(3)

الرزاقوعبد.فلانبنمعاويةبنصيف:وفيه،بهالمباركابنعن(9294)منصوربنسميدأخرجه(4)

به.معمرطريقمن(18586)

ء4/512الأم(5)
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...الردةأهلمنالأولالضربقتالفىجاءمابابالبغىأهلقتالكتاب

))بَينَما:!يَخ!سِهَّللارسولُوقالَ:قالهريرةَأبوحدثناماهذا:قالٍهئَنُمبنِهَفامِ

علئفكَبُرا،بَهَذنِمِنيَراوسَّىَدَيفىفوُضِعَالأرضِ،بخَزائنِأُتيتُإذنائمٌأنا

أناِنيَذفلاالكَذّابَينِفَأَوَّلتُهُما،ابَهَذففنَفَختُهُما،امُهْخُفْناأَنِقَلإفأُوحِىَوأهَفانِى،

عن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.(1)"ِةَمامَيلاوصاحِبَصَنعاءََبِحاصبَينَهُما؟

.(2)ِقاّزَزلاعبدِعنكِلاهُما،ٍعِفاربنِمحمدِعنمُسلِمورَواه،نَصرٍبنِإسحاقَ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا-،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا6805

بنِمحمدِعن،ٍريَكُببنُُسُنويحدثناالجَئارِ،عبدِبنُأحمدُحدثنا،يَعقوبَ

بَنِىفىباليَمامَةِمُسَيلِمَةُالعَرَبِفىكانَتٍةَذِرُلَؤأ:قاليَسارٍبنِإسحاقَ

وخَرَجَ،!سوِهَّللارسولِحَياةِفىِنَمَيلابالعَنسِئُكَعبٍبنُوالأسوَدُ،حَنيفَةَ

.مُهَلُعَجسيىبُّنلاىِعَذَيٍدَسأبَنىفىالأسَدِىُّخوَيلِدٍبنُطُلَيحَةُ

أخبرَناببَغدادَ،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا6806

مَنيع،أبىبنُالحَخاجُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍبنُِهَفلاعبدُ

مَنِوارتَذَ،ل!بهبكرٍأباُهَّللااستَخلَفَلَفا:قالالرهرِئَعن،جَذَىحدثنا

نِم(3)اًعْقَنَغَلَبإذاحَتَىغازيًا،بكرٍاْبوَجَرَخ؟الِإسلامِعنالعَرَبِمِنََذَترا

المُغيرَةِالوَليدِبنِخالِدَبنَواْفَرَ،فرَجَعَالمَدينَةِعلىخافَالنَقيعِ)4(نَحوِ

َذَترامَنِفيُقاتِلََرَضُمضاحيَةِفىيَسيرَنْاهَرَمأو،َساّنلامَعَهونَدَبَِهَفلاسَيفَ

به.الرزاقعبدعن(8249)أحمدوأخرجه.5/335الدلائلفىالمصنف(1)

.(2274/22)ومسلم،(4375)البخارى(2)

.2/432الجوزىلابنالحديثغريب.أنقعوالجمع،مستنقعماءكلوهو،الناتعالماء:النقع(3)

.3"5/1البدانمعجم.المدينةقربموضع:والنقيع.")البقيع:عساكروابن،مفى(4)
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...الردةأهلمنالأولالضربقتالفيجاءمابابالبغىأهلقتالكتاب

فسارَ،الكَذّابَمُسَيلِمَةَفيُقاتِلَاليَمامَةِىَلإيَسيرَثُمَّ،الِإسلامِعنمِنهُم

176/8اتَّبَعَهقَدِوجمانَ،ُهَّللاهَمَزَهفالأسَدِىَّالكَذّابَ/طُلَيحَةَفقاتَلَالوَليدِبنُُدِلاخ

انهِزامِكَثرَةَطُلَيحَةُرأىفلَمّا،الفَزارِىَّيَعنِىحُذَيفَةَبنِِنْصِحبنُعُيَينَةُ

يَهزِمُنا؟ماَكُثِّدَحُأأنا:مِنهُمٌلُجَرقال!؟مُكُمِزهَيمامُكَليو:قالأصحابِه

مُهُّلُكقَومًالَنَلقَىوإِنّا،قَبلَههُبِحاصيَموتَأنُّبِحُيوهواَّلِإٌلُجَرمِنّالَيسَهَّنإ

فقَتَلَ؟القِتالِفىالبأْسِشَديدَطُلَيحَةُوكانَ،هِبِحاصقبلَيَموتَأنُّبِحُي

(1)َلَّجَرَتطُلَيحَةَُّقَحلاَبَلَغفلَمّا،َمَرقأوابنَمِحصَنٍبنَعُكّاشَةٍَذئَموَيطُلَيحَةُ

ز،!جنهبكرٍىِبَأِبمَرَّىَّتَحاًنِمَاِساّنلافىيَسيرُفرَكِبَبعُمرَةٍَّلَهأو،َمَلسأثُمَّ

َلَبِقالوَليدِخالِدُبنُومَضَى،هَتَرمُعفقَضَىَةَّكَمىَلإَذَفَن(2)َّمُث،بالمَدينَةِ

َفَّدَصدَقوكانَ،نوَيرَةَبنُمالكُفيهِم،تَميمٍبَنِىنِمحَىٍّنِمدَناىَّتَحاليَمامَةِ

خالِدُبنُهيَلإفبَعَثَ،الصَّدَقَةََكَسمأجم!ِهَّللارسولَُىِّفُوتفلَمّا،قَومَه

ومَضَى:قالنوَيرَةَبنِمالكِقَتلِفىالحديثَفذَكَرَ.ًةَّيرَسزحنهالوَليدِ

حَنيفَةَ،بَنِىنِممَعَهنَموالكَذّابَمُسَيلِمَةََلَتاقىَّتَحاليَمامَةَِلَبِقٌدِلاخ

والأنصارِ،المُهاجِرينَمِنَكَثيرًاأُناسًاٍدِلاخأصحابِنِمُهَّللافاستَشهَدَ

ٍشيَرُقمَوالِىنِممَولًىٍذئَموَيمُسَيلِمَةَوقَتَلَ،مَعَهنَمومُسَيلِمَةَُهَّللاوهَزَمَ

.(3)ٌئِشحو:لهيُقالَ

،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،ِلضَفلاابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-أ6807

ترحل!.9:بلفظوسيأتى.إكذالما:الأصلفىفوقهاكتب(1)

.(17089)فىوينتهى،(س)المخطوطفىسقطهنامن(2)

وسيأتى.لماعمرتهفقضى9:قولهإلى،بهالحسينأبىطريقمن52/621،163عساكرابنأخرجه(3)

.(01684)فى
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...الردةأهلمنالأولالضربقتالفىجاءمابابالبفىأهلقتالكتاب

محمدٍبنُوعيسَىالضَنعاخ!المُبارَكِبنُزَيدُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا

بنُسُلَيمانُحدثناالضَنعاخ!،(1)ٍنَسَحُنبُدمحمحدثناقالا:المَروَزِئُ

بَنِىنِماًلُجَروكانَالكَذابُُدَوسأَجَرَخ:قال2بُزُرْجَبنِالنُعمانِعن،وهبٍ

وكانا.قيَقُشوالاَخَرِ:.قيَحُس:امِهِدَحألشَيطانانِْلمالُمَعَهوكانَ،ٍسْنَع

.(3)َرامِذَذَخأحَتَىالأسوَدُفسارَ،الناسِأمرِنِميَحدُثُشَىءٍلُكبيُخبِرانِه

صِرفًاخَمرًاهتَقَساهَنأو،باذانَامرأةِِةَنابُزرَملابوتَزَؤُجِهشأْنِهفىًةَضِقفذَكَرَ

الفِراشُ،هيَلَعَبَلَقنافريشٍنِموكانَ،باذانَفِراشِفىفدَخَلََرِكَسحَتَى

الفِراشِ،فىائهالمَرأةُإلَيهِمافأشارَت4بُزُرْجَوخُزَزادُبنُفيرورُودَخَلَ

بالخَنجَرِبُزُرجَ)4(ابنُهَنَعَطوفدَفها،هَقُنُعفعَصَرَولِحيَتِهبرأسِهفيروزُوتَناوَلَ

مُهَعَمالمَرأةَاوجَرخأواوجَرَخو،رأسَهاحتَرثُئَم،هِتَناعىَلإهِتَوُقْرَتنِمهفَشف

أميرِعلىفيروزَقُدومُوفيهااُخرَىقِضَةَرَكَذثُئَم.ِتيَبلامَتاعِنِمأحَئواوما

الكَذابَ؟َتلَتَقكَيفَلِفَيروزَ:قالدمِانَه،!الخطابِبنَِرَمُعالمُؤمِنينَ

هيَلَعفقَصقَأخبِرْخ!.ولَكِن،نَعَم:قال.َنينِمؤُملاأميرَياقتلَهُهَفلا:قال

.(ْ)ِنَمَيلاىَلإفيروزُورَجَعَ،القِضَةَ

االحسن،.:مىف(1)

،11/77والإصابة)بزرج(،1/178القامومىوينظرابزرخ،.:8صوفىابززج،،:الأصلفى(2)

164.

منوهى،منهمابكلطريقويصلها،وعدنمأرببينتائمةزالتلاالينبجنوبمدينة:ذمار(3)

.132صالجنرايخةالمعالم.اليومإلىمذحجبنعنسبلاد

)برزج،.:8صابززج،،:الأصلفى(4)

بهالحسينابىطريقمن16-ا49/0عساكرابنواخرجه.5/335،336الدلاثلفىالمصنف(5)

مطولا.
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...الردةأهلمنالثانىالضربقتالىْمجاءمابابالبغىأهلقتالكتاب

الرِّدَّةِأهلِنِمالثّانِىِبرَّضلاقِتالِفىجاءَمابابُ

كي!ِهَّللارسولِبعدَ

قال

ِتقاَدَصلا

بالِإسلامِاوك!َمَتقَومٌمُهو:ُهَّللاهَمِحَرالشئافِعِئُ

ر!ال!ط.وعُمَرَبكرأبىبقَضئةِ)2(َكِلَذفىَئبَتحاو.
(1)

اوعَنَمو

جَذَىأخبرَنا،العَنبَرِئٍُرِهاطأبىابنُِحِلاصأبوأخبرَنا-ا6808

سعيدٍبنُقُتَيبَةُحدثنا،سلمةَُنبُدمحأحدثنا،القاضِىمَنصورٍبنُيَحيَى

بنُِهَفلاُديَبُعىِنَربخأ:قالالرهرِئَعن،ٍليَقُععن،ُثيَفلاحدثنا،ُئِفَقثلا

لمجيهيهِهَفلارسولُتوُفَىَلَفا:قالهريرةَأبىعن،مَسعودٍبنِعُتبَةَبنِِهَفلاعبدِ

عُمَرُبنُقال؟العَرَبِمِنََرَفَكنَموكَفَرَ،بَعدَههن!!بكرٍأبوواستُخلِفَ

دَقواظ،اا/81الناسَ(3)ُلِتاقُتكَيفَرفالبه:بكرٍلأبِىز!بهالخطابِ

:قالنَمف.ُهَّللاإِلأَهَلإلايَقولوا:حَئىالئاسَأُقاتِلَأنُترِمُأا:ع!يِ!ِهَفلارسولُقال

فقالَاللَّهِ((؟علىوحِسابُهبحَقه،اَّلِإونَفسَهمالَهمِنىَمَصَعدَقفالفهُ.إِلّاَهَلإلا

المالِ،قَحالركاةََنِإف؟والركاةِالضَلاةِبَينََقَزفنَملأُقاتِلَنَ:ه!،)زبكرٍأبو

مَنعِه.علىلَقاتَلتُهُم!يَفعِهَفلارسولِىَلإهَنوّدَؤُيكانوا(4)اًلاقِعمَنَعوك!وَلوالفَهِ

صَدرََحَرَشدَقَهَفلارأيتُأناَّلإهومافوالفَهِ:!!بهالخطابِعُمَرُبنُقال

.4/512الأم(1)

.أإبقصة:م،8صفى(2)

.أ"نقاتل:الأصلوحاشية،مفى(3)

.2/010الأنوارمارق.الابلبهتثدالذىالحبل:العقال(4)
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...الردةأهلمنالثانىالضربقتالفىجاءمابابالبغىأهلقتالكتاب

"الصحيح"فىومُسلِمٌالبخارىُّرَواهالحَق)1(.هَنأُتفَرَعف،ِلاتِقلِلبكبرأبى

(2)يريء

سعيل!.بنِ!تيبةعن

،شِهابٍابنِعن،عُيَينَةَبنِسُفيانَعنوغَيرُهالشّافِعِئُورَوَى-أ9680

قالدَقألَيسَ:ل!بهالضَذيقِبكرٍلأبِىقالل!بهالخطابِعُمَرَبنَأن

اذِإف.ُهَّللاإِلأَهَلإلايَقولوا:ىًضالثاسَأُقاتِلَأن))أُمِرتُ:!ِي!ِهَفلارسولُ

فقالَاللَّهِ((؟!علىوحِسابُهُم،اهِّقَحبإِلأوأموالَهُمدِماءَهُمىِّنِماومَصَعقالوها

مَنَعونِىوَل،ُهَفلاَعَمَجمابَينَتُفَزَقوالا،اهَقَحنِمهذا:هب!!ل/بكرٍأبو

أبىابنُزَكَريّاأبوهانَربخأعَلَيهِ.قاتَلتُهُمجمفهِهَفلارسولَأَعطَوامِفا(3)اًقانَع

بنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،المُزَكَىإسحاقَ

لا:قَولُهمِنهَطَقَسهَنأاَّلإ،هَرَكَذف.سفيانُأخبرَنا،ُئِعِفاشلاأخبرَنا،سُلَيمانَ

.(4)ُهَفلاَعَمَجمابَينَتُفَزَقوا

الحَديثِهذافىز!نهالضَذيقُبكبراْبوَئبَتحاو:ُهَّللاهَمِحَرالإمامُالشيخُقمال

.اهَقَحنِماذَهو))إِلَّابحَقِّها".:جمفهُئِبَّنلاقالدَق:قالنْا:امُهُدَحأ؟ِْنيَئيَشب

.ُهَّللاَعَمَجمابَينَاوقِّرَفُتلا:قالأنوالاَخَرُ:

،(2442)والنسائى،(7062)مذىوالتر،(5651)داودأبووأخرجه.(9203)الصغرىفىالمصنف(1)

.(18665)فىوسيأتى.(7399،7452،13244)فىوتقدمبه.قتيبةطريقمن(217)حبانوابن

.(20/32)ومسلم،(7284)الخارى(2)

.2/92الأنوارثارقالمعز.منالأنثى:العناق(3)

أبىوابن،(2933)منصوربنسعيدوأخرجه.4/172والافعى،(0755)المعرفةفىالمصنف(4)

عمر.ذكردون،بنحرهبهسفيانطريقمن(21)الإيمانفىعمر

.م:فىلي!(5)
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...الردةأهلمنالثانىالضربقتالفىجاءمابابالبغيأهلقتالكتاب

مُهُدِهاجُمهَنأ،أعلمُُهَّللاوىَرأفيما،يَعنِى:ُهَّللاهَمِحَرُئِعِفاشلاقال

يقولُ:َهَّللاأنفيههَبَهذَمَّلَعَلو:الشّافِعِئُقال.اهُلثِمَةاكَّزلاوأنَّالصلاةِعلى

وَذَلِكَحؤَكَزلَاوَيُؤتُو(اَلضَلَؤةَوُدقِيمُواَءَاَفَنُحَئيِذلَالَهَُنيحِدِحُنَهَّللَالِحَعْبُدُوأإِلااوُصأ!وَمَاَ

،َةاكَّزلاوَةال!صلاوالحَقشَهادَةَعَلَيهِمَضَرفَهَّللاوأنَّ،،ه:البينةأ!ِةَمِّيَقلَادِينُ

يُقتَلَ)1(.أوهَيِّدَؤُيحَتَىهَعْنَمويُترَكْمَلهَمِزَلدَقفرضًاَعَنَممَتَىوأنَه

َهَّللارأيتُىِّنأاَّلإهومافوالفَهِ:رف!َرَمُعقَولُاّموأ:ُهَّللاهَمِحَرالشيخُقمال

صَدرِهانشِراحُ)2(هَّنأ:يُريدُ.الحَقهَّنأُتفَرَعف،ِلاتِقلِلبكرٍأبىصَدرََحَرَشدَق

:ُهَّللاُمُهَمِحَرانِتَّمئأبَعضُوقالَ.أقامَهىِذَّلاوالبُرهانِ،بهاأدلَىالتىبالحُجَّةِ

ٍهُجوأنِم!رالنَّبِىِّعنصَخَدَقو،الحَديثِهذارِوايَةِفىاختِصارٌَعَقودَق

الزَّكاةِ،وإيتاص،الصلاةِإقامِوعَلَى،الشَّهادَتَينِعلىِلاتِقلابَرَمأهَّنأكَثيرَةٍ

َرَكَذمامَعَِّصَّنلابِةاكَّزلااو،12/81ىِعِنامَلَتاقامَنإز!ههالصِّدّيقُبكرٍفأبو

هيَلَعقامَتحينَلهَكِلَذَمَّلَسامَّنإز!البهالخطابِوعُمَرُبنُ،الدَّلالَةِمِنَ

فيهِ.هَدَّلَقهَّنألا،الذَلالَةِمِنَفيهوذَكَرَِّصَّنلامِنَفيهرَوَىبماالحُجَّةُ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-أ6810

الكِلابِىُّ،ٍمِصاععمرُوبنُحدثنا،ُزاّزَقلاسِنانٍبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

الزُّهرِئَ،عن،ٍدِشارمَعمَرُبنُحدثنا،القَطّانٍُرَوادبنُعِمرانُحدثنا

فقالَ:قالالعَرَبُ.ارتَذَتِلمججِِّهَّللارسولُتوُفَىَلَمّا:قالٍسَنأعن

.4/521الأم(1)

"انشرح".:م،8صفى(2)
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...الردةأهلمنالثانىالضربقتالفىجاءمابابالبغىاهلقتالكتاب

فقالَ:قالالعَرَبَ؟تُقاتِلَأنأتُريدُ،بكرٍأبايا:ر!ئهالخطابِبنُُرَمُع

نأاودَهشَيىَّتَحالنّالوَأُقاتِلَأنُترِمُأا:ىلمجزِهَفلارسولُقالامَنإ:ه!ببكرٍأبو

عَناقًامَنَعوخ!وَلوالفَهِالزَّكاةَإ.تواويوٌَةالَّصلاويُقيموا،ِهَّللارسولُوأنىُهَّللااَّلِإإدًلا

ر!حبه:الخطاببنُُرَمُعقال.هيَلَعلأُقاتِلَنَهُمىيخ!ِهَفلارسولََنوُطعُيكانوامِفا

الحَق)1(.هَنأُتمِلَع،هيَلَعَحِرُشدَقبكرٍأبىَىْأررأيتُفلَمّا

الحَسَنِأبوأخبرَنا،الحافظُعبدِالفَهُِنبُدمحمأخبرَنا-ا6811

أبوحدثنا،ٍدِلاخبنُالهَيثَمُحدثنا،بالكوفَةِالشئَيباخ!عُقبَةَبنِمحمدِبنُعلئُ

:قالهريرةَأبىعن،أبىحَذَثَنِى،كَثيرٍبنُسعيدُالعَنبَسِأبوحدثنا،ٍميَعُن

ويُقيموا،ُهَّللاإِلأَهَلإلاأناودَهشَيحَئَىَساّنلاأُقاتِلَأناأُير!:لمجزِهَفلارسولُقال

ِهَّللاعلىوحِسابُهُموأموالُهُم،دِماؤُهُمئَلعتَمُرَحثُئمالزَّكاةَ،تواويوٌالفحلاةَ،

تَعالَى")2(.

ِهَفلاعبدِبنُعمرُوعثمانَأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-ا6812

ِرضَنلاأبوأخبرَنا،عبدِالوَفابُِنبُدمحم(3)َدمحأأبوحدثنا،البَصرِئُ

عن،الحَسَنِعن،َسُنويعن،الزازِئُجَعفَرٍأبوحدثنا،القاسِمِبنُُمِشاه

يَقولوا:ىَّتَحالئالوََلتِاقُأأنُترِمُأأ-لمجز:ِهَفلارسولُقال:قالهريرةَأبى

النسائىوأخرجهداور.:بدلداود.:وفيه،الذهبىووافقه،وصححه386/1،387الحاكم(1)

به.عاصمبنعمروطريقمن(2247)خزيمةوابن،(3094)

.(13247)فىوتقدم.1/387الحاكم(2)

.29/26الكمالتهذيبويظرأبن".:الأصلفىبعده(3)
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...الردةأهلمنالثانىالضربقتالفىجاءمابابالبغىأهلقتالكتاب

دِماءَهُمىِّنِماوعَنَمفعَلواف!ذاالزّكاةَ،ويوتواالصَّلاةَ،ويُقيمواالفهُ.إِلألاإلَهَ

.(1)"لَجوعَزَِّهّللاعلىوحِسابُهُم،اهِّقَحباَّلِإوأموالَهم

بنُمحمدُعبدِاللَّهِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا6813

محمدٍبنُعبدُاللَّهِحدثناقُتَيبَةَ،بنُإسماعيلُحدثناالحافظُ،يَعقوبَ

قال:محمدٍبنِِدِقاوعن،شُعبَةُحدثنا،عُمارَةَبنُحَرَمِئُحدثنا،ُّىِدَنسُملا

أُقاتِلَأن:"أُمِرتُقال!كل!ِهَفلارسولَأن،َرَمُعابنِعنيُحَدِّثُأبىُتعِمَس

الصَّلاةَ،ويُقيموا،ِهَّللارسولُمحمدًاوأنَّالفهُ،اَّلِإَهَلإلاأناودَهشَيىَّتَحَساّنلا

بحَقِّإِلَأوأموالَهمدِماءَهُمىِّنِماومَصَعَكِلَذفعَلوافإذاالزَّكاةَ،اظ(81/12ويُؤتوا

،ِّىِدَنسُملاعن"الصحيح"فىالبخارئُرَواهالفهَلأ)2(.علىوحِسابُهُم،الإِسلامِ

شُعبَةَ)4(.عن(3َرَخَاوجه3ٍ)نِممُسلِئمهَجَرخأو

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-ا6814

أخبرَنا،ٍبِلاطأبىبنُيَحيَىحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا

178/8قَولِهفىقَتادَةَعن،عَروبَةَأبىابنُهوسعيذأخبرَنا،عَطاءٍبنُ/الوَهّابِعبدُ

يُحِئهُتم:ؤَقِباَلئَهُِقْأَيَفؤَسَفدِينِهنَعمِنكُغيَرتَذَنَمأوُنَماَءَنيِذئا!جمأَكا:لَجورَع

الهُهَّللاَمِلَعدَقوالاَيَةُهذهتَلَزَن:قال.اهّلُك(54:المائدةأةَيَالاوَيُحِئونَهُ،!

الِإسلامِعنُساّنلاَّدَتراكجررّرسولَهُهَفلاَضَبَقافَلف،الناسِمِنََنوذَترُمسَيَرتَدُّ

.(13248)فى)1(تقدم

.(6575)فى)2(تقدم

.،"أوجه:مفى(3-3)

.(6575)عقبوتقدم.(22/36)ومسلم،(52)البخارى(4)
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...الردةأهلمنالثانىالضربقتالفىجاءمابابالبغيأهلقتالكتاب

البحرَينِأهلِنِمجُواثاوأهلُ،َةَكَموأهلُ،المَدينَةِأهلُمَساجِدَ؟ثَلاثَةَإلا

فوالفَهِالركاةُوأفا،ىَفَصُنفالضَلاةُأفا:العَرَبُوقالَتِ،ِسيَقلاعبدِنِم

وقيلَ،عَنهُمَىَفَخُيوعَنهُميَتَجاوَزَأنهب!!لبكرٍأبوفكُفَمَأموالُنا.تُغصبُلا

:قاله!زبكرٍأبوعَلَيهِمفأبَىطائعينَ.الركاةَلأَعطَوُافقِهوادَقوَلإنَهُم:له

ُهَفلاَضَرفمِمّاعَناقًامَنَعوك!وَلوالفَهِ،بَينَهُهَفلاَعَمَجشَىءٍبَينَُقرَفُألاوالفَهِ

هيَلَعَلَتاقماعلىاولَتاقف،عَصائبَعَلَيهِمُهَفلافبَعَثَ.هيَلَعلَقاتَلتُهُمورسولُه

وفدَإنَثُئَم،المَفروضَةُالركاةَُىِهو،بالماعونِأقَزواحَتَىلمجتَِهَفلارسولُ

فاختاروا،ٍةَيِلجُمحَربٍأومُخزيَةٍٍةَطُخبَينَفخَئرَهُمهيَلَعاومِدَقبَرَعلا

المُسلِمينَوقَتلَىالنارِفىقَتلاهُمأناودَهشَيأنعَلَيهِمَنَوهأوكانَت،الخُطًةَ

مِنَأصابواوما،حَلالفهوأموالِهِمنِمالمُسلِمونَأصابَوما،الجَنَةِفى

.(1)مِهيَلَعهوُّدَرالمُسلِمينَ

بنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ6815

حدثنا،ٍعِفانبنُالحَكَمُاليَمانِأبوحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

كانل!بهالضَذيقَبكرٍأباأن،ٍريَبُجبنِالزَحمَنِعبدِعن،وعمرٍبنُصَفوانُ

سُفيانَأبىبنُويَزيدُحَسَنَةَابنُشُرَحبيلُبَعضِهاعلىجُيوشًاع!ي!ىِبَنلابعدََزَفَج

جُموعًاالزومُُمُهَلتَعَمَجف،الشئامَاولَزَنىَّتَحفساروا،العاصِبنُوعَمرُو

وهوالوَليدِخالِدِبنِىَلإفأرسَلَ،بذَلِكَز!بهبكرٍأبوفحُذَثَ،عَظيمَةً

،ِماّشلابإخوانَكََذِمأفٍسِرافآلافِبثَلاثَةِانصَرِفْ:أنَبَتَكأو،ِقارِعلاب

مراسيلمنهو:6/3290الذهبىوقالبه.سعيدطريقمن8/520تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

.قتادة
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...الردةأهلمنالثانىالضربقتالفىجاءمابابالبغىأهلقتالكتاب

ىَّتَحمَعَهنَمبالأرضَفاشتَق،(1)اًداَوَجاًذِغُمٌدِلاخفأقبَلَ.العَجَلََلَجَعلاو

وتَسامَعَ،(3)ِةَيباجلابمُعَسكِرينَالمُسلِمينَفوَجَدَ،(2)ٍريَمُضىَلإَجَرَخ

ىِفف،لهاوعِزَفف؟بخالِدٍِموّرلاِةَكَلمَمفىكانواالَّذينَاو(13/81الأعرابُ

:مُهُلئاقيقولَُكِلَذ

(4)ىِردَنوماقَريبٌمَناياناَّلَعَلبكرِأبىخَيلِقَئلَاصْبِحِيناياأَلَا

:""المبسوطفىُهَّللاهَمِحَرِّىِعِفاّشلارِوايَةِىِفو-ا6816

نَدرِىوماقَريبٌمَنايانالَعَلالفَجرِ)ْ(نائرَةِقَئلَانئحِبْصافأَلَا

بكرِأبىمُلكِبالُماائَجَعفياوسْطَناكانماِهَّللارسولَأطَعْنا

ِرمَّتلامِنَإلَيهِئمأحلَىأوِرمَّتلاكفمَنَعتُمُسالُوكُمُىِذَّلافإِنَّ

ِرشُعلاِةَعاسفىالعَزّاءِ)6(علىكِرامٌٌةَّيمَبفيناكانمامئُهُعَنمَنَس

عن،العباسِأبىعن،عنهرِوايَتَهالحافظُِهَفلاعبدِأبو!رأجازَفيمااذَهو

ر!بهبكرٍلأَبِىقالوا:الشّافِعِئُقال،الأبياتَهذهفذَكَرَ.الشّافِعِىعن،الزَبيعِ

أموالِنا)7(.علىانحَحَشولَكِنإيمانِنا،بعدَانرَفَكما:الاسارِبعدَ

(1

(2

(3

(4

.98/2المغربجواد.فرسمثلمسرعا:جواداومغذااكذا".:الأصلفىعليهاكتب

معجم.السماوةيلىممادمشقحدوداَخرفىوحصنقريةهو:قيل،دمشققربموضحع:ضُمير

.3/481البلدان

.2/91البلدانمعجم.دمشقأعمالمنقرية:الجابية

به.الحسينأبىعنوغيرهالمصنفطريقمن2/80،81عساكرابنأخرجه

.37هصالثافعىألفاظغريبفىالزاهر.وانفلاقهالفجرضوء:الفجرةرْلان

الموضحع.نفسالسابقالمصدر.والمحلالزمانشدة:العزاء

.4/512الأم
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اومَقَنمايُسالواىَّتَحِلاتِقلابالخَواوِجُيُبدإُلا:بافي

ِبرَحلاباونَنؤُيثُمَِّدوَعلاباورَمؤُيثُمَّ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا6817

ابنِعن،ٍريَكُببنُُسُنويحدثناعبدِالجَئارِ،ُنبُدمحأحدثنا،يَعقوبَ

:قالِقيذَخصلابكرٍأبىبنِالزَحمَنِعبدِبنِِهَفلاعبدِبنُطَلحَةُحَذَثَنِى،إسحاقَ

نِإفدارًاغَشِيتُمإذا:الرَذَةِفىيَبعَثُهُمكانحينَأُمَراءَهيأْمُر4ُ!زبكرٍأبوكان

اوعَمسَتمَلنِإفنَقَموا،ماذاتَساْلوهُمحَتَىفكُفواِةالَضلابأذانًابهاسَمِعتُم

مُكبيُرَىلا،ِحارِجلاوِلتَقلافىاوانهَكو،اوحَزقواولُتقاوًةَراغفشُنوهاأذانًا

!فه.نَبيكُمِتوَمِلنْهو

الفَقيهُأحمدَبنِيَعقوبَُنبُدمحمالحَسَنِأبو/أخبرَنا-ا179/86818

حدثنا،الصئَمؤافِبنِالحَسَنِبنِأحمدَبنُمحمدُعلىاْبواْخبرَنا،بالطابَرانِ

حدثنا،غَ!انَاْبوحدثنا،الحَربِئُمَيمونٍبنِالحَسَنِبنُإسحاقُيَعقوبَأبو

ِمهَجلاأبىِمهَجلابنِسُلَيمانَعن،طَريفٍبنُمُطَزَفُحدثنا،البَكائئُزياد

النَهَرِىَلإءلمحبهعلىبَعَثَنى:قالٍبِزاعبنِالبَراءِعن،ٍبِزاعبنِالبَراءِمَولَى

.(1)مُهَلِتاقُنانقبلَثَلاثًافدَعَوتُهُم،الخَوار!ىَلإ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا6819

حدثنا،الطَرَسُوسِئُإبراهيمَبنُمحمدَُةئَمُأأبوحدثنا،كِتابِهأصلِنِميَعقوبَ

المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجهمحمد.بنالحسنأبر:وفيه،(1321)الصغرىفىالمصنف(1)

.بنحوهمطرفطريقمن3/212
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ىباّمَعبنُُةَمِركِعحدثنا،اليَمامِئُمُعاويَةَبنِالقاسِمِبنَِسُنويعُمَرُبنُ

لَمّا:قالعباسٍبنُِهَفلاعبدُحدثنا،ُئِفَنَحلاسِماكٌٍليَمُزأبوحَدَّثَنِى،العِجلِئُ

فقُلتُ:ر!بهعَليًّاأتَيتُ،آلافٍُةَّتِسمُهودارٍفىاجتَمَعواالحَرورِثةُخَرَجَتِ

ىِّنإ:قال.مُهَمَفَكُأفَموَقلاهَؤُلاءِآمح!ىَفَعَلبالطهرِأَبْرِدْ،المُؤمِنينَأميرَيا

َنَسحأُتسِبَلو،آتيهُمُتجَرَخف:قال.أَلَك:قُلتُ:قالعَلَيكَ.أخافُ

قائلونَ،مُهودابىفىمُجتَمِعونَمُهوفأتَيتُهُم،اليَمَنِِلَلُحنِميَكونُما

قُلتُ::قال؟ُةَّلُحلاهذهفما،عباسٍأبايابكَاًبَحرَم:فقالواعَلَيهِمُتمَّلَسف

الحُلَلِ،مِنَيَكونُماَنَسحألمجفِهَفلارسولِىَلعرأيتُلَقَد؟َئَلعتَعيبونَما

اَلرزلً!!مِنَوَألظَيئِبَفلِبَاصوءأَخرنَيَاَلَىاَلئَهِزِينَةََمًرَحمَنْلُت!:تَلَزَنو

ؤ!مجالنَّبِىِّصَحابَةِعِندِنِمأتَيتُكُم:قُلتُ؟َكبجاءَفما:قالوا.،32:الأعرافأ

تَقولونَ،بماىِنورِبخُتو،يَقولونَمامُكَغِلبُألوالأَنصارِ،المُهاجِرينَمِنَ

فيكُمولَيسَ،أُنزِلَوفيهِم،مِنكُمِىحَولابأعلمُمُهو،القُرآنَُلَزَنمِهيَلَعف

لَؤئمرُه:!قَييقولَُهَفلافإِنَّقُرَيشئا،تُخاصِموالا:مُهُضعَبفقالَ.ٌدَحأمِنهُم

َذَشأطَققَومًاأرَمَلقَومًاُتيَتأو:عباسٍابنُقال.،58:الزخرفأ!َنوُمِصَخ

،نِفَثورُكَبَهُممُهَيديأكأنَالسَّهَرِ،مِنَوُجوهُهُممُسَفَمَة،مِنهُماجتِهادًا

قُلتُ:يَقولُ.ماولَنَنظُرَنَهَّنَمَلَكُنَل:مُهُضعَبفقال.ةَضَخَرُمٌصُمُقعَلَيهِم

والمُهاجِرينَوصِهرِهمح!مجِهَّللارسولِعَمِّابنِعلىنَقَمتُمماذا!كورِبخَأ

الزَجالََمَكَحفإِنَّهإحدافنَفاأ:قالوا؟هُنَما:قُلتُ.ثَلاثًا:قالواوالأَنصارِ؟

ِلاجِّرلِلوما.أ57:الأنعامأ!لِتهإِلاُمكُحتَا!انِ:وجَلَّعَزَُّهَفلاقال،ِهَّللاأمرِفى
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يَسبِمَلوَلَتاقفإِنَهالأُخرَىوأمّا:قالوا.واحِدَةٌهذه:فقُلتُ؟ِمكُحلِلوما

كانوانِإو،مُهُتَمينَغومُهُيبَسلَحلَقَدكُفّارًاَلَتاقائَذينَكاننئَلف،يَغنَمْمَلو

نِماسمَهمَحاهَنإ:قالوا؟الثّالِثَةُفما،ثِنتانِهذه:قُلتُ.قِتالُهُملَحماَنينِمؤُم

حَسبُنا:قالواهَذا؟سِوَىأعِندَكُم:قُلتُ!َنيرِفاكلاأميرُفهو،المُؤمِنينَأميرِ

ُّدَرُيماعقج!نَبيِّهِةَنُسنِموِهَفلاكِتابِنِمعَلَيكُمقَرأْتُإنأرأيتُم:لَهُمفقُلتُهَذا.

فىَلاجِّرلاَمَكَح:مُكُلوَقأفا:لَهُمفقُلتُ.نَعَم:قالوا؟َنوَضرَتأ،مُكُلوَقبه

ِعُبُرأو(14/81ِنَمَثفىالرجالِىَلإحُكمُهرُذَدَقماعَلَيكُمأقرأُفأنا.ِهَفلاأمرِ

َديَضلَاأوُلُنْقَلاَل(ُونَماَءاَثَذِينَ!يأتها:فقالَ،ِديَضلامِنَنَحوِها(1)وأٍبَنرأفىدِرهَمٍ

،ِهَّللابفنَشَديمُم.(95:الماندةأئِنكُغ!ىلْدَعذَوَابِهِء!صئكُمُ:قَولِهىَلإ!!مُرُحوَأَنتُمْ

دِمائهِمفىمُهُمكُحأم،ُلَضفأِديَضلامِنَونَحوِهاٍبَنرأفىالرجالِأحُكمُ

ىَلإَكِلَذيُصَيِّرْمَلولَحَكَمَشاءَوَلَهَفلاأنَاومَلعَتوأن!؟مِهِنيَبذاتِوإِصلاحِ

بَتنِهِمَاَفاَقِشصُتْفِخ!وَإِن:لَجورَعُهَفلاقالوزَوجِهاالمَرأةِىِفو،الرجالِ

بَيْنَهُمَآ!ُهَّللَالُوَفِقِإِضنَطَلُرِيدَآإناَهِلقَأنِّموَصَكَماءَهِلْهأفِنْامَكَصفَاَئعَثُوأ

قالوا:؟ِهِذَهنِمُتجَرَخأ،ماضيَةًًةَّنُسالرجالِحُكمَُهَفلافجَعَلَالنساء:53(.أ

ثُمَّعائشَةَمُكَفُأأتَسْبُونَ.يَغنَمْمَلويَسبِمَلفَلَتاق:مُكُلوَقوأمّا:قال.مَعَن

أُفُكُم،َىِهو،كَفَرتُملَقَدفعَلتُمنئَلف!؟اهِريَغنِملَحَتسُيمامِنهاَنوّلِحَتسَت

َكْوَأم!اَلنبئُ:يقولُتَعالَىَهَفلاَنِإف؟كَفَرتُملَقَد.انِّمُأبلَيسَت:قُلتُمنئَلو

ِنيَتَلالَضبَينَتَدورونَفأنتُم.(6:الأحزابأ!متُهَهَئُأ7ُهُجَوزَاَوأَنفُسِهِتمنِمَنيِنؤُمتَاِب

.!و):م،8صىف(1)
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ُتجَرَخأ:قُلتُ،بَعضٍىَلإمُهُضعَبفنَظَرَ.ضَلالَةٍىَلإصرتُمإلَيهاصرتُمأيَّهُما

اَتيكُمفأنا.المُؤمِنينَأميرِنِمنَفسَهمَحا:مُكُلوَقوأمّا.مَعَن:قالوا؟ِهِذَهنِم

المُشرِكينََبَتاكالحُدَيبيَةِيَومَع!يوَّئِبَّنلاأنسَمِعتُمدَق(1)مكَيَرُأ،َنوَضرَتنَمب

:َنينِمؤُملالأَميرِو!عِهَّللارسولُفقالَ،حَربٍبنَسُفيانَوأباوعمرٍبنََليَهُس

لا،:المُشرِكونَفقالَ."ِهَّللارسولُمحمدٌهيَلَعاصطَلَحَماهذاعلئ:يا"اكمُبْ

فقالَقاتَلناكَ.ماِهَّللارسولَُكَّنأنَعلَمُوَل،ِهَّللارسولَُكَّنأنَعلَمُماوالفَهِ

هيَلَعاصطَلَحَماهذا:علئُياْبُمكا،رسولُكَىِّنأتَعلَمَُكَّنإَّمُهَّللا":لمجي!ِهَّللارسولُ

النُّبوَّةِمِنَهَجَرخأوما،علىٍّنِمخَيرٌجمجي!ِهَّللالَرسولُفواللَّهِاللَّهِ((.عبدِبنُمحمدُ

مُهُرئاسوقُتِلَ،ألفانِموَقلامِنَفرَجَعَ:عباسٍبنُِهَّللاعبدُقال.نَفسَهمَحاحينَ

.(2)ضَلالَةٍعلى

العَدلُ،حَمْشاذَبنُعلئُحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَناو-أ5682

حدثنا،العَبدِىُّكَثيرٍُنبُدمحمحدثنا،السَّدوسِئُعلىبنُهِشامُحدثنا

عن،ٍميَثُخبنِعثمانَبنِعبدِالفَهِعن،ٍدِقاوبنُِهَّللاوعَبدٍُميَلُسبنُيَحيَى

8/180جُلوسٌنَحنُ/فبَينار!بها،عائشَةَعلىُتمِدَق:قالالهادِبنِِداّدَشبنِِهَّللاعبدِ

بنَِهَّللاعبدَيا:محلىقالَتإذ-!لعلئٌقُوتِلََىل!ايَلالعِراقِمِنَاهَعِجرَم-اهَدنِع

قَتَلَهُمائَذينَِموَقلاهَؤُلاءِعنحَدِّثْنِى؟عنهأسألُكَعَمّاىِقِداصأنتَلَه،ٍداّدَش

لَمّاعَليًّاَّنإ:قُلتُ.مِهِتصِقعنىِنْثِّدَحف:قالَت!أصدُقُكِلاىِلوما:قُلتُ.علئٌ

.(ىأ)ر1/314المغربينظر.أظنكم:أريكم(1)

بنعمرطريقمن(0374)داوداْبووأخرجه.الذهبىووافقه،وصححه،152-ا2/51الحاكم(2)

مختصزا.بهيون!
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النّاسِ،قُزاءِنِماَلافٍثَمانيَةُهيَلَعَجَرَخ،ِنيَمَكَحلاوحَكَمَ،مُعاويَةََبَتاكأن

:فقالواهيَلَعاورَكنأمُهَنِإوحَروراءُ.:لهايُقالُالكوفَةِِبِناجنِمأرضااولَزَنف

فىَتمَكَحفانطَلَقتَثُئَم،بهوأسماكَُهَفلاألبَسَكَهقَميصٍنِمانسَلَختَ

َنَذأفَرَمأ؟هوقَرافوهيَلَعاوبَتَعماعَلئاَغَلَبأنافَلف.للهِاَّلإحُكمَولا،ِهَّللادينِ

َألَتماأنفلَمّا.اَنَالقُرَلَمَحدَقرَجُلإلاالمُؤمِنينَأميرِعلىَنَلُخدَيلا:نَذَؤُم

،هيَدَيبَينَل!بهعلىهَعَضَوف،عَظيمٍبمُصحَفٍدَعاالذارُ؟،الناسِقُزاءِنِم

يا:فقالواالناسُفناداه.الناسَِثَذَحالمُصحَفُأئها:ويَقولُبيَدِههُكُصَيفطَفِقَ

مِنه،انيَؤُربِمَاُمَفَكَتَنونَحنُومِدادقَروهوامَنإ؟عنهتَسألُهما،المُؤمِنينَميرَأ

تَعالَى؟ِهَفلاكِتابُوبَينَهُمبَينِىاوجَرَخائَذينَُمُكُباحصأ:قالتُريدُ؟فماذا

نِتامَكَحفَاَئعَثُوأبَتنهِهَاًىاَقِشضِفْتُرْإِنْ!وَ:ورَجُلٍٍةمرأافىلَجورَعالفَهيقولُ

َئَلعاومَقَنو،ورَجُلٍمرأةٍامِنِحُرمَةًُمَظعأ!محمدٍفأُفَةُ.(35:النساءأ!ء!ْهَأ

ونَحنُوٍرْمَعبنُُليَهُسجاءَدَقو.ٍبِلاطبىْابنَعلئَ:ُتبَتَكومُعاويَةَُتبَتاكىَنأ

ع!ي!:ِهَفلارسولُفكَتَبَ،قُرَيشًاقَومَهَحَلاصحينَِةَيبيَدُحلابلمجي!ِهَفلارسولِمَعَ

الزَحيمِ.الزَحمَنِِهَفلابسمِ:ْبُتكتلا:ليَهُسفقالَ.الزحيمِ"الرَّحمَنِِهَّللا"بسمِ

.إهئُعكاا:لمجي!ِهَفلارسولُفقالَ.الفَهُئَمباسمِكَْبُتكا:قال؟ُبُتكأفكَيفَ:قُلتُ

مَلِهَفلارسولُالكَنَعلَمُوَل:فقالَالفهِ".رسولِمحمدنِم)امحمُبْ::قالثُئَم

!ىُهَّللايقولُ.قُرَيشًا!ِهَّللاعبدِبنُمحمدُهيَلَعَحَلاصما"هذا:فكَتَبَ.َكْفِلاخُن

!رَخَألَاوَاَليَؤ!اَلئَهَيَرتجُوأَنَاكلِّمَنةَنَسَحؤُشأاَلتَهِِلوُسَرىِفْمُكَلَنَاك)ئَقَذ:كِتابِه

،عباسٍبنَعبدَالفَهِ،خ!بهٍبِلاطأبىبنُعلئُإلَيهِمفبَعَثَ.(2الأحزاب:اأ
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فقالَ:الناسَفخَطَبَالكَوّاءِابنُقامَعَسكَرَهُمانطَّسَوَتإذاىَّتَح،مَعَهُتجَرَخف

نِمهُفِرعأفأناهُفِرعَيْنُكَيمَلنَمف،عباسٍبنُِهَفلاعبدُهذاَّنإ،آنِالقُرحَمَلَةَيا

.،58:الزخرفأ!َنوُمِصَخفَؤئمُرُهلَب!:قَومِهىِفوفيهَلَزَنمَنْهذا؟ِهَّللاكِتابِ

خُطَباؤُهُمفقامَ:قال.لَجورَعِهَفلاكِتابَتُواضِعوهولاهِبِحاصىَلإفرُدّوه

انَءاجنئَلو،اتبعناههُفِرعَنقَحبانَءاجاذِإف،ِهَّللاكِتابَهَّنَعِضاونَلوالفَهِ:فقالوا

ثَلاثَةَِهَّللاكِتابِعلىهوعَضاوف.هِبِحاصىَلإهَّنَذُرَنَلو،هِلِطاببهَّنَتَكَبُنَلبالباطِلِ

أدخَلَهُمحَتَىاءِّوَكلاابنُُمِهبفأقبَلَ،تائمبمُهُّلُكآلافٍأربَعَةُمِنهُمفرَجَعَ،أيّامٍ

ماالناسِوأمرِانِرمأنِمكاندَق:فقالَمِهِتَّيقَبىَلإعلىٌّفبَعَثَ،ر!بهعلىٍّعلى

حَيثُفيهاوتَنزِلوا،!رمحمدٍُةَّمُأَعِمَتجَتىَّتَحشِئتُمحَيثُقِفوا،رأيتُمدَق

مُمَبِإف،فاَداتَطلُبو(1)وأسَبيلًااوعَطقَتمَلمارِماحَنانَقِيَكُمأنوبَينَكُمبَينَنا،شِئتُم

الخائنينَ.ُّبِحُيلاَهَّللاَّنإ،سَواءٍعلىَبرَحلاإلَيكُمنَبَذْنادَقفَكِلَذفعَلتُمإن

ىَّتَحإلَيهِمَثَعَبماِهَّللاو:فقالَ.قَتَلَهُمدَقف،ٍداّدَشابنَيا:ر!نهاعائشَةُلهفقالَت

الذِّمَّةِ.أهلَواستَحَلّوا،ٍباّبَخابنَاولَتَقوالدِّماءَ،اوكَفَسو،َليبَّسلااوعَطَق

بَلَغَنِىشَىءٌفما:قالَت!كانلَقَدهواَّلإَهَلإلااثَذِىاَللهِ:قُلتُاَللهِ؟:فقالَت

رأيتُهدَق:قُلتُ؟الثُّدَىِّذو،الثُّدَىِّذو:يَقولونَ؟بهيَتَحَدَّثونَالعِراقِأهلِعن

فماهذا؟َنوفِرعَتلَه:فقالَالناسَاعَدف،القَتلَىفىر!حبهعلىٍّمَعَهيَلَعُتفَقَوو

بَنِىمَسجِدِفىورأيتُه،يُصَلِّىفُلالزبَنِىمَسجِدِفىرأيتُهدَق:يقولُجاءَنَمَرَثكأ

قامَحينَعلىقَولُفما:قالَت.َكِلَذاَّلإيُعرَفُبثَبَمخيأْتوامَلف!يُصلِّىفُلالز

"ولا.:مفى(1)
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ورسولُه.ُهَّللاَفَدَص:يقولُسَمِعتُه:قُلتُالعِراقِ؟أهلُيَزكمُ-كما-هيَلَع

أجَلْ،:قالَتلا!اللَهمَّ:قُلتُ؟َكِلَذغَيرَقالمِنهأنتََتعِمَسلَهف:قالَت

اَّلإهُبِجعُيشَيئًايَرَىلاكان،كَلامِهنِمهَنإ!عَلئاُهَقلايَرحَمُ،ورسولُهُهَفلاَقَدَص

.(1)هُلوسروُهَفلاصَدَق:قال

ابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا،السُّلَمِئُالزَحمَنِعبدِأبوأخبرَناو-ا6821

حدثنا،عبدِالفَهِبنِإبراهيمَُنبُدمحأمحمدٍأبوحدثنا،ُئطيِلَسلاَةَدبع

الزَّنجِى،ٍدِلاخبنِمُسلِمِعلىَضِرُع:قالُئِعِفاشلامحمدٍبنُإبراهيمُ

الهادِ،بنِِداّدَشبنِِهَقلاعبدِعن،عياضٍبنِِهَّللاعبدِابنِعن،ٍميَثُخابنِعن

َلِتُقلَيالِىَالعِراقِمِنَهَعِجرَم،اهَدنِعونَحنُرجمنها،عائشَةَعلىدَخَلهَّنأ

بنَحوِهِ)2(.الحديثَفذَكَرَل!جه.علىٌّ

فيماناهذَىَدَقصَحيححَديث!الثدَيَّةِحَديثُ:الئهُهَمِحَرالإمامُالشيخُظل

.ُمَلعأُهَّللاو،غَيرُههَعِمَسوشَذادٍابنُهَعَمسَيألاويَجوزُ،3مَضى

أخبرَناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا6822

بنُوهبُحدثنا،جَعفَرٍبنُيَحيَىحدثناالرزازُ،وعمرٍبنُمحمذجَعفَرٍأبو

حَذَثَنِى:قالسعيدٍبنِيَحيَىعنأُراه:قالأسماءَبنُجوَيريَةُحدثنا،جَريرٍ

الذهبى.ووافقه،وصححه،154-ا2/52الحاكم(1)

.عياضبنالفَهعبيد:وعندهما،بنحرهخثيمابنطريقمن(474)يعلىوأبو،(656)أحمدأخرجه(2)

.ثقاتورجاله:237/6المجمعفىالهيثمىوقال.عياضبنالقَهعبدابن:بدل

.(16778)فىتقدمماينظر(3)
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انَّفَصحينَر!نهعلئٌكاندَقو،الجَمَلِيَومَانْفَقاوَتلَمّا:قال!ىِلعَمٌّأو،ىِّمَع

يَضرِبْولا،برُمحٍيَطْعُنْولا،بسَهمٍرَجُليَرميَنَّلا:ِساّنلافىنادَى

قال!:وأظنّه.الكَلامِبألطَفِوكَلِّموهُم/،ِلاتِقلابَموَقلااوءَدبَتولا،بسَيفٍ

تَعالَىىَّتَحوُقوفًا!لَزَنمَلفالقيامَةِ.يَومََجَلففيه(1)َجَلفنَممَقامهذافإِنَّ

ز!لمىلىى!ا!.!ر!انَشاراتِيا:بأجمَعِهِمُموَقلانادَىىَّتَحالنَالارُ،

يَقولونَ؟ما،الحَنَفيَّةِابنَيا:فقالَُءاوِّللاومَعَهأمامَناوهوالحَنَفيَّةِابنَمحمدَ

فرَفَعَ.عثمانَثاراتِيا،المُؤمِنينَأميرَيا:فقالََةئفَنَحلاابنُمحمدُانيَلَعفأقبَلَ

.(2)مِهِهوجُوِلعثمانَقَتَلَةََموَيلاكُبَّاللَّهُئَم:فقالَهيَدَيهن!3زعلىّ

ِهَّللاعبدِبنِِهَفلاِديَبُعبنُالرَّحمَنِعبدُالقاسِمِأبوأخبرَنا-أ6823

حدثناالقُرَسِىُّ،الزُّبَيرِِنبِدمحمبنُعلئُالحَسَنِأبوحدثنا،ُئِفر!ا

إبراهيمَبنُجَعفَرُحَدَّثَنِى،الحُبابِبنُزَيدُحدثنا،َناّفَعبنِعلىِّبنُالحَسَنُ

بنِعلىِّبنَِرَمُعبنُمحمدُحَذَثَنِى،الجَناحَينِىِذجَعفَرٍبنِِهَّللاعبدِِدَلونِم

إذاىَّتَح،ثَلاثًاَساّنلادَعاىَّتَحالجَمَلِأهلَيُقاتِلْمَلهن!3زعَليًّاأن،ٍبِلاطأبى

:فقالوارفينجَعفَرٍبنُِهَّللاوعَبدُوالحُسَينُالحَسَنُهيَلَعَلَخَدالثّالِثِيَومُكان

إلامِهِرمأنِمشَيئًاُتلِهَجماوالفَهِ:أخِابنَيافقالَالجِراحَ.فينااورَثكأدَق

رَكعَتَينِ،ىَّلَصثُئَمبهأّضَوَتفماءًلهفصبَّماءً.ىِلصُمث:وقالَفيه.كانواما

اوبُلطَتفلاِموَقلاعلىظَهَرتُمإن:لَهُموقالَ،هَّبَراعَدوهيَدَيَعَفَرَغَرفإذاىَّتَح

.(لج)ف2/347اللسانوفاز.ظفر:فَلَج(1)

من3/371الحاكموأخرجه.نلج:بدل.فلح:وفيه،(387)مصنفاتهمجموعفىالرزازجعفرأبو(2)

به.اْسماءبنجويريةطريق
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ٍةَينآنِمُبرَحلابهتَرِضُحمااورُظناوجَريح)1(،علىلجيزواولا،اًرِبدُم

لِوَرَثَتِهِ.فهوَكِلَذسِوَىكانوما،هوضِبقاف

قَتيلًا.يَسلُبْمَلوشَيئًايأْخُذْمَلالهُحيحَضلاو،غِطَقنُمهذا:ُهَّللاه!ِحَرتال

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِاْبوواْخبرَنا-ا6824

،ىَسومبنُِهَفلاُديَبُعحدثنا،ُئِرِماعلاعَفانَبنِعلىبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَ

فاجتَمَعوا:قالالجَمَلِحَربِِةَضِقفىالشَيباخ!بَشيرٍبىأعن،مَيمونَةَبوأأخبرَنا

تَنقِمونَ؟ماذا:لَهُميقولُثُئَمالمُصحَفَيأْخُذُنَم:خحبهعلئٌفقالَبالبَصرَةِ

مَقتول.َكَنإ:قالَ.َنينِمؤُملااْميرَيااْنا:رَجُلفقالَودِماءَكُم؟دِماءَناتُريقونَ

ِدَغلامِنَقالثُثَم.هولَتَقفإلَيهِمفذَهَبَ:قالَ.المُصحَفَخُذِ:قالأُبامحك.لا:قال

:قال.صاحِبُكََلِتُقكمامَقتولَكَنإ:قالأنا.:رَجُلفقالَ.ِسمبالأقالمامِثلَ

لَحدَق:ز!بهعلئْفقالَ.دِحاويَومٍلُكَرِخَاَلِتُقثُئَم.فقُتِلَفذَهَبَ:قالأُبامحر.لا

وذَكَرَشَديدًا.قِتالًافاقتَتَلواوهَؤُلاءِ،هَؤُلاءِفبَرَزَ:قال.َنَالاُمُهُلاتِقلَكُم

القِدرَ.حَتَىالعَسكَرِفىكانماعَلَيهِمَذَرف:بَشيرٍأبوقال،الحديثَ

اَسرُهُ!ا،يُمَتَلْا!َلو،ا!ُهُرِبدُمسُعْمَلفاءواإذاِىغَبلااهلُبافي:

ا!ِهِلاومانِمبشَىءٍيُستَمتَعْا!َلو،ا!ِهِحيرَجعلىيُجهَزْا!َلو

حدثناعنه،رِوايَتَهالحافظُعبدِالفَهِاْبومحرأجازَفيما-ا6825

محمد،بنِإبراهيمَعنوأظنهال!ثئافِعِئُأخبرَنا،الزَبيعُحدثنا،العباسِاْبو

علىُتلَخَد:قالالحُسَينِبنِعلىجَذَهعن،أبيهعنمحمد،بنِجَعفَرِعن

.(ز!ج،زو)ج15/88،90التاجينظر.قتلهأثبت:أى:عليهأجهز:فىلغة،عليهأجاز(1)
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وئَيناأنإلاهوما،أبيكَنِمغَلَبَةًَمَركأأحَدًارأيتُما:فقالَالحَكَمِبنِمَروانَ

قال.جَريحٍعلى(1)ُفَّفَذُيولامُدبِر،يُقتَلُلا:مُنادِيهفنادَى،الجَمَلِيَومَ

أحفَظَه!ما:فقالَلِلدَّراوَرْدِىِّالحديثَهذاُترَكَذ:ُهَفلاهَمِحَرُئِعِفاشلا

الِإسنادِ)2(.اذَهبجَعفَرهَرَكَذاذَكَه.لِحِفظِهتَعَجَّبَ

كانر!حنهعَلئاأن،أبيهعنجَعفَر،أخبرَنا:الدَّراوَردِئُقال-أ6826

على(3)ُفِّفَذُيلاكانوأنَه،بمفسِهالقِتالَيُباشِرُكانهَّنأوسَلَبًا،يأْخُذُلا

.(4)اًرِبدُميَقتُلُولا،جَريحٍ

حدثنا،الفَقيهُالوَليدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا-أ6827

عن،غِياثٍبنُحَفصُحدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبوحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُ

لا:البَصرَةِيَومَفنادَىمُنادِيَهد!بهعلئٌَرَمأ:قالأبيهعن،محمدٍبنِجَعفَرِ

،نِمآفهوبابَهَقَلغأنَمو،أسيريُقتَلُولا،جَريحٍعلىيُذَفَفُولا،مُدبِريُتبَعُ

.(ْ)اًئيَشمَتاعِهِمنِميأْخُذْمَلو.اَمِنفهوسِلاحَهألقَىنَمو

(1

(2

(3

(4

(5

غريب.عليهأجهزتإذا:تذفيفاعليهذففت:ويقاللما.إيدفف:راثَالاوالسننومعرفة،8صفى(

أيضما.بالدالويقال.3/33عببدلأبىالحديث

فىورواه:(0050)عقبالمصنفوقال،4/216والثافعى،(50".)المعرفةفىالمصنف(

العزيزعبدعن(2947)منصورسعيدبنوأخرجهجعفر.عنمحمدبنإبراهيمعنالقديم

.(2461)الغليلإرواءفىالألبانىوضعفه.بنحوهجعفرعنالدراوردى

يدفف!.8:9صفى(

عن(2948)منصوربنسعيدوأخرجه.4/216والثافعى،(0005)عقبالمعرفةفىالمصنف(

.بنحوهجعفرطريقمن(18590)الرزاقوعبد.بهالدراوردى

.(33828)شيبةأبىوابن،(3216)الصغرىفىالمصنف(
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بنِِحِلاصُنبُدمحمحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-أ6828

حدثنا،حُجرٍبنُعلئُحدثنا،شاذانَُنبُدمحمسعيدٍأبوحدثنا،ىِناه

وأ-ٍراّمَعمُنادِىنادَى:قالالعَبسِىضُبَيعَةَبنِيَزيدَعن،ال!ذَئَعن،شَريئر

جَريح،علىيُدافُ)1(لاألا:الناسُىَئودَقو،الجَمَلِيَومَ-علىٍّ:قال

عَلَينا)2(.َكِلَذقَشف.اَمِنفهوال!لاحَألقَىنَمو،ًذَوُميُقتَلُولا

بنِموسَىُنبُدَفَحُموالحافظُعبدِالفَهُِنبُدمحمأنجرَنا-أ6829

سُلَيمانَبنُهارونُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاِلضَفلا

إسحاقَ،أبىعن،سُفيانَعنمَهدِكًما،بنُالزَحمَنِعبدُحدثنا،!خاهَبصألا/182/8

.ِةَّيّرُّذلاِىْبَسعنرضيئعَلئاسألٍَرِسايبنَعَفارَُتعِمَس:قالمالكٍبنِِريَمُخعن

َكِلَذغَيرَقُلتَوَل:قالقاتَلَنا.نَمقاتَلْناامَّنإ؟سَبععَلَيهِملَيسَ:فقالَ

لَخالَفْتُكَ)3(.

بها،الاسفَرايينِئُالمَعروفِأبىبنُمحمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ6835

حدثنا،ُءاّذَحلانَصرٍبنِالحُسَينُِنبُدمحأحدثناأحمدَ،ُنبُرشبأخبرَنا

عن،بَهرامَبنُالضلتُحدثنا،أُسامَةَحَفادُبنُحدثنا،عبدِالفَهِبنُعلئُ

النَهرَوانِ)4(.يَومَولاالجَمَلِيَومَر!نهعلئٌيَسبِمَل:قالسلمةَبنِشَقيقِ

ُنبُرشبأخبرَنا،المَعروفِأبىابنُالحَسَنِأبووأخبرَنا-أ6831

.(إيذاف:والمستدرك،مفى(1)

الذهبى.ووافقهوصححه،2/155الحاكم(2)

به.سفيانطريقمن(38793)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.بنحرهبهالصلتطريقمن(38760)شيبةأبىابنأخرجه(4)
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...مدبرهميتبعلمفاءواإذاالبغىأهلباب:البغىأهلقتالكتاب

حدثنا،عبدِاللَّهِبنُعلئُحدثنا،ُءاّذَحلاالحُسَينُِنبُدمحأحدثناأحمدَ،

بنِعلىِّعُمَرَبنِبنِمحمدِبنُِهَّللاعبدُحَدَّثَنِى،أُسامَةَبنُُداّمَحأُسامَةَأبو

َهَلإلاأنبشَهادَةِعَلَيهِمُّنُمَن:الجَمَلِيَومَر!بهعلئٌقال!:أبيهعن،ٍبِلاطأبى

الأبناءِ)1(.مِنَالاَباءَونوَرِّثُ،ُهَّللااَّلإ

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ6832

حدثنا،ِراّبَجلاِدبعُنبُدمحأحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا

ل!عبهعلىٌّسُئلَ:قال!خَيرٍعبدِعن،ٍعْلَسبنِالمَلِكِعبدِعن،غِياثٍبنُحَفصُ

انلِبَقدَقوفاءوادَقو،مُهانْلَتاقفانيَلَعاوَغَبإخوانُنا:فقالَالجَمَلِعنْأهلِ

(2)و

مِنهم.

العَدلُ،حَمشاذَبنُعلئُحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ6833

بنُجَعفَرُحدثنا،حَدَّثَهُمهِشامٍبنَكَثيرَأن،أُسامَةَأبىبنُالحارِثُأخبرَنا

لافكانواَنيّفِصُتدِهَش:قال!أُمامَةَأبىعن،مِهرانَبنُمَيمونُحدثنا،بُرقانَ

.(3)اًليتَقَنوبُلسَيولا،اًيّلَومَنولُتقَيولا،جَريحٍعلىيُجيزونَ

عنعنه،رِوايَتَهالحافظُعبدِاللَّهِأبوىِلأجازَوفيما-أ6834

عن،عُيَينَةَابنُأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،الزَبيعُأخبرَنا،العباسِأبى

به.أسامةاْبىعن(38763)ثيبةاْبىابنأخرجه(1)

.(16791)فىتقدمماينظر(2)

ووافقهوصححه،2/155والحاكممطولًا،532صوالاعتقاد،(05؟1)المعرفةفىالمصنف(3)

به.هشامبنكثيرعن7/411الطبقاتفىسعدوابن،(33829)ثيبةأبىابنوأخرجه.الذهبى
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...مدبرهميتبعلمفاءواإذاالبغىأهلباب:البغىأهلقتالكتاب

فقالَ:،َنيّفِصيَومَبأسيرٍ!ُأزحبهعَلئانْا،فاخِتَةَأبىعن،دينارٍبنِعمرِو

ثَرَهَفلاأخافُىَنإصَبرًا،َكُلُتقْالا:خحبهعلئٌفقالَصَبرًا.تَقتُلْنِىلا

ُبرَحلاو:الشّافِعِئُقالتُباجُ؟خَيرأفيكَ:قالثُئَم،سَبيلَهفخَفَى.َنيمَلاعلا

مُستَعليًا،أومُنتَصِفًا،اهَفُكاْئامِهفىجاذًايُقاتِلُومُعاويَةُ،قائمَةصِفينَيَومَ

َهَفلاأخافُىَنإصَبرًاأقتُلُكَلا:مُعاويَةَاْصحابِنِملِأَسيرٍيقولُخ!بهوعَلِئٌ

العالَمينَ)1(.ثَر

أيّامِهفىجاذًايُقاتِلُومُعاويَةُ:الشافِعِىقَولُ:ُهَّللاهَمِحَرالإمامُالشيخُقال

ويَعلوهالقِتالِفىًةَزَميُساوِيهكانائه:مَعناهمُستَعليًا.أومُنتَصِفًا،اهَفُك

قَتلَه.ْزِجَتسَيمَلوخحبهعلئٌهْلُتقَيمَلَكِلَذَعَموالأسيرِ،اذَهِلًةَئِففكانَ،أُخرَى

غَيرِهعِندَاًيلعَتسُمو،ز!بهعثمانَدَمَيَطلُبُائهلِدَعواهنَفسِهعِندَمُنتَصِفًا:وقيلَ

.(2)ُخَصأوالأؤَلُ.د!بهعثمانَدَمِنِمبَريئًاكانز!بهعَلئابأنَلِعِلمِهِم

ضَعيف:هَّنأإلامُسنَاحَديثهذافىَىِوُردَقو

الحَسَنُِنبُدمحأبكرٍوأبوالحافظُعبدِالفَهِاْبوأخبرَنا-ا6835

ِهَفلاعبدِبنُُفُسويحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاالقاضِى

حَذَثَنِى،الحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا)ح(التَفارُنَصرٍأبوانثَذَح،الخُوارِزمِئُ

حدثناالخَزّازُ)3(،علىُنبُدمحأحدثنا،بالُويَهبنِأحمدَبنُمحمدُبكرٍأبو

بنوسعيد،(18592)الرزاقعبدوأخرجه.4/224والافعى،(0250)المعرفةفىالمصنف(1)

الافعى.تولذكردون،بهعِنةابنعن(33821)شيبةأبىوابن،(2951)منصور

.(0250)عقبراثَالاوالسننمعرفة(2)

"الخراز،:منى(3)

-52-



مدبرهم...يتبعلمفاءواإذاالبغىأهلباب:البغىأهلقتالكتاب

قال:قالر!جمقماَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،حَكيمٍبنُكَوثَرُحدثناالتَّمّارُ،نَصرٍأبو

فيمَنِهّللاحُكمُماأتَدرِىمَسعود،ابنَ"يا:مَسسعودٍبنِِهَّللاِدبَعِل!ي!جمِهَفلارسولُ

الفهِحُكمَ"فإِن:قال.ُمَلعأورسولُهُهَفلا:مَسعودٍابنُقالالأُفةِ؟".هذهنِمبَغَى

حَديثِلَفظُ."مِهِحيرَجعلىَففَذُيولا،مُهُريسأيُقتَلَولامُدبِرُهُم،يُتبَعَألافيهِم

يُقسَمَولا-:ادَز-جَريحِهِمعلىيُجازَ))ولا:الخُوارِزمِىرِوايَةِىِفو،(1)ِزاَّزَخلا

(3)!بءصءصصَ(2)رورو.
ضعي!.وهو،حَكيمٍبنُكوثرُبهتفزدَ."!هم"

بنُإسماعيلُأخبرَناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ6836

أخبرَنا،هارونَبنُيَزيدُحدثنا،المَلِكِعبدِبنُمحمدُحدثنا،ُراّفَضلامحمدٍ

حَخةِفىقاللمج!ِهَّللارسولَأن،بالبَحرَينٌِلُجَرأخبرَخ!،التَّيمِئُسُلَيمانُ

الصَّفّارُ،ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلىُّأخبرَناو)ح(اعِىفَولا

حدثنا،حَفادٍابنُهوالأعلَىعبدُحدثناالضَفارُ،إسحاقَبنُمحمدُحدثنا

نأ،عَفَهعن،ِّىِشاَقَّرلاغُحأبىعن،زيدٍبنِعلىِّعن،سلمةَبنُحَفادُ

."هِسفَنبطيبِأعطاهماإِلألأَخيهمسليمرَجُلمالُُّلِحَي"لا:قال!عَقجمِهَّللارسولَ

"الخراز".:مفى(1)

كوثر:الذهبىوقالالخزاز.علىبنأحمد:بدلالجزار.عبدبنأحمد:وفيه،2/155الحاكم(2)

طريقمن6/9602الكاملفىعدىوابن،(4371)والرويانى،(4595)البزاروأخرجه.متروك

طريقمن(بغية-7؟3)أسامةأبىبنوالحارث.بنحوهبهالتمارنصرأبىالعزيزعبدبنالملكعبد

به.حكيمبنكوثر

،6/9602عدىلابنالكامل:فىعليهالكلامينظرالكوفى.الحلبىمخلدأبوحكيمبنكوثرهو(3)

.4/049الميزانولسان،3/164الاعتدالوميزان،3/26الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء
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...مدبرهميتبعلمفاءواإذاالبغىأهلباب:البغىأهلقتالكتا!

-اًمِلسُميَعنِى-امرِئمالُُّلِحَي"لا:ىِشاَقَزلارِوايَةِىِفو،التَيمِىحَديثِلَفظُ

نَفسِهلأ)1(.نِمبطيباَّلِإ

،ٍديَبُعُنبُدمحأأخبرَنا،عبدانَِنبَدمحأبنُعلئُأخبرَنا-أ6837

،شِهابٍأبوحدثنا،َسُنويبنُأحمدُحدثنا،الشَعْرانِئُالهَيثَمِبنُأحمدُحدثنا

أهلَر!عبهعلىَلَتَقلَفا:قالأبيهعن،َةَجَفرَععنالشئَيباخ!،إسحاقَأبىعن

ثُئَم،رْدِقبَقيَتىَّتَحأخَذَه/شَيئًايَعرِفُكاننَمف،عَسكَرِهِمفىجالَالنَهْر183/8ِ

.(2)ُدعَبتَذِخُأرأيتُها

ر!جنهعَلئاأن،أبيهعن،َةَجَفرَععنالشئَيباك!،عن،سفيانُورَواه

قِدْربَقيَتحَتَى،هَذَخْاشَيئًاَفَرَعنَمفكانَفعَزَفَها،النَهْرِأهلِ(3)ِةَّثِربأُع!

تُعرَفْ)4(.مَل

أموالِعنر!حنهَرَمُعابنَسألتُ:قالتَميمٍبَنِىنِمٍلُجَرعنانيِّوُرو

.(ْ)ًةَمينَغأموالِهِمفىىَرألا:فقالَالخَوار!

الصَّفارُ،عبدِالفَهِأبوأخبرَنا،الصَّيرَفِئُسعيدٍأبوأخبرَنا-أ6838

الحارِثِ،بنُيَعلَىحدثناالوَليدِ،أبوحدثناالبِرْص!،محمدٍبنُأحمدُحدثنا

فىكُنتُ:قال،ِّىَحلامِنَرَجُل،قَتادَةَبنِِهَفلاعبدِعن،شَذادٍبنِِعِماجعن

.(11654)فى)1(تفدم

.بنحوهإسحاقابىطريقمن(38939)شةابىوابن،(2952)منصوربنسعيداخرجه(2)

.1/380الجوزىلابنالحديثغريب.الثيابوخلقانالمتاعردىء:ةثَزلا(3)

.(050)عقب6/283المعرفةفىالمصنفذكره(4)

.بنحوهتميمبنىمنرجلعنغرقدةبنشبيبطريقمن(38932)شيبةأبىابنذكره(5)
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...التاويلعلىالمسلمينمنواحدايقتلالرجلبابالبغىأهلقتالكتاب

وقَتَلَهُممِنهُمَغَرفأنفلَمّا،ل!جنهٍبِلاطأبىبنِعلىِّمَعَِناوَرْهَّنلايَومَِليَخلا

.ًةَروَعيَكشِفْمَلورأْسًا،يَقطَعْمَل

جَماعَةًأو،التّأويلِعلىالمُسلِميَنمِنَاًدِحاويَقتُلُالرَّجُلىُ:بابً

القِصامىُعَلَيهِ!ا!ان،اًدِحاوَنولُتقَيهُمتَنِعينَغَيرُ

جَعَقفَافَقَذاًموُلظَمَلِنُق!وَمَن:تَعالَىالفَهقال:ُهَفلاهَمِحَرالشّافِعِئُقال

المُسلِمِ:دَمَّلِحُيفيمالمج!ِهَّللارسولُوقالَالإسراء:33،.أسُقطئا!لِوًليِّهِء

بقَتل)2!اًمِلسُماعتَبَطَِنَم)):ك!ي!ِهَّللارسولِعنورُوِىَنَمسيى".بثَيرِنَمسيى!تلُاو))

.13)"هِدَيُدَوَقفهو

القاضِى،الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنابماأيضاَّجَتحاو-أ6839

أخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا

نأ،أبيهعن،محمدٍبنِجَعفَرِعن،محمدٍبنُإبراهيمُأخبرَنا،الشئافِعِئُ

إسارَه،وأَحسِنواواسقُوههومِعطَأ:هَبَرَضامَدعبمُلْجَمٍابنِفىقالهه!فرعَليًّا

مُتّنِإو،استَقَدتُشِئتُنِإو،شِئتُإنأَعفو؟دَمِىر!وفأناعِشتُنِإف

تُمَثِّلوا)41.فلافقَتَلتُموه

"اْو".:والأم،8صفى(1)

الجوزىلابنالحديثغريب.جنايةبلاقتله:أى:بقتلمسلمًاواعتبطقتل"."بغير:مفى(2)

2/63.

.4/612الأم(3)

.(16152)فىوتقدم.217/4والشافعى،(0350)المعرفةفىالمصنف(4)

-55-



...ممتنعونوهمالقتالفيمسلفايقتلونالمرتدينفىقالمنبابالبغىاهلقتالكتاب

القِتالِفىاًمِلسُمَنولُتقَيَنيّدَترُملافىقالنَمبابُ

ٍمَدباوعَبتُيمَلتابوا:ثُغَمُمتَنِعونَمُهو

بنَوثابِتَمِحْصَنٍبنَعُكاشَةَطُلَيحَةَُلَتَقدَق:ُهَفلاهَمِحَرُئِعِفاشلاقال

.(1)اًدَوَقولاعَقلًايُضَفَنْمَلفَمَلسأثُئَم،َمَرقأ

بنُِهَفلاعبدُأخبرَنا،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبواْخبرَنا-ا6840

حدثنا،مَنيعٍأبىبنُالحَخاجُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

مِنََذَترامَنِوارتَذَ،بكرٍأباُهَفلااستَخلَفَلَضا:قالالزهرِئَعن،جَذَى

:قال،وقِتالِهالوَليدِخالِدِبنِبَعثِفىالقِضَةَفذَكَرَ.الِإسلامِعنالعَرَبِ

مِحْصَنٍبنَعُكّاشَةٍَذئَموَيطُلَيحَةُفقَتَلَ؟القِتالِفىالبأْسِشَديدَطُلَيحَةُوكانَ

فرَكِبَ،بعُمرَةٍوأهَلَمَلسأثُئَمتَرَخَلَ)2(،طُلَيحَةَالحَقَبَلَغفلَمّا،َمَرقأوابنَ

فقَضَىَةَكَمىَلإَذَفَنثُئَم،بالمَدينَةِبه!حبكرٍباْبِىمَزَحَتَىاًنِمَاالناسِفىيَسيرُ

،"(3)
.هتَرمع

القِصاصَ.عنهَطَقسأائهرَباحٍأبىبنِعَطاءِعنويُذكَرُ

بالذَمَِنوعَبتُيقال:نَمبابُ

،جَعفَرٍبنُِهَقلاعبدُأخبرَنا،ِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا6841

،مسلمٍبنِقَيسِعن،سفيانُحدثنا،قَبيصَةُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا

.4/222الأم(1)

)ترجل،.:م،8صفى(2)

.(16806)فىتقدم(3)
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قتالهمبهيحللمالخوارجرأىيظهرونالقومبابالبغىأهلقتالكتاب

ر!بهبكرٍأبىىَلإُنافَطَغوٌدَسأ؟بُزاخَةَوفدُفجاءَ:قالشِهابٍبنِِقِراطعن

.(1)ِةَيزخُملاال!لْمِأوِالمُجْلِيَةِِبرَحلابَينَفخَئرَهُم،َحلُضلايَسألونَه

حدثنا،يَعقوبُحدثنا،ِهَفلاعبدُأخبرَنا،الحُسَينِأبووأخبرَنا-أ6842

أبىعنزَكَريّا،عن،سُلَيمانَبنُالزَحيمِعبدُحدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبو

بعدَدينِهعنعُلاثَةَبنُُةَمَقلَعَّدَترا:قالضَمرَةَبنِِمِصاععن،إسحاقَ

بسِلْمٍإلامِنكَنَقبَلُلا:ز،!حبهبكرٍأبوفقالَ،ِمل!لِليَجنَحَأنفأبَىلمج!ىِبَّنلا

قَتلاناعلىَنودَهشَت:قال؟مُخزيَةٌسِلْمما:فقالَ.ٍةَيِلْجُمحَربٍأوٍْةَيِزْخُم

184/8قَتلاكُم.نَدِىولاقَتلانا/وتَدونَالنّارِ،فىقَتلاكُموأنَ،الجَنَّةِفىائهُم

مُخزيَةً)2(.اًمْلِسفاختاروا

قَتلانا.يَدواألاىَأرزجهالخطابِبنََرَمُعأنالقِضَةِهذهفىانيِّوُردَقو

.مُهَلدياتِفلا،ِهَفلاأمرِعلىاولِتُققَتلانا:وقالَ

.(3)لَجورَعُهَّللاشاءَإن،ِةَّدرلاأهلِقِتالِبابِفىُدِرَيوذَلِكَ

قِتالُهُمبهَّلِحَيتمالخَوارِجَِىْأرَنورِهطُيِموَقلابابُ

َعِمَسإذيَخطُبُهوبَينا)4(هن!!لعَليًّاأنبَلَغَنا:ُهَّللاهَمِحَرالشئافِعِئُقال

ز،!حبه:ٍبِلاطأبىبنُعلئُفقالَللهِ.اَّلإحُكمَلاالمَسجِدِ:ناحيَةِنِمتَحكيفا

.(17694)فىتخريجهوسيأتىمنه.اَخربطرفسفيانطريقمن(7221)البخارىأخرجه(1)

.(33272)شيبةأبىابن(2)

.(17694)فى)3(سيأتى

أبينما،.:م،8صىف(4)
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قتالهمبهيحللمالخوارجرأىيظهرونالقومبابالبغىأهلقتال-كتاب

نَمنَعُكُملا؟ثَلاثٌانيَلَعلَكُم،باطِلبهاأُريدَقَحكَلِمَةُ،للهِإلاحُكمَلا

مَعَأيديكُمكانَتماَءئَفلانَمنَعُكُمُولا،ِهَفلااسمَفيهااورُكذَتأنِهَّللامَساجِدَ

.(1)بقِتالٍنَبدَؤُكُمولاأيدينا،

حدثناالوَليدِ،أبواْخبرَنا،إجازَةًالحافظُِهَفلاعبدِأبوأنبأنِى-ا6843

عن،ٍريَمُنابنُحدثنا،شَيبَةَأبىابنُهوبكرٍأبوحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُ

ِةَعُمُجلافىأنابَينا:قالٍرِمَنكَثيرِبنِعن،ٍليَهُكبنِسلمةَعن،الأجلَحِ

فقالَ:ُرَخآقامَثُئَم.للهِاَّلإحُكمَلا:فقالٌَلُجَرقامَإذالمِنبَرِ،علىه!روعَلِى

بيَدِه:ل!عبهعلئٌإلَيهِمفأشارَالمَسجِدِ،نَواحِىنِمقامواثُئَم.للهِإلاحُكمَلا

(2)ُرِظَتنَنِهَّللاحُكمَ،باطِلبهاىَغَتبُيكَلِمَةٌ،للهِإلاحُكمَلانَعَماجلِسوا،

ِهَفلامَساجِدَنَمنَعُكُملامعنا؟كُنتُمماخِصالٍثلاثَعِندِىلَكُمإنَاَلأ،فيكُم

أيدينا،مَعَأيديكُمكانَتمافيْئًانَمنَعُكُمولا،(3ِهَفلااسم3َ)فيهااورُكذَتأن

.(4)ِهِتَبطُخفىَذَخأثُئَم.اولِتاقُتحَتَىمُكُلِتاقَنولا

.(د!نه)ْعلىعنٍعِفارأبىبنِِهَّللاِديَبُععنَرَخَاوجهٍنِممَعناهبَعضُورُوِىَ

العباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبواو،18/81أخبرَنا-ا6844

حدثنا،ُناّفَعحدثنا،المَروَزِئُبكرٍبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

.4/712الأم(1)

إننظر".:مفى(2)

."صإاسمه:الأصلحاشيةفىوكتب.،)اسمه:8صفى(3-3)

.(2467)الغليلإرواءفىالألبانىوضعفه.(38926)شةأبىابن(4)

.(16779)فىتقدم(5)
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قتالهمبهيحللمالخوارجرأىيظهرونالقومبابالبغىأهلقتالكتاب

قَومًاز!بهعلئَعِمَس:قالضَمْرَةَبنِِمِصاععن،إسحاقَأبىعن،شُعبَةُ

نِمِساّنلِلبُدَّلاولَكِن،للهِاَّلإحُكمَلانَعَم:قالللهِ.اَّلإحُكمَلا:يَقولونَ

فيهاُهَّللاويُبلِغُالكافِرُ،فيهُعِتمَتسَيو،المُؤمِنُفيهيَعمَلُ،ٍرِجافأوبَرٍّأميرٍ

الأجَلَ)1(.

أخبرَناببَغدادَ،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ6845

ابنُأخبرَنا،ُةَلَمرَححَدَّثَنِى،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُ

العَزيزِعبدِبنََرَمُعأن،شِهابٍابنِعن،ٍليَقُععن،ُثيَّللاحَدَّثَنِى،وهبٍ

ُّبُسَيفيمَنتَقولُما:فقالَ،هيَلإَلَسرأعبدِالمَلِكِالوَليدَبنَأنهَرَبخأ

؟ُمَّلَميلالَكَما:وقالَىِنَرَهَتناف.ُّتَكَسف:قال؟َلَتقُيأنأتَرَى،َءافَلُخلا

ثَسدهَّنِكَلولا،:قال؟َنينِمؤُملاأميرَياأقَتَلَ:فقُلتُلِمِثلِها،فعادَ.ُّتَكَسف

الخُلَفاءِ)2(.حُرمَةِنِمانتَهَكَفيمايُنَكَّلَأنىَرأفإِنِّى:فقُلتُ:قال.َءافَلُخلا

،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-أ6846

عن،ُّىِرْهَملاٍديَمُحبنُُدِلاخىِنَربخأ،وهبٍابنُحدثنا،نَصرٍبنُبَحرُحدثنا

كانالخطابِبنِزَيدِبنِالزَحمَنِعبدِبنَالحَميدِعبدَأن،غُفْرَةَمَولَى3َرَمُع

اًلُجَروجَدتُىِّنإ:َرَمُعىَلإفكَتَبَالعَزيزِ،عبدِبنَِرَمُععَهدِفىالكوفَةِعلى

،ُةَنِّيَبلاهيَلَعقامَتدَقو،يَسُبُّكَ-الكوفَةِأسواقِنِمسوقٌ-ِةَساَنُكلاب

.بنحوهبهعفانعن(38903)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.الحسينأبىطريقمن45/152عساكرابنوأخرجه.603/1سفيانبنيعقوب(2)

.21/420الكمالتهذيبوينظر"عمرو".:8صفى(3)
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185/8

...الناسجماعةيعتزلونالخوارجبابالبغىأهلقتالكتاب

فيه.َكَعِجارُأأنلىبَداثُئَم،جَلدِهأو،لِسانِهأو،يَدِهِعطَقِبأو،بقَتلِهُتمَمَهف

وَلبيَدِهنَفسِىىِذَتاوبَعدُ،،*أ،َكيَلَعسَلامالعَزيزِ:عبدِبنُُرَمُعهيَلإفكَتَبَ

جاءَاذِإف،مِنكَهُتدَقَألجَلَدتَهوَلو،بهَكُتعَطَقَلقَطَعتَهوَلو،بهَكُتلَتَقَلقَتَلتَه

َكِلَذَنِإف؟عنهاعفُأوِسَثنِىاثَذِىثحُسف،ِةَساَنُكلاىَلإبهفاخرُجْهذاكِتابِى

تَسلٌلُجَرإلا،ِساّنلامِنٍَدَحأبسَبِّمسلمٍامرِىقَتلُيَحِللافإِنَه؟َئَلإ!ثَحأ

دَمُه)1(.لَحدَقفجمبَِهَفلارسولَثَسلنَمف،جمتَِهَفلارسولَ

الإمامِِةَهِجنِموالِيَهُمَنولُتقَيوالنّاسِ،جَماعَةَيَعتَزِلونَالخَوارِجُ:بافي

مُخالِفًاحُحمًاويُظهِروااودِقَتعَيوإمامًايُنَضبواأنقبلَالعادِلِ

المَصامىُعَلَيهِ!اَكِلَذفىكانلِحُحمِه،

،!كاهَبصألاالفَقيهُالحارِثِبنِمحمدِبنُأحمدُبكبرأبواْخبرَنا-ا6847

حدثنا،عَبَادَةَبنُمحمدُحدثنا،مُبَشَرٍابنُحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُأخبرَنا

نَهَىل!عبهعَلتاأن،مِجْلَزٍأبىعن،التَيمِئُسُلَيمانُأخبرَنا،هارونَ/ُنبيَزيدُ

بنِالفَهبعَبدِفمَزواحَدَثًا،اوثِدحُيحَتَىالخَوار!علىاوط!َبَتَيأنأصحابَه

بَعضهُمفأخَذَهانَخلَةٍنِمساقِطَةٍتَمرَةٍعلىفمَزوا،بهفانطَلَقواهوذَخأف،خَتاب

فقالَاستَحلَلتَها؟!(2)َمِبفمُعاهَد،تَمرَةُ:مُهُضعَبلهفقالَ،هِمففىفألقاها

نِمعَلَيكُمحُرمَةُمَظعأهونَمعلىأدُلكُمالَفأاظ(18/81:خَتاببنُِهَفلاعبدُ

نأإلَيهِمفأرسَلَر!بهعَلئاَكِلَذفبَلَغَ،هولَتَقفأنا.:قال.مَعَن:قالواهَذا؟

من:بدلاحميد.عنخالد:وفيهبه.وهبابنطريقمن11/041المحلىفىحزمابنأخرجه(1)

حميد.بنخالد

.)فيم":الدارقطنىوعند.كذا،5:الأصلفىفوقهاكتب(2)
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...بلدعلىغلبواإذاالبغىأهلباب:البغىأهلقتالكتاب

مُكُّلُكو:قال!قَتَلَه؟انُّلُكوبهنُقيدُكَكَيفَ:قالوا.خَئابٍبنِهَّللابعَبدِأَقِيدُونا

ِهَّللاو:وقالَ،عَلَيهِماوطُسبَيأنَرَمأثُئَم!ُرَبكأُهَّللا:قال.نَعَم:قالواقَتَلَه؟

فقالَ::قالفقَتَلوهُم.:قال.عَشرَةٌمِنهُميُفلِتُولا،عَشرَةٌمِنكُميُقتَلُلا

الحديثِ)1(.َىِقابوذَكَرَ.قال.ِةئَدثلاذافيهِماوبُلطا

،اهِلهأصَدَقاتِاوذَخأو،ٍدَلَبعلىاوبَلَغإذاِىغَبلاأهلُبافي:

عَلَيهِميُعَدْ)2(مَلالحُدودَعَلَيهِمُوأقاموا

بما:استِدلالًا

حدثنا،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ6848

َعِمَس،عِمْرانَأبىعن،شُعبَةُحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

َعَمسأأنلمجتَِهَّللارسولُأمَرَخ!:قالبه!الذَرٍّأبىعن،الضامِتِبنَِهَفلاعبدَ

نِم""الصحيحفىمُسلِمٌهَجَرخأالأطرافِ)3(.مُجَذَعِىِشَبَحٍدبَعِلوَلووأُطيعَ

(4)ريَو
شعبه.يثِ

الفَقيهُ،الوَليدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا-أ6849

عَئاشٍبنُإسماعيلُأخبرَنا،يَحيَىبنُيَحيَىحدثنا،علىٍّبنُإبراهيمُحدثنا

محمدُحدثنا،عَدِىابنُأحمدَأبوأخبرَنا،المالينِئُسَعدٍأبوأخبرَناو)ح(

بنيزيدعن(38889)شيبةأبىوابن،(476)الأموالفىعبيدأبووأخرجه.3/131الدارقطنى(1)

به.هارون

والتاء.بالياء:الأصلفىكتبت(2)

.(5185.0592.16685)فىوتقدم.(453)الطيالسى(3)

.(648/024،1837)مسلم(4)
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عليهويصلىيغسلالبغىأهلمنالمقتول:بابالبغىأهلقتالكتاب

الربَيدِئُ،العَلاءِبنُإبراهيمُحدثنا،الحِمصِئُالعَطارُرَزيننبنِجَعفَرِابنُ

مَكحولي،عن،الفَخمِئُمالكبنُُديَمُححدثنا،عَتاشٍبنُإسماعيلُحدثنا

،أميرٍكُلَّْعِطأمُعاذُ،))يا:كحِِهَفلارسولُقال:قالٍلَبَجبنِمُعاذِعن

بَينٌَعِطَقنُمهذااصحابِى")1ا.نِماحَدًاَّنَّبُسَتولا،إمامٍكُلِّخَلفَوصَلِّ

.ومُعاذٍمَكحولٍ

ِهيَلَعىَّلَصُيويُغْسَلُِىغَبلاأهلِنِمالمَقتولُ:بافي

ٍديَبُعُنبُدمحأأخبرَنا،عبدانَِنبَدمحأبنُعلئُأخبرَنا-ا6850

حدثنا،عيسَىبنُأحمدُحدثنا،ٍرِباجبنِِلضَفلابنُمحمدُحدثناالضفارُ،

عن،مَكحولٍعن،الحارِثِبنِالعَلاءِعن،ٍحِلاصبنِمُعاويَةَعن،وهبٍابنُ

بَرًاأميبر،كُلِّمَعَعَلَيكُمٌبِجاوُداهِجلا":!ِيمجِهَفلارسولُقال:قالهريرةَأبى

اًرِجافأوكانبَزًامسليم،لُكعلىواجِبَةٌوالضلاةُالكَبائرَ،َلِمَعوِإنازِجافأوَكان

الكَبائرَ!)2(.َلِمَعوِإن

شَهيذالمُعتَركِفىِىغَبلاأهلِبسَيفِِلدَعلاأهلِنِمالمَقتولُبافي:

القَولَينِِدَحأفىهيَلَعيُصَلَّىولاُلَسْغُيال

جَعفَرٍأبوأخبرَنا،ببَغدادَُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا6851

،جَريرٍبنُوهبُحدثنا،ربَفعَجبنُيَحيَىحدثناالرزازُ،عمبروُنبُدمحم

)9-زوائد(،الصحابةفضالْلفىأحمدبناللهعبدوأخرجه.695/2الكاملفىعدىابن(1)

:2/67المجمعنىالهيثمىوقالبه.عياشبنإسماعيلطريقمن(370)0173/2والطرانى

معاذ.منيسمعلمومكحول

منقطع.وهذا:6/1330الذهبىوقال.(18523)عقبوسيأتى.(5365)فىتقدم(2)
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...البغيأهلبسيفالعدلأهلمنالمقتولباب:البغيأهلقتالكتاب

186/8قال:قالِمِزاحأبىبنِقَيسِعن،ٍدِلاخأبىبنِإسماعيلَعن،شُعبَةُ/حدثنا

.(1)مِصاخُمفإِنِّى؟ثيابِىفىادفِنونِى:ظج!!لراّمَع

ابنُعمرِوأبوأخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ6852

بنُُسُنويحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،إسحاقَبنُحَنبَلُحدثنا،السَّمّاكِ

َناَحوُصبنَزَيدَأن،مُهاجِرٍشَيخٍأبىعن،أبيهعن،العَبدِىُّيَعفورٍأبى

فقالَ:جَريحًا،َّثُتراف،عبدِالقَيسَِةَياريَحمِلُالجَمَلِيَومَكانالعَبدِىَّ

حَنبَل:علىٍّأبوقال.مُخاصِمفإِنِّى؟ثيابِىعلئَوشُدّوا،اًمَدىِّنَعاولِسغَتلا

مُخاصَئم)2(.أومُخاصِئماّمإ

حدثنا،ازُالرزجَعفَرٍأبوأخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ6853

،مسلمٍبنِقَيسِعن،سفيانُحدثنا،ُّىِريَبُّزلاأحمدَأبوحدثنا،الوَليدِبنُأحمدُ

اّنإ:فقالَخَطيبًاقامَهَّنأ،ٍديَبُعبنِسَعْدِ)3(عن،لَيلَىأبىبنِالرَّحمَنِعبدِعن

عَلَينا)4(.كانثَوبٍفىاَّلإانونِّفَكتولا،الثّيابَعَنّااتَغسِلوفلا،غَدًامُستَشهَدونَ

!جبهعَليًّاأن،الشَّعبِىِّعنالجَنائزِكِتابِفىانيِّوُردَقوهَؤُلاءِ.قالكَذا

.(ْ)َةَبتُعبنِوهاشِمٍِرِسايبنِِراّمَععلىىَّلَص

.(6904)فىوتقدم.(388)مصنفاتهمجموعفىالرزازجعفراْبو(1)

به.بشرانابنعنوغيرهالمصنفطريقمن19/442عساكرابنأخرجه(2)

.277/4،278،351،352الاصابةوينظر"سجد".:مفى(3)

،(97011)ئميبةأبىوابن،(0554)الطبرانىطريقهومن،(6642،9588)الرزاقعبداْخرجه(4)

الصحيح.رجالورجاله:3/23المجمعفىالهيشمىوقالبه.سفيانعن

.(6906)فى)5(تقدم
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...رحمهذىقتليعمدأنمنالعدللأهليكرهمابابالبغىأهلقتالكتاب

قَتلَيَعمِدَأننِمِلدَعلا!أَهلِيُحرَهُمابابُ

ِىغَبلاأهلِنِمهِمِحَرىِذ

أبيه،قَتلِعنعُتبَةَبنَحُذَيفَةَأباكَفَجميِ!النَبِئَنْاَىِوُربمااستِدلالًا

.ِهِنباقَتلِعنذ!بهبكرٍوأبا

عبدِالفَهِأبوحدثناإملاءً،الحافظُعبدِالفَهِأبوحدثنا-ا6854

حدثنا،الفَرَجِبنُالحُسَينُحدثنا،ِمهَجلابنُالحَسَنُحدثنا،الأصبَهانِئُ

َدِهَش:قالأبيهعنالرنافىِ،أبىابنُحَذَثَنِى،ُىِدِقاولاَرَمُعُنبُدمحم

.!ِعمجِهَفلارسولُعنههَعَنَمفيَعنِىالبِرازِ،ىَلإعُتبَةَأباهاعَدوبَدرًاحُذَيفَةَأبو

علىْلَزَيمَلالصَدّيقِبكرٍأبىبنُوعَبدُالزَحمَنِ:َرَمُعُنبُدمحمقال

فقامَالبِرازِ،ىَلإاعَدو،المُشرِكينَمَعَبَدرًاَدِهَشحَتَىِكرَثشلافىقَومِهدينِ

قالجميِ!ِهَفلارسولَأنفذُكِرَليُبارِزَه،ز!تهالصًذيقُبكرٍأبوأبوههيَلإ

الحُدَيبيَةِ)1(.هُدنَةِفىَمَلسأالزَحمَنِعبدَإنَثُئَم.،َكِسفَنبامَئئنا:!بكرٍلأَبِى

وارِثُه،وهوالعادِلَيَقتُلُالباغِىأوِالباغِىَيَققُلالعادِلُ:بافي

ِهِتَثَرونِمالقاتِلِغَرُهُثِرَيوهثِرَيمَل

حدثنا،الفَقيهُالوَليدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا6855

حَذَثَنِى،عَئاشٍبنُإسماعيلُحدثنا،ٍرْجُحبنُعلئُحدثنا،سُلَيمانَبنُمحمدُ

ِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا)ح(الضَئاحِبنُوالمُثَنَىٍجيَرُجوابنُسعيدٍبنُيَحىَ

وينظر.3/85الطبقاتفىسعدابنوعنه،1/70المغازىفىوالواقدى،3/223،474الحاكم(1)

شىء.هذانىصحما:6/3302الذبىوتال.257/1الواتدىمغازى
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...دينهأودمهأوأهلهأومالهأريدمنباب:البغيأهلقتالكتاب

حدثناالمُطَرِّزُ،ائرَكَزبنُالقاسِمُحدثنا،الفَقيهُالوَليدِأبوحدثنا،الحافظُ

حدثنا،ُئظاَحُولاٍحِلاصبنُيَحيَىحدثناالسِّمسارُ،ٍمِشاهبنُالقاسِمُ

عن،ٍبيَعُشبنِعمرِوعن،الصَبّاحِبنُاىَّنَثُموٍجيَرُجوابنُسعيدٍبنُيَحيَى

.(2)((شىءٌالميراثِمِنَلِقاتِلَسيَلا):!ي!ِهَّللارسولُقال:قالجَذَهعن،أبيه

187/8ٍبيَعُشبنِعمرِوعن،موسَىبنِ/سُلَيمانَعن،ٍدِشاربنُمحمدُورَواه

نِإف،شىءٌلِقاتِلٍَسيَل":لمجتَِهَّللارسولُوقالَ:قالهَرَكَذحَديثٍفىبإِسنادِه

شَيئا((.القاتِلُُثِرَيولاإلَيه،النّايرُِبَرقأهْثِرَيٌثِراولهْنُكَيمَل

الفَرائضِ)3(.كِتابِفىمَضَىدَقبشَواهِدِهوهو

دينُهأودَمُهأوأهلُهأومالُهأُريدَنَمبافي:

شَهيذفهوَىلِتُقففقاتَلَ

،ُزاّزَبلابلالٍابنُِدِماحأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-ا6856

بنِطَلحَةَعن،الرهرِئَعن،سفيانُحدثنا،المَكَئُالزَبيعِبنُيَحيَىحدثنا

لمجيهوِهَفلارسولَأن،ٍليَفُنبنِعمرِوبنِزَيدِبنِسعيدِعن،عَوفٍبنِِهَفلاعبدِ

.(4)"ٌديهَشفهومالِهدونََلِتُقنَم":قال

إالمثنى،.:مفى(1)

طريقمن97/4والدارقطنى،الصباحبنالمثنىذكردون(6367)الكبرىفىالنسائىأخرجه(2)

ابنوحديث:329/9الرايةنصبفىالزيلعىوقال.(12370)عقبوتقدمبه.حجربنعلى

خطأ.عياض

.(12369)فىتقدم(3)

.(6128)فى)4(تقدم
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...دينهأودمهأوأهلهأومالهأريدمنباب:البغىأهلقتالكتاب

أخبرَنا،فُورَكَبنِالحَسَنُِنبُدمحمبكرٍأبوانَثَذَحو-ا6857

،ُّىِسِلايطلاداودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،جَعفَرٍبنُِهَفلاعبدُ

بنعَفارِِنبِدمحمابنِعُبَيدَةَأبىعن،أبيهعن،سَعدٍبنُإبراهيمُحدثنا

رهِي!النَبِئَأن،ر!نهزَيدٍبنِسعيدِعن،عَوفٍبنِِهَفلاعبدِبنِطَلحَةَعن،ٍرِساي

دَمِهدونَكُلَنَمو،شَهيدٌفهوأهلِهدونَكُلَنَمو،شَهيدٌفهومالِهدونَكُلَنَم":قال

.(1)((شَهيلىٌفهو

أيّوبَوأبِىالطَّيالِسِىعن،عبدِالفَهِبنُهارونُورَواه-ا6858

دونَأو،دَمِهدونَأو،هِلهأدونََلِعُكأومَن:فقالَسَعدٍبنِبراهيمَإعن،ِّىِمِشاهلا

،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،الرُّوذْبارئُىلعأبوهانَربخأشَهيذ!.فهودييه

داودَأبوحدثنا،ِهَفلاعبدِبنُهارونُحدثناال!جِستاك!،داودَأبوحدثنا

.سَعدٍبنِإبراهيمَعن،َئِمِشاهلاأئوبَأبايَعنِى،داودَبنُوسُلَيمانُالطَّيالِسِئُ

(2)َص:
.هَرثفد

ُئِوَلَعلاداودَبنِالحُسَينُِنبُدمحمالحَسَنِأبوحدثنا-ا6859

الحافظُ،الحَسَنِِنبِدمحمُنبُدمحأٍدِماحأبوأخبرَناإملاءً،ُهَّللاهَمِحَر

حدثنامَهدِى،بنُعبدُالزَحمَنِحدثناالذهلِئُ،يَحيَىُنبُدمحمحدثنا

عن،طَلحَةَِنبِدمحمبنِإبراهيمَعن،الحَسَنِبنِعبدِالفَهِعن،سفيانُ

.(6129)فى)1(تقدم

داودبنسليمانطريقمن(4106)والنسائى،(1652)أحمدوأخرجه.(4772)داود)2(أبو

.(6129،16856)فىتقدمماوينظر.بنحوهالهاشمى
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البغىأهلقتالفىالخلافبابالبغىأهلقتالكتاب

فهو،َلِتُقففقاتَلَحَق،بغَيرِمالُهأُريدَنَم":قال!ي!َئِبَّنلاأن،وعمرٍبنِِهَّللاعبدِ

:!(1)
-)).

بمِثلِهِ)2(.هريرةَأبىعنالأعرَجَوأحسِبُ:قال-أ6865

ِىغَبلاأهلِقِتالِفى!الِخلابابُ

مِنَِناَخَفَياَطنإَو!:ِةَيَالابالقَديمِفىهيَلَعِهَّللارَحمَةُالشّافِعِئَُّجَتحا

ىَّتَحتبَنِىىتَّلَافَمئلُؤااَلاخرَىعَلَىإِضدَسفُمَابَغتلَاِنبَئنَهُمَأفَأَضحلِحُوااَقْئَتَلُواْاَتمُؤنِينَ

نأتَبأإذاالباغيَةِالفِئَةِبقِتالِاسمُهتَبارَكََنِذأف.(9:الحجراتأ!ِهَّلدَاأَترِ+ىَلإضةءَ

ساقَثُمَّالبَغىِ.او(28/81أهلِقِتالِفى!جِهَّللارسولَُبَّغَرو:قالتَفِىءَ.

بأسانيدَطهنانَسوقُهاونَحنُالكِتابِ)3(،هذاِلَّوأفىذَكَرناهاالتىالأحاديثَ

.َرَخُأ

أخبرَناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ6861

ابنُهوِهَّللاِديَبُعُنبُدمحمحدثناالرزازُ،وعمرٍُنبُدمحمأبوجَعفَرٍ

عن،الأعرابِىُّعَوفٌحدثنا،الأزرَقَُفُسويبنُإسحاقُحدثنا،المُنادِى

ىِت!َّمُأ!ر:))تَفتَرِقُِهَّللارسولُقال:قالالخُدرِىِّسعيدٍأبىعن،نَضرَةَأبى

والنسائى،(0421)مذىوالتر،(4771)داودوأبو.بهمهدىابنطريقمن(9682)أحمدأخرجه(1)

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.صحيححسن:مذىالتروقال.بهسفيانطريقمن(9904)

(3992).

الألبانىوقال.بهالحسنبنالفَهعبدطريقمن(5822)ماجهوابن،(9682،9882)أحمدأخرجه(2)

صحيح.حسن:(2095)ماجهابنصحيحفى

.(1678ه-ا6767)تقدمماينظر(3)

-67-



البغىأهلقتالفيالخلافبابالبغىأهلقتالكتاب

كمامُسلِمٌهَجَرخأبالحَق!)2(.الطّائفَتَينِىَلْوَأتثتُلُهامارِقَة،مُهَنيَبكعمرُقُفِركَتينِ)1(

(3)ء
مضى.

الرزازُ،جَعفَرٍأبوأخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا6862

عثمانُحدثنا،رَوحٌحدثنا،المُنادِىابنُهوِهَفلاِديَبُعُنبُدمحمحدثنا

فىَتعِمَسلَه:ٌلُجَروسألَه:قالَةَركبأبىبنُمُسلِمُحدثنا،ُماخَئشلا

اَلًا)):لمج!ِهَفلانَبِىعنيقولَُةَركبأباىِدِلاوُتعِمَس:قال؟شَىءٍنِمالخَوار!

نآرُقلايجاوِزلابالقُرآنِ،مفُتَنِسلأةَقِلَذاًحِذاءُاشِدّاةاًقواثمىِتَّمًأفىسيَخزجُنهٍا

نَمفالماجوزييمُوهم،فَاًمُهومُتيًارذاٍائئمييمُوهم)4(،فَاًمفومُتيًارف!ذااَلأتَراقِيَهُم،

(5)وي
".

ببَغدادَ،الخُوارِزمِئٍُبِلاغبنِمحمدِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-ا6863

بنُمحمدُحدثنا،النَيسابورِئُحَمدانَبنِأحمدَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

خَيثَمَةَ،عن،الأعمَشُحدثنا،سفيانُأخبرَنا،كَثيرٍبنُمحمدُأخبرَنا،أيّوبَ

فلأَنلمجتِهَفلارسولِعنحَذَثتُكُمإذا:به!حعلئٌقال:قالغَفَلَةَبنِسوَيدِعن

.("فرقتين:الأصلفىبعده(1)

أحمدوأخرجه.(290)مصنفاتهمجموعفىالرزازجعفروأبو،(5011)المعرفةفىالمصنف(2)

به.عوفطريقمن(6735)حبانوابن،(8556)الكبرىفىوالنسائى،(19611)

.(16773)فىوتقدم.(0651/150)مسلم(3)

.2/442الجرزىلابنالحديثغريباتتلرهم.:أنيموهم(4)

2/614والحاكم،(3676)والبزار.بهروحعن(7-بغية20)والحارث،(64402)أحمدأخرجه(5)

مسلم.ثرطعلىصحيح:الحاكموقالبه.الثحامعثمانطريقمن
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البغىأهلقتالفىالخلافبابالبغىأهلقتالكتاب

امَّنِإفوبَينَكُمبَينِىحَذَثتُكُماذِإو،هيَلَعَبِذكأأننِمَئَلإثمَحأال!ماءِمِنَأخِرَّ

8/188حُدَثاءُقَومٌالزمانِِرِخآفىىِتْأي":لمجولُءبَخجرِهَفلارسولَُتعِمَس/،خَدعَةُبرَحلا

كماالإِسلامِمِنَيَمزقونَالبَرئةِ،قَولِخَيرِنِميَقولونَالأحلامِ،سُفَهاءُالأسنانِ،

نِإف،فاقتُلوهُممُهومُتيِقَلفأينَما،مُهَرِجانَحإيمانُهُميُجاوِزُلا،الزمئةِمِنَالشهمُيَمرُقُ

بنِمحمدِعن"الصحيح"فىالبخارىُّرَواهالقيامَةِ(()1(.يَومَقَتَلَهُملِمَنأجرٌمُهَلعَك

مَضَى)2(.كمامُسلِئمهَجَرخأو،كَثيرٍ

حدثنا،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَنا-ا6864

:قالٍبِلاغأبىعن،سلمةَبنُُداّمَححدثنا،داودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

ِجَرَدعلىتَبِصُنف،الخَوار!رُءوسِنِمبرُءوسٍفجِىءَأُمامَةَأبىمَعَكُنتُ

خَيرُالشماءِ،لِظتَحتَكُعلواكَعلَى"شزثَلاثًااهَلاقالنّارِ""كِلابُ:فقالَ،َقشَمِد

شَيئًاأو!لمججرِّهَّللارسولِنِمسَمِعتَهشَيئًا:قُلتُ،اًش!َظاهَلاقوكَعلوه((.قَتَلَهُمنَمكَعلَى

.(3)صجملِهَّللارسولِنِمسَمِعتُهشَى!دلَب،د!ىِرَجَلْنَذِإىِّنإ:قالبرأْيِكَ؟تَقولُه

أخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنااظ،81/20-ا6865

بنُمحمدُحدثنا،القاضِىإسحاقَبنُإسماعيلُحدثنا،الضَفارٍُديَبُعبنُأحمدُ

،(0861)وأحمدبه.كثيربنمحمدطريقمن(6739)حبانوابن،(4767)داودأبوأخرجه(1)

.(16775،16776)فىوتقدمبه.سفيانطريقمن(4113)والنسائى

.(16776)عقبوتقدم،(.../6601)مسلم(2)

حمادبنطريقمن(3000)والترمذى،(22208)أحمدوأخرجه.(1232))3(الطيالسى

فىالألبانىوحسنه.بنحوهغالبأبىطريقمن(176)ماجهوابنحسن.:وقال،بنحوهسلمة

.(146)ماجهابنصحيح
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البغىأهلقتالفىالخلافبابالبغىأهلقتالكتاب

فبَعَثَبالشئامِكُنتُ:قالىٍبِلاغأبىعن،زَيدٍابنُهوحَقادٌحدثنا،بكرٍأبى

علىوكُنتُ،َقشَمِدِجَرَد!اىاوبِصُنف،الخَوار!مِنَرأْسثاسِتينَُبَفَهُملا

عَيناهتَعَمَدعَلَيهِمَفَقوفلَمّا،فاتَمعتُهُتلَزَنفأُمامَةَأبومَزَإذصر،بَيتٍظَهرِ

،َمَّنَهَجكِلابُثَلاثًا،اَدَمَ؟!ببَنِىالشئَيطانُيَصنَعُما!ِهَفلاسُبحانَ:وقالَ

نَمقَتلَىخَيرُ،ٍتاّرَمثلاثَال!ماءِ،لِظتَحتَقَتلَىشَزُ،جَهَنَمَكِلابُ

ٍبِلاغأبايا:فقالََئَلإالتَفَتَئُئَمقَتَلوه.أوقَتَلَهُملِمَنطوبَىقَتَلوه،

؟ًةَمحَرُتيَكَب:قالى.مُهَتيأرحينََتيَكَبرأيتُكَ:قُلتُمِنهُم.ُهَفلاأعاذَكَ

.مَعَن:قُلتُعِمران"؟"آلَِةَروستَقرأُلَه،الاسلامِأهلِنِمكانوامُهُتيأر

:َغَلَبىَتَحـهمِبَتِكلَاأُمُهُنَتَئَكخُتءَايَتمِتهُفَنِكنَاعَنكأَنزَلَاَئَذِى-َوُه!:أرَقف

وزِفيَزَفيٌقُلوبِهِمفىكانهَؤُلاءِوِإنَ.(7:عمرانآلأاَلئاُ!وإِلاتَأْيِملَهُ،ُمَلمي!وَمَا

اَلئَهِرَتهَةِِقَف!:قَولِهىَلإوَاَختَلَفُوأ!وتَفَرقوُأَنيِذَل؟أُؤلُوكَت!وَلَا:قرأئُئَم.مِهب

قالى:أُمامَةَ؟أباياهَؤُلاءِمُه:قُلتُ.،107-105:عمرانلَاأ!َنوُدِلَخلِبهاهُئم

ىِّنإ:قالىجمج!؟ِهَفلارسولِنِمسَمِعتَهشَىءٌأو،تَقولُقِبَلِكَنِم:قُلتُ.مَعَن

بَنِىإنَ:قالىثُئَمسَبعًا،عَذَحَتَى.مَزَتَينِولامَزَةلاسَمِعتُهلَب،2ىِرَجَلْنَذِإ

،ًةَقرِفعَلَيهِمتَزيدُالأُفَةَهذهوِإنَ،فِرقَةًوسَبعينَإحدَىعلىتَفَزَقواإسرائيلَ

يَفعَلونَ؟ماتَرَىألاأُمامَةَأبايا:قُلتُالأعظَمَ.ال!وادَإِلاالنارِفىاهُفُك

.(1)مُتلَفُحمامُكيَلَعوحُضلواماعَلَيهِم:قالى

ورجاله:6/234المجمعفىالهيثمىوقال.بهزيدبنحمادطريقمن(8035)الطبرانىأخرجه(1)
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البغىأهلقتالفىالخلافبابالبغىأهلقتالكتاب

حدثنا،الأصبَهانِىَُّفُسويبنُعبدُاللَّهِمحمدٍأبوأخبرَنا-أ6866

بنُيَزيدُحدثنا،ُئِنارَفعَّزلامحمدٍبنُالحَسَنُحدثنا،الأعرابِىِّابنُسعيدِأبو

لأَهلِقالل!جنهعلىٍّعن،عَبيدَةَعن،محمدٍعن،هِشامٌأخبرَنا،هارونَ

اورَطبَتأنلَولا،ِدَيلامَثدونُأوِدَيلاُنَدومأوِدَيلامُخدَجُرَجُلفيهِمالنَّهْرِ:

فقُلتُ:عَبيدَةُقال.مُهَلَتَقلمنلمجيه!نَبيِّهلِسانِعلىُهَّللاقَضىمالأَنبأممُم

نَعَم،الكَعبَةِثَرونَعَم:قال!يهجَيهمّ؟ىِبَّنلامِنَاْدهَتعِمَسأنتَ:4!فرلِعَلِىٍّ

.(1)اًثالَث.الكَعبَةِورَبِّ

:وقالوا،ِىغَبلاأهلِقِتالَقَوموأنكَرَ:القَديمِفىُهَّللاهَمِحَرالشّافِعِئُقال

؟َنيمِلسُملاقِتالُُّلِحَيولا،الاسلامِبأهلِولَيسواالكُفرِ،أهلُمُهِىغَبلاأهلُ

الإِسلامِ،بعدَالمُرتَدُّجتهثَالَثباَّلِإمسلبمامرِئدَمُُّلِحَي"لا:قاللمجيه!ِهَّللارسولَلأَنَّ

اَّلإَءامِّدلا!رِهَّللارسولَُمَّرَح:فقالوافيقتَلُ((.والقاتِلُالإِحصانِ،بعدَىِناّزلاو

القِتالَلأَنَّ؟كَقَتلِهالمُسلِمِوقِتالُبها،اَّلإُمَّدلاُّلِحَيفلا،الجِهَةِهذهنِم

َرَمأو،الباغيَةِالفِئَةِبقِتالُِهَّللاَرَمأ:لَهُميُقالُ:الشّافِعِئُقال.ِلتَقلاىَلإيَصيرُ

قِتالَُّلِحَيأنيَجوزُدَق؟بسَبيلٍِلتَقلامِنَالقِتالُولَيسَلمججوّ،ِهَّللارسولُبذَلِكَ

ساقَثُمَّقَتلُه.ُّلِحَيولا،وضَربُهجَرحُهُّلِحَيكما،قَتلُهُّلِحَيولاالمُسلِمِ

ز!بهعلىٍّعلىاورِكنُيمَلجم!ِهَّللارسولِأصحابَأنمَعَ:قالأنىَلإالكَلامَ

مَلووكَرِهوه)2(،ِماّشلاوأهلَالبَصرَةِأهلَقِتالَهاورَكنأو،الخَوار!قِتالَه

بالخَوار!.صَنيعَهاوهَركَي

.(16777)فىوتقدمبه.يزيدعن(1224)أحمدواْخرجه.(1550)المعرفةفىالمصنف(1)

"وكرهوا،.:مفى(2)
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البغىاهلقتالفىالخلافبابالبغىاهلقتالكتاب

الشئافِعِى،عنالبَغدادِئُالزَحمَنِعبدِأبورَواهاذَكَه:ُهَّللاهَمِحَرالشيخُقال

فأفا،الفُرقَةِفىالقِتالِمِنََنوهَركَيكانوالماالصَخحابَةِبَعضَبهأرادَامَّنِإو

إئاهُم.قِتالَهَهِرَكمِنهُمأحَدًانَعلَمُفلاالخَوارجُ

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا6867

حدثنا،الوَزاقُعلىبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

:قالسيرينَِنبِدمحمعناْئوبَ،عن،زَيدٍحَفادُبنُحدثنامُسَذَد،

رَجُل)1(.يَجبُنَأناَّلإتاثمًاوالحَرورئةِالفُصوصِقِتالََهِرَكأحَدًاُتمِلَعما

قِتالَهاوهِرَكائَذينَالضَحابَةِبَعضِعنانيَؤُردَقو:ُهَّللاهَمِحَرالشيخُقال

مُهوالمَعاذيرِ،/ببَعضِاعتَذَرواأنَهُمُ،صِفينَحَربِفىمَعَهيَمضوامَلو189/8

فبَعضُهُم،وغَيرُهُمَةَمَلسَمبنُُدَفَحُمو،زَيدٍبنُوأُسامَةُ،وفاصٍأبىبنُسَعدُ

بإِسلامِههَبِسَحاًمِلسُمَلَتَقدَقكانوبَعضُهُمرأْىِ.أخطَأ:قالالهعنهَىِوُر

كانوبَعضُهُم.ُهَفلاإلاَهَلإلا:يقولُاًلُجَريَقْتُلَألاتَعالَىَهَفلافعاهَدَمُتَعَؤَذًا،

نأثمَحْاوبَعضُهُم،الفُرقَةِفىقِتالًاهَبِسَحفالفُرقَةِفىالقِتالِتَعظيمََعِمَس

اًلِماح،قِتالِهفىافِحُمكانز!بهعَلئاأنىَلإأكثَرُهُمَبَهَذدَقو.غَيرُهيَتَوَلاه

تَركِعلىِعانِتمالاأهلِحَملَ،الشئامِأهلَبقِتالِهيَقصِدُ،هِتَعاطعلىهَفَلاخلمن

قَتلِهنِمهيَلَعيَظُنونَكانوامادَفعَالبَصرَةِأهلَوبِقِتالِه،لِلِإمامِالطاعَةِ

.هِتَمامإفىيَقدَحُماأو،دَمِهفىهَلِتاقهِتَكَراشُمأو،ز!بهعَفانَبنِعثمانَ

شورَىنِملهَقَبَسكانبما،الشئامِأهلِنِمهَفَلاخنَمبَغىِعلىواستَدَئوا

به.أيوبطريقمن2/4المدونةفىسحنوناخرجه(1)
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البغىأهلقتالفىالخلافبابالبغىأهلقتالكتاب

المثئورَىأصحابِنِمَىِقَبنَموبَيعَةِ،!بهالخطابِبنَِرَمُعالمُؤمِنينَأميرِ

مُهَنأو،بخَصائصِهبالامامَةِأحَفهُموقتِهفىكانوأنَه،الفُرقَةِوُقوعِقبلَهاّيإ

فيما:َىِهو،هَفَلاخفيمَنالباغيَةِِةَئِفلِلغ!يىِهَّللارسولِعَلامَةَوجَدوا

محمدٍبنُعلئُالحَسَنِوأبوالحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا6868

بنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالا:السُّبعِئُ

الحَذاءِ،ٍدِلاخعن،شُعبَةُحدثنا،الوارِثِعبدِبنُالضَمَدِعبدُحدثنا،مَرزوقٍ

قالجم!ِهَّللارسولَأن،ر!ئهاسلمةَأُئمَعن،أُفَهعن،الحَسَنِأبىبنِسعيدِعن

الباغيَةُ(()1(.ُة!ِفلاَكُلُتقَت":لِعَفارٍ

حدثناداودَ،أبوحدثنا،مَرزوقٍبنُإبراهيمُانَثَّدَحو:قال-ا6869

عن،هِّمُأعن،الحَسَنِأبىبنِالحَسَنِعن،ِءاّذَحلاٍدِلاخعن،شُعبَةُ

مِثلَه)2(.فذَكَرَر!نها.سلمةَاُئمَ

إبراهيمَ،ابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا-ا0687

ُنبِدَمَضلاعبدُحدثنا،مَنصورٍبنُإسحاقُحدثنا،سلمةَُنبُدمحأحدثنا

عنِنَسَحلاوالحَسَنِأبىبنِسعيدِعن:قالهَّنأاَّلإ،بنَحوِهفذَكَرَ.الوارِثِعبدِ

.(3)مَنصورٍبنِإسحاقَعن""الصحيحفىمُسلِمٌرَواهأُفَهِما.

،(26650)واْحمدبه.الحافظالفَهعبدأبىطريقمن(3952)السنةشرحفىالبغوىأخرجه(1)

.بعدهماوينظر.بهشحبةعنغندرطريقمن(8543)الكبرىفىوالشائى،(2916/72)ومسلم

أمه.عن:بدل.ابيهعن:البغوىوعفد

شحبة:وعندهم،(4485)الكبرىفىوالشائى،(65632)أحمدطريقهومن،(0317)الطالسى(2)

.بنحوهبهالحسنطريقمن(6736،7077)حبانابنوأخرجهوخالد.ايوبعن

.(72)عقب(2916)مسلم(3)
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البغىأهلقتالفيالخلافبابالبغىأهليقتالكتاب

ابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا،الحافظُعبدِالفَهِأبووأخبرَنا-ا6871

بنُوإِسحاقُإبراهيمَبنُإسحاقُحدثنا،سلمةَبنُأحمدُحدثنا،إبراهيمَ

عنمَسلَمَةَ،أبىعن،ُةَبعُشحدثنا،ٍليَمُشالنَّضرِبنِعن،مَنصورٍ

قَتادَةَ،أبومِنَىخَيرهونَمحَذَثَنِى:قالالخُدرِئَسعيدٍأبىعن،نَضرَةَأبى

الفِئَةَُكُلُتقَتسُمَئةَ،ابنَيالَكَ:"بُؤسَائبِصرٍرِسايلِعَفارِبنِقاللمجج!َئِبَّنلاأن

بنِوإِسحاقَإبراهيمَبنِإسحاقَعن""الصحيحفىمُسلِئمرَواهالباغيَةُ")1(.

(2)

وغيرِهِما.مَنصورٍ

بِشْرانَبنِعبدِالفَهِِنبِدمحمبنُعلئُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا6872

أخبرَنا:قالاببَغدادَُئِرَك!لاالجَئارِعبدِبنِيَحيَىبنُِهَفلاعبدُمحمدٍوأبو

الرَّزّاقِ،عبدُحدثنا،مَنصورٍبنُأحمدُحدثناالصَّفّارُ،محمدٍبنُإسماعيلُ

،حَزمٍبنِعمرِوبنِمحمدِابنِبكرِأبىعن،ٍسُواطابنِعنمَعمَر،أخبرَنا

رحنهراّمَعَلِتُقلَمّا:قال،أبوههَرَبخأأو،أبطمَعَأطنَأدرِىلا:قالأبطعن

قالدَقوعَفار،َلِتُق:فقالَالعاصِبنِعمرِوعلىفدَخَلَحَزمٍبنُعمرُوقامَ

علىفدَخَلَ،لَونُهمُنتَقِعًاعمروفقامَالباغيَةُ".الفِئَةُ:))تَقتُلُه!ج!ِهَفلارسولُ

عمرو:قالفماذا؟!،راّمَعَلِتُق:مُعاويَةُفقالَعَقار؟!َلِتُق:فقالَمُعاويَةَ

َتضِحُد:مُعاويَةُفقالَ:قالالباغيَةُ".الفِئَةُهُلُتقَت9:يقولُ!ي!ِهَفلارسولَُتعِمَس

به.إبراهيمبنإسحاقعن(8548)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.548/2الدلائلفىالمصنف(1)

به.شميلبنالنضرطريقمن(22610)وأحمد

.(2915/71)مسلم(2)
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بَينَهوَقلأىَّتَحبهجاءوا،وأصحابُهعلئهَلَتَقامَّنإقَتَلناه؟نَحنُأَوَ،بَولِكَفى

:قالبِشْرانَابنِرِوايَةِىِفو،ِّىِرَّكُّسلاحَديثِلَفظُسُيوفِنا.:قالأو،رِماحِنا

؟َكُنْأشما:مُعاويَةُفقالَ،مُعاويَةَعلىَلَخَدىَّتَحُعِجَترَيفزِعًاوعمرٌفقامَ

.(1)هَرَكَذثُمَّ!؟ٌراّمَعَلِتُق:فقالَ

الباغيَةِالفِئَةِقِتالََكَرَتنَموالفُرقَةِ،فىالقِتالِعنِىهَّنلابابُ

الفُرقَةِفىقِتالايَحونَأننِمخَوفًا

حدثنا،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،فُورَكَابنُبكرِأبوحدثنا-أ6873

ِنبِدمحمعن،ٍدِلاخبنُُةَّرُقحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

اوعِجرَت"لا:قال!رَئِبَّنلاأن،أبيهعن،َةَركبأبىبنِالرَّحمَنِعبدِعن،سيرينَ

حَديثِنِم"الصحيح"فىهاجَرخأ.(2)((ىيفعَبرِقابَمُك!ُفعَبيَفمرِبُاًلاَّلُضبَعدِى

(3)رييرصّ

.لمحره

190/8أخبرَنا،الشِّيرازِىُّالفَقيهُعلىٍّبنُمحمدُنَصرٍأبو/أخبرَنا-أ6874

الجارُودِىُّ،ِرضَّنلاُنبُدمحمبكرٍأبوحدثنا،مَنصورٍبنُيَحيَىمحمدٍأبو

ويونُسُأيّوبُحدثنا،زَيدٍبنُُداّمَححدثنا،ُئِّبضلاَةَدبعبنُأحمدُحدثنا

قال:قالَةَركبأبىعن،قَيسٍبنِالأحنَفِعن،الحَسَنِعن،والمُعَلَّى

أحمدوعنه،(20427)الرزاقوعبد،وحدهبشرانابنعن2/551الدلائلنىالمصنف(1)

عمروبنمحمدغيرالصحيحرجالأحمدورجال:7/242المجمعفىالهيثمىوقال.(17778)

ثقة.وهو

.(9698،9699،9859)نىتقدمماوينظر.(899)الطيالسى(2)

.(1679/31)ومسلم،(1741)البخارى(3)
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فالقاتِلُصاحِبَه،امُهُدَحأفقَتَلَبسَيفَيهِما،المُسلِمانِالتقَى)إذا:!ح!ِهَفلارسولُ

الئارِدأ)1(.فىوالمَقتولُ

بِشْرانَبنِِهَفلاعبدِبنِمحمدِبنُعلئُالحُسَينِأبووأخبرَنا-ا6875

بنِالحُسَينِبنُمحمدُحدثناالضَفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُأخبرَناببَغدادَ،

حدثنا،زَيدٍبنُحَضادُحدثنا،المُبارَكِبنُالزَحمَنِعبدُحدثنا،ُئِنيَنُحلاموسَى

هذالأنصُرَُتبَهَذ:قالقَيسٍبنِالأحنَفِعن،الحَسَنِعن،ويونُسُأئوبُ

:قالالزَجُلَ.هذاُرُصنأ:قُلتُتُريدُ؟أينَ:فقالََةَركبأبوفتَلَقّاك!،الزَجُلَ

بسَيفِهِما)2(المُسلِمانِالتقَى:)إذايقولُلمجزِهَفلارسولَُتعِمَسفإِنَى؟ْعِجرا

بالُفما،القاتِلُهذا،ِهَفلارسولَيا:قُلتُ:قالالنارِدأ.فىوالمَقتولُفالقاتِلُ

فىالبخارئُرَواهصاحِبِهِإ)3(.كَعلِعلىحَريصًاكانأإئه:قالالمَقتولِ؟

.(4)َةَدبعبنِأحمدَعنمُسلِمٌورَواه،المُبارَكِبنِالزَحمَنِعبدِعن""الصحيح

ٍحِلاصُنبُدمحأأخبرَخ!،الحافظُعبدِالفَهِأبووأخبرَنا-ا6876

الجَحْدَرِئُ،ىلِماكأبوحدثنا،نَصرٍُنبُدمحمحدثنا،ببُخارَىالكَرابيسِئُ

عَئَمابنِنَصرَأُريدُ:قُلتُ:قالائهإلا،بمَعناههَرَكَذف.زَيدٍبنُحَضادُحدثنا

بنالعلاء:النسائىوعند.بهعبدةبنأحمدطريقمن(5981)حبانوابن،(1344)النسائىأخرجه(1)

(1334)والنسائى،(2694)داودوأبو.بهحمادطريقمن(43902)وأحمد.المعلىمنبدلازياد

.(3587)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهأيوبطريقمن

"بسيفيهما(.:مفى(2)

به.المباركبنالرحمنعبدطريقمن(0351)ممجمهفىعساكرابنأخرجه(3)

.(888/51)ومسلم،(31،6875)البخارى(4)
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بالُفما:وقالَبسَيفَيهِما".المُسلِمانِتَواجَهَ"إذا:وقالَلمجيه!.ِهَّللارسولِ

عن""الصحيحفىمُسلِمٌرَواهصاحِبِهِ")1(.قَتلَأرادَهَّنإ":قالالمَقتولِ؟

.(2)ٍلِماكأبى

أهلِحَملَيُريدُامَّنإ،هُدِصقَيولامُهَلتَقيُريدُلاِىغَبلاأهلَيُقاتِلُنَمو

والمُنازَعَةِ،المُزاحَمَةِعنمُهَعفَدأو،الطاعَةِعلىالإمامِحُكمِنِمِعانِتمالا

نَمقِتالَأبَحناكماقِتالَهاأبَحنابأنّاَدَوَقولاعَقلَفلانَفسٍعلىالقِتالُىَتأنِإف

َىفَوَقولاعَقلَفلانَفسِهعلىالقِتالُىَتأنِإف،دَفعًانَفسَهأوحَريمَهأومالَهَدَصَق

.ُمَلعأُهَّللاوقِتالَه.أبَحنابأنا

الِإسماعيلِئُ،بكرٍأبوأخبرَنا،الأديبُوعمرٍأبوأخبرَنا-أ6877

،مسلمٍبنُالوَليدُحدثنا،ىَّنَثُملابنُمحمدُحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُىِنَربخأ

هَّنأُّىِمَرضَحلاِهَفلاِديَبُعبنُبُسرُحَدَّثَنِى،ٍرِباجبنِيَزيدَبنُالرَّحمَنِعبدُحدثنا

ُساّنلاكان:يقولُاليَمانِبنَحُذَيفَةَُتعِمَس:يقولُالخَوْلانِئَإدريسَأباَعِمَس

يُدرِكَنِى،أنمَخافَةَِّرَّشلاعنأسألُهوكُنتُالخَيرِ،عن!ح!ِهَّللارسولَيَسألونَ

لَهفالخَيرِ،اذَهبُهَفلافجاءَنا،وشَرٍّجاهِلئةٍفىكُنّااّنإ،ِهَفلارسولَيا:فقُلتُ

:قال؟خَيرٍنِمَزَّشلاَكِلَذبعدَلَه:فقُلتُ."مَعَن":قال؟شَزٌِريَخلاهذابعدَ

بغَيرِويَهدُونَسُنتِى،بغَيرِيَستَنُّونَ"قَومٌ:لظ؟ٌفَخَدومما:قمتُ.((ٌنَخَدوفيه،"نَعَم

"نَعَم":قال؟شَرٍّنِمِريَخلاَكِلَذبعدَلَه:فقُلتُ.((ُرِكنُتومِنهُمتَعرِفُهَدىِ،

به.كاملأبىعن(4268)داودأبوأخرجه(1)

.(2888/41)مسلم(2)
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...الفرقةفىالقتالعنالنهىبابانبغىاهلقتالكتاب

،ِهَفلارسولَيا:فقُلتُفيها".هوفَذَقإلَيهامُهَباجأنَمجَهَنمَ،أبوأبِعلىدُعاة

،ِهَفلارسولَيا:قُلتُ."انِتَنِسلأبَنومفَكَتَي،انِتَدْلِجنِممُه"نَعَم؟:قاللَنا.مُهْفِص

نِا!:ظُتُ."مُهَمامإِوالمُسلِمينَجَماعَةَ"تَلزَمُ:قال؟َكِلَذأدرَكَنِىإنتأمُوُخ!فما

علىَّضَعَتأنوَلوكُفها،الفِرَقَتِلكَْلِزَتعافأ:قال؟إمامٌولاجَماعَةٌلَهُمْنُكَيمَل

فىومُسلِمٌالبخارئُرَواه.(1)إَكِلَذعلىوأنتَُتوَملاَكَكِردُيحَئىشجَرَة،أصلِ

المُثَنَى)2(.ِنبِدمحمعن"الصحيح"

حدثنا،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَنا-ا6878

عن،أبيهعن،سَعدٍبنُإبراهيمُحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

:أو-كِينَةٌسَتَكونُاإئها:ع!ي!ِهَفلارسولُقال:قالهريرةَأبىعن،سلمةَأبى

والقاعِدُالسّاعِى،مِنَخَيرٌفيهاوالماشِىاليقْظانِ،مِنَخَيرًافيهاالنّائمُيَكونُ-ٌنَمِك

مَعاذًاأوًأجْلَممِنهاَدَجونَمفالماشِى،مِنَخَيزفيهاوالقائمُالقائمِ،مِنَخَيرٌفيها

عنمَنصورٍبنِإسحاقَعن"الصحيح"فىمُسلِمٌرَواه.(3)"لوفليَستَعِذْ

إبراهيمَ)4(.عنِهَفلاِديَبُعبنِمحمدِعنالبخارئُهَجَرخأوداودَ،أبى

بنُمحمدُجَعفَرٍأبوأخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا6879

بنُرَوحُحدثنا،المُنادِىابنُهوِهَفلاِديَبُعبنُمحمدُحدثناالرزازُ،وعمرٍ

ابن:وعنده،المثنىبنمحمدطريقمن(802)الفتنفىالواردةالسننفىالدانىعمروأبوأخرجه(1)

.(16688)فىوتقدمجابر.بنيزيدبنالرحمنعبد:بدلجرير.

.(1847/51)ومسلم،(7084)البخارى(2)

به.سلمةأبىطريقمن(5959)حبانوابن،(7796)أحمدوأخرجه.(2465)الطيالسى(3)

.(1807)والبخارى،(2886/21)مسلم(4)
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،ُراّفصلاٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عَبدانَبنِأحمدَبنُعلئُوأخبرَنا)ح(عُبادَةَ

الشَّخامُ،عثمانُحدثنا،عُبادَةَبنُرَوحُحدثنا،أُسامَةَأبىبنُالحارِثُحدثنا

اهَّنإ":قال!صِهَّللارسولِعن،بكْرَةَأبىعن،بكْرَةَأبىبنُمُسلِمُحدثنا

فيهاوالقاعِدُاَلأإلَيها،السّاعِىمِنَخَيرٌفيهافالماشِىاَلأ،كِينَةٌتَكونُثُمَّ،ٌنَعِكسَتَكونُ

لهكانَتنَمفتَلَزَناذِإفاَلأالقاعِدِ،مِنَخَيرٌفيهاُعِجَطْضُملاواَلأ،فيهاالقائمِمِنَخَيرٌ

ٌلِبإلهكانَتنَمواَلأبأوضِه،فليَلحَقْأوفقلهكانَتنَمواَلأ،هِمَنَغبفليَلحَقْمئَنَغ

نَم-أرأيتَفِداكَُهَّللا-جَعَلَنِىهَّللاَئِبَنيا:ِموَقلامِنٌَلُجَرفقالَ."هِلبإبفليَلحَقْ

صَخرَة،ىَلإبهليكمِدْثُمَّدَيفَه،"فلْيأخُذْ:!ال؟ُخ!كَيفٌَلِبإولاٌمَنَغلهلَيسَ

8/191ّمُهَّللا؟ُتغَّلَبلَهاللَّهُمَّالنَّجاءَ،استَطاعَإنِبه/(1)وُجنَيلثُمَّ،ربَجَحبهِّدَحعلىليَدُقَّهُثُمّ

بيَدِىَذِخُأإن-أرأيتَفِداكَُهَّللا-جَعَلَنِىِهَّللاَئِبَنيا:ٌلُجَرفقالَبَلَّغتُ؟".لَه

-َّكَشعثمانُ.الفَريقَينِِدَحأ:-أوالصَّفَّينِِدَحأىَلإبىَقَلَطنُيىَّتَحاًهَركُم

و!+!(2)و.
بإِثمِكُءوَل":قال!؟ىِناشنِميَكونماذا،ىِنلُتقَيفبسَيفِهرَجلفيَحدِلمحنِى

عنٍهُجوأنِم""الصحيحفىمُسلِمٌهَجَرخأ.(3)((ِواّنلاأصحابِنِمويَكونُوِإثمِه،

الشَّحّامِ)4(.عثمانَ

اللغةمنوالمشهورقليلةلغةوهى،الجازمةالأمرلاممع-الواو-العلةحرفبثبوتبالنسخكذا(1)

.538صللزمخشنرىوالمفصل،78/1الاعرابصناعةسروينظر.الحذف

"فضربنى".:الأصلحاشيةفى(2)

داودوأبو.بهروحعن(49002)أحمدوأخرجه.بهبشرانابنعن6/084الدلائلفىالمصنف(3)

بهءالشحامعثمانطريقمن(5965)حبانوابن،(4256)

.(2887)مسلم(4)
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إملاءً،ُّىِوَلَعلاداودَبنِالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوحدثنا-أ6880

أحمدُحدثنا،الحافظُالحَسَنِِنبِدمحمُنبُدمحأٍدِماحأبواخبرَنا

عن،شُعبَةُحدثنا،سَؤارٍبنُشَبابَةُحدثنا،الذُولابِئُالضَئاحِبنِمحمدِابنُ

قال:قالذَرًأبىعن،الضامِتِبنِِهَفلاعبدِعن،الجَوْنِىعِمرانَأبى

يُعجِزُماِدهَجلامِنَالئاصََغَلَبإذاتَصنَعُكَيفَ،ِّرَذأبا"يا:!ِهَفلارسولُ

:قال.ُمَلعأورسولُهُهَفلا:ُتلُقَفمُصَلاهُ؟".ىَلإفِراشِهنِميَقومَأنَلُجَّرلا

البَيتُ)1(يَصيرَحَئىُتوَملاكُرَإذاذَرّأباياتَصنَعُ)كَيفَ:قال.ثُئَم"تَعَفَّفُ"

كَيفَذَرّ"أباإيا:قالثُئَم.أُرِبصَت):قال.ُمَلعْاورسولُهُهَفلا:.قُلتُبالعَبدِ؟!

ورسولُهُهَّللا:قُلتُبالذماءِ؟".الزييئأحجارُتَفرَقَحَئىُلتَقلاكُرَإذاتَصنَعُ

"لا،:قالالسِّلاحَ؟َىِعَماْحمِلُلا:قُلتُمِنهإ.أنتَنَمبأتَلحَقُ:قال.ُمَلعأ

علىثَوبَكَفألقِالشيفِ،شُعاعَُك-أنخِفتَإذاولَيهنإذن،َموَقلاَتكَراش

وِفيلمِه(()2(.بإِثمِكَلَمؤَْكِهجو

حدثناالمُقرِئُ،محمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبووأخبرَنا-ا6881

حدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثناإسحاقَ،ِنبِدمحمبنُالحَسَنُ

ِنب(3)ِثَّعَشُملاعنعِمرانَ،اْبىعن،زَيدٍحَمّادُبنُحدثناالزَبيعِ،أبو

،15/12للبغوىالسنةشرحينظربالبد.يحفر:أو،بالبدالقبريباع:أى،القبرهنامعناه:البيت(1)

.(01732)وينظر

الإتحاففىالبوصيرىوقال.بهعمرانأبىطريقمن(6685)حبانوابن،(51322)أحمدأخرجه(2)

.ثقاتورواته:01/021

نجعث.:ويقال...طريفبنثع!ئص:وفيه،28/8الكمالتهذيبوينظر.("الأشعث:مفى(3)
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هَّنأإلابمَعناهالحديثَفذَكَرَ.ذَرٍّأبىعن،الصّامِتِبنِِهَّللاعبدِعن،طَريفٍ

قال!:عاتِقِى؟علىهَعَضأفسَيفِىُذُخَاالَفأ،ِهَّللارسولَيا:قُلتُ:قال!

قُلتُ::قال!."َكَتيَب"الزَمْ:قال؟ىِنُرُمتأفما:قُلتُ:قالإذن".َموَقلاَتكَراش"

علىرِداءَكَِقْلأفِفيَّسلاشُعاعَُكَرَه!َلأنَتيِشَخن!ف":قالبَيتِى؟علئََلِخُدإن

وِإثمِكَ")1(.بإِثمِهلَمؤَْكِهجو

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-أ6882

جُحادَةَ،بنِمحمدِعن،سعيدٍبنُالوارِثِعبدُحدثنا،مُسَدَّدحدثناداودَ،أبو

:قاله!رِّىِرَعشألاموسَىأبىعن،ٍليَزُهعن،ثَرْوانَبنِالرَّحمَنِعبدِعن

فيهاالزَجُلُيُصبِحُ،المُظلِمِِليَّللاكَقِطَعِاًنَعِكالسّاعَةِِىَدَيبَينَ))إنَّ:لمجيه!ِهَفلارسولُقال!

القائمِ،مِنَخَيرٌفيهاالقاعِدُكافِرًا،ويُصبِحُاًنِمؤُمويُمسِىكافِرًا،ويُمسِىاًنِمؤُم

اوبِرضاو،مُكَراتوأاوعِّطَقوقِسِئكم)2(،فكَشرواالسّاعِى؟مِنَخَيرٌفيهاوالماشِى

.(3)"َمَدآابنَئِريَخَكفليَكُنْمِنكُمدَحأعلىَلِخُدن!فبالحِجارَةِ،سُيوفَكُم

.(4)ىَنعَملاهذا!يوىِبَّنلاعنوقّاصٍأبىبنِسَعدِعنانيِّوُرو

(1

(2

(3

(4

من(0965)حبانوابن.بهحمادطريقمن(3958)ماجهوابن،(1264،9044)داودابوأخرجه

.(07321)فىوسيأتى.(3583)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهالجونىعمرانابىطريق

.(سو)ق16/074التاجينظر.سْوَقجمعوضمهاالقافبكسر:قِسِئ

طريقمن(9625)حبانوابن،(1396)ماجهوابن،(09731)أحمدوأخرجه.(5924)داوداْبو

حسن:الترمذىوقالمختصرًا،بهجحادةبنمحمدطريقمن(4022)به.والترمذىالوارثعبد

.(3582)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.صحيحغريب

وصححه.حسن:وقال،(4912)مذىوالتر،(5724)داوداْبوو،(6441،9061)أحمداخرجه

.(3581)داودأبىصحيحفىالألبانى
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ُنبُدمحمٍرِهاطأبوأخبرَنا،الرُّوذْبارئُعلىٍّأبوأخبرَنا-ا6883

بنُيَعقوبُحدثنا،الوَفابِعبدُِنبُدمحمحدثنا،المُحَضَداباذِئُالحَسَنِ

بنِِحِلاصبنُُمِلاسحدثنا،سَعدٍبنُإبراهيمُحدثنا،الرهرِىُّمحمد

عن،ٍديِبَلمَحمودِبنِعن،أبيهعن،عَوفٍبنِعبدِالزَحمَنِبنِإبراهيمَ

المُصَلُّونَ؟اختَلَفَإذاُعَنصأكَيفَ،ِهَّللارسولَيا:قالهَّنأَةَمَلسَمبنِمحمدِ

قاضيَةمَنِيَّةٌتأتتكَىَّتَحبَيتَكَتَدخُلُثُئمبها،ُبِرفكِةزَحلاىَلإبسَيفِكَ"تَخرُجُ:قال

.(خاطِية")1يَدٌأو

بنُإسماعيلُأخبرَنا،ُّىرابْذوُزلامحمدٍبنُالحُسَينُأخبرَنا-ا6884

حدثنا،عَبِيدَةَعُبَيدُبنُحَذَثَنِى،ٍبِلاغُنبُدمحمحدثناالضَفارُ،محمدٍ

عن،سلمةَبنِشَقيقِعن،الأعمَشِسُلَيمانَعن،أبيهعن،سُلَيمانَبنُُرِمَتعُم

ِدَيبآخِذًاالزجُلُُءىِجَيإ:قاللمجي!ىِبَنلاعن،!َلاعبدِعن،شُرَحبيلَبنِعمرِو

العِزَّةُلِتَكونَ:فيقولُقَتَلتَه؟لِمَ:ُهَّللافيقولُ:قال.ىِنَلتَكهذارَب،يا:فيقولُِلُجَّرلا

بذَنبِه")2(.بُؤْلِفُلابئ،لَيسَتف!ئهافيقولُ:لِفُلابئ.

أخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا6885

حدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِبنُالحَسَنُ

حدثنا،العَمِّئُالصمَدِعبدِالعَزيزِبنُعبدُحدثنا،بكرٍأبىُنبُدمحم

نأعلىىِتَعيَبَذَخأِريَبرلاابنَإنَ:لِجُندُبٍقُلتُ:قالالجَونِععِمرانَأبو

الحاكم:وعند،سعدبنإبراهيمطريقمن3/171والحاكم،(513)19/230الطبرانىأخرجه(1)

.ثقاتورجاله:7/301المجمعفىالهيثمىوقاللبيد.بنمحمد

.(3732)النسائىصحيحفىالألبانىوصححه.بهمعتمرطريقمن(0804)النسالْىأخرجه(2)

-82-



...الفرقةفىالقتالعنالنهىبابالبغىأهلقتالكتاب

:قال.ِماّشلاأهلِقِتالِىَلإيَدعوخ!وإِنَه،َبَراحنَموأُحارِبََلَتاقنَمأُقاتِلَ

-لُجَرحَدَّثَنِى:قال.مُهَعَمأُقانِلَأنإلااْوَبَأمُهَّنإ:قُلتُ:قال.بمالِكَافتَدِهِ

ِلُجَّرلابتَعَلَّقَدَقوالقيامَةِيَومَُدبَعلاُءىِجَي":قالك!جيهالنَبِئَكَذَبَنِى-أنماِهَّللاو

فيقولُ:هذا؟َتلَتَقَماَلَعوجَلَّ:عَزَُّهَّللافيقولُ:قالهذا.قَتَلَنِىرَبّ،أىْ:فيَقولُ

فُلالب")1(.مُلكِعلىقَتَلتُه

بنُإسماعيلُأخبرَناببَغدادَ،بِشرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا6886

بنُيَعلَىحدثناالضَغانِئُ،إسحاقَُنبُدمحمحدثناالصَّفّارُ،محمدٍ

192/8بَعَثَنا:قالزَيدٍبنُأُسامَةُحدثنا،ظَبْيانَأبى/عن،الأعمَشُحدثنا،ٍديَبُع

رَجُلًا،انكَردأو،اوبَرَهوفنَذِروا)3(،(2)ِتاُقَرُحلاىَلإًةئِرَسك!حيهِهَّللارسولُ

نِمنَفسِىفىفعَرَضَ،قَتَلناهحَتَىهانبَرَضف.ُهَفلاإلاَهَلإلا:قالغَشِيناهفلَمّا

.((؟هَمايقلايَومَُهَّللااَّلإَهَلإبلالَكَنَم":فقالَك!جيهِهَّللالِرسولِهُترَكَذف،2ىَشَكِلَذ

عنشَقَقْتَ))أفَلا:قالَ.ِلتَقلاوِحالِّسلامَخافَةَاهَلاقامَّنإ،ِهَّللارسولَيا:قُلتُ

:قال."؟القيامَةِيَومَُهَفلااَّلإَهَلإبلالَكَنَملا؟أمَكِلَذأجلِنِماهَلاقتَعلَمَىَّتَحقَلبِه

سَعا:قال:ظَبيانَأبوقال.ٍذئَموَياَّلإأُسلِمْمَلىِّنأودِدتُىَّتَحيقولُزالَفما

دَقألَيسَ:رَجُلفقالَ-أُسامَةَ-يَعنِىالبُطَينِذوهَلُتقَيىَّتَحهُلُتقألاِهَّللاووأنا

دَقف:سَعدٌقال،39:الأنفال،193:البقرةأو!ًَنئِفَنوُكَتاَلىَحمتُهوُلئقَو!:ُهَّللاقال

الألبانىإسنادهوصحح.بنحوهعمرانأبىطريقمن(9004)والنسائى،(01660)أحمدأخرجه(1)

.(3733)النسانروصحيحفى

.128/26القارىعمدة.جهينةمنقبيلة:الحرقات(2)

.5/39النهايةوأحسوا.علموا:نذروا(3)
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يمونَىَّتَحنُقاتِلَأنتُريدونَوأصحابُكَوأنتَ،فِتنَةْنُكتمَلحَتَى-قاتَلناهُم

.(2)شَمعألاحَديثِنِم""الصحيحفىمُسلِئمهَجَرخأ.فِتنَة
!!(1)

زيادٍابنُمحمدِأبواْخبرَك!،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا6887

عمرِوبنُِنبُدمحمحدثنا،خُزَيمَةَبنِإسحاقَُنبُدمحمأخبرَنا،ُلدَعلا

عن،ٍعِفانعن،َرَمُعبنُِهَفلاُديَبُعحدثنا،ُئِفَقثلاالوَهّابِعبدُحدثنا،العباسِ

،ىَرَتمااوعَنَصدَقَساّنلاإنَ:الربَيرِفقالاابنِفِتنَةِفىرَجُلانِأتاههَّنأَرَمُعابنِ

؟َجُرخَتأنَكُعَنمَيفما،!ِهَفلارسولُِبِحاصالخطابِبنَِرَمُعابنُوأنتَ

ُهَفلاِلُقَيأوَلَمقَالَا:المُسلِمِ.ىِخأدَمَعلئََمَزَحَهَفلانْايَمنَعُنِى:قال

!ِهَّلِلهُّل!ُنيِدلَاوَلَيُونَفِتنَةَتوُكَتاَلحَقً!وَفنِلُوهُئم:عَروجَل

تُريدونَوأنتُم،للهُِنيّدلاوكانَفِتنَةْنُكتمَلحَتَىانلَتاقدَقف:قال؟(39الأنفاد:أ

فىالبخارئُرَواه.(3)ِهَفلاِريَغِلُنيّدلاويَكونَفِتنَةيمونَحَتَىنُقاتِلَأن

الثَّقَفِى)4(.الوَفابِعبدِعنٍراّشَبِنبِدمحمعن""الصحيح

بكرٍأبوأخبرَناالزَزْجاهِئُ،الأديبُوعمرٍأبووأخبرَنا-ا6888

بنُالحَسَنُحدثنا،ناجِيَةَِنبِدمحمبنُعبدُالفَهِأخبرَك!،الاسماعيلِئُ

بنُحَيوَةُحدثنا،المَعافِرِئُيَحيَىبنُِهَفلاعبدُحدثنا،ُئِوَرَجلاالعَزيزِعبدِ

فىوسياْتى.(15944)فىوتقدمبه.الصغانىإسحاقبنمحمدعن(192)عوانةأبو)1(أخرجه

(16906).

.(158/96)مسلم(2)

به.الفَهعبيدطريقمن(46130)والطبرانى.بهالوهابعبدعن(434)الفتنفىحمادبننعيمأخرجه(3)

.(1354)البخارى(4)

-84-



...الفرقةفىالقتالعنالنهىبابالبغىأهلقتالكتاب

عن،ٍعِفانعن،َئبَشألابنِِهَفلاعبدِبنِِريَكُبعن،وعمرٍبنِبكرِعن،ٍحيَرُش

فىُهَفلاَرَكَذماتَسمَعُألاالزَحمَنِعبدِأبايا:فقالَجاءَهاًلُجَرأنر!بهَرَمُعابنِ

تُقاتِلَأنَكُعَنمَيفما(9:الحجراتأاَقنَتَلُواْ!؟اَئمُؤمِنِينَمِنَِناَنَفَياَطنإَو!:كِتابِه

أحَبُّأُقاتِلُولاالاَيَةِبهَذِهُرُبعأ،ىِخأابنَيا:فقالَكِتابِه؟فىُهَفلاَرَكَذكما

مُؤهَنايَفتُل)وَمَن:اهَلبَقلَجورَعُهَفلاقالالتىِةَيَالابَرُبعأأننِمَئَلإ

!وَقتِلُوهُتم:قالَهَفلاَنِإف:قال.(93:النساءأةَيَالاو!ُرَّنَهَجُهُؤاًزَجَفئُتَعَمِّدَا

كانإذ!رِهَفلارسولِعَهدِعلىفعَلناهدَق:َرَمُعابنُفقالَ.فِشة!َنوُكَتاَلقَص

َرَهَظحَتَى،هوقِثويأوهولُتقَيأنإفادينِهعنيُفتَنُالزَجُلُوكانَ،قَليلًاالإسلامُ

فىقَولُكَفما:قاليُريدُفيماهُقِفاويلاهَّنأرأىفلَمّا.فِتنَةٌْنُميمَلوالإسلامُ

نأمُتهِرَكفعنهُهَّللاعَفادَقفعُثمانُأفا:َرَمُعابنُفقالَر!يمبن؟وعُثمانَعلىٍّ

بيَدِهوأشارَ.هُنَتَخو!ي!ك!ِهَفلارسولِعَمِّفابنُعلئٌوأمّا،(اعنهُهَّللا)ايَعفوَ

بنِالحَسَنِعن""الصحيحفىالبخارئُرَواه.2َنوَرَتحَيثُبَيتُههذا:فقالَ

.(3)َئِوَرَجلاالعَزيزِعبدِ

الحَسَنُِنبُدمحأبكرٍوأبوالحافظُعبدِالفَهِأبووأخبرَنا-أ6889

يَحيَى،بنُالسَّرِىُّحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاالقاضى

حَذَثَنِى:قالهَثَّدَحوَبَرَةَأن،بَيانٍعن،ٌريَهُزحدثنا،َسُنويبنُأحمدُحدثنا

ورواية،نقطبدونيعفو"9وكتب،الجلالةلفظعلىالأصلفىضببوتد.!عنه"تعفوا:مفى-ا(1)

.!عنه"تعفوا:البخارى

مطولْا.بهحيوةطريقمن31/192،193تاريخهفىعساكرابنأخرجه(2)

.(564")البخارى(3)
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...الفرقةفىالقتالعنالنهىبابالبغىأهلقتالكتاب

نأنَرجوونَحنَُرَمُعبنُِهَّللاعبدُإلَينا--أو:انيَلَعَجَرَخ:قالٍريَبُجبنُسعيدُ

الرَّحمَنِعبدِأبايا:فقالٌَميَكُحلهيُقالُبرَجُلٍانرَرَمفحَسَنًا،حَديثًاانَثَذَحُي

كان؟َكُفُأَكتَلِكثالفِتنَةُماتَدرِىلَه:فقالَالفِتنَةِ؟فىالقِتالِفىتَرَىكَيفَ

،ًةَنتِفدينِهِم-فى:قال-أوفيهِمالذُخولُفكان،المُشرِكينَيُقاتِلُلمجي!محما

ِنبَدمحأعن""الصحيحفىالبخارئُرَواهالمُلكِ)1(.علىبقِتالِكُمولَيسَ

(2)برَ

يوس!.

أخبرَناببَغدادَ،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا6890

عثمانَ،ابنُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،دُرُسْتُويَهبنِجَعفَرِبنُِهَفلاعبدُ

الأزهَرِأبىعن،الحَسَنِبنُكَهمَسُأخبرَنا،المُبارَكِابنُهوِهَفلاعبدُأخبرَنا

صَفوانَبنَِهَفلاوعَبدَِريَبرلابنَِهَفلاعبدَأن،ِءاَزَبلاالعاليَةِأبىعن،الضُّبَعِى

،ِتيَبلابيَطوفُوهوَرَمُعابنُامِهبَزَمفالحِجرِ،فىقاعِدَينِيَومٍذاتَكانا

لَناادعُه:لِرَجُلٍقالثُئَمهذا؟نِمخَيراَحأَىِقَبأتُراه:لِصاحِبِهامُهُدَحأفقالَ

هذا:فقالَامُهُلوسرأتاهرَكعَتَينِوصفَىطَوافَهقَضَىافَلف.طَوافَهقَضَىإذا

فقالَإلَيهِما،فجاءَيَدعُوانِكَ.صَفوانَبنُِهَفلاوعَبدُِريَبرلابنُعبدُالفَهِ

-َنينِمؤُملاأميرَتُبايعَأنَكُعَنمَيما،الزَحمَنِعبدِأبايا:صَفوانَبنُِهَّللاعبدُ

أهلِوعافَةُالعِراقِوأهلُالعَروضِ)3(أهلُلهَعَياب/فقَد-ِريَبرلاابنَيَعنى193/8

به.زهيرطريقمن(07121)الكبرىفىوالنسائى،(5381)أحمدأخرجه(1)

.(1654)البخارى(2)

البلدانمعجم.والطائفمكة:وقيل،واليمنوالمدينةمكةعلىيطلق،العينبفتح:العروض(3)

3/658.
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...الفرقةفىالقتالعنالنهىبابالبغىأهلقتالكتاب

تَصَبَّبُمُكِقِتاوَععلىسُيوفِكُموعِضاووأنتُممُكُعِيابُألاِهَّللاو:فقالَ.ماّشلا

المُسلِمينَ)1(.دِماءِنِمأيديكُم

،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،ِلضَفلاابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-أ6891

أخبرَنا،عبدُاللَّهِأخبرَنا،عثمانَابنُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا

جَليسًاكُنتُ:قالالعَبدِىُّحَربٍُنبُديعسحَدَّثَنِىثَعلَبَةَ،ُنبُرِذنُملا

ابنِِةَعاطىِفوالزُّبَيرِ،ابنَِنَمَزالحَرامِالمَسجِدِفىَرَمُعبنِهَّللاِدبَعِل

وأاوثَعَبف،ونَجدَةُالأسوَدِبنُوعَطيَّةُالأزرَقِبنُُعِفان؟الخَوارجِرُءوسُالزُّبَيرِ

أميرِالزُّبَيرِبنِِهَّللاِدبَعِلتُباجَأنَكُعَنمَيما:َرَمُعبنِِهَّللاعبدِىَلإاًّباشمُهُضعَب

كُنتُماِهَّللاو:فقالَ،ِفعَّضلامِنَتَرجُفَُىِهويَدَهمَدَّحينَفرأيتُه؟َنينِمؤُملا

.(2)جَماعَةٍنِمأمنَعُهاولا،فُرقَةٍفىىِتَعيَبلأُعطِىَ

،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،ِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ6892

،عَوفٌأخبرَنا،ِهَّللاعبدُأخبرَنا،عثمانَابنُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا

حَيثُِماّشلابمَروانَُبَثو،زيادٍابنُأُخرِجَُنَمَزكانلَمّا:قالِلاهْنِملاأبىعن

القُرّاءَ)4(َنوَعدُيكانواالَّذينَووَثَبَ،َةَّكَمبالزُّبَيرِابنُووَثَبَ،3َبَثو

الفتنفىحمادبنونعيمبه.جعفربنالفَهعبدطريقمن189/31تاريخهفىعساكرابنأخرجه(1)

به.المباركابنعن(412)

به.الفضلابنالحسينأبىطريقمن31/190تاريخهفىعساكرابنأخرجه(2)

.24/092القارىعمدةينظر.الخلافةعلىأى:وثب(3)

ونواحيها.البصرةعلىغلبواالحسينمساعدةتركعلىندمواتوابينأنفسهمسمواطائفة:القراء(4)

السابق.المصدر
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...الفرقةفىالقتالعنالنهىبابالبغىأهلقتالكتاب

الزَجُلِهذاىَلإلَكَ-أبا-لاانطَلِقْ:فقالَشَديدًاغَفًاأبىغُئَم:قال،بالبَصرَةِ

مَعَهفانطَلَقتُ:قال.ىِمَلسألابَرْزَةَأبىىَلإ،كي!ِهَفلارسولِأصحابِنِم

حازًيَومٍفىٍبَصَقنِملهٍوْلُعلِظفىقاعِاهواذِإف،دارِهفىهيَلَعانلَخَدحَتَى

ألا؟ىَرَتألاروْرَبأبايا:قاليَستَطعِمُهاْبىفأنشا،هيَلإانسَلَجف،َزَحلاشَديدِ

اْنَىِهَفلاعِندَأحتَسِبُىَنإ:قالنْابهيمَفَمَشَىءٍَلَؤْافكانَ:قال؟ىَرَت

التىالحالِعلىكُنتُمالعُرَيبِمَعشَرَإبَمُم؟ٍشيَرُقأحياءِعلىاًطِخاسُتحَبصأ

لَجورَعَهَفلاَنِإو،والضلالَةِِةَئَذلاوالقِفَةِمِنَجاهِلئتِكُمفىعَلِمتُمدَق

التىاينُذلاهذهَنِإو،َنوَرَتمامُكبَغَلَبحَتَىجم!وبِمُحَفَدٍبالِإسلامِنَعَشَكُم)1(

علىاَّلإ"لقاتِلُماوالفَهِمَروانَ--يَعنِىبالشامِائَذِىذاكَإنَ؟مُكَنيَبتَدَسفْا

ُمُكَلوَحاثَذينََنِإو،اينُذلاعلىإلايماتِلُإنْوالفَهِبمَكَةَائَذِىذاكَوِإنَ،اينُذلا

ْعَدَيمَلافَلف:قالالذُنيا.علىإلاَنولِتاميإنْوالفَهِقُزاءَكُمتَدعونَهُمائَذينَ

اَّلإَموَيلاِساّنلاخَيرَاْرَىلاىَنإ:قالإذن؟تأمُرُنافما:أبىلهقالأحَدًا

خِفافَ،ِساّنلاأموالِنِمالبُطونِ)3(خِماصَ-بيَدِهقالَو-(2)ًةَدِبلُمعِصابَةً

عَوفٍحَديثِنِم"الصحيح"فىالبخارىُّهَجَرخْا0(4)مِهئامِدنِمالطهورِ

.(الأعرابِى)ْ

.(شنع)17/174التاجينظر.رفعكم:نعشكم(1)

.2/231الجوزىلابنالحديثغريب.يخاصمونلاالذينواراد،بالأرضاللاصقالمبهم:الملبد(2)

.2/08النهايةينظر.ذلكمنالبطونضامروفهم،الناساموالعناعفةانهماى:البطونخماص(3)

المنهالابىطريقمن(51980)احمدواخرجه.13/72البارىفتحفىكما-سفيانبنيعقوب(4)

.زيادةوفيه،بنحوهبه

.(1217)البخارى(5)
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...المسلموالرجلالمسلمةالمرأةأمانبابالبغيأهلقتالكتا!

ُنبُدمحمِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا6893

الضَّبِّئُ،ِبَّيَسُملابنَِسُنويُنبُدمحأحدثنا،!خاهَبصألاالصَّفّارُعبدِاللَّهِ

ٍمِزاحأبىبنِقَيسِعن،ٍدِلاخأبىبنُإسماعيلُأخبرَنا،عَونٍبنُجَعفَرُحدثنا

فتُقاتِلَتَخرُجُألا:ٍميَرُخبنِلأيمَنَالحَكَمِبنُمَروانُقال:قالاالشَّعبِئَوعامِرٍ

يقولُأحَدًاأُقاتِلَاَّلَأَئَلإادِهَعامُهَّنِإو،بَدرًاادِهَشوعَمِّىأبىَّنإ:فقالَمعنا؟

.اّنَعفاخرُجْ:قال.َكَعَمُتلَتاقِراّنلامِنَببَراءَةٍىِنَتئِجأنتَنِإف،ُهَّللاإلاَهَلإلا

يقولُ:وهوفخَرَجَ:قال

ِشيَرُقنِمَرَخآسُلطانِعلىيُصَلِّىاًلُجَربقاتِلٍولَستُ

وطَيشِجَهلٍنِمِهَّللامَعاذَإثمِىوعَلَعسُلطانُهله

(1)ىِشيَععِشتُمافلَيسَبنافِعِىجُزمٍغَيرِفىاًمِلسُمُلُتقا1

عبدًاأوحاناًّرُحالمُسلِ!اِلُجَّرلاوالمُسلِمَةِالمَرأةِأمانِبابُ

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا6894

حدثنا،ِراّبَجلاعبدُِنبُدمحأحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا

عن،أبيهعن،ىِميَّتلا1يَزيدَبنِإبراهيمَعن،الأعمَشِعن،مُعاويَةَأبو

أدناهُم؟بهايَسعَىواحِدَة،المُسلِمينَ)ذِفةُ:!يهِهَفلارسولُقال:قالل!بهعلى

فىالأعرابىوابن،(851،852)الطبرانىوأخرجه.وصححه،157/2،158الحاكم(1)

نجموأبو،(051)الفتنفىالواردةالسننفىالدانىعمروأبوطريقهومن،(1773)معجمه

طريقمن(947)يعلىوأبو.وحدهالشعبىعنإسماعيلطريقمن(2526)الصحابةمعرفةفى

به.الشعبى
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...المسلموالرجلالمسلمةالمرأةأمانبابالبغىأهلقتالكتاب

مِنهوجَلَّعَزَّالفهُيَقبَلُلا،أجمَعينَِساّنلاووالمَلائكَةِالفهِلَعنَةُفعَلَيهاًمِلسُم(اَزَفخأنَمف

.(3)َةَيواعُمأبىعنجَماعَةٍعن"ا!يم"فىمُسلِمرَواهعَدْلًا)2(".ولاصَزفما

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا-ا6895

الوَهّابِوعَبدُعُبادَةَبنُرَوحُحدثنا،محمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

جَعفَرٍبنُأحمدُوأخبرَنا:قال)ح(عَروبَةَاْبىبنُسعيدُحدثنا:قالاالخَفّافُ

يَحيَى،حدثنا،أبىحَذَثَنِى،حَنبَلبنِأحمدَبنُِهَفلاعبدُحدثنا،القَطيعِئُ

أناُتلَخَد:قالداَبُعبنِقَيسِعن،الحَسَنِعن،قَتادَةَعن،سعيدٍعن/194/8

إلَيكََدِهَعلَه:فقُلتُ،الجَمَلِيَومَخحنهٍبِلاطأبىبنِعلىعلىوالأَشْتَرُ

قِرابِنِموأخرَجَهذا.إلالا،:فقالَالعافَةِ؟دونَعَهدًالمجي!ِهَفلارسولُ

نَمعلىيَدٌمُهو،أدناهُمبذِئتِهِميَسعَى،مُهُؤامِدتَكَافَأُالمُؤمِنونَأ:فيهااذِإف،سَيفِه

.(4)إعَهدِهِفىعَهدذوولا،ريِفاكبمُؤمِنْيُقتَلُلاسِواهُم،

حدثنا،جَعفَرٍبنُِهَفلاعبدُأخبرَنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَنا-ا6896

ُتعِمَس:قالالأعمَشِعن،شُعبَةُحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

.1/262المغربالعهد.نقض)1(اخفر:

.3/42النهاية.الفريضة:وقيل.الفِدْية:والعدل.النافلة:وقيل.التوبة:الصرف(2)

،(615)أحمدوأخرجه.(5422)والمعرفة،7/227،228الدلائلفىالمصنفعندوالحديث

فىوسيأتى(42001)فىوتقدمهذا.منباطولوعندهم.بهمعاويةابىطريقمن(1272)والترمذى

(91821).

.(1370/467)مسلم(3)

فىوتقدم.بهيحىطريقمن(4847)النسائىوأخرجه.(993)وأحمد،وصححه2/141الحاكم(4)

(13878،90061).
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...المسلموالرجلالمسلمةالمرأةأمانبابالبغيأهلقتالكتاب

ُريِجتلالمَرأةُِتَناكإن:قالَتر!نهاعائشَةَعنالأسوَدِ،عنيُحَدِّثُإبراهيمَ

المُسلِمينَ)1(.على

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-أ6897

حدثنا،ُّىِرُكشَيلاوعمرٍبنَِةَسَبنَعُنبُدمحمجَعفَرٍأبوحدثنا،يَعقوبَ

عن،عَطاءٍعن،ٍجيَرُجابنُحدثناالذارِ،عبدِِدَلونِمالمَكِّئُحَفصٍبنُُرَمُع

،اًئيشالغَنيمَةِمِنَيُعطَىلا))العَبدُ:لمجتِهَفلارسولُقال:قالزلاعلبهعباسٍابنِ

.(2)ضَعيفٌالمَكِّئُحَفصٍبنُُرَمُعجائزٌ".وأمانُهالمَتاعِ،خُزثِئنِمويُعطَى

حدثنا،الفَقيهُالوَليدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ6898

بنُعبدُالرَّحيمِحدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبوحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُ

عَهدِعلىغَزا-وكانَزَيدٍبنِِليَضُفعن،سُلَيمانَبنِِمِصاععن،سُلَيمانَ

انعَجَرفلَمّا:قالالحديثَوذَكَرَقال.-غَزَواتٍسَبعَل!نهالخطابِبنَِرَمُع

إلَيهِم.فرَماه،صَحيفَةٍفىأمانًالَهُمفكَتَبَ،المُسلِمينَعَبيدِنِمعبدٌتَخَلَّفَ

مِنَالمُسلِمينَعبدََّنإ:ُرَمُعفكَتَبَ،ر!نهالخطابِبنَِرَمُعىَلإانْبَتَكف:قال

أمانَه)3(.زحبهُرَمُعفأجازَ.مُهُتَفِذهُتَفِذ،المُسلِمينَ

من(4276)داودوأبو.بهشعبةطريقمن(8683)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(9941)الطيالسى(1)

.(0224)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.إبراهيمطريق

.(2265)فى)2(تقدم

البلدانفتوحنىوالبلاذرى،(005)الأموالفىعبيدأبووأخرجهمطولًا.(33990)شيبةأبىابن(3)

:4/121التلخيصنىحجرابنوقال.(18221)فىوسيأتىبه.عاصمطريقمن(966-964)

فضيل.إلىصحيحسند
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الاسلامعنارتدمنقتلبابالمرتدكتاب

اَلزجزِألرَخمَفَهّلدألمِتح!رِ

المرتدِّكتابُ

الإسلامِعنَّدَترامَنِقَتلِبابُ

أخبرَنا،ُئرابْذوُزلامحمدٍبنُالحُسَينُعلىٍّأبوأخبرَنا-ا6899

حدثنا،إسماعيلَبنُمحمدُإسماعيلَأبوحدثناالصَّفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُ

،سعيدٍبنِيَحيَىعن،زَيدٍحَفادُبنُحدثنا،الطَّبّاعِابنُعيسَىُنبُدمحم

مَعَكُنّا:قالارَبيعَةَبنِِرِماعبنُِهَّللاوعَبدٍُفيَنُحبنِسَهلِبنُأُمامَةَأبوحَدَّثَنِى

نَسمَعُمَكانًانَدخُلُانلَخَدإذاوكُنّامَحصور،وهوِراّدلافىل!حبهعثمانَ

لَكَماقُلنا:،لَونُهاًرئَغَتُميَومًال!حبهعثمانُفخَرَجَ،ِطالَبلابنَمكَلامَ

ُهَّللايَكفيكَهُمُفقُلنا:.ِلتَقلابىِنودِعاويَلإنَهُم:قال؟َنينِمؤُملاأميرَيا

"لا:يقولُلمجيمِهَفلارسولَُتعِمَسدَقو!كولُتقَيَمِبو:قال.المُؤمِنينَأميرَيا

إحصانِه،بعدَزَنَىأو،إسلامِهبعدََرَفَكٌلُجَر؟ثَلاببإِحدَىإلأمسلبم2امرِدَمُُّلِحَي

ُتلَتَقولا،طَقإسلامٍولاجاهِلئةٍفىُتيَنَزمافَوالفَهِبنَيرِنَف!يى)1(".نَفسًاَلَتَقأو

َمِبف،لِلِإسلاملَجوزَعُهَّللاهَدانِىذُماًلَدَببدينِىتَمَنَيتُولا،نَفسٍبغَيرِنَفسًا

(2)؟.""ء
..مح!

.أم:أحقىف(1)

به.عيسىبنمحمدطريقمن(0314)النسائىوأخرجهمختصزا.(3224)الصغرىفىالمصنف(2)

.(3752)النسائىصحيحفىالألبانىوصححه.(15939)فىتقدمماوينظر
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الإسلامعنارتدمنقتلبابالمرتدكتاب

بِشْرانَبنِعبدِالفَهِِنبِدمحمبنُعلئُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا6900

بنِِهَفلاِديَبُعبنُمحمدُحدثنا،الرزازُعمبروبنُمحمدُجَعفَرٍاْبوأخبرَنا،ببَغدادَ

عن،مِهرانَبنُسُلَيمانُحدثناالوَليدِ،بنُشُجاعُبَدرٍأبوحدثنايَزيدَ،

لِحَيال":!كِهَفلارسولُقال:ِهَفلاعبدُقال:قالمَسروقٍعن،زُمبنِِهَفلاعبدِ

،ِسفَّنلابُسفَّنلا؟ربَفَنثَلالَةَِدَحأاَّلإِهَّللارسولُىِّنأوُهَّللااَّلإَهَلإلاأنيَشهَدُمسلبم!لُجَردَمُ

فىومُسلِمٌالبخارئُهَجَرخأ.(1)إِةَعامَجلِلالمُفارِقُلِدييهواقّمارِكُالزانِى،ُبئَّثلاو

الأعمَشِ)2(.عنٍهُجوأنِم""الصحيح

بنُمحمدُِهَفلاعبدِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبووأخبرَنا-ا6951

حدثنا،حَنبَلٍُنبُدمحأحدثنا،يَحيَىِنبِدمحمبنُيَحيَىحدثنا،يَعقوبَ

عن،غُمبنِِهَفلاعبدِعن،الأعمَشِعن،سُفيانَعن،مَهدِقبنُالزَحمَنِعبدُ

غَيرُهَدٍالاىِذَّلاو":/فقالَ!ي!ِهَفلارسولُفيناقامَ:قالِهَفلاعبدِعن،مَسروق8/195ٍ

التّارِكُ؟ربَفَنَةثَألَثإلأالفهِرسولُىِّنأوُهَّللااَّلإَهَلإلاأنيَشهَدُمسلبم!لُجَردَمُيَحِللا

قالبالنفسِ".والنفسُ،الزّانِىُبئَّثلاوالجَماعَةَ-:أوِلِلجَماعَةِ-المُفارِقُالإسلامَ

51وَربمِثلِهِ)3(.عائشَةَعنالأسوَدِعنفحَذَثَنِى،إبراهيمَبهُتثَذَحف:الأعمَشُ

حَنبَلى)4(.بنِأحمدَعن""الصحيحفىمُسلِمٌ

.(51694،60017،17393)فىوسيأتى،(05941)فىوتقدم.(3222)الصغرىفىالمصنف(1)

.(6671/52)ومسلم،(6878)الخارى(2)

الرحمنعبدطريقمن(0744)حبانوابن،(2704،2804)النسائىواخرجه.(47525)أحمد(3)

.(676/26)مسلم(4)
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الإسلامعنارتدمنقتلبابالمرتدكتاب

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-أ6902

عن،عُيَينَةَابنُأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَ

ل!حبهعَليًّاأنَل!جنهعباسٍابنََغَلبلَمّا:قالَةَمِركِععن،تَميمَةَأبىبنِأيّوبَ

ِلوَقِل؟مُهُتلَتَقَلو،مُهْقِّرَحُأمَلأناكُنتُوَل:قالالزَّنادِقَةَأوَِنيّدَترُملاَقَّرَح

ع!ي!:ا!لَّرسولِ!قَولِ؟مُهْقِّرَحُأمَلوفاقتُلوه".دينَهبَذلَ))مَن:كجوِهَّللارسولِ

عن"انصحيح"فىالبخارىُّرَواه.(1)((ِهفلابعَذابَِبذَعُيأنٍدَحألىِغَبنَي"لا

سُفيانَ)2(.عنِهَّللاعبدِبنِعلىِّ

الأصمُّ،العباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-أ0369

قَيسٍوداودُبنُمالذحَدَّثَنِى،وهبٍابنُحدثنا،نَصرٍُنبُرحَبحدثنا

الحَسَقِابنُبكرِوأبوإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبووأخبرَنا)ح(سَعدٍبنُوهِشامُ

،ُئِعِفاّشلاأخبرَنا،ُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالا

اوبِرضافدينَهغَئرَنَم":قالع!ج!ِهَّللارسولَأن،َمَلسأبنِزَيدِعن،مالكأخبرَنا

(3)وو-
.عنمه((

أحمدوأخرجه.257/1والافعى،(5018)المعرفةوفى،(3225)الصغرىفىالمصنف(1)

،(1458)والترمذى،(4351)داودوأبوبه.سفيانطريقمن(2535)ماجهوابن،(1901)

.(16942،16943،16181)فىوسيأتىبه.أيوبطريقمن(4071)والنسائى

.(1703)الخارى(2)

فىالمظفرابنطريقهومن،2/736ومالك،257/1والافعى،(1950)المعرفةفىالمصنف(3)

.(93)مالكغرانب
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الإسلامعنارتدمنقتلبابالمرتدكتاب

أحمدَبنُعثمانُوعمرٍأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا4069

سعيدٍبنُيَحيَىحدثنا،الحارِثئُمحمدٍبنُالزَحمَنِعبدُحدثنا،ال!فاكِابنُ

بكرٍأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلامحمدٍبنُالحُسَينُعلىأبووأخبرَنا)ح(القَطانُ

حدثنا:قالادَذَسُموحَنبَلٍبنُأحمدُحدثناداودَ،أبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُ

،هِلالٍبنُُديَمُححدثنا-ٍدِلاخبنُُةَزُقحدثنامُسَذَد:قال-سعيدٍبنُيَحيَى

مِنَرَجُلانِومَعِى!ِي!ىِبَنلاىَلإُتلَبقأ:موسَىأبوقال:قالبُردَةَأبوحدثنا

!ِي!ِهَفلاورسولُ،يَسارِىعنوالآخَرُ،يَمينِىعنامُهُدَحأ؟الأشعَريِّينَ

؟ىَسومأباياتَقولُ"ما:فقالَ،ْتِكاسجميرُئِبَنلاوالعَمَلَسألَفكِلاهُما،يَستاكُ

فىماعلىأطلَعاك!مابالحَقبَعَثَكَىِذَلاو:قُلتُقَيسيى؟((.بنَِهَّللاعبدَيا:أو

سِواكِهىَلإُرُظنأوكأنِّى:قالالعَمَلَ.ِنابُلطَيأنَهُماُترَعَشوما،امِهِسُفنأ

،أرادَهنَمعَمَلِناعلى-ُلِمَحعسألا:أو-َلِمَحعسأنَلا:قال،تَصَلَقهِتَفَشتَحتَ

هَعَبتأثُئَماليَمَنِعلىهَثَعَبفقَيسيىدأ.بنَالفهِعبدَيا:أو.موسَىأباياأنتَثحَهذاِنِكلو

اذِإو،وِسادَةًلهوألقَى.ْلِزنا:قالمُعاذْهيَلَعَمِدَقافَلف:قال.ٍلَبَجبنَمُعاذَ

دينَدينَهَعَجارثُئَمفأسلَمَيَهودئاكانهذا:قالهذا؟ما:قالْقَثومعِندَهرَجُل

َرَمأو،مِرارٍثلاثَجمير.ورسولِهِهَفلاقَضاءُ؟َلَتميحَتَىُسِلجألا:قالال!وءِ.

