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الأوثانأهلمنالجزيةمنهتؤخذلامنبابالجزيةكتاب

أبممعدلى!

الجزيةكتاب

الأوثانأهلىمنالجزيةمنهتؤخذلامنباب

أطر!ألألثهرأدنسلخاذ!ف!:ثناؤهجلاللهقال:اللهرحمهالشافعئقال

حتئ!وقنلوهم:وقال.(هالتوبة:أوجدتموهو!ث!حاتمشركينفأقنلوأ

.(39ا!نفاد:أدله!هو)1(!ل!ألدجمنويونفتنةتكوتلا

أبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-أ8662

ابنأنبأنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباس

نأالمسيببنسعيدحدثنى،شهابابنعن،يزيدبنيونسأخبرك!،وهب

إلهلايقولوا:حئىالناسأقاتلأن"أمرت:قالجم!جيهاللهرسولأنأخبرههريرةباأ

(2)حسابه،بحقهإلاونفسهمالهمنىعصم.اللهإلاإلهلاقال:فمنألله.إلا

وأخرجه،وهبابنعنوغيرهالطاهرأبىعنمسلمرواه.(3)((هفلاعلى

الزهرى)5(عنأخرأوجهمنالبخارى)4(

جعفرأبوأنبأنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ8663

.4/271لأما(1)

"وحسابه".:المصادروفىتقدموالذى"كذا".:فوقهاوكتب،الأصلفىعليهاضبب(2)

.(16581.18005)فىتقدم(3)

."الصحيح"فى:مفىبعده(4)

.(2946)والبخارى،(33/21)مسلم(5)



الأوثانأهلمنالجزيةمنهتؤخذلامنبابالجزيةكتاب

بنيعلىحدثنا،محمدبنعباسحدثنا،الرزازالبخترئبنعمروبنمحمد

أبىعنصالحأبىوعن،جابرعنسفيانأبىعن،الأعمشحدثناعبيد،

إلهلايقولوا:حتىالئاساقاتلأن"أمرت:صتيالقهرسولقال!:قالا!لهريرة

.(1)((اللهعلىوحسابهمبحفها،إلأوأموالهمدماءهممنىمنعواقالوهافإذا.اللهإلأ

الأعمشعنغياثبنحفصحديثمن"الصحيح"فىمسلمأخرجه

جميعا)2(.بالإسنادين

سعيدبوأنانبأأ،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدبوأأخبرنا-أ4866

الملكعبد(ظ91/70عن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابن

كانلمج!النبئأن،أبيهعن،عصامابن:لهيقالمزينةمنرجلىعن،نوفلابن

.(3)"ادحأتقتلوافلامسجدارأيتمأومؤذناسمعتم"إذا:قال!سرتةبعثإذا

إبراهيمابنالفضلأبوأنبأنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8665

عن،ليثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،المزكى

مسعود،بنعتبةبنالقهعبدبنالفهعبيدأخبرخ!:قالالرهرئعن،عقيلى

وكفربعدهبكرأبوواستخلفجم!اللهرسولتوفىلما:قال!هريرةأبىعن

الناستقاتلكيفر!!النهما:بكرلأبىالخطاببنعمرقالالعربمنكفرمن

فمن.اللهإلاإلهلايقولوا:حئىالناسأقاتلأن"أمرت:يخيدالفهرسولقالوقد

بالإسنادالاعمشطريقمن(3928)ماجهوابن.بهعبيدبنيعلىطريقمن(3987)النسائىأخرجه(1)

.(6052،11594،15942)فىوتقدم.الأول

.(12/35)مسلم(2)

.(18285)فىتقدم(3)



الأوثانأهلمنالجزيةمنهتؤخذلامنبابالجزيةكتاب

أبوفقال!الفه"؟.علىوحسابه،بحقهإلأونفسهمالهمنىعصم.اللةإلأإلهلا:قال

والله،المال!حقالزكاةفإن؟والركاةالضلاةبينفزقمنقاتلنلأوالله:بكل

عمرقال!.منعهعلىلقاتلتهمعج!الفهرسول!إلىيؤذونهكانواعقالامنعوك!لو

للقتال!بكرأبىصدرشرحقداللهرأيتأنإلاهومافوالفه:الخطابابن

.(2)قتيبةعن""الصحيحفىأخرجاه.(1)الحقأنهفعرفت

أنبأنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا

فىقبلهالحديثينمثلوهذا:اللهرحمهالشتافعئقال!:قال!الربيع

يكنولم،الأوثانأهلمشركوأعلمواللهبهيرادوإنمامطلفا،المشركين

يهودإلاالكتابأهلمشركىمنأحدقربهولاجم!اللهرسول!بحضرة

ماأول!استجمعتالأنصاريمنولمللأنصار)3(،حلفاءوكانوا،بالمدينة

183/9تخرجولم!صاللهرسول!يهودفوادعتإسلاما،/لمجصالفهرسول!قدم

فتكفمبدر،وقعةكانتحتىفعلولايظهربقول!عداوتهمنشىءإلى

يكنولم،فيهمصس!اللهرسول!فقتل،عليهوالتحريضبعداوتهبعضها

المجوسوكانت،بنجرانقليلنصارىأويهودى)4(إلاعلمتهبالحجاز

()أوثانأهلمشركوندونهم،الحجازعننائينوفارسالبربروبلادبهجر

.(168؟8)فىتقدم(1)

.(02/32)ومسلم،(7284،7285)البخارى(2)

"الانصار".:الأصلعداالنسخفى(3)

"يهود".:م،سفى(4)

.""الأوثان:الأصلعداالنسخفى(5)



الجزيةكتاب

و!كثير)1(.71/91

الأوثانأهلمنالجزيةمنهتؤخذلامنباب

ابنسهلأبوأنبأنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ8666

أخبرنه!،اليمانأبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثنا،القطانزياد

مالك،بنكعببنالفهعبدبنالزحمنعبدأخبرنه!،الرهرىعن،شعيب

الأشرفبنكعبأن-عليهمتيباتذينالثلاثةأحدابنوكان-أبيهعنأظنه

قريشكفارعليهويحرضع!ح!اللهرسوليهجووكان،شاعراكاناليهودى

المسلمونمنهم؟أخلاكاوأهلهاالمدينةقدمع!ح!اللهرسولوكان،شعرهفى

يعبدونالذينالمشركونومنهم،!ج!الفهرسولدعوةتجمعهمالذين

للحيينحلفاءوهم،والحصون(2)الحلقةأهلوهماليهودومنهم،الأوثان

استصلاحهمالمدينةقدمحينع!ح!اللهرسولفأراد،والخزرجالأوس

وأخوهمسلمايكونوالزجل،مشرئروأبوهمسلمايكونالرجلوكان،كفهم

!راللهرسولقدمحينالمدينةأهلمنواليهودالمشركونوكان،مشرك

والمسلمينرسولهالفهفأمر،الأذىأشذوأصحابهم!مجاللهرسوليؤذون

من!ولتشمعف:ثناؤهجلاللهأنزلففيهم،عنهموالعفوذلكعلىبالضبر

إلىأذهـثحيمأ!ألثركوأائذجمتومنقئل!ممنأكنبأوتواالذين

!أهثى!ثل!!وذ:ثناؤهجلالقهنزلأوفيهم.!186:عمرانآلأالآيةاخر

مابغدمنماأنفسهرعندقنحسداكفاراإيننكتمبعدئنمايرذونكملؤانكنت

.4/721لأما(1)

.3/020عبيدلأبىالحديثغريب.والدروعالسلاح:الحلقة(2)



الأوثانأهلمنالجزيةمنهتؤخذلامنبابالجزيةكتاب

الأشرفبنكعبأبىفلما.،109:البقرةأوأضفحوأ!فأغفوأاتحفلهمئبين

بنك!يالهاشعدالفهرسولمرأالمسلمينوأذى!ج!اللهرسولأذىعن(1)ينزعأن

مسلمةبنمحمدمعاذبنسعدإليهفبعث،ليقتلوهرهطايبعثأنمعاذ

خمسةفىمعاذبنسعدأخىابنوالحارثالأنصارىعبسوأباالأنصارئ

معهمكانومناليهودفزعتقتلوهفلما:قال،قتلهفىالحدي!وذكر.رهط

طرقإنه:فقالواأصبحواحينمح!مجالفهرسولعلىفغدواالمشركينمن

كانالذىجم!يالهاللهرسوللهمفذكر.فقتلسادتنامنسيدوهوالفيلةصاحبنا

يكتبأنإلى!حواللهرسولودعاهم،بهوينهاهم،ظ91/71أشعارهفىيقول

بينه!حوالنبئفكتب،فيهماإلىينتهواكتاباالمسلمينوبينوبينهمبينه

الذىالعذقتحتلمجم!اللهرسولكتبهاصحيفةعاماالمسلمينوبينوبينهم

بنعلىعندلمج!الفهرسولبعدالصحيفةتلكفكانت،الحارثبنتدارفى

ل!!عنه)2(.طالبأبى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8667

ابنعنبكير،بنيونسحدثناالجئار،عمدبنأحمدحدثنا،يعقوب

جبيربنسعيدعن،ثابتبنزيدمولىمحمدأبىبنمحمدحذثنى،إسحاق

يومقريشا!لمج!الفهرسولأصابلما:قالأنهرفيهتهاعباسابنعن،مةعكلأو

.(عز)ن22/239التاجينظر.يكف:ينزع(1)

بهاليمانأبىعن5/308الكبيرالتاريخفىالبخارىوأخرجه.ا3/196،97الدلائلفىالمصنف(2)

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.شعيبطريقمن(0300)داودوأبوجذا.مختصرا

(9352).



الأوثانأهلمنالجزيةمنهتؤخذلامنبابالجزيةكتاب

قبلأسلموايهودمعشر"يا:فقالقينقاعسوقفىاليهودجمعالمدينةفقدمبدر

أنكنفسكمنيغزنكلامحمديا:فقالواقريشا((.أصابمامثليصيبكمأن

لعرفتقاتلتنالوإنك،القتاليعرفونلاأغمارا)1(كانواقريشمننفراقتلت

قولهم:منذلكفىوجلعرالفهفأنزل.مثلناتلقلموالك،الناسنحنائا

لكغ!انقذ!ائمهادوبئسجهنرإكوتحمثروتستغلبوتكنروألفذيت!قل

ببدر،!يه!ؤالفهرسولأصحاب!أدئهسبيلفل!متفثةالتقتافئتينفىءاية

لأؤ!!لحئر:قولهإلىالعذ!رأ!مثطتهزيرؤنهم!افرب!!وأخرى

(2)ء.ص
.(12،13:عمرانالأالأبصر!

حدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا-ا8668

حزمبنبكرأبىبنالفهعبدحذثنى،إسحاقابنعن،يونسحدثنا،أحمد

فرغحينلمجفالفهرسولبعث:قالاحنيفبنسهلابنأمامةأبىبنوصالح

بلغفلفا،رواحةبنالفهوعبدحارثةبنزيدالمدينةأهلإلىبشيرينبدرمن

وسادةالعربملوكهؤلاءهذا؟أحق(3)ويلكم:فقالالأشرفبنكعبذلك

قريش،قتلىعلىيبكىفجعلمكةإلىخرجثئم،قريشقتلىيعنى.الناس

.(4)ميمجالفهرسولعلىويحزض

.3/385النهايةالأمور.يجربلمالذىالجاهلوهو،بالضمغمرجمعالأغمار:(1)

5/239تفسيرهفىجريروابن،(1030)داودأبووأخرجه.3/173،174الدلائلفىالمصنف(2)

.(647)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.بيهربنيونسطريقمن

"ويلكأ.:م،سفى(3)

.187/3،188الدلائلفىالمصنف(4)



...الكتابأهلمنالجزيةمنهتؤخذمنبابالجزيةكتاب

الحتابأهلمنالجزيةمنهتؤخذمن/باب

والنصارىاليهودوهم

يؤموتلاأئذ!ت!قئلوأ:ثناؤهجلاللهقال:اللهرحمهالشافعئقال

منالحقدينيديؤتولاورسولهأدلهحر!مايحرمونولاالأخرباليؤمرولابأدله

.(29:التوبةأصحغروت!)1(وهثميوعنالجزيةيغطو(حتئتت!لاأوتوأالذلى

أنبأنا،الروذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا(و91/72-أ8669

الأنبارى،سليمانبنمحمدحدثناداود،أبوحدثنابكر،بنمحمدبكرأبو

عن،بريدةبنسليمانعنمرثد،بنعلقمةعن،سمفيانعن،وكيعحدثنا

أوصاهجيشبىأوسرئةعلىأميرابعثإذاغ!يماللهرسولكان:قالأبيه

لقيت"إذا:وقالخيراالمسلمينمنمعهوبمننفسهخاصةفىاللهبتقوى

أجابوكفأيتهن-خلالي:أو-خصاليثلاثإحدىإلىفادعهمالمشركينمنعدؤك

وكفمنهمفاقبلأجابوكفإن،الإسلامإلىادعهم،عنهموك!منهمفاقبلإليها

فعلواإنأنهموأعلمهم،المهاجريندارإلىدارهممنالتحولإلىادعهمثم.،عنهم

دارهمواختارواأبوافإن،المهاجرينعلىماعليهموأنللمهاجرينمالهمأنذلك

كانائذىالفهحكمعليهميجرىالمسلمينأعرابمثليكونونأنهمفأعلمهم

معيجاهدواأنإلأنصيبوالغنيمةالفىءفىلهميكونولاالمؤمنينعلىيجرى

وك!منهمفاقبلأجابوكفإن،الجزيةإعطاءإلىفادعهمأبواهمفإن،المسلمين

.4/751لأما(1)

-11-
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...الكتابأهلمنالجزيةمنهتؤخذمنبابالجزيةكتاب

تنزلهمأنفأرادوكحصنأهل(1)حاصرتوإذا،وقاتلهمباللهفاستعنأبوافإن،عنهم

علىأنزلوهمولكن،فيهماللهيحكغماتدرونلافإنكمبمتنزلهمفلااللهحكمعلى

.(2)((شئتممابعدفيهماقضواثئم،حكمكم

بنلمقاتلالحديثهذافذكرت:علقمةقال:سفيانقال-ا8670

عن،مقرنبنالنعمانعن،هيصمابنهومسلمحدثنى:فقالحئان

.(3)بريدةبنسليمانحديثمثلجم!النبى

الضفار،اللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8671

وأخبرنا)ح(سفيانأنبأنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،مهرانبنأحمدحدثنا

بنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبو

بنعلقمةعن،الثورىسفيانحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلى

ميراأبعثإذالمججواللهرسولكان:قالأبيهعن،بريدةبنسليمانعن،مرثد

حصنيأهلحاصرت"لإذا:فيهزاد،الحديثوذكر.أوصاهجيشعلى

،ظ91/72وذفةاللهذمةلهمتجعلفلانبيكوذمةاللهذمةلهمتجعلأنعلىفأرادوك

تخفروا)4(أنفإنكم،أصحابكوذممآبائكوذمةذمتكلهماجعلولكن،نبيك

يذكرولم.()((رسولهوذمةاللهذمةتخفرواانمنعليكماهونآبائكموذممذممكم

إتاتلت".:م،سفى(1)

من(17822،07180)فىوتقدم.(2612)داودوأبو،(3737)عقبالصغرىفىالمصنف(2)

وكغ.طريق

به.مرثدبنعلقمةطريقمن(4739)عقبحبانابنواخرجه.(2612)عقبداودأبو(3)

.(رف)خ11/072التاجوذمامه.عهدهنقضت:الرجلأخفرت(4)

.(18007)فىتقدم(5)

-12-



...الكتابأهلمنالجزيةمنهتؤخذمنلابالجزيةكتاب

عنشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.مقاتلىحديثإسناد

ادمبنيحيىعنإبراهيمبنإسحاقعنورواه،(1)مقاتلإسناددونوكيع

.(2)مقاتلإسنادفيهوذكر

إبراهيم،ابنالفضلأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-أ8672

أبى،حدثنىالصمد،عبدبنالوارثعبدحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

عنحدثهالأسلمئبريدةبنسليمانأنموثدبنعلقمةحذثنى،شعبةحدثنا

فأوصاهدعاهسريةأوجيشعلىأميرابعثإذاتجيروالقهل!سركان:قألأبيه

.(3)متنهفىبزيادتهالحديثوذكر.المسلمينمنمعهوبمننفعممهخاصةفى

الصمد)4(.عبدعنالشاعربنحجاجعن"الصحيح"!ىمسنئمرواه

علئالحسنأبوأنبأنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ8673

حذثنى،بكيربنيحيىحدثنا،الفرجبنروححدثنا،المصرىمحمدابن

.()فذكره.الحجاجبنشعبةعن،حازمبنجريرعنسعد،بنالليث

)ح(المزك!محمدأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8674

قالا:الهروىإسحادتىبنأحمدمحمدأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا

عنشعيم!،أخبرض!،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئأنبأنا

.(1731/2)مسلم(1)

.(1731/2،3)مسلم(2)

به.الصمدعدطريقمن(ا"42)المنتقىفىالجارودوابن،(8680)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

.(1731/4)مسلم(4)

.(00181)فىوتقدم.بهبيهربنيحىطريقمن2/553عدىوابن،(6497)عوانةأبواخرجه(5)

-13-
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...الكتابأهلمنالجزيةمنهتؤخذمنبابالجزيةكتاب

بكرأبوبعثنى:قالهريرةأباأنالزحمنعبدبنحميداخبرك!،الرهرئ

بالبيتيطوفوألا،مشركالعامبعديحبئألابمنىالنحريوميؤذنفيمن

قولأجلمنالأكبرالحبئ:قيلوإنما،النحريومالأكبرالحبئويوم.عريان

فلم،العامذلكفىالناسإلىر!حبهبكرأبوفنبذ.الأصغرالحبئ:الناس

،مشركالوداعحخةجم!القهرسولفيهحبئاتذىالقابلالعامفىيحبئ

!يأثها:المشركينإلىبكرأبوفيهنبذائذىالعامفىوجلعرالفهوأنزل

قوله:إلىانحرام!.دج!ملايفربرأفلانجمىائمثركوتإنماءامنوااتذلى

بهافينتفعبالتجارةيوافونالمشركونفكان.،28:التوبةأح!ير!!عليز

وجدالحرامالمسجديقربوا(1)نأالمشركينعلىالفهحزمفلما،المسلمون

يوافونالمشركونكانالتىالتجارةمنعنهمقطعمفاأنفسهمفىالمسلمون

نإتفضلهمنأدلهيغنيكمفسؤفعتلةخفتز!فىان:تعالىالفهفقالبها،

قبلتؤخذ،و73/91يمنولم،الجزيةتتبعهاالتىالايةفىأحلثئمشاح!.

:فقالبتجاراتهمالمشركينموافاةمنمنعهممفاعوضافجعلها،ذلك

ورسولهاللهحز!مافيمونولاالأخرباليؤرولابأدلهيؤمشتلاائذ!ت)ننلوا

وهئميوعنالجزيةيغطو(حتئتت!لاأوقوأالذلىمنالحقدينيديؤتولا

عاضهمقدأنهعرفواللمسلمينذلكالفهأحلفلفا.،29:التوبةأصغروت!

.(2)التجارةمنبهيوافونالمشركونكانمماعليهوجدواكانوامماأفضل

إلا".:مفىبعده(1)

حجةذكرعلىمقتصزا(1946)داودأبووأخرجه.الأولبالإسناد(5545)المعرفةفىالمصنف(2)

-(9380)فىوتقدمبه.اليمانأبىطريقمن(3067)الاميينمسندفىوالطبرانىبكر،أبى

-14-



...الكتابأهلمنالجزيةمنهتؤخذمنبابالجزيةكتاب

.مشركالوداعحجة:قولهإلىاليمانأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه

كلص!كلء(1)
الزهرى.قولمنواظنه،بعدهمادون

الحسنبنالرحمنعبدأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8675

،ورقاءحدثنا،إياسأبىبنآدمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

ولابأدلهيؤمنوتلاالذ!ت)قئلوا:قولهفىمجاهدعن،نجيحأبىابنعن

:قال.صحغروتمهووهتملزعنالجزيةيغطو(!حتئ:قولهإلىالأخر!باليؤر

.(2)تبوكبغزوةوأصحابه!يحألتبىأموحيقا!هنزل!

بنمحمدالعباسأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأحبونا-أ8676

إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحم!-طءفنا،يعقوب

أيلة)4(صاحبروبةبنيحنة)3(أتاهتبوكإلىجميهمالفهرسول!انتهى؟أخمقا:قال!

وأذرح)6((جرباء)أهلوأتاه،الجزية/وأعطاهعجقهاللهرسولفصالح

(1

(2

(3

(4

(6

.(18776)فىوسيأتىبكر،ابىحجةعلى-مقتصزا

.(3177)البخارى

جريروابن.بهورقاءطريقمن6/1778تفسيرهفىحاتمأبىابنوأخرجه.367صمجاهدتفسير

به.نجيحأبىابنطريقمن403/11،407!سيرهفى

اص.."سحنة:صوابه:الحافظبخط:الحاشيةوفى،عليهمضببايحنة.:القن"فى:الحاشيةفى

.466/24العروسوتاج،114/12النووىبشرحمسلموصحيح،1/501الإكمالوينظر

.1/292البلدانمعجمالثام.يلىمماالأحمر()البحرالقلزمبحرساحلعلىمدينة:أيلة

النووىبشرحمسلمصحيحينظربالثام.قريةوهىوقصرها،مدهافىواختلف"جربا".:مفى

.(بر)ج2/146،147العروسوتاج،11/470،472البارىوفتح،58/15

.129/1البلدانمعجمبالثام.قرية:أذرح

-15-
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الجزيةكتاب

.(1)الجزيةفأعطوه

الفرقاننزولقبلالكتابباهللحقمنباب

ابنعمروأبوأنبأنا،الحافظعلىبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ8677

وكيع،حدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأنبأنا،حمدان

علىالأوثانأهليقاتل:قالمجاهدعن،ليثعن،عياضبنفضيلحدثنا

.(2)الجزيةعلىالكتابأهلويقاتل،الإسلام

الفرقاننزولقبلالحتاببأهللحقمنباب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8678

وهبحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

رقيئعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،بشرأبىعن،شعبةعن،جريرابن

منالمرأةكانت:قال.1256:البقرةأالذيئ!فىإكراه!لآ:تعالىقولهفى

فلما،لتهودنهولدلهاعاشلئنفتحلفولدلهايعيشتكادلاالأنصار

ياالأنصار:فقالتالأنصار،أبناءمنناسفيهمإذاالنضيربنوأجليت

بنسعيلقال.الذيئ!فىإلماه!لا:وجلعراللهفأنزل.أبناؤنااللهرسول

أخرجه.(3)الإسلامفىدخلشاءومن(ظ73/91بهملحقشاءمنجبير:

.2/41دمشقتاريخفىعساكرابنطريقهومن،247/5الدلائلفىالمصنف(1)

وسعيد،(9433)الرزاقوعبد،(46)الخراجفىادمبنيحىوأخرجه.(33178)شيبةأبىابن(2)

به.عياضبنففيلطريقمن(2483)منصورابن

وابن،(014)حبانوابن.بهمرزوقبنإبراهيمعن(2764)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

،11048)الكبرىفىوالنسانىبه.جريربنوهبطريقمن(2609)تفشرهفىحاتمأبى

به.شعبةطريقمن(11049

-16-



الجزيةكتاب

.(1)شعبةعنأوجهمن""السننفىداودأبو

عربا...الجزيةمنهمتؤخذقال:متباب

فأرسله:بشرأبىعنعوانةأبوورواه

أنبأنا،النضروىمنصورأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-ا8679

بشر،أبىعن،عوانةأبوحدثنامنصور،بنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمد

فىنزلت:قالالذفي!.فىإكراهم!لا:تعالىقولهفىجبيربنسعيدعن

وأنزرةكانتإذامنهمالمرأةكانت،خاصة:قال؟خاصة:قلت.الأنصار

بقائه،طولبذلكتلتمساليهود،فىلتجعلنهولداولدتلئنتندر2ة-ص

الأنصار:قالتالنضيرأجليتفلضا،منهموفيهمالإسلامفجاء

فنزلت:!راللهرسولعنهمفسكت.فيهموإخوانناأبناؤنا،اللهرسوليا

اختاروكمفإن،أصحابكمخير"قد:ع!ي!اللهرسولفقال.مهوالذفيفىاقاه!!م

.(3)((معهمفأجلوهماختاروهموإن،منكمفهم

عجماأوكانواعرباالجزيةمنه!اتؤخذقال:منباب

دومة،أكيدرمنالجزيةع!ح!اللهرسولأخذ:اللهرحمهالشافعئقال

.(4)كندةأوغسانمن:يقالرجلوهو

.(2333)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(2682)داودابو(1)

.3/81للخطابىالحديثغريبولد.لهايعيشلاالتى:والمقلاةالولد،قليلة:النزرة(2)

شرحفىوالطحاوى،548/4تفسيرهفنجريرابنوأخرجهتفسير(.-428)منصوربنسعيد(3)

به.عوانةأبىطريقمن(4280،6115)المشكل

.4/173الأم(4)

-17-
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عربا...الجزيةمنهمتؤخذقال:منبابالجزيةكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8685

حدثنا،العسكرئعثمانبنسهلحدثنامحمد،بنالعباسحدثنا،يعقوب

بنأنسعن،عمربنعاصمعن،إسحاقبنمحمدحدثنا،زكريابنيحمى

إلىالوليدبنخالدبعثع!ي!النبئأن،سليمانأبىبنعثمانوعنمالك

.(1)الجزيةعلىوصالحهدمهلهفحقن،بهفأتوهفأخذوهدومةأكيدر

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبووأخبرنا/-ا187/98681

ابنعنبكير،بنيونسحدثناالجثار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

بعثع!ي!اللهرسولأنبكبرأبىبناللهوعبدرومانبنيزيدحذثنى،إسحاق

دومةعلىملكاكانكندةمنرجلالملكعبدبنأكيدرإلىالوليدبنخالد

!حضجالبقر".يصيدستجده"إنك:!س!الدع!ي!اللهرسولفقالنصرانئا،وكان

علىوهوصافيؤمقمرةليلةوفىالعينمنظرحصنهمنكانإذاحتىخالد

امرأته:لهفقالت،القصرباببقرونهاتحكالبقرفأتت،امرأتهومعهسطح

لا:قالهذا؟مثليتركفمن:قالت.والفهلا:قالقط؟هذامثلرأيتهل

يقاللهأخفيهمبيتهأهلمننفرمعهوركب،فأسرجبفرسهفأمرفنزل.أحد

ع!ي!اللهرسولخيلفتلقتهم)3(،و91/74بمطاردهم)2(معهفخرجوا،حسان:له

فاستلبهبالذهبمخؤصديباجقباءعليهوكان،ح!انأخاهوقتلوا،فأخذته

.(1622)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنه.بهزكريابنيحمىطريقمن(0373)داودأبوأخرجه(1)

.(در)ط8/320التاجينظرالقصير.الرمحوهومطرد،جمعالمطارد(2)

"فتلقاهم".:مفى(3)
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عربا...الجزيةمنهمتؤخذقال:منبابالجزيةكتاب

خالداإنثم،عليهقدومهقبل!جماللهرسولإلىبهفبعثالوليدبنخالدإياه

وخلىالجزيةعلىوصالحهدمهلهفحقن!ك!اللهرسولعلىبالأكيدرقدم

.(1)قريتهإلىفرجعسبيله

اليمنذمةأهلمنالجزية!جماللهرسولوأخذ:اللهرحمهالشافعىقال

(2)!صص!
.عربوفيهمنجرانأهلومن،عربوعامتهم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ8682

بكرأبوحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

:قالجبلبنمعاذعن،مسروقعن،وائلأبىعن،عاصمعن،عياشابن

عدلهأوديناراحالمكلمناخذأنوأمرك!اليمنإلىلمجحراللهرسولبعثنى

!صو-ء-(3)
قوموهم-اليمنأهلعلىالجزيةهذهوإنما:ادمبنيحيىقال.فر

(4)!مط
؟"يهودييهعنيهودىيفتن"لا:قالأنهترىألا،كتابأهللأنهمعرب-

إلىكتبأنه،!ك!النبىعنالحكمعنمنصورعنجريرعنروايتهفىيعنى

.()بذلكجبلبنمعاذ

حدئنابكبر،بنمحمدأنبأنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ8683

.9/201،202دمشقتاريخفىعساكرابنطريقهومن.5/250الدلائلفىالمصنف(1)

.4/173الأم(2)

،(7363،7364)فىوتقدم.(228)الخراجفىآدمبنويحى،(5524)المعرفةفىالمصنف(3)

.(18702-01870)فىوسيأتى

."يهودية":م،سفى(4)

.(18705)فى)5(سيأتى
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عربا...الجزيةمنهمتؤخذقال:منبابالجزيةكتاب

أسباطنبأناأ،بكيربنيونسحدثنا،مئالياعمروبنمصرفحدثنا،داودأبو

رفيهتهاعباسابنعن،القرشىالزحمنعبدبنإسماعيلعن،الهمداض!نصرابن

.(1)الحديثوذكر.حلةألفىعلىنجرانأهللمجيه!الفهرسولصالح:قال

أنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا

منالجزيةلمجج!الفهرسولأخذقد:الشئافعئقال:قالسليمانبنالزبيع

عمرفأما،الجزيةعلىالعربمنرجالاصالحائهويروون.!ضا!غلاأكيدر

بنىمنالجزيةأخذوافقداليومإلىالخلفاءمنبعدهومنل!جبهالخطابابن

علىمقيمونالساعةإلىوهم،العربخلطمنوخلطوبهراءوتنوختغلب

لاالأديانعلىالجزيةوإنما،جزيةوذلكالضدقةعليهميضاعفاضصرانيةا

كمايوسفأبوقالالذىأنوددناباطلبتمنىنأثمأنولولا،الأنسابعلى

نحمثأنمنأعيننافىأجلاللهولكن،عربىعلىصغاريجرىوألا،قال

(2)ءير
به.ىض!امغير

أنبأنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناظأ74/91-أ8684

بنعثمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

حدثنى،القرشئعمربنالفهعبدحدثنا،بكيرأبىبنيحيىحدثنا،شيبةأبى

:يقولأبىسمعت:يقول(3)المرجيومأباهسمعالهسعيدبنعمروبنسعيد

فىالألبانىوضعفه.(3041)داودوأبو،(5527)والمعرفة،(3749)الصغرىفىالمصنف(1)

.(18715،18749)فىوسيأتى،(658)داودأبىضعيف

.7/369الأم(2)

=وكانقيسبنالضحاكعلىالحكمبنمروانفيهاانتصر،!64عاموكانت،راهطمرجوقعةهى(3)
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عربا...الجزيةمنهمتؤخذقال:منبا!الجزيةكتاب

يقول!:جم!اللهرسول!سمعتأنىلولا:يقول!الخطاببنعمرسمعت

تركتما.((الفراتشاطقعلىربيعةمنبنصارىالدينسيمنعوجلعزالله"إن

.(1)يسلمأوقتلتهإلاعربيا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8685

إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

ومحاورةالحيرةرلمحيطالصديقبكرأبىجهةمنالوليدبنخالدورودقضةفى

أنهتشهدواأنوإلىالاسلامإلى/أدعوكم:خالدفقال!:إياهقبيصةبنهانى

وتؤتوا،الصلاةوتقيموا،ورسولهعبدهمحمداوأنوحدهاللهإلاإلهلا

مامثلوعليكملهممامثللكمأنعلى،المسلمينبأحكاموتقروا،الزكاة

عنالجزيةأديتمذلكأبيتمفإن:قال!؟فمهذلكأشألمفإن:هاك!فقال!.عليهم

إليهمأحبالموتبقوموطئتكمذلكأبيتمفإن:قال!؟ذلكبيناأفإن:قال!.يد

فعلت.قد:قال.مرناأفىفننظرهذهليلتناأجلنا:هانئفقال!.إليكمةالحيامن

الجزيةنؤدىأنعلىأمرنا(2)اجتمعقدإنه:فقال!هانئغداالقومأصبحفلما

والذلقالجزيةيمونعربقوموأنتمكيف:خالدلهفقال!.فلأصالحكفهلم

،يرجعونلاهمفإذامنايقتلفيمانظرنا:فقال!والعر؟القتال!منإليكمأحب

قال!:لنا.اللهيخلفهحتىنلبثفقلماالمال!منمنايؤخذماإلىونظرنا

.673/11والنهايةالبدايةينظرالزبير.ابن-بايع

(0877)الكبرىفىوالنسائى،(133)والبزار،(0621)والمثانىالاحادفىعاصمأبىابنأخرجه(1)

.مجهولاللهعبد:3748/7الذهبىوقالبه.بكيرأبىبنيحىطريقمن

لا."أجمع:م،سفى(2)
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الجزيةكتاب

.(1)افلأتسعينعلىخالافصالحهم

العجممنالجزيةتؤخذأنمازعممنباب

العج!امنالجزيةتؤخذأنماا!عزمنباب

حدثنامطر،ابنعمروأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-أ8686

حدثنا،النهدىمسعودبن،موسىحدثناسويد،أبىبنعثمانبنمحمد

الحسنأنبأنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(الثورىسفيان

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدابن

عن،عمارةبنيحيىعن،الأعمشعن،سفيانعنسعيد،بنيحيىحدثنا

وعندهطالبأبالمج!اللهرسولعاد:قالر!جمنمعباسابنعن،جبيربنسعيد

:فقالفجلسقامجهلأبوراهفلما،رجلمقعدرأسهوعندقريشمنناس

يشكونك؟قومكشأنما:طالبأبوفقال.الهتنايذكر،و75/91أخيكابن

:قال."الجزيةالعجمإليهموتؤدىالعربلهمتدينكلمةعلىأريدهمعم"يا:قال

إلهاالالهةأجعل:وظلوا!مامواالفهلأ.الاإدلاأن"شهادة:!الهى؟ط

ل!ثئئهذاإن!:بلغإذاحتىالدبمر!ذىوآنقرةان!ص!:ونزل:قال!واحدا؟

.(2المقرىحديثلفظ.،ه-ا:أصجماب!

به.يهسانبنصالحعنإسحاقابنطريقمن3/344تاريخهفىجريرابناخرجه(1)

حبانوابن،(14361)الكبرىفىوالنسانى،(3232)عقبوالترمذى،(0802)أحمدأخرجه(2)

فإن؟منكر:7/3749الذهبىوقالحسن.:الترمذىوقال.بهسعيدبنيحىطريقمن(6686)

بسنين.طالبأبىبعدفرضتإنماالجزية
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القراننزولقبلتعالىاللهأثزلهاكتبذكربابالجزيةكتاب

القرآننزولقبلىتعالىاللهأنزلهاكتبذكرباب

وثن!الذىوإبرهيو!موسىصحففىبمايلئآلتمميوأتم:تعالىاللهقال!

.(36،37:النجمأ

زبوروذكر،إبراهيمكتابتلاوةيعرفوليس:اللهرحمهالشافعئقال!

.(196الشعراء:أألاؤلين*!)1(زبرلق!وإنو:وقال!داود

قالا:الحافظاللهعبدوأبوعمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ8687

الفهعبدحدثنا،علىبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

الأسقع،بنواثلةعن،المليحأبىعن،قتادةعن،عمرانأنبأنا،رجاءابن

ل!ستالتوراةوأنزلت،رمفانمنليلةأولإبراهيمصحف"نزلت:قال!لمجج!لنبئاأن

لثمانالزبوروأنزل،رمفانمنخلتعشرةلثلاثالإنجيلوأنزل،رمفانمنمضين

.(2)((نافمرمنخلتوعشرينلأربعوالقرآنرمفان،منخلتعشرة

تعالىالفهأنزل!:قال!البصرىالحسنعنصبيحبنالربيعروىوفيما

ال!ماء)3(.منكتبوأربعةمائة

.133صالحديثاختلاف(1)

فىحاقمابىوابن،3/189تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.(494)والصفاتالأسماءفىالمصنف(2)

به.رجاءبناللهعبدطريقمن(185)22/75والطبرانى،(14؟519،1649،80)تفسيره

به.العوامأبىعمرانطريقمن(16984)وأحمد

مطولا.الحسنعنبسنده1/91تفسيرهفىالثعلبىأخرجه(3)
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...كتابأهلالمجوسبابالجزيةكتاب

منهمتؤخذوالجزيةكتابأهلالمجوسبافي:

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8688

عن،عيينةبنسفيانأنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالزبيعأنبأنا،يعقوب

نوفلبنفروةقال:قالعاصمبننصرعن،المرزبانبنسعيدسعدأبى

إليهفقام/!؟كتاببأهلوليسواالمجوسمنالجزيةتؤخذعلام:الأشجعئ189/9

وعلىرنحيهظوعمربكرأبىعلىتطعنالفهعدويا:فقال!يلببه)1(فأخذالمستورد

القصرإلىبهفذهب!؟الجزيةمنهمأخذواوقدعليا-يعنى-المؤمنينأمير

أنا:علئفقال!القصر،ظلفىفجلساألبدا)2(.:فقالعليهماعلئفخرج

ملكهموإن،يدرسونهوكتابيعلمونهعلملهمكان،بالمجوسالناسأعلم

صحافلفا،مملكتهأهلبعضعليهفاطلع،أختهأوابنتهعلىفوقعسكر

قال!:أتوهفلما،مملكتهأهلفدعامنهمفامتنعالحذعليهيقيمونجاءوا

علىوأنا(ظ75/91؟بناتهمنبنيهينكحكانوقدادمدينمنخيراديناتعلمون

حتىخالفوهماتذينوقاتلوافبايعوه:قال؟دينهعنبكميرغبما،ادمدين

وذهب،أظهرهمبينمنفرفعكتابهمعلىأسرىوقدفأصبحواقتلوهم

بكروأبو!اللهرسول!أخذوقد،كتابأهلفهم،صدورهمفىالذىالعلم

.(3)الجزيةمنهمر.!هماوعمر

.223/4النهايةينظر.إليهويجرهغيرهاوثوئاعنقهفىيجعل:أى:يلئبه(1)

.(دبال9/125التاجأقيما.:ألبدا(2)

.(41!)الأموالفىزنجويهابنطريقهومن،4/173والشافعى،(5515)المعرفةفىالمصنف(3)

.بنحوهبهعييهنةبنسفيانعن(02901،19262)الرزاقعبدوأخرجه
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...كتابأهلالمجوسبابالجزيةكتاب

أحمدبنمحمدعمروأباسمعت:قالالحافظالفهعبدأبووأخبونا

ابنوهم:يقولخزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأباسمعت:يقوذالعاصمى

محاصم.بننصرعن:فقالالبقالسعدأبىعنرواهالاسنادهذافىعيينة

قال.كوفئالأسدىمحاصمبنعيسىهووإنما،الليثئهومحاصمبنونصر

عيينةابنعنرواهفقد،الشافعىمنلاعيينةابنمنفيهوالغلط:خزيمةابن

محاصم.بننصرعن:فقالالشافعىغير

أنبأنا،إملاءالأصبهانىيوس!بنالفهعبدمحمدأبوأخبونا-أ8689

سفيانحدثنا،الزعفوانئمحمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيدأبو

كاتباكنت:يقولعبدةبنبجالة)1(سمعدينار،بنعمروعن،عيينةابن

ساحركلاقتلوا:عمركتابفأتاهقيسبنالأحنفعممعاويةبنلجزى)2(

منالجزيةأخذعمريكنولم.المجوسمنمحرمذىكلبيقوفرقوا

منأخذهاو!لواللهرسولأنعوفبنالرحمقعبدشهدحتىالمجوس

عناللهعبدبنعلىعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.3)رجهمجوس

(4)رب.و
"لى.

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ5869

.6/104المشتبهتوضيحوينظر.""بحالة:مفى(1)

والمختلفالمؤتلففىضبطهفىالخلافوينظر"لجزء".:النسخبقيةوفى،الأصلفىضبطهكذا(2)

.1/153والمشتبه،1/672الأنوأرومثارق،2/81والاكمال،1/123

.(16576،17206)فىوتقدم.(3742)الصغرىفىالمصنف(3)

.(5631،3157)البخارى(4)
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...كتابأهلالمجوسبابالجزيةكتاب

عيينة.بنسفيانأنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالربيعأنبأنا،يعقوب

بجالةحديث:اللهرحمهالشافعئقال.الجزيةفىمختصزابإسنادهفذكره

وحديث،لعمالهكاتبازمانهفىرجلأوكانعمرأدرك(1)لاله؟ثابتمتصل

منروىوقدنأخذ،وبه،متصلكيدالنبىعن،علىعنعاصبمبننصر

.(2)المجوسمنالجزيةبأخذمنقطعانحديثانالحجازحديث

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرثاأبوأخبرنا-ا8691

بنالفهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

زكرئاأبووأخبرنا)ح(أنسبنمالكأخبرك!،وهبابنأنبأنا،الحكمعبد

بنالزبيعأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابن

عمرأن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،مالكأنبأنا،الشافعئناأنبأ،سليمان

لهفقال؟أمرهمفىأصنعكيفأدرىما:فقالالمجوسذكرالخطابابن

/سنةبهم"سنوا:يقول!يه!الفهرسوللسمعتأشهد:عوفبنالزحمنعبد9/190

.(3)"الكتابأهل

الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-ا8692

.أ!وأنه:مفى(1)

.(17156)عقبتقدمماويظر.4/174والافعى،(1551)المعرفةفىالمصنف(2)

.278/1ومالك،4/174والافعى،(5512)والمعرفة،(3743)الصغرىفىالمصنف(3)

بنجعفرطريقمن(18601،91331)ثيبةأبىوابن،(52001،53921)الرزاقعبدواخرجه

به.محمد
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...كتابأهلالمجوسبابالجزيةكتاب

اللهعبدبنمحمدأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

ابنسعيدأبووأخبرنا)ح(مالكأخبرك!،وهبابنأنبأنا،الحكمعبدابن

مالك،أنبأنا،الشافعئأنبأنا،الربيعأنبأنا،العباسأبوحدثنا،عمروأبى

مجوسمنالجزيةأخذ!ي!اللهرسول!أنبلغهأنهشهابابن(و76/91عن

روايته:فىوهبابنزادالبربر.منأخذهاعفانبنعثمانوأن،البحرين

(1)فارسمجوس!مأخذهاالخطاببنعمروأن

وابن،المسيبابنعنهذاحديثهأخذإنماشهابوابنال!ثيخ:قال

؟تقدمماإليهانضموقدكيف،المرسلحسنالمسيب

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ8693

بنالفهعبدبنمحمدأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:

قال!:شهابابنعن،يزيدبنيونسأخبرك!،وهبابنأنبأنا،الحكمعبد

هجر،مجوسمنالجزيةأخذع!يماللهرسول!أنالمسيببنسعيدحدثنى

منأخذهاعثمانوأنالسواد،مجوسمنأخذهاالخطاببنعمروأن

بربر.مجوس

حدثنابكر،بنمحمدأنبأنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ8694

شيبةأبىابنطريقهومن،278/1ومالك،4/174والشافعى،(5513)المعرفةفىالمصنف(1)

الزهرىطريقمن(246)الأموالفىزنجويهوابن،(85)الأموالفىعبيدأبووأخرجه.(33188)

وهببناطريقمن(0312)المشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.(4374)الصغرىفىالمصنف(2)

-27-



...كتابأهلالمجوسبابالجزيةكتاب

حدثنا،ح!انبنيحيىحدثنا،اليمامئمسكينبنمحمدحدثناداود،أبو

عن،عبدةبنبجالةعن،عمروبنقشيرعن،هندأبىبنداودأنبأنا،هشيم

وهم،البحرينأهلمنالأسبذيين)1(منرجلجاء:قالرصالأعباسابن

ما:فسألتهخرجثئمعندهفمكثعج!الفهرسولإلىهجرأهلمجوس

القتل.أوالإسلام:قالمه؟:قلتشزا.:قال؟فيكمورسولهاللهقضى

رفيئ:عباسابنقال.الجزيةمنهمقبل:عوفبنالرحمنعبدوقال:قال

منأناسمعتماوتركواعوفبنالزحمنعبدبقولالناسوأخذ

الأسبذئ)2(.

ا!جوسىالأسبذىروايةا!رتصنوا؟مما!مما!فه:رحمهالشيخقمال

قالبمابينهميحكمقدأنهعلى،عوفبنالرحمنعبدبروايةوأخذوا

بنالزحمنعبدقالكمافيقبلهامنهمالجزيةبقبولالوحئيأتيهثئم،الأسبذى

أعلم.والفه،عوف

القطانالفضلبنالحسنبنمحمدالحسينأبوأخبرناوقد-أ8695

العبدى،عتاببنأحمدبنالقهعبدبنمحمدبكرأبوأنبأناببغداد،

حدثنا،أويسأبىابنحدثنا،المغيرةبناللهعبدبنالقاسمحدثنا

بالبحرين.قريةوهى،أسبذإلىنسبة:والأسبذيون"كذا،.:فوقهاوكتب،"الأسبذين،:الأصلفى(1)

.1/171البهلدانمعجمينظر

من1/572التمهيدفىالبرعبدوابن.(ا؟76)معجمهفىالأعرابىابنواخرجه.(4430)داودأبو(2)

.(659)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.بههشيمطريق
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...كتابأهلالمجوسبابالجزيةكتاب

قال:قالعقبةبنموسىعمهعن،عقبةبنإبراهيمبن،ظ76/91إسماعيل

بنعمروأنأخبرهمخرمةبنالمسورأنالزبيربنعروةحدثنى:شهابابن

!ر-اللهرلممولمعبدراشهدكان،لؤىبنعامرلبنىحليفوهوعوف-

يأ!البحرينإلىالجراحابنعبيدةأبابعث!ج!ك!اللهرلممولأن،أخبره

بنالعلاءعليهممروأالبحرينأهلصالحهوع!يىاللهرلممولوكان،بجزيتها

بقدومهالأنصارفسمعت،البحرينمنبمالعبيدةأبوفقدم،الحضرمى

191/9فتبسم/،لهتعرضواانصرففلما،ك!ي!الفهرلممولمعالصبحصلاةفوافت

جاءوائهعبيدةأبىبقدومسمعتم"أظنكم:وقالراهمحينك!ي!الفهرسول

فواللهط،يسركمماوأملوا"أبشروا:فقال.اللهرسولياأجل:فقالوابشىء".

منعلىبسطتكماعليكمالدنياتبسطأنعليكمأخشىولكن،عليكمأخشىالفقر

عن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)((ألهتهمكماوتلهيكمفتنادسوهاقبلكمكان

.(2)أويسأبىبناللهمحبدبنإسماعيل

حدثنا،جعفربنأحمدأنبأنا،الحافظاللهمحبدأبووأخبرنا-أ8696

سعد،بنإبراهيمبنيعقوبحدثنا،أبىحدثنا،حنبلبنأحمدبناللهمحبد

فىمسلمرواه.(3)بنحوهفذكره.شهابابنعن،صالحعن،أبىحدثنا

(8766)الكبرىفىوالنسائى،(6242)مذىوالتر،(1962/6)ومسلم،(51189)أحمدأخرجه(1)

به.الزهرىطريقمن

.(6425)البخارى(2)

به.سعدبنإبراهيمبنيعقوبطريقمن(8767)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(17234)احمد(3)
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...كتابأهلالمجوسبابالجزيةكتاب

.(1)إبراهيمبنيعقوبعنالحلواخ!الحسنعن""الصحيح

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا-أ8697

حدثنا،الزقىالعلاءبنهلالحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

الفه،عبيدبنسعيدحدثنا،سليمانبنالمعتمرحدثناجعفر،بناللهعبد

بعث:قالحيةبنجبيرعنجبير،بنوزيادالمزخ!اللهعبدبنبكرحدثنا

إسلامفىالحديثفذكر.المشركينيقاتلونالأمصارأفناءمنالناسعمر

مغازىفىعلىفأشرهذهمغازئفىمستشيركإنى:فقال:قال،الهرمزان

منفيهامنومثلمثلهاالأرض،المؤمنينأميريانعم:قال.المسلمين

فإن،رجلانولهجناحانولهرأس!لهطائرمثلالمسلمينعدؤمنالناس

الجناحكسروإن،والزأسبجناحالرجلاننهضتالجناحينأحدكسر

(و77/91الرجلانذهبتالرأسشدخوإن،والزأسالرجلاننهضتالاخر

الآخروالجناحقيصر،والجناح،كسرىفالزأس؟والرأسوالجناحان

جبيرعنجميغاوزيادبكرفقال.كسرىإلىينفرواأنالمسلمينفمر،فارس

بنالنعمان:لهيقالمزينةمنرجلاعليناواستعملعمرفندبنا:قالحئةابن

إذاحتى،الناسمنخرجفيمنوخرجنا:قال.معهالمسلمينوحشر،مقزلب

والنبل.المك!رةوالرماحالحجف)2(وسلاحهمالناسوأداةالقوممندنونا

.(6بقع/2961)مسلم(1)

ينظر.خشبفيهاولي!جلودمنكانتإذاالتروس:والحجف"الجحف".:الأصلعداالنسخفى(2)

.(ف!!)118/23التا!



...كتابأهلالمجوسبابالجزيةكتاب

بأرضكناإذاحتى-خيوللناما:أو-خيولكثيرلناومانسيرفانطلقنا:قال

حتى،ألفاأربعينفى(1)لكسرىعاملعليناخرجنهرالقوموبينوبينناالعدو

رجلاإليناأخرجواالناسأيهايا:قالالآخرحيالهمنووقفناالنهرعلىوقفوا

الألسنة.وعلماتجرقدرجلاوكانشعبةبنالمغيرةإليهفأخرج.يكلمنا

ليكلمنى:للناسفقال:قال.ملكهمدونفتكلمالقومترجمانفقام:قال

ناس!نحن:فقال؟أنتمما:فقال.شئتعفاسل:المغيرةفقال.منكمرجل

منوالنوىالجلدنمص،طويلوبلاءشديد،شقاءفىكناالعربمن

ذإكذلكنحنفبينا،والحجرالشئجرونعبد،والشعرالوبرونلبس،الجوع

مرنافأ،وأمهأباهنعرفأنفسنامننبياإليناالأرضوربالسماواترببعث

الجزية،تؤدواأووحدهاللهتعبدواحتىنقاتلكمأنلمجغربنارسولنبينا

قط،مثلهيرلمونعيمجنةإلىصارمناقتلمنأنهرئنارسالةعننبيناوأخبرنا

مرنأحتىغدبعدوبينكمبيننا:الرجلفقال:قال.رقابكمملكمنابقىومن

إليناقطعوااللهأعداءإنثم،الجسروجسروافافترقوا:قال.يجسربالجسر

الحدق،رماةألفاوأربعونالحديد،يجرونألفاستون؟ألفمائةفى

رجلالناهاتوا:فقالواألفاعشراثنئوكنا:قال.مراتعشربنافأطافوا

أتدرون:الملكفقال،الأولكلامهعليهمفأعادالمغيرةفأخرجنا.يكلمنا

ذوبستانلهرجلمثل:قال؟ومثلكممثلناما:المغيرةقال؟ومثلكممثلناما

9/192أنلولاالثعلبأئهايا:البستانربلهفقال،اذاهقداثعلحبلهوكان/رياحين

."اكسرى:م،سفى(1)
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...كتابأهلالمجوسبابالجريةكتاب

بلادنا(ظ77/91تنتنأنلولاوإنا،قتلكقدمالهيأتجيفتكمنحائطىينتن

قالماتدرىهل:المغيرةلهقال.بالأمسقتلناكمقدلكنااجيفكممن

نأ،البستانربيا:لهقال:قالله؟قالما:قال؟البستانلربالثعلب

ليسقفرأرضإلىأخرجأنمنإلئأحبالرياحينبينذاحائطكفىموتأ

لكذكرتفيماالعيششقاءمنكناوقددينيكنلملوواللهوإنه.2شىبها

بنافكيف،نموتأوفيهأنتمفيمانشارككمحتىأبداالشئقاءذلكفىعدناما

قال!؟رقابكمملكمنابقىومن،وجنتهالفهرحمةإلىصارمناقتلومن

إلىالمغيرةفقام:قال.القوميقاتلناولانقاتلهملايوماعليهمفأقمنا:جبير

لووالله،ترىماصنعقدالنهارإنالأميرأئهايا:فقالمقرنبنالنعمان

ببعضبعضهمالناسلألحقتمنهموتيتالذىمثلالناسأمرمنوئيت

ثئممثلهااللهأشهدكربما:النعمانفقال.أحسثبماعبادهبينالفهيحكمحتى

لمإذاكان،كثيراج!عالفهرسولمعشهدتولكنى،يخزكولمينذمكلم

أيهاألا،(2)الصلواتوتحضرالأرواحتهبحتىانتظرالنهارأؤلفىيقاتل

حزكتهافإذاهذهرايتىإلىفانظروا،أسمعلكفكملستإنىالناس

يضربأنأرادومن،(3)رمحهفليي!ربرمحهيطعنأنأرادمن،فاستعدوا

نأأرادومن،فلييسرهبخنجرهيطعنأنأرادومن،عصاهفلييسربعصاه

فاستعدوا،الثانيةمحركهاإنىالناسأئهاياألا،سيفهفلييسربسيفهيضرب

م:"جيفتكم".ىف(1)

.إ"الصلاة:م،سفى(2)

."رمحه"فلييسر:مكان"فلييسره".:موفى،الأصلحاسيةمنزيادة(3)

-32-



...كتابأهلالمجوسبابالجزيةكتاب

فإن،أخىفالأميرقتلتفإن،اللهبركةعلىفشدواالثالثةمحركهاإنىثم

:قال.شعبةبنالمغيرةفالأميرحذيفةدتلفإن،حذيفةفالأميرأخىقتل

وسمنا،عسلاموقربغلإلىفنظرنا)1(،اللهقتلهم:قالأباهأنزيادوحدثنى

علىبعضه(2)يلقىالسمككوممنكوماإلاأشبههفماعليهالقتلىاش!دكقد

الله،صنعه4شىهذاولكنالأرضفى(3)القتليكونإنماأنهفعرفت،بعض

حديثفهذا.حذيفةإلىمرالأوصاروأخوهالنعمانوقتلالمسلمونوطهر

وأ78/91إلىحذيفةكتب:قالالحنفئرجاءأبووحدثنا.قال:وبكرزياد

فلما.أكثريعرفلا(4)وفيمنوفلانفلانالمهاجرينمنأصيبأنهر!نحكينعمر

51رو.(ثلاثا).يعرفهماللهبل:فقالوبكىبكىثئمصوتهرفعالكتابقرأ

جعفربناللهعبدعنيعقوببنالفضلعنمختصرا""الصحيحفىالبخارى

.(6)الرقى

كسوىكانفقد،أعلموالفهالمجوسمنالجزيةأخذعلىدلالةوفيه

مجوسا.وأصحابه

حدثنابكر،بنمحمدأنبأنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ8698

"فنظروا".:مفى(1)

.""ملقى:مفى(2)

"القتى".:الأصلحاشيةفى(3)

"وممن".:الأصلحاشيةفى(4)

.(18855)قبلوسيأتىمختصرا،(18233)فىتقدم(5)

.(9531)البخارى(6)
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وذبائحهمالجزيةمنهيؤخذمننساءنكاحبينالفرقبابالجزيةكتاب

عمرانعن،بلالبنمحمدحدثنا،الواسطئسنانبنأحمدحدثنا،داودأبو

ماتلضافارسأهلإن:قالر!يماعباسابنعن،جمرةأبىعن،القطان

المجوسئة)1(.إبليسلهمكتبنبيهم

وذبائحهمالجزيةمنهيؤخذمننساءنحاحبينالفرقباب

أبوأنبأنا،الأصبهاكأالحافظعلىبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ8699

شيبة،أبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأنبأنا،حمدانابنعمرو

بنمحمدبنالحسنعن،مسلمبنقيسعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا

،الإسلامعليهميعرضهجرمجوسإلى!ك!الفهرسولكتب:قالعلى

ذبيحة،لهمتؤكلألاعلى،الجزيةعليهضربتأبىومنمنهقبلأسلمفمن

ولا،يؤكدهعليهالمسلمينأكثروإجماع،مرسلهذا.(2)مرأةالهمتنكحولا

بنىنصارىفىوالرواية،3مجوسئةنكاحفىحذيفةعنروىمايصخ

.(4)تعالىاللهشاءإنموضعهافىترد!بماوعلىعمرعنتغلب

الجزيةا!ك/باب193/9

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8705

الأعمش،حدثنا،معاويةأبوحدثناالجتار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

.(2623)داودأبىصحيحفىالألبانىإسنادهوحسن.(4230)داودأبو(1)

،10028)الرزاقعبدوأخرجه.(33186)شبةأبىوابن،(3745)الصغرىفىالمصنف(2)

به.الثورىسفيانطريقمن(124)زنجويهوابن،(76)الأموالفىعبيدوأبو،(19256

.(14104)فىتقدم(3)

.(18833،18838،18839)فى)4(سيأتى
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الجزيةكمبابالجزيةكتاب

إلىبعثهلمجمالفهرسولأن،جبلبنمعاذعن،مسروقعن،وائلأبىعن

بقرةأربعينكلومن،تبيعابقرةثلاثينكلمنالبقرمنيأخذأنوأمرهاليمن

معافر)1(.ثوبعدلهأوديناراحالمكلومن،مسنة

حدثنابكر،بنمحمدحدثنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-أ8751

عن،معاويةأبوحدثناالنفيلئ،محمدبنالفهعبدحدثناداود،أبو

نأمرهأاليمنإلىوجههلضاجميمالنبئأن،معاذعن،وائلأبىعن،الأعمش

كلومن،مسنةأربعينكلومن،تبيعةأوتبيعاثلاثينكلمنالبقرمنيأخذ

.(2)باليمنيمونثياب،المعافرىمنعدلهأودينارا-محتلم:يعنى-حالم

إبراهيم،عن،الأعصث!حدثنا،معاويةأبوحدثنا،النفيلئوحدثنا:قا!

النسخ:بعضفىداودأبوقال.(3)مثلهعجحوالنبىعن،معاذعن،مسروقعن

.شديداإنكاراالحديثهذاينكركانأنهأحمدعنبلغنى،منكرحديمثهذا

عنإبراهيمعنالأعمشعنمعاويةأبىروايةالمنكرإشماالضيخ:قما!

مسروقعنوائلأبىعنالأعمشروايةفأما(ظ78/91معاذ،عنمسروق

وشعبةالثورىسفيانمنهمجماعةالأعمشعنرواهاقد؟محفوظةفإنها

بعضهم:قال،غياثبنوحفصسعيدبنويحيىعوانةوأبووجريرومعمر

من(2268)خزيمةابن.وأخرجهوصححه،397/1والحاكم،(2239)المعرفةفىالمصنف(1)

.(7363)فىوتقدمبه.معاويةأبىطريق

فىالألبانىوصححه.بهالأعمشطريقمن(2452)النسائىوأخرجه.(1576،3038)داودأبو(2)

.(2622)داودأبىصحيح

به.معاويةأبىطريقمن(2451)النسائىوأخرجه.(1577،3039)داودأبو(3)
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الجزيةكمبابالجزيةكتاب

فىماأو.اليمنإلىمعاذابعثلمالمج!النبئأن:بعضهموقالمعاذ.عن

.(1)انعم

كما:فالصوابإبراهيمعنالأعمشحديثوأما

أبوحدثنا،المؤملبنعلىبنالحسنمحمدأبوأخبرنا-أ8752

الوفاب،عبدبنمحمدأحمدأبوحدثنا،البصرىالفهعبدبنعمروعثمان

عنوالأعمش،مسروقعنشقيقعنالأعمشحدثناعبيد،بنيعلىأنبأنا

مناخذأنفأمرك!اليمنإلىكجالفهرسولبعثنى:معاذقال:قالاإبراهيم

وأديناراحالمكلومن،تبيعةأوتبيعاثلاثينكلومن،ثنئةبقرةأربعينكل

معافر)2(.عدله

عنسلمةبنشقيقوائلأبىعنالأعمشحديث؟المحفوظهوهذا

.مسروقذكرفيهليسمنقطعإبراهيمعنوحديثه،مسروق

معاذعنمسروقعنوائلأبىعنالنجودأبىبنعاصمعنرؤيناهوقد

.(3)ج!ملالنبىعنجبلابن

العباسأبوحدثنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-أ3087

بنإبراهيمنبأناأ،الشتافعئأنبأنا،سليمانبنالزبيعأنبأنا،يعقوببنمحمد

ذكرهوالحديث،(568)الطيالسىأخرجهاشعبةورواية،(7363)فىتقدمتومعمرالثورىرواية(1)

سعيد.بنويحيىعوانةوأبىوشعبةومعمرويعلىجريرروايةمن(1578)عقبداودأبو

.(7362)فىتقدنم(2)

.(18682)فىتقدم(3)
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الجزيةكمبابالجزيةكتاب

نأالعزيز،عبدبنعمرعن،حكيمأبىبنإسماعيلأخبرنىمحمد،

قيمتهأوسنةكلدينارامنكمإنسافيكلعلى"إن:اليمنأهلإلىكتبع!ي!النبئ

.(1)منهمالذفةأهليعنىالمعافر".مق

بنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالابكروأبوزكرياأبووأخبرنا-أ87"4

بنوهشاممازنبنمطرفأخبركأ،الشافعئأنبأنا،الربيعأنبأنا،يعقوب

منالذمةأهلعلىفرض!النبئأنحسنأنهغيرأحفظهلابإسناديوسف

النساءوعلى:يقالفإنه:مازنبنلمطرففقلت.سنةكلدينارااليمنأهل

عندنا)2(.ثابتاالنساءمنأخذا!مجالنبئأنليس:فقالأيضا.

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا87"5

جريرحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

9/194!ر!اللهرسولكتب:قالالحكمعن،منصورعن،الضبىالحميدعبد/ابن

يفتنولا،قيمتهأوديناراحالمةأوحاليمكل"على:باليمنجبلبنمعاذإلى

هذافىإلاجزيةالنساءعلىأنأسمعولم:يحيىقاليهوفىيته".عنيهودئ

.(3)الحديث

مسرودتىعنوائلأبىروايةفىوليس،و79/91،منقطعوصذا:الشيخقال

العى(.شفاء-426)مسندهفىوالشافعى،(5521)المعرفةفىالمصنف(1)

العى(.شفاء-427)مسندهفىوالشافعى،(5522)المعرفةفىالمصنف(2)

الأموالفىزنجويهوابن،(65)الأموالفىعبيدأبووأخرجه.(229)الخراجفىآدمبنيحى(31

به.الحميدعبدبنجريرطريقمن(117)المراسيلفىداودوابو،(091)
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الجزيةكمبابالجزيةكتاب

الرزافعبدروىشيئاإلامعاذعنإبراهيمروايةفىولا."حالمة":معاذعن

روىإذاومعمرمعاز،عنمسروقعنوائلأبىعنالأعمشعنمعمرعن

كانإنخزيمةابنحملهوقد،أعلموالفهكثيرا،يغلطالرهرئغيرعن

.(1)اسفنبهاطابتإذامنهاأخذهاعلىمحفوظا

شيبةوأبوموصولا،الحكمعنعثمانبنإبراهيمشيبةأبوورواه

(2)!بص
ضعيما:

إملاء،الحافظعلىأبوأنبأنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-أ8706

عن،شيبةأبوحدثنا،مزاحمأبىبنمنصورحدثناشعيبا،بنحامدأنبأنا

معاذإلىكتب!جالنبئأن،ر!الهماعباسابنعن،مقسبمعن،عتيبةبنالحكم

أقامومن،عليهمماوعليهللمسلمينمافلهالمسلمينمنأسلممن"إن:جبلابن

أنثى،أوذكيرالمعافرمنعدلهأودينازاحاليمكلفعلىنصرائثته)4(أويهودييه)3(على

وفى،مسنةبقرةأربعينكلوفى،تبيعةأوتبيعالبكرمنثلاثينكلوفى،مملوفيأوحز

سقىوفيماالعشر،(فتحا)سقىأوالسماءسقتوفيما،لبودبابنةالإبلمنأربعينكل

.(7363)فىتقدم(1)

.(683)عقبتقدم(2)

.،"يهودية:م،سفى(3)

.")نصرانية:م،سفى(4)

علىالجارىالماءوهو،بهليسفىالأرضإلىالمفتحالماء:والفتحإفيحاإ.:الأصلعداالنسخفى(5)

.(!ت)ف7/5التا!.الأرضوجه
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الجزيةكتاب

الإسناد.بهذا(2)يثبتلاهذاالعشر".نصفبالغزب)1(

الجزيةكمباب

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ8757

عمروبناللهوعبدخالدبنمحمدفسألت:قالالشافعئأنبأنا،الربيعأنبأنا

قبلهممضواعددعنلىحكىفكلهم،اليمنأهلعلماءمنوعددامسلمابن

لأهلكانلهمج!عالنبىصلحأن،ثقةكلهمقبلهممضواعددعنيحكون

منهيؤخذفيمنكنالنساءأنيثبتونولا،سنةكلدينارعلىاليمنذفة

ولا،زروعلهمكانتوقدزروعهممنتؤخذولم:عامتهموقال،الجزية

فخمسالولاةبعضجاءناقد:بعضهملىوقال.علمناهشيئامواشيهممن

ذمةعافةأنأخبركأوصفتمنفكل.عليهذلكفأنكرأرادهاأوزروعهم

متفرقيناليمنأهلذفةمنكثيراعدداوسألت:قال.حميرمناليمنأهل

منهمأخذمعاذاأن-قولهميختلفلالى-أثبتفكفهم،اليمنبلدانفى

كتابفىوكانقالوا:حالما،البالغوسموا،منهمبالغكلعندينارا

دينارا)3(.حالمكلعلىأن:معاذمعك!حمالنبى

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرثا-أ8758

الحكم،عبدبناللهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسبوأحدثنا

عمروعن،الصباحبنالمثنىعن،علىبن(4)مسلمةأخبرنى،وهبابنناأنبأ

.(بر)غ3/458التاج.العظيمةالدلو:الغرب(1)

"إلاإ.:م،سفىبعده(2)

.4/179الأم(3)

وتهذيب-،6/125والإكمال،2/261والمختلفالمؤتلفوينظر."مسلم":8ص،الأصلفى(4)
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الجزيةكمبابالجزيةكتاب

علىالجزيةفرض!كمفاللهرسولأنظأ91/79،جدهعن،أبيهعن،شعيبابن

دينارا.دينارااليمنأهلمنمحتلمكل

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظالفهعبدأبوأخبرنا-ا8709

إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثناالجتار،عبدبنأحمدأنبأنا،يعقوب

كتابهذا:قالحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبىبناللهعبدحدثنى:قال

،فذكره.اليمنإلىبعثهحينحزمبنلعمروكتبهالذىعندنالمجيه!اللهرسول

دينفداننفسهمنخالصاإسلامانصرانئأويهودىمنأسلممن"وإنه:آخرهى!و

وأ)انصرانثتهعلىكانومن،عليهمماوعليهلهمماله،المؤمنينمنفإنهالإسلام

وأوافيدينارعبلإ،أوحز،أنثىأوذكيرحاليمكلوعلىعنها،يفتنلافإنهايهوديته

فإنهذلكمنعومن،رسولهوذفةالفهذمةلهفإنذلكأذىفمن،الثيابمنعوضه

الموصولة،الرواية!ىويى،منقطعهذا.(2)"والمؤمنينورسودالفهعدو

منقطغا:آخروجبمامنوروى

البغدادى،جعفرأبوأنبأنا،الحافظالقهعبدأبوأخبرناه-أ8710

عروةعن،الأسودأبىعن،لهيعةابنحدثنا،أبىحدثنا،علاثةأبوحدثنا

منبنحوالحديثفذكر.اليمنأهلإلىلمجسممحمدمنكتابهذا:قال

(3)

.حزمابنحديث

.(903،12897)فىالصوابعلىوتقدم.967/3المنتبهوتبصير،11/266-الكمال

."يهوديةأو"نصرانية:م،سفى(ا-1)

.415-413/5الدلائلفىالمصنف(2)

به.لهيعةابنطريقمن(66)الأموالفىعبيدأبوأخرجه(3)



الجزيةكمبابالجزيةكتاب

المروزى،أحمدبننصرويهبنمحمدسهلأبووأخبرنا-أ8711

الحميرىيزنأبوحدثنا،المعافرىصالحبنمحمداللهعبدأبوحدثنا

عفيربنالعزيزعبدبنعفيربنالعزيزعمدبنمحمدبناللهعبدبنإبراهيم

195/9/بنحبيشبنأحمدعمىحدثنىيزن،ذىبنسيفبنزرعةابن

عفير،أبىحدثنى،العزيزعبدأبىحدثنى،عفيرأبىحدثنى،العزيزعبد

هذاكتابا!واللهرسول!إلئكتب:قال!يزنذىبنسيفبنزرعةأبىحدثنى

يغير)1(لافإنهنصرانئتهعلىأويهودليهعلىيكن"ومن:وفيهافذكرها.نسخته

منقيمتهأودينارعبد،أوحز،أنثىأوذكيرحاليم،كلعلىالجزيةتجوعليهعنها

المعافر")2(.

العلمأهلعندبمثلهايثبتولم،يجهلمنرواتهافىالروايةوهذه

به،مقول!مسروقروايةقبلهاماوألفاظألفاظهامنيوافبئفالذى،حديث

التوفيق.وبالله،فيهالتوقفوجبعليهايزيدوالذى

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا8712

أبىبنإبراهيمحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا(و91/80،علىبنالحسنحدثنا

بمكةنصارىعلى!ي!اللهرسولضرب:قال!الحويرثأبىعن،يحيى

.(3)ةنسلكلدينارا

"يفتن".:الأصلوحاشية،م،سفى(1)

به.المصنفطريقمن53/271دمشقتاريخفىعساكرابنأخرجه(2)

.(230)الخراجفىادمبنيحمى(3)
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الجزيةكمبابالجزيةكتاب

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنابنبكرأبووأخبرنا-أ8713

أبىعنمحمد،بنإبراهيمأنبأنا،الشافعئأنبأنا،الزبيعأنبأنا،الأصئم

كلديناراموهب:لهيقالبمكةنصراك!علىضربع!ي!النبئأن،الحويرث

وأن،سنةكلدينارثلاثمائةأيلةنصارىعلىضربلمجحؤالنبئوأن،سنة

مسلما)1(.يغشواوألاثلاثا،المسلمينمنبهممزمنيضيفوا

كانواأنهمالفهعبدبنإسحاقأنبأنا،إبراهيموأخبرنا:قال-أ4871

.(2)ةنسكلدينارثلاثمائةيومئذع!ي!النبئعليهمفضربثلاثمائة

إليه،يؤدونهاحللعلىنجرانأهلصالحثم:الفهرحمهالشافعئقال

.(3)عليهصولحوامايجوزأنهعلىالدنانيرغيرعلىإتاهمصلحهفدل

حدثنا،داسةابنبكرأبوأنبأنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-أ8715

حدثنابكير،ابنيعنىيونسحدثناعمرو،بنمصرفحدثناداود،أبو

ابنعن،القرشىالرحمنعبدبنإسماعيلعنالهمداك!،نصربنأسباط

النصف،حلةألفىعلىنجرانأهلغ!ي!الفهرسولصالح:قالر.نحك!ماعباس

درعا،ثلاثينوعارئة،المسلمينإلىيؤدونهارجبفىوالنصفصفرفى

السلاحأصنافمنصنفكلمنوثلاثينبعيرا،وثلاثينفرسا،وثلاثين

طريقمن(09210)الرزاقعبدوأخرجه.4/179والشافعى،(5525)المعرفةفىالمصنف(1)

به.الأسلمىيحىبنمحمدبنإبراهيم

.4/179والشافعى،(5526)المعرفةفى)2(المصنف

.4/279الأم(3)

-42-



بالصلحالدينارعلىالزيادةبابالجزيةكتاب

.(1)ايكباليمنكانإنعليهميرذوهاحتىلهاضامنونوالمسلمونبهايغزون

المسلمينمنالعلمأهلبعضلسمعتوقد:اللهرحمهالشافعئقالط

منأكثرواحدكلمنأخذماقيمةأنيذكرنجرانأهلمنالذمةأهلومن

(2)

.ر."د

بالضلحالدينارعلىالزيادةباب

اللهعبدبنمحمدالفضلأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-أ8716

نمير،بناللهعبدبنمحمدحدثنا،نجدبنأحمدحدثنا،خميرويهابن

نأأخبرهأنهعمرمولىأسلمعن،نافعحدثنا،الفهعبيدحدثنا،أبىحدثنا

منعلىإلاالجزيةيضعواألاالجزيةأهلأمراءإلىكتبالخطاببنعمر

الورقأهلعلىدرهماأربعونوجزيتهم،المواسىعليهمرتأوجرت

الحنطةمنالمسلمينأرزاقوعليهم،الذهبأهلعلىدنانيروأربعة،منهم

الشامأهلمنكان(4)نمشهركلإنسانلكلزيتأقساطوثلاثة32مد

ومن،شهركلإنسانلكلإردبمصرأهلمنكانومن،()الجزيرةوأهل

.(18749)فىوسيأتىمختصرا،(18683)فىتقدمماينظر(1)

.4/179الأم(2)

.""مدين:الأصلوحاشية،سفى(3)

ذلك.منأكثر:وقيل.ونصفصاعوالمكوك،مكوكاعشرخمسةيسعالثامأهلمكيال:والمدى

.(ىد)م39/515العروسوتاج،1/420النهايةينظر

.(طس)ق20/25العروستاجصاع.نصفيسعمكيالوالقسطإومن".:م،سفى(4)

.""الجزية:م،سفى(5)
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بالصلحالدينارعلىالزيادةبابالجزيةكتاب

ميرأ،ظ91/80يكسوهاكانالتىالبرمنوعليهم،نحفظهلمشىءوالعسل(1)الودك

الإسلامأهلمنبهمنزلمنويضيفون،نحفظهلمشىل!الناسالمؤمنين

لاعمروكان،إنسانلكلصاعاعشرخمسةالعراقأهلوعلى،أتامثلاثة

.(2)الجزيةأهلرجالأعناقفىيختموكان،النساءعلىالجزيةيضرب

أبوأنبأنا،الحافظالأصبهانئعلىبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ8717

شيبة،أبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأنبأنا،حمدانابنعمرو

أسلمعن،نافععن،عمربنالفهعبيدعن،سليمانبنالرحيمعبدحدثنا

يضربواألاعمالهإلىكتبالخطاببنعمرأن،الخطاببنعمرمولى

عليهجرتمنعلىإلايضربوهاولا،والصبيانالنساءعلىالجزية

أهلعلى،رءوسهمعلى/جزيتهمويجعلأعناقهمفىويختم،المواسى196/9

أربعةالذهبأهلوعلى،المسلمينأرزاقذلكومع،درهماأربعينالورق

أهلوعلى،خ!يزأقساطوثلاثةحنطةمدىمنهمالشامأهلوعلى،دنانير

أهلوعلىذلك-كمنافعيحفظهلا-وعسلوكسول!حنطةإردبمصر

أحفظها)3(.لاكسوةوذكر:اللهعبيدقال.حنطةصاعاعشرخمسةالعراق

أنبأنامطر،ابنعمروأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-أ8718

.378/5المفهمالثمحم:الودك(1)

اللهعبيدطريقمن(142،154)الأموالفىزنجويهابنوأخرجه.(375؟)الصغرىفىالمصنف(2)

به.نافعطريقمن(101)الأموالفىعبيدوأبوبه.

،09010)الرزاقعبدوأخرجه.(33181)شيبةأبىوابن،(5534)المعرفةفىالمصنف(3)

به.نافعطريقمن(19273

-44-



بالصلحالدينارعلىالزيادةلابالجزيةكتاب

وأخبرنا)ح(شعبةحدثنا،علىبنعاصمحدثنا،سليمانبنيحيىبنمحمد

أبىبنالرحمنعبدأنبأنا،العمرىالحسينبنناصوالفتحأبوالشريف

شعبة،حدثناالجعد،بنعلئحدثنا،البغوىالقاسمأبوحدثنا،شريح

.الخطاببنعمرعنيحدثميمونبنعمروسمعت:قالالحكمأخبرنى

:يقولالفسطاطوراءمنيحلمهلمحجعلحنيفبنعثمانأتاهثم:قالفذكره

وزدتطعاممنوقفيزادرهماأرضمنجريبكلعل!وضعتلئنوالله

فكان.نعم:قال.يجهدهمولاعليهمؤلكت!مئ!*!درخميني!أسيى2شا!علر(

.(اخص!صينز!كأكأتث!وزولنجةثما

ابنعنسعد،بنإبراهيمعنالقديمفىالقهتجمهىجش!ئشل"وروكط

وضعافتقرواوإذا،عليهمزادالسوادأهلاستغنىإداكانغمرأنشهاب

منقطع.وهذا.عنهم

ابنعمروأبوأنبأنا،الحافظعلىبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ8719

علئحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأنبأنا،حمدان

:قالالثمفىاللهعميد)2بنمحمدعونأبىعن،الشيبانىعنمسهر،ابن

الغنىعلى،الرجالرءوسعلى-الجزيةفىيعنى-ألخطاببنعمزوضع

الفقيروعلى،وعشرينأربعةالوسطوعلى(و91/81،درهماوأربعينثمانية

،(33261)شيبةأبىوأبن،(501)الأموالفىعبيدأبووأخرجه.(151)الجعدياتفىالبغوى(1)

به.شعبةطريقمن(159)الأموالفىزنجويهوأبن

.38/26،39الكمالتهذيبوينظر"عبد".:م،سفى(2)
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الجزيةكتاب

درهفا)1(عشراثنئ

الصلحفىالضيافةباب

مرسل.وكلاهما،عمرعنمجلز)2(أبىعنقتادةرواهوكذلك

الصلحفىالضيافةباب

علىجعلأنهمنقطعالمجوالنبىعنالحويرثأبىحديثمضىقد

.(3)المسلمينمنبهممزمنوضيافة،إنسانكلعلىدينارجزيةأيلةنصارى

ما:علىذلكفىوالاعتماد

بنمحمدالعباسأبوحدثناعمبرو،أبىابنسعيدأبواخبرنا-ا0872

وأخبرنا)ح(مالكأنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالزبيعأنبأنا،يعقوب

بنمحمدبكرأبوأنبأناالمهرجاخ!،الحسنبنمحمدبنالفهعبدأحمدأبو

حدثنا،بكيرابنحدثنا،البوشنجئإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفبر

الخطاببنعمرأن،الخطاببنعمرمولىأسلمعن،نافععن،مالك

أربعينالورقأهلوعلىدنانير،أربعةالذهبأهلعلىالجزيةضرب

.(4)مائأثلاثةوضيافة،المسلمينأرزاقذلكومع،درهما

.(08161،33184)شيةأبىابن(1)

.176/31،177الكمالتهذيبوينظر"مخلد".:م،سفى(2)

.(18713)فىتقدم(3)

بيهرابنطريقومن،(مخطوطاو-4/2)بيهرابنبروايةالموطأفىومالك،4/180الثافعى(4)

ابنطريقهومن،279/1الليثىيحىبروايةالموطأفىومالك،(100)الأموالفىعبيدأبو

.(153)الأموالفىزنجويه
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الصلحفىالضيافةبابالجزيةكتاب

بنمحمدالعبالسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ8721

عن،عيينةبنسفيانأنبأنا،الشافعئأنبأنا،سليمانبنالربيعأنبأنا،يعقوب

علىفرض!دالخطاببنعمرأن،مضرببنحارثةعن،إسحاقأبى

.(1)مالهمنأنفقمطرأومرضحبسهفمن،وليلةيومضيافةالسوادأهل

!راللهرسوللأن؟أشبهثلاثبضيافةأسلموحديت:الشافعئقال

يوماقوموعلىثلاثاقومعلىجعلهايكونأنيجوزوقد،ثلاثاالضيافةجعل

بعضيردفلالهمصلحهيختلفكما،نحميافةاخوينعلىيجعلولموليا"

بعص!ا)2(.الحديث

أبوأنبأنابها،الاسفرايينئالمعروفأبىبنمححمدآخبرتا-أ9لم؟!لأ

،أيوببنمحمدحدثنا،ا!رازىالوهابمحبدبنمحمدبناللهمحبدسعيد

قيس،بنالأحنفعن،الحسنعن،قتادةحدثنا،هشامحدثنا،مسلمأنبأنا

وأن،وليلةيومضيافةالذفةأهلعلىيشترطكاند!عنهالخطاببنعمرأن

وإن:هشامعنغيرهوقال.ديتهفعليهمقتيلبينهمقتلوإن،قناطريصلحوا

.(3)ديتهفعليهمبأرضهمالمسلمينمنرجلقتل

طريقمن(395)موالالأفىعبيدأبووأخرجه.4/181والشافعى،(5531)المعرفةفىالمصنف(1)

به.عيينةبنسمان

.4/181الأم(2)

طريقمن(594)زنجويهوابن،(03034)شيبةابىوابن،(396)الأموالفىعبيدابوأخرجه(3)

فقط.الثانيةبالروايةجميعاوعندهم،بههشام
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أيامثلاثةالضيافةفىجاءمابابالجزيةكتاب

"أيامثلاثة"الضيافةفىجاءماباب
(1)

9/197

بنأحمدالحسنأبوأخبر!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8723

الوليدأبوحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمد

عن،المقبرىسعيدأبىبنسعيدعنحدثناسعدبنليث:قال/الطيالسئ

عيناىوأبصرتأذناىسمعت:قالالعدوىظأ81/91شريحأبى

جماره،درمالآخروالومبماللهيؤمنكمان"من:عولوهو!جيهاللهرسول

وما،اللهرسوليا:قيل."جائزتهضيفهفليكرمالآخرواليومباللهيؤمنكانومن

صدقة،فهوذلكمنأكنركانفما،أيايمثلاثةوالضيافة،(2وليلةيوم2)":لقا؟ئزتهجا

وأخيرافليقلالآخرواليومباللهيومنكانومن،يحرجهحتىعندهيثوىولا

(3)ه
عنمسلمورواه،الوليدأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه."-

.(4)دعسبنالفيثعنقتيبة

أبوحدثنابكر،بنمحمدأنبأنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-أ8724

:قالأشهبحذثكم:شاهدوأنامسكينبنالحارثعلىقرئ:قالداود

ق!ويمرم!:قال."وليلةيوم"جائزته:لمجع!النبىقولعنمالكوسئل

.()ضيافةأئاموثلاثةوليلةيوماويحفظه

:م.فى)1(ليس

."وليلتهإيومه:الأصلحاشيهةفى(2-2)

به.سعدبنالليثطريقمن(1967)والترمذى،(16374)أحمدأخرجه(3)

.(48/14)ومسلم،(6476)البخارى(4)

داود=أبىصحيحفىالالبانىوقال.(3748)عقبداودوأبو،(90)الادابفىالمصنف(5)
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بهنزلمنضيافةفىجاءمابابالجزيةكتاب

الصفار،إسماعيلأنبأنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ8725

سعيدعنمعمر،أنبأنا،الرزاقعبدحدثنامنصور،بنأحمدحدثنا

الضيافة"حق:قال!ج!جمالبئأنسعيد،أبىعن،نضرةأبىعن،الجريرى

.(1)"صدقةفهوذلكعلىزادفما،أيامثلاثة

بنمحمدبنالحسنأنبأنا،المقرئمحمدبنعلئوأخبرنا-أ8726

يحيىحدثنابكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

نأ،هريرةأبىعن،سلمةأبىعنعمرو،بنمحمدعنسعيد،ابن

.(3)((صدقةفهوذلكعلىزادفما،(2)أيامثلاثة"الضيافة:قالع!ج!النبئ

بهنزلمنضيافةفىجاءماباب

حدثنا،عبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-أ8727

أبووأخبرنا)ح(ليثحدثنامحمد،بنيونسحدثنامحمد،بنالحارث

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالفهعبدأبوحدثنا،الحافظالفهعبد

يزيدعن،الفيثحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا:قالاسلمةبنوأحمدشاذان

الله،رسولطيا:قلنا:قالعامربنعقبةعن،الخيرأبىعن،حبيبأبىابن

.مقطوعالإسنادصحيح:(3188)=

وقال.بهالجريرىطريقمن(5281)حبانوابن،(51611)أحمدواخرجه.(52802)الرزاقعبد(1)

حسن.سندهة7/3760الذهبى

."صمنأيام"سقط:الأصلحاشيةفى(2)

به.عمروبنمحمدطريقمن(03234)شيبةأبىبنوا.بهسعيدبنيحمىعن(9564)أحمدأخرجه(3)
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بهنزلمنضيافةفىجاءمابابالجزيةكتاب

نزلتم"إن:جم!الفهرسولفقال؟ترىفما،يقروننا)1(فلابقومفننزلتبعثناإنك

الفميفحقمنهمفخذوايفعلوالمفإنفاقبلوا،للضيفينبفىبمالكمفأمروابقوبم

(3)صو
سعيد.بنقتيبةعن""الصحيحفىومسلمالبخارئرواه.(2)((مهلينبنىالذى

بناللهعبدأنبأنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ8728

داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناالأصبهاك!،أحمدبنجعفر

أبىعنيحدثالشعبىسمعت:قالمنصورعن،شعبةحدثنا،الطيالسئ

من،مسلمكلعلى،و82/91حقالضيف"ليلة:يقول!كالنبئسمع،كريمة

.(4)((تركهشاءوإناقتضاهشاءإندين-:قالأو-حقعليهفهوبفنائهالفميفأصبح

حدثناجعفر،بناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-أ8729

مئالشاالجودئأبوأخبرنى،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

لهوكانت-معديكرببنالمقدامعنيحدثالمهاجربنسعيدسمعت:قال

إلأمحروماالضيفوأصبحقوماضافرجلمن"ما:قال!كالنبئأن-صحبة

.()"ومالهزرعهمنليلتهبقرىيأخذحتىنصرهمسلبمكلعلىكان

(1

(2

(3

(4

(5

.2/181الأنوارمثارق.ونزلطعاممنلهيهياما:الفيفقرى

حبانوابن،(3676)ماجهوابن،(51734)وأحمد.بهسعيدبنقتيبةعن(3752)داودأبوأخرجه

.(21341)فىوسيأتىبه.الليثعنطرقمن(5288)

.(1727/17)ومسلم،(6137)البخارى

ماجهوابن،(0375)داودوأبو.بهشعبةطريقمن(17172)أحمدواخرجه.(1247)الطيالسى

.(3190)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.منصورطريقمن(3677)

وضعفهبه.شعبةطريقمن(3751)داودوأبو،(17178)أحمدوأخرجه.(1245)الطيالسى

.(02134)فىوسيأتى،(180)داودأبىضعيففىالألبانى
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بهنزلمنضيافةفىجاءمابابالجزيةكتاب

ال!كرئالجئارعبدبنيحيىبنالفهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ8730

الترقفئ،الفهعبدبنعباسحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأنبأنا،ببغداد

بنأحمدبكروأبوالحافظالفهعبدأبووأخبرنا)ح(يعلىبنيحىحذثنى

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:موسىبنمحمدسعيدوأبوالحسن

الحارثبنيعلىبنيحيىحدثنا،الذورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

عن،مسلمبنقيسعن،جامعبنغيلانحدثنا،أبىحدثنا،المحاربئ

فأتوا،المدينةإلىالكوفةمنالأنصارمنقومخرج:قالشهاببنطارق

لهممالعليهمراحوقد،البيعفسألوهمأرملوا)1(وقدأسدبنىمنحىعلى

يزلفلم.قراكمنطيقما:قالوا،القرىفسألوهم.بيععندناما:قالواحسن

فيهاوماالبيوتالأعرابلهمفتركتاقتتلوا،حتىالأعرابوبينبينهم

فقاملهذلكفذكرواعمرفأتوا:قال.شاةمنهمعشرةلكلفأخذوا

كذاوفعلتلفعلتهذافىتقدمتكنتلو:وقالعليهوأثنىاللهفحمد

198/9قالللفخيف.ليلةبنزلالذفة/وأهلالأمصارأهلإلىكتبثموكذا.

!يماللهرسولأنأخبرهأباهأنليلىأبىبنالزحمنعبدفأخبرخ!:قيس

وقد:قالسنة.كانتوالها،شاةعشرةكلفأعطىأصحابهبينغنماقسم

قيس:قال.بخيبريومئذوهو،فأكفئتيومئذبالقدور!يماللهرسولأمر

والمعاهدين.المسلمينفىليلةبنزلكتبعمرأنليلىأبىابنوأخبرخ!

ليلة،بنزليستقبلونناكانواالأرضأهلأنأذكرقد:ليلىأبىابنقال

.1/415الجوزىلابنالحديثغريب.زادهمنفدأرملوا:(1)
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بهنزلمنضيافةفىجاءمابابالجزيةكتاب

ىأ.شام:يقولون:روايتهفىالترقفئقال.(2)ماش:لالفارسيةيموا .(1)ىل-

.(3)2عثا

حدثنا،القطانبكرأبوحدثنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ8731

،عياشبنإسماعيلحدثنا،بكيرأبىبنيحيىحدثنا،الحارثبنإبراهيم

حكيمعن،مريمأبىبناللهعبدابنبكروأبوحكيمبنالأحوصحذثنى

،فذكره.الأجنادأمراءإلىالخطاببنعمركتب:قالعميربن،ظ82/91

منالمعاهدينقرىمنقريةإلىالقيلآواهمالمهاجرينمنرفقؤوأيما:قال

.(4)الذمةمنهمبرئتفقدبالقرىيأتوهمفلممسافرين

بنمحمدبنالحسنأنبأنا،المقرئالحسنأبوأخبرنا-أ8732

بنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

مننصيبكنا:قالاللهعبدبنجندبعنالجوك!،عمرانأبىعن،سلمة

نسخروكنا،موالهمأولانسائهمفىنشاركهمولاوأعلافهمالذفةأهلثمار

.(6)الطريق(يهدينا)العلج

(2

(4

(5

(6

"نقول".:الأصلعداالنسخفى

"بشام!.:8صفى

خيبر.ذكردونالمرفوععلىمقتصزابهيعلىبنيحىطريقمن(930)مسندهفىيعلىأبواخرجه

.المرفوععلىمقتصرينبهمسلمبنقيىطريقمن(2513)والدارمى،(19058)واحمد

مريمأبىابنطريقمن(599)الأموالفىزنجويهابنوعنه،(397)الأموالفىعبيدأبوأخرجه

"إلى!.:م،سفىبعده

به.سلمةبنحمادطريقمن(161)الاموالفىزنجويهوابن،(014)الأموالفىعبيدابوأخرجه
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الجزيةعنهترفعمنبابالجزيةكتاب

حدثنا،مطرابنعمروأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8733

عن،شعبةحدثنا،أبىحدثنامعاذ،بنالفهاعبيدحدثنامحمد،بنيحيى

القريةنأكأإنا:عباسلابنقلت:قالصعصعةبنزيدعن،إسحاقأبى

الشاةفأخذناالبابكسرنالنايفتخلمفإن،البابفنستفتحبالسواد

هذهفتلا:قال.حلالالنانراهإنا:قلتذاك؟تفعلونولم:قال.فذبحناها

ائكذباللهعلىويقولوتسبيلالأئتنفىعلئناليشقالوابأئهؤ!ذلك:(2)الآية

-(3)صوصءصوءص
.،75:عمرانالأيعلموت!وهم

فلمالضيافةعلىيصالحوهملمفلأنهم؟المعاهدينفىكانإنوهذا

أعلم.واللهتناولها،لهميحل

الجزيةعنهترفعمنباب

كلمنيأخذأنأمرهأنهجمج!االنبىعنجبلبنمعاذحديثمضىقد

دينارا)4(.-محتلم:يعنى-حالم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا8734

زهيرحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

.158/19،159الكمالتهذيبوينظر"عبد".:م،سفى(1)

فعلوا.ماعليهممنهإنكازا:يعنى(2)

وابن،(154)موالالأفىعبيدوأبو.بهشعبةطريقمن4/132الكبيرالتاريخفىالبهخارىأخرجه(3)

وعندهم:،بهإسمحاقأبىطريقمن(1371)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،5/512تفسيرهفىجرير

اسمه.فىقيلمماوهو.صعصعةبنزيد:منبدلايزيد.بنصعصعة

.(7362،7363)فىتقدم(4)

-53-



اسجزية...عنهفترفعيسلمالذميبابالجزيةكتاب

كتبأنه،عمرعن،أسلمعن،نافععنالحز،بنالحسنعن،معاويةابن

.(1)الموسىعليهجرتمنعلىإلاالجزيةيضربواألاالجزيةأهلأمراءإلى

وهذا:يحيىقالوالضبيان)2(.النساءعلىالجزيةيضربلاوكان:قال

أصحابنا.عندالمعروف

عمروأبوأخبرناالأصبهاخ!،علىبنأحمدبكرأبووأخبرنا-ا8735

حدثنا،شيبةأبىابنبكرابوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،حمدانابن

كتب:قال،عمرمولىأسلمعن،نافععن،اللهعبيدعن،سليمانبنعبدة

عليهجرتمنعلىإلاالجزيةتضعوا)3(ألا:الجزيةأمراءإلىعمر

أهليختمعمروكان.والضبيانالنساءعلىالجزيةتضعوا)4(ولا،المواسى

.()أعناقهمفىالجزية

مالهيغشرولاالجزيةعنهفزفعيسلمالذمىباب

بالتجارةاختلفإذا

بنالزحمنعبدبنمحمد(و83/91الزحمنعبدأبوأخبرنا-ا8736

حدثناالبراز،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الدفانمحبوربنمحمد

االمواصى،.:م،سفى(1)

معاويةبنزهيرطريقمن(431)الأموالفىزنجويهابنواخرجه.(231)الخراجفىادمبنيحى(2)

والتاء.بالياءالأصلفىورسمت"يضعوا"،:م،سفى(3)

"يضعوا!.:م،سفى(4)

.(18717)فىوتقدم.(33177)شيبةأبىابن(5)
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...الجزيةعنهفترفعيسلمالذمىبابالجزيةكتاب

199/9أبىبنقابوسعن،كدينةأبوحدثنا،الصلتبنمحمدحدثنا/،الأزهرأبو

مؤمننعلى"ليس:قالولقيالنبىعنرجمما،بمماسابنعن،أبيهعن،ظبيان

.(1)((العربجزيرةفىقبلتانيجتمعولا،جزية

.(2)قابوسعنجريررواهوكذلك

ببغداد،الحفارجعفربنمحمدبنهلالالفتحأبوأخبرنا-أ8737

حدثنا،ئر!لابنيحيىحدثنا،القطانعئاشبنيحيىبنالحسينأخبرنا

علىأبووأخبرنا)ح(هلالبنحربعن،ال!ائببنعطاءعنجرير،

أبوحدثنا،مسذدحدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارى

أبىجذهعن،اللهعبيدبنحربعن،السائببنعطاءحدثنا،الأحوص

،والنصارىاليهودعلىالعشور"إنما:غ!ي!اللهرسولقال:قال،أبيهعن،مهأ

وفى.الأحوصأبىحديثلفظ.(3)"روشعالمسلمينعلى(ظ83/31وليست

سمعأنهتغلببنىمنرجلأفهأبىعنهلالبنحربعن:قالجريررواية

اليهودعلىالعشورإنماعشور؟المسلمينعلى"ليس:يقولع!ج!اللهرسول

.((والنصارى

اللهعبيدبنحربعنعطاءعنحرببنالسلامعبدورواه-أ8738

به.كدينةأبىطريقمن4/156الدارقطنىأخرجه(1)

.(18786)فىمسنداسيأتى(2)

الألبانىوضعفه.12/15الإصابةوينظر.بهجريرعن(58971)أحمدوأخرجه.(6403)داودأبو(3)

.(660)داودابىضعيففى

-55-



...الجزيةعنهفترفعيسلمالذميبابالجزيةكتاب

!جدالنبئأتيت:قال،تغلببنىمنرجلجذهعن،الثقفىعميبرابن

مفنقومىمنالضدقةاخذكيفوعفمنى،الإسلاموعفمنى،فأسلمت

إلاحفظتقدعلمتنىماكل،اللهرسوليا:فقلتإليهرجعتثئم،أسلم

بوأأخبرناهواليهود".النصارىعلىالعشرإنما"لا،:قال؟أفأعشرهم،الصدقة

بنمحمدحدثناداود،أبوحدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلى

.(1)فذكره.السلامعبدحدثنا،نعيمأبوحدثنا،البرازإبراهيم

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-أ8739

عن،سفيانعن،وكيعحدثنا،المحاربئعبيدبنمحمدحدثناداود،أبو

أبىحديثبمعنىجم!النبىعن،اللهعبيدبنحربعن،السائببنعطاء

"العشور")2(.:مكان"خراج":قالأنهإيلاالأحوص

.(3)!مجالنبىعنلهخالعنحربعنعطاءعنسفيانعننعيمأبوورواه

داوفى،أبوحدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،علىأبووأخبرنا-أ0874

عنعطا؟،عن،سفيانحدثنا،الرحمنعبدحدثنابشار،بنمحمدحدثنا

قومى؟أعشر،اللهرسوليا:قلت:قالخالهعن،وائلىبنبكرمنرجلى

.(4)"والنصارىاليهودعلىالعشور"إنما:!ال

.(663)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(4930)داودأبو(1)

.(661)داودأبىضعيف.مرسلضعيف:الألبانىوقال.(4730)داودأبو(2)

به.نعيمأبىعن(15896)أحمدأخرجه(3)

فىالألبانىوضعفهبه.مهدىبنالرحمنعبدعن(15895)أحمدوأخرجه.(4830)داودأبو(4)

.(662)داودأبىضعيف
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الجزيةكتاب

1)سلمةبنحمادورواه

.(2)لهأخوا

.!.الجزيةعنهفترفعيسلمالذمىباب

!مرجلعناللهعبيدبنحربعنعطاءا(عن

الأصم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ8741

ابنبكرأبوحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،الذورىمحمدبنالعباسحدثنا

عن،اللهمحبيدبنحربعن،ال!ائببنعطاءعن،(3)ريصنعن،محياش

عشور؟المسلمينعلى"ليس:لمجماللهرسولقال:قال(4)هدجأبىعن،أبيه

لس:يوبنأحمدقال!هكذا:العماسقال.(والنصمارى")اليهودعلىروض!علاإنما

!(4)

.جدهابىعن

بنأحمدعن""التاريخفىالبخارىورواه:اللهرحمهأحمدالإمامقال

(4)هدجأبىعناللهمحبيدبنحربعنعطاءعننصيرعنبكرأبىعنيونس

نأ،الثقفىالحارثحدثنا،عطاءعن:حمنئأبووقال:قال.!عالنبىعن

.(6)!ي!عالنبىإلىوفدمفنوكان،أخبرهأباه

.م،س:فى)1-ا(لش

به.سلمةبقحمادطريقمن2/31المعانىشرحفىالطحاوىاخرجه(2)

.29/368الكمالتهذيبوينظر."نضر":سفى(3)

"حمدة".:م،سفى(4)

روىماأشبههافكان،وجوهعلىعطاءعنالرواةاختلف:حاتمأبىابقوقال.(70188)فىسيأتى(5)

الجرحعطاء.عنالأشعثأبىبقونصيرالأحوصوابىجريربروايةيشتغلولم،عطاءعنالئورى

.249/3والتعديل

.3/60،61الكبيرالتاريخ(6)
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...الجزيةعنهفترفعيسلمالذمىبابالجزيةكتاب

،بالتجارةاختلفواإذاأموالهمتعشيرأعلموالفهأرادفإنماصخإنوهذا

عنهم.ذلكرفعأسلموافإذا،84/91

محمدالحسنأبوأخبرنا،ال!لمئالزحمنعبدأبوأخبرنا-18742

عبيدأبىعنالعزيز،عبدبنعلئأخبرنا،الكارزئالحسنبنمحمدابن

رواحة،بناللهعبيدعن،سلمةبنحقادعن،مهدىابنحدثنا:قال

الجزية،منهتؤخذفكانت،أسلمالشعوبمنرجلاأن،مسروقحدثنى

الشعوب:عبيدأبوقال.الجزيةمنهتؤخذألا:فكتب،فأخبرهعمرفأتى

.(1)انههالعجم

الأموالفىزنجويهابنطريفهومن،(122)الأموالوفى،38/3الحديثغريبفىعبيدأبر(1)

(184).
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أهلههوبماإلاعححاللهرسوليذكرواألاعليهميشترطبابالجزيةكتاب

علىالإماملأخذهاالتىالشرائطأبواب/جماع

للعهدنقضامنهملحونوما،الذمةأهلى

أهلههوبماإلاجمجماللهرسوليذكرواألاعليه!ايشترطبافي:

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ8743

عنجرير،عن،الجزاحبناللهوعبدشيبةأبىبنعثمانحدثناداود،

فيه،وتقع!رالنبئتشتمكانتيهوديةأن،علىعن،الشعبىعن،مغيرة

.(1)اهمدلمجماللهرسولفأبطل،ماتتحتىرجلفخنقها

إبراهيمأخبرنا،الفارسىإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ8744

محمدحدثنا،فارسبنسليمانبنمحمدحدثنا،الأصفهانئاللهعبدابن

حرملةأخبرنا،المباركابنحدثنا:حفادبننعيمقال:قال،إسماعيلابن

بهمزالكندىالحارثبن(2)غرفةأن،علقمةبنكعبحذثنى،عمرانابن

فدقيدهغرفةفرفع،وذكرهجمحمالنبئفتناول،الاسلامإلىفدعاه،نصراخكث

غرفة:فقالالعهد.أعطيناهم:عمروفقال،العاصبنعمروإلىفرفع،أنفه

أعطيناهمإنمالمجؤ،النبىشتميظهرواأنعلىأعطيناهمنكونأناللهمعاذ

.(13506)فىتخريجهتقدم(1)

:8/474الإصابةفىحجرابنوقال،المهملةبالعين"!عرفة:الحديثفىيأتىوفيماهنام،سفى(2)

وهو،المعجمةفىأعادهثم،حبانابنذكرهوكذا،وهموهوالمهملةالعينفىقانعابنذكره

،318/3،326،328حبانابنوثقات،2/289قانعلابنالصحابةمعجم:وينظر.الصواب

.8/104والإصابة
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...بزنىمسلمةأصابإنرجالهممنأحذاأنعليهميشترطبابالجزيةكتاب

لامانحملهموألا،لهمبدامافيهايقولونكنائسهموبينبينهمنخلىأنعلى

وبينبينهمونخلى،ورائهممنقاتلناهمعدوأرادهموإن،يطيقون

وحكماللهبحكمبينهمفنحكم؟بأحكامناراضينيأتوناأنإلا،أحكامهم

لهغرفةوكان.صدقت:عمروقالفيها.لهمنعرضلمعناغيبواوإن،رسوله

(1)!يو
صحبه.

بزنى،مسلمةأصابإنرجاله!امنأحداأنعليه!ايشترطبافي:

عنمسلمافتناو،مسلمعلىالطريققطعأونحاح،اسمأو

عهدهنقضفقد،المسلمينعلىالمحاربينأعانأو،دينه

لم:عنهالبغدادى،و84/91الرحمنعبدأبىروايةفىالشئافعئقال

روىمنوجماعة،عقبةبنوموسى،إسحاقابن؟عندناالسيرةأهليختلف

فأتتوعهد،موادعةبئاللهرسولوبينبينهمكانقينقاعبنىأن،السيرة

معاديةاليهودوكانتحليا،لهاليصوغمنهمصائغإلىالأنصارمنامرأة

ذيلهاأسفلبهفشدحدائدهبعضإلىعمدالصائغعندجلستفلما،للأنصار

إليهانظرواسوقهمفىوهىالمرأةقامتفلماتشعر،لاوهى2وجنبها

!عاللهرسولذلكفبلغ،ويسخرونمنهايضحكونفجعلوامتكشفة)3(،

صنعوماالنضيربنىحديثوذكرللعهد.نقضامنهمذلكوجعل،فنابذهم

،3/1712والمختلفالمؤتلففىالدارقطنىطريقهومن،7/110الكبيرالتاريخفىالبخارى(1)

1713.

وجيبها!.9:م،سفى(2)

.إأمنكشفة:مفى(3)
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...بزنىمسلمةأصابإنرجالهممنأحذاأنعليهميشترطبابالجزيةكتاب

فوطئها)1(.المرأةاستكرهالذىاليهودىفىالخطاببنعمر

محمدبنإسماعيلحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8745

محماحدثنا،الحزامئالمنذربنإبراهيمحدثنا،جدىحدثناالشعراك!،

حديثهذا:شهابابنقال:قالعقبةبنموسىعن،فليحابن

الكلابيين:عقلفىيستعينهمالنضيربنىإلىخرجحينجمتاللهرسول

فىيستعينهمالنضيربنىإلىأصحابهمنرجالفى!اللهرسولوخرج2

قتالفىبأحدنزلواحينقريشإلىدسواقدزعمواوكانوا،(2الكلابيينعقل

كلمهمفلما،العورةعلىودلوهم،القتالعلىفحضوهمم!عاللهرسول

تطعمحتىالقاسمأبااجلسقالوا:،الكلابثينعقلفىلمجماللهرسول

فجلسله.جئتنافيماأمرناونصلحفنتشاورونقوم،بحاجتكوترجع

201/9يصلحواأنينتظر/جدارظلفىأصحابهمن(3)هعمومن!ي!اللهرسول

بقتلائتمروا-يفارقهملامعهموالشيطانخلوا-فلما،أمرهم

تأمنوامنهفاستريحوا،الانمنهأقربتجدوهلن:فقالوا،لمجماللهرسول

البيتفوقظهرتشئتمإن:رجلفقالالبلاء.عنكمويرفع،دياركمفى

شأنه،منائتمروابمافأخبره،إليهاللهفأوحى.فقتلتهحجراعليهودليت

فىأصحابهوترك،حاجةيقضىيريدكأنهلمجماللهرسولفقاماللهفعصمه

.(5535)عقبوالآنارالسننمعرفة(1)

.م،س:فىليى(2-2)

."أتبعه:م،سفى(3)
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...بزنىمسلمةأصابانرجالهممنأحداأنعليهميشترطبابالجزيةكتاب

المدينةأهلمنرجلوأقبل،عليهمفراث)1(اللهأعداءوانتظره،مجلسهم

عجل:لأصحابهفقالوا.المدينةأزقةدخلقدلقيته:فقال،عنهفسألوه

أصحابقامثمبها.جاءالتىحاجتهفىأمرنانقيمأن(و85/91القاسمأبو

الله،أعداءجاءبائذىأعلموالله،القرآنونزلفرجعوا،جمفاللهرسول

يئسالوأأنقؤأهئمإذلجماللهنغمتاذكرواءامنو(ائذيف!جمأيها:فقال

أنمؤمنوت!وفقيتوضلاالذوعلاللهواتقوأمئ!نعأيذيهصفكفأيديهزإلئكغ

للهخيانتهموعلى،بهأرادواماعلىرسولهاللهأظهرفلقا.(اا:الماندةأ

حيثيسيرواأن(2)وأمرهم،ديارهممنوإخراجهمبإجلائهممرأولرسوله

.(3)الحديثآخرإلىشاءوا.

الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-أ8746

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:عمرو،أبىابنسعيدوأبوالقاضى

حازمبنجريرحذثنى،وهبابنحدثنانصر،بنبحرحدثنا،يعقوب

معكنا:قال،غفلةبنسويدعن،الشعبىعامرعنمجالد،عن،الأزدئ

مشججمضروبنبطئفأتاه،بالشئامالمؤمنينأميروهوالخطاببنعمر

هذا؟صاحبمنانظر:لصهيبفقالشديدا،غضبافغضب،مستعدى

أميرإن:لهفقالالأشجعئ،مالكبنعوفهوفإذا،صهيمبفانطلق

إلىمعكفمشىجبلبنمعاذأتيتفلوشديدا،غضباغضبقدالمؤمنين

.1/430الأنوارثارقالإبطاء.:والريثأبطأ،:راث(1)

اأموالهم،.:سفى(2)

به.عقبةبنموصىعناخرطريقمن3/180الدلائلنىالمصنفأخرجه(3)
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...بزنىمسلمةأصابإنرجالهممنأحذاأنعليهميشترطبابالجزيةكتاب

عمرانصرففلما،معاذمعهفجاء.بادرتهعليكأخاففإنى؟المؤمنينأمير

أجئت:قال!.المؤمنينميرأياهذاأنا:فقال!صهيما؟أين:قال!،الضلاةمن

أميريا:لهفقال!،جبلبنمعاذإليهفقام.نعم:قال!؟ضربهائذىبالزجل

ما:عمرلهفقال!.عليهتعجلولامنهفاسمع،مالكبنعوفإنه،المؤمنين

فنخس،مسلمةبامرأةيسوقرأيته،المؤمنينأميريا:قال!ولهذا؟لك

فغشيها)2(،الحمارعنفخزتدفعهاثثم،تصرعفلمليصرعها،الحمار)1(

اثذىفذكر،المرأةعوففأتى.لتصذقكبالمرأةائتنى:قال!.ترىماففعلت

فقالتفضحتها!بصاحبتنا؟أردتماوزوجها:أبوهاقالعمر،لهقال

قال!،ذلكعلىأجمعتفلفا.المؤمنينأميرإلىمعهلأذهبنوالفه:المرأة

مالكبنعوففصدقافأتيا.المؤمنينأميرعنكنبلغنحن:وزوجهاأبوها

بهفأمر.عاهدناكمهذاعلىماوالفه:لليهودئعمرفقال!:قال!،قال!بما

هذامنهمفعلفمن،لمجتمحمدبذفةفوا،الناسأثهايا:قال!ثثم،فصلب

.(3)رأيتهمصلوبلأول!،ظ85/91فإنه:غفلةبنسويدقال!له.ذمةفلا

.(4)إلامبنعوفعنالشئعبىعنأشوعابنتابعه

.193صالسارىهدى.طعنه:الحمارنخس(1)

تغشاها،."نم:م،سفى(2)

(087)الأموالفىزنجويهوابن.بهالمصنفطريقمن47/04،14تاريخهفىعساكرابنأخرجه(3)

به.حازمبنجريرطريقمن

به.اشوعابنطريقمن(64)18/37الطبرانىاخرجه(4)
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...كنيسةالمسلمينأمصارفىيحدثواألاعليهميشترطبابالجزيةكتاب

كنيسة،المسلمينامصارفىيحدثواالاعليه!ايشترطبافي:

خمر،حملىولا،ناقوسصوتولا،لصلواتهممجمعاولا

خنزيرإدخالولا

بنعمربنالحسيناللهعبدوأبوالروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ8747

محمدبنإسماعيلأخبرنا:قالواالقطانالفضلابنالحسينوأبوبرهان

عن،معمرعن،المباركبناللهعبدحدثنا،عرفةبنالحسنحدثناالضفار،

نأ:الخطاببنعمرإليناكتب:قال،معاويةبنحرامعن،رفيعبنزيد

الخنازير)1(.تجاوربممولا،الصليبظهرانيكمبينيرفعنولا،الخيلأذبوا

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ8748

منصورأبووأخبرنا)ح(مسلمأبواللهعبدبنإبراهيمحدثناالصفار،

بنعلىبنالرحمنعبدالقاسموأبوالإمامالبغدادئطاهبربنالقاهرعبد

أبوأخبرنا:قالوا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصبروأبوالفارسئحمدان

الله،عبدبنإبراهيممسلمأبوأخبرنا،ال!لمئنجيدبنإسماعيلعمرو

عن،حنشعن،التيمىسليمانحدثنا،الأنصارىاللهعبدبنمحمدحدثنا

فيهيبنىلاالمسلمونمضرهمصركل:قالر!النهماعباسابنعن،عكرمة

خنزير)2(.لحمفيهيباعولا،بناقوسفيهيضربولا،كنيسةولا،بيعة

من7/43الكبيرالتاريخفىالبخارىوأخرجه.(3763)والصغرى،(5365)المعرفةفىالمصنف(1)

به.المباركابنطريق

.(16)الأنصارىاللهعبدبنمحمدجزء(2)
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بيعةولاك!يسةلهمتهدم،بابالجؤلهةكتاب

هـ2/92بيعةولاةلا!ينكلهمتهدطملا/بافي:

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الووذبارئعلىأبوأحبرنا-98749

أسباطأخبرنابكيو،لنيونسحدثنا،اليامئعمووبنمصوفحدثنا،داود

ابنعنالقرشى،الوحمنعبدبنإسماعيلعنالهمدانئ،نصرابن

فذكرحلةهألفئعلىدجوانأهل!ظاللهرسىهـ!صالح:قالر!نحكي!امحباس

قمس،ا!هليخوجولا،بيعةلهمتهدمألاعلى:!يهقا!،مضىكماالحديث

الوبا)1(.يأكلواأوحدثا،يحدثوالمما؟دينهماعنيفتنونولا

إسمماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلىبشوانابنالحسينأبوأخبرنا-89!55

،سليمانبنمعتمرحدتنا،أبىحدثنا،قلابةأبوحدثنا،الصفارمحمدابن

:قال!لمحباسابنعن،عكرمةعن،حنمضطعنيحذثأبىسمعت:قال

قالتأو-بيعةفيهيبتنوا)3(أنللعجمفليس!لالعو(3)اتخذهمصوأيما

خنريرا،ولاخمرافيه(و8-/91يدخلواولابناقوسفيهيضرصوأولأ-كنيسة

يكلفوهمولا،فيهبعهدهملهميفواأنالعربفعلىالعجماتحذهمصووأئما

.(4)هبلهمطاقةلا!ا

.(18683)فىلقدم(1)

."5"أعد:م،سفى(2)

"يبنوا".:م،سفا(3)

به.سليمانبنمعتمرعن(33526)شيبةأبىوأبن،(1،19234"..2)الرزأقبمدأخرجه(4)
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الجزيةعلىالصلحكتابيكتبالإمامبابالجزيةكتاب

الجزيةعلىالصلححتابيحتبالإمامباب

بنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا،الفقيهطاهبرابوأخبرنا-ا8751

بنالربيعحدثنا،المطؤعئيوسفبنيعقوبابنبكرأبوحدثنا،سختويه

بنوالوليدالثورئسفيانعنالعيزار،أبىبنعقبةبنيحىحدثنا،ثعلب

عن،مسروقعن،مصرفبنطلحةعنيذكرون،مصزفبنئر!لاونوح

:الشامأهلصالححينالخطاببنلعمركتبت:قالغنمبنالزحمنعبد

منالمؤمنينأميرعمراللهلعبدكتابهذاالزحيم،الزحمناللهبسم

لأنفسناالأمانسألناكمعليناقدمتملماإبمموكذا،كذامدينةنصارى

مدينتنافىنحدثألاأنفسناعلىلكموشرطنامفتنا،واهلوأموالناوذرارئنا

مانجذدولا،راهبصومعةولاقلاية)1(ولاكنيسةولاديراحولهافيماولا

كنائسنانمنعوألا،المسلمين(2)ططخفىمنهاكانمانحىولا،منهاخرب

وابنللمازةأبوابهاونوسئع)3(،نهارولاليلفىالمسلمينمنأحذينزلهاأن

فىنؤفنوالا،نطعمهمأتامثلاثةالمسلمينمنبنامزمنننزلوان،ال!بيل

أولادنانعفمولا،للمسلمينغشابمتمولاجاسوسا،منازلناولاكنالسنا

قرابتنامناحدانمنعولاأحدا،إليهندعوولاشركا،نظهرولا،القران

تاجكلآذة.معزب،عباداتهمبيوتمنوهى،النصارىكنيسةفىتكونالصومعةشبه:القلاية(1)

.(ىل)ق39/345العروس

خطاعليهاويخطعلامةعليهايعلمبأنلنفسهالإنسانيختطهاالأرضوهى،خطةجمع:الخطط(2)

.48/2النهايةاحتازها.قدأنهليعلم

.إنوسعإولا:م،سفى(3)
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الجزيةعلىالصلحكتابيكتبالإمامبابالجزيةكتاب

منلهمنقوموأن،المسلميننوقروأن،أرادهإنالإسلامفىالدخول

ولاقلنسوةمنلباسهممنشىءفىبهمنتشئهولا،جلوساأرادواإنمجالسنا

ولا،بكناهمنتكنىولا،بكلامهمنتكلمولا،شعرفرقولانعلينولاعمامة

نحملهولا،السلاحمنشيئانتخذولا،ال!يوفنتقفدولا،السروجنركب

مقاديمنجزوأنالخمور،نبيعولا،بالعوبئةخواتيمناننقشولامعنا،

وألاأوساطنا،علىالزنانير)1(نشدوأن،كناحيثمازئنانلزموأن،رءوسنا

نظهروألا،أسواقهمولاالمسلمينطريقمنشىءفىوكتبناصلبنانظهر

حضرةبينكنائسنافىبناقوسنضربوألاكنائسنا،علىالصلب

معأصواتنانرفعولاباعوثا)3(،ولاسعايينا)2(نخرجوألا،المسلمين

ولا،المسلمين،ظ86/91طريقمنشىءفىمعهمالنياهـاننظهرولا،أمواتنا

وأن،الفسلمينسهامعليهجرىماالرقيقمننتخذولاموتانا،تجاورهم

زادبالكتابعمرأتيتفلما.منازلهمفىعليهمنطلعولا،المسلميننرشد

وأهلأنفسناعلىذلكلهملثرطنا،المسلمينمنأحدانضربوألا:فيه

11)

21)

31)

والمصباح،المحيطالقاموسينظر.والمجوسالنصارىوسطعلىيشدماالزئار:جمعالزنانير

.(رنأزالمنير

بأسبوعفصحهمقبلوذلك،الأولعيدهمإنه:يقالوالسعانين"كذا".:الأصلفىفوقهاكتب

.2/74للخطابىالحديثغريببصلبانهم.يخرجون

إلىإذنالتفاتفلا،عندهموالثاءبالعينباعوث:"قلت:الأصلحاشيةوفى"باعونا".:م،سفى

.2هصالفقهاءمنالضعفاءغلطبرىابنكتابوينظر.!ا."اللفظةلهذهاللغوىالبرىابنإنكار

الصحارىإلىبصلبانهميخرجونالنصارىاستسقاءالمثلثةوالثاءالمهملةبالعينوالباعوث

.(ثأبع2/161،(تأبغ2/01واللسان،2/74للخطابىالحديثغريب.يستسقون
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203/9

...هيئاتهمبينيفرقواأنعليهميشترطبابالجزيةكتاب

علىفضمناهلكمشرطناهمماشيئاخالفنانحنفإن،الأمانعنفموقبلنا،مفتنا

.(1)والشقاقالمعاندةأهلمنلكميحلمالكمحلوقد،لناذفةفلا،أنفسنا

المسلمينوهيئاتهيئاتهمبينيفرقواأنعليهميشترطبافي:

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8752

عن،سفيانعن،عقبةبنقبيصةحدثنامحمد،بنالعباسحدثنا،يعقوب

:الأجنادمراءأإلىعمركتب:قال،أسلمعن،نافععن،عمربناللهعبيد

.(2)أعناقهمفىالجزيةأهلرقاباختمواأن

بما:أيضاذلكفىأصحابنا/واحتبئ

العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوحدثنا-أ8753

حفص،بنأحمدحدثنا،الشرقىابنحامدأبوأخبرناإملاء،اللهرحمه

بنصفوانعن،عقبةبنموسىعن،طهمانبنإبراهيمحذثنى،أبىحذثنى

"يسلم:ع!عاللهرسول!ال:قالهريرةأبىعن،يساربنعطاءعن،سليبم

البخارئأخرجهالكثير")3(.علىوالقليلالقاعد،علىوالمارالكبير،علىالصغير

طهمان)4(.بنإبراهيموقال:فقال""الصحيحفى

.""الشقاوة:م،سفى(1)

:7/3767الذهبىوقال.بهالمصنفطريقمن2/177،178تاريخهفىعساكرابناخرجهوالأثر

والتعديلالجرحوينظر.بثقةليس:وغيرهالنسائىوقال.الحديثيفتعل:تمحابوأقال،عقبةبنيحيى

.924صللنسائىوالمتروكينوالفعفاء،9/179

به.عمربناللهعبيدطريقمن(33542)ثيبةأبىابنأخرجه(2)

به.حفصبنأحمدعن(1001)المفردالأدبفىالبخارىوأخرجه.(267)الآدابفىالمصنف(3)

.(6234)البخارى(4)
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...هيئاتهمبينيفرقواأنعليهميشترطبابالجزيةكتاب

إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8754

ابنحدثنا،عبادةبنروححدثنا،أسامةأبىبنالحارثأخبرنا،الفقيه

أبىعن،أخبرهزيدبنالرحمنعبدمولىثابتاأنزياد،أخبرنى،جريج

علىوالماشىالماشى،علىالراكب"يسلم:قاللمجيه!اللهرسولعن،هريرة

!لأتالزيرو!أوأخبرك!:ج!رجابنقالالكثير")1(.علىوالقليلالقاعد،

رواه.(2)أفضلفهوبالسلامبدأفأيهمااجتمعاإذاالماشيان:يقولجابرا

جابر،قولدونروحعنإبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفىالبخارى

(3)
به.روحعنمرزوقبنمحمدبنمحمدعنمسلمورواه

الحسينبنمحمذبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-ا8755

الفريابئيوسفبنمحمدحدثنا،السلمئيوسفبنأحمدحدثنا،القطان

:قال(و87/91رصهشا،عمرابنعن،ديناربناللهعبدعن،سفيانذكر:قال

سعلموافإن،بالسلامتبدءوهمفلاغدااليهودلاقون"إنكم:كيه!اللهرسولقال

حديثمن""الصحيحفىومسلمالبخارىأخرجه.(4)"وعليكفقولوا:علإكم

(5):.و
لى.-

به.روحطريقمن(1995)داودوأبو،(993)المفردالأدبفىوالبخارى،(8312)أحمدأخرجه(1)

به.روحطريقمن(994)المفردالأدبفىالبخارىوأخرجه.(بغية-680)أسامةأبىبنالحارث(2)

.(12/1هـ6)مسلمو،(2336)البخارى(3)

من(12201)الكبرىفىوالنسائى،(4698،1522)احمدوأخرجه.(285)الادأبفىالمصنف(4)

به.سفيانطريق

.(9/2164)ومسلم،(6928)البخارى(5)
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...هيئاتهمبينيفرقواأنعليهميشترطبابالجزيةكتاب

إسحاقأبىابنزكرتاوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ8756

ابنحدثنانصر،بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

نأ،!لعمرابنعندينابى،بناللهعبدعن،مالكأخبرخ!،وهب

عليك.السام:يقولإنماأحدهمعليكمسلمإذااليهود"ان:قال!جمباللهرسول!

عنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىافيرئرواه.(1)"عليكفقل:

.(2)مالك

الصفار،إسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ8757

عن،الزهرىعن،معمرأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،منصوبىبنأحمدحدثنا

!ر،اللهرسول!علىاليهودمنرهطدخل:قالتر!تهاعائشةعن،عروة

والفعنة.السامعليكم:فقلت،ففهمتها:عائشةفقالت.عليكمما!لا:فقالوا

.((هلكالأمرفىالزفقيدبئاللهإن،عائشةيا"مهلا:لمجتالنبئفقال!:قالت

"فقد:ص!مجاللهرسول!ال!قالوا؟طتسمعألم،اللهرسول!يا:فقلت:قالت

عنحميدبنعبدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)"عليكمقلت:

(4)-ص
معمر.عناخروجهمنالبخارىواخرجه،الرزاقعبد

بهم،المعرفةبعدإلااستعمالهايمكنلاالسننوهذه:أصحابناقال!

.(6928)والبخارى،(4699)أحمدطريقهومن،2/960مالك(1)

.(6257)البخارى(2)

والنسائى،(6941)حمدبنوعبد،(56332)احمدطريقهومن،(9839،06941)الرزاقعبد(3)

.(6441)حبانوابن،(02151)الكبرىفى

.(6395)والبخارى،(5612/01)مسلم(4)
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...الطرقسرواتالمسلمينعلىياخذونلابابالجزيةكتاب

المسلمين.عنبهيتمئزونغيارمنبدفلا،يعرفهمأحدكلوليس

الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأنجرنا-ا8758

نصبر،بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا،القاضى

عمروأبىبنيحيىعنحكيبم،بنعاصمحدثنىوهب،ابنحدثنا

رجلهيئةهيئتهبرجلمزأنه،الجهنىعامربنعقبةعن،أبيهعنال!يباخ!،

:الغلاملهفقال.وبركاتهاللهورحمةوعليك:عقبةعليهفرد،فسفم،مسلم

ولكنهلا،فقالوا:مسلبم؟برجلأليس:فقال؟رددتمنعلىأتدرى

علىوبركاتهاللهرحمةإن:فقال،أدركهحتىفتبعهعقبةفقامنصراك!.

.(1)مالكوأكثر،حياتكاللهأطاللكن،المؤمنين

بال!لام.الابتداءفىمعناهعمرابنعنوروينا

(2)الطرقسرواتالمسلمينعلىيأخذونلابافي:

الأسواقفىالمجالسولا

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-ا8759

:قال،يوسفبنمحمدحدثنا،ال!لمئيوسفبنأحمدحدثنا،القطان

:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،صالحأبى،ظ87/91بنلسهيلعن،سفيانذكر

بالشلام،تبدءوهمفلاالطريقفىالمشركينلقيتم"إذا:!ي!اللهرسولقال

ثقة.عاصم:7/3769الذهبىقال)أ!

.(ور)س!38/274التاج.سرواتوالجمع،ومعظمهمتنه:الطريقمنالسراة(2)
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إذنبغيرمسجدايدخلونلابابالجزيةكتاب

.(2)سفيانعناخروجهمنمسلمأخرجه.(1)"أضيقهإلىواضطروهم

أحمدبنحاجبأخبرنا،الريادئطاهرأبووأخبرنا-ا8765

أخبرنا،الحميدعبدبنجريرحدثنا،منيببنالزحيمعبدحدثنا،الطوسئ

!سهه:اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،صالحأبى/بنسهيل204/9

هذا:قال."الطرقأضيقإلىواضطروهم،بالسلامتبدءوهمفلالقيتموهم"إذا

عن"اصحيح"افىمسلمرواه.(3)للمشركيننراهونحن،النعتفىللنصارى

(4)بر
جرير.عنحرببنرهير

إذنبغيرمسجدايدخلونلابافي:

العلوىعلىبنمحمدبنجعفربنزيدالقاسمأبوأخبرنا-ا8761

أخبرنا:قالا،بالكوفةالمقرئالنجاربنمحمدبنالواحدعبدالقاسموأبو

بنعمروحدثنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبو

نأ،موسىأبىعن،الأشعرئعياضعن،سماكعن،أسباطعن،حماد

موسىلأبىوكانواحد،أديمفىأعطىوماأخذماإليهيرفعأنأمرهعمر

نإ:وقال.لحافظهذاإن:وقالعمرفعجب،ذلكإليهيرفعنصرانىكاتب

إنه:موسىأبوقالفليقرأ.فادعه،الشاممنجاءوكان،المسجدفىكتابالنا

به.سفيانطريقمن(1111)المفردالأدبفىوالبخارى،(9726،10797)أحمدأخرجه(1)

به.سهيلطريقمن(005،105)حبانوابن،(1602،0270)والترمذى،(5052)داودوأبو

.(1672/13)مسلم(2)

.(873)الادابفىالمصنف(3)

.(1672/13)مسلم(4)
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...الذمةأهلثمارمقالمسلمونياخذلابابالجؤيةكتاب

نصوانئ.بل،لا:قالهو؟أجنس!:عمرفقالالمسجد.يدخلألىيستطيعلا

لاءامنوأألذين!يأئها:وقرأأخرخه.:وقالفخذى.وضوبدانتهرخ!:قال

يقدىلااللهإنمئهغفإثةومنكغيؤلهمومنبعفىأؤلياءبغضهئمأؤلياوألنصرخأتيهطئتخذوأ

.(1)الحديثوذكو.أاه:المائدةأالطنمين!هوأتقؤم

الذمةأهلثما!مقالمسلمونيأخذلابافي:

عليهم،ماأعطواإذاأمرهمبغيرلفميئاأموالهمولا

وقتلهمظلمهمفىا!تشديدمقد!ووما

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ8762

بنأرطاةأخبرنا،شعبةبنأشعثحدثنا،عيسىبنمحمدحدثنا،فىاوفى

بنالعرباضعنيحدثالأحوصأباعميربنحكيمسمعت:قال،المنذر

وكان،أصحابهمنمعهمنومعهخيبر!النبىمعنزئنا:قالالسلمىسارية

ألكممحمديا:فقال!جالنبىإلىفأقبلمنكرا،ماردارجلاخيبرصاحب

النبئ!فعضب!نساءنا؟وتضوبواثمارناوتأكلواحمرناتذبحواأنوأ88/91

اجتمعواوأن،لمؤفيإلاتحللاالجنةإنناد:ثمفرلممكاركبعوفيابن"يا:وقال

"أيحسب:فقالقامثم،!النبئبهمصفىثمفاجتمعوا،:قال."للصلاة

هذافىماإلاشيئايحرملموجلعزاللهأنيظنقدأريكتهعلىمتكئاأحدكم

وأالقرآنلمثلإنهاءاي!ثلأعنونهيتووعظتأمرتقدواللهوإنىألا!؟القرآن

طريقمن(6510)4/1156تفسيرهفىحاتمأبىابنوأخرجه.(9384)الشعبفىالمصنف(1)

.(43702)فىوسيأتى.بهسماك
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...الذمةأهلنمارمنالمسلمونياخذلابابالجزيةكتاب

ولابإذبئ،إلاالكتابأهلبيوتتدخلواأنلكميحللموجلعزاللهوإنأكنر،

.(1)"عليهماثذىأعطوكمإذا،ثمارهمأكلولا،نسائهمضرب

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-ا8763

حدثنا،عمروبنمعاويةحدثنا،الجوهرئشاذانبنمحمدحدثناالضفار،

رجلعن،ثقيفمنرجلعن،يسافبنهلالعن،منصورحدثنا،زائدة

لعلكم"إنكم:جميماللهرسولقال:قال،لمجرالنبىأصحابمنجهينةمن

وأبنائهم،أنفسهمدونبأموالهمفيفادونكم،عليهموتظهرونقوفا"تقاتلون

قاللكم".يحللافإنهذلكفوقمنهمتصيبوافلاصلح،علىوتصالحونهم)2(

عنالناسأعفمنفكانسفر،أوغزاةفىالجهنئصحبت:الثقفئ

الأعداء)3(.

منصور.عنعوانةأبىحديثمنداودأبوأخرجه

داود،أبوحدثنابكر،بنمحمدحدثنا،علىأبووأخبرنا-ا8764

عنمنصور،عن،عوانةأبوحدثنا:قالامنصور،بنوسعيدمسذدحدثنا

جمت:اللهرسولقال:قال،جهينةمنرجلعن،ثقيفمنرجلعن،هلال

قال."وأبنائهمأنفسهمدونبأموالهمفي!كونكم،عليهمكعظهرواقوفاتماتلون"لعلكم

فىالألبانىوضعفهبه.أشعثطريقمن(7226)الأوصطفىالطبرانىوأخرجه.(0530)داودأبو(1)

.(664)داودأبىضيف

"تصالحوهم".:م،سفى(2)

به.زائدةطريقمن(585)الأموالفىزنجويهوابن،(388)الأموالفىعبيدأبوأخرجه(3)
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...الذمةأهلثمارمنالمسلمونياخذلابابالجزيةكتاب

فوقمنهمتصيبوا"فلا:اق!راثمصلح".على"فيصالحونكم:حطيثهفىسعيا

!(1)"مكليصلح/لافإنهذلك

أبىابنزكوياوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا8765

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:،المزكىإسحاق

صخرأبوأخبرنى،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمد

أصحابأبناءمنثلاثينعن،أخبرهسليمبنصفوانأنالمدض!،

ظلممن"ألا:!ال!اللهرسولعن،(2)دنيةآبا!عن،لمجقهاللهرسول

منه،نفسبىطيببغيرشيئامنهأخذأو،طاقتهفوق،ظ88/91وكلفهوانتمم!ه،معاهدا

قتلومن"ألا:صدرهإلىبإصبعهكي!اللهرسولوأشارالقيام!((.يومحجيجهفأنما

منلتوجدريحهاوإن،الجنةريحعليهاللهحرم،رسولهوذمةاللهذمةلهمعاهدا

(3)،0ص
.خريما((سبعينمسيره

:قالالإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرناه-أ8766

شيبة،أبىابنبكرأبوحدثناقالا:،سفيانبنوالحسنالمنيعئأخبرض!

بناللهعبدعنمجاهد،عنعمرو،بنالحسنعن،معاويةأبوحدثنا

رائحةيرحلمحقبغيرمعاهداقتل"من:!ج!اللهرسولقال:قال،ر!جم!اعمرو

أبىعن(237)الخراجفىادمبنيحيىواخرجه.(2603)منصوربنوسعيد،(3051)داودابو(1)

.(665)داودأبىضعيففىايالبانىوضعفهبه.عوانة

.(وند،ححال1/245،4/323المحيطالقاموسينظر.النسبلاصقىأى:دنية(2)

وصححهبه.وهبابنطريقمن(621)اياموالفىزنجويهوابن،(3052)داودأبوأخرجه(3)

.(2626)داودأبىصحيحفىالالبانى
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...الذمةأهلثمارمنالمسلمونياخذلابابالجزيةكتاب

الصحيح""فىالبخارئرواه.(1)"اماعأربعينمسيرةمنريحهاليوجدوإنه،الجنة

عمبرو)2(.بنالحسنعنزيادبنالواحدعبدعنحفصبنقيسعن

الحسن.عنالغفارعبدبنعمرورواهوكذلك

عمروبنالحسنعنفرواهالفزارئمعاويةبنمروانوخالفه-أ8767

قال:قالرفلإ،عمروبناللهعبدعنأميةأبىبنجنادةعنمجاهدعن

ريحهاوإنالجئة،رائحةيرحلمالذمةأهلمنقتيلاقتل"من:جم!اللهرسول

الإسماعيلئ،بكربوأأخبرنا،الأديبعمروبوأأخبرناوكذا".كذامنقوجد

معاوية،بنمروانحدثنا،عمرأبىابنحدثنا،زيادابنأحمدأبوأخبرض!

.(3)فذكرهعمرو.بنالحسنحدثنا

أبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ8768

محمدحدثنا،مريمأبىبناللهعبدحدثنا،المصرئمحمدبنعلئالحسن

حذثنىعبيد،بنيونسعن،الثورىسفيانحدثنا،الفريابئيوسفابن

:قال،بكرةأبىعن،العجلىثرملةبنالأشعثعن،الأعرجبنالحكم

نأالجنةعليهاللهحرمفقدحلهابغيرمعاهدةنفساقتل"من:جمج!اللهرسولقال

،(4)

.ريحها"يشئم

.(16560)فىتخريجهتقدم(1)

.(3166)البخارى(2)

.(16561)فىتقدم(3)

والنساثىبه.سفيانطريقمن428/1الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(20383)أحمدأخرجه(4)

معين،ابنوثقهأشعث:7/3771الذهبىوقال.بهيون!طريقمن(4882)حبانوابن،(4762)

صالح.إسنادوهذا

-76-



الجزيةجبايةفيالتشديدعنالنهىبابالجزيةكتاب

الجزيةجبايةفىالتشديدعنالنهىباب

وأبوإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8769

محمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالحسنابنبكر

محن،يزيدبنيونسأخبرنحط،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدابن

حمصعلىوهورجلاوجدحكيمبنهشامأن،عروةمحن،شها!ابن

سمعتإنىهذا؟!ما:فقال،الجزيةأداءفىالقبص)1(!!ناسايشمس

الدنيا")2(.فىالناسيعذبونالذينيعدبالثهأإن:يقول،و89/91!فاللهلرسز

.(3)بهوابنمحنالطاهرأبىعن"الصحمحأفىمسلمارواه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسمعيدأبوأخبرنا-ا8775

جعفرحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنأخبرنا،يعقوب

استعملنى:قالثقيفمنرجلأخبرنى،عميربنالملكعبدحدثنا،الأحمر

فىسوطارجلاتضربنلا:فقالسابور)4(،بزرجعلىطالبأبىبنعلى

يعتملوندابةولاصيفولاشتاءكسوةولارزقالهمتبيعنولا،درهمجباية

المؤمنين،أميريا:قلت:قال.درهمطلبفىقائمارجلاتقمولاعليها،

والله.النبط:وصوابه،"كذا:الأصلحاشيةوفى"كذا".:الأصلفىفوقهاوكتب،النسخفىكذا(1)

.""النبط:حبانوابنوأحمدمسلموعند.""القبط:والنسائىداودابىعند:قلنا."أعلم

وأحمدبه.وهبابنطريقمن(8771)الكبرىفىوالنسائى،(3045)داودأبوأخرجه(2)

به.الزهرىطريقمن(5612)حبانوابن،(اة335)

.(119/2613)مسلم(3)

.1/603البلدانمعجمينظربغداد.أعلىناحية:سابوربزرج(4)
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خنزيزاولاخمزاالجزيةفىمنهمياخذلابابالجزيةكتاب

ويحك،،ذهبتكمارجعتوإن:قال.عندكمنذهبتكماإليكأرجعإذن

.(1)الفضليعنىالعفو.منهمنأخذأنأمرناإنما

الحسن،حدثنا،العباسأبوحدثناسعيد،أبووأخبرنا-أ8771

أبيه،عن،طاوسابنعن،معمرعن،عيينةبنسفيانحدثنا،يحيىحدثنا

ابنفقال!؟الذمةأهلأموالفىماسأله(2)إبراهيمأنرعيهما،عباسابنعن

.(3)الفضليعنىالعفو.ر!الهنما:عباس

خنزيراولاخمراالجزيةفىمنه!ايأخذلابافي:

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ8772

حدثنا،بشاربنإبراهيمحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

دخلت:يقول!رفل!عباسابنسمععفن،عميربنالملكعبدعن/،سفيان206/9

:قال.المؤمنينأميريالكما:لهفقلتهكذا،يدهيملبوهوعمرعلى

الخنازير،وأثمانالخمرأثمانالمسلمينفىءفىخلطبالعراقلناعويمل

نأالشحومعليهمحزمتاليهود،الله"لعن:قال!ي!مجاللهرسولأنتعلمألم

فىتأخذوالا:يقول!:سفيانقالأثمانها"؟وأكلوانجماعوهافجملوهاجملوهما

فخذواباعوهافإذا،بيعهاوبينبينهمخلواولكن،والخنازيرالخمرجزيتهم

.(234)الخرا!فىادمبنيحى(1)

صعد!.ابن)يعنى:الأصلحاشيةفى(2)

.(233)الخرا!فىادمبنيحى(3)
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الجزيةكتا!

جزيتهم)1(.فىأثمانها

الذمةباهلالوصاةباب

الذمةبأهلالوصاةباب

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8773

محمدالعباسأبوحدثنا:قالوا،المزكىإسحاقأبىبنازكرئابووأالقاضى

وهب،ابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوبابن

المهرى،شماسةبنالرحمنعبدعن،التجيبئعمرانبنحرملةأخبرنى

أرضا،ظ91/89ستفتحون"إنكم:مج!جملاللهرسولطقال:يقولذرأباسمعت:قالط

رأيتمفإذاورحما)3(،ذمةلهمن!فخيرا،بأهلهافاستوصوا،(2)2القيوإفيهايذكز

الزحمنوعبدبربيعةفمر:قالمنها".فماخرجلبنةموضععلىيقتتلانرجاين

مسلمرواه.(منها)فخرج،موضعلبنةفىيتنازعانحسنةابنشرحبيل4بن

سفيانعن(14)والحميدى.أولهعلىمقتصرابهعيينةبنسفيانعن(14855)الرزاقعبدأخرجه(1)

.(11149)فىوتقدم.عباسابنعنفلانعنعميربنالملكعبدعنمسعرعن

الفقهاءوسائرالحساباهلعندوهو،الوزنمنجزء:والقيراطمصر،يريد:القاضىقال(2)

ينظر...القسمةلتقربوضعوهوعثرينأربعةمنجزءعرفهمفىالفرائضأهلوعندوالموثقين

.2/178الأنوارمارق

مأهاجرفلكون،الرحموأما،الذمامبمعنىهناوهى،والحقالحرمةفهىالذمةأما:النووىقال(3)

.97/16النووىثرحمسلمصحيح.منهمإسماعيل

مصادرنىكماالصوابوهو.!اابنىإ.:"صوابه:الحاثيةفىوكتبالأصلنىعليهاضبب(4)

التخريج.

وهبابنطريقمن(6676)حبانوابن،(15212)أحمدوأخرجه.6/132الدلائلفىالمصنف(5)
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الذمةباهلالوصاةبابالجزيةكتاب

.(1)بهوابنعنالأيلىهارونعن"الصمحيح"فى

أحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-ا8774

أبىبنادمحدثنا،القلانسىمحمدبنجعفرحدثنا،العسكرىمحمويهابن

قدامةبنجويريةسمعت:قال،جمرةأبوحدثنا،شعبةحدثنا،إياس

يخطب،الخطاببنعمرفسمعت،المدينةفأتيتحججت:يقولالتميمئ

نحوأوجمعةإلاكانتفما:قال.نقرتينأونقرةنقرنىديكارأيتإنى:فقال

أذنثئم،المدينةلأهلأذنثم،غيحوالنبىلأصحابأذنثئم،أصيبحتىذلك

سوداءعمامةفإذا،دخلمناخرفىفكنا،العراقلأهلأذنثئم،الشتاملأهل

أميرياأوصنا:فقلنا،يسيلالدموإذا،طعنتهعلىعصبقدأسودبردأو

اتبعتموه،ماتضلوالنفإبمم؟اللهبكتابأوصيكم:فقال.المؤمنين

بالأنصار،وأوصيكم،ويقلونيكثرونالناسفإن؟بالمهاجرينوأوصيكم

أصلكمفإنهم،بالأعرابوأوصيكم،إليه(2)أجلائذىالاسلامشعبفإنهم

وأوصيكم،عدؤكموعدؤإخوابممفإنهم:أخرىمزةوقالوماذيمم.

رواه.(3)ىنعقوموا:قالثتم.عيالكمورزق!نبتكمذمةفإنهم،اللهبذمة

.(4)إياسأبىبنادمعن""الصحيحفىالبخارى

.(226/2543)مسلم(1)

"نجا".:م،سفى(2)

به.شعبهةطريقمن(362)احمدأخرجه(3)

.(3162)الخارى(4)



مشرككله-الحوموهو-الحوامالمسجديقو!لابابالجؤيةكتاب

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا8775

ابنبكرأبوحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنأخبرنا

بتعمرعن،ميمولىبقعمروعن،الرحمنعبدبنحصينعن،عياش

لهميوفىألى،خيراالذمةبأهلبعدىمقالخليفةأوصى:قالأنهالخطاب

أخرجه.(1)طاقتهمفوقيكلفواوألا،ورائهممقيقاتلوأن،بعهد!م

.(2)عياشابنبكرأبىعنيونسبنأحمدعن""الصحيحفىالبخارى

فثممرذكله-الحرئموهو-الحرامالمسجديقرفيلاباب:

أنكلرامدج!ملايفربرافلانجسألمشرءتإنما!:وتعالىتباركاللهقال

.(28:التوبةأو!*ادهعامهمبغد

محمدأبوأخبركأ،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا(و90/91-ا8776

أخبرنى،اليمانأبوحدثنا،عيسىبنمحمدبنعلئأخبرنا،المزئ

:قالهريرةأباأن،الرحمنعبدبنحميدأخبرنى،الزهرىعن،شعيمب

وألا،مشركالعامبعديحجألا:بمنىالنحريوميؤذنفيمنبكوأبوبعثنى

الحج:قيلوإنماالنحر.يومالأكبرالحجويوم،عريانبالبيتيطوف

فىالناسإلىبكوأبوفنبدالأصغر.الحج:الناسقولأجلمقالأكبر،

حجة!ماللهرسولفيهحجالذىالقابلالعامفىيحجفلم،العامذلك

المشركين:إلىبكرأبوفيهنبذالذىالعامفىاللهوأنزل،مشركالوداع

.(232)الخراجفىآدمبنيحيى(1)

.(4888)البخارى(2)
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مشرككله-الحرموهو-الحرامالمسجديقربلابابالجزيةكتاب

بعدأنحرامدج!ملايقربوأفلانجسىائمثركوتانماءامنوأاثذلرر!يأيها

"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)الحديثباقىوذكر.الايةهدا!عامهئم

.(2)اليمانأبىعن

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-ا8777

أبوحدثنا،موسىبنالحسنحدثنا،أسامةأبىبنالحارثحدثناالضفار،

أرسلت:قال،علىعن،يثيعبنزيدعن،إسحاقأبوحدثنا/،زهيرخيثمة207/9

الحرامالمسجديقربنولا،عريانبالكعبةيطوفنلا؟بأربعمكةأهلإلى

عندلهكانومن،مؤمنةنفس!إلاالجنةيدخلولا،عامهبعدمشرئر

.(3)هتذمإلىفعهدهعهامججماللهرسول

أحمدحدثنا،النضروئمنصورأبوأخبرنا،نصرأبووأخبرنا-ا8778

إسحاقأبىعن،سفيانحدثنامنصور،بنسعيدحدثنا،نجدةابن

بأربع.:قال؟بعثتشىءبأئ:علئاسألنا:قاليثيعبنزيدعن،الهمداخ!