فأنامُأناأفا:ز!بهٍلَبَجبنُمُعاذُامُهُدَحأفقالَِليَفلاقيامَتَذاكَراثُئَم،فقُتِلَبه

(1)

51وَر.ىتَموقفىأرجومانَومَتىفىوأرجو-وأنامُأقومُ:أووأقومُ-

النسانىوأخرجه.(19666)وأحمد،(4354)داودوأبو،5/104،024الدلائلفىالمصنف(1)

به.يحىطريقمن(4)
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غيرهأوكانزنديقا،الاسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

عنوغَيرِهقُدامَةَأبىعنمُسلِمهَجَرخأو،مُسَدَّدٍعن""الصحيحفىالبخارىُّ

(1)

ُهرَيَغأوكانزِنديقًاالإِسلامِ،هِنَُمَّدلابهيَخرُمُمابابُ

نَصرٍأبىابنُبكرِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ6905

عبدانُ،أخبرَنا،ِهخَوملاأبوحدثنا:قالابمَروَحَليمٍبنُُنَسَحلاوالدّارَبَردِىُّ

حَدَّثَنِى:قالالزُّهرِىِّعن،َسُنويعن،المُبارَكِابنُهوعبدُاللَّهِأخبرَنا

نأ،هَرَبخأالخِيَارِبنَِئِدَعبنَِهَّللاَديَبُعأن،الجُندَعِئُثُئَماللَّيْثِئُيَزيدَبنُعَطاءُ

مَعَبَدرًاَدِهَشمِفَنوكانَ،زُهرَةَىِنَبِلحَليفًا-وكانََئِدْنِكلاوعمرٍبنَمِقدادَ

مِنَاًلُجَرُتيِقَلإنأرأيتَ،ِهَّللارسولَيا:قالهَنأهَرَبخألمج!-ِهَّللارسولِ

ٍةَرَجَشبىِّنِملاذَثُئَمفقَطَعَها،ِفيَّسلابَّىَدَيإحدَىَبَرضففاقتَتَلنا،الكُفّارِ

!ص:ِهَفلارسولُفقالَ؟اهَلاقأنبعدَِهَّللارسولَياهُلُتقأللهِ.ُتمَلسأ:فقالَ

بعدََكِلَذقالثُمََّّىَدَيإحدَىَعَطَقفإِنَه،ِهَفلارسولَيا:قالَ"لاتمَتُلْه".

نأقبلَبمَنزِلَتِكَهئِإفقَتَلتَهنِإفتمتُلْه،دالا:غ!ي!ِهَفلارسولُفقالَ؟أفأقتُلُه،قَطَعَهاما

الصحيح""فىالبخارئُرَواه.(2)((قالالتىكَلِمَتَهيَقولَأنقبلَهِتَلِزنَمبوأنتَ،هَلُتقَت

.(3)َسُنويعنَرَخَاوجهٍنِممُسلِئمهَجَرخأو،عبدانَعن

.(1733/51)3/5641ومسلم،(6923)البخارى(1)

،(48)الدياتفىعاصمأبىوابنبه.حليمبنالحسنعن(58)الايماننىمندهابن)2(أخرجه

وتقدم.بهيون!طريقمن(273)مسلمعلىمستخرجهفىنعيموأبو،(915)02/942والطبرانى

.(15943)فى

.(571/95)ومسلم،(6865)البخارى(3)
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غيرهأوكانزنديقا،الإسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

العباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهُِنبُدمحمأخبرَنا-أ6906

،ٍديَبُعبنُيَعلَىحدثناالضَغاض!،إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

بَعَثَنا:قالزَيدٍبنُأُسامَةُحدثنا:قالظَبْيانَأبى/عن،الأعمَشُحدثنا

فلَمّارَجُلًا،انْكَردأف،اوبَرَهفاورِذَنف،ِتاقَرُحلاىَلإًةَّيرَسلمجوِهَّللارسولُ

نِمشَىءٌنَفسِىفىفعَرَضَ،قَتَلناهحَتَىهانبَرَضف.ُهَفلاإلاَهَلإلا:قالغَشِيناه

فقُلتُ:.((؟ِةَمايقلايَومَُهَّللاإلاَهَلإبلالَكَنَم":فقالَلمجوىِبَّنلِلهُترَكَذف،َكِلَذ

قَلبِهعنَتقَقَش:"أفَلاقالَ.ِلتَقلاوال!لاحِمَخافَةَاهَلاقامَّنإ،ِهَّللارسولَيا

فما:قالَ."؟ِةَمايقلايَومَُهَّللاإلاَهَلإبلالَكَنَملا؟أمَكِلَذأجلِنِماهَلاقتَعلَمَىَّتَح

وأنا:سَعدٌقال:ظَبْيانَأبوقال.ٍذئَموَياَّلإأُسلِمْمَلىِّنأودِدتُىَّتَحيقولُزالَ

ُهَفلاقالدَقألَيسَ:ٌلُجَرقال.أُسامَةَيَعنِى.ِنيَطُبلاذوهَلُتقَيىَّتَحهُلُتقألاِهَّللاو

دَق:سَعدٌقال؟،39:والأنفال،193:القرةأفِئْنَة!َنوُكَتاَلصَئَئمتُهوُلئقَو!:لَجوعَزَّ

يمونَىَّتَحتُقاتِلواأنتُريدونَوأصحابُكَوأنتَ،فِتنَةٌْنُميمَلحَتَىقاتَلْنا

الأعمَشِ)2(،عنِنيَرَخآِنيَهجونِم""الصحيحفىمُسلِمٌهَجَرخأ.افِتنَةٌ

ظَبْيانَ)3(.أبىعنحُصينٍعنٍميَشُهحَديثِنِمهاجَرخأو

إسحاقَأبىابنُائرَكَزوأبوالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-أ0769

أخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالا

.(15944،16886)فىوتقدمبه.يعقرببنمحمدعن(61)الإيمانفىمندهابنأخرجه(1)

.(158/96)مسلم(2)

.(951/96)ومسلم،(9624،6872)البخارى(3)
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غيرهأوكانزنديقا،الإسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

عن،اللَّيثِىِّيَزيدَبنِعَطاءِعن،شِهابٍابنِعن،مالكٌأخبرَنا،الشّافِعِئُ

هَّراسمايُدْرَ)1(مَلف!ِهَّللارسولَسارَّاًلُجَرأن،الخِيَارِبنِِّىِدَعبنِِهَّللاِديَبُع

المُنافِقينَ،مِنٍَلُجَرقَتلِفىيَستأمِرُههواذِإف،!تَِهَّللارسولَُرَهَجىَّتَحبه

لَى.شَها!ةَولا،لَجَى:!ال."؟ةَّللااَّلإَىَلإلاأنيَشهَدَُسيَلأ)):ع!ي!ِهَّللارسولُفقالَ

الَّذينَ))أولَئكَ:صتيُئِبَّنلافقالَ.هَلصَلاةَولا،بَلَى:قال.((؟ىِّلَصُيَسيَلأ":قال

.(2)((مفنَعةَّللانَهانِى

ال!كَرِىُّالجَبّارِعبدِبنِيَحيَىبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-أ6908

حدثنا،مَنصورٍبنُأحمدُحدثناالصَّفّارُ،محمدٍبنُإسماعيلُأخبرَناببَغدادَ،

بنِِهَّللاِديَبُععن،يَزيدَبنِعَطاءِعن،الزُّهرِىِّعن،مَعمَرٌأخبرَنا،الرَّزّاقِعبدُ

مَعٌَسِلاجهوبَينا!يمَئِبَّنلاأنهَثَذَحعَدِىبنَِهَّللا(3)َدبعَّنأ،ِراَيِخلابنِِّىِدَع

ٍلُجَرقَتلِفىفسارَّه،لهَنِذأف:قال.يُسازَهأنفىفاستأذَنَهٌلُجَرجاءَهأصحابِه

:!ال."؟ةَّللااَّلإَىَلإلاأنيَشهَذَسيَلأ":فقالَكتُئِبَّنلافجَهَرَ،المُنافِقينَمِنَ

:قال.هَلصَلاةَلاولَكِن،بَلَى:قال.((؟ىِّلَصُيَسيَلأ":قال.هَلشَهادَةَولا،بَلَى

.4((مُهنَعنُهيتَائذينََكئَلوأ"

َرَهظأإذْالمُنافِقِقَتلِفىالمُستأذِنَلمجؤِهَّللارسولُفأخبَرَ:الشئافِعِئُقال

.(ْ)ِهِلتَقعننَهاهَهَئلاأنَالإسلامَ

"ندرأ.:مفى(1)

.(6576)فىوتقدم.1/171ومالك،6/571والثافعى،(5302،4502)المعرفةفىالمصنف(2)

"عبيد".:مفى(3)

.(6576)فى)4(تقدم

.6/571الأم(5)
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غيرهأوكانزنديقا،الاسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

َئِرْدُخلاسعيدٍأبىعنالشّابِتِا!ىَريثِفىورُؤيئ:ُهَّللاهَمِحَرالشيخُقال

ائَذِىالقِسمَةِفى.َهَفلاِقَتا:نخجِِهَفلالِرسولِقالائَذِىالزَجُلِِةَضِقفى

نألَعَلَّه)الا؟:غ!يرىِبَنلاوقَولِ،قَتلِهفىالوَليدِبنِِدِلاخواستِئذانِقَسَمَها.

فقالَ.ِهِبلَقفىلَيسَمابلِسانِهيقولُمُصلنِممَكو:ذِلاخقاليُصَفى".يَكونَ

.(1)إمُهَنوطُبَّقُشًاولاِساّنلاقُلوبِعنَبقَنُأأناُومَزمَلنىأاٍ:دِي!ِهَفلارسولُ

جَعفَرٍأبوأخبرَناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ6909

عن،الأعمَشِعن،مُعاويَةَأبوحدثنا،ِراّبَجلاعبدِبنُأحمدُحدثناالرزازُ،

َساّنلاأُقاتِلَأنُترِمُأا:ع!يهِهَفلارسولُقال:قالهريرةَأبىعن،ٍحِلاصأبى

بحَقها،اَّلإواًموالَهمدِماءَهُممِنىاوعَنَمقالوهاف!ذا.ُهَّللاإلالَهٍَالايَقولوا:ىَّتَح

عنَرَخآوجهٍنِم"الصحيح"فىمُسلِمهَجَرخأ.(2)"ِهفلاعلىوحِسابُهُم

الأعمَشِ)3(.

أخبرَناعبدانَ،ِنبَدمحأبنُعلئُالحَسَنِاْبووأخبرَنا-أ6915

حدثناالعَزيزِ،عبدِبنُعلئُحدثنا،الحافظُاْحمدَبنُسُلَيمانُالقاسِمِأبو

حدثناقالا:،الفِريابِئُحَدَثَنا،مَريَمَأبىابنُانَثَذَحو:قال)ح(ٍميَعُنأبو

اُقاتِلَأن))أُمِرتُ:ع!يدِهَفلارسولُقال:قالٍرِباجعن،ِريَبرلاأبىعن،سفيانُ

وينظر.(25)حبانوابن،(6401/441)ومسلم،(4351)والبخارى،(08011)أحمدأخرجه(1)

.(13077،13311،16772)فىتقدمما

والترمذى،(2640)داودأبووأخرجه.(372)البخترىابنجعفرأبىمصنفاتفيهمجموع(2)

.(6052)فىوتقدم.بهمعاويةأبىطريقمن(3927)ماجهوابن،(3986)والنسالْى،(6260)

.(21/35)مسلم(3)
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مخيرهأوكانزنديقا،الاسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

دِماءَهُمىِّنِماومَصَعالفهُ.إلاَهَلإلاقالوا:ف!ذا.الفهُإلاَهَلإلايَقولوا:ىَّتَحَساّنلا

!ر!َذُمأَنتَآَضَنِإ!قرأثُئَم.وجَلَّ"عَزَّالفهِعلىوحِسابُهُم،اهِّقَحبإلاوأموالَهم

نِم""الصحيحفىمُسلِئمهَجَرخأ.،21،22:الغاشيةأ(ابِمُصَتطِرٍ!)عَلَئهِصَتْس!ث

سُفيانَ)2(.عناَخَرَينِِنيَهجو

دِماؤُهُمتُمنَعَأنالظّاهِرِفىمُهَمكُحأنفأعلَمَ:ُهَّللاهَمِحَرُّىِعِفائشلاقال

َنَمَادَقو:قال.لَجوعَزَِّهَّللاعلىالمَغيبِفىوحِسابُهُم،الإيمانِبإِظهارِ

مِنَوقَتَلَ،ءلمجيمِهَّللارسولُهْلُتقَيمَلف،الإيمانََرَهظأثُمََّّدَتراثُئَمِساّنلابَعضُ

الإيمانَ)3(.يُظهِرِمَلنَمَنيِّدَترُملا

محمدٍُنبُركبحدثناإملاءً،الحافظُعبدِاللَّهِأبوحدثنا-أ6911

،شَقيقٍبنِالحَسَنِبنُعلئُحدثنا،هِلالٍبنُإبراهيمُحدثنابمَروَ،الصَّيرَفِئُ

197/8عباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،النَّحْوِئَيَزيدَعن،ٍدِقاو/بنُالحُسَينُحدثنا

فلَحِقَالشَّيطانُفأزَلَّه،ءلمجيمِّهَّللالِرسولِيَكتُبٍُحْرَسأبىبنُِهَّللاعبدُكان:قال

فأجارَه،زحبهعثمانُلهَراجَتساف،يُقتَلَأنءلمجي!ِهَّللارسولُبهَرَمأفبالكُفّارِ؟

.(4)!ي!ِهَّللارسولُ

نعيمأبىطريقمن(16701)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(170)والصفاتالأسماءفىالمصنف(1)

به.سفيانطريقمن(3341)والترمذى،(09142)واحمد.به

.(21/35)مسلم(2)

.6/166الأم(3)

بنالحسينطريقمن(0804)والنسائى،(4358)داودأبووأخرجه.وصححه،3/45الحاكم(4)

.(3663)داودأبىصحيحفىالألبانىإسنادهوحسن.بهواقد
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غيرهأوكانزنديقَا،الإسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

ُئِرَّك!لاالجَبّارِعبدِبنِيَحيَىبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبووأخبرَنا-ا6912

حدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثناالصَّفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُأخبرَناببَغدادَ،

َّدَترا:قالعباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،هِندٍأبىبنِداودَعن،ٍمِصاعبنُعلئُ

!كَيفَ:وجَلَّرَعُهَفلافأنزَلَ:قالبالمُشرِكينَ.فلَحِقَالأنصارِمِنٌَلُجَر

!الا:قَولِهىَلإ!قَحاَلرسُولَأَنًأوُدِهَشَوءايمَنِهِخَدْعَب!فَرُو(قَوم!ُاَئلأيَفدِى

هيَلَعقُرِئَتْفلَمّا،هيَلإقَومُهبهافكَتَبَ:قال.(89-86:عمرانآلأ!(وُباَتَنيِذَلأ

لمجيههِهَّللارسولَُبَذَكولاجميِوِهَفلارسولِعلىقَومِىكَذَبَنِىماِهَّللاو:قال

جميِدِهَّللارسولِىَلإتائبًافرَجَعَ:قال.الثلاثَةُِقَدصأوالفَهُ،لَجورَعهَّللاعلى

.(1)هَليبَسوخَفَىمِنهذلكَفقَبِلَ

بكرٍأبوأخبرَنا،َفُسويبنُعبدُاللَّهِمحمدٍأبوحدثنا-ا6913

أخبرَناالهِلا!ر،الحَسَنِبنُعلئُأخبرَنا،ُناّطَقلاالحُسَينُِنبُدمحم

وأخبرَنا)ح(سعيدٍبنُسفيانُحدثنا،البَصرِئُعبدِالمَلِكِبنُإسماعيلُ

حدثنا،ُلِّدَعُملاٍمِتاحُنبُدمحمبكرٍأبوأخبرَك!،الحافظُعبدِاللَّهِأبو

حدثنا،ٍبئَحُمُنبُدمحمٍماّمَهأبوحدثنا،حَربٍبنِِبِلاغُنبُدمحم

بنِفُراتِعن،مُضَزَبٍبنِحارِثَةَعن،إسحاقَأبىعن،سعيدٍبنُسفيانُ

مِنَبمَجلِسٍفمَرَّ-سُفيانَلأبِىعَينًا-وكانَبقَتلِهَرَمأجميدِهَّللارسولَأن،َناّيَح

،(0794)والشائى.بهعاصمبنعلىعن(1822)أحمدوأخرجه.(3239)الصغرىفىالمصنف(1)

النسائىصحيحفىالألبانىإشادهوصححبه.هندأبىبنداودطريقمن(4477)حبانوابن

(3792).
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غيرهأوكانزنديقا،الاسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

ىَلإنماسًاُلِكَنامّنإ":فقالَ!كل!يعِاَئِبَّنلاَكِلَذ!ظغَ.مُسلِمٌىِّنإ:فقالَالأنصارِ

هذا.بالبَحرَينِأرضًاَكِلَذبعدَلهفأقطَعَ:قالحَيّمانَ".بنُفُراتُمِنهُم،مِهِناميإ

سُفيانَ،لأبِىعَينًاوكانَ:ِهَفلاعبدِأبىرِوايَةِىِفو،محمدٍأبىحَديثِلَفظُ

مِنكُمَّنإ)ا:!رِهَّللارسولُ.-فقالَمُسلِمىَنإ:فقالَالأنصارِ،مِنَلِرَجُلٍوحَليفًا

.(1)((َناّيَحبنُفُراتُمِنهُم،مِهِناميإىَلإنَكِلُهُمرِجالًا

بنِحارِثَةَعنإسحاقَأبىعنأرطاةَبنُالحَجّاجُورَواه-أ6914

به!حُأفجم!يمِّهَّللارسولِعَهدِعلىَّدَتراحَئانَبنَفُراتَأن،مُضَرِّبٍ

وحَسُنَ،عنهفخَلَّى،ِّقَحلاشَهادَةَفشَهِدَ،قَتلَهفأرادَ!ِهَّللارسولُ

حدثنا،الفَقيهُالوَليدِأبوأخبرَنا،الحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَظهإسلامُه.

أخبرَنا،هارونَبنُيَزيدُحدثنا،يَحيَىبنُمحمدُحدثنا،محمدٍبنُِهَّللاعبدُ

.هَرَكَذف.الحَجّاجُ

فىٍةَزَمبعدًَةَّرَميَكونَىَّتَحمِنهكَثُرَذَلِكَوسَواءٌ:ُهَفلاهَمِحَرالشّافِعِئُقال

.(2)ِمَذلاحَقنِ

،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-أ6915

عن،الثورِىُّسفيانُىِنَربخأ،وهبٍبنُِهَفلاعبدُحدثنانَصبر،بنُبَحرُحدثنا

وأخرجه.محبببنمحمد:منبدلًا.حبيببنمحمد:وعنده،وصححه115/2الحاكم(1)

الألبانىوصححه.بهسفيانطريقمن(18965)وأحمدبه.همامأبىطريقمن(2652)داوداْبو

.(0231)داودأبىصحيحفى

.6/581الأم(2)
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غيرهاوكانزنديفا،الإسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

َعَبرأنبهانَاستَتابَز!مجِهَفلارسولَأن،ٍريَمُعبنِِديَبُعبنِِهَفلاعبدِعن،ٍلُجَر

.(1)َذَترانبهانُوكانَ،مَزاتٍ

ائهإبراهيمَعن،ٍلُجَرعن،قَيسٍبنُعمرُووقالَ:سفيانُقال-ا6169

.(2)َعَجَرامَفُكأبَدًاُباتَتسُيالمُرتَذُ:قال

.َعَجَرامَفُكُباتَتسُياله؟َكِلَذمالأمحروقالَ:وهبٍابنُقال-ا6917

.بشَىءٍولَيسَمَوصولًا،َرَخَاوجهٍنِمورُوِىَ،ٌعِطَقنُمهذا

ِنبِدمحمُنبُدمحأأخبرَنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا6918

نأ،اليَمانِأبىعلىقَرأتُ:قالسعيدٍبنُعثمانُحدثنا،عَبدوسٍ

أباأن،المُسَئبِِنبِديعسعن،الرهرِئَعنهَثَذَححَمنئأبىابنََبيَعُش

لِرَجُلٍجمك!ؤِهَفلارسولُفقالَ،َرَبيَخز!جمِهَفلارسولِمَعَشَهِدْنا:قالهريرةَ

الزَجُلَُلَتاقالقِتالَُرَضَحافَلفالثارِ!.أهلِنِم)هذا:الإسلامَىِعَذَيمِضَن

أصحابِنِمٌلُجَرفجاءَ،فاثبَتَتْهالجِراحُبهتَرُثَكحَتَى،القِتالَِذَشأ

هَنأَترَكَذائَذِىالزَجُلَأرأيتَ،ِهَفلايارسولَ:فقالَ،!ِهَفلارسولِ

،تَرُثَكو،القِتالَِذَشأ*ِةَفلاسَبيلِفىَلَتاقوالفَهِدَقالنارِ،أهلِنِم

الناسِبَعضُوكادَالنّالي،.أهلِنِمإنه)أمَا:ؤ!كمجِهَفلارسولُفقالَالجِراحُ.

ىَلإبيَدِهفأهوَى،الجِراحَِمَلأالزَجُلَُدَجوَكِلَذعلىهوفبَينا،يَرتابُ

به.الثورىعن(18699)الرزاقعبدأخرجه(1)

طريقمن7/006هري!سفتفىجريروابن،(49332)شيبةأبىوابن،(18697)الرزاقعبدأخرجه(2)

إبراهيم.عنيسبنعمروعن:الرزاقعبدوعند.بهسفيان
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غيرهأوكانزنديقا،الإسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

ىَلإالمُسلِمينَمِنَرِجالٌَّدَتشافبها،َرَحَتنافسَهمًا،مِنهافاستَخرَجَكِنانَتِه

امتُحِنَقَدِ؟حَديثَكَُهَفلا،كَمدَّقَدَق،ِهَّللارسولَيا:فقالوا!يوِهَفلارسولِ

الجَنَّةَيَدخُلُلا:ْنِّذأفقُئمبلالُ،))يا:لمجيه!ِهَّللارسولُفقالَنَفسَه.فقَتَلَفُلانٌ

فىالبخارىُّرَواه.(1)أدِرِجافلابالزجُلَِنيِّدلايُؤَيِّدَُهَّللاوِإن،مُؤمِنٌإلا

عنمَعْمَرٍحَديثِنِممُسلِمٌهَجَرخأو،اليَمانِأبىعن"الصحيح"

.(2)َىِرهُزلا

-َمِلَعو،نِفاقِهنِمعِندَهاستَقَزَمالمجيه!ِهَفلارسولَيَمنَعْمَلو:الشئافِعِئُقال

الإيمانِ)3(.بإِظهارِدَمِهَنْقَحَّنأنِمفيه-ِهَّللامِنَهَمِلَعكانإن

ما:هذامِثلِىِفو:ُهَّللاهَمِحَرالشيخُ/قال

ابنُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدُِنبُدمحمأخبرَنا-أ6919

،ُّىِرَبنَعلاالعَظيمِعبدِبنُعباسُحدثنا،محمدٍبنُِهَّللاعبدُحدثنا،يَعقوبَ

ابنُهوإياسٌحَذَثَنِى،عَفارٍبنُُةَمِركِعحدثنا،محمدٍالنَّضرُبنُحدثنا

مَوعُوكًا.اًلُجَر!سَيه!ِهَفلارسولِمَعَعُدنا:قالأبىحَذَثَنِى،الأكوَعِبنِسلمةَ

فَقالَ.اًّرَحأشَدَّاًلُجَرِموَيلاكرأيتُماوالفَهِ:فقُلتُ،هيَلَعيَدِىُتعَضَوف:قال

الزجُلَينِهَذَييكَالقيامَةِ؟يَومَمِنهاًّرَحَّدَشأبأُخبِرُكُماألا:لمجج!ِهَفلاُئِبَن

(8884)الكبرىفىوالنسائىمختصرًا،(8091)أحمدوأخرجه.4/253الدلالْلفىالمصنف(1)

حبانوابن.بهاليمانأبىطريقمنالفاجر"بالرجلالدينليؤيداللهأإن:ىلمجتَقرلهعلىمقتصرًا

به.الزهرىطريقمن(4519)

.(178/111)ومسلم،(6230،0342)البخارى(2)

.6/581الأم(3)
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غيرهأوكانزنديقا،الإسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

عن""الصحيحفىمُسلِمرَواهأصحابِهِ)2(.نِمٍذئَنيحِنيَلُجَرِلالمُقَفِّيَينِ)1(".

.(3)((ِنِسفَقُملاِنيَبِكاّرلا"الرَّجُلَينِ:الحَديثِفىوقالَ،عباسٍ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا-أ6925

شاذانُ،ٍرِماعبنُالأسوَدُحدثنا،الذُورِئُمحمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

:قالٍداَبُعبنِقَيسِعن،نَضرَةَأبىعن،قَتادَةَعن،الحَخاجِبنُشُعبَةُحدثنا

هومُتيأراًيْأرأ،علىأمرِفىصَنَعتُمائَذِىهذاصنِيعَكُم)4(أرأيتُم:لِعَمّارٍقُلتُ

شَيئًاجمبهيهِهَفلارسولُإلَيناَدِهَعما:فقالَلمجتَ؟ِهَفلارسولُإلَيكُمهَدِهَعشَيئًاأو

قال:قالجمفهىِبَنلاعنىِنَربخأحُذَيفَةَولَكِنَ،ًةَفاكِساّنلاىَلإهْدَهعَيمَل

يَيجَحَئىالجَنَّةََنولُخدَيلاثَمانيَةمِنهُم؟اًقِفانُمَرَشَعاثناأصحابِى))فى:لمجحُِئِبَّنلا

قالماْظَفحأمَلةَعَبرأوالذبَيلَةُ((.تَكفيهِمُمِنهُمثَمانيَةٌالخياطِ؟غَسفىالجَمَلُ

عنشَيبَةَأبىابنِبكرِأبىعن"الصحيح"فىمُسلِمرَواه.ْمِهيفشُعبَهُ

.(6)ٍرِماعبنِالأسوَدِ

لاظهارهماأصحابهمنسماهما.أصحابهمنذ!يحلرجلين:وقوله.ِنْيَفرصنمأقفيتهماالموليَيْنِ:أى(1)

.128/17النووىثرحمسلمصحيح.الصحبةفضيلةنالظممنأنهمالاوالصحبةالاسلام

طريقمن608/4والحاكمالمقبين.:وفيه،بهعباسطريقمن(6248)الطبرانىأخرجه(2)

به.عماربنعكرمة

.(2783)مسلم(3)

.""صنعكم:مفى(4)

به.عامربنأسودطريقمن(0127)والمثانىداحَالافىعاصمأبىوابن،(92331)أحمدأخرجه(5)

الديلةإ.تكفبهممنهم)ئمانية:قولهأحمددنع!يلو

.(2779/9)مسلم(6)
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غيرهأوكانزنديقا،الإسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

ِراّنلامِنَسِراجٌ؟ُةَليَبُّدلاتَكفيهِمُمِنهُم"ثَمانيَة:فقالَشُعبَةَعنغُندَرٌورَواه

.(2)((مِهِرودُصنِميَنجُمَ)1(حَئىاع!مافِهِمفىيَظهَرُ

شِركًايُظهِرْمَلَتيَّمَسنَمَّلَعَلف:قائلٌقالنِإف:ُهَّللاهَمِحَرالشّافِعِئُقال

نِمَعِمُسدَقف:الشّافِعِئُقال.مِهِرارسأعنُهَّللاَرَبخأوإِنَما؟آدَمِئٌمِنههَعِمَس

شَهادَةَوشَهِدَهَدَحَجنَمفمِنهُم،ع!ح!الثَبِىِّعِندَبهوشُهِدَُكرِّشلامِنهُمٍُدَدَع

وقالَ:هيَلَعبهَدِهُشبماأقَرَّنَمومِنهُم،َرَهظأبماج!عِهَّللارسولُهَكَرَتف،ِّقَحلا

.(3)َرَهظأبمالمجيه!ِهَّللارسولُهَكَرَتف،ِّقَحلاشَهادَةَوشَهِدَ.ِهَّللاىَلإتُبتُ

العباسِأبوحدثناإسحاقَ،أبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-أ6921

أنجرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَُنبُدمحم

بنِِهَّللاعبدِنِفاقِنِمُتدِهَش:قالزَيدٍبنِأُسامَةَعن،الزُّهرِىِّعن،سفيانُ

مَجالِسَ)4(.ثلاثٍَّىَبُأ

بنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ6922

،ٍدِلاخبنُعمرُوحدثنا،مِلحانَبنِإبراهيمَبنُأحمدُحدثنا،ُراّفَضلاٍديَبُع

خَرَجْنا:قالَمَقرأِنبِديَزعنإسحاقَ،أبوحدثنا،ٌريَهُزحدثنا

بنُعبدُاللَّهِقال،ٌةَذِشفيهالناسَأصابٍَرَفَسفىكيوِهَفلارسولِمَعَ

حَولِه.نِميَنفَضُّواىَّتَحِهَّللارسولِعِندَنَمعلىاوقِفنُتلا:لأصحابِهأبَىٍّ

.(منج)33/478والتاج،5/24النهاية.وطلعظهر:نجوماينجُمالشىءنجم(1)

به.غندرطريقمن(2779/01)ومسلم،(1885)أحمدأخرجه(2)

.6/661الأمينظر(3)

.6/166والشافعى،(5028)المعرفةفىالمصنف(4)
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غيرهأوكانزنديقا،الإسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

ُتيَتأف:قال.َذَذألامِنهاالأعَرلَيُخرِجَنَالمَدينَةِىَلإانعَجَرلَئن:وقالَ

يَمينَهَدَهَتجاف،أُبَىبنِِهَفلاعبدِىَلإفبَعَئَنِى:قالفأخبَرتُه.!ي!ِهَفلارسولَ

نَفسِىفىفوَقَعَ:قال.!ج!ِهَفلارسولَزَياَبَذَك:فقالوا:قال.َلَعفمابالفَهِ

.!َنوُقِفَتُمتأَكجَلى!إِذَا:فىتَصديقِىلَجورَعُهَفلاَلَزنأحَتَىقالوا،ما

!؟نهتم:وقَولُه،رُءوسَهُماْوَؤَلف،لَهُمَرِفغَتسَيلجمج!ِهَفلارسولُودَعاهُم:قال

ءَيووروبي
البخارئُرَواه.(1)شَىءٍأجمَلرِجالاكانوا:قال،4:المنافقرنأ!ئسندةحشب

.(2)ٍريَهُزعنَرَخَاوجهٍنِممُسلِئمهَجَرخأو،ٍدِلاخبنِعمرِوعن""الصحيحفى

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِاْبوأخبرَنا-أ6923

إسحاقَابنِعن،ٍريَكُببنُُسُنويحدثناالجَئارِ،عبدِبنُأحمدُحدثنا،يَعقوبَ

فيهايَزْحَموا)3(أنالمُنافِقينَهَئَمنِمِةئِنئلاعلىكانوما،تَبوكَِةخَمِقفى

علىجمجِنَبئهسُبحانَهِهَفلاِعالْطِإو،أقوالِهِمنِمكانوما،!ي!ِهَفلارسولَ

يَعنِى،هْيَبِحاصِلوقالَ،ِةئِنثلامِنَجمج!ِهَفلارسولَُرَدَحناف:قال.4سَرائرِهِم

فقالَ.أعلمُورسولُهُهَفلا:قالواالقَومُ؟".أرادَطتَدرونَلَه،:وعَفارًاحُذَيفَةَ

الَفأ:فقالامِنها".ىِنوحَرطَيفِةئنَّئلافى(يَزحَموفي)ْأنأرادوا9:لمج!ِهَفلارسولُ

(3312)والترمذى.بهزهيرطريقمن(15981)الكبرىفىوالنسانى،(19334)أحمدأخرجه(1)

به.إسحاقأبىطريقمن

.(2772)ومسلم،(4903)البخارى(2)

"يرجموا".:مفى(3)

إأسرارهمأ.:مفى(4)

.!"يرجمونى:مفى(5)
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غيرهأوكانزنديقا،الاسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

نأ"اصرِهُ:فقالَالنّاسُ؟إلَيكَاجتَمَعَإذاأعناقَهُمفنَضرِبَِهَفلارسولَياتأمُرُنا

فىالحديثََرَكَذثُمَّ.((مُهُلُتقَيأصحابِهفىيَدَهَعَضودَقمحمذاُّنأُساّنلاَثّدَحَتَي

وقَبولِه،مِهِتَبوَتوبَعضهِمِفارِتعاو،بسَرائرِهِمإيّاهُموإِخبارِهإيّاهُمدُعائِه

فقالَ،ٍريَمُنبنََنيَصُحيَدعُوَأنهَرَمأو:إسحاقَابنُقالطهذا.علىدَلَّمامِنهُم

َهَّللاأنَُتنَنَظىَنأهيَلَعحَمَلَنِى:قالطهَذا؟((علىحَمَلَكَما"وَيحَكَ!:له

َكَنأَموَيلاأَشهَدُفإِنَىهَتمِلَعوهيَلَعُهَفلاأطلَعَكَإذْفأمّا،هيَلَعَكْعِلطُيمَل

199/8ع!جِوِهَطلارسولُفأقالَى/!شًما.السّاعَةِقبلَقَطُّبكَأُومِنْمَل(1)ْنَأو،ِهَفلارسولُ

.(2)َلاقىِذَّلابقَولِهعنهافَعو،عَثْرَتَه

الِإسماعيلِئُ،بكرٍأبوأخبرَنا،البِسطامِئُوعمرٍأبوأخبرَنا-ا4269

حدثناداودَ،بنُموسَىحدثنا،عباسٌحدثنازَكَرثا،ابنُهوالقاسِمُأخبرَنا

انيَلَعَفَقو:قالطالأسوَدِعن،إبراهيمَعن،الأعمَشِعن،ٍثاَيِغبنُحَفصُ

مِنكُم.خَيرًاكاننَمعلىُقافِّنلاَلَزَنلَقَد:فقالَِهَّللاعبدِعِندَونَحنُحُذَيفَةُ

مِنَاَلأَشفَلِِكزَّدلَاىِفَنيِعمُتْملَاان!:يقولُُهَّللاوهذايَكونُكَيفَقُلنا::قالط

فقالَ:بحَصاةٍرَماخ!غَيرِىيَبقَمَلفاوقَّرَفَتفلَمّا:قالط.،145:ءاسنلاأ؟!ِراَّنلَا

عن"الصحيح"فىالبخارىُّ)4(رَواهمِنكُم)3(.خَيرًاكانواتابوالَمّامُهَّنإ

نِمُتبِجَع:حُذَيفَةَقَولِنِمالحَديثِفىوقالَ،أبيهعنحَفصٍعُمَرَبنِ

"وأنى".:مفى(1)

.257/5،258الدلائلفىالمصنف(2)

به.غياثبنحفصطريقمن(11596)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

ومسلم".1:مفىبعده(4)
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غيرهأوكانزنديقا،الإسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

علىالنَفاقُأُنزِلَلَقَد؟قُلتُماَفَرَعدَقو-ِهَفلاعبدَِكِحَضىِنم-َري-هِكِحَض

.(1)مِهيَلَعُهَفلافتابَتابواثُئَم،مِنكُمخَيرًاكانواقَومٍ

المُقرِئٍُدِماحأبىابنُمحمدِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا6925

سُلَيمانَبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالا:

الأعمَشِ،عن،شِهابٍأبوحدثنا،ٍحِلاصبنُالحَميدِعبدُحدثنا،ُئِسلُرُبلا

حُذَيفَةُبناَزَمف،ِهَفلاعبدِعِندَكُنّاقالا:والأسوَدَِةَمَقلَععن،إبراهيمَعن

فضَحِكَ!ِهَفلاسُبحانَ:فقُلنا.مِنكُمخَيرًاكاننَمعلىُقافِّنلاَلَزَنلَقَد:فقالَ

َّنإ:فقالَفأتَيتُهبالحَصباءِ،فرَماك!حُذَيفَةُ،بناَزَمفومَضَى،عبدُاللَّهِ

عَلَيهِم.تيبَثُئَمالنَفاقُعَلَيهِمَُلَزَن؟َكِحضفعِلمًاَمِلَعصاحِبَكُم

نِّهُمأَصَمعَكًِّلَحُقل!وَلَا:المُنافِقينَفىلمجي!لِنَبيِّهوجَلَّعَزَِّهَفلاقَولُوأفا

ما:الاَيَةِهذهنُزولِفسَبَبُ.(84:التوبةأ!ا"َدبَأمَّاتَ

ُنبُدمحمجَعفَرٍأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا6926

ىَّنَثُملاُنبُدمحمحدثنا،ٍبِلاطأبىبنُإبراهيمُحدثنا،ىِناهبنِِحِلاص

ابنِعن،ِعِفانعن،ِهَفلاِديَبُععن،يَحيَىحدثناقالا:ٍراّشَبُنبُدَفَحُمو

حَيثُلمج!ِهًّللارسولِىَلإسَلولَابنِأُبَقبنِِهَّللاعبدِابنُجاءَ:قالز!جهَرَمُع

له.واستَغفِرْ،هيَلَعلَصو،فيهأُكَفَنَهحَتَىقَميصكَىِنِطعأ:فقالَ،أبوهماتَ

ُرَمُعجاءَههيَلَعيُصفَىَأنادَأرافَلففآذِنونِى".فرَغتُم"إذا:وقالَ،قَميصَهفأعطاه

خِيَرَتَينِ؟بَينَأأنا:قالالمُنافِقينَ؟علىتُصَفَىَأنُهَفلانَهاكَدَقألَيسَ:وقالَ

.(2064)لبخارىا(1)
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غيرهأوكانزنديقا،الإسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

:قال.هيَلَعفصَفَى:قال."(80:التوبةأ!متُلَالتمَتتَغفِراَلؤَأْمُهَلرِفغَتشآ!:قال

:قال.!ةِزبَقعَكَمئُقَنوَلَاأَبدَ"امَّاتَمِّنهُمِدَصَأعَلَ+ِّلَحُقل!وَلَا:وجَلَّعَزَُّهَّللافأنزَلَ

،ىَّنَثُملاِنبِدمحمعن"الصحيح"فىمُسلِمٌرَواه.(1)مِهيَلَعَةالَّصلافتَرَكَ

القَطّانِ)2(.يَحيَىعنمُسَدَّدٍعنالبخارىّورَواه

بنُأحمدُأخبوَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئالحَسَنِأبوأخبوَنا-أ6927

،ٍريَكُبابنَ(4)ىِنعَييَحيَىحدثناالبَزّارُ)3(،شَريكٍبنُُديَبُعحدثنا،ُراّفصلاٍديَبُع

ابنِعن،ِهَّللاعبدِبنِِهَّللاِديَبُععن،شِهابٍابنِعن،ٍليَقُععن،ُثيَّللاحدثنا

لهَىِعُدسَلولَابنٍُّىَبُأبنُعبدُاللَّهِماتَلَمّا:قالل!بهَرَمُععن،عباسٍ

قُلتُ:ثُمَّ،هيَلإ!وثبتُِهَّللارسولُقامَفلَمّا،هيَلَعليُصَلِّىَ!ِهَّللارسولُ

وكَذا؟!كَذاوكَذا:كَذايَومَقالدَقوٍّىَبُأابنِعلىىِّلَصُتأ،ِهَّللارسولَيا

ُترَثكأفلَمّاعُمَرُ((.ياعَنى"أَخِّز:وقالَع!يمِهَّللارسولُفتَبَسَّمَ-قَولَههيَلَعأُعَذَدُ

ُتدِزَللهَرِفُغالشَبعينَعلىزِدتُإنأنىأعلمُوَل،ُترَتخافخُيرتُىنِإ":قالهيَلَع

ىَّتَحيَسيرًااَّلإيَمكُثْمَلف،انصَرَفَثُمَّ،!صِهَّللارسولُهيَلَعَّر!عَلَيها".

إنَّهُمْقَبرِةعَكَمئُقَلوَلَاأَبدَصامَّاتَمِّنهُمِدَصَأعَلَ+ِّلَحُقل!وَلَا:"بَراءَةَ"فىِناتَيآلانَزَلَتِ

علىجُرأ!نِمبَعدُُتبِجَعف:قال!َتوُقِسَفمئُهَووَمَالؤُاْوَرَسُولِهِءياَدلَّهِكَفَرُوأ

والترمذىبه.المثنىبنمحمدعن11/611تفسيرهفىجريروابن،(5548)البزار)1(أخرجه

.(6770)فىوتقدمبه.بشاربنمحمدعن(3098)

.(1269)والبخارى،(0240،2774)مسلم(2)

.الصوابعلىمرارًاتقدموقد،1/336الأنسابوينظر"البزازلما.:مفى(3)

"عن".:مفى(4)
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"الصحيح"فىالبخارئُرَواهاْعلَمُ)1(.ورسولُهوالفَهُ،ٍذئَموَيئم!الئهِرسولِ

(2)،صَ
.بحيرٍبنِيَحمصَعن

عَلَيهِم،يُصَلِّىَاَّلأوجَلَّعَزَّأمرُهفأفاقُلنا،مايُبَيِّنُاذَهف:الشّافِعِئُقال

إذْ-قَضَىيَكونَأنوأرجو،غَيرِهصَلاةَمُخالِفَة-ىَفوأُهو-بأبِىصَلاتَهَنِإف

اَّلأوقَضَى،لهَرِفُغإلاٍدَحأعلىيُصَفَىَألا-المُنافِقينَعلىالضَلاةِبتَركِأمَرَه

يَمغمَلو،لهيُغفَرُلانَمعلىالضَلاةِعنفنَهاه،شِركٍعلىلِمُقيمٍيُغفَرَ

أحَدًا،هذابعدَمِنهُميَقتُلْمَلو،اًمِلسُمعَلَيهِمالضَلاةِمِنَ!ي!جمِهَّللارسولُ

دَقو،المُسلِمينَمِنَطائفَةهيَلَعِةالَضلابقامَتنَمعلىمُباحِةالَّصلاوتَركُ

مُهول!حبهوعُمَرَبكرٍأبىمَعَعاشَرَهُمثُئَم،بأعيانِهِميَعرِفُهُمحُذَيفَةُعاشَرَهُم

هيَلإأشارَنِإف؟حُذَيفَةَفرأىجِنازَ!تَعِضُوإذال!بهُرَمُعوكانَ،عَلَيهِمىَفَصُي

ولاهويَمنَعْمَلو:قالل!حبه.ُرَمُعاهيَلَعصَفَىمَعَهقامَوِإن،َسَلَجْسِلجاأنِ

أحكامِنِمشَيئاولاعَلَيهِمالضَلاةَالمُسلِمينَبَعدَهعثمانُولاقَبلَهبكرٍأبو

النَفاقُ)3(اشْرأَثتُوُفَىَلَماجميِ!النَبِئَأنَر!هاعائشَةُْتَمَلعَأدَقو،الِإسلامِ

بالمَدينَةِ)4(.

بنُإسماعيلُأخبرَناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا/-ا6928

نبوابن،(3097)والترمذى،(95)وأحمدبه.الليثطريقمن(1965)النسائىأخرجه(1)

به.الزهرىطريقمن(3179)

.(1366،4671)البخارى(2)

.(ربض)3/181التاجوعلا.ارتفع:النفاقاسْرأب(3)

.6/166الأم(4)
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غيرهأوكانزنديقا،الإسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

أخبرَنا،الرَّزّاقِعبدُحدثنا،الرَّمادِىُّمَنصورٍبنُأحمدُحدثناالصَّفّارُ،محمدٍ

لنَّبِىجم!يههآبَيناا!ر!هـ:!ال:!الالمجمانِبنِحُذَلمجقَ!َّصِقفىالزُّهرِىِّعن،مَعمَرٌ

الناقَةُِتضَهَنف!به!مُئِبَّنلاوأناخَها،هيَلإليوحَىراحِلَتِهعنَلَزَنتَبوكَىَلإسائرٌ

وقَعَدَأناخَهاىَّتَحيَقودُهابزِمامِهاَذَخأف،حُذَيفَةُفتَلَقّاها،مُنطَلِقَةًزِمامَهاُّرُجَت

!الَ:."؟اذهنَم":فقالَهِتَقانىَلإقأقبَلَ،قامَا!ي!َئِبَّنلاَّنإثُمَّ،اهَدنِع

أبَدًا؟أحَدًابهتُحَذثَنَّلااًزسإلَيكَمُسِز"ف!نِّى:جم!يا!ُئِبَّنلافقالَ.اليَمانِبنُحُذَيفَةُ

فلَمّا:قال!.المُنافِقينَمِنٍَدَد!ذَوِىرَفطٍولُلابئ".لُلايئعلىَىِّلَصأأنُتيِهُنإنى

صَحابَةِنِمالزَجُلُماتَإذافكانَ،رض!حبهُرَمُعواستُخلِفَع!ي!!ِهَفلارسولُتُوُفَىَ

نِإف؟فقادَهحُذَيفَةَِدَيبَذَخأِطهَزلاَكئَلوأنِمهَّنأُرَمُعُّنُظَينَّمِملمجرإِّالنَّبِىِّ

ىَفَصُينَمَرَمأو،هيَلَعِّلَصُيمَليَدِهنِمانتَزَعَِنِإو،هيَلَعصَفَىمَعَهمَشَى

.مُرسَلٌهذاعَلَيهِ)1(.

.َرَخَاوجهٍنِممَوصولًاَىِوُردَقو

بنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا6929

حدثناقالا:مِلحانَبنِإبراهيمَوأحمَدُبنُشَريكٍعُبَيدُبنُحدثنا،ٍديَبُع

ىِنَربخأ:قال!هَنأشِهابٍابنِعن،ٍليَقُععن،ُثيَّللاحدثنا،ٍريَكُببنُيَحيَى

،هِتَلِحارعنَلَزَنتَبوكَغَزاحينَلمج!ِهَفلارسولَأنبَلَغَنا:قال!ِريَبرلابنُعُروَةُ

اليَمانِ،بنُحُذَيفَةُلَقِيَهاحَتَىزِمامَهاُزُجَتفقامَت،بارِكَةٌوراحِلَتُههيَلإفأُوحِىَ

عنمعمرعن3/1045المغازىفىالواتدىوأخرجهاْوله.فىبزيادة(20424)الرزاق)1(عبد

.فذكره.قالالزهرى
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غيرهأوكانزنديقا،الإسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

َسَلَجثُثَمفأناخَهاجالِسًا،!سؤِهَّللارسولَرأىحَتَىفاقتادَها،بزِمامِهاَذَخأف

بنُحُذَيفَةُ:فقالَهَذا؟".نَمأ:فقالَ،فأتاه!سؤِهَفلارسولُقامَحَتَى،اهَدنِع

نأُتيِهُندَقىِّنإ،هَّنَرُكذَتفلاأمرًاإلَيكَأُسِم))ف!نِّى:!سؤِهَفلارسولُقال.اليَمانِ

!لمجرِهَّللارسولُيُعلَثممَل،المُنافِقينَمِنٍَدَدَعذَوِىرَفطٍوفُلافي".فُلافيعلىَىِّلَصأ

بنُُرَمُعكانلمجؤِهَّللارسولُتُوُفَىَفلَمّا،اليَمانِبنِحُذَيفَةَغَيرٍِدَحألذَكَرَهُم

ِدَيبَذَخأِطهَزلاَكئَلوأنِمهَّنأُّنُظَيرَجُلماتَإذاخِلافَتِهفىز!بهالخطابِ

انتَزَعَِنِإو،هيَلَعصَفَىحُذَيفَةُمَعَهمَشَىنِإف،هيَلَعِةالَّصلاىَلإفاقتادَهحُذَيفَةَ

َرَمأو،هيَلَعيُصَفَىَأنفأبَى،مَعَهُرَمُعانصَرَفَمَعَهيَمشِىَأنفأبَىيَدَهحُذَيفَةُ

عَلَيهِ.ىَفَصُيأنهب!!لُرَمُع

بنُعثمانُوعمرٍأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ6930

،ٍديَبُعبنُمحمدُحدثنا،ٍبِلاطأبىبنُيَحيَىحدثناببَغدادَ،ال!فاكُا"حمدَ

،عَبدوسٍبنِمحمدِبنُأحمدُالحَسَنِاْبوانَثَذَحو:قال)ح(إسماعيلُحدثنا

حدثنا،يَحيَىحدثنامُسَدَّد،حدثنا،الدارمئُسعيدٍبنُعثمانُحدثنا

نِمَىِقَبما:حُذَيفَةُقال:قالوهبٍِنبِديَزعن،ٍدِلاخأبىبنُإسماعيلُ

!رف!ْلأأَيِضَةَ)فَقتِلوآ:قَولَهأرادَأظنهثَلاثَة.إلاالآيَةِهذهأصحابِ

!سِلاجأعرابِئٌانَفْلَخو:قال.ةَعَبرأإلاالمُنافِقينَمِنََىِقَبوما:قال،12:التوبةأ

يَبقَمَلائهَنومُعزَت؟نَدرِىلاماتَدرونَؤ!سمحمدٍأصحابِمَعشَرَإبَمُم:قال

:قال؟ِليَفلاتَحتَبُيوتَناَنورُقبَيائَذينَهَؤُلاءِبالُفما؟بَعَةأرلاإالمُنافِقينَمِنَ

مرازا.تقدموكلاهما،صحيعوكلاهما"بن!.:مفىبعده(1)
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إنَ"ةَعَبرأإلاالمُنافِقينَمِنَيَبقَمَلْلَجأ،ُقا!ُفلاَكئَلوأ:حُذَيفَةُفقالَ

فىالبخارىُّرَواهبَردَه)1(.َدَجوماالبارِدَالماءََبِرَشوَلكَبيزخيَشَلمُهَدَحأ

المُنافِقينَمِنَأرادَوأظنّهالقَطّانِ)2(.يَحيَىعنىَّنَثُملابنِمحمدِعن""الصحيح

!سؤ.َنيمَلاعلارَبِّرسولُلهسَمّاهُمائَذينَ

ُنبُدمحمبكرٍأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-أ6931

بنُُمَدَاحدثنا،القَلانِسِئُمحمدٍبنُجَعفَرُحدثنا،ُّىِرَكسَعلاهَيوُمحَمبنِأحمدَ

حُذَيفَةَعن،وائلٍأبىعن،الأحدَبٍِلِصاوعن،شُعبَةُحدثنا،إياسٍأبى

ٍذئَموَيكانوا؟لمجي!ِهَّللارسولِعَهدِعلىمِنهُمشَرٌَّموَيلاالمُنافِقينََّنإ:قال

.(4)َمَدآعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواهيَجهَرونَه)3(.َموَيلاُمُهويَكتُمونَه

،ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلىُّوأخبرَنا-أ6932

بنُالعَزيزِعبدُحدثنا،هارونَبنُيَزيدُحدثنا،أُسامَةَأبىبنُالحارِثُحدثنا

،محمدٍبنِالقاسِمِعن،عَونٍأبىبنِالواحِدِعبدِعن،سلمةَأبىبنِِهَّللاعبدِ

ُقافِّنلاواشْرأَبَّالعَرَبُفارتَدَّتِ!سؤِهَّللارسولَُضِبُق:قالَتر!نهاعائشَةَعن

فواللَّهِلَهاضَها)ْ(،بأبِىَلَزَنماالرّاسياتِِلابِجلابَلَزَنوَلف؟بالمَدينَةِ

تَقولُوكانَت.الاسلامِفى(6)اهِئانغواهِّظَحبأبىطارَاَّلإنُقطَةٍفىاختَلَفواما

مختصرًا.بهإسماعيلطريقمن(11215)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

.(4658))2(البخارى

.بنحوهبهواصلطريقمن(15951)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

.(1371)البخارى(4)

.3/224عبيدلأبىالحديثغريب.العظمجبوربعدالكسر:الهيض(5)

"عنائها،.:الأصلفى(6)
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غيرهأوكانزنديقا،الإسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

ِهَّللاوكان؟لِلِإسلامغَناءًَقِلُخائهَفَرَعالخطابِابنَرأىنَمو:هذامَعَ

أقرانَها)2(.ِرومُألِلَذَعأدَق،وحدِهنَسيجَ(1)ائِزَوحأ/8/201

إسحاقَأبىابنُائرَكَزوأبوالحَسَنِبنُاحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-ا6933

حدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواوعمرٍأبىابنُسعيدِوبْاو

عنالأسوَدِ،أبىعن،لَهِيعَةَابنُأخبرَك!،وهبٍابنُحدثنا،نَصرٍبنُبَحرُ

ىَلإهَثَعَبحينَالوَليدِبنََدِلاخَرَمْاد!حنهالصَحذيقَبكرٍأباأن،ِريَبرلابنِعُروةَ

فيهلَهُمىِذَئابمُهَئِبنُيو،الِإسلامِبدِعايَةِيَدعوَهُمأنالعَرَبِمِنََذَترامَنِ

أحمَرِهِممِهَفُكِساّنلامِنَأجابَهنَمف،هُداهُمعلىويَحرِصَ،مِهيَلَعو

الإيمانِعلىِهَّللابَرَفَكنَميُقاتِلُامَنإبأنَه؟مِنهَكِلَذيَقبَلُكانوأسوَدِهِم

سَبيلٌهيَلَعْنُكَيمَلإيمانُهوصَدَقَ،الاسلامِىَلإالمُدعَونَأجابَاذِإف،ِهَّللاب

الِإسلامِمِنَهيَلإدَعاهماىَلإهْبِجُيمَلنَمو،حَسيبَههولَجورَعُهَفلاوكانَ

.(3)هَلُتقَيأنعنهيَرجِعُمِفَن

معوفيه،السياقالحسنالسائق:بالزاىوالأحوزى،بالذال"أحوذيا،:المصادروبعض،مفى(1)

عببدلأبىالحديثغريب.لهاالقاهرالأمورفىالمشمر:بالذالوالأحوذىالنفار،بعضسياته

225/3.

،(52380)شيبةأبىوابن،3/222الحديثغريبفىعبيدأبووأخرجهبغيهة(.-971)الحارث(2)

به.يزيدعن(68)الصحابةفضائلفىوأحمد،(409)الغيلانياتفىالشافعىبكرأبوطريقهومن

طريقمن2/201الصغيرفىالطبرانىوالواحدا."عبد:بدلأالرحمن)عبد:شيبةأبىابنوعند

طرقمنوالأوصطالصغيرفىالطبرانىرواه:9/50المجمعفىالهيثمىوقالبه.العزيزعبد

.ثقاتأحدهاورجال

.(490)وهبابن(3)
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غيرهأوكانزنديقا،الإسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

القاضِىالحَسَنِابنُبكرِوأبوالحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-أ6934

،ىِلَخبنِِدِلاخبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالا

ُديَمُحىِنَوبخأالزُّهرِىِّ،عن،أبيهعن،ٍبيَعُشُنبُرشِبحدثنا

ُتعِمَس:قالمَسعودٍبنِعُتبَةَبنَعبدَالفَهِأنعَوفٍبنِعبدِالزَحمَنِابنُ

عَهدِفىِىحَولابَنوُذَخْؤُيكانواأُناسًاَّنإ:يقولُر!نهالخطابِعُمَرَبنَ

نِمَرَهَظبماالآنَُمُكُذُخأنوإِنَما،انقَطَعَقَدَِىحَولاَنِإولمج!،ِهَّللارسولِ

ُهَّللا؟شَىءٌسَريرَتِهنِمإلَيناولَيسَ،هانبَزَقوأمِناهخَيرًالَناَرَهظأنَمف؟أعمالِكُم

إنَ:قالنِإونُصَذَقْهمَلوهْنَمْأنمَلسُوءًالَناَرَهظأنَمو،سَريرَتِهفىيُحاسِبُه

.(2)ٍبيَعُشعناليَمانِأبىعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.احَسَنَةٌسَريرَع!

،مُئَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-أ6935

ر!نهالخطابِعُمَرُبنُوقالَ:ُهَفلاهَمِحَرالشئافِعِئُقال:قالالزَبيعُأخبرَنا

إنَ:فقالَمُتَعَؤَذًا.َكُبِسحألىِّنإ:مِنهيُعرَفُكانالِإسلامََرَهظألِرَجُلٍ

.(3)ِهباستَعاذَمَنِأعاذَماالاسلامِفىإنَ،ْلَجأ:قال.ىِنَذاعأماالِإسلامِفى

،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-أ6936

ابنِعن،ُسُنويىِنَربخأ،وهبٍبنُعبدُاللَّهِحدثنا،نَصرٍُنبُرحَبحدثنا

َذَخأمَسعودٍبنَعبدَالفَهِأن،عُتبَةَبنِعبدِالفَهِبنِالفَهِديَبُععن،شِهابٍ

(930)الثاميينمسندفىوالطبرانى.بهالحسنابنبكرأبىعن1/78الكفايةفىالخطيبأخرجه(1)

عتبة.بنالفَهعبد:بدل.عتبةبنالرحمنعبد:وفيه،بهشعيبطريقمن

.(2641))2(البخارى

خلافه.منهيعرفكان:وفيه167/6والأم،(5028)المعرفةفىالمصنف(3)
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غيرهأوكانزنديقا،الإسلاممنالدمبهيحرممابابالمرتدكتاب

فيهِمفكَتَبَ،إلَيهِميَدعونَالكَذابِمُسَيلِمَةَحَديثَيَنعَشونَ)1(رِجالًابالكوفَةِ

وشَهادَةَ،ِّقَحلادينَعَلَيهِمْضِرعاأنِعثمانُفكَتَبَ،زحبهعَفانَبنِعثمانَىَلإ

فلامُسَيلِمَةَنِموبَرِئَقَبِلَهانَمف،ِهَفلارسولُمحمدًاوأنَ،ُهَفلاإلاَهَلإلاأنْ

دِينَولَزِمَفتُرِكُوا،مِنهُمرِجالاهَلِبَقف.هْلُتقافمُسَيلِمَةَدِينََمِزَلنَمو،هْلُتقَت

فقُتِلوا)2(.رِجالٌمُسَيلِمَةَ

حدثنا،الفَقيهُالوَليدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ6937

عن،سلمةَبنُُداّمَححدثنا،ُءاّرَفلايَزيدَبنُسَعدُحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُ

ىَلإَبَتَكبكرٍأبىبنَمحمدَأن،أبيهعن،المُخارِقِبنِقابوسَعن،ٍكاَمِس

َنوضَرعُيفالرنادِقَةُأفا:ز!حبهعلىقال،َنيمِلسُمٍةَقِدانَزعنهُلْاسَيزحبهعلى

قُتِلوا)3(.الِإواومَلسأنِإف،الِإسلامِعلى

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-أ6938

حدثنا،ىَسيعُنبُدمحأحدثناإسحاقَ،ُنبُدمحمحدثنايَعقوبَ،

قال:سعيدٍبنِعبدِرَئهعن،سَعدٍبنِِثيَفلاعنوهب،بنُعبدُالقَهِ

،ُلَتقُيفإِنَّهالبَيَنةُهيَلَعوقامَتَدَحَجهوإنْالرنديقُ:يقولُشِهابٍابنَُتعِمَس

القَتلِ.مِنَيُترَكُفإِنَهتائبًاافِرَتعُمهوجاءَنِإو

.(شعن)17/174التاجينظر.يرفعون:ينعشون(1)

.هَفلاعبد:وهبابنوعند،3/121المعانىشرحفىالطحاوىطريقهومن،(492)وهبابن(2)

:وعنده،بهالزهرىطريقمن(3127)الاميينمسندفىالطبرانىوأخرجه.هَفلاعبيد:بدل

.يفشون:الطحاوىوعند.ينعشون:منبدلا.يشيعون

.وزيادةبنحرهسماكطريقمن(29491)شيبةأبىابنأخرجه(3)
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بالإيمانالإقراربابالمرتدكتاب

فىقالهَّنأرَبيعَةَعن،لَيثٍعن،وهبٍابنُانَثَّدَحو:قال-أ6939

يُستَتابُ.ولايُقتَلُ:الزِّنديقِ

يُستَتابُ)1(.لا:مالكوقالَ:قالوهبٍابنُوأنجرَنا:قال-أ6940

وحُقِنَهُتَبوَتتَلِبُقتابَنِإف،ُباتَتسُي:قالنَمقَولُ:اللّةهَمِحَرالشيخظل

.ُمَلعأُهَّللاو،أولَى.غابَماُئِلوُهَّللاو،دَمُه

بالإيمانِالإقرارِبابُ

بنُيَحيَىزَكَريّاأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-أ6941

الحافظُسَعدٍبنِأحمدَبنُِهَفلاعبدُمحمدٍوأبوالعَنبَرِئُِهَفلاعبدِبنِمحمدِ

8/202،بِسطامَبنُأُمَيَّةُحدثنا،ئِجنَشوبلاسعيدٍبنِإبراهيمَبنُمحمدُلمحدثنا:قالا

الزَحمَنِ،عبدِبنِالعَلاءِعن،القاسِمِبنُرَوحُحدثنا،ٍعيَرُزبنُيَزيدُحدثنا

نأيَ!ثحهَدواىَّتَحَساّنلا"أ!اتِلُ:قاللمجفهِهَّللارسولِعن،َةهريرأبىعن،أبيهعن

دِماءَهُمىِّنِماومَصَعَكِلَذفعَلواف!ذابه،جِئثامِبوبىاونِمويو،ةَّللااّلإَهَلإلا

عن""الصحيحفىمُسلِمرَواه.(2)"ِهفلاعلىوحِسابهُم،اهِّقَحباَّلإوأموالَهم

بِسطامَ)3(.بنِأُمَيَّةَ

.2/736الموطاْ:ينظر(1)

فىمندهابنوأخرجهزكريا.أبىذكردون(3561)الصغرىوفى،271صالاعتقادفىالمصنف(2)

(161)مستخرجهفىنعيموبْاو.بهالبوشنجىإبراهيمبنمحمدطريقمن(196،024)الايمان

.(15362)فىوتقدمبه.بسطامبناْميةطريقمن

.(34/21)مسلم(3)
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امرأةأوكانرجلاعليهثبتاذاالاسلامعنارتدمنقتلبابالمرتدكتاب

امرأةًأوِحاناًلُجَرهيَلَعَتَبَثإذاالإِسلامِعنَّدَترامَنِقَتلِبابُ

بنُِهَفلاعبدُأخبرَنا،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا6942

بنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبووأخبرَنا)ح(سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

القاضِى،إسحاقَبنُإسماعيلُحدثناالضَفارُ،ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَ

عن،أئوبَعن،زَيدٍحَفادُبنُحدثنا،حَربٍبنُسُلَيمانُحدثناقالا:

ابنََكِلَذفبَلَغَبالنارِ،فحَزَقَهُم،الرنادِقَةِمِنَبقَومٍأُمح!!بهعَلئاأن،َةَمِركِع

حَزَقتُهُم،امَلو،لمجيكىِبَنلاِلوَقِل؟لَقَتَلتُهُمكُنتُوَلفأناأفا:فقالَه!بعباسٍ

تُعَذبوا"لا:وتالَفاكعلوه((.دينَهبَذلَنَمأ:جم!ِهَفلارسولُقال؟لمجي!ىِبَنلاِىهَنِل

مِنَبقَومٍ:يَعقوبَرِوايَةِىِفو،إسماعيلَحَطيثِلَفظُوجَلإ.زَعالفهبعَذابِ

عن""الصحيحفىالبخارئُرَواهفحُزَقوا)1(.مِهبمَرَفأمُرتَذَينَ-وْا-الرنادِقَةِ

.(2)حَفادٍعنالنُعمانِأبى

،جَعفَرٍبنُِهَفلاعبدُأخبرَنا،ِلضَفلاابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-ا6943

،ٍديَبُعبنُاْحمدُاْخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُوأخبرَنا)ح(يَعقوبُحدثنا

بنُجَريرُحدثنا،حَربٍبنُسُلَيمانُحدثناقالا:،القاضِىإسماعيلُحدثنا

زحبهعَلئاَكِلَذفبَلَغَ:فيهوزادَهذا،مِثلََةَمِركِععن،أئوبَعن،ٍمِزاح

الهَنَاتِ)3(.علىلَغَؤَاص!هَنإ؟ِلضَفلاأُئَمابنِويحَ:فقالَ

وتقدم.بهحمادطريقمن(6056)جانوابن،(1552)أحمدوأخرجه.1/165سفيانبنيعقوب(1)

.(16181)فىوصيأتى،(16902)فى

.(6922)البخارى(2)

بنسيمانعن99،001صالجهميةعلىالردفىالدارمىوأخرجه.1/516سفيانبنيعقوب(3)

حرب.
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امرأةأوكانرجلاعليهثبتاذاالإسلامعنارتدمنقتلبابالمرتدكتاب

بها،الِإسفَرايينِئُالمُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا6944

حدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَِنبِدمحمبنُالحَسَنُحدثنا

،ِّىئاوُتسَّدلاهِشامٍعن،الوارِثِعبدِبنُالضَمَدِعبدُحدثنا،بكرٍبىأبنُمحمدُ

مُهَقَّرَحف،وثناَنودُبعَيالزُّطِّ)1(مِنَبناسٍأُح!هب!!لعَليًّاأن،ٍسَنأعن،قَتادَةَعن

ظقتُلوه")2(.دينَ!بَذلَ))مَن:كي!!َّلارسولُقالامَّنإ:عبابرابنُفقالَ،بالنارِ

ِلَفَؤُملاِنبِدمحمبنِعلىبنُالحَسَنُمحمدٍأبوأخبرَنا-ا6945

أحمدَأبوحدثنا،البَصرِئُِهَفلاعبدِبنُعمرُوعثمانَأبوأخبرَنا،ُئِسِجْرَساملا

عن،الأعمَشُحدثنا،ٍديَبُعبنُيَعلَىأخبرَناعبدِالوَفابِ،ُنبُدمحم

:!مجِهَفلارسولُقال:قالعبدِالفَهِعن،مَسروقٍعن،ئُمبنِعبدِالفَهِ

ُسفَّنلا،رَفَنِةثَالَثَدَحأإلاِهَفلارسولُىِّنأوالفهُإلاَهَلإلاأنيَشهَدُرَجُلدَمُُّلِحَي"لا

فىهاجَرخأ.(3)"ِةَعامَجلِلالمُفارِقُلِدييهوالئارِكُالزانِى،ُبئَّثلاوبالئفسِ،

الأعمَشِ)4(.حَديثِنِم""الصحيح

حدثنا،القَطّانُبكرٍأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-ا6946

َمَعَز:قالنَصرٍبنُأسباطُحدثنا،المُفَضلُِنبُدمحأحدثناالأزهَرِ،أبو

،13/159اللغةوتهذيب،7/347العينينظرالهند.أهلمنجيل:أو.السودانمنجيل:الزط(1)

.6/485البارىوفتح

مقتصرًا(06961)فىوسيأتى.بهالصمدعبدطريقمن(7604)والنسائى،(9662)أحمدأخرجه(2)

.(3789)النسائىصحيحفىالألبانىوصححه.المرفوععلى

،375)والثاشى،(6156)عوانةوأبو،(1952)والبزار،(2344،2491)الدارمىأخرجه(3)

.(06170،17393)فىوسيأتى،(01594،01691)فىوتقدمبه.يعلىطريقمن(377

.(6761/52،62)ومسلم،(6878)البخارى(4)
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امرأةأوكانرجلاعليهثبتاذاالإسلامعنارتدمنقتلبابالمرتدكتاب

نَّمأَةَّكَمفتحِيَومُكانلَفا:قالأبيهعن،سَعدٍبنِمُصعَبِعن،ُئِّد!لا

مُهومُتىلَجووِإن"اكلوهُم:و!الَ،وامرأتَينٍِرَف!ًت!رألاإا!اسَِنًيصا!لِّرسولُ

وقَتلِمِهِضعَبورُجوعِرِذَتِهِمفىوذَىًادىريثَالكَعبَةِ".بأستارَِنيقفَعَتُم

.(2)ُهَفلاشاءَإنبتَمامِهُدِرَيوذَلِكَالبَعضِ)1(.

،ٍديَبُعُنبُدمحأأخبرَنا،عبدانَِنبَدمحأبنُعلئُأخبرَنا-ا6947

عِكرِمَةَ،عن،الشَحّامِعثمانَعن،ٍمِصاعأبوحدثنا،َسُنويبنُمحمدُحدثنا

مُنادِىفنادَىفقَتَلَها،لمجيِ!ِهَفلارسولَسَئتْلِرَجُلٍٍدَلوأُئمَأن،عباسٍابنِعن

.زَدَهاهَمَدإنَ:لمجيِ!ِهَفلارسولِ

.(3)اًلوصوَمبطولِهالشَحّامِعثمانَعنإسرائيلُأيضًاورَواه

قالاوعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا6948

حدثنا،سُلَيمانَبنُهارونُحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا

بنِِكاَمِسعن،مَعمَرٍعن،المُبارَكِبنِِهَّللاعبدِعن،مَهدِىبنُ/الزَحمَنِعبد203/8ُ

لمج!النَبِىَّسَئتِامرأةًأن،بَلْقَينِنِمٍلُجَرعن،محمدٍبنِعُروةَعن،ِلضَفلا

د!لمحبه)4(.الوَليدِبنُُدِلاخاهَلَتَقف

.(13405)فىتقدم(1)

مختصزا.(18815)وفى،بتمامه(16962)فىشأتى(2)

.(13505)فىتقدم(3)

بنالرحمنعبدعن(207)الأموالفىزنجويهابنطريقهومن،(483)الأموالفىعبيدأبرأخرجه(4)

به.مهدى
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امرأةأوكانرجلاعليهثبتإذاالاسلامعنارتدمنقتلبابالمرتدكتاب

حدثنا،ٍّىِدَعابنُأحمدَأبوأخبرَنا،المالينِئُسَعدٍأبوأخبرَنا-أ6949

البَزّارُ)2(،سَلمٍِنبِدمحمجَعفَرُبنُحدثناالحسينِ)1(،ِنبَدمحأُنبُدمحم

عنالغازِ،بنِهِشامِعن،أُذَينَةَبنُِهَّللاعبدُحدثنا،مَيمونٍبنُالخَليلُحدثنا

َرَمأف،الاسلامِعنامرأ+ارتَدَّتِ:قالٍرِباجعن،ِرِدَكنُملاِنبِدمحم

إلافأبَتاهيَلَعاوضَرَعف،تَلِتُقوإِلَّاالاسلامُاهيَلَعيُعرَضَأنلمجرِهَّللارسولُ

.ُلَهجُينَمبَعضُالِإسنادِهذافى.(3)ْتَلِتُقف،تُقتَلَأن

:ِرِدَكنُملاابنِعنَرَخَاوجهٍنِمَىِوُردَقو

أخبرَنا،الفَقيهُالحارِثِبنِمحمدِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-أ6950

حدثنابَطحا،بنِعلىِِّنبِدمحمبنُإبراهيمُحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُ

بنُإبراهيمُحدثنا،السَّعدِىُّبَكارٍبنُمَعمَرُحدثنا،الزُّهرِىُّإبراهيمَبنُُحيِجَن

لها:يُقالُامرأةًأن،ٍرِباجعن،المُنكَدِرِبنِمحمدِعن،الزُّهرِىِّعن،4سَعدٍ

الإسلامُ،اهيَلَعيُعرَضَأنع!ي!ُئِبَّنلاَرَمأف،الاسلامِعنارتَدَّت.مَروانَأُمُّ

.(قُتِلَت)ْوإِلَّاتَعَجَرنِإف

وهو،موحاشيةالأصلحاشيةمنوالمثبت،الأصلفىعليهاوضبب،""الحسن:النسخفى(1)

عدى.لابنالكاملفىلماالموافق

.148/1المنتبهتبصيروينظر"البزازدا.:م،8صفى(2)

ابنقالبه.محمدبنجعفرطريقمن3/119الدارقطنىوأخرجه.ا4/530عدىلابنالكامل(3)

الحديث.منكراْذينةبنالفَهعبد:عدى

."عتبةبنعبيدبنمحمد"ثنا:مفىبعده(4)

وقالبه.إبراهيمبننجيحطريقمن198/6تاريخهفىالخطيبواْخرجه.ا18/3الدارقطنى(5)

العقيلى.قالهوهم.حديثهفىبكاربنومعمر:459/3الرايةنصبفىالزيلعى
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امرأةأوكانرجلاعليهثبتاذاالإسلامعنارتدمنقتلبابالمرتدكتاب

ُنبُدمحمحدثنا،سعيدٍابنُحدثنا،علىوأخبرَنا:قال-ا6951

.(1)مِثلَهبإِسنادِهبَكارٍمَعمَرُبنُحدثنا،عُتبَةَعُبَيدِبنِ

.(2)بمَعناهعَفَهعنالرهرِئَىِخأابنِعنَىِورو

ر!نه!.عائشَةَعن،عُروةَعن،الرهرِئَعنضَعيفٍَرَخَاوجهٍنِمورُوِىَ

عنه:صَحيحالزُّهرِئَمَذهَبُاذَهو

َرَمُعبنُعلئُاْخبرَنا،الفَقيهُالحارِثِابنُبكرِأبوهانَربخأ-ا6952

إبراهيمَ،بنُإسحاقُحدثنا،ُئِسِرافلاإسماعيلَبنُمحمدُحدثنا،الحافظُ

إسلامِهابعدَُرُفكتالمَرأةِفىالرهرِئَعن،مَعمَرٍعن،الزَزاقِعبدُأخبرَنا

.(3)تَلِتُقوِإلَّاتابَتنِإف،ُباتَتسُت:قال

فىإبراهيمَعن،مَعشَرٍأبىعن،سعيدٍعن،مَعمَرٍوعن-ا6953

.(4)تَلِتُقالِإوتابَتنِإف،ُباتَتسُت:قالتَرتَذُالمَرأةِ

حدثنا،الحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَنااثَذِىالحَديثُوأفا-ا6954

حدثنا،عَفانَبنِعلىبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبو

عن،ِدوُجَنلاأبىبنِِمِصاععن،حَنيفَةَأبىعنالحِفاخ!،يَحىَأبو

.3/911ارقطنىالد(1)

.3/119الدارقطنىاخرجه(2)

.(51872)الرزاقوعبد،3/911الدارقطنى(3)

طريقمن(48591،48691)شيبةابىابنوأخرجه.(61872)اوْالرزوعبد،3/911الدارقطنى(4)

به.سعيد
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امرأةأوكانرجلاعليهثبتإذاالإسلامعنارتدمنقتلبابالمرتدكتاب

الإسلامِ)1(.عنَنْدَدَتراهُنَإذاُءاسِّنلاَنْلَتقُيلا:قالعباسٍابنِعن،ٍنيِزَرأبى

بنُُلضَفلاحدثنا،ِلَفَؤُملاابنُبكرِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوفأخبرَنا

سألتُ:قالمَهدِئمًمابنُالرَّحمَنِعبدُحدثنا،حَنبَلٍبنُأحمدُحدثنا،محمدٍ

.(2)الفٍةَقِثنِماّمأ:فقالَ،المُرتَذَةِفىٍمِصاعحَديثِعنسُفيانَ

أخبرَنا،مُثَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبووأخبرَنا

وكانَت،ِةَّدَترُملافىِساّنلابَعضُانَفَلاخف:قالالشّافِعِئُأخبرَنا،الزَبيعُ

عنُّدَترَتالمَرأةِفىعباسٍابنِعنرَزينٍأبىعنٍمِصاععنرَواهشَيئًاهُتَّجُح

وبِحَضرَتِناالمَذهَبَهذايَذهَبُنَمبَعضُىِنَمَّلَكف.تُقتَلُولاتُحبَسُ:الاسلامِ

ُتمِلَعفما،الحَديثِهذاعنفسألناهُم،ِثيدَحلابِملِعلاأهلِنِمجَماعَةٌ

204/8نَّمِملَيسَهذارَوَىىِذَّلاو،/خَطأٌهذا:قالأن(3)نعَتَكَساًدِحاومِنهُم

عنبَعضهُمرَوَىدَقو:ُهَفلاهَمِحَرالشّافِعِئُقالحَديثَه.الحَديثِأهلُيُثبِتُ

.(4)؟ِهيَلإيَصرْمَلفكَيفَ.الاسلامِعننِسوَةًارتَدَدنََلَتَقهَّنأنه!جبكرٍأبى

ما:يُريدُلَعَلَّه

،هَيوُريِمَخابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا،الحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا-ا6955

طريقمن7/4722الكاملفىعدىوابن،3/102والدارقطنى،(94772)شيبةأبىابنأخرجه(1)

."عليهويجبرنالإسلامإلىويدعينيحبسن)ولكن:آخرهفىضيبةأبىابنوزادبه.حنيفةأبى

والخطيب،7/2472الكاملنىعدىابنطريقهومن،(4236)الرجالومعرفةالعللنىأحمد(2)

الرحمن.عبدعناَخرطريقمن4/284الضعفاءنىالعقيلىوأخرجه.13/446تاريخهفى

.م:فىلي!(3)

مطولأ.167/6والأم،(5029)المعرفةنىالمصنف(4)
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امرأةأوكانرجلاعليهثبتإذاالاسلامعنارتدمنقتلبابالمرتدكتاب

يَزيدَبنِخالِدُبنُحدثنا،مَنصورٍُنبُديعسحدثنا،نَجدَةَُنبُدمحأأخبرَنا

يُقالُامرأةًَلَتَقر!بهالصِّدّيقَبكرٍأباأن،أبىحَدَّثَنِى،ُئِقشَمَذلامالكٍأبى

الرِّدَّةِ.فى.قِرفَةَأُمُّ:لها

عنحَوشَبِِنبِرهَشعنمالكٍأبىيَزيدَبنِعنَكِلَذورُوِىَ

.(1)هب!زبكرٍأبى

،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبووأخبرَنا-ا6956

عن،سَعدٍبنُُثيَّللاحَذَثَنِى،وهبٍبنُِهَفلاعبدُحدثنا،نَصرٍبنُبَحرُحدثنا

بعدَتَرَفَك.قِرفَةَأُئمُلها:لمالُامرأةًأن،التَنوخِىعبدِالعَزيزِِنبِديعس

الفَيثُ:قال!فقَتَلَها.،يرشبْمَلف،ل!حنهالضَذيقُبكرٍأبوفاستَتابَهاإسلامِها،

.(2)!سأروهوسَمِعنا،ىِذَّلاوذاكَ

.(3)َكِلَذمِثلَمالذصروقالَ:وهبٍابنُقال

ِملِعلاأهلِعِندَضَعيفًاكانإذْبهَئبَتحَنأنلَناكانفما:الشّافِعِئُقال

بالحَديثِ)4(.

مُرسَلَينِ.ِنيَهجونِمرُؤَيناهدَقو،انقِطاعِهفىهُفْعَضالشيخُ:قال

به.مالكأبىبنيزيدطريقمن(5030)المعرفةفىالمصنفاخرجه(1)

من3/141والدارتطنى،(484)الأموالفىعبيدابوواخرجه.(3228)الصفرىفىالمصنف(2)

هذاسعيدًاإن:قيللكن:459/3الرايةنصبفىالزيلعىوقالبه.المزيزعبدبنسعيدطريق

منقطغا.فيكون،بكرأبايدركلم

.(3228)الصفرىفىالمصنف(3)

.1/261الأم(4)
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يرتدالعبدبابالمرتدكتاب

حدثنا،بَحرٌحدثنا،العباسِأبوحدثنا،سعيدٍأبوأخبرَنا-أ6957

ابنََّنأهَثَّدَحسعيدٍبنَيَحيَىأنالحارِثِبنُعمرُوأخبرَخ!،وهبٍبنُِهَّللاعبدُ

انَثَّدَحو:قال!يُقتَلُ)ح(فإِنَّهطائعًاإيمانِهبعدََرَفَكنَم:يقولُكانز!نهَرَمُع

ز!نهَناّفَعبنَعثمانَأن،شِهابٍابنِعن،ُسُنويىِنَربخأ،وهبٍبنُِهَّللاعبدُ

إيمانِهِ.بعدََرَفَكفيمَنَكِلَذيقولُكان

ُّدَترَيِدبَعلابابُ

حدثنا،جَجفَرٍابنُبكرِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ6958

ِنبِدمحمبنُعبدُاللَّهِحدثنا،أبىحَدَّثَنِى،حَنبَلٍِنبَدمحأبنُعبدُاللَّهِ

،ٍثاَيِغبنُحَفصُحدثنا-ِهَّللاعبدِنِمأناهُتعِمَسو:ِهَّللاعبدُقال!-شَيبَةَأبى

دَقفَقَبأمحبل!))أجمما:عج!ِهَّللارسولُقال:قالجَريرٍعن،الشَّعبِىِّعن،اودَفىعن

شَيبَةَ)2(.أبىابنِبكرِأبىعن""الصحيحفىمُسلِمٌرَواهالذِّمّةُ")1(.مِنةبَرِئَتْ

فيما:وتَفسيرُه

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-أ6959

عن،أبيهعن،الرَّحمَنِعبدِبنُُديَمُححدثنا،سعيدٍبنُقُتَيبَةُننا2حد،داودَأبو

َقَبأ"إذا:يقولُعيَمَِّئِبَّنلاُتعِمَس:قال!جَريرٍعن،الشَّعبِىِّعن،إسحاقَأبى

.(3)"هُمَدحَلَّدَقفِكرِّشلاىَلإُدبَعلا

.(19242)وأحمد،(8594)الشعبفىالمصنف(1)

.(123/69)مسلم(2)

=إسحاقاْبىطريقمن(92391)وأحمد.بهقتيبةعن(6304)النسائىوأخرجه.(0436)داوداْبو(3)
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205/8

قتلوالاتابن!ف،مكانهيستتابالمرتد:فىقالمنبابالمرتدكتاب

َلِتُقوإِلَّاتابَنِإفمَحانَه،ُباتَتسُيالمُرتَدّ:فىقالنَمبابُ

ما:بظاهِرِاستِدلالًا

حدثنا،الفَقيهُالوَليدِاْبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِاْبواْخبرَنا-ا6960

الضَمَدِ،عبدُ/حدثنا،مَعينٍبنُيَحيَىحدثناالجَتارِ،عبدِبنِالحَسَنِبنُأحمدُ

دينَهَلَذَبنَم":قال!النَبِئَأن،عباسٍابنِعن،ٍسَنأعن،قَتادَةَعن،هِشامعن

.(ًا)((هول!كاف

مَسعودٍابنِعنمَعناهانيَؤُرو.(2)عباسٍابنِعنَةَمِركِععنوروّيناه

.(3)!ىِبَنلاعن!مبماوعائشَةَ

الفَقيهُمحمدٍبنِعلىبنُمحمدُنَصرٍأبووأخبرَنا-ا6961

بنُمحمدُحدثنا،الحافظُيَعقوبَبنُمحمدُِهَفلاعبدِأبوحدثنا،الشئَيرازِئُ

:لِمالِكٍقُلتُ:قاليَحيَىبنُيَحيَىحدثناقالا:محمدٍُنبُرَفعَجونَصرٍ

عامََلَخَد!ي!ِهَفلارسولَأن،مالكٍبنِِسَنأعن،شِهابٍابنُحَذَثَكَ

،ِهَّللارسولَيا:فقالَرَجُلجاءَههَعَزَنافَلفمِغفَز،رأسِهوعَلَىَةَكَمِحتَفلا

51وَرإاقتُلوهدأ)4(.:ع!يرِهَفلارسولُفقالَ.الكَعبَةِبأستارِمُتَعَفَقٍلَطَخابنُ

وضعفه.الشركأرضإلى:النسانىوعندوعنده.شريكرفحهوربما:تالثم،جريركلاممن=

.(936)داودابىضعيففىالألبانى

.(16944)فىتقدمماوينظربه.الحسنبنأحمدعن(4475)حبانابناخرجه(1)

.(18116)فىودياتى،(16902،16942)فىتقدم(2)

.(01690،16901)فىتقدمماينظر(3)

.(18714)فىودياتى،(9929،12983،13503)فىتقدم(4)
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قتلوإلاتابن!ف،مكانهيستتابالمرتد:فىقالمنبابالمرتدكتاب

َرَخآوجهٍنِمالبخارىُّهَجَرخأو،يَحيَىبنِيَحيَىعن""الصحيحفىمُسلِم

.(1)مالكٍعن

بنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا،أصلِهنِمالفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-أ6962

حدثنا،ِلَّضَفُملاُنبُدمحأحدثناالأزهَرِ،أبوحدثنا،ُناّطَقلاالحُسَينِ

لَمّا:قال!أبيهعن،سَعدٍبنِمُصعَبِعن،السُّدِّئَُمَعَز:قال!نَصرٍبنُأسباطُ

وامرأتَينِ،ٍرَفَنأربَعَةَإلاَساّنلاجميوِهَفلارسولَُنَّمأَةَّكَمفتحِيَومُكان

،جَهلٍأبىبنُُةَمِركِعالكَعبَةِ".بأستاوِمُتَعَلِّقينَمُهومُتدَجووِإن"اقتُلوهُم:وقالَ

،سَزحٍأبىبنِسَعدِبنُالفَهوعَبدُ،صُبابَةَبنُومِقيَسُ،ٍلَطَخبنُِهَّللاوعَبدُ

بنُسعيدُهيَلإَقَبَتساف،الكَعبَةِبأستارٌِقَفَعَتُموهوفأُدرِكٍَلَطَخبنُِهَّللاعبدُفأمّا

وأمّا،هَلَتَقف-ِنيَلُجَّرلاأشَبَّ-وكانَعَمّارًاسعيذفسَبَقَ،ٍرِسايبنُُراّمَعوزَيدٍ

البحرَ،فرَكِبَُةَمِركِعوأمّا،هولَتَقفِقوّسلافىُساّنلاهَكَردأفصُبابَةَبنُمِقيَسُ

فإِنَّاوصِلخأ:السَّفينَةِلأهلِالسَّفينَةِأصحابُفقالَ،عاصِفمُهتَباصأف

البحرِفىىِنِّجَنُيمَللَئنِهَّللاو:ُةَمِركِعقال!.انُهفشَيئًاعَنكُمتُغنِىلاآلِهَتَكُم

أنتَإنعَهدًاعلئَلَكََّنإاللَّهُمَّ،غَيرُهِّرَبلافىىِنيِّجَنُيلاالاخلاصُاَّلإ

عَفُوًّافلأَجِدَنَّه،يَدِهفىيَدِىَعَضأىَّتَحمحمدًاَىِتآأنْفيهأنامِمّاعافَيتَنِى

عِندَ(2)أَبَتخافإِنَّهٍحْرَسأبىبنِسَعدِبنُِهَفلاعبدُوأمّا.فأسلَمَفجاءَ:قال!كَريمًا.

ىَّتَحبهجاءَالبَيعَةِىَلإالناسَجميرِهَّللارسولُدَعافلَمّا،ر!بهعَفانَبنِعثمانَ

.(1846)والبخارى،(1357)مسلم(1)

"اختفى".:مفى(2)
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رأسَهفرَفَعَ:قال.ِهَفلاعبدَباجْ،ِهَفلارسولَيا:فقالَ،!ي!ىِبَنلاعلىهَفَقوأ

أصحابِهعلىَلَبقأثُئَم،ثَلاثٍبعدَهَعَيابف،يأبَىَكِلَذكُلَّثَلاثًا،،هيَلإفنَظَرَ

هِتَعيَبعنيَدِىُتفَفَكرآنِىحينَهذاىَلإيَقومُرَشيذرَجُلفيكُمكان"أمَا:فقالَ

إلَيناأومأتَهَلَأ؟َكِسفَنفىماِهَّللارسولَيايُدرينامافقالوا:.اد؟ُهُلُتقيف

الأعيُنِ!)1(.خائنَةُلهتَكونَأنئِبَنِليَنبنِىلاهَّنإ):قالبعَينِكَ؟

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللَّهِاْبوأخبرَنا-ا6963

إسحاقَابنِعن،ٍريَكُببنُُسُنويحدثناالجَئارِ،عبدِبنُأحمدُحدثنا،يَعقوبَ

!يا!ِهَفلالِرسولِيَكتُبُوكانََمَلسأدَقكانلالهٍحْرَسأبىبابنَِرَمأامَّنإ:قال

كانلالهٍلَطَخبنِِهَفلاعبدِبقَتلَِرَمأوإِنَما،بمَكَةَولَحِقَاًكِرشُمفرَجَعَ،َىحَولا

مَعَهوكانَ،الأنصارِمِنَاًلُجَرمَعَهوبَعَثَ،مُصَذَقًا-لمجرِهَفلارسولُهَثَعَبفاًمِلسُم

لهويَصنَعَتَيسًايَذبَحَأنالمَولَىمَرَفأاًلِزنَمفنَزَلَ،اًمِلسُم(2)َناكوهُمُدخَيمَولًى

،اًكِرشُمَذَتراثُئَم،هَلَتَقفهيَلَعادَعف،شَيئًالهيَصنَعْمَلوفاستَيقَظَ،ونامَ،طَعامًا

امِهِلتَقبفاْمَرَ؟!ي!ِهَفلارسولِبهِجاءِِنايَنَغُتفكانَتا،وصاحِبَتُها(3)قَيْنَةٌلهوكانَت

َ(4)
معه.

بنُالحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِاْبوأخبرَنا-ا6964

ُنبُدمحمحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَِنبِدمحم

مخصزا.(18815)فىوصيأتى،(16946)فىتقدم(1)

.م:فىلي!(2)

.2/197الأنرارمشارق.المغية:القينة(3)

.4/904،014هثامابنشرةفىكما-إسحاقوابن،مطولا5/61،62الدلانلفىالمصنف(4)
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،هِلالٍبنُُديَمُححدثنا،ٍدِلاخبنُُةَّرُقحدثنا،سعيدٍبنُيَحيَىحدثنا،بكرٍأبى

مِنَرَجُلانِومَعِى!ي!جملالنَّبِىِّىَلإُتلَبقأ:قالمولمىَأبىعن،بُردَةَأبوحدثنا

بنَمُعاذَهَعَبتأثُمَّ،اليَمَنِعلىهَثَعَبف:قالأنىَلإالحديثَفذَكَرَالأشعَريّينَ.

:قال،مُوثَقٌرَجُلعِندَهاذِإف.ْلِزثا:وقالَوِسادَةًلهألقَىهيَلَعَمِدَقفلَمّا،ٍلَبَج

فقالَ:فتَهَوَّدَ.ِءْوَّسلادينَدينَهَعَجارثُمَّ،فأسلَمَيَهوديًّاكانهذا:قالهَذا؟ما

:قال.ْسِلجا،نَعَم:قالع!ي!.ورسولِههَّللاقَضاءُ،يُقتَلَىَّتَحُسِلجألا

فقُتِلَ)1(.بهفأَمَرَ:قال،ٍتاّرَمثلاثَ.ورسولِهِهَّللاقَضاءُ،يُقتَلَىَّتَحُسِلجألا

سعيدٍبنِيَحيَىحَديثِنِم"الصحيح"فىومُسلِمٌالبخارىُّهَجَرخأ

القَطّانِ)2(.

،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلاعلىٍّأبو/أخبرَنا-أ6965

بنَالحَميدِعبدَيَعنِىُئِناّمِحلاحدثنا،علىٍّبنُالحَسَنُحدثنا،داودَأبوحدثنا

أبىعن،بُردَةَأبىبنِِهَّللاعبدِبنِِديَرُبويَحيَىبنِطَلحَةَعن،الرَّحمَنِعبدِ

كانورَجُلٌ،ِنَمَيلابوأنارف!مُعاذٌعلئََمِدَق:قالموسَىأبىعن،بُردَةَ

ىَّتَحىِتَّبادعنُلِزنألا:قالمُعاذَمِدَقفلَمّا،الاسلامِعنَّدَتراففأسلَمَيَهوديًّا

.(3)َكِلَذقبلَاستُتِيبَقَدِوكانَأحَدُهُما.قال.َلِتُقف.َلَتقُي

حدثناداودَ،أبوحدثنا،بكرٍأبوأخبرَنا،علىٍّأبووأخبرَنا-أ6966

،ِةَّصِقلابهَذِهبُردَةَأبىعن،الشَّيبانِئُحدثنا،حَفصٌحدثناالعَلاءِ،بنُمحمدُ

.(41690)فىبتمامهوتقدمبه.يعقوببنيوسفعن(1870)عوانةأبوأخرجه(1)

.(1733/51)ومسلم،(6923)البخارى(2)

.(3661)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(4355)داودأبو(3)
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قَريبًاأولَيلَةًعِشرينَفدَعاه،الِإسلامِعنَذَتراقَدِبرَجُلٍموسَىأبوفأُمح!:قال

.(1)هَقُنُعفضَرَبَ،فأبَىفدَعاهمُعاذفجاءَمِنها،

يَذكُرْمَل،بُردَةَأبىعنٍريَمُعبنُعبدُالمَلِكِرَواه:(2)َدوادأبوقال

(3)ءَءص

عنابيهعنبُردَةابىبنِسعيدِعنالشئيبانِىعنفضَيلٍابنُورَواه.الاستِتابَةَ

الاستِتابَةَ.فيهيَذكُرْمَل:موسَىأبى

بنََدِلاخَرَمأهَناز!بهالضَذيقِبكرٍأبىعنانيَؤُروالفهُ:هَمِحَرالشيخُقال

نَمف،الإسلامِبدِعايَةِيَدعُوَهُمأنالعَرَبِمِنََذَترامَنِىَلإهَثَعَبحينَالوَليدِ

عنهيَرجِعُنَّمِمالإسلامِمِنَهيَلإدَعاهماىَلإهْبِجُيمَلنَمو،مِنهَكِلَذَلِبَقأجابَه

.(4)هَلُتقَيأن

أخبرَناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا6967

،مُعاذٍبنُمُعاذُحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثناالضَفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُ

يَدعوز!حنهَناّفَعبنُعثمانُكان:قالموسَىبنِسُلَيمانَعن،ٍجيَرُجابنِعن

.(يَقتُلُه)ْثُئَم،مِرارٍثلاثَالمُرتَذَ

َرَمُعبنُعلئُأخبرَنا،الفَقيهُالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-ا6968

.(3662)داودأبىصححفىالألبانىوصححه،(4356)داودأبو(1)

.(4356)عقبداودأبو(2)

.م:نىلي!(3)

.(16933)نى)4(تقدم

به.جريجابنعن(18692)الرزاقوعبد.بهمعاذبنمعاذعن(68942،98332)شيبةابنأخرجه(5)
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حدثنا،ٍليَدُببنُأحمدُحدثنا،ٍحِلاصبنِأحمدَبنُمحمدُحدثنا،الحافظُ

ُتدِهَش:قالٍريَمُعبنُالمَلِكِعبدُحدثنا،الحَضرَمِئُيَعقوبَبنُُفُسوي

إسلامِه،بعدََرَّصَنتقَبيصَةَالمُستَورِدِبنٍِلْجِعبَنِىبأخِىوأُتِى4َ!فرعَليًّا

ُتثِّدُح:قال؟ىِّنَعَتثِّدُحما:قال؟عَنكَُتثِّدُحما:ربههعلئٌلهفقالَ

دينِعلىوأنا:علىّلهفقالَ.المَسيحِدينِعلىأنا:قال.َترَّصَنتَكَّنأعَنكَ

:علئٌفقالَ،عَلئََىِفَخبكَلابمفتَكَلَّمَفيهِ؟تَقولُما:علئلهفقالَالمَسيحِ.

المَسيحُ:قال:قالقالَ؟ما:يَلينِىىِذَّلِلفقُلتُماتَ.ىَّتَحفوُطئَطئوه.

(1)ّو
رَبه.

ىِّدَجأخبرَنا،ُّىِرَبنَعلاٍرِهاطأبىابنُِحِلاصأبوأخبرَنا-أ6969

حدثنا،إسماعيلَُنبُدمحمبكرٍأبوحدثنا،القاضِىمَنصورٍبنُيَحيَى

بنِحارِثَةَعن،إسحاقَأبىعن،عَوانَةَأبوحدثنا،زيادٍبنَِتسُرُدبنُيَحيَى

ٌلُجَرقامََمَّلَسفلَمّا،ل!بهمَسعودٍبنِِهَّللاعبدِمَعَالغَداةَُتيَّلَص:قالمُضَرِّبٍ

فسَمِعَ،ِةَحاّوَّنلابنِِهَفلاعبدِمَسجِدِ،حَنيفَةَبَنِىمَسجِدِىَلإىَهَتناهَّنأهَرَبخأف

َعِمَسهَّنأو،ِهَّللارسولُالكَذّابَمُسَيلِمَةَوأنَُّهَّللاإلاَهَلإلاأنيَشهَدُمُهَنِّذَؤُم

َّىَلَع:فقالَ،ٌرَفَنفوَثَبَطهُنا؟نَم:ِهَّللاعبدُفقالَ،َكِلَذعلىالمَسجِدِأهلَ

مَسعودٍبنُِهَّللاعبدُفقالَ،نسِلاجوأنامِهبفجِىءَوأصحابِهِ.ِةَحاّوَّنلابابنِ

.ِهبأتَّقيكُمكُنتُ:قالالقُرآنِ؟مِنَتَقرأُكُنتَماأينَ:ِةَحاّوَّنلابنِهَّللاِدبَعِل

ىَلإهَجَرخأفالأنصارِىَّكَعبٍبنَقَرَظَةََرَمأف:قال.ىَبأف:قالفتُبْ.:قال

.(12594)فىتقدمماوينظر.ا3/11الدارقطنى(1)
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ىَلإيَنظُرَأنهَّرَسنَم:يقولُِهَفلاعبدَُتعِمَسف:قال.رأسَهفضَرَبَ،ال!وقِ

فيمَنفكُنتُ:حارِثَةُقالإلَيه.فلْيَنظُرْفلْيَخرُجْال!وقِفىقَتيلًاالنَؤاحَةِابنِ

النَّفَرِ،َكئَلوأفىَساّنلااستَشارَمَسعودٍابنَإنَثُمَّ،َدِّرُجدَقهواذِإف،َجَرَخ

بَلِلا،:فقالاوالأشعَثُجَريرفقامَ،بقَتلِهِمٍمِتاحبنُُئِدَععَلَيه)1(فأشارَ

عَشائرَهُم)2(.مُهَلَّفَكف،فتابوافاستَتابَهُم.عَشائرَهُموكَفلْهُممُهْبِتَتسا

أيّامٍثَلاثَةَيُحبَسُقال:نَمبابُ

العباسِأبوحدثنا،القاضِىالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-أ6970

أخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

وأخبرَنا)ح(القارِىِّعبدٍبنِِهَفلاعبدِبنِمحمدِبنِالرَّحمَنِعبدِعن،مالكٌ

حدثنا،المُزَكَىجَعفَرٍبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا،ُئِناجَرهِملاأحمدَأبو

عن،مالكحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،ُئِجنَشوبلاإبراهيمَبنُمحمدُ

بنَِرَمُععلىَمِدَق:قالهَّنأأبيهعن،القارِئَعبدٍبنِمحمدِبنِالرَّحمَنِعبدِ

ثُثَمهَرَبخأف،ِساّنلاعنفسألَه،موسَىأبىِلَبِقنِمٌلُجَرل!به/الخطاب207/8ِ

إسلامِهِ.بعدََرَفَكٌلُجَر،نَعَم:فقالَ؟(3)ٍرَبَخِةَبَزَغُمنِمفيكُمكانلَه:قال

ل!حنه:ُرَمُعقال.هَقُنُعانبَرَضفقَزَبناه:قال؟ِهبفعَلتُمفما:قال

(4)هَفَعَلهومُتبَتَتساو،رَغيفًايَومٍكُلَّوأطعَمتُموه،ثَلاثًاحَبَستُموهفهَلَّا

"إليهأ.:مىف(1)

.(11525)فىتقدم(2)

.1/230الأنوارمثارقينظربعيد.بلدمنجاءجديدخبرأو،يستغربحادثخبرأى:خبرمغربة(3)

"أن!.:مفىبعده(4)
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أيامثلاثةيحبسقال:منبابالمرتدكتاب

ذإَضْرأمَلوْرُمآمَلوأحضرْمَلىَنإاللَّهُمَّ،ِهَّللاأمرَيُراجِعُأويَتوبُ

بَلَغَنِى)1(.

ىِذَّلاالحديثَأنَمَعَز.بهيُتأنَّىلا:قالنَمو:الكِتابِفىالشّافِعِئُقال

مُتَّصِلًا،هُمَلعَيلاهَّنأل؟بثابِتٍلَيسَثَلاثًا.حَبَستُموهوَل:ر!بهَرَمُععنَىِوُر

شَيئًا)3(.ثَلاثٍ(2)َلبقهَلَتَقنَمعلىيَجعَلْمَلكاناًتِباثكاننِإو

ز!جنهَرَمُععنُرَخَاحَديثٌبهالتّانِّىفىَىِوُردَق:ُهَّللاهَمِحَرالشيخُقال

:ٍلصَّتُمبإِسنادٍ

الحَسَنِأبوأخبرَناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا6971

عن،ٍمِصاعبنُعلئُحدثنا،يَحيَىبنُمالكُحدثنا،المِصرِىُّمحمدٍبنُعلئُ

.َرَتسُتعلىانلَزَنلَمّا:قالمالكٍبنِِسَنأعن،ٍرِماععن،هِندٍأبىبنِداودَ

يا:ُرَمُعقالزجهالخطابِبنَِرَمُععلىقُدومِهىِفو،ِحتَفلافىالحديثَفذَكَرَ

اوقِحَلفالإسلامِعنارتَدُّواالَّذينَوائلٍبنِبكرِنِمالسِّتَّةُُطهَّرلاَلَعفما،ُسَنأ

َلَعفما:قالعَنهُم.ليَشغَلَهَرَخَاحَديثٍفىبهُتذَخأف:قالبالمُشرِكينَ؟

؟وائلٍبنِبكرِنِمبالمُشرِكينَاوقِحَلفالإسلامِعنارتَدُّواالَّذينَالسِّتَّةُُطهَّرلا

الموطأفىومالك،258/1والافس،(5032)المعرفةوفى،(3234)الصغرىفىالممنف(1)

،(18695)الرزاقعبدوأخرجه.2/737الليثىوبرواية،(ظ-مخطوط11/5)بكيرابنبرواية

محمدبنالرحمنعبدطريقمن(33297،03434)شيبةأبىوابن،(2585)منصوربنوسعيد

الرحمن.عبدبنمحمد:شيبةأبىوابنالرزاقعبدوعند.به

)بعد،.:8صفى(2)

.258/1الأم!3)

-135-



المرتدكتاب

فىااولِتُق،المُؤمِنينَأميرَيا:قال

كالَهو،المُؤمِنينَأميرَيا:قُلتُ

الإسلامَ،اولُخدَيأنعَلَيهِمأَعرِضُ

الثورِسفيانُأيضًارَواههانعَمِبو

ُباتَتسُيقال:نَمبابُ

ِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا6972

حدثنا،ٍريَهُزِنبَدمحأُنبُدمحم

عن،ٍرِماععن،ربِباجعن،سُفيانَ

كَفَرُواثُرًأوُنَماَءاَلَذِيئًَنِإ!قرأ:

.،137:ءاسنلاأ

قتلعادن!ف،مراتثلاثيستتابقال:منباب

راجِعونَ.هيَلإانِإوللهِإنا:قال.ِةَكَرعَمل

كُنتُ،نَعَم:قالالقَتلَ؟إلاسَبيلُهُمن

.(1)َنج!لااستَودَعتُهُمُأبَوُاْنِإف

.(2)هِندٍأبىبنِداودَعنىُئك

َىلِتُقعادَنِإف،ٍتاّرَمثلاثَ

حدثنا،الفَقيهُالوَليدِأبوأخبرَنا،الحافظُ

عن،وكيغحدثنا،ٍمِشاهبنُِهَّللاعبدُ

ثُثَمثَلاثًا.المُرتَدُُّباتَتسُي:قالز!نهعلئ

(3)!أرفكأوُداَدْزَاثُزَكَفَرُوأثُزَأوُنَماَءثُزَ

أخبرَنا،!خاهَبصألاالحافظُعلىٍّبنُأحمدُبكرٍأبووأخبرَنا-ا6973

حدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُأخبرَنا،حَمدانَِنبَدمحأُنبُدمحموعمرٍأبو

ىِبعَئشلاعن،َثَعشأعن،ثاَيِغبنُحَفصُحدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبو

.(4)َلِتُقعادَنِإفثَلاثًا،المُرتَذُُباتَتسُي:زءحبهعلىقال:قال

به.داودطريقمن(33279)شبةأبىوابن،(2587)منصوربنسعيدأخرجه(1)

به.الثورىعن(18696)الرزاقعبدأخرجه(2)

فىوالطحاوى.بهوكيعطريقمن7/060تفسيرهفىجريروابن،(03330)شبةأبىابنأخرجه(3)

به.جابرطريقمن(0611)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،3/212المعانىشرح

لفظ.بنحوبهحفصطريقمن599/7تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.(33301)شبةأبىابن(4)

السابق.الحديث
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قتلعادن!ف،مراتثلاثيستتابقال:منبابالمرتدكتاب

عن،سُفيانَعن،وكيعٌحدثنا،بكرٍأبوانَثَذَحو:قال-ا6974

.(1)اًثالَثالمُرتَذُُباتَتسُي:يقولَُرَمُعابنََعِمَسعَفَن،الكَريمِعبدِ

إسحاقَأبىابنُزَكَريّاوأبوالحَسَنِابنُبكرِأبوأخبرَنا-ا6975

حدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواوعمرٍأبىابنُسعيدِوأبو

حَبيبٍأبىبنِيَزيدَعن،لَهِيعَةَابنُىِنَربخأ،وهبٍابنُحدثنا،نَصرٍبنُبَحرُ

!عالنَّبِىِِّبِحاصٍديَبُعبنِفَضالَةَمَعَكانوامُهَّنأحَذَثَهُمالهَمْدانِىَّعلىٍّأباأن

الإسلامُفأقالَهالعَدوِّ،ىَلإَّرفدَقالمُسلِمينَمِنَبرَجُلٍفأُمح!البحرِ،فى

به،!ك!ُأفالثّالِثَةََّرفثُمَّ،فأسلَمَالإسلامُفأقالَه،به!ك!ُأفالثّانيَةَفزَثُئَم،فأسلَمَ

اًرْفُكاَزدَادُو(ثُزَكَفَرُوأثُزَءَامَنُواْثُصَّكَفَرُوالُرَّأوُنَماَءاَلَذِينَإن!:الاَيَةِبهَذِهفنَزَعَ

.(2)هَقُنُعفضَرَبَسَبِيلَأ!.ْمُهَيِدْهَيِلوَلَامئُلَاَرِفْغَيِلاَلئَاُيَكُنزَّل

دَقوالكُفرِ،علىَتَبَثفيمَنوارِدَةٌُةَيَالاو،ضَعفٌالاَثارِهذهإسنادِفى

َكِلَذكُلَّ،ٍتاّرَمَعَبرأنَبْهانَاستَتابَلمجي!ِهَّللارسولَأنمُرسَلٍبإِسنادٍانيِّوُر

اذَهِليَشهَدُُمَّدلابهيُحقَنُفيماالصَّحيحَةِالأخبارِوظاهِرُبالمُشرِكينَ)3(،يَلحَقُ

.ُمَلعأُهَّللاو،ويوافِقُهالمُرسَلِ

من7/060تفسيرهفىجريروابن،(2079)العللفىأحمدوأخرجه.(33302)شيبةاْبىابن(1)

به.وكغطريق

.(491)وهبابن(2)

.(16915)فىتقدم(3)
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الردةعلىقتلأوماتاذاالمرتدمالبابالمرقدكتاب

الرِّدَّةِعلىَلِتُقأوما!إذاالمُرتَدِّمالِ/باب208/8ُ

أخبرَ،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا6976

هوٌديَبُعحدثنا،ٍرِباجبنِِلضَفلابنُمحمدُحدثناالضَفارُ،ديَبُع

بنَِئِدَععن،أُنَيسَةَاْبىبنِزَيدِعن،وعمرٍبنُِهَفلاُديَبُعحدثنا

فقُلتُ:،ًةَياراعتَقَدَِدَقوعَفَىىِنَيقَل:قالأبيهعنالبَراءِ،بنِيَزيدَ

ُبِرضأ؟أبيهامرأةََحَمبٍلُجَرىَلإ!ِي!ِهَفلارسولُبَعَثَنِى:فقالَ

مالَه)1(.

بنُأحمدُنا

،ٍداَنَجابنُ

،عنٍتِباث

تُريدُ؟أينَ

واَخُذُعُنقَه

-ُئِتْسُبلامحمدٍبنِأحمدَبنُالخَليلُسعيدٍأبوالقاضِىأخبرَنا-ا6977

البَكرِىُّ،ِرَّفَظُملابنُأحمدُالعباسِأبوحدثنا-أربَعِمِائَةٍسنةَحاخاانيَلَعَمِدَق

إدريسَ،بنُِهَفلاعبدُحدثنا،مَنازِلَبنُُفُسويحدثنا،َةَمَثيَخأبىابنُأخبرَنا

أباهَثَعَبلمجيِ!َئِبَّنلاأن،أبيهعن،قُئئبنِمُعاويَةَعن،كَريمَةَأبىبنُُدِلاخحدثنا

مالَه)2(.وخَفَسَهَقُنُعَبَرضفهَرَمأف،أبيهبامرأةَِسَزَعٍلُجَرىَلإمُعاويَةَجَذَ

المُرتَذَ،علىاَّلإيَكونُلاالمالِوتَخميسُِةَبَقَزلاضَربُ:أصحابُناقال

.ُمَلعأوالفَهُ،بتَحريمِهعِلمِهمَعَاستَحَفَهفكاله

عباسٍابنِىَلإَبَتَكمُعاويَةَأنَىِوُردَقو:ُهَفلاهَمِحَرُئِعِفاشلاقال

قالالمالِ.ِتيَبِلفقالا:المُرتَذَ،ميراثِعنامُهُلأسَيرف!خمِباثِنبِديزو

.(3)فَئءٌائهيَعنيانِ:المثئافِعِئُ

.(14033)فى)1(تقدم

.(12848)فى)2(تقدم

.(12590)عقبوتقدم،6/170الأم(3)
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المرتدينذريةسبىفىجاءمابابالمرتدكتاب

َنيّدَترُملاذُرِّيَّةِِىْبَسفىجاءَمابابُ

أخبرَنا،الحافظُالأصبَهانِئُعلىٍُّنبُدمحأبكبرأبوأخبرَنا-ا6978

ابنُبكرِأبوحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُحدثنا،حَمدانَابنُعمرِوأبو

ِنبِديعسبنِعبدِالمَلِكِعن،سُلَيمانَبنُعبدُالزَحيمِحدثنا،شَيبَةَأبى

ِشيَجلافىكُنتُ:قالِليَفطلاأبوحَدَّثَنِى:قالىِنهُّدلاىباّمَععن،َناّيَح

إلَيهِمفانتَهَينا:قال.َةَيجانبَنِىىَلإر!جبهبمِلاطأبىبنُعلئُبَعَثَهُمالَّذينَ

قالوا:؟مُتنأما:مِنهُملِفِرقَةٍأميرُنافقالَ:قال.ٍقَرِفثَلاثِعلىفوَجَدناهُم

نَم:لِلثّانيَةِقالثُئَم:قالإسلامِنا.علىانتَبَثف،انمَلسأفنَصارَىكُناقَومنَحنُ

لِلثّالِثَةِ:قال.انِتَّينارصَنعلىانتَبَثف:يَعنِى.نَصارَىكُنّاقَومنَحنُ:قالوا؟مُتنأ

َلَضفأدينًانَرَمَلفانْعَجَرف،انمَلسأفنَصارَىكُناقَومنَحنُ:قالوا؟مُتنأنَم

ُتحَسَمإذا:لأصحابِهفقالَفأبَوْا،أسلِموا.:لَهُمفقالَفتَنَضَرنا.انِنيدنِم

،ىَئممِرارَذلااُوَبَسو،المُقاتِلَةَاولَتَقفاولَعَفف.عَلَيهِمفشُدّواٍتاّرَمثلاثَرأسِى

بمِائَتَئفاشتَراهُمهُبَيرَةَبنُمَسْقَلَةُ)1(وجاءَ،ه!لعلىٍّىَلإبالذَّرارِىِّفجِىءَ

َقَلَطناف،َلَبقَيأنفأبَىل!حبه،علىٍّىَلإأل!بمائَةِفجاءَ،ألفٍ

ل!به،بمُعاويَةَولَحِقَفأعتَقَهُم،إلَيهِمُةَلَقسَموعَمَدَ،بدَراهِمِهُةَلَقسَم

لَهُم)2(.يَعرِضْمَلفلا.:فقالَالذُزَيَّةَ؟ُذُخأتاَلأ:زجهىِلَعِلفقيلَ

وينظر.هبيرةبنمصقلةباسم58/269تاريخهفىعساكرابنلهترجموتد.إمسفلة!:8صفى(1)

.3/486الأنساب

،(18715)الرزاقعبدوأخرجه.(33280)شيبةأبىوابن،(5036)المعرفةفىالمصنف(2)

به.الدهنىعمارطريقمن3/212المعانىشرحفىوالطحاوى

-139-



209/8

الردةعلىالمكرهبابالمرتدكتاب

يَجوزُدَقف،َذَتراِنَموالنَصرانئةِعلىْلَزَيمَلنَمَلَتاقدَق:الشْافِعِئُقال

فىالرذَةُِتَناكدَقو،َذَتراِنُكَيمَلنَمناجيَةَبَنِىنِمسَبَى!زعلئٌيَكونَأن

يَعنِى.َكِلَذنِمشَيئًاَسَفَخز!نهبكبرأباأنانْغُلبَيمَلف،ر!بهبكرٍأبىعَهدِ

.(1)ُمَلعأوالفَهُ،الذَرارِئَ

ِةَّدزلاعلىالمُحرَهِبابُ

وَقَفبُهُرَهِر!أنَمإِلاإِيمَنِهِءِدْعَبنِمباَدلهَِرَف!نَم!:ثناؤُهجلُهَفلاقال

.،106:النحلأالآيَةصَذرَا!بِاَنكُفْرِشَرحًنًموَلَبِهنبِاَفِيينَنِمُظمَبنيُم

حَمدانَبنُالزَحمَنِعبدُأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِاْبوأخبرَنا-ا6979

حدثنا،أبىحدثنا،الزَقَئُالعَلاءِبنُهِلالُحدثنا،َناذَمَهبالجَلَأبُ

بنِعَفارِبنِمحمدِابنِعُبَيدَةَأبىعن،الكَريمِعبدِعن،وعمرٍبنُِهَفلاُديَبُع

ثَسلحَتَىهوكُرتَيمَلف،ٍرِسايبنَعَفارَالمُشرِكونََذَخأ:قالأبيهعن،ٍرِساي

:قال!َس!ِهَفلارسولَىَتأافَلف،هوكَرَتثُثَم،بخَيرٍآلِهَتَهُموذَكَرَع!ي!النَبِئَ

ُترَكَذومِنكَنِلتُحَتَىُتكِرُتما/؟ِهَفلارسولَياشَزٌ:قالوراءَكَ؟إ."ما

اوُداع"إن:قال.لايمانِبااًنئَمطُم:قالقَلبَكَ؟إ.ُدِجَت"كَيفَ:قال.بخَيرٍآلِهَتَهُم

(2)ه.ء
".

العباسِأبوحدثناإملا"الحافظُعبدِالفَهِأبوانَثَذَحو-ا6980

.(5036)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(1)

1/041الحليةفىنعيموأبو،3/249الطبقاتفىسعدابنوأخرجه.وصححه،2/357الحاكم(2)

،41/374تفشرهفىجريروابن،1/036تفشرهفىالرزاقوعبد.بهعمروبناللهعبيدطريقمن

."أبيهعن9:الحاكمصرىعندهمولي!به.الكريمعبدطريقمن375



الردةعلىالمكرهبابالمرتدكتاب

حدثنا،ٍرِكاشبنِمحمدِبنُِهَّللاعبدُالبَخْتَرِىِّأبوحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

ِهَّللاعبدِعن،زِرٍّعن،ٍمِصاععن،زائدَةُحدثنا،ُئِفْعُجلاعلىٍّبنُالحُسَينُ

،ٌراّمَعو،بكرٍوأبو،!ي!ك!ِهَّللارسولُ؟سَبعَةٌإسلامَهَرَهظأنَمَلَّوأَّنإ:قال

!ي!ك!ِهَّللارسولُفأمّا،ر.يمبئوالمِقدادُ،وبِلالٌ،ٌبيَهُصو،سُمَيَّةُوأُمُّه

مُهُرئاسوأمّا،بقَومِهُهَّللاهَعَنَمفبكرٍأبووأمّا،ٍبِلاطأبىبعَمِّهُهَّللاهَعَنَمف

فما،ِسمَّشلافىوأوقفوهُمالحَديدِ،أدراعَفألبَسوهُم،المُشرِكونَُمُهَذَخأف

نَفسُههيَلَعهانَتفإِنَّه؟بلالٍغَيرَأرادواماعلى(1)مُهاتاودَقوإلاٍدَحأنِم

شِعابِفىبهيَطوفونَاولَعَجف،الوِلدانَفأعطَوه،قَومِهعلىوهانَ،ِهَّللافى

.(2)ٌدَحأٌدَحأ:يقولُوجَعَلَ،َةَّكَم

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-أ6981

إسحاقَابنِعن،ٍريَكُببنُُسُنويحدثنا،الجَبّارِعبدِبنُأحمدُحدثنا،يَعقوبَ

:عباسٍلابنِقُلتُ:قالٍريَبُجِنبِديعسعن،ٍريَبُجبنُحَكيمُحَدَّثَنِى:قال

بهَنورَذعُيماالعَذابِفىالمُسلِمينَمِنََنوغُلبَيالمُشرِكونَأكانَ،عباسٍأبايا

ويُجيعونَهمُهَدَحألَيَضرِبونَكانواإنِهَّللاو،نَعَم:فقالَدينِهِم؟تَركِفى

ىَّتَح،بهىِذَّلاِّرُّضلاِةَّدِشنِماًسِلاجَىِوَتسَيأنعلىيَقدِرُماىَّتَح،هَنوشِّطَعُيو

.(3)ِةَنتِفلامِنَسألوهمالَيُعطيهِمهَّنإ

.(ىت)ا1/80ْالكبيرالمعجمينظر.ووافقهمطاوعهم:واتاهم(1)

أحمدواْخرجهالإسناد.صحيح:وقال3/284والحاكم،2/281،282الدلاثلفىالمصنف(2)

فى،وصهروهم:وعندهم،بهةدْلازطريقمن(7083)حبانوابن،(015)ماجهوابن،(3832)

.(122)ماجهابنصحيحفىالألبانىوحسنه."الشمس

.4/131الغابةأسدفىالأئيرابنطريقهومن،(242)إسحاقلابنالسيرة(3)

-ا4ا-



الردةعلىالمكرهبابالمرتدكتاب

الحَسَنِأبوأخبرَنا،المُزَكَىإسحاقَأبىابنُزَكَريّااْبوأخبرَنا-ا6982

بنُِهَفلاعبدُحدثنا،الدارمئُسعيدٍبنُعثمانُحدثنا،الطَرائفِئُعَبدوبرابنُ

فىعباسٍابنِعن،طَلحَةَأبىبنِعلىعن،ٍحِلاصبنِمُعاويَةَعن،ٍحِلاص

هَّنأسُبحانَهُهَفلاَرَبخأ:قالبِآلإيمَنِ!مُظمَيِنُموَقَفبُإَُهِو!أمَنْ!إِلًا:قَولِه

َه!ُأنَمفأمّا،عَظيمٌعَذابٌهَلوِهَّللامِنٌَبَضَغفعَلَيهإيمانِهبعدََرَفَكنَم

؟هيَلَعَجَرَحفلاعَدؤَهنِمبذَلِكَليَنجُوَبالإيمانِقَلبُههَفَلاخو،بلِسانِهَمَفَكَتف

قُلوبُهُم)1(.هيَلَعتَدَقَعبماالعِبادَُذُخأيامَنإسُبحانَهَهَفلاَّنإ

ُنبُدمحمِهَفلاعبدِأبواْخبرَنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا6983

بشرٍُنبُدمحمحدثنا،ٍماّمَهأبوحدثنا،أبىحَدَّثَنِىالشَيباخ!،يَعقوبَ

حَدَّثَنِى:قالٍجيَرُجابنِعنيَذكُرُسعيدٍبنَسُفيانَُتعِمَس:قالالعَبدِىُّ

:قال،28:عمرانلَاأ!ةحَقُتمِنْهُصْتَتًقُوأنَأ!إلَأ:(2)عباسٍابنِعن،عَطاءٌ

فيَقتُلُ،يَدَهيَبسُطُولا،بالايمانِّنئَمطُمُبلَقلاوِناسَفلابالتكًلُّمُُةاقُتلاو

.(3)هَلعُذرَلافإِنَه؟إثمٍىَلإولا

صالحبناللهعبدطريقمن41/376تفسيرهفىجريرابنواخرجه.(2432)الصغرىفىالمصنف(1)

."تعالىقوله"فى:8صفىبعده(2)

شيبةابىابنواخرجه.همامابو:بدل.همام:وعندهالإسناد،صجح:وقال2/291الحاكم(3)

به.سفيانطريقمن5/317تفسيرهفىجريروابن،(صالحابنهمسانل-564)واحمد،(33588)

-ا42-



الحدودنزولقبلالمعاصىفىالعقوباتبابالحدودكتاب

الحُدودِكتابُ

الحُدودِنُزولِقبلَالمعاصِىفىالعُقوباتِبابُ

ُنبُدمحمعبدِالفَهِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-أ6984

سعيدٍعُمَرُبنُحدثنا،الأصبَهانِئُمِهرانَبنُأحمدُحدثنا،ُراّفَضلاِهَّللاعبدِ

بنِعِمرانَعن،الحَسَنِعن،قَتادَةَعن،بَشيرٍبنُسعيدُحدثنا،ُئِقشَمَذلا

وشارِبَوالسّارِقَالزّانِىَرأيئمُ))إذا:جميمِهَفلارسولُقال:قالل!بهٍنيَصُح

َّنِهيفوفواحِشُ"هُنَّ:قال.ُمَلعأورسولُهُهَّللاقالوا:تَقولونَ؟".ماِرمَخلا

مُنكَرُوهوُئِقشَمِّدلاسعيدٍعُمَرُبنُبهتَفَرَّدَالحديثَ.ودَكَرَ.ا"ةَبومُع

:اًلَسرُمَةَّرُمبنِالنُّعمانِحَديثِنِميُعرَفُامَّنِإوالحَديثِ)2(،

وعمرٍأبوأخبرَنا،قَتادَةَبنِالعَزيزِعبدِبنُُرَمُعنَصرٍأبوأخبرَنا-أ6985

ابنُحدثنا،العَبدِىُّإبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،السُّلَمِئٍُديَجُنبنُإسماعيلُ

حدثنا:قالواآخَرينَفىالحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا)ح(مالكٌحدثنا،ٍريَكُب

،ُئِعِفاّشلاأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبو

1415/5تفشرهفىحاتمأبىوابنبه.عمرعن)42-بغية(أسامةأبىبنالحارث)1(أخرجه

المفردالأدبفىوالبخارىبه.بشيربنسعيدطريقمن(293)18/014والطبرانى،(8"61)

الحسنأنإلاثقاتورجاله:103/1المجمعفىالهيثمىوقالبه.تتادةطريقمن(30)

مدلس.

النسائى:وقال.ضعيف:مسلمقالالدمشقى.القرشىحفصأبو،سليمانبنسعيدبنعمرهو(2)

دمشقوتاريخ،11/020بغدادتاريخينظرجذا.وضعفهشيخ.:المدينىابنوقال.بثقةلي!

.399/7)تمييز(التهذيبوتهذيب،63/45
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210/8

الحدودنزولقبلالمعاصىفىالعقوباتبابالحدودكتاب

جمرِهَفلارسولَأن،َةَزُمبنِالنُعمانِعن،سعيدٍبنِيَحيَىخنةمالكأخبرَنا

الحُدودُ،تَنزِلَأنقبلَوذَلِكَ/والسّارِقِ؟إ.والزائالشّارِبِفىتَقولونَ)ما:قال

،عُقوبَةٌَّنِهيفوفواحِشُنُهأ:جمتالطَ!رسولُفقالَ.مئَلعأورسولُهالئَة:فقالوا

وكَيفَ:قالوا:رِوايَتِهفىٍريَكُبابنُقالصَلاَثه")1(.يَسرِقُىِذَّلاِةَقِرشلاوأسوأُ

.((اهَدوجُسولارُكوعَهالُيمالا:فقالَ؟ِهَفلارسولَياصلاتَهيَسرِقُ

رَعُهَفلاقال؟لَجورَعِهَفلاكِتابِفىهذامَعنَىومِثْلُ:الشئافِعِئُقال

خ!ةَحَبزَأعَلَتهِنفَاَشتَشْهِدُوأمن!طننِماَ!شَةَى!ْأَيىتِف"َاَو!:ل!و

سَبِيلأ!لَهُناَلثَهَُلَمحتؤَأُتؤَمئَانُهسفَوَتَيحَئئاَنبُيُوتِىِفىُهُوكِسنَأَفاوُدِهَثلفَإِن

َهَّللَاانَاَمُهنَعفَأَغرِضُوأوَأَضلَحَاتَالَافَاتئاذُوهُمَامِنحُتميَأْتِيتِهَاِناَذَتَاَو

عُقوبَةَِلَّوأهذافكانَ:الشئافِعِئُقال.،16النساء:51،أرًحِيما!تَؤَاجما!انَ

كِتابِهفىوالأذَىَسبَحلاهَّللاَخَسَنثُئَم،والأذَىُسبَحلاالذُنيا؟فىالزّانيَينِ

النور:2،.أ(2)!لَجْدَةِمِأثَةَاَمُهنِئؤَصِوكلأوُدِلْجافوآلزإفى!ألزَايَةُ:فقالَ

،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبوأخبرَنا-ا6986

علئُحدثنا،المَروَزِئٍُتِباثبنِمحمدِبنُأحمدُحدثناداودَ،أبوحدثنا

عباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،النَحوِئَيَزيدَعن،أبيهعن،الحُسَينِابنُ

الزَجُلََرَكَذثُئَم:قالالاَيَة.لِنسَا!ئم!نِماَئقَحَشَةَبِتْأَي!وَاَلَّتِى:قال

233/1مسندهوفى،211صالحديثاختلاففىوالثافعى،(5041)المعرفةفىالمصنف(1)

صحيهح:وقال(534)والترهيبالترغيبصحيهحفىالألبانىوصححه.ا67/1ومالك،(292)

.لغيره

.211صالحديثاختلاففىالثافعى(2)

-ا44-



الحدودنزولقبلالمعاصىفىالعقوباتبابالحدودكتاب

الآيَة.ئاذُوهُمَا!مِنخيَأتيتِهَاِناَذَّلَاَو!:فقالَوجَمَعَهُماالمَرأةِبعدَ

مِأثَةَاَمُهثِتوَصِدكلفَاَتجلِدُؤاوَاَلزافِىُةَين%رلَا!:فقالَِدلَجلاِةَلآبَكِلَذفنَسَخَ

لَجْدَؤ!)1(.

ٍلِماكُنبُدمحأأخبرَناالحافظُ،عبدِاللَّهِأبووأخبرَنا-ا6987

عَطئةَ،بنِالحَسَنِبنِمحمدِِنبِدعَسُنبُدمحمجَعفَرٍأبوأخبرَنا،القاضِى

بمِثلِهِ)2(.عباسٍابنِعن،أبيهعن،أبىحَدَّثَنِى،عَفَىحَذَثَنِى،أبىحدثنا

الحَسَنِبنُالزَحمَنِعبدُأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-ا6988

ورقاءُ،حدثنا،إياسٍبىأبنُُمَدآحدثنا،الحُسَينِبنُإبراهيمُحدثنا،القاضِى

قِماَثقَحَشَةَبِتْأَي!وَاَتَتِى:قَولِهفىمُجاهِدٍعن،نَجيحٍأبىابنِعن

:اهتَخَسَنثُئَمسَئا،يَعنِى!ئاذُوهُمَا!:قَولِهفى،ىنِّزلايَعنِى:فِسَابِم!

اَلُنُهَثدأيَجْمَلَؤَأ!:قَولِهىِفو.!ؤَدجَتمِأثَةَمِّنْهُمَاؤَصِدكلفَاَتجلِدُا!ىِف%!لاًو!اَلرأنيَةُ

.(3)ُّدَحلاال!بيلُ:قالسَبِيلأ!.

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا-ا6989

حدثنا،مَرزوقٍبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا

!وَاَلَّتِى:قَولِهفىمُجاهِدٍعن،نَجيحٍأبىابنِعن،عيسَىعن،ٍمِصاعأبو

-َنسَبحُيأنَرِمُأكان:قال.ىنِّزلا:قال.!مئ!اَسِفقِماَثقَضِمَةَيَآتِب

.(3711)داودأبىصحيحفىالألبانىإسنادهوحسن.(1344)داودأبو(1)

به.سعدبنمحمدعن6/494تفسيرهفىجريرابناْخرجه(2)

علىمقتصرًا.بهنجيحأبىابنطريقمن(4144)داودأبووأخرجه.27"،269صمجاهدتفسير(3)

.مقطوعحسن:(3712)داودأبىصحيحفىالألبانىوقال.آخره

-145-
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الثيبورجمالزانيينجلدهوالسبيلأنعلىبهيستدلمابابالحدودكتاب

َنُهَلاَلثَهَُلَححتؤَأُتؤَملَايَتَوَفهُنَّئتَص!-ةَعَبرأعَلَيهِنَيَشهَدُاحَتَىيَعنِى

الحُدودَ)2(.سَبِيلأ!

الثَّيِّبِورَجمُالزانيَيِنجَلدُهوالشَبيلَأنعلىبهلَدَتسُيمابابُ

بنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبواْخبرَنا-ا5699

،عَطاءٍبنُالوَهّابِعبدُحدثنا،أُسامَةَأبىبنُالحارِثُحدثنا،ُراّفَضلاٍديَبُع

بنِحِطانَعن،الحَسَنِعن،قَتادَةَعن،عَروبَةَأبىابنُهوسعياأخبرَنا

نُقَباءَِدَحأبَدرئا،ائبَقَعوكانَالضامِتِبنِعُبادَةَعن،الزَقاشِىعبدِالفَهِ

لهَدئَرَتولِذَلِكََبِرُكئحَولاهيَلَعَلَزَنإذاكانلمج!ِهَّللارسولَأنالأنصارِ،

َيصَ(4)صبر(3)،

"خُذواعَنِّى،:قالعنهَىَزُسافلف،كِلذَىِقلفيَومٍذاتَعليهفانزِل،وجهه

رَجمٌثُمَّمِائَةجَلدُالئئبُ؟ِركِبلابُركِبلاوبالثئبِ،الثيبُسَبيلأ؟لَهنالفهَُلَعَجدَق

وجهٍنِم"الصحيح"فىمُسلِئمهَجَرخأ.(سنةإ)ْئفَنومِمائَةجَلدُُركِبلاوبالحِجارَةِ،

.(6)سعيدٍعنَرَخآ

حدثناالمُقرِئُ،محمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبووأخبرَنا-ا6991

بعدهاالمضارعورفعإحين!مكانإحتى،استعمالفىوينظرحين!.:العله:الأصلحاشيةفى(1)

.72،73صالصححالجامعلمشكلاتوالتصحيحالتوضيحشواهد

به.عاصمأبىطريقمن6/493تفسيرهفىجريرابناخرجه(2)

.373/1الجرزىلابنالحديثغريبالرماد.كلونوصارتلؤن:وجههلهتربد(3)

.،!الله:مفىبعده(4)

ماجهوابن،(7143)الكبرىفىوالنسائى،(4415)داودوأبو،(22751)أحمدأخرجه(5)

.(49170)فىوسيأتىبه.سعيدطريقمن(4443)حبانوابن،(2550)

.(0691/13،2334/88)مسلم(6)
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حدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنأ،إسحاقَِنبِدمحمبنُالحَسَنُ

هذهفىالحَسَنِعن،ُسُنويحدثنا،ٍعيَرُزبنُيَزيدُحدثنا،المِنهالِبنُمحمدُ

َّنُلَااَلئَهَُلَححتؤَأ!:قَولِهىَلإلِنسَابِ!مْ!.نِماَتقَحِشَةَبِتْأَيِئَتَاَو!:الاَيَةِ

نَزَلَتِىَّتَحَّنُهَلبُيوتٍفىَنسَبحُيكُنَ؟ِءاسِّنلاحُدودَِلَّوأكان:قالسَبِيلأ!.

قال.!جَلْدَةِمِأئَةَاَمُهثِئوَصِوُّيلَأَتجلِدُوأىِفاَزلاًوُةَي%رلَا!"النّورِ":فىالتىالاَيَةُ

لَهنَُّهّللاَلَعَجدَقخُذوا،اوذُخ":فقالَجمييهالنَّبِىِّعِندَكُنّا:الصّامِتِبنُعُبادَةُ

ُمجَّرلاومِائَةٍجَلدُِبيَّثلابُبيَّثلاوسنة،ئفَنومِائَةجَلدُِركِبلابُركِبلاسَبيلًا؟

.(1)"ِةَراجِحلاب

حدثنا،الفَقيهُالوَليدِأبوىِنَربخأ،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ6992

8/211أحمدَ/بنُإسماعيلُانَثَّدَحو:قال)ح(الطّاهِرِأبوحدثنا،سُلَيمانَبنُِهَّللاعبدُ

،وهبٍابنُأخبرَنا،ُةَلَمرَححدثنا،الحَسَنُِنبُدمحمأخبرَنا،لهُظفَّللاو

،َةَبتُعبنِِهَّللاعبدِبنُِهَفلاُديَبُعحَدَّثَنِى:قالشِهابٍابنِعن،ُسُنويىِنَربخأ

ٌسِلاجوهور!جهالخطابِعُمَرُبنُقال:يقولُعباسٍبنَِهَفلاعبدََعِمَسهَّنأ

هيَلَعوأنزَلَبا!حَ!كييهحمدًاَثَعَبَهَّللاَّنإ!يو:ِهَّللارسولِمِنبَرِعلى

ورَجَمَووَعَيناها،قَرأناها،ِمجَّرلاُةَيَاهيَلَعُهَّللاَلَزنأفيمافكانَ،الكِتابَ

:قائلٌيَقولَأنزَمانٌِساّنلابطالَإنفأخشَى،بَعدَهانمَجَرو!يوِهَّللارسولُ

الحديثصاختلاففىالثافعىوأخرجه.بهزريعبنيزيدعن6/032المعرفةفىالمصنفذكره(1)

المسندزوائدفىأحمدبنهَّللاوعبدبه.يون!طريقمن(7142)الكبرىفىوالنسائى،213

الحسن.قولدوناَخرهعلىواقتصروا.بهالحسنطريقمن(22780)
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َمجَزلاوإِنَّ،ُهَفلاأنزَلَهافريضَةٍبتَركَِنوفِضَيف.ِهَّللاكِتابِفىَمجَزلاُدِجَنما

ِتَماقإذاِءاسِّنلاأوِالرجالِمِنََنَصحأإذازَنَىنَملُكعلىقَحِهَفلاكِتابِلَفِى

تَزَوَّجَإذاالإحصانَفنُرَى:شِهابٍابنُقال.ُفارِتعالاأوالحَبَلُكانأوالبئنَةُ

فلا،امرأتَهَن!َصَيمَلوزَنَىوِإن:قال.زَنَىإنُمجَزلاهيَلَعمَ!ها،ثُمَّالمَرأةَ

فىمُسلِمٌرَواهعامًا)1(.ُبَزَغُيوحُزًاكانإذامِائَةًيُجلَدُولَكِنيُرجَمُ

عنالبخارئُورَواه،شِهابابنِقَولِدونََةَلَمرَحوالطاهِرِأبىعن"الصحيح"

.(2)وهبٍابنِعنسُلَيمانَبنِيَحيَى

إملاءً،الأصبَهانِئَُفُسويبنُعبدُالفَهِمحمدٍأبوحدثنا-أ6993

حدثنا،!ضارَفعرلامحمدٍبنُالحَسَنُأخبرَنا،الأعرابِىابنُسعيدِأبوأخبرَنا

ابنِعن،عُتبَةَبنِِهَفلاعبدِبنِِهَفلاِديَبُععن،الزُّهرِئَعن،عُيَينَةَبنُسفيانُ

يَقولَىَّتَحزَمانٌِساّنلابيَطولَأنخَشيتُدَق:ريبهُرَمُعقال:قالعباسٍ

فريضَةٍبتَركِاوفِضَيف.لَجوزَعِهَفلاكِتابِفىَمجَزلاُدِجَنما:القائلُ

وأ،ُةَنِّيَبلاوقامَتِالزَجُلَُنَصحأإذاقَحَمجَزلاوإِنَّاْلا،وجَلَّعزُهَفلاأنزَلَها

.(َةَّتَبلافارجُموهُماُةَخيَئشلاو)الشيخُ:قَرأناهادَقف،ُفارِتعالاأوُلمَحلاكان

عن""الصحيحفىالبخارئُرَواهبَعدَه)3(.انمَجَرولمج!ِهَفلارسولَُمَجَردَقو

والترمذى،(4418)داودوأبوبه.وهبابنطريقمن(7158)البهرىفىالنسائى)1(أخرجه

.(17135)فىوشأتىبه.الزهرىطريقمن(1432)

الاهد.موضعالبخارىعندولي!.(2462،3928)والبخارى،(1691/15)مسلم(2)

من،(2553)ماجهوابن،(7156)البهرىفىالنسائىوأخرجه.(3265)الصغرىفىالمصنف(3)

به.سمانطريق
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ابنِعنوغَيرِه،شَيبَةَأبىابنِبكرِأبىعنمُسلِمٌورَواه،ِهَّللاعبدِبنِعلى

(1)ري،
عيَينَه.

بنُالعباسُمَنصورٍأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-ا6994

حدثنا،مَنصورٍُنبُديعسحدثنا،نَجدَةَُنبُدمحأحدثنا،النَّضرُوِىُِّلضَفلا

بنُُّىَبُأىِلقال:قالٍشيَبُحبنِزِرِّعن،َةَلَدهَبابنِِمِصاععن،زَيدٍبنُُداّمَح

وسَبعينَثَلاثًا:قُلتُ؟""الأحزابَِةَروستَقرأُكأئنأوُّدُعَتكائن:ر!نهكَعبٍ

)الشيخُ:فيهاوإِنَّ،"ِةَرَقَبلا"َةَروسلَتَعدِلُاهَّنِإورأيتُهالَقَد!طَقأ:قال.ًةَيَا

.(2)(حَكيمٌعَزيزٌُهَّللاوِهَّللامِنَبمالًاالبَتَّةَفارجُموهُماايَنَزإذاُةَخيَّشلاو

حدثنا،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَنا-ا6995

ُتعِمَس:قالقَتادَةَعن،شُعبَةُحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

عِندَالمَصاحِفََنوبُتكَيكانوامُهَّنأِتلَضلابنِكَثيرِعنيُحَدِّثٍُريَبُجبنََسُنوي

يقولُ:لمجؤَئِبَّنلاُتعِمَس:زَيدٌفقالَ،الاَيَةِهذهعلىاوَتأف،ٍتِباثِنبِديَز

ورسولِهِ()3(.ِهَّللامِنَبمالًاالبَتَةَفارجُموهُماايَنَزإذاُةَخيَّشلاو)الشيخُ

.(1691)ومسلم،(6829)البخارى(1)

فىوالنسائىبه.زيدبنحمادطريقمن(21207)المسندزوائدفىأحمدبنالفَهعبدأخرجه(2)

سردبعدالبوصيرىوقالبه.عاصمطريقمن(4428،4429)حبانوابن،(7150)الكبرى

257/6الإتحاف.ضعيفوهوالنجودأبىبنعاصمعلىأسانيدهمومدار:الحديثأسانيد

للنشر(.الوطندار.)ط

به.شعبةطريقمن(7145)الكبرىفىوالنسائى،(21596)أحمدوأخرجه.(615)الطيالسى(3)

.ثقاترواتهإسنادهذا:8/142الإتحاففىالبوصيرىوقال
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ِنبِدمحمبنُالحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا6996

ابنُحدثنا،ىَّنَثُملابنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَ

كَثيرِبنِىِخأابنِعننبّئتُُ:قالمحمل!عن،عَونٍابنِعن،ٍّىِدَعأبى

نَقرأُ:كُنا:زَيدٌقال،خمِباثُنبُديَزوفينامَروانَعِندَكُنّا:قالِتلَّصلا

هُلَعجَنالَفأ:مَروانُفقالَ:قال.(َةَّتَبلافارجُموهُماايَنَزإذاُةَخيَّشلاو)الشيخُ

وقالَ::قاليُرجَمانِ؟الثَّئبَينِالشئائينِتَرَىألالا،:قالالمُصحَفِ؟فى

:قالذاكَ.نِمأشفيكُماْنا:قال!البهالخطابِعُمَرُبنُوفيناَكِلَذاورَكَذ

اْقولُ:َمجَّرلاَرَكَذاذِإفوكَذا،كَذافاْذكُرُ!ِي!النَبِئَآص!:قالكَيفَ؟قُلنا:

َةَيآفذَكَرَ:قالفذَكَرتُه.فأتَيتُه:قالالزَجمِ.َةَيآىِنبِتْكأ،ِهَفلارسولَيا

أستَطيعُ:"لاقال.ِمجَّرلاَةَيآأكتِبنِى،ِهَفلارسولَيا:فقالَ:قالالزَجمِ.

.(1)((َكاذ

وتِلاوَتُهاٌتِباثحُكمُهاِمجَزلاَةَيآأنعلىدَلالَةٌقَبلَهوماهذافى

خِلافا.فيهأعلمُلامفااذَهو،مَنسوخَةٌ

الحَسَنِأبوأخبرَنا،إسحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-ا6997

بنُِهَفلاعبدُحدثنا،سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،عَبدوسِنبِدمحمُنبُدمحأ

فىعباسٍابنِعن،طَلحَةَأبىبنِعلىعن،ٍحِلاصبنِمُعاويَةَعن،ٍحِلاص

إذاالمَرأةُِتَناك:قال.الآيَةشِمَآب!ئم!.نِماَئقَحَشَةََنيِتآَيِئَلَاَو!:قَولِه

مِنحُتميَآتِيتِهَاِناَذَئَاَو!:قَولِهىِفوتَموتَ.حَتَىِتيَبلافىتَسِبُحزَنَت

به.عونابنطريقمن(7148)الكبرىفىالشائىأخرجه(1)



...البكرينعلىثابتالمائةجلدأنعلىبهيستدلمابابدلحدوا!كتا

،ِلاعِّنلابوضُربَِرييعَّتلابَىِذوأزَنَىإذاُلُجَّرلاكان:قالئاذُوهُمَا!

نِإف.!َدْجَلمِأثَةَمِّنهُمَاوَصِوفُيَفَاَلْجِدُوأوَاَلزافِى!اَل!إنيَةُ:هذابعدَوجَلَّعَزَُّهَّللافأنزَلَ

ُهَّللاَلَعَجىِذَّلاامُهُليبَساذَهو،لمجي!ِهَّللارسولِِةَّنُسفىامِجُرمُحصَنَينِكانا

لَهُما)1(.

212/8ِنيَّرُحلاالبِحرَينِعلىثابِثالمائَةِجَلدَأنعلىبهيُستَدَلُّما/بابُ

ِنيَّرُحلانِيَبِّيَّثلاعلىًّتِباثَمجَّرلاوأنَّ،نِيَبّيَّثلاعنومَنسو!خًّ

دَق،ىِّنَعاوذُخ)):!يكلهِهَّللارسولِقَؤلَلأنَّ:ُهَّللاهَمِحَرالشّافِعِئُقال

الزّانيَينِ،عنوالأذَىُسبَحلابهفنُسِخَ،أُنزِلَماُلَّوأسَبيلَا".لهنَُّهَّللاَلَعَج

الاَخَرِ،امرأةِعلىيَغدوَأنأُنَيسًاَرَمأو،هْدِلجَيمَلواًزِعاملمجؤُئِبَّنلاَمَجَرفلَمّا

وثَبَتَ،ِنيَبِّيَّثلاِنيَّرُحلاالزّانيَينِعنِدلَجلانَسخِعلىدَلَّ،رَجَمَهااعتَرَفَتِنِإف

.(2)امِهيَلَعُمجَّرلا

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ6998

البَصرِىُّ،مَرزوقٍبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

عن،حَربٍبنِسِماكِعن،شُعبَةُحدثنا:قالاَرَمُعبنُوعُثمانٍُرِماعأبوحدثنا

ىِذقَصيرٍَرَعشأٍلُجَر؟مالكٍبنِبماعِزِأُكا!!ك!يِ!ِهَّللارسولَأن،سَمُرَةَبنِِرِباج

عنه.فأعرَضَالآخَرِوجهِهنِمفأتاه،عنهفأعرَضَىنِّزلابلهَّرَقأف،عَضَلاتٍ

وابن،3/895،896تفسيرهفىحاتمأبىوابن،6/494،503تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

به.صالحبنالفَهعبدطريقمن263صالقرآننواسخفىالجوزى

.7/83،84الأمينظر(2)

-ا-اه
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َفَلَخغازينَ)1(انرَفَنامَّلُك):وقالَ،فرُجِمَبهمَرَفأ،ثَلاثًاأومَزَتَينِأدرِىلا:قال

نِميُمَكنُنِىلاوجَلَّعَزََّهَّللاَّنإ،(3)َةَبعُكلاإحداهُنَّيَمنَحُالتَّيسِ)2(،نَبيبَيَيبُّمُهُدَحأ

ٍريَبُجبنِلِسَعيدِهُترَكَذف:قالعَنهُنَّ!.هُتلَّكَن:وْا،َّنُهنَعنَكالأجَعَلتُهاَّلإمِنهُمأحد

إبراهيمَبنِإسحاقَعن""الصحيحفىمُسلِئمرَواه.(4)مَزاتٍَعَبرأرَذَه:فقالَ

عامِرٍ%(.أبىعن

حدثنا،جَعفَرٍبنُِهَفلاعبدُأخبرَنا،فُورَكَابنُبكرِأبوحدثنا-ا6999

وأخبرَنا)ح(عن،سلمةَبنُحَفادُحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

حدثنا،الطوسِئُأتوبَبنِالحَسَنِبنُالحُسَينُأخبرَنا،الرُّوذْبارئُعلىأبو

أخبرَناحَفاد،حدثناالجَثارِ،عبدِبنُالعَلاءُحدثنا،ئئَسَمأبىابنُيَحيَىأبو

يَذكُرْمَلوماعِزًا.َمَجَرلمجفَالنَبِئَأن،سَمُرَةَبنِِرِباجعن،حَربٍبنُسِماكُ

جَلدًا)6(.

(1

(2

(3

(4

(5

(6

"غازيا،.:8ص،الأصلفى

.2/1الأنوارمارق.ونحوهالسفادإرادةعندصياحه:التي!نبيب

.4/151النهايةذلك.غيرأولبنأوطعاممنجمقهقليلكل:الكثبهة

(4364)حبانوابن،(1827)الكبرىفىوالنسائى،(2344)داودوأبو،(98302)أحمدأخرجه

به.شعبةطريقمن

داودوأبىالأولالموضعفىأحمدعندجاءكماحرببنسماكقولمنلسعيد.فذكرته:وقوله

.(17078)فىوسيأتى.حبانوابن

.(1692)مسلم

والطبرانى،3/139المعانىشرحفىوالطحاوى،(08672)أحمدوأخرجه.(580)الطالسى

به.حمادطريقمن(1967)
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...البكرينعلىثابتالمائةجلدأنعلىبهيستدلمابابالحدودكتاب

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7555

عن،مالكٌأخبرَنا،ُّىِعِفاّشلاأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَ

،عَبدوسٍابنُالحَسَنِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا)ح(الرهرِىِّ

،شِهابٍابنِعن،مالكٍعلىقرأفيماالقَعنَبِئُحدثنا،سعيدٍبنُعثمانُحدثنا

الجُهَنِىٍدِلاخبنِزَيدِوعنهريرةَأبىعن،عُتبَةَبنِِهَّللاعبدِبنِِهَفلاِديَبُععن

أحَدُهُما:فقالَكيررِّهَفلارسولِىَلإاختَصَمارَجُلَينِأنهارَبخأأنَّهُما

لَجأ:امُهَهَقفأوكانَالآخَرُوقالَ.ِهَّللابكِتابِبَينَنااقضِ،ِهَّللارسولَيا

."ْمَّلَكَت":قال.َمَّلَميأأنفىصروأْذَنْ،ِهَّللابكِتابِبَينَنااقضِ،ِهَّللارسولَيا

ابنِىعلىأنفأخبَرونِى،بامرأتِهفزَنَىهذا،علىعَسيفًاكانابنِىَّنإ:قال

ِملِعلاأهلَسألتُىَنإثُمَّ،!روجاريَةٍشاةٍبمائَةِمِنهفافتَدَيتُ،َمجَزلا

امرأتِه.علىُمجَزلاامَّنِإو،عامٍوتَغريبَمِائَةٍجَلدَابنِىعلىأنفأخبَرونِى

اّمأ؟ِهَّللابكِتابِامُكَنيَبلأقفميَنَبيَدِه،نَفسِىىِذَّلاو))أما:كيررِهَفلارسولُفقالَ

َّىِمَلسألاأُنَيسًاَرَمأو،عامًاهَبَّرَغومِائَةًابنَهوجَلَدَإلَيكَ".ذَرفَكُتَيراجوغَنَمُكَ

لَفظُ.(1)اهَمَجَرففاعتَرَفَترَجَمَها،اعتَرَفَتِنِإفالاَخَرِ،امرأةَيأ!أن

الأجيرُ.ُفيسَعلاو:حَديثِهفىوزادَ،ِّىِبَنعَقلاحَديثِ

بنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-ا1075

ومالك،133/6،154والثانعى،(5046)والمعرفة،(3263)عقبالصغرىفىالمصنف(1)

(4445)داودأبووأخرجه.(5425)والنسائى،(1433)عقبالترمذىطريقهومن،2/822

به.القعنبهىعن
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.مالكٍعن،ٍريَكُبوابنُقَعنَبابنُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

فىالبخارىُّهَجَرخأالأجيرُ)1(.ُفيسَعلاو:قالنَحوَه.بإِسنادِههَرَكَذف

ٍهُجوأنِمهاجَرخأو،(2)مالكٍعنأوَيسٍأبىوابنَِفُسويابنِعن""الصحيح

الرهرِئَ)3(.عنَرَخُأ

.ُهَّللاشاءَإنُدِرَيوذَلِكَ،فيهدَليلوالجُهَنئةِِةئدِماغلاوحَديثُ

الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوإسحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-ا0270

أخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالا

ابنِعن،ِهَّللاعبدِبنِِهَفلاِديَبُععن،شِهابٍابنِعن،مالذأخبرَنا،ُئِعِفاشلا

رَعِهَفلاكِتابِفىُمجَزلا:يقولُز!بهالخطابِبنََرَمُعُتعِمَس:قالائهعباسٍ

ُةَنِّيَبلاهيَلَعقامَتإذا،ِءاسَنلاوِلاجِّرلامِنَ،َنَصحأإذازَنَىنَمعلىقَحوجَلَّ

الاعتِرافُ)4(.أوالحَبَلُكانأو

أخبرَنا،العباسِأبوحدثنا:قالابكرٍوبْاواترَكَزأبووأخبرَنا-03017

َعِمَسهَّنأ،سعيدٍبنِيَحيَىعن،مالكأخبرَنا،ُئِعِفاشلاأخبرَنا،الزَبيعُ

بنيحيىبروايةالموطأفىومالك،1/432سفيانبنويعقوب،(3263)الصغرىفىالمصنف(1)

.2/822الليثىيحيىوبروايةمخطرط(،-و13/2)بكير

.(6633،6634،6842،6843)البخارى(2)

.(1697،1698)ومسلم،(2695،2696)البخارى(3)

،276)أحمدطريقهومن،2/823ومالك،6/154والشافعى،(4705)المعرفةفىالمصنف(4)

تعليقاتهفىالألبانىوصححه.(414)جانوابن،(5771،5871)الكبرىفىوالنسائى،(391

.(415)جانابنصحيحعلى
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213/8عناوكِلهَتأنإيّاكُم:!عِالبهالخطابِبنُُرَمُعقال!:يقولُ/ِبَّيَسُملابنَسعيدَ

َمَجَردَقفوجَلَّ.رَعِهَّللاكِتابِفىِنيَّدَحُدِجَنلا:قائلٌيَقولَأنِمجَّرلاِةَيَا

ُرَمُعزافىَ:ُساّنلايَقولَأنلَولا،بيَدِهنَفسِىىِذَئاوف،انمَجَرولمج!ِهَّللارسولُ

دَقفإِنّا.(َةَّتَبلافارجُموهُماوالشَّيخَةُ)1()الشيخُلَكَتَبتُها:.ِهَّللاكِتابفى

قَرأْناها)2(.

جَعفَرٍابنُبكرِأبوأخبرَنا،!كاجَرهِملاأحمدَأبووأخبرَنا-أ0470

.مالكٌحدثنابُكَيبر،ابنُحدثناإبراهيمَ،ُنبُدمحمحدثنا،ىِّكَزُملا

ِةَخيَّشلاوِخيَّشلابالخطابِبنُُرَمُعيُريدُ:مالكٌقال!زادَ:بنَحوِهِ.هَرَكَذف

النِّساءِ)3(.مِنَوالثَّيِّبَةَِلاجِّرلامِنَالثَّيِّبَ

الرزازُ،جَعفَرٍأبوأخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-أ0570

أبىبنُداودُأخبرَنا،هارونَبنُيَزيدُحدثنا،ُّىطِساولاإبراهيمَبنُعلىُّحدثنا

!ص،ِهَّللارسولَُمَجَر:د!بهُرَمُعقال!:قال!ِبَّيَسُملاِنبِديعسعن،هِندٍ

فىهُتبَتَكَلِهَّللاكِتابِفىأزيدَأنُهَركأىِّنأولَولا،ُتصَجَرو،بكرٍأبوورَجَمَ

.(4)ِهبَنونِمؤُيفلايَجِدونَهفلاأقوامٌيأمح!أنأخافُىِّنإف،المُصحَفِ

زنيا"."إذا:م،8صفىبعده(1)

ومن،2/824ومالكالعى(،شفاء-266)مسندهفىوالشافعى،(4805)المعرفةفىالمصنف(2)

.(172)مصعبحديثفىالبغوىالقاسمأبوطريقه

.2/824الليثىيحيىوبرواية،(مخطوط-ظ3،و13/3)بكيربنيحيىبروايةالموطأفىمالك(3)

وقال.بهداودطريقمن(4311)والترمذى.بههارونبنيزيدعن(29252)شيبةأبىابنأخرجه(4)

.(1158)الترمذىصحيحفىالألبانىوصححه.صحيححسن:الترمذى
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الإحصانِشَرائطِعلىبهىلَدَتسُيمابابُ

البَصرِئُ،عثمانَأبوحدثنا،ِلَفَؤُملاابنُمحمدِأبوأخبرَنا-ا0670

)ح(الأعمَشُحدثنا،ٍديَبُعبنُيَعلَىاْخبرَنا،الوَفابِعبدِبنُمحمدُحدثنا

حدثنا،الكَعبِئُمحمدٍبنُعبدُالفَهِأخبرَنا،الحافظُعبدِالفَهِأبووأخبرَنا

غياثٍبنُحَفصُحدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبوأخبرَنا،اْئوبَُنبُدمحم

عن،مَسروقٍعن،َةَزُمبنِِهَفلاعبدِعن،الأعمَشِعن،ووَكيغمُعاويَةَوأبو

َهَلإلاأنيَشهَدُمسلبمامرِىدَمُيَحِلالالمجيِ!:ِهَفلارسولُقال:قالِهَّللاعبدِ

والتّارِكُ،ِسفَّنلابوالئفسُالزانِى،ُبئَّثلا،ثَلابئب!حدَىإلأالفهِ،رسولُىِّنأوُهَّللااَّلإ

فىالبخارئُرَواه.(1)!لُجَرُمَد):يَعلَىرِوايَةِىِفولِلجَماعَةِ((.المُفارِقُلِدييه

اْبىابنِبكرِأبىعنمُسلِمورَواه،أبيهعنحَفصٍبنَِرَمُععن""الصحيح

صَير)2(
شيبه.

أخبرَناعبدانَ،ِنبَدمحأبنُعلىالحَسَنِأبواْخبرَنا-ا7007

حدثنا،ٍريَكُببنُيَحيَىحدثنا،شَريكٍبنُُديَبُعحدثناالصَّفّارُ،ٍديَبُعبنُأحمدُ

بنِعُتبَةَبنِِهَّللاعبدِبنِِهَفلاِديَبُععن،شِهابٍابنِعن،ٍليَقُععن،ُثيَفلا

الأعرابِمِنَاًلُجَرَّنإقالا:امُهلاٍدِلاخبنِوزَيدِهريرةَأبىعن،مَسعودٍ

فئَتيَضَقإلاَهَّللاَكُدُشنْا،ِهَفلارسولَيا:فقالَىيَخييهِهَّللارسولَىَتأ

داودوأبو،(3621)أحمدوأخرجه.(37489)شيهبةأبىوابن،(5331)الشعبفىالمصنف(1)

تخريجهوتقدم.بهووكيعمعاويةأبىطريقمن(4532)ماجهوابن،(2041)مذىوالتر،(4352)

.(17393)فىوصيأتى.(01594،11690،16945)فى

.(1676/25)ومسلم،(6878)البخارى(2)
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وأْذَنِْهَفلابكِتابِبَينَنافاقضِ،نَعَم:مِنهُهَقفأوهوالاَخَرُفقالَ.ِهَفلابكِتابِ

فزَنَىهذا،علىعَسيفًاكانابنِىَّنإ:قال."ْلُق)):كج!ِهَفلارسولُفقالَلِى.

شاةٍبمائَةِمِنهفافتَدَيتُ،َمجَّرلاابنِىعلىأنُترِبخُأوإِنِّى،بامرأتِه

،عامٍوتَغريبَمِائَةٍجَلدَابنِىعلىأنفأخبَرونِىِملِعلاأهلَوسألتُ،ووَليدَةٍ

لأقفيَنَّ،هِديىِس!:))والَّذِىكج!ِهَفلارسولُفقالَ.َمجَّرلاامرأتِهعلىوأنَّ

،عامٍوتَغريبُمِائَةجَلدَُكِنباوعَلَىعَلَيكَ،؟َرُمَنَغلاوالوَليدَةُ؟ِهَّللابكِمابِامُكَنيَب

اهيَلَعادَغف:قالفارجُمْها".اعتَرَفَتِنِإفهذا،امرأةِعلىُسيَنُأيااغدُ

فىالبخارىُّرَواه.(1)تَمِجُرفكج!ِهَفلارسولُبهاَرَمأففاعتَرَفَت،

هَكَذا)2(.ٍريَكُببنِيَحيَىعن"الصحيح"

،(3ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا3)،عبدانَابنُالحَسَنِأبووأخبرَنا-أ0870

دونَشِهابٍابنِعن،ِثيَّللاعن،ٍريَكُببنُيَحيَىحدثنا،مِلحانَابنُحدثنا

إبراهيمَ،بنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا،الأديبُوعمرٍأبووأخبرَنا)ح(ٍليَقُعذِكرِ

وأخبرَنا:قال)ح(لَيثٌحدثنا،الوَليدِأبوحدثنا،الحُبابِبنُُلضَفلاأخبرَنا

)ح(لَيثٌحدثنا،َسُنويبنُأحمدُحدثنا،شَريكٍبنُإبراهيمُأخبرَخ!،بكرٍأبو

،ُثيَّللاحدثنا،سعيدٍبنُقُتَيبَةُحدثنا،الفِريابِئُحدثنا،بكرٍأبووأخبرَنا:قال

به.الليثطريقمن(4437)حبانوابن،(7191)الكبرىفىالنسالْىأخرجه(1)

فىوسيأتى.3/423،235الأشرافتحفةوينظر.هريرةأبو:فيهولي!مختصزا(9462)البخارى(2)

(17069).

المأصل.:فىلي!(3-3)
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أخبرَنا،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا)ح(شِهابٍابنِعن

ٍريَكُبوابنٍُحِلاصابنُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍبنُِهَفلاعبدُ

عن،شِهابٍابنُحَذَثَنِى:قالحَذَثَهُمَثيَفلاأن،ٍدأَلَخبنُُدَفَحُمورُمحٍوابنُ

ىَتأالأعرابِمِنَاًلُجَرإنَ:قالاأنَهُماٍدِلاخبنوزَيدِهريرةَأبىعن،ِهَّللاِديَبُع

قُتَيبَةَعن"الصحيح"فىالبخارئُرَواهفذَكَروه)1(..!ييهِهَفلارسولَ

هَكَذا)2(.رُمحٍبنِِدَفَحُموقتُيبَةَعنمُسلِمورَواهالوَليدِ،وأبِى

إسحافَبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا9007

بنِأحمدَبنُعلئُوأخبرَنا)ح(مِلحانَبنِإبراهيمَبنُأحمدُأخبرَنا،الفَقيهُ

بنُيَحيَىحدثنا،مِلحانَابنُأخبرَناالصَّفارُ،ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَ

بنِسلمةَأبىعن،شِهابٍابنِعنعُقَيلى،عن،ُثيَّللاحدثنا،ٍريَكُب

مِنَرَجُلىَتأ:قالهَّنأهريرةَأبىعن،المُسَتبِوسَعيدِبنِعبدِالزَحمَنِ

،ِهَّللارسولَيا/:فقالَفناداهالمَسجِدِ،فىوهوع!يرِهَقلارسولَالمُسلِمين214/8َ

زَنَيتُ.ىَنإ،ِهَفلارسولَيا:فقالَ،وجهِهلِقاءَىَخَنَتفعنهفأعرَضَ.ُتيَنَزىِّنإ

شَهاداتٍَعَبرأنَفسِهعلىَدِهَشفلَمّا،ٍتاّرَمَعَبرأَكِلَذثنىحَتَىعنهفأعرَضَ

أحصَنتَ؟".لَه":فقالَلا.:فقالَجُنون؟".َكِبأ):فقالَ!غِهَّللارسولُدَعاه

!ضَرَبخأو:شِهابٍابنُقالفارجُموه".بهاوبَهذا":مج!ِهَفلارسولُقال.نَعَم:قال

،!ابهانمَجَرف،هَمَجَرفيمَنكُنتُ:يقولُِهَّللاعبدِجابِرَبنََعِمَسنَم

عن(7192)الكبرىفىوالنسائى،(4331)الترمذىوأخرجه.1/432،433سفيانبنيعقوب(1)

به.سعيدبنقتيبة

.(1697،6981)ومسلم،(4231،5231،4272،5272)البخارى(2)
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فرَجَمناه)2(.الحَزَةِفىهانكَردأف،َبَرَهالحِجارَةُ)1(أذلَقَتهفلَمّا

حدثنا،(3)َدمحأبنُبشرُىِنَربخأ،الحافظُِهَّللاعبدِبوأوأخبرَنا-أ0107

حَدَّثَنِى،ِثيَفلابنِِبيَعُشبنُالمَلِكِعبدُحدثنا،عَقيلٍبنِالحُسَينِبنُداودُ

فىالبخارئُرَواه.بمِثلِهِالحديثَفذَكَرَ.عُقيلٌحَدَّثَنِى:قالجَذَىعن،أبى

.(4)ٍبيَعُشبنِالملِكِعبدِعنمُسلِمٌورَواه،ٍريَكُببنِيَحيَىعن""الصحيح

الحَسَنُِنبُدمحأبكرٍوأبوالحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-أ7011

محمدٍجَعفَرُبنُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاالقاضِى

عن،أبىحدثنا،المُحارِبِئُالحارِثِبنِيَعلَىبنُيَحيَىحدثنا،الصّائغُ

:قالأبيهعن،بُرَيدَةَبنِسُلَيمانَعن،مَرثَدٍبنَِةَمَقلَععن،ٍعِماجبنِغَيلانَ

فقالَ:طَهِّرْنِى.،ِهَفلارسولَيا:وقالَ!ِي!النَّبِىِّىَلإمالكٍماعِزُبنُجاءَ

يا:فقالَجاءَثُمَّ،بَعيدٍغَيرَفرَجَعَ:قالإلَيه".ْبُتوَهَّللافاستَغفِرِْعِجراأ"ويحَكَ

إلَيه".ْبُتوَهَّللافاستَغفِرِْعِجراأَكَحيو":إاِي!ُئِبَّنلافقالَطَهِّرْكأ.،ِهَفلارسولَ

لمجتَُئِبَّنلافَقالَطَهِّرْنِى.،ِهَّللارسولَيا:فقالَجاءَثُئَم،بَعيدٍغَيرَفرَجَعَ:قال

مِنَ:فقالَأُطَهِّرُكَ؟".َّمِم)):لمجيِ!ُئِبَّنلالهقالالرّابِعَةُِتَناكإذاحَتَى،َكِلَذمِثلَ

إأفَرِبَ:فقالَ،بمَجنونٍلَيسَأنفأُخبِرَ."؟جُنونٌ))أبِه:!ِي!ُئِبَّنلافسألَ.ىنِّزلا

.1/270الأنوارمشارقوأوهنته.وأوجعتهعضته:أوالجهد.منهبلغت:الحجارةأذلقته(1)

قولالنسائىعندوليس،بهالليثطريقمن(7177)الكبرىفىوالنسائى،(5984)أحمدأخرجه(2)

.(17036،17038)فىوتقدمجابر.

أعلامسيرينظرمحمود.بنبثربنأحمدبنبثروهومحمد".)بن:الأصلوحاشية،مفىبعده(3)

.228/16النبلاء

.(1691/61)ومسلم،(5681)البخارى(4)
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ٌبئَثأ)):لمجصالنَبِئُفقالَ،خَمرٍريحَمِنهْدِجَيمَلف،(1)هَهَكنَتسافرَجُلفقامَ.إ؟اًرمَخ

ءَ،صص،ء(2)!رض
دَقل:فِرقهتَقول؟فريقينِفيهالناسُفكان،َمِجرفبهَرَماف.نَعَم:قال."؟ليب

(3أتَوبَةص:يقولُوقائل.هُتَئيطَخبهأحاطَتلَقَد،هِلَمَعأسوأَعلىماعِزَكَلَه

فقالَ:،هيَدَيفىيَدَهفوَضَعَجمرِهَفلارسولِىَلإجاءَأن؟ٍزِعامتَوبَةِنِمُلَضفأ

مُهوجمتَالنَبِئُجاءَثُئَم،ثَلاثَةًأوِنيَموَيبذَلِكَاوثِبَلف:قالبالحِجارَةِ.اقتُلنِى

ُهَفلايَغفِرُ:فقالوا:قالمماللث".لماعِزِبنِ"استَغفِروا:قالثُئَم،فسَفَمَجُلوس

لَوَسِعَتها".ةَّمُابَينَلَوقُسِمَتتَوبَةًتابَ"لَقَد:جمتالنَبِئُفقالَ:قال.مالكٍبنِلِماعِزِ

.ىِنْرَفَط،ِهَفلارسولَيا:قالَتالأزدِمِنٍَدِماغنِمامرأ+هتَءاجثُئَم:قال

!خ!!َرُتأنتُريدُلَعَفَكَ:قالَتإيَىأ.وتويىَهَّللاىِرِفَنمسافىِحِجراا"ويحَكِ:قال

الرنى.مِنَحُبلَىاهَنإ:قالَت.أ؟ِكاذ:اوط؟.قالَمالكٍبنََزِعامَتدَذَركما

."بَطنِكِفىماىِعَفَتىَّتَحِكُمُجرَنلاأإذن:قال.نَعَم:قالَت.إ؟ِتنأ)أكَيليمث:فقالَ

وضَعَتِدَق:فقالَع!يرالنَبِئَفأتَى،وضَعَتحَتَىالأنصارِمِنَرَجُلاهَلَفَكف:قال

رَجُلفقامَيُرفِمعُه".نَملهلَيسَصَغيرًاولَدَهاونَدَعُاهُمُجرَنلا)إذن:فقالَ.مِدثةُالغا

فىمُسلِئمرَواه.(4)اهَمَجَرف.ِهَفلاَئِبَنيارَضاعُهَئَلإ:فقالَالأنصارِمِنَ

.(ْ)ىَلعَيبنِيَحيَىعنٍبيَرُكأبىعندا"الصحيح

.2/13الأنوارمارقمنه.الخمروريحريحهاىفيهنكهةواشتماستنشقه:فامشنكهه(1)

انت،.5:موفى،8ص:منسقط(2)

."توبةاما:الأصلحاشيةفى(3)

به.الصائغمحمدبنجعفرطريقمن3/91الدارقطنىواخرجه.(3251)الصغرىفىالمصنف(4)

.(17075)فىوصيأتى.(11559)فىتخريجهوتقدم

.(1695/22)مسلم(5)
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ُنبُدمحأالحَسَنِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7512

قرأفيماالقَعنَبِئُحدثنا،الدارمئُسعيدٍبنُعثمانُحدثنا،عَبدوسٍبنِمحمدِ

جميوّالنَّبِىِّىَلإجاءوااليَهودََّنإ:قالهَّنأَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،مالكٍعلى

تَجِدونَ))ما:جميسِّهَّللارسولُلَهُمفقالَ،ايَنَزوامرأةًمِنهُماًلُجَرأنلهاورَكَذف

بنُِهَّللاعبدُقال.َنودَلجُيونَفضحُهُمفقالوا:الزِّفى؟".شأنِنِمالتوراةِفى

يَدَهمُهُدَحأفجَعَلَفنَشَروها،بالتَوراةِاوَتأف.َمجَّرلَلفيهاإنَ،كَذَبتُم:ٍماَلَس

:ٍماَلَسبنُِهَّللاعبدُلهفقالَ،اهَدعَبوماقَبلَهامايَقرأُوجَعَلَ،ِمجَّرلاِةَيآعلى

ُةَيآفيهامحمدُ،ياَقَدَصفقالوا:ِمجَّرلاُةَيآفيهااذِإفاهَعَفَرف.َكَدَيْعَفرا

يَحنِىالزَجُلَفرأيتُ:ِهَّللاعبدُقال.امِجُرفلمجدِهَفلارسولُامِهبَرَمأف.ِمجَّرلا

أوَيسٍأبىابنِعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.(1)َةَراجِحلايَقيهاالمَرأةِعلى

.(2)مالكٍعنَرَخآوجهٍنِممُسلِمٌهَجَرخأو،مالكٍعنوغَيرِه

حدثناالوَليدِ،أبوأخبرَخ!،الحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-أ7513

أحمدَأبووأخبَرَنِى:قال)ح(ُّجَشألاسعيدٍأبوأخبرَنا،ٍبِلاطأبىبنُإبراهيمُ

بنُمحمدُحدثنا،سُلَيمانَِنبِدمحمُنبُدمحمحدثنا،لهُظفَفلاو،الحافظُ

مُر،بنِِهَفلاعبدِعن،الأعمَشُحدثنا،وكيعٌحدثناقالا:ٍريَمُنبنِِهَّللاعبدِ

،819/2ومالك.الحسنأبى:منبدلا.الفقيهالنضرأبو:وفيه(3269)الصغرىفىالمصنف(1)

وأخرجه.(4344)حبانوابن،(4361)والترمذى،(9524،0053،9545)أحمدطريقهومن

به.القعنبىعن(4446)داودأبو

.(1699/27)ومسلم،(3635،1684)البخارى(2)
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وحُضَمََدِلُجدَقبيَهودِىمج!مجِهَفلارسولِعلىمَزوا:قالٍبِزاع/بنِالبَراءِعن215/8

فقالَ:فجاءَهيَلإفأرسَلَ.فُلان:فَقالوا.عالِمُكُم؟لمنَم":اليَهودَفسألَ،وجهُه

فىالرنىفشاولَكِن،َمجَزلاهُدِجَن:فقالواكِمابِكُم؟!.فىىنِّزلاذَحتَجِدونَ"ما

فاصطَلَحنا،َمِجُرال!فيهُزَنَىاذِإو،يُرجَمْمَلزَنَىإذاالشَريفُفكانَ،أشرافِنا

َكُدِهشُأىِّنإاالفَهُمَّ:قالشُئَم،فزُجِمَبهجي!النَبِئَُرَمأف،والتَحميمِِدلَجلاعلى

بنِمحمدِعن""الصحيحفىمُسلِئمرَواهأمماتوها!)1(.ًةَّنُسأحيمانَمأؤلُأنى

الأشَبئَ)2(.سعيدٍوأبِىٍريَمُنبنِِهَّللاعبدِ

وعمرٍأبوىِنَربخأالحافظُ،عبدِالفَهُِنبُدمحمأخبرَنا-ا7014

حدثنا،ِهَّللاعبدِبنُهارونُحدثنا،إسحاقَبنُإبراهيمُحدثنا،الحيرِئُ

بنََرِباجَعِمَسهَنأِريَبرلاأبوأخبرَخ!:ٍجيَرُجابنُقال:قالمحمدٍبنُُجاّجَح

.(3)هَتأرماواليَهودِمِنَاًلُجَرواْسلَمَنِماًلُجَر!النَبِئَُمَجَر:يقولُِهَفلاعبدِ

"الصحيح"فىمُسلِئمرَواهاليَهودِ.مِنَامرأةًيَعنِىالفهُ:هَمِحَرالشيخُقال

.(4)ِهَفلاعبدِبنِهارونَعن

أخبرَناببَغدادَ،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِاْبوهانَربخأ-ا7015

فىوسيأتىبه.الأعمشطريقمن(4447)داودوأبوبه.وكيععن(18663)أحمد)1(أخرجه

.(1700)مسلم(2)

من(14447)وأحمد.أسلممنرجلا:تولهدونبهحجاجطريقمن(4455)داودأبوأخرجه(3)

.(17095)فىوسيأتى.بهجريجابنطريق

.(1701)مسلم(4)
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)ح(مَريَمَأبىبنُسعيدُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُ

حدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا

لَهيعَةَ،ابنُأخبرَنا،مَريَمَأبىبنُسعيدُحدثناالصَّغاض!،إسحاقَبنُمحمدُ

بنَِهَّللاعبدََعِمَسهَّنأ،هَرَبخأأباهأن،ٍليَلُمبنِالعَزيزِعبدِبنِالملِكِعبدِعن

بيَهودِىٍّ!ِهَّللارسولَاوَتأاليَهودَأنيَذكُرُ)1(،َّىِديَبُّزلاجَزءٍبنِالحارِثِ

بنُِهَّللاعبدُقال.فرُجِما!ي!ك!ِهَّللارسولُامِهبَرَمأف،أحصنادَقوايَنَزو!هوديَّةٍ

.(2)امُهَمَجَرفيمَنأنافكُنتُ:الحارِثِ

عنإسحاقَ،ِنبِدمحمحَديثِفىُظفَّللاهذاورُوِىَ-أ7016

عن،الشَّيبانِىِّإبراهيمَبنِإسماعيلَعن،رُكانَةَبنِيَزيدَبنِطَلحَةَبنِمحمدِ

نأفسألوه،انَصحأدَقوويَهوديَّةٍبيَهودِىٍّجمججوِهَّللارسولَُىِتُأ:قالعباسٍابنِ

.ِمجَّرلابامِهيففحَكَمَ،مُهَنيَبفيمايَحكُمَ

بنُمحمدُحدثناالوَليدِ،أبوأخبرَنا،إجازَةًِهَّللاعبدِأبوأنبأنيهفيمااذَهو

إسحاقَ.بنِمحمدِعن،جَريرٌأخبرَنا،موسَىبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَ

(3)َس.
.فدثرَه

الأصل.:فىليس(1)

3/6614المتفقفىالخطيبوأخرجه.1/682سفيانبنويعقوب،(5205)المعرفةفىالمصنف(2)

فىانىوالطبر.بهمريمأبىبنسعيدطريقمن(3788)والبزار.بهالفضلابنالحسينأبىعن(866)

ضعيف.وإسناده:4/54التلخيصفىحجرابنوقال.بهلهيعةابنطريقمن(137)الأوسط

.4/536والحاكم،(2368)4/961أحمدطريقهومن،1/565هامابنسيرةفىكماإسحاقابن(3)

به.جريرطريقمن(08201)انىالطبروأخرجه
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نأ،المُسَئبِابنَيُحَذَثُمُزَينَةَنِماًلُجَرَعِمَس،الرهرِئَحَديثِىِفو

َمِدَقحينَالمِدراسِ)1(بَيتِفىاجتَمَعوايَهودَأحبارَأن،حَذَثَهُمهريرةَأبا

دَقاليَهودِمِنَمرأةٍباإحصانِهبعدٌَلُجَرمِنهُمزَنَىدَقو،المَدينَةَلمجي!ِهَفلارسولُ

الذَفئينَ)2(.حَذَبابِفىمَذكورٌوهو.الحديثَفذَكَرَأحصَنَت.

بنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا1770

حَدَّثَنِى،ٍريَكُببنُيَحيَىأخبرَنا،مِلحانَبنِإبراهيمَبنُأحمدُحدثنا،ٍديَبُع

بنِعُتبَةَبنِِهَفلاعبدِبنِِهَفلاِديَبُععن،شِهابٍابنِعن،ٍليَقُععن،ُثيَفلا

هوبَيناهَنأ،هَرَبخأجمي!ىِبَنلاأصحابِنِموكانَ،الفَيثِئٍَدِقاوأباأن،مَسعودٍ

،َنينِمؤُملاأميرَيا:فقالَرَجُلجاءَهبالجابيَةِهب!!لالخطابِعُمَرَبنِعِندَ

عُمَرُبنُفدَعاخ!:ٍدِقاوأبوقال.َكِلَذبمُعتَرِفَةًبعَبدِىزَنَتامرأح!إنَ

عَمّانَسألَهاأنوأمَرَناامرأتِهىَلإانَلَسرأف،رَهطٍعَشرَةَِرِشاع،!زالخطابِ

(3)اهُتِفمي:اهُتيأرحينَفقُلتُ،َن!لاحَديثَةُجاريَةهِىَاذِإفاهانْئِجف،قال

هَرَبخأفالمُؤمِنينَأميرَىَتأزَوجَكِإنَ:فقُلتُكَفَمتُهاثُئَم.َموَيلاشِئتَعَضا

فأمَرَنا.َقَدَص:قالَت.تَقولينَماعلىلِنَشهَدَإلَيكِانَلَسرأفبعَبدِه.ِتيَنَزالكِ

بالحِجارَةِ)4(.فرَجَمناهال!مجهُرَمُع

.1/256الأنوارثارق.كتبهمالكتابأهلفيهيقراالذىالبيت:المدراسبيت(1)

.(17203)فى)2(سيأتى

المهذبوفى،واضحغيركلامالحاشيةوفى،نقطبدونالأصلفىورسمت،إيكفهاا:8صفى(3)

فاها،.افرج"اللهم:التخريجمصادرونى"تكفئها".:7/3346

/3المعانىشرحفىوالطحاوى،67/027عساكرابنطريقهومن،(14134)الرزاقعبدأخرجه(4)

.(41170)فىوسيأتىبه.الزهرىطريقمن(3128)الاميينمسندفىوالطبرانى،014
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بمحصنفليسباللهأشركمنقال:منبابالحدودكتاب

الصَّفّارُ،محمدٍبنُإسماعيلُأخبرَنا،بِشْرانَبنُعلئُأخبرَنا-أ1870

ابنُبكرِأبووأخبرَنا)ح(سُلَيمانَبنُمُعَمَّرُحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثنا

هارونَُنبُدمحمحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُأخبرَنا،الفَقيهُالحارِثِ

سُلَيمانَُنبُرَفَعُمحدثنا،مُجالِدٍبنِإسماعيلَعُمَرُبنُحدثنا،أبوحامِدٍ

استُكرِهَتِ:قال!أبيهعن،وائلٍبنِالجَبّارِعبدِعن،الحَجّاجِعن،الرَّقِّىُّ

أصابَهما)1(.ىِذَّلاعلىوأقامَهالحَدَّ،عَنهاأرَدف،لمج!النَّبِىِّعَهدِعلىامرأةٌ

بمُحصِنٍفلَيسَِهَّللابأشرَ&نَمقال:نَمبابُ

بنِِلضَفلابنُعلئُأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-أ7019

بنُعبدُاللَّهِحدثنا،ُّىِوَغَبلاٍمِشاهبنُإبراهيمُحدثنا،عَقيلٍِنبِدمحم

216/8كانَرَمُعبنَِهَّللاعبدَأن،نافِععن،/جوَيريَةُحَدَّثَنِىأسماءَ،ِنبِدمحم

.(2)بِمُحصِنٍفلَيسَِهَّللابَكَرشأنَم:يقولُ

.ٍعِفانعنٍعِفانأصحابُرَواهاذَكَه

بنِمُضارِبِبنُإبراهيمُحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا-أ0270

أخبرَنا،الحَنظَلِئُإبراهيمَبنُإسحاقُحدثنا،أبىحدثنا،إبراهيمَ

َرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،َرَمُعبنِِهَّللاِديَبُععن،محمدٍُنبِزيزَعلاُدبع

بمُحصِني")3(.فلَيسَِهَّللابَكَرشأ))مَنلمجيوّ:ِهَّللارسولُقال!:قال!

طريقمن(5341)والترمذى،(5982)ماجهوابن،(18872)أحمدوأخرجه.3/92الدارقطنى(1)

ابنضعيففىالألبانىوضعفه.(17128)فىوسيأتى.غريبحديث:الترمذىوقال،بهمعمر

.(566)ماجه

.(17022)فى)2(سيأتى

به.إبراهيمبنإسحاقطريقمن3/147الدارقطنىأخرجه(3)
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بمحصنفليسباللهأشركمنقال:منبابالحدودكتاب

قالا:الفَقيهُالحارِثِابنُبكرِوأبوُئِمَل!لاعبدِالزَحمَنِأبوفأخبرَنا

غَيرُهْعَفرَيمَل:قالالحافظُالذارَقُطنِئُالحَسَنِأبوَرَمُعبنُعلئُأخبرَنا

مَوقوف)1(.ُباوَضلاو،عنهَعَجَرهَنإ:ويُقالُ،إسحاقَ

عَدِىابنُأحمدَأبوأخبرَناالمالينئُ،سَعدٍأبواْخبرَنا-ا7021

ٍرِهاطأبىبنُمحمدَُئَلإَبَتَك:قالالمَطيرِئُمُنيرٍبنُمحمدُحدثنا،الحافظُ

عن،ٍمِلاسبنُعَفيفُحدثنا،ٍعِفانأبىبنُأحمدُسلمةَأبوحدثنا،ُئِدَلَبلا

قال:قالَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،عُقبَةَبنِموسَىعن،الثورِئَسُفيانَ

ورُوِىَ:أحمدَبوأقالشَيئًا")3(.بالفهِ(2الشركِأهلُيُحْصِنُلا2))):!ي!ِهَّللارسولُ

نِممُنكَرٌوهو،الثورِئَعن،عِمرانَبنِمُعافَىعن،ٍعِفانأبىبنِأحمدَعن

الإسنادِ.اذَهبعُقبَةَبنِموسَىعنالثورِئَحَديثِ

قالقالا:الحارِثِابنُبكرِوأبوُئِمَل!لاعبدِالزَحمَنِأبووأخبرَنا

قَولِنِممَوقوفٌُباوَضلاو،رَفعِهفىعَفيفٌَمِهوالحافظُ)4(:َرَمُعبنُعلئُ

،َ(5)
عمرَ.بنِ

(1

(2

(3

(4

(5

لفظوهذا:هذاالدارتطنىقولذكربعد3/327الرايةنصبفىالزيلعىوقال.3/471الدارتطنى

رفعهفىالراوىعلىالترددأحالهـانما،رجوعفيهلي!تراهكما()مسندهفىراهويهبنإسحاق

أعلم.والقَه،ووتفه

الثرك".يحصن"لا:الأصلةيْساحفى(2

به.نافعأبىبنأحمدطريقمن3/146،147الدارتطنىوأخرجه.1/173الكاملفىعدىابن

ثقة،الموصلىصالمبنوعمف:كتابهنىالقطانابنقال:3/327الرايةنصبفىالزيلعىوفال

بناْحمدروايةمنأنهعلتههـانما،وقفهمنوقفيضرهلمالثقةرفعههـاذا،حاتموأبومعينابنقاله

عدالته.تثبتولم،الموصلىسلمةأبووهو،المذكورعفيفعننافعأبى

"قال،.:منىبعده

.147/3الدارتطنى
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بمحصنفليسباللهأشركمنقال:منيابالحدودكتاب

ُنب(1)ُملَسحدثنا،ٍشيَشُخبنُعبدُالفَهِحدثنا:علئٌقالط-أ7022

ابنِعن،ٍعِفانعن،عُقبَةَبنِموسَىعن،سُفيانَعن،وكيعحدثنا،جُنادَةَ

.(2)بمُحصِنٍفلَيسَِهَّللابَكَرشأنَم:قالطَرَمُع

حدثناقَتادَةَ،عُمَرَبنِِنبِزيزَعلاِدبععُمَرُبنُأخبرَنا-أ7023

ُنبُدمحأِلضَفلاأبوأخبرَنا،الكَرابيسِئُعبدِالفَهُِنبُدمحمِلضَفلاأبو

ابنُبكرِأبوحدثنا،َسُنويبنُعيسَىحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَ

،مالكٍبنِكَعبِعن،طَلحَةَأبىبنِعلىِّعن،الغَ!انِئُمَريَمَأبىبنِِهَفلاعبدِ

عَنهافنَهاهلمججِّهَفلارسولَفسألَ،نَصرانيَّةًأويَهودثةًَجَّوَزَتَيأنأرادَهَّنأ

تُحصِنُكَ")3(.لااهَّنإ":وقالَ

قالط:قالاالفَقيهُالحارِثِابنُبكرِوأبوالسُّلَمِئُالزَحمَنِعبدِأبوأخبرَنا

بنُوعَلِئُضَعيف)4(،مَريَمَأبىابنُبكرِأبو:الحافظُالذارَقُطنِئُالحَسَنِأبو

.(ْ)اًبعَكيُدرِكْمَلطَلحَةَأبى

.218/11الكمالتهذيبوينظر.إزمسلم:مفى(1)

المشكلشرحفىوالطحاوىبه.وكغعن(29227)شيبةأبىابنوأخرجه.أ3/47الدارقطنى(2)

أصح.وهو:327/3الرايةنصبفىالزيلعىوقالبه.سفيانطريقمن11/446

،(205)103/19والطبرانى،(29225)شيبةأبىابنوأخرجه.(715)منصور)3(سعيدبن

والإيهامالوهمبيانفىالقطانابنوضعفهبه.يون!بنعيسىطريقمن148/3والدارقطنى

."ه./3

.(10523)عقبتقدم(4)

.148/3الدارقطنى(5)
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الحرتحصنالآمةفيجاءمابابالحدودكتاب

تَميمٍبنِعُتبَةَسَبأًاْبىعنالوَليدِبنُبَقئةُأيضًاورَواه:ُهَّللارَحِمَهُالشيخُقل

.غِطَقنُموهو،(1)كَعبٍعنطَلحَةَأبىبنِعلىعن

َّرُحلاتُ!منُالأمَةِفىجاءَمابابُ

بها،الِإسفَرايينِئُأحمدَبنِعلىبنُأحمدٍُدِماحأبوأخبرَنا-ا7024

الرَّمادِئُ،حدثنا،النَيسابورِئُزيادٍابنُبكرِأبوحدثنا،اْحمدَبنُُرِهازأخبرَنا

بنِِهَفلاعبدِبنِِهَفلاِديَبُععن،الرهرِئَعنمَعمَر،أخبرَنا،الزَزاقِعبدُحدثنا

لَه،الأمَةِعنعُتبَةَبنَعبدَالفَهِمَروانُبنُعبدُالمَلِكِ(2)َلأس:قالعُتبَةَ

أصحابَأدرَكْنا:قالهَذا؟تَروِىعَفَن:قال.مَعَن:قال؟َزُحلاتُحصِنُ

.(3)َكِلَذيَقولونَ!عِهَفلارسولِ

بنُُرِهازأخبرَنا،الحافظُعلئبنُاحمدٍُدِماحأبووأخبرَنا-ا7025

ابنُحدثنا،الأعلَىعبدِابنُهوُسُنويحدثنا،زيادٍابنُبكرِأبوحدثناأحمدَ،

يَسألُعبدَالمَلِكَِعِمَسهَنأ،شِهابٍابنِعن،ُسُنويأخبرَض!،وهبٍ

.مَعَن:فقالَ؟َزُحلاالأمَةُتُحصِنُلَه:مَسعودٍبنِعُتبَةَبنِِهَفلاعبدِبنَِهَفلاَديَبُع

!عِهَفلارسولِأصحابَأدرَكْنا:فقالَهَذا؟تَروِىعَفَن:المَلِكِعبدُفقالَ

.َكِلَذيَقولونَ

الأوزاعِئَوجَدتُ:قالاْنَهيَحمىَبنِمحمدِعنىَغَلَبأحمدُ:الإمامُقمال

به.الوليدبنبقيةطريقمن(062)المراصيلفىداودأبوأخرجه(1)

الأصل.:فىلي!(2)

به.معمرطريقمن(29215)شيبةأبىابنوأخرجه.(13288)الرزاقعبد(3)
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زنىثميمسهاولمامرأةتزوجفيمنجاءمابابالحدودكتاب

عنسلمةَأبىعمرِوبنِعنورَواه.ىَلوأإذنامُهف،(1)اًسُنويَعَباتدَق

عِى.اوزلأا

زَنَىا!ُثيَمَسَّهاا!َلوامرأةًتَزَوَّجَفيمَنجاءَما/بابُ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-أ7026

أخبَرَكَ:ِثيَّللابنِِبيَعُشعلىقَرأتُ:قال!نَصرٍُنبُرحَبحدثنا،يَعقوبَ

المُسَيَّبِ،بنِسعيدِعن،زَئانَبنِمَنظورِبنِالجَبّارِعبدِعن،ٍريَكُبعن،أبوكَ

نأفيهالسُّنَّةُ:سعيدٌفقالَ؟ىَنَزثُئَم،يَمَسَّهامَلوامرأةًتَزَؤَجٍَلُجَرعنسُئلَهَنأ

.َمَجرُيولايُجلَدَ

ببَغدادَ،ُراَّفَحلاجَعفَرٍبنِمحمدِبنُهِلالُِحتَفلاأبوأخبرَنا-أ7027

حدثنا،الأشعَثِأبوحدثنا،القَطّانٍُشاّيَعبنِيَحيَىبنُالحُسَينُأخبرَنا

ٍلُجَرعن،حَربٍبنِسِماكِعن،هِندٍأبىبنِداودَعن،الثَّقَفِئُالوَهّابِعبدُ

يُنادِى:زَرعٍفىٌلُجَراذِإف،َنيِّفِصبر!عبهعلىمَعَجِئتُ:قال!عِجلٍبَنِىنِم

لهفقالَر!جبهعلىٍّىَلإهُتعَفَرفالحَدَّ.علئَفأقيموافاحِشَةًاصَستُقدلى .ء2(َ).

قال!:لا.:قال!بها؟َتلَخَدف:قال!.مَعَن:قال!؟َتجَّوَزَتلَه:ر!جبهعلىٌّ

بَينَهُما.َقَّرَفو،ِقادَّصلانِصفَهَمَرغأو،مِائَةًهَدَلَجف

ٍرَطَمابنُعمرِوأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبووأخبرَنا-أ7028

،ُّىِزَورَملاسُلَيمانَبنِيَحيَىُنبُدمحمأخبرَناقالا:السَّرَّاجُالحَسَنِوأبو

مصروفًا.النسخفىجاءكذا(1)

"إنه،ء:8صفى(2)

-169-

217/8



ب!حصانهعلمثمالزنىفىجلدمنبابالحدودكتاب

ُتعِمَس:قالحَربٍبنِسِماكِعن،شُعبَةُحدثنا،علىبنُُمِصاعحدثنا

فأقامَ،بهايَدخُلَأنقبلَفزَنَى،امرأةًمِناٌلُجَرتَزَوَّجَ:قالالمُعتَمِرِبنََشَنَح

امُهَنيَبففَزَقَ.عِندَهتكونَأنتَرضَىلاالمَرأةَإنَ:فقالَالحَدَّ،هيَلَعل!!حبهعلىٌّ

.(1)هب!خعلئٌ

لِما؟ولنَقولُفلاحُكمًا،بالرنىامُهَنيَبالتَّفريقُأظالفهُ:رَحِمَهُالشيخُقال

َقَزفخ!نهعلئٌيَكونَأنُلِمَتحَيوالحُجَجِ)2(،مِنَالنَكاحِكِتابِفىانرَكَذ

.ُمَلعأوالفَهُ،بالتَفريقِبرِضاهامُهَنيَب

بنُعثمانُأخبرَنا،البَغدادِئُالزَفاءُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا7029

،أوَيسٍأبىبنُإسماعيلُحدثنا،القاضِىإسماعيلُحدثنا،بشرٍبنِمحمدِ

يَقولونَ:كانواالمَدينَةِأهلِنِمِءاهَقُفلاعن،أبيهعنالرنادِ،أبىابنُحدثنا

فلا،بامرأتِهيَدخُلَأنقبلَفزَنَى،َكِلَذقبلََنَصحأْنُكَيمَلمِفَنتَزَؤَجَنَم

أونَهارٍأولَيلٍنِمًةَعاسبامراْتِهَلَخَدنِإف،َكِلَذمِثلُوالمرأةُ،هيَلَعرَجمَ

أُفَهاتُوالِإماءُ،َكِلَذمِثلُُةأرَملاو،ُمجَّرلافعَلَيه،َكِلَذبعدَفزَنَى،َرَثكأ

.َمجَّرلاَنبِجويلاالأولادِ،

بإِحصانِهَِمِلُعثُمَّىنّزلافىَدِلُجنَمبابُ

بنُالحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا7030

،بكرٍأبىبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَِنبِدمحم

به.حرببنسماكطريقمن(17035)شيبةأبىوابن،(13280،13281)الرزافعبدأخرجه(1)

.(13989،14003)فىتقدمماينظر(2)
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نأ،ٍرِباجعنالزُّبَيرِ،أبىعن،ٍجيَرُجابنُحدثنا،وهبٍبنُِهَّللاعبدُحدثنا

فرُجِمَ)1(.بهمَرَفأ،أحصنَكانهَّنأفأُخبِرَ،مِائَةًىنِّزلافىاًلُجَرَدَلَجِجَشءالنَّبِىَّ

ٍديَبُعُنبُدمحأأخبرَناعبدانَ،ِنبَدمحأبنُعلئُأخبرَنا-أ7031

علىٍّأبووأخبرَنا)ح(ٍمِصاعأبوحدثنا،مسلمٍأبوحدثناالصَّفّارُ،

بنُمحمدُحدثناداودَ،أبوحدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلا

عن،ٍجيَرُجابنِعن،ٍمِصاعأبوأخبرَنا،ُزاّزَبلايَحيَىأبوعبدِالرَّحيمِ

َمِلُعثُمَّ،فجُلِدَبإِحصانِهيُعلَمْمَلفبامرأةٍزَنَىاًلُجَرأن،ٍرِباجعنالزُّبَيرِ،أبى

ٍرِباجعن:قالمسلمٍأبىرِوايَةِىِفو،ِزاّزَبلاحَديثِلَفظُهذا.فرُجِمَبإِحصانِه

يُرجَمُ)2(.:قالبإِحصانِهَمِلُعثُمَّ،َدِلُجثُمَّزَنَىٍلُجَرفى

يُدفَنُا!ُثهيَلَعىَّلَصُيويُغسَلُالمَرجومُ:َّباب

أخبرَنا،َكَروُفبنِالحَسَنُِنبُدمحمبكرٍأبوحدثنا-أ7032

حدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،الأصبَهانِئُأحمدَجَعفَرِبنِبنُعبدُاللَّهِ

عن،هَثَّدَحقِلابَةَأباأن،كَثيرٍأبىبنِيَحيَىعن،هِشامحدثناداودَ،أبو

َىِهولمجتالنَّبِىَِّتَتأجُهَينَةَنِمامرأةًأنٍنيَصُحبنِعِمرانَعن،ِبَّلَهُملاأبى

حَملَهاوضَعَتاذِإف"إلَيهايُحسِنَأناهَّيلولمجتِهَّللارسولَُرَمأف،ىنِّزلامِنَىَلْبُح

218/8!َصثُمَّ،تَمِجُرفبهاَرَمأثُمَّ،ثيابُهااهيَلَعفشُكَّت/بهامَرَفأَلَع!بها".لأتنى

إسنادهوضعف.بهوهبابنطريقمن(1721)الكبرىفىوالنسالْى،(4438)داودأبوأخرجه(1)

.(956)داودأبىضعيففىالألبانى

فىالألبانىقال.بهعاصمأبىطريقمن(7212)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(4439)داودأبو(2)

.موقوفضعيف:(957)داودأبىضعيف
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فقالَ:!؟تَنَزدَقواهيَلَعىَفَصُتأ،ِهَفلارسولَيا:،!ث!ُرَمُعلهفقالَعَلَيها،

نِمَلَضفألثَميئًاوجَدْتَلَهولَوَسِعَتهُم،المَدينَةِأهلِبَينَتَمِسُقوَل،ًةَبوَتتابَت"لَقَد

.(1)((أ؟اهِسفَنبجادَتأن

بنِِحِلاصبنُمحمدُأخبرَخ!،الحافظُِهَفلاعبدِأبواْخبرَنا-ا7033

بنُمُعاذُحدثنا،سعيدٍبنُِهَفلاُديَبُعحدثناالقَئاخ!،علىأبوحدثنا،ىِناه

سبعينَبَينَتَمِسُقوَلا:قالالهإلا،ومَعناهبإِسنادِههَرَكَذف.أبىحَذَثَنِى،هِشامٍ

عَزَّللهِبنَفسِهاجادَتأننِمَلَضفأوجَدْتَلَهولَوَسِعَتهُم،المَدينَةِأهلِنِم

.(3)مُعاذٍعنغَ!انَأبىعنلما"الصحيحفىمُسلِمرَواه.(2)إأ؟َّلَجو

الفَقيهُ،ِرضَنلاأبوأخبرَخ!،الحافظُِهَفلاعبدِبنُمحمدُأخبرَنا-ا0347

حدثناالمُهاجِرِ،بنُبَشيرُحدثنا،يَحيَىبنُخَلادُحدثنا،نَجدَةَبنُمُعاذُحدثنا

الوَليدِبنِِدِلاخولسَثورَجمِهاِةئدِماغلاِةَضِقفى،أبيهعن،بُرَيدَةَبنُِهَفلاعبدُ

الوَليدِ،خمالِدَبنَيامَهلًا9:فقالَإئاهما،هئَصللمجيِ!ِهَفلاُئِبَنفسَمِعَ:قالإئاها،

مَرَفأ."هللَغُفِرَربْكَمُبِحاصاهَباتوَل،ًةَبوَتتابَتلَقَدبيَدِه،نَفسِىىِذَّلاوف،اهَّبُسَتلا

بنِبَشيرِحَديثِنِم""الصحيحفىمُسلِمٌهَجَرخأ.(4)تَنِفُدواهيَلَعفصُفَىَبها

.(المُهاجِرِ)ْ

.(17071)فىوسيهأتى،(0691)فىتخريجهتقدم(1)

.(5055)المعرفةفىالمصنف(2)

.(1696/24)مسلم(3)

.(46170)فىوسيهأتى،(6911)فىتخريجهتقدم(4)

.(1695/23)مسلم(5)
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قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7535

الدُّورِىُّ،محمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

حدثنا،عُلاثَةَبنِِهَّللاعبدُِنبُدمحمحدثنا،حَفصٍبنُحَرَمِئُحدثنا

أباهأن،هَثَذَحالفَجلاجِبنََدِلاخأنالعَزيزِ،عبدِبنَِرَمُعبنُالعَزيزِعبدُ

تَحمِلُامرأةٌِتَّرَمف،ِقوُّسلافى(1)ُلِمَتعَياًدِعاقكانهَّنأهَرَبخأالفَجلاجَ

:قالأظنّه،ع!جو!النَبِىِّىَلإفانتَهَيتُثارَ،فيمَنوثُرتُُساّنلافثارَ،اًّيبَص

أناحِذاءَها:شابٌّفقالَ:قال.تَتَكَسف:قال.((؟ِكَعَمهذاأبونَم":فقالَ

:قال.((؟ِكَعَمهذاأبونَم":فقالَاهيَلَعفأقبَلَ:قال.ِهَفلارسولَياأبوه

عَهدحَديثَةُ،ِّنِّسلاحَديثَةُاهَنإ،ِهَفلارسولَيا:ىَتَفلافقالَ:قال.تَتَكَسف

بَعضِىَلإفنَظَرَ:قال.ِهَّللارسولَياأبوهفأنا،مُكَفَمَتَكَلَيسَتو2بخِزيَةٍ

فقالَ:ذانَحوَأوخَيرًا.إلاعَلِمْناما:فقالوا،عنهيَسألُهُمهَّنأك،حَولَهنَم

ىَّتَحلهانرَفَحف،بهانْجَرَخف:قال.ُمَجرُيبهَرَمأف.مَعَن:قال"أحصَنتَ؟".

:قال.انِسِلاجَمىَلإانْفَرَصناثُمَّ،(3)أدَهىَّتَحبالحِجارَةِرَمَيناهثُمَّأمكَنَا،

فأخَذْناهيَلإفقُمْنا،المَرجومِعنيَسألُشَيخٌجاءَإذكَذَلِكَنَحنُفبَينا

عنيَسألُجاءَهذاإنفقُلنا:جم!حم،ىِبَّنلاىَلإبهفانطَلَقْنا4بيبِه"

المِسكِ((.ريحِنِمِهَّللاعِندَئبَيطألَهو،هَم)):ع!ي!ِهَّللارسولُفقالَ.الخَبيثِ

."م:"يعملىف(1)

.(ىز)خ37/454التاجوينظر.1/277الجوزىلابنالحديثغريبمنها.يستحياخصلة:خزية(2)

.2/266الأنوارمشارقمات.:والمراد،سكنهداْ:(3)

وينظر.1/193،4/223النهايةينظر.ونحرهصدرهعندثيابهجمعتإذا:وتلايبهبتلبيبهوأخذلببه:يقال(4)

.(بلبا4/193التا!
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غَسلِهعلىفأعَنَّاههيَلإانيَتأف،أبوههواذِإفالشيخِمَعَ!رَفْتأفانه:قال

.(1)الأم،هيَلَعِةالَضلاو:قالأدرِىولا:قالودَفنِه.ويمفينِه

أخرَجَها(2)تَئِفَطاقَلف،امراةَمَجَر!زالنَبِئَأنَةَركبأبىعنورُؤينا

عَلَيها)3(.فصَفَى

بنُعبدُالفَهِمحمدٍأبواًخبرَناففيمامالكٍماعِزُبنُوأفَا-ا7036

الضَفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُأخبرَناببَغدادَ،ُئِرَك!لاالجَئارِعبدِبنِيَحيَى

عنمَعمَر،أخبرَنا،الزَزَاقِعبدُحدثنا،الزَمادِئُمَنصورٍُنبُدمحأحدثنا

ىَلإجاءََمَلسأنِماًلُجَرأن،ِهَفلاعبدِبنِِرِباجعن،سلمةَأبىعن،الزُّهرِئَ

ىَّتَح،عنهفأعرَضَ،اعتَرَفَثُئَم،عنهفأعرَضَ،بالرنىَفَرَتعافع!تَىِبَنلا

:قاللا.:قال."؟جُنونٌَكِبأأ:ع!تَالنَبِئُلهفقالَ،ٍتاَزَمَعَبرأنَفسِهعلىَدِهَش

أذلَقَتهافَلفبالمُصَفَى،فرُجِمَع!تَالنَبِئُبهَرَمأف.مَعَن:قال"أحضَتَ؟".

مَلوخَيرًا!زِهَفلارسولُلهفقالَ،ماتَحَتَىفرُجِمَ،فأُدرِكَ،َزفالحِجارَةُ

عنإبراهيمَبنِإسحاقَعن"الصحيح"فىمُسلِمرَواهعَلَيهِ)4(.ِّلَصُي

وأحمد.بهحفصبنحرمىطريقمن(7184)الكبرىفىوالنسائى،(4435)داودأبوأخرجه(1)

وحسنفيه.مخلفعلاثةابن:7/3349الذهبىوقالبه.اللجلاجبنخالدطريقمن(15934)

.(3728)داودأبىصحيحفىالألبانىإسناده

.4/261الممبودعون.ماتتأى:)2(طفئت

.(17047،17048)فى)3(سيأتى

داودوأبو،(62441)أحمدطريقهومن،(13337)الرزاقوعبد،(5532)الصغرىفىالمصنف(4)

،(90017)فىوتقدم.(4903)حبانوابن،(9551)والنسائى،(9421)والترمذى،(0434)

.(17072)فىوسيأتى
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وقالَ:إسحاقَعنغَيرُهوساقَه،الحَديثِمَتنَْقُسَيمَلهَنأإلاالرَّزَّاقِعبدِ

.لمجييه)1(ِهَّللارسولُهيَلَعِّلَصُيمَلف

بنِمَحمودِعنالبخارىُّورَواهعنه.الرَّزَاقِعبدِأصحابُرَواهَكِلَذَكو

البخارىُّ:قالخَطأ،وهو.هيَلَعىَّلصف:فيهوقالَ،الزَزّاقِعبدِعنغَيلانَ

عَلَيهِ)2(.فصَفَى:الزُّهرِىِّعنٍجيَرُجوابنُُسُنويْلُقَيمَلو

أخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7037

ابنُبكرِأبوحدثنا،ٍماَّنَغبنُُديَبُعحدثنا،ُئِنارَبَّطلاأحمدَبنُسُلَيمانُ

،هِندٍأبىبنِداودَعن،سفيانُحدثنا،هِشامٍبنُمُعاويَةُحدثنا،شَيبَةَأبى

عِندََفَرَتعافمالكٍماعِزُبنُجاءَ:قالسعيدٍأبىعن،نَضرَةَأبىعن

،َمِجُرفبهَرَمأثُمَّع!وآالنَّبِىُّعنهفسألَ،ٍتاَّرَمثلاثَىنِّزلابع!وّالنَّبِىِّ

فمَضَى،أوثَقْناهولالهحَفَرْناوما،ِماظِعلاووالجَنْدَلِ)3(ِفَزَخلابهانيَمَرف

لهاستَغفَرَفما،َنَكَسحَتَىهانيَمَرفلَنافقامَ،هانْعَبَّتاوالحَرَّةِىَلإُّدَتشَي

ابنِبكرِأبىعن""الصحيحفىمُسلِمرَواهسَبَّه)4(.ولاع!تَالنَّبِىُّ

219/8الرِّوايَةِ.هذهفىفهَكَذا/.َْهَبيَشبى

ه!عالنَبِئَأنعلىدَلَّما،أبيهعنبُرَيدَةَبنِسُلَيمانَحَديثِفىانيِّوُردَقو

.(16)عقب(1691)مسلم(1)

.(0682)البخارى(2)

)جندل(.28/245التاجكله.الحجرهو:وقيل،الحجارةمنالرجليملُهما:الجندل(3)

به.هثامبنمعاويةطريقمن(7199)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(29246)شيبةأبىابن(4)

.(17079)فىوسيأتى

.(1694)مسلم(5)
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وأِنيَموَيبعدَلهِرافغِتسالابمُهَرَمأ،الحالِفىمالكٍبنِيَستَغةِهـلِماعِزِمَلإن

(1)-رب"َ

قِصةِفى!شًيه!ىِبَنلاعنأبيهعنبُرَيدَةَبنِعبدِالفَهِحَديثِفىورُوينا

،ٍزِعامقِصةِبعدَِةئدِماغلاوقِضَةُ،تَنِفُدواهيَلَعفصُفَىَبهاَرَمْاهَنأالغامِديَّةِ

كماىِنَّدُرَتأنفلَعَلَّكَ؟!خَّدُرَتلِمَ،ِهَفلاَئِبَنيا:قالَتاهَناِةئدِماغلاقِضةِىِفف

.(2)ىَلبُحَلىِّنإفوالفَهِماعِزًا،َتدَدَر

ُدوهُّشلاولاالمَرجوميَنالإمامُيَ!مرَالاأجازَنَمبابُ

،هْرُضحَيمَلوٍزِعامبرَجمِ!شًيه!ِهَفلارسولَُرَمأ:ُهَّللارَحِمَهُُئِعِفاشلاقال

أعلِمْنِى:يَقُلمَلورَجَمَها،اعتَرَفَتِنِإفامرأةًيأ!أنأُنَيسًاَرَمأو

.(3)اهَرُضحأل

قال،وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7038

ِهَفلاعبدِبنُأحمدُمحمدٍأبوحدثنا:سعيدٍأبووقالَ،!خَربخأ:ِهَفلاعبدِأبو

،ٌبيَعُشأخبرَخ!،اليَمانِأبوحدثنا،عيسَىبنِمحمدِبنُعلئُحدثناالمُزَخ!،

نأ،ِبَّيَسُملابنُوسَعيدُالزَحمَنِعبدِبنُسلمةَأبوأخبرَخ!،الزُّهرِئَعن

المَسجِدِ،فىوهوءلمجيه!ِهَفلارسولََمَلسأنِمٌلُجَرىَتأ:قالهريرةَأبا

عنهفأعرَضَ.نَفسَهيَعنِى،زَنَىالأخِرَ)4(إنَ،ِهَفلارسولَيا:فقالَفناداه

.(11559،11170)فىتقدم(1)

.(17034)فى)2(تقدم

.6/134وايام،(5056)المعرفةفىالمصنف(3)

.(رأخ)01/38التاجوينظر.1/29النهايةالجر.عنالقأخرايابعد:الكبِدبوزناياخِر(4)
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،ِهَّللارسولَيا:فقالَ،هَلَبِقَضَرعأىِذَّلاوجهِهِّقِشِلىَخَنَتف،!يَقعِهَّللارسولُ

َضَرعأىِذَّلاوجهِهِّقِشِلىَّحَنَتف،!يَقعِهَّللارسولُعنهفأعرَضَ.زَنَىالأخِرََّنإ

لمج!،ِهَفلارسولُعنهفأعرَضَ.ىَنَزالأخِرَإنَ،ِهَفلارسولَيا:فقالَ،هَلَبِق

لمج!ِهَّللارسولُدَعاه،شَهاداتٍَعَبرأنَفسِهعلىَدِهَشفلَمّا،الرَّابِعَةَىَّحَنَتف

فارجُموه".بهاوُبَهذا)):لمجيوّ!َلارسلُدقالَلا.:فقالَجُنون؟".بكَلَه":فقالَ

عبدِاللَّهِجابِرَبنََعِمَسنَمىِنَرَبسخأف:الرهرِىُّقال.(1)َنصحأدَقو!انَ

أذلَقَتهفلَمّا،بالمَدينَةِبالمُصَفَىفرَجَمْناه،هَمَجَرفيمَنكُنتُ:قالالأنصارِىَّ

فىالبخارئُرَواه.ماتَىَّتَحفرَجَمْناه،بالحَرَّةِأدرَكْناهىَّتَحجَمَزَ)2(الحِجارَةُ

ِنَمحَّرلاِدبعبنِعبدِاللَّهِعنمُسلِمورَواه،اليَمانِأبىعن"الصحيح"

اليَمانِ)3(.أبىعنِّىِمِراّدلا

القاسِمِأبوأخبرَناعبدانَ،ِنبَدمحأبنُعلئُأخبرَنا-أ7039

حدثنا،كَيسانَبنِالحَسَنُِنبُدمحمحدثنا،ُئِنارَبَّطلاأحمدَبنُسُلَيمانُ

بكرِأبوحدثنا،غَنّاَمٍبنُُديَبُعحدثنا،سُلَيمانُوأخبرَنا:قال)ح(حُذَيفَةَأبو

عن،َمَلسأبنِزَيدِعن،سفيانُحدثنا:قالاَمَدآبنُيَحيَىحدثنا،شَيبَةَأبىابنُ

ىَلإماعِزجاءَ:قالأبيهعن-َئِمَلسألاٍلاَّزَهابنَيَعنِى-ٍميَعُنيَزيدَبنِ

عنه،فأعرَضَ.ِهَفلاكِتابَفئَْمِقأفُتيَنَزىِّنإ،ِهَّللارسولَيا:فقالَّإ!يكالنَّبِىِّ

من(2530)الشاميينمسندفىوالطبرانى،(7690)مسندهفىوالبزار،(6262)عوانةأبواْخرجه(1)

.(09170،17010)فىوتقدمبه.اليمانأبىطريق

.1/1771"الجوزىلابنالحديثغريب.أسرع:أى:زَمَج(2)

.(.../1691)ومسلم،(5271،5272)البخارى(3)
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الشهودولاالمرجومينالإماميحضرألااجازمنبابالحدودكتاب

ٍتاَزَمَعَبرأَرَكَذحَتَىعنهفأعرَضَ.ِهَفلاكِتابَفئَْمِقأفُتيَنَزىَنإ:قالثُئَم

فخَرَجَ،َذَتشافجَرخَالحِجارَةُهت!َمفلَمّافارجُموه((.بهاوبَهذا":فقالَ

ُساّنلاورَماه،هَعَرَصف(1)حِمارٍبوَظيفِفرَماه،هِتَيدابنِمٍسيَنُأبنُِهَّللاعبدُ

الفهُفي!وبَيَتوبُهَّلَعَلف!تَرَكعموهأهَلَّا:فقالَهَرارِفلمجي!ىِبَنلِلفذُكِرَ،هولَتَقىَّتَح

هذافىغَيرُهوقالَ.(2)"َتعَشَعمفالَكَخَيرًاكانبثَويكَسَتَرتَهوَلهَزالُيا،هيَلَع

.(4)بَعيرٍبِلَحْىِ:مُهُضعَبوقالَ.(3)بَعيرٍبوَظيفِ:ٍميَعُنبنِيَزيدَعنالحَديثِ

أخبرَنا،الأصبَهانِئَُفُسويبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-ا7040

علىالحَديثُهذاَئِرُق:قالنَصرٍبنُسَعدانُحدثنا،الأعرابِىِّابنُسعيدِأبو

ابنُبكرِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا)ح(ٌرِضاحوأناسُفيانَ

سفيانُ،حدثنا،ُئِديَمُحلاحدثنا،موسَىُنبُرشبأخبرَنا،الفَقيهُإسحاقَ

ٍدِلاخبنِزَيدِعن،عُتبَةَبنِِهَّللاعبدِبنُِهَفلاُديَبُعىِنَربخأ،الرهرِئُأخبرَنا

فقالَ:ٌلُجَرهيَلإفقامَجمفَىِبَنلاعِندَكُناقالوا:وشِبلٍهريرةَوأبِىالجُهَنِى

وكانَخَصمُه-فقامَ.ِهَفلابكِتابِبَينَناَتيَضَقإلاَهَفلاأنشُدُكَ،ِهَفلارسولَيا

:قال.فلْأقُلْوأْذَنِْهَفلابكِتابِبَينَنااقضِ،ِهَفلارسولَيالَجأ:فقالَمِنه-َهَقفأ

.5/205النهاية.للفرسكالحافرلههو:الحماروظيف(1)

طريقمن(7205)الكبرىفىالنسائىوأخرجهجمل.برظيف:وعنده(29257)شيبةأبىابن(2)

/7الذهبىوقالبه.سفيانطريقمن(4377)داودوأبر،(21892)وأحمدبه.اَدمبنيحى

.(17؟83)فىوسيأتى.صحيحهرجالمنيزيدن!ف،مسلمشرطعلىوهذا:3351

به.يزيدعنسعدبنهثامطريقمن(4419)داودوأبر،(21890)36/214أحمدأخرجه(3)

.(3716)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه

به.يزيدعنسلمةأبىطريقمن(93،4944)المكلشرحفىالطحاوىأخرجه(4)
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الشهودولاالمرجومينالاماميحضرألاأجازمنبابدولحدا!كتا

نأفأُخبِرتُ،بامرأتِهزَنَىوإِنَّههذا،علىعَسيفًاكانابنِىَّنإ:.قال"قُلْ"

نِمرِجالًاسألتُثُمَّ،وخادِمٍشاةٍبمائَةِمِنهفافتَدَيتُ،َمجَّرلاابنِىعلى

امرأةِعلىوأنَّ،عامٍوتَغريبَمِائَةٍجَلدَابنِىعلىأنفأخبَرونِىِملِعلاأهلِ

،ِهَّللابكِتابِامُكَنيَبلأقضيَنبيَدِه،نَفسِىىِذَّلاو)):غ!ج!ُئِبَّنلافقالَالزَجمَ.هذا

ُسيَنُأياواغدُ،عامٍوتَغريبُمِائَةجَلدَُكِنباوعَلَىعَلَيكَ،ذَروالخادِمُشاةالمِائَةُ

.(1)اهَمَجَرففاعتَرَفَتاهيَلَعادَغف:قالَ.((اهْمُجرأداعتَرَفَتِنِإفهذا،امرأةِعلى

220/8حَديثِلَفظُهذاءَمَلسأنِمٌلُجَروأُنيسٌ:سفيانُقال:قال/الحُمَيدِىُّ

عنوغَيرِهِهَّللاعبدِبنِعلىِّعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه،الحُمَيدِىِّ

.(2)شِبلٍذِكرِدونَسُفيانَ

الحَسَنِابنُبكرِوأبوإسحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-ا7541

بنُُغبَّرلاأخبرَثا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالا:القاضِى

عن،سعيدٍبنِيَحيَىعن،مالكٌأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَ

أتاهد!حنهالخطابِعُمَرَبنَأن،اللَّيثِىٍِّدِقاوأبىعن،يَسارٍبنِسُلَيمانَ

عُمَرُبنُفبَعَثَرَجُلًا،امرأتِهمَعََدَجوهَّنألهفذَكَرَ-ِماّشلابوهو-ٌلُجَر

وعِندَهافأتاها،َكِلَذعنيَسألُهاامرأتِهىَلإاللَّيثِئٍَدِقاوأبار!جبهالخطابِ

اهَرَبخأو،ز!بهالخطابِبنِلِعُمَرَزَوجُهاقالائَذِىلهافذَكَرَ،اهَلوَحنِسوَةٌ

ماجهوابن،(2645)والنسائى،(4331)مذىوالتر،(42017)أحمدوأخرجه.(118)الحميدى(1)

.(17050)فىوسيأتى،(170،10170".)فىوتقدم.بهعيينةبنسفيانطريقمن(2549)

.(686،7278،7279؟،6828،6859-6826)البخارى(2)
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...والشهودالامامحضوراعتبرمنبابالحدودكتاب

علىتَتَبَثوتَنزعَأنفأبَت،لِتَنزعََكِلَذأشباهَاهُنَقَلُيوجَعَلَ،بقَولِهتُؤخَذُلااهَنأ

.(1)تَمِجُرفهب!!دالخطابِعُمَرُبنُبهاَرَمأف،ِفارِتعالا

َرَمأولَقَدأَحضُرْها.أَعلِمْنِى:ْلُقَيمَلو:الكِتابِفىُئِعِفاشلاقال

حَضرَها)2(.وماتَمِجُرفامرأةٍبرَجمِهب!!لَناّفَعبنُعثمانُ

،جَعفَرٍابنُبكرِأبوأخبرَنا،!خاجَرهِملاأحمدَأبوهانَربخأ-ا4270

نأهَغَلَبهَّنأ،مالكحدثنابُكَيبر،ابنُحدثناإبراهيمَ،ُنبُدمحمحدثنا

َرَمأهَّنأوبرَجمِها،أمرِهفىالحديثَفذَكَرَ.بامرأةٍأُمح!هب!!لعَفانَبنَعثمانَ

(3)َوَِير
رجِمت.لدفوُجِدتبرَدها

الإمامِوبِدايَةُ،ِدوهُّشلاوالإمامَِروُضُحاعتَبَرَمَنِبابُ

المَرجومِ،باعزا!ىنّزلاَتَبَثإذاا!جَّرلاب

ا!ِهِتَداهَشبَتَبَثإذابهِدوهُّشلاوبِدايَةُ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الجافظُعبدِالفَهِاْبوأخبرَنا-ا7043

ٌراّمَعحدثنا،الجَؤابِأبوحدثنا،الضَغانِئُإسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

بشُراحَةَل!حبهعلئٌأُمح!:قالىِبعَّشلاعن،حَصينٍأبىعن،ٍقيَزُرابنُهو

بأقرَبِائتونِى:قالولَدَتافَلف،ولَدَتحَتَىفرَذَها،فجَرَتدَقالهَمْدانئةِ

،2/823ومالك،6/154والانعى،(4905)المعرفةوفى،(3264)الصغرىفىالمصنف(1)

.(17170)فىوتقدم.ا3/41المعانىشرحفىالطحاوىطريقهومن

.134/6الأم(2)

وتقدم.2/825اللثىيحىوبرواية،(مخطوط-ظ13/2)بكيربنيحىبروايةالموطأفىمالك(3)

.(15643)فى
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...والشهودالإمامحضوراعتبرمنبابالحدودكتاب

ِهَفلابكِتابِجَلَدتُها:قال!ثُئَم،اهَمَجَروجَلَدَهاثُمَّ،ولَدَهافأعطاهامِنها.النَساءِ

،اضِرافٌكانأوولَدُها)1(،اهيَلَعنَعَىامرأةٍأئما:قال!ثُمَّ.ِةَّنُّسلابورَجَمتُها

نَمُلَّوأُدوهُّشلافالشُّهودُ،نَعاهانِإف،ُساّنلاثُمَّيَرجُمُنَمُلَّوأفالِإمامُ

النّاسُ)2(.ثُمَّايلامامُثُمَّ،يَرجُمُ

أخبرَنا،ىِّكَزُملاإسحاقَأبىابنُائرَكَزأبووأخبرَنا-ا7044

،ِباّهَولاِدبعُنبُدمحمحدثنا،الشَيبانِئُيَعقوبَُنبُدمحمأبوعبدِاللَّهِ

بشُراحَةَجِىءَ:قال!الشَّعبِىِّعن،الأجلَحُأخبرَنا،عَونٍجَعفَرُبنُأخبرَنا

.نائمَةٌوأنتِِكيَلَعَعَقواًلُجَرَّلَعَل،ِكَليو:لهافقالَر!حبهعلىٍّىَلإالهَمْدانيَّةِ

انِّودَعنِمزَوجَكَِّلَعَل:قال!لا.:قالَت.استَكرَهَكِلَعَلَّكِ:قال!لا.:قالَت

َرَمأف:قال!.مَعَن:تَقولُلَعَلَّهااهُنِّقَلُي.هيَلَعىَئُدَتأنيمرَهينَفأنتِ،أتاكِهذا

،ًةَئاِماهَبَرَضفالخَميسِيَومَأخرَجَها،اهِنطَبفىماوضَعَتافَلف،تَسِبُحفبها

الحِجارَةَ،اوذَخأوبهاالناسُوأحاطَ،الرَّحبَةِفىِةَعُمُجلايَومَلهاوحَفَرَ

ِةالَّصلاكَصفِّصُفوابَعضًا،مُكُضعَبيُصيبَإذن؟ُمجَّرلااذَكَهلَيسَ:فقالَ

أوِيَعنِىٌلَبَحبها،بهاجِىءَامرأةٍامُّيأ،ُساّنلااهُّيأ:قال!ثُمَّ.صَفٍّخَلفَاًّفَص

ٍلُجَرأو،بهاجِىءَامرأةٍامُّيأو،الناسُثُمَّيَرجُمُنَمُلَّوأفالامامُ،اعتَرَفَت

الناسُ.ثُمَّالإمامُثُمَّ،يَرجُمُنَمُلَّوأُدوهُّشلاف،ىنِّزلابأربَعَةٌهيَلَعفشَهِدَزانٍ

،5/85النهايةينظر.بالحبلزناهاتبَئيئَإذاوذلكزناها،علىودلبهارَفشأى:ولدهاعليهانعى(1)

.(ىع)ن04/901والتا!

.إرسالفيه:7/3352الذهبىوقال.بهإسحاقبنمحمدطريقمن3/124الدارقطنىأخرجه(2)
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8/221

والمرجومةالمرجومحفرفيجاءمابابالحدودكقاب

َنولَعفَتمابهااولَعفا:قالثُئَم،صَفٌثُئَمصَفٌفرَجَمَ،مُهَرَمأثُمَّرَجَمَها،ثُمَّ

بمَوتاكُم)1(.

الأمرَوأنَمَنسوخًا،صارَالثئبِجَلدَأنانرَكَذدَقالفهُ:هَمِحَرالشيخُقال

.طَقفِمجَزلاىَلإصارَ

والمرجومَةِالمرجومِحَفرِفىجاءَمابابُ

حدثنا،جَعفَرٍبنُأحمدُأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا4570

الوَليدِ،أبو!خَرَبخأو:قال)ح(أبىحَذَثَنى،حَنبَلٍبنِأحمدَبنُِهَفلاعبدُ

حدثنا:قالاَسُنويبنُُجيَرُسحدثناالجَئارِ،عبدِبنِالحَسَنِبنُأحمدُ/حدثنا

عن،نَضرَةَاْبىعن،هِندٍاْبىبنُداودُحدثنا،زائدَةَأبىبنِائرَكَزبنُيَحيَى

ىَلإبهخَرَجْنا،مالكٍبنََزِعامنَرجُمَأنع!يمالنَبِئُأمَرَنالما:قالسعيدٍأبى

ِماظِعلابهانيَمَرفلَناقامَهَنِكَلو،أوثَقْناهولالهحَفَرْنامافوالفَهِ،البَقيعِ

هانيَمَرف،الحَزَةِعُرضِفىلَناانتَصَبَحَتَىيَشتَذُفخَرَجَىَكَتشاف،ِفَزَخلاو

فىمُسلِمرَواه.حَنبَلٍبنِأحمدَحَديثِلَفظُ.(2)َتَكَسحَتَىالجَندَلِبجَلاميدِ

ءص(3)،
الخدرِئُ.سعيدٍابورَواهكذا.يونسَبنِسرَيجِعن""الصحيح

والبخارى،(716)وأحمدبه.الأجلحطريقمن2/139المبهمةالأسماءفىالخطيبأخرجه(1)

به.الشعبىطريقمن(7141)الكبرىفىوالنسائى،(6812)

،(17037)فىوتقدم.بهزكريابنيحىطريقمن(4314)داودأبووأخرجه.(15891)أحمد(2)

.(17079)فىوسيأتى

.(1694)مسلم(3)
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والمرجومةالمرجومحفرفىجاءمابابالحدودكتاب

الفَقيهُ،ِرضَنلاأبوىِنَربخأ،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنادَقو-أ4675

محمدٍأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبووأخبرَنا)ح(نَجدَةَمُعاذُبنُحدثنا

حدثنا،نَجدَةَبنُمُعاذُأخبرَنا،بهَراةَالبَغدادِئُشَيبانَبنِإسحاقَبنُأحمدُ

أبيهعن،بُرَيدَةَبنُِهَّللاعبدُحَدَّثَنِى،مُهاجِرٍبنُبَشيرُحدثنا،يَحيَىبنُخَلادُ

فقالَ:ُئِمَلسألامالكٍماعِزُبنُفجاءَعجحمآِهَفلاِّىِبَنعِندَاًسِلاجكُنتُ:قال!

."ْعِجرا)):لمجؤالفَهُئِبَنلهفقالَ.!خَرَفَطُتأنأُريدُوإِنِّى،ُتيَنَزىَنإِهَّللاَئِبَنيا

طَهِّرْنِى.ِهَفلاَئِبَنيا:فقالَبالرنىعِندَهَفَرَتعاف،أيضاأتاهِدَغلامِنَكانافَلف

لَه":عنهْفقالَمُهَلأسفقَومِهىَلإَلَسرأثُمَّ."ْعِجرا)):ّمحًجمجِهَّللاُئِبَنلهفقالَ

قالوا:."؟اًئيَشعَقلِهنِمَنورِكنُتأو؟اًسأببهَنوَرَتلَهماللث؟ماعِزَبنََنومَلعَت

فقالَ:الثّالِثَةَِدَغلامِنَفأتاهشَيئًا.عَقلِهنِمنُنكِرُولابأسًابهنَرَىماِهَّللاَئِبَنيا

مُهَلأسفقَومِهىَلإعجَحمِّهَّللاُئِبَنفأرسَلَ:قال!زَنَيتُ.دَقفإِنِّىطَهِّرْنِىِهَّللاَئِبَنيا

شَيئًاعَقلِهنِمنُنكِرُماالفَهَئِبَنيا:فقالواالأولَىالمزَةِفىمُهَلأسكماعنه

صَدرِه،ىَلإفيهافجُعِلَحُفرَةٌلهفحُفِرَمي!مجِهَّللاُئِبَنَرَمأف.اًسأببهنَرَىولا

!صِهَفلانَبِىعِندَاًسِلاجكُنتُ:قال!أبيهوعن.هومُجرَيأنَساّنلاَرَمأثُئَم

لهافقالَزَنَيتُ.دَقفإِنَى،طَفَرْنِىِهَفلاَئِبَنيا:فقالَتٍدِماغنِمامرأةٌفجاءَته

فقالَت:ىنِّزلابعِندَهاعتَرَفَتأيضاِدَغلامِنَكانفلَمّا."ىِعِجرا)):لمجمِهَّللاُئِبَن

،َئِمَلسألامالكٍابنََتدَّدَركما!كَدَذَرُتأنفلَعَلَّكَ!كرِّهَطِهَّللارسولَيا

ولَدَفْاّمَلَفتَلِدِى".حَتى))ارجِعِى:لمجرِهَّللارسولُلهافقالَلحُبلَى.ىَنإفواللَّهِ

لهافقالَولَدتُ.دَقهذاِهَّللاَئِبَنيا:قالَتخِرقَةٍفىهُلِمحَتِّمَّبلابهتَءاج

فىبا!صبِىِّجاءَتفطَمَتهفلَمّاتَفطِميه".حَتَىفأرضعيه))اذهَبِى:ع!ي!ِهَفلاُئِبَن
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والمرجومةالمرجومحفرفىجاءمابابالحدودكتاب

َرَمأف.ُلُكأيهوهذا،فطَمتُهدَقهذاِهَفلاَئِبَنيا:فقالَتخُبزٍكِسرَةُيَدِه

حُفرَةٌلهافحُفِرَبهاَرَمأثُئَم،المُسلِمينَمِنٍَلُجَرىَلإبدَفعِه!ِي!الفَهُئِبَن

الوَليدِبنُُدِلاخفأقبَلَ،اهومُجرَيأنالناسََرَمأثُئَم،صَدرِهاىَلإفيهاتَلِعُجف

فسَمِعَفسَئها،ٍدِلاخِةَنجوعلىفتَنَفحَحَ)1(،اهَسأرفرَمَى،بحَجَرٍيَعنِى

نَفسِىفوائذِىتَسُئها؟لاالوَليدِبنََدِلاخيا)مَهلًا:فقالَإئاهاسَئه!فهِهَفلانَبِى

اهيَلَعفصُفَىَبهافاْمَرَلهأ.لَنُفِرَرب!كَمصاجبُاهَباتوَلتَوبَةًتابَتلَقَدبيَدِه،

َء(2)،
بَشيرِبنِعننمَيرٍابنِحديثِنِم"الصحيح"فىمُسلِمٌهَجَرخا.تَنِفدو

،(3)

.جِرٍ

حَديثِفىورُؤيناجَميعًا.ِةأرَملاوِلُجَزلِلِرفَحلاإثباتُالحَديثِهذاىِفو

بهَرَمأف:قالبالرنىاعتَرَفَائَذِىالمُحصَنِالشئاثِةَضِقفىِجالْجَفلا

بالحِجارَةِرَمَيناهثُئَم،انَكمْاحَتَىلهانرَفَحفبهانجَرَخف:قال.ُمَجرُي!ِي!النَبِئُ

(4)ءيِرَ
.هداحتى

اهيَلَعفشُكَت:ِةثنَهُجلاِةَضِقفىٍنيَصُحبنِعِمرانَحَديثِفىورُؤينا

.(فرُجِصَت)ْبهاَرَمأثُئَم-اهُبايثاهيَلَعفشُذَت:رِوايَةٍىِفو-اهُبايث

وهما،المعجمةبالخاءأخرىروايةوفى،المهملةبالحاءروايتنا:القاضىوقال.ا)فتنضخ:مفى(1)

.5/272المعلمإكمال.والصبالرشمنوكلاهما،صحيحتان

.(6911،17034)فىتخريجهتقدم(2)

.(1695/23)مسلم(3)

.(17035)فىتقدم(4)

.(6910،17032)فىتقدم(5)
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،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىٍّأبووأخبرَنا-ا7047

عن،الجَرّاحِبنُوكيعُحدثنا،شَيبَةَأبىبنُعثمانُحدثناداودَ،أبوحدثنا

نأ،أبيهعن،َةَركبأبىابنِعنيُحَدِّثُشَيخًاُتعِمَس:قالعِمرانَأبىزَكَريّا

.(1)ِةَودْنثلاىَلإلهافحُفِرَامرأةًَمَجَرمججيوَّئِبَّنلا

حدثنا،الوارِثِعبدِبنِالضَمَدِعبدِعنُتثَذُح:داودَأبوقال-ا4807

ثُئَم،ِةصِّمِحلامِثلَبحَصاةٍرَماهاثُمَّزادَ:،نَحوَهبإِسنادِهسُلَيمانَبنُزَكَريّا

التَّوبَةِفىوقالَعَلَيها.ىَّلصفأخرَجَهاتَئِفَطفلَمّا.((!!اوائقوا،"ارموا:قال

.2بُرَيدَهَحَديثِنَحوَ

ِرحِبلانَفىِفىجاءَمابابُ

ٍديَبُعُنبُدمحأأخبرَنا،عبدانَِنبَدمحأبنُعلئُأخبرَنا-ا7049

وأخبرَنا)ح(ٍميَشُهعن،عَونٍبنُعمرُوحدثنا،قُماشٍأبىابنُحدثنا،ُرافَّصلا

222/8نَصرٍُنبُدمحمحدثنا،الفَقيهُِرضَّنلاأبوأخبرَخ!،الحافظُعبدِالفَهِ/أبو

عن،الحَسَنِعن،مَنصورٍعن،مئيَشُهأخبرَنا،يَحيَىبنُيَحيَىحدثنا،الإمامُ

اوذُخ))عجيو:ِهَفلارسولُقال:قمالالضامِتِبنِعُبادَةَعن،ِهَّللاعبدِبنَِناّطِح

جَلدُبالئيبِوالئيبُسنة،ئفَنومِائَةبالبِكرِجَلدُُركِبلاسَبيلًا؟لهنالئهَُلَعَجدَق،ىِّنَع

.1/129الجوزىلابنالحديثغريبينظر.للمرأةكالثديين،الرجلمن:الثندوة(1)

فىالألبانىوصححهبه.وكيععن(03782)أحمدوأخرجه.(4443)داودأبىعندوالحديث

.(3734)داودأبىصحيح

به.وكيعطريقمن(0972)الكبرىفىوالنسائى،(43602)أحمدوأخرجه.(4444)داودأبو(2)

.(958)داودأبىضعيفنىالألبانىإسنادهوضعف.سليمان:منبدلًا.سليم:أحمدوعند
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البكرنفىفىجاءمابابالحدودكتاب

51وَرعايم".وتَفريب9ُ:وعمرٍرِوايَةِىِفو،يَحيَىحَديثُهذا.(1)ادُمجزلاومِائَة

(2)
يَحىَ.بنِيحيَىعن""الصحيحفىمُسلِمٌ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-أ7050

عن،الزُّهرِممئَىعن،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا،شَيبانَبنُأحمدُحدثنا،يَعقوبَ

كُنّا:قالواوشِبلٍالجُهَنِىٍدِلاخبنِوزَيدِهريرةَأبىعن،ِهَفلاعبدِبنِِهَفلاِديَبُع

ِهَّللابكِتابِبَينَناَتيَضَقإلاَهَّللاَكُدُشنْا:فقالٌَلُجَرهيَلإفقامَجميِوىِبَّنلاعِندَ

!امرأفِ،فزَنَىهذاعلىعَسيفًاكانابنِىإنَ:قال:إقُلْ((.قالمحلىْوأْذَنْ

فأخبَرونِىِملِعلاأهلِنِمرِجالًاساْلتُثُئَم،وخادِمٍشاةٍبمائَةِمِنهفافتَدَيتُ

فقالَالزَجمَ.هذاامرأةِعلىوأنَ،عامٍوتَغريبَمِائَةٍجَلدَهيَلَعأن

المِائَةُ؟لَجوعَزَّالفهِبكِعابِامُكَنيَبلأقضيَنبيَدِهنَفسِىىِذَّلاو":جمعِدِهَفلارسولُ

امرأةِعلىُسيَنُأياواغدُ،عابموتَفريبُمِائَةجَلدَُكِنباوعَلَى،َكيَلَعذَروالخادِمُالشاةِ

ٌسيَنُأو:سفيانُقالفرَجَمَها.فاعتَرَفَتاهيَلَعادَغففارجُمْهاأ.اعتَرَفَتِنِإفهذا،

وغَيرِهِهَفلاعبدِبنِعلىعن""الصحيحفىالبخارئُرَواه.(3)َمَلسأنِمٌلُجَر

الحَديثِ.هذافىخَطأًيَرَونَهُظافُحلاو،(4)شِبلٍذِكرِدونَسُفيانَعن

الحَسَنِأبوأخبرَك!الحافظُ،عبدِالفَهِأبوأخبرَنادَقو-أ7051

يقولُ:الدّارِمِئَسعيدٍبنَعثمانَُتعِمَس:قالعَبدوسٍبنِمحمدِبنُأحمدُ

البهرىفىوالنسائى،(1434)والترمذى،(4416)داودوأبو،(22666)أحمد)1(أخرجه

.(16990)فىوتقدم.بهثيمطريقمن(4425،4426)حبانوابن،(7144)

.(1690/12)مسلم(2)

.(01704)فىوتقدمبه.شيبانبناحمدطريقمن(6304)عوانةابوأخرجه(3)

.(6827،6828)البخارى(4)
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البكرنفىفىجاءمابابالحدودكتاب

َّنإ:لِسُفيانَقُلتُ:الحَديثِهذافىيقولُالمدينِئَِهَّللاعبدِبنَعلئَُتعِمَس

حدثنا:قالالزُّهرِىِّعنَكُثِّدَحُألَكِنِّى:قال.دِحاوعنهُلَعجَيمُهَضعَب

:علئٌقال.!عالنَّبِىِّعِندَكُنّا:وشِبلٍٍدِلاخبنِوزَيدِهريرةَأبىعن،ِهَّللاُديَبُع

.(1)اًنَسَحإتقانًاأتقَنّاهلَقَدىِرمَعَلو،الزُّهرِىِّىِفنِمحَفِظْناههذا:سفيانُقال

أصحابِنِمالباقونَوأمّا،عُيَينَةَابنُقالكَذا:ةَّللاهَمِحَرالشيخُقمال

بنِِبيَعُشوٍدِلاخبنِِليَقُعوكَيسانَبنِوصالِحٍِسَنأبنِمالكِنَحوَالزُّهرِىِّ

مَلفوغَيرِهِمسَعدٍبنِِثيَّللاويَزيدَبنِويونُسٍَدِشارِنبِرَمعَموحَمنئأبى

.ُمَلعأُهَّللافشِبلًا،فيهاورُكذَي

حدثنا،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ7552

اثَثَّدَحو)ح(سلمةَأبىبنُالعَزيزِعبدُحدثنا،داودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

بنُِهَّللاعبدُأخبرَناإملاءً،ُّىِوَلَعلاداودَبنِالحُسَينُِنبُدمحمالحَسَنِأبو

حدثناالذُّهلِئُ،يَحيَىُنبُدمحمحدثنا،ُئِقْرَّشلاالحَسَنِِنبِدمحم

عن،سلمةَأبىبنِِهَّللاعبدِالعَزيزِبنُعبدُحدثنا،ٍّىِدهَمبنُالرَّحمَنِعبدُ

ُتعِمَس:قالِّىِنَهُجلاٍدِلاخبنِزَيدِعن،ِهَّللاعبدِبنِِهَّللاِديَبُععن،الزُّهرِىِّ

حَديثِلَفظُ.عامٍوتَغريبِمِائَةٍبجَلدِيُحصَنْمَلوزَنَىفيمَنُرُمأي!عالنَبِئَ

51وَر.2زَلَىفيمَنقَضَىشَهِدْتُه:الطَّيالِسِىِّرِوايَةِىِفو،ِنَمحَّرلاِدبع

.(5057)حديثعقبللمصنفالمعرفةينظر(1)

طريقمن(5197)والطبرانى،(7234)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(1429))2(الطيالسى

.(17134)فىوسيأتىبه.مهدىبنالرحمنعبد
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فىوزادَالعَزيزِعبدِعنإسماعيلَبنِمالكِعن""الصحيحفىالبخارىُّ

تِلكَْلَزَتمَلثُمَّ،َبَزَغهب!!دَرَمُعأنعُروَةُ!خَرَبخأو:شِهابٍابنُقال:هِرِخَا

ال!نَةَ)1(.

بنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبواْخبرَنا-ا5357

عن،ُثيَفلاحدثنا،ٍريَكُببنُيَحيَىحدثنا،مِلحانَابنُأخبرَناالضَفارُ،ٍديَبُع

عنهريرةَ،أبىعن،ِبئَسُملاِنبِديعسعن،شِهابٍابنِعن،ٍليَقُع

إقامَةِمَعَالمَدينَةِمِنَعامًايُنفَى9:!منْمَلوزَنَىفيمَنقالالهلمجججوِهَفلارسولِ

المجرَةَىَلإالمَدينَةِمِنَيَنفِىهب!م!لُرَمُعوكانَ:شِهابٍابنُقالعَلَيهِ".ِّدَحلا

.(3)ٍريَكُببنِيَحيَىعن""الصحيحفىالبخارئُرَواهخَيبَرَ)2(.وإِلَى

سَهلٍأبوأخبرَنا،الفَقيهُالمَعروفِأبىابنُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا5457

بنُعلئُحدثناالحَذاءُ،الحُسَينُِنبُدمحأجَعفَرٍأبوأخبرَنا،الِإسفَرايينِئُ

عن،إسحاقَبنُمحمدُحدثنازَكَرثا)4(،بنُيَحيَىحدثنا،المدينِئُ/ِهَفلاعبدِ

فلاثٌَلُجَرجاءَهالمَسجِدِ،فىل!حبهبكرٍاْبوبَينَما:قالَرَمُعابنِعن،ٍعِفان

فىفانظُرْهيَلإقُمْ:ل!حبهلِعُمَرَبكرٍأبوفقالَ،!شِهَدوهوكَلامٍ%(نِمبلَوْثٍهيَلَع

.(1836)لبخارىا(1)

فىوالنسانى،(9846)وأحمدبه.ملحانابنطريقمن(5058)المعرفةفىالمصنف)2(أخرجه

به.الليثطريقمن(7237)الكبرى

.(6833)البخارى(3)

.ازائدةأبى)بن:م،8صفىبعده(4)

.1/578قتيبةلابنالحديثغريب.للاستحياءيبينهولملرحهلممطوىبكلامتكلمأنهأراد:أى(5)

-881-



البكرنفىفىجاءهابابالحدودكتاب

.هِتَنبابفوَقَعَضَيفٌضافَههَّنإ:قالل!بهُرَمُعهيَلإفقامَ.اًنأشلهَنِإف،شأنِه

قال!:ابنَتِكَ؟علىَترَتَسألا،ُهَّللاَكَحَّبَق:وقالَصَدرِهفىل!بهُرَمُعفصَكَّ

امِهبَرَمأو،الاَخَرِمِنَامُهُدَحأتَزَؤَجَثُئَم،َذَحلافضُرِبارفجنهبكرٍأبوامِهبَرَمأف

عنٍعِفانعنإسحاقَبنُمحمدُرَواهاذَكَه:علئٌقال!حَولًا)1(.أوعامًاابِّرُغف

.َرَمُعابنِ

حدثنا:علئٌقال!؟ولَفظِهإسنادِهفىَرَمُعبنُِهَفلاُديَبُعهَفَلاخو-أ5507

َىِهو:علىٌّقال!صَفئةَ-عن،ٌعِفانىِنَربخأ،ِهَّللاُديَبُعحدثنا،سعيدٍبنُيَحيَى

ىَلإأخوهافجاءَ،أُختَهَّضَتفافاًلُجَرأضافَاًلُجَرأن-ٍديَبُعأبىبنتُُةَّيفَص

؟ثيبٌأمأبِكرٌ:فقالَبهَّرَقأفهيَلإفأرسَلَ،لهَكِلَذفذَكَرَرف!ِقيّدصلابكرٍأبى

بَعدُ.المَرأةَتَزَوَّجََلُجَّرلاَّنإثُمَّ:قال.ٍكَدَفىَلإونَفاهمِائَةًهَدَلَجف.بكرٌ:قال!

.(2)ِةَمامَيلايَومَالزَجُلَُلِتُقثُمَّ:قال!

.ِىفَّنلافىٍعِفانعنوغَيرُهمالكٌرَواههاضحَمِبوأحمدُ:قمالَ

بنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا،ىِناجَرهِملاأحمدَأبوأخبرَنا-أ5670

حدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،العَبدِىُّإبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،ىِّكَزُملاجَعفَرٍ

بكرٍأباأن،أخبَرَتهاهَّنأٍديَبُعأبىبنتِصَفئةَعن،ٍعِفانعن،مالكٌ

علىاعتَرَفَثُئَمفأحبَلَها،بكرٍجاريَةٍعلىَعَقوبرَجُلٍَىِتُأد!بهالصِّدّيقَ

مختصرًا.بهإسحاقبنمحمدطريقمن(29277)شيبةأبىابناْخرجه(1)

بنيحيىطريقمن1/272العللفىوالدارقطنى،13اصوالمنسوخالناسخفىعبيدأبواْخرجه(2)

به.سعيد
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البكرنفىفىجاءمابابالحدودكتاب

َىِفُنثُئَمَّدَحلافجُلِدَخحنهبكرٍأبوبهَرَمأف،أَحصَنَْنُكَيمَلوزَنَىهَنأنَفسِه

.(1)ٍكَدفىَلإ

بنتُُةَّيفَصىِنتَرَبخأ:قالٍعِفانعنحَمنئأبىبنُُبيَعُشورَواه-ا5707

الحُسَينِأبوهانَربخأ.اًماعونَفاههَدَلَجائهل!حبهالضَذيقِبكرٍأبىعن،ٍديَبُعأبى

حدثنا،الهَيثَمِبنُالكَريمِعبدُحدثناالضَفارُ،إسماعيلُأخبرَنا،بِشْرانَابنُ

.(2)هَرَكَذف.عِفانقال:قالبميَعُشحدثنا،اليَمانِأبو

أخبرَناكماَرَمُعبنِِهَفلاِديَبُععنإدريسَبنُِهَّللاعبدُورَواه-ا7558

،ٍبِلاطأبىبنُإبراهيمُحدثنا،الفَقيهُالوَليدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبو

القِرْمِيسِينِئُجَعفَرٍبنِأحمدَبنُمحمدُجَعفَرٍأبووأخبرَنا)ح(ٍبيَرُكأبوحدثنا

جَعفَرٍأبوحدثنا،البَغدادِىُّشاذانَبنِإبراهيمَبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا،بها

وأناٍبيَرُكأبىعلىَئِرُق:قالإملاءًالقاضِىالبُهلولِبنِإسحاقَبنُأحمدُ

،ٍعِفانعن،َرَمُعابنُهوِهَفلاِديَبُععن،إدريسَبنُِهَفلاعبدُحَذَثكُم:ُعَمسأ

،َبَّرَغوَبَرَضر!بهبكرٍأباوأنَ،وغَزَبََبَرَضغ!يرالنَبِئَأن،َرَمُعابنِعن

َ:َ(3)
وعزبَ.ضَرَب!بهَرَمُعوان

حدثنا،الفَقيهُالوَليدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا-ا5907

.2/826اللثىيحيىوبرواية،(مخطوط-ظ3/13)بكيربنيحىبروايةالموطأفىمالك(1)

طريقمن(09272)شيبةأبىوابن،(11331)الرزاقعبدوأخرجه.(0605)الممرفةفىالمصنف(2)

به.نافع

عن(7342)الكبهرىفىوالنسائى،(1438)الترمذىوأخرجه.(3283)الصغرىفىالمصنف(3)

.(1164)الترمذىصحيحفىالألبانىوصححهبه.العلاءبنمحمدكريبأبى
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المخنثيننفىفىجاءمابابالحدودكتاب

إدريسَبنُِهَّللاعبدُحدثنا،ُّجَشألاسعيدٍأبوحدثنا،ٍبِلاطأبىبنُإبراهيمُ

َبَرَضه!ربكرٍأباأن،َرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،ِهَّللاَديَبُعُتعِمَس:قال

.اَبَّرَعوَبَرَضهب!!لَرَمُعوأنَّ،َبَّرَغو

ِلضَفلاأبوأخبرَنا،الحافظُُّىِوُدبَعلاٍمِزاحأبوأخبرَنا-أ7060

،ٌميَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأخبرَنا،الكَرابيسِئُ

ىَلإالبَصرَةِمِنَونَفَىَدَلَجرحبهعَليًّاأن،الشَّعبِىِّعنالشَّيباخ!،حدثنا

.(2)ِةَرصَبلاىَلإالكوفَةِمِنَ:قالأو.الكوفَةِ

شاذاقَبنِإبراهيمَِنبَدمحأبنُالحَسَنُعلىٍّأبوأخبرَنا-أ7061

،محمدٍبنُالعباسُحدثنا،العباسِبنِمحمدِبنُحَمزَةُأخبرَنا،البَغدادِىُّ

،مَسروقٍعن،ٍرِماععن،فِراسٌحدثنا،عَوانَةَأبوحدثنا،سلمةَأبوحدثنا

يُرجَمانِ)3(.والثَّيِّبانِ،ِنايَفنُيوِنادَلجُيالبِكرانِ:قالهن!!لكَعبٍبنِِّىَبُأعن

المُخَنَّثيَننَفىِفىجاءَمابابُ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-أ7062

بنِهِشامِعن،ٍريَكُببنُُسُنويحدثنا،ِراّبَجلاعبدِبنُأحمدُحدثنا،يَعقوبَ

عِندِىكان:قالَتسلمةَأُمِّعن،سلمةَأُمِّبنتِزَينَبَعن،أبيهعن،عُروةَ

علىَكُّلُدأفإِنِّى،غَدًاالطّائفَعَلَيكُمُهَّللاَحَتفإن:ىِخأِهَّللاِدبَعِلفقالَمُخَنَّثٌ

.12/321الدارقطىعللوينظربه.سجدأبىطريقمن(5062)المعرفةفىالمصنفأخرجه(1)

الشعبى.عن(3284)الصغرىفىالمصنف)2(ذكره

.بنحوهفراسطريقمن(29260)شيبةأبىابنأخرجه(3)
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المخنثيننفىفىجاءمابابالحدودكتاب

فقالَ:قَولَهجمتَِهَفلارسولُفسَمِعَ.بثَمانٍوتُدبِرُبأربَعِتُقبِلُفإِنَها؟غَيلانَِةَنبا

ٍهُجوأنِم"الصحيح"فىومُسلِمالبخارىُّهَجَرخأَ/.(1)"مُكيَلَعهَؤُلاءِنَلُخدَيلا9

(2)

.هِشامٍعن

إسحاقَابنُبكرِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا-ا7063

حدثنا،سفيانُحدثنا،الحُمَيدِىُّحدثنا،ىَسومُنبُرشبأخبرَنا،الفَقيهُ

:تَلاقسلمةَاُئمَاهَفُأعن،سلمةَأبىبنتِزَينَبَعن،أبيهعن،عُروةَبنُهِشامُ

أبىبنِِهَّللاِدبَعِليقولُهَعِمَسف،ثَنَخُموعِندِى!ِي!ِهَّللارسولُعلئََلَخَد

غَيلانَ؟بابنَةَِكيَلَعف،غَدًاالطائفَعَلَيكُمُُهَّللاَحَتفإنأرأيتَِهَفلاعبدَيا:َةئَمُأ

هَؤُلاءِنَلُخدَيلمجيِر:الاالنَبِئُفقالَ:قالَت.بثَمانٍوتُدبِرُبأربَعٍتُقبِلُفإِنَها

مىالبخارئُرَواههِيت.واسمُه:نَجيحٍأبىابنُقال:سفيانُقال.3دأَ

الحُمَيدِئَ)4(.عن!الصحيحلا

بنُالحُسَينُأخبرَناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا7064

حَفافىٍبنُالحَسَنُحدثناالذُنيا،أبىبنُِهَفلاعبدُحدثنا،صَفوانَ

بنِموسَىعنيَزيدَ،عن،إسحاقَِنبِدمحمعن،ُةَدبعحدثنا،الضئئُ

داودوأبو،(26490)أحمدوأخرجه.ا5/60الدلائلوفى،(3285)الصغرىفىالمصنف(1)

هثامطريقمن(1902،2614)ماجهوابن،(9245،9249)البهرىفىوالنسائى،(4929)

.(0812)ومسلم،(2355،5887)البخارى(2)

.(297)والحميدى،(5074)المعرفةفىالمصنف(3)

.(4324)البخارى(4)
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عَهدِعلىالمُخَنَثونَكان:قالرَبيعَةَأبىبنِعَئاشِبنِالزَحمَنِعبدِ

بنِعمرِوبنتَِةَتِخافِلماتِعوكانَ،تيِهومدِهوماتِع؟ثَلاثَةًلمجي!ِهَقلارسولِ

حَتَى،عَلَيهِنَويَدخُلُوِيكىِبَنلابُيوتَيَغشَىوكانَكيوِهَفلارسولِِةَلاخعائذٍ

إنِالوَليدِ:ِنبِدِلاخِليقولُوهووِيكِهَفلارسولُهَعِمَسالطّائفََرَصاحإذا

بأربَعٍتُقبِلُفإِنَها؟غَيلانَبنتُباديَةُمِنكَتَنفَلِتَنَفلا،اًدَغالطّائفُِتَحِتُتفا

يَدخُلْلا،اذَهِليَفطُنُالخَبيثَهذاىَرأ)الا:ّوِيكِهَفلارسولُفقالَ.بثَمانٍوتُدبِرُ

نىإذاحَتَىاًلِفاقلمجرِهَفلارسولَُلَبقأثُئَم:قال،لِنِسائِه.((اذهبعدَعَلَيكُن

فكُفَمَالمَدينَةَِإ!ج!ِهَفلارسولُودَخَلَالمَدينَةَ".يَدخُلَنَّدالا:قالِةَفيَلُحلاىِذب

يَومًالمجي!ِهَفلارسولُلهفجَعَلَ.شَىءٍنِملهبُذَولامِسكينهَّنإ:لهوقيلَفيه

عَهدَكَذَلِكَْلَزَيمَلف،هِلِزنَمىَلإيَرجِعُثُثَمفيَسألُيَدخُلُسَبتٍكُلِّفى

لمجرِهَفلارسولُولمى،ز!بهَرَمُععَهدِوعَلَىبكرٍوأبِى!ي!ِهَفلارسولِ

.(1)تيِهُرَخَالاوهِدئم،مَعَهصاحِبَيه

بنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ6507

حدثنا،إبراهيمَبنُمُسلِمُحدثنا،إسحاقَبنُإسماعيلُحدثنا،ُراّفَضلاٍديَبُع

نْا،عباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،كَثيرٍأبىبنُيَحيَىحدثنا،ُئئاوُتسَذلاهِشائم

وقالَ:النِّساءِ،مِنَ(2)ِتالخَرَتُملاوالرجالِمِنَالمُخَنَثينََنَعَل!َئِبَّنلا

غوامضفىبشكوالابنوأخرجه.هدم:بدل.هرم:وفيه(167)الملاهىذمفىالدنياأبىابن(1)

مرسل.:3357/7الذهبىوقالبه.بثرانابنعن107/1المبهمةالأسماء

.!المترجلين":8صفى(2)

-931-
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المخثثيننفىفىجاءمابابالحدودكتاب

ا!ارىُّرَواهاهـ-نَثينَ)1(.يَعنِى.((ا!الُفوفُلا!ااوجِرخأو،مُكِتويُبنِم"أخرِجوهُم

إبراهيمَ)2(.بنِمُسلِمِعن""الصحيحفى

بنُإسماعيلُأخبرَناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِاْبوأخبرَنا-أ7566

أخبرَنا،ِقازَّرلاعبدُحدثنا،الزَمادِئُمَنصورٍبنُاْحمدُحدثنا،ُراّفَضلامحمدٍ

جميمَئِبَّنلاأنعباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،كَثيرٍأبىبنِيَحيَىعنمَعمَر،

وأخرَجَ،اًثَنَخُمصحئ4!ارسولُ!أخرَجَيوتِكُم!.نِمالمُخَنَّثينَ:"أخرِجواقال

مُخَنَّثًا)3(.4!فرُرَمُع

َرَمأ:قالَةَمِركِععن،أئوبَعن،مَعمَرٌوأخبرَنا:قال-أ7567

هب!،زبكرٍأبوَرَمأو،المَدينَةِمِنَفأُخرِجَالمُخَنَثينَمِنَبرَجُلٍلمجزِهَفلارسولُ

أيضًا)4(.فأُخرِجَمِنهُمبرَجُلٍ

أخبرَناالرَّفاءُ،علىٍّأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-أ7568

وأخبرَنا)ح(أُسامَةَأبوحدثنا،الزَبيعِبنُالحَسَنُحدثناالعَزيزِ،عبدِبنُعلئُ

حدثناداودَ،أبوحدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبو

بنِِلضَفُمعن،أخبَرَفمأُسامَةَأباأنالعَلاءِ،بنُُدَفَحُموِهَفلاعبدِبنهارونُ

(4592)الكبرىفىوالنسائى،(9821)واحمد.بهإبراهيمبنمسلمعن(0934)داودأبوأخرجه(1)

به.هثامطريقمن

.(6834)البخارى(2)

.(11990)الطبرانىطريقهومن،(20434)الرزاقوعبد،(3286)الصغرىفىالمصنف(3)

به.لرانابنطريقمن(3208)السنةشرحفىالبغوىوأخرجه

.(43502)الرزاقعبد(4)
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عليهاوثبتمرةبالزنىاعترفمنعلىالحدإقامةبابالحدودكتايا

عن،ٍمِشاهأبىعنالقُرَشِىِّ،يَسارٍأبىعن،الأوزاعِىِّعن،َسُنوي

فقالَبالحِنّاءِ،ورِجلَيههيَدَيَبَضَخدَقبمُخَنَّثٍ!ُأد!مجَئِبَّنلاأنهريرةَأبى

ىَلإفنُفِىَبهَرَمأف.ِءاسِّنلابُهَّبَشَتَيِهَّللارسولَيا:فقيلَهَذا؟".بالُط)):جمي!ُئِبَّنلا

قال!.((َنيّلَصُملاكَعلِعننُهيتُىِّنإ":قال؟هُلُتقَنألاِهَّللارسولَيا:قالوا.ِعيقَّنلا

بالبَقيعِ)1(.ولَيسَالمَدينَةِعنناحيَةُعيقَّنلاو:أُسامَةَأبو

اهيَلَعوثَبَتًَةَّرَمىنِّزلابَفرَتعامَنِعلىِّدَحلاإقامَةِبابُ

،(2)ُئِنَزُملامحمدٍأبوأخبرَخ!،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7069

عن،ثميَعُشىِنَربخأ،اليَمانِأبوحدثنا،عيسَىِنبِدمحمبنُعلئُأخبرَنا

225/8عِندَنَحنُبَينا:قال!هريرةَأباأن،ِهَّللاعبدِبنُِهَفلاُديَبُع/أخبرَك!،الزُّهرِئَ

محراقضِِهَفلارسولَيا:فقالَالأعرابِمِنَرَجُلهيَلإقامَلمجي!ِهَّللارسولِ

ِهَّللابكِتابِلهاقضِ،ِهَفلارسولَياَقَدَص:فقالَخَصمُهفَقامَ.ِهَفلابِكِتابِ

-هذاعلىعَسِيفًاكانابنِىَّنإ:فقالَ))قُلْ".:لمجيِىِّهَّللارسولُلهفقالَمحر.وأْذَنْ

فافتَدَيتُ،َمجَّرلاابنِىعلىأنفأخبَرونِى،مرأتِهبافزَنَى-الأجيرُ:ُفيسَعلاو

امرأفَعلىأنفأخبَرونِىِملِعلاأهلَسألتُثُمَّ،ووَليدَةٍالغَنَمِمِنَبمِائَةٍمِنه

ىِذَّلاو)):لمجصِهَّللارسولُفقالَ.عامٍوتَغريبُمِائَةٍجلدُابنِىعلىلماوا،َمجَزلا

فعَلَيهَكُنباوأمّا،اهوّدُرفُمَنَغلاوالوَليدَةُاّمأ؟ِهَّللابكِتابِامُكَنيَبلأقضيَنَّبيَدِه،نَفسِى

يعلىاْبووأخرجه.(4928)داودوأبو،(5073)المعرفةوفى،(0812)الصغرىفىالمصنف(1)

به.الربغبنالحسنطريقمن2/54والدارقطنىبه.العلاءبنمحمدكريبأبىعن(6126)

.(4119)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه

وغيرها.(2".1841،1851،1431،6)فىوتقدم.""المزكى:الأصلحاشيةفى(2)
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عليهاوثبتمرةبالزنىاعترفمنعلىالحداقامةبابالحدودكتاب

هذا،امرأةِعلىفاغدُ-اْسلَمَنِملِرَجُلٍ-ُسيَنُأياأنتَوأئاعابم،وتَغريبُمِائَهجَلدُ

فىالبخارئُرَواه.(1)اهَمَجَرففاعتَرَفَتنسيَنُأاهيَلَعادَغف.!اهمُجرامفاعتَرَفَتِنِامف

عنالزهرِئَعنَرَخاٍهُجوأنِمهاجَرخأواليَمانِ)2(،اْبىعنلما"الصحيح

.(3)ٍدِلاخبنِوزَيدِهريرةَأبىعنِهَفلاِديَبُع

ُنبُدمحأأخبرَناعبدانَ،اْحمدَبنِبنُعلئُأخبرَنا-ا7070

حدثنا،إبراهيمَبنُمُسلِمُحدثنا،ِهَفلاعبدِبنُإبراهيمُحدثناالضَفارُ،ٍديَبُع

ٍنيَصُحبنِعِمرانَعن،ِبَفَهُملاأبىعن،قِلابَةَاْبىعن،يَحىَحدثنا،هِشائم

ولئهالمجرالنَبِئُاعَدفحُبلَى.َىِهوزَنَتاهَنإ:فقالَتىلمجتالنَبِئَِتَتأامرأةًأن

!افى!امَرَ،!اءَتتًضوأنافَلفبها،.ئِجفوضَعَتاذٍافإلَيها،أأحسِن:فقالَ

ثُئَماهيَلَعفصَفَوامُهَرَمأثُئَم،تَمِجُرفبهاَرَمأثُئَم،ثيابُهااهيَلَعفشُذَت-لمجتَالنَبِئُ

!؟تَنَزدَقواهيَلَعىَفَصُتِهَفلارسولَيا:!نهالخطابِبنُُرَمُعفقالَدَفَنوها،

المَدينَةِأهلِنِمسبعينَبَينَتَمِسُقوَلتَوبَةًثابَتلَقَدبيَدِه،نَفسِى)وائذِى:فقالَ

فىمُسلِئمهَجَرخأبنَفسِها؟أ،)4(.جادَتنًانِمَلَضفأوجَدتَلَهولَوَي!عَتهُم،

.(ْ)ىَضَمكماالذَستُوائئهِشامٍحَديثِنِم!!الصحيح

،17000)فىوتقدمبه.اليمانابىطريقمن(3121)الاميينمسندفىالطبرانى)1(اخرجه

17001،17007،17040،17050).

.(7260)البخارى(2)

.(1697،1698)ومسلم،(2695،2696)البخارى(3)

.(0169،03217،03317)فىتخريجهوتقدم.بهإبراهيمبنمسلمعن(0444)داودابواخرجه(4)

.(1696/24)مسلم(5)
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الحدودكتاب
مراتأربعيعترفحتىالحدعليهيقاملاقال:منباب

ٍتاّرَمَعَلرأ!ِرَتعَيىَّتَحُّدَحلاهيَلَعيُقامُلاقال:نَمبابُ

ُنبُدمحمجَعفَرٍأبوأخبرَنا،الحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-ا7071

،ٍحِلاصأبوحدثنا،َسُنويبنُُمِشاهحدثنا،البَغدادِىُِّهَفلاعبدِِنبِدمحم

ابنِعن،شِهابٍابنِعن،ٍدِلاخبنُعبدُالزَحمَنِحَذَثَنِى،ُثيَفلاحَذَثَنِى

ِساّنلامِنَرَجُللمجي!ِهَفلارسولَىَتأ:قالهريرةَأباأن،سلمةَوأبِىالمُسَئبِ

عنهفأعرَضَ،نَفسَهيُريدُ.ُتيَنَزىَنإِهَفلارسولَيا:فناداهالمَسجِدِفىوهو

ىَنإِهَفلارسولَيا:فقالَهَلَبِقَضَرعأائَذِىوجهِهِّقِشِلىَّحَنَتف!ؤ،النَبِئُ

َدِهَشافَلف،عنهَضَرعأائَذِى!إّىِبَّنلاوجهِلِشِقفجاءَ،عنهفأعرَضَ.ُتيَنَز

فقالَ:."؟جُنونٌَكِبأ":فقالَلمجيِ!ُئِبَّنلادَعاهشَهاداتٍَعَبرأنَفسِهعلى

اوبدَهذاإ:قال.ِهَفلارسولَيانَعَم:قال"أحصَنتَ؟إ.:فقالَ.ِهَفلارسولَيالا

(1)و.
ء!يرجموه

فيمَنفكُنتُ:قالاًرِباجَعِمَسنَمأخبرَخ!:شِهابٍابنُقال-ا7072

بالحَرَّةِأدرَكناهحَتَىَزَمَجالحِجارَةُأذلَقَتهافَلف،ىَفصُملابهانمَجَرف،هَمَجَر

،ثيَفلاعنريَفُعسعيدلنعن"الصحيح"فىالمخارئُرَواه.اهَْرف ًَ.َ.(2)جَمط

الحَجّاجِ)3(.بنُمُسلِمُأيضًاهيَلإوأشارَ

بنُالحَسَنُأخبرَناالحافظُ،عبدِالفَهُِنبُدمحمأخبرَنا-ا7073

.(17009،17010،17038)فى)1(تقدم

.(17009،17036)فى)2(تقدم

.(16)عقب(1691)ومسلم.(6825،6826)البخارى(3)
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مراتأربعيعترفحتىالحدعليهيقاملاقال:منبابالحدودكتاب

أخبرَنا،عبدانُأخبرَنا،ِهخَوملاأبواْخبرَنا،المَروَزِئُحَليمٍِنبِدمحم

بنُسلمةَأبوأخبرَخ!،الرهرِئَشِهابٍابنِعن،ُسُنويأخبرَنا،ِهَفلاعبدُ

ىَتأَمَلسأنِماًلُجَرأن،الأنصارِئَعبدِالفَهِجابِرِبنِعن،ِنَمحَّرلاِدبع

بهَرَمأف،شَهاداتٍَعَبرأنَفسِهعلىوشَهِدَ،زَنَىدَقهَنأهَثَذَحفعجتَالنَبِئَ

عن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.(1)َنَصحأدَقوكانَ،فرُجِمَلمجتَِهَفلارسولُ

اللَّهِ)2(.عبدِعنمُقاتِلٍِنبِدمحم

ابنُِلضَفلاأبوأخبرَناالحافظُ،عبدِالفَهِأبووأخبرَنا-أ7074

أخبرَنا،إبراهيمَبنُإسحاقُحدثنا،سلمةَُنبُدمحأحدثنا،إبراهيمَ

بنِسلمةَأبىعن،الرهرِئُأخبرَخ!،ٍجيَرُجابنُأخبرَنا،عبدُالرَّزاقِ

َمَلسأنِماًلُجَرأنع!يوِهَفلارسولِعن،ِهَفلاعبدِبنِِرِباجعن،الزَحمَنِعبدِ

،َنَصحأدَقوكانَ،فرُجِمَبهَرَمأف،مَزاتٍَعَبرأنَفسِهعلىبالرنىعِندَهَدِهَش

إبراهيمَ)4(.بنِإسحاقَعن""الصحيحفىمُسلِمرَواهماعِز)3(.ائهاومَعَز:قال

ِساّنلالجَهالَةِ؟الإسلامِِلَّوأفىَكِلَذكانامَنإ:ُهَفلاهَمِحَرالشئافِعِئُقال

هِبأ"أيَشتَكِى؟:المُعتَرِفِفىيقولُ/!حدِهَفلارسولَأنتَرَىألا،عَلَيهِمبما226/8

الكبرىفىوالشائى،(1691/16)ومسلمبه.المباركابنطريقمن(0444)حبانابنأخرجه(1)

.(17036)فىوتقدم.بهيون!طريقمن(7174)

.(4681)البخارى(2)

ابنطريقمن(7175)الكبرىفىوالنسائى،(2361)الدارمىوأخرجه.(13336)الرزاقعبد(3)

به.جريج

.(16/1691)مسلم(4)
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مراتأربعيعترفحتىالحدعليهيقاملاقال:منبابالحدودكتاب

الَوأ؟هَّدَحيَجهَلُوهوإلا،بذَنبِهُّرِقُي،هيَلَعُهَّللاَرَتَسأحَدًاأنيَرَىلا."؟ٌةَّنِج

مَلوفارجُمْها".اعتَرَفَتِنِإفهذا،امرأةِعلىُسيَنُأيا"اغدُ:قال!حمَّئِبَّنلاأنتَرَى

هْرُمأيمَلو،َكِلَذبمِثلِاللَّيثِىٍَّدِقاوأباه!مزُرَمُعَرَمأو؟ِفارِتعالاَدَدَعيَذكُرْ

.(1)اعتِرافٍبعَدَدِ

.ىَضَمفيماٌنِّيَبُهَّللاهَمِحَرالسثسّافِعِئُهَرَكَذىِذَّلااذَهو:ُهَّللاهَمِحَرالشيخُقمال

بنُمحمدُأبوالعباسِحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَناأ-وفيما7575

الحارِثِبنِيَعلَىبنُيَحيَىحدثنا،الدُّورِىُّمحمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

عن،مَرثَدٍبنَِةَمَقلَععن،ٍعِماجبنِغَيلانَعن،أبىحَدَّثَنِى،المُحارِبِئُ

فقالَ:!رىِبَّنلاىَلإمالكٍماعِزُبنُجاءَ:قالأبيهعن،بُرَيدَةَبنِسُلَيمانَ

فرَجَعَ:لظإلَيه".ْبُتوَهَّللاِرِفغَتسامفْعِجرا!"ويحَكَ:فقالَ.طَهِّرْنِىِهَفلارسولَيا

ْعِجرا!))ويحَكَ:لمجج!ُئِبَّنلافقالَ.!كزِّهَطِهَّللارسولَيا:فقالَجاءَثُمَّبَعيدٍغَيرَ

طَهِّرْنِى.ِهَفلارسولَيا:فقالَجاءَثُمَّبَعيدٍغَيرَفزَجَعَ:فقالَ."هيَلإْبُتوَهَفلاِرِفغَتسامف

!)):!رِهَّللارسولُقالالرّابِعَةُِتَناكإذاىَّتَح،َكِلَذمِثلَ!سؤِهَّللارسولُفقالَ

لَي!الهفأُخبِرَ."؟جُنونٌ"أبِه:!حمّاالنَبِئُفسألَ.ىنِّزلامِنَ:فقالَأُطَهِّرُكَ؟".

،خَمرٍريحَمِنهيَجِذمَلففاستَنكَهَهٌلُجَرفقامَ."؟اًرمَخ"أشَرِبتَ:فقالَ،بمَجنونٍ

فىالحديثََرَكَذثُمَّ.َمِجُرفبهَرَمأف.نَعَم:قال."؟َتنأ))أثَيِّبٌ:جمحمّالنَبِئُفقالَ

فقالَت:الأزدِمِنٍَدِماغنِمامرأةٌهتَءاجثُمَّ:قال،ىَضَمكماالتَوبَةِ

لَت:فقا."هيَلإوتوبِىَهَّللافاستَغفِرِىىِعِجرا!"ويحَكِ:فقالَطَهَزع!.ِهَّللارسولَيا

.6/135الأم(1)
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مراتأربعيعترفحتيالحدعليهيقاملاقال:منبابالحدودكتاب

اهَنإ:قالَتذَلِكَ؟".)وط:قال.مالكٍبنََزِعامَتدَذَركما!خَدَذَرُتأنتُريدُلَعَفَكَ

حَئىِكُمُجرَنلان!!):"-ال.مَم!:!الَت.،؟ِتنأ)اًضلَيبْ:قال.الرنىمِنَحُبلَى

يبٍ!بىأعن،الصحيح!فىمُسلِثمرَواه.الحديثَوذَكَرَ.(1)!بَطنِكِفىماىِعَضَت

(2)َا
يعلى.بنِيحيىعن

ٍديَبُعُنبُدمحأأخبرَناعبدانَ،ِنبَدمحأبنُعلئُأخبرَنا-ا7076

حدثنا،حَربٍبنُسُلَيمانُحدثنا،إسحاقَبنُإسماعيلُحدثناالضَفارُ،

اًزِعامأنعباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،حَكيمٍبنِيَعلَىعن،ٍمِزاحبنُجَريرُ

فقالَ:نَظَرتَ؟".أوَتزَمَغأوكبلتََكئَعَلااويحَكَ:لهقاللمج!يرِرالنَبِئَىَتألما

!نِم!:"-ال.مَم!:"-ال!كئِ.لاوكَذا؟،.كَذاَتلَعف):!يًخيمالنَبِئُلهفقالَلا.

برَجمِهِ)3(.َرَمأَكِلَذ

الِإسماعيلئُ،بكرٍأبوأخبرَنا،الأديبُوعمرٍأبوواْخبرَنا-ا0777

بنُوهبُحدثنا،يَعقوبَبنُإبراهيمُحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُأخبرَخ!

البخارئُرَواهنَعَم)4(.:قالأأفَنِك!ها؟!.:قالهَنأغَيرَاذَهبأبىحدثنا،جَريرٍ

(5)

.جريرٍبنِوهبِعنمحمدٍبنِاللهِعبدِعن!"الصحيحفى

.(15591،11170)فىتخريجهتقدم(1)

.(1695/22)مسلم(2)

حازمبنجريرطريقمن(9122)وأحمد.بهحرببنصليمانطريقمن(93611)الطبرانىأخرجه(3)

به.جريربنوهبطريقمن(7169)الكبرىفىوالنساثى،(4274)داودأبوأخرجه(4)

.(6824)البخارى(5)
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الفَقيهُِرضَنلاأبوىِنَربخأالحافظُ،عبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا7078

،ُئِرَدحَجلاٍلِماكأبوحَذَثَنِى،الإمامُنَصرٍُنبُدمحمحدثنا،بالطّابَرانِ

مالكٍبنََزِعامرأيتُ:قالسَمُرَةَبنِِرِباجعن،سِماكٍعن،عَوانَةَأبوحدثنا

علىفشَهِدَ،رِداءٌهيَلَعلَيسَأعضَلُ)1(قَصيزرَجُللمجي!ىِبَّنلاىَلإبهجِىءَحينَ

:قال."؟َكَّلَعَلف"لمجي!:ِهَفلارسولُفقالَ،زَنَىدَقهَّنأشَهاداتٍَعَبرأنَفسِه

8/227،الفهِسَبيلِفىانرَفَنكُفما"ألا:فقالََبَطَخثُئَمهَمَجَرف.الأَخِرُ/زَنَىدَقوالفَهِلا

نَكالًالما)2(.جَعَلتُهإلامِنهُمبأحَدأوتَىلاوِإنِّىألاالئيسِ،كَنَبِيبٌِبيِبَنلهمُهُدَحأَفَلَخ

.(3)ٍلِماكأبىعن""الصحيحفىمُسلِئمرَواه

فيماإقرارَهف!رَْنُكَيمَلالهعلىدَليل"فلَعَفكَ؟لما.:الزابعةِبعدَلهوقَولُه

الرنى.غَيرَُلِمَتحَيلابمامَضَى

الحِيرِىُّ،وعمرٍأبوىِنَربخأ،الحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا-ا7079

عن،ىَّنَثُملاُنبُدَفَحُموإسحاقُحدثنا،محمدٍبنُعبدُاللَّهِحدثنا

نِماًلُجَرأنسعيدٍأبىعن،نَضرَةَأبىعنداودُ،حدثنا،عبدِالأعلَى

فاحِشَةًأصَبتُىِّنإ:فقالَ!ي!ِهَّللارسولَىَتأ،مالكٍبنُُزِعام:لهيُقالَُمَلسأ

بأسًابهنَعلَمُما:فقالواقَومَهسألَثُثَممِرارًا!ي!ِهَفلارسولُفرَذَه.علئَهْمِقأف

عصب.علىاللحممناشتملماكل:والعضلة!عضلات"ذو:الأخر!الروايةفىكما:الأعفل(1)

.253/3النهاية.اللحممكتنز:وأعفل.5/266المعلمإكمال

.(16998)فىوتقدم.بهعوانةأبىطريقمن(1979)والطبرانى،(4422)داودأبوأخرجه(2)

.(17/1692)مسلم(3)
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ىَلإفرَجَعَ:قال.ُذَحلافيهيُقامَأنإلامِنههَجِرخُيألايَرَىشَيئاأصابَائهإلا

فما:قالالغَرقَدِ.بَقيعِىَلإفانطَلَقنا:قال.هَمُجرَنأنفأمَرَناجمحرِهَفلارسولِ

فاشتَذَ:قالوالخَزَفِ.ِرَدَملاوِماظِعلابهانيَمَرف:قالله.انرَفَحولاأوثقْنا

-ِةَّرَحلابجَلاميدِهانيَمَرفلَناَبَصَتنافالحَزَةِعُرضَىَتأحَتَىخَلفَهواشتَدَدنا

العِشاءِمِنَخَطيبًالمجدِهَفلارسولُقامَثُئَم:قال.َتَكَسحَتَى-الحِجارَةَيَعنِى

التَّيسِ؟!كَنَبيبِنَبيبٌلهعيالِنافىٌلُجَرتَخَلَّفَالفهِسَبيلِفىغُزاةًانْقَلَطناامفُكا":قال

.(1)هئَسولالهاستَغفَرَفما:قال."هبنَكلتُإلاَكِلَذَلَعفبرَجُلأوتَىاَّلأعلئ

.(2)ىَّنَثُملاِنبِدمحمعن""الصحيحفىمُسلِمرَواه.ىَنَثُملاابنِحَديثِلَفظُ

.ِهِلقَعفىيَشُذكانهَنأعلىدَليلمِرازااعتِرافِهبعدَقَومَهوسُؤالُه

الأصبَهانِئُالحارِثِِنبِدمحمُنبُدمحأبكبرأبوأخبرَنا-ا7080

حدثنا،الشيخِأبووهوجَعفَبربنِمحمدِبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا،الفَقيهُ

ىِنَرجنأ،ٍجيَرُجابنُحدثنا،أبىحدثنا،ٍمِصاعأبىبنُعمرُوحدثنا،يَعلَىبوأ

جميهرىِبَنلاىَلإجاءَاًزِعامأنهريرةَأبىعن،هريرةَلأبِىعَئًمابنِعن،ِريَبرلاأبو

فىكانفلَمّا،اًعَبرأاهَلاقحَتَىعنهفأعرَضَ.ُتيَنَزدَقىَنإِهَفلارسولَيا:فقالَ

،مَعَن:قالالزفى؟".ماأوتَدرِى:قال.مَعَن:قال"زَنَيتَ؟".:قالِةَسِماخلا

هذاىَلإتُريدُإما:قالحَلالًا.امرأشِهمِنِالزَجُلُيأمح!ماحَرامًامِنهاأتَيتُ

فىمِنهَكِلَذ))أدخَلتَ:جمجرِهَفلارسولُفقالَ.!خَرَفَطُتأنأُريدُ:قالالقَولِ؟((.

.(17037،45170)فىوتقدم.بهالأعلىعبدطريقمن(6282)عوانةأبوأخرجه(1)

.(1694/20)مسلم(2)
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"الزشاءُ)1(:قالأوالشىءِ؟".فىوالعَصاالمُكحُلَةِفىُليِملاُبيِفَيكمامِنهاَكِلَذ

ك!قهالنَّبِىُّفسَمِعَ،فرُجِمَبرَجمِهَرَمأف.ِهَّللارسولَيانَعَم:قال.((؟ِرئلافى

هْعَدَتمَلفهيَلَعُهَّللاَرَتَسىِذَّلاهذاىَلإتَرَمَلأ:لِصاحِبِهامُهُدَحأيقولُرَجُلَينِ

حِمارٍبجيفَةِمَرَّثُمَّشَيئًاكحمِّهَفلارسولُفسارَالكَلبِ؟!رَجمََمِجُرىَّتَحنَفسُه

228/8ُهَّللاَرَفَغ:قالاالحِمارِ".هذاِةَفيجنِمالُكففانزِلاقُوما؟وفُلانٌفُلانٌ"/أينَ:فقالَ

نِمشَزٌآنِفًاأخيكُمانِمنِلتُما"فما:قالهَذا؟مِثلُيُؤكَلُلَهو!ِهَفلارسولَيالَكَ

.(3)"اهيف(2)ُسَّمَقتَيِةئَجلاأنهارِلَفِىالآنَإنهبيَدِهنَفسِىوائذِىهذا،

المِهرَجانِئُ،الحَسَنِبنِمحمدِبنُِهَّللاعبدُأحمدَأبوأخبرَنا-أ7081

العَبدِىُّ،إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،ىِّكَزُملاجَعفَرٍبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا

المُسَيَّبِ،بنِسعيدِعن،سعيدٍبنِيَحيَىعن،مالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا

الأخِرَإنَ:فقالَر!نهالصِّدّيقِبكرٍأبىىَلإجاءََمَلسأنِماًلُجَرَّنإ:قالهَّنأ

:بكرٍأبو:قاللا.:فقالَ؟غَيرِىٍدَحألهذاَترَكَذلَه:بكرٍأبولهفَقالَ.زَنَى

نَفسُهتُقِرَّهمَلفعِبادِهِ.عنالتَّوبَةَيَقبَلَُهَّللاَنِإفِهَّللابسِترِْرِتَتساوِهَّللاىَلإْبُتف

ُرَمُعلهفقالَ،ل!حنهبكرٍلأبِىقالكمالهفقالَز!بهالخطابِبنََرَمُعىَتأىَّتَح

َّنإ:فقالَصلمج!ِهَّللارسولَىَتأىَّتَحنَفسُهتُقِرَّهمَلف،!زبكرٍأبولهقالكما

.(وش)ر38/154التاج.الحبل:الرشاء(1)

.4/173النهاية.فيهاويغوصينغمس:يتقمس(2)

عاصماْبىطريقمن(4671)الكبرىفىوالنسائى،(9424)داودأبووأخرجه.(0416)يعلىأبو(3)

.(953)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.بهجريجابنطريقمن(4399)حبانوابنبه.
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يُعرِضَُكِلَذلُك،مِرارًاجميمِهَفلارسولُعنهفأعرَضَ:سعيدْقال.ىَنَزالأخِرَ

والفَهِ:فقالواجنَّةْ؟".بهأأيَشتَيهى:فقالَاْهلِهىَلإَثَعَبهيَلَعَرَثكأإذاحَتَى،عنه

،َرَمأف.ثيثلَد:فقالوا8لَئبئ؟!.أمزكِبأ":جميمِهَفلارسولُفقالَ.لَصحيخهَنإ

فرُجِمَ)1(.ع!ي!ِهَفلارسولُ

فيُزكُإقرارِهعنيَرحِعُىنِّزلابالمُعترِتِبابُ

حدثنا،الفَقيهُالوَليدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7082

عن،َسُنويبنُعيسَىحدثنا،خَشرَمٍبنُعلىُحدثنا،إسحاقَُنبُدمحم

ىَلإُئِمَلسألاماعِزجاءَ:قالَةهريراْبىعن،سلمةَأبىعن،وعمرٍبنِمحمدِ

ولاوبَهذا!:قالالحديثَوذَكَرَ.عنهفاْعرَضَ.ُتيَنَزىَنإ:فقالَ!ي!ِهَفلارسولِ

هَبَرَضفبَعيرٍلَحئمَعَهرَجُلًرَمف،ُذَتشَيفزَالحِجارَةِمَصنََدَجوافَلففارجُموه!.

تَرَكُموه؟!)2(.الَفأ):فقالَجميمىِبَنلِلفِرارُهفذُكِرَ،هَلَتَقف

اْحمدُبنُاْخبرَناعبدانَ،ِنبَدمحأبنُعلئُاْخبرَنا-ا7083

حدثنا،حُذَيفَةَاْبوحدثنا،ٍبِلاغُنبُدمحمتَمتامحدثناالضفارُ،ٍديَبُع

نأ،أبيهعن،الأسلَمِىهَرالٍبنِِميَعُنبنِيَزيدَعن،َمَلسأبنِزَيدِعن،سفيانُ

ُهَّللاَبوَعيفيَتوبُهَّلَعَلف،هومُكَرَتأألا:َبَهَذلمحمامماعِزٍفىقالع!ي!ِهَفلارسولَ

ومن،2/082الليثىيحىوبرواية،(مخطوطاظ-/13)بكيربنيحىبروايةالمرطأفىمالك(1)

.1/203الأسماءغوامضفىبشكوالوابن،(7179)البهرىفىالنسائىطريقه

(4552)ماجهوابن،(4072)البهرىفىوالنسائى،(4281)والترمذى،(9098)احمداخرجه(2)

حسن.حديث:الترمذىوقالبه.عمروبنمحمدطريقمن
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خَيزالَكانَبثَويكَهيَلَعَترَتَسكُنتَوَلهَزالُ،))يا:ع!ي!ِهَفلارسولُوقالَعَلَيه؟((.

مفاصَنَعتَ")1(.لَكَ

المَرأةِدونَبالزّنىُّرِقُيِلُجَّرلابابُ

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىٍّأبوأخبرَنا-أ8407

ِمالَّسلاعبدُحدثنا،غَنامٍبنُطَلقُحدثنا،شَيبَةَأبىبنُعثمانُحدثناداودَ،أبو

أتاهاًلُجَرأن،!يهوىِبَنلاعن،سَعدٍبنِسَهلِعن،ٍمِزاحأبوحدثنا،حَفصٍابنُ

فسألَهاالمَرأةِىَلإع!ي!ِهَّللارسولُفبَعَثَ،لهاهاّمَسفبامرأةٍزَنَىهَّنأعِندَهَّرَقأف

.(2)اهَكَرَتوَّدَحلاهَدَلَجف،زَنَتتكونَأنتَرَكنأفَكِلَذعن

ٍديَبُعُنبُدمحأأخبرَناعبدانَ،ِنبَدمحأبنُعلئُأخبرَنا-أ7585

حدثنا،المَدينِىِّبنُعلئُحدثنا،إسحاقَبنُإسماعيلُحدثناالصَّفّارُ،

الزَحمَنِ،عبدِبنِخَلادِعن،خَلادٍىِخأبنُالقاسِمُحدثنا،يوشفَبنُهِشامُ

يَخطُبُلمجمِهَّللارسولُبَينا:يقولعباسٍابنََعِمَسهَّنأ،المُسَئبِبنِسعيدِعن

الناسَىَّطَخَتفمَناةَعبدِبنِبكرِبنِلَيثِبَنِىنِمرَجُلأتاهالجُمُعَ!يَومََساّنلا

))اجلِش".:غ!ي!النَبِئُفقالَ.َذَحلاعلئَْمِقأِهَفلارسولَيا:فقالَهيَلإاقتَرَبَىَّتَح

الثّالِثَةَقامَثُمَّ."ْسِلجا":فقالَ،َكِلَذمِثلَفقالَالثّانيَةَقامَثُثَم،فجَلَسَفانتَهَرَه

لمجرالنَبِئُفَقالَحَرامًا.امرأةًأتَيتُ:قالحَدُّكَ؟لا."ما:فقالَ،َكِلَذمِثلَفقالَ

.(17039)فىتخريجهتقدم(1)

الذهبىوقالبه.حازمأبىطريقمن(22875)أحمدواْخرجه.(4437،4466)داودأبو(2)

.(3749)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.يغربثقةالسلامعبد:3362/7
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حارِثَةَُنبُديزووعباسٌٍبِلاطأبىبنُعلئُفيهِمأصحابِهنِملرِجالٍ

اللَّيثِئُِنُكَيمَلو."ةَدلَجمِائَةَهودِلجافبهاوقِلَطنا)):ز!بنعَفانَبنُوعُثمانُ

!يه!:النَبِئُفقالَبها؟َثَبَخالتىتَجلِدُاْلاِهَفلارسولَيا:ف!لَتَزَؤَجَ

فُلانَةُ.:قال."؟َكَمبِحاصنَم):لهقالبهأُع!اقَلفمَجلودًالا.به"ا!ذونِى

ماوالفَهَِبَذَك:فقالَتَكِلَذعن،اهَلأسففدَعاها،/بكرٍبَنىنِملامرأة229/8ٍ

فقالَ.َنيدِهاّشلامِنَأقولُماعلىُهَفلا،لَبَريئَةٌقالمِفاوإِنَى،هُفِرعأ

شُهَداءُلَكَكاننِإف؟ُرِكنُتف!ئهابهاخَجتَاًئكَشُهودُكَنَما:!يه!النَبِئُ

شُهَداءُ.!لىماوالفَهِ،ِهَفلارسولَيا:فَقالَ.((ِةَيرِفلاذَحجَلَدتُكَوِإلاجَلَدتُها،

ثَمانينَ)1(.الفِريَةِحَذَفجُلِدَبهَرَمأف

،(2)ٍفِنَدهَريضٍعلىولاالحُبلَى،علىِدلَجلاذَحيُقامُلا:بافي

ِفَلَّتلاأسبابِفىولا،مُفرِطبَردُهأو،شَديذهُّرَحيَومٍفىولا

عبدِالخالِقِبنِعلىبنُعبدُالخالِقِالقاسِمِأبوأخبرَنا-أ7586

ببُخارَى،البَغدادِئُخَنبٍِنبَدمحأُنبُدمحمبكرٍأبوأخبرَنا،ُنَذَؤُملا

أخبرَنا،موسَىبنُِهَّللاُديَبُعحدثنا،السَوّاقُسَلامٍبنُالحَسَنُحدثنا

طريقمن(10701)الطبهرانىوأخرجه.(5117)المعرفةوفى،(3326)الصغرىفىالمصنف(1)

يعلىوأبومختصرًا،(7348)الكبرىفىوالنسائى،(4467)داودوأبوبه.المدينىبنعلى

:مكانالهيئم.:7/3363المهذبفىالذهبىعندووقعبه.يوسفبنثامطريقمن(2649)

ينظرخلاد.أخىابنفياضبنالقاسموهواص..الهيثهسمهرمنأدرىلا:الذهمبىقاللذا.القاسم

ضعيففىالألبانىوأنكره.مجهول:2/911التقريبفىحجرابنقال.23/414الكمالتهذيب

.(965)داودأبى

.(فن)د23/309التاجينظرملازما.مرضاالمريض:الدنف(2)
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...دنفمريضعلىولاالحبليعلىالجلدحديقاملابابالحدودكتاب

ِّىِمَلُّسلاالرَّحمَنِعبدِأبىعن،عُبَيدَةَِنبِدعَسعن،السُّدِّىِّعن،إسرائيلُ

ثُمَّهيَلَعوأثنَىَهَّللافحَمِدَالمِنبَرِعلىيَخطُبُوهول!جبهعَليًّاُتعِمَس:قال

دَقكاننِإوالحَدَّ،هيَلَعفأقيموازَنَىٍةَمأأوعبدٍامُّيأ،ُساّنلااهُّيأ:قال

اهَبِرضألإلَيهافأرسَلَنِىزَنَت!عِهَّللالِرسولِاًمِداخفإِنَّ؟هودِلجافَنَصحأ

ُتدَدَرفأقتُلَها،أنضرَبتُهاأناإنوخَشيتُبنِفاسِهاعَهدٍحَديثَةَفوَجَدتُها

"الصحيح"فىمُسلِمهَجَرخأ"أحسَمنتَ")1(.:قالوتَشتَدَّتَماثَلَىَّتَحعَنها

إسرائيلَ)2(.حَديثِنِم

قَرأنافيماالأصبَهانِئَُفُسويبنُِهَّللاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-أ7087

محمدٍبنُالحَسَنُحدثنا،الأعرابِىِّابنُسعيدِأبوأخبرَنا،أصلِهنِمهيَلَع

،ِّىِبَلعَّثلاالأعلَىعبدِعن،الثَّورِئُأخبرَنا،هارونَبنُيَزيدُحدثنا،ُئِنارَفعَّزلا

فأرسَلَنِىىنِّزلامِنَتَسِفُن!عىِبَّنلِلجاريَةًأنل!لا!بهعلىٍّعن،جَميلَةَأبىعن

ُتعَجَرفعَنها،َّفِجَتمَلِءامِّدلافىفوَجَدتُهاالحَدَّ،اهيَلَعأُقيمَأنع!م!النَبِئُ

"أقيموا:وقالَ.((َّدَحلااهدِلجافعَنهاُمَّدلاجَفَّ"إذا:فقالَهُترَبخأفع!ي!النَّبِىِّىَلإ

أيمانكُم(()3(.تَكَلَمماعلىَّدَحلا

موسىبنالفَهعبيدطريقمن41/319بغدادتاريخفىوالخطيب،3/159،016الدارقطنىأخرجه(1)

.(17172،17188)فىوسيأتى،(15899)فىوتقدم.بهإسرائيلطريقمن(591)والبزار.به

.(17"5)مسلم(2)

به.سفيانطريقمن(7239،7268)الكبرىفىوالنسائىبه.يزيدعن(1231)أحمدأخرجه(3)

.(17189)فىوسيأتى
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ولدهاويكفلتضعحتىترجملاالحبلىبابالحدودكتاب

ولَدُهاويُحفَلََعَضَتىَّتَحتُرجَمُلاالحُبلَىبابُ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا7088

الحارِثِبنِيَعلَىبنُيَحىَحدثنا،الذورِئُمحمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

عن،مَرثَدٍبنَِةَمَقلَععن،ٍعِماجبنِغَيلانَعن،أبىحدثنا،المُحارِبِئُ

قال.الرنىمِنَحُبلَىاهَنإ:قالَتِةئدِماغلاِةَضِقفىأبيهعن،بُرَيدَةَبنِسُلَيمانَ

فىماىِعَضَتحَتىِكُمُجرَنلا)إذن:قال.نَعَم:قالَت."؟ِتنأئبيَل"8أ1:-لمجي!النَبِئُ

فقالَ:لمجتهالنَبِئَفأتَى،وضَعَتحَتَىالأنصارِمِنَرَجُلاهَلَفَكف:قالبَطنِكِلا.

."إ؟هُعِضرُرنَملَيله(1)اًريغَصولَدَهاونَدَعُاهُمُجرَن!:فقالَ.مِدئةُالغاوضَعَتِدَق

رَواه.(2)اهَمَجَرف.ِهَفلارسولَيارَضاعُهَئَلإ:فقالَالأنصارِمِنَرَجُلفقامَ

يَعلَى)3(.بنِيَحىَعنٍبيَرُكأبىعن""الصحيحفىمسلئم

جَعفَرٍأبوأخبرَناالحافظُ،عبدِالفَهُِنبُدمحمأخبرَنا-ا7089

حدثنا،ٍميَعُنأبوحدثنا،نَصرٍُنبُدمحأحدثناهاك!،بنِِحِلاصُنبُدمحم

عِندَاًسِلاجكُنتُ:قالأبيهعن،بُرَيدَةَبنِعبدِالفَهِعن،مُهاجِرٍبَشيرُبنُ

نأأُريدُوإِنَى،ُتيَنَزدَقىَنإ:فقالَتٍدِماغنِمامرأةفجاءَتهع!ي!ىِبَنلا

غ!ي!:النَبِئُلهافقالَ.لَحُبلَىىَنإفوالفَهِ:قالَتأنىَلإالحديثَفذَكَرَ.!كَرَفَطُت

فقالَت:خِرقَةٍفىىِبَضلابجاءَتولَدَتافَلفتَلِدِى!.حَئىىِعِجرا!

.،السن"صغير:مفى(1)

.(11559،17011.17075)فىتخريجهتقدم(2)

.(1695)مسلم(3)
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الحديصيبمرضمنلاخلقتهفىالضريربابالحدودكتاب

هتَءاجفطَمَتهافَلفتَفطِميه((.حَئى"اذَهَبِى:فقالَولَدتُ.دَقىَنإ،ِهَفلايارسولَ

!يدالنَبِئَُرَمأف.فطَمتُهدَقهذا،ِهَفلارسولَيا:فقالَتكِسرَةٌيَدِهفىىِبَضلاب

تَلِعُجفحُفَيرَةلهاتَرِفُحفبهاَرَمأثُئَم،المُسلِمينَمِنٍَلُجَرىَلإفدُفِعَىِبَضلاب

مُسلِمٌهَجَرخأالحديثَ)1(.وذَكَرَيَرجُموها.أنَساّنلامَرَأثُمَّ،صَدرِهاىَلإفيها

.(2)ِرِجاهُملابنِبَشيرِحَديثِنِم""الصحيحفى

َّدَحلايُصيبٍُضَرَمنِملاهِتَقلِخفىِريرَّضلا/بابُ

العباسِأبوحدثنا،إبراهيمَبنُيَحيَىزَكَريّاأبوأخبرَنا-أ7090

أخبرَثا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

بنِسَهلِبنِأُمامَةَأبىعنكِلاهُماالزِّنادِ،وأبِىسعيدٍبنِيَحيَىعن،سفيانُ

عِندَكان-ُدَعقُم:ُرَخآلاوقالَ.(3)ُنَبحأ:امُهُدَحأقال-اًلُجَرأن،ٍفيَنُح

به-!يدُئِبَّنلاَرَمأف،َفَرَتعاففسُئلَ،بهفرَمَتهٌلَبَحامرأةًفأصمابَسَعدٍجِوارِ

هوهذا.(النَخلِ)ْبأُثكولِ:الآخَرُوَقالَالنَّخلِ)4(.بإثكالِفجُلِدَ:امُهُدَحأقال

.اًلَسرُمسُفيانَعنالمَحفوظُ

8/230

فىتخريجهوتقدم.بهنعيمأبىطريقمن(7197)الكبرىفىوالنسائى،(22949)أحمدأخرجه(1)

(6911،17034،17046).

.(23/1695)مسلم(2)

للخطابىالحديثغريبوينظر،(نب)ح34/392التاج.مِريومنهيعظمالبطنفىداء:نَبَحلا(3)

1/154.

غريب.وسْمراخوأثكولوإئكالوعثكالعثكول:لهيقالالبسر،عليهالذىالعذق:الإثكال(4)

.2/70الجوزىلابنالحديث

(4730-7302)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.6/136والمئحافعى،(0815)المعرفةفىالمصنف(5)

به.سمانطريقمن
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الحديصيبمرضمنلاخلقتهفىالضريربابالحدودكتاب

عنِدانِّزلاأبىعن:وقيلَ،(1)ِهيفسعيدٍأبىبذِكرِمَوصولًاعنهورُوِىَ

عُبادَةَ.بنِسَعدِبنِسعيدِعنأُمامَةَأبىعن:وقيلَ.(2)ِهيبأعنأُمامَةَأبى

أخبرَناببَغدادَ،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوهانَربخأ-أ7091

ابنُبكرِأبوحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،دُرُسْتُويَهبنِجَعفَرِبنُِهَفلاعبدُ

بنِِهَّللاعبدِبنِيَعقوبَعن،إسحاقَابنُحدثنانُمَيبر،ابنُحدثنا،شَيبَةَأبى

:قالعُبادَةَبنِسَعدِبنِسعيدِعن،ٍفيَنُحبنِسَهلِبنِأُمامَةَأبىعن،َئبَشألا

إماءِنِمٍةَمأعلىوهوإلاْعَرُنمَلف،ضَعيفٌ(3)مُخدَجٌٌلُجَرأبياتِنابَينَكان

هودِلجا":فقالَجم!ِهَّللارسولِىَلإعُبادَةَبنُسَعدُشأنَهفرَفَعَ،بهايَخبُثُالذارِ

سَوطِمِائَةَضَرَبناهوَل،ذاكَنِمُفَعضأهوِهَفلاَئِبَنيا:فقالواسَوطٍ".مِائَةَ

واحِدَةً")4(.هوبِرضافشِمرابخمِائَةُفيهعِثكالألهفخُذوا9:قال.ماتَ

حدثنا،الفَقيهُالوَليدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ9270

الرَّحمَنِعبدِأبووأخبرَنا)ح(موسَىأبوحدثنا،نَصرٍبنِأحمدَجَعفَرُبنُ

حدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُحدثناقالا:الحارِثِابنُبكرِوأبوُئِمَل!لا

حدثنا،المُثَنَىبنُمحمدُموسَىأبوحدثنا،إسماعيلَبنُالحُسَينُالقاضِى

فىوليدَةًأن،سَعدٍبنِسَهلِعن،ٍمِزاحأبىعن،ٍحيَلُفعن،َرَمُعبنُعثمانُ

به.سفيانطريقمن3/001الدارقطنىأخرجه(1)

به.الزنادأبىطريقمنا"./3الدارقطنىأخرجه(2)

.1/291عبيدلأبىالحديثغريبالخلْق.ناقصىْا:مخدج(3)

وأحمدبه.شيبةأبىابنعن(2574)ماجهابنوأخرجه.293/1،294سفيانبن)4(يعقوب

فىالألبانىوصححهبه.إسحاقبنمحمدطريقمن(7309)الكبرىفىوالنسائى،(21925)

.(2087)ماجهابنصحيح
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الزنىفىالشهودلابالحدودكتاب

المُقعَدُ.أحبَلَنِى:قالَت؟أحبَلَكِنَم:فسُئلَتىنِّزلامِنَتَلَمَحلمجي!النَّبِىِّعَهدِ

ِؤ!امجَرَمأ!الجَلدِ".عنٌفيع!َفَل))إنَّه:لمجي!ُئِبَّنلافقالَ،َفَرَتعافَكِلَذعنفسُئلَ

ٍمِزاحأبىعنُباوَّصلاو،قال!كَذا:علئٌقال!واحِدَةً)1(.بهاهَبَرَضفعُثكولٍ

جمر.النَبِىِّعنٍفيَنُحبنِسَهلِبنِأُمامَةَأبىعن

ىنِّزلافىِدوهُّشلابابُ

وقالَ:.(15النساء:أشِخ!ةَحَبزَأعَلتهِنفَاَسْتَشْهِدُوأ!:لَجوعَزَُّهَّللاقال!

.(13:رونلاأ!%ًدَهُثبِأَزلَجَةِلَجهِوُءَاَج!لَّوْلَا

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-أ7093

قال!:)ح(مالكٌأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَ

حدثنا،محمدٍبنُالحارِثُحدثناببَغدادَ،الفَقيهُسَلْمانَ)2(بنُأحمدُوأخبرَنا

نأ،هريرةَأبىعن،أبيهعن،ٍليَهُسعن،مالكٍعن،عيسَىبنُإسحاقُ

ىَّتَحهُلِهمُأاًلُجَرامرأ!مَعَوجَدتُإن،ِهَّللارسولَيا:قال!عُبادَةَبنَسَعدَ

بنِِريَهُزعن""الصحيحفىمُسلِمٌرَواه"نَعَم")3(.:قال!شُهَداءَ؟ِةَعَبرأب!آ

.(4)َقاحسإعنحَربٍ

به.حازمأبىطريقمن(7299)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.3/99الدارقطنى(1)

"سليمان".:مفى(2)

،6/137،7/44،82،83والشافعى،(0825)المعرفةوفى،(3495)الصغرىفىالمصنف(3)

حبانوابن،(7333)الكبرىفىوالنسائى،(5334)داودأبوطريقهمنو،2/737،823ومالك

وفى،(177؟6)فىوسيأتى.بهعيسىبنإسحاقعن(001د7)أحمدوأخرجه.(2824،9044)

(20551).

.(1498/15)مسلم(4)
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الزنييثبتواحتيالشهودوقففىجاءمابابالحدودكتاب

العباسِأبوحدثنا،المُزَكَىإسحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-ا9470

أخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَُنبُدمحم

َدَجوبالشامِألُجَرأن،المُسَئبِبنِسعيدِعنسعيلإ،بنِ/يَحىَعنمالذ،8/231

بأنَئِرَعشألاموسَىأبىىَلإمُعاويَةُفكَتَبَ،قَتَلَهاأو،هَلَتَقفاًلُجَرامرأتِهمَعَ

بأرضِهوما2لَشَىهذاإنَ:خحبهعلئٌفقالَفسألَهعَلئا،َكِلَذعنلهيَسألَ

نإ،ٍنَسَحأبوأنا:به!لمحعلئٌفقالَهَرَبخأفلتخبِرَنَى.َكيَلَعُتمَزَع،العِراقِ

.(1)ِهِتَفُربَطعُيلفشُهَداءَِةَعَبرأبيأتِمَل

-!

الزنىاوتِبثُيحَتىالشهودِوقفِفىجاءَمابابُ

حدثنا،بكبرُنبُدمحمأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبوأخبرَنا-ا7095

مُجالِدٌ:قالأُسامَةَأبوحدثنا،البَلخِئُموسَىبنُيَحيَىحدثناداودَ،أبو

مِنهُموامرأةٍبرَجُلٍاليَهودُِتَءاج:قالِهَفلاعبدِبنِِرِباجعن،ٍرِماععنأخبرَنا

!كَيفَ:فنَشَدَهُمااَيِروُصبابنَىهوَتأف.إمُكنمرَجُلَينِبأعلَيم)اسدوص!:قالايَنَز

رأواائهُمأربَعَةٌَدِهَشإذاالتَوراةِفىُدِجَن:قالاالئوراةِ؟".فىِنيَذَهأمرَتَجِدانِ

نأيَمنَعُكُمفما9:!ال.امِجُرالمُكحُلَةِفىِليِملامِثلَاهِجرففىهَرَكَذ

ِىفوهُّشلاب!َس!ِهَفلارسولُاعَدف.َلتَقلاانهِرَكفسُلطانُناَبَهَذ:قالاتَرجُموهُما؟إ.

أوالأسيربهايثدحبلقطعة:والزُمة،قصاصايقتلونهالمقتولأولياءإلىفليسلمأى:برمتهفليعط(1)

.1/36الأنوارمارق.القاتل

،6/30،137والافعى،(5083)المعرفةوفى،(3496)الصغرىفىالمصنفعندوالأثر

.(17709،05532)فىوصيأتى.2/737ومالك،7/83
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الزنىيثبتواحتىالشهودوقففىجاءمابابالحدودكتاب

َرَمأف.المُكحُلَةِفىالميلِمِثلَاهِجرففىهَرَكَذرأواأنَهُماودِهَشفةَعَبرأفجاءوا

.(1)امِهِمجَربء!يه!النَبِئُ

داودَ،أبوحدثنا،بكرٍبنُمحمدُأخبرَنا،علىأبووأخبرَنا-ا7096

عن،والشَّعبِىِّإبراهيمَعن،مُغيرَةَعن،ٍميَشُهعن،بَقئةَبنُوهبُحدثنا

فشَهِدوا)2(.ِدوهُشلاباعَدف:ْرُكذَيمَل.نَحوَهّوِي!عىِبَنلا

عن،َةَمُربُشابنِعن،ٍميَشُهعن،َةَّيقَببنُوهبُانَثَّدَحو:قال-ا9707

.(3)مِنهبنَحوٍالشَعبِى

حدثنا،الفَقيهُالوَليدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7098

عن،َمَدَابنُيَحيَىحدثنا،شَيبَةَأبىابنُهوبكرٍأبوحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُ

ٍلُجَرعلىاودِهَشناسًاأن،سيرينَابنِعن،عَتيقٍبنِيَحيَىعن،زَيدٍبنِِداّمَح

َةَباّبَسلاهَعَبصإيُدخِلُوجَعَلَأنَهُ؟َنودَهشَتاذَكَه:ز!بهعثمانُفقالَالرنىفى

عَشرًا)4(.عَقَدَهادَقواليُسرَىهِعَبصإفى

(1

(2

(3

(4

والحميدىمختصرًا.بهأسامةابىطريقمن(2328)ماجهابنوأخرجه.(4452)داودأبو(

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.مجالدطريقمن(2136)يعلىوابو،(1294)

(0374).

صحيحفىالألبانىوصححهبه.هثيمعن(29301)شيبةأبىابنواخرجه.(4453)داودابو(

.(1437)داودابى

لين.مجالد،فيهوالأول،مرسلهذا:7/3366الذهبىوقال(4454)داودابو(

.(29298)شيبةابىابن(
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...البهيمةوإتياناللواطتحريمفىجاءمابابدلحدوا!كتا

البَهيمَةِوإِتيانِاللّواطِتَحري!افىجاءَمابابُ

تَحريمِهِماعلىالإجماعِمَعَ

بِهَاسَبَقَكمُاَماَتقَحِشَةَأَتَآلؤُنَ)1(لِقَؤمِهِءقَالَإد!وَلوطَا:ثناوهجلُهَفلاقال

أَشرلَبآَسِنلَادُوتِنِفشَئهىاَلرجَالَلًآتوُنَإتكُئم)2(!َنيِمَلَفلَامتَأَصَدنِم

.،80،81الأعراف:أشمرِفوُتَ"قوم

سَافِلَهَا(3)اَهَيبعجَمَلنَااَنُضَاجَآءَاَّمَلَف!:مِهبالعَذابِنُزولِفىوقالَ

!َك!وَمَاثبِئَرعِندََةَمَؤَسُئ!ئَنفحُوبسِخيلينِتحِجَازَهعَيهَاوَاَتطَزَنا

.،82،83:دوهأ!ِديِعَبِباَلظبمِينَ

بنُأحمدُحدثنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا9907

الربَيرِئُ،حَمنئبنُإبراهيمُحدثنا،القاضِىإسماعيلُحدثناالضَفارُ،ٍديَبُع

ابنِعن،َةَمِركِععن،وعمرٍأبىبنِعمرِوعن،محمدٍبنُالعَزيزِعبدُحدثنا

تُخومَغَئرَنَمُهَّللاولَعَنَمَوالِيه،غَيرَىئَوَتنَمُهَّللاَنَعَل9:قالع!يرَئِبَّنلاأنعباسٍ

والِدَيه،َنَعَلنَمُهَّللاولَعَنَالشبيلِ،عن(ْ)ىَمعأَهَّمَكنَمالفهُولَعَنَ،(4)ِضرألا

لتأترن،.إنكم8:9ص،الأصلفى(1)

إنكم،.،أ:8ص،الأصلفى(2)

كالمثت.حاشيتهاوفى،الأصلفىعليهاوضبب"عليهم".:8ص،الأصلفى(3)

الجوزىلابنالحديثغريب.لهلي!ماأرضهفىليدخليغيرهاوالحدودالمعالم:الأرضتخوم(4)

.3/111عبيدلأبىالحديثغريبوينظر،1/104

.483/2للحربىالحديثغريبالممى.:والكمه.عليهيدلهولمالطريقعليهعَمى:أعمىكمه(5)

.633/2الصغيرالجامعبثرحاليسيروينظر
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اللوطىحدفىجاءمابابالحدودكتاب

َلَمَعَلِمَعنَمُهَّللاولَعَنَ،بَهيمَةٍعلىَعَقونَمُهَّللاولَعَنَ،ِهَّللاِريَغِلَحَبَذنَمُهَّللاولَعَنَ

.(1)"ٍطولقَومَِلَمَعَلِمَعنَمهَّللاولَعَنَ،لوطٍقَومَِلَمَعَلِمَعنَمُهَفلاولَعَنَ،لوطٍقَومِ

،شَريكٍبنُُديَبُعحدثنا،أحمدُأخبرَنا،الحَسَنِأبووأخبرَنا-أ0071

حدثنا:قالاِّىِدرَوارَذلاوابنُِدانِّزلاأبىابنُحدثنا،مَريَمَأبىابنُحدثنا

مَوايِى".غَيرَوالَىنَم":لظاولإلاهَو!بإِسنادِههَرَكَذف،وعمرٍأبىبنُعمرُو

والِدَيه")2(.َنَعَلنَم":يَذكُزمَلوالالريقِ".عنأعمَىخَئبَنَم":وقالَ

اللُّوطِىِّحَدِّفىجاءَمابابُ

حدثنا:قالاالقاضِىبكرٍوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7101

،وهبٍابنُحدثنا،!سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبو

232/8الحَسَنِأبووأخبرَنا)ح(المُطلِبِمَولَىوعمرٍعن،بلالٍ/بنِسُلَيمانَعن

عُبَيدُبنُحدثنا،ُراّفَضلاٍديَبُعُنبُدمحأأخبرَنا،عبدانَِنبَدمحأبنُعلىُّ

عن،وعمرٍعن،محمدٍبنُالعَزيزِعبدُحدثناالجُماهِرِ،أبوحدثنا،شَريكٍ

قَومَِلَمَعيَعمَلُوجَدتُموهنَم":قال!ي!ك!!َطارسولَأنعباسٍابنِعن،َةَمِركِع

.(3)"هبوالمفعولَالفاعِلَاولُمكافلوطٍ

طريقمن(5373)الشعبفىوالمصنفمختصرًا،(7337)الكبرىفىالنسائى)1(أخرجه

عمروأبىبنعمروطريقمن(1875،2816،2914،2915)وأحمد.بهمحمدبنالعزيزعبد

الصحيح.رجالورجاله:1/102المجمعفىالهيثمىوقالبه.

الأدبفىوالبخارى،(2913)وأحمد.بهمريمأبىبنسعيدطريقمن(15461)الطبرانىأخرجه(2)

به.وحدهالزنادأبىابنطريقمن(892)المفرد

،(2732)أحمدوأخرجه.4/535والحاكم،(ه"86)والمعرفة،(3289)الصغرىفىالمصنف(3)

به.محمدبنالعزيزعبدطريقمن(2561)ماجهوابن،(1456)والترمذى،(4462)داودوأبو

صحيح.حسن:(3745)داودأبىصحيحفىالألبانىوقال
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اللوطىحدفيجاءمابابالحدودكتاب

أحمدَأبوأخبرَنا،المالينئُمحمدٍبنُأحمدُسَعدٍأبوأخبرَنا-ا0271

حدثنا،ُئِمَل!لاحَفصٍأبوالزَحمَنِعبدِبنُعُمَرُ)1(حدثنا،الحافظًُئِدَعابنُ

،مَنصورٍبنُعَئادُحدثنا،ال!همِئُبكرٍبنُِهَفلاعبدُحدثنا،المِنهالِبنُمحمدُ

،لوطٍقَومَِلَمَعيَعمَلُائَذِىفىر!عئِبَنلاعن،عباسٍابنِعن،َةَمِركِععن

يأمح!ائَذِىىِفو،مَحرَمذاتِعلىُعَقَيائَذِىىِفو،نَفسِهفىيُؤتَىائَذِىىِفو

)يُقتَلُ،)2(.:قالالبَهيمَةَ

بنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا0371

بنُإبراهيمُحدثنا،محمدٍبنُإسحاقُحدثنا،القاضِىإسماعيلُحدثنا،ٍديَبُع

عباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،الحُصَينِبنِداودَعن،حَبيبَةَأبىبنِإسماعيلَ

.(3)لوطٍقَومَيَخِىفاكئلوه!.الزجُلِعلىوغًنَم):قاللمجمرِهَفلارسولَأن

عَدِىابنُأحمدَأبوأخبرَناالمالينئُ،سَعدٍأبوأخبرَنا-ا7104

بنُعبدُالفَهِحدثنا،خَليفَةَِنبِديعسبنُعبدُالزَحمَنِحدثنا،الحافظُ

أخبرَخ!:ٍجيَرُجابنُقال:يقولُحَخاجًاُتعِمَس:قالتَميمٍِنبِدمحم

:قاللمجيرالنَبِئَأنعباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،ٍنيَصُحبنِداودَعن،إبراهيمُ

.21/429الكمالتهذيبوينظرعمرو،.5:مفى(1)

-55.)صالآثارتهذيبفىجريرابنواخرجه.4/5641ملوالكا،(4715)الثعبفىالمصنف(2)

عباد:7/3367الذهبىوقال.بهعبادطريقمن(25)اللواطذمفىوالآجرى،(عباسابنمسند

طريقمن(11568)والطبرانى،(عباسابنمسند-874)راثَالاتهذيبفىجريرابنأخرجه(3)

به.محمدبنإسحاق
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اللوطىحدفىجاءمابابالحدودكتاب

يأتِىوالذِى-لوطٍقَومَِلَمَعيَعمَلُاثَذِىيَعيى-بهوالمَفعولَالفاعِلَاكعلوا9

عنٍجيَرُجابنُرَواهفيماعَدِىابنُأحمدَأبوهَدَروأ.(1)إَةَميهَبلاوالبَهيمَةَ

.ىِمَلسألايَحيَىأبىبنِمحمدِبنِإبراهيمَ

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبوأخبرَنا-ا5071

أخبرَنا،الزَزاقِعبدُحدثنا،راهُويَهبنِإبراهيمَبنُإسحاقُحدثناداودَ،أبو

ِناثِّدَحُيومُجاهِدًاٍريَبُجبنَسعيدَُتعِمَس:قالٍميَثُخابنُأخبرَخ!،ٍجيَرُجابنُ

يُرجَمُ)2(.:قالالفوطئةِعلىُدَجويِركِبلافىعباسٍابنِعن

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخعبرَنا-ا7106

حدثنا:يقولُمَعينٍبنَيَحيَىُتعِمَس:قالمحمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

ماعباسٍابنُسُئلَ:نَضرَةَأبوقال:قاليَزيدَبنُسعيدُحدثنا،َرَضُمبنُغَ!انُ

يُتبَعُثُثَماًسَّكَنُمبهفيُرمَىالقَريَةِفىبناءٍأعلَىيُنظَرُ:قالاللّوطى؟حَذُ

.(3)َةَراجِحلا

صَفوانَ،بنُالحُسَينُأخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا0771

عن(13492)الرزاقوعبد.بهجريجابنطريقمن(15691)الطبرانىواخرجه.1/223الكامل(1)

به.محمدبنإبراهيم

الطحاوىطريقهمن(13491)الرزاقوعبد،(4463)داودوابو،(0855)المعرفةفىالمصنف(2)

ابنطريقمن3/125والدارقطنى،(42880)شيبةابىابنوأخرجه.9/474المشكلشرحفى

.موقوفالاسنادصحيح:(37لا6)داودأبىصحيحفىالألبانىوقالبه.جريج

الملاهىذمفىالدنياأبىوابن،(28803)شيبةابىابنواخرجه.(4639)4/329معينابنتاريخ(3)

مضربنغسانطريقمن(5388)الشعبفىوالمصنف،(30)اللواطذمفىىرجَالاو،(130)
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عن،شَريكٌحدثناالضَئاحِ،ُنبُدمحمحدثناالدُنيا،أبىابنُحدثنا

.(1)اًّيطولَمَجَرزلمحنهعَلئاأن،قَومِهبَعضِعنالوَليدِ،بنِالقاسِمِ

الكَرابيسِئُ،ِلضَفلاأبوأخبرَنا،الحافظٍُمِزاحأبووأخبرَنا-ا7108

ابنِعن،ٌميَشُهحدثنا،مَنصورٍُنبُديعسحدثنا،نَجدَةَُنبُدمحأحدثنا

َدِهَشهَّنأ،قَومِهنِمٍلُجَرعن،!خادْمَهلاالوَليدِبنِالقاسِمِعن،لَيلَىأبى

لوطئا)2(.َمَجَرز!بهعَلئا

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-ا9071

عن،ذِئبٍأبىابنِعن،ٍلُجَرعن،الشئافِعِىُقال:قالالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَ

.(3)اًّيطولَمَجَرهب!!لعَلئاأن،مَذكورٍابنَأُراهيَزيدَعنالوَليدِ،بنِالقاسِمِ

،مُحصنٍغَيرَأوكاناًنَصحُمالقوطئُيُرجَمُ؟ُذُخأنوبِهَذا:الشّافِعِئُقال

يُرجَمَأنُةَنُّسلا:يقولُالمُسَئبِوسَعيدُبنُ:قال.عباسٍابنِقَولُاذَهو

ع!جِ.ىِبَّنلاعنعباسٍابنِعنيَرويهُةَمِركِعو.يُحصَنْمَلأوَنَصحأ،الفوطى

ذَكَرنا.مايَعنِى

إبراهيمَُنبُدمحمبكبروأبوقَتادَةَابنُنَصرِأبووأخبرَنا-ا7110

حدثنا،علىٍّبنُإبراهيمُحدثنا،ٍرَطَمابنُعمرِوأبوحدثنا:قالاُئِسِرافلا

به.شريكطريقمن(32)اللواطذمفىىرجَالاوأخرجه.(129)الملاهىذمفىالدنياابىابن(1)

.مجهولراويهانقطاعهمع:7/3368الذهبىوقال

به.ليلىابىابنطريقمن(33)اللواطذمفىالآجرىطريقهومن،(52880)شيبةابىابنأخرجه(2)

.!يقبنيزيدالرجلوسميا

.183/7والشافعى،(5084)المعرفةفىالمصنف(3)
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عن،بكرٍبنُداودُأخبرَنا،ٍمِزاحأبىبنُالعَزيزِعبدُأخبرَنا،يَحيَىبنُيَحيَى

بكرٍأبىىَلإَبَتَكالوَليدِبنََدِلاخأن،ٍميَلُسبنَِناوفَص(1)والمُنكَدِرِبنِمحمدِ

يُنكَحُالعَرَبِنَواحِىبَعضِفىاًلُجَرَدَجوهَّنألهيَذكُرُخِلافَتِهفىهالبنهِقيّدصلا

!صِهَّللارسولِأصحابِنِمَساّنلاَعَمَج4!ِض!بكرٍأباوأنَّ،المَرأةُتُنكَحُكما

:قالهب!،زٍبِلاطأبىبنُعلئُقَولًاٍذئَموَيمِهِّدَشأنِمفكانَ،َكِلَذعنمُهَلأسف

دَقمابهاُهَّللاَعَنَصواحِدَةًًةَّمُأإلاالأُمَمِمِنٌَةَّمُأبهتَعصِمَلذَنبٌهذاَّنإ

نأعلىلمجرِهَّللارسولِأصحابِرأىَُعَمَتجاف.ِراّنلابهَقِرحُتأننَرَى،عَلِمتُم

هَقِرحُيأنهُرُمأيالوَليدِخالِدِبنِىَلإ4!ِص!بكرٍأبوفكَتَبَ.ِراّنلابهَقِرحُي

.مُرسَلٌهذابالنّارِ)2(.

غَيرِفى4!ِص!علىٍّعن،أبيهعنمحمدٍبنِجَعفَرِعنَرَخَاوجهٍنِمورُوِىَ

بالنارِ)3(.ويُحرَقُيُرجَمُ:قالالقِصَّةِهذه/

اًلُجَرَمَجَرز!بهعَليًّاأن،هَمدانَنِمٍلُجَرعنلَيلَىأبىابنِعنويُذكَرُ

ٌميَشُهو،بالِإحصانِاًدَّيَقُمعنهالثَّورِىُّهَرَكَذاذَكَه.لوطٍقَومِِلَمَعفىاًنَصحُم

.اًقَلطُملَيلَىأبىابنِعنرَواه

نَصرٍأبوحدثناالأردَستاض!،بكرٍأبوالثَّورِىِّبحَديثِأخبرَنا-ا1171

لا.وعن":م(1)

والآجرى،(145)الأخلاقمساوئفىوالخرائطى،(451)الملاهىذمفىالدنياأبىابنأخرجه(2)

سليم.بنصفوانوالآجرىالدنياأبىابنيذكرولم،بهالعزيزعبدطريقمن(29)اللواطذمفى

.(5086)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(3)
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اللوصحدفىجاءمابابالحدودكتاب

بنُِهَفلاعبدُحدثنا،الحَسَنِبنُعلئُحدثنا،محمدٍبنُسفيانُحدثنا،العِراقِئُ

.(1)هَرَكَذف.سفيانُحدثنا،الوَليدِ

الفوطى:فىقالهَنأعَطاءٍعننَجيحأبىابنِعنسُفيانَوعن-ا1271

.(2)!خارلاحَذُحَذُه

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبووأخبرَنا-ا7113

يَزيدَبنَُتعِمَس:يقولُالذُورِئَمحمدٍبنَالعباسَُتعِمَس:قاليَعقوبَ

ابنَُتدِهَش:قالرَباحٍأبىبنِعَطاءِعن،المُغيرَةِبنُاليَمانُأخبرَنا،هارونَ

وثَلاثَة"اسَنلااونَصحأدَقمِنهُمةَعَبرأ؟امبَطاوِلفىاوذِخُأبسَبعَةٍأُكأَِريَبرلا

َرَمأو،بالحِجارَةِاوخِضُرفالمَسجِدِمِنَفاُخرِجوابالأربَعَةَِرَماف،اونِصحُيمَل

.(4)ِدِجسَملافىعباسٍوابنَُرَمُعوابنُالحُدودَ،اوبِرُضف(3)َةَثالثلا

أخبرَنا،بهاالمِهرَجاك!المَعروفِأبىابنُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا4171

ُنبُدمحمحدثناالزازِئُ،عبدِالوَفابِِنبِدمحمبنُعبدُالفَهِسعيدٍأبو

فىالحَسَنِعن،قَتادَةُحدثنا،هِشاثمحدثنا،إبراهيمَبنُمُسلِمُأخبرَنا،أئوبَ

.(الراخ!)ِْةَلِزنَمبهو:قاللوطٍقَومَِلَمَعويَعمَلُالبَهيمَةَيأ!الزَجُلِ

.الإحصانيذكرولم،بهالثورىعن(13488)الرزاقعبدأخرجه(1)

به.صفيانطريقمن(456)الأخلاقمساوئفىوالخرانطى،9/448الثكلفىالطحاوىأخرجه(2)

الأصل.فىفوقهاوضبب،الشخفىكذا(3)

بنالعباسطريقمن(34)اللواطذمفىىرجَالاو،(524)الأخلاقمساوئفىالخرائطىأخرجه(4)

لين.يمان:7/3369الذهبىوتالبه.الدورىمحمد

به.ثامعنطرقمن(عباسابنمسند-877-875)الآثارتهذيبفىجريرابنأخرجه(5)
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اللوطيحدفىجاءمابابالحدودكتاب

ِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا،إسحاقَأبىابنُائرَكَزأبووأخبرَنا-أ7115

أخبرَنا،عَونٍجَعفَرُبنُأخبرَنا،الوَفابِعبدُِنبُدمحمأخبرَناالشثَيباخ!،

كانإنالزّاك!،حَذُىطوّللاحَذُ:قالإبراهيمَعن،مَعشَرٍأبىعن،سعيدٌ

.(1)َدِلُجالِإوَمِجُراًنَصحُم

بنُالزَبيىَُمَعَزفيماُهَفلارَحِمَهُالشّافِعِئَُعَجَرهذاوإِلَىالشيخُ:قال

سُلَيمانَ.

ابنِعنالحَذاءِ،ٍدِلاخعن،الزَحمَنِعبدُِنبُدمحمورَوَى-أ7116

امُهفالزجُلَالزجُلُىَتأإإذأ:لمجتِهَفلارسولُقال:قالموسَىأبىعن،سيرينَ

حدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوهانَربخأزاني!انِإ.فهُمالأالمَرأةَالمَرأةُِتَتأوِاذا،زانيانِ

حدثنا،بَدرٍأبوحدثنا،طالِبأبىبنُيَحيَىحدثنا،يَعقوبَابنُالعباسِأبو

.(2)هَرَكَذفالزَحمَنِ.عبدِبنُمحمدُ

اذَهبمُنكَرٌوهو،(3)هُفِرعألاهذاعبدِالزَحمَنُِنبُدَفَحُموالشيخُ:قال

الإسنادِ.

به.سعيدطريقمن(28810)شيبةابىابناخرجه(1)

بالشطربهبدرابىطريقمن(17)اللواطذمفىالآجرىوأخرجه.(5458)الشعبفىالمصنف(2)

حاتم.أبوكذبه،الق!ئيرىالرحمنعبدبنمحمدوفيه:4/55التلخيصفىحجرابنوتال.الأول

المقدسىالرحمنعبدبنمحمدوهواكل..قئيرى:ويقال.قرشىإنه:يقال:7/3369الذهبىتال(3)

الحديث.ويقعليكذبكان،الحديثمتروك:حاتمأبوتال.المقدسبيتيسكنكان،الق!ئيرى

.5/252الميزانولسان،7/325والتعديلالجرحينظر
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بهيمةأتىمنبابالحدودكتاب

بَهيمَةًىَتأنَمبابُ

بكرِوأبووعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا1771

حدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالوا:القاضِىالحَسَنِابنُ

،مَنصورٍبنُعَئادُأخبرَنا،عَطاءٍبنُالوَفابِعبدُأخبرَنا،ٍبِلاطأبىبنُيَحيَى

البَهيمَةَ:يأح!ائَذِىفىقالهَنأجمفىِبَنلاعن،عباسٍابنِعن،َةَمِركِععن

.(1)((ِهبوالمَفعولَالفاعِلَاولُتقا"

ٍديَبُعُنبُدمحأأخبرَنا،عبدانَِنبَدمحأبنُعلئُأخبرَنا-ا7118

حدثنا،حَمنئبنُإبراهيمُحدثنا،القاضِىإسماعيلُحدثناالضَفارُ،

ابنِعن،َةَمِركِععن،وعمرٍأبىعمرِوبنِعن،محمدٍُنبِزيزَعلاُدبع

اولُتقاوهولُعكافبَهيمَةعلىَعَقووجَدتُموهنَمأ:وَر!ِهَفلارسولُقال:قالعباسٍ

عنُتعِمَسما:فقالَالبَهيمَةِ؟شأنُما:عباسٍلابنِفقيلَمَعَهلم.البَهيمَةَ

نِميُؤكَلَأنَهِرَك!روِهَفلارسولَىَرأولَكِنشَيئًا،َكِلَذفى!روِهَفلارسولِ

العَمَلِ)2(.َكِلَذبعدَبهاَعَفَتنُيأولَحمِها

محمدِأبوأخبرَنا،الفَقيهُالحارِثِابنُبكرِأبووأخبرَنا-ا7119

يَعنِىالحَميدِعبدُحدثنا،الزَبيعِأبوحدثنا،مَنيعٍابنُحدثنا،حَئانَابنُ

فىوتقدم.يعقوببنمحمد:منبدلا.يعقوببنالحسين:فيهووتع،355/4الحاكم(1)

(17104).

فىوالشائى،(1455)والترمذى،(4464)داودابوواخرجه.(3296)الصغرىفىالمصنف(2)

داودأبىصحيحفىالألبانىوقالبه.محمدبنالعزيزعبدطريقمن(7339،7340)الكبرى

صحيح.حسن:(3747)
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بهيمةأتىمنبابالحدودكتاب

8/234علىَعَقونَم"مَلعون:!الع!ي!َئِبَّشلاأن،بإِسنادِه/وعمرٌحدثنا،سُلَيمانَابنَ

وكَذا".كَذابهاَلِعُفالتىهذه:يُقالُلاواقتُلوها؟هولُتقا":وقالَ."ٍةَميهَب

حدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَابنُالحَسَنِأبووأخبرَنا-أ5271

بنُمحمدُحدثنا،ُّىِوَرَهلاِهَّللاعبدِبنُإبراهيمُحدثنا،إسحاقَبنُإسماعيلُ

حدثنا،ُّىِلَهشألاإسماعيلَبنُإبراهيمُحدثنا،ٍكيَدُفأبىبنِإسماعيلَ

و!ىَ))مَن:!يمِهَّللارسولُقال،عباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،الحُصَينِبنُاودُفى

ء(1)"َةَميهَبلااولُتقاوهولُتقافبَهيمَةٍعلىَعَقونَمو،هولُتقافمَحرَمٍذاتِعلى

.ِنيَصُحلابنِداودَعنيَحيَىأبىبنِإبراهيمَعنقَبلَهالبابِفىهانيّوُرو

ابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا،الحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنادَقو-أ7121

عَوانَةَأبوحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأخبرَنا،هَيوُريمَخ

سُئلَهَّنأعباسٍابنِعن،رَزينٍأبىعن،َةَلَدْهَبابنِِمِصاععن،الأحوَصِوأبو

عَلَيهِ)2(.حَدَّلا:قال!البَهيمَةَيأتِىىِذَّلاعن

داودَ:أبوقال!:قال!َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىٍّأبوأخبرَنا

.(3)وعمرٍأبىبنِعمرِوحَديثَيُضَغَفٍُمِصاعحَديثُ

طريقمن(2727)وأحمد.بهفديكأبىبنإسماعيلبنمحمدطريقمن(2564)ماجهابنأخرجه(1)

ابنصحيحفىالألبانىوقال.(17138)فىوسيأتى،(40171)فىوتقدمبه.إسماعيلبنإبراهيم

صحيح.فهوالثانىالشطردونضعيف:(2078)ماجه

فىوالشائى،(1455)عقبوالترمذىبه.الأحوصأبىطريقمن(4465)داودأبوأخرجه(2)

.(3748)داوداْبىصحيحنىالألبانىوحسنهبه.عاصمطريقمن(7341)الكبرى

.(4465)عقبداودأبو(3)
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أربعةيكملوالماذاالزنيشهودبابالحدودكتاب

بنَعمرَوأُرَىولا،َةَمِركِععناْوجُهٍنِمرُؤيناهدَقالئهُ:هَمِحَرالشيخُقمال

رِوايَتِهعلىهَعَباتدَقوكَيفَ،ِظفِحلافىَةَلَدهَبابنِِمِصاععنُرخَمميوعمرٍأبى

.ُمَلعأوالفَهُ،الأثباتِالثقاتِمِنَالأئفَةِِرَثكأعِندَُةَمِركِعوجَماعَة؟

حدثنا،الفَقيهُالوَليدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7122

عن،الأعلَىعبدُحدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبوحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُ

الحَذ)1(.هيَلَعأُقيمَالبَهيمَةَىَتأنَم:قالزَيدٍبنِِرِباجعن،ٍليَدُبعن،سعيدٍ

الحَسَنُ،حدثناالوَليدِ،أبوأخبرَنا،ِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا-ا2371

علىأبىعن،ٍنيَسُحبنِسُفيانَعن،هارونَبنُيَزيدُحدثنا،بكرٍأبوحدثنا

بَهيمَةً،ىَتأٍلُجَرعنزحنهعلىبنُالحَسَنُسُئلَ:قالَةَمِركِععن،َئِبْحَزلا

.(2)َمِجُراًنَصحُمكانإن:قال

.(3)!خارلاِةَلِزنَمبهو:قالائهالبَصرِئَالحَسَنِعنورُؤينا

أربَعَةًاولُمحَيمَلإذاالزنىشُهودِبابُ

حدثناالوَليدِ،اْبوأخبرَنا،إجازَةًالحافظُِهَفلاعبدِأبوانبأش!-ا2471

عن،عَوفٍعن،أُسامَةَأبوحدثنابكبر،أبوحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُ

وذَكَرَكان.ائَذِىوالمُغيرَةَِةَركبأبىشانِنِمكانلما:قالربيَهُزبنِقَسامَةَ

ِهَفلاعبدِوأبومَعبَدٍبنُوشِبلَُةَركبابوفشَهِدَالشُهودَاعَدف:قالالحديثَ

.(28979)ضيبةأبىابن(1)

.(28980)ضيبةأبىابن(2)

.(4654)عقبداودأبووذكره.(28809)ض!يبةأبىابنأخرجه(3)
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أربعةيكملوالمإذاالزنيشهودبابالحدودكتاب

فلَمّا،شأنُهَرَمُععلىقَش،(1)ُةَثالثلاهَؤُلاءَِدِهَشحينَد!جهُرَمُعفقالَ،ٌعِفان

به،ُدَهشأفلاىنِّزلااّمأ:زيادٌقال.بحَقٍّإلاُهَّللاشاءَإنيَشهَدَلن:قالزيادٌقامَ

قالَ:فجَلَدَهُم)2(..حُدّوهُم!ُرَبكأُهَفلا:ُرَمُعقالقَبيحًا.أمرًارأيتُدَقولَكِن

235/8هيَلَعيُعيدَأنل!حهُرَمُعفهَمَّ.زانٍهَّنأُدَهشأ:هَبَرَضمابعدَ/َةَركبأبوفقالَ

هَكَرَتفصاحِبَكَ.فارجُمْجَلَدتَهإن:وقالَر!بهعلئٌفنَهاهالجَلدَ)3(،

.(4)هْدِلجَيمَلو

القاضِىالحَسَنِابنُبكرِوأبوالحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-أ7125

،ٍبِلاطأبىبنُيَحيَىحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالا:

بنَونافِعََةَركبأباأن،قَتادَةَعنسعيا،أخبرَنا،عبدُالوَهّابِأخبرَنا

رأَوْهمُهَّنأشُعبَةَبنِالمُغيرَةِعلىاودِهَشمَعبَدٍبنَوشِبلَكَلَدَةَبنِالحارِثِ

الثَّلاثَةُفأفا،عَلَيهِمَدَسفأىِذَّلاوهورابِعَهُمزيادٌوكانَ،ويُخرِجُههُجِلوُي

فقالَ.اهِذِخففىىِرَدُجِرَثأبلَكأنَىِهَّللاو:َةَركبأبوفقالَ،بذَلِكَاودِهَشف

ْنُكَيمَلو،اًّقَحإلايقولُلااًسِّيَكغُلامًالأرَىىَنإ:زيادًارأىحينَهب!!لُرَمُع

ُتعِمَسورِيبَةًرأيتُدَقىَنِكَلو،هَؤُلاءِقالماأرَمَل:زيادفقالَشَيئًا.ىِنَمُتكَيل

زيافىٍ%(.عنوخَلَّىزحبهُرَمُعفجَلَدَهُم:قالعاليًا.اًسَفَن

.!وأربعةالمغيرة!أودى:التخريجمصدرفىبعده(1)

.إإفجلدوهم:مفى(2)

"الحدإ.:8صفى(3)

.(29299)ضيبةأبىابن(4)

المصنف.طريقمن60/32،33تاريخهفىعساكرابنأخرجه(5)
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أربعةيكملوالمإذاالزنىشهودبابالحدودكتاب

عن،زَيدٍبنِعلىرِوايَةِىِفومَوصولًا.َرَخآوجهٍنِمرُؤيناهدَقو

فىكانوامَعبَدبنَوشِبلَاًعِفانووزيادًاَةَركبأباأن،َةَركبأبىبنِالرَّحمَنِعبدِ

،َرتِّسلاِتَعَفَروالبابَِتَحَتَففريحٌتئَهفالذارِ،اْسفَلِفىوالمُغيرَةُغُرفَةٍ

:قالالقِصَّةَفذَكَرَابتُلينا.قَدِ:ٍضعَبِلمُهُضعَبفقالَ،اهيَلجِربَينَالمُغيرَةُاذِإف

فجَلَدَهُملا؟أمصكَحَهاأدرِىلا:زيادٌوقالَ،وشِبلٌونافِعٌَةَركبأبوفشَهِدَ

.ىَلَب:قال؟ىِنومُتدَلَجدَقألَيسَ:زحنهَةَركبأبوفقالَزيادًا،إلازحنهُرَمُع

كانَتإن:علئفقالَأيضًاهَدِلجَينْاُرَمُعفأرادَ.َلَعفلَقَدبالفَهُِدَهشأفأنا:قال

يَعنِىجَلَدتُموه.دَقفالِإو،صاحِبَكَفارجُمْرَجُلَينِشَهادَةََةَركبأبىشَهادَةُ

القَذفَ.بإِعادَتِهثانيًايُجلَدُلا

حدثنا،الوَليدِأبوأخبرَنا،إجازَةًالحافظُِهَفلاعبدِأبووأنبأخ!-ا2671

بنِعُيَينَةَعن،ٍميَشُهعن،مُطيعٍبنُِهَفلاعبدُحدثنا،مَنيعٍبنِأحمدَبنتِابنُ

علىانمِدَقف:قالالمُغيرَةَِةَضِقفذَكَرَ.َةَركبأبىعن،أبيهعن،الرَّحمَنِعبدِ

رأيتُ:قالزيادًادَعافلَمّا،مَعبَدٍبنُوشِبلُونافِعَةَركبأبوفشَهِدَهب!ء!لَرَمُع

:قال.فضَوبَهُمهيَبِحاصوَةَركببأبِىاعَدوزحبهُرَمُعَرَّبَكف:قال.اًرَكنُمأمرًا

فهَمَّ.بهَدِهُشماَلَعفوهو،لَصادِقٌىِّنإِهَّللاو:حَذَهامَدعبيَعنِىَةَركبأبوفقالَ

.(1)َكاذفارجُمْهذاَتبَرَضلَئن:زحبهعلىفقالَ،بضَربِهُِرَمُع

به.عِنةعنعليةابنعن(28831)شبةابىابن)1(أخرجه
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...واحدفعلعلىيجتمعوالمإذاالزنىشهودبابالحدودكتاب

ٍدِحاوفِعلىٍعلىيَجتَمِعوامَلإذاىنَزلاشُهودِبابُ

المشهودِعلىحَدَّفلا

حدثناالوَليدِ،أبوأخبرَنا،الحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-أ7127

أبىعن،إسماعيلَبنِموسَىعن،سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،هارونَبنُمحمدُ

كان:قالسَوسَنَِةَّصِقفىإدريسَأبىعن،ٍمِلاسبنِإسماعيلَعن،عَوانَةَ

ىِذَّلاما:امِهِدَحألفقالَالشُّهودِ،بَينََقَّرفنَمَلَّوأُمالَّسلاهيَلَعدانيالُ

البُستانِفىتَزنِىسَوسَنَرأيتُىِّنأُدَهشأ:قالشَهِدتَهُ؟ىِذَّلاومارأيتَ؟

بالآخَرِدَعاثُمَّ.ىَرثَّمُكلاشَجَرَةِتَحتَ:قال؟مَكانٍِّىأفى:قال.شابٍّبرَجُلٍ

تَحتَالبُستانِفىتَزنِىسَوسَنَأبصرتُىِّنأُدَهشأ:قال؟ُدَهشَتبم:فقالَ

،امُهتَقَرحأفنارٌال!ماءِمِنَفجاءَتعَلَيهِما،َهَفلااعَدف:قالالتُّفّاحِ.شَجَرَةِ

سَوسَنَ)1(.ُهَفلاوأَبرَأ

مُستَحرَهَةٍبامرأةٍزَنَىنَمبابُ

ىِتُّمُأعنىِلتَجاوَزََهُّللا"إنُّ:!تَالنَبِىِّعنعباسٍابنِعنالرِّوايَةُِتَضَمدَق

عَلَيه")2(.استُكرِهواوماَنايسِّنلاوَأطَخلا

،ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلىُّوأخبرَنا-أ7128

عن،سُلَيمانَبنُمُعَفَرُحدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبوحدثنا،الأسفاطئُحدثنا

عَهدِعلىامرأةاستُكرِهَتِ:قالأبيهعن،وائلٍبنِالجَبّارِعبدِعن،ٍجاّجَح

به.عوانةأبىطريقمن270،271صالهوىذمفىالجوزىابنأخرجه(1)

.(11565)فىتقدم(2)
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مستكرهةبامرأةزنىمنبابالحدودكتاب

يُذكَرْمَلو.اهَباصأائَذِىعلىوأقامَه:فيهغَيرُهزادَ.َذَحلاعَنهاأرَدفلمججِىِبَنلا

نأأحَدُهُما::ِنيَهجونِمضَعفالِإسنادِهذاىِفومَهرًا)1(.لهَلَعَجائه

أبيه.نِميَسمَعْمَلالجَئارِعبدَأن:والآخَرُ،ِراّبَجلاعبدِنِميَسمَعْمَلالحَجّاجَ

.(2)هُريَغوالبخارئُقالَه

أخبرَناقالا:قَتادَةَابنُنَصرِوأبوالحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا-ا7129

حدثنا،َةَدجَنُنبُدمحأأخبرَناالكَرابيسِئُ،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبو

ِمِصاععن،شُعبَةُحدثنا،زيادٍبنُالزَحمَنِعبدُحدثنا،مَنصورٍُنبُديعس

الخطابِبنُُرَمُع!ُأ:قالَئِرَعشألاموسَىأبىعن،أبيهعن،ٍبيَلُكابنِ

مَلفنائمَةًكُنتُىَنإ:قالَت.تَغَبقالوا:اليَمَنِأهلِنِمبامرأةٍ/ز!لمحنه236/8

نَئومَةيَمانيَة:4!فرُرَمُعفقالَالشئَهابِ.مِثلَفئَرَمَىبرَجُلٍإلاأستَيقِظْ

.(3)اهَعَّتَموعَنهافخَفَىشائة.

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا-ا7130

بنُشُعبَةُاْخبرَنا،هارونَبنُيَزيدُحدثنا،مُكرَمٍبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَ

إذاَةَكَمِبَلإنا:قالسَبرَةَبنِالنَزّالِعن،َةَرَسيَمبنِالمَلِكِعبدِعن،الحَجّاجِ

!تَنَز:يَقولونَمُهواهولُتقَيأنكادَحَتَى،الناسُاهيَلَعاجتَمَعَبامرأةٍنَحنُ

فأثنَواقَومُهااهَعَموجاءَ،حُبلَىَىِهوز!حنهالخطابِبنُُرَمُعبها!حُأف!زَنَت

.(18170)فىتخريجهوتقدم.(64)22/29الطبرانىوعنه،(28889)شيبةأبىابن(1)

.235صللترمذىالكبيرالعلل(2)

به.عاصمطريقمن(28970)شيبةابىوابن،(13666)الرزاقعبداخرجه(3)
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مستكرهةبامرأةزنيمنبابالحدودكتاب

كُنتُ،المُؤمِنينَأميرَيا:قالَت.ِكِرمأعنأخبِرينِى:ُرَمُعفقالَ،(1)اًريَخاهيَلَع

بَينَورَجُلٌفقُصتُ،نِمتُثُمَّلَيلَةٍذاتَُتيَّلصف،ِليَّللاهذانِمأُصيبُامرأةً

بَينَنَمهذهَلَتَقوَل:ر!حنهُرَمُعفقالَ.َبَهَذثُمَِّباهِّشلامِثلَفئَفقَذَفََّىَلجِر

سَبيلَها،فخَلَّى.ُهَّللالَعَذَبَهُمُ-ٍدِلاخأبوذَش.ِنيَبَشخألا:قالأوالجَبَلَينِ-

.(2)ىِنذِإبإلاأحَدًااولُتقَتاَّلأ:الآفاقِىَلإوكَتَبَ

(3)جَعفَرٍابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئِناجَرهِملاأحمدَأبوأخبرَنا-أ7131

عن،مالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَُنبُدمحمحدثنا،المُزَكَى

َكِلَذنِمجاريَةًاستَكرَهَهَّنأو،الخُمُسِرَقيقِعلىيَقومُكانعبدًاأن،ٍعِفان

الوَليدَةَ؟يَجلِدِمَلو،ونَفاهمل!فرالخطابِبنُُرَمُعهَدَلَجف،بهافوَقَعَِقيقَّرلا

استَكرَهَها)4(.هَّنأل

عُبَيدٍ%(.أبىبنتَِةَّيفَصعنٍعِفانعنسَعدٍبنُُثيَفلاورَواه

بالكوفَةُِّىِوَلَعلامحمدٍبنِجَعفَرِبنُزَيدُالقاسِمِأبوأخبرَنا-أ7132

بنُمحمدُجَعفَرٍأبوأخبرَنا:قالابنَيسابورَالقاضِىالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبو

م:!بخير!.ىف(1)

به.شعبةطريقمن(28971)شيبةأبىابنأخرجه(2)

"أحمدإ.:مفى(3)

ومن،2/827الليثىيحىوبرواية،(مخطوط-و13/4)بكيربنيحىبروايةالموطأنىمالك(4)

.(17180)فىوسيأتى.(3323)الصغرىنىالمصنفطريقه

البارىفتحنىحجروابن،(57)جزئهفىالجهمأبووأخرجه.الليثعن(6949)البخارىعلقه(5)

به.الليثطريقمن12/322
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مستكرهةبامرأةزنىمنبابالحدودكتاب

عن،وكيعٌأخبرَنا،العَبسِئُعبدِاللَّهِبنُإبراهيمُحدثنا،ٍميَحُدبنِعلى

:قالِّىِمَلُّسلا،ظ63/81الزَحمَنِعبدِاْبىعن،عُبَيدَةَبنِسَعدِعن،الأعمَشِ

نأفأبَى،تَقسَتسافراعٍعلىفمَرَّت،العَطَشُجَهَدَهابامرأةٍهب!!دُرَمُعأُمح!

فقالَ-رَجمِهافىالناسَفشاوَرَ)1(،تَلَعَفف،اهِسفَننِمتُمَكَنَهأنإلايَسقيَها

ففَعَلَ)2(.سَبيلَها.تُخَلِّىَأنىَرأ،مُضطَرَّةٌهذه:هب!!دعلئ

،جَعفَرٍابنُبكرِأبوأخبرَنا،!خاجَرهِملاأحمدَأبوأخبرَنا-ا7133

نأ،شِهابٍابنِعن،مالكحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا

نَمعلىبصَداقِهامُستَكرَهَةًاصيبَتامراْةٍفىقَضَىمَروانَبنَعبدَالمَلِكِ

.(3)اهبَكِلَذَلَعف

والصَّدالتُى)4(.ُّدَحلاهيَلَع:قالعَطاءٍعنٍجيَرُجابنِعنورُؤينا

ُقادَّصلاهيَلَع:الزُّهرِىِّوعن.(والعُقْرُ)ُْذَحلاهيَلَع:قالالحَسَنِوعن

والحَذُ)6(.