الحبئ.فىهذاعامهمبعدومشرئرمسلميجتمعولا:قالالهإلا،فذكرهن

.(4)رهشأفأربعةعهالهيكنلمومن:وزاد

.(18674)فىتخريجهتقدم(1)

.(3177)البخارى(2)

به.إصحاقأبىطريقمن11/315تفشرهفىجريروابن،(785)البزارأخرجه(3)

،(594)أحمدوأخرجهتفشر(.-1005)منصوربنوصعيد،(5546)المعرفةفىالمصنف(4)

به.سفيانطريقمنوحنه(871،872،3092)والترمذى
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مشركالحجازأرضيسكنلابابالجزيةكتاب

مشرذالحجازارضي!د!نلاباب:

بنالحسنمحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8779

بنالمرارحدثنا،هارونبنموسىحدثنا،الإسفرايينئإسحاقبنمحمد

أبووهو،موسىقال!،الكنانئيحيىبنمحمدحدثناالهمذاك!،حمويه

(1)فدعتلما:قال!رصركيهما،عمرابنعن،نافععن،مالكعن،الكنانئغ!ان

خيبريهودعاملعدحم!اللهرسول!إن:فقال!،الناسفىخطيباعمرقامبخيبر

إلىخوجعمربناللهعبدوإن."اللهأقركمما"نقزكم:وقال!،أموالهاعلى

هناكعدولناوليس،يداهففدعتالئيل،!90/91فىعليهفعدىهناكماله

بنىأحدأتاهذلكعلىأجمعفلفا.إجلاءهمرأيتوقد،تهمتناوهم،غيرهم

علىوعاملنامحمدأقرناوقدتخرجنا،المؤمنينأميريا:فقال!،الحقيقأبى

:!مجاللهرسول!قول!نسيتأنىأظننت:عمرفقال!لنا؟ذلكوشرطالأموال!

فأجلاهم!؟"ليلةبعدليلةقلوصكبكتعدوخيبرمنأخرجتإذابك"كيف

وغيروحبال!أقتابمنوعروضاوإبلامالاالثمرمنلهمماقيمةوأعطاهم

حمويه)3(.بنمراروهوأحمدأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.وذ
(2)صء

أبوأخبرنا،البسطامئاللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-ا8785

الأشعث،وأبوبزيعابنحدثنازكرئا،بنالقاسمأخبرنا،الاسماعيلئبكر

.328/5البارىفتحمفاصلهما.منأزيلتاإذا:يداهوفدعت،المفصلزوال:بفتحتينالفدع(1)

به.نافعطريقمن(0730)داودوأبو،(90)أحمدوأخرجه.4/234الدلائلفىالمصنف(2)

.(0273)البخارى(3)
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مشر&الحجازأرضيسكنلابابالجزيةكتاب

عن،نافعأخبرخ!،عقبةبنموسىأخبرنا،سليمانبنالفضيلحدثنا:قالا

وكانالحجاز،أرضمنوالنصارىاليهودأجلىعمرانعمر،ابن

إذاالأرضوكانت،منهااليهودإخراجأرادخيبرعلىظهرلماز!غاللهرسول

يقرهمأنلمجماللهرسولاليهودفسأل،وللمسلمينولرسولهللهعليهاظهر

"أقركم:!س!اللهرسولفقالالثمر،نصفولهمالعمليكفواأنعلىبها

وأريحاء)1(.تيماءإلىإمارتهفىعمروأجلاهمبهافأقرواشئنا".ماذلكعلى

.(2)المقدامبنأحمدالأشعثأبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه

إملاء،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-ا8781

بنالحسنحدثنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبوأخبرنا

:قال،مسلمأبىبنسليمانعن،عيينةبنسفيانحدثناالزعفراخ!،محمد

الخميس!يوم:يقولر!نحكيطعباسابنسمعت:يقولجبيربنسعيدسمعت

"ائتونى:فقال!سجاللهرسولوجعاشتذ:قالثم،بكىثثم!الخميسيوموما

:فقال،تنازعنبىعندينبغىولا!شازعواأبدا".بعدهتضلوالاكمابالكمأكعب

"أخرجوا:فقال،بثلاثوأمرهمإيى".تدعونىمماخيرفيهأنافمالذى"ذروفى

والثالثةأجيزهم".كنتممابنحوالوفدوأجيزوا،العربجزيرةمنالمشركين

ورواه،سفيانعنوغيرهلمحتيبةعن""الصحيحفىالبخارئرواه.3-

.(11733)فىوتقدمبه.سيمانبنالفضيلطريقمن(2757)السنةشرحفىالغوىأخرجه(1)

.(2338،2513)البخارى(2)

،(2930)داودوأبو،(1935)وأحمد،(526)الحميدىوأخرجه.7/181الدلانلفىالمصنف(3)

به.عيينةبنسفيانطريقمن(5854)الكبرىفىوالنسائى
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مشر&الحجازأرضيسكنلابابالجزيةكتاب

.(1)سفيانعنوغيرهماوقتيبةمنصوربنسعيدعنمسلم

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8782

اللهعبدمحمدأبو(و91/91وحذثنا)ح(اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

بمكة،القاضىالرهرىيحيىبنالرحمنعبدمحمدأبوأخبرنا،يوسفابن

حدثنا:قالط،عبادةبنروححدثنا:قالا،الصائغإسماعيلبنمحمدحدثنا

قالط:قالالخطاببنعمرأنجابر،عنالزبير،أبىعن،الثورىسفيان

لاحتىالعربجزيرةمنوالنصارىاليهودلأخرجنعشت)الئن:ع!ي!اللهرسول

208/9عنحرب/بنزهيرعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"املسمإلافيهاأترك

(3)

.روخ

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ8783

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحادتىبنمحمد

بنسمرةبنسعيد)4(حدثنا،ميمونبنإبراهيمعنسعيد،بنيحيىحدثنا

.(2"/1637)ومسلم،(5330،3168،4314)البخارى(1)

داودوأبو.بهعبادةبنروحطريقمن(2758)المشكلشرحفىوالطحاوى،(192)أحمدأخرجه(2)

طريقمن(3753)حبانوابن،(8686)الكبرىفىوالنسائى،(16؟6)والترمذى،(3031)

به.سفيان

.(1767)مسلم(3)

نسخةفىكذلكوهو،1/573المنفعةتعجيلمن"سعد":المطبوعةناشروواثبتها،النسخفىكذا(4)

،4/494الثقاتفىحبانوابن،4/57الكبيرالتاريخفىالبخارىلهترجموكذلك.المهذبمن

عندنا:وتقدم.سمرةبنسعدبنجعفرولدهترجمةفى5/41الكمالتهذيبفىاسمهجاءوكذا

.(3037،4365،7672)فىسمرةبنسعدبنجعفر
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مشركالحجازأرضيسكنلابابالجزيةكتاب

بهيمفممااخر:قال،الجزاحابنعبيدةأبىعن،أبيهعن،جندب

،العربجزيرةمننجرانوأهلالحجاز!ود"أخرجوا:قالجميناللهرسول

.(1)((دجاسمقبورهماتخذواائذينالناسشزأنواعلموا

المهرجانىالحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدابوأخبرنا-ا8784

إبراهيم،بنمحمدحدثنا،المزكىجعفبربنمحمدبكرأبوأخبرنا،العدل

سمعأنه،حكيمأبىبنإسماعيلعنمالأ،حدثنا،بكيربنيحيىحدثنا

نألمجماللهرسولبهيملممااخرمنكانالهبلغنى:يقولالعزيزعبدبنعمر

دينانل!قينلامساجد،أنبيائهمقبورائخذوا،والنصارىاليهودالله"قاتل:قال

.(2)((العرببأرض

5!ي!اللهرسولأن،شهابابنعن،مالكوحدثنا:قال-ا8785

ففحص:شهابابنقال:مالكقال.((العربة!-زجفىدينانيجتمع"لا:قال

أنهع!ي!اللهرسولعنواليقين(3)الثلجأتاهحتىالخطاببنعمرذلكعن

وقد:مالكقالخيبر.يهودفأجلى.((العربجزيرةفىديخمانيجتمع"لا:!ال

.(4)وفدكنجرانيهودالخطاببنعمرأجلى

عاصمأبىوابن،(0452)والدارمى،4/57الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(1169)أحمدأخرجه(1)

إبراهيمطريقمن(85)والحميدى.بهسيدبنيحىطريقمن(235،236)والمثانىالآحادفى

صالح.إصناده:7/3775الذهبىوقالبه.ميمونابن

ومن،2/892الليثىيحىوبرواية،(مخطوط-ظ17/3)بكيهربنيحىبروايةالموطأفىمالك(2)

.(5022)المعرفةفىوالمصنف،2/254سعدوابن،(9987،19368)الرزاقعبدطريقه

.1/219النهايةبه.ووثقتفيهاوثبت،وسكتإليهاطمأنتإذا:ثلجابالأمرنفسىثلجت(3)

.2/892،893الليثىيحىوبرواية،(مخطوط-ظ17/3)بكيهرابنبروايةالموطأفىمالك(4)
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مشركالحجازأرضيسكنلابابالجزيةكتاب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ8786

أبىبنقابوسعنجرير،حدثنا،العتكئداودبنسليمانحدثناداود،

يكون"لا:س!مجاللهرسولقال:ظلر!ي!،عباسابنعن،أبيهعن،ظبيان

.(1)"دحاوبلدفىقبلتان

قبلتانيجتمع"لا:بإشادهظبيانأبىبنقابوسعنكدينةأبىعنورويناه

.(2)((العربجزيرةفى

يهودا،:.النضيربنىيهود!عاللهرسولطأجلىوقد:اللهرحمهالشيخقال

المدينة.

عننافععنعقبةبنموسىعنجريجابنحديثفى،ظ91/91ورؤيناه

.3عمربن

بنمحمدىر!لاأبوأخبرع!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ8787

بنسويدحدثنا،الحنظلئداودبنأحمدحدثنا،بالطابرانحامدبنأحمد

ابنعن،نافععن،عقبةبنموسىعن،ميسرةبنحفصحدثناسعيد،

فأجلىلمجواللهرسولحاربواوقريظةالنضيربنىيهودأنر!يهما،عمر

وأجلى:قال.الحديثوذكر.قريظةوأقزالنضير،بنىلمجحواللهرسول

وضعفه.بهجريرطريقمن(633،634)مذىوالتر،(9941)أحمدوأخرجه.(0323)داودأبو(1)

.(655)داودابىضعيففىالألبانى

.(18736)فىتقدم(2)

.(12982،18076،18309)فىتقدم(3)
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مشردالحجازأرضيسكنلابابالجزيةكتاب

،سلامبناللهعبدقواوهم؟قينقاعبنىكلهمالمدينةيهودلمجواللهرسول

ومنوالنصارىاليهودوكان،بالمدينةكانيهودىوكل،حارثةوبنى

أدرىولأعمر،عهدعلىأيامثلاثةفوقفيهايقرونلاالكفارمنسواهم

.(1)الأمبهمذلكيفعلأكان

بنمحمدالعبالسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8788

الليث:بنشعيبعلىقرئ:قالالخولاك!،نصربنبحرحدثنا،يعقوب

أنه،هريرةأبىعن،أبيهعن،سعيدأبىبنسعيدحدثنى:قالأبوكأخبرك

:فقال،!صاللهرسولإليناخرجإذالمسجدفىجلولسنحنبينما:قال

فقامالمدراس!)2(،بيتإلىجئناحتىمعهفخرجنايهود".إلى"انطلقوا

ر!كت!د:قالواقسلموا".أسلموايهودمعشر"يا:فقالفنادا!م!حواللهرسول

قد:قالواتسلموا".أسلمواأريد،"ذلك:لمج!اللهرسوللهمفقال.القاسمأبايا

،ز!ا!اا!اوثمأريد".))ذلك:!يهعاللهرسوللهمفقال.القاسمأبايابفغت

فمن،الأرضهذهمنأجليكمأنأريدوإنى،ولرسولهللهالأرضأن"اعلموا:وقال

أخرجه.(3)"ولرسولهللهالأرضأنمافاعلمواوإلأفليبعه،مالهمنشيئامنكموجد

قتيبة،عنمسلموأخرجه،يوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئ

.(18076،18309)فىوتقدمبه.ميسرةبنحفصطريقمن(62)عقب(1766)مسلمأخرجه(1)

.1/256الأنوارمارق.كتبهمالكتابأهلفيهيقراالذىالبيت:المدراس(2)

طريقمن(8687)الكبرىفىوالنسائى،(0330)داودوأبو،(7348،9826)أحمدأخرجه(3)

به.الليث
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العربوجزيرةالحجازأرضتفسيوفىجاءمابابالجزيةكتاب

"(1)دع!شبنالليثت!عكلاهما

العو!وجريرةالحجاؤأوضتفالمميرفىجاءماباب

أبوحدثنا،بكربقمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-ا8789

سعيدقال:اطقا،الواحدعبدبنعمرحدثنا،خالدبقمحمودحدثنا،داود

(2)تخومإلىاليمنأقصىإلىالوادىبينماالعربجزيرةالعزلز:عبدالق

البحر)3(.إلىالعراق

،الكارزىالحسنأبوأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبوأخبرنا-ا5879

حزيوة:فالبخغبيدأبىعنمخبيد،أبىعن،العزيزعحدبنعلىأخيونا

29/9وأما(و91/92،الطوللمحىاليمنأقصىإلى(4)موسىأبىحفربينما!العو/

.(5671/16)مسلمو،(7613)رئلبخاا(1)

جمعهمفردالماءبفتحالأرضتخوم:يقولعمروأباسحعت:أ-سكيتأأبناط"قا:الأصلحاشيةقى(2)

التخمالفصلصدرفى،الجوهرىوذكر،إلصحاحصاحبالجوهرىذلكذكر،وصبركصبورضخم

قال.وفلوسفل!مثلاتخووالجمم،الأرض!منتخمعلىفلان:يقال،أرضأوقهـيةكل!هى

إلثماعر:

عقالذوالتخومظلمإنتظلموهالاالتخومبنىيا

وينظر.!أ."أعلمسبحانهوالله.الدابةقوأئمفىيأخذضلع:المشددةوالقافا!ينابضمالعقال

.(م!ت،لق)عالصحا!

.مقطوعصمحيبم:(2618)دأودأبىصحيحفىالألبانىودال.(3؟33)داودأبو(3)

منها،مكةإلىالبصرةجادةعلىعتهه!لاأرضىالأشعرىموسىأبوأحتفوهاآبر:موسىأبىحفر(4)

السعودية.العربيةالممنكةشرقالوأقعةالباطتخفرالآنوهى،كلناةزيدبنسعدوحفرضبةحفر

.(فر)ح477/5الكبيرالمعجم
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العربوجزيرةالحجازأرضتفسيرفيجاءمابابالجزيةكتاب

الأصمعئ:وقال:قال.(2)السماوةمنقطعإلى(1)يبرينرملبينفماالعرض

وأما،الطولفىالعراقريفإلى(3)أبينعدنأقصىمنالعربجزيرة

.(4)الشامأطرافإلىالبحرساحلمنوالاهاوماجذةفمنالعرض

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرنا-ا8791

منالعربجزيرة:المقرئيعنىالزحمنعبدأبوقال:قال،موسىبنبشر

البحرين.إلىعدنقعرلدنإلىالقادسئةلدن

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا8792

بنأشهبأخبركشاها:وأنامسكينبنالحارثعلىقرئ:قالداود،

تيماءمنيجلواولم،نجرانأهلأجلىعمر:مالكقال:قالالعزيز.عبد

منفيهامنيجلىلاالماأرىفإنىالوادىفأما،العرببلادمنليستلائها

.()العربأرضمنيروهالمأنهماليهود

الأصثم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا8793

يعطيهاأنالجزيةمنهيؤخذمنسألوإن:الشافعىقال:قال،الزبيعأخبرنا

(1

(3

(4

(5

قربقريةبهوسمى،اليمامةحجرمنالشم!مطلعيينعنأطرافهتدركلارملاسم:يبرين(

المذكركجمعيعربهالعربوبعض،والزيادةللعليةمنصرفغيروهو،سعدبنىديارمنالأحساء

.(ربى،نر)بالمنيرالمصباح.قياسغيرعلىالسالم

.3/754استعجممامعجم.والامالمرصلبين:وقيل.والامالكوفةبينمفازة:السماوة(

،1/031استعجممامعجمينظر.القديمالزمنفىكانرجلإلىتنسب،اليمنبلادمن:أبينعدن(

.اهصالجغرافيةوالمعالم،3/924

.67/2عبيدلأبىالحديثغريب(

.(3033)عقبداودأبو(
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العربوجزيرةالحجازأرضتفسيرفىجاءمابابالجزيةكتاب

مكةوالحجاز،لهذلكيكنلم،الحجازيسكنأنعلىالحكمعليهويجرى

أحداأجلىأحداأعلمولم:الشافعئقالكلها.ومخاليفهاواليمامةوالمدينة

فلابحجاز"اليمنوليست،ذفةبهاكانتوقداليمنمنالذمةأهلمن

.(1)باليمنمقامهمعلىيصالحهمأنبأسولا،اليمنمنأحديجليهم

أهلعلىوقعوالجلاء،العربأرضمناليمنجعلواقدالثيخ:قال

لابحجازليستلأنها"(2اليمنأهلذمةدون2)الحجازأهلوذمة؟نجران

حديثوفى،تخصيصالحديثوفى،العربأرضمنيروهالملأنهم

،الخصوصموضععلىدليلشبهأودليلالجراحابنعبيدةأبىعنسمرة

أعلم.والله

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ8794

،الفرجبنالحسينحدثنا،الجهمبنالحسنحدثناالأصبهاض!،أحمد

أبىعن،الرهرئعن،العزيزعبدبنالرحمنعبدحدثنى،الواقدىحدثنا

وادىإلىخيرمن!ي!هب!اللهرسولمعخرجنا:قالهريرةأبىعن،سلمة

!صاللهرسولفأقام:قال،القرىوادىفتحفىالحديثفذكر.القرى

وترك،القرىبوادىأصحابهعلىأصابماوقسم،أيامأربعةالقرىبوادى

بنعمركانفلفا(ظ92/91عليها،وعاملهميهود،بأيدىوالنخلالأرض

؟القرىووادىتيماءأهليخرجولم،وفدكخيبريهودأخرجالخطاب

.4/771،781لأما(1)

."المنذمة"أهل:الأصلحاشيةفىفوقهاكتب(2-2)

-91-



...يقيملامازابالحجازيمرالذمىبابالجزيةكتاب

المدينةإلىالقرىوادىدونماأنونرى،الشئامأرضفىداخلتانلأنهما

.(االشتاممن)اذلكوراءماوأن،حجاز

الواقدى.قولىمنأظنهالأخيرالكلامهذاالثيخ:قال

يحيىزكرياأباسمعت:قالى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا)2(-أ8795

النيسابورىيعنىصالحبنمحمدبنأحمدسمعت:يقولىالعنبرىمحمدابن

يحيىبنالعزيزعبدسمعت:يقولىالرازىالحسينبنعلئسمعت:يقولى

ومكةالمدينةالعربجزيرة:يقولىأنسبنمالكسمعت:يقولىالمدك!

منوالعراق،الزومبلادمنوالشام،المغرببلادفمنمصرفأفا،واليمن

.فارسبلاد

منهاببلديقيملامارابالحجازيمرالذمىبافي:

ليالثلاثمنأكثر

أخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصبرأبوأخبرنا-أ8796

ابنحدثنا،البوشنجئإبراهيمبنمحمدحدثنا،نجيدبنإسماعيلعمروأبو

بنعمرأن،الخطاببنعمرمولىأسلمعن،نافععن،مالكحدثنا،بكير

(3ليالىثلاث3)إقامةبالمدينةوالمجوسوالنصارىلليهودضربالخطاب

"شام،.:م،سفى(ا-1)

.4/270،271الدلائلفىالمصنفعندوالخبهر

عليهوكانخر،:فىوسقط،صفى"صحح:بجوارهوكتب،الأصلحاشيةفىالحديثهذاجاء(2)

."وصححعليهففربإلىلا:صفى

.إأيام"ثلاثة:م،سفى(3-3)

كضصخ-كأت29-



...بلدهغيرفىتجرإذاالذمىمنيؤخذمابابالجزيةكتاب

.(1)!لايلثلاثفوقمنهمأحايميمولا،حوائجهمويقضونبهايتسوقون

،بلدهغيرفى(2تجزإذاالذمىمنيؤخذماباب

بامانالإسلامبلاددخلا!!والحرنجئئ

بنمحمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،الفقيهأبو-طاهرأخبرنا-أ8797

عن،هشامعن،سفيانحدثنا،المكئالربيعبنيحييحدثنا،بلال!بنيحيى

210/9تبعثنى:فقلتالعشور،علىمالكبنأنسبعثنى:عقال!سيرينبن/أنس

جعلنىماعلىأؤهلك)4(أنترضىألا:فقال!؟(3)عملكبينمنالعشورعلى

أهلومن،العشرربعالمسلمينمنآخذأنأمرنى،الخطاببنعمرعليه

.(العشر)لهذمةلاوممنالعشر،نصفالذمة

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ8798

ابنعنمعاذ،بنمعاذحدثنانصر،بنسعدانحدثناالصفار،محمد

فأبطأت،مالكبنأنسإلئأرسل:قال!،سيرينبنأنسعن،عون

تعضأنأمرتكلوأنىلأرىكنتإن:فقال!،فأتيتهإلئأرسلثم،عليه

عملخيرلكاخترت،لفعلتمرضاح!ابتغاءوكذاكذاجرعلى

قال!:عمر.سنةلىفاكتب:قلتعمر.سنةلكأكتبإنى،فكرهته

.(5521)فىوتقدم.(1604)المعرفةفىالمصنف(1)

"اتجرا.:م،سفى(2)

غلمتك".:"ولعله:المطبوعةحاشيةوفى،"!علمك:م،سفى(3)

"أجعلك".:م،سفى(4)

.(5541)المعرفةفىالمصنف(5)
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...بلدهغيرفىتجرإذاالذمىمنيؤخذمابابالجزيةكتاب

الذفةأهلومن،درهمدرهماأربعين،93/91كلمنالمسلمينمن:فكتب

درهم.دراهمعشرةكلمنلهذفةلاومفن،درهمدرهماعشرينكلمن

.(1)الشاميقدمونكانوا،الزوم:قالله؟ذفةلامن:قلت:قال

هارونبنأحمدالعباسأبوحدثنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-ا8799

الهيثم،عن،حنيفةأبوحدثنا،المقرئحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،الفقيه

جعل:قالسيرينبنمحمدأخىسيرينبنأنسعن،بالكوفةصيرفئاوكان

مالك:بنأنسلىفقال،البصرةصدقةعلىمالكبنأنسالخطاببنعمر

يمتبحتىلكأعمللا:فقلت؟الخطاببنعمرعليهبعثنىماعلىأبعثك

أموالمنخذأن!رفكتب.إليكعهدائذىالخطاببنعمرعهدلى

نصفللتجارةبهااختلفواإذاالذفةأهلموالأومن،العشرربعالمسلمين

العشر)2(.الحربأهلأموالومن،العشر

أبىابنزكرئاوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا0880

الزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا،المزكىإسحاق

سالم،عن،شهابابنعن،مالكأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانابن

والريتالحنطةمنالنبطمنيأخذكانالخطاببنعمرأن،أبيهعن

منويأخذ،المدينةإلىالحمليكثرأنبذلكيريدالعشر؟نصف

معاذبنمعاذطريقمن2/32المعانىشرحفىوالطحاوى،(1657)الأموالنىعبيدأبوأخرجه(1)

به.حنيفةأبىعن(441)الآثاركتابفىيوصفأبوأخرجه(2)
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الجزيةكتاب

العشر)2(.(1)القطنية

...بلدهغيرفىتجرإذاالذمىمنيؤخذماباب

عن،شهابابنعن،مالكأخبرنا،الشافعئوأخبرنا:قال-ا1880

المدينةسوقعلىعتبةبناللهعبدمععاملأكنت:قالائهيزيد،بنالسائب

العشر)3(.النبطمنيأخذفكان،الخطاببنعمرزمانفى

جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجاخ!،أحمدأبوأخبرنا-ا8802

سألأنه،مالكحدثنا،بكيرابنأخبرنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

كان:فقالالعشر؟النبطمنالخطاببنعمرأخذوجهأئعلى:شهابابن

.(4)الخطاببنعمرذلكفألزمهم،الجاهلئةفىمنهميؤخذذلك

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا8803

بناللهعبدحدثنا،آدمبنيحىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا

أعاشركنت:قال،يزيدبنال!ائبعن،الزهرئعن،معمرعن،المبارك

(1

(2

(3

(4

مثلالأرضمنمخارجهالأنقطنيةسميت،الأرضمنتخرجالتىالحبوب:ثعلبقال:القطنية(

قالوالتمر.والزبيبريع!ثلاوالحنطةسوىكانما:القطنية:شمروقال.القطنيةالنباتمخارج

واللوبياء.والفولالعدسمثلتطبخالتىالحبوبلهذهجامعاسمالقطنية:غيرهوقال:الأزهرى

.2/255الجوزىلابنالحديثغريب

موالالأفىعبيدأبوطريقهومن،1/281ومالك،4/502والأم،(5542)المعرفةفىالمصنف(

(1661).

الأموالفىعبيدأبوطريقهومن،1/281ومالك،4/502والأم،(5543)المعرفةفىالمصنف(

(1662).

ومن،1/281اليثىيحىوبرواية،(مخطوط-و4/12)بكيربنيحىبروايةالموطأفىمالك(

.(1669)الاموالفىعبيدأبوطريقه
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...بلدهغيرفيتجرإذاالذميمنيؤخذمابابالجزيةكتاب

الذمةأهلمنيأخذفكان،الخطاببنعمرزمانعتبةءبناللهعبدمع

.(1)هيفتجروافيماأموالهمعشورأنصاف

حدثناالعباسر،أبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا4880

:قالالحسنعن،الأحولعاصمعن،قيسىحدثنا،يحيىحدثنا،الحسن

داردخلواإذاالمسلمينتجارإن(ظ93/91ر!لمحيهما:عمرإلىموسىأبوكتب

إلينادخلواإذامنهمخذ:عمرإليهفكتب:قالالعشر.منهمأخذواالحرب

المسلمينومن،العشرنصفالذمةأهلتخارمنوخذوا،العشرذلكمثل

درهما)2(.درهماأربعينكلفمنزادوما،خمسةمائتينمن

حدثنا،الحسنحدثنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبووأخبرنا-ا5088

أبىعن،حيانبنمقاتاىعن،مغلسعن،الزبيعبنقيسحدثنا،يحيى

الحربأهلمنأناسفىعمرإلىكتبت:قالحديربنزيادعنمجلز،

ستةأقامواإن:عمرإلئفكتب:قال.فيقيمونالإسلامأرضأرضنايدخلون

العشر)3(.نصفمنهمفخذسنةأقامواوإنالعشر،منهمفخذأشمهر

الحسن،حدثنا،العباسأبوحدثناسعيد،أبووأخبرنا/-ا9/2118806

عن،(4العبسىاللهعبدبنخالدعن4)سعيد،بنسفيانحدثنا،يحيىحدثنا

.2/406القضاةأخبارفىوكعطريقهومق،(214)آدمبنيحى(1)

.(638)الخرا!فىأدمبنيحى(2)

.(635)الخرا!فىادمبنيحى(3)

وهو.!أألخرأج".كتابفىكذاأنهوذكر،خالدبتاللهعبدصوابه9:الاصلحاشيةفىكتب/(4-4)

.169/16الكمالتهذيبوينظر،التخريجمصادرفىكماالصواب
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...بلدهغيرفىتجرإذاالذمىمنيؤخذمابابالجزيةكتاب

معاهدا.ولامسلمانعشركناما:قال،حديربنزيادعن،معقلبناللهعبد

إذايعشروناكماالحربأهلتجار:قالتعشرون؟كنتمفمن:قلت:قال

.(1)أتيناهم

قالا:،عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8857

،الدورىمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عطاءعننصيو،عن،عياشابنبكرأبوحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا

:قال،(2)هدجأبىعن،أبيهعن،اللهعبيدبنحربعن،السائبابن

اليهودعلىالعشورإنماغشور،المسلمينعلى"ليس:ك!يماللهرسولقال

فىكذا.جدهأبىعن3)يونسبنأحمدقالهكذا:العباسقالوالنمارى".

دون"التاريخ"فىالبخارىوذكوها.(4)(35جدأبىعن،أبيهعن:الروايةهذه

.()بيهأذكو

فىذلكفىالعزيزعبدبنعمرحديثوذكوناطرقهسائرمضىوقد

.(6)الزكاةكتاب

."مغفلبناللهعبدعنالعبسىخالدبنالله"عبد:وعنده.(640)الخراجفىادمبنيحى(1)

الرزاقوعبدبه.خالدبناللهعبدعنالثورىطريقمن(1636)الأموالفىعبيدأبووأخرجه

المصنف.حاسيةوينظربه.مغفلبنالرحمنعبدبنخالدعنالثورىعن(10124)

"حمدة".:م،سفى(2)

."حمدةأبىعنأبيهعنالروايةهذه"فى:م،سفى(3-3)

.(18741)فىتقدم(4)

.3/60الكبيرالتاريخ(5)

.(7571)فىتقدم(6)
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...واحدةمرةإلاالسنةفىذلكمنهميؤخذلابابالجزيةكتاب

واحدةمرةإلاالسنةفىذلكمنهميؤخذلابافي:

منهاأكثرعلىالضلحيقعأنإلا

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا8808

ابنبكرأبوحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا

كفماتغلببنىأعشركنت:قالحديربنزيادعن،حصينأبىعن،عتاش

قبلناأكلمايعشرناازيادإن:فقال،عمرلىإمنهمشيخنطلقفا،وأدبرواقبلواأ

يا:فقال،جماعةفىوعمرذلكبعدالشيخأتاهثئم.ذلكممفى:فقال.وأدبرنا

قد،الحنيفالشيخوأنا:عمرفقالالنصراخ!.الشيخأنا،المؤمنينأمير

.(1)ةرمإلاةن!لافىتعشرهمألاإلئوكتب،و94/91:قال.كفيت

حدثنا،نجيدابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوواخبرنا-ا9088

عن،سعيدبنيحيىعن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمد

الذمةأهلمنبكمرومن:إليهكتبالعزيزعبدبنعمرأن،حيانبنرزيق

،ديناراديناراعشرينكلمنموالهمأمن(2التجاراتمنيديرونمفافخد
2)؟و

ولافدعهادينارثلثنقصتفإننيردناعشرةيبلغحتىذلكفبحسابنقصفما

.(3)الحولمنمثلهإلىكتابامنهمتأخذبمالهمواكتبشيئا،منهاتأخذ

.(211)الخرا!فىادمبنيحى(1)

.س:فىلي!(2-2)

طريقهومن،1/255الليثىيحىوبرواية،(مخطوط-ظ4/4)بكيربنيحىبروايةالموطأفىمالك(3)

.(1667)الأموالفىزنجويهوابن،(1663)الأموالفىعبيدوأبو،2/46،7/245الثافعى
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الجزيةكتاب

الرسلىتقتلألاالشنةباب:

الرسلتقتلألاالسنةباب

قالا:،عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ0881

العطاردى،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،طارقبنسعدفحدثنى:قال،إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا

جاءهحينع!حماللهرسولسمدت:قالأبيهعنمسعود،بننعيمبنسلمة

تقولانامت!نأو":لهمايقولؤ!عاللهورسول،بكتابهالكذابمسيلمةرسولا

لضرب!تقتللاالرسلأنلولاوالله"أما:فقالنعم.:فقالا."؟يقولمثلما

أعناقكما")1(.

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ1881

بنحارثةعن،إسحاقأبىعن،سفيانأخبرنا،كثيربنمحمدحدثنا،داود

العربمنأحدوبينبينىما:فقالمسعودبناللهعبدأتىأنه،مضرب

فأرسل.بمسيلمةيؤمنونهمفإذاحنيفةلبنىبمسجدمررتوإنى،2حنه

سمعت:لهقال،النواحةابنغيرفاستتابهم،بهمفجىء،اللهعبدإليهم

لستاليومفأنت.((عنقكلضربرسولأنك"لولا:يقوللمجيماللهرسول

نأأرادمن:قالثئم،السوقفىعنقهفضربكعببنقرظةفأمر.برسول

من(1276)داودوأبو،(59891)أحمدوأخرجه.3/52والحاكم،5/332الدلائلفىالمصنف(1)

.(2399)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهإسحاقابنطريق

.(ن)أح1ه34/8التاجالحقد.:الحنة(2)
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الجزيةكتاب

ا

حدعليهوجبمنوكذلك،الحرمإلىلجاإذاالحربىباب

.(1)قو!لابقتيلاالنؤاحةابنإلىينظر

الحسينبنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ8812

عاصم،عن،سفيانعن،عاصمأبوحدثنا،يحيىبنمحمدحدثنا،القطان

أنك"لولا:النؤاحةلابنقال!ح!اللهرسولأن،اللهعبدعن،وائلأبىعق

.(2)"لقتلتكرسول

بنمحمدحدثنا،بكرأبوأخبرنا،طاهرأبووأخبرنا/-أ9/2128813

عن،عاصمعن،المسعودئحدثنا،مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،يحيى

الزسل)3(.تقتلألاالسنةمضت:قالاللهعبدعن،وائلأبى

حذعليهوجبمنوكذلك،الحرمإلىلجأإذاالحربىباب

ابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا(ظ94/91-أ8814

قلت:قال،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،الفقيهإسحاق

مكةدخللمجمالنبئأنمالكبنأنسعنشهابابنحذثك:أنسبنلمالك

متعفقخطلابن:فقالرجلجاءهنزعهفلفامغفر،رأسهوعلىالفتحعام

،(3642)وأحمدبه.كثيربنمحمدطريقمن(4879)حبانابنوأخرجه.(2762)داودأبو(1)

فىالألبانىوصححه.(15251)فىوتقدم.بهإسحاقأبىطريقمن(8675)الكبرىفىوالنسانى

.(0024)داودأبىصحيح

به.سفيانطريقمن(4878)حبانوابن،(8676)الكبرىفىوالنسائى،(3855)أحمدأخرجه(2)

حسن.دماسنادهميعلىوأبووالبزارآحمدرواه:5/314الزواتدمجمعفىالهئمىوقال

ول.المسعودىطريقمن(4394)139/5المهرةالخيرةإتحاففىكمامنغ-بنأحمدأخرجه(3)
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حدعليهوجبمنوكذلكالحرمإلىلجاإذاالحربىبابالجزيةكتاب

يحيى،بنيحيىعنمسلمرواه.(1)معن:قال"اقتلوه".:فقال.الكعبةبأستار
حم

.(2)مالكعنيوسفبناللهعبدعنالبخارىوررواه

بنمحمدأحمدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-ا8815

بنعمروحدثنانصر،بنمحمدبنأحمدحدثنا،راف!ئصلاالعدلإسحادتى

عن،سعدبنمصعبعن،السدئعن،نصربنأسباطحدثنا،القنادطلحة

نفرأربعةإلاالناس!لخي!اللهرسولأمنمكةفتحيومكانلما:قال،أبيه

بنعكرمق."الكعبةبأستارمتعلقينوجدتموهموإن"اقتلوهم:وقال،وامرأتين

أبىبنسعدبناللهوعبد،صبابةبنومقيس،خطلبناللهوعبد،جهلأبى

(3)

.سر!

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبووأخبرنا-ا8816

حدثنامحمد،بنحرببنعلئحدثناحماد،بنإبراهيمحدثنا،الحافظ

المخزومئ،سعيدبنالرحمقعبدبنعثمانبنعمرحدثنا،الحباببنزيد

أؤفنهملا"أربعة:!كلة!عيومقالمج!جملاللهرسولأن،جلىهعن،أبىثنىحلى

أبىبناللهوعبدخطل،بنوهلالومقيس،نقيلإ)4(،بنالحويرثحرم،ولاحلفى

وأفالحا،لهعمابنفقتلهمقيسوأما،علئفقتلهالحويرثفأماسرح".

بنعثمانلهفاستأمنسرحأبىبناللهعبدوأما،الزبيرفقتلهخطلبنهلال

.(9929،12983،13503،16961)فىتخريجهتقدم(1)

.(3044)والبخارى،(450/1357)مسلم(2)

.(16946،16962)فىتخريجهوتقدم،2/54الحاكم(3)

جبير(.ولده)ترجمة2/166،276الاصابةوينظر"معبد".:م،سفى(4)



حدعليهوجبمنوكذلك،الحرمإلىلجاإذاالحربىبابالجزيةكتاب

بهجاءتغنيانلمقيسكانتاوقينتينالزضاعة-منأخاهوكان-عفان

فأسلمتط)1(.الأخرىوأفلتت،إحداهماقتلتج!غاللهرسول

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-أ8817

الفيثحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنى،الإسماعيلى

بنلعمروقالأنه،العدوئشريحأبىعن،المقبرئسعيدعنسعد،ابن

بهقامقولاأحذثكالأميرأئهالىائذن:مكةإلىالبعوثيبعثوهوسعيد

وأبصرته،قلبىووعاه،أذناىسمعته،الفتحيوممنالغدج!عاللهرسول

مكة"إن:قالثئم،عليهوأثنى،اللهحمد،بهتكلمحين،و95/91،عيناى

يسفكأنالاخرواليومباللهيؤمنلامرىيحلفلاالناش،ئحزمهاولماللةحرمها

فقولوا:جمع!اللهرسوللقتالترخصأحدفإن؟شجرةبهايعضدولادما،فيها

عادتوقدنهالي،منساعةلىأذنوإنماكم.يأذنولملرسولهأذنقداللهإن

قالما:شريحبىلأفقيل."الغائبالشاهذويبفغ،بالأمسكخرمتهااليومخرمئها

لاالحرمإن،شريحأبايامنكبذلكأعلمأنا:عمروقال:فقالعمرو؟لك

فىومسلمالبخارئرواه.(2)بخربةفاراولا،بدمفازاولاعاصيا،يعيذ

(3)صير

سعيد.بن!تيبةعن""الصحيح

أخبرنا،الأصئمالعباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا/213/9

.(18327)فىونقدم.أ2/130،4/68الدارتطنى(1)

.1/231الأنوارمثارق.الدينفىالفسادأو،البلية:والخربة.(13504)فىتخريجهتقدم(2)

.(446/1354)ومسلم،(1832)البخارى(3)
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حدعليهوجبمنوكذلك،الحرمإلىلجاإذاالحربىبابالجزيةكتاب

نأتحلللمأنها،أعلموالله،ذلكمعنىإنما:الشافعئقال:دال،الربيع

عاصمقتلع!عندماالنبئأمرفقد؟كغيرهاتكونحتىالحربعليهاينصشا

فىوهذا،عليهقدرإنغيلةبمكةدارفىسفيانأبىبقتل،وخبيمبثابتابن

وجبشىءمنأحداتمنعلاأنهاعلىفدل،محرمةفيهكانتالذىالوقت

علىينصبكماالحربعليهاينصبأنمن(1)تمنعإنماوأنها،عليه

:،(2)
عيرها.

بطةبنأحمدبنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8818

حدثنا،الفرجبنالحسينحدثنا،الجهمبنالحسنحدثنا،الأصبهانخط

وحدثنا:الواقدىقال،أبيهعنجعفر،بنإبراهيمحدثنى،الواقدى

:قال)ح(الضمرىأميةبنعمروبنجعفرعن،عبيدةأبىبناللهعبد

علىبعضهموزاد،عونأبىبنالواحدعبدعن،جعفربناللهعبدوحدثنا

اللهوأن،غيلةمي!مجمحمدايقتلمنسفيانأبىبعثفىقصةفذكربعض.

بنلعمرو!عاللهرسولفقال:قال،الوجلوأسلم،نبيهعليهأطلعتعالى

ابنسفيانأبماتأتياحتى"اخرجما:حريشبنأسلمبنوسلمة،الضمرئأمية

عمرا،معاويةرؤيةفىقضةذكرثمفافتلاه".غرةمنهأصبتمافإنحرب،

الجبل،فىأسنداأسلمبنوسلمةأميةبنعمرووأن،بذلكأباهوإخباره

أخىابنمالكبناللهعبيدفقتلخرجأميةبنعمروإنثمكأار،فىوتغيبا

."عنمي":م،سىف(1)

.29؟/4والأم،(5547)الصرفةفىالمصنف(2)

-اهـ3-



214/9

حدعليهوجبمنوكذلك،الحرمإلىلجاإذاالحربىبابالجزيةكتاب

وأهال!فأنزله،مصلوبوهوعدىبنخبيبإلىوجاء،اللهعبيدبنطلحة

.(1)المدينةإلىمنفردينرجوعهماذكرثم،الترابعليه

أبوأخبرناببغداد،العدل!بشرانابنالحسينأبوأخبرنا/-أ8819

إسحادتىحدثنا،يزيدبن(2اللهعبيد2)بنمحمدحدثنا،عمروبنمحمدجعفر

ابنمالكبنالحارثعن،الشعبىعن(ظ95/91زكرئا،حدثنا،الأزردتى

يومإلىبعدهماتغزى"لا:مكة!حيوملمجماللهرسولقال!:قال!برطء،

.(3)"القيامة

أخبرناببغداد،الجئارعبدبنيحيىبناللهعبدأخبرنا-أ8825

الرزا!تى،عبدحدثنامنصور،بنأحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيل

قتلمن:قال!ز!يهنما،عباسابنعن،أبيهعن،طاوسابنعن،فعمرأخبرنا

،(4)ىوؤيولا،يكفمولا،يجالسلافإنه؟الحرمدخلثمالحلفىسردتىأو

فىسرقأوقتلفإن،أصابماعليهأقيمخرجفإذا،يخرجحتىويناشد

إلىالحرممنأخرجوهأصابماعليهيقيمواأنفأرادواالحرمأدخلثئمالحل

.()الحرمفىعليهأقيمالحرمفىسرقأوقتلوإن،الحل

هالك.والواقدى،مقطعإسناده:7/3781الذهبىوقال.337-333/3الدلائلفىالمصنف(1)

.26/50،51الكمالتهذيبوينظر."الله"عبد:م،سفى(2-2)

صحيح.حسن:الترمذىوقال.بهزكرياطريقمن(1611)والترمذى،(40154)أحمدأخرجه(3)

لا.يؤذى":مفى(4)

.(6292،60173)الرزاقعبد(5)
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للإمامالمشركيقهدايافىجاءمابابالجزيةكتاب

بالظواهرتركناهوقد،ل!يخاعباسابنمن2رأوهذا:اللهرحمهالعشيخقال

صاحبمنفيهبتركهاالحرمتخصيصدونالحدودإقامةفىوردتالتى

أعلم.والله،الشريعة

للإمامالمشركينهدايافىجاءما/باب

محمدبنأحمدسهلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأنجرنا-ا8821

سعيا،أخبرنا،الوهابعبدحدثنا،جعفربنيحيىحدثنا،القطانزيادابن

وذكرفلبسها)1(.جبةعمييهالنبىإلىأهدىدومةكيفرأأن،نسأعن،قتادةعن

.(2)قتادةعن:سعياوقال:فقال،"الصمحيح"فىالبخارىأخرجه.الحديث

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8822

أبووأخبرنا)ح(معتمرحدثنا،عارمحدثناالعزيز،عبدبنعلئأخبرنا

المروزى،نصربنمحمدحدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبد

أبىعن،أبىحدثنا،سليمانبنالمعتمرحدثنامعاذ،بناللهعبيدحدثنا

معكنا:قاللكيئ،بكرأبىبنالرحمنعبدعنحدث:قال،عثمان

فإذا.((؟طعاممنكمأحدمعهل":جمجيهالنبئفقال،ومائةثلاثين!ح!مجاللهرسول

(3)مشعانمشركرجلجاءثئم،فعجن،نحوهأوطعاممنصاعرجلمع

!ح.!ل:!ال.((؟ةبهأم:قالأو-؟عطيةأو"أبيع:قال،يسوقهابغنمطويل

.(6175)فىتخريجهتقدم(1)

.(2616)البخارى(2)

.2/255الأنوارمشارقينظر.بالدهنالعهدبعيد،جداطويلاو،متفرقثائرشعره:مشعان(3)
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للاءمامالمشركينهدايافىجاءمابابالجزيةكتاب

نأ(1)البطنبسوادع!ي!اللهرسولفأمر،فصنعتشاةمنهافاشترى:قال

منحرةلمجراللهرسوللهحرقدإلاوالمائةالثلاثينمنمااللهوايم،يشوى

منهاوجعل:قالله.خبأغائباكانوإن،أعطاهشاهداكانإن،بطنهاسواد

فحملناه،و91/96القصعتينفىوفضل،وشبعناأجمعونفأكلنا:قال.قصعتين

مسلئمورواه،عارمعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(2)لاقكماأو.البعيرعلى

.(3)ذاعمبناللهعبيدعن

أحمدالحسنأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-ا8823

بنسهلحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثناإملاء،العنزئمحمدابن

الساعدئ،العباسعن،الأنصارئيحيىبنعمروعن،وهيمبحدثنا،بكار

فذكر.تبوكإلىلمجي!اللهرسولمعسافرت:قالال!اعدئحميدأبىعن

فكساهبيضاءبغلةلمجي!اللهرسولإلىالأيلةملكوأهدى:فيهقال،الحديث

فىالبخارئرواه.()الحديثوذكر.(4)ببحرهملهوكتب،بردةع!ي!النبئ

.6وهيبعناخروجهمنمسلموأخرجه،بكاربنسهلعن""الصحيح

.2/248الفائقفيهما.وماوالرئتانفيهوماالقلبأوالبهد،:البطنسواد(1)

به.عارمعن(1703،1171)أحمدأخرجه(2)

.(175/2056)ومسلم،(2216،2618)الخارى(3)

.4/13السننمعالمبلدتنا.:أىبحرتنا.هذه:العربتقول،البلدة:البحرة(4)

وابن،(4231)خزيمةوابن،(42360)وأحمد.بهبكاربنسهلعن(3079)داودأبرأخرجه(5)

طرفوتقدمالثاهد.مرضعخزيمةابنعندولي!،بهوهيبعنطرقمن(0345،1065)حبان

.(7511)فىالحديت

.(1392/12)4/1785ومسلم،(1481،3161)الخارى(6)
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مامللا7المشركينهدايافىجاءمابابالجزيةكتاب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ4882

أنهزيد،عن،سلأمبنمعاويةحدثنا،نافعبنالربيعتوبةأبوحدثناداود،

مؤذنبلالالقيت:قال!،الهوزنحطاللهعبدحذثنى:قال!سلامأباسمع

لمجو؟اللهرسولنفقةكانتكيفحدثنى،بلال!يا:فقلتلمجو،اللهرسول

أجب،بلاليايدعو:يسعىإنسانفإذا:فيهقال،الحديثفذكر

عليهنمناخاتركائبأربعفإذا،أتيتهحتىفانطلقت.ؤ!مجاللهرسول

اللهجطءكفقد"أبشز،جميهو:اللهرسوللىفقال،فاستأذشت،أحمالهن

:فقال.بلى:فقلت."؟الأربعالمناخاتالركالبإلىتر"ألم:قالثئم."بقضائك

فدلث،عظيمإلئأهداهنوطعاماكسوةعليهنفإن،عليهنومارقابهنلك"إن

.(1)ففعلت."دينكواقضفاقبضهن

أبوأخبرنا،الأصبهانخطيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ8825

بنيزيدحدثناالزعفراض!،محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابىابنسعيد

أبىبنعلىعن،أبيهعن،فاختةأبىبنثويرعن،إسرائيلأخبرنا،هارون

إلىقيصروأهدى،منهفقبلجمحواللهرسولإلىكسرىأهدى:قالطالب

.(2)منهمفقبلالملوكلهوأهدت،منهفقبلجمحواللهرسول

صححفىالألبانىوصححهبه.توبةأبىطريقمن(1911)الطبرانىوأخرجه.(5530)داودابو(1)

.(2628)داودأبى

:الترمذىوقال.بهإسرائيلطريقمن(5761)والترمذى.بهيزيدعن(477،2351)أحمدأخرجه(2)

واإ.دوير:7/3782الذهبىوقال.غريبحسن
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للامامالمشركينهدايافىجاءمابابالجزيةكتاب

إلىحربابنسفيانأبوأهدىقد:القديمفىاللهرحمهالشافعئقال

مأماريةالإسكندريةصاحبإليهوأهدى،منهفقبلأدمات!عاللهرسول

.(1)المسلمينبينذلكيجعلولم،إليهأهدىقدوغيرهمافقبلها،إبراهيم

اللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا/-ا216/98826

حدثنا،داودبوأحدثنا،ظ91/96،حبيببنيونسحدثنا،أحمدبنجعفرابن

أهديت:قال،حمابىبنعياضعن،اللهعبدبنيزيدعن،قتادةعن،عمران

نهيت"إنى:قاللا.:قلت"أسلمت؟".:فقال.هدئةأوناقةجمي!للهارسوللىإ

المضركين(()3(.(2)دبزعن

أبوحدثنا،يونسحدثنا،اللهعبدحدثنا،بكربوأوأخبرنا-ا8827

بنعياضعن،الحسنحدثنا،التياحأبوحدثنا،زيدبنحمادحدثنا،داود

محر:فقال.ناقة:قالأوهدئة.ة!واللهرسولإلىأهديت:قالحمار،

ظت."نمج!!شقلازبدنقب!لا"إنا:و!ال،يقبلها!ن!أيلا.:قلت"أسلمت؟((.

.(4!فذهمر:لشا؟!ينرض!*س؟ا*!:سزما:للحسن

برديغيظهوقد،التنزيهزر-ضص؟*ج!برالتجىهديتههـإعيحتمل:الثيخقال

.139/7المعرفةفىالمصنف(1)

.3/42عبيدلأبىالحديثغريبوينظر.3/41السننمعالمالعطاء.:الزبد(2)

حسن:مذى"اإوقال.(1577)والترمذى،(3057)داودأبوطريقهومن،(1791)الطيالسى(3)

.(2630)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.صحيح

الأموالفىزنجويهوابن،(2567)المكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.(1178)الطيالسى(4)

به.الحسنطريقمن(17482)وأحمد.بهزيدبنحمادطريقمن(965)
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الصدقةعليهمتضعفالعربنصارىبابالجزيةكتاب

أصحهداياهم(1)قبولهفىوالأخبار،الإسلامعلىذلكفيحمله،هديته

التوفيق.وباللهوأكثر،

الصدقةعليهمتضعفالعربنصارىبافي:

العباسأبوحدثنا،الصيرفئعمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ8828

،آدمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمد

داودعن،السفاحعنالشيباض!،إسحاقأبىعن،!!اثنإبنبكرأب!حدثا

عليهميضاعفأنعلىتغلببنىالخطاببنعمزصالح.قا!وسيى3كزابن

.(2)أولادهميغمسواوألا،يسلمأنمنغمأحدايمنعواولا،ةق!صلا

على،بنالحسنحدثنا،العباسبوأحدثنا،سعيدأبووأخبرنا-أ29!92

عنالشيباكأ،إسحاقأبىعن،معاويةأبوحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا

يصبغوا)3(لاأعلىتغل!بنىلحصانهأعمرعن،كزدوسبناوددعن،السفاح

دينعلىيكرهواألاوعلى،مضاعفةالصدقةعليهمأنوعلى،صبيادينهمفى

صبغوا)4(.قد،ذمةتغلبلبنىما:يقول!داودفكان.دينهمغير

"قبول".:م،سفى(1)

به.الشيبانىإسحاقأبىطريقمن(67501)شيبةأبىابنوأخرجه.(602)الخراجفىادمبنيحى(2)

أنهمويزعمونمنهمولدمنفيهيغمسونالذى،المعموديةماءفىاى"اولادهميغمسوا"ألاومعنى

.8/161البارىوفتح،18/4المعربترتيبفىالمغرب.بذلكيطهرونهم

.(غب)ص22/252التاج.الغمس؟الصبغ(3)

الأموالفىعبيدأبوواخرجه.(082)الخراجفىادمبنويحيى،(5561)المعرفةفىالمصنف(4)

به.معاويةابىعن(70،1695)
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تغلببنىنصارىذبائحفىجاءمابابالجزيةكتاب

حدثنا،لحسناثناحد،لعباسابوأحدثنا،سعيدبوأوأخبرنا-08831

داودعن،ال!فاحعن،إسحاقأبىعن،حرببنال!لامعبدحدثنا،يحيى

:الخطاببنلعمرقالائه،التغلبىالنعمانبنعبادةعن،كردوسابن

العدو؟بإزاءوإنهم،شوكتهمعلمتقدمنتغلببنىإن،المؤمنينأميريا

:قالشيئا.تعطيهمأن.رأيتفإن،مؤنتهماشتذتالعدؤعليكظاهروافإن

النصرانئة،فىأولادهممنأحذايغمسواألأعلىفصالحهم:قال.فأفعل

.(1)مهلعهدفلافعلواقد:يقولعبادةوكان:قال.الضدقةعليهموتضاعف

:قال،الربيعأخبرنا،العباسأبوحدثناعمبرو،بىأابنسعيدبوأاخبرنا

المغازىأهل(و97/91حفظوهكذا:الحديثهذاعقيبالشتافعئقال

نحن:فقالوا،الجزيةعلىرامهم:فقالوا،ال!ياقهذامنأحسنوساقوه

بعض.منبعضكميأخذكمامناخذولكن،العجميؤدىمانؤدىلاعرب

مافزد:فقالوا.المسلمينعلىفرضهذالا،:عمرفقال،الصخدقةيعنون

ضغفأنعلىوهمهوفتراضى،ففعل.الجزيةباسملاالاسمبهذاشئت

الضدقة)2(.عليهم

تغلببنىنصارىذبائحفىجاءماباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ8831

بنإبراهيمأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

.(207)الخرا!فىادمويحبن،(3767)الصغرىفىالمصنف(1)

.4/281،282والأم،(5562)المعرفةفىالمصنف(2)
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تغلببنىنصارىذبائحفىجاءمابابالجزيةكتاب

مولىسعدبناللهعبدأو(1)الجارىسعدعن،ديناربناللهعبدعن،محمد

،كتاببأهلالعربنصارىما:قالالخطاببنعمرأن،الخطاببنعمر

.(2)أعناقهمأضربأويسلمواحتىبتاركهمأناوما،ذبائحهملنايحلوما

أعناقهم؟نضربأوالاسلامعلىنجبرهمأنتركناوإنما:الشافعئقال

وعثمانعمروأن،العربنصارىمنأجزيةاأخذع!ج!اللهرسوللأن

لنايحللا(3وكذلك3)هذا،قالقدعمركانوإن،أقروهمقدرفينوعليا

217/9عليهمالذىالكتابأهلمن/لناأحلإنماثناؤهجلىالفهلأن؟نسائهمنكاحع

(4)او
.لزل

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا9!8!2

أخبرنا،(السهمى)عمربنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقرب

ذبائحعنعلياسألت:قال،عبيدةعن،سيرينابنهومحمدعن،هشام

إلابشىءدينهممنيتعلقوالمفإنهم،تأكلوهلا:فقال،تغلببنىنصارى

الخمر)6(.بشرب

.5/061الكبيرالتاريخوينظر.""الحارثى:للمصنفوالمعرفة،سفى(1)

.2/232والأم.(4173،5553)المعرفةفىالمصنف(2)

"لذلك".:م،سفى(3-3)

.4/282الأم(4)

العبدىمحمدأبونارسبنعمربنعثمانوهو"كذا".:الأصلفىفوقهاوكتب،اضسخافىكذا(5)

وشر،19/461الكحالتهذيبينظر.مكرمبنالحسنعنهروى،حسانبنهشامسمعالبصرى.

.9/557النبلاءاعلام

-الرزاقوعبد.بههشامطريقمنعلى(مسند-357،358)الاثارتهذيبفىجريرابنأخرجه(6)
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تغلببنىنصارىذبائحفىجاءمابابالجزيةكتاب

الصفار،اللهعبدأبوأخبرنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ8833

عن،شريكحدثنا،نعيمأبوحدثناالأصبهاخ!،مهرانبنأحمدحدثنا

علئ:قال:قال،الأسدئحديربنزيادعن،البجلىالمهاجربنإبراهيم

كتبتفإنى،الذزيةولأسبينالمقاتلةلأقتلنتغلببنىلنصارىبقيتلئن

.(1)أبناءهمينصرواألاعلىوبينهملمجوالنبىبينالكتاب

عدكقابنأحمدأبوأخبرناالمالينى،سعدأبوأخبرنا-أ8834

حدثنى،جبارةحدثناالحال!ا،موسىبنإسماعيلأخبرنا،الحافظ

رعيهنما،عباسابنحذثنىحوشبا،بنشهرحذثنى،بهرامبنالحميدعبد

ضعيف،إسنادهذا.(2)العربنصارىذبيحةعنك!يواللهرسولنهى:قال

بخلافه.رضالئهاعباسابنعنروىوقد

جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجاخ!،أحمدأبوأخبرنا-أ8835

مالك،حدثنابكيبر،ابنحدثنا(ظ97/91،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

نصارىذبائحعنسئلأنه!هعباسبناللهعبدعن،الذيلىزيدبنثورعن

به.سيرينابنعنأيوبطريقمن(7580،03410)-

أبىطريقمنعلى(مسند-28)223صالاثارتهذيبفىجريروابن،(0430)داودأبوأخرجه(1)

الحديثالألبانىوضعفحسن.حديثه،صدوقإبراهيم:7/3784الذهبىوقال.بهالنخعىنعيم

.(657)داودأبىضعيففى

الحميدعبدطريقمن(3460)الجعدياتفىالبغوىوأخرجه.ا957/5الكاملفىعدىابن(2)
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تغلببنىنصارىذبائحفىجاءمابابالجزيةكتاب

فهخ!هه)1(فإنهوضنكغيؤفم!ومنالآيةهذهوتلابها.بأسلا:فقال،العرب

.،15:المائدةأ

بالويه،ابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ8836

بناللهعبدحدثنا،خدالشبنخالدحدثناالخزاز)2(،علىبنأحمدحدثنا

رفيئ.عباسابنعن،عكرمةعنزيد،بنثورعن،مالكأخبرنى،وهب

.(3)بمثلهفذكره

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-أ8837

أخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

إنماذبائحهمإحلالفىعباسابنحديثمنيروىوائذى:قال،الشافعئ

ثورعن،يحيىأبىوابنالدراوردىابنأخبرنيه،عكرمةحديثمنهو

نصارىذبائحعنسئلأنه،ر!نحكيظعباسابنعن،عكرمةعن،الديلى

فهخمهو.فإنامنكغيؤفم!ومن:وتلاإحلالهاهوحكياهقولافقال،العرب

.(4)عباسابنيلقلموثور،عكرمةاسمعنسكتصاحبناولكن

فىعكرمةيذكرلمأنسبنمالكبصاحبنايعنى:اللهرحمهالشيخقمال

عنهرواهإنماالديلئوثور،بهيحتجأنيرىلاكانوكأنه،عنهياتالرواكثرأ

ومن،489/2الليمىيحىوبرواية،(مخطوط-و13/12)بكيرابنبروايةالموطافىمالك(1)

.(5556)المعرفةفىالمصنفطريقه

"الجزار".:م،سفى(2)

.(5558)المعرفةفىالمصنف(3)

.4/281والأم،(5557)المعرفةفىالمصنف(4)
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بالتجارةاختلفواإذاتغلببنىأموالتعشيرفىجاءمابابالجزيةكتاب

فيماعباسابنقالكذا،أعلموالفه،بهيحتبئأنينبغىفلا،عباسابنعن

رفالا.وعلى/عمرلقولعنهرغبناإنماونحن،عكرمةعنهروى218/9

بالتجارةاختلفواإذاتغلببنىأموالتعشيرفىجاءماباب

هوالعباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ8838

حدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،الأصئم

إلىعمربعثنى:قالحدير،بنزيادعنمهاجر،بنإبراهيمعن،شريك

نأونهاخ!،أموالهمعشرنصفمنهماخذانوأمرخ!،تغلببنىنصارى

.الخراجيؤذىذفةذاأومسلما،أعشر

إنمالأنه"منهمأسلممن:يقولمسلما.:بقولهأظنفيمايعنى:قال

أهلإن:يقول.لخراجايؤذىذمةذاأو:وقولة.تغلببنىنصارىإلىأرسل

بنىإلا،وثمارهمزروعهمعشرفىولا،مواشيهمفىلهميعرضلاالذفة

.(1)كلذعلىصولحوالأنهم؟تغلب

ولايتهفىكانوااثذينأولئكصلحفىيكنلمأنهويحتملالثيخ:قال

بها.يتجرونالتىأموالهمتعشيرالذفةأهلمن

حدثنا،الحسنحدثنا،العباسأبوحدثنا،سعيدأبووأخبرنا-أ8839

زيادعن،ادشذبنمعجاعن،الشئيباخ!إسحاقبىأعن،بكربوأثناحد،يحيى

.(2)ةزملاإةن!لافىتغلببنى(و91/98تعشرلاأعمرإلئكتب:قال،حديرابن

به.سريكعن(10675)دثيبةأبىابنوأخرجه.(022)آدمبنيحى(1)

.(212)ادمبنيحى(2)
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للمسلمينالنظرعلىالمهادنةبابالجزيةكتاب

للمسلمينالنظرعلىالمهادنةباب

جحفربنأحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8845

أبى،حذثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدالرحمنعبدأبوحدثنا،القطيعئ

عنالربير،بنعروةأخبرض!:الزهرىقالمعمرعن،الرزاقعبدحدثنا

منهماواحدكلحديثيصدق،الحكمبنومروانمخرمةبنالمسور

منمائةعشرةبضعفىالحديبيةزمنلمججواللهرسولخرجقالا:،صاحبه

،وأشعرهالهدىمي!هي!اللهرسولقفدالحليفةبذىكانواإذاحتى،أصحابه

وسار،قريشعنيخبرهخزاعةمنلهعينايديهبينوبعث،بالعمرةوأحرم

عينهأتاهعسفانمنقريبالأشطاطبغدير)1(كانإذاحتىلمجحواللهرسول

لكجمعواقدلؤىبنوعامرلؤىبنكعبتركتإنى:فقال،الخزاعئ

قد:المباركابنعنسعيد،بنيحيىوقال:حنبلبنأحمدقال.الأحابش

عنوصادوكمقاتلوكوإنهمجموعا،لكوجمعواالأحابيش.لكجمعوا

الذينهؤلاء!رارىإلىنميلأنأترونعلئ،"أشيروا:!ي!النبئفقال.البيت

عنقاتكننجواوإن،محزونين(2)موتورينقعدواقعدوافإن؟فنصيبهمأعانوهم

الله:بكرأبوفقال."؟قاتلناهعنهصدنافمنالبيتنؤمأنترونأو؟اللهقطعها

منولكن،أحدانقاتلنجئولممعتمرينجئناإنما،اللهنبئياأعلمورسوله

قربموضع:الأشطاطوغدير."حص:إبوادى:الحاشيةوفى،"ر"خ:الأصلفىفوقهاكتب(1)

.279/1البلدانمعجم.عسفان

.(رتو)14/344التاج.بدمهيدركفلمتيللهقتلمن:الموتور(2)
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219/9

للمسلمينالنظرعلىالمهادنةبابالجزيةكتاب

الزهرئ:قال.((نذإ"فروحوالمج!:النبئفقال.قاتلناهالبيتوبينبينناحال

منلإصحابهمشورةأكثركانقطأحدارأيتماه:يقولهريرةأبووكان

بنومروانمخرمةبنالمسورحديثفىالزهرئقال.!جعاللهرسول

الوليدبنخالد"إن:عج!النبئقالالطريقببعضكانإذاحتىفراحوا:الحكم

حتىخالابهمشعرماالفهفو."اليمينذاتفخذوا،طليعةىبث!يرقلخيلفىبالفميم

حتى!صاللهرسولوسار،لقريشنذيرايركضفانطلق،الجيشبغبرةهوإذا

حل:الناسفقال،راحلتهبهبركتمنها،عليهميهبطالتىبالثنئةكانإذا

فقالالقصواء.خلأتالقصواء،خلأتفقالوا:فألخت)2(،.(1)لح

حابسحبسهاوكنبخلتن،لهاذاكوماالقصواء)3(،خلأت"ما:/!عالنبئ

فيها(ظ98/91يعظمونخطةيسألونىلابيدهنفسى"وائذى:قالثتم."الفيل

نزلتحىعنهافعدل:قال.بهفوثبتزجرهاثخإئاها".أعطيتهمإلأاللهحرمات

فلم،(تبزضا)الناسيتبزضهإنماالماء،قليل(4)دمثعلىالحديبيةبأقصى

(1

(2

(3

(4

(5

إذا.الإبلحلحلت:ويقال.بالتخفيفحل:البجرزجرفىيقالالزجر،معناهاكلمة:حلحل

.327/2السننمعالم.لتنبعثزجرتها

زالإذاعنهوتحلحل،يبرحفلملزمهإذا.بالمكانتلحلح:ويقال،تنبعثفلمالمكانلزمت:ألحت

.327/2السننمعالم.وفارقه

الحديثغريبينظر.ضربتوانتتحركولموقفتإذاوذلك،حرنتإذا:خلاءالناقةخلأت

.446/2للحربى

.2/328السننمعالم.وينزفيفنىحتىال!ئفاهعل!كثرتاإذمثمرد.ماء:ويقال.القليلالماء:الئمد

مارقالماء.قليل:والبرض،القليلبعدمنهالقليلجمع:والتبرض،قليلأقليلاالناسيشتبعه:أى

.1/85الأنوار
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للمسلمينالنظرعلىالمهادنةبابالجزيةكتاب

منسهمافانتزع،العطش!يماللهرسولإلىفشكى،نزحوهأنالناسيلبثه

بالرىلهم(1)يجيشزالمافوالله:قالفيه.يجعلوهأنأمرهمثم،كنانته

نفرفىالخزاعئورقاءبنبديلجاءإذكذلكهمفبينا:قال.عنهصدرواحتى

إنى:فقال،!مونمت!ا*!أمنلمجحواللهرسول(2)حصنعيبةوكانوا،قومهمن

سعيد،بنيحيىحذثناهأحمد:قاللؤى-بنوعامرلؤىبنكعبتركت

أعدادنزلوا-لؤىبنمروعالؤىبنكعبتركتنىإ:وقال،المباركابنعن

البيت.عنوصادوكمقاتلوكوهمالمطافيل)4(،العوذمعهمالحديبية(3)مياه

قدقريشاوإن،معتمرينجئناولكنا(أحد)لقتالنجئلم"إنا:لمجؤاللهرسولفقال

فإنالنالر،وبينبييىويخلوامدةماددتهمشاءوافإنبهم،وأضرتالحربنهكتهم

أبواوإنجموا،فقدوإلافعلوا،النالرفيهدخلفيمايدخلواأنشاءوافإنأظهز،

اللهلينفذنأوسالفتى)6(تنفردحتىهذاأمرىعلىلأقاتلنهمبيدهنفسىفوالذى

(1)

21!

(3)

(4!

(5)

(6)

.1/167الأنوأرمثارقيفور.:يجيش

يودعالرجلأنوذلك،مرهاعلىويأتمنهيستنصحهالذىاسقةوايماجزاسلهارسولموضهـشرأنهبهـيد

السننمعالمذلك.أجلمنبالعيبة(يهالتثبيهفوقع،ذلكونحوالثيابومصونالمتاعحزعيبته

328/2.

.2/69الأنوارمثارقأعداد.وجمعه،المعينالمجتمعالماء:العينبكسرالعد

ولدها.يقوىحتىاياماتضعوبعدماوضعتإذااكطاقةوهىعائذجمعالعوذ:

وينظر.2/134الجوزىلابنالحديثغريبفصيلها.معهاالناقةوهىمطفلجمع:والمطافيل

.338/5البارىفتح

.م،س:فىلي!

جانبا-السالفتان:وقيل.العنقأعلى:والسالفة،راسىعنوتنفردعنقىتنقطع:سالفتىتنفرد
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للمسلمينالنظرعلىالمهادنةبابالجزيةكتاب

قدإنا:فقال،قريشاأتىحتىفانطلق.تقولماسأبلغهم:بديلقال.((أمره

عليكم.نعرضهشئتمفإن،قولايقولوسمعناه،الزجلهذاعندمنجئناكم

منهم:الرأىذوووقالبشىء.عنهتحدثناأنفىلناحاجةلا:سفهاؤهمفقال

قالبمافحذثهموكذا.كذايقولسمعته:قال:يقول.سمعتهماهات

بالوالد؟ألستم،قومأى:فقال،الثقفئمسعودبنعروةفقامجمير،النبئ

لا.:قالواتتهمونى؟فهل:قال.بلى:قالوابالولد؟أولست:قال.بلىقالوا

بأهلىجئتكمعلئجمحوافلقاعكاظأهلاستنفرتانىتعلمونألستم:قال

رشدخطةعليكمعرضقدهذافإن:قال.بلى:قالوا؟أطاعنىومنوولدى

نحوالهفقالجمير.النبئيكفمفجعلفأتاه.ائته:فقالوا.اتهودعونى،فاقبلوها

مك؟قواستأصلتإنأرأيت،محمدأى:ذلكعندعروةفقال.لبديلقولهمن

الأخرى،و99/91يمنوإن؟قبلكاصلهاجتاحالعربمنبأحدسمعتهل

يفرواأنخلقاءالناسمناوشابا)1(وأرىوجوهالأرىإنىفوالفه

!؟وندعهعنهنفرأنحن،(2)اللاتبظرامصص:بكرابولهفقال.ويدعوك

كانتيدلولابيدهنفسىوالذىأما:قالبكر.أبو:فقالذا؟من:فقال

أخذكلمهفكلما)3(جمير،النبئيكفموجعل.لأجبتكبهاأجزكلمعندىلك

.2/219الأنوارمثارق.الكتفوبينبينهالذىالعرقوهر،العنقحبلالسالف:وقيل.-العنق

"أوباشاإ.:م،سفى(1)

العربتستعملهاسبكلمة:اللاتبظرامصص:وقوله.ختانهنفىالنساءمنيخفضما:البظر(2)

.88/1الأنوارمثارق.للأمذلكيضيفونماوأكثر،وتسبهتقابحهلمن

إفلماأ.:م،سفى(3)
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للمسلمينالنظرعلىالمهادنةبابالجزيةكتاب

وعليهالسيفومعهلمجي!النبىرأسعلىقائمشعبةبنوالمغيرة،بلحيته

بنعليدهضرب!عالنبىلحيةإلىبيدهعروةأهوىفكلماالمغفر،

فقال!:،يدهعروةفرفع.لمجي!أاللهرسول!لحيةعنيدكأخر:وقال!،(1)السيف

فىأسعىأولمستغدر،أى:قال!.شعبةبنالمغيرةقالوا:هذا؟من

أموالهم،وأخذفقتلهم،الجاهليةفىقوماصحبالمغيرةوكانغدرتك؟

فىمنهفلستالمالوأما،فأقبلالإسلام"أما:لمجي!النبئفقال!،وأسلمجاءثئم

تنخممافوالفه:قال!،بعينها!مجالنبئيرمقجعلعروةإنشمشىء".

،وجلدهوجههبهافدلكمنهمرجلكففىوقعتإلانخامة!ؤاللهرسول!

يملموااوإذ،وضوئهعلىيقتتلونكادواتوضأوإذا،مرهأابتدروامرهمأوإذا

أصحابهإلىفرجع،لهتعظيماإليهالنظريحدونوما،أصواتهمخفضوا

وكسرىقيصرعلىووفدت،الملوكعلىوفدتلقدوالله،قومأى:فقال!

محمدأصحابيعطمماأصحابهيعظمهقطملكارأيتإنوالله،والنجاشى

جلدهبهافدلكمنهمرجلكففىوقعتإلانخامةتنخمإنوالله،محمدا

وضوئه،علىيقتتلونكادواتوض!أوإذا،أمرهابتدرواأمرهموإذا،ووجهه

وإنه،لهتعظيماالنظرإليهيحدونوما،عندهأصواتهمخفضوايملمواوإذا

9/220.اتهدعوك!:كنانةبنىمنرجلفقال!فاقبلوها.رشد/خطةعليكمعرضقد

،فلان"هذا:لمججالنبئقالوأ!ىار4ع!ي!النبىعلىأشرففلماائته.:قالوا

فلفا،يلبونالقومواش!،لفبعثت."ىلفابعثوهابمالبدنيعظمونقويممنوهو

.3/4الفائققرابه.اسفلفىالتىالحديدة:السيفنعل(1)
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للمسلمينالنظرعلىالمهادنةبابالجزيةكتاب

رجعفلما.البيتعنيصدواأنلهؤلاءينبغىما!اللهسبحان:قالىذلكرأى

عنيصدواأنأرفلموأشعرتقفدتقدالبدنرأيت:قالىأصحابهإلى

اته.دعونه!:فقالى(ظ910/99حفصبنمكرز:لهيقالىمنهمرجلفقام.البيت

فاجر".رجلوهومكرز،"هذا:لمجوالشبئقالعليهمأشرففلماائته.:فقالوا

قالىعمرو-بنسهيلجاءإذت!عيكفمههوفبينالمج!،النبئيكفمفجعل

"قد:كع!النبئقال،سهيلجماءلمااول،عكرم!عن،أئوبفأخبرنى:معمر

فقالى:،عمروبنلسهيلفجاء:حديثهفىالزهرىقال."أمركممنكمسهل

"اكعب::لمجج!الطرسول!قمال،الكاتبفدعاكتابا.وبينكمبيننااكتبهات

هو،ماأدرىمافواللهالزحمنأفا:سهيلفقال."الرحيمالزحمناللهبسم

إلانكتبهالا:المسلمونفقالى،تكتبكنتكما.اللهمباسمك:اكتبولكن

:!الثئم."اللهمبماسمك"اكعب:ههي!هيسالنبئفقالالزحيسم.الزحمناللهبسم

أنكنعلم!الووالله:سهيلفقال."اللهرسولمحمدعليهقاضىما"هذا

بنمحمد:اكتبولكن،قاتلناكولاالبيتعنصددناكماارسوله

بنمحمد:اكعب،كذبتمونىوإناللهلرسولإنى))والله:كج!لنبئافقالى.للهاعبد

اللهحرماتفيهايعظمونخطةيسألونى"لا:قولهوذلكالرهرئقال."اللهعبد

."هبفنطوفالبيتوبينبينناتخلواأن"على:جم!النبئفقالىإياها".أعطيتهمإلا

العاممنلكولكن،(2)ضغطةأخذناالاالعربتتحذثلاوالفه:سهيلفقالى

.!الله،رسول:م،سفى(1)

.2/61الأنوارمثمارقواضطرارا.قهرة:أى،الأصيلىوضفهاالضاد،بفغ:القاضىقال(2)
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للمسلمينالنظرعلىالمهادنةبابالجزيلآكتاب

إلادينكعلىكانوإنرجلمنايأتيكألاعلى:سهيلفقال.فكتب،المقبل

جاءوقدالمشركينإلىيردكيف!اللهسبحان:المسلمونفقالإلينا.رددته

وقال.أيرس!عمروبنسهيلابنجندلأبوجاءإذكذلكهم!بينا!مسلما؟

رمىحتىمكةأسفلمتخرجوقد.قيودهفىيرصف:المباركابرعنيحيى

عليهأقاضيكماأولمحمدياهذا:سهيلفقال،المسلمينأظهربينبنفسه

لاإذنفوالله:قال.((دعبنقفالكتابلم"إنا:ع!يمالنبئفقالإلئ.تردهأن

أناما:قال."ىل"فأجزه)2(عمج!:النبئفقالأبدا.شىءعلىنصالحك

أجزناهأ4(قدبلى:مكرزقال.بفاعلأناما:قال."فافعلبلى":قال.3بمجيزه

جئتوقدالمشركينإلىأردالمسلمينمعالثمرأى:جندلأبوفقاللك.

وجل.عزاللهفىشديداعذاباعذبقدوكان؟أتيتقدماترونألا!مسلما

"بلى".:قال،وا.0/91؟اللهنبىألست:فقلت!ي!مجالنبئفأتيت:عمرفقال

نعطىفلم:قلت"بلى".:قال؟الباطلعلىوعدوناالحقعلىألسنا:قلت

قلت:لاصرى((.وهو،أعصيهولست،اللهرسول"إنى:قال؟إذنديننافىالدنية

تأتيهأنكفأخبوتك"بلى،:قال؟بهفنطوفالبيتسنأكأأناتحدثناكنتأوليس

فقلت:،بكرباأفأتيت:قال."هبومتطوفآيهأ)فإنك:قاللا.:قلت."؟العام

.1/030الأنوارمثارقالمقيد.مشيةيمشىبكسرها،ويقالالسين:يرسف(1)

ساكنة،فزاىمكسورةفجيممفتوحةبهمزة:القسطلانىوقال،المهملةبالراء""فأجره:الأصلفى(2)

.4/944السارىإرشاد.مضأ:أى

"بمجيره".:الأصلفى(3)

.""أجرناه:الأصلفى(4)
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للمسلمينالنظرعلىالمهادنةبابالجزيةكتاب

وعدوناالحقعلىألسنا:قلت.بلى:قالحفا؟اللهنبئهذاأليس،بكرأبايا

أيها:قالإذن؟ديننافىالدنئةنعطىفلم:قلتبلى.:قال؟الباطلعلى

بغرزه)1(فاستمسك،ناصرهوهورئهيعصىولن،اللهرسولإنه،الزجل

سيأ!أنهيحذثناكانأوليس:قلت.الحقلعلىإنهفوالفه،تموتحتى

:قاللا.:قلت؟العامتأتيهالكأفأخبرك،بلى:قالبه؟ويطوفالبيت

:قالأعمالا.لذلكفعملت:عمرقال:الرهرئقالبه.فتطوفاتيهفإنك

ثمفانحروا"قوموا:لأصحابهلمجفاللهرسولقالالكتابقضئةمنفرغفلما

لمفلما،مراتثلاثذلكقالحتىرجلمنهمقاممافوالفه:قال!احلقوا((.

أئمفقالت.الناسمنلقىمالهافذكر،سلمةأمعلىفدخلقامأحدمنهميقم

حتىكلمةمنهمأحدايمفملاثثماخرجذلك؟أتحباللهرسوليا:سلمة

حتىمنهمأحدايكلمفلمفخرجفقام.فيحلقكحالقكوتدعوبدنكتنحر

فنحرواقامواذلكرأوافلما،فحلقهيعنىحالقهودعاهديهونحرذلكفعل

نسوةجاءهثمغما،بعضايقتلبعضهمكادحتىبعضايحلقبعضهموجعل

مهجرت!ائمؤمنت-جاإذاءامنواالذين!يأيها:وجلعزالله!أنزلمؤمنات

امرأتينيومئذعمرفطلق:قال.،ا.:الممتحنةأائكوافر!!بعصم:بلغحتى

والأخرى،سفيانأبىبنمعاويةإحداهما/فتزؤج،الشركفىلهكانتا221/9

!ريش2منرجلبصيبرأبوفجاءه،المدينةإلىرجعثئم،أمئةبنصفوان

بركابالمرءيتمسككماتخالفهولا،بأمرهفتمسك:اى،للفرسالركاببمنزلةللإبلهو:الغرز(1)

.4/450السارىإرشاد.يفارقهفلاالفارس

.4/451السارىإرشاد.ثقفىفهووإلا،بالحلفمنهمأنهقريشمنكونهومعنى:القسطلانىقال(2)
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للمسلمينالنظرعلىالمهادنةبابالجزيةكتاب

الثقفئأسيدبنبصيرأبوعليهفقدم:المباركابنعنيحيىوقال-مسلموهو

ابنعامربنىمنكافرارجلاشريقبنالأخنسفاستأجرمهاجرا،مسلما

:قالالوفاء.لمجيسألهاللهرسولإلىمعهماوكتب،معهومولىلؤى

إلىفدفعهفيه.لناجعلتالذىالعهدفقالوا:،رجلينطلبهفىفأرسلوا

فقال،لهمتمرمنيأكلونفنزلواالحليفةذابهبلغاحتىبهفخرجا،الزجلين

فاستلهجيدا.هذافلانياسيفكلأرىإنىوالله:الزجلينلأحدبصيرأبو

قالجزبت.ثم،بهاظ،.؟/91جربتلقد،لجيدإنهوالفهأجل:فقالالآخر

حتىالآخروفزابردحتىبهفضربهمنهفأمكنه.إليهأنظرأرخ!:بصيرأبو

هذارأى"لقد:ع!ينااللهرسولفقاليعدو،المسجدفدخل،المدينةأتى

فجاء.لمقتولوإنى،صاحبىواللهقتل:قالص!يماالنبىإلىانتهىفلماذعرا".

ثمإليهمرددتنىقد،ذمتكاللهأوفىواللهقد،اللهنبئيا:فقالبصيرأبو

فلماأحد".دلوكان(2)برحمسعرأمه"ويل:لمجيه!النبئفقال.منهماللهأنجاخ!

:قالالبحر)3(.سيفأتىحتىفخرج،إليهمسيرذهأنهعرفذلكسمع

قريشمنيخرجلافجعل،بصيربأبىفلحقسهيلابنجندلأبو4وينملت

مافوالله:قال.عصابةمنهماجتمعتحتىبصيربأبىلحقإلاأسلمقدرجل

.4/154السارىرشادإ.مات:برد(1)

فيها،النهوضوسرعةمعالجتهاوجودةالحروبفىبالمبالغةيصفهتعجبكلمة:حربمسعر(2)

إذاالنار.سعرت:قولكمن،حرهاويصلىنارهايوقدمنأولكانإذا.حربمسعرفلان:يقال

.333/2السننمعالم.الموقدةالناروهوالسعير،ومنهأوقدتها،

.233/2الأنوارمشارق.ساحله:السينبكسرالبحر؟سيف(3)

"تفلت".:سفى(4)
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للمسلمينالنظرعلىالمهادنةبابالجزيةكتاب

وأخذوافقتلوهملهااعترضواإلاالشئامإلىلقريشخرجتبعيريسمعون

إليهم؟أرسللماوالزحمالفهتناشدهلمجفهالنبىإلىقريشفأرسلت،موالهمأ

الذى!وهو:وجلعراللهفأنزلى،إليهملمجفهالنبئفأرسل.آمنفهوأتاهفمن

،(26-24:الفتحأالحهليهض!!حمئةبلغحتى.!عنهموأيدليهتمعنكتمآيديهئمكف

اللهببسميقزواولم،اللهنبئأنهيقزوالمأنهمحمئتهموكانت

"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)البيتوبينبينهموحالوا،الزحيمالزحمن

الززاق)2(.عبدعنمحمدبناللهعبدعن

محمدبكرأبوأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ1884

أبىابنحدثنا،المغيرةبناللهعبدبنالقاسمحدثنا،عتاببناللهعبدابن

فذكر.عقبةبنموسىعقهعن،عقبةبنإبراهيمبنإسماعيلأخبرنا،أويس

ليرسلهالخطاببنعمردعاجميماللهرسولىإنثئم:زاد،القضةهذهمعنى

إليهمترسلنىلا،اللهرسولىيا:عمرلهفقالى،3ببلدحوهو،قريشإلى

فلقىإليهمفأرسل.عقانبنعثمانأرسلولكن،نفسىعلىأتخؤفهمفإنى

جاءحتىالفرسعلىيديهبينوحملهفأجاره،العاصبنسعيدبنأبان

عمروبنسهيلمعهفأرسلوا،لمجقهاللهرسولىبهأمرهبائذىفكفمهم،قريشا

فدعواأهلها،منكثيرناسالمسلمينمنيومئذوبمكة،عليهمليصالحه

.(20326)فىوسيأتى،(18472وقبل،10168،14084،18307)فىتخريجهتقدم(1)

.(2732)البخارى(2)

.1/714البلدانمعجم.الغربجهةمنمكةقبل.واد:بلدح(3)
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الهدنةمدةفىجاءمابابالجزيةكتاب

بهلأطوفكنتما:وقال،يطوفأنفأبىبالبيتليطوفعفانبنعثمان

سهيلومعه!ح!اللهرسولإلىفرجعاوأ910/01ع!ي!اللهرسولبهيطوفحتى

وكتابته،الصلحقصةفذكرع!ح!.اللهرسولليصالح؟أجارهقدعمروابن

ذكرثئم.عفانبنعثمانمعقريشإلىبالكتاب!اللهرسولبعثثم:قال

المشركينوارتهان،والنبلبالحجارةالترامىمنالفريقينبينكانفيماقصة

ع!ح!اللهرسولودعا،عمروبنسهيلالمسلمينوارتهان،عفانبنعثمان

كانوامنفأرسلوااللهرعبهمذلكقريشرأتفلما،البيعةإلىالمسلمين

و!اتبهم)1(.عي!ك!،اارسول!دظ،والصعالموادعةإلىودعواارتهنوه

الهدنةمدةفىجاءماباب

.2سنينمحشروبينهمبينهالهدنةوكانت:اللهرحمهالشافعئقال

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8842

بنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:،القاضى

الزهرى،حذثنى:اطقا،إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبد

قصةفىمخرمةبنوالمسورالحكمبنمروانعنالزبير،بنعروةعن

الرجلهذاإلىاذهب:فقالواعمروبنسهيلقريشفدعت:قال،الحديبية

العربتحدثلا؟هذاعامهعنايرجعأنإلأصلحهفىيكوننولا،فصالحه

51رفلما،عندهممنعمروبنسهيلفخرج.عنوةعلينادخلهاأنه

به.الفضلابنالحسينأبىطريقمن298/25عساكرابنأخرجه(1)

.4/189الأم(2)
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الهدنةمدةفىجاءمابابالجزيةكتاب

فلما."الزجلهذابعثواحينحل!قلاالقومأراد"قد:قالمقبلالمجي!اللهرسول

توضعأنعلىالصلح/وقعحتىالقولبينهماجرىلمجي!اللهرسولإلىانتهى9/222

يرجعوأن،بعضمنبعضهمالناسيأمنوأن،سنينعشربينهماالحرب

مكة،وبينبينهخلواقدمها؟المقبلالعامكانإذاحتىذلكعامهمعنهم

وأنه،القربفىوالسيوفالراكببسلاحإلايدخلهالاوأنه،ثلاثابهافأقام

إذنبغيرمناأتاكمنوإنه،عليكنرذهلموليهإذنبغيرأصحابكمنأتانامن

ولاإسلاللاوإنه،(1)مكفوفةعيبةوبينكبينناوإنعلينا،رددتهوليه

.(3)الحديثوذكرإغلال)2(.

جذا،ضعيفوهوالعمرئحفصبىبنعمربنعاصموروى-أ8843

!ي!النبىبينالهدنةكانت:قالر!ماعمرابنعندينار،بناللهعبدعن

المالينئ،سعدأبوأخبرناه.سنينأربعالحديبيةعاماظ،01/91مكةوأهل

بنيعقوبحدثنا،مهدىبنالقاسمأخبرنا،عدىابنأحمدأبوأخبرنا

هوالمحفوظ0(4)فذكرهعمر.بنعاصمعن،نافعبناللهعبدحدثنا،كالسب

والعرب،المشدودةالمشرجة:والمكفوفة،الوفاءعلىمطوى،والخداعالغلمننقىصدربيتا:أى(1)

فىيخبأوإنما،السرائرمستودعوالقلوب،الثيابمستودعالعيابلأن؟باليابالقلوبعنتكش

.2/137،296الجوزىلابنالحديثغريبالأصرار.أخصالصدرفىويكتم،الئيابأجودالعية

.1/198،199عبيدلأبىالحديثغريب.الخيانة:والإغلال،السرقة:الإسلال(2)

محمدطريقمن(01891)أحمدوأخرجه.4/451الدلائلوفى،(3772)الصغرىفىالمصنف(3)

.(18864)فىوسيأتى.(16901)فىوتقدم.بهإسحاقابن

طريقمن2/06والحاكم،(7935)الأوسطفىالطبرانىوأخرجه.5/1871ملالكافىعدىابن(4)

به.نافعبناللهعبد
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...يفاللهرسولعلى""الفتحسورةنزولبابالجزيةكتاب

معينبنيحيىضعفه.(1)عليهيتابعلابمايأتحطهذاعمربنوعاصم.الأولط

الأئضة.منوغيرهماوالبخارى)3(

الحديبيةمنمرجعه!ي!مجاللهرسولعلى"الفتح(سورةنزولباب

(2)

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرتا-أ4884

حدثناقالا:الأشعثوأبوعلىبننصرحدثنا،الشاماتخطأحمدبنجعفر

مالكبنأنسأن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيدحدثنا،الحارثبنخالد

فغفر!ئبينافتحالكفتخنا!إنامج!مجالنبىعلىالآيةهذهنزلتلما:قالطحذثهم

وهم،الحديبيةمنمرجعهم،1،2:الفتحأتاخر!وماك!شمنتقذ!مااللهلك

هىآياتعلئأنزلت"لقد:!ال،الهدىنحروقد،والكآبةالحزنيخالطهم

يفعلفما،بكاللهيفعلماعلمناقد،اللهرسوليا:فقالوا.الدنيا((منإلئأححب

(5:الفتحأألأتهر!تخنهامنتخرىجنمخوألمؤفثاتمؤفيننذضل!فنزدت:قالط.بنا؟

.(على)بننصرعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)الآيةرأسبلغحتى

ابنيعنىأحمدأبوأخبرنحط،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8845

حدثنا،الأسفاطئيزيدبنمحمدحدثنا،عروبةأبوأخبرنا،الحافظإسحاق

.(9668)فىتقدم(1)

.6/346والتعديلوالجرخ،2/289الدورىتاريخ(2)

.6/479الكبيرالتاريخ(3)

به.سعيدطريقمن(370)حبانوابن،(13246)أحمدأخرجه(4)

.(1786)مسلم(5)
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...قعالفهرسولعلى،("الفتحسورةنزولبابالجزيةكتاب

ئيئا!،فتحالكفتخنامهوإتاأنسعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،عمربنعثمان

لنا؟فما،لكهذا،اللهرسوليامريئاهنيئا:رجلفقال.الحديبيةفتح:قال

قالالأنهر!.تخنهامنتخرىجننخواقؤمنتافؤضفين!ئذضلوجلعراللهفأنزل

البصرةقدمتثئم،أنسعنقتادةعنفحذثتهمالكوفةفقدمت:شعبة

!تذضل:الثا!ىوأما،أنسفعنالأولأقا:فقال،لقتادةذلكفذكرت

فىالبخارئرواه.(1)عكرمةفعنالأنهر!.تخنهامنتخرىجنمخوالمؤمنتافؤضفين

.(2)رمعبنعثمانعنإسحاقبنأحمدعن""الصحيح

محمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ8846

عبيد،بنيعلىحدثنا،عيسىأبىبنالحسنبنعلئحدثنا،يعقوبابن

أبىاو(02/91ابنعمروأبووأخبرنحط:قال)ح(سياهبنالعزيزعبدحدثنا

بناللهعبدحدثنا،شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،يعلىأبوأخبرناجعفر،

وائلأبىعن،ثابتأبىبنحبيبحدثنا،سياهبنالعزيزعبدحدثنا،نمير

لقد؟أنفسكماتهموا،الناسأيها:فقالصفينيومحنيفبنسهلقام:قال

الصلحفىوذلك،لقاتلناقتالانرىولو،الحديبيةيوملمجواللهرسولمعكنا

الخطاببنعمرفأتى:قال.المشركينوبينجمحماللهرسولبينكاناتذى

أليس:قال"بلى".:قال؟باطلعلىوهمحقعلىألسنااللهرسوليا:فقال

وأحمدبه.عمربنعثمانطريقمن(6815)عوانةأبووأخرجه.ا57/4الدلائلفىالمصنف(1)

به.شعبةطريقمن(3252)يعلىوأبو،(12779)

.(4172)البخارى(2)
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ع!رو...الفهرسولعلى"الفتح،،سورةنرولبابالجزيةكتاب

فىالدنيةفعطىففيم:قال"بلى".:قالالنار؟فىوقتلاهمالجنةفىقتلانا

إئىءالخطابابن"يا:قال!؟وبينهمبيننااللهيحكمولماونرجعأنفسنا

متغئظا،يصبرولمالخطابابنفانطلق:قال."اللهيفمئعنىولناللهرسول

بلى.:قال؟باطلعلىوهمحقعلىألسنابكوأبايا:فقالبكو،أبافأتى

نعطىفعلام:قالبلى.:قالم!النار؟فىوقتلاهمالجنةفىقتلاناألي!ص:قال

،الخطابابنيا:قاق!؟وبينهمبيننااللهيحكمولماونرجعديننافىالذنية

محمدعلىالقرآنفنزل:قالأبدا.اللهيضئعهولن،اللهرسولإنه

هو؟أوفتح،اللهرسوليا:فقال،إياهفأقرأهعمرإلىفأرسلجمجييهاللهرسول

0،(1)
223/9عن""الصحيحفىالبخارىرواه.ورجعنمسهفطابت:قال/"نعم((.:قال

ابنبكوأبىعنمسلمورواهعبيد،بنيعلىعنالسلمىإسحاقبنأحمد

(2)ريصء
شيبه.بى

أعظمفتحالاسلامفىكانفما:شهابابنقال:اللهرحمهالشافعئقال

أحدبالاسلاميكفملمأمنوافلما،الناسأحجزت)3(قدالحربكانت؟منه

قبلأسلمممنأكثرالهدنةتلكمنسنتينفىأسلمفلقد،قبلهإلايحقل

.(4)كلذ

أحمدوأخرجه.(37844،38910)شيبةأبىوابن،147/4،148الدلائلفىالمصنف(1)

به.عبيدبنيعلىطريقمن(11504)الكبرىفىوالنسائى،(15975)

.(1785/94)ومسلم،(4844)البخارى(2)

.إ"أحجرت:سفى(3)

.4/189الأم(4)
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الجزيةكتاب
...ضث-اللهرسولعلى،االفتح"سورةنزولباب

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8847

بناحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:،القاضى

الرهرى،حذثنى:قالإسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثناالجئار،عبد

مدرجا:وفيها،الحديبيةقضةفىمخرمةبنوالمسورمروانعن،عروةعن

عليهنزلتوالمدينةمكةبينكانأنفلفا،راجعاع!به!اللهرسولانصرفثم

القضثةفكانتفبينا!.فتئ!لكفتخنا!إنا:آخرهاإلىأولهامن""الفتحسورة

أمنفلفا،الشجرةتحترسولهبيعةمناللهذكروما""الفتحسورةفى

دخلفلقد،فيهدخلإلابالإسلاماحااظ،02/91يكفملموتفاوضواالناس

صلحوكان،ذلكقبلفيهكانمفاأكثرالإسلامفىال!نتينتينكفى

عظيما)1(.فتحاالحديبية

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ8848

أخبرنا،رجاءبناللهعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفربناللهعبد

وقد،مكةفتحالفتحأنتمتعذون:قالالبراءعن،إسحاقأبىعن،إسرائيل

الحديبية،يومنزلنا،الرضوانبيعةالفتحنحنونعذ،فتحافينامكةفتحكان

ذلكفذكر،قطرةفيهايدعوافلمنزحوهاقدالناسفوجدنابئر،وهى

فمخهبفيهمنهأخذثئم،منهافنزعبدلوفدعاع!يه!اللهرسولفجلسع!يه!للنبى

"(2)

مائه.عشرةاربعونحن،وركائبناصدرناحتىماؤهافكثر،اللهودعافيها

.(18842)فىوتقدم.ا4/159،60الدلائلفىالمصنف(1)

من=(1480)حبانوابن،(18563،18564)أحمدواخرجه.ا4/10الدلائلفىالمصنف(2)

-130-



...العزةربرسولبعدالأئمةمهادنةبابالجزيةكتاب

(1)إسرائيلعنوغيرهإسماعيلبنمالكعن""الصحيحفىالبخارممئىرواه

نازلةبالمسلميننزلتإذاالعزةربرسولبعدالألمةمهادنةباب

حدثنا،داسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-أ8849

عنالرناد،أبىبنالزحمنعبدحدثنا،الصباحبنمحمدحدثناداود،أبو

الإمام"إنما:!صاللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،الأعر!عن،الزنادأبى

.(2)"هبيقاتلجنة

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-أ0885

المثنى،بنمحمدحدثنا،ناجيةبنمحمدبناللهعبدأخبرنا،الاسماعيلئ

بنبسرسمعت:قالزبربنالعلاءبناللهعبدعن،مسلمبنالوليدحدثنا

سمعت:يقولالخولاك!إدريسأباسمعأنه،يحدثالحضرمئاللهعبيد

فىوهوتبوكغزوةفى!ماللهرسولأتيت:يقولالأشجعئمالكبنعوف

بيتفتحثم،موتىالشاعة:يدىبينستااعددعوف))يا:لىفقالأدممنقبة

يعطىحتىفيكمالمالاستفاضةثم،(3)الغنمكقعاصفيكميأخذموتانثم،المقدس

هدنةثم،دخلتهإلاالعربمنبيتلممىلافتنةثمساخطا،فيظلديناليمائةالرجل

به.إسحاقأبىطريقمن(1655)يعلىوأبوبه.إسرائيل=طريق

.(514؟،3577)البخارى(1)

والنسائى،(1184)ومسلم،(2957)والبخارى،(17771)أحمدوأخرجه.(2757)داودأبو(2)

به.الزنادأبىطريقمن(4207)

فتحوينظر،1/039الأنوارمشارق.الغنميأخذداء:والقعاص،والموتللطاعوناسم:الموتان(3)

.6/278البارى
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...العزةربرسولبعدالأئمةمهادنةبابالجزيةكتاب

كلتحت،(1)غايةثمانينتحتفيأتونكمفيندرونالأصفربنىوبينبينكمتكون

شيوخمنشيخاالحديثهذافذاكصنا:الويى.!الألفا"عشراثناغاية

أخبرنى:الشيخفقال."المقدسبيتكمح)ثم:قولهفىالمدينةاو(03/91

عشي!،اللهرسولعنالحديثبهذايحذثكانأنه،هريرةابىعنسعيا

البخارىرواه.(2)"المقدسبيت))عمران:"المقدسبيت"فتحمكانويقول

.(3)هريرةأبىإسناددونمسلمبنالوليدعنالحميدئعن""الصحيحفى

قالا:ال!وسئاللهعبدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8851

مزيد،بنالوليدبنالعباسأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسابوحدثنا

مكحولمال:قال،عطئةبنح!انحذثنى،الاوزاعنأخبرخ!،ابىأخبرنا

عنخالا،فحذثنا:قال.معهمفملتمعدانبنخالدإلىزكرئاأبىوابن

أصحابمنرجلمخبر؟ذىإلىبناانطلق:لهقالأنهنفيربنجبير

:يقوللمجيداللهرسولسمعت:فقال،فأتيناه:قاللمجيو.اللهرسول

وتسلمونعدؤا،.فتنصرونوهمأنتمتغزونثئمآمنا،صلحاالزوم"سيصالحكم

النصرانئةمنرجلفيرفعتلولي،ذىبمرحكشزلونتنصردون/ثم،4وتغنمون224/9

فعندفيدقه،إليهفيقومالمسلمينمنرجلفينضب.الضليبغلب:فيقول،الصليب

.6/278البارىفتح.وقفوقفتإذاالمتبعغايةلأنهابذلكوسميت،رايةأى:غاية(1)

بنالوليدطريقمن(6675)نحبوابن،(4204،5904)!ا-وابن،(0005)داودأبوأخر!،(2)

بتمامه.بهمسلمبنالوليدطريقمن4/419والحاكم،هريرةأبىإصناددونبهمسلم

.(3176)الخارى(3)

"تقيمون،.:سفى(4)
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الجزيةكتاب

.(2)((للملحمة(1)ويجمعونالرومتغضبذلك

مدةغيرإلىالمهادنةباب

مدةغيرإلىالمهادنةباب

حدثنا،جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8852

ابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبد

اليهودأجلىعمرأن،عمرابنعن،نافععن،عقبةبنموسىعن،جريج

أرادخيبرعلىظهرلما!ماللهرسولوكان،الحجازأرضمنوالنصارى

ولرسولهللهعليهاظهرحينالأرضفكانتمنها،اليهودإخراج

لمجراللهرسولاليهودفسألتمنها،اليهودإخرافأراد،وللمسلمين

!ر:اللهرسوللهمفقالالثمو،نصفولهمعملهايكفوهأنعلىليقرهم

تيماءإنىعمرأجلاهمحتىبهافقوواشئنما((.ماذلكعلىبها"نقوكم

بنوإسحاقرافعبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواهوأريحاء)3(.

.(4)الرزاقعبدوقال:فقالالبخارىوأخرجه،الرزاقعبدعنمنصور

ذلكعلى"نقركم:عقبةبنموسىعنسليمانبنالفضيلرواهوكذلك

شئنا".ما

"تجتمعون".:سفى(1)

(6708)حبانوابن،(0894)ماجهوابن،(4292،4293)داودوأبو،(16826)احمدأخرجه(2)

.(36،3608"7)داودأبىصححيحفىالألبانىوصحححه.بهالأوزاعىعنطرقمن

"أريحا".:م،سفى(3)

.(11734)فىوتقدم.(6368)أحمدعندوالحديث

.(1766/62)ومسلم،(4028)البخارى(4)
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مدةغيرإلىالمهادنةبابالجزيةكتاب

.(1)"انئشمماذلكعلىفيها"أدركم:ح!ادعنزيدبنمطأسطرواهوكألك

.(2)"وي!اللهلرسولبدا"ما:نافععنعمربناللهعبيدأط،03/91روايةوفى

مما"نقركم:!يحالنبىعنعمر،عنعمرابنعننافععنمالكروايةوفى

.(3)"اللهأقركم

جم!النبىعن،المسئببنسعيدعنشهابابنروايةفىوكذلك

.(4)"اللهأقزكمما"أقركم:مرسلا

هريرةأبىعنسعيدعنشهابابنعنالأخضرأبىبنصالحورواه

(5)*ا
موصولا.

بأسانيدها.الزواياتهذهمضتوقد

الله.أقزكمماأقزكم:يقوللافلم:قيلفإن:اللهرحمهالشافعىقال

نأفىلمجيواللهرسولوبينبينهالفرف:قيلجمي!؟اللهرسولبعدمامإكليعنى

.(6)ىحوبغيرهأحدايأح!ولابالوحىرسولهيأح!كاناللهأمر

(3

.(11735)فىتقدم(

.(11736،18431)فىتقدم(

.(18779)فىتقدم(

.(7512)فىتقدم(

.(11739)فىتقدم(

.4/190الأم(
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قتالهعلىيقوىمنمهادنةبابالجزيةكتاب

قتالهعلىيقوىمنمهادنةباب

أبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ8853

بنعبادحدثنا،سعدويهحدثنا،إسحاقبنحنبلحدثنا،السماكابنعمرو

ابنعن،مقسمعن،الحكمعن،حسينبنسفيانحدثنا،العوام

ينادىأنوأمره،الموسمعلىبكرأبابعثلمجحيهاللهرسولأنرعيهما،عباس

ناقةرغاءسمعإذالطريقبعضفىنازلىبكرأبوفبينا:قال.الكلماتبهؤلاء

علئ،فإذا،!غاللهرسولأنهوظنفزعافخرجالقصواء،لمجؤاللهرسول

بهؤلاءينادىأنعليامروأالموسمعلئفأتى،!يوالل4رسولكتابإليهفدفع

اللهإن:التشريقأيامولممطفىفنادىعلئفقامفحجا،فانطلقا،الكلمات

غيرأن!واغلموأأشهيأزبعهالازضفى!فسيحوا"مشرككلمنبرى!ورسوله

،عريانبالبيتيطوفنولا،مشركالعامبعديحجنلا.(2:التوبةأ!اللهمغجزى

9/225فنادى/هريرةأبوقام(1)حبفإذابهذا.ينادىكان.مؤمنإلاالجنةيدخلولا

.(2)اهب

الحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8854

أحمدبنمحمدصادقوأبوالمقرئحامدأبىابنمحمدوأبوالقاضى

بنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالوا:العطار

.(حح)ب6/298التاج.صوتهفىوغلظوخشونةبحةاخذته:بح(1)

من(12128)والطبرانى،(3585)الآثارمشكلشرحفىوالطحاوى،(9130)الترمذىأخرجه(2)

غريب.حسن:الترمذىوقال.بهالعوامبنعبادطريق
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قتالهعلىيقوىمنمهادنةبابالجزيةكتاب

عن،الشعبىعن،المغيرةعن،شعبةحدثنا،عمربنعثمانحدثنا،مرزوق

لمجيمالنبئبعثهحينعلىمعكنت:قالائهأبيهعن،هريرةأبىبنالمحزر

فقيل،صو!(1)لحصحتىأنادىفكنت:قالى.مكةأهلإلىببراءةاو،91/04

إلاالجنةيدخللاأنهننادىأنأمرنا:فقالى؟تنادىكنتشىءبأئ:له

فإذا،أشهرأربعةإلىفأجلهعهدمي!مجاللهرسولىوبينبينهكانومن،مؤمن

بالبيتيطوفولا،ورسولهالمشركينمنبرىءاللهفإنالأشهرمضت

.(2)مشركالعامبعديحبئولا،عريان

لهكانومن:الحديثهذافىعلىعنيثيعبنزيدحديثفىمضىوقد

.(3)رهشأفأربعةعهدلهيكنلمومن،مذتهإلىفعهدهعهد

تسييرمكةفتحبعدأمئةبنلصفوانجمييهاللهرسولىوجعل:الشافعئقالى

.(4)رهشأأربعة

كتابفىالرهرئشهابابنحديثفىهذامضىقد:الشيخقال

النكاخ)5(.

.(لح)ص29/312التاج.بخأى:صحل(1)

.(18006)فىتقدم(2)

.(18777)فىتقدم(3)

.218/7الأم(4)

سهرين.سيره:وفيه(14180)فىتقدم(5)
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عنهميكفواأرعلىشيئاالمسلمونيعطيهمأنفىخيرلابابالجزيةكتاب

عنهميحفواأنعلىشيئاالمسلمونيعطيهمأنفىخيرلابابئ:

أعزالاسملاموأن،شهادةللمسلمينالقتللأن:اللهرحمهالشافعئقال

ومقتولينقاتلينأهلهلأن؟أهلهعنيكفأنعلىمشركيعطىأنمن

.(1)الحقعلىظاهوون

أنهالأهوازقصةفىشعبةبنالمغيرةحديثفىرويناقد:الشيخقال

يولمونعيمجنةإلىصارمناقتلمنأنه،ربنارممالةعن،نبينافأخبرنا:قال

.(2)رقابكمملكمنابقىومن،"قطمثله

بنأحمدالحسنأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ8855

إسماعيل،بنموسىحدثناسعيد،بنعثمانحدثنا،عبدوسبنمحمد

نأ،مالكبنأنسحذثنى:قالاللهعبدبنإسحاقعن،همامحدثنا

رجلاسبعينفى،سليمأئمأخا،حراماسمهوكان،خالهبعث!ح!اللهرسول

أتىوكان،الطفيلبنعامرالمشركينرئيسوكان،معونةبئريومفقتلوا

أهلوصلىله!لاأهللكيكونأنخصالثلاثبينأخيرك:فقال!النبئ

وألفأشقربألفبغطفانأغزوكأو،بعدكمنخليفتكوأكونالمدر،

البكركغذةغدة:فقال،فلانبنىمنامرأةبيتفى(3)فطعن:قالشقراء.

فرسه،ظهرعلىفماتفركبهبفرسى.ائتوض!،فلانبنىمنامرأةبيتفى

.4/881لأما(1)

.(18233،18697)فىتقدم(2)

.(ن)طع35/354التاج.الطاعوناصابهأى:طعن(3)
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عنهميكفواأنعلىشيئاالمسلمونيعطيهمأنفيخيرلابابالجزيةكتاب

،فلانبنىمنورجلاعرجرجلمعهورجلانسليمأمأخوحرامفانطلق

كذا،(1)كنتمامنونىفإن،اتيهمحتىمنى،ظا.4/91قريبايعنىكونا:قال

رسالةأبفغكمأتؤمنونى:فقال،حرامفأتاهم.أصحابكمأتيتمقتلوخ!وإن

منفأتاهرجلإلىوأومثوا،يحذثهمفجعلنعم.:قالوا؟!شيماللهرسول

فزت،أكبرالله:فقال.بالزمحفأنفذه:قالأحسبه:هفامقال.فطعنهخلفه

قال.الجبلرأسفىكانالأعرجإلاكفهمفقتلالزجلفلحق.الكعبةورب

:المنسوخمنكانثئمعلينا)2(أنزل:قالمالكبنأنسفحذثنى:إسحاق

علىصباحاسبعين!شيماللهرسولفدعاوأرضانا(.عنافرضىرثنالقيناقد)إنا

فىالبخارئرواه.(3)ورسولهالفهعصتوعصئة،لحيانوبنىوذكوانرعل

.(4)إسماعيلبنموسىعن""الصحيح

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-ا8856

معمر،أخبرنا،اللهعبدأخبرنا،حثانحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرك!

طعنلما:يقولمالكبنأنسسمع،أنسبناللهعبدبنثمامةحذثيى

هكذا،بالذمفقال،معونةبئريوم-خالهوكان-ملحانبنحرام

البخارئرواه.()الكعبةورثفزت:قالثئم،ورأسهوجههعلىفنضحه

."تنك":م،سىف(1)

.(هيلع":م،سىف(2)

أحمد:وعند.بههمامطريقمن(13195)أحمدوأخرجه.3/345،346الدلائلفىالمصنف(3)

صباخا.أربجن

صباخا.ثلاثين:وعنده.(1904)البخارى(4)

به.حبانطريقمن(8297)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(80)الجهادفىالمباركابن(5)
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عنهميكفواأنعلىشيئاالمسلمونيعطيهمأنفىخيرلابابالجزيةكتاب

.(1)حبانعن""الصحيحفى

الإسماعيلئ،بكبرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-أ8857

أبوحدثنا،المخرمئسالمابنهوخلفحدثنا،الصوفئاللهعبدأبوأخبرنا

بكبرأبواستأذن:ر!نهاعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامحدثنا،أسامة

بنعامرومعهما)2(الهجرةفىالحديثفذكر.مكةمنالخروجفىكييهالنبئ

أميةبنجممرووأسر،معونةبئريومفهيرةبنعامرفقتل:قال.فهيرة

عمرولهفقال.قتيلإلىوأشارهذا؟من:الطفيلبنعامرلهفقال،الضمرى

226/9السماءإلىرفعقتلما/بعدرأيتهلقد:فقال.فهيرةبنعامرهذا:أميةابن

خبرهم،لمجيرالنبئفأتى:قال.الأرضوبينبينهال!ماءإلىلأنظرإنىحتى

عناأخبزربنافقالوا:ربهمسألواقدوإنهمأصيبواأصحابكم"إن:وقالفنعاهم

منهموأصيب:قالعنهمفأخبرهم:قالعنا".ورضيتعنكرضينابماإخواننا

بهوسمىعمربنومنذر،عروةبهسمىالضلتبنأسماءبنعروةيومئذ

ص،ص،(3)و.،
أسامة،أبىعنإسماعيلبنعبيدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.مندر

.(4)عروةقولمنالحديثاخروجعل

أبوحدثنا،الفقيهمحمدبنعلىبنمحمدنصرأبوأخبرنا-أ8858

حدثنا،الحرشئعمروبنمحمدحدثنااو،91/05،يعقوببنمحمداللهعبد

.(1904)لبخارىا(1)

أتبعهماإ.:موفىإتبعها"،:سفى(2)

.3/352الدلائلفىالمصنف(3)

.(9304)البخارى(4)
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للضرورةونحوهالفداءفىالاعطاءفىالرخصةبابالجزيةكتاب

أبىعن،قلابةأبىعن،أيوبعنزيد،بنحمادحدثنا،منصوربنسعيد

ظاهرينأمتىمنطائفةيزالالا:جميواللهرسولقال:قالثوبانعن،أسماء

فىمسلئمرواه.(1)"كذلكوهماللهأمريأتىحتىخذلهممنيضزهملاالحقعلى

(2)

.وغيرهمنصوربنسعيدعن""الصحيح

للضرورةونحوهالفداءفىالإعطاءفىالرخصةباب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ8859

بنحفادحدثنا،مسددحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

نأ،حصينبنعمرانعن،المهلبأبىعن،قلابةأبىعن،أئوبعن،زيد

.(4)ىضمكما""الصحيحفىمسلمأخرجه.(3)برجلينرجلأفدىجمي!النبى

لمجتاللهرسولاستوهبهاالتىالمرأةفىالأكوعبنسلمةحديثومضى

.()المرأةبتلكففداهمأسرىأيديهموفى،مكةإلىبهاوبعثمنه

الجرجاخ!،الرئيسمنصوربنمحمد(6)دعسأبوحدثنا-ا8860

به.زيدبنحمادطريقمن(2229)والترمذى،(4252)داودوأبو،(03224)أحمدأخرجه(1)

.(0192/170)مسلم(2)

.(18291)فىتخريجهتقدم(3)

.(-8/1641)مسلم(4)

.(18376)فىتقدم(5)

بكرأباسمعالجولكى،سعدأبو،الحسنبنمنصوربنمحمدوهوإسعيدأ.:م،سفى(6)

الرياسةولىوغيرهما،والمصنفميمرنبننجيبعنهروى،الغطريفىأحمدوأباالإسماعيلى

=وقال.والنوالوالمروءةالهمةذو:الغافرعبدقال،نوفىأنإلىالمعالىفلكالأمبرأيامبجرجان
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للضرورةونحوهالفداءفىالإعطاءفىالرخصةبابالجزيةكتاب

بنالفضلخليفةأبوأخبرنا،العبدىأحمدبنمحمدأحمدأبوأخبرنا

)ح(منصورعن،سفيانأخبرناكثير،بنمحمدحدثنا،الجمحئالحباب

بنيونسحدثناجعفبر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا

أبىعن،وائلأبىعن،منصورعن،جريرحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيب

."المريضوعودواالعانى،وفكوا،الجائع"أطعموا:قالكفالنبئأن،موسى

بنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواهالأسير)1(،!والعاخ!:سفيانقال

(2!ءصيرير

جرير.حمأ!تيبهظ!وب-!!

الحسنوأبوالسقاءابنمحمدبنعلئالحمعدنأبوأحبرفأ-!ا!ثمثم

حدثنا،إسحادتىبتمحمدبنالحسنأخبرنا:!الا،ءثالمؤمح!!بعلئ

عن،مطزفعن،زهيرحدثنا،مرزودتىبنعمروحدثنا،يعقوببنيوسف

منعندكمهل،المؤمنينأميريا:لعلىقلت:قالجحيفةأبىعنعامر،

فهماإلاأعلمهماالنسمةوبرأالحبةفلقوالذىلا،:قالشىء؟الوحى

:قال؟الضحيفةفىوما:قلت.الصحيفةفىوما،رجلاوجلعزاللهيعطيه

فقلتزهير:قال.(3)مشركبقتلمؤمنيقتلولاالأسير،وفكاكالعقل

،(886)جرجانتاريخ:ينظر.(!410)سنةتوفىوغزنة.وهراةبنيسابورحدث:=الذهبى

-!104سنةووفيات)حوادثالإسلاموتاريخ،2/124والأنساب،(8)السياقمنوالمنتخب

.2اهصهـ(42؟

،(7325)يعلىوأبوبه.الحباببنالفضلعن(3324)حبانابنواخرجه.(491)الطيالسى(1)

.(19699)فىوسياتى،(6649)فىوتقدمبه.جريرطريقمن(1730)والبزار

.(6403،5373)البخارى(2)

.(08160-ا0660)فىتخريجهتقدم(3)
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مسلغا...بلدهجاءمنالاماميردأنعليالهدنةبابالجزيةكتاب

السنة.بذلكوجرتالعدؤ،منيفكأن:قالالأسير؟فكاكوما:لمطرف

بناحمدعن""الصحيحفىالبخارئرواهالمعقلة)1(.:العقل:مطرفقال

(2)-،بربر
معاويه.بنرهيرعنيوس!

المشركينمنمسلمابلدهجاءمنالإماميردأنعلىالهدنةباب

سلمانبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8862

حذيفة،أبوحدثنا،عيسىبنمحمدبناحمدحدثنا،الحسنبنأظ،05/91

المشركينلمجي!النبئصالح:قالالبراءعن،إسحاقأبىعن،سفيانحدثنا

إليهم،رذهالمشركينمنأتاهمنأنعلىأشياء؟ثلاثةعلىالحديبيةيوم

ثلاثةبهافيقيمقابلمنيدخلهاأنوعلى،يرذوهلمالمسلمينمنأتاهمومن

أبوفجاء،ونحوهوالقوسفي!لا؟ال!لاحبجلتانإلايدخلهاولا،أئام

أبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)إليهمفرذه،قيودهفىيحجلجندل

(4)ري:.،
حديمه.

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا8863

حدثنا،خالدبنهدبةحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

يومقريشاصالحلماجم!اللهرسولان،أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحماد

"الغفلة".:م،صفى(1)

.(5169)البخارى(2)

به.سمانطريقمن(18683)وأحمد.بهحذيفةأبىطريقمن(6795،6799)عوانةأبوأخرجه(3)

.(0072)البخارى(4)
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مسلغا...بلدهجاءمنالإماميردأنعلىالهدنةبابالجزيةكتاب

227/9بنس!اليلفقال."الرحيمالرحمناللهبسم/"اكمب::لعلىقالالحديبية

لمج!النبئفقالاللهئم.باسمك:اكتب،الرحيمالرحمننعرفلا:عمرو

عليهصالحماهذا:"اكمب:لعلى!ج!النبئفقال!.((اللهمباسمك:"اكتب:لعلى

لصدقناكاللهرسول!أنكنعلملو:عمروبنسهيلفقال.((اللهرسولمحمد

حم!"اكتب:لعلى!ج!النبئفقال!.أبيكواسماسمكاف"بمذبكولى

ترئهمناأتاكمومن،عليكمرددناهمنكمأتانامن:وكتب.((اللهعبدابن

ومن،اللهفأبعدهمناأتاهم"من:قالهذا؟نعط!اللهرسوليا:فقالوا.عليكم

فىمسلمأخرجه.(1)((اجرخموفرجالهوجلعزاللهجعلعليهمفرددناهمنهمأتانا

.(2)سلمةبنحمادمحنعفانحديثمن""الصحيح

أبوحدثنا:قالاالقاضىبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8864

بنيونسحدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

بنوالمسورمروانمحن،عروةمحن،الرهرىحدثنى،إسحاقابنمحن،بكير

لماوأنه،لمج!النبىإلىعمروبنسهيلوخروجالحديبيةقصخةفىمخرمة

توضعأنعلىالصلحوقعحتىالقول!بينهماجرى!يماللهرسول!إلىانتهى

يرجعوأن،بعضمنبعضهمالناسيأمنوأن،سنينعشربينهماالحرب

مكةوبينبينهخلواقدمها،(3)المقبلالعامكانإذاحتىذلكعامهمعنهم

من(13827)واحمد.بهخالدبنهدبةطريقمن(4870)حبانوابن،(3323)يعلىابواخرجه(1)

به.سلمةبنحمادطريق

.(1784/93)مسلم(2)

لا."الثانى:الأصلحاشيةفى(3)
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مسلفا...بلدهجاءمنالإماميردأنعلىالهدنةبابالجزيةكتاب

وأنه،القربفىوالسيوفالزاكببسلاحإلايدخلهالاوأنه،ثلاثابهافأقام

مناأتاكمنوائه،عليكنرذهلمولئهإذنبغيرأصحابكمنأتانااو(؟91/6من

فإن:قالالصحيفةكتبةفىالحديثوذكرعلينا.رددتهولئهإذنبغير

الحديد،فىيرسفعمروبنسهيلابنجندلأبوطلعإذلتكتبالصحيفة

وأخذ،وجههفضربإليهقامسهيلراهفلقا،فأفلتحبسهأبوهكانوقد

يأتيكأنقبلوبينكبييىالقضتةولجتقدمحمديا:وقال،(ايتله)ايلببه

أردأالمسلمينمعشريا:صوتهبأعلىجندليأبووصاح"صدقت".:قالهذا.

جندلي،"أبا:جندللأبىلمجفاللهرسولفقال؟دينىفىيفتنوخ!المشركينإلى

إناومخرجا،فرجاالمستضعفينمنمعكولمنلكجاعلالفهفإنواحتسباصبز

بنعمرفقامنغدر".لاوإناالعهد،وبينهمبينناوجرى،القومهؤلاءصالحناقد

اصبر،جندليأبا:يقولوهو،يتفهوأبوهجندليبىأجنبإلىيمشىالخطاب

يدخ!عمروجعل.كلبدمأحدهمدموإنما،المشركونهمفإنما؟واحتسب

ثتم.بأبيهفضنأباهبهفيضربيأخذهأنرجوت:عمرفقال،في!لاقائممنه

لمجماللهرسولقدمولما:قالا.والزجوعالعمرةمنالتحفلفىالحديثذكر

حليفالثقفئجاريةبنأسيدبنعتبةبصيرأبوإليهأفلتبهاواطمأنالمدينة

عبدبنوالأزهرشريقبنالأخنسفيهلمجماللهرسولإلىفكتب،زهرةبنى

استأجراهلؤىبنعامربنىمنورجللهمامولىمعبكتابهماوبعثا،عوف

جعلتإذا:ولثبتهالرجلولببت.!ر،)خ:المثبتفوقالأصلفىوكتب،"فتلهإبلبته:مفى(ا-1)

.1/193،195،4/223النهايةينظر.وألقاهصرعه:وتله،بهوجررتهغيرهأوثوئاعنقهفى

-ا44-



مسلفا...بلدهجاءمنالإماميردأنعلىالهدنةبابالجزيةكتاب

إليهفدفعام!مجاللهرسول!علىفقدمابصير،أباصاحبهماعليهماليرد

قدالقومهؤلاءإنبصيير،أ"يا:لهفقال!،بصيرباأمح!هي!للهارسول!فدعا،كتابهما

اللهرسول!يا:فقال!بقومك((.فالحقنغدر،لاوإنا،علمتقدمامحلىصالحونا

!ر:اللهرسول!فقال!بى؟ويعبثوندينىفىيفتنوخ!المشركينإلىتردنى

منالمستفعفينمنمعكولمنلكجاعلاللهفإن،واحتسببصيرأبايا"اصبز

بذىكانواإذاحتى،وخرجابصيرأبوفخرج:قالومحرجا((.فرجاا!ؤمنين

هذاسيفكأصارم:للعامرىبصيرأبوفقال!،جدارسورإلىجلسواالحليفة

فاستله.شئتإناظ(91/06:دال؟إليهأنظر:قال!.نعم:قالمر؟عابنىأخايا

جالس!وهوجمجواللهرسول!علىفطلع،يشتدالمولىوخرج،عنقهبهفضرب

انتهىا!وفزعا((.رأى!قل!ر"هذا:قال!لمجيماللهرسولاهرفلماالمسجدفى

أبوطلعحتىبرحفما.صاحبىصاحبكمقتل:قال!.((؟كلط"ويحك:قال!إليه

وفتاللهرسول!يا:فقال!!جواللهرسول!علىفوقف،السيفمتوشحابصير

فىيفتنونىأنالمشركينعنبنفسىامتنعتوقد،عنكاللهوأدى،ذمتك

معهلوكانحرب(1)شحمأفه"ويل:مي!هي!اللهرسولفقال.بىيعبثواأنأودينى

،الشامإلىمكةأهلطريقوكان،بالعيصنزل!حتىبصيرأبوفخرج.((رجال

فلحقوا،فيهلمجؤاللهرسول!قال!وبما،المسلمينمنبمكةكانمنبهفسمع

لافكانوا،السبعينأوالستينمنقريبالمسلمينمنعصبةفىكانحتىبه

الناربهيحركالذىالعودوهو،كالمحشوملهبهامحركهاأى:حربومحش"مسعر".:سفى(1)

.1/214الأنوارمشارق.وتلتهبلتتقد
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مسلفا...بلدهجاءمنالإماميردأنعليالهدنةبابالجزيةكتاب

حتىاقتطعوها،إلاعيرعليهمتمرولا،قتلوهإلأقريشمنبرجليظفرون

فلا،اواهملمابأرحامهميسألونه/جمؤاللهرسولإلىقريشفيهاكتبت228/9

.(1)المدينةعليهفقدمواجمؤاللهرسولففعل.بهملناحاجة

ابنبكرأبوأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-ا8865

أويس،أبىابنحدثنا،المغيرةبناللهعبدبنالقاسمحدثنا،العبدئعتاب

هذهفذكر.عقبةبنموسىعفهعن،عقبةبنإبراهيمبنإسماعيلأخبرنا

.((دحأمعهكانلوحربمسعرأفه"ويل:جمؤاللهرسولفقال:فيهاقالالقضة

:قال.اللهرسولياخفس:فقالجم!اللهرسولإلىبسلبهبصيرأبووجاء

صاحبك،بسلبشأنكولكن،عليهعاهدتهمبالذىلهمأوفلمخمستهإذاأإنى

منمعهقدمواكانوانفرخمسةمعهبصيرأبوفخرجشئت".حيثواذهب

علىجهينةأرضمنالمروةوذىالعيصبينكانواحتى،مكةمنالمسلمين

إلألقريشعيربهميمزلاالبحر،سيفيلىمفاقريشعيرات)2(طريق

سبعينفىعمروبنسهيلابنجندلأبووانفلت،أصحابهاوقتلوا،أخذوها

علىيقدمواأنوكرهوابصير،بأبىفلحقواوهاجروا،أسلمواراكبا

وأتمتقذممابمعنىبعدهماذكرثئم.المشركينهدنةفىجمؤاللهرسول

(3)
منه.

.(18840)فىتخريجهتقدم(1)

.إاعيران:الأصلحاشيةنى(2)

.4/172،173الدلانلفىالمصنف(3)
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يجوزلافيماالصلحنقضىبابالجزيةكتاب

يجوزلافيماالصلحنقضباباوأ07/91

الضلح.فىدخلنكنإنالنساءرذتركوهو

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-ا8866

عن،عقيلعن،الفيثحدثنا،يحيىحدثنا،شريكبنعبيدحدثناالضفار،

المذةعلىقريشمشركى!لمجج!اللهرسولقاضىالهبلغنا:قالائهشهابابن

فأخبرك!،بينهمبهقضىفيمااللهأنزل،الحديبيةيوموبينهمبينهجعلالتى

عنيخبرانمخرمةبنوالمسورالحكمبنمروانسمعالهالربيربنعروة

يومئذ،عمروبنسهيلكاتبلمااللة!كلججمرسولأن،!لمجيماللهرسولأصحاب

وإنأحدمنايأتيكلاأنه!سماللهرسولعلىعمروبنسهيلاشترطفيماكان

وألغطواذلكالمؤمنونفكره.وبينهبيننافخليتإلينارددتهإلادينكعلىكان

هذه!خسأيقملم:اللهرحمهاحمد)1(الإمامقال-أخرىكطمةقالأو.به

فكاتبه،ذلكإلاسهيلوأبىوامتعظوا)2(-:نسخةفىورأيته،الكلمة

أحديأتهولم،عمروبنلسهيلأبيهإلىجندلأبايومئذورذ،!ي!اللهرسول

وكانت،المؤمناتوجاء،مسلماكانوإنالمذةتلكفىرذهإلاالرجالمن

وهى،يومئذ!يخج!اللهرسولإلىخرجممنمعيطأبىبنعقبةبنتكلثومأئم

يرجعهافلمإليهميرجعهاأن!يخج!اللهرسوليسألونأهلهافجاء،3تى

الله.رحمهالمصنفهو(1)

.1/386الأنوارمثارقفىاللفظةهذهعلىالكلامينظر(2)

السننمعالم.المدركةهىبل:ويقال،الإدراكتاربتالتىوهى،عاتقجارية:يقال:الخطابىتال(3)

.لبلوغا:لإدراكوا.1/052
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يجوزلافيماالصلحنقضىبابالجزيةكتاب

أغلماللهفاتتحنوهنمهجرتائمؤمنتجاء-!إذا:فيهناللهأنزللماإليهم

طءص!وصءصط

الن!يحئونهتمولافئمصلهنلااتكفارإلىترجعوهنفلامؤمنئزعلشوهنلانبايئنهن

يمتحنهنكانلمجقهاللهرسولأنر!بفاعائشةفأخبرتنى:عروةقال.(أ:الممتحنةأ

ولاسثئاباللهيشركت!أنعكلايغنكانمؤشتدجآإذاالنبئ!يأنهاالآيةبهذه

قالت:عروةقال.(12:الممتحنةأالآيةأؤلدهن!يقنفنولايزنينولايمئردق

بايعئك((."قد:لمجقهاللهرسوللهاقالمنهنالشرطبهذاأقزفمن:!نهاعائشة

إلأبايعهنما،المبايعةفىقطامرأةيديدهت!مماوالفه،بهيكفمهاكلاما

.(2)ريكببنيحيىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.بموله
-(1)

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأنجبرنا-ا8867

عن،حذثهمثوربنمحمدأنأظ(07/91عبيد،بنمحمدحدثناداود،

خرج:قالمخرمةبنالمسورعنالربير،بنعروةعن،الرهرئعن،معمر

جاءثئم:زاد،مضىمابمعنىالحديثفذكز.الحديبيةزمنلمجمالليمارسول

يرذواأنمرهموأيرذوهنأناللهفنهاهم،(3)الآية،مهاجراتمؤمناتنسوي!

.(4)قاالضد

(2748)السنةشرحفىالبغوىوأخرجه.4/170الدلائلوفى،(3773)الصغرىفىالمصنف(1)

به.بكيربنيحصطريقمن

.(5286،5287)البخارى(2)

.المقامهذامنالألفاظبعضسقطأنهوالظاهر،النسخفىكذا:7/318المعبردعونصاحبقال(3)

سقط.هنايكونفلابعدها،وماالايةمعنىحكايةعلىولعله:قلتاص.

من(1181)والبخارىبه.ثوربنمحمدطريقمن(2770)النسالىوأخرجه.(2765)داودأبو(4)

مختصر.وعندهمابه.معمرطريق
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يجوزلافيماالصلحنقضبابالجزيةكتاب

أبوحدثنا:قالاالقاضىبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8868

بنيونسحدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

الزبيربنعروةعلىدخلت:قالالزهرىحدثنى،إسحاقابنعنبكير،

229/9!مجذ/!إذا:وجلعزاللهقولعنيسأله(1)هنيدةأبىابنإليهكتبوقد

صالحكانلمجيهماللهرسولإن:عروةإليهفكتبناتتحنوهن!.!رتائمؤنت

هاجرفلما.عليهمردهولئهإذنبغيرأتاهمنأنهلهموشرط،الحديبيةأهل

فىرغبةجئنكنفإن؟بامتحانهناللهأمرهمج!مجاللهرسولإلىالمسلمات

ترتجعوهنفلامؤمنمخعلمتموهنم!لان:وجلعزاللهقال،عليهميردهنلمالإسلام

.(2)الرجالوردالنساءمي!مجاللهرسولفحبساتكفار!.إلى

حدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ8869

حدثنى:قال،إسحاقبنمحمدعن،يونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمد

معيطأبىبنعقبةبنتكلثومأمهاجرت:قالابكرأبىبناللهوعبدالزهرى

إلىعقبةابناوفلانالوليدأخواهافجاء،الحديبيةعامجميهماللهرسولإلى

عليهما)3(.يردهاأنفأبىيطلبانها!ج!مجاللهرسول

لسهيلفقال،حديبيةصلحفىالزهرىعنمعمرروايةفىمضىوقد

إلينا)4(.رددتهإلادينكعلىكانوإنرجلمنايأتيكألاعلى

س،م:"هنيد".ىف(1)

.(18842)فىتخريجهتقدم(2)

.(18866)حديثضمنتقدم(3)

.(18840)فىتقدم(4)
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مسلفاالهدنةأهلعبيدمنجاءمنبابالجزيةكتاب

.الشرطهذافىيدخلنلمالنساءأنعلىدلالةذلكوفى

مسلماالهدنةأهلعبيد)1(منجاءمنباب

محمدبنأحمدأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8870

إبراهيمحذثنى،إسماعيلبنمحمدحدثنا،شاكربنحمادحدثنا،النسوئ

ابنعنعطالمح!،قال:قالجريجابنعن،هشامأخبرنا،موسىابن

ورذتيردو،،لمالعهدأهلللمشركينأمةأوعباهاجروإن:ريمطعباس

.(2)""الصحيحفىمحماأخرجهأثمانهم.

مسلماالحربأهلعبيدمنجاءمنباب

اللهعبدأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبواو،08/91أخبرنا-ا8871

الحسنبناللهعبدشعيبأبوأخبرناببغداد،الحرمينقاضىقانعابن

سلمةبنمحمدحدثناالحراك!،يحيىبنالعزيزعبدحدثناالحزاك!،

بنمنصورعن،صالحبنأبانعن،إسحاقبنمحمدعنالحزاكأ،

إلىعبدانخرج:قالطالبأبىبنعلىعن،حراشبنربعىعن،المعتمر

محمديا:قالوا،مواليهمإليهفكتبالضلحقبلالحديبيةيوميخيماللهرسول

فقال.الزقمنهرباخرجواوانما؟دينكفىرغبةإليكخرجواماوالفه

)اط:وقاللمجي!اللهرسولفغضب.إليهمرذهم،اللهرسولياصدقوا:ناس!

ص،م:أعند".ىف(1)

.(5286،5287)الخارى(2)
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مسلفاالحربأهلعبيدمنجاءمنبابالجزيةكتاب

.((اذهعلىرقابكميضربمنعليكماللهل!عثحتىقريشمعشرياتنتهونأراكم

.(1)((لجوعزاللهعتكاء"هم:وقال،يرذهمأنوأبى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8872

ابنعنبكير،بنيونسحدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

أهل!اللهرسولحاصرلما:قالالثقفىالمكدمبناللهعبدعن،إسحاق

،كلدةبنللحارثعبداوكانبكرةأبو؟رقيقهممنرقيقإليهخرجالطائف

قدمفلما،فأسلموا،رقيقهممنرهطفى،ووردان،ويحنس،والمنبعث

علينارداللهرسوليا:قالوا،فأسلموالمجي!اللهرسولعلىالطائفأهلوفد

ربرلكلىلىور!وجل".عزاللهعتقاءأولئكدالا،:فمال.أتوكالذينرقيقنا

منقطع.هذا.(2)إليهفجعله،عبدهولاء

ببغداد،السكرىيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرناوقد-أ8873

حدثنانصر،بنسعدانحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا

نأر.بماعباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،الحجاجعن،معاويةأبو

.(3)المشركينعبيدمنالطائفيومإليهخرجمنأعتقلمجصاللهرسول

والترمذى،(1336)وأحمدبه.العزيزعبدعن(0270)داودأبووأخرجه.ا2/25الحاكم(1)

صحيحفىالألبانىوصححه.غريبصحيححن:الترمذىوتالبه.منصورطريقمن(3715)

.(2349)داودأبى

.159/5الدلائلفىالمصنف(2)

به.معاويةابىطريقمن(12579)والطبرانى،(2564)يعلىوأبو،(1959)احمدأخرجه(3)
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مسلفاالحربأهلعبيدمنجاءمنبابالجزيةكتاب

عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-أ8874

بنوسليمانمنهالبنحخاجحدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا،راف!ئصلا

عن،الحكمعنالحخاج،عن،سلمةبنحقاد/حدثناقالا:حرب230/9

الطائفزمنجم!النبىإلىوثبواأعبدأربعةانر!هما،عباسابنعن،مقسم

(1)،ص.ء
عتقهم.

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ8875

،اظ08/91،غياثبنحفصحدثنا،كريبأبوحدثنامحمد،بناللهعبد

خرجاعبدينأنر!النهطعباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،الحخاجحدثنا

.(2)بكرةأبوأحدهما؟لمجفاللهرسولفأعتقهمافأسلماالطائفمن

محمدبنأحمدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8876

إبراهيمحذثنى،إسماعيلبنمحمدحدثنا،شاكربنحقادحدثنا،النسوئ

ر!جمتمعباسابنعن،عطاءقال:قالجريجابنعن،هشامأخبرنا،موسىابن

ولهما،حزانفهما،أمةأو-الحرباهليعنى-منهمعباهاجروإن:قال

.(4)""الصحيحفىالبخارىأخرجه.(3)للمهاجرينما

(1)

(2)

(3)

(4)

به.سلمةبنحمادطريقمن127/7بغدادتاريخفىالخطيبأخرجه

،2111)وأحمدبه.غياثبنحفصطريقمن278/3المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه

به.لحجاج21طريقمن(2550)والدارمى،(2176

الطائفحصنمنح!عوالنبىإلىتدلى،الصحابةفضلاءمنكان،الحارثبننفيعهوبكرةوأبو

.11/012الإصابةبعدها.أوكل(50)سنةتوفى.بكرةبابىفاضتهر،ببكرة

.(18870)فىتقدم

.(5286)البخارى
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...بالإسلامأعتقهمإنماأنهعلىبهيستدلمابابالجزيةكتاب

بالإسلامأعتقهمإنماأنهعلىبهيستدلماباب

الحربعليهامنصوببلادمنوالخروج

ابنبكرأبوحدثناالحافأ،اللهعبدبنمحمدأخبرنا-ا8877

عن،الليثحدثنا،سعيدبنقتيبةأخبرنا،أيوببنمحمدأخبرنا،إسحاق

أنهيشعزولمالهجرةعلىع!ي!النبئفبايععباجاء:قالجالرعنالربير،أبى

أسودين،بعبدينفاشتراه"بعنيه".:ع!ي!النبىلهفقال،يريدهسئدهفجاء،عبا

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)؟وهأعبا:يسألهحتىبعدأحدايباجلمثئم

(2):يمير

.وعيره!تيبه

ولكنه،حرامنهيشترلميعتقهالإسلامكانولو:اللهرحمهالشافعئقال

.(3)الحربعلمهامنصوببلادمنخار!غيرأسلم

مباخاالعقدكانإذابالعهدالوفاءباب

نقضهفىالتشديدمنوردوما

.(1:الماندةيالمقودمهـأأؤفوأءامنواانذيىم!يأئها:وتعالىتباركاللهقال

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8878

نمير،بناللهعبدحدثنا،العامرىعفانبنعلىبنالحسمنحدثنا،يعقوب

به.قتيبةعن(1954،4635)والنسالى،(1239،1596)مذىوالتر،(3358)داودأبوأخرجه(1)

.(00621)فىوتقدم

.(123/1602)مسلم(2)

.4/290الأم(3)
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مباخا...العقدكانإذابالعهدالوفاءبابالجزيةكتاب

بناللهعبدعن،مسروقعن،مثئبناللهعبدعن،الأعمشعن

ومنخالصا،منافقاكانفيهكنمن)أربغ:جمزاللهرسولقال:قال،كاهلإظعمرو

وإذا،كذبحذثاذايدعها؟حئىالنفاقمنخصلةفيهكانتمنهنخصلةفيهكان

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)"رجفخماصموإذا،أخلفوعدوإذاغدر،عاهد

عنالثورئحديثمنوأخرجاه،(2)أبيهعننميربناللهعبدبنمحمد

.(3)الأعمش

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىابوأخبرنا-ا8879

ر!نهبن،عمرابنعن،ديناربناللهعبدعن،مالكعن،القعنبئحدثنا،داود

أخبرض!،الحافظاللهعبدبنمحمدواخبرنا)ح(قالجمزاللهرسولأن

حدثناكشمرد)4(،أو(09/91عمروبنمحمدحدثنا،الفقيهالنضرأبو

أنهدينار،بناللهعبدعنجعفر،بنإسماعيلأخبرنا،يحىبنيحى

لهينصبالغادر"إن:جمراللهرسولقال:يقولطالاعمرابناللهعبدسمع

وفى،إسماعيلحديثلفظهذافلابئ".غدرةهذه:فيقال،القيامةيوملواة

.أأصالحديثعلوممعرفةفىوالحاكم.(041)الادابوفى،(4352)الثمبفىالمصنف(1)

ابنطريقمن(452)حبانوابن.(6322)والترمذى،(6884)داودوأبو،(6768)أحمدوأخرجه

به.الأعمشطريقمن(255)حبانوابن،(5035)والشالى.بهنمير

.(58/061)مسلم(2)

.(106/58)ومسلم،(34)البخارئ(3)

.(7518)فىضبطهعلىالكلامتقدم(4)
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مباخا...العقدكاناذابالعهدالوفاءبابالجزيةكتاب

9/231بنفلانغدرةهذه:فيقال،القيامةيوملواءلهينصبالغادر"إن:مالك/رواية

(1)بر
يحيىعنمسلئمورواه،القعنبىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.((يف

(2)

يحيى.بن

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-أ8885

عن،الفيضأبىعن،شعبةحدثنأ،النمرىعمربنحفصحدثناداود،

وكان،عهاالروموبينمعاويةبينكان:قالحميرمنرجل،عامربنسليم

وأفرسعلىرجلفجاء،غزاهمالعهدانقضىإذاحتىبلادهمنحويسير

بنعمروفإذا،فنظرواغدر.لاوفاب!!أكبرالله!أكبرالله:يقولوهو،برذون

"من:يقوللمجيهاللهرسولسمعت:فقال،فسألهمعاويةإليهفأرسل،عبسة

إليهمينبذأوأمدهاينقفىحتىيحفهاولاعقدةيشذفلاعهذقوبموبينبينهكان

!اوية)3(.فرجحسواء((.على

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-أ8881

عن،شعبةحدثنا،عمربنحفصحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

عها.الزوموبينمعاويةبينكان:قالعامربنسليمعن،الفيضأبى

.فذكره

عوانةأبوطريقهومن،(993)الحسنبنمحمدبروايةالموطأفىومالك،(2756)داودأبو(1)

طريقمن(7342)حبانوابن،(8736)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(0565،0665،1651)

به.ديناربناللهعبدطريقمن،(5192،4580)وأحمدبه.جعفربنإسماعيل

.(1735/01)ومسلم،(1786)البهخارى(2)

.(2397)داودأبىصحيحفىالألانىوصححه.(2759)داودأبو(3)
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مباحا...العقدكانإذابالعهدالوفاءبابالجزيةكتاب

داودوأبوبكيبر)1(أبىبنويحيىالقطانسعيدبنيحيىرواهوكذلك

.(4)شعبةعنوجماعة(3)برحبنوسليمانالطيالسئ)2(

اللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا-ا8882

ابنيعنىعيينةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفرابن

لمجواللهرسولسمعت:قالبكرةأبىعن،أبيهعن،جوشنبنالزحمنعبد

.(6)"الجنةعليهاللهحزم()كنههغيرفىمعاهداقتل"من:يقول

اللهعبدمحمدأبوأخبرنا،إسحادتىأبىابنزكرئاأبواخبرنا-ا8883

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(سلأمبنالحسنحدثنا،الخراساخ!ابنإسحادتىابن

حازبمبنأحمدحدثناالثيباخ!،علئبنمحمدجعفرأبوحدثنا،الحافظ

عن،مهاجربنبشيرأخبرنا،موسىبناللهعبيد)7(أخبرنا:قالا،الغفارى

قطالعهدقومنقض"ما:لمجصاللهرسولقال:قالأبيهعن،بريدةبناللهعبد

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

به.بكيرأبىبنيحصطريقمن(4358)العبفىالمصنفأخرجه

صحيح.حسن:وتال(1580)الترمذىطريقهومن،(1251)الطيالسى

به.حرببنسيمانطريقمن(4359)العبفىوالمصنف،(0691)الجارودابنأخرجه

بنالرحمنوعبدغندرطريقمن(17025)وفى.ضعبةعنغندرطريقمن(15170)أحمدأخرجه

حبانوابن.ضعبةعنسيمانبنمعتمرطريقمن(8732)الكبرىفىوالنسائى.بهضعبةعنمهدى

به.ضعبةعنيزيدبنمحمدطريقمن(4871)

فيهيجوزالذىمرهأغايةأووقتهيخرفىقتلهفىيعنى.غايته:وقيل.وتدرهوقته:وقيل.حقيقتهأى

.4/602النهاية.قتله

طريقمن(4761)والنسانى،(2760)داودوأبر،(03772)أحمدوأخرجه.(092)الطيالسى

.(2398)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهعيينة

.9/553،554النبلاءأعلامصيروينظرإعبد،.:م،سفى
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معصيةيكونبماالعهودمنيوفىلابابالجزيةكتاب

عليهماللهسفطإلاقطقوبمفىالفاحشةظهرتولااظ(91/09،بينهمالقتلكانإلأ

.(1)"رطقلاعنهماللهحبسإلاالزكاةقوممنعولا،الموت

زلمحيهطعباسابنعنبريدةبناللهعبدعنفرواهواقدبنالحسينخالفه

.(2)هنمأتمقولهمن

.(3)ج!عالنبىعنلبئعمرابنعنذلكدىوروى

مهدئبنمحمدبنأحمدبنجامعالخيرأبوأخبرنا-أ8884

الدارمئ،سعيدبنعثمانحدثنا،المحفداباذئطاهرأبوأخبرنا،الوكيل

خطبنا:قال!أنسعن،قتادةعن،هلال!أبوحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا

.(4)"هلعهدلالمندينولاله،أمانةلالمنإيمان)الا:فقال!!يخيهماللهرسولط

معصيةي!ونبماالعهودمنيوفىلاباب:

أبىابنزكوئاوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنابمااستدلالا-أ8885

العباسأبوحدثنا:قالواالقاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالمزكىإسحاق

ابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمد

القاسمعن،الأيلىالملكعبدبنطلحةعن،أنسبنمالكأخبرخ!،وهب

.(6469)فىوتقدم.صالحسنده:7/3805الذهبىوقال.ا2/26الحاكم(1)

.(6470)فىتقدم(!)

.(6175)والبزار،(0194)ماجهابنأخرجه(3)

وفاءفىأياتالقرآنوفى،قوىسنده:7/3805الذهبىوقال.(4354)الشعبفىالمصنف(4)

.(12815)فىوتقدمالعهد.
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معصيةيكونبماالعهودمنيوفىلابابالجزيةكتاب

نذر"من:قالانهلمجصاللهرسولعنلمجد،النبىزوجعائشةعنمحملإ،ابن

فىالبخارئرواه.(1)"يعصهفلاالفهيعضىأننذرومنفلئطغه،الفهيطيعأن

.(2)مالكعنوغيرهنعيمأبىعن""الصحيحلا

الأنصارمنامرأةالمشركونوأسر:اللهرحمهالشثافعىقال-أ8886

نإفنذرت!ي!النبىناقةعلىالأنصارئةفانفلتتلمجتللنبئناقةوأخذوا

ولامعمية،فىنذر"لا:فقاللمجصللنبىذلكفذكر،تنحرهاأنعليهااللهنخاها

العباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبواخبرناه/0((مدآابنيملكلافيما9/232

المجيد،عبدبنالوقابعبدأخبرنا،الشتافعئأخبرنا،الزبيعأخبرنا،الأصئم

فذكر.حصيننبنعمرانعن،المهفبأبىعن،قلابةأبىعن،أثوبحدثنا

.(4)ىضمكمامسلمأخرجه.(3)معناه

خيراغيرهافرأىيمينيعلىحلف)من:جم!اللهرسولوقال:الشئافعىقال

يم!نه".عنولئكفزخيزهوالذىفليأتمنها

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبواخبرنا-أ8887

بنإسماعيلحدثنا،الفضلبنالعباسيعنىالأشمفاطئحدثناالضقار،عبيد

وأبو،(07524،24141)أحمدطريقهومن،2/476ومالك،(4349)العبفىالمصنف(1)

وابن،(1422)خزيمةوابن،(5381،6381)والنائى،(5261)والترمذى،(3289)داود

.(08320،11420)فىوصيأتى،(4387،4389)حبان

.(6696،0670)الخارى(2)

.(18290)فىتخريجهتقدم(3)

.(8/1641)ملم(4)
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العهدبعضهمأوالعهدأهلنقضىبابالجزيةكتاب

عن،صالحأبىبنسهيلعن،المطلببنالعزيزعبدحدثنا،أويسأبى

غيرهافرأىيمينعلىحلف"من:!ييهاللهرسول!قال!:قال!هريرةأبىعن،بيهأ

"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)"هن!ميعنوليكفرخيرهوالذىفليأتمنهاخيرا

.(2)أويسأبىبنإسماعيلعنحرببنزهيرعن

خيراغيرهاكانإذاباليمينيفىألااللهطاعةأنفأعلم:الشافعئقال!

بكليوفىإنماأنهعلىيدل!هذاوكل،الكفارةمناللهفرضبمايكفروأن

.(3)هيفللهمعصيةلامباحاكانمشركأولمسلموعهدنذرعقد

العهدبعضهمأوالعهدأهلنقضباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-أ8888

معمر،أخبرنا،الززاقعبدحدثنا،سفيانبنداودبنمحمدحدثنا،داود

أصحابمنرجلعن،مالكبنكعببنالرحمنعبدعن،الزهرىعن

:قاللمجج!بالنبىالسكرمنعليهأجمعواوماالنضيربنىقضةفى!ييهالنبى

لهم:فقال!،فحصرهم،بالكتائب!ييهاللهرسول!عليهمغداالغدكانفلما

عهدايعطوهأنفأبوا."عليهتعاهدونىبعهل!إلاعندىتأمنونلاوالله"إنكم

النضيربنىوترك،بالكتائبقريظةبنىعلىغداثئم،ذلكيومهمفقاتلهم

النضيربنىإلىوغداعنهمفانصرف،فعاهدوه،يعاهدوهأنإلىودعاهم

.(19988)فىسيأتى(1)

.(13/1650)مسلم(2)

.185/4الأم(3)
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العهدبعضهمأوالعهدأهلنقضبابالجزيةكتاب

.(1)قريظةبنىعهدفهذاالجلاء،علىنزلواحتىفقاتلهم،بالكتائب

ففيما:العهدنقضهموأما

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8889

إسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثناالجتار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

بنيزيدوحدثنى:قال،الزبيربنعروةعن،رومانبنيزيدوحذثنى:قال

بنعمروبنىأحديهوذابنوعثمانالقرظىكعببنمحمدعنزياد،

بنىمننفرالأحزابحربواالذينكان:قالواقومهمنرجالعن،قريظة

بنوكنانةأخطببنحىالنضيربنىمنوكان،واللبنىمنونفرالنضير

منالأنصارمنحىوائلبنىومنعفار،وأبوالحقيقأبىبنالزبيع

قريشعلىقدمواحتىخرجوا،منهمورجال،عمروبنوحوحاللهأوس

فىاو،91/10القضةذكرثم.لذلكفنشطوايخحراللهرسولحربإلىفدعوهم

حتىأخطببنحيئوخرج:قال.والأحزابحربابنسفيانابىخروج

أغلقكدببهسمعفلفا،وعهدهمقريظةبنىعقدصاحبأسدبنكعبأتى

:فقال.عليكأدخلحتىلىافتح،كعبياويحك:فقال،دونهحصنه

،*إنىبهجئتنىبماولابكلىحاجةلاوإنه،مشئومامرؤإنكحيئياويحك

عنى.وارجعفدعنىووادعتهوادعنىوقد،ووفاءصدقاإلامحمدمنأرلم

منها.معكاكلأنجشيشتك)2(عنإلادوك!غئقتإنوالفه:فقال

.(2595)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(9733)الرزاقوعبد،(4030)داودأبو(1)

اللحم=معهويلقىالقدرلهينصبثمجيلاطخاالحنطةتطحنأن:والجمثيشة،خيتك".:مفى(2)
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الجزيةكتاب
العهدبعضهمأوالعهدأهلنقضباب

بحزجئتك،كعبياويحك:لهقال!عليهدخلفلمالهففتحفأحفظه)1(،

قادتهاعلىبغطفانوجئتك،برومةأنزلتهاحتىقادتهامعهابقريش؟الدهر

فقال!:شىء.يردهلا(2)ماطببحرجئتك،أحدجانبإلىأنزلتهاحتىوسادتها

بماولابكمحرحاجةلافإنه؟عليهأناومافدعنىويلك،بالذل!والفهجئتنى

أطاعحتى(3)والقاربالذروةفىيفتلهأخطببنحيئيزل!فلم.إليهتدعوك!

يصيبواأنقبلوغطفانقريشرجعتلئن؟والميثاقالعهدحيئوأعطاهله

كعبفنقض.أصابكمايصيبنىحتىحصنكفىمعكلأدخلنمحمدا

:إسحاقابنقال!.وبينهبينهكانوما!غاللهرسول!منالبراءةوأظهرالعهد

ونقضكعبخبرلمجواللهرسول!بلغلما:قال!قتادةبنعمربنعاصمحدثنى

جبيربنوخواتمعاذبنوسعدعبادةبنسعدإليهمبعثقريظةبنى

أخبثعلىوجدوهمإليهمانتهوافلما،خبرهمليعلموارواحةبناللهوعبد

بنىمنشيخعنقتادةبنعمربنعاصمحدثنى:إسحاقابنقال!.بلغهمما

ونزولهمعبيدبنوأسدسعيةابنىوأسيدثعلبةإسلامسببةس!صقفذكر.قريظة

233/9زعمفيماالليلةتلكفى/وخرج،وإسلامهم،قريظةبنىحصنعن

.157/1الجوزىلابنالحديثغريب=ليطبخ.

.2/94الفائق.أغضبه:أحفظه(1)

.(مم)ط27/33التاجالكثير.الماء:الطام(2)

نأفيهوالأصل،أجابهحتىويتلطفهيخادعهزالماأنهأراد.أعلاه:والذروة،السناممقدم:الغارب(3)

وبرهويفتلغاربهويمسحعليهيدهيمرجعللهوينقادليزمهالصعبالبعيريؤنسأنأرادإذاالرجل

.(بر)غ1/642اللسان.الزمامفيهويضعيستانسحتى
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الجزيةكتاب
العهدبعضهمأوالعهدأهلنقضباب

محمدوعليهجمماللهرسولبحرسفمز،القرظئسعدىبنعمروإسحاقابن

سعدى،بنعمروأنا:قالهذا؟من:قالرآهفلفا،الفيلةتلكمسلمةابن

بمحفدأغدرلا:وقال،غدرهمفىقريظةبنىمعيدخلأنبىأقدعمرووكان

عثراتتحرمنىلاالفهئم:عرفهحينمسلمةبنمحمدفقالأظ،أ./91أبدا.

الليلة،تلكلمج!اللهرسولمسجدفىباتحتىفخرجسبيلهخئىثئم.الكرام

:فقالجم!اللهلرسولشأنهفذكر،الأرضمنذهبأينيدرفلمذهبثئم

.(1)((بوفائهاللهنجاهرجل"ذلك

حتىبهميزللمحيياأن:القضةهذهفىعقبةبنموسىوذكر

وأسيدأسدغير،واحدرجلمرأعلىالغدرعلىملؤهمفاجتمع،مهم" (2)

.(3)ججملاللهرسولإلىخرجوا،وثعلبة

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-ا0889

ابنأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،فارسبنيحىبنمحمدحدثناداود،

النضيريهودأن،!لمحهطعمرابنعن،نافععن،عقبةبنموسىعن،جريج

وأقزا!ير،بىجمماللهرسولفأجلى،جم!اللهرسولحاربواوقريظة

نساءهموقسمرجالهمفقتلذلكبعدقريظةحاربتحتى،عليهمومنقريظة

!تاللهبرسوللحقوابعضهمإلا،المسلمينبينوأولادهمواموالهم

.431،4/31،32-410،428-408/3الدلانلفىالمصنف(1)

.(مأ)ش32/446التاج.قبلهمنشؤمأصابهمأو،الؤمعليههمجرإذا:شأمهم(2)

.403-398/3الدلائلفىالمصنف(3)
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العهدبعضهمأوالعهدأهلنقضبابالجزيةكتاب

.(2)ىضمكما""الصحيحفىأخرجاهوأسلموا)1(.فأمنهم

للإمامكانفقاتلمنهمرجلنقضإنوكذلك:اللهرحمهالشافعئقال

مننفرثلاثةجم!النبىعقدفىوهمخزاعةعلىأعانقد،جماعتهم!ال

الثلاثةالنفربغدرالفتحعامقريشاجم!النبئفغزا،قتالهمفشهدواقريش

.(3)خزاعةقاتلمنوإيوائهم،خزاعةمعونةالباقينوترك

القاضىالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8891

الجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:

بنعروةعن،الزهرىحدثنى:قالإسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا

قالا:جميعاحدثاهأنهما،مخرمةبنوالمسورالحكمبنمروانعن،الزبير

نأشاءمنأنه:قريشوبينبينهالحديبيةيوملمجج!اللهرسولصلحفىكان

قريشعقدفىيدخلأنشاءومن،دخلوعهدهمحمدعقدفىيدخل

.وعهدهمحمدعقدفىندخلنحن:فقالوا،خزاعةفتواثبت.دخلوعهدهم

فىفمكثوا.وعهدهمقريشعقدفىندخلنحنفقالوا:بكربنووتواثبت

كانواالذينبكربنىإلىثمشهرا،عشرالثمانيةأوالسبعةنحوالهدنةتلك

عقدفىدخلواائذينخزاعةعلىوثبواوعهدهمقريشعقدفىدخلوا

.(12982،18076،18309،18787)فىتخريجهتقدم(1)

.(1766/62)ومسلم،(0284)البخارى(2)

.4/186م،1(3)
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العهدبعضهمأوالعهدأهلنقضبابالجزيةكتاب

منقريباو(اا/910(1)ريتولا:لهيقاللهمبماءليلأوعهدهجم!اللهرسول

فأعانوهمأحد.يراناوما،الفيلوهذامحمدبنايعلمما:قريشفقالت،مكة

وإن،!صاللهرسولعلىللفحغنمعهمفقاتلوهم،حال!لاوبالكراععليهم

بكروبنىخزاعةأمرمنكانعندماكجاللهرسولإلىركبسالمبنعمرو

أبياتقالوقد،الخبريخبرهجم!اللهرسولإلىالمدينةقدمحتىبإلوتير

إثاها.أنشدهلمج!اللهرسولعلىقدمفلقا،شعر

الأتلداوأبيهأبيناحلفمحمداناشدإنىالفهثم

يداننزعولمأيسلمناثمتولداوكنتوالداكثا

مددايأتوااللهعبادوادعواعتدانصرااللهرسولفانصز

ترثداوجههخسفاسيمإنتجزداقداللهرسولفيهم

الموعداأخلفوكقريشاانمزبدايحرىكالمحر(2)-.. ء...!يلىلى

أحداأدعولستأنوزعمواالمؤكداميثاقكونقضوا

مرصدابكداءلىجعلواقدعدداوأقلأذلفهم

وسخداركعافقتلوناهبدابالوتيربثتوناهم

مزتحتىبرحفماساليم".بنعمرويا"نصرت:لمجفاللهرسولفقال/234/9

بنىبنصرلتستهلالشحابةهذه"إنجمير:اللهرسولفقالال!ماء،فىعنانة

ديارمنوهو،كيلأ(61)مكةعنيجد،الحرمحدودعلىمكةغربىجنوبمعروفموضع:الوتير(1)

.338صالجغرافيةالمعالموحاليا.قديماخزاعة

.(قل)ف313/26التاج.العظيمةالكتيبة:الفيلق(2)
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العهدبعضهمأوالعهدأهلنقضبابالجزيةكتاب

نأاللهوسأل!،مخرجهوكتمهمبالجهازالناسكحماللهرسول!وأمركعب".

.(1)بلادهمفىيبغتهمحتىخبرهقريشعلىيعمى

أبوأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-أ8892

أبىابنحدثنا،المغيرةبناللهعبدبنالقاسمحدثنا،العبدىعتابابنبكر

قال!:عقبةبنموسىعمهعن،عقيةبنإبراهيمبنإسماعيلأخبرنا،أويس

بينالتىالمدةفىوهمكعببيىعلىأغارواالديلبنىمننفاثةبنىإنثخ

!يهيه،اللهرسول!صلحفىكعببنووكانت،قريشوبين!راللهرسول!

قريشوأعانتهم،نفاثةبنىبكربنوفأعانت،قريشصلحفىنفاثةبنووكانت

نأويذكرون:قال!بالعهد.ووفوا،مدلجبنوواعتزلفم،والرقيقبالسلاح

بنوفأغارت،عمروبنوسهيلعثمانبنوشيبةأمئةبنصفوالىأعانهمممن

الزجال!وضعفاءوالصبيانالنساءزعموا--وعامتهم،عمروبنىعلىالديل

فخرج:قال!.بمكةورقاءبنبديلدارأدخلوهمحتىمنهموقتلوا،فأثخنوهم

الذكلالهوذكروااظ،اا/91،عمي!اللهرسول!أتواحتىكعببنىمنركب

ذكرثم.عليهمبهأعانواوالذىذلكفىعليهمقريشمنكانوماأصابهم

نأأتريداللهرسول!يافقال!:قال،عليهبكرأبىودخول!لمجمالنبىجهاز

قال!:)الا".:قال!الأصفر؟ابنتريدلعلك:قال!"نعم".:قال!مخرجا؟تخرج

قال!:"نعم".:قال!قريشا؟تريدفلعلك:قال!"لا".:قال!نجد؟أهلأفتريد

وأذن."؟بعكببنىصنعواماييلغك"ألم:قال!مدة؟وبينهمبينكأليس

.(18842)فىوتقدم.7-5/5الدلائلوفى،(3781)الصغرىفىالمصنف(1)
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...كنائسهمفىالذمةأهلعليالدخولكراهيةبابالجزيةكتاب

بالغزو)1(.الناسفىجمح!اللهرسول!

والغصبالحدودكتابفىذكرهمضىفقدالمعاهدينبينالحكموأفا

وغيرهما.

كنائسهمفىالذمةأهلعلىالدخولكراهيةباب
(2)

ومهرجانه!انيروزهميوما!هبوالتشبه

أحمدحدثنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-ا8893

بنثورعن،سفيانحدثنا،يوسفبنمحمدحدثنا،السلمئيوسفابن

ولاالأعاجمرطانةتعلموالاعمر:قال!:قال!ديناربنعطاءعنيزيد،

.(3)عليهمتنزل!ال!خطةفإن،عيدهميومكنائسهمفىالمشركينعلىتدخلوا

الأصفهانئ،إسحاقأبوأخبرنا،الفارسئبكرأبووأخبرنا-ا8894

أبىابنمحرقال!:قال!إسماعيلبنمحمدحدثنا،فارسابنأحمدأبوحدثنا

،الحارثبنوعمروزينبأبىبنسليمانسمع،يزيدبننافعحدثنا:مريم

اجتنبوا:قال!الخطاببنعمرسمع،أباهسمع،سلمةبنسعيدسمع

.(4)عيدهمفىاللهأعداء

.(18328)فىتخريجهتقدم(1)

عيدوهو،الميلاديةالسنةمنمارسشهرمنوالعشرونالحادىاليوموهو،معربلفظ:النيروز(2)

لغةمعجم.الفرسعندالخريفعيد:والمهرجان،عندهمالسنةر!أرعيد،الفرسعندالفرح

.69/2،010الفقهاء

به.يزيدبنثورطريقمن(26685)ضيبةأبىابنأخرجه(3)

.4/14الكبيروالتاريخ،(9385)الشعبفىالمصنف(4)
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...كنائسهمفىالذمةأهلعلىالدخولكراهيةبابالجزيةكتاب

أحمدحدثنا،القطانبكربوأناأخبر،الفقيهطاهربوأناأخبر-أ8895

عن،عوفعن،سفيانذكر:قاليوسفبنمحمدحدثنا،يوسفابن

الأعاجم،ببلادبنىمن:قالعمروبناللهعبدعنالوليد،أبىأوالوليد

معهمحشركذلكهويموتحتىبهموتشبه،ومهرجانهمنيروزهموصنع

.(1)القيامةيوم

هو،تنى:اللهرحمهسليمانأبوالشيخقال:اللهرحمهالإمامالشيخظل

.الصواب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ8896

،عوفحدثنا،أسامةأبوحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

الأعاجم،بلادفىبنىمن:قالعمروبناللهعبدعن،المغيرةأبىعن

معهمحشركذلكوهويموتحتىبهموتشبه،ومهرجانهمنوروزهمفصنع

.(2)القيامةيوم

عنالوهابوعبدوغندرعدىأبىوابنسعيدبنيحيىرواهوهكذا

قوله.منعمروبناللهعبدعنالمغيرةأبىعنعوف

235/9بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-أ8897

بنحمادعن،أسامةأبوحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

.(أن)ت1/40اللسانوينظر.أقام"تنا"ومعنى،(أن)تمادةفى198/1النهايةفىذكره(1)

به.علىبنالحسنعن(2655)263/2والأسماءالكنىفىالدولابىأخرجه(2)
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...كنائسهمفىالذمةأهلعلىالدخولكراهيةبابالجزيةكتاب

:فقال،النيروزبهديةعلئأص!:قالسيرينبنمحمدعن،هشامعن،زيد

يومكلفاصنعوا:قالالنيروز.يومهذاالمؤمنينأميريا:قالواهذه؟ما

نيروز.:يقولأنكره:أسامةأبوقالفيروز.

الشرعيجعلهلمبذلكيوملتخصيصكالكراهةهذاوفىالثيخ:قال

به.مخصوصا
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والذلائحالصيدكتاب

والذبائحالصيككتاباظ،12/91

الرحيمالرحمناللهبسم

ع!مصوماالطيبتلكمأصلقللهئمأحلماذآ!يشلونك:ثناؤهجلاللهقال

.،4:المائدةأعلييهئم!أشسكنكآفكلوأاللهعئكممماتعئونهقمكبيهتالحوارحقن

أبوحذثنى،الحافظاللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا-أ8898

حدثا،الجوهرىشاذانبنمحمدحدثنا،بالويهبنأحمدبنمحمدبكر

بنأبانعن،إسحاقبنمحمدعن،زائدةأبىابنحدثنا،منصوربنمعفى

:قالرافعأبىعن،(ارافعأئم1)سلمىعن،حكيمبنالقعقاععن،صالح

لناأحلما،اللهرسوليا:الناسفقال،الكلاببقتللمجحالهاللهرسولأمرنا

لهئمأحلماذآ)يشلونك:وجلعراللهفأنزلبقتلها؟مرتأالتىالأفةهذهمن

مكبيهت!)2(.الحوارحضنعئتروماالطيئتلكمأصلقل

بشرانبناللهعبدمحمدبنبنعلئالحسينأبوأخبرنا-أ8899

حدثناالمصرئ،محمدبنعلئ(3)الحسنأبوأخبرناببغداد،العدل

مصادرفىكماالصوابوهو،الأصلحاشيةفىكماوالمثبت،"رافعأبى"أم:النسخفى(11)

.19/34،35/196الكمالتهذيبوينظر.التخريج

،8/001تفسيرهفىجريروابن،(986)الرويانىوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه1/113الحاكم(2)

صالحبنأبانطريقمن(971،972)والطبرانى،4/57المعانىشرحفىوالطحاوى،101

مطولا.بنحوه

.""الحسين:مفى(3)
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والذبائحالصيدكتاب

أبووأخبرنا)ح(أعينبنموسىحدثنا،ابىحدثنا،خالدبنعمروبنمحمد

أبوحدثنا،راف!ئصلاعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسن

أبىبنإسماعيلعن،أعينبنموسىحدثنا،جذىحدثناالحزاك!،شعيب

قلت:قال:حاتمبنعدئعن،الشعبىعنالمجالد،عنخالد،

علموهنبمالجوارحهذه"انظروا:فقالبها.أصطادكلابالىإن،اللهرسوليا

.(1)((عليكمأمسكنمفاوكلوا،اللهعفمكممفا

يحيىمحمدبنبنإبراهيمبنيحىزكرئاأبوأخبرنا-ا8900

بنعثمانحدثنا،الطرائفىمحمدبناحمدالحسنابوأخبرنا،المزكى

عن،صالحبنمعاويةعن،صالحبناللهعبدحدثنا،الدارمىسعيد

منعفمتص!وما:تعالىقولهفىكايبناعباسابنعن،طلحةأبىبنعلى

وفىللقميد.يعفمطيروكل،والبازى،المعفمةالكلابمن:قال!الجوارح

ضوارى)2(.:يقول:قال!!مكبين:قوله

.(3)والكلابالطير:الجوارح:قالائهمجاهدعنورؤينا

الضيد)4(.يمالبون:قال!!مكبين:قولهفىقتادةوعن

:ويقال.النبليعنى:قالأيذيكئم!7!تناله:قولهفىمجاهدعنورؤينا

طريقمن(18258)وأحمد.بهأعينبنموسىطريقمن(5288)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(1)

مطولا.مجالد

.بنحوهبهصالحبناللهعبدطريقمن8/041تفشرهفىجريرابنأخرجه(2)

.03/81تفشرهفىجريروابن،30.صمجاهدتفشر(3)

.5/194المنثورالدرفىكما-حميدبنعبدوأخرجه.(3827)الصغرىفىالمصنف(4)
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...المعلمعليكأمسكمماالأكلبا!والذبائحالصيدكتاب

كباراظ،91/12:يقال!!ورمالمحكئم،والبيضالفراخالصيدصغار:أيضاأيديكم

الصيد)1(.

قتلوإنالمعلمعليكأمسكمماالأكلىباب

إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا1589

جرير،أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،المزكى

ل!جنهحاتمبنعدئعن،الحارثبنهمامعن،إبراهيمعن،منصورعن

علئ،فيمسكن،المعلمةالكلابنرسلإنا،اللهرسوليا:قلت:قال

قلت:.((لكفاللهاسموذكرتالمعلمكلبكأرسلت"إذا:فقال.اللهاسموأذكر

أرمىدانى:لهقلتمعها((.ليسكلبيشركهالمما،قتلن"وإن:قال؟قتلنوإن

وإن،فكله(3)فخرقبالمعراضرميت"إذا:قال.فأصيبالصيدبالمعراض)2(

إبراهيم،بنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)((هلكاتفلابعزضهأصاول

.منصورعناخرينوجهينمنالبخارىوأخرجه

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.(10083)فىتقدم

فيهرل!لاسهم:وقيل،حديدةبغيرتكونوقدحديدةطرفهافىعصاأوثقيلةخشبة:المعراض

.13/75النووىبشرحمسلمصحيح.الوسطغليظالطرفينرقيقعود:وقيل،نصلولا

ويقال،نافذ:اى،خازقسهم:يقال،نفذ:بالزاىوخزق،""خزق:اللغةوكتبالمصادربعضفى

قيلفإن،فيهيثبتولاالخدش:سيناتبدل:وقيل.بالزاىالخزقوقيل،الزاىبدلالمهملةبالسين

.9/006البارىفتح.حلبحدهالصيدأصابإذامعناهفىوماالسهمانوحاصله،يثقبهأنفهوبالراء

طريقمن(4316)والنسائى،(2847)داودوأبو.بهإسحاقطريقمن(5881)حبانابنأخرجه

من(3215)بنحوهالأخيربطرفهماجهوابن.(1465)والترمذى،(18266)وأحمدبه.جرير

به.منصورطريق

.(5477،7397)والبخارى،(1929/1)مسلم
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...المعلمعليكأمسكمماالأكلبابوالذبائحالصيدكتاب

بنأحمدبكبرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-ا0289

أبوحدثناالبرح!،عيسىبنمحمدبنأحمدعلىقرئ:قالالفقيهسلمان

سألت:قالز!بهحاتمبنعدئعن،الشعبىعنزكرئا،حدثنا،نعيم

أخذهفإنفكل؟عليك/أمسك:"مافقال،الكلبصيدعنجمفهاللهرسول236/9

اللهاسمذكرتفإثماتاكل؟فلاغيرهكلباكلابكأوكلبكمعأصبتوإن،ذكاته

عن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)(اغيرككلابعلىتذكزهولم،كلبكعلى

.(2)زائدةأبىبنزكرتاعنآخروجهمنمسلموأخرجه،نعيمأبى

الحسنأحمدبنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8903

محمدبنالعباسأبوحدثناقالوا:عمروأبىابنسعيدوأبوالقاضى

حدثنا،الفضلبنمحمدعارمحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

ابنسألالأزرقبننافعأنالبناخ!،الحكمبنعلئحدثنا،3يزيدبنسعيد

(4)فقتل،فسفيت،كلبىأرسلتإذاارأيت،عباسابنيا:فقال!النماعباس

،،ه:الماندةأبخيغ!ما!إلا:اللهيقول:نافعقالنعم.:قال؟آكلهالضيد؟

علئأمسكلوأرأيت،الأزرقابنياويحك:قالقتل؟صمان:انتتقول

كلابأئفىلأعلمإنىوالفه؟بأس!علئيكونكان؟ذكاتهفأدركت،سنور

.(18906)فىوسياتى.بهزكرياطريقمن(4280)والنسانى،(4502)الدارمىأخرجه(1)

.(1929/4)ومسلم،(5475)البخارى(2)

."ص):فوقهاوكتبأزيدا:الأصلحاشيةفى(3)

.،"فقتت:مفى(4)
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قتلقدالذىالصيدمنياكلالمعلمبابوالذبائحالصيدكتا!

ليكونن؟الأزر!ابنياويحكطحى،مننبهانبنىكلابفىنزلت؟نزلت

.(13ابنلك

قتلقدالذىالصيدمنيأكلالمعلمباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ4589

،حرببنسليمانحدثنا،اللهعبدبنإبراهيممسلمأبوحدثنا،الصفارعبيد

بنعدىسمعت:قال!الشعبىعن،السفرى!أبقالمهاعبدعمع،شم!عبةحدثنا

))إذا:او(91/13فقال!،اضالمعر(2)نعلمجح!اللةرسولممأ!:قالى!بهاحات

نىإ:قلت:قال!تاكل".فلاوقيذفإنهفقتلبعرضهأصالصا!!و،فكلىبحذهاعادف

فإن:قلت:دالفكل".اللهاسموذكرتكلبكأودنلت؟؟ذأ:قال.كلعئأردسل

قلت::قال!."عليكيحبسولمنفسهعلىحبسفإئماجملبم"فلا:دال؟أكلل

ولمكلبكعلىسميتفإنماجملبم:"لاقالاخر.كلبامعهوأجدكلبىأرلسل

،حرببنسليمانعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)((رخآلاعلىتسم

(4)شعبةعنأخرأوجهمنمسلموأخرجه

الحسنأبوأخبرناببغداد،بشرانابقالحسينأبوأخبرنا-أ8905

سنده:7/3813الذهبىوقال.الحكمبنعلىعنحميد-بنلعبد5/196المحئورالدرفىوعزاه(1)

منقطع.

!صيد(.:سفىبعده(2)

به.شعبةطريقمن(4283،4317)والنسائى،(2854)داودوأبو،(19391)أحمدأخرجه(3)

(01892)فىوسيأتى

.(3/1929)ومسلم،(5476)البخارى(4)
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قتلقدالذىالصيدمنياكلالمعلمبابوالذبانحالصيدكتاب

بنيزيدحدثنا،غ!انأبويحيىبنمالكحدثنا،المصرىمحمدبنعلئ

عن،الشتعبىعن،الأحولوعاصمزائدةأبىبنزكرئاأخبرنا،هارون

:"مافقال،المعراضصيدعنجمفالنبئسألت:قالر!بهحاتمبنعدئ

الكلب،صيدعنوسألتهوقيذ".فهوبعرفطأصابومافكل،بحذهأصاب

فلامنهأكلوإنفكل،عليكوأمسكاللهاسموذكرتكلبكأرسلت"إذا:فقال

فلاقتلهوقدمعهأخذهقديكونأنفخشيت،كلبكغيركلبامعهوجدتوإنتاكل،

.(1)"غيرهعلىتذكزهولمكلبكعلىاللهاسمذكرتانمافإنهتاكل،

بنمحمدجعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-ا0689

يوسفبنإسحادتىحدثنا،يزيدبناللهعبيدبنمحمدحدثنا،الرزازعمرو

سألت:قالريهبهحاتمبنعدئعن،الشعبىعنزكرئا،حدثنا،الأزردتى

فان،فكلهمنهياكلولمعليكأمسك"ما:فقال،الكلبصيدعنجمفاللهرسول

فلاقتلهوقدمعهأخذهيكونأنفخشيت،غيرهكلباعندهوجدتوإنذكاته،اخذه

عنوسألته."غيرهعلىتذكزهولمكلبكعلىاللهاسمذكرتانمافإنكتاكله،

.(2)"ذيقوفهوبعرضهأصبتوما،فكلهبحدهاصبت"ما:فقال،المعراضصيد

أبىابنعمروأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا8907

ابنأخبرنا،عيسىبنالحسنحدثنامحمد،بناللهعبدحدثناجعفر،

به.يزيدطريقمن(4285)والنساتى،(19390)أحمدوأخرجه.(3828)الصغرىفىالمصنف(1)

(4321)ماجهوابن،(4275،4319)والنسالى،(1929/4)ومسلم،(18245)احمداخرجه(2)

مختصر.بعفهموعد،بهزكرياطريقمن
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قتلقدالذىالصيدمنياكلالمعلمبابوالذبائحالصيدكتاب

سألأنهر!نهحاتمبنعدىعن،الشئعبىعن،عاصمأخبرنا،المبارك

أدركتهفإن،اللهاسمفاذكركلبكأرسلت"إذا:فقال،الضيدعنهف!مجاللهرسول

أمسكهفقدفكل؟ياكلولمقتلقدأدركتهوإن،اللهاسمواذكرفاذبحيقتلولم

.(1)"نفسهعلىأمسكهفإنماشيئا،منهتطعئمفلامنهأكلقدوجدتهفإن،عليك

زكرياحديثمن"الصحيح"فىأخرجاه.الحديثاظ،13/91وذكر

(2)
.(3)المباركابنعنايوببنيحيىعنمسلمورواه،وعاصم

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنأ-ا8!.8

ابنهوبكرأبوحدثنا:قالاسفيانبنوالحسنالمييعىأخبرخ!،الإسماعيلئ

:قالل!جنهعدمم!عن،الشعبىعن،بيانعن،فضيلالمحق-دثتا،شيبةأبى

تل!لرأ"إذا:قال.ا!لاببهذهنصيدقومإنا:قلت،هق!مجاللهرسولسألت

نأإلا،قتلنوإنعليكأمسكنممافكلعليهااللهاسموذكرت،المعلمةكلابك

9/237وإن،نفسهعلىأمسكإنمايكونأنأخاففإنىتاكل،فلاأكلفإن،/الكلبياكل

قتيبةعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(4)"لكاتفلاغيرهامنكلابخالطها

.()شيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواه،فضيلبنمحمدعنوغيره

وأحمد.بهالمباركابنطريقمن(4274)النسائىوأخرجهمطولا.(5593)المعرفةفىالمصنف(1)

به.عاصمطريقمن(5880)حبانوابن،(18259)

.(1929/4،6)ومسلم،(5475،5484)البخارى(2)

.(7/1929)مسلبم(3)

من(0832)ماجهوابن،(2848)دأودوابو،(18270)أحمدواخرجه.(19798)ضيبةبىاابن(4)

به.فضيلبنمحمدطريق

.(1929/2)ومسلم،(5483،5487)البخارى(5)
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قتلقدالذىالصيدمنياكلالمعلمبابوالذبائحالصيدكتاب

الفقيه،الحارثبنأحمدبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ9089

الجنيد،ابنحدثنا،حيانبنجعفربنمحمدبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا

عن،طهمانبنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنا،حفصأحمدبنحدثنا

قلت:قال!:ل!يهبهعدىعن،همامعن،إبراهيمعن،الأعمش

بمعفبم((.ليسفإنهتاكلبمفلامهأكل"إن:قالمنه؟أكلإن،اللهرسوليا

الأصم،العباسأبوحدثناعمبرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ5891

منهأكلوإنيأكلأنالقياسويحتمل:الشافعئقال:قال!الزبيعأخبرنا

وإنما؟أصحابناوبعضوقاصأبىبنوسعدعمرابنقول!وهذا،الكلب

لمجفالنبىسمعانهرق!يبه(حاذبنعدىعنالشعبىذكراتذىللأثرهذاتركنا

تركهيجزلملمج!النبىعنالخبرثبتوإذاتاكل".فلاأكل:"فإنيقول

.(1)ءىشل

عمر:ابنعنفيهالروايةوأفا:اللهرحمهالشخقال

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوفأخبرنا-أ1891

عننمير،ابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثناالضفار،محمد

المعلمكلبهأحدكمأرسلإذا:قال!تهبنعمرابنعن،نافععن،اللهعبيد

.(2)يأكللمأومنهأكل،عليهأمسكمفافليأكلاللهاسموذكر

.2/226والافعى،(5590)المعرفةفىالمصنف(1)

8/119تفميرهفىجريروابن،(01982)ضيبةأبىابنوأخرجه.(5591)المعرفةفىالمصنف(2)

.بنحوهنافعطريقمن(8519،0852)الرزاقوعبد،2/493ومالك.بنحوهاللهعبيدطريقمن
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قتلقدالذىالصيدمقياكلالمعلمبابوالذبائحالصيدكتاب

فىمالكعنهذكرهافقدوقاصأبىسعدبنعنفيهالروايةوأما

منقطعا)1(."الموطأ"

،السراجالحسنأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا-ا8912

بنرئهعبدعن،شعبةعن،الحوضئعمرأبوحدثنا،خليفةأبوأخبرنا

يعنى.نصفهأكلوإنكل:قال!سعدعن،اللهعبدبنبكيرعنسعيد،

مرسل.أيضااو،14/91وهذا.(2)الكلب

أبوأخبرنا،الأردستانئإبراهيمبنمحمدبكوأبوأخبرناوقد-ا1389

الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرىمحمدبنسفيانحدثنا،العرافىنصبر

عن،ذئبأبىابنعن،سفيانحدثناالوليد،بناللهعبدحدثناالهلا!ر،

سألت:قال!مالكبنحميد:لهيقال!رجلعن،الأشجبناللهعبدبنبكير

كل:قال!.ويبقينويأكلن،علينافيمسكن،ضوارىكلابالناإن:قلتسعدا

موصول!.وهذا.(3)نصفهإلايبقينلموإن

.(4)ئبفزهريرةوأبىالفارسىوسلمانعلىعنفيهوروى

.493/2مالك(1)

فىواخرجهلما.ثلثيهأكلأوإن:بلفظبهشعبةطريقمن8/171،181تفسيرهفىجريرابنأخرجه(2)

."نصفهاكللىان"كل:بلفظالمسيببنسعيدعنبكيرعنربهعبدعنسعبةطريقمن118/8

به.ذئبأبىابنطريقمن8/120تفسيرهفىجريروابن،(19822)شيبةأبىابنأخرجه(3)

بنمالكبنحميدوهو،"اللهعبدبناحميد:جريرابنوعند.""نصفه:بدل.،"بضعة:وعندهما

.398/7الكمالتهذيبينظر.مالكبناللهعبدبنحميد:ويقال،خثيم

أبىابنفذكرهاهريرةأبىروايةأما،التالىالاثرفىستاتىسلمانورواية،علىروايةعلىنقفلم(4)

.8/120تفسيرهفىجريروابن،(19824)مصنفهفىشيبة
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قتلقدالذىالصيدمنياكلالمعلمبابوالذبائحالصيدكتاب

.(1)أقاويلهمبخلافر!حبهعباسابنعنوروى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-أ8914

عنبشبر،محمدبنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

سلمانأنالمسئب،سعيدبنعن،قتادةعن،عروبةأبىسعيدبن

ثلثه؟وبقىثلثيهفأكل،المعفمكلبكأرسلتإذا:يقولكانز!بهالفارسئ

مابقى)2(.فكل

ذلك،يكرهكانر!هماعباسابنأن،قتادةعنسعيد،وعن-أ8915

أكل.مامعفضاكانلو:ويقول

الحديث:صخإنكحرالنبىعنأكلهإباحةفىوروى

أخبرنا،الزوذبارئمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-أ8916

هشيم،حدثنا،عيسىبنمحمدحدثناداود،أبوحدثنابكر،محمدبن

عن،الخولاض!إدريسأبىعن،اللهعبيدبنبسرعن،عمروبنداوداخبرنا

وذصتكلبكأرسلت"إذا:الكلبصيدفىعج!النبئقال:قالر!بهثعلبةبىأ

عليكردتماكل9:قالأويدك"ردتماوكلمنه،أكلوإنفكلاللهاسم

.(3)"كدي

جريرابنوتفير،7/72شيبةأبىابنومصف،473/4،474الرزاقعبدمص!ينظر(1)

109/8،110.

وابن.بهعروبةأبىبنسعيدطريقمن8/161تف!يرهفىجريروابن،(1885)الرزاقعبدأخرجه(2)

.بنحرهتتادةطريقمن(19823،19825)شبةأبى

-،معينبناوثقهداود:7/6381الذهبىوقال.(2285)داودوأبو،(3838)الصغرىفىالمصنف(3)

-178-



قتلقدالذىالصيدمنياكلالمعلمبابوالذبائحالصيدكتاب

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-أ8917

حدثنا،زريعبنيزيدحدثناالضرير،المنهال!بنمحمدحدثناداود،أبو

له:يقال!أعرابياأن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،المعلمحبيب

صيدها.فىفأفتنى؟مكفبةكلابالىإن،اللهرسول!يا:قال!ر!نهثعلبةأبو

"ذكع:قال."عليكأمسكنممافكلمكلبةكلابلككان"إذا:لمججوالنبئفقال!

.(1)"هنماكل"يإن:قال!منه؟أكل/وإن:قال!ذكق".غيرأو

مخرجل!نهثعلبةأبىحديثأنإلاعمروبنداودلحديثموافقهذا

إدريسأبىعنالدمشقىيزيدبنربيعةحديثمن""الصحيحينفى

عدىعنالشعبىوحديث.(2)الأكلذكرفيهوليس،ثعلبةأبىعنالخولانى

شعيب،بنعمروحديثومنالذمشقىعمروبنداودحديثمنأصح

عن،شعيببنعمروعنسعيدبنرئهعبدعنشعبةروىوقد.أعلموالفه

"كل،:قال!،يصطاداظ(14/91الكلبعنلمضيالنبئسأل!أنههذيلمنرجل

معلولا.بهذاعمروحديثفصارياكل".لىأواصي

.1/341والثقات،1/081الدورىبروايةمعينابنتاريخينظر.بقوىليس:العجلى-وقال

(5672)وأحمدمطولا.بهزريعبنيزيدطريقمن4/932الدارقطنىوأخرجه.(2857)داودأبو(1)

"وإن:فيهوليس،بنحوهبهشعيببنعمروطريقمن(4307)والنسائىمطولا.بهحبيبطريقمن

.(18944)فىوسيأتى.إ...هنمأكل

.(133)فىتقدم(2)
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أكلتإذاالمعلمةالبزاةبابوالذبائحالصيدكتاب

أكلتإذاالمعلمةالبزاةباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ1889

عن،مجالاحدثنا،نميربناللهعبدحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،داود

وأكلبمنعلمتأمما:قاللمجمالنبئان،،!هحاتمبنعدئعن،الشعبى

قتل؟وإن:قلت."عليكأمسكمفافكل،اللهاسموذكرتأرسلتهثمبافي،

المنعفىبينهمافجمع.(1)"عليكامسكهفإنماشيئامنهجملولمقتله"إذا:قال

عنذكرهمقذمنااثذينالحفاظبهيأتلمالزوايةهذهفىالبازئذكرأنإلا

أعلم.فالفهمجالا.بهأتىوإنما؟الشعبى

إذا:قالأنهل!يهنهالفارسىسلمانعنالمسئبسعيدبنعنويدكر

أكلوإنفكل،منهفأكلالضيدعلىصقركأوبازكأوكلبكأرسلت

:(2).

الإباحة.فىبينهماجمعفهدا.نصمه

فلاالكلبأكلإذا:قالر!هماعباسابنعنجبيربنسعيدعنويذكر

لاوالصقر،تضربهأنتستطيعالكلبلأن؟فكلالضقرأكلوإذا،تأكل

أعلم.والفهبينهما.فزقفهذا.(3)تستطيع

أكلإذا:قالجبيربنسعيدعنالأفطسسالمعنالثورئحديثوفى

:7/3816الذهبىوقالمطولا.نميربناللهعبدعن(18258)أحمدوأخرجه.(2851)داودأبر(1)

لين.مجالد

نجحوه.117/8تفشرهفىجريروابن،(19891)شيبةأبىابنوصله(2)

نجحوه.صجدطريقمن(8514)الرزاقوعبد،(0651)الآثارفىيرسفأبرأخرجه(3)
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والذبائحالصيدكتاب

.الأولبخلافوهذا.(1)تأكلفلاالبازى

الارسالعنداللهتسميةباب

كرهه:قالأكلإذاالضقرأوالبازئفىصبيحبنالربيععنوروى

.(3)تأكلفلاوالضقرالبازأكلإذا:قالعكرمةوعن.ء (2)!ص

أخبرناالرفاء،يوسفبنمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ8919

أويس،أبىابنحدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا،بشربنمحمدبنعثمان

أهلمنقولهمإلىينتهىالذينالفقهاءعن،أبيهعنالزناد،أبىابنحدثنا

حلالىفهوالمعلمالبازىأوالضقرأوالكلبقتلما:يقولونكانواالمدينة

منه.أكلوإن

الإرسالعنداللهتسميةباب

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-أ0892

أخبرنا،موسىبنحبانحدثنا،سفيانابنهوالحسنأخبرخ!،الإسماعيلئ

سألأنهل!بنهحاتمبنعدئعن،الشعبىعن،عاصمأخبرنا،اللهعبد

أدرمحمهفإن،اللهاسمفاذكركلبكأرسلت"إذا:قال،الضيدعنجمج!اللهرسول

فإن،عليكأمسكهفقدجملولمقتلقدأدرمحمهوإن،اللهاسمواذكرفاذبحيقتللم

كلبكخالطفإن،نفسهعلىأمسكف!نماشيئا؟منهتطعئمفلامنهاعكلقدوجدته

9/239سهمكرميتوإذاكل،أيهاتدرىلافإنكمنه؟/جملفلاجملنولمفقتلنكلاب

به.سفيانطريقمن8/114تفسيرهفىجريروابن،(19885)سيبةأبىابنأخرجه(1)

.!تأكلفلاأكلإذا:عطاءقال...إ:بلفظالربيعطريقمن(19893)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.8/114،151تفسيرهفىجريروابن،(19892)سيبةأبىابنأخرجه(3)
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ذبيحتهتحلممنوهوالتسميةتركمنبابوالذبانحالصيدكتاب

عن""الصحيحفىمسلمرواهاو(910/15الحديثوذكر.(1)"اللهاسمفاذكر

عناخروجهمنالبخارئوأخرجه،المباركبناللهعبدعنأئوببنيحيى

(2)

صبم.

ذبيحتهتحلممنوهوالتسميةتركمنباب

بنبكربنمحمدبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلئأبوأخبرنا-أ8921

حيانبنسليمانحدثنا،موسىبنيوسفحدثناداود،أبوحدثنا،داسة

الأديب،عمروأبووأخبرنا)ح(عروةبنهشامعن-المعنى-ومحاضر

حدثنا،يوسفحدثنا،الجوزئبراهيمإأخبرنى،الإسماعيلئبكربوأأخبرنا

أبيه،عن،عروةبنهشامسمعت:خالدأبوقال،ومحاضرالأحمرخالدبوأ

،بشركعهد(3)حديثأقواماههناإن،اللهرسوليا:قالوا:ر!نهاعائشةعن

"اذصوا:لمجرالنبئفقاللا.أمعليهااللهاسميذكرونندرىلابلحمانيأتوننا

أبىعنموسىبنيوسفعن"الصحيح"فىالجشارئرواه.(4)"اولكواللهاسم

محمدبنحديثمنأيضاوأخرجهالأحمر،حئانبنسليمانخالد

وتابعهم:قال،موصولاهشامعنحفصبن()مةوأساالطفاوىعبدالزحمن

مويسبنحبانطريقمن(451،551)17/74الطبرانىوأخرجه.(9382)الصغر!فىالمصنف(1)

.(41890)فىوتقدم.بنحوه

.(5475)والبخار!،(7/1929)مسلم(2)

)كذا(.:الأصلفىفوقهاكتب(3)

.بنحوههامطريقمن(4484)النسائىوأخرجه،(2829)داودأبو(4)

فوق""صح:وكتب.""أبىعلىضربثم."أسامة"أبى:الأصلفىوكتب،!مةأسا)وأبى:مفى(5)

وأبى=صوابه:الحاشةفىكتبأنبعدلكأنهعليه"صحح:حاشيتهافىوكتب،وحفصأسامة
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ذبيحتهتحلممنوهوالتسميةتركمنبابوالذبائحالصيدكتاب

.(1)هشامعنالدراوردى

سليمانبنالرحيموعبدإسماعيلبنحاتمأيضاوشابعهم:الشيخقمال

الجمحئالحارثبناللهوعبدبكيربنويونسقعنببنومسلمة

ر!تها)2(.عائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنكلهم؟عاصمبناللهوعبد

أخبرنا،المزكىإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-أ8922

أخبرنا،الوهابعبدمحمدبنحدثنا،يعقوبمحمدبناللهعبدأبو

يأتونالباديةأهلمنناسكان:قالأبيهعن،هشامأخبرنا،عونبنجعفر

"ل!قوا:فقال؟يصنعونكيف:لمججاللهرسولفسألوا،ذبحوهاقدبلحمان

وكلوها")3(.اللهاسمعليها

ذكردونمرسلاهشامعنسلمةبنوحمادأنسبنمالكرواهوكذلك

موصولا)4(.رواهمنروايةبمعنىعائشة

بنالحسنبنالحسينأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ8923

حدثنايزيد،بنمحمدحدثنا،الرازىحاتمأبوحدثنا،الطوسئأيوب

(1

(2

(3

."أعلموالله،وحفصأسامةوابى،رخفىالمذكورالتصويبعلىضربثموحفص-أسامة

.2/334الكمالتهذيبوينظر

.(7398)البخارى

،(1525)حاتمابىابنعلل:وينظر.بهسليمانبنالرحيمعبدطريقمن(3174)ماجهابنأخرجه

.173/14الدارقطنىوعلل

به.هثامطريقمن(838)راهويهبنوإسحاق،(8542)الرزاقعبدأخرجه

به.ومالكحمادطريقمن(2829)داودأبووأخرجه.2/488مالك
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240/9

ذبيحتهتحلممنوهوالتسميةتركمنبابوالذبائحالصيدكتاب

عنرضيهئا،عباسابنعن،عكرمةعنعمرو،عن،اللهعبيدبنمعقل

فليذكريذبححينيسمىأننسىن!فبماسمهيكفيه:"المسلمقالري!جملالنبى

عنديناربنعمروعنغيرهورواه،مرفوعارواهكذاولياكله")1(.اللهاسم

موقوفا:عباسابنعنعكرمةوهوعينعنزيدبنجابر

،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرناه-ا8924

حدثنا،النضروىزكرئابنالفضلبنالعباسمنصورأبوأخبرنااظ(15/91

عنعمرو،عن،سفيانحدثنامنصور،بنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمد

التسميةونسىذبحفيمن!بنعباسابنعن،عينعنزيد،بنجابر

.(2)التسميةيذكرلموإناللهاسمفيهالمسلم:قال

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبووأخبرنا-ا8925

حدثنا،الحميدئبكرأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،جعفربناللهعبد

عين،أخبرنى:قالزيدبنجابروهوالشعثاءأبىعن،عمروحدثنا/،سفيان

فليأكل؟اللهاسميذكرأنونسىالمسلمذبحإذا:قالل!،حبهعباسابنعن

.(3)عكرمةبعينيعنى.اللهأسماءمناسمفيهالمسلمفإن

النضروئ)4(منصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا-ا8926

به.حاتمأبىطريقمن4/296الدارقطنىوأخرجه.(3853)الصغرىفىالمصنف(1)

طريقمن4/295والدارقطنى،(8548)الرزاقعبدوأخرجهتفسير(.-914)منصوربنسيد(2)

.بنحوهسفيان

.(2536/6)العاليةالمطالبفىكما-والحميدى،(3851)الصغرىفىالمصنف(3)

.41/242الكمالتهذيبينظر.النضروىاصموهو"الفضلبنالجاس5:الأصلحاسيةفىكتب(4)
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ذبيحتهتحلممنوهوالتسميةتركمنبابوالذبانحالمميدكتاب

خالدبنحدثنامنصور)1(،سعيدبنحدثنا،نجدةأحمدبنحدثنا:قال

ذبحمن:قالر!رغيهماعباسابنص،عطاءعن،زيادأبىبنيزيدعن،اللهعبد

ذبحإذا؟للشيطانيدعهولا،وليأكل،عليهاللهاسمفليذكريسمىأنفنسى

.(2)الفطرةعلى

أحمدأبوأخبرنا،المالينئمحمدبنأحمدسعدأبوأخبرنا-أ8927

بنوالحسنيزيدبنيحيىحدثنا،عبدانحدثنا،الحافظعدىبناللهعبد

عن،الأوزاعىعن،سالمبنمروانعن،همامأبوحدثنا:قالاالحارث

إلىرجلجاء:قالدتماجنههريرةأبىعن،سلمةأبىعن،كثيرأبىبنيحيى

فقال.يسمىأنوينسىيذبحمناالرجلأرأيت،اللهرسوليا:فقاللمججالنبى

بنمروانحديثعامة:أحمدأبوقال.(3)"ميلسمكلعلىالله"ال!م:جميهمالنبئ

عليه.الثقاتيتابعهلامماسالم

حنبلبنأحمدضعفه؟ضعيفالجزرىسالمبنمروان:الثيخقال

الإسناد)4(.بهذامنكرالحديثوهذا،وغيرهماوالبخارى

.77/11الكمالتهذيبوينظرخطأ،."الفضلبنالعباس"حدثنا:م،سفىبعده(1)

طريقمن(8541)الرزاقعبدوأخرجه.بهاللهعبدبنخالدعن(تفسير-915)منصوربنسعيد(2)

.بنحوهزيادأبىابن

موسىبناحمدبناللهعبدطريقمن4/295الدارقطنىواخرجه.6/2381عدىلابنالكامل(3)

الله"اسم:وعنده،بهوحدهيزيدبنيحمىطريقمن(4769)الأوسطفىوالطبرانى.به)عبدان(

."مسلمكلفمعلى

273/7الكبيروالتاريخ،(اللهعبدروأية-4909)3/210لأحمدالرجالومعرفةالعللينظر(4)

.(253)131صللبخارىوالضعفاء،(1602)
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90..ركذيلممماتاكلوا)ولاوجل:عزاللهقولنزولسبببابوالذبائحالصيدكتاب

عنمسذد،عن"المراسيل"فىداودابوروىوفيما-أ8928

!ر:اللهرسولقال:قالالمئ!لتعنيزيد،بنثورعنداود،بناللهعبد

."اللهاسمإلايذكزلمذكرانإنهيذكز؟لمأواللهاسمذكر،حلالالمسلمذبيحة9

علىأبوحدثنا،الفسوئالحسينأبوأخبرنا،محمدبنمحمدبكرأبواخبرنا

.(1)فذكرهداود.بواحدثنا،الفؤلؤئ

وجل:عزاللهقولنزولسببباب

(121:ا!نعامأ!علتهاللهاشصلديهرلزمئاتأ!لوأ!ولا

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ8929

بكر،أبىبنأو(16/91محمدحدثنا،القاضىإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

ابنعنجبير،بنسعيدعن،ال!ائببنعطاءعن،عيينةبنعمرانحدثنا

ولاقتلناممانأكل:فقالتجمتالنبئاليهودخاصمت:قالكاهالنه!عباس

اللهاشصلديهرلضمئاتأ!لوأ!ولا:وجلعراللهفأنزل؟اللهقتلمضانأكل

.(2)!هنع

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا/-أ241/98930

عكرمة،عن،سماكحدثنا،إسراليلحدثنا،كثيبربنمحمدحدثنا،داودبوأ

أؤصلايهصالى-ليوصنالشيطين)وإن:وجلعرقولهفىرففاعباسبىابنعن

.(837)سيلالمرا(1)

من(3069)والترمذى.بهعييةبنعمرانطريقمن(0595)والبزار،(2819)داودأبوأخرجه(2)

غريب.حسن:وقال،بنحوهالسالببنعطاءطريق
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...كنعيتوارىالصيدعلىالإرسالبابوالذبائحالصيدكتاب

.فكلوهأنتمذبحتموما،تأكلوهفلااللهذبحما:يقولون:قالوا!وليخدلوكتم

.(1)!علتهاللهاشصلديهرلزساتأ!لوأ!ولا:وجلعزاللهفأنزل

مقتولاتجدهثمعنكيتوارىالصيدعلىالإرسالباب

النفيلى،عن""المراسيلفىالسجستافداودأبوروىفيما-ا8931

!صاللهلرسولأهدىأعرابياأن،مرعاعن،السائببنعطاءعن،زهيرعن

حتىفأعجزكأ،فطلبته،أمسرميته:قال."؟اذهأعمبتأين"من:فقالظبيا

وأ-غارفىفوجدته،أثرهاتبعتأصبحتفلما،فرجعت،المساءأدركنى

تكونأنآمنولا،ليلةعنك"بات:قال.أعرفهفيهمشقصىوهذا-أحجارفى

.(2)"هيفلىحاجةلا،عليهأعانتكهامة

عائشة،أبىبنموسىعنجرير،عن،علىبننصروعن-ا8932

الليلمنرميتهإنى:فقالبصيدجمفالنبىإلىرجلجاء:قالرزينأبىعن

خلق))الليل:فقال.سهمىعرفتوقد،الغدمنفيهسهمىووجدت،فأعياكأ

.(3)"كنعانبذهاشىء،عليهأعانكلعلهعظيئم،وجلعزاللهخلقمن

الفسوى،(4)الحسينأبوأخبرنامحمد،بنمحمدبكرأبوبهماأخبرنا

فذكرهما.داود.أبوحدثنا،اللؤلؤىعلىأبوحدثنا

وصححه،بهإسرائيلطريقمن4/131والحاكم،(3173)ماجهابنوأخرجه.(2818)داودأبو(1)

الذهبى.ووافقهالحاكم

.(18865)الأشرافتحفةوينظر.(382)المراسيل(2)

.(19915)شيبةأبىابنوأخرجه.(383)المراصيل(3)

"الحسن".:م،سفى(4)
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...كنعيتوارىالصيدعلىالإرسالبابوالذبانحالصيدكتاب

عبيدأحمدبنأخبرنا،عبدانابنالحسنأبووأخبرنا-أ8933

أبىبنموسىعن،سفيانحدثنا،قبيصةحدثنا،الباغندئحدثناالضفار،

غاب"إذا:لمجصالننعن،رزينأبىعن،رزينأبىبناللهعبدعن،عائشة

مسعود،اسمههذارزينوأبو.(1)الأرضهوائموذكرفصادكط".الصيدعنك

والحديثلمج!.اللهرسولمولىرزينبأبىوليس؟سلمةبنشقيقمولى

البخارئ)2(.قاله.مرسل

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ8934

الحكم،عبدنب،ظا66/91اللهعبدمحمدبنأخبرنا،يعقوبمحمدبن

بنالحارثبنالملكعبدعن،الحارثبنعمروأخبرك!،وهبابنأخبرنا

إلىأتىأعرابئاأن،أبيهعن،حذثهميمودؤبنعمروأن،حذثهالزحيل

أرمىإنى،اللهأصلحك:فقال،عندهوميمون،ر!بهنطعبالسبناللهعبد

أصميت،ماكل:رضيئعباسابنفقال؟ترىفكيف،وأنمى،فأصمىالضيد

أنميت)3(.ماودع

حدثنا،مطرابنعمروأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8935

عن،شعبةعن،أبىحدثنامعاذ،بناللهعبيدحدثنامحمد،بنيحى

وفى.بنحوهسفيانطريقمن(478)214/19والطبرانى،(19916)شيبةأبىابنأخرجه(1)

قتلنه(.هىالأرضهرام!لعل:قال:الطبرانى

.5/91البهيرالتاريض(2)

به.الأصمالعباسأبىطريقمن(1560)المعرفةوفى،(3843)الصغرىفىالمصنفأخرجه(3)

."...ممونبنعمروأن،حدثهرحيلبنالحارثبنعمرو"أخبرنى:المعرفةوفى
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...عنكيتوارىالصيدعلىالإرسالبابوالذبانحالصيدكتاب

لهمأسألىأنأهلىمننالم!أمرنى:قالالهذيلأبىبناللهمحبدعن،الحكم

فإذا،لأسألهفأتيته،صحيفةفىفكتبتهاأشياء،عنر!نحكيماعباسبناللهعبد

سألتهوما،صحيفتىفىماجميععنسألوهحتىفسألوه،يسألونهنالم!عنده

فيأتينى،أهلىإبلفىأكونمملوئرإنى:فقالىأعرابئرجلفسأله،شىءعن

:قاليثلك؟أنخشيتفإن:قالىلا.:قال؟أفأسقيه،يستسقينىالزجل

وأنمى.فأضمى،أرمىرجلفإنى:قالى.أهلكبهأخبرثئميبفغهمافاسقه

؟الإصماءما:للحكمقلت.تأكلفلاأنميتوما،فكلأصميتما:قالى

.(1)كنعتوارىما:قالى؟الانماءفما:قلتالإقعاص.:قالى

ضعيف.وهو،مرفوعا)2(وعيهحطعباسابنعن،اخروجهمنهذاروىوقد

أخبرنا،الأصمالعباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا

242/9وأنت/الكلابقتلتهما:أصميتما:الشئافعئقالى:قالىسليمانبنالربيع

يجوزولا:اللهرحمهالشافعئقالى.مقتلهعنكغابما:أنميتوما،تراه

أتوفمه-فإنىشىب!-جمجوالنبىعنجاءيكونأنإلاهذا؟إلافيهمحندى

الفهفإن؟قياسولارأىمعهيقومولاكحو،النبىأمرخالفشىءكلفيسقط

.(3)ورصلقولهالعذرقطع

به.شعبةطريقمن(1856)الأموالفىزنجويهابنوعه-(1347)موالالأفىعبيدأبوأخرجه(1)

وتقدممختصرا.بنحوهالهذيلأبىابنطريقمن(19918)شيةأبىوابن،(8453)الرزاقوعبد

به.الحكمطريقمن(7937)فى

.(1237؟)الطبرانىأخرجه(2)

.228/2والأم،(0560)المعرفةوفى،(3844،3845)الصغرىفىالمصنف(3)
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...عنكيتوارىالصيدعلىالارسالبابوالذبائحالصيدكتاب

فيما:اللهرحمهالشافعئتوهمهاثذىوهذاال!ثيغ:قال

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-أ8936

ابنهوغ!انحدثنا،الموصلئعمروبنحمدانأخبرك!،الإسماعيلئ

الشعبى،عن،عاصمحدثنايزيد،ابنهوثابتحدثنا،الموصلئالزبيع

فأمسكفسميتكلبكأرسلتإإذا:قالفيالنبئأنر!عبهحاتمبنعدئعن

وإذا،نفسهعلىأمسكفإنماتاكل؟فلااط17/91منهاعكلفإنفكل،فقتلعليك

أيهاتدرىلافإنكتاكل؟فلاوقتلنفأمسكنعليها،اللهاسمتذكرلمكلاباخالط

شئتفإن؟سهمكأثرإلأبهليس،يومينأويويمبعدفوجدتهالصيد،رميتوإنكتل،

عن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(1)(الكاتفلاالماءفىوقعوإنفكل،تاكلأن

.(2)ديزيبنثابتعنإسماعيلبنموسى.

أبىابنعمروأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-أ8937

ابنأخبرنا،عيسىبنالحسنحدثنامحمد،بناللهعبدحدثناجعفر،

سألأنهريهنهحاتمبنعدئعن،الشتعبىعن،عاصمأخبرنا،المبارك

"وإذا:جم!اللهرسولفقال:قال،الحديثفذكرالضيد.عنلمجتناللهرسول

فإنكماء؟فىوقعقدتجدهأنإلأفكل،أدركهفإن؟اللهاسمفاذكربسهمكرميت

أثرغيرأثرافيهتجدفلم،ليلتينأوليلةبعدوجدتهفإن،دهمكأوكعلهالماءتدرىلا

وابن،(0431)والشائى،(2849)داودوأبو،(1929/6)ومسلم،(19338)أحمدأخرجه(1)

.(41890.18920)فىوتقدمومطولا.مختصزابنحوهعاصمطريقمن(3213)ماجه

.(5484)البخارى(2)
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...عنكيتوارىالصيدعلىالإرسالبابوالذبائحالصيدكتاب

بنيحيىعن""الصحيحفى!سعرواه.(1)"لكف!هتاكلأنفشئت،سهمك

.(3)الشعبىعنالحذاءخالارواهوبمعناه.(2)المباركبناللهعبدعنأثوب

عدى.عنعامر،عنداود،عن،الأعلىعبدوقالالبخارى)4(:قال

ما:فذكر

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-أ8938

حدثناالقواريرى،اللهعبيدحدثنا،يعلىأبوأخبرك!الإسماعيلئ،

عدئعن،الشعبىهوعامرعن،هندأبىابنهوداودحدثنا،الأعلىعبد

اليومأثره(فيقتفر)،يرمىأحدناإن،اللهرسوليا:قالأنهل!جبهحاتمابن

جمل":!الأوشاء".إن"نعم،:قال؟يأكلأ؟لسهمهوفيهميتافيجده،واليومين

.(6)"ءاشإن

أبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ8939

حدثنا،شعيببنسليمانحدثنا،المصرىمحمدبنعلئالحسن

)ح(ميسرةبنالملكعبدأخبرك!،شعبةحدثنازياد،بنالرحمنعبد

حدثناالصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا

.(18907)فىوتقدمبه.المباركابنطريقمن(155)17/74الطبرانىأخرجه(1)

.(6،4/2929)مسلم(2)

مختصرا.بهالحذاءخالدطريقمن(167)77/17الطبرانىأخرجه(3)

.(4855)البهخارى(4)

بمعنى.وهما،"فيقتفى":م،سفى(5)

به.الاعلىعبدطريقمن(2853)داودأبوأخرجه(6)
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...عنكيتوارىالصيدعلىالإرسالبابوالذبانحالصيدكتاب

بنالملكعبدعن،شعبةحدثنا،النضرأبوحدثنا،الأزرقالفرجبنمحمد

ل!عبهالطائىحاتمبنعدئعن،يحدثجبيربنسعيدسمعت:قالميسرة

"إذا:قال.ليلةبعدالأثرفأطلبالضيد،أرمىإنى،اللهرسوليا:قالائه

ذلكفذكرت:شعبةقالفكل".سبعمنهياكللمفيهسهمكأثراظ(91/17رأيت

!رالنبىأن،ل!جبهحاتمبنعدئعنجبير:ابنقال:فقالبشرلأبى

.(1)"فكلهقتلهأنهوتعلم،غيرهأثرافيهترلمفيهسهمكرأيت"إذا:قال

بنأحمدحدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنوأخبرنا-أ0894

بنحوهفذكره.شعبةحدثنا،الجوهرئالجعدبنعلئحدثناالخراز)2(،على

عن:جبيربنسعيدقالإنما:فقالبشرأبابهفحذثت:شعبةقال:قالأنهإلا

،غيرهأثرفيهترولمفيه،سهمكعرفت"إذا:كتالنبىعن،ل!عنهحاتمبنعدئ

.(3)((لكفقتلهأنهوتعلم

أخبرنا،فوركبنالحسنمحمدبنبكبرأبووأخبرنا-أ8941

شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،بناللهعبد

:قالل!بهحاتمبنعدئعنجبيبر،بنسعيدعنبشر،أبىعن،وهشيم

:"إذاقالسهمى.فيهالغدمنفأجدهالضيد،أرمى،اللهرسوليا:قلت

والنسائى،(1371)والطيهالسى.بهشعبهةطريقمن(991)الجارودوابن،(93761)أحمدأخرجه(1)

به.الملكعبدعنسعبةطريقمن(4313)

الصراب.علىمرازاتقدموقداالجزار،.:م،سفى(2)

.(216)17/91انىالطبمطريقهومن-(470،471)الجعدياتفىالبغوى(3)
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...كنعيتوارىالصيدعلىالإرسالبابوالذبائحالصيدكتاب

.(1)((لكفسبعأثرفيهترولم،قتلهأنهوعلمت،سهمكفيهوجدت

جعفرأحمدبنأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8942

بنحمادحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،القطيعى

أبيه،عن،نفيربنجبيربنالزحمنعبدعن،صالحبنمعاويةحدثنا،خالد

لمهمك،رميتاذإ":ؤجملاللهرسولقال:ظلل!عنهالخشنىثعلبةأبىممت

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"ينتنلم"مافكل،فأدركتهليالثلاثفغاب

.(3)الخياطخالدبنحمادعنالرازىمهرانبنمحمد

243/9ابناللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا/-ا8943

الجوهرئسعيدبنإبراهيمحدثنا،بحربنسهلبنأحمدحدثنا،يعقوب

،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الأصبهانئالحارثابنبكرأبووأخبرنا)ح(

بنمعنحدثنا:قالا،الأنطاكئنصربناللهعبدحدثنا،داودأبىابنحدثنا

عن،(نفيربنجبيربنالزحمنعبد4)عن،صالحبنمعاويةحدثنا،عيسى

صيدهيدركالذىفى!يهماللهرسولعن،ل!كنهالخشنىثعلبةأبىعن،أبيه

بنمحمدعن""الصحيحفى!مرواه.()"ينتنأنإلا"ياكله:لظثلاثد!!

حسن:وقال،وحدهشعبةعنالطيالسىطريقمن(4681)الترمذىوأخرجه.(1361)الطيالسى(1)

به.هشيمطريقمن(4311)والنساثى،(19369)وأحمد.صحيح

والدارقطنى،(5204)المشكلشرحفىوالطحاوى،(1286)داودأبووأخرجه.(44177)أحمد(2)

به.خالدبنحمادطريقمن295/4

،(1931/9)مسلم(3)

جبير".بنالله"عبد:سفى(4-4)

به.معنطريقمن(4024)المشكلشرحفىوالطحاوى،(4314)النسائىأخرجه(5)
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...عنكيتوارىالصيدعلىالإرسالبابوالذبانحالصيدكتاب

.(1)معنيعنخلفأبىبنأحمد

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلئأبوأخبرنا-ا4489

حبيبحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،الضريرالمنهالبنمحمدحدثنا،داود

أبو:لهيقالاعرابئاأن،جذهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،المعلم

عليكردتما"كل:قال.قوسىفىافتنى،اللهرسوليااو(18/91:قالثعلبة

عنكتغيبأوإن:قال؟عنىتغئبوإن:قالذكق".وغير"ذكق:قال.،قوسك

إذاالمجوسانيةفىأفتنى:قال.((سهمكغيرأثرفيهتجدأويصللمما

.(2)"اهيفوكل"اغسلها:قالإليها.اضطررت

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-ا8945

حدثنا،موسىأبوحدثنا،عاصبمأبىابنأخبرناالأصبهاخ!،حئان

أبيه،عن،شعيببنعمروحدثنى،الاخنسبناللهعبيدحدثنا،الأنصارئ

قوسى؟فىأفتنى،اللهرسوليا:قلت:قال!زثعلبةابىعن،جذهعن

توارى"وإن:قالعنى؟توارىفإن:قلت."قوسكعليكردتمااكل:قال

.3يتعئر:يعنى:موسىأبوقال.((لصيأوسهمكأثرإلافيهترىألابعد،عنك

أنهاللهرحمهالخطابىل!انأبىعنوبلغى:اللهرحمهالشيخقال

.(9311/01)صملم(1)

.(18917)فىتقدم(2)

أثرفيهترىألا"بعد:وفيهمطولا،بهالمثنىبنمحمدطريقمن(547)22/072الطبهرانىأخرجه(3)

موضعفيهلي!منهآخربطرفالأنصارىطريقمن(5829)الكبرىفىوالنسانى.نصلهاوسهم

الاهد.
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...كنعيتوارىالصيدعلىالإرسالبابوالذبائحالصيدكتاب

اللحمصل:يقال؟ريحهوتتغيرينتنلممايريدفإنه:يصللمما:قوله:قال

لاريحهتغيرلأن؟التحريمدونالاستحبابمعنىعلىوهذا،لغتان،وأصل

أكله.يحرم

.(2)الريحالمتغيرةوهى؟سنخة(1)إهالةأكل!ح!النبئأنروىوقد:قال

أبوأخبرنا،الأصبهاك!يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرناه-أ4689

بنالحسنحدثنا،الدورىمحمدبنعباسحدثنا،الأعرابىابنسعيد

لقد:قالرضريههأنسعن،قتادةعن،الرحمنعبدبنشيبانحدثنا،الأشيب

منالبخارىأخرجه.(3)ةخنسوإهالةشعيرخبزعلى!لماللهرسولدعى

.(الزهن)كتابفىأخرجاهكما.(4)قتادةعنهشامحديث

سهمفيهالحاقفالظبىوفىالعقيرالوحشحمارفىالبهزىوحديث

.(6)وغيرهالحجكتابفىمضىقد

أخبرنا،المقرئمحمدبنعلئاظ(18/91الحسنأبوأخبرنا-أ8947

حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

.(ل!)أ28/44التاص!والودك.للشحماسم:الإهالة(1)

.293/4للخطابىالسننمعالم(2)

.(11306)فىتقدم(3)

.(2069،2508)البخارى(4)

"أخرجاهكما":قولهولعل،مسلمعندوليس،(41130)عقبتقدمكماالبخارىعندالحديث(5)

.(41301)الرهنكتابفىتقدملماإشارةاخرجناه"."كما:صوابه

.بعدهماوينظر(01010،12082)فىتقدم(6)
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...عنكيتوارىالصيدعلىالإرسالبابوالذبائحالصيدكتاب

بنيحيىحدثنازيد،بنحقادحدثناقالا:بكرأبىبنومحفدالزبيعأبو

سلمةبنعميرعن،طلحةبنعيسىعن،إبراهيممحمدبنعنسعيد،

زادعقيرا.حمارارأىالزوحاء،أتىحتىخرججمح!النبئأن،الضمرئ

يا:فقيلجميعا:وقالاأفنائها.بعضفى:حديثهفىبكرأبىمحمدبن

أصابهالذىفإن"دعوه؟:جميه!ال!رسولقالعقير.حمارهذا،اللهرسول

فشأنكم،هذاأصبتإنى،اللهرسوليا:قالبهزمنرجلفجاءسيجىء".

كانإذاحتى،سارثيم،الرفاقبينفقسمه،بكرأباجميه!اللهرسولفأمر.به

فأمر،سهمفيه،ظلفىحاقفظبعإذاوالزويثةالعرجبينبالأثاية)1(

.(2)هليعرضلا،الناسآخريجيزحتىعندهيقيمأنرجلاجميه!اللهرسول

محمد،بنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-أ8948

الوهابعبدحدثنابكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا

عن،إبراهيمبنمحمدأخبرك!:يقولسعيدبنيحيىسمعت:قالالثقفئ

لمجرالنبىأن،البهزئعنأخبرهالفمرئسلمةبنعميرأنطلحةبنعيسى

عقير،وحشحمارإذاالروحاءأفناءببعضكانإذاحتى،محرموهوخرج

.(3)الحديثوذكر.قال،جمجاللهلرسولالقومفذكره

.ابالأثابة5:م،سفى(1)

به.حمادطريقمن184صالمبهمةالأصماءفىوالخطيب،13/287العللفىالدارقطنىأخرجه(2)

به.يحىطريقمن(15450)وأحمد

طرقمن(10001،08212)فىوتقدمبه.الوهابعبدطريقمن293/13الدارقطنىأخرجه(3)

به.يحىعنأخرى

-ا96-



والذبائحالصيدكتاب

حياصيدهيدركالرجلىباب

حياصيدهيدركالرجلباب

،يعقوبابناللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8949

،شجاعبنالوليدهمامأبوحدثنا،الجارودىيعنىالنضربنمحمدحدثنى

244/9ل!جنهحاتمبنعدىعن،الشئعبىعن،عاصمعنمسهر،بنعلئحدثنا/

أمسكفإنبماللهاسمفاذكركلبكأرسلت"إذالمجو:اللهرسوللىقال:قال

معوجدتوإن،فكلهمنهياكلولمقتلقدأدركمهوإن،فاذبحهحيافأدركتهعليك

سهمكرميتوإن،قتلهأيهماتدرىلافإنكتاكلبمفلاقتلوقدغيرهكلباكلبك

وإن،شئتإنفكلسهمكأثوإلافيهتجدفلميوماعنكغابوإن،اللهاسمفاذكر

بنالوليدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"لكامتفلاالماءفىغريقاوجدته

.(2)شجاع

صيداأصابإذاالمعل!اغيرباب

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ5895

:قالوا(وأ91/19السلمئالزحمنعبدبووأالمزكىإسحاقأبىابنزكرتابووأ

عبدبناللهعبدمحمدبنأخبرنا،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثنا

يزيدبنربيعةسمعأنهشريحبنحيوةأخبرخ!،وهبابنأخبرنا،الحكم

ثعلبةأباسمعأنهيحذثالخولانئإدريمسأباسمعت:يقولالذمشقئ

،18905،18907)فىوتقدمبه.مسهربنعلىطريقمن(156)17/74الطبرانىأخرجه(1)

01892،18936).

.(6/1929)مسلم(2)
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فخالطه...صيدعلىالمعلمكلبهيرسلالمسلمبابوالذبائحالصيدكتاب

أرضناإن،اللهرسوليا:فقلتجمحماللهرسولأتيت:يقولز!بهالخشنئ

بمكلب،ليساتذىوبالكلبالمكفب)1(،بالكلباصيدصيد؟أرض

كلبكعادما:"أمافقالذلك.منعلينايحرمممالنايحلماذافأخبرنى

ليسالذىكلبكصادماوأما،اللهاسمواذكر،عليكأمسكممافكلا!مكفب

51رو.(2)((هنمجملفلاذكاتهتدركلمومامنه،فكلذكاتهفأدركتبمكفب

ورواه،حيوةعنالمقرىيزيدبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئ

حيوةعنالمباركبناللهعبدوقال.(3)بهوابنعنالطاهرأبىعنمسلم

.(4)بمعلمليسالذىوبكلبى،المعلمبكلبىأصيد:الحديثهذافى

فخالطهصيدعلىالمعلمحلبهيرسلالمسلمباب

مسلغيرسلهلمما

الحسنبنالرحمنعبداخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8951

شعبة،حدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا،القاضى

:قالر!بهحاتمبنعدئعن،الشعبىعنال!فر،أبىبناللهعبدحدثنا

كلباكلبىمعفأجد،كلبىارسل:فقلتالصيد،عنلمجحماللهرسولسألت

ولم،كلبكعلىسفيتإنماف!نكتاكله؟لا9:فقالأخذ.أثهماأدرىلا،آخر

"المملم".:سفى(1)

بنمحمدعن(179)الجارودابنوأخرجه.(5594)المعرفةوفى،(3833)الصغرىفىالمصنف(2)

.(133)فىوتقدم.بهوهبابنطريقمن(5879)حبانوابنبه.الحكمعبدبناللهعبد

.(8)عقب(0931)ومسلم،(4785)البخارى(3)

.(133)فىتقدم(4)
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فخالطه...صيدعلىالمعلمكلبهيرسلالمسلمبابوالذبائحالصيدكتاب

ء-(1).0،
منمسلمواخرجه،ادمعن""الصحيحفىالبخارئرواه."عيره!ىتسم

.(2)شعبةعنأوجه

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-أ8952

الشعبى،عن،الحكمعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

.فذكرهالصيد)3(.علىكلبىأرسل،اللهرسوليا:قلت:قالل!نهعدىعن

.4شعبهعنغندرحديثمنمسلمأخرجه

أبىابنعمروأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8953

ابنأخبرنا،عيسىبنالحسنحدثنامحمد،بناللهعبدحدثناجعفر،

سألأنهه!لحاتمبنعدىعن،الشعبىعن،عاصمأخبرنا،المبارك

"فإن:كيه!اللهرسولعنفيهقال،الحديثفذكرالصيد.عنلمج!اللهرسول

.(قتل")أيهاتدرىلافإنكشيئا،منهجملفلاجملنولمفقتلنكلاباكلبكخالط

.(6)المباركابنعنأيوببنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه

.(41890)فىوتقدمبه.ادمطريقمن(142)17/71الطبرانىاخوجه(1)

.(3/1929)ومسلم،(5486)البخارى(2)

(4282)والنسائى،(18256)أحمدوأخوجه.(4284)النسائىطريقهومن،(1241)الطيالسى(3)

به.شعبةطريقمن

.(5)عقب(1929)مسلم(4)

.(18907)فىتقدم(5)

.(7/1929)مسلم(6)
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...ضربهأوطعنهأوصيدارمىمنبابوالذبائحالصيدكتاب

أرسلاو(اضربهاو)اطعنهأوصيذااظ(19/91رمىمنباب

صلبهأوبطنهأورأسهقطعأوقطعتينفقطعهكلبا

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8954

حدثنا،الفرجبنأحمدعتبةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

أبوحدثنى،سيفبنيونسحدثنى،الزبيدئحذثنىالوليد،بن/بقية245/9

فقلت:!رالنبىأتيت:قالطر!بهالخشنىثعلبةأبىعن،اللهعائذإدريس

ومنه،ذكاتهأدركمافمنه؟بقوسىفأرمى،صيدأرضفىإنا،اللهرسوليا

لىماومنه،ذكاتهأدركمافمنه؟المكقبكلبىوأرسل،ذكاتهأدركلاما

فكل،ويدكوكلبكقوسكعليكردت"ما:ع!حواللهرسولطفقالط.ذكاتهأفىرك

.(2)"ئكذوغيرذكئ

العباسأبوحدثنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ8955

وهب،بناأخبرنا،الحكمعبدبنللهاعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمد

لشرحبيلموئىأن،حذثهشعيببنعمروأن،الحارثبنعمروأخبرخ!

صاحبئاليمانبنوحذيفةالجهنىعامبربنعقبةسمعأنهحذثهحسنةابن

.(3)"قوسكعليكرذتما"حل:لمجراللهرسولطقالط:يقولانلمجراللهرسولط

.م،س:فىسيل(ا-1)

الزبيدىطريقمن(2856)داودوأبو،(17748)أحمدوأخرجه.(3834)الصغرىفىالمصنف(2)

.(2481)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهبقيةطريقمنداودأبىعندوبعضه،به

:7/4382الذهبىوقال.إ)حل:بدلكلأ":وفيهبهوهبابنطريقمن(17429)أحمدأخرجه(3)

حن.شده

-200-



ميتةفهوالحىمنقطعماباب:والذبائحالصيدكتاب

مئتةفهوالحىمنقطعماباب:

الحسنأحمدبنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8956

محمدبنأخبرنا،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

دينار،بناللهعبدبنالرحمنعبدحدثنا،القاسمبنهاشمأخبرنا،إسحاق

قدملفا:قالل!جنهالليثىواقدأبىعن،يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعن

فقال،الغنمألياتويقطعون،الإبلأسنمةيجبونوالناسالمدينةلمجؤالنبى

.(1)((ميتةفهوحيةوهىالبهيمةمنقطع:"ماجم!يهمالنبئ

المجوسىصيدفىجاءماباب

الحسنأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-أ8957

عن،صالحبناللهعبدحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،الطرالفئ

منكل:قالام!ل!رعباسابنعن،طلحةأبىبنعلىعن،صالحبنمعاوية

.المجوسصيدمنتأكلولا،الكتابأهلصيد

الإسفرايينئالمعروفأبىأو(91/20ابنالحسنأبوأخبرنا-أ8958

الصوفىالجبارعبدبنالحسنبنأحمدأخبرنا،أحمدبنبشرأخبرنا،بها

حتان،ابنمحمدأبوأخبرنا،الأصبهانئالحارثابنبكرأبووأخبرنا)ح(

مسلمأبوحدثناالجئار،عبدبنالحسنبنأحمديعنىالصوفئحدثنى

،برةأبىبنالقاسمعن،حخاجعن،شريكحدثنا،المؤدبعلىبنأحمد

.(77)فىتقدم(1)
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...ذبحهعلىيقدرلاماذكاةفىجاءمابابوالذبائحالصيدكتاب

المجوسىكلبصيدعننهينا:قالر!خ!جابرعن،اليشكرئسليمانعن

.ئرهطاو

،(2)هبيحتبئلاأرطاةبنالحخاجأنغير،(1)شريكعنوكيعأيضاورواه

أعلم.والفه

بنالقاسمعنأرطاةبنالحخاجعنشريكعنبكيرابىبنيحيىورواه

ذبيحةعننهى:قالل!يهبهجابرعناليشكرئسليمانعنالربيروأبىبزةأبى

أعلم.والفه،بهيحتبئلامنالإسنادهذافى.(3)وطائرهكلبهوصيدالمجوسى

سلاحأوبرمىإلاذبحهعلىيقدرلاماذكاةفىجاءماباب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8959

الصغانئ،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنعبايةعن،مسروقسعيدبنعن،شعبةعنعامر،/بنسعيدحدثنا246/9

قلنا::قاللتما!بهخديجبنرافعجذهعن،خديجبنرافعبنرفاعة

وذكرالدمأنهر:"ماقالمدى.معناليسغداالعدؤلاقوإنا،اللهرسوليا

.((الحبشةفمدىالظفروأما،فعظمالشنأماوالظفر،الشنليسفكل،اللهاسم

يستطيعوه،فلملهفسعوا،بعيرمنهافنذنهباحي!اللهرسولوأصاب:قال

:قالأو-الإبللهذه"إن:جمراللهرسولفقال،فحبسهبسهمرجلفرماه

.بنحوهوكغطريقمن(9032)ماجهوابن.غريب:وقال(1466)الترمذىأخرجه(1)

.(33)قبلتقدم(2)

به.شريكطريقمن4/294الدارقطنىأخرجه(3)
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...ذبحهعلىيقدرلاماذكاةفىجاءمابابوالذبائحالصيدكتاب

فىبعيروتردىهكذا".بهافاصنعوابهاغلبكمفما،الوحشكأوابدأوابد-النعم

عمرابنمنهفاشترى،(1)شاكلتهقبلمنإلاينحروهأنيستطيعوافلمبئر،

تعشيرا)2(."الفوائد"فىسعيدوأبواللهعبدأبولناوقال!،بدرهمينعشيرا

(3):يرو
.وعيرهشعبهحديثمن""الصحيحفىومسلمالبخارىاخرجه

اللهعبدأخبرنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ8965

قدأمةبنزائدةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفرابن

بنرافعبنرفاعةبنعبايةعن،الثورىمسروقبنسعيدحدثنا،الثقفئ

منالحليفةبذىم!مجاللهرسولمعكنا:قال!زجنهرافعجدهعن،خديج

وقدم!مجاللهرسولإليهمفانتهى،وغنفاإبلافأصابوا،القومجاعوقدتهامة

فعدل،بينهمقسمثم،فأكفئتبالقدورلمجماللهرسول!فأمر،القدورنصبت

القومفىوليس،القومإبلمنبعيرفنداظ،91/20:قال!ببعير.الغنممنعشرا

لهذه:"إنع!يماللهرسولفقال،دشبسهبسهمرجلفرماه،يسيرةخيلإلا

عنعبايةوعنهكذا".بهفاصنعوامنهاغلبكمفما،الوحشكأوابدأوابدالإبل

،مدىمعناوليسغدا،العدولاقوإنا،اللهرسول!ياقلنا::قالرافع

عليهاللهالمموذصتالدمأنهر"ما!ر:اللهرسولفقال!؟بالقصبأفنذبح

29/271التاج.الساقمنالفخذوموصلالخاصرةعرضبينالذىالجلدأوالخاصرة:الشاكلة(1)

.(لك)ض

من(7775)عوانةوأبو،(15806،17283)أحمدوأخرجه.(3859)الصغرىفىالمصنف(2)

.بنحوهشعبةطريقمن(4421)والنسائىبه.عامربنسعيدطريق

.(9681/23)ومسلم،(4882،7503،9845،0355،4455)البخارى(3)
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...ذبحهعلىيقدرلاماذكاةفىجاءمابابوالذبائحالصيدكتاب

الطفزوأمافعظثم،الشنأفاذلك،عنوسأخبزكوالظفر،الشنخلامافكل،

.(3)زائدةحديثمن""الصحيحفىمسلماخرجه0الحبئمة((ى
ء(2)(1)

عبيدأحمدبنأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئأخبرنا-ا8961

عن،أبيهعن،سفيانحدثنا،قبيصةحدثنا،الباغندئحدثناالضفار،

معكنا:قاله!رخديجبنرافععن،خديجبنرافعبنرفاعةبنعباية

وذكروغنما.إبلاالناسفأصاب،الحليفةبذىجمي!اللهرسول

قبلمنفذج،بالمدينةترذىناضحاإنئئم:عبايةقال،بنحوهالحديث

"الصحيح"فىالبخارئرواه.(4)بدرهمينعشيراعمرابنمنهفأخذ،شاكلته

.(6)سفيانعناخروجهمنبطولهوأخرجاه،()ن!لاحديث؟قبيصةعن

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-ا8962

حدثنا،مروانأبوحدثنا،يحيىمحمدبنحدثناالأصبهاض!،حئان

(1

(2

(3

(4

(5

(6

كافرحثىبمديةذكىلومسلئاانخلاتولا،الذكاةبهاتقعلاالحبثةمدىأنيوهمظاهره(

وتعذيئاخنفاالنفىتزهقحتىبأظفارهمالاةمذابحيدمرنالحبثةأهلأنالكلامفمعنى،جاز

.14/66القارىعمدة.بهالثلضربفلذلك،الذكاةمحلويحلونها

طريقمن(4383)الطبرانىوأخرجه.(7777)عرانةأبوطريقهومن-(5001،6001)الطيالى(

به.مروقبنسعيدطريقمن(2821)داودوابو.بهزائدة

.(22)عقب(1968)سلم(

سفيانطريقمن(4224)مختصراوالشائى،(1492)عقبوالترمذى،(17263)أحمداخرجه(

.(6055)الخارى(

.(9681/02،12)سلمو،(7052،9055)الخارى(
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...ذبحهعلىيقدرلاماذكاةفىجاءمابابوالذبائحالصيدكتاب

عن،جابرابنئومحفدالزحمنعبدعن،حرامعن،الذراوردئالعزيزعبد

نطحتهإلاأحدعلىتمزلانافرهـ،ممتنعةبقري!علينامزت:قالائهأبيهما

حرابملبنىقبطئغلامومعناالمئمفاء،بلغناحئىبمذهافخرجنا،عليهوشذت

وفوقالمنحرمنأسفلفضربها،لتنطحهعليهفشدت،امشتملومعه

فأخبرت:جابرقالذكا+!لهايدركفلمردعها)2(فركبت،الكتفمرجع

يحلمايحتهافإنهوتمثعتالإنسثةاستوحشتإذا9:ففالتشأن!المجي!اللهرسول

فاجتزرناها)3(.إليهافرجعنافكلوها".قوتكمإالىارجعواالو!!ث!ئة،

إبراهيمبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوالامائمأخبرنا-9!!63

ببغداد،الشافعئإبراهيمبناللهعبدبن!حمدبكبرأبوناأبر،الاسفراببنئ

إسحاقبنيعقوبحدثنا،الزقاشئمحمل!بنالملكعبدقلابةأبوحدثنا

أنهأبيهعن،الدارمىالعشراءأبىعن،سلمةبنحمادحدثنا،الحضرمئ

:قال؟والفئةالحلقفىإلااوأ21/91الذكا"تكونأما،اللهرسوليا:قال

.(4)"كنعلأجزأفخذهافىطعنتلو"وأبيك

(1)

(2)

(3)

(4)

ينظر.بثوبهويغطيهالرجلعليهيتملدقيققصيرسيف:والمملإكذا،.:الأصلنىفوقهاكتب

.(لم)ش289/29التا!

.2/214النهايةينظرعنقها.فاندقترأسهاعلىسقطتأى؟العنقالردع:ردعهاركبت

طريقمن2/852الكاملفىعدىوابن،(2592)العاليةالمطالبفىكما-منغبنأحمدأخرجه

الرحمنعبدكيةعتيقوأبوجابر".عنعتيقأبىعن"حرام:عدىابنوعندمختصرا.بنحوهحرام

.23/17الكمالتهذيبينظرجابر.ابن

وابن،(0442)والنسانى،(4811)والترمذى،(2825)داودوأبو،(18947)أحمدأخرجه

أبىضعيهففىالألبانىوتال.غريب:الترمذىوتالبه.سلمةبنحمادطريقمن(3184)ماجه

منكر.:(406)داود
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247/9

...ذبحهعلىيقدرلاماذكاةفىجاءمابابوالذبائحالصيدكتاب

وأشباهه.المتردىفىوهذا:الشيخقال

أبوأخبرناالأردستاكأ،إبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا-ا8964

حدثنا،الحسنبنعلئحدثنامحمد،بنسفيانحدثناالعراقئ،نصر

ابنعن،عكرمةعنالحذاء،خالدعن،سفيانحدثناالوليد،بناللهعبد

.(1)ترميهأنالصئيدبمنزلةفهوالبهائممنأعجزكما:قالامي!هاكعباس

جاء:قالثابتأبىبنحبيبحدثنا،سفيانوحذثنا:قال-ا8965

برمح.فطعنتهنذ،لىبعيراإن:فقال!بهطالبأبىبنعلىإلىرجل

.(2)عجزهلىأهد:فقال

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8966

أبوأخبرنا،عونبنجعفرأخبرنا،الوقابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

الناسقدم:قالأبيهعن،البجلئيزيدابنهو/غضبانعن،عميس

ثم،فذهبتفنذتجزورا،فاشترى،الحىمنرجلفأعرس،الكوفة

اللهعبدفأتوا،فماتت،اللهاسموذكرفعرقبهاتنذأنفخشى،أخرىاشترى

شيئامنهايأكلواأنالحىأنفسطابتمافوالله،يأكلواانمرهمفأ،فسألوه

طعامهمإلىالحئورجع،فأكلبهاأتوهثئم،بضعةمنهالهجعلواحتى

فأكلوا.

وعلقه،بنحوهخالدطريقمن(62002)شيةأبىوابن.بهالثورىعن(8478)الرزاقعبدأخرجه(1)

.،ترميه"أن:جميعاعندهمولي!.بهعباسابنعن(5508)عقبالبابنرجمةفىالبخارى

به.الئورىطريقمن(02902)شيةأبىوابن،(8477)الرزاقعبدأخرجه(2)
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بهيذكىمابابوالذبائحالصيدكتاب

بهيذكىماباب

وأبوإسحاقأبىابنزكرتاوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8967

العباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالقاضىالحسنابنبكر

أخبرنا،الشتافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

عنسعيد:أبىروايةوفى-مسروقبنسعيدابنعن،عيينةبنسفيان

بنرافععن،رفاعةبنعبايةعن،أبيهعن-مسروقبنسعيدبنعمر

معناوليستغدا،العدؤلاقوإتا،اللهرسوليا:قلت:قالر!جبهخديج

اللهاسمعليهوذصالدمأنهر:"مالمجتالنبئفقالبالفيط)1(؟أنذ!،مدى

مدىوالظفر،الإنسانمنعظمالسنفإنظفير؟أوسنمنكانماإلافكلوا،

.(2)"الحبش

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا8968

،سفيانحدثنا،عمرأبىابنحدثنا،بحربنسهلبنأحمدحدثنا،يعقوب

جدهعن،رفاعةبنعبايةعن،مسروقبنسعيدعن،مسلمبنإسماعيلعن

عن-أبيهعنمسروقبنسعيدبنعمربعدحدثنيهثم:سفيانقال-رافع)

غدا،العدولاقوإنا،اللهرسوليا:قلنا:قال(3جدهعن،رفاعةبنعباية

شظاياههنابهوالمراد،لزقإذايلوطلاط:منلأنه؟بهلالتزاقهالواووأصله،القصبتشر:الفيط(1)

.1/365الأنوارثارق.الأعلىالقثرلا

عوانةوأبو،(410)الحميدىوأخرجه.2/235والشافعى،(5605)المعرفةفىالمصنف(2)

به.سفيانطريقمن(7776)

.م،س:فىلي!(3-3)
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بهيذكىمابابوالذبائحالصيدكتاب

فكلوا،اللهاسموذكرالذمأنهر"ما:لصال؟بالقيطأفنذكى؟مدىمعناوليس

مدىوالظفر،الإنسانمنعظمالشنفإنسن؟اوظفبرمنكانمااظ(91/21إلأ

علينافند،الغنممنبعشرالبعيرنعدلفكنا،وغنضاإبلاوأصبنا:قال."الحبش

كي!اللهرسولفسألنا:قالوهصناه)1(.حتىبالنبلفرميناهمنها،بعير

ذلكبهفاصنعواشىءمنهانذفإذا،الوحشكاوابداوابدالإبللهذه"ان:فقال

.(3)رمعأبىابنعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"اولكو

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنابوأخبرنا-ا8969

أخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا)ح(يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

،الأحوصأبوحدثنامسدد،حدثنا:قالاداودأبوحدثنابكر،بنمحمد

بنرافعجدهعن،أبيهعن،رفاعةبنعبايةعن،مسروقبنسعيدحدثنا

العدؤنلقىإنا،اللهرسوليا:فقلتجي!اللهرسولأتيت:قالر!حبهخديج

أنهرمااعجل-:او-(4)نرا":جيداللهرسولفقالمدى.معناوليس،غدا

أفا؟ذلكعنوسأحذثكمظفز،أوسنيكنلممافكلوا،عليهاللهاسموذكرالذم

فتعجلوا،الناسسرعانوتقذم.((الحبشةفمدىالظفروأفافعظثم،الشن

ملم:غيرفىبعضهمورواه،الأرضإلىاسقطاه:بمعنىويكون.عنيفارميارميناه:وهصناه(1)

.6/420المعلمإكمالوينظرحبناه.ومعناهارهصناه"

.(014،114)عقبالحميدىوذكره،الأولبشطرهإسماعيلطريقمن(4394)الطبرانىاخرجه(2)

.(1968/22)مسلم(3)

النووىثرحمسلمصححينظركثير.كلاموفيها.والخفةالثاطمنوهو،أعجل:بمعنىأرن(4)

.9/639البارىوتح،4/278السننمعالمينظر.عرنوبوزنغرنبوزنضبطوقد.13/123
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بهيذكىمابابوالذبائحالصيدكتاب

فمر،قدورافنصبوا،الناساخرفىجم!اللهورسول!،المغانممنفأصابوا

بعشربعيرافعدلبينهموقسم،فأكفئتبهافأمربالقدور،كج!اللهرسول!

بسهم،رجلفوماه،خيلمعهميكنولم،القومإبلمنبعيروند،شياه

فعل(1)ظ،الوحشكأوابدأوابدالإبللهذه"إن:جم!النبئفقال!،اللهفحبسه

.(3)!دسمعن"ا!حم!ح"فىا!ىارىرواه."(2)اذهمثلبه!أفعلواهذامنها

:قالواسعيدعنالرواةوسائر،جذهعنأبيهعنالأحوصأبوقال!كذا

جده.عنعبايةعن

روايته:علىالأحوصأباالكرمانئإبراهيمبنحسانوافقوقد

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبوأخبرناه-أ8975

أبووأخبرنا)ح(بكرأبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

أخبرنا،الخزاعئعقيلبنمحمدبنالفضلبنعلئأخبرنا،قتادةابننصر

إبراهيمبنحسانحدثنا:قالا،اللهعبدبنعلئحدثنا،الحراخ!شعيبأبو

عن،أبيهعن،رفاعةبنعبايةعن،مسروقبنسعيدحدثناالكرماك!،

.(4)نحوهصئيالنبىعن،جده

9!اذا!.:م،سفى(1)

.!أهذه:م،سفى(2)

أبىطريقمن(1644)والنسائى،(1491)الترمذىوأخرجه.(2821)داودأبىعندوالحديث

مختصزا.الأحوص

.(3455)البخارى(3)

."أبيه"عن:فيهولي!بنحوهإبراهيمبنحسانطريقمن(4389)الطبرانىأخرجه(4)
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الأرضعلىفيقعيرمىالصيدبابوالذبائحالصيدكتاب

الأرضعلىفيقعيرمىالصيدباب

،يعقوبمحمدبنأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8971

بنهنادحدثنا:قالامحمدبناللهوعبدإسحاقبنمحمدحدثنا(و122/91

سمعت:قالشريحبنحيوةأخبرنا/،المباركبناللهعبدحدثنا،ئر!لا248/9

أباسمعت:قالاللهعائذإدريسأبوأخبرخ!:يقولالذمشقئيزيدبنربيعة

قال،الحديثفذكر.!مجاللهرسولأتيت:يقوله!زالخشنئثعلبة

ثماللهاسمفاذكربقوسكأصبتفماصيد،بأرضأنكذكرتما:"وأفافيه

،5(1)

منالبخارىواخرجه،ئر!لابنهنادعن""الصحيحفىمسلمرواه.أ

.(2)المباركابنعناخروجه

الماءفىيقعاومنهيتردىثمجبلىعلىفيقعيرمىالصيدباب

ابنمحمدأبوأخبرنا،الأصبهاخ!الحارثابنبكرأبوأخبرنا-أ8972

،المباركبناللهعبدحدثنا،(3)سريجحدثنا،شعيببنحامدحدثنا،حئان

عنر!مجاللهرسولسألت:قالحاتمبنعدئعن،الشعبىعن،عاصمعن

وإنفكل،قتلقدوجدتهفإن،اللهاسمفاذكرسهمكرميت"إذا:قالالضيد،

رواه.(4)"تاكلفلاسهمكأوقتلهالماءتدرىلافإنك،فماتالماءفىوقعقدوجدته

،(133)فىوتقدمالثاهد.موضعفيهولي!،منهاخربطرفهنادعن(2855)داودأبوأخرجه(1)

.(19744)فىوسيأتى

.(5488)والجارى،(1930/8)مسلم(2)

تهذيبوينظر.(6782،6959.11187)فىتقدميون!.بنسريجوهو)شريجأ.:م،سفى(3)

.01/221الكمال

.(18904،18920،18936)فىتفدم(4)
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بندقةاوبحجريرمىالصيدبابوالذبائحالصيدكتاب

.(1)المباركابنعنأيوببنيحيىعن""الصحيحفىمسلم

حدثنا،العراقىنصرأبوأخبرنا،الأردستاك!بكرأبوأخبرنا-أ8973

حدثناالوليد،بناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنامحمد،بنسفيان

قال!:قال!مسرودتىعن،مزةبناللهعبدعن،الأعمشحدثنا،سفيان

فإنىتأكلوا،فلافماتجبلمنفتردىصيداأحدكمرمىإذا:اللهعبد

نأأخاففإنى،تأكلهفلافماتماءفىوقعأو،قتلهالترذىيكونأدقأخاف

.(2)قتلهالماءيكون

بندقةأوبحجريرمىالصيدباب

بنعثمانعمروأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8974

بنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسنحدثناببغداد،الدفاقاللهعبدبنأحمد

حدثنا،الوليدأبوأخبرك!،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(كهمسحدثنا،عمر

عن،كهمسحدثنا،أبىحدثنا،معاذبناللهعبيدحدثنا،سفيانبنالحسن

أصحابهمنرجلار!ب!مغفلبناللهعبداظ(22/91رأى:قالبريدةابن

عنينهى:قالأو،يكرهكانكي!اللهرسولفإن؟تخذفلا:فقال3يخدف

السنيكسرولكنهالعدو،بهينكأولاالصيد،بهيصطادلافإنه؟الخذف

.(7/1929)مسلم(1)

.بنحوهالأعمثىطريقمن(19928)شيبةأبىوابن.بهالثورىعن(8462)الرزاقعبدأخرجه(2)

التاجبه.ترمىخشبمنبمخذفةأوسبابتكبينتأخذهنحوهماأونواةأوبحصاةرميك:الخذف(3)

.(فذ)خ183/23
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بندقةأوبحجريرمىالصيدبابوالذبانحالصيدكتاب

كانت!عاللهرسولأنأخبرك:لهفقال،يخذفذلكبعداهرثئم.العينويفقأ

.(1)اذكوكذاكلمةأكفمكلا،تخذفأراكثئم،الخذفعنينهىأويكره

بنسليمانداودأبىوعنمعاذبناللهعبيدعندا"الصحيحفىمسلمرواه

.(2)كهمسعناخروجهمنالبخارئوأخرجه،عمربنعثمانعنمعبد

حدثناجعفبر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوحدثنا-ا8975

سمع،قتادةعن،شعبةحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

نهىلمج!اللهرسولان،ل!بهالمزخ!مغفلبناللهعبدعن،صهبانبنعقبة

تكسرالخذفةوإنعدو،بهاينكأولاصيد،بهايصاد:"لاوقال،الخذفةعن

وهذا.(4)بمعناهشعبةحديثمن""الصحيحفىأخرجاه.(3)أالعينوتفقأ،الشن

.قصدناهفيماأبينالففظ

أخبرنا،ال!لمئالحسينبنمحمدالزحمنعبدأبوأخبرنا-ا8976

بنعلئحدثناالكارزئ،الحسنمحمدبنمحمدبنالحسنأبو

بنعاصمعن،عئاشابنبكرأبوحدثناعبيد،أبىعنالعزيز،عبد

عيد،يومفىفخرجت،المدينةقدمت:قالحبيشبنززعنالنجود،أبى

:يقولوهو،راكمبكائهالناسمعيمشىأيسر،أعسرمتلئ!برجلفإذا

.(596)28،286صهالادابفىالمصنف(1)

.(5479)والبخارى،(1954/54)مسلم(2)

طريقمن(3227)ماجهوابن،(5270)داودوأبو،(05402)أحمدوأخرجه.(956)الطيالسى(3)

.(1954/55)ومسلم،(4841،6220)البخارى(4)
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بندقةأوبحجريرمىالصيدبابوالذبائحالصيدكتاب

ليذكولكن،بالعصاأحدكميحذفهاأنالأرنبواتقوا،تهخرواولاهاجروا

تهجروا،ولاهاجروا:قولهعبيد:أبوقال.(1)والنبلالزماحالأسللكم

نيةغيرعلىبالمهاجرينتشئهواولا،الهجرةفىالنيةأخلصوا:يقول

يعملاثذىوهو،يسرأعسر:العربوكلام:قالالتهخر.هوفهذا؟منكم

.(2)ءاوسجميعابيديه

249/9سعيدوأبوالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-أ8977

بنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابن

أنهر!نهبنعمرابنعن،أسلمبنزيدعن،زهيرعن،عامرأبوحدثنا،مرزوق

الموقوذة)3(.تلك:بالبندقةالمقتولةفىيقولكان

بنمحمدبكرأبوأخبرناالمهرجاك،أحمدأبووأخبرنا-أ8978

عن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفر

،فماتأحدهمافأمافأصبتهما؟:قالبحجر.طائرينرميت:قالأنهنافع

يذكيهاللهعبدفذهبالاخروأقا،ل!حنهعمربنأو،23/91اللهعبدفطرحه

.(4)اضيأفطرحه،يذكيهأنقبلفمات،بقدوم

الطبرانىطريقهومن-(8533)الرزاقعبدوأخرجه.3/031،131عبيدلأبىالحديثغريب(1)

.بنحوهعاصمطريقمن(51)

.3/311،312عبيدلأبىالحديثغريب(2)

به.عمرابنعن(5475)عقبالخارىعلقه(3)

.2/491الليثىوبرواية،(مخطوط-ظ13/13)بكيرابنبروايةالمرطا(4)
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المعراضصيدبابوالذبائحالصيدكتاب

المعراضصيدباب

وأبوالقاضىالحسنابنبكروابوالحافظاللهعبدأبواخبرنا-ا8979

،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالمزكىإسحاقأبىابنزكرئا

سفيانأخبرك!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا

عن،الحارثبنهقامعن،النخعىعن،منصوبىعن،اخرورجلالثورئ

فقال،المعراضعنلمج!اللهرسولسألت:قالزحبهحاتمبنعدئ

فقتلبعرفطأصبتوإذاقتل،وإنفكلفخرقفسفيترميتأإذا:لمجفاللهرسول

وأخرجه،(2)سفيانعنقبيصةعن""الصحيحفىادىارئرواه.(1)"ل!اتفلا

كمامضى)3(.مسلئم

أخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا8980

،مروانبنالملكعبدمحمدبنحدثناالصئسفار،محمدبنإسماعيل

عن،زائدةأبىابنوزكرئاعاصمأخبرنا،هارونيزيدبنحدثنا

صيدعنلمجنناللهرسولسألت:قالر!بهحاتمبنعدئعن،الشعبى

.(4)"ذيقوفهوبعرفطأصبتومافكل،بحدهأصبت:"مافقال،المعراض

الأحولعاصمحديثمن"الصحيح"فىومسلئمالبخارئأخرجه

.بنحوهسفيانطريقمن(1465)والترمذىبه.وهبابنطريقمن(7555)عوانةأبوأخرجه(1)

.(5477)البخارى(2)

.(11890)فىوتقدم.(1929/1)مسلم(3)

.(18905)فىتقدم(4)
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!...الميتةعليكم)حرمتوجل:عزقولهتفسيربابوالذبائحالصيدكتاب

وغيرهما)1(.زائدةأبىبنوزكريا

اهلوماالحنزيرولخموالذمالميتةعليبهم)حرمت:وجلعزقويهتفسيرباب

بميغماإلاالشبعأكلومآوالئطيحةوالمترذيةوأئموقوذةواتشخنقةبهءالئهلغئر

،3:الماندةأبالأزلو!دتمتمقسموأوأنالئصبعلىذلغوما

أبوحدثنا،المزكىإبراهيمبنيحيىزكرئاأبوأخبرنا-أ8981

بناللهعبدحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا،الطرائفئمحمدبنأحمدالحسن

زةلمحيهماعباسابنعن،طلحةأبىبنعلىعن،صالحبنمعاويةعن،صالح

كلها،للطواغيتأهلمايعنى:بهء!اللهلغيرأهل!وما:قالالايةهذهفى

حتىبالخشبتضربالتى!!وآئمؤقوذة،فتموتتنخنقالتى!!واتشخنفة

!والنطيحة!،فتموتالجبلمنتتردىالتى!والمترذية!و،فتموتيقذها

منأدركتفما؟السبعأخذما:يقول!السبعأكل!ومآ،الشاةتنطحالشاة

فهو؟عليهاللهاسمواذكرفاذبحعينلهتطرفأوذنمبلهفتحرككلههذا

ما:يقول:قالبمينم!ما!إلا:التفسيرهذامقاخرموضحفىوقال.حلال

الئصب!علذلغ!وما،ذبيحفهو؟فكلوهروحوبههؤلاءمنذكيتم

هذامناخرموضحوفى2)،عليهاويهلونيذبحونكانواأنصاب:والنصب

يعنىبالأزلر!:دتمئمقسموأ!وأن:قولهوفى.الأصنامهى:قال(2التفسير

منأكلمنيعنىف!ق!!ذلكتم،الأمورفىبهايستقسمونكانوا،القداح

عاصمطريقأما،حرببنسليمانحديثمن(5476)وزكريا،حديثمن(5475)البخارى(1)

.(3/1929،4)ومسلمالاهد،موضعفيهفليس(5484)

.م،س:فىيى(2-2)
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والذبائحالصيدكتاب

.(1)قسففهوكفهذلك

اللهلغيرذبحماباب

250/9

اللهلغيرذبحماباب

بنعلئالحسنلبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8982

العمئأسدبنمعلىأنالعزيز،عبدبنعلئأخبرنا،سختويهبنمحمد

عقبة،بنموسىحدثناالمختار،بن/العزيزعبدحدثنا:(2قالحذثهم2)

لقىأنهجمحواللهرسولعنيحذثر!كيماعمربناللهعبدسمعأنهسالمأخبرخ!

ه!مجاللهرسولعلىينزلأنقبلوذلك،بلدحبأسفلنفيلبنعمروبنزيد

اكللاإنى:قالثئم،منهايأكلانفأبى،لحمفيهاسفرةإليهفقدم،الوحئ

.(3)عليهاللهاسمذكرمفاإلاآكلولا،أنصابكمأظ(23/91علىتذبحونمفا

.(4)دسأبنمعفىعن""الصحيحفىالبخارئرواه

عبيدأحمدبنأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئأخبرنا-ا8983

،مرزوقابنهوعمروحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثناالضفار،

هل:علئسئل:قالالطفيلابىعن،برةأبىبنالقاسمعن،شعبةأخبرنا

إلاكافةالناسبهيعملمبثىءخصناما:قالبثىء؟لمجتاللهرسولخصكم

من63،71،77-59،16-8/56تفيهرهفىجريرابنواخرجه.(3872)الصغرىفىالمصنف(1)

صالح.بناللهعبدطريق

.م،س:فىلي!(2-2)

،(8189)الكبرىفىوالشائى،(5369،5631)احمدوأخرجه.(3871)الصغرىفىالمصنف(3)

به.عقبةبنمرسىطريقمن(5242)حبانوابن

.(5499)البخارى(4)
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فتذبحتموتأنتريدالبهيمةفىجاءمابابوالذبائحالصيدكتاب

ذبحمناللة"لعن:فيهافإذاصحيفةفأخرج:قالهذا.سيفىقرابفىكانما

مناللهولعن،والديهلعنمناللهولعن،(1)الأرضمنارسرقمناللةولعن،اللهلغير

.3شعبةعنغندرحديثمن""الصحيحفىمسلمأخرجه.(2)"اثدحماوى

فتذبحتموتأنتريدالبهيمةفىجاءماباب

ببغداد،الجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبونا-ا8984

معاوية،أبوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبونا

نأزيد،بنمحمدعن،حبانبنيحيىبنمحمدعنسعيد،بنيحيىعن

له:فقال،هريرةأبافسأل،فتحزكت،ماتتقدأنهايرىوهوشاةذبحرجلا

.(4)تتحركقدالميتةفإن؟تأكلهالا:لهفقال،ثابتبنزيدفسألكلها.

جعفرابنبكرأبوأخبوناالمهرجاك!،أحمدأبوأخبونا-ا8985

عن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

شاةعنل!جبههريرةأباسألأنهعقيلمولىمئئأبىعنسعيد،بنيحيى

عنل!جبهثابتبنزيدسألثميأكلها،أنفأمرهبعضها،فتحرك،ذبحت

.(ذلك)عنونهاهلتتحزك.:قالأظنه،الميتةإن:زيدفقال،ذلك

.2/044الجوزىلابنالحديثغريب.الأرضينبينوالحدالعلم:الأرضمنار(1)

الكبرىفىوالنسالىبه.شعبةطريقمن(6604)حبانوابن،(954،1307)أحمدأخرجه(2)

به.الطفيلأبىواثلةبنعامرطريقمن(4511)

.(8781/54)مسلم(3)

.(3873)الصغرىفىالمصنف(4)

.2/490الليثىوبرواية،(مخطوط-و13/14)بكيرابنبروايةالموطا(5)
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فتذبحتموتأنتريدالبهيمةفىجاءمابابوالذبائحالصيدكتاب

سعيد.بنيحىعنبلالبنسليمانرواهوكذلك

كما:زيدعنمرفوعحديثفيهروىوقد

بالويه،ابنبكرأبواخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8986

حدثناجعفبر،بنمحمدحدثنا،أبىحدثنا،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا

سمعت:قالالباهلئعيسىأبامهاجرحاضربنسمعت:قالشعبة

شاةفى(1)بينذئباأن،ه!رثابتبنزيدعنيحذثيساربنسليمان

بأكلها)2(.جمرالنبئفرخص،بمروةفذكوها

بنمحمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرناوكما-ا8987

الواقدى،عمربنمحمدحدثناعفار،بنسهلحدثنا،القطانالحسين

بنسليمانعنأوأ24/91،عتابأبىبنزيدعن،عثمانبنربيعةحدثنا

الذئب،فيهانئبشاةعنجمراللهرسولسأل:قالثابتبنزيدعن،يسار

كلها.بأجمي!النبئمرفأ،فذكيت،حيا!دربهافأفىركت

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبواخبرنا-ا8988

بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،يعقوبحدثناسعيد،بنقتيبةحدثناداود،

أحد،شعابمنبشعب(3)لقحةيرعىكانأنهحارثةبنىمنرجلعن،يسار

.5/140النهايةفيها.أنيابهألث:نيب(1)

وأخرجه.(5885)حبانابنطريقهومن-(21597)وأحمد،وصححه13/41،114الحاكم(2)

قالبه.جعفربنمحمدطريقمن(2376)ماجهوابن،(4490،4496)الكبرىفىالنسالى

جد.إسناده:7/3831الذهبى

.1/362الأنوارمثارق.الإبلمناللبنذات:اللقحة(3)
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فتذبحتموتأنتريدالبهيمةفىجاءمابابوالذبائحالصيدكتاب

لبتيافىبهفوجأ)1(وتذافأخذ،بهينحرهاشيئايجدفلم،الموتفأخذها

بأكلها)2(.فأمره،بذلكفأخبرهلمجؤالنبئجاءثمدمها،أهريقحتى

-سليمانمحمدبنبنسهلالطئبأبوالامامحدثنا-ا8989

مطرمحمدبنبنجعفرمحمدبنعمروأبوأخبرناإملاء،-اللهرحمه

بناللهعبدحدثنا،البصرئسويدأبىبنعثمانبنمحمدحدثنا،العدل

عن،شرحبيلبنعمروعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلأخبرنارجاء،

فقسمناها،فذبحناها،تموتأنأرادتشا!لناكانت:قالتر!لمحنهاعائشة

شموت،أنأرادت:قالتشاتكم؟".فعلتمماعاشثمه"يما:فقالكبهمالنبئفجاء

إلألكمكلها))الثاة:قال.كتفإلامنهاعندنايبقولمفقسمناها،فذبحناها

.(3)"الكتف

العينالذكاة)4(::يقولكانأنهالمسئبابنعنالزهرئعنويذكر

عميربنعبيدقالوبمعناه.(تريمض)والرجل،يتحركوالذنب،تطرف

.(6)6وقتادوطاوس!

(2

(3

(4

.2/279الأنوارمارقوينظر.ا5/52النهايةبها.ضربه:وغيرهابالسكينوجأه

.(19178)فىوسيأتى.بهاسلمبنزيدطريقمن(23647)أحمدوأخرجه.(2823)داودأبو

أبىطريقمن(2470)والترمذى،(24240)أحمدوأخرجه.(3357)العبفىالمصنف

صحيح.:الترمذىوقالالاهد،موضعدونمختصرا،بهإسحاق

"بحق".:مفىبعده

به.شهابابنطريقمن15/244الاستذكارفىكماموطئهفىوهبابنأخرجه

جريرابنوتفسير،7/181،191شيبةأبىابنومصنف،05"،4/499الرزاقعبدمصنفينظر

64/8،65.
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البحروميتةالحيتانبابوالذبائحالصيدكتاب

البحروميتةالحيتان/باب251/9

محمدبناللهعبدأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8990

سفيانحدثنا،المدينىبنعلئأخبرنا،أئوببنمحمدحدثنا،الكعبئ

!بهاللهعبدبنجابرسمعت:قالديناربنعمرومنحفظناهائذى:قال

،الجزاحابنعبيدةأبوميرناأ،راكبثلاثمائةفى!ي!اللهرسولبعثنا:يقول

الساحل-فأتينا:أخرىمزةسفيانوقالبال!احل-فاقمنا،قريشعيرنرصد

فسقى:قال.(1)الخبطأكلناحتىشديدجوعفأصابنا،شهرنصفبهفأقمنا

فأكلنا،العنبر:لهايقالداتةالبحرلنافألقى:قال.الخبطجيشالجيشذلك

أبوفأخذ:قالأجسامنا.إليناثابتحتىودكهمنواذهنا،شهرنصفمنه

مرةسفيانقالمعه-رجلأطولإلىوعمد،فنصبهأضلاعهمنضلعاعبيدة

رجلاوأخذ،فنصبهأضلاعهمنضلعااظ(24/91عبيدةأبووأخذ:أخرى

ثئم،جزائرثلاثنحرالقوممنرجلوكان:جابرقال-تحتهمنفمزوبعيرا

رواه.(4)نهاهعبيدةأباإنثم،جزائر(3)ثلاثنحرثتم،جزائر(2)ثلاثنحر

بنالجتارعبدعنمسلمورواه،المدينىبنعلىعن""الصحيحفىالبخارئ

.()سفيانعنالعلاء

.(طب)خ9/232التاجبالمخابط.ينفضالشجرورق:الخبط(1)

.م،س:فىلي!(2)

.مفى:!يل(3)

به.سفيانطريقمن(5259)حبانوابن،(4363)والنسائى،(5494)البخارىاخرجه(4)

.(1935/18،19)ومسلم،(4361)البخارى(5)
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البحروميتةالحيتانبابوالذبائحالصيدكتاب

فأخذ:وقال،الساحليذكرفلمسفيانعنالحميدئورواه-أ8991

فىجملوأعظمرجلأطولنظرثم،فنصبهأضلاعهمنضلعاعبيدةأبو

فأتينا،تحتهفمزففعل،تحتهيمرثمالجمليركبأنفأمره،الجيش

اللهعبدأبو.أخبرناهلا:قلنا.((؟ءىشمنهمعكم"هل:فقال،فأخبزناهع!ي!النبئ

حدثنا،موسىبنبشرأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظ

.(1)فذكره.سفيانحدثنا،الحميدى

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8992

يحيى،حدثنامسذد،حدثنا،(2يحيىبن2)محمدبنيحيىحدثنا،يعقوب

:يقولل!حبهاللهعبدبنجابرسمعأنهديناربنعمروأخبرك!،جريجابنعن

شديدا،جوعافجعنا،الجراح%بنعبيدأبووأميرنا-الخبطجيش-غزونا

شهبر،نصفمنهفأكلناالعنبر،:لهيقالمثلهيرلمميتاحوتاالبحرفألقى

جريج:ابنقال.تحتهالراكبفمر،عظامهمنعظماعبيدةأبوفأخذ

فلماكلوا.:عبيدةأبوفقال:يقولمل!حفرجابراسمعالهالزبيرأبووأخبرك!

كانإنأطعمونا،اللهأخرجهرزقا:"كلوا؟فقالجم!للنبىذلكذكرناقدمنا

معمسددعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)فأكلهبعضهمفأتاه."معكم

.(4)اذكهالزبيرأبىزيادة

الساحل.ذكروفيه،(1242)الحميدى(1)

.م،س:فىلي!(2-2)

مطولا.جريجابنطريقمن(7623)عوانةوأبو،(14337)أحمدأخرجه(3)

.(4362)البخارى(4)
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البحروميتةالحيتانبابوالذبائحالصيدكتاب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ8993

يونس،بناللهعبدبنأحمدحدثنا،القاضىإسماعيلحدئناالضفار،عبيد

الحافظ،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(جابرعنالربير،أبوحدثنا،زهيرحدثنا

بنيحيىحدثنا،نصربنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرخ!

:قالر!جبهاللهعبدبنجابرعنالربير،أبىعن،خيثمةأبوأخبرنا،يحى

لقريشبى،عيرانتلقى،الجزاحابنعبيدةأباعليناوأفرلمجي!اللهرسولبعثنا

،تمرةتمرةيعطيناعبيدةأبوفكان،غيرهلنايجدلمتمرمنجراباوزؤدنا

نشربثئم،الضبئيممنكمانمضها:قالبها؟تصنعونكنتمكيف:فقلنا

الخبطاوأ25/91نضربوكنا،الفيلإلىيومنافيكفيناالماء،منعليها

الكثيبمثلالبحرساحلعلىفأصبنافنأكله،بالماءنبفهثئمبعصينا،

رسلنحنبل،لا:قالثئم.ميتة:عبيدةأبوفقال،العنبرتدعىدائةالضخم

شهرامنهفأكلنافكلوا.؟اضطررتموقد،اللهسبيلوفى،جميه!اللهرسول

الذهن،بالقلالعينه(1)بقومننغترفكتاولقد،سمناحتىثلاثمائةونحن

رجلا،عشرثلاثةمناعبيدةأبوأخذولقدكالثور،الفدر)2(منهونقطع

أعظمرحلثمفأقامها،أضلاعهمنضلعاوأخذ،عينهوقبفىفأقامهم

أتيناالمدينةقدمنافلفا،(3)وشائقلحمهمنوتزؤدناتحتها،فمزبعير

.478/2الجرزىلابنالحديثغريب.الىءفىكالنقرة:الوقب(1)

.148/2الأنوارمارقينظر.القطعةوهىفدرةجمعالفدر:(2)

.2/972الأنوارمارق.رفعثمإغلاءةأغلىالذىبل:وقيل،كالقديدميبسةضرائح:أى:وشائق(3)
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البحروميتةالحيتانبابوالذبائحالصيدكتاب

معكمفهللكم،اللهأخرجهرزق"هو:فقال،لهذلكفذكصنامج!يو،اللهرسول!

لفظمنه.فأكل،منه!اللهرسول!إلىفأرسلنافتطعمونا؟".شىءلحمهمن

ساحلعلىوانطلقنا:قال!يونسبنأحمدروايةوفى.يحيىبنيحيىحديث

دابةفإذافأتيناه،الصثمخمالكثيبكهيئةالبحرساحلعلىلنافرفعالبحر،

الفدرمنهونقتطع،الدهنبالقلال!عينهمننغترفرأيتنالقد:وقال!العنبر.

فأرسلنا:اخرهفىوقال!.عينيهفىفأقعدهم:وقال!الثور.كقدرأو،كالثور

252/9يحيىبنيحيىعن""الصحيح/فىمسلمرواه.(1)فأكلوي!مجاللهرسول!إلى

.(2)يونسبنوأحمد

الحافظالخوارزمئغالببنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ8994

النيسابورى،(3حمدانبن3)أحمدبنمحمدالعباسأبوأخبرناببغداد،

حذثنى،أويسأبىابنحدثنا،السرئزيادابنهوعلىبنالحسنحدثنا

بعث:قال!انهزحبهاللهعبدبنجابرعن،كيسانبنوهبعن،مالك

ثلاثمائة.وهم،الجراحابنعبيدةأباوأفر،الساحلقبلبعثالمجواللهرسول!

أبومرفأ،الرادفنىالطريقببعضكئاإذاحتىفخرجنا،فيهموأنا:جابرقال!

كليقوتنافكان:قال!تمر.مزودىفكان،فجمعالجيشذلكبأزوادعبيدة

حبانوابن،(3840)داودوأبو،(14338)أحمدوأخرجه.(3881)الصغرىفىالمصنف(1)

بنمحمدالزبيرأبىطريقمن(4365)والنسائىبه.معاويةبنزهيرخيثمةأبىطريقمن(5260)

به.مسلم

.(5931/71)مسلم(2)

.م،س:فىلي!(3-3)

-223-



البحروميتةالحيتانبابوالذبائحالصيدكتاب

فقلت:تمرم!.إلايومكليصيبنايكنفلم،فنىحتىقليلا-قليلايعنىيوم-

فإذا،البحرإلىانتهيناثتم.فييتحينفقدهاوجدنالقد:فقال؟تمرم!تغنىما

أبوأمرثم،ليلةعشرةثمانالجيشذلكمنهفأكل،(1)الطربمثلبحوت

تحتهامرتثم،فرحلتبراحلبماأمرثئمفنصبا،أضلاعهمنبضلعينعبيدة

بنإسماعيلعن""الصحيحفىالبخارىاظ(25/91رواهيصبها)2(.ولم

.(3)مالكعناخروجهمنمسلموأخرجه،أويسأبى

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8995

نب(4)دمحمجعفبرأبوحدثنا،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثنا

:قالكثيرابنيعنىالوليدعن،أسامةأبوحدثنا،الحارثئالحميدعبد

بعث:يقولر!نهاللهعبدبنجابرسمعت:يقولكيسانبنوهبسمعت

جمعناحتىالزاد(فأرملنا)،البحرسيفإلىفيهمأناسرئةلمجزاللهرسول

يصيبه،ماقدرإنسانكليعطىكانختى،واحدافخعلناه،إنسالؤكلمعما

أبايالجابر:رجلفقال،يوبمكلتمر!إلاإنسانايصيبكانماحتى

حينفقدهاوجدناقد،أخىابنيا:قال؟تمرةرجلعنيغنىوما،اللهعبد

.6/376المعلمإكمالينظرالصغير.الجبل:الظرب(1)

.(6225)حبانوابن،(8792)البهرىفىوالنائى،(28641)أحمدطريقهومن-2/093مالك(2)

.(1935/12)مل!مو،(0436)البخارى(3)

الحميدعبدبنأحمدجعفرأبوفهو،الصرابوهو،أحمد(،كأنه:الأصلحاضةوفى،بالنسخكذا(4)

مرارا.وتقدم.508/12البلاءأعلامسيرفىترجمتهينظرالكوفى.الحارثىخالدابن

.1/415الجوزىلابنالحديثغريبالزاد.ذهابوالمراد:"فأزملنا،،:م،سفى(5)
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البحروميتةالحيتانبابوالدبائحالصيدكتاب

مندابةإذاغشينافلما،سعوادارأيناإذذلكعلىنحنفبينا:جابرقال.فنيت

يأكلون،ليلةعشرةثمانالعسكومحليهافأناخالبحر،منخرجتقدالبحر

عنكريبأبىعن""الصحيحفىمسلمرواهأربعوا)1(.حتىشاءوامامنها

(2)أسامةأبى

وأبوالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ8996

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواإبراهيمبنيحيىزكريا

بنمالكأخبرنى،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمد

نأ،الأزرقمولىسلمةسعيدبنعن،سليمبنصفوانعنأنس،

ر!محبههريرةأباورحأتأخجرهالذارعبدبنىمنوهوبردةأبىبنالمغيرة

البحر،نركبإنا،اللهرسوليا:فقال!ح!جملاللهرسعولرجلسأل:يقول

البحر؟ماءمنأفنتوضأ،عطشنابهتوضأنافإن؟الماءمنالقليلمعناونحمل

.(3)"هيمالحلماؤهالطهور"هو:م!عاللهرسولفقال

اللهعبدأبوحدثناإملاء،السلمئالزحمنعبدأبوحدثنا-أ8997

بنأحمدحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا،الحافظيعقوببنمحمد

ابنعن،حازمبنإسحاقحدثنى،الزنادأبىابنالقاسمأبوحدثنا،حنبل

عنسئلو!مجالنبئأن،رضرىلماللهعبدبنجابرعن،اللهعبيديعنىمقسبم

.(عب)ر21/50التاجخصب.منفيههمعماكنايةوهى،الربغفىصاروا:القومأربع(1)

به.الحارثىالحميدعبدبنمحمد-أحمد-عن(7626)عوانةأبوأخرجهوالحديث

.(12)عقب(9381)مسلم(2)

.(1)فىوتقدمبه.وهبابنطريقمن(111)خزيمةابنأخرجه(3)
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البحروميتةالحيتانبابوالذبائحالصيدكتاب

.(1)"ميتتهالحلماؤهالالهور"هو:فقال،البحر

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا8998

حذثنىمنقذ،بنإبراهيمحدثنا،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثنا

موهب،بناللهعبيدعنالمختار،بن(2)الفضلحذثنى،يحعىبنإدريس

قال:قالل!جنهحذيفةعنالخطمى،مالكاوا26/91بنعصمةعن

.قوىغيرإسنادهذا.(3)"رحبلاصيدلكمذكىالله)إن:ع!يماللهرسول

ز!به:الضذيقبكرأبىعنروىوقد

عمربنعلئأخبرناالأصبهاك!،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-ا8999

حدثنا،يعقوببنعتادحدثناالعمرئ)4(،محمدبنإبراهيمحدثنا،الحافظ

سمعت:قالكاالنماعباسابنعن،عكرمةعنبشير،أبىابنعن،شريك

.(ذكى)فإنه؟كفهفكلوهالبحر،فىمالكمذبحاللهإن:يقولبكرأبا

أبايكنىشيخاسمعت:قالديناربنعمروعنسلمةبنحفادوروى

إلاشىءمنالبحرفىما:يقولالضذيقبكرأباسمعت:قالالزحمنعبد

.(6)مكلاللهذكاهقد

.(1210)فىتقدم(1)

االمفضل(.:م،سفى(2)

منمنقذبنإبراهيمطريقمن6/1402الكاملفىعدىوابن،(005)17/186الطبرانىأخرجه(3)

حذيفة.ذكردونمالكبنعصمةحديث

."االمعمرى:م،صفى(4)

.4/270الدارقطنى(5)

به.صلمةبنحمادطريقمن4/296الدارقطنىأخرجه(6)
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نصرانى...أويهودىيصطادهالسمكبابوالذبائحالصيدكتاب

253/9أبوحدثنا،القاضىالحسنأحمدبنبكرأبوأخبرنا/-ا9000

نميبر،ابنحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباس

سئلبكبرأباأن،الطفيلأبىعن،دينابىبنعمروعن،عمربناللهعبيدعن

.(2)ميتته(1)الحلالماؤهالطهورهو:فقالالبحر،ميتةعن

أدركرجلأ-شريخاسمعاالربير:وأبىديناربنعمروعنوروى

.(3)مذبوحالبحرفىشى؟كل:قال-لمجقهالنبئ

مرفوعا)4(.شريحعنالربيرابىعنذلكوروى

.(مرفوعا)سرجسبناللهوعبدجابرعنوروى

التوفيق.وبالفه،كفايةإسنادهذكرنامابعضوفى

وثنىأومجوسئئأونصرانىأويهودىيصطادهالسمكباب

الحسنأحمدبنبكبروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9001

بنإبراهيمحدثنا،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

عن،حرببنسماكعن،زائدةحدثنا،أسلمبنروححدثنا،مرزوق

صاده؟منهصيدوماالبحرألقىماكل:قالرصالبنعباسابنعن،عكرمة

)الحل".:م،سفى(1)

.(4)فىتقدم(2)

من،228/4الكبيرالتاريخفىالبخارىوعنه،(2589)العاليةالمطالبفىكمامسدد-أخرجه(3)

به.شريحعن-البابترجمةفى-(5492)عقبالبخارىوعلقه.بهالزبيروأبىعمروطريق

به.الزبيرأبىطريقمن(3764)الصحابةمعرفةفىنعيموابو،4/269الدارقطنىأخرجه(4)

.4/267الدارقطنىأخرجهما(5)

-227-



ميتهمنوطفاالبحرلفظمابابوالذبائحالصيدكتاب

.(1)ألقىماوطعامه:قالىمجوسى.أونصراخ!أويهودى

بنإسحاقبنأحمدأخبرنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا-ا5295

،ادمبنبشرحدثنا،نجدةبنمعاذأخبرنا،الهروئالبغدادئابنشيبان

رضيئعباسابنعن،عكرمةعن،حرببنسماكعن،الأحوصأبوحدثنا

.(2)الناسمنصادهمنيضزكولا،كم!لاكل:قالى

ميته)3(منوطفاالبحرلفظماباب

إسحاقأبىابنزكرتاوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9553

العباسأبوحدئنا:قالواالسئلمئالزحمنعبدوأبوالحسنبنأحمدبكروأبو

الحكم،عبدبناللهعبدبنمحمدأخبرناأظ(26/91،يعقوبمحمدبن

بناللهعبدأن،حذثهنافعاأنمحمد،بنعمرأخبرض!،وهبابنأخبرنا

فبينا،والتمرتينالتمرةيقتسمالجيشإنحتى،فجعناغزونا:قالىز!يهطعمر

شاءوامامنهالناسفاقتطع،ميتبحوتالبحررمىإذالبحرشطعلىنحن

علىقدموالفاالناسأنفبلغنى،الطربمثلوهو،(4شحمأولحم4من

.(دثىغ؟")منه"أمعكم:لهمفقال،أخبروهلمجي!اللهرسولى

والبخارىالبحرإ.ألقاهماكل)طعامه:بلفظزائدةطريقمن8/727تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

.عباسابنعن-البابترجمةفى-(5492)عقبتعليقا

به.الأحوصأبىعن(11990)شيبةأبىابنآخرجه(2)

.،!ية:م،!طنى(3)

.،شحمهأوالحمه:م،سفى(4-4)

به.وهبابنطريقمن9/20،21التهمهيدفىالبرعبدوابن،4/266الدارقطنىأخرجه(5)
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ميتهمنوطفاالبحرلفظمابابوالذبائحالصيدكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9554

عمرو)1!ممع،سفيانحدثناالرملئ،شيبانأحمدبنحدثنا،يعقوب

أبوميرناوأ،راكبثلاثمائةفىلمجوالنبئبعثنا:يقولل!جبهاللهعبدبنجابرا(

زادنا،فنىحتىالساحلعلىفأقمنا،قريشعيرنطلب،الجراحابنعبيدة

نصفمنهفأكلناالعنبر،:لهايقالدابةلناألقىالبحرإنثم،الخبطفأكلنا

ونظر،فنصبهأضلاعهمنضلعاعبيدةأبووأخذ،أجسامناصلحتحتىشهر

كانوقد،تحتهفجازعليهفحمله،رجلوأطولالجيشفىبعيرأطولإلى

بنقيس(2)يرونهوكان،عبيدةأبونهاهثم،ثلاثاثم،جزائرثلاثنحررجل

ء(3)
.(4)ىضمكما""الصحيحفىاخرجاه.سعد

أخبرنا،الفقيهالأصبهاك!الحارثابنبكوأبوأخبرنا-أ9555

بنالرحمنعبدحدثنا،النيسابورىبكوأبوحدثنى،الحافظعمربنعلئ

النيسابورى،بكوأبووحدثنى:قال!)ح(مهدىبنالرحمنعبدحدثنا،بشر

عن،سفيانحدثناقالا:،نعيمأبوحدثناسعيد،بنيوسفحدثنى

علىأشهد:قال!ر!يهطمحباسابنعن،عكرمةعنبشير،أبىبنالملكعبد

.(أكلها)أرادلمنحلالالطافيةالسمكة:قالأنهبكوأبى

جابر".سمععمرو"ثنا:مفى(ا-1)

.(5613)المعرفةفىالمصنفعندوالاثر"يرويه".:م،سفى(2)

فىوتقدم.بهملىالرشسيبانبناحمدعن(5761)عوانةأبووأخرجه.(5613)المعرفةفىالمصنف(3)

(18990).

.(1935/18،19)ومسلم،(4361)البخارى(4)

من=01/021المشكلشرحفىوالطحاوى،(8654)الرزاقعبدوأخرجه.4/269الدارقطنى(5)
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ميتهمنوطفاالبحرلفظمابابوالذبائحالصيدكتاب

حدثناعمر،بنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-ا0690

بهذا.سفيانعن،وكيعحدثنا،إسحاقبنهارونحدثنا،نوحبنمحمد

حلالى)1(.الماءعلىالطافيةال!مكة:قال

أخبرنا،الفقيهالمعروفأبىبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-ا0790

حدثنابنيسابور،الزازئالوفابعبدمحمدبنبناللهعبدأبوسعيد

عن،قتادةحدثنا،هثامحدثنا،إبراهيمبنمسلمأخبرنا،ائوب/بنمحمد9/254

.(2)هفكذكىوالنونالجراد:قالالخطاببنعمرأنزيد،بنجابر

حدثنا،العراقئنصرأبوأخبرناالأردستاخ!،بكرأبوأخبرنا-ا8009

بناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرئمحمدبنسفيان

ر!بهطالبأبىبنعلىعن،أبيهعنجعفر،عن،سفيانحدثناالوليد،

.(3)هفكذكىوالجرادالحيتان:قال

بها،الإسفرايينئالحافظعلىبنأحمدحامدأبواخبرنا-ا9009

حدثنا،النيسابورىزيادابنبكرأبوحدثنا،أحمدبنزاهرعلىابواخبرنا

عن،ثمامةعن،المثنىبناللهعبدحدثنا،الضمدعبدحدثنا،سنانبنيزيد

من(6602)الأشراتتحفةفىكما-كتابهرواياتبعضفىداودابوواخرجهبه.سفيان=طريق

أبىعنالعبدابنالحسنأبىروايةفىالحديثاهذا:عقبهالمزىوتال،بنحوهالملكعبدطريق

.،القاسمابويذكرهولمداود،

به.وكغعن(19997)شيةأبىابنواخرجه.4/270الدارقطنى(1)

.بنحوهقتادةطريقمن(19981)شيةأبىوابن.بنحوههامطريقمن4/270الدارقطنىأخرجه(2)

.زيادةوفيه،بهجعفرطريقمن(99821)شيةأبىوابن.بهالثورىعن(8663)الرزاقعبدأخرجه(3)
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ميتهمنوطفاالبحرلفمرمابابوالذبائحالصيدكتاب

أصحابه،مناو(27/91رهطفىالبحرفىركبأنهز!بهأئوبأبىعن،أنس

تتغئر؟لمهىأطيبة:فقال!عنها،فسألوهالماء،علىطافيةسمكةفوجدوا

51روهكذاصائما.وكانمنها.نصيبىوارفعوافكلوها،:قالنعم.:قالوا

زاهر.

.(1)أيوبأبىعنأنسبنئمامةعن:فقالبكرأبىعنالدارقطنئورواه

والله،أصحزاهرروايةيمونأنفيشبه؟أنسبناللهعبدبنثمامةهووإنما

أعلم.