"فتبادرأ.:سفى(1)

عمر.عناَخرطريقمن(13654)الرزاقعبدأخرجه(2)

ومن،2/734اللثىيحىوبرواية،(مخطوط-ظ11/4)بكيهربنيحىبروايةالموطأفىمالك(3)

.(5060)المعرفةفىالمصنفطريقه

به.جريجابنعن(13655)الرزاقعبدأخرجه(4)

.997/3للحربىالحديثغريب.شبهةعلىغشيهاإذاالمرأةتعطاهكالمهرشىءالعُقْر:(5)

.(13656،13658،13659)الرزاقعبدمصنفينظر(6)
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...زوجذاتعلىأوله،محرمذاتعلىوقعمنبابالحدودكتاب

فىكانَتنَمأو،زَوجٍذاتِعلىأوله،مَحرَمٍذاتِعلىَعَقونَمبابُ

ِميرحَّتلابِملِعلامَعَ،نِحاحٍغَيِرأوبنِحاحٍزَوجٍِةَّدِع

بنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7134

،ٍراّوَسبنُشَبَابَةُحدثنا،ِهَّللاِديَبُعبنُأحمدُالنَّرّسِئُ)1(بكرٍأبوحدثنا،ٍديَبُع

،ِهَفلاعبدِبنِِهَّللاِديَبُععن،الزُّهرِئَعن،ِنوشِجاملابنُالعَزيزِعبدُحدثنا

مَلوزَنَىفيمَنيقولُ!مِّهَّللارسولَُتعِمَس:قالِّىِنَهُجلاٍدِلاخبنِزَيدِعن

بنِِك!امعن"ح!ا"فىا!ارىُّرَواه.(2)"مياعوتَغريبُمِائَةُدلَج)):يُحصنْ

العَزيزِ)3(.عبدِعنإسماعيلَ

ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُوأخبرَنا-أ7135

عن،مالكٍعن،القَعنَبِئُحدثنا،البِرتِئُعيسَىبنُأحمدُحدثنا،ُراّفَضلا

قال:عباسٍابنِعن،عُتبَةَبنِِهَّللاعبدِبنِِهَّللاِديَبُععن،شِهابٍابنِ

نَمعلىحَقٌِّهَفلاكِتابفىُمجَزلا:يقولُه!لالخطابِعُمَرَبنَُتعِمَس

وأ،الحَبَلُكانأو،ُةَنِّيَبلاِتَماقإذا:ِءاسِّنلاوِلاجِّرلامِنََنَصحأإذا،زَنَى

.(4)ُفاالاعتِر

،4/052بغدادتاريخفىكماالفَهعبيدبنأحمدهوالنرسىبكروأبو"أخبرنا".:8ص،سفىبعده(1)

،1442،1627،1993،5148)فىوتقدمعبيد.بناْحمد:13/024النبلاءأعلامسيروفى

وغيرها.(0106

.(17152)فىتخريجهتقدم(2)

.(1683)البخارى(3)

التىالحبلىعنالحددرأعمرأنمرقد:7/3374الذهبىوقالء(02170)فىتخريجهتقدم(4)

.51الاكرادعت
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...زوجذاتعلىأوله،محرمذاتعلىوقعمنبابالحدودكتاب

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبو/أخبرَنا-ا7136

حَذَثَنا،مَنصورٍبنُىَفَعُمحدثناالضَغاخ!،إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبووأخبرَنا)ح(عن،خالِا

أبىعن،فَزَطُمحدثنا،ِهَفلاعبدِبنُُدِلاخحدثنامُسَذَد،حدثناداودَ،أبو

َلَبقأإذ،ضَفَتمحرٍلِبإعلىاْطوفُأنابَينَما:قالٍبِزاعبنِالبَراءِعن،ِمهَجلا

مِنَلمنزِلَتِى؟بىيُطيفونَالأعرابُفجَعَلَلِواء،مُهَعَمفوارِسُأورَكمب

عنهفسألتُ،هَقُنُعاوبَرَضفاًلُجَرمِنهافاستَخرَجواقُئةًاوَتأإذ،لمجيمالنَبِىِّ

.(1)ِهيبأبامرأةَِسَرعأائهاورَكَذف

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا7137

ٍدِلاخأبوحدثنا،ُئبَشألاسعيدٍأبوحدثنا،إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

عن،البَراءِبنِيَزيدَعن،ٍتِباثبنَِئِدَععن،سَؤارٍبنَِثَعشأعنالأحمَرُ،

-ٍدِلاخأبوقالاذَك-ابنِهَةامرأأوِأبيهامرأةَتَزَؤَجَاًلُجَرأن،خالِهعن،اءِالبَر

.(2)هَلَتَقفجمي!النَبِئُهيَلإفأرسَلَ

بنُعلئُالحَسَنِاْبوأخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا7138

حدثنا،مَريَمَأبىابنُحدثنا،َسُنويبنُُمِشاهحدثنا،المِصرِئُمحمدٍ

عِكرِمَةَ،عن،الحُصَينِِنبَدوادعن،حَبيبَةَأبىبنِإسماعيلَبنُإبراهيمُ

نىوالنسائى،(18608)أحمدوأخرجه.(4456)داودوأبو،(3297)الصغرىنىالمصنف(1)

.(3743)داودأبىصحيحنىالألبانىوصححهبه.مطرتطريقمن(5490)الكبرى

ذكرسعيدأبىجزءفىوليى،082صالكبيرالعللفىالترمذىوعنه،(72)الأشجسعيدأبىجزء(2)

.(1207،1277)718/3،87/4حاتمأبىابنعللوينظرالبراء.
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الحدودكتاب

قال:عباسٍابنِعن

فاقتُلوه")1(.

بالشبهاتالحدوددرءفىجاءماباب

مَحرَيمذاتِعلىَعَقو))مَن:لمجيِ!ِهَّللارسولُقال

عباسٍابنِعنَةَمِركِععنمَنصورٍعَبّادِبنِحَديثِنِم2رُوّيناهدَقو

فوعًا)3(.رَم

بالشُّبُهاتِالحُدودِدَرءِفىجاءَما/بابُ

قالا:الحارِثِابنُبكرِوأبوُئِمَلُسلاالرَّحمَنِعبدِأبوأخبرَنا-أ7139

حدثناالعَزيزِ،عبدِبنِمحمكِبنُِهَفلاعبدُحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُأخبرَنا

بنِمحمدِبنُالواحِدِعبدُوأخبرَنا)ح(رَبيعَةَبنُمحمدُحدثنا،إليَشُربنُداودُ

يَعقوبَ،شُقَيرِبنِبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا،بالكوفَةِالنَّجّارِبنِإسحاقَ

بنُمحمدُحدثنا،العِجلِئ81/164ُهارونَبنِعيسَىبنُأحمدُجَعفَرٍأبوأخبرَنا

بنِيَزيدَعنكِلاهُما،موسَىبنُُلضَفلاأخبرَنا،رِزمَةَأبىالعَزيزِبنِعبدِ

))ادرَءوا:لمج!ِهَّللارسولُقال:قالَتعائشَةَعن،عُروةَعن،الزُّهرِىِّعن،زيادٍ

فإِنَّسَبيلَه؟اوُّلَخفاًجَرخَملِلمُسلِمِوجَدتُمن!ف،مُتعَطَتساماالمُسلِمينَعنالحُدودَ

العُقوبَةِ")/4(.فىيُخطِئَأننِملهخَيرٌِوفَعلافىيُخطِئَأنالإمامَ

ابنطريقمن(3298)الصغرىفىوالمصنف،4/356والحاكم،(11565)الطبرانىاْخرجه(1)

.(17120)نىوتقدمبه.مريماْبى

"مرفوعًاإ.:8ص،سنىبعده(2)

.(17102)فى)3(تقدم

طريقمن(1424)الترمذىواْخرجه.84/3والدارقطنى،(3312)الصغرىنى)4(المصنف

.(18341)فىوسيأتىبه.موسىبنالفضلطريقمن4/384والحاكمبه.ربيعةبنمحمد

.(237)الترمذىضعيفنىالألبانىوضعفه
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بالشبهاتالحدوددرءفىجاءمابابالحدودكتاب

هانَربخأ.َةَشئاععلىمَوقوفًازيادٍبنِيَزيدَعنوكيعٌورَواه-ا7140

ِنبَدمحأُنبُدمحمحدثنا،الفَقيهُالوَليدِاْبوأخبرَنا،الحافظُعبدِالفَهِأبو

.(1)اًفوقوَمهَرَكَذفيَزيدَ.عن،وكيعٌحدثنا،ٍمِشاهبنُِهَفلاعبدُحدثنا،ٍريَهُز

وكيعٍورِوايَةُ.2ضَع!وفيهالرهرِىِّعنالشئامِنُزيادٍبنُيَزيدُبهتَفَزَدَ

.ُمَلعأوالفَهُ،القَحوابِىَلإُبَرقأ

ورِشدينٌ.(3)اًعوفرَمالرهرِئَعنٍليَقُععنسَعدٍبنُرِشدينُورَواه

(4)لىء
ضعيما.

بنُعلىُّأخبرَنا،!خاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبووأخبرَنا-ا7141

بنُمُعاويَةُحدثنا،ٍبيَرُكأبوحدثنا،زَكَريّابنِالقاسِمِبنُمحمدُحدثنا،َرَمُع

ُتعِمَس:قالد!بهعلىعن،ٍرَطَمأبىعنالتَّمّارِ،مُختارٍعن،هِشامٍ

.ضَعفٌالِإسنادِهذافى.(الحُدودَإ)ْاوءَردا):يقولُلمجيِ!ِهَقلارسولَ

حَتانَابنُمحمدِأبوأخبرَنا،الحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنادَقو-ا4271

أصح.وكغور-واية:وقالبه.وكغطريقمن(4241)عقبالترمذىأخرجه(1)

.(15965)عقبوتقدمالنسالْى.تركه:7/3374الذهبىقال(2)

به.رشدينعن(3312)عقبالصغرىفىالمصنفذكره(3)

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.المصرىالحجاجأبر،المهرىمفلحبنسعدبنرشدينهو(4)

وقال،9/191الكمالوتهذيب،1/303والمجروحين،3/513والتعديلوالجرح،337/3

كان:يرنسابنوقال،لهيعةابنعليهحاتمأبررجح.ضجف:1/251التقريبفىحجرابن

الحديصْ.فىفخلطالصالحينغفلةفأدركته،دبنهفىصالخا

ضجف.التمارومختار:3/309الرايةنصبفىالزيلعىوقال.3/84الدارقطنى(5)
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بالشبهاتالحدوددرءفيجاءمابابالحدودكتاب

بنُسَهلُحدثنا،علىٍّبنُالحَسَنُحدثنا،ٍمِصاعأبىابنِعلىَئِرُق:قال

عن،أبيهعن،التَّيمِئَُناّيَحأبوحدثنا،ٍعِفانالمُختارُبنُحدثنا،ٍداّمَح

يُعَطِّلَأنللإمامِىِغَبنَيولاالحُدودَ،))ادرَءوا:!يه!ِهَّللارسولُقال:قالريهبهعلىٍّ

الحُدوفىَ".

الحَديثِ)1(.مُنكَرٍُعِفانبنُالمُختارُ:البخارىُّقال

حدثنا،القَطّانُبكرٍأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-أ4371

،ٍحِلاصبنُالحَسَنُحدثنا،ٍريَكُبأبىبنُيَحيَىحدثنا،الحارِثِبنُإبراهيمُ

فىفاسألواانومُترضَحإذا:قال4!َرَمُعأنبَلَغَناأوبَلَغَنِى:قالأبيهعن

فىأُخطِئَأننِمَئَلإأحَبُِّوفَعلافىأُخطئَأنفإِنِّى؟مُكَدهَجالعَفوِ)2(

.ومَوقوفٌٌعِطَقنُمالعُقوبَةِ.

،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا،الحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا-أ4471

أخبرَنا،ٌميَشُهحدثنا،مَنصورٍُنبُديعسحدثنا،نَجدَةَُنبُدمحأأخبرَنا

،مُتعَطَتساماالحُدودَاوءَردا:مَسعودٍابنُقال:قالإبراهيمَعن،عُبَيدَةُ

وجَدتُماذِإو،العُقوبَةِفىاوئِطخُتأننِمخَيرٌِوفَعلافىاوئِطخُتأنمُمَبِإف

.(3)َّدَحلاعنهاوءَردافاًجَرخَملمسلِمٍ

.ومَوقوفٌٌعِطَقنُم

.2/87الصغيرالضعفاء(1)

"العهد".:مفى(2)

لين.عبيدة:7/3375الذهبىقال(3)
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بالشبهاتالحدوددرءفىجاءمابابالحدودكتاب

حدثنا،الفَقيهُالوَليدِأبواْخبرَنا،ِهَفلاعبدِأبواْخبرَنا-أ7145

ابنُهوال!لامِعبدُحدثنا،شَيبَةَاْبىابنُبكرِأبوحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُ

مُعاذاأن،أبيهعن،ٍبيَعُشبنِعمرِوعن،فرْوَةَأبىبنِإسحاقَعن،حَربٍ

فادرَءوه)1(.ُّدَحلااشتبَهَإذا:قالوارض!ٍرِماعبنَوعُقبَةَمَسعودٍبنَِهَفلاوعَبدَ

.ٌعِطَقنُم

حدثنا،الفَقيهُالوَليدِأبواْخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا-أ4671

عن،وكيعٌحدثنا،ٍمِشاهبنُعبدُالفَهِحدثنا،ٍريَهُزِنبَدمحأُنبُدمحم

َلتَقلاوالجَلدَ)2(اوءَردا:قالِهَفلاعبدِعن،وائلٍأبىعن،ٍمِصاععن،سُفيانَ

.مَوصولٌهذااستَطَعتُم)3(.ماالمُسلِمينَعن

العباسِأبوحدثنا،القاضِىالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-أ4771

أخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَُنبُدمحم

بنَيَحيَىأن،أبيهعن،عُروةَبنِهِشامِعن،ٍجيَرُجابنِعن،ٍدِلاخبنُمُسلِمُ

لهوكانَت،وصامَرَقيقِهنِمصَفَىنَمفأَعتَقٌَبِطاحتوُفَىَ:قالهَثَذَحٍبِطاح

بحَبَلِها،إلاهْعُرَتمَلف،تَفقَهْمَلأعجَمئةٌَىِهووصامَتصَفَتدَقنُوبئةٌٌةَمأ

.بخَيرٍتأمح!لاالزَجُلُلأنتَ:فقالَهَثَذَحفد!بهَرَمُعىَلإفذَهَبَثسبا،وكانَت

:7/3375الذهبىقال.بهالسلامعبدطريقمن3/84الدارقطنىواخرجه.(42896)شيبةاْبىابن(1)

تالف.إسحاق

"الحدأ.:سفى(2)

بنالقاسمطريقمن(13640)الرزاقوعبدبه.وكغعن(28968)شيبةأبىابن)3(أخرجه

.البابفىماأجودهو:7/3375الذهبىوقالمسعرد.ابنعنالرحمنعبد
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نِم،نَعَم:فقالَت؟ِتلَبَحأ:فقالَرضالنهُرَمُعإلَيهافأرسَلََكِلَذهَعَىقأف

وصادَفَ:قال!،هُمُتميلابذَلِكَتَستَهِلُّهِىَاذِإفبدِرهَمَينِ.امَرغوشٍ

وكانَعلئَ.أشيروا:فقالَر!بمبنعَوفٍبنَالرَّحمَنِوعَبدَوعُثمانَعَليًّا(ظ64/81

عنهما:ُهَّللارضىالرَّحمَنِوعَبدُعلئٌفقالَ،َعَجَطضافاًسِلاجد!جبهعثمانُ

أخَواكَ.َكيَلَعأشارَدَق:فقالَ.عثمانُياعلئَْرِشأ:فقالَالحَدُّ.اهيَلَعَعَقودَق

239/8إلاُّدَحلاولَيسَ،هُمَلعَتلااهَّنأكبهتَستَهِلُّأُراها:قال!أنتَ.علئَْرِشأ:قال!/

عَلِمَه.نَمعلىإلاُّدَحلامابيَدِهنَفسِىىِذَّلاو،َتقَدَص:فقالَعَلِمَه.نَمعلى

عامًا)2(.اهَبَّرَغومِائَةًل!بهُرَمُعاهَدَلَجف

اهَّدَحعَنهادَرأد!حنهف!كأنَه؟َمجَزلااهُّدَحكان:ُهُّللاهَمِحَرالشيخُقال

.(3)ُمَلعأُهَّللاوتَعزيرًا،اهَبَّرَغواهَدَلَجو،بالجَهالَةِِةَهبُّشلِل

الكارِزِىُّ،الحَسَنِأبوأخبرَنا،السُّلَمِئُالرَّحمَنِعبدِبوأأخبرَنا-ا4871

ويَزيدُ،مُعاويَةَبنُمَروانُحدثنا:ٍديَبُعأبوقال!:قال!العَزيزِعبدِبنُعلئُأخبرَنا

فىهيَلإَبِتُكهَّنأل!حنهالخطابِبنَِرَمُععن،ِهَفلاعبدِبنِبكرِعن،ٍديَمُحعن

قال!:؟نَمب:قيلَ.َةَحِرابلا:فقالَ؟ِءاسِّنلابعَهدُكَمَتَى:لهقيلٍَلُجَر

والغينبالراءبرغوس.:398/24القارىعمدةفىالعينىوقالفيهماإ."كذا:الأصلفىفوقها(1)

المهملة.وبالسينالمعجمة

جريجابنعن(41364)الرزاقعبدوأخرجه.1/152والثافعى،(9305)المعرفةفىالمصنف(2)

وعلقهبه.هشامعنمعمرعن(13645)الرزاقوعبد،حاطببنالرحمنعبدتوفى:وفيهبه.

....رمعوقال:قال(7195)عقبالبخارى

مناكير.ذوخالدبنمسلمن!ف،الحديثصحإنهذا:7/3376الذهبىقال(3)
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امرأتهجاريةأتىفيمنجاءمابابالحدودكتاب

فكَتَبَ.الرنىَمَزَحَهَفلاأنُتمِلَعما:قالهَلَكتَ.دَق:لهفقيلَ.مَثواىَ)1ْاُئمَ

.(2)هُليبَسيُخَلَّىثُمَّالرنىَمَّرَحَهَفلاأنَمِلَعمايُستَحلَفَاْتْ!نهُرَمُع

امرأتِهِجاريَةَىَتأفيمَنجاءَمابابُ

أخبرَنا،فُورَكَبنِالحَسَنُِنبُدمحمبكرٍأبوحدثنا-ا7149

،ٌميَشُهحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُىسُنويحدثنا،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُ

ر!نهبَشيرٍبنَالنُّعمانَِتَتأامرأةًأن،ٍمِلاسبنِحَبيبِعن،بشرٍأبىعن

فىعِندِى:النُّعمانُقالإذخ!.بغَيرِىِتَيراجعلىَعَقوزَوجِىإنَ:فقالَت

رَجَمتُه،لهأذِنتِتكوخ!مَلإن،!ي!ِهَفلارسولِعنأخَذتُهشاف2ٍقَضاهذا

.ُمَجرُيولَدِكِأبواِكَحيو:الناسُلهافقالَمِالةً.جَلَدتُهلهأذِنتِكُنتِنِإو

هَدَلَجفقُلتُ.ماعلىالغَيرَةُىِنتَلَمَحولَكِنلهأذِنتُكُنتُدَق:فقالَتفجاءَت

عنَةَطُفرُعخالِدِبنِعنرَواهامَّنإ.حَبيبٍعنبشرٍأبوهْعَمسَيمَل.3ةَئ

.حَبيبٍ

حدثنا،جَعفَرٍبنُأحمدُأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوهانَربخأ-01715

حدثنا،جَعفَرٍبنُمحمدُحدثنا،اْبىحَذَثَنِى،حَنبَلٍِنبَدمحأبنُِهَّللاعبدُ

عن،ٍمِلاسبنِحَبيبِعنعُرفُطَةَ،خالِدِبنِعن،بشرٍأبىعن،ُةَبعُش

.1/230النهاية.نيهباتالذىالمنزلربة:أى(1)

منقطع.:3376/7الذهبىوقال.368/3الحديثغريبفىعبيدأبو(2)

(7226)الكبرىفىوالنسائى،(4521)والترمذى،(46184)أحمدوأخرجه.(833)الطيالسى(3)

ضعيففىالاْلبانىوضعفه.اضطرابفيهالنعمان-وريث:الترمذىوقال،بههثيمطريقمن

.(142)الترمذى
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امرأتهجاريةأتىفيمنجاءمابابالحدودكتاب

"إن:قالامرأتِهجاريَةَيأع!ِلُجَّرلافىقالهَّنألمجقهالنَّبِىِّعن،بَشيرٍبنِالنُّعمانِ

.(1)"هُتمَجَرلهاهتَّلَحأْنُكَتمَلوِإن،ًةَئاِمجَلَدتُهلهاهتَّلَحأكانَت

عُرفُطَةَ:بنِِدِلاخعن6قَتادَورَواه

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-أ5171

بنِِدِلاخعن،قَتادَةُحد،ثنا،أبانٌحدثنا،إسماعيلَبنُموسَىحدثنا،داودَأبو

َعَقو.ٍنيَنُحبنُالرَّحمَنِعبدُ:لهيُقالُاًلُجَرأنٍمِلاسبنِحَبيبِعن،َةَطُفرُع

فقالَ:الكوفَةِعلىأميرٌوهوبَشيرٍبنِالنُّعمانِىَلإفرُفِعَامرأتِهجاريَةِعلى

نِإو،مِائَةًجَلَدتُكَلَكَاهتَّلَحأكانَتإنلمجر،ِهَّللارسولِبقَضيَّةِلأقضيَنَّ

قال،مِائَةًهَدَلَجفلهاهتَّلَحأهودَجَوف.بالحِجارَةِرَجَمتُكَلَكَاهتَّلَحأْنُميمَل

بهَذا)2(.َئَلإفكَتَبٍَمِلاسبنِحَبيبِىَلإُتبَتَك:قَتادَةُ

فقيلَ:يَحيَىبنِِماّمَهعلىفيهَفِلُتخاو،قَتادَةَعنالعَطّارُأبانٌرَواهكَذا

قَتادَةَعنعنه:وقيلَ.ٍمِلاسبنِحَبيبِعنيَسافٍبنِِبيَبُخعنقَتادَةَعنعنه

.يَسافٍبنِِبيَبُخعنٍمِلاسبنِحَبيبِعن

،ٍديَبُعُنبُدمحأأخبرَنا،عبدانَِنبَدمحأبنُعلئُأخبرَنا-أ7152

ٍلُجَرعنقَتادَةُسُئلَ:قالٌماّمَهحدثنا،الحَوضِئُحدثنا،الأسفاطئُحدثنا

به.جعفربنمحمدطريقمن(3360)والنسائى،(4459)داودأبووأخرجه.(18444)اْحمد(1)

.(962)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه

يزيدبنأبانطريقمن(1336)والنسائى،(51842،61842)أحمدوأخرجه.(5844)داودأبو(2)

.(961)داوداْبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.العطار
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امرأتهجاريةأتىفيمنجاءمابابالحدودكتاب

اهَّنأٍمِلاسبنِحَبيبِعنيَسافٍبنِِبيَبُخعنانَثَذَحف،اهـهـأتِهجاريَئَوطئَ

نإ؟لمجمِهَفلارسولِبقَضاءِفيهالأقضيَنَ:فقالَبَشيرٍبنِالتعمانِىَلإتَعِفُر

.(1)هُتمَجَرلهاهتَفَحأْنُكتمَلنِإو،جَلَدتُهلهاهتُّلَحأكانَت

أخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبووأخبرَنا-ا7153

بنُهُدبَةُحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَِنبِدمحمبنُالحَسَنُ

بنِِبيَبُخعنوا81/65،ٍمِلاسبنِحَبيبِعن،قَتادَةُحدثنا،هَفامحدثنا،ٍدِلاخ

.(2)هَرَكَذف.بَشيرٍبنِالنُعمانِىَلإفرُفِعَ،امرأتِهجاريَةَوطئَاًلُجَرأن،يَسافٍ

الكِتابِ.فىامُهُتدَجوكَذا

هذاعنالبُخارِئَإسماعيلَبنَمحمدَسألتُ:التَرمِذِئُعيسَىأبوقال

َةَطُفرُعبنِِدِلاخعنقَتادَةُرَواهوإِنَما،الحديثَهذاالقِىأنا:فقالَالحَديثِ

َئَلإَبَتَك:قالالهقَتادَةَعنويُروَى:قالالنُعمانِ.عنٍمِلاسبنِحَبيبِعن

بنِحَبيبِعنأيضًاَةَطُفرُعبنِِدِلاخعنبشرٍأبوورَواه:قال.ٍمِلاسبنُحَبيبُ

.(3)ٍمِلاس

.هَفامٍرِوايَةَيَذكُرْمَلو:قُلتُ

هذا.نِمُفَعضأُرَخآحَديثَكِلَذفىَىِوُردَقو

أخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلىالحَسَنِأبو/أخبرَنا-ا7154

به.الحوضىعمرأبىطريقمن3/145المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

به.همامطريقمن(5553،7229)البهرىفىالنسائىأخرجه(2)

.234صالكبيرالترمذى)3(علل
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الحدودكتاب
امرأتهجاريةأتىفيمنجاءماباب

الرَّبيعِ،أبوحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحصدِبنُالحَسَنُ

بنِسلمةَعن،الحَسَنِعن،دينارٍعمرُوبنُحدثنا،زَيدٍحَمّادُبنُحدثنا

"إن:فقالَكي!ىِبَّنلاىَلإاوعِفُرف،امرأتِهجاريَةِعلىَعَقواًلُجَرأن،المُحَئقِ

مِثلُها")1(.وعَلَيهحُزة،َىِهفاستَكرَهَهاكانوِإن،اهُلثِموعَلَيهله،َىِهفطاوَعَتهكانَت

الحَسَنِ.عنجَماعَةٌرَواهكَذا

عنقَتادَةَعنعَروبَةَأبىابنُفرَواه؟الحَسَنِعنقَتادَةَعلىفيهَفِلُتخاو

سَلَمَةَ)2(.عنالحَسَنِ

كما:قَتادَةَعنشُعبَةَعنورُوِىَ

إملاءً،ُّىِوَلَعلاداودَبنِالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوحدثنا-أ5571

سعيدٍبنُعلئُحدثنا،الحافظُالحَسَنِِنبِدمحمُنبُدمحأٍدِماحأبوأخبرَنا

،ُةَبعُشحدثنا،ٍراّكَببنُبكرُحدثنا:قالاالدارمئُسعيدٍبنُوأحمَدُُّىِوَسَّنلا

عن،ِقِّبَحُملابنِسلمةَعن،قَتادَةَبنِجَونِعن،الحَسَنِعن،قَتادَةُحدثنا

هيَلَعاهَلوحُزة،َىِهفاستَكرَهَها"إنِ:!الَمرأفِاجاريةَوطىٍلُجَرفىكي!النَّبِىِّ

مِثلُها")3(.هيَلَعاهَلو،ٌةَمأَىِهفطاوَعَتهكانَتوِإن،اهُلثِم

والطبرانى،4/72الكبيرالتاريخفىوالبخارى.بهزيدبنحمادطريقمن(06002)أحمدأخرجه(1)

به.ديناربنعمروطريقمن(6337،6338)

الكبيرصالعللفىوالترمذى،(4336)والنسائى،(1644)داودوأبو،(63002)أحمدأخرجه(2)

.(964)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.عروبةأبىابنطريقمن235

2/006الكاملفىعدىوابن،(6335)والطبرانى،3/414المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

بثقة.لي!:النسائىقالبكر:3378/7الذهبىوقالبه.بكاربنبكرطريقمن
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الحدودكتاب

كما:قَتادَةَعنمَعمَرورَواه

امرأتهجاريةأتىفيمنجاءماباب

أخبرَناببَغدادَ،ُئِرَكُسلايَحيَىبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-ا7156

حدثنا،الرَّمادِئُمَنصورٍُنبُدمحأحدثناالمَخفّارُ،محمدٍبنُإسماعيلُ

،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبووأخبرَنا)ح(الزَزّاقِعبدُ

،مَعمَرٌأخبرَنا،الزَزّاقِعبدُحدثنا،ٍحِلاصبنُأحمدُحدثناداودَ،أبوحدثنا

نأ،ِقِّبَحُملابنِسلمةَعن،ٍثيَرُحبنِقَبيصَةَعن،الحَسَنِعن،قَتادَةَعن

الرَّمادَىِّ:رِوايَةِىِفو-امرأتِهجاريَةِعلىَعَقوٍلُجَرفىقَضَى!ي!ِهَفلارسولَ

وعَلَيه،حُزةٌَىِهفاستَكرَهَها"إنِامرأتِه-:جاريَةَيُصيبُالزَجُلِفىقَضَى

مِثلُها")1(.لِسَئدَتِهاوعَلَيهله،َىِهفطاوَعَتهوِإن،اهُلثِماهِتَدِّيَسِل

الحَسَنِ:عنمِسكينٍبنُُمأَلَسرَواهَكِلَذَكو

أخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوهانَربخأ-ا7157

بنُالقاسِمُحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِبنُالحَسَنُ

بجاريَةُِعَقَيالزَجُلِعنالحَسَنَسألتُ:قالأبىحَذَثَنِى،مِسكينٍبنِِماَّلَس

نأ،يتئَحُمبنِسلمةَعن،الأنصارِئٍُثيَرُحبنُقَبيصَةُحَذَثَنِى:قال،امرأتِه

مَعَهتَثَعَبامرأتَهوأنَّويَغزو،يُسافِرُيَزالُلاكان!ج!النَبِئَأصحابِنِماًلُجَر

له،اهْلَعجَتمَلو.رَحلَكَوتَحفَظَُكُمُدخَتوَكَسأرتَغسِلُ:فقالَتلهاجاريَةً

الجاريَةُأخبَرَتَِلَفَقافَلف،بالجاريَةِفوَقَعََكِلَذوجهِهفىهُرَفَسطالَوأنَه

.(3363)والنساثى،(464")داودوأبو،(69002)أحمدطريقهومن،(17134)الرزالتىعبد(1)

.(963)داودأبىضيففىالألبانىوضعفه
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امرأتهجاريةأتىفيمنجاءمابابالحدودكتاب

هتَرَبخأفلمجيه!النَّبِىَِّتَتأف،تَبِضَغوشَديدَةًغَيرَةفغارَت،بذَلِكَمَولاتَها

وعَلَيهعَتيقَة،َىِهفاستَكرَهَهاكان"إن:!لمجيراِهَفلارسولُلهافقالَ،َعَنَصىِذَئاب

."ِكَلثَمَنِهامِثلُوعَلَيهله،َىِهفورِضًامِنهانَفسٍِةَبيطعنأتاهاكانوِإن،اهُلثِم

حَدًّا)1(.فيهْمِقُيمَلو

نَمرِوايَةِنِميَعنِى.ُخَصأهذا:قَبيصَةَلحَديثِعنهبَلَغَنِىفيماالبخارىُّقال!

أصحابِنا)2(.نِمٌدَحأاذَهبيقولُولا:البخارىُّقال!.سَلَمَةَعنالحَسَنِعنرَواه

َعِمَس،الأنصارِىٍُّثيَرُحبنُقَبيصَةُ"التاريخ":فىالبخارئُوقالَ

أبوأخبرَنا،المالينِئُسَعدٍأبوهانَربخأ.ٌرَظَنحَديثِهفى،ِقِّبَحُملابنَسلمةَ

.(3)ِّىِراخُبلاعنهُرُكذَيحَفادٍابنَُتعِمَس:قالعَدِىابنُأحمدَ

بعدَالأمصارِفُقَهاءِنِمالإجماعِحُصولُ:ُهّللاهَمِحَرُخيْتلاقال(ظ65/81

مِنََدَروبمامَنسوخًاصارََتَبَثإنهَّنأعلىدَليلٌبهِلوَقلاتَركِعلىالتّابِعينَ

الحُدودِ.فىالأخبارِ

محمدِأبوأخبرَنا،!خاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ7158

حدثنا،عَرَبِىٍّبنِحَبيبِبنُيَحيَىحدثنا،بَحرٍبنِعلىِّابنُحدثنا،َناّيَحابنُ

الحُدودِ)4(.قبلَكانهذاأنبَلَغَنِى:قال!ُثَعشأحدثنا،الحارِثِبنُُدِلاخ

طريقمن3/144المعانىشرحفىوالطحاوى.بهالقاضىيوسفعن(6339)الطبرانىأخرجه(1)

به.سلامبنمساْملا

.235صللترمذىالكبيرالعلل(2)

.7/176الكبيروالتاريخ،6/2073الكامل(3)

به.الحارثبنخالدطريقمن163صوالمنسوخالناسخفىالاعتبارفىالحازمىأخرجه(4)
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بنِسلمةَحَديثِمِثلَقَولِهنِممَسعودٍبنِِهَفلاعبدِعنانيَؤُروالشيخُ:قال

.(2)ْدُعَتولاَهَفلااستَغفِرِ:قالالهعنهانيَؤُروالمُحَئقِ)1(،

العِراقِئُ،نَصبرأبوأخبرَنا،!كاتسَدرَألابكرٍأبوأخبرَنادَقو-أ5971

بنُِهَفلاعبدُحدثنا،الهِلالىالحَسَنِبنُعلئُحدثنا،ُّىِرَهوَجلاسفيانُحدثنا

:قالهن!!لعَلئاأن،سيرينَابنِعن،الحَذاءٍِدِلاخعن،سفيانُحدثناالوَليدِ،

لَرَجَمتُه)3(.بهأُتيتُوَل،بَعدَهَثَدَحمايَدرِىلاعبدٍأُئمَابنَإنَ

:قالهب!!لعَلثاأنإبراهيمَعنحَفادٍعن،سُفيانَوعن-أ7160

امرأتِهِ)4(.جاريَةِعلىَعَقواًلُجَريَعنِىالعَدَك!:قال.هُتمَجَرَلبهأُتيتُوَل

يَدرِىلا-مَسعودٍابنَيَعنِى-عبدٍاُئمَابنَإنَ:قَولُه:الفهُهَمِحَرالشيخُقال

.ِهبأفتَىماعلىَدَرَونَسخٍعلىدَليلبَعدَه.َثَدَحما

بنُعبدُالزَحمَنِأخبرَك!،الحافظُعبدِالفَهِأبووأخبرَنا-أ7161

،(ْ)ُةَبعُشحدثنا،ُمَدَاحدثنا،الحُسَينِبنُإبراهيمُحدثنا،ُئِدَسألاالحَسَنِ

ِتَءاج:يقولُالكِندِئٍَّىِدَعبنََةثَجُحُتعِمَس:قالٍليَهُكبنُسَلَمَةُأخبرَنا

لهافقالَ.ىِتَيراجيأص!/زَوجِىَّنإ:فقالَتل!بهٍبِلاطأبىبنِعلىىَلإامرأ8/241

.(29021)شيهبةأبىابنمصنف(1)

.(5097)المعرفةفىوالمصنف،(19290)شيبةأبىوابن،7/183الافعى(2)

به.الئورىعن(13424)الرزاقعبدأخرجه(3)

به.إبراهيمطريقمن(29016)سْيبةأبىابنأخرجه(4)

إشعيب!.:سفى(5)
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امرأتهجاريةأتىفيمنجاءمابابالحدودكتاب

:قال.ِكْدِلجَنكاذِبَةًيمونِىنِإو،زَوجَكِنَرجُمْصادِقَةًيموخ!إن:ر!نهعلىٌّ

بَيتِى.ىَلإرُدّونِى:فقالَت

نَغرَةً)2(.غَيرَىأهلىىَلاىنوّدُر:فقالَتوزادَ:لاسنادهشعبَهورَواه ءي.ءِ(1)-ُا

والغَيرَةِ.ِظيَغلامِنَيَغلِىجَوفَهاأن:ومَعناه

:قال،سَلَمَةَعنسُفيانَعنمَهدِىابنِحَديثِنِمالشّافِعِئُرَواهدَقو

يُعذَرُنَّمميَكونَأنإلا،بغَيرِهازِناهمِثلُامرأتِهبجاريَةِزِناهلأنَّ؟ُذُخأنوبِهَذا

.(3)حَلالٌىِلاهَّنأىَرأكُنتُ:ويَقولُبالجَهالَةِ

مُرلمَلٍبإِسنادًهذامِثلُر!نهالخطابِبنَِرَمُععنَىِوُردَقوالشيخُ:قال

.ٍدِّيَج

حدثناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا7162

ابنُحدثنا،َناّفَعبنِعلىِّبنُالحَسَنُحدثناالصَّفّارُ،محمدٍبنُإسماعيلُ

لِزَوجِهاامرأةٌوهَبَتِ:قالٍعِفانعن،َرَمُعابنَيَعنِىِهَّللاِديَبُععن،ٍريَمُن

فأتَتحَبَلُهاامرأتَهفبَلَغَ،تَلِبَحفاهيَلَعفوَقَعٍَرَفَسفىبهافخَرَجَ،جاريَةً

وتَقومُهُمُدخَتبجاريَةٍزَوجِىمَعَُتثَعَبىِّنإ:فقالَتر!نهالخطابِعُمَرَبنَ

ر!به،ُرَمُعهيَلإَلَسرأُلُجَّرلاَمِدَقفلَمّا:قالحَبِلَت.دَقاهَّنأفبَلَغَنِى،هيَلَع

."س:"شعيبىف(1)

"نغيرة".:8صفى(2)

به.سلمةطريقمن(13265،13437)الرزاقعبدأخرجهوالأئر

.(5095)المعرفةفىوالمصنف،7/182الثافعى(3)
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لا.:قالاْبتَعتَها؟:قال.نَعَم:قالأحبَلتَها؟أفُلانَةُ؟الجاريَةُفعَلَتِما:قال

فقالَ:لا.:فقالَ؟َكِلَذعلىبَئنَةَكَلف:قال.مَعَن:قاللَكَ؟فوَضها:قال

ر!جبهَرَمُعفأتَت.يُرجَمُزَوجَكِإنَ:ِةأرَملِلفقيلَ.لأرجُمَنَكَأوبالبَيَنةِلَتأتيَنَى

القَذفِ)1(.حَذَأُراه،َذَحلا!حبهُرَمُعاهَدَلَجف،لهوضهااهَنأتَزَقأف

محر.حَلالاهَّنأىَرأكُنتُ:وقالَالجَهالَةِأهلِنِمكاننِإف:ُئِعِفاشلاقال

وعَررناه.َذَحلاعنهنَدرأُفإنا

أخبرَنا،العِراقِئُنَصرٍأبوأخبرَنا،!خاتسَدرألابكرٍأبوأخبرَنا-ا6371

حدثناالوَليدِ،بنُِهَفلاعبدُحدثنا،الحَسَنِبنُعلئُحدثنا،الجَوهَرِئُسفيانُ

ري(2)
امراةًأن،الضبَىعرقوصٍعن،بَدرٍبنِالهَيثَمِعن،المُغيرَةِعن،سفيان

هِىَ،تَقَدَص:زَوجُهافقالَ.ىِتَيراجاْصابَزَوجِىإنَ-:فقالَت!حبهعَلئاتَتأ

تَعودَنَ)3(.لاْبَهذا:زعنهعلىفقالَلِى.لِحومالُها

محمدِأبوأخبرَنا،!كاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبووأخبرَنا-ا7164

أبى،حدثنا،حَفادٍبنِمحمدِبنُالزَحمَنِعبدُالعباسِأبوحدثنا،َناّيَحابنُ

بنِالرَّحمَنِعبدِعن،ِلضَفلابنِسِماكِعن،مَعمَرأخبرَنا،الزَزاقِعبدُحدثنا

به.نافعطريقمن(29015)شيبةأبىابنأخرجه(1)

التاريخفىالبخارىلهوترجم"حرقوص!.:التخريجمصدروفى.الأصلفىالعينعلى)2(ضبب

.حرقوص:ويقال...حرقوس،3/314حاتمأبىوابن،3/131البهير

الذهبىوقالبه.يمانطريقمن(29017)شيبةأبىوابن،(13648)الرزافعبد)3(أخرجه

هو.منيدرىلاوعرقوص،فيهتكلمالهيثم:3379/7
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جاريَةِعلىَعَقو،و66/81ٌلُجَرهيَلإَعِفُرز!بهالخطابِبنََرَمُعأن،!خامَليَبلا

.(1)هْمُجرَيمَلومِائَةًهَدَلَجفامرأتِه

.ُمَلعأُهَّللاو،هْمُجرَيمَلوهَرَّزَعفجَهالَةًىَعَّدا،صَحَّإنوكأنَّه،ٌعِطَقنُمهذا

ائتفَتسُهوجاءَتابَثُمَِّّدَحلادونَذَنبًاأصابَنَمبابُ

بِشْرانَبنِعبدِاللَّهِِنبِدمحمبنُعلئُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ7165

بنُإسماعيلُحدثناالصَّفّارُ،محمدٍبنُإسماعيلُأخبرَناببَغدادَ،ُلدَعلا

التَّيمِئُ،سُلَيمانُحدثنا،ٍعيَرُزبنُيَزيدُحدثنا،مُسَدَّدحدثنا،القاضِىإسحاقَ

امرأةٍمِنِأصابَاًلُجَرأن،ر!بهمَسعودٍابنِعن،النَّهدِىِّعثمانَأبىعن

وَزُلَفااَلنَهَارِطَرَفَىِاَلصَلَؤةَِرِقَأَو!:فأُنزِلَتلهَكِلَذفذَكَرَّمَيغَئِبَّنلافأتَى،قُبلَةً

قال.،114:دوهأ!َتل!َذِل!ىََكِلَذتلايَّسلَالُذهِقِتَتَسحلأانَاَلئلئِنَ

رَواه.(2)"ىِتَّمُأنِمبهاَلِمَع"لمن:ظل؟ِهِذَهىِلأ،ِهَّللارسولَيا:ُلُجَّرلا

عنوغَيرِهٍلِماكأبىعنمُسلِمٌهَجَرخأو،مُسَدَّدٍعن""الصحيحفىالبخارىُّ

(3)
يَزيد.

حدثنا،ِرضَّنلاأبوأخبرَخ!،الحافظُعبدِاللَّهِأبووأخبرَنا-أ7166

أخبرَنا،إسَحاقَابنُبكرِأبوانَثَّدَحو:قال)ح(نَصرٍبنُمحمدُِهَّللاعبدِأبو

.(43313)الرزاقعبد(1)

وأحمدبه.زريعبنيزيدطريقمن(312)خزيمةوابن،(7326)الكبرىفىالنسائىأخرجه(2)

من(1729)حبانوابن،(1398،4254)ماجهوابن،(1431)والترمذى،(3653،9404)

به.سليمانطريق

.(2763/39)ومسلم،(4687)البخارى(3)
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عن،الأحوَصِأبوأخبرَنا،يَحيَىبنُيَحيَىحدثنا:قالاقتُيبَةَبنُإسماعيلُ

ىَلإرَجُلجاءَ:قالِهَفلاعبدِعنوالأسوَدِ،َةَمَقلَععن،إبراهيمَعن،سِمافي

وإِنَى،المَدينَةِأقصَىفى(1)امرأةُتجَلاعىَنإ،ِهَفلارسولَيا:فقالَ!جِىِبَنلا

لهفقالَشِئتَ.مافئَفاقضِهذافأنا،اه!َمأأندونَمامِنهاأصَبتُ

لمجؤالنَبِئُهيَلَعيَرُذَ)2(مَلو:قال.َكَسفَنَترَتَسوَل،ُهَفلاسَتَرَكَلَقَد:رحبهُرَمُع

الاَيَةَ:هذههيَلَعالَتفدَعاهاًلُجَرري!مجالنَبِئُهَعَبتأف،َقَلَطنافالزَجُلُفقامَشَيئًا،

ىَرْهِبَكِلَذألشَئالثلُذهِ!ِتَتَسحْلأانَافلئِنَوَزُلَفُاألنَهَارِيَفَرَطألضَلَؤةَِصِقَأَو!

ِساّنلِللَب":قال؟ًةَضاخلههذاِهَفلاَئِبَنيا:ِموَقلامِنَرَجُلفقالَلِلذبِهريى!.

.4يَحيَىبنِيَحىَعنلما"الصحيحفىمُسلِئمرَواه.(3)((ًةَّفاك

المَماليكِذَحفىجاءَما/باب242/8ُ

صةَشِحَفينيَتَأن!َفأُخصِنَ!فَإذَآ:المَملوكاتِفىوتَعالَىتَبارَكَُهَفلاقال

النساء:52،.أ!!لاَذَعلاًتاَلْمُخصَئتِعَلَىاَمنِضفُفَحَلَهنَ

فأمّا،ُضَغَبَتَيائَذِىِدلَجلافىإلايَكونُلاُفصَنلاو:(الشافِعِئُ)ْقال

.2/83الأنوارمثارق.والملاطفةالمصارعة:والمعالجة.بملاطفةمنهاذلكتناولت:أى(1)

"يزد،.:سفى(2)

أبىطريقمن(3112)والترمذى،(4468)داودأبووأخرجه.(7084)الشعبفىالمصنف(3)

وابن(313)خزيمةوابن،(7323)الكبرىفىوالنسائى،(0524،9124)وأحمد.بهالأحوص

به.سماكطريقمن(1728،1730)حبان

.(2763/42)مسلم(4)

أالثيخ،.:س،الأصلفى(5)
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ُةَمأزَنَت))إذا:!ِي!ِهَفلارسولُوقالَ:قال.لهنِصفَفلاقَتلٌهوىِذَّلاُمجَّرلا

.(1)اهْمُجرَي:ْلُقَيمَلو."اهْدِلجَيلفزِناهاَنيَبَمكمُكِدَحأ

يَعقوبَُنبُدمحمحدثناالحافظُ،عبدِالفَهِأبوأخبرَنا-أ7167

بنُعيسَىحدثنا:قالاإسماعيلَبنُومُحَمَّدٍُنَسَحبنُُنيَسُححدثنا،الحافظُ

هَّنأهريرةَأبىعن،أبيهعن،سعيدٍأبىبنِسعيدِعن،ُثيَّللاحدثنا،ٍداّمَح

زِناهاَنيَبَمكمُكِدَحأُةَمأزَنَت"إذا:يقولُجمي!ِه!لارسولَُتعِمَس:يقولُهَعِمَس

نإثُئمعَلَيها،ْبزَثُيولاّدَحلافليَجلِدْهازَنَتإنثُئمعَلَيها،ْبزَثُيولاالحَذفليَجلِدْها

فىالبخارئُرَواهشَعَبر")2(.نِملبَحبوَلواهْعِبَيلفزِناهاَنئَبَمكالثّالِثَةَِتَنَز

عنمُسلِمٌورَواه،ِثيَّللاعنوغَيرِهَفُسويبنِعبدِاللَّهِعن"الصحيح"

(3)اس

.حَمادٍبنِعيسَى

أبيهعنسعيدٍأبىبنِسعيدِعنيَسارٍبنِإسحاقَبنُمحمدُرَواهَكِلَذَكو

(4)ري
.هرَيرَهابىعن

سعيدٍعنزَيدٍبنُوأُسامَةُموسَىبنُُبوّيأوَرَمُعبنُِهَّللاُديَبُعورَواه

هريرةَ:أبىعنالمَقبُرِئَ

.135-133صالرسالة(1)

والطحاوى،(50401)وأحمد.بهحمادبنعيسىطريقمن(4572)الكبرىفىالنسائىأخرجه(2)

به.الليثطريقمن(3733)المشكلشرحفى

.(0317/03)ومسلم،(5212،6839)البخارى(3)

إسحاقبنمحمدطريقمن3/161والدارقطنى،(6364)عوانةوأبو،(4714)داودأبوأخرجه(4)
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،َةَبقُعبنِمحمدِبنُعلئُأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7168

َرَمُعبنِِهَّللاِديَبُععن،ٍديَبُعبنُمحمدُحدثنا،العَنبَسِأبىبنُإبراهيمُحدثنا

أخبرَنا،إسحاقَبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا)ح(

موسَىبنُاْئوبُحدثنا،سفيانُأخبرَنا،الحُمَيدِىُّاْخبرَنا،موسَىبنُبشرُ

حدثناالعَدلُ،حَمشاذَبنُعلئُحدثناالفَقيهُ،ٍرِهاطأبووأخبرَنا)ح(

زَيدٍبنُأُسامَةُأخبرَنا،عَطاءٍبنُالوَفابِعبدُحدثنا،أُسامَةَأبىبنُالحارِثُ

لمجتَالنَّبِىِّعن،هريرةَأبىعن،ِّىِرُبقَملاسعيدٍأبىِنبِديعسعن،اللَّيثِئُ

التىالأوجُهِمِنَ"الصحيح"فىمُسلِمهَجَرخأالفَيثِ)1(.حَديثِبمَعنَى

ذَكَرناها)2(.

.(3)َةَريَرُهأبى،ظ66/81عنسعيدٍعنَةئَمُأبنُإسماعيلُرَواهَكِلَذَكو

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-ا7169

أنَسبىبنُمالكُأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَ

بنُِهَّللاعبدُأخبرَناببَغدادَ،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا)ح(

،ٍريَكُبوابنُقَعنَبٍابنُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،دُرُسْتُويَهبنِجَعفَرِ

وعنهريرةَأبىعن،ِهَّللاعبدِبنِِهَفلاِديَبُععن،شِهابٍابنِعن،مالكٍعن

زَنَتإذاالأمَةِعنسُئلَ!تَِهَقلارسولَأن،ِّىنَهُجلاٍدِلاخِنبِديَز

،(4470)داودوابوبه.عبيدبنمحمدطريقمن(8886)احمدواخرجه.(1082)الحميدى(1)

.(17186،17187)فىوسيأتىبه.عمربناللهعبيدطريقمن(7246)الكبرىفىوالنسائى

.(1703/31)مسلم(2)

به.إسماعيلطريقمن(7253)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)
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زَنَتإنثُمّفاجلِدوها،زَنَتإنثُمَّفاجلِدوها،زَنَت"إن:قال،تُحصَنْمَلو

الثّالِثَةِأبَعدَأدرِىلا:شِهابٍابنُقالبضَفيير((.وَلوفبيعوهازَنَتإنثُئمفاجلِدوها،

عن"الصحيح"فىالبخارئُرَواهالحَبلُ)1(.ُريفَّضلاو:قال.ِةَعِباّرلاأوِ

.(2)ِهِريَغوِّىِبَنعَقلاعنمُسلِمٌورَواه،مالكٍعنوغَيرِهَفُسويبنِِهَّللاعبدِ

علىتَنصيصِهفىالزُّهرِىِّعنِتاقِّثلاالحُفاظِمِنَجَماعَةٌرَواهَكلَذَكو

اًتِباثبالنكَاحِإحصانِهابعدَجَلدُهافيَكونُ،تُحصَنْمَلوزَنَتإذاجَلدِها

نأَمَعَزنَمقَولِفىِةَنُّسلاباًتِباثبالنكَاحِإحصانِهاقبلَوجَلدُها،ِباتِكلاب

النِّكاحُ.بهالمُرادُفيهِنالمَذكورَالاحصانَ

ُئِناجَرهِملاالحَسَنِبنِمحمدِبنُِهَفلاعبدُأحمدَأبوأخبرَنا-ا7170

إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،ىِّكَزُملاجَعفَرٍبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا،ُلدَعلا

بنَسُلَيمانَأن،سعيدٍبنِيَحيَىعن،مالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،العَبدِئُ

ىِنَرَمأ:قالالمَخزومِئَرَبيعَةَأبىبنِِشاّيَعبنَِهَفلاعبدَأن،هَرَبخأيَسارٍ

الامارَةِولائدِنِمولائدَ)3(انْدَلَجفٍشيَرُقنِمفِتيَةٍفىزحبهالخطابِبنُُرَمُع

الزِّنى)4(.فىخَمسينَخَمسينَ

،135/6،7/181والثافعى،227/1سفيانبنويعقوب،(5102)المعرفةفىالمصنف(1)

طريقهومن،2/826الليثىوبرواية،(مخطوط-و13/4)بكيرابنبروايةالموطأفىومالك

.(17183)فىوصيأتى.(4444)حبانوابن،(7259)الكبرىفىالنسائى

.(4017/33)،(3017/32)ومسلم،(6837،6838)البخارى(2)

.4/184الموطأعلىالزرقانىشرحالإماء.:الولائد(3)

ابنوأخرجه.827/2الليثىوبرواية،(مخطوط-و13/4)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(4)

به.سعيدبنيحىطريقمن(28851)شيبةابى

-25-ا



المماليكُحدفىجاءمابابالحدودكتاب

محمدُالعباسِأبوحدثناالحافظُ،عبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا7171

،مبِداقبنُعلئُحدثنا،ررَرَغأبىبنِِمِزاحُنبُدمحأحدثنا،يَعقوبَابنُ

قال:قالر!بهعلىعن،عبدِخَيرٍعن،ال!ذَئَعن،ال!لامِعبدُأخبرَنا

وأَّنِصحُأالحُدودَ،نهيَلَعفأقيموامُكُؤامإزَنَت"إذا:لمجتيِهَفلارِسولُ

.ايُحصَنَّلأ

حدثنا،جَعفَرٍبنُِهَفلاعبدُأخبرَنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَنا-ا7172

محمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبووأخبرَنا)ح(داودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

يَعقوبَ،بنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِبنُالحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُ

عن،َئَدُّسلاعن،زائدَةُحدثناداودَ،أبوحدثنا،بكرٍأبىبنُمحمدُحدثنا

فقالَ:هب!!لعلئٌَبَطَخ:قالىِمَل!لاالزَحمَنِعبدِأبىعن،عُبَيدَةَبنِسَعدِ

نَمومِنهُمأَحصَنَنَمأرِفائِكُمعلىالحُدودَأقيمواالناسُ،أثهايا

هِىَاذِإفأجلِدَها،أنفأمَرَ:ى،زَنَت!ي!ِهَفلالِرسولًِةَمأَنِإف؟يُحصِنْمَل

ع!يدالنَبِئَُتيَتأف،تَموتَأنجَلَدتُها/أناإنُتيِشَخف،ِسافَنلابعَهد2ٍحَديث243/8ُ

ُتيِشَخف:ىِمَذَقُملارِوايَةِىِفو،َسُنويحَديثِلَفظُ"أحسَنتَإ.:فقالَهُترَبخأف

رَواه.(3)"َتنَسحأ9:فقالَلمجي!ىِبَنلِلَكِلَذُترَكَذفأقتُلَها،أنجَلَدتُهاأناإن

.(4)ىِمَذَقُملابكرٍأبىِنبِدمحمعن""الصحيحفىمُسلِئم

.4/159الدارقطنىعللينظر(1)

إحديثةا.:مفى(2)

.(15899)فىتقدم(3)

.(1705/34)مسلم(4)
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،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا،الحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا-أ7173

أخبرَنا،ٌميَشُهحدثنا،مَنصورٍُنبُديعسحدثنا،نَجدَةَُنبُدمحأأخبرَنا

هَّنإ:لهفقُلتُه!رعَليًّاأتَيتُ:قالحَبيبَةَأبىعن،ُئِعَجشألامالكٍأبو

مُققَنْبَرُ،يا:قالثُمٍَّتاّرَمَعَبرأ!خَدَّدَرف:قالالحَدَّ.هيَلَعْمِقأففاحِشَةًأصابَ

لَكَ:نَقولَحَتَىهْبِرضا:قال!.مَملوكٌىِّنإ:فقُلتُ.سَوطٍمِائَةَهْبِرضافهيَلإ

سَوطًا.خَمسينَهَبَرَضف.ْكِسمأ

بالسُنَّةِاستِدلالًاإسلامُها؟الأمَةِوإِحصانُ:ُهَّللاهَمِحَرُّىِعِفاّشلاقال

العِلمِ)1(.أهلِِرَثكأوإِجماعِ

بنُالعباسُمَنصورٍأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-أ7174

عن،سفيالنُحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُحدثنا،ِلضَفلا

أدن،شُرَحبيلَبنِعمرِوعن،الحارِثِبنِِماّمَهعن،إبراهيمَعن،مَنصورٍ

قَباءً.عبدِىنِمَقَرَسعبدِى:فقالَمَسعودٍبنَِهَفلاعبدَىَتأٍندِّرَقُمبنَمَعقِلَ

قال!:.زَنَتأمَتِى:َرَكَذأظنّه:قال،و081/67بَعضٍفىبَعضُهَقَرَسَكُلام:قال!

إحصانُها)2(.إسلامُها:قال!.ْنَصحُتمَلاهَنإ:قال!اجلِدْها.

إسلامُها)3(.إحصانُها:وقالَمَنصورٍعنزَيدٍبنُُداّمَحأيضًاورَواه

.135صالرسالة(1)

شيبةأبىابنوأخرجه.(9692)الطبرانىطريقهومنمطولا،تفسير(-773)منصوربن)2(سعيد

فىالهيثمىوقال.بنحوهبهيزيدبنإبراهيمطريقمن6/609تفسيرهفىجريروابن،(12874)

الصحيح.رجالوغيرههذاورجالبأسانيدالطبرانىرواه:6/274المجمع

عندوليس،بهزيدبنحمادطريقمن(9693)والطبرانى،تفسير(-774)منصوربنسعيدأخرجه(3)

إسلامها"."إحصانها:قولهسعيد
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بنُالعباسُمَنصورٍأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-ا7175

حدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَُنبُدمحأأخبرَنا،ُّىِوَرَهلاِلضَفلا

أنَسبىبنِِهَفلاعبدِبنُثُمامَةُحَذَثَنِى:قالهِنل!أبىابنُهوداودُأخبرَنا،ٌميَشُه

وأتَزَؤَجنَ،َنيَنَزإذاَذَحلاإماءَهيَضرِبُمالكٍبنََسَنْاشَهِدْتُ:قِال

.ا!جَؤَزَتَي

حدثنا،أحمدُأخبرَنا،مَنصورٍبوأأخبرَنا،نَصرٍأبوأخبرَناو-ا7617

إحصانُ:قالىِبعَّشلاعن،مبِلاسبنِإسماعيلَعن،عَوانَةَأبوحدثنا،سعيدٌ

ثُمَّبهتَزَقأوالاسلامفىتَلَخَدإذاوإِقرارُها،الاسلامفىدُخولُهاالأمَةِ

خَمسينَ)2(.جَلدُاهيَلَعفزَنَت

عن،مُغيرَةُأخبرَنا،ٌميَشُهحدثنا،سعيدٌانَثَذَحو:قال-ا7177

يَقرا:مُجاهِدٌوكانَأسلَمنَ.إذا:قالأَحْصَنَ()3()فإذايَقرأُكاناْنَهإبراهيمَ

عَلَيها)4(.حَدَّفلاالأمَةُِجَؤَزَتتمَلاذِإف،تَزَؤَجنَإذا:يقولُ،َنِصخُأ!فَإذَاَ

ابنُقال:قالمُجاهِدٍعن،وعمرٍعن،سفيانُحدثناسعيذ،انَثَذَحو:قال

.(ْ)َنَصحُتحَتَىذَحالأمَةِعلىلَيسَعبابر:

به.هشمطريقمن5/325التمهيدفىالبرعبدابنوأخرجهتفسير(.-614)منصوربن)1(سعيد

سالمبنإسماعيلطريقمن6/061تفسيرهفىجريرابنوأخرجهتفسير(.-086)منصوربنسعيد(2)

.بنحوهبه

.الصادوكسرالهمزةبضمالباقونوترأ،بكروابووخلفوالكسائىحمزةتراوالصادالهمزةبفتح(3)

.2/871لثرا

دون،بههثمطريقمن6/061تفسيرهفىجريرابنوأخرجه)216-تفسير(.منصوربن)4(سعيد

مجاهد.قول

-.بهعيينةبنسفيانطريقمن(28757)شيبةأبىابنوأخرجهتفسير(.-615)منصوربنسعيد(5)
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عن،نيَصُحأخبرَنا،ميَشُهحدثنا،سعياانَثَّدَحو:قال-أ7178

تَزَوَّجنَ)1(.إذا:قال!ن!ِصخُأ!فَإذَاَ:يَقرأُكانهَّنأعباسٍابنِعن،َةَمِركِع

مِنَمَضَىبماقَولَهتَرَكْناامَّنِإو،عباسٍابنُيقولُكانكَذا-أ7179

التَّوفيقُ.وباللَّهِ،الأئمَّةِوأقاويلِالصَّحيحَةِالسُّنَّةِ

ِقيقَّرلانَفىِفىجاءَمابابُ

،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-أ7180

عبدًاأن،ٍعِفانعن،مالكأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا

بها،فوَقَعَِقيقَّرلاَكِلَذنِمجاريَةًاستَكرَهَهَّنأو،الخُمُسِرَقيقِعلىيَقومُكان

استَكرَهَها)2(.هَّنأل؟الوَليدَةَيَجلِدِمَلو،ونَفاهُرَمُعهَدَلَجف

هَّنأَرَمُعبنِِهَّللاعبدِعن""الخلافياتُبِحاصالمُنذِرِابنُبكرِأبوورَوَى

.(3)ٍكَدفىَلإونَفاها،ىنِّزلافىلهمَملوكَةًحَدَّ

:قال،بَغَتٍدَلوأُمِّفىقالل!نهعَليًّاأنإبراهيمَعنباّمَحعنورؤينا

عَلَيها.نَفىَولاتُضرَبُ

.(4)ىَفنُتوتُضرَبُ:قالرفالبهمَسعودٍابنَأنإبراهيمَعنٍداّمَحوعن

.غِطَقنُموكِلاهُما

.ُمَلعأُهَّللاو،مَسعودٍابنِعنَىِوُركماعلىٍّعنورُوِىَ

مجاهد.عنآخرطريقمن(13619)الرزاقوعبد-

به.هثمطريقمن6/611تفسيرهفىجريروابن،(17753)ثيبةأبىابنأخرجه(1)

به.مالكطريقمن(17131)فىوتقدم،233/7والثافعى،(5069)المعرفةفىالمصنف(2)

.4/60الحبيرالتلخيصفىكما-الأوسطفىالمنذرابن(3)

به.حمادطريقمن(5070،5071)المعرفةفىوالمصنف،(29385)شيبةأبىابنأخرجه(4)
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،بشرٍبنِمحمدِبنُعثمانُأخبرَناالزَفاءُ،الحَسَنِأبوأخبرَنا-ا7181

عنالرنادِ،أبىابنُحدثنا،أوَيسٍأبىابنُحدثنا،القاضىإسماعيلُحدثنا

فعَلَىالأمَةُأوُِدبَعلازَنَىإذا:يَقولونَكانواالمَدينَةِأهلِنِمِءاهَقُفلاعن،أبيه

وكانوا.مَملوكٍعلىتَغريبَولا،خَمسينَجَلدَُكِلَذَلَعفمِنهُماٍدِحاولُك

حَدُّفعَلَيهَقَتَعحَتَىهيَلَعيممْمَلفمَملوئروهوحَذًاأصابَنَم:يَقولونَ

المَملوكِ.

زَنَتإذاامَتَهِلُجَّرلاحَدّبابُ

حدثنا،عيسَىبنُعلئُحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7182

بنُوموسَىعلىبنُوإِبراهيمُمحمدٍُنبُرَفعَجوُئِشَرَحلاوعمرٍُنبُدمحم

،شِهابٍابنِعن،مالكٍعلىقَرأتُ:قاليَحىَبنُيَحيَىحدثنا:قالوامحمدٍ

الأمَةِعنسُئلَ!ي!ِهَفلارسولَأن،هريرةَأبىعن،ِهَفلاعبدِبنِالفَهِديَبُععن

زَنَتإنثُمَّفاجلِدوها،زَنَتإنثُمَّفاجلِدوها،زَنَت)إن:قالتُحصَنْمَلوزَنَتإذا

أوِِةَثِلا!اأ!رَأ!رِىلا:شِهابابنُظلبضَفيبر،./ولَوبيعوهاغُث،اهودِلجامف244/8

.(1)ِةَعِبازلا

،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُرلاعلىأبووأخبرَنا-ا7183

إلامِثلَهبإِسنادِههَرَكَذف.مالكٍعن،َةَمَلسَمبنُِهَفلاعبدُحدثناداودَ،أبوحدثنا

فبيعوهمازَنَتإنإثُمَّ:قال:زادَ.الجُهَنِىٍدِلاخبنِوزَيدِهريرةَأبىعن:قالأفَ

ُريفَئفلاو،ِةَعِبازلاأوِِةَثِلاثلافىأدرِىلا:شِهابٍابنُقالبففيير!.وَلو

.2/826مالك(1)
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مُسلِمورَواه،مالكٍعنإسماعيلَعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواهالحَبلُ)1(.

هَجَرخأو،(2)امِهِثيدَحفىزَيدًايَذكُرْمَلهَّنأإلا،يَحيَىبنِويَحيَىِّىِبَنعَقلاعن

.(3)اًعيمَجعَنهُمابإِسنادِهمالكٍعنوهبٍابنِ،ظ67/81حَديثِنِم

.(4)َئِرهُّزلاعنٍدِشاربنُومَعمَرُكَيسانَبنُُحِلاصرَواهَكِلَذَكو

كما:عُيَينَةَابنُورَواه

أخبرَناإملاءً،ُئِوَلَعلاالحُسَينُِنبُدمحمالحَسَنِأبوحدثنا-ا7184

وأخبرَنا)ح(سفيانُحدثنا،مُنيبٍبنُِميحَّرلاعبدُحدثناأحمدَ،بنُُبِجاح

قال:قالُعيبَّرلاأخبرَنا،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبو

القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا)ح(عُيَينَةَابنُأخبرَنا،الشّافِعِئُ

سُفيانَ،بنُيَعقوبُحدثنا،دُرُسْتُويَهبنِجَعفَرِبنُِهَّللاعبدُأخبرَناببَغدادَ،

بنُِهَفلاُديَبُعأخبرَ:ى،الزُّهرِىُّحدثنا،سفيانُحدثنا،الحُمَيدِىُّحدثنا

عِندَكُنّا:قالواوشِبلٍِّىِنَهُجلاٍدِلاخبنِوزَيدِهريرةَأبىعن،عُتبَةَبنِِهَّللاعبدِ

قال.الرّابِعَةِأوِالثّالِثَةِفى:وقالَ.بنَحوِهتَز:ىالأمَةِعنفسُئلَع!يرِهَّللارسولِ

.مَعبَدٍبنِشِبلِ:يقولُعُيَينَةَوابنُ.هريرةَوأبِىزَيدٍعن:يقولُمَعمَر:يَعقوبُ

(5)ء

وهم.وهو

.(17169)فىوتقدم.(4469)داودأبو(1)

.(0317/32)ومسلم،(5312،4512)البخارى(2)

.(4071/33)مسلم(3)

(7258)الكبرىفىوالنسائى،(33)عقب(4170)ومسلم،(2232،2233)البخارىأخرجه(4)

به.معمرطريقمن(33)عقب(1704)ومسلمبه.كيسانبنصالحطريقمن

=.(812)والحميدى،1/431سفيانبنويعقوب،398،399صالمأثورةالسننفىالافعى(5)
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بنِمالكِعن"الصحيح"فىالبخارئُهَجَرخأ:ُهَّللاهَمِحَرالشخُظل

.(1)شِبلٍذِكرِدونَعُيَينَةَابنِعنإسماعيلَ

كما:شِبلٍحَديثُوإِنَما

ِهَئلاعبدُأخبرَنا،القَطانُِلضَفلابنِالحُسَينِبنُمحمدُأخبرَنا-ا7185

حدثنا:قالاٍريَكُبوابنُصالِحأبوحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍابنُ

بنِِهَئلاعبدِبنُِهَئلاُديَبُعاْخبرَك!،شِهابٍابنِعن،ٌليَقُعحَذَثَنِى،ُثيَفلا

عن،الأوسِىِّعبدِالئَهِبنِمالكِعنالمُزَك!،ٍديَلُخبنِشِبلِعن،عُتبَةَ

ثُئمفاجلِدوها،زَنَتإذاثُمَّفاجلِدوها،زَنَت)إذا:لِلوَليدَةِقالهَناري!مجِهَئلارسولِ

51وَركَذاالحَبلُ)2(.والضفيرُبضَفيبر!.وَلوفبيعوهازَنَتإذاثُئمفاجلِدوها،زَنَتإذا

.امُهنَعيَعقوبُ

ابنِوعن،اذَكَهِثيَقلاعنِهَئلاعبدِعن""التاريخفىالبخارئُورَواه

.(3)ىِسوألامالكٍبنِِهَتلاعبدِعن:فقالَِثيَفلاعنربيَكُب

بنسفيانطريقمن(6552)ماجهوابن،(0672)الكبرىفىوالنسائى،(43017)أحمدوأخرجه-

.(5552،5652)البخارى(1)

وأحمدبه.عقيلطريقمن3/321الضعفاءفىالعقيلىوأخرجه.1/430سفيانبنيعقوب(2)

وشرح،135/3المعانىشرحفىوالطحاوى،(7261)الكبرىفىوالنسائى،(19017)

من:بدلا.مالكبناللهعبدجميغا:وعندهمبه.الزهرىطريقمن(3728،3729)المشكل

.هَفلاعبدبنمالك

.5/02الكبيرالتاريخ(3)
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زنتإذاأمتهالرجلحدبابالحدودكتاب

.(1)ِّىِرهُّزلاعنشِهابٍابنِىِخأوابنُُّىِديَبُّزلاقالَهَكِلَذَكو

.(2)ٍدِماحبنِشِبلِ:فقالَالزُّهرِىِّعنيَزيدَبنُُسُنويورَواه

إحدَىىِفو:قالعِندِى.ُّحِصَيلاٌدِماح،ُهَبشأٌديَلُخ:البخارىُّقالَ

اللَّهِ)3(.عبدِبنِمالكِ:الأُخرَىفىوقالَ.مالكٍبنِِهَّللاعبدِ:عنهالرِّوايَتَينِ

َكِلَذَتَبَثدَقو،كِفايَةٌٍدِلاخبنِوزيدِهريرةَأبىعنِهَّللاِديَبُعحَديثِىِفو

هُرَيرَةَ:أبىعنَرَخَاوجهٍنِم

ابنُزَكَريّاوأبوالقاضِىالحَسَنُِنبُدمحأبكرٍأبوأخبرَنا-أ7186

ُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاىِّكَزُملاإسحاقَأبى

ِنبِديعسعن،موسَىبنِأيّوبَعن،سفيانُأخبرَنا:الشّافِعِئُقال:قال

زِناهادشئنَمُكِدَحأُةَمأزَنَت"إذا:!اللمجيسَئِبَّنلاأن،هريرةَأبىعن،سعيدٍأبى

َّدَحلافليَجلِدْهازِناهاَنيَبَمكفزَنَت،ذَداعإنثُمَّعَلَيها،ْبزَثُيولاالحَذفليَجلِدْها

يَعنِىشَعَير((.نِمبضَفييروَلواهْعِبَيلفزِناهاَنيَبَتففزَنَتعادَتإنثُئمعَلَيها،ْبزَثُيولا

عنوغَيرِهشَيبَةَأبىابنِبكرِأبىعن""الصحيحفىمُسلِمٌهَجَرخأالحَبلَ)4(.

،.:(5)
.د-

به.الزبيدىطريقمن(7263)الكبرىفىوالنسائى،5/19الكبيرالتاريخنىالبخارىأخرجه(1)

به.يونسطريقمن5/20الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(2)

.5/20،21الكبيرالتاريخينظر(3)

طريقمن(17168)فىوتقدم.(256)مسندهنىوالثافعى،(5107)المعرفةفىالمصنف(4)

.سفيان

.(1703/31)مسلم(5)
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المُقرِئُحامِدأبىابنُمحمدِوأبوالحافظُِهَّللاعبدِاْبووأخبرَنا-ا7187

عَفّانَ،بنِعلىِّبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالا

،َئِرُبقَملاسعيدٍأبىبنِسعيدِعن،َرَمُعبنِِهَفلاِديَبُععن،ٍديَبُعبنُمحمدُحدثنا

يُعَئزها،ولافليَجلِدْهامُكِدَحأُةَمأزَنَت"إذا:قاللمجفهِهَفلارسولَأن،َةهريربىأعن

:أو،ريَعَشنِمبحَبلٍوَلواهْعِبَيلفِةَعِبازلافىعادَتن!فيُعَئزها،ولافليَجلِدْهاعادَتن!ف

الفَه)2(.ديَسُعحَديثنِم""الصحيحفىمُسلِئمهَجَرخا0شعبر((ضَفييرمِن 1( َ.َء(.َ

ابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدُِنبُدمحمأخبرَنا-ا7188

بنُيَحيَىحدثنا،إبراهيمَبنُإسحاقُحدثنا،سلمةَبنُأحمدُحدثنا،إبراهيمَ

الرَّحمَنِعبدِأبىعن،عُبَيدَةَبنِسَعدِعن،ال!ذَئَعن،إسرائيلُحدثنا،َمَدآ

فأقيموافجَرَاٍةَمأ(3)وأعبدٍأئما،ُساّنلاأئها:فقالَه!بعلئٌخَطَبَنا:قال

!صِهَّللالِرسولِاًمِداخإنَ:قالثُئَم.َذَحلافاجلِدوهُمااَيَنَزنِإو،َذَحلاعَلَيهِما

(و68/81بنِفاسِهاعَهدٍحَديثَةَاهُتدَجَوف/اهَدِلجألفبَعَثَنِى،ىنِّزلامِنَولَدَت

فىمُسلِمرَواهتَماثَلَأ)4(.ىَّتَحاترُكْها،َتنَسحأإ:فقالَأقتُلَها،أنُتيِشَخف

.(إبراهيمَ)ْبنِإسحاقَعن""الصحيح

من(6472)الكبرىفىوالنسائى،(0474)داودوأبو.بهعبيدبنمحمدعن(8886)أحمدأخرجه(1)

به.عمربنالذَعبيدطريق

.(1703/31)مسلم(2)

."و":مفى(3)

.(لث)م30/382التاجينظرذلك.تُقارِبأو،وتصحتبرأ:تماثل(4)

.(15899،17172)فىتقدموالحديث

.(34)عقب(1705)مسلم(5)
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ابنُسعيدِأبوأخبرَنا،َفُسويبنُِهَّللاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-أ7189

الأحوَصِ،أبوحدثنا،ُناّفَعحدثنا،ُئِنارَفعَّزلاالحَسَنُحدثنا،الأعرابِىِّ

أُخبِرَ:قالر!نهعلىٍّعن،جَميلَةَأبىعن،ٍرِماعبنُعبدُالأعلَىحدثنا

نِمَّفِجَتمَلفوَجَدتُهافانطَلَقتُ."ذَحلااهَجَلْمِقأ":فقالَفجَرَتمَةٍبألمجي!النَبِئُ

دِمائِها.نِمَّفِجَت)ا!َلوجَدتُها:فقُلتُ"أفَرَغتَ؟".:فقالَهيَلإُتعَجَرف،دِمائِها

))أقيموا:!عِهَّللارسولُوقالَ:قال.((َّدَحلااهيَلَعمئِقأفدِمائِهانِمتَّفَجاذ!ف":قال!

.(1)((مُكُناميأتَكَلَمماعلىَّدَحلا

عن،شَريكٌحدثنا،علئٌحدثنا،الحَسَنُانَثَذَحو:قال!-أ0971

:قالر!جبهعلىعن،جَميلَةَأبىعن،جَميلَةَأبىبنِِهَّللاوعَبدِالأعلَىعبدِ

.((َّد!ااهَجَلْمِقأ":مج!جَُّئِبَّنلافقالَ،!ِّيكِهَّللارسولِأزواجِِضعَبِلٌةَمأولَدَت

(2):ء
.لحوَهفذكرَ

.(3)ىَلعألاعبدِعنالثورِىِّعنمَضَىفيماانيّوُرو

العباسِأبوحدثنا،ىِّكَزُملاإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-أ1971

أخبرَنا،ُّىِعِفاّشلاأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَُنبُدمحم

بنتَفاطِمَةَأن،علىٍّبنِمحمدِبنِالحَسَنِعن،دينارٍبنِعمرِوعن،سفيانُ

زَنَت)4(.لهاجاريَةًتَّدَحكي!ِهَّللارسولِ

وتقدم.بهالأحوصأبىطريقمن(7269)الكبرىفىوالنسائى،(02874)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.(87071)فى

جميلةءأبىعن:فيهوليس(2257)الجعديات(2)

.(17087)فى)3(تقدم

به.عينةبنسفيانطريقمن(28742)شيبةأبىابنوأخرجه.(257)مسندهفىالشافعى(4)
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القاضِىالحَسَنِابنُبكرِوأبوالحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-17192

،ٍبِلاطأبىبنُيَحيَىحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالا:

بنََسَنأأن،ٍسَنأبنِثُمامَةَعن،سعياأخبرَنا،عَطاءٍبنُالوَهّابِعبدُأخبرَنا

.(1)َذَحلاهيَلَعفأقامَبَنيهبَعضََرَمأمَملوكُهزَنَىإذاكانمالكٍ

أبوحدثنا،القَطّانُبكرٍأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطاْبوأخبرَنا-17193

مُلَيكَةَ،أبىابنُأخبرَك!،ٍجيَرُجابنُحدثنا،عُبادَةَبنُرَوحُحدثناالأزهَرِ،

ىِذَّلِلفقالَ،زَنَتلهجاريَةًحَدَّهَنأأبيهعن،َرَمُعبنِِهَّللاعبدِبنِِهَفلاعبدِعن

:لَجورَعِهَفلاقَولُأينَفقُلنا::قالخَففْ.،اهيَلجِرَلَفسأيَجلِدُها:

أقتُلُها)2(؟أنا:قالالنور:2،؟أاَلهِ!دِينِىِفريهَفآَراَمِهِبتَآضُدْكوُ!وَلَا

قَطعفىمَذكورَم!َقَرَسلهعبدًاقَطعِهفىَرَمُعبنِِهَّللاعبدِعنوالزَوايَةُ

.(3)َقَرَسإذاالاَبِقِ

.(4)مُهَءامإيَحُدّونَمُهَدعَبنَموالأنصارُوكانَ:الشّافِعِئُقال

،ٍرَطَمابنُعمرِوأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-17194

،ُةَبعُشحدثنا،أبىحدثنا،مُعاذٍبنُِهَفلاُديَبُعحدثنا،محمدٍبنُيَحيَىحدثنا

تُجلَدِمَلالأمَةُِتَنَزإذا:يقولٍُريَبُجبنَسعيدَُتعِمَس:قالرُمبنِعمرِوعن

به.دميدطريقمن(28738)شيبة(بىابن(خرجه(1)

من:بدلًا.هَفلاعبدبنالفَهعبيد:وعنده،بهجريجابنطريقمن(13537)الرزاقعبد(ضجه(2)

"أفيقتلها؟".:وعنده.هَقلاعبدبنالقَهعبد

.(17316،17317)فى)3(سيأتى

.135/6الأم(4)
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بَقاياُتكَردأ:فقالَلَيلَىأبىبنَالرَّحمَنِعبدَفسألتُ.ْجَّوَزَتمَلماَّدَحلا

زَنَت)1(.إذامِهِسِلاجَمفىولائدِهِمنِمالوَليدَةََنوبِرضَيمُهوالأنصارِ

.(2)هَتَديلوُّدُحَيرفجهبَرْقوأبو،بهُرُمأيرف!مَسعودٍوابنُ:الشّافِعِئُقال

.(3)مَسعودٍابنِعنفيهالرِّوايَةُمَضتِدَق:ُهَّللاهَمِحَرالشيخُقمال

حدثنا،الوَليدِأبوأخبرَنا،إجازَةًالحافظُِهَفلاعبدِأبووأنبأك!-أ9571

عن،العَؤامِبنُُداّبَعحدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبوحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُ

فجَرَت)4(.لهًةَمأَبَرصروْرَبأباُتدِهَش:قالأبيهعن،َثَعشأ

عنالزِّنادِ،أبىعن،سُفيانَعن،بكرٍأبوانَثَّدَحو:قال-أ7196

.(لَه)ْجاريَةًحَدَّهَّنألتماحنهزَيدٍعن،زَيدٍبنِخارِجَةَ

،بشرٍبنِمحمدِبنُعثمانُأخبرَناالرَّفاءُ،الحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7197

عنالزِّنادِ،أبىابنُحدثنا،أوَيسٍأبىابنُحدثنا،القاضىإسماعيلُحدثنا

يَقولونَ:كانواالمَدينَةِأهلِنِممِهِلوَقىَلإىَهَتنُيالَّذينَالفُقهاءِعن،أبيه

يُقيمَأنِلُجَّرلِلأنإلا،السُّلطانِدونَالحُدودِمِنَشَيئًايُقيمَأنٍدَحألىِغَبنَيلا

وأمَتِهِ)6(.عبدِهعلىىنِّزلاحَدَّ

فىوالبغوى،6/161،612تفسيرهفىجريروابن،(28748،28754)شيبةابىابناخرجه(1)

به.شعبةطريقمن(99،001)الجعديات

.6/135الأم(2)

.(17174)فىتقدم(3)

.(28747،29198)شيبةأبىابن(4)

.(28743)شيبةأبىابن(5)

.12/216البارىفتحفىكما-الزنادابىنسخةفىالقاضإسماعيل(6)
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...مخيرالإمامإنقال:ومن،الذميينحدفىجاءمابابالحدودكتاب

مُخَيَّزالإمامََّنإ:قالنَمو،نَيّيّهِّذلاحَدِّفىجاءَمابابُ

وجَلَّ.عَزَُّهَّللاَلَزنأبماَمَحَحَمَحَحوإن،مُهَنيَبِمحُحلافى

الخيارُلهولَيسَمُهَنيَبيَححُمَأنهيَلَع:قالنَمو

الكِتابِ:أهلِفىجمزهثبَنِللَجورَعُهَفلاقال:ُهَّللاهَمِحَرالشئافِعِئُقال

هِذهىِففظأ.68/81(42:الماندةأ!غُهنع/ْضِيغَأؤَأْمُهَنْيَبفَاَضكمَُكوُءآَج)فَإِن246/8

وأمُهَنيَبِمكُحلافىالخيارَع!ي!هئبَنِلَلَعَجَهَفلاأن-أعلمُوالفَهُ-بَيانالآيَةِ

ُتعِمَسو:قال.ِطسِقلابمُهَنيَبيَحكُمَأنَمَكَحإنهيَلَعوجَعَلَ،عَنهُميُعرِضُ

بِضَآمُهَننَبُمكْصَا!وَأَنِ:لَجوعَزَِّهَفلاقَولِفىيقولُِملِعلاأهلِنِمأرضَىنَم

تَحكُمَ)1(.أنعَزمًالا،َتمَكَحإن:149:الماندةأاَددًُ!أَنزَلَ

بنُالعباسُمَنصورٍأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-ا7198

عَوانَةَ،أبوحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُحدثنا،ِلضَفلا

ِماّكُحىَلإالكِتابِأهلُارتَفَعَإذاقالا:والشَعبِئَإبراهيمَعن،مُغيرَةَعن

بماَمَكَحَمَكَحنِإف،عَنهُمَضَرعأشاءَنِإومُهَنيَبَمَكَحشاءَإنالمُسلِمينَ

.(2)لَجورَعُهَفلاَلَزنأ

حدثنا،النَضرُوِئُمَنصورٍأبوأخبرَنا،نَصرٍأبووأخبرَنا-ا7199

عن،العَؤامُأخبرَنا،مئيَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُ

.6/138،139الأم(1/

تفسميرهفىجريروابن،(80001،04921)الرزاقعبدوأخرجهتفسيهر(.-746)منصوربنسعيد(2)

به.المغيرةطريقمن(6390)حاتمأبىوابن،8/440
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...مخيرالإمامإنقال:ومن،الذميينحدفيجاءمابابالحدودكتاب

:قالالمائدة:24(.ا!!ِمْلَاِبمُهَنتَبُمكخَاَف!:قَولِهفىالتَّيمِىِّإبراهيمَ

بالرَجمِ)1(.

حدثناالوَليدِ،أبوأخبرَنا،الحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-ا7200

عن،أُسامَةَأبىعن،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبوحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُ

الكِتابِأهلِبَينَاوُّلَخ:قالالحَسَنِعن،قَتادَةَعن،عَروبَةَأبىِنبِديعس

كِتابِكُم)3(.فىماعَلَيهِمفأقيمواإلَيكُمارتَفَعواِنِإف،حُكّامِهِم2و

أخبرَناببَغدادَ،القَطّانُالحُسَينِبنُمحمدُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا1072

حدثنا،مَرزوقٍبنُالرَّحمَنِعبدُعَوفٍأبوحدثنا،القَطّانُزيادٍابنُسَهلِأبو

بنِمحمدِبنُعلئُالحُسَينِأبووأخبرَنا)ح(ٌريَهُزحدثنا،َسُنويُنبُدمحأ

حدثنا،المِصرِىُّمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَ

عن،مُعاويَةَزُهَيرُبنُحدثنا،ٍدِلاخعمرُوبنُحدثنا،أيّوبَبنُيَحيَى

!لمج!النَّبِىِّىَلإجاءوااليَهودَأن،َرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،عُقبَةَبنِموسَى

امُهُبِر!:قالوا."؟مُكنِمزَنَىنَمبَنولَمعَتَفيَكاد:فقالَايَنَزٍةمرأوامِنهُمبرَجُلٍ

شَيئًا.فيهاُدِجَنلا:قالواالتَّوراةِ؟".فىتَجِدونَ"ما:فقالَ.انيِديأب4امُهُمِّمَحُلو

نإاهوُلتافِةاروَّتلابفأْتوا،ُمجَّرلاالتَّوراةِفى،كَذَبتُم:ٍماَلَسبنُِهَّللاعبدُفقالَ

تفسيرهفىجريروابن،18اصناسخهفىعبيدأبووأخرجهتفسير(.-747)منصوربنسعيد(1)

به.هشيمطريقمن416/8،417

بين".9:مفىبعده(2)

.(08222)شيبةأبىابن(3)

.1/154الأنوارمثارقوجوههما.نسود:نحممهما(4)
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...مخيرالامامإنقال:ومن،الذميينحدفيجاءمابابالحدودكتاب

علىكَفَهاهُسُردَيائَذِىمِدْراسُهافوَضَعَ،بالتَوراةِفجاءواصادِقينَ.كُنتُم

فضَرَبَ،ِمجَّرلاَةَيَايَقرأُولاوراءَهاومايَدِهدونَمايَقرأُفطَفِقَ،ِمجَزلاِةَيَا

امِهبَرَمأفالزَجمِ.ُةَيَاهِىَ:قالهَذا؟.ما:فقالَيَدَهٍماَلَسبنُعبدُالفَهِ

فرأيتُ:ِهَفلاعبدُقالالجَنائزُ.ُعَضوتحَيثُنِمقَريبًافرُجِمالمجي!ِهَفلارسولُ

عن"الصحيح"فىمُسلِمٌرَواه.(2)َةَراجِحلااهيِقَياهيَلَعيُجنِئُ)1(صاحِبَها

بنِموسَىعنَرَخآوجهٍنِمالبخارئُهَجَرخأو،ٍريَهُزعنَسُنويابنِأحمدَ

(3)ريَ-لم

عمبه.

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِاْبوأخبرَنا-ا0272

حدثناعبدِالجَئارِ،ُنبُدمحأحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا

مُزَ:قالٍبِزاعبنِالبَراءِعن،مُئئبنِِهَفلاعبدِعن،الأعمَشِعن،مُعاويَةَأبو

حَدَّتَجِدونَ"هَكَذا:لَهُمفقالَفدَعاهُم،مَجلودٍمُحَمَّمٍبيَهودِئًلمجيِ!ىبَنلاعلى

َهَّللاَكُدُشنَأ":فقالَعُلَمائِهِمنِمرَجُ!اعَدف.نَعَم:قالواكِابِكُم؟!.فىالزّانِى

فقالَ:كِمابِكُم؟((.فىالزانِىحَدَّتَجِدونَاذَكَه،ىَسومعلىالتَّوراةََلَزنأىِذَّلا

كِتابِنافىالرانِىحَذَُدِجَن،َكْرِبخُأمَلاذَهبنَشَدتَنِىَكَنأولَولالا،الفَهئَم

وقال،الكلمةهذهفىالروايةواختلفت"يحنأ".:8صحاشيةوفىإيحنى"،:م،8صفى(1)

الأخير،مهموزوالجيموالنونالياءبفتحيجنأعببد:أبوتالهماكلههذامنوالصحيح:القاضى

.157/1الأنوارمارق.بنفسهالحجارةويقيهاعيهاينحنى:ومعناه

فىوالشائى،(13332)الرزاقوعبدبه.معاويةبنزهيرطريقمن(6311)عوانةأبوأخرجه(2)

.(12170)فىوتقدمبه.عقبةبنموصىطريقمن(07134)والطبرانى،(7215)الكبرى

.(6554)والبخارى،(27)عقب(6991)مسلم(3)
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...مخيرالإمامإنقال:ومن،الذميينحدفىجاءمابابالحدودكتاب

أخَذنااذِإو،تَرَكناهَفيرَئشلاأخَذْناإذافكُنّا،أشرافِنافىَرُثَكهَنِكَلو؟َمجَزلا

علىنُقيمُهشَىءٍعلىفلنَجتَمِعْتَعالَوافقُلنا:الحَدَّ،هيَلَعأقَمناالضعيفَ

فقالَالزَجمِ.مَكانَِدلَجلاوالتَحميمِعلىفاجتَمَعْناوالفمعيفِ.ِفيرَّشلا

،َمِجُرفبهَرَمأف."أماتوهإذأمرًاأحيانَمأؤلُىِّنإاللهمّ)):َت!ك!ِهَّللارسولُ

اَلكُفرِ!هوىِفيُسَرعُونَاَلًذِدىغزُنكَاَلألرًسُولُ)يأئهُا:لَجورَعُهَّللافأنزَلَ

ائتوا:يَقولونَ.(4:االمائدةأ!فَخُذُوهُهَذَاأُوتِيتُرْنِإ!يَقُوُلونَ:قَولِهإلى

.اورَذحافِمجَّرلابأفتاكُمنِإو،فخُذوهِدلَجلاوِميمحَّتلابأفتاكُمنِإف،محمدًا

،44:المائدةأ!َنوُرِفَهبتَاهُمُفَأُؤلمكَُهَّللَاأَنزَلََاَمِبئحكُوؤَثنَمَوويم:قَولِهىَلإ

َكبلْوأَفاَلثَهُأَنزَلَبِمَآ!كَحُمزَّل!وَمَن:قَولِهىَلإاليَهودِ.فى:قال!.،و79/81

بِئَآيَح!-زَئ!وَمَن:قَولُه:قال!اليَهودِ.فى:قال!.(45:المائدةأألطونَ!هُمُ

مُسلِمٌرَواهكُفُها)1(.الكُفّارِفى:قال!(47:الماندةأألمشِقُوتَ!هُمُف!ؤُلسكَُهَّلدَاأَنزَلَ

.(2)َةَيواعُمأبىعنيَحيَىبنِيَحيَىعن""الصحيحفى

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ5372

حدثنا،ِراّبَجلاِدبعُنبُدمحأحدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا

نِماًلُجَرُتعِمَس:قال!الزُّهرِئُحَدَّثَنِى:قال!إسحاقابنِعن،ٍريَكُببنُُسُنوي

اجتَمَعوايَهودَأحبارَأنحَذَثَهُمهريرةَأباأنالمُسَئبِبنَسعيدَيُحَدِّثُمُزَينَةَ

وابن،(7218،11144)الكبرىفىوالنسائى،(4448)داودوأبو،(18525)أحمداْخرجه(1)

به.معاويةأبىطريقمن(2327،2558)ماجه

.(28/170")مسلم(2)
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...مخيرالإمامإن:قالومن،الذميينحدفىجاءمابابالحدودكتاب

بعدَرَجُلمِنهُمزَنَىدَقوالمَدينَةَم!مجِهَفلارسولَُمِدَقحينَِسارْدِملابَيتِفى

هِذَهِبوِلُجَّرلااذَهبانطَلِقوا:فقالَ،تَنِصحُأدَقاليَهودِمِنَبامرأةٍ/إحصانِه247/8

نِإفعَلَيهِما،َمكُحلاووَئُوه؟امِهيفُمكُحلاكَيفَ:فسَلوهمحمدٍىَلإالمَرأةِ

ثُئَم،بقارٍٍّىِلطَمليفٍنِمبحَبلٍُدلَجلاوهوالتَجبيَهِ-مِنَامِهيفبعَمَلِكُمَلِمَع

ىَلإٍلُبُقنِمامُهُهوجُووتُحَوَّلُ،حِمارَينِعلىِنالَمحُيثُمَّ،امُهُهوجُويُسَوَّدُ

ِمجَّرلابامِهيفَمَكَحهونِإو،مَلِكهوامَّنِإف؟هوقِّدَصوفاتَبِعوه-الحِمارِِرُبُد

هذامحمدُ،يافقالوا:هوَتأف.هومُكَبِلسَيأنأيدِيكُمفىماعلىاورَذحاف

ولَّيناكَدَقف؟امِهيففاحكُمْ،تَنِصحُأدَقبامرأةٍإحصانِهبعدَزَنَىدَقالزَجُلُ

ِسارْدِملابَيتِفىأحبارَهُمىَتأىَّتَحم!عِهَفلارسولُفمَشَى.امِهيفَمكُحلا

صُورِئابنَِهَفلاعبدَ(1)هلاوجَرخأف."مُكَمَلعأئَلإاوجِرخأيَهودَ،مَعشَرَأيا:فقالَ

اّيِروصابنِمَعٍَذئَموَيهيَلإاوجَرخْاأنَهُمقُرَيظَةَبَنِىبَعضُرَوَىدَقوالأعوَرَ،

لَهُمفقالَعُلَماؤُنا.هَؤُلاءِفقالوا:يَهوذَابنَووَهبََبَطخأابنَِرِسايأبا

نَمأعلمُهذا:صُورِيالابنِقالواأنىَلإ،مُهُرمأخَطِلَ)2(حينَلمجمِهَّللارسولُ

سِئا،أحدَثِهِمنِمشائاغُلامًاوكانَلمجؤِهَفلارسولُبهالَخفبالتَوراةِ.َىِقَب

َكُرِّكَذُأوَهَّللاأنشُدُكَ،ايِروُصابنَ"يا:لهيقولُؤ!عِهَفلارسولُالمَسألَةَبهفألَط)3(

فىِمجَّرلابإحصانِهبعدَزَنَىفيمَنَمَكَحالفهَأنتَعلَمُلَهإسرائيلَ،بَنِىعِندَأيامَه

ٌئِبَنَكَنألَيَعرِفونَمُهَّنإالقاسِمِأباياِهَّللاوأما،نَعَمَّمهَّللا:فقالَالتَّوراةِ؟((.

"إليه".:مفى(1)

.2/50النهاية.الفاصدالمنطق:الخطل(2)

.4/252النهايةألَخَ.أى:ألظ(3)
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...مخيرالإمامإنقال:ومن،الذميينحدفىجاءمابابالحدودكقاب

بابِعِندَفرُجِماامِهبمَرَفألمج!ِهَفلارسولُفخَرَجَ.يَحسُدونَكَولَكِنَّهُم،مُرسَلٌ

صُورِياابنَُكِلَذبعدََرَفَكثُئَم،ِراّجَنلابنِمالكِبنِِمْنَغبَنِىفىهِدِجسَم

!ِرفُكلَاىِفيُ!رِعُونَاَئَذِدىَكنُزت!اَلألزَسُولُ)يأيفُا:لَجورَعُهَفلافأنزَلَ

يأتوهمَلالَّذينَيَعنِى،4ا:المائدةأ!يَأْتُوكَزَلَنيرَخاَءٍرؤَقِل!سَئَعُونَ:قَولِهىَلإ

.هِعِضاوَمعنِمكُحلاتَحريفِنِمبهأمَروهُمبماوأمَروهُموتَخَلَّفوااوثَعَبو

لِلتَّجبيَةِ!فَخُذُوهُهَذَازُتيِتوُأنِإَنولُوُقَيمَوَاضِعِهءبَغدِنِماَلكلَوََنوُفِزَحُي):قال

القِضَةِ)1(.ِرِخآىَلإ!فَاَصْذَرُوأ!هَمجَزلاأىِتُؤتَؤُهههوزَّلنإَو!

،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،الرُّوذْبارئُعلىٍّأبووأخبرَنا-ا7254

حَذَثَنِى،ُئِناّرَحلا(2)ِعَبصإلاأبويَحيَىبنُالعَزيزِعبدُحدثناداودَ،أبوحدثنا

اًلُجَرُتعِمَس:قالالرهرِىِّعن،إسحاقَِنبِدمحمعن،سلمةَبنُمحمدُ

وامرأةٌٌلُجَرزَنَى:قالهريرةَأبىعن،المُسَئبِبنَسعيدَيُحَدِّثُمُزَينَةَنِم

كاندَقو،المَدينَةَلمجي!ِهَفلارسولَُمِدَقحينَ-انَصحأدَقو-اليَهودِمِنَ

مِائَةًيُضرَبُ-بالتَّجبيَهِاوذَخأوهوكَرَتفالتَوراةِفىعَلَيهِممَكتوبًاُمجَّرلا

َعَمَتجاف-الحِمارَِرُبُديَلِىمِفاووَجهُهحِمارٍعلىيُحمَلُبقارٍمَطلِىبحَبلٍ

عنسَلوه:فقالوالمجج!ِهَفلارسولِىَلإاَخَرينَقَومًااوثَعَبفأحبارِهِمنِمأحبارٌ

دينِهأهلِنِميَكونوامَلو:قال:فيهقالالحديثَوساقَ:قالَالزّانِى.حَدِّ

جريرابنواْخرجه.1/564هشامابنسيرةفىكما-إسحاقوابن،6/270الدلائلفىالمصنف(1)

به.بكيربنيونسطريقمن8/414تفسيرهفى

:215/18الكمالوتهذيب،335/1ءامسْالاوالكنىوفى.المهملةبالعين،النسخفىكذا(2)

المعجمة.بالغينلماالأصبغ
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...مخيرالإمامانقال:ومن،الذميينحدفىجاءمابابالحدودكتاب

أَغىِضؤَأمئُهَنئَبفَاَضكمَُكوُءآَج!فَإِن:قال.َكِلَذفىفخُئرَ،مُم!َنيَبفيَحكُمَ

.،42:المائدةأ(1)!محَنهم

،مُئَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍاْبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-ا7!55

عن،الثورِئَسُفيانَعن:وكيعقال:الشئافِعِئُقال:قالالزَبيعُأخبرَنا

بنِعلىىَلإَبَتَكبكبرأبىَنبَدمحمأن،مُخارِقٍبنِقابوسَعن،سِماكٍ

َذَحلاِمِقأأن:هيَلإفكَتَبَبنَصرانئؤ،زَنَىمسلمٍعنيَسألُهبه!حٍبِلاطأبى

دينِها)2(.أهلِىَلإالنَصرانئةَوادفَعِ،المُسلِمِعلى

الامامَأنعلىيَدُلُّكَفهوعِندَكَاتِباثهذاكاننِإف:الشئافِعِئُقال

بحَديثِفعورِضَ،عَلَيهِمَمكُحلايَترُكَأومُهَنيَبيَحكُمَأنفىرئَخُم

ما:وهو.(3)َةَلاجَب

بنُإسماعيلُأخبرَناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا0672

بَجالَةََعِمَسوعمرٍعن،سفيانُحدثنانَصبر،بنُسَعدانُحدثناالضَفارُ،محمدٍ

كِتابُفأتاناقَيبىبنِالأحنَفِعَئَممُعاويَةَبنِلِجَزِئَاًبِتاككُنتُ:يقولُ

ىِذكُلِّبَينَوفَرقوا،ٍةَرِحاسوٍرِحاسلُكاولُتقا:بسَنَؤمَوتِهقبلَ!حبهَرَمُع

داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(4451)داودوأبر،(3785)الصغرىفىالمصنف(1)

(960).

التمهيدفىالبرعبدابنطريقهومن-(50001،19236)الرزالتىعبدوأخرجه.7/183الافعى(2)

بنقابرس:الثافعىغيروعند،بهسماكطريقمن(22083)شيبةأبىوابن-ا8/139،04

أبيه.عنمخارق

.6/139الأم(3)
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...مخيرالامامإنقال:ومن،الذميينحدفىجاءمابابالحدودكتاب

انلَعَجوسَواحِرَ،ثَلاثَةَانلَتَقفالزَّمزَمَةِ)1(.عنمُهوَهناوالمَجوسِمِنَمَحرَمٍ

كَثيرًا،طَعامًاوصَنَعَ،وجَلَّعَزَِّهَّللاكِتابفىوحَريمِهاالمَرأةِبَينَنُفَرِّقُ

نِمِنيَلغَبأوبَغلٍ(2)َرقِوفألقَواالمَجوسَاعَدو،فخِذِهعلىَفيَّسلاوعَرَضَ

248/8مِنَالجِزيَةََلِبَقز!جبهالخطابِبنُُرَمُعْنُكَيمَلو،ٍةَمَزمَزِريَغباولَكأف/،فِضةٍ

نِمأخَذَهاجمتَالنَّبِىَّأن4!فرعَوفٍبنُالرَّحمَنِعبدَُدِهَشىَّتَحالمَجوسِ

(3)

هجَرَ.مَجوسِ

:ُئِعِفاّشلاقال!:قال!ُعيبَّرلاأخبرَنا،العباسِأبوحدثنا،سعيدٍأبوأخبرَنا

برِوايَةُِّجَتحَنولَسنابالمَشهورِ،ولَيسَمَجهولٌٌلُجَربَجالَةُ:لهفقُلتُ

ل!جبه.الخطابِبنِلِعُمَرَاًلِماعكانمُعاويَةَبنََّىِزَجأننَعرِفُولا،مَجهولٍ

عنرَوَىِملِعلاأهلِنِمأحَدًانَعلَمُولا:قال!أنىَلإهيَلَعالكَلامَساقَثُئَم

عننَعلَمُولا،امِجُراللَّذَينِالمُوادَعَينِفىإلا،مُهَنيَبَمكُحلا!سمِهَفلارسولِ

بنُوسِماد،الِإسلامِحُكمَيوافِقُمِمّابَجالَةُرَوَىماإلابَعدَهأصحابِهنِمٍدَحأ

إلايَحكُمَأن(4الإمامِعلى4)لَيسَهَّنأفىقَولَنايوافِقُمِمّاد!جبهعلىعنحَربٍ

نَرجوونَحنُ،عِندَناِنيَتَفووعَمغَيرُانافِلاخُتمَلنِإوالرِّوايَتانِوهاتانِ،يَشاءَأن

.2/313النهايةينظر.يفهميكادلاخفىبصوتأكلهمعنديقولونهكلام:الزمزمة(1)

.213/5النهاية.لمِحلا:الوقر(2)

(8768)الكبرىفىوالنسائى،(1587)والترمذى،(4330)داودوأبو،(1657)أحمدأخرجه(3)

فىوسيأتى(16576)فىوتقدم.صحيححسن:الترمذىوقالبه.عيينةبنسفيانطريقمن

(18689).

.""للإمام:م،8صفى(4-4)
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...مخيرالإمام)نقال:ومن،الذميينحدفىجاءمابابالحدودكتاب

هُرَبَخيَثبُتُلانَمِرَبَخقَبولِىَلإهَفَلاخنَمعلىُةخُحلا!دعوهمِائَنبمونَألا

.1)هَدنِعهِتَفِرعَمب

الجِزيَةِكِتابِفىونَمقَالحُدودِ،كِتابِفىُهَفلاهَمِحَرالشئافِعِئُقالكَذا

ُمكُحلاعَلَيهِمُيَجرِىائَذينَالمُعاهَدينَمِنٍَدَحأفىالخيارُلِلِإمامِلَيسَأنْعلى

!حَتَّئ:لَجورَعِهَفلابقَولَِئبَتحاو،يميمَهأنوعَلَيه(2)ِهللحَذًفىجاءوهإذا

-والفَهُالضَغارُفكانَ:قال.،29:التوبةأ"َتوُرِغَضمئُهَودَلنَعاَلجِزْيَةَظُو(

فىبَجالَةَحَديثَالكِتابِهذافىوذَكَرَ.الِإسلامِحُكمُعَلَيهِميُجرَىأنأعلمُ-

اًلُجَروكانَر!حبهَرَمُعَكَردألاْنَه؟ثابِتلِصَتُمبَجالَةَحَديثُ:وقالَالجِزيَةَ

لِعُفالِه)3(.اًبِتاكزَمانِهفى

ابنِ:ويُقالُ-عبدٍبنِبَجالَةَحالِعلىْفِقَيمَلُهَفلاهَمِحَرالشئافعئَوكأنَ

نإالجِزيَةِكِتابََفَنَصحينَهيَلَعَفَقوثُئَم،الحُدودِكِتابََفَنَصحينَ-َةَدبع

هَكَرَتف،ومُسلِمالبخارئُفيهاختَلَفَماُدَحأبَجالَةَوحَديثُ،بَعدَههَفَنَصكان

عنالمَدينِىِهَفلاعبدِبنِعلىعن""الصحيحفىالبخارئُهَجَرخأومُسلِئم

غَيرُمُخارِقٍبنُوقابوسُ،مُرسَلٌزحنهعلىوحَديثُ،4عُيَينَهَبنَِن-ُْ

أعلمُ.واللهُ،بهمحتج

.6/139،014الأم(1)

.أهَئلا":م،8صفى(2)

.4/210الأم(3)

.(5613)البخارى(4)

-:فىعليهالكلامينظر.الثيبانىسليمابن-المخارق(بىابن:ويقال-مخارقبنقابوسهو(5)
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الحدودكتاب
...مخيرالإمامإنقال:ومن،الذميينحدفىجاءماباب

بَعضَُمَعَزدَقوالقَضاءِ:كِتابِفىالقَديمِفىُهَّللاهَمِحَرالشّافِعِئُقال

ما:عَنَىوإِنَماالحَسَنِ.عنالأعرابِىِّعَوفٍعنالمُحَدِّثينَ

ابنُسعيدِأبوأخبرَنا،َفُسويبنُِهَّللاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-أ0772

عَوفٍعن،الأزرَقُإسحاقُحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثنا،الأعرابِى

ِلَسفبَعدُ،اّمأ:أرطاةَبنِِّىِدَعىَلإالعَزيزِعبدِبنُُرَمُعَبَتَك:قالالأعرابِىِّ

المَجوسِبَينَيَحولواأنالأئمَّةِمِنَقَبلَنانَمَعَنَمما:الحَسَنِأبىبنَالحَسَنَ

؟مُهُريَغالمِلَلِأهلِنِمٌدَحأَّنُهُعَمجَيلااللاح!ِءاسِّنلامِنََنوعَمجَيماوبَينَ

أهلِمَجوسِنِمَلِبقدَق!جَسءِهَّللارسولَأنهَرَبخأف،الحَسَنَّىِدَعفسألَ:قال!

علىءلمج!ِهَّللارسولِوعامِلُ،مَجوسئتِهِمعلىمُهَّرَقأوالجِزيَةَالبحرَينِ

!لمج!،ِهَّللارسولِبعدَهن!ضربكرٍأبووأقَزَهُم،ِّىِمَرضَحلابنُالعَلاءُالبحرَينِ

.(1)هن!لعثمانُمُهَّرَقأو،ر!جبهبكرٍأبىبعدَُرَمُعمُهَّرَقأو

فيمامرَهُموأَنوكَرتُيائهُمعلىُّلُدَيامَّنإالأثَرُاذَهو:الفهُهَمِحَرالشيخُقال

بمامُهَنيَبانمَكَححُكمٍفىإلَيناتَرافَعوااذِإفإلَينا،يَتَحاكَموامَلمامُهَنيَب

وجَلَّ.عَزَُّهَّللاَلَزنأ

ِمكُحلافىالتَخييرَِةَيَاأنعلىدَلَقماز!بهعباسٍابنِعنَىِوُردَقو

مَنسوخَةً:صارَت

حجرابنوقال.2/175الضعفاءفىوالمغنى،7/541والتعديلوالجرح،7/931الكبيرالتاريخ=

به.بأسلا:2/115التقريبفى

،(137)الأموالفىزنجويهابنوأخرجه.(5588)والمعرنة،(3789)الصغرىفىالمصنف(1)

به.الأعرابىعوفطريقمن(2032)المشكلشرحفىوالطحاوى
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249/8

الحدودكتاب
...مخيرالإمامإنقال:ومن،الذميينحدفىجاءماباب

الضُعلوكِئُسُلَيمانَبنِمحمدِبنُسَهلُالطئبِأبوحدثنا)1(-ا7258

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالوا:وغَيرُهالحافظُعبدِالفَهِوأبوإملاءً

حدثنا،سُلَيمانَبنُسعيدُحدثنا،الذُورِئُمحمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

عن،مُجاهِدٍعن،الحَكَمِعن،ٍنيَسُحبنِسُفيانَعن،العَؤامِعَبّادُبنُ

ُةَيآ"المائدَة"-يَعنِى-ال!ورَةِهَذِهنِمنُسِخَتااَيَتانِ:قال/عباسٍابنِ

فكانَ:قال.،42:الماندةأعَنهُغ!ْضِضَأؤَأبَيْنَهُخُمكضَاَف!:وقَولُهالقَلائدِ،

ىَلإمُهَذَرفعَنهُمَضَرعأشاءَنِإو،مُهَنيَبَمَكَحشاءَإن؟مُخَئرًالمجتَِهَفلارسولُ

أَقوَآءَهُخ!تَتغوَلَااَلدُأَنزَلَبِئَآبَيْنَهُماَضكمُ!وَأَنِ:تَلَزَنثُثَم:قالحُكّامِهِم.

كِتابِنا)2(.فىبمامُهَنيَبيَحكُمَأنع!يرالنَبِئُفأُمِرَ:قال،49:المائدةأ

عِكرِمَةَ:قَولُوهو،الحُكمِ)3(فىعباسٍابنِعنالعَوفِئُعَطئةُأيضًاورَواه

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا7259

عن،سُفيانَعن،حُذَيفَةَأبوحدثنا،مَرزوقٍبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَ

:قالعَنْهُخ!ْضِضَأؤَأخُهَنئَبمكضَاَفَكو.آَج!فَإِن:َةَمِركِععن،ال!ذَئَ

.(4)!غهَءآَوْهَأتَتًخوَلَااَللًهُأَنزَلَبِئَآمُهَنتَباَضكُم!وَأَنِ:الآيَةُهذهنَسَخَتها

.،"الامام:م،8صفىبعده(1)

المشكلضرحفىالطحاوىوأخرجه.(5115)والمعرفة،(3787)الصغرىفى)2(المصنف

فىوالشائى.بهالباغندىسليمانبنسعيدطريقمن(6388)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،(0454)

به.العوامبنعبادطريقمن(05411)والطبرانى،(7219)الكبرى

.(5115)عقبالمعرفةفىالمصنف)3(ذكره

ومن--(10001،19239)الرزاقعبدوأخرجهتلعجى.ط(18764)المعرفةفىالمصنف(4)
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...نبيهعلىاللهأنزلبماحكم-إذا-بينهمالحكمبابالحدودكتاب

نَبيِّهعلىُهَّللاَلَزنأبما-ا!َحَحإذا-ا!ُهَنيَبِمحُحلابابُ

ا!ِهِبُتُكفىمادونَصح!اِّمحمدٍ

.اهانْبَتَكالتىالإَياتِبدَليلِ

العباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبووأخبرَنا-أ7210

أخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

ابنِعن،عُتبَةَبنِِهَّللاعبدِبنِِهَّللاِديَبُععن،شِهابٍابنِعن،سَعدٍبنُإبراهيمُ

ُهَّللاَلَزنأىِذَّلاوكِتابُكُمُشَىءٍعنالكِتابِأهلَتَسألونَكَيفَ:قالهَّنأعباسٍ

فىُهَّللايُخبِرْكُمُمَلأ،ْبَشُيمَلمَحضًاتَقرَءونَهالأخبارِ،ُثَدحأجم!نَبيِّهعلى

نِمهذا:فقالوابأيديهِمكِتابًااوبَتَكو،اولَّدَبوِهَّللاكِتابَاوفَّرَحمُهَّنأكِتابِه

مَسألَتِهِم؟عنمُكَءاجالذىُملِعلايَنهاكُمُاَلأ!قَليلًا؟اًنَمَثبهليَشتَروا.ِهَّللاعِندِ

فىالبخارىُّرَواه.(1)مُكيَلإُهَّللاَلَزنأعَمّايَسألُكُمقَطُّمِنهُماًلُجَررأَيناماِهَّللاو

.(2)سَعدٍبنِإبراهيمَعنإسماعيلَبنِموسَىعن""الصحيح

!ذَقلاأبوابِجماعُ

!ذَقلاتَحريمِفىجاءَمابابُ

ىِفلُعِنُؤااَلْمُؤمِنَتِاَلقَفِنَتِاَنمُخصَتَنتَِتوُمزَلاَئَذِينَإِنَ!و:ثناؤُهَّلجُهَّللاقال

.،23:رونلا1!ٌميِظَعباَذَعوَاَلُئموًالْأَخِزصاَخيُّدلَا

ناسخهفىعبيدوأبو،4/421المعانىشرحفىوالطحاوى،8/443تفسيرهفىجريرابنطريقه-

به.الثورىسفيانطريقمن181ص

.(2"648)فىوسيأتى.ا43/6والشافعى،(5112)ةفرْعملافىالمصنف(1)

.(7363)البخارى(2)
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250/8

القذفتحريمفىجاءمابابالحدودكتاب

الحافظُالخُوارِزمِئٍُبِلاغبنِمحمدِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-ا1172

حدثنا،النَيسابورِئُحَمدانَِنبَدمحأبنُمحمدُالعباسِأبوحدثناببَغدادَ،

حدثنا،ُئِسيَوُألاِهَّللاعبدِالعَزيزِبنُعبدُحدثنا،زيادٍبنِعلىبنُالحَسَنُ

نأهريرةَأبىعن،ِثيَغلاأبىعن،زَيدٍِنبِروَثعن،بلالٍبنُسُلَيمانُ

هُنَ؟وماِهَفلارسولَيا:قالواالموبقاتِ".الشبعَ)اجئَتِبوا:قالع!يرِهَفلارسولَ

الزبا،واكلُ،ِّقَحلابإلاالفهُحَزمَالتىالنفسُِلَكووالشحرُ،بالفهِ،ُكرِّشلا":قال

رِوايَةِىِفو."ِتانِمؤُملاِتالِفاغلاوقَذفُالزحفِ،يَومَىِّلَوتلاواليتيمِ،مالِواكلُ

"ادهـع"فىا!ىارىُّرَواهالغافِلاتِ(()1(.المُؤمِناتِالمُحصَناتُِفذَقوا:غَيرِه

بنِسُلَيمانَعنَرَخآوجهٍنِممُسلِمهَجَرخأو،ىِسيَوُألاعبدِالعَزيزِعن

.(2)بلالٍ

إسحاقَابنُبكرِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا7212

قالوا:علىبنُوهِشامُال!كَنِبنِعيسَىبنُومُحَمَّدُالمُثَنَىأبوأخبرَنا،إملاء

سعيدٍأبىعن،قَيسٍُنبُدوادحدثنا،القَعنَبِئَُةَمَلسَمبنُِهَفلا/عبدُحدثنا

،اودَساحَتالا:قال!سَجِ!ِهَّللارسولَأن،هريرةَأبىعن،ىُيزٍبنِِرِماعمَولَى

وكونوابَعمبى،(3)ىلعمُكُضعَبْعِبَيولا،اورَبادَتولا،اوشَجانَتولا،اوضَكابَتولا

التموَى،5يَحقِرُولاهُلُذخَيولاهُمِلظَيلاالمُسلِمِ،أخوالمُسلِمُإخوانا،ِهَّللاعِبادَ

.(18132)نىوسيأتى،(12792)فىتقدم(1)

.(89/541)ومسلم،(2766،6857)البخارى(2)

"بيع،.:م،8صفىبعده(3)
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أخاهيَحقِرَأنزَّشلامِن2َامرِبحَشبِ-ٍتاّرَمثلاثَصَدرِهىَلإيُشيرُ-ههنا

فىمُسلِمٌرَواهوعِرضُه")1(.ومالُهدَمُه،حَرامٌالمُسلِمِعلىالمُسلِمِكُلُّالمُسلِمَ،

.(2)ِّىِبَنعَقلاعن""الصحيح

المَملوحينَقَذفِتَحري!افىجاءَمابابُ

اينُّدلاحُح!افىالحامِلََّدَحلاِبِجويا!َلنِإو

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-أ7213

بنُِهَفلاُديَبُعحدثنا،ُّىِرِماعلاعَفانَبنِعلىِّبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَ

أخبرَنا،الأديبُوعمرٍأبووأخبرَنا)ح(غَزوانَبنُُليَضُفأخبرَنا،موسَى

حدثنا،َةَمَثيَخأبوأخبرَنا،يَعلَىأبوأخبرَنا،الِإسماعيلئُبكرٍأبو

أبىعن،نُعمٍأبىابنِعن،غَزوانَبنِِليَضُفعن،َفُسويبنُإسحاقُ

مَملوممَهَفَذَقرَجُلامُّيأ":يقولُعجي!القاسِمِأباالتَوبَةَِئِبَنُتعِمَس:هريرةَ

لَفظُ."(3)لاقكمايَكونَأنإلاالقيامَةِيَومَُّدَحلاهيَلَعأُقيمَقالمِمّاٌءىِرَبوهو

هَجَرخأو،َةَمَثيَخأبىعن"الصحيح"فىمُسلِمٌرَواهإسحاقَ.حَديثِ

.(4)ٍليَضُفعنَرَخآوجهٍنِمالبخارئُ

.(11607)فىتقدم(1)

.(2564/32)مسلم(2)

الهإ.:مفىبعده(3)

بنفضيلطريقمن(1947)والترمذى،(5165)داودوأبو،(9567)أحمدأخرجهوالحديث

به.غزوان

.(6858)والبخارى،(37)عقب(1660)مسلم(4)
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المُحصَناتِقَذ!حَدّفىجاءَمابابُ

زُهوُدِلجتَاَفآَدَهُشبِأَزبَحَةِيَأتوازَلثُمَاَنمُخصَنَتَِنوُمزَي!وَاَلذِينَ:ثناؤُهجلُهَفلاقال

.،4النور:أ"َنوُقِشَفتَاهُمُوَأؤلَهكَأصدَبَأثَئَهدَةَثئمأوُلَبْقَل!َوصَد!ثَمئينَ

الحَسَنُِنبُدمحأبكرٍوبْاوالحافظُعبدِالفَهِأبواْخبرَنا-ا7214

ُنبُدمحأحدثنايَعقوبَ،ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالا:القاضِى

بنُِهَّللاعبدُحَذَثَنِى:قالإسحاقَابنِعن،ٍريَكُببنُُسُنويحدثناالجَثارِ،عبدِ

زُرارَةَ،بنَِدَعسأبنِالزَحمَنِعبدِبنتِعَمْرَةَعن،حَزمٍبنِعمرِوبنِبكرِأبى

عُذرِىبهاَلَزَنالتىالقِمئَ!ةَعنيرِهَفلارسولُتَلالَفا:قالَتاهَنأ!نهاعائشَةَعن

فىبالفاحِشَةِباءَكانمِفَنوامراْةٍبرَجُلَينَِرَمأفلمجرِهَفلارسولَُلَزَنالناسِعلى

أُثاثَةَبنُومِسطَحُأُبَىبنُِهَفلاعبدُرَماهاوكانَ:قال.َذَحلااودِلُجفعائشَةَ

اهوَمَر،جَحشٍبنتِزَينَبَأُختُجَحشٍبنتُوحَمنَةٍُتِباثبنُُناّسَحو

.(1)ىِمَل!لاِىَئَعُملابنِبصَفوانَ

.(2)ىَت!احسإبنِمحمدِعنعَدِىاْبىبنُمحمدُرَواهَكِلَذَكو

.،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبووأخبرَنا-ا7215

ِنبِدمحمعن،سلمةَُنبُدمحمحدثناالنُفَيلِئُ،حدثناداودَ،اْبوحدثنا

نَّمِموامرأةٍبرَجُلَينَِرَمأف:قال،عائشَةَيَذكُرْمَل،الحَديثِاذَهبإسحاقَ

.597/2هامابنشرةفىكما-إسحاقوابن،4/74الدلائلفىالمصنف(1)

(5672)ماجهوابن،(1735)الكبرىنىوالنسائى،(4744)داودوأبو،(66042)أحمدأخرجه(2)

.(3756)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهبه.عدىأبىبنمحمدطريقمن
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قالأُثاثَةَ.بنُومِسطَحٍُتِباثبنُُناّسَح؟مُهَّدَحاوبِرضفبالفاحِشَةَِمَّلَمي

.(1)جَحشٍبنتُحَمنَةُالمَرأةُ:ويَقولونَ:ُئِليَفُّنلاقال:داودَأبو

بنِِلضَفلابنُعلئُأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-أ7216

حدثنا،ِعيبَّرلاأبوحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،عَقيلٍبنِمحمدِ

أصحابََّنإ:يَقولونَِملِعلاأهلِنِمناسًاُتعِمَسو:قالسُلَيمانَبنُُحيَلُف

.(2)اَشفَكِلَذنَعلَمُولاالحَدَّ،اودِلُجالإفكِ

حدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَابنُالحَسَنِأبووأخبرَنا-أ7172

،َفُسويبنُهِشامُحدثنا،المَدينِىِّبنُعلئُحدثنا،إسحاقَبنُإسماعيلُ

ِنبِديعسعن،ِنَمحَّرلاِدبعخَلَّادِبنِعن،ٍداَّلَخىِخأابنُالقاسِمُحدثنا

َساّنلايَخطُبُلمجي!،و69/81ِهَّللارسولُبَينا:يقولُعباسٍابنََعِمَسهَّنأِبَّيَسُملا

بامرأةًىنِّزلابإقرارِهفىالحديثَفذَكَرَ.بكرٍبنِلَيثِبَنِىنِمرَجُلأتاه

َكَّنأشُهودُكَ))مَن:لمجينُئِبَّنلافقالَ:قال.تَزَوَّجَْنُكَيمَلومِائَةًوجَلدِهوإِنكارِها

الفِريَةِ".حَدَّجَلَدتُكَوِإلاجَلَدتُها،شُهَداءُلَكَكانن!ف،ُرِكنُتفإِئهابها؟خَبنهتَ

ثَمانينَ)3(.الفِريَةِحَدَّفجُلِدَبهَرَمأفشُهَداءُ.ىِلماِهَّللاو،ِهَّللارسولَيا:فقالَ

251/8،ٍّىِدَعابنُأحمدَأبوأخبرَنا،المالينِئُسَعدٍأبو/أخبرَنا-أ7218

حدثنا،الزَّنجِئٍُدِلاخبنُمُسلِمُحدثنا،ٍراّمَعبنُهِشامُحدثنا،قُتَيبَةَابنُحدثنا

.(3757)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.(4475)داودأبو(1)

به.الربغأبىعن(4930)يعلىأبوأخرجه(2)

.(17085)فى)3(تقدم
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ىَلإرَجُلجاءَ:قالكاسَعدٍبنِسَهلِعن،ٍمِزاحأبىعن،إسحاقَبنُعَئادُ

إلَيهالمجزالنَبِئُفبَعَثَسَفاها،امرأةٍبفُلانَةَ.زَنَىهَنإ:فقالَلمجزىِبَنلا

.(1)اهَكَرَتوهَمَجَرف،تَرَكنأف

بنُِهَفلاعبدُأخبرَنا،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا7219

عن،سفيانُحدثنا،ٍميَعُنأبوحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

ىَلإفقَذَمَنِىبأُفَه.ُلِعافيا:لِرَجُلٍقُلتُ:قالالحَنَفِى(2)ِقِّبَحُملابنِسلمةَ

بَنِىنِم(3)َةَميَثُعبأبِىيُكنَىسَلَمَةُ:يَعقوبُقال.َذَحلافضَرَبَنِىهريرةَأبى

:(4)َةَنيدَملاُتمِدَق:قالمَيمونَةَأبىعن:شُعبَةُوقالَشَيبانَ.

العباسِأباُتعِمَس:قالالحافظُعبدِالفَهِاْبوأخبرَنا-ا7220

بنُعثمانُحدثنا:يقولُمحمدٍبنَالعباسَُتعِمَس:يقولُيَعقوبَبنَمحمدَ

ُتلَزَنفالمَدينَةَُتمِدَق:قالمَيمونَةَاْبىعن،شُعبَةُأخبرَنا،ٍسِرافبنَِرَمُع

له:فقُلتُعِقالَها،لَحفرَجُلفجاءَالمَسجِدَ،ُتلَخَدففعَقَلتُهاراحِلَتِىعن

سَوطًا.ثَمانينَفضَرَبَنِى:قالهريرةَ.أبىىَلإفقَذَمَنِى:قال.ِهَفُأبُلِعافيا

،(5767)والطبرانى،(1051)مسندهفىالرويانىو(خرجه.6/2311الكاملفىعدىابن(1)

به.خالدبنمسلمطريقمن(22875)وأحمدبه.عماربنهامطريقمن3/99والدارقطنى

.(17084)فىوتقدم

.(17221)عقبسيأتىماوينظر.")المجنون:8صوحاشية،الأصلوحاسْية،م،سفى(2)

.4/124الإكمالوتكملة،4/74الكبيرالتاريخوينظر"عيثمة،.:مفى(3)

(28792)شيبة(بىابنو(خرجه."المحبق":بدل."المجنون":وعنده3/196سمانبنيعقوب(4)

عنسمانطريقمن(2247)الجعدياتفىوالبغرى،المجنونبنسلمةعناَخرطريقمن

المحبق.بنسلمة
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الحدودكتاب

أقولُ:فأنشأتُ:قال

حرايقذفالعبدباب

لَصَبورُ)1(ىنَّنِإسَوطاثَمانينَقائمًاأُضرَبُيَومَ!خوَرَتوَلألا

وقالَالمَجنونِ)2(.بنِسلمةَعن:شَريكوقالَ:يَعقوبُقال-أ7221

:قال.(3)َةمثيعأبو:لهيُقالُشَيبانَبَنِىنِمشَيخٍعن،سُفيانَعن:الفِريابِئُ

.(4)ِنيَرحَبلابهريرةَأبىىَلإفرَفَعَنِى

،بشرٍبنِمحمدِبنُعثمانُأخبرَناالرَّفّاءُ،الحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7222

عن،ِدانِّزلاأبىابنُحدثنا،أوَيسٍأبىابنُحدثنا،إسحاقَبنُإسماعيلُحدثنا

لوطئُ.يا:ِلُجَّرلِلقالنَم:يَقولونَكانواالمَدينَةِأهلِنِمِءاهَقُفلاعن،أبيه

الحَدَّ.َدِلُج

اًّرُحيَقذِ!ِدبَعلابابُ

المِهرَجاخ!الحَسَنِبنِمحمدِبنُعبدُاللَّهِأحمدَأبوأخبرَنا-أ7223

إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،ىِّكَزُملاجَعفَرٍبنُمحمدُبكرٍأبوحدثنا،ُلدَعلا

طريقمن2/922والأسماءالكنىفىالدولابىوأخرجه.(الدورىبرواية4402َ)معينابنتاريخ(1)

به.شعبةطريقمن(4742)العللفىوأحمد.بهالدورىمحمدبنالعباس

الإكمالوتكملة،193/6المشتبهوترضيح،4/74الكبيرالتاريخوينظر،الصوابهو)2(هذا

يعقوبقولأوردولأنه،الأصللمتناتباغا(91172)الحديثفىأالمحبق!أثبتناوإنما،4/421

فىمانثبتولم،سبقماعلىتعديلأوجديدةفائدةإضافةعندإلاهذايفعللاوهو،بعدههذا

الكبيرالسننوخاصةالمصنفكتمنأكثرهجمعتممنهالمفقردالجزءلأن؟والتاريخالمعرفة

التحقيق.مقدمةفىكماوالدلائل،للمصنف

)عثيمة!.:8ص،سفى(3)

.3/197سفيانبنيعقوب(4)
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َدَلَج:قالائهالرنادِأبى(1)نع،مالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،العَبدِئُ

فسألتُ:الرنادِأبوقالثَمانينَ.فِريَةٍفىعبدًاُهَفلاهَمِحَرالعَزيزِعبدِبنُُرَمُع

الخطابِعُمَرَبنَُتكَردأ:فقالََكِلَذعنرَبيعَةَعامِرِبنِبنَعبدَالفَهِ

فِريَةٍفىعبدًاَدَلَجأحَدًارأيتُما،اًزَجمَئُلَهوالخُلَفاءَ!اعَفانَبنَوعُثمانَ

أربَعينَ)2(.نِمَرَثكأ

حَذَثَنِىالرنادِ،أبىذَكوانَبنِِهَفلاعبدِعنالثورِئُورَواه-ا7224

نَمورعلِ!وعُثمانَوعُمَرَبكرٍأباُتكَردألَقَد:قالرَبيعَةَبنِِرِماعبنُِهَفلاعبدُ

أربَعينَ.إلاِفذَقلافىالمَملوكََنوبِرضَيأرَهُممَلف،ِءافَلُخلامِنَمُهَدعَب

سفيانُحدثناالعِرايىُ،نَصرٍأبوأخبرَنا،!كاتْسَدْرَألابكرٍأبوهانَربخأ

سفيانُ.حدثناالوَليدِ،بنُِهًللاعبدُحدثنا،الحَسَنِبنُعلئُحدثنا،الجَوهَرِئُ

(3)ير.
.فدكرَه

كانزلمحبهعَلئاأن،أبيهعنجَعفَر،حدثنا:سُفيانَوعن-ا7225

أربَعينَ)4(.إلاحُزًاَفَذَقإذاالمَملوكَيَضرِبُلا

.83/5البهيرالتاريخوينظر)ابنا.:مفىبعده(1)

طريقهومن،228/2الليثىوبرواية،(مخطوط-ظ13/4)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(2)

.(13794)الرزاقعد

به.الثورىسفيانطريقمن(28686)شيبةابىوابن،(13793)الرزاقعد)3(أخرجه

ذلك.علىيزيدونرايغثم:اَخرهفىشيبةابىابنوزاد.ذكوانعنسفيان:الرزاقعدوعد

الثورىسفيانطريقمن02/215الاستذكارفىالبرعدوابن،(13789)الرزاقعداخرجه(4)
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الصريحالقذففىإلاحدلاقال:منبابالحدودكتاب

-رَّصلا!ذَقلافىإلاحَدَّلاقال:نَمبابُ

بما:استِدلالًا

أحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7226

حدثنا،القاضِىإسحاقَبنُإسماعيلُ،ظ69/81حدثناالصَّفّارُ،ٍديَبُعابنُ

ابنُهوإسماعيلُحدثنا،الأسفاطئُانَثَّدَحو:قال)ح(أوَيسٍأبىابنُ

عن،ِبئَسُملاِنبِديعسعن،شِهابٍابنِعن،مالكٍعن،أوَيسٍأبى

252/8غُلامًاولَدَتامرأ!َّنإ:فقالَأعرابِئٌجاءَهع!ج!ِهَّللارسولَأن/،هريرةَأبى

.ٌرْمُح:قال."؟اهُناولأاما:قال.مَعَن:قالإبِل؟".نِملَكَلَه":قال!َدَوسأ

نَزَعَه.عِرقذاكَ:قالَ."؟َكاذ"مِمَّ:قال.مَعَن:قال."(1)؟ُقَروأفيهالَه":قال

51وَرالأسفاطى.حَديثِلَفظُ.2((عِروٌهَعَزَنَكَنبالَعَلف)):ع!ج!ِهَفلارسولُقال

.(3)أوَيسٍأبىبنِإسماعيلَعن""الصحيحفىالبخارىُّ

إسحاقَابنُبكرِأبوحدثنا،الحافظُعبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-أ7227

حدثناسفيانُ،حدثنا،ُئِديَمُحلاحدثنا،ىَسومُنبُرشبأخبرَناإملاءً،

نِمأعرابِئٌجاءَ:قالهريرةَأبىعن،ِبَّيَسُملابنُسعيدُأخبرَك!،الزُّهرِممئُى

!َدَوسأغُلامًاولَدَتامرأص!َّنإ،ِهَّللارسولَيا:فقالَلمجمالنَبِىِّىَلإفزارَةَبَنِى

.رْمُح:!الألوانُها؟((."مما:قال.نَحَم:فقالَ."؟لبانِملَكَ))فهَل:ع!ج!ُئِبَّنلافقالَ

.2/283الأنوارمثارق.الرمادكلونالخضرةإلىيضربالذ!:الإبلفىالألوانمنالأورق(1)

.(21317)وسيأتى،(14361،15451)فىتقدم(2)

.(6847)البخار!(3)
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الصريحالقذففىالاحدلاقال:منبابالحدودكتاب

"فأنَّى:قال.لَوُرقًافيهاإنَ:قال.أل؟َقَروأنِمفيها!فهَل:!تَِهَفلارسولُفَقالَ

نَزَعَه")1(.عِرقًا"ولَعَلَّ:شي!ِهَفلارسولُقالنَزَعَها.عِرقٌهَفَعَل:قالذَلِكَ؟".أتاها

دَقهِقُرُطوسائرُسُفيانَ)2(.عنوجَماعَةٍقُتَيبَةَعن""الصحيحفىمُسلِمٌرَواه

الفَعانِ)3(.كِتابِفىمَضَت

الِإسماعيلِئُ،بكرٍأبوأخبرَنا،الأديبُوعمرٍأبوأخبرَنا-ا7228

الزِّنادِ،أبىعن،سفيانُحدثنا،مَعروفٍبنُهارونُحدثنا،يَعلَىأبوأخبرَخ!

كَيفََنوبَجعَتالأ)):!ج!ِهَفلارسولُقال:قالهريرةَأبىعن،الأعرَجِعن

وأنااًمَّمَذُمَنونَعلَيومُذَئمًاَنومِتشَيأ؟مُهَمْتَشوقُرَي!ثبىَنْعَلعَنىالفهُيَصرِفُ

.(سُفيانَ)ْعنعلىعن""الصحيحفىالبخارئُرَواه!ي!.4"ٌ

،ُهَفلاهَمِحَرالأصبَهانِئَُفُسويبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبواْخبرَنا-ا7229

عن،سفيانُحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثنا،الأعرابِىابنُسعيدِأبوأخبرَنا

:مَسعودٍبنُعبدُاللَّهِقال:قالعبدِالزَحمَنِبنِالقاسِمِعن،المَسعودِئَ

.(6)ِهيبأنِماًلُجَريَنفِىَأو،ًةَنَصحُميَقذِفَنْا؟اثنَتَينِفىإلاجَلدَلا

حدثنا،سَعدانُحدثنا،سعيدٍأبوأخبرَنا،ِهَفلاعبدُوأخبرَنا-ا7230

.(15452)فىوتقدم.(0841)الحميدى(1)

.(0015/18)مسلم(2)

.(15455-15451)نىتقدم(3)

به.الزنادأبىطريقمن(3438)والنسائىبه.سفيانطريقمن(7331)أحمدأخرجه(4)

.(3533)البخارى(5)

منفطع.هو:7/3394الذهبىقال.بهالمسعودىطريقمن(8935)الطبرانىأخرجه(6)
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التعريضفيحدمنبابالحدودكتاب

،(َ)1،
َدلَجلانَرَىكناما:قالمحمدٍبنِالقاسِمِعن،سعيدٍبنِيحيَىعن،ن-ْ

البَئنِ)2(.ِىفَنلاوالبَيِّنِِفذَقلافىإلا

التَّعريضِىفىحَدَّنَمبابُ

أبىابنُالحَسَنِأبوُهيقَفلاوقَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-أ7231

حدثنا،مسلمٍأبوأخبرَنا،السُّلَمِئٍُديَجُنابنُعمرِوأبوأخبرَنا:قالاالمَعروفِ

نأ،َرَمُعابنِعن،ٍمِلاسعن،شِهابابنِعن،ذِئبٍأبىابنِعن،ٍمِصاعأبو

.(3)َّدَحلاالتَّعريضِفىيَضرِبُكانر!نهَرَمُع

،جَعفَرٍابنُبكرِأبوأخبرَناالمِهرَجا:كأُ،أحمدَأبووأخبرَنا-أ7232

ِنبِدمحمعن،مالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَُنبُدمحمحدثنا

استَبَّارَجُلَينِأن،الرَّحمَنِعبدِبنتِعَمْرَةَهِّمُأعن،ِلاجِّرلاأبىالرَّحمَنِعبدِ

ىِّمُأولابزانٍأبىمالِلاَخَرِ:امُهُدَحأفقالَز!حبهالخطابِبنَِرَمُعِنَمَزفى

.هَّمُأوأباهَحَدَم:قائلٌفقالَ،ر!بهالخطابِبنُُرَمُعَكِلَذفىَراشَتساف.بزانيَةٍ

هَدَلَجفالحَدَّ.هَدِلجَتأننَرَى،هذاسِوَىمَدحٌوأُفَهلأبيهكان:آخَرونَوقالَ

ثَمانينَ)4(.َّدَحلاالخطابِعُمَرُبنُ

الأصل.:فىليس(1)

به.الثورىسفيانطريقمن02/228الاستذكارفىالبرعبدوابن،(41371)الرزاقعبدأخرجه(2)

الحديثغريبفىعبيدوأبو،(137"3)الرزاقعبدوأخرجه.(4591)المعرفةفىالمصنف(3)

به.الزهرىطريقمن4"8/4

.829/2الليثىوبرواية،(مخطوط-ظ13/4)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(4)
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القذفدونالشتمفىجاءمابابالحدودكتاب

!ذَقلادونَِمتَّشلافىجاءَمابابُ

حدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُأخبرَنا-ا7233

بنُمحمدُحدثنا،ُئِوَرَهلاِهَفلاعبدِبنُإبراهيمُحدثنا،إسحاقَبنُإسماعيلُ

بنُداودُحدثنا،ُئِلَهشألاإسماعيلَبنُإبراهيمُحدثنا،ٍكيَدُفأبىبنِإسماعيلَ

ُلُجَّرلا/قال"إذا:لمجي!ِهَفلارسولُقال:عباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،الحُصَين253/8ِ

هودِلجاف.ُّىِدوهَييالِلزجُلِ:الزجُلُقالوِإذاعِشرينَ،هودِلجاف.ُثئَخُميالِلزجُلِ:

مَحموذصَخَإنوهو،(2)َئِوَقلابولَيسَُئِلَهشألاإبراهيمُبهتَفَزَدَ.اعِثرينَ!

التَعزيرِ.على

ابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا(و81/70،الحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنادَقو-ا7234

أبوحدثنا،مَنصورٍُنبُديعسحدثنا،نَجدُنبُدمحأأخبرَنا،هَيوُريِمَخ

الزَجُلِفىزحنهعلىعن،أصحابِهعن،ٍريَمُعبنِعبدِالمَلِكِعن،عَوانَةَ

الوالِىُررَعُي،مَعلومحَذٌهيَلَعلَيسَ:قال.ُقِسافيا،خَبيثُيا:ِلُجَزلِليقولُ

.(3)ىْاربما

(4)ُنباأحمدَأبوأخبرَنا،الأديبُوعمرٍأبووأخبرَنا-ا7235

فىالألبانىوضعفهبه.فديكأبىابنطريقمن(2568)ماجهوابن،(1462)الترمذىاخرجه(1)

.(559)ماجهابنضعيف

،2/83والتعديلالجرح:نىعليهالكلامينظر.الأشهلىجيبةابىبنإسماعيلبنإبراهيمهو(2)

التقريبفىحجرابنوقال.2/42الكمالوتهذيب،1/22الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء

ضعيف.:1/31

به.عميربنالملكعبدطريقمن(2256)الجعدياتفىوالبغوى،(54492)ضيبةابىابنأخرجه(3)

.م:فىلي!(4)
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بامرأتهبالزنيرجلأرمىمنبابدلحدوا!كتا

عَوانَةَ،أبوحدثنا،القَواريرِىُِّهَّللاُديَبُعحدثنا،يَعلَىأبوأخبرَنا،الغِطريفِ

ز!بهعَلئاُتعِمَس:قالالكوفَةِأهلِنِمشَيخٍعن،ٍريَمُعبنِالمَلِكِعبدِعن

،ُقِسافيا،ُرِفاكيا:ِلُجَّرلِليقولُِلُجَّرلاعنسألتُمونِىإبَمُم:يقولُ

فتَقولوا.تَعُودوافلا،ال!لطانِمِنَعُقوبَةٌفيهوإِنَما،حَذٌفيهولَيسَحِمارُ،يا

أخبرَناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ7236

،مُعاذٍبنُمُعاذُحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثناالصَّفّارُ،محمدٍبنُإسماعيلُ

ئبِلعروعُثمانُُرَمُعكان:قالالعُطارِدِىِّرَجاءٍأبىعن،الأعرابِىِّعَوفٍعن

الهِجاءِ)1(.علىِنابِقاعُي

حدثنا،الشّافِعِئُبكرٍأبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ7237

حدثناقتَيلَةَ،أبىبنُيَحيَىحدثناإسماعيلَ،ُنبُدمحمإسماعيلَأبو

عن،شِهابٍابنِعن،عَونٍأبىبنُالواحِدِعبدُحَذَثَنِى،محمدٍبنُالعَزيزِعبدُ

ز!حنهالخطابِبنََرَمُعأنهاثَذَحِهَفلاعبدِبنِِهَّللاِديَبُعوعنمحمدٍبنِالقاسِمِ

إنمَحمولٌوهو،ٌعِطَقنُماذَهوالمِفَةِ)2(.أهلِنِساءِعلىىِرَتفَينَميَجلِدُكان

.ُمَلعأوالفَهُالتَعزيرِ،علىَتَبَث

بامرأتِهِىنِّزلاباًلُجَررَمَىنَمبابُ

سَهلٍأبوحدثنا،المَعروفِأبىبنُمحمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7238

طريقمن-7/482الاستذكارفىالبرعبدابنطريقهومن-(28848)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.معاذبنمعاذ

.إالجاهلية"نساء:وعنده،بهشهابابنطريقمن23/1دْنَقلافىالنسفىأخرجه(2)
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بامرأتهبالزنارجلارميمنبابالحدودكتاب

مُسَذَد،أخبرَنا،أئوبَبنُمحمدُحدثنا،الرّازِئٍُناَمُجبنِمحمدِبنُأحمدُ

تأمح!ما:لِرَجُلٍقالاًلُجَرأن،الحَسَنِعن،َثَعشأعن،حَفصْحدثنا

.ىِنَفَذَق:فقالَز!بهالخطابِبنَِرَمُعىَلإَكِلَذفرَفعَحَرامًا.أوزِنًاإلاامرأتَكَ

مُنقَطِعْ.هذا.(1)َكَليَحِلبأمرٍقَذَفَكَ:فقالَ

.(2053)العاليةالمطالبفىكما-مسدد(1)
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السرقةكتاب

السرقةِحتابُ

السرقةفىع!لاأبوابجماع

السرقةِفىالقطعِأبوابِجماعُ

كسًبَابِمَاجَزًاءَماَمُهَيِذيَأفَاَقطَغُؤاوَاَلشَارِقَةُُقِراَّسلَاَو!:وجلَّزعُهَفلاقال

.(38:المائدةأ!ريِكَصعَنِىليزوَاَلئَهُأللًهَنِّماَلَهبَن

بنِمحمدِبنُأحمدٍُدِماحأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-أ7239

)ح(مُعاويَةَأبوحدثنا،الرعفَرانِئُمحمدٍبنُالحَسَنُحدثنا،ُزاّزَبلايَحيَى

أخبرَناببَغدادَ،بِشْرانَبنِِهَّللاعبدِِنبِدمحمبنُعلئُالحُسَينِأبووأخبرَنا

حدثنا،ِراّبَجلاِدبعُنبُدمحأحدثنا،ُزاّزرلاوعمرٍُنبُدمحمجَعفَرٍأبو

قال:قالهريرةَأبىعن،ٍحِلاصأبىعن،الأعمَشِعن،مُعاويَةَأبو

فتُقطَعَُلبَحلاويَسرِقُ،يَدُهفنكطَعُالبَيضَةَيَسرِقُالسّارِقَ؟الفهُ)الَعَنَ:لمجيدِهَّللارسولُ

عنٍبيَرُكأبىعن""الصحيحفىمُسلِمٌرَواه.ِّىِنارَفعَّزلاحَديثِلَفظُ.ا"ه-ُ

الأعمَشِ،عنأبيهعنحَفصٍبنَِرَمُععنالبخارئُورَواه،(2)َةَيواعُمأبى

َنوَرَيكانواُلبَحلاو،الحَديدِ(3)ُضيَبهَّنأَنوَرَيكانوا:الأعصَث!قال:فيهوزادَ

دَراهِمَ)4(.ىَوْسَيمامِنهاَّنأ

(5832)ماجهوابن،(4888)والنسالْى،(7436)أحمدوأخرجه.(3328)الصغرىفىالمصنف(1)

به.الأعمشطريقمن(5748)حبانوابنبه.معاويةأبىطريقمن

.(6871/7)مسلم(2)

.!بيضةإ:مفى(3)

.(6783)البخارى(4)
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254/8

القطعفيهيجبمابابالسرقةكتاب

سَهلٍبنُأحمدُنَصرٍأبوأخبرَض!،الحافظُِهَّللاعبدِأبواْخبرَنا-ا5472

بنُسعيدُحدثنا،الحافظُحَبيبٍبنِمحمدِبنُُحِلاصحدثنا،ببُخارَىالفَقيهُ

،َةَشئاععن،عُروةَعن،شِهابٍابنِعن،سَعدٍبنُُثيَفلاأخبرَنا،سُلَيمانَ

يُكَفَمُنَمفقالوا:تَقَرَسالتىالمَخزومئةِالمَرأةُِنْاشاْهَفَهُمقُرَيشًاأن

حِبُّزَيدٍبنُاسامَةُإلاهيَلَعُئِرَتجَينَموفقالوا:!يه؟ِهَفلارسولَفيها

نِمذَحفى:أأتَشفَعُيخيرِهَفلارسولُفقالَ،أُسامَةُهَمَفَكفلمجي!؟ِهَفلارسولِ

مُهَّنأمُكِلبَقنِمَنيذَّلا/َكَلَهإئماُساّنلاالُّعأ):دقمالََبَطَتخافقامَثُئَم.املأ؟ِهفلاحُدودِ

،ذَحلاهيَلَعأقامواُفيعَّضلاُمِهيفَقَرَسوِإذاتَرَكوه،الشريفُُمِهيفَقَرَسإذاكانوا

البخارىُّرَواهيَدَهالما)1(.لَقَطَعتُتَقَرَسمحمل!بنتَفاطِمَةَأنوَل(ظ81/70ِهَّللاوايمُ

عنرُمحوابنِقُتَيبَةَعنمُسلِمورَواه،سُلَيمانَبنِسعيدِعن""الصحيحفى

الفَيثِ)2(.

ُعطَقلافيهُبِجَيمابابُ

ِحِلاصبنُمحمدُحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِماْبوأخبرَنا-17241

حدثنا،القَعنَبِئُأخبرَنا،ُئِشَرَحلاوعمرٍُنبُدمحمحدثناهاض!،ابنِ

قال:قالَتعائشَةَعنعَمْرَةَ،عن،شِهابٍابنِعن،سَعدٍبنُإبراهيمُ

والنسائى،(4301)والترمذى،(4373)داودأبووأخرجه.(3384)عقبالصغرىفىالمصنف(1)

شهابابنطريقمن(97522)وأحمد.بهمعدبنالليثطريقمن(44"2)حبانوابن،(4914)

.(01731،17679)فىوصيأتى.به

.(1688/8)ومسلم،(6788)البخارى(2)

-.29-



القطعفيهيجبمابابالسرقةكتاب

فىاد!ارىُّرَواه.(1)"اًدِعاصفديخماليرُلمجعِفىُدَيلا))تُقطَعُ:!ي!ِهَّللارسولُ

.(2)ِّىِبَنعَقلاعن""الصحيح

بكرٍأبوأخبرَنا،ىِّكَزُملاإسحاؤَاأبىابنُزَكَريّاأبووأخبرَنا-أ4272

البَصرِىِّمُكرَمٍبنِالحَسَنِعلىٍّأبىعلىَئِرُق:قالالفَقيهُسَلمانَبنُأحمدُ

سَعدٍبنُوإِبراهيمُكَثيرٍبنُسُلَيمانُأخبرَنا،هارونَبنُيَزيدُحدثناببَغدادَ،

فىُعطَقلا":قال!ي!ك!النَّبِىِّعن،عائشَةَعن،عَمْرَةَعن،الزُّهرِىُّحدثنا:قالا

.(3)"اًدِعاصفديناليِعُبُر

إسحافَأبىابنُزَكَريّاوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا-أ7243

51فذَكَرَ.مُكرَمٍبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالا

صء-ءَء(4)
بنِيزيدعنشيبهابىابنِبكرِأبىعن""الصحيحفىمُسلِئمرَواه.ٌ".ِ

(5)رب

.رود

:(6)ِّىِرهُّزلاعنمَعمَرهَعَبات:البخارىُّقال

وأحمد.بهسعدبنإبراهيمطريقمن(2585)ماجهابنوأخرجه.(3331)الصغرىفىالمصنف(1)

به.شهابابنطريقمن(446"،4455)حبانوابن،(4931)والنسائى،(07924)

.(6789)البخارى(2)

بنيزيدطريقمن(28546،37232)شيبةأبىابنوأخرجه.(3330)الصغرىفىالمصنف(3)

به.هارون

.(5128)والمعرفة،(3330)الصغرىفىالمصنف(4)

.(1)عقب(1684)مسلم(5)

.(6789)عقبالبخارى(6)
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بكرٍأبوأخبرَناإملاءً،َفُسويبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبوحدثنا-ا7244

حدثنا،ُئِمَلُّسلاَفُسويُنبُدمحأأخبرَناالقَطانُ،الحُسَينُِنبُدمحم

نأعائشَةَعنعَمْرَةَ،عنالرهرِئَ،عنمَعمَز،أخبرَنا،عبدُالزَزاقِ

.(1)إاًدِعاصفديناليِعُبُرفىالسّارِقِلِدُ)تمطَعُ:قال!هالنَبِئَ

وأبوإسحاقَاْبىابنُائرَكَزوأبوالحافظُِهَفلاعبدِاْبوأخبرَنا-ا7245

حدثنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِاْبوحدثناقالوا:ُئِمَل!لاعبدِالزَحمَنِ

أبىابنُائرَكَزاْبووأخبرَنا)ح(سفيانُحدثنا،الزَملِئُشَيبانَُنبُدمحأ

سُلَيمانَ،بنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِاْبوحدثنا،إسحاقَ

نأعائشَةَعن،عَمْرَةَعن،شِهابٍابنِعن،عُيَينَةَابنُأخبرَنا،الشئافِعِئُأخبرَنا

الشافِعِى)2(،حَديثِلَفظُفصاعِدًاإ.ديناليرُلمجىِفىُعطَقلادا:قالجميِ!ِهَفلارسولَ

فىمُسلِمرَواه.(3)اًدِعاصفدينارٍِعُبُرفىيَقطَعُكان:ىلمَزلارِوايةِىِفو

سُفيانَ)4(.عنوغَيرِهيَحيَىبنِيَحيَىعن""الصحيح

بنُإسماعيلُأخبرَنا،الحافظُعبدِالفَهُِنبُدمحماْخبرَنا-ا7246

والنسائى،(42530)أحمدطريقهومن،(18961)الرزاقوعبد،(5129)الممرفةفىالمصنف(1)

(4934).

،6/130والافمى،226صالثافمىعلىأخطأمنخطأوبيان،(1851)الممرفةفىالمصنف(2)

147،7/151.

وابن،(4936)والنسائى،(1445)والترمذى،(4383)داودوأبو،(07824)أحمدأخرجه(3)

به.عيينةبنسفيانطريقمن(4459،4465)حبان

.(1684/1)مسلم(4)
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علىٍّأبووأخبرَنا)ح(ُةَلَمرَححدثنا،قُتَيبَةَبنِالحَسَنِبنُمحمدُأخبرَنا،أحمدَ

ال!رحِابنُحدثناداودَ،أبوحدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلا

وعَمرَةَ،عُروةَعن،شِهابٍابنِعن،ُسُنويأخبرَك!،وهبٍابنُأخبرَنا:قالا

لَفظُفصاعِدًا".ديناليِعُبُرفىالشارِقِيَدُ"تمطَعُ:قاللمجبهوالنَبِئَأن،عائشَةَعن

عن!ي!النَبِىِّزَوجِعائشَةَعن:قالَةَلَمرَحرِوايَةِىِفو،ِحرَّسلاابنِحَديثِ

51وَر.(1)"اًدِعاصفديناليِعُبُرفىإلاالسّارِقِيَدُُعَطمت:"لاقاللمجبهوِهَّللارسولِ

عنمُسلِمٌورَواه،وهبٍابنِعنأوَيسٍأبىابنِعن""الصحيحفىالبخارىُّ

.(2)َةَلَمرَحوال!رحِابنِالطّاهِرِأبى

أحمدَُنبُدمحمأخبرَك!الحافظُ،عبدِاللَّهِأبوأخبرَنا-ا7247

الحَكَمِ،بنُبشرُحدثنا،الرَّحمَنِعبدِبنِمحمدِبنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،المُقرِئُ

ابنِبكرِأبىعنالهادِ،بنِِهَّللاعبدِبنِيَؤيدَعن،محمدٍبنُالعَزيؤِعبدُحدثنا

لمجبهدِهَّللارسولَتَعِمَساهَّنأعائشَةَعن،الرَّحمَنِعبدِبنتِعَفرَةَعن،محمدٍ

فىمُيٌرَواه.(3)"اًدِعاصفديخمارٍِعُبُرفىإلاسمارِقٍيَدُتُقطَعُ:"لايقولُ

الحَكَمِ)4(.ِنبِرشبعن""الصحيح

255/8الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبو/وأخبرَنا-ا7248

به.وهبابنطريقمن(5544،0644)حبانوابن،(9324)النسائىوأخرجه.(4384)داودأبو(1)

.عمرةعنالزهرىعنيونسطريقمن(07924)وأحمد

.(1684/2)ومسلم،(6790)البخارى(2)

به.الهادبنيزيدطريقمن(4943،4944)النسائىوأخرجه،(5132)المعرفةفىالمصنف(3)

.(1684/4)مسلم(4)
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الذَمَشقِئُ،زُرعَةَأبوحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاالقاضِى

بنِمحمدِبنِبكرِأبىعن،إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،ٍدِلاخبنُأحمدُحدثنا

الرَّحمَنِ:عبدِبنتُُةَرمعَئَلإتَثَعَبف،َقَرَسدَقبنَبَطىأُتيتُ:قالحَزمٍبنِعمرِو

اهَنأىِنتَثَذَحرمحنهاعائشَةََنِإف؟هْعَطقَتفلادينارٍَعُبُرَغَلَبْنُكَيمَلإن،َئَنُبأى

:قالوأ.71/81"ديناليِعُبُردونِفىيُقطَعُالا:يقولُع!فهِهَفلارسولَتَعِمَس

سَبيلَه.ُتيَفَخوهُتمَزَغوهُتبَرَضف:قال.دِرهَمَينِتَغَلَبسَرِقَتُهاذِإففنَظَرَ

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبووأخبرَنا-أ7249

،ٍدِشاربنُمحمدُحدثناالنَضرِ،أبوحدثنا،مُكرَمٍبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوفَي

بنِمحمدِبنَبكرِأباُتيِقَلفالمَدينَةَُتمِدَق:قال!كا!َغلايَحيَىبنِيَحيَىعن

مُكِدالبأهلِنِمبسارِقٍأُتيتُ:فقالَالمَدينَةِعلىٌلِماعوهوحَزمٍبنِعمرِو

بنتُُةَرمعىِتَلاخَئَلإتَلَسرأف:قاليَسيرَةً.سَرِقَهًَقَرَسدَقاحَوْراك!

ُتعِمَسماَكَرِبخُأفاَتيَكَحَتَىالزَجُلِهذاأمرِفىتَعجَلْلا:أنالزَحمَنِعبدِ

!نهاعائشَةَتَعِمَسائهافأخبَرَتنِىىِنتَتْاف:قال.ال!ارِقِأمرِفى!نه!عائشَةَنِم

نِمأدنَىهوفيمااوعَطقَتولا،ديناليِعُبُرفىاوعَطقا":ع!يِ!ِهَفلارسولُقال:تَقولُ

:قال.اًمَهرِدَرَشَعاثناوالذينارُ،دَراهِمَثَلاثَةٍَذئَموَيدينارٍُعُبُروكانَذَلِكَ((.

.(2)هْعَطقأمَلفدينارٍالزُبُعِدونَسَرِقَتُهوكانَت

عنالأنصارِئُزُرارَةَبنِالزَحمَنِعبدِبنُُدَفَحُمويَسارٍبنُسُلَيمانُورَواه

،2/317البدانمعجمينظر.دثقاعمالمنواسعةناحيةوهى،نارْوَحإلىفسوب:الحورانى(1)

.2/287الأنساب

به.راشدبنمحمدطريقمن(116)معجمهفىيعلىأبووأخرجه.(3332)الصغرىفىالمصنف(2)
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عنالزُّهرِىِّعنالجَماعَةِرِوايَةِ!حوَقَولِهنِمّأ!ِيجملالنَبِىِّعنعائشَةَعنعَمْرَةَ

.(1)َةَرمع

الإسماعيلِئُ،بكرٍأبوأخبرَنا،البِسطامِئُوعمرٍأبوأخبرَنا-أ0725

وحُمَيدُبنُُةَدبعحدثنا،شَيبَةَأبىبنُعثمانُحدثنا،يَعلَىأبوأخبرَك!

حدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُأخبرَك!،بكرٍأبووأخبرَنا:قال)ح(الزَحمَنِعبدِ

عن،أبيهعن،عُروةَبنِهِشامِعن،الرَّحمَنِعبدِبنُُديَمُححدثنا،ٍريَمُنابنُ

؟ِّنَجِملاِنَمَثنِملَقأفىجم!النَّبِىِّعَهدِفىٌقِراسيُقطَعْمَل:قالَتر!نهاعائشَةَ

البخارئُرَواه.ٍريَمُنابنِحَديثِلَفظُ.(2)ٍنَمَثذووكِلاهُما،تُرسٍأوحَجَفَةٍ

عنأيضًامُسلِمٌورَواهشَيبَةَ)3(،أبىبنِعثمانَعن""الصحيحفىومُسلِمٌ

.(4)ٍريَمُنبنِِهَّللاعبدِِنبِدمحم

بنِهِشامِعناَخَرينَفىأُسامَةَوأبوالمُبارَكِبنُِهَفلاعبدُرَواهَكِلَذَكو

.(مَوصولًا)ْعائشَةَعنأبيهعنعُروةَ

(1

(2

(3

والنسائى.بهيساربنسليمانطريقمن(4464)حبانوابن،(4951،4954)النسائىاْخرجه

به.الرحمنعبدبنمحمدطريقمن(4947)

والتاج،1/308،345النهايةينظر.السلاحمنبهيُتوقىماوهو،بمعنْىنَجِملاووالتُرسالحَجَفة

.(سر)ت477/15

،9304،9524)والنسانىبه.عروةبنهثامطريقمن(28575)شيبةأبىابنأخرجهوالحديث

به.عروةطريقمن(4953

.(5)عقب(1685)ومسلم،(6792)البخار!

.(6851/5)مسلم

والبخار!به.المباركبنالفَهعبدطريقمن(4956)والنسائى،(6793)البخار!أخرجه

به.أسامةأبىطريقمن(5)عقب(1685)ومسلم،(6794)
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آخشونَ:جَماعَةهَلَسرأو

القطعفيهيجبماباب

256/8

بنِعيسَىبنُعلئُأخبرَنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا7251

حدثنا،موسَىبنُُفُسويحدثنا،ٍبِلاطاْبىبنُإبراهيمُحدثنا،إبراهيمَ

ال!ارِقِيَدَأن،أبيهعن،عُروةَبنِهِشامِعن،إدريسَوابنُووَكيعٌجَريرٌ

لُكو،تُرمبىأوحَجَؤَةٍِنَمَثنِمأدنَىفىجميرِهَفلارسولِعَهدِفىتُقطَعْمَل

فى!ِي!ِهَفلارسولِعَهدِفىتُقطَعْمَلال!ارِقِيَدََنْاو،ٍنَمَثذومِنهُماٍدِحاو

التافِهِ)1(.ِءىَشلا

نَملُكف؟عائشَةَقَولِنِموصَلَهنَمرَواهائَذِىَردَقلاأنعِندِىىِذَئاو/

51وَردَقف؟عُروةَقَولِنِمالأخيرُالكَلامُاذَهو،أثباتٌحُفاظٌمَوصولًارَواه

ر!نها:عائشَةَكَلامِنِمعُروةَكَلامَومَئزَ،سُلَيمانَبنُُةَدبع

الإسماعيلِئُ،بكرٍاْبوأخبرَنا،الأديبُوعمرٍأبوأخبرَنا-ا7252

بنُهارونُحدثنا:قالااترَكَزابنُهووالقاسِمُسُفيانَابنُهوالحَسَنُأخبرَخ!

بنُُرَمُعبه!حُأفقَدَحًا،َقَرَساًلُجَرأن،هِشامٍعن،ُةَدبعحدثنا،إسحاقَ

:قالثُئَمالتّافِهِ.ِءىَّشلابتُقطَعُلاَدَيلاإنَ:ىِبافقال:هِشامٌفقالَالعَزيزِ،عبدِ

ِنَمَثنِمأدنَىفى!ِيشِهَفلارسولِعَهدِعلىتُقطَعُيَدٌْنُكتمَلهَنأعائشَةُحَذَثَتنى

(2)،ء:يً

.ترسٍاوحجمةٍ؟مِجن

عروةبنهثامطريقمن(18959)الرزاقوعبدبه.وكغطريقمن(28571)ثيبةأبىابنأخرجه(1)

به.عبدةطريقمن(738)مسندهفىراهويهابنأخرجه(2)
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...المجنثمنفىالناقليناختلافبابالسرقةكتاب

المِجَنّ،ِنَمَثفىالنّاقِليَن!الِتخابابُ

ُخِصَيلاومامِنهُخِصَيوما

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا7253

)ح(مالكٌأخبرَنا،ُئِعِفاشلاأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَ

محمدٍبنُجَعفَرُحدثنا،عيسَىبنُعلئُحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا

حدثناقالوا:علىٍّبنُوإِبراهيمُمحمدٍبنُوموسَىاوعَمرٍُنبُدَّمَحُمو

،َرَمُعابنِعن،نافِععن،مالكٍعلىقَرأتُ:قاليَحيَى(ظ71/81بنُيَحيَى

البخارئُرَواهدَراهِمَ)2(.ثَلاثَةُهُتَميقًنَجِمفىاًقِراسَعَطَقلمجمِهَّللارسولَأن

بنِيَحيَىعنمُسلِمٌورَواه،مالكٍعنأوَيسٍأبىابنِعن""الصحيحفى

َ(3)

يحيى.

أخبرَنا،ُئِوَلَعلاداودَبنِالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ5472

حدثنا:قالاالأزهَرِوأبوبشرٍبنُالزَحمَنِعبدُحدثنا،ِّىِقْرَّشلاابنُِدِماحأبو

هَثَّدَحاًعِفانأنأُمَيَّةَبنُإسماعيلُأخبرَك!،ٍجيَرُجابنُأخبرَنا،الرَّزّاقِعبدُ

النِّساءِ)4(ِةَّفُصنِمتُرسًاَقَرَسٍلُجَريَدََعَطَق!يرالنَبِئَأنحَدَّثَهُمَرَمُعابنَأن

م:"عمر!.ىف(1)

أحمدطريقهومن،2/831ومالك،6/130،147والثافعى،(5142)المعرفةفىالمصنف(2)

الترمذىواْخرجه.(4463)حبانوابن،(4923)والنسالْى،(4385)داودوأبو،(5310)

به.نافعطريقمن(1446)

.(1686/6)ومسلم،(6795)البخارى(3)

يأوىكانالمسجد،منمظللموضع:والصفةالمسجد.منبهنالمختصالمرضع:النساءصفة(4)

.4/237المعبودوعون،2/50الأنوارمشارق.المساكينإليه
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المجنثمنفىالناقليناختلافبابالسرقةكتاب

عنٍعِفارِنبِدمحمعن"الصحيح"فىمُسلِمرَواهدَراهِمَ)1(.ثَلاثَةُهُنَمَث

الزَزاقِ)2(.عبدِ

القاسِمِأبوأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِبوأأخبرَنا-ا5572

وأخبرَنا)ح(عبدِالعَزيزِبنُعلئُحدثنا،الطبَرانِئُأحمدَبنُسُلَيمانُ

حدثنا،َةَكَمبالحَذادُأحمدَُنب(3)ُريَكُبحَذَثَنِىالحافظُ،ِهَفلاِدبعوبأ

وإِسماعيلَأئوبَعن،سفيانُحدثنا،ٍميَعُنأبوحدثناقالا:موسَىبنُبشرُ

لمجصَئِبَّنلاأن،َرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،عُقبَةَبنِوموسَىِهَفلاِديَبُعوَةئَمُأابنِ

بنِِهَّللاعبدِعن""الصحيحفىمُسلِمرَواهدَراهِمَ)4(.ثَلاثَةُهُنَمَثًنَجِمفىَعَطَق

عنَرَخَاوجهٍنِمالبخارئُهَجَرخأو،ٍميَعُنأبىعنالذارِمِىالزَحمَنِعبدِ

.َْهَبقُعبنِوموسَىَرَمُعبنِِهَفلاِديَبُع

أخبرَنا،الفَقيهُالحارِثِِنبِدمحمُنبُدمحأبكرٍأبوأخبرَنا-ا7256

بنُِهَفلاُديَبُعحدثنا،إسماعيلَبنُالحُسَينُحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُ

،حَبيبٍأبىبنُيَزيدُحَذَثَنِى،إسحاقَابنِعن،أَبِىحدثنا،عَفَىحدثنا،سَعدٍ

والنسائىبه.الرزاقعبدطريقمن(4386)داودأبروأخرجه.(3333)الصغرىفىالمصنف(1)

به.جريجابنطريقمن(4924)

.(6)عقب(6861)مسلم(2)

.4/364بغدادتاريخوينظر.بكره8:5ص،سفى(3)

طريقمن(0345)وأحمد.بهنعيمأبىطريقمن(4461)حبانوابن،(4925)النسائىأخرجه(4)

به.اللهعبيدطريقمن(2584)ماجهوابنبه.أيرب

.(6797،6798)والبخارى،(6)عقب(6861)مسلم(5)
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...المجنثَمنفيالناقليناختلافبابالسرقةكتاب

نأ،هَثَّدَحيَسارٍبنَسُلَيمانَأن،هَثَّدَحِّجَشألا(1)ِنبِهَّللاعبدِبُكَيرَبنَأن

قال:تَقولُر!نهاعائشَةَتَعِمَساهَّنأهتَثَّدَحِنَمحَّرلاِدبعبنتَعَمْرَةَ

ر!نفأ:لِعائشَةَفقيلَالمِجَنِّ((.ِنَمَثدونَفيماالسّمارِقُيُقطَعُ)الا:ع!جرِهَّللارسولُ

.(2)دينارٍُعُبُر:قالَت؟ِّنَجِملاُنَمَثما

الحَسَنِأبوأخبرَنابِشْرانَ،ابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-أ7257

ابنُحدثناداودَ،بنُالغَفّارِعبدُحدثنا،وعمرٍبنُمحمدُحدثنا،المِصرِىُّ

لمجمِهَّللارسولَأنعائشَةَعنعَمْرَةَ،عن،ِرضَّنلاأبوحدثنالَهيعَةَ،

بنتُُةَرمعقالَت."هَقوففماالمِجَنِِّنَمَثفىإلاالسّارِقِيَدُُعَطقُتال":قال

ُعُبُر:قالَت؟ٍذئَموَيالمِجَنُِّنَمَثوما:ر!تف!لِعائشَةَفقُلتُ:ِنَمحَّرلاِدبع

(3)

.ٍر.-د

عنَرَمُعابنِوحَديثُدينارٍ".ِعُبُرفى))القَطعُ:كيهمالنَّبِىِّعنعائشَةَوحَديثُ

؟ِناقِفَتوُمهذانِ:الشّافِعِئُقالدَراهِمَ.ثَلاثَةُهُتَميقٍّنَجِمفىَعَطَق:لمججمّىِبَّنلا

عَهدِعلىَفرَضلاأنوذَلِكَ؟دينارٍُعُبُركيدالنَبِىِّزَمانِفىدَراهِمَثَلاثَةَلأنَّ

الدّيَةَُرَمُعوفَرَضَ،بَعدَهكَذَلِكَوكانَ،بدينارٍاًمَهرِدَرَشَعاثنَاكي!ِهَفلارسولِ

وقالَت،دينارٍألفَالذَهَبِأهلِوعَلَى،الوَرِقِأهلِعلىدِرهَمٍألفََرَشَعاثنَى

:م.)1(لي!فى

فىالألبانىوصححهبه.سعدبنالفَهعبيدعن(4950)النسائىوأخرجه.189/3الدارقطنى(2)

.(4583)الشانىصحيح

ابنطريقمن(329،8626)الأوسطفىوالطبرانى،(896)معجمهنىالأعرابىابن)3(أخرجه

به.لهيعة
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257/8

...المجن!منفىالناقليناختلافبابالسرقةكتاب

فىَئبَتحاو.دِرهَبمألفََرَشَع(1)اثنى:الدّيَةِفىعباسٍوابنُهريرةَوأبوعائشَةُ

.(3)ُدِرَيوذَلِكَالأُترُخةِ)2(،فىعثمانَبحَديثِأيضًاَكِلَذ

والفَهُ،(4)َكِلَذعلىدَليلعائشَةَعنعَمْرَةَعنحَزمٍبنِبكرِأبىوحَديثُ

.ُمَلعأ

الَّذِى:الحَديثُ/فأمّا

حدثنا،القَطانُبكرٍأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-ا7258

بنُمحمدُحدثنا،الوَهبِئٍُدِلاخبنُأحمدُحدثنا،السُّلَمِئَُفُسويبنُأحمدُ

ُنَمَثكان:قالعباسٍابنِعن،عَطاءٍعن،موسَىبنِأتوبَعن،إسحاقَ

بنُمحمدُرَواهاذَكف.(ْ)َمِهارَدعَشَرَةَيُقَؤَمُلمجيِ!ِهَفلارسولِعَهدِفىالمِجَنَ

عنومُجاهِدٍعَطاءٍعنفرَواه،عُتَيبَةَبنُالحَكَمُهَفَلاخدَقو،يَسارٍبنِإسحاقَ

:ىِشَبَحلاَنَميأ

محمدِأبوأخبرَنا،!ضاهَبصألا(6)ِثِراحلاابنُبكرِأبوهانَربخأ-ا5972

إاثنا،.:مفى(1)

.6/130الأم(2)

.(17272،17282)فى)3(سيأتى

.(17249-17247)فىتقدم(4)

الوهبىخالدبنأحمدطريقمن3/921والدارتطنى،3/631المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(5)

ضعيففىالألبانىوقال.بهإسحاقبنمحمدطريقمن(9664)والنسائى،(4387)داودوأبو.به

شاذ.:(494)داودأبى

.أ)الفقيه:مفىبعده(6)
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...المجنثَمنفىالناقليناختلافبابالسرقةكتاب

عن،عَوانَةَأبوحدثنا،ٍلِماكأبوحدثنا،رُسْتَةَابنُحدثنا،َناّيَحابنُ

يُقطَعُلا:يُقالُكان:قالَنَميأعن،ومُجاهِدٍعَطاءٍعن،الحَكَمِعن،مَنصورٍ

.(1)اًرانيدٍذئَموَيالمِجَنَُنَمَثوكانَ:قال.َرَثكأوالمِجَنِِّنَمَثفىإلاال!ارِقُ

.(2)مَنصورٍعنشَيبانُهَعَبات:البخارىُّ،و72/81قال

الحَكَمِعنمَنصورٍعنالثَّورِىُّسفيانُرَواهَكِلَذَكو:ُهَفلاهَمِحَرالشيخُقال

فىإلالمجدِهَّللارسولِزَمانِفىُدَيلاتُقطَعِمَل:قالَنَميأعنمُجاهِدٍعن

،َةَكَمأهلِنِمُئِشَبَحلاُنَميأ:البخارىُّقال.3دينارٌٍدئَموَيهُتَميقوٍّنَجِم

بنُالواحِدِعبدُابنُهعنهرَوَى،عائشَةََعِمَس،ِّىِّكَملاعَمْرَةَأبىابنِمَولَى

(4)يء

يمن.

.مُنقَطِحَةٌك!ييهالنَّبِىِّعنورِوايَتُهالشيخُ:ظل

فرُوِى؟إسنادِهفىفخَلَطَمَنصورٍعنالقاضِىِهَفلاعبدِبنُشَريكُورَواه

عنهورُوِىَ،(رَفَعَه)َْنَميأأُمِّابنَِنَميأعنوعَطاءٍمُجاهِدٍعنمَنصورٍعنعنه

ابنَِنَميأعنعَطاءٍعنمَنصورٍعنعنهورُوِىَ،َنَميأأُمِّعنعَنهُمامَنصورٍعن

(1

(3

النسائى:وعند.بهمنصورطريقمن(4962)والنسائى،2/25الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه

منكر.:(358)النسائىضعيففىالألبانىوقال.إدراهمعشرةأو"دينازا

.2/25الكبيرالتاريخ

به.سفيانطريقمن(4960)النسائىأخرجه

.عمرة:منبدلاعمرو.:وفيه،2/25الكبيرالتاريخ

وقالبه.شريكطريقمن(4963)والنسائى،25/2،26الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه

منكر.:(359)النسائىضعيففىالألبانى
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السرقةكتاب

أيمَنَ)1(أُمِّعنَنَميأأُئمَ

:(2)اميفبماالشئافِعِئُ

...المجنلَمنفىالناقليناختلافباب

عنهأجابَدَقو.عَنهرَوَىنَمأوشَريكٍخَطأَنِماذَهو.

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-أ7260

النّاسِ:ِضعَبِلقُلتُ:الشئافِعِئُقال:قالسُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَ

قُلتَ:فكَيفَ،اًدِعاصفدينارٍِعُبُرفىَعَطميأنمي!مجِهَفلارسولُِةَنُسهذه

دَق:قال؟كِلَذفىحُختُكَوما!؟اًدِعاصفدَراهِمَعَشَرَةِفىإلاُدَيلاتُقطَعُلا

شَبيهًالمجزىِبَنلاعن،َنَميأعن،مُجاهِدٍعن،مَنصورٍعن،شَريكٍعنانيِّوُر

هَفَعَلٌثَدَحفرَجُل،عَطاءٌعنهرَوَىالذىُنَميأفاأ؟َنَميأأتَعرِفُ:قُلتُبقَولِنا.

،كَعبٍعنكَعبٍامرأةِابنِتبُيعِعناًثيدَح!اطَععنهرَوَى،عَطاءٍنِمُرَغصأ

بنُشَريكُرَوَىدَقف:قالحُخةً.يَكونُلاالمُنقَطِعُُثيدَحلاو،ٌعِطَقنُماذَهف

عِلمَلا:قُلتُلأُمَه.أُسامَةَىِخأَنَميأاُئمَابنَِنَميأعنمُجاهِدٍعن،ِهَفلاعبدِ

ُدَلويقبلٍَنيَنُحيَومَمي!مجِهَفلارسولِمَعََلِتُقأُسامَةَأخوُنَميأبأصحابِنا؟لَكَ

.(3)هنَعَثَذَحُيفمي!مجىِبَنلابعدَيَبقَمَلومُجاهِا،

َنَميأعنعَطارِوايَةِنِمالشثافِعِئُهيَلإأشارَىِذَئاوالفهُ:هَمِحَرالشيخُقال

ما:فهو/،الحَديثِهذاغَير258/8ُ

بنُمحمدُجَعفَرٍأبوأخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا7261

به.شريكطريقمن4/512العللفىحاتمأبىوابن،3/163المعانىشرحفىالطحاوىاخرجه(1)

.م،8ص،س:فىلي!(2)

.6/013الأم(3)
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...المجنثمنفىالناقليناختلافبابالسرقةكتاب

عن،الأزرَقَُفُسويبنُإسحاقُحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثناالرزازُ،وعمرٍ

قال:كَعبٍعن،تبيعٍعن،ِريَبرلاابنِمَولَىَنَميأعن،عَطاءٍعن،المَلِكِعبدِ

َعَبرأبَعدَهاوصَفَى،َةَرِخآلاالعِشاءَىَّلَصثُئَمالوُضوءَ،فأحسَنَأخضَوَتنَم

ِةَلِزنَمبلهكُنَّ،َنِهيفُئِرَتقَيماوتَعَلَّمَ،وسُجودَهُنََنُهَعوكُرمَئَتأف،رَكَعاتٍ

259/8وغَيرُههوواستَدَلَّ،"/"التاريخفىالبخارئُهيَلإأشارَدَقوالقَدرِ)1(.لَيلَةِ

.(2)ٌعِطَقنُمالمِجَنَِنَمَثفىحَديثَهأنعلىبذَلِكَ

الَّذِى:الحَديثُوأمّا

ابنُمحمدِأبوأخبرَنا،الفَقيهُالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ7262

إسحاقَ،بنِمحمدِعن،أَبِىحدثنا،ٍريَمُنابنُحدثنا،يَعلَىأبوأخبرَنا،َناّيَح

عَهدِعلىالمِجَنُِّنَمَثكان:قالجَذَهعن،أبيهعن،ٍبيَعُشبنِعمرِوعن

دَراهِمَ)3(.عَشَرَةَغ!ي!ِهَفلارسولِ

:قالُعيبَّرلاأخبرَنا،العباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنادَقف

،ٍبيَعُشبنِعمرِورِوايَةِفىوعمرٍبنِِهَّللاعبدِنِمٌىْأرهذا:الشّافِعِئُقال

َعَطَقاذِإف،ِنيَمَهرِدوومِائَةٍعَشَرَةٍَنَمَثيَكونٌُعَلِسوحَديثًاقَديمًاُناجَملاو

بنَعمرَوأنتَزعُمُوأنتَ،مِنهَرَثكأفىَعَطَقدينارٍِعُبُرفىلمج!ِهَّللارسولُ

أقاويلَنا،توافِقُرَواهاسُنَنًا،انيَلَعوتَترُكُ،رِوايَتُهتُقبَلُمِفَنلَيسٍَبيَعُش

به.سعدانطريقمن(4570)فىتقدم(1)

.2/26الكبيرالتاريخ(2)

من(4971)والنسائى،(6687)وأحمد.بهنميربنالفَهعبدطريقمن3/190الدارقطنىاْخرجه(3)

شاذ.:(367)النسائىضعيففىالألبانىوقالبه.إسحاقبنمحمدطريق
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ِظفِحلاأهلِعلىبهُئبَتحَتثُئَم،ًةمَرًرِوايَتَهُدُرَتفكَيفَغَلط.:وتَقولُ

قَولَنا)1(؟!يُخالِفُشَيئًايَروِمَلاْنَهقعَ،والصدقِ

،ٍديَبُعُنبُدمحأأخبرَنا،عبدانَِنبَدمحأبنُعلئُأخبرَنا-أ7263

حدثنا،سَهلٌحدثنا:(2)الاقحَئانَُنبُدَفَحُموإسحاقَبنُيَعقوبُحدثنا

فىَعَطَقلمجتَالنَبِئَأن،أبيهعن،سَعدٍبنِِرِماععن،ٍدِقاوأبىعن،ث!يَهُو

(4)حٍ ء.(3)بر
دراهِم.حمسههَصثمِجن

ُعطَقلابهُبِجَيفيما!الضَحابَةِعنجاءَمابابُ،ظ72/81

بنُعَبدوسُِلضَفلااْبوحدثنا،الفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-أ7264

ٌديَمُححَذَثَنِى،الأنصارِئُحدثنا،الزازِئٍُمِتاحأبوحدثنا،الحُسَينِ

أيُقطَعُ،حَمنئأبايا:فقالَمالكٍبنََسَنأقَتادَةَُلْاس:قالالطَويلُ

لاشَىءٍفىر!نهبكرٍأبوَعَطَقدَق:قال؟دينارٍنِملَقأفىال!ارِقُ

.(ْ)َمِهارَدبثَلاثَةِىِلهَنأيَسُزُخ!