.أيوبأبىعنعطئةبنجبلةأيضاورواه

ء(2)وص.و
اباانكلافمااواحدهماالخولاض!؟ابنىوبشرمريحعنويدكر

الطافى)3(.أكلاالأنصارئصرمةوأباأيوب

عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-ا9515

جعفر،ابنيعنىمحمدحدثنا،بندارحدثنا،ال!اجئزكرياأخبرنا،الحافظ

رعيهطعباسابنعن،الفذيلأبىبناللهعبدعن،أجلحعن،شعبةحدثنا

ال!مك)4(.منبالطافىبأسلا:قال

أباأنمالكبنأنسبنثمامةطريقمن8/79المحلىفىحزمابنوذكره.4/270الدارقطنى(1)

.بنحوهالأنصارىأيوب

.2/32المزانولسان،223/5الإكمالينظر"تريحإ.:التخريجمصدروفى،إ"مريخ:مفى(2)

.2/72،73الكبهيهرالتاريخفىالبخارىذكره(3)

،8453)الرزاقعبدمصنففىكماالأجلحعنالثورىورواه،419/1الكاملفىعدىابن(4)

شية-أبىابنمصنففىالأجلحعنمسهربنوعلى،213/10المشكلوشرح،(8659
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ميتهمنوطفاالبحرلفظمابابوالذبائحالصيدكتاب

المهرجانى،الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-أ9511

إبراهيممحمدبنحدثنا،المزكىجعفرمحمدبنبكرأبوأخبرنا

أبىعنالرناد،أبىعن،مالكحدثنابكير،ابنحدثناالبوشنجئ،

يريانلاكاناانهماكبهماثابتبنوزيدهريرةأبىعن،الزحمنعبدبنسلمة

.(1)اسأبالبحرلفظمابأكل

حدثنا،العراقئنصرأبوأخبرناالأردستاخ!،بكرأبوأخبرنا-أ1259

بناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرئمحمدبنسفيان

رمى:قالثويبعن،سلمةأبىعنالرناد،أبىعن،سفيانحدثنا،الوليد

فرغبنا،بأكلهمرنافأ،فاستفتيناهر!بههريرةأبافأتينا،ميتاكثيربسمكالبحر

:فقالفسألهر!بهثابتبنزيدإلىفأرسل،مروانفأتينا،هريرةأبىفتياعن

.(2)فكلوهحلاذ

النضروئ،منصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-أ9013

عن،عوانةأبوحدثنامنصور،سعيدبنحدثنا،نجدةأحمدبنحدثنا

البحرين،قدمت:قالر!بههريرةأبىعن،أبيهعن،سلمةأبىبنعمر

فلما،بأكلهفأمرتهم،كم!لامنالبحريقذفعقاالبحرينأهلفسألنى

الأجلح.عنشعبةلروايةخلافاالطافىاكلعنبالنهى(19990)-

أبىابنوأخرجه.2/954الليثىوبرواية،(مخطوط-ظ13/51)بكيرابنبروايةالمرطأفىمالك(1)

به.الزنادأبىطريقمن2/184الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(04020)ثيبة

المؤتلففىوالدارقطنى،2/184الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(8664)الرزاقعبداخرجه(2)

به.سفيانطريقمن239/1،240
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ميتهمنوطفاالبحرلفظمابابوالذبائحالصيدكتاب

أمرتهم:قلت؟أمرتهمما:فقال،ذلكعنالخطاببنعمرسألتقدمت

:الخطاببنعمرقرأثم.بالدرةلعلوتكذلكغيرقلتلو:فقال.بأكله

:صبه:قال(96المائدة:أئكئم!متعاوطعاممالبحرصحيدلكغ!اصل

.(1)هبرمىما:وطعامهاصطيد،ما

يحيى،بنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-أ9514

،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،الحافظيعقوببنمحمداللهعبدأبوأخبرنا

230/9عن،المسيببنسعيدعن،سعيدبنيحيىأخبرنا،عونبن/جعفرأخبرنا

،بالزبذةكنتاظ(27/91إذاحتى،البحرينمنأقبلت:قالل!جنههريرةأبى

الماءعلىوجدوهصيدعن-محرمونوهم-العراقأهلمنناسسألنى

وهمويأكلوهيشتروهأنفأمرتهم،وأكلهاشترائهعنفسألوك!،طاف

أمرتهم،مماشذقلبىفىوقعفكأنه،المدينةقدمتثم،محرمون

أمرتهم:قلت:قالبه؟أمرتهموما:فقال،الخطاببنلعمرذلكفذكرت

يتوغده)2(.كأنهأى.لفعلتذلكبغيرأمرتهملو:قال.ويأكلوهيشتروهأن

أخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ9515

بنعلىأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثناالصفار،محمدبنإسماعيل

أبىطريقمن1/144العلومبحرتفسيرهفىالسمرقندىوأخرجهتفسير(.-836)منصوربنسعيد(1)

،5/532المنثهورالدروينظر.بهسلمةأبىبنعمرطريقمن8/726تفسيرهفىجريروابن.عوانة

.(10002)فىتقدمماوينظر.533

فىتقدمماوينظربه.عونبنجعفرعن(4)والقراءةالأمالىفىعفانبنعلىبنالحسنأخرجه(2)

(04001).
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ميتهمنوطفاالبحرلفظمابابوالذبائحالصيدكتاب

قوله:فىر!نماعباسابنعن،مجلزأبىعن،التيمئسليمانأخبرنا،عاصم

ما:وطعامه،صيدما:صيده:قاللكغ!متعاوطمامماقخرصصحيدلكتم!أصل

(1)ء.ير
.مدف

بنالعباسمنصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرابووأخبرنا-ا1690

حدثنامنصور،بنسعيدحدثنا،نجدةبناحمدحدثنا،النضروئالفضل

:قالر!بهماعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،حصينحدثنا،خليفةبنخلف

البحر)2(.بهلفظما:وطعامهاصطيد،ما:صيده

جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجاخ!،أحمدأبوأخبرنا-ا9517

عن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

لفظعماز!يهطعمربناللهعبدسألهريرةأبىبنالزحمنعبدأن،نافع

فدعاعمر،بناللهعبدانقلبثئم:نافعقال.أكلهعنفنهاهالبحر،

فأرسلنى:نافعقالوطمامم!الحرصصيدلكتم!أصلفقرأ:،بالمصحف

.(3)فكله،بهبأسلاإنه:هريرةأبىبنالزحمنعبدإلىعمربناللهعبد

ابنحدثنا،محمدحدثنا،بكرأبوأخبرنا،أحمدابووأخبرنا-ا1809

بنعمرمولىالجارئ)4(سعدعن،أسلمبنزيدعن،مالكحدثنا،بكير

قذف".مااطعامه:علىمقتصزا.(10122)فىتقدم(1)

به.خليفةبنخلفطريقمن4/270الدارقطنىوأخرجهتفير(.-835)منصرربنصعيهد(2)

طريقهومن،2/944الليثىوبرواية،(مخطوط-ظ،و13/51)بكيرابنبروايةالموطأفىمالك(3)

.بنحرهنافعطريقمن(8669)الرزاقعبدوأخرجه.(0121)والمتفقهالفقيهفىالخطيب

.""الحارثى:م،سفى(4)
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بعضابعضهايقتلالحيتانعننب!!رعمربناللهعبدسألت:قالائهالخطاب

بناللهعبدسألتثئم:سعدقالبأس.بهاليس:فقال،(1)ادرصتموتأو

.(2)كلذمثلفقال،العاصبنعمرو

الطافىأحلكرهمنباب

عمربنعلئاخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-أ9019

:،(3)
إسماعيلبنمحمدحدثنا،ليروزبنإبراهيمبنمحمدحدثنا،الحافظ

عنالربير،أبىعنعمر،بناللهعبيدحدثنانمير،ابنحدثناالحساخ!،

فكل،فيهصيدأو،عنهجزرأو،البحربهضربما:يقولكانأنهر!بهجابر

.(4)تأكلفلاطفاثئمفيهماتوما

بنوحمادمعاويةبنوزهيرجريجوابنال!ختياخ!أيوبرواهوبمعناه

.(موقوفا)جابرعنالزبيرأبىعنوغيرهمسلمة

بناللهوعبداو(28/91الززاقوعبد(6وكيع:الجماعةرواهوكذلك)

الثورئسفيانعنوغيرهمإسماعيلبنومؤفلعاصموأبوالعدخ!الوليد

.2/42الأنوارمشارقبردا.أى:صرذا(1)

ابنطريقهومن،2/495الليثىوبرواية،(مخطوط-و13/15)بكيرابنبروايةالمرطأفىمالك(2)

.(20014)شيبةأبى

.15/9،16/449النبلاءأعلامسيروينظر)فيروز".:التهخريجومصدر،مفى(3)

.269/4الدارقطنى(4)

.4/268الدارقطنىصننوينظربه.أيوبطريقمن(19986،02002)شيبةأبىابنأخرجه(5)

.م:فىليى(6-6)
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.(اموقوفاجابرعنالربيرأبى)اعن

فيه:واهموهو،مرفوعاالثورئعنفرواهالزبيرئأحمدأبووخالفهم

أحمدبنسليمانأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوأخبرناه-ا9020

حدثنا،علىبننصرحدثناالأصبهاخ!،إسحاقبنعلئحدثنا،الفخمئ

عنجابر،عنالربير،أبىعن،سفيانحدثناالزبيرئ،أحمدأبو

البحزعنهجزروإذاتاكله،فلاالماءعلىالشمكطفا"إذا:قاللمجوالنبى

عنالحديثهذايرفعلم:سليمانقال."فكله(2)حافتيهعلىكانوما،فكله

.(3)دمحأابوإلاسفيان

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-ا9521

حدثنا،الطائفئسليمبنيحيىحدثنا،عبدةبنأحمدحدثناداود،أبو

قال:قالز!نهاللهعبدبنجابرعنالربيبر،أبى/عن،أمئةبنإسماعيل256/9

فلاوطفافيهماتوما،فكلوهعنهجزرأوالبحرألقى:امالمجفهاللهرسول

.(4)لا-كلوه لا

:م.فى)1-ا(يى

.4/268الدارتطمنىسننوينظر،(8662)الرزاقعبدعندوالأثر

"حافتهإ.:م،سفى(2)

به.الزبيرىأحمدأبىطريقمن4/268الدارتطمنىأخرجه(3)

فىوالطحاوى،(3247)ماجهابنوأخرجه.4/268الدارتطمنىطريقهومن-(38)كااداودابر(4)

به.عبدةبناحمدطريقمن(2كاه9)الأوسطفىوالطبرانى،(4028)المشكلسرح
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أبىعنوحمادوأيوبالثورئسفيانالحديثهذاروى:داودأبوقالط

ضعيفوجهمنأيضاالحديثهذاأسندوقد:قالطجابير.علىوقفوه"الزبير

.(1)ج!عالنبىعنجابرعنالزبيرأبىعنذئبأبىابنعن

.(2)الحفظستئالوهمكئيرالطائفئسليمبنيحيى:اللهرحمهالشيخقمال

موقوفا)3(.أميةبنإسماعيلعنغيرهرواهوقد

يزيدبنالحسينعنذئبأبىابنحديثالتومذئع!سىأبوورو!

ل!نهجابرعنالزبيرأبىعنذئبأبىابنعنمخياثبنحفميىعقالكؤفع

فلاطافيامئتاوجدتموما،فكلوهحئوهواصطدتموه:أماقال!طالنبىعن

هذاعن-البخارىيعنى-محمداسألت:عيسى%بوقال-كلوهكا!4(!

ولاهذا،خلافجابرعنويروى،بمحفوظهذاليس:فقال،الحديث

.(شيئا)الزبيرأبىعنذئبأبىلابنأعرف

الزبيرأبىعنأنيسةأبىبنيحيىأيضارواهوقد:اللهرحمهالشيخقمال

.(3815)عقبداودأبىسنن(1)

التاريخ:فىعليهالكلامينظرالخراز.الحذاءالمكىمحمدأبو،الطائفىالقرشىسليمبنيحىهو(2)

وسير،31/365الكمالوتهذيب،7/516والثقات،9/561والتعديلوالجرح،8/279الكبير

الحفظ.سئصدوق:2/349التقريبفىحجرابنقال.307/9النبلاءأعلام

،موقوف:وقال.بهميةابنإسماعيلعنعياشبنإسماعيلطريقمن4/269الدارقطنىأخرجه(3)

الصحيح.هو

به.يزيدبنالحسينطريقمن(5656)الأوسطفىالطبرانىوأخرجه.242صالعللفىالترمذى(4)

.242صالعللفىالترمذى(5)
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.(1)هبيحتبئلامتروئرأنيسةأبىبنويحعىمرفوعا.

مرفوعا)2(.جابرعنكيسانبنوهبعناللهعبيدبنالعزيزعبدورواه

.(3)هبيحتبئلاضعيفالعزيزوعبد

ولامرفوعا.جابرعنالربيرأبىعنالأوزاعىعنالوليدبنبقئةورواه

فيه؟!يخالفبمافكيف؟بقئةبهينفردبمايحتبئ

عنرؤينامامعجاببر،قولخلافعلىالضحابةمنالجماعةوقول

التوفيق.وبالفه.(4)،ميتتهالحلماؤهالالهور)هو:البحرفىقالائه-جم!النبئ

الجرادأحلفىجاءماباب

حدثنا،عبدانبنأحمدبناظ(28/91علئالحسنأبواخبرنا-ا2209

)عأحرببنسليمانحدثنا،مسلبمأبوحدثناالضفار،عبيل!بناحمد

بكرأبواخبرناالبسطامئ،اللهعبدمحمدبنعمبروابووأخبرنا

والحوضئ،الوليدأبوحدثنا،الحباببنالفضلاخبرنا،الإسماعيلئ

غزوت:يقولز!بهأوفىابىابنسمع،يعفورأبى/عن،شعبةحدثنا:قالوا257/9

.(12689)فىتقدم(1)

4/267قطنىوالدار،5/9231ملالكافىعدىوابن،(6204)المشكلضرحفىالطحاوىأخرجه(2)

به.اللهعيدبنالعزيزعبدطريقمن

فى:عل!الكلامينظر.الحمصىالامىسنانبنصهيببنحمزةبناللهعيدبنالعزيزعبدهو(3)

وميزان،398/2الضعفاءفىوالمغنى،18/170الكمالوتهذيب،387/5والتعديلالجرح

ضعيف.:511.ا/الكريبفىحجرابنوقال.2/632الاعتدال

.(4-1)فىتقدم(4)
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وفى،البسطامىحديثلفظهذاالجراد.معهنأكلغزواتسبعلمج!النبىمع

الجراد،عنسمئلعنهاللهرضىأوفىأبىابنسمعت:قالعبدانابنرواية

.(1)نأكلهكناغزواتسبعأوغزواتدستلمجج!اللهرسولمعغزوت:فقال

.(2)تسلأوغزواتسبع:وقال،الوليدأبىعن""الصحيحفىالبخارىرواه

جدىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-أ9023

الجارودى،سلمةبنالنضرمحمدبنحدثنا،القاضىمنصوبىبنيحيى

شعبة،حدثنا،جعفرابنوهومحماحدثنا،عثمانينبشاربنصحمدحددلا

عنمعهوأنار!جهأوفىأبىبناللهعبدشري!!(3)سالت:الالىرتعفوى،أعن

فكناغزواتسبعلمججاللهرسولمعغزوتوقدلحبهبألس*!:تالالجرأدلح

.(بشار)بنمحمدعن""الصحيحفىمسلئمرواه.(4أنأكله

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9024

،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثناقالوا:الحسنأحمدبنبكروأبو

أخبرنى،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدمحمدبنأخبرنا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

داودوأبوبه.وحدهالوليدأبىعنالحباببنالفضلخليفةأبىعن(5257)حبانابنأخرجه

اسبع:وفيهبهشعبةطريقمن(4367)والنسائى.بهالحوضىعمربنحفصعن(3814)

."غزوات،ست:وفيه،بهيعفورأبىطريقمن(4368)وأيضا.إغزوات

.(5945)البخارى

."ر!خ:فوقهاوكتب!صأل9:الحاشيةوفى،!ص"نوقهاوكتبالأصلفىعليهاضبب

جعفربنمحمدعن(19150)وأحمد.بنحوهبثاربنمحمدعن(1822)عقبالترمذىأخرجه

شريكىء..!.،صأل:وفيه،به

.(52)عقب(1952)مسلم
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الجرادأكلفىجاءمابابوالذبائحالصيدكتاب

معغزونا:قالأوفىأبىبناللهعبدعن،يعفورأبىعن،عيينةبنسفيان

فىمسلمرواهالجراد)1(.نأكلفكناستا،أوغزواتسبعجمحواللهرسول

.(2)سفيانعنوغيرهعمرأبىابنعن""الصحيح

إملاء،حمشاذبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9025

بنىمولىالفرجبنمحمدحدثنا،موسىأبىبنموسىبنمحمدحدثنا

أبوحدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا)ح(هاشم

سليمانحدثنا،الربرقانابنحدثنا،البغدادئالفرجبنمحمدحدثنا،داود

عن!لمجصالنبئسئل:قالل!حبهسلمانعن،النهدئعثمانأبىعن،التيمئ

ر!لارواه:داودأبولظ."أحرمهولااكلهلا،اللهجنود"أكثر:فقالالجراد

.(3)سلمانيذكرلمكتن.النبىعنعثمانأبىعنأبيهعن

:سليمانعنالأ!مارىرواهوكألك:اللهرحمهالشيخقمال

الضفار،إسماعيلأخبرنا،بثرانابنالحسينأبوأخبرناه-أ9026

بنمحمدالأنصارىحدثنا،اللهعبدبناو(29/91إبراهيممسلمأبوحدثنا

قال:قالالنهدئعثمانأبىعنالتيمئ،سليمانحذثنى،اللهعبد

.(4)"أحرمهولااكلهلاالجراد،الأرضفىاللهجنود"أكفر:جمؤاللهرسول

والشانى،(1821)والترمذى،(19398)أحمدوأخرجه.(3891)الصغرىفىالمصنف(1)

والثك.والسغالستبينالغزواتعددفىاختلافعلى،بهعنةبنسفيانطريقمن(4368)

.(52)عقب(1952)مسلم(2)

.(819)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(3813)داودأبر(3)

به.التيمىطريقمن(8757)الرزاقعبدوأخرجه.(7)الانصارىحديث(4)

-.24-



الجرادأكلفىجاءمابابوالذبائحالصيدكتا!

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-ا2759

بنيحيىبنزكرتاحدثنا:قالااللهعبدبنوعلئعلىبننصرحدثنا،داود

نأ،ل!عبهسلمانعن،النهدئعثمانأبىعن،الجزارالعؤامأبىعن،عمارة

اسمه:ىلئقال.(1)"اللهجند"أكثر:وقال،عله!قال،سئلجمصراللهرسول

عنالعوامأبىعنسلمةبنحقادرواه:داودأبوقال.العوامأبايعنىفائا.

.(2)سلمانيذكرلمصشي!النبىعنعثمانأبى

إذافإف؟الإباحةعلىدلالةأيضاففيههذاصحإن:اللهرحمهاالضيخقمال

أعلم.واللهتقذرا.يأكلهلموإنما،أحفهفقديحرمهلم

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9528

بنالزحمنعبدأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوب

"أحلت:ك!ع!،ا1رسولقال:قالرصىيكيماعمرابنعن،أبيهعن،أسلمبنزيد

الكبد-:قالأحسبه-والدمانوالجراد،الحوتالممتتانودمان؟ميئئانلنا

.(3)"والطحال

بنىوأسامةاللهوعبدالرحمنعبدعنأويسبىأبىبنإسماعيلورواه

.(4)مرفوغاهكذاأبيهمعنأسلمبنزيد

طريقمن(6149)والطبرانى.بهعلىبننصرعن(3219)ماجهابنوأخرجه.(3814)داودابو(1)

به.يحىبنزكريا

.(3814)عقبداودأبو(2)

.233/2والافعى،(5617)المعرفةفىالمصنف(3)

.(1212)فىتقدم(4)
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الجرادأكلفىجاءمابابوالذبانحالصيدكتاب

:قالأنهعمربناللهعبدعنأسلمبنزيدعنبلالبنسليمانورواه

الضحيح.هووهذا.(1)ميتتانلناأحفت

وأبوالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاابوأخبرنا-ا2959

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسابوحدثناقالوا:السلمئالزحمنعبد

بنحيوةسمعت:قالوهبابناخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمد

بنأنس/سألت:يقولالأنصارئاللهعبدبنسنانسمعت:يقولشريح258/9

ومعخيبر،إلىعجسماللهرسولمعخرجنا:فقالالجرادعنر!بهمالك

وراءهيدهفيرذ،وراءهاحتقبها)3(قدجرادفيهاقفعة)2(الخطاببنعمر

إلىرجعناثئم:أنس!قالينظر.جمتاللهورسول(4)ونأكلفيناولنامنهافمأخذ

منهفنأكل(الأجاجير)فوقونجففهوبمثر،فنشتريه،بهنؤتىفكناالمدينة

زمانا)6(.

أخبرنا،العباسابوحدثنا:قالابكروأبوزكرياابوأخبرنا-ا0359

دينار،بناللهعبدعن،مالكاخبرض!،وهباظ(29/91ابنأخبرنامحما،

:فقالالجراد،عنالخطاببنعمرسئل:قالائهعمربناللهعبدعن

.(1211)فىتقدم(1)

.(19034)فىمعناهاصيأتى:القفعة(2)

.(بق)ح2/299التاجالبعير(.)إكافالقتبمزخرفىالرفادة:والحميما،حقيبةفىوضعها:احتقها(3)

إيأكلا.:م،سفى(4)

.1/276عبيدلأبىالحديثغريبواحد.والسطحوهوإتجارواحدها:الأجاجير(5)

4/461الكبيرالتاريخفىوالبخارى.وحدهزكرياأبىطريقمن(4172)المختارةفىالضياهأخرجه(6)

اخيبرإ.:بدل"حنين،:ويخهما.لفظهيقولم،وهبابنطريقمن
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والذبانحالصيدكتاب

.(1)اهنمنأكلقفعةعندناأنوددت

الجرادأكلفىجاءماباب

أخبرنا،لعباسابوأثناحد:قالابكربووأزكرئابوأوأخبرنا-13091

حذثه،الفجلاجأن،الحارثبنعمروأخبرض!،وهبابنأخبرنامحمذ،

علىعمربناللهوعبدهودخلأنه،حذثهالمعافرئاللهعبدبن(2)واهبأن

ياكل:فقالت،بسمنمقلؤاجراداإليهمفقزبت-!فهاللهرسول3ربيب

لنحمثإنا:قلت:قالهذا.منإليكث!حأالصمير)4(لعلهذا،منمصرى

ذكاةلاطيبرلحمالفهسألالأنبياءمننبتاإن؟مصرىياكل:فقالتالصمير.

والجراد.الحيتاناللهفرزقه،له

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا3209

،الفرجبنأحمدعتبةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

عجلانبنصدئسمعت:قالبيهأعن،القينئيزيدبننميرحدثنا،بقئةحدثنا

نأرئهاسألتعمرانابنةمريماإن:قاللمجمالنبئإن:يقول!علبهلباهلئامةماأباأ

بغيربينهوتابم،رضاعبغيرأعشهالفهئم:فقالتالجراد،فأطعمها،لهدملالحفايطعمها

.(الضوت):قالالشئياع؟ماالفضلأبايا:قلت.!شياع

.بنحوهديناربناللهعبدطريقمن(39)جزئهفىجعفربنإسماعيلوأخرجه.933/2مالك(1)

"وهب،.:م،سفى(2)

جمفاللهرسولوربيب.إإزينب:موفى،زوج""زينب:سوفى،أصح!:الأصلفىفوقهاكتب(3)

.13/120الإصابةينظر.سلمةأبىبنتزينبهى

.(رى)ص373/12التاج.المملرحةالسمكات:الصير(4)

طريقمن4/259الاعتدالميزانفىوالذهبىبه.المصنفطريقمن70/94عساكرابنأخرجه(5)

-،بنحوهبقيةطريقمن(1243)الاميينمسندوفى،(7631)والطبرانىبه.الأصمالحباسأبى
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الجرادأكلفىجاءمابابوالذبائحالصيدكتاب

وأبوالعطارصادقوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9533

النيسابورئأميركمحمدبنأحمدحامدوابوأصلهمنالسلمئالزحمنعبد

قالوا:العطارمعاويةبنإبراهيمبنعلىبنمحمدبنإبراهيمإسحاقوأبو

حدثنا،مكرمبنالحسنأخبرنا،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثنا

أزواجكن:قالر!حبهأنسعن،البقالسعدأبوأخبرنا،هارونبنيزيد

لسعيد)1(:فقلت:يزيدقال.بينهنويتهادينهالجراد،ياكلنجمحراللهرسول

.(2)معن:قالأنس؟منسمعته

أبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ9534

أخبرنا،الواسطىإبراهيمبنعلئحدثناالززاز،عمروبنمحمدجعفر

عمرأن،المسثببنسعيدعنهند،أبىبنداودأخبرنا،هارونبنيزيد

نألو:عمرفقالجراذا،أكلوارض!وصهيباسويدبنوالمقدادعمروابن

قفعتين)3(.أوقفعةمنهعندنا

منيعملبالكبير،لي!بالربيل)4(!شبيهشىء:القفعةعبيد:أبوقال

.الموحدةبالباء"شباع(:يخهما-وعنده

.،اعلموالله.المرزبانبنسعيدهو،البقالسعدأبرهوسعيد:"قلت:الأصلحاشةفى(1)

سعيدأبىطريقمن(0322)ماجهوابن.بههارونبنيزيدطريقمن(1583)الأعربىابنأخرجه(2)

ب!نحوه.البقال)سعد(

الاسود".بنالمقداد9:وفيه،ب!نحوههارونبنيزيدعن(24935)ضيبةأبىابنأخرجه(3)

صحح،وكلاهما،نرنوزيادةالزاىبكسروالزنيل،الزاىبقحوالزبيل)الزنيلأ.:م،سفى(4)

.1/309الأنوارمارقينظرونحوها.الكبيرةالقفةهى
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الضفدعفىجاءمابابوالذبائحالصيدكتاب

.(1)ىرعلهوليست،خوص

قال!:أنهعلىعنأبيهعنمحمدبنجعفرعنرويناوقد،و130/91

.(2)هلكذكئوالجرادالحيتان

حدثنا:قالاالصيرفىسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ5359

وهب،ابنحدثنا،سليمانبنالربيعحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنعتبةبنيعقوبعن،عونأبىبنالواحدعبدعن،بلال!بنسليمانعن

سعيدأباأن،عجرةبنكعببنتزينبعن،إسحاقبنسعدعن،الأخنس

يأكلولاينهاهمفلا-وأهلهبنيهالجراد-يأكلونيراهمكانز!بهالخدرئ

يقذره)3(.كانأراه:زينبقالتهو.

الضفدعفىجاءماباب

أخبرنا،فوركبنالحسنمحمدبنبكرأبوأخبرنا-أ9536

ابنحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،بناللهعبد

عنالص!ئئب،سعيدبنعنقارظ،خالدبنسعيدبنعنذئب،أبى

فىيجعلهاضفدععنؤ!مجالنبئطبيبسأل!:قال!عثمانبنالزحمنعبد

.3/405عبيدلأبىالحديثغريب(11

.(190081فىتقدم(2)

سعيد،،أبىبنت"زينب:وفيه،بنحوهإسحاقبنسعدطريقمن(494512شيبةأبىابناخرجه(3)

سعيدأبىزوجةوهىعجرةبنكعببنتزينبانهاوالصواب،ذلكصحةعدمإلىمحققهوأشار

.35/186الكمالتهذيبينظرالخدرى.
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والذبائحالصيدكتاب

قتلها)1(.عنجم!النبئفنهاهدواء،

الضفدعفىجاءماباب

داودوأبو،(15757)أحمدوأخرجه.(1279)والطيالسى،(5619)المعرفةفىالمصنف(1)

أبىصحيحفىالألبانىوصححه.بهذئبابىابنطريقمن(4366)والنساثى،(3871،5269)

.(3279)داود
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الضحاياكتاب

الضحايا/كتاب

الرحي!االرحمناللهبسم

.(2الكوثر:أوانحر!لرئك!فصل:ثناؤهجلاللهقال

يحيى،بنمحمدبنإبراهيمبنيحيىزكرياأبوأخبرنا-أ9537

سعيدبنعثمانحدثنا،الطرائفئمحمدأحمدبنالحسنأبوأخبرنا

أبىبنعلىعن،صالحبنمعاويةعن،صالحبناللهعبدحدثنا،الدارمئ

يومفاذبح:يقول:قال!وانخر!:قولهفىر!نحكي!طعباسابنعن،طلحة

النحر)1(.

.(2)معناهوعكرمةجبيبربنوسعيدومجاهدالحسنعنوروينا

.(3)الصلاةكتابفىذلكمضىوقد،ذلكغيرتفسيرهفىقيلوقد

الحسنوأبوالروذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-أ9538

محمويهبنأحمدبنمحمدبكبرأبوأخبرناقالا:عبدانبنأحمدبنعلى

،إياسأبىبنآدمحدثنا،القلانسئمحمدبنجعفرحدثنا،العسكرى

هن!!لمالبنبنأنسسمعت:قالصهيببنالعزيزعبدحدثنا،شعبةحدثنا

أضخىوأناأنس!:قال.بكبشينيضخىلمجح!اللهرسولكان:يقول

به.صالحبناللهعبدطريقمن24/694تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

.15/705،706المنثوروالدر،24/694جريرابنتفسيرينظر(2)

.(2373-2364،2365،2371)تقدمماينظر(3)
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الضحاياكتاب

.(2)مدآعن""الصحيحفىالبخارئرواه.1،!.

بنمحمدالنضرأبوأخبرنه!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9039

عمرأبوحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهيوسفبنمحمد

الحوضئ،عمرأبوأخبرنا،أتوببنمحمدوحذثنا:قال)ح(الحوضئ

ضحى(ظ130/91مح!مجاللهرسولأن،أنسعن،قتادةعن،هشامحدثنا

صفاحهما،علىرجلهويضعويكثر،،يسفى؟أملحينأقرنينبكبشين

(3)وو.
الحوضىعمرابىعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.بيدهويدبحهما

(4)
.مختصرا

قالا:عبدانبنأحمدبنوعلئالروذبارئعلىأبووأخبرنا-أ0459

حدثنامحمد،جعفربنحدثنامحمويه،أحمدبنمحمدبنأخبرنا

ضحى:قاله!رمالكبنأنسعن،قتادةحدثنا،شعبةحدثنا،ادم

يسمىصفاحهما،علىقدمهواضعاأقرنينأملحينبكبشينجمواللهرسول

،ادمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.()بيدهيعنىفذبحهما،ويكتر،

.(6)شعبةعناخرينوجهينمنمسلموأخرجه

به.صهيببنالحزيزعبدطريقمن(4397)والنائىبه.شعبهةطريقمن(13995)أحمدأخرجه(1)

.(5355)البخارى(2)

به.هامطريقمن(2794)داودوأبر،(02132)أحمدأخرجه(3)

.(7399)البخارى(4)

.(10316)فىتقدم(5)

.(9661/18)ومملم،(5855)البخارى(6)
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الضحاياكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9541

حدثنا،العقدئعامرأبوحدثنا،الضبئيونسبنأحمدحدثنا،يعقوب

عن،طالبأبىبنعقيلبنمحمدبناللهعبدعن،العنبرىمحمدبنزهير

:قال،67:الحجأنالممور*!هتممنس!جعفناأمةلكلمالو:الحسينبنعلى

اشترىضخىإذاكان!ج!اللهرسولأنرافعأبوحدثنى؟ذابحوههمذبح

بنفسهالكبشينأحدذبحوصلىخطبفإذا،أقرنينأملحينسمينينكبمثمين

لىوشهدبالتوحيد،لكشهدمنجميعا؟أمتىعنهذا"اللهم:يقولثم،بالمدية

!هحمد".وآلمحمدعنهذا"اللهم:قالثئم،فدبحهبالآخرأتىثم."بالبلاغ

الغرماللهكفاناقدسنينفمكثنا،منهماوأهلههوويأكل،المساكينيطعمهما

.(1)يضحىهاشمبنىمنأحاليس،/والمؤنة

بناللهعبدعنالربيعبنوقيسالزقئعمروبناللهعبيدرواهوبمعناه

.(2)ص!النبىعنرافعأبىعنالحسينبنعلىعنعقيلبنمحمد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9"42

،فارسبنعمربنعثمانحدثنا،الدورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوب

وذسهيل:بقولهالذهبىوتعقبه،وصححه1/391والحاكم،(7323)الإيمانشعبفىالمصنف(1)

"زهير".وهو،تحريفأنهوالظاهر"سهيل"،:المطبوعفىكذا.بقوىليسعقيلوابنمناكير،

عللوينظربه.زهيرطريقمن(923)والطرانىبه.عامرأبىعن(2719")أحمدوأخرجه

.(19080)فىوسيأتى.ا7/9الدارقطنى

طريقمن(922)والطرانى،177/4المعانىشرحفىوالطحاوى،(27191)أحمدأخرجه(2)

به.عمروبناللهعبيد
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الضحاياكتاب

معنحنبينا:قالسليمبنمخنفأخبرنا،رملةابوأخبرنا،عونابنأخبرنا

أفمحاةعابمكلفىبيمتأهلكلعلىأإن:فقالبعرفةوقوفا!لمجيراللهرسول

،ء،(1)-
يقولالتى"هى:قالرذوا.مماادرىظم:!الالعتيرة؟أ.ماتدرىهل،وعتيره

الزجبية!)2(.:الثاسلها

الحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا9043

سليمانحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدابن

عن،حفصةعن،هشامعنزيد،حمادبنحدثنا،حربوابن131/91

غامد،وفدوفدناأخبرنا:قالتلهمعجوزعن،الأشعثالمنامرأة

المسلمينمنبيمتأهلكل:!علىقالائه!يخير،النبىعندمنقدمواحيث

وعتيرةإ.أضحية

يعقوببنالحسنأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9544

بناللهعبدعن،الحباببنزيدحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،العدل

قال:قالر!بههريرةأبىعن،الأعرجالزحمنعبدعن،المصرئعئاش

مصلانا")3(.يحضزفلايفحخفلميضخىلأنسعةوجدامن!لمجير:اللهرسول

(1)

(2)

(3)

رجبشهرفىذبحهاينذرالعربمنالرجلكانشاة:والقيرة،بهايضحىالاةهى:الأضحاة

،(وح)ض457/38التاجيظرنسخ.ثمالإصلاماولفىكانوهكذاكذا،عندهمابلغإذا

.3/178والهاية

طريقمن(3125)ماجهوابن،(4235)والنسائى،(2788)داودوأبو،(17889)أحمدأخرجه

.(19372)فىوصياتىبه.عونابن

(3123)ماجهابنوأخرجهداود.أبوضعفهعياشابن:الذهبىوقال،وصححه2/389الحاكم

به.عياشبناللهعبدطريقمن(8273)وأحمدبه.الحباببنزيدطريقمن
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الضحاياكتاب

بناللهعبدعنالعطارسعيدبنويحيىشريحبنحيوةرواهوكذلك

القتباخ!)1(.عتاش

.موقوفهريرةأبىعنالصحيح:قال!أنهالترمذئعيسىأبىعنبلغنى

هريرةأبىعنالأعرجالرحمنعبدعنوغيرهربيعةبنجعفرورواه:قال!

.محفوظغيرحباببنزيدوحديث.2موقوما

عنالأعرجعنجعفربىأبناللهعبيدرواهوكذلك:اللهرحمهالشيخقمال

.(3)
ابىعنالأعرجعنعئاشبناللهعبدعنوهبوابن،موقولمحاهريرةابى

:،(4)
موقوما.هريرة

بنعيسىعن،عياشبناللهعبدعن،أيضاوهبابنورواه-أ4559

المسيب،بنسعيدعن،شهابابنعن،الأنصارئفروةبنالزحمنعبد

مسجدنا.فىيقربنافلايضحفلمسعةوجدمن:قال!أنه!لهريرةأبىعن

حدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبو.أخبرنماهموقوف

عمى،حذثنى،وهببنالرحمنعبدبنأحمدحدثنا،النيسابورىبكرأبو

01/403العللفىالدارقطنىوذكره.بنحوهحيوةطريقمن(7334)الشعبفىالمصنفأخرجه(1)

به.العطارسعيدبنيحىطريقمن

.(5636)السننمعرفةينظر(2)

فىالدارقطنىوذكرهجعفر.أبىبناللهعبيدطريقمن12/589التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه(3)

فىأخرجهوقد"موقوفاإ.:منبدلا!مرفوعا":وفيه،جعفرأبىبناللهعبيدعن01/530العلل

مرفوعا.جعفرأبىبناللهعبيدطريقمن4/285سننه

به.وهبابنطريقمن4/232الحاكمأخرجه(4)
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9/261

الضحاياكتاب

.(1)فذكرهعئاش.بناللهعبدحدثنا

أبوأخبرناالأصبهاك!،يوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-أ4609

محمدبناللهعبدأخبرناالجرجاخ!،اللهعبدبنمحمدبنمحمداللهعبد

حدثنا،ربيعةمحمدبنحدثنارشيد،داودبنحدثنا،/البغوئأظنه

:!الر!يهننعباسابنعن،طاوسعن،!يناربنعمروعن،يزيدبنإبراهيم

.(2)"إليعيومفىنحيرةمنأففحلشىءفىالورقأنفقت"ما:ع!ع!اللهرسولقال

بالقوئين)3(.وليساالخوزئإبراهيمعنربيعةبنمحمدبهتفزد

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ4790

إسحاق(ظ131/91محمدبنحدثنا،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثنا

حدثنىالمدخ!،إسحاقمحمدبنيعنىالمسئبئحدثناالضغانئ،

،عروةبنهشامعنيزيد،بنسليمانالمثنىأبىعن،نافعبناللهعبد

يومعملمنآدمىعمل"ما:!الكج!ادرسولأنز!يهما،عائثةعن،أبيهعن

وأشعارهابقرونهافرثه)4(فىالقيامةيومليأتىوإنه،دبمإهراقمناللهإلىأحبالنحر

(1)

(2)

(3)

(4)

.4/672قطنىارلدا

،101/1المجروحينفىحبانوابنبه.محمدبناللهعبدعن282/4الدارقطنىأخرجه

به.ربيعةبنمحمدطريقمن228/1الكاملفىعدىوابن،(10894)والطبرانى

،1/79البهيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالرؤا!س.الكوفىاللهعبدأبو،ربيعةبنمحمدهو

فىحجرابنقال.ا96/25الكمالوتهذيب،443/7والثقات،7/252والتعديلوالجرح

.صدوق:2/061التقريب

.(132)فىتقدمالخوزىوإبراهيم

لتخريج.امصادرفىوليست."قرنه9:موفى،الاصلفىعيهاوضبب،8/4338لمهذبواالنسخفىكذا
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الضحاياكتاب

.(1)((اسفنبهافطيبوا،فالأرفىيقعأنقبلبمكالباللهمنليقعالدموإنوأظلافها،

أبويسمعلم؟مرسلحديثهو:عنهعيسىأبوحكىفيماالبخارئقال

.(2)عروةبنهشاممنالمثنى

وهبابنعنالأعلىعبدبنيونسعنخزيمةابنرواهأحمد:الشخقال

عنعروةبنهشامعنعقبةبنإبراهيمبنإسماعيلعنالمثنىأبىعن

نأ-بالشكهكذا،عقبةبنموسىعفهعنأور!لمحيهما-عائشةعنأبيه

هراقة)3(مناللهإلىأحبالنحريومعملمنآدمئعمل"ما:قال!كاللهرسول

.(4)ذكرهثئم."مد

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ4859

بنسلامحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا،ال!يرافئعلىبنهشامحدثنا،عبيد

قالواأنهمل!جبهأرقمبنزيدعنداود،أبىعن،اللهعائذعن،مسكين

."السلامعليهإبراهيمأبيكم"سنة:قالالأضاحئ؟هذهما:!كاللهلرسول

.()"حسنةقطرة"بكل:قالالأجر؟منفيهالناما:قالوا

(1

(2

(3

من4/122،222والحاكم،(3126)ماجهوابن.غريبحسن:وقال(4931)الترمذىأخرجه

تركه.وبعضهمواهسليمان:الذهبىوقال،الحاكموصححه،بهنافعبناللهعبدطريق

.(441)244صللترمذىالكبيرالعلل

الكسر.على(قر!)27/10التاجنىونصالهاء،بفتحالأصلفىوضبطت"إهراقة".:منى

.15/51الدارقطىعللينظر

وفيهما:.بهخالدبنهدبةطريقمن(0755)والطرانى،3/55المجروحينفىحبانابنأخرجه

التالى.الحديثمثلالطبرانىولفظ،""قطرة:بدل"شعرة"

-253-



الضحاياكتاب

محمدبنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا9549

بنيزيدحدثنا،الواسطئمسلمةبنمحمدحدثناببغداد،البرازاللهعبد

عن،المجاشعىاللهعبدبناللهعائذعن،مسكينبنسلأمأخبرنا،هارون

هذهما،اللهرسوليا:قلنا:قال!حبهأرقمبنزيدعن،ال!بيعئداودابى

فيها؟لنافما:قلنا:قالالشلامأ.عليهإبراهيمأبيكم)سنة:قالالا!احئ؟

:"بكلقالفالضوف؟،اللهرسولياقلنا::قال.((حسنةشعرةبكل9:قال

.(1)"حسنةالصوفمنشعرة

ابنسمعت:قالعدقابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا

عنهروىداود،أبىعنالمجاشعئالله:عائذالبخارىقال:يقولحقاد

يعرفالحديثهذاأحمد:أبوقال.حديثهيصخلا،مسكيننبنسلأم

هو،يسئملمداودوأبو،مسكينبنسلأمغيرعنهيرويهوليس،اللهبعائذ

.(2)الحارثبننفيع

قدمالأصبهاض!)3(محمودبنإبراهيمبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا0509

أخبرناببغداد،شاهينبنأحمدبنعمرحفصأبوأخبرنا(و132/91علينا،

من(3127)ماجهوابن.بههارونبنيزيدعن(259)حميدبنوعبد،(19283)أحمدأخرجه(1)

به.صكينبنصلامطريق

.1993/5عدىلابنالكامل(2)

صدوفاكان:الخطبقال،الراعظالأصبهانىالثقفىبكرأبومحمردبنأحمدبنإبراهمبنأحمد(3)

وويخات)حوادثالإصلاموتاريخ،4/12بغدادتاريخ.كل(914)عنةتوفى.الطريقةجميلصديدا

.458ص(لك420كل-401صنة
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الضحاياكتاب

ابنيعنىسعيدبنعلئحدثناالباغندئ،سليمانمحمدبنمحمدبن

وأخبرنا)ح(المكتبعبيدعن،شريكبنالمسئبحدثنا،الكندئمسروق

أخبرناقالا:الأصبهانحطالحارثابنبكروأبوالسلمئالرحمنعبدأبو

حدثنا،ل!لاسليمانبنيوسفبنمحمدحدثنا،الحافظعمربنعلئ

262/9عن،المكتبعبياحدثنا،شريكبنالمسئبحدثنا،سهلبن/الهيثم

الأضحى"نسخ:مي!مجاللهرسولقال:قالمل!صرعلىعن،مسروقعن،عامر

كلوالزكاةغسل،كلالجنابةمنوالفسلصويم،كلرمضانوصومذبح،كل

بنالمسئبعنواضحبنالمسيبخالفه:علئقال.(1)"صدقة

متروئر)2(.شريكبنوالمسيب،ضعيفوكلاهما،شريك

عدىابنأحمدأبوأخبرناالمالينئ،سعدأبوأخبرنا-أ9051

حدثنا،واضحبنالمسئبحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،الحافظ

عن،مسروقعن،الشعبىعن،اليقظانبنعتبةعن،شريكبنالمسيب

،ا!قرانفىعطقةكلالزكاة:"نسختع!ي!اللهرسولقال:قالدتماحبهعلى

كلالأضحىونسخصويم،كلرمضانصومونسخ،غسلكلالجنابةغسلونسخ

(3)

.دبح"

الحارثابنبكروأبوالسلمئالزحمنعبدأبوأخبرنا-أ9052

.4/279،280والدارقطئ،(43)ناسخهفىشاهينابن(1)

.4/280الدارقطئصنن(2)

به.واضحبنالمسيبطريقمن4/281الدارقطنىوأخرجه.6/2382عدىلابنالكامل(3)
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...سنةاياضحيةبابالضحاياكتاب

حدثنامبشئر،ابنحدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرناقالا:الأصبهاخ!

هرير،بنرفاعةحدثنا،الرهرئمحمدبنيعقوبحدثنا،سنانبنأحمد

وأضخى.أستدين،اللهرسوليا:قلت:قالتر!نهاعائشةعن،أبىحدثنى

ابنهووهرير،ضعيفإسنادهذا:على:قالمقضئ".دينظ!ف"نعم،:!ال

يدركها)1(.ولمر!بهاعائشةمنيسمعولم،خديجبنرافعبنالزحمنعبد

ترحهاونحرهلزومهانحبسنة،الأضحيةبافي:

أخبرنا،الزوذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-ا9553

محمدبنجعفرحدثناالعسكرئ،محمويهأحمدبنمحمدبنبكبرأبو

قيسبنالأسودحدثنا،شعبةحدثنا،إياسأبىبنآدمحدثنا،القلانسئ

يومجمجاللهرسولشهدت:يقولالبجلئسفيانبنجندبسمعت:قال

يذبحلم(ظ132/91ومنمكانها،فليكديصفىأنقبلذبح"من:يقولالنحر

50.(2)-
وجهينمنمسلمواخرجه،ادمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.بح"-

.(3)شعبةعنآخرين

بنعيسىبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9554

يحيى،بنيحيىحدثنا،الحرشئالنضربنعمروبنمحمدحدثنا،إبراهيم

خالهأنز!نهعازببنالبراءعن،الشعبىعنداود،عن،هشيمأخبرنا

.4/832تطفىارلدا(1)

.(6335)فىتقدم(2)

.(3/1960)ومسلم،(5562)البخارى(3)
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...سنةايأضحيةبابالضحاياكتاب

يومهذاإن،اللهرسول!يا:فقال!ك!حمالنبئيذبحأنقبلذبحنيارابنبودةأبا

وأهلوجيرا!أهلىلأطعمنسيكتىعخلت)1(وإنى،مكروهفيهاللحم

ى!نعإن،ل!ارسول!ا:!النسكا".دعأ":!كاللهرسولفقال!دارى.

تجزىولانسيكتيك)3(،خير))هى:فاتال.لحمشاتئمنخير(2هىلبنعناق2)

صى،بنيحيىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(4)"بعدكأحل!عنجذعة

.(البخارى)بهواستشهد

بنعلئالحسنأبوحدثنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-ا5559

حدثنا:قال!حدثهممسدداأنالمثنىأبوأخبر!،سختويهمحمدبن

نأل!عخهمالكبنأنسعن،سيرينبنمحمدعن،أيوبأخبرنا،إسماعيل

:!الربرل!امفليكد((.اووةقبلذبحكمان:"منالنحريومقالك!جمالنبئ

كأنجيرانهمنهثةوذكر-اللحمفيهيشتهىيومهذا،اللهرسول!يا

قال!:لحم.شاتئمنإلئأحباجذعةوعندى-صدقهعججيهاللهرسول!

"ذبحت".:سفى(1)

لهى"."عناقا:م،سفى(2-2)

"نسيكتك".:مفى(3)

هدأبىبنداودطريقمن(4406)والنسائى،(1508)والترمذى،(18533)أحمدأخرجه(4)

صحيح.حسن:الترمذىوقال،بنحوه

هارونبنيزيدطريقمن(19143)فىوسيأتى،الشعبىعنأخرىطريقمن(6333)فىوتقدم

داود.عن

تقدمماوينظر.متعددةمواضعفىالبخارىعندوهو،(5556)عقبوالبخارى،(1961/5)مسلم(5)

.(6333)فى
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9/263

...سنةاياضحيةبابالضحاياكتاب

لا.أمسواهمنالزخصةأبلغتأدرىفلا:قالله.فرخص

جعفر،أبىابنعمروأبوأخبرنى،اللهعبدأبوأخبرنا/-أ9556

مثله،بإسنادهفذكره.عليةابنحدثنا،حرببنزهيرحدثنا،يعلىابوأخبرنا

غنيمبماإلىالناسفقامفذبحهما،كبشينإلىكح!اللهرسولانكفأثئم:زاد

بنصدقةعن""الصحيحفىالبخارئرواهتجرعوها)1(.:قالأو،فتوزعوها

عنمسلمورواه،مختصزامسذدوعن،بطولهعلتةابنإسماعيلعنالفضل

(2)بر
.حرببنرهير

جعفبرابنبكرأبوأخبرناالمهرجاض!،احمدأبواخبرنا-أ9557

عن،مالكحدثنابكيبر،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

نأقبلضحئتهذبحأشقربنعويمرأن،تميمبنعتادعنسعيد،بنيحيى

لضحتؤيعودأنفأمرهجمح!اللهلرسولذلكذكروأنه،الأضحىيوميغدو

(3)بر

.خرى

عنسعيد،بنيحيىعن،مالكحدثنا:قالوبإسناده-أ9558

طريقمن(3151)مختهصزاماجهوابن،(0844)والنسائى،(01212،12171)أحمدأخرجه(1)

به.عليةابن

.(1962/01)وصلممدد،عن(954)،صدقةعن(5549)البخارى(2)

،(مخطوط-او2،اظ13/1)بكيرابنبروايةالمرطأفىومالك،(5628)المعرفةفىالمصنف(3)

حبانوابن،(3153)ماجهوابن،(15762،10190)أحمدوأخرجه.2/484الليثىوبرواية

.(448)248صالترمذىعللوينظربه.سعيدبنيحصطريقمن(5912)
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...ةنساياضحيةبابالضحاياكتاب

يذبحأنقبلضحيتهذبحمل!فرنيارابنبردةأباأن(و133/91،يساربنبشير

لضحئةيعودأنأمرهه!معاللهرسولىأنفزعم،الأضحىيومصئاللهرسولى

تجدلم"!ان:ك!ي!اللهرسولىفقالىجذعا.إلاأجدلا:بردةأبوفقالى،أخرى

.(1)"حبذافجذغاإلا

قالىنم،(2)اللهرحمهمالكعنالحديثينهذيناللهرحمهالشئافعىذكر

ما:

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9559

نأفاحتمل:اللهرحمهالشافعئقالى:قالىسليمانبنالزبيعأخبرنا،يحقوب

يكونأنأمرهواحتمل،واجبةالضحيةأن؟لضحيةيعودأنأمرهإنمايكون

بضحيةليستالوقتقبلةيح!ضلالأن؟يضحىأنأرادإنيعودأنأمره

نألمجراللهرسولىعنالدلالةفوجدنا،ضحىمنعدادمنفيكونتجزيه

تركهاوبمره،لزومهانحبسنةوهى،تركهايحللابواجبةليستالضحية

إيجابها.علىلا

أخبرنا:قيل؟بواجبةليستأنعلىدلتالتىالسنةفأين:قيلفإن

رف!سلمةأمعنالمسئببنسعيدعنحميدبنالرحمنعبدعنسفيان

،(مخطوط-اظا/13)بكيرابنبروايةالموطافىومالك،(5628)المعرفةفىالمصنف(1)

والنسائى،(15830)أحمدواخرجه.(5905)حبانابنطريقهومن،2/483الليثىوبرواية

به.سعيدبنيحىطريقست(4409)

اختلافوينظر،(585،586)المأثورةالسننفىوالشافعى،(5629)المعرفةفىالمصنف(2)

.166صالحديث
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264/9

...ةنساياضحيةبابالضحاياكتاب

يمسقفلايفخى،أنأحدكمفأرادالعشزدخل"إذا:جميواللهرسولقال:قالت

دلالةالحديثهذاوفى:الط!رحمهالثئافعئقالشيئما!.بشرهمنولاشعرهمن

نأأحدكم:"فأراد!ج!جملالط!رسوللقول؟بواجبةليستالضحئةأنعلى

حتىشعرهمنيمسفلا:يقولأناشبهواجبةالضحثةكانتولويفخى".

(1)ء،
يضحى.

خطبنا:قالر!نهعازببنالبراءعنالثابتالحديثوفى:الشيخقال

ثئمنصفى،أنهذايومنافىبهنبدأماأؤل)إن:فقالالنحريومجميداللهرسول

قدربابفىمذكوروذلكسنئتا".أصابفقدذلكفعلفمنفننحر،نرجع

الأضحئة)2(.

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-ا9065

ابنحدثنا،الأعلىعبدبنيونسحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا،الحافظ

أئوب،أبىبنوسعيدعئاشبناللهوعبدالحارثبنعمروأخبرك!،وهب

عن،/حدثهمالصدفىهلالبنعيسىعن،حذثهمعباسبنعثاشأن

لهفقالع!ج!النبئأتىرجلاأن!ا،العاصبنعمروبنعبدالله

الأفة((.لهذهاللهجعلهعيداالأضحىبيرمترمأ":دعمجاللهرسول،ظ133/91

وأهلىابنىشاةأو-ابنىمنيحة)3(إلاأجدلمفإن:الرجلفقال

.167صللشافعىالحديثاختلاف(1)

.(19139)فىصيأتىوالحديث،(19059)عقبهذاالثخكلامصيأتى(2)

.13/182القار!عمدة.عليكيردهاثمليحتلبهاغيركتعطيهاالاةأوالناقةهى:المجة(3)

-.26-



...سنةايأضحيةبابالضحاياكتاب

واحلق،شاربكوقص،أظفاركقلمولكن"لا،:قالأذبحها؟ومنيحتهم-

.(1)"لجوعزاللهعندأضحييهكتمامفذلكعانتك،

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،إجازةاللهعبدأبووأنبأض!-أ9561

فذكر.وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

.(2)مثلهبإسناده

قالا:بشرانابنالحسينوأبوالروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ9562

بدر،أبوحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا

الله!رسولأن،رجماعباسابنعن،عكرمةعن،الكلبئجنابأبوحدثنا

وركعتاوالوتر،النحر،تطؤع؟(3لكموهن3)،فرائضعلئهن:"ثلاثقال

.(4)"الضحى

عبيدأحمدبنأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئأخبرنا-أ9563

ابنبكرأبووأخبرنا)ح(السدىبنتابنحدثنا،تمتامحدثناالصفار،

،4/591المعانىشرحفىوالطحاوى،(5544)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.4/282الدارقطنى(1)

مطولاوأحمد.بهوهبابنطريقمن(4159)حبانوابن.بهيونسعن(0553)المشكلشرحوفى

أيوبأبىبنسعيدعنجميغاوعندهم.أيوبأبىبنسعيدطريقمن(2789)داودوابو،(6575)

.(595)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه."اخرين"وذكر:النسائىوقال،وحده

عنأيوبأبىبنوسعيدالحارثبنعمرو:وفيه.الذهبىووافقه،وصححه223/4الحاكم(2)

عيسى.عنحدثهمعباسبنعياشبناللهعبد

"ولكم".:م،سفى(3-3)

.(4519)فىوتقدممنكر.حديثهذا:8/3846الذهبىوقال.(1786)الصغرىفىالمصنف(4)
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...ةنسايأضحيةبابالضحاياكتاب

حدثنا،يعلىأبوحدثنا،حيانابنمحمدأبوأخبرناالأصبهاخ!،الحارث

عن،سماكعن،شريكحدثنا،ئذ!لابنتابنوهوموسىبنإسماعيل

."عليكميكتبولمالنحرعلئ،كعب:قالرفعهر!هماعباسبىابنعن،عكرمة

قالا:كذا.((اهبتؤمرواولمالفحىبصلاة"وأمرت:روايتهفىالأصبهاكأزاد

سمافي.عن

عدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا-ا9564

عن،شريكحدثنا،ئذ!لاإسماعيلحدثنا،ناجيةابنحدثنا،الحافظ

يكتبولمالنحرعلى"كب:قالرفعهر!يظعباسابنعن،عكرمةعن،جابر

تؤمروا)1(".ولمالضحىبصلاةوأمرت،عليكم

الجعفى،يزيدابنهوجاببرعن،الزبيعبنوقيسصالحبنالحسنرواه

أعلم.والله.(2)فخملالنبىعنر!الهما،عباسابنعن،عكرمةعن

حدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنابماأصحابنابعضواحتبئ-ا6509

الحكم،عبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنويعقوبسالمبناللهعبدبنيحيىأخبرنى،وهبابنأخبرنا

وعناللهعبدبنالمطلبعن،المطلبمولىعمروعن،الزحمنعبد

نأأخبرهما،ه!راللهعبدبنجابرأن،حذثاهأنهما،سلمةبنىمنرجل

"بهاأ.:م،سفىبعده(1)

به.شريكطريقمن(2917)أحمدوأخرجه.543/2عدىلابنالكاملفىوالحديث

والطبرانى.بنحوهصالحبنالحسنطريقمن4/282والدارقطى،(586)حميدبنعبدأخرجه(2)

.بنحوهقي!طريقمن(11802)
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...ةنسايأضحيةبابالضحاياكتاب

(و91/134وصلاتهخطبتهمنفرغفلفا،النحريومللناسصفى!لمجتاللهرسول!

وعفنعنىاللهمأكبر،واللهالله"باسم:وقال،بنفسههوفذبحهبكبشدعا

(1)!ء
.امتى"منيفمخلم

بنوأنس،(3)هريرةوأبىالخدزئ)2(،سعيدأبىعنذلكوروى

.بمعناه!جالنبىعنزعيهزأ(4)مالك

لاكاناز!يهطوعمرالصديقبكرأباأنوبلغنا:اللهرحمهالشافعئقال!

.()واجبةأنهااهمارمن/فيظنبهمايقتدىأنكراهية؟يضحيان

أبوأخبرناببغداد،العدل!بشرانابنالحسينأبوأخبرناه-أ9566

الفريابى،حدثنا،مريمأبىابنحدثنا،المصرىمحمدبنعلئالحسن

سريحةأبىعن،الشعبىعن،وإسماعيلومطرفأبيهعن،سفيانحدثنا

فى.يضحيانلاز!يط)6(وعمربكرأبارأيتأوبكرأباأدركت:قال!الغفارئ

حذيفةهوالغفارىسريحةأبو.(7)امهبولمتدىأنكراهية:حديثهمبعض

(1

(3

طريقمن(1152)والترمذى،(0281)داودوأبو،(48951)أحمدوأخرجه.4/229الحاكم

الوجه.هذامنغريب:الترمذىوقال،وحدهالمطلبعنوعندهم،بهالرحمنعبدبنيعقوب

.(01921،19079)فىوسياتى.(2436)داودأبىصحيحفىالالانىوصححه

.(05111)أحمدأخرجه

.(19212)فىسيأتى

.(3278)الاوسطفىوالطبرانى،(1831)يعلىأبوأخرجه

.224/2الأم

كاناإ.9:م،سفىبعده

=(8139)الرزاقعبدوأخرجه."...مطرفعنأيه"عن:وفيه،(1788)الصغرىفىالمصنف
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...سنةالأضحيةبابالضحاياكتاب

جمت.اللهرسولصاحبأسيدابن

ببغداد،الحفارجعفربنمحمدبنهلالالفتحأبووأخبرناه-أ5679

الأشعث،أبوحدثنا،القطانعياشبنيحيىبنالحسيناللهعبدأبوأخبرنا

،مطرفعن،خالدأبىبنإسماعيلسمعت:قالسليمانبنالمعتمرحدثنا

يضحيانومارفيئوعمربكرأبارأيتلقد:قالأسيدبنحذيفةعن،مرعاعن

علىأهلىحملنىهذابلدكمجئتفلقابهما،يستنأنخشيةأهلهما؟عن

فيه.وأخطأعامرعنسليمانبنمعتمرقالهكذاال!نة)1(.علمتمابعدالجفاء

أبوأخبرنا،عليهقرأتفيماال!لمئالزحمنعبدأبوأخبرنا-أ5689

:قالعلىبنعمروحدثنا،الغازىالحسينأبوحدثناالبزارى)2(،إسحاق

حدثنا،إسماعيلحدثنا:قالحدثنامعتمراإنسعيد:بنليحيىقلت

الشعبى:عنحديثهمثلهذا:فقال.سريحةأبىعن،الشتعبىعن،مطرف

عامر.أخبرنا،إسماعيلحدثنا،مزةبنعمرويريدالجملىعمروعن

سفيانورواية،ذاكفىأخطأكماهذافىأخطأالهيحيىيريد.(3)فذكره

سفيانأبىطريقمن4/174المعانىشرحفىوالطحاوى.بهومطرفإسماعيلعنالثورى-عن

به.الثورى

حذيفة:قولدونبهسيمانبنمعتمرطريقمن(5493)الرجالومعرفةالعللفىأحمدأخرجه(1)

به.مطرفطريقمن(3058)والطبرانى.أ...بلدكمجئت"فلما

بزار.لهايقال...قريةإلىنسبة"الزارى:حاشيتهافىوكتب،بثلاثالمنقوطةبالزاىالأصلفى(2)

.(3939)فىتقدمماوينظر،1/602البدانمعجموينظر.إأعلموالله

.286/1الدارقطنىعللينظر(3)
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الضحالاكتا!

يحيى.قولتؤكدالثورى

...ةنسالأضحيةباب

ما:معنىفذكر.(1)عباسابنوعن:الشافعئقال

جدىأخبرنا،العنبرىطاهرأبىابنصالحأبوأخبرنا-ا9569

بنسلمةحدثنا،القعنبئأخبرنا،عمروبنمحمدحدثنا،منصوربنيحيى

حضرإذاكانر!نحك!ماعباسابنأن،عباسابنمولىعكرمةعن،بخت

أنهالناسوأخبر،لحمابهمااشتر:فقال،درهميقلهمولىأعطىالأضحى

.(2)عباسابنأضحى

الحسنأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا9575

بنمحمدحدثنا،مريمأبىابنحدثنا،المصرىمحمدبنعلئ(ظ134/91

أبىعن،وائلأبىعن،الأعمشعن،سفيانحدثنا،الفريابئيوسف

نأمخافةلموسر؟وإنىالأضحىلأدعإنى:قالل!نهالأنصارىمسعود

.(3)ئلعحتمأنهجيراض!يرى

ابنحدثنا،المصرىالحسنأبوأخبرنا،بشرانابنوأخبرنا-ا7159

وائل،أبىعن،وواصلمنصورعن،سفيانعن،الفريابئحدثنا،مريمأبى

الأضحئةأدعأنهممتلقد:قالالأنصارئعمروبنعقبةمسعودأبىعن

.224/2الأم(1)

الرزاقعبدمصنفوينظر.12/592التمهدفىالبرعبدابنوذكره.(5635)المعرفةفىالمصنف(2)

(8146).

به.الثورىعن(8149)الرزاقعبدوأخرجه.(1788)الصغرىفىالمصنف(3)
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...يضحىأنأرادلمنالسنةبابالضحاياكتاب

.(1)!جاوحتمعليهاأنهاالنفستحسبأنمخافة؟أيسركملمنوإنى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-ا9072

عن،شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

:قال-ثعلبةبنقيسبنىمنرجل-الخصيبأبىعن،طلحةبنعقيل

-أكره:فقال/،الأضحىمرأمنشىءعنرجلوسألهر!كلبمعمرابنشهدت9/266

عرجها،البئنوالعرجاء،عورهاالبئنالعوراء-وهمبشك،اجتنب:أو

لعفك:عمرابنلهقالثئم.هزالهاالبئنوالمهزولة،مرضهاالبئنوالمريضة

.(3)معن:قال.وسنةوخيرأجرولكنهلا،:قلتحتما؟2تحسبه

يمونأوهذا،الصخحايافىالقوليعدوولا:اللهرحمهالشئافعئقال

.(4)دحأكلعنشاةغيريجزىلاوكبيبرصغيبرأحل!كلعلىفهىواجبة

منولاشعرهمنيأخذألايضحىأنأرادلمنالسنةبافي:

يضحىحتىالحجةذىهلالأهلإذاظفره

يحيىمحمدبنبنإبراهيمبنيحىزكرتاأبواخبرنا-ا9073

بنإبراهيمحدثنامنصور،بنيحيىمحمدأبوالقاضىحدثنا،المزكى

.اواجبحتمأنهايحسب...":بلفظوحدهمنصورعنالثورىعن(8148)الرزاقعبد(1)

)تحسب".:م،سفى(2)

به.شعبةطريقمن-(2514)العاليةالمطالبفىكما-مسددأخرجه(3)

"واحد،.:م،سفى(4)

وتتمته:،ا...تكونأنهذاالضحايافىالقرليعدو)ولا:ولفظه،2/224الأمفىالافعىوقول

يجوز".فلاالقرلمنهذاسوىما"فاما
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...يضحىأنأرادلمنالسنةبابالضحاياكتاب

بنعبدالزحمنعن،سفيانحدثناعمر،أبىابنحدثنا،طالبأبى

نأز!نهاسلمةأمعنيحدثالمسيببنسعيدسمعأنهالرحمنعبدبنحميد

شعرهمنيمشفلايضحىأنأحدكموارادالعشردخل"إذا:قالجم!اللهرسول

51رو.(أإأرفعهلكنى:قال.يرفعهلابعضهمفإن:لسفيانقيلشيئا((.بشرهولا

.(2)رمعأبىابنعن""الصحيحفىمسلم

أحمدبنبكرأبوأخبرنا،الحافظعبداللهأبوأخبرنا-ا9574

محمدبنبنبكرأحمدوأبوببغدادالقاضىشجرةبنخلفبنكامل

زكرياأبووأخبرنا)ح(الزقاشئقلابةأبوحدثنا:قالابمروالضيرفئحمدان

حدثناالخراساك!،إسحاقبناللهعبدمحمدأبوحدثنا،إسحاقأبىابن

شعبة،حدثناكثير،بنيحيىحدثنا،الزقاشئيعنىمحمدبنالملكعبد

عنالمسئب،سعيدبنعن،مسلمعمروبنعنأنس،بنمالكعن

نأأحدكمفأرا!العشردخل"إذا:لمجيمادرسولقال:قالتر!نهأسلمةأم

حخاجعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)((وأظفارهشعرهعنفليمسكيضخى

حديثمنأيضاوأخرجه،العنبرئكثيربنيحيى،و135/91عنيوسفابن

.(4)مسلمبنعمروأوعمر:قالائهإلاشعبةعنغندر

.(19059)فىتخريجهتقدم(1)

.(1977/39)مسلم(2)

به.كئيربنيحيهىطريقمن(5916)حبانوابن،(3150)ماجهابنوأخرجه.4/220الحاكم(3)

به.سعبةعنطرقمن(4373)والشائى،(1523)والترمذى،(26654)وأحمد

.(1977/14)مسلم(4)
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...يضحىأنأرادلمنالسنةبابالضحاياكتاب

مسلبمبنعمرعنمالكعنوغيرهماعمربنوعثمانوهبابنورواه

.(1)سلمةأمعلىموقوفا

بنعمرعنهلالأبىبنوسعيدالليثئعلقمةبنعمروبنمحمدورواه

مرفوعا:الجندعىمسلم

إبراهيم،ابنالفضلأبوحدثنا،الحافظاللهعبدابووأخبرنا-ا0759

شميل،بنالنضرأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

:قالالليثيئأكيمةبنعمارةبنمسلمبنعمرحدثنا،عمروبنمحمدأخبرنا

نإ:الحقامأهلبعضفقال،أناسفيهفاطلى)2(الأضحىقبلالحقامفىكنا

فذكرت،المسيببنسعيدفلقيتعنه.وينهىهذايكرهالمسئببنسعيد

زوجسلمةأمحذثتنى،وتركنسىقدحديثهذا،أخىابنيا:فقاللهذلك

فإذا،يذبحهأن/يريدذبخعندهكان"من:قالجميماللهرسولعن،جمبنالنبى267/9

أخرجه.(3)"ىخضيحتىشيئاظفرهولاشعرهمنيمشفلاالحجةذىهلالأهل

بنمحمدعنأسامةوأبىمعاذمعاذبنحديثمن""الصحيحفىمسلم

القضةأسامةأبووساق.عمرو:أسامةأبووقالعمر.:معاذقال؟عمرو

بطولها)4(.

به.عمربنوعثمانوهبابنطريقمن4/182المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

.13/014النروىثرحصلمصححبالنررة.العانةشعرأزال:اطلى(2)

بنمحمدعنطرقمن(9175،1859)حبانوابن،(1279)داودوأبو،(26655)أحمدأخرجه(3)

به.عمرو

.(وعقبه،1977/42)صلم(4)
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...يضحىأنأرادلمقالسنةبابالضحاياكتاب

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

اختيارأنهعلىدذما:قائلقالفإن:الشئافعئقال:قالسليمانبنالزبيع

عنمالكروى:لهقيلوالطفو،الشئعرمنالأخذيعنى؟واجبلا

هدىقلائدفتلتأنا:قالتر!جمنفأعائشةعنعمرةعنبكرأبىبناللهعبد

فلمأبىمعبهابعثثم،بيدهلمجج!اللهرسولقفدهاثم،بيدى!صاللهرسول

الشافعئقال.الهدىنحرحتىلهاللهأحلهشىءك!ي!اللهرسولعلىيحرم

بالبعثةيحرملاالمرءأنوعلى،وصفتماعلىدلالةهذاوفى:ا!لهرصمه

الفئمحئة)1(.إرادةمنأكثربالهدىالبعثة:يقوأسأبهديمه.

وأبوالحافظاللهعبدأبوبهاحتجائذىبالحديثأخبرفا-أ!.76

حدثناقالوا:إسحاقأبىاب!زكرياوأبوالقاضىالحسنبنأحمذبكر

عبدالحكم،بنعبداللهمحمدبنحدثنا،يعقوبمحمدبنأبوالعباس

عنبكر،أبىبناللهعبدعن،أنسبنمالكأخبرخ!،وهبابنأخبرنا

هدىقلائدفتلتأنا:قالتانهار!نقأعائشةعن،الزحمنعبدبنتعمرة

بهابعثثئم،بيديهجمماللهرسولقفدهاثم،بيدئلمجج!اللهرسول(ظ135/91

حتىلهاللهأحلهكانشىءلمجماللهرسولعلىيحرملمثمبكر،أبىمع

.(3)مالكحديثمن""الصحيحفىأخرجاهالهدئ)2(.نحر

.(5641)المعرفةقىالمصنف(1)

.(02841)فىتخريجهوتقدم.بهوهبابنطريقمن2/264المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

.(1321/369)ومسلم،(0170،2317)البخارى(3)
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بيتهأهلوعننفسهعنيضحىالرجلبابالضحاياكتاب

بيتهاهلوعننفسهعنيضحىالرجلبافي:

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ7709

،حيوةأخبرك!،وهببناللهعبدحدثنا،صالحبنأحمدحدثناداود،

نأر!نها،عائشةعنالربير،بنعروةعن،قسيطابنعن،صخرأبوحذثنى

فىسواد.ويبركفىوينظرسوادفىيطأأقرنبكبشأمرجمباللهرسول

:!ال!."المديةهلفىعالشة"يا:فقالبهليضحىبهفأمح!،سوادا

:وقالوذبحهفأضجعه،الكبشواخذفأخذها،ففعلتبحجير"."اف!حذيها

.2به!خى!محملإ".أفةومنمحمل!وآلمحمل!منتقئلاللهم،الله"باسم

(3)

وهب.ابنعنمعروفبنهارونعن""الصحيحفىمسلمأخرجه

أحمدبنسليمانأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىأخبرنا-أ9078

عقيلابنعن،سفيانعن،الفريابئحدثنا،مريمأبىابنحدثناالطبراك!،

حدثناالضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا)ح(

عن،محمدبناللهعبدعن،سفيانحدثنا،حذيفةأبوحدثنا،علىبنهشام

إذا!اللهرسولكان:قالز!يهنماهريرةأبىعنأوعائشةعن،سلمةابى

منأمتهعنأحدهمافيذبحموجيين)4(،أملحينأقرنينبكبشينأتىضخى

.13/120النووىلرحمسلمصححأصود.عينيهحولوماوبطنهتوائمهأنمعناه(1)

فىوسياتى.(7791)عوانهأبووعنه،(2792)داودوأبو،(1778)الصغرىفىالمصنف(2)

(19115،19209).

.(1967)مسلم(3)

.2/52المعبودعونينهظرخصييهن.أى:موجئينإموجؤينا.:مفى(4)
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بيتهأهلوعننفسهعنيضحىالرجلبابالضحاياكتاب

محمد.والمحمدعنالاخرويذبح،بالبلاغلهوشهدبالتوحيدللهشهد

أملحينأقرنينسمينينكبشيناشترىضحىإذا:الفريابىروايةوفى

.(1)فذكره.موجئين

بنالرحمنعبدعنعقيلبنمحمدبناللهعبدعنسلمةبنحمادورواه

أبىعنالحسينبنعلىعناللهعبدعنمحمدبنزهيرورواه،أبيهعنجابر

منهما:سمعهفكأنه،رافع

268/9بنمحمداللهعبدأبوأخبرلا،الحافظاللهعبدأبواخبرنا/-ا9لآه9

حدثنا،الفضلبنعارمحدثنا،الفراءالوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

بنعبدالرحمنعن،عقيلمحمدبنبنعبداللهىن،سلمةحمادبن

عظيمينأقرنينأملحينبكبشين!ألمجؤالنبئأن،أبيهعن،ا!لهعبدبنجابر

محمد((.عنهذااللهمكبر،واللهالله"باسم:فقالأحدهمافأضجع،2موجيين

ممنوأمتهمحمدعنهذااللهماكبر،واللهالله"باسم:فقالالآخرأضجعثم

."(3)بالبلاغلىوشهدبالتوحيدلكشهد

بنبكرأحمدأبوأخبرنا،الحافظعبداللهأبووأخبرنا-ا9585

عامرأبوحدثنا،قلابةأبوحدثنابمرو،الضيرفئحمدانمحمدبن

وابن،(46025)احمدوأخرجه.(5645،5646)المعرفةوفى،(1779)الصغرىفىالمصنف(1)

.(19119،19212)فىوسياتىبه.سفيانطريقمن(3122)ماجه

)موجوءين".:الحاشيةوفىعليها،وضببالأصلفىكذا(2)

.""فذبحه:مفىبعده(3)

به.حمادطريقمن(1792)يعلىوأبو،(1441)حميدبنعبدأخرجهوالحديث
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بيتهأهلوعننفسهعنيضحىالرجلبابالضحاياكتاب

عقيل،ابنعنمحمد،بنزهيرحدئنا،العقدىعمروبنعبدالملك

كان:قالصئياللهرسولمولىرافعأبىعن،الحسينبنعلىعن

خطبفإذا،أقرنينأملحينسمينينكبشيناشترىضخىإذاجمي!اللهرسول

"هذا:ويقولبالحربةبنفسههوالكبشينأحدفذبح،مصلأهفىقاموصفى

فذبحهبالاخرأكأثئم."بالبلاغلىوشهدبالتوحيدلكشهدمنجميعاأمتىعن

ويأكل،للمساكينجميعايطعمهماشئممحملإ".وآلمحمدعنهذا"اللهم:قال

لمجيه!اللهبرسولوالغرمالمؤنةاللهكفىقدسنينفمكثنامنهما،وأهلههو

(1)و
يضحى.هاشمبنىمنأحاليس

الحسنأحمدبنبكروأبوالحافظعبداللهأبوأخبرنا-ا9581

حدثنا،عتبةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

عن،أبيهعن،السلمئالأسدأبوحذثنى،الجهنئزفربنعثمانحدثنا،بقتة

فجمع،!اللهرسولمرنافألمجير،اللهرسولمعسبعةساجكنت:قالجده

اللهرسوليا:فقلنا،دراهمبسبعةأضحئةفاشترينادرهما،منارجلكل

وأمروأنفسها".أغلاهاالضحاياأفضل"إنلمجير:النبئفقالبها.أغلينالقد

،(2برجلورجلا2)برجلورجلا،بيدورجلابيدياخذرجلاجمي!اللهرسول

جميعا)3(.عليهاوكترنا،الستاجوذبحها،بقرنورجلابقرنورجلا

.(19041)فىتقدم(1)

.م،س:منطقص(2-2)

=،"السلمىالأئد"أبووعندهبه.بقيةطريقمن(15494)أحمدواخرجه.4/231الحاكم(3)
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بيتهأهلوعننفسهعنيضحىالرجلبابالضحاياكتاب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ5829

بنموسىحدثنا،أسامةأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنحمادسألنى:قالىالوليدبنبقيةحدثنا،عمرانأبوكنيتهالنصميبئأيوب

نأقبلوسمعته:بقيةقالىسنة.عشرينمنذبمكةهارونويزيدبنزيد

الأسدأبوحدثنى:قالىزفربنعثمانحذثثى:فقلتسنةبأربعينأحدثهما

مرنافألمج!اللهرسولىمعسبعةساجكنت:قالىجذهعن،أبيهعن،السلمئ

يأخذ.أنوأمر،دراهمبسبعةأضحيةفاشترينا،درهمامنارجلكلفجمع

.أدرىلا:قالىالساج؟من:زيدبنلحمادقلت:بقيةقالى.الحديثوذكر

.(1)!يكاللهرسولى:قلت

السكركئىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ5839

اللهعبدبنعباسحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

،أيوبأبىابنهوسعياحدثنا،المقرئالزحمنعبدأبوحدثنا،الترقفئ

وكان-هشامبناللهعبدجذهعن،معبدبنزهرة(ظ136/91عقيلأبوحذثنى

جمتاللهرسولىإلىحميدبنتزينبأفهبهفذهبت،!يكالنبئأدركقد

رأسهدضصغير"."هو:كي!اللهرسولفقال.بايعهاللهرسولىيا:فقالت

الذهبىقال.84/1الإكمالوينظرالأنصارى،.الأسود)أبو:وفيه،(19113)فى-وسيأتى

صويلح.ىق!ثمدعثمان:8/3850

من1/32الكشفىوالدولابىبه.المصنفطريقمن10/330تاريخهفىعساكرابنأخرجه(1)

به.ايوببنموسىطريق
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269/9

بيتهأهلوعننفسهعنيضحىالرجلبابالضحاياكتاب

البخارئرواه.(1)أهلهجميععنالواحدةبالشتاةيضحىوكان:قال-لهودعا

.(2المقرئعن""الصحيحفى

بكبرأبوأخبرنا،العدلالمهرجاك!أحمدأبوأخبرنا-ا9584

ابنحدثنا،البوشنجئإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمد

أيوبأباأن،يساربنعطاءعنصياد،بنعمارةعن،مالكحدثنا،بكير

أهلوعنعنهالرجلفيذبحهاالواحدةبالشاةنضخىكنا:قالالأنصارئ

.(3)مباهاةفصارتبعد،الناستباهىثئم،بيته

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينابوأخبرنا-ا9585

بنعمروأخبرنامحملإ،بنعيسىحذثنى،سفيانبنيعقوبحدثناجعفر،

عن،شهابابنعن،عقيلعنسعد،بنرشدينعن،طارقيبنالزبيع

+(4)بشاةبيتهأهلعنيضخىكانائهأبيهعن،قتادةأبىبناللهعبد

الحسنأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا/-ا5869

حدثنا،الفريابئحدثنا،مريمأبىابنحدثنا،المصرئمحمدبنعلئ

أسيدبنحذيفةالغفارىسريحةأبىعن،المثثعبىعن،بيانعن،سفيان

البيتأهلكان،ةن!لامنعلصتبعدماالجفاءعلىأهلىحملنى:قال

.(11536،16647)فىتخريجهتقدم(1)

.(0172)البخارى(2)

ومن،2/486الليثىوبروايةمخطرط(،-و13/13)بكيربنيحصبروايةالموطأفىمالك(3)

.(3919)والطبرانى،(0711)الاشىطريقه

.51ورشدين:8/3850الذهبىقال.387/1سفيانبنيعقوب(4)
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وحدها...الضأنمنإلاالجذعيجزىلابابالضحاياكتاب

.(1)ضحيةعليهليسإنه:يقولونجيراننايبخلنافالآن،بالشاةيضخون

حدثنا،البصرىعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ9587

عن،خالدعن،سفيانحدثنا،عبيدبنيعلىأخبرنا،الوهابعبدبنمحمد

فيقول!:وعنا؟:أهلهفيقول!بالشاةيجىءهريرةأبوكان:قال!عكرمة

(2).لمص
وعحكم.

وحدها،الضأنمنإلاالجذعيجزىلاباب:

والبقروالإبلالمعزمنالثنئويجزى

حدثنا،سلمانبنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ5889

الزبير،أبوحدثنا،زهيرحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،إسحاقبنإسماعيل

نأإلا،مسنةإلاتذجوا"لا:كيه!اللهرسول!قال!:قال!اللهعبدبنجابرممن

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)"الضأنمنجذعةفتذبحواعليكميعسر

.(4)يونسبنأحمد

حدثنا،بطوسالروذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-أ5899

حدثنا،القلانسئمحمدبنجعفرحدثنا،العسكرىمحمويهابنبكرأبو

الشعبئسمعت:قال!الإيامئزبيدحدثنا،شعبةحدثنا،إياسأبىبنآدم

سفيانعن(0581)الرزاقوعبد.بهالفريابىيوسفبنمحمدطريقمن(4831)ماجهابنأخرجه(1)

به.سفيانعن(8152)الرزاقعبدأخرجه(2)

.(02471،02581)"فىوتقدم.(1757)الصغرىفىالمصنف(3)

ء(1963/13)مسلم(4)
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وحدها...الضانمنإلاالجذعيجزىلابابالضحاياكتاب

فىولنبدأمماأؤل"إن:جمبهماللهرسول!ال:قالعازببنالبراءعنيحذث

السنة،أصابفقدذلكفعلفمنفننحر،نرجعثئمنصفى،أنهذا،و137/91يومنا

فقالشىء".فىالنسكمنليسلأهل!قذمهلحثمهوف!نماةال!غلاقبلنحرومن

ذبحت،قدإنى،اللهرسولياييار:ابنبردةأبو:له!لمالالأنصارمنرجل

لن:أو-توفىولنمكانها"اجعلها:لهفقال.مسنةمنخيرجذعةوعندى

وأخرجه،آفىمعن"ح!ا"نىئر!!ارواه.(1)"بعدكأحل!عن-تجزى

.(2)شعبةعنآخروجهمنمسلئم

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9090

أخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،ال!لامعبدبنمحمدحذثنى،يعقوب

أبوخامحرضخى:قالالبراءعن،عامرعن،مطرفعن،اللهعبدبنخالد

الله،رسول!ا:!اللحبم".شاة"تلك:ر!جماللهرسولفقال،الضلاةقبلبردة

فىمسلئمرواه."لغيركتصلحولابها"ضخ:فقالالمعز.منجذعةعندىإن

.(3)يحيىبنيحيىعندا"الصحيح

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوواخبرنا-ا9091

:فقال:قالانهإلانحوهبإسنادهفذكرهخالا.حدثنا،مسذدحدثنا،داودأبو

حبانوابن،(1562)والنسائى،(18693)أحمدوأخرجه.(092)الأوقاتفضائلفىالمصنف(1)

.(6334)فىوتقدمبه.شعبهةطريقمن(5906)

.(7/1961)ومسلم،(965)البخارى(2)

.(1961/4)مسلم(3)
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يصلحولا"اذبحها:فقالالمعز.منجذعةداجنعندىإن،اللهرسوليا

.(2)دذسمعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)"لغيرك

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-أ9259

أخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

الفضلعبدالصمدبنحدثنابمرو،الصيرفئمحمدبكربنأحمدأبو

كثير،أبىبنيحيىعن،هشامحدثنا:قالاإبراهيمبنمكئحدثنا،البلخئ

بينأضاحئجمي!اللهرسولقسم:قالعامربنعقبةعن،الجهنىبعجةعن

جذعة.محرصارتإنه،اللهرسوليا:فقلت،جذعةلعقبةفصارت،أصحابه

عن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(3)ىكمحديثلفظبها"."ضخ:فقال

.(4)هشامعنآخروجهمنمسلموأخرجه،هشامعنفضالةبنمعاذ

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-أ9309

حدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرك!،الإسماعيلئ

:قالعامربنعقبةعنالخير،أبىعن،حبيبأبىبنيزيدعن/،الليث

عتودمنهافبقى،أصحابهعلىضحاياأقسمهاغنما!صاللهرسولأعطاك!

.(7826)عوانةأبووعنه،(28؟1)داودأبو(1)

.(6555)البهخارى(2)

وابن،(4393)والنسائى،(0051)مذىوالتر،(40173)أحمدوأخرجه.(ا؟95)الطالسى(3)

به.هامطريقمن(2916)خزيمة

.(16/1965)ومسلم،(5547)البهخارى(4)
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"المحيم"فىالبخارىرواه.(1)"تنأبها"فخ:فقاللمج!اللهلرسولفذكرته

(2)بريريرء

.وعيره!تيبهعن

(3)يريرصء
.و!وىشبقدماوهو،المعزأولادمنالعتود:عبيدأبوقال

من(ظ137/91فالجذعةالمعزمنكانإذاوهذا:اللهرحمهالشيخقال

حديثفىذلكروىوقد،لهرخصةكانتفكائها،لغيرهتجزىلاالمعز

فيما:وذلك،الليث

وأبوالفقيهالنضرأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-ا9094

بنيحيىحدثنا،البوششجئاللهعبدأبوحدثنا:قالاالمزكىجعفرابنبكر

عن،حبيبأبىيزيدبنعنسعد،بنالليثحدثنابكير،بنعبدالله

أعطاك!:قالعامربنعقبةعناليزخ!،عبداللهمرثدبنالخيرأبى

:فقالمنهاعتودفبقى،أصحابىبينضحاياأقسمهاغنفالمجداللهرسول

كانتإذاالزيادةفهذه."()بعدكفيهالأحد(4)رخصةولاأنت،بها"ضخ

ييار.ابنبردةلأبىرخصكمالهرخصةكانتمحفوظة

وأحمدبه.قتيبةعن(4391)والنسائى،(0150)والترمذى،(1965/15)مسلمأخرجه(1)

به.الليثعنطرقمن(5898)حبانوابن،(3138)ماجهوابن،(17346)

.(0230،0025)البهخارى(2)

.1/165عبيدلأبىالحديثغريب(3)

.إأرخصه9:مفى(4)

"بعدا.:مفى(5)

بدونبهبكيربنيحىطريقمن01/41البارىفتحفىكما-المتفقفىالجوزتىأخرجهوالحديث

.الزيادة
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ما:يحملهذامثلوعلى

أخبرناالعلوى،الحسينمحمدبنالحسنأبوأخبرنا-أ9095

خالدبنأحمدحدثنا،السليطئالأزهرأبوحدثنا،القطانالحسينبنمحمد

الروذبارى،علىأبووأخبرنا)ح(عن،إسحاقبنمحمدحدثنا،الوهبئ

حدثنا،صدرانبنمحمدحدثناداود،أبوحدثنابكر،بنمحمدأخبرنا

بنعمارةحدثنى،إسحاقبنمحمدحدثنا،الأعلىعبدبنالأعلىعبد

:قالالجهنىخالدبنزيدعن،المسيببنسعيدعن،طعمةبناللهعبد

."لو"فمح:فقالجذعاعتودافأعطاخ!غنماأصحابهفىلمجماللهرسولقسم

لفظ.بهفضحيت."هبضح"نعم:قالبه؟أضخىالمعزمنجذعإنه:فقلت

المعز)1(.من:داودأبىروايةفىوليس،الوهبىحديث

أبوأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرناوقد-أ9609

الفريابئ،حدثنا،مريمأبىابنحدثنا،المصرىمحمدبنعلئالحسن

عن،المسيببنسعيدعن،رجلعنزيد،بنأسامةعن،سفيانحدثنا

فىيجزىالضأنمن"الجذع:قاللمجمالطهرسولأن،جهينةمنرجل

الأضاحى".

الحسنأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-أ9097

الوهبىخالدأحمدبنطريقمن(5217،5219)الطبرانىوأخرجه.(2798)داودأبو(1)

وقالبه.إسحاقبنمحمدطريقمن(5899)حبانوابن،(21690)وأحمدبه.الاعلىوعبد

صحيع.حسن:(2427)داودأبىصحيعفىالألبانى
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مريم،أبىبنسعيدحدثنا،صالحبنعثمانبنيحيىحدثنا،المصرى

عن،اللهعبدبنبكيرعن،الحارثبنعمروحدثنامضر،بنبكرحدثنا

!ماللهرسولمعضخينا:قالعامربنعقبةعنحذثهاللهعبدبنمعاذ

.(1)الضأنمنبجذاع

بناللهعبدبنمعاذعنالفيثىزيدبنأسامةعنوهبوابنوكيعورواه

:فقالنأ!ضلامنالجذععنالمسئببنسعيدسألت:قالالجهنىخبيب

منالجذععنجم!اللهرسولالجهيئعامربنعقبةسأل؟ةن!لافيكم2)

.(3)"هب"ضخ:(2فقالالفئ!أن

عبيد،أحمدبنأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئاخبرنا-ا9098

عن،كليببنعاصمعن،سفيانحدثنا،قبيصةحدثنا،الباغندئحدثنا

صاحبمسعودبنمجاشع-علينا:او-معناغزاةفىكنا:قالابيه(و138/91

"يوفى:يقول!صاللهرسولسمعت:فقال،الغنمفعرتجمير،اللهرسول

.(4)"ئتئلامنهيوفىمماالجذع

،المصرىالحسنأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا9909

حبانوابن،(4394)والنالى.بهمريمأبىبنسعيدطريقمن(953)17/346الطبرانىاخرجه(1)

به.عمروطريقمن(5904)

.م،س:فىلي!(2-2)

شرحفىوالطحاوىبه.وكغطريقمن(954)17/347والطبرانى،(17380)أحمدأخرجه(3)

به.وهبابنطريقمن(5721)المشكل

.(10259)فىتخريجهتقدم(4)
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كليب،بنعاصمعن،سفيانحدثنا،الفريابئحدثنا،مريمأبىابنحدثنا

معكانواأنهم-لمجيهتاللهرسولأصحابمنكان:قال-رجلعن،أبيهعن

ع!يماللهرسولأصحابمنرجلفقام،الأضاحئفعزتالسلمىمجاشع

ئوفىمماالضعأنمنالجذغ"يوفى:!ول!يه!واللهرسولسمعتإنى:فقال

الرواية.هذهفىكذا.سفيانشكالمعز"."من:قالأراهالثنئة".

بنالرحمنعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد-ا9155

حدثنا،حذيفةأبوحدثنا،الرلمحئالعلاءبنهلالحدثنا!الجلابحمدان

منرجلمعغزاةفىكنا:قالأبيهعن،كليببنعاصمعن،سفيان

سمعتإنى:فنادىمناديافأمر،الغنمفعزتمجاشع:لهيقالسليمبنى

أخرجه.(1)"الثنيةمنهتفىممايفىالضعأنمنالجذع"إن:يقوللمججرواللهرسول

.(2)الثورىعنالرزاقعبدحديثمن""السننكتابلمحىداودأبو

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا-ا9151

أبيهعن،كليببنعاصمعن،سفيانحدثنا،حذيفةأبوحدثنا،تمتامحدثنا

السلمئمسعودبنمجاشع:لهيقاللمجوالنبىأصحابمنرجلكان:قال

271/9"إن:يقول!يه!واللهرسول/سمعتإنى:فنادىمناديافأمرالغنمعزت

(476)02/333والطبرانى،(0431)مماجهوابن.بهحذيفةأبىطريقمن4/262الحاكمأخرجه(1)

به.الثورىطريقمن

.(2428)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(2799)داودأبو(2)
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الئثة".منهتوفىمفايوفىالفمأنمنالجذع

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدابووأخبرنا-ا2091

حدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

منرجلعن،أبيهعن،كليببنعاصمعن،شعبةحدثنا،جريربنوهب

الأضحىقبللمج!النبىمعكانواأنهم،مزينةأوجهينةمنلمج!النبىأصحاب

"الجذعة:لمج!اللهرسولفقال،بالثنئةالشاتينيعطونفكانوا،يومينأوبيوم

الثئةإ)1(.منهتجزىمفاتجزى

بنالحسنحدثنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا0391

بنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقمحمدبن

أفى،حذثتنى،يحيىأبىبنمحمدعنسعيد،بنيحىحدثنابكر،أبى

معالحديبيةيومأبوها(ظ138/91وكانأسلممنامرأة-بلالأئمعن

فإنهالفمأن؟منبالجذع"ضخوا:لمجفاللهرسولقال:قالت-ح!عاللهرسول

"(2)
.ئز".

قالت:أفهعنيحيىأبىبنمحمدعنضمرةأبوورواه-ا9104

الفمانمن(3)الجذع"يجوز:قاللمجفالنبئأنهلالبنتبلالأئمأخبرتنى

به.شعبةطريقمن(4396)والنسائى،(23123)أحمدأخرجه(1)

سعيدبنيحصطريقمن(3395)والمثانىالاحادفىعاصمأبىوابن،(27072)أحمدأخرجه(2)

.!"الجذعة:مفى(3)
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حدثنا،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الحارثابنبكرأبو.أخبرناهأفحية"

أبوحدثنا،الحزامىالمنذربنإبراهيمحدثنا،(1)راوسبنمحمدبناللهعبد

(2).يرص
.فدكرهضمره.

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا5591

واقدبنعثمانأخبرنا،وكيعحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الصفارمحمد

جلبت:قالكباشأبىعن،كدامبنالرحمنعبدبنكدامأخبرنا،العمرئ

:فقالفأخبرتههريرةأبافلقيت،علئفكسدتالمدينةإلىجذعاناغنما

الفمأن".منالجذعالأضحية-نعمت:أو-"نعم:يقولك!ي!اللهرسولسمعت

.(3)الناسفانتهبها:قال

بنعثمانغيررواه:البخارىقال:قالأنهالترمذئعيسىأبىعنبلغنى

موقوفا)4(.هريرةأبىعنواقد

بنعلئالحسنأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا9156

الأنطاكى،بردبنأحمدبنمحمدحدثنا،بالكوفةالشئيبانحأعقبةبنمحمد

بنزيدعنسعدبنهشامذكره:قالالحنينئإبراهيمبنإسحاقحدثنا

إلىالسلامعليهجبريلجاء:قالهريرةأبىعن،يساربنعطاءعن،أسلم

"سواد،.:مفى(1)

أبىطريقمن(3139)ماجهوابن،(27"73)أحمدوأخرجه.(5651)المعرفةفىالمصنف(2)

.(675)ماجهابنضيففىالالبانىوضعفهأبيها.عنهلالبنتبلالأم:وعندهمابه.ضمرة

به.وكغطريقمن(1499)والترمذى،(9739)أحمدأخرجه(3)

.248صالكيرالترمذىعلل(4)
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ولداهىلقد:وال."؟اذهنسكنارأيت"كيف:فقالالأضحىيوملمجي!النبى

الإبلمنال!ئد)1(منخيرالضأنمنالجذعأنمحمدياواعلم،ال!ماءأهل

ال!لام)2(.عليهإبراهيمبهلفدىمنهأفضلذبحااللهعلمولووالبقر،

الضمأنمنوالجذع:فيهزادإسحاقعنال!مناض!جعفرأبوأيض!اورواه

.4ضع!حديئهوفى،بهينفردوإسحاقالمعز)3(.مندئ!لامنخير

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا0791

عن،أسامةأبوحدثنا،الحارثئعبدالحميدأحمدبنحدثنا،يعقوب

المسيببنسعيدأن،قسيطبناللهعبدبنيزيدحذثنىكثيبر،بنالوليد

منبجذعأضخىلأن:تقولكانتلمججواللهرسولأزواجبعضأنحذثه

.(المعز)منبمسنؤأضخىأنمنإلئث!حأالضأن

ابنعنقسيطبناللهعبدبنيزيدعنيساربنإسحاقبنمحمدورواه

(1

(2

(3

(4

(5

.(دو)س8/230العروستاج.المسن:أى:واليد.،"الثنية:مفى

بنمحمدطريقمن4/222والحاكم،1/97الكبيرالضعفاءفىوالعقيلى،(4872)البزارأخرجه

به.بردبنأحمد

منسمعهأنهيذكرولموغيرهعدىابن(إبراهيمبنإسحاق)أىضعفه:8/3853الذهبىوقال

هثام.

به.السمنانىجعفرأبىطريقمن1/335الكاملفىعدىابنأخرجه

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر.الحنينىيعقوبأبو،الرحمنعبدبنإبرهيمبنإسحاقهو

وتهذيب،97/1الجوزىلابنوالمتروكينوالضعفاء،1/375والتجريحوالتعديل،379/1

ضعيف.:1/55التقريبفىحجرابنوقال.396/2الكمال

به.قسيطبناللهعبدبنيزيدطريقمن226/4الحاكمأخرجه
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.(1)م!النبىزوجسلمةأمعنالمسيب

الشئويحى،الزحمنعبدأخبرنا،الفتحأبوالفقيهأخبرنا-أ9158

حدثناحماد،بنالأعلىعبدحدثنا(و139/91،البغوىالقاسمأبوأخبرنا

يردلو:قال!حصينبنعمرانعن،مطرفعن،قتادةعن،سلمةبنحماد

.الضأنمنبجذعإلاأضحىلماالشاءمنألفعلينا

272/9بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-أ5991

خليل،بنإسماعيلأخبرنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

عن،الحكمعن،ليلىأبىابنيعنىمحمدأخبرنامسهر،بنعلىأخبرنا

جذعانكبشان!يماللهلرسولأهدى:قالأبيهعن،الدرداءأبىبنعباد)2(

.(3)امهبفضحى،أملحان

بنالحسقأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ5191

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

ابنعن،أبيهعن،نافعبنعبداللهحدثنا،الحنفئعبدالكبيرحدثنا

إذاوبالكبش،أحيانابالجزوربالمدينةيضحىكان!جمالنبئأنر!لمحيما،عمر

جزورا)4(.يجدلم

به.إسحاقبنمحمدطريقمن4/226الحاكمأخرجه(1)

،26/954دمشقتاريخوينظر."الحفظسيئليلىأبى"ابن:الحاشيةوفى،الأصلفىعليهاضبب(2)

.(16762)وحديث

دمشقتاريخفىعساكرابنطريقهومن،بهمسهربنعلىعن(29)مسندهفىشيبةأبىابنأخرجه(3)

.سندهضعفمعمرسل:8/3854الذهبىقال.26/461

.ضعفوهاللهعبد؟8/4385الذهبىقال.بهالحنفىطريقمن4/179المعانىشرحفىالطحاوىاخرجه(4)
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الضحاياأفضلفىجاءمابابالضحاياكتاب

عمروأبوجذىأخبرنا،إملاءال!لمئالزحمنعبدأبوحدثنا-أ1119

عاصمأبوحدثنا،الكخئمسلمأبوأخبرنا،ال!لمئنجيدبنإسماعيليعنى

ابنعن،مقسمعن،الحكمعن،ليلىأبىابنعن،سفيانعن،النبيل

فىهشامابنجهللأبىجملفيهابدنةمائةأهدىجمتالنبئأن،رفيئعباس

الحبئ)2(.كتاباخرفىطرقهسائرمضىقد.(1)ةمففمنبرةأنفه

واللهوالفححايا،الهدايافىالذكرجوازعلىدلالةثبت-إن-وفيه

أعلم.

الضحاياأفضلفىجاءماباب

فخيربهيتقربدمهوإنمااياح!ئفلاكانتإذا:اللهرحمهالشئافعئقال!

!ذلك:وجلعزاللهقول!أننير!فملابعضزعموقد،إلئأحمتالذماء

الشثافعئقال!.واستحسانهالهدىاستسمان(32:الحجأ!الهشعبريعظتمومن

ثمنا،"أغلاها:فقالأ!ضل؟الزقابأى:!ج!جماللهرسولوسئل:اللهرحمه

.(3)"اهلهأعندوأنفسها

أخبرنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرناه-أ9112

أبىبنالحسنبنعلئحدثنا،القطانالحسينبنالحسنبنمحمدبكرأبو

عن،أبيهعن،عروةبنهشامحدثنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،عيسى

.(10255)فىتخريجهتقدم(1)

.(10257-10249)فىتقدم(2)

.223/2الأم(3)
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الضحاياأفضلفىجاءمابابالضحاياكتاب

العملأىت!عاللهرسولسألت:قالذزأبىعن،الغفارىمراوحأبى

:قال؟أفضلالرقابأى:قلت."سبيلهفىوجهاد،بالله"إيمان:قال؟أفضل

صانغا"تعين:قال؟أفعللمفإن:قطت:قالأهلها".عندوأنفشهاثمئا"أغلاها

فإثها،الشرمنالناستدغ":قال؟أفعللمفإن:قلت.لأخرق"تصنعأو

عن""الصحيحفىالجارىرواه.(1)"نفسكعلىبهاتصدق(ظ139/91صدق!

.(2)هشامعناخروجهمنمسلموأخرجه،موسىبناللهعبيد

عبيدأحمدبنأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئأخبرنا-أ9113

بنبقئةحدثنا،خلفحدثنا،هشامبنخلفبنمحمدحدثناالضفار،

عن،أبيهعن،الأنصارىالأسودأبوأخبرض!زفر،بنعثمانعنالوليد،

!ص.اللهرسول!معسبعةسابمكنت:قال!-بقيةوسماه:خلفقال!-جده

الضحاياأحبئ"إن:ع!ي!النبئسنىفقال:قال،الأضحيةفىالحديثفذكر

وأسمنها")3(.أغلاهااللهإلى

محمدبنعبداللهأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9114

أبوحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،قتيبةبنإسماعيلحدثناالضيدلاخ!،

أزوج)ثمنية:ز!نحك!بنعباسابنعن،عطاءعن،إسحاقأبىعن،الأحوص

منالثمانيةالأزواج:قال!.(143:ا!نعامأ!اشتهتاتمعزومفاثينالضانئف

.(11549)فىتقدم(1)

.(84/136)ومسلم،(2518)البخارى(2)

."السلمىالاسد"أبو:وفيه،بهبقيةطريقمن(19081)فىتخريجهتقدم(3)
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9/273

الغنممنبهيضحىأنيستحبمابابالضحالاكتاب

.(1)أفضلفهوعظمتفما،الميسرةقدرعلىوالمعزوالضأنوالبقرالإبل

الغن!امنبهيضحىأنيستحبماباب

أحمد،بنإسماعيلحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9115

أخبرنا،وهبابنأخبرنا،حرملةحدثنا،قتيبةبنالحسنبنمحمدأخبرنا

عائشةعن،الزبيربنعروةعن،قسيطابنعن،صخرأبوأخبركأ،حيوة

فىوينظرسوادفىيطأأقرنبكبشأمرجمفهاللهرسولأنصهلىعسو،النبىزوج

فىمسلمرواه.(2)الحديثوذكر.بهليضخىبهفأع!،سوادفىويبركسواد

.(3)بهوابنعنمعروفبنهارونعن""الصحيح

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-ا1691

حدثنا،هشامبنخلفحدثنا،البغوئالقاسمأبوأخبرنى،الإسماعيلئ

ج!كاللهرسولأن،أذسعن،قلابةأبىعن،أتوبعن،الوهابعبد/

فىالبخارىرواه.(4)بيدهفذبحهماأملحين،أقرنينكبشينإلىانكفأ

.(الوفاب)عبدعنقتيبةعن""الصحيح

.(10244)فىتخريجهتقدم(1)

فىوسياتى،(19077)فىوتقدم،بهتتيبةبنالحسنبنمحمدعن(5915)حبانابنأخرجه(2)

(90192).

.(1967)مسلم(3)

،1089)فىوتقدم،بهالوهابعبدطريقمن(6028،0728)يعلىوأبو،(6765)البزارأخرجه(4)

.(19162)فىوسيأتى(03071

.(4555)البخارى(5)
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الغنممنبهيضحىأنيستحبمابابالضحاياكتاب

بنعلىبنمحمدأخبرنا،الحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا1791

،غياثبنحفصبنعمرحدثنا،الحنينئالحسينبنمحمدحدثنا،دحيم

حدثنا،علىبنمحمدأخبونا،القاضىبكرأبووأخبرنا)ح(أبىحدثنا

،غياثابنيعنىحفصحدثنا،دكينبنالفضلحدثنا،الحسينبنمحمد

ضحى:قالالخدرىسعيدأبىعن،أبيهعنمحمد،جحفربنعن

فىويشربسوادفىيأكل(1)فحيلأقونبكبشع!ح!اللهرسول

الففسل)2(.حديثلفظسواد+فىويمشىسوادفىوينظرسواداظ(91/40

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-ا1819

بنمحمدحدثنا،عيسىحدثنا،الزازىموسىبنإبراهيمحدثناداود،

:قالاللهعبدبنجابرعن،عيالثبىآلىعن،ب!بحأبىبنيزيدعن،إسحاق

موجيين)3(.أ!صحسيقأقرنينكبشينالذبحيومصيروالئبىذبح

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9119

بناللهعبدعن،سفيانحدثنا،حذيفةأبوحدثنا،غالببتمحمدأخبرنا

(1)

(2)

(3)

.147/2الأنوارمشارق.الخلقالعظيم:الفحيل

،(1496)والترمذى،(2796)داودوابوبه.حفصبنعمرطريقمن4/228الحاكماخرجه

به.غياثبنحفصعنطرقمن(5902)حبانوابن،(3128)ماجهوابن،(4402)والنسالى

.(2426)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.غريبصحيححسن:الترمذىوقال

"موجوءين".:الأصلحاضيةوفى"موجثينلما،:ياتىوفيماهنامفى

به.إسحاقبنمحمدطريقمن(3121)ماجهابنواخرجه.(2795)داودأبىعندوالحديث

.(19211)فىوسيأتى.(597)داودابىضعيففىالألبانىوضعفه
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الغنممنبهيضحىأنيستحبمابابالضحاياكتاب

أبىأور!نهاعائثةعن،الزحمنعبدبنسلمةابىعن،عقيلبنمحمد

بكبشيندعاضخىإذاجمع!اللهرسولكان:قال-سفيانمنالشئك-هريرة

لهشهدمنأفتهعنأحدهمافذبح،أقرنينموجئينأملحينسمينينعظيمين

.(1)دمحموالمحمدعنالاخرويذبحبالتوحيد،للهوشهدبالبلاغ

محمدأبوأخبرناالأصبهاخ!،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-ا9120

حدثنارشيد،بنداودحدثنا،القطاناحمدبنبيانحذثنى،حئانابن

قال:قال!أمامةأبىعن،عامربنسليمحدثنا،معدانبنعفيرعن،الوليد

الاقرن")2(.الكبشالضحايا"خير:!عاللهرسول!

!عاللهرسول!أنالقحامتبنعبادةعنأبيهعننسىبنعبادةعنوروى

كتابفىمضىوقد."الحفةالكفنوخيرالاقرن،الكبشالضحايا"خير:قال

الجنائز)3(.

عبيداحمدبنأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئأخبرنا-ا9121

عن،العزيزعبدحدثناالجماهر،ابوحدثنا،شريبنبنعبيدحدثنا،الضفار

ج!جماللهرسول!أنهريرةأبىعن،(4)اللهعبدبنرباحعن،المزئثفاليأبى

.(19212)فىوصيأتى.(19078)فىتخريجهتقدم(1)

بنالوليدطريقمن(0313)ماجهوابن.بهأحمدبنبيانعن5/1702الكاملفىعدىابنأخرجه(2)

.(673)ماجهابنضعيهففىالألبانىوضعفه.بهعفيرطريقمن(1517)والترمذىبه.مسلم

.(6775)فىتقدم(3)

،(951،961)فىتقدمماوينظر.االرحمنعبدبن)رباح:أحمدوعند،والمستدركالنسخفىكذا(4)

.4/410،9/45الكمالتهذيبوينظر
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الغنممنبهيضحىأنيستحبمابابالضحالاكتاب

.(2)"سوداويندممناللهإلىأحبعفراء)1("دم:قال

سمعت:قالعتابابنيعنى،سلمىعنالعنبرىتوبةعنالثورئورواه

البخارى:قال.(3)سوداويندممنإلئأحببيضاءلدم:قالهريرةأبا

.4يصحولابعضهمويرلمحعه

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ2219

بنعمروحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقمحمدبن

قالا:عبدبنوعمارةهبيرةسمع،إسحاقأبىعن،شعبةأخبرنا،مرزوق

وإنطسبا،أكلتأكلتفإن،واستسمنفصاعداثنيا:يقولوهوعلياسمعنا

.(طحبا)أطعصتأطعصت

بنعلئحدثنا،الحافظاظ(40/91عبداللهابوأخبرنا-أ9123

حدثنا،حدثهمالفيث(6)ىبأبنإبراهيمأنالهيثمبنيزيدأخبرك!حمشاذ،

عن،سيرينبنمحمدعن،سليمانبنعاصمعن،سفيانعن،الأشجعئ

بالفتاء)7(أحقالله،الهرممنإلئأحئاالثنئ:قالحصينبنعمران

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.1/194للحربىالحديثغريب.الترابلونثبهالتىالبيفاء:العفراء

بنالعزيزعبدطريقمن(4940)وأحمدبه.شريكبنعبيدطريقمن227/4الحاكمأخرجه

.51وثفالأبو:8/3856الذهبىوقال.بهمحمد

به.العنبرىتوبةطريقمن197/4،198الكبيرالتاريخفىالخارىأخرجه

.198/4الكبيرالتاريخ

.(7336)الشعبفىالمصنف

.6/191بغدادتاريخوينظر.م،س:منسقط

.288/4عبيدلأبىالحديثغريبينظرالئن.الفتىمنالمصدر:الفتاء
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بهالتضحيةعنالنهيوردمابابالضحاياكتاب

.موقوفهذا.(1)هباضخىأنإلئأحئهالثنىمنإلئأحئه،والكرم

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرناوقد-ا2419

عتادبنحدثنا،منيعأحمدبنحدثنا،متويهبنإبراهيمحدثنا،حئان

بنسلمةعن،الحخاجبنالحخاجحدثناعامر،بنعمرحدثنا،العؤام

الثترهاوالوظء،بالفتاءأحق"الله:قالجمي!النبئأن،سلمةبنلشانعن،جنادة

.(2)خض3يعنىعنك".بهافانسكسمينةجذعة

بهالتضحيةعنالنهىوردماباب

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-ا9125

بناللهعبدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبد

فيروز،بنعبيدعن،الحارثبنعمروعن،أنسبنمالكعن/،مسلمة274/9

فأشارالصخحايا؟منيتقىماذا:سئلجمبناللهرسولأن،عازببنالبراءعن

يدمناقصرويدى:ويقولبيدهيشيرالبراءوكان"أربعاأ.:فقالبيده

البئنوالمريضةعورها،البئنوالعوراءظلعها)3(،البئن"العرجاءجم!اللهرسول

."()تنقىلاالتىوالعجفاء)4(مرضها،

به.صيرينابنعنأيوبطريقمن288/4الحديثغريبفىعيدآبوأخرجه(1)

حسن.إصنادوهذا،مترسطعامربنعمر:8/3856الذهبىقال(2)

.1/329الأنوارمارق.العرج:وسكونهااللامبفتح،الظلع(3)

.(فج)ع24/123التاجال!من.ذهاب:العجف(4)

.2/25الانوارمارقمخ.عظامهافىلي!التىأو،شحمفميهايوجدلاالتىأى:تنقىلا(5)

.(18675)أحمدطريقهومن،2/482ومالك،2/484،485سفيانبنيعقوبعندوالحديث
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بهالتضحيةعنالنهىوردمابابالضحاياكتاب

بنالفضلبنعلئأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصبرأبوأخبرنا

بنعلئحدثناالحراك!،شعيبأبوأخبرناالخزاعئ،عقيلمحمدبن

بنعمروألقيهندرولممصر،أهلمنهذافيروزبنعبيد:قالالمدينى

فيروز.بنعبيدمنيسمعهلمالحارثبنعمروفإذافنظرنالا،أمالحارث

علىحدثنا،شعيبأبوأخبرنا،علئأخبرنا،نصرأبوأخبرنا-أ2619

،الحارثبنعمروعن،زيدبنأسامةحدثنا،عبادةبنروحفحذثنا:قال

بنيزيدفإذانظرناثم:علئقالفيروز.بنعبيدعن،حبيباأبىبنيزيدعن

بنمحمدعنالأعلىعبدحدثنافيروز.عبيدبنمنيسمعهلمحبيبأبى

عن،الرحمنعبدبنسليمانعن،حبيبأبى!بيزيدعنحدثهمأنهإسحاف

ما:يريد.شعبةحديثعلىيدووالحديثفإذا:علىقالفيروز.بنعبيد

أخبرنا،فوركبنالحسنمحمدبنبكرأبوأخبرنا-أ9127

داود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناأحمد،بنجعفربناللهعبد

بناو(41/91عبيدسمعت:قالالزحمنعبدبنسليمانعن،شعبةحدثنا

منعنهنهىأوجميماللهرسولكرهما:عازببنالبراءسألت:قالفيروز

لا"أربع:يدهمنأقصوويدىهكذاع!ي!اللهرسولقام:فقالالأضاحى؟

ظلعها،البينوالعرجاءمرضها،البينوالمريصةعورها،البينالعوراءيجزين؟

الأذنفىأونقصالسنفىيكونأنأكرهإنى:قلت."تنقىلاالتىوالكسيرة

.(1)إلحأعلىتحرمهولا،فدعهمنهكرهتفما:فقالنقص.

.(1؟341)فىوتقدم.(3144)ماجهوابن،(4382)النسائىطريقهومن،(785)الطيالسى(1)
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بهالتضحيةعنالنهىوردمابابالضحاياكتاب

الخزاعئ،الفضلبنعلئأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-أ9128

حدثناسعيد،بنيحيىحدثنا،المدينىبنعلئحدثنا،شعيبأبوأخبرنا

فذكرفيروز.عبيدبنعنعبدالزحمن،بنسليمانحذثنى،شعبة

قال!عبيد.منعبدالزحمنبنسليمانسماعيذكرولمبنحوهالحديث

فيروز.بنعبيدمنيسمعهلمالزحمنعبدبنسليمانفإذانظرناثئم:علئ

شيعيب،أبوأخبرنا،علئاخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-ا9129

بها،الإسفرايينئالمعروفأبىابنالحسنأبووأخبرنا)ح(علىحدثنا

حدثناالحذاء،نصربنالحسينبنأحمدحدثناأحمد،بنبشرأخبرنا

حدثناسعد،بنليثحدثناعمر،بنعثمانحدثنا،عبداللهبنعلئ

عن،معاويةبنيزيدبنخالدمولىالقاسمعن،الزحمنعبدبنسليمان

منلمجصاللهرسول!كرهماحذثنى:قلتالبراءسالت:قالفيروزبنعبيد

لا"أربع:قال!،صيئاللهرسوليدمنأقصرويدى،أربع:قالالضحايا؟

ضلعها)1(،البينوالعرجاءمرضها،البئنوالمريضةعورها،البينالعوراءتجوز،

.(2)((تنقىلاالتىوالعجفاء

فقلت:عثمانقال:علىقالليث.حديثالحديثفإذا:علىقال

بنسليمانعنالحديثهذايروىشعبةإنالحارثأبايا:سعدبنلليث

القاسمعنسليمانبهحدثناإنما،لا:قالفيروز.بنعبيدسمعالزحمنعبد

.1/329الأنوارمارقوينظر"ظلعهاا.:الآتىالموضعوفىهنام،سفى(1)

اللفظ.بنفسبهعمربنعئمانطريقمن6/1الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(2)
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نإ:فقلتشعبةفلقيت:عمربنعثمانقالفيروز.بنعبيدعنخالدمولى

عن،القاسمعن،الرحمنعبدبنسليمانعنالحديثبهذاحدثناليثا

."تنقىلاالتى"العجفاء:"تنقىلاالتى"الكسيرمكانوجعلفيروزبنعبيد

عنعمربنعثمانرواهكذابه.حدثتكماحفظتههكذا:شعبةفقال:قال

سعد.بنليث

أخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرأخبرناوقد-أ9135

بنيحيىحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،عبدةابنالحسنأبو

الرحمن،عبدبنسليمانعنسعد،بنالفيثحدثنىبكير،بناللهعبد

سئل:قالعازبالبراءبنعن،شيبانبنىمولىفيروزعبيدبنعن

بيدهاظ(41/91وأشار"أرلمجى((.:فقالالفئ!حايا؟منيتقىماغ!ر:اللهرسول

البينوالعرجاءعورها،البين"العوراء!اللهرسوليدمنأقصريدى:فقال

نىفإ:للبراءفقلت:قال."تنقىلاالتىوالعجفاءمرضها،البينوالمريضةضلعها،

تحرمولا،شئتمالنفسكفاكره:قال.والسنوالأذنالقرنفىالنقصأكره

.(1)دحأعلىذلك

القاسميذكرلمسعد؟بنالليثعنالطيالسئالوليدأبورواهوكذلك

.(2)إسنابفى

به.الليثطريقمن(4383)والنسائى،6/2الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه(1)

به.الوليدأبىطريقمن(5919)حبانابنأخرجه(2)
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بنسليمانعن/،الحخاجبنوشعبة(1)حبيبأبىبنيزيدرواهوكذلك

فيروز.بنعبيدمنسليمانسماعشعبةوذكر،الزحمنعبد

أنهالبخارئإسماعيلبنمحمدعنالترمذئعيسىأبىعنبلغنىوفيما

فالله،(2)رمعبنعثمانروايةيرضىولا،شعبةروايةتصحيحإلىيميلكان

أعلم.

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ9131

عيسىحدثنا،بحربنعلئوحذثنا:قال)ح(موسىبنإبراهيمحدثنا،داود

وذيزيدأخبرخ!،الزعينئحميدأبوحذثنى،ثورعن،المعنىيونسابنهو

خرج!إنىالوليدأبايا:فقلتالسلمئعبدبنعتبهأتيت:قال3مصر

:قال؟تقولفما،فكرهتهاثرماء)4(غيريعجبنىشيئاأجدفلماياح!تفلاألتمس

نعم:قالعنى؟!تجوزولاعنكتجوزاللهسبحان:قلتبها؟جئتنىأفلا

والمستأصلةالمصفرةعنلمجؤاللهرسولنهىإنمااشذ؟ولاتشذإنك

يبدوحتىأذنهاتستأصلالتىفالمصفزةوالكسراء؟والمشئعةوالبخقاء

عينها)6(،تبخقالتىوالبخقاء،أصلهمنقرنهاوالمستأصلة،(سماخها)

به.جيبأبىبنيزيدطريقمن(1497)الترمذىأخرجه(1)

.247صالترمذىعللينظر(2)

.32/922الكمالوتهذيب،7/026الإكمالينظريزيد.لقبمصروذومضر،.":س،الأصلفى(3)

المحيطالقامومى.بالثنيةخاصأو،والرباعياتالثنايامنسنأو،أصلهامنالسنانكسار:الثرم(4)

.(مرث)84/4

.3/52النهايةينظر.الأذنثقبوهو،بمعنىوالصماخالسماخ(5)

.103/1النهايةمنفتهحة.قائمةالعيهنوتبهقىالبصريذهبأن:البخق(6)
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الكسير)1(.والكسراءوضعفا،عجفاالغنمتتبعلاالتىوالمشيعة

بناللهعبدحدثنا،الزوذبارىمحمدبنالحسينأخبرنا-أ9132

)ح(حدثنا،أيوبلثمعيب)2(بنحدثنا،بواسطشوذببنأحمدبنعمر

علىمحمدبنجعفرأبوأخبرتا،القاضىالحسنابنبكرأبووأخبرنا

أخبرنا،موسىبناللهعبيدأخبرنا،حازمبنأحمدحدثنا،فىحيمابن

أمرنا:قالعلىعن،النعمانبنشريحعن،إسحاق(3)ىبأعن،إسرائيل

مدابرةولابمقابلةنضخىوألا،والأذنالعيننستشرفأنكيراللهرسول

قطعماوالمدابرةأذنها،طرفقطعماالمقابلة:قالخرقاء.ولاشرقاءولا

.(4)الأذنينالمثقوبةوالخرقاء،المشقوقةوالشرقاء،الأذنجانبمن

أخبرنا،قتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-أ9133

حدثنا،السراجإسماعيلبنأحمدبناو(91/42الحسنبنمحمدالحسنأبو

حدثناالحزاخ!،واقدبنالملكعبدبنأحمدأخبرنى،الحزاض!شعيبأبو

وكان:إسحاقأبوقال-النعمانبنشريحعن،إسحاقأبوحدثنا،زهير

داود:أبىوعندبه.بحربنعلىطريقمن(17652)أحمدوأخرجه.(2803)داودأبو(1)

.(599)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.!أصلهمنقرنهااصتؤصلالتى:"والمستأصلة

وينظررإ."حفوتهاوكتب!أيوببنشعيبإثنا:الحاشيةوفىشعبة"،9:الاصلفىفوقهاكتب(2)

.12/505الكمالتهذيب

.م،س:منسقط(3)

إسرائيلطريقمن(1061)وأحمدبه.موسىبناللهعبيدطريىمن(1498)الترمذىأخرجه(4)
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زهير:قالبالعوراء.نضخىوألا:زادبمثلهفذكره.علىعن-صدوقارجلا

يقطع:قال؟المقابلةما:قلت.(1)ال:قالعضباء؟وذكر:إسحاقلأبىقلت

الشرقاء؟ما:قلت.الأذنمؤخرايقطع:قال؟المدابرةما:قلت.الأذنطرفا

ال!مة)2(.أذنهاتخرق:قالالخرقاء؟:قلت.الأذنتشق:قال

أخبرنا،فوركبنالحسنمحمدبنبكرأبواخبرنا-ا9134

شعبة،حدثنا،داودابوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربناللهعبد

نألمججاللهرسولنهى:يقولعلئاسمع،كليببنجرئعن،قتادةعن

عنالمسثببنسعيدوسألت:قتادةقال.والقرنالأذنبعضباءيضخى

.(3)دازفماالنصف:فقالالعضب

أبوحدثنا،يونسحدثنا،اللهعبدأخبرنا،بكرأبووأخبرنا-ا9135

نهى:قالعلىعن،نجىبناللهعبدعن،جابرعن،عوانةابىعن،داود

.(4)والقرنالأذنعضباءعنجمباللهرسول

(1)

(2)

(3)

(4)

التخريج.لمصادرموافقةالأصلحاشيةمنزيادة

.3/55المبودعونيظر.العلامة:السمة

داودوأبو،(851،1274)أحمدواخرجه.(1799)الصغرىفىالمصنفعندوالحديث

طرفمن(2431)ماجهوابن،(9841)والترمذى.بهزهيرطريقمن(4385)والنائى،(4028)

.(060)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفهبه.إسحافأبىعن

من(9132)خزيمةوابن،(4389)والنائى،(6601،5711)أحمدواخرجه.(99)الطالسى

به.!ادةعنطرقمن(5431)ما-وابن،(4051)والترمذى،(5028)داودوأبو.بهشعبهةطريق

.(160)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه

به.جابرطريقمن(864)احمدوأخرجه.(98)الطالسى
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أضعفهما.والأخرىأمثلهماوالأولى،الروايتينهاتينفىكذا

:القرنفىذلكخلافموقوفاعلىعنروىوقد

بنعمربناللهعبدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ9136

عن،سفيانحدثنا،قبيصةحدثنا،أيوببنشعيبحدثنا،شوذببنأحمد

رجلفأتاهعلىعندكنا:حجئةقال،عدىبنحجيةعن،كهيلبنسلمة

:قال.يضركلا:قال؟القرن:قال.سبعةعن:فقال؟البقرة:فقال

نستشرفأنلمجيهماللهرسولأمرنا،(2)المنسكبلغتإذا:قالالحرجاء)1(؟

.(3)والأذنالعين

حدثنا،شعيمبحدثنا،شوذبابنأخبرنا،علىأبووأخبرنا-أ9137

بنحجئةعن،كهيلبنسلمةحدثنا،صالحبنحسنعن،ادمبنيحيى

؟القرنمكسورة:قال.سبعةمن:فقالالبقرةعنسئلأنهعلىعن،عدى

ع!يماللهرسولمرناأ،المنسكبلغتإذا:قالالعرجاء؟:قال.تضزكلا:قال

.(4)والأذنالعيننستشرفأن

.القرنفىالتنزيه-صخإن-بالأؤلالمرادأنعلىيدذفهذا

"العرج".:م،سفى(1)

.2/357الاحوذىتحفة.المذبح:المنسك(2)

مذىوالتر.بهسفيانعنطرقمن(0592)حبانوابن،(4331)ماجهوابن،(732)احمدأخرجه(3)

صحيح.حسن:الترمذىوقالبه.كهيلبنسلمةعنطرقمن(2915)خزيمةوابن،(1503)

به.صالحبنحسنطريقمن4/170المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(4)
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الأذنالصغيرةفىجاءمابابالضحاياكتاب

نقصهفىليس:يعنى.(1)صقنالقرنفىولي!:اللهرحمهالشئافعئقال

الفحم.فىنقصقفقدهأو

الأذنالصغيرةفىجاءماباب

أبواخبرناال!لمئ،اظأ42/91عبدالزحمنأبوأخبرنا-ا9138

هشيم،حدثنا،عبيدأبىعن،العزيزعبدبنعلئحدثنا،الكارزئالحسن

يضخىأنبأسايرىلاكانانه!هعباسابن/عن،(2)جمرةأبوأخبرنا

.(3)الأذنالضغيرةهىالضمعاء:الأصمعئقالعبيد:ابوقالبالضمعاء.

الأضحئةوقتباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا1399

،حرببنسليمانحدثنا،اللهعبدبنإبراهيممسلمأبوحدثناالضفار،عبيد

ع!يواللهرسولخطبنا:قالالبراءعن،الشعبىعنزبيد،عن،شعبةحدثنا

فمنفننحر،نرجعثمنصفى،أنهذايومنافىبهنبدأماأؤل"إن:فقالنحريومفى

ليسلأهلهعخلهلحمهوفإنمايصفىأنقبلذبحومنسنئتا،أصابفقدذلكفعل

الله،رسوليا:فقالييارابنبردةابور!اخفقاميخنىشىءأ.فىالنسكمن

"اجعلها:فقال.مسنةمنخيرجذعةوعندى،أصفىانقبلذبحتأنا

.(4)"بعدكأحدعنتوفىولناذبحها-:قالأومكانها-

.223/2الأم(1)

)حمزة".:مفى(2)

.3/455،4/226الحديثغريبفىعيدأبو(3)

.(6334،19089)فىتخريجهتقدم(4)
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حدثنا،مسلمأبوحدثنا،أحمدأخبرنا،علىوأنجرنا-أ5491

ولنمكانها"اجعلها:وقال!نحوهبإسنادهفذكره.شعبةحدثنامنهال!،بنحجاج

عن"الصمحيح"فىالبخارىرواه.(1)"بعدكأحدعن-توفى:أو-تجزى

عناخروجهمنمسلموأخرجه،منهالبنوحجاجحرببنسليمان

(2)ريو
شعبه.

بنعلىبنالصمدعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9141

حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،غالببقمحمدوحد!ثنااز،إليرم؟!م

صلى:قالعازببنالبراءعنعامر،عنفوالع!،%!خبىهـنا!عوأتةأبو

حتىيذبحفلاقبلتناواستقبلصلاتناصلى"من:فقالىيوبمداص!اصيو!سأمن!ورسو

ءش"هو:فقال.فعلتاللهرسول!يا:فقال!ييارابنبردةأبوفقام.أ،ؤبص

ولا"نعم:قال!أذبحها؟،مسنتيقمنخيرهىجذعةعندىفإن:قال!."عجلته

فىالبخارىرواهنسيكتين)3(.خيرفهى:عامرقال."بعدكإنسانعنتجزى

.(4)إسماعيلبنموسىعن""الصحيح

بنمحمدالنضرأبوأخبرك!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9142

حدثنامسدد،أخبرنا،أيوبمحمدبنحدثنا،الفقيهيوسفبنمحمد

به.مسلمأبىطريقمن7/184الحليةفىنعيمأبوأخرجه(1)

.(1961/7)ومسلم،(968،195،0565)البخارى(2)

به.يحىبنفراسطريقمن(0859)حبانوابن،(0644)والنساثى،(9611/6)مسلمأخرجه(3)

.(6355)البخارى(4)
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بنالبراءعن،الشعبىعنالمعتمر،بنمنصورحدثنا)1(،الأحوصأبو

صفى"من:فقالالصلاةبعدالنحريومجمج!اللهرسولخطبنا:قالعازب

فتلكالصلاةقبلنسكومن،الئسكاو(43/61أصابفقدمنسكناونسكصلاننا

قبلنسكتلقدوالله،اللهرسوليا:فقالورارابنة!ربأبوفقاملحبم".شاة

وأكلتفتعخلت،وشربأكليوماليومأنعرفتوقدةال!صلاإلىأخرجأن

فإن:قاللحم".لثاة"تلك:جمتاللهرسولفقالوجيراض!.أهلىوأطعمت

تجزىولن"نعم،:قالعنى؟!جزىفهل!مشاتىمنخيرجذعةعناقاعندى

عنمسلمورواه،مسددعن""الصحيحفىاد!ظرىرواه.(2)"بعدكاحل!عن

.(3)الأحوصأبىعنوهنادقتيبة

أبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-ا9143

حدثنا،الواسطئإبراهيمبنعلىحدثناالرزاز،عمروبنمحمدجعفر

نأ،عازببنالبراءعن،مرعاعن،هندأبىبنداودأخبرنا،هارونبنيزيد

:فقالخالىإليهفقام."يصفىأنقبلأحذيذبحن"لا:قالجمج!اللهرسول

ليأكلنسيكتىذبحتوإنىكثير،الفحمفيهاليومهذاإن،اللهرسوليا

:قالفأذبحها؟،لحمشاةمنخيرلبنعناقعندىوإنوجيراض!،أهلى

فىمسلمأحشجه.(4)"نسيكتيكخيروهى،بعدكاحدعنجذعةتجزىولا"نعم،

:م.)1(لي!فى

.(6233)فىتقدم(2)

.(7)عقب(1961)وسلم،(983)البخارى(3)

والترمذى=.بههارونبنيزيدطريقمن(18630)أحمدوأخرجه.(235)الرزازجعفرأبىجزء(4)
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ايأضحيةوقتبابالضحاياكتاب

البخارى)1(.بهواستشهدداود،عناخرينوجهينمن""الصحيح

قال!:قال!البراءعن،الشعبىعامرعن:مطرفوقال!-ا9144

لمفقدالصلاةبعدذبحومن،لنفسهذبحفإنماالصلاةقبلضحى"من:!حمالنبئ

277/9أبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه/."المسلمينسنةوأصابنسكه

بنيحيىحدثنا،ال!لامعبدبنمحمدحذثنى،يعقوببنمحمداللهعبد

فىمسلمرواه.فذكره.مطرفعن،اللهعبدخالدبنأخبرنا،يحيى

.(2)دلاخعنمسددعنالبخارئورواه،يحيى!بيحيىمحن"او!ص!يح"

أخبرنا،فوركبنالحسنمحمدبنبكرأبوأخبرنا-ا9145

شعبة،حدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونعمنحدثنا!فر،بقاللهعبذ

قال!:عازببنالبراءعنيحدثجحيفةأباسمعت:قال!كهيلبنسماحةعن

فقال!:"أبدلها".جم!جم:اللهرسول!فقال!،الصلاةقبلبردةأبوذبح

مكانها،"اجعلها:قال؟مسنةمنخيرجذعةإلاعندىليس،اللهرسول!يا

فىومسلمالبخارىأخرجه(3)"بعدكأحل!عن-توفى:أو-تجزىولن

شئعبة)4(.حديثمن""الصحيح

به.داودطريقمن(0644)والنسائى،(1508)=

.(5556)عقبوالجارى،(1961/5)مسلم(1)

.(6555)والبخارى،(1961/4)مسلم(2)

به.شعبةطريقمن(1591)حبانوابن،(18691)أحمدوأخرجه.(788)الطالسى(3)

.(1961/9)مسلمو،(5755)البخارى(4)
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الأضحيةوقتبابالضحاياكتاب

بنعلئالحسنأبوحدثنا،الحافظعبداللهأبوأخبرنا-ا9146

بنعبيدابنيعنىمحمدحدثنامحمد،بنتميمحدثنا،سختويهبنمحمد

عنمحمد،عن،وهشامأتوبحدثناحماد،حدثنا(ظ143/91،حساب

قبلذبحكانمنفأمر،خطبثتمصقىكيهواللهرسول!أن،مالكبنأنس

بهمجيراخ!إن:فقال!الأنصارمنرجلفقام:قال!.ذبحايعيدأنالضلاة

إلئأحبهىعناقوعندى،القلاةقبلفذبحت-(1)خاصة:قال!أو-فاقة

علمفلاوإلا،ذلككانلهرخصةكانتفإن،لهفرخص:قال!.لحمشاتىمن

غنيمةإلىالناسوتفزق-فذبحهمايعنى-أملحينكبشينإلىانكفأثتم،محر

صو(2)ير
،حساببنعبيدبنمحمدعن"الصحيح"فىمسلمرواه.فتجزعوها

.(3)هلفرخص:قولهإلىزيدبنحمادعنعمربنحامدعنالبخارىورواه

أبوحدثناالأصبهاخ!،يوسفبناللهعبدمحمدابوأخبرنا-ا4791

بنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبو.وأخبرناالأعرابىابنسعيد

عن،عيينةبنسفيانحدثنانصر،بنسعدانحدثناقالا:الضفارمحمد

معالأضحىشهدت:يقول!سفيانبنجندبسمعت:قال!قيسبنالأسود

ذبح"من:فقال!؟الضلاةقبلذبحواناساإن:فقال!رجلفقام،مجحزاللهرسول!

حديثلفظ."اللهاسمعلىفليذبحلاومن،ذبيحتهفليكدالضلاةقبلمنكم

.!خصاصةايض:الحاضيةفىوكتبالأصلفىالمثبتعلىوضب"حاصة،،:م،سفى(1)

تخريجهوتقدم.بهحمادطريقمن4/173المعانىشرحفىوالطحاوى،(7838)عوانةبوأأخرجه(2)

.(55091)فى

.(984)والبخارى،(1962/11)مسلم(3)
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الفهحاياكتاب
الأضحيةوقتباب

ومنأضحثته،"فليعد:وقالناسا.أنفعلم:الصعفارروايةوفى،الأعرابىابن

بنإسحاقمحق""الصحيحفىمسلمرواه.(1)((اللهاسممعلىدظيذبحيكنلا

(2):.و
سميالى.عنعموابىوابنإلراهيم

منفليس!ج!النبىصلاةقبلذبحمنأنعلىدلالةالأخبارهذهففى

شىء.لمحىالنسك

بنمحمدأخبرناالروذبارى،علىأبوأخبرناوقد-ا9148

حدثنا،المغيرةأبوحدثنا،حنبلبنأحمدحدثناداود،أبوحدثنابكر،

صاحببسربناللهعبدخرج:قالالزحبئخميربنيزيدحدثنا،صفوان

الإمامإبطاءفأنكر،أضحىأوفطرعيديومفىالناسمعلمجتاللهرسول

.(3)التسبيححينوذلكهذه.ساعتنافرغناكناإنا:وقال

والفطرالأضحىإلىيغدوكانجمتالنبئأنالبصرئالحسنعنوروينا

.(طلوعها)فتتام)4(الشمستطلعحين

قبلذبحكانفمن،الوقتأؤل!فىالعيدصلاةيصفىكانلمجتفالنبئ

بردةأبىحديثفىرويناكما-وجيرانهأهلهوأطعموأكل5!ي!التبىصلاة

من(6335،53019)فىوتقدم.بهسفيانطريقمن(3152)ماجهوابن.(775)الحمدىأخرجه(1)

الأسود.طريق

.(1960)مسلم(2)

.(6217)فىوتقدم.(1135)داودأبو(3)

"فيام،.:مفى(4)

.(6219)فىتقدم(5)
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9/278

...مصلاهفىضحيالأئمةمنشاءمنبابالضحاياكتاب

يجوز،لاوذلك،وقتهيحلأنقبلواقعاذبحهكان-ييارابناو،44/91

،الضلاةفيهتحلائذى(االوقتبعدضخى)1فمن،بالإعادةأمرفلذلك

الفه.شاءإنأضحئتهأجزأتوخطبتيه)2(جميرالنبىصلاةمقدارويمضى

منزيهفىشاءومن،مصلاهفىضحىالألمةمنشاءمنبافي:

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا4991

الفيث،حدثنا،بكيربنيحيىحدثنا،شريكبنعبيدحدثناالم!صفار،عبيد

لمجراللهرسولأنر!جمقما،عمربناللهعبدعن،نافععن،فرقدبنكثيرحذثنى

بنيحيىعن""الصحيحفىالبخارئ/رواهبالمصفى)3(.وينحريذبحكان

.(4)ريكب

أبوحدثنا،بلالابنحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-ا0159

سعيدأبووأخبرنا)ح(عن،زيدبنأسامةحدثنا،أسامةأبوحدثنا،الأزهر

بنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناعمرو،أبىابن

:قالالفيث!زيدبنأسامةعن،أسامةأبوحدثنا،العامرئعقانبنعلى

أضحئتهيذبحجمماللهرسولكان:قالر!النماعمرابنعن،نافعحدثنا

وفى،العامرئحديثلفظ.يفعلهعمرابنوكان:نافعقال.ى!اب

.!"بالوقت:م،سفى(ا-1)

"خطبتهإ.:م،سفى(2)

به.الليثطريقمن(1588،4378)النسائىأخرجه(3)

.(2555)البخارى(4)
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الضحاياكتاب

.(1)ناكصغ!النبىأن:الأزهرأبىحديث

...عليهالمقدورفىالذكاةباب

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9151

بنخالدأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،العنبرئإسماعيلبنإبراهيم

ر!يهماعمربناللهعبدكان:قالنافععن،اللهعبيدحدثنا،الهجيمئالحارث

وكان:اللهعبيدقال!يه!.اللهرسولمنحر:اللهعبيدقالالمنحر.فىينحر

بكرأبىبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)أهلهفىينحرالقاسم

.(3)القاسمفعلدونالحارثبنخالدعنإبراهيمبنوإسحاقالمقذمى

والحلقاللبة)4(بينماعليهالمقدورفىالذكاةبافي:

الحسنبنأحمدبكبروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-أ9152

بناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:

يحدثسعيدبنسفيانسمعت:قال!وهبابنأخبرنا،عبدالحكم

بناللهعبدعنجبير،بنسعيدعنالسختياخ!،تميمةأبىبنأيوبعن

.(واللبة)الحلقفىالذكاة:قالأنهر!نحكبنعباس

أخبرناالأردستاك!،إبراهيممحمدبنبكرأبوأخبرنا-أ9153

طريقمن(3161)ماجهوابن.بهمةأساأبىطريقمن(1281)داودوأبو،(5876)أحمدأخرجه(1)

به.زيدبنأسامة

به.الحارثبنخالدعن(15753)ثيبةأبىابنأخرجه(2)

.(0117،1555)البخارى(3)

.(ببال4/0189التاجوالمنحر.الصدروسط:الفثة(4)

به.أيوبطريقمنمنصوربنلسعيد519/4التغليقفىعزاه(5)
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...عليهالمقدورفىالذكاةبابالضحاياكتاب

الحسن،بنعلئحدثنا،الجوهرئمحمدبنسفيانحدئنا،العراقىنصرأبو

سعيد،بناللهعبدعن،أئوبعن،سفيانحدئناالوليد،بناللهعبدحدئنا

.(1)والفئةالحلقفىالذكاة:قالزحبهعباسابنعنجبيبر،بنسعيدعن

كئير،أبىبنيحيىعن،أئوبعن،سفيانحدئنا:وبإسناده-ا5491

فىالذكاة:قالائهالخطاببنعمرعن،الحنفىفرافصةعناظ(44/91

.(2)تزهقأنالأنفستعجلواولا،والقئةالحلق

.(3)ءىشبوليسمرفوغاضعيفوجهمنهذاروىوقد

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا1559

أبووأخبرنا)ح(المروزئمقاتلبنمحمدحدئنا،تمتامحدئناالضفار،عبيد

الحسنأبوحدثنا،النيسابورئعبدانبنمحمدبنمحمدبنسعيدعئمان

بنمحمداللهعبدأبوأخبرناإملاء،الكارزئالحسنبنمحمدبنمحمد

عن،المباركابنحدثنا،مقاتلمحمدبنحدئنا،الضائغزيدبنعلى

ر!يهماهريرةوأبىعباسابنعن،عكرمةعن،اللهعبدبنعمروعن،معمر

.()((الشيطانذبيحةفإنها؟(4)الشريطةتاكلوا"لا:لمجفهاللهرسولقال:قالا

به.الثورىعن(8615)الرزاقعبدأخرجه(1)

عنالفرافصةابنعنالمعرورأبىعنكثيرأبىبنيحيىطريقمن(07402)شيبةأبىابنأخرجه(2)

عمر.عنالفرافصةابنعنرجلعنيحيىطريقمن(8614)الرزاقوعبدعمر.

.هريرةأبىحديثمن4/283الدارقطنىأخرجه(3)

.بعدهالخبرفىتفسيرهاصيأتى(4)

هريرةأبىعنحبانابنوعند.بهالماركابنطريقمن(5888)حبانوابن،(1826)أحمدأخرجه(5)

.وحده
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والبقر...الغنمفىالذبحبابالضحاياكتاب

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا-أ9156

بهذاالمباركابنعن،المباركابنمولىعيسىبنالحسنحدثنا،داودأبو

تذبحالتىوهى؟الشيطانشريطةعنجمباللهرسولنهى:قالالإسناد،

.(2)تموتحتىتتركثم،الأوداجتفرى)1(ولاالجلدفيقطع

الحسنبنأحمدبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-أ9157

محمدبنحدثنا،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثناقالا:القاضى

عن،أيوببنيحيىأخبرك!،وهبابنأخبرنا،الجكممحبدبناللهمحبد

الباهلى،أمامةأبىعن،الزحمنمحبدمولىالقاسمعن،زحربناللهعبيد

حزأوفنابقريكنلمماالأوداجأفرى)3(ما"كل:قالجمتاللهرسولأن

(4)بربر
يزيد.بنعلىعن:كتابىفىليس:العباسأبوقال."

ضعف.الإسنادهذاى!و:اللهرحمهالشيخقال

الإبلفىوالنحروالطائر،والفرسوالبقرالغنمفىالذبحبافي:

الغنم.ذبحفىأحاديثمضتقد

الفقيهالمعروفأبىبنمحمدبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-أ9158

حدثناالإسفرايينئ،أحمدبنبشرسهلأبوحدثنابها،الإسفرايينئ

والياء.التاء؟بالوجهينالأصلفىكتبت(1)

.(605)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(2826)داودأبو(2)

.(19180)عقبالفرىمعنىسيأتى(3)

القاسم.قبليزيد"بن"علىبزيادة:وعنده.بهايوببنيحيىطريقمن(7851)الطبرانىأخرجه(4)
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والبقر...الغنمفىالذبحبابالضحاياكتاب

زهير،أخبرنا،المدينىبنعلئحدثناالجتار،عبدبنالحسنبن/أحمد279/9

إلامسنةإلاتذبحوا"لا:جمميهاللهرسولقال:قالجابرعنالربير،أبوأخبرنا

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)إالضأنمنجذعةكعذبحواعليكمتعسرأن

(2)بربر
رهير.عنيوس!بناحمد

بنمحمدبنسعيدعثمانوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9159

بنمحمدأوأ45/91اللهعبدأبوحدثناقالا:النيسابورىعبدانبنمحمد

حدثناعبيد،بنيعلىأخبرنا،اللهعبدبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

لمجح!،اللهرسولمعنتمتعكنا:قالجابرعنعطاء،عن،عبدالملك

أبىبنالملكعبدعناخروجهمنمسلماخرجه0(3)سبعةعنالبقرةفنذبح

:(4)
.د"

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبواخبرنا-ا9160

حدثنا،إسحاقبنهارونحدثنا،عفويهبنمحمداخبرنا،الاسماعيلئ

رقبئبكرأبىأسماءبنتعنالمنذر،بنتفاطمةعن،هشامعن،عبدة

51رو.(فأكلناه)بالمدينةونحنجمواللهرسولعهدعلىفرساذبحنا:قالت

.(10247،10258،19088)فىتقدم(1)

.(1963/13)مسلم(2)

وتقدم.بهعيدبنيعلىطريقمن(3265،7898)عوانةو(بو،(12927)شيبة(بىابن(خرجه(3)

.(10289)فىتخريجه

.(355/1318)مسلم(4)

تخريجوينظربه.هئامطريقمن(26919)و(حمدبه.عدةطريقمن(4433)النسائىأخرجه(5)

.(19163)الحديث
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...يذبحفيماالنحرجوازبابالضحاياكتاب

.(1)سليمانبنعبدةعنإسحاقعن""الصحيحفىالبخارى

أخبرنا،فوركبنالحسنمحمدبنبكرأبوأخبرنا-ا9161

شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،بناللهعبد

مولىصهيبعن،ديناربنعمروعن-أتمعيينةابنوحديث-عيينةوابن

بغير!فوزاقشل"من:قالجم!الضبىعن،عمروبناللهعبلىعن،عامرابن

يقطعولافياكله،"يذبحه:قال؟حقهوما:فقيلعنه".القيامةيوماللهسألهحقه

(2)
.به"فيرمىراسه

محمدبنجعفرأبوحدثنا،الحافظعبداللهأبوأخبرنا-ا9162

حدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،خزيمةبنالسرىحدثنا،هانىبنصالح

الإهلالفىالحديثفذكرأنس.عن،قلابةأبىعن،أيوبعن،وهيب

كبشينبالمدينةوذبحقياما،بيدهبدناتسبعكج!اللهرلممولونحر:وقال

.(4)إسماعيلبنموسىعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)أقرنينأملحين

ينحرفيماوالذبحيذبحفيماالنحرجوازباب

.(واللبة)الحلقفىالذكاة:عباسوابنعمرعنروينابمااستدلالا

.(1155)البخارى(1)

طريقمن(0655،6960)أحمدوأخرجه.(2393)والطيالسى،(07511)الشعبفىالمصنف(2)

.(18182)فىتخريجهوتقدمبه.وحدهشعبة

.(19116)فىوصيأتى،(8901،10307)فىتقدم(3)

.(1155)البخارى(4)

عمر.عن(19154)وفى،عباسابنعن(19152،19153)فىتقدم(5)
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...يذبحفيماالنحرجوازبابالضحاياكتاب

فىالذبحمنوالنحر،النحرمنالذبحيجزى:رباحأبىبنعطاءوقال

وايلابل)1(.البقر

الاسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبووأخبرنا-أ6319

جريرحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،موسىابنهوعمرانحدثنا

أخبرك!بكر،أبوأخبرناعمرو،أبووأخبرنا)ح(سليمانبنوعبدة

عنكلهم،ووكيعوحفم!أبىحدثنا،نميرابنحدثنا،سفيانبنالحسن

قالت:رفبهابكرأبىبنتأسماءعن،المنذربنتفاطمةعن،عروةبنهشام

51روذبحنا)2(.:عبدةوقالفأكلناه.جمي!اللهرسولعهدعلىفرسانحرنا

عيينةوابنوكيعوتابعه:قال،جريرعنقتيبةعن""الصحيحفىالبخارئ

فىهشامعنالثورئحديثمنوأخرجهالنحر.فىاظ(45/91هشابمعن

محمدبنعنمسلمورواه،الذبحفىعبدةعنإسحاقوعنالنحر،

النحر)3(.فىثلاثتهمعننميربناللهعبد

الحبئقضةفىر!بهاعائشةعنعمرةعنالحبئكتابفىمضىوقد

نحرفقالوا:هذإ؟ما:فقلتبقربلحمالنحريومعلينافدخل:قالت

.(8584)الرزاقعبدمصنفيظر(1)

4/521العيقفىحجروابن.بهشيةأبىبنعثمانطريقمن(130)24/121الطرانىاخرجه(2)

وابن،(26933)وأحمد.بهنيرابنطريقمن(1476)عوانةوابو.بهسفيانبنالحسنطريقمن

فىوشاتى.سيمانبنعبدةطريقمن(19160)فىوتقدمبه.وكيعطريقمن(3190)ماجه

(19467).