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَئلاعبدِاْبوواْخبرَنا-أ7265

.6/130والأم،(5152)عقبالمعرفةفىالمصنف(1)

.اأتال:مفى(2)

)قيهمته(.:الأصلوحاشية،8صفى(3)

وهيبطريقمن(48285)شبةأبىوابن.بهسهلطريقمن(6594)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(4)

وضعفه.بأشابهأرىما:أحمدقالالصغيرواتدأبووفيه:6/274المجمعفىالهثمىوقالبه.

.الجمهور

من(28552)ثيبةأبىوابن،(18970)الرزاقعبدوأخرجه.(3334)الصغرىفىالمصنف(5)

.بنحوهبهالطويلحميدطريق
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عن،عُيَينَةَابنُأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَ

فقالَ:ِعطَقلاعنمالكبنََسَنأيَسألُقَتادَةَُتعِمَس:قالِليوَّطلاٍديَمُح

دَراهِمَ،ثَلاثَةَيَسوَىماشَىءٍفىلممارِقًاَعَطَقز!بهالضَذيقَبكرٍأباُترَضَح

دَراهِمَ)1(.بثَلاثَةِىِلهَّنأ!كخُّرُسَيوما

الضفارُ،ِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا-أ7266

أحمدَأبوحدثنا،محمدٍبنُعمرُوحَذَثَنِى،حَنبَلٍبنِأحمدَبنُِهَّللاعبدُحدثنا

ز!حنهبكرٍأبوَعَطَق:قالٍسَنأعن،قَتادَةَعن،شُعبَةَعن،سُفيانَعن،ُئِريَبُّزلا

(2)اَ
.َمِهاردِةَسمخفى

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-أ7267

،ٍريَكُبأبىبنُيَحيَىحدثنا،الضَغانِئُإسحاقَُنبُدمحمحدثنا،يَعقوبَ

8/260ع!يدالنَبِىِّعَهدِعلىمِجَنُّاَقَرَسألُجَرأن،ٍسَنأعن/،قَتادَةَعن،شُعبَةُحدثنا

.(3)هَعَطَقفدَراهِمَخَمسَةََمَؤقف-َرَمُعأوبكرٍأبىأو-

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا-أ7268

حدثنا،مُشْكَدانَةَُرَمُعبنُِهَّللاعبدُحدثنا،إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

فىَعَطَقع!يوَئِبَّنلاأن،ٍسَنأعن،قَتادَةَعن،سعيدٍعنالأسوَدِ،بنُعُبَيدَةُ

.6/130،147،7/151والثانعى،(5146)المعرفةفىالمصنف(1)

فىالألبانىوصححه.بهالثورىسفيانطريقمن(9274)والنسائى،(11897)الرزاقعبدأخرجه(2)

.(4562)النسانىصحيح

وعمر.بكرأبىذكردونبهبكيرأبىبنيحمىطريقمن3/190الدارقطنىأخرجه(3)
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خَمسَةِِنَمَثٍّنَجِمفىَعَطَقخ!نهبكرٍأباوأنَ،دَراهِمَخَمسَةِِنَمَثًنَجِم

(1)ا
.َمِهارد

كما:عَروبَةَاْبىبنِسعيدِحَديثِنِموالمَحفوظُ،قالَكَذا

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا7269

أخبرَنا،عَطاءٍبنُالوَفابِعبدُأخبرَنا،ٍبِلاطأبىبنُيَحيَىأنجرَنا،يَعقوبَ

هب!،زبكرٍأباأن،مالكٍبنِِسَنأعن،قَتادَةَعن،عَروبَةَأبىابنُوهوسعيدٌ

.سعيدٌكَشدَراهِمَ.أربَعَةُ:أودَراهِمَ.خَمسَةُهُنَمَثًنَجِمفىَعَطَق

ٍرِهاطأبوأخبرَنا،الوَكيلُأحمدَبنُُعِماجِريَخلاأبووأخبرَنا-ا7270

حدثنا،إسماعيلَبنُموسَىحدثنا،سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،ُئِذابادَّمَحُملا

حَيّانَ،ابنُمحمدِأبوأخبرَنا،الفَقيهُالحارِثِابنُبكرِأبووأخبرَنا)ح(هِلالٍأبو

عن،هِلالٍأبوحدثنا،شَيبانُحدثنا:قالامحمدٍبنُوإِبراهيمُيَعلَىأبوحدثنا

قُلتُ:.ًنَجِمفىر!بمبماوعُمَرُبكرٍوأبو!يرِهَفلارسولَُعَطَق:قالٍسَنأعن،قَتادَةَ

رِوايَةِىِفوشَيبانَ)2(،حَديثِلَفظُدَراهِمَ.خَمسَةَ:قاليُساوِى؟كانمَك

:قال.ًنَجِمفىٍقِراسيَدََعَطَقلمجيرِهَفلارسولَأنحِفطى:هِلالٍأبوقال:موسَى

دَراهِمَ)3(.خَمسَةَ:قالالمِجَنُ؟ذاكَيَسوَىكانمَكحَمنئأبايا:قُلنا

بنالفَهعبدطريقمن(804)حديثهفىالزهرىالفضلوأبو،(3438)الأوعطفىالطبرانىأخرجه(1)

به.عروبةأبىبنسعيدطريقمن8/131التمهيدفىالبرعبدوابنبه.عمر

عمر.ذكردونبهشيبانطريقمن6/2220الكاملفىعدىابنأخرجه(2)

.بنحرهبههلالأبىطريقمن(7198)مسندهفىالبزارأخرجه(3)
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،ٍديَبُعُنبُدمحأأخبرَنا،عبدانَِنبَدمحأبنُعلئُأخبرَنا-أ7271

عن،قَتادَةَعن،هِلالٍأبوحدثثا،حَربٍبنُسُلَيمانُحدثنا،مسلمٍأبوحدثنا

ُتيِقَلفدَراهِمَ.أربَعَةِأودَراهِمَخَمسَةٍِّنَجِمفىَعَطَقلمجيوَئِبَّنلاأن،ٍسَنأ

ِهَّللاعبدِأبىبنَهِشامَُتيِقَلف.رفالب!بكرٍأبىعنهو:فقالَعَروبَةَأبىبنَسعيدَ

ُحيحَّصلاو،فيهشَكَّفكأنَّه.(1)بكرٍأبىعنفهوالِإوجميو،النَّبِىِّعنهو:فقالَ

ل!!به.بكرٍأبىعنهَّنأ

أبوحدثنا،ىِّكَزُملاإبراهيمَبنُيَحيَىزَكَريّاأبوأخبرَنا-أ7272

،ُئِعِفاّشلاأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَُنبُدمحمالعباسِ

بنتِعَمْرَةَعن،أبيهعن،حَزمٍبنِبكرِأبىبنِِهَّللاعبدِعنمالذ،أخبرَنا

عثمانُ،بهاَرَمأف،ز!بهعثمانَعَهدِفىأُترُجَّةًَقَرَساًقِراسأن،الرَّحمَنِعبدِ

قال.هَدَيفقَطَعَ،بدينابىدِرهَفاَرَشَعاثنَىصَرفِنِم،دَراهِمَثَلاثَةَتَمِّوقف

النّاسُ)2(.يأكُلُهاالتىُةَّجُرتُألاَىِهو:مالك

أخبرَنا،العباسِأبوحدثنا،و73/81،زَكَريّاأبووأخبرَنا-أ7273

أبيه،عن،محمدٍبنِجَعفَرِعنٍدِحاوغَيرُأخبرَخ!،الشّافِعِئُأخبرَنا،ُعيبَّرلا

.(3)اًدِعاصفدينارٍِعُبُرفىُعطَقلا:قالهب!!لعلىٍّعن

سليمانطريقمن3/08والدارقطنى.بهمسلمأبىطريقمن(5252)الأوصطفىالطبرانىأخرجه(1)

به.حربابن

.832/2ومالك،13"/6والثافعى،(5145)والمعرفة،(3335)الصغرىفىالمصنف(2)

.(17282)فىوسيأتىبه.بكرأبىبنالفَهعبدطريقمن(28556)شيبةأبىابنوأخرجه

.147/6والثافعى،(5147)المعرفةفىالمصنف(3)

-307-



ع!لابهيجبفيما!الصحابةعنجاءمابابالسرقةكتاب

،ٍرَطَمابنُعمرِوأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِاْبووأخبرَنا-ا7274

بنِجَعفَرِعن،بلالٍبنُسُلَيمانُحدثنا،القَعنَبِئُحدثنا،خَليفَةَأبوأخبرَنا

ِعُبُرِنَمَثحَديدٍنِمبَيضَةٍفىٍقِراسيَدََعَطَقز!بهعَلئاأن،أبيهعن،محمدٍ

(1)

.ٍر."د

القَطانُ،ِلضَفلاابنُالحُسَينِأبواْخبرَناالذىالأثَرُوأفا-ا7275

حدثنا،ٍميَعُنأبوحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍبنُِهَفلاعبدُأخبرَنا

بنُالقاسِمُىِنَربخأ:قالىِفَقثلاعبدِالزَحمَنِبنِعَطئةَعنسفيانُ،

:قالثَوبًا.َقَرَسدَقبسارِقٍزحبهالخطابِبنُُرَمُعأُح!:قالالزَحمَنِعبدِ

.(2)هْعَطقَيمَلف،دَراهِمَثَمانيَةَهَمَؤَقفقَؤَمْه.:ز!بهلِعُثمانَفقالَ

أبىبنُالزَحمَنِعبدُأخبرَنا،ُفيرَئشلاِحتَفلاأبوالشيخُأخبرَنا-ا7276

أخبرَناالجَعدِ،بنُعلئُحدثنا،ُئِوَغَبلاالقاسِمِأبوحدثنا،ٍحيَرُش

إلاُدَيلاتُقطَعُلا:مَسعودٍبنُعبدُالفَهِقال:قالالقاسِمِعن،المَسعودِئُ

.غِطَقنُمفكِلاهُمادَراهِمَ)3(.ِةَرَشَعلاأوِالذينارِفى

من(28549)شيبةأبىوابن،(18975)الرزاقعبدوأخرجه.(3336)الصغرىفىالمصنف(1)

دينار(ربع"ثمن:الرزاقعبدعندولي!.بهمحمدبهجعفرطريق

وابن.بهالثورىسفيانطريقمن(18953)الرزاقعبدوأخرجه.3/188،189سفيانبنيعقرب(2)

به.الئقفىعطيةطريقمن2/195الضعفاءفىالعقيلىو،(28573)شيبةأبى

(9743)والطبرانى،3/167المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه.(4941)الجعدياتفىالبغوى(3)

الرحمنعبدأبووالقاسم،موقوفوهو:6/273المجمعفىالهيثمىوقال.بهالمسعودىطريقمن

ونق.وقد،ضعيف
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يَعقوبَ،بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنادَقو

انيَؤُردَق:ِساّنلابَعضُقال:الشئافِعِئُقال:قالسُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا

عنالشَعبِىِّعنالزَّعافِرِئُرَواه:قُلتُ:الشئافِعِئُقالبه.!لمحعلىٍّعنقَولَنا

8/261:قالر!بهعَلئاأنأبيهعنمحمدٍبنِجَعفَرِأصحابُ/أخبرَنادَقو،ز!بهعلى

نِميَثبُتَأنأولَىعلىعنجَعفَرٍوحَديثُ.اًدِعاصفدينارٍِعُبُرفىُعطَقلا

ُدَيلاتُقطَعُلا:قالهَّنأر!بهمَسعودٍابنِعنانيَؤُردَقف:قال.الرعافِرِئَحَديثِ

عنعَرةَأبىبنِعيسَىعنالثورِىُّرَوَىدَقفقُلنا:دَراهِمَ.عَشَرَةِفىإلا

اذَهو.دَراهِمَخَمسَةِفىاًقِراسَعَطَق!ك!يِ!ِهَفلارسولَأنمَسعودٍابنِعنالشَعبِىِّ

عنالقاسِمِعنالمَسعودِىِّحَديثِنِمِهَّللاعبدِعنصَحيحًايَكونَأنُبَرقأ

حَديثَنا؟يُخالِفُلاحَديثٌهذا:قُلنابهَذا؟اوذُخأتمَلفكَيفَ:قال.ِهَفلاعبدِ

بنَِرَمُععنانيِّوُردَقف:قال.َرَثكأأوخَمسَؤفىَعَطَقدَراهِمَثَلاثَةِفىَعَطَقإذا

!لمحبهَرَمُععنرِوايَتُه:الشّافِعِئُقال.(1)ثَمانيَةٍفىيَقطَعْمَلهَّنأه!رالخطابِ

فىُعطَقلا:ر!نهَرَمُععنالخُراسانِىعَطاءٍعنمَعمَررَوَىدَقو،صَحيحَةٍغَيرُ

مَعٍَدَحألولَيسَ،بثابِتٍلَيسَهَّنأل؟بهَئبَتحَنأننَرَمَلف.اًدِعاصفدينارٍِعُبُر

ىَلإفلا:الشّافِعِئُقال.هِرمأاتِّباعُالمُسلِمينَوعَلَى،حُخةٌ!ك!يه!ِهَفلارسولِ

الحديثََكَرَتنَمهيَلإَبَهَذماىَلإولاخالَفَنا،نَمَبَهَذصَحيحٍحَديثٍ

.(2)ِنآالقُرَرِهاظواستَعمَلَ

لا.دراهم9:مفىبعده(1)

.6/131والأم،(5152)عقبالمعرفة(2)
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القطعبهيجبفيما!الصحابةعنجاءمابابالسرقةكتاب

الشَعبِىٍِّرِماععنالرعافِرِئََئِدْوألاداودَرِوايَةُأظالفهُ:هُمِحَرالشيخُقمال

أقَلِّفىرِوايَتُهؤإِنَمابَعدُ،اهيَلَعْفِقأمَلفالقَطعِ،فىز!بهعلىعن

عطَقلافىأيضًارَوَىدَقكاننِإف،عَصرِهعُلَماءُهيَلَعأنكَرَهادَقوالضَداقِ)1(،

.(2)ِهبُئبَتحُيلاوداوُدُمُنكَز،فهو

ُئبَتحُيلاضَعيفوهو،ز!بهعلىعنمُظلِمٍَرَخآوجهٍنِمَىِوُردَقو

بمِثلِه:

الحافظُ،َرَمُعبنُعلئُأخبرَنا،الحارِثِابنُبكرِأبوهانَربخأ-ا7277

حدثنا،مَروانَِنبِدمحمجَعفَرُبنُحدثنا،علئبنِالحَسَنِعُمَرُبنُحدثنا

عن،جوَيبِرٍعن،اليَسَعَبنُإسماعيلُحدثنا،َرَمُعابنَأظنهعاصِمحدثنا،أبى

دَراهِمَ،عَشَرَةِفىإلاُدَيلاتُقطَعُلا:قالزحنهعلىعن،النَرالِعن،الضخاكِ

وضُعَفاءَ.مَجهولينَيَجمَعُإسنادهذادَراهِمَ)3(.عَشَرَةِنِملَقأُرهَملايَكونُولا

.غِطَقنُمفهومَسعودٍابنِحَديثُوأفا

ابنِعنأبيهعنالزَحمَنِعبدِبنِالقاسِمِعنحَنيفَةَأبىعنَىِوُردَقو

.(ْ)ىَضَمكمااًلَسرُمفرَواهالمَسعودِئُهَفَلاخو،4مَسعودٍ

.(14503)فىتقدم(1)

.(929)عقبداودغلىالكلاموتقدمإبمثلها.:م،8صفى(2)

بنمحمدوفيه،ضميفوجويبر:199/3الرايةنصبفىالزيلعىوقال.3/200الدارتطنى(3)

.يعرفيكادلا:الذهبىقال،جعفرأبومروان

/3والدارتطنى،(7142)الأوصطفىالطبرانىطريقهومن،1/214،215مسندهفىحنيفةأبو(4)

931.

.(17276)فى)5(تقدم
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القطعبهيجبفيما!الصحابلأعنجاءمابابالسرقةكتاب

مِنه:بأضعَفَلَيسَهِتَضَراعُمفىَىِوُرىِذَّلاو

محمدِأبوأخبرَنا،الأصبَهانِئُالحارِثِابنُبكرِأبوهانَربخأ-أ7278

(ظ73/81،ٍّىِدهَمابنُحدثنا،َةَمَثيَخأبوحدثنا،يَعلَىأبوأخبرَنا،حَئانَابنُ

كي!َئِبَّنلاأن،ِهَّللاعبدِعن،الشَعبِىِّعن،عَنئأبىبنِعيسَىعن،سُفيانَعن

.ادَراهِمَخَمسَهُهُتَميقٍّنَجِمفىَعَطَق

عنهرَواهامَّنإهَّنأِةَهِجنِم،انقِطاعَهانرَكَذدَقفل!بهَرَمُعحَديثُوأفا

مَضَىفيماانيِّوُرو،الصَّحابَةِمِنَأحَدًايُدرِكْمَلوهو،الرَّحمَنِعبدِبنُالقاسِمُ

دَراهِمَ)2(.خَمسَةِفىِعطَقلافىر!يمبنوعُمَرَبكرٍأبىعن

الأصبَهانِئُبكرٍوأبوالسُّلَمِئُالرَّحمَنِعبدِأبووأخبرَنا-أ7279

حدثنا،مَخلَدٍبنُمحمدُحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُأخبرَنا:قالا

262/8،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبوحدثناحافِظًا،وكانَُساَّلَفلا/هارونَبنُمحمدُ

قَتادَةَ،عن،عَروبَةَأبىبنِسعيدِعن،إدريسَبنُِهَّللاعبدُحدثنا

فىإلاُسمَخلاتُقطَعُلا:قاله!لَرَمُععن،ِبَّيَسُملاِنبِديعسعن

(3)ء

.خمسٍ

طريقمن(4957)والنسالْى،(243)المراسيلفىداودأبوواْخرجه.(5354)يعلى)1(أبو

.(353)النسالْىضعيففىالألبانىوضعفهبه.مهدىبنالرحمنعبد

خمسة.أوأربعة:بعضهاوفى.(17271-17264)فىتقدم(2)

من(0791،0801)العللفىأحمدوأخرجه.(28559)شيبةأبىوابن،3/185الدارقطنى(3)

به.المسيببنسعيدطريق
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ع!لابهيجبفيما!الصحابلأعنجاءمابابالسرقةكتاب

،(1)هب!زَرَمُععنيَسارٍبنِسُلَيمانَعنقَتادَةَعنزاذانَبنُمَنصورُورَواه

.غِطَقنُموهو

القاضِىالحَسَنِابنُبكرِوأبوالحافظُعبدِالفَهِأبوأخبرَنا-ا7280

أبوحدثناقالوا:العَطارٍُقِداصوأبوالمُقرِئٍُدِماحأبىابنُمحمدِوأبو

هارونَ،بنُيَزيدُحدثنا،مُكرَمٍبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِ

الخُدرِىَّسعيدٍوأباهريرةَأباَعِمَسائهفَرَاهِيجَبنِداودَعن،شُعبَةُأخبرَنا

فصاعِذا)2(.دَراهِمَأربَعَةِفىُعطَقلا:يَقولانِ

ِعُبُرصَرفُصارَحينَقالاهامَنإيَكوناأنُلِمَتحَيالفهُ:هَمِحَرالشيخُقمال

دَراهِمَ.ِةَعَبرأبدينارٍ

يَكونَأنُلِمَتحَي،ِسمَخلافىغَيرِهوعن4!ح!َرَمُععنانيَؤُرماَكِلَذَكو

مَضَىمابدَلالَةِدينارٍُعُبُرهوالنَصابِفىوالأصلُ،ِفرَضلاِرثَغَتعِندََكِلَذ

.ِةَتِباثلاِةَنُّسلامِنَ

جَعفَرٍابنُبكرِأبوأخبرَنا،!خاجَرهِملاأحمدَأبووأخبرَنا-ا7281

،مالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،العَبدِئُإبراهيمَبنُمحمدُأخبرَنا،المُزَكَى

لمج!النَبِىِّزَوجَعائشَةَأن،الزَحمَنِعبدِبنتِعَمْرَةَعن،سعيدٍبنِيَحىَعن

فصاعِذاإ)3(.ديناليِعُبُرفىُعطَقلا):ُتيِسَنوماَئَلعطالَما:قالَت

به.منصورطريقمن3/186والدارتطنى،(0771)العللفىاحمداخرجه(1)

به.شعبةطريقمن(28555)شيبةابىابناخرجه(2)

طريقهومن،2/832اليثىيحىوبروايةمخطرط(،-ظ13/5)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(3)

.(17241)فىوتقدم.(4624)حبانوابن،(4942)النسائى
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الرطبالطعامفىع!لابابالسرقةكتاب

ِبْطَّرلاِماعَّطلافىِعطَقلابابُ

،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثنا،الحَسَنِابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ7282

أحمدَأبووأخبرَنا)ح(مالذأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَناالرَّبيعُ)1(،أخبرَنا

،ىِّكَزُملاجَعفَوٍُنبُدمحمبكبرأبوأخبرَنا،الحَسَنِِنبِدمحمبنُعبدُاللَّهِ

بنِِهَّللاعبدِعنمالذ،حدثنابُكَيبر،ابنُحدثنا،إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا

زَمانِفىَقَرَساًقِراسأن،الرحمنِعبدِبنتِعَمْرَةَعن،أبيهعن،بكرٍأبى

ثَلاثَةَتَمَؤقف،تُقَؤَمَأنز!بهعثمانُبهاَرَمأفأُتْرُنْجة)2(ز!بهَناّفَعبنِعثمانَ

لَفظُ.هَدَيز!بهعثمانُفقَطَعَ،بدينارٍاًمَهرِدَرَشَعاثنَىصَرفِنِم،دَراهِمَ

َىِهو:مالكقال:رِوايَتِهفىُهَّللاهَمِحَرالشّافِعِئُزادَ.(3)ٍريَكُبابنِحَديثِ

النّاسُ)4(.يأكُلُهاالتىُةَّجُرتُألا

َقِرُسإذاثَمَقلهماحُلّفىِعطَقلابابُ

دينارٍَعُبُرهُتَميقتَغَلَبوحِرزٍنِم

بنُالحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7283

حدثنامُسَدَّد،حدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

غُلامًاأن،َناّبَحبنِيَحيَىبنِمحمدِعن،سعيدٍبنِيَحيَىعن،زَيدٍبنُحَفادُ

فرُفِعَ،أرضِهفىهَسَرَغف،لهجارٍأرضِنِم(وَدِئا)َْقَرَسحَئانَبنِِعِساوهَفَعِل

.إسليمانإبن:مفىبعده(1)

*،)أترجة:مفى(2)

.2/832الليثىيحىوبرواية،(مخطوط-ظ13/5)بكيرابنبروايةالموطأنىمالك(3)

.(17272)نى)4(تقدم

.4/202عبيدلأبىالحديثغريب.وديةواحدتها،النخلصغار:الوَدِئُ(5)
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8/263

...حرزمنسرقإذاثمنلهماكلفىع!لابابالسرقةكتاب

لهَكِلَذفذَكَرَخَديجٍبنََعِفارمَولاهفأتَى،بقَطعِهَرَمأفالحَكَمِبنِمَروانَىَلإ

نأهَثَّدَحفبه/فجاءَمَروانَ.ىَلإمَعِىتَعالَ:لهفقالَعَلَيهِ.قَطعَلا:فقالَ

كَلَير،)1(.ولايًففىقَطعَ"لا:قال!كل!ِهَّللارسولَ

،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلعأبووأخبرَنا-ا7284

عن،يَحيَىحدثناحَفاد،حدثنا،ٍديَبُعُنبُدمحمحدثناداودَ،أبوحدثنا

وخَلَّىجَلَداتٍمَروانُهَدَلَجف:قال،الحَديثِاذَهبَناّبَحبنِيَحيَىبنِمحمدِ

.(2)هَليبَس

ِنبِدمحمبنُالحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا7285

عن،شِهابٍأبوحدثنا،الزَبيعِأبوحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَ

خَديجٍبنِِعِفارعن،و74/81،حَئانَبنِيَحىَبنِمحمدِعن،سعيدٍبنِيَحىَ

الثمَرُ:يَحيَىقال."رَبَكولاربَمَثفى(3)ُعَطْقُيال":!لك!ِهَفلارسولُقال:قال

والجُفارُ)4(.الوَدِئُُرَثَكلاو،ِلخَنلارُءوسِفىكانما

الحَسَنِابنُبكرِوأبوإسحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-ا7286

من(4491)والترمذى،(4388)داودوابو.بهزيدبنحمادطريقمن(4977)النسائىأخرجه(1)

.(3688)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.سعيدبنيحىطريق

شاذ.:(945)داودأبىضعيففىالألبانىوقال.(4389)داودأبو(2)

تطع،.5:الأصلحاشيةفى(3)

.1/119المعربترتيبفىالمغربينظر.النخلرأسمنيخرجأبيضشىءالجُفَار:(4)

وصححهبه.سعيدبنيحىطريقمن(4976)والنسائى،(15804)أحمدأخرجهوالحديث

.(4596)النسانىصحيحفىالألبانى
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...حرزمنسرقإذاثمنلهماكلفىالقطعيابالسرقةكتاب

أخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواوعمرٍأبىابنُسعيدِوأبو

،سعيدٍبنِيَحيَىعن،عُيَينَةَابنُأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلا

،خَديجٍبنِِعِفارعن،حَئانَبنِِعِساوهِّمَععن،َناّبَحبنِيَحيَىبنِمحمدِعن

زادَ،سعيدٍأبىحَديثِلَفظُ.(1)((رَيَكولاريَمَثفىقَطعَ:"لاقالتج!يرَّئِبَّنلاأن

هَّنأل؟مُعَلَّقٍٍرَمَثفىقَطعَلا:نَقولُوبِهَذا:الشّافِعِئُقال:رِوايَتِهفىسعيدٍأبو

.ٍبيَعُشبنِعمرِوحَديثَيُشبِهُوهو،مُحرَزٍغَيرُهَّنأل؟ٍراّمُجولا،مُحرَزٍغَيرُ

ما:يَعنِى

العباسِأبوحدثنا،إسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-ا7287

أخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَُنبُدمحم

:قالهَّنأتج!يرّالنبىِّعن،ٍبيَعُشبنِعمرِوعن،ٍنيَسُحأبىابنِعن،مالكٌ

.(3)"ُعطَقلاففيهالجَرِينُ)2(آواهاذِإف،ٍقئَعُمٍرَمَثفىَعطَقال"

أخبرَناقَتادَةَ،ِنبِزيزَعلاِدبععُمَرُبنُثَصرٍأبووأخبرَنا-ا7288

،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأخبرَنا،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبو

أبيه،عن،ٍبيَعُشبنِعمرِوعن،الأخنَسِبنِِهَّللاِديَبُع،-عنعَوانَةَأبوحدثنا

ٍرَمَثفىتُقطَعُ"لا:قال؟ُدَيلاتُقطَعُمَكفى:لمجدِهَّللارسولُسُئلَ:قالهِّدَجعن

،(9352)ماجهوابن،(9814)النسائىوأخرجه.6/133والثافعى،(5515)المعرفةفىالمصنف(1)

.(1021)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححه.بهعيينةبنسفيانطريقمن(4664)حبانوابن

.(7716)فىمعناهتقدم(2)

.148/6والثافعى،(5165)المعرفةفىالمصنف(3)
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الحدودعليهماأقيمتوالمرأةالرجلبلغهااذاالتىالسنبابالسرقةكتاب

ف!ذاالجَبَلِ)1(،حَرِيسَةِفىتُقطَعُولاالمِجَن،ِنَمَثفىتَعِطُقالجَرِينُآواهف!ذا،ٍقفَعُم

المِجَن!)3(.ِنَمَثفىتَعِطُقالمُراحُ)2(آواه

أخبرَناقالا:قَتادَةَابنُنَصرِوبْاوالحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا-ا7289

،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأخبرَنا،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبو

الزَحمَنِعبدِبنِسلمةَأبىعن،ثَقيفَنِمرَجُلحدثنا،مُعاويَةَأبوحدثنا

.(4)طَيرٍفىقَطعَلا:زحنهعَفانُبنُعثمانُقال:قال

أخبرَنا،ِلضَفلاأبوأخبرَنا:قالانَصرٍوأبوٍمِزاحأبووأخبرَنا-ا0729

عن،ٍرِماعبنِلُقمانَعن،فَضالَةَبنُُجَرفحدثنا،سعيدٌحدثناأحمدُ،

الطيرِفىأرادَامَنإاذَهو.(%ٌعطَقالحَمامِِقِراسعلىلَيسَ:قالالذَرداءِأبى

.حِرزٍغَيرِفىالمُرسَلَةِِمامَحلاو

ُةأرَملاوُلُجَّرلابَلَغَهاإذاالتىّنِّسلابابُ/264/8

الحُدودُعَلَيهِماأُقيمَت

حدثنا،الإسماعيلِئُبكرٍأبوأخبرَنا،الأديبُوعمرٍأبوأخبرَنا-ا1729

حدثناقالا:الذَورَقِئُويَعقوبُعلىعمرُوبنُحدثنازَكَرئا،بنُالقاسِمُ

.(7716)فىمعناهاتقدم(1)

.(7716)فىمعناهتقدم(2)

بنعمروطريقمن(0171،4390)داودوأبو.بهعوانةأبىطريقمن(4972)النسائىأخرجه(3)

.(4150،3689)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.بنحوهبهشعيب

به.الرحمنعبدبنسلمةأبىطريقمن(29079)شيبةأبىوابن،(18907)الرزاقعبدأخرجه(4)

.بنحوهالدرداءأبىعنآخرطريقمن(29515)شيبةأبىوابن،(18914)الرزاقعبدأخرجه(5)
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الحدودعليهماأقيمتوالمرأةالرجلبلغهاإذاالتيالسنبابالسرقةكتاب

علىُتضِرُع:قالَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،ِهَّللاِديَبُععن،سعيدٍبنُيَحيَى

هيَلَعُتضِرُعوفاستَصغَرَخ!،سنةًعَشْرَةََعَبرأابنُوأناٍدُحُأيَومَع!جمِّهَّللارسولِ

فقَبِلَنِى)1(.عَشْرَةَخَمسَابنُوأناالخَندَقِيَومَ

،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلاعلىٍّأبووأخبرَنا-أ7292

ِهَّللاِديَبُععن،إدريسَابنُحدثنا،شَيبَةَأبىبنُعثمانُحدثنا،داودَأبوحدثنا

َّنإ:فقالَالعَزيزِعبدِبنََرَمُعالحَديثِاذَهبُتثَّدَح:نافِعقال:قالَرَمُعابنِ

يَعقوبَعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواهوالكَبيرِ)3(.ِريغَّصلابَينَ(2)ٌّدَحَلهذا

بنِِميحَّرلاوعَبدِإدريسَبنِِهَّللاعبدِحَديثِنِممُسلِمهَجَرخأو،الدَّورَقِىِّ

.(4)َرَمُعبنِِهَّللاِديَبُععن،والثَّقَفِىٍِّريَمُنوابنِسُلَيمانَ

دَقف،البُلوغِعلىِرَعَّشلا(بِنَباتِ)ُْلالدِتسالاو،ِرَزَتؤُملاىَلإُرَظَّنلاوأمّا

الحَجرِ)6(.كِتابِفىفيهَىِوُرمامَضَى

ِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا،إسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبووأخبرَنا-أ7293

مِسعَر،ناأخبرَ،عَونٍبنُجَعفَرُناأخبرَ،ِباّهَولاعبدِبنُمحمدُناأخبرَ،نِئُابيَّشلا

(1

(2

(3

يحىطريقمن(4313)والنسائى-(9572،6044)داودأبوطريقهومن-(1664)احمداْخرجه

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(11412-ا5153.1410)فىوتقدمبه.سعيدابن

(2564،3706).

الحد".9:مفى

.(17865)فىوسيأتى،(11409،13136-ا1407)فىوتقدم.(4407)داودابو

.(1868/19)ومسلم،(9704)البخارى

"ب!نبات".:مفى

.(11435-ا1427)فىتقدم
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حدايصيبالمجنونبابالسرقةكتاب

.(2)اهْعَطقَيمَلفتَحِضْ)1(مَلتَقَرَسدَقبجاريَةٍِهَفلاعبدُأُع!:قالالقاسِمِعن

عنأبيهعنالزَحمَنِعبدِبنِالقاسِمِعنمِسعَبرعنالثورِئُسفيانُورَواه

.ِهَفلاعبدِ

حَذًايُصيبُالمَجنونِبابُ

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبواْخبرَنا-17294

،ٍريَمُنابنُحدثنا،ُئِرِماعلا،ظ81/74عَفانَبنِعلئَبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَ

دَقٍةالَتبُمبز!نهُرَمُعأُض!:قالعباسٍابنِعن،ظَبيانَأبىعن،الأعمَشِعن

يَتبَعونَهاوالضَبيانُخ!بهٍبِلاطأبىبنُعلئُبهاَزَمفبرَجمِها،َرَمأف،فجَرَت

ىَلإاهَعَموذَهَبَ،فرَذَها:قال.تُرجَمَأنُرَمُعَرَمأامراْ:قالواهَذا؟ما:فقالَ

يُفيقَ،حَتَىالمُبتَلَىعن؟ثَلاثَةٍعنَعِفُرالقَلَمَنْاتَعلَمْاْلَم:فقالَز!بهَرَمُع

.؟(3)َلِقعَيحَتَىىِبَضلاو،يَستَيقِظَحَتَىِمئاّنلاو

.(4)اًفوقوَمالأعمَشِعنالحَميدِعبدِبنُوجَريرُووَكيعٌشُعبَةُرَواهَكِلَذَكو

مَرفوعًا:مَوصولًاالأعمَشِعنٍمِزاحبنُجَريرُورَواه

.أم:"تحصنىف(1)

المجمعفىالهثمىوتال.بهمسعرطريقمن(9198)والطبرانى،(28624)شيبةأبىابنأخرجه(2)

رجالهولكنجدهمنيسمعلممسعردبناللهعبدبنالرحمنعبدبنوالقاصم:6/274،275

الصحيح.رجال

به.الأعمشطريقمن(12288)الرزاقعبدأخرجه(3)

به.وكيعطريقمن(0044)داودوابوبه.شعبةطريقمن(1533/5)مسندهفىالاشىاخرجه(4)

.(0370)داودابىصحيحفىالألبانىوصححه
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حدايصيبالمجنونبابالسرقةكتاب

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِاْبوهانَربخأ-أ7295

،وهبٍابنُأخبزنا،الحَكَمِعبدِبنِِهَّللاعبدِبنُمحمدُأخبرَنا،يَعقوبَ

ابنِعن،ظَبيانَأبىعن،مِهرانَبنِسُلَيمانَعن،مبِزاحجَريرُبنُىِنَربخأ

فقالَ،تُرجَمَُىِهوزَنَتدَقفُلانٍبَنِىبمَجنونَةِعلئّعلىمُرَّ:قالعباسٍ

قالَ:.مَعَن:قالفُلانَةَ؟برَجمِأمَرتَالمُؤمِنينَأميرَيا:4!ح!لِعُمَرَعلئٌ

يَستَيقِظَ،ىَّتَحالنّائمِعن؟ةئَالَثعنالقَلَمَُعِفُر)):جميمِهَّللارسولِقَولَتَذكُرُاْما

َىِّلُخفبهافأَمَرَ.نَعَم:قاليُفيقَ"؟ىَّتَحالمَجنونِوعنيَحتَلِمَ،حتىئِبَّصلاوعن

عَنها)1(.

مَرفوعًا:اًلَسرُمظَبيانَأبىعنالسّائبِبنُعَطاءُورَواه

جَعفَبرأبوأخبرَنا،القاضِىالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍاْبوأخبرَنا-أ7296

بنُِهَّللاُديَبُعحدثنا،مبِزاحبنُأحمدُحدثناالشَّيباخ!،مبيَحُدبنِعلىِّبنُمحمدُ

أُمح!:قالظَبيانَأبىعن،ال!ائبِبنِعَطاءِعن،الأحوَصِأبوأخبرَنا،موسَى

انطُلِقَِدَقوز!نهعلىٍّىَلعبهافمُرَّ،برَجمِهاَرَمأف،فجَرَتدَقبامرأةٍ!نهُرَمُع

هب!مزعَليّاأنفأُخبِرَز!بهُرَمُعفأُمح!سَبيلَها،فخَلَّىمِنهُمفأخَذَها،لِتُرجَمَبها

ِهَّللاو،المُؤمِنينَأميرَيا:فقالَبه!حعلئٌفجاءَمحر.ادعوه:فقالَ،سَبيلَهاىَّلَخ

8/265لَ!فغَ،ىَّتَحالغُلامِعن؟ةنَالَث/عنالقَلَمُأرُفِعَ:قال!ي!ِهَّللارسولَأنَتمِلَعلَقَد

،فُلانٍبَنِىمَعتوهَةُهذهوإِنَّلَ!راًلم.حَئىالمَعتوهِوعنيَستَيقِظَ،ىَّتَحالنّائمِوعن

صحيح.كلاهما:7/3404الذهبىوقال.(8380)فىتقدم(1)
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يكونلاوماحِرزايكونمابابالسرقةكتاب

وأنا:علىٌّفقالَ.أدرِىلا:ُرَمُعفقالَبَلائِها.فىَىِهواْتاها،أتاهاائَذِىلَعَل

.(1)ىِردألا

بنُالحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُمحمدبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا7297

حدثنا،الزَبيعِأبوحدثنا،-يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَِنبِدمحم

عصفَئِبَّنلاُتعِمَس:قالهب!!لعلىٍّعن،الحَسَنِعن،ُسُنويحدثنا،ميَشُه

وعنيَستَيقِظَ،حَئىالئائمِوعن،َلِقعَيحَئىالضبِئعنثَلأثَة؟عنالقَلَمُإرُفِعَ:يقولُ

.(2)إهنعيُكشَفَحَئىالمَجنونِ

عن،الحَذاءُخالِاأخبرَنا،ميَشُهحدثنا،ِعيبَّرلاأبوانَثَّدَحو:قال

.(3)َكِلَذبمِثلِد!حبهعلىعن،الضحَىأبى

يَحونُلاوماحِرزايَحونُمابابُ

العباسِأبوحدثنا،إسحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-ا7298

أخبرَنا،الشئافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُاخبرَنا،يَعقوبَُنبُدمحم

له:قيلَأُمَيَّةَبنَصَفوانَأنِهَفلاعبدِبنِصَفوانَعن،شِهابٍابنِعنمالذ،

فىوالنسائى،(1328،1362)وأحمدبه.الأحوصأبىطريقمن(4402)داودأبو)1(أخرجه

السائببنعطاءأرسلهوقد:7/4034الذهبىقال.بهالسائببنعطاءطريقمن(4734)الكبرى

....الذىلعل:قولهدونصحيح:(3702)داودأبىصحيحفىالألبانىوقال.بالثبتولي!

وتقدم.بهيون!طريقمن(7347)الكبرىفىوالنسائىبه.هثيمطريقمن(094)أحمدأخرجه(2)

.(8686)فى

كلاهما:7/4340الذهبىقال.الحذاءخالدطريقمن(5154.11420،15209)فىتقدم(3)

منقطع.
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يكونلاوماحرزايكونمابابالسرقةكتاب

رِداءَه،مُتَوَسِّدًاالمَسجِدِفىفنامَ،المَدينَةَصَفوانُفقَدِمَ.َكَلَهيُهاجِرْمَلنَم

بهفجاءَال!ارِقَصَفوانَُذَخأف،رأسِهتَحتِنِمرِداءَهَذَخأفٌقِراسفجاءَ

هذا،ْدِرُأمَلىِّنإ:صَفوانُفقالَ،يَدُهتُقطَعُلمجتِهَفلارسولُبهمَرَفأجميو،َئِبَّنلا

.(1)((؟،تأتيَيىأنقبلَاّلَهف)):!ي!!َّلارسولُفقالَ.صَدَقَةٌهيَلَعهو

أخبرَنا،ُعيبَّرلاأخبرَنا،العباسِبوأحدثنا،ائرَكَزبو-أوأخبرَنا-أ9972

مِثلَجميَنالنَّبِىِّعن،ٍسُواطعن،وعمرٍعن،عُيَينَةَبنُسفيانُأخبرَنا،الشّافِعِئُ

.(2)مالكٍحَديثِ

ابنِعنورُوِىَآخَرَ.وجهٍنِمَىِوُردَقو،َلَّوألاىَؤَقُيالمُرسَلُهذا

ولَيسَ(3)هيفعباسٍابنِبذِكرِمَوصولابإِسنادِهعُيَينَةَبنِسُفيانَعنكالسِب

.بصَحيحٍ

العَلَوِىُّ،داودَبنِالحُسَينُِنبُد!حمالحَسَنِأبووأخبرَنا-أ5735

ِهَّللاعبدِبنُإبراهيمُحدثناقُوهِيَارَ،بنِمحمدِبنُالعباسُِلضَفلاأبوأخبرَنا

ماجهابنطريقهومن،2/834ومالك،6/131،481والثافعى،(5158)المعرفةنىالمصنف(1)

،(15303،27637)أحمدوأخرجه....نامأنهأبيهعنصفوانبناللهعبد:وفيه(2595)

.(3693)داودأبىصحيحنىالألبانىوصححه.بهالزهرىطريقمن(4394)عقبداودوأبو

طريقمن(4899)النساثىوأخرجه.ا6/131،48والثافعى،(5159)المعرفةفىالمصنف(2)

نىالألبانىوصححه.بهطاوسعنآخرطريقمن(15306،02764).وأحمدبهديناربنعمرو

.(4537)النسالْىصحيح

وفيه:276/6المجمعفىالهيثمىوقالبه،كاسبابنطريقمن(10978)الطبرانىاْخرجه(3)

رجالهوبقية،وغيرهالنسائىوضعفه،وغيرهحبانابنوثقه-كاسبابنيعنى-حميدبنيعقوب

الصحيح.رجال
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يكونلاوماحرزايكونمابابالسرقةكتاب

رَباحٍأبىبنِعَطاءِعن،حَبيمثحدثنا،الخَصيبِبنُبَكارُأخبرَنا،ال!عدِئُ

نِمبُردَهَذَخأفإنسانجاءَإذبالبَطحاءِ،عِجَطضُمَةثَمُأبنُصَفوانُبَينَما:قال

أتَجاوَزُ.:أو.عنهأعفوىَنإ:فقالَبقَطعِهفاْمَرَيخيرالنَبِئَبهفأتَى،رأسِهتَحتِ

وهب؟لم)1(.أبابهتأت!اأنقبلَاَّلَهف!ي:قال

ُئِمِشاهلاإبراهيمَبنِعبدِالفَهِبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7301

الحُسَينُِنبُدمحمحدثنا،ال!فاكِابنُأحمدَبنُعثمانُحدثناببَغدادَ،

عن،سِماكٍعن،أسباطحدثنا،طَلحَةَبنِحَضادِبنُعمرُوحدثنا،ُئِنيَنُحلا

المَسجِدِفىنائمًاكُنتُ:قالامَئةَبنِصَفوانَعن،صَفوانَأُختِابنِِديَمُح

الزَجُلُفأُخِذَ،ىِّنِمفاختَلَسَهارَجُلفجاءَ،اًمَهرِدثَلاثينَِنَمَثمحرخَميصَةٍعلى

ثَلاثينَأجلِنِمأتَقطَعُه:فقُلتُهُتيَتأِف:قاللِيُقطَعَ.بهَرَمأفع!ي!النَبِئُبهفأُمح!

"(2)ء"
هَكذا."؟ِهبتاتييىأنقبلهذاكانأألا:قال.اهَنَمثهُئِسناوأبيعُهأنا!؟اًمَهرِد

.حَضادٍبنِعمرِوعنجَماعَةرَواه

:قالَةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبووأخبرَنا-أ2730

نامَ:قالريَجُحجُعَيدِبنِعن،سِماكٍعن،زائدَةُورَواهداودَ:أبوقال

(3)رب،.
.صمواد

صحيحفىالألبانىوصححهبه.رباحأبىبنعطاءعناَخرطريقمن(4893)النسائىأخرجه(1)

.(4532)الشائى

،4/403الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(42764)أحمدوأخرجه.(3347)الصغرىفىالمصنف(2)

به.سماكطريقمن(4898)والنسائى،(4394)داودوأبو

.(4394)عقبداودأبو(3)
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فقَطَعَ،هيَلَعباضطِجاعِهاًزَرحُمكانصَفوانَورِداءُ:الشّافِعِئُقال

.(1)هِئادِرَقِراس!ي!ك!ُئِبَّنلا

محمدٍبنُإسماعيلُأخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ7303

عن،ٍجيَرُجابنِعن،مُعاذٍبنُمُعاذُحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثناالصَّفّارُ،

ٍقِراسعلىلَيسَ:يقولُد!شهَناّفَعبنُعثمانُكان:قالموسَىبنِسُلَيمانَ

البَيتِ)2(.مِنَالمَتاعَيُخرِجَحتىقَطعٌ

بها،الِإسفَرايينِئُالمَلِكِعبدِبنُشَريكُسعيدٍأبوأخبرَنا-أ7304

بنِيَحيَىُنبُدمحمبكبرأبوحدثناالِإسفَرايينِئُ،أحمدَُنبُرشبحدثنا

َةَبَلعَثعن،الزُّهرِىِّعن،ذِئبٍأبىابنُحدثنا،علىٍّبنُُمِصاعحدثنا،سُلَيمانَ

َفَرَتعافهَبَقاعفبسارِقٍ!صُأف،المَدينَةِعلىاستَخلَفَهٌقِراطوكانَ،الشّامِىِّ

266/8ىَّتَحيَدَهتَقطَعْلا:فقالَ،َكِلَذعنيَسألَُرَمُعابنِىَلإفبَعَثَ،ِةَقِرَّسلاب/

.َةَقِرَّسلايُخرِجَ

أخبرَنا،الحافظُأحمدَأبوأخبرَنا،الحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا-أ7305

يَعنِىمبيَعُنأبوحدثنا،ببَغدادَالدَّلمحيقِئُسابورَبنِِهَّللاعبدِبنُأحمدُالعباسِأبو

بنِِنيَسُحعن،ُئِنَدَملامحمدٍبنُإبراهيمُحدثنا،هِشابمعُبَيدَبنََئِبَلَحلا

.6/841لأما(1)

الذهبىقالبه.جريجابنطريقمن(28576)شيبةابىوابن،(18810)الرزإقعبد)2(اخرجه

منقطع.:7/3405
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السّارِقُيُقطَعُلا:4!فرعلىقال:قالجَذَهعن،أبيهعن،ضُمَيرَةَبنِِهَفلاعبدِ

البَيتِ)1(.مِنَالمَتاعَيُخرِجَحَتَى

مَعناه.فىرحنهعلىعنَرَخآوجبمانِمَكِلَذورُوِىَ

.(2)هبحزعثمانَعنموسَىبنُسُلَيمانُأيضًاورَواه

جَعفَرٍابنُبكرِأبوأخبرَنا،!خاجَرهِملاأحمدَأبوأخبرَنا-ا7306

حدثنا،ٍريَكُبابنُحدثناالبوشَنجِئُ،إبراهيمَُنبُدمحمحدثنا،المُزَكَى

َقَرَسعبدًاأن،َناّبَحبنِيَحيَىِنبِدمحمعن،سعيدٍبنِيَحيَىعن،مالكٌ

ُسِمَتلَيالوَدِئَُبِحاصفخَرَجَ،سَيدِهحائطِفىهَسَرَغفٍلُجَرحائطِنِمائِدَو

وأرادََدبَعلافسَجَنَ،الحَكَمِبنَمَروانَِدبَعلاعلىىَدعَتساف،هَدَجَوفهئِدو

هَّنأهَرَبخأف،َكِلَذعنفسألَهخَديجبنِِعِفارىَلإِدبَعلاسَيدَُقَلَطناف،يَدِهقَطعَ

و!الَاد!ارُ،وايوكًبر".ولاربَمَثفىقَطعَإلا:يقولُجم!ِهَفلارسولََعِمَس

ائِحُأوأنا،يَدِهقَطعَيُريدُوهولىغُلافاَذَخأالحَكَمِبنَمَروانََنِإف:الزَجُلُ

مَعَهفمَشَىجمي!.ِهَفلارسولِنِمَتعِمَسىِذَئابفتُخبِرَههيَلإمَعِىتَمشِىَأن

.مَعَن:فقالَ؟اذَهِلغُلافاأخَذتَ:فقالَمَروانَىَتأحَتَىخَديجٍبنُُعِفار

:خَديجٍبنُُعِفارلهقال.ِهِدَيقَطعَأرَدتُ:قال؟ِهبصانِعأنتَما:قال

وشيخهإبراهيم:7/6034الذهبىتال.بهضميرةبنحسينطريقمن(18817)الرزاقعبدأخرجه(1)

ضغَفا.

.(17303)فىتقدم(2)
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ِدبَعلا!مَروانَُرَمأفمَحَبر".ولاربَمَثفىقَطعَ"لا:يقولُع!تَِهَفلارسولَُتعِمَس

.(1)َلِسرفأُ

بنُاثناحد،محمدٌثناحد،بكرٍبوأناخبرَأ،حمدَأبوأناخبرَأو-75371

:قالجمحمِهَفلارسولَأن،المَكَىٍِّنيَسُحأبىابنِعن،مالكٌحدثنا،ٍريَكُب

فيماُعطَقلافالجَرينُأوِالمُراحُآواهف!ذا،جَبَلحَريسَةِفىولا،مُعَلَّتيريَمَثفىقَطعَ"لا

.(2)((ِّنَجِملاَنَمَثَغَلَب

.3ِهِّدَجعنأبيهعنٍبيَعُشبنِعمرِوحَديثِنِممَوصولًاهذاانيِّوُردَقو

أكثَرَهالأنَلِلثمَرِ؟ولاِلخَنلِلبحِرزٍلَيسَتوالحَوائطُ:الشّافِعِئُقال!

،ْعَطقُيمَلمُعَلَّقٍٍرَمَثنِمشَيئًاحائطٍنِمَقَرَسنَمف،جَوانِبِهنِميُدخَلُمُباحٌ

.(4)هيفَعِطُق،الجَرِينُآواهاذِإف

المَوضِعُكاننِإف،المَسروقِىَلإيُنظَرَأنِزرِحلاوجُملَةُ:الشّافعئُقال!

إذاَعِطُق،المَوضِعَِكِلَذمِثلِفىحِرزٌهَنأىَلإالعافَةُهُبُسنَتفيهَقِرُساثَذِى

.(ْ)ْعَطقُيمَلحِرزٌهَّنأإلىالعامَّةُهْبُسنَتمَلنِإوالحِرزِ،مِنَهَجَرخأ

طريقهومن،2/839الليثىيحصوبرواية،(و-مخطوط13/6)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(1)

.(3688)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(4388)داودأبو

.2/831الليثىيحيىوبرواية،(مخطوط-ظ13/5)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(2)

.(17287)فىتقدم(3)

،148/6الأم(4)

.263صمختصرهفىالمزنى(5)
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السَّرِقَةُلهُبَهوتالشارِقِبابُ

بنُالحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا7308

حدثنا،الزَبيعِأبوحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَِنبِدمحم

،ِءاقَلُّطلامِنَاًلُجَرَةئَمُأبنُصَفوانُكان:قالمُجاهِدٍعن،مَنصورٍعن،جَريرٌ

الحاجَةَ،يَقضِىتنَخَىثُئَمعَلَيها،رِداءَهووَضَعَراحِلَتَهفأناخَلمجي!النَبِئَفأتَى

،َعَطقُيأنبهَرَمأف،لمجي!ِهَفلارسولَبهفأتَىهَذَخأف،رِداءَهفسَرَقٌَلُجَرفجاءَ

ىِن!تأتأنقبلَألَهف9:قالَ.هَلأهَبُهأنا!رِدامح!؟فىهُعَطقَت،ِهَفلارسولَيا:فقالَ

(1)
."؟هب

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوا-/وأخبرَنا7309

بنِعمرِوعن،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا،الزَملِئُشَيبانَبنُأحمدُحدثنا،يَعقوبَ

مَللِمَندينَلاهَنإ:ٍفَلَخبنَِةئَمُأبنِلِصَفوانَقيلَ:قالٍسُواطعن،دينارٍ

المَدينَةَفأتَى.المَدينَةِىَلإَبَهذأحَئىبَيتِىىَلإُلِصألاوالفَهِ:فقالَيُهاجِرْ.

فجاءَ،ٌةمَمُقرأسِهوعَلَىالمَسجِدِفىنائمٌهوفبَينا،!حبهالعباسِعلى2فنَزَلَ

بقَطعِه،!ي!النَبِئَُرَمأف،!ي!ىِبَّنلاىَلإبهفجاءَمِنهفأخَذَهافسَرَقَها،سارِق

.(3)"؟ِهبَىِتأتأنقبلَألَهفا:فقالَلَه.هِىَِهَفلارسولَيا:فقالَ

ٍديَبُعُنبُدمحأأخبرَناعبدانَ،اْحمدَبنِبنُعلئُأخبرَنا-ا7310

ابنِعن،ُثيَفلاحدثنا،ٍريَكُببنُيَحيَىحدثنا،مِلحانَابنُأخبرَناالمَخفارُ،

به.جريرطريقمن(37336)شيبةأبىابنأخرجه(1)

"فدلأ.:مفى(2)

.(17299)فىتقدم(3)
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المَخزومثةِالمَرأةِأمرُمُهَفَهقُرَيشًاأنر!نهأ،عائشَةَعن،عُروةَعن،شِهابٍ

هيَلَعُئِرَتجَينَمو:فقالوالمجيم؟ِهَّللارسولَفيهايُكَلِّمُنَم:فقالواتَقَرَسالتى

جميم:ِهَفلارسولُفقالَأُسامَةُهَمَّلَكفجميم؟ِهَفلارسولِث!ِحزَيدٍبنُأُسامَةُإلا

قَبلِكمنِمالذينََكَلَهامَّنإ":فقالَفخَطَبَقامَثُثَماللَّهِ؟إ".خدودِنِماَحفى"تَشفَغ

الحَدَّ،هيَلَعأقاموا!يعَّضلامئِهيفَقَرَسوِإذا،هوكَرَت!يرَّشلامئِهيفَقَرَسإذاكانوامفَّنأ

الصحيح""فىهاجَرخأ.(يَدَها")1لَقَطَعتُتَقَرَسمحمدٍبنتَفاطِمَةَأنوَل،ِهَّللاوايئم

.(2)سَعدٍبنِِثيَفلاحَديثِنِم

الحِيرِئُ،وعمرٍأبوىِنَربخأ،الحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا-ا1731

،وهبٍابنُأخبرَناالطّاهِرِ،أبوحدثنا،َسُنويبنِمحمدِبنُِهَّللاعبدُحدثنا

عائشَةَعنالزُّبَيرِ،بنُعُروَةُىِنَربخأ:قالشِهابٍابنِعن،ُسُنويىِنَربخأ

عَهدِفىتَقَرَسالتىالمَرأةِشأنُمُهَفَهأقُرَيشًاأن،جميمىِبَنلازَوجِ

َىِتُأثُمَّزادَ:،ِثيَّللاحَديثِمَعنَىفذَكَرَالفَتحِ.غَزوَةِفىلمجيمِّهَّللارسولِ

قال:شِهابٍابنُقال:ُسُنويقال.اهُدَيتَعِطُقفتَقَرَسالتىالمَرأةِبتِلكَ

تأتِىفكانَت،وتَزَوَّجَتبَعدُاهُتَبوَتتَنُسَحم:ر!ئهأعائشَةُقالَت:عُروَةُ

فىمُسلِمٌرَواهلمجيم)3(.ِهَّللارسولِىَلإحاجَتَهافأرفَعُجميمِهَّللارسولَبَعدُ

الليت.طريقمن(17240)فىتقدم(1)

.(6881/8)ومسلم،(3475،6788)البخارى(2)

فىوسيأتى.بهوهببنالفَهعبدطريقمن(6237)عوانةوأبو،(4917،4918)النسائىأخرجه(3)

(17374).
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ابنِعنِسيَوْاأبىا:نِعنالبخارئُورَواهالطاهِرِ،أبىعنلما"الصحيح

(1)

.وهبٍ

لَكانَ،ال!ارِقِمِنَالمَسروقِبهِبَةِيَسقُطُُعطَقلاكانوَلوأصحابُنا:قال

.ُمَلعأوالفَهُ،اْهَفَهُمفيمامُهُتَعافَشومُهُعَزفمِنهالمَسروقِىَلإ

العباسِوأبوالفَقيهٍُرِهاطوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ7312

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثناقالوا:اَخَرينَفىالشاذْياخِئُمحمدٍُنبُدمحأ

أخبرَنا،المِصرِىُّعبدِالحَكَمِبنِعبدِالفَهُِنبُدمحمحدثنايَعقوبَ،

عن،زَيدٍبنُعبدُالمَلِكِحَذَثَنِى،ٍكيَدُفأبىبنِإسماعيلَُنبُدمحم

عن،ِنَمحَّرلاِدبعبنتِعَمْرَةَعن،أبيهعن،حَزمٍِنبِركبأبىِنبِدمحم

إلاعَثَراتِهِم،الهَيئاتِذَوِىاوليِقَأ!:ع!ي!ِهَفلارسولُقال:قالَتاهَّنأر!نه!عائشَةَ

.(2)إِهَّللاحُدودِنِمحَذا

حِرزٍنِمصَغيًراعبدًاَقَرَسفيمَنجاءَمابابُ

يُقطَعُ)3(.:ُهَفلاهَمِحَرالشّافِعِئُقال

:قالهَنأإلاالبَصرِىِّالحَسَنِعنمسلمٍبنِإسماعيلَعنالثورئُورَواه

.رُحلافىالثورِئُهَفَلاخو.اًدبعأوكانحُرّا

.(2648)والبخار!،(1688/9)مسلم(1)

من(7294)الكبر!فىوالنسائى،(25474)أحمدوأخرجه.(3488)الصغر!فىالمصنف(2)

محمدطريقمن(49)حبانوابن،(465)المفردالأدبفىوالبخار!.بهزيدبنالملكعبدطريق

.(17690،17691)فىوسيأتى،بهحزمبنبكرأبىابن

.149/6)3(الأم
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بنِمحمدِبنُعثمانُأخبرَنا،َفُسويبنِمحمدِبنُعلئُأخبرَنا-أ7313

الرنادِ،أبىابنُحدثنا،أوَيسٍأبىابنُحدثنا،القاضِىإسماعيلُحدثنا،بشرٍ

268/8صَغيرًاعبذاَقَرَسنَم:يَقولونَكانواالمَدينَةِأهلِنِمِءاهَقُفلاعن،أبيه/عن

يَرَمَلهَّنأد!يهنهالخطابِعُمَرَبنِعنورُوِىَ.(1)َعِطُق،لهَةَليحلاأعجَميًّاأو

خَلَأبونَ)2(.هَؤُلاءِ:قال؟َعطَقلاعَلَيهِمُ

ل!نهَرَمُععنَىِوُردَقفعاقِلًا؟كانإذا:ِدبَعلافىمَعناه:أصحابُناقال

.(3)َقَرَسغُلامٍفىاًلُجَرَعَطَقهَّنأ

حدثنا،ٍرَطَمابنُعمرِوأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-ا4731

حدثنا،الأنصارِئُموسَىبنُإسحاقُحدثنا،الباغَندِىُّسُلَيمانَُنبُدمحم

أبيه،عن،عُروةَبنِهِشامِعن،عُروةَبنِيَحيَىبنِمحمدِابنُوهوِهَفلاعبدُ

بقَطعِهِ)4(.َرَمأف،الصِّبيانَيَسرِقُكانبرَجُلٍأُمح!ع!يِ!النَبِئَأنر!نها،عائشَةَعن

ٍّىِدَعابنُأحمدَأبوأخبرَنا،المالينِئُسَعدٍأبووأخبرَنا-ا7315

حدثنا،موسَىبنُإسحاقُحدثنا،القَطانُِهَّللاعبدِبنُالحُسَينُحدثنا،الحافظُ

بنِعُروةَعن،عُروةَبنُهِشامُحَدَّثَنِى،عُروةَبنِيَحيَىبنِمحمدِبنُِهَّللاعبدُ

يَسرِفُبرَجُلٍأُص!،المَدينَةِعلىاًلِماعكانالحَكَمِبنَمَروانَأنالزُّبَيرِ،

الزناد.أبىعن(3350)الصغرىفىالمصنفذكره(1)

.(28856)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.(28860)شيبةأبىوابن،(18808)الرزاقعبدأخرجه(3)

الغليلإرواءفىالألبانىوقال.بهالأنصارىموسىبنإسحاقطريقمن3/202الدارقطنىأخرجه(4)

.موضوع:(2407)
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سرقاذاقبَالاالعبدفىجاءمابابالسرقةكتاب

،هِرمأفىمَروانَُراشَتساف،أُخرَىأرضٍفىيَبيعُهُممِهبيَخرُجُثُئَمالمَمبيانَ

فىاًلُجَرَعَطَقاله!ي!ِهَفلارسولِعن!نهماعائشَةَعنالحديثَهذاعُروَةُهَثَذَحف

هذا:أحمدَأبوقال.يَدُهتَعِطُقفالضَبيانَيَسرِقُىِذَئابانُمَرومَرَفأ:قال.َكِلَذ

(1)ي-،.
عنه.يحيَىبنِمحمدِبنِاللهِعبدِرِوايَةِنِمإلاهِشامٍعنمَحفوظٍعير

الدارَقُطنِئُالحَسَنِأبوقال:قال!خاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا

،َةورُع//و2هِمفعنعُروةَبنِيَحيَىبنِمحمدِبنُِهَفلاعبدُبهتَفَزَدَ:الحافظُ

الحَديثِ)2(.ضَعيفُ،هِشامٍعلىَأطَخلاكَثيرُوهو

َقَرَسإذاالآبِقِِدبَعلافىجاءَمابابُ

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-ا7316

عن،مالكٌأخبرَنا،ُئِعِفاشلاأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَ

بنِسعيدِىَلإِهَفلاعبدُبهفأرسَلَ،قِبآوهوَقَرَسَرَمُعلابنِعبدًاأن،ٍعِفان

لا:وقالَيَدَهيَقطَعَأنسعيدٌفأبَى،يَدَهليَقطَعَ-المَدينَةِأميرُوهو-العاصِ

هَذا؟!وجَدتَِهَفلاكِتابِأئَفى:َرَمُعابنُلهفَقالَ.َقَرَسإذاالآبِقِيَدُتُقطَعُ

يَدُه)3(.تَعِطُقفَرَمُعابنُبهَرَمأف

حدثناقالا:قَتادَةَابنُنَصرِوأبوالحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا-ا7317

.؟اوالفَهعبد:7/0734الذهبىقال.ا4/150الكاملفىعدىابن(1)

.3/202الدارقطنى(2)

الرزاقعبدوأخرجه.833/2ومالك،6/150والافعى،(5168)المعرفةفىالمصنف(3)

به.نافعطريقمن(28611)ضيبةأبىوابن،(18986)
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سرقإذاقبَالاالعبدفىجاءمابابالسرقةكتاب

حدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأحْبرَنا،هَيوُريمَخابنُِلضَفلابوأ

إباقِه،فىفسَرَقََقَبأَرَمُعلابنِغُلامًاأن،ٍعِفانعن،لَيلَىأبىابنُأخبرَنا،ٌميَشُه

.هَعَطَقف:قال.ِهَفلاحُدودِنِمحَدٍّنِمإباقُكََكَيِجْنُينَل:لهفقالََرَمُعابنُبه!عُأف

،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-أ7318

َذَخأهَّنأٍميَكُحبنِِقيَزُرعن،مالكٌأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،ُعيبَّرلاأخبرَنا

نأُعَمسأكُنتُىِّنإالعَزيزِ:عبدِبنَِرَمُعىَلإفيهفكَتَبَ،َقَرَسدَقآبِقًاعبدًا

وَاَلشَارِقَةُ!وَاَلشَارِقُ:يقولَُهَّللاَّنإ:ُرَمُعفكَتَبَ.يُقطَعْمَلَقَرَسإذاالآبِقََدبَعلا

.(38:الماندةأ!ريِكَصوَاَلبُعَنِىفي"هَّللأتِنَنَبهَلأكسًبَابِمَاجَزًاءَماَمُهَيديَأفَاَقطَعُؤا

.(1)هْعَطقافَرَثكأأودينارٍَعُبُرسَرِقَتُهتَغَلَبنِإف

،ِهَّللاعبدِبنِوسالِمِ،حمدٍبن3ِالقاقَولُاذَهو:ُهَئلاهَمِحَرالشيخُقمال

الآبِقِعلىلَيسَأنىَلإيَذهَبُعباسٍابنُوكانَوغَيرِهِم)2(،الزُّبَيرِبنِوعُروَةَ

القَححابَةِ؟مِنَغَيرِهقَولِىَلإقَولَههيَلَعتَرَكْنادَقو،(3)َقَرَسإذاقَطعٌالمَملوكِ

وجَلَّ./عَزَِّهَّللابكِتابُهَبشأهَّنأل

خَيرًا)4(.بالِإباقِِهَّللامَعصيَةُتَزيدُهولا:الشّافِعِئُقال

.بشَىءٍولَيسَ،(%ٍسابعابنِعنالضُّعَفاءِبَعضُهَعَفَردَقوالثيخُ:قال

به.حكيمبنرزيقطريقمن(18984)الرزاقعبدوأخرجه.2/834ومالك،6/015الافعى(1)

.0317/1السنةشرحفىوالبغوى،2/834الموطأفىمالكذكره(2)

.(28608)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.6/051الأم(4)

.موقوفوالصواب،(سليمان)بنفهدغيريرفعهلم:وقال،3/86الدارقطىأخرجه(5)
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السرقةكتاب

يُقطَعُ(1)ِراّرَّطلابابُ

يقطعالطرارباب

ُءافَّرلاَفُسويِنبِدمحمبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا7319

إسحاقَ،بنُإسماعيلُحدثنا،بشرٍبنِمحمدِبنُعثمانُأخبرَنا،البَغدادِئُ

عن،أبيهعنالرنادِ،أبىبنُالزَحمَنِعبدُحدثنا،أوَيسٍأبىابنُحدثنا

وكانواالقَطعُ.الطَزارِعلى:يَقولونَكانواائهُمالمَدينَةِأهلِنِمِءاهَقُفلا

.اًدِعاصفدينارٍَعُبُرهُتَميقتَغَلَبفيماإلاقَطعَلا:يَقولونَ

رِبَقلاجَميعِنِهالحَفَنََجَرخأإذايُقطَعُالنَّبّاشُبافي:

مِثلِهِ)2(.حِرزُهذالأنَ:هب!!دالشئافِعِئُقال

بنُالحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا0732

الزَبيعِ،أبوحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

عن،طَريفٍبنِِثَغَشُملاعن،عِمرانَأبىعن،زَيدٍحَفادُبنُحدثنا

ذَزإ.أبا))يا:جم!ِهَقلارسولُقال:قالرفالبهذَزًأبىعن،المخامِتِبنِِهَفلاعبدِ

فيةُتيَبلايَكونُمَوثالئاسَأصابَإذاأنتَ)كَيفَ:قال!.وسَعدَيكَلَئيكَ:قُلتُ

ُهَفلاخارَما:أو.أعلمُورسولُهُهَفلا:قُلتُ:قالالقَبرَ.يَعنِىبالوَميفِ)3(؟".

بالصَّبرِ")4(.َكيَلَع":قال!.ورسولُه

،1/29الأنوارمثارقينظر.المالمنفيهااوُزَصماويَسُل،الناسثيابلقالذىهو:الطزار(1)

.3/181والنهاية

.149/6)2(الأم

.5/191النهاية.بوصيفتبركلفيبتاعون،تضيقالقبورمراضعأن:أراد،الغلام:الوصيف(3)

.(16881)فى)4(تقدم
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محمدِأبوأخبرَنا،!كاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ7321

،شَريكٌحدثنا،عثمانَبنُسَهلُحدثناالمُساوِرِ،بنُأحمدُحدثنا،َناّيَحابنُ

.(1)ٌقِراسالنَّبّاشُ:قالىِبعَّشلاعن،الشَّيبانِىعن

.(2)مِثلَهإبراهيمَعنمُغيرَةَعنشَريكٌانَثَذَحو:قال

.(3)مِثلَهالحَسَنِعنإسماعيلَوعن

حَيّانَ،ابنُمحمدِأبوأخبرَنا،الحارِثِابنُبكرِأبووأخبرَنا-أ7322

وهبٍابنُحدثنا،سعيدٍبنُأحمدُحدثنا،الحَسَنِبنِمحمدِبنُإبراهيمُحدثنا

هَنأىِبعَّشلاٍرِماععن،أئوبَبنَِرَمُععنيُحَذَثُسعيدٍبنَسُفيانَُتعِمَس:قال

أحيائِنا)4(.فىيُقطَعُكماأمواتِنا،فىيُقطَعُ:قال

َبَتَك:قالُئِبيِجُتلاعِمرانَبنُُةَلَمرَحأخبرَنا،وهبٍابنُانَثَذَحو:قال

هيَلإفكَتَبَ،القُبورِنَئاشِىعنيَسألُهالعَزيزِعبدِبنَِرَمُعىَلإشُرَحبيلٍبنُأئوبُ

ُقِراسبهيُعاقَبُبمايُعاقَبَأنالأمواتِِقِراسِبْسَحِبَل،لَعَمرِى:ُرَمُع

.(الأحياءِ)ْ

270/8ِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا،إسحاقَأبىابنُائرَكَزأبو/وأخبرَنا-أ7323

.بنحوهبهالشعبىطريقمن(29086)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.إبراهيمعنآخرطريقمن(29086)شيبةأبىوابن،(18880)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.الحسنعنآخرطريقمن(29089)شيبةأبىابنأخرجه(3)

به.الثورىسعيدبنسفيانعن(18881)الرزاقعبدأخرجه(4)

.(18879،18883)الرزاقعبدمصنفينظر(5)
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القبرجميعمنالكفنأخرجاذاع!يالنباشباب:السرقةكتاب

أخبرَنا،عَونٍبنُجَعفَرُأخبرَنا،الوَهّابِعبدِبنُمحمدُأخبرَنا،الشَيبانِئُ

النَبّاشُ)1(.ُعَطمي:قالعَطاءٍعن،جاّجَح

المُسَيَّبِ.بنِسعيدِعنهانيَؤُرو

قال:ٌليَهُسحدثنا:ٌميَشُهقال:""التاريخفىالبخارئُقال-ا7324

إسحاقَأبوأخبرَنا،ُئِسِرافلابكرٍأبوهانَربخأنبَاشًا.َعَطَقِريَبرلاابنَشَهِدْتُ

البخارىُّ.إسماعيلَبنُمحمدُحدثنا،سُلَيمانَبنُمحمدُأخبرَنا،!خاهَبصألا

سُهَيلًا،يَعنِى.بِذَكلابهُمِهئَنكُنا:العَوّامِبنُُداّبَعوقالَ:البخارئُقال.هَرَكَذف

المَكَئُ)2(.ال!ندِئَأبوذَكوانَبنُُليَهُسوهو

العباسِأبوحدثنا،إسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-ا7325

أخبرَنا،الشّافِعِئُاْخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

َنَعَللمجفالنَبِئَأن،الزَحمَنِعبدِبنتِعَمْرَةَأُفَهعن،الزَجالِأبىعن،مالكٌ

.مُرسَلٌهذاوالمُختَفيَةَ)3(.المُختَفِىَ

الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنادَقو-ا7326

ُنبُدمحمالعباسِأبوحدثناقالوا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالقاضِى

حدثنا،ٍحِلاصبنُيَحيَىحدثنا،ُئِسلُرُبلاسُلَيمانَبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَ

به.الحجاجطريقمن(29087)شبةأبىابنأخرجه(1)

.4/410الكبيرالتاريخ(2)

.2/57النهاية.النباسْ:ىِفتْخُملا(3)

وأخرجه.238/1ومالك،145/6والانعى،(5170)المعرفةفىالمصنفعندوالحديث

به.الافعىطريقمن14/416العللفىالدارقطنى
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القبرجميعمنالكفنأخرجاذايقطعالنباشباب:السرقةكتاب

،و81/75!صِهَّللارسولَأن،عائشَةَعن،عَمْرَةَعن،ِلاجِّرلاأبىعن،مالكٌ

والمُختَفيَةَ)1(.المُختَفِىََنَعَل

:مالكٍعنقُتَيبَةَأبورَواهَكِلَذَكو

بنُالحَسَنُمحمدٍأبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخيرَنا-أ7327

حدثنا،ٍلِماكبنِعَبدوسُِنبُدمحمأحمدَأبوحدثنا،ُّىِرَهزألامحمدٍ

حدثنا،ٍسَنأبنُمالكُحدثنا،قُتَيبَةَأبوحدثنا،حَئانَبنِمحمدِبنُموسَى

.مُرسَلٌُحيحَّصلاومَوصولًا،هَرَكَذف.ِلاجِّرلاأبو

فىوالعقيلىبه.البُرُلسىسيمانبنإبراهيمطريقمن223/7التمهيدفىالبرعبدابن)1(أخرجه

الرزاقوعبدبه.صالحبنيحيىطريقمن14/416العللفىوالدارقطنى،409/4الضعفاء

به.عمرةطريقمن(18888)
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...الكفمفصلمناليمنىيدهفتقطعأولايسرقالسارقبابالسركاكتاب

السَّرِقَةِفىِلجِّرلاوِدَيلاقَطعِأبوابِجماغَ

اليُمنَىيَدُهفتُقطَعُاًلَّوايَسرِقُالسّارِقِبابُ

ِراّنلابتُحسَمُ)1(ثُمَّّفَحلاهَفصِلِنِه

ابنُالاسفَرايينِئُعلىبنِمحمدِبنُعلىُالحَسَنِاْبواْخبرَنا-17328

بنُعبدُالفَهِحدثنا،َةَّطُبابنُأحمدَُنبُدمحمعبدِاللَّهِاْبوأخبرَناالسَّقاءِ،

حدثنا،ُّىِوَمُألاسعيدٍبنِيَحيَىبنُسعيدُحدثنا،!كاهَبصألازَكَريّابنِمحمدِ

:مَسعودٍابنِقِراءَةِفى:مُجاهِدٍعن،نَجيحٍأبىابنِعن،ٍدِلاخبنُمُسلِمُ

.(2)(امُهَناميأاوعَطقافوال!ارِقَةُ)وال!ارِقُ

.ٌعِطَقنُماذَهو،نَجيحٍاْبىابنِعنعُيَينَةَبنُسفيانُرَواهَكِلَذَكو

)والسّارِقونَ:انِتَءارِقفى:قالهَنأإلاالنَّخَعِئُإبراهيمُقالَهَكِلَذَكو

اْيمانُهُم()3(.تُقطَعُوال!ارِقاتُ

محمدِأبوأخبرَنا،!كاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-17329

حدثنا،رَجاءٍأبىبنِمحمدِبنُاْحمدُحدثنا،ٍدِعاصابنُحدثنا،حَتانَابنُ

بنِِهَّللاِديَبُعبنَإسماعيلَُتعِمَس:قالمَعبَدٍ/بنُمَسَزَةُحدثنا،وكيع271/8ٌ

المعربترتيبفىالمغربينظر.الدمليقطعتطعهابعدكويها:السارقيدوحَسْم.ا"يحسم:مفى(1)

1/032.

به.مجاهدعناَخرطريقمن(3354)الصغرىفىالمصنفأخرجه(2)

.8/407،084تفسيرهفىجريروابن)737-تفسير(،منموربنسيدأخرجه(3)
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ٍقِراسيَدََعَطَقجمي!َئِبَّنلاأنعَدِىعنحَيوَةَبنِرَجاءِعنئحَدِّثالفهاجِرِأبى

.(1)ِلِصفَملامِنَ

عنالزُّبَيرِ،أبىعن،خرَيجٍابنِعن،سفيانحدثنا،وكيعانَثَّدَحو:قال

.(2)مِثلَهٍرِباج

حدثنا،ٍّىِدَعابنأحمدَأبوأخبرَنا،المالينِئُسَعدٍأبوأخبرَنا-أ7330

سَلْمِ)3(بنُِنَمحَّرلاُدبعحدثنا،َسيّنِتبالصوفئ4ُاّشَولاعيسَىُنبُدمحأ

مالذ،حدثنا،الخُراسانِئُُّىِزَووَملاالرَّحمَنِعبدِبنُُدِلاخحدثنا،البَصرِىُّ

مِنَاًقِراسجمي!ُئِبَّنلاَعَطَق:قالوعمرٍبنِِهَّللاعبدِعن،مُجاهِدٍعن،لَيثٍعن

نِمإلاهُفِرعألامِغوَلٍبنِمالكِعنالحَديثُاذَهو:أحمدَأبوقالَ.المَفصِلِ

.(4)هنَع!لِلاخرِوايَةِ

،هَيوُريمَخابنِلضَفلاأبوأخبرَنا،الحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا-أ7331

عن،زَيدٍبنُُداّمَححدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأخبرَنا

المَفصلِ،مِنَالسّارِقَيَقطَعُز!بهالخطاببنُُرَمُعكان:قالدينارٍبنِعمرِو

.(القَدَمِ)شَطرِنِماهُعَطقَير!بهعلىٌّوكانَ

(1

(2

(3

بنرجاءعنيحدثعدىبنعدىسمعت:تالمسرةعنوكيععن(92"07)دث!يبةأبىابناْخرجه(

....أنحيوة

ابنذكردونوكيععن12/99الفتحفىحجرابنوذكره،(3355)الصغرىفىالمصنفذكره(

فيه.جريج

"مسلم".:مفى(

فيه.ملُميوقدخالد،وثىْ:34"7/9الذهبىتال.908/3الكاملفىعدىابن(

من1/182الشافعىوأخرجه.،القدم"مشط:وفيه12/99البارىفتحفىكما-منصوربنسعيد(

منقطع.:7/0134الذهبىتالعمر.ذكردونزيدبنحمادطريق
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بنُعلئُأخبرَنا،الأصبَهانِئُالحارِثِابنُبكرِاْبوواْخبرَنا-ا7332

جُنادَةَ،بنُُمْلَسحدثنا،ٍشيَشُخبنِجَعفَرِبنُِهَّللاعبدُحدثنا،الحافظَُرَمُع

عن،أبيهعن،َرَجبأبنِالمَلِكِعبدِبنُالزَحمَنِعبدُحدثنا،وكيعحدثنا

المَفصِلِمِنَمُهَيديأَعَطَقزحبهعَلئانْا،2عَدِبنَِةئَجُحعن،ٍليَهُكبنِسلمةَ

الحُمُرِ)1(.ُروُيُأاهَنأكأيديهِمىَلإُرُظنأفكأنَىوحَسَمَها،

ه!رعَلئاأن،ىِبعَّشلاعن،مُغيرَةَعنقَيس!،حدثنا،وكيعانَثَذَحو:قال

عَلَيها)2(.ُدِمَتعَيالعَقِبَويَدَعَُلجِّرلايَقطَعُكان

المَفصِلِمِنََدَيلافيَقطَعُِلجَزلاوِدَيلابَينَيُفَزَقُكانزلمحبهعَلئافكأنَ

فىالضَحابَةِمِنَغَيرِهبقَولِنَقولُونَحنُ،القَدَمِشَطرِنِمَلجَزلاويَقطَعُ

التَوفيقُ.وباللَّهِ،الكافَةِقَولُوهوبَينَهُما،التَسويَةِ

علئُأخبرَنا،الأصبَهانِئُالحارِثِبنِمحمدِبنُأحمدُأخبرَنا-ا7333

بنُيَعقوبُحدثنا،إسماعيلَبنُالقاسِمٍُديَبُعأبوحدثنا،الحافظَُرَمُعابنُ

يَزيدُبنُىِنَربخأالدَّراوَردِئُ،محمدٍُنبِزيزَعلاُدبعحدثناإبراهيمَ،

نأ،هريرةَأبىعنثَوبانَ،بنِعبدِالزَحمَنِِنبِدمحمعنخُصَيفَةَ،

هذاَّنإِهَفلارسولَيافقالوا:شَملَةًَقَرَسبسارِقٍأُكأَلمجتَِهَفلارسولَ

للحربىالحديثغريبينظر.المفصلمنتطعهمانهعلىيدلوهذاالذكر.وهوأَيرجمع:رويُألا(1)

2/774.

/3الرايةنصبفىالزيلعىوقال.(17336،17337)وينظر.3/212الدارقطنىعندوالأثر

.المجهولشبه:حاتمأبوفيهقال،عدىبنوحجية:371

به.المغيرةطريقمن7/182الافعىوأخرجه.3/212الدارقطنى(2)
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بَلَى:السّارِقُقالسَرَقَ".إخمالُهام)):ع!ي!ِهَفلارسولُفقالَقَدسَرَقَ.

ثُمّهومِسحاثُئمهوعَطقافبه:))اذهَبوا!ي!ِهَّللارسولُفقالَ.ِهَفلايارسولَ

.ِهَّللاىَلإتُبتُ:قالوجَل".زَعِهَّللاىَلٍاْبُت":فقالَ،ب!عُأففقُطِعَ."لوا"ذونِى

.(1)"َكيَلَعُهَّللا"تاب:قال

غَيرُه)2(.هيَلَعهَعَباتو،العَزيزِعبدِعنيَعقوبُوصَلَه

المَدينِىِّ:ظأ75/81بنُعلئُعنههَلَسرأو

أخبرَنا،الفَقيهُالمَعروفِأبىبنُمحمدُالحَسَنِأبوهانَربخأ-أ7334

بنُعلئُحدثنا،ُءاّذَحلانَصرٍبنِالحُسَينِبنُأحمدُأخبرَناأحمدَ،ُنبُرشب

دونَاًلَسرُمبمَعناههَرَكَذف.الدَّراوَردِىُّمحمدٍبنُالعَزيزِعبدُحدثنا،ِهَّللاعبدِ

.ِهبهوَتأثُمَّهومَسَحثُمَّهوعَطَقف:قالأض-إلا،فيههريرةَأبىذِكرِ

،ٍمِزاحأبى-ءبنُ،-/-ٍش2!!حَدَّثَنيه:قالعلئانَثَّدَحو:قال-أ7335

حدثنا،علىّانَثَّدَحو:قال!-،ثَوبانابنِعن،خُصَيفَةَبنُيَزيدُىِنَربخأ

هَرَكَذف.ثَوبانَأفينِس-وّ*"صعب!بنِمحمدِعن،خُصَيفَةَابنُحدثنا،سفيانُ

.(3)اًلَسرُم

!لأ+إ؟!م!لع؟3/8المعاشىشرحفىوالطحاوى،(8259)البزارأخرجهو.ا3/02الدارقطنى(1)

!7!ص"حجيمط-في-.-هذا:الحاكموقال،بهالدراوردىمحمدبنالعزيزعبدطريقمن4/381

.يخرجاهولممسلمشرط

به.يعقوبعنالعباسبنمحمدطريقمن(17353)فى)2(سيأتى

،(3!!)المواسيلفىداودوأبو،(13583)الرزاقعبدوأخرجه.(3357)الصغرىفىالمصنف(3)

-وقالبه"أن!رؤك!لسممانطويقمن3/031والدارقطنى،4/323المعانىشرحفىوالطحاوى
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نأوبَلَغَنِى:قال.ٍدَحأىَلإثَوبانَابنِفوقَمِنهُمواحِاهْدِنسُيمَل:علىقالَ

ولا،َةهريرأبىعنثَوبانَابنِعنخُصَيفَةَبنِيَزيدَعنرَواهإسحاقَبنَمحمدَ

حَفِظَه.أُراه

.اًلَسرُمأيضًاعنهفيهَىِوروأحمدُ:الإمامُقال

أخبرَناببَغدادَ،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا7336

)ح(ِهَفلاعبدِبنُعلئُحدثنا،ٍبِلاغبنُمحمدُحدثنا،ال!ضاكِابنُعمرِوأبو

الاسفَرايينِئُ،أحمدَبنُبشرُأخبرَنا،المَعروفِأبىابنُالحَسَنِأبووأخبرَنا

بنُيَحيَىحدثنا،المَدينِىبنُعلئُحدثناالحَذاءُ،الحُسَينِبنُأحمدُأخبرَنا

،ٍليَهُكبنِسلمةَعن،َرَجبأبنُالمَلِكِعبدُأخبرَخ!:قالزائدَةَأبىبنِائرَكَز

بَرَءُوااذِإف،ويَحبِسُويَحسِمُيَقطَعُر!بهعلىكان:قالٍّىِدَعبنِحُجَيَّةَعن

فيَرفَعونَها،:قال.ِهَفلاىَلإمُكَيديأاوعَفرا:قالثُئَمفأخرَجَهُمإلَيهِمَلَسرأ

:قالسَرَقْنا.:فيَقولونَولِمَ؟:فيَقولُ.على:فيَقولونَقَطَعَكَ؟نَم:فيَقولُ

:هِتَياوِرفىزادَالحَذاءِ،حَديثِلَفظُ.(1)ْدَهشاالفَهئَم،ْدَهشاالفَهئَم:فيَقولُ

عنالض!بِّئٍُقيَزُرعَمّارُبنُالحديثَهذارَوَىدَقو:المَدينىبنُعلئُقال

إسنادِهِ.فىَرَجبأابنَفخالَفٍَليَهُكبنِسلمةَ

الحَسَنُِنبُدمحأبكبرأبوهانَربخأ:هَّللاهَمِحَرالشيخُقال-ا7337

بنويزيد:5/298والابهامالوهمبيانفىالقطانابنوتال:3/371الرايةنصبفىالزيلعى-

.خلافبلاثقةوهو،خصيفةبناللهعبدبنيزيدفإنه،جدهإلىمنسوبهوخصيفة

.(17332)وينظر،بهالملكعبدطريقمن(29077)شيبةأبىابنأخرجه(1)
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حدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاوعمرٍأبىابنُسعيدِوأبو

،ٍليَهُكبنِسلمةَعن،ٌراّمَعحدثنا،الجَوّابِأبوحدثنا،إسحاقَبنُمحمدُ

272/8ثُمَّهَمَسَحثُمَّ/هَعَطَقَّصِّللاَذَخأإذاكانهَّنأر!نهعلىٍّعنالزَّعراءِ،أبىعن

.ِهَّللاىَلإمُكَيديأاوعَفرا:فقالَيُخرِجَهُمأنوأرادَبَرَءُوااذِإف،ِنجِّسلافىألقاه

.علىٌّ:فيَقولونَ؟مُكَعَطَقنَم:فيَقولُالحُمُرِ،ُروُيُأاهَّنأكإلَيهاُرُظنأىِّنأك

أرسَلتُهُم)1(.وفيكَ،قَطَعتُهُمفيكَ،اوقَدَصَّمهَّللا:فيَقولُ

ابنِحَديثُعِندِىُثيدَحلاو:ِلَّوألاالِإسنادِفىالمَدينِىِّبنُعلئُقال!

.َرَجبأ

نىَّفألااوءَربَيىَّتَحمِهِدُّهَعَتبُرُمأيكانوكأنَّه:ُهَّللاهَمِحَرالشيخُقمال

جَعفَرٍأبىعنإسحاقَبنِمحمدِعنالثَّورِىُّسفيانُرَوَىدَقف؟تَعزيرًايَحبِسُهُم

.(2)ظُلمٌِّدَحلاإقامَةِبعدَالإمامِحَبسُ:قالل!يهبهعَليًّاأن

اًعِبارواًثِلاثوثانيًافيَسرِقُيَعودُالسارِقِبابُ

بنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7338

عن،مَعشَرٍأبوحدثنا،ٍراّكَببنُمحمدُحدثنا،ناجيَةَابنُحدثنا،الصَّفّارٍُديَبُع

أخبرَنا،الأصبَهانِئُالحارِثِابنُبكرِأبووأخبرَنا)ح(ٍتِباثبنِمُصعَبِ

ُنبُدمحمحدثنا،ٍعِفارأبىبنُخَليلُحَدَّثَنِىحَيّانَ،ابنُمحمدِأبو

وأخبرَنا)ح(مُصعَبٌحدثنا،ىِّدَجحدثنا،عَقيلٍعُبَيدِبنِبنِعبدِاللَّهِ

به.عمارطريقمن2/774الحديثغريبفىالحربىاْخرجه(1)

قوله.منجعفرأبىعنيسبنمحمدعنالثورىعن(18269)الرزاقعبدأخرجه(2)
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حدثناداودَ،أبوحدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبو

بنِمُصعَبِعن،جَذَىحدثنا،الهِلامحكُعَقيلىبنِِديَبُعبنِِهَفلاعبدِبنُمحمدُ

ِهَفلاعبدِبنِِرِباجعن،ِرِدَكنُملاِنبِدمحمعن،ِريَبرلابنِِهَفلاعبدِبنِِتِباث

امَّنإِهَفلارسولَيا:فقالوا)اكعلوهدا.:فقالَع!ي!ئِبَنلاىَلإبسارِقٍجِىءَ:قال

قالوا:."هولُتقا":فقالَالثّانيَةَبهجِىءَثُئَم،فقُطِعَ:!اقطَعوهدا.فقالَ.َقَرَس

َةَثِلاثلابهجِىءَثُمَّ،فقُطِعَ:قال."هوعَطقا):قال.َقَرَسامَنإِهَفلايارسولَ

أُمح!،ثُئَم."هوعَطقاا:قال.َقَرَسامَنإِهَفلارسولَيا:فقالوا:!اكُلوه".فقالَ

بهفأُمح!"اقطَعوه".:قال.َقَرَسامَنإِهَفلارسولَيا:فقالوا"اكُلوهدا.:فقالَابِعَةَالرّ

هانرَرَتجاثُمَّهانلَتَقف،و76/81بهفانطَلَقنا:رِباجقال:أاكعلوه،.فقالََةَسِماخلا

رِوايَةِىِفوداودَ،أبىحَديثِلَفظُالحِجارَةَ.هيَلَعانيَمَروبئبرفىهانيَقلأف

."هَدَياوعَطقاا:قال.ِهَفلارسولَياَقَرَسهَنإ:قالالأولَىالمَرَّةِفىمَعشَبرأبى

:ِةَثِلاّثلاالمَزَةِىِفو."هَلجِر:أاقطَعواِلوَقلاهذابعدَالثانيَةِالمَزَةِفىوقالَ

:ِةَسِماخلاالمَزَةِفىوَقالَ.ألهَلجِراوعَطقا):ِةَعِبازلاالمَزَةِىِفويَدَه((.اوعَطقا"

هيَلَعانلَمَحفالنَعَمِمِربَدِىَلإبهانرَرَمف:قال."؟اكعلوهُاكعلوه:ُمُكللُقأ"اًلَم:وال

بالحِجارَةِهانوَلَعف:قال.ُلِبالامِنهتَرَفَنحَئى(1)هيَلجِروبيَدَيهفشالَالنَعَمَ

(2)-ير-ص
.دحلناهحتى

.(لو)سْالتاجينظررفعهما.:ورجليهبيديهشال(1)

النسائىوأخرجه.(4410)داودوأبو،(5174)والمعرفة،(3361)الصغرىفىالمصنف(2)

قالبه.عقيلبنعيدبنالفَهعبدبنمحمدطريقمن(1706)الأوسطفىوالطبرانى،(4993)

صحيحفىالألبانىوحسنهمجن.وابنأحمدضعفهومصعب!أنكرهما:7/3411الذهبى

.(0371)داودأبى
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بنُمحمدُِرضَّنلاأبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا-أ7339

حدثنا،الحافظُحَبيبٍِنبِدمحمبنُُحِلاصحدثنا،الفَقيهَُفُسويِنبِدمحم

عبدِالعَزيزِبنُُمِصاعحدثنا،الأنصارِىُّموسَىبنُإسحاقُموسَىأبو

قال:ٍرِباجعن،ِرِدَكنُملابنِمحمدِعن،ٍتِباثبنِمُصعَبِعن،ُئِعَجشألا

رِجلُه،فقُطِعَبهَرَمأفَقَرَسدَقبهَىِتُأثُمَّ،يَدِهبقَطعَِرَمأفبسارِقٍجمجوُئِبَّنلاَىِتُأ

بقَطعَِرَمأفَقَرَسدَقبهأُح!ثُمَّ،اليُسرَىيَدِهبقَطعَِرَمأفَقَرَسدَقوبَعدُبهأُح!ثُمَّ

بقَتلِهِ)1(.َرَمأفَقَرَسدَقبهَىِتُأثُئَم،اليُمنَىرِجلِه

ابنِعنٍديَمُحأبىبنِومُحَمَّدِعُروةَبنِهِشامِعنالحَديثُهذاَىِوُردَقو

المُنكَدِرِ)2(.

كِتابِنِميُملِمَللمحيماإجارالحافظُِهَّللاعبدِأبوأنبأك!وفيما-أ0734

بنُإسحاقُحدثنا،بالُويَهبنِأحمدَبنُمحمدُبكرٍأبوحَدَّثَنِى:""المستدرك

حدثنا،سلمةَحَمّادُبنُحدثنا،مسلمٍبنُُناّفَعحدثنا،الحَربِئُالحَسَنِ

عَهدِعلىَقَرَساًلُجَرأن،ٍبِطاحبنِالحارِثِعن،سَعدٍبنُُفُسوي

.َقَرَسامَنإفقالوا:."هولُمكا":فقالَصئنُئِبَّنلابه!حُأفصئنِهَّللارسولِ

273/8ل!بهبكرٍأبىعَهدِعلىَقَرَسثُمَّ،فقُطِعَ/أيضًاَقَرَسثُمَّ:"فماقطَعوه".!ال

قالبه.الأشجسالعزيزعبدبنعاصمطريقمن(3361)عقبالصغرىفىالمصنف)1(أخرجه

بحجة.ليسوعاصم:7/3412الذهبى

عقبالمعرفةفىوالمصنفبه.عروةبنهثامطريقمن3/180،181الدارقطنى)2(أخرجه

به.حميدأبىبنمحمدطريقمن(1084)
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فقالَ،َةَسِماخلاَقَرَسثُئَم،قَوائمُهتَعِطُقحَتَى،فقُطِعََقَرَسثُئَم،فقُطِعَ

بهاوبَهذا،بقَتلِهَرَمْاحينَاذَهبَمَلعأىيخيمِهَفلارسولُكان:ل!نهبكرٍأبو

بنُِهَفلاعبدُفقالَ،ِريَبرلابنُِهَفلاعبدُفيهِمٍشيَرُقنِمفِتيَةٍىَلإفدُفِعَ.هولُتقاف

قَتَلوه)1(.حَتَىهوبَرَضهَبَرَضإذافكانَ،هورَفأف.عَلَيكُمامروك!:ِريَبرلا

عنسلمةَحَفادِبنِعنٍليَمُشالنَضرِبنِعنالحَنظَلِئُإسحاقُهَعَبات

(2)وءَ

.سعدٍبنِيوسف

أخبرَناعبدانَ،ِنبَدمحأبنُعلئُالحَسَنِأبووأخبرَنا-ا7341

بنُالوَفابِعبدُحدثنا،أُسامَةَأبىبنُالحارِثُحدثناالضَفارُ،ٍديَبُعبنُأحمدُ

بنِعبدِالفَهِعن،امَئةَأبىبنِعبدِالفَهِعن،ٍجيَرُجابنُأخبرَك!،عَطاءٍ

غُلامهذا،ِهَفلارسولَيا:فقالوابال!ارِقِأُص!:قالرَبيعَةَأبىبنِالحارِثِ

الثّانيَةَبهأُص!ثُئَم،هَكَرَتفغَيرَه.مالًالَهُمنَعلَمُماوالفَهِالأنصارِ،مِنَلأيتامٍ

َةَسِماخلابهأُص!ثُئَم،هَكَرَتفَةَعِبازلابهأُص!ثُئَم،هَكَرَتفَةَثِلاثلابهأُص!ثُئَم،هَكَرَتف

ثُئَم،يَدَهفقَطَعََةَعِبا!لابهأُص!،ثُئَمرِجلَهفقَطَعََةَسِدا!لابهاكأَثُئَم،يَدَهفقَطَعَ

كِتابِى.فىوجَدتُهكَذارِجلَه.فقَطَعََةَنِماثلابهَىِتُأ

عن،َةئَمُأأبىبنِِهَفلاعبدِعنٍجيَرُجابنِعن:َةَدَعسَمحَفادُبنُوقالَ

بإِسنادٍحَسَنمُرسَلوهو،ُخَصأوهورَبيعَةَ.أبىبنِِهَفلاعبدِبنِالحارِثِ

من(3408)والطبرانى،(784)والمثانىالآحادفىعاصمابىابنواخرجه.4/382الحاكم(1)

به.سلمةبنحمادطريق

.(370)النسالْىضعيففىالألبانىوأنكره.بهشميلبنالنضرطريقمن(4992)النسانىأخرجه(2)
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عنالأنبارِىِّسُلَيمانَبنِمحمدِعن""المراسيلفىداودَأبوهَجَرخأ.صِحيحٍ

.اَهَدَعسَمدِبنِّ

بنِهِّبَرِدبععنٍجيَرُجابنِعنالرَّزّاقِعبدِعنالحَنظَلِئُإسحاقُورَواه

نأهاثَّدَحالأحوَلٍَطِباسوابنَرَبيعَةَأبىبنِِهَّللاعبدِبنَالحارِثَأن،أُمَيَّةَأبى

مَعناه)2(.فذَكَرَ.بعَبدٍأُكأَصئالنَّبِىَّ

ُبِجويماتَغَلَبسَرِقَتَهيَرَمَلأو،الأربَعِالمَرّاتِفىبُلوغَهيَرَمَلوكأنَّه

يُقَوِّىالمُرسَلُاذَهو،ِعطَقلابَرَمأفالأُخَرِالمَرّاتِفىهُبِجوتاَهارثُمَّ،َعطَقلا

رضو.الصَّحابَةِمِنَهَقَفاونَمقَولَىِّوَقُيو،قَبلَهالمَوصولَ

العباسِأبوحدثنا،إسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-أ7342

أخبرَنا،ُّىِعِفاّشلاأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

أهلِنِماًلُجَرأن،ظ76/81،أبيهعن،القاسِمِبنِالرَّحمَنِعبدِعن،مالك

نأهيَلإاكَشف،ه!دالصِّدّيقِبكرٍأبىعلىَمِدَقِلجِّرلاوِدَيلاَعَطقأاليَمَنِ

وأبيكَ:ل!بهبكرٍأبوفيَقولُِليَّللامِنَيُصَلِّىوكانَ،هَمَلَظاليَمَنَِلِماع

امرأةِرعئهاٍسيَمُعبنتِلأسماءَحُلِيًّاافتَقَدواإنَّهُمُثُمَّ.ٍقِراسبلَيلِلَيلُكَما

نَمبَكيَلَعَّمهَّللا:ويَقولُمُهَعَميَطوفُُلُجَّرلافجَعَلَ،ه!دبكرٍأبى

جاءَالأقطَعَوأنَّصائنيعِندَالحُلِئَاودَجَوفالصّالِحِ.ِتيَبلاهذاأهلََتَّيَب

الصحابةمعرفةفىنعيمأبووأخرجه.أميةأبىبنربهعبد:وعنده(247)المراسيلفىداودأبو(1)

أمية.أبىبنالكريمعبد:وعنده،مسعدةبنحمادطريقمن(2132)

به.جريجابنطريقمن(28733)شيبةأبىابنوأخرجه.(18980)الرزاقعبد(2)
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يَدُهتَعِطُقفل!بهبكرٍأبوبهَرَمأف،هيَلَعَدِهُشأوالأقطَعَُفَرَتعاف،به

نِمعِندِىُذَشأنَفسِهعلىلَدُعاؤُهوالفَهِ:خ!نهبكرٍأبووقالَ،اليُسرَى

(1)ير

سرِلمحتِهِ.

الحارِثِابنُبكرِوأبوالسُّلَمِئُعبدِالزَحمَنِأبوأخبرَنا-ا7343

بنِجَعفَرِبنُِهَّللاعبدُحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُأخبرَنا:قالا!خاهَبصألا

عن،سفيانُحدثنا،وكيعٌحدثنا،جُنادَةَبنُُمْلَسحدثنا،ٍشيَشُخ

اًلُجَريَقطَعَأنأرادَل!بهبكرٍأباأن،اْبيهعن،القاسِمِبنِعبدِالزَحمَنِ

.(2)ُدَيلاالسُنَّةُ:زحبهُرَمُعفقالَ،والرجلِِدَيلابعدَ/274/8

.!ي!ِهَّللارسولَِةَّنُسفيهَفَرَعيَكونَأنيُشبِهُ.ُدَيلاالسُنَّةُ:زحبهَرَمُعقَولُ

قالا:الأنصارِىُّقَتادَةَابنُنَصرِوأبوالحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا-ا7344

ُنبُديعسحدثنا،نَجدَةَاْحمدُبنُأخبرَنا،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوحدثنا

،ٍعِفانعن،عُقبَةَبنِموسَىعنالرنادِ،اْبىبنُالرَّحمَنِعبدُحدثنا،مَنصورٍ

يَدُهمَقطوعَةً،!خزبكرٍأبىعَهدِعلىَقَرَساًلُجَرأن،ٍديَبُعاْبىبنتِصَفثةَعن

بهاُرَّهَطَتَيوبهاُبيطَتسَييَدَهويَدَعَرِجلَهيَقطَعَأنز،حبهبكرٍأبوفأرادَ،ورِجلُه

ومن،2/835ومالك،6/051والثافعى،(5751)والمعرفة،(3362)الصغرى!فالمصنف(1)

طريقمن(18769)الرزاقعبدوأخرجه.76/5،77المشكلشرحفىالطحاوىطريقه

به.محمدبنالقاسمبنالرحمنعبد

:7/1334الذهبىتالبه.وكغطريقمن(28729)شيبةأبىابنوأخرجه.3/212الدارقطنى(2)

منقطع.
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بهَرَمأفالأُخرَى.يَدُهلَتُقطَعَنَبيَدِهنَفسِىىِذَئاولا:ُرَمُعفقالَبها،ُعِفَتنَيو

يَدُه)1(.تَعِطُقفل!بهبكرٍأبو

أخبرَنا،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا،ٍمِزاحأبووأخبرَنا-ا7345

أخبرَنا،ٌدِلاخأخبرَنا،ٌميَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نجدةَبنُأحمدُ

يَدٍبعدَيَدًاَعَطَقهب!ء!لالخطابِبنََرَمُعُتدِهَش:قالعباسٍابنِعن،ُةَمِركِع

(2)

ورِلجأ.

عن،َةَمِركِععن،ِءاّذَحلاٍدِلاخعن،ٌدِلاخحدثنا،سعيدٌانَثَذَحو:قًال

.ورِجلٍيَدٍبعدَيَدًاَعَطَقل!بهَرَمُعأن،عباسٍابنِ

ِلضَفلاأبوأخبرَنا:قالاقَتادَةَابنُنَصرِوأبوٍمِزاحأبوأخبرَنا-ا7346

حدثنا،مَنصورٍُنبُديعسحدثنا،َةَدجَنُنبُدمحأأخبرَناالكَرابيسِئُ،

أُمح!:قالعائذٍبنِالرَّحمَنِعبدِعن،حَربٍبنُسِماكُحدثنا،الأحوَصِأبو

ل!بهُرَمُعبهَرَمأف،سَرَدتَىدَقِلجِّرلاوِدَيلاِعَطقأبرَجُلٍهب!ء!لالخطابِبنُُرَمُع

اَلَّذِينَجَؤؤا!إِئمَا:وجَلَّعَزَُّهَّللاقالإنما:ل!حبهعلىفقالَ،رِجلُهَعَطقتأن

ورِجلُه،هذايَدُقُطِعَتْدَقف.الآيَةِِرِخآىَلإ،33:الماندةأوَرَسُولَهرُ!َهَّللأَنرُبِراَحُي

وإِمّاهَرِّزَعُتأناّمإعَلَيها،يَمشِىقائمَةٌلهلَيسَهَعَدَتفرِجلَهتَقطَعَأنىِغَبنَيفلا

.(3)َنج!لافاستَودَعَه:قال.َنجِّسلاتَستَودِعَهأن

من(5175)عقبالمعرفةفىالمصنفوأخرجه.4/70الحبيرالتلخيصفىكما-منصوربنسعيد(1)

به.نافعطريقمن(3363)الصغرىوفىبه.عقةبنموسىطريق

به.الحذاءخالدطريقمن3/181الدارتطنىأخرجه(2)

.بنحوهبهحرببنسماكطريقمن(18766)الرزاقعبدأخرجه(3)
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عنهذهتَصخُوكَيفَ،صَحيحَةًتكونَأنأولَىَرَمُععنالأولَىالروايَةُ

وأشارَِلجِّرلاوِدَيلابعدَالرجلِقَطعَالأولَىالروايَةِفىَرَكنأدَقو4!ضرَرَمُع

َكِلَذَكو،ِةَخَضلابالأولَىلِلروايَةِتَشهَدُمَوصولَةٌعباسٍابنِورِوايَةُ!؟ِدَيلاب

.بكرٍأبىبنِمحمدِبنِالقاسِمِرِوايَةِفىمافيهاٍديَبُعأبىبنتِصَفئةَرِوايَةُ

آخَرَ:وجهٍنِمعنهَكِلَذَىِوُردَقف4!ضرعلىعنفيهَىِوُرمافأمّا

ُنبُدمحأبكرٍأبوحدثنا،الحافظُعبدِالفَهِأبو/أخبرَناه-أ275/87347

حدثنا،إسحاقَبنُإسماعيلُأخبرَناقالا:حَمشاذَبنُوعَلِئُإسحاقَ

مُتئ،عمرِوبنِعن،شُعبَةُحدثناقالا:َرَمُعبنُوحَفصُحَربٍبنُسُلَيمانُ

فقَطَعَبهأُص!ثُئَم،يَدَهفقَطَعَبسارِقٍأُمح!4!ضرعَلئاأن،َةمِلَسبنِِهَفلاعبدِعن

َّمث؟ُلُكأيشَىءٍوبِأىِّ؟ُح!َمَتَيشَىءٍبأئَ؟هَدَيُعَطقأ:فقالَبهأُص!ثُئَم،رِجلَه

هَبَرَضثُمَّ:قال.َهَّللاىِيحَتسألىَنإيَمشِى؟شَىءٍأئَعلى؟رِجلَهُعَطقأ:قال

.(1)َنج!لاهَدَفَخو

:ُئِعِفاّشلاقالدَقفالمَرفوعِالخَبَرِفىالمَنقولُِةَسِماخلافىُلتَقلاوأقا

َذَدَتساومَنسوخ.َةَسِماخلابهفأُمح!اًعَبرأشَىءٍفىذَحهيَلَعأُقيمَفيمَنُلتَقلا

التَوفيقُ.وبالقَهِالشارِبِ)2(،حَذَأبوابِفىمَنقولهوبما،و77/81هيَلَع

به.شعبةطريقمن(28734)شيبةأبىابنأخرجه(1)

لهعادثممراتأرجحذْعليهأقيممنبابوينظر،2اصهالحديثاختلاففى)2(الشافعى

(17565-17572)
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السّارِ!ِقُنُعفىِدَيلاتَعليقِفىجاءَمابابُ

بنُالحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7348

حدثنا،علىٍّبنُنَصرُحدثنا،القاضِىيوسُفُ)1(حدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

قُلتُ:قالمُحَيريزٍابنِعن،مَكحولٍعن،ٍجاّجَحعن،علىٍّعُمَرُبنُ

،مَعَن:قالالسُّنَّةِ؟َنِمأالعُنُقِفىالسّارِقِيَدِتَعليقَأرأيتَ:ٍديَبُعبنِلِفَضالَةَ

عُنُقِهِ)2(.فىتَقِّلُعفبيَدِهَرَمأثُمَّسارِقًا،َعَطَقجَش!َئِبَّنلارأيتُ

بنُُفُسويأخبرَنا،الحَسَنُأخبرَنا،الحَسَنِأبووأخبرَنا-أ7349

بنُُجاّجَححدثنا،علىٍّبنُُرَمُعحدثنا،بكرٍأبىبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

قَّمِموكانٍَديَبُعبنِلِفَضالَةَقُلتُ:قالمُحَيريزٍابنِعن،مَكحولٍعن،أرطاةَ

مِثلَه.َرَكَذثُمَّ.ِةَرَجَّشلاتَحتََعَياب

أخبرَناببَغدادَ،ُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ7350

حدثنا،ٍرِكاشبنِمحمدِبنُجَعفَرُحدثنا،ُزاَّزرلاوعمرٍبنُمحمدُجَعفَرٍأبو

ابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا)ح(المُبارَكِبنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،مُقاتِلٍبنُمحمدُ

بنُحَمدانُحدثنا،المِصرِىُّمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا،بِشْرانَ

ابنُبكرِأبوأخبرَنا،المُبارَكِابنُحدثنا،ٍداّمَحابنُهوٌميَعُنحدثنا،وعمرٍ

.إيعقوب"بن:مفىبعده(1)

وابن،(4998)والنسائى،(1447)والترمذى،(4411)داودوأبو،(23946)أحمدأخرجه(2)

بنالحجاج:النسائىوقال.غريبحسن:الترمذىوقال.بهعلىبنعمرطريقمن(2587)ماجه

بحديثه.يحتجولاضعيفأرطاة
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قال:مُحَيريزٍبنِِهَفلاعبدِعن،مَكحوليعن،أرطاةَبنِحَخاجِعن،على

َعَطَقدَق،سُنَة:فقالَهِقُنُعفىال!ارِقِيَدِتَعليقِعنٍديَبُعبنَفضالَةَسألتُ

ابنِبكرِأبىنِمسَمِعتُه:مئيَعُنلَال.هِقُنُعفىيَدَهوعَفَقَيقِراسيَدَ!تَِهَفلارسولُ

بنِفَضالَةَعن:قال:مُقاتِلٍبنِمحمدِرِوايَةِىِفو،ٍميَعُنحَديثِلَفظُ.(1)علىٍّ

!طِعَت.إذاال!ارِقَيَعنِى.هِقُنُعفىيَدُهتُعَفَقَأنع!ي!ِهَفلارسولُِةَنُس:قالٍديَبُع

بالُويَه،ابنُبكرِأبوأخبرَك!،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ7351

حدثنا،عُبادَةَبنُرَوحُحدثنا،أبىحَذَثَنِى،حَنبَلٍبنِأحمدَبنُِهَفلاعبدُحدثنا

ل!حبهعَلئاأن،أبيهعن،الزَحمَنِعبدِبنِالقاسِمِعن،المَسعودِئَعن،شُعبَةُ

عُنُقِهِ.فىمُعَفَقَةويَدُهبهفمَرّوااًقِراسَعَطَق

حدثنا،الخُسرَوجِردِئُِهَفلاعبدِبنُعلئُالحَسَنِأبوانَثَذَحو-أ7352

حَفص!،حدثنا،ٍبيَرُكأبوحدثنا،زَيدانَابنُأخبرَخ!،الِإسماعيلِئُبكرٍأبو

َزَقأز!حبهعَلئارأيتُ:قالأبيهعن،الزَحمَنِعبدِبنِالمَاسِمِعن،الأعمَشِعن

تَضرِبُيَدِهىَلإُرُظنأفكأنَى،هِقُنُعفىاهَقَفَعويَدَهفقَطَعَ،مَزَتَينِسارِقعِندَه

(2)
.صدرَه

.(3359)الصغرىفىالمصنف(1)

،(18783،18784)الرزاقعبدوبه.غياثبنحفصطريقمن(29456)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.الأعمشطريقمن3/170الممانىشمرحفىوالطحاوى،(29455)شيبةأبىوابن
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عنهِعوجُّرلاوبالسَّرِقَةِالإقرارِفىجاءَمابابُ

.َعِطُقًةَّرَماعتَرَفَإذا:عَطاءٌقال

أخبرَنا،!خاهَبصألاالفَقيهُالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-ا7353

الدَّورَقِئُ،يَعقوبُحدثنا،العباسِبنُمحمدُحدثنا،َناّيَحابنُمحمدِأبو

276/8بنِالرَّحمَنِعبدِبنِمحمدِعن،خُصَيفَةَبنِيَزيدَ/عن،الدَّراوَردِىُّحدثنا

َّنإ:فقالواشَملَةًَقَرَسبسارِقٍ!ي!ِهَّللارسولُأُمح!:قالَةهريرأبىعن،ثَوبانَ

:قال.ُتقَرَسدَقِهَفلارسولَيابَلَى:فقالَل!رَقَ((.إخالُه"لا:فَقالَ.َقَرَسهذا

:قال.((ِهفلاىَلإْبُت":فقالَبه!ُأف."هبا"ذونِىثُئمهومِسحاثُئمهوعَطقافبهاوبَهذا"

.(1)"َكيَلَعالفهُ))تابَ:لمجي!النَبِئُفقالَ.ِهَفلاىَلإتُبتُ

أحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا7354

حدثنا،رَجاءٍابنُحدثنا،علىٍّبنُهِشامُحدثناالصَّفّارُ،ٍديَبُعابنُ

المُنذِرِ(2)ىبأعن،طَلحَةَأبىبنِِهَفلاعبدِابنَيَعنِىإسحاقَعن،ٌماّمَه

اوذَخأفمَتاعًاَقَرَساًقِراسأنالأنصارِ،مِنٍَلُجَرَةئَمُأأبىعنالبَرّادِ)3(،

سَرَقتَ".إخالُكَ"لا:لىفقالَغ!يوّالنَبِئُبهفأُتِىَ،َفَرَتعافالمَتاعَمَعَه

فلَمّايُقطَعَ)4(،أن!ي!ُئِبَّنلابهَرَمأف،مَزاتٍثلاثَاهَلاق.مَعَن:قال

.(17333)نىتخريجهتقدم(1)

.3/0671للدولابىوالأسماءوالكنى،(828)والوحدانالمنفرداتوينظرإابنإ.:منى(2)

"البزار!.:م،سفى(3)

إيدهلا.:سفىبعده(4)
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جَميَن:النَبِئُفقالَ.ِهَفلاىَلإأتوبُ:قالوجَلإ.زَعالفهِىَلإث!ُت):قالَعِطُق

.(1)((هيَلَعتُبْ"الفهُئم

َةئَمُأأبىعن:وقالَ،ظ77/81إسحاقَعنسلمةَبنُحَفادُهاَورو

.(2)مَتاعٌمَعَهْدَجويمَلو:مَتنِهفىوقالَالمَخزومِى.

ابنُسعيدِوأبوالقاضِىالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍاْبوأخبرَنا-ا7355

بنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثناقالا:وعمرٍأبى

أُص!َرَمُعأن،يسَنأعن،ٍتِباثعن،حَقادٌحدثنا،عَفانُحدثنا،إسحاقَ

ليُسلِمَُهَفلاكانما،َتبَذَك:فقالَ.اهَلبَقطَقُتقَرَسماوالفَهِ:فقالَبسارِقٍ

.(3)هَعَطَقفذَنبِه.ِلَؤأعِندَعبذا

أخبرَناقالا:قَتادَةَابنُنَصرِوأبوالحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا-ا7356

،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُاْحمدُأخبرَنا،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبو

عن،الأنمارِئَكَبشَةَأبىبنِيَزيدَعن،عُتَيبَةَبنُالحَكَمُحدثنا،ٌميَشُهحدثنا

لا.:قومحرسَرَقْتِ؟:لهافقالَتَقَرَسسَوداءَبجاريَةٍأُمح!الهالذَرداءِ،اْبى

عَنها)4(.فخَفَىلا.:فقالَت

،3/9الكبيرالتاريخفىالخارىوذكرهالبزار.المنذرأبو:وفيه(7062)الشمبفىالمصنف(1)

به.همامعن(4380)عقبداودوأبو

طريقمن(5972)ماجهوابن،(4892)والشائى،(4380)داودوأبو،(08522)أحمدأخرجه(2)

.(943)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.حماد

فقطعه.:لفظدونبه.ثابتعنوحميدحمادطريقمن(56)الزهدفىداودأبوأخرجه(3)

من(0511)الجعدياتفىوالبغوى،(29045)ثيبةأبىوابن،(18922)الرزاقعبدأخرجه(4)

.بنحوهيزيدطريق
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العِراقِئُ،نَصرٍأبوأخبرَنا،الأردَستانِئُبكرٍأبووأخبرَنا-ا7357

الوَليدِ،بنُِهَّللاعبدُحدثنا،الحَسَنِبنُعلئُحدثنا،الجَوهَرِئُسفيانُأخبرَنا

مرأةٍباالأنصارِىُّمَسعودٍأبوأُح!:قال!إبراهيمَعن،ٍداّمَحعن،سفيانُحدثنا

.(1)ال:قولِىأسَرَقْتِ؟:فقالَاًلَمَجتَقَرَس

:قال!الخطابِبنََرَمُعأن،إبراهيمَعنالأعمَشِعنسُفيانَوعن

بالحُدودِ.َنيفِرَتعُملايَعنِى:سفيانُقال.(2)َنيفِرَتعُملااودُرطا

بإِقوارِهِالمَملوكِقَطعِبابُ

الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-ا7358

أخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالا

بكرِبوأأخبرَنا،المِهرَجاح!أحمدَبوأوأخبرَنا)ح(مالكأخبرَنا،الشّافِعِئُ

مالك،حدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،ىِّكَزُملاجَعفَرٍابنُ

تَجَرَخ:قالَتاهَّنأالرَّحمَنِعبدِبنتِعَمْرَةَعن،بكرٍأبىبنِِهَّللاعبدِعن

بكرٍأبىبنِ(3ِهَّللاعبد3ِ)ىِنَبِلغُلامومَعَهامَولاتانِومَعَهاَةَّكَمىَلإر!نهاعائشَةُ

خَضراءُ.خِرقَةهيَلَعخيطَدَق(4)َلِجارَمببُردٍالمَولاتَينِمَعَفبَعَثَ،الصِّدّيقِ

ًةَورفأواًدْبِلمَكانَهوجَعَلَواستَخرَجَهعنهففَتَقَالبُرْدَالغُلامَُذَخأف:قالَت

به.الثورىعن(18921)الرزاقعبدأخرجه(1)

ومكانالأثر.فذكر...قال:قالإبراهيمعنالأعمشعنوكيععن(28969)شيبةأبىابنأخرجه(2)

عليه.المحققتعليقوينظر.الخطيةالنسخفىبياضالنقط

."الرحمنإعبد:8صفى(3-3)

.4/315والنهاية،11/256اللغةتهذيب.اليمنبرودمنضرب:المراجل(4)
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السرقةكتاب
السارقغرمباب

فتَقواافَلف،أهلِهىَلإَكِلَذدَفَعَتاالمَدينَةَالمَولاتانِقَدِمَتاافَلف،هيَلَعوخاطَ

عائشَةَاتَمَّلَكف،المَولاتَينِاومَّلَكفالبُردَ،اودِجَيمَلوَدْبِّللافيهوجَدواعنه

عائشَةُبهتَرَمأف،َفَرَتعافَكِلَذعنُدبَعلافسُئلَالعَبدَ،واتَّهَمَتاإلَيهاكَتَبَتاأو

.(1)اًدِعاصفدينارٍِعُبُرفىُعطَقلار!نبما:عائشَةُوقالَت،يَدُهتَعِطُقف

الشارِقِِمْرُغبابُ

بنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7359

الأنصارِىُّ،ِهَّللاعبدِبنُمحمدُحدثنا،َسُنويبنُمحمدُحدثناالضَفارُ،ٍديَبُع

جُندُببنِسَمُرَةَعن،الحَسَنِعن،قَتادَةَعن،عَروبَةَأبىبنُسعيدُحدثنا

تُؤَدّيَه")2(ىَّتَحأخَذَتماِدَيلا))على:ع!ي!ِهَّللارسولُقال!:قال!

الضَّبِّئُ،َرَمُعبنُعثمانُحدثنا،أحمدُأخبرَنا،!ىوأخبرَنا/-أ5736

قال!:هَّنأإلا،بمِثلِههَرَكَذف.عَروبَةَأبىابنِعن،يَحيَىحدثنامُسَدَّد،حدثنا

.(3)هق!النَّبِىِّعن

بكيربنيحىبروايةالموطأفىومالك،6/941،051والافعى،(1835)المعرفةفىالمصنف(1)

(4945)النسالْىطريقهومن،833/2الليثىيحيىوبرواية،(مخطوط-و6،ظ5/13)

النسائىصحيحفىا،لبانىوصححهبكر.أبىبنمحمدبنالفَهعبدعن:النسائىوعندمختصزا،

(5784).

محمدطريقمن(22)(الحديثيةا،جزاء)جمهرةأماليهفىوالباغندى،(0024)ماجهابنأخرجه(2)

.(11593،11629)فىوتقدم.صالحسنده:7/3415الذهبىوقالبه.الفَهعبدابن

طريقمن(784)مسندهفىوالرويانى،(15602)وأحمد.مسددعن(3561)داودأبوأخرجه(3)

.(761)داودأبىضعيففىا،لبانىوضعفهبه.سعيدبنيحى
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السرقةكتاب
السارقغرمباب

حدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَناىِذَّلاالحَديثُوأمّا-أ7361

حدثنا،الحُسَينِبنُإبراهيمُأخبرَنا،َناذَمَهبالحافظٍُديَبُعبنُأحمدُجَعفَرٍأبو

ِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا)ح(ُلَّضَفُملاحَدَّئَنِى.قالٍريَفُعبنِكَثيرِبنُسعيدُ

اللَّبّادُ،سَهلٍبنُبشرُحدثنا،ِهَّللاعبدِبنُمحمدُالطَّيِّبِأبوأخبرَنا،الحافظُ

سَعدِعن،َسُنويعن،فضالَةَبنُالمُفَضلُحَدَّثَنِى،ٍحِلاصبنُِهَّللاعبدُحدئنا

عَوفٍبنِالرَّحمَنِعبدِعن،إبراهيمَبنُالمِسوَرُىِخأحَدَّئَنِى،إبراهيمَابنِ

عبدانَ،بنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبووأخبرَنا.)ح(ع!ي!ِهَّللارسولُقال:قال

يَحيَىبنُالرَّحمَنِعبدُحدثنا،علىٍّبنُهِشامُحدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا

يَزيدَبنُُسُنويحدثنامِصرَ،قاضِىفَضالَةَبنُالمُفَضلُحدثنا،الخَلالُ

ل!بهعَوفٍبنِالرَّحمَنِعبدِعنالمِسوَرِ،عن،إبراهيمَبنِسَعدِعن،الأيلئ

ىِفو.(1)((ُّد!اهيَلَعأ!يمَإذاالسّارِقيَغْرَئم"لا:دقولُع!ي!ِهَّللارسولَُتعِمَس:قال

الشرِقَةِ".ثمِحاصيَغْرَئم"لا:ِهَّللاعبدِأبىرِوايَةِ

َىِورو،اذَكَهعنهفرُوِىَ؟المُفَضلِعلىفيهٌفَلَتخُم،و78/81حَديثٌاذَهف

بنِسَعدِعنَسُنويعنعنهورُوِىَ،(2)سَعدٍعنالزّهرِىِّعنَسُنويعنعنه

ايأوسطفىوالطبرانىبه.صالحبنالقَهوعبدعفيربنسعيدطريقمن3/182الدارقطنىأخرجه(1)

طريقمن3/182،183والدارقطنى،(9994)والنساثى.بهصالحبنالفَهعبدطريقمن(9274)

هذا:النسائىوقال."السرقةصاحبيغرم"لا:والنسائىالطبرانىولفظبه.فضالةبنالمفضل

مرسلهو،الرحمنعبديلقلمومسور،منكرحديثهذا:حاتمأبووقال.بثابتوليسمرسل

.4/294الدارقطنىعللوينظر.19كا4/4العللأيفخا.

به.المفضلطريقمن183/3الدارقطنى)2(أخرجه

-355-



8/278

السرقةكتاب
الغرامةتضعيففىجاءماباب

بنِالرَّحمَنِعبدِبنِإبراهيمَابنَهذاسَعاكاننِإفالمِسوَرِ.اْخيهعنإبراهيمَ

المِسوَرُ،:لهيُقالُبالرِّوايَةِمَعروفًااًخأله(االتواريخِفى)انَعرِفُفلا،عَوفٍ

إبراهيمَبنِالمِسوَرِبنِمحمدِبنُسَعدُهيَلإيُنسَبُالذِىلِلمِسوَرِيَثبُتُولا

وإِبراهيمُ،ٌعِطَقنُمفهو،رُؤيَةٌولاد!بهعَوفٍبنِالزَحمَنِعبدِجَذَهنِمسَماع

يُقالُ:امَّنِإو،!حنهالخطابِبنَِرَمُعنِمسَماعٌلهيَثبُتْمَلالرَّحمَنِعبدِابنُ

أبيهمَوتِبعدَأولادُهَكَردأفإِنَما،ز!بهعثمانَِنَمَزفىأبوهوماتَرآهإفَ

فلاغَيرَهكاننِإو،ٌعِطَقنُمفهورُؤيَةولارِوايَةعنهلَهُميَثبُتْمَلفالرَّحمَنِعبدِ

نَفسُه.بهطابَتماإلاأخيهمالِنِمٍدَحألُلِحَيولا،أخاهنَعرِفُولاهُفِرعَن

الكَرابيسِئُ،ِلضَفلاأبوأخبرَنا،الحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا-ا7362

بَعضُحدثنا،ٌميَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجْدبنُأحمدُأخبرَنا

.(2)ِإِلَيقَطعِمَعَِةَقِر!لِلضامِنهو:يقولُكانهَنأالحَسَنِ/عنأصحابِنا،

كانالهإبراهيمَعن،حَفادٍعن،حَنيفَةَأبوحدثنا،ميَشُهانَثَذَحو:قال

القَطعُ)3(.وعَلَيهيَستَهلِكْها،مَلأواستَهلَكَها،َةَقِر!لايَضمَنُ:يقولُ

الغَرامَةِتَضعيفِفىجاءَمابابُ

الزَحمَنِعبدِوأبوالقاضىالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-ا7363

.اأبالتواريخ:مفى(-ا1)

يقطع.مابعدالسارقيضمنكانأنهالحسنعنعمروطريقمن(02860)شيبةأبىابنأخرجه(2)

بهحمادطريقمن(151عوف-بنالرحمنعبدمسند)بقيةرائَالاتهذيبفىجريرابنأخرجه(3)

.(3372)للمصنفالصغرىوينظر.نحوه
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السرقةكتاب
الغرامةتضعيففىجاءماباب

أخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاالسُّلَمِئُالحُسَينِبنُمحمدُ

بنُعمرُوأخبرَخ!،وهبٍابنُأخبرَنا،الحَكَمِعبدِبنِِهَّللاعبدِبنُمحمدُ

ِهَّللاعبدِعن،أبيهعن،ٍبيَعُشبنِعمرِوعن،سَعدٍبنُوهِشامُالحارِثِ

:فقالجمجوِّهَّللارسولَىَتأمُزَينَةَنِماًلُجَرأن،العاصِبنِعمرِوابنِ

ولَيسَ،ذاكَّنلاوومِثفهاَىِه":قالالجَبَلِ؟حَريسَةِفىتَرَىكَيفَ،ِهَّللارسولَيا

،ِدَيلاقَطغففيهالمِجَنَِّنَمَثوبَلَغَالفراخهاَوآفيما)1(إلأقَطعٌالماشيَةِمِنَشَىءفى

،ِهَفلارسولَيا:قالنَكالي".ثادَلَجومِثلَيهغَرامَةُففيهالمِجَنَِّنَمَثل!فغْمَلوما

مِنَشَىءفىولَيسَ،لاكَّنلاومَعَهومِثفه"هو:قالالمُعَلَّقِ؟ِرَمَّثلافىتَرَىفكَيفَ

ففيهالمِجَنَِّنَمَثفبَلَغَالجَرينِمِنََذِخًأفماالجَرينُ،هاَوآمااَّلاقَطعٌِقفَعفلاِرَمَّثلا

نَكالي")2(.ثادَلَجومِثلَيهغَرامَةففيهالمِجَنَِّنَمَثل!فغْمَلوما،غطَقلا

وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوإسحاقَأبىابنُزكريّاأبوأخبرَنا-ا7364

محمدُأحمدَأبوحدثنا،الشَّيبانِئُيَعقوبَبنُمحمدُِهَّللاعبدِأبوحدثنا:قالا

أبيه،عن،عُروةَبنُهِشامُحدثنا،عَونٍبنُجَعفَرُأخبرَنا،الوَهّابِعبدِابنُ

بنِلحاطِبِغِلمانأصابَ:قالٍبِطاحبنِالزَحمَنِعبدِبنِيَحيَىعن

هيَلإفأرسَلَ،بهاواعتَرَفوافانتَحَروهامُزَينَةَنِملُجَرِلًةَقانبالعاليَةَِةَعَتلَبأبى

نِمٍلُجَرَةَقانانتَحَرواسَرَقوا؟دَقأعبُدُكَهَؤُلاءِ:وقاللهَكِلَذفذَكَرَُرَمُع

امَدعبَلَسرأثُمَّ،مُهَيديأيَقطَعَأنِتلَضلابنَكَثيرََرَمأفبها.واعتَرَفوامُزَينَةَ

8:)ما!.ص،سىف(1)

.(7716)فى)2(تقدم
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السرقةكتاب
الغرامةتضعيفتركعلىبهيستدلماباب

ماىَتأمُهَدَحأإنَىَّتَحتُجيعونَهمأنكُمُنُظأىَنألَولا:وقالَفدَعاهَبَهَذ

فيهِمكَنمِّرغُألتَرَكتَهُملَئنوالفَهِولَكِن،مُهَيديألَقَطَعتُلَجورَعُهَفلاَمَزَح

.أربَعِمِائَةٍنِمأمنَعُهاكُنتُ:فقاللِلمُزَخ!.ثَمَنُها؟مَك:فقالَ.توجِعُكَغَرامَةً

.(1)ثَمانَمائَةٍفأعطِه:قال

الغَرامَةِتَضعيفِتَر&علىبهيُستَدَلُّما/باب279/8ُ

أخبرَنا،مُئَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا

امَّنإ،شَىءٍفىٍدَحأعلىالغَرامَةُتُضَغَفُلا:قالالشّافِعِىُحدثنا،الزَبيعُ

نِمالغَرامَةِ،ظ78/81تَضعيفَتَرَكْناوإِنَما،الأموالِفىلاالأبدانِفىالعُقوبَةُ

أهلِعلىأنٍبِزاعبنِالبَراءُِةَقانتَدَسفأفيماقَضىع!ج!ِهَفلارسولَأنِلَبِق

.اهِلهأعلىٌنِماضفهوِليَفلابالمَواشِىأفسَدَتِوما،ِراهَّنلابحِفظَهاموالِالأ

يَعنِى،المُذَعِىقَولُيُقبَلُولا:قالبقيمَتَينِ.لابالقيمَةِيَضمَنونَهامَّنِإف:قال

ىَعَّدُملاعلىُنيمَيلاو،ىِعَّدُملاعلى"البَينَةُ:قالع!ج!النَبِئَلأنَ؟القيمَةِمِقدارِفى

(2)َص
-)).

جَعفَرٍابنُبكرِأبوأخبرَناالمِهْرَجاخ!،أحمدَأبوأخبرَنا-ا7365

ابنِعن،مالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،المُزَكَى

حائطَتَلَخَدٍبِزاعبنِِءارَبِللًةَقانأن،مُحَئصةَبنِسَعدِبنِحَرامِعن،شِهابٍ

،(5184)المعرفةفىالمصنفطريقهومن،231/7والثافعى،748/2مالك)1(أخر!

به.عروةبنهئامطريقمن(5330)عقبالمشكلشرحفىوالطحاوى،(18977)الرزاقوعبد

.(21241-21239)فىالحديثوسيأتى.ا6/98الأم(2)

-358-



السرقةكتاب
الغرامةتضعيفتركعلىبهيستدلماباب

حِفظَهاالحَوائطِأهلِعلىأنلمجيه!ِهَفلارسولُىضَقف،فيهتَدَسفأفٍلُجَر

أهلِها)1(.علىٌنِماضِليَفلابالمَواشِىأفسَدَتِماوأنَّ،ِراهَّنلاب

(2)

مَوضِعِهِ.فىشَواهِدَهذكَرنادَقو

/2الليثىيحيىوبرواية،(ظ-مخطوط4،و11/4)بكيربنيحيىبروايةالموطأفىمالك(1)

الكبرىفىوالنساثى،(3569)داودأبووأخرجه.(23691)أحمدطريقهومن،747

وعند.بهالزهرىطريقمن(0860)بطنوابن،(2332)هـا!4وابن،(5784.5785)

فىالألبانىوصححه.أبيهعنحرامعن:حبانوابنالثانىالموضعفىوالنسائىداودأبى

.(4730)داودأبىصحيح

.(17741،17744،17745-17737)فى)2(سيأتى
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السرقةكتاب
الخائنعلىولاالمنتهبعلىولاالمختلسعلى!علاباب:

فيهِ!طعَلاهاأبوابِجِماعُ

الخائنِعلىولاالمُنتَهِبِعلىولاِسِلَتخملاعلىقَطعَلابابئ:

الفَقيهُُئرابْذوُزلامحمدٍبنُالحُسَينُعلعأبوأخبرَنا-ا7366

بنُمحمدُالحُسَينِوأبوالغَرالُبَرهانٍبنَِرَمُعبنُالحُسَينُِهَفلاعبدِوأبو

قالوا:ُئِرَك!لاالجَثارِعبدِبنِيَحيَىبنُِهَفلاعبدُمحمدٍوأبوالقَطانُالحُسَينِ

عيسَىحَذَثَنِى،عَرَفَةَبنُالحَسَنُحدثناالمَخفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُأخبرَنا

ِرِباجعن،ِريَبرلاأبىعن،ٍجيَرُجابنِعن،ال!بيعِئُإسحاقَأبىبنَِسُنويابنُ

علىولاالمُختَلِسِعلىالَيسَ:!ي!جمِهَفلارسولُقال:قالالأنصارِئَِهَفلاعبدِابنِ

.(1)"غطَقالخائنِعلىولاالمُنتَهِبِ

داودَأبوقال:قالَةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبوأخبرَنا

وبَلَغَنِىالزُّبَيرِ،أبىنِمٍجيَرُجابنُيَسمعْهمَلالحَديثُهذا:!خاتْسِج!اهو

قالالرئاتِ.ياسينَنِمٍجيَرُجابنُهَعِمَسامَنإ:قالاثهحَنبَلٍبنِأحمدَعن

.(2)!يَفجمىِبَنلاعنٍرِباجعنِريَبرلاأبىعنمسلمٍبنُالمُغيرَةُهاَوَردَقو:داودَأبو

ببَغدادَ،الجَئارِعبدِبنِيَحيَىبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبوهانَربخأ-ا7367

شَبابَةُ،حدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثناالمَخفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُأنجرَنا

طريقمن(4393)داود(بو(خرجهو.(5187)المعرفةوفى،(3375)الصغرىفىالمصنف(1)

ماجهوابن،(4987)والنساثى،(1448)والترمذى،(15070)و(حمدبه.يونسبنعيسى

عمروالزبيربأبىحبانابنوقرن،بهجريجابنطريقمن(4564،4574)حبانوابن،(2591)

(3692)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهدينار.ابن

.(4393)عقبداود(بو(2)
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السرقةكتاب
الخائنعلىولاالمنتهبعلىولاالمختلسعلى!علاباب:

لمجدّ:ِهَفلارسولُقال:قالٍرِباجعنالزُّبَيرِ،أبىعن،مُسلِمٍبنِالمُغيرَةِعن

.(1)"غطَقالخائنِعلىولا،ِبِهَتنُملاعلىولاالمُختَلِسِعلى"لَيسَ

،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا،الحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا/-ا7368

ليَضُفأخبرَنا،ميَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأخبرَنا

بُرَيقَةَ.بنُأيّوبُ:لهيُقالُاًلُجَرأن،الشَعبِىِّعن،حَريزٍأبىعن،مُعاذٍأبو

َرَمُعىَلإعَفازفيهفكَتَبَ،ٍرِسايبنِعَفارِىَلإفرُفِعَ،إنسانٍنِماًقْوَطاختَلَسَ

ثُئَمعُقوبَةً)2(،فأنْهِكْ!،الطهيرَةِعادِىذاكَإنَ:هيَلإفكَتَبَ،د!بهالخطابِابنِ

.(3)هْعَطقَتولاعنهلَخ

برَجُلِالعَزيزِعبدِبنُُرَمُعأُع!:قالِليوَّطلاٍديَمُحعنالثَّورِئَرِوايَةِىِفو

.(4)ِةَريهطلاعاديَةُتِلكَ:قالقَطعًا،فيهيَرَمَلف،جاريَةٍنِماًقْوَطاختَلَسَ

حدثنا،ٍرَطَمابنُعمرِوأبوحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-ا7369

،ُةَبعُشحدثناأبى،حدثنا،مُعاذٍبنُِهَفلاُديَبُعحدثنا،محمدٍبنُيَحيَى

:وقال،بهالمغيرةطريقمن(7467)الكبرىونى.بهشبابةطريقمن(4990)النسائىأخرجه(1)

لامنكر.حديثغيروعندهالزبير،أبىنىبالقوىلي!مسلمبنالمغيرة

.2/599للحربىالحديثغريب.عقوبتهنىأبلغ:أى(2)

فضيلطريقمن(031،131-عوفبنالرحمنعبدمسند)بقيةراثَالاتهذيبفىجريرابناْخرجه(3)

.،ربقةبن!أيوب:السارقاسموفيه،الأولالموضعفىالثعبىيذكرولمبه

"الظهر،.:8صفى(4)

حميدطريقمن(323-عوفبنالرحمنعبدمسند)بقيةالآثارتهذيبفىجريرابنأخرجهوالأثر

.(29136،29137)شيبةأبىابنمصنفوينظربه.الطويل
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السرقةكتاب
الخائنعلىولاالمنتهبعلىولاالمختلسعلى!علاباب:

برَجُلٍأُع!ر!عبهعَليًّاُتدِهَش:قالالأبرَصِبنِلِعَبيدِابنٍعن،سِماكٍعن

هْعَطقَيمَلفأعرِفُه.كُنتُىَنإ:ُسِلَتخملافقالَ،ثَوبَهٍلُجَرنِماختَلَسَ

ر!عنه)1(.علىٌّ

بنُُرَمُعنَصرٍوأبوربِهاطبنُالقاهِرِعبدُمَنصورٍأبووأخبرَنا-أ7370

ُئِسِرافلاحَمدانَبنِعلىبنُالزَحمَنِعبدُالقاسِمِوأبوقَتادَةَبنِالعَزيزِعبدِ

حدثنا،مسلمٍأبوأخبرَنا،ٍديَجُنبنُإسماعيلُوعمرٍأبوأخبرَناقالوا:

فىيَقطَعُلاكانر!بهعَليًّاأن،خِلاسٍعنعَوفي،عنالأنصارِىُّ،

.(3)اهبالمُستَخفَىالسَّرِقَةِفىويَقطَعُالدَّغْرَةِ)2(،

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-أ7371

ابنِعن،مالكأخبرَنا،ُئِعِفاشلااْخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَ

قَطعَفأرادَمَتاعًااختَلَسَقَدِ،و79/81بإِنسانٍأُتىَالحَكَمِبنَمَروانَأن،شِهابٍ

ِةَسْلُخلافىلَيسَ:زَيافقالَ،َكِلَذعنيَسألُهٍتِباثبنِزَيدِىَلإفأرسَلَ،يَدِه

:ُئِعِفاشلاقال.(4)عطَقِةَسْلُشلافىلَيسَائهعِندَناالأمرُ:مالكقالقَطع.

شعبهةطريقمن(317،318-عوفبنالرحمنعبدمسند)بقيةراثَالاتهذيبفىجريرابنأخرجه(1)

.بنحوهسماكطريقمن(18851)الرزاقوعبد.به

الحديثغريب.ء!لاعننفسهيدفعالمختلسلأن؟الدفعمنوهى.ةسلُخلاهىقيل:الذَغْرة(2)

.428/1والفائق،29/1عبيدلأبى

الآثارتهذيبفىجريرابنوأخرجه.الدعوة:فيهووقع،(58)الأنصارىالقَهعبدبنمحمدحديث(3)

به.عوفطريقمن(314عوف-بنالرحمنعبدمسند)بقية

الرزاقعبدوأخرجه.6/151والثافعى،2/840ومالك،(5186)المعرفةفىالمصنف(4)

به.الزهرىطريقمن(29133)شيبةأبىوابن،(18850)
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الخائنعلىولاالمنتهبعلىولاالمختلسعلىقطعلاباب:السرقةكتاب

ْنُكَيمَلفجَحَدَها،وديعَةعِندَهكانَتأو،هَدَحَجفمَتاعًااستَعارَمَنَِكِلَذَكو

فيهاقَطغ.هيَلَع

العاريَّةِفىَىِوُرالذِىالحَديثُوأفا:ُهَّللاهَمِحَرالشيخُقمال-أ7372

ِهَّللاعبدُحدثنا،جَعفَرٍبنُأحمدُحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوامنَربخأ:ماوهو

عن،الزُّهرِىِّعن،مَعمَرأخبرَنا،اقِّزَّرلاعبدُحدثنا،أبىحَدَّثَنِى،أحمدَابنُ

،هُدَحجَتوالمَتاعَُريعَتسَتمَخزوميَّةامرأي!ِتَناك:قالَتعائشَةَعن،عُروةَ

وإِنكارِزَيدٍبنِأُسامَةَشَفاعَةِفىالحديثَوذَكَرَ.اهِدَيبقَطعِلمج!النَبِئَُرَمأف

فىمُسلِمٌرَواهالمَخزوميَّةِ)1(.يَدَفقَطَعَ:قالآخِرِهىِفولمج!،النَّبِىِّ

الزُّهرِىِّ.عنمَعمَرٌقالَهكَذاالرَّزّاقِ)2(.عبدِعنٍديَمُحبنِعبدِعن""الصحيح

ابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَناوكذلكَ-أ7373

،ٍحِلاصأبوحدثنا،ٍسِرافبنِيَحيَىبنُمحمدُحدثناداودَ،أبوحدثنا،َةَساد

نأ،يُحَدِّثُعُروَةُكان:قالشِهابٍابنِعن،ُسُنويحَدَّثَنِى،ِثيَّللاعن

َنوفَرعُيأُناسٍألسِنَةِعلىحُليًّايَعنِىامرأةٌاستَعارَتِ:قالَتر!جمنهاعائشَةَ

َىِهو،اهِدَيبقَطعَِرَمأف!ُئِبَّنلابهافأُتِىَ،تَذِخُأوهْتَعابف،هِىَتُعرَفُولا

.(3)َلاقمالمجوِهَّللارسولُفيهاوقالَ،زَيدٍبنُأُسامَةُفيهاتَشَفَّعَالتى

،01724)فىوتقدم.(4374)داودوأبو،(25297)أحمدطريقهومن،(18830)الرزاقعبد(1)

01173).

.(6881/01)مسلم(2)

.(3696)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(4396)داودأبو(3)
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الخائنعلىولاالمنتهبعلىولاالمختلسعلى!علاباب:السرقةكتاب

عنعُروةَعنالرهرِئَعن:فقالََسُنويعنوهبٍبنُِهَفلاعبدُهَفَلاخو

فى!ؤالنَّبِىِّعَهدِفىتَقَرَسالتىالمَرأةِشأنُمُهَفَهأقُرَيشًاأنر!نها،عائشَةَ

ذِكرُه)1(.مَضىدَقوالحديثَ.َرَكَذثُمَّالفَتحِ.غَزوَةِ

:قالالرهرِىِّعنَسُنويعنالمُبارَكِبنُِهَفلاعبدُقالَهَكِلَذَكو-ا7374

فذَكَرَع!تَ.ِهَفلارسولِعَهدِفىتَقَرَسامرأةًأنالزُّبَيرِ،بنُعُروَةُأخبرَخ!

،اهُدَيتَعِطُقفالمَرأةِبتِلكَلمجيِ!ِهَفلارسولَُرَمأثُئَم:قَولِهىَلإالحديثَ

َكِلَذبعدَتأتينِىفكانَت:عائشَةُقالَتوتَزَؤَجَت.َكِلَذبعدَاهُتَبوَتْتَنُسَحف

!كبرأبوأخبرَرا،الأديبُو!رٍأبوهانَربخأ.ع!تَِهَفلارسولِىَلإحاجَتَهافأرفَعُ

المُبارَكِابنِعن،حِئانُحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُأخبرَخ!،الإسماعيلِئُ

(2)ص:
.كِلدب

عنالرهرِىِّعنآخِرَهَدَنسأهَنأإلا،َسُنويعن/شَبيبقالَههانعَمِبو

التَوبَةِ.فىر!نهاعائشَةَعنمحمدٍبنِالقاسِمِ

قُرَيشًاأنرعِنها،عائشَةَعنعُروةَعنالرهرِئَعنسَعدٍبنُُثيَفلاورَواه

قَولِه:ىَلإالحديثََرَكَذثُئَمسَرَقَت.التىالمَخزوميَّةِالمَرأةِشأنُمُهَفَهأ

ذِكرُه)3(.مَضَىدَقويَدَها".لَقَطَعتُتَقَرَسمحمدبنتَفاطِمَةَأنوَل،ِهَّللا"وايمُ

سَرَقَت،مَخزومٍبَنِىنِممرأةًاأن،ٍرِباجعنِريَبرلاأبو51َوَرو-ا7375

.(173111فىتقدم(11

.(011731،17311فىوتقدم،بهالمباركبنالفَهعبدطريقمن(49181النسائىأخرجه(21

.(173731فى13(تقدم
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الخائنعلىولاالمنتهبعلىولاالمختلسعلىقطعلاباب:السرقةكتاب

))والفهِ:عج!ُئِبَّنلافقالَع!يهر،النَّبِىِّزَوجِسلمةَبأُمِّفعاذَتع!يهرالنَبِئُبهافأُتِىَ

حدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبو.أخبرَناهتَعِطُقفيَدَها((.لَقَطَدتُُةَمِطامفكمانَتوَل

الصَّيدَلانِىُّ،محمدٍبنُإبراهيمُحدثنا،ىِناهبنِِحِلاصبنُمحمدُجَعفَرٍأبو

عن،مَعقِلٌحدثنا،َنَيعأبنِمحمدِبنُالحَسَنُحدثنا،شَبيببنُسَلَمَةُحدثنا

بنسلمةَعن""الصحيحفىمُسلِمٌهاَور.(1)هَرَكَذف.ٍرِباجعنالزُّبَيرِ،أبى

(2)"ص

.سبيمبٍ

تَقِرُس:فيهقالجم!يهر،النَّبِىِّعنالأسوَدِبنُمَسعودُورَوَاه-أ7376

قالا:القاضىبكرٍوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوهانَربخأع!يهر.النَّبِىِّبَيتِنِمقَطيفَةٌ

بنُأحمدُحدثنا،زُرعَةَأبوحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثثا

عن،رُكانَةَبنِيَزيدَبنِطَلْحَةَبنِمحمدِعن،إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،ٍدِلاخ

سَرَقَتِلما:قالمَسعودٍأبيهاعنالأسوَدِ،بنِمَسعودِبنتِعائشَةَعن،هِّمُأ

نِمامرأةًوكانَتِ،َكِلَذأعظَمْناع!ج!ِهَّللارسولِبَيتِنِمالقَطيفَةَتِلكَالمرأةُ

عَرضِفىالحديثَوذَكَرَفكَفَمْناه.ع!يهرّ،ظ79/81ِهَّللارسولَفجِئنا،ٍشيَرُق

والقَطعِ)3(.والشَّفاعَةِالفِداءِ

طريقمن(4906)والنسائىبه.شبيببنسلمةطريقمن(6246)مسندهفىعوانةأبوأخرجه(1)

به.اْعينبنالحسن

.(1689/11)مسلم(2)

ابنوعنه،(28541)شيبةأبىابنوأخرجه.4/380والحاكم،(5188)المعرفةفىالمصنف(3)

،23479)وأحمد.مدلسوهوإسحاقبنمحمدإسنادهفىالزوائد:وفى،(2548)ماجه

وابن=ماجهوابنوالحاكمالمعرفةفىالمصنفوعند.بهإسحاقبنمحمدطريقمن(26792
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الخاننعلىولاالمنتهبعلىولاالمختلسعلى!علاباب:السرقةكتاب

روَاهاامَّنِإف،العاريَّةِفىالزُّهرِىِّعنَسُنويعنِثيَفلاُةَيا؟ِرفافا

أولَىوروايتُهما،المُبارَكِوابنُوهبٍابنُهَفَلاخو،ِثيَفلاعنىجِلاصأبو

،مُنفَرِدَةَىِهفالزُّهرِئَعنمَعمَرٍرِوايَةُوأمّا.ٍحِلاصأبىرِوايَةِنِمةَخَضلاب

الواحِدِ.مِنَِظفِحلابأولَىُدَدَعلاو

امرأةأن،َرَمُعابنِعنٍعِفانعنأتوبَعنمَعمَرهاَوروقد-ا7377

.اهُدَيْتَعِطُقفبهاءلمجيه!النَبِئَُرَمأف،وتَجحَدُهالمَتاعَُريعَتسَتكانَتمَخزومئة

حدثنا،داودَأبوحدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبوهانَربخأ

أخبرَنا،الزَزّاقِعبدُحدثنا:قالاالمَعنَىٍدِلاخبنُومَخلَدُعلىٍّبنُالحَسَنُ

(1):ء
.فدكرَه.مَعمَرٌ

بنتِصَفئةَعنأوَرَمُعابنِعنٍعِفانعنجوَيْريَةُرَواهداودَ:أبوقالى

.(3)ٍديَبُعأبىبنتِصَفئةَعنٍعِفانعن(2)ٍجَنَعابنُهاَورو،ٍديَبُعأبى

،إسنادَهفىنافِععلىفَلَتخُمُثيدَحلاف:الفهُهَمِحَرأحمدُالعالِمُالشيخُقال

بسَببِ)4(كانُعطَقلاو،تَعريفِهاعلىالعارئةَىَورنَمرِوايَةُيَكونَأنُلِمَتحَيو

العجماءابنمسعودأختخالتهعن:الموضعينفىأحسمدوعطأبيها.عنعاشثةأم!عن:ثيبةأبى=

أباها.أن

وصححه،بهالرزاقعبدطريقمن(2094)والنسائى،(6383)أحمدوأخرجه.(4395)داودأبو(1)

.(3694)داودأبىصحيحفىالاْلبانى

الكبيرالتاريخوينظرعنج.بنالرحمنعبدبنمحمد:وهو.المعجمةبالجن"غنجإ.:م،سفى(2)

.618/25،34/465الكمالوتهذيب،1/154

غنج.ابن:وعنده،(4395)عقبداودأبو(3)

)سببأ.:م،الأصلفى(4)
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سيدهمتاعمنيسرقالعبدبابالسرقةكتا!

تَقديرُويَكونُ،مُختَلِفَةًيمونُفلا،الرِّواياتِسائرِفىتَلِقُنالتىاهِتَقِرَس

مَعمَر-رَواهكما-هُدَحجَتوالمَتاعَُريعَتسَتكانَتمَخزوميَّةًامرأةًأنالخَبَرِ:

.ُمَلعأُهَّللاو،بالسَّرِقَةِيَعنِى،تَعِطُقفغَيرُه-رَواهكماسَرَقَت-

ِهِدِّيَسمَتاعِنِميَسرِقُِدبَعلابابُ

النَّضْرُوِئُ،مَنصورٍأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-أ7378

عن،زَيدٍبنُحَفادُحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدبنُأحمدُحدثنا

عن،مُعاويَةَأبوحدثناسعيا،انَثَّدَحو:قال)ح(إبراهيمَعن،مَنصورٍ

بنَمَعقِلَأن،شُرَحبيلَبنِعمرِوعن،ٍماّمَهعن،إبراهيمَعن،الأعمَشِ

َقَرَسَكُلام:قالعَبدِى)1(.قَباءََقَرَسعبدِى:فقالَمَسعودٍابنَسألَمُقَرِّنٍ

عَلَيهِ.قَطعَلابَعضًا،بَعضُه

.(2)عباسٍابنِقَولُوهو

ِهِدِّيَسامرأةِمالِنِميَسرِقُِدبَعلابابُ

العباسِأبوحدثنا،ىِّكَزُملاإسحاقَأبىابنُائرَكَزأبوأخبرَنا-أ7379

مالكأخبرَنا،الشئافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

.(17174)فىتقدممايوافقوالمثبتعليها،وضبب"عندىإ.:الأصلفى(1)

شرحبيل.بنعمرو:فيهولي!،بنحوهحمادطريقمن)474-تفشر(منصوربنسعيدعندوالأثر

عنالأعصث!طريقمن(18867)الرزاقوعبد.بهمعاويةأبىعن(04290)شيبةأبىابنواْخرجه

سألهمسعودابنأنإبراهيمعنحمادطريقمن(18868)أيضاوأخرجه.مقرنبنمعقلأنإبراهيم

.(17174)فىوتقدم.مقرنبنمعقل

.(18976)الرزاقعبدمصنفينظر(2)
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شيئاالمالبيتمنسرقمنبابالسركاكتاب

محمدُحدثنا،جَعفَرٍابنُبكرِبوأأخبرَنا،المِهرَجاك!أحمدَأبووأخثيا)عأ/8/282

بنِالسّائبِعن،شِهابٍابنِعن،مالكحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَابنُ

بنَِرَمُعىَلإلهبغُلامٍجاءَِّىِمَرضَحلابنِعمرِوبنَِهَفلاعبدَأنيَزيدَ،

ماذا:زحبهُرَمُعلهفقالَ.َقَرَسفإِنَههذايَدَْعَطقا:لهفقالَهب!!دالخطابِ

هْلِسرأ:ز!بهُرَمُعفقالَ.اًمَهرِدسِئونَثَمَنُهالامرأح!آةًرِمَقَرَس:قال؟َقَرَس

مَتاعَكُم)1(.َقَرَسخادِمُكُم،قَطعٌهيَلَعفلَيسَ

شَيئًاالمالِبَيتِنِمَقَرَسنَمبابُ

،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا،الحافظٍُمِزاحاْبوأخبرَنا-ا7385

مُغيرَةُ،حدثنا،ٌميَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجْدَةَبنُأحمدُأخبرَنا

المالِبَيتِنِمَقَرَسنَمعلىلَيسَ:يقولُكانهَناخحبهعلىٍّعن،الشَعبِىعن

.(2)قَطعٌ

ناأخبرَ،أحمدُأخبرَنا،ِلضَفلابوأناأخبرَ،ٍمِزاحبوأانَربخوأ-17381

بنِعَبيدِابنِعن،حَرببنُسِماكُحدثنا،الأحوَصِأبوحدثنا،سعيدٌ

النّاسِ،بَينَاًسُمُخيَقسِمُوهوِةَبَحَزلافىل!حبهعَليًّاُتدِهَش:قالالأبرَصِ

وبرواية،(ظ-مخطوط13/6)بكيرابنبروايةالمرطأفىومالك،(3387)الصغرىفىالمصنف(1)

شيبةأبىوابن،(18866)الرزاقعبدوأخرجه.ا6/51والافعى،839/2الليثىيحص

به.الزهرىطريقمن(29039)

من(18872)الرزاقعبدوأخرجه.بنحرهالمغيرةطريقمن(659)الجعدياتفىالبغوىأخرجه(2)

!ه.علايذكرلمقولهمنالشعبىعنالمغيرةطريق
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السرقةكتاب
شيئاالمالبيتمقسرقمقباب

فقالَ:ز!حبهعلئٌبه!حُأف،المَتاعِمِنَحَديدٍمِغفَرَحَضرَمَوْتَنِمٌلُجَرفسَرَقَ

(1)لى:ص
دصيب.ولهخائنٌهو،قَطعٌهيَلَعلَيسَ

أُص!:قال!الأبرَصِبنِعَبيدِبنِيَزيدَبنِدِثارِعنسِماكٍعنالثَّورِى5ُّوروَا

.(2)هَرَكَذف.برَجُلٍز!بهعلى

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7382

سُلَيمانَ،،و80/81بنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

بنِمَيمونِعن،أشياخِنابَعضُأخبرَنا:َفُسويأبوقال!:قال!ُئِعِفاشلاأخبرَنا

مَلف،الخُمُسِمِنََقَرَس(3الشُمُسِرَقيق3ِ)نِمعبدًاأن،ع!ي!ىِبَّنلاعن،مِهرانَ

(4).ء،
.بَعفيى"لمحىبَعفُطاللهِ"مال:وقالَهْعَطقَي

ابنُبكرِأبوهانَربخأ،ضَعفٌفيهبإِسنادٍمَوصولًاَىِوُردَقو-ا7383

جُبارَةُ،حدثنا،يَعلَىأبوأخبرَنا،حَئانَابنُمحمدِأبوأخبرَنا،الفَقيهُالحارِثِ

نِمعبدًاأن،عباسٍابنِعن،مِهرانَبنِمَيمونِعن،تَميمٍبنُحَخاجُحدثنا

وقالَ:هْعَطقَيمَلفع!ي!النَّبِىِّىَلإفرُفِعَ،الخُمُسِمِنََقَرَسالخُمُسِرَقيقِ

.(ْ)((ا!ًفعَببَعضُهَقَرَسِهَّللاامالُ

.بنحوهسماكطريقمن(29038)سْيبةأبىابنأخرجه(1)

دثار.بنزيدوهوالأبرصبنعبيدابنعن:وفيه.بهالثورىعن(18871)الرزاقعبدأخرجه(2)

.""الجيش:للمصنفالمعرفةوفى،،"الحبش:8صنى(3-3)

.ميمونعنمحرربنالفَهعبدعن(18873)الرزاقعبدوأخرجه.(5190)المعرفةفىالمصنف(4)

.(18252)عقبوسيأتى.مجهولوفيه،مرتينمنقطع:7/3419الذهبىوقال

فى-:الزوائدوفى،بهجبارةعن(2590)ماجهابنوأخرجه.(4707)الإتحاففىكمايعلىأبو(5)
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السرقةكتاب
الطريق!اعباب

ِقيرَّطلاِعاّطُقبابُ

ىِفوَلمحمئعَؤنَوَرَسُولَهرُاَدئَهََنوُبِراَحُياَئَذِينَجَزؤ(اَمَنِإ!:وتَعالَىتَبارَكَُهَفلاقال

ؤَأٍفَنِضقِفمُهُلُجزَأَوأَتديهِزتُقَظَعَؤَأيُصَئَبوآؤَأ!تَلُوآنَأاًدَطَفاَلازضِق

.،33:الماندةأةَيَالااَلأَزضِ!!مِفَأْوَفنُي

أخبرَنا،الأصبَهانِئَُفُسويبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-ا7384

الرعفَرانِئُ،الضَئاحِبنِمحمدِبنُالحَسَنُحدثنا،الأعرابِىابنُسعيدِأبو

عن،قَتادَةَعن،عَروبَةَأبىابنُهوسعياأخبرَنا،عَطاءٍبنُالوَفابِعبدُحدثنا

فقالوا:عجحوِهَّللارسولَاوَتأوعُرَينَةٍَلْكُعنِمرَهطًاأن،مالبنبنِِسَنأ

فاستَوخَمْنا،ريفٍأهلَْنُكنمَلو،ٍعْرَضأهلِنِمأُناسإنا،ِهَفلارسولَيا

فيهااوجُرخَيأنوأمَرَهُم،وزادٍ(2)بذَودٍلمجفهِهَفلارسولُلَهُمَرَمأف.(1)َةَنيدَملا

اولَتَقالحَزَةِناحيَةِفىكانواإذاحَتَىفانطَلَقواوألبانِها.أبوالِهانِمفيَشرَبوا

فى!النَبِئُفبَعَثَ،إسلامِهِمبعدَاورَفَكوالذودَ،واستاقوالمجزالنَّبِىَِّىِعار

فىوتَرَكَهُم،أعيُنَهُموسَمَرَ)3(،وأرجُلَهُممُهَيديأفقَطَعَمِهبَرَمأف،طَلَبِهِم

تَلَزَنالاَيَةَهذهَّنألَنافذُكِرَ:قَتادَةُقالكَذَلِكَ.مُهوماتواحَتَىالحَزَةِناحيَةِ

فَسَادًا!َضزَألَاىِفوَلمحمئعَؤنَوَرَسُولَهدُاَلئَهََنوُبِراَحُيَنِلِذَئَاجَزؤ(اَمَنِإ!:يَعنِى؟فيهِم

.(182521فىوسياْتى.ضعيف:جبارةعن7/1934الذهبىوقال.ضعيفوهوجبارةإسناده=

.2/282الأنوارمارقوينظر.5/164النهايةأبداننا.هواؤهايوافقولماستثقلناها:أى(11

.(دوأذ8/74التاج.العشرةإلى:وقيل.التسعةإلىأبعرةثلاثة:الذوْد(21

.2/220الأنوارمارق.المحماةبالمساميركحلها:13(سمر
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السرقةكتاب
الطريققطاعبا!

علىَكِلَذبعدَهِتَيطُخفىُّثُحَيكانلمجمِهَّللارسولَأنانَغَلَبو:قَتادَةُقال!.الآيَةَ

نِم""الصحيحفىومُسلِمالبخارىُّهَجَرخأ.(1)ِةَلْثُملاعنويَنهَىالصَّدَقَةِ

(2)ري

عَروبَه.أبىابنِحَديثِ

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-أ7385

عمرو،ىِنَربخأ،وهبٍبنُِهَّللاعبدُحدثنا،ٍحِلاصبنُأحمدُحدثنا،داودَأبو

قال!-ِهَّللاِديَبُعبنِِهَّللاعبدِعنالزِّنادِ،أبىعن،هِلالٍأبىبنِسعيدِعن

علئأغَارُواأُناسًاأنر!يخكما،َرَمُعابنِعنالخطابِ-بنَِرَمُعابنَيَعنِى:أحمدُ

َىِعاراولَتَقو،الإسلامِعناوّدَتراوواستاقُوها،جمحمِّهَّللارسولِِلِبإ

283/8وسَمَلَوأرجُلَهُممُهَيديأفقَطَعَ،اوذِخُأفمِهِراثآفىفبَعَثَ/،جميهمِهَّللارسولِ

مالكٍبنُُسَنأأخبَرالذينَوهم،المُحارَبَةُِةَيَافيهِمتَلَزَنو:قال!.ءعينهم (3)وروَ

سألَه)4(.حينَالحَجّاجَعنهم

داودَ،بوأحدثنا،َةَسادابنُبكرِبوأأخبرَنا،علىٍّبوأوأخبرَنا-أ7386

،سَعدٍبنُُثيَّللاىِنَربخأ،وهبٍابنُحدثنا،ال!رْحِبنِعمرِوبنُأحمدُحدثنا

والنسائى،(27371،43134)أحمدوأخرجه.(0339)والصغرى،4/86الدلانلفىالمصنف(1)

به.عروبةأبىابنطريقمن(4724)حبانبنوا،(511)خزيمةوابن،(9543،0752)الكبرىفى

.(.../1671)ومسلم،(4192،5727)البخارى(2)

يذهبحتىالعينمنوتقربمحماةبحديدةيؤتىأنهو:وقيل.بالشوكاهْاقف:قيل:أعينهمسمل(3)

.2/220الأنوارمشارق.بالشوكذلكفعلكما،بهوسملهابالمسمارفقؤهايكونوقدنظرها...

بنالفَهعبيد:وفيه،بهصالحبنأحمدطريقمن(13247)الطبرانىوأخرجه.(4369)داودأبو(4)

داودأبىصحيحفىالألبانىوقالمختصرًا.بهوهبابنطريقمن(4052)والنسائى.هَفلاعبد

صحيح.حسن:(3674)

-137-



السرقةكتاب
الطريق!اعباب

الذينَقَطعًلماجمتَِهَفلارسولَأنالرنادِ،أبىعن،عَجْلانَبنِمحمدِعن

وجَلَّ:رَعُهَفلافأنزَلَ،َكِلَذفىُهَفلاعاتبَه،ِراّنلابأعيُنَهُموسَمَلَلِقاحَهاوقَرَس

ؤَأيُقَئلُوأنَأفَسَادًاقِضَر!َاىِفوَلمجمئعَؤنَ"هَلوُسَرَواَلفَهََنوُبَراَحُياَلَذِينَجَزؤأاَمًنَإ!

.(1)ةَيَالا!آومَفَم!

مُرسَل.فيهِمالاَيَةِنُزولِفىامِهِريَغوالرنادِوأبِىقَتادَةَقَولُ

ابنُسعيدِأبوأخبرَنا،َفُسويابنُمحمدِأبووأخبرَنا-ا7387

:قالقَتادَةَعن،هَقامحدثنا،عَفانُحدثنا،!خارَفعرلاحدثنا،الأعرابِى

.َنيئنَرُعلابَلِعُفمايَعنِىالحُدودُ)2(.تَنزِلَأنقبلَهذاَّنأسيرينَابنُىِنَثَّدَحف

القَطّانُِلضَفلابنِالحُسَينِبنُمحمدُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا7388

إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،الضَفارُعمرُويَهبنِِهَّللاعبدِبنُمحمدُحدثنا،ببَغدادَ

العَزيزِعبدِعن،طَهمانَبنُإبراهيمُحدثنا،ٍقِباسبنُمحمدُحدثنا،الصَّغانِئُ

ُلِحَي"لا:عئًِهَفلارسولُقال:قالَتعائشَةَعن،ٍريَمُعبنِِديَبُععن،ٍعيَفُرابنِ

إحدَىفىاَّلإِهَّللارسولُوأنىُهَّللاإلأإلهَلاأنيَشهَدُمسلبم،ظ281/80امرِكَعلُ

ورسولِه،للهِمُحارِبًاَجَرَخورَجُلٌبه،فقُتِلَ)3(ثلَورَجُلٌإحصافي،بعدَزافي؟ثَلاثٍ

.(4)"ِضرألامِنَيُنفَىأويُصلَبُأوفيقتَلُ

ضعيففىالألبانىوضعفهبه.السرحابنطريقمن(5304)النسائىوأخرجه.(4370)داودأبو(1)

.(938)داودأبى

.(18107)فىتخريجه)2(سيأتى

)يقتلإ.:مفى(3)

بنإبراهيمطريقمن3/81والدارتطنى،(5904،4757)والنسائى،(4353)داودأبوأخرجه(4)

.(3778)النسائىصححفىالألبانىوصححه.بنحوهطهمان
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السرقةكتاب
الطريققطاعباب

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7389

عن،إبراهيمُأخبرَنا،ُئِعِفاشلاأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَ

اوذَخأواولَتَقإذا:ِقيرَّطلاِعاّطُقفىعباسٍابنِعن،التَّوءمَةِمَولَىٍحِلاص

اذِإو،اوبَلصُيمَلواولِتُقالمالَاوذُخأيمَلواولَتَقاذِإو،اوبِلُصواولِتُقالمالَ

أخافوااذِإو،خِلافٍنِموأرجُلُهُمأيديهِمتَعِطُقاولُتقَيمَلوالمالَأخَذوا

.(1)ِضرألامِنَنُفوامالًااوذُخأيمَلوَليبَّسلا

آخَرُ.إسنادٌهذافىيَحيَىأبىبنِولِإبراهيمَ

الفَقيهُالحارِثِابنُبكرِوأبوالسُّلَمِئُالزَحمَنِعبدِأبوأخبرَنا-ا5739

،ُئِسِرافلاإسماعيلَبنُمحمدُحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُأخبرَناقالا:

عن،اودَفىعن،إبراهيمَعن،الرَّزّاقِعبدُأخبرَنا،إبراهيمَبنُإسحاقُحدثنا

أُؤجَزًاَمَّنِإ!:المُحارِبِفىالاَيَةُهذهتَلَزَن:قال!عباسٍابنِعن،َةَمِركِع

،َبِلُصالمالََذَخأوفقَتَلََقيرَّطلافقَطَعَعَداإذا.وَرَسُودَُر!اَلفَهََنرُبِراُك!اَلَّذِينَ

نِإف،خِلافٍنِمَعِطُقيَقتُلْمَلوالمالََذَخأنِإف،َلِتُقمالًاْذُخأيمَلوَلَتَقنِإف

نَفيُه)2(.فذَلِكَوأعجَزَهُمَبَرَه

ٍلِماكبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا-ا7391

أبى،حدثنا،َةَّيطَعبنِالحَسَنِبنِمحمدِبنِسَعدِبنُمحمدُحدثنا،القاضِى

.6/151،152والافعى،(5192)المعرفةوفى،(3393)الصغرىفىالمصنف(1)

.3/138والدارقطنى،(44185)الرزاقعبد(2)
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السرقةكتاب
الطريققطاعباب

أجَزؤاَحَنِإ!:قَولِهفىعباسٍابنِعن،أبيهعن،أبىحَذَثَنِى،عَضَىحَذَثَنِى

َرِهُظإذاُلتَقلافعَلَيهفقَتَلََبَراحإذا:قالالاَيَة.وَرَدمُولَهوُ!اَدئَهََنرُبِراَحُياَئَذِينَ

هيَلَع!رَإنُبلَضلافعَلَي!،وقَتَلَالمالََذَخأوَبَراحاذِإو،هِتَبوَتقبلَهيَلَع

نِموالرجْلِِدَيلاقَطعُفعَلَيهيَقتُلْمَلوالمالََذَخأوَبَراحاذِإو،هِتَبوَتقبلَ

،ئفَّنلاهيَلَعفإِنَماال!بيلَوأخافََبَراحاذِإو،هِتَبوَتقبلَهيَلَعَرِهُظإنخِلافٍ

يُطلَبَ)1(.أنونَفيُه

أصابَدَقوَذِخُأإن:قالركهنهعلىعن،أبيهعن،عَطاءٍبنُعثمانُوروَى

أصابَدَقوَدِجُونِإو،خِلافٍنِمورِجلُهيَدُهقُطِعَتَْمَذلاِبِصُيمَلوالمالَ

.َبِلُصوَلِتُقَمَّدلا

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ7392

،سعيدٍعن،عَطاءٍبنُالوَفابِعبدُأخبرَنا،ٍبِلاطأبىبنُيَحيَىحدثنا،يَعقوبَ

وَلمجمئعَوْنَُرهَلوُمدَرَوَهَئلأَنوُبِراَحُياَئَذِينَجَزؤأاَخَنِإ!:الآيَةِهذهفىقالالهقَتادَةَعن

فسَفَكََبَراحنَمفأمّا؟ُهَفلاأنزَلَهاةَعَبرأحُدود:قال.الآيَةفَسَادًا!ِضزَألَاىِف

مالًاْذُخأيمَلوَمَذلافسَفَكََبَراحنَماّموأ،َبلَضلاهيَلَعَنِإفالمالََذَخأوَمَّدلا

النَّفىَ)2(.هيَلَعَنِإفدَمًايَسفِكْمَلوالمالََذَخأوَبَراحنَموأفا،ُلتَقلافعَلَيه

به.سعدبنمحمدطريقمن373/8،384تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

والمذكور،7/2342والمهذبالنسخبقةفىوقعهكذاولكن،الصوابولعله.إإالقطع:سفى(2)

الأولبعدقتادةعنسعيدطريقمن8/374تفسيرهفىجريرابنوعندحدود.ئلاثةأيضًاهنا

هناسمنسقطفلعله.نُفىهذامنشيئًايصبلمومن،قُطعالدمعنوكفالمالأصابمن:والثانى
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السرقةكتاب
يقتللاالردء:باب

وإِبراهيمٍَريَبُجبنِسعيدِعنهانيِّوُرو،اٍقِّرَومعنقَتادَةَعنَكِلَذورُوِىَ

.(2)ِّىِعَخَّنلا

ماعلىأفعالِهِمِفالِتخابحُدودِهِمُفالِتخاو:ُهَّللاهَمِحَرالشّافِعِئُقال!

.(3)ُهَفلاشاءَإنعباسٍابنُقال!

يُقتَلُلاالرِّدءُ)4(:بالث

ُبِجاحأخبرَنا،الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنابمااستِدلالًا-أ7393

عن،مُعاويَةَأبوحدثنا،ٍداّمَحبنُمحمدُحدثناالطوسِئُ،أحمدَابنُ

284/8قال!قال!:ِهَفلاعبدِعن،مَسروقٍعن،َةَّرُمبنِِهَّللاعبدِ/عن،الأعمَشِ

اَّلإِهَّللارسولُىِّنأوُهَّللااَّلإإلهَلاأنيَشهَدًُئِرمادَمُُّلِحَي)الا:ع!ي!ِهَّللارسولُ

.(لِلجَماعَةِ")ْالمُفارِقُلِدييهوالتّارِكُ،ِسفَّنلابُسفَّنلاوالزّانِى،ُبئَّثلا؟ثَلاثٍبإِحدَى

مُعاويَةَ،أبىعنشَيبَةَأبىابنِبكرِأبىعن"الصحيح"فىمُسلِمٌرَواه

الأعمَشِ)6(.عنَرَخآوجهٍنِمالبخارىُّهَجَرخأو

جَعفَرٍابنُبكرِأبوأخبرَنا،العهرَجانِئُأحمدَأبوأخبرَنا-أ7394

.(33339)شيبةأبىابنأخرجه(1)

فىوسيأتى،سعيدعن(03295،33338)شيبةأبىابنومصنف،(18543)الرزاقعبدمصنف(2)

النخعى.إبراهيمعن(295"2)شيبةأبىابنومصنف.(17395)

.6/152الشافعى(3)

.2/213النهايةوالناصر.المعين:ءْدِّرلا(4)

.(06170)فىتخريجهتقدم(5)

.(1676/25)ومسلم،(6878)البخارى(6)
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السرقةكتاب
يتوبالمحاربباب

عن،مالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،المُزَكَى

،اولُتَمَيمَلوحِرابَةٍفىأُناسًاَذَخأالعَزيزِعبدِبنِلِعُمَرَاًلِماعأنالرنادِ،أبى

،َكِلَذفىالعَزيزِعبدِبنَِرَمُعىَلإفكَتَبَ،يَقطَعَأويَقتُلَأن(و81/81فأرادَ)1(

.(2)؟َكِلَذبأيسَرِأخَذتَوَلأن:هيَلإفكَتَبَ

.مُهَدَحأَلَتَقهَنإ:القِضَةِهذهفىفقالَ،أبيهعنالرنادِ،أبىابنُهاَورو

أخَذتَاهُلهأأنَهُمورأيتَ،الاَيَةَهذهعَلَيهِمَتلَؤأتإذفهَلَأ:جَوابِهفىوقالَ

القَتلَ.وأنكَرَ.َكِلَذبأيسَرِ

يَتوبُالمُحارِبِبابُ

.(34:الماندةأعَيهِخ!اوُرِدقَتنَأقتلِنِمتَابُوأاَئَذِيى!إلا:تَعالَىُهَفلاقال

ِهَفلكانمالُك:قالأصحابِهبَعضِعنحِكايَةًُهَفلاهَمِحَرالشئافِعِئُقال

.(3)ُلوقأوبِهَذا:قال.ْلُطبَيمَلَنيئمَدَالِلكانمالُكو،بتَوبَتِهيَسقُطُحَذًنِم

ابنُعمرِوأبوأخبرَنا،علىًالحافظُبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-ا7395

حدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبوأخبرَنا،سُفيانَبنُالحَسَنُأخبرَنا،حَمدانَ

نَم:قالٍريَبُجبنِسعيدِعنُتثِّدُح:قالٍجيَرُجابنِعن،بكرٍبنُمحمدُ

ومالًادَمًاأصابَنِإو،َلِتُقدَمًاأصابَنِإف:سعيدٌقالمُحارِب.فهوَبَراح

يَدُهتَعِطُقدَمًايُصبْمَلومالًاأصابَاذِإوأشَذُ،َبلَضلاَنِإف؟َبِلُص

.(17614)الحديثعقبويشهىإس"المخطوطةفىخرمهنامن(1)

.2/836الليثىيحىوبروايةمخطرط(،-و8/13)بكيربنيحىبروايةالموطأفىمالك(2)

.بنحوه6/154الثافعى(3)
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يتوبالمحارببابالسرقةكتاب

فتَوبَتُهتابَنِإففِنَنى!.قِئوَأَرْجُلُهُمأَئديهِزَحَظ!ؤَأ!:لِقَولِه؟ورِجلُه

.(1)ُّدَحلاهيَلَعويُقامُ،ِهَّللاوبَينَبَينَه

بنُُةَدبعحدثنا،َةَبيَشأبىابنُبكرِأبوانَثَّدَحو:قال-أ7396

تائبًا،ُءىِجَيثُمَّالحُدودَيُصيبُِلُجَّرلافىأبيهعن،هِشامٍعن،سُلَيمانَ

الحُدودُ)2(.هيَلَعتُقامُ:قال

،حَفادٍعن،مُغيرَةَعن،جَريرٌحدثنا،بكرٍأبوانَثَّدَحو:قال-أ7397

الحَدُّ،هيَلَعأُقيمَ:تائبًاَعَجَرثُمَّوأغارََقيرَّطلاَعَطَقإذاِلُجَّرلافىإبراهيمَعن

.3ِهِّبَروبَينَبَينَهفيماوتَوبَتُه

قَولِبخِلافِالمُحارِبتَوبَةِقَبولِفىل!ءحبهطالِبأبىبنِعلىِّعنَىِورو

.(4)ُمَلعأُهَّللاوهَؤُلاءِ،

حدثنا،الوَليدِأبوأخبرَنا،إجازَةًالحافظُِهَّللاعبدِأبووأنبأنِى-أ7398

،ُئِمَلُّسلاَفُسويبنُأحمدُحدثنا،الحِيرِىَّوعمرٍأبايَعنِىمحمدٍبنُأحمدُ

نأ،الشَّعبِىِّعن،ٍراّوَسبنَِثَعشأعن،سُفيانَعن،َفُسويبنُمحمدُحدثنا

مُرادٍنِمرَجُلجاءََرجَفلاىَّلَصفلَمّا،َّىِرَعشألاموسَىأبااستَخلَفَعثمانَ

ورسولَه،َهَّللاَبَراحْنَّممفُلانٍبنُفُلانُأنا،التّائبِالعائذِمَقامُهذا:فقالَ

.(17392)فى)1(تقدم

.(33327)شيبةأبىابن(2)

.(33330)شيبةأبىابن(3)

فىوالاشراف،8/393،394جريرابنوتفسير،(33332،33333)شيبةأبىابنمصنفينظر(4)

.11/389،390دمشقوتاريخ،(094)الدنياأبىلابنالأشرافمنازل
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...بالتوبةتعالىللهحقكليسقطقال:منبابالسرقةكتاب

نأقَبلِنِمتائبًاجاءَ:موسَىأبوفقالَعلئَ.اورِدقَتأنقَبلِنِماًبْلاتجِئتُ

الحديثَ)1(.وذَكَرَ.بخَيرٍإلايُعرَضُفلاهيَلَعاورِدقَت

ِةَبوَّتلابتَعالَىللهِحَقِّلُكبَسقُطُقال:نَمبابُ

بما:واستِدلالا،المُحارَبَةِِةَيآعلىقياسًا

بنُالواحِدِوعَبدُُّىِوَلَعلاٍمِشاهاْبىبنُزَيدُالقاسِمِأبوأخبرَنا-ا7399

بنِعلىبنُمحمدُجَعفَرٍأبوأخبرَنا:قالابالكوفَةِالمُقرِئُالنَّجّارِبنِمحمدِ

،ٍداّمَحبنُعمرُوحدثنا،غَرَتأبىبنِِمِزاحبنُأحمدُحدثنا،الشئَيباك!ٍميَحُد

،حُجرٍبنِوائلِأبيهعن،وائلٍبنَِةَمَقلَععن،سِماكٍعن،ٍرْصَنبنِأسباطِعن

المَسجِدِ،ىَلإتَعمِدَُىِهوِحبُّصلاسَوادِفىٌلُجَراهيَلَعَعَقوامرأةًأنَمَعَز

فاستَغاثَتٍةَّدِعذوقَومٌاهيَلَعمَزَثُئَمصاحِبُها،وفَرَّاهيَلَعمَزَبرَجُلفاستَغاثَت

يَقودونَهبهفجاءوا،فذَهَبَالآخَرُوسَبَقَهُمُ،بهاستَغاثَتْائَذِىاوكَردأف،مِهب

دج!مجِهَفلارسولَبهاوَتأف.ُرَخآلاَبَهَذدَقوأغَثتُكِالذِىأناامَنإ:فقالَإلَيها،

كُنتُامَنإ:فقالَ،ُذَتشَيهوكَردأائهُمُموَقلاهَرَبخأوعَلَيها،َعَقوهَّنأفأخبَرَتْه

الذِىهو،َبَذَك:قالَتفأخَذوح!.هَؤُلاءِ!كوكَردأفصاحِبِهاعلى(2)اهُثيغُأ

مِنٌَلُجَردصامَ:قالفارجُموه((.ولاوبَهذااع!جو:ِهَّللارسولُفقالَ.َئَلَعَعَقو

فاعتَرَفَ،.َلعِفلابها/فعَلتُائَذِىأناوارجُموك!؟هومُجرَتلا:فقالَِساّنلا8/285

،اهَباجأوالذِىعَلَيها،َعَقوالذِىجمير؟ِهَفلارسولِعِندَثَلاثَةٌَعَمَتجاف

به.أشعثطريقمن(33334)شيبةأبىابنأخرجه(1)

)أخذتها،.:الأصلفى(2)
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...بالتوبةتعالىللهحقكليسقطقال:منبابالسرقةكتاب

فقالَحَسَنًا،قَولًاأجابَهاىِذَّلِلوقالَ."ِكَلَرِفُغدَقفأنتِ"أمّا:فقالَ،ُةأرَملاو

تمابَدَقَّظإ)الا؟:عجييهِهَّللارسولُقال.ىنِّزلاباعتَرَفَالذِىارْجُمِ:ه!لُرَمُع

لَقُبِلَ-يَثرِبَأهلُ:أو-المَدينَةِأهلُاهَباتوَل"تَوبَةً:قال!هُبِسحأ."ِهَّللاىَلإ

.(1)فأرسَلَهُم.((مِنهُم

قامَبهَرَمأفلَمّا،!صَئِبَّنلابهاوَتأف:فيهوقالَسِماكٍعنإسرائيلُورَواه

الحديثَ)2(.فذَكَرَعَلَيها.َعَقوىِذَّلاصاحِبُها

هيَلَعاودِهَشمُهَّنأُلِمَتحَيو،بتَعزيرِهَرَمأامَّنإهَّنأُلِمَتحَيالرِّوايَةِهذهفعَلَى

مِثلَُدِجُودَقو،ىنِّزلابَفَرَتعافصاحِبُهاقامَىَّتَحَكِلَذفىاوئَطخأوىنِّزلاب

ُرَثكأوأحاديثُهُم،حُدودَهُميُسقِطْمَلوِةَّيدِماغلاوِةَّينَهُجلاوٍزِعامنِماعتِرافِه

.ُمَلعأُهَّللاو،ُرَهشأو

،(823)الجارودوابن،(7311)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(3398)الصغرىفىالمصنف(1)

به.نصربنأسباططريقمن(18)22/15،16والطبرانى

ولي!به.إسرانيلطريقمن(1454)والترمذى،(4379)داودوأبو،(02724)أحمدأخرجه(2)

منكر،حديثهو:7/3423الذهبىوقال.صحيحغريبحسن:الترمذىوقال.محمرقولعندهم

وقعالذىهو،كذب:تولهابمجرد.""ارجموه:يقولأنمنوسلمعليهاللهصلىالفَهرسولحاشا

بيقين.خطأفهوعلئَ.
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الخمرتحريمفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

فِيها)1(والحدِّالأشربةِكتابُ

ِرمَخلاتَحريمِفىجاءَمابابُ

بنُمحمدُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ7400

بنُِهَّللاُديَبُعحدثنا،ٍدِلاخ(2)ِنبمِهرانَبنُأحمدُحدثناالمئَ!فّارُ،ِهَّللاعبدِ

ابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلاعلىأبووأخبرَنا)ح(إسرائيلُأخبرَنا،موسَى

إسماعيلُحدثنا،ُئِلَتُخلاموسَىبنُُداّبَعحدثناداودَ،أبوحدثنا،َةَساد

بنَِرَمُععن،وعمرٍعن،إسحاقَأبىعنإسرائيلَ،عن،جَعفَرٍابنُ

فىلَنابَئنْالفَهُئَم:ه!!دُرَمُعقالِرمَخلاتَحريمَُلَزَنلما:قالمل!فرالخطابِ

ِرئَخلأعَفَِكَنوُلئجمل!:""البقرةفىالتىالاَيَةُِتَلَزَنف.شِفاءٍبَيانَِرمَخلا

!اَمِهِم!نِمأَئحبَرُوَإثحهُمَآِساَنِلوَشًفِعُريِب!إِثمورآَمِهيِفلُقوَاَتمَيْسر

ِرمَخلافىلَنابَئنْاللَّهُئَم:قال.هيَلَعتَئِرُقفه!!دُرَمُعفدُعِىَ:قال.،219:البقرةأ

اَلضَلَؤةَأوُبَرقَتاَلامًنُوأاَلَذِينَاهئَأي!:"النساء"فىالتىالاَيَةُِتَلَزَنف.شِفاءٍبَيانَ

ُةالَّصلاأُقيمَتِإذالمجقهِهَفلارسولِمُنادِىفكانَالنساء:34،.أ!ىَرَهبُسوَأنتُص

فقالَ:هيَلَعتَئِرُقفد!حنهُرَمُعفدُعِىَسَكرانُ.الضَلاةَيَقرَبَنَّلاأن:يُنادِى

!َنوُهَنُئأَننُم!فَهَل:الاَيَةُهذهْتَلَزَنف.شِفاءٍبَيانَِرمَخلافىلَنابَئنْالفَهُئَم

.جَعفَرٍبنِإسماعيلَحَديثِلَفظُهذا.انيَهَتنا:ل!بهُرَمُعقال.،9أ:المائدةأ

"فيهلما.:م،8صفى(1)

.48/8،52حبانلابنالثقاتوينظرأعنإ.:مفى(2)
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وقالَ:،شُرَحبيلَبنُعمرُووهوَةَرَسيَمأبىعن:قالِهَفلاِديَبُعرِوايَةِىِفو

،هيَلَعتَئِرُقفر!نهُرَمُعفدُعِىَ،"المائدَةِ"فىالتىِتَلَزَنف:وقالَشافيًا.بَيانًا

بمَعناه)1(.والباقِى.انيَهَتناقَدِ:ه!رُرَمُعقالئُنَنهُونَ!أَنمُ!فَهَلْ:َغَلَبفلَمّا

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،الرُّوذْبارئُعلئأبوأخبرَنا-أ1074

أبيه،عن،ٍنيَسُحبنُعلئُحدثنا،ُئِزَورملامحمدٍبنُأحمدُحدثنا،داودَأبو

اَلأوُنَماَءاَئَذِينَ!يأثها:قالعباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،َئِوْحَنلايَزيدَعن

إِثمورَاَمِهيِفقُلْوَاَلمَيسراَ!مرِعَفَِكَنوُلشي!وسُكَزَى!وَأنتُرَةوَلَّصلَاتَقْرَبوأ

وًالأَلفحَابُُرِستَمئَاَواَلْخَئرُاَمَنإ!"المائدَةِ":فىاهْتَخَسَنللِنَاسِ!:ُعِفَنَمَوريِج!

.(2)ةَيَالا!ُؤُبِنَتْجَاَفاَلشَئطَقِِلَمَعفِنْرِتجس!وَاَلازلَنمُ

محمدٍبنُإسماعيلُأخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ7402

حدثنا،جَريرٍبنُوهبُحدثنا،المُنادِىِهَفلاِديَبُعبنُمحمدُحدثناالضَفارُ،

ُعَبرأَّىفتَلَزَن:قالسَعدٍعن،سَعدٍبنِمُصعَبِعن،سِماكٍعن،شُعبَةُ

انْبِرَشف،فدَعاناطَعامًاالأنصارِمِنَرَجُلوصَنَعَ:قالالحديثَفذَكَرَ.آياتٍ

.ُلَضفأنَحنُ:الأنصارُفقالَتِفتَفاخَرنا؟انتَشَيناحَتَى،تُحَزَمَأنقبلََرمَخلا

بهفضَرَبَجَزورٍَىْحَلالأنصارِمِنَرَجُلفاْخَذَ.ُلَضفأنَحنُ:نشيَرُقوقالَت

به.موسىبنالفَهعبيدطريقمن(5555)النسائىواخرجه.(3670)داودوأبو،2/278الحاكم(1)

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهإسراثيلطريقمن(4930)مذىوالتر،(378)وأحمد

(1731).

إسنادهوحسنبه.عكرمةطريقمن(11106)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(3672)داود)2(أبو

.(1931)داودأبىصحيحفىالألبانى
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اَلحترُ!إتمَا:ِرمَخلاُةَيآتَلَزَنف،مَفزورًاسَعدٍأنفُوكانَ،(1)هَرَزَففسَعدٍأنفَ

فىمُسلِمٌهَجَرخأئُن!هُونَ!)2(.أَنمُ!فَهَل:قَولِهىَلإ.!ُباَضَئالَاَوُرِسيَمتَاَو

شُعبَةَ)3(.حَديثِنِم"الصحيحِ"

حدثنا،4اّفَّرلاعلىأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-أ7453

،كُلثومٍبنُرَبيعَةُحدثنا،مِنهالٍبنُُجاّجَححدثناالعَزيزِ،عبدِبنُعلئُ

تَحريمَُلَزَنامَّنإ:قالعباسٍابنِعن،ٍريَبُجبنِسعيدِعن،أبىحَدَّثَنِى

َثَبَعُموَقلاَلِمَثأنافَلفشَرِبوا،الأنصارِقَبائلِنِمِنيَتَليبَقفىِرمَخلا

286/8ورأسِهبوَجهِهالأثَرَيَرَىُلُجَّرلاَلَعَجاوَحَصأنفلَمّا،ٍضعَبب/مُهُضعَب

قُلوبِهِمفىلَيسًَةَوخإوكانوا-فُلانٌىِخأهذابىَعَنَص:فيَقولُولِحيَتِه

وقَعَتِىَّتَحبى.هذاَعَنَصمارَحيمًارَءوفًابىكانوَلِهَّللاوضَغائنُ-

أوُنَماَءاَئَذِفيَاهيَأي!:الآيَةَهذهوجَلَّعَزَُّهَّللافأنزَلَ،قُلوبِهِمفىالضغائنُ

َنوُحِلْفُتمتُكَفَعَلُؤُبِنَتْجأَفاَلشَئطَقِِلَمَعئِنْىسْجِروَاَلالَنمُُباَضلَألَاَووَاَلْمَتسِرُاَلحئرُ!ئمَا

وَيَصُذَكتُموَاَلْمَيسِرِاَلحهَرىِفوَاَتبَغضحَآءَاَتعَدَوَةَئتبَهُمُلُوقِعَنَأألشَيطَنُُدلِرُلإئمَا!

،ٌسْجِرهِىَ:َنيفِّلَكَتُملامِنَناسٌفقالَمنهُونَ!.أَنمُفَهَلصقَلَضلَاِنَعَواَلئَهِكرِنَع

عَلَى!لَيشَ:الاَيَةَهذهسُبحانَهُهَّللافأنزَلَ.ٍدُحُأيَومََلِتُقفُلانٍبَطنِفىَىِهو

،(زر)ف13/032التاج.الأنفمفزورفهو،فشققتهبشىءضربتهأى:فزرافلانأنففزرت(1)

.2/156الأنوارمثارقوينظر

أحمدوعند،بهشعبةطريقمن(6992)حبانوابن،(3189)مذىوالر،(1567)أحمدأخرجه(2)

فىتقدمماوينظرالشاهد.موضعدونمختصرالرمذىوعندسعد،بنمصعبمسندمن
(12696).

مختصرًا.(1748/44)مسلم(3)
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قَولِه:ىَلإ!اوُنَماَءواَتفَوأاَماَذإطَمِمُوَافِيمَاعاَنُجِتَخِلضلَاأوُلِمَعَوأوُنَماَءاَئَذِيب

.،93:الماندةأ(1)!نيِسُخفَايُحِتوَاَدتَهُؤَأَخسَنُوأاَتفوأثُئَموإمَنُوأاَتقَوأًمُث!

الخُوارِزمِئٍُبِلاغبنِمحمدِبنُأحمدُبكرٍأبوىِنَربخأ-ا7454

يَعلَى،أبوأخبَرَكُم:الإسماعيلِىبكرٍأبىعلىَئِرُق:قالببَغدادَالحافظُ

أخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبووأخبرَنا)ح(الزَبيعِأبوحدثنا

حدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِبنُالحَسَنُ

كُنتُ:قالٍسَنأعن،ثابِتحدثنا،زَيدٍبنُحَفادُحدثنا،الزَبيعِأبو

إلاشَرابُهُموما،طَلحَةَأبىبَيتِفىُرمَخلاحُرمَتِيَومَِموَقلاَىِقاس

ُتجَرَخف.ْرُظنافْجُرخا:قاليُنادِىمُنادِىاذِإف،ُرمَّتلاوُرسُبلاالفَضيخُ)2(؟

ِكَكِسفىفجَرَت:قالحُزَمَت.دَقَرمَخلاإنَألا:يُنادِىمُنادِىاذِإف

وأ،فقالوا،اهُتقَرْهأف.اهْقِرْهأفْجُرخا:طَلحَةَأبوىِلفقالَ:قالالمَدينَةِ.

هوأدرِىفلا:قال-مِهِنوطُبفىَىِهوفُلانوقُتِلَفُلانَلِتُق:مُهُضعَبقال

أوُلِمَعَوأوُنَماَءاَتَذِيبعَلَى!لَيسَ:لَجورَعُهَفلافأنزَلَ-ٍسَنأحَديثِفى

51وَراَلمًلِحَت!)3(.أوُلِمَعَوؤَءَامَنُوااَئتَو(اَماَذإطَمِمُوَافِيمَاعاَجُناَلضَنلِحَف

من(15111)البهرىفىوالنسائىبه.العزيزعبدبنعلىطريقمن(12459)الطبرانىأخرجه(1)

المجمعفىالهيئمىوقال.بهكلثرمبنربيهعةطريقمن4/114والحاكم.بهمنهالبنحجاجطريق

الصحيح.رجالورجالهالطبرانىرواه:7/18

.أآ./2الأنوارمارق.شدتهلتسرعالماءعليهويلقىويفضخي!نمدخالبسرهو:الفضيخ(2)

(0892)والدارمى،مختصرًا(3673)داودوأبو،(13276)أحمدوأخرجه.(3362)يعلىأبو(3)

به.حمادطريقمن
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عنَرَخآوجهٍنِمالبخارىُّهَجَرخاوأ،الزَبيعِأبىعن""الصحيحفىمُسلِمٌ

.(1)ٍداّمَح

الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7405

يَعقوبَ،بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواإسحاقَأبىابنُزَكَريّاوأبو

مالكُىِنَربخأ،وهبٍابنُأخبرَنا،الحَكَمِعبدِبنِِهَفلاعبدِبنُمحمدُأخبرَنا

قال:مالكٍبنِِسَنأعن،طَلحَةَأبىبنِِهَفلاعبدِبنِإسحاقَعن،ٍسَنأابنُ

فأتاهُم،وتَمرٍفضيخٍنِمشَرابًاكَعبٍبنَوأُبَئَطَلحَةَوأباعُبَيدَةَأباأسقِىكُنتُ

الجِرارِهذهىَلإقُمُْسَنأيا:طَلحَةَأبوفقالَ.تَمِّرُحدَقَرمَخلاَّنإ:فقالَآتٍ

تكَسَّرَت)2(.حَتَىهِلَفسأبفضرَبتُهالَنامِهراسٍىَلإفقُمتُفاكسِرْها.

بنِمحمدِبنُإسماعيلُىِنَربخأ،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَناو-أ6074

حَذَثَنِى،أوَيسٍأبىابنُحدثنا،جَذَىحدثنا،ُئِنارْعَّشلامحمدٍبنِِلضَفلا

فىالبخارئُهاَور.اَتٍمُهَءاجف:قالهَنأاَّلإمِثلَهبإِسنادِههَرَكَذف.مالكٌ

ابنِعنالطّاهِرِأبىعنمُسلِمٌورَواه،أوَيسٍأبىبنِإسماعيلَعن""الصحيح

(3)

.وهبٍ

بنُإسماعيلُأخبرَناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ0774

اليَمانِأبوحدثنا،ُك!وقاعَرْيَذلاالهَيثَمِبنُالكَريمِعبدُحدثنا،ُراّفَضلامحمدٍ

.(2464،4620)والبخارى،(3/1980)مسلم(1)

.(16621)فىوتقدم.(5364)حبانابنطريقهومن،2/846،847ومالك،(42)وهبابن(2)

.(0981/9)ومسلم،(5825)البخارى(3)
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حَذَثَنِى:قالالرهرِئَعن،حَمنئأبىبنُُبيَعُشىِنَربخأ،ٍعِفانبنُالحَكَمُ

بهأُسرِىَلَيلَةَلمج!ِهَثلارسولُأُص!:يقولُهريرةَأباَعِمَسهَّنأ،المُسَئبِبنُسعيدُ

هيَلَعجِبريلُفقالَ،الفَبَنََذَخأثُئَمإلَيهِمافنَظَرَ،ولَبَنٍخَمبرنِمبقَدَحَينِاَيِليإب

.(1)كُتَّمُأغَوَتَرمَخلاأخَذتَولو،ِةرْطفللهَداكَالذِىللهُِدمَحلا:ُمالَّسلا

اليَمانِ)2(.أبىعن""الصحيحفىالبخارئُهاَور

إسحاقَأبىابنُزَكَريّاوأبوالحَسَنِبنُأحمدُبكبرأبوأخبرَنا-أ0874

حدثنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالا

عباسٍابنِعن،ٍسُواطعن،دينارٍبنِعمرِوعن،سفيانُأخبرَنا،ُئِعِفاشلا

باعَفُلانًاُهَئلاَلَتاق:فقالَخَمرًاباعَألُجَرأنز!بهالخطابِبنََرَمُعَغَلَب:قال

ُموحُّشلاعَلَيهِمُحُزمَتاليَهودَ؟الفهُلاقاتَلَ:قالع!عِ!ِهَّللارسولَأنَمِلَعماأالخَمرَ!

،(4)َةَنيَيُعبنِسُفيانَحَديثِنِم""الصحيحفىهاجَرخأفبَاعوها")3(؟اهولَمَجف

.اهِعيَبتَحريمِفىانرَكَذماسِوَىأخبارٌالبُيوعِكِتابِفىمَضَىدَقو

قالا:الحَسَنِابنُبكرِوأبوإسحاقَأبىابنُائرَكَزأبووأخبرَنا-أ9074

،(681/272)ومسلم،(3394،3437،9047)والبخارى،(7789،47601)أحمدأخرجه(1)

طريقمن(15،52)حبانوابن،(6735)والنسائى،(0133)مذىوالتر،(681/92)3/9251

مطولا.بهالزهرى

.(5765)البخارى(2)

وهو.عاسابنعن:فيهوليس،المصنفشيخسعيدأبىبزيادة(5196)المعرفةفىالمصنف(3)

.(11149)فىوتقدم.6/179والثافعى.(17291)قلعجىطجةفىعاسابنبذكر

.(5821/72)مسلمو،(2322،0634)البخارى(4)
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أخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

العِراقِأهلِنِمرِجالًاأن،َرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،مالكأخبرَنا،الشّافِعِئُ

فقالَفنَبيعُها.خَمرًافنَعصرُهِبَنِعلاوِلخَّنلاِرَمَثنِمنَبتاعُاّنإ:لهقالوا

ىِّنأوالانسِِّنِجلامِنََعِمَسنَموومَلائكَتَهعَلَيكُمَهَّللاأُشهِدُىِّنإ:ِهَفلاعبدُ

نِمرِجمح!اهَّنِإف؟تُسقوهاولااهورِصعَتولاتَبتاعوهاولاتَبيعوهاأناَمُرُكُملا

الشَّيطانِ)1(.ِلَمَع

قالا:الحَسَنِابنُبكرِوأبوإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا/-أ5174

بنِِهَّللاعبدِبنُمحمدُأخبرَنايَعقوبَ،بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

لَهيعَةَوابنٍُحيَرُشبنُالرَّحمَنِعبدُأخبرَك!،وهبٍابنُأخبرَنا،الحَكَمِعبدِ

هَّنأهَرَبخأالخَولانِىِّيَزيدَبنِِتِباثعنيَزيدَ،بنِِدِلاخعن،سَعدٍبنُُثيَفلاو

المَدينَةَُتمِدَقف،يَنتَهِمَلفعَنهاهُتيَهَنف،ُقَّدَصَتَيوكانََرمَخلايَبيعُعَمٌّلهكان

ثُمَّ.حَراماهُنَمَثوحَرامهِىَ:فقالَ،اهِنَمَثوِرمَخلاعنفسألتُهعباسٍابنَفلَقيتُ

بعدَونَبِئٌ،كِتابِكُمبعدَكِتابكانوَلهَّنإلمجص،محمدٍِةَّمُأمَعشَرَيا:قال

يَومِىَلإمُكِرمأنِمَكِلَذأُخرَولا،قبلكمفيمَنَلَزنأكمافيكُملأنزَلَ،نَبيكُم

فسألتُهَرَمُعبنَِهَفلاعبدَلَقيتُثُمَّ:ٌتِباثقال.عَلَيكُمأشَدُّلَهوولعَمرِى،مَةِالقيا

فىلمجرِهَّللارسولِعِندَكُنتُىِّنإالخَمرِ"عنَكُرِبخأس:فقالَالخَمرِ؟ِنَمَثعن

شَىءٌِرمَخلاهذهنِمعِندَهكاننَم":قالثُمَّهَتَوبُححَلَّامبَتحُمهوفبَينا،المَسجِدِ

الاَخَرُ:ويَقولُراويَة32(.عِندِى:مُهُدَحأفيَقولُيأتونَهاولَعَجفبها".فليأْتِ

.848/2ومالك،6/180والشافعى،(5197)المعرفةفىالمصنف(1)

.303/1الأنوارمشارق.الكبيرةالقربة:الراوية(2)
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-،صص(1)ّب
))اجمَعوا:!عاللهِرسولفقال،ضِدَهيَكونأناللهُشاءَمااو.!ِزعِندِى

عنُتيَشَمف،مَعَهوقُمتُفقامَ،هوَتأثُئَماولَعَففآذِنونِى((.ثُئماذَكوكَذاببقيعِ

فجَعَلَنِىِمًيعِهَقلارسولُفأخرَض!،هب!ء)زبكرٍأبوانَقِحَلف،علئٌَئِكَّتُموهويَمينِه

هَلَعَجوىِنَرخأف،ر!بهُرَمُعلَحِقَناثُئَممَكاض!،خحنهبكرٍأباوجَعَلَشِمالِهعن

"أتَعرِفونَ:ِساّنلِلفقالَِرمَخلاعلىَفَقوإذاحَتَىبَينَهُما،فمَشَىيَسارِهعن

الفهٌَنِإف":قاللاعدَكُم((.:فقالَالخَمرُ.هذه،ِهَفلارسولَيانَعَم:قالواهَذِهِ؟".

إلَية،والمَحمولَةَوحامِلَها،وساقيَها،وشارِبَها،ومُعتَصِرَها،وعاصِرَها،الخَمرَ،َنَعَل

ثُئَم،اولَعَفف"اشحَذوها".:فقالَبسِكينٍدَعاثُئَم.ألاهِنَمَثَلِكاوومُشتَريَها،وبائعَها،

ِقاقِّزلاهذهفىَّنإ:الناسُفقالَ،َقاقِّزلابهايَخرُقُجمجِهَفلارسولُأخَذَها

سَخَطِه".نِمفيهالِما؟لَجوزَعللهِائَضَغَكِلَذُلَعفأإئماىِّنِكَلو،لَجأ):قال.ةَعَفنَم

وبَعضُهُم:وهبابنُقالَإلا".:قال.ِهَفلارسولَياأكفيكَأنا:هب!ءزُرَمُعقال

الحَديثِ)2(.ِةَّصِقفىبَعضٍعلىيَزيدُ

َعِمَسهَّنأ،هَثَذَحطُعمَةَأباأن،لَهيعَةَابنُوأخبَرَنِى:قال-ا7411

.(3)!جملِهَفلارسولِعناذَهبيُحَدِّثُز!جمطالخطابِبنَِرَمُعبنَِهَّللاعبدَ

ينظر.وغيرهللشراباتخذوعاءكل:بُهُألامنالزق:الليثوقال،الماهفيهينقلالسقاء:الزق(1)

.(قق)ز408/25والتاج،3/256عبيدةلأبىالحديثغريب

شرحفىالطحاوىطريقهمنو،(54)وهبوابنجدا،مختصزا(5584)الشعبفىالمصنف(2)

عندوليس،عباسلابنلقيهذكرالطحاوىعندوليس،(12977)والطبرانى،(3342)المشكل

عنبإسنادهالجاسأبىعن144/4،145الحاكموأخرجهعمر.لابنلقيهذكرالطبرانى

الطبرانىرواه:5/73المجمعفىالهيثمىوقالالخمر.يبغعملهكانأنهشريحبنالرحمنعبد

.ثقاترجالهوبقية،أعرفهلميزيدبنخالدوفيه

.(3343)المشكلشرحفىالطحاوىطريقهمنو،(55)وهبابن(3)
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بنِمحمدِبنُأحمدٍُدِماحأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-أ7412

هارونَ،بنُيَزيدُحدثنا،ِهَّللاعبدِبنُإبراهيمُحدثنا،ُزاّزَبلابلالٍبنِيَحيَى

:قالَرَمُعابنِعن،طُعمَةَأبىعن،عيسَىبنِِهَّللاعبدِعن،شَريكأخبرَنا

ومُعتَصِرُها،وعاصِرُها،وساقيها،وشارِبُها،الخَمرُ،ِتَنِعُلا):كيمِهَّللارسولُقال

الثَّمَنِ)1(".ُلِكاوومُبتاعُها،،هيَلإوالمَحمولَةُوحامِلُها،

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7413

عن،مالكأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَ

ثُمَّاينُّدلافىَرمَخلاَبِرَشنَم":!الكجمِهَّللارسولَأن،َرَمُعابنِعن،ٍعِفان

.(2)"ِةَرِخَالافىحُرِمَهامِنهاْبُتَيمَل

إسحافَ،ابنُبكرِأبوحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَناو-أ7414

.مالكٍعلىقَرأتُ:قاليَحىَبنُيَحيَىحدثنا،قُتَيبَةَبنُإسماعيلُأخبرَنا

عن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.(3)َةَبوَّتلايَذكُرِمَلهَّنأإلا،بنَحوِههَرَكَذف

يَحيَى)4(.بنِيَحيَىعنمُسلِمورَواه،مالكٍعنَفُسويبنِِهَفلاعبدِ

ابنُزَكَريّاوأبوإملاءًَفُسويبنُِهَّللاعبدُمحمدٍأبوحدثنا-أ7415

م:!ثمنها،.ىف(1)

.(08811،15011)فىوتقدم.بهلهيعةابنطريقمن(5390)أحمدأخرجهوالحديث

،(694")أحمدطريقهومن،2/684ومالك،6/179والثافس،(9815)المعرفةفىالمصنف(2)

به.نافعطريقمن(3373)ماجهابنوأخرجه.(9020)والدارمى،(5687)والنسالْى

به.نافعطريقمن(5690)والنسائى،(1861)والترمذى،(5845،4660)أحمدأخرجه(3)

.(3002/76)ومسلم،التوبةبذكر(5755)البخارى(4)
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محمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواقِراءَةًالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوإسحاقَأبى

،وهبٍابنُأخبرَنا،الحَكَمِعبدِبنِِهَفلاعبدِبنُمحمدُأخبرَنا،يَعقوبَابنُ

ِهَفلاعبدِعن،أبيهعن،هَثَذَحٍبيَعُشبنَعمرَونْا،الحارِثِبنُعمرُوأخبرَك!

ًةَّرَماًرْكُسالضلاةََكَرَتنَمإ:قال!ي!ِهَفلارسولِعن،العاصِبنِعمرِوابنِ

ئباّرَمَعَبرأاًرْكُسَةالَّصلاَكَرَتنَموفسُلِبَها،اهيَلَعومااينُّدلالهكانَتامَّنأكفواحِدَةً

:قالالخَبالِ؟ُةَنيطوما:قيلَالخَبالِ".ِةَنيطنِميَسقيَهأنالفهِعلىحَقاكان

جَهَنَّمَ")1(.أهلِ"عُصارَةُ

إسحاقَأبىابنُائرَكَزوأبوالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-ا7416

بنِِهَفلاعبدِبنُمحمدُأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثناقالا:

شِهابٍابنِعنيَزيدَ،بنُُسُنويىِنَربخأ،وهبٍابنُأخبرَنا،الحَكَمِعبدِ

:قالأباهأن،هِشامٍبنِالحارِثِبنِالزَحمَنِعبدِبنُبكرِأبوحَذَثَنِى:قال

كانهَنإ،الخَبائثِأُئمُفإِنَهاَرمَخلااجتَنِبوا:يقول4ُ!زعَفانَبنَعثمانَُتعِمَس

هيَلإتَلَسرأفغَوئةامرأبهتَقِلَعف،الناسَُلِزَتعَيويَتَعَثدُمُكَلبَقخَلانَفمرَجُل

بابًاَلَخَدامَفُكتَقِفَطف،اهَعَمفدَخَلَ.لِشَهادَةٍنَدعوكَإنا:فقالَتاهَتَيراج

،خَمرٍ(2)ُةَيطابوغُلامعِندَهاوضيئَةٍامرأةٍىَلإأفضَىحَتَى،دونَهأغلَقَته

هذاتَقتُلَأو،علئَلِتَقَعََكُتْوَعَدىَنِكَلو،لِشَهادَةٍَكُتْوَعَدماوالفَهِىَنإ:فقالَت

.(1850)فىتقدم(1)

الرابمنتملأعظيمةالزجاجمنالباطية:الأزهرىوقال.معربهو:تيلإناء،:)2(الباطية

37/174العروسوتاج،428/4اللغةتهذيبينظرويثربون.منهايغرفونالرببينوتوضع

.(ىط)ب
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288/8ىَّتَحيَرِمْ)1(مَلف.زيدونِى:فقالَكأسًافسَقَتهالخَمرَ.هذاتَشرَبَأو،الغُلامَ/

أبَدًاوالايمانُهِىَُعِمَتجَتلااهَّنِإفالخَمرَ؟فاجتَنِبوا،َسفَّنلاوقَتَلَاهيَلَعَعَقو

.(2)هَبِحاصيُخرِجَأنامُهُدَحأَكَشوأاَّلإ

أبوأخبرَنا،الأصبَهانِئَُفُسويبنُِهَّللاعبدُمحمدٍأبووأخبرَنا-أ1774

عن،وعمرٍعن،سفيانُحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثنا،الأعرابِىِّابنُسعيدِ

"شَرٍّكُلِّمِفتاحُاهَّنِإفَرمَخلاوإيّاكُم:4!فرعثمانُقال!:قال!جَعدَةَبنِيَحيَى

وإِمّا،الصَّبِىَّهذاتَقتُلَأنوإِمّا،الكِتابَهذاتُخَرِّقَأناّمإ:لهفقيلٌَلُجَرَىِتُأ

تَسجُدَأنوإِمّا،الكأسَهذاتَشرَبَأنوإِمّا،المرأةِهذهعلىَعَقَتأن

َدَجَسشَرِبَهافلَمّاالكأسِ،ِبْرُشنِمَنَوهأشَيئًافيهايَرَمَلف.ِبيلَّصلِل

الكِتابَ)3(.َقَّرَخو،المَرأةِعلىووَقَعَ،َئِبَّصلاوقَتَلَ،ِبيلَّصلِل

ِرمَخلامُدمِنِعلىالتَّشديدِبابُ

قَتادَةَبنَِرَمُعبنِالعَزيزِعبدِبنُُرَمُعنَصرٍأبوأخبرَنا-أ7418

أخبرَنا،عَقيلٍبنِمحمدِبنِِلضَفلابنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا،الأنصارِىُّ

النفى.فىيستعملماوأكثر،مكانهمنوزالبرحإذا.يريمرام:يقال،يبرحفلم:أى:ْمِرَيفلم(1)

.290/2النهاية

به.الزهرىطريقمن(5348)حبانابنو،(5682،5683)النسائىوأخرجه.(79)وهبابن(2)

وقال.الصوابهووالموقوف:3/14العللفىالدارقطنىوقال.كي!النبىإلىرفعهحبانابنوعند

.موقوفصحيح:(5236،5237)النسائىصحيحفىالألبانى

فىوسيأتى.بنحوهبهسفيانعن)328-تفسير(منصوربنسعيدوأخرجه.(17)نصربنسعدانجزء(3)

(09711).

-39-ا



الخمرمدمنعلىالتشديدفيهاوالحدالأشربةكتاب

حدثنا،زَيدٍبنُُداّمَححدثنا،الزَبيعِأبوحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسوي

خَمز،مُسكِير))كُل:لمجؤِهَفلارسولُقال:قالَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،أيّوبُ

مِنها،ْبُتَيمَلاهُنِمدُيوهوفماتَالذنيافىَرمَخلاَبِرَشنَموحَرائم،مُسكِبروكُلُّ

الزَبغِ)2(.أبىعن""الصحيحفىمُسلِمرَواهالآخِرَةِدا)1(.فىاهْبَرشَيمَل

الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-ا7419

بنِِهَّللاعبدِبنُمحمدُأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثناقالا:

،يَسارٍبنِِهَّللاعبدِعن،محمدٍبنُُرَمُعأخبرَض!،وهبٍابنُأخبرَنا،الحَكَمِعبدِ

لمجؤ:ِهَّللارسولُقال:َرَمُعبنُِهَفلاعبدُقال:يقولُِهَفلاعبدِبنََمِلاسَعِمَسهَنأ

بماوالمَنّانُالخَمرِ،(3)ُنِمدُمو،هيَدِلاوِلالعاقالقيامَةِ؟يَومَإلَيهِمالفهُيَنظُرُلا"ثَلاَثة

.(4)"ىَطعأ

أخبرَنا،ُئِوَلَعلاداودَبنِالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِاْبوحدثنا-ا0742

بنُوهبُحدثنا،الذُهلِئُيَحيَىبنُمحمدُحدثنا،الشَرْقِىابنُِدِماحأبو

عن،سعيدٍأبىعن،مُجاهِدٍعن،زيادٍأبىبنِيَزيدَعن،شُعبَةُحدثنا،جَريرٍ

.(ْ)"نِمدُمولا،عاقولا،ناّنَمَةنَجلايَدخُلُلا9:قاللمجؤىِبَنلا

،(0056-9855)والنسالْى،(1186)والترمذى،(3679)داودابوو،(0573)احمداخرجه(1)

به.زيدبنحمادطريقمن(5366)حبانوابن

.(3002/73)مسلم(2)

.""المدمن:8ص،الأصلحاشيةفى(3)

من(5612)والنسالْى،(0186)احمدواخرجه.(0734)حبانابنطريقهومن،(67)وهبابن(4)

صحيح.حسن:(2402)الشائىصحيحفىالألبانىوقالبه.محمدبنعمرطريق

به.يزيدطريقمن(0492)الكبرىفىوالنسائىبه.شعبةطريقمن(11398)أحمدأخرجه(5)
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خَمرًاصَمبثاسَقَىنَمعلىالثشديدِبابُ

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبوأخبرَنا-ا1274

:قالالضَنعانِئُ)1(َرَمُعبنُإبراهيمُحدثنا،ٍعِفاربنُمحمدُحدثناداودَ،أبو

"كُلُّ:قاللمجمالنَبِىِّعن،عباسٍابنِعن،ٍسُواطعن:يقولُالنُعمانَُتعِمَس

صَباحًا؟أربَعينَصَلاُتهتَسِخُباًرِكسُمَبِرشنَمو،حَرامٌمُسكِرٍوكُلُّ،خَمرٌمُخَمِّرٍ

ِةَنيطنِميَسقيَهأنالفهِعلىاًّقَحكانالرّابِعَةَعادَنِإف،هيَلَعُهَّللاتابَتابَنِإف

نَموالنّارِ"أهلِ"مديدُ:قال؟ِهَفلارسولَياالخَبالُِةَنيطوما:قيلَالخَبالِ((.

ِةَنيطنِميَسقيَهأنِهَّللاعلىاًّقَحكانحَرامِهنِمحَلالَهيَعرِفُلاصَغيرًاسَقاه

.(2)((ِلابَخلا

تَحريمُهاَلَزَنالتىِرمَخلاتَفسيِرفىجاءَمابابُ

بِشْرانَبنِِهَّللاعبدِبنِمحمدِبنُعلئُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا7422

مَنصورٍبنُأحمدُحدثناالضَفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُأخبرَناببَغدادَ،ُلدَعلا

الشَّعبِىِّ،عن،َناّيَحأبىعن،الثَّورِئُأخبرَنا،الرَّزّاقِعبدُحدثنا،الزَمادِىُّ

.(3)خَمسٍنِمَىِهوِرمَخلاتَحريمَُلَزَن:قالر!نهَرَمُععن،َرَمُعابنِعن

بنُمحمدُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا-ا7423

عن،يَحيَىحدثنا،مُسَدَّدٌحدثنا،يَحيَىبنِمحمدِبنُيَحيَىأخبرَنا،يَعقوبَ

.2/159الكمالتهذيبوينظر"الصغانى".:8صفى(1)

.(3127)داودأبىصحيحفىالاْلبانىوصححه.(3680)داوداْبو(2)

هذا.منبأطول(49170)الرزاقوعبد،(3413)الصغرىفىالمصنف(3)
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خَطيبًال!جبهُرَمُعقامَ:قال!َرَمُعابنِعن،ٌرِماعحدثنا:قالالتَيمِى/َناّيَحأبى289/8

َرمَخلافإِنَّبَعدُاّمأ:قال!ثُئَمهيَلَعوأثنَىَهَفلافحَمِدَلمجصِهَفلارسولِمِنبَرِعلى

والعَسَلِ،،ِرمَتلاو،العِنَبِمِنَ؟امبَسمَخنِمَىِهوَلَزَنيَومَتَحريمُهاَلَزَن

القَطّانِ)1(،يَحيَىحَديثِلَفظُالعَقلَ.َرَماخماُرمَخلاووالشَعيرِ،،والحِنطَةِ

عنٌداّمَحقالَهَكِلَذَكوالعِنَبِ)2(.:َلَدَبالربيبُ.:الثورِئَرِوايَةِىِفو

فىالبخارئُرَواهالشَعبِىِّ)4(.عنال!فَرِأبىابنُقالَهَكِلَذَكوحَيّانَ)3(،أبى

ابنِرِوايَةَوذَكَرَ،(6)حَضادٍرِوايَةِىَلإوأشارَ،(%ٍدَذَسُمعن"الصحيح"

ال!فَرِ)7(.أبى

البِسطامِئُ،الأديبُِهَّللاعبدِبنُمحمدُعمبروأبوأخبرَنا-ا7424

موسَىحدثنا،يَعلَىأبوأخبرَنا،الإسماعيلِئُإبراهيمَبنُأحمدُبكبرأبوأخبرَنا

ىَّنَثُملابنُمحمدُحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُ!خَرَبخأو:قال!)ح(حَئانَابنُ

اذَهو،التَّيمِئَُناّيَحأبوحدثنا،سعيدبنُيَحيَىحدثنا:قالواخَلادٍبنُومُحَمَّدُ

الشَّعبِئُ،حدثنا:الحَسَنُوقالَ.َرَمُعابنِعن،ٌرِماعحدثنا،يَعلَىأبىحَديثُ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

طريقمن(1134)الصغرىفىوالمصنف،(7949)عوانةوأبو،(177)مسندهفىالبزارأخرجه

.(01254)فىوتقدمبه.القطانيحى

.الرزاقعبدعندالققدمهو

به.حمادعن(3413)عقبالصغرىفىالمصنفذكره

به.السفرأبىابنطريقمن(6784)الكبرىفىالنسائىأخرجه

.(1585)البخارى

.(5885)البخارى

.(5895)البخارى
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،َرَمُععن:يَعلَىأبووقالَ.!رالخطابِبنَِرَمُععن،َرَمُعبنِِهَّللاعبدِعن

بَعدُ،اّمأ:قالثُمَّهيَلَعوأثنَىَهَّللافحَمِدَلمجوِّهَّللارسولِمِنبَرِعلىخَطيبًاقامَهَّنأ

،ِرمَّتلاو،العِنَبِمِنَ؟خَمسَةٍنِمَىِهوَلَزَنيَومَتَحريمُهاَلَزَنَرمَخلاوإِنَّألا

ُساّنلااهُّيأوثَلاث،َلقَعلاَرَماخماُرمَخلاو،ِلَسَعلاو،ِريعَّشلاو،ِّرُبلاو

إلَيه؟ىِهَتنَنعَهدًافيهاإلَينايَعهَدَىَّتَحيُفارِفنامَللمجوِهَّللارسولَأنودِدتُ

السّادِسَةِ)1(فىتَرَىما:فقُلتُ.ابِّرلاأبوابِنِموأبوابٌ،والكَلالَةُالجَدُّ،

يُصنَعُفتَصرَعُه)3(،الشَّربَةَمِنهُلُجَّرلايَشرَبُ،الجاهِلَ(2)ىَعدُتِدنِّسلابتُصنَعُ

عنه،ىَهَنَلكانوَلو،كح!ِهَّللارسولِعَهدِعلىهذاْنُكَيمَل:قالالأُرْزِ؟مِنَ

:بكرٍأبوقال!العَقلَ"؟خمامَرَماُرمَخلا":فقالَاهَّلُكَةَبِرشألاعَمَّدَقهَّنأتَرَىألا

51وَر.!كِهَّللارسولِقَولِنِمالعَقلَ((.خمامَرَما"والخَمرُ:قَولَهأنعلىدِلالَةفيه

هَّنأإلا،سعيدٍبنِيَحيَىعنرَجاءٍأبىبنِأحمدَعن""الصحيحفىالبخارىُّ

الذِىوهولِلشَّعبِىِّقيلَاّممفإِنَّه؟آخِرِهىَلإ.عنهىَهَنَلكانوَلو:قَولَهيَذكُزمَل

.(4)ِهبأجابَ

السادية.:الإسماعيلىعندأنهحجرابنوذكر،(177)مسندهفىالبزارعندومثله،النسخفىكذا(1)

المعجمة،الشينولاالمهملةالسينفىلا""النهايةصاحبيذكرهلمالاسمهذا:حجرابنوقال

فلعله:،عربئاكانفإن،فارسىولعله،الآنإلىضبطهعرفتماولماالجوهرى"صحاحفىرأيتهولا

فلعل.وطنهعنالمنتحى:الشاذب:""الصحاحفىقال،موحدةثممعجمتينوذالبثين.الشاذبة

البارىفتح.!ا.وطنهعنبهْتَخنتالعقلخالطتإذالكونهابذلكالخمروسميت،تأنيثهالشاذبة

01/50،51.

والياء.بالتاءالأصلفىرسمت(2)

.والياءبالتاءالأصلفى)3(رسمت

.(5885)البخارى(4)
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ببَغدادَ،الحَفّارُجَعفَرٍبنِمحمدِبنُهِلالُِحتَفلاأبوأخبرَنا-أ7425

بنُأحمدُحدثنا،القَطانُعَئاشٍبنِيَحيَىبنُالحُسَينُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا

إبراهيمَعن،إسرائيلُحدثنا،َمَدَابنُيَحيَىحدثنا،القَطّانُيَحيَىبنِمحمدِ

مِنَ"إنّ:قالجم!النَبِىِّعن،بَشيرٍبنِالنُعمانِعن،الشَعبِىعن،مُهاجِرٍابنِ

مِنَوِإنَّخَمرًا،الشَعيرِمِنَوِإنخَمرًا،البُزمِنَوِإنخَمرًا،ِبيبَّزلامِنَوِإنَّخَمرًا،الئمرِ

خَمرًا")1(.العَسَلِ

،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبوأخبرَناو-أ7426

علىقَرأتُ:قالرِمَتعُمحدثناالواحِدِ،عبدِبنُمالكُحدثناداودَ،أبوحدثنا

ُتعِمَس:قالبَشيرٍبنَالنُعمانَأن،هَثَذَحاًرِماعأن،حَريزٍأبىعن،الفُضَيلِ

ِريعَشلاووالحِنطَةِِرمَّتلاوِبيبَّزلاوالعَصيرِمِنََرمَخلا"إنَّ:يقولُع!ي!ِهَفلارسولَ

مُسكِيرلأ)2(.لُكعنأنهاكُموِإنِّى،ِةَرُّذلاو

.(3)ىِبعَشلاٍرِماععنإسماعيلَبنُال!رِئُهاَورَكِلَذَكو

بنُإسحاقُِهَفلاعبدِأبوأخبرَناالذِىالحديثيُخالِفُلااذَهو-أ7427

حدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،ال!وسِئَُفُسويبنِمحمدِ

،(01835)وأحمد.الزبيببدلالعنببذكر،بهاَدمبنيحىطريقمن(3676)داودأبوأخرجه(1)

الكبرىفىوالنسانى.غريبحديثهذا:الترمذىوتال،بهإسرائيلطريقمن(1872)والترمذى

به.الشعبىطريقمن(3379)ماجهوابن.بهمهاجربنإبراهيمطريقمن(6787)

معتمرطريقمن(5398)حبانابنوأخرجه.(3677)داودوأبو،(4341)الصغرىفىالمصنف(2)

.(3124)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.الفضيلطريقمن4/252والدارقطنى.به

به.إسماعلبنالسرىطريقمن(3379)ماجهوابن،(07184)أحمدأخرجه(3)
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كَثيوٍأبوحَدَّثَنِى،الأوزاعِئُحدثنا،أبىىِنَربخأ،مَزيَدٍبنِالوَليدِبنُالعباسُ

290/8ِنيَتامهنِم/"الخَمرُ:ع!يهسِهَّللارسولُقال:يقولُهريرةَأباُتعِمَس:قال

.(1)((ِةَبَنِعلاوالئخلَةِالشَّجَرَتَينِ؟

بنُمحمدُلكرٍأبوحدثنا،الرُّوذبارىُّعلىٍّأبووأخبرَنا-أ7428

بنُِهَّللاُديَبُعحدثنا،الرّازِىٍُّمِتاحأبوحدثنا،الرّازِىُّعباسٍبنِهيوُرهَم

فىمُسلِمٌهَجَرخأ.عَنْعَنْ:قالهَّنأاَّلإبمِثلِههَرَكَذف.ُئِعاالأوزأخبرَنا،موسَى

وغَيرِهِ)2(.الأوزاعِىِّحَديثِنِم""الصحيح

فيماامِهِريَغنِمومِنهُمااهَتَبثأو،الحَديثِهذافىمِنهُماَرمَخلاَتَبثأفإِنَّه

وبِاللَّهِ،جَميعِهبَينَُعمَجلاَنَكمأمامَتَىمح!مجعنهَتَبَثمابجَميعِفيُقالُ،مَضَى

التَّوفيقُ.

بنُإسماعيلُأخبرَناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ7429

أخبرَنا،هارونَبنُيَزيدُحدثنا،المَلِكِعبدِبنُمحمدُحدثناالصَّفّارُ،محمدٍ

مُهوأسقيهِمعُمومَتِىعلىقائمًاكُنتُ:قالمالكٍبنِِسَنأعن،سُلَيمانُ

نأعَلِمتُملَهألا:فقالٌَلُجَرعَلَيهِمَلَخَدإذ،لهمشَرابًاٍذئَموَيَنوبَرشَي

فيهاعادوامافواللَّهِفأكفأتُها،أكفِئْها.ُسَنأيا:فقالوا؟تَمِّرُحدَقَرمَخلا

.ُرمَّتلاوُرسُبلا:قال؟شَرابُهُمكانوما:فقُلتُ:قال.وجَلَّعَزََّهَّللااوُقَلىَّتَح

داودوأبو.بهايأوزاعىطريقمن(5885)والنساثى،(1875)مذىوالتر،(9792)أحمداْخرجه(1)

به.كثيرأبىطريقمن(5344)حبانوابن،(7738)ماجهوابن،(3678)

.(1985)مسلم(2)
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ذاكََرَكنأفما.ٍذئَموَيخَمرَهمكانَت:ِةَقْلَحلافىٌسَنأوٍسَنأابنُبكيرأبوفقالَ

أنَسن.هيَلَع

الحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبووأخبرَنا-أ7430

حدثنامُسَدَّد،حدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِابنُ

يقولُ:مالكٍبنََسَنأُتعِمَس:قالأبىُتعِمَس:قالسُلَيمانَبنُالمُعتَمِرُ

فضيخٍنِم،اًّنِسأصغَرُهُموأنا،عُمومَتىعلىأسقيهِمالحَىعلىقائمًاكُنتُ

أنَسُ.ياأكفِئْها:فقالواحُزَمَت.دَقَرمَخلاإنَ:فقالٌَلُجَرفجاءَ:قال.مُهَل

بكرِأبوقال.وبُسرٌٌبَطُر:قال؟ابُهُمرَشكانفما:ٍسَنألفقيلَفكَفأتُها.:قال

:قال.ٌسَنأذاكَيُنكِرْمَلف.ٍذئَموَيمُهَرمَخكانَت:ٌدِهاشٌسَنأوٍسَنأابنُ

مُهَرمَخكانَت:يقولُمالكٍبنََسَنأَعِمَسهَّنأأصحابِنابَعضُىِنَثَّدَحو

َ.(1)
محمدِعنمُسلِمٌورَوَاه،ٍدذَسُمعن""الصحيحفىالبخارئُهاَور.يومئدٍ

.(2)ٍرِمَتعُمعنالأعلَىعبدِابنِ

غالِببنِأحمدَبنِمحمدِبنُأحمدُبكرٍأبوىِنَربخأ-أ7431

حَمدانَ،ابنِالعباسِأبىعلىقَرأتُ:قالهيَلَعقَرأتُ)3(،ببَغدادَالخُوارِزمِئُ

ابنُنَصرِأبووأخبرَنا)ح(إبراهيمَبنُمُسلِمُأخبرَنا،أئوبَبنُمحمدُحَذَثكُم

ابنعن:قالأنهإلا(ه362)حبانابنطريقهومن،(0285)المهرةالخيرةإتحاففىكمامسدد(1)

(6555)والنسائى،(28881،97321)أحمدوأخرجه.سليمانبنالمعتمر:منبدلا.عدىأبى

به.سليمانطريقمن

.(0981/6)ومسلم،(5835،2625)البخارى(2)

"قراءةإ.:مفى(3)
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تحريمهانزلالتىالخمرتفسيرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،عَقيلٍبنِمحمدِبنِِلضَفلابنُعلئُأخبرَنا،قَتادَةَ

ٍسَنأعن،قَتادَةُحدثنا،هِشامٌحدثنا،إبراهيمَبنُمُسلِمُحدثنا،القاضِى

وتَمرٍبُسرٍخَليطِنِمبَيضاءَابنَوسُهَيلَ)1(دُجانَةَوأباطَلحَةَأبالأسقِىىِّنإ:قال!

ٍذئَموَينَعُدُّهاوإِنّا،وأصغَرُهُمٍذئَموَيساقيهِموأنا،فرَفَعتُهاالخَمرُ،ِتَمِّرُحإذ

هَجَرخأو،إبراهيمَبنِمُسلِمِعن""الصحيحفىالبخارىُّهاَورالخَمرَ)2(.

.(3)هِشامٍعنَرَخآوجهٍنِممُسلِمٌ

الأديبُ،الرَّزْجاهِىُِّهَّللاعبدِبنُمحمدُوعمرٍأبوأخبرَنا-أ7432

مَنصورٍبنُأحمدُحَدَّثَنِى،المَنيعِئُىِنَربخأ،الإسماعيلِئُبكرٍأبوأخبرَنا

،َسُنويبنُأحمدُحدثناقالوا:محمدٍبنُوالعباسُإشكابَ)4(بنُومُحَمَّدُ

تَمِّرُح:قال!مالكٍبنِِسَنأعن،ٍتِباثعن،َسُنويعن،شِهابٍأبوحدثنا

مِهِرمَخُةَّماعو،القَليلَاَّلإالأعنابِخُمورَُدِجَنوماتَمِّرُححينَُرمَخلاانيَلَع

.(6)َسُنويبنِأحمدَعن""الصحيحفىالبخارىُّهاَور.(ْ)ُرمَّتلاوُرسُبلا

بنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7433

(1

(2

(3

(4

(5

(6

."م:"سهل(فى

والنسائى.بههشامطريقمن4/412الآثارمعانىشرحفىوالطحاوى،(3"؟8)يعلىأبوأخرجه(

به.قتادةطريقمن(5557)

.(0981)ومسلم،(0065)البخارى(

يكتبوأحيانًابالألفيكتبفأحيانًا،ممالةألفأصلهولعل"إشكيب".:م،8ص،الأصلفى(

.258/5والتعديلالجرححاشيةوينظربالياء.

به.يونسبنأحمدطريقمن(ا؟6)(حديثيةأجزاءعشرةمجموع)ضمنجزئهفىسمويهأخرجه(

.(0585)البخارى(
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تحريمهانزلالتىالخمرتفسيرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

،ىَسومبنُِهَفلاُديَبُعحدثنا،ُئِدنَغابلاسُلَيمانَبنُمحمدُحدثنا،الضفا"ٍديَبُع

وماُرمَخلاحُرمَتِلَقَد:قالَرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،مِغوَلٍبنمالكُحدثنا

هَجَرخأ.تَمَزُححينَالعِنَبِخَمرُبالمَدينَةِْنُكَيمَل:يَعنِى.شَىءٌمنهابالمَديتةِ

.(1)مِغوَلٍبنِمالكِعنَرَخآوجهٍنِم""الصحيحفىالبخارئُ

َفَلَخيَعنِىٍحِلاصأبوأخبرَض!،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7434

إسحاقُحَذَثَنِى،إسماعيلَبنُمحمدُحدثنا،مَعقِلٍبنُاهيمُإبرحدثنا،الخَئامَ

بنَِرَمُعبنُالعَزيزِعبدُحدثنا،بشرٍبنُمحمدُأخبرَنا/إبراهيمَ،ابن291/8ُ

بالمَدينَةَِنِإوِرمَخلاتَحريمَُلَزَن:قالَرَمُعابنِعن،ٌعِفانأخبرَك!العَزيزِ،عبدِ

"الصحيح"فىالبخارئُهَجَرخأالعِنَبِ)2(.شَرابُفيهاماٍةَبِرشْالَخَمسَةٍَذئَموَي

هَكَذا)3(.

الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7435

محمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواالمُزَكَىإسحاقَأبىابنُائرَكَزوأبوالقاضِى

وهب،ابنُأخبرَنا،الحَكَمِعبدِبنِِهَفلاعبدِبنُمحمدُأخبرَنا،يَعقوبَابنُ

حدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا)ح(يَزيدَبنُويونُسُمالكٌأخبرَض!

)ح(مالكٌأخبرَنا،ُئِعِفاشلاأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،العباسِأبو

محمدٍبنُجَعفَرُحدثنا،عيسَىبنُعلئُحَذَثَنِى،الحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا

.(5795)البخارى(1)

به.لربنمحمدعن(24438)شيبة(بىابنأخرجه(2)

.(4616))3(البخارى

-400-



تحريمهانزلالتىالخمرتفسيرفيجاءمابابفيهاوالحداي!شربلأكتاب

قَرأتُ:قال!يَحيَىبنُيَحيَىحدثنا:قالوامحمدٍبنُوموسَىعلىٍّبنُوإِبراهيمُ

عن،الرَّحمَنِعبدِبنِسلمةَأبىعن،شِهابٍابنِعن،ٍسَنأبنِمالكِعلى

سُئلَتَقولُ-:عائشَةََعِمَس،وهبٍابنِرِوايَةِىِفو-تَلاقر!نهاعائشَةَ

ا!ارىُّرَواه.(1)"ٌمارَحفهوَرَكسأشَراب"كُلُّ:فقالَالبِتْعِ؟عن!ج!مجِهَّللارسولُ

بنِيَحيَىعنمُسلِمورَواه،مالكٍعنَفُسويبنِِهَّللاعبدِعن""الصحيحفى

(2)برصص

يوس!.عنوهبٍابنِعنحَرمَلةوعنيَحيَى

إملاغ،الأصبَهانِئَُفُسويبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبوحدثنا-أ7436

َفُسويبنُأحمدُأخبرَنا،ُناّطَقلاالحُسَيقِبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا

سلمةَ،أبىعن،الزُّهرِىِّعنمَعمَر،أخبرَنا،الرَّزّاقِعبدُحدثنا،السُّلَمِئُ

شَرابٍ"كُلُّ:فقالَِعتِبلاعن!ِّي!عِهَّللارسولُسُئلَ:قالَتر!نهاعائشَةَعن

عن"الصحيح"فىمُسلِمرَواهالعَسَلِ)3(.نَبيذُ:ُعتِبلاوحَرامٌ".فهوَرَكسأ

الرَّزّاقِ)4(.عبدِعنوعَبدٍإبراهيمَبنِإسحاقَ

فىومالك،(5371)حبانابنطريقهومن،(32)وهبوابن،(52"3)المعرفةفىالمصنف(1)

أحمدطريقهومن،2/845الليثىيحيىوبرواية،(مخطوطاظ-13/0)بكيرابنبروايةالموطاْ

،6/441والشافعى،(8065)والنسانى،(1863)مذىوالتر،(3682)داودربْاو،(57252)

البتع.عنالسؤالدونبهالزهرىطريقمن(3386)ماجهابنواْخرجه.176

.(1002/67،68)ومسلم،(5855)البخارى(2)

والنسائى،(25891)أحمدطريقهومن،(20017)الرزاقوعبد،(6134)الصغرىفىالمصنف(3)

النسائىوأخرجه.مصنفهفىهوصرحكماالرزاقعبدقولمن.العسلنبيذوالبتع:وقوله.(0561)

به.معمرطرلقمن(5609)

.(0169/20)مسلم(4)
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تحريمهاثزلالتىالخمرتفسيرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

قِراءَةًُّىِوَلَعلاداودَبنِالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7437

حدثنا،الشَّرْقِىبنِالحَسَنِبنِمحمدِبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا،هيَلَع

حدثنا،القَطانُسعيدٍبنُيَحيَىحدثنا،الطوسِئُحَئانَبنِِمِشاهبنُِهَفلاعبدُ

قُلتُ::قالموسَىأبىعن،بُردَةَأبىعن،الحَكَمِأبىسَتارٍعن،ُةَزُق

الذُرَةِمِنَُرْزِملاوُعتِبلاهذاشَرابَّا-أوأشرِبَةً-عِندَناإنَ،ِهَفلارسولَيا

مُسكِير")1(.لُكعن"أنهاكُم:فقالَ؟امِهيفتأمُرُنافماوالشَعيرِ،

ِهَّللاعبدُأخبرَنا،فُورَكَبنِالحَسَنِبنُمحمدُبكرٍأبووأخبرَنا-أ7438

سعيدِعن،شُعبَةُحدثنا،داودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُيونُ!حدثنا،جَعفَرٍابنُ

يُصنَعُ،ِهَّللارسولَيا:قُلتُ:قالموسَىأبىعن،أبيهعن،بُردَةَأبىابنِ

المِزْرُ،:لهيُقالُِريعَّشلامِنَوشَرابالبِتعُ.:لهيُقالُالعَسَلِمِنَشَرابعِندَنا

"الصحيح"فىهاجَرخأحَراثم")2(.مُسكِير))كُل:لمجيرالنَبِئُفقالَ.ِنارِكسُيامُهو

الطَّيالِسِىِّ)4(.داودَأبىبرِوايَةِالبخارئُواستَشهَدَ،3شُعبَهَحَديثِنِم

أحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبووأخبرَنا-أ7439

وابن،(7241)يعلىوأبو،(238)الأشربةفىأحمدوأخرجه.(3417)الصغرىفىالمصنف(1)

اْبىطريقمن(487)مسندهفىوالرويانى.بهسعيدبنيحىطريقمن(856)المنتقىفىالجارود

صحيح.سنده:7/3432الذهبىوقالالمرفرع.علىمقتصزابردة

فقط.وسلمعليهالفَهصلىالنبىترلعلىمقتصزا(1561)ال!سائىطريقهومن،(499)الطيالسى(2)

بهشعبةطريقمن(539)الجعدياتفىوالبغرى،(422)الأشربةونى،(96731)أحمدوأخرجه

مطولا.

.(1733/70)ومسلم،(4434)البخارى(3)

.(4344،7172)عقبالبخارى(4)
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تحريمهانزلالتىالخمرتفسيرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

،(1)ٍطْسُقبنُعمرُوحَدَّثَنِى،ِلضَفلابنُإسماعيلُحدثناالصَّفّارُ،ٍديَبُعابنُ

،َةَدرُبأبىبنِسعيدِعن،أُنَيسَةَأبىبنِزَيدِعن،وعمرٍبنُِهَّللاُديَبُعحدثنا

اليَمَنِىَلإومُعاذًا!كُئِبَّنلابَعَثَنِى:قال!موسَىأبىعن،بُردَةَأبوأخبرَنا

."ارِّفُنتولااوِّشَبوتُعَشرا،ولاويَشواالإسلامِ،ىَلإَساّنلافادْعُوَااقِلَطنا":فقالَ

مِنَُعتِبلا؟ِنَمَيلابنَصنَعُهُماكُنّاشَرابَينِفىانِتفأ،ِهَّللارسولَيا:قُلتُ:قال!

.َّدَتشَيىَّتَحهُذِبنَنِةَرُّذلاوِريعَّشلاوِّرُبلامِنَُرْزِملاو،َّدَتشَيىَّتَحهُذِبنَنالعَسَلِ

كُلَّ"أُحَرِّمُ:وقالَ،وخَواتِمَهِمِلكاجَوامِعَأُعطِىَدَقصئيىِبَّنلاوكانَ:قال!

حَديثِنِم""الصحيحفىمُسلِمٌهَجَرخأفانطَلَقنا)2(.:قالالصَّلاةِ((.عنمُسكِير

.(3)وعمرٍبنِِهَّللاِديَبُع

يَعقوبَ،ابنُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ5474

،محمدٍبنُالعَزيزِعبدُحدثنا،سعيدٍبنُقُتَيبَةُحدثنا،شاذانَبنُمحمدُحدثنا

8/292َمِدَقألُجَرأن،ِهَّللاعبدِبنِِرِباجعن،الزُّبَيرِأبىعن،َةَّيزَغبنُ/عُمارَةُحدثنا

مِهِضرأبيَشرَبونَهشَرابعنجم!َئِبَّنلافسألَاليَمَنِ-مِنَُناشْيَجوجَيْشانَ-نِم

!الَ.نَعَم:!الوا."؟َوه(4و!سكِر4ٌ))):جم!ُئِبَّنلافقالَالمِزْرُ.:لهيُقالَُةَرُّذلامِنَ

الياء،وإسكانالقافبضمالأصلفىضبطوتد.قسيط:ويقالقسطبنعمرووهو.""قسيط:مفى(1)

.(1515،12590)فىوتقدم

بنزيدطريقمن(5376)حبانوابن.بهعمروبنالفَهعبيدطريقمن(0795)عوانةأبواْخرجه(2)

به.أنيسةأبى

.(0202/71)مسلم(3)

"أوَمسكر،.:مفى(4-4)
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تحريمهانزلالتىالخمرتفسيرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

نِميَسقيَهأنالمُسكِرَيَشرَبُلمنَدِهَعالفهََّنإحَرائم،مُسكِير)كُلُّ:عجييهِهَفلارسولُ

وأالنّارِ،أهلِ"عَرَقُ:قال؟الخَبالُِةَنيطوما،ِهَفلارسولَيا:قالواالخَبالِ((.ِةَنيط

.(2)سعيدٍبنِقتُيبَةَعن""الصحيحفىمُسلِمرَواه.(1)"ِراّنلاأهلِعُصارَةُ

ابنُسعيدِأبوأخبرَنا،َفُسويبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-أ7441

تَلا:قالأبيهعن،ٍسُواطابنِعن،سفيانُحدثنا،سَعدانُحدثنا،الأعرابِى

وهبٍأبوهيَلإفقامَ:قالالخَمرَ.فيهاَرَكَذةَيآيَعنِىالمِنبَرِعلىوهولمج!النَبِئُ

.ثمَحلامِنَيُصنَع2ُىَش:قال."؟ُرْزِملا"ومما:قالالمِزْرِ.عنفسألَهالجَيْشانِئُ

.ألَسرُمجاءَاذَكَهحَرائم")3(.مُسكِير)كُلُّ:لمج!النَبِئُفقالَ:قال

المُقرِئُحَفمبىبنَِرَمُعبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7442

الفَضلِ،بنِالعباسِبنُمحمدُبكرٍأبوحدثنا،ببَغدادَُهَفلاهَمِحَرىِماّمَحلاابنُ

،ُئِسِفانطلاٍديَبُعبنُمحمدُحدثنا،المُثَنَىأبىبنِأحمدَبنُمحمدُحدثنا

ِهَّللاعبدِبنِمَرثَدِعن،حَبيبٍأبىبنِيَزيدَعن،إسحاقَبنُمحمدُحَدَّثَنِى

،ِهَفلارسولَيا:فقُلتُلمجؤِهَّللارسولَسألتُ:قالالحِميَرِئَدَيْلَمٍعن،اليَزَنِى

القَمحِ؟هذانِمشَرابًانَتَخِذُانِإوشَديدًا،اًلَمَعبهانُعالِجُبارِدَةٍبأرضٍإنا

.مَعَن:قُلتُ:قالَيُسكِرُ؟((.داهَل:قال.انِدالببَردِوعَلَىأعمالِناعلىبهنَتَقَؤَى

لَه":فقالَ،َكِلَذمِثلَلهفقُلتُهيَدئبَينِنِمجِئتُهثُئَم"فاجْئَتِبوه((.:قال

به.سعيدبنقتيبةعن(5572)والنسائى،(04881)أحمدوأخرجه.(9034)الصغرىفىالمصنف(1)

.(0202/72)مسلم(2)

به.سعانطريقمن(7086)المعرفةفىنيمأبووأخرجه.(134)نصربنسعدانجزء(3)
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:قال.تارِكيهِغَيرَُساّنلاَّنإ:قُلتُثُمَّ"فاجْتَنِبوه".:قال.مَعَث:قُلتُيُسكِرُ؟".

فاقْتُلوهُم")1(.هوكُرتَيمَل"فإِن

(2)ء

.حَبيبٍابىبنِيَزيدَعنجَعفرٍبنُالحَميدِعبدُهاَوروكَذلِك

ابنُاترَكَزوأبوالقاضِىالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍأبووأخبرَنا-أ7443

بنُمحمدُأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاإسحاقَأبى

بنِيَزيدَعن،لَهيعَةَابنُىِنَربخأ،وهبٍابنُأخبرَنا،الحَكَمِعبدِبنِِهَّللاعبدِ

ىِناشْيَجلادَيْلَمٍعن،مَرثَدٌوهوِريَخلاأبىعن،عباسٍبنِِشاّيَعوحَبيبطأبى

شَديدَةِبارِدَةٍبأرضٍاّنإ،ِهَّللارسولَيا:فقُلتُلمجج!ِهَّللارسولَأتَيتُ:قالهَّنأ

."؟بمُسكِرٍَسيَلأ":فقالَ؟ِهَّللاَئِبَنياأفَيَحِلُّ،ِحمَقلامِنَشَرابًابهانَصنَعُ،ِدرَبلا

.(3)"ٌمارَحهئِإف":قال.بَلَى:قالوا

أخبرَنا،العباسِأبوحدثنا:قالازَكَريّاوأبوبكرٍأبووأخبرَنا-أ4474

ِحمَّسلاأبادَرّاجًاأن،الحارِثِبنُعموُوىِنَربخأ،وهبٍابنُأخبرَنا،محمدٌ

نِمناسًاأن،لمجي!ىِبَّنلازَوجِحَبيبَةَأُمِّعن،هَثَذَحالحَكَمِبنََوَمُعأن،هَثَّدَح

ثُمَّ،والفَرائضََنَنُّسلاوَةالَّصلافعَلَّمَهُمُلمجي!ِهَّللارسولِعلىاومِدَقاليَمَنِأهلِ

من(3683)داودوأبو.بهعبيدبنمحمدعن(18035)وأحمد،(92024)شيبةأبىابناْخرجه(1)

.(3131)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهإسحاقبنمحمدطريق

فىوالبخارى،(209)الأشربةوفى،(18034،18036)وأحمد،533!اكسعدابنأخرجه(2)

به.جعفربنالحميدعبدطريقمن136/7،137الكبيرالتاريخ

طريقمن(2585)المعرفةفىنعيمأبوطريقهومن،(0642)الطبرانىواْخرجه.(34)وهبابن(3)

."حرامهن!ف":منبدلًاخمرإ.هن!ف":وعندهما،بهلهيعةابن
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فقالَ:.ِريعَئشلاوِحمَقلامِنَهُعَنصَنشَرابًالَناإنَ،ِهَفلارسولَياقالوا:

هورَكَذِنيَموَيبعدَكانلماثُئَمتَطعَموه".الا:قال.مَعَن!الوا:"الغُبَيراءُ؟".

أرَا!والمحماثُئَمتَطعَموه"."لا:!ال.مَم!:قالوا"الغُبَيراءُ؟لم.:فقالَ،اًضيأله

"لا:قال.مَم!!الوا:الغُبَيراءُ؟إ.9:فقالَعنه،سألوهيَنطَلِقواأن

(1)يرَ
5)).

فَةِ،بالكوالمُقرِئٍُشيَشُخبنِعلىبنُمحمدُالحُسَينِبوأأخبرَنا-ا5447

أخبرَنا،ٍمِزاحبنُأحمدُحدثنا،ٍميَحُدبنِعلىبنُمحمدُجَعفَرٍأبوحدثنا

بنِمالكِعن،ٍعيَمُسبنِإسماعيلَعن،إسرائيلَعن،موسَىبنُِهَّللاُديَبُع

الحَسَنِأبووأخبرَنا)ح(ز!بهىِلَعِلقُلتُ:قالصُوحانَبنَِةَعَصعَصعن،ٍريَمُع

حدثنا،الخَليلِبنُزيادُحدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُ

ٍريَمُعبنُمالكُحدثنا،ٍعيَمُسبنُإسماعيلُحدثنا،الواحِدِعبدُحدثنا،مُسَذَدٌ

عنهنَهاكَعَمّاانْهَنا:فقالَز!البهعلىىَلإصُوحانَبنُُةَعَصعَصجاءَ:قال

ِريقَّنلاووالحَنتَمِالدُّبّاءِعن!ِي!ِهَفلارسولُنَهاك!:قال/.!ِي!ِهَفلارسولُ

.(2)ِءارمَحلاوالمِيثَرَةِوالقَسِّىِّالحَريرِولُبسِ،الذهَبِ(ظ81/81ِةَقْلَحو،ِةَعِجْلاو

،(29)الأشربةوفى،(07274)أحمدأخرجهو.(5367)حبانابنطريقهومن،(33)وهبابن(1)

الهيثمىوقال.بهدراجطريقمن(483،495)23/422،462والطبهرانى،(4771)يعلىوأبو

.ثقاتأحمدرجالوبقية،حسنوحديثهلهيعةابنوفيه:5/55المجمعفى

تُحملكانتٌرْضُخمدهونةجِرار:والحنتم.الرابفىفتسرعفيهاينتبذونكانوا،القرع:الدباء(2)

ليصيرالماءعليهويُلقى،التمرفيهينبذثموسطهيُنقرالنخلةأصل:والنقير.المدينةإلىفيهاالخمر

وتيل:.مصربلادمنموضعوهوبالقَستعملبالحريرمضلعةثيابهى:والقَ!ى.ازكْسُمنبيذا

رحل-علىيترك،ديباجأوحريرمنيصنعمحثزْوطاء:والمثرة.بحريرمخلوطكتانثيابهى
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النَّقيرُ)1(.:ٍشيَشُخابنِحَديثِفىلَيسَ

حدثنا،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ7446

هُبَيرَةَعن،إسحاقَأبوحدثنا،ريَهُزحدثنا،داودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

ُةَعِجلاو،الجِعَةِعن!ي!ك!ِهَّللارسولُنَهَى:قالرفجبهعلىٍّعن،علىٍّوأصحابِ

يُسكِرَ)2(.ىَّتَحِريعَّشلامِنَيُصنَعُشَراب

نِمالاْشرِبَةَهذهيُخرِجُلاَخبَّطلاَّنأعلىِليلَّدلابابُ

ًةَرِحسُهحانَتإذاِميرحَّتلاوالاس!افىدُخويها

أخبرَنا،الأصبَهانِىَُّفُسويبنُِهَّللاعبدُمحمدٍأبوحدثنا-أ7447

أيّوبَبنُِهَّللاعبدُحدثنا،َةَّكَمبالبَصرِىُّزيادٍبنِمحمدِبنُأحمدُسعيدٍأبو

آخَرينَفىالحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا)ح(عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا،المُخَرِّمِئُ

سُلَيمانَ،بنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثناقالوا:

بنِسلمةَأبىعن،الزُّهرِىِّعن،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا،الشّافِعِئُأخبرَنا

))كُل:!صِهَّللارسولُقال!:قالَت!ي!النَّبِىِّزَوجِعائشَةَعن،الرَّحمَنِعبدِ

رِوايَةِىِفو.ُهَّللاهَمِحَرِّىِعِفاّشلاحَديثِلَفظُ.(3)"ٌمارَحفهوَرَكسألثَراب

مسطموصحيح،448/1،96/2،378/4،5/104،150النهايةينظر.الراكبتحتالبعير-

.14/34النووىبشرخ

به.موسىبنالفَهعبيدطريقمن(5184)والنساثىمختصرْا.مسددعن(3697)داوداْبوأخرجه(1)

.(3144)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهمطولا.بهسميعبنإسماعيلطريقمن

هبيرةطريقمن(8028)مذىوالتر.بهزهيرطريقمن(1825)النسائىوأخرجه.(135)الطيالسى(2)

صحيح.حسن:وقال،بنحوهبه

.(23،17435)فىوتقدم.179/6والشافعى،(25،5202)المعرفةفىالمصنف(3)
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51روَحَرامٌ".مُسكِرٍأكُلُّ:قاللمج!ىِبَنلاعنعائشَةَعن:قالىِمرَخُملا

يَحيَى،بنِيَحيَىعنمُسلِمورَواه،المَدينِىابنِعن""الصحيحفىالبخارئُ

الشثافِعِئُ)1(.رَواهائَذِىِظفَفلاعلىسُفيانَعنكِلاهُما

حدثنا،الفَقيهُِرضَّنلاأبواْخبرَنِى،الحافظُِهَفلاعبدِاْبواْخبرَنا-ا4874

الزَبيعِوأبوالطئاعِبنِعيسَىبنُمحمدُحدثنا،الدارمئُسعيدٍبنُعثمانُ

بنِأحمدَبنُالحَسَنُعلىأبوحدثناالنَضرِ،أبو!َرَبخأو:قال)ح(الرهراخ!

عن،أئوبَعن،زَيدٍبنُحَضادُحدثنا:قالواٍلِماكاْبوحدثنا،الزازِئُِثيَفلا

،حَرامٌمُسكِبروكُلُّخَمز،مُسكِبر)كُلُّ:قالجم!النَبِئَنْا،َرَمُعابنِعن،ٍعِفان

فىاهْبَرشَيمَلمِنها،ْبُتَيمَلاهُنِمدُيوهوفماتَالذنيافىَرمَخلاَبِرَشنَمو

.(3)ٍلِماكواْبِىالزَبيعِأبىعن""الصحيحفىمُسلِئمرَواه.(2)"ِةَرِخَالا

،ُئِوَلَعلاداودَبنِالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوأخبرَثا-ا7449

حدثنا،الصَخئاحِبنِمحمدِبنُاْحمدُحدثنا،الشئَرْقِىابنُِدِماحأبوأخبرَنا

،ٍعِفانعن،عُقبَةَبنُموسَىأخبرَك!،ٍجيَرُجابنُحدثنا،عُبادَةَبنُرَوحُ

51وَرمُسكِيرحَرائم")4(.وكُلُّ،مُسكِيرخَمرٌ)كُلُّ:قالجم!ىِبَنلاعن،َرَمُعابنِعن

.(ْ)َةَدابُعبنِرَوحِعن!خاغَضلاوإبراهيمَبنِإسحاقَعن""الصحيحفىمُسلِم

.(69/2001)ومسلم،(242))1(البخارى

.(17418)فىتقدم(2)

.(3002/73)مسلم(3)

عبادةبنروحعن(189)الأشربةوفى،(4830)أحمدوأخرجه.(3426)الصغرىفىالمصنف(4)

.(17418)فىوتقدمبه.

.(0320/74)مسلم(5)
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محمدِبنِِلضَفلابنُعلئُأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-أ7450

بنُالحَسَنُأخبرَثا،بهاالإسفَرايينِئُالمُقرِئُالحَسَنِأبووأخبرَنا)ح(عَقيلٍابنِ

بنُمحمدُحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا:قالاإسحاقَبنِمحمدِ

،َرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،ِهَفلاِديَبُععن،سعيدٍبنُيَحيَىحدثنا،بكرٍأبى

51روَ.(1)"ٌمارَحخَمرٍوكُلُّ،خَمرٌمُسكِرٍ"كُلُّ:قاللمجي!ىِبَنلاعنإلاهُمَلعأولا

يَحيَى)2(.عنىَّنَثُملابنِمحمدِعن""الصحيحفىمُسلِئم

العَلَوِىُّ،داودَبنِالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7451

بنِمحمدِبنُأحمدُحدثناالحافظُ،الحَسَنِبنِمحمدِبنُأحمدُأخبرَنا

،ٍعِفانعن،ٍسَنأبنُمالكُحدثنا،عُبادَةَبنُُحْوَرحدثنا،الدُّولابِئُالصَّبّاحِ

مُسكِبروكُلُّ،خَمرٌمُسكِرٍإكُلُّ:قاللمجي!ِهَّللارسولَأن،َرَمُعابنِعن

ر!5َ(3)!ا
مَرفوعًا.رَوحبهحدثناهَكذاأحمدُ:قال.حَرام"

محمدُالعباسِأبوحدثنا،إسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَناو-أ5274

عن،مالذأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَابنُ

294/8كَذاحَرائم)4(.مُسكِرٍلُكوخَمز،مُسكِرٍلُك:قالهَنأَرَمُع/ابنِعن،ٍعِفان

،(7958)عوانةوأبو،(857)الجارودوابن،(195)الأشربةوفى،(4645)أحمدأخرجه(1)

به.الفَهعبيدطريقمن(5354)حبانوابنبه.سعيدبنيحىطريقمن4/249والدارقطنى

.(0302/75)مسلم(2)

عن86/13العللفىالدارقطنىوأورده.(5211)والمعرفة،(3427)الصغر!فىالمصنف(3)

لابى.الدو

مصعب=اْبىبروايةالموطأفىومالك،6/180وانفعى،(5210)المعرفةفىالمصنف(4)
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رِوايَةِفىهَعَفَرفإِنَّهٍحْوَرغَيرَ،(1)اًفوقوَممالكٍعنمالكٍأصحابِسائرُهاَور

.ُمَلعأُهَّللاو،عنهالدُّولابِىِّ

علىٍّبنُالحُسَينُعلىٍّأبوحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-ا7453

،وعمرٍعن،سفيانُحدئنا،ٍداّبَعبنُمحمدُحدثنا،يَعلَىأبوأخبرَنا،الحافظُ

ومُعاذاهَثَعَبلمجفَئِبَّنلاأن،جَذَهعن،أبيهعن،بُردَةَأبىبنِسعيدِنِمهَعِمَس

:قالوأُراه."ارِّفُنتولاوعَفماويَشرا،(و82/81"بَشرا:امُهَلفقالَاليَمَنِىَلإ

لَهُمَّنإ،ِهَّللارسولَيا:فقالَموسَىأبوَعَجَر(2)َرحموفلَمّا:قال"وتَطاوَعا".

ُّلُك)):بئتجرِهَّللارسولُفقالَالشَّعيرِ.مِنَيُصنَعُُرْزِملاو،يُطبَخُالعَسَلِمِنَشَرابًا

بنِ!حمدِعن""الصحيحفىمُسلِمهاَور.(3)"ٌمارَحفهوالصّلاةِعنَرَكسأما

.(4)ٍداّبَع

بنُ!حمدُِهَّللاعبدِاْبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-ا7454

حدثنا،كَثيرٍبنُمحمدُأخبرَنا،أتوبَبنُمحمدُحدثنا،موسَىبنِأحمدَ

َقَبَسفقاذ:(ْ)ِقَذابلاعنعباسٍابنَسألتُ:قالالجُوَيريَةِأبىعن،سفيانُ

صحيح:(5261)النسائىصحيحفىالألبانىوقال.(5715)النسائىطريقهومن،(1844)=

مرفوغا.عمر-ابنعنه-وصح،مرقوفالاسناد

"مرفوغاا.:8ص،سفى(1)

رجعمعاذولى:حبانابنوعند،يعلىأبىعندالسياقجاءوكذلك،"كذا،:الأصلفىفوقهاكتب(2)

موسى.ابو

به.عبادبنمحمدطريقمن(5373)حبانابنوأخرجه.(67)معجمهفىيعلى)3(أبو

.(7331)مسلم(4)

.(17/416)فىتعريفهاسيأتى(5)
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امُالحَرلاالطَّيِّبُالحَلالُُبارَّشلا:قال!.امرَحفهوَرَكسأما،الباذَقَ!ي!محما

قال!::قال!هَّنأاَّلإكَثيرٍبنِمحمدِعن""الصحيحفىالبخارىُّهاَورالخَبيثُ)1(.

الخَبيثُ)2(.الحَرامُاَّلإالطَّيِّبِالحَلالِبعدَلَيسَ:قال!.الطَّيِّبُالحَلالُُبارَّشلا

محمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِبنُمحمدُوأخبرَنا-أ7455

خَيثَمَةَ،أبوحدثنا،ِرضَّنلاأبوحدثنا،مُكرَمٍبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَابنُ

الباذَقِ.فى-ُهَّللارَحِمَكَ-ىِنِتفأ:عباسٍلابنِقُلتُ:قال!الجوَيريَةِأبوحدثنا

قُلتُ::قال!.حَرامٌفهوَرَكسأما،الباذَقِىَلإ!يًخيمِهَّللارسولَُقَبَس:فقالَ

ىَلإ!صمحمدٌَقَبَس:قال!.هُبَرشَنفإِنّا؟الباذَقِفى-ُهَفلارَحِمَكَأفتِنِى-

العِنَبِىَلإنَعمِدُاّنإ:ِموَقلامِنٌَلُجَرفقالَ.حَرامٌفهوَرَكسأوما،الباذَقِ

!ِهَّللاسُبحانَ!ِهَّللاسُبحانَ:قالَ.اًبحطحَلالًايَكونَىَّتَحهُخُبطَنثُمَّفنَعصِرُه

الخَبيثُ)3(.الحَرامُاَّلإالطَّيِّبِالحَلالِبعدَلَيسَفإِنَه؟الطَيِّبَالحَلالَِبَرشا

الحَسَنِ!بأحمدُبكرٍوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7456

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثناقالوا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالقاضِى

مَرْوانَبنُُفُسويحدثنا،الدّورِىُّمحمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

عن،أُنَيسَةَأبىبنِزَيدِعن،الرَّقِّئُوعمرٍبنُِهَّللاُديَبُعحدثناالنَّسالئُ)4(،

الجويريةأبىطريقمن(12694)والطبرانى.بنحوهبهسفيانطريقمن(5703)النسائىأخرجه(1)

.بنحوه

.(9855)البخارى(2)

مختصزا.بهخمةأبىطريقمن(12694)الطبرانىأخرجه(3)

.32/458الكمالتهذيبوينظر"الكيسانىلما.:سفى(4)
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ِرمَخلابَيعِعنفسَألوهقَومهاَتأ:قالعباسٍابنِعن،النَخَعِىٍديَبُعبنِيَحيَى

:قال.نَعَم:فقالوا؟مُتنأَنومِلسُمأ:عباسٍابنُفقالَ.فيهوالتَجارَةِواشتِرائِه

َكِلَذَلَعفنَمُلَثَمامَنإ،لمسلِمٍفيهالتَجارَةُولاشِراؤُهولابَيعُهيَصلُحُلافإِنَه

فباعوهايأْكُلوها،مَلفالشُحومُعَلَيهِمُتَمَزُح؟إسرائيلَبَنِىُلَثَممِنكُم

ذإهذا؟طِلاؤُكُموما:عباسٍابنُفقالَ،الطَلاءِعنسألواثُئَمأثمانَها.اولَكأو

ثُمَّيُطبَخُثُمَّيُعصَرُالعِنَبُهو:قالواعَنه.تَسألوك!ائَذِىىِلاونِّيَبفسألتُمونِى

:فقالوا؟ةَتَّفَزُم:قالمُقَثرَ+!دِنان:قالواالذَنانُ؟وما:قال.ِنانِّدلافىيُجعَلُ

حَرامولا(.مُسْكِرٍفكُلُّ:قال.َرَكْسأمِنهأُكثِرَإذا:قالواأيُسكِرُ؟:قال.نَعَم

ابنُِلضَفلاأبوأخبرَناالحافظُ،ِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا-ا7457

جَرير،أخبرَنا،إبراهيمَبنُإسحاقُحدثنا،سلمةَبنُأحمدُحدثنا،إبراهيمَ

عنعباسٍابنُسُئلَ:قال!كارْهَبلاَرَمُعأبىٍديَبُعبنِيَحيَىعن،الأعمَشِعن

تُحَزَمُه)2(.ولاشَيئًاتُحِللاالنارَإنَ:فقالَالطَلاءِ

إسحاقَأبىابنُاترَكَزوأبوالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-ا7458

بنِِهَّللاعبدِبنُمحمدُأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثناقالا:

وعَمرُو!خالْعَولانَشيطٍبنُإبراهيمُاْخبرَخ!،وهبٍابنُأخبرَنا،الحَكَمِعبدِ

مسلمٍأباأن،ِهَّللاعبدِبنِمحمدِعن،هِلالٍأبىبنِسعيدِعن،الحارِثِابنُ

وسيأتى.صحيحإسناده:7/3435الذهبىوتال.بهاللهعيدطريقمن،(5384)حبانابنأخرجه(1)

.(17489)فىمنهطرف

فى.بهالأعمشطريقمن(24358)شيبةأبىابنوأخرجهمطولا.(5224)المعرفةفىالمصنف(2)

.انقطاعفيه:7/3435المطبوعفىكماالمهذبمخطوطحاشية
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الشامِعنتَسألُهتَلَعَجفع!يوّالنَّبِىِّزَوجِمحائشَةَعلىفدَخَلَ،حَجَّالخَوْلانِئَ

أُمَّيا:فقالَ؟اهِدرَبعلىَنورِبصَيكَيفَ:فقالَت،اهُرِبخُيفجَعَلَ،بَردِهاوعن

َغَّلَبوُهَّللاَقَدَص:فقالَتالطِّلاءُ.:لهيُقالُلَهُمشَرابًاَنوبَرشَيإنَهُم،المُؤمِنينَ

8/295َرمَخلاَنوبَرشَيىِتَفُأنِمأُنادًا"إنَ:يقولُع!يِوِهَّللارسولَىِّبِح/ُتعِمَس؟ىِّبِح

اسمِها")1(.بغَيرِاهَنوّمَسُي

ُّىِمَلُّسلاالزَحمَنِعبدِوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7459

العباسِأبوحدثنا:قالواالحَسَنِابنُبكرِوأبوإسحاقَأبىابنُائرَكَزوأبو

ابنُأخبرَنا،الحَكَمِعبدِبنِِهَّللاعبدِبنُمحمدُأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

مالكِعن(ظ81/82،حُرَيْثٍبنِِمِتاحعن،ٍحِلاصبنُمُعاويَةُأخبرَك!،وهبِ

الأشعَرِىِّ،مالكٍأبىعن،ِّىِرَعشألامبْنَغبنُالرَّحمَنِعبدِعن،مَريَمَأَبىابنِ

،اهِمسابغَيرِيُسَفونَهاَرمَخلاىِتَّمُأنِمأُناسٌ"لَيَشرَبَن:قالهَّنأكجمِّهَّللارسولِعن

قِرَدَةًمِنهُمويَجعَلُالأرضَ،ُمِهبُهّللايَخسِفُالمَعازِفُ،ُمِهِسوءُرعلىوتُضرَبُ

(2)،ء
.وخنازيرَ"

ابنُالعباسِأبوحدثنا،إسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-أ7460

ابنِعن،مالكٌأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَ

وصححه.4/147والحاكم،(4390)يعلىأبوطريقهومن،(45)وهبابن(1)

،إكريب9:وفيه(46)وهبوابن،الأضعرىمالكأبو:فيهوليس(1451)الشعبفىالمصنف(2)

،(02290)أحمدوأخرجهغنمإ.بنالرحمنعبدمريمأبىبن"مالك:وإحريث!،:منبدلا

به.صالحبنمعاويةطريقمن(6758)حبانوابن،(4020)ماجهوابن،(3688)داودوأبو

.(3135)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه
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َجَرَخد!جبهالخطابِبنََرَمُعأن،هَرَبخأهَنأيَزيدَ،بنِال!ائبِعن،شِهابٍ

وأناالطَلاءَ،َبِرَشالهفزَعَمَشَرابريحَفُلالبنِموجَدتُىَنإ:فقالَعَلَيهِم

تافًا)1(.َذَحلاهب!الزُرَمُعهَدَلَجفجَلَدتُه.يُسكِرُكاننِإف؟َبِرَشعَمّاسائل

محمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا،ُئِمَل!لاالرَّحمَنِعبدِأبوأخبرَنا-ا7461

قال!:قال!العَزيزِعبدِبنُعلئُأخبرَنا،ُئِزِراكلاالحُسَينِبنِمحمدِابنُ

لمج!النَبِىِّعنمُختَلِفَةٍبأسماءكَثيرَةٌآثارٌالأَشرِبَةِفىجاءَتدَقعُبَيلإ:أبو

العِنَبِ،عَصيرِنِمغَلَىماَىِهوالخَمرُ:فأؤَلُهاتَفسير؟لهلُكو،وأصحابِه

غَيرِه،فىُفالِتخالاامَنإ،َنيمِلسملابَينَتَحريمِهفىاختِلافَلامااذَهف

ِهَّللاعبدِعنيُروَىوفيهالنارُ؟ه!َمَتمَلىِذَّلاِرمَتلانَقيعُوهو:ُرَك!لاومِنها

ومِنها،العَسَلِنَبيذُوهو:البِتْعُومِنهاخَمر.ال!كَرُ:قالالهرحبهمَسعوبابنِ

:ٍديَبُعأبوقال!الذُرَةِ.مِنَوهوالمِزْرُ:ومِنهاالشَعيرِ،نَبيذُوهو:الجِعَةُ

عن،مِغوَلٍبنِمالكِعن،ُئِطِساولاَرَمُعبنُإسماعيلُالمُنذِرِأبوحَذَثَنيه

َةَعَبرألاهذهف!رَهَنأ،َرَمُعابنِعن،الشئَعبِئَعن،إبراهيمَمُؤَذَنٍِليَكُأ

ومِنها:ٍديَبُعأبوقال!التَمرِ.مِنَوال!كَرُ،العِنَبِمِنَُرمَخلاو:وزادَ،َةَبِرشألا

.(2)ِةَرُّذلامِنَهَنإ:فقالَالتَفسيرَُئِرَعشألاعنَىِوردَقو،ال!كُرْكَةُ

النسائىطريقهمنو،2/842ومالك،6/441،180والثافعى،(1452)الشعبفىالمصنف(1)

النسائىصحيحنىالألبانىإسنادهوصحح.4/222الممانىشرحنىوالطحاوى،(5724)

(5266).

والأسماء،2/65الكبيرالتاريخوينظرأكتل.:فيهووقع176/2الحديثغريبفىعبيد)2(أبو

.1/261المشتبهوتوضيح،(328)المفردة
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عن،سلمةَبنِِداّمَحعن،كَثيرٍبنُومُحَمَّدُ!صاّجَححدثنا:ٍديَبُعأبوقال

موسَىأباُتعِمَس:قالمُحرِزٍبنِصَفوانَعن،جُدْعانَبنِزَيدِبنِعلىِّ

َسِرافأهلِوخَمرُ،ِرمَّتلاوِرسُبلامِنَالمَدينَةِخَمرُ:فقالَيَخطُبَُّىِرَعشألا

الحَبَشِوخَمرُ،العَسَلِمِنَوهو،البِتْعُاليَمَنِأهلِوخَمرُ،العِنَبِمِنَ

.(1)ُةَكْرُكُّسلا

ِرسُبلامِنَافتُضِخَماوهوالفَضيخُ)2(؟أيضًاِةَبِرشألاَنِمو:ٍديَبُعأبوقال

هَّنِكَلو،ِخيضَفلابلَيس:َرَمُعابنِعنيُروَىوفيهالنارُ،تَمَسَّهأنغَيرِنِم

الفَضوص!)3(.

مُكِخيضفغَيرَكانَتوماِرمَخلاتَحريمَُلَزَن:قال!هَّنأٍسَنأعنويُروَى

(4):ء

.!ساعنصهَيبٍبنِالعَزيزِعبدِعنَةَّيلُعابنُحَدَّثَنيه:ٍديَبُعأبوقال!هَذا.

الخَليطَينِ،يُسَمَّىىِذَّلافهوتَمرٌالبُسْرِمَعَكاننِإف:ٍديَبُعأبوقال!

(1)

(2)

(3)

(4)

به.حمادطريقمن(225)الأشربةفىأحمداْخرجهو.2/176،177الحديثغريبفىعبيداْبو

فحسب.المدينةخمربذكربهزيدبنعلىطريقمن(535)والطيالسى

إالفضو!،.:م،سفى

عبيدلأبىالحديثغريبفىكذلكوهو.المعجمةبالخاء"الفضوخ،:م،8ص،سفى

،(123،140،200)الأشربةفىوأحمد،(24380)شيبةاْبىابنوأخرجه.177/2

منعندناوالمثبتأيفخا.المعجمةبالخاءالمصادرهذهوفى.(13490،13491)والطبرانى

فقد،555/2للحربىالحديثغريبفىلماموافقوهو،المهملةبالحاءالأصلنسخة

هذافىوينظر.ويفضحهشاربهيسكرأراد::126/3الفائقفىوقال،ب!سنادهالأثراْخرج

.159صالطلبةوطلبة،2/141والمغرب،115/7اللغةتهذيبالمعنى

.177/2عبيدلأبىالحديثغريب
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يُطبَخَأنوهو؟ُفَضَنُملاِةَبِرشألاَنِمو،مِثلُهفهووتَمرًازَبيبًاكانإنَكِلَذَكو

كاننِإف؟ُرِكسُيهَنأبَلَغَنِىدَقو،هُفْصِنيَذهَبَحَتَىيَغْلِىَأنقبلَالعِنَبِعَصيرُ

وإِنَماالطَلاءُ،فهوهُثُلُثويَبقَىهاثُلُثيَذهَبَحَتَىطُبخَنِإو،حَرامٌفهويُسكِرُ

يَجعَلُالعَرَبِوبَعضُ،وسَوادِههِنْخُثفىالإبِلِبطِلاءِشُئهَلائهبذَلِكََىَفُس

له:ٍلَثَمفىقالالأبرَصِبنَعَبيدَأنيُروَىبعَينِها،َرمَخلاالطَلاءَ

جَعدَهْ)1(أبايُكنَىالذئبُكماالاللاتُكنَىُرمَخلاهِىَ

يُروَىائَذِىوهو؟والمطبوخُُرمَخلابهىَفَسُيدَقوىُتدَذابلاَكِلَذَكو:قال

الباذَقَ،لمجؤمحمدٌَقَبَس:فقالَالباذَقِعنسُئلَهَنأعباسٍابنِعنالحَديثُفيه

تَبَزُعفارِسئةٌكَلِمَةٌالباذَقَلأنََكِلَذعباسٍابنُقالوإِنَما.حَرامٌفهوَرَكسأوما

.(2)اهْفِرعَيمَلف

اهُفُكعِندِىُةافَسُملاُةَبِرشألاوهَذِه:قالثُئَم،سِواهاأسماءًٍديَبُعأبووذَكَرَ

نائحا))إن:ع!يِ!ىِبَنلاحَديثِفىداخِلَةًإلاأحسِبُهاولاالخَمرِ،اسمِنَع"كِنايَةٌ

بنَِرَمُعقَولُهئئَبُيافِمو:قالبهإ.يُسَفونَهابِاسيمَرمَخلاَنوبَرشَيأُئتىنِم

العَقلَ)3(.َرَماخماُرمَخلا:الخطابِ

حَراثمفقَليلُهحَثيُرهَرَحسأما4/بافي

بِشْرانَبنِِهَفلاعبدِبنِمحمدِبنُعلئُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا7462

.177/2الحديثغريبفىعبيدابو(1)

.9"/االفائقباذه.تعريب:والباذقنعرفها.:وفيه،2/178الحديثغريبفىعبيدأبو(2)

.18.-178/2الحديثغريبفىعبيدأبو(3)
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حرامفقليلهكثيرهأسكرمابابفيهاوالحدا!أشربةكتاب

حدثنا،المِصرِىُّببغدادَ)2(محمدٍبنُعلئُ(1)ِنَسَحلاأبوأخبرَناببَغدادَ،ُلدَعلا

حدثنا،جَعفَرٍبنُمحمدُحدثنا،مَريَمَأبىابنُحدثنا،أيّوبَبنُيَحيَى

بنِِرِماععن،ِّجَشألابنِِهَّللاعبدِبنِ،و83/81بُكَيرِ)3(عن،عثمانَبنُُكاحَّضلا

كَنيرُه")4(.َرَكسأمماقَليلِعن"أنهاكُم:قالوِيكِهَّللارسولِعن،أبيهعن،سَعدٍ

العَلَوِىُّ،داوفىَبنِالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7463

قالا:ِلَّخَنُملابنُومُحَمَّدُالأزهَرِأبوحدثنا،ِّىِقْرَّشلاابنُِدِماحأبوأخبرَنا

بنِمحمدِعن،الفُراتِأبىبنِبكرِبنُداودُحدثنا،ضَمرَةَأبوحدثنا

مَحيرُهَرَكسأ))مما:كيهعِِهَّللارسولُقال:قالِهَّللاعبدِبنِِرِباجعن،ِرِدَكنُملا

.(حَرامٌ")ْفقَليلُه

الحُسَينِوأبوبَرهانٍبنَِرَمُعبنُالحُسَينُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7464

ُّىِرَّكُّسلاالجَبّارِعبدِبنِيَحيَىبنُِهَّللاعبدُمحمدٍوأبوالقَطّانُِلضَفلاابنُ

عَرَفَةَ،بنُالحَسَنُحدثناالصَّفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُأخبرَنا:قالواببَغدادَ

.15/381النبلاءأعلامسيروينظر!بن!.:سفىبعده(1)

.م،8ص،س:فىليس(2)

.(17627)فىينتهى"سلماالمخطوطةفىخرمهنامن(3)

به.الضحاكطريقمن(5370)حبانوابنبه.مريمأبىابنطريقمن(5624)النسائى)4(أخرجه

.(5181)النسائىصحيحفىالألبانىوصححه

والترمذى،(13681)داودوأبو،(14703)أحمدوأخرجه.(3431)الصغرىفىالمصنف(5)

غريبحسنحديثهذا:مذىالتروقال،بهبكربنداودطريقمن(3393)ماجهوابن،(1865)

:7/3437الذهبىوقال.بنحوهالمنكدربنمحمدطريقمن(5382)حبانوابنجابر.حديثمن

.صدوقوداود،داودعنجعفربنإسماعيلورواه
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حرامفقليلهكثيرهأسكرمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

بنُمحمدُحَذَثَنِى،سَعدٍبنُإبراهيمُحدثنا،المُؤَدبمحمدٍبنُُسُنويحدثنا

أسكَرَكَيرُهإما:!يَخي!ِهَفلارسولُقال:قالَرَمُعابنِعن،نافِععن،إسحاقَ

ً.(1)"مئارَحفقَليلُه

محمدٍبنُعلئُأخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-ا7465

عن،ُثيَفلاحدثنا،ٍريَكُببنُيَحيَىحدثنا،الفَرَجِبنُرَوحُحدثنا،المِصرِىُ

َرَكسأما9!ؤ:ِهَفلارسولُقال:قالالهَرَمُعابنِعن،نافِععن،مَعشَرٍأبى

حَرائملم)2(+فقَليلُهجَمنرُه

أبىابنُائرَكَزوبْاوالقاضِىالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍاْبوأخبرَنا-ا7466

ِهَفلاعبدِبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِاْبوحدثنا:قالاإسحاقَ

،َةَبقُعبنِموسَىعن،مَعشَرٍأبوأخبرَش!،وهبٍابنُأخبرَنا،الحَكَمِعبدِابنِ

خَمز،مُسكِيرلُك":قاللمجفِهَفلارسولَأن،أبيهعن،ِهَفلاعبدِبنِِمِلاسعن

حَرائم!)3(.فقَليلُهيَهسرُهَرَكسأوما

ُىِوَلَعلاداودَبنِالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا7467

عندووقع،بهصعدبنإبراهيمطريقمن(3854)الأوصطفىوالطبرانى،(6070)البزارأخرجه(1)

:7/3437الذهبىوتالبه.نافعطريقمن(75)الأثربةفىوأحمدمسمود.بنإبراهيم:البزار

صالح.هـاصناده،عرفةابنجزءفىهذا

معجمهفىالمقرئوابن،2519/7الكاملفىعدىوابن،(75)الأثربةفىأحمد)2(أخرجه

للاعتبار.يصلحنجيحمعث!رأبو:3437/7الذهبىوتالبه.معث!رأبىطريقمن(1222)

طريقمن(5648)أحمدوأخرجه.حرامفكثيرهقليلهأصكرما:قلبفيهووقع.(37)وهبابن(3)

به.معث!رأبى
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حرامفقليلهكثيرهأسكرمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

حدثنا،الحافظُالحَسَنِبنِمحمدِبنُأحمدُ(اٍدِماحأبو1)أخبرَنا،ُهَفلاهَمِحَر

حدثنا،َرَمُعبنِِهَفلاِديَبُععن،سعيدٍبنُيَحيَىحدثنا،ٍرْشِببنُالزَحمَنِعبدُ

هُرينحَمَرَكسأ"ما:قال!ي!ِهَطلارسولَأن،هِّدَجعن،أبيهعن،بيَعُشبنُعمرُو

.(2)((مثارَحفقَليلُه

.وعمرٍعنَرَمُعبنُِهَفلاعبدُهاَورَكِلَذَكو

قالا:إسحاقَأبىابنُزَكَريّاوأبوالحَسَنِابنُبكرِأبوهانَربخأ-أ7468

،وهبٍابنُأخبرَنا،ِهَفلاعبدِبنُمحمدُأخبرَنا،ُّمَصألاهوالعباسِأبوحدثنا

بنِِهَّللاعبدِعن،أبيهعن،بيَعُشبنِعمرِوعن،َرَمُعبنُِهَفلاعبدُأخبرَك!

.(3)ًهَرَكَذفجميمّ.ِهَفلارسولِعن،العاصِبنِعمرِو

بنِِنيَسُحعن،ٍريَمُنبنُُرِمَشحَذَثَنِى:قال!وهبٍابنُوأخبرَنا:قال!

ل!!به،ٍبِلاطأبىبنِعلىِّعن،هِّدَجعن،أبيهعن،ضُمَيرَةَابنُهوِهَّللاعبدِ

مِثلَه)4(.جميمِهَّللارسولِعن

بنُالحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7469

.م:منزيادة(ا-1)

من(3394)ماجهوابنبه.سعيدبنيحمىطريقمن(5623)والنسائى،(6674)أحمدأخرجه(2)

صحيح.حسن:(5180)النسائىصحيحفىالألبانىوتالبه.عمربنالقَهعبيدطريق

معانىشرحفىوالطحاوى،(6558)وأحمد،(07170)الرزاقعبدوأخرجه.(38)وهبابن(3)

به.عمربناللهعبدطريقمن217/3راثَالا

:7/3438الذهبىوتال.بهحسينطريقمن9/49تاريخهفىالخطيبوأخرجه.(39)وهبابن(4)

.ضعيفانوشيخهشمر
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حرامفقليلهكثيرهأسكرمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

حدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،الاسفَرايينِئُإسحاقَبنِمحمدِ

حدثناصالِحًا،اًلُجَروكانَ،جوَيريَةَىِخأابنُأسماءَبنِمحمدِبنُِهَفلاعبدُ

أبىبنِمحمدِبنِالقاسِمِعن،الأنصارِئُعثمانَأبوحدثنا،مَيمونٍبنُمَهدِئُ

مِنهَرَكسأوما،حَرامٌمُسكِيرلُك):قالائه!يخيرىِبَنلاعن!نها،عائشَةَعن،بكرٍ

حَراثم!)2(.منهالكَ!فمِلءُ(1)ُقَرَفلا

بنُُدَفَحُموبَرهانٍبنَِرَمُعبنُالحُسَينُِهَفلاعبدِأبوأخبرَناو-ا7470

أخبرَناقالوا:ببَغدادَالجَئارِعبدِبنِيَحىَبنُِهَفلاوعَبدُالقَطّانُالحُسَينِ

بنُإسماعيلُحدثنا،عَرَفَةَبنُالحَسَنُحدثناالضَفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُ

،ٍميَلُسأبىبنِلَيثِعن،المُحارِبِئُمحمدٍبنُالزَحمَنِوعَبدَُةئَلُعابنُإبراهيمَ

لُك":قال!يَخيرىِبَنلاعن،عائشَةَعن،محمدٍبنِالقاسِمِعن،عثمانَأبىعن

حَراثمإ)4(.مِنهفالحُشوَةُ)3(الفَرَقَُرَكسأوماحَراثم،مُسكِبر

،بكرٍبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبوأخبرَنا-ا7471

،ٍعِفاثبنُرَئهِعبدُشِهابٍأبوحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثناداودَ،أبوحدثنا

الرعيةوالمكاييل،3/437النهاية.ليترات561.9يعادلوهو،رطلاعشرصتةيعمكيال:الفرق(1)

.2/424الصغيرالجامعبشرحالتيسيرالتحديد.لاواتقليلاتكثيرعنالتعبيروالمراد.299ص

طريقمن(5383)حبانوابن،(1866)مذىوالتر،(3687)داودوأبو،(43242)أحمدأخرجه(2)

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بهميمونبنمهدى

.1/387النهاية.واحدةمرةيحسىمابقدرالرابمنالجرعة:ةوسُحلا(3)

بنهـاسحاق.بهليثطريقمن(9327)الأوصطفىوالطبرانى،(6،43)الأضربةفىأحمدأخرجه(4)

:7/3843الذهبىقالو.بهعثمانأبىيقطرمن4/552ارقطىوالد،(159-804)مسندهفىراهويه

الترمذى.الحديثهذاوحسن،الحديثوعالحمرو،قضا.ولىهذاالأنصارىعثمانأبو
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...يسكرهمامنهيشربلمإذاالمسكرفىرخصمنبهيحتجمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

حَوشَب،بنِشَهرِعن،عُتَيبَةَبنِالحَكَمِعن،الفُقَيْمِىِّوعمرٍبنِالحَسَنِعن

.(1)ٍرِتْفُمومُسْكِبركُلِّعنلمجيِمِّهَّللارسولُنَهَى:قالَتسلمةَأُمِّعن

يَشرَبْمَلإذاالمُسحِرِفىَصَّخَرنَمبهُّجَتحَيما/بابُ

عنهِباوَجلاو،هُرِحسُيمامِنه

.،67:النحلأ!أنَسَحاقزِلَو!رامِنهُ!نَنَخذُونَ:وتَعالَىتَبارَكَُهَّللاقال

حدثنا،الفَقيهُِرضَّنلاأبوىِنَربخأ،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7472

بنِالأسوَدِعن،سفيانُحدثنا،عُقبَةَبنُقَبيصَةُحدثنا،ُئِشَرُقلانَجْدَةَبنُمُعاذُ

:ِةَيآلاهذهعنسُئلَهَّنأ،عباسٍابنِعن،سُفيانَبنِعمرِوعن،قَيسٍ

ُقزِّرلاو،اهِتَرَمَثنِمَمِّرُحماُرَكَّسلا:قالحَسَنا!.اقزِزَو!راُهْنِم!ئَئَخذُونَ

.(2)اهِتَرَمَثنِمحَلَّماالحَسَنُ

أحمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا،إسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبووأخبرَنا-أ7473

،حِلاصبنُِهَّللاعبدُحدثنا،سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،عَبدوسٍبنِمحمدِابنُ

قَولِه:فىعباسٍابنِعن،طَلحَةَأبىبنِعلىِّعن،صالِحبنِمُعاويَةَعن

هَّنألالخَمرِ؟تَحريمِمَعََرَكَّسلاَكِلَذبعدَُهَّللاَمَّرَحف:!را!ُهْنِم!نَنَخذُونَ

داودابىعندوالحديث."أعلموالئه،نثوةاوفترةبهيحصلمايعنىإكأنه:الأصلحاشيةفى(1)

داودابىضعيففىالألبانىوضعفه.بهعمروبنالحسئعن(26634)أحمدواخرجه.(3686)

(793).

فىجريرابنواخرجه.،صفيانبنإعمرو:منبدلا،سليمبنإعمرو:وعنده.2/355الحاكم(2)

قبلالبخارىوعلقه.نجحوهالثورىطريقمن542صناسخهفىالنحاسوابن،41/277تفسيره

(4707).
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...يسكرهمامنهيشربلماذاالمسكرفىرخصمنبهيحتجمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

وأشباهِِذيبَّنلاووالزُبِّ)1(الخَلمِنَحَلالُهفهوحَسَنًأ!،افزِرَو!:قالمِنها.

لِلمُسلِمينَ)2(.حَلالًاهَلَعَجوُهَفلاهَزَقأف،َكِلَذ

رِوايَةُُذُدَتوعَلَيهالتَّمرِ)3(.نَقيعُال!كَرُ:قالائهٍديَبُعأبىعنانيَؤُردَقو

حينَالتَحريمِفىدُخولِهعلىالذَلالَةِمَعَ،عباسٍابنِعنطَلحَةَأبىابنِ

مِنها.لالهالخَمرُ؟حُزَمَتِ

الحَسَنِبنُالزَحمَنِعبدُأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ7474

أبىابنِعن،ورقاءُحدثنا،ُمَدآحدثنا،الحُسَينِبنُإبراهيمُحدثنا،القاضِى

والرزقُتَحريمِها،قبلَُرمَخلاال!كَرُ:قالالاَيَةِهذهفىمُجاهِدٍعن،نَجيحٍ

.(4)هُماعَطالحَسَنُ

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ7475

حاءْظ،الضَغانِئُإسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

قالوارَزينٍوأبِىوالشَعبِئَإبراهيمَعن،مُغيرَةَعن،شُعبَةَعن،مِرٍعابنُسعيدُ

.(مَنسوخَة)ْهِىَحَسَنًأ!:افزِزَويراُهْنِم!نَخذُونَ:الاَيَةِهذهفى

.(بب)ر478/2التاج.التمرمنيطبخما:ْبُزلا(1)

بناللهعبدطريقمن36،366هصناسخهفىعبيدوأبو،41/282تفسيرهفىجريرابنأخرجه(2)

به.صالح

النار.تمسهلمالذى:فيهوزاد.2/176عبيدلأبىالحديثغريب(3)

به.ورقاءطريقمن14/280تفسيرهفىجريرابنوأخرجه،423صمجاهدتفسير(4)

طريقمن364صناسخهفىعبيدوأبو.بهصعيدطريقمن14/279تفسيرهفىجريرابنأخرجه(5)

-422-



...يسكرهمامنهيشربلمإذاالمسكرفيرخصمنبهيحتجمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

إبراهيمَبنُيَحيَىائرَكَزأبوأخبرَناائَذِىالحَديثُوأمّا-ا7476

بنُمحمدُأخبرَنايَعقوبَ،بنُمحمدُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا،ىَكَزُملا

)ح(عَونٍأبىعنمِسعَز،أخبرَنا،عَونٍبنُجَعفَرُأخبرَنا،الوَهّابِعبدِ

حدثنا،البَصرِىُِّهَفلاعبدِبنُعمرُوعثمانَأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبووأخبرَنا

،ٍنْوَعأبىعن،سفيانُحدثنا،ٍديَبُعبنُيَعلَىأخبرَنا،الوَهّابِعبدِبنُمحمدُ

مِنهاالقَليلُ؟بعَينِهاُرمَخلاِتَمِّرُح:قالعباسٍابنِعن،ٍداّدَشبنِِهَّللاعبدِعن

.(1)شَرابٍكُلِّنِمُرَكَّسلاووالكَثيرُ،

المُسكِرُ.فيهالمَذكورِِرَكَّسلابُدارُملاو

بنُأحمدُسعيدٍأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنادَقف-ا7477

حدثنا،أبىحَدَّثَنِى،حَنبَلٍبنِأحمدَبنُِهَفلاعبدُحدثنا،الصوفئُإبراهيمَ

بنِِهَّللاعبدِعن،عَونٍأبىعن،مِسعَرٍعن،شُعبَةُحدثنا،جَعفَرٍبنُمحمدُ

وكَثيرُها،قَليلُهابعَينِها؟ُرمَخلاحُرمَتِ:قالعباسٍابنِعنالهادِ،بنِشَذادِ

.(2)شَرابٍكُلِّنِموالمُسكِرُ

298/8بنُحَ!انُالوَليدِأبوالأُستاذُحدثنا،ِهَّللاعبدِأبو/وأخبرَنا-ا7478

.حَنبَلٍبنُأحمدُحدثنا،ُّىِوَغَبلامحمدٍبنُِهَفلاعبدُحدثناعَلَينا،أَملَاهمحمدٍ

.(3)اهُريثَكوقَليلُها:ْلُقَيمَلهَّنأإلابإِسنادِههَرَكَذف

النسائىصحيحفىالألبانىوصححهبه.عونأبىطريقمن(5701،5702)النسائى)1(أخرجه

.(98802)فىوصيأتى،(0525)

به.حنبلبنأحمدطريقمن(5701)النسائىأخرجه(2)

تاريخ-فىعساكرابنوأخرجه.(10837)الطبرانىطريقهومن،(109)الأشربةفى)3(أحمد
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...يسكرهمامنهيشربلماذاالمسكرفىرخصمنبهيحتجمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

.(1)َنوراهبنُموسَىحَنبَلٍبنِأحمدَعنهاَورَكِلَذَكو

:عباسٍابنِعنٍداّدَشبنِِهَفلاعبدِعنَئِرِماعلاعَئاشٍعنَىِوُرَكِلَذَكو

.عباسٍابنِعنالرواياتِسائرُتدُلُّهذاوعَلَى.(2)شَرابٍلُكنِموالمُسكِرُ

َرَمُعبنُعلئُأخبرَنا،الفَقيهُالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-17479

حدثنا،سِنانٍبنُأحمدُحدثنا،مُبَشَرٍبنِِهَفلاعبدِبنُعلئُحدثنا،الحافظُ

وطاوُسٍعَطاءٍعن،لَيمخعن،عَوانَةَأبىعن،ٍّىِدهَمبنُِنَمحَّرلاُدبع

.(3)حَرامٌكَثيرُهَرَكسأماقَليلُ:قالعباسٍابنِعن،ومُجاهِدٍ

أخبرَنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَناىِذَّلاالحَديثُافْاو-17480

،ٌماَّلَسحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُ

-َةَدرُبأبىعن،أبيهعن،الرَّحمَنِعبدِبنِالقاسِمِعن،حَربٍبنِسِماكِعن

51وَراذَكفتَسكَروا(()4(.ولاإاث!رَبوا:قال!يرَئِبَّنلاأن-ىَسومأبىبابنِولَيسَ

:(قال)ْهَّنأالنَّسائىِّالرَّحمَنِعبدِأبىعنىنَغَلَبو.ٍميَلُسبنُُماَّلَسالأحوَصِأبو

من(142)437/1البخارىابنمشيخةفىالظاهرىالحنفىالدينوجمال،29/141دمشق=

به.جعفربنمحمدعن(6779)الكبرىفىوالنسائىبه.البغوىطريق

به.هارونبنموسىطريقمن4/256الدارقطىأخرجه(1)

به.العامرىعياشطريقمن4/256والدارقطى،(23)الأشربةفىأحمدأخرجه(2)

.4/652الدارقطى(3)

الظروففىإاشربوا:بلفظالأحوصأبىطريقمن(5693)النسائىوأخرجه.(4661)الطيالسى(4)

.،اوركْسَتولا

.3/231،232للنسائىالكبرىالسنن(5)
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...يسكرهمامنهيشربلمإذاالمسكرفىرخصمنبهيحتجمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

أحَدًاَّنأنَعلَمُلا،ٍميَلُسبنُُمأَلَسالأحوَصِأبوفيهَطِلَغمُنكَر؟حَديحثهذا

:حَنبَلٍبنُأحمدُقال!:الرَّحمَنِعبدِأبوقال!.سِماكٍأصحابِنِمهيَلَعهَعَبات

51وَرو:الرَّحمَنِعبدِأبوقال!الحَديثِ.هذافىيُخطِئُالأحوَصِأبوكان

اشرَبُوا:قالَتر!نهاعائشَةَعنمِنهُمامرأةٍقِرْصافَةَعنسِماكٍعنعَوانَةَأبو

هِىَ،نَميُدرَىلاهذهوقِرْصافَةُ،ٍتِباثغَيرُأيضًااذَهو.اورَكسَتولا

.(1)َكِلَذخِلافُر!لمحتهاعائشَةَعنوالمشهورُ

الحافظُىِنطُقَراّدلاَرَمُعبنُعلئأخبرَنا،الحارِثِابنُبكرِأبووأخبرَنا

القاسِمِعنسِماكٍعن:غَيرُهوقالَ،ومَتنِهإسنادِهفىالأحوَصِأبوَمِهو:قال!

.(2)اًرِكسُماوبَرشَتولا:أبيهعنبُرَيدَةَابنِعن

أبيهِ.عنبُرَيدَةَابنِعندِثارٍبنُمُحارِبُرَواهَكِلَذَكو:الشيخقال

ابنُعمرِوأبوىِنَربخأ،الحافظُِهَّللاعبدِأبوهانَربخأ-أ7481

محمدُحدثنا،المُثَنَىبنُمحمدُحدثنا،محمدٍبنُِهَّللاعبدُحدثنا،جَعفَرٍأبى

أبيهعن،بُرَيدَةَابنِعن،دِثارٍبنِمُحارِبِعن،َةَّرُمبنِضِرارِعن،ٍليَضُفابنُ

الأَسقيَةِفىاوبَرشافسِقاء؟فىاَّلإِذيبَّنلاعنمكُتيَهَن)):ع!ي!ِهَّللارسولُقال!:قال!

المُثَنَى)4(.بنِمحمدِعن""الصحيحفىمُسلِئمرَواهفسكِرًا")3(.اوبَرشَتولا،اهِّلك

مرفوغا.صحلكن،موقوفاضعيف:(438)النسائىضعيففىالألبانىوقال.(5695)النسائى(1)

.4/952ارقطنىالد(2)

طريقمن(5391.0054)حبانوابن،(2031،5668)والنسائى،(22958)أحمدأخرجه(3)

.بزيادةبهدثاربنمحاربطريقمن(3698)داودوأبو.بزيادةبهالفضيلبنمحمد

.(977/63،601،9771/37)مسلم(4)
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...يسكرهمامنهيشربلماذاالمسكرفىرخصمنبهيحتجمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

الأصبَهانِئُ،الحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَناائَذِىالحَديثُوأفا-ا7482

إبراهيمَبنِِهَفلاعبدِبنُمحمدُسعيدٍأبوحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُأخبرَنا

زُرارَةَ،بنُالعباسُحدثنا،مَحمودٍبنُِهَّللاعبدُحدثنا،ُّىِزَورَملامُشْكانَابنِ

ابنِعن،إبراهيمَعن،حَفادٍعن،أرطاةَبنِالحَخاجِعنجَرير،حدثنا

.(1)َكُرِكسُتالتىالشَّربَةُهِىَ،حَراممُسكِرٍلُك:قالمَسعودٍ

ِهَّللاعبدِبنُمحمدُبكرٍأبوحَدَّثَنِى،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنادَقف

،ُئِرَّكُّسلاالكَريمِعبدُحدثنا،(2)هَيوُساسبنُيَحيَىحدثنابمَروَ،ُئِحاّرَجلا

بنَِهَّللاعبدَسألتُ:قالالمَلِكِعبدِبنُسفيانُأخبرَنا،زَمْعَةَبنُوهبُحدثنا

فقالَ:تُسكِرُكَ؟التىالشَّربَةُتَحرُمُ:مَسعودٍابنِعنجَريرٍحَديثِعنالمُبارَكِ

باطِل)3(.هذا

قال:قالاالحارِثِابنُبكرِوأبوالسُّلَمِئُالزَحمَنِعبدِأبووأخبرَنا

قَولِنِمهوامَّنِإو،ضَعيفأرطاةَبنُُجاّجَح:الذارَقُطنِئُالحَسَنِأبو

قَولِهنِمإبراهيمَعنحَفادٍعنمِسعَرٍعنبإِسنادِهورَواهالنَّخَعِى.إبراهيمَ

بمَعناه)4(.

وذَلِكَ؟بخِلافِهإبراهيمَعنَىِوُردَقوالفهُ:هَمِحَرالشيخُقال-ا7483

.4/152ارقطنىالد(1)

.(712)فىوتقدم.أولهالمعجمةبالثناشاسويه":منى(2)

به.الكريمعبدطريقمن4/251الدارقطنىأخرجه(3)

.4/052،152الدارقطنى(4)
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...يشربونهكانواالذىنبيذهمصفةفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

َنوَرَيكانوا:قالإبراهيمَعنوعمرٍبنِِليَضُفعنوعمرٍبنُالحَسَنُرَواهفيما

ِهَّللاعبدِأبوأخبرَظه.(1)ِهيفيَعودَأنلهيَصلُحْمَلمِنهفسَكِرَشَرابًاَبِرَشنَمَّنأ

بنِعلىِّبنُالحَسَنُأخبرَنا،إسحاقَبنُأحمدُبكرٍأبوالامامُأخبرَنا،الحافظُ

َمِدَقلما:ٍّىِدَعبنُزَكَريّاقال:قالالبخارىُّإسماعيلَبنُمحمدُحدثنا،زيادٍ

والكوفيّونَ،وأصحابُناوكيعٌفأتاه،ٌةَفِعبهكانَتالكوفَةَالمُبارَكِابنُ

بأحاديثُِّجَتحَيالمُبارَكِابنُفجَعَلَ،َبارَّشلااوغَلَبىَّتَحعِندَهفتَذاكَروا

المَدينَةِ،أهلِنِموالأنصارِوالمُهاجِرينَمي!مجالنَّبِىِّوأصحابِع!ي!ِهَّللارسولِ

وعمرٍبنُالحَسَنُأخبرَنا:المُبارَكِابنُفقالَحَديثِنا.نِمولَكِنلا،:قالوا

نِمَرِكَسإذا:يَقولونَكانوا:قالإبراهيمَعنوعمرٍبنِِليَضُفعنُئِميَقُفلا

ىِذَّلِلالمُبارَكِابنُفقالَ،رُءوسَهُماوسَكَنفأبَدًا.فيهيَعودَأنلهيَحِلمَلشَرابٍ

أصحابِهوعنغ!يِ!ِهَّللارسولِعنمُهُثِّدَحُأهَؤُلاءِ؟!نِمَبَجعأرأيتَ:يَليه

/رُءوسَهُم)2(!اوسَكَنفإبراهيمَعنوأذكُرُ،بهيعبَئُوامَلفوالتّابِعينَ

فىيَشرَبونَهحانواىِذَّلاُمِهِذيبَنِةَفِصفىجاءَمابابُ

وأصحابِهِع!يِ!النَّبِىِّعنوغَيِرهمالكٍبنِِسَنأحَديثِ

أخبرَنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوفأخبرَنا:ٍسَنأحَديثُاّمأ-ا7484

)ح(ُناّفَعحدثنا،القاضِى!ْرِبلامحمدٍبنُأحمدُحدثنا،ُراّفصلاِهَفلاعبدِأبو

الثقَفِئُ،يَعقوبَبنُأحمدُسعيدٍأبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا

:(0353)النسائىصحيحفىالألبانىوقال.بهعمروبنالحسنطريقمن(5763)النسائىأخرجه(1)

.ومقطوعالاسنادصحيح

.(5226)المعرفةفىالمصنف(2)
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...يشربونهكانواالذىنبيذهمصفةفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

سلمةَ،بنُحَفادُحدثنا،(اُناّفَع)احدثنا،العَنْبَرِئُالمُثَنَىبنُالحَسَنُحدثنا

َبارَئشلاهذاىِحَدَقبجمجمِهَفلارسولَُتيَقَسلَقَد:قالٍسَنأعن،ٍتِباثعن

بكرِأبىعن""الصحيحفىمُسلِمٌرَواه.(2)َنَبَفلاووالماءََذيبَّنلاوالعَسَلَ؟كُفَه

.(3)َناقَععنشَيبَةَأبىابنِ

فأخبرَنا:دتماجبهالخطابِبنَِرَمُععنفيهالزَوايَةُوأفا-ا7485

بنُالحَسَنُحدد:!،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبو

بنِعمرِوعن،إسحادتَىأبوحدثنا،َةَمَثيَخأبوحدثناالنَضرِ،أبوحدثنا،مُكرَمٍ

فىالابِلِلُحومَيَقطَعُنَبيذًاالنَبيذِمِنَلَنَشرَبُإنا:ه!!دُرَمُعقال:قالمَيمونٍ

تُؤذيَنا)4(.أننِمبُطونِنا

،َكَروُفبنِالحَسَنِبنُمحمدُبكرٍأبوحدثناففيماالضَفَةُوأفا-ا7486

حدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،جَعفَرٍبنُِهَفلاعبدُأخبرَنا

ِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا)ح(ِلضَفلابنُالقاسِمُ

حدثنا،فزوخَبنُشَيبانُحدثنا،موسَىبنُعِمرانُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

عنفسألتُهار!نهاعائشَةَلَقيتُ:قالُئِريَشُقلاٍنْزَحبنُثُمامَةُحدثنا،القاسِمُ

تَنبِذُكانَتاهَنإ؟هذهسَلْ:فقالَتحَبَشئةًجاريَةًعائشَةُفدَعَتالنَّبيذِ،

)1-ا(لي!نى:م.

حمادطريقمن(9576)والنسائىالنبيذ،.):فيهولي!،بهعفانطريقمن(13581)أحمدأخرجه(2)

.(0820/89)مسلم(3)

.إسحاقأبىطريقمن4/026والدارتطنى،(24227)شيبةأبىابنأخرجه(4)
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وأُوكِيه،ِليَّللامِنَسِقاءٍفىلهُذِبنأكُنتُ:ُةثشَبَحلافقالَتِلمج!.ِهَّللالِرسولِ

فىمُسلِمرَواه،شَيبانَحَديثِلَفظُ.(1)هنِمَبِرَشَحَبصأاذِإف،وأُعَلِّقُه

(2)صصص
.خوّرفبنِشيبانعن""الصحيح

بنُمحمدُِهَّللاعبدِأبوحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7487

.انَربخأ:ِرضَّنلاابنُقال،ِرضَّنلابنُُدَفَحُموشاذانَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

بنُالوَهّابِعبدُحدثنا،ىَنَثُملابنُمحمدُحدثنا:شاذانَابنُوقالَ

كُنّا:قالَتا!رعائشَةَعن،أُفَهعن،الحَسَنِعن،َسُنويعنالمَجيدِ،عبدِ

فيَشرَبُهغُدوَةًنَنبِذُعَزْلاءُ)3(،هَلوهاَلعأَىِكُوسِقاءٍفىلمجيوِهَّللالِرسولِنَنبِذُ

بنِمحمدِعن""الصحيحفىمُسلِمرَواهغُدوَةً)4(.فيَشرَبُهعِشاءًونَنبِذُعِشاءً،

!(5)
مشى.

8/003حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلاعلىأبوأخبرَنا/-أ7488

المَلِكِعبدِبنَشَبيبَُتعِمَس:قالالمُعتَمِرُحدثنامُسَدَّد،حدثناداودَ،أبو

كانَتاهَنأ،ر!تهاعائشَةَعن،عَمْرَةُحَدَّثتنِى:قالَناّيَحبنِمُقاتِلِعن،يُحَدِّثُ

عَشائِه،علىَبِرَشىَّشَعَتفالعَشِىِّمِنَكاناذِإف،غُدوَةًّمَيعهَّللالِرسولِتَنبِذُ

به.القاسمطريقمن(5654)والنسانى،(05825)أحمدوأخرجه.(1635)الطيالسى(1)

.(0520/84)مسلم(2)

.303/1الصحيحينحديثمنالمشكلكثف.الأسفلالمزادةفم)3(عَزْلاء:

به.المثنىبنمحمدطريقمن(5385)حبانوابن،(1871)والترمذى،(1371)داودأبوأخرجه(4)

.(33)فىوتقدم

.(0520/85)مسلم(5)
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علىفشَرِبَىَذَغَتَحَبصأاذِإفِليَفلابلهتَنبِذُثُثَم،فزَغتُهأوصَبَبْتُهشَىءٌَلَضفنِإف

؟يَومٍفىمَزَتَينِ:أَبىلهافقالَ.ًةَّيشَعوغُدوَةًال!قاءَنَغسِلُ:قالَتغَدائِه.

نَعَم)1(.:قالَت

وأبوالقاضِىالحَسَنِابنُبكرِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7489

حدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواوعمرٍأبىابنُسعيدِ

حدثنا،النَسائئُمَروانَبنُُفُسويحدثنا،الدّورِئُمحمدٍبنُالعباسُ

ٍديَبُعبنِيَحيَىعن،أُنَيسَةَأبىبنِزَيدِعن،الزَقَئُوعمرٍبنُِهَفلاُديَبُع

عنسأَلوهثُتَم:قالالحديثَفذَكَرَ.قَومٌاْتاه:قالعباسٍابنِعن،ِّىِعَخَّنلا

نِموأُناسٌهِرَفَسنِمفرَجَعَ،ٍرَفَسفى!ِيخِهَّللارسولَُجَرَخ:فقالَالنَبيذِ.

:قال.فأُهْريقَتْبهاَرَمأف،ودُتاءٍوحَنَاتِمَنَقيرٍفىلهمنَبيذًاانتَبَذواقَدِأصحابِه

يَومَهفيَشرَبُفيُصبحُِليَفلامِنَلهيُنبَذُفكانَ،وماءٌزَبيبٌفيهفجُعِلَبسِقاءٍَرَمأف

مِنهَبِرَشاْمسَىاذِإف،َىِسمُيحَتَىِدَغلاَنِمويَستَقبِلُ،التىولَيلَتَهَكِلَذ

عن""الصحيحفىمُسلِمٌرَواهفأُهْريقَ)2(.بهَرَمأشَىءفيهَحَبصأاذِإف،وسَقَى

.(3)وعمرٍبنِِهَفلاِديَبُععنعَدِىبنِائرَكَزعنٍفَلَخأبىبنِاْحمدَبنِمحمدِ

ابنُِلضَفلاأبوأخبرَناالحافظُ،ِهَفلاعبدِاْبووأخبرَنا-ا7490

،جَريرٌأخبرَنا،إبراهيمَبنُإسحاقُحدثنا،سلمةَبنُاْحمدُحدثنا،إبراهيمَ

به.المعتمرطريقمن(24930)أحمدوأخرجه.(3712)داودأبو(1)

.(17456)فىمنهطرفوتقدمبه.عمروبناللهعبيدطريقمن(5386)حبانابنأخرجه(2)

.(4002/83)مسلم(3)

-043-



...يشربونهكانواالذىنبيذهمصفةفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

كان:قالعباسٍابنِعن،ىِنارْهَبلاَرَمُعأبىٍديَبُعبنِيَحيَىعن،الأعمَشِعن

يَومَههَبِرَشَحَبصأاذِإفالسِّقاءِ،فىِليَّللامِنَُبيبَّزلالهيُنبَذُ!يهجيهمِّهَّللارسولُ

شَىءٌَلَضفنِإف،الخَدَمَسَقاهأوهَبِرَشالثّالِثِمَساءُكاناذِإف،ِدَغلاَنِموولَيلَتَه

إبراهيمَ)2(.بنِإسحاقَعن""الصحيحفىمُسلِمٌرَواهأهْرَاقَه)1(.

بها،الطّوسِئُُّىرابْذوُّرلامحمدٍبنُالحُسَينُعلىٍّأبوأخبرَنا-أ7491

سعيدٍبنُعثمانُحدثنا،الفَقيهَُفُسويبنِمحمدِبنُمحمدُِرضَّنلاأبوأخبرَنا

،ٍمِزاحأبوحَدَّثَنِى،َناّسَغأبوحدثنا،مَريَمَأبىابنُسعيدُحدثنا،الدارمئُ

َعَنَصفما،وأصحابَهجميوَئِبَّنلادَعاٍديَسُأأبوَسَّرَعلماهَّنأ،سَعدٍبنِسَهلِعن

ٍرْوَتفىِليَّللامِنَتَمَراتٍوبَلَّت،ٍديَسُأأُمُّامرأتُهاَّلإإلَيهِمهَبَّرَقولاطَعامًالَهُم

51وَر.(4)هْتَقَسفأَمَاثته)3(ِماعَّطلامِنَ!ي!ك!ِهَّللارسولَُغَرففلَمّا،حِجارَةٍنِم

بنِمحمدِعنمُسلِمٌورَواه،مَريَمَأبىابنِسعيدِعن""الصحيحفىالبخارىُّ

.(ْ)َمَيرَمأبىابنِعنعَسكَرٍبنِسَهلِ

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-أ7492

(5575)والنسانى،(3713)داودوأبو،(9631)احمدوأخرجه.(4522)المعرفةفىالمصنف(1)

به.عبيدبنيحيىطريقمن(3399)ماجهوابنبهءشمعْالاطريقمن

.(4002/81،82)مسلم(2)

.47صالصحيحيننىماغريبتفسير.وصفثهعصرته:)3(امانته

حازمأبىطريقمن(9121)ماجهوابن،(6623)الكبرىنىوالنسائى،(62016)أحمدأخرجه(4)

.بنحوهبه

.(87/2006)ومسلم،(5182))5(البخارى
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عنالسَّيْبانىِّ)1(،عن،ضمْرَةُحدثنامحمد،بنُعيسَىحدثناداودَ،أبو

دَق،ِهَّللارسولَيافقُلنا:لمجتالنَبِئَأتَينا:قالأبيهعنالدَّيلَمِىِّ)2(،ِهَفلاعبدِ

وِإلَىعَزَّوجَلَِّهّللا"إلَى:قالخَنُ؟نَمفإِلَى،نَحنُأينَنِمونَحنُنَمَتمِلَع

قُلنا:"زَئبوها".:قالبها؟نَصنَعُماأعنائالَناإنَ،ِهَفلارسولَيا:فقُلنارد!ولِه".

هوذِبناو،مُكِئاشَععلىهوبَرشاوغَدائِكُمعلىهوذِبنا":قالبالربيبِ؟نَصنَعُما

القُلَلِ)3(؟فىهوذِبنَتولاِنانِّشلافىهوذِبناو،مُكِئادَغعلىهوبَرشاوعَشائِكُمعلى

(4)"ألَخصارَهِرْصَععنَرَّخأتإذافإِنَّه

،ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَابنُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا7493

الأَوْدِىُّ،حَكيمٍبنُعلئُحدثنا،الحُسَينِبنُمحمدٍُنيِصَحأبوحدثنا

الأنصارِىِّ،يَزيدَبنِِهَفلاعبدِبنِموسَىعن،مِسْعَرٍعن،شَريكحدثنا

ُطِقَتلَيزَبيبًافيهُتلَعَججمتَالنَّبِىِّنَبيذَُذَتشاإذاكُنتُ:قالَتر!ببماعائشَةَعن

(5)َءو
حموضته.

مِنَوغَيرِهالخطابِبنَِرَمُعنَبيذُكانالضَفَةِهذهمِثلِوعَلَىالشيخُ:قال

وتهذيب،5/111ماكولالابنالإكمالينظر،ىنابْيَثلاعمروأبىبنيحىوهو.االثيبانى5:مفى(1)

.31/480الكمال

.15/435الكمالتهذيبوينظرالديلمىا."ابن:مفى(2)

منالبالىأوالرقيقالجلدفىذلكيقالماوأكثر،شنواحدها،وغيرهاالأدممنالأسقية:الثان(3)

.4/271السننومعالم،2/506النهاية.قلةواحدتها،الكباررارِجلا:والقللالجلود،

من(42180)وأحمد.بهمحمدبنعيسىطريقمن(5752)النسائىوأخرجه.(0371)داودأبو(4)

صحيح.حسن:(5431)داودأبىصحيحفىالألبانىوقال.بهىنابْيَئلاعمروأبىبنيحىطريق

إصناده.فىبزيادة(17526)فىسيأتى(5)
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وشَرُّههُرَكَسَبَهَذحينََءالِّطلاأحَلَّامَّنإرض!َرَمُعألنتَرَىألا،ر!يمبئالصَّحابَةِ

شَيطانِهِ.وحَظُّ

أبوحدثنا،إسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنافيماوذَلِكَ-أ7494

،ُئِعِفاّشلاأخبرَنا،سُلَيمالنَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِ

مُعاذٍبنِسَعدِبنِعمرِوبنِِدِقاوعن،الحُصَينِبنِداودَعن،مالكٌأخبرَنا

الأنصارِىِّ،لَبيدٍبنِمَحمودِعن،هارَبخأسَلامَةَبنِعَوفِبنِسلمةَوعن

8/301الأرضِوباءَِماّشلاأهلُهيَلإاكَشفَماّشلاَمِدَقحينَرض!حنهالخطابِبنَ/عُمَرَأدن

العَسَلَ.اوبَرشا:ر!جبهُرَمُعفَقالَ.ُبارَّشلاهذاإلاانُحِلصُيلا:وقالوا،اهَلَقِثو

نَجعَلَألنلَكَلَه:الأرضِأهلِنِمرِجالٌفقالَالعَسَلُ.انُحِلصُيلا:فقالوا

مِنهَبَهَذىَّتَحهوخَبَطف.مَعَن:فقالَ؟ُرِكسُيلاشَيئًاِبارَّشلاهذانِملَكَ

َعَفَرثُمَّهَعَبصإفيهر!بهُرَمُعفأدخَلَ،ر!حبهَرَمُعبهاوَتأف،ُثُلُّثلاوبَقِىَِنلاثُلُّثلا

فأمَرَهُم.ِلِبإلاطِلاءِمِثلُهذاالطَلاءُ،هذا:فقالَيَتَمَطَطُ)1(اهَعِبَتفيَدَه

فقالَ.ِهَّللاواهَتْلَلحأ:الصّامِتِبنُعُبادَةُلهفقالَ،هوبَرشَيأدند!بهُرَمُع

أُحَرِّمُولا،عَلَيهِمهَتمَّرَحشَيئًالَهُمُّلِحُألاىِّنإاللَّهُمَّ،ِهَّللاواَّلَك:ه!زُرَمُع

لَهُم)2(.أحلَلْتَهشَيئاعَلَيهِم

،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا،الحافظُمبِزاحأبوأخبرَنا-أ7495

بنُإسماعيلُحدثنامَنصوبى،بنُسعيدُحدثنا،نَجْذبنُأحمدُأخبرَنا

.1/378الأنوارمارقيتمدد.أى:يتمطط(1)

.2/847ومالك،6/180والافعى،(5213)المعرفةفىالمصنف(2)
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يَزيدَبنِِهَفلاعبدِعن،سيرينَبنِمحمدِعن،حَ!انَبنُهِشامُحدثنا،إبراهيمَ

يَذهَبَحَتَىشَرابَكُماوخُبطاأنِ:ز!بهالخطابِبنُُرَمُعَبَتَك:قالالخَطْمِى

واحِدَةً)1(.ولَكُمِنيَنثاِناطيَئشلِلَنِإف،مِنهالشَيطانِنَصيبُ

الجَوْزِىُّ،الحُسَينِأبوأخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا7496

عن،مَهدِىبنُالزَحمَنِعبدُحدثنا،َةَمَثيَخأبوحدثناالذُنيا،أبىابنُحدثنا

يَشرَبُىِذَّلاالنَبيذُكان:قالأبيهعن،اْسلَمَبنِزَيدِعن،َرَمُعبنِ/ِهَفلاعبد302/8ِ

فيَشرَبُهعَشئةًلهويُنقَعُ،عَشئةًفيَشرَبُهغُدوَةًالربيبُلهيُنقَعُكانز!نهُرَمُع

دُردِئ)2(.فيهيُجعَلُولا،غُدوَةً

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7497

بنُعثمانُحدثنا:قالامُكرَمٍبنُُنَسَحلاوإسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَ

َئِنِزاملاهِلالَُتعِمَس:قالمِهِراجحَمنئأبىعن،شُعبَةُأخبرَنا،َرَمُع

فنَهانِىنَبيذفيهابجَزَةٍع!ي!ِهَفلارسولَأتَيتُ:قالمُقَزَنٍبنِسوَيدِعن،يُحَذَثُ

ْذِبَتناو،ِليَفلاَرِخآهْبَرشاوِليَفلاَلَؤأانتَبِذْ:ايَوسوقالَ:قالفكَسَرتُها.عنه

الحَسَنِرِوايَةِىِفوالمَئغاك!،حَديثِلَفظُالنَهارِ)3(.َرِخَاهْبَرشاوالنَهارَِلَؤأ

المازِكأ.هِلالٍعن:قال

.(5275)الشائىصحيحفىالألبانىوصححهبه.هشامطريقمن(5733)الشانىأخرجه(1)

)درد(.8/70التاج.ليتخمروالنبيذالعصيرعلىتتركالتىالخميرة:الذُرْدِى(2)

الرحمنعبدطريقمن4/592الدارقطنىوأخرجه.(32)المسكرذمفىالدنياأبىابنعندوالأثر

به.مهدىابن

وأحمد،(0841)والمثانىالآحادفىعاصمأبىابنطريقهومن،(58142)شيبةأبىابنأخرجه(3)

المازنى.يسملمأحمدعنالأولالموضعوفى،بهضعبهْطريقمن(41570،23743)
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بالماءالكسرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

بالماءِالحَسْرِفىجاءَمابابُ

ِلضَفلابنِمحمدِبنِالحُسَينِبنُمحمدُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا7498

بنُيَعقوبُحدثنا،دُرُسْتُويَهبنِجَعفَرِبنُِهَّللاعبدُأخبرَناببَغدادَ،القَطّانُ

عن،جَميلَةَأبىبنُعَوفُحدثنا،ُنَذَؤُملاالهَيثَمِبنُعثمانُحَذَثَنِى،سُفيانَ

نِمص!روِهَل!انَبِىىَلإوفَدواالَّذينَِدفَولا!َحأعن،علىٍّبنِزَيدِالقَمُوصِأبى

فقالَ:قالط.هَمساُتيِسَنفإِنَىالنُّعمانِبنَقَيسَيَكونَاَّلأ،ِسيَقلاعبدِوفدِ

الشَّرابُ،اَّلإاهُقِفاوُيلاوإِنَّه(1)وبِئَةٌأرضٌانَضرأَّنإ،ِهَّللارسولَيا:مِنّاٌلُجَر

الدُّبّاءِفىاوبَرشَت"لا:قالطعَلَينا؟يَحرُمُىِذَّلاوماالآنيَةِمِنَلَناُّلِحَيىِذَّلافما

ِنِإف-هيَلَع(3)ىَكوملاِدلِجلا:!الأوالمجلالِ)2(-فىاوبَرشاو،ِتَّفَزُملاوالنميرِولا

(4)روءرو
.فاهْريقوه((اعياكمنِإفبالماءِ،هوُرِسكافهُنْتَمَّدَتشا

عنخاليَةٌِسيَقصأاعبدِوفدِِةَضِقفىالثّابِتَةُالرواياتُ:ُهَّللاهَمِحَرالشيخُقال

.ُمَلعأُهَّللاو-حالُهيُجهَلُنَمالِإسنادِهذاىِفو،اللَّفظَةِهذه

رديئة.أبخرةالهواءخالطإذا:وموبوءهْوبئةوأرض.!"وبية:الأصلفىورسمت،إوبيئة!:منى(1)

.1/691الصحيحينحديثمنالمشكلكشف

وليس،المهملةبالحاء"!الحلال:سفيانبنويعقوبأحمدوعند"كذا!.:الأصلفىفوقهاكتب(2)

داود.أبىعنداللفظهذا

الصحيحين!فماغريبتفسير.الحبلأوالخيطوهوبالوكاء،فمهالمشدود:الموكى(3)

.176/1المعلموإكمال.ا..ص

عوفطريقمن(3695)دداووأبو،(91782)أحمدوأخرجه.1/972،298سفيانبنيعقوب(4)

.بنحوه
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303/8

بالماءالكسرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

-هَتَّرِشَىِشَخ"فإِن:قالهَنأالقِضَةِهذهفىر!حبههريرةَأبىعنَىِوُردَقو

الماءَ((:هيَلَعفليَصُبَّ-هَتَّدِش:قالأو

َرَمُعبنُعلئُأخبرَنا،!خاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبوهانَربخأ-ا9974

بنُوالحُسَينٍُدِعاصوابنُالعَزيزِعبدِبنِمحمدِبنُِهَفلاعبدُحدثنا،الحافظُ

،قَيسٍبنُنوحُحدثنا،المِقدامِبنُأحمدُالأشعَثِأبوحدثنا:قالواإسماعيلَ+

هَنألمجتَِهَفلارسولِعن،هريرةَأبىعن،سيرينَبنِمحمدِعن،عَونٍابنِعن

مَزادَة،ولاحَنتَيمولاءاّبُدولاربئَقُمولانَقييرفىاوبَرشَتالا:ِسيَقلاعبدِِدفَوِلقال

.(1)"َءاملاهيَلَعفليَصُبَّشِزتَهَىِشَخن!ف،ربِكسُمغَيرَمُكِدَحأسِقاءِفىاوبَرشاِنِكلو

الفَفظَةَ،هذهفيهاورُكذَيمَلقَيسٍبنِنوحِعنجَماعَةورَواه،مَنيعٍابنِلَفظُ

الزواةِ)2(.بَعضِقَولِنِمتكونَأنفيُشبِهُ

وإِسنادُه،هريرةَأبىعنَرَخآوجهٍنِمبالماءِِرسَكلافىورُوِىَ

(3)!بص
ضعي!.

ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلىُ/وأخبرَنا-ا0750

علىعن،إسرائيلُحدثنا،رَجاابنُحدثنا،َرَمُعبنُعثمانُحدثنا،ُراّفَضلا

سألَنَمَلَؤأإنَ:قالعباسٍبنِِهَفلاعبدِعن،حَبْتَرٍبنِقَيسِعن،بَذيمَةَابنِ

بأرضِاّنإ،ِهَفلارسولَيا:فقالواهوَتأِسيَقلاعبدُالنَبيذِعنلمجزِهَفلارسولَ

."تهشد":بلفظ4/852قطنىارلدا(1)

.(17537)فى)2(سيأتى

.(17504)عقب)3(سيأتى
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بالماءالكسرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

الأَسقيَةِ،فىاوبَرشا":فقالَ.بشَرابٍانرُمأف(1)ِلْفُّثلامِنَنُصيبُوإِنّاريفٍ

ِرمَخلاعنثيِهنوِإنِّىالئقيرِ،ولاالفزَفَّتِولاالدُّبّاءِفىولاالجَزفىاوبَرشَتولا

اذِإفِهَفلارسولَيا:قالواحَرامٌ".ربِكسفوكلُّ-ُلبَّطلاَىِهو-والكوبَةِوالمَيسِرِ

الماءَ((.هيَلَع"صئوا:!الاشتَدَّ.ا!ِا!:!الالماءَ((.هيَلَعاوّبص":فقالَ:!ال.اشث

فأهْريقوه")2(.َّدَتشااذ!ف":الرّابِعَةِأوِالثّالِثَةِفىقال

ابنِقَولِنِمبالماءِالكَسْرَفذَكَرَعباسٍابنِعنجَمرَةَأبوهَفَلاخ

:عباسٍ

وأبوٍرَطَمابنُعمرِوأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوهانَربخأ-أ1755

بنُُمِصاعحدثنا،سُلَيمانَبنِيَحيَىبنُمحمدُحدثناقالا:السَّرّاجُالحَسَنِ

علىيُقعِدُنِىعباسٍابنُكان:قالجَمرَةَأبوىِنَربخأ،شُعبَةُحدثنا،علىٍّ

نَبيذًالهامَزادٍفىُذِبَتنَتِسيَقلاعبدَفإِنَّ:قُلتُ:قالالحديثَفذَكَرَسَريرِهِ.

اوَتألماِسيَقلاعبدَإن:قالثُمَّبالماءِ.هْرِسكافهَتَّدِشخَشيتَاذِإف:قالشَديدًا.

نإُدِرَيوذَلِكَبالماءِ)3(.ِرسَكلابالأمرُفيهلَيسَالحديثَفذَكَرَ.!ي!ِهَّللارسولَ

.ُهَّللاشاءَ

بُلوغِهقبلَهَتَّدِشَىِشَخإذا،غَيرِهىِفوهذافىبالماءِِرسَكلابأرادَامَّنِإو

.والمرقوالعصيرالزيتكثفل،وكدرةخثورةمنالثىءتحتر!سبما:والثفْللا.إالبقل:مفى(1)

.169/1الفائق

به.بذيمةبنعلىطريقمن(5365)حبانوابن،(3696)داودوأبو،(2476)أحمدأخرجه(2)

.(3143)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه

.(7970،12846،12876)فى)3(تقدم
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بالماءالكسرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

الماءِدُخولُيُحِلُّهلاُمارَحلاوحَرامٌ".مُسكِبرُّلُكو":قَولِهبدَليلِ،الإسكارِحَدَّ

الزُوذْبارىُّ،علىأبوأخبرَناماَدَروالاسكارِحَذََغَلَبوفيما-أ7552

حدثنا،ٍراّمَعبنُهِشامُحدثناداودَ،أبوحدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا

عن،ٍنيَسُحبنِِهَفلاعبدِبنِِدِلاخعن،ٍدِقاوبنُزَيدُحدثنا،ٍدِلاخبنُصَدَقَةُ

بنَبيذٍفِطرَهُتنئَحَتفيَصومُكانعج!ِهَفلارسولَأنُتمِلَع:قالهريرةَأبى

فإِنَّالحائطَ)2(،اذَهبأاضرِبْ:فقالَيَنِشنُ)1(هواذِإفبهأتَيتُهثُئَم،دُئاءٍفىصنَعتُه

.(3)ايِرِخَالاِموَيلاوبالفهُِنِمويلانَمشرابُهذا

أحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلىُالحَسَنِأبووأخبرَنا-أ7553

بنُالهَيثَمُحدثنا،يَحيَىبنَاْحمدَيَعنِى!ضاوْلُحلاحدثناالصَّفارُ،ٍديَبُعابنُ

بنُُدِلاخحَدَّثَنِى:قالٍدِقاوبنِزَيدِعن،ٍقأَلَعبنُعثمانُحدثنا،خارِجَةَ

فذَكَرَيقولُ.هريرةَاْبَاُتعِمَس:قاله!ءعَفانَبنِعثمانَمَولَىٍنيَسُح

.(4)مَعنا

.5/56النهايةغلت.إذا،نَمثشًاتَثنُالخمرِتَشَن:يقالُ،يغلىأى:يَتِن(1)

.388/3المعبودعون.البستانفىوأرقهاصببهأى:الحائطبهذااضرب(2)

النسائىوأخرجه.(3716)داودوأبو،(5222)والمعرفة،(3442)الصغرىفىالمصنف(3)

فىالألبانىوصححهبه.صدقةطريقمن(3409)ماجهوابنبه.عماربنهثامعن(5626)

.(3160)داودأبىصحيح

تاريخفىعساكروابن،3/157الكبيرالتاريخنىوالبخارى،(153)الأشربةفىأحمدأخرجه(4)

به.خارجةبنالهثمطريقمن38/326،327دمثق
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بالماءالكسرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

السُّوسِئُ،َفُسويبنِمحمدِبنُإسحاقُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا-أ4075

أبى،أنبأنِى،مَزيَدٍبنِالوَليدِبنُالعباسُأخبرَنا،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثنا

مُخَيمِرَةَبنَالقاسِمََعِمَسهَّنأ،موسَىأبىبنُمحمدُحَدَّثَنِى،الأوزاعِئُحدثنا

فقالَ:،ُّشِنَيجَرٍّبنَبيذِع!يه!َئِبَّنلاىَتأ4!ثزَّىِرَعشألاموسَىأباألن،ُرِبخُي

الاَخِرِ")1(.ِموَيلاوبالفهُِنِمويكاننَمهذايَشرَبُلافإِنَّهالحائطَ،به"اضرِبْ

َرَمألَماسَبيلهيَلَعالماءِبصَسِّبإحْلالِهىَلإكانودَ:ُهَّللاهَمِحَرالشيخُظل

.ُمَلعأُهَّللاو،بإِراقَتِه

عن،كِلابٍبنِثُمامَةَعن،كَثيرٍأبىبنِيَحيَىحَديثِفىورأيتُ

النميرِولاِتَّفَزفلاوالدُّبّاءِفىتَنتَبِذوا"لا:مَرفوعًار!نهأعائشَةَعن،سلمةَأبى

كانوماجَميعًا،والزبيبَالئمرَولاجَميعًا،والرطَبََرشُبلااوذِبنَتولاالحَنْتَمَةِ)2(،ولا

مَجهول!)4(،هذاكِلابٍبنُوشُمامَةُ.(3)"ِءاملابهورِسكظمكيَلَعفاشتَذَكِلَذسِوَى

فىلمجتالنَّبِىِّعنقَتادَةَأبىعنسلمةَأبىعنكَثيرٍأبىبنِيَحيَىعنوالثابِتُ

.(أعلَمُ)ُْهَّللاو،الفَفظَةِهذهدونَالخَليطَينِعنِىهَّنلا

(1

(2

(3

(4

(5

نىوالباغندى،(3192)مسندهفىوالبزار.بهمسلمبنالوليدطريقمن(7259)يعلىأبوأخرجه(

منقطع.سنده:7/3445الذهبىوقال.بهالأوزاعىطريقمن(23)اْماليه

"الحنتم!.:م(نى

به،كثيرأبىبنيحىطريقمن(1248)مسندهنىراهويهبنوإسحاق،(57026)أحمدأخرجه(

ذلك".سوىكان"وماأحمد:عندولي!

حبانلابنوالثقات،467/2والتعديلوالجرح،178/2الكبيرالتاريخ:فىترجمتهينظر(

.مقبول:1/120التقريبفىحجرابنوقال،4/409الكمالوتهذيب،127/6

.(17521)نىتخريجه(شأتى
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بالماءالكسرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

عنىِميَح!لاكَثيرٍأبىعنعَفارٍبنَِةَمِركِعحَديثِفىأيضحاورأيتُه

الماءَ،هيَلَعفشُنٌَّبْيَرشَرابِكَنِمَكَبار"إذا:قالهَناإلامَرفوعًا،هريرةَأبى

اختَلَطٍَراّمَعبنُُةَمِركِع؟ضَعيفٌأيضًااذَهوحَلادَ".واشرَبْحَرامَ!عَنكَْطِمَأ

عَلَيهِ)1(.يُتابَعْمَلمافرَوَىحِفظُهوساءَهِرُمُعِرِخَافى

إذا:وقَولُه:قال،عَفارٍبنَِةَمِركِععنالمُقرِئُيَزيدَبنُِهَفلاعبدُرَواهدَقو

.""مسندهفىالحَنظَلِئُإسحاقُهَرَكَذو/.(2)َةريرهأبوقالَه.َكَبار

الفَقيهُالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنااتَذِىالحَديثُوأفا-أ7555

بكرٍأبوحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُأخبرَنا:قالاُئِمَل!لاالزَحمَنِعبدِوأبو

ُرَمُعحدثنا،شَئةَبنُُرَمُعحدثنا،البَرازُعيسَىبنِاْحمدَبنِإبراهيمَبنُيَعقوبُ

وداعَةَأبىبنِالمُطلِبِعن،ٍحِلاصأبىعن،الكَلبِىعن،المُقَذَمِئُعلىابنُ

ىَقسَتسافَزَحلاشَديدِقائظٍيَومٍفىِتيَبلابجم!ِهَّللارسولُطافَ:قالال!همِى

ٌلُجَر!أرسَلَإلَيهِ؟".فيُرسِلَشَرابٌمِنكُم!لَحأعِندَلَه":فقالَ،ٍشيَرُقنِمرَهطا

و!عُئِبَّنلارآهافلَمّا،زَبيبنَبيذُفيهإناءٌاهَعَمجاريَةٌفجاءَتهِلِزنَمىَلإمِنهُم

رائحَةًلهَدَجومِنهأدناهافَلَفعَلَيه؟أ".هُضُرعَتبعودوَلوخَفرَفْ"ألا:!ال

حَرامًاْنُكَيإنْ،ِهَفلارسولَيا:الزَجُلُفقالَالاناءَ،َذَرو3فقَطَبَشَديدَة

بدَلْوٍاعَدف،َكِلَذمِثلَُلُجَّرلافقالَ،َكِلَذمِثلَوصَنَعَالاناءََداعَتساف.هْبَرشَنمَل

.(652)عقبتقدم(1)

موقوفا.بهعكرمةطريقمن(24574)شيةأبىابنأخرجه(2)

.4/79النهايةانظر.سوَجلايفعلهكماعينيهبينماتجضأى،والتثقيلبالتخفيف:قطب(3)
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بالماءالكسرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

بهفاصْنَعواشَرابُكُم)1(عَلَيكُماشتَذ"إذا:وقالَالإناءِعلىفصَبَّهزَمزَمَماءِنِم

هَكَذا")2(.

أحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبووأخبرَنا-أ0675

الكَلبِىِّ،عن،سفيانُحدثنا،حُذَيفَةَأبوحدثنا،تَمتامٌحدثنا،الصَّفّارٍُديَبُعابنُ

يَومٍفى!يهعِِهَّللارسولُطافَ:قالوداعَةَأبىبنِِبِلَّطُملاعن،ٍحِلاصأبىعن

فقالَ،هَكَرَتفَبَطَقفيهىَلإهَعَفَرافَلف،نَبيذٍنِمبإِناءٍفأُمح!،ىَقسَتسافحارٍّ

أتاهثُمَّ،فسَكَتَ؟َوهأحَرامٌ،َةَّكَمأهلِشَرابُهذا،ِهَفلارسولَيا:ُلُجَّرلا

ماءٍنِمدَلوٍأوبذَنوبِفدعَا،َكِلَذمِثلَُلُجَّرلالهفقالَ،فنَخاهفقَطَبَالثانيَةَ

إذابهاوعَنصا"هَكًذا:!الثُئَم،!عنىِذَّلاويَليهائَذِىسَقَىثُمَّهيَلَعفصَبَّه

باذانٍُحِلاصوأبو،(4)مَتروكٌوالكَلبِئُ،الكَلبِئُرَواهامَّنإاذَهف.3"ُ.ً

.امِهِرَبَخبُّجَتحُيلا،ضَعي!ْ

إسنادِه:فىفغَلِطَ،سُفيانَعنيَمانٍبنُيَحيَىورَواه-أ0775

(1

(2

(3

(4

(5

"شرابه،.:مفى

،بنحوهبهالمقدمىطريقمن1/287مكةأخبارفىالفاكهىوأخرجه.4/261،262الدارقطنى

مختصرًا.بهصالحابىطريقمن(689)02/291والطبرانى."...اشتدإذا":فيهولي!

به.سبفيانطريقمن(690)20/291،292والطبرانى،2/864مغازيهفىالواقدىاخرجه

.بنحوهالكبىطريقمن4/262والدارقطنى

.(12646)عقبتقدم

الكبيرالتاريخ:فىترجمتهينظر.طالبابىبنتهانئاممولى،باذان:ويقال،باذامصالحأبو

وقال،6/4الكمالوتهذيب،185/1والمجروحين،135/1والتعديلوالجرح،2/144

مدلس.ضعيف:93/1التقريبفىحجرابن
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بالماءالكسرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

أخبرَنا،الحافظُعَدِىابنُأحمدَأبواْخبرَنا،المالينِئُسَعدٍأبوهانَربخأ

ابنُبكرِأبووأخبرَنا)ح(يَمانٍابنُحدثنا،مَعمَرٍأبوحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُ

بنُمحمدُعلىأبوحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُاْخبرَنا،!ضاهَبصألاالحارِثِ

إسحاقُحدثنا:قالابالبَصرَةِجَميعًاالعَطارٍُرْحَببنِمحمدِبنُواْحمَدُسُلَيمانَ

عن،سُفيانَعن،يَمانٍبنُيَحيَىحدثناالشئَهيدِ،بنِحَبيبِبنِإبراهيمَابنُ

َشِطَع:قالالأنصارِئَمَسعودٍأبىعن،سَعدٍبنِِدِلاخعن،مَنصورٍ

فقَطَبَفشَضَهال!قايَةِمِنَبنَبيذٍَى-ُأف،ىَقسَتسافالكَعبَةِحَولَ!يا!ِهَفلارسولُ

هوحَرام:رَجُلفقالَ،َبِرَشثُثَمهيَلَعهئَصف.!َمَزمَزنِمبذَنوب"علئ:فقالَ

مَعمَرٍأبىوَحَديثُالشثَهيدِئَ.حَديثِلَفظُ.(1)إالأ:قال؟ِهَفلايارسولَ

:قال؟حَرامٌأمهولالَحْا:الطَوافِفىوهوخي!النَبِئُسُئلَ:ٌرَصَتخُم

،يَمانٍبنِبيَحيَىمَعروفحَديئاهذا:َرَمُعبنُعلئُقالالنَبيذَ.يَعنِى)حَلاذإ.

.(2)ٍحِلاصأبىعنالكَلبِىبحَديثَِطَلَتخاوالإسنادُهيَلَعانقَلَبَهَنإ:ويمالُ

ضَعيف.ٍحِلاصوأبومَتروئر،والكَلبِئُ

:قالالحافظُعَدِىابنُاْحمدَأبوأخبرَنا،المالينِئُسَعدٍأبوأخبرَنا

يَمانٍابنُ:يقولٍُريَمُنبنِِهَفلاعبدِبنَمحمدَُتعِمَس:يقولُعبدانَُتعِمَس

عنسَعدٍبنِِدِلاخعنمَنصورٍعنالثورِئَعنخَطأوحَديثُه،النَسيانِسَريعُ

القطانالقَهعبدبنالحسين:عدىابنوعند.4/263والدارقطنى،3/090عدىلابنالكامل(1)

النسانىوأخرجهمعمر.أبوحدئناسفيانبنالحسن:منبدلاالأنصارى.موسىبنإسحاقحدننا

به.اليمانبنيحىعن(5719)

.4/264الدارقطنى(2)
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بالماءالكسرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

.(1)َةَعاوَفىَأبىبنِِبِلَّطُملاعنٍحِلاصأيىعنالكَلبِىِّعنهوامَّنإ،مَسعودٍأبى

البخارىُّقال:قالالجُنَيدِىُّحدثنا،أحمدَأبوأخبرَنا،سَعدٍأبووأخبرَنا

ُئِعَجشألاوقالَهَذا.ع!ي!النَّبِىِّعنَّحِصَيمَل:هذااليَمانِبنِيَحيَىحَديثِفى

المُطَّلِبِ)2(.عنٍحِلاصأبىعنالكَلبِىِّعنسُفيانَعنوغَيرُه

حدثنا،المحمودِىُّالحَسَنِأبوأخبرَنا،السُّلَمِئُالزَحمَنِعبدِأبوأخبرَنا

ُترَكَذ:قالموسَىأبوحدثنا،الحافظُعلىٍّبنُمحمدُِهَّللاعبدِأبو

تُحَدِّثْلا:قالالنَّبيذِ.فىمَنصورٍعنسُفيانَحَديثٍَّىِدهَمبنِالزَحمَنِِدبَعِل

بهَذا.

ُعَسَيْلاهَقَرَسو،سُفيانَعنفرَواهأبانٍبنُالعَزيزِعبدُهَقَرَسدَقو:الشيخُقمال

أبانٍبنُالعَزيزِوعَبدُ،سُفيانَعنالحُبابِبنِزَيدِعنفرَواهإسماعيلَابنُ

الحَديث)4(.ضَعيفُاسماعيلَلنُُعَسَيلاو،مَترواو ء.ْ(3)هـ

عنالحارِثِابنُبكرِوأبوالسُّلَمِئُالرَّحمَنِعبدِأبوبذَلِكَأخبرَنا

.(ْ)ِّىِنطُقَراّدلاالحَسَنِأبى

.3/009الكامل(1)

.3/153للبخارىالكبيروالتاريخ،3/899،090الكاملفىعدىابن(2)

والجرح،6/03الكبيرالتاريخ:فىترجمتهينظر.الأموىالقرشىخالدأبو،أبانبنالعزيزعبدهو(3)

فىحجرابنوقال،107/18الكمالوتهذيب،2/140والمجروحين،377/5والتعديل

.وغيرهمعينابنوكذبه،متروك:507/1،508المريب

والإكمال،14/358بغدادتاريخ:فىترجمتهينظرالضرير.موسىأبو،إسماعيلبناليسعهو(4)

.6/298الميزانولسان،2/755الضعفاءفىوالمغنى،7/427

.4/264الدارقطنىسننينظر(5)
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بالماءالكسرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

ابنِعن،َةَمِركِععنزيادٍأبىبنِيَزيدَعنالحَميدِعبدِبنُجَريرُورَواه

فشَرِبَبشَرابٍ!صُأف:قالبشَرابٍودُعائِهجميمىِبَنلاطَوافِِةخَصِقفىعباسٍ

ثُمَّ،فيهفصَبَّهبماءاعَدفهيَلَعَذَتشاثُئَم،فشَرِبَفيههئَصفبالماءِدَعاثُئَم/،مِنه

بنُويَزيدُ.(1)"ِءاملابفماكمُلوهعَلَيكُمَّدَتشا)إذا:قالثُئَم،ثَلاثَةًأومَزَتَينَِبِرَش

حِفظِهِ)2(.لسُوءِبهُّجَتحُيلاضَعيفزيادٍأبى

لمج!ىِبَّنلاطَوافَِةَّصِقعباسٍابنِعنَةَمِركِععنالحَذّاءٌُدِلاخرَوَىدَقو

الزّيادَةُهذهتُعرَفُوإِنَما،(3)زيادٍأبىبنُيَزيدَُرَكَذمافيهايَذكُرْمَل،وشُربِه

وهوبالماءِ،خَلطِهقبلَمِنههَبْرُشيَزيدُوزادَ،مَضَىكماالكَلبِىرِوايَةِنِم

كانإنالمُسكِرَيَشرَبَأنجمي!ىِبَنلابُنَظُيوكَيفَ،الرواياتِسائرِبخِلافِ

ُهَّللاو،لهأصلَلاالهعلىفدَلَّ!بالماءِ؟هَطِلخَيأنقبلَ-مِهِمعَزعلى-اًرِكسُم

.ُمَلعأ

بنُمحمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-ا7508

حدثنا،حَنبَلٍبنُأحمدُحدثنا،هارونَبنُموسَىحدثنا،السَرّاجُالحَسَنِ

عَطاءًُتدِهَش:قالَئِفَنَحلاالحَميدِعبدِابنَيَعنىمثِرادحدثناالضَمَدِ،عبدُ

ابنَيا:فقُلتُ.،حَرامٌمُسكِيرلُك):جميمِهَفلارسولُقال:فقالَِذيبَّنلاعنوسُئلَ

َنِإواهُتْكَردألَقَدوالفَهِأما:فقالَالمَسجِدِ.فىيَسقونَناهَؤُلاءِإنَ،رَباحٍأبى

.بنحوهزيادابىبنيزيدطريقمن(7353)الأوصطفىالطبرانىاخرجه(1)

.(23ا!2)عقب)2(تتدم

.(9737)فى)3(تتدم
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بالماءالكسرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

ووَليَهاتَبَهَذالحُرّئةََّنِكَلو،اهِتَوالَحنِمهاتَفَشفتَلتَزِومِنهالَيَشرَبَُلُجَّرلا

.(1)اهبفتَهاوَنواالعَبيدُ

أخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُهانَربخأائَذِىالحَديثُوأمّا-أ9075

حدثنا،مُسَدُّدٌحدثناالضَّبِّئُ،َرَمُعبنُعثمانُحدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُ

القَعقاعِ،ىِخأابنُالمَلِكِعبدُحدثنا،ُئِنابْيَّشلاسُلَيمانُحدثناالواحِدِ،عبدُ

هذه"ما:فقالَنَبيذٍريحٍَلُجَرنِملمجفِهَّللارسولَُدَجو:قالَرَمُعابنِعن

.((؟ُحيرلا

حدثنا،تَمتامٌحدثناأحمدُ،أخبرَنا،علئٌأخبرَنا-أ0751

ٍعِفانبنِالمَلِكِعبدِعن،الشئَيْبانِىِّسُلَيمانَعنورقاءُ،حدثناالصَّمَدِ،عبدُ

ريحًامِنهفوَجَدَجمي!ىِبَّنلاىَلإٌلُجَرجاءَ:قالَرَمُعابنِعن،القَعقاعِىِخأابنِ

هَدَجَوفهيَلإفأرسَلَمِنه".ئَلإ"فأرسِلْ:قال.نَبيذٌ:فقالَالرّيحُ؟إ.هذه"ط:فقالَ

مُكُتَبِرشأاغتَلَمَتْ)2("إذا:قالثُئَم،َبِرَشثُئَمهيَلَعفصَبَّهبماءٍاعَدفشَديدًا،

.(3)"ِءاملاباهورِسْكاف

عنالعِجْلِىقُتئعنٍدِلاخأبىبنُإسماعيلُأيضًاورَواه-ا7511

،ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،علئٌأخبرَنابالماء10ِمُتونَها)فاقطَعوا:و!الَالمَلِكِعبدِ

الفاكهىوأخرجه.3/253البهرالتاريخوينظر.دارم:مكان.ما:وفيه،(151)الأشربةفىأحمد(1)

به.دارمطريقمن2/62مكةأخبارفى

.3/75الفائق.وحمياهاصورتهاهاجت:اعتمت(2)

طريقمن4/262والدارقطنى،4/219الممانىشرحفىوالطحاوى،(1571)النسائىأخرجه(3)

.(441)النسائىضحيففىالألبانىإصنادهوضحفبه.الثبانىمليمان
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بالماءالكسرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

،َةَدئازأبىابنُحدثنا،ٍحِلاصبنُالزَحمَنِعبدُحدثنا،ٍلاَذَكبنُجَعفَرُحدثنا

ىِخأابنِالمَلِكِعبدِعن،العِجْلئُُةَزُقحَذَثَنى،ٍدِلاخأبىبنِإسماعيلَعن

!حُأف،ٌباَرَشلهفذُكِرَلمجحمىِبَنلامَعَكُنا:قالَرَمُعابنِعن،ٍرْوَشبنِالقَعقاعِ

هوأحَرامٌ:ِموَقلابَعضُفقالَ،فرَذَههَهِرَكفيهىَلإهَبَزَقافَلف،مِنهبقَدَحٍ

:قالثُتَم،هيَلَعهئَصفبماءٍدَعاثُئَممِنهَذَخأف"رُ؟وه".:فقالَ؟ِهَفلارسولَيا

.(1)"ِءاملابمُتونَهااوعَطقافْتَمَلَتغاذاٍاَةَيقسالاًهذهاورُظنا"

،(2)مَجهولٌٌلُجَروهوهذا،ٍعِفانبنِالمَلِكِبعَبدِيُعرَفُحَديثٌاذَهف

القَعقاعِ.بنُالمَلِكِعبدُ:وقيلَ،اذَكَهفقيلَ؟أبيهواسمِاسمِهفىاختَلَفوا

القَعقاعِ.بنُمالكُ:وقيلَالقَعقاعِ.أبىابنُ:وقيلَ

حدثنا،الحافظُعَدِىابنُأحمدَاْبوأخبرَنا،المالينِئُسَعدٍأبوأخبرَنا

:مَعينٍبنِليَحيَىقُلتُ:قالمَريَمَأبىابنُحدثنا،سُلَيمانَبنِأحمدَبنُعلئُ

فىٍدِلاخأبىبنُإسماعيلُيَرويهائَذِىنافِعبنِالمَلِكِعبدِحَديثَأرأيتَ

يُضَغَفونَه)3(.مُه:قالالنَبيذِ؟

البخارئُ:قال:يقولُحَفادٍابنَُتعِمَس:قالأحمدَأبووأخبرَنا:قال

به.إسماعيلطريقمن(24219)شيبةأبىابنأخرجه(1)

فى:عليهالكلامينظر.القعقاعبنالملكعبد:ويقال.الكرفىالئيبانىنافعبنالملكعبدوه(2)

،2/132حبانلابنوالمجروحين،5/371والتعديلوالجرح،433/5الكبيرالتاريخ

فىحجرابنوتال،18/424الكمالوتهذيب،2/152الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء

مجهرل.:1/452التقريب

.5/1944الكامل(3)
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بالماءالكسرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

يُتابَعْمَلالنَبيذِ،فىَرَمُعابنِعنشَورٍبنِالقَعقاعِىِخأابنُنافِعبنُالمَلِكِعبدُ

عَلَيهِ)1(.