.(9421)وملم،(1255-0155)البهخارى(3)

-312-



والفرسالنحعكواهةبابالضحاياكحاب

فيهالروايةاختلفتوكذلك.(1)حبذ:روايةودى.أزواجهصل!لهع!عناللهرسول

وفى.(2)بقرةنسائهعنكج!النبىنخ!:روايةففى؟جابرعنالربيرأبىعن

.(3)بقرةو!نهاعائشةعنذبح:رواية

والفزسالنخعكراهةباب

أخبرنا،الأصثمالعبالسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا

عنالخطاببنعمرونهى:اللهرحمهالشافعئقال:قالسليمانبنالزبيع

نأوالنخع:اللهوحمهالشافعئقال.تزهقأنالأنفستعجلوأن،النخع

فيه،الكسرولمكانلنخعه(4)المذبحموضعمنقفاهايكسوثمالشاةتذلح

لأنهاذلكيحومهاولم:وقالهذا.فأكره،حركتهاقطعليعجلتضربأو

.()ذكية

الحمسنأبوحدثنا،السلمىعبدالرحمنأبوأخبرنا-أ9164

بنمروانحدثناعبيد،أبىعنالعزيز،عبدبنعلئحدثنا،الكارزى

9/280أبىبنيحيىعن،عثمانأبىبنوحجاجالذلمشوائىهشامعن/،معاوية

أبوقال.الذبيحةفىالفزلسعننهىأنهعمرعن،الكلبىالمعوورعن،كثير

ونخعتهاءالشئاةفوست:منهيقال،النخعهوالفرلس:عبيدةأبوقال:عبيد

"ذبح".:بلفظ(8891)فىتقدم(11

.(8849)فىتقدم(2)

.(10317)فىتقدم(3)

.""الذبح:م،سفى(4)

.2/239والافعى،(5663)المعرفةفىالمصنف(5)
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المذكى...علىأخفيكونوبمابالحديدالذكاةبابالضحاياكتاب

هوبل:أيضاويقال،الزقبةفىعظموهوالنخاعإلىبالذبحينتهىأنوذلك

نأفنهى:يقولبالقفا،متصلوهوبالمخشبيهالصخلبفقارفىيكونائذى

،عبيدةأبوقالماعلىفهوالنخعأقا:عبيدأبوقالذلك.إلىبالذبحينتهى

رقبةيمسرأننهىوإنماالكسر،هو:هـلمال،فيهخولففقدالفرسوأفا

الأنفستعجلوا"ولا:الحديثفىأنذلكيبئنومفاتبرد،أنقبلالذبيحة

.1((تزهقحتى

الحافظ،عدىابنأحمدأبواخبرنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-ا6519

بنالحميدعبدحذثنى،جبارةحدثنا،الحالسبموسىبنإسماعيلحدثنا

نهىاو(46/91:ر!هطعباسابنعن،حوشبابنهوشهرحذثنى،بهرام

.(3ضعففيه3)إسناداهذ.(2)تموتأنقبلتفرسأنالذبيحةعنلمجتاللهرسول

يستحبوماالمذكى،علىأخفيحونوبمابالحديدالذكاةباب

(4)الذبيحةؤراحةالبهيمةعنومواراتهالشفارحذمن

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9166

بنإبراهيمإسحاقأبوالأستاذوأخبرنا)ح(قتيبةبنإسماعيلأخبرنا

حدثنا،رزمويهبنمحمدبنمحمدأخبرنا،الإسفرايينئإبراهيمبنمحمد

يحيى،بنيحىحدثنا:قالاالنسوئغالببنمحمدبنيحىزكرئاأبو

.3/254الحديثغريبفىعبيدأبو(1)

به.الحمدعبدطريقمن(3461)الجعدياتفىالبغرىوأخرجه.ا5/957الكاملفىعدىابن(2)

.""ضعيف:م،سفى(3-3)

.م،س:منسقط(4)
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المذكى...علىأخفيكونوبمابالحديدالذكاةبابالصحاياكتاب

الأشعثأبىعن،قلابةأبىعنالحذاء،خالدعن،هشيمأخبرنا

خصلتينكج!اللهرسولمنحفظت:قالأوسبنشدادعنالصنعاخ!،

وإذا،القتلةفأحسنواقتلتمفإذاشىء،كلمحلىالإحسانكتبتباركالله"إن:!!ال

فىمسلمرواه.(1)"ذبيحتهوليرح،شفرتهأحدكموليحد،الذبحةفأحسنواذبحتم

(2)

يحيى.بنيحيىعن""الصحيح

ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظعبداللهأبووأخبرنا-ا9167

أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيم

أبىعن،قلابةأبىعنالحذاء،خالدحدثناالمجيد،عبدبنالوهابعبد

اللا"إن:قالكج!اللهرسولعن،أوسبنشدادعنالضنعاخ!،الأشعث

أحدكمذبحوإذا،القتلةفأحسنواقتلتمفإذاشىء،كلمحلىالإحسانكتبمحسان

فىمسلمرواه.(3)"ذبيحتهوليرح،شفرتهأحدكموليحدذبيحتهفليحسن

الحنظلى)4(.إسحاقعن""الصحيح

به:ليضحىبالكبشأمح!حيقكتالنبىعنز!نهاعائشةحديثفىوروينا

.(بحجير")"اشحذيها:قالشم."المديةهلفىعائشة"يا

به.هثيمطريقمن(9041)مذىوالتر،(17128)احمدوأخرجه.(3864)الصغرىفىالمصنف(1)

.(16169،18098)فىوتقدم

.(1955)مسلم(2)

به.الوهابعبدطريقمن3/184المعانىشرحفىوالطحاوى،(3170)ماجهابنأخرجه(3)

(57)عقب(1955)مسلم(4)

.(19209)فىوسيأتى،(19077)فىتقدم(5)
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...المذكىعليأخفيكونوبمابالحديدالذكاةبابالضحاياكتاب

عمروأبىابنسعيدوأبوالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا9168

حدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسابوحدثنا:قالا

ابنعن،عقيلعن،لهيعةابنحدثناالجتار،عبدبنالنضرالاسودأبو

بحدجمح!اللهرسولىأمر:قالىأبيهعن،عمربناللهعبدبنسالمعن،شهاب

كذا."(1)فليجهزأحدكمذبح"إذا:قالثم،البهائمعنتوارىوأنالشفار،

جئدا.موصولالهيعةابنرواه

ابنبكروأبوإسحاقأبىابناظ(91/46زكرتاأبوأخبرناوقد-أ6919

محمدبنأخبرنا،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثناقالا:الحسن

الزحمنعبدبنقزةأخبرك!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبد

ع!يماللهرسولىأمر:قالىر!بنعمربناللهعبدأن،شهابابنعن،المعافرى

فليجهز")2(.أحدكمذبح"إذا:وقالالبهاشمعنتوارىوأنالشفار،بحذ

جعفربنعبداللهحدثنا،الحافظعبداللهابوأخبرنا-أ9170

حدثنى،عدىبنيوسفحدثنى،سفيانبنيعقوبحدثنا،الفارسئ

رضيهاعباسابنعن،عكرمةعن،الأحولىعاصمعن،سليمانبنالرحيمعبد

ماجهابنعلىالسندىحاشةينظروبفتحهما.الهاء،وكسرالياءبضموهى،فيسرعفليهجهز:(1)

201/6.

بينقرةماجهابنوزاد،بهلهيعةابنطريقمن(3172)ماجهوابن(5864)أحمدأخرجهوالحديث

.(682)ماجهابنضجففىالألبانىوضعفهضهاب.وابنلهيعةابن

به.وهبابنعن148/13عللهفىالدارقطنىذكره(2)
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المذكى...علىأخفيكونوبمابالحديدالذكاةبابالضحاياكتاب

يحدوهوشاةصفحةعلىرجلهواضعرجلعلىلمجواللهرسول!(1)وم:قال!

.(2)"؟اتومئميتهاأنأئويذهذا؟قبل"أفلا:فقالببصرهاإليهتلحظوهى،شفرته

.(3)((؟ئياتومتميتهاأن"أئريد:وقال!عاصممحنزيدبنحمادتابعه

.(4)عباسابنفيهيذكرلمفأرسله،عاصممحنمعمرورواه

جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجاك!،أحمدأبوأخبرنا-أ9171

مالك،حدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

شفرةحذرجلاأن،الخطاببنعمربنعاصمبناللهعبيدبنعاصممحن

281/9فعلتألاالزوح؟أتعذب/:وقال!بالدزةعمرفضربهليذبحها،شاةوأخذ

(تأخذها؟)أنقبلهذا

أخبرنا،نجيدابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصربوأأحبرنا-أ1729

بنمحمدمحن،عونابنحدثناحماد،بنالرحمنعبدحدثنا،مسلمأبو

سقها-:وقال!بالدرةفضربه،ليذبحهاشاةيجزرجلارأىعمرأن،سيرين

جميلا)6(.سوقاالموتالىلك-أءلا
ا

"قام".:م،سفى(1)

به.عدىبنيوسفطريقمن(11916)الطبرانىأخرجه(2)

به.زيدبنحمادطريقمن4/231،233الحاكمأخرجه(3)

به.معمرعن(8608)الرزاقعبدأخرجه(4)

.(مخطو!-او13/4)بكيرابنبروايةالموطافىمالك(5)

سيرين.ابنعنآخرطريقمن(5860)الرزاقعبدأخرجه(6)
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...الأوداجوفرىالدمأنهربماالذكاةبابالضحاياكتاب

والمذبحالأوداجوفرى)1(الدمأنهربماالذكاةبافي:

والشنالظفرإلايثرد،ولم

الحسنأحمدبنبكروأبوالحافظعبداللهأبوأخبرنا-أ9173

بنمحمدالعباسابوحدثناقالوا:إسحاقأبىابنزكرئاوأبوالقاضى

وهب،ابنأخبرنا،عبدالحكمبنعبداللهمحمدبنأخبرنا،يعقوب

قالأنهخديجبنرافععن،عبايةعن،أبيهعنسعيد،بنسفيانأخبرك!

،مدىمعناوليسالعدؤنلقىأن-نخشى:أولنرجو-إنا:جمحراللهلرسول

فكلوا،عليهاللهاسموذكرالذمأنهر"ما:جمزاللهرسولفقال؟بالقصبأفنذبح

،(3)سفيانعنقبيصةعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)((رفظلاوالشنإلأ

.(4)سفيانعنالقطانيحىحديثمنوأخرجاه

بناللهعبدأخبرنا،فوركابن(و147/91بكرأبوأخبرنا-أ9174

بنسماكعن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

ائهيحذثحاتمبنعدئسمعت:يقولقطرىبنمرئسمعت:قالحرب

إلابهأذبحهماأجدفلاالمخيدأجدإنى،اللهرسوليا:فقاللمجغالنبئسأل

.(19180)فىوالتثريدالفرىمعنىصيأتى(1)

،18961-18959)فىوتقدم.بهوهبابنطريقمن4/183المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

18967-01897).

.(6055)البخارى(3)

.(6891/02)مسلمو،(9055)البخارى(4)
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...الأوداجوفرىالدمأنهربماالذكاةبابالضحاياكتاب

.(3)"اللهاسمواذكرشئتبماالدم"أمرر)2(:قالوالعصا.(1)المروة

عبيدأ-صدبنأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئوأخبرنا-أ9175

،منهالابنهوحخاجحدثنا،اللهعبدبنإبراهيممسلمأبوأخبرناالضفار،

عن،قطرىبنمرىعن،حرببنسماكعن،سلمةابنهوحفادحدثنا

وليسصيداأصابإذاأحدناإن،اللهرسوليا:قلت:قالحاتمبنعدئ

واذكرشئتبماالدم"أمرر:ظلالعصا؟شقةأوبمروةأيذكىشفرةمعه

.(4)"لجوعزاللهاسم

أبىابنزكرياوأبوالقاضىالحسنابنبكرأبوأخبرنا-أ9176

محمدبنأخبرنا،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثناقالا:إسحاق

عن،اللهعبدابنبكرأبىعن،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبد

أنهحاتمبنعدىعن،العدوئربيعةبنعامربناللهعبدعنالرناد،أبى

إلابهيذكيهشىلمح!معهوليسالقحيديصيدأحدناإن،اللهرسوليا:قلت:قال

وجل".عزاللهاسمواذكرشئتبماالدم"أمرر:فقالعصا.شقةأومرو!

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-ا1779

.323/4النهاية.براقأبيهضحجر:المروة(1)

الدمأمر:الثخقال...الحافظبخطإحاشية:كتبالحاشيةوفى،"كذاإ:الأصلفىعليهاكتب(2)

الراء!.وتخفيفالميمبتسكين

.(14738)فىتخريجهوتقدم.(1127)الطيالسى(3)

داودوأبو،(18264)وأحمدبه.المنهالبنحجاجطريقمن(245)17/031الطبرانىأخرجه(4)

.(0245)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.سلمةبنحمادطريقمن(2824)
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...الأوداجوفرىالدمانهربماالذكاةبابالضحاياكتاب

سليمانبنالمعتمرحدثنا،الأعلىعبدابنحدثنا،زكرئابنالقاسمأخبرض!

يخبرمالكبنكعبابنسمعائهنافععنعمر،بناللهعبيدسمعت:قال

شاةفرأت(1)بسلعترعىكانتلهمجاريةأنأخبرهأبيهعن،عمربناللهعبد

منهاتأكلوالا:لأهلهفقال،بهفذبحتهاحجرافكسرت،موتبهاغنمهامن

فسألهلمج!النبئفأتى.يسألهمنإليهأرسل:قالأو.فأسألهلمجوالنبئاع!حتى

بسلعترعىكانتلناجاريةإن،اللهنبئيا:فقال-رسولهأوذلك-عن

فأمرهبه.فذبحتهاحجرافكسرت،موتبهاغنمهامنشاةفأبصرت

عنبكرأبىبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارئرواهبأكلها)2(.-شج!النبئ

.(3)سليمانبنمعتمر

أبوحدثنا،بكبربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ9178

بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،يعقوبحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،داود

أحد،شعابمنبشعبلقحةيرعى!انأنهحارثةبنىمنرجلعن،يسار

فىبهفوجأوتدافأخذ،بهينحرهاشيئااظ(47/91يجدفلمالموتفأخذها

بأكلها)4(.فأمره،بذلكفأخبرهه!مجالنبىإلىجاءثئم،دمهاأهريقحتىلئتها

حدثنى:قالأسلمبنزيدسمعت:قالحازمبنجريرورواه-أ1799

.(3990)فىمكانهتحديدتقدم:سلع(1)

عناخرطريقمن(15768)وأحمدبه.الأعلىعبدبنمحمدطريقمن(5893)حبانابنأخرجه(2)

به.نافع

.(1055)الخارى(3)

.(18988)فىتخريجهتقدم(4)
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...الأوداجوفرىالدمأثهربماالذكاةبابالضحالاكتاب

قبلفىنصمارلأامنلرجلنتكاقةناأن،الخدرىسعيدبىأعن،يساربنعطاء

9/282أخبرناهبأكلها./مرهفأأكلهاعنعجج!النبئفسأل،بوتدفنحرهالهافعرضأحد

حدثنا،القطانزيادابنسهلأبوأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبو

+(1)فذكره.حازمبنجريرحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،غالببنمحمد

:قالحديد؟:لهفقلت:زادحازمبنجريرعنهلالبنحبانورواه

الوتد)2(.يعنىخشب.بللا،

الحسنأبوأخبرنا،السلمىمحبدالزحمنأبوأخبرنا-ا9185

عن،علثةابنحدثناعبيد،أبىعن،العزيزمحبدبنعلئأخبرنا،الكارزى

:فقالبالعودالذبيحةعنسئلأنه،ولمج!طمحباسابنعن،عكرمةعن،أيوب

التثريد:الكلابئزيادأبوقال:عبيدأبوقال.(3)درثمغيرالأوداجأفرىماكل

عبيد:أبوقاليسيله.ولاالذمينهرفلالهحدلابشىءالذبيحةتذبحأن

عبيد:أبوقال،الدممنهاوأسالشققهاما:يعنى.الأوداجأفرىما:وقوله

خطأ،وهذا،الأكلمن"كل":قولهأنالحديثهذاالناسبعضتأؤلوقد

تفرى،التىهىالشفرةلأن،الشفرةعلىالمعنىلوقعالأكلمنأرادولو

نأبعدحجرأومحودمنالأوداجأفرىشىءكلأن:الحديثمعنىوإنما

.(4)ئكذفهويفريها

به.حرببنسليمانطريقمن(2456)الأوسطفىالطبرانىاخرجه(1)

به.هلالبنحبانطريقمن(4414)الشالىأخرجه(2)

به.أيوبطريقمن(8624)الرزاقعبدوأخرجه.2/57،4/215الحديثغريبفىعبيدأبو(3)

.4/215،216عبيدلأبىالحدي!غريب(4)
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الكتابأهلطعامفىجاءمابابالضحاياكتاب

الحتابأهلطعامفىجاءماباب

.(5:الماندةأتكل!صلاكئفأوتوأالذين!وطعام:ثناؤهجلاللهقال

أهلمنعنهحفظنامنبعضعندطعامهموكان:اللهرحمهالشافعئقال

.(1)ذبائحهمإحلالعلىتدذالاثاروكانت،ذبائحهمالتفسير

أبوأخبرنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمبنيحيىأخبرنا-أ9181

حدثنا،الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،الطرائفئمحمدبنأحمدالحسن

ابنعن،طلحةأبىبنعلىعن،صالحبنمعاويةعن،صالحبناللهعبد

.(2)ذبائحهمطعامهم:قال!هماعباس

.(3)ومكحولمجاهدعنورؤيناه

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-أ9182

حسين،بنعلئحدثنى،المروزئثابتبنمحمدبنأحمدحدثناداود،

!فكلوأ:قالز!ثماعباسابنعن،عكرمةعن،النحوئيزيدعن،أبيهعن

!وعلنهاللهاشرلإبهرلزمضاتأ!لوأ!ولا.(118:ا!نعامأعلئه!أدنهاسمبهرمئا

لكلصلانكنفأوتوأالذين!وطعام:فقالذلكمنواستثنىفنسخ:(121:الأنعامأ

.(4)!فئمصلوطعامكتم

.2/123لأما(1)

به.صالحبناللهعبدطريقمن8/136،137تفسيرهفىجريرابنأخرجه(2)

.197/5المثرروالدر،8/135،136جريرابنتفسيرينظر(3)

.(2817)داودأبو(4)
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حرباكانواهـانطعامهمفىجاءمابابالضحاياكتاب

حرباكانواوإنطعامه!افىجاءماباباو،48/91

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا1839

ابنهوحميدحدثنا،سليمانحدثنا،فزوخبنلثميبانحدثنا،محمدبنتميم

فالتزمتهخيبريومشحممنجراباأصبت:قالمغفلبناللهعبدعن،هلال

!راللهرسولفإذافالتفتلثميئا.هذامناليومأحداأعطىلا:فقلت

دثميبان)2(.عن""الصحيحفىمسلمرواه.امتبسم

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9184

حدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ابنعن،عكرمةعن،سماكعن،صالحبنالحسنحدثنا،فصيلبنيحيى

بالتوراةآمنوالأنهموالنصارىاليهودذبائحأحفتإنما:قالز!يهععباس

.(3)والإنجيل

الذبحأطاقمنذبيحةفىجاءماباب

الحتابأهلمناوالمسلمينمنوصبىامرأةمن

الإسماعيلى،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-أ9185

حدثنا،عبدةأخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرخ!

فىوسيأتى،(49180)فىوتقدم.بهشيبانطريقمن(0345)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

(97391).

.(1772/72)مسلم(2)

به.صالحبنالحسنطريقمن(11779)الطبرانىوأخرجه.2/311الحاكم(3)
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9/283

...الذبحأطاقمنذبيحةفىجاءمابابالضحاياكتاب

امرأةأن،أبيهعن،مالكبنكعبابنعن،نافععنعمر،بناللهعبيد

رواه.(1)اسأببهايرفلمجمحواللهلرسولذلكفذكربحجر،شاةذبحت

.(2)عبدةعنالفضلبنصدقةعن""الصحيحفىالبخارئ

جعفربنمحمدبكرأبوأخبرنا،المهرجاخ!أحمدأبوأخبرنا-أ1869

مالئر،حدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدئإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

سعدبنمعاذعن،الأنصارمنرجلعن،عمربناللهعبد/مولىنافععن

بالسلعلهغنماترعىكانتمالكبنلكعبجاريةأن،أخبرهمعاذبنسعدأو

ذلكعنلمج!اللهرسولفسئلبحجبر،فذبحتهافأدركتها،منهاشام!فأصيبت

أويسأبىابنعن""الصحيحفىالبخارئرواهفكلوها")3(.بهابألر"لا:فقال

.(4)مالكعن

عدىابنأحمدأبوأخبرناالمالينئ،سعدأبوأخبرنا-أ9187

معاذ.بناللهعبدحدثنا،معمرأبوحدثنا،منصوربنصدقةحدثنا،الحافظ

بناللهعبدعن،معمرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنوأخبرخ!:أحمدأبوقال

فىرخصجمحمالنبئأن،جابرعن،الشعبىعن،جابرعن،معمرعن،معاذ

.(19177)فىوتقدمبه.عبدةطريقمن(3182)ماجهابنأخرجه(1)

.(4055)البخارى(2)

طريقهومن،2/489اليثىوبرواية،(مخطوط-و13/13)بكيربنيحىبروايةالموطافىمالك(3)

فىنعيهموأبو،(2995)الصئمكلشرحفىوالطحاوى،(2168)والمثانىالآحادفىعاصمأبىابن

.(7106)المحرفة

.(5055)البخارى(4)
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...نسكهذبحيتولىأنمنللمرءديممتحبمابابالضحاياكتاب

(1)اللهاسمذ"كرواإذا-الغلامأو-والضبىالمرأةذبيحة

ضعم!.

فيهإسنادهذا.

ضعيف:أيضاهو،،الغلامذبيحةفىالواقدئتابعهوقد

أخبرنا،المؤذنالخالقعبدبنعلىبنالخالقعبدأخبرناه-ا9188

الواقدى،حدثنا،الفرجبنم!شمدحدثنااظ(48/91،الصيرفئمحمدبنبكر

نأ،اللهعبدبنجابرعنا!ر،عاعن،الجعفىجابرعنمعمر،حدثنا

.(2)اللهسمىإذاتؤكلأنالغلامبذبيحةأموعججواللهرسول

المسلمينمنوالمرأةالصبىبذبيحةبأسلا:قالأنهمجاهدعنورؤينا

.(3)الكتابوأهل

يشهدهأوه!سنذبحيتولىأنصللمؤيستحبماباب

القاسممحمدبنأخبرنا،الحافظعبداللهأبوأخبرنا-ا9189

عن،عوانةأبوحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،سواربنجعفرحدثنا،العتكئ

أقرنين،أملحينبكبشينكجرواللهرسولضحى:قالأنسعن،قتادة

البخارىرواهصفاحهما)4(.علىرجلهووضع،وكبروسمىبيدهوذبحهما

.4/1553عدىلابنالكامل(1)

به.الواقدىطريقمن6/2246الكاملفىعدىابنأخرجه(2)

.(8554)الرزاقعبدمصنفينظر(3)

،10316)فىوتقدمبه.سجدبنقتيبةعن(1494)والترمذى،(4399)النسائىأخرجه(4)

19040).
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...نسكهذبحيتولىانمنللمرءيستحبمابابالضحاياكتاب

(2)ريو (1)!و
سعيد.بنقتيبهعن""الصحيحفىومسلم

أبوأخبرناالأصبهاك!،يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ0919

حدثناالرعفرا:كأ،محمدبنالحسنحدثنازياد،بنمحمدبنأحمدسعيد

بنمحمدعن،خالدبنعمروحدثنا،زيدبنسعيدأخبرنا،هارونبنيزيد

لفاطمة:قاللمج!اللهرسولأن،طالبأبىبنعلىعن،ابائهعن،على

لكلمغفرةدمهامنتقطرقطرةبأؤللكانأما،أضحثتكفاشهدىقومىفاطمة"يا

فىتوضعحئىضعفاسبعينودمائهابلحومهاالقيامةيومبهايجاءإنهأماذنب،

فهم"خاضةمحمدلآلأهذه،اللهرسوليا:الخدرئسعيدأبوفقال."ميزانك

:!حكاللهرسولفقال؟فةعاوالناسمحمدلالأو،خيرمنبهخقحوالماأهل

.(4)ضعيفخالدبنعمرو.(3)((ةفاعوالئالرمحمل!لالهى"بل

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنالحسنأبوواخبرنا-أ1919

بنالنضرحدثنا،مالكبنمعقلحدثنا،مسلمابواللهعبدبنإبراهيم

حصينبنعمرانعن،جبيربنسعيدعن،آلثماصرحمرأبىعن،إسماعيل

بأوللكيغفرفإنه؟أفححثتكفاشهدىقومىفاطمة"يا:لمجع!للهارسولقال:قال

دنهوممافوتحياىولنكلصلاق)إن:وقولى،عملتيهذنبكلدمهامنتقطرقطرة

:م.فى)1(ليى

.(17/1966)وصلم،(5565)البخارى(2)

به.هارونبنيزيدعن(78)حميدبنعبدأخرجه(3)

.كذاببل:8/3869الذهبىوقال.(0961)عقبتقدم(4)
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مالكهاغيريذبحهاالنسيكةبابالضحاياكتاب

."(162،163:ا!نعامأأفشالين!أؤلوأناأمرتوبذلكلمشرفيلا!العفينرب

مأ،أنتمذلكفأهل،خاصةبيتكولأهللكهذااللهرسوليا:قلت

.(1)"!ماعللمسلمين"بل:قال؟عامةللمسلمين

نأ،الخدرىسعيدأبىعنعطيةعنالملائئقيسبنعمروأيضاورواه

.(2)معناهفذكر.لفاطمةقاللمجيمالنبئ

.(3)بأيديهنيضحينأناو(49/91بناتهأمرأتهموسىأبىعنويذكر

مالحهاغيريذبحهاالنسي!ة/باب

ونحر،هديهبعضنحر!يمالنبئلأن؟أجزأت:اللهرحمهالشافعىقال

(4)وصء
.غيرهبعضه

بنمحمدالعبالمىأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9192

وهب،ابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدمحمدبنأخبرنا،يعقوب

نأجابر،عن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،أنسبنمالكأخبرك!

.عيرهبعضهونحربيدههديهبعضنحرلمجيماللهرسول

أخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا9193

واه.إسناده:8/3869الذهبىوقال.(03201)فىتقدم(1)

به.قيىبنعمروطريقمن4/222الحاكمأخرجه(2)

.5/11التغليقفىحجرابنأخرجه(3)

.240/2الأم(4)

.(4431)والنسالى،(15173)أحمدطريقهومن،1/394مالك(5)
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مالكهاغيريذبحهاالنسيكةبابالضحاياكتاب

بنسفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الرزازعمروبنمحمدجعفرأبو

ضخى:قالتر!نهاعائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالزحمنعبدعن،عيينة

حديثمن"الصحيح"فىأخرجاهبالبقر)1(.نسائهعنط!عيه!اللهرسول!

.(2)سفيان

.(3)هعمأهداهمننحرهوإنماهديا،وأهدى:اللهرحمهالشافعئقال!

أبىابنعمروأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-أ9194

القطعى،يحيىمحمدبنحدثنامحمد،بنعبداللهحدثناجعفر،

ابنعن،سلمةبنسنانعن،قتادةعنسعيد،حدثنا،الأعلىعبدحدثنا

ثمبالبدنمعهيبعثكانكي!النبئأنحذثهقبيصةأباذؤيباأن،ر!بهبنعباس

دمها،فىنعلهاقم!مغاثثمفانحزها،موتاعليهافخشيتشىءمنهاعطب"إن:يقول

فىمسلمرواه.(4)((رفقتكأهلمنأحدولاأنتتطعمهاولاصفحتهابهاضربثم

.()الأعلىعبدعنغسانأبىعن""الصحيح

النسائكمنشيئا)6(يذبحأنأكرهأنىغير:اللهرحمهالشتافعئقال!

.(7)مشرك

(1

(2

(-

(4

(5

(6

(7

.(8847،9374)فىتخريجهتقدم(

.(1121/911)مسلمو،(492،9555)البخارى(

.240/2الأم(

.(10346)فىتخريجهتقدم(

.(1326)مسلم(

.م،س:منسقط(

.240/2الأم(
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مالكهاغيريذبحهاالنسيكةبابالضحالاكتاب

ثناحد،قئالعرانصربوأأخبرنا،نئلأردستاابكربوأأخبرنا-59191

بناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرىمحمدبنسفيان

يذبحلا:قالأنهعلىعن،أبيهعن،جعفرحدثنى،سفيانحدثناالوليد،

والنصوانئ.اليهودىالمسلمنسيكة

،ظبيانأبىعن،قابوسحدثنى،سفيانحدثنا:وبإسناده-أ9196

والنصوانى.اليهودى،المسلمنسيكةيذبحأنكرهأنهز!يهنماعباسابنعن

خميرويه،ابنالفضلأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا-أ9719

حدثنازهير،حدثنا،يونسأحمدبنحدثنا،نجدةأحمدبنأخبرنا

يذبحلار!يهما:عباسابنقال:قالحدثهأباهأنظبيانأبىبنقابوس

الفهئم،ولكمنكاللهم،اللهباسم:فقلذبحتوإذا،مسلمإلاأضحيتك

.فلانمنتقبل

معأجزأتذكاتهاظ(49/91تحلمشركذبحهافإن:الشافعىقال

.(1)اهلكراهيتى

أبىبنعطاءعنوروينا،ذبائحهمإحلالفىمضىلماوهذا:الشيخظل

.(2)اسأببهيرلمأنهربا!

.2/240الأم(1)

.(01801،10184)الرزاقعبدمصنفينظر(2)
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9/285

العربنصارىذبائحبابالضحاياكتاب

العربنصارىذبائحباب

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقابىابنزكرثاابوأخبرنا-ا9198

الشافعئ،أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثنا

مولىالفلجة)1(سعدعن،دينابىبناللهعبدعن،يحىأبىبنإبراهيمأخبرنا

العربنصارىما:قالالخطاببنعمرأن-الفلجة)1(سعدابناو-عمر

أضربأويسلمواحتىبتاركهمأناوما،ذبائحهملناتحلوما،كتاببأهل

.(2)أعناقهم

أخبرنا،العباسأبوحدثنا:قالابكربووأزكرتابوأواخبرنا-ا9919

عن،سيرينابنعن،أتوبعن،الثقفئأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الزبيع

فإنهم؟تغلببنىنصارىذبائحتأكلوالا:قالانهعلىعن،ال!لماك!عبيدة

الخمر)3(.بشربإلادينهممناوك!متيلم

المجوسذبيحةفىجاءماباب

أبوحدثنا:قالاالصثتاطبكروأبوقتادةابننصرأبوأخبرنا-ا0092

يحيى،بنيحيىحدثنا،الذهلئعلىبنإبراهيمحدثنامطر،ابنعمرو

ابنمحمدبنالحسنعن،مسلمبنقيسعن،سفيانعن/،وكيعأخبرنا

،الإسلامعليهميعرضهجرمجوسإلىجميزاللهرسولكتب:قالالحنفئة

االفلحة".:موفى،ا)العجلة:سفى(1)

.(18831)فىتخريجهتقدم(2)

.(18832)فىتخريجهتقدم(3)
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المجوسذبيحةفىجاءمابابالضحاياكتاب

لهمتؤكلألاعلى،الجزيةعليهمضربتأبىوم!،منهقبلأسلمفمن

امرأللى)1(.لهمتنكحولاذبيحة

.يؤكدهعليهالأمةأكثروإجماع،مرسلهذا

محمدأبوأخبرناالأصبهاك!،الحارثابنبكرأبووأخبرنا-ا1592

حدثنا،سنانبنأحمدحدثنا،حاتمأبىبنالرحمنعبدحدثنا،حيانابن

بناللهعبدعن،أبيهعن،كهيلبنسلمةبنيحيىعننمير،بناللهعبد

عننهىإنما،المجوسبطعامبأسلا:قالعلىعن،الحضرمىالخليل

(2)

ذبائحهم.

بنمحمدوعننمير،ابنعنموسىبنيوسفعنخزيمةابنرواه

به،محتجاسلمةبنيحيىعنهاشمبنىمولىسعيدأبىعنالمكىميمون

(3)بدصصاو
.!عضفيهسلمةبنويحيى

.(4)ز!جنهعلىعنأبيهعنالخليلبناللهعبدعنأبيهعنعنه:قيلوقد

الخليلأبىبناللهعبدعنكهيلبنسلمةعنالزبيعبنقيسعنوروى

ز!حنه.علىعنالحضرمى

.(18699)فىتخريجهتقدم(1)

.المجوسخبزبأكلبأسلا:بلفظ،بهسلمةبنيحيىطريقمن4/296الدارقطنىأخرجه(2)

الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظ!!الكوفى.جعفرأبو،الحضرمىكهلبنسلمةبنيحمىهو(3)

.31/361الكمالوتهذيب،7/2653عدىلابنوالكامل،9/154والتعديلوالجرح،8/277

.متروك:349/2التقريبفىحجرابنوقال

به.سلمةبنيحمىطريقمن7/2655الكاملفىعدىابنأخرجه(4)
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القبلةبالذبيحةيستقبلأنفىالسنةبابالضحاياكتاب

القبلةبالذبيحةيستقبلأنفىالسنةبافي:

عليها.اللهاسمذكرإذايأكلأنبأسفلاجهلإن:وقال،الرهرئقاله

كبشينجمتالنبئذبح:قالاللهعبدبنجابرحديثفىورؤينا

فطرللذىوجهى"ولمجهت:قالوخههمافلماالعيد،يومأملحينأقرنين

روايةوفى،(1)دريوذلك،فذكرهحنيفا".والأرضالشماواتاو(50/91

.(2)حبذحينالقبلةإلىوخههما:أخرى

العراقئ،نصرأبوأخبرناالاردستاخ!،بكرأبووأخبرنا-ا9202

الوليد،بناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنا،الجوهرئسفيانحدثنا

يستحمثكانأنهطالاعمرابنعن،نافععن،جريجابنعن،سفيانحدثنا

5(3)حبذإذاالقبلةيستقبلأن

بذيحتهيستقبلكان:الحديثفىوقالجريجابنعنغيرهورواه

القبلة.

ر!نها،عائشةعنعطاءعنالجزرئغالبعنمرفوعحديثفيهوروى

ضعيف.وإسناده

الذبيحةعلىالتسميةباب

الحافظ،احمدأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9203

.(19211)فىسيأتى(1)

.(19211)عقبسيأتى(2)

به.نافععنأيوبطريقمن(8585)الرزاقعبدأخرجه(3)
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الذبيحةعندت!كاللهرسولعلىالصلاةبابالضحاياكتاب

قالوا:حكيمبنويحيىالمثنىبنومحمدبندارحدثنا،عروبةأبوأخبرنا

كان!والنبئأن،أنسعن،قتادةعنسعيد،عن،عدىأبىابنحدثنا

:ويقولبيدهفيذبحهماصفاحهما،علىرجلهويضعبكبشينيضحى

.(2)المثنىبنمحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(اإ"ربكأواللهالله"باسم

الذبيحةعندعصس!اللهاللهرسولعلىالصلاةباب

أخبرنا،الأصمالعباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا

الذبيحة:علىوالتسمية:اللهرحمهئعفا!ثعلاقال:قالشليمانبنالزدجع

معأكرهولا،خيرفالزيادةاللهذكرمنشيئاذلكبعدزأدفعانالليما،باسم

وأحب،لهأحبهبل.اللهرسولعلىاللهصملى:يقولأد!إ(سذبيحة!لىتسصيته

اللهذكرلأن؟الحالاتكلفىعليهاللهفصفى،عليهالصلاةيكثرالظإلى

ذكروقد،قالهامناللهشاءإنعليهايؤجرلهوعبادةباللهإيمانعليهوالصلاة

ما:معنىفذكر.(3)مي!عالنبىمعكانأنهعوفبنالرحمنعبد

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا4592

حدثنا،بكيرابنحدثنا،ملحانبنإبراهيمبنأحمدحدثناالضمار،عبيد

بنالرحمنعبدعنعمرو،أبىابنهوعمروعنالهاد،ابنعن،الفيث

دخلت:قالعوفبنالزحمنعبدعنجبير،بنمحمدعن،الحويرث

به.سعيدطريقمن(4430)والنسائى،(12736)احمدأخرجه(1)

.(18/1966)مسلم(2)

.239/2الأم(3)
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9/286

الذبيحةعندت!جماللهرسولعلىالصلاةبابالضحاياكتاب

وراءهأمشىفاتبعتهالمسجد،منخارجاجمعواللهرسولفرأيتالمسجد

وراءهوأناال!جودفأطالفسجدالقبلةفاستقبل،نخلأدخلحتى،يشعرولا

فطأطأتجئتهحتىأمشىفأقبلت،توفاهقدوجلعراللهأنظننتحتى

له:فقلتالزحمن؟".عديمالك"ط:فقالرأسهفرفع،وجههفىأنظررأسى

قدوجلعراللهيكونأن/خشيتاللهرسوليااظ،91/50ال!جودأطلتلما

السلامعليهجبريللقيتالنخلدخلتلفا"انى:فقالأنظر.فجئتنفسكتوفى

صلىومن،عليهسلمتعليكسفممن:يقولوجلعزاللهأنأبشركانى:فقال

.(1)((عليهصليتعليك

بنالزحمنلعبدمولىعنالأسلمىسندبىأبىابنعنأيضاذلكوروى

الزحمن)2(.عبدعنعوفي

علئالصلاةنسى"من:جمتالطهرسولوقال:اللهرحمهالشافعئقال

.(3)"الجنةطريقبهخالئ

المهراك!،إبراهيممحمدبنأحمدبنسهلابوأخبرناه-ا9205

حدثناالتاجر،كعببنموسىمحمدبنبنعبداللهمحمدأبوأخبرنا

عنأبى،حذثنى،غياثبنحفصبنعمرحدثنا،سليمانمحمدبن

به.ملحانبنإبراهيمبنأحمدطريقمن(5668)المعرفةفىوالمصف،1/222الحاكمأخرجه(1)

.(3993)فىوتقدم

به.الأسلمىسندرأبىابنطريقمن(1555)العبفىوالمصنف،(847)يعلىأبو)2(أخرجه

.240/2الأم(3)
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الذبيحةعندعيئاللهرسولعلىالصلاةبابالضحاياكتاب

لمج!:اللهرسول!قال!:قال!هريرةأبىعن،سلمةأبىعن،عمروبنمحمد

.(1)"الجنةطريقبهخطئعلئالصلاةنسى"من

ابنبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-ا9256

أخبرنا،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثناقالوا:وغيرهماالحسن

نجيح،أبىابنعن،عيينةابنأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيع

أشهد،ذكرتإلاأذكرلا:(4:الرحأ!بهركلك!ورفغنا:قولهفىمجاهدعن

.(2)اللهرسول!محمداأنوأشفذاللةإلاإلهلاأن

ابنسهلأبوأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ5792

حدثنى،عثمانبنسهلحدثنا،هاشمابنيعنىجعفرحدفنا،القطانزياد

إذا:قال!!بهركلك!ورفغناالحسنعن،المباركحدثنى،زائدةأبىبنيحيى

صبن.رسولهذكراللهذكر

حدثنا،الحافظعبداللهأبوأخبرناالذىالحديثوأما-ا9208

حدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا،الفقيهأيوببنإسحاقبنأحمدبكرأبو

زيدبنالزحيمعبدأخبرنى،عيسىبنسليمانأخبرنا،يحيىبنيحى

تسميةعند؟ثلالتغدتذكرونى"لا:ع!يههاللهرسولقال:قالأبيهعن،العمئ

وأبوهالزحيموعبد،منقطعفهذا."العطاسوعند،الذبحوعند،الطعام

المعرفهفىوالمصنف،(355)معجمهفىالأعرابىابنواخرجه.(1574)الشعبفىالمصنف(1)

به.الباغندىسليمانبنمحمدطريقمن(154)الكبيرالدعواتوفى،(5669)

.(5837)فىتخريجهتقدم(2)
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...ىنمفتقبلواليكمنكاللهم:المضحىقولبابالضحاياكتاب

،(2)الحديثيضعمنعدادفىال!جزئعيسىبنوسليمان،نا..

شيخناذكرهفيماوهو،عنهالروايةاستجازلماحالهيحيىبنيحيىعرفولو

إلىأيضاالحافظعدىابنأحمدأبوونسبه،اللهرحمهالحافظاللهعبدأبو

.(3)هنعالمالينئسعدأبوأخبرنافيماالحديثوضح

سمعت:قالعدىابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا

الجوزجانحما:يعقوببنإبراهيموهوال!عدئ:قاليقولحضادبنمحمد

(3)و!،و-صص--

.مصرحكذابسفيانادابيروىالذىعيسىبناو(91/51سليمان

منى.فتقبلوإليكمنكاللهغ:المضحىقولباب

فلانمنتقبلاللهمغيىه:عنالمضحىوقول

أحمد،بنإسماعيلحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9209

)ح(وهبابنأخبرنا،حرملةحدثنا،قتيبةبنالحسنبنمحمدأخبرنا

بنأحمدبناللهعبدحدثناجعفر،بنأحمدأخبرنا،اللهعبدأبووأخبرنا

:قالوهبابنحدثنا،معروفبنهارونحدثنا،أبىحذثنى،حنبل

عن،الزبيربنعروةعن،قسيطبنيزيدعنصخبر،أبوأخبرنحما:حيوةقال

فىويبركسواد،فىيطأأقرنبكبشأمركي!اللهرسولأنر!نها،عائشة

.(381)تقدماعقب(1)

،4/134والتعديلالجرح:فىعليهالكلاميظر.يحىأبر،السجزىيحىبنعيسىبنسليمانهو(2)

.1/504الضعفاءفىوالمغنى،2/23الجوزىلابنوالمتهروكينوالضعفاء،3/223والأنساب

.3/1136عدىلابنالكامل(3)

-336-



...ىنمفتقبلواليكمنكاللهم:المضحىقولبابالضحاياكتاب

المدية،هلمىعائشة"يا:قالبل!خىبهفأكأسواد،فىوينظرسواد،

ثم،ذبحهثمفأضجعهالكبشوأخذأخذهاثم،ففعلتبحجير((.اشحذيها

خى!محمد((.أمةومنمحمدوآلمحمل!منتقبلالفهم،الله"باسم:!!ال

(2).ص(1)

.معرو!بنهارونعن""الصحيحفىمسلمرواه.به

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9215

منصور،سعيدبنحدثنا،القطرئعبدالحكممحمدبنحدثنا،يعقوب

287/9عن،المطلبعن،عمروأبىبنعمروعن،الرحمنعبدبن/يعقوبحدثنا

فلما،بالمصلى!جواللهرسولمعأضحىشهدت:قالاللهعبدبنجابر

هذاأكبر،واللهالله"باسم:وقالفذجطبكبشهأكأمنبرهعنونزلخطبتهقضى

.(3)"أفتىمنيضحلموعمنعنى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9211

عن،الوهبىخالدبنأحمدحدثنا،الدمشمئزرعةأبوحدثنا،يعقوب

بكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا)ح(إسحاقبنمحمد

حدثنا،عيسىحدثنا،الرازىموسىبنإبراهيمحدثناداود،أبوحدثنا

بنجابرعن،عياشأبىعن،حبيبأبىبنيزيدعن،إسحاقبنمحمد

،4موجيينأملحينأقرنينكبشينالدبحيوم!جوالنبئذبح:قالاللهعبد

.(19077،15191)فىتخريجهوتقدم،(24491)أحمد(1)

.(1967)مسلم(2)

.(19065)فىتخريجهوتقدمبه.منصوربنسعيدعن(14893)أحمدأخرجه(3)

.""موجين:م،سفى(4)
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...ىنمفتقبلواليكمنكاللهم:المضحىقولبابالضحاياكتاب

ملةعلىوالأرضالشماواتفطرلفذىوجهىوخهت"إنى:قالوخههمافلفا

برللهومماتىومحياىونسكىصلاتىإن،المشركينمنأناوماحنيفاإبراهيم

محمدعنولكمنكالفهم،المسلمينمنوأناأمرتوبذلك،لهشريكلاالعالمين

وفى.يونسبنعيسىحديثلفظجمز.ذبحشئماع!بر،.واللهاللهباسموأفته،

قال.وخههمافلقاالعيد،يومكبشينري!مجاللهرسولذبح:الوهبىرواية

وسفى."وأمتهمحمدعنولك،منكاظ،91/51"اللهئم:قالثتم،الذعاءفذكر
:(1)

ودبح.

الحديث:فىوقال،إسحاقبنمحمدعنطهمانبنإبراهيمورواه

.(2)حبذحينالقبلةإلىوخههما

عنعمرانأبىبن(3خالدبنيزيد3)عن،إسحاقبنمحمدعن:وقيل

.(4)رباجعنعئاشأبى

الهمثلهيثبتلاوجهمنري!مجالنبىعنروىوقد:اللهرحمهالشئافعئقال

محملإ".وآلمحمل!عن"اللهئم:الط!ذكربعدأحدهمافىفقال،بكبشينضخى

.(محملإإ)وأمةمحمل!عن"اللهم:الآخرولى

المحانىشرحفىوالطحاوى،(1989)الدارمىوأخرجه.(212)الأوقاتفضائلفىالمصنف(1)

.(19118)فىتخريجهوتقدمبه.خالدبنأحمدعن177/4

.(212)عقبالأوقاتفضائلفىالمصنفذكرها(2)

وينظرخالد.عنالمصرىحيبأبىبنيزيد:وغيرهماالتخريجمصدرىوفى،الخفىكذا(3-3)

.32/102الكمالتهذيب

به.خالدعنيزيدطريقمن(2899)خزيمةوابن،(15022)أحمدأخرجه(4)

.240/2الأم(5)
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الضحاياكتاب

ما:أرادوإنما:الشيخقال

...ىنمفتقبلواليكمنكاللهم:المضحىقولباب

الحسنأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا9212

حازمأبوحدثنا،سوادةبنجامعحدثنى،المصرىمحمدبنعلئ

أخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا)ح(سفيانحدثنا،ديناربنالحسين

عن،الفريابىحدثنا،مريمأبىابنحدثنا،اللخمئأحمدبنسليمان

عنأوعائشةعن،سلمةأبىعن،عقيلبنمحمد(1)نباللهعبدعن،سفيان

موجيين،أقرنينبكبشينيضخىمج!مجاللهرسولكان:قالزعيهأهريرةأبى

وأمتهمحمدعن،ولكمنكاللهثمأكبر،واللهالله"باسم:فيقولبأحدهمافيبدأ

واللهالله"باسم:وعولالاخرويذ!ح."بالبلاغلىوشهدبالثوحيدلكشهدمن

وفى،بشرانابنحديثلفظمحمد".وآلمحمدعنولك،منكاللهئمأكبر،

أقرنينسمينينكبشيناشترىضحىإذاكي!النبئكان:عبدانابنرواية

لهوشهدبالتوحيدلهشهدمنأضتهعنأحدهمافذبح،موجيينأملحين

سفيانعنجماعةرواههكذامحمد.وآلمحمدعنوالآخر،بالبلاغ

.(2)الثورى

بنعلىعنعقيلمحمدبنبنعبداللهعنمحمدزهيربنورواه

.(3)!مجالنبىعنرافعأبىعنالحسين

.78/16الكمالتهذيبوينظر!عن!.:م،سفى(1)

.(19078،19119)فىتقدمماينظر(2)

.(19080)فىتخريجهتقدم(3)
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...ىنمفتقبلهـاليكمنكاللهم:المضحىقولبابالضحالاكتاب

بنالزحمنعبدعنعقيلبنمحمدبناللهعبدعنسلمةبنحقادورواه

.(1)نبصالنبىعنأبيهعنجابر

هؤلاء)2(.منسمعلعقه:البخارئقال

كفاية.حديثهقبلذكرناوفيماالضيخ:قال

العنبرى،زكرياأبوأخبرنا،الحافظعبداللهأبوأخبرنا-أ9213

الأعمشعنجرير،أخبرنا،إسحاقحدثنا،ال!لامعبدبنمحمدحدثنا

تعالى:قوله:لهقلت:قالرعيهنطعباسابنعن،ظبيانأبىعنومنصور،

!صحواتعليهااللهاشمفابمروأضثرفيهالكؤاللهشعبرضنلكوجعقتها!وأئذ%

اللهأكبرالله:قلثمفأقمها،البدنةتنحرأدأردتإذا:قال؟،36:أدحجأ

فىذلكوأقول:قلت:قالانحرها.ثئمستمثمولك.منكاللهئمأكبر،

والأضحئة)3(.:قال؟الأضحتة

الأردستانى،إبراهيمبنمحمدبكرأبو،و152/91أخبرنا-أ9214

الحسن،بنعلئحدثنامحمد،بنسفيانحدثنا،العراقئنصرأبوأخبرنا

عن،الزبيدىبكرأبوحذثنى،سفيانحدثناالوليد،بناللهعبدحدثنا

:وقالفذبحهبكبشالنحريومطالبأبىبنعلئ!أ:قالشريببنعاصم

.(19079)فىتخريجهتقدم(1)

.246صالكبيرالترمذىعللينظر(2)

وابنحمدبنعبدإلى10/502المنثورالدرفىالسيوطىوعزاه.وصححه،2/389الحاكم(3)

.(10311)فىتقدمماوينظرالأضاحى.فىالدنياأبىوابنحاتمأبىوابنالمنذر
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...ىنمفتقبلواليكمنكاللهم:المضحىقولبابالضحاياكتاب

ى!أثم،بهفتصددتىبهأمرثملك.محمدومن،ولكمنكاللهم،اللهباسم

قال!:لك.علىومن،ولكمنكاللهم،اللهباسم:فقالفذبحهاخربكبش

بسائره)2(.وتصدقمنه(1)بطابقائتنى:قال!ثم

288/9محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-ا9215

بنمالكحدثنا،الدورئمحمدبنالعباسحدثنا،يعقوبابن

عتيبة،بنالحكمعن،الحسناءأبىعن،شريكحدثنا،النهدىإسماعيل

عنبكبشيضخىطالبأبىبنعلئكان:قال!الحارثبنحنشعن

عنتضحىالمؤمنينأميريا:لهقلنا،نفسهعنوبكبشكحواللهرسول!

فأناأبدا،عنهأضحىأنأمرخ!مهي!هي!اللهرسولإن:قال!يه!يهم؟اللهرسول!

بهتفزد.(4)شريكعنشيبةأبىبنعثمانعنداودأبورواه.(3)ادبأعنهأضحى

خرجعمنالتضحيةجوازعلىيدل!ثبتإنوهو،بإسنادهاللهعبدبنشريك

المسلمين.منالدنيادارمن

.()البطنفىعمايضخىلا:الشافعئقالفقد،الحملعنوأقا

جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجاك!،أحمدأبووأخبرنا-ا9216

مالك،حدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

وكسرها.الباءبفتهحالأصلفىوضبطه.ا3/14النهاية.ثلاثةأواثنانمنهيأكلمامقدار:طابق(1)

به.عاصمعنالأضاحىفىالدنياأبىلابن(12684)العمالكنزفىعزاه(2)

به.شريكطريقمن(1495)والترمذى،(843)أحمداخرجه(3)

.(0279)داودأبو(4)

.226/2الأم(5)
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الشعر...حلاقفىجاءمابابالضحاياكتاب

.(1)المرأةبطنفىعمايضخىلاكانعمربناللهعبدأن،نافععن

الاضحيةذبحبعدالشعرحلاقفىجاءماباب

جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجاك!،أحمدأبوأخبرنا-أ9217

عن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيممحمدبنحدثنا،المزكى

نأفأمرنى:نافعقال،بالمدينةمرةضحىرصرلخنهطعمربناللهعبدأن،نافع

قال.الناسمصفىفىالأضحىيومأذبحهثئم،أقرنفحيلاكبشالهأشترى

الكبش،ذجحينرأسهفحلقاللهعبدإلىالكبشحملثئم،ففعلت:نافع

ر!لمحنهماعمربناللهعبدوكان:نافعلمحال.الناسمعالعيديشهدلممريضاوكان

فعلهوقديحج.لمإذاضخىمنعلىبواجبالرأسحلاقليس:يقول

.(2)رمعبناللهعبد

أضحيةشاةيوجبالرجلبافي:

منهاشزولابخيريبدلهاأنلهيحنلم

محمدأبوأخبرناالأصبهاخ!،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-ا9218

الجئار،عبدبنالحسنبنأحمدأخبرنا،،ظا52/91الشيخأبوحئانابن

أبىعن،سلمةمحمدبنحدثنا،المخرمىالألثغعيسىبنعلئحدثنا

عمرأن،أبيهعن،اللهعبدبنسالمعن،جارودبنالجهمعن،الزحيمعبد

.2/487البنوبروايةمخطرط(،-و13/13)بكيربنيحصبروايةالمرطأفىمالك(1)

.2/483الينوبروايةمخطرط(،-ظ13/11)بكيربنيحصبروايةالمرطأفىمالك(2)
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ولبنهاالأضحيةولدفىجاءمابابالضحاياكتاب

بثمنهاويشترىيبيعهاأنفأراد،دينارثلاثمائةبهاأعطىقدلهابختية!هدى

:قالكذايبيعها)2(.ولاينحرهاأنفأمره،ذلكعنت!عالنبئفسألبدنا،

له.بختية

ولبنهاالأضحيةولدفىجاءماباب

حدثنا،العراقئنصرأبوحدثناالأردستاك!،بكرأبوأخبرنا-أ9219

حدثناالوليد،بناللهعبدحدثنا،الحسنبنعلئحدثنامحمد،بنسفيان

معكنا:قالالعبسىحذفبنمغيرةعن،ثابتأبىبنزهيرحدثنا،سفيان

إنى:فقالولدهامعهابقرةيسوقهمدانمنرخلفجاء،بالرحبةعلى

عنفضلاإلالبنهامنتشربفلا:قال.ولدتوإنهابهاأضحىاشتريتها

.(3)سبعةعنوولدهاهىفانحرهاالنحريومكانفإذاولدها،

--(4)-!
تامةوهىضحيةيشترىالرجل/باب

المنسكوبلغتنقصقلهاعرضثم

بنإسماعيلأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ5922

موسى،بناللهغبيدحدثنا،الوراقعلىبنمحمدحدثناالصفار،محمل!

بختعلىوتجمع،طوالجمالوهى،بختىوالذكر،البختالجمالمنالأنثى:البهختية(1)

.1/101النهاية.معربةواللفظة،وبخاتى

يعرفولا:البخارىوقال.بهسلمةبنمحمدطريقمن2/230الكبيرالتاريخفىالبخارىاخرجه(2)

.مجهولجهم:8/3874الذهبىوقال.سالممنسماعلجهم

غريب.إسناده:8/3874الذهبىوقال.(03041)فىتخريجهتقدم(3)

"أضحية".:مفى(4)
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...تامةوهىضحيةيشترىالرجلبابالضحالاكتاب

بنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(جابرعن،سفيانحدثنا

بنخالدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالحسن

محمدعن،جابرعن،إسرائيلحدثنا،الوهبئخالدبنأحمدحدثنا،خلى

بها،لأضحىشاةاشتريت:قالالخدرئسعيدأبىعن،قرظةابنهو

روايةوفىبها"."ضح:فقاللمج!النبئفسألتأليتها،الذئبفأخذفخرجت

فسألت-أليتهمنأو-أليتهالذئبفقطعبهلنضحىكبشااشترينا:سمفيان

.(1)هبأضخىأنفأمرخ!ت!عالنبئ

الجعفى)2(.جابرعناللهعبدبنوشريكالحخاجبنشعبةرواهوبمعناه

.(3)هبمحتجغيرجابراأنإلأ

أخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبووأخبرنا-ا9221

نصر،بنسعدانحدثنا:قالاالضفارمحمل!بنوإسماعيلالرزازجعفرأبو

عن،المدينةأهلمنشينيعن،أرطاةبنالحخاجحدثنا،معاويةأبوحدثنا

المقطوعةبمالأضحيةبأس"لاع!ع!:اللهرسولقال:قالالخدرئسعيدأبى

عنسلمةبنحقادرواهفقد،الأؤلالحديثمنمختصروهذا."الذنب

شاةعنصبناوا53/91النبئسألرجلأأنسعيد،أبىعنعطتةعنحجا!

به.سفيانعنطرقمن(3146)ماجهوابن،(11274)أحمدأخرجه(1)

المعانىشرحفىوالطحاوىبه.شعبةطريقمن(2351)والطيالسى،(11820)أحمدأخرجه(2)

به.شريكطريقمن169/4

.(1275)عقبتقدم(3)
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...فتموتضحيةيشترىالرجلبابالضحاياكتاب

.(1)"اهب"ضح:قالبها،يضحىذنبهاالذئبقطع

اللهعبدأبوحدثنا،المزكىإلمعحاقأبىابنزكريابوأأحبرنا-أ2292

،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

ناقةفيهالههدايارأىو!كهماالزبيرابنأن،حصينأبىعنمسعر،أخبرنا

أصابهاكانوإنفأمضوها،اشتريتموهابعدماأصابهاكانإن:فقالعوراء

فأبدلوها)2(.تمنشروهاأنقبل

تضلأوتسرقأوفتموتصحيةيلثمترىالرجلباب

أخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ9223

،اليمانأبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيل

أيما:يقولو!كينعمرابنكان:نافعقال:قالحمنئأبىبنشحيبأخبرنا

شاءفإنتطوعاكانتوإن،أبدلهانذراكانتفإن،فضفتهديةأهدىرجل

تركها)3(.شاءوإن،أبدلها

موقوفا)4(.نافععنمالكرواههكذا

.موقوفوالصواب،(مرفوعا)نافععنالأسلمئعامربناللهعبدورواه

به.حمادطريقمن(897)حميدبنوعبد،(11388)أحمدأخرجه(1)

.(10342)فىتخريجهتقدم(2)

.(3299)المعرفةفىالمصنف(3)

.(10351)فطتقدم(4)

.(10353)فطتقدم(5)
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...فتموتضحيةيشترىالرجلبابالضحاياكتاب

،العدلجعفربنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9224

شعبة،حدثنا،أبىحدثنامعاذ،بناللهعبيدحدثنامحمد،بنيحيىأخبرنا

فضفت،أضحئةبمنىشاةاشتريت:قالالمصرئيعنىحويصبنتميمعن

يضزك.لا:فقالذلكعنركلبمعباسابنفسألت

أئاممضتوإنذبحهاأوجبهابعدماوجدهاإنولكنه:الشئافعئقال

.(1)الهدىمنالبدنفىيصنعكماالنحر،

محمدأبوأخبرناالأصبهاش!،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-أ9225

معاوية،أبوحدثنا،شعيببنعلئحدثنا،ناجيةابنحدثنا،حئانابن

أنهار!نهاعائشةعنمحمد،ابنيعنىالقاسمعنسعيد،سعدبنحدثنا

ثئمفنحرتهما،مكانهمابدنتينالربيرابنإليهافأرسلفضفتا،بدنتينساقت

.(3)البدنفىةن!لاهكذا:قالتثئمأيضافنحرتهماالأؤلتين)2(وجدت

الحافظ،عمربنعلئأخبرنا،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-أ9226

معاوية.أبوحدثنانصر،بنسعدانحدثنا،النيسابورىبكرأبوحدثنا

(4)ص.
.فدكره

.2/225الأم(1)

.ا،الأوليين:م،سفى(2)

صالح.إسناده:8/3875الذهبىوقال.بهمعاويةأبىطريقمن(2925)خزيمةابنأخرجه(3)

.242/2الدارقطنى(4)
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منىأياممنالليلفىالتضحيةبابالضحاياكتاب

منىاياممنالليلفىالتضحيةباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا9227

حدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

9/290قالأنهحسينبنعلىعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،عيينةبن/سفيان

الليلجدادعننهىكجماللهرسولأنتعلمألم:بالليلنخله(1)دجلهلقئم

بالنهاريكونحتى:يقال:سفيانقال؟الفيلوحصاد:قالأو؟الفيلوصرام

(3)و(2)وص
المساكين.وتحضره

المعروفأبىمحمدبناظأ53/91الحسنأبووأخبرنا-ا9228

نصر،بنالحسينبنأحمدأخبرناأحمد،بنبشرأخبرنابها،الإسفرايينئ

الصراميذكرلمبمعناهفذكره.سفيانحدثنا،المدينىبنعلىحدثنا

قاللا.:فقالبالليلالأضحىعنجعفرافسألوا:سفيانقالوالحصاد.

المساكين.حالفىهذا:سفيان

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا9229

حدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

جدادعننهى:قالالحسنعن،الملكعبدبنأشعثعن،غياثبنحفص

.1/143الجوزىلابنالحديثغريبالحصاد.:الجداد(1)

."أيحضره:الأصلوحاشية،م،سفى(2)

فىالانعىبكروأبو،(128)المراسيلفىداودأبووأخرجه.(422)آدمبنليهحىالخراج(3)

.(7585)فىتقدمماوينظربه.سفيانطريقمن(76)الغيلانيات
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ثلاثبعدالضحايالحومأكلعنالنهىبابالضحاياكتاب

،الناسحالشدةمنذلككانوإنما،بالفيلوالأضحىالفيلوحصادالليل

.(1)كلذفىرخصثئم،عنهفنهىليلايفعلهالزجلكان

ثلاثبعدالضحايالحوماكلعنالنهىباب

إسحاقأبىابنزكرئاوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9235

،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثناقالوا:الحسنأحمدبنبكروأبو

الزهرئ،عن،عيينةابنأخبرنا،الشتافعئأخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا

طالبأبىبنعلىمعالعيدشهدت:قالأزهرابنمولىعبيدأبىعن

.(2)ثلاثبعدنسكهمنأحدكميأكلنلا:يقولفسمعته

مرفوعا)3(،معمرحديثومنموقوفا،سفيانعنالشتافعئرواهكذا

:مرفوعسفيانعنغيرهعندوالحديث

إبراهيم،ابنالفضلأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9231

،سفيانحدثنا،المكئالعلاءبنالجتارعبدحدثنا،سلمةبنأحمدأخبرنا

فبدأطالبأبىبنعلىمعالعيدشهدت:قالعبيدأبىعن،الزهرئعن

نسكنالحوممننأكلأننهىلمج!اللهرسولإن:وقالالخطبةقبلبالصلاة

العلاء)(،عبدالجئاربنعن"الصحيح"فىمسلمرواه.4ثلاثبعد

.(424)آدمبنليحىالخرا!(1)

العى(.شفاء-470)مشدهفىوالافعى.(5677)المعرفةفىالمصنف(2)

العى(.شفاء-471)مشدهفىوالافعى،(5679)المعرفةفىالمصنف(3)

.(6364،8330)فىتقدمماينظر(4)

.(24/1969)مسلم(5)
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ثلاثبعدالضحايالحومأكلعنالنهىبابالضحاياكتاب

الرهرىعنوغيرهيزيدبنيونسحديثمنومسلمالبخارىوأخرجه

)ا(
مرفوعا.

إملاء،الأصبهانىيوسفبناللهعبدمحمدأبووحدثنا-ا9232

أحمدبنحدثنا،القطانالحسنبنالحسينمحمدبنبكرأبوحدثنا

أبىعن،الزهرئعنمعمر،أخبرنا،الززاقعبدحدثنا،السلمئيوسف

أيها:الأضحىيوميقولعلياسمعأنهعوفبنالرحمنعبدمولىعبيد

فلاثلاثبعدنسككممنتأكلواأننهىقدلمجماللهرسولإن،الناس

عنحميدبنعبدعن""الصحيحفىمسلمرواهاو(54/91تأكلوها)2(0

.(3)الرزاقعبد

جعفر،بنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-ا9233

عن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،أبىحدثنى،أحمدبناللهعبدحدثنا

لحومتؤكلأننهىعميه!اللهرسولأن،رص!غنهماعمرابنعن،سالمعن،الزهرى

فوقالأضاحىلحوميأكللاعمرابنكان:سالمقال.ثلاثبعدالأضاحى

ء(4)

عنحميدبنوعبدعمرابىابنعن""الصحيحفىمسلمرواه.ث!

.(الزهرى)عناخروجهمنالبخارىوأخرجه،الرزاقعبد

.(9691/52)ومسلم،(1575)البخارى(1)

به.معمرطريقمن(4436)والنائى،(587)أحمدوأخرجه.(5636)الرزاقعبد(2)

.(1969/25)مسلم(3)

به.الرزاقعبدطريقمن(4435)النالىوأخرجه.(0490)احمد(4)

.(5574)والبخارى،(1970/27)مسلم(5)
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291/9

الضحايا...لحوممنالأكلفىالرخصةبابالضحاياكتاب

والادخاروالإطعامالضحايالحوممنالاكلفىالرخصةباب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9234

)ح(مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

حدثنا،يعقوبابنعبداللهأبوأخبرنا،الحافظعبداللهأبووأخبرنا

عن،مالكعلىقرأت:قال!يحيىبنيحيىحدثنا،السلامعبدبنمحمد

بعدالضحايالحومأكلعننهىأنهجميهر،النبىعن،جاببرعن/الربير،أبى

عن"الصحيح"فىمسلمرواهواذخروالأ)1(.وتزودوا"كلوا:بعدقال!ثئم،ثلاث

(2)

يحيى.بنيحيى

بناللهعبدأخبرخ!،الحافظاللهعبد(3بنمحمد3)وأخبرنا-أ9235

حدثنا،يحيىحدثنامسذد،أخبرنا،أتوببنمحمدحدثنا،الكعبئمحمد

لحممننأكللاكنا:يقول!اللهعبدبنجابرسمعالهعطاءحدثنا،جريجابن

ا!أف."او!ؤزتو"كلوا:قالجميههاللهرسصلدافرخص،ثلاثفوقبدننا

رواه.(4)ال:قال!؟المدينةجئناحتى:جابرقال!لعطاء:قلتوتزؤدنا.

عنحاتمبنمحمدعنمسلمورواهمسذد،عن""الصحيحفىالبخارئ

كمايحمىعنحنبلبنأحمدورواهلا.:قولهبدل!.نعم:وقال!القطانيحيى

ومن،2/484ومالك،العى(شفاه-472)مسندهفىوالافعى،(5680)المعرفةفىالمصنف(1)

.(5925)حبانوابن،(4384)والنسائى،(15168)أحمدطريقه

.(1972/29)مسلم(2)

إأبو،.:م،سفى(3-3)

به.جريجابنطريقمن(42015)وأحمد.بهيح!طريقمن(4138)الكبرىفىالنسائىأخرجه(4)
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الضحاياكتاب

(1)!لس2
مسدد5ارو

الضحايا...لحوممنالأكلفىالرخصةباب

بنمحمدبنأحمدحامدأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ9236

عمرو،عن،سفيانحدثنا،المكئالربيعبنيحيىحدثنا،بلالبنيحيى

!صاللهرسولعهدعلىالهدىلحوممننتزؤدكنا:قالجابرعن،عطاءعن

ابنبكرأبىعنمسلمورواه،وغيرهعلىعنالبخارىرواه.(2)المدينةإلى

.(3)عيينةبنسفيانعنكلهم؟شيبةأبى

أيضاوحفظهعطاء،عنديناربنعمروحفظهالمدينةإلىفالتزود

أبىعنمعاويةبنزهيروحفظه،(4)ءاطععنسليمانأبىبنالملكعبد

.(جابر)عنالزبير

ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظعبداللهأبوأخبرنا-أ9237

أخبرنا،إبراهيمبنإسحادتىحدثنا،سلمةأحمدبنحدثنا،إبراهيم

عن،الزاهرئةأبىعن،صالحبنمعاويةحدثنا،مهدىبنالرحمنعبد

ذبح:قال!ح!اللهرسولاظ(54/91مولىثوبانعننفير،بنجبير

:!الوأصلحها".الشاةهذهفاهئئثوبان"يا:فقالأضحيتهعجييهاللهرسول

.(14412)وأحمد،(1972/30)ومسلم،(1719)البخارى(1)

به.!خةبنسفيانطريقمن(4154)الكبرىفىوالنسائى،(14319)أحمدأخرجه(2)

.(9721/32)ومسلم،(0982،4245،5675)البخارى(3)

به.الملكعبدطريقمن(7867)عوانةأبوأخرجه(4)

به.زهيرطريقمن(7865،7866)عوانةأبوأخرجه(5)
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الضحايا...لحوممنالأكلفىالرخصةبابالضحاياكتاب

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)المدينةقدمناحتىمنهاأطعمهزلتفما

.(2)إبراهيمبنإسحاق

حدثنا:قالاالقاضىبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ9238

أبوحدثنا،القمغانحأإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنالزحمنعبدعن،الزبيدىحذثنى،حمربنيحيىحدثنامسهر،

وأخبرنا)ح(و!مجاللهرسولمولىثوبانعن،أبيهعنحذثهأنهنفيربنجبير

الصفار،إسماعيلأخبرناببغداد،ال!كرئيحيىبناللهعبدمحمدأبو

،حمزةبنيحيىحدثنى،المباركبنمحمدحدثنا،الترقفئعباسحدثنا

حذثهأنهنفيربنجبيربنالزحمنعبدعنالوليد،بنمحمدالربيدئعن

هذا"أصلح:جييماللهرسوللىقال:قالثوبانحدثنا،أبىحذثنى:قال

مسهرأبوزاد.المدينةبلغحتىمنهيأكليزلفلم:قال.فأصلحته."الفحم

بنإسحاقعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)الوداعحخةفى:روايتهفى

،(4)محفوظةأراهاولا.الوداعحخةفى:فيهوقالمسهبرأبىعنمنصوبى

وأبو.بهمهدىبنالرحمنعبدطريقمن(4156)الكبرىفىوالشائى،(22391)أحمدأخرجه(1)

به.معاويةطريقمن(2814)داود

.(9751/35)مسلم(2)

بنيحيىطريقمن(5932)حبانوابن.بهالمباركبنمحمدطريقنم(7870)عوانةأبوأخرجه(3)

به.حمزة

المدينةغيرفىضحىماالسلامعليهفإنهعليها،والمعنىمحفوظةهىبل:8/3877الذهبىقال(4)

حجته.فىإلا

.(36/1975)مسلمفىوالحديث
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الضحايا...لحوممنالأكلفىالرخصةبابالضحاياكتاب

الففظة)1(.هذهدونالمباركبنمحمدعنالدارمىاللهعبدعنورواه

العلوىداودبنالحسينمحمدبنالحسنأبوحدثنا-أ9239

القطالت،الخليلبنالحسينمحمدبنبكرأبوأخبرناإملاء،اللهرحمه

عنسفيانذكر:قال!يوسفبنمحمدحدثنا،السليطىالأزهرأبوحدثتا

نهيتكم"كنت:قال!جممممالنبىعن،أبيهعن،بريدةابنعنمرثد،بنعلقمة

علىالسعةأهلليئسعبذلكأردتوإنماأيايم،ثلاثةفوقالأضاحئلحومجملواأن

وادخروا(()2(.لكمبدامافكلواله،سعةلامن

292/9الحسنأبوأخبرنا،ببغدادبشرانابنالحسينأبووأخبرنا/-أ5924

عن،سفيانحدثنا،النريابئحدثنا،مريمأبىابنحدثنا،المصرى

.(3)بمثله!النبىعن،أبيهعن،بريدةبنسليمانعنمرثد،بنعلقمة

سفيانعنعاصمأبىعنالشاعربنحجاجعن""الصحيحفىمسلمأخرجه

.(4)الأشربةكتابفىمضىكما

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ1492

،معرفحدثنا،يحيىبنخلادحدثنا،موسىبنبشرحدثنا،الصفارعبيد

!و:اللهرسول!قال!:قال!أبيهعن،بريدابنعن،دثاربنمحاربحدثنى

.(36)عقب(9751)مسلم(1)

.(7342)الشعبفىالمصنف(2)

.(1808)الصغرىفىالمصنف(3)

.(01755)فىوتقدم،(37)عقب(1977)مسلم(4)
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الضحايا...لحوممنالأكلفىالرخصةبابالضحاياكتاب

فىفإنفزوروها؟القبورزيارةعننهيتكمبهن،آمركمواناثلالبعن"نهيتكم

كلفىفاشربوا،الادمظروففىتشربواأنالأشربةعنونهيتكم،تذكرةزيارتها

ثلالت،بعدتاكلوهاأنالأضاحىلحومعنونهيتكممسكرا،تشربواألأغيروعاء

"الصحيح"فىمسلئمأخرجهأسفاركم")1(.فىبهاواستتفعوااوأ91/55فكلوهما

واصلى)2(.بنمعرفعنآخروجهمن

أبىحديثمنمسلمأخرجهفقد،بريدةبناللهعبدهذابريدةوابن

.(3)أبيهعنبريدةبناللهعبدعندثاربنمحاربعنمئئبنضرارسنان

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ4292

ابنهوليثحدثنابكيبر،بنيحيىحدثنا،ملحانابنحدثناالضفار،عبيد

نأ،خبابابنعنمحمد،بنالقاسمعنسعيد،بنيحيىعنسعد،

الأضاحىلحوممنإليهفقذمسفر،منقدمالخدرئمالكابنسعيدأبا

بنقتادة-بدرئاوكان-لأمهأخيهإلىفانطلق.أسألحتىباكلهأناما:فقال

عنهنهىكانلمانقضاأمربعدكحدثقد:لهفقالذلكعنفسأله،النعمان

عن"الصيم"فىالبخارئرواه.(4)ماتأثلاثةبعداياح!تفلالحومأكلمن

.(القيث)عنيوسفبناللهعبد

.(7275)فىتخريجهتقدم(1)

الأشربة.عنالنهىعلىمقتصزا(1999/65)مسلم(2)

.(01755)فىوتقدم،(977/601.1977/37)مسلم(3)

به.اليثطريقمن(4439)الشائىاخرجه(4)

.(3997)البخارى(5)
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الضحايا...لحوممنالأكلفىالرخصةبابالضحاياكتاب

العلوىداودبنالحسينمحمدبنالحسنأبووأخبرنا-أ9243

أحمدبنحدثنا،القطانالحسينمحمدبنبكرأبوأخبرنا،اللهرحمه

ابنعن،أبىحدثنىسعد،بنإبراهيمبنيعقوبحدثنا،العبدئالأزهر

يسار،بنإسحاقوأبىجعفرأبوحسينبنعلىبنمحمدحدثنى،إسحاق

كان:قالالخدرىسعيدأبىعن،عدىبنىمولىخئاببناللهعبدعن

سفر،فىفخرجت،ثلاثفوقنسكنالحومنأكلأننهاناقدجمماللهرسول

أصدقهافلم:قال.ذلكبعدللناسرخصإنه:فقالتأهلىعلىقدمتثئم

:قال.ذلكعنأسأله-بدرياوكان-النعمانبنقتادةأخىإلىبعثتحتى

للمسلمين!لمج!اللهرسولأرخصقد،صدقتفقدطعامككلأنإلئفبعث

.(1)كلذفى

بناللهعبدمحمدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9244

أخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثناببغداد،العدلالبغوىإسحاق

وأخبرنا:قال)ح(الجريرىإياسبنسعيدأخبرناعطاء،بنالوهابعبد

موسىأبوحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،لهواللفظإبراهيمابنالفضلأبو

عن،الجريرىيعنىسعيدحدثنا،عبدالأعلىحدثنا،المثنىمحمدبن

ا!دينة،أهل"يا:كيه!اللهرسولوال:والاترىسعيدأبىعن،نضرةأبى

لهمأنجمماللهرسولإلىفشكواأيايم((.ثلاثةفوقالأضاحئ(2)محلتاكلوالإ

به.إبراهيمبنيعقوبعن(16214)احمدأخرجه(1)

.""لحوم:م،سفى(2)
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الضحايا...لحوممنالأكلفىالرخصةبابالضحاياكتاب

مسلمرواهوادخروا")1(.واحبسواوأطعموا"كلوا:فقال،وخدماوحشماعيالا

.(2)المثنىبنمحمدعن""الصحيحفى

ببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبواظ(55/91أخبرنا-أ9245

حدثناجعفر،بنيحيىحدثناالرزاز،عمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

:قالالأكوعبنسلمةعنعبيد،أبىبنيزيدحدثنامخلد،ابنالضحاك

منبشهفىيصبحنفلامنكمضخى"من:الأضحىيوملمجواللهرسولقال

فىنفحل،اللهرسول!يا:قالواالمقبلالعامكانفلضاشىء".ثالثةبعدأضحثته

فإنواذخروا،وأطعمواكلوا"لا،:فقال؟الماضىالعامفىفعلناكماالعامهذا

رواه.(3)((الناسفىتقسمواأنفأردتتشبهها-كلمةأو-شذةفيهكانالعامذلك

عنمسلمورواه،مخلدبنالقحخاكعاصمأبىعن""الصحيحفىالبخارئ

.(4)((فيهميفشوأن"فأردت:وقالعاصمأبىعنمنصوبىبنإسحاق

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ9246

أبىعن،الحذاءخالدحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،مسذدحدثنا،داودأبو

نألحومهاعننهيناكمكنا"إناجميهر:،ا1رسولقال:قالنبيشةعن،المليح

به.الجريرىطريرتمن(5928)حبانوابن.بهعطاءبنالوهابعبدعن(11811)أحمدأخرجه(1)

.(9731/33)مسلم(2)

بنالفحاكعاصمأبىطريقمن(5929)حبانوابن،(563)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(3)

به.مخلد

.(1974/34)ومسلم،(5569)البخارى(4)
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الضحايا...لحوممنالأكلفىالرخصةبابالضحاياكتاب

ألاواتجروا،وادخروافكلوابمبالسعةاللهجاء،(1)يسعكملكىثلايئفوقيهلوها

.(2)((لجوعزاللهوذكروشربأكلأيامالأيامهذهوإن

293/9يريد،افتعلواوزنعلىواتجروا/ائتجروا،:أصله"اتجروا":قوله

.التجارةبابمنوليسأجرهايبتغىالتىالصدقة

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9247

عن،أخىحدثنى،أوي!سأبىابنحدثنازياد،بنعلىبنالحسنأخبرنا

منهنملحكناالفمحية:قالترجمكحفأعائشةعن،عمرةعن،يحيىعن،سليمان

وليستأيايم".ثلاثةإلامنهتاكلوا"لا:فقالبالمدينةع!لمحهعت!النبىإلىبهونقدئم

فىالبخارئرواه.أعلموالله.(4منهإيطعموأ)31أنأرادولكن،بعزيمة

أوي!س)5(.أبىبنإسماعيلعن""الصحيح

العباسأبوحدثنا،إسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-أ9248

أنجرنا،المنمافعىأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوببنمحمد

:قالأنهاللهعبدبنواقدبناللهعبدعن،بكرأبىبناللهعبدعن،مالك

عبداللهقال.ثلاثبعدالأضاحىلحومأكلعنكج!اللهرسولنهى

والياء.بالتاءلص!لافىكتبهها(1)

به.زريمبنيزيدطريقمن(4242)والنسائى،(3167)ماجهابنوأخرجه.(2813)داودأبو(2)

به.خالدطريقمن(1411/144)ومسمم،(07222)وأحمد

"تطعموا".:مفى(3)

به.سعيدبنيحمىطريقمن188/4المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(4)

.(0575)البخارى(5)
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الضحايا...لحوممنالأكلفىالرخصةبابالضحاياكتاب

رضبئعائشةسمعت،صدق:فقالتلعمرةذلكفذكرت:بكرأبىابن

فقال!النبىزمانفىالأضحىحضرةالباديةأهلمن(1)!ساندف:تقول

بعدكانفلضا:قالتبقى".بماوتصدقوا(2)الثلاث"ا!خروا:ا!هـصبنرسول

ضحاياهم؟مناو(56/91ينتفعونالناسكانلقد،اللهرسوليا:قيلذلك

"وط:صسيهاللهرسولفقالالأسقية.منهاويتخذون(3)الودكمنهايجملون

بعدالضمحايالحومأكلعننهيت،اللهرسوليا:قالوا،قالكماأو.((؟كاذ

حفرةدفتالتىالذافةأجلمننهيتكم"إنما:جمم!اللهرسولفقال.ثلاث

حديثمن"الصحيح"فىمسلمأخرجهواذخروا(()4(.وتصدقوافكلوا،الأضحى

.()مالكعنرو!

الحسنأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ9249

حدثنا،الفريابئحدثنا،مريمأبىابنحدثنا،المصرئمحمدبنعلئ

:قال-رضبئعائشةعن-أبىأخبرك!،عابسبنالزحمنعبدعن،سفيان

محمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(نهىجم!اللهرسولأكان:سألتها

،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئ

.2/124النهايةقدموا.:ناسدف(1)

.،"لثلاث:ايأصلحاسيةفى(2)

يستخرجالذىودهنهاللحمدسمهو:والودك.دهنهواسخرجتأذبتهإذا:وأجملتهالنحمجملت(3)

.298/1،5/169والنهاية،133/3السننومعالم،407/3عبيديأبىالحديثغريبمنه.

.(03321)فىوتقدم،(473)مسندهفىوالافعى،(5682)المعرفةفىالمصنف(4)

.(1971/28)مسلم(5)
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الضحايا...لحوممنالأكلفىالرخصةبابالضحاياكتاب

عابسبنعبدالرحمنحدثنا،سفيانحدثناكثير،محمدبنحدثنا

أنهىر!نها:لعائشةقيل:قالأنهربيعةبنعابسأبيهعن،ربيعةابن

عنهنهىما:قالت؟أيامثلاثةفوقالأضاحىلحومتؤكلأنلمججاللهرسول

كناولقدالفهـقير،الغنئيطحممأنفأراد،(1)هنمالناسجاععابمفىمرةإلا

:قالذلك؟تفعلونولم:فقلتفنأكله.عشرةخمسبعدالكراعنخر!

حتىأيامثلاثةمأدوم)2(برخبزمنلمجرمحمدالشبعما:وقالتفضحكت

.(4)ريثكبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)لجوعزباللهلحق

الزبيعأخبرنا،الأصمهوالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

عنهنهىو!عالنبئأنر!نهاعائشةروتلفا:اللهرحمهالشافعىقال:قال

يجبكان؟ذكرناماجابروروىوادخروا".وتصدقوا"كلوا:قالثمللدافة

مثلهكانفإذا،لمعنىعنهجممحغالنبئنهى:يقولأنمعاالأمرينعلممنعلى

كي!النبئنهى:يقولأوعنه.منهيايكنلممثلهيكنلموإذا،عنهمنهئفهو

وقال:قال.للأولناسخأمرهمنوالاخر،بعدهفيهأرخصثموقتفى

إمساكعنلمجج!النبئنهىيكونأنيشبه:اخرموضعفىاللهرحمهالشافعئ

معنىعلىلاالاختيارمعنىعلىالدافةكانتإذاثلاثبعدالضحايالحوم

"فيه".:الأصلحاشةفى(1)

.1/76البارىفتحالخبز.معيؤكلماوهو،بهيؤتدمماإليهمضاف:مادوم(2)

فىتخريجهوتقدم.بهيوسفبنمحمدطريقمن(3313)ماجهوابن،(6687)البخارىاخرجه(3)

(13444).

.(5423)عقبالبخارى(4)
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9/294

الفقير...البائسإطعامبابالضحاياكتاب

وأطعموأ!متهافكلواجنوبهاوجت)فإذا:البدنفىتعالىاللهلقول!؟الفرض

أصحابها)1(.بهايتطؤعالتىالبدنفىالآيةوهده،36:الحجأ

والمعتر،القافيوإطعامالفقير،البائسإطعامباب

تفسيره!افىوماجاء

.(28:الحجأالفقير!آئبايسوأطعموامتها!فكلوأ:وتعالىتباركاللهقال!

الشتافعىاظأ56/91قال!.(36:الحجأوالمغتز!ائقاخ)وأطعموا:وقال!

فىوقال!.وقتبلاوالمارالرائرهووالمعتز،ال!ائلهوالقانع:اللهرحمه

العطتةيتعزضائذى:وقيلالرائر.والمعتزالفقير،القانع:اخرموضع

.(2)اهنم

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ9250

حدثنا،الجرأحبنوكيعحدثنانصر،بنسعدانحدثناالضفار،محمد

المقير!أتبلىلس!وأطعموأ:وجلعراللهقول!فىعطاءعن،عمروبنطلحة

يسألك.اتذى:قال

الصفار،إسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا/-أ9251

بنسعيدعنالقراز،فراتعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا،سعدانحدثنا

.(3)يسألكولايريدكيعتريكاتذىوالمعتز.ال!ائلالقانع:قال!جبير

.1/150،151والأم،7/231المعرفةفىالمصنف(1)

.4/86،87القرآنوأحكام،(1806)الصغرىفىالمصنف(2)

،26447)شيبةأبىوابن،38/2تفسيرهفىالرزاقعبدوأخرجه.214صالثورىتفسير(3)

به.القزازفراتطريقمن16/566تفسيرهفىجريروابن،(48630
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الفقير...البائسإطعامبابالضحاياكتاب

القانع:ومجاهدإبراهيمعنمنممورعنسفيانعنوبإسناده-ا9252

.(1)يعتريكالذىوالمعتر،بيتهفىالجالس

الفضلبنالعباسأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-ا92ـه3

هشيئم،حدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا،النضروئ

القانع:قالوألمعر!أتقاخ!الو:قولهفىالحسنعن،ومنصوريونسأخبرنا

.(2)يسألولايتعزضائذىوالمعتز،يسألهللرخىيقنعائذى

عن،مغيرةأخبرنا،هشيمحدثناسعيد،وحذثنا:قال-ا9254

.(3)السائلوالآخرالمارأحدهما:قالإبراهيم

عن،نجيحأبىابنعن،سفيانحدثنا،سعيدوحدثنا:قال-ا9255

.(4)السائلالقانع:قالمجاهد

ال!قاءابنعلىمحمدبنبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا9256

حدثنا،الأصبهانىبطةبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الإسفرايينئ

حدثنا،الأموىسعيدبنيحيىبنسعيدحدثنا،زكريابنمحمدبناللهعبد

الآجان.يتعرضالذىوالمعتر،شيئايسأللاالذىالمتعففالقانع:بلفظ214صالثورىتفسير(1)

.د16/64تفسيرهفىجريرابنطريقهومن

وابن.بهوحدهيون!طريقمن(15816)سيبهةأبىابنوأخرجهتفسير(.-ا005)منصوربنسعيد(2)

به.ومنصوريون!طريقمن16/566تفسيرهفىجرير

به،هشيمطريقمن567/16تفسيرهفىجريرابنوأخرجهئفسير(.-ا501)منصوربنسعيد(3)

المار.:بدلالجار.:وعندهما

به.عيينةبنسنثيانطريقمن(15817)شيبهةأبىابنوأخرجهتفسير(.-ا502)منصوربنسعيد(4)
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شينا...أضحيتهمنيبيعلابابالضحاياكتاب

محها!فكلوا:قولهفىمجاهدعن،نجيحأبىابنعنخالد،بنمسلم

.سألإذابيدهيسألائذىالبائس:قال.(28:الحجأالفقير!آتجابسوأطعموا

المعتز:قال.جيرانكمنذبيحتكفىيطمعائذىالطامع:والقانع:قال

.(1)كليتعزض،يسألكولابنفسهيعتريكائذى

.عباسابنعنذلكفىوروى

خميرويهابنالفضلأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبواخبرنا-أ9257

زهير،حدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،نجدةبنأحمدأخبرنا،الهروئ

أرأيت:ر!نحك!ماعباسلابنقلنا:قالحذثهأباهأن،ظبيانأبىبنقابوسحدثنا

إليهأرسلتبمافالقانعالقانعأفا:قالوالمعتز؟القانعما،والمعتزالقانع

يعتريك.ائذىوالمعتز،بيتهفى

منهاالجازرأجريعطىولاشيئا،أضحيتهمنيبيعلابابئ:

بنبشرأخبرنا،المستملىأحمدبنكاملجعفرأبوحدثنا-أ9258

يحيى،بنيحيىحدثنا،البيهقئالحسينبنداودحدثنا،الإسفرايينئاحمد

اللهعبدأبواو(57/91وأخبرنا)ح(الكريمعبدعن،خيثمةأبوأخبرنا

،أيوبمحمدبنحدثنا،موسىمحمدبنبنعبداللهاخبرنا،الحافظ

الكريمعبدعن،سفيانحدثناقالا:شيبةأبىبناللهوعبدمسذداخبرنا

مرك!أ:قالعلىعن،ليلىأبىبنالزحمنعبدعن،مجاهدعن،الجزرئ

نجيحأبىابنطريقمن16/564تفسيرهفىجريروابن،2/38تفسيرهفىالرزاقعبدأخرجه(1)

.بنحرهبه
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والأضحيةالهدىفىالاشتراكبابالضحاياكتاب

ألاوأمرنى،وجلالهاجلودهاأقسموأن،بدنهعلىأقومأن!عاللهرسول!

أبىروا!ةوفىعندنا".مقنعطيه"نحن:وقالشيئا،منهاالجازرأعطى

الجازرأجرأعطىوألاوأجلتها،وجلودهابلحمهاأتصذقوأن:خيثمة

بنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"اندنعمقنعطيه"نحن:قال!،منها

عنآخروجهمنالبخارىوأخرجه،وغيرهشيبةأبىابنبكرأبىوعنيحيى

.(2)الكريمعبد

محمد3)أبوحدثنا،الحافظعبداللهمحمدبنأخبرنا-أ9259

بنجعفربنيحيىحدثناببغداد،العدل!إسحاقبنمحمد(3بناللهعبد

عن،عباسبنعياشبناللهعبدحدثنا،الحباببنزيدحدثنا،الربرقان

باع"مق:جمحاللهرسول!قال!:قال!رضلمهريرةأبىعن،الأعرجالزحمنعبد

.(4)"هلأضحئةفلاأضحثتهجلد

والأضحيةالهدىفىالاشتراكباب

محمدبنمحمدبنسعيدبنعثمانأبوأخبرنا-أ9265

حامدبنحدثنا،يعقوبابنعبداللهأبوحدثناالنيسابورئ،عبدان

طريقمن(4152)الكبهرىفىوالنسائى،(1769)داودأبووأخرجه.(13750)شيبةأبىابن(1)

.(10338)فىوتقدمبه.عيينةبنسفيان

.(1717)والبخارى،(...،348/1317)مسلم(2)

.إالله"عبد:سفى(3-3)

:3881/8الذهبىوقال.وصححهبه،الحبابزيدبنطريقمن391/2الحاكمأخرجه(4)

مسلم.لهخرجوقد،ضعفعياشبناللهعبد
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295/9

والأضحي!الهدىفىالاشتراكبابالضحاياكتاب

وأخبرنا)ح(أنسبنمالكحدثنا،سليمانبنإسحاقحدثنا،حامدأبى

سوار،بنجعفرحدثنا،يعقوبمحمدبنأخبرنا،الحافظعبداللهأبو

ر!نهالأنصارئاللهعبدبنجابرعنالربير،أبىعن،مالكعن،قتيبةحدثنا

عنوالبقرة،سبعةعنالبدنةبالحديبيةجمحواللهرسولمعنحرنا:قال

يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.قتيبةحديثلفظ.(اسبعة

(2)ءير
سعيد.بنولمحتيبة

بنإسحافبنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9261

زهير،حدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،زيادبنعلىبنالحسناخبرنا،أتوب

مهلين!كاللهرسولمعخرجنا.قالرفجنهجابرعنالربير،أبوحدثنا

فىمناسبعةكلوالبقرالابلفىنشتركأنلمج!/اللهرسولفأمرنا،بالحخع

(4)برء(3)ص
يولس.بناحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.بدنة

يعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-ا9262

يحيى،حدثنامسذد،حدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثناالشئيباخ!،هو

كنا:يقولر!نهاللهعبدبنجابرسمعالهالربيرأبوأخبرخ!،جريجابنعن

رجل:لهفقال.سبعةالجزورفىفاشتركناوالعمرةالحخعفىجمصرالنبىمع

.(9877،10171،10286)فىتقدم(1)

.(1318/350)مسلم(2)

.(02881)فىوتقدم،(1809)الصغرىفىالمصنف(3)

.(3121/138)مسلم(4)
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السفرفىالأضحيةبابالضحاياكتاب

فقال!:الحديبيةجابروحضر.البدنمنإلاهىما:قال!فيها؟يشتركالبقرة

51رو."أبدنةسبعيقأظ(57/91يومئدفنحرنا،بدنةفىسبعةكلاشتركنا

(2،

سعيد.بنيحيىعنحاتمبنمحمدعن""الصحيحفىمسلم

سهلأبوأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا9263

،عفانحدثنا،الحربئميمونبنالحسنبنإسحاقحدثنا،القطالىزيادابن

نأ،ل!عبهجابرعن،عطاءعنسعد،بنقيسأخبرنا،سلمةينحمادحدثنا

،*"(3)
.((سبعهعنوالبدنةلحسبعهعن"ائبقرة:قالجمتيالفلى

جابر،عنعطاءروايةثم،جابرعنالزبيرأبىعتألأئفةعؤلاءخا!جاو

فىجابرعنالزبيرأبىعنالثورىروايةمنأولى،سبعةعنالبذنهأنعلم!

وعائشةالأنصارىمسعودوأبىوحذيفةعلىعنوروينا.(4)عشرةعنالبدنة

.()سبعةعنالبقرة:قالواأنهم

السفرفىالأضحيةباب

الله،عبدابنبكرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9264

وأخبرخ!:قال!)ح(شيبةأبىابنبكرأبوحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

المشكلشرحفىوالطحاوى،(3269)عوانةوابو.بهيحيىطريىمن(0029)خزيمةابناخرجه(1)

به.جريجابنطريقمن(2599)

.(353/1318)مسلم(2)

.(02901)فىتقدموالحديث."سبعةعنالبدنةأنعلىجابرعنعطاء"رواية:مفىبعده(3)

.(10297)عقبتقدم(4)

للمصتفالسننومعرفة،175/4،178الآثارمعانىوسرح،ها("3)ال!رمذىشنينظر(5)

7/234.
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النحر...يومجائزالأضحىقال:منبابالضحاياكتاب

حدثنا:قالارافعبنمحمدحدثنامحمد،بناللهعبدحدثناالوليد،أبو

كريب،بنحديرالراهرئةأبوحدثنا،صالحبنمعاويةعن،الحباببنزيد

لمخ!اللهرسولأن،زحبهثوبانعن،الحضرمىمالكبننفيربنجبيرعن

حتىأصلحهأزلفلملحمها".أصلحثوبمان"يما:قالثئمرف!لافىأضحتتهذبح

شيبةأبىابنبكرأبىعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)المدينةقدمنا

.(2رافعبنومحضد

النحريومجائزالاضحىقال:منباب

النسكاياملانهاكلها،منىوأيام

الإسفرايينئالحافظأحمدبنعلىبنأحمدحامدأبوأخبرنا-ا9265

النيسابورئ،زيادابنبكرأبوحدثنا،أحمدبنزاهرعلىأبوأخبرنا،بها

حذثنى،العزيزعبدبنسعيدحدثنا،المغيرةأبوحدثنا،الأزهرأبوحدثنا

عرفابئ"كل:قال!النبىعن،ه!صرمطعمبنجبيرعن،موسىبنسليمان

وكلمحشبر،عنوارفعوا،موقفمزدلفةوكلعرينيات)3(،عنوارفعوا،موقف

(4)!فىر
.ذبح"التشريقأئاموكلمنحر،منىفجاج

أبوحدثنا،يوسفبنأحمدحدثنا،بكرأبووحذثنا:قال-ا9266

وهو،القمحيحهوهذا.بمثلهفذكرهالعزيز.عبدبنسعيدحدثنا،اليمان

.(19237)فىتقدم(1)

.(.../1975)مسلمعندوالحديث.س:فىلي!(2-2)

.ا)عرنات:مفى(3)

.(10321)فىتقدم(4)
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الضحاياكتاب

كما:روىوقد.مرسل

النحر...يومجائزالأضحىقال:منباب

عدىابنأحمدأبوأخبرناالمالينئ،سعدأبوأخبرنا-ا9267

نصرأبوحدثنا،الصوفىالجبارعبدبنالحسنبنأحمدحدثنا،الحافظ

296/9عن،موسىبنسليمانعنعبدالعزيز،سعيدبنحدثناالتمار،/

اللهرسولقال:قالمل!فرمطعمبنجبيرعن،حسينأبىبنالزحمنعبد

عنوارفعوا،موقففزدلفةوكل،عرنةعنوارفعوا،موقف"عرفات:عجييه(و91/581

.(1)((حبذالتشريقأئامكلوفىمنحو،هنىفجاجوكلمرشير،

أهلبعضعندضعيفوهو-العزيزعبدبنسويدورواه-ا!26!

أخبرنا،الأصبهانئالحارثابنبكرأبوأخبرظكماسصل!عق-(2)النقل

الحافظ،حامدأبو.وأخبرنماصاعدبنيحيىحدثنا،الحافظعمربنعلى

بنأحمدحدثناقالا:النيسابورىبكرأبوحدثناأحمد،بنزاهرأخبرنا

عن،العزيزعبدبنسويدحدثنا،الحضرمئبكيربنمحمدحدثنا،منصور

بنجبيربنعف،انعن،موسىبنسليمانعن،التنوخىالمزيزعبدبنسعيد

.(3)"ح!!كلهاالت!ثريق"أيام:!الع!يههاللهرسولأن،مل!صرأبيهعن،مطعم

ابنبكرأبوأخبرظكماسليمانعناخروجهمنوروى-ا9269

عن(3854)حبانابنواخرجه.ا3/181الكاملفىعدىوابن،(5690)المعرفةفىالمصنف(1)

به.التمارنصرابىطريقمن(3444)والبزاربه.الصوفىالجبارعبدبنالحسنبناحمد

.(1132)عقبتقدم(2)

.(10322)فىوتقدم.4/284الدارقطنى(3)
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النحر...يومجائزالأضحىقال:منبابالضحاياكتاب

بنأحمدحدثنا،النيسابورئبكرأبوحدثنا،عمربنعلئأخبرنا،الحارث

عن،(1)ديعمأبوحدثنا،سلمةأبىبنعمروحدثنا،الخشابعيسى

نأ،!ل!د!خنهتهمطعمبنجبيرعن،حذثهدينابىبنعمروأن،موسىبنسليمان

.(2)"حبذالتشريقأيام"كل:قاللمجي!النبئ

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىوأخبرنا-أ9275

أخبرنحط،جريجابنعن،عبادةبنروححدثنا،أسامةأبىبنالحارثحدثنا

منرجلعن،أخبرهر!بهمطعمبنجبيربننافعأندينار،بنعمرو

غفار:منلرجلقاللمجح!النبئأن،فنسيتهنافعسقاهقد!س!النبىأصحاب

زاد.منىأتام."وشربأكلأياموأنها،مؤمنإلاالجنةيدخللاأنهفأذن"قئم

يقوله.جريجابن.ذبحأيام:يقول.3"ودبح":موسىبنسليمان

بنسعيدعنالرهرئعنالضدفئيحيىبنمعاويةورواه-أ9271

"أيام:!صالنبىعن،ر!كنهماهريرةأبىعنومزة،سعيل!أبىعنمزة؟المسئب

عدىابنأحمدأبوأخبرشا،الماليئسعدأبو.أخبرناهذجع"كلهاالئشريق

حدثنا،دحيمحدثنا،(4)ملسمحمدبنبناللهعبدأخبرنا،الحافظ

.(03221)عقبوتقدم"معبد،.:م،سفى(1)

.(03221)عقبالمصفإليهوأشار.4/284الدارقطنى(2)

والشائى،(9241)وأحمد.بهعبادةبنروحطريقمن2/542المعانىضرحفىالطحاوىأخرجه(3)

به.ديناربنعمروطريقمن(2895)الكبرىفى

.اسلم:رخفىوهو.سلمصرابه:الحافظبخطا:الأصلحاشيةوفى،امسلمأ:م،الأصلفى(4)

.14/306النبلاهأعلامسيروينظر
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النحر...يومجائزالأضحىقال:منبابالضمحاياكتاب

.(1)ديعسأبىعن:وقالفذكره.يحيىبنمعاويةحدثنا،شعيببنمحمد

بنجعفرحدثناأحمد،أبوأخبرناسعد،أبووأخبرنا-ا9272

الضدفى.عن،شعيبمحمدبنحدثنا،دحيمحدثنا،عاصمأحمدبن

عنالرهرىعنقالسواءوهذا:أحمدأبوقال.هريرةبىأعن:وقالفذكره

أبىعنالمسئبابنعنالزهرئعن:قالوسواء،هريرةأبىعنسعيد،

الضدفى)2(.غيريرويهمالا،محفوظينغيرجميعاسعيد،

.(3)هبيحتبئلاضعيفوالضد!ئ:اللهرحمهالشيخقمال

أخبرنا،الحافظعلىبناظ(58/91أحمدحامدأبوأخبرنا-ا9273

محمدبنحدثنا،النيسابورىزيادابنبكرأبوحدثناأحمد،بنزاهر

ابنعن،عطاءعن،الحضرمىعمروبنطلحةعن،داودأبوحدثنا،يحى

النحر.يومبعدأئامثلاثةالأضحى:قالزلمحينماعباس

حماد،حدثنا،روحأخبرنا،يحىبنمحمدوحدثنا:قال-ا9274

.(4)التشريقأئامآخرإلىيضحى:قالاوعطاءالحسنأن،مطرعن

عن،شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،محمدوحذثنا:قال-ا9275

النحر.يومبعدأيامثلاثةالأضحى:قالالحسنعن/،قتادة

بنمحمدطريقمن(852،1594)العللفىحاتمأبىابنواخرجه.6/396ملالكافىعدىابن(1)

.2396/6الكاملفىعدىابن(2)

.(162)عقبتقدم(3)

مكررا.التالىبعدالأثرمفىبعدهجاء(4)

297/9
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النحر...يومالأضحىقال:منبابالضحاياكتاب

روححدثناالضغاخ!،هوإسحاقبنمحمدوحذثنا:قال-ا9276

الآخر.النفريوموفىكقهامنىأتامفىيذبح:عطاءقال:قالجريجابن:قال

خارجة،بنهيثمحدثنا،إسحاقبنمحمدوحذثنا:قال-ا9277

:قالالعزيزعبدبنعمرأن،مهاجربنعمروعن،عثاشبنإسماعيلحدثنا

.(1)بعدهاتاموثلاثةالنحريومالأضحى

موسى،بنالحكمحدثناهاخ!،بنإبراهيموحذثنى:قال-ا9278

النحر:قالائهموسىبنسليمانعن،النعمانعن،حمنئبنيحيىحدثنا

ىصء(2)ملء
صدق.:مكحولفقال.ايامربعة

بعدهويومينالنحريومالاضحىقال:منباب

أخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينابوأخبرنا-ا9279

،اليمانأبوحدثنا،الهيثمبنالكريمعبدحدثناالق!فار،محمدبنإسماعيل

النحربعدرفنىعمربناللهعبدسلمةابوسأل:نافعقال:قالشعيبأخبرنا

اليومفليضخشاءمن:رفبهئاعمرابنفقالأضخى.أنصربداإنى:فقالبيوم

الفه.شاءإنغداثم

المهرجانئ،الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبووأخبرنا-ا9285

العبدئ،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبوأخبرنا

:يقولكانرفل!عمربناللهعبدألى،نايععن،مالأحدثنا،بكيرابنحدثنا

به.خارجةبنهثمطريىمن12/594التمهيدفىالبرعبدابنأخرجه(1)

"ثلاثة(.:م،سفى(2)
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الشهر...اخرإلىالضحاياقال:منبابالضحاياكتاب

.(1)الأضحىيومبعديومانالأضحى

كانطالبأبىبنعلئأن،بلغهأنهمالكوحدثنا:قال-أ9281

.(1)الأضحىيومبعديومانالأضحى:يقول

أخبرنا،نجيدابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابننصربوأأخبرنا-أ9282

عن،عروبةأبىبنسعيدحدثناحماد،بنالرحمنعبدحدثنا،مسلمأبو

.(2)يومانالنحربعدالذبح:قالأنسعن،قتادة

ذلك3يستأنىأنأرادلمنالشهرآخرإلىالضحاياقال:منباب

عمربنعلئأخبرناالأصبهاخ!،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-أ9283

أحمدبنزاهرأخبرنا،الحافظعلىبنأحمدحامدأبووأخبرنا)ح(الحافظ

حدثناصخر،بنسعيدبنأحمدحدثنا،النيسابورئبكرأبوحدثنا:قالا

بنمحمدعن،كثيرأبىبنيحيىحدثنا،يزيدبنأبانحدثنا،هلالبنحتان

نأبلغهماأنهاو(59/91يسار،بنوسليمانسلمةأبوحدثنى،إبراهيم

لفظذلك".يستأنىأنأرادلمنالشهرآخرإلى"الضحايا:قاللمج!واللهرسول

إلى"ا!ايا:قالصروا!لهنبئأن،مدحطأبىروالمجةوفى،الأصبهانىحديث

.(4)إكلذيستأنىأنأرادلمنالمحزمهلال

.2/487الليثىيحىوبرواية،(مخطرط-و13/13)بكيربنيحىبروايةالموطأفىمالك(1)

قتادةطريقمن(434)اللهرويةفىمجلس!ىوالدقاق،(434)أماليهفىبثرانابنأخرجه(2)

.78/1المنهايةينظرينتهظر.:يستأنى(3)

.4/275الدارقطنى(4)
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الشهر...اخرإلىالضحاياقال:منبابالضحاياكتاب

.(1)أبانعنإسماعيلبنموسىعن""المراسيلفىداودأبورواه

بنزاهرأخبرنا،الحافظعلىبنأحمدحامدأبوأخبرنا-ا9284

مسلم،بنإبراهيمبنمحمدحدثنا،النيسابورئبكرأبوحدثناأحمد،

سعيدبنيحيىحدثنا،العؤامعئادبنحدثنامنصور،بنمعلىحدثنا

يشترىالمسلمونكانإن:يقولحنيفبنسهلابنأمامةأباسمعت:قال

الحخة)2(.ذىآخرالأضحىبعدفيذبحهافيسفنهاالأضحثةأحدهم/298/9

لمعقنحكايةأمامةأبىوحديث،مرسلوسليمانسلمةأبىحديث

فىروى:(3)""الشرحفىاللهرحمهالمروزئإسحاقأبوقالوقديسم.

فيهيتسعفالأمرذلكصخفإن."المحرمرأسإلى"الأضحية:الأخباربعض

وعلىنحبر".أياممنى"أيام:القمحيحفالخبريصخلموإن.المحزمغزةإلى

الله.رحمهالشئافعئبنىهذا

مفىوما،لارسالههذانظز؟كلاهما)4(فى:اللهرحمهالشيخقال

موسىبنسليمانوحديث،موسىبنسليمانعلىفيهالزواةلاختلاف

أعلم.والله،بهيقالأنأولاهما

.(377)المراسيلفىداودأبو(1)

العوامبنعبادطريقمن5/6التعليقوتغليق،صتخرجهفىنعيملأبو1/01"البارىفتحفىعزاه(2)

روايتهلىوتوئيقهعدالتهعلىالمتفق،المذبضيئ،المروزىإسحاقأبوأحمدبنإبراهيمهو(3)

دلثيرأزىالفقهاءطبقاتينظر.(!430)سنةتوفى.الأصولوصنفالمختصر،ضرح.ودرايته

.17هص(الأولالقسممنالثانى)الجزءواللغاتالايماءوتهذيب،121ص

أصحا.:وتحتهاإكذا!.:الأصلفىوفوقها،النسخفىكذا(4)
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سنةالعقيقةبابالضحاياكتاب

العقيقةأبوابجماع

سنةالعقيقةبافي:

القمفار،اللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9285

زيد،بنحقادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا

الغلام"مع:قالرفعه.سلمان:لهيقالرجلعنمحمد،عن،أيوبعن

"الصيم"فىالبخارئرواه.(1)"الأذىعنهوأميطوا،الذمعنهفأهريقوا،عقيقة

حدثنا:حجاجوقال:قال.رفعه:يقلولمزيدبنحمادعن،عارمعن

عنسيرينابنعنوحبيبوهشاموقتادةأيوبأخبزناسلمةابنيعنىحقاد

.(2)ووصالنبىعندتماجنهسلمان

الصفار،اللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9286

سلمة،بنحمادحدثنا،منهالبنحجاجحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا

،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا)ح(محمدعن،وحبيمباوقتادةأيوبحدثنا

حدثنا،العكبرىعمروبنخلفحدثناالصفار،عبيدبنأحمدأخبرنا

وهشامأظأ59/91وأيوبيونسعنحماد،حدثناحماد،بنالأعلىعبد

عامربنسلمانعن،سيرينمحمدبنعن،آخرينفىوقتادةوحبيب

دما،عنهفأهريقواعقيقتهالغلام"فى:قالكجاللهرسولأن،ل!ججهالضبى

به.زيدبنحمادطريقمن(2816)السنةسرحفىوالبغوى،(16238)أحمدأخرجه(1)

.(1475)البخارى(2)
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سنةالعقيقةبابالضحاياكتاب

(1)"الأذىعنهوأميطوا

مجؤدا.كذلكأئوبعنالثورئعنروىودذ:اللهرحمهالفقيهظل

العلوئداودبنالحسينمحمدبنالحسنأبوحدثنا-ا9287

يوسفبنأحمدحدثنا،الشرقىابنحامدأبوأخبرناإملاء،اللهرحمه

عن،سيرينابنعن،أتوبعن،سفيانحدثنا،حذيفةأبوحدثنا،ان!لمئ

عقيقته،الفلام"عن:!عاللهرسولقال:قال!البهىت!فلاعامبربنسلمان

بنجريربروايةأيضاالبخارئواستشهد."الأذىعنهوأميطوادما،عنه!أهريقوا

ابنعنإبراهيمبنيزيدورواه:البخارئقال،مجؤداكذلكأتوبعنحازم

.(2)قولهسلمانعنسيرين

أخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-ا9288

بنسليمانحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسن

:سلمانقال:قالسيرينبنمحمدحدثنا،إبراهيمبنيزيدحدثنا،حرب

محمد:قال.الأذىعنهوأميطوا،الذمعنهفأهريقواالولدمعالعقيقة

يخبرنى)3(.منأجدفلم.الأذىعنهأميطوا:ماأعلمأنعلىحرصت

:يقولكانائهالبصرئالحسنعنهشامروىقد:اللهرحمهالفقيهقال

بنحمادطريقمن(1062،0262)والطبرانى،(4225)والشائى،(16236)أحمدأخرجه(1)

به.سلمة

.(5472)عقبالبخارى(2)

الفتحفىحجراب!وأشارمرفوعا.بهيزيدطريقمن(0501)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(3)

موقوفة.الطحاوىروايةأنإلى498/4التعليقتغيقوفى،9/591
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سنةالعقيقةبابالضحاياكتاب

.الرأسحلقالأذىإماطة

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا9289

الحسن.عن،هشامحدثنا،الأعلىعبدحدثنا،خلفبنيحيىحدثنا،داود

بنتحمصهعنوهشامعاصمعن:واحدغيروقال!:البخارىقال!.افذكره

.(2)!جملالنبىعن/سلمانعنالربابعنسيرين

ال!كرئالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-ا9290

حدثنا،منصوربنأحمدحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغداد

،الربابعن،سيرينبنتحفصةعن،ح!انبنهشامأخبرنا،الززاقعبد

عنهفأهريقواعقيقته،الغلام"مع:جمباللهرسول!قال!:قال!عامربنسلمانعن

.(3)"الأذىعنهوأميطوادفا،

جعفرأبوأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-ا9291

حدثنا،القاضىإسحاقبنإبراهيمحدثناال!ثئيباك!،دحيمبنعلىبنمحمد

نأجندببنسمرةعن،الحسنعن،قتادةعنسعيد،عن،عونبنجعفر

رأسهويحلقسابعهيومعنهتذبح،بعقيقتهرهينةغلام"كل:قالجم!اللهنبئ

(4)،ر
."ويسمى

.(2465)داودابىسننصحيح.مقطوعصحيح:الألبانىوقال.(2840)داودأبو(1)

.(5472)البخارى(2)

،(5151)والترمدى،(2839)أوددأبوطريقهومن،(7958)الرزاقوعبد،(2181)المصنف(3)

وأحمدمعلقا.حسانبنهثامطريقمن(5472)البخارىوأخرجه.صحيححسن:مذىالتروقال

به.سيرينبنتحفصةطريقمن(17880)

=،(2838)دإودوأبو،(20083،20139)أحمدوأخرجه.(8630)الشعبفىالمصنف(4)
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سنةالعقيقةبابالضحاياكتاب

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظعبداللهأبوأخبرنا-أ9292

بنالملكعبدحدثنا،بكرأبوالقاضىكاملبنأحمد:.حدثناقالاالمزكى

لىقال:قالالشئهيدبنحبيبحدثنا،ألسبنقريشحدثنا،الزقاشئمحمد

من:فقالفسألته.العقيقةحديثسمعمفنالحسنسل:سيرينبنمحمد

الأسودأبىبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.اجندببنسمرة

(2)ير
!ريش.عن

محمدأبوأخبرناالأصبهاخ!،الحارثابنبكرأبوأخبرنا-أ9293

حدثنا،حاتمأبوحدثنا،الفارسئأحمدبنإسحاقحدثنا،حيانابن

الخراسانى:لعطاءقلت:قالحمنئبنيحيىحدثنا،شرحبيلبنسليمان

.ولدهشفاعةيحرم:قال؟"بعقيقته"مرتهنما

الحسنعنعقعهلىمجيحمهنهالنبىعنروى:اللهرحمهالشافعئقال

.(3)ة!ففبزنتهرمحافاطمةوتصذقت،شعورهماوحلق،والحسين

القطانالفضلبنالحسينبنمحمدالحسينأبوأخبرناه-أ9294

إسحاقبنمحمدحدثنا،عمرويهبنعبداللهبنمحمدحدثناببغداد،

أبىبنسعيدطريقمن(3165)ماجهوابن،(4231)والنسائى،(1522)عقب-والترمذى

.(19317)فىوسبهأتىبه.عروبة

طريقمن(4232)والنسائى،(182)عفوالترمذى،2/290تاريخهفىالبخارىأخرجه(1)

به.أن!بنقرل!

.(5472)عفالبخارى(2)

.(5695)عقبالمعرفةفىالمصنف(3)
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سنةالعقيقةبابالصحاياكتاب

،الوارثعبدحدثنا،المنقرىعمروبناللهعبدمعمرأبوحدثناالضغاك!،

عنعق!واللهرسمولأنرصرغبهما،عباسابنعن،محكرمةعن،أيوبحدثنا

أبىعن""السننكتابفىداودأبورواه.(1)اشبكالحسينوعنكبشاالحسن

(2)

معمر.

صادقوأبوعبدانابنعثمانوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9592

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالعطارأحمدبنمحمد

حدثنا،النيسابورىيحيىمحمدبنحدثنا،الصغانىإسحاقمحمدبن

عن،قتادةعن،حازمبنجريرعن،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمد

.(3)كبشينوالحسينالحسنعنعقكيهمالنبئأن،أنس

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبوأخبرنا-ا9296

عن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

وزنت:قالأنهحسينبنعلىبنمحمدعن،الرحمنعبدأبىبنربيعة

.(4)ةضفذلكبزنةفتصدقتوحسينحسنشعركجرواللهرسمولبنتفاطمة

(3

(4

والطبرانى،(1039)الصكلشرحفىوالطحاوى،(912)المنتقىفىالجارودإبنأخرجه

الذهبىوقالما.بهعكرمةطريقمن(4230)اسنساثىوا.بهمعمرأبىطريقمن(2567،18561)

.(19310)فىوسيأتىقوى.إسناده:3888/8

.(2466)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(2841)داودابو

حبانوابن،(0381)الصثكلشرحفىوالطحاوى،(2945)يعلىوأبو،(7252)البزاراخرجه

به.وهبابنطريقمن(5309)

ومن،2/105الليثىيحىوبرواية،(مخطوط-و13/17)بكيربنيحىبروايةالموطأفىمالك

.(380)المراسيلفىدإودأبوطريقه
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سنةالعقيقةبابالضحاياكتاب

حسنعنعقائهسعيد،بنيحيىعن،مالكوحذثنا:قال-ا9297

.(1)!هطالبأبىبنعلىابنىوحسين

أبو.أخبرظهبمحفوظوليس،أنسعنربيعةعن:وقيل-ا9298

عبدانابنعثمانوأبوالقاضىالحسنبنأحمدبكبروأبوالحافظاللهعبد

محمدبنالعباسأبوحدثناقالوا:المقرئحامدأبىابنمحمدوأبو

بناللهعبدبنيحيىحدثناالقراز،سنانبن(و159/91محمدحدثنا،يعقوب

أبىبنربيعةعن،غزتةبنعمارةحذثنى،لهيعةبناللهعبدحذثنى،بكير

الحسنبرأسأمرجم!اللهرسولأن،مالكبنأنسعن،الزحمنعبد

بوزنهتصدقثمفحلقا.سابعهمايومر!جمنئطالبأبىبنعلىابنىوالحسين

.(3)احبذيجدد)2(أويجدولم،فضة

ر!ئا،عائشةعن،عمرةعنسعيلإ،بنيحيىعن:وقيل-ا9299

محمدبنالعباسأبوحدثنا،إجازةاللهعبدأبو.أنجأئبمحفوفيوليس

قالا:الحكمعبدبناللهعبدبنومحمدسليمانبنالزبيعحدثنا،يعقوب

ابنأحمدأبوأخبرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا)ح(وهببناللهعبدحدثنا

بلاغا2/105الليثىيحمىوبرواية،(مخطو!-و13/17)بكيربنيحمىبروايةالموطافىمالك(1)

سعيد.بنيجىذكريخر!م

."اعلمواللهبالحاءيكوناأنوينبغىبالجيهمفيهماأكذا:الأصلحاشيةوفى،"يجد،:م،سفى(2)

بالحاء.الموضعينفى8/3886المهذبفىجاءوقداص.

بالج!يميجد.:وعنده.بهبكيهربنيحمىطريقمن(127)الأوصطوفى،(2575)الطرانىأخرجه(3)

يجدد.أو:يذكرولم
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سنةالعقيقةبابالضحاياكتاب

وهب،ابنأخبرنا،مسكينبنالحارث(1)نبأحمدأخبرنا،الحافظعدى

سعيد،بنيحيىعن،جريجابنعن،اليافعئيعنىعمروبنمحمدأخبرخ!

9/003والحسينالحسنعنلمججاله/اللهرسولعق:قالتر!لمحنهاعائشةعن،عمرةعن

أحمد:أبوقال.(2)الأذىرأسهماعنيماطأنوأمروسقاهما،السابعيوم

اليافعىعمرومحمدبنغيرالإسنادبهذاجريجابنعنيرويهأعلملا

رؤاد.أبىبنالعزيزعبدبنالمجيدوعبد

عقيقةفىمحزربناللهعبدوروى:اللهرحمهالفقيهقمال-أ9355

داودبنالحسينبنمحمدالحسنأبو.أخبرنامنكراحديثانفسهعن!حمالنبى

حدثنا،الطوسىسفيانبنأحمدبنحاجبأخبرنا،اللهرحمهالعلوى

محزر،بناللهعبدأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،الأبيوردىحقادبنمحمد

قال.(3)النبوةبعدنفسهعنعق!مالنبئأنأنس،عن،قتادةعن

الحديث.هذالحالمحزربناللهعبدتركواإنما:الرزاقعبد

عناخروجهومن،قتادةعنآخروجهمنروىوقد:اللهرحمهالفقيهقال

بشىء.وليس،أنسبى

ابنوعند."الحارثعنأحمدأنهالظاهر":الحاشيةوفى،الأصل:فىعليهاوضببالنسخفىكذا(1)

ابنعنيروىالذىهومسكينبنالحارثلانالصوابوهو.أبىأنجرناالحارثبناحمد:عدى

مسكين.بنالحارثترجمة5/281الكمالتهذيبينهظروهب.

الطحاوىوأخرجه.6/2231ملالكافىعدىوابن،الذهبىووافقه،وصححه4/237الحاكم(2)

به.وهبابنطريقمن(5311)حبانوابن،(1051)المشكلشرحفى

به.محرربناللهعبدطريقمن(7281)البزاروأخرجه.(7960)الرزاقعبد(3)
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الاختيار...علىالعقيقةأنعلىبهيستدلمابابالضحاياكتاب

الوجوبعلىلاالاختيارعلىالعقيقةأنعلىبهيستدلماباب

أخبرنا،الزوذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-ا9301

عن،قيسبنداودحدثنا،القعنبئحدثناداود،أبوحدثنابكر،بنمحمد

الأنبارئ،سليمانبنمحمدوحذثنا)ح(قال!كالنبئأن،شعيببنعمرو

51أر،أبيهعن،شعيببنعمروعن،داودعن،عمروبنالملكعبدحدثنا

كلأت.(االعقوقاللهيحب"لا:دممالالحقيقةعن!يخيهوالنبئسئل:قالجذهعن

عن؟فلينسكاوأ91/60عنهينسكأنفأححثولذلهولد"من:وقال،الاسمكره

.(2)"ةاشالجاريةوعنمكافأتان)1(،شاتانالغلام

جعفرابنبكرأبوأخبرنا،المهرجانئأحمدأبووأخبرنا-ا9302

عن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

عنسئلص!لىجصاللهرسولأن،أبيهعن،ضمرةبنىمنرجلعن،أسلمبنزيد

ولذلهولد"من:وقال،الالمىهإظنهوكط."العقوقأحب"لا:فقالالعقيقة

.(3)"فليفعلولدهعنينسكأنفأحث

المكافئتينبينفرقولا،السنفىلصاحبتهامساويةمنهماواحدةكلأى:الزمخشرىقال(1)

ويخمل...ومكافأةمكافئةفهى،كوئتفقدأختههاكافاتإذامنهماواحدةكللأن؟والمكافاتين

.3/267الفائقمذبوحتان...:يرادأنمكافأتان.:روىمنروايةفى

،6713)وأحمد،(24608)شيبةأبىوابن،(7961)الرزاقعبدوأخرجه.(2842)داودأبو(2)

داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهبه.قي!بنداودطريقمن(4223)والنسائى،(6822

(2467).

،50،/2اللثىيحسىوبرواية،(مخطوط-ظ13/16)بيهربنيحسىبروايةالموطافىمالك(3)

الاحاد=فىعاصمأبىوابن،(24603)شيبةأبىابنوأخرجه.(23134)أحمدطريقهومن
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الجاريةعنيعقوماالغلامعنيعقمابابالضحاياكتاب

ذلكقيهماعلقوقد،قوياالأولإلىانضمإذاوهذا:اللهرحمهالشيخلق

بمحبته.

الجاريةعنيعقوما،الغلامعنيعقماباب

بتالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ9353

بنإبراهيمحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

بنسباععن،أبيهعنيزيد،أبىبناللهعبيدحدثنا،سفيانحدثنا،بشار

301/9!رالئبئ/سمعت:قالتز!نهأالكعبيةوهى،الخزاعيةكرزأمعن،ثابت

يضركملاشاة،الجاريةوعنمكافأتان،شاتانالغلام"عن:العقيقةفىيقول

وهم.فيهأبيهوذكر،أبيهعنعيينةبنسفيانقالهكذا.(1)"اثانإأمكنذصانا

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ4935

عنيزيد،أبىبناللهعبيدعنزيد،بنحمادحدثنامسدد،حدثناداود،

وآلهعليهاللهصئىاللهرسولقال:قالترصرغنهاكرزأمعن،ثابتبنسباع

هوهذا:داودأبوقالشاة".الجاريةوعن،مثلانشاتانالغلام"عن:وسلم

.(2)مهوسفيانوحديث،الحديث

عنالشافحىعنالمختصر""فىالمزنئورواه:اللهرحمهلماولالفقيهلق

به.أسلمبنزيدطريقمن(980)=والمثانى

وابن،(3162)ماجهوابن،(4228)والنسائى،(2835)داودوابو،(27139)أحمدأخرجه(1)

.(19363)فىوسيأتىبه.عيينةبنسفيانطريقمن(5312)حبان

المشكلسرحفىوالطحاوى،(1102)والدارمى،(43271)أحمدوأخرجه.(2836)داودابو(2)

.(2461)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.زيدبنحمادطريقمن(4301)
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الجاريةعنيعقوماالغلامعنيعقمابابالضحاياكتاب

والمزكأ.(1)زركأمعنوهببنسباععنيزيدأبىبناللهعبيدعنسفيان

عنعيينةابنعنرووهالزواةسائرانأحدهما،؟موضعينفىفيهواهم

بنسباع:فيهقالواأنهم،والاخر،سباععنأبيهعنيزيدأبىبناللهعبيد

الموضعينأحدفى""السننكتابفىالمزكأعنالطحاوئرواهوقد.ثابت

التوفيق.وبالله،(2)سفيانعن،الناسسائررواهكماالمخوابعلى

نأ،ثابتبنسباععنيزيدأبىبناللهعبيدعنجريجابنورواه

.(3)أخبرتهكرزأئمان،أخبرهسباعبنثابتبنمحمد

ىز.أئمعناخروجبمامنذلكوروى

إملاء،الأصبهاكأيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-ا9305

بنالحسنحدثنا،بمكةالبصرىزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبوأخبرنا

عطاء،عن،ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الزعفراكأمحمد

"عن:يقولجمي!النبئسمعتالهار!نهاكرزائمعن،ميسرةبنتحيبةعن

.(4)((ةاثالجاريةوعنمكافأتان،ثاتانالغلام

أخبرنا:الافعىقال:وفي،28هصالمزنىمختصرفىوهر.(5691)المعرفةفىالمصنف(1)

يزيد.أبىبناللهعبيدعنإبراهيمبنإسماعيل

الصراب.علىبالاسمناد(546)الماثورةالسنن(2)

جريجابنطريقمن(504)25/166والطبرانى،(1516)مذىوالتر،(27373)أحمدأخرجه(3)

صحيح.حن:الترمذىوقال،به

من(2742)والنسانى،(2834)داودوأبو،(24271)وأحمد،(50642)شيبةأبىابنأخرجه(4)

به.عيينةبنمعانطريق
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الجاريةعنيعقوماالغلامعنيعقمابابالضحاياكتاب

بنإسماعيلأخبرناببغداد،السكرئمحمدأبوأخبرنا-أ9306

ابنأخبرنا،الرزاقعبدحدثنامنصور،أحمدبنحدثناالصفار،محمد

المكافأتان؟وما:لعطاءيعنىقلت،الحديثبهذا2عطاأخبرخ!،جريج

إناثها،منإليهأححثوذكرانها،المعزمنإليهأحبوالضأنالمثلاتا.:قال

صءو(1)وء
ابدا:قالجزورا؟مكانهاذبحتإنأرايت:لعطاءإنسانقال.منهراى

والسنة.:قال؟والسنة:لهقلتشئت.مابعداذبحثئم،سمىبالذى

أخبرنا،اللهرحمهالمستملىأحمدبنكاملجعفرأبوحدثنا-أ9307

بنيحيىحدثنا،البيهقئالحسينبنداودحدثنا،الإسفرايينئأحمدبنبشر

نفس:يقولمليكةأبىابنسمعت:قالوردبنالجبارعبدحدثنا،يحيى

المؤمنينأئميا:ز!نهالعائشةفقيل،غلامبكرأبىبناظ(91/60الرحمنلعبد

جمجيه:اللهرسولقالماولكن!اللهمعاذ:فقالتجزورا.-عنه:قالأو-عليهعقى

مكافأتان")2(."شاتان

أبوأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ9308

حدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،القطانزيابابنسهل

عن،خثيمبنعثمانبنعبداللهعن،إسماعيلأبوالمفضلبشربن

الدارمىوأخرجه.(5313)حبانوابن،(27372)أحمدطريقهومن،(7953)الرزاقعبد(1)

به.جريجابنطريقمن(3283)والمثانىالاحادفىعاصمأبىوابن،(0920)

طريقمن407/15العللفىوالدارقطنى،(1042)المشكلشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

به.وردبنالجبارعبد
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302/9

واحدةشاةعلىالغلامعقيقةفىاقتصرمنبابالضحاياكتاب

نأفأخبرتنا،الزحمنعبدبنتحفصةعلىدخلنا:قالماهكبنيوسف

وعنمكافأتمان،شاتمانالغلام"عن:!اللمج!الطرسولأن،أخبرتهار!نهاعائثة

-(1)
.دث!اه"الجارية

جعفرأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ9359

مخلد،بنالضخاكأخبرناجعفبر،بنيحيىحدثنا،الرزازعمبروبنمحمد

عن،الأعرجالرحمنعبدعن،أبيهعن،تميمبنسالمحفصبىأبوحدثنا/

فعقوا،الجاريةعنتعقولاالغلامعنتعقاليهود"إن:قاللمج!النبئأنهريرةبىأ

.(2)"ةا!ثلالجاريةوعنلث!اتين،الغلامعن

واحدةشاةعلىالغلامعقيقةفىاقتصرمنباب

عبيدأحمدبنأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئأخبرنا-أ9310

)ح(المقعدالهذمحرعمبروبناللهعبدمعمرأبوحذثنى،تمتامحدثنا،الضفار

مطر،ابنعمروأبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرنصبرأبووأخبرنا

عن،أتوبحدثنا،الوارثعبدحدثنا،معمرأبوحدثنا،خليفةأبوأخبرنا

وعن،كبشاالحسنعنعق!عيحياللهرسولأنر!يهنما،عباسابنعن،عكرمة

كبشئا)3(.الحسين

به،المفضلبنثرطريقمن(0531)حبانوابن،(1513)مذىالتروأخرجه.(28042)أحمد(1)

صحيح.حن:الترمذىوقال

به.حفصأبىطريقمن(8857)البزاروأخرجه.(8624)الشعبفىالمصنف(2)

.(19294)فىتقدم(3)
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...العقيقةعظامتكسرلاقال:منبابالضحاياكتاب

جعفرابنبكرأبوأخبرناالمهرجاك!،أحمدأبوأخبرنا-أ9311

عن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكى

إلاعقيقةولدهمنأحديسألهيكنلمأنهر!يهنطعمربناللهعبدعن،نافع

.(1)والأنثىالذكرعنشاةشاةأولادهعنيعقوكان،إياهاأعطاه

بنعروةأباهأن،عروةبنهشامعنمالكوحدثنا:قال-أ9312

.(2)ةاشبشاةوالاناثالذكوربنيهعنيعقكانالزبير

العقيقة،عظامتحسرلاقال:منباب

ويهدونويتصدقونمنها،اهلهاويأكل

عنالعلاء،بنمحمدعن،""المراسيلفىداودأبوروى-أ9313

التىالعقيقةفىقالر!مجالنبئأن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،حفص

إلىدعثوا)3("أن؟السلامعليهموالحسينالحسنعنفاطمةاو،91/61عفتها

بكوأبو.أخبرناهعظما"منهاتكسرواولاوأطعموا،وكلوا،برجلمنهاالقابلة

الفؤلؤى،علىأبوحدثنا،الذاودئالحسينأبوأخبرنامحملإ،بنمحمد

.(4)فذكرهداود.أبوحدثنا

.2/150الليثىيحىوبرواية،(مخطوط-ظ17/13)بكيربنيحىبروايةالموطأفىمالك(1)

به.نافعطريقمن(24612)شيبةأبىوابن،(7964)الرزاقعدوأخرجه

.2/150الليثىيحىوبرواية،(مخطوط-و17/13)بكيربنيحيىبروايةالموطأفىمالك(2)

به.عروةبنهامطريقمن(24614)شيبةأبىابنوأخرجه

عليها.وضببإتبهعثوا".:الأصلفى(3)

عقبوسيأتىبه.غياثبنحفصطريقمن(24626)ثيبةأبىابنوأخرجه.(379)المراسيل(4)

(59321).
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دمهامنبشىءالصبىيمسلاباب:الضحاياكتاب

عبيد،أحمدبنأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-ا9314

،الأحولعامرعن،الوارثعبدحدثنا،مسذدحدثنا،عمربنعثمانحدثنا

شاتانالغلام"عن:جمثاللهرسولقال:قالتر!بهاكرزائمعنعطاء،عن

جدولا)1(تقطع:يقولعطاءوكان:قالشاة".الجاريةوعنمكادأتان،

فقل:ذبحتإذا:عطاءوقال:قال.وتطبخ:قالأظنهعظم.لهايكسرولا

قالائهعطاءعنجريجابنروايةوفى.فلالبعقيقةهذه،أكبرواللهاللهباسم

.الجيرانفىويهدى،وملحبماءوتطبخارابااراباتقطع:العقيقةفى

قوله.مناللهعبدبنجابرعنذلكفىوروى

دمهامنبشىءالصبىيمسلابافي:

أبوحدثنا،بكبربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-ا9315

أبى،حدثنا،الحسينبنعلئحدثنا،ثابمببنمحمدبنأحمدحدثنا،داود

إذاالجاهلتةفىكنا:يقولبريدةأبىسمعت:قالبريدةبن/اللهعبدحدثنا303/9

كنابالإسلاماللهجاءفلقابدمها،رأسهولطخشاةذبحغلاملأحدناولد

بزعفران)2(.ونلطخهرأسهونحلقشاةنذتح

عنالمزخ!اللهعبدبنيزيدعنموسىبنأتوبحديثوفى:الثيخقال

.1/197الفائق.اللحممنعليههبمايفصلالعظم:الجدل:المبردتال،التامةالأعضاء:الجدول(1)

من238/4والحاكم،(0371)عقبالمشكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.(2843)داودأبو(2)

داودأبىصحيحفىالالبانىوقال.الذهبىووافقهالحاكموصححهبه.واقدبنالحسينطريق

صحيح.حسن:(2469)
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دمهامنبشىءالصبىيمسلاباب:الضحاياكتاب

،الغلامعنويعق،فرعالغنموفى،(1)عرفالإبل"فى:قالك!ك!اللهرسولأن،أبيه

.(2)"ميدبرأسهيمسقولا

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9316

يوسف،بنمحمدحمةأبوحدثنازياد،بنعلىبنالحسنأخبرنا،الفقيه

وأخبرنا)ح(سعيدبنيحيىعن،ذكرهحديثاجريجابنعن،قئأبوأخبرنا

حدثنا،حيانابنمحمدأبوأخبرناالأصبهاكأ،الحارثابنبكرأبو

عبدحدثنا،الضيرفئبكاربنمحمدحدثنا،رستةبناللهعبدبنمحمد

عن،الأنصارىسعيدبنيحيىعن،جريجابنعن،العزيزعبدبنالمجيد

يجعلونالجاهليةأهلوكاد:قالتالعقيقةحديثفىرفنئعائشةعن،عمرة

يجعلأن!النبئفأمر،الصبىرأسعلىويجعلونهالعقيقةدمفىقطنة

خلوقا)3(.الدممكان

"أميطوا:مرعابنسلماناظ(91/61حديثكأوقوله:اللهرحمهالفقيهقال

يمسأنعنوالنهىالرأسحلقبهالمراديكونأنيحتمل.(4)"الأذىعنه

بدمها.رأسه

.3/435الهاية.الناقةتلدهماأول:الفرع(1)

لشرخفىوالطحاوى،(0811)والمثانىالآحادفىعاصمأبىوابن،(3166)ماجهابنأخرجه(2)

به.مودىبنأيوبطريقمن(333)الأوسطفىوالطبرانى،(0521)الصشكل

فىوسيأتى.بهالمجيدعبدطريقمن15/084العللفىوالدارقطنى،(4521)يعلىأبوأخرجه(3)

(19199).

.(19287)فىتقدم(4)
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دمهامنبشىءالصبىيمسلاباب:الضحاياكتاب

أبوحدثنا،بحنرانابنالحسينأبوأخبرناائذىالحديثوأقا-ا9317

،همامحدثنا،عفانحدثنا،شاكربنمحمدبنجعفرحدثنا،الرزازجعفر

أخبرنا،القطانبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا)ح(قتادةحدثنا

حدثنا،الحوضصاحبعمربنحفصعمرأبوحدثنا،جبلةبنمحمد

غلابم"كل:قالجمهماللهرسولأن،سمرةعن،الحسنعن،قتادةعن،هقام

يتهروافىالحوضئزادويدفى".رأسهويحلقالسابعيومعنهيذبح،بعقيقتهرهينة

العقيقةذبحتإذا:قالبهيصنعكيفالدمعنسئلإذاقتادةوكان:قال

حتىالضبىيافوخعلىتوضعثئم،أوداجهابهافاستقبلمنهاصوفةأخذت

علىأبوأخبرظفقد.(1)دعبويحلقرأسهيغسلثئم،الخيطمثلتسيل

:هقاممنوهمهذا:داودأبوقال:قالداسةابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارى

(2)!وص
."يدمى"

بناحدثنا،داودبوأحدثنا،بكربوأأخبرنا،علىبوأأخبرنا-ا8931

.قتادةعن،عروبةأبىابنهوسعيدعن،عدىأبىابنحدثنا،المثنى

كذا،أصخ"ويسفى".:اوددبوأقالويسفى".ويحلقسابعه"يوم:وقاله!ذف

عنوأشعثدغفلبنوإياس،قتادةعنيعنى،مطيعابىبنسلآمقال

.(3)الحسن

وأحمدبه.حفصطريقمن(6828)والطبهرانىبه.عفانطريقمن(2012)الدارمىأخرجه(1)

.(19291)فىوتقدمبه.همامطريقمن(08320)

.(2837)داودابو(2)

.(2838)داودوأبو،(5695)المعرفةفىالمصنف(3)
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والتسميةالرأسوحلقالعقيقةوقتفىجاءمابابالضحاياكتاب

والئسميةالرأسوحلقالعقيقةوقتفىجاءماباب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9319

حدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثنا

عامربنسلمانعن،الربابعن،حفصةعن،هشامعن،غياثبنحفص

اليومفىالذمعنهويراق،الأذىعنهيماطبمبعقيقتهمرتهن"الغلام:قالرفعه

.(2)قتادةعنعروبةأبىابنحديثهذافىمضىوقد.(1)"!شاشلا

ببغداد،الحفارجعفربنمحمدبنهلالالفتحأبووأخبرنا-أ0932

بنمحمدبنالحسنحدثنا،القطانعيالشبنيحيىبنالحسينأخبرنا

،قتادةعن،مسلمبنإسماعيلعن،عطاءبنالوهابعبدحدثنا،الصباح

ولأربعلسبعتذبح"العقيقة:!اللمجيمالنبىعن،أبيهعن،بريدةبناللهعبدعن

(3)
."وعشرينولإحدىعشرة

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9321

يوسف،بنمحمدحمةأبوحدثنازياد،بنعلىبنالحسنأخبرنا،الفقيه

)ح(سعيدبنيحيىعن،ذكرهحديثاجريجابنعن،قئأبوحدثنااو(91/62

حدثنا،حيانابنمحمدأبوأخبرنا،الأصبهاك!الحارثابنبكرأبووأخبرنا

حدثناالصيرفئ،بكارمحمدبنحدثنا،رستةبنعبداللهمحمدبن

.(19290)فىتقدم(1)

.(19291)فىتقدم(2)

به.عطاءبنالوهابعبدطريقمن(723)والصغير،(4882)الأوسطفىالطبرانىأخرجه(3)
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304/9

...ةضفشعرهبزنةالتصدقفىجاءمابابالضحاياكتاب

الأنصارى،سعيدبنيحيىعن،جريجابنعن،العزيزعبدبنالمجيدعبد

شاتمانالغلامعن"يعق:قالكحابخئعنر!نها،عائشةعن،عمرةعن

والحسينالحسنعن!سي!للهارسولوعق:قالتشاة".الجاريةوعن،مكادأتمان

اسمهعلى"اذبحوا/:وقال.الأذىرألسهعنيماطأنوأمرجا!لايومشاتين

حديثلفظ.(1)"بلالفعقيقةهذه،وإليكلكالفهثمأكبر،واللهاللهباسموقولوا:

شاتين،حسينوعن،شاتينالحسنعن:قزةأبىروايةوفى،المجيدعبد

وسماهما.ال!ابعيومذبحهما

إسماعيلأخبرناببغداد،ال!كرئمحمدأبووأخبرنا-أ9322

جريج،ابنأخبرنا،الززا!تىعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثناالصفار،

يومالحسنسضىأنهجمه!النبىعن،(2)أبيهعنمحمد،بنجعفرحدثنا

.(3)الحملإلابينهمايكنلمأنهوذكرحسينا،حسنمناشتقوأنه،سابعه

القابلةتعطىومافضة،شعرهبزنةالتصدقفىجاءماباب

المهرجانئ،الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-أ9323

.،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبوأخبرنا

فأأبيهعن،علىبنمحمدبنجعفرعن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا

كلثوموائموزينبوحسينحسنشعرلمجي!اللهرسولبنتفاطمةوزنت:قال

.(69311)تقدم(1)

.الانقطاععلىعلامة8/0389المهذبفىالذهبىعليهاضببوكذا،الأصل:فىعليهماضبب(2)

.3/172،173الحاكمطريقهومن،(7979)الرزاقعد(3)
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الضحالاكتاب

فصئحة)1(ذلكبزنةفتصدقت

...ةضفشعرهبزنةالتصدقفىجاءماباب

عليهماوحسينحسنفىحسينبنعلىبنمحمدعنربيعةعنورويناه

ال!لام)1(.

أحمدبنبكرأبوأخبرنا،الحافظعبداللهأبووأخبرنا-ا9324

بنسليمانحدثنا،القعنبئحدثنا،الحسنبنموسىأخبرنا،الفقيهإسحاق

بنتفاطمةأنجده،عن،أبيهعنمحمد،جعفربنعنبلال!،

وحلقت،شاةولدتهماحينوحسينحسنعنذبحتلمجماللهرسول!

ففئحة.بوزنهتصذقتثمشعورهما

علىبنالحسينحدثنا،الحافظ(2اللهعبد2)أبووحدثنا-ا9325

الرحمنعبدبنسعيدحدثناصاعد،بنمحمدبنيحيىأخبرنا،الحافظ

عن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعنزيد،بنحسينحدثناالمخزومئ)3(،

شعر"زنى(ظ91/162:فقالفاطمةمرأ!عاللهرسول!أن،ل!عبهعلىعن،جده

.(4)"العقيقة!!جرالقابلةوأعطىفضة،بوزنهوتصذقىالحسين

.(19296)فىتمدم(1)

مفببصكأ"كذا:الحاشيةوفى،الأصلفىعليهوضبب"على"،:م،س،الاصلفى(2-2)

."الحافظاللهعبدأبو:رخوفى،عليه

بخطالحاشيةوفى،عليهوضبب،الجمحى:ص"فى:الحاشيةوفى."ر"خ:الأصلفىفوقها(3)

تهذيبفىترجمتهفىكماالمخزومىوهو.!ا."اعلمواللهالجمحىصوابه:نسختهعلىالحافظ

.01/526الكمال

لا.:فقالالذهبىوتعقبه.يخرجاهولمالاسنادصحيح:وقال،3/179الحاكم(4)
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...فضةشعرهبزنةالتصدقفىجاءمابابالضحاياكتاب

بنجعفرعنزيدبنالحسينعنالحميدئوروى.الروايةهذهفىكذا

العقيقة.رجلالقابلةأعطىل!بهطالبأبىبنعلئأن،أبيهعنمحمد

مرسلاجميه!النبىعن،أبيهعنمحمدبنجعفرعنغياثبنحفصورواه

عنإسحاقبنمحمدروايةوفى.(1)برجلمنهاالقابلةإلىيبعثواأنفى

عق:قالر!بهعلىعنحسينبنعلىبنمحمدعنبكرأبىبناللهعبد

بزنةوتصدقىرأسهاحلقىفاطمة"يا:وقالبشاةالحسنعنجمتاللهرسول

منقطع.أيضاوهذا.(2)م!ردوبعضام!ر!وزت!كلانفوزناه.((ةضفشمعره

عنجذهعنأبيهعنحسينبنعلىمحمدبنعن:روايتهفىوقيل

لا.أمهومحفوخما)4(أ!رىولا.(3)هن!ىلئ

بنالزحمنعبدأخبرنا،العمرئالفتحأبوالشريفأخبرنا-أ9326

الجعد،بنعلئحدثنا،العزيزعبدبنمحمدبناللهعبدأخبرنا،شريحأبى

عن،(الحسينابن)عن،عقيلىبنمحمدبناللهعبدعن،شريكأخبرنا

(1

(2

(3

.(19313)فىتقدم

وقالبه.إسحاقبنمحمدطريقمن(1519)والترمذى،(245971شيبةأبىابنأخرجه

يدركلمالحسينبنعلىبنمحمدجعفروابو،بمتصللي!لىاسناده،غريبحن:الترمذى

طالب.أبىبنعلى

به.إسحاقبنمحمدطريقمن237/4الحاكمأخرجه

"كذا،.:الأصلفىفوقهاكتب

بنعلىبنالحسينبنعلىوهو"أبى!.:كلمةفوقالأصلفىوضبب،االحسنإأبى:سفى(ه

ضبب8/1389المهذبوفى.02/382الكمالتهذيبينظر.العابدينزينالحسينأبوطالبابى

انقطاعه.علىعلامة3الاهذاعلىالذهبى
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القزععنالنهىبابالضحاياكتاب

عنأعقألااللهرسوليا:قالترعيهنماحسنافاطمةولدتلما:قالرافعأبى

وأالأوفاضعلىالورقمنبوزنهوتصدقىشعرهاحلقىولكن"لا،:قال؟بدمبنىا

ففعلت.المحضأهلبالأوفاضيعنى:شريذقال:علئقالالصساكين".على

.(1)كلذمثلفعلتحسيناولدتفلما،ذلك

الصفار،اللهعبدأبوأخبرنا،الضيرفئسعيدأبووأخبرنا-ا9327

وهوسلمةبنسعيدحدثنا،أشعثبنسعيدحدثنا،غالببنمحمدحدثنا

أبىعن،حسينبنعلىعنمحمد،بناللهعبدحدثنا،الحسامأبىابن

عظيم،بكبشعنهتعقأنأرادتأفهولدتهحينعلىبنالحسنأن،رافع

تصدقىثمرأسهشعراحلقىولكنبشىء،عنهتعقى"لا:لهافقالكيمالنبئفأتت

منالحسينوولدت."السبيلابنعلىأووجلعزاللهسبيلفىالورقمنبوزنه

او(63/91صخإنوهو،عقيلابنبهتفزد.(2)كلذمثلفصنعتالمقبلالعام

وهوبغيرهافأمرها،رؤيناهكمابنفسهعنهماالعقيقةيتولىأنأرادفكأنه

التوفيق.وبالله،الورقمنشعرهمابوزنالتصدق

القنىعنالنهى/باب

أحمدبنعثمانعمروأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9328

بنشجاعحدثنا،طالبأبىبنجعفربنيحيىحدثناببغداد،الذقاق

طريقمن(2576)والطرانى،(24598)شيبةأبىابنوأخرجه.(2315)الجعدياتفىالبغوى(1)

به.عقيلبنمحمدبناللهعبدطريقمن(27196)وأحمدبه.شريك

به.أشعثبنسعيدطريقمن(918،2577)الطرانىأخرجه(2)
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الصبى...اذنفىالتاذينفىجاءمابابالضحاياكتاب

أبوأخبرنا،اللهعبدأبووأخبرنا)ح(عمربناللهعبيدحدثناالوليد،

مسذد،حدثنا،يحىبنمحمدبنيحيىحدثنا،يعقوبابن(1)اللهعبد

أبيهعن،نافعبنعمرحدثنا،اللهعبيدحدثناسعيد،ابنوهويحىحدثنا

يحلقأنوالقزع.القزععنمحصاللهرسولنهى:قالرضالظعمرابنعن،نافع

مسلمرواهسعيد،بنيحيىحديثلفظ.(2)بعضهويدعالضبىرأسبعض

حديثمنالبخارئوأخرجه،يحيىعنحرببنزهيرعن""الصحيحفى

.(3)اللهعبيدعنجريجابن

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظعبداللهأبوأخبرنا-ا9329

بنشبابةحدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدبكرأبوحدثنا،يعقوبابن

نهى:قالز!يهماعمرابنعندينار،بناللهعبدعن،شعبةحدثناسؤار،

القزع)4(.عنصرواللهرسول

يولدحينالصبىأذنفىالتأذينفىجاءماباب

العلوئأحمدمحمدبنالطفربنمنصورأبوأخبرنا-ا9335

"محمد،.:مفىبعده(1)

من(4652)والشائى،(5175)أحمدوأخرجه.(743)والآداب،(5713)المعرفةفىالمصنف(2)

به.عمر!باللهعبيدطريقمن(5506)حبانوابن،(3637)ماجهوابن.بهسعيدبنيحصطريق

به.نافعبنعمرطريقمن(4193)داودوأبو

.(0592)والبخارى،(0122/131)مسلم(3)

،5356)وأحمد.بهسراربنشبابةطريقمن(3638)ماجهوابن،(56582)شيةأبىابنأخرجه(4)

به.ديناربناللهعبدطريقمن(1592)والبخارى،(5548.0555،5989
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يولد...حينالمولودتسميةبابالضحاياكتاب

بنأحمدحدثنا،دحيمبنعلىبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،اللهرحمه

محمدأبووأخبرنا)ح(موسىبناللهعبيدأخبرنا،غرزةأبىبنحازم

محمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغدادالسكرىالجئارعبدبنيحيىبناللهعبد

أخبرنا:قالاالرزاقعبدحدثنا،الزمادىمنصوربنأحمدحدثناالضفار،

أبىبناللهعبيدعن،عاصمبناللهعبيدبنعاصمعن،الثورىسفيان

علىبنالحسنأذنفىأذنجميهماللهرسولرأيت:قالأبيهعن،رافع

.(1)ا!رفاطمةولدتهحينبالضلاة

مضىممااصحفيهاجاءومايولد،حينالمولودتسميةباب

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9331

:قالواسفيانبنوالحسنمحمدبنوتميمالإمامنصربنمحمداللهعبدأبو

ثابتعن،سلمةبنحمادحدثنا،النرسىحمادبنالأعلىعبدحدثنا

طلحةأبىبناللهبعبدذهبت:قال!رفرجهمالكبنأنسعنالبناك!،

بعيرا)2(يهنأعباءةفىكح!اللهورسولولدحين!يهواللهرسول!إلىالأنصارئ

فألقاهنتمرات(!ا63/91فناولفنعم.:فقلت."؟رمتمعك"هل:!الل

فقال!،يتلمظهالصبئفجعلفيهفىفمخهالضبىفافغرثئمفلاكهنفيهفى

واقرمذى،(5105)داودوأبو،(27186،27194)أحمدوأخرجه.(7986)الرزاقعبد(1)

أبىصجحفىالألبانىوحسنهصجح.حسن:الترمذىوقال.بهالثورىسفيانطريقمن(4151)

.(5824)اودد

.4/127السننمعالم.القطرانوالهناء،بهويعالجهبالقطرانيطليهاى:بعيرايهنأ(2)
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306/9

يولد...حينالمولودتسميةبابالضحاياكتاب

فىمسلمرواه.(2)اللهعبدوسماهالئمر".الأنصار(1)بح":!غاللهرسول

عنسيرينبنانسحديثمنوأخرجاه،(3)الاعلىعبدعن""الصحيح

.(4)مالكبنأنس

قالا:عمروأبىابنسعيدوابوالحافظاللهعبدابوأخبرنا-ا9332

حدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

ولد:قالموسىأبىعن،بردةأبىعن،اللهعبدبنبريدحدثنا،أسامةأبو

فىالبخارئرواه.()بتمرةوحئكهإبراهيمفسضاهيخي!النبئبهفأتيتغلامكالى

بالبركةلهودعا:فيهوزادأسامةأبىعننصربنإسحاقعن""الصحيح

أبىابنبكرأبىعنمسلمورواه،موسىأبىولدأكبروكان،إلى/ودفعه

.(6)أسامةأبىعنوغيرهشيبة

وعلى،المذبوحبمعنىكالذبحالمحبرببمعنىفالكسر،وكسرهاالحاءبضمروى:النروىقال(1)

هذاعلىالباءوفى،مصدرفهوالحاءضممنوأما،التمرالأنصارمحبوب:أى،مرفرعةفالباههذا

فينصب.التمرالأنصارحبانظروا:فتقديرهنصبفمن،والرفع،الاشهروهو،الضب؟وجهان

عادةأو،هكذاآولازمالتهمرالانصارحب:أى،خبرهحذفبتدأهو:قالرفعومن،أيضار!ا

.123/14النروىدرحمسلمصحيح.صغرهممن

طريقمن(3283)يعلىوأبوبه.سفيانبنالحنطريقمن(4531)حبانابنأخرجه(2)

.(7211)فىوتقدمبه.حمادبنالأعلىعد

.(22/2144)مسلم(3)

.(5470)والبخارى،(23/2144)مسلم(4)

به.أسامةأبىطريقمن(09571)أحمدوأخرجه.(035)والآداب،(1862)الشعبفىالمصنف(5)

.(2145/24)ومسلم،(5467)البخارى(6)
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الضحاياكتاب

بهيسمىأنيستحبماباب

بهيسمىأنيستحبماباب

محمدبنالنضرأبوحدثنا،الحافظعبداللهأبوأخبرنا-ا9333

العزيزعبدبنوعلئالدارمئسعيدبنعثمانحدثنا،الفقيهيوسفبنمحمد

أبىابنزكرئاوأبوالأصبهانخمايوسفابنمحمدأبووأخبرنا)ح(البغوى

فراسبنإبراهيمبنأحمدبنالحسنمحمدوأبوبنيسابورالمزكىإسحاق

عبدالرحمنأحمدبنمحمدبنبنعمرحفصأبوأخبرناقالوا:بمكة

زيادبنإبراهيمحدتنا:قالاالعزيزعبدابنالحسنأبواخبرثا،مجئالب

بناللهعبيدحذثنى،عتادبنعتادحدثنا.سبلان:لهألا!لماأئدىالبغدادئ

ابنعن،نافععن،ومائةوأربعينأربعيعثةبمكةاللهعب!9وأخوعمر

اللهعبدوجلعزاللهإلىأسمائكمأحب"إن:لمجي!اللهرسولقال:!الا!وعمر

الذى:الباقينحديثفىوليس،اللهعبدأبىيثحطلفظالزحمن")1(.وعبد

بنإبراهيمعن""الصحيحفىمسلمرواه.التاريخولا.سبلان:لهيقال

(2)
.زياد

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا9334

ابنيعنىهشامحدثنا،أبىحدثنا،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثناعبيد،

عن،شبيببنعقيلحدثنىمهاجر،محمدبنحدثناالطالقانحآ،سعيد

وأحمد.بهزيادبنإبراهيمطريقمن(49491داودأبووأخرجه.(5041الآدابفىالمصنف(11

به.العمرىعمربناللهعبدطريقمن(37281ماجهوابن،(28341والترمذى،(47741،6122

.(13212/2مسلم(21
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بهيسمىأنيكرهمابابالضحاياكتاب

بأسماء"سموا:لمجماللهرسولقال!:قال!صحبةلهوكانتالجشمىوهبأبى

،وهمامحارثوأصدقها،الرحمنوعبداللهعبداللهإلىالأسماءوأحبالأنبياء،

(1)،لمد
.ومزه"حربواقبحها

الاسفرايينئ،محمدبنعلىبنالفضلالعباسأبوأخبرنا-أ9335

حدثنا،الذهلئعلىبنإبراهيمحدثناأحمد،بنبشرسهلأبوأخبرنا

أبىبناللهعبدعنعمرو،بنداودعن،هشيمأخبرنا،يحيىبنيحيى

"إئكم:جمعيهاللهرسول!قال!:قال!الذرداءأبىعن،الخزاعىاو(91/64زكرتا

مرسل؟اهذ.(2)"أسماءكمفأحسنوا،آبائكموأسماءبأسمائكمالقيامةيومتدعون

الذرداء.أبىمنيسمعلمزكرتاأبىابن

بهيسمىأنيحرهماباب

أحمد،بنبشرأخبرنا،علىبنالفضلالعباسأبوأخبرنا-أ9336

أبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(الذهلئعلىبنإبراهيمحدثنا

يحيى،بنيحيىحدثنا:قالاقتيبةبنإسماعيلأخبرنا،إسحاقابنبكر

عن،أبيهعنيحذثالزبيعبنالزكينسمعت:قالسليمانبنمعتمرأخبرنا

أفلح؟4أسماأربعةرقيقنانسقىأنلمجراللهنبئنهانا:قالجندببنسمرة

.(481)المفردالأدبفىالخارىطريقهومن،(19032)وأحمد،(055)الآدابفىالمصنف(1)

وصححهبه.الطالقانىسعيدبنهامطريقمن(3567)والنسالى،(4950)داودأبووأخرجه

الأنبياء!.بأصماء"تسموا:قولهدون(0414)داودأبىصجحفىالالبانى

(8581)حبانوابن،(4894)داودوأبو،(69312)أحمدوأخرجه.(8633)الشعبفىالمصنف(2)

به.هثمطريقمن
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بهيسمىأنيكرهمابابالضحاياكتاب

.2يحيىبنيحيىعن""الصحيحفىمسلمرواهونافعا)1(.ويساراورباحا

الشيبانئ،اللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9337

حدثنا،زهيرحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا

جندببنسمرةعن،عميلةبنالربيععن،يسافبنهلالىعنمنصور،

الله،إلاإلهلا:أربعوجلعزاللهإلىالكلام"أحب:!اللهرسولىقالى:قالى

يساراغلامكتسملا،بدأتبأيهنيضركلا،للهوالحمد،اللهوسبحانأكبر،والله

(3)نهإنمالا.:فيقوليكونفلاهو؟أثئم:تقولفإئك؟أفلحولانجيخاولاباحا13ولا

.(جمرن!)بنأحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(4)"!لعتزيدىفأ*ع!رأ

ابناللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمداخبونا-اه5338

حدثنا،اللهعبدبنهارونحدثنا،إسحاقبنإبراهيمحدثنا،يعقوب

يقولى:جابراسمعأنهالزبيرأبوأخبرخ!،جريجابنحدثنا،عبادةبنروح

وبنافعوبيساروبأفلحوبركهبيعلىيسمىأنعنينهىأن!ك!النبئأراد

عنينهولمقبضثمشيئا،يقلفلمعنهابعدسكترأيتهثم،ذلكوبنحو

طريقمن(5836)حبانوابن،(0373)ماجهوابن،(9954)داودوأبو،(13802)أحمدأخرجه(1)

به.سليمانبنمعتمر

.(2136/10)مسلم(2)

"هو".:الأصلحاشيةوفى،"هى":مفى(3)

داودوابو،(07102،40242)أحمدوأخرجه.(605)والاداب،(160)الشعبفىالمصنف(4)

حبانوأبن،(06821)الكبرىفىوالنسائى،(2836)والترمذىبه.زهيرطريقمن(4958)

به.منصورطريقمن(835،1811)

.(1372/21)مسلم(5)
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307/9

...القبيحالاسمتغييربابالضحاياكتاب

"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)تركهثثمذلكعنينهىأنعمرأرادثئم،ذلك

.(2)خورعنخل!أبىابنعن

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأنجرنا-أ9339

أخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(حنبلأحمدبنحدثناداود،

أبىابنبكرأبوحدثنا،رجاءبنمحمدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد/

أبىعن،الأعرجعنالرناد،أبىعن،عيينةبنسفيانحدثناقالا:شيبة

ملكيسمىرجلالقيامةيوماللهعنداسبم"أخنع:جمي!النبئبهيبلغر!بههريرة

لكط"لا:روايتهفىشيبةبىأابنبكرأبوزاد،أحمدحديثلفظ.(3)"الأملاك

ابنعناظ(91/64اللهعبدبنعلىعن""الصحيحفىالبخارئرواه."اللهإلا

قال:زادشيبةأبىابنبكروأبىحنبلبنأحمدعنمسلمورواه،عيينة

.(-)أوضع:فقال"أخنع"عنعمرو)4(أباسألت:حنبلبنأحمد

منهأحسنهوماإدالاسموتحويل،القبيحالاسمتغييرباب

عبدانمحمدبنمحمدبنسعيدبنعثمانأبوأخبرنا-أ9345

بنيحيىحدثنا،الحافظيعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا،النيسابورى

وأحمد.بهجريجابنطريقمن(5842)حبانوابن،(834)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(1)

به.الزبيرأبىطريقمن(14606،15164)

.(1382/13)سلم(2)

الترمذىوأخرجه.(7329)وأحمد،(4961)داودوأبر،(46)والصفاتالأسماءفىالمصنف(3)

به.جيةبنسفيانطريقمن(5835)حبانوابن،(2837)

.،أعلمواللهاللغوىمراربنإسحاقالثبانىعمروأبرهو:،قلت:الأصلحاسيةفى(4)

.(2143/02)وسلم،(6062)البخارى(5)
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...القبيحالاسمتغييربابالضحاياكتاب

الفقيه،النضرأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(يحيىبنمحمد

بنيحيىحدثنا،حنبلبنأحمدحدثناقالا:إسماعيلبنإبراهيمحدثنا

غئر!ي!ك!النبئأنوعتما،عمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبيدعنسعيد،

بنأحمدعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)"جميلة"أنت:قالعاصيةاسم

:(2)
.وعيره..

أخبرنا،بطوسالروذبارئمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-أ1934

حدثناسعيد،بنعثمانحدثنا،الفقيهيوسفبنمحمدبنمحمدالنضرأبو

سعدبنسهلعن،حازمأبوحذثنى،غسانأبوحدثنا،مريمأبىبنسعيد

فخذهعلىفوضعهولدحين!ي!ك!اللهرسولإلىأسيدأبىبنبالمنذرأمح!:قال

بابنهأسيدأبوفأمر،يديهبينبشىء!يمالنبئفلهى،جالسأسيدوأبو

"أين!و:اللهرسولفقالفأقلبوه)3(،!ي!ك!النبىفخذعلىمنفاحتمل

.فلان:قال."؟طسا"ط:قال.اللهرسولياأقلبناه:أسيدأبووالالصبع؟".

حبانوابن،(4952)داودأبوطريقهومن،(4682)وأحمد،(509)الآدابفىالمصنف(1)

من(3733)ماجهوابن.بهالقطانسعيدبنيحىطريقمن(2838)الترمذىوأخرجه.(5819)

به.عمربناللهعبيدطريق

.(2139/14)مسلم(2)

فى:النووىقال.وصرفوهردوه:وأقلبوهرإ..خقاموه"فأ:الحاشيةوفى.أص9:الأصلفىفوقها(3)

الحديث،وشراحوالغريباللغةأهلجمهوروأنكره،بالألف"فأتلبوه"مسلمصحيحنسخجميع

ثبتهافا،قليلةاخةبالألف،"أتلبوهأنالتحريرصاحبوذكر...الألفبحذفتلبوه:صوابه:وقالوا

.128/14النووىبثرحمسلمصحيح.أعلموالله،لغة
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...القبيحالاسمتغييربابالضحاياكتاب

فىالبخارئرواهالمنذر)1(.يومئذفسقاهالمنذر".اسمهولكن"لا:قال

وغيرهسهلبنمحمدعنمسلمورواه،مريمأبىبنسعيدعن""الصحيح

(2)

سعيد.عن

السكرىالجبارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ9342

منصورأحمدبنحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

ابنعن،الزهرئعنمعمر،أخبرناالززاق،عبدحدثناالزمادى،

."؟اسمك"ما:جمماللهرسول!رقال:قالجدهعن،أبيهعن،المسئب

قال.أبىسماييهاسماأغيرلا:قالسهل".أنت"بل:قال.حزن:قلت:قال

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(3)دعبالحزونةتلكففينا:المسئبابن

الززاق)4(.عبدعنوغيرهاللهعبدبنعلى

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-أ9343

اللهعبدأبووأخبرنا)ح(شعبةحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

حدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظ

أبىبنعطاءعن،شعبةحدثناجعفبر،محمدبنحدثنابشتار،محمدبن

زينبأن،هريرةأبىعن،يحذثرافعأباسمعت:قالاو(65/91ميمونة

به.مريمأبىبنسعيدطريقمن(5793)والطبرانى،(816)المفردالأدبفىالبخارىأخرجه(1)

.(29/2149)وملم،(6191)البخارى(2)

أحمدطريقهومن،جده:عدهولي!(19851)الرزاقوعد،(510)الآدابفىالمصنف(3)

.(5822)حبانوابن،(4956)داودوأبو،(23673)

.(0916)البخارى(4)
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...القبيحالاسمتغييربابالضحاياكتاب

لفظ.(1)زينبصجه!طط!اللهرسولفسفاهانفسها.تزكى:فقيل،براسمهاكان

الفضلبنصدقةعن(("الصحيحفىالبخارىرواهجعفر.بنمحمدحديث

.(2)وغيرهبشارابنعنمسلمورواهمحمد،عن

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9344

الحميدعبدبنأحمدجعفرأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنعمروبنمحمدحذثنى،كثيربنالوليدعن،أسامةأبوحدثنا،الحارثى

فسمانىبزةاسمىكان:قالتسلمةأمبنتزينبحدثتنى:قالعطاء

فسماهابرةواسمهاجحشبنتزينبعليهودخلت،زينبجمججواللهرسول

.(4)أسامةأبىعنكريبأبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.3زينب

حدثنا،الطرالفئالحسنأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ9345

بنيزيدعن،الليثحدثنى،بكيربنيحيىحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمان

!لصاحبتوفى:قالالزبيدىجزءبنالحارثبناللهعبدعن،حبيبأبى

،العاصبنعمروبناللهوعبدعمربناللهوعبدأناقبرهعلىفكناغريبا،

فقال،العاصعمروابنواسم،العاصعمرابنواسم،العاصاسمىوكان

9/308،أخماشاشافقبرفنزلظ:قال."اللهعبيدوأنممواقبروه"انزلوا:!شيو/اللهرسوللنا

به.جعفربنمحمدطريقمن(3732)ماجهوابن،(9914)أحمدوأخرجه.(2567)الطيالسى(1)

به.شعبةطريقمن(5830)حبانوابن

.(17/2141)وصلم،(6192)البخارى(2)

به.عطاءبنعمروبنمحمدطريقمن(4953)داودأبروأخرجه.(151)الادابفىالمصنف(3)

.(18/2142)صلم(4)
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الضحاياكتاب

أسماونا)1(.أبدلتوقدالقبرمنوصعدنا

بهيتكنىأنيكرهماباب

بمطيع،الأسودبنالعاصاسمغئرفإنه،كثيرباخبارالبابهذاوفى

بالمنبعث،والمضطجع،بسلموحرب،بهشاموشهاب،بزرعةوأصرم

.الكتاببنقلهيطولمقاذلكوغير

بهيتحنىانيحرهماباب

الحسنأحمدبنبكروأبوالحافظعبداللهأبوأخبرنا-ا9346

قالوا:إملاءال!لمئالحسينبنمحمدالزحمنعبدوأبوقراءةالقاضى

بنيحيىبنزكرتايحيىأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

سمعت:قالسيرينبنمحمدعن،أيوبعن،عيينةبنسفيانحدثنا،أسد

.(2)((ىيينكبتكتنواولاباسمى"تسفوا:لمج!العاسمأبوقال:يقولهريرةابا

بكرأبىعنمسلمورواه،اللهعبدبنعلىعن")الصحيحفىالبخارئرواه

.(3)سفيانعنوغيرهشيبةابىابن

حدثناجعفبر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-ا9347

عن،عوانةوأبوشعبةحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

"سفوا:قاللمج!النبئأن،هريرةأبىعن،صالحأبىعن،حصينأبى

:8/3895الذهبىوتالبه.المصنفطريقمن21/90،91دثقتاريخفىعساكرابنأخرجه(1)

صحيح.سنده

جزئهفىعيينةبنوصمان،(513)والآداب،1/162والدلائل،(5708)المعرفةفىالمصنف(2)

.(3735)ماجهوابن،(4965)داودوابو،(7377)أحمدطريقهومن،(30)

.(1342/8)ومسلم،(3539،6188)البخارى(3)
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بهيتكنىأنيكرهمابابالضحاياكتاب

عن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(1)((ىتينكبتكمتوأولااو،68/91باسمى

.(2)عوانةأبىعنإسماعيلبنموسى

أخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ9348

حدثنا،أسدبنيحيىبنزكريايحيىأبوحدثناالضفار،محمدبنإسماعيل

غلاممنالرجلولد:يقولجابراسمعالمنكدرابنعن،عيينةبنسفيان

\لمجح!-إعلنبئفأتينا)عينا.(3)تنعمولاالقاسمأبابمنيكلا:فقلنا،القاسمفسماه

من"ادهـح"فىأحضجطه.(الزحمن")عبدابنك"سم:فقاللهذلكفذكر

(6)ءو،
عيينة.ابنحديث

بكرأبوحدثنا،الروذبارئمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-أ9349

القلانسئ،محمدبنجعفرحدثنا،العسكرئمحمويهبنأحمدبنمحمد

عن،الزحمنعبدبنحصينعن،شعبةحدثنا،إياسأبىبنادمحدثنا

"سموا:كصقهاللهرسولقال:قالاللهعبدبنجابرعن،الجعدأبىبنسالم

فىالبخارئرواه.(7)"بينكمأقسمبعثتقاسمأنافإئمابكنيتى؟تكتنواولاباسمى

(3

(4

(5

(6

(7

.(1452)الطيالسى(

.(011،9761)البخارى(

.إ!ننعم:م،سفى(

.،"فأتى:الأصلحاشيةفى(

المفردالأدبفىوالبخارى،(14296)شيبةأبىابنطريقهومن،(4)جزئهفىع!نةبنسفيان(

(815).

.(.../2133)ومسلم،(6186،6189)البخارى(

به.شعبةطريقمن(14963)أحمدأخرجه(
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بهيتكنىأنيكرهمابابالضحاياكتاب

-ءووير)1(
شعبه.عنعندرحديثمنمسلمواخرجه،ادمعن""الصحيح

،إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9350

حدثنا،عبداللهابنهوخالدحدثنامسذد،حدثنا،المثنىأبوأخبرنا

منالرجلولد:قالاللهعبدبنجابرعنالجعد،أبىبنسالمعن،حصين

:قال.ك!يهالهاللهرسولنسألحتىبمنيهلا:فقالوامجججو.النبىباسمفسماهغلام

عن""الصحيحفىالبخارئرواهبكنتتى".تكتنواولاباسمى"سقوا)2(:فقال

.(3)دلاخعنالهيثمبنرفاعةعنمسلمورواهمسذد،

.(4)حصينعنعبثررواهالمعنىوبهذا

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9351

حدثنا،شيبةأبىبنعئمانحدثنا،رجاءبنمحمدبنمحمدحدثنا،يعقوب

سلمة،بنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلأبووأخبرنا:قال)ح(جرير

أبىبنسالمعنمنصور،عنجرير،أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا

لا:قومهلهفقال،محمدافسماهغلاممنالرجلولد:قالجابرعنالجعد،

بهفأتى،ظهرهعلىحاملهبابنهفانطلقجمج!.اللهرسولباسمتسقىندعك

محلىفقالمحمدافسفيتهغلاممحلىولد،اللهرسوليا:فقاللمجي!اللهرسول

.(3312/7)سلمو،(6916)رىلبهخاا(1)

"صأ.:وفوقها.6"تسموا:ا،صلحاشيةفى(2)

.(.../1332)وسلم،(1876)البهخارى(3)

به.عبثرطريقمن(2133/4)سلمأخرجه(4)
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بهيتكنىأنيكرهمابابالضحاياكتاب

"تسموا:!اللهرسولفقال.!اللهرسولباسمتسفىندعكلا:قومى

فىمسلمرواه.(1)"بينكمأقسمقاسمأنافإنمابكنيتى،تكتنواولاباسمى

وأخرجاه(وا91/66،(2)براهيمإبنوإسحاقشيبةبىأبنعثمانعن"الصحيح"

.3منصورعنشعبةحديثمن

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9352

ملاسبنهشاممحمدبنحدثنا،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثنا

أنس!:قال:قالحميدحدثنا،الفزارئمعاويةبن(4)مروانحدثنا،النميرى

يا:فقال.!اللهرسولإليهفالتفت.القاسمأبايا:بالبقيعرجلنادى

تكتنواولاباسمى"سقوا:فقال!لادا.عنيتإنما،أعنكلماللهرسول

309/9عنكريبوأبىعمرأبىابنعن/""الصحيحفىمسلمرواه.".ص.

(6):ا
مروالى.

بكرأبوحدثنا،الزوذبارئمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-أ9353

شعبة،حدثنا،ادمحدثنامحمد،بنجعفرحدثنا،العسكرئمحمويهابن

(1

(3

(6

طريقمن(49641)واحمد،(98671)الرزاقوعبد.بهجريرطريقمن(5911)يعلىأبوأخرجه(

به.منصور

.(3312/3)مسلم(

.(3312/7)مسلمو،(4113،5383)لبخارىا(

.27/403الكمالتهذيبوينظر.(5056.16201)فىوتقدم.""هارون:س،الأصلفى(

عقبوالترمذى،(2121)والبخارى،(12130)أحمدوأخرجه.(514)الادابفىالمصنف(

به.حميدطريقمن(5813)حبانوابن،(3737)ماجهوابن،(2841)

.(2131/1)مملمعندوالحدب.""هارون:سفى(
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بينهماالجمعفىالكراهةرأىمنبابالضحاياكتاب

فقالقو!لافىلمججالنبئكان:قالمالكبنأنسعن،الطويلحميدعن

إنمااللهرسوليا:فقاللمجراللهرسولإليهفالتفت.القاسمأبايا:رجل

رواه.(1)"ىنكبتكتنواولاباسمى"تسموا:جم!اللهرسولفقالهذا.دعوت

.(2)مداعن""الصحيحفىالبخارئ

العباسأباسمعت:قالالحافظعبداللهأبوأخبرنا-ا9354

الشافعئسمعت:يقولسليمانبنالزبيعسمعت:يقوليعقوببنمحمد

وأمحمدااسمهكان،القاسمبأبىيكتيىأنلأحديحللا:يقولاللهرحمه

:(3)
.عيره

الله.رحمهاليماخ!طاوسعنهذامعنىورؤينا:اللهرحمهالفقيهقل

بينهماالجمعفىالحراهةواىمنباب

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-ا9355

وأخبرنا)ح(عن،هشامحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

بنإسماعيلحدثناالضفار،عبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئ

أبوحدئنا،هشامحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا:قالامسلموأبوإسحاق

ومنبكنسى،يكتتىفلاباسمىتسمى"من:قالكتالنبئأن،جابرعن،الربير

طريقمن338/4المعانىشرحفىالطحاوىو،(3537)والبخارى،(12731)أحمدأخرجه(1)

.(0212)رىلبخاا(2)

9/127الحليةفىنعيموأبو.بهالمصنفطريقمن3/43،44دثقتاريخفىعساكرابنأخرجه(3)

به.يعقوببنمحمدطريقمن
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الضحاياكتاب

.(1)"ىمسابيتدسمىفلابكني!تىتكنى

بينهماالجمعفىالرخصةمنجاءماباب

عليهواختلف،ه!ر(2)هريرةأبىعنآخروجهمنأيضاذلكوروى

أعلم.والله،طريقاوأصحأكثرالإطلاقعلىالنهىوأحاديثفيها،

بينهماالجمعفىالرخصةمنجاءماباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ9356

فطر،عن،أسامةأبوحدثنا:قالاشيبةأبىابنابكروأبوعثمانحدثنا،داود

نإ،اللهرسول!يا:قلت:علئقال!:قال!الحنفيةابنمحمدعن،منذرعن

أبويقللم"نعم((.:قال!بكنيتك؟وأكنيهباسمكأسميهولدبعدكمنصلىولد

.(3)!جملللنبىاظ،66/91علئقال!:قال!:قلت:بكر

أحمدبنبكرأبوأخبرنا،الحافظعبداللهأبووأخبرنا-أ9357

بنالحسنمحمدأبوأخبرنا،بالكوفةالحافظالتميمئالسرىبنمحمد

عن،خليفةابنوهوفطرحدثنا،نعيمأبوحدثنا،الصيرفئجعفربنعلى

(1

(2

(3

بنمسلمطريقمن(4966)داودأبوواخرجه.(1856)والطيالسى،(515)الآدابفىالمصنف

حبانوابن،(2842)والترمذىبه.الدستوائىهثامطريقمن(14357)وأحمدبه.إبراهيم

ضعيففىالألبانىوقال.غريبحسن:الترمذىوقالمختصرا.بهالزبيرأبىطريقمن(5816)

منكر.:(5601)داودأبى

شرحفىالطحاوىو،(8247)والبزار،4/156،5/136الكبيرالتاريخفىالبخارىأخرجه

.4/337المعانى

(2843)والترمذى،(073)احمدوأخرجه.(9674)داودوأبو،(615)عقبالآدابفىالمصنف

بهيئةفهو:3897/8الذهبىوقالسياتى.ماوينظر.صحيح:وقالبه.خليفةبنفطرطريقمن

.(4155)داودابىصحيحفىالألبانىوصححهالترمذى.صححهوقد،المرسل
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310/9

بينهماالجمعفيالرخصةمنجاءمابابالضحاياكتاب

:قاللعلىرخصةكانت:يقولالحنفتةابنسمعت:قالالثورئمنذر

.(1"نعم":قال؟بكنيتكوأكنيهباسمكأسقيهبعدكلىولدإناللهرسوليا

مختلفوالحديث،الحنفئةابنمحمدعنضعيفاخروجهمنوروى

وصله.فى

حدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-ا9358

جدتهعن،الحجبئعمرانمحمدبنحدثنا،النفيلئحدثناداود،أبو

فقالت:ءلى!صالنبىإلىامرأةجاءت:قالتر!نهاعائشةعن/،شيبةبنتصفئة

فذكر،القاسمأباوكنيتهمحمدافسفيتهغلاماولدتقدإنى،اللهرسوليا

حرمالذىماأوكنتتى؟وحرماسمىأحلالذى"ما:فقال.ذلكتكرهالكلى

.(2)((؟اسمىواحلكنتتى

الإطلاقعلىالقاسمبأبىالتكنىعنالنهىأحاديث:اللهرحمهالفقيهقمال

يدذعلىوحديث،دونهلهافالحكم؟وأكثرهذاالحجبىحديثمنأصخ

حديثيحتملوقد،وحدهلهالرخصةسألحتىنهياعرفأنهعلى

الكراهيةعلىالابتداءفىوقعنهيهيكونأن-طريقهصخإن-ر!شأعائشة

،1/182الكبيروالتاريخ،(843)المفردالأدبفىالبخارىوأخرجه.(165)الآدابفىالمصنف(1)

به.نعيمأبىطريقمن4/278والحاكم

من1/551الكبيرالتاريخفىالبخارىوأخرجه.(4968)داودوأبو،(517)الآدابفىالمصنف(2)

بنمحمدطريقمن(5701)الأوسطفىوالطبرانى،(04025،25747)وأحمد.بهالنفيلىطريق

الضعفاءفىرأتهوما،وكغأيضاعنهروىالحجي:3898/8الذهبىوقالبه.الحجبىعمران

.(0571)داودابىضعيهففىالألبانىوضعفهمنكر.حديثهلكن،الماتفىولا
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بينهماالجمعفىالرخصةمنجاءمابابالضحاياكتاب

علىأنهبينالتحريمعلىأنهالمرأةتوفمتفحين،التحريمعلىلاوالتنزيه

أعلم.والله،أظهروالأول،التحريمغير

ما:أويسأبىابنسألت(("الأدبكتابفىزنجويهبنحميدقالوقد

شيخإلىفأشار؟وكنيتهلمجدج!النبىاسميجمعالزجلفىيقولمالككان

وكان.القاسمأباوكناهمحمداسفاه،مالكبنمحمدهذا:فقالمعناجالس

وأباسمهأحايدعىأنكراهيةلمجؤالنبىحياةفىذلكعننهىإنما:يقول

بذلك.بألمىفلااليومفأفاكحو،النبئفيلتفتكنيته

يكرهولم،حياتهفىبكنيتهأحايدعىأنكرهإنما:زنجويهبنحميدقال

ألا،ذلكذهبقبضفلما،باسمهيدعوأحايكادلالأنه؟باسمهيدعىأن

مننفراوأن،والكنيةالاسملهيجمعأنبعدهابنلهولدإنلعلىأذنأنهترى

بكر،أبىمحمدبنمنهمبينهما؟جمعوااو(67/91الصحابةوجوهأبناء

،وقاصأبىسعدبنومحمدبن،طالبأبىجعفربنومحمدبن

المنتشر.بنومحمد،حاطببنومحقد

بعدبينهماجمعلمنوالاستدلال،بحياتهالئخصيصوهذاالثيخ:قال

أحدقولفىحجةلا:اللهرحمهالشافعئيقولكانائذىالنوعمن،وفاته

أعلم.والله،(1)وسكالنبىمع

.68/5الأم(1)
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عيسىبابىتكنىمنبابالضحاياكتاب

عيسىبابىتحنىمنباب

أبوحدثنا،بكربنمحمداخبرنا،الزوذبارئعلىأبواخبرنا-ا9359

بنهشامحدثنا،أبىحدثناالررقاء،ابىبنزيدبنهارونحدثناداود،

أبايكنىلهابناضربالخطاببنعمرأن،أبيهعن،اسلمبنزيدعن،سعد

نأيكفيكأما:عمرلهفقالعيسىبأبىتكنىشعبةبنالمغيرةوأن،عيسى

قدجميهاللهرسولإن:فقالكناك!.لمجراللهرسول:فقال؟اللهعبدبأبىيمنى

بأبىيكنىيزلفلمجلجبتتنا)1(.فىوإناتأخر،وماذنبهمنتقذممالهغفر

.(2)كلهحتىاللهعبد

ولذلهوليستحنىمنباب

،يعقوبابناللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبواخبرنا-ا5936

بكرأبووأخبرنى:قال)ح(مسذدحدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىحدثنا

بنوجعفرفزوخبنشيبانحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،اللهعبدابن

كان:قالأنسعن،التتاحأبىعن،الوارثعبدحدثناقالوا:مهران

أحسبهعمير-أبوله:2لقالأخءلىوكان،خلقاالناسأحسنلمجفهاللهرسول

واللهاضطرابناأى:جلجثتنا:أحفظه:)قلت:الحاشةوفى،فيهما،)كذا:الأصلفىفوتهاكتب(1)

8/3899المهذبوفى،داودأبىفىكماوالمثت،)جلتنا":موفى،"حليجتنا!:سوفى،!أعلم

:4/446المعبودعونوفى"جلجتنا،.:داودأبىوعند.فسرهكماوفسرهالأصلحاشةفىكما

.1/283النهايةوينظر.صقأمرفى:وقيل.المسلمينمنأئالنامنعددفىأى:جلجتنا

أبىبنزيدبنهارونعن(045)1/561والأسماءالكنىفىالدولابىوأخرجه.(9634)داودأبو(2)

جيد.نكارتهمعإسناده:8/3899الذهبىوقالالزرقاء.
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ولدلهاوليستكنىالمرأةبابالضحاياكتاب

ماعميبر،"أبا:قالفراهصث!اللهرسولجاءإذافكان:قال-فطيماكان:قال

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(2)هبيلعبوكان:قال."؟(1)ريغنلافعل

الزبيع)3(.أبىوعنفروخبنشيبانعنمسلمورواهمسدد،

ولذلهاوليستحنىالمرأةباب

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئأخبرنا-أ9361

بنهشامعن،زيدبنحمادعن،عونبنعمروحدثنا،قماشأبىابنحدثنا

لهننسائككل،اللهرسوليا:قلت:قالتر!لمحنهاعائشةعن،أبيهعن،عروة

اللهعبدبأمممنىفكانتالزبير".بناللهجمدبابنك"تكنئ:قالغيرى.كنى

(4)اصص
ماتت.حتى

311/9عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا/-أ9362

الجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:

أصلمنالسلمئالرحمنعبدأبووأخبرنا)ح(هشامعن،معاويةحدثنالأأبو

العباسأبوحدثنا:قالوااخرينفىالفامئعلىبنأحمدنصروأبوسماعه

مارقينظرذلك.غيروقيل.العصافيرفراخهى:وقيل.العصفوريشبهطائرهو:قيلالنغير:(1)

.2/91الأنوار

،4336)فىوتقدم.فروخبنشيباننسخهبعضمنوسقط،1/312،313الدلائلفىالمصنف(2)

.(08510،08610)وفىهنا،الاهدموضعفيهماولي!(5057

.(956/672،0123/55)مسلمو،(3062)البخارى(3)

فىالألبانىوصححهبه.زيدبنحمادطريقمن(4970)داودوأبو،(26242)أحمدأخرجه(4)

.(4157)داودأبىصحح
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مكاناتهاعلىالطيرأقروابابالضحاياكتاب

العامرئعقانبنعلىبنالحسنحدثنااظ(67/91،يعقوبمحمدبن

بنحمزةبنعبادعن،عروةبنهثامعن،أسامةأبوحدثنا،الكوفئ

فكل؟يمنينىألااللهرسوليا:قالتأنهار!بناعائشةعن،الزبيربناللهعبد

الله.عبدأمممنىفكانت."اللهعبدبابنكىن!كا"بلى،:فقال؟كنيةلهانسائك

.(1)أسامةأبىحديثلفظ

.(2)ماثهعنقعنببنومسلمةسلمةبنحمادتابعه

محاناتهاعلىالطيراقرواباب:

محمدبنالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9363

عن،عيينةبنسفيانحدثنا،الرملئشيبانأحمدبنحدثنا،يعقوب

كرزأئممنسمعه،ثابتبنسباععن،أبيهعنيزيد،أبىبناللهعبيد

شاة،الجاريةوعن،شاتانالغلام"عن:قاللمجعزالنبىعنتحذثر!بفأالكعبئة

مكاناتها")3(.علىالطير"أقروا:يقولوسمعتهإناثا".أمكنذصانايفركملا

الحسنأحمدبنبكروأبوالحافظعبداللهأبووأخبرنا-ا9364

بنزكرتايحيىأبوحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

فىوالبخارى.بهأسامةأبىطريقمن(36)23/18والطبرانى،(4970)عقبداودأبرأخرجه(1)

لم.8/3899الذهبىوقال.بهعروةبنهثامطريقمن4/278والحاكم،(851)المفردالأدب

.يخرجوه

فىعاصمأبىابنوأخرجهقعنب.بنومسلمةسلمةبنحمادعن(4970)عقبداودأبرذكره(2)

به.سلمةبنحمادطريقمن(0530)والثانىالآحاد

.(19303)فىوتقدم.(1818)الصغرىفىالمصنف(3)
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والعتيرةالفرعفىجاءمابابالضحاياكتاب

عن،أبيهعنيزيد،أبىبناللهعبيدعن،سفيانحدثناأسد،بنيحيى

الطير"أقروا:!صالنبئقال:تقولرقولالكعبيةكرزأئمسمع،ثابتبنسباع

الكافبنصشاوهى:مكناتها")1("على:سفيانعننحيرهوقالمكاناتها".على

بلغنى.كمامكانجمعأيضا

حدثنا،الفقيهالوليدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9365

قولمعنىعنالأعلىعبدبنيونسإنسانسأل:قالمحمودبنإبراهيم

الشافعئإنا!صح!،!حباللهإن:!قالمكناتها".علىالطير"أقروا:ك!ي!النبى

علىالطير"أقروا:!يحالنبىقؤلتفسيرفىيقولسمعتهذا،صاحبكان

وىهفىالطيرأتىالحاجةأتىإذاالجاهليةفىالرجلكان:فقالمكناتها".

رجع،الشئمالذاتأخذوإن،لحاجتهمضىاليمينذاتأخذفإن،فنفره

فىوحدهنسيجاللهرحمهالشافعئوكان:قال.ذلكعن!تاللهرسولفنهى

المعانى)2(.هذه

والعتيرةالفعفىجاءماباب

أخبرنا،الروذبارىمحمدبنالحسينعلىأبوأخبرنا-ا9366

بنبشرعن،علىبنونصرمسددحدثناداود،أبوحدثنابكر،بنمحمد

:قالالمليحأبىعن،قلابةأبىعن،الحذاءخالدحدثنا/،المعنىالمفضل

.(19303)فىتقدم(1)

طريقمن2/259المثكلشرحفىالطحاوىوأخرجه.بنحوه1/342المائورةن!لافىالافعى(2)

.بنحوهيونى
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والعتيرةالفرعفىجاءمابابالضحاياكتاب

الجاهلئةفىعتيرةنعتركناإنا:فقالجم!اللهرسولرجلنادى:نبيشةقال

للهوبزوا،كانشهبرأئفىلله"اذبحوا:قالاو(68/91مرنا؟تأفما،رجبفى

كل"فى:قالتأمرنا؟فما،الجاهلتةفىفرعانفرعكناإنا:قالوأطعمواإ.

قال."بلحمهفتصذقتذبحتهاستجمل)1(إذاحتىماشيتكتفذوهفرع؟سائمة

لأبىقلت:خالدقالخير".ذلكفإن،السبيلابن"على:قالأحسبه:خالد

.(2)قلابةأبوقالكذا.مائة:قال؟ال!ائمةكم:قلابة

الجتارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرناوقد-ا9367

منصوربنأحمدحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا،ببغدادال!كرئ

عن،خثيمابنعن،جريجابنأخبرنا،الززاقعبدحدثنا،الزمادئ

أمر:قالتر!تهاعائشةعن،الزحمنعبدبنتحفصةعن،ماهكبنيوسف

روايةوفى،كتابىفىكذا.(3)واحدةخمسينكلمنبالفرعة-يخييهاللهرسول

.(4)واحدةخمسكلفى:جريجابنعنوغيرهمحمدبنحخاج

28/232العروستاج.وأطاقهالحملعلىترىآى:استحمل:ويروىجملأ.صارأى:استجمل(1)

.443/1والنهاية،(لم)ج

بنثرطرية!من(0424)النسائىوأخرجه.(2830)داودوأبو،(0182)الصغرىفىالمصنف(2)

فىالألبانىوصححه.بهالحذاءخالدطريقمن(3167)ماجهوابن،(72302)وأحمد.بهالمفضل

.(2454)داودأبىصحيح

ابنطريقمن(1536)الأوسطفىوالطبرانى،(9045)يعلىأبووأخرجه.(7997)الرزاقعبد(3)

به.خثيم

الذهبى.ووافقهوصححه،بهمحمدبنحجاجطريقمن4/235،236الحاكمأخرجه(4)
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الضحاياكتاب

(1)عثمانبناللهعبدعنسلمةبنحمادورواه

.(2)ةاششاةخمسين

والعتيرةالفرعفىجاءماباب

كلمن:وقالخثيمبن

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارىعلىأبوأخبرنا-أ9368

نأ،شعيببنعمروعن،قيسداودبنحدثنا،القعنبئحدثناداود،

حدثنا،الأنبارئسليمانمحمدبنوحدثنا:قال)ح(:قالء!يدالئبئ

عنأراه،أبيهعن،شعيببنعمروعنداود،عن،عمروبنالملكعبد

قالط:الفرععنوسئل:وقالطفذكره.العقيقةعنلمجمالنبئسئل:قالجده

فتعطيه،لبودبابنأومخاضابنشغوبا)3(بكرايكونحتىتتركوهوأنحق،"والفرع

وتكفأبوبره،لحمهفيلزقتذبحهأنمنخير،اللهسبيلفىعليهتحملأو،أرملة

.(4)"ناقتكوتولهإناءك،

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظعبداللهأبوأخبرنا-أ9369

عن،أسلمبنزيدحدثنا،سفيانحدثنا،شيبانبنأحمدحدثنا،يعقوب

(1

(2

(3

(4

."نع)ويخره:سفىبعده

كلمن:أحمدوعد،بهسلمةبنحمادطريقمن(2833)داودوأبو،(25250)أحمدأخرجه

.شاةشياهخص!

:3/66المعبودعونفىوقال.لزاىواالمهملةلعينبا"شعربا":داودبىأوعد،)شعوئا":م،سفى

فىداودأبورواهوهكذا.موحدةباءوثديدمعجماتزاىوضميخنوسكونشينبضم:شغزئا

باءثممضمومةراءثمساكنةمعجمةوخاءمضمومةبزاى:زخرئا:والصواب،خطاوهوالسنن

.(19377)فىمعناهوسيأتى.مشددة

به.قي!بنداودطريقمن(4236)والشالى،(6713،9675)أحمدوأخرجه.(2284)داودأبو

.(19377)الحديثتفسيرفىالمصنفكلاموينظر(2468)داودأبىصحيحفىالألبانىه!حو
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والعتيرةالفرعفيجاءمابابالضحاياكتاب

العقيقةعنوسئلبعرفةجمتالنبئشهدت:قالعضهأوأبيهعن،رجل

وسئلفلينسك((.عنهينسكأنوأحعثولذلهولدومن،العقوقأحعب"لا:فقال

تذبحهأنهووليس"حق،:فقالالفرععنوسئل"حق".:فقالالعتيرةعن

مخافيىابنأولبويئابنكانإذاحتى،مالكمنتمكنهولكن،(أغراةمن)أغراة

يختلطوتذبحه،ناقتكوتوئهإناءك،تكفأانمنخيزوذلكدبحته،يعنى2زخزئا

(3):و
."بشعره

"وأن:اظ،68/91الحديثفىفقالسفيانعنالعلاءبنالجئارعبدورواه

مخافيى".ابنأولبودبابنيكونحئىأفهتحتتتركه

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ9370

معمرأبوحدثنا،قماشأبىابنعيسىمحمدبنحدثناالضفار،عبيد

عبدالملكبنعتبةعنسعيد،بنعبدالوارثعنعمرو،بنعبدالله

حدثهعمروبنالحارثأن،الحارثبنكريمبنزرارةحدثنا،ال!همى

فذكر.الناسبهأطافوقد-بمنى:قالأو-بعرفاتلمجي!النبئأتيت:قال

يعتز،لمشاءومنعترشاء"من:فقالالعتيرةعنرجلوسأله:فيهقالالحديث

لناووصفأضحئتها".الغنم"فى:وقال."يفرعلمثماءومنفرعقناءومن

فىلغةوهىالغرا،منالقطعة:والغراة.اعراةمن"عراة:موفى،اغزاةمن،غزاة:سفى-ا(1)

.3/364النهاية.والسمكالجلودأطرافمنويتخذالأشياءبهيلصقالذىهووالغراء،الغراء

"زخرباا.:موفى،"رحرما":سفى(2،

عينةبنسفيانطريقمن(981)والمثانىالآحادفىعاصمأبىوابن،(7996)الرزاقعبدأخرجه(3)
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والعتيرةالمرعفىجاءمايابالضحاياكتاب

.(1)واحدةبالسبابةوأشمارمعمرأبو

حدثنا،عبيدبنأحمدأخبرنا،عيدانابنالحسنأبوأخبرنا-أ9371

هشابم،بنخلفحدثنا،الدينورىمهرانبناللهعبدبنمحمدجعفرأبو

عمىأخبرنى:قالعدسبنوكيععن،عطاءبنيعلىعن،عوانةأبوحدثنا

فنأكلا2)ذبائحالجاهليةفىنذبحكناإنا،اللهرسوليا:قالأتهرزينأبو

لا:وكيعقال."بذلكبأس"لا:مح!جملاللهرسولفمالجاءنا.مقونطعممنها

.(3)ادبأأدعها

.(4)بجرفىذبحنا:فقالعوانةأبىعنمخيرهورواه

عبيد،أحمدبنأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-أ9372

أبوحدثنا،عونابنحدثنا،روخحدثثا،أسمامةأبىبنالحارثحدثنا

313/9بعرفاتلمجمالحبىمعوقولمحاكنا:قالالغامدىسليمبنمحنفعن/،رملة

هلوعتيرة".أفمحئةعامكلفىبيبئأهلكلعلىالناسق،أيها"يا:يقولفسمعته

.(الزجبية)تسمىالتىهىالعتيرة؟ماتدرى

،يعقوبابناللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9373

به.كريمبنزرارةطريقمن(4237،4238)والنسائى،(15972)احمدأخرجه(1)

رجب"."فى:الحاشةوفى،الأصلفىعليهاضبب(2)

به.عوانةأبىطريقمن(5891)حبانابناخرجه(3)

به.عوانةابىطريقمن(4244)والنسائى،(16202،41620)احمدأخرجه(4)

غريب.حسن؟وقال،بهروحطريقمن(1851)مذىالتروأخرجه.(5636)المعوفةفىالمصنف(5)

.(42190)فىولقدم
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والعتيرةالفرعفىجاءمابابالضحاياكتاب

عن،عيينةبنسفيانأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنامحملإ،بنجعفرحدثنا

فرعة)1("لا:قال!لمجحوالنبىعن،هريرةأبىعنسعيد،عن،الرهرئ

-(2)
،سفيانعناللهعبدبنعلىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.عتيره"ولا

.(3)يحيىبنيحيىعنمسلمورواه

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-ا9374

الله،عبدأخبرنا،حئانحدثنا،سفيانابنهوالحسنأخبرك!،الإسماعيلئ

قال!:وح!مجالنبىعن،هريرةأبىعن،سعيدعن،الرهرئحذثنى،معمرعن

كانوااوأ69/91،لهمينتجكاننتاجأؤلوالفرع:قالعتيرة".ولافرع"لا

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(4)بجرفىوالعتيرة،لطواغيتهميذبحونه

.()المباركبناللهعبدعنعبدان

الأزموئمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوالفقيهأخبرنا-ا9375

جعفرأبوأخبرنا،عوانةأبىمحمدبنبنشافعأخبرنا،اللهرحمه

أهلكان2شىهو:يقول!سمعتهالشئافعئحدثناالمزخ!،حدثنا،الطحاوئ

فرع،.الا:الأصلحاضيةفى(1)

من(6831)ماجهوابن،(2334،4234)والنائى،(2831)داودوأبو،(5672)أحمدأخرجه(2)

به.عيينهبنسمانطريق

.(38/1؟76)ومسلم،(5474)البخارى(3)

حبانوابن،(4234)والنائى،(1512)والترمذى،(7751،1930،03561)أحمدأخرجه(4)

به.معمرطريقمن(5890)

.(5473)البخارى(5)
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والعتيرةالفرعفيجاءمابابالضحاياكتاب

شاتهأوناقتهبكريذبحأحدهمفكان،أموالهمفىالبركةبهيطلبونالجاهلية

"فرعوا:فقالعنهلمجمالنبئفسألوا،بعدهيأص!فيماالبركةرجاء؟يغذوهفلا

فىيصنعونكانواعفايسألونهوكانوا،شئتمإناذبحوا:أىدثئتم".إن

فيه،عليهممكروهلاأنهفأعلمهم،الإسلامفىيكرهأنخوفاالجاهلية

.(1)اللهسبيلفىعليهيحملواثميغذوهأناختياراوأمرهم

أسلمبنزيدسمعمنأخبرنه!:اللهرحمهالشئافعىقال-أ9376

الفرعةعنسئلمح!مجالنبىأن،أبيهعن،ضمرةبنىمنرجلعنيحذث

وأ،أرملةفتعطيهزخزبا)2(لبودبابنيكونحثىتغذوهوأنحق،"الفرعة:فقال

يتلصق)3(وتأكله،ناقتكوتولهإناءك،تكفأأنمنخير،اللهسبيلفىعليهتحمل

ليستأنها:معناه."قح"الفرعة:قوله:اللهرحمهالشافعئقالبوبره".لحمه

عليهعنهروىوقد،ال!ائلجوابعلىيخرجعربىكلامولكنه،بباطل

هذا:إنما،الروا!ةمنىاختلافاطفولي!عتيرة((.ولافرعة"لا:السلام

أنه،ذامعنىعلىيدلالاخروالحديث،واجبةعتيرةولا،واجبةفرعةلا

الله.سبيلفىعليهيحملأو،أرملةيعطيهأنلهواختارالذبحلهأباح

رجب،فىبهايتبررونالجاهليةأهلكانذبيحةوهى،الرجبئةهىوالعتيرة

السلامغليهوقوله.لازمةعتيرةلا:معنىعلىعتيرة"."لا:كح!النبئفقال

.1/340،341الماثورةالسننفىوالشافعى،3/91المئكلسرحفىالطحاوى(1)

"زخربا".:موفى،شعوبا":"لعله:حاضيهتهاوفى،"رحوما":سفى(2)

.،ت!صلي":موفىلاتلصق"،:سفى(3)
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314/9

...الأعرابمعاقرةفيجاءمابابالضحاياكتاب

نإاذ!حوا:أىكان".مماشهبرأئفىلله"اذبحواالعتيرة)1(:عنسئلحيث

دونرجبفىأنهالا،كانماشهرأئفىلغيرهلاللهالذبحواجعلوا،شئتم

الشهور)2(.منسواهما

الحسنأبوأخبرناالسلمئ،عبدالزحمنأبوأخبرنا-أ9377

شىءأولالفرع:عبيدأبوقال:قالالعزيزعبدبنعلئحدثنا،الكارزئ

دعوه:وقالذلكفكرهاظ(69/91يولد،حينيذبحونهكانوا،الناقةتنتجه

قدالذىهووالزخزثطعم.لهفيصيرلبونابنأومخاضابنيكونحتى

ذبحتهإذا:يقولإناءك".تكفأأنمن"خير:وقوله.لحمهواشتذجسمهغلظ

فإذا:يقوللبنها.لذلكفانقطعترضعهولدبلاالأمبقيتأفهتضعهحين

ولدها،ذبحهفهو."ناقتك"تؤد:وقوله.وهرقتهإناءككفأتفقدذلكفعلت

.(3)ةلاوفهىولدهافقدتأنثىوكل

الجنوذبائحالأعرابمعاقرةفىجاءماباب

حدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ9378

،عوفعن،مسعدةبنحفادحدثنا،اللهعبدبنهارونحدثناداود،أبو

معاقرةعنلمجي!اللهرسولنهى:قالعباسابنعن،ريحانةأبىعن

اسم:داودأبوقال.عباسابنعلىأوقفهغندر/:داودأبوقال.الأعراب

.،معنىأعلى:مفىبعده(1)

.1/341المأثورةالسننفىالشافعى(2)

.94-3/92الحدي!غريبفىعبيدأبو(3)
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...الأعرابمعاقرةفىجاءمابابالضحاياكتاب

.(1)رطمبناللهعبدريحانةأبى

القالمسمأبوأخبرنا،الزوزنئالوليدبنأحمدحامدأبوأخبرنا-أ9379

وأخبرنا)ح(الرزاقعبدحدثنا،الدبرىإبراهيمبنإسحاقحدثنا،الطبرانئ

بنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافطاللهعبدأبو

عن،معمرعن،الرزاقعبدحدثنا،معينبنيحيىحدثنا،الصغانئإسحاق

زكرئا:أبوقال!الإسملام((.فىعقر"لا:قال!!صالنبئأن،أنسعن،ثابت

اللهلغيرفيأكلونهذا،ويعقرهذايعقرالماء،د!عالأعرابيعنىالعقر

(2)
ورسوله.

يتبارىأنالأعرابمعاقرة:عنهبلغنىفيماالخطابئسليمانأبووقال!

ويعقرإبلهمنعدداهذافيعقر،صاحبهيجادل!منهماواحدكل،الرجلان

ممايكونلئلالحومهاوكره،صاحبهغلبعقراأكثوكانفأيهما،صاحبه

.(4)اللهلغير(3)لهأ

الحسقأبوأخبرناالسلمئ،عبدالرحمنأبوأخبرنا-أ9385

بنعمرحدثنىمحبيد،أبىعنالعزيز،عبدبنعلئأحيرنا،الكارؤى

لهىصأنه،الحديثيرفعالزهرىعن،الأيلىيريدبنيونسعن،هارود

صحتف.حسن:(2446)داودأبىصحححفىالألبانىوقال.(0282)داودأبو(1)

.(7150)فىتقدم(2)

"به"+:مفىبعده(3)

.278/4السنقمعالم(4)
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...الأعرابمعاقرةفىجاءمابابالضحاياكتاب

أشبهوماالعينتستخرجأو،الذارتشترىأنالجنوذبائح:قال.الجنذبائح

الحديث،فىالتفسيروهذا:عبيدأبوقالللطيرة.ذبيحةلهافيذبح،ذلك

يذبحوالم(و170/91إنأنهممخافةالفعلهذاإلىيتطترونأنهمومعناه

ونهىهذاط!عي!النبئفأبطل،يؤذيهمالجنمنشىءفيهايصيبهمأنفيطعموا

.(1)هنع

.2/221الحديثغريبفىعبيدأبو(1)
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العربتاكللاماجهةمنيحرممابابالضحاياكتاب

الحيواناتمنويحرميحلماأبوابجماع

العربتأكللاماجهةمنيحرمماباب

يجدونهوائذىالأثالئبئالوسوليتبعوت)أئذين:وتعالىتباركاللهقال

أثش!وعنوينهمهئمباتمغروفمرهميةوالانجيلالتؤرلةفىعندهئممكنوبا

.(157:ا!عرأفأالخنيث!علئهرويحرمالظئبتلهرومجل

الاكلينعندوالخبائثالطيباتتكونوإنما:اللهرحمهالشافعئقال

:قال.الأحكامفيهمونزلتهذاعنسألوااتذينالعربوهملها،كانوا

مآفىأجدلأ)قل:وجلعزاللهقولفىيقولونالعلمأهلبعضوسمعت

.تأكلونكنغمما:يعنى(145:ا!نعامأطاعلظعمهؤ!عكمحزماإكأوحى

معانيهأولىوهذا:الشافعئقالبعدها.ذكرومامتتةمهوليهوتأن!إلا

.(1)بالسنةاستدلالا

الحسنأحمدبنبكروأبوالحافظعبداللهأبوأخبرنا-أ9381

العباسأبوحدثناقالوا:المزكىإسحاقأبىابنزكرياوأبوالقاضى

ابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمد

بنويونسالحارثبنوعمروذئبأبىوابنأنسبنمالكأخبرخ!،وهب

عنالخولاخ!،إدريسأبىعن،حدثهمشهابابنأن،وغيرهميزيد

.247/2الأم(1)

-425-



العربتاكللاماجهةمنيحرممابابالضحاياكتاب

ال!باع)1(.مننابذىكلأكلعننهى!جاللهرسول!أن،الخشنىثعلبةأبى

وتابعه:قال!.مالكعنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه

مالكعنوهبابنعنالطاهرأبىعنمسلمورواه،ذكرهموجماعة.يونس

(2)ءبر
.عمروعنوهبابنعنالأيلىهارونوعن،ويوسىذئبابىوابن

زكرياوأبوالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ9382

الزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواإسحاقأبىابن

أبىعن،شهابابنعن،عيينةابنأخبرنا،الشتافعئأخبرنا،سليمانابن/9/315

الحافظ،اللهعبدأبووأخبرنا.(ح)الخشنىثعلبةأبىعن،الخولاك!إدريس

حدثنا،الحميدئحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثنا

أبىعن،الخولانئإدريسأبوأخبرك!:يقول!الزهرئسمعت:قال!سفيان

مننابذىكلأكلعننهى(ظ170/91لمجفهاللهرسول!أن،الخشنىثعلبة

الحديثهذاأسمعولم:الرهرئقال!.السبع:الحميدىروايةوفى.ال!باع

محمد،بناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواهالشتام)3(.أتيتحتى

وأخرجه،عيينةابنعنكفهم،وغيرهشيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواه

الرهرئ)4(.عنكيسانبنوصالحالماجشونويوسفمعمرحديثمنأيضا

والرمذى،(3802)داودأبوطريقهومن،2/496ومالك،(3896)الصغرىفىالمصنف(1)

.(5279)حبانوابن،(1477)

.(9321/13،41)مسلمو،(0535)البهخارى(2)

أحمدوأخرجه.(875)والحميدى،248/2والافعى،(5716)المعرفةفىالمصنف(3)

به.عيينةبنصمانطريقمن(3232)ماجهوابن،(4336)والنسالى،(17740)

.(...،9321/21)مسلمو،(0578)الخارى(4)
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العوبتاكللاماجهةمنيحوممابال!الضحاياكتاب

محمدبنالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9383

عن،مالكأخبرنا،العثئافعىأخبرنا،سليمانبنالربيعأضرنا،يعقوب

هريوة،أبىعن،الحضرمىسفيانبقمحبيدةعن،حكيمأبىبنإلحعماعيل

"أأ(.حرامالسباعمندابذىكل"أكل:قالصروالنبىعن

،إسحاقابنبكرأبوحدشا،الحافظاللهعبدألووأخبرنا-ا9384

حدثنالمجر،أبىمحمدبنحدثناألقاضى،إيعقوببنيوسفأخبرنا

ىذ"كل:قال!الهإلابإسنادهفذكره.مالكحدثنا،مهدىبنالرحمنعبد

حرببنزهيرعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"حرامفاكطهالسباعمنلاب

.(31مهدىبنالزحمنعبدعن

أخبرنا،فوركبنالحسنمحمدبنبكوأبوأخبرنا-ا9385

حدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناجعفر،بناللهعبد

رحهفاعباسيىابنعن،مهوانبنميمونعن،بشبروأبىالحكمعن،عوانةأبو

منمخلبذىوكلال!باعمننابذىكلعنكيه!اللهرسولنهى:قال

داود،أبىعنحنبلأحمدبنعن"الصحيح"فىمسلمرواهالطيو)4(.

/1933)مسلمطريقهومن،2/496ومالك،2/482والشافعى،(5719)المعرفةفىالمصنف(1)

.(5278)حبانوابن،(...

طريقمن(3233)ماجهوأبن،(4335)والنسانى،(7224)أحمدوأخرجه.2/496مالك(2)

به.مهدىبنالرحمنعبد

.(9331/51)مسلم(3)

.(92)فىتقدم(4)
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العربتاكللاماجهةمنيحرممابابالضحاياكتاب

مرفوعا)1(.هكذاالحكمعنشعبةحديثمنأيضاوأخرجه

عبداللهأبوأخبرناكمابشرأبىعنهشيمحديثومن-ا9386

محمدبنحدثنا،يعقوبمحمدبنعبداللهابوأخبرنا،الحافظ

عنبشر،أبىعن،هشيمأخبرنا،يحىبنيحىحدثنا،عبدال!لام

مننابذىكلأكلعننهى:قالط!رعباسابنعن،مهرانبنميمون

.(3)يحيىبنيحىعنمسلمرواهالطير)2(.منمخلىبذىكلوعن،ال!باع

عنمهرانبنميمونعنالبناك!الحكمنب!زلعورواه-ا9387

ببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبو.أخبرظهعباسم!ابنعنجبيربنسعيد

حدثنانصر،بنسعدانحدثناالرزاز،عمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا

بنميمونعن،الحكمبنعلىعن،عروبةأبىبز!سعيدعن،عبادةبنروح

عننهى!اللهرسولأن،رضبئعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،مهرالى

.(الطير)منمخلبذىكلوعن،ال!باعمز،،و171/91نابذى4ء كل

.(1934/2،16)مسلم(1)

به.هثمطريقمن،(3474)المكلشرحفىالطحاوىو،(01102)شيبماأبىابنأخرجه(2)

.(.../1934)مسلم(3)

الحاشيةوفى،عليهاوضبب."إأكل:أيضاالأصلفىوكان،اكلاأكل:موفى،،"أكل:سفى(4)

عليها.وصححكالمثبت

بنروحطريقمن(3141)أحمدوأخرجه.(671)البخرىابنجعفرأبىمصنفاتفيهمجمرع(5)

عروبةأبىبنسعيدطريقمن(3479)المكلشرحفىالطحاوىو،(4359)والنسائى.بهعبادة
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الضحاياكتاب

.اسعيدعنعدىأبىابنرواهوكذلك

العربتاكللاماجهةمنيحرمماباب

محمدبنالعباسأبوحدثنا،الحافظعبداللهأبوأخبرنا-أ9388

بناللهعبدأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوب

بناللهعبدعن،أخبرهمنافعاأن،وغيرهأنسبنمالكأخبرخ!،وهب

فىالمحرمعلىليسالدوابمن"خمس:قاللمجييهاللهرسولأن،ر!جبهعمر

فىالبخارئرواه.(2)"والكلبوالعقربوالفأرةوالجدأةالغراب؟جناحقتلهن

بنيحيىعنمسلمورواه،مالكعنجويمصفبناللهعبدعق"اك!حيح،

.(3)!لامكمايحي

بنمحمدأخبرنا،العباسأبوحدثنا،اللهعبدأبووأخبرنا-أ9!8!

بناللهعبدعن،أنسبنمالكأخبرنى،وهببناللهعبدأخبرنا،اللهعبد

فىالبخارىرواه.(4)مثله!جماللهرسولعن،ر!نهعمرابنعندينار،

316/9حديثمنمسلموأخرجه،مالكعن/يوسفبناللهعبدعن""الصحيح

.()اللهعبدعنجعفربنإسماعيل

أخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ9395

به.عدىأبىابنطريقمن(2690)يعلىوأبو،(3234)ماجهوابن،(3805)داودأبوأخرجه(1)

.(13001)فىوتقدم.(1586)الصغرىفىالمصنف(2)

.(1991/76)مسلمو،(1826)البخارى(3)

.(3315)والبخارى،(6228)أحمدطريقهومن،1/356مالك(4)

."الله"عيد:مفى(5)

.(1199/79)ومسلم،(1826)عقبالحخارىعندوالحديث
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العربتاكللاماجهةمنيحرممابابالضحاياكتاب

بنسفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الرزازعمروبنمحمدجعفرأبو

من"خمس:قال!صالنبئبهيبلغأبيهعن،سالمعن،الرهرىعن،عيينة

والعقربوالحدأةوالفأرةالغراب؟والحرمالحلفىقتلهنفىجناحلاالذوابئ

عنوغيرهحرببنزهيرعن""الصحيحفىمسلمرواهالعقور")1(.والكلب

(2):.و
.د-

الله،عبدابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ9391

يزيدبنحدثنا،المنهالمحمدبنحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا

قال:قالتز!نهاعائشةعن،عروةعن،الزهرئعن،معمرحدثنا،زريع

الأبقعوالغرابوالحدأةالعقرب:الحرمفىيقتلنفواسق"خمس:!اللهرسول

بنيزيدعنمسددعن"الصحيح"فىالبخارئرواهالعقور")3(.والكلبوالفأرة

"الأبقع")4(.:يقولالمأنهماإلا،يزيدعنالقواريرىعنمسلمورواه،زريع

بنأحمدبنمحمدأخبرض!،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-أ9392

موسىوأبوبندارحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدحدثناالراهد،سنان

عن،يحدثقتادةسمعت:قالشعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثناقالا:

فوالمق"خمس:قالاله!النبىعنكايتها،عائشةعن،المسئببنسعيد

.(10132)فىوتقدم.(3233)المعرفةفىالمصنف(1)

.(1199/72)مسلم(2)

به.زريعبنيزيدطريقمن(5633)حبانوابن،(837)والترمذى،(26223)أحمدأخرجه(3)

.(12710)فىوتقدمبه.معمرطريقمن(2890)والنسائى

.(9811/69)ومسلم،(4133)البخارى(4)
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العربتاكللاماجهةمنيحرممابابالضحاياكتا!

العقور،والكلب،والفأرةالأبقع،والغراب،الحية؟والحرمالحلفىيقتلن

وذكرموسىوأبىبندارعن""الصحيحفىمسلمرواه(ظ910/171(1)"ايدحلاو

"الأبقع")2(.:فيه

جعفرأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ9393

حدثناالبرجلانئ،الخليلأحمدبنحدثناالرزاز،عمرومحمدبن

عن،المسعودئالرحمنعبدحدثنا،القاسمبنهاشمالنضرأبو

قالت:أنهاز!أ،عائشةعن،أبيهعنهحمد،بنالقاسمبنالزحمنعبد

والغرأب،فاسقةوالفأرة،فاسقةوالعقربفاسعقة،)الحية:يخماللهوسولقال

بعدالغرابيأكلومن:قال؟الغرابأئؤكل:إطقاسمإنسانهـ%اصأفاسهقكا.

!؟(3)"قساف":لمجيه!اللهوسولقول!

أبوحدثنا،بكربنمحمدأضرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ9394

حدثنا،زيادأبىبنيزيدأخبرنا،هشيمحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا،داود

سئلط-!صالنبىأن،الخدرىسعيدأبىعن،البجلئنعمأبىبنالرحمنعبد

يقتله،ولاالغرابويرمىوالفويسقة،والعقرب"الحية:قالالمحرميقتلعما

!ن(3087)ماجهوابن،(46612)أحمدوأخرجه.وحدهبندارعن(2669)خزيمةابناخرجه(1)

.(10128)فىوتقدمبه.جعفربنمحمدطريق

.(1981/67)مسلم(2)

به.المسعودىالرحمنعبدطريقمن(3249)ماجهوابن،(25753،26012)أحمدأخرجه(3)

.(12601)فىوتقدم
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الضحاياكتاب

.(1)"العادىوالسبعوالحدأةالعقوروالكلب

العربتاكللاماجهةمنيحرمماباب

317/9

الحئةقتلفىلمجمالنبىعنالمستبابنحديثالحبئفىورؤينا

الوزغ)3(.قتلفىوغيرهوقاصأبىبنسعدحديثورؤينا،(2)والذئب

بكرأبوأخبرنا،إملاءيوسفبناللهعبدمحمدأبووحدثنا-أ9395

حدثناالهلالئ،الحسنبنعلئأخبرنا،القطانالحسينمحمدبن

بنجبيرعبدالحميدبنعن،جريجابنأخبرنا،موسىبناللهعبيد

بقتلمرألمجصاللهرسولأن،ر!بهأشريكاتمعن،المسئببنسعيدعن،شيبة

فىالبخارئرواه.(4)((مالشلاعليهإبراهيمعلىينفخكان"إنه:وقالالأوزاغ

وأخرجه،اللهعبيدعنرجلعنأو،موسىبناللهعبيدعن""الصحيح

.(6)جريجابنعن(أخرأوجه)منمسلم

بنعبدالرحمنمحمدبنعبدالرحمنأبوأخبرنا/-أ9396

بنيحيىبنمحمدأحمدبنحامل!أبوحدثنا،الدقانمحبوبىمحمدبن

أخبرنا،المهرانخطسهلأبووأخبرنا)ح(الأزهرأبوحدثناالبراز،بلالي

.(09901)وأحمد،(1848)داودوأبو،(3238)والمعرفة،(1587)الصغرىفىالمصنف(1)

.(13501)فىوتقدم،(004)داودأبىضجففىالألبانىوضعفه

.(10137)فىتقدم(2)

.(10142)فىتقدم(3)

مختصزا.بهموسى-بئاللهعبيدطريقمن(10143)فىوتقدم.(3902)الصغرىفىالمصنف(4)

آخر،.إوجه:م،سفى(ه-5)

.(2237/431)ومسلم،(3359)البخارى(6)
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العربتأكللاماجهةمنيحرممابابالضحاياكتاب

الأنطاكىبردابنالوليدأبوحدثنا،الشافعئاللهعبدمحمدبنبكوأبو

أبيه،عن،عروةبنهشامعن،شريكحدثنا،جميلبنالهيثمحدثنا:قالا

فاسقا؟!!يهواللهرسول!سماهوقدالغرابيأكلمن:قال!ر!كهماعمرابنعن

فيه.وهو.أبيهعنالدقانعن:كتابىمنسقط.(1)الطيباتمنهوماوالله

بنجعفربناللهعبدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ9397

بنإسماعيلحدثنا،الفارسىسفيانبنيعقوبحدثنا،الفارسىدرستويه

بنتاو(72/91عمرةعنسعيد،بنيحيىعن،أبىحدثنى،أويسأبى

قالت:أنهالمخنهاعائشةعن،عروةعن،عروةبنهشاموعن،الرحمنعبد

للمحرمقتلهفىكجواللهرسول!أذنوقدالغرابيأكلممنلأعجبإنى

.(2)الطيباتمنهوماواللهفاسقا؟!وسفاه

اللهعبدأبوأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرتاأبووأخبرنا-أ9398

،عونبنجعفرأخبرنا،الوهابعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

كيف:قال!هو؟الطيباتمن:الغرابعنسئل:قالأبيهعن،هشامأخبرنا

.عروةبهيجاوزلم.!؟(3)الفاسقكي!اللهرسول!سماهوقدالطيباتمنيكون

حدثنا:قالاالصيرفىسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9399

به.الأزهرأبىطريقمن(3248)ماجهابنأخرجه(1)

وابن.عاثةعنعمرةبرواية،بهأوي!أبىطريقمن1/406الحديثغريبفىالخطابىأخرجه(2)

مختصرا.بهعروةبنهثامطريقمن(15973)شيبةأبى

به.هثامطريقمن287/8التمهيدفىالبرعبدوابن،8/91،92حزمابنأخرجه(3)
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العربتاكللاماجهةمنيحرممابابالضحاياكتاب

الهاشمئالرحمنعبدبنالزحمنعبدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

أكلعنالحكمسألت:قالشعبةحدثنا،إياسأبىبنآدمحدثنا،بحلب

التىالقسغارتلكقاوأ،أكلهاأكرهفإنىالكبارالسوذهذهقاأ:فقالالغربان

بأكله.بأسفلاالراغ)1(.:لهايقال

،ال!تارئالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا5940

أخبرنا،الززاقعبدحدثنا،الفضلبنصدقةحدثنا،الموخهأبوحدثنا

نهى:قالجابرعنالربير،أبىعنصنعاء،أهلمنزيدبنعمر

ثمنها)2(.وأكلالهزةأكلعنلمجح!اللهرسول

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9401

أخبرنا،الذبرىإبراهيمبنإسحاقحدثنا،بمكةالضنعانئعلى

عن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهرئعنمعمر،أخبرنا،الززاقعبد

النملة؟الذواثمنأربعةقتلعنلمجواللهرسولنهى:قالرعلل!عباسابن

والص!رد)3(.والهدهدوالنحلة

محمدبنبنإسماعيلأخبرخ!،اللهعبدأبووأخبرنا-ا9402

الله،عبيدمحمدبنثابتأبوحذثنى،جذىحدثناالشئعراك!،الفضل

وفتح،2/325النهايةينظر.الزرعغراب:لهويقال،الحبيأكلصجرالغربانمننوع:الزاغ(1)

.4/38البارى

.(11142)فىوتقدم.2/34والحاكم،(1978)الصغرىفىالمصنف(2)

.(16201)فىوتقدم.(3245)والمعرفة،(3903)الصغرىفىالمصنف(3)
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العربتاكللاماجهةمنيحرممابابالصحاياكتاب

ابنعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهرئعنسعد،بنإبواهيمحدثنا

.(1)نحوهصووالنبىعنرجما،عباس

العباسأبوحدثنا،المؤكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-ا5349

ابنوسمع!:قال!وهبابنحدثنانصر،!ببحرحدثنا،الأصئمهو

عتبه،بناللهعبدبناللهعبيدعن،شهابابنعن،حدثهعفق،2جريج

!تيتلقبملاالدوابمن"أربعة:!اللمجبهيهاللهرسول!أنرجماعباسبناللهعبلىممن

.(3)((درصلاووالهدهدوالنحلةالنملة

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ4049

جريجابنعنسعيد،بنيحيىحدثنا،حنبلابنحدثنا)4(الصفار،عبيد

ابنعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهرئعنحذثت(ظ172/91:قال!

والصردوالنحلةالنملةقتلعن!جماللهرسول!نهى:قالر!كهنبنعباس

لبيدأبىابنعنجريجابنعنسفيانكتابفىورأيت:يحيىقالوالهدهد.

.()الحديثهذايعنى،الرهرئعن

عدىابنأحمدأبوأخيرنا،المالينئسعدأبووأخبرنا-ا9455

(3

(4

(5

.6/165حاتمأبىلابنالعلليظر(

"يحدث".:مفىبعده(

طريقمن(5646)حبانوأبن.بهنصربنبحرطريقمن(868)المشكلسرحفىالطحاوىأخرجه(

به.جريجابن

"أحمد".:م،سفىبعده(

به.القطانسعيدبنيحىطريقمن4/1555الكاملفىعدىابنوأخرجه.(3242)أحمد(
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318/9

العربتاكللاماجهةمنيحرممابابالضحاياكتاب

حدثنا:قالاالزملئنصربنمحمدبناللهوعبدقتيبةابنحدثنا،الحافظ

مصعب،ابنهوخارجةحدثنا،أئوببنخلفحدثنا،الفضلبنوارث

نهى:قالزئعباسابنعن،عكرمةعن،سهيلعبدالمجيدبنعن

بالقوئ.وليس،الإسنادبهذاإلاأكتبهلمالزخمة)1(.أكلعن!يخيراللهرسول

أبوحدثنا:قالاالقاضىبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ6094

أخبرناالمخغاخ!،إسحاقمحمدبنحدثنا،يعقوبمحمدبنالعباس

سعدبنسهلبنعباسبنالمهيمنعبدأخبرنا،القطانهوبحربنعلئ

عننهىائهعجد،اللهرسولعن،جذىعنيذكرأبىسمعت:قالالثاعدئ

بهتفزدوالهدهد)2(.والصردوالضمفدعوالنحلةالنملةعن؟الخمسةقتل

عناللهعبدبناللهعبيد/وحديث،(3)ضعيفوهوعباسبنالمهيمنعبد

.البابهذافىوردماأقوى!الهنماعباسابن

الفضلابنالحسينأبوأخبرناماالفمفدعفىوردماوأقوى-أ0794

بن(4)يعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبدأخبرناببغداد،القطان

بنسعيدعن،ذئبأبىابنعن،مخلدبنالفخخاكعاصبمأبوحدثنا،سفيان

.3/924،925الكاملفىعدىابن(1)

.(م)رخ32/236التاج.وبياضبسوادمبقعانهإلاخلقةالسرشكلعلىأبقعطائر:والرخمة

به.سهلبنعباسبنالمهيمنعبدطريقمن(5728)الطرانىاخرجه(2)

.(4024)فىتقدم(3)

وكتب"يعقوببنيرسف9:الحاشيةوفى،"ر)ح:فوقهاوكتب،،يعقوب)يرصف:الأصلفى(4)

.32/324الكمالتهذيبوينظرأصا.:فوقها
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العربتاكللاماجهةمنيحرممابابالضحاياكتاب

قي،بنىمنرجلعثمانبنالرحمنعبدعن،المسيببنسعيدعنخالد،

قتلها)1(.عنفنهىلدواءجمح!اللهرسولعندعدف!ئصلاذكروا:قال

أبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ9458

حدثنا،محمدبنحسينحدثنا،إسحاقبنحنبلحدثنا،السماكابنعمرو

أبىمعاويةبنالرحمنعبدعن،إسحاقبنالرحمنعبدحدثنا،أويسأبو

:وقالالخطاطيفقتلعننهىأنهصشيه!،النبىعن،المرادئالحويرث

."غيركممنبكمتعوذانهاالعوذ)2(،هذهتقتلوا"لا

نهى:قالأبيهعنإسحاقعئادبنعنطهمانبنإبراهيمورواه

روىوقد،منقطعوكلاهما.(3)البيوتعوذالخطاطيفعنكجتاللهرسول

بالوضع.يرمىكانأنهإلامسندا،حديثافيهالنصيبئ)4(6حمز

أبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبو(و173/91أخبرنا-أ9459

طالب،أبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاعمرو

بنالقاسمعن،سفيانأبىبنحنظلةأخبرناعطاء،بنالوهابعبدأخبرنا

(1)

(2)

(3)

(4)

،(15757،16069)واحمد،(58024)سيبةابىابنواخرجه.(4390)الصغرىفىالمصنف

فىالألبانىوصححه.بهذئبابىابنطريقمن(4366)والنسالى،(3871،5269)داودوأبو

.(3279)داودأبىصحيح

.(ذو)ع9/441التاجينظر.يمنعهمماغيرهاوبجبليلوذماالعؤذ:

.(384)المراسيلفىداودابوأخرجه

التاهـيخ:فىعليهالكلامينظرالنصيبى.الجزرىالجعفى،ميمونواسمهحمزةأبىبنحمزةهو

.323/7الكمالوتهذيب،269/1والمجروحين،3/210والتعديلوالجرح،53/3الكبير

بالوضع.متهممتروك:1/199التقريبفىحجرابنوقال
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والثعلبالضبعفىجاءمابابالضحاياكتاب

المقدسبيتأحرقتيومالأوزاغكانت:قالتانهاا!رعائشةعن،محمد

يعنىنصرأبوقالبأجنحتها.يطفئهاوالوطواطبأفواهها،النارتنفخجعلت

.(1)الخفاشهو:عطاءبنالوقابعبد

أبوحدثنا:قالاعمروأبىابنسعيدوأبواللهعبدأبووأخبرنا-أ0149

عن،الدستوائئهشامأخبرنا،الوهابعبدحدثنا،يحيىحدثنا،العباس

تقتلوالا:قالز!يهماعمروبناللهعبدعن،أوفىبنزرارةعن،قتافىة

بيتخربلمافإنه؟الخقاشتقتلواولا،تسبيحنقيقهافإن؟حاف!فلا

فىموقوفانفهذانأغرقيم)2(.حتىالبحرعلىسفطنىرثيا:قالالمقدس

صحيح.وإسنادهما،الخقاش

أمرلماحلالاكانلوإذ؟أكلهيحرموالحرمالحلفىبقتلهأمرفائذى

،الإحرامفىالصيدقتلعناللهنهىوقدالإحرامفىولاالحرمفىبقتله

عن(3)ىهنولمابذبحهلأمرحلالاكانلوإذ؟أكلهيحرمقتلهعننهىواتذى

أعلم.والله،وأكلهذبحهيحلماقتلعنينهلمكماقتله

والثعلبالضبعفىجاءماباب

قالوا:اخرينفىالقاضىالحسنبنأحمدبكرأبوأخبرنا-أ9411

عبداللهمحمدبنأخبرنا،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثنا

بنحنظلةطريقمن3/398مكةأخبارلىوالفاكهى،4/470الحديثغريبفىعبيدأبوأخرجه(1)

به.سفيانأبى

الضادع.ذكرعلىمقتصرابهتادةطريقمن6/2384الكاملفىعدىابنأخرجه(2)

نهى!.ولما"عنه:م،سفىبعده(3)
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والثعلبالضبعفىجاءمابابالضحاياكتاب

عبيدبناللهعبدعن،جريجابنأخبرنا،وهبابنحدثنا،الحكمعبدابن

بنلجابرقلت:قالأنهعمارأبىبنالزحمنعبدعن،الفيثىعميرابن

قلت:نعم.:قالهى؟أصيا:قلتنعم.:قال؟الضبعاكل:ل!!جنهاللهعبد

.(1)معن:قال!و؟اللهرسولمنذلكأسمعت

وأبوالحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاأبووأخبرنا-أ2149

بنالربيعأخبرنا،الأصمهوالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيد

بناللهوعبيدالمجيدوعبدمسلمأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمان

قال:روايتهفىسعيدأبوزاد،بمعناهفذكره.جريجابنعن،الحارث

.(2)والمروةالصفايينإلابمكةالفمباعلحميباعوما:الشافعى

أبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ9413

حدثناعفير،بنسعيدبناللهعبيدحدثنا،المصرىمحمدبنعلئالحسن

وهب،بناللهعبدحدثنى:قالسعدبنالليثحدثنا،صالحبناللهعبد

حدثنا،حمادبنأحمدحدثنا،علىوأخبرنا:قال)ح(حدثهجريجابنعن

أمئةبنإسماعيلحدثنى،أئوببنيحيىحدثنا(ظ173/91،مريمأبىابن

أخبرنى،حدثهمعميربنعبيدبناللهعبدأن،حازمبنوجريرجريجواب!

319/9.الضبععنعبداللهبنجابرسألأنهعمارأبىبنعبدالرحمن/

(3)صص
.بنحوهفذكره

الآتى.بعدالحديثفىوشاتى.(9961)فىتقدم(1)

.2/242الأمفىوالثافعى،(5723)المعرفةفىالمصنف(2)

=،(14165)واحمدبه.أيوببنيحىطريقمن(3465)المشكلسمرحفىالطحاوىأخرجه(3)
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والثعلبالضبعفىجاءمابابالضحاياكتاب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلىالحسنأبوأخبرنا-أ4194

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عنعطاء،عن،الصائغإبراهيمحدثنا،إبراهيمبنحسانحدثنابكر،

.(1)"وتؤكلمسن،كبشوجزاؤهاصيد،"الضبع:قاللمجتنالنبىعن،جابر

بناللهعبدأخبرنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ9415

بنالحسنحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثناجعفبر،

صاحبالسلمىمعقلبنالزحمنعبدعنمحمد،أبوحدثناجعفبر،أبى

ولااكله"لا:فقالالضحبع؟فىتقولما،اللهرسوليا:قلت:قالالذثنتة

تقولما،اللهنبئيا:قلت:قال.آكلهفأناعنهتنهلمما:قلت.2عنه"!نهى

اكله.فإنىعنهشقلمط:قلت:قالعنه".أنهىولااكله"لا:قالالضحب؟فى

أحرمها".ولااكلها"لا:قال؟الأرنبفىتقولما،اللهنبئيا:قلت:قال

فىتقولما،اللهنبئيا:قلت:قالاكله.فإنىتحرمهلمما:قلت:قال

الثعلب؟فىتقولما،اللهنبئيا:فقلتأحد؟إدأ.ذلك"أويماصل:قال؟الذئب

أحد؟إ")3(ذلك"أوياكل:قال

،9961)فىوتقدمبه.أميةبنإسماعيكطريقمن(2127)يعلىوأبو،(3236)ماجه-وابن

9962).

.(9963)فىتقدم(1)

"قال،.:م،سفىبعده(2)

الصحابةمعجمفىقايعوابن،(1463)مسندهفىالرويانىوأخرجه.1/290سفيانبنيحقوب(3)

ابنوقالبه.إبراهيمبنمسلمطريقمن(4670)الصحابةمعرفةفىنعيموأبو،167/2

يدور-وهو،العلمأهلعندبالقائملي!وإسناده،ضعيفحديث:1/165التمهيدفىالبرعبد
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والثعلبالضبعفىجاءمابابالضحاياكتاب

أخيهعن(1)ىزجبنحئانعنالمخارقأبىبنالكريمعبدعنوروى

فىالسلمىيوافقالحديثفذكر.(2)!جملاللهرسولعلىقدمت:قالخزيمة

كتابفىوروينا.ضعفالإسنادينكلاوفى،بعضهفىويخالفهحديثهبعض

رضريخق،عباسبناللهوعبدطالبأبىبنوعلىالخطاببنعمرعنالحج

.(3)المحرمأصابهإذاكبشاالضبعفىجعلواأنهم

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ9416

موسى،بناللهعبيدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثساجعفر،بناللهعبد

:قالزيدبناللهعبدعن،ثقةكوفئالطائئأوسبننصرالمنهالأبوأخبرنا

.()الغنممننعجةالفرعل)4(،ذاك:فقالالضبعولدعنهريرةأباسألت

يعرفلامعقلبنالرحمنوعبد،عندهميصحلاحديثوهو،مجهولرجلمحمد،أبى-على

،ضعفوهجعفرأبىبنالحسن:8/3910الذهبىوقال.صحبتهتصحولا،الحديثبهذاإلا

.مجهولوأبوه

الجيمفتح"بخطه:حاشيتهاوفى،"صح":الاصلفىوفوقها"جزء"،:موفى،"جدى(:سفى(1)

المؤتلفوينظر."اعلمواللهالجيم....لي!وقدسعيهدبنالقىعبدقولالزاىكسرمعفيه

3/217الإصابةوينظر،2/308،930المشتبهوتوضيح،59سعيهدصبنالقىلجدوالمختلف

جزى(.بنخزيمة)ترجمة

طريقمن(3237)ماجهوابن،(1792)والترمذى،3/062الكبيهرالتاريخفىالبخارىأخرجه(2)

.بالقوىإسنادهلش:الترمذىوقال.بهالكريمعبد

.(997،9973ا-9965)فىتقدمماينظر(3)

"الرعل".:سفى(4)

5/49الكبيهرالتاريخفىوالبخارى،(24655)شيبةأبىابنوأخرجه.3/237سفيانبنيعقوب(5)

به.أوسبننصرالمنهالأبىطريقمن
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والثعلبالضبعفىجاءمابابالضحاياكتاب

الحسنأبوأخبرناال!لمئ،عبدالزحمنأبووأخبرنا-أ9417

بنمحمدحدثنا:قالعبيدأبىعن،العزيزعبدبنعلئأخبرنا،الكارزئ

عنسئلأنههريرةأبىعن،عقهعن،أوسبننصرعن،الزؤاسئربيعة

الغنم.مننعجةتلك،الفرعل:فقالعب!ضلا

هذامنيرادواثذى،الضبعولدالعربعندالفرعل:عبيدأبوقال/320/9

.(1)الغنمبمنزلةحلالإنها:يقول.الغنممننعجة:قولهالحديث

بنمحمدالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9418

بنسعيدحدثنا،إبراهيمالمجيدبنعبدحدثنا،محبوببنأحمد

بنالملكعبدعن،شعبةعن،زيادبنالزحمنعبدحدثنا،منصور(و91/174

بعضفىوهمالخطاببنعمركتابأتاهم:قالوهببنزيدعن،ميسرة

مافانظروا.الجبن:لهيقالطعاماتأكلونأرضفىأبممبلغنى:المغازى

.(2)هتيممنذكثهفانظرواالفراء،وتلبسون،حرامهمنحلاله

بنالقاسمالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ9419

بناللهعبدبنالزحمنعبدبنأحمدبناللهعبدحدثنا،ال!ئارئالقاسم

حذثنى،طهمانبنإبراهيمحدثنا،أبىحدثنا،أبىحدثنا،الذشتكئسعد

عنسئلع!جراللهرسولأن،سلمانعن،اللهعبيدأبىعن،خئاببنيونس

،القرآنفىال!أحلمما"ارول:لمجيماللهرسصلفقالوالفراءنم!لاوالجبن

.4/020،201الحديثغريبفىعدأبو(1)

جيد.سنده:8/0391الذمبىقالو.(2747)منصوربنوسعيد،(0391)الصغرىفىالمصنف(2"
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الأرن!فىجاءمابابالضحاياكتاب

.(1)((هنععفافقدعنهلسكتوما،الفرانلمحىاللةحزمماوالحوأئم

إلامرفوعاسلمانعنعثمانأبىعنالتيمىعنهارونبنسيفورواه

الله.شماءإنيردوذلككتاله)2(.قى:قالأئه

الأونبفىجاءمالاب

برأحمذأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلىالحسنأبوأخبرنا-أ5429

حدتحا،حرببنسليمانحدثنا،مسلمأبواللهعبد!بإبراهيمحدثنا،عبيد

بمرأرنباأنفجنا)3(:قالأنص!عنأنص!،زيدبنبنهشامعن،لئمعبة

أبىإلىبهافذهبتفأخدتها،فأدركتهافلغبوا)4(القومفسعى،الظهران

:قال-ودخذهابوركها!جالهاللهرسولإلىمنهاوبعثفذبحها،طلحة

بعد:قالثممنه.أكل:قالمنه؟وأكل:قلت،فقبله-فيهألثمكلافخذها

.(6)برحبنسليمانعن""الصحيحفىالبحارىرواه،!

الفقيه،النضرأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ9421

زيدبنهشامعن،لثمعبةحدثناالوليد،أبوأخبرى،أيوببنمحمدحدثنا

.سلمانعلىموقوفابهاللهعبيدأبىعنخباببنيون!طريقمن(8765)الرزاقعبدأخرجه(1)

.(19755)فىمسنذاسيأتى(2)

.2/423الجوزىلابنالحديثغريبألرنا.أى:أنفجنا(3)

.1/361الأنوارمشارق.أعيوا:لغبوا(4)

من(3243)ماجهوابن،(12182،12747)أحمدوأخرجه.(3911)الصغرىفىالمصتف(5)

به.زيدبنهامطريقمن(3791)دأودوأبو.بهشعبةطريق

.(2572)البهخارى(6)
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الأرنبفىجاءمابابالضحاياكتاب

فسعى،الظهرانبمرونحنأرنباأنفجنا:يقولمالكبنأنسسمعت:قال

)ابوركيهاوبعث،فذبحهاطلحةابىإلىبهافجئتفاخذتهافلغبوا،القوم

أبىعن"الصحيح"فىالبخارئرواهفقبلها)2(.مي!مجاللهرسولإلى(اوفخذيها

الوليد)3(.أبىحديثنحوشعبةعنأخراوجهمنمسلموأخرجهالوليد،

قبلها.:قالاكلها؟:قلت:فيهقالشعبةعنعفانورواه

أخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا9422

حدئنا،مروانبنالملكعبدبنمحمدحدئناالضفار،محمدبنإسماعيل

بنصفوان(ظ174/91عن،الشئعبىعن،عاصمأخبرنا،هارونبنيزيد

بها،يذكيهماحديدةيجدفلمأرنبيناضاد)4(أنه:صفوانبنمحمدأومحمد

بأكلهما)6(.فأمرهلهذلكفذكرمي!مجاللهرسولفأتى،()بمروةفذكاهما

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-ا2394

سمعت:قالعاصبمعن،شعبةحدئناداود،ابوحدثنا،حبيببنيونس

(1

(2

(3

(4

(5

(6

وفخذها،.)بوركها:سفى(ا

به.شعبةطريقمن(0562)والدارمى،(1789)والترمذى،(2179)الطيالسىأخرجه

.(...،5391/53)مسلمو،(5355)البخارى

ينظراصطبر.فىاصبرمثل،وأدغمتصاذاالطاءفقلبت،اصطادأصلهاواضحادإصادأ.:م،سفى

.4/26البارىوفتح،3/65النهاية

المروةلاالأحجارجنىالذبحفىوالمرادالنار.منهايقدحالتى:وقيل.براقأبيضحجر:المروة

.4/323النهايةنفسها.

به.الأحولعاصمطريقمن(5887)حبانوابن،(4324)والنسائى،(2822)داودأبوأخرجه

.(2448)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه
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الأرنبفىجاءمابابالضحاياكتاب

9/321فأتى،بمروةفذبحهاأرنباصادأنه،صفوانبنمحمدعن،يحدثالشعبئ/

بأكلها)1(.فأمره،لهذلكفذكركييهالنبئ

.صفوانبنمحمدعنالشعبىعنهندأبىبنداودتابعه

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرناه-أ9424

أبىبنداودأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،أسامةأبىبنالحارثحدثنا

بأرنبينكييهالنبىعلىمرأنه،صفوانبنمحمدعن،الشعبىعنهند،

حديدةأجدفلمالأرنبينهذيناصطدت،اللهرسوليا:وقالفعفقهما)2(،

.(3)"لك":قالفاكل؟،بمروةفذبحتهما،بهاأذكيهما

أصخ،صفوانابنوحديث.اللهعبدبنجابرعنالشعبىعن:وقيل

المخارى)4(.قاله

عبيدبنمحمدوأبوقراءةالحافظعبداللهأبوأخبرناه-أ9425

بنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:لفظاالقشيرىمهدىبنمحمدبنمحمد

أخبرنا،عطاءبنالوهابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

نأ،اللهعبدبنجابرعن،الشعبىعن،قتادةعن،عروبةأبىابنهوسعيد

به.شعبةطريقمن(527)19/236والطبرانى،(15870)أحمدأخرجه(1)

السابقةالروايةعلىالترمذى"معلقهما".وأحال:ماجهوإبنأحمدوعند،الاصلفىعليهاضبب(2)

"فتعلقهما".:وفيها

ماجهوابن،(4411)والنساثى،13/1الكبيرالتاريخفىوالبخارى،(15871)أحمدأخرجه(3)

به.هارونبنيزيدطريقمن(3244)

.1/14الكبيرالتاريخينظر(4)
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الأرنبفىجاءمابابالضحاياكتاب

عنصهط!هك!ح!اللهرسولفسألفتعفقها،بمروةفذبحهاأرنبااصخاد)1(قومهمنغلاما

بأكلها)2(.فأمرهأكلها

.قتادةعنهماموأرسله،بنحوهقتادةعنعامربنعمرعنويروى

حدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا9426

عنجابر،عن،سفيانأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا،الذورئعباس

إلىبأرنبهاشمبنىمنغلامجاء:قالاللهعبدبنجابرعن،الشعبى

هذهفاصطدتأحدادخلتإنى،اللهرسوليا:فقاليتفها)3(،لمجتاللهرسول

.(4)"اهلك":قال.بمروةفذكيتهابهأذبحهاماأجدفلم،الأرنب

الحسنأحمدبنبكروأبوالحافظعبداللهأبوأخبرنا-ا9427

بنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

بنموسىحذثنى،حنيفةأبىعنالحقاخ!،يحيىأبوحدثنا،العامرئعقان

أنىلولا:فقالالأرنبعنل!بهعمرسئل:قالالحوتكتةابنعن،طلحة

ولكن،بهلحذثتكممنهأنقصأوالحديثهذافىأزيدأنأكرهاو(75/91

هؤلاءحدث:لهفقالياسربنعمارإلىفأرسل.ذلكشهدمنإلىسأرسل

مشوئةأرنئاجميهاللهرسولإلىأعرابىأهدى:عفارفقال.الأرنبحديث

أصادإ.:م،سفى(1)

طريقمن(الخطاببنعمرمسند-1871)الآثارتهذيبفىجريروابن،(4721)الترمذىاخرجه(2)

به.عروبةابىبنسعيد

ايشيلهاأ.:سفى(3)

به.جابرطريقمن(9002)الحعدياتفىوالبغوى،(14486)أحمدأخرجه(4)
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الأرنبفىجاءمابابالضحاياكتاب

:فقال"؟كل"ط:لهفقال،يأكلفلمرجلواعتزل،يأكلولمبأكلهاوأمرنا

:قالشهر.كلمنأيامثلاثةصوم:فقال."؟اذط"صوم:فقال.صائمإنى

دما.بالارأيتإنى:الأعرابئفقالالبيف؟((.جعلتهن"أفلا:ع!حمالنبئفقال

.(1)((ءىشب"ليس:صئنالنبئفقال

موسىعن،يحيىبنطلحةعن،يحيىأبووحدثنا:قال-أ9428

،عشرةوأربع،عشرةثلاث،البيضجعلت!ن"أفلا:قال!يه!النبئأنإلا،مثله

5-(2)
.((إ؟عشرهوخمس

حدثناجعفو،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-أ2949

جبير،بنحكيمعن،المسعودىحدثنا،داودألوحدثنا،حبيببنيوثس!

بأرنبءالخطاببنعمرأكأ:قالالحوتكيةابنعن،طلحةبنموسىعن

.(3)رامعغيرعنالمسألةيذكرولمالقصةهذهمعنىفذكر

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-أ9435

حدثنا،شيمةأبىبنعثمانحدثنا،يعقوببنيوسعفحدثنا،إسحاق

بنموسىعتجبير،!بحكيمعن،قدامةبنزائدةعن،علىبتحسين

،787!)الرزالىعبدوأخرجهاإ.612)يعلىأبوطريقهومن،2/231مسندهفىحنيفةأبو(1)

عمار.:منبدلاذر.أيو:وعندهما،بهطلحةبنموسمىطريقمن(2127)خزيمةوابن،(8693

من!الخطاببنعمرمسند-االاثاهـ)971تهذيبفىجريووابن،(12464)شيةابىابنأخرجه(2)

به.يحىبنطلحةطريق

طريقمق(4322)!النسائىبه.المسعودىطريقمن(210)أحمدواخرجه.(44)الطيالسى!3)

-به.جبيربنحكيم
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معكنايومأتذكرون:رصرعلثؤالذرداءوأبىوعقابىذرلأبىعمرقال:قالطلحة

إنى،اللهرسوليا:فقالبأرنبأعرابىفأتاهوكذاكذابمكانجمرالنبى

اطعم"."ادنه:لهقالثئمنعم.:قالوا؟يأكلولمبأكلهافأمرنادما.بهارأيت

.إسنادهفىالحوتكتةابنيذكرلم.(1)ملاصإنى:قال

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا4319

خالدبنمحمدحدثنا،عبادةبنروححدثنا،خلفبنيحيىحدثناداود،

بالصئ!فاحكانرضالاعمروبناللهعبدأن،الحويرثبنخالدأبىسمعت:قال

ماعمروبناللهعبديا:فقالصادهاقدبأرنبجاءنارجلاوأن،بمكةمكان

عنينهولميأكلهافلمجالس!وأنالمجؤاللهرسولإلىبهاجىءقد:قال؟تقول

.(2)تحيضأنهاوزعمأكلها،

الضرورةغيرفىالعربأكلتهوما،الوحشحمارفىجاءماباب/

إبراهيم،ابنالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-ا9432

عنجرير،أخبرنا،إبراهيمبنإسحادتىحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا

قتادةأبوكان:قالطقتادةأبىبناللهعبدعن،ظ175/91،رفيعبنالعزيزعبد

هو،أبصرهحتىيؤذنوهفلموحشحمارلهمفعرض،محرمينقومفى

فلقوا،فأكلوهبهوأتاهم،فصرعهعليهفحملسوطامنهمرجلمنفاختلس

لا.:!قالوابشىء؟".منكمإنسانإيىأشار"هل:فقالفسألوهلمجماللهرسول

به.زاندةطريقمن2/226العللفىالدارتطنىذكره(1)

.(881)داودأبىضعيففىا،لبانىوضعفه.(3792)داودأبو(2)
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...الوحشحمارفىجاءمابابالضحاياكتاب

وأخرجه،براهيمإبنإسحاقعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(1)"اولك":فقال

.(2)قتادةأبىبناللهعبدعنأوجهمنالبخارى

ابنعمروأبوأخبرنا،قتادةبنالعزيزعبدبنعمرأخبرنا-أ9433

عن،مالكحدثنا،بكيرابنحدثنا،العبدىإبراهيمبنمحمدحدثنانجيد،

عن،التيمىالحارثبنإبراهيمبنمحمدأخبرنى:قالأنهسعيدبنيحيى

عنأخبرأنه،الضمرىسلمةبنعميرعن،اللهعبيدبنطلحةبنعيسى

كانإذاحتى،محرموهومكةيريدخرجك!ح!اللهرسولأن،البهزى

فإول"!عوه:(3)لا!!هاللهلرسولفذكرعقير،وحشئحمارإذابالزوحاء

:فقال!حهاللهرسولإلىصاحبهوهوالبهزىفجاء."صاحبهيأتىأنيوشك

بينفقسمهبكرأبا!واللهرسولفأمرالحمار.بهذاشأبمم،اللهرسوليا

.(4)الرفاق

وأبوإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9434

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالحسنبنأحمدبكر

نأ،جريجابنأخبرخ!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمد

خيبرزمنأكلنا:يقولاللهعبدبنجابرسمعأنه،أخبرهالمكىالربيرأبا

.(01".8)فىوتقدم.بهالحمدعبدبنجريرطريقمن(3966)حبانابناخرجه(1)

.(1182،1822،4182،0257،4285،0745)والبخارى،(9611/64)مسلم(2)

الحمار".بهذاشانكمالله"رسول:مىفىبعده(3)

.(10001،12082،18947)فىتقدم(4)
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...الوحشحمارفىجاءمابابالضحاياكتاب

51رو.(1)الأهلىالحمارعنلمج!هاللهرسولونهى،الوحشوحمرالخيل

.(2)بهوابنعنالطاهرأبىعن""الصحيحفىمسلم

أبوأخبرنا،الأصبهانىيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ9435

عن،أتوبعن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الأعرابىابنسعيد

يأكل!جالنبىرأيت:قالموسىأباأن،الجرمىزهدبمعن،قلابةأبى

عيينة،ابنعنعمرأبىابنعن"الصحيح"فىمسلمرواه.(3)الدجاج

.(4)أتوبعنآخروجهمنالبخارئوأخرجه

عبيدأحمدبنأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئأخبرنا-أ9436

فديك،أبىابنحدثنا،المنقرىداودبنسليمانحدثنا،تمتامحدثنا،الصفار

بنالحسينوأ176/91طاهرأبووأخبرنا)ح(سفينةبنعمربنبريهأخبرك!

،نوحبنعمرحدثنابها،الهمذاخ!سلمةمحمدبنبنالحسنبنعلى

طاهربنالنضرحدثنا،(بابويهخالدبنبنبابويه)محمدأبوحدثنا

أكلت:قالجدهعن،أبيهعن،سفينةبنعمربنبريهحدثنا،الحخاجأبو

.(6)حبارىلحم!يهمالنبىمع

.،جريجابنطريقمن(3191)ماجهوابن،(4354)والنسائى،(14450)أحمدأخرجه(1)

.(.../1941)مسلم(2)

حبانوابن.بهسفيانطريقمن(4357)والنسالى،(1827)والترمذى،(19519)أحمدأخرجه(3)

.(19507)فىوسياتى.صحيححسن:الترمذىوقال.بهأيوبطريقمن(5222)

.(4385)والخارى،(.../1649)مسلم(4)

بالويهأ.بنخالدبنتوبة"ثنا:،مسفى(ه-5)

من=(1828)والترمذى،(3797)داودوأبو.بهفديكآبىابنطريقمن(6435)الطبرانىأخرجه(6)

-450-



الضبفىجاءمابابالضحاياكتاب

التىالصيودهذهجزاءفىوالتابعينالصحابةعنالآثارمضتوقد

وغيرهما)1(.واليربوعالوبرجزاءوفى،ذكرناها

الضبفىجاءماباب

بنمحمدبنإبراهيمإسحاقوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ4379

أخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثناقالا:العطارمعاويةبنعلى

ابنعن،نافععن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،لسليمانبنالربيع

.(2)"همرحمولااكله"لست:فقالالفسثعنسئللمجي!اللهرسولأن،ر!نحكيماعمر

.(3)نافععنوغيرهموأيوبعمربناللهوعبيدالليثحديثمنمسلمأخرجه

أخبرنا،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ9438

وأخبرنا)ح(ديناربناللهعبدعن،سفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيع

323/9بنيعقوبحدثنا،بمكةالحدادمحمدبنبكيرحدثنا،الحافظ/اللهعبدأبو

بناللهعبدعن،مسلمبنالعزيزعبدحدثنا،عفانحدثنا،البيهسئإسحاق

:فقالالضبعن!جاللهرسولسئل:قالر!كهبنعمربناللهعبدعن،دينار

أبىضعيففىالألبانىوضعفه.غريبحديثالترمذىوقالبه.سفينةبنعمربنبريه=طريق

.(281)داود

01/905التاج.طولمنقارهفى،الإوزةشكلعلى،اللونرمادى،العنقطويلطالر:والحبارى

.(رب!)

.(9984-9950)فىتقدمماينظر(1)

بروايةالموطأفىومالكالعى(،شفاء-161)مسندهفىوالشافعى،(5726)المعرفةفىالمصنف(2)

.(4326)الشالىطريقهومن،(مخطوطاو-18/5)بكيربنيحيى

.(1943/40،41)مسلم(3)
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بنموسىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)"همزحمولابابهله"لست

عنآخروجهمنمسلموأخرجه،مسلمبنعبدالعزيزعنإسماعيل

.(2)اللهعبد

ابنزكرياوأبوببغدادالقطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-ا9439

،عثمانبنأحمدالحسينأبوأخبرناقالا:بنيسابورالمزكىإسحاقأبى

عن،شعبةعن،جريربنوهبحدثنا،محمدبنالملكعبدقلابةأبوحدثنا

عنيحذثحينالحسنأرأيت:الشعبئ!رقالى:قالىالعنبرئتوبة

عنيحذثسمعتهفماسنتينمنقريباعمرابنجالستإنىجم!يم؟!النبى

مي!مجاللهرسولىأصحابمنناسكان:يومذاتقالىالهغيرجمير،النبى

جمييه:النبىأزواجمنامرأةفنادتهم،مالكبنسعدفيهم،ضئاعندهيأكلون

بأسولابحرابملش!فإول"كلوا":كييهاللهرسولفقالى،القوممسكفأ.ضحثإنه

.(3)"هببأسلا:"أو:زكرئاأبىروايةوفىدا.قومىطعاممنليسولكئهبه،

.4شعبهعنوغيرهغندرحديثمن""الصحيحفىومسلمالبخارئأخرجه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9440

،4562)أحمدوأخرجهالعى(.شفاء-612)مسندهفىوالافعى،(5727)المعرفةفىالمصنف(1)

به.سفيانطريقمن(3242)ماجهوابن،(4573

.(1943/39)ومسلم،(5536)البخارى(2)

من(3284)المشكليئرحفىوالطحاوى.بهمحمدبنالملكعبدعن(7698)عوانةأبوأخرجه(3)

به.شعبةطريقمن(5264)حبانوابن،(5565،6213)وأحمدبه.جريربنوهبطريق

.(1944/42)ومسلم،(7267)البخارى(4)
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ابنعن،مالكأخبرنا،الشافعئأخبرنا،سليمانبنالربيعأخبرنا،يعقوب

قالىرفالا.عباسابنعن،حنيفبنسهلابنأمامةأبىعن،شهاب

ابنعن:أوالوليد.بنخالدعنعباسابنعن:مالكأقالىأشك:الشافعئ

فأمح!،ميمونةبيت!سؤالنبىمعدخلاأنهماربمنئالوليدبنوخالدعباس

اللامح!النسوةبحضفقالى،بيده!لمجراللهرسولىإليهفأهوى،امحنوذبضثا

ياضبهو:فقالوا.يأكلأنيريدبماءيخيماللهرسولىأخبروا:ميمونةبيتفى

لىولكنه"لا،:فقالىهو؟أحرام:فقلت،يده!سؤاللهرسولىفرفع.اللهرسولى

صي!اللهورسولىفأكلتهفاجتررته:خالدقالىأعافه((.فأجدنى،قومىبأرضيكن

.(2)رظني

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناه-أ1449

مسلمةبناللهعبدحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

حنيف،بنسهلابنأمامةأبىعن،شهابابنعن،مالكعن،القعنبئهو

!واللهرسولىمعدخلأنه،الوليدبنخالدعنر!يهما،عباسبناللهعبدعن

عن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(3)بمثلهالحديثوذكر.ميمونةبيت

القعنبى)4(.

القعنبئ.رواهكمامالكعنأويسأبىبنإسماعيلقالهوكذلك

.246/4السننمعالممشوى.أىمحنوذ:(1)

العى(.شفاء-613)مسندهفىوالشافعى،(5728)المعرفةفىالمصنف(2)

به.القعنبىعن(3794)داودأبوواخرجه.968/2مالك(3)

.(5375)البخارى(4)
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الفقيه،النضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ9442

بنيحيىحدثنا،مهرانبنكثيربنموسىبنهارونموسىأبوحدثنا

بنسهلابنأمامةأبىعن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت:قاليحيى

معالوليدبنوخالدأنادخلت:قالز.!اليماعباسبناللهعبدعن،حنيف

مسلمرواه.(1)بمثلهالحديثوذكر.الحارثبنتميمونةبيتلمجع!اللهرسول

(2)

يحيى.بنيحيىعن""الصحيحفى

فيه،يشفثكانمالكاوكأن،(3)مالكعنبكيربنيحيىقالهوبمعناه

فىومعمريزيدبنيونسرواهوقد،تابعهومنالقعنبىروايةوالضحيح

روايةنحوالزهرئعنكيسانبنوصالح،عنهيوسفبنهشامرواية

.(4)مالكعنالقعنبى

أحمدبنبشرأخبرنى،الحافظعبداللهأبوأخبرنا-أ9443

حدثنا،الخسروجردئهوعقيلبنالحسينبنداودحدثنا،الإسفرايينئ

بنخالدحذثنى،جذىعن،أبىحذثنى،القيثبنشعيببنالملكعبد

أخبرهأمامةأباأن،المنكدربنمحمدعن،هلاليأبىبنسعيدعنيزيد،

ميمونةبيتفىوهوجمجماللهرسولأح!:قالكاالهط،و177/91عبابرابنعن

به.مالكطريقمن(5263)حبانوابن،(7702)عوانةأبوأخرجه(1)

.(43/1945)مسلم(2)

.(مخطوطاو-5،اظ18/4)بكيربنيحمصبروايةالموطأفىمالك(3)

طريقمن(4691/54)ومسلم.بهيون!طريقمن(5391)والبخارى،(56811)أحمدأخرجه(4)

به.كيسانبنصالح
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!راللهرسولأخبروا:ميمونةفقالت،ضببلحم،الوليدبنخالدوعنده

"لا،:قالهو؟حرام،اللهرسوليا:خالدفقال،تركهأخبرفلماهو.ما

عن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)عظامهيتمشمشخالدفأخذأعافه".ولكنى

.(2)شعيببنالملكعبد

الفوارسأبىابنصادقوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9444

،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

لعرسدعينا:قالالأصمبنيزيدعن،الشيباك!عن،محمدبنأسباطحدثنا

324/9آكلفمنضئاعشر/ثلاثةإليناقربثمفأكلنا،طعامإلينافقرببالمدينة

طعامإلينافقربفلانتزوج:فقلتعباسابنأتيتأصبحتفلما،وتارك

ابنعندمنبعضفقال.وتاركآكلفمنضباعشرثلاثةإليناقربثم،فأكلنا

عنه".أنهىولابهآمزولاأخرفه،ولااكله"لا:ع!يه!اللهرسولقال:ر!الي!ماعباس

محللا)3(إلاج!عاللهرسولبعثما،تقولونمابئس:عباسابنفقال

ميمونة:لهفقالت،ليأكليدهفمدضئالحمع!ي!اللهلرسولقرب؟ومحرما

فكلوا".قط،اكلهلم!م"هذا:وقاليده!كف.ضبلحمإنه،اللهرسوليا

وقالت،معهمكانتوامرأةالوليدبنوخالدعباسبنالفضلفأكل:قال

.(سش)م389/17العروستاجينظريمصها.أى:عظامهيتمشمش(1)

به.الليثطريقمن(8754)الأوسطفىالطبرانىأخرجهوالحديث

(1945)مسلم(2)

محلا".":الأصلحاشيةفى(3)
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فىمسلمأخرجه.(1)تس!ءاللهرسولمنهيأكللمطعاممناكللا:ميمونة

الشتيباك!)2(.عنمسهربنعلىعنشيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

محمويهابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-ا9445

)ح(إياسأبىبنادمحدثنا،القلانسئمحمدبنجعفرحدثنا،العسكرئ

القاضى،الحسنبنالزحمنعبدأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

بنجعفرحدثنا،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،الحسينبنإبراهيمحدثنا

أهدت:قالرض!عباسابنعنيحذثجبيربنسعيدسمعت:قالإياس

فأكلوأضبا،وسمناأقطا)3(جم!اللهرسولإلىعباسابنخالةحفيدأم

فأكل:عباسابنقالتقذزا.الأض!ثوتركنم!لاوالأقطمن!شحباللهرسول

51رو.(4)مائدتهعلىأكلماحراماكانولو،لمججاللهرسولمائدةعلى

عنغندرحديثمنمسلموأخرجه،ادمعن"الصحيح"فىالبخارى

(5)ريو
شعبه.

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا4694

بنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسف،ظ177/91حدثنا،إسحاقبنمحمد

به.أسباططريقمن4/022المعانىشرحفىوالطحاوى،(0730)أحمدأخرجه(1)

.(47/1948)مسلم(2)

.48/1الأنوارمارق.زبدهالمستخرجاللبنجبن:الاقط(3)

طريقمن(1522)حبانوابن،(4329)والنسالى،(3793)داودوأبو،(2299)أحمدأخرجه(4)

.(46/1947)ومسلم،(2575)البخارى(5)
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الضبفىجاءمابابالضحاياكتاب

أبىعنعطاء،عن،المعلمحبيبحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،بكرأبى

.(1)"فئاعفإنى"كلوا:فقال،ضبمابفيهابصحفةأتى!ي!النبئأن،هريرة

أبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرناالذىالحديثوأما-أ4794

إبراهيم،بنإسحادتىحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،اللهعبدابنبكر

بنجابرسمعتالزبير،أبوأخبرنى،جريجابنعن،الرزا!تىعبدأخبرنا

لعلهأفىرىلا"إنى:وقال،يأكلهأنفأبىبضب!والنبىأصكما:يقولاللهعبد

بنإسحادتىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(2)"مسختاقىالأولىالقرونمن

وزاد،أكلهمنامتنعأنهفىعباسوابنعمرابنحديثمثلفهذا.(3)إبراهيم

علىيدذماعليهوزادالتقذر،سوىللامتناعأخرىعلة(4)حكايةفىعليهما

الإباحة.

عبداللهأبوأخبرنا،الحافظعبداللهأبوأخبرناوقد-أ9448

محمد،بناللهعبدحدثنا-:قالاجعفرأبىابنعمرووأبويعقوببنمحمد

الزبيرأبىعن،معقلحدثنا،أعينبنالحسنحدثنا،شبيببنسلمةحدثنا

بنعمرقال:وقال،وقذره.تطعموهلا:فقالالضبعنجابراسألت:قال

واحد؟غيربهينفعتعالىاللهإن،يحرمهلم!شيمالنبئإن:هب!!لالخطاب

ابىبنمحمدطريقمن(3288)المشكلشرحوفى،4/022المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

جيد.سنده:8/3916الذهبىوقالبه.المقدمىبكر

.(14460)أحمدطريقهومن،(8680)الرزاقعبد(2)

.(1949)مسلم(3)

."الامتناع"علة:م،سفىبعده(4)
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الضبفىجاءمابابالضحاياكتاب

فىمسلمرواه.(1)طعمتهعندىكانولو،منهالزعاءعافةطعامفإنما

.(2)شبيببنسلمةعن""الصحيح

.(3)هب!لالخطاببنعمرعنجابرعناليشكرئسليمانرواهوكذلك

الخدرئ:سعيدأبىحديثهذاوعلى

أبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأخبرناه-ا9449

حدثنا،الواسطئإبراهيمبنعلئحدثناالززاز،عمروبنمحمدجعفر

:قالسعيدأبىعن،نضرةأبىعن،هندأبىبنداودأخبرنا،هارونبنيزيد

فقالتأمرنا؟فما،(4)ةئضمبأرضإنا:فقالكي!النبىإلىرجلجاء

ئأأدرىولا،()دوابمسختإسرائيلبنىمنأمةأن"بلغنى:جمي!اللهرسول

.(6)ينههولميأمرهفلم.((ىهالذواب

الشيبانئ،اللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا9455

أبىعن،داودعن،عدىأبىابنحدثنا،مثنىبنمحمدأخبرنا،أبىحذثنى

ذلكبعدكانفلما:سعيدأبوقال،الحديثهذابمعنىسعيدأبىعن،نضرة

به.الزبيرأبىطريقمن4/020المعانىشرحفىوالطحاوى،(14684)أحمدأخرجه(1)

.(1950)مسلم(2)

به.سليمانطريقمن(3239)عقبماجهوابن،(194)أحمدأخرجه(3)

ينظر.كثيرةضبابذات:أى،الضادوكسرالميموبضم،الباءوثديدوالضادالميمبفتح:مضئة(4)

.2/55الأنوارمارق

الأصل.حاشيةمنوالمثبتإدوائا،.:م،س،الأصلفى(5)

به.هندابىبنداودطريقمن(0324)ماجهوابن.بههارونبنيزيدعن(44111)أحمدأخرجه(6)
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الضبفىجاءمابابالضحاياكتاب

عاهةلطعاموإنه،واحدغيربهلينفعاللهإن:فقالرضريهنهالخطاببنعمرقام

مسلمرواهجم!ياله)1(.اللهرسولعافهإنما"لطعمتهعندىكانولو،الرعاءهذه

.(2)المثنىبنمحمدعن"الصحيح"/فى

أخبرنا،فوركبن(و178/91الحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ9451

شعبة،حدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربناللهعبد

سألابياأعوأن،سعيدبىأعن،نضرةأبوحدثنا،عقبةبنبشيرعقيلبوأحدثنا

أهلى.طعامعافةوإنه،مضئةحائطفىإنى،اللهرسوليا:فقالو!مجالنبئ

الثالثةفعاوده.عاوده:قلناثئم،عنهفسكتفعاوده.عاوده:فقلنا،عنهفسكت

فمسخهمإسرائيلبنىمنسئطينعلىغضبوجلعزاللهإنأعرابئ،"يا:فقال

آمركولاعنهابناهيكولستبعضها،لعلهاأدرىفلا،الأرضفىيدبون(3)دواب

ء-ء(4)
:وقال،عقيلأبىعناخروجهمن""الصحيحفىمسلماخرجه.".

.(عنها(()أنهىولااكلها"فلست

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ9452

عبيد،بنيعلىحدثناالضاغاك!،إسحاقبنمحمدحدثناالضفار،محمد

به.عدىابىابنطريقمن(11013)أحمداخرجه(1)

.(1951/50)مسلم(2)

الأصل.حاشيةمنوالمثبتإدوائا".:م،س،الأصلفى(3)

أبىطريقمن4/198المعانىشرحفىوالطحاوى،(15991)أحمدوأخرجه.(2267)الطيالسى(4)

به.عقيل

.(1951/51)مسلم(5)
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الضبفىجاءمابابالضحاياكتاب

فىكنا:قالحسنةابنالزحمنعبدعن،وهببنزيدعن،الأعمشحدثنا

قالإذبهاتغلىالقدورفبينما،الضبابكثيرمنزلافنزلناجوعفأصابناسفر

كفينافأهذه".تكونأنوأخاف،إسرائيلبنىمنأمةمسخت"إنه:لمجيراللهرسول

زيد.عنالأعمشرواهكذاالقدور)1(.

كما:زيدعنعتيبةبنالحكمورواه

الحسنوأبوالقاضىبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9453

حدثنا،الأصئمهوالعباسأبوحدثناقالوا:ال!بعئ)2(محمدبنعلئ

)ح(شعبةحدثنا،موسىبناللهعبيدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسن

أبوحدثنا،البستئالقاضىمحمدبنأحمدبنالخليلسعيدأبووأخبرنا

بنمسلمحدثنا،خيثمةأبىابنأخبرنا،البكرئالمظفربنأحمدالعباس

،عازببنالبراءعن،وهببنزيدعن،الحكمعن،شعبةحدثنا،إبراهيم

."أعلمواللهمسخمفن"أمة:فقالبضمثى!أ!يمالنبئان،وديعةابنثابتعن

.((أعلمفماللهمسختأفة"إن:فقالبفسثلمجيرالنبئأع!:اللهعبيدروايةوفى

.(3)الحكمقالكذا

بنثابت:وقيل،وديعةابنثابتعنوهببنزيدعنحصينورواه

قبله،منأحاديثمعنىفىوهو،أمهووديعةأبوهويزيدالأنصارئ)4(.يزيد

به.الأعمشطريقمن(5266)حبانوابن،(17759)أحمدأخرجه(1)

.(4659)فىوتقدمبسكونها.3/215الأنسابوفىالباء،بفتحالأصلفىضبطها(2)

به.شحبةطريقمن(4333)والنسائى،(17932)أحمدأخرجه(3)

من=(3238)ماجهوابن،(4331)والنسائى،(3795)داودوأبو،(17931)أحمدأخرجه(4)
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الضحاياكتاب

أعلم.والله،تحريمفيهوليس

الضبفىجاءماباب

.(1)رظنالحديثنفسوفى،أصحوديعةابنثابتحديث:البخارئقالى

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرنا-أ9454

عنحماد،عن،سلمةبنحمادحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونس

ضبجميماللهلرسولىأهدى:قالتر!نهاعائشةعن،الأسودعن،إبراهيم

"لا:فقالى؟المساكيننطعمهألا،اللهرسولىيا:،ظ178/91فقلت،يأكلهفلم

موصولا.سليمانأبىبنحفادبهتفؤدصؤنكا!2(.لامفاتط!!هرهم

مرسلا:عائشةعن،إبراهيمعنعثه+وقيل

حدثنا،عمروبنمحمدجعفربوأأخبرنا،بشرانإبم-أخبوثاه!أ!!55

حماد،عن،سفيانحدثنا،الزبيرىأحمدأبوحدثنا،الفحامالوليدبنأحمد

ع!فلمالنبىإلىفقدمتهضئالناأهدى:قالتر!لمحنهأعائشةعن،إبراهيمعن

326/9نطعمهملا"إظ:فقالى؟السؤالنطعمهألا/،اللهرسولىيا:فقلت،منهيأكل

لاناكل")3(.مما

استحبأنهفيهثم،أكلهمنامتناعهمنتقدممامعنىفىثبت-إنوهو-

الت!وفيق.وبالله،يأكللامماالمساكينيطعمألا

به.حصين-طريق

.297صالكبيوالترمذىعلل(1)

به.سلمةبنحمادطريقمن(24736)أحمدوأخرجه.(1487)الطيالسى(2)

.بنحوهبهحمادطريقمن(6431)الإتحاففىكما-منغبنأحمدأخرجه(3)
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الضبفىجاءمابابالضحاياكتاب

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ9456

،اليمانأبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبد

عن،عبيدبنشريحعن،زرعةبنضمضمعن،عتاشبنإسماعيلحدثنا

أكلعننهىجم!النبئأن،شبلبنالزحمنعبدعن،الحبرانىراشدأبى

فىمضىوما،(2)بحجةوليسعئاشبنإسماعيلبهينفردوهذا.(1)الضب

أعلم.والله،منهأصخإباحته

القاضىالحسنبنأحمدبكروأبوالفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ9457

حدثنا،منيببنالرحيمعبدحدثنا،الطوسئأحمدبنحاجبأخبرنا:قالا

ابنعن،نافععن،أئوبعنواقد،بنالحسينحدثنا،موسىبنالفضل

سمراءبر؟منبيضاءخبزةعندناأن"وددت:!يخج!النبئقال:قالز!ماعمر

ئأ"فى:فسأله،بهفجاءفاتخذهالقوممنرجلفقام."ولبنيبسمني3ء.

فىداودبوأأخرجه.()""ارفعه:فقال.ضث(4)4!ىفى:!ال."؟اذهكانشىء

.(6)ركنمحديثهذا:وقال"السنن"

بنالرحمنعبدأخبرنا،العمرئالفتحأبوالشيخأخبرنا-أ9458

به.المانأبىطريقمن(3796)داودأبووأخرجه.1/291سمانبنيعقوب(1)

.(422)عقبتقدم(2)

.313/2الجوزىلابنالحديثغريبشديذا.خلطامخلوطةأى:وملتقة"مليقة!.:م،سفى(3)

.2/82ايأنوارمارق.القربةمنأصغروعاء:العكة(4)

به.موسىبنالفضلطريقنم(3341)ماجهابنأخرجه(5)

.(3818)داودأبو(6)
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الأرضوحشراتالقنفذفىروىمابابالضحاياكتاب

زهير،حدثنا،الجعدبنعلئحدثنا،البغوئالقاسمأبوحدثنا،شريحأبى

ابنفجاءمسعودبناللهعبدبنالرحمنعبدعندكنت:قالىإسحاقأبىعن

:القومبعضفقالىشيئا؟حاجتكمناليومأصبت:قالى،القاسمأراهله

أوليس:القومبعضفقالى.منهلضبآكلغلامارأيتما:قالى؟حاجتهما

قالى:؟يكرهه!اللهرسولىيكنألم:قالى؟حرمهوما:فسألى؟بحرام

محرمإن:اللهعبدقالى:قالى؟بحراموليسالشىءيكرهالرجلأوليس

.(1)الحرامكصممححلىالحلالى

الأرضوحشراتالقنفذفىزوىمابافي

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-!4599

منصور،بنسعيدحدثنا،الكلبئخالدبنإبراهيمثورأبوحدثناداود،

عندكنت:قالىأبيهعننميلة)2(،بنعيسىعن،محمدبنالعزيزعبدحدثنا

محزما!إلىأوحىمافىأجد،!وقلفتلاالقنفذ؟أكلعنفسئلر!يهماعمرابن

ذكر:يقولىهريرةأباسمعت(و179/91:عندهشيخقالى.الاية(145:الأنعامأ

!انإن:ز!يهاعمرابنفقال."الخبائثمن"خبيثة:فقالهيي!هي!اللهرسولىعند

الاسناد،بهذاإلايرولمحديثهذا.(3)ىلاقكمافهوهذا!اللهرسولىقالى

.(2545)الجعدياتفىالبغوى(1)

تهذيبوينظر."أعلموالله،بالنونهذانميلة:"قلت:الأصلحاشيةوفى"تميلة"،:م،سفى(2)

.23/52.30/25الكمال

به.منصوربنسعيدعن(8954)أحمدواخرجه.(3799)داودأبو(3)
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الضحاياكتاب

ضعف.فيهإسنادوهو

الأرضوحشراتالقنفذفىروىماباب

جعفرأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ9465

حدثنا،خليفةبنهوذةحدثنازهير،بنأحمدحدثناعمرو،بنمحمد

حفيدأثمجاءت:قالجبيربنسعيدعن،وحشئةأبىبنجعفرحدثنا،عوف

هذا.(1)يأكلهولمفنخاه،يديهبينفوضعتهجميه!اللهرسولإلىوقنفذبضب

ذكردونموصولابشرأبىجعفرعنشعبةحديثمنرؤيناهوقد.مرسل

القنفذ)2(.

القنفذ)3(.ذكردونموصولابشرأبىعنعوانةأبورواهوكذلك

.ث!فلاعافكماعافهوكاله،التحريمعلىيدللمصخإنهذاثم

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ4619

بنملقامحذثنى،حجرةبنغالبحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داود

الأرضلحشرةأسمعفلمجميه!اللهرسولصحبت:قالأبيهعن،تلحث

عيرهوسمعهيسمعهلموما،الإباحةعلىيدذلمصخإنوهذا.4تحريما

دونه.لل!امعفالحكم

1/529.530والتفريقالجمعأوهامموضحفىالخطيبأخرجهوالحديثإيأكل".:م،سفى(1)

به.هوذةطريقمن

.(19445)نىتقدم(2)

به.عوانةأبىطريقمن(5389،7358)والبخارى،(0430)أحمدأخرجه(3)

فىالألبانىوضعفه.بهإسماعيلبنموسىطريقمن(9912)الطبرانىوأخرجه.(3798)داودأبو(4)

.(813)داودأبىضعيف
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الضحاياكتاب
الخيللحومأكلباب

مافكذلك،(1)والحيةالعقربتحريمعلىدلما!يمالنبىعنرويناوقد

أعلم.والله،الضرورةغيرفىتأكلهولاالعربتستخبثهممامعناهمافى

الخيللحومأكلباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ4629

ومسذدحرببنسليمانحدثنا،القاضىإسماعيلحدثناالصفار،عبيد

327/9عن،علىبنمحمدعن،ديناربنعمروعنزيد،بنحمادحدثنا/:قالا

الحمرلحومعنخيبريوم!ج!اللهرسولنهى:قالل!بهاللهعبدبنجابر

الأهلية.:حديثهفىسليمانيذكرولم:قال.الخيللحومفىوأذن،الأهلية

فىالبخارىرواه.(2)مي!اللهرسولنهانا:قال:حديثهفىمسذدوقال

يحيىبنيحيىعنمسلمورواه،ومسددحرببنسليمانعن""الصحيح

:(3)
ريد.بنحمادعنوغيره

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-أ4639

بنجابرعن،الزبيرأبىعن،حمادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داود

!يماللهرسولفنهانا،والحميروالبغالالخيلخيبريومذبحنا:قالاللهعبد

.(4)الخيلعنينهناولموالحمير،البغالعن

.(49391-93881)ينظر(1)

وابن،(4338)والنسالى،(48901)وأحمد.بهحرببنسليمانعن(3788)داودأبواخرجه(2)

.(19479)فىوسيأتى.بهزيدبنحمادطريقمن(5273)حبان

.(36/1941)ومسلم،(4219،5520،5524)البخارى(3)

به.سلمةبنحمادطريقمن(5272)حبانوابن،(01484)أحمدوأخرجه.(3789)داودأبو(4)
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الضحاياكتاب
الخيللحومأكلباب

قالا:بشرانابنالحسينوأبوالزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا9464

حدثنا،نصربنسعدانحدثناالضفار،محمدبنإسماعيل،ظ179/91أخبرنا

لحومكلنأكنا:قالجابرعن،عطاءعن،الكريمعبدعن،سفيانعن،وكيع

.(1)الخيل

عمربنعلئأخبرنا،الأصبهانئالحارثابنبكرأبوأخبرنا-ا9465

حدثنامنصور،أحمدبنحدثناصاعلإ،ابنمحمدأبوحدثنا،الحافظ

عنعطاء،عن،الكريمعبدعن،شريكحدثنا،الحضرمئبكيربنمحمد

الخيللحومنأكلفكنا-جيراللهرسولمعيعنى-سافرنا:قالجابر

البانها)2(.ونشرب

صاعد،ابنمحمدأبوحدثنا،علىأخبرنا،بكرأبووأخبرنا-ا9466

بنفراتحدثنا،هشامبنكثيرحدثناسعيد،أبوحكيمبنيحيىحدثنا

أنهمجابرعن،رباحأبىبنعطاءعن،الجزرئالكريمعبدعن،سلمان

2.(3)الخيللحومجمي!اللهرسولعهدعلىيأكلونكانوا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9467

عن،أسامةأبوحدثنا،العامرىعفانبنعلىبنالحسنحدثنا،يعقوب

قالت:!هبكرأبىبنتأسماءعن،المنذربنتفاطمةعن،عروةبنهشام

به.سفيانطريقمن(4344)والنسائى.بهوكغطريقمن(3197)ماجهابنأخرجه(1)

به.شريكطريقمن4/211المعانىشرحفىالطحاوىو(خرجه.288/4الدارتطنى(2)

.4/288الدارتطنى(3)
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الضحاياكتاب
الخيللحومأكلباب

أبىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(1)!يكالنبىعهدعلىفرسلحمأكلنا

.(3)هشامعنأوجهمنومسلمالبخارىوأخرجه،(2)أسامةأبىعنكريب

إسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ9468

محمدبنحدثنا،يعقوبمحمدبنعبداللهأبوحدثناقالا:المزكى

بمثلفذكره.هشامأخبرنا،عونبنجعفرأخبرناالفراء،عبدالوهاب

سليمانبنعبدةأيضاوذكره.(4)بالمدينةونحن:فيهوراد،مةأساأبىحديث

(5)ريو
.عروهبنهشامعن

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-أ9469

الشافعئ:قال:قالسليمانبنالربيعأخبرنا،الأصمهوالعباسأبوحدثنا

فرسانحرنا:قالتر!تهاأسماءعن،فاطمةعن،هشامعن،سفيانأخبرنا

فأكلناه)6(.كي!النبىعهدعلى

أحمدبنبكرأبوأخبرنا،الحافظعبداللهأبووأخبرنا-أ9475

،سفيانحدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا،الفقيهإسحاق

به.علىبنالحسنعن(7640)عوانةأبوأخرجه(1)

.(38)عقب(1942)مسلم(2)

.(وعقبه،2491/38)مسلمو،(0155)البخارى(3)

به.عونبنجعفرعن(0352)والدارمى.بهالوهابعبدبنمحمدعن(7642)عوانةأبواخرجه(4)

.(19160،19163)فىتقدم(5)

،298)24/121،131الطبرانىوأخرجه.2/251والشافعى،(5732)المعرفةفىالمصنف(6)

به.سفيانطريقمن(303

-467-



الخيللحومأكلبابالضحاياكتاب

قالت:ر!نهاأسماءجذتهاعن،المنذربنتفاطمةعن،عروةبنهشامحدثنا

"الصحيح"فىالبخارئرواهفأكلناه)1(.جميراللهرسولعهدعلىفرسانحرنا

.(3)عروةبنهشامعنأخرأوجهمنأخرجاهوقدالحميدئ)2(،عن

هوالعباسأبوحدثناعمرو،أبىابنسعيدأبوأخبرناه-19471

الكريمعبدعن،سفيانأخبرنا:الشافعئقال:قالالزبيعأخبرنا،الأصئم

.(4)اولحفوجدتهالزبيرابنعهدفىفرساأكلت:قالامئةأبى

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا9472

عن،شعبةعناو،80/91،وكيغحدثنانصر،بنسعدانحدثناالضفار،

.()الفرسبلحمبأسلا:قالالحسنعن،يونس

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-19473

بنإسماعيلعن،فضيلابنحدثناالجئار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوب

.سجستانإلىسمرةبنالزحمنعبدمعغزونا:قالالحسنعن،مسلم

.(6)هذهغزاتنافىالخيللحومنأكلوكنا:قالالحديثفذكر

.(7)سرفلحمأكلأنهالأسودعنإبراهيمعنورؤينا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.(322)والحميدى،(3920)الصغرىفىالمصنف

.(9155)البخارى

.(وعقبه،2491/38)ومسلم،(0155،2155)البخارى

.2/251والشافعى،(5733)المعرفةفىالمصنف

به.وكغطريقمن(24685)شيبةابىابناخرجه

.(24676)شيبةابىابنمصنفينظر

به.إبراهيمطريقمن(24679)شيبةأبىابنأخرجه
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الخيللحومعنالنهىفىروىالذىالحديثضعفبيانبابالضحاياكتاب

الخيللحومعنالنهىفىروىالذىالحديثضعفبيانباب/

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-ا9474

بنمحمدحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثنا،درستويهبنجعفربناللهعبد

،المقدامبنيحيىبنصالحعن،يزيدبنثورحذثنى،بقيةحدثنا،المصفى

لحومعنلمجماللهرسولنهى:قالالوليدبنخالدعن،جذهعن،أبيهعن

.(1)السباعمننابذىوكلوالحميروالبغالالخيل

قالا:الحارثابنبكروأبوالسلمئالرحمنعبدأبووأخبرنا-ا4759

سنانأحمدبنحدثنامبشر،ابنحدثنا،الحافظعمربنعلئأخبرنا

بإسنادهفذكرهيزيد.بنثورحدثنا،الواقدئعمربنمحمدحدثنا،القطان

.(2)ربيخيومنهى:قالأنهإلا،نحوه

.(3)المقدامجدهسمعأنهصالحعنثورعنحميربنمحمدورواه

عنأبيهعنالمقدامبنيحيىعنثورعنالبلخئهارونبنعمرورواه

.(4)دلاخ

.الثقاتلحديثمخالفاضطرابهومع،مضطربإسنادفهذا

واحمدبه.المصفىبنمحمدعن(3198)ماجهابنوأخرجه.312/1سفيانبنيعقوب(1)

به.بقيةطريقمن(4342،4343)والنسائى،(3790)داودوأبو،(16817)

.2/661المغازىفىوالواقدى،4/287الدارقطنى(2)

به.حميربنمحمدطريقمن287/4الدارقطنىأخرجه(3)

به.عمرطريقمن4/288الدارقطنىأخرجه(4)
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329/9

الأهليةالحمرلحومأكلفيجاءمابابالضحاياكتاب

إبراهيمإسحادتىأبوأخبرنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرنا

إسماعيلبنمحمدحدثنا،فارسبنسليمانبنمحمدحدثنا،اللهعبدابن

عنالشئامئالكندىمعديكرببنالمقدامبنيحيىبنصالح:قالالبخارى

.(1)رظنفيه،سليمبنوسليمانثورعنهروى،أبيه

أخبرناقالا:الحارثابنبكروأبوالسلمئالرحمنعبدأبووأخبرنا

بنموسىسمعت:قالزيادابنسهلأبوحدثنا،الحافظعمربنعلى

ضعيف،وهذا،بجدهإلاأبوهولايحيىبنصالحيعرفلا:يقولهارون

.(2)ربيخفتحبعدأسلمالوليدبنخالدأنالواقدئوزعم

الاهليةالحمرلحومأحلفىجاءما/باب

حدثنا،عيسىبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9476

محمدبنوموسىعلىبنوإبراهيمعمروبنومحفدالخفافيحيىأبو

عن،شهابابنعن،مالكعلىقرأت:قاليحيىبنيحيىحدثنا:قالوا

طالب،أبىبنعلىعنأبيهما،عن،علىبنمحمدابنىوالحسناللهعبد

الحمرلحوموعن،خيبريومالنساءمتعةعننهىوح!مجاللهرسولأن،!91/180

عنالبخارئورواه،يحيىبنيحيىعن"الصحيح"فىمسلمرواهالأهلئة)3(.