بمَشهورٍلَيسٍَعِفانبنُالمَلِكِعبدُ:النَّسائئُالرَّحمَنِعبدِأبووقالَ

.(2)ِهِتَياكِحخِلافَُرَمُعابنِعنوالمشهورُ،بحَديثِهُئبَتحُيولا

ابنُبكرِوأبوالسُّلَمِئُالرَّحمَنِعبدِأبوأخبرَناائَذِىالأثَرُوأمّا-أ2751

حدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا:قالا!خاهَبصألاالحارِثِ

بنُُداّمَححدثنا،هِشامٍبنُُفَلَخحدثناالعَزيزِ،عبدِبنِمحمدِبنُِهَّللاعبدُ

ديهبهَرَمُعثَقيفُتَلَقَّتْ:قالِبَّيَسُملابنِسعيدِعن،سعيدٍبنِيَحيَىعن،زَيدٍ

.(3)اًثالَثأومَرَّتَينَهيَلَعفصَبَّبمااعَدفشَديدًا،هَدَجَوفبنَبيذٍ

أخبرَناببَغدادَ،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-أ7513

ىِنَربخأ،اليَمانِأبوحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍبنُعبدُاللَّهِ

أخبرَك!،الزُّهرِئَعنجَميعًا،ىِّدَجحدثنا،الحَجّاجُانَثَّدَحو:قال.ٌبيَعُش

ُتبَحاص:قالعثمانَبنَالرَّحمَنِعبدَهاَبأَّنأ،التَّيمِئُالرَّحمَنِعبدِبنُمُعاذُ

نِم(4)ِنيَتَحيطَسثَقيفَنِمٌبْكَرلهفأهدَىَةَّكَمىَلإ!بهالخطابِبنََرَمُع

306/8:عثمانَبنُالرَّحمَنِعبدُقال.المَزادَةِ/ودونَالإداوَةِفوقَوالسَّطيحَةُ،نَبيذٍ

.5/434للبخارىالكبيروالتاريخ،5/1944الكاملفىعدىابن(1)

.(5711)عقبالنسائى(2)

سعيدبنيحىطريقمن(5722)والنسائى،(22017)الرزاقعبدوأخرجه.4/026الدارقطنى(3)

.(445)النسائىضعيففىالألبانىإسنادهوضعففافعلوا،."هكذا:زيادةوفيهما.به

.2/365النهاية.عليهنسطحبالاَخراحدهماقوبلجلدينمنالمزادة:السطيحة(4)
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بالماءالكسرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

ٌنَبَللهأُهدِىَثُئَم-ًةَبحط:ٌجاّجَحقالإحداهُما-ز!نهالخطابِبنُُرَمُعفشَرِبَ

ل!يهبهالخطاببنُُرَمُعفذَهَبَفيها،ماَذَتشاحَتَىالأُخرَىشُربِعنهَلَدَعف

بالماءِ)1(.هورِسكا:فقالَ،َذَتشاقَدِهَدَجَوفمِنهاليَشرَبَ

ٍعِفانعنَىِوُردَقف؟بالحَلاوَةِأوبالحُموضَةِأعلمُوالفَهُاشتِدادُهكانفإِنَما

إخوانِناىَلإْبَهذاليَرفا:قال!حبهالخطابِبنََرَمُعأنَرَمُعابنِمَولَى

تَغَئرَتْ.دَقوالإداوَةُهذهلاإعِندَناما:فقالوافأتاهُمشَرائا.مُهَدنِعلَناْسِمَتلاف

.َبِرَشثُئَمهيَلَعثمَصفبماأدَعاثُئَموجهَهفقَئضَ،اهَقاذفز!بهُرَمُعبهااعَدف

تَخَفَلَت)2(.اهَنأإلاوجهَهقَئضَماوالفَهِ:ٌعِفانقال

أحمدُالحُسَينِأبواْخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-ا7514

بنُإبراهيمُحَذَثَنِى،اينُّدلاأبىابنُحدئنا،ُئِزْوَجلاجَعفَرٍبنِمحمدِابنُ

أُسامَةَعن،المُبارَكِبنُِهَفلاعبدُأخبرَنا،موسَىبنُمَحبوبُأخبرَنا،سعيدٍ

حينَالإداوَةِعنوجهَهز!بهُرَمُعَضَّبَقماوالفَهِ:قالٍعِفانعن،زَيدٍابنِ

تَخَفَلَت)3(.اهَنأإلااهَقاذ

(4)ٍعِفانرِوايَةِنِمبنَحوٍل!بهَرَمُععنالمُسَئبِبنِسعيدِعنانيَؤُرو

المعانىشرحفىالطحاوىوأخرجه."طيبة":منبدلًا"لجنه5:وفيه،1/366سفيانبنيعقوب(1)

به.شهابابنطريقمن218/4

.01/41والفتح،218/4الآثارمعانىشرحينظر(2)

.(31)المسكرذمفىالدنياأبىابن(3)

.(5224)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(4)
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بالماءالكسرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

ىِذَّلاُذيبَّنلاكان:قالٍدَقرفبنِعُتبَةَعنحازِمأبىبنِقَيسِعنويُذكَرُ

.(1)َلَّلَخَتدَق4!فرُرَمُعهَبِرَش

َضُمَحإذاكانواجمي!ِهَّللارسولِأصحابَأنَمَلسأبنِزَيدِعنويُذكَرُ

بالماءِ)2(.هورَسَكُذيبَّنلاعَلَيهِمُ

حدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَابنُالحَسَنِأبووأخبرَنا-أ5175

ابنُهوالمُعتَمِرُحدثنا،مَعينٍابنُهويَحيَىحدثناأحمدَ،بنُِهَّللاعبدُ

َرَسَكامَّنإ:قالَرَمُعبنِِهَّللاِديَبُععنحَذَثتَنِىأنتَ:قالأبىحَدَّثَنِى،سُلَيمانَ

.(3)ِهِتَوالَحِةَّدِشنِمالنَبيذَُرَمُع

حدثنا،الجَزاحِىُّبكرٍأبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-ا6751

،َةَعمَزبنُوهبُحدثناالسُّكَرِئُ)4(،الكَريمِعبدُحدثنا،هَيوُساَسبنُيَحيَى

َرَمُعبنُِهَّللاُديَبُعقال:المبارَكِبنُِهَفلاعبدُقال:قالالبَاشانِئُعلىأخبرَخ!

نَموأبِى:قالأبيكَ.ِلَبِقنِمأخَذنَاه:حَنيفَةَأبوفقالَالنَبيذِ،فىحَنيفَةَلأبِى

بهَتنَّقَيَتإذا:ُّىِرَمُعلاِهَّللاُديَبُعقالبالماءِ.فاكْسِروهمُكَبارإذا:قال!؟َوه

.(ْ)َةَفينَحأبوفسَكَتَ:قال؟ُعَنصَتكَيفَتَرتَبْمَلو

النسائىصحيحفىالألبانىإصنادهوصححبه.حازمأبىبنقيسطريقمن(5723)النسالْىأخرجه(1)

(5265).

.(3444)الصغرىفىالمصنف)2(ذكره

من(194،1669)معجمهفىالأعرابىوابن،(3841)الرجالومعرفةالعللفىأحمدأخرجه(3)

به.معينبنيحىطريق

.أالسكرى)بن:مفى(4)

به.المباركبنالفَهعبدطريقمن4/261الدارقطنىأخرجه(5)
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بالماءالكسرفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

الحُسَينِأبوأخبرَناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا7517

بنُيَحيَىحدثنا،سَمينَةَأبىبنُمحمدُحدثنا،اينُذلاأبىابنُحدثنا،ُئِزْوَجلا

نَبيذٍنِمشَربَةٍفىما:يقولُالتَيمِئَسُلَيمانَُتعِمَس:قالالقَطانُسعيدٍ

بدينِهِ)1(.رَجُليُخاطِرُما

يقولُ:َنَذَؤُملاعلىبنَالخالِقِعبدَالقاسِمِأباُتعِمَسو-ا7518

ُتعِمَس:يقولُببُخارَىالمُزَكَىمَحمودٍبنِمحمدِبنَمحمدَعلىأباُتعِمَس

إسحاقَُتعِمَس:يقولُبسَمَرقَندَالإمامَالمَروَزِئَنَصرٍبنَمحمدَِهَفلاعبدِأبا

يقولُ:الكوفِئَإدريسَبنَِهَفلاعبدَُتعِمَس:يقولُالحَنظَلِئَإبراهيمَابنَ

فىهَنوثَدَحُتائَذِىُمُكُثيدَحامَنإ،الكوفَةِأهلَيا:الكوفَةِلأهلِقُلتُ

أبناءِعنأنتُمأينَ،والعُمْشانِوالعُورانِِنايْمُعلاعنالنَبيذِفىالزُخصَةِ

وفاصٍبنَِةَمَقلَعبنِعمرِوبنُمحمدُحَذَثَنىوالأنصارِ؟المُهاجِرينَ

بنَِرَمُعبنِِهَفلاعبدِعن،عَوفٍبنِالزَحمَنِعبدِبنِسلمةَأبىعن،اللَّيثِئُ

ُّلُمموخَمز،مُسكِيرُّلُكال:يقولُجميرِهَفلارسولَُتعِمَس:قالءحبهالخطابِ

حَرائمإ)2(.مُسكِبر

القطانسعيدبنيحيىطريقمن4/264الدارقطنىوأخرجه.(41)رك!ملاذمفىالدنياأبىابن(1)

.بنحوه

واحمد.!حراممسكرأكل:بلفظإثرشبنالذَعبدطريقمن(1864)الترمذىأخرجه(2)

ولي!.بهعلقمةبنورْمَعبنمحمدطريقمن(3390)ماجهوابن،(5717)والنسائى،(4831)

حسن:(5263)النسائىصحيحفىالألبانىوتالإلرير.ابنكلامذكرالمصادرهذهمنأىفى

صحيح.

-450-



الخليطينبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

الخَليطَيِنبابُ

وأبوالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7519

حدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواإسحاقَأبىابنُزَكَريّا

سَعدٍبنُُثيَّللاحَدَّثَنِى،وهبِابنُأخبرَنا،الحَكَمِعبدِبنِِهَّللاعبدِبنُمحمدُ

،َةَسادابنُبكرِأبوأَخبرَنا،ُّىرابْذوُزلاعلىٍّأبووأخبرَنا)ح(ٍمِزاحبنُوجَريرُ

،رَباحٍأبىبنِعَطاءِعن،ُثيَّللاحدثنا،سعيدٍبنُقُتَيبَةُحدثنا،داودَأبوحدثنا

ُرمَتلاوالربيبَُذَبَتنُيأننَهَىهَّنأ،!لمجيمِهَّللارسولِعن،ِهَّللاعبدِبنِِرِباجعن

"الصحيح"فىمُسلِمٌرَواه.(1)اًعيمَجُبَطُّرلاوالبُسْرَُذَبَتنُيأنونَهَىجَميعًا،

307/8عنٍجيَرُجابنِحَديثِنِمالبخارىُّهَجَرخأو،جَريرٍعنشَيبانَوعن/قتيبَةَعن

.(2)عَطاءٍ

بنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ5752

ِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا)ح(مُسلِمٌحدثنا،مسلمٍأبوحدثناالضَفارُ،ٍديَبُع

بنُمُسلِمُأخبرَنا،أيّوبَبنُمحمدُحدثنا،الفَقيهُِرضَّنلاأبوأخبرَض!،الحافظُ

نأ،أبيهعن،قَتادَةَأبىبنِِهَّللاعبدِعن،يَحيَىحدثنا،هِشامٌحدثنا،إبراهيمَ

نأَرَمأو،ِبيبَّزلاوِرمَّتلاوبَينَ،(3)ِوْهَّزلاوِرمَّتلابَينَيُجمَعَأننَهَى!لمجي!النَّبِىَّ

به،قتيبةعن(5715)والنساثى،(1876)مذىالتروأخرجه.(0337)داودأبوو،(18)وهبابن(1)

حبانوابنبه.حازمبنجريرطريقمن(14240)وأحمدوالتمر.الزيبالترمذىعندوليس

به.الليثطريقمن(5379)

.(1056)والبخارى،(9861/16،17)مسلم(2)

يةوالنها،1/213الأنوارمثارقينظر.وطاب،ةصفرأوحمرةفيهبداالذىالملونالبسرهو:لزهوا(3)

2/323.
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الخليطينبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

بنِمُسلِمِعن""الصحيحفىالبخارئُرَواه.(1)ٍةَدِحعلىمِنهُماٍدِحاوكُلُيُنبَذَ

براهيمَ)2(.إ

أخبرَنا،ُئرابْذوُزلامحمدٍبنُالحُسَينُعلئأبوأخبرَنا-ا7521

عُبادَةَ،بنُرَوحُحدثنا،محمدٍبنُعباسُحدثناالضَفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُ

بنِسلمةَأبىعن،كَثيرٍأبىبنُيَحيَىحدثنا،ُمَفَعُملانيَسُححدثنا

الرطَبَتَنبِذوا)3("لا:قال!ِهَفلارسولَأن،قَتادَةَأبىعن،الزَحمَنِعبدِ

قالحِدَتِه".علىامُهني!لِحاولُكوانْبِذواجَميعًا،والزبيبَوالئمرَجَميعًا،والزهوَ

51وَر.(4)ِهيبأعنبذَلِكَفأخبَرَخم!قَتادَةَأبىبنَِهَفلاعبدََكِلَذعنفسألتُ:يَحيَى

(5)

.رَوحٍعنالضَغاك!إسحاقابنِبكرِابىعنلما"الصحيحفىمُسلِئم

ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُأخبرَنا-ا7522

حدثنا،أبانْحدثنا،عَفانُحدثنا،الحَربِئُالحَسَنِبنُإسحاقُحدثناالضَفارُ،

عننَهَىيخيوالنًبِئَأن،أبيهعن،قَتادَةَأبىبنِِهًللاعبدِعن،كَثيرٍأبىبنُيَحىَ

والزُطَبِ،الرهْوِخَليطِوعن،ِرمَتلاوالربيبِخَليطِوعن،ِرمَتلاوالبُسْرِخَليطِ

.،ه!َدِحعلى!لِحاولُك)انتَبِذوا:وقالَ

به.ثامطريقمن(5582)والنساثى،(1312)والدارس،(22646)احمداخرجه(1)

.(2065)البخارى(2)

تتتبنوا".5:مفى(3)

بنروحطريقمن(4108)عوانةوابو،(92262)احمدواخرجه.(4834)الصفرىفىالمصنف(4)

به.يحصطريقمن(5567)والنسائىبه.عادة

.(9881)مسلم(5)
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فيهاوالحدالأشربةكتاب
الخليطينباب

!يه!النَّبِىِّعن،قَتادَةَأبىعن،الرَّحمَنِعبدِبنُسلمةَأبوىيَثَّدَحو:قال

عَفّانَ)2(،عناسحاقَالنلكرألىعن""الصحيحفىمُسلئمرَواه.بهدا ءَ.َ..َ(1)ا.

وابنِعباسٍوابنِهريرةَوأبِىالخُدرِىِّسعيدٍأبىحَديثِنِمأيضًاهَجَرخأو

عَنهُم)3(.ورَضِىَع!ي!النَّبِىِّعنَرَمُع

حدثنا،بلالٍابنُِدِماحأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-ا7523

ابنِالحَسَنِعن،موسَىبنُِهَّللاُديَبُعحدثنا،الأحْمَسِئُإسماعيلَبنُمحمدُ

))ألَا:!يه!ِهَفلارسولُقال:قالمالكٍبنِِسَنأعنالفِزْرِ،بنِِدِلاخعن،ٍحِلاص

.(4)!دِبيبزلاوِرمَّتلاووالئمرِ،البشرِخَلطُحَرائم؟المُزّاةَإناَلأ،حَرامٌالمُزّاةََّنإ

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُزلاعلئأبوأخبرَنا-ا4752

رَيْطَةُ،ىِنتَثَذَح:لقاعُمارَةَبنِبِتِثاعن،يَحمىَحدثنا،دَذَسُمحدثنا،داودَبوأ

عَنهُ؟يَنهَى!ي!ُئِبَّنلاكانما:سلمةَأُئَمسألتُ:قالَتمَريَمَأبىبنتِكَبشَةَعن

.(ْ)َرمَّتلاوالربيبَنَخلِطَأوطَبخًا،ىَوَنلانَعْجُمَأنيَنهاناكان:قالَت

نِم؟ىَوَنلانَضجِفىالمُبالَغَةِعننَهَىامَنإهَنأيُشبِهُالفهُ:هَمِحَرالشيخُقال

ابانطريقمن(4037)داودوابو.بهعفانطريقمن(5108)عوانةوأبو،(81622)احمداخرجه(1)

به.كثيرأبىبنيحىطريقمن(3397)ماجهوابن،(5566،5576،5582)والنسائىبه.

ء(9881/26)مسلم(2)

عن(0991/27)وفى،هريرةابىعن(9891/62)وفى،سعيدأبىعن(9987/02،12)مسلم(3)

عمر.ابنعن(28/1991)وفى،عباسابن

به.صالحبنالحسنطريقمن(4704،0484)يعلىوابو،(12575)احمداخرجه(4)

ثابتطريقمن(9846)يعلىوابو.بهيحىطريقمن(50562)احمدواخرجه.(6537)داودابو(5)

.(794)داودابىضعيففىالألبانى)صنادهوضعفبه.عمارةابن
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قالَه.َجِضَنإذاهُتَّوقفتَذهَبُالدَّواجِنُِفَلَعلائهأو،ِرمَتلاطَعمَيُفسِدُهَّنأأجلِ

.(1)ُهَفلاهَمِحَرُئِباّطَخلاسُلَيمانَأبو

أخبرَنا،العباسِأبوحدثنا:قالابكرٍوأبوائرَكَزأبووأخبرَنا-أ7525

الزَحمَنِعبدُأخبرَخ!،وهبٍابنُأخبرَنا،الحَكَمِعبدِبنِِهَفلاعبدِبنُمحمدُ

أخيهعن2)،مالكٍبنِكَعبِبنِمَعبَدِعن،ٍدِلاخبنِِليَقُععن،سَلمانَابنُ

يقولُ:لمجمِهَّللارسولَتَعِمَساهَّنأ،امرأؤعن،(2مالكٍبنِكَعبِبنِِهَفلاعبدِ

.(3)"هَدحومِنهُماواحِدكُلَّاوذِبناجَميغا؟َبيبَّزلاوَرمَّتلاتَنتَبِذوا"لا

أمرَينِ:ُلِمَتحَيالخَليطَينِعنلمجيرىِبَنلانَهئ:ُهَّللاهَمِحَرالشيخُقال

،ْغُلبَيمَلأوالاسكارِحَدََّغَلَب4سَوا،امِهِطلَخلعنهنَهَىامَنإيَكونَأن،امُهُدَحأ

ىَلإُبَرقأهَّنألعنهنَهَىامَّنإيَكونَأن،ُرَخَالاو.هِتَدِحعلىَذِبُنإذاشُربَهوأباحَ

َةَلاحيَبلُغْمَلفما،ِدادِتشالاعنأبْعدَكانهِتَدِحعلىَذِبُنوِإذا،ِدادِتشالا

.ُمُرحَيلاجَميعًاِنيَعِضوَملافىِدادِتشالا

ما:!ُلُدَيالثاخ!المَعنَىهذاوعَلَى

أخبرَنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُزلاعلىأبوأخبرَنا-أ7526

.4/270السننمعالم(1)

الحديث.تخريجفىصيأتىماوينظر.8ص:فىلي!(2-2)

الطبرانىو،(23932)وأحمد،8/604صعدوابن،(356)الحميدىأخرجهو.(02)وهبابن(3)

دون،أمهعنكعببنمعبدطريقمن3/291التمهيدفىالبرعبدوابن،(353،354)25/471

وهوإسحاقابنوفيهأحمدرواه:5/55المجمعفىالهيثمىوقال.مالكبنكعببناللهعبدذكر

.ثقاترجالهوبقية،مدلىولكنهثقة
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308/8بنِموسَىعن،مِسعَرٍعن/،داودَبنُِهَفلاعبدُحدثنا،مُسَذَدٌحدثناداودَ،أبو

يُنبَذُكان!يخيمِهَّللارسولَأن،ر!نهاعائشَهعن،ٍدَسأبَنِىنِمامرأةٍعن،ِهَّللاعبدِ

.(1)زَبيبٌفيهفيُلقَىتَمرٌأو،تَمرٌفيهفيُلقَىزَبيبٌله

حدثناداودَ،أبوحدثنا،بكرٍأبوأخبرَنا،علىأبووأخبرَنا-ا7527

العَزيزِعبدِبنُعَتابُحدثنا،بَحرٍأبوحدثناالحَسّانِئُ،يَحيَىبنُزيادُ

ِسيَقلاعبدِنِمنِسوَةٍمَعَُتلَخَد:قالَتعَطئةَبنتُُةَّيفَصىيتثَّدَح،!خاّمِحلا

نِمقَبضَةًُذُخآكُنتُ:فقالَتوالزبيبِرمَتلاعنفسألناهار!تها،عائشَةَعلى

.(3)دِي!َئِبَّنلاأسقيهثُئَم،(2)هُسُرمأفإناءٍفىفأُلقيهزَبيبٍنِموقَبضَةًتَمرٍ

زَكَريّاوأبوالحَسَنِابنُبكرِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7528

بنُمحمدُأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواإسحاقَأبىابنُ

نأ،الحارِثِبنُعمرُوىِنَربخأ،وهبٍابنُأخبرَنا،الحَكَمِعبدِبنِِهَّللاعبدِ

نَهَىجمي!ِهَّللارسولَإنَ:يقولُمالكٍبنََسَنأَعِمَساله،هَثَذَحدِعامَةَبنَقَتادَةَ

يَوم4َخُمورِهِمَةَّماعكانَكِلَذوأنَ،يُشرَبَثُئَموالزهْوُُرمَتلايُخلَطَأن

51وَرو،هَرَكَذفالحارِثِ.بنُعمرُووقالَ:البخارئُقال.(الخَمرُ)ْحُزَمَتِ

.(6)وهبٍابنِعنالطّاهِرِأبىعنمُسلِمٌ

(2

(3

.(795)داودأبىضعيففىالألبانىإسنادهوضعف.(3707)داودأبو(

.3/384المعبودوعون،4/319النهايةينظرالماء.فىبأصابعهاتدلكه:أى(

.(796)داودأبىضعيففىالألبانىإسنادهوضعف.(3708)داودأبو(

حينأ.8:9صفى(

.(5380)حبانابنطريقهومن،(21)وهبابن(

.(1981/8)ومسلم،(0560)عقبالبخارى(
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ماُرمَخلاوخَمرًا،لِكَونِهعنهنَهَىامَنإهَنأعلىدَذَماالحَديثِهذاىِفو

؟اًرِكسُمْنُكَيمَلنِإوالخَليطَينِتَركَنَستَحِمثا(أنا1)وعَلَى،َلقَعلاَرَماخ

وبِاللَّهِ،الاباحَةِفىانيَؤُرمفااْثبَتُاهَنأو،اًقَلطُمعنهِىهَنلافىالأخبارِلِثُبوتِ

التَوفيقُ.

الاْوعيَةِبابُ

محمدٍبنُِهَفلاعبدُاْخبرَنِى،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7529

سُفيانَ،عن،يَحيَىحدثنامُسَذَد،حدثنا،أئوبَبنُمحمدُحدثنا،الكَعبِئُ

ر!بهعلىعن،سوَيدٍبنِالحارِثِعن،التَيمِىإبراهيمَعن،سُلَيمانُحَذَثَنِى

فىالبخارىُّرَواهوالمُزَفَتِ)2(.الذُئاءِعنع!يرِهَفلارسولُنَهَى:قال

الأعمَشِ)4(.عنوغَيرِهجَريرٍحَديثِنِمهاجَرخأو،(3)مُسَدَّدٍعن""الصحيح

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7530

)ح(مالذأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَ

قُتَيبَةَ،بنُإسماعيلُأخبرَنا،إسحاقَابنُبكرِأبوحدثنا،ِهَفلاعبدِأبوواْخبرَنا

نأ،َرَمُعابنِعن،ٍعِفانعن،مالكٍعلىقَرأتُ:قاليَحيَىبنُيَحيَىحدثنا

نَحوَهُتلَبقأف:َرَمُعابنُقال،مَغازيهبَعضِفىالناسََبَطَخعصيرِهَفلارسولَ

يسنحب،."انه:مفى(ا-1)

به.يحصطرتمن(5643)والنساثى،(634)أحمدأخرجه(2)

.(4955)البخارى(3)

.(1994)ومسلم،(5594)عقبالبخارى(4)
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ِءائُّدلافىيُنبَذَأننَهَى:قالواقالَ؟ماذا:فسألتُ،هَغُلبأأنقبلََفَرَصناف

(2)

يَحيَى.بنِيَحيَىعن""الصحيحفىمُسلِمٌرَواهوالمُؤَفَتِ)1(.

علىِّبنُمحمدُجَعفَرٍأبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7531

حدثنا،غَرَزَةَأبىبنِِمِزاحبنُأحمدُحدثنا،بالكوفَةِالشَّيبانِئٍُميَحُدابنِ

عن،َناّيَحبنِمَنصورِعن،مُعاويَةَبنُمَروانُحدثنا،شَيبَةَأبىبنُعثمانُ

نَهَىكي!ِهَّللارسولَأنادِهَشأنَّهُما،عباسٍوابنَِرَمُعابنِعن،ٍريَبُجبنِسعيدِ

عن"الصحيح"فىمُسلِمٌرَواه.(3)ِتَّفَؤُملاوِريقَّنلاووالحَنتَمِالدُّبّاءِعن

مَروانَ)4(.عنوغَيرِهشَيبَةَأبىابنِبكرِأبى

بنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7532

حدثنا،مِنهالٍبنُُجاّجَححدثنا،إسحاقَبنُإسماعيلُحدثناالصُّفّارُ،ٍديَبُع

محمدٍبنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا)ح(ٍمِزاحبنُجَريرُ

،ٍمِزاحبنُجَريرُحدثنا،شَيبانُأخبرَنا،أيّوبَبنُمحمدُحدثنا،الكَعبِئُ

نَبيذِعنَرَمُعابنَسألتُ:قالٍريَبُجبنِسعيدِعن،حَكيمٍبنُيَعلَىحدثنا

فقُلتُ:عباسٍابنَُتيَتأف:قالالجَرِّ.نَبيذَجميمِهَّللارسولَُمَّرَح:فقالَالجَرِّ،

،7574)أحمدوأخرجه.843/2ومالك،6/179والثافعى،(5234)المعرفةفىالمصنف(1)

به.نافعطريقمن(3402)ماجهوابن،(5647)والنسائى،(5092،5477

.(1997/48)مسلم(2)

به.منصورطريقمن(5659)والنسائى،(3690)داودأبوو،(0330)أحمدأخرجه(3)

.(1997/46)مسلم(4)
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!صِهَّللارسولَُمَّرَح:قال:قُلتُيَقولُ؟وما:قال؟َرَمُعابنُيقولُماتَسمَعُألا

فقُلتُ:الجَرِّ.نَبيذَجميرِهَفلارسولَُمَّرَح،َرَمُعابنَُقَدص:فقالَالجَرِّ.نَبيذَ

حَديثِلَفظُالمَدَرِ)1(.مِنَيُصنَعُشَىءٍلُك:فقالَ؟َزَجلانَبيذُشَىءٍوأئُ

(3)ص(2):ص
.فزوخبنِشيبانعن""الصحيحفىمُسلِمرَواه.د.*

قال،وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7533

ِهَّللاعبدِبنُأحمدُمحمدٍأبوحدثنا:سعيدٍأبووقالَ.!خَربخأ:ِهَفلاعبدِأبو

ىِنَربخأ،اليَمانِأبوحدثنا،عيسَىبنِمحمدِبنُعلئُأخبرَنا،ُئِنَزُملا

:قال/لمج!ِهَفلارسولَأن،مالكٍبنُُسَنأأخبرَخ!:قالالرهرِئَعن،بميَعُش309/8

الحَنتَمَاهَعَميُلحِقُهريرةَأبووكانَ.(المُزَفتِ")ْولاِءاثُّدلافى(4)اوذِبَتنَت"لا

اليَمانِ)7(.اْبىعن""الصحيحفىالبخارئُرَواهوالنَقيرَ)6(.

الأصبَهانِئَُفُسويبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبوحدثنا-أ7534

حدثنا،بمَكَةَالبَصرِئُزيادٍبنِمحمدِبنُأحمدُسعيدٍأبوأخبرَناإملاءً،

.14/86اللغةتهذيب.الياب!الطينقطعالمدَر:(1)

من(5635،5636)والنسائىبه.جريرطريقمن(3691)داودوأبو،(5916)أحمدأخرجه(2)

به.جبيربنسعيدطريق

.(1997/47)مسلم(3)

"تنبذوا،.:مفى(4)

به.اليمانأبىطريقمن(2983)الاميينمدفىوالطرانى،(8109)عوانةأبوأخرجه(5)

.هريرةأبىذكرعندهمولي!.بهشيبطريقمن(2156)والدارمى

.(17535)فى)6(سيأتى

.(5875)البخارى(7)
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ِسَنأعن،الؤُّهرِىِّعن،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا،المُخَرِّمِئُ!وّيأبنُِهَّللاعبدُ

فيهِما)1(.يُنبَذَأنوالمُرفَّتِالدُّبّاءِعننَهَىلمجي!َئِبَنلْاأن،مالكٍأَبقِ

محمدُالعباسِأبوحدثنا،إسحاقَأبىابنُركَريّاأبووأخبرَنا-أ7535

:قالسفيانُأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّولاأخبرَنا،يَعقوبَابنُ

الدُّبّاءِعنلمجي!ِهَّللارسولُنَهَى:يقولُأنَسًاُتعِمَس:يقولُالؤُّهرِىَُّتعِمَس

.(2)ِهيفَذَبَتنُيأنِتَّفَزُملاو

عن،سلمةَأبىعن،الؤُّهرِىِّعن،سفيانُوأخبرَنا:قال-أ7536

ثُمَّ:!ال."ِتَّفَزحملاوالدُّبّاءِفى(3)اوذِبَتنَت"لا:قاللمجي!ِهَّللارسولَأن،هريرةَأبى

عن""الصحيحفىمُسلِمٌرَواهوالنَّقيرَ)4(.الحَناتِمَواجتَنِبوا:هريرةَأبويقولُ

.(سُفيانَ)ْعنالنّاقِدِوعمرٍ

يَعقوبَ،ابنُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7537

محمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبووأخبرَنا)ح(سَهلٍبنُوأحمَدٍُميَعُنبنُمحمدُحدثنا

يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِبنُالحَسَنُأخبرَنا،الفقرِئُ

وصححه.بهالزهرىطريقمن(5645)والنسائى.بهسمانطريقمن(07112)أحمدأخرجه(1)

.(5202)النسائىصحيحفىالألبانى

.6/179الأم(2)

،تنبذواإ.:مفى(3)

،4045)حبانوابن.بهسمانطريقمن(6465)والنسائى،(7288)أحمدوأخرجه.6/179الأم(4)

.هريرةأبىقولحبانوابنالنسائىعندوليس،بهسلمةأبىطريقمن(0854

.(1992/31)مسلم(5)
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محمدِعن،عَونٍابنِعن،قَيسبىبنُنوحُحدثنا،علىبنُنَصرُحدثنا:قالوا

"أنهاكُم:القَيْسِعبدِِدفَوِلقالائهز!مجىِبَنلاعن،هريرةَأبىعن،سيرينَابنِ

سِقائِكَفىْبَرشاِنِكوالمجْبوبَةِ،والمَزادَةِوالذئاءِوالحَنتَمِوالمُقَئرِالنميرِعن

.(2)ىلعبنِنَصرِعن""الصحيحفىمُسلِمرَواهوأَوْكِهْ(()1(.

ُّرَجلا:قالالحَنتَمُ؟ما:هريرةَلأبِىقيلَ:صالِحأبىحَديثِىِفو

الأخضَرُ)3(.

يَعقوبَبنمحمدُأخبرَناالحافظُ،ِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7538

حدثنا،َرَمُعبنُُدِماححدثنا،ٍبِلاطأبىبنُإبراهيمُحدثنا،الشَيبانِئُ

أبىبنَِهَفلاعبدَُتعِمَس:قالالشَيباك!سُلَيمانُحدثنا،زيادٍبنُالواحِدِعبدُ

فى(4)ُبَرْشَنأ:قُلتُالأخضَرِ.َزَجلانَبيذِعن!ؤِهَّللارسولُنَهَى:يقولُأوفَى

بنِموسَىعن"الصحيح"فىالبخارىُرَواه.(ْ)ال:قالالبيضِ؟جِرارِ

الواحِدِ)6(.عبدِعنإسماعيلَ

إسحاقَأبىابنُائرَكَزوأبوالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَناو-ا7539

قي!بننوحطريقمن(3693)داودأبوو.بنحوهعلىبننصرطريقمن(5045)حبانابنأخرجه(1)

.(17499)عقبتقدمماوينظربه.

.(9931/33)مسلم(2)

.هريرةأبىعنصالمححابىطريقمن(1993/32)مسلمأخرجه(3)

.،أاضرب:م،8صفى(4)

به.الثيبانىطريقمن(5637)والنسائى،(03191)أحمدْأخرجه(5)

.(9655)البخارى(6)
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أخبرَنا،ال!ثئافِعِئُأخبرَنا،ُعيبَّرلاأخبرَنا،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثناقالا:

نَبيذِعن!لمجي!ِهَّللارسولُنَهَى:قالأوفَىأبىابنِعن،إسحاقَأبىعن،سفيانُ

.(1)ِرَمحألاووالأبيَضِالأخضَرِِّرَجلا

إسحاقَ،ابنُبكرِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7540

عن،َةَمَثيَخأبوحدثنا،يَحيَىبنُيَحيَىحدثنا،قُتَيبَةَبنُإسماعيلُأخبرَنا

حدثنا،يَعقوبَابنُِهَّللاعبدِأبوحدثنا،ِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا)ح(ِريَبرلاأبى

حدثنا،زيَهُزحدثنا،َسُنويبنُأحمدُأخبرَنا،يَحيَىبنِمحمدِبنُيَحيَى

ِتَّفَزُملاوالنَقيرِعننَهَى!شي!ِهَفلارسولَأن،َرَمُعوابنٍِرِباجعن،ِريَبرلاأبو

لذُبّاءِ)2(.وا

مَلاذِإف،سِقاءٍفى!شي!ِهَّللالِرسولِيُنبَذُكان:قالٍرِباجوعن-ا7541

لأبِىُعَمسأوأناِموَقلابَعضُفقالَ،حِجارَةٍنِمٍرْوَتفىلهَذِبُنسِقاءًلهاودِجَي

بنِيَحيَىعن"الصحيح"فىمُسلِمرَواهبِرَام)4(.نِم:قال؟(3)ٍماَرِبنِم:ِريَبرلا

.(يوسنَ)ْبنِوأحمَدَيَحيَى

الألبانىوصححهالأحمر.ذكردون،بهسفيانطريقمن(5638)النسائىأخرجهو.6/179الأم(1)

.مدرجف!نه.الأبيض:قولهدون(5195)النسائىصحيحفى

به.خيثمةأبىزهيرطريقمن(1260)أحمدأخرجه(2)

.1/85الأنوارمارق.بمكةالقدورمنهاتصنعحجارة:البِرَام(3)

ذكرداودأبىعندوليى.بهخيثمةأبىزهيرطريقمن(2037)داودوأبو،(99441)أحمدأخرجه(4)

به.الزبيرأبىطريقمن(5663،5664)والنسائىالبِرَام.

.(1999/59،61،62)مسلم(5)
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.امِهِريَغوالخُدرِئَسعيدٍوأبِىعائشَةَعنالبابِىِفو

الأوعيةباب

،ُهَّللاهَمِحَرفُورَكَبنِالحَسَنِبنُمحمدُبكبرأبووأخبرَنا-أ7542

حدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،ٍسِرافبنِأحمدَبنِجَعفَرِبنُِهَفلاعبدُأخبرَنا

َناَذازُتعِمَس:قالَةَزُمبنُعمرُوىِنَربخأ،شُعبَةُحدثنا،الطيالِسِئُداودَأبو

الأوعيَةِ؟مِنَلمجتَِهَّللارسولُعنهنَهَىبماأخبِرْنا:َرَمُعلابنِقُلتُ:يقولُ

ونَهَى،الجَرَّةَُىِهوالحَنتَمِعننَهَى:قالبلُغَتِنا.لَناهْرِّسَفو،بلُغَتِكُمأخبِرْنا

النَقيرِ،عنونَهَى،القَرْعُوهوالذُبّاءِعنونَهَى،ُرئَقُملاَىِهوِتَفَزُملاعن

.(2)ِةَيقسألافىَذَبَتنُيأنَرَمأونَسجًا)1(،وتُنسَجُنَقرًاتُنقَرُِةَلْخَنلاأصلَُىِهو

.(3)َىفوادأبىعنوبُندارٍىَنَثُمبنِمحمدِعن""الصحيحفىمُسلِمرَواه

حدثنا،جَعفَرٍبنُِهَفلاعبدُاْخبرَنا،فُورَكَابنُبكرِأبوحدثنا-أ7543

جَوْشَني،بنِالزَحمَنِعبدِبنُعُيَينَةُحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيببنُُسُنوي

كانغَيبَؤنِمبَرتأبوفقَدِمَ،ٍةَزَجفىلهُذَبَتنُيبكْرَةَاْبوكان:قالأبىىنَثَّدَح/8/310

فىالمهملةبالحاءكذلكوهى.(أعلموالفَهتقشر:أى،المهملةبالحاه"عوابه:الأصلحاشيةفى(1)

بالحاءيعنى-الرواياتمعظمفىهوهكذا:13/165مسلمصحيحشرحفىالنووىقالالمصادر.

فىالرواةلبعضووقع،نقيزافتصيرتنقرثم،تقشر:أىمهمتينوحاءبسينوالنسح-المهملة

فىوقعأنهالمتأخرينبعضوادعى،تصحيفهو:وغيرهالقاضىقال.بالجيمتنسج:النسخبعض

ثارقوينظربالحاء.مسلمنسخمعظمبل،قالكماولي!،بالجيموالترمذىمسلمصحيحنسخ

.2/62الأنوار

(5661)والنسائى،(5191)أحمدوأخرجه.(1868)الترمذىطريقهومن،(5102)الطيالسى(2)

به.شعبةطريقمن

.(9971)مسلم(3)
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َذِبُنماإنكارِفىالحديثَفذَكَرَ.هَلِزنَميأمح!أنقبلَبكْرَةَأبىبمَنزِلِفنَزَلَاهَباغ

حينََةَركبأباوأنَّ.سِقاءٍفىجَعَلتيهِكَّنأودِدتُ:لامرأتِهوقَولِه،ٍةَّرَجفىله

والحَنتَمِِريقَنلاوالدُّبّاءِعننُهينا؟عنهنُهيناالذِىعَرَفْنادَق:قالجاءَ

فيهافنَخرِطُالذُبّاءَُذُخأنكُنّاِفئاّطلابثَقيفَمَعشَرَفإِنّاالدُّبّاءُفأمّا،ِتَّفَزُملاو

أهلَفإِنَُّريقَّنلاوأمّا،تَموتَثُمَّتَهدِرَىَّتَحاهُكُرتَنثُمَّاهُنِفدَنثُمَّالعِنَبِعَناقيدَ

يَدَعونَهثُمََّرسُبلاوَبَطُّرلافيهَنوخَدشَيفالنَخلَةِأصلََنورُقنَيكانوااليَمامَةِ

اّموأالخَمرُ،فيهاإلَينايُحمَلُكانفجِرارٌالحَنتَمُوأمّا،يَموتَثُمَّايَهدِرَىَّتَح

الزِّفتُ)2(.هذافيهاالتىالأوعيَةُهذهَىِهفُتَّفَزُملا

نإ:ِملِعلاأهلِنِمجَماعَةٌقالدَقو،بمْرَةَأبىعنَىِوُركَأاالشيخُ:قل

ىَلإَعَرسأيَكونُفيهاَذيبَّنلاأنالأوعيَةِهذهفىِذابِتنالاعنِىهَّنلافىالمَعنَى

ورَدَتِثُمَّ،مِنهُدَعبأالأسقيَةِفىوهو،مُسْكِرًايَصيرَىَّتَحوالاشتِدادِالفَسادِ

.ُمَلعأُهَّللاو،اًرِكْسُماوبَرشَيمَلإذااهِّلُكالأوعيَةِفىُةصخُّرلا

ِىهَّنلابعدَالأوعيَةِفىالرُّخصَةِبابُ

ابنُزَكَريّاوأبوالقاضِىالحَسَنِبنُأحمدٍُرْكَبأبوأخبرَنا-أ7544

ُغبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاىِّكَزُملاإسحاقَأبى

ِهَّللاعبدِأبوأخبرَناو)ح(سفيانُأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَابنُ

بنِأحمدَبنُِهَّللاعبدُحدثنا،القَطيعِئُجَعفَرٍابنُِرْكَبأبوأخبرَنا،الحافظُ

.2/852الصحاحغلا.:ازْدَهرِدْهَيالثرابهَدَر(1)

.بنحوهعيينةطريقمن(0754)حبانابنوأخرجه.(923)الطيالسى(2)
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عن،مُجاهِدٍعن،الأحوَلِسُلَيمانَعن،سفيانُحدثنا،أبىحَذَثَنِى،حَنبَلٍ

:قالواالأوعيَةِعنلمجمالنَبِئُنَهَىاَفل:قالوعمرٍبنِِهَفلاعبدِعن،عِياضٍأبى

حَديثِلَفظُ.ِتَفَزُملاغَيرِِّرَجلافىفأرخَصَسِقاءً.ُدِجَيِساّنلالُكلَيسَ

نِموسَقَطَالمُزَفَّتِ.غَيرِالجَرفىلَهُمَنِذأف:ِّىِعِفائشلارِوايَةِىِفوأحمدَ،

"الصحيح"فىومُسلِمالبخارئُهَجَرخأ.(1)ِهيفوهوعياضٍأبوحَديثِهإسنادِ

سُفيانَ)2(.عنجَماعَةٍعن

،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبووأخبرَنا-أ7545

بنِزيادِعن،شَريكحدثنا،زيادٍبنِجَعفَرِبنُمحمدُحدثنا،داودَأبوحدثنا

الأوعيَةَ؟لمججمالنَبِئَُرَكَذ:قالوعمرٍبنِِهَفلاعبدِعن،عياضٍأبىعن،فيّاضٍ

اوبَرشاإ:قال.ظُروفَلاهَنإ:ٌئِباأعرفقالَ،َريقَنلاووالمُزَفَتَوالحَنتَمَالذُبّاءَ

.(3)"لَحما

يَحيَىحدثنا،علىبنُالحَسَنُحدثناداودَ،أبوانَثَّدَحو:قال-أ7546

.(4)"َرَك!سأمااوب!جا):قالبإِسنادِهشَريذحدثنا،َمَدآابنُ

الاسماعيلِئُ،بكرٍأبوأخبرَنا،الأديبُوعمرٍأبوأخبرَنا-أ7547

أحمدَأبوحدثنا،ىَنَثُملابنُمحمدُحدثنا،ىَسومبنُإبراهيمُأخبرَض!

به.سفيانطريقمن(16961)الرزاقعبدوأخرجه.(6497)وأحمد،6/179الثافعى(1)

.(0002)مسلمو،(9355)البخارى(2)

طريقمن4/228المعانىشرحفىوالطحاوى،(6979)أحمدأخرجهو.(0370)داودأبو(3)

.(3147)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بنحوهشريك

.(3148)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(1370)داودأبو(4)
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النهىبعدالأوعيةفىالرخصةباب

بنِِرِباجعنالجَعدِ،أبىبنِِمِلاسعن،مَنصورٍعن،سفيانُحدثنا،ّىِريَبّزلا

لَنابُدَّلاهَّنإ:الأنصارُفقالَتِ،الظّروفِعنلمجي!ِهَّللارسولُنَهَى:قالِهَّللاعبدِ

موسَىبنَِفُسويعن""الصحيحفىالبخارىّرَواه."(1)نذإ"فلا:قالمِنها.

.(2)َدمحأأبىعن

محمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا-ا7548

،َمَيرَمأبىابنُحدثنا،الضَغانِئإسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَابنُ

8/311حدثنا،مُجاهِدٍبنُيَعقوبُحَزْرَةَأبوىِنَربخأ/يَزيدَ،بنُُعِفانأخبرَنا

نأ،ِهَّللاعبدِبنِِرِباجأبيهعن،ِهَّللاعبدِبنِِرِباجبنُالرَّحمَنِعبدُ

والحَنتَمِالدُّبّاءِفىتنتَبِذواأننَهَيتُكُمكُنتُىِّنإ":قال!يمِهَّللارسولَ

.(3)"اًرِكسُمُّلِحُأولا،اوذِبئاف،والمُزَفتِ

سلمةَبنِمحمدِبنُأحمدُأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-ا7549

حدثنا،َسُنويبنُأحمدُحدثنا،الدارمئُسعيدٍبنُعثمانُحدثنا،ُّىِزَنَعلا

سُفيانَ،بنُالحَسَنُحدثناالوَليدِ،أبو!خَرَبخأو:قال)ح(ٍلِصاوبنُمُعَرِّفُ

عن،ٍلِصاوبنِمُعَرِّفِعن،وكيغحدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبوحدثنا

ُتنُك)):صتيِهَّللارسولُقال:قالأبيهعن،بُرَيدَةَابنِعن،دِثارٍبنِمُحارِبِ

،(3699)داودوأبو،(44241)وأحمد.بهالزبيرىأحمدأبىطريقمن(5672)النسائىأخرجه(1)

به.سفيانطريقمن(1870)والترمذى

.(9255)البخارى(2)

وعند.بهمريمأبىابنطريقمن(7955)عوانةوأبو،4/228المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

وكذاأ.كذاعنأنهيتكم:بلفظعوانةأبى
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اوبَرشَتألاكَيرَوِعاء،كُلِّفىاوبَرشافالأَدَمِ،ظُروفِفىِةَبِرشألاعننَهَيتُكُم

شَيبَةَ)2(.أبىابنِبكرِأبىعن""الصحيحفىمُسلِمٌرَواهمُسكِزا")1(.

ابنُالحَسَنِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِبنُمحمدُأخبرَنا-ا7550

أخبرَنا،كَثيرٍبنُمحمدُحدثنا،الدارمئُسعيدٍبنُعثمانُحدثنا،عَبدوسٍ

سلمةَ،بنُأحمدُحدثنا،إبراهيمَابنُِلضَفلاأبوأخبرَناو:قال)ح(سفيانُ

،مَرثَدٍبنَِةَمَقلَععن،سفيانُحدثنا،ٍمِصاعأبوحدثنا،بَمثئارٍبنُمحمدُحدثنا

عننَهَيتُكُمُتنُك)):ع!ج!ِهَفلارسولُقال:قالأبيهعن،بُرَيدَةَبنِسُلَيمانَعن

وكُنتُ،َةَرِخآلاتُذَكِّرُف!ئها؟اهوُروُزف،أُفهقَبرِزيارَةِفىلمحمدَنِذُأدَقفالقُبورِ،زيارَةِ

فكُلواله،طَولَلانَمعلىالالولِذوليئسِعَثَلابئفوقَالأفحاحِقلُحومِعننَهَيتُكُم

شَيئًاُمزَحُتلاالظروفَوِإنَّالظروفِ،عنونَهَيتُكُم،اورِخذاواومِعطأولَكُمبَداما

فىٌمِطس!رَواه،ٍمِصاعأبىحَديثِلَفظُحَرائم")3(.مُسكِبرلُكو،هُلفَحُتالو

.(4)ٍمِصاعأبىعنالشئاعِرِبنِحَخاجِعن""الصحيح

قالا:إسحاقَأبىابنُائرَكَزوأبوالحَسَنِابنُبكرِأبوأخبرَنا-ا7551

أخبرَنا،الحَكَمِعبدِبنِِهَفلاعبدِبنُمحمدُأخبرَنا،ُّمَصألاهوالعباسِاْبوحدثنا

،هَرَبخأحَئانَبنِيَحيَىبنَمحمدَأن،الفَيثئُزَيدٍبنُأُسامَةُىِنَربخأ،وهبٍابنُ

مطرلا.بهيون!بنأحمدطريقمن(3698)داودأبووأخرجه.(0344)الصغرىنىالمصنف(1)

.(977/63،601،9991/65)مسلم(2)

طريقمن(61023)وأحمد.بهعاصمأبىطريقمن(7879،7881)مسندهفىعوانةأبوأخرجه(3)

به.علقمةطريقمن(2098)الجعدياتنىوالبغوىبه.سفيان

.(9771)مسلم(4)
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ا!اسقيةاختناثعنالنهىباب

:قالصتيِهَّللارسولَأن،هَثَذَحالخدرِىَّسعيدٍأباأن،هَثَذَحَناّبَحواسعبنَأن

.(1)"اًوِكشُمُّلِحُأولافانتَبِذوا،اَلأالنَّبيذِ،عن"نَهَيتُكُم

أخبرَنا،العباسِبوأحدثنا:قالازَكَريّابووأبكرٍأبووأخبرَنا-أ7552

عن،ىِناهبنِأيّوبَعن،ٍجيَرُجابنُىِنَربخأ،وهبٍابنُأخبرَنامحما،

"إنى:قال!ؤِهَفلارسولَأن،مَسعودٍبنِِهَفلاعبدِعن،الأجدَعِبنِمَسووقِ

.(2)"ٌمارَحريِكسفوكُلُّشَيئًا،ُمزَحُيلاوِعاءًَّنإاَلأالأوعيَةِ،نَبيذِعننَهَيتُكُمكُنتُ

بنُالحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7553

حدثنا،بكرٍبىأبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

عن،بيهأعن،التَيمِئُسعيدٍبنُيَحيَىوهوحَئانَبىأعن،القَطّانُسعيدٍبنُيَحيَى

الأمصارِأهلِنِمنِسوَةٍفىر!نهاعائشَةَعلىُتلَخَد:قالَتٍقِراطبنتِمَريَمَ

عَهدِعلىكانَتماظُروفٍعنتَسألُنَ:فقالَت،ِفورُّظلاعناهَنْلأسَيَنلَعَجف

حُئها)3(.ماءُإحداكُنََّرَكسأنِإو،مُسكِرٍكُلِّعنأنهاكُنَّلمجيِ!،ِهَّللارسولِ

الأَسقيَةِِثانِتْخاعنِىهَّنلابابُ

حدثنا،بلالٍابنُِدِماحأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-أ7554

،ِهَفلاِديَبُععن،الزُّهرِىِّعن،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا،المَكِّئُالزَبيعِبنُيَحيَى

.(7276)فى)1(تقدم

.(7277)فى)2(تقدم

.(بب!أ2/224التاجمنها.الضخمةهىأو،كبيرةأوكانتصغيرة،الجرة:ئبُدلا(3)

فىوأحمد،(16601مسندهفىراهويهبنوإسحاق،(24103)شيةأبىابنأخرجهوالأثر

الحاكمءوصححهبه،صيدبنيحيىحيانأبىطريقمن148/4والحاكم،(226)الأشربة
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الأسقيةاختناثعنالنهىبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

فىمُسلِمرَواه.(1)ِةَيقسَألاِثانِتْخاعننَهَىلمجي!ِهَفلارسولَنْا،سعيدٍأبىعن

سُفيانَ)2(.عنالنّاقِدِوعمرٍعن""الصحيح

نَصرٍأبىابنُبكرِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7555

أخبرَنا،شَبابَةُأخبرَنا،المَدائنِئُرَوحٍبنُِهَفلاعبدُأخبرَنابمَروَ،الذارَبَردِئُ

سعيدٍأبىعن،عُتبَةَبنِِهَفلاعبدِبنِِهَفلاِديَبُععن،الرهرِىِّعن،ذِئبٍأبىابنُ

أفواهِها)3(.نِميُشرَبَأنالأَسقيَةِِثانِتْخاعننَهَىهَنألمجي!ىِبَنلاعن،الخُدرِئَ

.(4)ذِئبٍأبىابنِعنَمَدآعن""الصحيحفىالبخارئُرَواه

.(الوَليمَةِ)ْكِتابِفىالبابِهذاتَمامُمَضَىدَقو

ابنُعمرِوأبوأخبرَنا،ببَغدادَبِشْرانَابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-ا7556

حدثنا،حَنبَلٍبنُأحمدُِهَفلاعبدِأبوحدثنا،إسحاقَبنُحَنبَلُحدثنا،السَفاكِ

عن،هريرةَأبىعن،َةَمِركِععن،أيّوبَعن،َةئَلُعابنُ/هوإسماعيلُ

اًلُجَرأننئئتُُ:أيّوبُقالال!قاءِ.ىِفنِمالزَجُلُيَشرَبَأننَهَىائه!يرالنَّبِىِّ

.(6)ةئَحتَجَرَخفال!قاءِىِفنِمَبِرَش

فىوتقدم.بهسفيانطريقمن(0189)والترمذى،(0372)داودوأبو،(26011)أحمدأخرجه(1)

(47761،47771).

.(2302/011)مسلم(2)

أحمدوأخرجه)الداربردىا.:منبدلا"اللراوردىا:وفيه(6016)الصغرىفىالمصنف(3)

به.ذئبأبىابنطريقمن(2119)والدارمى،(16421)

.(5256)البخارى(4)

.(14776)فىتقدم(5)

.(1478.-ا4778)فىوتقدم.(7153)أحمد(6)
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...خمراشربمنعلىالحدوجوبفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

خَمرًاَبِرَشنَمعلىّدَحلاوُجوبِفىجاءَمابابُ

اًرِحسُمنَبيذًاأو

بنُالحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7557

بنُسُلَيمانُحدثنا،القاضِىيَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

عن،مُلَيكَةَأبىبنِِهَّللاعبدِعن،أيّوبُحدثنا،ٍدِلاخبنُُبيَهُوحدثنا،حَربٍ

سَكرانُ.وهوِناميَعُّنلاابنِأوِبالنُّعَيمانِأُح!لمجيِ!َئِبَّنلاأن،الحارِثِبنِعُقبَةَ

نأِتيَبلافىكاننَمَرَمأثُمَّ،شَديدَةًمَشَقَّةًغ!يِ!ِهَّللارسولِعلىفشَقَّ:قال

51وَر.(1)هَبَرَضْنَميففكُنتُ:قالوالجَريدِ.ِلاعِّنلابهوبَرَضف،هوبِرضَي

.(2)حَربٍبنِسُلَيمانَعن""الصحيحفىالبخارىُّ

البِسطامِئُ،الأديبُِهَّللاعبدِبنُمحمدُوعمرٍأبوأخبرَنا-أ7558

،ُءاّذَحلانَصرٍبنِالحُسَينِبنُأحمدُىِنَربخأ،الاسماعيلِئُبكرٍأبوأخبرَنا

محمدِعنالهادِ،ابنُحدثنا،عياضٍبنُُسَنأحدثنا،المَدينِىِّبنُعلئُحدثنا

أُح!:قالهريرةَأبىعن،سلمةَأبىعن،ِّىِمْيَّتلاالحارِثِبنِإبراهيمَابنِ

فمِنّا:قال."هوبِرْضا)):!ي!ِهَّللارسولُفقالَ،َبِرَشدَقبرَجُلٍع!ي!ُئِبَّنلا

قالانصَرَفَفلَمّا،بثَوبِهالضّارِبُومِنّا،بنَعلِهالضّارِبُانِمو،بيَدِهالضّارِبُ

تُعينواولا،اذَكَهتَقولوا)الا:ع!يحِِهَّللارسولُقال.ُهَّللاأخزاكَ:ِموَقلابَعضُ

طريقمن(5295)الكبرىفىوالنسائىبه.حرببنسليمانطريقمن(16155)أحمدأخرجه(1)

.(17583،17584)فىوسيأتىأالنميمان!.:منبدلا،إالنعمانوعنده،بهوهيب

.(6775)البخارى(2)
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...خمراشربمنعلىالحدوجوبفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

عن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.(1)"ُهَّللارَحِمَكَقُولوا:نِكو،هيَلَعالشَيطانَ

.(2)ِهَفلاعبدِبنِعلىِّ

أخبرَناببَغدادَ،القَطانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ7559

،َمَيرَمأبىابنُحدثنا،شَريكٍبنُُديَبُعحدثنا،القَطانُزيادٍابنُسَهلِأبو

نأ،إبراهيمَبنُمحمدُحَذَثَنِىالهادِ،ابنُحَذَثَنِى،اْئوبَبنُيَحيَىحدثنا

،بشارِبٍأُع!لمج!النَبِئَأن،هريرةَأبىعن،هَرَبخأالرَّحمَنِعبدِبنَسلمةَأبا

بيَدِه،ومِنهُم،بنَعلِههَبَرَضنَمفمِنهُم،هوبِرضَيأنأصحابَهقًيُِئِبَّنلاَرَمأف

تَستَحيِى!ألا:فقالوافبَكَتوه)3(؟مُهَرَمأثُئَم"ارجِعوالا.:قالثُثَم،بثَوبِهومِنهُم

هيَلَعيَدْعونَُموَقلاَعَقوَرَبدأاقَلف،هَلَسرأثُئَمهذا؟تَصنَعُ!ؤِهَفلارسولِمَعَ

!ير:ِهَّللارسولُفقالَ.هْنَعْلاالفَهُئَم،أخْزِهالفَهُئَم:القائلُيقولُ؟ويَسُئونَه

ارحَمْه")4(.اللَّهُمَّله،اغفِزاللَّهُمَّقُولوا:ولَكِن،اذَكَهتَقولوالالا

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-17565

حدثنا،الضَغاك!إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِبوأحدثنا

أخبرَنا،الأديبُوعمرٍاْبوأخبرَناو)ح(ُثيَفلاحَذَثَنِى،ٍحِلاصبنُِهَفلاعبدُ

(0573)حبانوابن،(5287)الكبرىفىوالنسائى،(4774)داودوأبو،(7985)أحمدأخرجه(1)

به.عياضبنأنىطريقمن

.(6781)ابخارى(2)

/2قتيبةلابنالحديثغريبيظر.التقريع:والتبكيت،يكرهبمااستقبلهإذاتبكيتا:بذنبهبكته(3)

.(تك)بالمحيطوالقاموس،323

.بنحوهبهأيوببنيحىطريقمن(4478)داودأبووأخرجه.(3451)الصغرىفىالمصنف(4)

.(3759)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه
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...خمراشربمنعلىالحدوجوبفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

حدثنا،الرّازِىُّمحمدٍبنُأحمدُالحُسَينِ)1(أبوىِنَربخأ،الإسماعيلِئُبكرٍأبو

عنيَزيدَ،بنُُدِلاخحَدَّثَنِى،ُثيَّللاحَدَّثَنِى،ٍريَكُببنُيَحيَىحدثنا،زُرعَةَأبو

نأ،ل!نهِباَّطخلابنَِرَمُععن،أبيهعن،َمَلسأبنِزَيدِعن،هِلالٍأبىبنِسعيدِ

وكانَ،حِمارًاُبفَلُيوكانَ،ِهَّللاعبدَاسمُهكان!َس!ِهَفلارسولِعَهدِعلىاًلُجَر

به!عُأف،ِبارَّشلافىهَدَلَجدَق!يَشءِهَّللارسولُوكانَ،!يَسءِهَّللارسولَيُضحِكُ

فقالَ!بهِيُؤتَىماَرَثكأما،هْنَعْلااللَهُمَّ:ِموَقلامِنٌَلُجَرفقالَ،فجُلِدَبهمَرَفأيَومًا

امِهِثيدَحلَفظُورسولَه")2(.َهَّللاُّبِحُيهَّنأُتمِلَعمافواللَّهِ،تَلْعَنْه"لا:!يَشءِهَّللارسولُ

.(3)ٍريَكُبابنِعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه،سَواءٌ

بِشْرانَبنِِهَّللاعبدِبنِمحمدِبنُعلئُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ7561

،نَصرٍبنُسَعدانُحدثنا،ُزاَّزَّرلاعمبروبنُمحمدُجَعفَرٍأبوأخبرَناببَغدادَ،

ُتعِمَس:يقولُيَزيدَبنَالسّائبََعِمَس،الزُّهرِىِّعن،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا

وأنا،شَرابًااوبِرَشلهوأصحابًاَرَمُعبنَِهَّللاَديَبُعأنىِلَرِكُذ:يقولُز!بهَرَمُع

عنالزُّهرِىِّعنمَعمَرٍعنسفيانُقال!حَدَدْتُهُم.يُسكِرُكاننِإف؟عنهسائلٌ

يَحُذُهُم)4(.فرأيتُه:السّائبِ

لما.الحسن9:مفى(1)

طريقمن(0814)المعرفةفىنعيموأبو.بهالليثطريقمن(269)عقبمسندهفىالبزارأخرجه(2)

.بنحوهبهأسلمبنزيدطريقمن(176)يعلىوأبو.بهيزيدبنخالد

.(0678)البخارى(3)

نىوالخطيب،01/380الأشراتأنسابفىالبلاذرىوأخرجه.(3454)الصغرىفىالمصنف(4)

به.سفيانطريقمن1/270المبهمةالأسماءغوامض
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،ُئِنَزُملامحمدٍأبوأخبرَنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-17562

عن،ٌبيَعُشأخبرَخ!،اليَمانِاْبوحدثنا،عيسَىبنِمحمدِبنُعلئُأنجرَنا

الرَّحمَنِعبدُاْخِىَبِرَش:قالَرَمُعبنَِهَفلاعبدَنْا،ٌمِلاسىِنَربخأ،الرهرِئَ

خِلافَةِفىبمِصرَونَحنُ،الحارِثِبنُعُقبَةَُةَعَوْرِسأبومَعَهوشَرِبََرَمُعابنُ

العاصِ،بنِعمرِوىَلإانطَلَقاصَحا)1(افَلف،ارِكَسف،ر!بهالخطابِبنَِرَمُع/

ِهَفلاعبدُقال.شَرِبناهشَرابٍنِمسَكِرْنادَقانِإفطَفَرْنا:فقالامِصرَ،أميرُوهو

دَقهَنأىِخأىِلفذَكَرَ:قالالعاصِ.بنَعمرَوايَتأامُهئاْرُعشأمَلف:َرَمُعابنُ

:ِهَفلاعبدُقالالأميرَ.َثَذَحدَقهَنإ:قال.َكْرَفَطُأالذارَِلُخدا:لهفقُلتُ.َرِكَس

ذاكَإذوكانوا.أحلِقْكَْلُخدا،الناسِرُءوسِعلىَموَيلاتُحلَقُلاوالفَهِ:فقُلتُ

ثُئَمبيَدِىىِخأُتقَلَحف:ِهَفلاعبدُقالالذارَ.مَعِىفدَخَلَ،َذَحلامَعََنوقِلحَي

ىَلإفكَتَبَبذَلِكَل!لمحبهالخطابِبنُُرَمُعفسَمِعَ،العاصِبنُعمرُوامُهَدَلَج

،وعمرٌَكِلَذففَعَلَ.(2)ٍبَتَقعلىَرَمُعبنَالزَحمَنِعبدََئَلإْثَعباأن:وعمرٍ

ثُئَم،مِنهمَكانِهأجلِنِمهَبَقاعوهَدَلَج!نهَرَمُععلىالزَحمَنِعبدَُمِدَقافَلف

ماتَهَنأالناسُِةَفاعفيَحسِبُ،هُرَدَقأصابَهثُئَمصَحيحًااًرُهشأفلَبِثَ،هَلَسرأ

جَلْدِهِ)3(.نِمْتُمَيمَلو،َرَمُعِدْلَجنِم

يصحو،صحا:منهفالفعل،الصوابوهو."اوَحَصا:7/3456المهذبوفى،النسخفىكذا(1)

.(وح)ص38/412التاجينظركرض.صَحِى:لغةوفى

.(بتق)3/165التاجينظر.لغيره-البرذعة-كالإكافللجملالقتب(2)

به.الزهرىطريقمن(47170)الرزاقعبداخرجه(3)

-472-



لهعادثممراتأربعحدعليهأقيممنبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

يُعافىُ،لاَّدَحلافإِنَّ؟تَعزيرٍَدْلَجهَدَلَجهَّنألمجهُىِذَّلاو:ُهَّللاهَمِحَرالشيخُلظ

.ُمَلعأُهَّللاو

محمدُالعباسِأبوحدثنا،إسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-أ7563

بنُإبراهيمُحدثنا،الشّافِعِئُحدثنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَابنُ

:قالل!بهِبِلاطأبىبنَعلئَأن،أبيهعن،محمدٍبنِجَعفَرِعن،يَحيَىأبى

َه(1)َّدَحلاجَلَدْتُهاَّلإاًرِكسُمنَبيذًاولاخَمرًاَبِرَشبرَجُلٍأوتَىلا

محمدِأبوأخبرَنا،!خاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ7564

حدثنا،ٍراّمَعبنُهِشامُحدثنا،ُئِقشَمَذلاسعيدٍبنُأحمدُحدثنا،َناّيَحابنُ

َرَمُعَثَّدَحاله،عُروةَعن،حَبيبٍأبىبنِيَزيدَعن،لَهيعَةَابنُحدثنا،الوَليدُ

قَليلِفى"اجْلِدوا:قالع!تَِهَّللارسولَأنر!بفا،عائشَةَعنالعَزيزِ،عبدِابنَ

.حَرائم((وآخِرَهااهَلؤأن!فويَهفرِه؟ِرمَخلا

لَهُعادَثُغٍَتاّرَهَعَلرأذَحهيَلَعأُقي!انَمبابُ

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُزلاعلىٍّأبوأخبرَنا-أ7565

عن،ٍمِصاععن،أبانٌحدثنا،إسماعيلَبنُموسَىحدثناداودَ،أبو

اوبِرَشإذادا:ع!تَِهَّللارسولُقال:قالسُفيانَأبىبنِمُعاويَةَعن،ٍحِلاصأبى

اوبِرَشإنثُئمفاجْلِدوهُم،اوبِرَشإنثُئمفاجْلِدوهُم،اوبِرَشإنثُئمفاجْلِدوهُم،َرمَخلا

.(2)أدمُهولْكافاوبِرَشإنثُئمفاجْلِدوهُم،

.6/180،181الشافعى(1)

-،16859)أحمدوأخرجه.الرابعةفىوالقتلمراتثلاثالربتكراروفيه(4482)داودأبو(2)
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حدثنا،داودَأبوحدثنا،بكرٍأبوناأخبرَ،علقبوأوأخبرَنا-ا7566

ابنِعن،ٍعِفانعنيَزيدَ،بنِِديَمُحعنحَفاد،حدثنا،إسماعيلَبنُموسَى

"إن:ِةَسِماخلافىقالهُبِسحأو:قال،المَعنَىاذَهب.!ي!ِهَفلارسولَأن،َرَمُع

.(1لا)هولُمكافشَرِبَها

حدثنا،جَعفَرٍبنُِهَفلاعبدُأخبرَنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَنا-ا7567

أخبرَناو)ح(ذِئْبأبىابنُحدثنا،الطيالِسِئُداودَأبوحدثنا،حَبيببنُُسُنوي

بنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبو

الحارِثِعن،ذِئبٍأبىابنُأخبرَنا،هارونَبنُيَزيدُحدثنا،الذُورِئُمحمد

:قال!ي!ِهَفلارسولَأن،هريرةَأبىعن،سلمةَأبىعن،الزَحمَنِعبدِابنِ

الرّابِعَةَعادَنِإف،هودِلْجافَرِكَدإنثُئم،هودِلْجافَرِكَدإنثُئم،هودِلْجافَرِكَد"إذا

َرمَخلاَبِرَشنَم":الطيالِسِىرِوايَةِىِفويَزيدَ.حَطيثِفَظُعُنُقَهإ)2(.فاضْرِبوا

فاكْعلوه((.الرَابِعَةَعادَن!ف،هودِلْجافعادَن!ف،هودِلْجاف

:قالَةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلعأبوأخبرَنا-ا7568

عن،أبيهعن،سلمةَأبىبنَِرَمُعحَديثُاذَكوال!جِسْتا!:داودَأبوقال

صحيحفىالألبانىوقال.بهعاصمطريقمن(5732)ماجهوابن،(4441)والترمذى،(16926-

صحيح.حسن:(3763)داودأبى

ضيففىالألبانىإسنادهوضعف.بهحمادطريقمن(6197)احمدواخرجه.(4834)داودابو(1)

.(967)داودابى

،(7911،10547)أحمدواخرجه.(2458)والطيالسى،(5230)المعرفةفىالمصنف(2)

وقال.بهذئبأبىابنطريقمن(5678)والنسائى.بههارونبنيزيدطريقمن(4844)داودوابو

صحيح.حسن:(3764)داودأبىصحيحفىالألبانى
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."هولُتْقافالرّابِعَةَعادَنِإف،لْاجْلِدوهَرمَخلاَبِرَش))إذا:كي!ِّىَّنلاعن،هريرةَأبى

شرِبوا))إن:جميمّىِبَّنلاعنهريرةَأبىعنٍحِلاصأبىعنٍليَهُسحَديثُاذَكو

،!يكالنَّبِىِّعن!رَابنِعنٍمْم!أبىابنِح!يثُاأَكوفاقْتُلوهُم".الرّابِعَةَ

جم!قه،النَبِىِّعنِديرَّشلاو،لمجيمالنَّبِىِّعنوعمرٍبنِِهَّللاعبدِحَديثَُكِلَذَكو

8/314الرّابِعَةِأوِافّمالِثَةِفىعادَ))فماِن:لمجج!النَّبِىِّعنمُعاويَةَعنِّر!َدَجلا/حَديثِىِفو

.(1)"فاقْتُلوه

أخبرَنا،الأصبَهانِئَُفُسويبنُِهَّللاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-أ7569

إسماعيلُأخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا)ح(الأعرابِىِّابنُسعيدِأبو

الزّهرِىِّ،عن،سفيانُحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثنا:قالاالصَّفّارُمحمدٍابنُ

ثُمَّ،هودِلْجافَرمَخلاَبِرَش))مَن:لمجج!ِهَّللارسولُقال:قالٍبيَؤُذبنِقَبيصَةَعن

فأُكأَ."هولُتْقافالرّابِعَةِفىَبِرَشإذاثُئم،فاجْلِدوهَبِرَشإذاثُئَم،هودِلْجافَبِرَشإذا

بهَىِتُأثُمَّ،هَدَلَجفبهأُمح!ثُمَّ،هَدَلَجفبهَىِتُأثُمَّ،هَدَلَجفَرمَخلاَبِرَشدَقبرَجُلٍ

.(2)ْتَتَبَثفرُخصَةًوكانَتِساّنلاعنَلتَقلافرَفَعَ،هَدَلَجفالرّابِعَةِفى

محمدُالعباسِأبوحدثنا،إسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-أ7570

عن،سفيانُأخبرَنا،الشّافِعِىأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَابنُ

لثَرِبَإن"ثُئَم:قالهَّنأاَّلإ،الحديثَهذافذَكَرَ.ٍبيَؤُذبنِقَبيصَةَعن،الزّهرِىِّ

.(4844)عقبداودأبو(1)

بْمرح3فىوالطحاوى.بهسفيانطريقمن(4485)داودأبووأخرجه.(45)نصربنسعدانجزء(2)

مرسل.ضعيف:(968)داودأبىضعيففىالألبانىوقال.بهالزهرىطريقمن3/161المعانى
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ووُضِعَ:هِرِخَافىوقالَ،ِةَعِبازلاأوِِةَثِلاثلابعدَالرهرِئُيَدرِىلافاكلوه".

المُعتَمِرِبنِلمنصورِالرهرِئُقال:سفيانُقال.ًةَصخُروصارَتُلتَقلا

الحَديثِ)1(.اذَهبالعِراقِوافِدَىِكُونا:ٍلَؤَخُمو

سَهلٍأبوأخبرَنا،ببَغدادَُلدَعلابِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا7571

ِمهَجلابنُمحمدُحدثناالقَطانُ،زيادٍبنِهَفلاعبدِبنِمحمدِبنُأحمدُ

عن،الرهرِئَعن،إسحاقَبنِمحمدِعن،ٍديَبُعبنُيَعلَىحدثنا،ُئِرَف!لا

عادَفماِنفماجْلِدوه،َرمَخلاَبِرَث)إذا:ءلمجرِهَفلارسولُقال:قالٍبيَؤُذبنِقَبيصَةَ

مِنَبرَجُلٍلمجفهِهَفلارسولُ!صُأففاكْئلوه!.عادَن!ف،هودِلْجافعادَن!ففماجْلِدوه،

دَقَلتَقلاأنَالمُسلِمونَفرأى،(2)مِرارٍَعَبرأهَبَرَضف،نُعَيمانُ:لهيمالُالأنصارِْ

.(3)َبَجودَقالضربَوأنَأُخرَ،

:ٍرِباجعنالمُنكَدِرِابنِعنيَسارٍبنِإسحاقَبنِمحمدِعنهذاَىِوردَقو

سُلَيمانَبنِمحمدِبنُسَهلُالطمبِأبوالإمامُالشيخُحدثنا-ا7572

حدثنا،خُزَيمَةَبنِإسحاقَبنُمحمدُحدثنا،ىِدِلاوالإمامُحدثنا،ُهَفلاهَمِحَر

بنُمحمدُحدثنا،ِهَفلاعبدِبنُزيادُحدثنا،ُئِشَرَحلاموسَىبنُمحمدُ

ءخي!ِهَفلارسولَأن،ِهَفلاعبدِبنِِرِباجعن،ِرِدَكنُملابنِمحمدِعن،إسحاقَ

ن!ف،هودِلجنافعادَن!ف،هودِلجنافعادَن!ف،هودِلجنافَرمَخلاَبِرَشنَم):قال

.144/6،180)1(الافعى

."مرات5:مفى(2)

الأصمدفىبي!لاأخرجهو.(164)1/451حديئية(أجزيهمجموع)ضمنفوائدفىبشرانابن(3)

انيمان".:منبدلا6انعمان:وعندممابه.ىر!سلاطريقمن(152)المبهمة
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.مَزاتٍَعَبرأَناميَعُّنلا!ي!ِهَّللارسولُوضَرَبَ:قالفماقْئلوه".عادَالزابِعَةَ

َعَبرأ!ي!ِهَفلارسولَُبَرَضحينَ(1)َعَقودَقَذَحلاأنالمُسلِمونَفرأى:قال

(2)ا
.مَزاتٍ

.(3)َكِلَذقالاأنَهُماَمَلسأبنِزَيدِوعنالمُنكَدِرِبنِمحمدِعنمَعمَزورَواه

سَحرانََىَمُلأوشَرابٍرلحُمِنهَدِجُونَمبابُ

الحارِثِبنِأحمدَبنِمحمدِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-ا7573

حدثنا،ملاءًإٍمِصاعأبىابنُحدثنا،َناّيَحابنُمحمدِأبوأخبرَنا،!كاهَبصألا

،ٍجيَرُجابنُحدثنا،ٍمِصاعأبوحدثنا:قالاعلئبنُُنَسَحلاوىَّنَثُملابنُمحمدُ

نأ،عباسٍابنِعن،ُةَمِركِعأخبرَك!،رُكانَةَبنِعلئبنُمحمدُحدثنا

رَجُلفشَرِبَ:عباسٍابنُقال.اًذَحِرمَخلافىيوَقَتْمَلجميَنِهَفلارسولَ

بدارِحاذَىفلَمّا،جم!النَّبِىِّىَلإبهَقِلُطنافالفَبئَ)4(،فىيَميلُفلُقِىَ،َرِكَسف

فضَحِكَلمجفىِبَنلِلَكِلَذفذُكِرَ،فالتَزَمَهالعباسِعلىفدَخَلَانفَلَتَالعباسِ

بشَىءٍ%(.فيهْرُمايمَلثُئَم.!؟اهَلَعفإ:وقالَ

(1

(2

(3

)رفع".:الأصلوحاشية،8صفى(

شرحفىوالطحاوى،(5302)الكبرىفىالنسائىواخرجه.(3458)الصغرىفىالمصنف(

به.يساربن)سحاقبنمحمدطريقمن3/161المعانى

به.سرعن(17081،17082)الرزاقعبداخرجه(

.3/214النهاية.الطريق:الفج(

حَذا-الخمرفىيفتلم:بلفظبهعاصمابىابنطريقمنا62/59الكمالتهذيبفىالمزىاخرجه(

هو:7/9543الذهبىوتالالإصناد.صحيح:وتال.بهعاصمابىطريقمن4/373كمالحاواخرجه

.حبانابنوثقه،ركانةبنيزيدبنعلىبنمحمد
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315/8

،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،الرُّوذْبارئُعلىٍّأبووأخبرَنا-أ7574

اَّلإبنَحوِههَرَكَذف.ىَنَثُملابنُومُحَمَّدُعلىبنُالحَسَنُحدثناداودَ،أبوحدثنا

.(2)ِةَنيدَملاأهلُبهتَفَرَّدَمِفاالحَديثُهذا:داودَأبوقال.(1)ْتِقَيمَل/:قالهَّنأ

الاسفَرايينِئُ،محمدٍبنُالحَسَنُأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا

بنِمحمدِعنالمَدينِىبنُعلئُسُئلَ:قالالبَراءِبنِأحمدَبنُمحمدُحدثنا

.مَجهولٌ:فقالََةَمِركِععنالحديثَهذارَوَىائَذِىرُكانَةَبنِعلى

بنِإسحاقَبنُمحمدُالحَديثِهذابَعضِمَعنَىرَوَىدَقوالشيخُ:قال

رُكانَةَ:بنِيَزيدَبنِطَلحَةَبنِمحمدِعنيَسارٍ

وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوهانَربخأ-أ7575

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثناقالوا:القاضِىالحَسَنِبنُأحمدُببهرٍوأبو

محمدِعن،ٍريَكُببنُُسُنويحدثناالجَئارِ،عبدِبنُاْحمدُحدثنا،يَعقوبَ

عن،َةَمِركِععن،رُكانَةَبنِيَزيدَبنِطَلحَةَبنُمحمدُحَذَثَنِى،إسحاقَابنِ

غَزالَقَدأخيرًا؟إلاِرمَخلافىلمجحرِهَفلارسولَُبَرَضما:قالعباسٍابنِ

وهوالسُّلَمِئُالأعوَرِابنَُةَمَقلَعأبوِليَئلامِنَهَتَرجُحفغَشِىَتَبوكَغَزوَةَ

َةَمَقلَعأبو:فقيلَ.((؟اذَهنَم":فقالَالحُجرَةِعُرَىبَعضََعَطَقحَتَىسَكرانُ

.4/277المعبودعونينظرمعينا.قدرْافيهيعينلمأنه:أى،يعينولميوقتلم:أى:يقتلم(1)

وأحمد.بهالمثنىابنعن(5290)الكبرىنىالشائىأخرجهو.(4476)داودأبىعندوالحديث

ضعيففىا،لبانىإصنادهوضعفبالفاء..يفتلم:الشائىوعند.بهجريجابنطريقمن(9632)

.(967)داودأبى

.(4764)عقبداودأبو(2)
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ىَلإيَرُدَّهىَّتَحبيَدِهفليأخُذْمِنكُمٌلُجَرهيَلإ)اليقُئم:جمي!ِهَّللارسولُفقالَ.سَكرانُ

(1)
."هِلحَر

هْتِّقَويمَليَعنِى.اًذَحِرمَخلافىْتِقَيمَل:عباسٍابنِفقَولُصَخَإناذَهو

دُخولِهبعدَأعلمُ-ُهَّللاوله-يَعرِضْمَلوإِنَما،ُدِرَيوذاك،فِعلًاهَتَّقودَقولَفظًا

،عُدولٍبشَهادَةِأومِنهبإِقرارٍُّدَحلاهيَلَعَتَبَثْنُكَيمَلالهأجلِنِمالعباسِدارَ

والفَهُ،هَكَرَتوعنهيَكشِفْمَلف،ُركُّسلابهفظُنَّيَميلُالطَريقِفىَىِقُلامَّنِإو

.ُمَلعأ

محمدُالعباسِأبوحدثنا،إسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-أ7576

عن،سفيانُأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَابنُ

علىفصَلَّىَجَرَخ4!الخطابِبنََرَمُعأنيَزيدَ،بنِالسّائبِعن،الرهرِىِّ

ريحَوأصحابِهِهَّللاِديَبُعنِموجَدتُىِّنإ:يقولُالسّائبُهَعِمَسف،جِنازَةٍ

سفيانُ:قالحَدَدتُهُم.اًرِكسُمكاننِإفشَرِبوا،عَمّاسائلٌوأنا،شَرابٍ

يَحُذُهُم)2(.حَضرَههَّنأيَزيدَبنِالسّائبِعنالرهرِىِّعنمَعمَرٌفأخبَرَنِى

حدثنا،الزَبيعُأخبرَنا،العباسِأبوحدثنا،زَكَريّاأبوأخبرَناو-أ7577

أتَجلِدُ:لِعَطاءٍقُلتُ:قالٍجيَرُجابنِعن،ٍدِلاخبنُمُسلِمُأخبرَنا،الشّافِعِئُ

بهلَيسَائَذِىِبارَئشلامِنَلَتَكونُالزيحَإنَ:عَطاءٌفقالَالشئَرابِ؟ريحِفى

)علقمة!وعنده،بهيعقوببنمحمدالعبا!سأبىعن(5485)الصحابةمعرفةفىنعيمأبواخرجه(1)

به،يونسطريقمن6/224الغابةاسدفىالأثيروابن."علقمة"ابومكان

.(17460)وينظر،(17561)فىوتقدم.6/180والثافعى،(5215)المعرفةفىالمصنف(2)
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جَميعًااودِلُجمُهُدَحأفسَكِرٍَدِحاوشَرابٍعلىجَميعًااجتَمَعوااذِإف،بأسن

.اًفاتَذَحلا

.(1)هب!زالخطابِبنَِرَمُعقَولِمِثلُعَطاءٍوقَولُ:الشئافِعِئُقال

حدثنا،ِلَفَؤُملابنِعلىِّبنُالحَسَنُمحمدٍأبوأخبرَنا-ا7578

بنُمحمدُأحمدَأبوحدثناالبَصرِئُ،ِهَفلاعبدِبنُعمرُوأبوعثمانَ

عن،إبراهيمَعن،الأعمَشُحدثنا،ٍديَبُعبنُيَعلَىأخبرَنا،الوَفابِعبدِ

فقَرأتُ.(2)ْهرْقا:صلىفقالوابحِمصَاًسِلاجكُنتُ:ِهَفلاعبدُقال:قالَةَمَقلَع

ىلَجورَعُهَّللاأنزَلَهااذَكَهماوالفَهِ:ِموَقلامِنَرَجُلفقالَ،"َفُسوي"َةَروس

وأنتَ"أحسَنتَ((.:فقالَجمجمِهَّللارسولِعلىقَرأتُهالَقَد،َكَحيو:فقُلتُ:قال

فقُلتُ:ِرمَخلاريحَمِنهوجَدتُإذأُكَفَمُهأنافبَينا:قالتَقولُ؟!ماصلىتَقولُ

َكِلهأىَلإتَرجِعُلاِهَّللاوأفاالخَمرَ؟!وتَشرَبُوجَلَّرَعِهَفلابكِتابُِبِّذَمم

الأعمَشِ)4(.حَديثِنِم""الصحيحفىهاجَرخأ.(3)َّدَحلاأجلِدَكَحَتَى

يُسكِرُماشُربُهعِندَهَتَبَثحَتَىهْدِلجَيمَلمَسعودٍبنَِهَفلاعبدَأنُلِمَتحَيو

.ُمَلعأوالفَهُ،اعتِرافٍأوٍِةنَيَبب

ُّىِرَكُسلاالجَئارِعبدِبنِيَحمىَبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-ا7579

الرزاقعبدوأخرجه.6/180والافعى،(3455)والصنرى،(5219)المعرفةفىالمصنف(1)

...اجتمعواف!ذا:قولهدونبنحوهجريجابنعن(17037)

.6)اترأ:مفى(2)

به.الأعمثىطريقمن(8080)الكبرىفىوالنساثىبه.يعلىعن(4033)أحمدأخرجه(3)

.(108)ومسلم،(1005)البخارى(4)

-480-



سكوانلقىأوشرابريحمنهوجدمنبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

مَنصورٍبنُأحمدُحدثناالصَّفّارُ،محمدٍبنُإسماعيلُأخبرَناببَغدادَ،

بنُِهَّللاعبدُىِنَربخأ،الزُّهرِىِّعن،مَعمَرٍعن،الرَّزّاقِعبدُحدثنا،الرَّمادِىُّ

بنَقُدامَةَاستَعمَل4َ!فرَرَمُعأنبَدرًا-َدِهَشدَقأبوهوكانَرَبيعَ!-بنِِرِماع

الجارودُفقَدِمَ-َرَمُعبنِِهَّللاوعَبدِحَفصَةَخالُوهو-ِنيَرحبلاعلىمَظعونٍ

،َرِكَسفَبِرَشقُدامَةََّنإ،المُؤمِنينَأميرَيا:فقالََرَمُععلىِسيَقلاعبدُِدِّيَس

نَم:ر!حبهُرَمُعفقالَ.إلَيكَهَعَفرأأنعلئَاًّقَحِهَّللاحُدودِنِماًّدَحرأيتُوإِنِّى

هَرأمَل:قال؟ُدَهشَتبمَ:فقالَهريرةَأبااعَدف.هُرَيرَةَأبو:قال؟َكَعَمَدِهَش

الشَّهادَةِ.فىَتعَّطَنتلَقَد:ه!زُرَمُعفقالَيَقِىءُ.سَكرانَرأيتُهىِّنِكَلواَبِرَش

الجارودُهيَلإفقامَفقَدِمَ،البحرَينِمِنَهيَلَعيَقدَمَأنقُدامَةَىَلإَبَتَكثُمَّ:قال

316/8؟شَهيدٌأمأنتَأخَصمٌ:ه!ر/ُرَمُعفقالَ.ِهَّللاكِتابَهذاعلىْمِقأ:فقالَ

َرَمُععلىغَداىَّتَحالجارودُفصَمَتَ.الشَّهادَةََتيَّدأدَقف:قال.شَهيدٌلَب:قال

َدِهَشوما،خَصمًاإلاأراكَما:ر!بهُرَمُعفقالَ.ِهَفلاحَدَّهذاعلىْمِقأ:فقالَ

لِسانَكََّنَكِسمُتَل:ُرَمُعفقالَ.َهَفلاأنشُدُكَىِّنإ:الجارودُفقالَ.ٌلُجَراَّلإَكَعَم

ِةَنباىَلإفأرسِلْانِتَداهَشفىتَشُككُنتَإن:هريرةَأبوفقالَلأسوءَنَّكَ.أو

الوَليدِبنتِهِندَىَلإز!بهُرَمُعفأرسَلَ،قُدامَةَامرأةَُىِهو.اهْلَسفالوَليدِ

فقالَ:.َكُّداحىَنإ:لِقُدامَةَُرَمُعفقالَ،زَوجِهاعلىالشَهادَةَمَتِفأقا،اهُدُشنَي

قاللَىَ؟:ل!بهُرَمُعفقالَتَجلِدونِى.لَكُمكانمايَقولونَكماُتبِرَشوَل

فِيمَاعاَجُناَلقَلِخَتِأوُلِمَعَوأوُنَماَءىلِذئاعَلَى!لَيسَ:لَجوعَزَُّهَفلاقال:قُدامَةُ

إنِ،التّأويلَأخطأتََكَنإ:ز!بهُرَمُعقال.،93المائدة:أةَيَالا!آوُمِعط

"يشرب،.:الأصلوحاثية،8صفى(1)

-48-ا

(71/31الكبيرالسق)



سكرانلقىاوشرابريحمنهوجدمنبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

الناسِعلى!لمحبهُرَمُعَلَبقأثُئَم:قالعَلَيكَ.ُهَفلاَمَزَحمااجتَنَبتََهَفلاَتيَقَتا

مَريضًا.كانماهَدِلجَتأننَرَىلا:قالواقُدامَةَ؟جَلدِفىَنوَرَتماذا:فقالَ

لأصحابِه:فقالَجَلدِهعلىَمَزَعدَقويَومًاَحَبصأثُئَمأئامًا،َكِلَذعنفسَكَتَ

فقالَوجِعًا.دامَماهَدِلجَتأننَرَىما:ُموَقلافقالَقُدامَةَ؟جَلدِفىَنوَرَتما

وهويَلقاهأننِمَئَلإثحَحأال!ياطِتَحتَلَجوزَعَهَفلايَلقَىلأن:!نهُرَمُع

فغاضَبَ،َدِلُجفبقُدامَةَ!لمحبهُرَمُعَرَمأفتام.بسَوطٍائتوخ!عُنُقِى،فى

نِمالَفَقفلَمّا،لهمُغاضِبًامَعَهقُدامَةُوحَبئَفحَبئَ،هَرَجَهوقُدامَةُ!بهَرَمُع

علئَعَخلوا:فقالَنَومِهنِمُرَمُعواستَيقَظَبالسُقيا)1(ُرَمُعونَزَلَامِهِّجَح

(2)هَنِإف؟قُدامَةَْمِلاس:فقالَأتاخ!آتيًاأنَلأرَىىَنإفوالفَهِ؟بهفأْتوخ!بقُدامَةَ

نأىَبأإن!لمحبهُرَمُعبهَرَمأف،!أيأنىَبأهوَتأفلَمّابه.َئَلإفعَخلوا.أخوكَ

.(3)امِهِحلُصَلَؤأَكِلَذوكانَ،لهواستَغفَرَهَمَفَكحَتَىهيَلإَزَجُي

شَهادَتِهِماقَبولِفىَففَوَت!بهَرَمُعأنعلىدَذَماالقِضَةِهذهابتِداءِفى

شُربُهعِندَهَتَبَثيَكونَأنُلِمَتحَيحَدًهوحينَ،شُربِهعلىاعِمَتجَيمَل4حينَ

.(الجارودِ)ْمَعَشُربِهعلىَرَخآشَهادَةِأوبإِقرارِه

)1(تقدم

)2(فىم

)3(عبدا

وابن

على

فىم(4)

قالا(5)

.(6728)فىموضعهتحديد

إف!نى".:

،(6361)والمئانىداحَالافىعاصمأبىوابن،5/056سعدابنأخرجهو.(76017)لرزاق

مقتصرْا(1104)البخارىأخرجهو.بهمعمرطريقمن484-3/842المدينةتاريخفىشبة

به.الزهرىطريقمن1/68الصغيرالتاريخوفى،أوله

خصما.نفسهنصبالشاهدلكونإلايتوقفلم:7/3461لذهبى

-482-



سكرانلقىأوشرابريحمنهوجدمنبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

الامامُالبَغدادِىُّربِهاطبنُالقاهِرِعبدُمَنصورٍأبوأخبرَنادَقف-أ7580

ُّىِسِرافلاحَمدانَبنِعلىبنُالرَّحمَنِعبدُالقاسِمِوأبوقَتادَةَابنُنَصرِوأبو

الأنصارِىُّ،حدثنا،مسلمٍأبوأخبرَنا،ٍديَجُنابنُعمرِوأبوأخبرَنا:قالوا

علىَمِدَقلماالجارودَأن،سيرينَابنُهومحمدٍعن،عَونٍابنُحَذَثَنِى

نَمانيَلَعاستَعمَلتَ،المُؤمِنينَأميرَيا:فقالَ:قالالحديثَفذَكَرَ.ز!خهَرَمُع

خَتَنُكَ)1(.خَتَنُكَ:قالَ.هُرَيرَةَأبو:قال؟شُهودُكَنَمو:قالالخَمرَ.يَشرَبُ

ِهَّللاواَمأ:قالهريرةَ-أبىتَحتَالجارودِأُختُوكانَت:الأنصارِىُّقال

خَتنكَيَشرَبَأنِّقَحلافىذاكَما:لهفقالَ:قال.ِطوَّسلابمَتنَهَّنَعِجوُأل

وقالَ:،بجَلدِهَرَمأف،عِندَهفَشَهِدوا.ُةَمَقلَع:قال؟نَمو:قال.ىِنَتَخوتَجلِدَ

بهاوبَهذا،فيهىِلبُورِكَفما،غَيرَهُتيِّلُومُنذُأحَدًاإمارَيىفىُتيَباحما

فاجلِدوه)2(.

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلاعلىٍّأبوأخبرَنا-أ7581

العَزيزِعبدُحدثنا:قالاالمَعنَىإسماعيلَبنُوموسَىمُسَدَّدٌحدثناداودَ،أبو

وهوالرَّقاشِئُالمُنذِرِبنُُنيَضُحىيَثَّدَح،الدَّانَاجُِهَفلاعبدُحدثنا،المُختارِابنُ

هيَلَعفشَهِدَعُقبَةَبنِِديلَولابوأُيىَل!بهَناّفَعبنَعثمانَُتدِهَش:قالَناَساسأبو

8،م.:صفى)1(ليس

.(نت)خ6/82الكبيرالمعجمقِبَلِها.منكانمنوكلوأخوهاالرجلامرأةأبوهو:والختَن

3/844،845المدينةتاريخفىشبةابنوأخرجه.(27)حديثهفىالأنصارىالفهعبدبنمحمد(2)

به.صيرينابنعناَخرطريقمن
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سكرانلقىأوشرابريحمنهوجدمنبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

وشَهِدَالخَمرَ-يَعنِىشَرِبَها-هَارهَنأامُهُدَحأفشَهِدَ؟ُرَخَاورَجُلحُمْرانُ

فقالَشَرِبَها.حَتَىاهْأئَقَتَيمَلهَنإ:!حبهعثمانُفقالَيَتَقَئؤُها.هَارالهالاَخَرُ

فقالَ:الحَدَّ.هيَلَعْمِقأ!ا:ِنَسَحلِلعلئٌفقالَ.َذَحلاهيَلَعْمِقأ:زحبهىِلَعِل

هيَلَعْمِقأ:جَعفَرٍبنِِهَفلاِدبَعِلححبهعلئٌفقالَقازَها)1(.ىَلَوَتنَماهَزاحوذَ

:قالأربَعينََغَلَبافَلف،ُذُعَيخحبهوعَلِئٌهَدَلَجفال!وطََذَخأف:قال.َذَحلا

أربَعينَ،خحبهبكرٍأبووجَلَدَ:قالهُبِسحأأربَعينَ.لمجدالنَبِئَُدَلَج،حَسبُكَ

فىمُسلِمٌهَجَرخأ.(2)َئَلإثحَحأاذَهو،سُنَةٌلُكو،ثَمانينَزحبهوعُمَرُ

العَزيزِ)3(.عبدِحَديثِنِم""الصحيح

يُخالِفُهنَمو،اذَكَههيَلَعالشئَهادَةَقَبلَهَنأغَيرَُخِصَيتأويلًالهأعلمُلااذَهو

.اهُؤثَقَتَيفِبرُئشلاعلىيُكرَهُدَقو،شُربِهعلىشَهادَتُهُماْعِمَتجَتمَل:يقولُ

ٌدَحأفيهُذَحُيلاالمَعنَىُبئَغُمو:المَسألَةِهذهنَظيرِفىالشئافِعِئُقال

اليَقينِ)4(.علىالناسُيُعاقَبُامَنإ،يُعاقَبُولا

عن،الذَانَاجِِهَفلاعبدِعن،عَروبَةَأبىبنُسعيدُرَواهدَقو-17582

هورَبخأف!بهعَقانَبنَعثمانَاْوَتأفمِنهُمنَفَزَبِكَر:قالَناَساسابىٍنيَضُح

.1/87الأنوارمشارق.ودعتهاخيرهاتولىمنومشقتهاشدتهاؤز:اى(1)

وابن.الأخير!هعلىقرلعلىمقتصزا(0527)البهرىفىالنسالىأخرجهو.(0484)داودابو(2)

بنفسه.لعقبة!هعلئجلدوني،بهالمختاربنالعزيزعبدطريقمن(2571)ماجه

.(7017/38)سلم(3)

.144/6)4(الأم
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...السكرحالفىالحداقامةفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

َكَفَعابنََكَنود:رضيمٍبِلاطأبىبنِلِعَلِىِّعثمانُفقالَالوَليدُ،َعَنَصبما

حدثنا،يَعقوبَابنُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوهانَربخأ.هْدِلجاف

.(1)هَرَكَذف.سعيدٌأخبرَنا،عَطا؟بنُالوَهّابِعبدُأخبرَنا،طالِبأبىبنُيَحيَى

(2)

.سعيدٍحَديثِنِم""الصحيحفىمُسلِمٌهَجَرخا

سُحرُهُيَذهَبَىَّتَحأوِرحُّسلاحالِفىّدَحلاإقامَةِفىجاءَما/بابُ

ملاءً،إإسحاقَابنُبكرِأبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ7583

حدثنا،ٌبيَهُوحدثنا،حَرببنُسُلَيمانُحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويأخبرَنا

أُع!!رِهَفلارسولَأنالحارِثِبنِعُقبَةَعن،مُلَيكَةَأبىبنِِهَفلاعبدِعن،أئوبُ

ًةفَشَموي!جتِهَفلارسولِعلىقَشف،سَكرانُوهو-ِناميَعُّنلاابنِأوِ-ِناميَعُّنلاب

والجَريدِ.ِلاعِّنلابفضرَبُوه:قال.هوُبِرضَيأنِتيَبلافىكاننَممَرَأثُئَم،شَديدَةً

بنِسُلَيمانَعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.(3)هُبِرضَيفيمَنفكُنتُ:قال

ء(4)
أثوبَ.عنبيَهُورَواهكذا.حَربٍ

-ِناميَعُنلابجِىءَ:فقالَأئوبَعنُئِفَقثلاالوَفابِعبدُورَواه-أ7584

"اضرِبوهدا.:ِتيَبلافىلِمَنىلمجفِهَفلارسولُفقالَشارِبًا،النُعَيمانِ-ابنِأوِ

ماجهوابن،(5269)الكبرىفىوالنساثى،(4481)داودوأبومطولا،(624)أحمدأخرجه(1)

فىالأخير!هعلئقولعلىمقتصزاداودأبىوعندبه.عروبةأبىبنسعيدطربقمن(2571)

.(17592،17593)فىوصيأتى.السابقالحديث

.(7071/38)مسلم(2)

.(17557)فىتخريجهتقدم(3)

.(6775)البخارى(4)
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...السكرحالفىالحداقامةفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

بنُمحمدُحدثنا،الاسماعيلِئُبكرٍأبوأخبرَنا،البِسطامِئُوعمرٍأبوهانَربخأ

عنالمَجيدِ،عبدِبنُالوَقابِعبدُحدثنا،بُندارحدثنا،خُزَيمَةَبنِإسحاقَ

الوَهّابِ)2(.عبدِعنقُتَيبَةَعن""الصحيحفىالبخارئُرَواه.(1)هَرَكَذف.أيّوبَ

بنُالحَسَنُحدثنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبواْخبرَنا-ا7585

،ماّمَهحدثنا،هُدْبَةُحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

:قال.َرِكَسدَقجمجرىِبَنلاىَلإَعِفُراًلُجَرأنَ،مالكٍبنِِسَنأعن،قَتادَةُحدثنا

الحديثَ)3(.وذَكَرَوالنَعالِ.ِديرَجلابهوُدَلَجفاًلُجَرعِشرينَنِمقَريبًاَرَمأف

.ُمَلعأوالفَهُ،سُكرُهَبَهَذامَدعبهيَلإَعِفُريَكونَنْاُلِمَتحَياذَهو

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوبْاوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7586

وهبُحدثنا،مَرزوقٍبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِاْبوحدثنا

سعيدٍأبىعن،الوَذَاكِأبىعن،التَحاحِأبىعن،شُعبَةُحدثنا،جَريرٍابنُ

بنَشوانَ)4(لمجؤِهَفلارسولُأُع!إذبعدََزَجلانَبيذَُبَرشألا:قالالهالخُدرِئَ

.(%ٍةَءاّبُدفىوتَمرٍزَبيبٍنَبيذَُتبِرَشامَنإ،خَمرًاُتبِرَشما،ِهَفلارسولَيا:فقالَ

(978)17/354والطبرانى.بهبثاربنمحمدبندارعن554صتاريخهذيلفىجريرابنأخرجه(1)

به.الثقفىالوهابعبدطريقمن

.(6774)البخارى(2)

فىوسيأتىبه.قتادةطريقمن(2570)ماجهوابنمطولا.بههدبةعن(2894)يجلىأبرأخرجه(3)

.(2083)ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححه.(17596-17598)

.2/29الأنرارمارق.السكرانهو:النشوان(4)

.1/252الأنوارمارق.فيهينتبذونكانرا،يبىإذاالقرعوهوالدباء،مفرد:الدباءة(5)
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...السكرحالفىالحداقامةفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

ِبيبَّزلاعنونَهَى:قال.ِلاعَنلابوخُفِقَبالأيدِىفنُهِزَ!ي!ُئِبَّنلابهَرَمأف:قال

الدُّبّاءِ)1(.وعنِرمَّتلاو

ِهَّللاعبدُأخبرَنا،فُورَكَبنِالحَسَنِبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-أ7587

عن،شُعبَةُحدثناداودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،جَعفَرٍابنُ

!لمجيَنَئِبَّنلاأنَ،َرَمُعابنِعن،نَجرانَأهلِنِماًلُجَرُتعِمَس:قالإسحاقَأبى

ُتبِرَشامَّنإالخَمرَ،ِبَرشأمَلىَنإ،ِهَّللارسولَيا:فقالَسَكرانَبرَجُلٍأُح!

رِوايَةُاذَكَهيُخلَطا)2(.أنعَنهُماونَهَىالحَدَّ،فضُرِبَبهفأَمَرَوتَمرًا.زَبيبًا

إسحاقَ.أبىعنثُمَّشُعبَةَعنالجَماعَةِ

بنُالرَّحمَنِعبدُأخبرَخ!،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنادَقو-أ7588

حدثنا،السَّعدِىُّحُجرٍبنُعلئُحدثنا،إسحاقَبنُمحمدُحدثنا،حمدُويَه

أهلِنِمفقيةحَدَّثَنِى:قالإسحاقَأبىعن،شُعبَةَعن،الزِّبرِقانِبنُداودُ

نَشوانَ-:قالأوسَكرانَ-برَجُلٍأُح!لمجي!ِهَّللارسولَأن،َرَمُعابنِعننَجرانَ

امَّنإخَمرًاْبَرشأمَلىَنإ،ِهَّللارسولَيا:قال،بجَلدِهَرَمأسُكرُهَبَهَذافَلف

.اطَلخُيأنعَنهُمانَهَىثُمَّ،َدِلُجفبهَرَمأف.وتَمرٍبُسرٍخَليطَُتبِرَش

الحَسَنِأبوأخبرَنا،ُئِمَلُّسلاالزَحمَنِعبدِأبوأخبرَنا-أ7589

،ِرضَّنلاأبوحَذَثَيى:قالٍديَبُعأبىعن،العَزيزِعبدِبنُعلئُأخبرَنا،ُئِزِراكلا

الكبرىفىوالنسائى،(11297)أحمدوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه374/4الحاكم(1)

الدباء.وعن:عندهوليس،بهشعبةطريقمن(5292)

الكبرىفىالنسائىومطولًا.بهشعبةطريقمن(6705)أحمدوأخرجهمطولا.(5202)الطيالسى(2)

عمر.ابنعنالبحرانىعنإسحاقأبىطريقمن(5294)
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...السكرحالفىالحدإقامةفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

َىِتُأهَّنأل!بهَرَمُععن،ٍعِفارأبىعن،ٍتِباثعن،المُغيرَةِبنِسُلَيمانَعن

بنِمُطيعِىَلإبهفبَعَثَ.هَوادَفيكَهُذُخأتلاٍلُجَرىَلإَكَّنَثَعبأل:فقالَبشارِبٍ

وهوز!نهُرَمُعفجاءَ.َذَحلاهْبِرضافغَدًاَتحَبصأإذا:فقالََئِوَدَعلاالأسوَدِ

:قالسِئينَ.:قالضرَبتَهُ؟مَك،الزَجُلََتلَتَق:فقالَشَديدًاضَربًاهُبِرضَي

بعِشرينَ.عنهأقِصقَ

الضربِ/هذاَةَّدِشْلَعجا:يقولُ.بعِشرينَعنهأقِصنَ:ٍديَبُعأبوقال318/8

أنَِهقِفلامِنَالحَديثِهذاىِفوبَقِيَت.التىبالعِشرينَقِصاصًاضَرَبتَهائَذِى

مَلأ،أفاقَىَّتَحسُكرِهفىهْبِرضَيمَلهَنأوفيه،خَفيفضَربالشّارِبِضَربَ

.(1)َّدَحلاهْبِرضافغَدًاَتحَبصأإذا:قَولَهتَسمَعْ

بحَذً.ولَيسَتتَعزيزَنيعَبرألاعلىالريادَةَأنوفيه:ُهَّللاهَمِحَرالشيخُقال

بالكوفَةِ،القاضِىجَناحٍبنِنَذيرِبنُجَناحُمحمدٍأبوأخبرَنا-ا7590

حدثنا،ٍمِزاحبنُأحمدُحدثنا،ٍميَحُدبنِعلىبنُمحمدُجَعفَرٍأبوأخبرَنا

:قالٍدِجامأبىعنالجابِرِ،يَحيَىعن،إسرائيلُأخبرَنا،موسَىبنُِهَفلاُديَبُع

إنَ،الزَحمَنِعبدِأبايا:فقالَسَكرانُوهولهأخٍبابنِالمُسلِمينَمِنَرَجُلجاءَ

ىَلإهَعَفَرف،اولَعَففواستَنكِهوه.ومَزمِزوههورِترَت:فقالَسَكرانُ.ىِخأابنَ

جَلدِهِ)2(.كَيفئةِفىالحديثَوذَكَرَ.ِدَغلامِنَبهدَعاثُئَم،ال!جنِ

.3/306،307الحديثغريبفىعيدأبو(1)

به.الجابرالئهعبدبنيحىطريقمن(97529،29155)ضيةأبىابنو،(89)الحميدىأخرجه(2)

.(17641،17675)فىوصيأتى
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الخمرحدعددفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

ليُعلَمَُحيّرلامِنهيُوجَدَىَّتَحَهَكنَتسُيوويُزَعزَعَيُحَرَّكَأنهو:ٍديَبُعأبوقال

اذَهو:ٍديَبُعأبوقال.ٍدِحاوبمَعنًىوالمَزمَزَةُوالتَّرتَرَةُالتَّلتَلَةَُىِهو،َبِرَشما

.(1)هُرِكنُيِملِعلاأهلِبَعضُالحَديثُ

.(2)ٍدِجامأبىوجَهالَةِالجابِرِيَحيَىلِضعفِ:ةَّللاهَمِحَرالشيخقمالَ

،بشرٍبنِمحمدِبنُعثمانُأخبرَناالرَّفَاءُ،الحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7591

حدثنا:قالامِيناءَبنُوعيسَىأوَيسٍأبىابنُحدثنا،القاضِىإسماعيلُحدثنا

يُجلَدُلا:يَقولونَكانواالمَدينَةِأهلِنِمِءاهَقُفلاعن،أبيهعنالرنادِ،أبىابنُ

يَصحوَ.حَتَىال!كرانُ

ِرمَخلاحَدِِّدَدَعفىجاءَمابابُ

ِهَّللاعبدُأخبرَنا،فُورَكَبنِالحَسَنِبنُمحمدُبكرٍأبوحدثنا-أ7592

داودَ،أبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،ٍسِرافبنِأحمدَبنِجَعفَرِابنُ

َناَساسأبىٍنيَضُحعنفيروزَ،بنِِهَفلاعبدِعنالمُختارِ،بنُالعَزيزِعبدُحدثنا

3َبِرَشدَقعُقبَةَبنِِديلَولابوأُمح!هب!!لعَفانَبنَعثمانَحَضَرْتُ:قالالرَّقاسِىِّ

ْمِقأ:رفالئاىِلَعِلعثمانُفقالَآخَرُ،ورَجُلٌأبانٍبنُحُمْرانُهيَلَعوشَهِدَالخَمرَ،

،هَدِلجَيأنمبِقرالجَناحَينِىِذجَعفَرٍبنَِهَفلاعبدَخحبهعلئٌَرَمأف.َذَحلاهيَلَع

.4/65،66الحديتغريب(1)

.(6930)عقبماجدوأبىالجابريحىعلىالكلامتقدم(2)

إلىهنامنالأصلمنومفقود،الأصلالمخطوطمنالثامنالجزءمنوصلناماآخرهناإلى(3)

المطبرع.منالتاصعالجزءبدايات
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الخمرحدعددفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

َدَلَج،ْكِسمأ:لهقالثُئَم،أربَعينََدَلَجحَتَى،ُذُعَيد!بههوعَلِىجَلدِهفىَذَخأف

ل!جبهُرَمُعوجَلَدَ،أربَعينَل!بهبكرٍأبووجَلَدَ)1(،أربَعينَلمجؤِهَّللارسولُ

نِم""الصحيحفىمُسلِمٌهَجَرخأ.(2)َئَلإثحَحأاذَهو،ٌةَنُسلُكو،ثَمانينَ

المُختارِ)3(.بنِالعَزيزِعبدِحَديثِ

أخبرَنا،الأصبَهانِئَُفُسويبنُِهَّللاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-أ7593

حدثناالرعفَرانِئُ،محمدٍبنُالحَسَنُحدثناالأعرابِى،ابنُأبوسعيدِ

أبىحُضينٍعن،الذَانَاجِِهَقلاعبدِعن،سعيدٍعن،عَطاءٍبنُعبدُالوَهّابِ

َعَنَصبماهورَبخأف،ل!جبهعَقانَبنَعثمانَاوَتأفمِنهُمٌرَفَنَبِكَر:قالَناَساس

فقالَ.هْدِلجافَكِّمَعابنََكَنود:رفبئٍبِلاطأبىبنِىِلَعِلعثمانُفقالَالوَليدُ،

هذاِّلووهَذا؟أنتَفيمَ:ر!بهالحَسَنُفَقالَ.هْدِلجافقُمْ:ر!نح!يطِنَسَحلِلعلئ

.هْدِلجافقُمْ،جَعفَرٍبنَِهَفلاعبدَيا،َتفُعَضوَتْنَهَووعَجَزْتَلَب:.فقالَغَيرَكَ

َدَلَج،ْكِسمأ:فقالَأربَعينََغَلَبحَتَىُذُعَيزعبهوعَلِىهُدِلجَيفجَعَلَ

.(4)ٌةَّنُسوكُلٌّ،ثَمانينَُرَمُعوجَلَدَ،أربَعينَبكرٍأبووجَلَدَ،َنيعَبرْا!ي!ِهَفلارسولُ

الزَّعفَراخ!،حدثنا،سعيدٍأبوأخبرَنا،محمدٍأبووأخبرَنا-أ4759

بنِِنيَضُحعن،الذَانَاجِِهَفلاعبدِعن،سعيدٌأخبرَنا،هارونَبنُيَزيدُحدثنا

:م.)1(لي!فى

عن(6335)عوانةأبووأخرجه.2/733،734المدينةتاريخفىشةابنوعنه،(168)الطيالى(2)

.(17582)فىوتقدم.حبيببنيرنى

.(7017/38)مسلم(3)

.(17582)فىوتقدم،(3459)الصغرىفىالمصنف(4)
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أربَعًا،الص!مبحَِساّنلابىَّلصعُقبَةَبنَالوَليدََّنأ،وعْلَةَبنِالحارِثِبنِالمُنذِرِ

8/319غَيرَنَحوَهفذَكَرَ/.د!عبهعثمانَىَلإَكِلَذفرُفِعَ؟مُكُديزأ:فقالَإلَيهِمالتَفَتَثُمَّ

طب!يروعُمَرُبكرٍوأبو،أربَعينَلمجيهمّاِهَّللارسولَُبَرضيَزيدَ:حَديثِفىَّنأ

مُسلِمٌهَجَرخأ.(1)ٌةَنُسلُكو،ثَمانينَُرَمُعاهَّمَتأثُمَّ،أربَعينَخِلافَتِهنِمصَدرًا

مُختَصَرًا)2(.عَروبَةَأبىبنِسعيدِعنعُلَيَّةَابنِحَديثِنِم""الصحيحفى

محمدِبنُعلئُالحَسَنِأبوحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7595

حدثنا:قالاَرَمُعوأبومُسلِمٌأخبرَنا،أيّوبَبنُمحمدُحدثنا،هَيوُتخَسابنِ

وقالَبالجَريدِ-ِرمَخلافىَدَلَجلمجيِ!َئِبَّنلاأن،ٍسَنأعن،قَتادَةَعن،هِشامٌ

ل!حبهبكرٍأبوَبَرضو،ِلاعِّنلاوبالجَريدِ-ِرمَخلافىَبَرض:َرَمُعأبو

َنوَرَتفما،ِفيِّرلامِنَاوَنَددَقَساّنلاَّنإ:قال!ُرَمُعَىِلَوأنفلَمّا،أربَعينَ

ِّفَخأكهَلَعجَتأننَرَى:ر!بهعَوفٍبنُالرَّحمَنِعبدُلهفقالَالخَمرِ؟حَدِّفى

حَفصَِرَمُعأبىعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواهثَمانينَ)3(.هَدَلَجفالحُدودِ.

مُختَصَرًا)4(.َرَمُعابنِ

الحِيرِىُّ،وعمرٍأبوىِنَربخأ،الحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا-أ7596

عن،وكيعٌحدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبوحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُأخبرَنا

به.هارونبنيزيدعن(1230)أحمدأخرجه(1)

.(0717/38)مسلم(2)

،(1706/36)ومسلم،(12139)وأحمد.بهإبراهيمبنمسلمعن(4479)داودأبوأخرجه(3)

به.هثامطريقمن(4448،4449)حبانوابن،(5277)الكبرىفىوالنسانى

.(6773)البخارى(4)
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ِلاعَنلابِرمَخلافىيَضرِبُكانجمي!النَبِئَأن،ٍسَنأعن،قَتادَةَعن،هِشامٍ

عنسُئلَل!بهُرَمُعوَصرَافَلف،أربَعينََبَرَضر!البهبكرٍوأبو،أربَعينَِديرَجلاو

فَضَرَبَهثَمانينَ.هَبِرضَتأنأَرَى:خحبهعَوفٍابنُفقالَ،ُرَمُعفشاوَرَهُمَكِلَذ

شَيبَةَ)2(.أبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمُسلِمٌرَواه.نين8َ
(1)

بكبرأبوحدثنا،ُئرابْذوُزلامحمدٍبنُالحُسَينُعلىأبوأخبرَنا-ا7597

محمدٍبنُجَعفَرُحدثنا،بالبَصرَةِالعَسكَرِئُهَيوُمحَمبنِأحمدَبنُمحمدُ

نأ،مالكٍبنِِسَنأعن،قَتادَةُحدثنا،شُعبَةُحدثنا،ُمَدآحدثنا،القَلانِسِئُ

َعَنَصثُمَّ،أربَعينَنِمنَحوًاِنيَتَديرَجبهَبَرَضفَرمَخلاَبِرَشبرَجُلٍأُءسَع!يِ!َئِبَّنلا

لهفقالَ،فيهالناسَاستَشارَزحبهُرَمُعكانافَلف،َكِلَذمِثلَخحبهبكرٍأبو

البخارئُرَواهففَعَلَ)3(.ثَمانونَ.الحُدودُِفَخأ:هب!!لعَوفٍبنُالزَحمَنِعبدُ

مُختَصَرًا)4(.إياسٍأبىبنَِمَدآعن""الصحيحفى

ِديرَجلابَدَلَجائهلمجي!ىِبَنلاعن:فقالَقَتادَةَعنعَروبَةَأبىابنُورَواه

.(أربَعينَ)ِْلاعَنلاو

طريقمنمختصرْا(0572)ماجهابنو،(12855)أحمدوأخرجه.(1552)المعرفةفىالمصنف(1)

به.وكغ

.(6071/37)مسلم(2)

واقىمذى،(1706/35)ومسلم،(12805)أحمدوأخرجه.(3462)الصغرىنىالمصنف(3)

به.شعبةطريقمن(5276-5274)الكبرىنىوالنسائى،(1443)

.(6773)البخارى(4)

أربعين.:عندهوليس،بنحوهبهعروبةأبىبنصعيدطريقمن(2570)ماجهابنأخرجه(5)
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هَدَلَجفاًلُجَرعِشرينَنِمقَريبًامَرَفأ:قالقَتادَةَعنماّمَهورَواه-أ7598

حدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَظه.ِلاعِّنلاوِديرَجلابجَلدَتَينٍِلُجَركُلُّ

،ٌفَلَخحدثنا،الصَّغانِئُإسحاقَبنُمحمدُحدثنا،مُئَصألاهوالعباسِأبو

أُح!ؤ!مجِهَّللارسولَأن،ٍسَنأعن،6قَتادَحدثنا،ٌماّمَهحدثنا،بَهزٌحدثنا

.(1)هَرَكَذف.َرِكَسدَقبرَجُلٍ

بنِمحمدِبنُبكرُأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِبنُمحمدُأخبرَنا-أ7599

ُئِّكَمحدثنا،البَلخِئُِلضَفلابنُِدَمَّصلاعبدُحدثنابمَروَ،الصَّيرَفِئُحَمدانَ

:قاليَزيدَبنِالسّائبِعن،خُصَيفَةَبنِيَزيدَعن،الجُعَيدُحدثنا،إبراهيمَابنُ

نِموصَدرًا،بكرٍأبىعَهدِىِفو،وِيكِهَّللارسولِعَهدِفىبالشُّرَّابِنُؤتَىكُنّا

ِةَرمإنِمصَدرًاكانىَّتَح-انِتَيدرأوونِعالِنابأيدينامُهُبِرضَنفيَعنِى-َرَمُعِةَرمإ

رَواهثَمانينَ)2(.َدَلَجاوقَسَفوفيهاوَتَعإذاىَّتَح،أربَعينَفجَلَدَز!جهَرَمُع

إبراهيمَ)3(.بنِِّىِّكَمعن""الصحيحفىالبخارىُّ

إسحاقَأبىابنُزَكَريّاوأبوالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-أ0076

بنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثناقالا:ىِّكَزُملا

.(17585)فىوتقدمبه.بهزعن(13583)أحمدأخرجه(1)

به،مكىطريقمن(5280)الكبرىفىوالنسائى،(15719)أحمدواخرجه.4/374الحاكم(2)

الأشرافتحفةوينظرالجيد،:منبدلا.المعلى:اًضيأوعندهإوأرديتنا".:قولهإلىوعنده

(6038).

.(6779)البخارى(3)
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عنالزُّهرِىِّ،عن،مَعمَرٍعنانْرِبخُأ:قالالشّافِعِئُحدثناسُلَيمانَ،

بنِِدِلاخِلْحَرعنيَسألٍُنيَنُحعامَ!جرَئِبَّنلارأيتُ:قالَرَهزأبنِالرَّحمَنِعبدِ

!ُأو،اغَذَجأتاهحَتَىٍدِلاخرَحلِعنأسألُهيَدَيبَينَفجَرَيتُ)1(الوَليدِ،

الثّيابِوأطرافِِلاعَنلاوبالأيدِىهوبَرَضف"اضرِبوه".:فقالَبشارِبٍرِي!النَبِئُ

فلَمّا:قال.هَلَسرأثُئَم،هوتَكَبفإبَوه".:جميِرالنَبِئُقالثُئَم،التُرابَهيَلَعوحَثَوا

فضَرَبَ،أربَعينَهَمَؤَقف،المَضروبََكِلَذَرَضَحنَمسألَرحبهبكبرأبوكان

فىُساّنلا(2)َعَياتَتىَّتَح،رحبهُرَمُعثُئَم،حَياتَهَنيعَبرْاِرمَخلافىهب!!دبكبرأبو

ثَمانينَ)3(.هَبَرَضفَراشَتسافالخَمرِ،

.(4)مَعمَرٍعنالضَنعاخ!َفُسويبنُهِشامُرَواهَكِلَذَكو

أخبرَناببَغدادَ،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبو/أخبرَنا-ا7601

بنُِهَفلاُديَبُعحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،دُرُسْتُويَهبنِجَعفَرِبنُِهَفلاعبدُ

:قالَرَهزأبنِالزَحمَنِعبدِعن،الرهرِئَعن،زَيدٍبنُأُسامَةُأخبرَنا،موسَى

الوَليدِ،بنِِدِلاخمَنزِلِعنيَسألُ،شاثغُلامْوأنا،ِحتَفلاعامَه!جمالنَبِئَرأيتُ

.،م:أفجنتىف(1)

.1/13عبيدلأبىالحديثغريب،إليهوالمسارعةالرفىالتهافت:والتتايع.إتتابع،:مفى(2)

وأخرجهمعمر!.عنسفيانأخبرنا5:وعنده6/180والافعى،(5244)المعرفةفىالمصنف(3)

طريقمن(5282)الكبرىفىوالشائى.بهسرطريقمن(0907)حبانوابن،(16811)أحمد

مختصزا.بهالزهرى

مخمزا.بههثامطريقمن5/240،241الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(4)
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،ِطوَّسلابيَضرِبُنَمفمِنهُم؟أيديهِمفىبماهوبَرَضففأمَرَهُمبشارِبٍ!صُأف

التُّرابَ)1(.جميمُئِبَّنلاهيَلَعاثَحو،اصَعلابيَضرِبُنِمومِنهُم

الحارِثِبنِأحمدَبنِمحمدِبنُأحمدُبكرٍأبووأخبرَنا-أ7602

القاضِىحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا،الفَقيهُالأصبَهانِئُ

بنُصَفوانُحدثنا،الدَّورَقِئُإبراهيمَبنُيَعقوبُحدثنا،إسماعيلَبنُالحُسَينُ

َرَهزأبنُالزَحمَنِعبدُأخبرَخ!:قالالزُّهرِئَعن،زَيدٍبنُأُسامَةُحدثنا،عيسَى

بنِِدِلاخمَنزِلِعنيَسألَُساّنلاُلَفَخَتَيوهوٍنيَنُحيَومَلمجيمَئِبَّنلارأيتُ:قال

"اضرِبوه((.:عِندَهلِمَنجميمِهَّللارسولُفقالَ:قالبسَكرانَ.!عُأفالوَليدِ،

أُع!ثُئَم:قالالتُّرابَ.لمجيمِهَّللارسولُاثَحو:قالأيديهِم.فىبماهوبَرَضف

فضَرَبَ،ٍذئَموَيمِهِبرَضنِمكانائَذِىفتَوَخى:قالبسَكرانَ.خلمحنهبكرٍأبو

(2)َء
ربَعين.

الكَلبِىوبَرَةَابنِعن،الرَّحمَنِعبدِبنُُديَمُحأخبرَك!ثُئَم:الرهرِىُّقال

عَفانَبنُعثمانُومَعَهفأتَيتُه،زلمحبهَرَمُعىَلإالوَليدِبنُُدِلاخأرسَلَنِى:قال

فىمُتَّكِئونَمَعَهمُهو!ِفروالربَيرُوطَلحَةُوعَلِئٌ،رفالاعَوفٍبنُالزَحمَنِوعَبدُ

َمالَّسلاَكيَلَعيَقرأوهوإلَيكَأرسَلَنِىالوَليدِبنََدِلاخَّنإ:فقُلتُالمَسجِدِ،

أسامةطريقمن(4487)داودوأبو،(91680)أحمدوأخرجه.1/283،284سفيانبنيعقوب(1)

صحيح.حسن:(3766)داودأبىصحيحفىالألبانىوقالبه.زيدابن

فىوالنسائى،(19089)أحمدوأخرجه.ا3/57والدارقطنى،(5245)المعرفةفىالمصنف(2)

مختصرًا.بهعيسىبنصفوانطريقمن(5281)الكبرى
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فقالَفيه.العُقوبَةَوتَحاقَرواِرمَخلافىانهَمَكواقَدِالناسَإنَ:ويَقولُ

اذِإوهَذَىَرِكَسإذانُراه:ل!نهعلئٌفقالَ.فسَلهُمعِندَكَهَؤُلاءِمُه:د!جبهُرَمُع

صاحِبَكَْغِلبأ:ز!نهُرَمُعفقالَ:قال!ثَمانونَ.المُفتَرِىوعَلَى،ىَرَتفاهَذَى

وكانَ:قال!.ثَمانينَد!جبهُرَمُعوجَلَدَ،ثَمانينَل!بهٌدِلاخفجَلَدَ:قال!قالَ.ما

قال!:.أربَعينَهَبَرَضُةَثَّزلامِنهكانَتائَذِىالف!عيفِِلُجَزلاب!ُأإذال!بهُرَمُع

وأربَعينَ)1(.ثَمانينَأيضًال!بهعثمانُوجَلَدَ

حدثنا،رَوحٌحدثنا،يَعقوبُحدثنا،الحُسَينُانَثَّدَحو:قال!-ا3576

عن،َرَهزأبنُالزَحمَنِعبدُأخبرَخ!،شِهابابنُحدثنا،زَيدٍبنُأُسامَةُ

.(2)َكِلَذمِثلَ!زىِبَّنلا

بنُعثمانُحدثنا،يَعقوبُحدثنا،الحُسَينُانَثَذَحو:قال!-ا7654

عن،َرَهزأبنِالرَّحمَنِعبدِعن،الرهرِئَعن،زَيدٍبنُأُسامَةُحدثنا،َرَمُع

.(3)َكِلَذمِثلَفذَكَرَلمجف.ىِبَنلا

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبووأخبرَنا-ا5576

بنِالزَحمَنِعبدِخايىكِتابِفىوجَدتُ:قال!ال!رحِابنُحدثناداودَ،أبو

ووافقهوصححه،بهعيسىبنصفرانطريقمن4/374الحاكموأخرجه.ا3/57الدارقطنى(1)

2/494الحديثغريبفىوالحربى،بنحره153/3المعانىشرحفىوالطحاوى.الذهبى

به.زيدبنأسامةطريقمنمختصزا

به.روحعن(90190)احمدواخرجه.3/157الدارقطنى(2)

به،عمربنعثهمانطريقمن(4489)داودوابر،(19080)أحمدواخرجه.ا3/57الدارقطنى(3)

.(3768)داودابىصحيحفىالألبانىوحسنهمطولأ.داودابىوعند
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الرَّحمَنِعبدِبنَِهَّللاعبدَأن،هَرَبخأشِهابٍابنَأن،ٍليَقُععنالحَميدِ:عبدِ

فىاثَحف،ٍنيَنُحبوهوبشارِبٍ!ي!كصِهَّللارسولُأُح!:أبيهعنهَرَبخأالأزهَرِابنِ

قالىَّتَحأيديهِمفىكانومابنِعالِهِمهوبَرَضفأصحابَهَرَمأثُئَم،َبارُّتلاوجهِه

فىل!نهبكرٍأبوَدَلَجثُئَم،ّىِي!عِهَّللارسولُفتوُفِّىَ،اوعَفَزد"ارفَعوا".:ُمُهَل

ثَمانينََدَلَجثُمَّ،هِتَرامإنِمصَدرًاأربَعين4َ!فرُرَمُعَدَلَجثُمَّ،أربَعينَِرمَخلا

ثُمَّوأربَعينَ-ثَمانينَكِلاهُما-الحَذَين4ِ!زعثمانَُدَلَجثُمَّ،خِلافَتِهِرِخآفى

ثَمانينَ)1(.َّدَحلاُهَفلاهَمِحَرمُعاويَةَُتَبثأ

محمدِأبوأخبرَنا،!خاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ7606

سُفيانَ،بنُيَعقوبُحدثنا،أبانٍبنُالوَليدُحَدَّثَنِى،الأصبَهانِىَُّناّيَحابنُ

عن،ٍحيَلُفبنِمحمدِأخوٍحيَلُفبنُيَحيَىحدثنا،ٍريَفُعبنِكَثيرِبنُسعيدُحدثنا

عَهدِعلىَنوبَرضُيكانواالشُّرَّابَأنَعباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،زَيدٍبنِثَورِ

خِلافَةِفىوكانوا:قالوالعِصِىِّ-ِلاعِّنلاوبالأيدِىيَعنِىلمجي!-ِهَّللارسولِ

لَهُمفرَضْناوَل:د!حهبكرٍأبوفقالَ،لمجي!النَّبِىِّعَهدِفىمِنهُمَرَثكأبه!حبكرٍأبى

فكانَ،!ي!كصِهَفلارسولِعَهدِفىَنوبَرضُيكانوامِفانَحوًاىَّخَوَتف.2اًّدَح

(3)هِدعَبنِم!كالبهُرَمُعكانثُمَّ،َىِّفُوتىَّتَحأربَعينَيَجلِدُهُمخحنهبكرٍأبو

،َبِرَشدَقَنيلَّوألاالمُهاجِرينَمِنَبرَجُلٍأُمح!ىَّتَح،أربَعينَكَذَلِكَفجَلَدَهُم

فعلذكرعلىمقتهصزاالسرحابنعن(5283)الكبرىفىالنسالْىأخرجهو.(4488)داود)1(أبو

.(3767)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهع!تَ،النبى

إهذا".:مىف(2)

"بعدهم،.:مىف(3)
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أئَىِفو:قال.ِهَفلاكِتابُ/وبَينَكَبَينِىتَجلِدُك!؟لِمَ:فقالَ،َدَلجُينْابهَرَمأف

عَلَى!لَيشَ:كِتابِهفىيقولُتَعالَىَهَفلاإنَ:قالأجلِدَكَ؟ألاُدِجَتِهَفلاكِتابِ

مَعَُتدِهَش.،93:الماندةأةَيَالاطَعِمُوا"فِيمَاعاَجُناَلضخلِخَتِأوُلِمَعَوأوُنَماَءائذلى

تَرفىونَاَلأ:ر!بهعُمَرفقالَوالمَشاهِدَ.والخَندَقَاًدُحاوبَدرًا!تَِهَفلارسولِ

وحُخةًلِلماضينَعُذرًاتَلَزَنالاَياتِهَؤُلاءِإنَ:عباسٍابنُفقالَيَقولُ؟ماهيَلَع

عَلَيهِمُتُحَزَمَأنقبلَلَجورَعَهَفلااوُقَللائهمالماضينَفعُذرُ؟الباقينَعلى

اَلحترُإنَمَا.امَنُوأاَئَذِينَ!يأَيُهَا:يقولُتَعالَىَهَفلالأنَ؟الباقينَعلىةخُحوالخَمرُ،

اولِمَعواونَمَااثَذينَمِنَكاننِإف.،9.:الماندةأةَيَالاوَاَ!زلَنمُ!وآيمافضَا-وَاَتميَسِرُ

قالالخَمرُ.تُشرَبَنْانَهَىدَقَهَفلاَنِإف،اونَسحأواتَقَواثُئَم،ِتاحِلاضلا

َبِرَشإذاالهنَرَى:به!لمحٍبِلاطأبىبنُعلىقالتَرَونَ؟فماذا:ز!ئهُرَمُع

.ًةَدلَجثَمانونَالمُفتَرِىوعَلَى،ىَرَتفاهَذَىاذِإو،هَذَىَرِكَسوِاذا،َرِكَس

ثَمانينَ)1(.فجُلِدَُرَمُعَرَمأف

جَعفَرٍبنُِهَفلاعبدُحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِاْبوعاليًااْخبرَناه-ا7607

حَذَثَنِى،ٍريَفُعبنِكَثيرِبنُسعيدُحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،الفارِسِى

الشّزَابَأنعباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،زَيدٍبنِثَورِعن،ٍحيَلُفبنُيَحىَ

حَتَى،ىِصِعلاوِلاعَنلاوبالأيدِى-لمج!ِهَفلارسولِعَهدِعلىَنوبَرضُيكانوا

.ِهِلوطبالحديثََرَكَذثُئَم.قال،ىلمجي!ِهَفلارسولُتوُفَىَ

اعرفلا:7/3467الذهبىوتالبه.فليحبنيجىطريقمن(5288)الكبرىفىالنسائىاخرجه(1)

فليح.ابن
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أخبرَنا،ُئِناَتْسَدرألاإبراهيمَبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-أ7658

بنُعلىُّحدثنا،ُّىِرَهوَجلامحمدٍبنُسفيانُحدثناالعِراقِئُ،نَصرٍأبو

الشَّيبانِىِّ،سِنانٍأبىعن،سفيانُحدثناالوَليدِ،بنُِهَّللاعبدُحدثنا،الحَسَنِ

فىَرمَخلاَبِرَشدَقبشَيخٍ!جنهُرَمُعأُع!:قالالهُذَيلِأبىبنِِهَفلاعبدِعن

لِلمَنْخَرَينِ:يقولُوجَعَلَ،ِماّشلاىَلإونَفاهثَمانينَهَدَلَجف،شَهٌرَمَضانَ

.(2)!؟صيامصِبيانُنا:أو!؟صيامووِلدانُنارَمَضانَشَهرِىِفأ،اًينِ

أبيهعن،مَروانَأبىبنُعَطاءُحدثنا)3(،سفيانُانَثَذَحو:قال-أ9576

هَبَرَضف،َرَطفأفرَمَضانَفىخَمرًاَبِرَشدَقبالنَّجاشِىِّز!بهعلىَّى!ُأ:قال

هذهضَرَبتُكَامَّنإ:وقالَ،عِشرينَهَبَرَضفِدَغلامِنَهَجَرخأثُمَّ،ثَمانينَ

رَمَضانَ)4(.شَهرِفىوإِفطارِكَِهَفلاعلىلِجُرأتِكَالعِشرينَ

سعيدِأبوأخبرَنا،!َش!شويبنُِهَّللاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-أ7615

عن،وعمرٍعن،سفيانُحدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثنا،الأعرابِىِّابنُ

لهبسَوطٍجَلدَةًأربَعبقَالحمرِفىاًلُجَرَدَلَجز!بهعَليًّاأن،علىٍّبنِمحمدِ

:م.)1(لي!فى

.3/395عبيدلأبىالحديثغريبينظرلمنخريه.الفَهكبه:اى،عليهالدعاءومعناه

طريقمق(598)الجعدياتفىوالبغوىبه.سفيانعن(13557،43170)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.الهذيلأبىابنطريقمن6/115الطبقاتفىسعدوابنبه.سنانأبى

.103/20الكمالتهذيبوينظر)بن".:مفى(3)

شوحفىوالططو!ط،(صالحابنهمسانل-474)وأحمد،(65135،24017)الرزاقعبدأخرجه(4)

(،91!2)شيبةأبىوابناييه.محن:أحمدعندولي!،بهالثورىسفيانطريقمن3/531المعانى

.بمروانابىبنعطاءطريقمن
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كماَرَخآمَوضِعفىهَرَكَذو،ِنيَفَرَطلابأربَعينَصارَأرادَوكأنَهطَرَفانِ)1(.

َرَمأهَّنأعنهالمَوصولِالحَديثِفىانيَؤُردَقف،سَعدانَحَديثِفىانيَؤُر

.ُمَلعأُهَّللاو،مُنقَطِعَةٌالزَوايَةُوهَذِه،قَبلَهنَمبفيهَئبَتحاوأربَعينَ)2(،بجَلدِه

،جَعفَرٍابنُبكرِأبوأخبرَناالمِهرَجا:كأُ،اْحمدَأبوأنجرَنا-أ7611

هَنأشِهابٍابنِعن،مالكحدئنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا

وأنَالحُرِّ،(3)َذَحنِصفَهيَلَعأنبَلَغَنا:فقالَِرمَخلافىِدبَعلاجَلدِعنسُئلَ

عَبيدَهُماودَلَجدَق!هَرَمُعبنَِهَفلاوعَبدَعَفانَبنَوعُثمانَالخطابِبنََرَمُع

الخَمرِ)4(.فىَزُحلاحَذَنِصفَ

الزّيادَةِ،فىفيَموتَُنيعَبرأياعلىزيالَةًيُضرَبُالشَّارِبِبابُ

بهِيُعاقَبُ(مما)ٍْبِجاوحَدِّغَيِرفىيَموتُوالذِى

أخبرَنا،البِسطامِىِهَّللاعبدِبنُمحمدُوعمرٍأبوأخبرَنا-أ7612

ويَعقوب6ُ)بُندارٌحدثنا،ائرَكَزابنُهوالقاسِمُاْخبرَض!،الإسماعيلِئُبكرٍأبو

،حَصينٍأبىعن،سفيانُحدثنا،مَهدِىابنُحدثنا:قالوا(6سِنانٍبنُوأحمَدُ

يعلىوأبو،(13544)الرزاقوعبد،6/181الشافعىوأخرجه.(44)نصربنصعدان)1(جزء

فىالهيثمىوقالبه.عيينةبنسفيهانطريقمن3/154المعانىشرحفىوالطحاوى،(599)

على.منيسمعلمجعفروأبر:279/6المجمع

.(17610)فىتقدم(2)

إجلد".:مفى(3)

.2/842الليئىيحمىوبروايةمخطرط(،-و01،ظ13/9)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(4)

"فيما".:مفى(5)

.(سنانبنأحمد)ترجمة1/322الكمالتهذيبوينظر."وسنانيحقوببنأوأحمد:مفى(6-6)
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حَذًاهيَلَعأقَمتٍُلُجَرنِمما:قالر!بهعلىٍّعن،النَّخَعِىسعيدٍبنِِريَمُععن

!صِهَفلارسولَأنَ؟ودَيتُهماتَإنفإِنَهَرمَخلااَّلإنَفسِىفىَدِجأف،فماتَ

322/8الرَّحمَنِعبدِعنمُثَنَّىبنِمحمدِعن/""الصحيحفىمُسلِمٌرَواه.ايَسُنَّه

سُفيانَ)2(.عنَرَخآوجهٍنِمالبخارىُّهَجَرخأو،مَهدِىًابنِ

،َنيعَبرألاعلىزيادَةًيَسُنَّهمَلكحيهِهَّللارسولَأنأعلمُ-ُهَّللاوأرادَ-امَّنِإو

ُهَّللاو،أربَعينَمِقدارَالثيابِوأطرافِِلاعَنلابهَّنَسدَقو،ِطايِّسلابيَسُنَّهمَلأو

.ُمَلعأ

العباسِأبىعنعنهرِوايَتَهالحافظُِهَّللاعبدِأبولىأجازَوفيما-ا1376

أخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُُعيبَّرلاأخبرَنا،يَعقوبَبنِمحمدِ

بنَعلىَّأنالحَسَنِ،عنيَحيَى،بنِعلىِّعن،محمدٍبنُإبراهيمُ

مِنهنَفسِىفىُدِجأفالحُدودِمِنَحَذًفىيَموتٌُدَحأما:قالر!جبهٍبِلاطأبى

نَمف،كحيهىِبَّنلابعدَأحدَثناهشَىءٌفإِنَّهالخَمرِ؟حَذَفىيَموتُىِذَّلااَّلإ،شَيئًا

أشُكُّ..الإمامِعاقِلَةِعلى:قالوإِمَّا.المالِبَيتِفى:قالاَقإ.فَدِيَتُهمِنهماتَ

َلَسرأر!عبهالخطابِبنََرَمُعأنانَغَلَبو:رضالهالشّافِعِئُقال.الشّافِعِئَيَعنى

نأهيَلَعفأشارَرضجبهعَليًّاَراشَتساف،اهِنطَبذاتَضَهجأفتَعِزَفف،امرأةٍىَلإ

قَومِكَ)3(.علىاهَنَمِسقَتَلَكيَلَعُتمَزَع:فقالَئبِصرعَليًّاُرَمُعَرَمأف،يَديَه

بنالرحمنعبدعن(0241)وأحمدبثار.بنمحمدبندارعن(5271)الكبرىفىالنسائىأخرجه(1)

به.سفيانطريقمن(11784)فىوتقدمبه.مهدى

.(6778)والبخارى،(.../0717)صلم(2)

ما-وينظرعمر.قصةالمعرفةنىوليس،87/6والثافعى،(5255)المعرفةنىالمصنف(3)
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بنِمُؤمِنِبنِجَعفَرِبنِمحمدِبنُالعَزيزِعبدُالقاسِمِأبوأنجرَنا-ا4761

،محمدٍبنُُدِماححدثنا،ٍعِناقبنُالباقِىعبدُحدثناببَغدادَ،العَطَارُشَئانَ

،مَعقِلٍبنِِهَفلاعبدِعن،ٍليَضُفعن،اْشعَثَعن،ٌميَشُهحدثنا،ٌحيَرُشحدثنا

مِنهفأقادَه،ِنيَطوَسالجَلَأدُفزادَه،اًذَحاًلُجَرَبَرَضل!حبهعَلئاأن

.(1)هن!ءعلئ

هَكَرَتتَزكَهى!رإنيُؤَلّبُفيماالإمامِبابُ

قَومٍعلىَرَهَظدَق!ي!مجِهَفلارسولَنْاتَرَىألا:ُهَفلاهَمِحَرُئِعِفاشلاقال

ماِّدَحلالُزومَتَلزَمُالعُقوبَةُِتَناكوَلو،مُهْبِقاعُيمَلفِهَفلاسَبيلِفىاوُفَغدَقأنَهُم

فيها:فكُفَمٌَفَرَشلهاامرأةًوقَطَعَلمج!ه)2(ِهَفلارسولُقالكما،تَرَكَهُم

يَدَهاأ)3(.لَقَطَعتُ-امبَفيرَشلامرأةٍفُلانَةُ-تَقَرَس)الَو

ُهَفلاهَمِحَرسُلَيمانَبنِمحمدِبنُسَهلُالطئبِأبوالإمامُحدثنا-ا7615

حدثنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثناإملاءً،

عبدِبنِِرِماععن،شَوذَبٍبنَِهَفلاعبدَيَعنىشَوذَبٍابنِعن،سوَيدٍبنُأئوبُ

:قالل!حبهعمبروبنِِهَفلاعبدِعن،الأسلَمِىبُرَيدَةَبنِِهَفلاعبدِعنالواحِدِ،

ُساّنلافيَرفَعُثَلاثا،فنادَىبلالًاَرَمْاًةَمينَغأصابَإذالمج!هالنَبِئُكان

ولإبراهيم،،لانقطاعهواهإصناده:3468/7الذهبىوقال.(11782،11783)فىتقدم=

ضيخه.منيدرىولا

أصواط.ثلاثةزادهأنهوعنده،بهأشعثطريقمن(28473)شيبةأبىابنأخرجه(1)

.(17394)فىبدأوالذى"س،المخطوطةفىالخرمينتهىهناإلى(2)

.6/176الأم(3)
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تركهتركهرأىإنيؤدبفيماالإمامبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

قُسِمَتِدَقوٍرَعَشنِمبزِمامٌٍلُجَرفأتاه،فيُخَمَّسُبهُرُمأيثُمَّأصابوا،ما

نأمَنَعَكَ"فما:قال.نَعَم:قال!."؟اًثألَثيُنادِىبلالًاَتعِمَسلَها:فقالَالغَنيمَةُ

هَلَبقأنَلىِّن!فالقيامَةِ،يَومَبهتوافِىالّذِىأنتَْنُك":لهفقالَهيَلإَرَذَتعاف."؟هبَىِتأت

(1)
.((د.

.(2)شَوذَبٍبنِِهَفلاعبدِعنالفَزارِىُّإسحاقَأبورَواهَكِلَذَكو

،ِهَفلاعبدِابنُبكرِأبوىِنَربخأ،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7616

عن،جَريرٌحدثنا،شَيبَةَأبىبنُعثمانُحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُأخبرَنا

ا!رأةٍمِنٌِلُجَرأصابَ:قال!ِهَّللاعبدِعن،عثمانَأبىعن،التَّيمِىِّسُلَيمانَ

فعَطمَل!جنهبكرٍأباىَتأثُئَم،هيَلَعَمَّظَعفر!حبهَرَمُعفأتَى،ِةَشِحافلادونَشَيئًا

وجَلَّ:رَعُهَّللافأنزَلَ:قال!لا.أمهيَلَعأعطمَأدرِىفلا!ج!النَبِئَىَتأثُئَم،هيَلَع

أهود:!تلائَّسلَاَنئاِهْذُلِتَتَسحلأَّنااَلئلئِنَوَزُلَفاِراَهَّنلَاطَرَفَىَِةؤَلَمفلَاِرقصَأَو!

نِمبهاَذَخألِمَنَىِها:فقالَ؟ِهَفلارسولَياهذهىِلأ:ُلُجَّرلافقالَ.،114

َ"+(3)كلء
واخرَ!،شيبةابىبنِعثمانعن"الصحيح"فىمُسلِمٌرَواه."ىِتم

التَيمِىِّ)4(.عنَرَخَاوجهٍنِمالبخارئُ

محمدٍبنُإسماعيلُأخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ7617

مسندفىوالطبرانىبه.العباسأبىطريقمن(21)المتثابهتلخيصتالىفىالخطيب)1(أخرجه

الإسناد.صحيح:وقال،بهسويدبنايوبطريقمن2/139والحاكم،(1280)الثاميين

.(18261)فىوسيأتى،(12845،12990)فىتقدم(2)

.(17165)فى)3(تقدم

.(4687)والبخارى،(2763/41)مسلم(4)
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...نهرايدخلأنعلىرجلايكرهالسلطانبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

وابنٍُجيَرُجابنُأخبرَنا،الزَزَاقِعبدُحدثنا،مَنصورٍبنُأحمدُحدثناالصَّفَارُ،

وتَشاتَماشَيئًا،امُهَلْلُقَيمَلفز!حبهبكرٍأبىعِندَرَجُلانِتَشاتَمَ:قالاسَبْرَةَأبى

.(1)امُهَبَذأفَرَمُععِندَ

اًرَهَنيَدخُلَأنعلىاًلُجَريُحرِهُِناطل!ُّملابابُ

نَخلَةًيَرقَىأوبمرًايَنزِلَاو

حدثنا،ِلَفَؤُملابنِعلىبنُالحَسَنُمحمدٍأبوأخبرَنا-ا7618

أخبرَنا،الوَهّابِعبدِبنُمحمدُحدئنا،البَصرِئُِهَفلاعبدِبنُعمرُوعثمانَأبو

إسماعيلُأخبرَناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا)ح(/ٍديَبُعبنُيَعلَى

،ٍديَبُعبنُيَعلَىحدئنا،الضَغانِئُإسحاقَبنُمحمدُحدئناالضَفارُ،محمدٍابنُ

وهوأُذُنَيهفىويَداه4!ضرُرَمُعَجَرَخ:قالوهبٍبنِزَيدِعن،الأعمَشُحدثنا

أُمَرائِهبَعضِنِمبَرياجاءَه:قال؟لَهُما:الناسُقال.لئيكاهيالئيكاهيا:يقولُ

لَنااوبُلطا:مُهُريمأفقالَسُفُنًا،اودِجَيمَلوالعُبورِوبَينَمُهَنيَبحالَاًرَهَنأن

البَرْدِ،فىوذاكَالبَرْدَ.أخافُىَنإ:فقالَبشَيخٍ!عُأفالماءِ.َرْوَغيَعلَمُاًلُجَر

،َقِرَغفعُمَراه.ياهارَمُعيا:يُنادِىفجَعَلَالبَرْدُ،هْئِبلُيمَلفهَلَخدأفهَهَركأف

مِنهُمٍدَحأعلىَدَجوإذاوكانَ،عنهاًضِرعُماْئامًافمَكَثَ،فأقبَلَهيَلإفكَتَبَ

،َنينِمؤُملاأميرَيا:قالقَتَلتَهُ؟ائَذِىالزَجُلَُلَعفما:قالئُئَم،َكِلَذبهَلَعف

كَذاانْحَتَففالماءِ؟َرْوَغنَعلَمَأنانْدَرْاوفيهنَعبُرُشَيئًاْدِجَنمَل؟قَتلَهتَعَفَدتُما

لُكنِمَئَلإأحَبُّمُسلِملُجَرَل:!حبهُرَمُعفقالَوكَذا.كَذاوأصَبْناوكَأا،

.(56202)لرزاقاعبد(1)
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...الاختتانعلىيكرهالسلطانبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

ديَتَه،أهلَهفأعطِْبَهذا،عُنُقَكَلَضَرَبتًُةَّنُسيمونَأنلَولا،بهجِئتَشَىءٍ

.(1)َكارأفلاواخرُ!

(2)ِّىِبَّصلاأو،ِناتِتخالاعلىيُحرِهُال!لطانِبابُ

الخِتانِفىَدَروومابه،يأمُرانِالمَملوكِِدِّيَسو

الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-ا7619

يَعقوبَ،بنُمحمدُالعباسِأبوحدثناقالوا:إسحاقَأبىابنُزَكَريّاوأبو

انَئَّدَحو:قال)ح(وهبٍابنُأخبرَنا،الحَكَمِعبدِبنِِهَّللاعبدِبنُمحمدُأخبرَنا

عن،شِهابٍابنِعن،ُسُنويأخبَرَكَ:وهبٍابنِعلىَئِرُق:قالنَصرٍبنُبَحرُ

ُةَرطِفلا)):قالهَّنأجميدِّهَّللارسولِعن،هريرةَأبىعن،ِبَّيَسُملابنِسعيدِ

.(3)"ِطْبإلاونَتفُالأظفارِ،وتَقليمُالشّارِبِ،وقَصُّ،ُدادحِتسِالاو،ُناتِتخالا؟خَمسٌ

هَجَرخأو،وهبِابنِعنَةَلَمرَحوالطّاهِرِأبىعن""الصحيحفىمُسلِمرَواه

.(4)ِّىِرهُّزلاعنَرَخَاوجهٍنِمالبخارىُّ

ٍّىِدَعابنُأحمدَأبوأخبرَناالمالينِئُ،سَعدٍأبوأخبرَنا-ا7620

محمدُحدثنا،ُّىِّزَغلاإسماعيلَبنِهارونَبنِمحمدِبنُأحمدُحدثنا،الحافظُ

ُترِبخُأ:قالٍجيَرُجابنُأخبرَنا،الزَزّاقِعبدُحدئنا،!خارْهِّطلاٍداّمَحابنُ

الحديث.صدريذكرولم.بهالأعمشطريقمن3/812،813المدينةتاريخفىشبةابناخرجه(1)

الإصناد.نظانةعلىمنكرةقصةهذه:7/3470الذهبىوقال

الولى،.لعله:ر"هامش:محاشيةوفى.م،8ص،سفىكذا(2)

ومتنا.ينذا(6030)فى)3(تقدم

.(5889)والبخارى،(572/05)مسلم(4)
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...الاختتانعلىيكرهالسلطانبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

،َمَلسأفكج!ىِبَنلاىَلإ،ظ83/81جاءَاْنَهجَذَهعن،أبيهعن،ٍبيَلُكبنِِميَثُععن

ائَذِىاذَهو:أحمدَأبوقال.(1)!نِتَتخاوِرفُكلاثَ!عَرَعَنكَ"ألقِ:لمجي!النَبِئُفقالَ/8/324

هَثَذَحامَنإ.بيَلُكبنِِميَثُععنُترِبخُأالِإسنادِ:هذافىٍجيَرُجابنُقالَه

.(2)ِهِمساعنفكَنَى،يَحىَأبىبنُإبراهيمُ

،َةَكَمبالقَزوينِئُبُندارٍبنِمحمدِبنُعلىُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا7621

محمدِبنُمحمدُعلىأبوحدثنا،الذَيباجِىُأحمدَبنُسَهلُمحمدٍأبوحدثنا

داودَبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِاْبووأخبرَنا)ح(الأشعَثِابنِ

الأشعَثِبنِمحمدِبنِمحمدِعلئأبىعلىَئِرُق:قالالصُوفئُسُلَيمانَابنِ

بنِمحمدِبنِجَعفَرِبنِموسَىبنِإسماعيلَبنُموسَىحَذَثَنى،الكوفِى

هِّدَجعن،أبيهعن،أبىحدثنا،ٍبِلاطأبىبنِعلىبنِالحُسَينِبنِعلىِّ

عن،أبيهعن،علىبنِالحُسَينِبنِعلىهِّدَجعن،أبيهعن،محمدٍبنِجَعفَرِ

"إن:الضَحيفَةِفى!ج!ِهَّللارسولِسَيفِقائمِفىوجَدْنا:قال!حنهعلىأبيه

حَديثوهذا.(4)"َةنسثَمانينََغَلَبوَلوَنِتَتخَيحَئىالإسلامِفىيُترَكُ!ل(3)َفَلقألا

.(الإسنادِ)ْاذَهبال!لامُعَلَيهِمُِتيَبلااْهلُبهُدِرَفنَي

(1

(3

،(15432)أحمدطريقهومن-(9835،19224)الرزاقوعبد،223/1الكاملفىعدىابن

إبراهيم.:وعنده،الغزىقبلصوادةبنأحمدبنمحمدبزيادة:عدىابنوعند.(356)داودوأبو

.(343)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهحماد.:منبدلاومحمد.،هارون:منبدلا

.223/1،224الكاملفىعدىابن

.03/41النهاية.يختنلمالذى:الأقلف

.الأولبالإصنادالمصنفطريقمن(6)بالاختتانبالأمرالامتنانتبيينفىعساكرابنأخرجه

.إيرادهعنكتابكصُنتَليكفيا،الأشعثابنصعةمن،موضوعذابل:7/3470الذهبىقال
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...الاختتانعلىيكرهالسلطانبابقيهاوالحدالأشربةكتاب

،ُراّفصلاٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَابنُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ2762

حدثنا،ٍراّمَعبنُهِشامُحدثنا،ُئِقشَمِّدلاٍمِصاعبنِأحمدَبنُجَعفَرُحدثنا

َةَّيطَعأُمِّعن،ٍريَمُعبنِالمَلِكِعبدِعن،َناّسَحبنُمحمدُحدثنا،مَروانُ

؟(1)ىِكَهعَتفلاخَتَنْتِ"إذا:فقالَتَختِنُخاتِنَةًَرَمألمجوِّهَّللارسولَأن،الأنصاريَّةِ

.(2)"ِلحبلاىَلإاُّصأوِةأرَملِلأحظَىَكِلَذف!نُّ

،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلاعلىٍّأبووأخبرَنا-أ7623

ِميحَّرلاعبدِبنُالوَهّابِوعَبدُالرَّحمَنِعبدِبنُسُلَيمانُحدثنا،داودَأبوحدثنا

الوَهّابِعبدُقال،َناّسَحبنُمحمدُحدثنا،مَروانُحدثنا:قالاُئِعَجشألا

كانَتامرأةًأن،الأنصاريَّةَِةَّيطَعأُمِّعن،ٍريَمُعبنِالمَلِكِعبدِعن:الكوفِىُّ

اُّصأوِةأرَملِلأحظَىَكِلَذف!نَّ؟ىِكَهنَت)الا:لمجييهُئِبَّنلالهافقالَ،بالمَدينَةِتَختِنُ

الحَديثُاذَهو،مَجهولٌَناّسَحبنُمحمدُداودَ:أبوقالالجلِ".ىَلإ

(3)!بص
ضعي!.

ُّىِرَّكُّسلاالجَبّارِعبدِبنِيَحيَىبنُِهَّللاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا-أ7624

محمدِبنُجَعفَرُحدثنا،الشّافِعِئُِهَفلاعبدِبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَناببَغدادَ،

عنزَكَريّاأباسألتُ:قالُئِباَّلَغلاغَ!انَبنُُلمضَفُملاحدثناالأزهَرِ،ابنِ

ٌلُجَرحَدَّثَنِى،وعمرٍبنُِهَّللاُديَبُعحدثنا،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُبهحدثناحَديثٍ

.2/446الجوزىلابنالحديثغريب.تبالغىلا:تنهكىلا(1)

:7/3470الذهبىوتالبه.معاويةبنمروانطريقمن2223/6الكاملفىعدىابنأخرجه(2)

عطية.أمالملكعبدلقىولا

.(5271)داودأبو(3)
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...الاختتانعلىيكرهالسلطانبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

قال:قَشٍبنِالضخاكِعن،ٍريَمُعبنِالمَلِكِعبدِعن،الكوفَةِأهلِنِم

لهافقالَالجَوارِىَ،تَخفِضُ.عَطئةَأُئمُلها:يُقالُامرأةٌبالمَدينَةِكان

عِندَوأحظَىِهجَولِلأسرَىف!نه،ىِكَهنَتولاىِضِفخاعَطيةَأُئمأيا:!زِهَفلارسولُ

قَيسٍبنُالضَحّاكُ:مَعينٍبنُيَحيَىوهوائرَكَزأبوفقالَ:ُئِبأَلَغلاقالالزوجِأ.

.(1)َئِرهِفلابلَيسَهذا

ابنُبكرِأبواْخبرَنا،إسحاقَأبىابنُائرَكَزأبووأخبرَنا-ا7625

المالينِئُ،سَعدٍأبوواْخبرَنا)ح(إسحاقَبنِموسَىبنُاْحمدُحدثنا،ٍمِرادأبى

ٍمأَلَسبنُمحمدُحدثنا،خَليفَةَأبوحدثنا،الحافظُعَدِئابنُأحمدَأبواْخبرَنا

!ي!النَبِئَأنٍسَنأعن،ثابِتحدثناالزُقادِ،اْبىبنُزائدَةُحدثنا،ُئِحَمُجلا

جمندَوأحظَىلِلوَجهأسرَىف!نه؟ىِكَهنَتولاىفِشأفخَفَفحتِ)2(أإذا:َةَّيطَعلأُئمَقال

اْعلمُلاالزُقادِ،أبىبنُزائدَةٍُتِباثعنيَرويههذا:اْحمدَاْبوقالالزَّوجِإ)3(.

"،(4)
.غيرهعنهيَرويه

ٍّىِدَعابنُاْحمدَأبوأخبرَنا،المالينِئُسَعدٍاْبووأخبرَنا-ا7626

الصحابةمعرفةفىنعيمأبووعنه-(8137)الطرانىوأخرجه.(3468)الصغرىفىالمصنف(1)

رجل:منبدلا.أنيىبنزيد:وعنده،بهعمروبناللهعيدطريقمن3/552والحاكم-(4139)

.السؤالولازكرياأبىذكرفهمأحدعندولي!.الكوفةأهلمن

المهملة.بالحاء"حفضت،:م،8صفى(2)

،2/360الحديثغريبفىالخطابىوأخرجهضظت،.5:وفيه083/31عدىلابنالكامل(3)

قال:7/3471الذهبىقالبه.سلامبنمحمدطريقمن(2253)الأوصطفىوالطبرانى،361

الحديث.منكرزائدة:البخارى

.0831ولعدىلابنالكامل(4)
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الوَليدُحدثنا،المُتَوَكِّلِبنُمحمدُحَذَثَنِى،سُفيانَبنُالحَسَنُحدثنا،الحافظُ

ٍرِباجعن،ِرِدَكنُملابنِمحمدِعن،المَكِّىمحمدٍبنِِريَهُزعن،مسلمٍابنُ

.(1)أيّامٍلِسَبعَةِوخَتَنَهُما،والحُسَينِالحَسَنِعنلمجيرِّهَفلارسولُعَقَّ:قال

أحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحسنِ)2(أبوأخبرَنا-ا7627

قالا:وتَمتامٌالفَضلِ-بنَالعباسَيَعنِىالأسفاطئُ-حدثنا،ُراّفَضلاٍديَبُعابنُ

3ِنبِديَبُعبنتَمُنْيَةَُتعِمَس:قالَتالأسوَدِأُئمُحَدَّثَتنا،َسُنويبنُأحمدُحدثنا

ُّجُحَيالأقلَفِفىلمجيرىِبَنلاعن،بَرقأبىاهِّدَجعنتحَذَثُبَرررأبىوأ81/84

:قالالأسفاطىرِوايَةِىِفو.تَمتامٍحَديثِلَفظُيَختَتِنَ".حَتى"لا،:قالِهَّللابَيتَ

َفَلقأٍلُجَرعنئخ!ِهَفلارسولَسألنا:قالبَرقأباُتعِمَس:قالَتمُنْيَةَُتعِمَس

يَختَتِنَ")4(.حَئى"لا،:قال،ِهَفلابَيتَُئبُحَي

ابنُمحمدِأبوأخبرَنا،الفَقيهُالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-ا7628

ابنُحدثنا،الوَليدِبنُالوَليدُحدثنا،الوَزانُأيّوبُحدثنا،عبدانُحدثنا،حَئانَ

325/8لمجيمىِبَنلاعن،عباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،عَجلانَبنِمحمدِعن/،ثَوبانَ

بنالوليدطريقمن(8067)الأوسطفىالطبرانىواخرجه.3/4071،7501الكاملفىعدىابن(1)

هذا:7/3471الذهبىقالالمنكدر.بنمحمدعنعقيلابنعنمحمدبنزهير:وعنده،بهمسلم

التميس.زهيرمناكيرمن

.(18)فىترجمتهوينظرمرازا،الصوابعلىتقدموقد."الحين5:مفى(2)

.(17462)منبداوالذى"س،المخطوطفىالخرميتهىهناالى(3)

الذهبىقال.بهيونىبنأحمدطريقمن(1322)مندهفىوالرويانى،(7433)يعلىأبواخرجه(4)

عبيد.نجتومنيةالأصوداميعنىمجهولتانهما:7/3471
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والمَحفوظُ،ضَعيفإسنادٌهذالِلنِّساءِ")1(.ٌةَمُركَملِلزجالِ،سُنةُناتِخلا":قال

:قوفٌوَم

بنُالحُسَينُأخبرَناالحَفارُ،جَعفَرٍبنِمحمدِبنُهِلالُهانَربخأ-ا7629

الجَزاحِ،بنُوكيعُحدثنا،مُجَشئَرٍبنُإبراهيمُحدثنا،القَطّانُعَئاشٍبنِيَحيَى

الخِتانُ:قالعباسٍابنِعن،زَيدٍبنِِرِباجعن،قَتادَةَعن،بَشيرٍبنِسعيدِعن

لِلنَساءِ)2(.ٌةَمُركَمو،لِلرجالٌِةَنُس

ٍدِماحأبىابنُمحمدِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا-ا7630

سُلَيمانَبنُإبراهيمُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاالمُقرِئُ

عن،غِياثٍبنُحَفصُحدثناالحَخاجِ،ابنُإبراهيمُحدثناالبُرُلسِئُ،

لمجت:ِهَفلارسولُقال:قالأبيهعن،أُسامَةَابنِِحيِلَمأبىعن،الحَخاجِ

.(4)ِيف-!لاأرطاةَبنُالمحجّاجُلِلنساءِ")3(0ومَكرُمَةلِلزجالِ،شئةُناتِخلا"

:ٌعِطَقنُموهوأيّوبَأبىعنمَكحولٍعنعنه:وقيلَ

بنِمحمدِبنُالحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُهانَربخأ-ا7631

حدثنا،بكرٍأبىبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَ

به.عبدانعن(11590)الطبرانىأخرجه(1)

وكيعطريقمن(12828)والطبرانى.بهمجشربنإبراهيمعن1/272الكاملفىعدىابنأخرجه(2)

به.الجراخابن

به.أرطاةبنالحجاجطريقمن(07192)أحمدأخرجه(3)

.(32)عقبتقدم(4)
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...الاختتانعلىيكرهالسلطانبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

قال:قالأيّوبَأبىعن،مَكحولٍعن،الحَجّاجُحدثنا،زيادٍبنُالواحِدِعبدُ

لِلنِّساءِ(()1(.ٌةَمُركَمولِلزجالِ،ٌةَّنُسُناتِخلا)):لمجي!النَبِئُ

ِهَفلاعبدِأبوأخبرَناالحافظُ،ِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-ا7632

،مَعمَرٍعن،الرَّزّاقِعبدُأخبرَنا،إبراهيمَبنُإسحاقُحدثناالصَّنعانِئُ)2(،

تُقبَلُلا:قالَالأرغَلِ)3(،ذَبيحَةََهِرَكائهعباسٍابنِعن،ٍلُجَرعن،قَتادَةَعن

شَهادَتُه)4(.تَجوزُولا،صَلاتُه

بنِداودَعن،يَحيَىأبىابنِعن،الزَزّاقِعبدُوأخبرَنا:قال-ا7633

.(يَختَتِنْ)ْمَلٍلُجَرصَلاةُتُقبَلُلا:قالعباسٍابنِعن،َةَمِركِععن،الحُصَينِ

َةَّنُسبهأرادَ.ٌةَّنُسالخِتانُ:قَولَهوأنَّ،هُبِجويكانهَنأعلىُّلُدَياذَهو

.َةَبِجوملالمجيِ!النَبِىِّ

ما:المَسألَةِهذهفىبهيُستَدَلُّماوأحسَنُ

بنُجَعفَرُمحمدٍأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7634

قُتَيبَةُحدثنا،هارونَبنُموسَىحدثنا،الخَؤَاصُالقاسِمِبنِِريَصُنبنِمحمدِ

عن،الأعرَجِعنالزِّنادِ،أبىعن،الزَحمَنِعبدِبنُالمُغيرَةُحدثنا،سعيدٍابنُ

به.زيادبنالواحدعبدعن(2231)العللفىحاتمابىابنذكره(1)

.(16733)فىتقدمماوينظرإالصغانىأ.:8ص،سفى(2)

.(ل)رغ92/88والتاج،2/480للخطابىالحديثغريب.يختنلمالذى،الأقلف:الأرغل(3)

غريبفىالخطابىطريقهومن،(02462)الرزاقوعبد،(8643)عقبالشعبفىالمصنف(4)

الأرغل.:منبدلاالأدغل.:الشعبوفىمختصزا،2/480الحديث

.(20248)الرزاقوعبد،(8643)الشعبفىالمصنف(5)

-اه-ا
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ابنُوهوُمالَّسلاهيَلَععِبَّنلاإبراهيمَُنَتَتخا)):ؤ!مجِهَفلارسولُقال:قالهريرةَأبى

بنِقتيبَةَعن""الصحيحفىومُسلِمالبخارىُّرَواهبالقَدُومِ")1(.سنةثَمانينَ

(2)

.سعيدٍ

حَنِيفا!إِبنَهِيصَمِلةَاَتئعْأَنِإِلتكَاْيَحؤا!ثُئمَ:وتَعالَىتَبارَكَُهَّللاقالدَقو

.،123:النحلا

مبُنَرإِبَنهِزَاَشك!وَإذِ:قَولِهفىعباسٍابنِعنالطَّهارَةِكِتابِفىانيَؤرو

فىخَصم!؟بالطَّهارَةِلَجورَعُهَفلاهالَتبا:قال.،124:البقرةأفَاتَنَهُن!ِتَخِلكِب

والمَضمَضَةُ،،الشئارِبِقَصقُ:ِسأَزلافىالجَسَدِ،فى!صَخوِسأَزلا

وحَلقُ،الأظفارِتَقليمُ:الجَسَدِىِفو،ِسأَّرلاوفَرقُ،وال!واكُ،ُقاشْنِتسالاو

قالبالماءِ)3(.ِلوَبلاوالغائطِمَكانِوغَسلُ،الابْطِونَتفُ،ُناتِخلاو،العانَةِ

واجِبًا.يَكونُبماالغالِبِفىُعَقَيامَنإوالابتِلاءُ:أصحابُنا

المُحَمَّداباذِىُّ،ٍرِهاطأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-ا7635

عن،هِّبَرعبدُشِهابٍأبوحدثنا،ٍريَكُبأبىبنُيَحيَىحدثنا،قِلابَةَأبوأخبرَنا

كانز!حبهعَليّاأن،َةَمَقلَععن،اهيمَإبرعن،الكَريمِعبدِعن،َئِرَزَجلاحَمنئ

ُجاجِتحالايَجوزُ/لا،هوكَرَتُئِرَزَجلاحَمزَةُالأقلَفِ.شَهادَةَيُجيزُلا326/8

4( َ:)
.ِهِربحب

به.سعيدبنقتيبةعن(0894)أحمدأخرجه(1)

.(0237/151)وسلم،(3356)البخارى(2)

.(693)فىتقدم(3)

-الجرح:فىعيهالكلامينظر.النصيالجزرىالجحفىيمونحمزةابىبنحمزةوه(4)
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قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7636

حدثنا،ِهَّللاِديَبُعبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

َّنإ:يقولُأبىُتعِمَس:قالٍّىَلُعبنُموسَىحدثنا،الفُقرِئُالرَّحمَنِعبدِأبو

َنَتَتخاففعَجِلَ،سنةًثَمانينَابنُوهوَنِتَتخَيأنَرِمُأالرَّحمَنِخَليلَإبراهيمَ

َتلِجَعَكَّنإ:هيَلإُهَّللافأوحَىهَّبَراعَدف،الوَجَعُ(ظ84/81هيَلَعَّدَتشافٍموُدَقب

وخَتَنَ:قالَ.َكَرمأأُؤَخِّرَأنُتهِرَكرَبِّيا:قالبالاَلَةِ.نأمُرَكَأنقبلَ

ُمالَّسلاهيَلَعإسحاقَوخَتَنَ،سنةًعَشْرَةَثلاثَابنُوهوُمالَّسلاهيَلَعإسماعيلَ

.(1)أيّامٍسَبعَةِابنُوهو

،323/7الكمالوتهذيب،237/1الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء،3/210والتعديل-

بالوضع.متهممتروك:199/1التقريبفىحجرابنوتال

نعيموابو،(89)العاليةالمطالبفىكما-يعلىابوواخرجه.(3466)الصغرىفىالمصنف(1)

طريقمن6/197دمشقتاريخفىعساكروابن،1/327،328اصبهاناخبارذكرفى

مختصزا.بهالمقرئالرحمنعبدابى
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ِطوَّسلاِةَفِصأبوابِجِماعُ

ِبرَّضلاوِطوَّسلاِةَفِصفىجاءَمابابُ

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا-ا7637

زَيدِعن،مالأأخبرَنا،الشئافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَ

،بسَوطٍ!ج!ِهَفلارسولُلهاعَدف،بالرنىنَفسِهعلىاعتَرَفَاًلُجَرأنَمَلسأابنِ

ثَمَرَتُهتُقطَعْمَلجَديدٍبسَوطٍ!عُأفهذا!.أفوقَ:فقالَمَكسورٍبسَوطٍفاع!

اهُّيأ":قالثُثَمفجُلِدَبهمَرَفأ،َناَلَفبهَبِكُردَقبسَوطٍ!عُأفهَذَينِلا.َنيَبال:فقالَ

شَيئاالقاذورَةِهذهنِممِنكُمأصابَنَمفالفهِ،مَحارِمِعناوهَتنَتأنمُكآنَدَقالنّالرُ

.(1)"لَجوعَزَّالفهِيهتابَهيَلَعنُقنمهَتَحفَصلَنال!دِنَمف!نهالفهِ،بسِترِفليَستَتِز

نَفسِههوبهيَثبُتُمِفالَيسَغِطَقنُمحَديثْهذا:ُهَفلاهَمِحَرالشئافِعِئُقال

.(2)ِهبنَقولُفنَحنُ،بهويَقولُهُفِرعَينَمعِندَناِملِعلاأهلِنِمرأيتُدَقو،حُخةْ

العِراقِئُنَصرٍأبوأخبرَناالأرْدَسْتاك!،بكرٍأبوأخبرَنا-ا7638

حدثنا،الحَسَنِبنُعلئُحدثنا،الجَوهَرِئُمحمدٍبنُسفيانُحدثنا،ببُخارَى

عثمانَأبىعن،الأحوَلُمئِصاعحدثنا،سفيانُحدثناالوَليدِ،بنُِهَفلاعبدُ

شِذَ!فيهبسَوطٍ!عُأفحَذً،فىبرَجُلٍ!عبهالخطابِبنُُرَمُعأُع!:قالالنَهدِئَ

هَذا.نِمَذَشأأُريدُ:فقالَلينْفيهبسَوطٍأُع!ثُئَمهذا.نِمَنَيلأأُريدُ:فقالَ

شيبةأبىابنوأخرجه.825/2ومالك،145/6والافعى،(5258)المعرفةفىالمصنف(1)

به.اسلمبنزيدطريقمن(29156)

.6/145والأم،(5258)المعرفةفىالمصنف(2)
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عُضوٍكُلَّوأعطِ،َكُطبإيُرَىولا،ْبِرضا:فقالَالسَّوطَينِبينَبسَوطٍ!صُأف

-(1)
حمه.

مُخبِر،ىِنَربخأ،حَصينٍأبوأخبرَنا،سفيانُانَثَّدَحو:قال-أ7639

بهِما)2(.ىِقَتَيهيَدَيلهح:فقالَ،خَمرٍفىبرَجُلٍأُص!هَّنأمل!فرعلىٍّ

ِكاّحضلاعن،جوَيبِرٌحدثناسفيالنُ،انَثَّدَحو:قال-أ7645

تَجريا،الأُمَّةِهذهفىيحِلُّلا:قالمَسعودٍبنِِهَّللاعبدِعن،مُزاحِمٍ

.(ْ)اْفَصولا،(4غُلٌّولا،3مَدٌّ

بالكوالقاضىجَناحِبنِنَذيرِبنُجَناحُمحمدٍأبوأخبرَنا-أ7641

ِهَّللاُديَبُعأَخبرَنا،ٍمِزاحبنُأحمدُحدثنا،ٍميَحُدابنُجَعفَرِأبوأخبرَنا

َرجاءَ:قالٍدِجامأبىعنالجابِرِ،يَحيَىعن،إسرائيلُأخبرَنا،موسَى

ابنَأَّنإ،الزَحمَنِعبدِأبايا:فقالَسَكرانُوهولهأخٍبابنِالمُسلِمينَمِنَ

،ِنجِّسلاىَلإهَعَفَرفاولَعَفف.واستَنكِهوهومَزمِزوههورِترَت:فقالَ.سَكرالنُ

صاىَّتَححَجَرَينِبينَفدُقَّتبثَمَرَتِهَرَمأثُمَّ،بسَوطٍاعَدوِدَغلامِن6َبهي

بنُ

لُج

ىِخ

ثُمَ

به.الأحولعاصمطريقمن(29144)شيبةأبىوابنبه.سمانعن(13516)الرزاقعبدأخرجه(1)

به.سمانعن(13518)الرزاقعبدأخرجه(2)

القديرفتحشرحينظر.يمسكولايربطولا،ثيابهالمجلودعنتنزعلايعنىمد:ولاتجريد(3)

5/231،234.