.(4)مالكعنوغيرهيوسفبناللهعبد

.4/292،293الكبيرالتاريخ(1)

.4/287الدارقطنى(2)

.(14259)فىتخريجهتقدم(3)

.(4216،5523)والبخارى،(29/1407)مسلم(4)
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الأهليةالحمرلحومأكلفىجاءمابابالضحاياكتاب

عقبةبنمحمدبنعلئأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9477

حدثنا،القاضىالعنبسأبىبنإبراهيمإسحاقأبوحدثنا،بالكوفةالشيبانئ

نأر!!يهنما،عمرابنعن،وسالمنافععن،اللهعبيدعنعبيد،محمدبن

فىالبخارىرواه.(1)الأهليةالحمرلحومأكلعننهى!عاللهرسول

وجهمنمسلمورواهعبيد،بنمحمدعننصربنإسحاقعن""الصحيح

.(2)اللهعبيدعناخر

بكرأبوأخبرنا،الأديباللهعبدبنمحمدعمروأبوأخبرنا-أ9478

أبى،حدثنا،نميرابنحدثنا،سفيانابنهوالحسنأخبرنى،الإسماعيلئ

عمروبنمصرفحدثنى،الحسنوأخبرنى:قال)ح(اللهعبيدحدثنا

ر!جمما،عمرابنعن،وسالمنافععن،اللهعبيدحدثنا،عبدةحدثنا،اليامئ

وقالخيبر.يوم:عبدةزاد.الأهليةالحمرلحومعننهى!شحباللهرسولأن

بنصدقةعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)وسالمنافعحدثنى:نميرابن

.(4)ريمنبناللهعبدبنمحمدعنمسلمورواه،سليمانبنعبدةعنالفضل

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ4799

زيدبنحمادحدثنا،الفضلبنعارمحدثنا،القاضىإسماعيلأخبرنا،عبيد

طريقمن(4348)والنسائى،(5786.0631)أحمدوأخرجه.(3924)الصغرىنىالمصنف(1)

به.عبيدبنمحمد

.(561/24)1538/3ومسلم،(4218)البخارى(2)

خيبر"."يوم:وفيه،سالمذكردوننميرابنطريقمن(6291)أحمدأخرجه(3)

.(156/42)3/5381مسلمو،(1525)البخارى(4)
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الأهليةالحمرلحومأكلفىجاءمابابالضحالاكتاب

أخبرنا،إسحاقابنبكرأبوحدثناالحافظاللهعبدأبووأخبرنا)1()ح(

عنزيد،حضادبنأخبرنا،يحمىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيل

!صاللهرسولأن،اللهعبدبنجابرعن،علىبنمحمدعن،ديناربنعمرو

51رو.(2)الخيللحومفىوأذن،الأهلئةالحمرلحومعنخيبريومنهى

بنيحيىعنمسلمورواهحضاد،عنمسذدعن""الصحيحفىالبخارئ

(3)بر

.وعيرهيحمى

عبيد،أحمدبنأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئأخبرنا-ا9485

واللفظ-مرزوقبنوعمروحرببنسليمانحدثنا،مسلمابوحدثنا

معكنا:قالالبراءعن،ثابتبنعدىعن،شعبةحدثنا:قالا-لسليمان

فأمر:قالأو-فنادىمناديافأمرفطبخناها،حمرافأصبنالمج!اللهرسول

،حرببنسليمانحدثنا،مسلبمأبووحذثنا:قمالالقدور.اكفئواأن-فنودى

البخارىأخرجه.(4)بمثلهأوفىأبىابنعن،ثابببنعدئعن،شعبةحدثنا

.()شعبةعنأخرأوجهمن""الصحيحفىومسلم

سلمانأحمدبنأخبرنا،الحافظعبداللهأبووأخبرنا-ا9481

حدثنا،عفانحدثناقالا:الضائغوجعفرسلأمبنالحسنحدثنا،الفقيه

إتال(.:م،سفى(1)

.(19462)فىتخريجهتقدم(2)

.(36/1941)ومسلم،(5520)البخارى(3)

به.شعبةطريقمن(7666-7664)عوانةوابو،(19116)احمداخرجه(4)

.(1938/28)ومسلم،(1422)البخارى(5)
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الأهليةالحمرلحومأكلفىجاءمابابالضحاياكتاب

أبىبناللهوعبدالبراءعناو(91/81،إسحاقوأبىثابتبنعدىعن،شعبة

منادىفنادىفطبخوها،حمراخيبريومأصابواأنهمزلمحيهما،أوفى

شعبةعنغندرحديثمنمسلمأخرجهاكفئوها)1(.أنجميماللهرسول

.(2)محازبينالبراءعنإسحاقأبىعن

9/330،الإسماعيلئبكرأبوأخبرنا،البسطامئعمروأبوأخبرنا/-أ9482

محاصمعن،جريرحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،موسىبنعمرانحدثنا

لحم(3)نلقىأن!يماللهرسولأمرنا:قالالبراءعنمحامر،عن،الأحول

فىمسلمرواه.(4)بعدهبأكلهيأمرنالمثئم،ونضيجةنئئةالأهليةحمر

عناخروجهمنالبخارىوأخرجه،جريرعنحرببنزهيرعن""الصحيح

(5)

صم.

حدثنا،جعفربنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9483

:قال)ح(عيسىبنصفوانحدثنا،أبىحدثنى،حنبلبنأحمدبناللهعبد

بنإسحادتىحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيمابنالفضلأبووأخبرنا

عبيد،أبىبنيزيدعن،عيسىبنوصفوانمسعدةبنحفادأخبرنا،إبراهيم

يعلىوأبو،(18573)وأحمد.إسحاقأبىذكردونمحفانطريقمن(19147)أحمداخرجه(1)

.عدىذكردونشعبةطريقمن(1728)

.(1938/29)مسلم(2)

نكفى".":م،سنى(3)

به.عاصمطريقمن(3194)ماجهوابن،(4349)والنسائى،(18623)أحمدأخرجه(4)

.(4226)والبخارى،(1938/31)مسلم(5)
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الأهليةالحمرلحومأكلفىجاءمابابالضحاياكتاب

توقدنيراناع!ييهاللهرسولىرأىخيبرقدمنالضا:قالىالأكوعبنسلمةعن

:قالالأهلئة.الحمرلحومعلى:قالوا.((؟النيرانهذهتوقد"علام:فقال

الله،رسولىيا:القوممنرجلفقال:قالفيها((.ماوأهريقواالقدور"كشروا

مسلمرواه.حنبلابنحديثلفظذاكدأ)1(."أو:قالىونغسلها؟فيهاماأنهريق

عنآخروجهمنالبخارئوأخرجه،إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيحفى

(2)

يزيد.

حدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناهائذىالحديثوأفا-أ9484

بناللهعبدحدثنا،الأسدئموسىبنبشرحدثنا،العدلىحمشاذبنعلئ

زيد:بنبرلجاقلت:قالىديناربنعمروعن،سفيانحدثنا،الحميدئالربير

قالى:خيبر.زمنالأهلئةالحمرلحومعننهىلمجي!اللهرسولىأنيزعمونإنهم

ذلكأبىولكن،جم!اللهرسولىعنعمروبنالحكمذلكيقولىكانقد

الآيةمحزئا!إلنأوحىمآفىأجدلآ!قل:وقرأ-عباسابنيعنىالبحر-

تعالىاللهفأنزلىتقذرا،أشياءيتركونالجاهلئةأهلكانوقد.،145:الأنعامأ

وما،حرامفهوحزموما،حلالىفهوأحلفما؟وحرامهحلالهوبئنكتابه

عكمحزمماإلىأوحىممافىأجدلآ!قلالآيةهذهتلاثئمعفو.فهوعنهسكت

أخرجفقد.(3)وه!ضتريملخمأؤئ!فوصادصماأؤمتتةليهوتأنالأؤلطعمهطاءص

به.عبيدأبىبنيزيدطريقمن(3195)ماجهابنوأخرجه.(16513)أحمد(1)

.(4772،9614،9745،4816)والبخارى،(2018)3/0451مسلم(2)

به.سفيانطريقمن(17861)أحمدوأخرجه.(859)والحميدى،وصححه2/371الحاكم(3)

.!بعمروطريقمن(3808)داودوأبو

-474-



الأهليةالحمرلحومأكلفىجاءمابابالضحاياكتاب

.(1)سفيانعنالمدينىبنعلىعن""الصحيحفىأولهالبخارى

إلا،غيرهإلىيصرلمتحريماحرمهلمججوالنبئأنر!يهعماعباسابنعلمولو

يعلمه.لمأنه

(ظ181/91محمدبكرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرناوقد-أ9485

بنحفصبنعمرحدثنا،يوسفبنأحمدحدثنا،القطانالحسينابن

أدرىلا:قالز!نأعباسابنعن،مرعاعن،عاصمعن،أبىحدثنى،غياث

تذهبأنفكرهالناسحمولةكانأنهأجلمنجمجواللهرسولعنهأنهى

فىالبخارىرواهالأهلئة)2(.الحمرلحمخيبريومفىحرمهأو،حمولتهم

عنمسلمورواه،حفصبتعمرعنالحسينأبىبنمحمدعن""الصحيح

الأزدى)3(.يوسفبنأحمد

:الذىالحديثهذامثلوفى

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ9486

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إلممحاقبنمحمد

جعفر،أبىابنعمروأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(بكر

زياد،بنالواحدعبدحدثنا:قالاكاملأبوحدثنا،موسىبنعمرانحدثنا

.(9255)البخارى(1)

بنأحمدعن(7673)عوانةأبووأخرجه.(5737)والمعرفة،(3926)الصغرىفىالمصنف(2)

به.يوسف

.(1939/32)ومسلم،(4227)البخارى(3)
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9/133

الأهليةالحمرلحومأكلفىجاءمابابالضحاياكتاب

أصابتنا:يقولأوفىأبىبناللهعبدسمعت:قالالشيبانئسليمانحدثنا

الأهلئةالحمرفىوقعناخيبريومكانفلفا:قالخيبر.ليا!رمجاعة

اكفئوا:جمفاللهرسول!منادىنادىالقدوربهاغلتفلفافانتحرناها،

عنهانهىإنما:ناسفقال!:قالشيئا.الحمرلحوممنتأكلواولاالقدور

حديثلفظ.البتةعنهانهى:الآخرونوقال.تخفسلملانهالمجي!اللهرسول

رواه.(1)البتةحزمها:ناسوقال:بكيرأبىابنروايةوفى.كاملأبى

51وروالواحد،عبدعنإسماعيلبنموسىعن""الصحيحفىالبخارئ

.(2)كاملأبىعنمسلم

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا/-ا9487

الشثيبافى،عنخالد،عن،وهبحدثنا،الواسطىمحمدبنمحمودحدثنا

قال،الحديثفذكرخيبر.يومجماعةأصابتنا:والأوفىأبىابنعن

جمفاللهرسولنهى:فقال،لهذلكفذكرتجبيربنسعيدفلقيت:الشئيبانئ

بنعئادحديثمنالبخارئأخرجه.(3)العذرةتأكلكانتلائها؟البتةعنها

الشيبانى)4(.عنالعؤام

التحريم:علىوقعذلكعنالنهىأنز!ورالصحابةمنجماعةعلموقد

به.نىالشياإسحاقأبىطريقمن(9213)ماجهوابن،(0435)والنسائى،(02191)أحمدأخرجه(1)

.(9371/27)ومسلم،(5531)البخارى(2)

به.الشيانىطريقمن(01940)وأحمد،(716)الحميدىأخرجه(3)

.(4220)البخارى(4)
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الأهليةالحمرلحومأكلفىجاءمابابالضحاياكتاب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ4889

حدثنابكير،ابنهويحيىحدثنا،شريكبنعبيدحدثناالضفار،عبيد

الخشنىثعلبةأبىعن،إدريسأبىعن،شهابابنعن،عقيلىعن،الفيث

ىذكلولحمالحمرلحم!ماللهرسول!حرم:قال!!ي!اللهرسول!صاحب

.(1)السباعمنناب

،ملحانابنحدثناأحمد،أخبرنا،الحسنأبووأخبرنا-أ9489

الخولانى.إدريسأبىعن:قال!أنهإلا،نحوهبإسنادهفذكره.يحيىحدثنا

مناو(91/82""الصحيحفىالبخارىأخرجه.(2)الموضعينفى.لحوم:وقال!

عنوعقيلالزبيدىتابعه:قال!ثم،شهابابنعنكيسانبنصالححديث

.(3)شهابابن

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ5499

بنيحيىحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقمحمدبن

بنمحمدعن،أيوبعن،الثقفئالوهابعبدحدثنا،عربىبنحبيب

جاءجاءهثئمالحمر.أكلت:فقال!جاءجاءه!يمالنبئأن،أنسعن،سيرين

:الناسفىمنادفنادىالحمر.أفنيت:فقال!جاءجاءهثمالحمر.أكلت:فقال!

نجس!.فإنها؟الأهلئةالحمرلحومعنينهيانكمورسولهوجلعزاللهإن

به.الليثطريقمن(1760)عوانةوأبو،(17735)أحمدأخرجه(1)

به.ملحانابنطريقمن(3927)الصغرىفىالمصنفاخرجه(2)

.(2755)الخارى(3)
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الأهليةالحمرلحومأكلفىجاءمابابالضحاياكتاب

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)بالفحملتفوروإنهاالقدورفأكفئت:قال

.(2)الوهابعبدعنوغيرهسلامبنمحمد

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا9491

عمر،أبىابنحدثنا:قالالسهلبنوأحمدنعيمبنمحمدحدثنا،يعقوب

!راللهرسولفتحلما:قالأنسعن،محمدعن،أيوبعن،سفيانحدثنا

جمر:اللهرسولمنادىفنادىفطبخناها،القريةمنخارجاحمراأصبناخيبر

فأكفئتالشئيطان.عملمنرجس!فإنهاعنها؟ينهيانكمورسولهاللهإنألا

أبىابنعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)اهيفبمالتفوروإنهافيهابماالقدور

حديثلفظعلىمحمدعنحسانبنهشامحديثمنوأخرجه،4عمر

.()فنادىطلحةأباعجيواللهرسولفأمر:قالأنهإلا،الوهابعبد

أعلم.والله،التحريمعلىيدذفيهالمنقولوالتعليل

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا9492

الحارثئ،الحميدعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

أبىعن،الفيثىعمروبنمحمدعن،زائذعن،الجعفئحسينحدثنا

مننابذىكلخيبريومحرمعجيواللهرسولأن،هريرةأبىعن،سلمة

به.أيوبطريقمن(5274)حبانوابن،(3196)ماجهوابن،(12679)أحمدأخرجه(1)

.(4199،5528)الخارى(2)

به.سفيانطريقمن(69)والنسائى،(08612)أحمدأخرجه(3)

.(1940/34)مسلم(4)

.(35/1940)مسلم(5)
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الأهليةالحمرلحومأكلفىجاءمابابالضحاياكتاب

الإنسئ)2(.والحماروالمجثمة)1(ال!باع

المالكئالإيادىعلىبنمحمدبنعلئالقاسمأبوأخبرنا-أ9493

محمدبنحدثنا،الحسنبنسلمانأحمدبنبكرأبوحدثناببغداد،

ابنحدثنى،صالحبنمعاويةحدثنى،صالحأبوحدثنا،السلمئإسماعيل

يومأشياء!يماللهرسولحرم:يقول!يمالنبىصاحبالمقدامسمعأنهجابر

يحدثأريكتهعلىفتكئالرلمجل"يوشك:وقال،الأهلئالحمارمنهاخيبر

9/332حرامومن،أحللناهحلاليمنفيهوجدنافما،اللهكاث/وبينكمبيننا:فيقولمبحديتى

ابن0(3)"وجلعزاللةحزمما!يم(ظ91/182اللهرسولمحرمماوإنألا.حرمناه

جابر.بنالحسنهوهذاجابر

.(4)صالحبنمعاويةعنمهدىبنالرحمنعبدرواه

ما:وشاهده

السكرىالجبارعبدبنيحيى!باللهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ9494

اللهعبدبنعباسحدثناالصفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

حدثنى،حمنئبنيحيىحدثنى،المباركمحمدبنحدثنا،الترقفئ

بنالرحمنعبدعنحذثهأنهرؤبةبنمروانعن،الزبيدىالوليدبنمحمد

.(19513)عقبتفسيرهاسيأتى(1)

به.زائدةطريقمن(8789)وأحمد.بهالجعفىحسينطريقمن(1795)الترمذىاخرجه(2)

ء(13571)فىتخريجهتقدم(3)

.(13571)عقبتخريجهتقدم(4)
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الأهليةالحمرلحومأكلفىجاءمابابالضحاياكتاب

:قاللمجمالنبىعن،الكندئمعديكرببنالمقدامعن،الجرشىعوفأبى

بيننا:يقولأريكتهعلىشبعانيوشك-ومثلهسنى-يعدلهوماالكعاب"أوتيت

ألا.حزمناهحرابممنكانوما،أحللناهحلاليمنفيهكانفما؟الكعابهذاوبينكم

مناللقطةولا،الأهلئالحمارولاالشباعمننابذويحللاألا،كذلكليسوإئه

يعقبهمأنلهفإنيقروهفلمقوما(1)أضافرجلوأيماعنها،يستغنىأنإلامعاهدمال

.1(2)قراهبمثل

بنعلئأخبرنا،الأصبهانئالحارثابنبكرأبووأخبرنا-ا9495

حدثنا،عبدالكريممحمدبنأحمدبنطلحةأبوحدثنا،الحافظعمر

أبيهعن،زاهربنمجزأةعن،إسرائيلحدثنا،الزحمنعبدحدثنا،بندار

فىيستنقعأنلهفنعتاشتكىإنه:الشجرةتحتجميمالنبئبايعوكان،قال

.(4)كلذفكرهومرقها،الأتن)3(ألبان

أخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناائذىالحديثوأفا-ا9496

حدثنازياد،أبىبناللهعبدحدثناداود،أبوحدثنابكر،محمدبن

نزل:القومضاف:2/15المغربوفى،!أضاف:داودأبىسننوفى،الأصلفىعليهاضبب(1)

.أنزلوه:وأضافوهضيفا...عليهم

.3/269النهاية.القرىمنحرموهعماعوضمامنهميأخذ:أى:قراهبمثليعقبهم(2)

حبانابنعندوليس،بهالزبيدىطريقمن(12)حبانوابن،(4380)داودأبوأخرجهوالحديث

فىالألبانىوصححهبه.عوفأبىبنالرحمنعبدطريقمن(17174)وأحمدالثاهد.موضع

.(3229)داودأبىصحيح

.(نت1)34/154التاجالحمار.أنثىوهى،اتانجمع:الأم!لن(3)

.4/288الدارقطنى(4)
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الأهليةالحمرلحومأكلفيجاءمابابالضحاياكتاب

عن،الحسن(1)ىبأعبيدعنمنصور،عن،إسرائيلعن،اللهعبيذ

يكنفلم،سنةأصابتنا:قال!أبجربنغالبعن،معقلابنهوالزحمنعبد

لحومحزمءشي!النبئكانوقد،حمرمنشىءإلاأهلىأطعمشىءمامحرفى

يكنولمسنةأصابتنا،اللهرسول!يا:فقلتءيخرالنبئفأتيت،الأهليةالحمر

الأهلية.الحمرلحومحزمتوإنك،حمرسمانإلاأهلىأطعممامالىفى

.(2)((القريةجوالئأجلمنحزمتهافإنماحمرك؟سمينمنأهلك"أطعئم:فقال!

عنعنهالروايتينإحدىفىشعبةرواه؟إسنادهفىمختلفحديثفهذا

مزينة،منناسعنبشربنالرحمنعبدعنمعقلبنالزحمنعبدعنعبيد

عنعنه:أخرىروايةوفى.(3)!ي!ك!النبئأو،83/91سمأل!أبجرابنأوأبجرأن

.(3)رشببناللهعبدعنمعقلبناللهعبدعناللهعبيد

عنأحدهمامزينةمنرجلينعنمعقلابنعنعبيدعنمسعرعنوروى

وأرى:مسعرقال!،أبجربنوغالبلؤىبنعامربناللهعبدعن؟الآخر

.(4)!ي!ك!النبئسمأل!الذىأبجربنغالب

الكبيرالتاريخ:ينظر.الحسنأبوالحسنبنعبيدفهو،صجحوكلاهماإابن!:الأصلحاسيةفى(1)

.1/542،2/412والتقريب،19/195،196الكمالوتهذيب،446/5

جوالى".9:منبدلا،"جوال:وفيه.(38"9)داودأبو(2)

الجلالة.يعنى:داودأبوقال

والطبرانى،(1341)والمئانىالآحادفىعاصمأبىابنطريقهومن-(1014)الطيالسىأخرجه(3)

به.معقلبناللهعبدمحنالحسنبنعبيدمحنشعبةطريقمن(667)266/18

18/266والطبرانى،"لؤىبن"عامرمكان.إعويمبن"عمرو:وعنده،(0381)داودأبوأخرجه(4)

به.مسعرطريقمنألويمبنإعامر:وعنده،(666)
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وألبانهاالجلالةأكلفىجاءمابابالضحاياكتاب

عنمعقلبناللهعبدعنالحسنبنعبيدعنالعميمسأبىعنوروى

.(1)رجبأبنغالب

مصزحةمضتقدالتىالضحيحةالأحاديثبهيعارضلاهذاومثل

التوفيق.وبالله،الأهلئةالحمرلحومبتحريم

وألبانهاالجلالةأكلفىجاءماباب

فىتوجدالعذرة(2)وأرواح.العذرةعلفهاأكثريكونالتىالإبلوهى

(3)(4)
وجزرها.عرقها

مفاوغيرهماوالغنمالبقرالإبلمعنىوفى:اللهرحمهالشافعئقال

(5)،ص،
يؤكل.

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا4979

عن،إسحاقبنمحمدعن،عبدةحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثناداود،

عن!ي!اللهرسولنهى:قالر!الاعمرابنعن،مجاهدعن،نجيحأبىابن

وألبانها)6(.الجلألةأكل

(2

(3

(4

(5

(6

به.العيسأبىطريقمن(664)18/265الطبرانىأخرجه

.4/349الصحيحينحديثمنالمكلكف.المكروهةالريح:الأرواح

.(قر)ع10/241اللسان.وغيرهلبنمنالنتاجبمعىأيضاويطلق،معروتالعرق:عرقها

ابنوقال"حررها!.:موفى،كلهاالمواضعفىالثافعىكلامفىكذلكوهى،"جررها":سفى

لحمهاهو:وجزرها.2/176المخصص.ثانيةمرةفياكلهكرشهمنالبعيهريخرجهماالجرة:صيده

.(رز)ج01/424العروستاجينظر.تذبحأى،تجزرأنبعد

.بمعناه242/2الأم

وقال.بهإسحاقبنمحمدعن(3189)ماجهوابن،(1824)مذىالتروأخرجه.(3785)داودأبر

.(3215)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.غريبحسن:مذىالتر
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وألبانهاالجلالةأكلفىجاءمابابالضحاياكتاب

سليم:أبىبنليثعنشريئرخالفه

الصيدلانئ،إسحاقبنأحمدحدثنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ4989

ليث،عنشريذ،حدثنا،نعيمأبوحدثنا،نصربنمحمدبنأحمدحدثنا

333/9عنمكةفتحيوملمجباللهرسولنهى:قالر!بمماعباسابنعن،مجاهدعن/

النهبة)1(.وعن،الجلألةلحوم

ر!بمبما:عمرابنعناخروجهمنوروى

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ4999

حدثنا،الفقيهالوليدأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(داود

أخبرخ!،الرازى(2)سريجأبىأحمدبنحدثناقالا:نعيممحمدبن

عنالسختياك!،أيوبعن،قيسأبىبنعمروحدثنا،الجهمبناللهعبد

نأالابلفىالجلألةعنعيناللهرسولنهى:قاللظعمرابنعن،نافع

ألبانها)3(.منيشربأوعليهايركب

:قالر!كلبمعمرابنعننافععنأثوبعنالوارثعبدورواه-أ0095

بكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبو.أخبرناهالجلالةركوبعننهى

والطبرانىمكة!.إفتح:منبدلاإخيبر!:وعنده،بهنعيمأبىطريقمن(4914)البزارأخرجه(1)

بهشريكطريقمن(11080)

.1/355الكمالتهذيبوينظر)شريح".:مفى(2)

الألبانىوقال.(5852،3787)داودوابو،2/43،35والحاكم،(0393)ىالصغرفىالمصنف(3)

صحيح.حسن:(2231،3217)داودأبىصحيحفى
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وألبانهاالجلالةأكلفىجاءمابابالضحاياكتاب

.(1)فذكره.الوارثعبدحدثنا،مسذدحدثنا،اوددبوأحدثنا

سهلأبوأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكبرأبوأخبرنا-أ9501

عامرأبوحدثنا،الربرقانبنجعفربنيحيىحدثنا،القطانزيادابن

ابنعن،عكرمةعن،قتادةعن،اللهعبدأبىبنهشامحدثنا،العقدئ

وأنالجلألة،لبنوعن،المجثمةعننهىجمحوالنبئأنرجمهما،عباس

ال!قاء)2(.فىمنيشرب

،قتادةعنعامر)4(لنوعمرسلمةلنوحمادعروبه"بىبنسعيدتابعه "(3).

الفبن:يذكرلمالجلألة.ركوبوعن:قالسلمةبنحفادأنإلا

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناه-أ9502

بنحمادحدثنا،عفانحدثناالصغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

.(الجلألة)ركوبعن:وقالبمعناهفذكره.قتادةحدثنا،سلمة

:هريرةأبىعنعكرمةعن:قيلوقد

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئأخبرنا-أ9503

عن،أئوبعنحماد،حدثنا،حجاجحدثنا،القاضىإسماعيلحدثنا

.(42510)فىتخريجهتقدم(1)

والترمذى،(1989،2671،2949)وأحمد.بهعامرأبىطريقمن(3786)داودأبوأخرجه(2)

.(6132)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.هامطريقمن(0644)والنسائى،(5182)

.(19512)فىسيأتى(3)

به.عامربنعمرطريقمن(410)جزئهفىالبخترىابنجعفرأبوأخرجه(4)

.(10426)فىنخريجهتقدم(5)
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وألبانهاالجلالةأكلفىجاءمابابالضحاياكتاب

ال!قاء،فىمنيشربأننهىلمجي!اللهرسولأن،هريرةأبىعن،عكرمة

.(1)والجلالةوالمجثمة

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ4950

بنكثيربنسعيدبناللهعبيدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

،طاوسعن،الزبيرأبىعن،لهيعةابنحدثنى،أبىحدثنى،المصرىعفير

وألبانها)2(.الجلألةلحومأكلعننهى!اللهرسولأن،رفيهاعباسابنعن

.(3)تؤكلأنوالغنمالابلمنالجلالةعنينهىرباحأبىبنعطاءوكان

الصيرفئمحمدبنبكرحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9505

إسحاقأحمدبنحدثنا،إدريسبناللهعبيدأحمدبنحدثنابمرو،

شعيب،بنعمروعن،طاوسبناللهعبدحدثنا،وهيحبحدثنا،الحضرمى

عنخيبريومنهى!اللهرسولأن،عمروبناللهعبدجذهعن،أبيهعن

أبورواهلحومها)4(.وأكلركوبهاعن؟الجلالةوعن،الأهليةالحمرلحوم

.()وهيبعنبكاربنسهلعن""السننفىداود

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9506

بناللهعبيدعلىأبوحدثناالقزاز،سنانمحمدبنحدثنا،يعقوب

به.أيوبطريقمن2/35الحاكموآخرجه.(489)426صالادابفىالمصنف(1)

الفتح.يومكانذلكوأنوظهورها.:وزاد.بهطاوسطريقمن(96401)الطبرانىأخرجه(2)

.(24973،24976)شيبةأبىابنمصنفينظر(3)

به.وهيبطريقمن(4459)والنسائى،(7039)أحمدوأخرجه.أ2/03الحاكم(4)

صحيح.حسن:(3232)داودأبىصحيحفىالألبانىوقال.(3811)داودأبو(5)
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النتنياكلالذىالدجاجفيجاءمابابالضحاياكتاب

أبىسمعت:قالمهاجربنإبراهيمبنإسماعيلحدثنا،الحنفئالمجيدعبد

الله!رسولنهى:قالعمروبناللهعبدعنباباهبناللهعبدعنيحذث

:قالأظنه-عليهايحملولا،لبنهايشربأو،لحمهايؤكلأن؟الجلألةعن

.(1)ليلةاربعينتعلفحتىالناسيركبهاولاالأدم-إلا

الطباعمنتغثرهاأرادانهوزعمالشئافعئإليهأشاروقد،بالقوئهذاليس

توجدلاحتى؟الذواثفطرةهىالتىالمكروهةغيرالطباعإلىالمكروهة

وجزرها)2(.عرقهافىالعذرةأرواح

النئنيأكلالذىالذجاجفىجاءماباب

حدثنا،القطانبكرابوأخبرنا،الفقيهطاهرأبواخبرنا-ا9507

سفيانذكر:قالالفريابئيوسفبنمحمدحدثنا،ال!لمئيوسفبنأحمد

أبوأخبرنااظ،83/91،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا)ح(

الفريافي،حدثنا،مريمأبىابنحدثناالطبراك!،أحمدبنسليمانالقاسم

موسىأبارأيت:قالزهدمعن،قلابةابىعن،أئوبعن،سفيانحدثنا

نىفإ؟فكلادنه)3(:قالنتنا./يأكلرأيتهإنى:فقلتفدعاخ!،الذجاجكليأ9/334

عنوكيعحديثمن"الصحيح"فىالبخارئأخرجه.(4)يأكلهلمجزالنبئرأيت

اللهعبيدطريقمن4/283الدارقطىوأخرجه.2/39والحاكم،(1574)المعرفةفىالمصنف(1)

به.المجدعبدابن

.2/242الأمفىكذلكوهى"جررها".:م،سفى(2)

)ادن".:الأصلحاشميةفى(3)

.(19435)فىوتقدم.(3934)الصغرىفىالمصنف(4)
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الضحاياكتاب

،.%(1)
(2)أيوبعنأوجهمنوأخرجاه،"د

المصبورةفىجاءماباب

المصبورةفىجاءماباب

.(3)بالنبلترمىثمتربطالشاةوالمصبورةاللهرحمهالشافعئقال!

يرمىثمحئايصبرالروحذواتمنغيرهأوالطائرهو:عبيدأبووقال

.(4)الحبسالصبروأصل،يقتلحتى

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارئعلىأبوأخبرنا-أ8595

:قالزيدبنهشامعن،شعبةحدثنا،الطيالسئالوليدأبوحدثناداود،

دجاجةنصبواقدغلماناأوفتيانافرأىأيوببنالحكمعلىأنسمعدخلت

البخارىرواه.()البهائمتصبرأنلمجفاللهرسول!نهى:أنسفقال،يرمونها

.(6)شعبةعنأخرأوجهمنمسلموأخرجهالوليد،أبىعن""الصحيحفى

بناللهعبدأخبرنا،اللهرحمهفوركابنبكرأبوأخبرنا-أ9559

عوانةأبوحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفر

فإذارفيئعمرابنمعكنت:قال!جبيربنسعيدعن،بشرأبىعن،وهشيم

مناللهلعن:فقال،تفرقوار!يهطعمرابنرأوافلما،يرمونهادجاجةأوطير

.(1755)البخارى(1)

.(9/1649)ومسلم،(6649)البخارى(2)

.233/2الأم(3)

.1/254عبيدلأبىالحديثغريب(4)

.(18183)فىوتقدم،(2816)داودابو(5)

.(6951)ومسلم،(1355)البخارى(6)
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المصبورةفىجاءمابابالضحاياكتاب

منومسلمالبخارئأخرجه.(1)اذهفعلمنلعنجمفهاللهرسولإن؟هذافعل

.(3)هشيمحديثمنمسلمواخرجه،(2)عوانةابىحديث

الحسنأحمدبنبكروأبوالحافظعبداللهأبواخبرنا-ا9510

صادقوأبوالمقرئإبراهيمبنأحمدبنالزحمنعبدمحمدوأبوالقاضى

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواالعطارأحمدبنمحمد

بنسعيدبنإسحاقحدثناالنضر،أبوحدثنا،علىأبومكرمبنالحسن

علىر!ئمظعمربناللهعبددخل:قالأبيهعن،العاصبنسعيدبنعمرو

يرميها،وهودجاجةرابطبنيهمنوغلام-العاصابنوهو-سعيدبنيحيى

ازجروا:ليحيىفقالوبالغلامبهاأقبلثئمفحفها،الذجاجةإلىفمشى

جمفهاللهرسولسمعتفإنى؟القتلعلىالطيرهذايصبرأنعنهذاغلامكم

فىالبخارئرواهفاذبحوها)4(.تذبحوهاأنأردتموإن،بهيمةتصبرأننهى

.(سعيد)بنإسحاقعنيعقوببنأحمدعن""الصحيح

محمدبنالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبواخبرنا-ا9511

عنمحمد،بنحخاجحدثناالضغاخ!،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

نهى:يقولر!بناللهعبدبننجابرسمعائهالربيرأبوأخبرخ!،جريجابن

.(12181)فىتخريجهوتقدم.(1984)الطيالسى(1)

.(5891/95)مسلمو،(5155)البخارى(2)

.(95)عقب(5891)مسلم(3)

به.النفرأبىعن(5682)أحمدأخرجه(4)

.(4155)البخارى(5)
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المصبورةفىجاءمابابالضحاياكتاب

عناو(84/91مسلمرواه.(1)اربصالذواثمنشىلمحديقتلأن!ي!النبئ

.(2)دمحمبنحخاجعناللهعبدبنهارون

يعقوببنالحسنأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-أ2951

أخبرناعطاء،بنالوفابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،العدل

نهى:قالريمماعباسابنعن،عكرمةعن،قتادةعن،عروبةأبىبنسعيد

فىمنالشربوعن،المجثمةأكلوعن،الجلالةلبنعن!س!اللهرسول

السقاء)3(.

ال!ثئاهد(4)شبانةبنمحمدبنالزحمنعبدسعيدأبوأخبرنا-أ9513

حدثنا،الأسدئالحسنبنالزحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا،بهمذان

أويس،أبوحدثنا،القعنبئمسلمةبناللهعبدحدثنا،الحسينبنإبراهيم

نهى:قالالخشنىثعلبةأبىعن،الخولاخ!إدريسأبىعن،الرهرئحدثنا

مننابذىكلأكلوعن،والمجثمةوالنهبة()الخطفةعن!ش!اللهرسول

إلاتكونلاولكنها،أيضاالمصبورةهىالمجثمة:عبيدأبوقال.(6)السباع

فىوتقدمبه.حجاجطريقمن(14646)أحمدوأخرجه.(3937)الصغرىفىالمصنف(1)

(18184).

.(1959)مسلم(2)

به.سعيدطريقمن(1825)عقبوالترمذى،(2161،3143)أحمدوأخرجه.2/34الحاكم(3)

ء(12283)فىوتقدم،5/12الإكمالوينظر"شبابة!.:م،سفى(4)

.288/1الجوزىلابنالحديثغريبحية.وهىالشاةأعضاءمنالذئباختطفهما:الخطفة(5)

به.المعنىطريقمن(551)209/22الطبرانىأخرجه(6)
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9/533

الذبيحةبطنفىماذكاةبابالضحاياكتاب

.(1)لزمهإذاوغيرهابالأرضيجثممفاذلكوأشباهوالأرانبالطيرفى

الذبيحةبطنفىماذحاةباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا4951

حدثناقالوا:زورانوابنقماشأبىوابنتمتامحدثناالضفار،عبيد

جابرعنالزبير،أبىعنزهير،حدثنا،البجلئسلمبنبشربن/الحسن

.(2)"هفأذكاةالجنين"ذكاة:لمجفهاللهرسولقال:قال

ومنالربير،أبىعنالمكئالقذاحزيادأبىبناللهعبيدرواهوكذلك

.(3)""السننكتابفىداودأبواخرجهالوجهذلك

الربير)4(.أبىعنليلىأبىوابنشعيببنحضادرواهوكذلك

عبيدأحمدبنأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئأخبرنا-ا9515

عن،المباركابنحدثنا،مسلمةبناللهعبدحدثنا،تمتامحدثنا،الصفار

ع!يداللهرسولسألنا:قالسعيدأبىعن،الوذاكأبىعنسعيد،بنمجالد

عن""السننكتابفىداودأبورواه.(ش!ملمأ)إن"كلوه:فقالالجنينعن

.1/255عيدلأبىالحديثغريب(1)

به.بشربنالحسنطريقمن4/114الحاكمواخرجه.(3941)الصغرىفىالمصنف(2)

.(2452)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(2828)داودأبو(3)

به.ليلىأبىابنطريقمن4/273والدارقطنىبه.حمادطريقمن(1808)يعلىابواخرجه(4)

من(1476)والترمذى،(11260)وأحمدبه.المباركابنطريقمن(3199)ماجهابناخرجه(5)

صحيح.حسن:الترمذىوقالبه.مجالدطريق
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الضحاياكتاب

القعنبى)1(.مسلمةبناللهعبد

الذبيحةبطنفىماذكاةباب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا9516

حدثنامسذد،حدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

قلنا:قال:سعيدأبىعنالوداك،أبىعنمجالد،عن،هشيم

الجنين؟بطنهاوفىوالشاةالبقرةويذبحالناقةينحرأحدنا،اللهرسوليا

فىداودأبورواه.(2)((همأذكاةذكاتهفإن،شئتمإن"كلوه:فقال؟يأكلهأمأيلقيه

.(3)ددسمعن""السنن

عمربنعلئأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-ا9517

أبوحدثنا،مسلمبنعلئحدثنا،البزازإبراهيمبنيعقوبحدثنا،الحافظ

أبىعن،الوداكأبىعن،ظ91/184،سعيدبنمجالدحدثنا،القاضىيوسف

الجنين،بطنهافىيوجدوالبقرةالجزورعنسئل،لمجي!اللهرسولعن،سعيد

.(أمه")ذكاةفذكاته)4(الذبيحةعلىسفيتم"إذا:قال

مختصرا،الوداكأبىعنيونسعنالحدادعبيدةأبىعنذلكوروى

فيما:وهو

.(8272)داودأبو(1)

به.هثيمطريقمن4/274الدارقطنىأخرجه(2)

.(2451)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(2827)داودأبو(3)

أفذكاتهإ.:المواضعسانروفى،أفذكوته!:الأصلفىرسمت(4)

.4/273الدارقطنى(5)
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الذبيحةبطنفىماذكاةبابالضحاياكتاب

جعفرمحمدبنبكرأباأن،الحافظاللهعبدأبوأنبأك!-ا9518

حنبل،بنأحمدحدثنا،العبدئإبراهيمبنمحمدحدثنا،حذثهمالمزكى

،إسحاقأبىبنيونسحدثنا،الحذادعبيدةأبوواصلبنالواحدعبدحذثنى

:قاللمجن!اللهرسولأن،الخدرئسعيدابىعن،نوفبنجبرالوذاكأبىعن

.(1)"هفأذكاةالجنين"ذكاة

(3)رمعبناللهوعبدمسعود)2(بناللهوعبد(2)ىلععنالبابوفى

الذرداء)7(وأبى(6)هريرةوأبى()أتوبوأبى(4)عباسبناللهوعبد

مرفوغا.ق!ةر(8)عازببنوالبراءأمامة)7(وأبى

أصحابكان:قالائهمالكبنكعبابنعنالرهرئحديثوفى

.(9)هفأذكاةفذكاته:أشعرإذاالجنينفىيقولونجمج!اللهرسول

المهرجانئ،الحسنبنمحمدبناللهعبدأحمدأبوأخبرنا-ا9519

(2

(3

(9

به.عبيدةأبىطريقمن(5889)حبانابنوأخرجه.(13431)أحمد

.4/274الدارقطنىأخرجه

تليل.بعدسيأتى

.4/274،275الدارقطنىأخرجه

.4/151والحاكم،(0104)الطبرانىأخرجه

.4/141والحاكم،4/274الدارقطنىأخرجه

.(7498)والطبرانى،(1741)البزارأخرجه

.1/141للجصاصالقرانأحكامينظر

به.الزهرىطريقمن(8141)الرزاقعبدأخرجه
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الذبيحةبطنفىماذكاةبابالضحاياكتاب

العبدئ،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفربنمحمدبكرأبوأخبرنا

كانأنهر!يهنماعمربناللهعبدعن،نافععن،مالكحدثنابكير،ابنحدثنا

حدثنا:قالاإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحسنابنبكرأبووأخبرنا)ح(يقول

الحكم،عبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

نأواحدوغيرأنسبنومالكعمربناللهعبدحدثنى،وهبابنأخبرنا

مافذكاةالناقةنحرتإذا:يقولكانر!كهبنعمربناللهعبدأنحدثهمنافعا

حيابطنهامنخرجفإذا،شعرهونبتخلقهتمقدكانإذاذكاتهافىبطنهافى

ابنروايةوفى،(1)ريكبابنحديثلفظ.جوفهمنالدميخرجحتىذج

.موقوفالصحيحهوهذاسواء.والباقىبذكاتها.:وهب

العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرناوقد-أ9520

حدثنا،المطوعئالمروزىسهلبنحمدويهبنمحمدأخبرنا،اللهرحمه

حدثنا،يوسفبنعصامحدثنا،العوفئمعمربنمحمدبنمعمرشهابأبو

نأ،رفبئعمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبيدعن،مجاهدبنالمبارك

.(2)((زعشيلىأوأشعرأفه،ذكاة"ذكاظ:ا!صجسشينفىقالع!ي!اللهرسول

عنكتابهفىالدارقطنئعمربنعلئالحسنأبورواه-أ9521

بذلكأخبرظطاهر.بنالفضلبنوعلىهذاالمروزىحمدويهبنمحمد

.(3)فذكره.الحافظعمربنعلئأخبرنا،الأصبهانئالحارثابنبكرأبو

.2/490الليثىوبرواية،(مخطوطاو-13/5)بكيربنيحيىبروايةالموطافىمالك(1)

به.شهابأبىطريقمن(الروض-958)فوائدهفىتمامأخرجه(2)

4/172الدارقطنى(3)
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الذبيحةبطنفىماذكاةبابالضحاياكتاب

ضعيف،عنهورفعهمرفوعا)1(.!ا/عمرابنعنأوجهمنوروى

.موقوفوالضحيح

.(2)هفأذكاة:الجنينذكاةفىقالانه!بهعلععنالحارثحديثوفى

اللهعبدبناللهعبيدبنالزحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا-ا9522

الشئافعئإبراهيمبناللهعبدمحمدبنبكرأبوحدثناببغداد،الحرفئ

بنسهلحدثنا،الزازئيعنىمحمدبنجعفريحيىأبوحدثناإملاء،

ابنعن،عطئةعن،إدريسعن،زائدةأبىبنيحيىاو،91/85حدثنا،عثمان

.(3)هفأذكاةوذكاته،لكماحفتالأنعامبهيمة:قال!اعمر

حنظلةسمعالبصرئثمامةأبىمسلمبنمحمدحديثوفى-ا9523

،الأنعامبهيمةلكمأحفت،حنظلةيا:ياسربنعضارقال:قالخلدةأبا

فه.أذكاةفذكاته،شعرهونبتخلقهتئمإذاالزحمعليهأبهمفيماأنزلتوإنما

بنإبراهيمإسحاقأبوأخبرنا،الفارسئإبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرناه

إسماعيلبنمحمدحدثنا،فارسبنسليمانبنمحمدحدثنا،اللهعبد

.()مسلمبنمحمدعنرجاءبناللهعبد(4)قاله:قالالبخارئ

،4/411والمستدرك،2/247نيملأبىأصبهانوأنجار،4/1545عدىلابنالكاملينظر(1)

.(7856)للطرانىوالأوصط

4/274الدارقطنىوأخرجه.21/478التمهيدفىالبرعبدوابن،8/221المحلىفىحزمابنذكره(2)

.9/396المنيرالبدر.الكذابالأعورالحارثفيه:الملقنابنوفالمرفوعا.الحارثطريقمن

به.الرازىيحىأبىطريقمن2/451والتفريقالجمعأوهامموضحفىالخطيبأخرجه(3)

)قالا.:م،سفى(4)

.223/1البهيرالتاريخ(5)
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الذبيحةبطنفىماذكاةبابالضحاياكتاب

النضروى،منصورأبوأخبرنا،قتادةابننصرأبوأخبرنا-أ9524

منصور،عن،جريرحدثنا،منصوبىبنسعيدحدثنا،نجدةبنأحمدحدثنا

فشويناه،جنينابطنهافىفوجدنابقرةالحىفىذبحت:قالقابوسعن

ابنبهحدثناالذىهذا:فقالمنهلقمةفتناولظبيانابىإلىوقذمنا

.(1)الأنعامبهيمةمنأنهرفبهاعباس

ر!الظ.عباسابنعنطاوسأيضاورواه

هو:الأنعامبهيمةفىقالانهزيالبنعباسابنعنعكرمةعنوروينا

.(2)همأ6ذكاذكاته،الجنين

جعفر،بناللهعبدأخبرنا،الفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ9525

:قالإبراهيمعن،المغيرةعن،شعبةحدثنا،آدمحدثنا،يعقوبحدثنا

.(4)هفأذكا"ذكاته(3)الجنين

،عدىبنالربيرعن،سفيانحدثنا،نعيمأبووحذثنا:قال-أ9526

.(5)همأذكا"ذكاته:قالإبراهيمعن

بنالحسنعن،سفيانحدثنا،نعيمأبووحذثنا:قال-أ9527

به.قابوسعنا8/4تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.5/162المنثورالدرفىكما-منصوربنسعيد(1)

مرفوعا.4/275الدارقطنىأخرجه(2)

الأصل.وحاشية،م:منزيادة(3)

به.شعبةطريقمن(669)الجعدياتفىالبغوىوأخرجه.2/792سفيانبنيعقوب(4)

.2/792سفيانبنيعقوب(5)
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ذكاةذكاته،أركانهامنركنهوإنما:لمالكان:قالإبراهيمعن،اللهعبيد

(1)أفه

عنمنصور،عن،سفيانحدثنا،نعيمأبووحذثنا:قال-ا9528

.(2)الجنينيعنىتقذره.لمإنيشعر،لمأوأشعر،كله:قالإبراهيم

يكونلا:قالإبراهيمعنحفادعنروىوقد:يعقوبقال-ا9529

بنعثمانعنأصحابنابعضحدثنا:يعقوبقال.(3)نفسينذكاةنفسذكاة

قال:قالوإذا،أصاببرأيهقالإذاحفادكان:قالالبتئأخبرناعثمان

.(4)أطخأ.براهيمإ

مروعاالبصرئوالحسنمحمدبنوالقاسمالمسئببنسعيدعنورؤينا

وعكرمةليلىأبىبنالزحمنوعبدونافعومجاهدوطاوسوعطاءالشعبئ

.(قولنا)نحوديناربنوعمرو

به.سفيانعن(8646)الرزاقعبدأخرجه(1)

به.الثورىطريقمن(8645)الرزاقعبدوأخرجه.2/792سفيانبنيعقوب(2)

.793/2سفيانبنيعقوب(3)

به.عثمانطريقمن243/6الكبيرالتاريخفىالبخارىواخرجه.793/2سفيانبنيعقوب(4)

.8/122والمحلى،(8649-8644،8647-8642)الرزاقعبدمصنفينظر(5)
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الحجامحسبأبوابجماع

الحجامحسبعنالتنزيهباب

محمويه،ابنبكرأبوأخبرنا،الروذبارئعلىابوأخبرنا-ا9530

جحيفةأبىبنعونحدثنا،شعبةحدثنا،ادمحدثنا،محمدبنجعفرحدثنا

نإ:وقال،فكسرتبمحاجمهفأمرحخاماعبداأبىاشترى:قال

ولعن،الذموثمنالبغىوكسبالكلبثمنعننهىجميماللهرسول

المصور)1(.ولعن،وموكلهالزبا،ظ185/91واكلوالمسشوشمةالواشمة

.(2)مداعن"الصحيح"فىالبخارئرواه

بنإسحاقعبداللهوأبوالحافظعبداللهأبوأخبرنا-ا9531

أخبرنا،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثناقالا:يوسفمحمدبن

337/9:قالالأوزاعئسمعت:قالابىأخبرخ!مزيد،بنالوليد/بنالعباس

بنالسائبحدثنى،قارظبنإبراهيمحذثنى:قالكثيرأبىبنيحيىحذثنى

خبيث،الحجام"كسب:قال!يواللهرسولأنخديجبنرافعحدثنى،يزيد

من""الصحيحفىمسلئماخرجه0(3)"خبيثالكلبوثمن،خبيثالبنئومهر

الأوزاعى)4(.عنمسلمبنالوليدحديث

.(11112،14685)فىتخريجهتقدم(1)

.(5347)البخارى(2)

.(13111)فىوتقدم.بهالأوزاعىطريقمن(5315)حبانوابن،(6854)الكبرىفىالنسائىأخرجه(3)

.(5681/14)مسلم(4)
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الحجامكممبعنالتنزيهبابالضحاياكتاب

الفقيه،النضرأبوأخبرخ!،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا9532

حدثنا،القطانيحيىحدثنا،قدامةابوحدثنا،الامامنصربنمحمدحدثنا

يزيد،بنال!ائبحدثنىالمدخ!،عثمانبنعمرومولىيوسفبنمحمد

الكلبوثمنالبنئمهرالكسب"شز:قالجمتالنبىعن،خديجبنرافععن

(2)سعيد.بنيحمىعنحاتمبنمحمدعنمسلئمرواه.(1)"الحجاموكسب

الحسنبنأحمدبكروابوإسحاقأبىابنزكرئاأبوأنجرنا-ا9533

أخبرنا،سليمانبنالزبيعأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

نأ،محيصةبنسعدبنحرامعن،الزهرئعن،سفيانأخبرنا،الشافعى

حتىيكفمهيزلفلم،عنهفنهاهالحخامك!سبعنجمتالنبئسألمحيصة

ناف!حك")3(.واعلفه،رقيقك"اطعمه:قال

أخبرنا،العباسأبوحدثنا:لاقابكروأبوزكرئاأبووأخبرنا-ا5349

المهرجانئ،أحمدأبووأخبرنا)ح(مالأأخبرنا،الشئافعئأخبرنا،الزبغ

ابنحدثنا،إبراهيمبنمحمدحدثنا،المزكىجعفرابنبكرأبوأخبرنا

عن،حارثةبنىأحدمحثصةابنعن،شهابابنعن،مالكحدثنا،بكير

يزلفلمعنها،فنهاهالحخام)4(إجارةفىجمتاللهرسولاستأذنأنه،أبيه

به.القطانسعيدبنيحىطريقمن(4305)والنسائى،(17259)أحمدأخرجه(1)

.(1568/04)مسلم(2)

(23693)أحمدوأخرجهالعى(.ضفا.-578)مسندهفىوالشافعى،(5746)المعرفةفىالمصنف(3)

به.صفيانطريقمن

.3/278المعبودعون.أجرتهأى:الحجامإجارة(4)
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الضحاياكتاب

ورقيقك")1(.ناضحك"اعلفه:قالحتىيسأله

الحجامكممبفىالرخصةباب

عبيدأحمدبنأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئأخبرنا-ا9535

عن،الليثحدثنابكير،بنيحيىحدثنا،ملحانابنحدثناالصفار،

أبىبنسهلبنمحمدعن،الأنصارئعفيرأبىعن،حبيبأبىبنيزيد

له:يقالحخامغلاملهكانأنهالأنصارئمسعودبنمحئصةعن،حثمة

فرذهتقرول"."لا:فقال،خراجهعنيسأله!صاللهرسولإلىفانطلق.نافع

.(2)((كرشهفىواجعلهالناضحبه"اعلف:فقالكي!اللهرسولعلى

الحجامحسبفىالرخصةباب

بنمحمدطاهرأبوأخبرنا،الفقيه،و186/91طاهرأبوأخبرنا-ا9536

بنيزيدأخبرنا،ال!عدىاللهعبدبنإبراهيمأخبرنا،المحفداباذىالحسن

حجمهلمجيماللهرسولأن،مالكبنأنسعن،الطويلحميدأخبرنا،هارون

،(3)ضريبتهمنعنهفخففوامواليهوكفم،طعاممنبصاعينلهفأمر،طيبةأبو

بالغمزصبيانكمتعذبواولا،(4)البحرىوالقشطالحجامةبهتداويتمما"خير:وقال

(1)

(2)

(3)

(4)

بروايةالموطأفىومالكالعى(،شفاء-579)مسندهفىوالافعى،(0575)المعرفةفىالمصنف

سألأنهمحيصةابن"عن:وفيه،2/974الليثىيحىوبرواية،(مخطوطاو-18/6)بكيرابن

:الترمذىوقال.(1277)والترمذى،(3422)داودوأبو،(2369)أحمدطريقهومنيثون،.النبى

.(2920)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.صحيححسن

به.الليثطريقمن8/53،54تاريخهفىوالبخارى،(23689)أحمدأخرجه

وأجر.وغلةخراج:لهاويقال،يومكلفىعبدهعلىالسيديقدرهما:هنابهاالمقصودةالضريبة

.458/4البارىفتحينظر

.2/193الأنوارمشارق.معروفبخور:البحرىالقسط
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الحجامكسبفىالرخصةبابالضحاياكتاب

.(2)ديمحعنأوجهمن"الصحيح))فىومسلمالبخارئأخرج!.(1)((العذرةمن

الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-ا9537

بنالزبيعأخبرنا،يعقوبمحمدبنالعباسابوحدثناقالا:القاضى

حجم:قالأنسعنحميد،عنمالأ،أخبرنا،الشافعئاخبرنا،سليمان

منعنهيخففواأنأهلهوأمر،تمرمنبصاعلهفأمر،لمجيماللهرسولطيبةابو

(3)

.(4)مالكعنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارئرواه.خراجه

محمويهابنبكرأبوأخبرنا،الزوذبارئعلىأبووأخبرنا-ا9538

،إياسأبىبنادمحدثنا،القلانسئمحمدبنجعفرحدثنا،العسكرئ

دعا:يقولمالكبنأنسسمعت:قالالطويلحميدعن،شعبةحدثنا

مذين،أومذأو،صاعينأوبصاعلهوأمر،فحجمهغلاماع!قهاللهرسول

،ادمعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.ضريبتهمنلمحخمصفيهوكلم

.(6)شعبةعنآخروجهمنمسلموأخرجه

مثارقينظربالاصبع.اللهاةرفعهووالغمز،اللهاةبسقوطيسمىبالحلقيهيجوجع:العزرة(1)

.1/026،2/71،135الأنوار

وأحمدبه.هارونبنيزيدعن(2664)والدارمى،(1403)حميدبنعبدأخرجهوالحديث

به.حميدطريقمن(12883)

.(46-5771/62)ومسلم،(2277،5696)الخارى(2)

ومن،2/974ومالك،العى(شفاء-580)مندهفىوالافعى،(5751)المعرفةفىالمصنف(3)

.(3424)داودأبوطريقه

.(2102،2210)ابخارى(4)

به.شعبةطريقمن(03014)واحمد،(2243)الطيالسىاخرجه(5)

.(5771/64)ومسلم،(2281)الخارى(6)
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قالا:بشرانابنالحسينوأبوالروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ9539

بنمحمدحدثنا،نصربنسعدانحدثنا،الصفارمحمدبنإسماعيلأخبرنا

كان:قالمالكبنأنسعنعامر،عمروبنعنمسعر،عنعبيد،

"الصحيح"فىمسلمأخرجه.(1)أجرهأحدايظلمولايحتجم!ح!اللهرسول

.(2)كدامبنمسعرعناخروجهمن

الفقيهإسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ0954

)ح(عفانحدثنا،الحسنبنإسحاقأخبرنا)3(:قالابالويهابنبكروأبو

بالويه،بنأحمدبنمحمدبكرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا

حدثنا:قالاالعمىأسدبنمعلىحدثناعباد،بنالحسنبنموسىحدثنا

338/9!رالنبئأن،ر!نهماعباسابنعن،أبيهعن،طاوسبناللهعبدعن/،وهيمب

أسد،بنمعلىعنالبخارىرواهواستعط)4(.،أجرهالحجاموأعطىاحتجم

.()عفانعنشيبةأبىابنبكرأبىعنمسلمورواه

ابنبكرأبوحدثنا،الحافظعبداللهمحمدبنأخبرنا-أ9541

(2

(3

(4

(5

به.مسعرطريقمن(2280)والبخارىبه.عبيدبنمحمدعن(13253)أحمدأخرجه

.(5771/77)مسلم

مرارا.وتقدمعليها،وضببأبو"9:الأصلفىبعده

.368/2النهايةينظر.الأنففىالدواءمنيجعلماوهو،ال!عوطمن:استعط

به.عفانعن(2659)أحمدوأخرجه.(3951،3952)الصغر!فىالمصنفعندوالحديث

موضعداودأبىعندولي!.يهوهيبطريقمن(0758)الكبرىفىوالنسائى،(3867)داودوابو

الثاهد.

.(65/1202)1205/3ومسلم،(5691)البخار!
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الحجامكممبفىالرخصةبابالضحاياكتاب

اخبرنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سلمةأحمدبنأخبرنا،إسحاق

ابنعن،الشئعبىعن،سليمانبنعاصمعنمعمز،أخبرنا،الززاقعبد

ولو،أجرهفأعطاهبياضةلبنىعبذحجمه(1)لمجتاللهرسولأن!ا،عباس

فىمسلمرواه.(2)خراجهمنعنهيخففواأنمواليهوأمر،يعطهلمحراماكان

.(3)إبراهيمبنإسحاقعن""الصحيح

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا9542

حدثنامسذد،حدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

احتجم:قالرضالاعباسابنعن،عكرمةعن،خالاحدثنا،زريعبنيزيد

51رو.(4)يعطهلمخبيثاعلمهولو،أجرهالحخاموأعطى!ح!اللهرسول

.(مسذد)عن""الصحيحفىالبخارئ

أخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئالحسنأبووأخبرنا-ا9543

بنمحمدحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،الضفارعبيدبنأحمد

عنومحفد،عكرمةعن،خالاحدثنا،الثقفئالوفابعبدحدثنا،بكرابى

كانولو،أجرهالحخاموأعطىاحتجمجمي!اللهرسولأن!ا،عباسابن

.(6)يعطهخبيثالم

.(19553)الحديثنهايةفىيشهى)س(النسخةفىسقطهنامن(1)

به.الرزاقعبدعن(3457)أحمدأخرجه(2)

.(0212/66)ص!لم(3)

به.خالدطريقمن(3284)وأحمدبه.مسددعن(3423)داودأبوأخرجه(4)

.(2279)البخارى(5)

به.الوهابعبدطريقمن(5754)المعرفةفىالمصنفأخرجه(6)
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الحجامكسبفىالرخصةبابالضحاياكتاب

بنمحمدورواية،عباسابنعنسيرينبنمحمدعنأئوبأيضاورواه

مرسلة:عباسابنعنسيرين

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرناه-ا4954

أخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيعأخبرنا،الأصمهوالعباسأبوحدثنا

أخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئوأخبرنا)ح(أيوبعن،الوهابعبد

حدثنا،حرببنسليمانحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا،عبيدبنأحمد

نأرةاليهما،عباسابنعن،سيرينبنمحمدعن،أيوبعنزيد،بنحفاد

.(1)يعطهلمحراماكانولو،واجرهاحتجملمجي!النبئ

عبيد،أحمدبنأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئأخبرنا-ا9545

بنيزيدحدثنا:قالاوسليمانحجاجحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثنا

احتجم:قالرالماعباسابنأنأنبئت:قالسيرينبنمحمدحدثنا،إبراهيم

.(2)يعطهلمبأسابهرأىولو،واجرهجمج!اللهرسول

أخبرنا،العباسأبوحدثنا:قالابكروأبوزكرياأبوأخبرنا-ا9546

عن،ميسرةبنإبراهيمأخبرنى،سفيانأخبرنا،الشافعئأخبرنا،الربيع

"اشكموه")3(.:ووىاجموظللمجي!اللهرسولاحتجم:طاوس

(3085)أحمدوأخرجهالعى(.شفاء-583)مسندهفىوالشافعى،(5753)المعرفةفىالمصنف(1)

به.سيرينابنطريقمن

به.إبراهيمبنيزيدطريقمن(21265)شيبةأبىابنأخرجه(2)

للحربىالحديثغريبوفى.،أجرهأعطوه:معناه،الجزاء:بالضمإالشكم:الأصلحاشيةنى(3)

بثىء.جازوه:اشكموه:2/537
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الحجامكلممبفىالرخصةبابالضحاياكتاب

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبواخبرنا-ا9547

ابىعن،الأعلىعبدعن،ورقاءحدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونس

.(1)اجرهالحخامفأعطيتوامرخ!-لمج!النبئاحتجم:قالعلىعن،جميلة

عنالخراساخ!عطاعنروىمقامضىبماوأشبهأولىوهذا

ال!حت)2(.منالحخامكسب:علىعنضمرةبناللهعبد

الأصثم،هوالعباسابوحدثنا،الحافظاللهعبدابواخبرنا-ا9548

زحبهلعثمانقرابةذارجلاأنروىوقد:الشئافعئقال:قالالزبيعأخبرنا

حخامين،أوحخاموكسبحقامغفةلهفذكر،معاشهعنفسالهعليهقدم

تشبهها)3(.كلمةأو.ء!خدل:اولدنسن.:قالأولوسخ.كسبكمإن:فقال

قالا:إسحاقأبىابنزكرئاوابوالحسنابنبكرابوأخبرنا-ا9549

بنعبداللهمحمدبنأخبرنا،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثنا

عنالرناد،أبىبنالزحمنعبداخبرخ!،وهبابنأخبرنا،الحكمعبد

كسبعنالجاهلئةفىتتكزمكانتقريشاأنالثقةأخبرنا:قالأنهأبيه

علففى"اجعله:للانصارئ-لمج!اللهرسوليقللمحراماكانولو،الحخام

لا.اليديمناضح

،202صالافسعلىأخطأمنخطأوبيان،(5755)المعرفةفىالمصنفعندوالحديث=

العى(.ثفاء-851)مسندهفىوالافحى

.(2163)ماجهوابن،(692)أحمدطريقهومن،(148)الطيالسى(1)

به.عطاهطريقمن-(5756)المعرفةفىالمصنفطريقهومن-7/175الافسأخرجه(2)

.(5755)عقبالمعرفةفىالمصنف(3)
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الاختصارطريقعلىالحجامةفضلفىجاءمابابالضحاياكتاب

الاختصارطريقعلىالحجامةفضلفىجاءماباب

مضى.قد(1)مالكبنأنسحديث

زكرياوأبوالحسنابنبكروأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ0955

بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواإسحاقأبىابن

339/9أنحذثهبكيراأنالحارثبنعمروأخبرنى،وهبابنحدثنانصر،/

أبرحلا:قالثمالمقنععاداللهعبدبنجابرأنحذثهقتادةبنعمربنعاصم

"إن:يقولوسفموآلهعليهاللهصلىاللهرسولسمعتفإنى؟يحتجمحتى

عنمسلئمورواه،تليدبنسعيدعن"الصحيح"فىالبخارىرواه.(2)((ءافشفيه

.(3)بهوابنعنكلهمالطاهر؟وأبىمعروفبنهارون

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9551

بكربناللهعبدحدثناالضغانئ،إسحاقمحمذبنحدثنا،يعقوب

"إن:لمجراللهرسولقال:قالمالكبنأنسعنحميا،حدثنا،السهمئ

تعذبواولا،البحرىوالقشطالحجامة-بهتداويتمماخير:أو-بهتداويتمماأمثل

.(مضى)كما""الصحيحفىأخرجاهبالغمز")4(.صبيانكم

.(19539-ا9536)فىتقدموالحديثفيه".9:الأصلحاشيةفىبعده(1)

(7606)حبانوابن،(7593)الكبرىفىوالنسائى،(59841)أحمدوأخرجه.4/802الحاكم(2)

به.وهبابنطريقمن

(2205/70)ومسلم،(5697)البخارى(3)

به.الصغانىإسحاقبنمحمدعن(5289)عوانةأبووأخرجه.(899)الادابفىالمصنف(4)

.(46-5771/62)ومسلم،(2277،5696)البخارى(5)
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الاختصارطريقعلىالحجامةفضلفيجاءمابابالضحاياكتاب

عبيد،بنأحمدأخبرنا،عبدانبناحمدبنعلئأخبرنا-ا9552

بنحفادحدثنا،يونسبنأحمدحدثناالشعراخ!،الهيثمبنأحمدحدثنا

حجمهندأباأن،هريرةأبىعن،سلمةأبىعن،عمروبنمحمدعن،سلمة

مفاشفاءشىءفىكان"إن:وقال،بهكانوجعمن(1)يافوخهفىعجتالنبئ

.(2)"فالحجامةبهتداوون

بنحاجبأخبرنا،القاضىالحسنبنأحمدبكرابوأخبرنا-ا9553

الملكعبدعن،جريزحدثنا،منيببنالزحيمعبدحدثنا،سفيانبنأحمد

قاعداكنت:قالجندببنسمرةعن،حرأبىبنحصينعن،عميرابنهو

شرطهثئمقرونمحاجمعليهفعفق،الحخامفدعا:قال!ز.اللهرسولعند

يقطع؟هذاما،اللهرسوليا:فقالفزارةبنىمنأعرابئعليهفدخل،بشفرة

يتداوىدواءخير"من:قال؟الحجموما:قالالحخم!."هذا:قال!؟جلدك

الثاسإ)3(.اظ،86/91به

أبوحدئنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىابوأخبرنا-ا9554

حدثنا،ح!انبنيحيىحدثنا،الذمشقئالوزيربنمحمدحدثناداود،

.7صالنيرالمصباح.الراسوصط:اليافوخ(1)

(6078)حبانوابن،(3476)ماجهوابن،(0221،3857)داودوابو،(8513)أحمدأخرجه(2)

به.سلمةبنحمادطريقمن

طريقمن(7596)الكبرىفىوالنساثى.بنحوهبهجريرطريقمن(20212)أحمداخرجه(3)

به.الملكعبد
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الحجامةموضعبابالضحاياكتاب

أبىبنعلىبناللهعبيدمولىفائاحدثنا،الموالأبىبنالرحمنعبد

خادمر!ئهماسلمىجدتهعن،رافعأبىبنعلىبناللهعبيدمولاهعن،رافع

رأسهفىوجعاع!جماللهرسولإلىيشتكىأحذكانما:قالتع!حماللهرسول

"اخضبهما")1(.:قالإلارجليهفىوجعاولا"احتجئم".:قالإلا

الحسنبنمحمدطاهرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-أ9555

البصرئالزقاشئمحمدبنالملكعبدقلابةأبوحدثنا،المحمداباذى

بنأيوبعن،الموالأبىبنالزحمنعبدحدثنا،عامرأبوحدثنا،ببغداد

لمجراللهرسولإلىيشكوأحداسمعتما:قالتسلمىجذتهعن،حسن

يخضبهماأنأمرهإلارجليهوجعولا،بالحجامةأمرهإلارأسهوجع

ابنعلىفيهاختلفوقد،رافعأبىبنعلىابنهوحسنبنأئوببالحناء)2(.

.الموالأبى

الحجامةموضعباب

محمدالرحمنعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9556

حدثنا،الرازىإدريسمحمدبنحاتمأبوحدثناالتاجر،اللهعبدابن

ابنعن،عكرمةأخبرك!:قالحسانبنهشامحدثنا،الأنصارى

صداعمنرأسهفىمحرموهوغ!جماللهرسولاحتجم:قالر!جمبماعباس

.(3267)داودأبىصححفىالألبانىوحسنه.(3858)داودأبو(1)

به.عامرأبىطريقمن1/411تاريخهفىوالبخارى،(27617)أحمدأخرجه(2)
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9/340

الحجامةموضعبابالضحاياكتاب

ء،(1)؟ء
البخارىرواه.(2)لمجلحع:لهيقالماءفىواحتجم،ولىاوبهكان

ابناللهعبدحديثمنايضاوأخرجهالانصارئ)3(،عن"الصحيح"فى

.(الحبئ)كتابفىمضىوقد،4بمعناهبحينة

العلوىداودبنالحسينبنمحمدالحسنأبودي!لاحدثنا-ا9557

أبوحدثنا،القطانالحسنبنالحسينبنمحمدبكرابواخبرنا،اللهرحمه

نأ،أنسيعن،قتادةعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،السليطئالأزهر

ص(6)!،
على:الروايةهذهفىكذا.محرموهوقدمهظهرعلىاحتجملمجوالنبئ

أولىوالعدد.رأسهفى:!اعباسوابنبحينةابنروايةوفى.قدمهظهر

اعلم.والله،محرموهومزتينذلكفعليكونأنإلا،الواحدمنبالحفظ

عبيدأحمدبنأخبرنا،عبدانبناحمدبنعلىأنجرنا-ا9558

حدثنا،مسلمحدثنا:قالامسلموأبوإسحاقبنإسماعيلحدثناالصخفار،

وثىمنوركهعلىاحتجمجمزالنبئأن،جابرعن/،الزبيرابىعن،هشام

.ء(7)

وركه.على:إبراهيمبنمسلمقالكدا.بهن

(1)

(2)

(3)

(4)

)كاه

(6)

(7)

.5/150النهايةينظرايضا.بالهمزويكتب،والكسرالخلعدونالعضويصيبوهن:الوثى

به.هامطريقمن(0395)حبانوابن،(1836)داودوأبو.بهالأنصارىعن(2355)احمداخرجه

.(9965)البخارى

.(6831)البخارى

.(9221،9222)فىلقدم

:8/3934الذهبىوقالبه.الحسنابىالسيدطريقمن(1986)السنةشرحفىالبغوىاخرجه

مرتين.احتجمفلعله،غريبوهذا

=الكبرىفىوالنسائى،(02841)واحمد.بهإبراهيمبنمسلمطريقمن(3863)داودابوأخرجه
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الحجامةموضعبابالضبحاياكتاب

جعفر،بناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبوأخبرناوقد-أ9559

الزبير،أبىعن،هشائمحدثناداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا

بوركه.كانوثىمنمحرموهواحتجم!يوالنبئأن،اللهعبدبنجابرعن

وثىمنمحرموهورأسهفىاحتجم!يوفكأنه.(1)بظهره:قالأواو،87/91

زفيئ.عباسابنحديثفىرويناكما،صداعأوبهكان

أخبرنا،الوكيلمحمدبنأحمدبنجامعالخيرأبوأخبرنا-أ9560

أبىابنزكرياأبووأخبرنا)ح(المحمداباذىالحسنبنمحمدطاهرأبو

العنزىعبدوسبنمحمدأحمدبنالحسنأبوأخبرنا،المزكىإسحاق

جريزحدثنا،اللاحقىعثمانبنعلئحدثناسعيد،بنعثمانحدثنا:قالا

ثلاثا؟لمجي!اللهرسوليحتجمكان:قالأنسعن،قتادةعن،حازمابنوهو

.(2)الكاهلفىوواحدا،الأخدعينفىاثنين

عبيد،أحمدبنأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-أ9561

(1)

(2)

به.الزبيرأبىطريقمن(3082)ماجهوابن.بههثامطريقمن(2660)خزيمةوابن،(7597)-

.(3272)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه

.(1853)الطيالسى

الوريد.منشعبةوهولخفائهما،بذلكسفيا،العنقمنالمحجمتينموضعفىعرقان:الأخدعان

.(عد)خ123/6الكبيرالمعجم

.348/1الأفوارمثارق.الصلبفىالعنقموصل:وقيل.كتفيهبينما:الإنسانمنوالكاهل

،(3860)داودوأبو،(12191)أحمدوأخرجه.(901)الادابفىالمصنفعندوالحديث

:الترمذىوقال.بهجريرطريقمن(3483)حبانوابن،(7706)ماجهوابن،(1502)والترمذى

.(3269)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.غريبحسن
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الحجاملأوقتفيجاءمابابالضحاياكتاب

مسلم،ابنهوالوليدحدثنا،مصفىابنحذثنر!،الفضلبنإسماعيلحدثنا

نأ،حذثهأنهالأنمارئكبشةأبىىن،أبيهعن،ثوبانابنحذثنى

هذهمنأهراق"من:ويقولكتفيهربينهامتهعلىيحتجمكان-!ي!اللهنبئ

.(1)"ءىشل":قالأظنهبشىءأ.يتداوىألأيضزهفلاالذماء

الحجامةوقتفىجاءماباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلئأبوأخبرنا-ا9562

الجمحئ،الزحمنعبدبنسعيدحدثنا،نافعبنالزبيعتوبةأبوحدثنا،داود

احتجم"نن:-لمجي!اللهرسولقال:قالهريرةأبىعن،أبيهعن،سهيلعن

.(2)!ءادكلمنش!فاءكانوعشرينوإحدىعشرةوتسععشرةيسبع

حدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-ا9563

عن،منصوربنعئادحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونس

فيهتحتجمونط"خير:قالءلمجي!اللهرسولأن!ا،عباسابنعن،عكرمة

)3(يهـ.وعشرينوإحدىعشرةوتسععشرةسبع

بنالوليدطريقمن(3859)داودوأبو.بهالمصفىبنمحمدطريقمن(3484)ماجهابنأخرجه(1)

.(3268)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.مسلم

توبةأبىطريقمن4/012الحاكموأخرجه.(3861)داودوأبو،(4395)الصغرىفىالمصنف(2)

.(3271)داودابىصحيحفىالألبانىوحسنهفقط.كرة(اصغ:علىواقتصر،به

اكذا،.:الأصلفىفرتهاكتب(3)

وابنمطولا،(5302)والترمذى،(3316)احمدواخرجه.(2788)الطيالسىعندوالحديث

غريب.حسن:الترمذىوتالبه.منصوربنعبادطريقمنالاهدذكردون(3477)ماجه
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الحجامةوقتفىجاءمابابالضحاياكتاب

مرسلا)1(.كيوالنبىعنالزهرىأيضاورواه

العمى،زيدعن،متروكوهوالطويل(2)ملسبنسلأموروى-أ4956

ي!وماحتجم"من:!اللمجينالنبىعن،يساربنمعقلعن،قغبنمعاويةعن

المالينئ،سعدأبوأخبرناهالشنة((.لداءدواةكانالشهرمنعشرةلسبعالثلأثاء

الربيعأبوحدثنا،خليفةأبوحدثنا،الحافظعدىابنأحمدأبوأخبرنا

.(3)فذكره.الطويلسلأمحدثناالرهراض!،

أخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرناكمازيدعنوروى-أ9565

حدثنامعمر،أبوحدثنا،الحلوانئيحيىبنأحمدحدثناعبيد،بنأحمد

احتجم"من:ظلرفعهأنسعن،قئئبنمعاويةعن،العمىزيدعن،هشيم

.(4)"ةنسداءمنهاللهأخرجالشهرمنخلتعشرةلسبعالثلاناءيوم

،(مرفوعا)هريرةأبىعنلهبإسنادينطريفبننصرجزىأبوورواه

.(6)ذكرهينبغىلامتروكوهو

(1

(2

(3

(4

(5

(6

.(451)المراسيلفىداودأبوطريقهومن،(19816)الرزاقعبدأخرجه

قال.سليمانابن:ويقال.سليمابن:ويقالملم.بنسلاموهو)كذاإ.:الأصلفىفوقهاكتب

.(0164)عقبوتقدم.12/277الكمالتهذيبملم.ابنوالصواب:المزى

به.سلامطريقمن(499)02/215الطبرانىوأخرجه.ا3/057عدىابن

إسناده:8/3935الذهبىوقال.بهالعمىزيدطريقمن1/930المجروحينفىحبانابنأخرجه

نكارته.معجيد

ب!سناديه.نصرطريقمن2498/7الكاملفىعدىابنأخرجه

.(17753)عقبتقدم
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الحجامةوقتفىجاءمابابالضحاياكتاب

بنأحمدأخبرنا(ظ187/91،عبدانبنأحمدبنعلئاخبرنا-ا9566

علىبنهشاموحذثنا:قال.سلمةابوحدثنا،تمتاثمحدثناالضفار،عبيد

أخبرنا،الزوذبارئعلىأبوواخبرنا)ح(المنقرئسلمةابوحدثنا،ال!يرافئ

سلمة،أبووهوإسماعيلبنموسىحدثناداود،أبوحدثنا،بكربنمحمد

ابىبنتكبشةوهىعفيىاخبرتنىالعزيز،عبدبنبكاربكرةأبوأخبرك!

عنويزعمالثلاثاء،يومالحجامةعنأهلهينهىكانأباهاأن،بكرة

أبىيثحطلفظ.(1)((أقرر-لاساعةوفيه،الذميومالئلاناءيوم"أن:عجيماللهرسول

،مرفوعغيرموقوففيهائذىالنهئ،بمعناهعبدانابنوروايةداود،

أعلم.والله،بالقوئليسوإسناده

بناللهعبداخبرناإملاء،ال!لمئالزحمنعبدأبوحدثنا-ا9567

بنحخاجحدثنا،الكخئمسلمأبواخبرنا،ماسىبنأئوببنإبراهيم

عن،الزهرئعن،أرقمبنسليمانعن،سلمةبنحضادأخبرنا،منهال

يوماحتجم"من:قالخي!اللهرسولأن،هريرةابىعن،المسئببنسعيد

أرقمبنسليمان.(2)!نفسهإلأيلومنفلاوضخافرأىالشبتويومالأريعاء

(3)ء"
ضعي!.

.(1225)الضعيفةالسلسلةوينظر،(831)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(3862)داودأبو(1)

طريقمن(0780،7807)والبزار.بهالكجىمسلمأبىطريقمن4/904،014الحاكمأخرجه(2)

.9/381،382الدارقطنىعللوينظربه.منهالبنالحجاج

.(893)فىتقدم(3)
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الحجامةوقتفىجاءمابابالضحاياكتاب

341/9كذلكالزهرىعنيزيدبنوسليمانسمعانابنعن/وروى

ابنعنالصلتبنالحسنعنوروى،ضعي!أيضاوهو،اموصولا

عنوالمحفوظ،ضعيفأيضاوهومرفوعا)2(،هريرةأبىعنالمسئب

أعلم.واللهمنقطعا)3(،لمجيمالنبىعنالزهرئ

العلوىداودبنالحسينمحمدبنالحسنأبوأخبرنا-أ956!

حدثنا،المروزئسهلبنحمدويهبنمحمدنصرأبوأخبرنا،اللهرحمه

خالد،بنعطافحدثنا،صالحبناللهعبدحدثنا،الاملئحفادبناللهعبد

ساعةالجمعةفى"إن:ع!يحال!رسولقال:قالأنهر!نحيهماعمرابنعن،نافععن

خالدبنعطاف.(4)((هنميشفى!لداءلهعرصإلأمحتجمفيهايحتجم!ل

(5)لىص
ضعي!.

(1

(2

(3

(4

(5

(6

الحسينعنلهبإسناد،(6)متروكوهوالرازىالعلاءبنيحيىوروى

به.سمعانابنطريقمن3/0111،4/1446الكاملفىعدىابناخرجه

به.الصلتبنالحسنطريقمن2/410المصنوعةاللالئفىكماالديلمى-أخرجه

.(19563)عقبتقدم

من(عباسابنمسند-842)الائارتهذيبفىجريروابن،(144")مسندهفىالرويانىأخرجه

وقال،وغيرهأحمدعطافا-يعنى-وثقهوقد:8/3936الذهبىوقال.بهصالحبناللهعبدطريق

.مقالفيهاللهوعبد،بمرةمنكرالحديثولكن،النسائىبهواحتجبأس.بهليس:معينابن

فى:عليهالكلامينظر.المدنىصفوانأبو،المخزومىالعاصبناللهعبدبنخالدبنعطافهو

الميزانلاولسان،02/138الكمالوتهذيب،7/32والتعديلوالجرح،7/92الكبيرالتاريخ

يهم.صدوق:2/24التقريبفىحجرابنوقال،305/7

.(1205)فىتقدم
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والاسترقاءالاكتواءتر&استحبابفىجاءمابابالضحاياكتاب

بشىء.وليسمرفوعا)1(،حديثافيهعلىابن

والاسترقاءالاحتواءتركاستحبابفىجاءهاباب

عبيدأحمدبنأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلىأخبرنا-ا9569

الغسيلبنالرحمنعبدحدثنا،نعيمأبوحدثنا،الباغندىحدثناالضفار،

بنجابرسمعت:قالقتادةبنعمربنعاصمعن،الراهببنحنظلةابن

أدويتكممنشىءفىكمان"إن:يقولجميرراللهرسولسمعت:يقولاللهعبد

51روامحوىدأ.أنأحبومابنالي)2(،لذعةأو،عسلشربةأو،الحخامشرطةففىخيز

.(3)نعيمأبىعندا"الصحيحفىالبخارى

حدثنا،الفضلبنعباسحدثنا،أحمدأخبرنا،علىوأخبرنا-ا0957

بنعاصمحدثنا،الغسيلبنسليمانبنالزحمنعبدحدثناالوليد،أبو

:قال(و188/91!يراللهرسولأنفحذثنابيتناإلىجابرأتانا:قالقتادةبنعمر

وأعسل،شربةأوحخابم،فشرطةخيزبه-تداوونما:اوأدويتكم-فىكان"إن

بىأعن"الصحيح"فىالبخارئرواه.(4)!ىوع!أنأحبئوماداء،توافقبنارلذعة

.(الزحمن)عبدعناخروجهمنمسلموأخرجه،الوليد

مات".،إلا:وفيه،بهالعلاهبنيحىطريقمن(9779)يعلىأبوأخرجه(1)

.01/141البارىفتحالنار.حرقمنالخفيفهو:اللذع(2)

الداء،.توافقبنار،لذعة:وفيه(5683)البخارى(3)

يعلىوابو،(14701)وأحمدبه.الوليدأبىطريقمن(3960)المفرىفىالمصنفأخرجه(4)

به.الرحمنعبدطريقمن4/322المعانىشرحفىوالطحاوى،(0021)

.(2205/71)ومسلم،(5704)البخارى(5)
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والاسترقاءالاكتواءتركاستحبابفىجاءمابابالضحاياكتاب

عمربنعلئالحسنأبوحدثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9571

يحيىأبوحدثنا،الحضرمئهارونبنمحمدحامدأبوحدثنا،الحافظ

عن،شجاعبنمروانعن،يونسبنسريجحدثنا،الرحيمعبدبنمحمد

:قاللمجرالنبئأن،!فرعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،الأفطسسالم

عنأفتىأنهىوأنا،بناليكيةأو،عسلشربةأومحجبم،شرطةفى؟ثلاثةفى"الشفاء

.(2)الرحيمعبدبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)((ئكلا

بنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9572

أحمدبنيحىأبوحدثناإملاء،الأصبهاك!الصفارأحمدبناللهعبد

القيسئ،عبادةبنروححدثناالأصبهاك!،الأنصارئالمجيدعبدبنعصام

عندقاعداكنت:قالالرحمنعبدبنحصينسمعت:قالشعبةحدثنا

وكذا.كذا:فقلتوكذا؟كذاكانالبارحةساعةأية:فقالجبيربنسعيد

ألا:فقال.البارحةلدغتإنى:فقلتأصفىكنتأنىظنفظننته

أنهحصيببنبريدةعنيحذثالشعبئسمعتإنى:فقلتاسترقيت؟

ابنعنجبيرسعيدبنفقال.(3)ةمحأوعينمنإلأرقيةلاقال:

بفيرألفاسبعونأمتىمنالجئة"يدخل:قالجمي!اللهرسولإن:كايمعباس

يتطئرون،ولا،يسترقونلاائذين"هم:قالهم؟من:فقلت:قال.إحساب

به.مروانطريقمن(3491)ماجهوابن،(0822)احمداخرجه(1)

.(1685)البخارى(2)

السم:وقيل-وحرارتهحدتهوهى-السمفوعة:والحمة،وشبههاكالعقربحمةذىلدغةمن:اى(3)

.1/199الأنوارمشارق.نفسه
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9/342

والاسترقاءالاكتواءتركاستحبابفىجاءمابابالضحاياكتاب

عن""الصحيحفىالبخارئرواه.(2)إيتوكلونرئهموعلىيعتافون)1(،ولا

.(3)حصينعناخروجهمنمسلمواخرجه،روحعنإسحاق

ببغداد،الجئارعبدبنيحيىبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-ا9573

حدثنامنصور،أحمدبنحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا

مجاهد،عنالمعتمر،بنمنصورحذثنى،الثورئأخبرنا،الززاقعبد

:يقول!ي!اللهرسولسمعت:قالأبيهعن،شعبةبنالمغيرةبنعقارعن

.(4)إالتوكلمنبرئفقداسترقىأواكموى"من

سمعوقدعفار،عنوجغأبىبنح!انعنمجاهدعنعنه:وقيل

جريرقالهله.فحفظهح!انافأمريحفظهلمأنهإلاعفارعنالحديثمجاها

(5)

.منصورعن

الله،رحمهفوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا/-ا9574

حدثنا،داودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،جعفربناللهعبدأخبرنا

نهانا:قالحصينبنعمرانعن،مطزفعن،ثابتعن،سلمةبنحفاد

الأنوارمثارق.والظنبالحدسالغيبعلىوالتخرصالطيرزجروهو؟العيافةمن:يعتافون(1)

07/21.

به.روخعن(2952)احمدأخرجه(2)

.(022/374)ومسلم،(6472)البخارى(3)

وقالبه.سفيانطريقمن(6087)حبانوابن،(0552)والترمذى،(18221)أحمدأخرجه(4)

صحيح.حسن:الترمذى

عنشعبةطريقمن(18217)واحمدبه.جريرطريقمن(7605)الكبرىفىالنسائىأخرجه(5)

به.منصرر
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...العروققطعاباحةفىجاءمابابالضحاياكتاب

أنجحنا)1(.ولاأفلحنافمافاكتوينا،الكىعن!ؤ،ظ188/91اللهرسول

والحىالعروققطعإباحةفىجاءماباب

الحاجةعند

،إسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9575

معاوية،أبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،قتيبةبنإسماعيلأخبرنا:قال

إلىلمجؤاللهرسولبعث:قالجابرعن،سفيانأبىعن،الأعمشعن

"الصحيح"فىمسلمرواه.(2)عليهكواهثمعرقامنهفقطعطبيباكعببنأبى

(3)

يحيى.بنيحيىعن

جعفرأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-أ9576

حدثناعبيد،بنيعلىحدثنامحمد،بنعباسحدثناعمرو،محمدبن

فبعثمرضاكعببنأبئمرض:قالجابرعن،سفيانأبىعن،الأعمش

من""الصحيحفىمسلمأخرجه.(4)أكحلهعلىفكواهطبيبالمجرالنبئإليه

.()الأعمشعنأوجه

وصححهبه.حمادطريقمن(3865)داودوأبو،(19989)أحمدوأخرجه.(869)الطيالسى(1)

.(3274)داودأبىصجحفىالألبانى

به.معاويةأبىطريقمن(3864)داودوأبو،(14379)أحمدوأخرجه.(903)الادابنىالمصنف(2)

.(0722/73)مسلم(3)

.2/282الجوزىلابنالحديثغريب.الانسانذراعفىيبينعرق:الأكحل(4)

به+الأعمشطريقمن(3493)ماجهوابن،(14252)أحمدأخرجهوالحديث

.(2207)مسلم(5)
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...العروققطعاباحةفىجاءمابابالضحاياكتاب

،إسحاقابنبكرأبواخبرخ!،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9577

وأخبرنا)ح(زهيزحدثنا،يونسبنأحمداخبرنا،أئوببنمحمدأخبرنا

نصرمحمدبنحدثنا،الفقيهالنضرابوأخبرخ!،الحافظأبوعبدالله

عنالربير،أبىعن،خيثمةأبوأخبرنا،يحيىبنيحعىحدثنا،الإمام

جمزالنبئ(1)فحسمهاكحلهفىمعاذسعدبنرمى:قالاللهعبدبنجابر

فىمسلئمرواه،يحيىحديثلفظ.(2)الثانيةفحسمهورمتثئم،بيده

.(3)يونسبنوأحمديحيىبنيحيىعنلما"الصحيح

الفارسئإبراهيمبنمحمدبكروابوقتادةابننصرابوأخبرنا-ا9578

بنيحيىحدثنا،علىبنإبراهيمحدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا:قالا

نأمالكبنأنسعن،الزهرئعن،معمرعن،زريعبنيزيداخبرنا،يحعى

.(4)الشوكةمنزرارةبنأسعدكوى-لمجفاللهرسول

بنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا9579

أخبرناالززاق،عبدحدثنامنصور،أحمدبنحدثناالضفار،محمد

.198/14النووىبشرحمسلمصحيحدمه.ليقطعكواهأى:حسمه(1)

،14343)وأحمدبه.يون!بنأحمدطريقمن4/321المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(2)

به.زهيرطريقمن4/174والحاكم،(41514

.(75/2208)مسلم(3)

.2/260الأنوارثارق.كالطاعونداء:الشركة(4)

وتالبه.زريعبنيزيدطريقمن(6080)حبانوابن،(2050)الترمذىأخرجهوالحديث

غريب.حسن:الترمذى
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...العروققطعإباحةفىجاءمابابالضحاياكتاب

نفرجاء:قالمسعودابنعن،الأحوصأبىعن،إسحاقأبىعن،معمر

أفنكويه؟،اشتكىلناصاحباإناللهرسوليا:فقالوالمجؤ،اللهرسولإلى

يعنىفازضفوه".شئتموإنفاكووه،شئتم"إن:قالثمساعةفسكت:قال

.(1)بالحجارة

بمالزضف)2("."ظرضفوه:وقالبمعناهإسحاقأبىعنالثورىورواه-05891

أخبرنا،اللهرحمهالعلوىأحمدبنمحمدبنالظفرمنصورأبوأخبرناه

عن،سميانحدثنا،قبيصةحدثنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمابنجعفرأبو

الأنصارمنرجلاشتكى:قالاللهعبدعن،الأحوصأبىعن،إسحاقأبى

فسكت،فسألوهاوأ89/91ع!ج!اللهرسولفأتوا،الكئلهفنعت،وجعهفاشتد

بالزضف")3(.فارضفوهشئتموإن،شئتم"إن:فقالثلاثا

محمدبنبكرأخبرنا،الحافظعبداللهمحمدبنأخبرنا-أ9581

الله،عبدبنعلئحدثنا،القاضىإسحاقبنإسماعيلحدثنا،الصيرفئ

قلابة،أبىعن،أيوبعن،منصوربنعبادحدثنا،سعيدبنريحانحدثنا

منيرقواالأنصارمنبيتلأهلكيراللهرسولأذن:قالمالكبنأنسعن

(4)الجنبذاتمنكويت:أنسوقال.والنفسالعينبرقيةوأذن،الحمة

طريقمن(1076)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(1204)أحمدطريقهومن،(17951)الرزاقعبد(1)

به.إسحاقأبى

.3/180عبيدلأبىالحديثغريببها.يكمدثمتسخنالحجارة:الرضف(2)

به.سفيانطريقمن4/214والحاكم،(3852)أحمدأخرجه(3)

منها=يسلموتلما،داخلإلىوينفجرالجنبباطننىيظهرالذىالكيرالدملهى:الجنبذات(4)
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...العروققطعإباحةفىجاءمابابالضحاياكتاب

ثابت،بنوزيدالنضربنوأنسطلحةأبووشهدخ!،حىجميم/اللهورسول343/9

.(1)!خاوكطلحةوأبو

حديثبعدالحديثهذاوساق-منصوربنعئادوقال:البخارئقال

بنوأنسطلحةأباأن،أنسعنقلابةأبىعنأئوبعنحفاد-عنعارم

.(2)بيدهطلحةأبووكواه،كوياهالنضر

بنمحمدبنالحسنأخبرنا،المقرئالحسنأبووأخبرنا-أ9582

بنحقادحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاق

عنقلابةأبىمنسمعتهقد:أئوبقال،قلابةلأبىكتباجريرقرا:قالزيد

طلحةوأبو،النضربنأنسفشهدخ!،الجنبذاتمنكويت:قالأنس

.(3)!خاوك

بنإسماعيلأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينابوأخبرنا-أ9583

عن،معمرعن،الززاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثناالضفار،محمد

.(واقدا)ابنهوكوىالققوة)4(،مناكتوىعمرابنأن،سالمعن،الرهرئ

حدثناالمئفار،إسماعيلأخبرنا،بشرانابنواخبرنا-أ9584

.1/304النهاية-ضاحبها.

به.سعيدبنريحانطريقمن(2819)يعلىأبوأخرجه(1)

.(0572،5721)البخارى(2)

به.زيدبنحمادطريقمن2/554عدىوابن،(5719)البخارىأخرجه(3)

.1/362الأنوارمارق.الفمجانبىأحدتميلالتىالريح:اللقرة(4)

.!"سالم:منهوسقط،(19516)الرزاقعبد(5)
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التداوىإباحةفىجاءمابابالضحاياكتاب

عمر،بناللهعبيدعن،نميربناللهعبدحدثنا،عفانبنعلىبنالحسن

.(1)العقربمنواسترقى،اللقوةمناكتوىأنهر!النهماعمرابنعن،نافععن

التداوىإباحةفىجاءماباب

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ9585

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

،رباحأبىبنعطاءعن،سعيدبنعمرعن،الزبيرىأحمدأبوحدثنا،بكر

.(2)((ءافشلهأنزلإلاداءينرللمالله"ان:قاللمجيهوالنبىعن،هريرةأبىعن

.(3)دمحأأبىعنالمثنىبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه

وأبوالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9586

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالواإسحاقأبىابنزكريا

بنربهعبدعن،الحارثبنعمروأخبرنى،وهبابنحدثنا،نصربنبحر

دواء،داء"لكل:مالانهجميهيهاللهرسولعن،جابرعن،الزبيرأبىعن،سعيد

عن"الصحيح"فىمسلمرواه.(4)((لجوعزاللهلإذنبرأالداءدواءأمسبفماذا

(5)ص
وهب.ابنعنوغيرهمعروفبنهارون

به.نافعطريقمن(19774)الرزاقوعبد.بهاللهعبيدطريقمن(23956)شيبةأبىابنأخرجه(1)

به.الزبيرىأحمدأبىطريقمن(3439)ماجهوابن،(7555)الكبرىفىالنسائىأخرجه(2)

.(5678)البخارى(3)

وابن،(7556)الكبرىفىوالنسائى،(45971)أحمدوأخرجه.(3958)الصغرىفىالمصنف(4)

به.وهبابنطريقمن(6063)حبان

.(2204)مسلم(5)
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التداوىاباحةفىجاءمابابالضحاياكتاب

بناللهعبيدبنالزحمنعبد(ظ189/91القاسمأبوأخبرنا-ا9587

بنإسماعيلحدثنا،الفقيهسلمانبنأحمداخبرنا،ببغدادالحرفئاللهعبد

عن،علاقةزيادبنعن،شعبةحدثناعمر،بنحفصحدثنا،إسحاق

رءوسهمعلىكأنماوأصحابهجميماللهرسولأتيت:قالشريكبنأسامة

فقالوا:وههناههنامنالأعرابفجاء،قعدتثئمفسفمتالطير،

لهوضعإلأداءيفحلموجلعزاللهن!ف"تداووا:قال؟نتداوى،اللهرسوليا

فىحرجعلينا:بهاباسلاأشياءعنوسألوه:قال."(1)الهرمواحد؟غيردواء

(3)اقترضمنإلأ(2)الحرجاللهوضع،الله"عباد:قالكذا؟فىحرفيوعليناكذا؟

أعطىماخيرما،اللهرسوليا:قالوا.!وهلكحرجالذىفذاكظلما،امرأ

بنحفصعن""السننكتابفىداودابورواه.(4)إنسح"خلق:قالاداس؟

.()الهرمإ):قولهإلىعمر

محمدالعباسأبوحدثنا،الحافظعبداللهأبواخبرنا-ا9588

عطاءعن،عيينةبنسفيانحدثنا،شيبانبناحمدحدثنا،يعقوبابن

لمجم:النبئبهيبلغمسعودابنعنالزحمن،عبدأبىعن،ال!ائبابن

المحيط،القاموسينظرالراء.بفتحأنهوالمعروت،الميموفتحالراءبكسرالأصلفىضبطها(1)

.(مر)صالميروالمصباح

.1/136النهاية.الضيقأضيقالحرج:وقيل.والحرامالاثمعلىويقع،الضيق:الأصلفىالحرج(2)

.2/234الجوزىلابنالحديثغريبينظربالغية.وتطعهمنهنال:أى(3)

إلىالنسائىوعند،بهشمبةطريقمن(7553)البهرىنىوالنسائى،(18454)أحمدأخرجه(4)

.(9733)فىمنهطرفوتقدم.،أالهرم:قوله

.(3264)داودأبىصححفىالألبانىوصححه.(3855)داودأبو(5)
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الاحتماءفيجاءمابابالضحاياكتاب

.(1)"جهلهمنوجهله،علمهمنعلمهشفاء،لهوأنزلإلأداءمناللهأنزل"ما

الاحتماء)2(فىجاءما/باب

إملاء،الأصبهاض!يوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-ا9589

حدثناالرعفراض!،محمدبنالحسنحدثنا،الأعرابئسعيد)3(أبوأخبرنا

بنأئوبأخبرنىالمدنئ،سليمانبنفليححدثنا،الحبابزيدبن

مبشئرأمعن،يعقوبأبىبنيعقوبعنالأنصارى،عبدالرحمن

علئدخل:قالت،م!مجاللهرسولخالاتبعضوكانت،الأنصارية

البيتوفى،المرضمن(4)ناقةطالبأبىبنعلئومعهجمجماللهرسول

"دعه:فقال،منهيتناولعلئفأقبل،منهفتناولم!مجالنبئفقام،معلقعد!

بهفجئتوطبخته(6)وسلقشعيرإلىفقمت:قالتناقه".إئك؟يوافقكلاف!ئه

وكذلكمبشر.أم:قالاكط.(7)"كلأنفعف!نههذامن"كل:فقال،م!مجالنبئ

.(8)الحباببنزيدعنالحنظلئإسحاققاله

عطاءطريقمن(6206)حبانوابن.بهسفيانطريقمن(3438)ماجهوابن،(3578)أحمدأخرجه(1)

(2

(3

(7

.477/37العروستاج.والشرابالطعاممنيضرهمماالمريضمغ،الحمية:الاحتماء

"صإ.:وكتب،الأصلحاشيةفىكتبوكذا"بن!،:مفىبعده

صحتهكمالإليهيرجعلمبالمرضالعهدقريبوكانأفاقأو،ضعفوفيهصح:مرضهمننقه

.(صق)ن36/529التاجينظر.ناقةفهو،وقرته

.199/3النهايةينظرالبسر.بهامعلقأكصانمنفيهبماالنخلةأعوادمنعود:العذق

*(6015)فىمعناهتقدم

.(915)الادابفىالمصنف

به.إسحاقطريقمن4/204،205الحاكمأخرجه
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الاحتماءفىجاءمابابالضحاياكتاب

جعفرأحمدبنأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد-ا9590

عامر،أبوحدثنا،أبىحذثيى،حنبلبنأحمدبناللهعبدحدثنا،القطيعئ

أبىبنيعقوبعن،صعصعةبنالزحمنعبدبنائوبعن،فليححدثنا

لمجيداللهرسولعلئدخل:قالتالأنصارئةقيسبنتالمنذرائمعن،يعقوب

.(1)معناهفذكرعلى.ومعه

وكذلك،(2)فليحعنالنعمانبنوسريجداودابوقالهوكذلك

وهم.الحباببنزيدروايةوفى.(3)فليحعنسليمانبنالمعافى

أحمدبنخلفأبىأحمدبناو(90/91حامدأبوأخبرنا-ا9591

حدثنامسعود،بنيزدادبنمحمدبكرأبوحدثنا،بهاالإسفرايينئالصوفى

عن،المباركبناللهعبدحدثنا،عثمانبنسهلأخبرنا،أئوببنمحمد

علىقدمت:قالصهيبجذهعن،أبيهعن،صهيببنزيادبنالحميدعبد

اكلفجعلت:قال."لك"تعال:فقالالتمر،يديهوبينمهاجرالمجيدالنبئ

ناحيةمنأمضغهإنى:قلت:قال.إ؟ذمروبكالتمر"تاكل:فقالالتمر.

.(4)نتصالنبئفتب!م:قال.أخرى

به.عامرأبىطريقمن(3442)ماجهوابن،(0372)عقبالترمذىوأخرجه.(51270)أحمد(1)

غريب.جيد:الترمذىوقال

داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهبه.سريجعن(27053)أحمدوأخرجه.(3856)داودأبو(2)

(3265)

به.المعافىطريقمن4/204الحاكمأخرجه(3)

به.المباركابنطريقمن(3443)ماجهوابن،(16591)أحمدأخرجه(4)
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قبلهالبابفيمضىماسوىعحيمالنبىأدويةبابالضحاياكتاب

قبلهالبابفىهضىماسوىجمجمالنبىأدويةباب

الاسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-ا9592

قالا:بشاربنومحمدالمثنىبنمحمدحدثنا،موسىبنعمرانأخبرنى

أبىعن،المتوكلأبىعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا

:فقالاستطلق)1(.قدأخىبطنإن:فقالع!ي!النبىإلىجاءرجلاأن،سعيد

"اسقه:فقالالشطلاقا.إلايزدهفلمسقيتهقد:فقالفأشاه)2(."العسل"اسقه

وكذبالله"صدق:هلك!جملاللهرسولفقال:!ال.الزابعةأوا!القفىعسلا".

عن""الصحيحفىالبخارىرواه.(3)أربففسقاهعسلا".اسقه،أخيكبطن

.(4)راشببنومحمدمثنىبنمحمدعنمسلمورواه،بشاربنمحمد

محمدبنبكرأبوأخبرك!،الحافظعبداللهأبوأخبرنا-ا9593

سلمةبنعلئحدثما،سفيانبنمحمدبنإبراهيمحدثناالحفيد،اللهعبد

عن،إسحاقأبىعن،الثورئسفيانحدثنا،الحباببنزيدحدثنا،اللبقئ

بالث!فاءين؟"عليكم:جمجيهاللهرسولقال:قالاللهعبدعن"ا!حوصأبى

.موقوفوالضحيح،معروفغيررفعه.()"والقرآنالعسل

.1/032الأنوارمثمارق.الإسهالاصابهيعنى:استطلق(1)

إفسقاه".:مفى(2)

عقبالكبرىفىوالنسائى،(11871)وأحمد.بهثاربنمحمدعن(0822)الترمذىأخرجه(3)

به.جعفربنمحمدطريقمن(7561)

.(2217/91)ومسلم،(5716)البخارى(4)

علىطريقمن4/020والحاكم،3/1065الكاملفىعدىوابن،(3452)ماجهابنأخرجه(5)

فى-والخطيب،133/7الحليةفىنعيموأبوسلم.بنعلى:عدىابنوعند،بهسلمةابن
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قبلهالبابفيمضىماسوىيالنبىأدويةبابالضحاياكتاب

موقوفا)1(.سفيانعنوكيغورواه

بنحمزةأخبرنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبو/أخبرنا-ا345/99594

بنإبراهيمبنالحسنعلئأبووأخبرنا)ح(الفضلبنالعباسبنمحمد

الذورئ،العباسحدثنا،العباسبنمحمدبنحمزةأخبرناببغداد،شاذان

أبىعن،إسحاقأبىعن،إسرائيلأخبرنا،موسىابنهواللهعبيدحدثنا

والعسل،القران؟شفاءانالقرانفى:مسعودبناللهعبدعن،الأحوص

الضحيحهوهذا.(2)ءادكلمنشفاءوالعسل،الصدورفىلماشفاءالقران

.موقوف

موقوفا)3(.اللهعبدعنوالأسودخيثمةعنالأعمشأيضاورواه

أبوأخبرناالأصبهاك!،يوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-ا9595

بنأحمدبكرأبوحدثنا،القطانالحسنبناظ(91/90الحسينبنمحمدبكر

الرهرئ،عنراشد،بنمعمراخبرنا،الززاقعبدحدثنا،ال!لمئيوسف

سمعت:قالهريرةأبىعنعبدالزحمن،بنسلمةأبوأخبرنى

شفاةفيهان!فالشوداء؟الحبةبهذه"عليكمللشئونيز:يقولىلمجداللهرسول

به.الحباببنزيدطريقمن385/11=تاريخه

به.وكغطريقمن4/020والحاكم،(عوامةطبعة-30643)ثيبةأبىابناخرجه(1)

ابىطريقمن(0769)والطبرانى.بهإصرائيلطريقمن6/1957تفسيرهفىحاتمابىابناخرجه(2)

.بنحوهإسحاق

طريقمن(24038،30520)ثيبةابىوابنبه.الأعمشطريقمن4/020الحاكماخرجه(3)

مسعود.ابنعنالأعودعنخيثمةعنالأعمش

-526-



قبلهالبابفىمضىماسوىت!ك!النبىأدويةبابالضحاياكتاب

الصحيح""فىمسلئمرواه.(1)الموتبهيريد."السامإلأداء-أوشىء-كلمن

عناخروجهمنالبخارئوأخرجه،الززاقعبدعنحميل!بنعبدعن

الرهرى)2(.

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ9596

عمير،بنالملكعبدعن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثناالمئمفار،

عجرالنبىعن،نفيلبنعمروبنزيدبنسعيدعن،حريثبنعمروعن

عن"الصحيح"فىمسلئمرواه.(4)"للعينشفاغوماؤها،المنمن(3)"الكمأة:قال

.(6)الملكعبدعنأخرأوجهمنوأخرجاه،()سفيانعنعمرأبىابن

بنإسماعيلعلىأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ9597

بدرأبوحدثنا،المنادىاللهعبيدمحمدبنحدثناالصفار،محمد

:قالسعداأن،سعدبنعامرعن،هاشمبنهاشمحدثنا،الوليدبنشجاع

سئماليومذلكيضزهلمعجوةمنتمرايئ(7)عبستصبح"من:لمجؤاللهرسولقال

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.(7638)أحمدطريقهومن،(16920)الرزاقوعبد،(906)الادابفىالمصنف

.(5988)والبخارى،(5122/88)مسلم

اللسانالفطر.يخرجكمافيخرجالأرضينقضنباتوهو-القياسعكسعلىكمء-جمع:الكمأة

بنىعلىيسقطكانالذىبالمنشبههاإنما:أعلموالفهيقالعبيد:ابوتال.(أم)ك148/1

بأفنيتهموهويصبحونكانواإنما،منهمعلاجبلاعفواعليهمينزلكانذلكلأن؟إسرائحل

.173/2الحديثغريب.فيتناولونه

به.سفيانطريقمن(3454)ماجهوابن،(1626)وأحمد،(81)الحميدىأخرجه

.(161/2049)مسلم

.(9402/571،581)ومسلم،(4784)البخارى

.،)بسغ:مفى
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قبلهالبابفىمضىماسوىيث!النبيأدويةبابالضحاياكتاب

أبىعنراهوولبنإسحاقعن""الصحيحفىمسلئمرواه.اسحر"ولا

.(3)هاشمعنأخرأوجهمنوأخرجاه،(2)ردب

بنعامرعن،الزحمنعبدبناللهعبدطوالةأبوورواه-ا9598

سبعاكل"من:قالجم!اللهرسولأن،وفاصأبىبنسعدأبيهعنلمعد،

أخبرناهيمسى".حتى(سغ)هز!فيلميصبححينلابتئها)4(بينمماتمرات

الذيبلئمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوأخبرنا،(6إسحاقأبىابنزكرياأبو6)

مسلمةبناللهعبدحدثنا،الضائغزيدبنعلىبنمحمدحدثنا،بمكة

.(7)فذكره.الزحمنعبدبناللهعبدعن،بلالبنسليمانحدثنا،القعنبئ

القعنبى)8(.عنمسلمرواه

محمدأبوأخبرنا،إملاءيوسفبناللهعبدمحمدأبوحدثنا-ا9599

حدثنا،مسئأبىابنيحيىأبوحدثنا،بمكةالفاكهئإسحاقبناللهعبد

.(16573)فىتخريجهوتقدم.(908)الادابفىالمصنف(1)

.(ما4720/55)مسلم(2)

.(4702/551)ومسلم،(5445،5769)البخارى(3)

.(8119)فىمعناهاتقدم(4)

"شىء".:مفى(5)

الأصلحاشيةوفى،"إسحاقبنبكرابر5:سوفى،"إسحاقابىبنبكر"ابر:الأصلفى(6-6)

أ-ا.:فوتهاوكتب،كالمثبت

واحمد.بهالقعنبىطريقمن(37)سعدمسندفىالدورقىواخرجه.(5875)الشعبفىالمصنف(7)

به.طوالةابىطريقمن(786)يعلىوأبر،(1442)

.(4720/154)مسلم(8)
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قبلهالبابفىمضىماسموىعحعالنبىأدويةبابالضحاياكتاب

مسلم،بنقيسعن،المسعودىحدثنااو،91/91،المقرئالزحمنعبدأبو

:قاللمجتاللهرسولألىمسعود،بناللهعبدعن،شهاببنطارقعن

البكر،بألبانفعليكم،السامالأشفاءله(1)عضوإلاداءينزللموجلعزالله"إن

.(3)"رجشكلمن(2)مرتفإنها

محمدبنالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9600

عن،خيثمةأبوحدثنا،النضرأبوحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،يعقوب

بسمنعليك:لهاقالتأنهاالجعفيةعمروبنتمليكةعن،أهلهمنامرأؤ

وأألبانها-"إن:قاللمج!اللهرسولفإن،القرحتينمنأو(4)الذبحةمنالبقر

.()((ءادلحومها-أوولحمها-دواء،وسمنهاشفاء،لبنها-

الإسماعيلئ،بكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا-أ1096

بنمحمدحدثنا:قالاصالحبناللهوعبدالدورىخلفبنالهيثمأخبرك!

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

)أنزلإ.:الأصلحاشيةفى

.!.2/268النهاية.تأكل:وترئمإبرء!.:سفى

من4/197والحاكم3،(4011)والبزار،(366)الطيالسىوأخرجه.(129)فوائدهفىالفاكهى

بنقيسطريقمن(7506)حبانوابن،(6863،6865)الكبرىفىوالنسائى.بهالمسعودىطريق

عنلوطبنالربيعورواه،فأرسلهالثورىعنمهدىابنرواه:8/3942الذهبىوقال.بهمسلم

طرق.وله،فوففهقيس

الحلق.فىتخرجقرحةهى:شميلابنوقال.صاحبهيخقتلالحلقيأخذكالخناقداء:الذبحة

.268/1الأنوارمارق

(79)25/42والطبرانى،(450)المراسيلفىداودأبووأخرجه.(5956)الشعبفىالمصنف

به.خيثمةأبىطريقمن
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346/9

قبلهالبابفىمضىماسوى!النبىادويةبابالضحاياكتاب

،المباركبناللهعبدأخبرنا:يقولابىسمعت:قالشقيقبنالحسنبنعلئ

كانتنهاأ،!نهاعائشةعن،عروةعن،شهابابنعن،عقيلعن،يونسعن

سمعتإنى:وتقول،الهالكعلىوالمحزونللمريضبالتلبينةتأمر

51رو.(1)"الحزنبعضوتذهب،المريضفؤادتجئم"الئلبينة:يقولجم!اللهرسول

منوأخرجاه،(2)اذكهالمباركابنعنحئانعن""الصحيحفىالبخارئ

الجنائز)4(.كتابفىمضىوقد،(3)عقيلعنالفيثحديث

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا/-20196

عبدالحميدبنالملكعبدحدثنا،يعقوبمحمدبنالعباسأبوحدثنا

بنتفاطمةحذثتنى،نابلبنأيمنحدثنا،عبادةبنروححدثناالميموخ!،

ر!نهاعائشةسمعت:قالتعقربأبىبنعمروبنتكلثومائمعن،ليثأبى

والذى،النافعالبنيضبالئلبين"عليك:يقولجمتاللهرسولسمعت:تقول

."الوسخمنبالماءوجههأحدكميغسلكماأحدكمبطنيغسلإنهبيدهنفسى

يأمح!حتىالنارعلىالبرمةتزاللاشيئاأهلهمنأحااشتكىإذاكان:وقالت

.()طرفيهأحدعلى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

من(1090)الأوسطفىوالطبرانى،12/62الأشرافنحفةفىكما-الكبرىفىالنسائىأخرجه

به.المباركابنطريق

.(5689)البخارى

.(2216/90)ومسلم،(5417)البخارى

.(7179)فىتقدم

من4/502،074والحاكم،(7575.7576)والنسائىبه.روحعن(05026)أحمدأخرجه

الحديثغريب.يموتأويفيقانإما:طرفيهاحدعلىياتىحتى:ومعى.بهنابلبنأيمنطريق

.2/31الجرزىلابن
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قبلهالبابفىمضىماسوى!ثالنبىأدويةبابالضحاياكتاب

محمدبنإسماعيلأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-ا9603

عن،الرهرئعن،عيينةبنسفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثناالضفار،

محصنبنعكاشةأختمحصنبنتقيسأثمعن،اللهعبدبناللهعبيد

عنه-:قالأو-عليهأعلقتقدنخيوالنبىعلىمحربابندخلت:قالتالأسدئة

؟الهندىالعودبهذاعليكن!؟العلاقبهذاأولادكنتدغرن"علام:قالالعذرةمن

ذاتمنبهويلد،العذرةمنبهيسعط،!ا91/91أشفية؟دبعةمنشفاةفيهن!ف

مسلمورواه،اللهعبدبنعلىعن""الصحيحفىالبخارئرواه.(1)،الجنب

.(2)سفيانعنوغيرهماعمرأبىوابنيحيىبنيحيىعن

أبوأخبرنمافيماوذلك.القسطيعنى:عمرأبىابنفيهقال-ا9604

حدثنا،طالبأبىبنإبراهيمحدثنا،عيسىبنعلئحدثنا،الحافظاللهعبد

.(3)"ةيفشأفيه"فإن:وقالفذكره.سفيانحدثنا،عمرأبىابن

الحفامى،ابنالمقرئأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا9605

إبراهيم،بنمسلمحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا،سلمانبنأحمدحدثنا

أرقمبنزيدعن،اللهعبدأبىميمونعن،الحذاءخالدعن،شعبةحدثنا

.(4)"البحرىوالقشطبالزيتالجنبذاتمن"تداووا:جميماللهرسولقال:قال

.(15785)فىتخريجهتقدم(1)

.(2214/86)ومسلم،(5713)البخارى(2)

به.عمرأبىابنطريقمن(2214/86)مسلمأخرجه(3)

به.شعبةطريقمن(7589)الكبرىفىوالنسائى،(0792)والترمذى،(19289)أحمدأخرجه(4)

صحيح.غريبحسن:الترمذىوقال
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قبلهالبابفىمضىماسوىيثووالنبىأدويةبابالضحاياكتاب

لنانعت:قالأرقمبنزيدعن،أبيهعن،ميمونبنالزحمنعبدورواه

وقسطا)2(.وزيتاورسا(االجنبذات1)!مجاللهرسول

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرثاابواخبرنا-06961

وهب،ابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسابوحدثنا

رافعبنقيسعنالهمدانى،ثوبانبنالحسنعنالفيث،حذثنى

الضبرالشفاء:منالأمزينفى"ماذا:قال!غاللهرسولأن،الأشجعى

.(4)""المراسيلفىداودأبوأوردهوالكاءأ)3(".

الززاز،جعفرأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-19607

عن،زكرياحدثنا،الأزرقإسحاقحدثنا،يزيدبناللهعبيدبنمحمدحا-ثنا

والحجامة،والفدود،الشعوط،الذواء"خير:!ييهاللهرسولقال:قالالشعبى

.(7)""المراسيلفىداودأبوأوردهمرسلهذا."(6)والعلق،(والمشئ)

.،الجنبذاتمن5:التخريجمصادروفى،س:فىلي!-ا(1)

به.ميمونبنالرحمنعبدطريقمن4/202والحاكم،(3467)ماجهابنأخرجه(2)

فيهالتىللحروفةمراوجعله،الرشادحثالعراقأهلويسميه،الحرف:وقيل.الخردلهو:الثفاء(3)

.1/214النهايةينظر.للسانولذعه

به.الليثعنسعيدبنقتيبةعن13/342الأشرافتحفةفىكما-المراصيلفىداودأبوأخرجه(4)

يحمللأنه:4/335النهايةوفى.!ا،أعلموالله.المسهلالدواءهر"المشى:الأصلحاشيةفى(5)

الخلاء.إلىوالترددالمشىعلىشاربه

والأورامالحلقأدويةمنوهى،الدموتمصبالبدنتعلقالماءفىتكونحمراءدويبة:العلق(6)

.3/290النهاية.الإنسانعلىالغالبالدملامتصاصها؟الدموية

.(091)الآدابفىالمصنفعندوالحديث

.13/244الأشرافتحفةفىكما-المراصيلفىداودأبو(7)
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قبلهالبابفىمضىماسوى!-النبىأدويةبابالضحاياكتاب

قال:قالر!الهنماعباسابنعنعكرمةعنمنصورعبادبنورواه

والمشئ")1(.،والحجامةواللدود،الشعوط،بهتداويتمما"خير:كجراللهرسول

بالإثمد؟"عليكم:!الع!يه!النبئأن،ر!جمئمعباسابنعنمضىفيماوروينا

.(2)((رعشلاوينبتالبصريجلوفإنه

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ0896

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

اللهعبدبنعتبةعن،جعفربنالحميدعبدحدثنا،الحنفئبكرأبوحدثنا

"بماذاجمجر:اللهرسولسألنى:قالتر!ئهاعميسبنتأسماءعن،التيمى

استمشيت:قلتثم:قالت"حار".:قالبالشبرم)3(.:قلتتستمشين؟".

51روهكذا.(السنا")فىلكانالموتمنشفاءشىءفىكان"إن:قالبالسنا)4(.

الحميدعبدعنأسامةأبوأيفهوخا،جعفربناو!ميدعبدعنالحنفئبكرأبو

ابن:وتيق-الأنصارىالبياضىاللهعبدبنزرعةعن:فقالإسنادهفى

(2

(3

(4

(5

به.عبادطريقمن(4720،4820)الترمذىأخرجه

.(6036)فىتخريجهتقدم

،2/044النهايةالثح.مننوعإنه:وقيل.ماؤهويشربيطبخ،الحمصثبهحثهو:الشبرم

.2/912الفالقوينظر

38/313التاجينظر.استعملكيفوالبلغموالسوداءللصفراءمسهلوهو،بهيتداوىنبت:الئنا

.(ىن)س

به.الحنفىبكرأبىطريقمن4/201والحاكم،(398)155/24الكبيرفىالطبرانىأخرجه

به.جعفربنالحميدعبدطريقمن(2081)والترمذى
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347/9

قبلهالبابفيمضىماسوى!النبىادويةبابالضحاياكتاب

.(1)عميسبنتأسماءعنالتيمئلمعمرمولىعناو،92/91الزحمن-عبد

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا9609

إبراهيم،بنالزحمنعبدحذثنى،الذمشقئزرعةأبوحدثنا،يعقوب

شذادبنسمعتالفزارئ،معاويةبنمروانبناللهعبدحذثنى/

:قالعبلةأبىبنإبراهيمحذثنى،أوسبنشذادولدمنالزحمنعبد

سمعت:فقالالأنصارئأبىأبىعلىدخلناحتىالذيلمىابنمعانطلقت

فقيل:قالداءإ.كلمندواغفيهماوالشئوت"الشنا:يقوله!عاللهرسول

ال!ثئاعر:قولسمعتأما:فقالال!نوت؟وما:لإبراهيم

يتقمدا)2(أنالجاريمنعونوهمفيهمر!لألابالشنوتالشمنهم

"إلا:فيهوزادعبلةأبىبنإبراهيمعنتميمبنبكربنعمروورواه

غريبفىوأفا،بالعسلالحديثهذافىال!نوتعمزور!فو.(3)إالسام

ثئم.السمنعلىسوداخططايخرج(ال!من)عكة(4)ثرفهوالعربكلام

يتقزدا.أن:وقوله.فيهمغشنلا:قال.فيهمألسلا:قولهر!فوالمثئعرذكر

جارهم.يستذذلا:أى

42/415والطبرانى،(3461)ماجهوابن،(00827)المسندزوائدفىأحمدبناللهعبدأخرجه(1)

الرحمن.عبدبنزرعة:وعندهم،بهأصامةأبىطريقمن(397)

ذكردون.بهمروانبناللهعبدطريقمن(4024)103/3الصحابةمعرفةفىنعيمأبوأخرجه(2)

الشعر.بيتولا،الديلمى

به.بكربنعمروطريقمن4/102والحاكم،(3457)ماجهابنأخرجه(3)

.(بب)ر82صالمنيرالمصباح.طبخإذاالعسلثلالرطبدبىمنيشلماهو:الزث(4)

.66/1الين.القربةمنأصغر:العكة(5)
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والشرابالطعامعلىمرضاكمتكرهوالابابالضحاياكتاب

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9610

أخبرنا،الدبرىإبراهيمبنإسحاقحدثنا،الصنعانئالحميدعبد

ريسانبنبحيرابنيعنىاللهعبدبنيحيىعنمعمر،عن،الززاقعبد

أرضاإن،اللهرسوليا:قلت:قالمسيكبنفروةسمعمنأخبرنى:قال

:قالأو.وبئةوهى،وميرتنا)2(ريفناأرضوهى،(1)أبينأرض:لهايقالعندنا

.(3)((التلفالقرفمنن!ف،عنك"دعها:لمجفالنبئفقال:قالشديا.وباؤها

منوهذا:سليمانأبوقال.والمرضالوباءمداناةالقرف:القتيبئقال

عندالبدنإسقامإلىوأسرعهاالأشياءأضرمنالأهواءفسادلأن؟الطبباب

الأطباء)4(.

فلاأرفيىفىبهسمعتم"إذا:جم!قولهنظيروهذا:تعالىاللهرحمهالشيخقال

بالله.إلاقوةولاحولولا،وإذنهاللهبمشيئةذلكوكل.()((عليهتقدموا

والشرابالطعامعلىمرضاك!اتحرهوالاباب

حدثنا،الحافظعبداللهمحمدبنعبداللهأبوأخبرنا-أ9611

نصرأبووأخبرنا)ح(طالبأبىبنإبراهيمحدثنا،القاضىمنصوربنيحيى

.1/22الاطلاعمراصد،1/86البلدانمعجمعدن.منه،باليمنإقليهم-مخلات-:أبين(1)

.379/4النهاية.للبيعيجلبمماونحوهالطعامهى:الميرة(2)

داودوأبو،(57421)احمدطريقهومن،(62102)الرزاقوعبد،(1365)الشعبفىالمصنف(3)

(3923).

.236/4السننمعالم(4)

.(6630،14360)فىتقدم(5)
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والشرابالطعامعليمرضاكملكرهوالابابالضحاياكتاب

زيادبنمحمداللهعبدأبوحدثنامطر،ابنعمروأبوأخبرنا،قتادةابن

موسىعن،يوسىبنبكرحدثنا،كريبأبوحدثناقالا:احدادةبقرية

قال:قالعامربناظ(92/91عقبةعن،أبيهعن،رباحبنعلىابن

يطعمهماللهفإن،والشرابالالعامعلىمرفحاكمتكرهوا"لا:!ي!اللهرسول

بكيربنيونسبنبكربهتفزدومتنا.إسنادانصرأبىحديثلفظ.2دأويسميهم

البخارئ)4(.قاله،(3)الحديثمنكروهوعلىبنموسىعن

مالكعناليشكرىالوليدومحفدبنالزفاعئقتيبةبنعلئورواه

حديثمنلهأصللاباطلوهو.(مرفوعا)!هعمرابنعننافععن

مالك.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

منوالرىتومسبين:وقيلودامغان.بسطامبينقرية:والحدادة"كذا،.الأصلفىفوقهاكتب

.(دد)خ8/13التاخخراصان.حاخمنازل

بكر):منبكيرإبدلابنيون!،وعنده،وصححه1/035والحاكم،(191)الادابنىالمصنف

ماجهوابن.غريبحسن:وقال،بهكريبأبىطريقمن(0402)الترمذىوأخرجه.إ!نويابن

به.يون!بنبكرطريقمن(807)17/293والطبرانى،(21741)يعلىوأبو(3444)

،393/2والتعديلالجرح:فىعليهالكلامينظرالكوفى.الثيبانىبكيربنيون!بنبكرهو

:107/1التقريبفىحجرابنوقال.488/1التهذيبوتهذيب،232/4الكمالوتهذيب

.2/264الصغيرالتاريخ

المجروحبنفىحبانوابنبه.قتيبةبنعلىطريقمن5/1850الكاملنىعدىابنأخرجه

به.الوليدبنمحمدطريقمن292/2
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...لجوعزاللهبكتابالرقيةإباحةبابالضحاياكتاب

وجلعزاللهبحتابالرقيةإباحةباب

اللهذكرمنيعر!وبما

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ2196

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عنالشيبانئ،سليمانأخبرنازياد،الواحدبنعبدحدثنابكو،

منالرقيةعنر!نهاعائشةسألت:قالأبيهعنالأسود،بنالرحمنعبد

51رو.(1)ةمحذىكلمنالرقيةفىكي!اللهرسولرخص:فقالتالحمة

وأخرجه،الواحدعبدعنإسماعيلبنموسىعن""الصحيحفىالبخارى

الشيبانى)2(.عناخروجهمنمسلم

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9613

سعيد،بنسفيانأخبرنا،كثيربنمحمدأخبرنا،المثنىأبوأخبرنا،الفقيه

أمرنى:قالتر!ئهأعائشةعن،شدادبناللهعبدعن،خالدبنمعبدحدثنى

عن"الصمحيح"فىالبخارىرواه.(3)العينمنأسترقىألى!ي!اللهرسول

.(4)سفيانعناخروجهمنمسلموأخرجهكثير،بنمحمد

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنابوأأخبرنا-أ4196

طريقمن(4909،4938)يعلىوابو(7539)الكبرىقىوالنسائى،(24326)أحمداخرجه(1)

به.الثيبانى

.(2193/52)ومسلم،(1574)البخارى(2)

به.سفيانطريقمن(1235)ماجهوابن،(7536)الكبرىفىوالنسائى،(24345)أحمدأخرجه(3)

.(5912/65)مسلمو،(5738)البخارى(4)
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...لجوعزاللهبكتابالرقيةاباحةبابالضحاياكتاب

حدثناوهب،محمدبنحدثنا،شريكعبيدبنحدثناالضفار،عبيد

عن،الزبيربنعروةعن،الرهرئعن،الزبيدىحدثنا/،حرببنمحمد348/9

فىجاريةبيتهافىرأى!ي!النبئان،!بمسلمةأئمعن،سلمةائمبنتزينب

(1)ء؟
.(3)"(2)نظرةبهان!فلها؟،استرقوا"لو:فقالسمعةوجهها

بنمحمدبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدابوأخبرنا-ا9615

أبوحدثنا،مروانبنبشربنمحمداللهعبدأبوحدثنا،بالويهبنأحمد

الوليدبنمحمدحدثنى،حرببنمحمدحدثثاداود،بنسليمانالزبيع

زوجسلمةأئمبيتفىلجاريةقال!ي!اللهرسولأن،إسنادهبمثلالربيدئ

بوجههايعنى.(4)"اهلفماسترقوانظرة"بها:فقالسفعةبوجههارأىيختالنبى

محمدبنعنخالدمحمدبنعن"الصحيح"فىالبخارئرواهصفر!.

.(الزبيع)أبىعنمسلمورواه،الذمشقىعطئةبنوهب

قالا:بشرانابنالحسينوأبوالزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا9616

غيروهذا؟صفرة:الحديثفىوفسرها.وضمهاالينبفتحيعنى.بالوجهينرويناه:عياضقال(1)

مارق...الشيطانمنوأخذةضربة:وقيل.الشيطانمنعلامة:معناه:وقيل.اللغةفىمعروف

.3/189عبيدلأبىالحديثغريبوينظر.2/226الأنوار

السفعةأنالمعنىوكأن،بالعينالاصابة:والنظرة.ا"صح:فوقهاوكتب،الأصلفىضبطتكذا(2)

.2/182الفائق.الرقيةلهافاطلبوا،النظرةقبلمنأدركتها

به.حرببنمحمدطريقمن(801)23/344الطبرانىأخرجه(3)

به.الربغأبىطريقمن(574)والليلةاليومعصلفىالسنىوابن،(6918)يعلىأبوأخرجه(4)

.(9712/59)ومسلم،(5739)البخارى(5)
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...لجوعزاللهبكتابالرقيةإباحةبابالضحاياكتاب

حدثنا،الزمادئمنصوربنأحمدحدئناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرنا

بنعروةعندينار،بنعمروعن،أئوبعن،معمرأخبرنا،الززاقعبد

ىأ:قلت:قالتر!نهاعميسبنتأسماءعن،رفاعةبنعبيدعنعامر،

:قاللهم؟أفأسترقى،العينتصيبهمجعفربنىاو،93/91إن،اللهرسول

.(1)"العينلسبقتهالقدريسبقشىءكانولو"نعم،

أخبرنا،إملاءالعلوئالحسينبنمحمدالحسنأبووحدثنا-أ9617

ادممحمودبنحدئنا،المروزىسهلبنحمدويهمحمدبننصرأبو

عامر،بنعروةعن،ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانحدثنا،المروزى

الله.رسوليا:قالتر!بف!عميسبنتأسماءأن،الررقىرفاعةبنعبيدعن

"القدر")2(.بدل"القضاء((.:قالأنهإلابنحوهفذكره

عبيد،أحمدبنأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرنا-أ9618

بن-إسماعيلحدثنا،الصباحابنحدئنا،الحلوانئيحيىبنأحمدحدثنا

السوسئاللهعبدوأبوالصيرفئسعيدأبووأخبرنا)ح(حصينعنزكريا،

بنطلقحدثناالحميد،عبدبنأحمدحدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا:قالا

بنعمرانعن،الشعبىعن،حصينعن،مغولبنمالكحدثنى،غنام

.(3)إةمحأوعيننمنإلارقية"لا:لمجي!اللهرسولقال:قالحصين

به.معمرطريقمن(7537)الكبرىفىوالنسائى.بهالرزاقعبدعن(9502)عقبالترمذىأخرجه(1)

به.عيينةبنسفيانطريقمن(0351)ماجهوابن،(0592)والترمذى،(27470)أحمدأخرجه(2)

صحيح.حسن:الترمذىوقال

-(0572)والترمذى.بهمغولبنمالكطريقمن(3884)داودوأبو،(199"8)أحمدأخرجه(3)
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...وجلعزاللهبكتابالرقيةاباحةبابالضحاياكتاب

زيادةمنفيهمالما؟بالزقىاولىهما:أعلمواللهيعنى:الشيخقال

ال!موم.ذواتسئموالحمة،الضرر

القاسمأبواخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئاخبرنا-ا9619

حدثنا،الفريابئحدثنا،مريمابىابنحدثناالطبراض!،أحمدبنسليمان

مالكبنأنسعن،الحارثبناللهعبدبنيوسفعن،عاصمعن،سفيان

فىكذاوالحمة.والنملةالفقوةمنالزقيةفى!ي!اللهرسولرخص:قال

.الفقوة:كتابى

ابنبكرأبوأخبرض!،الحافظعبداللهأبواخبرناوقد-ا9620

حدثنا،شيبةأبىابنبكرابوحدثنا،سفيانبنالحسناخبرنا،اللهعبد

الفقوة)1(.:بدل.العينمن:وقالبإسنادهفذكره.سفيانحدثنا،ادمبنيحيى

.(2)شيبةأبىبنبكرأبىعن"الصحيح"فىمسلئمرواه

الجنبفىتخرجقروحهىالنملة:الأصمعئ:قالعبيدابووقال

:(3)
.وعيره

محمدبنالعباسابوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9621

.(3289)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.حصينطريق-من

ماجهوابن،(0562)والترمذى،(12173)أحمدوأخرجه.(23888،23883)شيبةأبىابن(1)

يحمىطريقمن(7541)الكبهرىفىوالشائى.بهصمانطريقمن(4061)حبانوابن،(3516)

به.آدمابن

.(58/2196)مسلم(2)

.1/84عدلأبىالحديثغريب(3)

-540-



...وجلعزاللهبكتابالرقيلأإباحةبابالضحاياكتاب

أخبرنا،عطاءبنالوهابعبدحدثنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

لبنىلمجي!اللهرسولرخص:قالجابرعنالزبير،أبىعن،جريجابن

.(1)الحيةرقيةفىحزمبنعمرو

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9622

وأخبرنا)ح(طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنأحمدبنمحمدبكرأبوحدثنا،المروزىنصرويهبنمحمدسهلأبو

ابنأخبرنا،الوهابعبدأخبرنا،طالبأبىبنيحيىبكرأبوأخبرنا،خنب

قالصمينالنبئأناظ(93/91،اللهعبدبنجابرعنالزبير،أبىعن،جريج

لا،:قالت.((؟حاجةأتصيئهم.؟(2)ضارعةأخىبنىأجسامأرىلى"ما:لأسماء

لاكلاماعليهفعرضت"وبماذا؟((.:قالأفأرقيهم؟،إليهمتسرعالعينولكن

الأولفىمدرجا"الصحج"فىمسلمرواه.(3)((مهيقرا"نعم:فقال،ولدأس

.(4)جريجابنعنعاصمأبىحديثمن

الفقيهإسحاقابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9623

بنروححدثنا،أسامةأبىبنالحارثأخبرنا:قالاالنضروىالعباسوأبو

لدغ:يقولجابراسمعأنه،الزبيرأبوأخبرنى،جريجابنحدثنا،عبادة

به.جريجابنطريقمن(0261)حبانابنأخرجه(1)

.3/84النهاية.الجسمالضاوىالنحيف:الضارع(2)

به.جريجابنطريقمن4/327المعانىشرحفىوالطحاوى،(14573)أحمدأخرجه(3)

.(9812/06)مسلم(4)
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...لجوعزاللهبكتابالرقيةاباحةبابالضحاياكتاب

الله،رسوليا:رجلفقال،!يمالنبع)حجلوس!ونحنعقربمنارجلا

فىمسلمرواهفلي!فغه،)1(.أخماهينفعأنمنكماستطاعإمن:فقالأرقيه؟

(2)
.رزحعنحاتمبنمحمدعن/إ"الصحيح349/9

ال!كرئالجئارعبدبنيحيبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-ا9624

حدثنا،نصربنسعدانحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلأخبرناببغداد،

نهى:قالاللهعبدبنجابرعن،سفيانأبىعن،الأعمشعن،معاويةأبو

منبهايرقونرقيةحزمبنعمروالعندوكان،الزقىعن!اللهرسول

الزقى،عننهيتإنك،اللهرسوليافقالوا:-جم!النبئفأتوا،العقرب

يىفعرضهاعلئإ."فاعرضها:قال.العقربمنبهانرقىرقيةعندناوكانت

فىمسلثمرواهفلي!فعه!)3(.أخاهينفعأنينكماستطاعمنبأسا،أرى"ما:فقال

.(4)معاويةأبىعنكريبأبىعن""الصحيح

بنمحمداللهعبدأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9625

وهب،ابنأخبرنا،عيسىبنأحمدحدثنا،رجاءبنمحمدحدثنا،يعقوب

عن،أبيهعننفير،بنجبيربنالزحمنعبدعن،صالحبنمعاويةعن

فىتقولما،اللهرسوليا:فقلناالجاهلئةفىنرقىكنا:قالمالكبنعوف

به.عبادةبنروحعن(02151)أحمدأخرجه(1)

.(2199/61)مسلم(2)

،(5351)ماجهوابنبه.معاويةأبىعن(43821)أحمدوأخرجه.(3961)الصغرىفىالمصنف(3)

به.الأعمشطريقمن(6097،6091)حبانوابن

.(1992/63)مسلم(4)
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...لجوعزاللهبكتابالرقيةاباحةبابالضحاياكتاب

51رو.(1)"كرشفيهيكنلممابالرقىبأسلارقاكم،علئ"اعرضوا:فقالذلك؟

.(2)بهوابنعنالطاهرأبىعن""الصحيحفىمسلئم

بكروأبوقتادةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرنصرأبوأخبرنا-أ9626

بنإبراهيمحدثنا،مطرابنعمروأبوأخبرنا:قالاالمشاطإبراهيمبنمحمد

بنعمربنالعزيزعبدعن،معاويةأبوأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا،على

حثمة،أبىبنسليمانابنبكرأبىعن،كيسانبنصالحعن،العزيزعبد

عندها،وأناحفصةعلىع!ي!اللهرسولدخل:قالتاو،91/94ر!نهاالشفاءعن

.(3)"؟الكتابةعلمتيهاكماالئملةرقيةتعلميها"ألا:لىفقال

بنأحمدبكروأبوالمزكىإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-أ9627

بنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضىالحسن

يزيد،بنويونسالحارثبنعمروأخبرخ!،وهببناللهعبدحدثنا،نصر

اللهرسوليا:قالائهحذثهأباهأن،حذثهخزامةأباأن،شهابابنعن

منذلكيردهل،نتقيهاواتقاءنسترقيها)4(،ورقى،بهنتداوىدواءأرأيت

.()"اللهقدرمن"إنه:!يكاللهرسولفقالشىء؟مناللهقدر

به.وهبابنطريقمن4/122والحاكم،(3886)داودأبووأخرجه.(897)الآدابفىالمصنف(1)

به.معاويةطريقمن(88)49/18والطبرانى،328/4المعانىشرحفىوالطحاوى

.(0220/64)مسلم(2)

العزيزعبدطريقمن(4375)البهرىفىوالنسائى،(3887)داودوأبو،(95027)أحمدأخرجه(3)

.(3291)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.

بها!.)نسترقى:م،سفى(4)

-.(15474)أحمدطريقهومن،(699)جامعهفىوهبوابن،(3963)الصغرىفىالمصنف(5)
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...لجوعزاللهبكتابالرقيةاباحةبابالضحاياكتاب

أخبرناببغداد،القطانالفضلابنافيسينأبووأخبرنا-ا9628

صالح،أبوحدثنا،سفيانبنيعقوبحدثفا،الفارسئجعفربناللهعبد

بنىأحدخزامةأبوحذثنى،شهابابنعن،يونسحذثنى،الفيثحذثنى

أبو:يعقوبقال.(1)بمثلهفذكره.سألأنه،أخبرهأباهأن،سعدبنالحارث

قضاعى)2(.هذيمسعدال!عدئمعمرابنخزامة

ابنعمروأبوأخبرنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-ا9629

اللهعبدبنمحمداللهعبدابوحدثنا،إسحاقبنحنبلحدثنا،السماك

عن،شهابابنعن،يونسعن،يحيىبنطلحةحدثنا،القاضىالأنصارى

،قالكذالمجف.اللهرسولسألائه،ابيهعن،الحارثبنزيدخزامةأبى

أعلم.والله،أصحوالأؤل

عنالزهرئعنإسحاقبنالزحمنوعبدمعمرعنوروى:الشيخقال

اصخ.والأؤل.(3)أبيهعنخزامةأبىابن

حدثنا،القطانبكبرأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبووأخبرنا-ا9630

عن،سفيانذكر:قاليوسفبنمحمدحدثنا،ال!لمئيوسفبنأحمد

عليهابكرأبودخل:قالتر!نه!عائشةعن،عمرةعنسعيد،بنيحيى

به.الأصمالعباسأبىطريقمنا4/99الحاكم=وأخرجه

-4101)فوائدهفىتماموأخرجه.1/214سفيانبنويعقوب،(171)والقدرالقضاءفىالمصنف(1)

به.صالحأبىطريقمن(الروض

.12/182الإصابةوينظر.1/412سفيانبنيعقوب(2)

به.الزهرىطريقمن(3437)ماجهوابن،(2148)والترمذى،(15472)أحمدأخرجه(3)
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التمائمبابالضحاياكتاب

.(1)لجوعزاللهبكتابارقيها:فقال،ترقيهايهوديةوعتدها

الأصم،العباسأبوحدتنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-ا9631

الرجليرقىأنبأسلا:دقالالزقيةعنالشافعئسألت:قالالربيعأخبرنا

المسلمين؟الكتابأهلأيرقى:قلت.اللهذكرمنيعرفومااللهبكتاب

وما:فقلت.اللهذكر(2)وأاللهكتاب!ميعرفبمارقواإذا،ثعم:فقال

مالكافإنوصاحبكصاحبناروايةفأما؟حخةغير:فقالذلك؟فىالحخة

بكرأباألى،الرحمنعبدلنتاظ(91/94عفرةعن،سعيدبنيحيىعنأخبرنا

ارقيهابكر:أبوفقالترقيها،ويهودئةتشتكنىوهىىأئمثسةعلى!خل

.(3)اللهبكتاب

وفيما،بهورقىعيئالنبئبهرقىوواوالأ!اراللة:رحمهالمشيخقال

9/350فىالزقىفىوردمابعضأخرجتقد/،كثيوة،بهبالتداوىوأمربهتداوى

التوفيق.وبالله،""الدعواتكتاب

التمائ!اباب

حدثنا،بكربتمحمدأضرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-ا963!