.3/380النهاية.عنقهإلىالأسيريدتجمعالتىالحديدة:الغُل(4)

.3/35النهايةالقيد.:الصفد(5)

قالبه.الثورىسمانعن(9690)الطبرانىطريقهومن،(13522)الرزاقعبدأخرجهوالأثر

منقطع.والخبر،تالفجويبر:7/3473الذهبى

.إ"دعاه:مفى(6)
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ْدِلجالِلجَلَأدِ:قالثُئَم،امُهَعَمَجواذَكَههيَعَبصِإبيُشيرُ:ِهَفلاُديَبُعقال.ًةَزِد

بَياضُيُرَىلا:قال؟ْعِجراما:قُلتُحَفه.عُضوٍلُكوأعطِ،َكَدَيوارجِعْ

ِديدَشلابلَيسَضَرب:قال؟مُبَزَحٍغَيرَما:قُلتُ.مُبَزَحٍغَيرَضَربًاهَبَرَضف.إبْطِهِ

الحديثَ)1(.وذَكَرَ.وسَراويلَقَميصٍأو،وِإزارٍقَميصٍفىهَبَرَضو.ِنئَهلابولا

،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا،الحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا-ا7642

ُتعِمَس:قالسفيانُحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأخبرَنا

القاذِفَإنَ:يَقولونَالعِراقِأهلَإنَ:قالالرهرِئَعنيُحَذَثُإبراهيمَبنَسَعدَ

َدِلُجلَفاهَنأحَذَثَنِىهَنأأبىعلىوأشهَدُسَعذ:قالشَديدًا.جَلدًايُجلَدُلا

إلاذاكَلَهف،اهَدلِجهتَسَبلاف،تَخِلُسثُئَمتَحِبُذفبشاةٍأُفُهأمَرَتَةَركباْبو

(2)6َاء
..شديدٍجلدٍنِم

بنُمحمدُالعباسِابوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِابو/أخبرَنا-ا7643

الأعرَجِ،عن،الرنادِأبىعن،سفيانُحدثنا،شَيبانَبنُاحمدُحدثنا،يَعقوبَ

51وَر.(3)!َهجَولافليَج!بِمُكُدَحأَبَرَض)إذا:قاليًف-النَبِئَأن،هريرةَأبىعن

سُفيانَ)4(.عنٍريَهُزوالناقِدِعمبروعن!)الصحيحفىمُسلِثم

أخبرَنا،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاابوأخبرَنا،مبِزاحأبووأخبرَنا-ا4764

.(17675)فىوصيأتى،(17590)فىتقدم(1)

تاريخفىعاكروابن،142،422ولالتمهيدفىالبرعدوابن،(01351)الرزاقعدأخرجه(2)

به.عببنةبنصفبانطربقمن62/216دثق

به.صفيانطريقمن(5056)حبانوابن،(ي!23)أحمدأخرجه(3)

.(.../2612)ملم(4)
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لَيلَى،أبىابنُأخبرَنا،ٌميَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُ

علىأقامَل!بهعَليًّاَدِهَشهَّنأٍدِلاخبنُهُنَيدَةُأخبرَخ!:قالٍتِباثبنِِّىِدَععن

وجهَهِقَّتاو،هَّقَحعُضوٍكُلَّوأعطِْبِرضالِلجالِدِ:فقالَ،اًذَحٍلُجَر

ومَذاكيرَه)1(.

أخبرَنا،هَيوُويمَخابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا،ٍمِزاحأبووأخبرَنا-ا7645

أصحابِنابَعضُأخبرَخ!،و81/85،مثيَشُهحدثنا،سعيدٌحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُ

ُلُجَّرلايُضرَبُ:يقولُكانهب!!لعَليًّاأن،ِراّزَجلابنِيَحيَىعن،الحَكَمِعن

قاعِدَةً)2(.ُةأرَملاوقائمًا

ِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا،المُزَكَىإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-ا6476

،عَونٍبنُجَعفَرُأخبرَنا،الوَفابِعبدِبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

َى!ُأ:قالالمَعرورِعن،ٍلِصاوعن،ِهَفلاعبدِبنُالزَحمَنِعبدُأخبرَنا

ابَهذاحَسَبَها)4(،تَدَسفأ(3)ِةئَرُملِلويل:فقالَزَنَتدَقبامرأةٍهب!زُرَمُع

.(ْ)اهَدلِجتَخرِقاولااهادِلجاف

وعند،بهليلىأبىابنطريقمن(29146)ثيةأبىوابن،(13517)الرزاقعبد)1(اخرجه

خالد.بنهنيدة:منبدلًا.عميرةبنالمهاجر:ثيبةأبىابنوعندخالد.بنعكرمة:الرزاقعبد

.41صا/2ج/اقواللغاتالأسماءتهذيبوينظر

به.الحكمطريقمن(13532)الرزاقعبدأخرجه(2)

.30/98الحديثكريبنىالفاثقينظر.المرأةتصغير:المرية(3)

حسنها".8:5ص،سفى(4)

به.الأحدبواصلطريقمن(281)والتوبيخالتبيهنىالثخوأبو،(01353)الرزاقعبدأخرجه(5)

الأئر.منآخرجزء(17666)نىوسيأتى
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أقَرَّتالتىالجُهَنيَّةِقِصةِفىٍنيَصُحبنِعِمرانَحَديثِفىانيَؤُردَقو

-تَّكُشف:رِوايَةٍىِفو-اهُبايثاهيَلَعفشُدَّتبهاَرَمأ!َجعِهَّللارسولَأنبالرنى

.(1)تَمِجُرفبهاَرَمأثُمَّ

أربَعيَنبهيَبلُغُلاهَّنأوالتَّعزيرِ،فىجاءَمابابُ

قَتادَةَابنُنَصرِوأبوإملاءًالسُّلَمِئُالزَحمَنِعبدِأبوحدثنا-ا7647

بنِمحمدِبنُِهَّللاعبدُحدثنا،ٍليِقَعبنِمحمدِبنِِلضَفلابنُعلىُّحدثنا:قالا

الفَقيهُ،الأصبَهانِئُالحارِثِبنِمحمدِبنُأحمدُبكبرأبووأخبرَنا)ح(ناجيَةَ

ٍنيَصُحبنُمحمدُحدثنا،ناجيَةَابنُحدثنا،َناّيَحابنُمحمدِأبوأخبرَنا

بنِالوَليدِخالِهعنمِسعَر،حدثنا،المُقَذَمِئُعلىبنُُرَمُعحدثنا،ُئِحَبصألا

))مَن:!عِهَّللارسولُقالقال-كَذا-بَشيرٍبنِالنُعمانِعن،الزَحمَنِعبدِ

المُعتَدينَ")2(.مِنَفهوذَحِريَغفىحَذًا-َغَلَبنَم":ىِناهَبصألارِوايَةِىِفو-((َبَرَض

مُرسَل:الحَديثُهذاوالمَحفوظُ

القاسِمِأبوأخبرَنا،ُئِرَمُعلاِحتَفلااْبوُفيرَئشلاأخبرَنا-ا7648

بنَِرَمُعبنِيَحيَىبنُمحمدُجَعفَرٍاْبوحدثنا،السَّقَطئُمحمدٍبنُِهَفلا3عبيدُ

عنمِسعَر،حدثناداودَ،أبوحدثنا،حَربٍبنُعلئُحدثنا،حَربٍبنِعلى

مِنَفهوذَحغَيرِفىحَذًاَغَلَبنَم):!عالنَبِئُقال:قالِكاخَّضلاعنالوَليدِ،

.إَنيدَتعُملا

.(17046عقب،6910،17032)فىتقدم(1)

به.ناجيةابنطريقمن7/266الحليةفىنجمأبوأخرجه(2)

.17/236النلاهأعلامسيروينظر،(7731)فىتقدمماوينظر"عبد".:مفى(3)
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،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا،الحافظٍُمِزاحأبوأخبرَنا-أ7649

مُغيرَةُأخبرَنا،ميَشُهحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجذبنُأحمدُأخبرَنا

أربَعينَالحُدودِ،أدنَىالتَّعزيرِفىيُبلَغَألاالعَزيزِعبدِبنُُرَمُعَبَتَك:قال

ً(1)
سوطا.

وأحسَنُمُختَلِفَة)2(،اَثارَكِلَذمِقدارِفىرضوالضَحابَةِعنَىِوُردَقو

ما:وهولمجيمىِبَنلاعنَتَبَثماهذافىهيَلإيُصارُما

بنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ0765

المِصرِئُعيسَىبنُأحمدُحدثنا،!خاَّرَحلاٍبيَعُشأبوحدثناالصَّفّارُ،ٍديَبُع

ىِنَربخأ،الإسماعيلِئُبكرٍأبوأخبرَنا،ُئِهاجْزَّرلاوعمرٍأبووأخبرَنا)ح(

،وهبٍابنُحدثنا،عيسَىبنُأحمدُحدثنا:قالاسُفيانَبنُُنَسَحلاوالمَنيعِئُ

نَحنُبَينا:قالِّجَشألابنِِهَّللاعبدِبنِِريَكُبعن،الحارِثِبنُعمرُوىِنَربخأ

يَسارٍبنَسُلَيمانََثَّدَحف،ٍرِباجبنُالرَّحمَنِعبدَُلَخَدإذيَسارٍبنِسُلَيمانَعِندَ

عنهَثَّدَح،أباهأن،ٍرِباجبنُالزَحمَنِعبدُحَذَثَنِى:فقالَسُلَيمانُانيَلَعَلَبقأثُمَّ

أسواطعَشَرَةِفوقٌَدَحأيُجلَدُ"لا:قاللمجيمِهَّللارسولَأن،الأنصارِئَبُردَةَأبى

عبدانَ:ابنِرِوايَةِىِفو،و!رٍأبىحَديثِلَفظُ.(3)"ِهَّللاحُدودِنِماَحفىإلأ

.(13678)الرزاقعبدمصنفينظر(1)

.(13674،13675)الرزاقعبدمصنفينظر(2)

والنسائى.بهوهبابنطريقمن(5344)حبانوابن،(9244)اوددوأبو،(48761)أحمدأخرجه(3)

به.بكيرطريقمن(7332)الكبرىفى
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،وهبٍابنِعنسُلَيمانَبنِيَحيَىعن""الصحيحفىالبخارئُرَواهعن.عن

.ٍريَكُبعنالحارِثِبنُ(2)وُرمَعرَواهكَذاعيسَى)1(.بنِأحمدَعنمُسلِمٌورَواه

.(3)ٍريَكُبعنزَيدٍبنِأُسامَةَعنَىِوُرَكِلَذَكو

إسنادِه:فىٍرِباجذِكرِدونَحَبيبٍأبىبنُيَزيدُورَواه

ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلىُهانَربخأ-ا7651

،ٍريَكُببنُيَحيَيحدثنا،مِلحانَبنِإبراهيمَ(4بنُأحمد4ُ)حدثنا،ُراّفَضلا

عن،َئبَشألابنِِهَفلاعبدِبنِِريَكُبعن،حَبيبٍأبى/ابنِعن،ُثيَفلاحدثنا

نأ،بُردَةَأبىعن،ِهَفلاعبدِبنِِرِباجبنِالزَحمَنِعبدِعن،يَسارٍبنِسُلَيمانَ

نِمذَحفىاَّلإجَلَدايئعَشرِفوقَيُجلَدُالا:يقولُكانع!ي!ِهَفلارسولَ

عنَفُسويبنِِهَّللاعبدِعن"الصحيح!فىالبخارىُّرَواه.(ْ)!ِهئلاحُدودِ

الفَيثِ)6(.

:حَبيبٍأبىبنِيَزيدَعنأئوبَأبىبنُسعيدُرَواهاذَكو

.(8071)مسلمو،(0586)لبخارىا(1)

.21/570الكمالوتهذيب،الحديثصندوينظرإعمرا.:م،سفى(2)

شرحفىوالطحاوى،(3796)والبزار،(1924)والمثانىالآحادنىعاصمابىابناخرجه(3)

به.زيدبنأصامةطريقمن(2446)المشكل

.(1660)نىتقدموما،4/11بغدادتاريخوينظر.م:فىلي!(4-4)

،(7331)البهرىفىوالنسائى،(6341)والترمذى،(9144)داودوابو،(5321)أحمداخرجه(5)

به.صعدبنالليثطريقمن(2601)ماجهوابن

.(6848)البخارى(6)
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حدثنا،بلالٍابنُِدِماحأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُوِهاطأبوأخبرَنا-أ7652

بنُسعيدُحدثنا،المُقرِئُيَزيدَبنُِهَّللاعبدُحدثنا،ُّىِزَورَملامَنصورٍبنُأحمدُ

عن،ِّجَشألابنِِهَّللاعبدِبنِِريَكُبعن،حَبيبٍأبىبنِيَزيدَعن،أيّوبَأبى

:قال!رالنَّبِىِّعن،نيارٍبنِبُردَةَأبى(1)ِنبالرَّحمَنِعبدِعن،يَسارٍبنِسُلَيمانَ

.(2)((ِهَّللاخدودِنِمذَحفىإلأأسواطٍعَشَرَةِفوقَيُضرَبُ"لا

لأ:مُرسَلشاهِاهَلو

أخبرَناظأ85/81،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ7653

هِشام،حدثنا،ٍميَعُنأبوحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُ

بكرٍأبىبنَِهَّللاعبدَأن،َةَمِركِعبنِالمُهاجِرِعنكَثيبر،أبىبنِيَحيَىعن

فوقَيَجلِدَأنالآخِرِِموَيلاوِهَّللابُنِمويلِرَجُلٍيَحِل"لا:قاللمجحمَئِبَّنلاأنهَثَّدَح

برِوايَتِهيُوثَقُلانَمبَعضُورَواه:يَعقوبُقال.(3)((اَحفىإلأأسواطٍعَشَرَةِ

بنُِهَّللاعبدُهوامَّنِإو.هَثَّدَحر!لإظالصِّدّيقِبكرٍأبىبنَِهَّللاعبدََّنإ:فقالَ

(4)

.حزمٍبنِعمرِوبنِبكرِأبى

لمحيثالسابقالحديثفىكما.بردةأبىعنالرحمنعبد:الصوابولعل،م،8ص،سفىكذا(1)

مصادرفىهووكما،الرواياتيعذدعندمامنهجههوكماالروايتينبينالفرقهذاإلىالمصنفيئر

التخريج.

به.المقرئالفهعبدطريقمن(4452)حبانوابن،(16491)أحمدأخرجه(2)

فى)إلا:وعنده،بههثامطريقمن)975-بغية(الحارثوأخرجه.ا17/1سفيانبنيعقرب(3)

حكم!.

.117/2سفيانبنيعقرب(4)
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المساجدفىالحدودتقاملاباب:فيهاوالحدالأشربةكتاب

المَساجِدِفىالحُدودُتُقامُلابافي:

،ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِاْحمدَبنُعلئُأخبرَنا-ا7654

بنِعلئَبنُُرَمُعحدثنا،المُقَذَمِئُبكرٍأبىبنُمحمدُحَذَثَنِى،تَمتامٌحدثنا

حَكيمِعن،وَثيمَةَبنَِرَفُزعنالمُهاجِرِ،بنِِهَفلاعبدِبنُمحمدُحدثنا،مُقَذَمٍ

فيهاتُنشَدَوأنالمَساجِدِ،فىَداقَتسُيأنجمي!ِهَفلارسولُنَهَى:قالحِزامٍابنِ

الحُدودُ)1(.فيهاتُقامَأوالأشعارُ،

ثاراَّفَحالحُدودُبافي:

حدثنا،بلالٍابنُِدِماحأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-ا7655

إسحاقَأبىابنُائرَكَزأبووأخبرَنا)ح(سفيانُحدثنا،الزَبيعِبنُيَحيَى

أخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاوعمرٍأبىابنُسعيدِوأبو

عن،الرهرِئَعن،عُيَينَةَبنُسفيانُأخبرَنا،الشئافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُ

مَجلِسٍفىجميدِهَفلارسولِمَعَكُنا:قالالضامِتِبنِعُبادَةَعن،إدريسَأبى

ىَفوإفمَن:وقالَالاَيَةَعَلَيهِمُأرَقوشَيئاإ.بالفهِاوكِرشُتألأعلى"بايِعونِى:فقالَ

نِمأصابَنَمو،لهكَفّارَةفهوفعوقِبَشَيئاَكِلَذنِمأصابَنَمو،ِهَّللاعلىفأجرُهمِنكُم

عَذَّبَهلمأ)3(.شاءَوِإنلهَرَفَغشاءَإن،(2ِهَّللاىَلإفهوهيَلَعُهَّللافسَتَرَه)2شَيئاَكِلَذ

المهاجربنالفَهعبدبنمحمدطريقمن(0944)داودأبووأخرجه.(5614)الصغرىفىالمصنف(1)

.(3769)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهبه.

."هَفلاإلىفهو)الفَه:8صوفى،س:فىلي!(2-2)

أحمد=وأخرجه.138/6واكفعى،(3481)والصغرى،237صالاعتقادفىالمصنف(3)
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راتكفاالحدود:بابفيهاوالحدالأشربةكتاب

بنِسُفيانَعنجَماعَةٍعن"الصحيح"فىهاجَرخأ.ِّىِعِفاّشلاحَديثِلَفظُ

(1)ريو
عيَينَه

نِمَنَيبأحَديثًاالحُدودِفىْعَمسأمَل:سعيدٍأبىرِوايَةِفىالشّافِعِئُقال

كَفّارَةًتَلَزَنالحُدودََّلَعَليُدريكَ"وما:قالهَّنأ!ك!النَّبِىِّعنَىِوُردَقو،هذا

لِلذُّنوبِ؟")2(.

بنُمحمدٍُقِداصوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبووأخبرَنا-أ7656

محمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاالعَطارُالفَوارِسِأبى

بنُُسُنويحدثنا،محمدٍبنُالحَجّاجُحدثناإملاءً،الصئَحغانِئُإسحاقَابنُ

ر!نهٍبِلاطأبىبنِعلىعن،جُحَيفَةَأبىعن،إسحاقَأبىعن،إسحاقَأبى

نأنِمُلَدعأُهَّللافبهفعوقِبَذَنبًااينُّدلافىأصابَ))مَن:لمجيوِهَّللارسولُقال:قال

اع!رَمُُهَّللافعنهافَعوهيَلَعُهَّللاهَرَتَسفاينُّدلافىذَنبًاَبَنذأنَمو،عِبادِهعلىعُقوبَتَهيثنىَ

.(3)"هنععَفادَقشَىءفىيَعودَأننِم

َرَمُعبنُعلئُأخبرَنا،الأصبَهانِئُالحارِثِابنُبكرِأبوأخبرَنا-أ7657

فىوتقدمبه.عيينةبنسفيانطريقمن(4221)والنسائى،(1439)والترمذى،(22678)=

(93851).

.(9170/14)ومسلم،(4894،6784)البخارى(1)

.6/138الأم(2)

ماجهابنو،(2626)والترمذى،(775)احمدوأخرجهالإسناد.صحيح:وقال7/1الحاكم(3)

:7/7543الذهبىقال.صحيحغريبحسن:مذىالتروقال.بهمحمدبنحجاجطريقمن(4062)

جيد.إسناده
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329/8

كفاراتالحدود:بابفيهاوالحدالأشربةكتاب

:قالوامسلمٍبنُُّىِلَعوأيّوبَبنُوزيادُجَذَىحدثنا،مَنيعٍابنُحدثنا،الحافظُ

ابنِعن،ِرِدَكنُملابنِمحمدِعن،زَيدٍبنُأُسامَةُحدثنا،عُبادَةَبنُرَوحُحدثنا

اَحهيَلَعفأُقيمَذَنبًاأمابَنَم):قالجميمىِبَنلاعن،أبيهعن،ٍتِباثبنِخُزَيمَةَ

.(1)!هُتَرافَكفهوالذنبَِكِلَذ

ائَذِى:الحَديثُوأفا/

جَعفَرٍبنُأحمدُأخبرَناالحافظُ،ِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7658

حدثناأبى،حَذَثَنِى،حَنبَلٍبنِأحمدَبنُِهَفلاعبدُحدثناالقَطيعِئُ،

عن،المَقبُرِئَسعيدٍعن،ذِئبٍأبىابنِعنمَعمَز،أخبرَنا،الزَزّاقِعبدُ

أدرِىوما؟لامًاكاناًنيِعَلًاتُبغ،أدليىأما:جميمِهَفلارسولُقال:قالهريرةَأبى

فهَكَذا.(2)هد؟لامًااهِلهلاًكَفاراثالحُدودُأدرِىوما؟لامًاكاناًنَبيّاالقَرنَينِذا

.مَعمَرٍعنالزَزّاقِعبدُرَواه

عن،الرهرِئَعن،ذِئبٍأبىابنِعن،مَعمَرٍعنالضَنعاخ!هِثائمورَواه

!يم؟ىِبَنلاعنهذايَثبُتُولا،ُخَصأوهو:البخارئُقال.(3)اًلَسرُمغ!ي!ىِبَنلا

كَفارَةلا)4(.ُدودُحلا):قالجميمالنَبِئَلأنَ

عبادةبنروحطريقمن(414)العللفىمذىوالتر،(18762)أحمدوأخرجه.3/412الدارتطنى(1)

صالح.إصناده:7/3476الذهبىوقالبه.

طريقمن(4674)داودوأبو،(8519)البزاروأخرجه.الذهبىووافقهوصححه،1/36الحاكم(2)

.بنحوهبهالرزاقعبد

به.ثامطريقمن153/1البهيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(3)

.1/153البهيرالتاريخ(4)
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كفاراتالحدود:بابفيهاوالحدالأشربةكتاب

مَوصولًا:ذِئبٍأبىابنِعنَرَخآوجهٍنِمكَتَبْناهدَقالفهُ:هَمِحَرالشيخُقمال

الحَسَنِبنُالرَّحمَنِعبدُحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوهانَربخأ-أ7659

بنُُمَدآحدثنا،َليِزيِدبنِالحُسَينِبنُإبراهيمُحدثنا،َناذَمَهبالقاضِى

قال:قالهريرةَأبىعن،ِّىِرُبقَملاعن،ذِئبأبىابنُحدثنا،إياسٍأبى

بنَحوِهِ)اً(.هَرَكَذف.!ي!ِهَّللارسولُ

تَعالَى،ِهَّللاعنُملِعلافيهيأتِهمَلوقتٍفىقالَهلمجيِ!هَّنأُلِمَتحَيفصَحَّنِإف

فىانيَؤُربماشَبيهٌوذَلِكَ،وغَيرِهعُبادَةَحَديثِفىهانيِّوُرماقالأتاهلَمّاثُمَّ

َرَمألمجيِ!َئِبَّنلاأن،و86/81مالكٍبنِِزِعامِةَّصِقفىِهَّللاعبدِبنِِرِباجحَديثِ

نأالجُهَنيَّةِِةَّصِقفىٍنيَصُحبنِعِمرانَعنانيِّوُرثُمَّعَلَيه)2(،يُصَلمَلوبرَجمِه

تُصَلِّى،ِهَفلارسولَيا:ُرَمُعلهفقالَ،اهيَلَعوصَفَىتَمِجُرفبهاَرَمأ!ي!النَبِئَ

المَدينَةِأهلِنِمسبعينَبَينَتَمِسُقوَلتَوبَةًتابَت"لَقَد:فقالَ؟تَنَزدَقواهيَلَع

حَديثِفىانيِّوُرو.(3)"؟ِهفلبنَفسِهاجادَتأننِمَلَضفأوجَدتَلَهولَوَسِعَتهُم،

ثَلاثَةًأوِنيَموَيأمرِهفىِفُّقَوَّتلافىٍزِعامِةَّصِقفىأبيهعنبُرَيدَةَبنِسُلَيمانَ

يُمكِنُولا،أعلمُُهَّللاوانرَكَذبماشَبيهٌهوما(4)لِماعِزٍِرافغِتسالابأمرِهثُمَّ

بنِعُبادَةَحَديثِبعدَكانهَّنأعلىهريرةَأبىبحديثُِلالدِتسالا

يَكونَأنُلِمَتحَيف،بَعضٍنِممُهُضعَبُذُخأيكانواالضَحابَةَفإِنَّ؟الصّامِتِ

ديزيل.ابنلقاءفىمتهمالرحمنعبد:7/3476الذهبىوقال.وصححه2/045الحاكم(1)

.(17036)فى)2(تقدم

.(6910،17032،17070)فى)3(تقدم

.(11559،11170)فىتقدم(4)
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وجلعزاللهبسترالاستتارفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

الصَّحابَةِ،مِنَإسلامُهتَقَذَمَعَفَنأخَذَهعنه-الروايَةُِتَخَصإنهريرةَ-أبو

.ُمَلعأُهَّللاو

حدثنا،البَصرِىُّعثمانَأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-ا7660

بنِسِماكِعن،سفيانُحدثنا،ٍديَبُعبنُيَعلَىأخبرَنا،الوَهّابِعبدِبنُمحمدُ

شُراحَة4َ!فرعلئَمَجَرحينَ:قاللَيلَىأبىبنِالزَحمَنِعبدِعن،حَربٍ

نِمشَيئًاىَتأنَمهَنإ:قالثُئَمبثَوبِىَذَخأف:قالأحيانِها.شَرِّعلىماتَت:قُلتُ

كَفّارَتُه)1(.فهوُّدَحلاهيَلَعفأُقيمَذَح

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7661

حدثنا،َناّفَعبنِعلىِّبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

عن،ٍريَمُعبنِالمَلِكِعبدِعنالمَسعودِىِّ،عنالحِمّانِئُ،يَحيَىأبو

الناسُفجَعَل،اًّدَحٍلُجَرعلىأقامَزحبهعَلئاأن،لَيلَىأبىبنِالرَّحمَنِعبدِ

يُسألُ.فلاهذاذَنبِهعناّمأ:زحبهعلئفقالَ،هَنونَعلَيوهَنوّبُسَي

وجَلَّعَزَِّهَّللابسِتِرِراتِتسالافىجاءَمابابُ

إسحاقَأبىابنُائرَكَزوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-17662

سَعدٍبنُمحمدُحدثنا،القاضِىٍلِماكبنُأحمدُبكرٍأبوحدثنا:قالاىِّكَزُملا

،شِهابٍابنِىِخأابنُحدثنا،سَعدٍبنِإبراهيمَبنُيَعقوبُحدثنا،العَوفِئُ

لمجتَِهَفلارسولَُتعِمَس:يقولُهريرةَأباُتعِمَس:مئِلاسقال:قالعَفَهعن

!ايَّللافىالزجُلُيَعمَلَأنالإجهارِمِنَوِإنالمُجاهِرينَ،إلأمُعافًىأُئتِىلُك):يقولُ/8/330

به.سمانعن(6626)الرزاقعبدأخرجه(1)
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وجلعزاللهبسترالاستتارفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

باتَدَقووكَذا.كَذاَةَحِرابلاُتلِمَعفُلانُيا:فيقولَرَفىبههَرَتَسدَقويُصبِحَثُئمعَمَلًا،

فىمُسلِئمرَواه.(1)((هنعِهَّللاسِترَيَكشِفُويُصبِحُرَئهسِترِفىلَ!يتُ،هبَُّرهُرُتسَي

إبراهيمَ،بنِيَعقوبَعنٍديَمُحبنِوعَبدٍِمِتاحبنِمحمدِعن"الصحيح"

.(2)شِهابٍابنِىِخأابنِعنَرَخآوجهٍنِمالبخارىُّهَجَرخأو

غَيرُوهو،عِندَنامَعروفحَديثٌجميهرِّهَّللارسولِعنَىِوُر:الشّافِعِئُقال

نِممِنكُمأصمابَنَم":قاللمجيهحِِّهَّللارسولَأنوهو،هُفِرعأفيماالإسنادِِلصَّتُم

.(3)((ِهّللامِحمابَهيَلَعمئِقُنهَتَحفَصلَناِد!ُلنَمهنِإف،ِهَّللابسِترِفليَستَتِزشَيئًاالقاذورَةِهذه

جَعفَرٍابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئِناجَرهِملاأحمدَأبوهانَربخأ-أ7663

زَيدِعن،مالكٌحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،ىِّكَزُملا

.(4)اًلَسرُمهَرَكَذفجميهر.النَّبِىِّعن،َمَلسأابنِ

الحَفّارُجَعفَرٍبنِمحمدِبنُهِلالُِحتَفلاأبوأخبرَنادَقو-أ7664

وعمرٍبنُحَفصُحدثنا،القَطّانٍُشاّيَعبنِيَحيَىبنُالحُسَينُأخبرَناببَغدادَ،

الأنصارِىَّسعيدٍبنَيَحيَىُتعِمَس:قالالثَّقَفِئُالوَهّابِعبدُحدثنا،ُئِلاَبَّرلا

،89/4الضعفاءفىالعقيلىوأخرجه.(3482)الصغرىوفى،(9673)الشعبفىالمصنف(1)

شهابابنأخىابنطريقمن3/428التمهيدفىالبرعبدوابن،(85)معجمهفىالأعرابىوابن

الحليةفىنعيموأبر،(حديثيةأجزاءعشرةفيهمجموع-376)السماكوابن،(9680)والبزار.به

به.الزهرىطريقمن197/2

.(6069)والبخارى،(2990/52)مسلم(2)

.138/6الأم(3)

فىوتقدم.2/825الليثىيحىوبرواية،(ظ-مخطوط13/3)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(4)

(17637).
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وجلعزاللهبسترالاستتارفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

نأبعدَلمج!ِهَفلارسولَأن،َرَمُعابنِعن،دينارٍبنُِهَفلاعبدُحَذَثَنِى:يقولُ

فليَستَتِزمئَلأنَمفعَنها،ُهَّللانَهَىالتىالقاذورَةَهذهاج!بُوا9:قالَئِمَلسألاَمَجَر

.(1)إَّلَجوعَزَِّهَّللابسِترِ

حدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَابنُالحَسَنِأبووأخبرَنا-أ7665

،َةَرمَضأبوحدثنا،ُئِوَرَفلاموسَىبنُهارونُحدثنا،بشرٍبنِأحمدَبنُُرَمُع

،ِهَّللاىَلإ"وليتُبْ:زادَبمِثلِههَرَكَذف.دينارٍبنِِهَفلاعبدِعن،سعيدٍبنِيَحيَىعن

عَلَيه")2(.ِهَّللاكِعابَمئِقُنعَمفحَتَهلَنالُحدِنَمهَّن!ف

لمج!ِهَفلارسولِعَهدِعلىححبهبكرٍأبانْاورُوِىَ:ُهَفلاهَمِحَرالشئافِعِئُقال

.(3)ِهبأمَرَهرحبهَرَمُعوأنَ،ِراتِتسالابحَذًاأصابَاًلُجَرَرَمأ

ِفارِتعالابابفىالحَديثِهذاإسنادُمَضَىدَق:ُهَّللاهَمِحَرالشيخُقال

بالرنى)4(.

محمدُِهَفلاعبدِاْبوأخبرَنا،إسحاقَأبىابنُائرَكَزأبووأخبرَنا-أ7666

أخبرَنا،عَونٍبنُجَعفَرُأخبرَنا،الوَفابِعبدِبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَابنُ

ر!بهُرَمُعأُع!:قالالمَعرورِعن،ٍلِصاوعن،ِهَفلاعبدِبنُالزَحمَنِعبدُ

به.عمروبنحفصطريقمن(601)أماليهفىسمعونوابن،(863)معجمهفىالمقرئابنأخرجه(1)

به.سعيدبنيحيىطريقمن248/2،249الضعفاءفىوالعقيلى

وقال،بهضمرةأبىطريقمن4/442،383والحاكم،(91)المشكلثرحفىالطحاوىأخرجه(2)

الشيخين.ثرطعلىصحيح:الحاكم

.6/138الأم(3)

.(17081)فى)4(تقدم
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الحدودأهلعلىالسترفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

أربَعَةَُهَّللاَلَعَجامَّنإ:ه!رُرَمُعقالثُمَّ:قالالحديثَفذَكَرَ.زَنَتدَقبامرأةٍ

َهَّللاوإنَّاَلأ،ذَحأِهَّللاسِترََّنَعَّلَطَتَيفلا،فواحِشِكُمدونَيَستُرُكُمسِترًاشُهَداءَ

.(1)اًبِذاكأو(ظ86/81اًقِداصاًدِحاولَجَعَلَهشاءَوَل

َهَّللاَىِقَّتَيوأنيَستَتِرَ،أنَّدَحلاأصابَلِمَنُّبِحُنونَحنُ:الشّافِعِئُقال

عِبادِهِ)2(.عنالتَّوبَةَيَقبَلَُهَّللافإِنَّ؟ِهَّللالِمَعصيَةِيَعودَولا

الحُدودِأهلِعلىرِتَّسلافىجاءَمابابُ

ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلىُّأخبرَنا-أ7667

،ٍليَقُععن،ُثيَّللاحَدَّثَنِى،يَحيَىحدثنا،شَريكٍبنُُديَبُعحدثناالصَّفّارُ،

نأهَرَبخأَرَمُعبنَِهَفلاعبدَأن،هَرَبخأِهَّللاعبدِبنََمِلاسأن،شِهابٍابنِعن

ِةَجاحفىكاننَم،هُمِلسُيولاهُمِلظَيلاالمُسلِمِأخو"المُسلِمُ:قالجمي!ِهَّللارسولَ

ِبَرُكنِمكُربَةًبهاعنهالفهُفزجَكُربَةًمسلبمعنفزجَنَموحاجَتِه،فىُهَّللاكانأخيه

فىالبخارىُّرَواهالقيامَةِ")3(.يَومَالفهُدشَرَهمسليمعلىَرَشدنَموالقيامَةِ،يَومِ

اللَّيثِ)4(.عنقتيبَةَعنمُسلِئمورَواه،ٍريَكُببنِيَحيَىعن"الصحيح"

أحمدَبنُسُلَيمانُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُوأخبرَنا-أ7668

بنِزَيدِعن،سفيانُحدثنا،حُذَيفَةَأبوحدثنا،كَيسانَابنُحدثنا،الطبَرانِئُ

به.الأحدبواصلطريقمن(281)والتوبيخالتنبيهفىالثيخوأبو،(01353)الرزاقعبدأخرجه(1)

الأثر.مناَخرجزء(17646)فىوتقدم

.6/138الأم(2)

.(11623،12256)فىتخريجهتقدم(3)

.(2580)ومسلم،(2442))4(البخارى
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الحدودأهلعلىالسترفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

مالكٍبنِِزِعامِةمَئصِقفى!يرىِبَنلاعن،أبيهعن،ٍميَعُنبنِيَزيدَ)1(عن،َمَلسأ

.(2)(َتعَنَصمِفالَكَخَيرَاكانبثَويكَسَتَرتَهوَلهَزالُ،"يا:فيهقال

َفُسويبنُِهَفلاعبدُمحمدٍوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7669

ُئِهِكافلاإسحاقَبنِمحمدِبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبوأخبرَناقالا:!خاهَبصألا

عن،شُعبَةُحدثنا،ٍرِباجأبوحدثنا،ئئَسَمأبىابنُيَحيَىأبوحدثنا،بمَكَةَ

ٌلُجَرهَزّالي-أبيهعن،هَرالٍابنِعن،المُنكَدِرِبنِمحمدِعن،سعيدٍبنِيَحيَى

)الوكُنتَ!ير:النَبِئُلهفقالَ،ٍزِعامحَديثَجميرىِبَنلِلَرَكَذهَّنأ-َمَلسأ/نِم331/8

شُعبَةَ)4(.عنجَماعَةرَواهكَذالَكَإ)3(.خَيرَاكانبثَوبكَسَتَرتَه

جَذَىأخبرَنا،العَنبَرِئٍُرِهاطأبىابنُِحِلاصأبوأخبرَنادَقو-ا7670

،ُئِبَنعَقلاأخبرَنا،ُدْرَمْشَكوعمرٍبنُمحمدُحدثنا،القاضِىمَنصورٍبنُيَحيَى

نأ،ِرِدَكنُملابنِمحمدِعن،سعيدٍبنِيَحيَىعن،بلالٍبنُسُلَيمانُحدثنا

خَيرَاكانَبثَوبِكَسَتَرتَهوَلا:هَرالًايُدعَىَمَلسأنِملِرَجُلٍقالجميرِهَفلارسولَ

ٍلاّزَهبنِِميَعُنبنُيَزيدُفيهمَجلِسٍفىالحَديثِاذَهبُتثَذَحف:يَحيَىقال.إَكَل

قَبلَه.مِمّاُخَصأهذا.(حَق)ْالحَديثُاذَهو،جَذَىهَرالٌ:فقالَ،ُئِمَلسألا

.0107/1،32/257الكمالتهذيبفىاسمهفىالخلافوينظر"زيد،.:صفى(1)

.(17039،17083)فىتخريجهتقدم(2)

.(163)حديثهفىالفاكهىمحمدأبو(3)

طريقمن(7275)الكبرىفىوالنسائى.بهضعبةعنالصمدعبدعن(21894)أحمدأخرجه(4)

ضعبة.عنالطيالسى

به.صميدبنيحىطريقمن(7276)الكبرىفىالنسالْىأخرجه(5)
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الحدودأهلعلىالسترفىجاءمابابفيهاوالحدالألفمربةكتاب

داودَ،أبوحدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،علىٍّأبووأخبرَنا-أ7671

المُنكَدِرِابنِعن،يَحيَىحدثنا،زَيدٍبنُُداّمَححدثنا،ٍديَبُعبنُمحمدُحدثنا

فيُخبِرَه)1(.لمجرَئِبَّنلايأع!أناًزِعامَرَمأهَزّالًاأن

.(2)ٍلاّزَههِّدَجعنٍميَعُنبنِيَزيدَعنسعيدٍبنِيَحيَىعنُثيَّللاورَواه

هِّدَجعنٍلاّزَهبنِِميَعُنبنِيَزيدَعنٍراّمَعبنُُةَمِركِعرَواهَكِلَذَكو

.(3)هَزالٍ

ِهَّللاعبدُأخبرَنا،فُورَكَبنِالحَسَنِبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا-أ7672

عن،المُبارَكِابنُحدثنا،داودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنويحدثنا،جَعفَرٍابنُ

بنِلِعُقبَةَقيلَ:قالالهَيثَمِأبىعن،َةَمَقلَعبنِكَعبِعن،نَشيطٍبنِإبراهيمَ

ىِّنإ:لهفقالَ:قال!.َنولَعفَيوَنولَعفَيوَرمَخلاَنوبَرشَيجيرانًالَناَّنإ:ٍرِماع

نِممَوءودَةًأحيا،كَمَ!كاناهَرَتَسفعَورَةًرأىنَم":يقولُلمجيه!ِهَّللارسولَُتعِمَس

قَبرِها")4(.

أخبرَناببَغدادَ،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ7673

حَدَّثَنِى،هِشامٌالوَليدِأبوحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُ

.(941)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(4378)داودأبو(1)

به.الليثطريقمن(7278)الكبرىفىالنسائىأخرجه(2)

؟25لم3!انىوا!،(6!71والأسماءالكنىفىوالدولابى،(7279)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

."هؤالاص1ءْأنابيهعنهؤالبننعيمبنيزيد:النسائىوعندبه.عكرمةطريقمن(231)

ضي!فىالألبانىوضعفه.بهالمباركابنطريقمن(1489)داودأبووأخرجه.(9801)الطالسى(4)

.(4401)داودأبى
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الحدودأهلعلىالسترفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

عَلقَمَةَ،بنِكَعبِعن،!خالْعَولانَشيطٍبنُإبراهيمُأخبرَخ!،سَعدٍبنُُثيَفلا

جيرانًالَناإنَ:ٍرِماعبنِلِعُقبَةَقُلتُ:قالعُقبَةَِبِتاكالهَيثَمِأبىٍنيَخُدعن

ولَكِن،تَفعَلْلا:قالفيأخُذونَهُم.َطَرُئشلاُمُهَلداعٍوأناالخَمرَ،َنوبَرشَي

ىَنإ:فقالَعُقبَةَىَلإنيَخُدفجاءَ،اوهَتنَيمَلفففَعَلَ:قال.مُهْدَذَهَتومُهْظِع

؟ْلَعفَتلا!َكَحيو:عُقبَةُفقالَالشُرَطَ.ُمُهَلداعِىوأنا،اوهَتنَيمَلفنَهَيتُهُم

مَوءودَةًايحَتسافكأئمايِفمُوًعَورَةََرَتَسنَما:يقولُلمجيِ!ِهَفلارسولَُتعِمَسفإِنَى

قَبرِها")1(.نِم

حدثنا،بكرٍبنُمحمدُاْخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبوأخبرَنا-ا7674

ابنَُتعِمَس:قالوهبٍابنُأخبرَنا،ُئِرْهَملاداودَبنُسُلَيمانُحدثنا،داودَأبو

بنِعمرِوبنِِهَّللاعبدِعن،أبيهعن،ٍبيَعُشبنِعمرِوعنيُحَذَثٍُجيَرُج

ذَحنِمبَلَغَنِىفما،مُكَنيَبفيماالحُدودَ)2()تَعافَوُا:قاللمجيدِهَفلارسولَأن،العاصِ

.3(َ-)
.!!َمجو

بالكوفَةِ،المُحارِبِئُجَناحٍبنِنَذيرِبنُجَناحُمحمدٍأبوأخبرَنا-ا7675

أخبرَنا،ٍمِزاحبنُأحمدُحدثنا،ٍميَحُدبنِعلئَبنُمحمدُجَعفَرٍأبوأخبرَنا

من(175)حبانابنأخرجهو.2/035،405صفيانبنويحقوب،(3486)الصغرىفىالمصنف(1)

من(7283)الكبرىفىالنسائىو،(4892)داودأبوو،(17395)واحمدبه.الوليدابىطريق

داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.الهيثمابىعندخينعنكعبعنإبراهيمعنالليثطريق

(4501).

.3/265النهاية.إلئَترفعرهاولاعنهاتجاوزواأى:الحدودتعافوا(2)

صحيحفىالألبانىوصححهبه.وبابنطريقمن(1490)النسائىأخرجهو.(4376)داودأبو(3)

.(3680)داودأبى
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الحدودأهلعلىالسترفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربلاكتاب

ٍدِجامأبىعنالجابِرِ،يَحيَىعن،إسرائيلُأخبرَنا،موسَىبنُِهَّللاُديَبُع

ىَلإيَعنِىسَكرانُ.وهولهأخٍبابنِالمُسلِمينَمِنٌَلُجَرجاءَ:قالوأ87/81

بئسَ:لِعَمِّهقالثُمَّ:قال،جَلدِهكَيفيَّةِفىالحديثَفذَكَرَ.مَسعودٍبنِِهَّللاعبدِ

.(1)َةَبَرَخلاَترَتَسولا،الأدَبََتْنَسحأفأدَّبْتَما!أنتَاليَتيمِوالِىِهَفلاُرمَعَل

لهُدِجألوإِنَى،ٌدَلومحروماىِخألابنُهَّنإِهَّللاواَمأ،الزَحمَنِعبدِأبايا:فقالَ

َهَّللاَّنإ:ِهَّللاعبدُفقالَالخَيرِ.عناَلُمَلولَكِن،لِوَلَدِىُدِجأمااللَّوعَةِمِنَ

أنشأثُمَّ.أقامَهإلابحَدٍّيُؤتَىأنأمرٍلِوامحرىِغَبنَيلاولَكِنالعَفوَ،ُّبِحُيّوُفَع

مِنٌَلُجَرالمُسلِمينَمِنََعِطُقٍلُجَرَلَّوأَّنإ:قالكي!ِهَّللاِّىِبَنعنانُثِّدَحُي

امَّنأ!وفاقطَعوه".بصاحِبِكُماوبَهذا":فقالََفَرَسكي!ِهَّللاُئِبَنبهأُح!؟الأنصارِ

كألىَّ:ِموَقلابَعضُفقالَ،يُخفيهبيَدِهأشارَثُئَم،رَمادًاكي!ِهَّللاِّىِبَن2وجهُءُسِ!

ف!نًه-!م!يلبإ:أوالشًيطانِ-أعوانَتَكونواأنيَنبنِى"لا:فقالَ؟َكيَلَعشَقَّهذا

قرأ:ثُمَّالعَفوَ".ئبِدُيعَفُووالفهُأقامَه،إلأذَحبيوتَىأنأميرلِوالِىيَنبنِىلا

.122النور:أالآيَةَ(3)"!اَؤُحَفحضقَوأوُفغَيتَو!"

عن،سفيانُحدثنا،ٍميَعُنأبوأخبرَنا،أحمدُانَثَّدَحو:قال-ا7676

نَحوَه)4(.كي!النَّبِىِّعن،ِهَّللاعبدِعن،ٍدِجامأبىعنالجابِرِ،يَحيَى

.2/18والنهاية،1/123الأنوارمثارق.البلية:والخربة.إيةالخز":موفى،!الحرمة!:سفى(1)

والنهاية،1/27الجوزىلابنالحديثغريب،غيرهشىءعليهذُزَكأنماوأكمدتغير:وجههأصف(2)

2/375.

.(17590)فىتخريجهتقدم(3)

-(1694)أحمدوعنه-(13519)الرزاقوعبد.بهنعيمأبىطريقمن(8572)الطبرانىأخرجه(4)
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الحدودأهلعلىالسترفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

القاضىالحَسَنِابنُبكرِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبو/أخبرَنا-أ332/87677

عن،بَقثةُحدثنا،عُتبَةَأبوأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالا

:قالالهمَجزأةَأبىعن،مُئئبنِيَزيدَعنيَزيدَ،بنِِرِباجعن،َرَمُعبنِورقاءَ

ر!جنهُئِسِرافلاسَلمانُفأتاه،فضَرَبَهُمقَومٌفأتاه.هْرَفَطُنلففليأتِناذَنبًاَبَنذأنَم

َطوَّسلافألقِ:قاللا.:قالشَيئًا؟التَوبَةِمِنَإلَيكَُهَفلاأجَعَلَ:فقالَاًبَضغُم

.(1)ُهَفلاهَرَتَسسِترًاتَهتِكْولا

علىفدُلَّ،(2)عَيبَةٌلهتَقِرُسخ!بهٍرِسايبنَعَفارَأنَةَمِركِععنانيَؤرو

.(3)هَكَرَتفصاحِبِها

هَدَّوَزف،لهمَولاةٍنِمَقَرَسبسارِقٍعباسٍابنُأُمح!:قالَةَمِركِعوعن

.(4)هَلَسرأو

َرَمُعبنُعلئُأخبرَنا،الفَقيهُالحارِثِابنُبكرِاْبوأخبرَنا-أ7678

هِشامٍأبوحدثناالحَنَاطُ)ْ(،أحمدَبنِمحمدِبنُسعيدُحدثناالحافظُ،

جاءَ:قالَةَرَسيَمعن،ال!ائبِبنُعَطاءُحدثنا،ٍليَضُفابنُحدثنا،الرِّفاعِئُ

إنَ:الابنُفقالَزَوجِى.َلَتَقهذاابنِىَّنإ:فقالَتل!بهعلىىَلإوافُهٌلُجَر

بحى:7/3480الذهبىقالبه.الثورىسفيانطريقمن(781،782)والثاشى-مختصزا=

.يعرفلاماجدوأبو،ضعيف

.؟اوإسناده:7/3480الذهبىقال(1)

.327/3والنهاية،5/337البارىفتحلحفظها.الثيابفيهيوضعما:العيبة(2)

.(28543)شيبةأبىابنومصنف،(18929)الرزاقعبدمصنفينظر(3)

.(28544)شيبةأبىابنومصنف،(18930)الرزاقعبدمصنفينظر(4)

.3/277الإكمالوينظر،(3176)فىتقدمماوينظر.،االخياط:موفى،"الحناط"بن:8صفى(5)
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الحدودفىالشفاعةفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

صادِقَةًيمونِىإنوخَسِرتُما،خِبتُما:زحنهعلئفَقالَ.ىِّمُأعلىَعَقوعبدِى

فقالَ،لِلصلاةِهب!!لعلئٌقامَثُمَّنَرجُمْكِ.اًقِداصِكُنباِنُكَينِإو،ِكَنبانَقتُلِ

سألَىَّلَصفلَمّافانصرَفا،يَرجُمَكِ.أويَقتُلَنِىأنَنيرُظنَتما:لأُمِّهالغُلامُ

انطَلَقا)1(.:فقيلَعَنهُما

الحُدودِفىالشَّفاعَةِفىجاءَمابابُ

الفَقيهُ،ِرضَّنلاأبوىِنَربخأ،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7679

)ح(سَعدٍبنُُثيَّللاحدثناالوَليدِ،أبوأخبرَنا،أيّوبَبنُمحمدُأخبرَنا

حدثنا،ُّىِرَبنَعلاإسماعيلَبنُإبراهيمُحدثنا)2(،ِرضَّنلاأبووأخبَرَنِى:قال

عُروةَ،عن،شِهابٍابنِعن،سَعدٍبنُُثيَّللاحدثنا،رُمحٍبنُمحمدُ

سَرَقَت،التىالمَخزوميَّةِبشأنِاوُّمَهقُرَيشًاَّنإ:قالَتر!نهاعائشَةَعن

إلاهيَلَعُئِرَتجَينَمفقالوا:لمجي!؟ِهَّللارسولَفيهايُكَلِّمُنَمفقالوا:

تَشفَعُأُسامَةُ،"يا:فقالَأُسامَةُهَمَّلَكف!يه!يهم؟ِهَّللارسولِحِبُّزَيدٍبنُأُسامَةُ

الّذينََكَلَهامَّنإ":فقالَخَطيبًا!يه!يهمُّئِبَّضلاقامَثُمَّحُدودِالفهِ؟((.نِماَحفى

الضعيفُُمِهيفَقَرَسوِإذاتَرَكوه،ُفيرَّشلاُمِهيفَقَرَسإذاكانواأنّهُممُكَلبَق

.(3)((اهَدَيلَقَطَعتُتَقَرَسمحمدٍبنتَفاطِمَةَأنوَلالفهِوايمُ،ذَحلاهيَلَعأقاموا

.3/301قطنىارلدا(1)

كنيتهالعنبرىوإبراهيم.(2746)فىتقدمماوينظر،الصوابعلىمرازاتقدموقد)بن!.:مفى(2)

.6/355دمشقتاريخفىكماإسحاقأبو

ماجهوابن.بهالوليدأبىطريقمن(6240)عوانةوأبو،(1729)راهويهبنإسحاق)3(أخرجه

.(17240،17310،17373،17374)فىوتقدمرمح.بنمحمدعن(2547)
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الحدودفىالشفاعةفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

محمدِعنمُسلِمٌورَواهالوَليدِ،أبىعن"الصحيح"فىالبخارئُرَواه

،(1)

.رمحٍبنِ

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7680

الدُّورِئُ،محمدٍبنُالعباسُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

بنِيَحيَىعن،َةئِزَغبنُعُمارَةُحدثنا،ريَهُزحدثنا،ٍريَكُبأبىبنُيَحيَىحدثنا

معناالجُلوسَأرادَرأيتُهفما:قال.َرَمُعلابنِاوسَلَجانَهُمىِقشَمَذلاٍدِشار

:قال.(2)َمَّمَذَتفرأيتُه:قالالزَحمَنِ.عبدِاْباياالمَجلِسِىَلإمَئُلَه:قُلناحَتَى

تَقولونَ:ألاتَنطِقونَ؟لالَكُمما:فقالَْدَحْامِناْمَفَكَتَيمَلفانتَكَسففجَلَسَ

وما،بألفٍوالمِائَةَ،بمائَةٍَرشَعلاو،بعَشرٍَةَدِحاولاَنِإف.هِدمَحِبوِهَفلاسُبحانَ

،ظ87/81شَفاعَتُهحالَتنَم":يقولُجميرِهَفلارسولَُتعِمَس،ُهَفلازادَكُمُزِدتُم

فلَيسَدَينوعَلَيهماتَنَمواًمرِه،فىالفهَضاذدَقفلَجوزَعالفهِذَحنِمذَحدونَ

مَلهُمَلعَيوهوباطِلفىَمَصاخنَمو،ُتا!شلاوُتانَسَحلااهئِكلووالذرهَمِ،بالذينارِ

لَجوعَزَُّهَّللاهَنَكسأفيهلَيسَمامُؤمِننفىقالنَمو،َعِزنَيحَئىالفهِِطَخَسفىْلَزَي

.(4)"لاقمِفايَخرُجَحَثىخَبالي)3(رَدغَةَ

.(8861/8)مسلمو،(6876)لبخارىا(1)

.(مم)ذ32/209التاخ.استنكف:تذمم(2)

.1/390الجوزىلابنالحديثغريبالنار.أهلصديدمنالمختلطالشىء:الخبال)3(ردغة

مقتصزاالدورىعن(961)الأخلاقمساوئفىالخرانطىاخرجهو.(7673)الشصبفىالمصنف(4)

قالبه.زهيرطريقمن(15511)فىفهالمرفوعوتقدمإلخ"....مزمنفىقالاومن:قولهعلى

.صدوقالطويلراضدبنيحى:7/3481الذهبى
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الحدودفىالشفاعةفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربلأكتاب

ُّىِوَلَعلاداودَبنِالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7681

الشَّرقِىِّ،بنِالحَسَنِبنِمحمدِبنُِهَّللاعبدُمحمدٍأبوأخبرَنا،ُهَّللارَحِمَهُ

ٍحِلاصبنُصَفوانُحدثنا،الحَنظَلِئُإدريسَبنُمحمدٍُمِتاحأبوحدثنا

،ِقاّرَولاٍرَطَمعن،بَشيرٍبنُسعيدُحدثنا،محمدٍبنُمَروانُحدثنا،ُنِّذَؤُملا

مُهولأصحابِهع!جِِّهَّللارسولُقال:قالَرَمُعابنِعن،ِعِفانعنهَثَّدَح

وجَلَّعَزَُّهَّللاَبَتَك.هِدمَحِبوِهَّللاسبحانَ:قالنَم؟َنومَّلَكَتَتلالًكُم"ما:جُلوسٌ

ةَّرَممِائَةَاهَلاقنَمو،حَسَنَةٍمِائَةَلهُهَّللاَبَتَكعَشرًااهَلاقنَموحَسَنات،عَشرَله

حالَتنَموله،ُهَّللاَرَفَغاستَغفَرَِنَمو،ُهَّللازادَهزادَنَموحَسَنَة،ألفَلهُهَّللاَبَتَك

ُهَّللاصَئرَهبَريئًااتَّهَمَِنَموحُكمِه،فىَهَّللاضادَّدَقفِهَّللاحُدودِنِماَحدونَشَفاعَتُه

فىبههُح!َففَيولَدِه-نِمىَفَتناِنَموقالَ،مِمّابالمَخرَجَِىِتأيىَّتَحالخَبالِِةَنيطىَلإ

القيامَةِ")1(.يَومَ/الخَلائقِرُءوسِعلىالفهُفضَحَه-اينُّدلا

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ7682

حدثنا،ٍنيَكُدبنُُلضَفلاٍميَعُنأبوحدثنا،الذُورِىُّالعباسُحدثنا،يَعقوبَ

الزُّبَيرِأبيهعنالزُّبَيرِ،بنِعُروةَعن،ِمهَجلاأبىابنِبكرِأبىعن،إسرائيلُ

بَلَغَتِاذِإف،السُّلطانَتَبلُغِمَلماالحُدودِفىاوعَفشا:قاله!لالعَوّامِابنِ

تَشفَعوا)2(.فلاال!لطانَ

،(292)معجمهفىالأعرابىوابن،(9988)الكبرىفىوالنسائى،(3470)الترمذىأخرجه(1)

وتالبه.الوراقمطرطريقمن3/1249الكاملفىعدىوابن،(2921)الأوسطفىوالطبرانى

أوله.علىمقتصزاوالنسائىالترمذىوعند.غريبحسن:الترمذى

.بنحوهبهالجهمأبىابنبكرأبىطريقمن4/237العللفىالدارقطنىذكره(2)
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الإمامفيسترهيسميهلابحديعترفالرجلبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

ابنُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا،إسحاقَأبىابنُاترَكَزأبوأخبرَنا-أ7683

،عَونٍبنُجَعفَرُأخبرَنا،الوَفابِعبدِبنُمحمدُأحمدَأبوحدثنا،يَعقوبَ

مَرَّ:قالِّىِفَنَحلاالفَرافِصَةِعن،عُروةَبنِِهَقلاعبدِعن،عُروةَبنُهِثامُأخبرَنا

:قالأرسِلُوه.:فقالَلهيَشفَعُفجَعَلَسارِقًا،أخَذْنادَقوز!جهُزيَبرلاانيَلَع

اذِإف،ال!لطانِدونَيُفعَلَُكِلَذإنَ:قال؟ُهَلِسرُنأنانُرُمتأ،ِهَقلاعبدِأبايا:قُلنا

أعفَاه)1(.إنُهَفلاهاَفعأفلاال!لطانََغَلَب

الإمامُفيَستُرُهيُسَمِّيهلابحَدٍّيَعترِ!ِلُجَّرلابابُ

بنِِحِلاصبنُمحمدُأخبرَخ!،الحافظُِهَقلاعبدِأبوأخبرَنا-أ7684

عبدِبنِمحمدِبنُالقُذوسِعبدُحدثناالشَامَاح!،أحمدَبنُجَعفَرُحدثناهاخ!،

ِهَقلاعبدِبنُإسحاقُحدثنا،هَقامٌحدثنا،ٍمِصاعبنُعمرُوحدثناالكَبيرِ،

فقالَ:ٌلُجَرفجاءَه،ر!مجىِبَّنلامَعَكُنتُ:قالىبَنْاعن،طَلحَةَأبىابنِ

ِتَرَضَحف.عنهيَسألْهمَلو:قالعلئَ.هْمِقأفحَذاأصَبتُىَنإ،ِهَقلارسولَيا

هيَلإ!امَا!لاةَع!يههالنَبِئُقَضَى!ما،ر!مجىِبَنلامَعَفصَقَى:قالالضَلاةُ.

:قال.ِهَّللاكِتابَعلىَّْمِقأفحَذًاأصَبتُدَقىَنإ،ِهَقلارسولَيا:فقالَالزَجُلُ

رَواه.(2)((َكَبنَذلَكََرَفَغدَقَهَّللا"ف!نَّ:قال.مَمَذ:ق!المَعَنا؟((.َتيَّلَصدَقَسيَلأ"

فىوالدولابى،4/356المكلشرحفىوالطحاوى،(28535،28536)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.عروةبنهامطريقمن3/052والدارتطنى،(71)والأسماءالكنى

الذهى.ووافقهوصححه،بههمامطريقمن4/532والحاكم.القدوسعدعن(4336)البزارأخرجه(2)
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التجمسسعنالنهىفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

عنمُسلِمٌورَواه،محمدٍبنِالقُدّوسِعبدِعن"الصحيح"فىالبخارىُّ

.(1)ٍمِصاعبنِعمرِوعنالحُلوانِىِّعلىٍّبنِالحَسَنِ

(2)!مجابَّخِثَعنأُمامَةَأبوأيضًاَكِلَذفىورَوَى

ِسُّسَجَّتلاعنِىهَّنلافىجاءَمابابُ

يَعقوبَ،ابنُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7685

يَحيَىبنُيَحيَىحدثناقالا:ِمالَّسلاعبدِبنُومُحَمَّدُمحمدٍبنُجَعفَرُحدثنا

نأ،هريرةَأبىعنالأعرَ!،عنالزِّنادِ،أبىعن،مالكٍعلىقَرأتُ:قال!

تَجَشسواولاالحَديثِ،اع!ذَبُالظّنف!نَّوالالنّ،"إيّاكُم:قالكتِهَفلارسولَ

ِهّللاعِبادَوكونوا،اورَبادَتولاتَباغَضواولا،اودَساحَتولاتَنافَسواولا،اوسّسَحَتولا

البخارئُهَجَرخأو،يَحيَىبنِيَحيَىعن""الصحيحفىمُسلِمٌرَواهإخوانًا(()3(.

.(4)!َرعألاعنَرَخَاوجهٍنِم

الحُسَينِبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-أ7686

الفِريابِىُّ،َفُسويبنُمحمدُحدثنا،ُئِمَل!لاَفُسويبنُأحفدُحدثنا،القَطَانُ

.(2764/44)ومسلم،(6823)البخارى(1)

الكبرىفىوالنسائى،(4381)داودوأبو،(45/2765)ومسلم،(22163)أحمد)2(أخرجه

.(131)خزيمةوابن،(7316)

.(10211)فىوسيأتى.(11568)فىتخريجهتقدم(3)

به،مالكطريقمن(0666)أيضماالبخارىرواهوقد،(5143)والبخارى،(2563/28)مسلم(4)

من(15681)فىالحديثتقدموقد.(10211)فىإليهوأشارهنا،المصنفإليهيشرلمولكن

مسلم.علىالعزوفىواقتصر:للبخارىهناكالمصنفيعزهولم،مالكطريق
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التجسسعنالنهىفيجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

ُتعِمَس:قالمُعاويَةَعن،سَعدٍبنِِدِشارعن،ثَورٍعن،سفيانُحدثنا

النّاسِ-عَثَراتِ:وْا-الئاسِعَوراتِائتعتَإنِ)إئكَ:يقولُلمجي!ِهَفلارسولَ

سَمِعَهاةَمِلَك:الذَرداءِأبويقولُ:قال.أتُفسِدَهُمأنكِدتَأوأفسَدتَهُم(و81/88

.(1)اهبُهَفلاهَعَفَنف-لمج!ِهَفلارسولِنِممُعاويَةُ

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلئأبوأخبرَنا-ا7687

،ٍشاّيَعبنُإسماعيلُحدثنا،الحَضرَمِئُوعمرٍبنُسعيدُحدثناداودَ،أبو

مُئئبنِوكَثيرٍِريَفُنبنِِريَبُجعن،ٍديَبُعبنِِحيَرُشعن،زُرعَةَبنُضَمضَمُحدثنا

:قال-لمجيِ!ىِبَنلاعن،أُمامَةَوأبِىمَعديكَرِبَبنِوالمِقدامِالأسوَدِبنِوعَمرِو

.(2)،مُهَدَسفأالئاسِفىالزل!ةَابعنًىإذاالأميرَإإن

أحمدُحدثنا،القَطَانُبكرٍأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-ا7688

بنِزُرارَةَعن،الزهرِئَعنمَعمَز،أخبرَنا،الزَزاقِعبدُحدثنا،َفُسويابنُ

الزَحمَنِعبدِعن،َةَمَرخَمبنِالمِسوَرِعن،عَوفٍبنِالزَحمَنِعبدِبنِمُصعَبِ

يَمشونَمُهفبَينا،بالمَدينَةِلَيلَةً!االخطابِبنَِرَمُعمَعََسَرَحهَنأعَوفٍابنِ

باثإذامِنهفىَنَواإذاحَتَى،هَنوُئُؤَيفانطَلَقوا،بَيتٍفىسِرافيلَهُمث!َش

ِدَيبَذَخأوز!نهُرَمُعفقالَ،ولَغَطْمُرتَفِعَةأصواتفيهلَهُمقَومٍلىع3ٍف.ُ

صحيحفىالألبانىوصححه.بهالفريابىطريقمن(0576)حبانوابن،(4888)داودابوأخرجه(1)

.(0884)داودابى

بنالمقدادعن5:وعند،بهاسماعيلطريقمن(23815)احمدوأخرجه.(4889)داودأبو(2)

.(5894)داودى!اصحيحفىالألبانىوصححه.ممديكرب"بناوالمقدام:مكانالأسود،

.(فو)ج23/131التاجينظر.مغلق:أى:مجات(3)
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حداتكنلممازلاتهمالهيئاتذوىعنيعفوالإمامباب:فيهاوالحدالأشربةكتاب

رَبيعَةَبَيتُهذا:قاللا.:قُلتُهَذا؟نَمبَيتُأتَدرِى:فقالَالزَحمَنِعبدِ

ىَرأ:الرَّحمَنِعبدُقال؟ىَرَتفما،(1)ٌبْرَشالآنَُمُهو،ٍفَلَخبنَِةئَمُأابنِ

.انْسَّسَجَتدَقف.،12:الحجراتأتَجشًسُوأ!!وَلَا:فقالَ،عنهُهَفلانَهَىماأتَينادَق

وتَرَكَهُم)2(.زحبهُرَمُععَنهُمَفَرَصناف/

محمدٍبنُإسماعيلُأخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا7689

الأعمَشُ،حدثنا،ٍديَبُعبنُيَعلَىحدثنا،إسحاقَبنُمحمدُحدثناالضَفارُ،

خَمرًا؟هُتَيحِلتَقطُرُفُلانٍفىلَكَلَه:ِهَفلاِدبَعِلقيلَ:قالوهبٍبنِزَيدِعن

.(3)هْذُخأنلَنايُظهِرْنِإف،نَتَجَ!سَأننَهانادَقَهَّللاإنَ:فقالَ

اًّدَحلًحُقا!َلهازَلَّالَهِمالهَيئاتِذَوِىعنيَعفوالإهامُبافي:

بنُالزَحمَنِعبدُمحمدٍوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7690

بنُُناّسَحالوَليدِأبوالامامُحدثنا:قالاالمُزَكَىبالُويَهبنِأحمدَبنِمحمدِ

يَحيَى،بنُيَحمىَحدثنا،الحُسَينِبنِمحمدِبنُجَعفَرُحدثنا،ُئِشَرُقلامحمدٍ

عمرِوبنِمحمدِبنِبكرِأبىبنِمحمدِعن،المَدينئٍُعِفانابنُبكرِأبوأخبرَنا

ذَوِى)أقيلوا:ءلمجي!ِهَفلارسولُقال:عاثشَةُقالَت:ُةَرمعقالَت:قالحَزمٍابنِ

.(4)!مِهتِألَزالهَيئاتِ

.1/524الجوزىلابنالحديثكريب.انربجمع:الرب(1)

فىالطرانىوأخرجهالإصناد.صحيح:وقال4/377الحاكمطريقهمنو،(18943)الرزاقعبد(2)

صحيح.إصناله:7/3483الذهبىقالبه.الزهرىطريقمن(1806)الثايينمسند

نأايرمذىوذكر،بهالأعثىطريقمن(663)الحللنىواترمذى،(4890)داودأبواخرجه(3)

.(0904)داوداءىصحيحفىالألباكأإصنادهوصحح.عقبةبنالريدالثارباصم

به.نافعابنبكرأيطريقمن(94)حبانابنأخرجه(4)
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حداتكنلممازلاتهمالهيئاتذوىعنيعفوالإمامباب:فيهاوالحدالأشربةكتاب

المِهرانِئُإبراهيمَبنِمحمدِبنُأحمدُسَهلٍأبووأخبرَنا-ا7691

حدثنا:قالواامُهُريَغوالشَاذْيَاخِئُمحمدٍبنُأحمدُالعباسِوأبوالمُزَكَى

الحَكَمِ،عبدِبنِِهَفلاعبدِبنُمحمدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبو

عن،زَيدٍبنُالمَلِكِعبدُحَذَثَنِى،كيَدُفأبىبنِإسماعيلَ)1(بنُمحمدُحدثنا

عن،الزَحمَنِعبدِبنتِعَمْرَةَعن،أبيهعن،حَزمٍبنِبكرِأبىبنِمحمدِ

نِمحَدّاإلأعَثَراتِهِم،الهَيئاتِذَوِى"أقيلوا:!ي!النَبِئُقال:قالَتائهاعائشَةَ

.(2)"ِهفلاحُدودِ

.(3)ٍكيَدُفأبىابنِعنال!رحِابنُالطاهِرِوبْاوٌميَحُدرَواهَكِلَذَكو

.ُمَلعأفالفَهُ.(4)هيفأبيهذِكرِدونٍَكيَدُفأبىابنِعنجَماعَةٌورَواه

الزَبيعُأخبرَنا،مُئَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَنا

َنوفَرعُيلَيسواائَذينَعَثَراتِهِمُ"دقالونَائَذينَالهَيئاتِووَذو:ُئِعِفاشلاقال:قال

.(ْ)َةَئرلاُمُهُدَحأفيَزِذُبالشَزَ

أعنأ.:مفىبعده(1)

.(17312)فىتقدم(2)

به.دحيمعن2/655الاعدالميزانفىوالذهبى،18/309الكمالتهذيبفىالمزىذكره(3)

به.الطاهرأبىطريقمن5/1945الكاملفىعدىابنوأخرجه

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهفديكأبىابنطريىْمن(4375)داودأبو)4(أخرجه

(3679).

.6/145والأم،(5265)المعرفةفىالمصنف(5)
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...أيديهمفيأصيبوماالردةأهلقتالبابفيهاوالحدالأشربلأكتاب

ا!ِهِلديأفىأُصيبَوماالرّدَّةِأهلِقِتالِبابُ

المُسلِميَنمَتاعِنِم

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِاْبوأخبرَنا-ا7692

:قالإسحاقَابنِعن،ُسُنويحدثنا،ِراّبَجلاعبدِبنُأحمدُحدثنا،يَعقوبَ

وخهَلَمّا:قالِريَبرلابنِعُروةَعن،ِريَبرلابنِجَعفَرِبنُمحمدُحَذَثَنِى

مَعَهوخَرَجَ،ِساّنلابمَعَهَبَعوأِةَذِّرلاأهلِىَلإالوَليدِبنََدِلاخهب!!لبكرٍأبو

جُيوشَههُناكَفعَئأَبَريدَينِعلىالمَدينَةِمِنَالقَضَةِىِذبَلَزَنحَتَىهب!!لبكرٍأبو

ىَلإهُرْمأوالشَفَاسِبنِقَيسِبنََتِباثالأنصارِعلىَرَفأو،عَهدَههيَلإوعَهِدَ

مَرَهأثُمَّ،العَرَبِوقَبائلِالمُهاجِرينَمِنَِساّنلاجَماعَةِعلىاًدِلاخفَرَوأ،ٍدِلاخ

تَميمٍبَيىأرضِىَلإَدَمَصمِنهَغَرفاذِإف،َئِدَسْالاخوَيلِدٍبنَِةَحيَلُطِليَصمُدَأن

مِنَمَعَهَىِقَبنَمباًدِلاخسَيَلقَىهَنأوأظهَرَ،هيَلإَكِلَذَزَسأوبهامِفايَفرُغَحَتَى

مَعََبَعوأكاندَق،مَكيدَةًهَرَهظأامَّنإَكِلَذيُريدُوما،َرَبيَخناحيَةِفىالناسِ

نِمماءٍعلىبُزاخَةَيَومِفىوطُلَيحَةُهوىَقَتلاحَتَىٌدِلاخفمَضَى،ِساّنلابحْالِدٍ

ٍةَئاِمِعبَسفىبَدرٍبنُعُيَينَةُ،!88/81مَعَهكاندَقو،ٌنَطَقله"لقالٍُدَسأبَيىمياه

َكَءاجلَهلَكَاَبألا:فيَقولُطُلَيحَةَيأمح!ُبرَحلاهَرتهحينَفكانَ،فزارَةَنِم

حَتَىجَهِدْنا.ِهَّللاوفقدْ؟هُرِظنُيما:فيَقولُ.ِهَّللاولا،:فيَقولُبَعدُ؟جِبريلُ

وحَديثًا،هاحَرَكرَحًىلَكََّنإ:فقالَ!خَءاجدَقنَعَم:فقالَفسألَهًةَّرَمجاءَه

والفَهِهذا،تَنساهلاحَديثٌلَكَسَيَكونُهَنأُهَفلاَمِلَعدَقأظُنُّ:فقالَتَنساه.لا

.مُكِنأشِلفانطَلِقوا،ٌباّذَكفزارَةَبَنِىيا
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...أيديهمفىأصيبوماالردةأهلقتالبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

َلْتَقالرهرِىِّعنِىغَبلاأهلِقِتالِكِتابِفىانيَؤُردَقو:الفهُرَجمَهالشيخُقمال

حينَإسلامَهثُمَّ،ِهجَولاهذافىأقْرَمَبنَوثابِتَمِحْصَنٍبنَعُكَّاشَةَطُلَيحَةَ

انْغُلبَيمَلوبالمَدينَةِ)1(،ل!لمحبهبكرٍبأبِىومُرورَه،بالعُمرَةِوإِحرامَهُّقَحلاَبَلَغ

العَقلَ.هَمَزلأأومِنهأقادَهَّنأ

سَمِعتُه،فيماوأظنهالحافظِ-ِهَفلاعبدِأبىعنكِتابِىىِفو-ا7693

بنُالحَسَنُأخبرَنا:أخبَرَهُم!كاهَبصألاِهَّللاعبدِأباأنمحر-أجازَفيمافهووإلا

موسَىبنُمحمدُحَذَثَنِى،ُئِدِقاولاحدثنا،الفَرَجِبنُالحُسَينُحدثنا،ِمهَجلا

عَسكَرِفىالهَزيمَةُوقَعَتِلَفا:قالأبيهعن،الئيمِئُإبراهيمَبنِمحمدِابنِ

د!لمحبهَرَمُعخِلافَةِفىَمِدَقثُئَم،الشئامََمِدَقحَتَىمُنهَزِمًاِساّنلافىَجَرَخطُلَيحَةَ

ِنيَلُجَزلاقَتلِكَبعدََكئِحُألا،طُلَيحَةُيا:قال!حبهُرَمُعهَارافَلف،َةَكَم

،َنينِمؤُملاأميرَيا:فقالَاْقْرَمَ.بنَوثابِتَمِحْصَنيبنَعُكَاشَةِنيَحِلاضلا

علىبُنيَتالبُيوتِلُكومابأيديهِما،ىَنِهُيمَلوبيَدِىُهَفلااْكرَمَهُما

وأسلَمَ.ِنَاَنَشلاعلىيَتَصافَحونَالناسََنِإف،جَميلَةصَفحَةْولَكِن،ثحُحلا

.(2)اًحيحَصإسلامًا/طُلَيحَة335/8ُ

عمرِوأبوأخبرَنا،!كاهَبصألاعلئبنُاْحمدُبكبرأبوأخبرَنا-ا7694

.(16806،01684)فىتخريجهتقدم(1)

بنمحمدعنسمدبنثامعنالواتدىطريقمن25/153،154تاريخهفىعساكرابنأخرجه(2)

."الشاناعلىوفي!هما:،قولهمنالواتدىعناَخرطريقمن25/170وفىكحب.

الواتدى.وفيه،منفطعهدانص):7/3484الذهبىوقال
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...أيديهمفىأصيبوماالردةأهلقتالبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

حدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبوحدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُأخبرَنا،حَمدانَابنُ

وفدُجاءَ:قالشِهابٍبنِِقِراطعن،مسلمٍبنِقَيسِعن،سمفيانُحدثنا،وكيعٌ

ر!بهبكرٍأبومُهَرَّيَخف،َحلُّصلايَسألونَهز*حنهبكرٍأبىىَلإُنافَطَغوٌدَسأبُزاخَةَ

دَقالمُجليَةُُبرَحلاهذا:فقالوا:قال.المُخزيَةِِملِّسلاأوِالمُجليَةِِبرَحلابَينَ

والكُراعَ)1(،َةَقْلَحلاتُؤَدّونَ:ر!البنهبكرٍأبوقالالمُخزيَةُ؟ُملِّسلافما،عَرَفناها

والمُسلِمينَنَبيِّهخَليفَ!ُهَّللاَىِرُيىَّتَح،الابِلِأذنابَيَتَّبِعونَأقوامًاَنوكَرتُتو

الجَنَةِفىوقَتلانا،قَتلاكُمنَدِىولاقَتلاناوتَدونَ،بهيَعذِرونكُمأمرًا

فقالَ:قالمِنكُم.أصَبناماونَغنَمُ،اّنِمأصَبتُمماوتَرُدُّونَالنّارِ،فىوقَتلاكُم

اّمِعِنفَعارُكلاوالحَلقَةَيُؤَدّواأناَّمأ؟َكيَلَعُريشُنَسورأيًارأيتُدَق:ز!بهُرَمُع

نَبيِّهخَليفَةَُهَّللاَىِرُيىَّتَحالابِلِأذنابَيَتَّبِعونأقوامًااوكَرتُيأناَّمأو،رأيتَ

مِنهُمأصَبْنامانَغنَمَأناَّمأو،رأيتَاّمِعِنفبهيَعذِرونَهُمأمرًاوالمُسلِمينَ

الجَنَّةِفىوقَتلاناِراّنلافىقَتلاهُمَّنأاَّمأو،رأيتَاّمِعِنفمِنّاأصابواماويَرُدّونَ

.مُهَلديَاتَفلاهَّللاأمرِعلىاولِتُققَتلانا؟فلاقَتلانايَدواأناَّمأو،رأيتَاّمِعِنف

.(2)َكِلَذعلىُساّنلافتَتابَعَ

يُخالِفُلاالأموالِفىر!بهالخطابِبنَِرَمُعوقَولُالفة:هَمِحَرالشيخُقال

النهاية.الخيللجميعاسم:والكراع.خاصةالدروع:وقيل.عامةالسلاح،اللامبسكون:الحلقة(1)

427/1،4/165.

الأموالفىزنجويهابنطريقهومن-(015)الأموالفىعبيدابوواخرجه.(33273)شيبةابىابن(2)

الصحابةفضائلفىواحمدبه.سفيانطريقمن(279)البلدانفتوحفىوالبلاذرى-(742)

.(16841)فىاولهوتقدمبه.مسلمبنقيسطريقمن(1698)
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أعيانِنِمأيديهِمفىأُصيبَماأعلمُ-والفَهُبه-أرادَامَنإفإِنَه؟الذَماءِفىقَولَه

أتلَفوا.ماتَضمينَلا،المُسلِمينَأموالِ

ومالَهُوحَريمَهنَفسَهِلُجَّرلامَنعِفىجاءَمابابُ

بنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-ا7695

حدثناالوَليدِ،أبوحدثنا،الأسفاطئُِلضَفلابنُعباسُحدثنا،ُراف!َئصلاٍديَبُع

عن،ٍرِسايبنِِراّمَعبنِمحمدِابنِعُبَيدَةَاْبىعن،أبىحَذَثَنِى،سَعدٍبنُإبراهيمُ

!ص:ِهَفلارسولُقال:قالز*حبهزَيدٍبنِسعيدِعن،عَوفٍبنِِهَفلاعبدِبنِطَلحَةَ

دونَأُصيبَنَموشَهيذ،فهوأهلِهدونَأُصيبَنَموشَهيذ،فهومالِهدونَأُصيبَنَم"

إبراهيمَعنُّىِمِشاهلاأئوبَوأبوالطيالِسِئُداودَأبورَواه.(1)"ذيهَشفهودييه

.(2)هُركِذمَضَىدَقو.((شَهيدٌفهودييهدونَأودَمِهدونَأوأهلِهدونَكُلَ،ومَن:فقالَ

بنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا،بِشْرانَابنُالحُسَينِاْبوأخبرَنا-ا7696

الزَحمَنِعبدِأبوحدثنا،الكَيساك!ٍبيَعُشبنُسُلَيمانُحدثنا،المِصرِئُمحمدٍ

ببَغدادَ،الجَتارِعبدِبنِيَحىَبنُِهَقلاعبدُمحمدٍأبووأخبرَنا)ح(المُقرِئُ

أخبرَنا،التَرقُفِئُِهَفلاعبدِبنُعباسُحدثناالضَفارُ،محمدٍبنُإسماعيلُأخبرَنا

أبوحَذَثَنِىأتوبَ،أبىبنُسعيدُحَذَثَنىالمُقرِئُ،الزَحمَنِعبدِأبو

هَنأالعاصِبنِعمرِوبنِِهَفلاعبدِعن،عباسٍابنِمَولَىَةَمِركِععنالأسوَدِ،

هَلفمَظلومًامالِهدونََلِتُقنَمأ:يقولُمج!،و89/81ِهَفلارسولَُتعِمَس:قال

.(6130)فىتخريجهتقدم(1)

.(16857،16858)فى)2(تقدم
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الرَّحمَنِعبدِأبىعن""الصحيحفىالبخارىُّرَواه.ٌدِحاوامُهُظفَل.(1)"ةَّنَجلا

.(2المُقرِئيَزيدَبنِِهَفلاعبدِ

بنُيَحيَىأخبرَنا،ُّىِرَبنَعلاٍرِهاطأبىابنُِحِلاصأبوأخبرَنا-ا7697

بنُوإِسحاقٍُعِفاربنُمحمدُحدثنا،سلمةَبنُأحمدُحدثنا،القاضىمَنصورٍ

أخبرَنا،الرَّزّاقِعبدُحدثنا:ٍعِفارابنُوقالَ.انَربخأ:إسحاقُقال؟مَنصورٍ

هَرَبخأالزَحمَنِعبدِبنَِرَمُعمَولَىاًتِباثأنالأحوَلُسُلَيمانُأخبرَض!،ٍجيَرُجابنُ

اور!َيَتكانماسُفيانَأبىبنَِةَسَبنَعوبَينَعمبروبنِِهَّللاعبدِبَينَكانلَمّاهَّنأ

ِهَّللاعبدُفقالَ،هَظَعَوفوعمرٍبنِِهَفلاعبدِىَلإالعاصِبنُُدِلاخَبِكَر،ِلاتِقلِل

(3)"؟شَهيدٌفهومالِهدونََلِتُقنَم":!ال!عِهَّللارسولَأنَتمِلَعماأ:عمبروابنُ

.(4)ٍعِفاربنِِدَفَحُمومَنصورٍبنِإسحاقَعن""الصحيحفىمُسلِمٌرَواه

حدثنا،جَعفَرٍبنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَنا-ا7698

بنِسَعدِعن،شُعبَةُحدثنا،الطيالِسِئُداودَأبوحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

أرادَمُعاويَةَأن،عَضَهعنيُحَدِّثُمَخزومٍبَيىنِماًلُجَرُتعِمَس:قالإبراهيمَ

لهفقيلَيَتَسَلَّحوا،أنمَواليَهَرَمأف،وعمرٍبنِِهَّللاعبدِنِم(ْ)َطْهَولاَذُخأيأن

.(6)"ٌديهَشفهومالِهدونََلِتُقنَم":لمجولُ!عِهَفلارسولَُتعِمَس:فقالََكِلَذفى

به.المقرئالرحمنعبدأبىطريقمن(0974)والشائى،(7084)أحمدأخرجه(1)

.(2480))2(البخارى

.(6126)فىوتقدم.(6922)أحمدوعنه،(18568)الرزاقعبد(3)

.(226/141)مسلم(4)

.3/435الفائق.بالطائفالعاصبنلعمروكانمالسمىوبه،المطمئنةالأرض:الوهط(5)

به.ضعبهةطريقمن(6913)أحمدوأخرجهء(24؟8)الطيالسى(6)
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بنُالزَحمَنِعبدُمحمدٍوأبوالحافظُِهَفلاعبدِاْبوأخبرَنا-ا7699

الزَبيعُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالاالمُقرِىٍدِماحأبى

العَلاءُحدثنا،بلالٍبنُسُلَيمانُاْخبرَنا،وهبٍبنُِهَفلاعبدُحدثنا،سُلَيمانَابنُ

!ِيكىِبَنلاىَلإجاءَاًلُجَرأن،هريرةَأبىعن،أبيهعن،الزَحمَنِعبدِابنُ

تُعطِه"فلا:قالمامحر؟أخذَيُريدُْلُجَر!كَءاجإناْرأيتَ،ِهَفلارسولَيا:فقالَ/8/336

:قال؟ىِنَلَتَقإنأرأيتَ:قالافقاِثلْه،.:قال؟ىِنَلَتاقإنأفَراْيتَ:قالمالَكَإ.

فىمُسلِمٌرَواه.(1)إِراّنلافىأهو:قالقَتَلتُهُ؟إنأفَرأيتَ:قالشَهيذلأ."فأنتَ

.(2)ِنَمحَزلاعبدِبنِالعَلاءِعنَرَخَاوجهٍنِم""الصحيح

ُئِوَلَعلاعلىبنِمحمدِبنِجَعفَرِبنُزَيدُالقاسِمِأبوأخبرَنا-ا0770

أخبرَناقالا:بالكوفَةِالمُقرِئُالنَخارُمحمدٍبنُالواحِدِعبدُالقاسِمِوأبو

بنُعمرُوحدثنا،ٍمِزاحبنُأحمدُحدثنا،ٍميَحُدبنِعلىبنُمحمدُجَعفَرٍأبو

جاءَ:قالاْبيهعن،مُخارِقٍبنِقابوسَعن،سِماكٍعن،ٍطاَبْسأعن،حَفادٍ

ُعَنصأفمايَبُرخ!)3(،أنيُريدُأتاك!آتٍ،ِهَفلاَئِبَنيا:فقالَلمجيبىِبَنلاىَلإْلُجَر

أتَسحَينُ:قاليَنتَهِىَ؟أنفأبَىناشَدتُهإنأرأيتَ:قالَ.،َذلاهُد!ِثامشأ:!ال؟ِب

اْستَعينُهالمُسلِمينَمِنَْدَحأْنُكَيمَلإنأرأيتَ،ِهَفلاَئِبَنيا:قال.!َنمِلسُملا

طريقمن1/051أصبهانأخبارذكرفىنميمرابو.بهصليمانبنالربغعن(261)عوانةابوأخرجه(1)

.(6127)فىوتقدمبه.بلالبنصليمان

.(225/140)مسلم(2)

.(ززب)51/922التاج.والسلبالنزع:والبز.يسلبنى:يبزنى(3)
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عِندِىْنُكَيمَلإنأرأيتَ،ِهَّللاَئِبَنيا:قالالشلطانَ".ِثِغَتسا":قالعَلَيهِ؟

َتعَنَموإلّا،ِةَرِخَالاشُهَداءِفىكُنتَقَتَلَكَن!ف،"فقاتِلْه:قال؟ِهيَلَعأستَغيثُهسُلطانٌ

.(1)"َكَلام

حدثنا،الصِّبغِئُالعباسِأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-ا1077

بنُالعَزيزِعبدُحَذَثَنِى،أوَيسٍأبىابنُحدثنا،زيادٍبنِعلىبنُالحَسَنُ

الغِفارِىٍِّديَهُقعن،حَنْطَبٍبنِالمُطلِبِأبيهعن،الحَكَمِأخيهعن،ِبِلَّطُملا

لهفقالَ؟عادٍعلئَعَداإن،ِهَفلارسولَيا:فقالَعج!النَبِئَسائلٌسألَ:قال

كَمَلَكَن!ف،هْلِتاقفىَبأن!ف-اتٍمَرّثلاثَبتَذكيرِهمَرَهوأبمالفهِ-هصَذ)):ع!جِالنَبِئُ

!الَ.كَأا.(2)"ِرائلافىف!ئهكَتلتَهوِإنالجَئةِ،فىف!ئكَ

زَكَريّاوأبوالفَقيهٍُرِهاطوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنادَقو-ا2770

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواوعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوإسحاقَأبىابنُ

قالا:ث!يَعُشوأبىأخبرَنا،الحَكَمِعبدِبنِِهَفلاعبدِبنُمحمدُأخبرَنا،يَعقوبَ

هريرةَ،أبىعن،الغِفارِئَمُطَزَفٍبنِِديَهُقعنالهادِ،ابنِعن،ُثيَّللاحدثنا

مامح!؟علىَىِدُعإن،ِهَفلارسولَيا:فقالَعج!ِهَفلارسولَجاءَاًلُجَرأن

:قالأبَوا؟نِإف:قالالفهَإ."فانشُدِ:قالأبَوا؟نِإف:قالَ.ألَهفلا"فانشُدِ:قال

صحيحفىالألبانىوقال.بهحرببنسماكطريقمن(9204)والنسائى،(13522)احمداخرجه(1)

صحيح.حسن:(3803)النسانى

وفال.بهالمطلببنالعزيزعبدطريقمن(83)والطبرانى،(15486،15487)احمداخرجه(2)

.ثقاتورجالهموالبزاروالطبرانىاحمدرواه:6/245المجمعفىالهيثمى
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َلِتُقوِإن،ِةَّنَجلاىِففكُلتَن!فافقاتِلْ،:قال؟َئَلَعاوَبأنِإف:قالالفهَ"."فانشُدِ

.(1)"ِراّنلاىِفف

عنوعمرٍأبىبنِعمرِوعنالهادِابنِعن:ُباومَئملاو،وجَدتُهكَذا

(2)ير
.!هَيدٍ

ِدمَعلامِنَالقِصاصَيُسقِطُمابابُ

إسحاقَأبىابنُائرَكَزوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ7753

وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالقاضِىالحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبو،!89/81المُزَكَى

ابنُحدثنا،نَصرٍبنُبَحرُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا:قالوا

بنِيَعلَىبنَصَفوانَأن،رَباحٍأبىبنِعَطاءِعن،ٍجيَرُجابنُأخبرَخ!،وهبٍ

العُسرَةِ،غَزوَةَلمجيمِهَفلارسولِمَعَُتوَزَغ:قالَةئَمُأبنِيَعلَىعنهَثَذَحَهئَمُأ

امُهُدَحأفعَفقَ؟إنسانًافقاتَلَأجيرمحروكانَ،نَفسِىفىأعمامحرَقَثوأوكانَت

قالثَنئتَه.فأهدَرَ!ِي!ىِبَنلاىَلإفجاءَ،ثَنئتهتَطَقَسفهَعَبصإَعَزَتنافهَبِحاص

فيكَفىيَدَهُعَدَيأ)):!ييهِهَفلارسولُقال:قالصَفوانَأن3ُتبِسَحف:!

(4872)وأحمد.بهوحدهشعيبعنالحكمعبدبناللهعبدبنمحمدعن(4904)الشائىأخرجه(1)

.(3805)الشائىصحيحفىالألبانىوصححهبه.الليثطريقمن

به.الهادابنطريقمن22/195الكمالتهذيبفىوالمزى،5/326الثقاتفىحبانابنأيخرجه(2)

قهيدبنعمروعنيزيدعنالليثطريقمن(9304)والشائى،(8475،8476)أحمدأخرجهوقد

.(4380)الشائىصحيحفىالألبانىوصححه.هريرةأبىعن

.اافخشيت:مفى(3)
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نِم"الصحيح"فىومُسلِئمالبخارىُّهَجَرخأ.(1)"إ؟ِلحَفلاِمضَقَكاهُمَضقتك

(2)و

.جرَيجٍابنِعنٍهُجوأ

حدثنا،العباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِأبوأخبرَناو-ا4577

مُلَيكَةَ،أبىابنِعنيُخبِرٍُجيَرُجابنَُتعِمَسو:قالوهبٍابنُحدثنابَحز،

بكرٍباأايَتأف،هُّنِسوانتُزِعَتهَعَبصإَعَزَتناف،فعَضمهَرَخآَلَتاقاًلُجَرأن،بيهأعن

.(3)هَرَدهأفر!حئهالصِّدّيقَ

أخبرَنا،الفَقيهُُّىرابْذوُّرلامحمدٍبنُالحُسَينُعلىٍّأبوأخبرَنا-ا7755

محمدٍبنُجَعفَرُحدثنا،ُّىِرَكسَعلاهَيوُمحَمبنِأحمدَبنُمحمدُبكرٍأبو

ُتعِمَس:قالقَتادَةُحدثنا،شُعبَةُحدثنا،إياسٍأبىبنُُمَدآحدثنا،القَلانِسِئُ

فنَزَعَ،ٍلُجَريَدَعَضَّاًلُجَرأن،ٍنيَصُحبنِعِمرانَعنيُحَدِّثُأوفَىبنَزُرارَةَ

"يَعَفأحَذكُم:فقالَلمجي!ىِبَّنلاىَلإفاختَصَموا،ثَنئتاهتَعَقَوف،فيهنِميَدَه

بنَِمَدآعن"الصحيح"فىالبخارىُّرَواه.(4)"َكَلَةَيدلاالفَحلُ؟!قمَعَيكماأخاه

(5)يروبر

.هَبعشعنٍرَدنعحَديثِنِممُسلِئمهَجَرخأو،إياسٍأبى

،(5997)حبانابنطريقهومن،(514)وهبوابن،(3492،3493)الصغرىفىالمصنف(1)

،(17949)أحمدوأخرجه....جريجابنأخبرنى:قاللهيعةابنأخبرنى:وهبابنوعند

به.جريجابنطريقمن(4782،4783)والنسائى،(4584)داودوأبو

.(1674/23)ومسلم،(2265،2973،4417)البخارى(2)

ابنطريقمن(4584)عقبداودأبوواخرجهبه.جريجابنطريقمن6/29انفعىاخرجه(3)

أبيه.عن:مكان.جدهعن:وعنده،جريج

(5998،5999)حبانوابن،(4774)والنسانى،(1641)والترمذى،(00991)أحمدأخرجه(4)

به.قتادةطريقمن(2657)ماجهوابنبه.شعبةطريقمن

.(16/18!3)ومسلم،(6892)البخارى(5)
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فيقتلهالرجلامرأتهمعيجدالرجلبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

ُهُلُتقَيفَلُجَّرلاامرأتِهمَعَُد!َيِلُجَّرلا/باب8/337ُ

محمدُالعباسِأبوحدثنا،إسحاقَاْبىابنُاثرَكَزأبوأخبرَنا-أ7706

عن،مالكٌأخبرَنا،المثثافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَابنُ

،ِهَّللارسولَيا:قالسَعدًاأن،هريرةَأبىعن،أبيهعن،ٍحِلاصأبىبنِِليَهُس

فقالَشُهَداءَ؟ِةَعَبرأبآمح!ىَّتَحهُلِهمُأرَجُلًا،امرأمح!مَعَوجَدتُإناْرأيتَ

كمامالكٍحَديثِنِم""الصحيحفىمُسلِمهَجَرخأانَعَم")1(.:ع!فهِهَّللارسولُ

(2)ص
مضى.

يَعقوبَابنُالحُسَينِأبوأخبرَص!،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ7707

حدثنا،سعيدٍبنُقتُيبَةُحدثنا،ُئِفَقَثلاإسحاقَبنُمحمدُحدثنا،الحافظُ

عُبادَةَبنَسَعدَأنهريرةَأبىعن،أبيهعن،ٍليَهُسعن،محمدٍبنُالعَزيزِعبدُ

؟ُهُلُتقَيأرَجُلًا،امرأتِهمَعَُدِجَيالزَجُلُ،ِهَّللارسولَيا:قالالأنصارِىَّ

فقالَبالحَق.أكرَمَكَىِذَثاوبَلَى:سَعدٌقالالا!.لمجو:ِهَفلارسولُقال

"الصحيح"فىمُسلِئمرَواهسَئدُكُمأإ)3(.يقولُماىَلإاوعَمسا):عجقهِهَفلارسولُ

(4)-"ير
.سعيدٍبنِلسيبهعن

.(17093)فىوتقدم.(5880)المعرفةفىالمصنف(1)

.(1498/15)مسلم(2)

محمدبنالعزيزعبدطريقمن(2605)ماجهوابن.بهسحيدبنتتيبةعن(4532)داودأبوأخرجه(3)

به.اللراوردى

.(1498/14)مسلم(4)
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فيقتلهالرجلامرأتهمعيجدالرجلبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

ابنُعمرِوأبوىِنَربخأ،الحافظُِهَّللاعبدِبنُمحمدُأخبرَنا-أ7708

حدثنا،سُفيانَبنُالحَسَنُأخبرَناقالا:ِهَّللاعبدِابنُبكرِوأبوجَعفَرٍأبى

عن،الأعمَشِسُلَيمانَعن،سُلَيمانَبنُُةَدبعحدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبو

ِةَعُمُجلالَيلَةَالمَسجِدِفىنَحنُبَينَما:قالِهَّللاعبدِعن،َةَمَقلَععن،إبراهيمَ

بهَمَّلَمينِإو،قَتَلتُموههَلَتَقفاًلُجَرامرأتِهمَعََدَجواًلُجَرأنوَل:رَجُلقالإذ

ُهَّللافأنزَلَ،ع!ج!ِّىِبَّنلِلهَرَكَذف:قالَع!ج!.ِهَفلالِرسولَِكِلَذَنَرُكذأل،جَلَدتُموه

ع!حمِهَّللارسولُفلاعَنَ،امرأتَهفقَذَفَالزَجُلُجاءَثُمَّ،ِناعِّللاآياتِوجَلَّعَزَّ

رَواهجَعذا)1(.َدَوسأبهفجاءَت.((اًدعَجَدَوسأبهَءىِجَتأن"عَسَى:و!الَامُهَنيَب

شَيبَةَ)2(.أبىابنِبكرِأبىعن""الصحيحفىمُسلِم

جَعفَرٍابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئِناجَرهِملاأحمدَأبوأخبرَنا-أ7709

يَحيَىعن،مالذحدثنا،ٍريَكُبابنُحدثنا،إبراهيمَبنُمحمدُحدثنا،ىِّكَزُملا

ابنُ:لهيُقالُالشامِأهلِنِماًلُجَرأن،ِبَّيَسُملابنِسعيدِعن،سعيدٍابنِ

القَضاءُ،مُعاويَةَعلىفأَشكَلَ-امُهَلَتَقفأو-هَلَتَقفاًلُجَرامرأتِهمَعََدَجوخَيبَرِىٍّ

عنخحبهٍبِلاطأبىبنَعلئَلهيَسألَُئِرَعشألاموسَىأبىىَلإمُعاويَةُفكَتَبَ

هذاَّنإ:علئٌفقالَ،طالِبأبىبنَعلئََكِلَذعنموسَىأبوفسألَ،َكِلَذ

َئَلإَبَتَك:موسَىأبوفقالَ.ىِّنَرِبخُتَلَكيَلَعُتمَزَع،بأرضِىْنُكَيمَل!بىَشَل

فىوتقدم.(02834)شيبةأبىوابن،الفَهعبدابنبكرأبىذكردون(4577)المعرفةفىالمصنف(1)

(15433،15450).

.(.../1495)مسلم(2)
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فيقتلهالرجلامرأتهمعيجدالرجلبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

يأتِمَلإن،ٍنَسَحأبوأنا:!حنهعلىفقالَ.َكِلَذفىسُفيانَأبىابنُمُعاويَةُ

.(1)ِهِتَفُربَطعُيلفشُهَداءَِةَعَبرأب

:ائَذِىالأثَرُوأفَا

أخبرَناببَغدادَ،،و90/81بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوهانَربخأ-ا7710

حدثنا،ٍرِكاشبنِمحمدِبنُجَعفَرُحدثنا،ُزاَزَزلاوعمرٍبنُمحمدُجَعفَرٍأبو

بنُوعَئادُومَطَزوحُمَيذثابِتحدثنا،سلمةَبنُحَضادُحدثنا،مسلمٍبنُُناّفَع

نَفَرهيَلَعنَرلَالعَرَبِمِنَكاناًلُجَرنْا،ٍريَمُعبنِِديَبُعبنِِهَفلاعبدِعن،مَنصورٍ

تَبَهَذف:قالفاحتَطِبِى.ىِبَهذا:لِإحداهُمافقالَ،ابنَتانِهَلوشاةًلَهُمفذَبَحَ

هتَدَشانو.َهَفلاِقَتا:فقالَتِ،اهِسفَنعناهَدَوارفمُهُدَحأتَبِعَهاتَباعَدَتافَلف

فجاءَت،ونامَتَبَهَذفلَكَ.أستَصلِحَحَتَىروَيدَكَ:فقالَتعَلَيها،فأبَى

ىِتُكسا:فقالَالخَبَرَ،هتَرَبخأفأبيهاىَلإفجاءَتهتَلَتَقفرأسَهتَقَلَففبصَخرَةٍ

لأصحابِه:فقالَ،أصحابِهْىَدَيبَينَهَعَضَوفالطعامَفهَيّأأحَدًا.ىِرِبخُتلا

أكَلوااّمَلَفسَيأتيكُم.فإِنَهكُلوا:فقالَصاحِبُنا.َءىِجَيحَتَىفقالوا:كُلوا.

فقالوا:وكَيتَ.كَيتَالأمرِمِنَكانهَنإ:وقالَهيَلَعوأثنَىَهَفلاَدِمَح

فقالَ:،ل!بهَرَمُعىَلإفارتَفَعوا.بهَِكَنَلُتقَنَلوالفَهِصاحِبَنا،َتلَتَقِهَفلاعَدؤَيا

اذَهف.هَمَدوأبطَلَ.ِهِمسإكهو:قالغُفل.:فقالوا؟مُكِبِحاصاسمُكانما

مُرسَل.

وعنه،737/2اليئىيحىوبرواية،(مخطوط-ظ11/5)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(1)

من(28336)شيبةأبىوابن،(51179،61179)الرزاقعدوأخرجه.8/602،702الشافعى

.(20553)فىوسيأتى،(17094)فىتقدمماوينظربه.صعيدبنيحىطريق
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والاطلاعالتعدىبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

جَعفَرٍأبوأخبرَناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنادَقو-أ7711

حدثنا،نَصرٍبنُسَعدانُحدثناقالا:الصَّفّارُمحمدٍبنُوإِسماعيلُالرزازُ

نأ،ٍريَمُعبنِِديَبُععن،محمدٍبنِالقاسِمِعن،الزُّهرِىِّعن،عُيَينَةَبنُسفيانُ

مِنهُمٌلُجَرفأرادَها،ُبِطَتحَتلَهُمجاريَةٌتَبَهَذفٍليَذُهنِمناسًاأضافَاًلُجَر

،ِهَّللاقَتيلُذاكَ:قاله!زَرَمُعىَلإَكِلَذفرُفِعَ،هتَلَتَقفابفِهرٍفرَمَتهنَفسِهاعن

.(2)اَّدَبأيُودَىلاِهَّللاو

ُعيبَّرلاأخبرَنا،ُّمَصألاالعباسِأبوحدثنا،وعمرٍأبىابنُسعيدِبوأأخبرَنا

علىعِندَهقامَتَةَنِّيَبلاأنه!ِصرَرَمُعنِمعِندَناهذا:الشّافِعِئُقال:قال

المَقتولُ)3(.يُقتَلَأنلهُبِجويبماعِندَهأقَرَّالمَقتولِوصكَأنعلىأو،المَقتولِ

ِعالّطالاوالتَّعَدّى/بابُ

أخبرَنا،ُّىِوَلَعلاالحُسَينِبنُمحمدُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7712

حدثنا،ٍمِشاهبنُِهَّللاعبدُحدثنا،الشَّرْقِىبنِالحَسَنِبنِمحمدِبنُِهَفلاعبدُ

أخبرَنا،الأصبَهانِئَُفُسويبنُِهَفلاعبدُمحمدٍأبووأخبرَنا)ح(سفيانُ

محمدٍبنُالحَسَنُحدثنا،بمَكَةَالبَصرِىُّزيادٍبنِمحمدِبنُأحمدُسعيدٍأبو

سَعدٍبنَسَهلََعِمَس،الزُّهرِىِّعن،عُيَينَةَبنُسفيانُحدثنا،!خارَفعرلا

.(ر!)ف13/353التاج.الكفيملأماتدرأو،بهيدقماتدر:وقيل.مطلفاالحجرالفهر:(1)

فىعيينةبنوسفيان،(95)جزئهفىنصربنوسعدان،(114)مصنفاتهمجموعفىالرزازجعفرأبو(2)

الزهرىطريقمن(91179)الرزاقعبدأخرجهو.(47282)شيبةأبىابنطريقهومن،(51)جزئه

فعى.انتولمن(5279)عقبالمعرفةفىالمصنفوذكره.6/137الأم(3)
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والاطلاعالتعدىبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

ومَعَهلمجتنِهَفلارسولِحُجرَةِفىجُحرٍنِمرَجُلَعَلطا:يقولَُئِدِعا!لا

َلِعُجإنما،عَييكَفىبهلَطَعَنتُتَنظُرُأئكَأعلمُوَلا:فقالَ،رأسَهبهيَحُكاىًرْدِم

وَل":ٍمَشاهابنِرِوايَةِىِفو.(2)ىِناالرعفَرحَديثِلَفظُ.أدِرَظَّنلاأجلِنِمُناذئِتسالا

مُسلِمٌورَواه،علىٍّعن""الصحيحفىالبخارئُرَواهتَنظُرُنِى")3(.َكَّنأُتمِلَع

سُفيانَ)4(.عنوغَيرِهشَيبَةَأبىابنِبكرِأبىعن

بنُإسماعيلُأخبرَناببَغدادَ،بِشْرانَابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-ا7713

أخبرَنا،ِقاّزَزلاعبدُحدثنا،مَنصورٍبنُأحمدُحدثناالضَفارُ،محمدٍ

علىَعَلطااًلُجَرأن،َئِدِعا!لاسَعدٍبنِسَهلِعن،الرهرِئَعن،مَعمَرٌ

هذاأنأعلمُ)الَو:فقالَىًرْدِم!تَىِبَنلايَدِىِفوالحُجرَةِسِترِنِمكييهىِبَنلا

أجلِنِماَّلإُناذئِتسالاَلِعُجلَهوعَييه،فىبالمِدْرَىلَطَعَنتُآتِيَهحَئىيَنظُرُنِى

بنِمَعمَرِعنَرَخَاوجهٍنِم"الصحيح"فىمُسلِمٌهَجَرخْا.(ْ)"إ؟ِرَمَبلا

"(6)
.ٍدِشار

إسحاقَابنُبكرِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7714

النُعمانِوأبوالمِنهالِبنُالحَخاجُحدثناالعَزيزِ،عبدِبنُعلئُأخبرَنا،الفَقيهُ

.1/421الفائق.الشعربهايسرححديدة،المدراة:ويقال:المدرى(1)

حبانوابن،(2709)والترمذى،(22802)أحمدوأخرجه.(3499)المعرفةفىالمصنف(2)

به.عيينةبنسفيانطريقمن(0160)

به.الزهرىطريقمن(1060)حبانوابن،(4874)النسائىأخرجه(3)

.(41)عقب(2156)ومسلم،(6241))4(البخارى

.(22833)أحمدوعنه،(19731)الرزاقعبد(5)

.(41)عقب(2156)مسلم(6)
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والاطلاعالتعدىبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

نأ،مالكٍبنِِسَنأعن،بكرٍأبىبنِِهَّللاِديَبُععن،زَيدٍبنُُداّمَححدثنا:قالا

وأ(1)ٍصَقْشِمب!ي!ِهَّللارسولُهيَلإفقامَ،جميَنالنَّبِىِِّرَجُحبَعضِفىاطَّلَعَاًلُجَر

وقالَ.ِهبليَطعُنَهيَختِلُه)2(ِلُجَّرلانَحوَجمتَِهَّللارسولُفذَهَبَ،بمَشاقِصَ

فىالبخارىُّرَواهليَطعُنَه)3(.هُلِتخَيجمتَِهَّللارسولِىَلإُرُظنأفكأنِّى:الحَجّاجُ

عنوغَيرِهيَحيَىبنِيَحيَىعنمُسلِمٌورَواه،النُّعمانِأبىعن""الصحيح

.(4)ٍداّمَح

المُقرِئُحَفصٍبنَِرَمُعبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7715

إسماعيلَبنِعلىِّبنُإسماعيلُمحمدٍأبوأخبرَناببَغدادَ،الحَمّامِىِّابنُ

إسماعيلَ،بنُموسَىحدثنا،الحَربِئُإسحاقَبنُإبراهيمُحدثنا،ُئِبَطُخلا

أبىبنِِهَّللاعبدِبنِإسحاقَعن،كَثيرٍأبىبنِيَحيَىعنيَزيدَ،بنُأبانُحدثنا

خَصاصَةَعَينَهفألقَمَجمتَالنَّبِىِّبابَىَتأأعرابيًّاأن،مالكٍبنِِسَنأعن،طَلحَةَ

الأعرابِىِّعَينَفوَجأ)6(اًدَّدَحُمعودًاَذَخأف،جمتَُئِبَّنلابهفبَصُرَ،(البابِ)ْ

.(8)"َكَنيَعلَفَقأتُثَبَثوَل":فقالَ،نممعْ
(7)يير

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

.2/490النهاية.عريضغيرطويلاكانإذاالسهمنصل:المشقص

.1/230الأنوارمشارق.ليقتلهويراوغهيغتفله:يختهله

به.زيدبنحمادطريقمن(5171)داودوأبو،(07135،13543)أحمدأخرجه

.(2157)ومسلم،(6242،6900)البخارى

للفم.كاللقمةللعينجعلهفكأنه،عينهمحاذىالبابفىالذى-الخصاصة:أى-الثقجعل:أى

.4/266النهاية

.(1!و)1/482التاص!.ضرب:وجأ

.(!مق)22/81التاج.ورجعبصرهرد:انقمع

به.أبانطريقمن(4873)النسائىأخرجه
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والاطلاعالتعدىبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

أخبرَناببَغدادَ،بِشْرانَبنِِهَفلاعبدِبنِمحمدِبنُعلئُأخبرَنا-ا7716

حدثنا،نَصرٍ،ظ9:/81بنُسَعدانُحدثناالرزازُ،وعمرٍبنُمحمدُجَعفَرٍأبو

لمجؤَئِبَّنلابهيَبلُغُهريرةَأبىعن،الأعرَجِعن،الرنادِأبىعن،عُيَينَةَبنُسفيانُ

َكيَلَعكانماعَينَهففَقأتَبحَصاةهَمكَذَحفإذفيبغَيرَِكيَلَعامرأًاطلَعَأنوَل":قال

(1)!و

أبىابنِعنمُسلِمٌورَواه،علىٍّعن""الصحيحفىالبخارئُرَواه.((ح.ْ

سُفيانَ)2(.عنكِلاهُما،َرَمُع

إبراهيمَ،ابنُِلضَفلاأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7717

،ٍليَهُسلعن،جَريرأخبرَنا،اهيمَإبربنُإسحاقُحدثنا،سلمةَبنُأحمدُحدثنا

ِريَغَبقَوبمبَيتِفىاطَّلَعَِنَم":قالؤ!عِهَفلارسولِعن،هريرةَأبىعن،أبيهعن

بنِِريَهُزعن""الصحيحفىمُسلِئمرَواهعَينَهدا)3(.اوئَقفَيأنلَهُملَحدَقفمِهِنذإ

(4)

.جريرٍعنحربٍ

بنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-17718

سلمةَ،بنُحَضادُحدثنا،الحَجّاجُحدثنا،مسلمٍأبوحدثناالضَفارُ،ٍديَبُع

َعَلطاقَدِلهصاحِباذِإف،أبىمَعَكُنتُ:قالٍحِلاصأبىبنُُليَهُسحدثنا

فىنصربنوسعدان،(83)مصنفاتهمجمرعفىالرزازجعفروأبو،(0035)الصغرىفىالمصنف(1)

عقبحبانوابن.بهسفيانطريقمن(4876)والنساثى،(7313)أحمدوأخرجه.(165)جزلْه

به.الزنادابىطريقمن(0260،0360)

.(44/2158)ومسلم،(6902))2(البخارى

به.صالحابىبنسهلطريقمن(7616)احمداخرجه(3)

.(2158/43)مسلم(4)

-558-



والاطلاعالتعدىبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

نأهريرةَأبوأخبرَنا:قال!ثُئَم:قال!الحديثَفذَكَرَ.امرأةًفرأىقَومٍدارِفى

.1((هُنيَعتَرِدُهعَينَهاوئَقَففمِهِنذإِريَفَبقَويمدارِفىَعَلطاِنَم":قال!يًس!َئِبَّنلا

حدثنا،ٍديَبُعبنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَابنُالحَسَنِأبووأخبرَنا-ا9771

عن،أبىىِنَربخأ،هِشامٍبنُمُعاذُحدثناداودَ،بنُسُلَيمانُحدثنا،تَمتامٌ

لمجي!النَبِىِّعن،هُرَيرَةأبىعن،نَهيكٍبنِبَشيرِعن،ٍسَنأبنِِرضَّنلاعن،قَتادَةَ

لهَةَيدفلا(2)هَنيَعفأصابَفرَمَوهمِهِنذإبفَيرِقَويمعلىَعَلطاِنَم":قال

ولاقِصاصَ")3(.

339/8الخالِقِعبدِبنِعلىِّبنُالخالِقِعبدُالقاسِمِأبو/أخبرَنا-ا7720

إسماعيلَبنُمحمدُحدثنا،ٍبْنَخبنِأحمدَبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا،ُنِّذَؤُملا

،أوَيسٍأبىابنُبكرِأبوحَذَثَنِى،بلالٍبنِسُلَيمانَبنُأيّوبُحدثنا،السُّلَمِئُ

ابنَأن،ٍعِفانعن،عَتيقٍأبىبنِالرَّحمَنِعبدِعن،بلالٍبنُسُلَيمانُحَذَثَنِى

ماعَينَهأقَففرَجُلبَيتِفىَعَلطاألُجَرأنوَل":قالءسيِ!ِهَفلارسولَأنهَرَبخأَرَمُع

.(4)"ٌءىَشفيههيَلَعكان

به.سلمةبنحمادطريقمن(5172)داودوأبو،(9360،08261)أحمدأخرجه(1)

أعينيه".:مفى(2)

(4006)حبانوابن،(4875)والنسائى،(9789)أحمدوأخرجه.(1035)الصغرىفىالمصنف(3)

.(4516)النسائىصحيحفىالألبانىوصححهبه.هثامبنمعاذطريقمن

المعرفةفىوالمصنفبه.خنبابنبكرأبىعن(805)الأخلاقمساوئفىالخرائطىأخرجه(4)

به.السلمىإسماعيلبنمحمدطريقمن(5283)
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ينظرولاالبابيستقبلفلادارعلىيستاذنالرجلباب:فيهاوالحدالأشربةكتاب

يَنظُرُولاالبابَيَستَقبِلىُفلادارٍعلىيَستأذِنُُلُجَّرلابافي:

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ7721

ابنُحدثنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

،رَباحبنِوليدِعنزَيد،بنِكَثيرِعن،بلالٍابنَيَعنِىسُلَيمانُحدثنا،وهبٍ

(1)((َن!!فلازَمَبلاَلَخَد"إذا:قالع!جَِئِبَّنلاأن،هريرةَأبىعن

بنُالحَسَنُأخبرَنا،المُقرِئُمحمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7722

حدثنا،ِعيبَّرلاأبوحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،إسحاقَبنِمحمدِ

ىَتأ:قالشُرَحبيلَبنِِليَزُهعن،مُصَزَفٍبنِطَلحَةَعن،الأعمَشِعن،جَريرٌ

بيَدِهجمجوُئِبَّنلافقالَ،البابمُستَقبِلُوهوهيَلَعفاستأذَنَ!ي!النَبِئَمُعاذٍبنُسَعدُ

.(2)هيِرَظئلامِنَُناذئِتسالاف!ئماسَعدُ،"يا:هكذا

حدثنا،بلالٍابنُِدِماحأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبووأخبرَنا-أ7723

نأ،يَسافٍبنِهِلالِعن،مَنصورٍعن،سفيانُحدثنا،بشرٍبنُالرَّحمَنِعبدُ

تَستقبَلِفلااستأذَنتَ)إذا:لهفقالَالبابقُبالَةَيخي!َئِبَّنلاعلىسَعدًااستأذَنَ

.(3)"َبابلا

مُرسَل.كِلاهُما

به.بلالبنسليمانطريقمن(8786)وأحمد.بهيليمانبنالربغعن(5173)داودأبوأخرجه(1)

.(0111)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه

معاذ.بنسعد:منبدلا.وقاصأبىبنسعد:وعنده،بهجريرطريقمن(1745)داودأبوأخرجه(2)

.(4310)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه

به.سفيانطريقمن258/1والعديلالجرحفىحاتمأبىابنأخرجه(3)
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الاسمتئذانكيفيةفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

بنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،القَطّانُِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ7724

حدثناالوَليدِ،بنُُةَّيقَبحدثنا،ُمَدآحدثنا،سُفيانَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

)ح(يقولٍُرْسُببنَِهَّللاعبدَُتعِمَس:قالاليَحصُبِئُالرَّحمَنِعبدِبنُمحمدُ

داودَ،أبوحدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلاعلىٍّأبووأخبرَنا

محمدُحدثنا،ُةَّيقَبحدثنا:قالواآخَرينَفىُئِناّرَحلاِلضَفلابنُمُؤَمَّلُحدثنا

بابَىَتأإذاعجوِهَّللارسولُكان:قالٍرْسُببنِِهَّللاعبدِعن،الرَّحمَنِعبدِابنُ

فيَستأذِنُ،وشِمالًايَمينًايَقومُولَكِن،البابَيَستَقبِلِمَلوالجِدارِمَعَمَشَىقَومٍ

لَفظُهذاسُتور.لأبوابِهِمْنُكَيمَلَموَقلاَّنأوذَلِكَ،َعَجَروإلالهَنِذُأنِإف

ولَكِن،وجهِهتِلقاءِنِمالبابَيَستَقبِلِمَل:الحَرّانِىِّرِوايَةِىِفو،َمَدآحَديثِ

ْنُكَيمَلَروُّدلاأنوذَلِكَ.عَلَيكُمُمالَّسلا:ويَقولُالأيسَبر،أوِالأيمَنِرُكنِهنِم

(1)د!رو.
.ستورٍدئَموَي

ِناذئِتسالاحَيفيَّةِفىجاءَمابابُ

هويَعقوبَبنُمحمدُأخبرَنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَنا-أ7725

:قال)ح(سعيدٍ،و81/99بنُقتيبَةُحدثنا،شاذانَبنُمحمدُحدثنا،الشَّيبانِئُ

َرَمُعأبىابنُحدثنا،ٍبِلاطأبىبنُإبراهيمُحدثنا،عيسَىبنُعلىُّانَثَّدَحو

عن،سعيدٍبنِِرْسُبعنخُصيفَةَ،بنُيَزيدُحَدَّثَنِى،سفيانُحدثناقالا:

لهيُؤذَنْمَلفراِلبنَرَمُععلىموسَىأبواستأذَنَ:قالالخُدرِىِّسعيدٍأبى

به.بقيةطريقمن(17694)أحمدوأخرجه.(5186)داودوأبو،2/351سفيانبنيعقوب(1)

.(4318)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه
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الاستنذانكيفيةفىجاءمابابصهاوالحدالأشربةكتاب

مَلفثَلاثًافاستأذَنْتُجِئتُدَق:قال؟ىنِتأتمَللَكَما:ُرَمُعلهفقالَ،َفَرَصناف

لهْنَذويمَلفثَلائااستأذَنَِنَمأ:لمجي!ِهَفلارسولُقالدَقو،ُتْعَجَرفصريُؤذَنْ

:سعيدٍأبوفقالَ.أوجَعتُكَوإلاًةنَيَبذاعلىْمِقأ:!بهُرَمُعلهفقالَ.((ْعِجرَيلف

بنُُّىَبُأقال.مُكُدِهشَتسْاجِئتُ:قالفزِعًا،أومَذعورًاموسَىأبوفأتانا

فكُنتُ:سعيدٍأبوقالالقَومِ.ُرَغصأإلاَكَعَميَقومُلا،ْسِلجا:به!حكَعبٍ

ثَلاثًااستأذَنَِنَم":قالع!ي!ِهَفلارسولَأنَرَمُععِندَلهُتدِهَشففقُمتُأصغَرَهُم

عنِهَفلاعبدِبنِعلىعنلماالصحيح"فىابخارئُرَواهفليَرجِعْ")1(.لهْنَذييمَلف

.(2)َرَمُعأبىوابنِقتُيبَةَعنمُسلِئمورَواه،سُفيانَ

حدثنا:قالاالقاضِىبكرٍوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7726

،ٍمِصاعأبوحدثنا،مُكرَمٍبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبو

بنِِهَفلاعبدِبنِعمرِوعن،سُفيانَأبىبنِعمرِوعن،ٍجيَرُجابنُحدثنا

بلَبَنٍع!ي!ِهَفلارسولِىَلإهَثَعَبَةثَمُأبنَصَفوانَأنالحَنبَلِبنِكَلَدَةَعن،صَفوانَ

،،"ص،ء4(َ)(3)

"ارجِعْ:لمجفاللهِرسولمحرفقال،أسَلمْفلمفدَخلتُ،وضَغابيسَوجدايَةٍ

."(5)
ْ)).

بسرطريقمن(0581)حبانوابن.بهصفيانطريقمن(0185)داودوأبو،(92011)أحمدأخرجه(1)

به.سعيدابن

.(33)عقب(2153)ومسلم،(6245)البخارى(2)

.248/1النهاية.سبعةاواشهرعتةبلغماالظباءاولادمن:الجداية(3)

.2/134الفائق.ضغبوسواحدها،القثاءصغار:الضغابي!(4)

والنسائى.بهمخلدبنالضحاكعاصمأبىطريقمن(5176)داودوابو،(54251)أحمدأخرجه(5)

.(1431)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.جريجابنطريقمن(6735)الكبرىفى
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الاستئذانكيفيةفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبوأخبرَناو-أ7727

الحَميدِعبدِبنُالمَلِكِعبدُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

8/043أن،سُفيانَأبىبنُعمرُوأخبرَنا،ٍجيَرُجابنُحدثنا،رَوحٌحدثنا،المَيمونِئُ/

بنَصَفوانَأنهَرَبخأالحَنبَلِبنَكَلَدَةَأن،هَرَبخأصَفوانَبنِِهَفلاعبدِبنَعمرَو

:قال،الوادِىعلىميًش!ُئِبَّنلاووضَغابيسَوجَدايَةٍبلَبأً)1(ِحتَفلافىهَثَعَبأُمَيَّةَ

ُمالَّسلا:لُقف"ارجِعْ:لمجيعُّئِبَّنلافقالَ،أستأذِنْمَلوأُسَلِّمْمَلوهيَلَعُتْلَخَدف

أُمَيَّةُالخَبَرَهذاوأخبَرَنِى:وعمرٌوقال.صَفوانَُمَلسأمابعدَإدخُلُ؟".أعَلَيكُم،

كَلَدَةَ)2(.نِمسَمِعتُه:ْلُقَيمَلو.صَفوانَابنُ

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلاعلىأبوأخبرَنا-أ7728

،مَنصورٍعن،الأحوَصِأبوحدثنا،شَيبَةَأبىابنُبكرِأبوحدثناداودَ،أبو

،بَيتٍفىوهو!يًش!النَّبِىِّعلىاستأذَنٍَرِماعبَنِىنِمٌلُجَرحدثنا،رِبعِىعن

له:ْلُقفالاستِئذانَ،هْمِّلَعفهذاىَلإ"اخرُجْ:لِخادِمِهكي!ُئِبَّنلافقالَألِجُ؟:فقالَ

؟ُلُخدأأ،عَلَيكُمُمالَّسلا:فقالَالزَجُلُهَعِمَسف.((؟ُلُخدأأعَلَيكُم،الشلامُقُل:

فدَخَلَ)3(.نًيصُئِبَّنلالهَنِذأف

الأحوَصِ،أبىعن،َئِرَّسلابنُهَنادُحدثنا،داودَأبوانَثَذَحو-أ9772

.4/221النهاية.الولادةعنديحلبماأولهوواللبأ:إبلباء!.:موفى،!إبلبان:سفى(1)

(0271)مذىوالتر،(1765)داودوابو،(52451)أحمدواخرجه.(9088)الشعبفىالمصنف(2)

غريب.حسن:الترمذىوقال،بهروحطريقمن

فىالألبانىوصححه.(64062)شيبةأبىوابن،(1775)داودوأبو،(274)الآدابفىالمصنف(3)

.(4312)داودابىصحيح
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الاستنذانكيفيةفىجاءمابابفيهاوالحدالأشربةكتاب

استأذَنٍَرِماعبَنِىنِماًلُجَرأنُتثَذُح:قالحِراشٍبنِرِبعِىعن،مَنصورٍعن

بمَعناه)1(.صين.ىِبَنلاعلى

عن،عَوانَةَأبوحدثنامُسَذَد،حَدثناَكِلَذَكو:داودَأبوقال-ا7735

.(2)ٍرِماعبَيىنِمٍلُجَرعن:ْلُقَيمَلو،مَنصورٍ

،مَنصورٍعن،شُعبَةُحدثنا،أبىحدثنا،مُعاذٍبنُِهَفلاُديَبُعانَثَذَحو:قال

صءَء(3)

:قالبمَعناهلمجي!.ىِبَنلاعلىاستأذنأنهٍرِماعبَنِىنِمٍلُجَرعن،رِبعِىعن

.(4)؟ُلُخدأْا،عَلَيكُمال!لامُ:يقولُهُتعِمَسف

لهٍةَبُرشَمفىوهو!ي!النَبِئَىَتأهَّنأ!اَرَمُععنعباسٍابنِعنانيِّورو

.(عُمَرُ؟)ْأيَدخُلُ،َكيَلَعال!لامُ،ِهَفلارسولَياَكيَلَعال!لامُ:فقالَ

حدثنا،جَعفَرٍنجنُِهَفلاعبدُاْنبأنا،فُورَكَابنُبكرِأبوأخبرَنا-ا7731

وعمرٍبوأأخبرَناو)ح(شُعبَةُحدثنا،الطيالِسِئُداودَبوأحدثنا،حَبيبٍبنُُسُنوي

أبوحدثنا،الحُبابِبنُُلضَفلاأنبأنا،الاسماعيلِئُبكرٍاْبوأنبأنا،الأديبُ

أتَيتُ:قالاًرِباجُتعِمَس:قالالمُنكَدِرِبنِمحمدِعن،شُعبَةُحدثناالوَليدِ،

(2

(3

(4

.(1785)داودأبو(

.(1785)عقبداودأبو(

داود.لأبىمرافقوالمثبت.،حراشأبن:م،سفىبعده(

به.شعبةطريقمن(48101)الكبرىفىوالنسائى،(23127)أحمدوأخرجه.(5179)داودأبو(

عن:أحمدوعد(15301)الكبرىفىوالنسائى،(1520)داودوأبو،(2456)أحمدأخرجه(

،13395)وينظر.(4333)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهعمر.جاء:قالعباسابن

20285).
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له؟إدناذلكًأيكونيدعىالرجلباب:فيهاوالحدالأشربةكتاب

أنا.:فقُلتُ."؟اذنَم":فقالَالبابَُتقَقَدف،أبىعلىدَينٍفىلمجيمِهَّللارسولَ

فىالبخارىُّرَواه.وعمرٍأبىحَديثِلَفظُ.(1)هَهِرَكهَّنأكمَرَّتَينِ.((إأنا"أنا:فقالَ

شُعبَةَ)2(.عنٍهُجوأنِممُسلِمٌهَجَرخأوالوَليدِ،أبىعن""الصحيح

لَهُ؟إذنًاَكِلَذأيَحونُيُدعَى،ُلُجَّرلابافي:

بنُأحمدُأخبرَنا،عبدانَبنِأحمدَبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7732

حدثنا(ظ81/91،عثمانَبنُعلئُحدثنا:قالاوتَمتامٌعلىٍّبنُهِشامُحدثنا،ٍديَبُع

بنُُدِماحعلىٍّأبوأخبرَنا،َفُسويبنُِهَفلاعبدُانَثَّدَحو)ح(أيّوبُحدثنا،ٌداّمَح

حدثنا،حَربٍبنُسُلَيمانُحدثنا،يَعقوبَبنُُفُسويحدثنا،ُئِوَرَهلامحمدٍ

عن،سيرينَبنِمحمدِعنالشَّهيدِ،بنِوحَبيبِأيّوبَعن،سلمةَبنُُداّمَح

.(3)"هُنذإالزجُلِىَلإالزجُلِ))رسولُ:ع!قهِهَفلارسولُقال:قالهريرةَأبى

ٍرِهاطأبوأخبرَنا،المُحَمَّداباذِىُِّريَخلاأبووأخبرَنا-أ7733

حدثنا،إسماعيلَبنُموسَىحدثنا،الدارمئُعثمانُحدثنا،المُحَمَّداباذِىُّ

بمِثلِهِ)4(.هَرَكَذف.محمدٍعن،وهِشامٍحَبيبٍعن،ٌداّمَح

،(14185)وأحمدبه.الحباببنالفضلعن(5808)حبانابنوأخرجه.(1816)الطيالسى(1)

(3709)ماجهابنو،(16001)الكبرىفىوالنسائى،(1271)والترمذى،(5187)داودوأبو

به.شعبةطريقمن

.(5512)ومسلم،(0562)البخارى(2)

من(1581)حبانابنوأخرجهحماد.معحبيببزيادةالأولبالإسناد(0883)الشعبفىالمصنف(3)

به.حرببنسليمانطريق

.م:فىلي!(4)
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له؟إذناذلكأيكونيدعىالرجلباب:فيهاوالحدالأشربةكتاب

قالا:وعمرٍأبىابنُسعيدِوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ7734

أخبرَنا،ٍبِلاطأبىبنُيَحيَىحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

هريرةَ،أبىعن،ٍعِفارأبىعن،قَتادَةَعن،سعيذأخبرَنا،عَطاءٍبنُالوَهّابِعبدُ

.(1)"ٌنذإلهفذَلِكَالزسولِمَعَفجاءَمُكُدَحأَىِعُدإذا9:قالجميمِهَفلارسولَأن

ِراّدلافىْنُكَيمَلإذافيهأعلمُ-والفَهُعِندِى-اذَهوالفهُ:هَمِحَرالشيخُقال

الحِجابِ.ِةَيآنُزولِبعدَِناذئِتسالانِمبُذَفلاحُرمَةفيهاكاننِإف،حُرمَة

ال!وسِئُ،َفُسويبنِمحمدِبنُإسحاقُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ7735

بنُعلىُّأخبرَنا،البَغدادِئُِهَفلاعبدِبنِمحمدِبنُمحمدُجَعفَرٍأبوأخبرَنا

هريرةَأباأنمُجاهِاحدثناذَزً،بنُُرَمُعحدثنا،ٍميَعُنأبوحدثناالعَزيزِ،عبدِ

."ْقَحلا":َتَجعالنَبِئُقال:فيهقال،الضُفَةِأهلِحَديثَفذَكَرَيقولُ.كان

ٍحَدَقفىاًنَبَلُتْدَجَوفُتْلَخَدف،ىِلفأَذِنَواستاْذَنْتُفدَخَلَواتبعْتُهىضَمَو

هِو"."أبا:!ال.فُلانَةُأوفُلانلَكَأهداه:قالوا.،؟ُنَبَّللاهذاأينَنِم9:فقالَ

الحديثَوذَكَصَلِى".مُهُعدافِةفُّصلاأهلَْقَحلا1:قال.ِهَفلارسولَيالئيكَ:قُلتُ

اوذَخأو،لَهُمفأُذِنَاستاذَنواحَتَىاولَبقأف،فدَعَوتُهُمفأتَيتُهُم:قالأنىَلإ

.(3)ٍميَعُنأبىعن""الصحيحفىالبخارئُرَواهالبَيتِ)2(.مِنَمُهَسِلاجَم

صحيحفىالألبانىوصححه.بهإسماعيلبنموصىطريقمن(5189)داودأبوأخرجهوالحديث=

.(4321)داودأبى

الوهابعبدعن(08941)أحمدوأخرجه.وحدهالحاكمعنمكرر(8831)الشعبفىالمصنف(1)

.(4322)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهسعيدطريقمن(0915)داودوأبو.بهعطاهابن

بتمامه.(4395)فىتقدم(2)

.(64205))3(البخارى
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إذنهبغيرغيرهداريدخلالرجلبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

ِهِنذإبغَيِرهرِيَغدارَيَدخُلُِلُجَّرلا/بابُ

َمِدَق-ىِّكَزُملاالباشاك!محمدٍبنُعلئُالحَسَنِأبوأخبرَنا-أ7736

حدثنا،حَسُنويَهبنِمحمدِبنُأحمدٍُدِماحأبوأخبرَنا-اًّجاحبَيهَقَانيَلَع

بنُمحمدُحدثنا،شَيبَةَأبىبنُعثمانُحدثنا،الأنصارِئُإدريسَبنُالحُسَينُ

أحمدَأبوحدثنا،المالينِئُسَعدٍأبووأخبرَنا)ح(ٍديَبُعبنُُسُنويحدثنا،كَثيرٍ

حدثنا،َسُنويبنِإبراهيمَبنُإسحاقُالمَنجَنِيقِئُأخبرَنا،الحافظٍُّىِدَعابنُ

عن،ٍديَبُعبنَِسُنويعن،السُّلَمِئُكَثيرٍبنُمحمدُحدثنا،ٍفَلَخبنُيَحيَى

"الذارُ:يقولُكانجَقعِهَّللارسولَأنالصّامِتِبنِعُبادَةَعن،سيرينَبنِمحمدِ

السُّلَمِئُكَثيرٍبنُمحمدُ:أحمدَأبوقالفماقئلْه(()1(.حَرَمَكََكيَلَعَلَخَدنَمف،ٌمَرَح

عنهُرُكذَيٍداّمَحابنَُتعِمَس،الحَديثِمُنكَرٍُديَبُعبنَِسُنويعنالبَصرِىُّ

.(2)َئِراخُبلا

.3)ٍديَبُعبنَِسُنويعنضَعيفٍَرَخَابإِسنادٍَىِوُردَقوالشيخُ:قال

يَخرُجْمَلنِإف،ِجورُخلابهُرُمأيهَّنأأعلمُ-والفَهُأرادَ-امَّنِإفصَحَّإنوهو

.ِهِسفَنعلىالضربُىَتأنِإوضَربُههَلف

البَهائمِعلىِنامَّضلابابُ

العباسِأبوحدثنا،المُزَكَىإسحاقَأبىابنُزَكَريّاأبوأخبرَنا-أ7737

به.كثيربنمحمدعن(22772)أحمدوأخرجه.2257،؟256/6الكاملفىعد!ابن(1)

.218/1الكبيرالتاريخوينظر.6/2256الكاملفىعد!ابن(2)

به.يون!طريقمن4/130الضعفاءفىالعقيلى)3(أخرجه
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البهائمعلىالضمانبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

مالكُأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا،يَعقوبَبنُمحمدُ

بنِِءارَبلِلًةَقانأن،َةَصِّيَحُمبنِسَعدِبنِحَرامِعن،شِهابٍابنِعن،ٍسَنأابنُ

أهلِعلىم!مجِهَفلارسولُفقَضَى،فيهتَدَسفأفٍموَقِلحائطًاتَلَخَدٍبِزاع

علىٌنِماضفهوِليَفلابالمَواشِىأفسَدَتِوما،ِراهَّنلابحِفظَهاالأموالِ

أهلِها)1(.

ال!وسِئُ،َفُسويبنِمحمدِبنُإسحاقُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ7738

حدثنا،عَوفٍبنُمحمدُحدثنايَعقوبَ،بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا

الأنصارِئَمُحَئصةَبنِامِرَحعن،الرهرِئَعن،ُئِعاالأوزحدثنا،المُغيرَةِأبو

تَدَسفأفحائطًاتَلَخَدف(2)ضاريَةٌناقَةلهكانَتٍبِزاعبنَالبَراءَأنهَرَبخأاله

،اهِلهأعلىِراهَنلابالحَوائطِحِفظَأنفقَضَى،فيهاؤ!مجِهَّللارسولَُمِّلُكف،فيه

تَدَسفأماالماشيَةِأهلِعلىوأنَ،اهِلهأعلىِليَفلابالماشيَةِحِفظَوأنَّ

باللَّيلِ)3(.ماشيَتُهُم

ابنُزَكَريّا،و92/51وأبوالحَسَنِابنُبكرِأبوأخبرَنا-ا7739

أخبرَنا،الزَبيعُأخبرَنا،مُثَصألاالعباسِاْبوحدثناقالا:إسحاقَأبى

حرَامِعن،الرهرِئَعن،الأوزاعِئُحطشأ،سوَيدٍبنُاْئوبُأخبرَنا،ُئِعِفاشلا

.(17365)فىوتقدم،130صالحديثاختلاففىوالثافس،(5289)المعرفةفىالمصنف(1)

.3/86النهايةينظر.الناسزروعلأكلالمعتادة:الضاريةالناقة(2)

من(6157،6158)المشكلضرحفىوالطحاوى،(184)الدياتفىعاصمأبىابنأخرجه(3)

به.الأوزاعىطريق
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البهائمعلىالضمانبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

حائطَتَلَخَدٍبِزاعبنِِءارَبلِلًةَقانأن،ٍبِزاعبنِالبَراءِعن،َةَصِّيَحُمابنِ

الحَوائطِأهلِعلى!ك!يِ!ِهَّللارسولُفقَضَى،فيهتَدَسفأفالأنصارِمِنٍَلُجَر

باللَّيلِ)1(.ماشيَتُهُمتَدَسفأماالماشيَةِأهلِوعَلَى،ِراهَّنلابحِفظَها

،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُّىرابْذوُّرلاعلىٍّأبووأخبرَنا-أ7740

الأوزاعِىِّ،عن،الفِريابِئُحدثنا،ٍدِلاخبنُمَحمودُحدثناداودَ،أبوحدثنا

قال:ٍبِزاعبنِالبَراءِعن،الأنصارِىَِّةَصِّيَحُمبنِحَرامِعن،الزُّهرِىِّعن

البَراءِعن:قالهَّنأإلا،المُغيرَةِأبىحَديثِنَحوَفذَكَرَ.ضاريَةٌٌةَقانلهكانَت

المُغيرَةِ.أبوهْلُقَيمَلو.(2)ٍبِزاعابنِ

َرَمُعبنُعلئُأخبرَنا،الفَقيهُالحارِثِابنُبكرِأبووأخبرَنا-أ7741

حدثنا:قالواوغَيرُهالرَّمادِىُّحدثنا،النَّيسابورِىُّبكرٍأبوحدثنا،الحافظُ

،َةَصِّيَحُمبنِحَرامِعن،الزُّهرِىِّعن،الأوزاعِئُحدثنا،مُصعَبٍبنُمحمدُ

.(3)هَرَكَذف.تَدَسفأفضاريَةٌناقَةلهكانَتهَّنأٍبِزاعبنِالبَراءِعن

.ٍبِزاعبنِالبَراءِعن:قَولِهفىالأوزاعِىِّعنسوَيدٍبنُأيّوبُهَعَباتدَقف

الحَسَنِبنُأحمدُبكرٍوأبوالحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا-أ7742

فىالطحاوىاخرجهو.302صالحديثاختلاففىوالثانعى،(5290)المعرفةفىالمصنف(1)

بنايوبطريقمن3/155والدارقطنى،1/353الكاملفىعدىوابن،3/032المعانىشرح

.عازببنللبراء:منبدلًاالأنصار.منلرجل:وعندهم،بهسويد

من(5785)الكبرىفىالنسائىواخرجه.(3570)داودوأبو،(3504)الصغرىفىالمصنف(2)

.(4830)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.الأوزاعىطريق

به.مصعببنمحمدطريقمن(18606)أحمدواخرجه.ا3/55الدارقطنى(3)
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342/8

البهانمعلىالضمانبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

حدثناقالوا:الفَوارِسِأبىابنُِقِداصوأبووعمرٍأبىابنُوأبؤسعيدِ

حدثنا،عَفانَبنِعلىبنُالحَسَنُحدثنا،يَعقوبَبنُمحمدُالعباسِأبو

،ِّىِرهرلاعن،عيسَىبنِِهَفلاعبدِعن،سُفيانَعن،هِشامٍابنَيَعنِىمُعاويَةُ

فقَضَىشَيئًا،تَدَسفأالبَراءِلآلًِةَقانأن"ارَبلاعن،مُحَثصَةَبنِحَرامِعن

ماالماشيَةِأهلَوضَفَنَبالنَهارِ،اهِلهأعلى/الثمارِحِفظَأن-لمج!ِهَفلارسولُ

بالفَيلِ)1(.ماشيَتُهُمتَدَسفأ

َرَمُعبنُعلئُأخبرَنا،!كاهَبصألاالحارِثِابنُبكرِأبووأخبرَنا-ا7743

،مُؤَفَلٌحدثنا،سُلَيمانَبنُُبِجاححدثنا،النَيسابورِئُبكرٍبوأحدثنا،فظُالحا

لَهُم)2(.ًةَقانأنالبَراءِعن،حَرامٍعن:وقالَ،نَحوَهبإِسنادِهسفيانُحدثنا

حدثنا،َةَسادابنُبكرِأبوأخبرَنا،ُئرابْذوُزلاعلىأبوأخبرَنا-ا4774

،ِقاَزَزلاعبدُحدثنا،المَروَزِئٍُتِباثبنِمحمدِبنُأحمدُحدثنافىاودَ،أبو

بنِِءارَبلِلًةَقانأن،أبيهعن،مُحَئصَةَبنِحَرامِعن،الرهرِئعنمَعمَز،أخبرَنا

موالِالأأهلِعلىلمجي!ِهَفلارسولُفقَضَى،تَدَسفافٍلُجَرحائطَتَلَخَدٍبِزاع

بالفَيلِ)3(.حِفظَهاالمَواشِىأهلِوعَلَىبالنَهارِ،حِفظَها

به.عفانبنعلىبنالحسنعن(2332)عقبماجهابناخرجهو.(3505)الصغرىفىالمصنف(1)

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.هثامبنمحاويةطريقمن(5786)الكبرىفىوالنسائى

(8881).

.3/551الدارقطنى(2)

فىالنسائىواخرجه.(23697)أحمدطريقهومن،(18437)الرزاقوعبد،(3569)داودأبو(3)

.(4730)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.الزهرىطريقمن(5784)الكبرى
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فيهاوالحدالأشربةكتاب

الرَّزاقِ)1(.عبدِعنجَماعَةٌرَواهَكِلَذَكو

البهائمعليالضمانباب

.(2)ِهيبأعنيَقولا:مَلفمَعمَرٍعنُجاّجرلامَسعودٍوأبوٌبيَهُوهَفَلاخو

أخبرَنا،قَتادَةَبنِالعَزيزِعبدِبنُُرَمُعنَصرٍأبوأخبرَنا-أ7745

،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُأخبرَنا،هَيوُريمَخابنُِلضَفلاأبو

بنِسَعدِبنِوحَرامِالمُسَثبِبنِسعيدِعن،الرهرِىِّعن،سفيانُحدثنا

،تَدَسفأفالأنصارِمِنٍَموَقِلحائطًاتَلَخَدٍبِزاعبنِِءارَبلِلًةَقانأن،َةَصِّيَحُم

،ِراهَّنلاباهِلهأعلىالحَوائطِحِفظَأنفقَضَى!يوِهَّللارسولِىَلإفاختَصَموا

باللَّيلِ)3(.المَواشِىأفسَدَتِماالمَواشِىأهلِوعَلَى

،ظ92/81الغَنَمُأفسَدَتِمايُضَمِّنُكانهَّنأٍحيَرُشعنالشَّعبِىِّعنانيِّورو

إِذْوَسُلتنَنََدواَدَو!:الاَيَةَهذهويَتأوَّلُ،ِراهَّنلابتَدَسفأمايُضَفَنُولا،ِليَّللاب

يقولُ:وكانَ،،78الأنبياء:أاَئقَوْوِ!ُمَنَغفِيهِنَفَشَتْذِإاَلْحَزلزىِف!مَانِ

.ِليَّللابالنَّفشُ)4(

حدثناالرَّفّاءُ،علىٍّأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبوأخبرَنا-أ7746

:ٍحيَرُشعن،الشَّعبِىِّعن،عَونٍ%(ابنُحدثنا،ُرَهزأحدثنا،َسُنويبنُمحمدُ

به.الرزاقعبدعنطرقمن3/154والدارقطنى،(0860)حبانابنأخرجه(1)

.3/154الدارقطنىوينظر.بهوهيبطريقمن(5470)الطبرانىأخرجه(2)

به.سفيانعن(23694)أحمدأخرجه(3)

.502!ضالأصفهانىللراغبالقراَنغريبمفردات.انتشارها:الغنمنفش(4)

.15/394الكمالتهذيبوينظر)عوف!.:مفى(5)
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البهائمعلىالضمانبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

بالفَيلِ)1(.ُشفَنلاكان:قالاَئقَؤمىِ!ُمَنَغفِيهِتَشَفَنذِإ!

،ُئِوُرضَنلامَنصورٍأبوأخبرَنا،قَتادَةَابنُنَصرِأبووأخبرَنا-ا7747

إسماعيلَعن،سفيانُحدثنا،مَنصورٍبنُسعيدُحدثنا،نَجدَةَبنُأحمدُحدثنا

وأنَهازا:فقالَعَجينًاأكَلَتبشاةٍحيَرُشأُمح!:قالىِبعَئشلاعن،ٍدِلاخأبىابنِ

امَنإ:وقالَاَئقَؤمىِ!.ُمَنَغفِيهِنَفشًتذِإ":وقَراْهَلَطبأفنَهارًا.:قالوالَيلًا؟

بالفَيلِ)2(.ُشفَنلا

غَزلًا،أصابَتشاةٌهيَلإتَعِفُراخيَرُشأن،ىِبعَئشلاعنقَتادَةَرِوايَةِىِفو

نإ:فقالَمُهَلأسف.بنَهارٍأمكانأبِلَيلسَيَسألُهُمفإِنَههورِصبأ:الشَعبِئُفقالَ

ُشفَنلا:وقالَ:قال.عَلَيكُمضَمانَفلابنَهابىكانوِإن،ضَمِنتُمدَقفبلَيلٍكان

بالنَهارِ)3(.ُلْمَهلاو،ِليَفلاب

اًمْرَككان:قالاَئقَؤمِى!ُمَنَغفِيهِتَشَفَن"إذ:مَسروقٍعنُةَزُمورَوَى

خَضِزا)4(.فيهتَكَرَتفمالَيلًا،فيهتَلَخَدف

.بنحوهالشبىطريقمن(18436)الرزاقعبدأخرجه(1)

وابن.بهسفيانطريقمن2/425،259القضاةاخبارفىووكيع،(28434)شيبةابىابناخرجه(2)

خالدابىبنإسماعيلطريقمن2/508الحديثغريبفىوالحربى،61/532تفسيرهفىجرير

به.قتادةطريقمن2/580الحديثغريبفىوالحربى،(18439)الرزاقعبداخرجه(3)

به.مرةطريقمن(28436)شيبةأبىوابن،(18433)الرزاقعداخرجه(4)

-572-



...بالنهارأرسلتإذاجبارالعجماءجرحباب:فيهاوالحدالأشربةكتاب

مُنفَلِتَةًحانَتأوِراهَّنلابتَلِسرُأإذاجُبازالعَجماءِجُرحُبافي:

.ٍبِزاعابنِحَديثِفىمَضَىبمااستِدلالًا

ابنُزَكَريّاوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَناامِبو-ا7748

محمدُالعباسِأبوحدثنا:قالواالقاضىالحَسَنِابنُبكرِوأبوسحاقَأبى

343/8)ح(مالكٌأخبرَنا،الشّافِعِئُأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُأخبرَنا/،يَعقوبَابنُ

محمدٍبنُإبراهيمُحدثناالوَليدِ،أبوأخبرَخ!،ِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا

،مالكٌحدثنا،عيسَىبنُإسحاقُحدثنا،ٍعِفاربنُمحمدُحدثنا،ُّىِزَورَملا

عن،الرَّحمَنِعبدِبنِسلمةَوأبِىالمُسَثبِبنِسعيدِعن،شِهابٍابنِعن

والمَعدِنُ،ٌراَبُجُرئِبلاو،ٌراَبُجالعَجماءِ"جُرحُ:قاللمجيرِهَّللارسولَأن،هريرةَأبى

،ٍعِفاربنِمحمدِعن""الصحيحفىمُسلِئمرَواهالخُمُسُإ)1(.الزكازِىِفو،ٌراَبُج

.(2)مالكٍعنَفُسويبنِِهَفلاعبدِعنلما"الصحيحفىالبخارئُورَواه

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَّللاعبدِأبووأخبرَنا-ا7749

وأبِىسعيدٍعن،الزُّهرِئَعن،سفيانُحدثنا،شَيبانَبنُأحمدُحدثنا،يَعقوبَ

والمَعدِنُ،جُبارٌجُرحُها)العَجماءُ:قالجم!ىِبَنلاعن،هريرةَأبىعن،سلمةَ

يَحيَىعن"الصحيح"فىمُسلِئمرَواهالخُمُسُإ)3(.الزكازِىِفوجُباز،ُرئِبلاوجُباز،

.(4)َةَنيَيُعابنِعنوغَيرِهيَحيَىابنِ

.(7722)فىونقدم،130صالحديثاختلاففىوانفعى،(5285)المعرفةفىالمصنف(1)

.(1499)البخارىو،(45)عقب(1710)مسلم(2)

1277محأ.،7720)فىوتقدمبه.ثيبانبناحمدعن(6354)عوانةابوأخرجه(3)

.(45)عقب(0171)مسلم(4)
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برجلهاتنفحالدابةبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

برِجلِهاتَنفَحُ)1(الذابَّةِبابُ

ٍدَيبأصابَتمااهُبِكارووسائقُهاقائدُهايَضمَنُ:ُهَفلاهَمِحَرالشئافِعِئُقال

.(2)ٍبِزاعبنِالبَراءِبحَديثَِكِلَذفىَئبَتحاو.ٍبَنَذأورِجلٍأوفمٍأو

الَّذِى:الحَديثُوأمّا

المُؤَذِّنُ،الخالِقِعبدِبنِعلىِّبنُالخالِقِعبدُالقاسِمِأبوأخبرَنا-ا0775

حدثنا،ُئِليَفُّنلاحدثنا،محمدٍبنُُلضَفلاحدثنا،ِلَفَؤُملابنُمحمدُأخبرَنا

،ِبئَسُملابنِسعيدِعن،الرهرِئَعن،ٍنيَسُحبنِسُفيانَعن،العَؤامِبنُُداّبَع

جُبمازإ)3(.ُلجِّرلا":قاللمجي!ِهَفلارسولِعن،هريرةَأبىعن

لأ.جُبمارٌُلجِّرلا":مِنَلمجي!النَّبِىِّعنَىِوُرماوأفَا:ز!بهالشئافِعِىُقالدَقف

هَكَذا)4(.اوظَفحَيمَلالحُفاظَلأنَ؟أعلمُواللًهُغَلَطفهو

51وَردَقو،الزُّهرِئَعنٍنيَسُحبنُسفيانُبهاُدِرَفنَيالريادَةُهذهالثيخُ:قال

عُيَينَةَبنُوسُفيانُوعُقَيلومَعمَرٍجيَرُجوابنُسَعدٍبنُُثيَفلاوٍسَنأبنُمالكُ

.(الزَجلَ)ْفيهمِنهُماَحأيَذكُرْمَل،الرهرِئَعنوغَيرُهُم

قالقالا:الحارِثِابنُبكرِوأبوُئِمَل!لاالزَحمَنِعبدِاْبوأخبرَنا

.(حف)ن7/193العروستاج.ودفعتحافرهابحدورمتبرجلهارمحت:الدابةنفحت(1)

البراءبحديثالاحتجاجفيهوليى.ا7/50الأم(2)

سفيانطريقمن(9254)داودوأبو.بهالحوامبنعبادطريقمن(5788)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

.(997)داودأبىضحيففىالألبانىوضحفهبه.حشنابن

.7/051الأم(4)

أحمد=وأخرجهبه.الليثطريقمن(16476)فىوتقدم،وسفيانمالكطريقمنقريئاتقدم(5)
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برجلهاتنفحالدابةبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

ُلجِّرلا":قَولِهعلىٍنيَسُحبنَسُفيانَيُتاجْمَل:الحافظُالدّارَقُطنِئُالحَسَنِأبو

.(1)َكِلَذاورُكذَيمَلوهوفَلاخِتاقِّثلالأنَّ؟ٌمْهووهو،ٌدَحأجُبارٌ".

إبراهيمَبنِمحمدِبنِمحمدِبنُأحمدُبكرٍوأبوالحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا

محمدِابنُأحمدُالحَسَنِأبوحدثنا:قالواُئِمَلُسلاالرَّحمَنِعبدِوأبو!خاَنْشُألا

بنَيَحيَىسألتُ:يقولُالدّارِمِئَسعيدٍبنَعثمانَُتعِمَس:قالعَبدوسٍابنِ

.(2)ِّىِرهُّزلاعنالحَديثِضَعيفُوهو،ٌةَقِث:فقالٍَنيَسُحبنِسُفيانَعنمَعينٍ

ائَذِى:الحَديثُوأمّا

الفَقيهُالحارِثِابنُبكرِوأبوُئِمَلُسلاالرَّحمَنِعبدِاْبوأخبرَنا-أ7751

،ُئِسِرافلاإسماعيلَبنُمحمدُحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُأخبرَناقالا:

عن،زيادٍبنِمحمدِعن،شُعبَةُحدثنا،ُمَدآحدثنا،القَلانِسِئُجَعفَرٌحدثنا

ُرئِبلاو،جُبارٌوالزجلُ،جُبارٌجُرحُها))الدّابَّةُ:لمجتِهَفلارسولُقال:قالهريرةَأبى

.(3)((!سُمُخلاالزكازِىِفو،جُبارٌوالمَعدِنُجُباز،

يُتابِعْهمَلوٌمْهووهو،قالكَذا:الدّارَقُطنِئُالحَسَنِأبوقالدَقف،و93/81

شُعبَةَ)4(.عنٌدَحأهيَلَع

به.عقيلطريقمن3/151والدارقطنى.بهجريجابنطريقمن(2326)خزيمةوابن،(7457)=

.(17754)فىوسيأتى

.3/152والدارقطنى،وحدهالرحمنعبدأبىعن(5296)المعرفةفىالمصنف(1)

.(19)الدارمىبروايةمعينابنتاريخ(2)

.3/451،132الدارقطنى(3)

.3/132تطنىارلدا(4)
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344/8

برجلهاتنفحالدابةبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

جَعفَرٍُنب.ُدمحمشُعبَةَعنالحديثَهذارَوَىدَق:ُهَّللاهَمِحَرالشيخُقال

بنُومُسلِمُُّىِرَبنَعلامُعاذٍبنُومُعاذُ-َةَبعُشحَديثِفىالحَكَمُوهوغُندَر-

.(1)ِةَدايرلاهذهدونَوغَيرُهُمالحَوضِئَُرَمُعوأبوإبراهيمَ

.(2)ِةَدايّزلاهذهدونَزيادٍبنِمحمدِعنمسلمٍبنُ/ُعيبَّرلارَواهَكِلَذَكو

ائَذِى:الحَديثُوأمّا

السَيَّارِىُّ،العباسِأبوأخبرَنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7752

حدثنا،شَقيقٍبنِالحَسَنِبنُعلئُحدثناالباشاخ!،موسَىبنُمحمدُحدثنا

ابنُبكرِأبووأخبرَنا)ح(ثَرْوانَبنِالزَحمَنِعبدِعن،الأعمَشِعن،حَمنئلمأ

بنُالمَلِكِعبدُحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُأخبرَنا،!خاهَبصألاالفَقيهُالحارِثِ

عن،سفيانُحدثنا،الزَحمَنِعبدُحدثنا،وعمرٍبنُحَفصُحدثنا،ئاتُالرأحمدَ

ُرثِبلاوجُبماز،)المَعدِنُ:جمي!ِهَفلارسولُقال:قالشُرَحبيلَبنِِليَزُهكن،قَيسٍأبى

،ِّىِروثلاحَديثِلَفظُ.أُسُمُخلاالزكازِىِفوجُباز،والزجلُجُباز،والشائمَةُ،جُبارٌ

والزجلُ،جُبارٌوالمَعدِنُجُباز،ُرئِبلاو3)جُباز،إالعَجماءُ:الأعمَشِرِوايَةِىِفو

حُخة.بهتَقومُلامُرسَلاذَهفالخُمُسُ!)4(.الزكمازِىِفو،(3جُباز

عن(6913)والبخارىبه.غندرطريقنم(46)عقب(0171)ومسلم،(9882)أحمدأخرجه(1)

.(16477)فىوتقدمبه.إبراهيمبنمسلم

به.الربغطريقمن(46)عقب(1710)مسلم)2(أخرجه

جباروالبئرجباروالمعدن8:5صوفى،جبار،والبئرجباروالمعدنجبارأوالرجل:صفى(3-3)

جبار".والرجل

--(17873)الرزاقعبدأخرجهو.2/078المدرجفىالخطيبطريقهومن،3/179الدارقطنى(4)
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جبار""النار:فيهروىالذىالحديثعلةبابا!يفوالحدالأشربةكتاب

.(2)ِهيف.مَسعودٍبنِِهَّللاعبدِ(1)نعبذِكرِ:مَوصولًاالزَبيعِبنُقَيسُورَواه

.3بهُِّجَتحُيلاوقَيسن

أحمدَبنُمحمدُالحَسَنِأبوحدثنا،الحافظٍُمِزاحأبوانَثَّدَحو-أ7753

نَصرٍأبوحدثنا،العَبدِىُّإبراهيمَبنُمحمدُِهَّللاعبدِأبوحدثنازَكَريّا،ابنِ

عن،إسماعيلَبنِالسَّرِىِّعن،طَريفٍبنُنَصرٍُّىِزَجأبوحدثناالتَّمّارُ،

فىدائةَفَقوأ))مَن:!ي!ِهَّللارسولُقال:قالبَشيرٍبنِنُعمانَعن،الشَعبِىِّ

.(4)"نِماضفهورِجلأو!لَيبفأوطَت،مِهِقاوسأفىأوالمُسلِمينَِلُبُسنِمسَبيل

.(ضعيفانَ)ْإسماعيلَبنُُّىِرَّسلاوٍّىِزَجأبو

جُباز""الثارُفيه:َىِوُرىِذَّلاالحَديثِِةَّلِعبابُ

الحُسَينِبنُمحمدُبكرٍأبوأخبرَنا،الفَقيهٍُرِهاطأبوأخبرَنا-أ7754

مَعمَز،أخبرَنا،الزَزاقِعبدُحدثنا،ُئِمَلُسلاَفُسويبنُأحمدُحدثنا،القَطّانُ

(1

(2

(3

من2/164الحديثغريبفىوالحربى.بهسمانطريقمن-(27816)شيبماأبىابنطريقهومن

به.الأعمشطريق

.8ص:فىلي!

إقالإ.:مفىبعده

به.الربيعبنقيسطريقمن3/179الدارقطنىأخرجهوالحديث

.(18591)عقبتقدم

به.التمارنصرأبىطريقمن3/179الدارقطنىأخرجه

،8/501الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.الباهلىالقصابطريفبننصرفهوجزىأبوأما

الضعفاءفىوالمغنى،3/159الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء،8/466والتعديلوالجرح

.(5277)عقبإسماعيلبنالسرىعلىالكلاموتقدم.2/696
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جبار،("النار:فيهروىالذىالحديثعلةبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

"العَجماءُ:قال!ِيكىِبَنلاعنهريرةَأبوحدثناماهذا:قالٍهئَنُمبنِهَفامِعن

.(1)(1الخُمُسُالزكازِىِفو،جُبارٌوالنارُ،جُبارٌوالمَعدِنُ،جُبارٌجُرحُها

قالا:الحارِثِابنُبكرِوأبوُئِمَل!لاالزَحمَنِعبدِأبووأخبرَنا-ا7755

ابنُأحمدُحدثنا،النَيسابورِئُبكرٍأبوحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُأخبرَنا

قالالنارِ.فىمُختَصَرًاالحَديثِاذَهبالزَزاقِعبدُحدثنا،الزَمادِئُمَنصورٍ

.(2)اًمْهَوإلاأُراهلامَعمَر:قال:الزَزّاقِعبدُقال:الزَمادِئُ

ابنُعمرِوأبوأخبرَنا،ببَغدادَبِشْرانَابنُالحُسَينِأبووأخبرَنا-ا7756

حَنبَلٍبنَأحمدَِهَفلاعبدِأباُتعِمَس:قالإسحاقَبنُحَنبَلُحدثنا،ِكاَف!لا

لَيسَ.((جُبارٌُراّنلا":بهيُحَذَثُالزَزاقِعبدِحَديثُ:هريرةَأبىحَديثِفىيقولُ

.(3)بصَحيحٍلَيسَباطِل،الكُتُبِفىْنُكَيمَل؟بشَىءٍ

أخبرَناقالا:الحارِثِابنُبكرِوأبوُئِمَل!لاالزَحمَنِعبدِأبو/أخبرَنا345/8

بنُإبراهيمُإسحاقَأبوحدثنا،مَخلَدٍبنُمحمدُحدثنا،الحافظَُرَمُعبنُعلئُ

النّيرَ،النارََنوبُتكَياليَمَنِأهلُ:يقولُحَنبَلٍبنَأحمدَُتعِمَس:قالها:كأً

تَصحيف)4(.فهو-َكِلَذمِثلَيَعنِىالبيرَ-َنوبُتكَيو

طريقمن(2676)ماجهوابن،(5789)الكبرىفىوالنسائى،(4594)داودأبوأخرجه(1)

به.الرزالتىعبد

.3/521الدارقطنى(2)

به.إسحالتىبنحنبلطريقمن3/153الدارقطنىأخرجه(3)

تصحيف.فهو:منبدلاجبار.النار:الرزاقعبدلقنوانما:وعنده،3/153الدارقطنى(4)
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بالولىالولىأخذبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

بالوَلِىِّالوَيىِّأخذِبابُ

العَدلُ،حَمشاذَبنُعلئُحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-أ7757

بنُِهَفلاُديَبُعحدثناالوَليدِ،أبوحدثنا،القاضِىإسحاقَبنُإسماعيلُحدثنا

نَحوَأبىمَعَانطَلَقتُ:قالرِمثَةَأبىعن،لَقيطٍبنُإيادُحَذَثَنِى،لَقيطٍبنِإيادِ

!رِهَفلارسولُفقالَ،انْثَّدَحَتفًةَعاسانْسَلَجو،أبىهيَلَعَمَّلَسفجم!ِهَفلارسولِ

.ِبُدَهشأ:!ال."؟اًّقَح":!الاي!زِ.ورَبِّإى:قالهَذا؟"."ابنُكَ:لأبِى

علىأبىِفِلَحنِمو،بأبِىىِهَبَشِتَبَثنِماًكِحاضجم!ِهَّللارسولُفتَبَسَّمَ:قالَ

أرَقو:قالعَلَيه((.تَجنِىولاَكيَلَعيَجنِىلاهذاَكَنباَّنإ"أما:قالثُمَّ:قال.َكِلَذ

اَلُذُرَِنِّمتَير!هَذَا:قَ!لِىىَلإ.!ىَرخأوِزرَةَرِزَوُرِزَن!أَلَأ:عجيَنِهَّللارسولُ

.،56-38:النجمااَلأوُكَ!)1(

بنُِهَّللاعبدُأخبرَنا،ُنلاّطَقلاِلضَفلاابنُالحُسَينِأبوأخبرَنا-أ7758

ابنَِثَعشأعن،سفيالنُحدثنا،قَبيصَةُحدثنا،سُفيالنَبنُيَعقوبُحدثنا،جَعفَرٍ

،!93/81ِّىِلَظنَحلازَهدَمٍبنَِةَبَلعَثعن،هِلالٍبنِالأسوَدِعنالشئَعثاءِ،أبى

ُدَي":يقولُوهوهيَلإفانتَهَينا،تَميمٍبَنِىنِمنَفَرعج!النَّبِىِّعلىقَدِمْنا:قال

فقالَأدناكَ".أدناكَثُئم،وأخاكَوأُختَكَوأباكَأُفكَ،تَعولُنَمبابدأْالعُليا،المُعطِى

أصابواالَّذينَيَربوعَبنَِةَبَلعَثبَنوهَؤُلاءِ،ِهَفلارسولَيا:الأنصارِمِنَرَجُل

حبانابنوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه2/425والحاكم،(3513)الصغرىفىالمصنف(1)

.(15996)فىوتقدمبه.الطيالسىالوليدأبىطريقمن(5995)
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بالولىالولىأخذبابفيهاوالحدالأشربةكتاب

أُخرَى")1(.علىنَفدتَجنِىلاإنها"ألا:لمجمالنَبِئُفهَتَفَ.ِةئلِهاجلافىفُلانًا

بنُمحمدُالعباسِأبوحدثنا،الحافظُِهَفلاعبدِأبوأخبرَنا-ا7759

عن،سفيانُأخبرَنا،ُئِعِفاشلاأخبرَنا،سُلَيمانَبنُالزَبيعُاْخبرَنا،يَعقوبَ

حَتَىغَيرِهبذَنبِيُؤخَذُالزَجُلُكان:قالأوسٍبنِعمرِوعن،دينارٍبنِعمرِو

ُرِزَنأَلًا!وَثنىِذًلَاَريِهَزت)َو!:تَعالَىُهَفلافقالَ،ال!لامُهيَلَعإبراهيمُجاءَ

أعلمُ-والفَهُسَمِعتُ-ىِذَئاو:الشئافِعِئُقال.،37،38:النجمأأخُرَئ!وِزرَةَرِزَو

غَيرِه؟بذَنبِاَحأيُؤخَذَألا"ئَرخأوِزروَزِرَيرُرِزَن!أَلَأ:لَجورَعِهَفلاقَولِفى

أموالُهبمَكِلَذَكوأنفُسِهِم)2(،أعمالِعلىالعِبادَجَزَىلَجورَعَهَفلالأنَ

َاطَخلاجِنايَةَبأنَ!ي!ِهَفلارسولُخَمقَحَيثُإلامالٍفىٍدَحأعلىْدَحأيَجنىلا

.(3)ِهِتَلِقاععلىالآدَمئينَمِنََزُحلامِنَ

عشرَالسابعَالجزءُومَنِّهِهَّللابحمدِتم

عشرَالثامنَالجزءُويتلوه

الشيرِمحعابُ:وأوله

فىتقدمماوينظر.بهسمانطريقمن(4848،4849)النسائىوأخرجه.3/86سمانبنيعقوب(1)

(15998).

عليها،."وعاتبهم:8صنىبعده(2)

فىالرزاقعبدأخرجهو.7/95والافعى،(5299)والمعرفة،(1351)الصغرىفىالمصنف(3)

به.عمنةبنسمانطريقمن2/251تفسيره
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الموضوعاتفهرس

الموضوعاتفهرس

عشرالسابعالجزء

الصفحةلموضوعا

5000000000000000000000000000000000000000000000000والخوارجالبغىأهلقتاللمحىجاءماباب

19000000000000000000000000بالبغىتخرجلامنهماالباعْيةالفئةأنعلىالدليلباب

2700000000000000000000000000000000000000000000والدماءالجراحفىتباعةلا:قالمن!اب

2900000000000000000000000000000000الردةأهلمنالأول!الضربقتاللمحىجاءماباب

3300000000000000000000000000000000الردةأهلمنالثالْىالضربقتال!فىجاءماباب

00000000000،000000000000000000004نقموامايسألواحتىبالقتال!الخوارجيبدألاباب

48000000000000000000000000،0000000000000000000000مدبرهميتبعلمفاءوااْدإالبغىأهلباب

00000000000000000000000000000055التأويلعلىالمسلمينمنواحدايقتلالرجلباب

560000000000000000000000000000000القتال!فىمسلمايقتلولىْالمرتدينفىقال!منباب

56000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000بالدميتبعون:قال!منباب

37.............................قتالهمبهيحللمالخوارجرأىيظهرودْالقومباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000056الناسجماعةيعتزلونالخوارجباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016بلدعلىغلبوااْدإالبغىأهلباب

62000000000000000000000000000000000000عليهويصلىيغسلالبغىأهلمنالمقتول!باب
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الموضوعاتفهرس

المعتركفىالبغىأهلبسيفالعدلأهلمنالمقتولباب

........رحمهذىقتليعمدنْامنالعدللأهليكرهماباب

...................العادليقتلالباغىأوالباعْىيقتلالعادلباب

..................فقاتلدينهوْادمهأوأهلهأومالهأريدمنباب

.........................................البغىأهلقتالىْلالخلا!باب

...........................................الفرقةلمحىالقتالعنالنهىباب

..........................المسلموالرجلالمسلمةالمرأةأمالىْباب

.............................................الاسلامعنارتدمنقتلباب

........غيرهأوكانزنديقاالاسلاممنالدمبهيحرمماباب

............................................................بالايمانالإقرارباب

........................عليهثبتاْدإالإسلامعنارتدمنقتلباب

..............................مكانهيستتابالمرتد:ىْلقالمنباب

...........................................ايامثلاثةيحبس:لمنباب

.....................................مراتثلاثيستتاب:قالمنباب

........................الردةعلىقتلأوماتإذاالمرتدمالباب

....................................المرتديندْريهسبىىْلجاءماباب
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الموضوعاتفهرس

00000000145."......،........................................................الردةعلىالمكرهباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،143الحدودكتاب

0000000000000000000000000000000000143الحدودلوْرْلقبلالمعاصى!ىالعقوباتباب

000000000000000000000146.ء......الزانيينجلدهوالسبيلأنعلىبهيستدلماباب

00000000000000000000000000000000000000000151ثابتالمائةجلدأنعلىبهيستدلماباب

0000000000000000000000000156....ء................الاحصالىْشرائطعلىبهيستدلماباب

0000000000000000000000000000000000000165بمحصنفليسباللهأشركمن:قالمنباب

168000000000000000000000000000000000000000000000000000000الحرتحصنالأمةدىجاءماباب

00000000000000000000000000000000000000000000169يمسهاولمامرأةجوْرتديمنجاءماباب

00000000000000000000000000000000000000000000175بإحصالْهعلمثمالزلْى!ىجلدمنباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000171عليهويصلىيغسلالمرجومباب

0000000000000000000000000000000000000000176المرجومينالاماميحصْرألاأجارْمنباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000180والشهودالامامروْصحاعتبرمنباب

000000000000000000000000000000000000000000182والمرجومةالمرجومحفردىجاءماباب

18500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000البكرنفىىْلجاءماباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000191المخنثينلْفىدىجاءماباب

000000000000000000000000000000000000000195مرةبالزلْىاعتر!منعلىالحدإقامةباب
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الموضوعاتفهرس

1970000000000000000000000000000000000000يعتر!حتىالحدعليهيقامأْل:قالمنباب

00000000000000000000000000000000000000452!يتركإقرارهعنيرجعبالزلْىالمعتر!باب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000552المرأةدونبالزلْىيقرالرجلباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000256الحبلىعلىالجلدحديقاملاباب

25800000000000000000000000000000000000ولدهاويكفلعْصتحتىترجملاالحبلىباب

2590000000000000000000000000000000الحديصيبمرصْمنلاخلقتهىْلالضريرباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000211الزلْىىْلالشهودباب

0000000000000000000000000000000000212الزلْىيثبتواحتىالشهودوقصْىْلجاءماباب

00000000000000000000000000000000000000214البهيمةوإتيالىْاللواطتحريمىْلجاءماباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000215اللوطىحدىْلجاءماباب

-222
ََ............................................................................بهيمهاتىمنباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000224أربعةيكملوالماْدإالزلْىشهودباب

0000000000000000000000000000000227واحدفعلعلىيجتمعوالماْدإالزلْىشهودباب

2270000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مستكرهةبامراةرْلْىمنباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000231لهمحرمدْاتعلىوقعمنباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000233بالشبهاتالحدوددرءمىجاءماباب

23800000000000000000000000000000000000000000000000000000امرأتهجاريةاتىلْيمنجاءماباب

000000000000000000000000000000000000000000000000247تابثمالحددولىْدْنباأصابمنباب
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الموضوعاتفهرس

24800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000المماليكحدىْلجاءماباب

000000000000000000000000255...ء......................................الرقيقلْمْىىْلجاءماباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000256رْلْتاْدإأمتهالرجلحدباب

00000000،00000،00000000000000000000000000000000000000000000000000264الذميينحدىْلاجاءماباب

2750000000!!محمدنبيهعلىاللهأنزلبماحكم-إذا-بينهمالحكمباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000275القذ!ابوابجماع

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000275القذفتحريمىْلجاءماباب

2770000000000000000000000000000000000000000000000المملوكينقذفتحريمىْلجاءماباب

2780000000000000000000000000000000000000000000000000المحصنات!ْدقحدىْلجاءماباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000281حرايقدْ!العبدباب

28300000000000000000000000000000000000000الصريحالقذ!ىْلإلالاحد:لمنباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000285التعريصْىْلحدمنباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000286القذ!دودْالشتمىْلجاءماباب

28800000000000000000000000000000000000000000000000000000000بامرأتهبالزنارجلارمىمنباب

0000000289.!............................................................................السرقةحتا!

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000289السرقةىْلالقطعأبوابجماع

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000295القطعلمحطلجبماباب
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الموضوعاتفهرس

2970000000000000000000000000000000000000000000000000المجنثمنلمحىالناقليناختلافباب

00000000000000000000000000000354القطعبهيجبفيمار!بثئالصحابةعنجاءماباب

31300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الرطبالطعامىْلالقطعباب

313000000000000000000000000000000000حرزمنسرقإذاثمنلهماكلىْلالقطعباب

00000000316الحدودعليهماأقيصتوالمرأةالرجلبلغهاإذاالتىالسنباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000318حدايصيبالمجنولىْباب

32ْ.........................................................يكونلاوماحرزايكونماباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000326السرقةلهتوهبالسارقباب

32800000000000000000000000000000000000000حرزمنصغيراعبداسرقديمنجاءماباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000335سرقإذاقبَالاالعبدلمحىجاءماباب

00000000000000000000000000000332القبرجميعمنالكفنأخرجإذايقطعالنباشباب

00000000000000000000000000000000000000000000000336السرقةىْلوالرجلاليدقطعأبوابجماع

000000000000000000000000000000000000000000336اليمنىيدهفتقطعأولايسرقالسارقباب

00000000000000000000000000000000000000000413ورابعاوثالثاثانيافيسرويعودالسارقباب

34900000000000000000000000000000000000000000السارقعنقفىاليدتعليقلمحىجاءماباب

0000000000000000000000000000000000000351عنهوالرجوعبالسرقةالاقرارفىجاءماباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000353بإقرارهالمملوكباب
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...!..........................ء..0000000000000000000000000653الغرامةتصْعيففىجاءماباب

358000000000000000000000000000000000000000الغرامةتضعيفتركعلىبهيستدلماباب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000563.".......!يهقطعلاماأبوابجماع

000000000000000000000000000000000000365المنتهبعلىولاالمختلسعلىقطعلاباب

36700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000سيدهمتاعمنيسرقالعبدباب

36700000000000000000000000000000000000000000000000000سيدهامرأةمالمنيسرقالعبدباب

3680000000000000000000000000000000000000000000000000000000شيئاالمالبيتمنسرقمنباب

00000000000000000000000000000000000000،00375.ء......................................الطريققطاعباب

0000000000000000000000000000376....!...........................................يتوبالمحاربباب

37800000000000000000000000000000000000بالتوبةتعالىللهحقكليسقط:قالمنباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000381فيهاوالحدالأشربةكتاب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000381الخمرتحريمدىجاءماباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000391الخمرمدمنعلىالتشديدباب

39300000000000000000000000000000000000000000000000حْمراصبياسقىمنعلىالتشديدباب

393000000000000000000000000000000000تحريمهانزل!التىالخمرتفسيردىجاءماباب
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...منالأشربةهذهيخرجلاالطبخأنعلىالدليلباب

.....................................حرامفقليلهكثيرهأسكرماباب

.يشربلمإذاالمسكرفىرخصمنبهيحتجماباب

...فىيشربونهكانواالذىنبيذهمصفةفىجاءماباب

..........................................بالماءالكسرفىجاءماباب

..............................النهىبعدالأوعيةفىالرخصةباب

......................................الأسقيةاخْتناثعنالنهىباب

........خمراشربمنعلىالحدوجوبفىجاءماباب

.................................مراتأربعحدعليهأقيممنباب

........................................شرابريحمنهوجدمنباب

....................السكرحالفىالحدإقامةفىجاءماباب

.....................................الخمرحدعددفىجاءماباب

......................الأربعينعلىزيادةيضربالشاربباب

.....................تركهتركهرأىإدْيؤدبفيماالإمامباب

................نهرايدخلأنعلىرجلايكرهالسلطانباب

-588-

4070

4160

4210

4270

0435

0451

0456

0463

4670

4690

0473

0477

0485

0489

5500

5520

5540



الموضوعاتفهرس

000000000000000000000000،00000000000000000000000000000000555الاختتانعلىيكرهالسلطانباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000514السوطصفةأبوابجماع

000000000000000000000000000000000000000000000000514والضربالسوطةْمصلمحىجاءماباب

5180000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التعزيرلمحىجاءماباب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000522المساجدمىالحدودتقاملاباب

0000522....ء...................................................................كفاراتالحدودباب

0000000000000000000000000000000000000000526وجلعزاللهبسترالاستتارفىجاءماباب

0000000000000000000000000000000000000000000000529الحدودأهلعلىالسترمىجاءماباب

0000000000000000000000،00000000000000000000000000000535الحدودلمحىالشفاعةمىجاءماباب

538000000000000000000000000000000000الامامفيسترهيسميهلابحديعترفالرجلباب

53900000000000000000000000000000000000000000...........ءالتجسسعنالنهىفىجاءماباب

000000000000000000000000000000000000000000415زلاتهمالهيئاتذوىعنيعفوالامامباب

00000000000000000543..........ء.............أيديهملمحىأصيبوماالردةأهلقتالباب

000000000000546..ء..................ومالهوحريمهنفسهالرجلمنعفىجاءماباب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000550العمدمنالقصاصيسقطماباب

00000000000000000000000000000000000000000000552فيقتلهالرجلامرأتهمعيجدالرجلباب

000000000000555ء.............................................................والاطلاعالتعدىباب
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.البابيستقبلفلادارعلىيستأذنالرجلباب

.........................الاستئدْالىْكيفيةفىجاءماباب

.............له؟إذناذلكأيكونيدعىالرجلباب

................إذنهبغيرغيرهداريدخلالرجلباب

...................................البهائمعلىالضمالىْباب

.......بالنهارأرسلتإذاجبارالعجماءجرحباب

.....................................برجلهاتسفحالدابةباب

جبار""النار:فيهروىالذىالحديثعلةباب

......................................بالولىالولىاخذباب

طيطي!يلا
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