عن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا،العلاءبنمحمدحدثنا،داودأبو

اللهعبدامرأةزينبأخىابنعنالجزار،بنيحيىعنتجمربنعمرو

به.سعيدبنيحىطريقمن(23928)شيبةأبىابنأخرجه(1)

."و":مفى(2)

.943/2ومالك،228/7والشمافعى،(5759)المعرفةفىالمصنف(3)
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التمائمبابالضحاياكتاب

سمعت:قالاللهعبدعن،اللهعبدامرأةزينبعن،مسعوبابنيعنى

لم:قلت:قالتشركدا.واقولةوالتمائمالزقى"إن:يقول!لمجي!اللهرسول

فلانإلىأختلففكنت،(1)تقذفعينىكانتلقدواللههذا؟تقول

كانإنما:اللهعبدفقال.سكنترقا:!فإذا،يرقينىاليهودئاظ(95/91

كانإنماعنها،كفرقاهافإذابيدهينخسهاكان؟الشيطانعملذاك

برالباس،أذهب2)أ:يقولشي!اللهرسولكانكماتقولىأنيكفيك

.(3)"افقسيفادرلاشفاءشفاوك،الأشفاءلاالشافى،أنتاشف،(2الثاس

الفارسئإبراهيمبنمحمدبكروأبوقتادةابننصرأبواخبرنا-ا9633

حدثنا،الذهلئعلىبنإبراهيمحدثنا:قالمطرابنعمروابوأخبرنا:قالا

عن،عميلةبنالزبيعبنالزكينعنجرير،أخبرنا،يحيىبنيحيى

مسعودبناللهعبدعن،حرملةبنالزحمنعبدعفهعن،ح!انبنالقاسم

الإزار،وجز،الذهبتختم:خلالعشريكرهكج!اللهرسولكان:قال

وعقد،بالمعؤذاتإلاوالزقى،الشيبوتغيير،الخلوقيعنىوالمئمفرة

عنالماءوعزلمحفها،لغيربالرينةوالتبزج،بالكعابوالضرب،التمائم

وهو-بالرمصترمىأى؟الفاعلوبصيهغة،الوجعيهيجبماترمىأى:المجهولبناءعلى:تقذف(1)

.4/11المعبودعون.الدمعأو-العينمؤخرفىالوصخمنجمدما

.أإاللهم:سفى(2-2)

طريقمن(3530)ماجهوابنبه.معاويةأبىعن(3615)أحمدوأخرجه.(3883)داودأبو(3)

.(3288)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححهبه.الأعمش
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التمائمبابالضحاياكتاب

محرمه)1(.غيرالصبىوإفساد،محفه

إلىالمرأةيحببائذىوهوالتاء؟بكسرفهىالتولةأفا:عبيدأبوقال

أرادفإنما،والتمائمالرقىوأما،يجوزلاوذلكال!حر،منوهوزوجها

.(2)وهمايدرىلامفاالعربيةلسانبغيركانمااللهعبد

تدفعأنهايرونيتعلقونهاكانواخرزوإنها:يقالوالتميمة:الشيخقال

العوذ.فيهاتعفققلادو:ويقال.الآفاتعنهم

الحسنبنأحمدبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-أ9634

ابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

أبىعن،حذثهالمعافرئعبيدبنخالدأن،شريحبنحيوةأخبرنى،وهب

الجهنئعامربنعقبةسمعت:يقولسمعهأنههاعانبن(3)مشرحالمصعب

له،اللهأتمفلاتميمةعلق"مناو،91/95:يقولغ!ي!اللهرسولسمعت:يقول

.(4)"هلاللهودعفلاودعةعلقومن

(1

(2

(3

(4

فىتقدموفيماهناالأصلفىضبطتكذا.محرمه:وتوله(47441،15783،15784)فىتقدم

قلت-هذا.يصحلم:البخارىقال:8/3948الذهبىوتال.هناكعليهالتعليقوينظر(47441)

ثابتا.فيهماالجوازجاءوقدوالخضابالعزلوفيه:الذهبىأى

.4/50،51عبيدلأبىالحديثغريب

2/250والتقريب،(حر)شالمحيطالقاموسوفىوكسرها،الميمبفتح:الأصلفىضبطها

الميم.بكسرضبط

أبىعن4/216الحاكموأخرجه.(6086)حبانابنطريقهومن،(662)جامعهفىوهبابن

:8/3949الذهبىوقالبه.حيوةطريقمن.(1759)يعلىوأبو،(40174)وأحمدبه.العباس

به.تفرديضعفلمخالد
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التمائمبابالضحاياكتاب

نأيحتملوقد،عبيدأبوقالماإلىمعناهيرجعأيضاوهذا:ال!ثيخقال

العافيةتماميرىوهوتعفقهافيمنوالكراهيةالنهىمنأشبههوماذلكيكون

متبزكاتعفقهامنفأفا،يصنعونالجاهلئةأهلكانماعلىمنهاالعفةوزوال

فلا،سواهعنهدافعولا،اللهإلاكاشفلاأنيعلموهوفيهاتعالىاللهبذكر

الله.شاءإنبهابأس

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9635

حدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

سعيد،أبىبنطلحةعن،المباركبناللهعبدعن،مهدىبنالزحمنعبد

ر!نهاعائشةعنمحمد،بنالقاسمعن،الأشبئبنعبداللهبنبكيرعن

البلاء؟بعديعفقماالتميمةإنماالبلاء،قبليعفقماالتميمةليست:قالت

المقادير)1(.بهليدفع

قالت:إنها:متنهفىوقالالمباركابنعنعبدانورواه-أ9636

أنبأنيه.بتميمةفليسالبلاءنزولبعدعلقوما،البلاءنزولقبلعفقماالتمائم

أخبرنا،الموخهأبوأخبرنا،حليمبنالحسنأخبرك!،إجازةاللهعبدأبو

أصخ.وهذا.(2)فذكره.اللهعبدأخبرنا،عبدان

أبوحدثناقالا:الحسنابنبكروأبوزكرثاأبوأخبرنا-أ9637

عمروأخبرنى،وهبابنحدثنانصر،بنبحرحدثنا،الأصئمالعباس

به.المباركابنطريقمن217/4والحاكم،4/325المعانىشرحفىالطحاوىأخرجه(1)

خطأ.وهو!حليمبن"الحسن:منبدلاحكيمابنإالحسن:وفيه.418/4الحاكم(2)
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التمائمبابالضحاياكتاب

زوجعائشةعن،محمدبنالقاسمعن،اللهعبدبنبكيرعن،الحارثابن

يدلوهذاالبلاء)1(.يقعأنبعدعلقمابتميمةليست:قالتأنهالمجج!النبى

.عبدانروايةصحةعلى

منالسلمىالرحمنعبدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9638

العباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوأبوالقاضىبكروأبوأصله

أبوأخبرنا،عمربنعثمانحدثنا،سنانبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

9/351!ح!النبىعلىدخل/أنهحصينبنعمرانعن،الحسنعنالخزاز)2(،عامر

:قال.(4)الواهنةمن:قال."؟هذه"ط:فقالصمرمنحلقةعنقهوفى
(3)؟

.(عنك")انبذهاإليها؟توكلأن"أيسمك

إبراهيممحمدبنبنإبراهيمإسحاقأبوالفقيهأخبرنا-أ9639

على،بنإبراهيمحدثنا،الفقيهمحمدبنحسانالوليدأبوحدثنا،الطوسئ

عن،أخيهعن،ليلىأبىابنعن،وكيعأخبرنا،يحيىبنيحيىحدثنا

الحاكموأخرجه.4/325المعانىشرحفىالطحاوىطريقهومن،(675)جامعهفىوهبابن(1)

به.العباسأبىعن217/4

"الخراز".:م،س(2)

.(رف)ص13اصالمنيرالمصباح.النحاس:الصفر(3)

تأخذوهىالعضد،فىياخذمرضهو:وقيلكلها.اليدوفىالمنكبفىيأخذعرق:الواهنة(4)

.2/445للخطابىالحديثغريبوينظر.5/234النهايةالنساء.دونالرجال

من(3531)ماجهوابن،(00002)وأحمد.بهعمربنعثمانطريقمن(6088)حبانابنأخرجه(5)

به.الحسنطريق
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التمائمبابالضحاياكتاب

.(1)"اهيلإويهلعلاقةتعفق"من:لمجيماللهرسولقال:قالعكيمبناللهعبد

قالا:عمبروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا0964

شعبة،عن،مهدىبنالزحمنعبدحدثنا،هارونحدثنا،العباسأبوحدثنا

من:اللهعبدقال:قالجابربنأسيرعن،سحبانبنواقععن،قتادةعن

.(2)إليهوكلشيئاتعفق

حازمبنجريرعن،مهدىبنالزحمنعبدوحذثنا:قال-ا9641

+(3)"ىيإوكلشيئاتعفق"من:لمجفاللهرسولقال:قالالحسنسمعت:قال

عن،شعبةعن،مهدىبنالزحمنعبدوحذثنا:قال-ا9642

المعاذة)4(.لابنهيكتبكانجبيربنسعيدأن،فضيلعن،الحخاج

منجاءناشيئاإلابمرههاكناما:فقالعطاءوسألت:قال-ا9643

قبلكم.

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرثا-ا4964

أخبرنى،وهبابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،الأصثمالعباسأبوحدثنا

طريقمن(2072)والترمذىبه.وكيععن(18781)وأحمد،(42380)شيبةابىابنأخرجه(1)

بنمحمدحديثمننعرفهإنماعكيمبناللهعبدحديث:الرمذىوتالبه.ليلىأبىبنمحمد

:يقولور!ثيالنبىزمنفىوكان،يالنبىمنيسمعلمعكيمبناللهوعبد،ليلىأبىبنالرحمنعبد

.ت!ثياللهرصولإليناكتب

جابر.بنأشرذكردونبهشعبةعنوكيععن(23821)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.جريرعن(674)وهبابنأخرجه(3)

.4/21سيدهلابنالمخصصفزع.أوجنونمنبهاالإنسانيرقىالتىالرقية:المعاذة(4)
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النشرةبابالضحاياكتاب

كان:فقالالكتبوتعليقالزقىعنسعيدبنيحيىسألائهيزيد،بننافع

به.بأسلا:وقال،القرانبتعليقيأمرالمسئببنسعيد

بمارقىإنأنهمنقلناماإلىيرجعكفهوهذا:اللهرحمهالشيخقمال

الرقى،إلىالعافيةإضافةمنالجاهليةأهل(1)ناكماعلىأو،يعرفلا

يرىوهوبهمتبركااللهذكرمنيعرفبماأواللهبكتابرقىوإن،يجزلم

التوفيق.وبالله،بهبأسفلا،تعالىاللهمنالشفاءنزول

النشرةباب

كانمنبهيعالج،والعلاجالرقيةمنضرثالنشرة:سليمانأبوقال

خامرهماعنهيحلأى،عنهينشرهالالهنشرةسميت:وقيل.الجنمسنيظن

الداء)2(.من

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ4596

:قالمعقلىبنعقيلحدثنا،الززاقعبدحدثنا،حنبلبنأحمدحدثناداود،

لمجفاللهرسولسئل:قالاللهعبدبنجابرعن،يحدثمنئبمابنوهبسمعت

.(3)"الشيطانعملمن"هو:فقالالنشرةعن

إرسالهمعوهومرسلا،كي!النبىعنوروى:الثيخقالاو،96/91

)من!.:م،سنىبعده(1)

.22"/4السننمعالم(2)

وصححهجابر.قولمنوعنده(19762)الرزاقوعبد،(14135)وأحمد،(3868)داودأبو(3)

.(3277)داودأبىصحيحنىالألبانى
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للمعينالاستغسالبابالضحاياكتاب

وقد،الزقيةفىكالقوليكرهلأوفيماالنشرةمنيكرهفيماوالقول،أصخ

.ذكرناه

للمعينالاستغسالباب

إسحادتى،ابنبكرأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9646

،عبدوسبنمحمدبنأحمدوأخبرنا:قال)ح(العزيزعبدبنعلئأخبرنا

حدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثناقالا:الدارمئسعيدبنعثمانحدثنا

:قالط!كيحمالنبىعن،ر!كينعباسابنعن،أبيهعن،طاوسابنعنوهيم!،

فاغسلوا(()1(.استغسلتموإذا،العينسبقتهالقدرسابقشىءكانولوحق،"العين

بنوحجاجالدارمىالزحمنعبدبناللهعبدعن""الصحيحفىمسلمرواه

.(2)إبراهيمبنمسلمعنخراشبنوأحمدالشئاعر

أبوحدثنابكر،بنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-أ9647

عن،إبراهيمعن،الاعمشعن،جريرحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثناداود،

.(3)المعينمنهيغتسلثئم،فيتوضأالعائنيؤمركان:قالتر!نهاعائشةعن،الأسود

أبوأخبرنا،الأصبهانئيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ9648

الصباحمحمدبنبنالحسنحدثنازياد،محمدبنأحمدبنسعيد

،"الحافظاللهعبد"ابر:منبدلا!الحافظالعزيزعبدإأبر:وفيه(3966)الصغرىفىالمصنف(1)

طريقمن(6108)حبانوابن،(7620)الكبهرىفىالنسائىوأخرجه.(11222)الشعبوفى

به.وهيبطريقمن(2062)والترمذى.بهإبراهيمبنمسلم

.(2188/42)مسلم(2)

.(3880)داودأبر(3)

-552-



للمعينالاستغسالبابالضحاياكتا!

بنسهلابنأمامةأبىعن،الرهرىعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الزعفرانئ

رألم:فقال،يغتسلوهوحنيفبنسهلعلىربيعةبنعامرمز:قالحميف

له:فقيلك!يو،النبئفأتى،(2)هبلبطأنلبثفما.(1)مخبأةجلدولاكاليوم

:فقال.ربيعةبنعامر:قالوا."؟هبتتهمون"من:فقالصريعا.سهلاأدرك

يتوضاأنوأ!هـه.((بالبركةففيدعيعجبهمارأىإذا!؟أخاهأحدكميقتل"علام

9/352.عليهالماءويصب،إزارهوداخلةوركبتيهمرفقيهإلى/ويديهوجههويغسل

بهذاحذثنى:سفيانقال.خلفهمنالإناءويكفأ:الزهرىقال:معمرقال

.(3)اذهفيهوزادمعمرالحديث

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبووأخبرنا-ا9496

وهب،ابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

بنسهلابنأمامةأبوأخبرنى،شهابابنعنيزيد،بنيونسأخبرنى

عليهفتغئظربيعةبنعامرفدعا:قالأنهإلاالحديثهذامعنىفذكر.حنيف

عامر،لهفاغتسل."هلاغتسل،تبركألا!؟أخاهأحدكميقتل"علام:لىو!ال

علماءناأدركناالذىالغسل:شهابابنقال.(4)الركبمعسهلفراح

الحجالتحتالتسترعادتهنلأن؟البكروهى،عذراءجلد:الاخرالحديثفىيفسره:القاضىقال(1)

مشارق.بشرتهنيغيرريحولاشمسيصيبهنلاإذ،الجسومناضراتفهن،الرجالمنيخبأنوأن

.1/228الأنوار

.2/112عبيدلأبىالحديثغريبصرع.:بهلبط(2)

ما!وابن،(7617،10036)الكبرىفىالنسائىوأخرجه.(918)الادابفىالمصنف(3)

الزهرى.عنمعمرقولالنسائىعندولي!(2894)المشكلشرحفىوالطحاوى،(3509)

به.العباسأبىعن3/141الحاكموأخرجه.(642)وهبابن(4)
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للمعينالاستغسالبابالضحاياكتاب

لهفيمسكالماء،فيهبالقدحصاحبهيعينائذىالزجليؤتىأن،يصفونه

فيصمثالماءفىاليمنىيدهصاحبهيعينائذىفيدخل،الأرضمنمرفوعا

فيغسلالماءفىاليسرىيدهيدخل)اثئم،القدحفىواحدةصئةوجههعلى

يدهيدخلثئم،القدحفىواحدةصئةاليسرىبيدهالمرفقإلىاليمنىيده

يديهيدخلثئم،القدحفىالمرفقإلىواحدةصئةاليسرىيدهفيغسلاليمنى

فىيمخهثئمفيمضمضيدهيدخلثئم،القدحفىواحدةصئةالماءفىجميعا

ظهرعلى(افيصئهالماءمناظ،96/91فيغترفاليسرىيدهيدخلثئم،القدح

مرفقعلىفيصثاليسرىيدهيدخلثئم،القدحفىواحدةصئةاليمنىكفه

ذلكمثليفعلثئم،عنقهإلىيدهثاك!وهوالقدحفىواحدةصئةاليمنىيده

الأصاج،عندمناليمنىقدمهظهرفىذلكيفعلثئم،اليسرىيدهمرفقفى

يفعلثئم،اليمنىركبتهعلىفيصثاليسرىيدهيدخلثئم،كذلكواليسرى

ائذىيقومثئمالماء،فىاليمنىإزارهداخلةيغمسثئم،ذلكمثلباليسرى

القدحيكفأثئم،ورائهمنالمعيونرأسعلىفيصئهبالقدحالقدحيدهفى

.(2)ورائهمنالأرضوجهعلى

فيدخلبقدحالعائنالرخليؤتى:فقالالرهرئعنذئبأبىابنورواه

وزاد،الماء"منفينترفالشرىيدهيدخلثم،يمجهثمفيمضمضيدهيدخل"ثم:م،سفى(ا-1)

يدخلثم،القدحفىواحدةصبةالشرىبيدهالمرفقإلىاليمنىيدهفيغسلالماءفىايخصبه:مفى

يدهيدخلثمالقدحفىيمجهثمفيهمضمضيدهيدخلثمالقدحفىواحدةصبةالماءفىجميعايديه

.،يخصبهالماهمنفينترفالشرى

.(39990)27/10الاصتذكارفىالبرعبدابنأخرجه(2)
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للمعينالاستغسالبابالضحاياكتاب

يدخلثئم،القدحفىوجههيغسلثم،القدحفىيمجهثمفيتمضمضفيهكفه

كفهعلىفيصباليمنىيدهيدخلثم،اليمنىكفهعلىفيصمثاليسرىيده

اليمنىيدخلثم،اليمنىمرفقهعلىفيصباليسرىيدهيدخلثم،اليسرى

اليمنى،قدمهعلىفيصباليسرىيدهيدخلثئم،اليسرىمرفقهعلىفيصب

فيصباليسرىيدهيدخلثئم،اليسرىقدمهعلىفيصباليمنىيدهيدخلثم

ثم،اليسرى(1)ركبتهعلىفيصباليمنىيدهيدخلثم،اليمنىركبتهعلى

الرجلرأسعلىيصبثم،بالأرضالقدحيوضعولا،إزارهداخلةيغسل

.(2)واحدةصبةخلفهمنبالعينأصيبالذى

يلىالذىالداخلإزارهطرفإزارهبداخلةأرادإنماعبيد:أبوقال

(3)
.جسده

الذىالزجلذلكيعطىثم:فيهزادالرهرىعنسعيدبنيحيىورواه

علىويهريقويتمضمضمنهفيحسو،الأرضفىيضعهأنقبلالقدحأصابه

.ظهرهعلىالقدحيكفئثم،رأسهعلىيصبثم،وجهه

.!ركبتهعلىفيصباليمنىيدهيدخلثمأاليمنى:م،سفىبعده(1)

،3/516التمهيدفىالبرعبدوابن،(5785)الطبرانىطريقهومن،(24239)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.ذئبأبىابنطريقمن(136)1/66الأشراتتحفةفىكماالكبرىفىوالنسائى،616

.113/2عبيدلأبىالحديثغريب(3)
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353/9

فارةفيهتموتالزيتأوالسمنبابالضحاياكتاب

يجوزوماأحلهيحللاهاأبوابجماع

ذلكوغيرالميتةهنللمضطر

فأرةفيهتموتالزيتأوالسمنباب

بنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا5965

أبىبنإسماعيلحدثنا،القاضىإسحالتىبنإسماعيلحدثناالضفار،عبيد

ببغداد،الخوارزمئغالببنمحمدبنأحمدبكرأبووأخبرنا)ح(/أويس

بنمحمدحدثنا،النيسابورممئىحمدانبنأحمدبنمحمدالعباسأبوحدثنا

عن،شهابابنعن،مالكحذثنى،أويسأبىابنأخبرنا،أئوب

عن،عباسبنعبداللهعنمسعود،بنعتبةبنعبداللهبناللهعبيد

سمنفىسقطتفأرةعنسئلجميراللهرسولأن،!نهماالحارثبنتميمونة

لفظ.(1)"مكنمسوكلواحولها،وما"خذوها:جميرالنبئفقالاو،97/91،فماتت

فاطرحوه".الشمنمنحولهاوما"خذوها:القاضىروايةوفى،محمدحديث

.(2)أويسأبىبنإسماعيلعن""الصحيحفىالبخارىرواه

أخبرنا،الأصبهانىيوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا-أ9651

محمدبنالحسنحدثنا،بمكةالبصرئزيادبنمحمدبنأحمدسعيدأبو

عن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الرهرئعن،سفيانحدثناالرعفراك!،

والنسائى،(236)والبخارى،(26847)أحمدطريقهومن،2/971،972الموطأفىمالك(1)

(4270).

.(235)البخارى(2)
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فارةفيهتموتالزيتأوالسمنبابالضحاياكتاب

سمنفىوقعتفأرةءنسئللمجي!النبئأن،ر!نهاميمونةعن،رة!النهماعباسابن

.(1)((وكلوهحولهاوما"ألقوها:فقال،فيهفماتت

إسحاقابنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-ا9652

حدثنالممفيان،حدثنا،الحميدىحدثنا،موسىبنبشرأخبرنا،الفقيه

عن،يحدثرة!الهماعماسابنسمعأنه،اللهعبدبناللهعبيدأخبرنا،الزهرى

عنها!اللهرسولفسئل،فماتتسمنفىوقعتفأرةأنر!نها،ميمونة

الزهرىعنيحدثهمعمرافإن:لسفيانفقيلوكلوا((.حولهاوما"ألقوها:فقال

عنإلايحدثهىر!زلاسمعتما:لممفيانقال.هريرةأبىعنسعيدعن

منهسمعتهولقدلمجج!،النبىعنر!ئهاميمونةعنعباسابنعناللهعبيد

الحميدى)3(.عن""الصحيحفىالبخارىرواهمرارا)2(.

ابنسهلأبوحدثنا،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-ا9653

)ح(الملكعبدبنمحمدحدثثا،القاضىإسماعيلحدثنا،القطانزياد

حدثنا،داودأبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبووأخبرنا

حدثناقالوا:،للحسنواللفظعلىبنوالحسنصالحأحمدبن

عن،المسيبسعيدبنعن،الزهرىعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبد

والترمذى،(3841)دأودوأبو،(26796)أحمدوأخرجه.(3968)الصغرىفىالمصنف(1)

حسن:الترمذىوقالبهءسفيانطريقمن(1392)حبانوابن،(4269)والنسائى،(1798)

صحيح.

.(312)الحميدى(2)

.(5385)البخارى(3)
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فارةفيهتموتالزيتأوالسمنبابالضحاياكتاب

كمانفمانبمالسمنفىالفأرةوقعت"إذا:لمجيراللهرسولقال:قالهريرةأبى

:قال:الحسنقالتقربوه!)1(.فلامائعاكانوإنحولها،ومافألقوهاجامدا

عناللهعبدبناللهعبيدعنالزهرئعنمعمزبهحذثورئما:الززاقعبد

قال:عبدالملكمحمدبنوقال-لمجر.النبىعنميمونةعنعباسابن

عنأيضايرويهكانمعمراأنعمربنالزحمنعبدأخبرخ!:الززاقعبد

.(2)!فب!رميمونةعن!اعباسابنعناللهعبيدعنالزهرئ

عبيدأحمدبنأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئوأخبرنا-ا9654

هوالواحدعبدحدثنامسدد،حدثنا،الفئئئعمربنعثمانحدثناالضفار،

هريرةأبىعن،المسئببنسعيدعن،الزهرىعن،معمزحدثنا،زيادابن

كان"ان:فقال،سمنفىوقعتفأرةعن!يماللهرسولسئل:قالاظ(91/97

-ركللأ)3(.لممالعاأوذالباكانوإن،فألقيتحولهاومااخذتجامدا

الحسنأبوأخبرنا،السلمئالزحمنعبدأبوأخبرنا-ا9655

عن،هشيئمحدثناعبيد،أبىعنالعزيز،عبدبنعلئأخبرنا،الكارزى

فأرةعنسئلأنه!اعمرابنعن،قريشمولىراشدعن،أبانبنمعمر

الفأرةفألقجامساكانوإن،كفهفألقهمائعاكانإن:فقال،سمنفىوقعت

،1393)حبانوابن،(7601)أحمدطريقهومن،(278)الرزاقوعبد،(3842)داودأبو(1)

1394).

من(1394)عقبحبانوابن،(4271)والنسائى،(3843)داودوأبو،(2076)أحمدأخرجه(2)

به.الرحمنعبدعنالرزاقعبدطريق

به.زيادبنالواحدعبدطريقمن(4535)المشكلشرحفىوالطحاوى،(1584)يعلىأبوأخرجه(3)
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منهنجسمابيعيجوزلاقال:منبابالضحاياكتاب

جامدا)2(.يعنىجامسا:عبيدأبوقال.(1)ىقبماوكلحولهاوما

منهنجسمابيعيجوزلاقال:منباب

تقربوه((.فلامائعاكان"وإن:وقودحولها".وما"ألقوهما:بقولهاستدلالا

عبيدأحمدبنأخبرنا،عبدانأحمدبنبنعلئوأخبرنا-ا9656

بنيزيدحدثنا،منهالابنحدثنا،إسحاقبنإسماعيلحدثناالصفار،

:قالر!لمحفأعبابرابنعنالوليد،أبىبركةعنالحذاء،خالاحدثنا،زريع

الله"لعن:وقالفضبسمالسماءإلىبصرهفرفعالمسجد،فى!عالنبئكان

وأكلوافباعوهاالشحومعليهمحزماللهإن،اليهوداللهلعناليهود،اللهلعناليهود،

.(3)((ثمنهعليهمحرمشىءأكلقويمعلىحزمإذااللهإنأثمانها،

به(4)الاستصباحأباحمن/باب

وأبوإسحاقأبىابنزكرياوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9657

،يعقوببنمحمدالعباسأبو:حدثناقالواوغيرهمالحسنبنأحمدبكر

أخبرك!،وهبابنأخبرنا،عبدالحكمبنعبداللهمحمدبنأخبرنا

عنعمر،بناللهعبدبنساليمعن،!مح-*!هنح!لابنعنعمر،بنالجئارعبد

"ألقوها:فقال،سمنفىوقعتفأرةعنسئل!عاللهرسولأنر!لمحهما،أبيه

.4/269عبيدلأبىالحديثغريب(1)

.4/270عبيدلأبىالحديثغريب(2)

.(11156،11157)فىوتقدم.(1980)الصغرىنىالمصنف(3)

.24صالطلبةطلبة.السراجوهوالمصباحإيقادأى:الاستصباح(4)
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بهالاستصباحأباحمنبابالضحالاكتاب

مائعا؟نم!لاكانإنأفرأيت،اللهنبئيا:فقيل.((ىقبماوكلواحولها،وما

تاكلوه")1(.ولابه"انتفعوا:قال

.2بهمحتبئعيرعمربنالجئارعبد

قوى.غيرإليهوالطريقهكذا،شهابابنعنجريجابنعنوروى

الحسنأبوأخبرناببغداد،بشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ9658

يحيى،بنشعيبحدثنا،سهلبنبكرحدثنا،المصرئمحمدبنعلئ

بنسالمعن،شهابابنعن،جريجابنعن،أئوببنيحيىحدثنا

فىتقعالفأرةعن!تاللهرسولسئل:قالر.لمحهماعمرابنعن،اللهعبد

فقالوا:جامدا((.كانإنحولهاوما"اطرحوها:فقال،الودكأونم!لا

تاكلوه")3(.ولابه"فانتفعوا:قالمائعا؟كانفإن،اللهرسوليا

:مرفوعغيرعليهموقوفاقولهمنعمرابنعنوالضحيح

اللهعبدبنعمروعثمانأبوأخبرنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ9659

سفيانحدثنا،عبيدبنيعلىأخبرنا،الوفابعبدبنمحمدحدثنا،البصرئ

زيت،فىوقعتفأرةفىزجمهماعمرابنعن،نافععن،أيوبعن،الثورئ

أدمكم)4(.بهوادهنوابهاستصبحوا:قال

به.وهبابنطريقمن5/1961الكاملفىعدىابنوأخرجه.(5763)المعرفةفىالمصنف(1)

.(8136)قبلتقدم(2)

من(7703)والدارقطنى،(0773)الأوسطفىالطرانىوأخرجه.(3969)الصغرىفىالمصنف(3)

الشائى.بهاحتجشعيب:3953/8الذهبىوقالبه.سهلبنبكرطريق

.(مد1)المنيرالمصباحينظر.المدبوغالجلدوهو،الأديمجمعوبضمتينبفتحتين:الأدم(4)
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بهالانتفاعمنعمقبابالضحاياكتاب

عمربنعلئأخبرنا،الأصبهانئالحارثابنبكرأبوأخبرنا-أ0966

محمدبنحدثنا،النيسابورىالقاسممحمدبنبنعمرحدثنا،الحافظ

حدثنا،البرقىالوحيمعبدبنمحمدحدثنا،الأصبهانئراشدأحمدبن

:قالسعيدأبىعن،هارونأبىعن،بشيربنسعيدعن،سلمةأبىبنعمرو

ول"المتصبحوا:قال،والؤيتالسمنفىتقعالفأرةعن!ييهاللهرسولسئل

.(1)كلذنحوأوتاكلوه".ولا

سعيد.أبىعلىموقوفاهارونأبىعنالثورئسفيانورواه:علئقال

داود،أبىبناللهعبدأخبرنا،علئأخبرنا،بكرأبوأخبرنا-أ9661

حفص،بنالحسينحدثناقالا:عاصمبنوأسيدحبيببنيونسحدثنا

فىقالأنهسعيدأبىعن،العبدىهارونأبىعن،الثورىسفيانحدثنا

.(2)تأكلوهولابهاستنفعوا:الؤيتأوالسمنفىتقعالفأرة

.موقوفالمحفوظهوهذا:الشيخقال

بهالانتفاعمنعمنباب

الفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنابمااستدلالا-أ9662

عن،الليثحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا،سلمةبنأحمدحدثنا،إبراهيمابن

9/355أنه،اللهعبدبنجابرعن،رباحأبىبنعطاءعن،حبيبأبىابنهويزيد/

به.سفيانطريقمن13/399المشكلشرحفىوالطحاوى،(286)الرزاقعبدأخرجهوالأثر-

ضعيف.هارونابو:8/3953الذهبىوقال.4/292الدارقطنى(1)

به.هارونابىطريقمن(280،281)الرزاقعبدواخرجه.4/292الدارقطنى(2)
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بهالانتفاعمنعمنبابالضحاياضاب

بغحزمورسولهالله"إن:بمكةوهوالفتحعاميقولجمفهاللهرسولسمع

الميتة؟شحومأرأيت،اللهرسوليا:فقيل.إوالأصناموالخنزرروالميتةالخمر

"لا،:فقال؟الناسبهاويستصبحالجلود،بهاويدهن،نف!لابهايطلىفإنه

عليهمحزملفااللهإناليهود؟الله"قاتل:ذلكعندجميماللهرسولقالحراثم((.هو

عن""الصحيحفىومسلمالبخارئرواه.(1)أدباعوهثئمأجملوهشحومهما

(2)يرير
سعيد.بن!تيبه

الحسنبنأحمدبكبروأبوإسحاقأبىابنزكرئاابوأخبرنا-ا9663

بناللهعبدبنمحمدأخبرنا،يعقوببنمحمدالعباسابوحدثناقالا:

بنعمروعنزيد،بنأسامةأخبرك!وهبإ،ابنأخبرنا،الحكمعبد

عاميقولجميماظ(98/91اللهرسولسمعت:قالجذهعن،أبيهعن،شعيب

.((والأصناموالخنزيروالميتةالخميربيعحزمورسولهالله"إن:بمكةوهوالفتح

ال!قاءبهايدهنفإنه؟الميتةشحومأرايت،اللهرسوليا:ذلكعندلهفقيل

ذلك:عندقالثئمحراثم".هى"لا،:قال؟الناسبهاويستصبحوالجلود

.(3)!ثمنهفاكلواباعوهثئماجملوهشحومهاعليهمحزملمااللهإنيهود؟الله"قاتل

نجاسةبوقوعنجسماوبينالميتةبينفزقمنالعلماءومن:الشيخقال

وبأنفيهما،للاثاراتباعا؟الميتةدونحادثانجسبماالانتفاعفأباح،فيه

.(11153)فىتخريجهتقدم(1)

.(5811/71)وملم،(2236)البخارى(2)

به.أصامةطريقمن(6997)أحمدأخرجه(3)
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القاتلالسمأكلتحريمبابالضحاياكتاب

التوفيق.وبالله،أخفالزيتونجاسةأغلظالميتةنجاسة

الماتلالسمأحلتحريمباب

أخبرنا،فوركبنالحسنمحمدبنبكرأبوأخبرنا-ا9664

داود،أبوحدثنا،حبيببنيونسحدثناالأصبها:كأ،جعفربناللهعبد

جمحداللهرسولأن،هريرةأبىعن،ذكوانعن،الأعمشعن،شعبةحدثنا

جهنمنارفىالقيامةيومبطنةبهايجأيدهفىفحديدتهبحديدةنفسهل!ك"من:قال

جهئمنارفىيتحساهيدهفىفسمهبسئم،نفسهقتلومنأبدا،فيهامخفداخالدا

جهئمنارفىيترذىفهو،نفسهفقتلجبلمنترذىومنأبدا،فيهامخفداخالدا

اخروجهمن"الصحيح"فىومسلئمالبخارئأخرج!.(1)"ادبأفيهامخفداخالدا

(2)ريو
شعبه.عن

(3)الترياقأحلفىجاءهاباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا9665

حدثنايزيد،بناللهعبدحدثنا،ميسرةبنعمربناللهعبيد)4(حدثناداود،

عن،المعافرئيزيدبنشرحبيلحدثنا،أئوبأبىسعيدبن

،(4961)والنسانى،(33701)أحمدوأخرجه.(4402)مذىالترطريقهمنو،(5382)الطيالسى(1)

.(15975،15976)فىوتقدم.بهشعبةطريقمن(5986)ماجهوابن

.(901)ومسلم،(5778)البخارى(2)

.(قرت)25/131التاج.مركبفارصى،السمومدواء:الترياق(3)

أعبد،.:سفى(4)

.س:فىليى(5)
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356/9

بالضرورةالميتةمنيحلمابابالضحاياكتاب

:يقولر!!كيطعمروبناللهعبدسمعت:قالالتنوخىرافعبنالرحمنعبد

تعلقتأوتريافا،شربتأناإنأتيتماأبالى"ما:يقوللمجماللهرسولسمعت

.(1)"نفسىقبلمنالشعرقلتأو،تميمة

الحئة)2(.فيهيصنعلائه؟الترياقيكرهكانالهسيرينابنعنورؤينا

أكليجوزلا:فقالالشئافعئكرههالمعنىولهذاأحمد:الاطمقال

تجوزحيثالضرورةحالفىيكونأنإلا،الحئاتبلحومالمعمولالترياق

.(3)الميتة

بالضرورةالميتةمنيحلماباب

إلة!اضحطرزترماالاعلييهئمحرممالكمفصل!وقذ:وتعالىتباركاللهقال

بهءأهلوماائخنزيرولخموالذمالمحئتةم!ئعحرمإنما!:وقال.،119:الأنعامأ

قال.أ173:القرةأعلئة!اط99/91إثمفلآعا،ولالايخغيراضطرفمناللهلغير

الأئمة،مفارقولا/،ال!بيلقاطعغير:يقول.!،اعولادايخ!غير:مجاها

.(4)جلالهجلاللهمعصيةفىخارجولا

(1

(2

(3

شريك،بن)شرحبيل:وعنده،بهيزيدبناللهعبدعن(7081)أحمدوأخرجه.(3869)داودأبو

تسميته.فىالخلافذكرفقد،12/142،431الكمالتهذيبوينظريزيد".بن"شرحبيلمنبدلا

عليهخصائصهمنلعلهأو،أجلهمنرافعابنفىتكلم،منكرحديثهذا:8/3955الذهبىوقال

.لغيرهالعرفىرخصفإنه،السلام

به.سيرينابنطريقمن.(24010)شيبةأبىابنأخرجه

.244/2الأمينظر

.(5564)فىتقدم
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بالضرورةالميتةمنيحلمابابالضحاياكتاب

أبوأخبرناببغداد،القطانالفضلابنالحسينأبوأخبرنا-أ9666

أبوحدثنا،مسددحدثنا،الأزرقالفرجبنمحمدحدثنا،السما!ابنعمرو

عند-ناقة:قالأو-بغلمات:قالسمرةبنجابرعن،سماكعن،عوانة

لصاحبها:قال!يىاللهرسولأنجابرفزعم،ليستفتيهع!ي!النبئفأتى،رجل

.(1)"اهلك"اذهب:قاللا.:قالعنها؟".يغنيكمالك"أما

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ9667

بنسماكعن،سلمةابنهوحمادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،داود

فقال،وولدهأهلهومعهالحئنزلرجلاأن،سمرةبنجابرعن،حرب

صاحبها،يجدفلمفوجدهافأمسكها.وجدتهافإن،ضلتلىناقةإن:رجل

حتىاسلخها)3(:فقالت،(2)فنفقت،فأبىانحرها.:امرأتهفقالتفمرضت

فسأله،فأتاه!لمجحم.اللهرسولأسألحتى:فقال.ونأكلهولحمهاشحمهانقدد

صاحبها!جماء:قال"فكلوها".:قاللا.:قال."؟يغنيكغنىعندك"هل:فقال

.(4)كنماستحييت:قالنحرتها؟كنتهلا:فقالالخبر،فأخبره

.(حرب)بنسماكعناللهعبدبنشريكتابعهما

،(40822)واحمد.بهمسددطريقمن(9771)الطبرانىوأخرجه.(3977)الصغرىفىالمصنف(1)

قوى.سنده:8/3955الذهبىوقال.وصححهبهعوانةأبىطريقمن4/125والحاكم

.177/5العين.ماتت:نفوقاتنفقالدابةنفقت(2)

-!.(خل)س7/270التاج.كشطهالجلد:سلخ(3)

وحسنه.بهحمادطريقمن(1971)والطبرانى،(20993)أحمدوأخرجه.(3816)داودابو(4)

.(3234)داودأبىصحيحفىالألبانى

به.شريكطريقمن(08152)أحمدأخرجه(5)
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بالضرورةالميتةمنيحلمابابالضحاياكتاب

بنالوليدعن،الحنظلئإبراهيمبنإسحاقروىوفيما-أ9668

أبى:أو-مرثدابنعن،عطئةبنح!انحذثنى:قالالأوزاعىعن،مسلبم

بهاتصيبنابأرضإنا،اللهرسوليا:قالواائهم،الفيثىواقدأبىعن-مرثد

(1)وأتغتبقوالمأوتصطبحوالم"إذا:فقال؟الميتةمنلنايحلفما،المخمصة

نأ،إجازةال!لمئالزحمنعبدأبوأخبرنيهبهاإ.فشأنكمبقلا،تحعفئوالم

.إسحاقأخبرنا،شيرويهبناللهعبدأخبرنا،أخبرهمصبيحابنالحسنأبا

:-(2)
.فدثره

بنشعيببنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوواخبرنا-أ9669

القاسممحمدبنحدثنا،العتكىعفاربنسهلحدثناالراهد،هارون

:قالالفيثىواقدأبىعن،عطئةبنح!انعن،الأوزاعئحدثنا،الأسدئ

"إذا:قال؟الميتةمنلنايصلحفما،مخمصةتصيبناإنا،اللهرسوليا:قلنا

.(4)إاهبفشأنكماظ(99/91،(3)القبتخعفئواأوتغتبقواأوتصطبحوالم

الحسنأبوأخبرناال!لمئ،عبدالزحمنأبووأخبرنا-أ9670

أبىعن،العزيزعبدبنعلىحدثنا،الكارزئالحسنبنمحمدبنمحمد

أبىعن،عطئةبنح!انعن،الأوزاعئعن،كثيربنمحمدحدثناعبيد،

بهافتصيبنابالأرضبمونإنا،اللهرسوليا:قالرجلاان،الفيثىواقد

"كذا،.:فرتهاوكتب،،وا:الأصلفى(1)

به.مسلمبنالوليدعن(10912)وأحمد.بهراهويهبنإسحاقطريقمن(5331)الطرانىأخرجه(2)

بقلا".بها5:موفى،س:فىليى(3)

طريقمن4/125والحاكم،(0392)والدارمى.بهالقاسمبنمحمدعن(18982)أحمدأخرجه(4)

به.الأوزاعى
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بالضرورةالميتةمنيحلمابابالضحاياكتاب

تحتفئواأوتغتبقواأوتصطبحوالم"ما:فقال؟الميتةلناتحلفمتى،المخمصة

.(1)((اهبفشأنكمبقلابها

وهو،مقصورمهموزوهوالحفامنهو:عبيدةأبوقال:عبيدأبوقال

"تحينهئوا".:قولهفىفتأوله،يؤكلوهو،منهالزطبالأبيضالبردىأصل

لى"ط:قولهوأماعبيد:أبوقالفتأكلوه.بعينههذاتقتلعوالمما:يقول

والغبوف،الغداءوهوالصبوح!هالكمإظ:يقولفإتتغتبقوا".أوتصطبحوا

الميتة.منتجمعوهماأنلكمفليس:يقولالعشاء.وهو

كتب:الحسنعندرأيت:قالعونابنعنمعاذحدثنا:عبيدأبوقال

.(3)قوبغأوصبوحالضارورة)2(أوالاضطرارمنيجزئإنه:لبنيهسمرة

صحيحاللهرحمهعبيدأبوفسرهالذىالتفسيرهذا:اللهرحمهالشيخقمال

إنماأنهيحتمل:قيلفقدالمرفوعالخبرفأما،سمرةكتابعنحدثلما

الحلالمنلهميكنلممامتى،لهمالميتةإحلال-أعلمواللهبه-قصد

فىبسؤالهميليقالذلىهووهذا.بأكلهايعيشونبقلةأو،غبوقأوصبوح

بقلا".بهاتحتفئوا"أو:و)4(بقوله؟الميتةلناتحلمتى:عبيدأبىرواية

357/9أخبرنا،المستملىأحمدبنكاملجعفرأبوحدثناوقد/-ا9671

بنعلىطريقمن(0730)السنةشرحفىالبغوىوأخرجه.59/1عبيدلأبىالحديثغريب(1)

به.العزيزعبد

.(ررض)12/388التاجينظر.الفرورةفىلغة:الضارورة(2)

.6ا-59/1الحديثغريب(3)

"أو!.:سفى(4)
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بالضرورةالميتةمنيحلمابابالضحاياكتاب

بنيحيىحدثنا،البيهقئالحسينبنداودحدثنا،المهرجانىأحمدبنبشر

عنكتاباوأعطانىسعدبنراشدعنثور،عن،خارجةأخبرنا،يحيى

فاجتنبغبوقا،الفبنمنأهلكأرويت"إذا:قاليخجرالنبىأن،جندببنسمرة

.(1)((الميتةمنعنهاللهنهاكما

العلمأهلعندأشهرعبيدأبوبهفسرهوما-أعلمواللهقبل-مايؤكدوهذا

أبووذكره،مسلمبنالوليدروايةفى؟الميتةمنلنايحلفما:بقولهوأليق

أكليأكلوهالمإذاائهمفأبان:وقال""كتابهفىاللهرحمهالحليمئاللهعبد

لهيتحينألا،و91/200المباحالطعامفأكل،فيهاعليهمإثمفلاالمباحالطعام

بهفيستغنىبشىءيصطبحالواجدلكن،النفسعلىمنهايخافضرورةحال

منهتناولأمسىفإذا،حوائجهإلىأبلغيكونأن:بهيريد.الفيلإلىسواهعما

فاإ؟وغيرهالبقلإليهيضئموقد!شديد"ضرور"بهيكنلموإنبالنهارتركهما

فيمامنهاأذنإنما،الميتةسبيلهذاوليس،لهمستطيباوإفاالطعاممنمزداذا

وأصباحمنبعينهوقتفىتتفقلاإليهاالداعيةوطضرورة،منهحالزهقيمسك

لمإذاأنهملمج!النبئفبئن،نحوهأوبقلإليهافيضماستطابةتؤكلولا،مساء

أعلم.واللهفيها.عليهمإثمفلاالمباحالطعاميأكلونكمايأكلوها

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا9672

بنعقبةحدثنا،دكينبنالفضلحدثنا،اللهعبدبنهارونحدثناداود،

أنه،العامرىالفجيععن،يحدثأبىسمعت:قالالعامرئعقبةبنوهب

به.يحىبنيحيىطريقمن135/4الحاكمأخرجه(1)
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بالضرورةالميتةمنيحلما!ابالصحاياكتاب

قلنا:."؟طعامكم"ما:قال؟الميتةمنلنايحلما:فقال!صاللهرسولأتى

!.ء*ء2ءبر*صوو(11وء
محشيه.و!دحعدوةقدح:عقبةلىفسره:نعيمأبوقال.ولصطبحلعتبق

داود:أبوقال.الحالهذهعلىالميتةلهمفأحل.الجوعوأبىذاك:قال

النهار.اخرمنالغبوق

،الجوعدارذاك:فمالنعيمأبىعنغيرهورواه

ويقيمالومقيمسكماتناولمعالميتةتماوللهمأباحأنههداوفى

واللهالتامالشبع!شبعانولاالبدنيغذوالىلاءصالاإذا،وغبوقاصبوحاالنفس

أصحها.سموةلنجابروحديثلظز،الأحاديثهدهئبوتوفى.أعلئمأ

بنإسماعيلسعيدأبوحدثنا،الحافظاللهمحبدأبوأخبرنا-ا!673

بنحرملةحدثنا،العسقلانئالحسنبنمحمدأخبرنا،الجرجانئأحمد

أبىبنسعيدعن،الحارثبنعمروأخبرنى،وهبابنأخبرنا،يحيى

بناللهعبدعنجبير،بقنافععن،حكيمأبىابنوهوعتبةعن،هلال

عمر:فقال.العسرةلمصاعةلئصأنعنحدثنا:الخطاببنلعمرقيلأنه،عباس

نأظنناحتى،عطشنفيهأصابنامنزلافنزلنا،شديدقيظفىتسوكإلىخرجنا

يظنحتىيرجعفلاالماءيلتصسليذه!الوجلكانإلىحتى،ستنقطعرقابنا

فيشربهفرثهإ3(فيعصربعيرهلينحرالوجلإنحتى،ستنقطعرقبتهأن،ظ2"./9أ

وضعفه.بهدكينبنالفضلنعيمأبىعن(906)مسندهفىشميبةأبىابنواخرجه.(3817)داودأبو(1)

.(822)داودأبىضعيففىالألبانى

"بكرة".:مفى(2)

.2/150الأنوارمشارق.الكرشفىما:الفرث(3)
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إدنهبغيرالغيرمالأكلتحريمبابالضحاياكتاب

قداللهإن،اللهرسوليا:الضذيقبكرأبوفقال،كبدهعلىبقىمافيجعل

يديه،فرفع.نعم:قال."؟كلذ"أتج!ب:فقاللنا.فادعخيراالذعاءفىعؤدك

ثئم،معهممافملئوا،سكبتثئمفأظفتال!ماء)1(قالتحتىيرجعهمافلم

العسكر)2(.جازتنجدهافلمننظرذهبنا

الصفار،(3)إسماعيلاخبرنا،بشرانابنالحسينابواخبرنا-ا9674

عن،الأعمشعن،معمرعن،الززاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثنا

الخنزير،ولحموالذمالميتةإلىاضطزمن:قالمسروقعن،الضحىأبى

النار)4(.دخليموتحتىيشربولميأكلفلم

يبفغهماالميتةمنيأكل:قالقتادةعنمعمروعن/-ا358/99675

.()رخصةالخمرفىأسمعولممعمز:قالمنها.يتضفعولا

إذنهبغيرالغيرمالأحلتحريمباب

حدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9676

وأخبرك!:قال.مالكعلىقرافيماالقعنبئحدثنا،الدارمئسعيدبنعثمان

:قاليحيىبنيحيىحدثنا،الحرشئعمروبنمحمدحدثنا،عمرنصرأبو

غيرعلىوتطلقه،الأفعالجميععنعبارةالقولتجعلوالمرب،الفعلعلىالقولإطلاقمنهذا(1)

.4/124النهايةينظر.واللسانالكلام

ابنطريقمن(101)خزيمةوابن.بهحرملةطريقمن(1383)حبانابنوأخرجه.1/591الحاكم(2)

.!الأربعة"السننذوولهخرجلكنلينفيهعتبة،اجاغريب:8/3956الذهبىوتالبه.وهب

محمد(.أبن:مفىبعده(3)

.(19536)الرزاقعبد(4)

.(19537)الرزاقعبد(5)
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إذنهبغيرالغيرمالأكلتحريمبابالضحاياكتاب

"لا:قال!ي!اللهرسولأن،رف!عمرابنعن،نافععن،مالكعلىقرأت

خزانتهفتكسرمشربتهئؤتىأنأحدكمأئحبب!ذنه،إلأأحدماشيةأحذيحلبن

أحدماشيةأحذيحلبنفلا،أطعمتهممواشيهمضروعلهميخزنف!نما؟طعامهلك!نيف

51رو"فينتل")2(.:القعنبىروايةوفى،يحيىحديثلفظ.(1)"بإذنهإلا

عنمسلئمورواه،مالكعنيوسفبناللهعبدعن""الصحيحفىالبخارى

(3)

يحيى.بنيحيى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدابووأخبرنا-ا9677

الكوفئ،العامرىعفانبنعلىبنالحسنمحمدأبوحدثنا،يعقوب

نهى:قالر!الظعمرابنعن،نافععن،اللهعبيدعن،أسامةأبوحدثنا

نأأحدكم"يدب:قالأهلها.لإذنإلاالمواشىتحتلبأنلمج!اللهرسول

فىمامثلمواشيهمضروعف!ئمافيها؟مافئنتثلطعافهفيهاالتىمشربتهتؤتى

ء(4)
عمر،بناللهعبيدحديثمن"الصحيح"فىمسلماخرجه0((ريهم*

مية،أبنوإسماعيلعقبةبنوموسىوأيوبالليثحديثمنأيضاوأخرجه

.(عيئ)النبىعندل!عمرابنعننافععنكلهم

.(11608)فىتخريجهوتقدم.(3981)الصغرىفىالمصنف(1)

الرجلنئل:قولهمهذاومن.نثيل:حفرتإذاالبئرترابمنيخرجلماويقال،يستخرج:ينتثل(2)

.2/265السننمعالم.النبلمنفيهامانأخرجالأرضعلىصبهاإذا.كنانته

.(13/1726)ومسلم،(2435)البخارى(3)

به.اللهعبيدطريقمن(5171)حبانوابن،(4471)أحمدأخرجه(4)

.(1726)مسلم(5)
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إذنهبغيرالغيرمالأكلتحريمبابالضحاياكتاب

عبدالخالقبنعلىبنالخالقعبدالقاسمابوأخبرنا-ا9678

حدثناخنبا،أحمدبنمحمدبن،و201/91بكرأبوأخبرنا،المؤذن

بنسليمانبنأيوبحدثنا،الترمذىإسماعيلمحمدبنإسماعيلأبو

بنسهيلعن،بلالبنسليمانعن،أويسأبىابنبكرأبوحذثنى،بلال

نأ،ال!اعدىحميدأبىعنسعيد،بنالزحمنعبدعن،صالحأبى

.(1)"نفسهطيببفيرأخيهعصايأخذأنلامرىيحل"لا:قاللمجحواللهرسول

المسلم.علىالمسلممالاللهحزممالشذةوذلك

سعدبنالرحمنعبدعنسهيلعنبلالبنسليمانعنوهبابنورواه

،(2)
سعيدابىبنالرحمنعبدعنالحسنبنالملكعبدورواه.حميدابىعن

عنالضمرى،يثربىعمروبنعنالضممرئحارثةبنعمارةعن

بنسعدبنالرحمنعبدوهو،الغصبكتابفىمضىوقد.(1)!جملالنبى

البخارئ)3(.قاله،الخدرئسعيدأبىابنوهو،مالك

الصفار،اللهعبدأبوحدثناعمبرو،أبىابنسعيدأبوأخبرنا-ا9679

ابنهوعكرمةحدثنا،حذيفةأبوحدثناالبرع!،محمدبنأحمدحدثنا

سعدمعكنا:قالوقاصأبىبنلسعدمولىحذثنى:قاليحيىعن،عمار

.(11652)عقبتقدم(1)

.(11652)فىتقدم(2)

.288/5الكبيرالتاريخ(3)
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ماشيتهأوإنسانبحائطمرفيمنجاءمابابالضحاياكتاب

علفالنااشتر:فقال!درهمينفأعطانى،(1)أدركقدنخلفيهوادعلىفأتينا

نإ:لىفقال!،فأخبرتهإليهفرجعت،أحداالنخلفىأجدفلمفذهبتوتمرا.

وباتتفبات:قال!.ثمرةالنخلمنتأكلفلاحقامؤمنايمونأنسرك

.(2)جائعينحمارتنا

بنمحمدالعبالسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9680

عن،ناءعن،أيوبعن،شعبةعن،بقيةحدثنا،عتبةأبوحدثنا،يعقوب

تمرةولا،لا:قال!منه؟أنأكل؟النخلةمنيسقطعماسئلأنهام!ب!رعمرابن

.(3)واحدة

ماشيتهأوإنسانبحائطمرفيمنجاءماباب

الأصم،العبالسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ9681

وأثمرأوبزرعلرجلمزمن:اللهرحمهالشافعىقال!:قال!الربيعأخبرنا

مماهذالأن"بإذنهإلامنهشىءأخذلهيكنلم،مالهمنذلكغيرأوماشية

359/9والله،بإذنهإلالمالكه/ممنوعفهو،بإباحتهثابتةسنةولاكتابفيهيأتلم

فيهوروى.(4)ةنبخيتخذولافليأكلبحائطمرمن:قيلوقد:قال!.أعلم

لاأنه:الثابتوالحديثوالكتاب،نخالفهلمعندنامثلهيثبتكانلوحديث

.(كر)د27/139العروستاجينظر.النهايةإلىثمارهانضجتأى:أدرك(1)

كثيرأبىبنيحيىطريقمن4/432المعانىشرحفىوالطحاوى،(57602)شيبةأبىابنأخرجه(2)

.بنحوهبهنافعطريقمن(20583)شيبةأبىابنأخرجه(3)

.(نب)خ477/34العروستاج.حضنكفىتحملهماأى:خبنة(4)
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ماشيتهأوانسانبحانطمرفيمنجاءمابابالضحاياكتاب

.(1)بإذنهإلاأحدمالأكليجوز

،الخطاببنفعمرالقولهذاقائلأقا،ظ91/201:الشيخقمال-ا9682

بنأحمدنصرأبوأخبرناالأردستاخ!،إبراهيمبنمحمدبكرأبوأخبرناه

الحسن،بنعلئحدثنا،الجوهرئمحمدبنسفيانحدثنا،العراقئعمرو

عنمجاهد،عنمنصور،حدثنا،سفيانحدثناالوليد،بناللهعبدحدثنا

بطنهفىفليأكلبحائطمنكممزمن:قالالخطاببنعمرأن،عياضأبى

.2خبنهيتخدولا

قالا:بشرانابنالحسينوأبوالزوذبارئعلىأبووأخبرنا-ا9683

أبوحدثنانصر،بنسعدانحدثناالضفار،محمدبنإسماعيلاخبرنا

ثلاثةكنتمإذا:عمرقال:قالوهببنزيدعن،الأعمشعن،معاوية

الابل.راعىيا:فنادواالابلبراعىمررتمفإذا،منكمواحداعليكمفأفروا

صزوها)3(.ثئمواشربوافحفوهافأتوهايجبكملموإن،فاستسقوهاجابكمفإن

حالعلىمحموذعندناوهوجميعا،لإسناديهصحيخعمرعنهذا

اعلم.والله،الضرورة

عنسليمبنيحيىرواهففيما،فيهروىائذىالحديثوأفا-ا9684

حائطادخل"من:قال!يرالنبئأن،عمرابنعننافععنعمربناللهعبيد

.245/2،246الأم(1)

به.منصورطريقمن(20563)ثيبةأبىابنأخرجه(2)

به.معاويةأبىعن(22617)ثيبةأبىابنأخرجه(3)
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ماشيتهأوإنسانبحائطمرفيمنجاءمابابالضحاياكتاب

السلمئ،عمروأبوأخبرناأحمد،بنسمرأخبرناهخبنة((.يتخذولافلياكل

الجوازمنصوربنمحمدحدثناالحلواض!،موسىبنمحمدجعفرأبوحدثنا

.(1)فذكره.سليمبنيحيىحدثنا،المكئ

حدثنا،الشافعئبكرأبوأخبرنا،السكرىمحمدأبوأخبرناوقد

زكريالأبىوذكر:قالغسالنبنالمفضلحدثنا،الأزهربنمحمدبنجعفر

يمرالرجلفىاللهعبيدعنالطالفىسليمبنيحيىحديثمعينبنيحيى

سألت:الترمذىعيسىأبووقالغلط.هذا:قال!منه.فيأكلبالحائط

أحاديثيروىسليمبنيحيى:فقالالحديثهذاعنإسماعيلبنمحمد

.(2)اهيفيهماللهعبيدعن

بقوية.ليستأخرأوجهمنروىوقد:الشيخقال

العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا،مافمنها-ا9685

أسامة،أبوحدثنا،الحارثئالحميدعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

قال!:جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروحدثنىكثير،الوليدبنعن

فذكر.الضالةعنأسمعوأنالمجيواللهرسول!سأل!مزينةمنرجلاسمعت

أكمامه-فىأخذ"ما:قال،الرجليصيبهالثمارعنسألهثم:قالالحديث

فىكانومانكالي،وضربمعهومثلهكنمنه،فاحتمله-النخلرءوسيعنى

به.سليمبنيحىطريقمن(1230)ماجهوابن،(1287)الترمذىأخرجه(1)

.192صالترمذىعلل(2)
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ماشيتهأوإنسانبحائطمرفيمنجاءمابابالضحاياكتاب

فيتخذيأخذولمبفيهاعكلوإنالمجن،ثمنك،ذبلغإذاالقطعففيهفأخذأجرانه)1(

قطعفيهعليهليسأنعلىفصحمولرصخإنوهذا.(2)"غىشعليهفليسخئنة

الحرز.منيخرجهلمحين

بكر،بنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرناماومنها-أ9686

حدثنا،الأعلىعبدحدثنا،الزقامالوليدبنعياشحدثناداود،أبوحدثنا

قاك:!اللهنبئأن،جندببنسمرةعن،الحسنعن،قتادةعن،سعيا

فليحتلبلهأذنفإن،فليستأذنهصاحبهافيهاكانن!ف،ماشيةعلىأحدكمأتى"إذا

فليحتلبوإلأفليستأذنه،أجابهفإنثلاثا،فليمؤتفيهايكنلموإن،وليشرب

.(3)"يحملولاوليشرب

ويزعم،الحفاظبعضيثبتهالاسمرةعنالحسنأحاديثال!ثيخ:قال

فهوصخوإن،السماعفيهذكرقدائذىالعقيقةحديثغير،كتابمنأنها

.الضرورةحالعلىمحمول

أخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناماومنها-أ9687

يزيدبنحدثنا،أسامةأبىبنالحارثحدثناالضفار،عبيدأحمدبن

عن،الخدرىسعيدأبىعن،نضرةأبىعن،الجريرئأخبرنا،هارون

.أانه)أخز:سفى(1)

،7716)فىوتقدمبه.أسامةأبىطريقمن(2596)ماجهوابن،(1711)داودأبوأخرجه(2)

17363).

حسن:الترمذىوقالبه.الأعلىعبدطريقمن(1296)الترمذىوأخرجه.(2619)داودأبو(3)

.(2280)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.غريب
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ماشيتهأوإنسانبحائطمرفيمنجاءمابابالضحاياكتاب

9/360أجابهفإنثلاثا،.الإبلراعى/يافليناد:راععلىأحدكمأتى"إذا:قاللمجي!النبى

ثلانا:فلينادحائطعلىأحدكمأتىوإذا،يحملنولاوليشربفليحلبوإلأ

إياسبنسعيدبهتفرد.(1)"يحملنولافلياكلوإلاأجابهفإن.الحائطصاحبيا

بنيزيدوسماع،(2)عمرهآخرفىاختلطأنهإلاالثقاتمنوهو،الجريرى

وليسالجريرىعنسلمةبنحمادأيضاورواه.اختلاطهبعدعنههارون

.(3)بالقوى

بخلافكيمالنبىعن،الخدرىسعيدأبىعنروىوقد-أ9688

أخبرنا،الكارزىالحسنأبوأخبرنا،السلمئالرحمنعبدأبوأخبرناه.ذلك

(4)مصعبناللهعبدعن،شريكحدثنا،عبيدأبىعن،العزيزعبدبنعلى

ب!ذنإلاناقةصراريحلأنلأحديحل"لا:يقولالخدرىسعيدباأسمعت:قال

.(نعم):قالأروى4؟:لشريك!قيلعليهـا".أهلهاخماتمفإنأهلها،

(1

(2

(3

(4

(5

حبانوابن،(0230)ماجهوابن،(11159)أحمدوأخرجه.(3982)الصغرىفىالمصنف

به.هارونبنيزيدطريقمن(5281)

والجرح،3/456الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظرالجريرى.مسعودأبوإياسبنسعيدهو

قبلاختلط،ثقة:1/291التقريبفىحجرابنوقال.01/338الكمالوتهذيب،4/1والتعديل

سنين.بثلاثموته

الجريرىأنفصح،بالحديثتفردفماذاومع،ثقةحماد،إنصافقلةهذا:8/0396الذهبىقال

.(4714)عقبالمتقدمالتعليقوينظر.!ا.ثابتةصنةيصيرقبلهماإلىهذاوبانضمام،صحتهفىرواه

به.حمادطريقمن(45011)أحمدأخرجهوالحديث

وتوضيح،5/591الكبيرالتاريخوينظر."أعاصم:الحديثوغريب،الصغرىوالسنن،م،سفى

.6/288المشتبه

-،(14191)أحمدوأخرجه.3/263الحديثغريبفىعيدوأبو،(3988)الصغرىفىالمصنف
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ماشيتهأوإنسانبحائطمرفيمنجاءمابابالضحاياكتاب

عنزجمنماعمرابنعننافععنالثابتالحديثيوافقوهذا:الثيخقال

قبله.(ظ202/91البابفىمضىوقد،ذلكعنالنهىفىئخ!النبى

أخبرنا،الكارزئالحسنأبوأخبرنا،ال!لمئالزحمنعبدأبوأخبرنا

يعنى-الحديثهذايوخهوإنماعبيد:أبوقال:قالالعزيزعبدبنعلئ

أنه؟الرخصةفى-شعيببنعمروحديثثئمالخطاببنعمرحديث

فىر!فموهو،بهيشترىمعهشىءلاائذىالمضطزللجائعفيهرخص

عطاءعنجريجابنعناللهعبدبنمحمدالأنصارئحذثناهاخرحديث

ولامنهيأكلأنبالحائطمزإذاالمضطزللجائعلمجج!اللهرسولرخص:قال

.ايتخدخبنه

مزواائذين)2(الأنصارفىعمرحديثذلكيبئنومفاجمبيد:ابوقال

فضبطوهم)3(،فأبواالشرىفسألوهم،فأبواالقرىفسألوهمالعربمنبحى

ال!بيلابن:وقالبالأعرابفهئم،لهذلكفذكرواعمرفأتوا،منهمفأصابوا

عنشعبةعنحخاجحذثناه:عبيمأبوقال.عليه(4التانىمنبالماءأحق

أبوقالعمر.عن،ليلىأبىبنالزحمنعبدعنالثقفىاللهعبيدبنمحمد

قالوكذلك،شرىولاقرىعلىيقدرلملمنهوإنما،ر!فمفهذا:عبيد

ضعف.عصمابن:8/0396الذهبىوتال.بهثريكطريقمن(6282)المشكلثرحنى=والطحاوى

.3/262الحديثكريبفىعبيدوأبو،(3987)الصغرىفىالمصنف(1)

.،االذى:مفى(2)

.2/5الجوزىلابنالحديثكريبتهرا.أخذوهم:ضبطوهم(3)

.198/1النهايةينظر.المقيم:التانئ(4)
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مالفميتهأوإنسانبحائطمرفيمنجاءمابابالضحاياكتاب

القرىطلبليكونثلاثا"..الإبلراعىيا"ليصوت::الأؤلالحديثفى

.(1)قبل

،عبدانبنأحمدبنعلئأخبرناماهذامثلوفى:الشيخقال-أ9689

حدثنا،المكئعئادبنمحمدحدثنا،تمتامحدثناعبيد،بنأحمدأخبرنا

:يقولالبهزئمخولبنالقاسمسمعت:قالالمخزومئسليمانبنمحمد

وهىمحتاجونونحننلقاهاالإبل،اللهرسوليا:قلت:يقولأبىسمعت

لفبندعثئم،فاحلبوإلاأجابكفإنثلاثا،.الإبلصاحبيا:"تنادى:قال.ةمصرا

.(3)"دواعيهللبنوبقصزثم"واحلب:غيرهفيهزاد."دواعيه
(2)

أبوأخبرناببغداد،العدلبشرانابنالحسينأبوأحبرنا-أ9690

منصور،بنمحمدبنالرحمنعبدحدثناالزراز،عمروبنمحمدجعفر

بنسليطعن،أرطاةبنالحجاجعن،أبىحدثنى،هشامبنمعاذحدثنا

معكنا:قالهريرةأبىعن،شماخبنعوفبنذهيلعن،التميمىاللهعبد

فدعاهمليحتلبوا،ناسفانطلقالشئجر،بعضاه)4(مصررةإبلفإذا!ي!النبى

فىعمرأثروسيأتى.3/262،632الحديثغريبفىعبيدوأبو،(3988)الصغرىفىالمصنف(1)

(10971).

.(15917)فىمعناهتقدم(2)

وقالبه.المكىعبادبنمحمدطريقمن(763)52/322والطبر(نى،(1568)يعلىأبوأخرجه(3)

مسمول،ابنهوسليمانبنومحمدالمفاريد،فىيعلىأبورواه،جذاغريب:8/3961الذهبى

.51و

.3/255النهايةشرك.لهعظيمشجركل:العضاه(4)
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ماشيتهأوانسانبحائطمرفيمنجاءمابابالضحاياكتاب

فأخذواأزودتكمفيهامزاودكمإلىعمدواأنادا)1(أنلو"أرأيتم:فقاللمجيوالنبئ

منبيتلأهل"هذه:والنعم.:ظلوا.(2)"؟مكوردغلكانوافيهاما(و203/91

فما،اللهرسوليا:قالواأزودتكم((.فىمامثلضروعهافىماإن،المسلمين

.(3)"يحملولاويشرب،يحملولاياكل/"أن:قال؟أخيهمالمنللزجليحل9/361

.(4)هبمحتبئغيرأرطاةبنوالحخاج.الحخةبمثلهتقوملامجهولإسنادهذا

فىأنهعلىدلماالحخاجعناخروجهمنروىوقد-أ9691

بنالحسنأخبرنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرناهالمضطز.

بكر،أبىبنمحمدحدثنا،يعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

بنذهيلعن،اللهعبدبنسليطعن،الحخاجعن،علىبنعمرحدثنا

إبلارأيناإذلمج!النبىمعنحنبينا:قالهريرةأبوحدثنا:قالشماخبنعوف

إلىاحتجناإنأفرأيت:فقلنا.الحديثوذكر:قالالشجر.بعضاهمصرورة

.()أتحملولاواشرب،تحملولا"كل:فقال؟والشرابالطعام

مضى.منإسنادهفىفخالفالحخاجعنالقاضىشريكورواه

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9692

)ناسا!.:مفى(1)

."غدروكمأكانرا8/3962:5المهذبوفى،إكذاا:الأصلفىفرقهاكتب(2)

-1326،1327،2863)والبزار،(9252)أحمدوأخرجه.(262)عمروابنجعفرأبىجزء(3)

به.الحجاجطريقمنكف(

.(33)قبلتقدم(4)

.(505)ماجهابنضجففىالألبانىوضعفه.بهعلىبنعمرطريقمن(2303)ماجهابنأخرجه(5)
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الغيرمالمنللمضطريحلمابابالضحاياكتاب

أبى،حدثنا،الكوفئالحجرىيحيىبنأحمداللهعبدأبوحدثنا،يعقوب

عن،سلمةأبىعن،التميمىسليطعن،أرطاةبنحخاجعن،شريكحدثنا

جمل":قال؟أخيهمالمنللرجليحلعماكي!النبئسئل:قالهريرةأبى

.ا"يروىحتىويشربجائعا،كانإذايشبعحتى

الغيرمالمنللمضطريحلما/باب(ظا/101

بناللهعبدأنبأنا،فوركبنالحسنبنمحمدبكرأبوأخبرنا-أ9693

حدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيببنيونسحدثنا،الأصبهانئجعفر

أصابنىوقدالمدينةقدمت:قالشرحبيلبنعبادعن،بشرأبىعن،شعبة

ثوبى،فىوجعلتمنهفأكلتسنبلافأخذتحائطافدخلتشديد،جوع

لمجرالنبىإلىفانطلقنا:قال.ثوبىفىماوأخذفضربنىالحائطصاحبفجاء

!!أطعمتهولاجماهلا،كمانإذعلمته"مما:لمجي!اللهرسولفقال،لهذلكفذىنا

(3)ص
شعير.منوسقبنصفلىفأمر."(2)ابغاسكمان

الإسفرايينئالصوفئخلفأبىبنأحمدحامدأبوأخبرنا-أ9694

بنأيوببنمحمدحدثنامسعود،بنيزدادبنمحمدبكرأبوحدثنابها،

أنبأنا،موسىبنالفضلأنبأنا،الخراسانئأسدبنمعاذأنبأنا،الزازىيحيى

.(1785)3،309؟8الدارقطنىعللينظر(1)

.2/371النهايةجائعا.:ساغبا(2)

(2298)ماجهوابن،(0262،1262)داودوأبو،(11752)أحمدوأخرجه.(1265)الطيالسى(3)

تابعه:8/3961الذهبىقال.بهبشرأبىطريقمن(5424)النسائىوأخرجه.بهشعبةطريقمن

.(2281،2282)داودأبىصجحفىالألبانىوصححهبشر.أبىعنحسينبنسفيان
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الغيرمالمنللمضطريحلمابابالضحاياكتاب

نخلاأرمىكنت:قالعمروبنرافععن،أبيهعنجبير،أبىبنصالح

يرمىهذاإن:فقالوا،ع!ييهاللهرسولإلىبىفذهبوافاخذوك!،للأنصار

"لا:قال.أجوعاللهرسوليا:قلت.!؟نخلهمى!رتلم،رافع)يا:فقالنخلنا.

.(1)ادورؤاكاللهككب!ثلايقع،مفاوكل،تريم

ابنعمروأبوأنبأنا،القطانالفضلابنالحسينابووأخبرنا-ا9695

أخىابنعثمانبنعمرحدثنا،المنادىاللهعبيدبنمحمدحدثنا،ال!فاك

بنالحكممولىجبيبرأبىبنصالحعن،تميلةأبوحدثنا،عاصبمبنعلى

ع!ييهاللهرسولإلىالمدينةأهلمنناسشكا:قالابيهعن،الغفارئعمرو

بنرافعهوفإذا."هبفأتوفي"خذوه:قال،نخلهميرمىغفاربنىمنغلاماأن

منقطغ.وهذا،(2)معناهفذكرعمبرو.بنالحكماخوعمرو

الغفارئ:عمروبنرافععناخرلإسنادذلكوروى

ابنعمروأبوأنبأنا،و101/2،الفضلابنالحسينأبوأخبرناه-ا9696

أخىابنعثمانبنعمرحدثنا،المنادىاللهعبيدبنمحمدحدثنا،ال!فاك

الحكمأبىابنسمعت:قالسليمانبنمعتمر،/حدثناعاصمبنعلى

:قالالغفارىعمبروابنرافعأبىعئمعنجذض!،حذثتنى:يقولالغفارئ

يرمىغلاماههناإن:لمجمللنبىفقيل،للأنصارنخلاأرمىغلامواناكنت

:قال."؟نخلهمترمىيمغلام)يا:قال.بهأفأتونى)خذوه:قال:قالنخلنا.

غريب.حسن:وقال.بهموسىبنالففلطريقمن(1288)الترمذىأخرجه(1)

.(1541)عقبحاتمأبىلابنالعللينظر(2)
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الغيرمالمنللمضطريحلمابابالضحاياكتاب

ومسح:قالأضولها".فىمماوكلنخلفمترم"فلا:قالآكل.أنأريدإنى

أبىعن""السننفىداودأبورواه.(1)"بطنهأشبع"اللفئم:وقالالغلامرأس

.2بمعناهمعتمرعنشيبةأبى3ابنىوعثمانبكر

بنالحسنأنبأنا،المقرئمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-أ9697

أبىبنمحمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

عن،أبيهعن،إسحاقبنالرحمنعبدحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا،بكر

دنوناإذاحتى،الهجرةنريدسادتىمعأقبلت:قالاللحمآبىمولىعمير

شديد!.مجاعةفأصابتنىالمدينةودخلواظهرهمفىجعلونىالمدينةمن

المدينةدخلتلوإنك:فقالالمدينةمنيخرجمنبعضبىفمر.قال

فقطعتالمدينةحوائطمنحائطافدخلتحوائطها.ثمارمنفأصبت

عنفسألنى!يمالنبىإلىبىلمحدهب،معىوهماصاحبهفجاء،3قنوين

.((5"خذ:فقال،ام!!حأإلىتص!أ!."؟أفضل"أيفما:فقالفأخبرتأمرى

سبيلى)4(.وخلى،الآخرفأخذالحائطصاحبوأمر

مالمنالأكلجوازعلىغيرهامعدالةكانتثبتتإنالأخباروهذه

علىدلتالتىالدلائلمنفمستفادالبدلوجوبثم،الضرورةعندالغير

به.سليمانبنمعتمرطريقمن(4821)يعلىوأبو،(2299)ماجهوابن،(03432)أحمدأخرجه(1)

.(564)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(2622)داودأبو(2)

.116/4النهايةالزطب.منفيهبماالعذقالقنو:(3)

عنأبيهعنإسحاقبنالرحمنعبدطريقمن(127)17/66والطبرانى،(94212)أحمدأخرجه(4)

عمير.عنالمهاجربنزيدبنبكروأبىعمه
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فضلا...المضطريمنعلاالمالصاحببابالضحاياكتاب

التوفيق.وبالفه،نفسهطيبةبغيرالغيرمالتحريم

عمرانحديثمنالطهارةكتابفىذكرنابماأصحابنابعضاستدذوقد

عطش!فأصابهموأصحابههوسفرفىلمجفهاللهرسولاخرجحينحصينابن

بهاأكأحتىمزادتانعليهبعيرمعهاكانالتىالمرأةإلىبعثوانهشديا،

أصحابهأمرثم،امتلاءإلاتزدادالمهماكماوالمزادتان،مائهامنوأخذوا

ثوبها)2(.لهاملأحتىزادهممنفجاءوا

عندهحانإنفضلاالمضطريمنعلاالمالصاحببافي:

بنالحسنأنبأنا،المقرىمحمدبنعلئالحسنأبوأخبرنا-ا9698

الوليد،أبوحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمد

جميمالنبىمعكنا:قالسعيدابىعن،نضرةأبىعن،الأشهبابوحدثنا

فقالوشمالا،يمينايصرفهافجعل،راحلةعلىرجلجاءإذسفرفى

ومنله،ظهرلامنعلىبهفليكدظهيرمنفضلعندهكان)من:لمجيماللهرسول

أصنافوذكر.((هلزادلامنعلى(ظ2/101بهفليحدزادمنفضلعندهكان

فىمسلمرواه.(3)عندهفضلفىمنالأحدحقلاائهرأيناحتىالأموال

.(4)الأشهبأبىعنشيبانعن""الصحيح

"مع".:مفىبعده(1)

.(127،1059)فىتقدم(2)

.(7858)فىوتقدم.(852)والاداب،(3387)الشحبفىالممنف(3)

.(1728/18)مسلم(4)
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فضلا...المضطريمنعلاالمالصاحببابالضحاياكتاب

بنمحمدالحسنأبوأنبأناإملاء،الراهدسعدأبوحدثنا-أ9699

محمدحدثنا،القاضىيعقوببنيوسفأنبأنا،ال!زاجإسماعيلبنالحسن

عن،وائلأبىعن،المعتمربنمنصورعن،الثورىسفيانأنبأنا،كثيرابن

المريض،وعودوا،الجائع"أطعموا:لمجيهيهالنبئقال:قالالأشعرئموسىأبى

.(2)ريثكبنمحمدعن""الصحيحفىالبخارىرواه.(1)"ىنلواوفكوا

جعفرأبوأنبأنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ5975

الزبيرىأحمدأبوحدثنا،الفخامالوليدبنأحمدحدثناعمرو،بنمحمد

محمدبنعلئالحسنأبوأنبأنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا)ح(

عن،سفيانحدثناقالا:الفريابىحدثنا،مريمأبىابنحدثنا،المصرى

عباسابنسمعت:قالالمساوربناللهعبدعن،بشيرأبىبنالملكعبد

المؤمن"ليس:لمجولجميراللهرسوللسمعت:يقولالزبير)3(ابنيبخلوهو

أحمد.أبىحديثلفظ.(4)"جنبهإلىجمائعوجمارهيشبعالذى

الأصم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبوأخبرنا-أ1975

)ح(شعبةحدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا

.(6649،18860)فىتخريجهتقدم(1)

.(5373)البخارى(2)

.(لخ)ب63/28التاجينظر.البخلإلىينسبهأى:الزبيرابنيبخل(3)

فىيعلىوأبو،(121)المفردالأدبفىالبخارىوأخرجه.(0566،9536)الشعبفىالمصنف(4)

به.سفيانطريقمن(11274)والطبرانى،1/28المعانىشرحفىالطحاوىو،(2699)مسنده

.الأدبفىالبخارىلهخرج،مجهولالمساورابن:3963/8الذهبىقال
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فضلا...المضطريمنعلاالمالصاحببابالضحاياكتاب

بنعثمانحدثنا،الطرائفئالحسنابوأنبانا،الحافظاللهعبدابوواخبرنا

عونأبىعن،الحخاجبنشعبةحدثنا،حرببنسليمانحدثناسعيد،

فأرملوا،الأنصارمنناسسافر:قالليلىابىبنالزحمنعبدعن،الثقفى

فأبوا،،الشرىأوالقرىفسالوهمالعربأحياءمنحىعلىفأتوا

وأشفقت،د!جبهعمرإلىالأعرابفذهبت،منهمفأصابوافضبطوهم

ماال!بيلابنتمنعون:وقالز!حبه/عمربهمفهثم،ذلكمنالأنصار

بالماءأحقال!بيلابنوالنهار؟!بالفيلوالغنمالإبلضروعفىاللهيخلف

قوماأن:ادمبنيحيىروايةوفى،سليمانحديثلفظهذا.هيلع!خاتلامن

فأبوا،الشراءفسألوهمالأعرابمنبقومفمزواارملواالأنصارمن

ابنتمنعون:عمرفقال:قالواحتلبوا.فضبطوهمفابوا،القرىوسالوهم

ابن:قالثئموالنهار؟!بالفيلالمواشىضروعفىاللهيخلفماال!بيل

التاخ!عليه)1(.منبالماءأحقال!بيل

الأصئم،العباسأبوحدثنا،عمروأبىابنسعيدأبووأخبرنا-ا2097

عن،المدنئواقدابنحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا،علىبنالحسنحدثنا

بالماءأحقال!بيلابن:قالعمرعن،جذهعن،أبيهعن،اللهعبدبنكثير

التاخ!عليه)2(.منوالطل

به.شعبةطريقمن(9901)الأموالفىزنجويهوابن،(738)الأموالفىعبيدأبوأخرجه(1)

بنكثيرطريقمن(0110)الأموالفىزنجويهابنوأخرجه.(320)الخراجفىادمبنيحص(2)

.51وكثير:8/3964الذهبىقالبه.المزنىاللهعبد
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بالضرورةالنجسةالأدويةمنيحلمابابالضحاياكتاب

محمدبنإسماعيلأنبأنا،بشرانابنالحسينأبووأخبرنا-أ9703

حدثنا،آدمابنوهويحيىحدثنا،عفانبنعلىبنالحسنحدثنا،الصفار

نأ،الحسنعن،حسانبنوهشامعبيد،و3/101بنيونسعن،زيدبنحماد

عمرفأغرمهمعطشا،ماتحتىيسقوهفلمفاستسقاهمماءأهلأتىرجلا

.(1)ز!نهديتهالخطابابن

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ9704

أنبأناعطاء،بنالوهابعبدأنبأنا،طالبأبىبنيحيىحدثنا،يعقوب

الحسنوكان:إسماعيلقالهذا،بمعنىالحسنعن،مسلمبنإسماعيل

قاتلهم.نفسهعلىوخشىيطعموهأنأبواإن:يقول

بالضرورةالنجسةالأدولةمنلحلماباب

الله،رحمهالعلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-أ9705

بنسالمحدثنابشر،بنالزحمنعبدحدثنا،الشرقىابنحامدأبوأنبأنا

العرنيينمرأكيراللهنبئأن،أنسعن،قتادةعن،عامربنعمرحدثنا،نوح

وأبوالها)2(.الإبلألبانيشربواأن

بنعلئالحسنأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ9706

،همامحدثنا،سلمةأبوحدثنا،أئوببنمحمدحدثنا،لسختويهبنمحمد

اجتويناقدإنا:فقالواكيرالنبئأتواعرينةمنرهطاأن،أنسعن،قتادةعن

.(11972)فىتخريجهتقدم(1)

مسلم.شرطعلىسنده:8/3964الذهبىقال.(16177)فىتقدم(2)
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بالمسكرالتداوىعنالنهىبابالضحاياكتاب

نألمجتالنبئفأمرهمأعضادنا،وارتهست)1(بطوننا،وعظمت،المدينة

الابلبراعىفلحقواوأبوالها،ألبانهامنفيشربواالإبلبراعىيلحقوا

قتلواثئم،وأبدانهمبطونهمصلحتحتىوألبانها،أبوالهامنفشربوا

بهم،فجىءطلبهمفىفبعث،ع!ي!النبئذلكفبلغ،الابلوساقواالزاعى

سيرينبنمحمدفحذثنى:قتادةقال.أعينهموسمروأرجلهمأيديهمفقطع

سلمة،أبىعن""الصحيحفىالبخارئرواهالحدود)2(.تنزلأنقبلذلكأن

.(3)مافهعنخالدبنهدبةعنمسلمورواه

حدثنا،عدئابنأحمدأبوحدثنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-ا9707

الجعد،بنعلئحدثنا:قالااللهعبيدبنوطريفالمقرئاللهعبدبنموسى

منوكانأبيهعنقباء،أهلمنشيجععنثوير،عن،إسراليلأخبرخ!

بأس"لا:فقال،الأتنألبانشربعنع!ي!النبئسألالهعفي!،النبىأصحاب

(4)
.".

.بالقوىهذاليس:الشيخقال

بالمسحرالتداوىعنالنهىباب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9708

وهبحدثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

.2/282والنهاية،6/122اللغةتهذيبينظربعضا.بعضهاوضرباضطربتأى:ارتهست(1)

.(16177)فىوتقدم.(3994)الصغرىفىالمصنف(2)

.(.../1671)ومسلم،(5686)البخارى(3)

ساقط.صنده:8/3964الذهبىقال.533/2الكاملفىعدىابن(4)
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بالمسكرالتداوىعنالنهىبابالضحاياكتاب

أبيه،عن،وائلبنعلقمةعن،حرببنسماكعن،شعبةحدثنا،جريرابن

عنلمج!النبىسأل!جعفى-منرجلأ-طارقبنسويدأوسويدبنطارقأن

تس!يل"إنها:لمجي!النبئفقال!واء.إنها:فقالصشعتها،عنفنهىالخمر،

غندرحديثمن""الصحيحفىمسلم،ظ3/101أخرج!.(1)"ءادولكنهابدواء

.(2)!لأسسويدبنطارقإن:وقال!،شعبةعن

العلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوالسيدأخبرنا-أ9759

حدثنا،الحافظالحسنبنمحمدبنأحمدحامدأبوأنبأنا،اللهرحمه

يحيىحدثنا:قالاالبغدادىالحارثبنوإبراهيمالدورىمحمدبنالعباس

مولىنافععن،جبيربنموسىعنمحمد،بنزهيرحدثنا،بكيرأبىابن

يقول!:لمجتاللهرسول!سمعأنهعمر،بناللهعبدعن،عمربناللهعبد/

فيهاتخعلأ!ربأى:الملائكةقالتالأرضإلىاللهأهبطهلماالسلامعليهادم"إن

لاماأغلمإقلاللكونقذح!بحمدكلنسئحونخنالذمآويسئفكفيهايفسدمن

للملائكة:اللهقالآدم.بنىمنلكأطوعنحنربناقالوا:،30:البقرةأنغلمون!هو

ربنا،:قالوا.تعملونكيففننظرالأرضإلىنهبطهماحتىالملائكةمنملكينهلموا

البشر،أحسنمنامرأة(3)الزهرةلهماومثلت،الأرضإلىفأهبطا.وماروتهاروت

،(3873)داودوأبو،(18862،27238)أحمدوأخرجه.(3995)الصغرىفىالمصنف(1)

به.سعبةطريقمن(1390،6065)حبانوابن،(4602)والترمذى

.(1984/12)مسلم(2)

السماء.فىهىالتىالزهرةانهالا،إلزمانذلكفىكانتامرأةهذهالزهرة:حبانابن3حاأبوقال(3)

.14/66حبانابنصحيح
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بالمسكرالتداوىعنالنهىبابالضحاياكتاب

.الإشراكمنالكلمةبهذهتكلماحتىواللهلا:فقالتنفسها،فسألاهافجاءتهما

فسألاهاتحملهبصبئرجعتثئمعنهمافذهبتأبدا.بالفهنشركلاواللهلاقالا:

ثئمفذهبت.أبدانقتلهلاواللهلافقالا:.الضبئهذاتثتلاحتىوالفهلا:فقالتنفسها

الخمر.هذاتشرباحتىوالفهلا:فقالتنفسهافسألاهاتحملهخمبربقدحرجعت

مفاتركعماماوالله:المرأةقالتأفاقافلماالصبئ،وقتلاعليهافوقعافسكرافشربا

وعذابالدنياعذاببينذلكعندفخئراسكرتما.حينفعلتماهقدإلأعلئأبيتما

الدنيا")1(.عذابفاختارا،الآخرة

نافع.عنجبيربنموسىعنمحمدبنزهيربهتفزد

ذكرت:قالكعبعنعمرابنعننافععنعقبةبنموسىورواه

اشبه.وهذاالقضة)2(،هذهبعضفذكر.ادمبنىأعمالالملائكة

بنإسماعيلأنبأناببغداد،بشرانابنالحسينابوأخبرنا-ا9710

ابنوهوعمروعن،سفيانحدثنا،نصربنسعدانحدثناالضفار،محمد

والخمر،إئاكم:رحنهعفانبنعثمانقال:قالجعدةبنيحىعن،دينار

نأوإفا،الكتابهذاتحرقأنإفا:لهفقيلرجلاض!شر.كلمفتاحفإنها

،الكأسهذاتشربانوإفا،المرأةهذهعلىتقعانوإفا،الضبئهذاتقتل

،الكأسشربمنأهونشيئافيهايرفلم:قال.الضليبلهذاتسجدأنوإفا

أبىبنيحىطريقمن(6186)حبانوابن،(1786)أحمدأخرجهو.(162)الشعبفىالمصنف(1)

أنصارى.وهووثقجبيربنموسى:8/3965الذهبىقالبه.بكير

...نافععنعقبهةبنموصبنومحمدالحاكمعن(6695)الشعبفىالمصنفذكره(2)
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بالمسكرالتداوىعنالنهىبابالضحاياكتاب

.(1)الكتابوحرقالمرأةعلىووقعالصبئوقتلللصليبسجدشربهافلما

عنالحارثبنالرحمنعبدحديثمنالأشربةكتابفىرويناهوقد

.(2)عفانبنعثمان

ابنمحمدأبوأخبرنا،الفقيهالحارثابنبكرأبوأخبرنا-ا9711

أبوحدثنا،سليمانبنهارونبنحسنحدثنا،الأصبهانئحيان،و4/101

بنحسانعن،الشيبانىإسحاقأبىعنجرير،حدثنا،القطيعئمعمر

لمجيداللهرسول!فدخلكوزفىنبيذانبذت:قالتسلمةأمعن،مخارق

فقال!هذا.لهافنعتلىابنةاشتكت:قلت"؟هذا"ط:فقاليغلىوهو

.(3)"عليكمحزمفيماشفاءكميجعللمالله"إن:!ي!اللهرسول

دخل:قالتسلمةأمأنحسانعنالشيبانىعنالواسطئخالذورواه

.(4)معناهفذكرلمجيد.اللهرسول!علئ

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9712

حدثناالجبار،عبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

سلمةبنشقيقعن،حسانبنحبيبعن،الأعمشكنبكير،بنيونس

فأتىالأصفر-الماءيعنىالصفر-فيهفوجدبطنهمنارجلاشتكى:قال

الموضعين.فىبالخاء.الكتابوخرقالكتابتخرق:وفيه.(17417)فىتقدم(1)

.(17416)فىتقدم(2)

به.جريرطريقمن(1391)حبانوابن،(6966)يعلىأبوأخرجه(3)

به.الواسطىاللهعبدبنخالدطريقمن(159)الأشربةكتابفىأحمدأخرجه(4)
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حراما...يكونبماالتداوىعنالنهيبابالضحاياضاب

الفهإن:اللهعبدفقالال!كر.!رفنعتبطنىاشتكيتإنى:فقالاللهعبد

.(1)عليكمحزمفيماشفاءكميجعللم

الضرورةحالغيرفىحرامايحونبماالتداوىعنالنهىباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرنا-ا9713

أنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،الواسطئعبادةبنمحمدحدثناداود،

أئمعن،الأنصارئعمرانأبىعن،مسلمبنثعلبةعن،عئاشبنإسماعيل

الذاءأنزلوجلعزالله"إن:ججاللهرسولقال:قالاءالذرفىأبىعن،الذرداء

بحرابم")2(.تداوواولاكداووا،دواء،داءلكلوجعلوالذواء،

داود،أبوحدثنابكر،بنمحمدأنبأنا،علىأبووأخبرنا-ا9714

أبىبنيونسحدثنابشر،بنمحمدحدثنا،اللهعبدبنهارونحدثنا

الذواءعنجم!اللهرسولنهى:قالهريرةأبىعنمجاهد،عن،إسحاق

.(3)الخبيث

وأبالمسكرالتداوىعنالنهىعلىفمحمولانصخاإنالحديثانوهذان

وبينبينهماجمعاليكون؟الضرورةحالغيرفىحرامبكلالتداوىعلى

أعلم.والفه،العرنئينحديث

...شقيققال:قالالأعمشطريقمن(171)الأثربةفىأحمدأخرجه(1)

.(833)داودأبىضعيففىالألبانىوضعفه.(3874)داودأبو(2)

طريقمن(3459)ماجهوابن،(4502)والترمذى،(4880)أحمدوأخرجه.(3870)داودأبو(3)

داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.صالحصنده:8/3966الذهبىقال.بهإصحاقأبىبنيون!

(3278).
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الجبنأكلبابالضحاياكتاب

قالا:الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبرنا-ا9715

وهب،ابنحدثنا،نصربنبحرحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

:يقولنافعاسمعأنهحدثهسعيدبنرئهعبدأن،الحارثبنعمروأخبرخ!

6/10مفابشىءيداوىألاعليه/اشترطأهلهبعضيعالجطبيبادعاإذاعمرابنكان

.(1)لجوعزاللهحرم

الجبنأكلباب

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-ا9716

بنعمروعن،عيينةبنإبراهيمحدثنا،البلخئموسىبنيحيىحدثنا،داود

تبوكفىبجبنةعجيرالنبئأص!:قالر!يمماعمرابنعن،الشعبىعن،منصور

.(2)وقطعفسمىبسكينفدعا

حدثنا،جعفربناللهعبدأنبأنا،فوركابنبكرأبووأخبرنا-أ9717

عن،شريكحدثنا،الطيالسئداودأبوحدثنا،حبيب،ظ4/101بنيونس

رأىمكةفتحلفالمجي!اللهرسولأن،!ضزعباسابنعن،عكرمةعن،جابر

فقال:قال.العجمبأرضيصنعطعامهذا:فقالوا."؟اذهإط:فقالجبنة

.(3)"اولكواللهاسمواذكرواالشكمنفيه"ضعوا:لمجي!اللهرسول

به.يعقوببنمحمدالعباسأبىعن218/4الحاكمأخرجه(1)

بنيحيىطريقمن(1425)حبانابنوأخرجه.(9381)داودوأبو،(3997)الصغرىفىالمصنف(2)

من(8795)الرزاقوعبد.بهعيينةبنإبراهيمطريقمن(0847)الأوسطفىوالطرانى.بهموسى

.(3235)داودأبىصحيحفىالألبانىوحسنهبه.منصوربنعمروطريق

وسئل=.بهشريكطريقمن(18071)والطرانى،(2755)أحمدوأخرجه.(2807)الطيالسى(3)
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الجبنأكلبابالضحاياكتاب

وأبومطرابنعمروابوأنبأنا،قتادةابننصرأبواخبرنا-ا9718

حدثنا،المروزئسليمانبنيحيىبنمحمدانباناقالا:السراجالحسن

يحذث،قرظةسمعت:قالإسحاقابىعن،شعبةحدثنا،علىبنعاصم

نإ:فقالالجبنعنر!حبهالخطاببنعمرسالت:قالشهاببنكثيرعن

تغزبمم)2(ولا،عليهاللهاسمواذكروافكلواوالفبأ)1(،الفبنمنالجبن

.(3)هفلاأعداء

محمداللهعبدأبوأنبأنا،إسحاقابىابنزكرئاابوأخبرنا-ا9719

،عونبنجعفرأنبأنا،الوهابعبدبنمحمدأنباناالشئيباك!،يعقوبابن

فضعالجبنتأكلأنأردتإذا:قالمل!ثزعلىعن،حئةعن،مسلمأنبأنا

.(4)لكواللهاسمواذكرفيهالشفرة

سلمانعنوروى،هب!م!دعلععناخروجهمنذلكفىوروى

.(الفارسى)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

الحسنابنبكروأبوإسحاقأبىابنزكرئاأبووأخبرنا-ا9720

منكر.حديثهو:فقال-2/337والحكمالعلومجامعفىكما-الحديثهذاعن=أحمد

.(أبال1/150اللسانينظر.النتاجفىاللبنأول؟عنبوزنعلىالفبأ:

.أنكميغر5:مفى

طريقمن(8783،8787)الرزاقوعبد.بهضعبةطريقمن(434)الجعدياتفىالبغوىأخرجه

به.شهاببنكثير

ترك.،الملائىيسارابنهومسلم:8/3967الذهبىقال

.(18066)فىتقدم

-594-



يحللاوماالجبنمنيحلمابابالضحاياكتاب

اللهعبدبنمحمدأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالاالقاضى

عن،أبيهعن،بكيربنمخرمةأخبرنى،وهبابنحدثنا،الحكمعبدابن

لمج!النبىزوجعائشةمناامرأةسألت:قال-المنكدرابنيعنى-بكرأبى

.(1)لكافأعطينيهتأكليهلمإنر!نها:عائشةفقالت،الجبنأكلعن

،العدلجعفربنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-أ1972

شعبة،حدثنا،أبىحدثنامعاذ،بناللهعبيدحدثنامحمد،بنيحيىأنبأنا

فىقالتأنهالمج!النبىزوجر!بقاسلمةأمعن،تملكعن،إسحاقأبىعن

.(2)اللهاسمواذكرواكلوا:الجبن

يحللاوماالجبقمنيحلماباب

الزحمنعبدأنبأناالعمرى،الفتحأبوالشريفأخبرنا-أ9722

عن،شعبةنبأناأ،الجعدبنعلئحدثنا،البغوئالقاسمأبوحدثنا،الشريحئ

نأد!نهالخطاببنعمركتابعليناقرئ:قالعفهعن،عقيلبنىمنرجل

.(3)الكتابأهلصنعهمفاالجبنكلوا

عنه.الثورئرواه،قدامةبنثوروعفه،العقيلئإبراهيمهو:الشيخقال

حدثنا،العراقئنصرأبوأنبأنا،الأردستانئبكرأبواخبرناه-أ9723

الوليد،بنالفهعبدحدثنا،الهلالئالحسنبنعلئحدثنا،الجوهرئسفيان

إاكله!.:الأصلحاشيةفى(1)

شيبةأبىوابن،(8781)الرزاقوعبد.بهشعبةطريقمن(454)الجعدياتنىالبغوىأخرجه(2)

به.السبيعىإسحاقأبىطريقمن(24777)

.(455)الجعدياتنىالبغوى(3)
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يحللاوماالجبنمنيحلمابابالضحاياكتاب

:قالقدامةبنثورعمىحدثنى،العقيلئإبراهيمحدثنى،سفيانحدثنا

أهلصنعماإلاالجبنمنتأكلواألازحبهالخطاببنعمركتابجاءنا

.(1)الكتاب

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9724

حدثنا،سليمانبنهارونحدثنا،وثلاثينسبعسنة،و5/101إملاءيعقوب

أبىبنعبيدعنمنصور،عبئ،وشعبةسفيانعن،مهدىبنالرحمنعبد

منكلوا:!حبهمسعودابنهواللهعبدقال:قالسكنبنقيمسعن،الجعد

.(2)الكتابوأهلالمسلمونصنعماالجبن

أنبأنا،الحافظعلىأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبواخبرنا-ا9725

شعبة،حدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،بشاربنمحمدحدثنا،عباسبنعلئ

صنعماكل:فقالالجبنعنعمرابنسألاله،البارقىعلىعن،قتادةعن

.(3)الكتابوأهلالمسلمون

.(4)مالكبن/وأذسعباسبناللهعبدعنهذامثلورؤينا

به.العقيلىإبراهيمطريقمن1/311الكبيرالتاريخفىالبخارىذكره(1)

أبىبنعبيدطريقمن(8980)والطبرانىبه.منصورطريقمن(24781)شيبةأبىابنأخرجه(2)

به.الجعد

(3999)الصغرىفىالمصنفوذكره،(8027)5/55الزوائدمجمعفىكما-الطبرانىأخرجه(3)

...رمعابنسألأنهالبارقىعلىعن

بعدالحديثفىمسندةستأتىمالكبنأن!ورواية،(17702)فىتقدمتعباسبناللهعبدرواية(4)

الآتى.
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يحللاوماالجبنمنيحلمابابالضحاياكتاب

الجبن،يصلحبهاالتى(2)الإنفحةمنهافتؤخذتذبحالسخال)1(لأنوهذا

ماتتإذاوهكذا،يحللمالأوثانوأهلالمجوسذبائحمنكانتفإذا

تحل.لمالإنفحةمنهافأخذتالسخلة

حدثنا،البصرىعثمانأبوأنبأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا-أ9726

بنجبلةعن،سفيانحدثناعبيد،بنيعلىحدثنا،الوهابعبدبنمحمد

فيهإن:فقيل.وكلسم:فقالوالسمنالجبنعنعمرابنسئل:قالسحيبم

.(3)تأكلهفلاميتةفيهأنعلمتإن:فقال.ميتة

عنذلكرؤينا،للطهارةتغليباعنهيسأللار!اله!الصحابةبعضكانوقد

احتياطا.عنهيسألوبعضهموغيرهما،عمروابنعباسابن

أحبالقصرهذامنأخرلأن:قالأنهالأنصارئمسعودأبىعنوروينا

عنه.أسأللاجبناآكلأنمنإلئ

الجبنعنيسألونلمجي!محمدأصحابكان:قالالبصرئالحسنوعن

ال!من.عنيسألونولا

الحسنبنأحمدبكروأبوإسحاقأبىابنزكرياأبوأخبرنا-أ9727

بناللهعبدبنمحمدأنبأناالأصئم،هوالعباسأبوحدثنا:(4)الاق

لإ.سخ)11/332اللسانينظر.أنثىأوذكزاوالضأنالمعزمنالاةولد؟سخلةجمع:ال!خال(1)

ن)2/622اللسانينظر.البنبهيغلظالسخالبطنمنيستخرجشىءهو؟الهمزةبكسر:الإنفحة(2)

!إ.ف

به.سحيمبنجبلةعن!3998)الصغرىفىالمصنفذكره(3)

الأصل.:فىلي!(4)
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والطحالالكبدفىجاءمابابالضحاياكتاب

أبىبنأبانعن،مئئبنالخليلأخبرخ!،وهبابنأنبأنا،الحكمعبد

جمتاللهرسولعهدعلىالجبننأكلكنا:قالمالكبنأنسعن،عياش

وأهلالمسلمونصنعماإلايأكللاأذمنوكانعنه.نسأللاذلكوبعد

.الكتاب

متروئر)1(.عياشأبىبنابان

الأصئم،هوالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9728

بنعطاءحدثنا،خيثمةابوحدثنا،النضرأبوحدثنا،مكرمبنالحسنحدثنا

لابنيعنى-الزحمنعب!أبايا:قلت:قالجمهانبنكئيرعن،السائب

منفخرجتعليهافوطئتميتةدجاجةعلىمررت:غيرىقالأوعمر-

دجاجةعلىمررتالزحمنعبدأبايا:قاللا.:قالاكلها؟،بيضةاستها

اكله؟،فرخافأخرجتففزختهابيضةاستهامنفخرجتعليهافوطئتميتة

.(2)العراقأهلمن:قلت:قالأنت؟مفن:قال

والطحالالحبدفىجاءماباب

منصورأبوأنبأنا،البشيرئقتادةابننصرأبواخبرنا(ظ011/5-ا9972

منصور،بنسعيدحدئنا،نجدةبنأحمدأنبأنا،الهروئالفضلبنالعباس

قال:قال!اعمرابنعن،أبيهعن،أسلمبنزيدبنالزحمنعبدحدثنا

.(32)عقبتقدم(1)

الأوصطفىالمنذرابنوذكره.بهالسائببنعطاءطريقمن(2699)الجعدياتفىالبغوىأخرجه(2)

عطاء...عنجريرعنراهويهبنإصحاقعن2/290
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ذبحتاذاالشاةمنيكرهمابابالضحاياكتاب

وأما،والحيتانفالجرادالميتتانفأماودمان،ميتتانلنا"أحفت:لمجيماللهرسول

والكبد")1(.فالالحالالدمان

علىموقوفاغيرهمورواه،أبيهمعنوأخواهالزحمنعبدرواهكذلك

الصحيح.وهوعمرابن

بنإسحاقابنمحمدأبوأنبأناقتادةابننصرأبووأخبرنا-أ9730

اللهعبدحدثنا،ادمبنبشرحدثنا،نجدةبنمعاذنبأناأ،بهاالهروىالبغدادى

ثابتبنزيدعن،أبيهعن،عروةبنهشامعنمعمز،أخبرنى،المباركابن

.(2)هببأسلاأنهأهلىليعلمإلاحاجةإليهبىوماالطحاللاكلإنى:قال

،إسحاقابنمحمدأبوأنبأنا،قتادةابننصرأبووأخبرنا-أ9731

عن،حرببنسماكعن،الأحوصأبوحدثنابشر،حدثنامعاذ،أنبأنا

:قال.نعم:قال؟الطحالاكل:فقالر!بنعباسابنرجلسأل:قالعكرمة

.(3)المسفوحالذمحرمإنما:قالدم.عامتهاإن

ذبحتإذاالشاةمني!رهماباب

أخبرنىحمشاذ،بنعلىحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9732

عن،الأشجعئحدثنا،حذثهمالليثأبىبنإبراهيمأن،الهيثمبنيزيد

كان:قالمجاهدعن،جميلأبىبنواصلعن،الأوزاعىعن،سفيان

.(1212،19028)فىتقدم(1)

به.معمرطريقمن(8776)الرزاقعبدأخرجه(2)

به.الأحوصأبىطريقمن(24730)شيبةأبىابنأخرجه(3)
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8/10

...النسخعليهوردثماسرائيلبنىعلىحرممابابالضحاياكتاب

والحياء)1(والأنثيينوالذكروالمرارالذم:سبعاالشئاةمنيكره!داللهرسول

منقطع.هذامقدمها)2(.جمي!إليهالشئاةأعجبوكان:قال.والمثانةوالغذة

(3)دء
أبىبنواصلعن-ضعي!وهو-وجيهبنموسىبنعمرورواه

منسبعأكليكرهكان!تالنبئأن،هالاعباسابنعن،مجاهدعن،جميل

الحديث.فذكر.الشئاة

حدثنا،عدىابنأحمدأبوأنبانا،المالينىسعدأبوأخبرناه/-ا9733

حدثنابشير،بنفهرحدثنا،الوزانأتوبحدثنا،الزقىالحسينبنوفار

وصله.يصخولاموصولا،فدكره.4موسىبنعمر

وعافة،بالإجماعحرامالذم:عنهبلغنىفيماالخطابىسليمانأبوقال

محزمة.غيرمكروهةمعهالمذكورات

النسخعليهوردثمإسرائيلبنىعلىحرمماباب

لمجتمحمدنبينابشريعة

اطعاهـ!ان!ص:وتعالىتباركاللهقال:اللهرحمهالشئافعئقال

.،93:عمرانالأ(6)الاية!ءنفسهعكيلإشرصحرمما،إإسرءيلئبنى-صلأ

.(ىى)ح37/514التاج.والسباعوالظلفالخفذواتمنالفرجبالمد؟:الحياء(1)

به.الأوزاعىطريقمن(465)المراسبلفىداودوابر،(8771)الرزالتىعبدأخرجه(2)

.(1096)عقبتقدم(3)

.5/1672الكاملفىعدىابن(4)

.1/32السننممالم(5)

.242/2الأم(6)
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...النسخعليهوردثماسرائيلبنىعلىحرممابابالضحاياكتاب

أنبأناببغداد،الجبارعبدبنيحيىبناللهعبدأخبرنا-أ9734

الثورممئىأنبأنا،الززاقعبدحدثنا،منصوربنأحمدحدثثاالضفار،إسماعيل

أبوأنبأنا،إسحاقابنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(

أبىبنحبيبعن،سفيانعن،سعيدبنيحيىحدثنامسذد،حدثنا،المثنى

النساعرقأخذهإسرائيلأنر!يمماعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،ثابت

فيه،و6/101لحمايأكلألااللهشفاهإنفجعل:قالزقاء.ولهيبيتفكان

لي،رسإئبنىصلأ!انالظعامى!ص:فنزلتاليهود،فحزمته:قال.عروق

نإفاتلوقآبالتؤرلةفآتواقلالئؤرلةتترلأنقئلمنءنفسهعكاشرءيلحزمما،إ

:سفيانقال:الززاقعبدقال.التوراةقبلكانهذاأنأىصدقين!كنتخ

صياحا)1(.زقاء

علتهمحرقناهادووأألذجمتمن!فبظر:وتعالىتباركاللهقال:الشافعئقال

الاية.!التمأطتطينت

أحفتكانتطيبات-أعلمواللهيعنى-وهن:اللهرحمهالشافعئقال

لهم.

وأتغنصأتجقرومفظفرذى!حرئناهادوأائذلى!وعلى:وقال

لهمظغ!أختلطماأوأئحوالآأوظهورهمآحملتماإلاشومهمآعلتهـتمحرشا

.،146:الأنعامأ

،1/126تفسيرهفىالرزاقوعبد.الذهبىووافقه،الشيخينشرطعلىوصححه2/293الحاكم(1)

طريقمن(3818)تفسيرهفىحاتمأبىابنوأخرجه.5/584تفسيرهفىجريرابنطريقهومن

به.الثورىسمان
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...النسخعليهوردثماسرائيلبنىعلىحرممابابالضحاياكتاب

.(2)البطنفىوالشرابالطعام(1)ىوحما:الحوايا:الشافعئقال

الحسنابوأنبأنا،إسحاقابىابنزكرئاابواخبرنا-ا9735

بنمعاويةعن،صالحبناللهعبدحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا،الطرالفئ

ذىل!!:قولهفىءجهعباسابنعن،طلحةأبىبنعلىعن،صالح

يعنىظهورهمآ!.حملتما!إلا:قولهوفى.والنعامةالبعيرهو:قالظفر!

المبعر)3(.وهوالحوايااوالشحممنبالطهرعلقما

ظفبرذىكلتفسيرفىقولهمنمجاهدعننجيحأبىابنرواهوبمعناه

وغيرهل!ء!هالخطاببنعمرعنالثابتالحديثفىمضىوقدوالحوايا)4(،

فباعوهافجملوهاالشحومعليهمحزمتاليهوداللهالعن:قالانه!فهالنبىعن

.(أثمانها")واكلوا

بنىعلىوجلعراللهحزممايزلفلم:اللهرحمهالشافعئقال

حئى،حزمهحينمنمحزماعافة-وغيرهمخاضةاليهود-إسرائيل

دينهأنخلقهوأعلم،بهالإيمانففرضجمي!،محمداوجلعراللهبعث

"حولا.:الأصلفى(1)

.242/2الأم(2)

.(رع)ب4/71اللسان.أربعذىكلمنالبعرمكان:المبعر(3)

طريقمن(8035)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،9/638،464تفسيرهفىجريرابنأخرجهوالأثر

اخره.علىمقتصزابهصالحبناللهعبد

به.نجيحأبىابنطريقمن639/9تفسيرهفىجريرابنوأخرجه.1/226مجاهدتفسير(4)

.(11149،111532،11153،31156،11157،17408،18772)فىتقدم(5)

-602-



...النسخعليهوردثمإسرائيلبلىعلىحرممابابالضحاياكتاب

الإستلض!وأدئهعندالذلى!إن:فقالقبلهدينكلبهنسخالذىالإسلام

اتكتبيأهل!قل:المشركيتمنالكتابأهلفىوأنزل.،19:عمرانالأ

بقتالهموأمر.،64:عمرانالأالايةوبتمبهز!بينناسوإلم!دؤإكتمالؤ(

النبئالرسوليتبعوت)أئذين:فيهموأنزليسلموا،لمإنالجزيةيعطواحتى

بالمغروفيآمرهمواءلانجيلالتؤرلةفىعندهئممكوباجمدوفهرألذىالأئى

ويضعاتخنيثصكليهصويحرمالظئبتلهصويحلأنسرعنوينه!هم

الشافعئقال.،157الأعراف:أعلئهض!كانتالىوالأغظإضرهتمعنهئم

شرعماقبلأحدثوابمامنعواوماأوزارهم:أعلمواللهفقيل:اللهرحمه

(1).اصص
محمدجميم.دينمن

عثمانحدثنا،الطرالفئالحسنأبوأنبأنازكريا،أبوأخبرنا-أ9736

أبىبنعلىعن،صالحبنمعاويةعن،صالحبناللهعبدحدثنا،سعيدابن

فيماالميثاقمنعليهمأخذاللهكانماهو:قالر!يهماعباسابنعن،طلحة

.(2)عنهمذلكيضعأنعليهمحزم

وجلعزاللهبدثمنذيعقلخلقيبقفلم:اللهرحمهالشافعئقال

دينه،باتباعاللهحجةعليهقامتإلادعوتهبلغتهإنسولاجنمنلمجؤمحمدا

علىأحلماوإحلال،نبيهلسانعلىاللهحرمماتحريممنهمامرئكلولزم

.242/2،243الأم(1)

صالحأبىطريقمن(8351)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،01/494تفسيرهفىجريرابنأخرجه(2)

به.صالحبناللهعبد
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الضحاياكتاب

.(1)!مجمحمدلسان

...النسخعليهوردثماسرائيلبنىعلىحرمماباب

النضرأبوأخبرنى،الحافظاللهعبدأبواخبرنا/،ظ6/101-ا9/109737

إسحاقحدثنا،المروزىنصربنمحمدحدثنا،يوسفبنمحمدبنمحمد

جعفر،ابىابنعمروأبووأخبرنى:قال)ح(معاويةأبوأنبانا،إبراهيمابن

عن،معاويةأبوحدثنا،شيبةأبىابنبكرابوحدثنا،سفيانبنالحسنأنبأنا

قوقلبنالنعمانجم!النبئأتى:قالجابرعن،سفيانأبىعن،الأعمش

،الحراموحرمت،المكتوبةصفيتإذاارأيت،اللهرسوليا:فقال

فىمسلمرواه.(2)"معن":جم!النبئفقال؟الجنةأدخلأ،الحلالواحللت

.(3)شيبةأبىابنبكرأبىعن""الصحيح

محمدبنبكرأنبأنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا-ا9738

حدثنا،إبراهيمبنمكىحدثنا،الفضلبنالضمدعبدحدثنا،الصيرفى

قال:قالزءحبهيساربنمعقلعن،المليحأبىعنحميد،أبىبناللهعبيد

ولابه،واقتدوا،حرامهوحزموا،حلالهأحفوا؟بالقرآن"اعملوا:كيواللهرسول

بعدىمنالعلمأولىوإلىاللهإلىفرذوهمنهعليكمتشابهومامنه،بشىءتكفروا

ربهم،منالنبيوناوتىوماوالزبوروالإنجيلبالتوراةوآمنوا،يخبروكمكما

.2/243الأم(1)

(0194)يعلىوأبو،(0786)الأوسطفىوالطبرانى.بهمعاويةأبىعن(14394)أحمدأخرجه(2)

به.الأعمشطريقمن

.(15/16)مسلم(3)
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...النسخعليهوردثمإسرائيلبنىعليحرممابابالضحاياكتاب

ولكلألا،مصدقوماحل)1(،مشفعشافغف!نه،البيانمنفيهوماالقرآنوليسغكم

"طه"وأعطيت،الأولالذكرمن""البقرةسورةأعطيتوإنى،القيامةيومنورآية

تحتمنالكتابفاتحةكأأعطيت،موسىألواحمنو"الحواميم"طواسين"9و

العردثن")2(.

.(3)هيفيملمواحميدأبىبناللهعبيد

عندذلكفكان،الكتابأهلطعاموجلعزاللهوأحل:الشافعئقال

كتابىذبيحةتحلأنيجوزفلاشيئا،منهايستثنلمذبائحهمالتفسيرأهل

قبلالكتابأهلعلىحرمكانممامسلمكلعلىحرامالذبيحةوفى

(4)-ااك
صيرو.محمد

الله،رحمهالعلوىالحسينبنمحمدالحسنأبوأخبرنا-أ9739

إسحاقأبوحدثنا،الطوسئجميلبنعمربنمحمدالأحرزأبوأنبأنا

ابنهوسليمانحدثنا،سعدويهحدثنا،الحربئالمروزىإسحاقبنإبراهيم

مقبوللهشافعفإنهفيهبماوعملاتبعهمنيعنى.مصدقساع:وقيل.مصدقمجادلخصم:ماحل(1)

.303/4النهايةينظربه.العملتركإذامساوئهمنيرفعفيماعليهومصدق،الشفاعة

(525)20/225الطرانىوأخرجه.وصححه567/1والحاكم،(2478)الشصبفىالمصنف(2)

به.حميدأبىبناللهعبيدطريقمن

حديئه.تركوا:أحمدقال:8/3971الذهبىقال.الخطابأبو،الهذلىحميدأبىبناللهعبيدهو(3)

،2/65والمجروحين،5/312والتعديلوالجرح،5/377الكبيرالتاريخ:فىعليهالكلامينظر

.19/29الكمالوتهذيب

.243/2الأم(4)
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انفسهمعلىالمشركونحرممابابالضحاياكتاب

خيبريومكانلفا:قالمغفلبنالله-جد!ى،هلالبنحميدعن،المغيرة

فإذافالتفتشيئا.منهاحداأعطىلا:فقنتفاحتضنتهشحممنجرابدلى

يتب!م)1(.جمتالنبئ

،عدىابنأحمدأبوأزبأنا،المالينئسعدأبووأخبرنا-أ9740

بنحميدعن،شعبةأخبرنا،الوليدأبوحدثنا،(2)الحباببنالفضلأخبرك!

فالتزمتهخيبريومشحممنجرابدلى:قالمغفلبناللهعبدعن،هلال

فاستحييتيتب!ميخيرالنبئفإذافالتفتشيئا.أحداأعطىلا-لىهذا:فقلت

ء(3)
.(4)ىضمكما""الصحيحفىاخرجاه.منه

ذلكوفى،الكتابأهلذبيحةمنالشثحمأباحأنهعلىدذماهذاوفى

الفه.رحمهالشئافعىقولصخةعلىدذما

انفسهمعلىالمشرحونحرمماباب

منأنفسهمعلىالمشركونحزم:اللهرحمهالشئافعئقال،و7/101

مثلوذلك،بتحريمهمحراماليستانهاوجلعراللهأبانأشياءأموالهم

والغنمالإبلفىينزلونهاكانوا،(والحام)والوصيلةوال!ائبةالبحيرة

.(19183)فىتخريجهتقدم(1)

"خباب".:مفى(2)

واخرجه.2/692الكاملفىعدىوابن،4/241والدلائل،(0304)الصغرىفىالمصنف(3)

به.شعبةطريقمن(05552،05672)احمد

.(...،1772/72،73)ومسلم،(5331،4124،8055)البخارى(4)

.(12036)فىمعانهافىتقدمماينظر(5)
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أنفسهمعلىالمشمركونحرممابابالضحاياكتاب

هوكمافيهالكلاموساقوملكها)1(.وئحومهاألبانهافئحزمونكالعتق"،

.""المبسوطفىمنقوذ

ابنزكرياوأبوالفقيهطاهروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9741

محمدالعباسأبوحدثنا:قالواعمروأبىابنسعيدوابوالفزكىإسحاقأبى

وشعيمثأبىأنبأنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدأنبأنا،يعقوبابن

أبىعن،المسئبابنعن،شهابابنعن،الهادابنعن،الفيثأنبأنا:قالا

يجمالخزاعئعامربنعمرو"رأيت:يقولكيراللهرسولسمعت:قالهريرة

تسئبالتى:السائبة:سعياقال.(3)((السيبسئبمنأؤلكانالنار؟فى(2)قصبه

أحا،يحلبهافلاللطواغيتدزهايمنعالتى:والبحيرةشىب!.عليهايحملفلا

بأنثىبعدتثنىثئمبأنثىالإبلنتاجأؤلفىتبكرالبكرالناقة:والوصيلة

إحداهماوصلتإنالوصيلةيدعونها:للطواغيتيسيبونهافكانوا

قضىفإذا،الإبلمنالعشريضربالإبلفحل:والحام،بالأخرى

10/10شيئاعليهيحملوافلممن/الحملفأعفوهللطواغيت4جدعوهضرابه

وغيرهكيسانبنصالححديثمن""الصحيحفىأخرجاه.()الحام:فسموه

.243/2الأم(1)

ينظرالأمعاء.منالبطنأسفلكانماهو:وقيلكلها.للأمعاءاسم:وقيل.المعى؟بالضم:القصب(2)

.4/67النهاية

!السوائب!.:م،سفى(3)

.1/642النهايةينظر.عليهغلبأطلقف!ذا،أخصبالأنفوهو،والشفةوالأذنالأنفقطع:الجدع(4)

،(8787)أحمدوأخرجه.(94)القبرعذابوإثبات،(4004،0504)الصغرىفىالمصنف(5)

-(8774)الأوسطفىوالطبرانى،(6260)حبانوابن،(1479)المشكلشرحفىوالطحاوى
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انضمهمعلىالمشركونحرممابابالضحاياضاب

الهاد)1(.ابنوروأه:البخارئقال.شهابابنعن

بشرانبناللهعبدبنمحمدبنعلئالحسينابوحدثنا-ا9742

أحمدحدثنا،الضفارمحمدبنإسماعيلعفىأبوأنبأنا،وقراءةإملاءببغداد

ابىعن،إسحافابىعنمعمز،انبأنا،الززاقعبدحدثنامنصور،ابن

"هل:فقالأطمار)2(وعلئغي!النبئراك!:قالأبيهعن،الجشمىالأحوص

قد:قلت:قال."؟المالأئ)من:قالنعم.:قلت:قال؟لأ.ماليمنلك

ثئم.!عليكوكرامتهاللهنعمةأفلتر:قال.والإبلالشاءمنوجلعراللهآتاك!

ولم!؟ك!ر!إلاتنتجل!و:!الآذانها؟".وافيةإبلكتنتجأهل:غي!النبئقال

بحيز.هذه:ضولبعضهاأذنضطعموساكتأخذأفلعلك:قالمئذ.يوأسلميكن

ماكلن!ف،تفعل"فلا:قالنحم.:قال."(3)مئزصهذه:ضولأخرىأذنوتشق

نإأرأيت،محمديا:قال.!ذ!ثلأاللهوساعدأحذ،اللهمودىوإنحل،اللهآتاك

:قالأجزيه؟أمأقريهذلكبعدمزثئميضئفنىولمولقرك!فلمبرجلمررت

.(4)الأقرهبل9

به.سمدبنالليثطريق-من

.(2856/15)ومسلم،(4623)البخارى(1)

.(رمط)12/433التاج.الخلقالثوب؟طنرجمع:أطمار(2)

.3/20،26النهايةينظر.الأذنالمثقوقةوهى،صريمجمع:صرم(3)

أحمدوأخرجه.(3043)المشكلشرحفىالطحاوىطريقهومن،(20513)الرزاقعبد(4)

وتالبه.إصحاقأبىطريقمن(609)19/277والطبرانى،(0602)والترمذى،(15888)

صحيح.حن:الترمذى
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أنفسهمعلىالمشركونحرممابابالضحاياكتاب

الحسقأبوألبأنا،إسحاقأبىابنزكرئاأبوأخبونا-أ9743

بنمعاويةعن،صالحبنالل!عبدحدثنا،سعيدبنعثمانحدثنا،الطرائفى

دئهميهوجحلوأ:قولهفىر!جمتمعباسابنعن،طلحةأبىبنعلىعن،صالح

وهذابزعمهضللههدافقالوانصحيماوألأنعصاكرثمئذرأمئا

لصيبا،ومالهمثمراتهممنلف!جعلوا:قال(136الأنعام:ألمثحركلشا!

نصيب(ظ7/1؟أفىلل!جعلواماثمرمنسقطفإن،نصيباوالأوثانوللشيطان

التقطوهالل!نصيبفىللشيطانجعلوامماسقطوإن،تركوهالشئيطان

ماوأما:قالالماء.سقىمىوهكذا،الشيطاننصيبإلىوردوهوحفظوه

ولابحيرؤمنألئهجحل!ما:وجلعؤالل!قولفهوالأنعاممنللشئيطادجعلوا

.،103:المائدةأ(1)!!اصولاوصعيلآولاسالحبؤ

ائذينشهدآكمهلخ!قلفيهمنزل:ويقال:الل!رحمهالشئا!عىقال

فرد،150:الأنعامأمعهؤ!!مهدنلاشحلادوأفمانهذاحزمألئهأن!هدوت

بتحريمهم)3(.حرمواماعليهميحرملمأنهوأعلمهمأخرجوا،ما(2)إليهم

ذلك.فىوردتالتىالآياتسائروذكر

أبىطريقمن(1791،7912)تفسيرهفىحاتمأبىوابن،9/569تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

به.صالحبناللهعبدصالح

إعليهم،.:مفى(2)

.243/2الأم(3)
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طعامهممنوالأكلالمشركينأوانىاستعمالبابالضحاياكاب

طعامهممنوالأحلالمشرحيناوانىاستعمالباب

يعقوببنمحمدانبانا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9744

بنهنادحدثنا:قالامحمدبناللهوعبدإسحاقبنمحمدحدثناالشيباض!،

ربيعةسمعت:قالشريحبنحيوةانبانا،المباركبناللهعبدحدثنا،ىر!لا

ثعلبةأباسمعت:قالاللهعائذإدريسأبوأخبرض!:يقولالذمشقئيزيدابن

بأرضإنا،اللهرسوليا:فقلتلمجغاللهرسولاتيت:يقولزلمحنهالخشنئ

وأصيد،بقوسىأصيدصيد،وأرض،انيتهمفىنأكل،كتابأهلقوم

منلنايحلائذىماأخبرض!،بمعفمليساثذىوبكلبى،المعفمبكلبى

فإن،آنيتهمفىتاكلونكعابأهلقوبمبأرضأنكمذكرتماإأئا:قالذلك؟

ماوأئا،(2)اهيفكلواثئمفاكسلوا)1(تجدوالموإنفيها،تاكلوافلامه!نآغيروجدتم

اصطدتوما،كلثماللهاسمفاذكربقوسكأصبتفماصيد،بأرضأنكذكرت

بمعلبمليسالذىبكلبكاصطدتوماكل،ثئماللهاسمفاذكرالمعلمبكلبك

ال!رئ،بنهنادعن""الصحيحفىمسلمرواه.(3)!لكفهل-اكذفأدركت

.(4)المباركابنعناخروجهمنالبخارئواخرجه

يحيىجدىأنبأنا،العنبرئطاهرأبىابنصالحأبواخبرنا-ا9745

الزحمنعبدحدثنا،إسماعيلبنمحمدبكرابوحدثنا،القاضىمنصورابن

إفاغسلوها،.:مفى(1)

.م:فىلي!(2)

.(133،18950،18971)فىتقدم(3)

.(4885)والبخارى،(0931/8)مسلم(4)

-615-



طعامهممنوالأكلالمشركينأوانىاستعمالبابالضحاياكتاب

حدثنا،شعيببنمحمدحدثنا،دحيمولقبهالدمشقئإبراهيمابن

ثعلبةأبىعن،أخبرهأنههانىبنعميرعنجابر،بنيزيدبنالرحمنعبد

بقوسىأرمىإنى،اللهرسول!أى:فقلتع!ي!اللهرسول!أتيت:قال!الخشنى

فىإناعلئ؟يحرمومالىيحلفماذا،(1)أدركلاماومنهذكاتهأدركمافمنه

الخمر،فيهاويشربونالخنزيرانيتهمفىيأكلونوهم،الكتابأهلأرض

وإنفكل،اللهاسموذكرتقوسكعليكرذما"كل:قال!؟ونشربفيهافنأكل

فارحفحوها)2(غنىعنهاتجدلموإنجمل،فلاغئىالكتابأهلآنيةعنوجدت

.(3)"اهيفكلواثئمشديذارحفحابالماء

بنجاستها،العلمدنع/عقوإنمابالغسلالأمرأنعلىدلالةهذاوفى

أعلم.والله

أبوحدثنا،بكربنمحمدأخبرنا،الروذبارىعلىأبوأخبرنا-أ9746

بنبردعن،وإسماعيلالأعلىعبدحدثنا،شيبةأبىبنعثمانحدثنا،داود

آنيةمنفنصيب!كج!اللهرسول!معنغزوكنا:قال!جابرعن،عطاءعن،سنان

كا-.()عليهمذلك(4)يعيبولابها،فنستمتع،وأسقيتهمالصثمركين

بنأحمدسهلأبوأنبأنا،إسحاقأبىابنزكرياأبووحدثنا-أ9747

ذكاتهإ."أدرد:دس،الأصلحاشيةفى(1)

.2/082النهايةاغسلوها.أى:ارحضوها(2)

.(135)فىتقدم(3)

إيغيبأ.:مفى(4)

.(129)فىتقدم(5)
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طعامهممنوالأكلالمشركينأوانىاستعمالبابالضحاياكتاب

أبوحدثنا،غالببنمحمدحدثنا،القطانزيادبناللهعبدبنمحمد

اللهعبدبنجابرعنعطاء،عن(و8/101برد،عن،سفيانحدثنا،حذيفة

أسقيتهم)1(.فىونشربالمشركيناوعيةفىفنأكل،نغزوكنا:قال

محنوذةشاةيهودئةع!ي!للنبىأهدت:حرملةروايةفىال!ثئافعئقال

زالت"ما:ع!ي!اللهرسولوقال.وغيرهيعنى،هومنهافأكلذراعهافىسفتها

."(3)ىرهبأقالعتأوانهذاكانحئىتعادنى)2(،الشاةمناكلتالتىالأكلة

أبوحدثنا،بكربنمحمدأنبأنا،الزوذبارئعلىأبوأخبرناه-أ9748

حدثنا،الحارثبنخالدحدثنا،عربىبنحبيببنيحيىحدثناداود،

أتتيهودئةامرأةأن،مالكبنانسعنزيد،بنهشامعن،شعبة

الله!رسولإلىبهافجىءمنها،فأكلمسمومةبشاةع!ي!اللهرسول

علىليسلطكاللهكان"مما:قال.لأقتلكأردت:فقالت،ذلكعنفسألها

زلتفما:قالإلا".:قالنقتلها؟ألا:فقالوا:قال"علئإ.:قالأوذلكإ.

يحيىعن""الصحيحفىمسلمرواه.(ع!ي!)اللهرسول(4)لهواتفىأعرفها

(2

(3

(4

قبله.تقدمماينظر

.3/189النهاية.معلومةأوقاتفىسمهاألمويعاودنىتراجعنىأى:تعادنى

ف!ذا،القلبمستبطنعرقهر:وقل.الذراعينفىاللذانالأبهران:ويلالظهر.فىعرق:الأبهر

الأطرافبأكثرتتصلشرايينولهالقدمإلىويمتدالرأسمنثنوهعرق:ويل.حياةمعهتبقلمانقطع

.18/1النهايةينظر.والبدن

.4/284النهاية.الفمأتصسقففىاللحماتهى،لهاةجمع:اللهرات

فىوتقدم.بهحبيهببنيحيىطريقمن(235)الدياتفىعاصمأبىابنوأخرجه.(8054)داودأبو

(98061،99016).
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الطيقأكلفىجاءمابابالضحاياكتاب

.(1)دلاخعنالحجبىعنالبخارىورواهحبيبما،ابن

.(2)!ارجلاكتا!فىوغيوهجابوحديث!يهوروينا

أحمدبنمحمدبكرأبوأخبرلى،الحافظاللهعبدأبوحدثنا-أ9749

بنأحمدحدثما،المووزوذئموسىبنيوس!حدثناالأشقو،يحيىابن

كانت:عروةقال:قالشهابابنعن،يونسحدثنا،عنبسةحدثنا،صالح

فيه:توفىائذىمرضهفىيقولجمسواللهرسولكان:تقولر!ئهأعائشة

منأبهرىالقطاعأوانفهذابخيبر،أكلتالذىالالعامألمأجدإنى،عائشة"يا

.(4)يونسوقال:فقال""الصحيحفىالبخارئأخرجه.(3)"الشمذلك

الطينأكلىفىجاءماباب

منها.2لثىيصحلاأحاديثتحريمهفىروىقد

بنمحمدبنالرحمنعبدبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا-أ9755

اللهعبدبنمحمدبنحامدعلىأبوأخبرنا،النيسابورئالخرضئإبواهيم

الرحمنعبدبنسليمانحدثناسعيد،بنعثمانحدثناالرفاء،الهروى

ابنعن،دمشقىثقةأنهزعممروانبناللهعبدحدثنا،أيوبأبوالدمشقئ

فىانهمك"من:قالجم!اللهرسولعنا!فرعباسابنمم!عطا"عن"جري!

.(2617)والبخارى،(45/2190)مسلم(1)

.(161.ه-ا6100)فىتقدم(2)

الذهبى.ووافقهوصححه58/3والحاكم،7/172الدلائلفىالمصنف(3)

،.(4428)البخارى(4)

-613-



الطينأكلفيجاءمابابالضحاياكتاب

.(1)!نفسهعلىاعانفقدالطيناكل

مجهوذ)2(.هذامروانبناللهعبد

.مجهولاخربإسنادمعناهوروى

الحافظ،عدىابنأحمدأبوأنبأنا،المالينئسعدأبوأخبرنا-ا9751

عن،بقئةحدثنا،واضحبنالمسئبحدثنامعشر،أبىبنالحسينحدثنا

،هريرةأبىعن،أبيهعن،صالحأبىبنسهيلعن،مهرانبنالملكعبد

.إنفسهكلعلىأعانفكأنماالطيناكل/من،ظ8/101):ع!ي!النبئقال12/10

وهوهذاالملكعبدغير(3)سهيلعنيرويهأعلملاوهذا:أحمدأبوقال

(4)ء

مجهولى.

كراهيةعلىدذوإنما،التحريمعلىيدذلمصخلووهذاالثيخ:قال

أعلم.والفه،ممنوغببدنهيضزحتىغيرهومنمنهوالإكثار،منهالإكثار

بنمحمدبكرأبوحذثنى،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-ا9752

الكريمعبدحدثنا،شاسويهبنيحمىحدثنابمرو،الجزاحئعبدالله

وذكر:قالالملكعبدبنسفيانأخبرنا،زمعةبنوهبحدثنا،ال!كرئ

المصنف.طريقمن33/41تاريخهفىعساكرابنأخرجه(1)

/4الكامل:فىعليهالكلامي!نظر.الجرجانى:وقيل.الدمئ!قىعلىأبومروانبناللهعبدهو(2)

.3/356الميزانولسان،1/261جرجانوتاريخ،185صالثقاتاسماءوتاريخ،1563

."صالحأبىأبن:مفىبعده(3)

فىوالعقيلىبه.بقيةعن(368)مسندهفىراهويهابنوأخرجه.5/1944الكاملفىعدىابن(4)

به.الملكعبدطريقمن3/34،35الضعفاء
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...تحريمهذكرمامعنىفىكانولاتحرلمهيذكرلممابابالضحاياكتاب

لو:وقالفأنكره،حرامالطينأكلأنحديث-المباركابنيعنى-اللهلعبد

.(1)والطاعةعم!لاووالعينالرأسعلىلحملتهقالهلمجي!اللهرسولأنعلمت

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9753

حدثنا،الفرجبنأصبغحدثنا،الصغانئإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوب

يأكلالذىالمدر)2(بيععنوسئلسمعته:قالمالكعن،وهببناللهعبد

ودنياهم،دينهمفىالناسيضرمايبيعأنذلكيعجبنىما:فقالالناس

قال14:المائدةأالظيئت!لكمأصلقللهئمأصلماذا!يشلونك:وجلعزاللهقال

وقالعنه.وينهىذلكبيععنيمنعهمأنالسوقلصاحبوأرى:مالك

السفه.بابمنأيضاوهو:مالك

معنىفىكانولاتحريمهيذحزلمماباب

يشربأويؤكلمماتحريمهذحرما

إسماعيلأخبرنا،ببغدادالعدلبشرانابنالحسينأبوأخبرنا-أ9754

عن،الحميدىحدثنا،علىأبوموسىبنبشرحدثناالصخفار،محمدابن

عزالفه"إن:قالرفعهأراهسلمانعن،عثمانبىأعن،سليمانحدثنا،سفيان

سكتوما،حرامفهوحزموماحلاذ،فهوأحلفماحرافا،وحزمحلالأأحلوجل

(3)!.ص
.عمو"لهوعنه

بنأحماأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعلئالحسنأبووأخبرنا-أ9755

.(5775)عقبالمعرفةفىالمصنفذكره(1)

.(رد)م5/162اللسانفيه.رمللاالذىالعلكالطين:وقيلالياب!.الطينقطع:المدر(2)

.(0940)الصغرىفىالمصنف(3)
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...تحريمهذكرمامعنىفىكانولاتحريمهيذكرلممابابالضحاياكتاب

بنسيفحدثنامعمر،أبوحدثنا،علىبنأحمدحدثناالضفار،عبيد

الثورىسفيانوكان،الناسأعبدمناللهخلقخيارمنوكان-هارون

عن،النهدممئىعثمانأبىعن،التيمئسليمانحدثنا-اخيهفوقوكان،يعطمه

:فقالوالفراءوالجبننم!لاعنجميواللهرسولسألنا:قالالفارسىسلمان

فهوعنهسكتوماكعابه،فىاللةحزمماوالحرامكعابه،فىاللةأحلما"الحلال

(1؟ص15)
."عموهمن

فىوروىمرفوعا)2(،سلمانعناخروجهمنمضىفيماذلكورؤينا

الذرداء.وأبى(3)عباسابنعنذلك

علىبنمحمدجعفرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9756

بنعاصمحدثنا،نعيمابوحدثنا،الغفارئحازمبنأحمدحدثنا،الشيبانئ

اللةأحل"ما:قالالحديثرفعالذرداءابىعن،أبيهعن،حيوةبنرجاء

اللهمنفاقبلوا،عافيةفهوعنهسكتوماحراثم،فهوحزموما،حلالفهوكعابهفى

رئككان!ومما:الآيةهذهتلاثئمنسيالم.يكنلم،و9/101اللهن!ف؟عافيته

.(64:أمريملنممنا!)4(

م:!عفو،.)1-ا(فى

وقالبه.هارونبنسيفطريقمن(3367)ماجهوابن،(1726)الترمذىأخرجهوالحديث

.(19419)عقبوتقدم.الوجههذامنإلامرفوعانعرفهلاغريب:الترمذى

.(19419)فىتقدم(2)

.(3225)داودأبىصحيحفىالألبانىوصححه.(0380)داودأبوأخرجه(3)

الفضلنعيمأبىطريقمن2/137الدارقطنىوأخرجه.الذهبىووافقهوصححه2/376الحاكم(4)

عاصم-طريقمن(2012)الاميينمسندفىوالطبرانى،(0874)مسندهفىوالبزاربه.دكينابن
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...تحريمهذكرمامعمىفىكانولاتحريمهيذكرلممابابالضحاياكتاب

قالا:عمروأبىابنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا-أ9757

حفصىحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

اللهإن:قال!ثعلبةأبىعن،مكحول!عن،هندأبىابنهوداودعن،غياثابن

فلاأشياءعنونهى،تعتدوهافلاحدوداوحد،تضئعوهافلافوائضفوض

.(1)اهنعتبحثوافلابنسيانليسلكمرخصةأشياءعنوسكتتنتهكوها،

.موقوفهذا

عليهيقرألمفيما""المستدركفىاللهعبدأبوشميخناوأنبأنيه-أ9758

حدثنا،الحرشئعمروبنمحمدحدثنا،عيسىبنعلئحدثنى،إجارر

13/10عن،مكحول!عنهند،أبىبنداودعن،مسهربنعلئ،/حدثناالقعنبئ

.(2)بمعناهفذكره.!س!اللهرسول!قال!:قال!الخشنىثعلبةأبى

عشوالتاسعالجزءومنهالفهبحمدتم

الع!ثرونالجزءويتلوه

والرهىالسبقكتاب:وأوله

متهماسك.وعاصم،منقطعصنده:8/3975الذهبىقال.بهحيوةبنرجاء-ابن

لم!منقطع:8/3976الذهبىقال.بههندأبىبنداودطريقمن9/42تفسيرهفىجريرابنأخرجه(1)

نعبة.أبامكحوليلق

نعيموأبو،4/183والدارقطنى،(9234)الئاميينمسندفىالطبرانىوأخرجه.4/511الحاكم(2)

به.هندأبىبنداودطريقمن17/9الحليةفى
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............القرادلزولقبلتعالىاللهألزلهاكتبدكرباب

.............صهمتؤخدوالجزيةكتابأهلالمجوس:باب

..وذبائحهمالجزيةمنهيؤخذمننساءنكاحبينالفرقباب

.............................بالصلحالدينارعلىالزيادةباب

......................................الصلحدىالضيالةباب

............................أيامثلاثةالضيالةلمحىجاءماباب
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.............مالهيعشرولاالجزيةعطدتردعيسلمالذمىباب
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..المسلمينوهيئاتهيئاتهمبينيفرقواأنعليهميشترطباب

................الطرقسرواتالمسلمينعلىيأحدودلاباب

...............................إددبعيرمسجدايدخلودلاباب

...................الذمةأهلثمارمنالمسلموديأخدلاباب

.......................الجزيةجبايةفىالتشديدعنالنهىباب

................حنزيراولاحمراالجزيةفىمحهميأحذلاباب

........................................الذمةبأهلالوصاةباب

......مشرك،كلهالحرموهو،الحرامالمسجديقربلاباب
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000000000000000000000000000000000000038مشعركالحجازأرصيسمكنلاباب

000000000000000000098العربوجويرةالحجارأرضتمسيرلمحىجاءماباب

000000000000000000000000029منهاببلديقيملامارابالحجاريمرالذمىباب

000000000000000000000000039،بلدهعيرلمحىتجرإذاالدمى!ميؤحدمالاب

000000000000000000000089واحدةمرةإلاالسنةفىدلكمحهميؤحدلاباب

0000000000000000000000000000000000000000000000099الرسلتقتلألاالسنهباب

هـا000000005حدعليهوجب!موكدلك،الحرمإلىلجأإداالحربىلاب

0000000000000000000000000000000155للإمامالمشركينهدايالمحىجاءماباب

هـا0000000000000000000000000009الصدقةعليهملصع!العربنصارىبا!

000000115ال.....-........،........تغلببنىنصارىدبائحلمحىجاءماباب

000000000114بالتجارةاختلفواإذاتغلببعىأموالتعشيرفىجاءماباب

000000000000000000000000000115ء......للمسلمينالنظرمحلىالمهادلةباب

00000000000000000000000000000000000000000000125الهدلةمدةلمحىجاءماباب

0000000000000000000000000127!شي!االلهرسمولمحلى""الفتحسمورةنزولباب

000000000000000000000000000000131العزةربرسمولبعدالأئمةمهادلةباب

000000000000000000000000000000000000000000000133مدةعيرإلىالمهادلةباب

000000000000000000000000000000000000000135لهمحلىيقوىمنمهادنةباب
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..عنهميكفواأنعلىشيئاالمسلمونيعطيهمأنفىخيرلاباب

.............للضرورةولحوهالفداءلىالإعطاءلىالرحصةباب

المشركينمنمسلمابلدهجاءمنالإماميردأنعلىالهدنةباب

.............النساءردتركوهو؟يجورلافيماالصلحلقصباب

..........................مسلماالهدلةأهلعبيدمنجاءمنباب

.........................مسلماالحربأهلعبيدمنجاءمنباب

...................بالإسلامأعتقهمإنماألهعلىبهيستدلماباب

............................مباحاالعقدكالىإدابالعهدالوفاءباب

........................معصيةيكولىبماالعهودمنيودىلاباب

............................العهدبعصهمأوالعهدأهللقصباب

................كنائسهملىالذمةأهلعلىالدحولكراهيةباب

.........................................والذبائحالصيدحتاب

....................قتلوإلىالمعلمعليكأمسكمماالأكلباب

........................قتلقدالذىالصيدمنيأكلالمعلمباب

......................................أكلتإداالمعلمةالبزاةباب

......................................الإرسالعنداللهتسميةب

......................دبيحتهتحلممنوهوالتسميةتركمنباب
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يذكر!لممماتأكلوا)ولا:وجلعزاللهقولنزولسببباب

........مقتولاتجدهثمعنكيتوارىالصيدعلىالارسالباب

.....................................حياصيدهيدركالرجلباب

................................صيداأصابإداالمعلمعيرباب

..............فخالطهصيدعلىالمعلمكلبهيرسلالمسلمباب

.................أرسلأوصربهأوطعنهأوصيدارمىمنباب

.................................ميتةلمحهوالحىمنقطعماباب

.................................المجوسىصيدلمحىجاءماباب

..سلاحأوبرمىإلاذبحهعلىيقذرلامماذكاةفىجاءماباب

.............................الأرصعلىليقعيرمىالصيدباب

الماءفىيقعأومنهيتردىثمجبلعلىفيقعيرمىالصيدباب

................................بندقةأوبحجريرمىالصيدباب

.............................................المعراصصيدباب

.....!هوالدمالميتةعليكم)حرمت:وجلعزقولهتفسيرباب
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...................!تدبحتموتألىتريدالبهيمةفىجاءماباب
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.....................................البحروميتهالحيتالىباب

وثنىأومجوسىأونصرانىأويهودىيصطادهالسمكباب

..............................ميتهمنوطفاالبحرلفظماباب
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............................................الأصحيةوقتباب

منزلهفىشاءومن،مصلاهفىضحىالأئمةمنشاءمنباب
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.............والحلقاللبةبينماعليهالمقدورمىالذكاةباب

الإبلفىوالنحر،والطائروالفرسوالبقرالغنمفىالذبحباب
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.......................القبلةبالذبيحةيستقبلأدمىالسنةباب
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............ممىفتقبلوإليكمنكاللهم:المضحىقولباب
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.................الأصحيةدبحبعدالشعرحلاقلىجاءماباب

.................................أصحيةشاةيوجبالرجلباب

.............................ولبنهاالأصحيةولد!ىجاءماباب
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الخيللحومعنالنهىفىروىالذىالحديثضعفبيانباب

.......................الأهليةالحمرلحومأكلدىجاءماباب

............................والبانهاالجلالةأكلدىجاءماباب

.......................النتنيأكلالذىالدجاض!فىجاءماباب

-628-

4120

4130

4140

4150

0422

0425

0425

0438

0443

0448

0451

0463

0465

0469

0475

0482

0486



الموضوعاتفهرس

.............................المصبورةلمحىجاءماباب

.........................الذبيحةبطنلمحىمادكاةباب

...........................الحجامكسبأبوابجماع

.........................الحجامكسبعنالتنزيهباب

.......................الحجامكسبلمحىالرحصةباب

.الاختصارطريقعلىالحجامةفضلفىجاءماباب

..................................الحجامةموصعباب

........................الحجامةوقتلمحىجاءماباب

....والاسترقاءالاكتواءتركاستحبابفىجاءماباب

الحاجةعندوالكىالعروققطعإباحةفىجاءماباب

.........................التداوىإباحةلمحىجاءماباب

...............................الاحتماءلمحىجاءماباب

...قبلهالبابفىمضىماسوىلمجج!النبىأدويةباب

.......والشرابالطعامعلىمرضاكمتكرهوالاباب

................وجلعزاللهبكتابالرقيةإباحةباب

-629-

00487

00490

00497

00497

00499

50500

55700

51000

ىف!400

51700

5210ء

00523

52500

53500

00537

54500

00551



الموضوعاتفهرس

.........................................للمعينالاستغسالباب

.........................يجوزوماكلهيحللاماأبوابجماع

..........................فأرةديهتموتالزيتأوالسمنباب

.......................منهلجسمابيعيجورلا:قالمنباب

....................................بهالاستصباحأباحمنباب

.........................................بهمعالانتفاعمنباب

...................................القاتلالسمأكلتحريمباب

....................................الترياقأكلمىجاءماباب

..............................بالضرورةالميتةمنيحلماباب

............................إدلهبعيرالغيرمالأكلتحريمباب

..................ماشيتهأوإنسالىبحائطمر!يمنجاءماباب

............................الغيرمالمنللمضطريحلماباب

.......عندهكالىإلىفضلاالمضطريمنعلاالمالصطحبباب

....................بالضرورةالنجسةالأدويةمنيحلماباب

...............................بالمسكرالتداوىعنالنهىباب

الضرورةحالغيرفىحرامايكونبماالتداوىعنالنهىباب

-063-

520

560

56

59

59

610

036

036

046

037

048

078

088

029

039



الموضوعاتفهرس

................يحللاوماالجبنمنيحلماباب

.....................والطحالالكبدمىجاءماباب

..................دبحتإداالشاةمنيكرهماباب

النسخ.عليهوردثمإسرائيلبنىعلىحرمماباب

...............ألمسهمعلىالمشركولىحرمماباب

طعامهممنوالأكلالمشركينأوانىاستعمالباب

..........................الطينأكلدىجاءماباب

........معنىفىكانولاتحريمهيذكرلمماباب

!ر"

-163-

59500

00598

00599

60000

65600

61500

61300

61500



92142/0102الإيداعرقم

1.3.!.!ث:977-256-331-6:الدولىالترقيم


